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 پڕۆژە یاسای “مافەکانی تورکمان” لە
 پەرلەمانی عێراق خوێندنەوەی دووەمی

بۆ کرا

بەهێزترین سووپاکانی جیهان

 محەمەد عەبدولقادر سەرۆکی
ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر

پیشەی دارتاشی لە هەولێر
 رۆڵی مامۆستای کۆچکردوو هاشم

 مەال مەحمود لەخزمەتی وەرزش لە
هەولێر

 باڵەخانەی ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر لە
 قەاڵ بوو. کاتێک داعش بەرەو تەلەعفەر
 هات، شارەکەمان جێهێشت و باڵەخانەی

ئەنجوومەن تەقێنرایەوە

دەربارەی پیشەی دارتاشی لەشاری 
هەولێر حاجی عیرفان نورەدین 
ئەربیللی کەنزیکەی ٦٠ ساڵە 

خەریکی ئەم پیشەیە، بۆ تەبا دوا. 

لە شەستەكانی سەدەی ڕابردوو 
پاڵەوانی لەش جوانی و ئاسن 
هەڵگربووە، هاوكات كادرێكی

ڕیزبەندی  بەهێزترین سوپای ١33 وواڵت لە جیهان

 

 تەلەعفەر
 قەاڵی

لە تەلەعفەر
 سینان چەلەبی: تەندرووستیم
باشە و ئەوەتا لەسەرکارم

 نیازی میعمارئۆغلو،
 پەرلەمانتاری تورکمان

 لە پەرلەمانی عێراق
 دەربارەی پڕۆژە یاسای
 “مافەکانی تورکمان”
 کە لە پەرلەمانی عێراق
 خوێندنەوەی دووەمی بۆ

 کرا بۆ تەبا دوا

 ئەم ووتەیە یەکێکە لەو ووتانەی 
کە لە نێو چیرۆکەکاندا  لەالیەن 

گەورەکانمانەوە باس دەکرێت و 
لە ڕاستیدا جۆرە تەکنیکێکی 
عوسمانییە و زۆربەی خەڵکی 

زانیاری درووستیان لەسەر نییە. 

 ٧ قوتابخانە بە تەواوی ڕووخاوە. ٣٦ مزگەوت و
 حوسێنیە و مەزارگە تەقێندراوەتەوە. قەالی

تەلەعفەریش کە سیمبۆلی تەلەعفەرە تەقێندراوەتەو

نزیکەی ٦٥٠٠ کەس شەهید کراون

 لە کاتی هاتنی داعش ٢٥ هەزار خێزان شارەکەیان
جێهێشت

    زۆرترین هێرشی تیرۆریستی داعش بۆ سەر خەڵکی سوننە
مەزهەبی تەلەعفەر بوو

“
“

“ “

شەقەزلەی عوسمانی

 تورکی ئێران بەشداریان لە
تەباخۆپێشاندانەکان نەکرد

قەاڵی تەلەعفەر هیچ شوێنەوارێکی نەماوە

 ئامادەکارییەکانی کۆمیسیۆنی
 بااڵی سەربەخۆی

هەڵبژاردنەکانی عێراق لە
چ دۆخێکدایە؟ 

 خوێن لە تەلەعفەر پێدەچێت کاتێکی زۆری بوێت. لەگەڵ
 یەکەم هەنگاومان بۆ تەلەعفەری شاری تورکمان ئەگەر بە

 چاوی سەر شایەتحاڵی بارودۆخەکەش نەبووباین مەزەندەکردنی
 زۆر ئەستەم نەبوو.کاتێک چاومان بە هەر دیوارێکمان دەکەوت

ئاسەواری کۆمەل کوژی وترس وتوندوتیژی پێوە دیاربوو

 هەواڵی ڕزگاربوونی عێراق لە داعش لەالیەن حەیدەر عەبادی
 سەرۆکوەزیرانی عێڕاق بە نووسراوێکی ڕەسمی  باڵوبووەوە،

 نزیکەی ٤ مانگ بەسەر ئەم ڕاگەیاندراوەی عەبادی تێپەڕیوە
 و تا ئێستاش تەلەعفەرئەوهەورە ڕەشەی لەسەر تێنەپەڕیووە.

 کات زوو تێدەپەرێ، بەاڵم چارەسەری بریندارەکان و ڕاگرتنی

.

.

”

 دوای ئەنجامدانی نەشتەرگەری و
 گەڕانەوەیان بۆ هەولێر، لەسەر
 باڵوبوونەوەی دەنگۆی جیاواز

 دەربارەیان، سینان چەلەبی وەزیری
 دادی هەرێمی کوردستانی عێراق

 ڕایگەیاند کەوا “ئەو دەنگۆیانە بێ
بنەمان، ئەوەتا لەسەر کارم

گونگۆر یاڤوزئاساڵن، رۆژنامەنووس 
و نووسەری بە ئەزموونی تورک 
دوای ئاماژەکردنی بەجیاوازی 

لە نێوان ڕاستی  خۆپیشاندانەکان 
و نیشاندانی بە شێوازێکی تر 

لە مێدیا رۆژئاواییەکان و دوور 
بوونیان لە ڕاستی رووداوەکە، ووتی  

خۆپیشاندانەکانی ٢٨ی کانوونی 
یەکەم ئێران بەهۆی خراپی باری 

ئابووری دەستیان پێکرد،بەاڵم 
لە سێیەم رۆژی دا

 خۆپیشاندانەکان بەئاراستەی 
...بەمیلیشابوون الیدا

دوای دیاریکردنی وادەی 
هەڵبژاردنەکانی عێراق

 لەالیەن سەرۆکوەزیرانی عێراق 
حەیدەر عەبادی کە بڕیارە لە ١٦ی 

ئایاری ئەم ساڵ ئەنجام بدرێت، 
مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆی 

هێنا.

 الیەنەکانی سوننە لە وادەی 
هەڵبژاردنەکان ڕازی نین و 

الیەنی شیعەش لەسەر بڕیارەکەی 
عەبادی کۆکنین و دەیانەوێت 

هەڵبژاردنەکان دوابخرێت.
 

دواجار حەیدەرعەبادی رایگەیاند 
کە هەڵبژاردنەکان لە وادەی خۆی 

ئەنجام دەدرێت و ئەگەری ئەوە 
هەیە بەهۆی مانگی رەمەزانی 

پیرۆزەوە چەند رۆژێک پێش وادەی 
خۆی ئەنجام بدرێت. 
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“

“
“

“

“
ولقادر

حەمەد عەبد
 م

سەرۆکی
 

ی قەزای
جوومەن

 ئەن

تەلەعفەر
ەبو زەهرا،

 ئ

رماندەی
 جێگری فە

ی لیوای
 یەکەی ٥٣

حوسێن

داعش گەورەترین قەزای عێراقی
وێرانکردووە  هەواڵی ڕزگاربوونی عێراق لە داعش لەالیەن 

حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێڕاق بە 
نووسراوێکی ڕەسمی  باڵوبووەوە، نزیکەی ٤ 

مانگ بەسەر ئەم ڕاگەیاندراوەی عەبادی 
تێپەڕیوە و تا ئێستاش تەلەعفەر ئەو هەورە 

ڕەشەی لەسەر تێنەپەڕیووە. کات زوو 
تێدەپەرێ، بەاڵم چارەسەری بریندارەکان و 

ڕاگرتنی خوێن لە تەلەعفەر پێدەچێت کاتێکی 
زۆری بوێت. لەگەڵ یەکەم هەنگاومان بۆ 

تەلەعفەری شاری تورکمان ئەگەر بە چاوی 
سەر شایەتحاڵی بارودۆخەکەش نەبووباین 
مەزەندەکردنی زۆر ئەستەم نەبوو.کاتێک 

چاومان بە هەر دیوارێکمان دەکەوت ئاسەواری 
کۆمەڵ کوژی و ترس و توندوتیژی پێوە 
دیاربوو. ساردی کەش و هەوای شارەکە 

ژینگەیەکی جیاوازی درووستکردبوو.
کاتژمێر١٠:3٠گەیشتینە شارەکە. لەو 

شوێنەی کە نزیک بووینەوە ڕێگاکە بۆ 
چەند ئاراستەیەک دابەش ببوو. کاتێک 

پرسیارمان لە خەڵکی ناوچەکە کرد ووتیان 
چەکدارانی داعش ئەم ڕێکارەیان بەکارهێناوە 

، ڕێگا دابەش بووەکەیان مین ڕێژکردووە 
بۆئەوەی کەس شوێن پێیان نەزانێت. لەڕاستیدا 

سەرسوورمان بووم لەمە، لە دوای بینینی 
ئەوهەموو وێرانکاریەی کە بە ووردی کاری 

بۆ کراوبوو بیرم لەوە دەکردەوە ئایا لەوە 
زێتردەبێ چیتر ببینم. بە نیازی وەرگرتنی 
زانیار زیاتر لەسەر ئەم دۆخە ڕوومان کردە 

بەرپرسانی ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر وهێزە 
ئەمنیەکانی حەشدی شەعبی ناو تەلەعفەر.

سەرەتا سەردانی لیوای حوسێن مان کرد 
کە ٥3هەمین یەکەی ئەنجوومەنی 

حەشدی شەعبی ڕزگارکەری تەلەعفەر لە 
داعش و پارێزەری ئەمنیەتی ناوچەکەیە 
ولێکۆلینەوەیەکمان دەربارەی ئەمنیەتی 
ناوچەکە کرد. لە فەرماندەیی لیواکە 

سەربازانێکی پلەداری تیا بوو کە زۆربەیان 
تورکمان بوون، هاوکات عەربیشیان لە 

نێوهەبوو. بۆ زانینی بارۆدۆخی ئەمنی 
ناوچەکە لەگەڵ سەربازێکی پلەدار بە ناوی 

ئەبو زەهڕا کە یاریدەدەری فەرماندەیە لە 
یەکەکە چاوپێکەوتنێکمان کرد.

بە ڕستەی“ڕێکخراوی داعشمان لە تەلەعفەر 
نەهێشت’’ دەستی بە گفتوگۆ کرد:

     کێشەی مەزهەبی لەالی ئێمە 
نیە، لەڕاستیدا داعش بە مەزهەبی 

بوونی هێنایە ئاراوە. پێش هەموو شتێک 
تورکمانین بەاڵم لێرە سوننە و شیعەش 

هەیە. تاکە دوژمنمان داعشە

نییە. ئەو هێزەی کە لە ئێستادا لە تەلەعفەر 
جێگیرە ئەرکی پاراستنی ئاسایشی تەلەعفەرە. 

بەم نزیکانە ١٠٠٠ خێزانی تەلەعفەری لە 
تورکیاوە دەگەڕێنەوە بۆ تەلەعفەر. ئەوانەی 

کە دەگەڕێنەوە ناوەکانیان ڕەوانەی یەکەکانی 
هەواڵگری دەکرێت و دواتر لێکۆڵینەوەیان 

لەگەڵ دەکرێت ئاخۆ هیچ تاوانێکیان ئەنجام 
داوە یان نا”. 

سەبارەت بە بوونی پێکدادان لە نێوان سوننە و 
شیعە ، سەید محەمەد ووتی “ئەوانەی کە 

ئێستا لە ئەنجوومەنەکەمان دەیانبینیت نیوەیان 
شیعەیە و نیوەیان سوننەیە. هیچ کێشەیەک 

لە نێوانماندا نییە چونکە پەیوەندی خێزانی لە 
نێوانماندا هەیە و تێکەڵی یەکتربووینە”.

     زۆرترین هێرشی تیرۆریستی 
داعش بۆ سەر خەڵکی سوننە مەزهەبی 

تەلەعفەر بووە

سەرۆکی ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر 
تیشک دەخاتە سەر هێرشەکانی داعش بۆ سەر 

خەڵکی سوننە مەزهەبی شاری تەلەعفەر و 
ئاماژە بەوە دەکات کە زۆرترین زیان بەر سوننە 
مەزهەبەکان کەوتووە دەشڵێت “زۆرترین هێرشی 

تیرۆریستی داعش بۆ سەر خەڵکی سوننە 
مەزهەبی تەلەعفەر بووە. خەڵکیان کوشتووە 
بەبێ هیچ هۆکارێک. من کەسێکی شیعە 

مەزهەبم، کاتێک هێرشەکانی داعش بۆ سەر 
تەلەعفەر دەستیپێکرد لە شارەکە دەرچووم. 

