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لە دیمانەیەکدا فاتیح یڵدز، باڵیۆزی 
تورکیا لە بەغداد باسی لە سەردانی 

وەزیری دەرەوەی تورکیا مەولود چاوشئۆغلو 
بۆ عێراق و پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا 
و عێراق و تورکیا و هەرێمی کوردستانی 

عێراق کرد. هاوکات ئاماژەی بە دواهەمین 
دۆخی تورکمان دوا پێشهاتەکانی 

ناوچەکەی بۆ هەفتەنامەی تەبا کرد.

    هەر بنەمایەك ببێتە هۆی هەڕەشە لەسەر ئاسایش و       
         سەقامگیری تورکیا، لە دەرەوەی سنوورەکانیشماندا     

     بێت بۆ لەناوبردنی چیمان پێبکرێت دەیکەین

 پسپۆری ناوەندی لێكۆڵینەوەی
 ستراتیژی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

 )ئۆرسام( ئۆیتون ئۆرهان
 لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەی نێوان

 ئێران و ڕوسیا ئەم ئۆپەراسیۆنە
دەستیپێکرد

 چوار پرسیارەکەی تەبا کە ئاراستەی وەزارەتی
پەروەردەی کردبوو و وەاڵمەکانیان

پیشەی خاوێنكردنەوەی
مەنجەڵ       

لە شاری هەولێر 

  ڕەنگی سپی 
سیمبوڵی ئاشتییە، 
بۆیە ئەم ڕەنگەمان 

هەڵبژاردووە.

 لە ئیستانبوڵ بەرچاوی
 کەوت و لە هەولێر

جێبەجێی کرد

سپی دەکرانەوە. 
مەنجەڵەکە لەسەر ئاگر 
گەرم دەکرایەوە و پاشان 

بە نیشادیرقڕێژەکانی 
سەری خاوێن 

دەکرایەوە. دواتر کەالی 
لێدەدراوبە لۆکە خاوێن 

دەکرایەوە”.

  عەلی حاجی 
محەمەد قەزانچی 

رایگەیاند “کااڵکان 
بە ماددەکانی 

کەالی)ئەو ماددەیەی 
کە لە داپۆشینی 

مەنجەڵ بەکاردێت( و 
نیشادیر)خوێی ئەمۆنیا( 

عەلی عەنتەر
 تورکمان لە هەولێرەوە بەشداری لە
هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات

 دکتۆر
سۆران سەالحەددین شوکر

     بەمەبەستی    
   ئەنجامدانی  

   راپۆرتێک لەگەڵ  
   بەرێز پشتیوان   
   سادق، وەزیری  

   پەروەردە و 

فێرکردنی هەرێمی 
کوردستانی عێراق لە 

بەرواری ٧ی کانوونی 
یەکەمی ساڵی ٢٠١٧ 

سەردانی وەزارەتی 
پەروەردەمان کرد. دوای 

دیدارەکە ڕێککەوتین 
لەسەر ئەوەی کە 

پرسیارەکان بە رێگەی 
ئیمەیلەوە ئاراستەیان 

بکەین...

  تورکیا دەیویست ئەم 
ئۆپەراسیۆنە پێشووتر ئەنجام 

بدات. بەاڵم تێکەڵبوونی هێزە 
زەبەالحەکان و تێوەگاڵنی 

ڕاستەوخۆی ڕووسیا و ئەمریکا 
بە شەڕی نێوخۆی سووریا بووە 
هۆی کەمکردنەوەی تواناکانی 

تورکیا بۆ ئەنجامدانی 
ئۆپەراسیۆنێکی لەم شێوەیە.

  کاتیک سەرنجی مەزارەکانی 
مزگەوتی ئەیوب سوڵتانم دا، 

رێکوپێکی مەزارەکان سەرنجی 
ڕاکێشام. ئەم گرتەیە هەر لە 

بیرەوەرییەکانمدا مابوو، کاتێک 
گەڕامەوە هەولێر و سەیری 

گۆڕستانەکانی خۆمانم کرد 
هەستم کرد کە دڵتەزێنە. لەو                 

کاتەوە دەستم کرد بە بۆیەکردنی
مەزارەکان و رێکخستنیان.

دوای دیاریکردنی رۆژی هەڵبژاردنەکانی 
عێراق، چۆنییەتی بەشداریکردنی پارت و 

الیەنەکان بووە مایەی سەرنج.
 هەڵبژاردن بە چ شێوازێک

دەبێت؟
 بە یاسایی كردنی

مافەكانمان

نەخشەپرۆژەى گەڕەكى توركمان له 
مووسڵ
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 ئەندازیاری بەتوانای تورک سونای ئەردەم 
بەشداری لە پێشبرکێی نێودەوڵەتی بنیاتنانەوەی 
موسڵ کرد. بە پرۆژەیەکی ئەندازیاری بەهەند 

وەرگرتنی ئااڵی تورکمانی پڕۆژەی “گەڕەکی 
تورکمان” لە پێشبرکێیەکەدا واژووی لەسەر کرا.

 فاتیح یڵدز: پێویستمان بە
دراوسێیانێک هەیە

 کە بتوانین 
کلیلی ماڵەکەمانیان

پێ بسپێرین 

موشتاق عەبدوڵاڵ تۆفیق
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 فاتیح یڵدز: پێویستمان بە دراوسێیانێک هەیە کە
بتوانین کلیلی ماڵەکەمانیان پێ بسپێرین

لە دیمانەیەکدا فاتیح یڵدز، باڵیۆزی تورکیا 
لە بەغداد باسی لە سەردانی وەزیری دەرەوەی 

تورکیا مەولود چاوشئۆغلو بۆ عێراق و 
پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق و 

تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق کرد. 
هاوکات ئاماژەی بە دواهەمین دۆخی 

تورکمان دوا پێشهاتەکانی ناوچەکەی بۆ 
هەفتەنامەی تەبا کرد.

پێشتر پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و 
تورکیا چەند تەگەرەیەکی بەخۆوە بینی، 
بەتایبەتی لە سەردەمی مالیکیدا. ئێستا 

پەیوەندییەکان لەچ ئاستێکدان؟ 

هەر ماوەیەک خاسییەتی تایبەتی خۆی 
هەیە. لەئێستا و سەردەمی مالیکیش بەهەمان 

شێوە پەیوەندییەکان بەرز و نزمی بەخۆوە 
بینیوە. ناتوانیت ئەم دوو  واڵتە بەشێوەیەک 

قبووڵ بکەیت کە چواردەوری لێ خاڵی 
بکەیتەوە. ئەم جوگرافیایە ڕاستییەکی لەم 

جۆرەی هەیە. 
بە نموونە ڕووداوەکانی عەفرین کاریگەری 
لەسەر هەردوو واڵت هەیە لەراستیدا. بۆیە 
هەردوو واڵت لە پەیوەندییە دووقۆڵییەکاندا 
ناتوانن فاکتەرە ناوچەییەکان لەپێش چاو 
نەگرن. ئەمە بەشێکە لە هاوسەنگییەكه. 

بەاڵم لە ئێستادا من وا دەبینم کە ئەم 
ماوەیە هەڵکشانێک لە پەیوەندییەکاندا 

هەیە. پەیوەندییەکانی عێراق و تورکیا بەو 
ئاراستەیەیە. 

 
لێرەدا فاکتەری وەک بنەما کۆمەاڵیەتی 
و سیاسییەکانی هەردوو واڵت کاریگەری 

لەسەر پەیوەندییەکان هەیە. لە ڕاستیدا 
هەڵکشانی ئاراستەی پەیوەندییەکانمان لە 

خاڵی بڕیاری ریفراندۆمەکەی هەرێمی 
کوردستانی عێراق و ئەنجامدانی دەستیپێکرد. 
هەرچەندە لەنێو خۆیدا شتێکی خراپبوو بەاڵم 
ئەمە بووە نێوەندگیرییەکی باش ، وەهەروەها 
پێشهاتێک بوو کە دژی یەکێتی ئەم واڵتە 
خۆشەویستە بوو و بە پێچەوانەوە بووە هۆی 

ئەرێنی لە پەیوەندییەکانی هەردوو واڵت. بەم 
شێوەیە هەردوو واڵت گرنگیان لەالی یەکتر 

روونبووەوە. بەڕای من ئەمە تاقیکردنەوەیەکی 
باش بوو بۆ هەڵسەنگاندنی دڵسۆزی و  تورکیا 

ڕیزی لە یەکپارچەیی خاکی عێراقی گرت 
و بەم شێوەیە ئەو پێشینەڕاستییەکانی خۆی 

نیشاندا. 

لە دوای مانگی ئەیلوولەوە پەیوەندییەکان بە 
ئاراستەیەکی باش کاریگەری بەخۆوە بینیوە. 

لە بارودۆخێکی زیندووداین و هەنگاو بەرەو 
هەڵبژاردنەکان دەنرێت. لە مانگی ئایاردا 

هەڵبژاردنەکان ئەنجام دەدرێت و بێگومان بەم 
هۆیەشەوە پەیوەنییەکان کاریگەری بەخۆوە 

دەبینێت. پێویستە ئێمە لە هەر ماوەیکدا 
بەئەرێنی سەیری پەیوەندییەکان بکەین و دەبێت 

هەوڵ بدەین الیەنە ئەرێنییەکان زیاد بکەین. 
بەبۆچوونی من وەک نموونەی پەرداغێکی 

لە ڕادەبەدەر پڕبووە بە پێچەوانەی ئەو دۆخەی 
کە لەچەندین الیەنێکەوە پێشکەش دەکرێت.  
لە ئێستادا پەرداغەکە پڕنەبووە، بەاڵم لەوانەیە 
لەسەری بڕژێت. لەوانەیە بەم ڕادەیە ئەرێنی 
بێت. بۆیە پەیوەندییەکانی تورکیا و عێراق 

ووزەیەکی لەم جۆرەی هەیە. 

     دەتوانرێت تورکیا بکرێتە 
کەرەستەیەکی باش

کاتێک مەولود چاوشئۆغلو ، وەزیری 
دەرەوەی تورکیا لە ٢١ی کانوونی دووەم 

سەردانی بەغدادی کرد، چ بابەتێک لە 
رۆژەڤەکەیدا هەبوو؟

دەرچەیەکی ئەرێنیمان گرتەبەر ئەمەش درێژە 
پێدانی بوو. ئێمە هەست پێدەکەین. لە هەر 

واڵتێک ساڵی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان 
لەڕووی سیاسەتی دەرەوە و ناوەوە ساڵێک 

سەختە. بەتایبەتی واڵتانی وەکو ئێمە، 
نایانەوێت ببنە کەرەستەی سیاسی واڵتانی 
دراوسێ. ئەوەی کە ئێمە گرنگی پێدەدەین 

ئەویە کە نامانەوێت واڵتێک بەم جۆرە شتانەوە 
ببێتە کەرەستە. ئەویش چۆن دەبێت؛ دەتوانرێت 

تورکیا بکرێتە کەرەستەیەکی باش. چۆن 
دەتوانین ئاراستەکەی نێوان تورکیا و عێراق 

بەرەو تاودانێکی ئەرێنی زیاتر و پێشکەوتووتر 
ببەین، بەتایبەتی لەماوەیە کە بەرەو 

هەڵبژاردنەکان دەچین. 

بنەماکانی ئەوان و تواناکانیانمان خستەڕوو، لە 
کاتی ئێستادا هێشتا چەند بابەتێک هەیە کە 

کێشەمان لەسەری هەیە و دیدارەکان بەردەوامە. 
تا ئێستا هەندێک کێشە لە پەیوەندییەکانی 

هەردوو واڵت هەیە کە دەبێت چارەسەر بکرێت. 
هەندێک لەو کێشانە کاتیە، باشیک لەوانەیە 

یەکێک لەو کێشانە بێت. بۆ نموونە بابەتی 
ئاو. گەر سەیری دواهەمین پەیوەندییەکانی 
هەردوو واڵت بکەی، ئەوا دەبینین کە ئەم 
بابەتانە بۆ ناوزڕاندنی تێگەیشتنی تورکیا 

لێرە لەالیەن چەند الیەنێکەوە بەکاردێت، 
بۆیە ئامانجمان ئەوەیە کە هەنگاوی ئەرێنی 

بهاوێژرێت. ئەمانە ئەو بابەتانەن کە گفتوگۆی 
لەسەر دەکرێن. هاوکات ئەگەری هەماهەنگی 

هەیە. لە ڕاستیدا دەبێت قسە لەسەر ئەمانە 
بکەین. لە گۆڕەپانەکەدا ڕاستییەکانی نوێ 
هەیە، هەر لە گواستەنەوەی هێڵی ووزەوە بۆ 

کردنەوەی دەروازەی دووەم. لە بەرەنگاربوونەوەی 
پەکەکەوە بۆ درووستکردنەوەی بازرگانی. 
لەڕاستیدا زۆرێک بنەمای تر هەن، ئەمانە 

ڕەهەندی ئەرێنیانن. پێویستە لەسەر ئەم 
بنەمایانە کار بکەین. 

لە ڕاستیدا لەسەردانەکەی بەرێز وەزیردا 
بەرێژەی جیاواز ئاماژەمان بەو بابەتانەکرد 

و پالنەکانمان بۆ ئەو ماوەیەکورتەی پێشمان 
داڕشت. سەردانەکە شتێکی باش بوو. 

