
www.tbajansi/ku/  facebook.com/tbaajansi  twitter/@tbaajansi  youtube.com/tbaajansi 5٠٠دینارژماره:٣٧تیراژ:٢٩٢٠٠٠یکانوونیدووهمی٢٠١٩

٨

بێگومانزمانیتورکمانیزمانێکی''
فهرمییه

خەسرۆگۆران،بەرپرسیدەزگایهەڵبژاردنیپارتی
دیموکراتیکوردستان

پێویستهتورکمانوکوردهکان
رێککهوتنێکیسیاسیئهنجامبدهن

ریازساریکەهیە،سەرۆکی
پارتیتورکمەنئیللی

سەعدیئەحمەدپیرە،وتەبێژیفەرمییەکێتینیشتیمانی
کوردستان

کردنهوهیکونسوڵگهریتورکیالهکهرکوکمانای
هێنانیسوپایتورکنییهبۆئهوشاره

رابیعهخاتون،
هاوسهریسوڵتانی
ههولێر)ئهربیل

ب
صا
لق
ڵا
ربا
پی
ۆ
سر
خە

تیکاوردبینیلەمەزارگەی
یونسپێغەمبەرئەنجامدا

بهرزبوونهوهینرخیغازو
دابهزینینرخیبهنزین

هەواڵەکەیبەغدادخەندەیخستە
سەرلێویفەرمانبەروکاسبکاران

''

لەهەرێمیکوردستاندا٤٠
کەناڵیئاسمانیو١٢٢کەناڵی
لۆکاڵیوزیاترلە١٦٠

رادیۆمانهەیە

(

٦

٢

٧

٤

5

٩

٣



“

“ “

“ “

“

“

“
دیکەوە  سوپاسیان دەکەین بۆ ئەو هاوکاری و یارمەتییانەی کە بە 
ئێمەیان داوە. لەهەمان کاتیش بۆچوونی خۆمان بە راشکاوانە پێیان 
رادەگەیەنین کە بەرژەوەندی ئەوان لە چارەسەرکردنی کیشەکان بە 
ئاشتیانەیە. وەبیرم دێت دکتۆر ئەحمەد داودئۆغلو لە کتێبەکەیدا 

کە لە چوارچێوەی سیاسەتی بوو لەکاتی بوونی بە وەزیری دەرەوە و 
دواتر سەرۆکوەزیران.، کاری لەسەر ئەوە دەکرد کە ناکۆکییەکانی 

تورکیا بکاتە سفر. بەاڵم وادەرنەچوو ئەمە نەکرا. لێرەدا پرسیارەکەی 
من ئەوەیە، پەکەکە بارەگاکانی لە قەندیلە، بوونی لە ناوچەی 

زاپ-ە و بەدرێژایی سنووری تورکیا و عێراقە، ئایا یەکێتی چ جۆرە 
کاریگەرییەکی هەیە لەسەر ئەو ناوچانە، خۆ ئەم شوێنانە ناوچەی 

نفوزی ئێمە نین تا پەکەکە بتوانێت بە ناوچەی ئێمەدا بێت و بڕوات. 
واتە ناتوانین هاوکاری لۆژستیکییان بکەین بۆ چوون و هاتنیان بۆ 

تورکیا. تێناگەم چۆن یەکێتی ئیتیهام دەکرێت بەشتێکی لەو جۆرە؟ 
دەبێت ئێمە لە سلێمانی و هەولێرەوە بە راشکاوانە بە تورکیا بڵێین 

کە ئێمە شەڕمان پێ خراپە. تورکیا دەستپێکێکی باشی هەبوو لە 
چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە تورکیا. پێویستە بەردەوامبن لەسەر 

ئەمە، پێویستە بابەتی کورد دەربهێندرێت لە هەڵمەتی هەڵبژاردن. 
دەوڵەت باخچەلی و کەمال کڵچدارئۆغلو پێویستیان بە گەرموگوری 

هەیە لەگەڵ کورد. بوونی  کورد لە تورکیا مەترسی نییە لەسەر 
ناسیۆنالیزمی تورک. بوونی کورد و تورک و کەمایەتییەکانی 

دیکە تورکیا جوان دەکات. ئیپراتۆریەتی عوسمانی کە قۆناغی پێش 
ئێستای تورکیایە، بەوە جوان بوو کە زمان و رەنگ و ئاینی جیاوازی 

لەخۆ گرتبوو. بۆ ناتوانن پارێزگاری لێبکەن؟ پێموانییە مەهەپە بەم 
سیاسەتەی کە هەیەتی خزمەت بە تورکیا بگەیەنێت. 

تورکیادەوڵەتێکەدەکرێتکونسوڵگەریبکاتەوەبەاڵمبۆ
هەندێکلەپارتەسیاسییەتورکمانییەکانلەکەرکوک
هەرەشەیکوردبکەنبەکردنەوەیکونسوڵگەریتورکیا

کردنهوهیکونسوڵگهریتورکیالهکهرکوکمانایهێنانی
سوپایتورکنیهبۆئهوشاره

لەمیانی بەشداریکردنتان لە پرۆگرامێکی رادیۆی رووداو راتانگەیاند 
کەوا کردنەوەی کونسوڵگەری تورکیا لە کەرکوک “مەترسیدار 
و لەدژی کوردە”. لەالیەکی دیکەوە کونسوڵگەری تورکیا لە 
هەولێر)ئەربیل( و هەوڵ دەدرێت لەسلێمانیش بکرێتەوە و بۆ ئەو 

مەبەستەش داواکاری پێشکەش کراوە. لەئێستادا لەوێ ئۆفیسێک 
هەیە. بۆچی کاتێک لە کەرکوک دەکرێتەوە، مەترسیدارە؟ 

بوونی کوڵسوڵگەری تورکیا لەگەڵ کونسوڵگەری عێراق وەکو 
دەوڵەتێک دەبێت بەشێوەیەکی یەکسان بێت. ئەمەیان پەیوەندی 
بە کەرکوک و غەیری کەرکوک نییە. من خۆم لەو بابەتە 

لەپەیوەندیدابووم لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی عێراق. تا ئێستا هیچ 
گفتوگۆیەک لەو بابەتە نەکراوە ئایا رەت بکرێت یاخود رەت 

نەکرێتەوە. تورکیا دەوڵەتێکە دەکرێت کونسوڵگەری بکاتەوە بەاڵم بۆ 
هەندێک لە پارتە سیاسییە تورکمانییەکان لە کەرکوک هەرەشەی 
کورد بکەن بە کردنەوەی کونسوڵگەری لە تورکیا؟ خۆ کردنەوەی 

کونسوڵگەری هینانی سووپای تورک نییە بۆ کەرکوک. 

پێویستەتورکیارابگەیەنێتکەکردنەوەیکونسوڵگەری
لەوشارەبۆخزمەتکردنیهەمووهاوواڵتییانیشاری

کەرکوکە
من لێرەوە دەمەوێت تورکیا هەڵوێستێکی جێگیری هەبێت. پێویستە 

بە بەرەی تورکمانی و بەو کۆمەڵێک گێلەشێوێنە بڵێت کە 
کردنەوەی کونسوڵگەری کاتێک لە کەرکوک دەکرێتەوە، بۆ 

خزمەتکردنی هەموو هاوواڵتییانی شاری کەرکوکە. دەبێت بەوانە 
بڵێت کە ئەو نایەت بۆ ئەوەی پشتیوانییان لێ بکات یاخود پشتیوانی 

الیەنێکی دیکە بکات. گەر کردنەوەی کونسوڵگەری بەمەبەستی 
پشتگیریکردنە لە الیەنێک لەدژی الیەنیکی دیکە، ئەمە شتێکی 

خراپە. ئەو گرووپەی کەرکوک دەڵێن کەوا ئێمە ئەوەندە شەڕکەرمان 
هەیە و ئەوەمان هەیە، خۆ ئێمە خۆمان بۆ شەڕ ئامادە ناکەین، بەڵکو 
بە پێچەوانەوە خۆمان بۆ ئاشتی ئامادە دەکەین. ئاشتیش بەو شێوەزارە 

نابێت و رێگە تایبەتی خۆی هەیە. 
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دەمانەوێتکێشەکانیکەرکوکوبەغدادبەشێوەیەکی
تەریبلەگەڵئەوانیهەرێمیکوردستانچارەسەربکەین

ئەوەی لە بەغداد دەمانەوێت کێشەکانی کەرکوک و بەغداد بە 
شێوەیەکی تەریب لەگەڵ ئەوانی هەرێمی کوردستان چارەسەر 

بکەین بۆ پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم. لەهەمان کاتدا دەستەیەکمان 
هەیە بۆ نووسینەوەی کاغەزێک لە چوارچێوەی سیاسەتی هاوبەش و 
بەرنامەی کاری هاوبەش. لە ئێستادا لەسەروبەندی نووسینەوەی ئەو 

کاغەزە داین. 

هەوڵیئەوەمانداوەبەپێیتواناراستگۆبینلە
هەڵوێستەکانمانلەگەڵتورکیا

دوایسەردانەکەیبەرهەمساڵح،سەرۆککۆماریعێراقبۆ
ئەنقەرە،تورکیارایگەیاندکەگەمارۆیسەرفرۆکەخانەی
سلێمانیهەڵدەگرێت.لەئێستاداپەیوەندییەکانتانلەگەڵ

تورکیاچۆنە
 

لەگەڵ تورکیا راستەوخۆ کێشەیەکمان نەبووە. بە شێوەیەکی فیعلی 
سنووری تورکیا تا ڕادەیەکی کەم لەژێر کاریگەری یەکێتی 

نیشتیمانی کوردستانە. لەالیەکی دیکەوە ئێمە هەوڵی ئەوەمان داوە 
بەپێی توانا راستگۆبین لە هەڵوێستەکانمان لەگەڵ تورکیا. پچڕانی 

پەیوەندی و ئەو رێکارانەی کە تورکیا گرتیە بەر وەکو داخستنی 
ئۆفیسی یەکێتی لە تورکیا و وەدەرنانی بەرپرسی ئۆفیسەکە و 

راگرتنی گەشتەکان بۆ فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی شتێکی 
نادادپەروەرانە بوو.

سەقامگیریلەتورکیابەواتایسەقامگیریلەهەرێمی
کوردستاندێت 

ئێمە پێمان وایە بابەتی کورد لە تورکیا دەبێت بە ئاشتی چارەسەر 
بکرێت. لە نێو سووپای تورکیا ٣٠-٤٠ هەزار کەس کوژراوە و 

رەنگە هەمان ژمارەش لە کوردەکان کوژرابێت، ئایا بەردەوامبوونی 
ئەمە باشە؟ ئەی چارەسەر؟ چارەسەری سەربازی ١٠ بۆ 2٠ 

ساڵە بەردەوامە و ئایە چارەسەر کراوە؟ بێگومان بۆ هەموو 
کێشەکان چارەسەرێکی سیاسی هەیە. ئێمە وەکو یەکێتی هیچ 

بەرژەوەندییەکمان لە شەڕی کورد و تورکیا نییە.بەپێچەوانەوە قازانج 
دەکەین لە چارەسەری کێشەی نێوانیان. بەبۆچوونی ئێمە سەقامگیری 

لە تورکیا بەواتای سەقامگیری دێت لە هەرێمی کوردستان. بە 
پێچەوانەشەوە سەقامگیری لە کوردستان واتە سەقامگیری لە تورکیا. 

لەبارەی ئاسایشی نێوان تورکیا و عێراق دەبێت کێشەکان چارەسەر 
بکەین. هەندێک کەس هەیە لەوانەیە بەرژەوەندی لەو شەڕە هەبێت، 

ئەمەیان کێشەی ئەوانە. سیاسەتی ئێمە لەو بابەتەوە نەگۆڕە. رێز 
لە دەوڵەتێکی دراوسێیی گەورەی وەکو تورکیا دەگرین. لەالیەکی 

هەرشتێککەبناغەیلەسەردۆالربێت،مامەڵەلەگەڵ
ئێرانناکەین

لەدواهەمینروونکردنەوەیدامەالبەختیار،کارگێری
مەکتەبیسیاسیباسیدزرانی٣٠هەزاربەرمیلنەوتی
لهکەرکوککرد.وەکویەکێتینیشتیمانیکوردستان

هەڵوێستتانیاخودبۆچوونتانچییە

دوای بڕیاری ئەمریکا بۆ زیندووکردنەوەی گەمارۆی ئابووری لەسەر 
ئێران بەتایبەتی لە نەوت و گاز و هاتنی نوێنەری خەزێنەی ئەمریکا 

بۆ هەرێمی کوردستان، لەسەر رێنمایی ئەو دەجوولێینەوە ئەوەی کە 
پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە. هەر شتێک کە بناغەی لەسەر دۆالر 

بێت، مامەڵە لەگەڵ ئێران ناکەین. ئەوەی کە کاک مەال بەختیار 
باسی کردووە نەوتی کەرکوک نییە بەاڵم بەسەر نەوتی کەرکوک 

ساخکراوەتەوە بەرێگای ئەو پایپالینەوە دەروات کە بەرەو تورکیا 
دەچێت. نەوتەکە بە قاچاخ دێت و بە قاچاخ هەناردە دەکرێت، من 
بە دووری دەبینم کە رێگای رۆشتنەکەی سلێمانی بێت. کاک 

بەختیار لە پێگەیەکی گرنگ دایە، دەتوانێت زانیاری تەواو بداتە 
دەزگا ئەمنی و سەربازییەکان بۆ ئەوەی رێگە نەدەن بەم کارە. بۆیە 

چارەسەرکردنی بابەتەکە ئاسانترە لە باسکردنی. 

نەجمەدینکەریملەدەرفەتێکیدیکەداباسیلەوەکرد
کەخۆیبهپارێزگاریشەرعیشاریکەرکوکدەزانێت،
دواترلەچاوپێکەوتنێکداباسیلەوەکردکەهەموو
پەیوەندییەکانیلەگەڵیەکێتیپچڕاندووە،بۆچوونی

ئێوەلەسەرئەمدووپرسەچییە

کاک نەجمەدین کەریم پاریزگاری کەرکوک بێت یا نەبێت، ئەمەیان 
پەیوەندی بە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک و حکوومەتی 

فیدراڵی عێراقەوە هەیە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان کاریگەرییمان 
نییە لەسەر دانانی یاخود البردنی پارێزگار بۆ کەرکوک. بۆیە دەبێت 

وردەکاری وردتر لە کاک نەجمەدین کەریم وەربگیرێت. 

دەربارەی پەیوەندی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشەوە نەدەبوا 
ئەو بابەتە بوروژێنێتەوە چونکە خۆی لە کۆنگرە هەڵبژێردراوە و 
لە کۆنگرەش دەتوانرێت کۆتایی بە ئەندامێتی کاک نەجمەدین 
بهێندرێت. یاخود دەتوانێت نامەیەک بۆ سەرکردایەتی یەکێتی 

نیشتیمان کوردستان بنووسێت و داوای دەستلەکارکێشانەوەی بکات. 
لەئێستادا نە لە کۆنگرە ئەندامێتی وەرگیراوە، نە نامەشی نووسیوە. 