دەپرسم ئەی ئەوانەی سوننە مەزهەب بوون و لە 
شارەکە مابوونەتەوە و لەالیەن داعشەوە کوژران، 
چ گوناهێکیان هەبوو؟ بۆچی بە “هەڵگەڕاو” 

ناوزەندەکران؟ بۆچی چاویان لە ناموسی 
خەڵکەکە بڕی؟ بۆچی دزییان لێکرا و ماڵ و 
حاڵیان تااڵن کران؟ ئەی بۆچی ئەم خەڵکەیان 
لەسەر کێڵگەی مین ڕێژکراو بە کوژدا؟ بۆیە 
سوننەکانمان لەهەندێک بابەت زیانی زۆرتریان 

بەرکەوتووە. هەربۆیەشە هیچ پێکدادانێک 
بەناوی سوننە وشیعە لەالی ئێمە بوونی نییە”. 

سەبارەت بە هاتنی حەشدی شەعبی بۆ 
تەلەعفەر و هەڵوێستییان بۆ ئەم دۆخە، 
سەرۆکی ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر 

ووتی “نەیاندەویست حەشدی شەعبی 
بێتە ناو تەلەعفەر. ئێمە وەکو ئەنجوومەن 

داوامانکرد بێن بۆ تەلەعفەر. ئەوانیش هاتن 
و شارەکەمانیان لەدەست داعش وەرگرت 
، لە ئەنجام حەشدی شەعبی بووە هۆی 

ئازادکردنی. قەزای تەلەعفەری بەاڵم پارتە 
سیاسییەکان بە بیانووی پێکدادانی مەزهەبی و 
تایفەگەری هەوڵی ئەوەیاندا حەشد نەچێتە ناو 

تەلەعفەر. لە لێکۆڵینەوەیەکدا دەرکەوت کە لە 
خوێندنگاکاندا لە وانەکان قوتابی سوننەکانیان 
دەردەچوواند بەاڵم قوتابییە شیعە مەزهەبەکانیان 

دەرنەدەچوواند. ئەوکاتەش من ئەم بابەتەم بۆ 
سەرووی خۆم بەرز کردەوە کەچۆن ئەمانە 
دەیانەوێت تەلەعفەر تێکبدەن. کاتی خۆی 

نەماندەزانی شیعە و سوننە چییە، بەاڵم 
بەداخەوە ئێمەیان گەیاندووەتە ئەم بارودۆخەی 

ئێستا. سوپاس بۆ خودا ئەنجوومەنەکەمان 
کار دەکات بۆ بنبڕکردنی ئەم رووداوانە و 

بەرەنگاری مەزهەبگەری دەبێتەوە”.

سەید محەمەد عەبدوڵاڵ، سەرۆکی 
ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر لە ڕووی 
سێکتەری پەروەردە و فێرکردن لە شاری 

تەلەعفەر ووتی: 

“بەداخەوە کێشەمان لە ئاستی پەروەردە 
هەیە. وەک ئەنجوومەن ٤٨ قوتابخانەمان 
کردۆتەوە. لە هەر قوتابخانەیەک ١3٠٠ 

قوتابی ناونووس کراوە، بەاڵم ژمارەی 
قوتابخانەکان بە پێی پێوەست نین. جگە 

لەمە ئەو مامۆستایانەی کە لە تەلەعفەر 
ڕایانکردووە لە قوتابخانەکانی کەرکوک و 
موسڵ وانە دەڵێنەوە ونیازی گەڕانەوەیان نیە 
بۆ تەلەعفەر. بێگومان بەڕێوەبەرایەتیەکانی 

پەروەردەش لەم پرسە کەمتەرخەمن. ئێمە وەک 
ئەنجوومەن ئەو پرسەمان ڕەتکردۆتەوە و داوای 

گەڕانەوەی مامۆستاکانمان کردەوە. لە ڕاستیدا 

“ئێمە بە دوای چارەسەر بۆ هەر کێشەیەکی 
تەلەعفەر دەگەرێین.زۆر سوپاس بۆ خودا 

هیچ کێشەیەک نیە و هاوواڵتیان بە ئارامی 
دەژین. ئێمە بۆ بنیادنانی ئاشتی و نەهێشتنی 

جیاوازی مەزهەبی لە تەلەعفەرین’’
سەبارەت بەوکێشە مەزهەبیەی نێوان سوننە 

وشیعە کە بەم دواییانە لە میدیاکان 
باڵوبوەتەوە، ئەبو زەهڕا ووتی’’کێشەی 

مەزهەبی لەالی ئێمە نیە، لەڕاستیدا داعش 
بە مەزهەبی بوونی هێنایە ئاراوە. پێش هەموو 
شتێک تورکمانین بەاڵم لێرە سوننە و شیعەش 
هەیە. تاکە دوژمنمان داعشە دەربارەی ئەوەی 
کە ئەمن و ئاسایش لە چ ئاستێکدایە و ئاخۆ 
داعش کێشەی لە ناوچەکە درووستکردوە یان 
نا یاریدەدەری فەرماندەی لیواکە ڕوونیکردەوە 
و ووتی “زۆر سوپاس بۆ خودا دۆخەکە باشەو 
باشتریش دەبێت. لێرەدا یەکەکە بەردەوام دەبێت 

و پارێزگاری لە تەلەعفەر دەکات. ئێمە 
لەشەڕێکی گەورە ڕزگارمان بووە ، دۆخی 

ناوچەکە بەرەو باشتر دەچێت و بە تایبەتیش لە 
ڕووی ئەمنیەوە هیچ کێشەیەک نیە’’

دوای ئەم قسانە مرۆڤ هەست بە ئارامی 
دەکات. بێگومان ئاشکرایە کە گرنگترین و 

پێویسترین داواکاری خەڵک لە قەزاکە ئەمن 
و ئاسایشە. کاتێک ئاسایش بەرقەرار دەبێت 
ژیان دەکەوێتە سەر ڕێرەوی سروشتی خۆی. 
دوای ئەم چاوپێکەوتنە، بۆ زانینی دواهەمین 

دۆخی قەزاکە و دۆخی پەنابەران و ئاستی 
پەروەردە و ئاستەنگییەکان، بەرەو سەرۆکایەتی 

ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر بەڕێکەوتین. 
دووری نێوان لیواکە و ئەنجوومەنی قەزاکە 

نزیکەی دوو کیلۆمەترو نیوە. پاش بڕینی ئەم 
دوورییە، توانیمان لە نزیکەوە شایەتحاڵی دۆخی 

هاواڵتییانی تەلەعفەر بین. بێدەنگی تەواوی 
تەلەعفەری داپۆشیبوو. 

بەدرێژایی رێگاکە چەندین خانووی داڕماو 
و بۆمبارانکراومان بەرچاو دەکەوت. شەقامە 

تێکچووەکان و دووکانە سووتێنراوەکان و 
کۆگا رووخاوەکان زۆر بە سەلمێنەری ئەم 

مامۆستاکانیش تاوانبارن لەوپرسە، نایانەوێت 
بگەڕینەوە ئەم خاکە. لەبەر ئەم هۆکارانە 
لە ڕووی مامۆستا هێشتا کەم وکوڕیمان 

هەیە. لە مەرکەزی تەلەعفەر ٧٧ قوتابخانە 
و لە تەواوی تەلەعفەریش ١٠٠ قوتابخانە 

هەیە بێجگەی پەیمانگە و زانکۆکان واتە لە 
کۆی گشتی١٧٧ قوتابخانەمان هەیە، ٤٥٠٠ 
مامۆستا بە پاساوی جۆراوجۆر نەگەڕاونەتەوە 

تەلەعفەر.داعش باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتی 
پەروەردەی سووتاندووە، بەداخەوە باڵەخانەکە 
شوێنێکی بەکەڵکی نەماوە. ئێستاش جگە 
لە قوتابخانەکان، زانکۆ و پەیمانگەکانیش 

داخراون”.
لە کۆتاییدا دەربارەی مووچەکان سەرۆکی 

ئەنجوومەنی شارۆچکەی تەلەعفەر ڕایگەیاند 
کە مووچەکان وەرگیراون، هەرکەسێک 

بگەڕێتەوە تەلەعفەر و ناوی تۆمار بکاتەوە 
بەردەوام مووچە وەرگرێت. 

دوابەدوای ئەو زانیاریانە لە ئەنجوومەنی 
شارۆچکەی تەلەعفەر دەرچووین و لەگەڵ 

یەک دوو هاونیشتمانی دواین کە لە مێزەکانی 
سەر شەقام کاریان دەکرد. 

محەمەد داوود کە یەکێک بوو لە دانیشتوانی 
تەلەعفەر لە کاتی کڕینی سەوزە، چەند 

پرسیارێکمان ئاراستەی کرد دەربارەی دۆخی 
تەلەعفەر. لە وەاڵمدا ووتی”بارودۆخمان باشە، 

پێداویستیە بنەڕەتییەکان وردە وردە دابین 
دەکرێ. سوپاس بۆ خودا ئاساییش بەرقەرارە و 
هیچ کێشەیەکمان نییە. تەنها کەم و کوڕی 
ئاو و کارەبا هەیە، ئەوانەش ووردە ووردە بەرەو 

باش بوون دەچێت .مووچەشمان وەردەگرین. 
ئەگەر هەموو خەڵکی ناوچەکە بگەڕێنەوە ئەوا 

هەموو شتێک باشتر دەبێت”. 
دواتر بە سواری ئۆتۆبۆبیل دوورکەوتینەوە لەو 
شوێنە. بە مەبەستی بەدەست کەوتنی چەند 
زانیاریەک لەسەر شەڕی تەلەعفەر سەردانی 

ڕیاز موحسین، بەرپرسی لقی تەلەعفەری 
پارتی تورکمان ئێلی و بەرپرسی ئەنجوومەنی 

هاوکاری ئاوارەکانی موسڵ مان کرد.
بەڕێزیان باسیان لەوە کرد کە بەپێی 
سەرچاوەکان، ئەو زانیاریانەی کە 

دەستیانکەوتووە لەو تیمانەی لە ناوچەکە کار 
دەکەن لەگەڵ ئاماری فەرمانگە فەرمییەکان 

هەمان زانیارین.

ریاز موحسین ئاماژەی بەوەدا کە ٤٢ هەزار 
خێزان بەر لە هاتنی داعش بۆ تەلەعفەر واتە 
پێش ساڵی ٢٠١٤  لە تەلەعفەر  هەبوون. بەم 

شێوەیە ڕوونی کردەوە :
“لە کاتی هاتنی داعش ٢٥ هەزار خێزان 

شارەکەیان جێهێشت. تا ئەو کاتەی تەلەعفەر 
ڕزگار کرا ژمارەی خێزانەکان هێندەی 

ژمارەی پەنجەکانی دەست بوون. ئێستا زیاد 
لە ٧ هەزار خێزان گەڕاوەتەوە. ئەوانی تریش 

ئاوارەی کەرکوک و موسڵ و بەغدا و حیللە 
و نەجەف و هەرێم بوون. هەروەها بەشێکیان 

ئاوارەی سنووری تورکیا و سووریا و شارەکانی 
ئەنقەرەو عەنتاب بوونە. لە تورکیا مۆڵەتی 
نیشتەجێبوونی کۆچبەران بە هاواڵتییانی 

تەلەعفەر دراوە. لەڕێی ئەو مۆڵەتە لە هەموو 
نرخەکان داشکاندنیان بۆ دەکرا، بەاڵم دوای 

سەری ساڵی نوێ مۆڵەتیان بۆ دەرنەهێندرایەوە. 
نزیکەی ٥-٦ کەس ڕەگەزنامەی تورکیان 

ڕاستیە بوون. هەندێک لە دیواری ماڵەکان 
درووشمی سەردەمی داعش لەخۆگرتبوو، 

دوای پاککردنەوەی ناوچەکە لە داعش پڕ 
بوو لە درووشمی جیاواتر. لە هەندێک دیوار 
درووشمی “بەخوا من شیعەم” و “ئەم خانووە 
خەڵکی تیا دەژی” نووسرابوو. “ئەم خانووە 

خەڵکی تیا دەژی” لەالیەن خاوەن ماڵەکانەوە 
نووسرابوو بۆ پاراستنی ماڵ و حاڵی خۆیان 
لە ئەگەری دزی و تااڵنکاری . شارەکە 

نزیکەی زۆری بەتاڵبوو. ئاوارەکانی خەڵکی 
تەلەعفەر ووردە ووردە لە تورکیا و ناوچەکانی 

تر بەرەو شارەکە دەگەڕانەوە. لە کۆتاییدا 
گەیشتین بە ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر 
و هاوڕێیە تەلەعفەریەکەمان بردمانی بۆ 
الی محەمەد عەبدولقادر سەید عەبدوڵاڵ، 
سەرۆکی ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر. 
ناوبراو کەسێکی قسەخۆش بوو، کاتێک 

چووینە ژوورەکەی لەگەڵ چەند ئەندامێکی 
ئەنجوومەنەکە گفتوگۆیان لەسەر کێشەکانی 

تەلەعفەر دەکرد.