کاتێک بیناڵی یڵدرم سەردانی ئێرەی کرد 
لەساڵی ٢٠١٧کۆبوونەوەیەکی ئاست بااڵ و 

هەماهەنگیەکی ستراتیژیمان لەگەڵیان کرد. 
لە مانگی کانوونی دووەمی ساڵی ٢٠١٧ دا 

سێیەمین کۆبوونەوەمان ئەنجامدا. لەپالنماندایە 
پێش هەڵبژاردنەکان دووبارە کۆببینەوە 

ئینشاڵاڵ.   
بەو پێیە دەمانەوێت میراتێکی ئەرێنی بۆ 

حکومەتی عێراقی داهاتوو جێبهێڵین و بەپێی 
پێویست کێشەکان بۆ نزمترین ئاست کەم 

بکەینەوە. هەروەها هیواخوازین پەیوەندییەکانی 
تورکیا و عێراق لە سۆنگەی هەماهەنگییەوە 

لەالیەن حکومەتە داهاتووەکەی عێراق 
سەیربکرێت و بەو دیدەوە دەست بە کارەکانی 

بکرێت. 

    دەروازەی سنووری لەسەردانەکەدا 
پشت ڕاست کراوە

کردنەوەی دەروازەیەکی نوێ خرایە 
رۆژەڤەوە، ئایا هیچ پێشهاتێکی نوێ لەم 

بارەیەوە هەیە؟ 

دەروازەی سنووری لە سەردانەکەدا پشت ڕاست 
کراوە. الیەنی عێراقیش بە ڕاشکاوانە تیشکیان 

خستە سەر ئەم بابەتە. هەردوو ال ئەم دەروازە 
سنورییەیان دەوێت. لەڕابردووشدا ئەمەیان 
ویستووە، ئاشکرایە کە ئەمە بەو مانایە 

دێت ئەم دەروازە سنوورییە ماوە ماوە لەالیەن 
کەسانێکەوە بەربەستی هەتووەتە پێش و رێگەی 

پێنەدراوە. 

بێگومان باسی هێزێکی شاراوە ناکەم. 
بەدڵنیاییەوە ئەم سەردەمە الیەنێکی کراوەی 

هەیە بەاڵم لەم ماوەیە ئێستا نابێت ئەوان خاوەن 
زیاترین قسە بن و  دەسەاڵتداربن لەم بابەتە. 
دواهەمین پێشهاتەکان ئەوەمان بۆ دەسەلمێنن 
کە هێڵێکی سنووری درێژ لەنێوان تورکیا و 
عێراق هەیە و بوونی تەنها یەک دەروازەی 

سنووری شتێکی ئاسایی نییە. 
هەمیشە ئێران بەنموونە دەهێنمەوە. بێگومان 

سنووری ئێران زۆر درێژترە. جیاوازییان 
لەگەڵ ئێمە ئەوەیە کە ئێران لەگەڵ هەرێم 
و حکومەتی ناوەندی بەغدادیش دەروازەی 

سنووری هەیە. بەاڵم ئێمە بەم جۆرە نیمانە. 

تەنها یەک دەروازەی سنووریمان لەگەڵ 
هەدووکیانەوە هەیە. 

ئێمە لەگەڵ حکومەتی عێراق یەک دەروازەی 
سنووریمان هەیە. پێویستە ئەمە هەمەجۆر و 
زیاتر بکەین. وە دەبێت سەرەتا بەمە دەست 
پێبکەین. لەوێدا تەنها کێشەیەک هەیە 
کە ئەویش بەڕای من حکومەتی عێراق 
مافییەتی؛ کاتێک بەرەو دیوی بەری 

عێراق دەپەڕیتەوە، کۆنتڕۆڵی حکومەتی 
عێراق و هێزەکانی عێراق نییە. سەبارەت بە 

ئەوێ، دیدارەکان بەردەوامە. هەردووالیەن 
لەگەڵ یەک دیدارەکانیان ئەنجام دەدەن بەاڵم 

بەبۆچوونی من پێویست بە چاوەڕێکردنی 
دیدارەکان ناکات. بۆ داوای ئێمە وەکو تورکیا 
کە هەمان داوای ئەوانە، ئەوەیە کە بە الیەنی 
کەمەوە دابنیشین و لەڕووی تەکنیکەوە باسی 

ئەم بابەتە بکەین و قسەی لەسەر بکەین. 

      خاڵەکانی گومرگی ناوەوە    
       کۆتاییان پێدێت  

ئیڕادەیەکی سیاسی هەیە. ئایا لەڕووی 
تەکنیکییەوە دەتوانرێت بە کردار ئەنجام 

بدرێت؟ دەبێت سەیری ئەمە بکەین و پێموانییە 
لەڕووی تەکنیکیەوە نەتوانین ئەنجامی 

بدەین. بەڕای ئێمە کاتێک ئیڕادەی سیاسی 
و  کردار بەیەک دەگەن، پێویستی به 

ئەنجامدانی کارەکە دەکات.  ئەی باشە 
کەی؟ کاتێک حکومەتی عێراق ڕێژەی 
تەواوی کۆنتڕۆڵکرد. ئێمە هەمان هیواو 

ئاوات بۆ ئیبراهیم خەلیلیش دەخوازین. تورکیا 
زۆری لەمە چەشتووە. لەڕووی بازرگانییەوە 
چەشتوویەتی. ئێمە دەمانەوێت ئیتر کۆتایی 
بەمە بێت. گەر دەروازەی سنووری ئیبراهیم 
خەلیل بگەڕێتەوە ژێر کۆنتڕۆڵی حکومەتی 

ناوەند، ئەوا “خاڵەکانی گومرگی ناوەوە” واتە 
باجی گومرگی نێوان هەولێر و بەغداد، کە 
لە عێراق بە شێوەیەکی سەیر ناوزەند دەکرێت 

کۆتاییان پێدێت.   

لەئێستادا بابەتی باشیک کە ماوەیەک 
پێش ئێستا بووە هۆی کێشەی نێوان هەردوو 

واڵت لە چ دۆخێکدایە؟
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یەکێک لە خاڵە باشەکانی ئەم دوایەی 
پەیوەندییەکان هەردووال ئەوەبوو کە هەردوو 
الیەن گەیشتنە ئەو باوەڕەی پەیوەندییەکانی 

هەردوو واڵت و قوواڵیی پەیوەندییەکان 
لە بابەتی باشیک گرنگترە. گەر تورکیا 
کەمێک گومانی هەبێت لە یەکپارچەیی 

خاکی عێراق و تۆزێک نیەتی خراپی هەبوایە، 
هەڵوێستێکی لەم جۆرەی بەرامبەر بە هەرێم 

نیشان نەدەدا. ماوەکەمان بە ماوەیەکی 
پارچەپارچەبوونی عێراق بینی و هەرزوو 

ئەندێشەی خۆمان دەڕبڕی. هەمان شت بۆ 
باشیکەشە، لەالیەن زۆر نێوەندەوە ئەمە بەم 
شێوەیە پێناسە دەکرێت. ئەمە پێناسەیەکی 

نییەت پاک نییە. من بەم شێوەیە لەم بابەتە 
دەڕوانم. بوونی تورکیا لە باشیک ئاشکرا و 

دیارە، بەهەمان شێوە دەستپێکردنی ئەم ماوەیەش 
دیارە. لە ڕاستیدا لە سەرەتاوە هەردووال بە 

تەوافوق و سازان ئەم بڕیارەیان داوە. بەبۆچوونی 
من لەو هەماهەنگییانەدا بابەتی باشیک لە 
ماوەکانی داهاتوودا کاریگەری و سوودی 
خۆی دەبێت. بابەتی باشیک هەنگاوێک 

دەچێتە پێش کە ببێتە هاوبیر و هاوهەنگاوی 
هەردوو الیەنەکە.

 
دوای دەستپێکردنی 

ئۆپەراسیۆنی “لقی زەیتوون” 
لەالیەن سوپای تورکیا بۆ سەر 
عەفرین، بابەتی ئۆپەراسیۆنی 
شەنگاڵیش هاتە ئاراوە کە بووە 
یەکێک لە بابەتەکانی رۆژەڤ. 
وەک باس دەکرێت، ئایا هیچ 
ئەگەرێک هەیە بۆ ئەنجامدانی 

ئۆپەراسیۆن لە ناوچەی 
شەنگاڵ؟

لە نیسانی ساڵی ٢٠١٧دا بە 
ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی 

ئاسمانی هەمەسنووری، 
پەیامی خۆمان بۆ ئەو ناوچەیە 

ئاراستەکرد. بێگومان سەرەتا 
پەیامەکەمان بە تیرۆریستانی 

ناوچەکە گەیاند. نامەکەش واتای 
ئەوە دەدات کە “تورکیا سورە”، 

بەهەمان شێوە بەبرایانی عێراقیمان 
راگەیاند. “هەر رەگەزێک ببێتە 

هۆی هەڕەشە لەسەر ئاسایش 
و سەقامگیری تورکیا، لە 

دەرەوەی سنوورەکانیشماندا بێت 
بۆ لەناوبردنی چیمان پێبکرێت 
دەیکەین”. گەر لە دیدگەی 

یەکگرتوویی واڵت و بەزاندنی 
سنوور سەیری بابەتەکە بکەین، 

ئەوا دەبینین کە پەکەکە هیچ جیاوازییەکی 
لەگەڵ داعش نییە. 

 
بەراوردکردنی داعش و پەکەکە لەڕووی 

ئایدۆلۆجیا و درووستبوونیەوە هیچ مانایەکی 
نییە. پێویست بەوە ناکات بچینە ناو بابەتی 

“ئەوان بەم شێوەیەن و ئەمان بەشێوەیەکی ترن”. 
نابێت بابەتی تیرۆر بەڕووی لێدوان و کۆمێنت 

بکرێتەوە. کاتێک بابەتی تیرۆر بەڕووی 
خوێندنەوە و کۆمێنت دەکرێتەوە، ئەوکات 

هەرکەسێک خوێندنەوەیەکی تایبەتی خۆی 
دەبێت لە بابەتی تیرۆرەوە. ئەمەش ئامانجی 

سەرەکی تیرۆریستانە بۆ تێکشکاندنی 
یەکریزی و درووستکردنی جوداخوازیە. ئێمە 

بەم شێوەیە سەیری ئەم بابەتە دەکەین. 

هەرەشەکەی سنجار دیارە. ئێمە ناڵێین لە 
قەندیل و مەخمور  زیاترە، بەاڵم بووەتە 

برینێکی چارەسەرنەکراو و هۆی بنەمای 
ناسەقامگیری و مایەی ناڕەحەتی تورکیا. 
دۆخی سنجار بووەتە مایەی نیگەرانی ئێمە 

بەتایبەتیش نیگەرانین لەوەی کە رۆژێک لە 
رۆژان سنجاریش وەکو قەندیل و مەخمووری 

لێبێت. ئێمە بە برایانمان دەڵێین “ تا لەم خاڵەیە 
کۆتایی پێبهێنن”. دەربارەی خۆشیانەوە ئەمە 

شتێکی گرنگە، بۆچی؟ چونکە خاڵێکی 
ستراتیجییە. بووەتە هۆی بەردەوامی پەکەکە. 
هەموو کەسێک باسی رێرەو دەکات کاتێک 
لەم جوگرافیایەدا لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی 
تر گەشت دەکات. پەکەکەش بەهەمان شێوە 

هەوڵی ئەوە دەدات کە رێڕەوێک دروست 
بکات. ئەوەی لە عەفرین ڕێگری لێدەکرێت 

هەر ئەمەیە. 

سنجاریش لەکاتی ئەنجامدانیدا بەشیکە لەو 
رێڕەوانە. واتە گەر ئەمن و ئاسایشی نێو 

عێراق بەرقەرار نەکەیت و تواناکانی پەکەکە 
وەرنەگریتەوە، ئەوا تۆ عێراق بۆ قەدەری 

خۆی جێدەهێڵیت. گەر لە سووریا بەبێ هیچ 
ناڕەحەتیەك پەکەکە بەناوی یەپەگەوە هەبوونی 

خۆی بچەسپێنێت و بەردەوام بێت، لە هەمان 
رێڕەوەوە دێتە نێو خاکی عێراق و هەمووشمان 

رووداوەکانی کەرکووکمان بینی. هەموو 
کەسێک باس لەوە دەکات کە بەبێ فڕێدانی 
چەک کەرکووک وەرگیراوە. بەاڵم بە هەر 

ناوێک بێت ئەو رۆژە ئەندامانی پەکەکە هاتنە 
نێو شەقامەکان و خۆیان بە خەڵک نیشاندا. 

ئێمە چەندین جار ڕامانگەیاندووە کە “پەکەکە 
لە کەرکووک بوونی هەیە” و چەندین مانگ 

و چەندین ساڵە ئەمە دووبارە دەکەینەوە. 
دەزانین ئەو کەسە کێیە کە پەکەکەی 

هێناوەتە کەرکووک. لەدیوی پشتی ئەم کارە 
نەجمەدین کەریم هەیە. ئێمە بەڕاشکاوانە 

ئەمانەمان ووتوە. 

 
لە ئەنجام کەرکووک نموونەیەکی زێدۆڕیی 

کراوە.بوونی پەکەکە لە کەرکووک کە بەدڵی 
تورکمەن ئێلی ناسراوە، مایەی قبوڵکردن نییە. 

جگە لە قبوڵکردنی ئێمە، برایانی تورکمان 
کە خاوەنی تورکمەن ئێلین ئەمە قبووڵناکەن و 
ڕەتی دەکەنەوە. پێویستە برا عێراقییەکانیشمان 

ئەمە ڕەتبکەنەوە. ئێمە پەیوەندییەکان بەم 
شێوەیە دەخوێنینەوە. سەیری هەبوونی داعش 

دەکەین. لە بەرەنگاربوونەوەی داعشیشدا 
بەهەمان دید سەیری ئەم بابەتەدەکەین. 

