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 بنکەی سەربازی ئەمریکا لە تەلەعفەر
دادەمەزرێت
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 سەرۆکی بەرەی تورکمانی: هێزی چەکداریمان هەیە
ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی      

 دەبێت حکومەت و رێکخراوەکان کار بکەن بۆ
ئەوەی ئاوارەکان بگەڕێنەوە ماڵەکانیان

سالم سەعید، بەرپرسی میدیایی و پەیوەندیی کەمپەکانی سنووری پارێزگای 
دهۆک رایگەیاند، ئەو هاوکارییانەی UNHCR و رێخراوە مرۆییەکانی 

سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان پێشکەشی دەکەن لە ئاستی پێویست نییە.
بۆردی کاروباری مرۆڤایەتی پارێزگای دهۆک، زیاتر لە ٦ ساڵە کاری 
بەڕێوەبردنی ٢٧ کەمپی نێو سنووری پارێزگای دهۆکی گرتووەتە ئەستۆ.

 جەاڵل سلێمان چەخماخچی: کەس چەقۆ و مەقەست تیژ
ناکات

 پیشەی چەخماخچی لە هەولێر  بەرەو لەناوچوونە. رێژەی ئەوانەی بەردەوامن لەو پیشەیە بە
پەنجەی دەست دێنە ژماردن

 جەاڵل سلێمان چەخماخچی تەمەن ٧٤ ساڵ، یەکێکە لە چەخماخچییەکانی شاری هەولێر و
ماوەی چەندین ساڵە پیشەی چەخماخچی کردووە و خەنجەری درووست کردووە

سەبارەت بە پیشەی ناوبراو، جەالل سلێمان چەخماخچی قسەی بۆ تەبا کرد

دامەزراندنی بنکەیەکی سەربازی لە شارۆچکەی تورکمانی 
تەلەعفەر راگەیەندرا.

مەهدی ئەلحەفاجی، سەبارەت بەم بابەتە باسی لەوە کرد کەوا 
بنکەکە لە دوای ئەنجامی دیدارەکانی نێوان ئەمریکا و هێزە 

عێراقییەکان لە ناوچەی زومماری باکووری مووسڵ، دروستکرا.

 ئەی ئەو باجانە کە ئێمە
 داومانە؟

محەمەد فەرید ئەربیل ئۆغلو

 مەحمود چەلەبی: بوون بە دووەمین نەتەوە باشترە لە بوون بە
سێیەمین نەتەوە

سیستەمەکەدا رووی نەداوە 

 شاندێکی بااڵی کونسوڵخانەی تورکیا سەردانێکی فراوان
بۆ شاری دهۆک ئەنجامدا

عێراق هەڵبژاردنی ناوخۆیی دواخست
 پەرلەمانی عێراق، بە زۆرینەی دەنگ

 هەڵبژاردنە ناوخۆییەکان بۆ ساڵی داهاتوو
دواخست ، بڕیاردرا کەوا لەگەڵ
هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق 

ئەنجام بدرێت 

 500 دینار        ژماره : ٤          تیراژ: 2000             15 ئاب 2017

     مەحمود چەلەبی، سەرۆکی لیستی هەولێری
تورکمانی، دەربارەی گۆڕانکاریەکانی ناو

کۆلێژی ئیحسان دۆغرەمەچی باسی لەوە کرد کە
ماوەی 2 ساڵە پەیوەندی بەو

کۆلێژە نەماوە، گوتیشی
ئاگاداری گۆڕانی ناوی کۆلێژەکە
نیم بەاڵم هیچ گۆڕانکاری لە 

”

“

”
“

.
.

.