دوای خۆناساندن وەک ئاژانسی تەبا ، داوامان 
کرد چەند زانیاریێک لەسەر ئەنجوومەنی 
قەزای تەلەعفەر وەربگرین. سەرەتا سەید 

محەمەد ووتی “ئەنجوومەنەکەمان لە ٢٠ 
کەس پێکهاتبوو. بەاڵم دوو لە ئەندامانی 
ئەنجوومەنەکەمان بەناوی محەمەد یونس 
مەقسود)کەسوننەیە( و ئەحمەد حەسەن 

خزر جحێش )کەبەڕەگەز عەرەبە( بەهۆی 
پەیوەندییان لەگەڵ حکومەت لەالیەن داعشەوە 

کوژران. ئەندامێکی ترمان لە ئێستادا لە 
ئەرکی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسە لە شاری 

بەغداد. هاوکات ئێستا ١٧ ئەنداممان هەیە، 
زۆربەی کاتەکان ٥ یاخود ٦ ئەنداممان 

لە باڵەخانەی ئەنجوومەنی قەزا ئامادەیە. 
ئەنجوومەنەکە لە ٢ئەندامی بەرەگەز عەرەب و 
١ ئەندامی بەرەگەز کورد پێکدێت. دوانیان لە 
ناوەندی تەلەعفەر نین، ١٤ ئەندامی بەرەگەز 

تورکمانمانیشمان هەیە”.

پێبەخشرا. بەاڵم هەڵوێستی تورکیا لەم پرسە 
ئەوەبوو کە دەبێت تورکمانەکان بگەڕێنەوە 

خاکی خۆیان”.

 
      ٧٠-٨٠ هاوواڵتی تەلەعفەر 

بەهۆی سەرما و سەختی کەش و هەوا 
لەسەر سنووری تورکیا و سووریا گیانیان 

لەدەستدا

ڕیاز موحسین، باسی لە ساتە پڕ ترسەکان 
و مردنی خەڵکی تەلەعفەر کرد لە کاتی 
ڕاکردنیاندا و ووتیشی “٧٠-٨٠ هاوواڵتی 

تەلەعفەر بەهۆی سەرما و سەختی کەش و 

هەوا لەسەر سنووری تورکیا و سووریا گیانیان 
لەدەستدا. ٦٠-٧٠ تریش لە کاتی راکردنیان 
بەهۆی هاتنی داعش بۆ تەلەعفەر لە سنجار 

لەسەختی گەرما  گیانیان لەدەستدا. ٨٠ 
کەسیش لە ئاکامی بۆردوومانی رۆژئاوا و 
رۆژهەاڵتی موسڵ شەهید بوون و بەشێکیش 

بریندار بوون. لە شاری نەجەف بەهۆی 
رووداوێکی هاتووچۆ لەسەر شەقامی یا حوسێن 

٨٠-٩٠ خەڵکی تەلەعفەر گیانیان لەدەستدا”.
ئاشکراشی کرد کە لە نێوان سااڵنی ٢٠٠3 

تا ٢٠١٤ ژمارەی شەهیدەکانی تەلەعفەر زیاد 
لە 3٦٠٠ کەس و ژمارەی بریندارانیش زیاد 
لە ٦٧٠٠ کەس بووە. لەو ماوەیەدا ١3 هەزار 
بۆمب بۆ تەلەعفەر هاوێژراوە و هێرشەکانیش 
بە گولە هاوەنی جۆری کاتیۆشە و بۆمبی 

خۆکوژی بووە.

 ریاز موحسین لە باسی وێرانکاری دوای 
داعش کرد ووتی:

“دوای  ساڵی ٢٠١٤ زیاتر لە هەزار سەربازمان 
شەهید بوون و نزیکەی ١٧٠٠-١٨٠٠ 

سەربازمان بریندار بوون. جگە لەمە ١٢٠٠ 
کەس لە شیعە و سوننەی تەلەعفەر تا ئێستا 

بێسەر و شوێنن. تا ئێستا چارەنووسی٤٤٢ 
خێزانی شیعە نادیارە.  لە سووننەکانی 

تەلەعفەریش ١٧ پێشەوای باڵەکان و شێخەکان 
و سەرۆک حزبەکان بێسەر و شوێنن. بەتەنها 
من ١٧ شەهیدم داوە لە نێوان سااڵنی ٢٠٠3 

و ٢٠١٤. بەهۆی پێدانی کچیان بە شیعەکان 
3٠٠-٤٠٠ کەس لە الیەن داعشەوە کوژراون. 

لە ئەنجامدا لە نێوان سااڵنی ٢٠١٤-٢٠١٧ 

سەرۆکی ئەنجوومەنی قەزای تەلەعفەر باس 
لەوە دەکات کە دوای کۆتایی هاتنی داعش 
لە قەزاکە، خەڵکەکە بە گروپ دەگەڕێنەوە 
قەزاکە، باس لە باڵەخانەی ئەنجوومەنەکە 

دەکات کە پێشتر لە قەاڵی تەلەعفەر بووە و 
زیاتر دەڵێت “باڵەخانەی ئەنجوومەنی قەزای 

تەلەعفەر لە قەاڵ بوو. کاتێک داعش 
بەرەو تەلەعفەر هات، شارەکەمان جێهێشت و 
باڵەخانەی ئەنجوومەن تەقێنرایەوە. کاتێک 
گەراینەوە، شوێنەکەمان گوازرایەوە بۆ ئەم 
باڵەخانەیە. کەلوپەلەکانی ئێرە هی کۆلێژن.
لەئێستادا کۆبوونەوەکانمان لەم باڵەخانەیە 

ئەنجام دەدەین”. 

سەید محەمەد عەبدولقادر باس لە چەند 
کێشەیەکی تر دەکات و دەڵێت “ئێمە لەگەڵ 
خێزانەکانمان گەڕاوینەتەوە تەلەعفەر. بەاڵم 

بەداخەوە بەپێی پێویست پێداویستی خۆراکمان 
بەردەست نیە بۆ ئەو هاواڵتیانەی کە 

دەگەڕێنەوە ماڵ و حاڵی خۆیان لە تەلەعفەر. 
کێشەیەکی تریش ئاو و کارەبایە. لە ئێستادا 
خزمەتگوزاری وەکو دابەشکردنی ئاو وکارەبا 

لە تەلەعفەر ٪٥٠ هەیە بە تایبەتی کارەبا 
زۆر کەمە. بەداخەوە کاتێک خەڵکەکە 
دەگەڕێنەوە، خۆراک و خزمەتگوزارییە 
سەرەتاییەکانی ژیانیان بە پێی پێویست 

بەردەست ناکەوێت”.

 هەندێک لە پەرلەمانتارانی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق نایانەوێت 
خەڵکی تەلەعفەر بگەڕێنەوە سەر ماڵ 

و حاڵی خۆیان، هۆکارەکەشی بۆ 
هەڵبژاردنەکان دەگەڕێتەوە و دەیانەوێت 

بەو رێگایە هەڵبژاردنەکان دوابخەن

سەید محەمەد ئاماژە بەوەدەکات کە 
هەندێک الیەنی سیاسی نایانەوێت 

خێزانەکانی تەلەعفەربگەڕێنەوە شوێنی خۆیان 
ووتیشی”نەگەڕانەوەی ئەم خێزانانە هۆکاری 
سیاسی لەپشتە. هەندێک لە پەرلەمانتارانی 

ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق نایانەوێت 
خەڵکی تەلەعفەر بگەڕێنەوە سەر ماڵ و 

حاڵی خۆیان، هۆکارەکەشی بۆ هەڵبژاردنەکان 
دەگەڕێتەوە و دەیانەوێت بەو رێگایە 

هەڵبژاردنەکان دوابخەن. سەرباری ئەمەش، 
بە خەڵکی ڕادەگەیەنن کە تا ئێستا تیرۆریزم 
لە تەلەعفەر ماوە و ئاسایشی ناوچەکە لەبار 

نییە. بەم شێوەیەش ڕێگری لە گەڕانەوەی 
خێزانەکان دەکەن. 

ناوبراو ڕوونی دەکاتەوە کە لەڕووی ئەمنییەوە 
هیچ کێشەیەکیان نییە و دەڵێت “سوپاس بۆ 

خودا هیچ رووداوێکی تیرۆریستی لە تەلەعفەر 

نزیکەی ٦٥٠٠ کەس شەهید کراون و ژمارەی 
بریندارەکانیش بە زیاتر لە ٨ هەزار کەس 

خەمڵێندراوە”.

لە ساتی ڕوونکردنەوەکەی ریاز زانیارییەکی 
تۆقێنەری پێدایین و منیش داوای دووبارە 

کردنەوەم لێکرد. ئاشکرای کرد کە تا ئێستا 
تەرمی داعشەکان لە ژێر باڵەخانەکانی 
گەڕەکی عیازییە بوونیان هەیە و کەس 
ناتوانێت دەستکارییان بکات. داوایان لە 
وەزارەتەکان کردووە کە تەرمەکانیان لەو 

شوێنانە الببەن، زیاتر ووتیشی:
“ماوەیەک بەر لەئێستا داوامان لە وەزارەتەکان 

کرد تەرمەکان لەو شوێنە الببەن. بەاڵم 
ئەوان ووتیان کە دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان 
دێن تاوەکو تەرمەکان لە ژێر باڵەخانەکان 

دەردەهێنن. وەک هۆکارێکی ئینسانی دەڵین 
کە پێویستە چاوەڕوان بین بۆ ئەوەی بە 

شێوەیەکی مرۆڤانە لە گۆڕێکی بە کۆمەڵدا 
بیاننێژن. تا ئێستا تەرمەکان لەسەر شەقامەکان 
ماون، ئەوەش بووەتە هۆی پیس بوونی ژینگەی 

ناوچەکە و خەڵک ناتوانێت بەو شوێنە تێپەر 
بێت”. 

     بەرپرسی لقی تەلەعفەری پارتی 
تورکمان ئێلی باسی لە بیری عەلو 
عەنتەر کرد کە دەکەوێتە باکووری 
تەلەعفەر، نزیکەی ٧٠٠-٨٠٠ تەرمی 

هاوواڵتی تەلەعفەری تێدایە.

بەرپرسی لقی تەلەعفەری پارتی تورکمان ئێلی 
باسی لە بیری عەلو عەنتەر کرد کە دەکەوێتە 

باکووری تەلەعفەر، نزیکەی ٧٠٠-٨٠٠ 
تەرمی هاوواڵتی تەلەعفەری تێدایە. 

لە کۆتاییدا ڕیاز موحسین ئاماژەی بە 
باڵەخانە تەقێندراوەکان کرد و ووتی “٧ 

قوتابخانە بە تەواوی ڕووخاوە. 3٦ مزگەوت 
و حوسێنیە و مەزارگە تەقێندراوەتەوە. 

قەالی تەلەعفەریش کە سیمبۆلی تەلەعفەرە 
تەقێندراوەتەوە. فرۆکەخانەی تەلەعفەر و 

کۆگاکان و شەقامەکانیان تەقاندووە و بە 
هەڵکەنەر هەڵیانکەندووە. زانکۆی تەلەعفەر 
رووخێندراوە. نەخۆشخانە تاک نهۆمییەکەی 
تەلەعفەریش تااڵنکراوە وەهەروەها نەخۆشخانە 
چوار نهۆمییەکەی تەلەعفەری تەقێندرایەوە. 

نزیکەی دوو سەد خانووی تەقێندراو و 
سوتێندراو تااڵنکراو هەیە”.

دوای دەست کەوتنی ئەم زانیارییانە بڕیاری 
گەڕانەوەمان دا بۆ هەولێر. لەڕێگای 

گەڕانەوەمان ئەوەی لە هزرمان مایەوە ئەو 
ئازارەی گەورەیەی تەلەعفەر بوو کە تاوانێکی 

گەورەی مرۆڤایەتییە.

 گرووپی تیرۆرستی داعش، لە ١٦ی 
حوزەیرانی ٢٠١٤ شارۆچکەی تەلەعفەری 
زۆرینە دانیشتووانی تورکمانە کە بە ٦3 

کیلۆمەتر دووری دەکەوێتە رۆژائاوای شاری 
موسڵ داگیرکرد. لە ئێستادا شارەکە لە هەوڵی 

لەبیربردنەوەی رۆژە پڕ ترس تۆقێنەرەکانە و 
هەوڵ دەدات بگەڕێتەوە سەر ژیانی ئاسایی 

زیا عوزێری خۆی.
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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 سینان چەلەبی: تەندرووستیم باشە و ئەوەتا
لەسەرکارم
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پێویستە هەندێک بارودۆخ لەکات و ساتی خۆیدا 
هەڵسەنگاندنی بۆ بکەیت. من تەمەنم ٧3 ساڵە، 

سوپاس بۆ خودا تەندرووستیشم باشە. بێگومان 
کۆمەڵێک خەڵک لە چواردەورمان هەن زۆر 
لەمن بەنرخترن، پێویست دەکات ئەوانیش 
پۆستی جیا وەربگرن نەوەک تەنها لە 

حکومەت. ئێمە لە نێوانمان گفتوگۆ 
لەسەر ئەم بابەتانە دەکەین 

تواناکانمان بۆ یەکبوون و 
پێکەوەبوونی گەلی تورکمان 

بەگەڕ دەخەین. ئەوەی 
پێویست بێت بۆ ئەم بابەتە 

دەیکەین و ئامادەین 
کاربکەین چونکە ئەمە 

رێڕەوی ژیانمانە. 

ژیانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیمان بەم 

شێوەیەیە. ئەگەر 
نەمانتوانی بەپێی 
پێویست خزمەتی 

میللەتەکەمان بکەین، 
ئەوا تۆمەتبارین 

بەرامبەر گەلەکەمان. 
بێگومان نەخۆم و 

نەخێزانی چەلەبییش 
نامانەوێت و ناهێڵین 
بکەوینە دۆخێکی لەم 

جۆرە. بەم هۆیە بەپێی تونا 
ئەگەر تەندرووستیم ڕێگەبدات 

بەردەوام دەبین وهەوڵدەدەین 
کەسانی چواردەورمان هان بدەین بۆ 

رێگەی راست.  
  

لەئەنجام لە داهاتوودا لە کارەکان بەردەوام دەبین بێگومان. لەو 
باوەڕەدام هیچ کاتێک نامەوێت بەتەنها بم، دەمەوێت لەگەڵ 
کەسەکانی چواردەورەم کاربکەم. من نامەوێت لە سەرووی 
سەرەوە بم. ئەوەی شیاوی ئەم کارەیە و توانای بەڕێوەبردنی 

هەیە با ڕابەر بێت. گرنگە ئەوەیە بەبێ بەرژەوەندی تاکەکەسی 
خزمەت بکات. 

 
باستان لەوەکرد لەکۆبوونەوەتان لەگەڵ بارزانی ئاماژەیان 
بەوەکردووە کە                              ‘’گشت ماف و داواکارییەکانی تورکمان 

لە ژێر گەرەنتی ئەو دایە’’. ئایا ئەم ووتەیە دوای 
ریفراندۆم واتا ئێستا کاری پێدەکرێت؟ هیچ هەوڵێکتان 

هەبووە بۆ بەجێبەجێکردنی؟

بابەتی ریفراندۆم بەو شێوەیەی کە ئەمرۆ بەردەستە گەیشتە 
ئەنجام. ئومێدەوارین سەرۆکی هەرێم مەسعود بارزانی لە 
کابینەی نوێی حکومەت پەیمانەکانی جێبەجێ بکات، 

راستییەکەش هەر ئەمەیە. چونکە پێویستە بەم شێوەیە بێت. 
کاتێک ئەم پەیمانانە جێبەجێدەکرێن، هەلی بەڕێوەبردنی 

سیاسەتێکی سەقامگیر و ئارام هەیە. بەرای من، بۆ 
فەراهەمکردنی سەقامگیری ناوچەکە پێویست بە جێبەجێ 

کردنی پەیمانەکان دەکات. ئەم بابەتە لە کاتی خۆی 
وەبیردەهێندرێتەوە و دووبارە داوادەکرێتەوە.  

بواری ئەوەم بۆ نەرەخسرا کە بەدواداچوون بۆ سکااڵکان بکەم. 
بەاڵم بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دکتۆر سۆران، بەپێی بڕگەی 
یاسای سزادان بەهۆی باڵوکردنەوەی دەنگۆ لەسەر وەزیری داد 
سکااڵ لەسەر کەناڵی ناوبراو تۆمارکراوە. داوای وەزارەتەکەمان 
لە دادگای لێکۆڵینەوە وەرگیراوە و ئێستاش لە لێکۆڵینەوەیە.  

لەچەند هەواڵێکی کەناڵی راگەیاندن باس لەوەکرا کە 
بەڕێزتان لە پۆستەکەتان بەردەوام نابن. سەبارەت بەم 

دەنگۆیانە چی دەڵێن؟ ئایاهیچ بڕیارێکی لەو جۆرەتان 
داوە  

پێش هەموو شتێک من لە پەرلەمانی کوردستان بەدەست لەسەر 
قورئانی پیرۆز دانان سوێندی یاساییم خواردووە و ڕاستگۆم لە 
سوێندەکەم. تاوەکو کارەکانی وەزارەت بەردەوام بێت منیش تا 

تەندرووستیم لەبار بێت بەهەمان شێوە لە کارەکانم بەردەوام دەبم. 
لە ئێستادا تەندرووستیم باشە و هیچ بەربەستێکی بۆ درووست 

نەکردووم. بۆیە لە پۆستی وەزیری داد بەردەوام دەبم. کە ماوەی 
یاسای کابینەی هەشتەم کۆتایی پێهات، ماوەی یاساییم تەواو 
دەبێت و پۆستەکەم کۆتای پێدێت.ئەو کات حکومەتی داهاتوو 

بڕیار دەدات ئایا دووبارە پۆستی وەزیر بەمن بدرێت یاخود بە 
گەنجەکانمان. 

 بەپێی پێویست هەوڵدەدەم بەردەوام بم لە خزمەتکردن. بەاڵم 
لە ئێستادا زۆر گەنجی بەنرخمان هەیە و هیواخوازم ئەوانیش 

بەهەمان شێوە پۆستی جیاواز وەربگرن. پێش ئەنجامدانی 
پرۆسەی ریفراندۆم لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێم 

کۆبوونەوەیەکمان ئەنجامدا. کۆبوونەوەکە لە کریستیان و 
تورکمان پێکهاتبوو. لە کۆبوونەوەکەدا بارزانی راشکاوانە ووتی 

“من وەکو شەخسی خۆم گەرەنتی گشت داواکاری و مافەکانی 
تورکمان دەکەم”. بێگومان ئەم ووتانە بۆ قۆناغەکانی داهاتوودا 

ئومێد بەخش دەبێت. جگە لە ئومێد، بە مانای پەیمان دێت و 
هیچ شتێک لەم ووتانە جوانتر نابێت. ئەو کەسەی کە ئەم 

پەیمانەی داوە سەرۆکی هەرێمە. کە کاتی خۆی هات بێگومان 
پەیمانەکە جێبەجێدەکرێت. 

بۆ قۆناغەکانی داهاتوو، هیچ پرۆژەیەکی سیاسیتان 
هەیە ئایا دوای تەواوبوونی وادەی پۆستی وەزیری ؟ 

یاخود لە داهاتوودا پڕۆژەتان دەبێت

دوای ئەنجامدانی نەشتەرگەری و گەڕانەوەیان بۆ هەولێر، لەسەر 
باڵوبوونەوەی دەنگۆی جیاواز دەربارەیان، سینان چەلەبی 

وەزیری دادی هەرێمی کوردستانی عێراق ڕایگەیاند 
کەوا “ئەو دەنگۆیانە بێ بنەمان، ئەوەتا لەسەر 

کارم”. 

سەبارەت بە باڵوبوونی ئەو دەنگۆیانەی 
کە وازی لە پۆستەکەی هێناوە ، 

دوای گەڕانەوەی لە تورکیا سینان 
چەلەبی بۆ پەیامنێری تەبا 

ووتی “تا تەندروستیم لەباربێت 
بەردەوام دەبم لە بەڕێوەبردنی 

پۆستی وەزیری داد.’’ 
سینان چەلەبی 

تیشک دەخاتە سەر 
کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ 

مەسعود بارزانی 
پێش ئەنجامدانی 

ڕیفراندۆمی ٢٥ی 
ئەیلوول و ووتی 

“بارزانی بەڵێنی ئەوەی 
دا کە گەرەنتی گشت 
ماف و داواکارییەکانی 

بکات. بۆیە ئێمەش 
بەردەوام دەبین و 

دووبارە مافەکانمان داوا 
دەکەین.” 

ئەو ماوەیەی کە لە ژێر 
چاودرێری پزیشکی دا 

بوون، چۆن بوو 

بە مەبەستی پشکنینێکی 
گشتی تەندرووستیم پێش جەژنی 

قوربان سەردانی پزیشکم کرد، کاتێک 
ئەنجامەکەم وەرگرت، پزیشکەکەم پێی ڕاگەیاندم کە پێویستە 
بەزووترین کات سەردانی تورکیا بکەم و پشکنینی تر ئەنجام 

بدەم، لەکاتێکدا پزیشکەکەم کەمێک بەگومان بوو لە ئەنجامی 
پشکنیناکان هەربۆیە ناردمی بۆ تورکیا. پاشان لە سێیەمین 

رۆژی جەژندا بەرەو تورکیا بەرێکەوتم. کاتێک لە نەخۆشخانە 
پشکنینیان ئەنجام دا، بۆمان دەرکەوت تووشی شێرپەنجەی 
پرۆستات بوومە و دەبێت بەزووترین کات نەشتەرگەریم بۆ 
بکرێت. بۆیە نەشتەرگەری پێویستم بۆ کرا و دوای چەند 

پشکنینێک دکتۆرەکەم پێی ووتم کە پێویستم بە وەرگرتنی 
پشووە. دواتریش گەڕامەوە بۆ هەولێر.

پێش ئەم ماوەیە نوسراوێکمان بۆ سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی 
وەزیران نارد و مۆڵەتمان وەرگرت. دوای ئەنجامدانی 

نەشتەرگەری پشووی پێویستم وەرگرت کە لەالیەن دکتۆرەکەم 
دیاریکرابوو، دواتر گەڕامەوە. ئێستا لە وەزارەتی داد و 

هاوکات لە ئەنجوومەنی وەزیران دەستبەکارم و سوپاس بۆ خودا 
تەندروستیشم باشە.

کاتی ئەنجامدانی نەشتەرگەری هاوکات بوو لەگەڵ 
کاتی بارودۆخێکی هەستیار . بەشێوەیەک بووە هۆی 

نانەوەی چەندین دەنگۆی جیاواز و لەو ماوەیەشدا 
نیشانەی پرسیار خرایە سەر چەند وەزیرێک. قسەو باسی 
ئەوە هەبووە کە پۆستەکەتان جێهێشتووە. چی دەڵێن لەم 

بارەیەوە 

لەڕاستیدا نامەوێت هیچ شتێک بڵێم. ڕاپۆرتی 
نەشتەرگەرییەکەم و نووسراوەکان ڕوونن و  بەردەستن. ئەو 

توانایەم نیە کە سکی خۆم هەڵبزڕێنم و بڵێم “خەڵکینە 
سەیرکەن نەشتەرگەریم بۆ کراوە”. دەنگۆکان بێ بنەمان. دوای 

نەشتەرگەرییەکە گەڕاومەتەوە و لە ئێستادا دەستبەکارم.
 

پێشووتر ووتبووتان کە سکااڵ لە دژی ئەو ئۆرگانە 
راگەیاندنانە تۆمار دەکەن کە بوونەتە هۆی 

باڵوکردنەوەی پڕووپاگەندەکان. لە ئێستادا سکااڵکان لە 
چ قۆناغێکن 

سکااڵکان بە ناوی وەزارەتەوە لەالیەن سۆران سەاڵحەددین، 
ڕاوێژکاری وەزارەتی داد تۆمارکراوە. دوای نەشتەرگەرییەکە 

زیا عوزێری 
فۆتۆ: چۆبان تیمور

تورکی ئێران بەشداریان لە خۆپێشاندانەکان نەکرد

 پڕۆژە یاسای “مافەکانی تورکمان” لە پەرلەمانی
 عێراق

 خوێندنەوەی
دووەمی بۆ کرا

گونگۆر یاڤوزئاساڵن، رۆژنامەنووس و 
نووسەری بە ئەزموونی تورک دوای 

ئاماژەکردنی بەجیاوازی لە نێوان ڕاستی  
خۆپیشاندانەکان و نیشاندانی بە شێوازێکی 

تر لە مێدیا رۆژئاواییەکان و دوور بوونیان لە 
ڕاستی رووداوەکە، ووتی “ خۆپیشاندانەکانی 

٢٨ی کانوونی یەکەم ئێران بەهۆی خراپی 
باری ئابووری دەستیان پێکرد، بەاڵم لە 

سێیەم رۆژی دا خۆپیشاندانەکان بەئاراستەی 
بەمیلیشابوون الیدا. سی ئای ئەی و مۆساد 

بۆ تێکدانی داینامیکی ناوخۆیی ئێران 
کۆمەڵە گروپێکی ئاژاوەگێڕی ناردە سەر 

شەقامەکان”.

گونگۆر یاڤوزئاساڵن باسی لەوە کرد کە ئەو 
تورکانەی لە ئێران دەژین بە پاساوی ئەوەی 

کە پرسەکە پرسی ناوخۆیی واڵتە، بەشداریان 
لە خۆپیشاندانەکە نەکردووە. 