پێویستەلەم گۆشەیەوە سەیری سنجار بکرێت. 
لە کاتی پێویست بێگومان هەندێک شت 

دەبێت. کاتێک دەڵێین شتێک دەبێت، 
ئەوا باوەڕمان وایە کە هێزە عێراقییەکان و 
حکومەتی عێراق دەبێت. دۆستایەتیشمان 

ئەمەی پێویستە. 

کاتێک مەولود چاوشئۆغلو، وەزیری 
دەرەوەی تورکیا سەردانی بەغدادی 

دەکرد، بەهەمان شێوە سەردانی هەولێریشی 
دەکرد. لە کۆتا کۆنفرانسی رۆژنامەوانی 

نێچیرڤان بارزانیدا پەیامنێرەکەمان پرسیاری 
ئەوەی لێکرد کە ئەمجارە نەهاتە هەولێر 

و لەو بارەیەوە چی دەڵێن. بارزانی لە 
وەاڵمدا ووتی “خۆزگە بهاتبایە. بەاڵم لە 
سەردانی داهاتوویدا داوا دەکەین سەردانی 

ئێرەش بکات”. هاوکات بارزانی لە دوا 
کۆنفرانسەکانیدا هەمیشە باسی تورکیای 

کرد و باسی لە دیالۆگ و پەیوەندییەکانیان 

لەگەڵ تورکیا دەکرد. ئایا ئەگەری دووبارە 
دەستپێکردنەوەی دیالۆگ هەیە؟ 

لە ئەنجامدا عێراق بە گشت پێکهاتەکانییەوە 
دراوسێی ئێمەیە. لە کولتووری ئێمەدا دراوسێ 
مانای ئەوەیە کە لە کاتی پێویستدا بتوانیت 

کلیلی ماڵەکەتی پێ بسپێریت. ئێمەش 
دراوسێی لەم جۆرەمان دەوێت. پێویستمان 
بەو دراوسێیانە هەیە کە بتوانین کلیلی 

ماڵەکەمانیان پێ بسپێرین. 

چاوەڕوانی ئەوەین کە بەرپرسەکانی هەولێریش 
هەمان بیرکردنەوەیان هەبێت. کاتێک دەڵێین 

عێراق و پێناسەی دەکەین، بۆ ئێمە عێراقێکی 
یەکگرتووە. لەوانەیە لێنزیکبوونەوەکانی ڕابردوو 

بەشێوەیەکی هەڵە لێکدانەوەی بۆ کرابێت. 
لە ڕابردوو ئێمە هەموو ئاراستەیەکمان بە 

هەرێم نیشاندابوو بۆ ئەوەی ئەم پەیوەندییانە 
بە شێوەیەكی راست لێی تێبگەن. بۆ نموونە 

تورکیا بەهەڵکردنی ئااڵی هەرێم لە 
فرۆکەخانە ی تورکیا رەخنەی لێدەگیرا. 
بەدابەزاندنی ئااڵی هەرێم لە کەرکووک 

هەمان تورکیا یەکەم واڵت بوو کە رەخنەی 
لە دۆخەکە گرت و ڕەتیکردەوە. گەر بەژیرانە 

سەیری بارودۆخەکە بکەیت ئەوا دەبینیت کە 
واڵتێک هەردووکاری ئەنجامداوە.  لەوانەیە 

بڵێن ئەمە ناکۆکییەکی تێدایە. نەخێر لە 
ڕاستیدا ناکۆکی نیە. ئەوەی ئێمە چاوەڕێی 

دەکەین، نیشاندانی رێزە بۆ یەکپارچەیی 
خاکی ئەم واڵتە و نیشاندانی ئەو ڕاستییە کە 

ئەو ئااڵیە هی کەرکووک نییە. 

کەرکووک ناوچەیەکی جێناکۆکە و 
تاوتوێی لەسەرە. لە دەستووردا دیاری کردنی 
ناوچەی کەرکووک و ماددە یاساییەکانی 

دیاریکراوە بەاڵم بە کردار نەکراوە. گەر 
ئێوە لێرەدا ئەمری واقعێک درووست بکەن، 
ئێمە ئەمە قبووڵناکەین. لە ڕاستیدا ئێمە 

لەو خاڵەدا ووتمان “ئەمری واقع لەسەر ئێمە 
فەرز مەکەن. نەک تەنها بەسەر ئێمە، بەڵکو 

نە بەسەر خەڵکی ئەو ناوچەیە و نە بەسەر 
حکومەتی عێراق ئەمە فەرز مەکەن. مەڵێن:  

’تازەبوو،تەواوبوو”. بەاڵم بڕیارەکەی مانگی 
حوزەیران یەکێک بە لە                              ‘’تازەبوو، تەواوبوو”ەکە. 

     پێویستە پەیوەندییەکان ئاسایی 
ببنەوە، چونکە بەشیکی گرنگی واڵتەکە 
و هاوسنووری ناوچەکە لەگەڵ تورکیا 

بەچڕی لە کورد پێکهاتووە

بەرای من تورکیا بۆ بە هەڵە لێیتێنەگەیشتنی، 
بە هۆشیاری مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە دەکات و 
لە بابەتەکە نزیک دەبێتەوە. لە ئەنجامدا ئێمە 
خواستی بەالوەنانی برا کوردەکانمان نییە کە 

ئەوان پێکهاتەیەکی بنەڕەتی عێراقن. پێویستە 
پەیوەندییەکان ئاسایی ببنەوە، چونکە بەشیکی 

گرنگی واڵتەکە و هاوسنووری ناوچەکە 
لەگەڵ تورکیا بەچڕی لە کورد پێکهاتووە. 
لەهەمان کاتدا دەبێت بنەماکانی وواڵت بە 

ئاسایی دابنێین. کاتێک بنەماکان بە ئاسایی 
دادەنێیت، ئەمانە هەموویان بەشێوەیەکی 

هاوسەنگ کار دەکەن. دۆخی وا دەبێ بەڕێز 
نێچیرڤان دەچێتە تورکیا و کاتێک ئەرزی 
واقیعەکە و کاتەکە رەخسا بۆی، بێگومان 
بەرەو دۆخە ئاساییەکەی پێشوو دەگەڕێتەوە 
بەاڵم پێویستە بە ڕاستی لە بنەماو یاسای 
یارییەکە بگەین. ئەگەر ئەمانە ڕوون بوو، 

بەڕای من هیچ کێشەیەک نابێت. 

کێشەی کەرکووک چۆن چارەسەر 
دەکرێت؟ 

کێشەی کەرکووک دەبێت لەالیەن 
کەرکووکییەکانەوە چارەسەر بکرێت چونکە 

کێشەکە هی هەموومانە. واتە کێشەکە هێندە 
هەستیارە لەوانەیە ببێتە کێشەی ناوچەکە و 
بابەتێکی زۆر گرنگە. بەاڵم سەرەتا دەبێت 

لەالیەن کەرکووکییەکانەوە چارەسەر بکرێت. 
بەو پێیەش دەبێت بە ئیرادەی 
کەرکووکییەکانەوە چارەسەر 

بکرێت. من کەرکووک 
بە قودس دەشوبهێنم. دوای 

بڕیارەکەی ترەمپ، لەبرێکدا 
جیهانی ئیسالمی هەڵسایە 

سەرپێ و ڕایگەیاند کە 
قودس هی هەموو کەسێکە 

و هی شارستانییەتی جیهانە. 
قودس لە ئاینە 

ئیبراهیمییەکانی وەکو  
یەهودییەت و ئیسالمییەت 
و موسڵمانیەت شوێنێکی 

گرنگە. کەرکووکیش 
بەهەمان شێوە. گەر 

کەرکووکیش بە قودس 
بشوبهێنین ئەوا دەبینین کە 

کەرکووک بۆ تورکمانێک 
چی بێت، بۆ کورد و 
عەرەبیش هەمان شتە. 

کەرکووک عێراقێکی 
بچووکە. جگە لەمە، 

رۆڵێکی گرنگی هەیە لە 
یەگرتوویی خاکی عێراق و 
کاریگەرییەکی بەرچاوی 

هەیە. گەر کەرکووک 
لەدەست بچێت، یەکریزی و 
یەکگرتوویی واڵتەکە ووندەبێت. بۆیە ئێمە بە 
دیدی ئیڕادەی کەرکووکییەکان و  یەکریزی 

و یەکگرتووی واڵتەکە لە کەرکووک 
دەڕوانین. وە دەشڵێین “لە سەرەتاو بنەڕەتدا 

دەبێت کەرکووکییەکان بڕیاری خۆیان بدەن”. 
هەروەها بە دەستێوەردان و یاری پێکردنی 

دیموگرافیا، ناسنامەی کەرکووک لەدەست 
ناچێت نابێت ئەپ کارە ببێت.

 
دیارەکە کەرکووک شاری چییە. بە 
درووستکردنی پەیکەری گەورە گەورە 

و هەڵکردنی ئااڵی جیاواز کەرکووک 
ناگۆڕێت. ئەمە چارەسەرێکی بێچارەییانەیە. 
کاتێک دەست بەسەر خاکەکەی دادەنێیت، 

ئەوکات دەزانیت کە کەرکووک چییە و لە 
چ مێژوویەکەوە هاتووە و مۆرکی مرۆیی 

لەسەرا نیشتووە. پێویستە رێزی لێ بگیرێ. 
تا ئێستا بەم شێوەیە بەردەوام بووە و بۆ زیاتر 
بەردەوامبوونی ئەمە دەبێت بایەخ بە دۆخەکە 

بدرێت. کورد بەشێکی کەرکووکن، بەاڵم 
خاوەنەکەی نین. 

 محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ    
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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 تورکمان لە هەولێرەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی
عێراق دەکات

پیشەی خاوێنکردنەوەی مەنجەڵ لە شاری هەولێر

عەلی عەنتەر
هەڵبژاردن پڕۆسەیەکی دیموکراسییە کە بەهۆیەوە 

دەتواندرێت سیستەمێکی نوێ و کەسانی نوێ 
بهێندرێت بۆ دەسەاڵتی کارکردن. لە ئێستادا هەرێمی 

کوردستانی عێراق بە دۆخێکی سەختی ئابووری 
و سیاسی وئیدارەی کۆمەاڵیەتیدا گوزەر دەکات. 
کێشەگەلێکی زۆرهەن کە وای کردووە خەڵک 

بە گشتی هەست بە ناڕەحەتی بکەن و بە تەواوی 
بێزاربن لە شێوازی ژیان و سیستەمی دەسەاڵت. بۆیە 
هەموو الیەک چاوەڕێی هەڵبژاردنەکانی داهاتووی 
هەرێم دەکات. بەاڵم چ جۆرە هەڵبژاردنێک؟! هەر 

ئەو جۆرە هەڵبژاردنەی کە سااڵنی پێشوو ئەنجامدرا؟ 
یاخود هەڵبژاردنێکی پاک و دوور لە ساختەکاری؟. 

بێگومان ئەگەر هەڵبژاردنەکان وەک هەڵبژاردنە 
کۆنەکان بەڕێوەبچێت، هیچ لە دۆخی ئێستای هەرێم 

ناگۆڕێت و هاواڵتی لێی سوودمەند نابێت بەڵکو 
زیانیشی پێدەگات. بەاڵم ئەگەر هەڵبژاردنێکی بێ 

ساختەکاری ئەنجامبدرێت بێگومان ئەنجامێکی باشی 
دەبێت. کە دەڵێین ئەنجامێکی باشی دەبێت، مەرج 

نییە مەبەستمان گۆڕانی دەسەالتی ئیداری هەرێم بێ، 
بەڵکو مەبەستمان ئەوەیە رێژەی هێزەکان لێک نزیک 
دەبنەوەو تەرازووی هێز هاوسەنگی دەبێت. ئەنجامدانی 

هەڵبژاردن بەم شێوەیەی ئێستا 
کەئامادەکاری بۆ کراوە کارەساتێکی گەورەیە. 

ئەو تۆمارەی دەنگدەران کە ئامادە کراوە بە پێی 
هەندێک لێکۆڵینەوەی چاودێرانی سیاسی، دەگوترێت 

کە زیاد لە ٩٠٠ هەزار ناوی مردوو و دووبارە 
ساختەی تێدایە. هەرچەندە من پێموانییە کە ژمارەکە 
لەوە یەکجار زیاتر دەبێت، بەاڵم بە الیەنی کەم 4٠٠ 

هەزار ناوی دووبارە و ساختەی تێدایە. ئەو ناوە دووبارە 
و ساختانە لەگەڵ ناوی مردووەکان ئەگەر بێتوو بەکار 
بهێندرێت وەک هەڵبژاردنەکانی رابردوو نزیکەی ٢٠ 
کورسی پەرلەمانی بە ساختە دەدرێت بەو الیەنانەی 

کە دەنگی ساختە بەکار دەهێنن لە بەرژەوەندی 
حزبەکەیان. ئەوەش وادەکات ئەنجامی هەڵبژاردنەکە 
ئەنجامێکی نەخوازراو بێت و هیچ گۆڕانکارییەک 

لە دۆخەکەدا ڕوونەدات. ئەمەیان لەالیەک جگە 
لەمەش ساختەکاری تریش هەیە کە زۆر باوە ئەویش 
پڕکردنەوەی دەنگە بەتاڵەکان و پووچەڵ کردنەوەی 

ئەو دەنگانەی کە لە بەرژەوەندی حزبی دەسەاڵت 
نەدراوە. ئەوانە ئەو هۆکارانەن کە وادەکەن ئەنجامی 

هەڵبژاردنەکان ئەنجامێکی تەندروست و باش نابێت بۆ 
ئەوەی تیمێکی نوێی پەرلەمانی بێن و دەسەاڵتێکی 

نوێ دابمەزرێت تا کەم و کوڕیەکانی دەسەاڵتی 
پێشووتر پڕبکاتەوە.

