
کێشەی ئاو لە هاوینی ئەم ساڵ روو لە زیادبوونە

ئامانج لە دامەزراندنی ئەو ئەنجوومەنە، کۆکردنەوەی 
عەشیرەتاکانی تورکمان و بەهێزکردنیانە. هەروەها ئامانجمان 
ئەوەیە پەیوەندیمان لەگەڵ عەشیرەتە کوردی و عەرەبەکانیش 

بە هێز بکەین و کێشەکانمان بۆیان باس، بکەین گوێ لە 
کێشەی ئەوانیش بگرین. بەو ئاراستەیە تا ئەمرۆ کارەکانمان 

ئەنجام داوە.

فەیزوال ساری کەهیە: بە هەزاران دۆنم زەوی 
تورکمان دەستی بەسەر داگیراوە

سوپاس و پێزانینێکی زۆر پێشکەش بە نۆرینگەی 
پزیشکی تورکمانی دەکرێت

نۆرینگەکە بوەتە هۆی دڵخۆشی خەڵک و دکتۆرەکان بەهۆی 
ئەو خزمەتە کە لە ناوچەکە پێشکەشی دەکەن.

عیماد حەسەن سلێمان ئاغا، بەڕێوبەری نۆرینگەی پزیشکی 
شەهید فاتیح شاکر دەربارەی خزمەتگوزاریەکان قسەی بۆ تەبا 

کرد. 

ماوەیەکە کێشەی ئاو لە هەرێمی کوردستانی عێراق سەریهەڵداوە، ئەمەش 
دوا بە دوای گرتنەوەی ئاوی زێی بچووک دێت کە لەالیەن ئێرانەوە 
گیراوە. لەگەڵ ئەمەشدا زۆربەی شار و شارۆچکەکانی هەرێم توشی 
کێشەی گرفتی ئاو بوونەتەوە، لە کاتێکدا هەندێک ناوچەی شاری 

هەولێر لە هەفتەیەکدا تەنها دوو رۆژ ئاو هەیە و رۆژەکانی تر بە بێ ئاوی 
بەسەردەبەن.
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             هەڵکردنی ئااڵ لە کەرکوک “پێویست نەبوو”

مافەکانی ئێمە و نیازی ئێوە

دیار ئەربیل

ناسنامەی تورکمانی کفری لە 
مەترسیدایە!

کفری یەکێکە لە شارۆچکە 
دێرینەکان، هەر لە کۆنەوە زۆرینەی 
تورکمان بووە بەاڵم بەهۆی ئاڵۆزی 

دۆخی سیاسی لە عێراق زمانی 
ناوچەکە بە خێرایی گۆراوە.

سەعدی ئەحمەد پیرە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان:

 پێش دەستنیشانکردنی بەرواری رێفراندوم، دەبووایە سەردانی وواڵتان و الیەنە سیاسییەکان بکەین و  
زەمینەسازی بۆ بکەین

 سەددام حوسێن لە کاتی رژێمی خۆی هەوڵی ئەوەی دەدا کەوا بەناوی ئێمە حزبی کارتۆنی دروست بکات.
 بێگومان ئێمە زۆر پێمان ناخۆشبوو، بەاڵم ئێستاش ئێمە هاتووین ئەم کارە دووبارە دەکەینەوە و هەوڵی ئەوە

دەدەین حزبی کارتۆنی بۆ تورکمان و مەسیحییەکان دروست بکەین

خەریکبوو بە خائین لە قەڵەمیان دەدام، بەاڵم من دەمزانی لە پشت پەردە چ دەگوزەرێ

ئایندەی کەرکوک شتێکە کە دەبێت خەڵکی کەرکوک خۆی بڕیار لەسەر داهاتووی بدات

ئەوەی کە کێشە بۆ تورکمان درووست دەکات نە کوردە و نە عەرەبە، بەڵکو تورکمان خۆی کێشە بۆ خۆی
درووست دەکات 

وەرزشوانێکی تورکمان خاوەنی
7 میدالیای  نێودەوڵەتییە 

 مەحمود سەردار سەالم،      
ئاماژەی بەوەدا کە لە بواری
نێودەوڵەتی 7 میدالیا، لەسەر

 ئاستی عێراق ٦ پاڵەوانیەتی بەدەست
 هێناوە و زۆر جاریش چووەتە ریزبەندی

 10 یەکەمەکان، گوتیشی “پێویستە
    هەموو فیدراسیۆنەکان بێالیەن بن، بە

” حکومەت نەبەسترێنەوە

 گەلی فەلەستین سەرکەوت
 دامەزراوەکانی فەلەستین لە غەززە رایانگەیانن کەوا البردنی

ئامێرەکانی پشکنین و پەرژێنە ئاسنییەکان لە بەردەم مزگەوتی
 ئەقسا لەالیەن ئیسرائیلەوە، بە سەرکەوتنی فەڵەستین

هەژماردەکرێت.
 شێخ مەحەمەد حوسەین، موفتی مزگەوتی

 ئەقسا دوای البردنی بەربەستە ئەمنییەکانی
 ئیسرائیل گوتی “دۆخەکە ئاسایی بووەوە.

 لەناو ئەقسا پەرستش دەکەین” و داوای لە
. خەڵک کرد بێن بۆ پەرستش

2-٣

عەبادی: پالنی تایبەتمان ئامادەکردووە بۆ ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر
 حەیدەر عەبادی، لە 25ی تەمموز کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی

 ئەنجامدا و گوتی “پالنێکی تایبەتمان سەبارەت بە
تەلەعفەر داڕێشتووە

.سەبارەت بەم بابەتە، ریاز موحسین موسا، بەرپرسی لقی

 دەزگای هاوکاری لە کەرکوک و نەینەوا تایبەت بە 
 تەبا گوتی “سوپای عێراق و فرقەی زێڕین دەستیان

بە ئۆپەراسیۆن کرد

تەلەعفەر لە پارتی تورکمەن ئێلی و پەرپرسی 

 پشتگیری ئاسمانیش لە هێزی هاوپەیمانان وەردەگیرێت.
 هێزەکانی حەشدی شەعبیش چواردەورەی تەلەعفەریان

”گەمارۆداوە. بەاڵم نەچوونەتە نێو سەنتەری شارۆچکەکە

”

٣

٤

7٨

٤
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سێکتەری چاویلکەسازی بەدەست قەیرانی دارایی دەناڵێنێت 5
٦

٤
٦

د. سۆران صالح الدین شكر: گلەییەكی گونجاو

شاهین تورکمان ئۆغلو: گشتپرسی چ گەرەنتیەک بە مافەکانی تورکمان دەداتعەلی عەنتەر: ئامانج چیە؟
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 سەعدی ئەحمەد پیرە: هەڵکردنی ئااڵ لە کەرکوک شتێکی
ئەمری واقع بوو و پێویستیش نەبوو

دەستوورەکە جێبەجێ بکات. ئەوان لە جیاتی ئەوەی  
دەستوور جێبەجێ بکەن، چەند کاغەزێک دێنن کەوا 
پێکەوە بڕیارمان لەسەر داوە. بۆیە لەجیاتی ئەمە با 

بڕۆن دەستوور جێبەجێ بکەن. هەر بەم هۆیەشەوە 
چینی سیاسی لە عێراق بە شێوەیەکی ئیجگار زۆر 
متمانەی الی گەالنی عێراق بە هی ئێمەشەوە کەم 

بووەتەوە. ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئێمە بە 
ئەرکی خۆمان لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و 

چارەسەرکردنی کێشەکان هەڵنەستاوین. 

لە جیاتی ئەوەی حکومەتی هاونیشتمان دروست بکەن، 
حکومەتی تائیفە یاخود حکومەتی حزبی درووست 

دەکەن. هەر ئەمانەشە خەڵک بێ ئومێد دەکات. بۆ 
نموونە دامەزراندنی حەشدی شەعبی مەترسییەکی 

زۆری بۆ ئێمە دروست کردووە. چونکە ئەمە 
هەڵەیەکی گەورەیە گەر بێتوو پێشمەرگە و حەشد 

بەراورد بکرێت. پێشمەرگە پێش رووخانی رژێمی عێراق 
بەرگری لەم خاکە کردووە،

کاری کردووە بۆ رووخاندنی ئەم رژێمە. هەروەها 
یارمەتی هەموویانی داوە بە تایبەتی ئەوانەی کە 

حکومڕانی دەکەن لە عێراق بە هەموو چینەکانییەوە. 
هاتن بە رێگای هەرێمەوە و بە یارمەتی ئێمە کە 
بە درووستکردنی پاسپۆرت و ناسنامەی ساختە 

یارمەتیمان داون بۆ بەشداریکردنیان لە کۆنگرەکان 
لە دەرەوەی واڵت. ئەمەش یەکێکە لە کارە 

شۆرشگێرییەکانی هەر نەتەوەیەکە لە کاتی پرۆژەی 
رزگاریخوازی و ئازادی، بەاڵم نابێ ئەم هەنگاوانە 
لەبیر بچێت، لەكاتێكدا قەرار وابوو کە عێراقی تازە 

هی هەموومان بێت .

سەبارەت بە کەرکوک، ناوچەیەکی ئێجگار 
گرنگە بۆ گشت پێکهاتەکان. بەم دواییانە 

بابەتی هەڵکردنی ئااڵی کوردستان بووە هۆی 
مشتومڕێكی زۆر لەالیەن حکومەتی ناوەند 

و  واڵتانی ئیقلیمی. ئێوە سەرەتا گوتتان کە 
کاتەکەی گونجاو نییە و زەروری نییە.  دواتر 

هەڵوێستی  پشتگیری لە هەڵکردنی ئااڵی 
کوردستانتان دەربڕی. لە هەنگاوی هەڵکردنی 
ئااڵی کوردستان هیچ راوێژێك هەبوو لەگەڵ 
ئێوە و پارێزگاری کەرکوک یان ئەنجوومەنی 

پارێزگاری کەرکوک؟ 

دەزانم کە لێدوانی یەکەمم زۆر کەس پێی ناخۆش 
بوو. خەریکبوو بە خائین لە قەڵەمیان دەدام، بەاڵم من 

دەزانم لە پشت پەردە چ دەگوزەرێ. بۆیە ئەو کاتە 
گوتم کە ئەمە شتێکی زەروری نییە. جگە لەمەش 
هەر لە شەنگاڵەوە تاکو  کەرکوک و حەویجەو دوز 

و لە کفری و کەالریش بە هەزاران ئااڵ هەیە، چ 
پێویست دەکات لەم کاتەدا شتێکی وا دروست بکەین

 جگە لەمەش ئەو کاردانەوانەی واڵتان مەنتیقی 
نەبوون، تورکیا هەر خۆی لە ماوەی هەڵکردنی ئااڵی 

کوردستان لە کەرکوک لە میانەی ریفراندۆم بوو، 
حکومەتی تورکیا و ئاک پارتی زۆر بە توندی 
لە دژی وەستا. هۆی ئەمەش بۆ باوەڕنەبوونی بە 

ئااڵکەیەوە نییە، بەڵکو بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە هەوڵی 
ئەوەی دەدا دەنگی مەهەپە بۆ الی خۆی رابکێشێت. 
ئێران بە هەمان شێوە دەستیکرد بە گوتارەکان لەسەر 

پاراستنی یەکپارچەیی عێراق. ئەوانەی کە پشتگیری 
داعش دەکەن یاخود هەوڵی پارچەپارچەکردنی عێراق 

دەدەن و کێشە دەنێنە نێوان سوننە و شیعە ئیستا بە 
قودرەتی قادر بوون بە خاوەنی یەکێتی خاکی عێراق. 
پاش ئەم رووداوانە من پێیانم گوت کە پێویست نەبوو 

ناحەزەکانی دیموکراسی و پێکەوەژیان لە عێراقی 
تازە بەخەبەر بهێننەوە و بەهانە بدەنە دەستیان کەوا 
هەموویان یەکبگرن.  ئێمە لە بابەتی کەرکوک 
دەڵێین کەرکوک شارێکی کوردستانییە، بەاڵم 

ئەویش رێگە بەخۆدانە بۆ راپەڕاندنی ئەم کارانە، 
تا ئێستا ئێمە بەشێکین لە دەوڵەتی عێراق. عێراق 
هەمیشە بووەتە پەلیکانێک کە زۆر بە ئاسانی 

دەمانگەیەنێتە ئەو بەری رووبارەکە. پێویستە لەگەڵ 
عێراق گفتوگۆیەکی تەندرووست بەرێوەبەین بۆ 

ئەنجامێکی باشتر. 

دیارە کە وادەكە وەک 2٥ی مانگی ئەیلوول 
دیاریکراوە. دوای ریفراندۆم بێگومان گفتۆگۆكان 

دەستپێدەکات لەگەڵ حکومەتی ناوەند، ئاپا 
پێتانوایە کوردستان ئامادەیە بۆ ئەم  جیابوونەوەیە؟ 

بێگومان ماوەی نێوان ریفراندۆم و جیابووەنەوە 
ماوەیەکی درێژە. دەبێت پێش ریفراندۆم لە ئێستاوە 
گفتوگۆ لەگەڵ عێڕاق دەستپێبکات. دەبێت ئەوان 

بۆ بابەتی ریفراندۆم هەندێک ئاسانکاری بکەن. 
پێموایە ئەنجامی ریفراندۆم شتێک ناگۆڕێت، چونکە 
ئەنجامەکەی دیارە، بەاڵم ریفراندۆمێک کە بەسەدا 

٥1 بە بەڵێ جیاوازی هەیە لەگەڵ ریفراندۆمێک کە 
بە سەدا 81 بێت. هەروەها ئێمە ریفراندۆمێکی سەدا 
99 مان ناوێت. سەدا 99 بێگومان ساختەکارییە و 

سەدا ٥1 یش الوازە. ئەنجامی ریفراندۆم لە سەدا 7٥ 
بەرەو سەرەوە ئەنجامێکی باش دەبێت. ئەوکات دەتوانین 

بڵێین کە ئەمە ریفراندۆمێکی سەرکەوتووە. ئەوکات 
دەتوانین بڵێن کە ئەمە ریفراندۆمێکی بەهێزە و خەڵکی 

ئەم دەڤەرە گفتوگۆ لەسەر ئەساسی ئەم ریفراندۆمە 
دەکات لەسەر سرووشتی پێکەوەژیان یان بە جودا 

ژیان. ئەگەر رێژەکە زۆر بێت، ئێمە دەتوانین پەیوەندی 
نێوان دوو واڵت بکەین یاخو دەتوانین سیستەمێکی 
کۆنفیدڕاڵی پیادە بکەین و دەتوانین رێگای زۆر 

بدۆزینەوە. 
عێراقیش دەستی وااڵیە و دەتوانێت دەستوور جێبەجێ 

بکات. ریفراندۆم لە ئەنجامی رێگای ئیدارەی 
ملمالنێیەوە هاتووە. ئێمە ملمالنێمان هەیە لە نێوان هەق 
و ناهەق. ئەم ملمالنێیەش بە رێگەی ریفراندۆم وەک 

شێوازێک لە شێوازەکانی چارەسەر دەبینرێت، واتا 
گەڕانەوە بۆ خەڵک. ئەم ریفراندۆمە تەنها راسپاردنە 

بۆ ئەوەی بە نوێنەرایەتی خەڵک بەرەو ژیانێکی باشتر 
هەنگاو بنێین. من پێموایە گەر سەیری پێشەکی 
دەستووری عێراق بکەین دەبینین کە ئەم دەستوورە 

جێبەجێکردنی بریتییە لە باشترکردنی یەکێتی خاکی 
عێراق. واتا جێبەجێنەکردنی دەبێتە نەهێشتنی یەکێتی 
خاکی عێراق. باشە کێ بەرپرسیارە لە جێبەجێنەکردنی 

دەستوور؟ کێ بەرپرسە لە جێبەجێنەکردنی 
یاسای نەوت و گاز؟ بێگومان حیزبەکانی 

عێراق لە پەرلەمانی عێڕاق رێگرن و پەرپرسیارن. 
جێبەجێنەکردنی دەستوور خۆی لەخۆیدا دەرگاکان وااڵ 

دەکاتەوە بۆمان کە داوایەکی وا بکەین. بە هۆی 
ئەوەی بێ ئومێد بووین لە جێبەجێنەکردنی داواکانمان، 

ئێمەش ناچاربووین داوای ئەم بابەتە بکەین. باشە 
گەر عێراق دەیەوێت رێفراندۆم جێبەجێ نەکرێ، با 

 
هەروەها ئێمە رەنگە گلەییمان هەبووبێت لە كۆبوونەوەكە 

لەوانەیە منیش بەشداریم کردبێت لە کۆبوونەوەکان 
و دیاریكردنی بەرواری ریفراندۆم کە 2٥ی 9 یە. 