ناکرێتلەبەغدادوکەرکوکتەبانەبینولەکوردستان
مانگیهەنگوینیپێکەوەکارکردنبکەین

لەکابینەیداهاتوویحکوومەتدایەکێتیدەیەوێت
پرسەکانیحکوومەتوبەغدادوکەرکوکبەیەکپاکێج
باسیلێبکرێت،چەنددەزگایەکیراگەیاندنیشهەواڵی
ئەوەیانباڵوکردەوەکەپاکێجێکلەالیەنیەکێتییەوە
دراوەتەپارتی.دواهەمینپێشهاتلەبارەیپێکهێنانی

حکوومەتچییە

پێمباشە هەر شتێک نەزانرێت لەالیەن کەناڵەکانی راگەیاندن، بپرسرێت 
و اختراقی زانیاری نەکرێت. هیچ پرۆژەیەک لەالیەن یەکێتییەوە 

پێشکەش بە پارتی نەکراوە. هیچ پرۆژەیەکیش لە پارتییەوە 
پێشکەشی یەکێتی نەکراوە. گفتوگۆی ئێمە لەسەر بنەمای مەرج 

دانان نییە، ئێمە نە مەرج دادەنین و نە مەرجیش قبوڵ دەکەین. وەکو 
کارێکی ئاسایی پێمانوایە ناکرێت لە بەغداد و کەرکوک تەبا 

نەبین و لە کوردستان مانگی هەنگوینی پێکەوە کارکردن بکەین. 
ئەمەیان شتێکی لۆژیکی نییە. بۆیە باشتروایە بۆ نەمانی کۆسپ 
لەبەردەم پەیوەندییەکانمان، لە چوارچێوەیەکی گشتگیردا چارەسەری 

کێشەکانمان بکەین. 

دەربارەیدواهەمینپێشهاتەکانیرۆژەڤ،چاوپێکەوتنێکمانلەگەڵسەعدیئەحمەدپیرە،وتەبێژیفەرمی
یەکێتینیشتیمانیکوردستانئەنجامداودەقیچاوپێکەوتنەکەبەوشێوەیەیخوارەوەیە
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''بێگومانزمانیتورکمانیزمانێکیفهرمییه''
بێگومان پارتی بە ئەرێنی لەو بیرۆکەیە دەڕوانێت. کۆبوونەوەکان بۆ 

پێکهێنانی حکوومەتە. ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان پشتگیری لە 
بوونی بەهێزی پێکهاتەکانی تورکمان و کلد و ئاشوور و سریانی دەکەین لە 

کابینەی داهاتووی حکوومەت.   

“زمانیتورکمانیزمانێکیفەرمییە”

ماوەیەکەبابەتیدەستووربۆهەرێمیکوردستانگەاڵڵەکراوە.
وادیارەلەمخولەیپەرلەماندەستووردەخرێتەبەردەنگدان.
وەکوپارتیدیموکراتیکوردستانپشتگیریلەبەفەرمیبوونی

زمانیتورکمانیلەدەستووردەکەن؟

ئەم بابەتە حاسڵ تەحسیلە و پێویستی بە گفتوگۆ نییە. زمانی تورکمانی و 
سریانی و تەنانەت زمانی عەرەبی مافێکی بەدەستهاتووی ئەو پێکهاتانەیە 
لە کوردستان. بابەتی دەستوور شتێکی نوێ نییە و بۆ سااڵنی نەوەدەکان 

دەگەڕێتەوە. من ئەوکات لە پەرلەمان کارم دەکرد. چەندین ساڵ کارکراوە 
لەسەر ئەم دەستوورە. لەگەڵ رووخانی رژێم  ئەم بابەتە گەرموگوڕتر بوو. 

پێویستە مەرجەعێکمان هەبیت بۆ ئەوەی بگەرێینەوە بۆی نەوەک راو 
بۆچوونی سیاسی و یاسایی جیاجیا. هەروەها خولی پێشووی پەرلەمانیش 

لێژنەیەک لە ١٩ کەس پێکهێنرا  بۆ ئەم پرسە بەاڵم کێشەی سیاسی 
پەیدابوو لەنێو پەرلەمان و پرۆسەکە ئیفلیج کرا. ئەمجار پێویستییەکی زۆر 

گرنگە کە ئەم دەستوورە لەو خولە تەواوبکرێت و راپرسی لەسەر بکرێت. 
پێویستە  لە دەستوورەکە مافی ئاینی و نەتەوایەتی هەموو الیەنەکان بە 

زەقی و بە روونی مسۆگەر بکرێت. ئەو لێژنەیەی کە بڕیارە درووست 
بکرێت بێگومان الیەنەکان بەشداری تێدا دەکەن. چونکە تورکمان و کلد و 

ئاشووری و ئێزیدیش نوێنەریان لە پەرلەمان هەیە. 
“لەرووی ژمارەوە تورکمان لە پلەی دووەم دێن”

بێگومان تورکمانی زمانێکی فەرمییە، بەاڵم لەرووی یاساییەوە 
ریزبەندکردنی زمانی فەرمی بوونی نییە. بۆ نموونە کاتێک دەڵێین عەرەبی 
و کوردی زمانی فەرمین، ئیدی تەواو شتەکە فەرمییە و بڕاوەتەوە و لەسەر 
ناسنامە، پاسپۆرت و رسوماتەکانی دیکەش بەهەردوو زمان نووسراوە. نازانم 
دیاریکردنی چەند زمان دەبێتە فەرمی، بەاڵم بێگومان کوردی و تورکمانی 

و سریانی باوە لە هەرێمی کوردستان. گەر بەشێک یاخود هەموو ناوچە 
دابڕێنراوەکان بگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان، زمانی عەرەبی لە لە 

ئیستیحقاقاتی پەروەردە و ئەو بوارانەدا بەفەرمی دەکرێت. ئەوەی من بیزانم 
لەرووی ژمارەوە تورکمان لە پلەی دووەم دێن. دووبارە بەشێک لە رێکارەکان 
پەیوەست دەبێت بە جێبەجێکردنی ماددەی ١٤٠. چونکە بەشێکن لە هەرێم و 

گەر ئەو ناوچانەش بخرێنە سەر هەرێمی کوردستان، رێژەکە زیاد دەبێت. 

ئاشکرایەکەهەمووهەرێمیکوردستانیعێراقلەرووی
هەڵبژاردنەوەیەکبازنەیە.بەشێکلەتورکمانەکان
دەیانەوێتهەولێربکرێتەبازنەیەکیتایبەت.لەالیەکی
دیکەوەیەکێتینیشتیمانیکوردستانیشپشتگیریلەو
بیرۆکەیەدەکات،بۆچوونیئێوەلەوبارەیەوەچییە؟

ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان و هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردن. 
کوردستان لەو بارەیەوە لە عێراق بەگشتی جیاوازە. لە ساڵی 2٠٠٥ لەگەڵ 
دەستپێکردنی هەڵبژاردنەکان، سەرانسەری عێراق یەک بازنەبوو. چونکە 

یەک بازنەبوون بۆ پێکهاتە بچووکەکان باشترە. بۆ نموونە؛ گەر چوار کورد 
لە روومادی هەبێت، یاخود هەزار کورد لە کوت هەبێت ئەوا دەنگەکان 
بەفیرۆ ناڕوات و دێتە سەر لیستی ئەو حیزبەی کە بەشداری دەنگدانی 

کردووە. کاتێک عێراق کرا بە ١٨ بازنە، دەنگی کورد لە میسان و 
روومادی و بەسڕە و تەنانەت لە بەغداد-یش بەفیڕۆ چوو. چونکە رێژەکەی 

ناتوانێت کورسییەک لەو پارێزگایە مسۆگەر بکات. لە کوردستان ئێمە 
وەکو عێراقی کۆن کە یەک بازنەیە و بەو سیستەمە بەردەوامین. واتە گەر 

تورکمان هەبێت لە کفری و هەولێر و هەر ناوچەیەکی دیکە، دەنگەکەی 
بەفیڕۆ ناروات. تاکو ئێستا سیستەمی کۆتا هەیە، گەر ئەم سیستەمە 

نەمێنێت ئەوەی وتم پەیڕەو دەکرێت. هەموارکردنی ئەو یاسایە بۆ ئەم خولەی 
ئێستا دەگەڕێتەوە. 

“هیچالیەنێکرازینینبەسیستەمیئێستایهەڵبژاردن”

لەڕاستیدا هیچ الیەنێک رازی نین بە سیستەمی ئێستای هەڵبژاردن. 
ئێمەش وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان تێبینی خۆمان هەیە، کاتێک ئەو 
بابەتە گەاڵڵە کرا و گەیشتین بەو قۆناغە، بێگومان ئێمەش تێبینی خۆمان 
دەبێت لەگەڵ الیەنەکان سەبارەت بە هەموارکردنەوەی یاساکە. وردەکاری 

بەبازنەکردنی قەزا یاخود پارێزگا بۆ ئەوکات دەمێنێتەوە. لەئێستادا 
ناتوانم هیچ قسەیەک بکەم و بە دیاری کراوی بڵێم بەڵێ پشتگیری لە 
بازنەکردنی پارێزگاکان دەکەین یاخود نا. چونکە ئەم بابەتە پێویستی بە 

دیراسەیەکی ورد هەیە. ئاخۆ سوودەکانی چین و لەهەمان کاتدا زیانەکانی 
چین؟ پێویستە بگەین بە رێککەوتن بۆ بەرژەوەندی تاکی کوردستان 

بەهەموو پێکهاتەکانییەوە. هیچ لە بابەتەکە ناگۆڕێت گەر ئێمە رووبەڕووی 
داخوازییەکی زۆر ببینەوە کە کوردستان بکرێت بە بازنە و زۆر ئاساییە 

لەوانەیە ئێمە رێککەوین. 

ژمارەی کورسییەکانی کرد بە خاڵ. بۆ نموونە پارتی لە پەرلەمانی عێراق 
خاوەنی 2٥ کورسی بوو. دوو کورسی بە واتای خاڵێک دەهات بۆیە ئێمە 
لە پەرلەمان خاوەنی ١2.٥ خاڵ بووین. بەپێی ئەو خااڵنە پۆستەکان بەسەر 

هەموو الیەنەکان دابەشکرا. 

“دەبێتپارتیئازادبێتلەپێکهێنانیکابینەیحکوومەت”
لە کوردستان پێویستە هەندێک دۆخ لەبەرچاو بگرین. چونکە ئەوەی ئێمە 

واقعێکی دیکەیە. بەاڵم پارتی دەبێت ئازاد بێت لە پێکهێنانی کابینەی 
حکوومەت لەگەڵ الیەنەکان. بۆ ئەو مەبەستەش پارتی خەریکی ئەو 

بابەتەیە و چەندین هەفتەیە دانوستاندن لەگەڵ الیەنەکان ئەنجام دەدات. 

“نەبنکەیپارتیونەبنکەییەکێتیوزۆربەیهەرەزۆری
سەرکردەکانیشقەتبیریئەوەناکەندووئیدارەییجارێکی

دیکەبێتەکایەوە”
“لەدەستووریعێراقیداهاتووەکەهەرێمیکوردستان

هەرێمێکیفیدڕاڵییەلەناوعێراق”

کەیدەگەینبەوئاستەیکەواپارتەکانمانلەکاتی
بەدەستهێنانیزۆرتریندەنگئازادبنلەهەڵبژاردنی
الیەنەکانبۆپێکهێنانیحکوومەت.چونکەکەیباسی

رێککەوتنیالیەنەکانبکرێت،باسیدووئیدارەییدەکرێتەوە
وبابەتەکەدەورووژێتەوە،کەیلەمەرزگارماندەبێت؟

نە بنکەی پارتی و نە بنکەی یەکێتی و زۆربەی هەرە زۆری 
سەرکردەکانیش قەت بیری ئەوە ناکەن دووئیدارەیی جارێکی دیکە بێتە 
کایەوە. بە دوو ئیدارەیی هەرێمەکەمان بچووک دەبێتەوە و دەستووری 

نییە. چونکە لە دەستووری عێراقیدا هاتووە کە هەرێمی کوردستان 
هەرێمێکی فیدڕاڵییە لەناو عێراق. راستە پێویستە پارتی لەسەر ئیستحقاقی 
هەڵبژاردن مامەڵە بکات و ئەمەشی دەڕبریوە. هەرچەند دەبێت پارتی ئازاد 
بێت لە کابینەی حکوومەت تەنانەت لەگەڵ کۆتاکانیش، بەاڵم واقیعی 

کوردستان تۆزێک قورسترە لەواقعی واڵتێکی پێشکەوتوو. پارتی لەگەڵ 
یەکێتی و گۆڕان لەگفتوگۆ دایە. چاوەڕوانی بەرهەمی گفتوگۆکان دەکات 

و ئەو کاتە هەنگاوی پیویست دەنێت.

“بابەتیکەرکوکجیایەلەهەڵبژاردنوپێکهێنانیکابینەی
حکوومەت”

پارتیدیموکراتیکوردستانپێیوایەپێکهێنانیکابینەینوێی
حکوومەتوکێشەیکەرکوکدووبابەتیجیان،بەاڵمیەکێتی
هەمیشەوەکویەکپاکێجسەیریدەکات.بۆچوونەکانتان

لەبارەیکەرکوکەوەگۆڕاوە؟

بابەتی کەرکوک جیایە لە هەڵبژاردن و پێکهێنانی کابینەی حکوومەت. 
هەڵبژاردن تەنها لە چوار پارێزگای هەرێمی کوردستان واتە لە هەولێر، 

سلێمانی، دهۆک و هەڵەبجە کراوە و لە ناوچەکانی خانەقین و سنجار و 
کەرکوک نەکراوە. کەرکوک خاوەنی ئەنجوومەنی پارێزگای خۆیەتی و 
بۆ دانانی پارێزگار و سەرۆکی ئەنجوومەن و بەڕێوەبەری گشتی یاسای 
تایبەتی خۆی  دەردەکات. فشارکردن بۆ بەستانەوەی بابەتەکان شتێکی 
دیکەیە. دامەزراندنی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جیاوازە 

لەگەڵ هەڵبژاردن لە کەرکوک و ناوچە دابڕێنراوەکانی هەرێمی کوردستان. 

“پارتیبەشێوەیەکیئەرێنیلەپێدانیپۆستلەهەرسێ
سەرۆکایەتییەکەبەپێکهاتەکاندەڕوانێت”

بابەتیپێدانیجێگریسەرۆکوەزیرانیهەرێم،جێگری
سەرۆکیپەرلەمانوجێگریسەرۆکیهەرێمبەتورکمان
یاخودمەسیحییەکانبەشێوەیەکیچڕباسیلێکراوەوبۆ
ماوەیەکەبووەتەرۆژەڤ.بەاڵمیەکێتینیشتیمانیکوردستان
هەرلەسەرەتاوەئەمەیرەتکردەوە.ئایائێوەبەردەوامنلە

جەختکردنلەسەرئەوبابەتە؟

لەرووی نەتەوەییەوە تورکمان و ئاشووری و کلدانی و سریان و لەرووی 
ئاینیشەو مەسیحی و ئێزدی و ئەوەی هەیە لە کوردستان، بەشێکی 

دانەبڕاوی هەرێمن. هەموویان رێز و سەنگی خۆیان هەیە. وەکو پارتی 
دیموکراتی کوردستان هەر لە سەرەتاوە بڕوامان بە فرەنەتەوەیی و فرەئاینی 
هەیە. بۆیە پێویستە هەموو پێکهاتەکانی کوردستان شوێن و جێی خۆیان 

هەبێت لە هەموو حکوومەتەکانی هەرێمی کوردستان. لێرەدا ناتوانم 
پۆستەکان دیاری بکەم ئایا لە هەر سێ سەرۆکایەتییەکە دەبێت یاخود 

پۆستی وەزارەتی سیادی دەبێت یاخود نا. دیاریکردنی ئەمە بۆ ئەو لێژنەیە 
دەگەرێتەوە کە بەمەبەستی گفتوگۆکردن لەگەڵ الیەنەکان پێکهێنراوە. 