 “
“ بەدەستهێنانی 1٦ هەزار دەنگ لە دهۆک بۆ کاندیدێکی تورکمان شتێکی سەیرە    

“ گەر بێتوو عێراق دابەش ببێت، تورکمان زەرەرمەند دەبێت
پێش تورکمان، کورد خودی خۆی ریفراندۆم رەتدەکاتەوە

وازبێنن با تورکمان نوێنەرایەتی تورکمان بکات

 “
 بەهۆی نەمانی متمانە، بۆ داهاتوومان بەرگری لە

یەکپارچەیی دەکەین  “
 دەبێت سەرکردایەتی کورد ئەوە بزانێت، چەکەکانی تورکمان بەڕووی

کورد راناگیرێت  “

 شوێنەوارە دێرینەکانی دەوڵەتی
 عوسمانی لە کفری یەک لەدوای

یەک لەناو دەچن
بێ جیاوازی تورکمان و کورد هەموو خەڵک 

گازاندە لەم بارودۆخە دەکات
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 ئەردۆغان: ئەوانەی بەردەوام دژایەتی خۆیان بۆ چەکی ناوەکی دەردەبڕن، بە چەکی ناوەکی
هەڕەشە لە یەکتری دەکەن 5
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د. سۆران صالح الدین شكر: توركمان لە سیاسەتی دەرەوەی توركیا

بازاری قەیسەری هەولێر. بەاڵم ٪٩٩ی عەلی عەنتەر: ئێمە رەشبین نین بەاڵم ئایندە رەش دیارە بازارێک هەیە وەکو  ئۆغلو، “لە کفریش   شاهین تورکمان 
بازارەکە زیانی بینیوە. بەرەو لەناوچوون دەڕوات” !



٢سێشەممە 1٥ ئاب  ٢01٧ئاژانسی میدیایی توركمان

 سەرۆکی بەرەی تورکمانی: هێزی چەکداریمان
 هەیە

نییە ؟ هەروەها تورکمان لە دەستوور چ مافێکیان  
هەیە ؟ 

سەرکردایەتی باکووری عێراق بۆ  تورکمان بە چاوی 
کەمینە دەبینێت؟ تۆ لە بەغداد خۆت بە یەکەم نەتەوە 

دادەنێیت بەاڵم کە کار گەیشتە تورکمان بە چاوی 
کەمینە لێی دەڕوانیت و لەگەڵ ئاشووری و ئەرمەنی 

بەیەک ئاست تێدەڕوانی. 

گەر دەیانەوێت نیەتی چاکی خۆیان پیشان بدەن، 
با لە هەولێر و کفری نیشان بدەن. دەبێت لە ئاستی 

کوردێک، تورکمانێک دابنرێت. واتە دەبێت 
یەکسان بن. گەر تۆ بە چاوی کەمینە سەیری 
تورکمان بکەیت، ئەوە دەبێت خۆت بەهەمان شێوە 

قبوڵی مامەڵەی کەمینە لە بەغداد بکەیت و نابێت 
سەرۆکایەتی کۆماری عێراق وەربگریت. 

بۆیە ئاواتمان وایە تورکمان لە کفری و هەولێر دەبێت 
بە شێوەیەکی راست ئامادە بن.خۆی دەبێ هەر وەها 

بێ.

تورکمان لەگەڵ خۆی جێبهێڵن، با خۆی پیاوی 
خۆی هەڵبژێرێت 

تورکمان لەگەڵ خۆی جێبهێڵن، با خۆی پیاوی خۆی 
هەڵبژێرێت. ئەو پەرلەمانتارانە لەسەر ئێمە فەرز مەکەن 

کە نزیکن لە پارتی دیموکراتی کوردستان. 