دەبوایە ئێمە پێش دەستنیشانکردنی کاتەکە، سەردانی 
واڵتان و الیەنە سیاسییەکان بکەین. كاتێك وادەكە 
دەستنیشان دەکەیت، تۆ دەچیت پێیان دەڵێیت من 

کاتەکەم دەستنیشان کردووە و بڵێیت و نەڵێیت دەیکەم، 
ئەمە کارێکی خراپە. دەبوو پێشتر زەمینەی بۆ خۆش 

بکرێت.
 بە هەرحاڵ ئێمە دەتوانین کار بکەین لە پێناو 

درووستکرنی متمانە لە نێوان خەڵکی کوردستان و 
والتانی دەورووبەر.

لە الیەکی ترەوە ئێمە هەموو کات پێمان وابووە 

ریفراندۆم ئەنجام دەدرێت بۆ ئایندەیەکی باشتر بۆ 
هەموو کوردستانییان. نەک بۆ هەموو کورد، بەڵكو 

بۆ تورکمانە بۆ عەرەبە بۆ کرستیانە بۆ ئەرمەنە 
بۆ شیعەیە بۆ سوننەیە بۆ کاتۆلیکە بۆ ئیڤانگێلە، 
سابیئەیە، ئێزدی و شەبەک، واتە بۆ هەموویانە. 

نەک میدیای پارتی یان یەکێتی وا پیشان بدەن وەک 
قارەمانەکانی پشت مایکرۆفۆن یان قارەمانەکانی 
فەیسبووک کە دەڵێن هی ئێمەیە، نەخێر ئەمە هی 

کەس نییە ئەمە مافێکی سرووشتییە بۆ گشت 
میللەتان و تاکەکان. ئەمە مافی هاونیشتمانانە نەک 

مافی نەتەوە و تائیفی.
 ئێمە پێگەیەکی جوگرافی فرەنەتەوەین کە دەبێت 

یەک تێگەیشتن لە نێوانماندا هەبێت. رۆژی کێشەی 
ئااڵش، ئێمە هەموو مافەکانمان بە کۆنسەی 

کەرکوک نەداوە لە کەرکوک. بۆیە پێیانمان 
گوت کە دەبوایە پێش هەڵکردنی ئااڵ،گفتوگۆ 

لەگەڵ الیەنەکان بکەن. ئێمە لە هەرێمی کوردستان 
بڕیارێکمان داوە و ناکرێ لێی پاشگەز ببینەوە، بەاڵم 
دەبێت بە شێوەیەک بۆ خەڵک روونی بکەینەوە کە 
ئەم بریارە بۆ هەموو خەڵکە لە هەرێمی کوردستان. 

ئەم چەمکانەش کە بەرژەوەندی تاکی تێدا دەستەبەر 
دەکرێت، بەرژەوەندییەکەی بۆ هەموو تاکەکانە بەبێ 

گوێدانە ئینتیمای نەتەوەیی. ئەنجامی ئەم ریفراندۆمە 
بە شێوەیەکی سەربازیی جێبەجێ ناکرێت، بەڵکو بە 
شێوەی دیالۆگ دەبێ بکرێت. بۆیە پێویست ناکات 

خەڵک بترسێ و بچێت لە بازار  گەنم و جۆ بكڕێت و 
لە ماڵ دایبنێ لەبەر هۆكاری هەر روودانێکی شەر و 
رووداوێکی نەخوازراو. کەس لە برسان نامرێت، چونکە 

شەر نابێت.
پێویستە ترسی خەڵک بڕەوێندرێتەوە و بە خەڵک 

بگوترێ کەوا ئێمە داهاتمان سەدا 1٥ بووە و سەدا 20 
یان سەدا 30  زیادی کردووە، ئێمەش بەم ئەندازەیە 
مووچەکانتان زیاد دەکەین. ناکرێ داهات زیادبێت 

بەاڵم مووچەی خەڵک زیاد نەکرێت. هەروەها مووچە 
هەموو مانگ دەدرێت، وایە کەمە بەاڵم هەموو 

مانگێك بیدەن. بابەتێک هەیە کە پێموایە گرنگە 

سەعدی ئەحمەد پیرە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی 
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەبارەت بە ئەنجامدانی 

ریفراندۆم و گشتپرسی لە 2٥ی ئەیلول لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق دەڵێت “پێش دەستنیشانکردنی 

بەروارەکە، دەبووایە سەردانی وواڵتان و الیەنە 
سیاسییەکان بکەین و زەمینەسازی بۆ بکەین”.

  
پیرە، سەبارەت بە هەڵکردنی ئااڵ دەڵێت “هەر لە 

شەنگاڵەوە تاکو  کەرکوک و حەویجەو دوز و لە 
کفری و کەالریش بە هەزاران ئااڵ هەیە، چ پێویست 

دەکات لەم کاتەدا شتێکی وا دروست بکەین”.

سەبارەت بە گرتە ڤیدیۆییەکەی بەرێز جەالل تاڵەبانی، 
سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەوا 
دەڵێت “هیچ پێکهاتەیەک وەک پێکهاتەی تورکمان 
لە سەردەمی رژێمی سەددام حوسێن ناحەقی بەرامبەر 

نەکراوە” ، سەعدی ئەحمەد پیرە گوتی“سەددام حوسێن 
لە کاتی رژێمی خۆی هەوڵی ئەوەی دەدا کەوا 

بەناوی ئێمە حزبی کارتۆنی دروست بکات. بێگومان 
ئێمە زۆر پێمان ناخۆشبوو، بەاڵم ئیستاش ئێمە هاتووین 
ئەم کارە دووبارە دەکەینەوە و هەوڵی ئەوە دەدەین حزبی 

کارتۆنی بۆ تورکمانەکان و مەسیحییەکان دروست 
بکەین. ئەمە کارێکی خراپە، من پێموایە دەبێت 

ئێمە گفتوگۆ و سیاسەت لەگەڵ تورکمان بکەین بۆ 
ئایندەیەکی باشتر و ئیرادەیەکی هاوبەش”. 

لەسەر بابەتی ریفراندۆم و دوا پێشهاتەکان، سەعدی 
ئەحمەد پیرە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی 

نیشتیمانی کوردستان وەاڵ می پرسیارەکانی تەبا-ی 
دایەوە. 

وەک دیارە پێشتر بەرپرس و کادیرانی یەکێتی 
نیشتمانی کوردستان سەبارەت بە ریفراندۆم 

هەڵوێستی جیاوازیان هەبوو. هەندێک لەوانە دەڵێن 
بەبێ کاراکردنەوەی پەرلەمان نابێت ریفراندۆم 

ئەنجام بدرێت. بەاڵم لە گەشتەکەی ئەنجومەنی 
بااڵی ریفراندۆم، بەرێز نەجمەدین کەریم بەشداری 

کرد و وەک نوێنەری یەکێتی ناسێندرا. هەر 
لەسەر ئەم رووداوەش هەندێک الیەنی یەکێتی 

گوتیان کەوا ئەوان نوێنەری یەکێتی نین. لێرەدا 
دەمانەوێت دوا هەڵوێستی یەکێتی لە بەرێزتان 

وەرگرین، دوا هەڵوێستی یەکێتی نیشتمانی 
کوردستان سەبارەت بە ریفراندۆم چییە؟ 

یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە رۆژی دامەزراندنییەوە 
دروشمی چارەی خۆنووسینی بەکارهێناوە. ئێمە بۆ 
بابەتی ریفراندۆم وەک دەرگایەکی یاسایی بەرەو 

سەربەخۆیی هیچ کێشەیەکی یاساییمان نییە، چونکە 
هەموو یاسا نێودەوڵەتییەکان پەیوەندی بە ئایندەی 

میللەتانەوە هەیە. ئەم مافە بە میللەتان دراوە وەک 
رێگایەک بۆ چارەسەر. دەیان یاسا هەیە کە عێراق 

ئیمزای لەسەر کردووە. ئەم کێشەیەی کە ئێمە 
هەمانە بۆ جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە، سیاسییە. لە 
گشت جیهانیش کێشەکان کێشەی یاسایی نییە. بۆ 
نموونە بەپێی بڕیاری یاسایی ئەنجومەنی ئاسایشی 

نێودەوڵەتی، ئێستا دەمێکە بڕیار دەرچووە کەوا 
فەلەستین و ئیسرائیل دوو واڵت بن لەتەنیشت یەکتر، 

بەاڵم تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە، بۆچی؟ چونکە 
ئیسرائیل نایەوێت.

 بێگومان ئێمە نامانەوێت بکەوینە هەمان حاڵەت. 
دەمانەوێت جۆرێک لە دیالۆگ هەبێت لەگەڵ 

دراوسێیەکانمان. گەر هاتوو جیاببینەوە، نابێ کێشە 
بۆ یەکتری بدۆزینەوە و دەبێت دوو دراوسێی باش بین. 

بۆیە من پێموایە لە رووی سیاسییەوە هەڵو ێستێکمان 
هەبووبێت لە کۆنیشەوە وەک یەکێتی نیشتمانی 

کوردستان، هەڵوێستەکەمان سیاسی بووە.
 

ئەمەش نەک بەهۆی ئەوەی کەوا ئێمە باوەڕمان بە 
دەوڵەتی کوردی نییە، بەڵكو ئێمە پێمانوابووە پێش 

ئەوەی ئەم بڕیارە بدرێت پێویستە زەمینەی سیاسی 
خۆش بکرێت بۆ سەرخستنی ئەم بڕیارە.

“دەبوایە ئێمە پێش دەستنیشانکردنی 
کاتەکە، سەردانی واڵتان و الیەنە 

سیاسییەکان بکەین”

 “دامەزراندنی حەشدی شەعبی 
مەترسییەکی زۆری بۆ ئێمە دروست 

کردووە”

 “خەریکبوو بە خائین لە قەڵەمیان دەدام، 
بەاڵم من دەمزانی لە پشت پەردە چ 

دەگوزەرێ”

“ ئێمە ریفراندۆمێکی سەدا 99 مان 
ناوێت. سەدا 99 بێگومان ساختەکارییە ”



شارێکی کوردی نییە، کەرکوک شاری کوردی، 
تورکمانی، مەسیحی، عەرەبییە. بەاڵم زۆرینە و 

کەمینەی کەرکوک جێگای پرسیارە. دەیان ساڵە 
عێراق هەوڵی ئەوە دەدات کە کورد دەربکات و 

عەرەب بهێنێتە شوێنی. تا ئێستاش نەیتوانیوە زۆرینە 
بەدەستبهێنێت. ئێمە هەندێکجار بەڕاستی لە هەڵوێستی 
برا تورکمانەکانمان تێناگەین. گەر گلەییەکیان هەیە 
بۆ لە کورد دەکەین؟ کەی کورد لە ساتی رژێمی 

سەدام حوسێن لە کەرکوک دەسەاڵتدار بووە تا مافی 
تورکمان بخوات؟ کەی تورکمان لە کەرکوک 

دەسەاڵتدار بووە تا مافی کورد بخوات؟ ئێمە پێکەوە 
لەگەڵ خەڵکی تر عێراقمان رزگار کرد. بۆیە دەبێت 

پێکەوە کەرکوک دابڕێژینەوە.

من پێموایە جەنابی سەرۆک مام جەالل، یەکێک 
بووە لەو کەسانە کە زیاتر لە پێکهاتەکان خزمەتی 
پێکەوەژیانی کردووە و بەهیچ شێوەیەک جیاکاری 
نەکردووە. هەمیشە ئامۆژگاری ئەوە بوو کە ئێمە 

بەبێ بنەمای تەوافوق ناتوانین ئازارەکانی کەرکوک 
ساڕێژ بکەین. لە حاڵی حازریشدا ئێمە سەبارەت بە 

کەرکوک دووبارە پێمانوایە ئایندەی کەرکوک شتێکە 
کە دەبێت خەڵکی کەرکوک خۆی بڕیار لەسەر 

داهاتووی بدات. ئەم کێشەیە نە لە ئەنقەرە چارەسەر 
دەبێت، نە لە بەغدا، نە لە سلێمانی، نە لە هەولێر 

و نە لە تاران. ئامۆژگاری ئێمە بۆ دامەزراوەکانی 
کەرکوک ئەوەیە کە دەبێت هەوڵی ئەوە بدەن 

کەرکوک لە بەرژەوەندی هەموو الیەکەوە رزگاری 
بکەن. لە دوا هەڵبژاردنەکانی کەرکوک، یەکێتی بە 
تەنها بۆ پەرلەمانی عێراق 6 کورسی لە کۆی گشتی 

12 کورسی بەدەستهێنا. هەروەها پارتیش 2 کورسی 
بەدەستهێنا. گەر بەو پێیە بێت 2 لە 3ی کەرکوک 
دەنگی کوردی بووە. بۆیە زۆرینەشی بە بێ تاوتوێ 
کوردە. لە هەموو بڕگەکانی کەرکوک، الیەنەکانی 
تر دەتوانن بەشداری تێدا بکەن. الیەنەکانیش مافی 
خۆیانە کە شتی زیاتریان بوێت، بەاڵم ئەمە بە پێی 
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دەنگەکان دەتوانرێت بێتە دی. دیسانەوە دەڵێم ئایندەی 
کەرکوک لە دەستی کەرکوکییەکانە. هەروەها 

هەڵکردنی ئااڵ لە کەرکوک شتێکی ئەمری واقع 
بوو و پێویستیش نەبوو، هەروەها هەموو پێکهاتەکانی 
کەرکوک بەقەدەر چاوی خۆیان رێزی پێشمەرگەیان 

دەگرت. پێویست بەم هەنگاوە نەبوو. بۆیە هیچ 
حەساسیەتەکیش نەبوو، بەاڵم بە رووداوی ئااڵ ئەم 

حەساسیەتە دووبارە هاتەوە.

پارێزگاری کەرکوک نەجمەدین كەریم رایگەیاند 
کە لە پارێزگای کەرکوک ریفراندۆم ئەنجام 

دەدرێت، بە رای ئێوە زەمینەسازی بۆ ئەنجامدانی 
ریفراندۆم لە نێوان پێکهاتەکان کراوە؟

 
پێش هەموو شتێک بەشداریکردنی ریفراندۆم ئیجباری 

نییە، جگە لەمەش ئازادی کە بڵێی نەخێر. بۆیە 
کەرکوک دەتوانێ بەشداری بکات. ئێمە باسی 

چارەنووس دەکەین بەناوی کوردستانییان کە زۆرینەی 
کوردە. چۆن دەکرێت ئێمە جارێکی تر ملیۆنیک - 

ملیۆنێک و نیو کەس لەم مافە بێبەش بکەین کە بە 
ناوچە کیشە لەسەرەکان ناسراوە. هەق وایە عێراقیش 
هاوکاریمان بکات. لەوانەیە ئەوان بڵێن نەخێر. جگە 

لەمەش گەر ئەوان بڵێن نەخێر عێراق چ سوودێکی لەم 
بابەتە هەیە؟ ئێمە سەربازمان تاقیکردەوە لە عێراق، 

هەروەها شۆڤینیزمیشمان تاقیکردووەتەوە. بۆیە ئەمانە 
جگە لە  گەورەکردنی مەزارگە هیچی تری بۆمان 

نەهێناوە. ماوەیەکی کەم پێکەوە کارمان کرد و 
من پێموایە ریفراندۆم دەبێتە هۆی سەقامگیری لە 

ناوچەکە. 

ڤیدیۆیەکی دەگمەنی بەرێز جەالل تاڵەبانی 
سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان 
هەیە کە باس لە تورکمان دەکات و دەڵێت “لە 

کاتی رژێمی سەدام حوسێن هیچ گەلێکی عێراق 

بەقەدەر تورکمان ناحەقی بەرامبەر نە کراوە”. 
سەبارەت بەم گوتەیەی مام جەالل چی دەڵێن؟ ئایا 

لەسەر هەمان گوتە هاوڕان؟ 

وەک مێژوویەک بەرێوەبەرایەتی خوێندنی تورکمانی 
لە هەولێر بۆ یەکەمجار لە کابینەی ئێمە دامەزرا. ئەو 
کات کاک کۆسرەت سەرۆکی حکومەت بوو، منیش 
وەزیر بووم. زەمینەمان بۆ دامەزراوەی بەرێز  ئیحسان 
دۆغرەمەچی خۆش کرد کە بریتیبوون لە دامەزراوەی 

پەروەردەیی و تەندروستی.