خەسرۆ گۆران، بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان 
ئاماژەی بەوە کرد کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتەکەی بیریان 

لە دوو ئیدارەیی نەکردووەتەوه و لە ڕاستیدا ئەمەیان شتێکی نادەستوورییە و 
وتیشی، “لە دەستووری عێراق جەخت لەوە کراوەتەوە کە هەرێمی کوردستان 

ناوچەیەکی فیدڕاڵییە لەچوارچێوەی خاکی عێراق”. 

هاوکات خەسرۆ گۆران رایگەیاند کە ئەوان وەکو پارتی دیموکراتی 
کوردستان پشتگیری لە بەشداریکردنی تورکمان، ئاشووری و سریانییەکان 

دەکەن لە بەشداریکردنی کابینەی داهاتووی حکوومەت. 
بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردنی پارتی دەربارەی دامەزراندنی کابینەی نوێی 

حکوومەت، بەشداریپێکردنی تورکمان لە کابینەی حکوومەت، بەفەرمی 
کردنی زمانی تورکمانی و چەند پرسێکی دیکە بۆ هەفتەنامەی تەبا دوا. 

دوایراگەیاندنیئەنجامیهەڵبژاردنی٣٠یئەیلوولیساڵی

٢٠١٨،پارتیدیموکراتیکوردستانهەرزوورایگەیاندکە
لەسەرپێوەریژمارەیکورسیورێژەیدەنگەکانمامەڵە
لەگەلالیەنەکاندەکات،بەاڵمماوەیەکەچەندبەرپرسێکی
بااڵباسلەوەدەکەنکەهەرێمیکوردستانیعێراقئامادەی
مامەڵەکردنێکیلەوجۆرەنییە،لەئێستاداپارتیبۆچوونی

چییە؟

“پێویستەپارتیئازادبێتلەبەستنیهاوپەیمانیلەگەڵ
الیەنەکانومسۆگەرکردنی5٠+١یخۆیلەپەرلەمان”

لە هەر سیستەمێکی دیموکراتیدا پێویستە هەڵبژاردن بکرێت. لەهەمان 
کاتدا پرۆسەی سیاسی لە هەر واڵتێکی دیموکرات دەبێت رێز لە ئەنجامی 

هەڵبژاردن بگیرێت. بەپێچەوانەوە هەڵبژاردن مانای راستەقینەی خۆی 
لەدەست دەدات. گەر رێز لە ئەنجامی پەسەندکراوی هەڵبژاردن نەگیرێت، 

پرۆسەی هەڵبژاردن بنەماکانی لەدەست دەدات. بۆیە هەر الیەنێک لە 
هەڵبژاردن زۆرترین دەنگی هێنا، بۆ پێکهێنانی حکوومەت ڕادەسپێردرێت. 

مەبەست لە زۆرینە ٥٠+١ نییە. چونکە بەدەستهێنانی رێژەی دەنگی 
٥٠+١ لە جیهان لەالیەن حیزبێکی سیاسی ئەستەمە و ئەوەی ئاکەپە کە 

لە هەڵبژاردنەکانی پێشووی تورکیا بەدەستی هێنابوو شتێکی دەگمەنە. 
پارتی دیموکراتی کوردستانیش بە بەدەستهێنانی زۆرترین ژمارەی کورسی 

کە ٤٥ کورسییە، راسپێردراوە بۆ پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی 
داهاتوو. هەروەها پێویستە پارتی ئازاد بێت لە بەستنی هاوپەیمانی لەگەڵ 

الیەنەکان و مسۆگەرکردنی ٥٠+١ی خۆی لە پەرلەمان. ئەمانە ستانداردە 
جیهانییەکانن و سروشتی کارەکە بەو جۆرەیە. بۆ نموونە لە ٩ی مانگی 

ئەیلوول لە سوید هەڵبژاردن بەڕێوەچوو و گەورەترین پارتی ئەو واڵتە توانی 
2٨ لە سەدی کۆی دەنگەکان بەدەست بهێنێت. بێگومان بەو ژمارەیە 

ناتوانرێت حکوومەت پێکبهێندرێت و رەزامەندی کابینەکەی لە پەرلەمان 
وەربگرێت، بۆیە ئازادە لەگەڵ کام الیەن رێکدەکەوێت و کابینەکەی 

پێشکەشی پەرلەمان بکات. ئەمەشیان سەقفێکی زەمەنی خۆی هەیە گەر 
لەو ماوەیەدا نەتوانرێت کابینەکە پێکبهێندرێت، ئەرکەکە بەالیەنەکانی دیکە 
رادەسپێردرێت. لە هەرێمی کوردستان و عێراق و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئاسان 

نییە شتەکان بەو تیۆرییە بەرێوەبچێت. 

“لەدوایرووخانیسەدامحوسێنەوەتاوەکوئەمرۆلەعێراق
یەکالیەننەیتوانیوەبەتەنهاحکوومەتدابمەزرێنێت”

لەدوای رووخانی سەدام حوسێنەوە تاوەکو ئەمرۆ لە عێراق یەک الیەن 
نەیتوانیوە بەتەنها حکوومەت دابمەزرێنێت. لەهەمان کاتدا الیەنی 

ئۆپۆزیسیۆن نەبووە. خۆی لە واڵتانی پێشکەوتوودا پەرلەمان یاخود 
حیزبەکان دەبنە دوو جەمسەر. جەمسەرێکیان دەسەاڵتداری واڵت دەکات و 
ئەوی دیکەش دەبێتە ئۆپۆزیسیۆن. بەاڵم لە عێراق لە دوای ساڵی 2٠٠٥وە 
تاوەکو ئێستا هەموو الیەنەکان بەشدارییان لە کێکەکە کردووە. ئەمەشیان 

بەپێی قەبارەی الیەنەکان بووە. بەبیرم دێت لە ساڵی 2٠١٤ حەیدەر عەبادی 
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خەسرۆپیرباڵالقصاب

سەفەرى حەجى کردووە و دواتر هاتۆتەوە دیمەشق. هەروەها بە پارە و توانای 
خۆى بڕیارى داوە قوتابخانەیەکى گەورە و شایستە درووست بکات بە ناوى 

کچە گەورەکەى خۆی. 
 لە ساڵی ٦2٨ هیجری رابیعە خاتوون قوتابخانەیەکى گەورەى بەناوى 

مدرسە الصاحیبة- درووستکردووە ، کە ئەوکات بە شێوازێکى زۆر جوان 
و لەسەر دەستی تەالرسازێکی  ئیسالمى ناودار درووستکراوە. شێوازى 

میعمارى ئەیوبیەکانى تێدا بەرجەستە دەکرێت و هەر لەالیەن رابیعە خاتونەوە 
سەرپەرشتی کراوە تا کۆچی دوایی کردنی. 

لە تابلۆیەکی سەر دەرگاى ئەم قوتابخانەیە )مدرسة الصاحیبة- انشاها 
رابیعە خاتون اخت السلطان صالح الدین االیوبی( نووسراوە. لە قوتابخانەکەدا 

وانەى ئیسالمى و فیقهى ئیسالمى و مێژوو و قورئان خوێندراوە و چەندین 
مامۆستاى ئاینى گەورەى تێدا پێگەیەنراوە. 

قوتابخانەى )ئەلساحیبە( تاوەکو ئیستا زانست و وانەى تێدا دەوترێتەوە و 
یەکێکە لە سیما  شارستانییەکانی دیمەشق کە قوتابییان تێیدا دەخوێنن.

ئیبن خەلەکان، لە کتێبەکەی خۆی باسی کۆچی دوایی کردنی رابیعە 
خاتوون کردووە. دیارە هەتا کۆچی دوایی دەکات، هەر لەماڵى باوکى 

ماوەتەوە لە دیمەشق دوای ئەوەی کە تەمەنى دەگاتە هەشتا ساڵ کۆچى 
دوایى دەکات. لەبەر خۆشەویستی بۆ قوتابخانەى )ئەلساحیبە(  گرینگ 

بوونی الى، وەسیەتى کردووە هەر لەو قوتابخانەیە بنێژرێت .
لە سەر دیوارى ئەو ژوورەى کە مەزاری رابیعە خاتونى تێدایە، لە سەر بەرد 

نووسراوە ) ال الە اال الله ( وەکو نیشانەیەک بۆ مەزاری ئەو کەڵە ژنە 
مەزنە. بەاڵم دوواتر ژوورەکە کراوەتە ژوورێکى سادەى خوێندنى قوتابخانە 

.رابیعە خاتوون لە یەکێک لەو ژوورانەى ناو قوتابخانەکە نێژراوە. تا 
ماوەیەکى زۆر مەزارەکە بەتەنیا بووە و بەشى سەرەوەى مەزارەکە بە 

ئاراستەی قیبلە بووە. لەهەمان کاتدا بەتەنیا لە ژورێکى قوتابخانەکە بووە 
بەاڵم بەداخەوە ئێستا ئیدارەى ئەو قوتابخانەیە لە دیمەشق، منداڵ و قوتابیانى 

بردۆتە الى مەزارگەى سوڵتانە رابیعە خاتوون !!

ئەوەى بەرامبەر ئەو ژنە مەزنە دەکرێت بێحوورمەتییە لە مردوو. بە 
شێوەیەک، هەندێک لە  ڕۆژنامەکانى سوریا و دیمەشق بە نووسین و 

وێنە، باسیان لەو بێحورمەتییە کردووە و وێنەیەکیان باڵوکردۆتەوە کە چۆن 
یەکێک سەرپۆش و سندوقى سەر تەرم و قەبرى رابیعە خاتوون هەڵدەداتەوە و 

منداڵ و قوتابیانیش لە نزیکى مەزارگەى رابیعە خاتوون وانە دەخوێنن .
لێرەدا ، پێشنیارى ئەوە دەکەم گەر بتوانیین تەرمى رابیعە خاتوون ژنى 
سوڵتانى گەورەى هەولێر )ئەربیل( لە دیمەشقەوە بگوازینەوە بۆ هەولێر 

)ئەربیڵ( و لەتەک مەزار و مەزارگەى سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو 
بینێژین .

مێژوو و وردەکاریەکانى ماوەى سەڵتەنەتى موزەفەرەدینى گۆگبۆرو ، هێشتا 
پێویستى بە نووسین و لێکۆڵینەوە و ئاشکراکردنى زیاتر و وردترە. هیوادارم 
نووسەر و مێژوونوسانى هەولێر)ئەربیل( لە چوارچێوەى کارى ئەکادیمى و 

مێژووى جدى کارى زیاترى لەسەر بکرێت .

رابیعە خاتون، کەسایەتیەکى کۆمەاڵیەتى و ڕوحسوک و سەخى و 
دڵبڵند بووە و خێروخێراتى هەبووە. رێک وەکو سیفات و کەسایەتى سوڵتان 
موزەفەرەدین بووە، کتێبە مێژووییەکان زۆر بەکەمی  باسیان لەو رووەی 

کردووە و هێندە باسیان لە کار و خێرو و چااڵکیەکانى رابیعە خاتون 
نەکردووە. بەتایبەتى ئەو سااڵنەى لەتەک سوڵتان موزەفەرەدین ژیاوە لە 

قەاڵى هەولێر)ئەربیل( .

لەگەڵ سوڵتان موزەفەرەدین یەکتریان زۆر خۆشوویستووە و لەهەمان کاتدا 
هەولێر)ئەربیل(ی خۆشویستووە. دوو کچ و کوڕێکیان بووە بە ناوەکانی 
) صاحیبە- عاصیە- سعید (. هەر لەبەر ئەوەشە سوڵتان موزەفەر بە) ابو 
سعید( ناسراو بوو، سەعید منداڵى یەکەمى بووە، بەاڵم بەداخەوە نەژیاوە و 
زوو کۆچی دوایی کردووە، بەاڵم دوو کچەکەى ماون و بەشووی داون لە 

هەولێر)ئەربیل(  . 

دوای کۆچی دوایی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو، ناوى الصاحبە- لە 
قوتابخانەیەک دەنرێت. لە دەرئەنجامى لێکۆڵنەوەکەمان لە سەر ژیانى 
سوڵتان موزەفەرەدین، کە ڕێگام کەوتە سەر شوێنەوارى رابیعە خاتوون، 

خێزانی سوڵتان موزەفەرەدین. دیارە لە تەک سوڵتان موزەفەرەدین، رابیعە 
خاتون، رۆڵ و کارى ڕاستەوخۆى لە خێر و خیرات و چااڵکى مرۆیى و 

هاوکارى فەقیران و لێقەوماوان و نەخۆش و پەککەوتان هەبووە .

لەساڵی ٦٣٠ هیجرى/١2٣٣ میالدى سوڵتان موزەفەرەدین کۆچى دوایى 

دەکات و  لە خانووەکەى خۆى لە خوارەوەى قەاڵى هەولێر )ئەربیل(، )لەو 
ناوچەى کە ئەوکات پیان ووتوە – الربز( نێژراوە کە ئیستاکە کەوتۆتە 

گەرەکى عارەبان. بۆیە سوڵتانە رابیعە خاتون چاوى بەرایى نادات  کە چیتر 
لە هەولێر )ئەربیل( بمێنێتەوە و دەگەڕێتەوە ماڵى باوکى لە دیمەشق ) دار 

العقیقی(.
دیارە سەالحەدین ئەیوبیى خوشکێکى دیکەشی هەبووە ، ئەویش زۆر ناسراو 

بووە لە دیمەشق. ناوى زومرودە خان بووە کە لە سوریا و لە ئەدەبیات و 
مێژووى دیمەشق بە )ست الشام( ناسراوە، واتە خانمى شام. ئەویش وەکو 

رابیعە خاتون کەسایەتیەکى کۆمەاڵیەتى و خێرخوازى و فەرهەنگى دیارى 
هەبووە ، هاوکارى فەقیر و هەژاران و مندااڵنى کردووە .

رابیعە خاتوون لە دیمەشق بەشدارى کردووە لە کارى خێرخوازى و  فێرکردن و 
باڵوکردنەوەى رۆشنبیرى ئیسالمى و سەرپەرشتى مزگەوتى )ئەلموزەفەرییە(
ی کردووە کە کاتی خۆی سوڵتان موزەفەرەدین-ى هاوسەرى سێ هەزار 
دینارى ناردبوو بۆ دروستکردنى لە دیمەشق وەکو هاوشێوەکەى لە هەولێر 

)ئەربیل(،  بەناوى جامع الحنابلە- مسجد الموزەفەردین لە گەڕەکى صالحیە 
ى سەرووى چیاى قاسیون لە دیمەشق. 

سەرچاوە مێژووییەکان باس لەوە دەکەن وەکو هاوشێوەى قەاڵى 
هەولێر)ئەربیل(، هەموو ساڵێک رابیعە خاتوون وەکو سوڵتان موزەفەرەدین 

یادى لەدایکبوونى پێغەمبەری ئیسالمى کردۆتەوە بە هەمان سەلیقە و 
شیوازى یادکردنەوەی ئێستا.

رابیعە خاتون لە نزیکەوە، لەگەڵ خەڵکانى دیکەی ئەوکات لە دیمەشق 
بەشدارى کردووە لە ژیانى فیکرى و فەرهەنگى و خێرخوازى و ئاینى. 

مێژوو هەندێک جار خیانەتی لە هەندێک مرۆڤى گەورە کردووە. هەندێک 
جار بە ویست و پالنى خەڵکێک و هەندێک جاریش لەبەر بارودۆخ و 

دابوونەریت و فەرهەنگى کۆمەڵگاکان. ئێمە لە کوردستان و بە تایبەتى 
لە مێژووى دەوڵەمەندى قەاڵ و شارى هەولێر )ئەربیل(، دەتوانم بڵێم جگە لە 

چەند کتێبێک و هەوڵێکى الواز ، هیچ کارێکى گەورەى هەمەالیانە لەسەر 
مێژووى دێرێن و شارستانیەتى قەاڵى هەولێر)ئەربیل( نەکراوە .