هەندێک لە پارتە سیاسییەکانی تورکمان دەڵێن 
کەوا ئێمە دەنگی زیاترمان هەیە لە بەرەی 

تورکمانی عێراقی، ئەم پارتە سیاسییانە دەناسن؟ 
یاخود هیچ پەیوەندییەکتان لەگەڵ ئەم پارتە 

سیاسییانە هەیە؟ 

بەرەی تورکمانی عێراقی لەگەڵ پارتە سیاسییەکانی 
تر جیاوازی فەلسەفەیان هەیە. ئێمە گەلێکی کەمینە 

نین، بۆ بەرژەوەندی تاکەکەسی هیچ هەنگاوێک 
نانێین. داهاتووی گەلەکەمان بە هیچ شێوەیەک بۆ 

بەرژەوەندی خۆمان بەکار ناهێنین. هیوام وایە ئەم 
کەسانە با بێن و دانیشن لە بەرامبەر جەنابی حەق و 
بیر بکەنەوە ئایە بە دەنگی گەلی تورکمان بوون بە 

پەرلەمانتار، یاخود بە هێزی گەلی کورد؟ 

گەر بێتوو هەڵبژاردنێکی راست و درووست بکرێت 
هەموو شتەکان بەدیار دەکەوێت. زۆر شوکر ، بەرەی 

تورکمانی پێگەی سیاسی دیارە و ئەو دەنگانەش 
کە هێناومانە بەهەمان شێوە ئەوانیش دیارە. سەرەرای 
ئەو هەموو  پاڵەپەستۆیە بەرەی تورکمانی عێراقی، 
دەنگەکانی هێشتا دیارە. بەرەی تورکمانی خاوەنی 

ئیرادەی ئازادی خۆیەتی. بەرێز ئایدن مەعروف، 
نوێنەری بەرەی تورکمانی عێراقی لە باکووری عێراق 

بە ئیرادەی ئازادی خۆی هەڵسووکەوت دەکات، 
بەناوی تورکمان هەر ناوی ئایدن مەعروف گوێی 
لێدەگیرێت، بۆ ؟ چونکە دەتوانێت لە کاتی خۆی 

رەخنە بگرێت و هەڵوێست بنوێنێت. 
 

گەر ئێمە خاوەنی ئیرادەی خۆمان نەبواین، 
پشتگیریمان لە بەردەوامبوونی بەرێز بارزانی لە بابەتی 
سەرۆکایەتی هەرێم نەدەکرد. ئەو کات ئێمە گوتمان 

کەوا ناوچەکە لە بارێکی سەخت و  مەترسیدایە، بۆیە 
مانەوەی بارزانی شتێکی ئەرێنی دەبێت. 

هەر بەهەمان شێوە، دوای رێگرێ لە بەرێز یوسف 
محەمەد، سەرۆکی پەرلەمان  لەالیەن پارتی 

دیموکراتی کوردستان یاخود سەرکردایەتی هەرێم، 
هەڵوێستی خۆمان نیشاندا و رەخنەمان گرت. ئا 

ئەمەیە ئیرادەی ئێمە دەردەخات. هیوام وایە هەموو 
کەسێک ئیرادەی خۆی بنوێنێت. 

ئیرادە و بنکەی بەرەی تورکمانی دیارە. هەروەها لە 
بەغداش بە هەمان شێوە هەڵوێستمان دیارە. ئەمەش بە 

شێوەیەکی راشکاوانە دەریدەخەین. 

باسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی 

جگە لەمەش ئەم بڕیارە لەالیەن واڵتانی دراوسێوە 
رەتکراوەتەوە. تورکیا، ئێران، سعوودیە، حکومەتی 

ناوەندی، نەتەوە یەکگرتووەکان و میسر، بە کورتی 
ئەمانە هەموو بڕیاری ریفراندۆم رەتدەکەنەوە. پێش 
هەموو شتێک ئاواتمان ئەوەبوو کە ئەمانە بڵێن. 