 ئیمە سەرەتا لە خولی یەکەمیش داوامان کرد کە 
تورکمان بەشداربێت لە هەڵبژاردنی ئەوکات، بەاڵم 

بریاری تورکیا وابوو کە تورکمان نابێت بەشدار بێت. 
بەداخەوە ئیرادەیەکی بێالیەنی تورکمان لە عێراق نەبوو 

کە بڵێت تۆ لە ئەنقەرەوە چ کارێکت بەم بابەتەوە 
هەیە. گەر هاتوو یەک تورکمان هەبێت لە پەرلەمان، 

ئەوا بێگومان قازانجێکە بۆ تورکمان كە بە الیەنی کەم 
دەنگی تورکمان دەگەیەنێت. ئێمە کێشەمان لەگەڵ 
تورکمان نییە، تورکمان لە عێراق پێکهاتەی سێیەمە 
و لە کوردستانیش پێکهاتەی دووەمە. پێویستە رێز لە 
ئیرادەی تورکمان بگیرێت. ئیستا ئەوەی کە کێشە بۆ 
تورکمان دروست دەکات نە کوردە و نە عەرەبە، بەڵکو 
تورکمان خۆی کێشە بۆ خۆی دروست دەکات. دەبێت 
تورکمان لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان حزبێکی 
سیاسییان هەبێت کە ببێتە نوێنەری داخوازییەکانیان. 
ئێمە الیەنێکی سیاسیمان ناوێت کە ببێت بە بەشێک 

لە کێشەکانی نێوان الیەنە کوردستانییەکان. ئەمە 
شتێکی خراپە و ناتوانێت دەوری خۆی ببینێت و بە 

جددی وەرناگیرێت. ئەو الیەنانەی کە دەیانەوێت ئێمە 
بە جددی وەریان بگرین و هاوکارییان بکەین، دەبێت 

بەرنامەی خۆیان هەبێت نەک ئەو بەرنامەیە کە 
رۆژانە پێیان دەگوترێت و ئەوانیش دەیڵێنەوە. من 

3

 “ئەوەی کە کێشە بۆ تورکمان دروست 
دەکات نە کوردە و نە عەرەبە، بەڵکو 
تورکمان خۆی کێشە بۆ خۆی دروست 

دەکات”

زیا عوزێری / فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

 سوپاس و پێزانینێکی زۆر پێشکەش بە نۆرینگەی پزیشکی
تورکمانی دەکرێت

لە کاتی خۆی مەقالەیەکم نوسیبوو بۆیە دووبارە 
دەیلێمەوە،

ئەمە کارێکی خراپە، من پێموایە دەبێت ئێمە گفتوگۆ 
و سیاسەت لەگەڵ تورکمان بکەین بۆ ئایندەیەکی 

باشتر و ئیرادەیەکی هاوبەش. 

دوو رۆژ پێش ئێستا کۆبوونەوەک کرا  لەگەڵ 
چەند الیەنی تورکمانی، دەتوانین ئەم الیەنانە 

وەک نوێنەری راستەقینە ببینین؟ 

ئەم هەڵسەنگاندنە دەبێت لەالیەن تورکمانەوە بکرێت. 
ئێمە لەگەڵ ئەو الیەنانە کۆبووینەوە کە لە پەرلەمانی 

کوردستان نوێنەریان هەیە و رەسمین. لە دانیشتنەکەشدا 
رادەگۆڕین و ئاگاداریان دەکەین کەوا ئێمە چی 

دەکەین. هەروەها باس لەوە دەکەین کە ئەوان لەکوێ 
دەتوانن هاوکاری پێشكەش بکەن. ئەم حیزبانەش 

هەموویان پێکەوە دانانیشن. هەندیکیان خۆیان بەوە 
نازانن کە لە هەموو کۆبوونەوەیەک دابنیشن. ئێمە 

مانیعمان نییە کە لەگەڵ ئەوانیش دابنیشین، بۆ نموونە 
لەگەڵ بەرەی تورکمانی لە کەرکوک دادەنیشین. 
لەگەڵ بزووتنەوەی ئاشوری دیموکراتی دادەنیشین. 

هەروەها لەگەڵ ئەو الیەنانەش دادەنیشین کە نوێنەریان 
هەیە یاخود نییە. لە بارودۆخێکی ناسکی وەک ئەمرۆ 

هەموو دەنگەکان پێویستە.

 “ئایندەی کەرکوک شتێکە کە دەبێت 
خەڵکی کەرکوک خۆی بڕیار لەسەر 

داهاتووی بدات”

 “بەرێوەبەرایەتی خوێندنی تورکمانی لە 
هەولێر بۆ یەکەمجار لە کابینەی ئێمە 

دامەزرا”

 “ سەدام حوسێن لە کاتی رژێمی خۆی 
هەوڵی ئەوەی دەدا کەوا بەناوی ئێمە 

حزبی کارتۆنی دروست بکات. بێگومان 
ئێمە زۆر پێمان ناخۆشبوو، بەاڵم ئیستاش 
ئێمە هاتووین ئەم کارە دووبارە دەکەینەوە 
و هەوڵی ئەوە دەدەین حزبی کارتۆنی بۆ 
تورکمانەکان و مەسیحییەکان دروست 

بکەین”

نۆرینگەی پزیشکی شەهید فاتیح شاکر لە کفری بە بێ 
جیاوازی خزمەتی نەخۆشەکان دەکات لە ناوچەکە. 

ئەو نۆرینگەیە بوەتە هۆی دڵخۆشی خەڵک و دکتۆرەکان 
بەهۆی ئەو خزمەتەی کە لە ناوچەکە پێشکەشی دەکەن.

عیماد حەسەن سلێمان ئاغا، بەڕێوبەری نۆرینگەی پزیشکی 
شەهید فاتیح شاکر دەربارەی خزمەتگوزاریەکان قسەی بۆ 

تەبا کرد. 
عیماد حەسەن سلێمان ئاغا، ئاماژەی بەوە دا کە بە رێگەی 
نۆرینگەکەوە خەڵکی کفری بێ جیاوازی سوودمەند بوونە و 
بە باشترین شێوە خزمەتیان دەکرێت، هەروەها گوتیشی “بێ 
جیاوازی تورکمان، کورد، عەرەب و ئاوارەکان ئێمە رەچاوی 

قەیرانی دارایی دەکەین و ئەوەی توانای نەبێ بێبەرامبەر 
چارەسەریان دەکەین”.

ئاغا، ئاماژەی بەوەدا کە خەڵک دڵخۆشە بەم هەنگاوانە 
کە پێشکەش دەکرێت، دەشڵێت “ئێمە، هەموو کات خزمەت 
گوزاری بێبەرامبەر پێشکەش بە قوتابیەکانی قوتابخانەی 

تورکمانی وفەرمانبەرە حکومیەکان دەکەین”.

“نۆرینگەکە  سەر بە دەزگای تورکمەن ئێلییە”

بە پێی زانیارییەکان نۆرینگەکە لە ساڵی 2002 تا ئێستا 
بە شێوەیەکی چااڵک کار دەکات و خزمەتگوزاری 

پێشکەش دەکات.لە بەردەوامی چاوپێکەوتنەکە عیماد ئاغا گوتی 
“نۆرینگەکەمان سەر بە وەقفی تورکمەن ئێلییە. هەمووکات 

هاوکاریمان دەکەن و هەر چیمان ویستبێ بۆمانیان کردووە. لە 
نۆرینگەکەمان پزیشکی لەدایک بوون، پزیشکی ددان، پزیشکی 
هەناو و برینپێچی پیاو و ئافرەتمان هەیە لەگەڵ ئەمەش بەشی 

تیشک، دەرمانخانە و تاقیگەمان هەیە”.

“هاوکاری داوودەرمان پێشکەشی پێشمەرگەکان دەکرێت”

عیماد ئاغا، ئاماژەی بە هاوکاری داودەرمان کرد بۆ پێشمەرگەکان 
و گوتی “ئێمە هاوکاری داودەرمان پێشکەش بە برا کوردەکان 

و پێشمەرگەکان دەکەین کە لە جەنگن. ئێمە خۆمان دەرمانەکان 
رادەست دەکەین. چونکە ئەوان پارێزگاریمان لێدەکەن. لەهەمان کاتدا 

ئەوانیش کادری پزیشکیان هەیە هاوکاری ئەوانیش دەکەین. لە 
بەرامبەر هاوکاریەکانمان سوپاس و پێزانینیان پێشکەش کردین”.

 
لە بەردەوامی قسەکانیداعیماد ئاغا باسی قەیران و نەبوونی مووچە 

کرد و گوتی “بەهۆی نەبوونی مووچە دکتۆرەکانی نەخۆشخانە 
حکومیەکان بایکۆتیان کردووە. لێرە دکتۆرمان نیە بەاڵم تیمی 
پزیشکیمان هەیە، بەاڵم کە دکتۆر نەبوو نەخۆشخانەش نابێ”. 

عیماد حەسەن سلێمان ئاغا، لە کۆتاییدا باسی لەوەی کرد کە تەنها 
نۆرینگەی شەهید فاتیح شاکر خزمەتگوزاری پێشکەش دەکات.

نەخۆشێک کە ماوەی 3 ساڵە ئاوارە بوونە بۆ کفری لەسەر نۆرینگەکە گوتی: 
“بێگومان تێبینی جوانمان هەیە لەسەر نەخۆشخانەی تورکمانی، ئێمە زۆر سوپاس گوزارین چونکە 
لە رووی خزمەتەوە  بە 2 شەفت دەوام دەکەن و ئەو بڕی پارەیەکی کەم لە نەخۆشەکان وەریدەگرن”.

نەخۆشەکە کە بۆ لەدایک بوونی نەوەکەی لە نەخۆشخانە بوو رایگەیاند “ئێمە توانامان نیە بچینە 
نەخۆشخانەی تایبەت، هاتینە نەخۆشخانەی تورکمان خزمەتێکی زۆر باشمان دەکەن زۆر سوپاسیان 

دەکەین. لێرە لە رێگەی ئێوەوە زۆر سوپاسی کارمەندەکانی ئەو نەخۆشخانەیە دەکەین”.

عەلی عەنتەر / فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد



توركمانی  بەرەی  سەرۆكی       
بەرێز أرشد صالحی لە ووتەیەكی پر 
گلەییدا دەربارەی ئەو توركمانانەی 
تیشكی  دەژین  توركیا  والتی  لە 
گرنكی  كێشەی  دوو  سەر  خستە 
توركمان،  سیاسی  رێكخراوی 
الوازی  بە  تایبەتە  یەكەمیان  كە 
رەوەندی  هەلوێست و چاالكیەكانی 
عێراق  دەرەوەی  لە  توركمانی 
وبەتایەتی لە والتی توركیا دەرهەق 
گەلی  چارەنوسسازەكانی  كێشە 
توركمانی. ئەوەی تریشیان پەیوەندە 
وزال  خۆبەخش  كادری  كەمی  بە 
سیاسی  كادری  دیاردەی  بونی 

فەرمانبەر.

قاكتەرە  كاریگەری  هاوتابونی 
فاكتەرە  گەل  لە  دەرەكییەكان 
فشار  بەمەبەستی  ناوخۆییەكان 
سیاسی  دەسەالتی  سەر  خستنە 
رەنكدانەوەكانی  لە  یەكێكە 
دونیادا،  لە  گلۆبالیزم  باوبونی 
ویاخود  والت   هەندێك  رەوەندی 
بە  و  دینی  یان  نەتەوەیی  گروپی 
بە  رێكحستنێكی  بە  بەستن  پشت 
سەر  بخەنە  قشار  توانیویانە  هێز 
جێ  و  دانان  یاسا  دەسەالتەكانی 
بەجی كردن ودادوەری ئەو والتەی 
ئەنجامیشدا  لە  دەژین  تیایدا  كە 
گرنكیان  دەسكەوتی  چەندین 
بەرژەوەندی  بۆ  هێناوە  بەدەست 
كۆمەلەكانیان.  یاخود  دەولەت 
ئەرمەنی  و  یەهودی  بارەیەوە  لەم 
لۆبی  بزوتنەوەی  نمونە  گرنكترین 

پێك دەهێنن لە دونیادا.

وەكو هەمو گەلێكیش توركمانەكانیش 
كردوتە  كۆجیا  جیا  جیا  هۆی  بە 
رۆژئاوە  ووالتانی  توركیا  والتی 
ژیانیان  ووالتە  لەو  پەنابەر  وەك 
هەرەشە  رووبەروبونی  سەر.  دەبەنە 
ونادادپەروەری  مەترسی  و 
ژێر  لە  ژیان  ئارەزووی  ویاخود 
دیموكراسیانەدا  وهەوایەكی  كەش 
پەنابردنی  هوكاری  گرنكترین 
توركمان پێك دینن بۆ ووالتانی تر. 
ئەمە دیاردەێكی سروشتییە تایبەت 
توركمان  گەلی  بە  تەنها  نییە 
گشت  هاوبەشی  بارێكی  بەلكو 
زۆری  وبەشێكی  عێراق  گەالنی 
ناوەراستە.  رۆژهەالتی  گەالنی 
داخە سستی  ئەوەی جێگای  بەالم 
لە  توركمانە  رەوەندی  والوازی 
بونی  سەرەرای  عێراق.  دەرەوەی 
لە  توركمان  پەنابەری  هەزار  دەیان 
كۆمەلە  ئەم  ئێستا  تاوەكو  دەرەوە، 
بەهێز  رێكخستنێكی  نەیتوانیوە 
ناساندنی  بەمەبەستی  بهێنیت  پێك 
كێشەی توركمان لە عێراق  وماف 
هاوشێوەی  رەواكانی  وداواكارییە 
دەرەوەی  لە  تر  گەالنی  رەوەندی 
حالەتی  هەندێك  لە  جگە  عێراق. 

فشار  توانیوە  نەیان  ئیستیسنائی 
بەدەست  بخەنە سەر دەسەالت وكار 
والتنە  ئەو  مەدەنی  وكۆمەلگای 
بۆ  جوالندنەوەیان  بەمەبەستی 
توركمان  گەلی  بەرژەوەندی 

وبەدیهێنانی مافەكانی.

توركیا  لە والتی  توركمان  رەوەندی 
باریان  نەتەوییەوە  هاو  وبەهۆی 
گونجاوترە سەرەرای ئەوەش ئاستی 
بەشداری كردنیان لە چاالكییەكانی 
پەر  لەو  توركمانییەكان  رێكخراوە 
سستی  بەتایبەتیشی  الوازیدایە. 
لەو  كردنیان  بەشداری  والوازی 
رەفتارە  بە  دژ  خۆپێشاندانانەی 
توركمان  كە  نادادپەروانە  سیاسیە 
جكە  عێراق.  لە  دبنەوە  رووبەروی 
نەبوە  باشیان  كاریگەرێكی  لەوەش 
سیاسی  دەسەالتی  جوالندی  بۆ 
لە  وەرگەرتن  سوود  وە  والتە  ئەو 
هێزەكانی  بە  دبلۆماسیە  بەیوەندییە 
لەكەل دەسەالت والیەنە سیاسیەكانی 

لە عێراق وهەرێمی كوردستان.

لە  توركمان  رەوەندی  هەلوێستی 
رەوەندی  باری  هاوشێوەی  ئەوروپا 
دەیان  توركیا.  والتی  لە  توركمانە 
جیا  جیا  والتە  لە  توركمان  هەزار 
بەالم  دەژین  ئەوروپا  والتانی  كانی 
رووی  لە  ئەوانیش  ئێستا  وەكو  تا 
بە  كردن  وهەست  رێكخستنەوە 
بەرپرسیاریتی نەتەوەییان لەو پەری 
نەیان  ئێستا  وەكو  وتا  الوازیدایە، 
بگەیننە  كەلەكمان  دەنكی  توانیوە 
ئاستی  لەسەر  بریاری  سەنتەری 
یەكێتی  ئۆرگانەكانی  و  والتەكان 
شاندێكی  سەردانی  لە  ئەوروپا. 
بۆ  ئەلمانیا  والتی  پەرلەمانتاری 
بەمەبەستی  كوردستان  هەرێمی 
بار  دەرباری  زانیاری  وەرگرتنی 
پێكهاتەكان لە هەرێم چاوپێكەوتنیان 
لە كەل نوێنەرانی توركمان وكریستیان 
لە پەرلەمانی كوردستان ئەنجام دا. 
لەسەر سیتەمی نوێنەرانی توركمان 
لەسەر بێ دەنك وهەلوێستی والتی 
ئەلمانیا دەرهەق نەتەوەی توركمان، 
شاندەكەی  ئەندامانی  لە  یەكێك 
“گەلی  دابۆوە  وەالمی  جۆرە  بەم 
وتەسەلی  تێر  زانیاری  ئەلمانیا 
توركمانەكانی عێراق،  لەباری  نییە 
روژانە دەیان هاوالتی پێكهاتەكانی 
سەردانمان  وعێراق  هەرێم  تری 
خستن  تیشك  بەمەبەستی  دەكەن 
لەسەر كێشەكانیان لە عێراق، بەالم 
تا وەكو ئێستا كەسێك بەناو گەلی 
توركمان سەردانی ئێمەی نەكردووە، 
یان الیەنی كەم من شاهیدی هیچ 

حالەتێك نەبووم تا ئێستا”.