بەر لە هەڵبژاردن هەندێک پرس هەیە دەبێت یەکالیی 
بکرێنەوە بۆ ئەوەی دیسان رووبەڕووی کێشە نەبینەوە، 

یەکێک لەو پرسانەش ئەوەبوو کە ماوەیەکی زۆر 
مشتومڕی لەسەر کرا لە پەرلەمان و لە نێوان 

حزبەکان ئەویش پرسی سەرۆکایەتی هەرێم بوو. 
ئایا سەرۆکی داهاتووی هەرێم لەسەر داواکەی 

پارتی دیموکراتی کوردستان راستەخۆ لەناو خەڵکەوە 
هەڵدەبژێردرێت؟ یاخود بەمەرجی بزووتنەوەی گۆڕان 
لەناو پەرلەمان یەکالیی دەبێتەوە؟. بەڕای من لەناو 

پەرلەمان یەکالیی بوونەوەی باشترە، بۆ ئەوەی 
هاوسەنگی دەسەاڵت دروست ببێت. بە نموونە ئەگەر 
لەناو خەڵک بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ هەڵبژێردرێت 

ئەوا حزبی دەسەاڵت لە رێگەی پەرلەمانەوە حکومەت 
دادەمەزرێنێت و لە رێگەی خەڵکەوە سەرۆکی هەرێم 
دیاری دەکرێت. بەاڵم وا باشترە لەناو پەرلەمان بێت 
بۆ ئەوەی بە رێککەوتن دابەشکاری بکرێت، واتە 

سەرۆکی هەرێم بۆ حزبێک و سەرۆکی حکومەت 
بۆ حزبێکی تر. ئەوەش دەبێتە هۆی هاوسەنگی لە 

تەرازووی هێز لە هەرێم. 

هەڵبژاردن بە چ شێوازێک دەبێت؟

هێڵی سیاسییان لە بەرەی تورکمانی نزیکە. 
دواتر کار لەسەر ئەوە دەکەین کە دوو یاخود 

سێ پاڵێوراو لەم حیزبانە وەربگرین”.
سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی 
لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق باس لەو 

ئاراستە سیاسییە دەکات کە ئەگەر بێتوو 
هاوپەیمانیەتی درووست نەبێت و الیەنەکان 
لەسەری کۆک نەبن ئەوا بەناوی بەرەی 

تورکمانی عێراقی لە هەولێرەوە بەشداری لە 
هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکەن. 

لەالیەکی ترەوە مەعروف باسی 
هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستانی 

عێراق کرد و راشیگەیاند کە “لەئێستادا 
بەرواری هەڵبژادنەکان لە هەرێم دیاری 
نەکراوە. کاتێک وادەی هەڵبژاردنەکان 

دیاریکرا، ئەوکات دادەنیشن و قسەی لەسەر 
دەکەین. لەالیەکی ترەوە ئەگەری دواخستنی 

هەڵبژاردنەکان هەیە”. مەعروف دووپاتی 
دەکاتەوە دەرگای ئەوان بۆ ئەو کەسانە 
کراوەیە کە بە ئیرادەی خۆیان سیاسەت 

دەکەن و نوێنەری راستەقینەی تورکمانن. 
ئەوان دەتوانن هاوپەیمانییەتی یاخود لیست 

لەگەڵ هەر گروپێک بکەن کە بە شێوەیەکی 
راستەقینە بەرگری لە تورکمان دەکات. 

ئایدن مەعروف، سەرۆکی 
فراکسیۆنی بەرەی 
تورکمانی عێراقی  

لەپەرلەمانی کوردستان-
عێراق سەبارەت بە 

چۆنییەتی بەشداریکردنی 
بەرەی تورکمانی عێراقی 

لە هەڵبژادنەکان چەند 
لێدوانێکی تایبەتی بە 

تەبا-ی دا. 
لە سەرەتای دیدارەکەدا 
ئایدن مەعروف ووتی 

“جەخت لەوە دەکەینەوە 
کە دەمانەوێت لە 

هەولێرەوە بەشداری 
لە هەڵبژاردنەکانی 

ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق بکەین کە بڕیار 

وایە لە ١٢ی ئایاری ئەم 
ساڵە بەڕێوەدەچێت”.

سەبارەت بە هاوپەیمانییەتی و  لیستی 
هەڵبژادنەکان گڵۆپی سەوز هەڵدەدات 
و دەشڵێت “دەمانەوێت بەناوی بەرەی 

تورکمانی عێراقەوە هاوپەیمانییەتی لەگەڵ 
ئەو الیەن و  کەسایەتییانە دروست بکەین 

کە بە ئیرادەی خۆیان سیاسەت دەکەن. 
سەبارەت بە هاوپەیمانییەتی و لیستەکان 

جاوپێکەوتنەکانمان لەگەڵ الیەنەکان 
دەستپێدەکات و دواتر لیستەکە پێکدەهێنین”. 

دەربارە چۆنییەتی پێکهێنانی 
هاوپەیمانییەتییەکە پەرلەمانتار ئایدن 

مەعروف دەڵێت “سەرەتا دەمانەوێت لەگەڵ 
ئەو پارتە سیاسییە گەورانە دابنیشین کە 

هەفتەنامەی تەبا بەردەوامە لە باس کردنی 
ئەو پیشانەی کە هەرلە کۆنەوە لە شاری 

هەولێر ئەنجام دراون.
لەم ژمارەیەدا ، عەلی حاجی محەمەد 

قەزانچی کە ماوەی ٢٩ ساڵە لە هەولێر بە 
پیشەی دروست کردنی مەنجەڵ خەریکە، 
ووردەکاری کارەکەی بۆ تەبا ڕوونکردەوە.
عەلی قەزانچی ، ئاماژەی بەوەکرد کە 

باو و باپیرانی لە شاری هەولێر بەو پیشەیە 
خەریک بوونە ودەڵێت “بۆ یەکەم جار 

باپیرانم ئەو پیشەیەیان کردووە و  هێناویانەتە 
شاری هەولێر”.

قەزانچی ئەو پیشەوەرانەی هەژمارکرد 
کە پێشووتر ئەو کارەیان ئەنجام دەدا کە 

پێکهاتبوون لە مامەکانی ئەحمەد، غەفوور 
و وەهاب و حاجی محەمەد.

دەربارەی کەمبوونی پیشەی لەو جۆرە 
عەلی قەزانچی ڕوونیکردەوە کە 
دوای هاوردە کردنی مەنجەڵی 

فافۆن و نیکڵ خەڵکی 
ووردە ووردە دەستیان بە 
کڕین و بەکارهێنانیان 

دەکرد. بەاڵم جاران 
تەنها مەنجەڵ و قاپی 

پاقر هەبوون.

سەبارەت بە داواکاری 
کڕیاران و سپی 

کردنەوەی دەفری 
یا خود مەنجەڵیش 
ئەو ڕوونی کردەوە، 
“خەڵکی هەولێر، 

سااڵنە دوو جار مەنجەڵ 
و قاپی مااڵنیان بۆ سپی 

کردنەوە دەهێنا بۆ دوکانی ئێمە، ئێمەش 
سپیمان دەکردنەوە. کااڵکان دەگەڕانەوە سەر 

ڕەنگی خۆی و بریقەی دەدایەوە.کااڵکان 
بە ماددەکانی کەالی)ئەو ماددەیەی 

کە لە داپۆشینی مەنجەڵ بەکاردێت( و 
نیشادیر)تۆزی ئامۆنیا( سپی دەکرانەوە. 

مەنجەڵەکە لەسەر ئاگر گەرم دەکرایەوە و 
پاشان بە نیشادیرقڕێژەکانی سەری خاوێن 
دەکرایەوە. دواتر کەالی لێدەدرا و بە لۆکە 

خاوێن دەکرایەوە”.

عەلی قەزانچی هەروەها ئاماژەشی بەوەدا 
کە لە تەمەنی ٥ ساڵییەوە بەم کارە خەریکە 

و دەلێت “لەالی باوکم فێرە ئەو کارە بووم 
، بۆ ماوەی ٢٠ ساڵ پیشەم دروست کردن 

وخاوێنکردنەوەی مەنجەڵ بووە و پاشان 
چوومەتە سەربازی. باوکم کاری بادانی 

مەنجەڵی پێدام، منیش ناو مەنجەڵم خاوێن 
دەکردەوە پاشان بەردمان وورد دەکرد و 

لەناو مەنجەڵەکەمان دادەنا و بەپێ لەناوی 
بەالی راست و چەپدا دەسووڕاند،بەوەیان 

دەووت بادانی مەنجەڵ. ئەو کارە بۆ خاوێن 
کردنەوەی مەنجەڵ دەکرا، چونکە ئەگەر 
مەنجەڵ خاوێن نەبوایە کەالی نەدەگرت.

دەربارەی شوێنی کارکردنیان و هاوردە 
کردنی کەرەستەکان عەلی قەزانچی 

دەشڵێت”لە ناو بازاڕی قەیسەری لە ناو 
دارتاشان حەوت دوکانمان هەبوو. ئەوانەی 
لەو حەوت دووکانە کاری دروست کردن و 

پاک کردنەوەی مەنجەڵیان دەکرد هەموو لە 
ئێمە بوون و تورکمان بوون. ئێمە پاقرمان لە 
موسڵ دەکڕی، ئەو پاقرانە لە شێوەی 
حەسیر و بازنەیەیی دەهات. پاشان 

ئەو شێوە پاقرانەمان بە  مەقەست 
دەبڕێن و بە پێی پێویست 

بەکارمان دەهێنا. تا دروست 
کردنی مەنجەڵێک تەواو 
دەبوو چوار تا پێنج جار 

دەخرایە ناو ئاگر و 
دەردەهێندرا”.

عەلی قەزانچی 
نەوەک تەنها 
خۆی بەڵکو 

منداڵەکانیشی هەر 
بەو پیشەیە خەریکن، 

خۆشی دواهەمین 
کەسە کە ئەو کارە 

ئەنجام دەدات.

زیا عوزێری 
فۆتۆ: چۆبان تیمور

عەلی سالم
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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  د. سوران صالح الدين شكر

بە یاسایی كردنی مافەكانمان

بەیاسایی كردنی داواكارییەكان كۆتا 
ئامانجی هەر بزوتنەوەیەكی سیاسی و یاخود 

كۆمەاڵیەتی پێكدەهێنێت لە هەر كات وساتێكدا. 
لەدەرئەنجامی خەباتی ئەریستوكراتەكانی 

ئینگلترا بە مەبەستی سنوردار كردنی 
دەسەالتەكانی پاشا John، كە لە كۆتاییدا 

ناچار بوو لە ساڵی )١٢١٥( بە واژوو كردنی 
Magna Carta Libertatum- بەڵگەی

Magna Carta  ))فەرمانی گەورە 
ویاخود فەرمانی ئازادی گەورە(  كە تیادا 

دەسەاڵتەكانی خۆی، بەتایبەتی دەسەاڵتی “باج 
سپاندن” سنورداركرد بۆ بەرژەوەندی ئینگلیزەكان، 

جگە لەئەوەش ئەم بەڵگە یاساییە كۆمەڵێک 
بنەمای مافی مرۆڤ لە خۆ دەگرتەوە وەك 
دادگایی كردنی ئاشكرا لەبەردم خەڵک و 
قەدەغەكردنی دەستگیردن و دوورخستنەوە 

بێ هۆ و رێكخستنی بواری تەجنیدكردنی 
سەربازی، لەوەش گرینكتر دروست كردنی 

ئەنجومەنێك لە بارۆنەكانی ئینگلترا بەمەبەستی 
چاودێری كردنی پابەند بونی پاشا بە نێوەرۆكی 

ئەم بەڵگە یاساییە. لە ڕاستیدا ئەم بەڵگەیە 
سەرتایەكی بۆ دروست بوونی فقهی یاسای 

دستووری وزمینەسازییەك بوو بۆ دروست بوونی 
سیستەمی سیاسی پەرلەمانتاری.لە ڕاستیدا 
ئەم بەڵگەیە لە دواییدا پالنەریكی بەهێز پێك 
دەهێنی لە ناو ئینگلترا كە بوە هۆی واژوو 

كردنی بەڵگەی یاسای تر لە بواری پاراستنی 
مافی مرۆڤ وئازادیە گشتییەكان گرنكترینیان 

 Bill Of( جارنامەی مێژویی مافەكانی
Rights( لەسالی ١688.  ئاسەوەركانی ئەم 
بەڵگەیە سنوردار نەبوو بە ناوەوەی ئینگلترا، 

لەبەر ئەوەی ژێرخانی چەندین بەڵگەی یاسایی 
مێژوویی پێک دهێنێت وەک جارنامەی 

سەربەخۆیی واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا 
ساڵی )١٧٧6( و دەستوری واڵتە یەكگرتوەكانی 

ئەمەریكا ساڵی )١٧8٧( وجارنامەی مافی 
مرۆڤ وهاوالتی فەرەنسی سالی )١٧8٩(. 
هەتا پسپۆرانی یاسای دەستوری لە توركیا 

وەها مەزەندە دەكەن  ئەو بەڵگەیە كاریگەر بووە 
لە واژوو كردنی “سەنەدی ئیتتیفاق« لە الیەن 

سولتان محمودی دووەم لە سالی )١8٠8( 
وفەرمانی رێكخستن )تنڤیمات( سالی )١83٩( 

لە الیەن سولتانی عوسمانی عبدالمجید.

گشنت ئەم رونكردنەوانە  نیشانەدەرن لە سەر 
گرنگی بەیاسایی كردنی داواكاری ومافەكان. 