پێش تورکمان، کورد خودی خۆی ریفراندۆم 
رەتدەکاتەوە

ئەو پارتە سیاسییە تورکمانییانە کێن کە لەگەڵ 
بەرەی تورکمانی عێراقی ریفراندۆم رەتدەکەنەوە ؟

 
پێش تورکمان، کورد خودی خۆی ریفراندۆم 

رەتدەکاتەوە. بەاڵم ئەمجارە ئێمە لە گۆڕەپانەکەدا 
بەتەنیا نین. گۆڕان ئەمەقبوڵناکات. جگە لەمەش 

بەشێکی گەورە لەناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
بەهەمان شێوە رەتدەکەنەوە. هەروەها بەشێکی گەورەی 

کورد لە کەرکوک رەتدەکەنەوە چونکە وابیر دەکەنەوە 
کەوا  ئەم هەنگاوە بۆ بەرژەوەندیی تاکەکەسی و 

پاراستنی کورسییە.     

بۆیە پێش تورکمان، کورد  ئەم بڕیارە رەتدەکەنەوە. 

سەبارەت بە تورکمان، بەرەی تورکمانی عێراقی بە 
هاوتەریبی لەگەڵ پارتە تورکمانییە نیشتیمانییەکان، 

پارتە ئیسالمییەکان بە شێوەیەکی  کۆمەڵەیی لە 
عێراق دژی ئەم بڕیارەن، هیچ پارتێکی تورکمانی نییە 
ئەم بڕیارە قبوڵبکات. واتە تەنها بەرەی تورکمانی نییە 

دژی ئەم بڕیارە بێت. 

بە پێی لێدوانی بەرپرسانی کورد، ژیانی تورکمان 
لە ناوچەی هەرێمی کوردستان باشترە لە چاو 
ناوچەکانی تر، بەو پێیە تورکمان بە شێوەیەکی 

باشتر دەژین. چیتان هەیە لەم بارەیەوە؟ 

مافی تورکمان لەوێ تەنها وەرگرتنی هەناسە نییە. 
گەر  ئەو هەناسەیە کە لەالیەن جەنابی حەق دەدرێت 

بە میننەت دەبینن دەتوانن ئەویش ببڕن. 
دەتوانین بڵێین تورکمان لەوێ ماف و دەسەاڵتی خۆی 

بەکاربهێنێت؟ تا ئێستا توانیمان رێکخستنەکانی 
بواری پەروەردە بە ئیرادەی خۆمان رێکبخەین ؟ یان بە 

شێوەیەکی سنووردار ماوەتەوە؟ 

ئایا تورکمان وەک حاڵی حازر هەر بە یەک وەزیر 
نوێنەرایەتی دەکرێت؟ ئایا تورکمانێک لە کفری 

دەتوانێت نوێنەرایەتی خۆی لە ئەنجوومەنی پارێزگای 
سلێمانی بکات ؟

لە نێو یەکەکانی ئەمنی، ئایا تورکمان نوێنەرایەتی 
دەکرێت؟  

باشە ئێستا دەمەوێت بپرسم، تۆ لە بەغداد  
سەرۆکایەتی کۆماری عێراقت وەرگرتووە، باشە بۆ  لە 

هەولێر یاخود لە کفری  تورکمان لە پۆستی سیادی 

بەدەستهێنانی 1٦ هەزار دەنگ لە دهۆک بۆ 
کاندیدێکی تورکمان شتێکی سەیرە

بۆ نموونە الیەنگرانی گۆڕان دەڵێن کەوا لە خولەکانی 
داهاتوو دەبێت تەنها تورکمان دەنگ بە تورکمان بدات 
بۆ بەژداریرکردنی  لە پەرلەمان، چونکە بەدەستهێنانی 
1٦ هەزار دەنگ لە دهۆک بۆ کاندیدێکی تورکمان 
شتێکی سەیرە. ئەمە شتێکە مایەی شەرمە. گەروایە 

با ئێمەش داوای پارێزگاری دهۆک بکەین. 