ماوەیەکە خەریکى نووسین و وەرگێڕانى کتێبێکم ، لەسەر خەسڵەت و 
کەسایەتى حوکمى سوڵتان موزەفەرەدین زەینەدین کچک عەلى، ناسراو بە 

ئەبو سعید و سوڵتان موزەفەرى گۆگبۆرو کە ماوەى ٤٤ ساڵ لە قەاڵى 
هەولێر)ئەربیل(، حوکمێکى عادیلى کردووە  و مەلیکێکى خێرخواز و 

میهرەبان بووە .

لە سەروبەندى ئامادەکردن و نووسینى ئەو کتێبەم ، کە تایبەتە لەسەر 
ژیان و کار و ئەو خزمەتە گەورانەى سوڵتان موزەفەرەدین بە میللەتى 

هەولێر)ئەربیل( و مرۆڤایەتى کردوویەتى و بەتایبەتى لە بوارى نووسینى 
مێژووى ئیسالمى و باڵوکردنەوەى ئاین و ڕۆشنفیکرى لە ئیسالمدا. لەو 

کاتەدا، ناوى رابیعە خاتونم بینى، کە دەکاتە خێزانى سوڵتان موزەفەرەدین، 
رێک ئەو قسەیەم هاتەوە یاد کە دەڵێن لە پشت سەرکەوتنى هەر پیاوێکى 

گەورە ، ئافرەتێکى گەورە هەیە .

رابیعە خاتون کچى شا نەجمەدین ئەیوب ئەلشادییە و خوشکى بچوکى 
سوڵتان سەالحەدین ئەیوبییە. لە ساڵى ٥٦٠ هیجرى/ ١١٦٤ میالدى لە 

دیمەشق لەدایکبووە. 

لە ساڵى ٥٨١ هیجری سوڵتان سەالحەدین ئەیوبی، رابیعە خانی خوشکی بە 
میرى گەورەى ئەو زەمانە، میر سەعدەدین مەسعودی  کوڕى موعینەدین 

ئەنەر بەشوو دەدات. ناوبراو یەکێک بووە لە کەسایەتیە گەورەکانى ئەوکات. 
بۆ ماوەیەکى زۆر کورت، پاش ئەوەى میر سەعدەدین مەسعود  کۆچی 

دوایی دەکات، سوڵتان سەالحەدینی ئەیوبی ئاشنایەتى بەهێزى دەبێت لەگەل 
سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو و یەکێک دەبێت لە جەنگاوەر و سەرکردە 
ئازاکانى سوپاکەی. بەهۆی نزیکى و خۆشەویستى بۆ سوڵتانى ئەربیل، 

رابیعە خاتونى پێدەدات و دەبێتە خێزانى سوڵتان موزەفەرەدین.

لە ساڵى ٥٨٥ هیجرى / ١١٨٩ میالدى رابیعە خاتون و سوڵتان موزەفەرەدین 
گۆگبۆرو ژیانی هاوسەرگیری پێکدەهێنن و پەیوەندیەکى زۆر باش و 

ژیانێکى خێزانى خۆشیان دەبێت. هەموو سەرچاوە مێژوویەکان باس لەوە 
دەکەن کە رابیعە خاتون-ى خێزانى سوڵتان موزەفەرەدین زۆر کەیفخۆش بووە 

بە ئاشنایەتى و زەواجى و سەفەرى بۆ هەولێر)ئەربیل( و ژیانى لە قەاڵى 
هەولێر )ئەربیل(. 

لە ساڵى ١١٩٠/٥٨٦ میالدى دوای ئەوەى میر زەینەدین یوسفى کچک 
عەلى براى سوڵتان موزەفەرەدین لە ئەربل کۆچى دوایى دەکات، سوڵتان 

موزەفەرەدین و رابیعە خاتون، هاتوونەتە کوردستانی ئێستا و لە قەاڵى ئەربل 
ژیاون .

رابیعهخاتون،هاوسهریسوڵتانی
)ههولێر)ئهربیل

هەواڵ:زیاعوزێری

عەبدواڵئەحمەد
فۆتۆ:چۆبانتیمور
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دواساتەکانیپیشەیدرووستکردنیمەنجەڵ
کەیەکێکەلەکلتوریتورکمان

بهرزبوونهوهینرخیغازودابهزینینرخیبهنزین

کە ماوەیەکی درێژیان پێویستە بۆ درووستکردن و لەوانەی کە لە زینک 
درووست دەکرێن. ئەم دۆخەش کاریگەری کردووەتە سەر بازاڕی دوکانداران 

و بووەتە هۆی سستبوونی کارەکە.  

جیالەمە ناوبراو ئەوەی خستەڕوو کە بازاڕەکە لەالیەن پارێزگاکە و هەمیش 
لەالیەن حکوومەتی خۆجێیی پشتگوێخراوە، هەروەها ناڕەحەتی خۆشی 
لەوبارەیەوە نیشاندا و راشیگەیاند کە ئەم پیشە کلتورییە هێواش هێواش 
بەرەو لەناو چوون دەچێت، داواکاری خۆی ئاراستەی بەرپرسان کرد کە 

دەست بەم کارە بگرن.

لە کۆتاییدا ئەحمەد بانگەشەی ئەوەی کرد کە پێویستە بەر لە هەموو 
نەتەوەکانی دیکە، نەتەوەی تورکمان دەست بەم کارە بگرێت و بەردەوامی 

پێبدات. چونکە پیشەی درووستکردنی مەنجەڵ مێژوو و کلتوری 
تورکمان-ە.

چاوپێکەوتنمان لەگەڵ دوکاندارەکان ئەنجامدا.
هاوکات چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ ئەحمەد قەزانجی شارەزای ئەم بوارە کە 
لە باوکییەوە بۆی ماوەتەوە و تا ئەمڕۆ درێژەی بە پیشەکە داوە، ئەنجامدا.
ئەحمەد قەزانجی ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم پیشەیە لە باپیرەیەوە بۆ باوکی 

ماوەتەوە و ئێستاش خۆی درێژە بەو کارە دەدات. وەستا ئەحمەدی شارەزا 
لە سااڵنی ٧٠ـەوە دەستی بەو کارە کردووە، ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد 

کە پیشەی درووستکردنی مەنجەڵ یەکێکە لەو الیەنانەی کە کلتوری 
تورکمان ناتوانرێت دەستبەرداری ببێت. دوای کرد کە پێویستە پیشەکە 

بەردەوامی پێ بدرێت. 
لەم رۆژگارەی ئەمڕۆدا وەستایانی ئەم کارە لە دۆخێکی سەخت و دژواردا 
درێژە بەم کارە دەدەن، دوای داگیرکاری ئەمریکا لە ساڵی 2٠٠٣ ناڕەزایی 

لەوە دەردەبڕن کە کارەکانیان بەهایەکی ئەوتۆی نەماوە و زۆر کەمە. 
هاوکات ئەحمەد قەزانجی باسی لەوە کرد کە بەر لە داگیرکردنی عێراق 

پەیوەندییەکان لەگەڵ دەرەوەدا سنووردار بوو، بەم هۆیەوە چەندین کەلوپەلی 
وەک مەنجەڵ، سینی، سوراحی و عەمباری ئاوی لەم بازاڕەدا بەرهەم 

دەهێندران. 
قەزانجی بە ئاماژە دان بەوەی کە ئەم پیشەیە لەمەو بەر ژیان و 

خۆشگوزەرانی سەدەها خەڵکی کەرکوکی بەڕێوەدەبرد، راشیگەیاند کە لە 
رۆژگاری ئەمڕۆدا ژمارەیەکی کەم کەس هەیە بەردەوام بێ لە کارکردن 

لەم بوارەدا.
هەروەها قەزانجی ئەوەشی راگەیاند کە پێشتر نزیکەی ١٠٠ دوکان لەم 

بازارە ئەم پیشەیەی تێدا ئەنجامدەدرا، هەڵبەت ئێستا تەنها چەند دوکانێک 
هەن بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن کە ئەوانیش کارەکانیان زۆر سەخت 

بووە.
ئەحمەد قەزانجی تیشکی خستە سەر ئەوەی کە لە دەرەوەی واڵتانی وەک 
چین، ئێران و تورکیا بەرهەمی درووستکراو لە پالستیک دەهێندرێتە نێو 

عێراق،  دوپاتی کردەوە کە ئەو کااڵیانەی دەستکەوت و تێچووییان کەمە 
و بە درووستکردنی خێرا بەرهەم دەهێنرێت، زیاتر خواستیان لەسەرە لەوانەی 

کەرکوک، وێڕای ئەوەی ناوبانگێکی زۆری لە نەوتە بەنرخەکەی 
دەستکەوتووە، لە الیەکی دیکەشەوە یەکێکە لەو شارە ناسراوانەی 

عێراق کە لە پیشەی دەستی لە پێشەوەیە. هەرچەندە کەمیش بێت لەو 
شارە ژمارەیەک پیشەی دەستی قورس هەن کە کلتورەکانیان تا ئێستا 
بەردەوامی هەیە و کاریان لەسەر دەکرێت. هەندێک لەو پیشانەی کە 

هەردەم لە بەر چاوەکان بوون بریتیبوون لە ئاسنگەری، دارتاشی، پیشەی 
چاککردنەوەی پێست و پیشەی درووستکردنی مەنجەڵ. تورکمانەکان کە 

ئەم پیشانەیان لە باپیرانەوە بۆ نەوەکانیان جێدەهێڵن، هەرچەندە رێژەکەی 
لە ئێستادا کەمیش بووبێتەوە هەوڵدەدەن بەردەوامی پێبدەن. بەهای 

پیشەی درووستکردنی مەنجەڵ لە رووی کلتوری، ئاماژەیە بۆ مێژووی 
کەرکووک و خاوەنێتی راستی پیشەکە.

هەرچەندە لە ئێستادا ژمارەیەکی کەم کەس هەن ئەم پیشە قورسە ئەنجام 
بدەن، لێرەدا ئێمە باس لە پیشەی درووستکردنی مەنجەڵ دەکەین.

بازاڕی درووستکردنی مەنجەڵ دەکەوێتە خوارەوەی قەاڵ کە شوێنەکەی 
لە دڵی کەرکوک دایە و هاوکات لە هەمان ڕیزی بازاری گەورە دایە. 
بازاڕی درووستکردنی مەنجەڵ دوو دەرگای هەیە، یەکێکیان رووی لە 
ڕووباری حەسا سو-ە کە دووچاری وشکە ساڵی و کەمی باران بارین 

بووە، ئەوەی دووەمیان ڕووی کەوتووەتە بەردەم بازاڕی گەورە کە لەالیەن 
خەڵکانی ناوچەکە زۆر سەردانی دەکرێت.

هەروەکو دەزانرێت کە مێژووی قەاڵی کەرکوک بۆ ٣٠٠٠ ساڵ بەر 
له زایین دەگەڕێتەوە، مێژووی بازاڕی درووستکردنی مەنجەڵ-یش 

نزیکە لە قەاڵ و خاوەنی هەمان تەمەنن. بازاڕی ئاسنگەرەکان و بازاری 
درووستکردنی مەنجەڵ و بازاڕەکانی دیکەی دەوروبەری قەاڵکە ئاماژەن 

بۆ ئەوەی کە ناوچەکە ناوەندی بازرگانی ئەو چەرخە بووە. 
بۆ وەرگرتنی زانیاری سەبارەت بە دوا دۆخ و چۆنیەتی پیشەکە 

 کە کۆی گشتی دەکاتە ١٧٠ناوەند. بەپێی ریزبەندەکە بریکارەکان 
بانگهێشتکراون و بەرمیل و لیستەکان کۆکراونەتەوە. بۆیە کارەکە 

پەیوەندی بە ناوچەی هەژار و دەوڵەمەندیەوە نییەو بەو شێوەیە دابەش 
دەکرێن. دابەشکردنی نەوت لەسەر بنەمای گەڕەکەکان نییە بەڵکو 

لەسەر بنکەکانە. بێگومان خەڵکێکی زۆر وەرینەگرتووە چونکە ئەوەندەی 
لەدەستمان هەیە دابەشمان کردووە. بێگومان زۆربەی ناوچەکانی دەورووبەری 
هەولێر وەریانگرتووە بەاڵم لەنێو هەولێر رێژەیەکی کەم دابەشکراوە. تا ئێستا 

بەرنامەکە دیار نییە کە کەی نەوتمان دێتە بەردەست بەاڵم بێگومان تا 
کۆتایی ئەمساڵ دابەشی دەکەین”. 

لەالیەکی دیکەوە ئاری کاکەشین ئاماژەی بەوە کرد کە دابەزینی نرخی 
بەنزین دوای هەوڵی حکوومەتی هەرێم بووە و وتیشی، “حکوومەتی هەرێم و 
پارێزگای هەولێر هەوڵێکی زۆریان داوە بۆ ئەو مەبەستە و ئاسانکارییان بۆ 

بازرگانەکان کردووە تا بتوانن بە ئاسانترین رێگە کێبڕکێ بکەن. بەنزینەکە 
 Crude لەدەرەوە دێت و خاڵێکی دیکەش هەیە کە ئەویش دابەزینی نرخیە
Oilە. کاتێک بازرگانەکان بەنزین دەهێنن، بە نرخێکی هەرزانتر بەدەستیان 

دەکەوێت”. 

دەکرێت و ئەوانی دیکە فەرامۆش کراون. 
بەمەبەستی بەدواداچوونی بابەتەکە پەیەوەندیمان کرد بە ئاری کاکەشین، 

بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی هەولێر. ناوبراو تیشکی خستە سەر 
دابەشکردنی نەوت و وتی، “دابەشکردنی نەوت بەشێوەیەکی گشتی 

دەستیپێکردووە. لە هەولێر نەوت لە دوو زۆن دابەشکراوە، یەکەمیان لە ناوچە 
ساردەکان واتە لە سەالحەدین تاوەکو ناوچەی چۆمان. بێگومان ئەمانە 

لێژنەی تایبەتی خۆیان هەیە و رۆژانە بڕێکی بۆ دەنێردرێت”.
 

لە درێژەی قسەکانیدا بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی
 هەولێر  وتیشی، “ناوچەی دووەمیش شاری 

هەولێر و دەورووبەری دەگرێتەوە.
 ناوەندی ئەم شارە ١٧

 بنکە لەخۆ دەگرێت و بەپێی ریزبەندی کۆمپیوتەری 
هەر بنکەیەک چەند ناوەندێکی 

دابەشکردن لەخۆ دەگرێت

ماوەیەکە نرخی سووتەمەنییەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراق بە گشتی 
و هەولێر)ئەربیل( بەتایبەتی گۆڕانکاری بەرچاوی بەخۆوە بینیوە. نرخی 
غاز بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و بەپێچەوانەشەوە نرخی بەنزین 

دابەزیوە. 

لەالیەکی دیکەوە کێشەی دابەشنەکردنی نەوت لە 
گەڕەکەکانی هەولێر)ئەربیل( باسێکی دیکەی

 سەرزاری هاواڵتییانە. بەوتەی
 ئەوان نەوت تەنها لە گەرەکە

 هەژارەکان دابەش 

هەواڵ:زیاعوزێری

عەبدواڵئەحمەد
فۆتۆ:چۆبانتیمور



٦ئاژانسیمیدیاییتوركمان سێشهممه٢٩یکانوونیدووهمی٢٠١٩

پێویستهتورکمانوکوردهکانرێککهوتنێکی
سیاسیئهنجامبدهن

هەواڵ:زیاعوزێری

هەواڵ:زیاعوزێری
فۆتۆ:عەلیسالم

هیچدیدارێکتانلەگەڵنەجمەدینکەریمئەنجامداوە؟
دوای جیابوونەوەی لە پۆستەکەی، هیچ دیدارێکم لەگەڵ ئەنجام نەداوە. 