بۆیە هەر هەوڵێکی لەم جۆرە بەمەبەستی 
رێكخستنی مافەكانی گەلی توركمان وداواكاریە 

ڕەواكانی بەگرنگ دەرخێندرێت. ماددەی 
)١٢٥( لە دەستوری عێراقی هەمیشەی 
مافەكانی گشت پێكهاتەكان زامن دەكات 

وجەخت دەكات لەسەر ڕێكخستنیان بە یاسا. 
لەبەرامبەر یاسای پاراستنی مافی پێكهاتەكان 

لە هەرێمی كوردستان ژمارە )٥( سالی 
)٢٠١٥(، لە بەغدا هەوڵێکی گرنگی لە 

ئارادایە بە مەبەستی رێكخستنی مافەكانی 
توركمان بە یاسایەكی سەربەخۆ. لەم بارەیەوە 

دوای هەوڵ وكۆششی پەرلەمانتارانی توركمان 

ستراتیژیەكی جاكی هەڵبژاردن وشەفافیەت، 
توركمان لە هەرێم دەتوانن بەدەر لە سیستەمی 
كۆتا دوو تا سی كورسی بە دەست بهێنن، كە 
رۆلیان زور كاریگەرتر دەبێت لە پێنچ یاخود 
زیاتر ئەندامی كۆتا، لەگەڵ جەختكردنمان 

لەسەر پێویستی نوێنەرایەتی توركمان لە 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە یەك ئەندامیش 

بێت.

لەچواچێوەی لە خۆگرتنی مافەكان دەتوانین 
بڵێن پرۆژە یاسای توركمان فرەوانترە لە پرۆژە 

یاسای پێكهاتەكانی هەرێم. یاسای هەرێم 
بەشێوەیەكی گشتی جەخت لەسەر بنەمای 
یەكسانی و قەدەغەكردنی جیاكاری ومافی 
ئیداری وبە لەبەرچاو گرتنی تایبەتمەندی 

جوگرافی وكۆمەاڵیەتی پێكهاتەكان لە 
كاتی داڕشتنی سیستەمی هەڵبژاردن بە 

تایبەتی دیاری كردنی سیستەمی بازنەی 
هەڵبژاردن وئازادی ئاینی وپاراستنی 

مافی زمانەوانی وكردنی بەش لە زانكۆكان 
ودامەزراندنی ئەكادیمیای زمانەوانی تایبەت 
بۆ هەرپێكهاتەیەک لەگەڵ ئاماژە كردن بە 
یاسای زمانی فەرمی لە هەرێمی كوردستان 

ژمارە )6(ی سالی )٢٠١4( كە تیادیدا 
ئاماژە دەكات بە مافی خوێندن وپەروەردە 
بە زمانی دایک وبەكارهێنانی لە نوسراوە 

ئیداریەكاندا لەو شوینانەی كە توركمان تیادا 
جێنیشینن بە شێوەێكی بەرچاو. لە راستیدا 
بەشێک زوری ئەم بنەمانە لە بەشی مافە 

سیاسی وكۆمەاڵیەتی وئابوری وبەشی ئازادیە 
گشتیەكانی دەستوری عێراقی هەمیشەیی 

دەقی لەسەر دراوە. پرۆژە یاسای توركمان لە 
باتی دووبارە كردنی دەقی دەستور، ئاماژە 
بە كۆمەلێكی رێكاری براكتیكی دەكات 

بەمەبەستی پیادە كردنی فیعلی حوكمەكانی 
دەستور وەک دامەزراندنی سەنتەری توێژینەوە 

ورۆشەنبیری و موزەخانە وئامادەكردنی 
ڤیستیڤالی كولتووری ودامەراندنی دەزگای 
میدیایی بە هەمو شێوەكانی نوسراو وبیستراو 
وبینراو وكردنەوەی پەیمانگا وزانكۆ یارمەتی 

دان وپشتگیری كردنی كەسایەتی زانستی 
ورۆشنبیری.

لەسەرتای ئەم وتارەماندا ئاماژەمان بە گرنگی 
رێكخستنی مافەكان لە چوارچێوەی یاسا كرد، 

بۆیە بێ گومان هەر هەوڵێکی لەم بارەیەوە 
پێویستە بەرز بنرخێندرێت. لەگەڵ ئەوشدا 
ئەزموون ئەوەمان بۆ دووبات دەكاتەوە بەبی 

جەخت كردن ولەخۆ گرتنی میكانیزمی جێ بە 
جێكردن لە ڕووی براكتیكەوە هیچ بایەخێک 
بۆ یاسا ناهیلێت. جارنامەی فەرمی دەولەتی 
عێراق پێشكەش كراو بە كۆمەلگای نەتەوەكان 
لە سالی )١٩3٢( جەختی دەكرد لەسەر گشت 

ئەو مافانەی كە لەم دوو یاسایەدا باسی 
لێكراوە، بەالم لەبەر ئەوەی ئەم بەلگە دەستورییە 

میكانیزمی جیبەجیكردنی لە خۆ نەگرتبوو 
هیچ كاتێک پەیرەو نەكرا. بۆیە لەكاتی بەراورد 

كردنی یاساكانی پاراستنی مافی پێكهاتەكان 
پێوستە بە جددی وتێروتەسەل تیشک بخەینە 
سەر ئالیەتی جێبەجێ كردن پێشنیار كراو لەم 
یاسایانەدا. لەم بارەیەوە پرۆژە یاسای مافی 
توركمان زۆر پێشكەوتوترە لە یاسای مافی 
پێكهاتەكانی هەرێمی جونكە ئەم یاسایە بۆ 

یەكەم چار لە عێراق دەقی لەسەر دامەزراندنی 
ئەنجومەنێكی تایبەت بۆ توركمان داوە لە 

گەل جەخت كردن لەسەر دیار كردنی دەسەالت 
وئەركەكانی. بە داخەوە یاسای پێكهاتەكانی 

هەرێمی ئاماژەی بە دامەزراندنی ئەنجومەنێكی 
هاوشێوە نەكردووە، دوای فیشاری كۆمەلێک 

رێكخراوی مافی مرۆڤ وگەشەسەندنی 
دیموكراسی پرۆژە یاسای ئەنجومەنی 

پێكهاتەكان ئامادەكرا، كە تیایدا ئاماژە بە 
درووست كردنی ئەنجومەنێک كراوە. 

لە ئەنجامی بەراورد كردنی مۆدێلی ئەنجومەن 
لە هەردوو پرۆژە یاسای ناوەند و هەرێم ئەو 

ڕاستیە بۆمان دەردەكەوێت كە مۆدێلی پێشنیار 
كراو لە پرۆژە یاسای توركمان زور پێشكەوتوترە 

لە مۆدیلی پێشنیار كراو لە پرۆە یاسای 
ئەنجوومەنی پێكهاتەكانی هەرێمی.

پرۆژە یاسای مافی توركمان هەوڵی داوە بۆ 
دامەزراندنی ئەنجومەنێكی تایبەت بە توركمان، 

بە پێچەوانەی پرۆەی هەرێم كە دامەزراندنی 
ئەنجومەنێك بۆگشت پێكهاتەكان پیشنیاری 

دەكات تیایدا هەر پێكهاتە بە دوو نوێنەر 
نوێنەرایەتی دەكرێت. ولە رووی هەڵبژاردنی 

ئەندامانی ئەنجوومەن یاسایی مافی توركمان 
تەنها نوینەرانی گەلی توركمان لە ئەنجومەنی 
نوێنەران دەسەاڵتی كاندیدكردن وهەڵبژاردنیان 
هەیە، بە پێچەوانەی پرۆژەی هەرێمی تەنها 

دەستەالتی كاندید كردنی داوە نوینەرانی 
پێكهاتەكان بەالم دەسەالتی هەڵبژاردنی 

بەخشیتە گشت ئەندامانانی پەرلەمان، بەبێ 
ئەوەی ئاماژە بەوە بكات كە پێویستە سەروک 

وجێكری سەرۆكی ئەنجوومەن لە نوێنەرانی 
پێكهاتەكان بێت، بە واتە ئەو كەسەی خۆی بۆ 

ئەو دوو پۆستە كاندید دەكات مەرج نییە لە 
پێكهاتەكان بێت. جگە لەووانەش دەسەاڵت و 

ئەركەكانی ئەنجوومەن لە پڕۆژە یاسای مافی 
توركمانی ناوەندی زۆر فراوانترە لە دەسەاڵت 

وئەركی ئەنجوومەن پێشنیار كراو پرۆژە یاسای 
ئەنجوومەنی پێكهاتەكان لە هەرێم. لەگەڵ 
ئەوەشدا الیەنی باشی هەردوو پرۆژە ئاماژە 
كردنە بۆ تەرخانكردنی بودجەیەكی گونجاو 
لە الیەن ئەنجوومەنی وەزیران بە مەبەستی 

ڕاپەراندنی كارەكان وجێبەجێ كردنی ئەركەكانی 
ئەنجوومەنەكە.

لكاندنی ئەنجوومەن بە ئەنجوومەنی وەزیران 
وسنورداركردنی دەسەاڵتەكانی تەنها بە 

دەسەالتی جی بەجێكردن جێگای رەخنەیە لە 
هەردوو پرۆژەدا، واتە ئەنجوومەن تەنها دەتوانی 
ئەو كارانە جیبەجی بكات كە حكوومەت رێی 

پێ دەدات. لە بەر هەستیاری ئەركی ئەنجوومەن 
پێویستە سەربەخۆ بێت ولە چوارچێوەی 

ئەرک ودەسەالتەكان پێویستە دەسەاڵتی یاسا 
دانانیش پێی ببخشرێت، هاوشێوەی مۆدێلی 
»فیدرالیزمی كۆرپۆراتیف« كە لە شاری 

بروكسل پیادە دەكرێت.

پروژە یاسای مافی توركمان لە ئەنجوومەنی 
نوێنەران، سەرەاری ئەو رەخنانە، لە كاتی پەسەند 

كردنی لە الیەن ئەنجوومەنی نوێنەران، كە 
ئەوەشیان جیگای گومانە، هەنگاوێكی ریشەیی 

دەبێت لە مێژووی بزوتنەوەی سیاسی توركمان 
لە عێراق وپێوەرێكی حاشا هەڵنەگر دەبێت لەسەر 
ئاست وستاندارتی دیموكراسی دەسەاڵتی فیدرال. 
بۆیە پێویستە لەسەر دەسەاڵتی سیاسی هەرێمی 
كوردستان هەنگاوی هاوشێوە بنێت بەمەبەستی 

دامەزراندنی ئەنجوومەنێك تایبەت بۆ كارو باری 
نەتەوەی توركمان. شایەن باسە لە رابردوودا و 

لەسەر داواكاری ئەندام پەرلمانی كوردستان بەرێز 
ئایدن معروف پرۆژە یاسایەكمان ئامادەكردبوو 

تایبەت بە ماف وئەنجوومەنی توركمان لە هەرێم 
دەكرێت سودی لێ وەربگیرێت.

لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی پرۆژە یاسای 
مافەكانی توركمان خوێندنەوەی یەكەمی بۆ 
كرا. لێرەدا بەراورد كردنی یاسای پاراستنی 

مافی پێكهاتەكانی هەرێم وپرۆژە یاسای مافی 
توركمان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە 

رووی تایبەتیمەندی و سەرچاوە ومیكانیزمی 
ئامادەكرن وچوارچێوە لە خۆ كرتنی مافەكان 

بەسود دەبێت لە ڕووی هەڵسەنگاندنی 
ستاندارتی دیموكراسی وئاستی پاراستنی 

مافەكانی مروڤ نێوان هەرێمی كوردستان و 
عێراقدا.

سەرەتا لە رووی تایبەتمەندییەوە، پڕۆژە یاسای 
ناوەند بە بەڵگەیەكی ئۆرجنال هەژماردەكرێت، 

لەبەر ئەوەی تایبەتە بە  رێكخستنی مافەكانی 
توركمان، لە كاتێكدا یاسای پێكهاتەكانی هەرێم 

گشتگیرە، واتە بۆ پاراستنی مافی گشت 
پێكهاتەكان دارێژراوە ولە نێویشیان  گەلی 
توركمان. یاسای هەرێم بەرهەمی هەوڵ 
و كۆششی نوێنەرانی توركمان نەبوو، ولە 

دەرەوەی ئیرادەی پسپۆر ورۆشەنبیرانی توركمان 
ئامادەكرا، دواتر وەک پرۆژەیەكی ئامادەكراو درا 

بە نوێنەرانی توركمان لە پەرلەمان بەمەبەستی 
وەرگرتنی ڕا وسەرنجیان. بە پێچەوانەوە پرۆژە 

یاسای مافی توركمان بە هەوڵ وكۆششی 
نوینەرانی توركمان ئامادە كرا وئاراستەی 

سەرۆكایەتی ئەنجومەنی نوێنەران كرا. 