یاڤوزئاساڵن ئاشکرای کرد کە لێکچوونێک 
هەیە لە نێوان ئەو ڕووداوانەی ئێران و 

“ڕووداوەکانی گێزی” لە تورکیا.
دەربارەی دەستتێوەردانی سعودیە لە پاڵ 

ئەمریکا و ئیسرائیل لە کاروباری دەرەکی، 
یاڤوزئاساڵن گووتی لە دوای یەکی کانوونی 

دووەم دوژمنانی رژێم شوێنی بزووتنەوە 
ئۆپۆزسیۆنیەکانیان گرت و چاالکییەکان 

توندتر بوون هاوکات بووە هۆی توندوتیژی. 
زیاتر گوتیشی “ڕوونکردنەوەکانی ترەمپ و 
ناتانیاهو ئاشکرایان کرد کە دەستێوەردانی 

دەرەکی هەیە بۆ سەر خۆپیشاندانەکان”.
رۆژنامەنووسە لێهاتووە تورکەکە دەربارەی 

ڕووداوەکانی ئێران بە هەڵسەنگاندنی دۆخەکە 
وەاڵمی پرسیارەکانی هەفتەنامەی تەبا 

دەداتەوە.

ئێوە شایەتحاڵی ڕووداوەکانی ئێران بوون، 
ئایا ئەوەی لە دەرەوە باڵودەکرێتەوە وەکو 

ئەو ڕاستیەیە کە لە ناوخۆی ئێران 
دەگوزەرێت؟

 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئێران واڵتێکە کە 

داینامیکی ناوخۆیی زۆر جیاوازە بە تایبەتی 

دەسەاڵتی رژێم و کۆمەاڵیەتی و ئابووری. ئەو 
خۆپیشاندانانەی ئێران کە لە ٢٨ی کانوونی 
یەکەم دەستیپیکرد و لە ٥ی کانوونی دووەم 

کۆتایی پێهات زۆر جیاوازتر بوو لەوەی کە لە 
میدیا رۆژئاواییەکان پێشکەشی جیهان کرا. 

لە ٢٨ی کانوونی یەکەم بەهۆی خراپی باری 
ئابووری دەستیان پێکرد، لە رۆژی سێیەمیدا 
گۆڕا بەرەو میلیشابوون. دەزگای هەواڵگری 

سی ئای ئەی و مۆساد بۆ تێکدانی 
داینامیکی ناوخۆیی ئێران کۆمەڵە گروپێکی 

ئاژاوەگێڕی ناردە سەر شەقامەکان. یەکەم 
تەقە لەناو خۆپێشاندەرانەوە کرا و لە ئەنجام 

زیاتر لە ٢٠ کەس گیانی لە دەستدا.

تورکەکان لە چ دۆخێکن؟ ژمارەی 
تورکەکانی سەر شەقام چەندە؟

تورکەکان بەشداریان لە خۆپیشاندانەکان 
نەکرد. لە خۆپیشاندانەکانی ئێران جگە لە 
گروپە بچووکەکان، تورکەکان بەشداریان 

نەکرد. لە کۆی ٨٢ ملیۆن ژمارەی 
دانیشتوانی ئێران  3٥ ملیۆن تورکی باشووری 

ئازەربایجان لە ئێران دەژیت. تورکەکانی 
باشووری ئازەربایجان نوێنەرایەتی دانیشتوانی 

پلەی ناوەندی ئێران دەکەن.ئەوان بەشداری 
خۆپیشاندانەکان نەبوون بەهۆی دەستێوەردانی 

دەرەکی لە خۆپیشاندان. 

هەندێک کەس لێکچوونێک لە نێوان 
رووداوەکانی ئێران و ڕووداوی گەزی 
تورکیا دەکەن، وەکو رۆژنامەنووسێک 

کە شایەتحاڵی هەردوو ڕووداوەکان بوونە، 
ڕاتان چیە؟

ئەو پارێزگارانەی کە پشتگیریان لە 
خۆپیشاندانەکانی ناڕەزایی دژ بە خراپی باری 

ئابووری ئێران دەکرد ، لە خۆپیشاندانەکان 
کشانەوە بەهۆی لە ژێرکۆنترۆڵ دەرچوونی 
ئاراستەی خۆپیشاندەران. سەرکردەی ئایینی 

خامەنایی و بەرپرسە بااڵکان پەیامێکیان باڵو 
کردەوە سەبارەت بە دەستێوەردانی دەرەکی. 
عەلی شەمخانی سکرتێری ئەنجوومەنی 

بااڵی ئاساییشی نەتەوەیی باسی لە پەیامە 
ئاژاوەگێرەکانی ئەمریکا و ئینگڵتەڕا 

سعودیە کرد لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان . 
لێکچوونێک هەیە لە نێوان ئەو ڕووداوانەی 
ئێران و “ڕووداوەکانی گێزی” لە تورکیا. 
بەباڵوبوونەوەی دەنگۆی ئەوەی کە دوای 

کێشەکانی عێراق و سووریا سەرەی ئێران 
هاتووە، خۆپیشاندانەکان بەرەو ئاڕاستەیەکی 
پێشبینی نەکراو ڕۆشت . لە الیەن تورکیا، 
ئێران، رووسیا و هەتا عێراقیش ڕیگری لە 
ئامانجەکانی ئیسرائیل کرا لە ناوچەکە. 
لە سەردەمێک کە سەرکەوتنی جیهانی 

ئیسالمی قودس وایکرد کە ئەمریکا بە تەنیا 
بمێنێتەوە، خۆپیشاندانەکانی ئێرانیش بە هۆی 

دیار نەبوونی ئاراستەکەیەوە بە پالنگێری 
هەر یەکە لە واڵتانی ئەمریکا، ئیسرائیل، 

سعودیە و ئیماڕات بە یەکێک لە پالنەکان لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەقەڵەم دەدرێت.

لە کرماشانی زۆرینەی دانیشتووان کورد 
پەکەکە و پژاک هاتنە ناو گۆڕەپانەوە. ئێران 

پێشووتریش لە ڕووداوەکانی ساڵی ٢٠٠٩ 
دەستێوەردانە دەرەکیەکانی بە بەڵگە بۆ گەلی 

خۆی ئاشکرا کردبوو.

ئێران هەر لە سەرەتاوە رایگەیاندووە 
کە دەستێکی دەرەکی لە دواوەی ئەو 
خۆپیشاندانانەیە، هەندێکیان ووتیان 

ئەمریکا و ئیسرائیل، هەندێکی تریش 
ووتیان تەنها سعودیە دەستی لە دوای 

ئەو ڕووداوانەوەیە. ئایا ئەو دەنگۆیانە تا 
چەند ڕاستن؟

ئەم واڵتانە ناویان هاتووە دەستیان لە کارەکان 
وەرداوە. دوای بەدوای رۆژی یەکی کانوونی 

دووەم دوژمنانی رژێم شوێنی بزووتنەوە 
ئۆپۆزسیۆنیەکان گرتەوە و چاالکییەکان 
توندتربوون لە خۆپێشاندانەکان توندوتیژی 

دروستبوو. خۆپیشاندانانەکانی ئەسفەهان و 
هوزستان و کرماشان و ئەهڤاز چڕتر بوون 
بەسەر کۆمەڵیک شاری تر باڵو بوونەوە. 

پرسێکی تر کە بووە جێگای سەرنج ئەوەبوو 
کە سەرچاوەکانی هەواڵگەری ئاماژەیان 
بە دەستێوەردانی دەرەکی لە ئێران کرد و 

ڕوونکردنەوەکانی ترەمپ و ناتانیاهو ئاشکرای 
کرد کە دەستتێوەردانی دەرەکی دەکرێت. 
سعودیەش لە پاڵ ئەمریکا و ئیسرائیل بە 

دەستتێوەردانی دەرەکی تۆمەتبار کرا.

نیازی میعمارئۆغلو، پەرلەمانتاری تورکمان لە پەرلەمانی عێراق 
دەربارەی پڕۆژە یاسای “مافەکانی تورکمان” کە لە پەرلەمانی 

عێراق خوێندنەوەی دووەمی بۆ کرا، بۆ تەبا دوا. 
میعمارئۆغلو باسی لەوە کرد کە نەتەوەی تورکمان لە ناو 

حکومەتی عێراق و چاالکی سیاسی پێویستی بە دەستەیەکی 
سەربەخۆیە. ڕوونیکردەوە کە“لە بوارەکانی بەرێوەبردن، کولتوور، 

نەتەوایەتی، کۆمەاڵیەتی و دارایی پێویستیمان بەو دەستەیە 
هەیە، چونکە لەناو حکومەت هیچ دەستەیەکی فەرمی و 

دامەزراوەیەکی تایبەتمان نییە بە تورکمان”.

پەرلەمانتارەکەی تورکمان دەڵێت“هەموو کەسێک چاوەڕێی 
ئەوە دەکات کە وەزیرێکی تورکمان هەبێت و بەرگری لە 

مافەکانی تورکمان بکات. تورکمان هەمووکات بێبەش کراون 
لە کردە سیاسییەکان. لەبەر ئەوە پێویستە لە ناوەندی حکومەت 

دامەزراوەیەکمان هەبێت”.

میعمارئۆغلو دەربارەی بەرواری ئامادەکرانی پڕۆژەیاساکە 
دەشڵێت: 

“ئەم پڕۆژەیە ٨ ساڵە ئامادەکراوە. زۆربەی الیەنە سیاسییەکان 
دژی وەستانەتەوە. بەداخەوە هەندێک پەرلەمانتاری تورکمان 

و نوێنەری تورکمان لە حکومەتی عێراقیش دژی وەستانەوە و 
ووتیان ‘هەر یاسایەک پێویستی بە بودجە بێت نابێت دەنگی 

لەسەر بدرێت’. ئێمەش هەڵوێست خۆمان دژ بەمە نواند. ئەوان 

بە دەیان دەستەی بێ سوودیان هەیە، بەاڵم کە پرسەکە دەبێتە 
پرسی سێیەم نەتەوەی عێراق پڕۆژەکەمان بۆ ماوەی ٨ ساڵە 
لەناو دەفتەری کۆمسیۆن بی جێبەجێکردن دەمێنێتەوە. ئێستا 
بە بنەڕەتی ڕەزامەندی لەسەر پڕۆژەکە وەرگیراوە و بێگومان 
لە داهاتوو دەنگی لەسەر دەدرێت. ئێمە پێگەیەکی بەهێزمان 

هەیە لە پەرلەمان ئامادەیی دەکەین بۆ پەسەندکردنی ئەم پڕۆژە 
یاسایە”.

هەواڵ: عەلی عەنتەر   

هەواڵ: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو   
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زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

ئامادەكردن: عەلی سالم
عەلی سالم    

فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

ئامادەکارییەکانی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە چ دۆخێکدایە؟

پیشەی دارتاشی لە هەولێر

خۆی لە تۆمارنامەی دەنگدەران تۆمارکرد، 
دەبێتە دەنگدەر. کە بووە دەنگدەر، ئەو کات 

بڕوات بۆ سندوقی دەنگدان یا نەڕوات ،دەنگ 
بدات یان نا سەربەخۆیە. کاتێک دەنگدەر 

ناوی لە تۆمارنامەی دەنگدەران تۆمار 
دەکرێت، ڕاستە لەرووی تەمەنەوە مافی 

دەنگدانی هەیە بەاڵم بڕگەکانی تری تەواو 
نەکردووە. بۆیە ئێمە داوا لە هاوواڵتییان 

دەکەین سەردانی ناوەندەکان بکەن بۆ ئەوەی 
وەکو دەنگدەرێکی شەرعی بڕگەکانی یاسا 
تەواو بکەن و مافی دەنگدان بەدەستبهێنن.  
ئەو هاوواڵتییەی کە خۆی تۆمار کردووە و 

کارتی بۆ هاتووەتەوە، پێویستە بێت کارتەکانی 
وەربگرێتەوە. لەهەمان کاتدا پێویستە کارتی 

پێشووی بهێنێت بۆ ناوەندەکە و بەڵگەنامەکانی 
پێبێت بۆ ئەوەی بتوانین کارتی دەنگدانی پێ 

بدەین. تاکەکەسێک دەتوانێت کارتی خێزانێک 
وەربگرێت بە مەرجێک هەموو نووسراوەکانی ال 

بێت و ئەندامێکی خێزانەکە بێت”.
 

لە کۆتایی باسەکەدا عەلی قادر عوبێد 
دەربارەی دەنگدەری تایبەت ڕوونی دەکاتەوە 

کە “کۆمیسیۆن سەرجەم کارتەکانی 
دەنگدەرانی تایبەتی پێشووی هەڵوەشاندوەتەوە.