ئەو وتانەی کە بەرێز نەجمەدین بە زاری منەوە وتی، من پێشووتر بۆ 
راگەیاندنەکان وتبووم. لە لێدوانەکەم رامگەیاند کە کێشەکانی تورکمان 
بەردەوامە. بۆ نموونە؛ لە باڵەخانەی پارێزگاری کەرکوک 2٦ کارمەند 
هەیە. تەنها ١ کارمەند تورکمانە. گەر پارێزگای کەرکوک دەیەوێت 

ئیدارەکردنی هاوبەش دابمەزرێنێت، پێویستە لە باڵەخانەکەی خۆی 
دەستپێبکات. گەر لە 2٦ کارمەند تەنها یەکێکیان تورکمان بێت، واتە 

هەر خۆی باوەڕی بە ئیدارەکردنی هاوبەش نییە. لەهەمان کاتدا ژمارەی 
کوردیش بەبەراورد لەگەڵ سەردەمی نەجمەدین کەریم کەمترە. کاری 
پارێزگاری نەجمەدین کەریم زۆر جیاوازبوو، دووبارە ژمارەی تورکمان 

کەمبوو. ئەمە شتێکی راست نییە. 

“پێویستهتورکمانوکوردهکانرێککهوتنێکیسیاسی
ئهنجامبدهن”

دەمانەوێت سیستەمی ئیدارەکردنی خۆمان لەسەر بنەمای لەسەدا ٣2  
دابمەزرێنین. کەرکوک زۆر ماندوو بووە. حکوومەتەکان لەسەر بنەمای 
خزمەتگوزاریی دادەمەزرێت، بەاڵم کەرکوک جگە لە چەند کۆاڵنێک 

و شەقامێک لە گوندێکی کاوڵکراو دەچێت و شوێنێک نییە بۆ ژیان. 
هەموو شتێک لە کار کەوتووە. پێویستە لە یەکەم هەنگاو ئەمن و ئاسایش 
بپارێزرێت. لەهەمان کاتدا دەمانەوێت پۆستی پارێزگار بە خول بێت، واتە 2 
ساڵ بۆ تورکمان، 2 ساڵ بۆ کورد، 2 ساڵ بۆ عەرەب. ئێمە دژی کورد و 
عەرەب نین. بەاڵم پێویستە رێککەوتنێکی سیاسی لەنێوان تورکمان و کورد 

بکرێت. 

لەئێستادا پارتە کوردییەکان لەنێو ئاڵۆزی ناوخۆییدان. پارتی دیموکراتی 
کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کێشەی ناوخۆییان هەیە. 

پارتە کوردییەکانی دیکەش بەهەمان شێوە و هیچ چااڵکییەکیان نییە. 
پێویستە کوردەکان گۆڕەپانی سیاسی خۆیان رێکبخەن. کاتێک سەردانی 
شاری هەولێر)ئەربیل(م کرد، لەگەڵ کەماڵ کەرکوکی کۆبوومەوە و پێم 
راگەیاند کە دەمانەوێت ئەوان لە کەرکوک ببینین. بەهۆی ئەوەی پارتی 
لە کەرکوک بوونی نییە، ناتوانین لەگەڵ پارتە کوردییەکان رێکبکەوین. 

کاتێک کوردەکان دەگەنە رێککەوتن، پێویستە پارتی و یەکێتی لەو 
رێککەوتنە هەبن. ئەو دیدار و کۆبوونەوانەی ئێمە دەچێتە قاڵبی پەیوەندی 
دوو قۆڵی. پێویستە تورکمان لەگەڵ ئەم دوو پارتە سیاسییە رێکبکەوێت. 
لە ئێستادا تورکمان لە کەرکوک خاوەنی ٥ پارتی سیاسییە. کوردیش ٥ 
بۆ ٦ پارتی سیاسی هەیە لەو شارە. پێویستە کۆمیسیۆنێک دابمەزرێنین. 

عەرەب لە کەرکوک خاوەن ٥ بۆ ٦ پارتی سیاسین. پێویستە ئەوانیش 
بەهەمان شێوە کۆمیسیۆنێک دابمەزرێنن. دوای دامەزراندنیان، پێویستە 

پابەند نەبوون بە نەخشەرێگا و ئایدۆلۆجیای سەرۆکی پارتەکەیان لە شاری 
کەرکوک. لێرەدا دەمەوێت ئەوە ڕابگەیەنم کە کوردەکان برای ئێمەن. 
خاوەنی چەندین بەهای هاوبەشین. بەشێکی زۆری خێزانەکانی شاری 

کەرکوک لە الیەکەوە تورکمانن و لە لەالیەکی دیکەشەوە کوردن. من 
لە خێزانی خۆشم خزمی کوردم هەیە. بەهەمان شێوە لە نێو کوردەکانیش 

تورکمان هەیە. تاڵەبانی هەمیشە دەیوت، “دایکم تورکمانە”. 

“زۆرێکلەوزەویانەیکەپێشێلکاریلەسەرکراوەهی
تورکمانەکانە”

لە کەرکوک بەناوی کوردایەتییەوە بارزگانی کرا. لە راستیدا کۆمەڵێک 
کێشەیان هەیە، بەاڵم ئەو گرووپەی کە باسم کرد هەمیشە کوردایەتییان 

بەخێوکرد. لەبەرامبەر ئەمەشدا نەیانتوانی یەکسان بن بەرامبەر بە خەڵک 
و خزمەتی خەڵکەکەمان بکەن. هەمیشە کاریان کرد بۆ بەهێزکردنی 
کورسیی خۆیان. گەر سەیر بکەن لە ئان و ساتێکدا شاریان چۆڵکرد 
و هاوواڵتییانی کوردی شارەکەش بەو شێوەیە مانەوە. خۆشبەختانە لە 

کەرکوک لەرووی کۆمەاڵیەتییەوە پەیوەندییەکی بەهێز و بناغەیەکی باش 
هەیە. دوای ئەو رووداوانە، خەڵک رووبەڕووی یەکتر نەبوونەوە. نە کورد، 
نە تورکمان و نە عەرەب رووبەڕووی یەکتر نەبوونەوە و هیچ پێکدادانێک 

رووینەدا. لە راستیدا کێشەی ئێمە لەڕووی کۆمەاڵیەتییەوە نییە، بەڵکو 
لە سیاسەتە. تورکمان چەند کێشەیەکی هەیە کە لە رابردووەوە بۆی 

ماوەتەوە.  ئەو کێشانە لە سەردەمی سەددام دەستیپێکرد و تاوەکو سەردەمی 
ئەمریکییەکانیش بەردەوام بوو. لە ئێستادا ئیدارەی کەرکوک ناتوانێت 

کارەبا و خزمەتگوزاری بۆ خەڵک دابین بکات. کێشە و پێشێلکارییەکانی 
زەوی کە لەسەردەمی نەجمەدین کەریم هەبوو، لە ئێستادا بەهەمان شێوە 
بەردەوامە. ئەوکات پێشێلکارییەکان لەژێر چاودێری پارتە کوردییەکان 

دەکرا، ئێستاش لەژێر چاودێری چەند بەرپرسێکی عەرەب دەکرێت. 
زۆربەی هەرە زۆری ئەو زەوییانەی کە پێشێلکاری لەسەر دەکرێت، هی 

تورکمانەکانە. 

“دەمانەوێتهاوبەشبینلەئیدارەکردنیشاریکەرکوک”

“گەرپارێزگایکەرکوکدەیەوێتئیدارەکردنی
هاوبەشدابمەزرێنێت،پێویستەلەباڵەخانەکەیخۆی

دەستپێبکات”

پارێزگاریپێشوویکەرکوک،نەجمەدینکەریملەمیانی
بەشداریکردنیلەپرۆگرامێکیتەلەفزیۆنیدارایگەیاند
کەتورکمانلەشاریکەرکوکلەدۆخێکینالەباردایە،

ریاز ساری کەهیە، سەرۆکی پارتی تورکمەن ئیللی دەربارەی دواهەمین 
دۆخی شاری کەرکوک و سیستەمی لەسەدا ٣2 داواکاری تورکمان بۆ 

بەشداربوون لە دەسەاڵتی خۆجێیی شاری کەرکوک و چەند پرسێکی 
دیکە، وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە. 

“بەداخەوەئیدارەیکەرکوکالیەنگریکرد”
لەڕوانگەیتورکمانەوەشاریکەرکوکلەچدۆخێکدایە؟

دوای هاتنی هێزەکانی ئەمریکا لەدوای ساڵی 2٠٠٣، ئیدارەی کەرکوک 
درا بە برا کوردەکان. بەر لەو بەروارە کورد لەو شارە نەیتوانیبوو کۆنتڕۆڵی 

شارەکە بگرێتە دەست بەاڵم دوای ساڵی 2٠٠٣ ئەمەیان روویدا. بەداخەوە 
ئیدارەی کەرکوک لەو شارە الیەنگیری کرد. ئەوانەی نزیکی خۆیان 

بوون، پۆست و پلەی بااڵیان پێدرا بەاڵم تورکمانەکان پشتگوێ خران. لە 
بنەڕەتدا تورکمانەکان لەکاتی خۆی رووبەڕووی چەندین فشار ببوونەوە، 

واتە لە سەردەمی سەددام-یش بەهەمان شێوە تورکمان لە ئیدارەکردنی ئەو 
شارە دوورخرابووەوە. دوای رووخانی سەددام لە ساڵی 2٠٠٣، هیوایەکمان بۆ 

درووستبوو ئاخۆ ئێمەش دەتوانین بەشداری بکەین لە ئیدارەکردنی شاری 
کەرکوک و بەشدار دەبین لە بەرێوەبردنی شارەکە. لەهەمان کاتدا لەسەر 

خاکی خۆمان خاوەن قسە دەبین، چونکە کەرکوک خاوەن خاسیەتی 
تورکمانییە. بەالیەنی کەمەوە وای بۆ دەچووین کە تورکمان ببێت بە 

هاوبەش لە ئیدارەکردنی شارەکە، بەاڵم ئەمریکا ئەنجوومەنی پارێزگا و 
پارێزگاری دا بە برا کوردەکان، هەربۆیە ئیدارەکردنی شارەکە کەوتە دەست 

ئەوان. 

“لەوماوانەیدوایداکەکەرکوکلەژێردەستیکوردەکان
بوو،رووبەڕوویچەتەگەرییبووەوە” 

ئەو سەردەمە کاردانەوەیەکی جددیمان دەرنەخست، بەاڵم لەرووی 
ئیدارەکردنەوە شکستیان هێنا و بەردەوام بوون لە ناعەداڵەتییەکانی سەردەمی 

سەددام. سەرەڕای ئەمە، ناعەداڵەتی دیکەش پەیابوو. بەالیەنی کەمەوە 
لە سەردەمی سەددام دۆخەکە سەقامگیر بوو، وایە لەرووی سیاسەتەوە 
دووبارە ناعەداڵەتی هەبوو، بەاڵم کاتێک هاوواڵتییەکە دەچووە دەرەوە، 

رووبەڕووی چەتەکان نەدەبووەوە. لەو ماوانەی دوایدا کە کەرکوک لەژێر 
دەستی کوردەکان بوو، رووبەڕووی چەتەگەری جددی بووەوە. لەهەمان 

کاتدا پارتە سیاسییە کوردەکان پابەند نەدەبوون بە بڕیاری ناوەندی گشتی 
حیزبەکانیان. بۆ نموونە، سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری 

کەرکوک هاوتەریب نەبوو لەگەڵ سیاسەتی حیزبەکەی لە سلێمانی. 
کاتێک لەگەڵ تاڵەبانی کۆبووینەوە، بۆمان دەرکەوت کە ئەو بە چاوێکی 

ئەرێنی سەیری تورکمان دەکات. بەهەمان شێوە لە سلێمانی ژمارەیەکی 
زۆر لە سەرکردەکانی یەکێتی بە هاوبەشبوونی تورکمان رازیبوون.  بەاڵم 
لە کەرکوک گرووپێکی دیاریکراو خێر و بێری شارەکەیان خستبووە سەر 

خۆیان و تورکمانیان بەالوەنابوو. ماوە ماوە بەرێگەی چەتەکانەوە هەرەشەیان 
لە بەرپرسە پلە بااڵکانی تورکمان دەکرد و رووبەڕووی ئەشکەنجە دەبوونەوە. 

لەهەمان کاتدا کۆمەڵێک هاوواڵتی تورکمانیان کوشت. هەندێکیان بە 
زەبری پارە بەردا و بە شێوەیەکی گشتی پارێزگارییان لە خەڵک نەکرد. 

“هەڵسانبەکوشتنیبەرپرسەکانمانبۆئەوەیرێگەی
دامەزراندنیکەسانیدیکەلەوپۆستانەبکرێتەوە”

ئیدارەی شار چاوپۆشی لە چەتەکان کرد و  ئەو چەتانەی دامەزراندبوون 
بۆ ئەوەی رووبەڕووی تورکمان ببنەوە و هێرشیان بکەنەسەر. گەر سەیر 

بکەن، ئەوانەی کە رفێنران، بازرگانی عەرەب و کورد نەبوون، لەبەرامبەر 
ئەمەدا ژمارەیەکی زۆر بازرگانی تورکمان رفێندران. دەمەوێت بە روونی 

ڕابگەیەنم کە ئیدارەی شار چاوپۆشی کرد. هیچکام لە تاوانبارەکان 
دەستبەسەر نەکران، هەڵسان بە کوشتنی بەرپرسەکانمان بۆ ئەوەی رێگەی 

دامەزراندنی کەسانی دیکە لەو پۆستانە بکرێتەوە. بە گشتی پارتی 
دیموکراتی کوردستان لە کەرکوک خاوەن دەسەاڵت نەبوو لە ئیدارەکردنی 
شار. بۆیە لە حکوومەتی خۆجێیی شاری کەرکوکیش بوونیان زۆر نەبوو. 

لەمیانی بەردەوامبوونی ئەو کێشانە، پەیوەندییمان بە یەکێتی کرد و 
پێیانمان راگەیاند کە ئیدارەی کەرکوک لەسەر بنەمای لەسەدا ٣2 دابەش 
بکەین و ئیدارەکردنێکی هاوبەش دابمەزرێنین. جەالل تاڵەبانی کاتی خۆی 
هەمان شتی دەویست. ئەندامانی پارتەکەی تاڵەبانی لە شاری کەرکوک 
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لەالیەن تورکمان و کورد و عەرەب کەسێکی پەسەندە و ماوەیەک بەر لە 
ئێستا رایگەیاند گەر ئەو کاندید بێت، تورکمان کێ کاندید دەکات، پێمان 
راگەیاند کە ئێمە کاندیدمان نابێت و پشتگیری لە عەبدولرەحمان مستەفا 

دەکەین. لە بابەتی هەڵبژاردنی پارێزگار، کەسەکان زۆر گرنگن. نەجمەدین 
کەریم لە سەرەتا باشبوو بەاڵم دواتر  بە کاریگەریی گروپی دەورووبەری 

هەموو شتێکیان خستە ژێر رکێفی خۆیان. ئێمە تەنها دەمانەوێت یاسا 
سەروەربێت و بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. 