ئەوەش بێگومان كاریگەری نوینەرانی 
توركمان لە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەخاتە 
بەرچاو. لەراستیدا سستی والوازی ئاستی 
نوێنەرایەتی نوێنەرانی توركمان لە هەرێم 

دەتوانین بیگەرێنینەوە بۆ سیستەمی كۆتا، كە 
پێم وایە هۆكاری سەرەكی ئەم دۆخە نالەبارەیە، 
لە بەر ئەوەی نوێنەرانی كۆتا بە چاوێكی نزم 

دەرواندرێت لە الیەن شەقام ورای گشتی بە 
بەراورد كردنی كۆی دەنگەکانی نوێنەرانی 

كۆتا )كە هەندێك جار تەنها بە )3٠٠( دەنگ 
دەبن بە ئەندام پەرلەمان(، لەگەڵ دەنگی 

نوێنەرە ئاساییەكان، ئەمەش هۆكارێكی نەرێنی 
پێكدەهێنیت لەسەر دەروونی نوێنەرانی كۆتا، كە 
بەردەوام هەست دەكەن كەوا ئەندامی دامەزراون 

نەوەک ئەندامی هەڵبژێردراو، ئەمەش كاریكەرە 
لەسەر نزم بونی ئاستی خۆباوەری بەخۆیان 

وكێشیان لە نێو پەرلەماندا.بە پێچەوانەوە ئاستی 
ئەدای نوێنەرانی توركمان لە بەغدا لە ئاستێكی 

بەرزدایە هاوشێوەی ئەندامانی فراكسیۆنە 
گەورەكان. گفتوگۆی نێوان پەرلەمانتاری كورد 

بەرێز ئااڵ تاڵەبانی وپەرلەمانتاری توركمان 
بەرێز ئەرشەد سالحی لە كاتی ئەنجامدانی 

خوێندنەوەی یەكەمی یاسای ناوبراو لە 
ئەنجومەنی نوێنەران راستی ئەو بۆچونەمان 

دەسەلمێنێ. لەم دانیشتنەدا ئااڵ تاڵەبانی 
ئاماژەی بەوەی كرد “كە پێویستە مافەكانی 
توركمان لە چوارچێوەی یاساێكی گشتگیری 

بۆ گشت پێكهاتەكان رێكبخرێت هاوشێوەی 
هەرێم نەوەك لە یاسایەكی سەربەخۆدا”. لە 

وەاڵمدا ئەرشەد ساڵحی ئاماژەی بەوەی كرد 
“كەوا توركمان لە ڕووی ژمارەی دانیشتوان 

سێیەم پێكهاتەی عێراق پێكدەهێنن وسەركەوتنیان 
لە هەڵبژاردنەكان بە پشت بەستن بە هێز 

وئیرادەی گەلی توركمانە نەوەك سیستەمی 
كۆتا، ڕاستی ئەوە دەسەلمێنی كە توركمان 

كەمینە نین لەعێراق”. ئەمەش  بێگومان ئاستی 
بەرزی خۆباوەری نوینەرانی توركمان لە بەغدا 

نیشاندەدا و ڕاستی ئەو بۆچونەمان دەسەلمێنی. 
من لەناخەوە باوەر بەوە دەكەم لە كاتی بونی 

کۆمپانیای یوبەر بۆ گەیاندن کە لە ڕێگەی 
مۆبایلی زیرەکەوە خزمەتگوزاری بە کرێدانی 
ئۆتۆمبێڵ پێشکەش دەکات، رایگەیاند کە لە 

ساڵی ٢٠٢٠ تاکسی ئاسمانی لە ویالیەتی لۆس 
ئەنجڵسی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 

تاقی دەکاتەوە.
بەپێی ئەو رێککەوتنەی کە لە نێوان هەریەکە 
لە کۆمپانیای یوبەر و هێڵی ئاسمانی ئەمریکا 
و فەرمانگەی بۆشایی ئاسمانی ناسادا واژوو 

کراوە، لە ١٠ ساڵی داهاتوودا تاکسی ئاسمانی 

ساڵی ٢٠٢٠ تاکسی ئاسمانی تاقی دەکرێتەوە
بەکار دەهێندرێت. 

جێف هۆڵدن خاوەنی کۆمپانیای یوبەر تاکسیە 
ئاسمانییەکان کە بە خێرایی 3٢٢ کیلۆمەتر لە 

کاتژمێرێکدا دەڕۆن و چوار سەرنشین لە خۆدەگرن لە 
ساڵی٢٠٢٠ لە لۆس ئەنجلس تاقی دەکاتەوە.

کۆمپانیای یوبەر ئاشکرای کرد کە تاکسی 
ئاسمانییەکان تەواوی ووزەیان لە کارەباوە وەردەگرن. 
ئەگەرهەر ڕێگەیەک بە ئۆتۆمبێڵ 8٠ خوولەکی 

پێویست بێت بۆ گەیشتن بە شوێنی مەبەست ئەوا بە 
تاکسی ئاسمانی4خوولەکی  پێویستە.

کۆمپانیای یوبەر ئامانجیەتی کە لە ساڵێ ٢٠٢3 
دەست بە گەشتی نێو شارەکان بکات، وە هەوڵی 
چااڵککردنی بەشێکی خزمەتگوزاری تاکسی 

ئاسمانی دەکات لە ئۆڵۆمپیاتەکانی ساڵی ٢٠٢8.
جێف هۆڵدن لە ڕوونکردنەوەکەدا ووتی »ئەگەر 
بمانەوێت ئەو کارە  بە شێوەیەکی رێک و جوان 
ئەنجام بدەین، پێویستە گۆڕانکاری ریشەیی لە 

تەکنەلۆژیای کەشتی ئاسمانی بکەین. یەکخستنی 
ئەندازیاری پرۆگرامسازی یوبەر لەگەڵ ئەزموونی 

ئاسمانی چەند ساڵەی ناسا هەنگاوێکی زۆر 
گرنگە«.

کۆمپانیای یوبەر، ئەوەشی خستەروو کە خۆی 

تاکسیە ئاسمانییەکان بەرهەم ناهێنێت، بەڵکو لەگەڵ ٥ 
کۆمپانیای بەرهەمهێنی فرۆکەی جۆری نوێ کە بە 

ستوونی بەرز دەبێتەوە و دەنیشێتەوە، رێکدەکەوێت.
جگە لەمە بەمەبەستی پالنی دروستکردنی ›‹بەندەری 
ئاسمانی‹‹ کە » شوێنی خزمەت گوزاری بەرزبوونەوە 

و نیشتنەوەی تاکسی ئاسمانی دەبێت‹‹ کۆمپانیای 
یوبەرگرێبەستێکی لەگەڵ کۆمپانیای سەن ستۆون 
پڕۆپەرتیزواژووکردووە کە دەکەوێتە ویالیەتی لۆس 

ئەنجڵس کە ٢٠ شوێنی تایبەتی خۆی هەیە.

ئامادەکردنی : عەلی سالم فەتاح
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 لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەی نێوان ئێران و ڕوسیا ئەم
ئۆپەراسیۆنە دەستیپێکرد

پسپۆری ناوەندی ستراتیژی لێكۆڵینەوە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
)ئۆرسام( ئۆیتون ئۆڕهان دەربارەی ئۆپەراسیۆنی “لقی 

زەیتوون” کە لەالیەن سووپای تورکیا بۆ سەر ناوچەی عيفرین 
دەستیپێکردووە، ووتی “لە ئەنجامی ڕێککەوتنی تورکیا لەگەڵ 

ڕووسیا و ئێران، ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجامدراوە”. 

ئۆیتون ئۆڕهان ، تیشک دەخاتە سەر گرنگی ئۆپەراسیۆنی 
عەفرین بۆ تورکیا و دەڵێت “بۆ ڕێگری لە هێڕشە 

تیرۆریستییەکانی پەکەکە بۆ ناوچەی هەتای، کۆتای 
پێهێنانی یەپەگە لە عەفرین گرنگە. هێرشەکانی پەکەکە 

بۆ ناوچەکانی هەتای و ئامانۆس بەڕێگەی دزەپێکردنی لە 
عەفرین سەری هەڵداوە”. 

 
ئۆڕهان، ئاماژە بە ساتەوەختی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی “لقی 
زەیتوون” دەکات و دەشڵێت “تورکیا دەیویست ئەم ئۆپەراسیۆنە 
پێشووتر ئەنجام بدات. بەاڵم تێکەڵبوونی هێزە زەبەالحەکان و 

تێوەگاڵنی ڕاستەوخۆی ڕووسیا و ئەمریکا بە شەڕی نێوخۆی 
سووریا بووە هۆی کەمکردنەوەی تواناکانی تورکیا بۆ 

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی لەم شێوەیە”. 

سەبارەت بە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆن بۆ سەر ناوچەی شەنگال 
دوای عەفرین، ئۆرهان ووتی “باوەڕ ناکەم لەم قۆناغەدا 
هەنگاوێکی لەم جۆرە ڕووبدات. چونکە لە ئێستادا هێزە 

عێراقییەکان لەناوچەی شەنگال جێگیرکراون” و ئاماژە بەوەش 
دەکات کە لەوانەیە لە بڕی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن، تورکیا 

پشتگیری و یارمەتی بەغداد بێت بۆ پاککردنەوەی ناوچەکە لە 
چەکدارانی پەکەکە.

ئۆیتون ئۆڕهان ، پسپۆری ئۆرسام دەربارەی ئۆپەراسیۆنی “لقی 
زەیتوون” کە سووپای تورکیا بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی 
پەکەکە و کەجەکە و پەیەدە-یەپەگە ورێکخراوی داعش لە 

عەفرین دەستیپێکردووە، لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنیێکی بۆ تەبا 
کرد. 

ئایا ئۆپەراسیۆنی عەفرین هەنگاوێکی ڕاستە
تورکیا ماوەیەکی زۆرە نیازی ئۆپەراسیۆنی عەفرینی 

هەبووە. بە مەبەستی داکشاندنی تێچووی ئۆپەراسیۆنەکە و 
زیانەکان، چەند دیدارێکی لە نێوەندنی دیبلۆماسی ئەنجامداوە. 

لە ئەنجامی ڕێککەوتنی تورکیا لەگەڵ ڕووسیا و ئێران، 
ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجامدراوە. ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی 

لەم چەشنە لەالیەن تورکیا چەند هۆکارێک لەخۆ دەگرێت. 
یەکەم؛ دەزانرێت کە یەپەگە هەوڵی ئەوە دەدات ناوچەیەک 

بەردەست بکات و دواتر بەرەو بەدەوڵەت بوون بیبات. بۆیە 
تورکیا بۆ ڕێگری کردنی لەمە هەوڵی ئەوە دەدات کۆتایی 
بە گشت ناوچەکانی ژێر دەستی یەپەگە بهێنێت. عەفرینیش 

یەکێکە لەو ناوچانە و دەتوانین بڵێین لەمەودوا هەنگاو بە 
هەنگاو ئۆپەراسیۆن بۆ ناوچەکانی یەپەگە دەبینین. جگە 

لەمە، هەندێک دۆخی تر هەیە کە عەفرین دەکاتە ناوچەیەکی 
گرنگ بۆ تورکیا. بۆ ڕێگری لە هێڕشە تیرۆریستییەکانی 

پەکەکە بۆ ناوچەی هەتای تورکیا، کۆتایی پێهێنانی یەپەگە 
لە عەفرین گرنگە.و هێرشەکانی پەکەکە بۆ ناوچەکانی 

هەتای و ئامانۆس بە ڕێگەی دزەپێکردنی لە عەفرین سەری 
هەڵداوە. هۆکارێکی تریش ئەوەیە کە ئاشکرایە پەکەکە 

هەوڵی ئەوە دەدات لە ناوچەی سنووری عێراقەوە تا دەریای 
سپی دەوڵەتێک دابمەزرێنێت یاخود ناوچەیەکی فیدڕاڵی 
دابمەزرێنێت. گەر عەفرین لە چەکدارانی پەکەکە خاوین 
بکرێتەوە، خەیاڵی باڵوبوونەوەی پەکەکە یاخود یەپەگە بۆ 

دەریای سپی لەناودەچێت. لە کۆتاییشدا بۆ پاراستنی ناوچەی 
قەڵغانی فورات، بێگومان ئەم ئۆپەراسیۆنە زۆر گرنگە چونکە 
دەبێتە هۆی پاراستنی ئەمن و ئاسایشی ناوچەکە. یەپەگە لە 

ڕێگای عەفرینەوە جاربەجار هێرشی کردووەتە سەر عەزاز و 
چەندنین ناوچەی تری قەڵغانی فورات. ئەگەر ئەم ئۆپەراسیۆنە 

سەرکەوت، ئەوا ئاسایش لە ناوچەی قەڵغانی فورات بەرقەرار 
دەبێت. دوای ئەمە بۆ ناوچەی قەڵغانی فورات و ناوچەی 

عەفرین دەرگای گەڕانەوە بەڕووی خەڵکی ناوچەکە دەکرێتەوە.
  

لەڕووی کاتەوە ئۆپەراسیۆنەکە چ مانایەکی 
هەیە؟ سەبارەت بەم بابەتە رای ئێوە چییە 

وەکو پێشووتر ئاماژەم پێکرد تورکیا زووتر هەوڵی ئەوەی دەدا 
ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجام بدات. بەاڵم تێکەڵبوونی هێزە زەبەالحەکان 

و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ تێوەگاڵنی ڕووسیا و ئەمریکا بە 
شەڕی نێوخۆی سووریا بووە هۆی کەمکردنەوەی تواناکانی 

تورکیا بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی لەم شێوەیە. بۆ 
ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن، پێویستە چەند مەرجێک پێکبهێندرێت. 