ئەگەر هەر هاوواڵتییەک لەحاڵەتی سەربازیدا 
بوایە، پێویست بوو خۆی وەکو دەنگدەری 
تایبەت تۆمار بکات. هیچ هاوواڵتییەک 

مافی ئەوەی نییە پێشتر لە دەنگدەری تایبەت 
بووبێت و لە ئێستادا بە ناسنامە پێشووەکەی 

دەنگ بدات. ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
لە ساڵی ٢٠١٤ چەند  فیرقەیەکی سووپای 
عێراقی هەڵوەشایەوە. ئەوان هەموویان کارتی 

تایبەتی دەنگدەریان هەبوو، بۆیە کارتی 
دەنگدەری تایبەت هەڵوەشاوە. ئێستا ئەو 

هاوواڵتییانەی لە کۆمیسیۆن بە تۆماری 
بایۆمەتری تۆمار کراون مافی دەنگدەری 

تایبەتییان هەیە. ئەوانی تر کە تۆمار 
نەکراون دەتوانن بێن وەکو کەسی سیڤیل 
خۆیان تۆمار بکەن و دەچنە نێو خانەی 

سیڤیلەوە و بە دەنگدەری تایبەت نامێنن. 
سەبارەت بەو هاوواڵتییان کە بە دەنگدەری 

گشتی وەسف دەکرێن، تۆماری بایۆمەترییان 
نەکردووە دەتوانن بە کارتە شینەکە دەنگ 
بدەن، بەمەرجێک لەالیەن هەمان شوێن و 

کەس بەکاربهێنرێت. ئێمە لە ساڵی ٢٠١٤ 
پەنجەمۆری ئەو کەسانەمان وەرگرتووە بۆیە 

پەنجەمۆرەکە وەکو بایۆمەتری لێهاتووە و 
ئێستا ئەوانیش جۆرێک لە پۆلێنکردنییان 

هەیە بۆ ئەوەی بتوانن ڕێگە لە بەکارهێنانی 
نایاسایی بگیرێت”.  

ئێستادا تۆمارنامەکە بووەتە بایۆمەتری. 
رەنگە وەکو دۆسیە لە بنکەکان هەبێت بەاڵم 
مامەڵەکردنەکەی تۆمارێکی ئەلیکترۆنییە. 
دەنگدەر خودی خۆی دێت بۆ بنکەکانمان و 

ناوی خۆی تۆمار دەکات. لەکاتی تۆمارەکە 
هەر دە پەنجەی دەنگدەر وەردەگیرێت و وێنەی 

دەگیرێت. کاتێک ئەم رێکارە ئەنجامدرا، 
بۆمان دەردەکەوێت کە دەنگدەر زیندووە. 
هاوکات گرفتی دووبارەبوونەوەی ناوەکان 

نییە. کۆمیسیۆنی 
بااڵی کوردستان 

هێشتا بە سیستەمی 
پێشوو کاردەکات. 
ڕەنگە ئەوانیش بە 

ڕێکارەکانی خۆیان 
بتوانن چارەسەری 

ئەم کێشەیە بکەن. 
بەاڵم ئێمە وەکو 

کۆمیسیۆنی 
بااڵی هەڵبژاردنی 
عێراق چارەسەری 

ئەم بابەتانەمان 
بەتەواوەتی کردووە. 

هیچ کێشە و 
گرفتێکی لەم 

جۆرەمان نەماوە”.  
عەلی قادر عوبێد، 
بەڕێوەبەری گشتی 
ئۆفیسی هەولێری 

کۆمیسیۆنی 
بااڵی سەربەخۆی 

هەڵبژاردنەکان هەنگاوەکانی دەنگدان بۆ 
هەفتەنامەی تەبا ڕوون دەکاتەوە و دەڵێت 
“هاوواڵتی دەبێت ئەوە بزانێت کە بە یاسا 
دەنگدەرە. واتە دەبێت رێکارە یاساییەکان 

تەواو بکات. یاسا دەڵێت هەر هاوواڵتییەکی 
عێراقی تەمەنی گەیشتبێت بە ١٨ ساڵ 

مافی دەنگدانی هەیە بە مەرجێک هەڵگری 
رەگەزنامەی عێراقی بێت و لە تۆمارنامەی 

دەنگدەران ناوی تۆمار کرابێت. کەواتە 
هاوواڵتی پێویستە ئەم مەرجانە بەجێ 

بگەیەنێت، ئەوکات دەبێتە دەنگدەر. تۆماری 
دەنگدەران لە ئێستادا تۆماری بایۆمەترییە. 

هاوواڵتییان پێویستە بێن ناوی خۆیان لە 
تۆمارنامەی دەنگدان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی 
گۆشەیەک لە گۆشەکانی یاسا پڕبکەنەوە. 

رەگەزنامەکەیان دەهێنن و دەیسەلمێنن کە 
هاوواڵتی عێراقین وکارتی بایۆمەترییان بۆ 
تۆمار دەکرێت. تۆماری بایۆمەتری ٤-٥ 

خولەک دەخایەنێت. کاتێک هاوواڵتی ناوی 

رایگەیاند ٥3 بنکەیان کردووەتەوە و هەروەها 
ووتیشی“دابەشکردنی کارتەکان لە رۆژی 

٢٤ی مانگی کانوونی یەکەمەوە بەردەوامە. 
٥3 ناوەندمان کردووەتەوە بۆ مەبەستی 

پێشوازی لە هاوواڵتییان. هەر ناوەندێک 
کارتی سنووری ناوچەی خۆی بۆ گەڕاوەتەوە. 
هاوواڵتییان دەتوانن بە مەبەستی وەرگرتنەوەی 

کارتەکان سەردانی ناوەندەکان بکەن”.
عەلی قادر دەربارەی وردەکاریی یاسایی و 

هەموارکردنەوەی 
یاسای هەڵبژاردن 

لەالیەن ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی 

عێراقەوە ووتی“ئەو 
ڕێکارانەی پێویست 

بە هەمواری یاسایی 
دەکات، چاوەڕێی 

ئەوە دەکرێت 
پەرلەمانی عێراق 
یا جێگیری بکات 
یاخود هەمواری 

بکاتەوە.

 لەم قۆناغەدا 
بەو یاسایانە کار 

دەکەین کە لە 
ئارادایە و لە ئێستادا 

کاری پێدەکرێت 
تاهەموارکردنەوەی  

یاساکە. دوای 
هەموارکردنەوی 

یاساکان ئەوکات کاربە یاسا نوێیەکە دەکەین. 
بەڕای من پێوستە یاساکە هەمواربکرێتەوە 
و کۆمەڵێک هۆکار هەیە بۆ نوێکردنەوە، 

یەکێک لەوانە ئامێری نوێ هێنراوە بۆ ئەوەی 
بەخێراترین شێوە ئەنجامەکان رابگەیەنرێت. ئەو 
سیستەمەی کە جیاکاری لە دەنگەکان دەکرد 

گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە بۆیە پێویستە 
بڕگەکانی یاساکە هەموار بکرێتەوە. بۆ 

ئەوەی کۆمیسیۆن بتوانێت ئامێری تازەی وەکو 
سکانەری سەر سندوقەکان بەکاربهێنێت، بۆیە 
پێویستمان بە هەموارکردنی ئەم یاسایە هەیە”.

بەڕێوەبەری گشتی ئۆفیسی هەولێر تیشکی 
خستە سەر دەنگدەری ساختە و کە لە 

سیستەمی پێشوودا کێشە و گرفتی زۆر 
هەبووە ووتیشی “سااڵنی پێشوو تۆماری 

دەنگدەران کۆمەڵیک کێشە و گرفتی هەبوو، 
یەکێک لەو گرفتانە؛ دەنگە ساختەکان بوو 
چونکە تۆمارنامەکە نووسراوبوو. بەاڵم لە 

دوای دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنەکانی 
عێراق لەالیەن سەرۆکوەزیرانی عێراق حەیدەر 

عەبادی کە بڕیارە لە ١٦ی ئایاری ئەم ساڵ 
ئەنجام بدرێت، مشتومڕێکی زۆری بەدوای 

خۆی هێنا. الیەنەکانی سوننە لە وادەی 
هەڵبژاردنەکان ڕازی نین و الیەنی شیعەش 

لەسەر بڕیارەکەی عەبادی کۆکنین و 
دەیانەوێت هەڵبژاردنەکان دوابخرێت. 
دواجار حەیدەرعەبادی رایگەیاند کە 

هەڵبژاردنەکان لە وادەی خۆی ئەنجام دەدرێت 
و ئەگەری ئەوە هەیە بەهۆی مانگی رەمەزانی 

پیرۆزەوە چەند رۆژێک پێش وادەی خۆی 
ئەنجام بدرێت.

 
سەبارەت بە دواهەمین ئامادەکارییەکانی 

کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 
هەڵبژاردنەکانی عێراق عەلی قادر 

عوبێد، بەڕێوەبەری گشتی ئۆفیسی 
هەولێری کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 

هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ هەفتەنامەی تەبا 
دوا. 

عەلی قادر عوبێد ئاماژەی بە تۆماری 
دەنگدەران دا و ووتی “قۆناغی تۆماری 

دەنگدەران تەواوبووە.  تا ئێستا تۆمارنامەی 
دەنگدەران بۆ بنکەکان نێردراوە و تانەیان 
لێدراوە و کارەکان گەیشتووەتە قۆناغی 

کۆتایی. لەهەمان کاتدا تۆماری حیزبەکان 
تەواو بووە کە بە سیستەمی نوێی کۆمیسیۆن 

حیزبەکان لە کۆمیسیۆن تۆمار دەکرێن. 
هاوکات لەالیەن کۆمیسیۆنەوە متمانەیان پێ 
بەخشراوە و کۆمیسیۆن چاودێری دارایی و 

هەڵسوکەتی دارایی دەکات. گشت حیزبەکان 
تۆماریان تەواو بووە. ئەمرۆ ١١ کانوونی دووەم 
دوا رۆژی تۆماری هاوپەیمانیەتیەحیزبیەکان 
بوو. سەرجەم حیزبە کاراکانی هەرێم خۆیان 

تۆمارکردووە”. 

هاوکات بەڕێوەبەری گشتی ئۆفیسی هەولێری 
کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان 

ئاماژەی بەوەکرد لە ٤ی مانگی کانوونی 
دووەمەوە تۆماری کاندیدەکان دەستیپێکردووە 

و تا ئێستا بەردەوامە، ووتیشی “لە ٤ی 
ئەم مانگەوە دەست بە وەرگرتنی کاندیدی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و نوێنەرانی 

ئەنجوومەنی پارێزگاکان کراوە لە کاتێکدا لە 
هەرێم رێکنەخراوە. ئێمە هەڵبژاردنێکمان هەیە 

لە عێراق، ئەویش هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراقە”.

سەبارەت بە کارتی دەنگدەران ناوبراو 

دەکەن”. دەربارەی درووستکردنی بێشک کە پێشووتر دارتاش 
درووستی دەکردن ئەو ڕوونیکردەوە کە “بێشکەکان بەکۆ 
و درووستکراو بۆمان دێت. ئەو پارچانەی کە لە کارگە 

درووستکراون بەیەک دەبەسترێن و دەفرۆشرێن”. 

دەربارەی ئەو کەسانە کە تاکوئێستا لەم پیشەیە بەردەوامن، 

ئەربیللی ووتی “تەنها دوو سێ کەس 
ماوەکە هەر لەکۆنەوە ئەم کارە دەکەن، 

ئەوانیش؛ عوسمان نەجار و خەلیفە ساڵح نەجار 
منداڵەکانی وهەروەها من و مناڵەکانم. هەروەها 
منداڵيکانیشم هەر خەریکی ئەم پیشەیەن. ئێستا 
بێژینگ و فەرشی هەویر درووست دەکەین”.  

هاوکات عیرفان ئەربیلی تیشکی خستە 
سەر ئەوەی کە بێشکی هەولێر وەکو جاران 

بەشێوەیەکی پتەو درووست دەکرێت و ووتیشی 
“بێشکی وا هەیە کە سااڵنێکی زۆرە هەروەک 

خۆی ماوە ، جگە لەمە بێژەنگ و فەرش و 
تیرۆگ لە کارگەکان درووستدەکرێن و لە الی 

دارتاشەکان دەفرۆشرێن’’

سەبارەت بە کەم بوونەوەی دارتاشەکان حاجی 
عیرفان دەڵێت“لەگەل زۆربوونی پارە، خەڵک واز 
لە پیشەی خۆی دەهێنێت. هاوردەکردنی کەلوپەل 

لە چین وتورکیا، هۆکارێکی تری وازهێنانە لە پیشە رەسەنە 
کۆنەکان. ئێمە کارگەمان هەیە بەاڵم هیچ کارێکی تیا ناکەین 
و چەندین ساڵە داخراوە .زۆربەی کەلوپەلەکان بە ئامادەکراوی 
دەهێنرێن. ماوەیەک بەر لە ئێستا بێشکەکان لە چینەوە هاوردە 

دەکران، بەاڵم بەهۆی خراپی کواڵیتیان سەرلەنوێ لە وواڵت 
دەست بە دروستکردنی کرا”. 