ئێمە نامانەوێ نوێنەرە تورکمانەکانی پەرلەمانی کورد 
بشکێنین. مەبەستم چوار کەسەکەیە. ئێمە تەنها 

دەمانەوێت بە ئیرادەی خۆیان کاربکەن. لە کاتێکدا 
تورکمانێک لە هەولێر بڵێت کەوا کەرکوک شارێکی 

کوردییە و بیەوێت کەرکوک بخرێتە ژێر هەرێمی 
کوردستان، چۆن دەتوانێت بەناوی تورکمان مافی 

قسەکردن لەخۆ ببینێت؟ 
 

گەر بێتوو پەرلەمانتارێکی تورکمان بیەوێت ئااڵی 
کوردستان لە دامودەزگاکانی کەرکوک هەڵبدرێت 
یاخود بیەوێت کەرکوک و  تازەخورماتوو بگەرێتەوە 

سەر هەرێمی کوردستان، ئیدی چ جیاوازییەکی 
دەبێت لەگەڵ پەرلەمانتارێکی کورد ؟ لەوانەیە 

پەرلەمانتارێکی کورد نەتوانێت خۆی لەم هەنگاوانە 
ببینێت یاخود بەم شێوەیە خۆی ببینێت. 

بەتایبەتی گۆڕان و یەکێتی سەبارەت بەم بابەتانەوە بەم 
شێوەیە ناڕوانێت، تەنها گرووپێکی دیاریکراو ئەمە بەم 

شێوەیە دەبینێت. 

ئامۆژگاری من بۆ ئەوان ئەوەیە: لە بابەتی 
نەتەوەییەکاندا پێویستە ئاوڕێک بە دواوە بدەینەوە. 

بێگومان مێژوو هیچ کەسێک نابەخشێت. لە 
رۆژگاردا لە پێناو بەرژەوەندی تاکە کەسی  بە هیچ 

ناگەن. 

گەر بێتوو عێراق دابەش ببێت، توکمان زەرەرمەند 
دەبێت

هەندێک دەڵێن بۆ تورکمان بەرگری لە یەکپارچەیی 
خاکی عێراق دەکات؟  بەرگیریمان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 

گەر بێتوو عێراق دابەش ببێت، توکمان زەرەرمەند 
دەبێت. 

ئەمرۆ تورکمان لە هەولێر بە شێوەیەکی سراوە دەژیت و 
زۆربەی زۆری ماڵی تورکمان رووبەڕووی بە کوردی 

قسەکردن ماوەتەوە. زۆربەی زۆری جلەکانیشی 
گۆڕیوە. ئەمە کاریگەرییەکانی 100 ساڵەی 

ناوچەکەیە بەتایبەتی کاریگەری سیاسەتەکانی دوای 
ساڵی 1٩٩1ە. 

کاتێک ئێمە ریفراندۆم رەتدەکەینەوە، بێگومان بیر لە 
داهاتووی تورکمان، بەهەمان شێوە کوردیش دەکەینەوە. 

ئێمە نامانەوێت کورد لەم ناوچەیە بە بێ ئاسوودەیی 
بژیت. 

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
رادەگەیەنێت کەوا ریفراندۆم نەک تەنها لەالیەن 
بەرەی تورکمانی عێراقی، بەڵکو لەالیەن گشت 

تورکمانەکانی عێراق رەتدەکرێتەوە. 

سەبارەت بە نوێنەرانی تورکمان، ساڵحی گوتی 
”وازبێنن با تورکمان نوێنەرایەتی تورکمان بکات. 

هێنانی کەسانێک بۆ پارتیزانی کردن و بەکارهێنانی 
خەڵکی ئێمە بۆ خۆتان بێگومان زیان بە ئێمە و ئێوە 

دەگەیەنێت“.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
سەبارەت بە ریفراندۆم رادەگەیەنێت کەوا  گەر عێراق 

دابەشبکرێت، ئەوا یەکەمین زەرەرمەند لەم رووداوە 
تورکمان دەبێت. زیاتر دەشڵێت ”دەنگی نەخێر پێش 
تورکمان، کورد بەکاردەهێنێت. زۆرینەی کوردی 

کەرکوک ئەمە قبوڵ ناکەن، هۆکارەکەشی 
ئەم بابەتە بۆ بەکارهێنانی بەرژەوەندی کەسی 

دەگەڕێننەوە“. 