دەمەوێت بەڕاشکاوانە بڵیم تورکیا لە چەند مانگی ڕابردوو 

سەرقاڵی پێکهێنانی مەرجەکان بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکە. 
وادیارە دوای سەردانەکەی خولوسی ئاکار، سەرۆک ئەرکانی 
سوپای تورکیا و هاکان فیدان، راوێژکاری دەزگای هەواڵگری 
نیشتمانی تورکیا بۆ مۆسکۆ  بووە هۆی هەماهەنگی لەگەڵ 
ڕووسەکان و بەو پێیە دوگمەی دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە 

داگیرا. بێگومان لەڕووی کاتەوە مانایەکی تری هەیە ئەویش؛ 
سوپای باکووری سووریا لەالیەن ئەمریکا بووە هۆی دڵەراوکێی 

هەریەکە لە تورکیا، ڕووسیا، ئیران و سووریا. هاوکات ئەم 
هەنگاوە بووە هۆی پەژارەی دابەشبوونی سووریا و درووستبوونی 
ناوچەیەکی پێداچوونەوەی پەکەکە-یەپەگە کە لەژێر کۆنترۆڵی 

ئەمریکا دابێت. وای بۆ دەچم، ڕاگەیاندنی سوپای باکووری 
سووریا لەالیەن ئەمریکا بووە هۆی نزیکبوونەوەی تورکیا، 

ڕووسیا، ئیران و سووریا. هەر ئەمەش بووە هۆی بەپەلە 
پێشخستنی ئۆپەراسیۆنەکەی تورکیا بۆ عەفرین. 

ئۆپەراسیۆنی “لقی زەیتوون” کاریگەری هەیە 
لە پەیوەندییەکانی ڕووسیا و تورکیا و ئێران

لەوانەیە کاریگەری ئەرێنی هەبێت. چونکە گەر گلۆپی 
سەوز لەبارەی ئۆپەراسیۆنی عەفرین هەڵنەکرابایە، تورکیا 

دەبوویە ئەندامیکی نادڵسۆزی کۆنگرەی سۆچی و لووتکەی 
ئاستانا و کێشەکان ئەگەری زیاد بوونی دەبوو. بەاڵم دەربارەی 
هەماهەنگی عەفرین بە بڕوای من لە داهاتووجگە لە دووبارە 

رێکخستنەوەی کۆنگرەی سۆچی، هەماهەنگی تورکیا و 
ڕووسیا و ئێران لە سووریا بەهێزتر دەکات.

 
دوای ئۆپەراسیۆنی عيفرین، ئەگەری 

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن لە شنگاڵ هەیە؟ 
یاخود هەوڵێکی لەم جۆرە دەبێت

بڕواناکەم لەم قۆناغەدا هەنگاوێکی لەم جۆرە ڕووبدات. چونکە 
لە ئێستادا هێزە عێراقییەکان لەناوچەی سنجار جێگیرکراون. 

گەر ناوچەکە خاوێنیش نەکرابێتەوە لە پەکەکە ، الیەنی 
کەم گەمارۆدراوە و سنووردارکراوە. بۆیە ئەو جۆرە تێڕوانینە 

هەرەشەخوازەی تورکیا بۆ سنجار لەچاو پێشتر کەمی کردووە. 
هاوکات پەیوەندییەکانی نێوان ئەنقەرە و بەغداد لەم چەند 

مانگانەی دواییەدا بەرەو نزیکبوون دەچێت. مەولود چاوشئۆغلو 
لە بەغداد بوو. بۆیە بڕوام وایە هەماهەنگی و هاوکاری لەنێوان 

حکومەتی تورکیا و بەغداد دروست دەبێت.بەم بۆچوونە پێم 
وایە لەمەر ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن، لەوانەیە تورکیا پشتگیری 

بەغداد بکات بۆ پاککردنەوەی پەکەکە لە ناوچەکە. 

؟
؟

؟

؟

هەواڵ: زیا عوزێری   

       
 لەکاتی چوونە ژوورەوەی گۆڕستانەکە کە مێژووەکەی بۆ پتر لە هەزارساڵ دەگڕێتەوە، دەنگی 

مۆلیدە گەورەکانی بازاری گشتی کە لە هەردووالی گۆڕستانەکە جێگیرکراوە دەبێتە سەلیقەیەکی 
زۆر.

 
موشتاق عەبدوڵاڵ تۆفیق دەستپێشخەری چااڵکی بۆیەکردن و خاوێنکردنەوەی گۆڕستانەکان کە 

سەرەتا بە بۆیەکردنی كێلی خانەوادەی خۆی دەستیپێکردووە بۆ هەفتەنامەی تەبا دەدوێت.
موشتاق عەبدوڵاڵ تۆفیق باس لەوە دەکات کاتێک لە ئیستانبوڵ دەچێتە مزگەوتی ئەیوب 

سوڵتان، بیرۆکەی بۆیەکردنی مەزارەکانی بۆ دێت و بیرۆکەیەکە بەم شێوەیە گەاڵڵە دەکات. 
ناوبراو دەڵێت “کاتیک سەرنجی مەزارەکانی مزگەوتی ئەیوب سوڵتانم دا، رێکوپێکی مەزارەکان 

سەرنجی ڕاکێشام. ئەم گرتەیە هەر لە بیرەوەرییەکانمدا مابوو، کاتێک گەڕامەوە هەولێر و سەیری 
گۆڕستانەکانی خۆمانم کرد هەستم کرد کە دڵتەزێنە. لەو کاتەوە دەستم کرد بە بۆیەکردنی 

مەزارەکان و رێکخستنیان”. 

سەبارەت بە باڵوەبوونی چااڵکییەکە لەنێو خەڵکدا، موشتاق عەبدوڵاڵ ووتی “لە سەرەتادا لەنێوان 
هاورێیەکانمدا باسی ئەم بابەتەم کرد. سااڵنێکە مەزارگەکانمان دەشێوێندرێت. سەرەتا دەستمان کرد 
بە بۆیەکردنی کێلەکان. دوای بۆیەکردن وێنەیەکی زۆر جوانمان بۆ دەرکەوت. ئومێدەوارم هەموو 

تورکمانێك كێلی مردووەکانیان بۆیە بکەن و ئەم هەنگاوە بگرنە بەر”. 
دەربارەی تێچووی بۆیە کردنی گۆڕەکان حاجی موشتاق ئاماژە بەوە دەکات 

کە بڕە بۆیەکە ١٠ هەزار دیناری عێراقییە و سەبارەت بە هەڵبژاردنی رەنگی سپی بۆ بۆیەی کێلی 
كێلەکان، دەڵێت “رەنگی سپی سیمبوڵی ئاشتییە، بۆیە  ئەم ڕەنگەمان هەڵبژاردووە. ئەوانەی لێرە  

                     نێژراون، کەسانێکی زۆر باشبوونە. خراپەکارییان بۆ هیچ کەسێک نەبووە و     
                    ئەوەی کە بە میوانداریش هاتووەتە الی ئەم مردووانەی ئێستا ئاسودە بووە.    

                 لەوکاتەی کێشە هەبووە و بارودۆخ ناسەقامگیر بووە ، خەڵکی دەهاتە الیان و 
               وەکو خاوەن ماڵ پێشوازییان لێدەکرا. بەم هۆکارانەوە دەبێت زۆر بەباشی ئەم 

             گۆڕستانە بپارێزرێت و بایەخی پێبدرێت”. 
 

 موشتاق عەبدوڵاڵ سەبارەت بە دەنگی مۆلیدە دەڵێت “ماوەیەک پێش ئێستا چەند كێلێک لەالیەن 
شارەوانی ڕووخێنرا و مۆلیدەیەکی گەورەیان لە شوێنەکە دانا و بە دیوار دەورەیاندا. کاتێک 

خەڵکەکە سەردانی گۆڕی مردووەکانیان کرد تووشی شۆک بوون. بابەتەکەیان وەکو ئەمری 
واقع بەسەر کەس و کاری مردووەکانیان سەپاند. ئەوانەی ئەم کارەیان کرد هەولێری نەبوون بەڵکو 

کەسانێکی پاڵپشتکراو بوون”. 

حاجی موشتاق سەبارەت بە گۆڕستان و مەزارگەکان دەڵێت “مەزارگە یاخود گۆڕستانەکانمان 
بەلگەی هەبوونمانن، قەاڵمان لەدەستچوو. گەرئەم گۆڕستانەش لەدەست بدەین، هیچ شوێنێک 

نامێنێت بۆ ئەوە بیسەلمێنین کە ئێمە خەڵکی ئێرەین”.
 

ناوبراو باس لەوە دەکات کە ماوەیەک پێش ئێستا کۆمپانیایەکی تورکی سەردانی گۆڕستانەکەیان 
کرد و رێگای رۆشتن بۆ گۆڕستانەکە وقوبەیەکی مێژوویی ناو گۆڕستانەکەی نۆژەندەکەنەوە کە 

لەسەر دیزاینی کۆن دروستکراوە. موشتاق عەبدوڵاڵ دەشڵێت “سالێک پێس ئێستا کۆمپانیایەکی 
تورکی لەسەر شێوەی تەالرسازی عوسمانی گومبەتەکەی نۆژەنکردنەوە. لە ژێر گومبەتەکەدا چەند 

گۆڕێکی تێدایە کە ئەندامی خانەوادەی سەوزەفرۆشن. کۆمپانیاکە لە رێگاکە چەندنین هێڵی 
ئاوی ڕاکێشا و حەنەفیەی لێ بەستووە”. 

موشتاق عەبدوڵاڵ باس لەوە دەکات کە باپیرە گەورەی لەو گۆڕستانە نێژراوە کە مێژووەکەی بۆ 
١٥٠ ساڵ پێس ئێستا دەگەڕێتەوە هەروەها چەندین كێلی ترهەیە کە مێژووەکەی کۆنتریشە. 

 لە هەولێر خۆبەخشەکان گۆڕستانەکان
پاک دەکەنەوە

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد



٧ئاژانسی میدیایی توركمان چوارشەممە ٣١ كانونی دووه م  ٢٠١٨

 چوار پرسیارەکەی تەبا کە ئاراستەی وەزارەتی پەروەردەی
کردبوو و وەاڵمەکانیان

بەمەبەستی ئەنجامدانی 
راپۆرتێک لەگەڵ 

پشتیوان سادق، وەزیری 
پەروەردە و فێرکردنی 
هەرێمی کوردستانی 

عێراق لە بەرواری ٧ی 
کانوونی یەکەمی ساڵی 
٢٠١٧ سەردانی وەزارەتی 
پەروەردەمان کرد. دوای 

دیدارەکە ڕێککەوتین لەسەر 
ئەوەی کە پرسیارەکان بە 

رێگەی ئیمەیلەوە ئاراستەیان 
بکەین. هاوکات لە ژمارەی 
١٢ی هەفتەنامەی تەبا کە 
لە بەرواری ٢6ی کانوونی 

یەکەمی ساڵی ٢٠١٧ 
چاپکرا لە راپۆرتێکدا بەناوی 
“قوتابخانە تورکمانییەکانی 

هەولێر و چوار پرسیاری وەاڵم 
نەدراو!” ئاماژەمان بەوەدرابوو 
کە گەرهاتوو پرسیارەکانمان 

لەالیەن وەزارەتی پەروەردە 
وەاڵمدراوە ئەوا بۆ خوێنەرانمان باڵودەکەینەوە. 

دوای ١٥رۆژ و سەرەڕای دەرچوونی ژمارەی نوێی 
هەفتەنامەکەمان وەاڵمی پرسیارەکان پێنەگەیشتبوو. دوای 

هەوڵێکی زۆر و چەندنین سەردان بۆ وەزارەت ، لە ٢4ی 
کانوونی دووەمی ساڵی ٢٠١8 فەخرەدین داغستانی، بەڕێوەبەری 

گشتی خوێندنی تورکمانی بە وەکالەت پەیوەندی بە ئێمەوە 
کرد. هاوکات رایگەیاند کە وەاڵمەکان ئامادەیە و لەالیەن 
نوسینگەی ڕاگەیاندنی وەزیری پەروەردەوە وەاڵمدراوەتەوە. 

بۆ ڕاستگۆ بوون لە بەڵینەکەمان لە ژمارەی ١4ی هەفتەنامەی 
تەبا  وەاڵمەکانی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئێوەی خوێنەر 

باڵودەکەینەوە. 

خوێنەری بەڕێز دەتوانێت ژمارەی ١٢ی هەفتەنامەکەمان لە 
رێگەی ماڵپەرەکەمانەوە بەدەست بهێنێت. سەبارەت وەاڵمی 

ئەو پرسیارانەی کردوومانە وەاڵمەکانتان بۆ باڵو دەکەینەوە و 
هەڵسەنگاندن بۆ ئێوەی خوێنەر جێدەهێڵین.  

ئەمەی خوارەوە دەقی پرسیار و وەاڵمەکانە:

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؟
 

ئەوەی کەوا باستان کردووە یاسا نییە لە سەرەتایی 
کردنەوەی قوتابخانە تورکمانیەکان هەمان شێوە پەیڕەو 
دەکرا، بەاڵم لەگەڵ رێنماییەکانی وەزارەتی پەروەردە 

دەرگای سەرجەم قوتابخانەکانمان کراوەیە بۆ هەر تاکێک 
یاخود هەر قوتابیەک لە هەرێمی کوردستان بخوێنێت واتا 

هەر جۆرە خوێندنێک بێت.
هەر لەو روانگەیەوە قوتابی کورد دەچیت لە قوتابخانەی 
تورکمانی بەشی خوێندنی تورکمانی درێژە بە خوێندنی 

دەدات قوتابی تورکمانیش درێژە بە خوێندن دەدات لە 
خوێندنی کوردی بۆ ئەوەی پێکەوە ژیان دروست بێت. بە 
پیچەوانەوە ئەوا چەندین ساڵە رێژەی مندااڵنی تورکمانی 

کەمتر ڕوودەکەنە قوتابخانە تورکمانییەکان، ئەویش دەکرێت 
پرسیار لە خۆیان بکرێت.