دەربارەی پیشەی دارتاشی لەشاری هەولێر حاجی 
عیرفان نورەدین ئەربیللی کەنزیکەی ٦٠ ساڵە 

خەریکی ئەم پیشەیە، بۆ تەبا دوا. 

لە باسەکەدا حاجی عیرفان پێش وەختە ئاماژە 
بەوە دەکات کە ٦٠ ساڵە لە دووکانەکەی خۆی 

خەریکی پیشەی دارتاشیه و دەڵێت “پێشووتر 
گاسن درووست دەکرا،  نزیکەی ٥٠ بۆ ٦٠ 

دووکانی تایبەت بە فرۆشتنی کەلوپەلی خەشەبی 
واتە لەدار درووستکراو هەبوو”. 

عیرفان ئەربیللی ئاماژە بەو ناوانە دەدات کە 
پێشووتر ئەم پیشەیەیان کردووە و دەڵێت “سێ 
کەس هەبوو پیشەی دارتاشی دەکرد. باوکم 

نورەدین نەجار سندوقی مااڵنی درووست دەکرد. 
جگە لە باوکم، حاجی شەمسەدین نەجار و حاجی 
کەریم نەجاریش بەهەمان شێوە کاری دارتاشییان 

دەکرد”. 

لەگەڵ باڵوەبوونی درووستکردنی کانتۆر، پیشەی دارتاشی 
گۆڕانکاریی بەخۆوە بینیوە و  لەم بارەیەوە عیرفان ئەربیللی 

دەشڵێت “دەستمان بە درووستکردنی بێژینگ کردووە و تا 
ئێستاش بەردەوامین. منداڵەکانیشم سەرقاڵی درووستکردنی 
بێژینگن. دووسێ دوکانمان هەیەکە منداڵەکانم  تیایدا کار 
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 شەقەزلەی عوسمانی

لەخزمەتی وەرزش لە هەولێر

١٩٧٩بەسەرۆكاتی مامۆستا هاشم سەردانی 
سووریایان كرد، هەر لە شارەكانی حەلەب و 
دیمەشق بەشداریان لە پاڵەوانێتی هەڵگرتنی 
قورسایی كرد و یاریزانانی هەولێر لە هەموو 

كێشەكان پلەی  یەكەمیان بەدەست هێنا. 
لەساڵی ١٩٩٠سەرۆكایەتی نێردراوی عێراق لە 
تونس بۆ هەڵگرتنی قورسایی كردووە. لەشاری 
تونس بەشداریان لە پاڵەوانێتی جیهانی كردووە 
بە بەشداری یاریزانانیوواڵتانی توركیا و روسیا 

و وواڵتانی عەرەبی، جامی ئەم پاڵەوانێتیەکەیان 
بەدەستهێناوە .

هاشم ڕیازی و خولیاکانی تری وەرزشی:

مامۆستا لەسەرەتای ژیانی خولیای یاری 
گۆڕەپان و تۆپی پێ و باڵەو سەبەتە و 

شەرەمست بووە کە چوار ساڵ لەم یاریە لەالیەن 
زەید محمود  مەشقی كردووە . لەهەمان كات 
توانیوە بەشداری بكات لە چەند پاڵەوانییەتیك 

ئینجا  بروانامەی ناوبژیوانی  ئەم  یاریەم 
وەرگرتووە . هەروەها  مەلەوانێكی زۆر 

بەتوانابووە و هەر لە تەمەنی منداڵیەوە مەشقی 
كردبوو لەساڵی ١٩٨3تیپێکی كێشی تازە 

پێگەیشتوان پێكهێناکە لە پاڵەوانیەتی عێراق 
بەشداریان كردو ئاستێكی باشیان پێشكەش 

كرد، سەرەڕای ئەمانە ئاستێكی رۆشەنبیری 
زۆر بەرزی هەبوو ، بەسەدان كتیبی ئایینی 
و زانستی و ئەدەبی و وەرزشی خوێندووەتەوە 

، هاوکات مامۆستایەكی خاوەن ئەزموون بووە 
لەوانەكانی عەرەبی زانیاری پاش ئەم تەمەنە پر 
لە بەخششە،لە ١٤\١\٢٠٠٥كۆچی دوایی كرد  
هەر لە گۆرستانی باو باپیرانی لەگۆرستانی 
ئیمام محمد بەخاك سپێردرا خودا بە بەهەشتی 

پان و بەرینی شاد بکات. 

محسن توفیق و تەحسین 
شێخۆ بەشداریان كردووە.
ئەمە رۆژێكی مێژوویی 
دەبێت لەژیانی مامۆستا 

هاشم و هیچ كاتێك لەیادی 
نەكردووە چونكە بۆ یەكەمین 

جار لە شاری هەولێر ئەم 
جۆرە پاڵەوانەتیە لەهۆڵی 
گەل ئەنجامدراوە . لەو 

رۆژەدا نرخی پلیتێک گەیشتووەتە)٥دینار( 
خەڵكی شار لەبەردەم دەرگای هۆڵەكە چاوەروان 

بوونە بۆ ئەوەی پاڵەوانە لەش جوانەكانی 
هەولێر ببینن. هەرلەم رۆژە ئاستێكی زۆرباشی 

پێشكەش كردوپلەی یەكەمی وەدەست هێناوە.
ئینجا ئەستێرەی ئەم یاریزانە درەوشایەوە. پاشان 
توانی پلەی یەكەم بەدەست بێنێت لەسەر ئاستی 

باكووری عێراق. لە ساڵی ١٩٦3بەشداری 
كردووە لە پاڵەوانیەتی عێراق لەیاری لەش 

جوانی، لەم پاڵەوانێتیە ١3٠وەرزشەوان 
لەسەرئاستی عێراق بەشداریان كردووە، لەسەر 
ئاستی بااڵبەرزی پلەی شەشەم بەدەستهێناوە.

ئەو پاڵەوانێتییانەی كەبەشداری تیاكردووە:

لەساڵی١٩٦٤ پاش ئەوەی كە ناوبانگی لە 
وەرزشی لەش جوانی دەركردووە ئینجا دەستی 
بە هەڵگرتنی قورسایی کردووە و بەشداری 

پاڵەوانێتی بۆ قورسایی لەشاری بەغدا كردووە. 
پلەی یەكەمی لەكێشی مام ناوەندی لەسەر 

ئاستی عێراق بەدەستهێناوە لە پاڵەوانێتیەکە كە 
٩٥ كیلۆگرامی بەرزكردووە ٨٧،٥ كیلوگرام 
خەتف و ١١٧،٥ كیلوگرام نەتر بە ئەنجامی 

3٠٠كیلوگرام، پاشان لەساڵی ١٩٦٩لە هەمان 
پاڵەوانیەتی بەشداری كردووە و پلەی باشی 
بەدەستهێناوە، لە ١٧\٧\١٩٦٩لە پاڵەوانێتی 

پێشكەوتووان لەشاری بەغدا بۆ جاری دووەم 
پلەی یەكەمی بەدەسی هێناوە. بەاڵم دواجار 
دووچاری نەخۆشی خلیسكانی بڕبڕەی پشت 
هاتووە و بەشێوەیەكی فەرمی دەستیبەرداری 

یاری هەڵگرتنی قورسایی بووە. 
گەشتەكانی ڕیازی بۆ واڵتانی عەرەبی:

پاڵەوانانی هەڵگری قورسایی هەولێر ساڵی 

وەرزشی جۆراو جۆر بووە خولیای یاری 
بووە وەك یاریەكانی گۆڕپان. هەروەها فێری 

هونەری ڕۆیشتنی لەسەرشێوەی دووپشك بووە. 
لەقوتابخانەی سەرەتایی برادەرێكی هەبووە 

بەناوی مامۆستا ڕەمزی وەلی نموونەی کە 
مامۆستای کۆچکردوو بووە هاندەری بووە لە 
بەردەوامبوون لەوەرزش کردن. لەقوتابخانەی 

ناوەندی یاریە وەرزشەكانی تۆپی پێ و 
تۆپی باسكە و بااڵی کردووە، بەاڵم لەم 

یاریانە سەركەوتوو نەبووە. پاشان قوتابخانەی 
ناوەندی هەولێری تەواوكردووە. لەساڵی 

١٩٥٧لەپەیمانگەی مامۆستایان وەرگیراوە 
لەهەمان پەیمانگە هونەرمەندی ناوداری كورد 

مامۆستا خەلیل یابەی وەرزشەوانی یاری 
لەش جوانی داوای لێكردووە مەشقی ئەم جۆرە 
وەرزشە بكات چونكە جەستەی بۆ ئەم جۆرە 

وەرزشە شیاوبووە. لەپەیمانگە دۆستایەتی 
لەگەڵ هەریەکە لە کەسایەتیەکانی وەک 

عبداآلحد بەتروس و ئەبو تەها وسالم شەكەرچی 
بەدر یاسین ونازم محمد چەلەبی کردووە ، کە 
بوونەتە رێ نیشاندەری مامۆستا بۆ ئەوەی لەم 

یاریانە بەردەوام ببێت. 

سەرەتای وەرزشی قورسایی : 

دوای ئەوەی كە لەپەیمانگای 
مامۆستایانی موسڵ دەرچووە ڕاستەوخۆ 
پەیوەندی كردووە بە یانەی بروسك، ساڵی 
١٩٦٠دەستی بە مەشقی ئەم جۆرە وەرزشە 
كردووە. ئەوكات پاڵەوانی ناسراوی هەولێر 

هاشم كورەچی ڕاهێنەری یانەكە بووە. هەروەها 
وەرزشەوانانی وەک؛ عوسمان كەریم جەالل، 

عەساف محمد، فازل شێخیل، محسن توفیق، 
رەشید محمد تورشیچی، جەالل غەریب بەنا و 
رەقیب شیخان جامباز لە هەمان یانە مەشقیان 

كردووە. پاش ئەوەی كە مامۆستای کۆچکردوو 
سەرەتای وەرزشی قورسایی تەواو كردووە، لە 
ساڵی ١٩٦١ لە هۆڵی گەل بۆ یەكەمین جار 
بەشداری كردووە لە پاڵەوانێتی شاری هەولێر. 

هاوکات لە هەمان هۆڵ یاریزانانی کۆچکردوو 
عوسمان وهاشم كورەچی وكامل حەدادو فازڵ 

شێخل و عەساف محمد و ئەنترەنیك نیقوال 

مامۆستای کۆچکردوو)هاشم ڕیازی( 
وەرزشەوانێكی بەناوبانگ بووە لەسەر ئاستی 
کوردستان و عێراق. لە شەستەكانی سەدەی 

ڕابردوو پاڵەوانی لەش جوانی و ئاسن 
هەڵگربووە، هاوكات كادرێكی لێهاتووی یانەی 

وەرزشی بروسك بووە، بۆماوەیەك لەیانەی هەولێر 
ئەندامی دەستەی كارگێری بووە. هەروەها 

چەندین پۆستی جیاوازی وەک سكرتێر وجێگر 
و راهێنەر و ناوبژیوانی جیهانی وەرزشی و 

هەڵگرتنی قورسایی ئاسنی کردووە. یەكێكە 
لەوكەسانەی كە چەند پاڵەوانیكی ئاست بەرزی 

پێگەیاندووە. جێ پەنجەی ئەم ئەستێرە گەشە 
لە چەند یاریەكی وەرزشی لە شاری هەولێر تا 
ئیستاش دیارە. هەروەها رۆشەنبیرێكی بەتوانا 

و كارامە بووە. ئاستێكی زۆر بەرزی هەبووە لە 
رەخنەگرتن و شیكردنەوەی وەرزشی. لەكۆتایی 

نەوەتەكانی سەدەی رابردوو لە تەلەفزیۆنی 
توركمان ئێلی ئامادەکار و پێشكەشكاری 

 spor(بەرنامەی وەرزشی هەفتەیی
albumu(  بووە. سەرەرای ئەم هەموو 

خاسیاتانە بەدەیان پاڵەوانی لەبواری لەش جوانی 
وئاسن هەلگری ئاست بەرزی پەروەردەكردووە ، 
لەپاڵەوانیەتەكانی عێراق و دەوڵەتە عەرەبیەكان 
و كیشوەری ئاسیا بەلێهاتوویی ئەم ڕاهێنەرە 
هاوچەرخە ئەنجامی باشیان بەدەستهێناوە. 