لە ئەورپا دەیان رێكخراوی توركمان 
هەیە، هەتا بەپێی زانیارییەكانم ئەم 
رێكخراوانە لەنێو خۆیان رێكخراوێكی 
چەتر بەناو “فێدراسیۆنی رێكخراوە 
عێراق”  دەرەوەی  لە  توركمانییەكان 
پرسیارە  ئەوەی جێگای  پێكهیناوە، 
زورە  ژمارە  ئەو  بوونی  سەرەرای 
بەشێكیان  كە  رێكخراوەكان،  لە 
توركمان  بەناو  مادی  یارمەتی 
توركمان  نییە  سەیر  وەردەگرێت، 
خۆی  دەنگی  نەیتوانیوە  ئێستا  تا 

بگەینێتە جیهان!!!!!

سالی  سەد  لە  توركمان  قەبولمە 
جۆرە  هەموو  رووبەرووی  رابردوو 
سیاسەتێكی پاكتاو كردنی رەگەزی 
وای  وزولمە  سیاسەتە  وئەم  بووە، 
دەروونی  بارێكی  لە  لێكردووە 
نابێ   ئەوە  بەالم  بژێت،  نالەباردا 
ئاستی  الوازی  بۆ  هۆكارێك  ببێتە 
بەرپرسیاریتی نەتەوەییمان. رەوەندی 
لە  عێراق  دەرەوەی  لە  توركمان 
دیمۆكراسیدا  وهەوایەكی  كەش 
ژیانیان دەبەنە سەر ودەتوانن دەنكی 
گەلەكەمان بە باشترین شێوە بگەینن 
رای گەشتی ئەو والتانە كە تیایدا 
دەبەن سەر وداكۆكی كردن  ژیانیان 

لە مافی گەلە چەوساوەكەمان.
   

رێكەوتنێكی  هەر  سەركەوتنی    
سیاسی وگەیشتن بە ئامانجەكانی 
خۆبەخش  كادری  بوونی  بە  بەندە 
وباوەر بوون بە راستی ئەو ئامانجەی 
كە لە پێناو بەدیهێنانی هەول دەدات. 
لە  توركمان  ئێمەی  داخە  جیگای 
نەوەدەكانی  ساالنی  سەرتاكانی 
سەدەی رابردو هەنگاومان نا بەرەو 
سیاسی  رێكخراوی  پێكهێنانی 
بەهۆی  هەلە  بنەمایەكی  لەسەر 
كادر  زهنیەتی  بەستن  پشت 
كە  زهنییەتەی  ئەو  فەرمانبەر. 
هێزی  بێ  سەرەكی  هۆكارێكی 
ژمارەی  رووی  لە  ریكخراوەكانمان 
چاالكییەكانیان.  وئاستی  كادران 
كە  سیاسییانەی  پارتە  ئەو  بۆیە 
هەرێمی  سیاسی  لەگۆرەپاتی 
هەیە  بونیان  وعێراق  كوردستان 
تێناپەرێت  ئەندامەكانیان  ژمارەی 
لە ژمارەی كادرە موچەخۆرەكانیان. 
لە  بەشن  بێ  كە  ئەوپارتانەش  
پێك  ماددی  وسەرچاوی  یارمەتی 
و  یەك  دەرەجە  خزمی  كادری  دین 
پەنجەی  لە  دوو وژماری كادرانی 

دەست تێپەر ناكات.
لە  دور  خۆبەخش  رێكخستنی 
دیاردەیەكی  ماددی  مەنفعەتی 
هەل  بونی  كاتی  لە  سروشتی 
دەست  بێ  بە  گونجاو  ومەرجی 
دەبێت.  دروست  ویارمەتی  كاری 
ئیستادا  لە  ئومێدە  جیكای  ئەوەی 
جۆرە  ئەم  بونی  دروست  بواری 
رێكخستنە دیتە كایەوە. لە هەرێمی 
چەندین  ودەرەوە  وعێراق  كوردستان 
لە  رێكخستنە  جۆرە  ئەم  نمونەی 
كۆمەالیەتیەكان  تۆرە  ئاستی  سەر 
دەكەوێتە بەرچاو. كۆمەلەی “أربیل 
كەمدا  ماوەیەكی  لە  كە  قەالسی” 
و  سیاسی  كارێكتەرێكی  توانی 
تایبەتی  كولتوری  و  كۆمەالیەتی 
خوی پێك بهێنێت وزیاتر لە هەزار 

ئەندامی ئاكتیف لە خۆ بگرێت.
كە  چاالكیانەی  ئەو  لەراستیدا 
زور  دەدەن  ئەنجامی  گروپانە  ئەو 
پارتە  ئەو  چاالكی  لە  پێشكەوترە 
خاوەن  ساالنێك  كە  سیاسیانەی 
پێم  بوونە.  ماددی  سەرچاوەیەكی 
بونی  دروست  سەرتای  ئەوە  وایە 
توركمان  جەماوەری  رێكخستنی 
پێك دەهێنن كە لە ئومێد دەخوازم لە 
ئایندەێكی نزیكدا ببن بە فاكتەری 
دور  توركمان،  سیاسەتی  سەرەكی 
لە مزایدەی سیاسی وملكچی ولە 
واقعی  چوارجێوەی سترتیژیەتیكی 

وكونجاو.    
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گلەییەكی گونجاو
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د. سۆران صالح الدین شكر

عەبادی: پالنی تایبەتمان ئامادەکردووە بۆ ئۆپەراسیۆنی 
تەلەعفەر

حەیدەر عەبادی، لە 2٥ی تەمموز 
رۆژنامەوانی  کۆنگرەیەکی 
ئەنجامدا و تیایدا گوتی “پالنێکی 
تەلەعفەر  بە  سەبارەت  تایبەتمان 

داڕێشتووە”.
سەبارەت بەم بابەتە، ریاز موحسین 
موسا، بەرپرسی لقی تەلەعفەر لە 
پەرپرسی  و  ئێلی  تورکمەن  پارتی 
کەرکوک  لە  هاوکاری  دەزگای 
گوتی  تەبا  بە  تایبەت  نەینەوا  و 
زێڕین  فرقەی  و  عێراق  “سوپای 
کرد.  ئۆپەراسیۆن  بە  دەستیان 
هێزی  لە  ئاسمانیش  پشتگیری 
هاوپەیمانان وەردەگیرێت. هێزەکانی 
چواردەورەی  شەعبیش  حەشدی 
گەمارۆداوە.  تەلەعفەریان 
سەنتەری  نێو  نەچوونەتە  بەاڵم 

شارۆچکەکە”. 
ریاز موحسین ئاماژەی بەوە کرد، 
ناوچەکە،  داعشی  چەکدارانی 
بیانییەکان  داعشە  لە  فرمان 
“لە  گوتیشی  زیاتر  و  وەردەگرن 
نزیکەی  مەحەلەبییە  قەزای 
لە  تورکمان  سیڤیلی  هەزار   ٥
 3000 و  سەختدایە  بارودۆخێکی 
کەسی سیڤیل لە شارەدێی مەزلوم 

گیریان خواردووە”.
شەهیدکردنی  عێراق،  پەرلەمانی 

و  تەلەعفەر  تورکمانەکانی 
“کۆمەڵکوژی”  بە  دوزخورماتوو 

قبوڵکرد.
رایگەیاند،  میعمارئۆغلو  نیازی 
پەرلەمانی  الیەن  لە  پێشنیارەکەی 
شەهیدکردنی  و  قبوڵکرا  عێراق 
تورکمانی تەلەعفەر و دوزخورماتوو 
لە الیەن داعش بە “کۆمەڵکوژی” 

هەژمار دەکرێت.

بە  تایبەت  میعمارئۆ غلو  نیازی 
تەبا ئاماژەی بەوە کرد، خۆی ئەم 
پێشنیارەی پێشکەش بە پەرلەمانی 
عێراق کردووە و زیاتر گوتی “من 
کۆکردووەتەوە،  واژووم  شەخسی 
بە  پێشکەش  واژووانە  ئەم  وە 
ئەنجومەنی  شاندی  سەرۆکایەتی 
20ی  کراوە.  عێراق  نوێنەرانی 
لەسەر  دەنگی  پێشنیارەکە  تەمموز 
دراو و لە کۆی 19٥ پەرلەمانتار، 
پێشنیارەیان  ئەم  پەرلەمانتار   1٥٥

پەسەندکرد”.
لە  بەوەشکرد،  ئاماژەی  ناوبراو 
جگە  پەرلەمان  دەنگدانەکەی 
شەهیدکرانی  پەسەندکردنی  لە 
الیەن  لە  سیڤیل  هاوواڵتیانی 
داعش لە تەلەعفەر ، بەکارهێنانی 

هێرشەکانی  لە  کیمیایی  چەکی 
دوزخورماتووش پەسەند کرا.

کرد،  لەوە  باسی  میعمارئۆغلو 
ئەم  بۆ  فەرمی  تۆمارکردنی 
رووداوانە هەنگاوێکی زۆر گرنگە 

بۆ تورکمان و زیاتر گوتی
بڕیارە،  ئەم  پەسەندکردنی  “دوای 
نەتەوە  دەگەیەنینە  بابەتە  ئەم 
قۆناغەکانی  لە  یەکگرتووەکان. 
یارمەتی  بابەت  زۆر  لە  داهاتوودا 

دەر دەبێت بۆ ئێمەی تورکمان”.
سەبارەت  میعمەرئۆغلو  نیازی 
ئەم  “پەسەندکردنی  پرسیاری  بە 
لەسەر  کاریگەرییەکی  چ  بڕیارە 
دەبێت؟”  شەهیدەکان  خانەوادەی 
“سەرەتا،  رایگەیاند  وەاڵمدا  لە 
لە  ئەوانەی  بڕیارەکە  بەپێی 
بە  لەدەستداوە  گیانیان  رووداوەکە 
خانەوادەی  هەژماردەکرێن.  شەهید 
یاسایی  بەپێی  شەهیدەکانیش 

شەهیدان مووچە وەردەگرن”.
پەرلەمانتاری  نیازی میعمائۆغلو، 
تورکمان لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە 
کرد، توانیویانە لەم رووداوە مافی 
هەنگاوەدا  لەم  وەرگرن،  خۆیان 
هێشتا  بەاڵم  سەرکوتووبوونە، 

هەنگاوی زۆر ماوە بهاوێژرێت.

گەلی فەلەستین سەرکەوت!

کەوا  رایانگەیانن  غەزە  لە  فەلەستین  دامەزراوەکانی 
لە  ئاسنییەکان  پەرژێنە  و  پشکنین  ئامێرەکانی  البردنی 
بەردەم مزگەوتی ئەقسا لەالیەن ئیسرائیلەوە، بە سەرکەوتنی 

فەڵەستین هەژماردەکرێت.
پێشێڵکاریەکانی  ئەو  البردنی  دوای  فەلەستین،  گەلی 

ئیسرائیل ئاهەنگ دەگێرن.
دوای  ئەقسا  مزگەوتی  موفتی  حوسەین،  مەحەمەد  شێخ 
“دۆخەکە  گوتی  ئیسرائیل  ئەمنییەکانی  بەربەستە  البردنی 
لە  داوای  و  دەکەین”  پەرستش  ئەقسا  لەناو  بووەوە.  ئاسایی 

خەڵک کرد بێن بۆ پەرستش.
حەماس  سیاسی  نوسینگەی  بەرپرسی  هەنییە،  ئیسماعیل 
ئەقسا  رووداوەکانی  “دوایین  گوتی  روونکردنەوەیەکدا  لە 
دەستپێکی  و  دەکرێت  تۆرمار  مێژوو  رۆشنەکانی  الپەڕە  لە 

شکستی داگیرکەرانی قودس و ئەقسایە”، گوتیشی
“گەلی قودس و فەلەستین، سەلماندیان کە پارێزەری مزگەوتی 

و  موسولمان  و  ئەقسا 
مەسیحیەکانن”.

 3 ئیسرائیل،  پۆلیسی 
بە  فەڵەستینی  هاواڵتی 
تۆمەتی  هێرشی چەکداری 
کوشتبوو. هاوکات مردنی 
لە  ئیسرائیلیش  پۆلیسی   2
راگەیەندرا  نەخۆشخانەوە 
بریندار  رووداوەکەدا  لە  کە 
رووداوەکان،  دوای  ببوون. 
ئیسرائیل  هێزەکانی 
مزگەوتی ئەقسای بەرووی 
دوو  داخست،  نوێژخوێنان 
بەاڵم  کردەوە،  تەمموز  16ی  لە  حەڕەمیان  دەرگای 
بڕیارەش  ئەم  دانابوو.  دەرگاکان  لە  پشکنینیان  ئامێری 

بووە هۆی هەڵوێستی توندی گەلی فەلەستین.
هەموو  دژی  کە  رایگەیاند  فەلەستین  هاوواڵتیانی 
لەبەردەم  ئەقسا،  مزگەوتی  دەرگای  لە  پشکنینێکن 
جار  جار  دەکرد  نوێژیان  و  کۆدەبوونەوە  مزگەوتەکە 
ئیسرائیل  هێزەکانی  توندی  بەرپەرچی  رووبەرووی 

دەبوونەوە. 
نێوان  لە  شەڕ  چاالکیەک  بانگەشەی  ئاکامی  لە 
و3 کەس  روویدا  فەلەستینیەکان  و  ئیسرائیل  هێزەکانی 

کوژران.
لەو ماوەیە مەحمود عەباس، سەرۆکی فەڵەستین رایگەیاند 
کە هەموو پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیل سڕ کردووە.

لە 2٥ی تەمموز بە بڕیاری هێزە ئەمنیەکانی ئیسرائیل، 
ئامێرەکانی پشکنین لە بەردەم مزگەوتی ئەقسا هەڵگیران.
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مافەکانی ئێمە و نیازی ئێوە

تا   2003 سااڵنی  نێوان  لە  عێراق 
2004 لەالیەن دادوەرێکی سەربازی 
بەرێوەچوو. بۆیە  ئەمرۆ عێراق لە 
و  ناسەقامگیری  گەندەڵی،  رووی 
ئاستی  لەسەر  پێشێڵکارییەکانیەوە 
جیهان لە پلەی یەکەمە. کاتێک 
دەکەین  رووداوانە  ئەم  سەیری 
سیستەمە  تێدەگەین  کات  ئەو 
چەند  ئەمریکا  دیموکراسییەکەی 

بەکەڵکە !

و   2004 هەڵبژاردنەکانی  هەموو 
و  ئەمریکا  دەستی  ساڵە  ئەو  پاش 
ئەمریکا  رەزامەندی  بە  هەروەها 
دەستی ئێرانی تێدابووە. بۆیە هەوڵی 
هاوکێشەیەکی  درووستکردنی 
دراوە.  کورد  و  سوننی  شیعی، 
زۆرتر  هەمووان  لە  هاوکێشەیە  ئەو 
بەهۆی  هەبووە.  کورد  بۆ  سوودی 
سوننەکان،  و  شیعە  پێکنەهاتنی 
زۆرینە  بەدەستهێنانی  پێناو  لە 
داواکارییەکانی  لەپەرلەمان، هەموو 
کوردەکان  کراوە.  جێبەجێ  کورد 
سەرکەوتوو بوون لە سوودمەند بوون 
مافەکانیان  توانیان  و  دۆخە  لەو 
پارتە  بکەن.  جێگیر  دەستووریش  لە 
بوونە  هەم  گەورەکان،  کوردیە 
لە  خۆیان  هەڵوێستی  و  قسە  خاوەن 
عێراق، هەم توانیان سوودمەند بن لە 
سەرچاوەکانی عێراق، هەم لە باکوور 
حکومەتی کوردستانیان ئیدارە کرد. 
بۆ  حیساب  ئەوەی  بێ  جاریش  زۆر 
خۆیان  سەرچاوەکانی  بکەن  بەغداد 
بۆ خۆیان بەکار هێناوە. پاساویشیان 
ئەوە بوو کە کورد دووەم گەورەترین 
لەدوای  ئێمە  عێراق.  لە  نەتەوەیە 
ئەمانەوە نین، بەاڵم بۆ باس کردنی 
روون  ئەوانە  پێویستە  راستیەکان 

بکەینەوە.