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؟

لە پرسیارەکەتان باسی نیشانەیەکی کەلتوری دەکەن، بەاڵم 
تابلۆی سەرجەم قوتابخانە تورکمانییەکان بە هەردوو زمانی 
کوردی و التینی تورکی نوسراوە ئەوا بۆخۆی ئەم بەڵگەیە 

کەوا ئەم قوتابخانەیە تورکمانییە لە ڕۆژی جلو بەرگی 
نەتەوایەتی خوێندنی تورکمانیش بەشداربوون لەو چاالکیانە 
لە )ئا.غەریبیی( کچان بۆ ماوەی دوو ساڵ لەسەر یەکەوە 

بەشداربوون بە جل و بەرگی تورکمانی، سەبارەت بە 
هەڵکردنی ئااڵ جگە لە ئااڵی عێراق و کوردستان هیچ 
ئاالیەک هەڵناکرێت لە سەردامو دەزگایی فەرمییەکان، 
سەبارەت بە مارشی تورکمانی پاش تاوتوکردن رێنمایی و 

وەاڵمیپێویست دەدرێتەوە.
 

3. پۆستی بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی تورکمان ماوەی 
٧ ساڵە لەالیەن راوێژکارێک بەڕێوەدەبردرێت. زۆربەی 
بەڕێوەبەرانی قوتابخانە تورکمانییەکان لە ئەدای کار 

و خەمساردی ئەو بەڕێوەبەرە کە بە وەکالەت پۆستەکە 
بەڕیوەدەبات ناڕازین. ئایە بۆچی ماوەی ٧ ساڵە نەتواندراوە 

کەسێک لەو پۆستە دابندرێت؟
 

وەک رۆژنامەنووسیک لە ئاژانسی میدیای تورکمان 
سەربارەت بەم پرسیارەتان لە ژمارە )٢(ی رۆژنامەی تەبا 

لە رێکەوتی )٢٠١٧/٧/١3( الپەرە )٧( بابەتێک باس 
کراوە لەسەر بەرێوەبەری گشتی تورکمانی لە وەزارەتی 

پەروەردە، وەالمەکەش بەم شێوەیە لەسەر داوای چەند 
پەرلەمانتارێکی تورکمانی لە پەرلەمانی کوردستان چوار 
کەس کاندید کراوە بۆ ئەم پۆستە بۆیە وەزارەتی پەروەردە 
یاسای وەزارەتی ناردووە بۆ پەرلەمانی کوردستان )لێژنەی 
پەروەردە و خوێندنی بااڵ( بە مەبەستی هەموارکردنەوەی 

لە ئێستا جاوەڕوانی وەاڵمی پەرلەمانی کوردستانین، 
بۆ زانیاری بەڕیزتان بەرێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی 

تورکمانی و بەرێوەبەرایەتی گشتی فێرکردنی بنەرەتی 
و باخچەی مندااڵن و بەڕێوەبەرایەتی گشتی بیناسازی 

لەالیەن ڕاوێژکارانەوە بە وەکالەت بەڕیوە دەچێت. سەبارەت 
بە رازینەبوونی زووری بەرێوەبەری قوتابخانە تورکمانیەکان 
لەسەر کارەکانی بەریوەبەری گشتی بە وەکالەت بە وتەی 

ئێوە، هەلسەنگاندنی کاری بەرێوەبەرە گشتییەکان لە 
الی ئێمەوە دەکرێت وەکو وەزارەتی پەروەردە بوویە لەسەر 
کارەکانی بەرێز بەرێوەبەری گشتی خوێندنی تورکمانی 

رازین وچەندین رێزو سوپاسی پێ بەخشراوە.

4. لە ساڵی ١٩٩3 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؟

بۆ راستەکردنەوەی زانیاریەکانتان 
قوتابخانە تورکمانیەکان لە ساڵی 

)١٩٩3( کرایەوە کەوا بەناوی 
قوتابخانەی )دۆغش(ی بنەڕەتی 

بوو، هەر چەندە بۆ خۆت دەرچووی 
خوێندنی تورکمانی بەاڵم دەست 

پێکی قوتابخانە تورکمانییەکان بە 
زمانی کوردی بووە نەک زمانی 

تورکی بەاڵم  ئەو کات یەک 
بابەتی تورکی هەبوو، دواتر ساڵ 

بە ساڵ جۆری خوێندنی تورکمانی 
گۆرانکاری بەسەر هاتوو هەموو 

بابەتەکان بۆ زمانی تورکی جگە 
لە زمانەکان بۆ نموونە )زمانی 

کوردی، زمانی ئینگلیزی، زمانی 
عەرەبی(.

هەروەها بۆ زانیتان ئێستا 
جۆری خوێندن لە قوتابخانە 

تورکمانییەکان لە هەولێر و کفری 
بە زمانی تورکییە لە پۆلی )١ 
تاوەکو پۆلی ١٢ زانستی و وێژەیی(. هەروەک لە خوێندنی 

تورکمانی لە شاری کەرکوک پەیڕەو کراوە بۆ نموونە )بەشی 
خوێندنی تورکی هەیە کەوا پێ دەڵین )اساس( هەروەها بەشی 

خوێندنی عەرەبیش هەیە )مشمول( لەم روانگەیەوە ئێستا لە 
شاری هەولێر هەمان رێیچکە هەیە بۆ بەشی کوردی واتا 

بابەتەکان زمانی کوردییە. لە وەاڵمی پرسیارتان کە زمانی 
تورکی وانەیەکی سەرەکی نییە لە کۆنمرەش هەژمار ناکرێت بۆ 
ڕاستی زانیاریتان سەبارەت بە قۆناغی )١٢( زانستی و وێژەیی 

بەشی تورکی )اساس( نمرەی زمانی تورکی هەژمار دەکرێت لە 
تاقیکردنەوە گشتیەکان بەم شێوەی خوارەوە وەکو نموونە ئەگەر 

قوتابییەک کۆی نمرەکەی 

٩٠= 8÷٧٢٠
63٩٠×٧ =٠

دەرئەنجامی بۆ دڵنیایی 63٠÷٧ =٩٠ دەردەچێت.

دوای مانگێک لە چاوەڕوانکردن، وەاڵمی پرسیارەکانمان و 
پرسیارەکانمان  پێشکەشی خوێنەری خۆشەویست دەکەین. 

نرخاندنەکە بۆ ئێوەیە و ئێوە بڕیاری لەسەر بدەن. بەاڵم 
پێویستە ئێمەش چەند شتێک ڕاست بکەینەوە.

١.پەیامنێرەکەمان دەرچووی قوتابخانە تورکمانییەکان نییە. 
٢.کاتێک قوتابخانەی “دۆغوش” لە ساڵی ١٩٩3 کرایەوە، 
بەزمانی تورکی خزمەتی بە خوێندن و فێرخواز دەکرد. زیاد 

لەمە کاتێک ئەو قوتابیانەی لە پۆلی دوو بەرەو سەرەوە 
هاتن بۆ دۆغوش جا چ لە قوتابخانەی عەرەبی بێت یان 
قوتابخانەی کوردی، ئەوا بەهەمان شێوە واتە بە زمانی 
کوردی یاخود زمانی عەرەبی بەردەوامییان بەخوێندنی 

خۆیان دا و تەنها وانەی تورکییان بۆ زیادکرا. 
3.پێویستە ئەمەتان وەبیر بهێنینەوە کە پێشتر مارشی 

تورکمانی لە قوتابخانە تورکمانییەکاندا دەوترا بەاڵم دواتر 
هەڵگیرا. 

4.باسی ئەوە دەکەن کە بۆ ناونووسکردنی قوتابی لە 
قوتابخانە عەرەبییەکان پێویست بەوە ناکات دایکی یاخود 

باوکی قوتابییەکە عەرەب بێت، بەاڵم لە ڕاستیدا ئێمە 
دڵنیایین لەوەی کە لە پراتیکدا ئەم یاسایا پەیڕەودەکرێت و 

بەپێچەوانەوە هەرکەسێک مافی ئەوەی هەیە منداڵی خۆی 
لە قوتابخانە عەرەبییەکان ناونووس بکات. 

٥.ڕازیبوونتان بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی 
تورکمانی شتێکی ئاساییە و ئێمەش وەک ئەرکی 

رۆژنامەنووسی کاتێک ڕاستییەکان دەخەینەروو بەهەمان 
شێوە وابیر دەکەینەو کە ئەمە شتێکی ئاساییە. بەم هۆیەوە 

پرسیارەکەمان دووبارە لە ئێوە دەکەینەوە، بەڕێوەبردنی 
پۆستێک بە وەکالەت بۆ ماوەی ٧ ساڵ ئایا شتێکی 

ئاساییە و مایەی رازیبوونە؟

دووبارە سوپاستان دەکەین بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانمان. 
هەواڵ: عەلی عەنتەر   
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خاوەنی ئیمتیاز: تەبا

سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ

وردەکاری لە نووسین: داستان ئەحمەد

دیزاین: چۆبان تیمور 

 facebook.com/tbajansi

 twitter/@tbaajansi

 instagram.com/tbajansi

 plus.google.com/tbajansi

 youtube.com/tbajansi 

www.tbajansi.com

ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

بۆ رێكالم كردن:

بۆ پەیوەندی:

Email: gazete@tbajansi.com

٠٧5١١ ١٠ ٢٦١ ٠
١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٠
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تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

 پرۆژەی “دووبارە بونیاتنانەوەی موسڵ” نەبووە مایەی سەرنجی دەستەی دادوەری
 پێشبڕکێکە ، بەڕای ئێوە هۆکارەکەی چییە؟

وابزانم هەست بەوە کراوە کە لە پرۆژەکەدا پێشینە بۆ برایانی تورکمان بووە ، بۆیە لەالیەن 
دادوەرە بیانییەکانی پێشبرکێیەکە نەبووە مایەی سەرنج و بایەخ. 

 پرۆژەکە چۆن دەستیپێکرد ؟

دوای شەڕی موسڵ، پێشبرکێیەکی نێودەوڵەتی بۆ ئەو هاوواڵتییانە سازکرا کە زیانیان 
پێگەیشتووە. ئێمەش نەمانتوانی بابەتەکە پشتگوێ بخەین. بەتایبەتیش بەبیرکردنەوە لە 

زیان بەرکەوتووانی برایانی تورکمان لە شاری موسڵ بڕیارماندا بەشداری لە پێشبرکێیەکە 
بکەین.  

پرۆژەی “گەڕەکی تورکمان” بە دەنگدانی کراوەی خەڵک یەکەم بوو، دەتوانن باسی ئەم 
ماوەیەمان بۆ بکەن؟ 

دوا قۆناغی پێشبرکێیەکە لە دەنگدانی کراوەی خەڵک پێکهاتبوو. نزیکەی ١4٠ پرۆژەی جیاواز 
خرایە بەردەم خەڵک. بەڕای من پرۆژەکەمان ئەو سەرنج و بایەخەی پێدرا کە شایەنییەتی.

١

٢٤

٣

خاسییەتەکانی ئەو پرۆژەیە چین؟ 

پێشنیاری ناوچەیەکی نیشتەجێبوونمان کرد کە لە ١٧ ملیۆن مەتردووجا پێکدێت 
کە پێشینەی دانیشتووانەکەی بۆ برایانی تورکمان دەبێت ولە کەنار ڕووباری دیجلە 
لە ناوچەیەکی سەوزاییی دەبێت. پرۆژەیەکی سەربەخۆ دەبێت و لە بینای دوو قاتی 

نیشتەجێبوون پێکدێت. ناوچەکە دەبێتە نموونەی شوێنێک بۆ بەکارهێنانی وزەی خۆر و 
با و هایدرۆئەلەکتریک. بە دابینکردنی زەوی فراوان بۆ کێڵگە و کشتوکاڵ، کە بەم 
شێوەیە تۆپۆگرافیایەکی تێکەاڵو لە کێڵگەی سروشتی و کشتوکاڵ دروست دەبێت. بە 
کورتی دەتوانم بڵیم شارێکی پێشکەوتوومان بۆ برایانی تورکمان دیزاینکردووە. ئامانجی 
سەرەکی لە پرۆژەکە هەوێنی ئااڵی تورکمانە. واتە ئااڵی تورکمان بەهەند وەرگیراوە. 

گەر بە وردی سەرنجی بدرێت، لە ناوەندی پرۆژەکەدا وێنەی “مانگ و ئەستێرە” بەدی 
دەکرێت.  

دوای رزگارکردنی شاری موسڵ لە دەست رێکخراوی داعش، هەوڵەکان بۆ بنیاتنانەوەی شارەکە 
دووبارە دەستیپێکردووەتەوە. 

ئەندازیاری بەتوانای تورک سونای ئەردەم کە سەرۆکی دەستەی دامەزرێنەری کۆمپانیای 
ئەندازیاری ئەردەمە، بەشداری لە پێشبرکێی نێودەوڵەتی بنیاتنانەوەی مووسڵ کرد. بە 

پرۆژەیەکی ئەندازیاری بەهەند وەرگرتنی ئااڵی تورکمانی پڕۆژەی “گەڕەکی تورکمان” لە 
پێشبرکێیەکەدا واژووی لەسەر کرا. 

سونای ئەردەم کە ئەندازیارێکی دیمەنی سروشتی )ئەندازیاری کشتووکاڵ(ە، بە مەبەستی زیاتر 
ئارامبوونیان پرۆژەکەی ئامادەکردووە بۆ هاوواڵتییانی تورکمانی شاری موسڵ. دیزاینی پرۆژەکە 
دەکەوێتە سەر ڕووباری دیجلە کە وا چاوەڕوان دەکرێت ناوچەکە ببێت بە پڕسەوزترین ناوچەی 

مووسڵ. 

سەبارەت بە جێبەجێکردنی پرۆژەی “گەڕەکی تورکمان” لە مووسڵ، ئەردەم وەاڵمی پرسیارەکانی 
تەبا-ی دایەوە:

نەخشەپرۆژەى ‘گەڕەكى توركمان له مووسڵ

‘

هەواڵ: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو   