باسێك لە ژیانی هاشم مەال مەحمود:  
ناوی تەواوی هاشم كوری مەال مەحمود 

كوڕی مەال حەمەئاغ ساقی یە لە 
١\٧\١٩3٩لەگەڕەكی عەرەب لەبنەماڵەیەكی 

ئاینی چاوی بەدونیا هەڵهێناوە .لەشەش 
ساڵی لەقوتابخانەی ئیبن خەلەكانی سەرەتای 
تۆمار كراوە، هەرلەقۆناغی سەرەتای پەرۆشی 

لە سەربازگە عوسمانییەکان ئەم تەکنیکە لەکاتی لەدەست 
بەربوونەوەی چەک یاخود شکانی چەک جار بە جار لەکاتی 

رووبەڕووبوونەوەی کەسان بەکارهاتووە. 

ئامانجی سەرەکی سەربازەکانی ریزی پێشەوەکە بەسەربازی 
ئازار ناسراوە، لەکارخستنی چەکە سووکەکان و ماندووکردنی 

ئەوبەرە هەڵبژێردراوانەی دوژمن لە کاتی جەنگدا.
  

چۆن شەقەزلە عوسمانی دەوەشێندرێت؟

تەکنیکی وەشاندنی شەقەزلەکە بە جۆرێکە دەبێت دەست 
و قۆڵت بەبێ گۆشە لەگەڵ شانت راست بکەیت و بە 
شێوەیەکی رەق لە شوێنی مەبەست بدەیت. لێدانەکە 

دەبێت لە ناوچەی ڕوومەت و بەرەو پشتی سەر بچێت. 
شێوازێکی تری هەیە کە ئەویش بە ئاراستەی گوێی 
مرۆڤ لێدەدرێت و بە شەقەزلەی عوسمانی دەناسرێت. 

مەبەستی ئەم شێوازە دەبێتە هۆی تێکدانی شلەی 
گوێچکە و میکانیزمی بااڵنسی کەسەکە. 

پەروەردەکردنی سەربازە سەرشێتەکان ؛

سەرشێتەکانی سەربازی هەر لە تەمەنی منداڵییەوە پەروەردە 
دەکرێن و به خواردنی برنج و هەویر گەورە دەکرێن. بەم شێوەیە 

جەستەیان پتەو و زیندوو دەمێنێتەوە و هەر لە تەمەنی زووەوە 
رۆژانە سەدان جار بە دەستی چەورەوە بە شێوەیەکی توند زلە 

لەمەرمەرەکان دەدەن بۆ ئەوەی لێرابێن لەسەر ئەمە و پێرابگەن و 
گەشەبکەن. 

شەقەزلە یاخود شەقی عوسمانی ووشەیەکی لێکدراوی زۆر 
بەکارهاتووە لە نێوان تورکمان و بە “زلەی عوسمانی” ناوزەندە 

دەکرێت. 

ئەم ووتەیە یەکێکە لەو ووتانەی کە لە نێو چیرۆکەکاندا  
لەالیەن گەورەکانمانەوە باس دەکرێت و لە ڕاستیدا جۆرە 

تەکنیکێکی عوسمانییە و زۆربەی خەڵکی زانیاری درووستیان 
لەسەر نییە. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆمەڵێک 

ووتەی تر هەیە لەمە دەچێت. هەندێک لە خەڵکی دەڵێن 
“شەقەزلەی عەباسی”، هەندێکی تر دەڵێن”شەقەزلەی 

مەحمودی” هەندێکی تریش دەڵێن “شەقەزلەی عوسمانی”. 

بەاڵم  نهێنی ڕاستی ئەمانە بەم شێوەیە:

شەقەزلەی عوسمانی تەکنیکێکی کاریگەرە بۆ لەهۆشبردنی 
دوژمن بە وەشاندنی هەردوو الی دەست و لە سوپای 

عوسمانیدا  لەکاتی نەمانی چەک بەکارهاتووە .

سەرشێتەکان ؛

شەقەزلەی عوسمانی تەنها لەالیەن ئەو کەسانە بەکاردەهێنرێت 
کە لەتەکنیکی شەقەزلەکە شارەزان  و دەتوانن دەست بوەشێنن. 

ئەو سەربازە عوسمانیانەی کە بە سەرشێت ناسرابوون، دوای 
چەندین ساڵ لە مەشق و راهێنان ڕێگەیان پێدەدرا بۆ ئەوەی 

شەقەزلەی عوسمانی بوەشێنن .
 

بۆچی شەقەزلە عوسمانی دەوەشێندرێت؟ 
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خاوەنی ئیمتیاز: تەبا

سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ

ئەدیتەر: داستان عەبدواڵ ئەحمەد

دیزاین: چۆبان تیمور 

 facebook.com/tbajansi
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دووشەممە ١5 كانونی دووه م  ٢٠١٨ئاژانسی میدیایی توركمان

بەهێزترین سووپاکانی جیهان

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ١٤٥،٢١٢،٠١٢

ژمارەی تانکەکان: 3٢٥،٨
ژمارەی فرۆکەکان: ٦٨3،١3

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: ٧،٥٠٦
ژمارەی کەشتی دەریایی: ١٠

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ٧٢
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٦١٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٦٩،١١٧،٢٧١

ژمارەی تانکەکان: ١٥،٠٠٠
ژمارەی فرۆکەکان: ٠٨٢،3

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: ٨،٤٨٤
ژمارەی کەشتی دەریایی: ١

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ٦3
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٧٦،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٧٤٩،٦١٠،٧٧٥

ژمارەی تانکەکان: ٩،١٥٠
ژمارەی فرۆکەکان: ٢،٧٨٨

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: ٢٥٠
ژمارەی کەشتی دەریایی: ١

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ٦٩
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ١٢٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٢٩،١٦٤،٢33

ژمارەی تانکەکان: ٤٠٧
ژمارەی فرۆکەکان: ٩٠٨

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: ٢٢٥
ژمارەی کەشتی دەریایی: ١

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ١١
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٥3

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: 3٨١،3٠٥،3٥

ژمارەی تانکەکان: ٤،٦٢٤
ژمارەی فرۆکەکان: 333،١
ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: ٠
ژمارەی کەشتی دەریایی: ٠

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ٨
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٤،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٦٠٨،٤٤٦،٥3

ژمارەی تانکەکان: ٧٦٧
ژمارەی فرۆکەکان: ١،٥٩٥

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: سفر
ژمارەی کەشتی دەریایی: ١

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ١٦
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٤٩،١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٦١٥،٢٠١،٠٦٧

ژمارەی تانکەکان: ٥٦٩،3
ژمارەی فرۆکەکان: ١،٧٨٥

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: ٨٠-١٠٠
ژمارەی کەشتی دەریایی: ٢

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ١٧
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٤٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٢٨،٨٠٢،٠٩٦

ژمارەی تانکەکان: ٤٢3
ژمارەی فرۆکەکان: ١،٢٠3

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: 3٠٠
ژمارەی کەشتی دەریایی: ١

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ١٠
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٤3

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: ٤١،٦3٧،٧٧3

ژمارەی تانکەکان: ٦٥٧،3
ژمارەی فرۆکەکان: ٩٨٦

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: سفر
ژمارەی کەشتی دەریایی: سفر

ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ١٤
بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ١٨،١٨٥،٠٠٠،٠٠٠

ژمارەی ئەو کەسانە کە ئامادەن لەکاتی شەڕدا سەربازی 
بکەن: 3٦،٤١٧،٨٤٢

ژمارەی تانکەکان: ٤٠٨
ژمارەی فرۆکەکان: ٧١٠

ژمارەی کاڵوەی ناوەکی: سفر
ژمارەی کەشتی دەریایی: سفر
ژمارەی کەشتی ژێردەریایی: ٤

بودجەی بەرگری )بە دۆالر(: ٤٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
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ماڵپەڕی گلۆباڵ فایر پاوەر بەپێوەری ٥٠ قۆناغ و تایبەتمەندی جیاواز، لیستی نوێی بەهێزترین سوپاکانی 
جیهانی بۆ ساڵی ٢٠١٧ باڵوکردەوە. 

بەپێی ئەو هەواڵی ماڵپەڕەکە ئەمریکا پێشەنگە لە ریزبەندیەکەیە و رووسیا و چین بە پلەی دووەم و سێیەم 
دێن. 

لیستەکە ١33واڵت لەخۆ دەگرێت و بەپێی ژمارەی کۆی چەکەکان، ژمارەی جۆری چەکەکان، 
سامانی سروشتی، پیشەسازی ناوخۆیی، ژمارەی سەربازەکان و پێگەی جوگرافی ئەو واڵتە بەاڵم بەبێ 

هەژمارکردنی چەکی ناوەکی، بە پێوانەیی ٥٠ بواری جیاواز هەژمارکردن بۆ ریزبەندیەکە کراوە.
تایبەتمەندی سەربازی ١٠ یەکەمین واڵت کە لە لیستەکەدا پێشەنگن بەم شێوەیە: 

١.ئەمریکا
٢.روسیا
3.چین

٤.هیندستان
٥.فەڕەنسا

٦.ئینگڵتەرا
٧.ژاپۆن

٨.تورکیا
٩.ئەڵمانیا
١٠.میسر
١١.ئیتاڵیا

١٢.کۆریایی باشوور
١3.پاکستان 

١٤.ئەندۆنیسیا
١٥.ئیسرائیل
١٦.ڤیەتنام
١٧.بەرازیل
١٨.تایوان

١٩.پۆڵۆنیا
٢٠.تایلەند
٢١.ئێران

٢٢.ئوسترالیا
٢3.کۆریای باکوور

٢٤.سعودیە
٢٥.جەزائیر
٢٦.کەنەدا
٢٧.ئیسپانیا

٢٨.یۆنان
٢٩.سوید

3٠.ئۆکراینا
3١.میانمار

3٢.کۆماری چیک 
33.مالیزیا

3٤.مەکسیک
3٥.ئەرجەنتین 

3٦.نەرویج
3٧.سوید

3٨.هۆڵەندا
3٩.پیرۆ

٤٠.کۆلۆمبیا
٤١.ئەسیوبیا
٤٢.رۆمانیا
٤3.نایجیریا
٤٤.سووریا

٤٥.فەنزویال
٤٦.باشووری ئەفریقا

٤٧.شیلی 
٤٨.ئۆزبەکستان 

٤٩.بێالروس
٥٠.فلیپین

٥١.ئەنگۆال
٥٢.دانیمارک

٥3.نەمسا
٥٤.مەغریب

٥٥.کازاکستان
٥٦.فینلەند

٥٧.بەنگالدیش
٥٨.ئازەربایجان

٥٩.عێراق
٦٠.ئیمارات
٦١.بۆلیڤیا

٦٢.پۆرتوگال
٦3.هەنگاریا

٦٤.یەمەن
٦٥.سەنگافور
٦٦.بەلجیکا
٦٧.بولگاریا

٦٨.کرواتیا
٦٩.ئەفغانستان
٧٠.ئیکوادۆر

٧١.سودان
٧٢.ئوردن
٧3.لیبیا

٧٤.سلۆڤاکیا
٧٥.کوبا

٧٦.کۆماری کۆنگۆ
٧٧.کینیا
٧٨.تونس

٧٩.عومان
٨٠.کوێت

٨١.زیمبابۆی
٨٢.جۆرجیا
٨3.سربیا

٨٤.سریالنکا
٨٥.زامبیا

٨٦.تورکمانستان 
٨٧.مەنگۆلیا

٨٨.چاد
٨٩.کەمبۆدیا

٩٠.ئەلبانیا
٩١.قەتەر

٩٢.ئۆگەندا
٩3.ئەرمینیا
٩٤.بەحرێن 
٩٥.لیتوانیا
٩٦.تانزانیا
٩٧.نیپاڵ
٩٨.لوبنان

٩٩.سوودانی باشوور
١٠٠.گواتیماال

١٠١.غانا
١٠٢.نیوزالند
١٠3.التڤیا

١٠٤.ئۆرۆگوای
١٠٥.پاراگوای
١٠٦.هۆندوراس
١٠٧.بۆتسوانا

١٠٨.قیرغزستان
١٠٩.مۆزەمبیق
١١٠.ئیستوانیا
١١١.کامیرۆن

١١٢.تاجیکستان
١١3.سلۆڤینیا

١١٤.نایجیر
١١٥.نیکاراگوا
١١٦.ساح عاج

١١٧.مالی
١١٨.کۆنگۆ

١١٩.مەدەگاسکار
١٢٠.گابۆن

١٢١.بۆسنا و هەرسەک
١٢٢.مەقدۆنیا

١٢3.کۆماری دۆمینیک
١٢٤.الوس

١٢٥.سلڤادۆر
١٢٦.پاناما

١٢٧.نامیبیا
١٢٨.سۆماڵ

١٢٩.کۆماری ئەفریقای ناوەڕاست
١3٠.مۆریتانیا
١3١.سێر لیۆن 
١3٢.سۆرینام 

١33.بوتان
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