پارێزگار لە بنەرەتدا تەنها فەرمانبەرێکی خزمەتگوزارییە و خزمەتی 
شارەکە دەکات. بێگومان ئەمە بەتەنها لەگەڵ یەکێتی نابێت. پێویستە 

پارتیش بێتە گۆڕەپان. لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک پارتی 
ئەندامی زیاتری هەیە، بەاڵم لەرووی رێکخراوییەوە یەکێتی کاریگەرترە و 
دۆخەکە وەکو هی ئەنجوومەن نییە. دەتوانین لەگەڵیان دابنیشین و دووبارە 
ئەنجوومەنی پارێزگا کارا بکەینەوە. لە بابەتی پارێزگاریشەوە دەمانەوێت 

بکرێتە خولی دوو ساڵە و لەو خولەشدا یەکەم جار تورکمان پۆستەکە 
وەرگرێت چونکە لە رابردوو کورد و عەرەبمان تاقیکردووە. لە ئێستادا پارتە 
کوردییەکان ئامادە نین لەگەڵ یەک دابنیشن. لە سەرەتادا دەبێت لەگەڵ 
یەک دابنیشن و لێژنە پێکبهێنن. لە تورکمان و عەرەبیش بەهەمان شێوە. 

لەراستیدا ئێمە دەتوانین لە بابەتی یاسای هەڵبژاردنیشەوە چەند رێککەوتن و 
لەیەکتێگەیشتن واژووبکەین، چونکە یاسای ئێستا کێشەی هەیە. دەتوانین 
بیکەین بە دوو لیست و بەو شێوەیەش هەموو الیەنەکان بەشداری لەو دوو 
لیستە دەکەن. کامە لیست سەرکەوێت، هیچ الیەنێک ناتوانێت نارەزایی 

دەڕببڕێت، چونکە لیستەکان هی هەموومان دەبێت.

کارکردن بە گرووپ لە بەرێز نەجمەدین کەریم نەبوو. هەموو کاتێک 
دەیویست بە تەنها کار بکات. گەر بە شێوەیەکی باش کاری بکردبایە، 

دەیتوانی بەشێک لە کوردەکان رازی بکات. لێرەدا دەمەوێت ئەوە رابگەیەنم، 
بەرێز نەجمەدین کەریم یاخود هەر پارتێکی سیاسی کوردی بیەوێت پرۆژەی 
بەهەرێم کردنی کەرکوک بەکار بخات، ئێمە ئامادەین لەگەڵیان دابنیشین. 

“پرۆژەیبەهەرێمکردنیکەرکوکلەالیەنتورکمانەوە
پێشکەشکرا،لەراستیدالەالیەنپارتەکەیئێمەوە

ئامادەکرا”

بێالیەنیاخودلەیەکێتیبوونیپارێزگاریکەرکوک
لەالیەنپارتیدیموکراتیکوردستانویەکێتینیشتیمانی
کوردستانگفتوگۆیلەسەردەکرێت.بەبۆچوونیئێوە

کامەیانبۆتورکمانباشە؟
لە کەرکوک کێشەی پێكهاتەیی هەیە. عەرەب بۆ ماوەی چەندین ساڵ 
پۆستی پارێزگارییان بەڕێوەبردووە. ئێستاش پارێزگار لە نەتەوەی عەرەبە. 
بەر لە ئێستا کوردەکان بۆ ماوەی ١٣-١٤ ساڵ ئەو پۆستەیان بەڕێوەبرد. 

بۆیە دەمانەوێت بۆ ماوەی 2 ساڵ پۆستەکە بە تورکمان بدرێت. وەرن با لە 
سەرەتادا رێککەوتنێکی سیاسی ئەنجام بدەین. پێویستە ئەو کەسەی کە 
بۆ پۆستی پارێزگای کەرکوک کاندید دەکرێت، کەسێکی پەسەند بێت 

لەالیەن کورد و عەرەب. بەهەمان شێوە پێویستە کاندیدی کوردیش پەسەند 
بێت لەالیەن تورکمان و عەرەبەوە. ئێمە پارتەکان رەت ناکەینەوە، واتە پارتی، 
یاخود یەکێتی و دەتوانێت بێالیەنیش بێت. بەاڵم پێویستە ئەو کەسەی دەبێتە 

پارێزگار، روحیەتی کەرکوک لەخۆ بگرێت و بەالیەنی کەمەوە ٣ زمان 
بزانێت و خەڵکی ناوەندی شاری کەرکوک بێت. عەبدولرەحمان مستەفا، 
پارێزگاری پێشووی کەرکوک تاکو ئێستا لەالیەن خەڵکەوە خۆشەویستە. 

هەر سێ الیەنەکە بگەنە رێککەوتنی سیاسی. پێویستە ئەو رێککەوتنە 
ئەرک بە پارێزگا و ئەنجوومەنی پارێزگا بدات. لە کەرکوک ئەنجوومەنی 
پارێزگا هەیە بەاڵم لە ١٠ ساڵی رابردوودا نەیتوانیوە ١٠ کۆبوونەوە ئەنجام 

بدات. دوای جیابوونەوەی حەسەن توران، ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک 
لە ٥ ساڵی رابردوو نەیتوانی شتێک بکات. لەئێستادا ئەنجوومەن ئیفلیج 

کراوە و سەرۆکەکەشی لێرە نییە. بڕیاری دادگا دەرچووە بەاڵم نازانم 
سکااڵکەی بردووەتەوە یاخود نا. پێویستە دووبارە ئەنجوومەن کارا بکرێتەوە. 
دواتر لەژێر فرمانی ئەنجوومەن، پارێزگایەک بۆ کەرکوک دەستبەکاربێت. 

“تاکەچارەسەرپرۆژەیهەرێمیکەرکوکە”
بەرێز نەجمەدین کەریم وەکو دیکتاتۆر بڕیاری دەردەکردن. ئەنجوومەنی 
پارێزگای پشتگوێ خستبوو. دواتر کەوتە ژێر بەرپرسیارییەتی زۆر  و 

لەهەمان کاتدا نەیتوانی خزمەتێکی باش بە کەرکوک بگەیەنێت. لەکاتی 
دەستبەکاربوونی من وەکو کەسی خۆم زۆر ئومێدم پێی هەبوو کە بتوانێت 

کێشەکان چارەسەر بکات. ئەویش بەهەمان شێوە بیری لە “هەرێمی 
کەرکوک” دەکردەوە. کاتی خۆی چەندین دیدارم لەگەڵ ئەنجامداوە و 

پێم راگەیاندبوو کە پرۆژەی “هەرێمی کەرکوک” جێبەجێ بکات، چونکە 
ئەمەیان تاکە چارەسەرە. کەرکوک ناتوانێت وەکو پارێزگا گەشە بکات. 

ئێمە پێشووتر رامانگەیاند، “وەرن با پێکەوە لەسەر بنەمای لەسەدا ٣2 
هەرێمێک پێکبهێنین و پۆستی سەرۆکایەتی هەرێمەکەش بە خول بۆ 2 
ساڵ جارێک لەسەر تورکمان و کورد و عەرەب دابەش بکەین”. بێگومان 
پۆستی سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکوەزیران بە هەمان شێوە دەبێت دابەشی 
بکەین. بەڕێز نەجمەدین پشتگیری ئەم بیرۆکەیەی دەکرد و لەو بارەیەوە 

چەند کۆنفرانسی رۆژنامەوانیشی سازکرد. لە دواهەمینیشیان ویستی خۆی 
بۆ پێکهینانی هەرێمی کەرکوک راگەیاند. لەو ماوەیەدا پارتە کوردییەکان 
فشاریان خستە سەر بەڕێز نەجمەدین کەریم و زۆرترینیشیان لەالیەن یەکێتی 
نیشتیمانییەوە بوو. دوای فشاری قورس، بەرێز نەجمەدین کەریم هەنگاوی 
بۆ دواوە نا و پاشگەزبووەوە. بەداخەوە نەیتوانی بە شێوەیەکی باش پرۆژەکە 

شیبکاتەوە و رووبەڕووی فشارێکی زۆر بووەوە. لەهەمان کاتدا هەستی 

لەبارەی پرۆژەکانیان بۆ سەر مەزارگەی یونس پێغەمبەر، ئەسمەر 
ئاماژەی بەوە کرد کە بڕیاریان نەداوە هیچ شتێک لەوێ بکەن و 

هۆکارەکەشی بەو شێوەیە شیکردەوە، “بەڕێوەبەری ئاسەواری موسڵ 
مۆڵەتی بە زانکۆی هایدەلبێرگ-ی ئەڵمانی داوە بۆ لێکۆڵینەوە 

و هەڵکەندن. ئەوان پێمانیان راگەیاند کە تا کارەکانیان تەواو 
نەکەن ناتوانین هیچ شتێک لەوێ ئەنجام بدەین. بۆیە لە ئێستادا 

چاوەڕوانین”. 

“شوێنی مەزارگەی یونس پێغەمبەر ناوەندی ئاشوورییەکان بووە و 
بەو هۆیەشەوە داعش لەوی بەدوای خەزێنە گەڕاوە”

هاوکات جونەید ئەسمەر تیشکی خستە سەر ئەوەی کە شوێنی 
ئێستای یونس پێغەمبەر ناوندی ئاشوورییەکان بووە و هەر بۆیە 

داعش چەندین تونێلی هەڵکەندووە و بەدوای خەزێنە گەڕاوە، ناوبراو 
دەشلێت، “بۆیە ئێمە تاوەکو ئێستا بڕیارمان نەداوە کار دەکەین یاخود 

نا و هیچ پرۆگرامێکمان ئامادە نەکردووە”. 

جونەید ئەسمەر، بەڕێوەبەری رێکخستنی پەیوەندییەکانی ئاژانسی 
هاریکاری و رێکخستنی تورکی لە عێراق ئاماژەی بەوە کرد 

کە دیدارەکانیان لەگەڵ وەقفی سونی عێراق بەردەوامە و وتیشی، 
“دەمانەوێت لەوێ کارێک بکەین و بیخەینە نێو پرۆگرامی خۆمان 

بەاڵم لە ئێستادا ناتوانین هیچ شتێک بکەین. تا ئێستا بڕیار 
نەدراوە، بەاڵم لە پیالندایە. واتە بە کورتی دەتوانم ئەوە رابگەیەنم 

کە دیدارەکانمان لەگەڵ وەقفی سونی بۆ نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی 
عوسمانییەکان بەردەوامە”. 

دەکرێت”. 
لەالیەکی دیکەوە ئەو بەرپرسەی ئاژانسی تیکا وتی، “دەرگای 

چوونە ژوورەوەی مەزارگەکە کاتی خۆی لەالیەن سەددامەوە 
لێکراوەتەوە و خۆی دەرگایەکی بۆ درووست کردووە”، ناوبراو 

رایگەیاند کە ئەو دەرگایانەش لەسەر شێوەی رەسەنی خۆیان درووست 
دەکرێنەوە. 

“بڕیار وایە کارەکانمان لە مانگی نیسان یاخود ئایار تەواو بکەین” 

ناوبراو لەبارەی دووبارە نۆژەنکردنەوەوە ئاماژەی بەوە کرد کە 
نەقاشەکان لە تورکیاوە هاتوون و وتیشی، “ئەوان بەشی ناوەوەی 

گومبەتەکە نۆژەن دەکەنەوە. چەند 
کارێکی جوان ئەنجام دەدرێت. بڕیار 

وایە کارەکانمان لە مانگی نیسان 
یاخود ئایار تەواو بکەین”. 

لەالیەکی دیکەوە بەڕێوەبەری 
رێکخستنی پەیوەندییەکانی 

ئاژانسی هاریکاری و رێکخستنی 
تورکی لە عێراق ئاماژەی بەوە 
کرد کە عەبدولەتیف هومەیم، 
سەرۆکی دیوانی وەقفی سونە 
داوایانی لێکردوون مەزارگەی 

یونس پێغەمبەر-یش نۆژەن بکەنەوە 
و رایگەیاند، “لەوێ کارەکە ٣ 

بەشە، یەکەمیان مەزاری سەرەکی 
یونس پێغەمبەرە لە بەشی 
خوارەوەی مەزارگەکەیە. 

پێویستە مەزارێکی 
سیمبوڵی لە بەشی سەرەوە 
درووست بکرێت. دووەمیان، 

لە کۆن مزگەوتێک 
هەبووە لەوی کە لەالیەن 

عوسمانییەکانەوە 
درووستکراوە، پێویستە ئەو 
بەشەی نۆژەن بکرێتەوە، 
سێیەمیشیان، لە هەمان 
شوێن مزگەوتێک هەیە 
کە لەسەردەمی سەدام 
درووستکراوە. داعش 
ئەویشی رووخاندووە”. 

بەڕێوەبەری رێکخستنی پەیوەندییەکانی ئاژانسی هاریکاری و 
رێکخستنی تورکی لە عێراق جونەید ئەسمەر ئاماژەی بەوە کرد کە 
بەردەوامن لە پرۆژەی عەبدولقادر گەیالنی لە بەغداد بەاڵم بەهۆی 

هەڵکەندنەوە هیچ پرۆژەیەکیان بۆ مەزارگەی یونس پێغەمبەر 
دەستپێنەکردووە. 

“گومبەتی مەزارگەکە کە لەالیەن ئەندازیار سینانەوە درووستکراوە، 
وەکو شێوەی ئۆرجیناڵی خۆی نۆژەن دەکرێتەوە”

ئەسمەر تیشکی خستە سەر پرۆژەی مەزارگەی عەبدولقادر گەیالنی 
لە بەغداد و بە تەبا-ی وت، “ئەم پرۆژەیە بە چوار قۆناغ ئەنجام 
دەدرێت. یەکەمیان گومبەتی سپی سەر مەزارگەکە کە لەالیەن 
ئەندازیار سینان-ەوە درووستکراوە، لەسەر شێوەی ئۆرجیناڵی خۆی 
درووست دەکرێتەوە. واتە گومبەتەکە بە کەرپووچی سیرامیکی 
دادەپۆشینەوە و کەرپووچی تێدا بەکار دەهێنین. دووەمیان چەند 

خێراوێک )بۆ خواردنەوە( درووست دەکەین. لە ئیستانبوڵ کۆشکی 
یڵدز هەیە کە هی عەبدوڵحەمیدی دووەمە، لەو کۆشکەدا نافورەی 

حەمیدیە هەیە. هەمان نافورە لە مەزارگەی عەبدولقادر گەیالنی 
درووست دەکەین. لەهەمان کاتدا خێراوێکیش لە دووەمین دەرگای 

چوونە ژوورەوە دەکەین”.  

جونەید ئەسمەر رایگەیاند کە هەردوو دەرگای چوونە ژوورەوەی 
سەردەمی سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەم وەکو خۆی نۆژەن دەکرێتەوە 

و وتیشی، “لە ناوەوەی مەزارگەکە لە بەشی مەزهەبی حەنەفی 
مزگەوتێک هەیە. دیکۆری ناوەوەی مزگەوتەکەمان گرتۆتە ئەستۆ 
و بەردەوامین لە کارکردن. لەهەمان کاتدا میحراب و میمبەریشی بۆ 

تیکاوردبینیلەمەزارگەییونسپێغەمبەرئەنجامدا

دەتوانیت تەواوی ریپۆرتاژەکە لە ماڵپەری 
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ناتوانین ئامێرەکە بەکاربخەین”. 

کردنەوەی رادیۆ و کەناڵی تەلەفزیۆنی بەپێی رێنماییەکان کارێکی ئەستەم 
نییە. لەو بارەیەوە بەڕێوەبەری گشتی رۆشنبیری و چاپ و باڵوكردنەوه 
رایگەیاند، “هیچ گیروگرفتێک لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیرییەوە نییە. 