ساڵحی، لەبارەی کەمینە بوونی تورکمان دەڵێت 
”تورکمان کەمینە نین، ئێمە بۆ بەرژەوەندی کەسی 

بێگومان هەنگاو نانێین. جگە لەمەش داهاتووی 
گەلەکەمان بە هیچ شێوەیەک بۆ ویستی کەسی 

بەکارناهێنین“. 

چەند جارێک بە راشکاوانە راتانگەیاند کەوا 
دژی ریفراندۆمن. ئایە ئەم هەڵوێستە تەنها هی 
بەرەی تورکمانی عێراقییە ؟ هیچ پارتێکی 

تورکمانی هەیە کەوا پشتگیری لەم هەڵوێستەی 
بەرەی تورکمانی عێراقی بکات ؟ گەر هەیە، ئەم 

پارتە سیاسییە تورکمانانە کامەن ؟  

پرسی ریفراندۆم نەک بە تەنها لەالیەن بەرەی 
تورکمانی عێراقی، بەڵکو لەالیەن هەموو پارتە 

سیاسییەکانی تورکمان رەتکراوەتەوە. هۆی 
رەتکردنەوەکەش ئاشکرایە. یەکەم ئەمە هەنگاوێکە بۆ 
درووستکردنی بارێکی نەخوازراو لە ناوچەکەدا. دووەم، 

ئەمە فەرزکردنی گرفتێکە بەسەر ئیرادەی خەڵکی 
ناوچەکە. سێیەمیش، ئەمە بابەتێکە کە داهاتوو 

دەخاتە ژێر مەترسییەوە. 

بێگومان ئەمانە دوای ئەزموون وەرگرتن دەیڵێین. 
لەبری وەرگرتنی بوودجەی ٪1٧ ، بۆچی مووچەی 

فەرمانبەرانی باکووری عێراق نادرێن؟ 
هۆی رەتکردنەوەی ئەم بابەتە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 

کەوا ئێمە نامانەوێ بوونی تورکمان لە ناوچەکانی 
کەرکوک، سەهلی نەینەوا، تەلەعفەر، توزخورماتو 
و دیالە بخەینە ژێر مەترسی. هەروەها لە هەولێر و 

کفریش تورکمان بوونی هەیە. 

ئێمە ئەوە دەپرسین ”ئایە تورکمانێکی هەولێر و کفری 
دەتوانێت ئیرادەی خۆی فەرز بکات ؟“. گریمان 

الوێکی تورکمان دادەمەزرێت، ئەندامبوونی بە پارتی 
دیموکراتی کوردستان پێویستە یان نا ؟ بۆ نموونە 

تورکمانێک لە کفری و سلێمانی بەپێی پێویست ئازادە 
یان نا ؟ الوێکی تورکمان لە هەولێر دەتوانێت ناڕەزایی 

بنوێنێت یاخود خۆپیشاندان ئەنجام بدات بەرامبەر بە 
حکومەتی باکووری عێراق لە بابەتێک ؟ 

بێگومان ئێمە پێویستە بیر لە داهاتووی تورکمانی 
ئەم شوێنانە بکەینەوە. ئەم شتە تەنها بە یەک 

وەزارەت کۆتایی نایەت. گەر دەیانەوێت تورکمان 
بە  ئازادی بژیت،  با وازیان لێبێنن تورکمانەکان بە 
ئیرادەی خۆیان نوێنەرایەتی خۆیان بکەن. بێگومان  
نوێنەرایەتی ئیرادەی ئێمە لەالی خۆیانەوە ئەنجامی 

باشی نابێت. ئێمە چەندین جار ئەمەمان بە نوێنەرانی 
کورد گوتووە. وازبێنن با تورکمان نوێنەرایەتی 

تورکمان بکات. هێنانی کەسانێک بۆ پارتیزانی کردن 
و بەکارهێنانی خەڵکی ئێمە بۆ خۆتان بێگومان زیان 

بە ئێمە و ئێوە دەگەیەنێت“.