کوردستانی  هەرێمی  لە  سااڵنێکە 
لەسەر  تورکمان  مافەکانی  عێراق 
هەرێمی  سەرۆکی  زارەکانە. 
سەرۆکی  عێراق،  کوردستانی 
حکەمەتی هەرێم و بەرپرسە بااڵکان 
نوێنەرانی  لەگەڵ  جار  دەیان  بە 
هێشتا  بەاڵم  کۆبوونەتەوە.  تورکمان 
تورکمان  “مافەکانی  گوێبیستی 
“دوای  و  دەدرێت”  ریفراندۆم  پاش 
ریفراندۆم بۆ پێدانی مافی تورکمان 
کاردەکرێت”  تر  کەمینەکانی  و 
هەم  لێدوانانە  جۆرە  ئەمانە  دەبین، 
زۆر  وهەمیش  سەرسورهێنەرە  زۆر 
بەرپرسی   2 گوتم   ئەم  خەمناکە. 
29ی  ژمارە  لە  یەکێتی  و  پارتی 
کردبوو.  باسیان  هەولێر  رۆژنامەی 
شت   2 بگریین؟  یان  پێبکەنین؟ 
روونی  بە  کەس  هەموو  کە  هەیە 
تا  مافانەی  ئەو  یان  تێیدەگات. 
نەیانویستوە  بەخۆیان  نەدراوە  ئەمڕۆ 
بەردەوام  ئاوا  دەیانەوێ  یان  بیدەن، 
لە  دەدەن.  رەت  دەنگدانەکە  تا  بن 
راستیدا بۆ بەدەست هێنانی تورکمان 
کاتی  لە  و  ریفراندۆم  پێش  دەبێ 
بۆ  بدەن.  تورکمان  مافی  ریفراندۆم 
ئەوەی تورکمان بلێت، “بەڵێ ئێوە لە 

دەبنەوە،  نزیک  لێمان  باشتر  عەرەبەکان 
پێویستە  مەنتقیترە”  بونمان  ئێوە  لەگەڵ 
بەم  ئێمە  هەبێت.  بەهێزتری  پاساوێکی 
مافەکانی  عێراق  دەکەین،  قسە  جۆرە 
قسە  سااڵنێکە  نەخێر،  داوە؟  تورکمانی 
دەکەین. بەاڵم بۆ دووبارە نەبوونەوەی ئەو 
کێشانە لە سەرەتاوە دەبێ هەموو شتێک 

دیاری بکرێت. 

بێ درێژە پێدان با باس لە داواکاریەکانمان 
بکەم وەک نەتەوەوە. لە سەرەتا بابەتێک 
هەیە دەبی رایبگەینین، چۆن کوردەکان 
کارەکانیان  تێکەڵی  کەس  دەیانەوێ 
دەمانەوێت  تورکمانیش  ئێمەی  نەبێت، 
ناوخۆییەکانمان  کارە  تێکەڵی  کورد 
وابزانم  روونکردنەوە  زیاتر  بۆ  نەبێت. 
چۆن  کوردەکان  بەسە؛  نمونەیە  ئەو 
کاتێک  کرد  سەددام  لە  نەفرەەتیان 
کرد،  درووست  کارتۆنی  پ.د.ک 
دەبێ بزانن تورکمانیش لەو دۆخە هەمان 
پارتە  دانانی  بەهۆی  هەیە  هەستیان 

کارتۆنییەکانی تورکمان.
هەڵبژاردنەکان  لە  ئەوەش  لەگەڵ 
نەبن.  تورکمان  کارەکانی  تێکەلی 
رێگەی  لە  هەبێت،  کاندیدی  تورکمان 
رێگەی  لە  یان  خۆیەوە  پارەتەکانی 
خۆیانەوە خۆیان هەڵدەبژێرن. ئەگەر ئێوە 
لە   2009 وەک  بکەن  دیاری  کاندید 
دهۆک 6 هەزار دەنگ بەدەست دێنێت 
تا  دەڵێن  خۆتان  پۆلیسەکانی  بە  یان 
دەنگ بداتە )پاشکۆکان(ی خۆتان، ئەم 
دۆخەش هەم ئێوە و هەم کاندیدەکانتان 

دەخاتە دۆخێکی پێکەنیناوی.

باس  بابەتە،  دوو  لەو  باسکردن  پاش 
پارتەکانی  کە  دەکەم  مافانە  لەو 
تورکمان  دەزگاکانی  تورکمان، 
تۆرە  لە  تورکمان  وکەسایەتیەکانی 
کۆمەاڵیەتیەکان باسی دەکەن: تۆمان 
کردنی تورکمان وەک نەتەوەی دووەم، 
زمانی  دووەم  بە  تورکمانی  زمانی 
تورکمانی  زمانی  بە  نوسین  فەرمی. 
لەسەر ناسنامە، رەگەزنامە، پاسپۆرت، 
زمانی  پاڵ  لە  مۆڵەتەکان  و  پارە 
کوردی دەبێ بە تورکمانیش بنوسرێت. 
وەزیر،   ٥ سەرۆکایەتی،   3 بریکاری 
بریکاری ٥ وەزیر، لە الیەنی کەمەوە 
لە  پەرلەمان،  نوێنەرانی  20ی  سەدا 
نوێنەرانی دەرەوە لە وەزارەتی دەرەوە سەدا 
وەزارەتی  لە  تایبەت،  وەرگرتنی   20
ناوخۆ بەرێوەبەری گشتی، فەرماندە و 
رێکخستنی پۆلیس، پارێزگار، قایمقام، 
دادوەر، بریکاری گشتی و لە هەموو 
تایبەت. ئیداریەکان وەرگرتنی  پۆستە 
تورکمان،  پشتگوێخراوی  مێژووی 
ئاسەوارە کەلتوریەکان و مەزارگەکان 
پارێزگاری  یاسا  چوارچێوەی  ناو  لە 

لێبکرێت.

دڵنیام ئێستا ئەو بەرپرس و هاوواڵتییە 
کوردانە کە ئەم نووسینە دەبینن دەڵین 
زیادە رۆییان کردووە.  بەراستی  ئەوانە 
بە چ حەقێک داوای ئەوشتانە دەکەن؟ 
وەاڵمی ئەو پرسیارە زۆر ئاسانە. ئێوە 
داوای چیتان کردبێ لە بەغداد وەک 
ئێوە  لە  داوا  ئێمەش  دووەم،  نەتەوەی 
لە  زیادەرۆییە؟  وایە  پێتان  بۆ  دەکەین 
بەدەستهێنانی  دوای  نەچێت  یادتان 
بەدینەهاتنی  لەبەر  مافە،  هەموو  ئەو 
هەندێک ماف، هەنگاوی سەربەخۆیی 
ناوی  یان  کوردەکان  بەرپرسە  دەنێن. 
دوای مەسیحی  یان  نا هێنن،  تورکمان 
لە  دەهێنن.  تورکمان  ناوی  یەزیدی  و 
هەڵسوکەوتانە  جۆرە  لەم  ئەنجامدا، 

نیازێکی باش نابینین.

دیار ئەربیل

  سێکتەری چاویلکەسازی بەدەست قەیرانی دارایی
دەناڵێنێت

بازاری چاویلکەسازی یەکێکە لە سێکتەرەکانی هەرێمی کوردستانی 
عێراق. رۆژانە بە چەندەها مارکی جیاواز و براندی جیهانی چاویلکە 
دەفرۆشرێت. بەاڵم قەیرانی ئەم دواییەی هەرێم، کاریگەرییەکی ئێجگار 

زۆر لە بازاری چاویلکەسازی  کردووە.
زۆن  ئای  کۆمپانیای  خاوەنی  چاویلکە  بازاڕی  رەوشی  بە  سەبارەت 
و  قەیرانە  ئەوەی  بەهۆی   “ راگەیاند  تەبا-ی  بۆ  قادر  کاکۆ  هاشم 

کێشەی مووچە هەیە رەوشی بازار بە گشتی کزە”.
بەوە کرد  خاوەنی کۆمپانییای ئای زۆن هاشم کاکۆ قادر ئاماژەی 
ئەوەی  “بەهۆی  گوتیشی  و  دەکات  هەرزان  کااڵی  داوای  خەڵک 
پارە کەمە و جوڵەی بازاڕ کەمە، خەڵک لە دوای کااڵی هەرزان و 
مامناوەندی دەگەڕێت. بە دەگمەن موشتەری هەیە لە دوای شتی باش 

بگەڕێت”.
هاشم  خۆر  چاویلکەی  پرسیاری  بە  سەبارەت 
چاویلکەی  وەرزی  ئێستا   “ گوتی  قادر  کاکۆ 
خۆرییە. خەڵک لە کاتی لێخوڕین و چوونە دەرەوە 
بەکاریدەهێنن بەاڵم لەو جۆرە چاویلکانەش خەڵک 
هەرزان  و  مامناوەندی  نرخی  داوای  گشتی  بە 
چاویلکەی  داوای  هەیە  کەس  کەم  دەکات. 

کوالیتی بەرز یاخود براند بکات”.
ناوبراو سەبارەت بە بەراوردی نرخی ئێستا و رابردوو 
باسی لەوە کرد، نرخەکان بە رێژەی ٪30 بۆ 40٪ 
بەگوێرەی  دەبێت  ئێمە   “ زیاتر گوتی  و  دابەزیوە 
رەوشی بازارەکە  نرخ دیاری بکەین ، ئەگەر پارە 
نرخەکان  دەبێت  دڵنیایییەوە  بە  بازار  لە  بوو  کەم 
کەم بکەینەوە بۆ ئەوەی هاواڵتیش بتوانێت کااڵ 

بکرێت”.
خاوەن  کوڕی  بابەت  هەمان  لەسەر  هەر 

چاویلکەسازەکانی کامەران و رەوەند،  ئەمین رزگار گوتی “ رەوشی 
بازار بەو رادەیە خراپ نییە، بەاڵم کارەکەی ئێمە لەگەڵ چەند کارێکی 
تر جیاوازە، چونکە کارەکەی ئێمە لەوانەیە الیەنی ناچاری تێدابێت. 
کەسێک لەوانەیە ناچار نەبێت چاویلکەی بەر خۆر بکڕێت بەاڵم ناچارە 

چاویلکەی پزیشکی بکڕێت”.
لەبارەی داواکاری خەڵک سەبارەت بە کوالیتی، ئەمین رزگار گوتی 
“ خەڵک بە گوێرەی گیرفانی داوای کوالیتی یاخود هەرزانی نرخ 
هەرزان  داوای کااڵی  شێوەیەکی گشتی خەڵک  بە  بەاڵم  دەکات،  

دەکات”.

سەبارەت بە براندەکانی چاویلکە ناوبراو باسی لەوە کرد “ لە بازارەکانی 
جۆرە  ئەو  ئێمە  هەیە.  براند  چاویلکەی  کەم  زۆر  رێژەیەکی  ئێمە 
چاویلکانەمان هەیە بەاڵم فرۆشتنی زۆر کەمە. بۆ نمونە ئێمە 3 مانگ 

بەر لە ئێستا چاویلکەیەکی براندمان فرۆشتووە”. 
سەبارەت بە رەوشی پێشتر و ئێستا ئەمین رزگار گوتی “ پێشتر بەهۆی 
ئەوەی فرۆشتن زۆر بوو، فرۆشتنی براند و کوالیتی بەرزیش زۆر بوو، 
کەم  براند  فرۆشتنی  رێژەی  کەمە  فرۆشتن  ئەوەی  لەبەر  ئێستا  بەاڵم 

بووەتەوە”.

ئەمین رزگار ئاماژەی بەوەشدا، نزیکەی ٪9٥ ی چاویلکەکان لە واڵتی 
چینەوە دابین دەکرێت.

بڕیار  مەحمود،  سەید  چاویلکەسازی  کارمەندی  بابەت  هەمان  لەسەر 
خالید ئەحمەد گوتی” بەهۆی ئەوەی کار و کاسبی کەم بووەتەوە، رەوشی 

بازار خراپە، وا کاتژمێر چارە تاکو ئێستا هیچمان نەفرۆشتووە”. 

بڕیار خالید ئاماژەی بەوە کرد “ بەهۆی ریکالم و هەواڵی ئابووری لە 
تەلەڤزیۆن 2 هەفتەیە رەوشی بازاڕ بە رادەیەک خراپ بووە دەتوانین بڵێین 

هەر نییە”.
ناوبراو سەبارەت بە داواکاری خەڵک گوتی “ بۆ نمونە ئەو کەسانەی 
داوای  و  ناکەن  نوێ  چاویلکەی  داوای  دەشکێت  چاویلکەیان 

چاککردنەوەی چاویلکەکەیان دەکەن”.

لەوە کردەوە، خەڵک سەرەتا  خالید جەختی  بڕیار 
گوتی  زیاتر  و  دەکات  کااڵکە  نرخی  سەیری 
دەدات.  چاویلکەکان  نرخی  بە  گرنگی  “خەڵک 
چاویلکەی  فرۆشتنی  کەم  زۆر  رێژەیەکی  بە 
براند هەیە، بۆ نمونە لە مانگێکدا 1 دانە یاخود 
موشتەرییە  دەفرۆشرێت.  دانە   1 مانگدا   2 لە 

تایبەتییەکانمان داوای چاویلکەی براند دەکەن”.
سەید  چاویلکەسازی  کارمەندی  کۆتاییدا  لە 
لە  چاویلکەکان  کرد،  بەوەش  ئاماژەی  مەحمود 

واڵتی چینەوە هەناردەی بازارەکان دەکرێن.
بارزان لوقمان / فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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ئامانج چیە؟