رێکارەکان بریتین لە؛ پێشکەشکردنی داوایەک وەکو کەس یاخود کۆمپانیا 
بۆ کردنەوەی کەناڵ. لەسەرەتادا دەبێت ئەو کەسە کە داوایەک ئاراستە 

دەکات، پێویستە دانیشتووی هەرێمی کوردستان بێت. لەهەمان کاتدا نابێت 
تەمەنی لە 2٥ ساڵ کەمتر بێت. گەر خاوەن رەگەزنامەی بیانی بێت، 

یاخود کۆمپانیایەکی بیانی بێت دەبێت مۆڵەت پێدراو بێت و کەسەکەش 
ناسنامەی نیشتەجێبوونی )ئیقامە( هەبێت و  لە شەش مانگ کەمتر 

نەبێت. بەو شێوەیە دەتوانێت داواکاری پێشکەش بکات. خاڵێکی دیکە هەیە 
دەبێت رەچاو بکرێت، ئەویش نابێت بەڕێوەبەری کەناڵەکە بەالیەنی کەمەوە 

٥ ساڵ کاری راگەیاندنی کردبێت”. 

لە ماددەی سێیەمی رێنمایی ژمارە ١ی ساڵی 2٠١٤دا ئاماژە بە میکانیزم 
و مەرجەکانی وەرگرتنی مۆڵەت دراوە و تێیدا ئاماژە بەوە دراوە کە وەزارەتی 
رۆشنبیری و الوان بەرپرسە لە بەخشینی مۆڵەتی کارکردنی میدیای بینراو 
و بیسترا لە هەرێمی کوردستانی عێراق بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ 

وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن. 

الیەنانە کە تێچووەکەی لە ئەستۆی خۆیان دەگرن. بەاڵم لەئێستادا بەشێکی 
زۆر لە زنجیرە دراماکان لە زمانەکانی دیکەوە بۆ کوردی وەرگێردراون و 

بێ ئەوەی ئاماژە بە مافی پارێزراوبوونیان بدەن. 

لەوبارەیەوە بەڕێوەبەری گشتی رۆشنبیری و چاپ و باڵوكردنەوه له وەزارەتی 
رۆشنبیری و الوانی هەرێمی كوردستانی عێراق وتی، “پەخشکردنی زنجیرە 
دراما و پرۆگرامەکان بە یاسای رێکخراوە و مافی پارێزراوە. تاوەکو ئەمرۆ 

تەنها حاڵەتێک هەیە ئەویش کۆمپانیایەک هاتووە و سکااڵی لەسەر 
الیەنی بەرامبەر تۆمار کردووە، ئێـمەش وەکو بەڕێوەبەرایەتی پشتگیریمان 

لێکردووە بۆ دادگا کە ئەم الیەنە مافی پێشێڵکراوە. کۆمپانیایەکی بیانی 
بوو”.

 
سەرەڕای بوونی ئەو هەموو کەناڵە، هەمیشە رەخنە لە پێنەدانی مۆڵەتی 

کردنەوەی کەناڵ یاخود رادیۆ دەگیرێت، ئەو بەرێوەبەرە گشتییە سەبارەت بەم 
بابەتە رایگەیاند، “ئەم بابەتە پەیوەندی بە وەزارەتی رۆشنبیرییەوە نییە. تاکە 

رێگە کە مۆڵەتی کەناڵەکان دوادەخات، وەرگرتنی رەزامەندنی وەزارەتی 
ناوخۆیە. نووسراومان هەیە ساڵێک بۆ دوو ساڵە تاوەکو ئێستا وەاڵمەکەی 

بۆمان نەگەڕاوەتەوە. سەرەڕای ئەمە لە رێنماییەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
راگەیاندن و چاپ و باڵوکردنەوە تێیدا ئاماژە بەوە دراوە کە دەبێت لەماوەی 

٦٠ رۆژ پێویستە وەزارەتی ناوخۆ بە ئەرێنی یاخود نەرێنی وەاڵم بداتەوە”.

لە واڵتانی دەرەوە سیستەمی سانسۆر هەیە کە کەناڵەکان ناتوانن چەند 
بنەماو یاسایەک پێشێڵ بکەن. لە رێنمایی ژمارە ١ی ساڵی 2٠١٤دا 
ئاماژە بەوە دراوە کە بەشێکی تایبەت هەیە بەناوی )مۆنیتەرینگ( لە 

بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەیاندنی سەر بە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن  
بەدواداچوون بۆ کەناڵەکان و دەزگاکانی بینراو و بیستراو دەکات. محەمەد 

گەردی ئاماژەی بە تەشهیکردن و سانسۆر دا و وتی، “هیچ ئامێرێکمان 
نییە لەکاتی پەخشی راستەوخۆدا سانسۆر بخاتە سەر وشە نەشیاوەکان. 
بەاڵم بەپێی رێنماییەکانمان ، هەرکەسێک شتێکی نەشیاو لەو بابەتانە 

بەخش بکات، سکااڵی لەسەر تۆمار دەکرێت و کەناڵەکە سزادەدەین 
و پەخشەکەشی رادەگرین. بۆ چاودێریکردنیش ئامێرێکمان هەیە کە 

لە توانایدایە ١٠٠ کەناڵ تۆمار بکات و چاودێری دەکات. لە ماوەی 
مانگێکدا دەتوانیت دووبارەی بکەیتەوە. بەاڵم بەهۆی نەبوونی کارەباوە 

کەناڵە بیستراو و بینراوەکان بوونەتە وێستگەیەکی گرنگ لە ژیانمان 
و سەرەڕای بەرباڵوەبوونی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، سەنگی خۆیان وەکو 

جارانیش نەبێت هەر ماوە و خاوەنی بینەرێکی زۆرن. 

لە سێکتەری راگەیاندن لە هەرێمی کوردستانی عێراق وەکو سێکتەرەکانی 
دیکە خاوەن توانای زیاد لە پێویستین. بەپێی دواهەمین ئامار لە هەرێم زیاتر 

لە ١2٠ کەناڵی لۆکاڵیمان هەیە. ژمارەی رادیۆ و کەناڵە سەتەالیتەکان 
وەکو لەسەرەوە ئاماژەی پێدراوە، لە پێویست زیاترن. 

لەو بارەیەوە محەمەد گەردی، بەڕێوەبەری گشتی رۆشنبیری و چاپ 
و باڵوكردنەوه له وەزارەتی رۆشنبیری و الوانی هەرێمی كوردستانی 

عێراق تیشکی خستە سەر ژمارەی کەناڵە بیستراو و بینراوەکان و وتی، 
“بەهۆی بابەتی ئازادی راگەیاندن و ڕادەربرین لە هەرێمی کوردستان، 

ژمارەیەکی زۆر کەناڵی بیستراو و بینراومان هەیە. لە هەرێمی کوردستاندا 
٤٠ کەناڵی ئاسمانی و ١22 کەناڵی لۆکاڵی و زیاتر لە ١٦٠ رادیۆمان 
هەیە. گەر بەراورد بکەین لەگەڵ عێراق بە گشتی و واڵتانی دەورووبەر، 

ژمارەکە ئێجگار زۆرە، بەاڵم بەهۆی ئازادی راگەیاندن، هیچ رێگرێک و 
سانسۆرێک نییە لەبەردەم کردنەوەی کەناڵی بیستراو و بینراودا”. 

لەبارەی زۆری کەناڵەکان و نەبوونی فریکوێنسی پێویست و کێشەکانی 
گەردی وتی، “لەراستیدا ئەم ژمارەیە لەهیچ واڵتێک رێگەپێدراو نییە 

چونکە ئێجگار زۆرە، لەالیەکی دیکەوە ئەم کێشەیە بە دانانی سیستەمێک 
چارەسەر کراوە. پێشووتر رووبەڕووی کێشەی کەمی فریکوێنس بووین. 

خۆی لەراستیدا لە سەرانسەری هەرێم ٣٨ فریکوێنس هەیە بۆ تیڤی، واتە 
تۆ دەتوانیت تەنها ٣٨ تیڤی بکەیتەوە. بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە، 
سیستەمی DVB-T مان بەکارخست و ئێستا دەتوانرێت تەنها بە یەک 

فریکوێنس، ١٠ بۆ ١٥ پەخشی تەلەفزیۆنی ئەنجام بدرێت”. 

بابەتێکی گرنگ کە هەمیشە لەالیەن وتاربێژان و پسپۆرانی بواری 
کۆمەاڵیەتی کراونەتە ئامانج، زنجیرە دراما بیانییەکان و پرۆگرامەکانە. 
بەشێکی زۆری وتاربێژان لە ماوەکانی پێشوودا رەخنەی توندیان لە زنجیرە 

دراماکان گرتبوو بەهۆی نەگونجانی شیرازەی خێزان و تێکدانی داب و 
نەریتەکان. لەالیەکی دیکەوە مافی پارێزراوبوونی بەرهەمەکان هی ئەو 

لە ماڕشال مۆنتیکوکۆلی ئوستڕاڵیەوە تاوەکو ناپیلیۆن و هەموو 
فەرماندەکان، پێویستییەکانیان بۆ چاالکیە سەربازیەکان لە سێ وشەدا 

کورت کردۆتەوە ئەوانیش: پارە، پارە دووبارە پارە

بەاڵم ئەم بارودۆخە لە نێو سووپای عوسمانیەکاندا باوێکی وای 
نەبووە چونکە فەرماندەیەکی سووپای عوسمانی بۆ سەرکەوتن یاخود 

ئەنجامدانی چاالکییەک سەرەتا دەبوایە باوەڕیان هەبووبا. چونکە 
ئەگەر سەیری مێژووی عوسمانیەکان بکەین چەندین جار لە ڕووی 
هێزی سەربازیەوە سوپاکەی بەرامبەریان لەوان بەهێزتر بوونە کەچی 

شکستیان پێهێناون.    
گەورەترین باوەڕ الی سەربازە عوسمانیەکان، ئەوەیە کە  سەرکەوتنیان 

لە الیەن خواوە بەدەستهێناوە و باوەڕیان بە شەهیدبوون بووە. 
گرینگترین نمونەش بۆ ئەوە، “شەربەتی شەهادەت”ـە کە ئەو پەندەی 

زۆربەمان بەکاری دەهێنین و ماناکەی بە تەواوی نازانین یان لە الیەن 
کوێوە هاتووە نازانین.

ئەو سەربازانەی کە لە جەنگەکاندا بریندار دەبوون و برینەکەیان 
سەختبوو توانای رزگارکردنیان نەمابوو، دەیان ناردنە الی 

حەکیماکان)دکتۆرەکان( الی ئەوانیش مەتارەیەک هەبووە کە پێیان 
وتووە “مەتارەی حەکیمەکان)دکتۆرەکان(” لە دواین ساتەکانی  

ژیانیدا بۆ ئەوەی دەمیان شیرین بێت ئەو شەربەتەیان پێدراوە. لەبەر 
ئەم هۆکارە ئەوانەی کە دەیان خواردەوە زانیویانە کە دەمرن و بەو 

شەربەتەشیان وتووە شەربەتی شەهیدبوون)مردن(.
دوو شت ئەم شەربەتە لە شەربەتاکانی تر جیادەکاتەوە و یاخود 

تایبەتبوونی ئەو شەربەتە بۆ دوو شت دەگەڕێتەوە. یەکەمیان ئەو 
شەربەتە بە ئاوی زەم زەم ئامادەکراوە. دووەمیشیان تەنها پێش مردن 

دەخورایەوە.
ئیتر لەم رۆژەوە بە دواوە گەر گوێمان لە یەکێک بووبێ کە شەهید 

بووە یاخود ئەو کەسەی بەرەو شەهید بوون هەنگاوی  ناوە لەو کاتەدا 
پەندی “شەربەتی شەهیدبوون”مان بەکار هێناوە.

هەواڵ:زیاعوزێری
فۆتۆ:عەلیسالم



٩ئاژانسیمیدیاییتوركمان سێشهممه٢٩یکانوونیدووهمی٢٠١٩

هەواڵ:محەمەدعەبدولجەبار
فۆتۆ:عەلیسالم
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پارەییەی لەبەردەستیدایە بە کاریبێنێت و لە کۆتاییدا هیوادارم مووچەیەکی 
وا بکەوێتە دەست فەرمانبەرکانمان کە هەموو ئەو شتانەی کە پێویستییان 

پێیەتی دابینی بکەن”. 

لەالیەکی دیکەوە پارێزەر ئیسماعیل گەردی تیشکی خستەسەر 
پەیوەندی مووچە و بژێوی خەڵک و وتی، “بێگومان مووچە و قوتی 

هاواڵتیان لە پاڵ ئابووری  پەیوەندییەکی راستەوخۆی بە بژێوی خەڵکەوە 
هەیە، لەبەر ئەوەی بەشێکی زۆری هاواڵتیانی کوردستان، دوای ئەو 
لێشاوەی کە خەڵک لە گوندەکانەوە ڕووی کردە شار بەشێکی زۆری 

دانیشتوان تەنانەت ئەوانەی 

لە گوندەکانیش دا دەژین زۆربەی زۆریان لە شارەکان 
یاخود بە جۆرێک لە جۆرەکان بوونەتە فەرمانبەر، هاوکات سەرژمێریەکانی 

ئەو دوایەش سەلماندوویانە کە بەشێکی زۆری هاواڵتیانی هەرێمی 
کوردستان  فەرمانبەرن واتە مووچە خۆرن، باس لەوە دەکەین 

حکوومەتی عێراق بڕیاری  داوە لەومەودوا مووچەی هاواڵتیان رەوانەی 
هەرێمی کوردستان بکات”. 

ناوبراو وتیشی، “بێگومان ئەوە هەواڵێکی دڵخۆشکەرە و وا دەکات لە 
کۆمەڵێک قەیران و تەنگەژە دەربازمان بێت. واتە چەند ساڵێکە خەڵک تا 

ڕادەیەکی زۆر بێزار بووە لەم حاڵە، هەموومان دەبینین لە تەلەڤیزیۆنەکان 
کۆمەڵە خەڵکێک کە مووچە خۆرن جانتای پارەکانیان دەردەهێن کە پارەی 

چایەکیان پێ نییە،لە ئێستادا ناردنی ئەو مووچەیە بۆ هەرێم دلخۆشکەرە 
لە لەالیەکی دیکەوە دەبێتە هۆی بوژانەوەی بازاڕ چونکە فەرمانبەران 

یاخود مووچە خۆرەکان ئەو پارەیە بە بێ پاشەکەوت  وەردەگرن وایان لێدێت 
ترسی

دەتوانم بڵێم گۆرانکاریەکی زۆر بەسەر بازاڕدا هاتووە دوای ئەو بڕیارەی 
حکوومەتی عێراق بەاڵم من ئەو بڕیارە بە سوودی تەواوی خەڵک دەبینم، 

چونکە ئەگەر مووچە بدڕیت گۆرانکاری تەواو بەسەر خەڵکدا دێت لە 

هەموو رووێکەوە هەموو خەڵک دەتوانێت چی بوێیت دەستەبەری بکات بۆ 
خۆی”. 

مامۆستا بەختیار سمایل کە هاوکات خاوەن دووکانە بڕیارەکەی پەرلەمانی 
عێراق بە ئەرێنی وەسف دەکات و دەڵێت، “دەستخۆشی لە حکوومەتی 

عێراقی دەکەم، ئەگەر ئەو مووچانەمان بۆ بنێرێ، بەراستی کاریگەریەکی 

زۆری لەسەر بازار کردووە، بە تایبەتی چینی فەرمانبەر چونکە پارەیەکی 
وای بەدەستەوە نیە کە رۆژانە بێت لە بازار پێداویستیەکانی خۆی پێ 

جێبەجێ بکات، چونکە 
مووچەکەشی بە تەواوەوەتی وەرناگڕیت هەر بەشی بژێوییە سەرەتایەکانی 
دەکات تا ئەو شتانەی پێویستیەکی زۆر گرینگی پێ نەبێت ناتوانێت ئەو 

دوای قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستانی عێراق و پاشەکەوتکردنی 
مووچەی فەرمانبەران بۆ ماوەی زیاتر لە ٥ ساڵ، پەرلەمانی عێراق لە 

بەرواری 2٣ی کانوونی دووەم دەنگی دا لەسەر مسۆگەركردنی مووچەی 
فەرمانبەرانی هەرێمی كوردستانی عێراق و یەکەکانی هێزی پێشمەرگە. 
بەمەبەستی وەرگرتنی بۆچوونی هاوواڵتییان دەربارەی بڕیارەکە، مایکی 

تەبا لە بازاڕی شاری هەولێر)ئەربیل( سووڕایەوە و بۆچوونی هاوواڵتییانی 
بۆ خوێنەرانی هەفتەنامەی تەبا خستەڕوو. 

لەوبارەیەوە فەرمان حەمەد عوسمان، هاوواڵتی شاری هەولێر)ئەربیل( وتی، 
“دەستخۆشی لە حکوومەتی عێراقی دەکەین، ئەگەر بێتوو ئەو مووچانەمان 

بۆ بنێرێ بەڕاستی کاریگەریێکی زۆری لەسەر  بازار دەبێت، بەتایبەتی 
چینی فەرمانبەر پارەیەکی وای بەدەستەوە نیە کە رۆژانە پێداویستیەکانی 
لە بازاڕ دەستەبەر بکات، مووچەیەکی وا وەردەگرێت بە پاشەکەوتەوە یانی 

کە دەڕوانینە فەرمانبەرەکە هەر بەشی بژێوێیە سەرەتاییەکانی دەکات و 
ناتوانێ بە دڵی خۆی ئەو شتانەی کە دەیەوێت بکڕێت”. 

فەرمان هیوای خواست سیستەمی پاشەکەوت کۆتایی پێبێت و وتی، 
“هیوادارین مووچەیەکی وا بێتە دەست فەرمانبەرەکانمان بتوانن بە زیادەوە 

بژێوی رۆژانەی خۆیان پێ دابین بکەن و حکوومەتی بەغداد-یش بەو 
مەرجە ئەو مووچەیەی رەوانەکردووە کە پاشەکەوت نەمێنێت”. 

لەالیەکی دیکەوە هیدایەت شێخانی، خاوەن کارێکی نێو بازاڕی قەیسەری 
تیشکی خستە سەر گۆڕانکاری لە بازار و وتی، “بەڕاستی لەوە باشتر نیە 
کە حکوومەتی ناوەندی عێراق بڕیاری داوە مووچەی فەرمانبەران بنێرێ، 

وەستای خەڵوز وتیشی، “ ئەو دارانەی کە دەسوتێندرێت تا سبەینێ 
لە شوێن خۆی دا دەمێنێت و بە گەرمای زەوییەوە دەبێت بە خەڵوز. 

دواتریش بە یارمەتی بێژینگ خاوێن دەکرێت و دەکرێتە ناو تورەگە”.

هاوکات عیسمەت ئەوەشی خستەروو کە خۆی ئەم کارانەی ئەنجام 
نەداوە، هەڵبەت زۆربەی ئەو خەڵوزانەی کە دەیانفڕۆشێت لە باکوور و 

باشوورەوە کڕیویەتی.
 لە هەمان کاتدا عیسمەت  تیشکی خستە سەر کێشەکانی 

تەندروستی و رایگەیاند، “ئەم کارە قورسە دەبێتە هۆی زۆرێک 
نەخۆشی وەک شێرپەنجەی سییەکان. جیالەمە ئەو خەڵوزانەی کە لە 

دەرەوەی واڵت دەهێندرێت، تێچوویەکی کەمتر پێویست دەبێت”.

لە بەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئایە بڕینی چەند دار پێویستە بۆ 
ئەوەی خەڵوزی پێویست بەرهەم بهێندرێت عیسمەت وتی، “بۆ ئەوەی 

٤ تۆن خەڵوزمان دەست بکەوێت، پێویستە 2٠ تۆن دار ببڕدرێت”.

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە کە لەم ڕۆژگارەدا خەڵوز بە رێگا 
یاساییەکان بەرهەم ناهێندرێت و دەرهێنانی خەڵوزیش زیانێکی زۆر 
بە سرووشت دەگەیەنێت. لە کۆتاییدا پێداگیری لە بارەی بڕینی 

دارەکان نیشان دا و رایگەیاند، “بڕینی دارەکان بە شێوەیەکی 
هەڕەمەکی دەبێتە هۆیی لەناو چوونی دارستانێک لە ماوەیەکی 

کەمدا”. 

عیسمەت لە بەردەوامی قسەکانیدا باس لە سەختییەکانی 
درووستکردنی خەڵوز دەکات و سەبارەت بە درووستکردنی 

هەنگاوەکانی دەڵێت، “یەکەم جار دەست بە پارچە پارچەکردنی ئەو 
دارانە دەکەی کە لە قەدەکانیان بڕیومانەتەوە. دواتر چاڵێک بە پانی 
2-٣ مەتر و النیکەم بە قواڵی مەترێک و نیو هەڵدەکەندرێت. دوای 

ئەوەش دارەکان فڕێدەدرێنە نێو چاڵەکە و دارەکان دەسوتێندرێت’’.

هەروەها عیسمەت ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو دارانەی کە 
دەسوتێندرێت پێش ئەوەی ببێتە خەڵوزێکی تەواو هەڵدەستین بە 

داخستنی چاڵەکە و پێویستە چاڵەکە ئۆکسجین لەسەر بپچرێندرێت. 

هەروەکو دەزانرێت کە پیشەی خەڵوز یەکێکە لە کارە سەختەکان و 
پیشەیەکە کە دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی سەرچاوەی بژێوی ژیان 

بۆ چەندین خێزان. لەگەڵ ئەوەدا کە کارێکی قورس و گرانە، 
مەترسییەکی گەورەی گیانی لەسەرە و هاوکات پیشەی خەڵوز 

دەستکەوتیشی کەمە، لەم هەواڵەدا ئاشنا دەبین بە وردەکارییەکانی.

لە رۆژگاری ئەمڕۆدا کە چەندەها هەڵبژاردن هەیە لە شوێنی 
بەکارهێنانی خەڵوزی دار، بەردەوام بوونی هەندێک لە دوکانداران و 

وەستای ئەو بوارە تا ئێستا، مایەی سەرنجە. 

لێرەدا بۆ وەرگرتنی زانیاری دەربارەی ئەم پیشەیە یەکێک 
لە براکانی عیسمەت، نامق و یەشار کە ئەم کارەیان لە 

باوکیانەوە لە بازاری جووت قاوەی کەرکوک وەرگرتووە، 
پیشەکە دەناسێنێت. عیسمەت کۆمورجو وتی، 2٠ ساڵ 

لەمەوبەر لە ناوچە دارستانەکانی چواردەورەی کەرکوک 
خەڵوزی بەرهەم دەهێنا.

ناوبراو باسی لەوە کرد، بە وەرگرتنی مۆڵەت لە حکوومەت 
بەوەی کە زیان گەیاندن بە سرووشتی دارستان، بە بڕینەوەی 
ئەو دارانەی کە زیانیان بۆ دارستان هەبوون یان نەخۆش بوون 

یاخود وشک بووبوونەوە، خەڵوزیان درووستدەکرد.

ئهڵماسیرهش)خهڵوز(کهقازانجێکیکهمومهترسی
گیانیزۆریههیه

عەبدواڵئەحمەد
فۆتۆ:چۆبانتیمور
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.دەکات

:

كاروباری ناوخۆ، پێشێلكارییە یاساییەكان 
و هەر هەنگاوێكی ناشەرعییه و لەبەرامبەر هەوڵی كودەتا و ئەو 

سیاسەتانەی دژی گەلی ڤێنیزوێال بەڕێوەدەبرێن پشتیوانیی حكوومەت 
و گەلی ئەو واڵته دەكات”. 

هاوكات سەرۆککۆماری فەڕەنساش رایگەیاند کە هەڵبژاردنەکانی 
ڤێنێزوێال نایاسایین و رایگەیاند کە ئەورووپا پشتگیری لە دووبارە 

بنیاتنانەوەی دیموکراسی دەکات لەو واڵتەدا. 
ڤالدیمیر پوتین، سەرۆکی رووسیا لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ 

نیکۆالس مادورۆ، سەرۆکی ڤێنێزوێال رایگەیاند، “دەستێوەردان لە 
کێشە ناوخۆییەکانی ڤێنێزوێال، پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە” و 

پشتگیری خۆی بۆ مادورۆ دەڕبڕی. 
جێرێمی هەنت، وەزیری دەرەوەی ئینگلتەرا بەرگری لەوە کرد کە 
مادورۆ سەرۆکی شەرعی ڤێنێزوێال بێت و رایگەیاند، “ئینگڵتەرا 

گوایدۆ ئەو کەسەیە کە پێی وایە خوان 
دەتوانێت ڤینێزوێال بەرەو ئاراستەی درووست ببات” و بەو شێوەیەش 

پشتگیری خۆی بۆ گوایدۆ راگەیاند. لەو ماوەیەدا ڤالدیمیر پادرینۆ 
لۆپێز، وەزیری بەرگری ڤێنێزوێال رایگەیاند کە سووپا پشتگیری لە 

مادورۆی سەرۆکی واڵت 
دەکات و ئاماژەی بەوەکرد کە ماوەیەکی درێژە هێزە نێودەوڵەتییەکان 

ئامادەکاری کودەتا دەکەن. 

نیکۆالس مادورۆ لە 2٤ی کانوونی دووەم رایگەیاند باڵیۆزخانەی 
ئەمریکا لە وڵآتەکەی دادەخات و سەرجەم کونسوڵگەرییەکان و 

دیپلۆماتکارەکانیش رەوانەی واڵتەکەیان دەکاتەوە. 
لەمیانی کۆنفرانسیکی رۆژنامەوانیدا نیکۆالس مادورۆ لە بەرواری

 2٥ی کانوونی دووەم ئاماژەی بەوە کرد کە هەوڵێکی کودەتا هەیە 
لە واڵتەکەیان و سەرچاوەکەشی ئەمریکایە و وتی، “هەموومان 

هەوڵەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی رۆژئاواییەکان  تێکدەشکێنین 
کە دەیەوێت رژێمێکی بوکەڵە دابمەزرێنێت”. 

مادورۆ لە بەرامبەر دیالۆگێکی بەسوود کراوەیی خۆی نیشاندا. 

مادورۆ، سەرۆكی ڤێنیزوێال، ئەنجامداوه و پێی وتووه ‘مادورۆی برام! 

نەبەزبه، لەگەڵتین’. توركیا بەڕابەرایەتی سەرۆکكۆمارمان ئەردۆغان 
هەڵوێستی بنەڕەتی خۆی دەپارێزێت دژبه هەموو هەوڵێكی كودەتا 

دەبێت”.

مایک پۆمپیۆ لەبارەی لێدوانەكەی مادورۆ كه رایگەیاندبوو به هۆی 
ئەوەی ئەمریكا بەرامبەر حكوومەتی شەرعی ڤێنیزوێال كودەتایەكی 
ئامادەكردووه ٧2 كاتژمێریان داناوه تاكو دیپلۆماتكارانی ئەمریكی 

واڵتەكەی جێبهێڵن، راگەیەندراوێكی باڵوكردەوه.

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا پشتگیری واشنتۆنی بۆ خوان گوایدۆ، 
سەرۆكی ئەنجوومەنی 

نیشتمانی ڤێنیزوێال دەربڕی كه خۆی وەك كەسێك كه به شێوەیەكی 
كاتی سەرۆكایەتی ڤێنیزوێال دەكات راگەیاندووه و وتی: “ئامادەین 
بۆ پشتگیریكردن له سەرۆك گوایدۆ بۆ دامەزراندنی حكوومەتێكی 

راگوزەر و هێنانەدی ئەركه دەستوورییەكان هەروەها دیاریكردنی ستاتۆ 
و واڵتانی دیكه هەن”. دیپلۆماتییەكان كه له ئەمریكا 

وتەبیژی وەزارەتی هاوکات بەهرام قاسمی، 
دەرەوەی ئێران له راگەیەندراوێکدا رەخنەی له ئەمریكا گرتووه و 
رایگەیاندووه “ئێران دژی هەر جۆره دەستوەردانێكی دەرەكیە له 

لە کاراکاسی پایتەختی فێنێزوێال  خوان گوایدۆ، سەرۆکی 
ئەنجوومەنی نیشتمانی ڤێنیزوێال و سەرۆکی پارتی ئۆپۆزسیۆنی ئەو 
واڵتە لەمیانی خۆپیشاندانەکان لە دژی حکوومەت رایگەیاندبوو کە 

حکوومەتەکەی مادورۆ ناناسێت و خۆی بە سەرۆکی کاتی ئەو 
واڵتە راگەیاند.  دواتر هەریەک لە واڵتەکانی ئەمریکا، کەنەدا، 
کۆڵۆمبیا، پیرۆ، ئیکوادۆر، پاراگوای، بەرازیل، شیلی، پەناما، 

ئەرجەنتین، کۆستاریکا و گواتیماال دانیان ناوە بە خوان گوادیۆدا 
وەک سەرۆکی کاتیی ڤێنیزوێال، دوای ئەوەی لە کۆبوونەوەیەکی 

جەماوەریی ئۆپۆزسیۆندا خۆی وەک سەرۆکی کاتیی ڤێنیزوێال 
ناساندبوو. 

لەالیەکی دیکەوە هەریەکە لە مەکسیک، تورکیا، رووسیا، کوبا، 
چین و بۆلیڤیا پشتگیری خۆیان بۆ حکوومەتەکەی مادورۆ دووپات 

کردەوە. 

هاوکات دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند، “ئەمڕۆ بەفەرمی دان دەنێم 
بە سەرۆکی ئەنجوومەنی نیشتمانی ڤێنیزوێال ژوان گوایدۆ وەک 
سەرۆکی کاتیی ئەو واڵتە. ئەنجوومەنی نیشتمانی وەک تاکە 

دەزگای شەرعی هەڵبژێردراو لەالیەن گەلی ڤێنیزوێالوە، رایگەیاند کە 
حکوومەتەکەی نیکۆالس مادورۆ شەرعیەتی نەماوە و لەسەر ئەمەش 
گەرانەوە بۆ دەستوور بەو هۆیەوە کورسی سەرۆکایەتی بەتاڵ بووە”. 

دوای ئەو بڕیارە نیکۆاڵس مادورۆ، سەرۆکی ڤێنێزوێال رایگەیاند کە 
تەواوی پەیوەندییە دیپلۆماتییەکانی لەگەڵ ئەمریکادا پچڕاندووە و 

داوای کرد لە ٧2 کاتژمێردا دیپلۆماتکارە ئەمریکییەکان واڵتەکەی 
بەجێ بهێڵن.

دۆناڵد تاسک، سەرۆکی کۆنسەی ئەورووپا رایگەیاند، “هیوام وایە 
ئەورووپا بە گشتی پشتگیری لە هێزە دیموکراتەکانی ڤێنێزوێال بکات. 

نەوەک مادورۆ، بەڵکو خوان گوایدۆ و هاوواڵتییانی ڤێنێزوێال خاوەن 
دەسەڵآتی دیموکراسین”. 

له تویتەكەیدا ئیبراهیم کاڵن، وتەبێژی سەرۆكایەتی كۆماری توركیا 
رایگەیاند “سەرۆکكۆمارمان پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ نیكۆالس 

رووداوهکانیڤێنیزوێالوههڵوێستیالیهنهکان

ئامادەكردنی:ئەیمەنئەربیلئوغلۆ