لە  یەکەکە  کە  دەژین  ناوچەیەک  لە  ئێمە 
مێژوو  درێژایی  بە  ناوچەکان.  هەستیارترین 
ئاژاوە.  و  شەڕ  مەیدانی  بووەتە  ناوچەیە  ئەو 
ئەمەش بە هۆی شوێنی جوگرافی ناوچەکەوە 
ناوچەیە  ئەو  دووبارە  نوێدا  لە سەردەمی  دێت. 
جیهان،  واڵتانی  زۆرینەی  ئامانجی  بووەتە 
سەدەیەکی  رەشەکەیەوە  نەوتە  بەهۆی  دووبارە 
رەشی بەڕێ کردووە و تا ئێستاش بەردەوامە. 
ناوچەیە  ئەم  مێژووییەکان،  رووداوە  لە  جیاواز 
فرەنەتەوەیە.  واتە  تێدایە  نەتەوەیەکی  لە  زیاتر 
هەنگاوەکان  و  بڕیار  هەموو  لە  پێویستە  بۆیە 
تێروانینی  و  ناوچەکە  بارودۆخی  رەچاوی 
بە  ئەوەی  بۆ  بکرێت  ونەتەوەکان  الیەنەکان 
ئیدارەی  دیارە  وا  نەیەت.  کۆتایی  شکست 
ئامادەکاریدایە  لە  هەرێمی کوردستانی عێراق 
راگەیاندنی  بۆ  گشتپرسی  ئەنجامدانی  بۆ 
دۆخێکی  لە  هەنگاوە  ئەوە  سەربەخۆیی، 
ئاساییدا بڕیارێکی ئاساییە، بەاڵم لەبەرچاوی 
هیچ  ئێستا  هەتا  کە  روونە  هەموومان 
واڵتێکی دەوروبەر و هیچ واڵتێکی جیهان بە 
موجامەلەش پشتگیری 100 لە 100ی خۆی 
لەم  بڕیارێکی  هەنگاوە.  ئەم  بۆ  رانەگەیاندووە 
جۆرە کاریگەری نەرێنی دەبێت، پێویستە تەنها 
پێویستە  ئامانج  ناکرێتە  بەرژەوەندی الیەنەک 
بگیرێت.  لەبەرچاو  الیەک  هەموو  دۆخی 
بەشداری  هۆی  بە  تورکمان  لە  گلەییکردن 
نەکردنیان لە گشتپرسی مەنتقی نیە، چونکە 
بە پێی دەستووری عێراقی پێویستە یەکەم جار 
لە کەرکوک سەرژمێری ئەنجام بدرێت پاشان 
لە  بنرێت.  هەنگاوە  ئەو  عێراق  رەزامەندی  بە 
بارودۆخێکی  لە  تورکمان  تریشەوە  رووێکی 
لە  حەویجە  الیەک  لە  چونکە  دایە  خراپ 
تریشەوە  الیەکی  لە  دایە  داعش  دەستی  ژێر 
300 هەزار تورکمانی تەلەعفەر گیریخواردووە 
کراون  کۆمەڵکوژی  مەترسی  رووبەرووی 
تورکمان  لە  داعشەوە.  گلەیی کردن  لەالیەن 
ئەو  وێرای  تورکمان  چونکە  نیە،  مەنتقی 
و  پێنەدراوە  زەمانەتێکی  هیچ  کێشانەی 
نەتەوەی  وەک  نەکراوە  دیاری  مافەکانی 
دووەم ئایە چ مافێکی پێدەدرێت؟ بەشێک لە 
یەکێتی  و  گۆڕان  وەک  کوردیەکانیش  حزبە 
تر بە گونجاوی  نیشتمانی و هەندێک حزبی 
نازانن لەم کاتەدا. لە هەموو الیەکەوە بەربەست 
ئەنجامدەرانی  ئایە  بڕیارە  ئەو  بەردەم  لە  هەیە 
گشتپرسی توانای روبەرووبوونەوەی ئەو هەموو 
و  ئیقلیمی  و  ناوخۆیی  نارەزاییە  و  مەترسیە 
نیە  نێودەوڵەتیەی هەیە ؟ نەخێر ئەو توانایەی 
ناوچەکە  بە  زیان  گەورەترین  بڕیارە  ئەو  واتە 
ئەو کێشانەی  دانێین  ئەگەر وای  دەگەیەنێت. 
پێشتر باسمان کرد هیچیان بوونی نەبێ، ئایە 
و  بژێوی خەڵک  بۆ  هەیە  ژێرخانێکمان  هیچ 
ئیدارە کردنی واڵت؟ ئایە خەڵک چەندی تر 
دۆخی  بێگومان  بژی؟  مووچە  بێ  دەتوانێت 

ناوخۆییش رێگە بەو هەنگاوە نادات.
چیە؟  ئامانج  سەرەتا.  دەگەرێینەوە  ئێستا 
پەردەپۆشکردنی  دەنگ؟  هێنانی  بەدەست 
خەڵک؟  هزری  لە  دەرهێنانی  دارای  قەیرانی 
لەوانەشە  پاڵەوان؟  بە  کەسانێک  راگەیاندنی 
هیچ یەک لەوانە نەبێت بەاڵم بڕیارێک بێت 
ببێتەوە  پاشگەز  نایەوێت  بڕیارەکە  خاوەن  کە 
ئەوەش  ناوببرێ،  خواردوو  شکست  بە  نەوەک 

دەبێتە هۆی خراپتر بوونی دۆخەکە.
بڕیارێکی  لە  پاشگەزبوونەوە  وایە  پێم  دواجار 
پێویستە  شەرم  نەک  شانازیە  جێگەی  هەڵە 
دووبارە  گشتپرسی  بااڵی  کۆمیسیۆنی 
ئەوەی  بۆ  بکات  بڕیارەکە  بە  پێداچوونەوە 
ئەو هەڵەیە نەبێتە برینێکی بێ چارەسەر. خۆ 

پاراستن باشترە لە چارەسەر کردن.....

عەلی عەنتەر

ناسنامەی تورکمانی کفری لە مەترسیدایە

ئاڵۆزی  بەهۆی  تورکمانیە،  شارۆچکەیەکی کۆنی  کفری 
دۆخی سیاسی لە عێراق زمانی ناوچەکە بە خێرایی گۆراوە.
شارۆچکەی کفری رێژەیەکی زۆری دانیشتوانی لە تورکمان 
پێکهاتبوو بەاڵم بەهۆی ئاڵۆزی رەوشی سیاسی عێراق خەڵکە 

تورکمانەکە کۆچیان کردووە.
سەبارەت بە دوا پێشهاتەکان و رەوشی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
پەیوەندی  بەرپرسی  ئۆغلو،  تورکمان  شاهین  شارۆچکەکە، 
تەبا  بۆ  عێراقی  تورکمانی  بەرەی  لە  کفری  نوسینگەی 

قسەی کرد.
بوونی  نیشتەجێ  کۆنی  لە  باسی  ئۆغلو  تورکمان  شاهین 
هەندێک  “سیاسەت  گوتیشی  و  لە کفری  کرد  تورکمانی 
ئاڵۆزە لە ستانداردەکانی عێراق، ئاڵۆزی سیاسەت کاریگەری 
راستەوخۆی لەسەر ئێمەش هەیە. مێژووی تورکمان لە کفری 
زۆر  لە  کفری  مێژووی  بەڵکو  دەگەڕێتەوە،  کۆن  زۆر  بۆ 
شوێن و شارۆچکە گەورەترە. هەربۆیە دەتوانین بڵێین مێژووی 
کفری وەک مێژووی هەولێرە و دەتوانین بڵێین قەاڵی هەولێر 

هاوسەنگە لەگەل کفری”.
تورکمان ئۆغلو زیاتر دەڵێت                              ‘’هەموو جیهان دەزانێ کە کفری 
یەکەکە لە کۆنترین شارۆچکەکانی عێراق. هەندێک کەس 
بەپێی  ناوچەیە.  لەو  دەکەن  یەهوودیەکان  بوونی  لە  باس 
زانیارییە مێژوویەکان، شوێنی ئێستای کفری سێیەم شوێنە 
سێ  بە  شارێک  بوونی  درووست  واتە  دامەزراوە.  لێی  کە 

قۆناغ کۆن بوونی ناوچەکە دەردەخات”.
کفری  چواردەورەی  گوندەکانی  لە  ئەنفال  “ئەنجامدانی 
لەالیەن رژێمی بەعس، هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ گۆڕانی 

ناوچەکە”
شاهین تورکمانۆغلو، ئاماژەی بە بوونی خانووی مێژوویی 
لەناوجوونی  لە  باسی  ئاسەواری عوسمانی کرد، هەروەها  و 

ئاسەواری تورکمانی کرد لە کفری دەشڵێت: 
و  تورک  ئاسەواری  ئێلی  تورکمان  ناوچەکانی  “لە هەموو 
ناوچانە.  لەو  یەکەکە  کفریش  لەناوچووندایە،  لە  تورکمان 
یەکەکە   1988 لە  کفری  دەوروبەر  گوندەکانی  ئەنفالی 
ئەنفال  دوای  لە  کفری.  زمانی  گۆڕانی  هۆکارەکانی  لو 
کردە  روویان  کفری  دەوروبەری  گوندەکانی  خێزانانەی  ئەو 
کۆمەاڵیەتی  بنەمای  کۆچبەرەکان،  هاتنی  دوای  کفری. 
کفری گۆڕا، دوای گۆڕانی بنەمای کۆمەاڵیەتی تورکمان 

نەیتوانی لەگەل دۆخەکە بگونجێ ناچار 
کۆچیان کرد” 

کفری  لە  ساڵی1991  لە  کۆچکردن   “
دەستی پێکرد”

رووداوە،  ئەو  دوای  پەشێوی  “بەهۆی 
و  زانکۆ  هیچ  بەعس،  رژێمی 
پەیمانگایەکی لە کفری نەکردەوە. دوای 
ئەو بڕیارە دەرچوانی زانکۆ چونە هەولێر، 
کەرکوک، مووسڵ و بەغداد. لە هەموو 
پاش  هەیە،  تورکمان  عێراق  شوێنێکی 
بە  جێگەیان  کەسانە،  ئەو  کۆچکردنی 
دەمانویست  کاتێکدا  لە  مایەوە.  بەتاڵی 
ئەمریکا   1990 لە  بکەینەوە  پر  شوێنیان 
کۆچ   1991 لە  پێکرد.  دەست  جەنگی 

دەستی پێکرد لە کفری.”
“وەک دەزانن جوڵە لەسەر هێلی36 دەستی 
پێکرد، ناوچەیەک درووست کرا بە ناوی 
ناوچەی ئارام. پاشان پەشێوی درووستبوو 
زۆربەی  شوێنە.  ئەو  دەسەاڵتی  الیەن  لە 
بە  کێشەکەیان  ناوچەیە  ئەو  خەڵکی 

کێشەیەکی کاتی دەبینی بۆیە خۆیان گواستە دوزخورماتوو، 
تر،  ناوچەکانی  بۆ  کۆچکردنیان  پاش  قزرەبات.  جەلەوال، 
ئەوان  لە جێگەی  لە کفری کەمی کرد.  تورکمان  ژمارەی 
کردە  کۆچیان  حوسێن  سەددام  دەسەاڵتی  ژێر  کوردەکانی 
کفری. بە تێپەر بوونی کات ئەوان بوونە خەڵکی کفری لە 
کفری نیشتەجێ بوون. بەپێی داتاکان لە نێوان سااڵنی 1960-
لە کفری  بەهۆی کێشەی کۆمەاڵیەتی 240 خێزان   1970

کۆچیان کردووە شوێنیان پر نەکراوەتەوە”
خۆشیان  ناسنامەی  کرد  کۆچیان  کە  خێزان  “هەندێک 

گواستەوە”
کە  کرد  کێشەکانی  گەورەترین  لە  باسی  ئۆغلو،  تورکمانۆ 
لە 10 ساڵی دواییدا دەستی پێکردووە، گوتی “تەنها ئەوانەی 
کە میرات و مولکیان هەیە لە  کەفری مانەوە. کۆمەڵێک 
کفری  لە  فرۆشت  خۆیان  وخانووی  زەوی  کفری  تورکمانی 
نەمان. هەندێک لە خێزانەکان پاش کۆچ کردنیان ناسنامەشیان 
سەردانی  چیدی  ناسنامەیان  گواستنەوەی  گواستەوە.بەهۆی 
کفریان نەکرد. لەبەر ئەوە هیچ پەیوەندیەکیان بە کفریەوە نەما. 
پاش چەندین ساڵ دێن ومولکی باب و باپرانیان دەفرۆشن و 

دەرۆن، واتە لە کفری رووبەرووی لەناوچوون دەبینەوە”.

سیاسی  پەشێوی  کاریگەری  بە  ئاماژەی  ئۆغلو،  تورکمان 
دوایی هەریمی کرد و گوتیشی  قەیرانی 3 ساڵی  و  عێراق 
ئەوەمان  ئێمە  زەرد هەیە،  لە هەرێم زۆنی سەوز و  “بەداخەوە 
بارەگای  زۆنی سەوز  لە  دەوێ.  یەکپارچەییمان  ئێمە  ناوێ، 
بەرەی تورکمانی هەیە لە کفری و سلێمانی هەیە تەنها لەو 2 

لقە کارەکانمان بەرێ دەکەین لە زۆنی سەوز”.

سلێمانی  لە  بەاڵم  هەیە  نەتەوەییمان  جەماوەری  کفری  “لە 
الوازە”

ئەنجامدانی  چۆنیەتی  بە  ئاماژەی  ئۆغلو  تورکمان  شاهین 
چااڵکیەکان کرد:

سلێمانی  لە  بەاڵم  هەیە.  نەتەوەییمان  جەماوەری  کفری  “لە 
الوازین. بە کۆکردنەوەی ئاوارەکانی کەرکوک و تەلەعفەر 
کفری  لە  بەاڵم  ئەنجامدەدەین.  سلێمانی  لە  چااڵکیەکانمان 
بەپێی پێویست جەماوەرمان هەیە بۆ چااڵکیەکان. بۆ نمونە 

لە  هەتا  و  شارەبان  قزرەبات،  جەلەوال،  کەراهە،  ئاوارەی 
تەلەعفەریشەوە 4 خێزانمان هەیە.”

لە  باسی  بەرەی تورکمانی  پەیوەندیەکانی  بەرپرسی  هەروەها 
رەوشی تورکمانی تەلەعفەری کرد کە لە کفری مامەڵەی 
تورکمانیان لەگەڵ ناکرێت و دەڵین ئێوە عەرەبن و داعشن بەو 

چاوە سەیریان دەکەن نەک بە چاوی خەڵکی مووسڵ.
تورکمانۆغلو باسی لە سەختی کارەکانی ئاوارەی تەلەعفەری 
کرد گوتی “هەوڵدەدەین بە زووترین کات کارەکان راپەڕێنین”.

تورکمانۆغلو باسی لە ئاڵۆزی یاساکانی واڵتی کرد، زیاتر 
روونی کردەوە:

“لێرە یاساکانی واڵت زۆر ئاڵۆزە کفری سەر بە گەرمیانە. 
دەورووبەی  گوندەکانی  سلێمانیە.  بە  سەر  گەرمیانیش 
کفری بەشێکی سەر بە گەرمیان وبەشێکی سەر بە دیالە و 
بەشەکەی تری سەر بە تکریتە. بۆیە کارەکانی ئەو ناوچەیە 
زۆر بەربەستی دێتە پێش و زۆر قورس کراوە. ئێمە لە 201٥ 
بارەگامان وەرگرت لە 201٥ەوە جێدەستمان دیارە کاری جوانمان 

ئەنجامداوە”. 
کفری، لەبەر ئەوەی سەربە سلێمانیە بەشداردەبێ لە گشتپرسی. 
سەبارەت بە بەشداری تورکمان لە ریفراندۆم، گوتی”یەکەمجار 
نیە  دیار  هێشتا  بەاڵم  دەکریت  گشتپرسی  گوت  ئێمەیان  بە 

چونکە الیەنە گەورەکان رێکنەکەوتوون”.
“ئەوەی گرنگە دەبێت بزانین ئایا گشتپرسی چ گەرەنتیەکی 
تورکمان  مافی  دەڵێین  کە  دەدات.  تورکمان  مافەکانی  بە 
تورکمان  هەموو  مەبەستمان  نیە،  سلێمانی  تەنها  مەبەستمان 
دەسەاڵتی  ژێر  لە  ئێلی  تورکمان  ناوچەکانی  هەموو  ئێلیە. 
حکومەتی مەرکەزیە، لەبەر ئەوەش ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە 

گشتپرسی چیمان پێشکەش دەکات. 
بزانین دوای گشتپرسی زیان و قازانجمان چی دەبێت.  دەبێ 
قبوڵ  لەوانەیە  بێت  ئیجابی  سیاسیمان  بەرژەوەندی  ئەگەر 
بکەین بەاڵم ئەگەر لە هەمان پێگەی ئێستا بین لە پەرلەمان 
و حکومەت جێگەی باشترمان نەبێ گشتپرسی بە گونجاوی 

نازانین”. 
عەلی عەنتەر / فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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کێشەی ئاو لە هاوینی ئەم ساڵ روو لە زیادبوونە

عێراق  کوردستانی  هەرێمی  لە  هاو  کێشەی  ماوەیەکە 
سەریهەڵداوە، ئەمەش دوا بە دوای گرتنەوەی ئاوی زێی 
بچووک دێت کە لەالیەن ئێرانەوە گیراوە. لەگەڵ ئەمەشدا 
کێشەی  توشی  هەرێم  شارۆچکەکانی  و  شار  زۆربەی 
ناوچەی  هەندێک  کاتێکدا  لە  بوونەتەوە،  ئاو  گرفتی 
شاری هەولێر لە هەفتەیەکدا تەنها دوو رۆژ ئاو هەیە و 

رۆژەکانی تر بە بێ ئاوی بەسەردەبەن. 
بۆ روونکردنەوە و هۆی کەمی ئاو و کێشەکانی هەرێم 
بچووک،  زێی  ئاوی  گرتنەوەی  بە  سەبارەت  ئێران  و 
عەبدولستار  هەریەکە  لەگەڵ  )تەبا(  هەفتەنامەی 
و  ئاو  سەرچاوەکانی  و  کشتوکاڵ  وەزیری  عەبدولمەجید 
دکتۆر فەیسەڵ عەبدولرەحمان سەرۆکی بەشی ئەندازیاری 

بەنداو و سەرچاوەکانی ئاو چاوپێکەوتنی ئەنجامدا. 
ئاو  دووبارەنەگرتنەوەی  بۆ  نیە   گرێنتییەک  “هیچ 

لەالیەن ئێران”

هەرێمی  لە  ئاو  دواییانەی  ئەم  کێشەکانی  بە  سەبارەت 
نەبڕان  ئاو  گرێنتی  و  ئێران   و  عێراق  کوردستانی 
عەبدولستار عەبدولمەجید گوتی “ئێمە هیچ گرێنتیەکمان 
باشە  دەڵێ  ئێران هەر  ئێران کردووە  لەگەڵ  نیە، قسەمان 
و قەرار وایە بە یاداشتنامەیەک لێکتێگەیشتنمان هەبێت، 

بەاڵم تا ئێستا چاوەرێی رێکەوت دەکەین”. 
هەر لەسەر بابەتی کەمبوونەوەی ئاو و پرۆژەی واڵتانی 
دراوسێ  گوتیشی “کۆماری ئیسالمی ئێران و کۆماری 
تورکیا کۆمەڵێک پرۆژەیان هەیە کە پرۆژەکان پێکهاتووە 
دەرژێنە  کە  ئاوانە  ئەو  لەسەر  بەنداو  درووستکردنی  لە 
هەرێمی کوردستان و دەرژێنە عێراق. زۆرجار گفتوگۆمان 
کردووە و لیژنەیەکیش هەیە بە حیساب ئەو واڵتانە وەک 
تا  بەاڵم  بەژدارن،  تێیدا  تورکیا  و  ئێران  سووریا،  عێراق، 
رێکبکەوین  پرۆتۆکۆلێک  لەسەر  نین  ئامادە  ئێستا 
ئەم  بۆ  هەبێت  تێگەیشتنێک  لێک  و  یاداشتنامەیەک 

بابەتە”. 
“ بەپێی راپۆرتێکی فاو، لەوانەیە  لە ساڵی 20٥0 

هیچ واڵتێک نەتوانێت پێویستی ئاو دابین بکات”
“لە ساڵی 20٥0 جیهان روبەڕووی قەیرانێکی سەختی 

ئاو و خۆراک دەبێتەوە”
و  کشتوکاڵ  وەزیری  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە 
پرۆژەی  ئەنجامدانی  لە  جەختی  ئاو  سەرچاوەکانی 
کوردستانی  هەرێمی  ئاوی  سەرچاوەکانی  سەر  بۆ  نوێ 

فاو کە من  راپۆرتێکی  “بەپێی  دەڵێت  و  دەکاتەوە  عێراق 
هەموو  پێویستە  کە  دەکات  لەوە  باس  دەزانم  گرنگی  بە 
رووەی  لە  بکەن  خۆدابینکاری  ساڵی20٥0  بۆ  واڵتەکان 
نەتوانێ  لەوانەیە هیچ واڵتێک  ئاو و خۆراکەوە، چونکە 
پێویستی هیچ واڵتێک دابین بکات. دەبێت ئاو و خۆراک 
رەنگە  زەوی  رووی  سەر   20٥0 لە  چونکە  بکرێت  دابین 
رووبەرووی قەیرانێکی سەرسەختی ئاو و خۆراک ببێتەوە«.
لەسەر داخستنی  تەبا،  پەیامنێری  پرسیارێکی  لە وەاڵمی 
عەبدولمەجید   عەبدولستار  تورکیا  و  ئێران  الیەن  لە  ئاو 
رایگەیاند“خۆی لە قۆناغی یەکەمدا تووشی قەیران دەبین، 
هەرێمی  وەک  ئێستا  ئێمە  نابێ.   تاسەر  ئەمەش  بەاڵم 
کە  ئاوانەی  بەو  هەمانە  سەرچاوانەی  بەو  کوردستان 
هەمانە  کە  بەنداوانەی  بەو  کوردستان  هەرێمی  دەرژێنە 
خواردنەوە،  بۆ  خۆمان  بۆ  هەیە  پێویستمان  ئاوی  بڕی 
پیشەسازی، کشتوکاڵ وگەشت و گوزار، بەاڵم ئەوبڕە ئاوا 

بە هاوسەنگی لە هەرێمی کوردستان دابەش نەبووە. بۆ 

نموونە ئاوێکی زۆر لە بەنداوی دەربەندیخان و دوکان هەیە 
بەاڵم هیچ سوود بە حاجی ئۆمەران و قەالدزێ نیە”. 

 20 بەنداوە،   17 خاوەنی  کوردستان  “هەرێمی 
بەنداویشمان لە ژێر جێبەجێکردنە”

ئاو  گڵدانەوەی  و  ئاو  پاراستنی  رێگەچارەی  بە  سەبارەت 
عەبدولمەجید  عەبدولستار  عێراق  کوردستانی  هەرێمی  لە 
زۆر  بەنداوی  کە  ئەوەیە  چارەسەر  راشیگەیاند.“باشترین 
 20 و  بەنداوین   17 خاوەن  ئێستا  ئێمە  بکەین.  درووست 
تەواویاند  ئایندە  لە  و  کردنە  جێبەجێ  ژێر  لە  بەنداومان 
دەکەین بەاڵم بەهۆی قەیرانی داراییەوە  پرۆژەکان وەستاوە. 
ئێمە  دەکرێت.  تێدا  کاری  سستی  بە  بەنداو  پێنج  تەنها 
پێویستی  هەر  نەک  بکەین  تەواو  بەنداوانە  ئەو  ئەگەر 
خۆمان بەڵکو دوو بەرامبەری پێداویستی ئاومان دەبێت”. 

نابێت  کردووە،  عێراق  بەرپرسانی  لەگەڵ  “قسەمان 
لەم  گەورە  زەرەرمەندی  چونکە  بێت  بێدەنگ  عێراق 
نێوەندەعێراقە، ئەگەر ئاومان نەبێ ئەوانیش ئاویان نابێ”
عەبدولستار  ئاو  شەرچاوەکانی  و  کشتوکاڵ  وەزیری 
عەبدولمەجید سەبارەت بە کاریگەری بڕینی ئاو لە الیەن 
رایگەیاند“پەیوەندییە  عێراق  سەر  بۆ  دراوسی  واڵتانی 
نەکردووە  فەرامۆش  عێراق  لەگەڵ  سیاسیمان  دبلۆماسی 
هەیە،  عێراقیشەوە  بە  پەیوەندی  کێشەیە  ئەو  چونکە 
قسەمان لەگەڵ کردوون نابێت عێراق بێدەنگ بێت چونکە 
ئاومان نەبێ  نێوەندەعێراقە، ئەگەر  لەم  زەرەرمەندی گەورە 

ئەوانیش ئاویان نابێ. لەگەڵ ئێران و تورکیا قسەمان کردووە 
و لەگەڵ رێکخراوەکانیش قسەمان کردووە لە پەیوەندی داین 

و هەمیشە خەریکین”. 
عەبدولرەمان  فەیسەڵ  دکتۆر  بابەت  هەمان  لەسەر 
پسپۆریبەنداو و سەرچاوەکانی ئاو لە زانکۆی سەالحەددین 

کۆلێژی

لە  کردووە  درووست  بەنداوێکی  “ئێران  گوتی  ئەندازیاری 
زێی  گڵدەداتەوە  ئاو  بەنداوە  ئەم  سەردەشت  شاری  نزیک 
بچووک ئێستا ئاوەکەی راگرتووە و ئاوی زێی بچووک 
سنووریەکان  ناوچە  بۆیە  کوردستان.  هەرێمی  ناو  نارژێتە 
هەر لە سنووری ئێرانەوە تا دەگەینە دەریاچەی دۆکان واتە 

ناوچەی پشدەر و بتوێن زیانیان پێگەیشتووە”. 
بارەی  لە  تەنها  بچووکانە  بەنداوە  ئەم   “
ئەم  دێهاتەکان.  لە  هەیە  سوودیان  لۆکالی)خۆجێیی( 
پرۆژانە وەکو سەرچاوەیەکی سەرەکی گڵدانەوەی ئاو 
هەرێمی  ئاوی  پێداویستی  گرفتەکانی  چارەسەری  و 

کوردستان ناکەن” 
بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئاو لەگەڵ واڵتانی دراوسێ، 
دکتۆر فەیسەڵ گوتیشی “ حکومەتی هەرێمی کوردستان 
بە سوپاسەوە هەستاوە بە ئەنجامدانی زیاتر لە 20 بەنداوی 
بچووک ئێستا لە ژێر جێبەجێکردن دان. هەندێکیان تەواو 
بوون و هەندێکی تریش تەواو نەبوونە، هیوادارم ئەوانیتریش 
بارەی  لە  تەنها  بچووکانە  بەنداوە  ئەم  بەاڵم  بن،  تەواو 
لۆکالی)خۆجێیی( سوودیان هەیە لە دێهاتەکان. ئەم پرۆژانە 
وەکو سەرچاوەیەکی سەرەکی گڵدانەوەی ئاو و چارەسەری 
ناکەن،  کوردستان  هەرێمی  ئاوی  پێداویستی  گرفتەکانی 
بەڵکو دروستکردنی بەنداوی مامناوەندی و بەنداوی گەورە 
لەسەر زێی بچووک و زێی گەورە دەتوانن ئاوی پێویست 

دابین بکەن بۆ هەرێمی کوردستان”.
“تاکو ئێستا تورکیا هیچ بەربەستێکی لەسەر رووباری 

گەورە دانەناوە”
سەرۆکی  تورکیاوە  الیەن  لە  ئاو  داخستنی  بە  سەبارەت 
تاکو  کەوا  رایگەیاند  ئاو  سەرچاوەکانی  و  بەنداو  بەشی 
گەورە  رووباری  لەسەر  بەربەستێکی  هیچ  تورکیا  ئێستا 
کرد  بەوەش  ئاماژەی  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە  دانەناوە. 
کەوا حکومەتی هەرێمیش هیج بەنداوی لەسەر زێی ناوبراو 

دانەناوە، رایگەیاند“زێی بچوکیش ئاوەکەی دەرژێتە 
گرتووە  ئاوەکەی  ئێران  ئێستادا  لە  کە  دۆکان  دەریاچەی 
ئێمەش فریای  ئەگەر  لەسەر درووست کردووە،  بەنداوی  و 

خۆمان نەکەوین و پالنێکی تۆکمە دانەنێین ئەگەری هەیە 
دکتۆر  ببێت”.  دروست  بۆ  ئاومان  گرفتی  داهاتوودا  لە 
فەیسەڵ کەمبوونەوەی رێژەی ئاوی ئەمساڵ بۆ دو خاڵی 

سەرەکی دەگەرێنێتەوە و دەڵێت: 
“ یەکەمیان/ ئەو پرۆژانە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان و 
لە شارە گەورەکان و شارۆچکەکان هەیە بەشی هاواڵتیانی

هەرێم ناکات.  جگە لەمەش پرۆژەی تریش ئامادە نەکراوە. 
بۆ ئەوەی چارەسەری گرفتی ئاو بۆ ئەو شار و شارۆچکانە 
بکرێت، پرۆژەکانمان هەندێکیان کۆنن و هەندێکیشیان نوێن 
رێژەی  گەورەبوونی  لەگەڵ  نیە  تەریب  پرۆژانە  ئەم  بەاڵم 
بارودۆخەی  ئەو  تایبەتی  بە  شارەکانمان.  لە  نیشتەجێبوون 
ئێستا کە هەیە بوونی ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە ئاوارە 
و پەنابەر لە هەرێمی کوردستان ئەوانە هۆکاری یەکەمن 

بۆ کەمی ئاو.
فیڕۆدانی  لە  هاواڵتییەکانمانە  هۆشیارنەبوونی  دووەمیان/ 
لە  بکرێنەوە  هۆشیار  دەبێت  هاوواڵتیان  بارەیەوە  لەم  ئاو. 
لیتر  یەک  ئێمە  گەر  بزانین،  ئەوە  ئاو.دەبێت  فیڕۆنەدانی 
ئاو بەفیرۆ نەدەین ئەوا دراوسێکەمان لیترێک ئاوی دەبێت 
و  بگرین  ئاو  بە  دەست  دەبێت  ئێمە  کەواتە  خواردنەوە.  بۆ 
سامانێکی  ئاو  بپارێزین.  ئاو  ژینگەی  نەدەین  بەفیرۆی 

نەتەوەییە و گرنگە بۆ ژیان هەروەها ئاو نەبی ژیان نیە”.
“بە هۆی قەیرانی دارایی کە ئێستا بەرۆکی هەرێمی 

گرتووە پرۆژەکان وەستاون” 
کوردستانی  هەرێمی  لە  ئاو  پۆژەی  نەبوونی  بە  سەبارەت 
عێراق، دکتۆر فەیسەڵ گوتی “دیزاین و ئامادەکاری بۆ 
زۆر پرۆژەی گڵدانەوەی ئاو کراوە، بەاڵم بە هۆی قەیرانی 
پرۆژانە  ئەم  گرتووە  هەرێمی  بەرۆکی  ئێستا  کە  دارایی 
وەستاون. لە راستیدا پارەیەکی وەها زۆر نیە کە بتوانن پالن 
بۆ دروستکردنی بەنداو وگڵدانەوەی ئاو تەرخان بکە. هیوادارم 
بەنداوانەی  بەو  بدات  تایبەت  بایەخێکی  هەرێم  حوکمەتی 
بەنداوانەی  ئەو  بە الیەنی کەمەوە  نەکرانەتەوە،  تەواو  کە 
کە رێژەکی باش لە دروستکردنیان ئەنجامدراوە ئەوان تەواو 
هەرچەندە  هەرێم.  لەالیان  تایبەت  بودجەیەکی  بە  بکرێت 
قەیرانی دارایی هەیە بەاڵم دەتوانرێت بڕە بودجەیەک دابین 
ئەمانەش  بچووکانە،  بەنداوە  ئەم  کردنی  تەواو  بۆ  بکرێت 
هەندێک  بۆ  دەبێتن  رۆڵیان  وە  وەردەگیرێت  لێ  سوودیان 

شارۆچکەی بچووک و دێهاتەکانی کوردستان”. 

ئامانج چیە؟
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ئاژانسی میدیایی توركمان

 فەیزوال ساری کەهیە: بە هەزاران دۆنم زەوی تورکمان دەستی بەسەر 
داگیراوە

ئەنجوومەنی  سەرۆکی  کەهیە،  ساری  فەیزولال 
باسی  عێراق،  تورکمانی  عەشیرەتەکانی  و  نێوبانگەکان 
لەوە کرد کە لە هەموو شوێنێک داوای مافی تورکمانیان 
کردووە و داواکاریان ئاراستەی هەموو الیەک کردووە بۆ 

گەڕاندنەوەی زەویە داگیرکراوەکانی تورکمان.
و  ئامانجەکانیان  بە  سەبارەت  کەهیە،  سەری  فەیزولال 
دامەزراندنی مەجلسی ئەعیان و ئەنجوومەنی پێشێڵکاری 

لە مافەکانی نەتەوەی تورکمان لێدوانی 
بۆ تەبا دا. 

ساری  لێدوانەکەیدا  سەرەتایی  لە   
دامەزراوەیە  ئەم  کە  رایگەیاند  کەهیە  
لە 2004 لەالیەن نوێنەرانی عەشیرەتەکان 
تورکمان  دیارەکانی  کەسایەتیە  و 
تا  داوەزراوەیە  ئەو  گوتیشی  دامەزراوە، 
بەردەوامە  چااڵک  شێوەیەکی  بە  ئێستا 

لە کارەکانی. 
“ئامانج لە دامەزراندنی ئەو ئەنجوومەنە، 
و  تورکمان  عەشیرەتاکانی  کۆکردنەوەی 
بەهێزکردنیانە. هەروەها ئامانجمان ئەوەیە 
و  عەشیرەتە کوردی  لەگەڵ  پەیوەندیمان 
عەرەبەکانیش بە هێز بکەین و کێشەکانمان 
بۆیان باس بکەین گوێ لە کێشەی ئەوانیش بگرین. بەو 

ئاراستەیە تا ئەمرۆ کارەکانمان ئەنجام داوە ”. 
“بە هەزاران دۆنم زەوی تورکمان دەستی بەسەر داگیراوە”

فەیزولال ساری کەهیە لە بەردەوامی قسەکانیدا رایگەیاند 
تورکمانمان  کێشەکانی  باسی  شوێنێک  هەموو  “لە 
دەرەوەی  لە  و  - کەرکوک(  )بەغداد  ناوخۆ  لە  کردووە، 

کۆبوونەوەکان  و  کۆنگرەکان  لە  ئێران(   - واڵت)تورکیا 
هەمیشە باسی کێشەی تورکمان دەکەین”.

ساری کەهیە راشیگەیاند“ لە هەموو شوێنێک بەرگریمان 
کە  شوێنانەی  لەو  تایبەت  بە  کردووە  تورکمان  مافی  لە 
زەوی تورکمان دەستی بەسەردا گیراوە داواکاریمان ئاراستە 

کردووە”.
ئەنجومەنی  کە  دا  بەوەش  ئاماژەی  کەهیە  ساری 
بابەتی  هەمیشە  کەوا  کردەوە  جەختی  عەشیرەتەکان  
پێشەکییان داگیر کردنی زەویەکانی تورکمان بووە، گوتیشی 
“هەوڵ دەدەین ئەو زەویانە بگەرێتەوە بۆ تورکمانان. چونکە 

ئەو زەویانە جوگرافیای تورکمانن”.
“تا ئێستا هیچ زەویەک نەگەرێندراوە بۆ خاوەنەکەی”

فەیزولال ساری کەهیە سەرۆکی ئەنجومەنی عەشیرەت و 
نێوبانگەکانی تورکمانی: 

“کێشەکانمان گەیاندە پەرلەمانتارانمان لە پەرلەمانی عێراق. 
لە ئەنجوومەن باسی لێکرا و چەند کەسێک کاری لەسەر 
دەکات. پێویستە یاسای نوێ دەرچێت سەبارەت بەو بابەتە 
و یاساکانی سەردەمی رژێمی کۆن پێویسیتە البردرێت. بۆ 
تا  ئامانجمان  لەگەڵیان.  پەیوەندیداین  لە  هەمیشە  ئەوەش 

ئێستا نەهاتۆتە دی”. 
ساری کەهیە لە بەردەوامی قسەکانیدا گوتی“بە هەزاران 
دۆنم زەوی تورکمان داگیر کراوە. زەویەکانی چواردەوری 
کەرکوک زۆربەی زۆری مولکی تورکمانە. لەوانەش 
وە هەزاران  بەشیر و هتد  تازە،  یایچی،  بواڵوە،  گوندی 

دۆنم زەوی تر”.
“پەرلەمانتارە عەرەبەکان رێگری لەم بابەتە دەکەن”

لە  کات  کەواهەموو  رایگەیاند  کاهیە  ساری  هەروەها 
تورکمان  مافی  داگیرکاری  بە  ئاماژە  کۆبوونەوەکان 
دەکەن، گوتیشی “پەرلەمانتارە عەرەبەکانی کەرکوک 
رێگرن لە بابەتی زەوی داگیرکراوەکانی تورکمان، ئێمە 
بەغداد  حکومەتی  پشتگیری  چاوەرێی  جار  یەکەم 
دەکەین چونکە ئەوان دەسەاڵتی چاک کردنی ئەوەیان 

هەیە. داوای مافەکانمان لەوان دەکەین”. 
کەمتەرخەمی  لە  باسی  کەهیە،  ساری  فەیزولال 
حکومەتی عێراقی کرد بەرمبەر تورکمان و دەڵێت “هیچ 
هەنگاوێکیان نەناوە بۆ چارەسەر کردن و هیچ مافێک 

نەدراوەتەوە”.

مەحمود سەردار سەالم: بە تواناکانی خۆم بەشداری پێشبرکێیەکانم کرد
سەرکەوتنی  کۆمەڵێک  خاوەن  سەالم،  سەردار  مەحمود 

گەورەیە. چیرۆکی سەرکەوتنەکانی بۆ تەبا باسکرد.
کەی دەستتان بە وەرزش کرد و بە چی کاریگەر بوون تا 

دەست بەم وەرزش بکەن؟
من لە ساڵی 1999 دەستم بە تایکواندۆ کرد. پێشتر لە 
لە  دەکرد.  پێم  تۆپی  یاری  هاوڕێیانم  لەگەڵ  قوتابخانە 
یانەی تۆپی پێی هەولێر بەشێ تایکواندۆ هەبوو. بەهۆی 
نزیکی ماڵمان لەگەڵ هاورێیەکانم دەچووم بۆ ئەو شوێنە.

رۆژهەاڵت  فیلمەکانی  کاریگەری  ژێر  کەوتنە  بەهۆی 
وەرزشێک  وەک  تایکواندۆ  هەڵبژارد.  تایکواندۆم 
خێزانەکەم  پاڵپشتی  بە  شەرکردن.  بۆ  نەک  هەڵمبژارد، 
وردە وردە خۆشەویستیم درووست کرد بەرامبەر ئەم وەرزشە. 
بەم  بە 34 کیلۆ  ئەنجامدا  یاریم  یەکەم  لە ساڵی 2000 

جۆرە دەستم بە تایکواندۆ کرد.
تا ئێستا دەستکەوتە گرنگەکانی نێوخۆی واڵت و دەرەوەی 

واڵت چین ؟ 
هەولێر  پێشبرکێیەکی  لە   2001 لەساڵی  یەکەمجار  بۆ 
نێوان  لە   2002 ساڵی  لە  دواتر  بەدەستهێنا،  سەرکەوتنم 
هەڵبژاردە ئەستێرەییەکان ل ەبەغداد وەک دووەمی عێراق 
سەرکەوتنم بەدەستهێنا و یەکەم بووم. دواتر ساڵی 2003 
بەدەستهێنا. دووەمم  پلەی  الوەکان  یاریزانە  ریزبەندی  لە 
لە ساڵی 200٥ وەک کاپتنی هەڵبژاردەی میللی عێراق 
دواتر  بوو.  ساڵ  شازدە  تەمەنم  کات  ئەو   . هەڵبژێردرام 
لەگەڵ  پەیوەندییەکانم  مەزهەبییەکان،  کێشە  بەهۆی 

بەغداد پچرا و نەمتوانی بەژداری بکەم. 
لە  ئەنجامدا.  لە کۆریا  نێودەوڵەتیم  تاقیکردنەوەی  یەکەم 
میانەی خولی )زەیتون کاپ( کە لەالیەن کۆرییەکان لە 
ساڵی 2007 سازکرا، لەگەڵ برایەکەم تا خۆلی کۆتایی 
بە  بووم  براکەم،  لە  بردنەوەم  بە  کۆتایی  لە  سەرکەوتین. 
براوەی جامەکە. هەر لە هەمان ساڵ لە تورکیا بەژداری 

لە خولێکی زۆر گەورەم کرد و لەم خۆلوش پێنجەم بووم.
یانەی  لەگەڵ  گرێبەستێک  بەستنی  بە   2009 ساڵی 
یاریزانی  یەکەم  بە  بووم  گواستنەوە،  وەزارەتی  وەرزشی 
میانەی  لە  هەروەها  عێراق.  لە  تایکواندۆ  پرۆفیشناڵی 
تورکیا  واڵتی  لە  کە  پێشبرکێیەک  لە  بەشداریکردنم 
بۆ  دووبارە  دواتر  بەدەستهێنا.  سێیەمم  پلەی  ئەنجامدرا، 
لە  هەر  لە ساڵی 2010.  هەڵبژێردرام  عێراق  هەڵبژاردەی 
رۆژئاوا کە  ئاسیایی  پاڵەوانێتی  میانەی  لە  هەمان ساڵ 
برۆنز.  میدالیای  خاوەنی  بە  بووم  ئەنجامدرا،  سعودیە  لە 

یاری کۆتایی  لە  ریزە چای،  پێشبرکێی  لە میانەی  هەر 
بە رکابەری رووسی دۆڕام و لەم پاڵەوانێتییەش دووەم بووم. 
لە  جیهانی  پاڵەوانێتی  لە  هەولێر  تورکمانی  یەکەم  وەک 
ساڵی 2011 بەژداریم کرد و لە ساڵی 2012 لە میانەی 
لە  بەدەستهێنا.  یەکەمم  پلەی  بەرلین  لە  پێشبرکێیەک 
نایابی  لە خولی   2013 -  2012 - نێوان سااڵنی 2010 
لە  ەوە   2010 ساڵی  لە  بەدەستهێنا،  یەکەمم  پلەی  عێراق 
پێشبرکێی  بەژداری  دا   2016 ساڵی  لە  شورتەم.  یانەی 
کراوەی تورکیم کرد. لەم پێشبرکێیەدا سەرەنجامی بردنەوەم 
نەمتوانی سەرکەوتن  و کازاخستان،  فەرەنسا  یانەکانی  لە 
بەدەست یاریزانی فەلەستینی بهێنم، بۆیە لە پێشبرکێیەکە 
پێشبرکێی  میانەی  لە  هەر  بەدەستهێنا.  حەوتەمم  پلەی 
جیهانی تایکواندۆ لە ئەڵمانیا، بەرامبەر بە براوە یۆنانییەکە 

دۆڕام. دواتر لە پێسبرکێی لیموکۆفین یەکەم بووم.
خاوەنی جەند میدالیایت؟

جگە لە میدالیاکانی هەولێر و هەرێمی کوردستانی عێراق،  
پاڵەوانییەتی   6 لەگەڵ  هەیە  نێودەوڵيتیم  میداڵیای  حەوت 

عێراق.
هەیە  ؟ کەسێک  وەرگرتووە  پشتگیریت  پاڵەوانێک  وەک 

کەوا پشتگیری لە تۆ بکات ؟
هیچ پشتگیرییەکی ماددیمان نەگرتووە. بۆیە ئیمزاکردنی 
بوو.  ئەمەوە  بەهۆی  شورتە  یانەی  لەگەڵ  گرێبەست 
پشتگیرییەکی ماددی  لە هەولێر هیچ  کۆمیتەی میللی 
پشتگیری  شورتەش  یانەی  لە  هەروەها  نەرەخساندووە، 
یانە، هیچ  لە  وەردەگرین. جگە  دیاریکراو  برێکی  ماددی 
پشتگیرییەکی ماددی لە کەس وەرنەگیراوە.  جگە لەوەی 
پیشبرکێش  هەندێک  لە  ناکەن،  مەعنەویمان  پشتگیری 

ناهێڵن بەژداربین. 
اری وەرزش لە هەرێم دیارە و هەموو ئەمانە بۆ هەڵەکانی 
حکومەت دەگەڕێتەوە. بەگشتی وەرزش بووەتە دامەزراوەیەکی 
وەرزش  خەرجبکات   پار  حکومەت  گەر  بۆیە  حکومی. 
دەبێت، بەاڵم گەر خەرج نەکات وەرزشیش نابێت. لە هەموو 
جیهان فیدراسیۆنەکانی وەرزش تایبەتین و سەربەخۆن و بە 
نەبوونی سپۆنسەرەکان،  بەهۆی  بەستراون.  سپۆنسەرەکانەوە 
ئێمەی وەرزشوانان لە حاڵەتێکی ناڵەبارداین و ناتوانین خول 

و پێشبرکێ ئەنجام بدەین.
نەبوونی  بۆ  ئەمە  هۆی  ئایە   ؟  نیە  سپۆنسەرتان  بۆچی 

نەریتە یاخود  هاوواڵتیان باوەریان بە سپۆنسەر نیە ؟
دوو ساڵ پێش ئێستا تێزی ماستەرەکەم لەسەر بازارکردنی 

لەم  بوو.  وەرزش 
کۆمەڵێک  بارەیەوە 
تێزم  و  لێکۆڵینەوە 

پێشکەشکرد. 
سەرەکی  ئامانجی 
نەبوونی  لێرەدا 
باجە.  سیستەمی 
بۆ نموونە لە تورکیا 
کۆمپانیایەک  گەر 
بۆ  سپۆنسەری 

وەرزشوانێک 
ئەوا  بکات، 
حکومەتەوە  لەالیەن 
کەم  لەسەر  باجی 
بە  بەاڵم  دەکرێتەوە. 
داخەوە سیستەمێکی 

لەم جۆرە لێرە نیە، بۆیە کۆمپانیاکان لە سپۆنسەری نزیک 
نابنەوە. هۆکاری دووەمیش بۆ نەبوونی نەریتی سپۆنسەری 

دەگەرێتەوە. 
بەشی   - سەاڵحەددین  زانکۆی  لە  مامۆستایت  ئێستا  تۆ 

وەرزش، پرۆژەت چیە بۆ داهاتوو؟
بە  کۆتایی  وردە  وردە  دەمەوێ  ساڵە،   29 تەمەنم  ئێستا 
و  نوێ  کەسانی  پێویستە  چونکە  بێنم،  وەرزشیم  ژیانی 

گەنجەکان بێنە ئەو بوارە.
و  هێز  لە  تایکواندۆ  شێوازی  لە  گۆڕانکاری  بەهۆی 
هەیە  ئاستەنگیمان  جەستەیی،  بەرگەگرتنی  بۆ  خێراییەوە 
لە بەدەست هێنانیه میداڵیا. ئێستا  خۆم کاندید کردووە بۆ 
سەرۆکایەتی فیدراسیۆنی تایکواندۆی عێراق کە بڕیار بوو 
مانگی مایس ئەنجام بدرێت بەاڵم بەهۆی چەند هۆکارێکەوە 
هەڵبژاردنەکانەوە  رێگەی  لە  ئەیلوول.  مانگی  بۆ  دواخرا 
دەمەوێ بچمە ناو فیدراسیۆن و لەوێش لە پەیوەندیەکانی 

دەرەوە ببمە رێکخەر.
چ برۆژەیەکتان هەیە بۆ حکوومەت بۆئەوەی یاریزانەکان لە 

داهاتوو رووبەرووی هەمان کەێشەکانی ئێوە نەبنەوە؟
لە راستیدا پرۆژەیەکمان هەیە بۆ سپۆنسۆری و هاوکاری 
سیاسیەکان  کێشە  بەهۆی  بەاڵم  وەرزشوانان  کردنی 
نەمانتوانی پێشکەشی پەرلەمانی بکەین. بەرای من پێویستە 
هەموو فیدراسیۆنەکان بێالیەن بن، سەر بە حکومەت نەبن. 
پێویستە حکومەت یاسایەکی نوێ دەربکات بۆ سپۆنسۆری 
فیدراسیۆنەکانەوە.  و  کۆمپانیا  الیەن  لە  یاریزانان  کردنی 

یان  تایکواندۆ  یاریزانێکی  بۆ  وەرزشی  هۆڵی  کردنەوەی 
یاریزانێکی تر کە چەند ساڵێکە وەرزش دەکات گونجاو نیە.

بۆ رێکخستنی وەرزشی تورکمانی چیتان کردووە؟
ئامادەکاری  لە  معروف  دلزار  بەرێز  لەگەڵ  ئێستادا  لە 
پرۆژەیەکین بەاڵم بەر لە پرۆژەکە پێویستە ئەو پچراویەی 
لەگەڵ  دەمانەوێ  ببەین.  لەناو  و کەرکوک  هەولێر  نێوان 
یاریزانە بەتواناکانی کەرکوک فیدراسیۆنێک دامەزرێنین، 
کەرکوک  و  هەولێر  یاریزانانی  چەندجارێک  سااڵنە 
کۆبکەینەوە و پێشبرکێ ئەنجامبدەین. بۆ نمونە کۆمەڵێک 
یاریزانی تایکواندۆ دەناسین. من هەندێک یاریزان دەناسم لە 
یانەی وەرزشی موسەاڵن. کۆمەڵێک وەرزشوان و یاریزانی 
تایکواندۆمان هەیە کە دەیانەوێ خزمەت بە دۆزی تورکمان 
نایانناسین  کە  تایکواندۆ  یاریزانانەی  ئەو  پێویستە  بکەن. 
یاریزانی  هەندێک  رێکەوت  بەبێ  من  بکەینەوە.  کۆیان 
فیدراسیۆنەکمان  دەمانەوێ  ناسی،  تایکواندۆم  تورکمانی 
یان  عێڕاقی  تورکمانی  بەرەی  چەتری  ژێر  لە  هەبێ 
دامەزراوەیەکی تر بۆ ئەوەی بتوانین پێشبرکێ ئەنجام بدەین.

پێشبرکێ  جارێک  ساڵ  دوو  ئینگلیزەکان  دەزانن  وەک 
ئەنجام دەدەن بۆ ئەو واڵتانەی کە داگیریان کردووە. ئەگەر 
ئەو پێشبرکێیانە لە نێوان واڵتانێک ئەنجام بدرێت کە 9-8 
هەزار کیلۆمەتر لێک دوورن، ئێمەش دەتوانین لەگەڵ ئەو 
لێمان  کیلۆمەتر   200-100 کە  بکەین  پێشبرکێ  شارانە 

دوورن.

عەبدواڵ ئەحمەد / فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

محەمەد ئایدن 