 “

 “

 “

 “



دیموکراتی کوردستانتان کرد، ئایە لەم ماوەیەدا، 
لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی 

نیشتیمانی کوردستان هیچ دیدارێکتان ئەنجامداوە؟ 

ئێمە پێشتر سەردانیانمان کرد و هەڵوێستی خۆمان 
نیشاندا. ئاواتمان وابوو کەوا ئەوانیش بێن. پێویستبوو 

راو بۆچوونەکانیان، پرسیارەکانیان بە شێوەیەکی 
فەرمی رابگەیەنن. وا گوێبیستبووین کەوا سەردانمان 

دەکەن، بەاڵم تا ئێستا سەردانێکی لەم جۆرە ئەنجام 
نەدراوە. 

ئاواتم وابوو کەوا پێش ئەوەی بەرەو بەغداد بەڕێکەون، 
پێشنیارەکان بە تورکمان بڵێن، بەتایبەتی لە بابەتی 

ریفراندۆم. دیسانەوە هێشتا کات ماوە، دەرگای بەرەی 
تورکمانی عێراقی هەر وەختێک بۆ پارتە سیاسییە 

کوردەکان کراوەیە. ئێمە هەمیشە لەگەڵ بڕانی 
بابەتەکان نەبووین. بە پێچەوانە گشت کاتێک لەگەڵ 

تەوافوقی سیاسی بووین. 
 

لە وەاڵمەکانی پێشتر باسی یەکپارچەیی خاکی 
عێراقتان کرد، باشە بۆچی تورکمان دەیەوێت 

عێراق بە یەکگرتووی بمێنێت؟ خۆ لەوانەیە گەر 
عێراق دابەش ببێت، تورکمان دەبێت بە دووەمین 

نەتەوە.

ناوچەکەمان رێکخستنێکی فرەنەتەوەیی هەیە. 
تورکمان، کورد، عەرەب، شیعە، سوننە، یەزیدی، 
مەسیحی. ئەمە بەم شێوەیە لە سووریا، تورکیا و 

واڵتانی کەنداو  درێژەی هەیە. بۆیە دەمەوێت بڵێـم 
کەوا ئەم بابەتە لە نێوان درواسێیەکانیدا بابەتێکی 

تێکئااڵوە. هەمان بابەت لە گشت ناوچەکەدا 
بەردەوامە.   

بەهۆی نەمانی متمانە، بۆ داهاتوومان 
بەرگری لە یەکپارچەیی دەکەین

ئێمە لەبەر بەرژەوەندییەکانی تورکمان دژی 
ریفراندۆمین، چونکە تورکمان دەبێتە زۆرترین زەرەرمەند 

لە کاتی روودانی پرۆسەیەکی لەم جۆرە. بەداخەوە 

ئاژانسی میدیایی توركمان

ئەزموونێکی خراپمان هەیە لەگەڵ کورد و ئەم بێ 
متمانەییە لەمەوە دێت. ئەم بێ متمانەییە لە دوای 
ساڵی ٢00٣ وە بەردەوامبوو. هیوامان وابوو کەوا 

سیاسەتێکی متمانەیی بنوێنن، بۆیە هەمیشە لەدوای 
ئێمە سیاسەتیان کرد. بۆیە بەهۆی نەمانی متمانە، بۆ 

داهاتوومان بەرگری لە یەکپارچەیی دەکەین. 

خودا بپارێزێت گەر  لە عێراق یاخود سووریا 
پارچەپارچەبوونێک بێتە ئاراوە و دەسەاڵتێکی سوننە، 

شیعە یاخود کوردی درووستببێت،  بێگومان دەبێت 
جوگرافیای تورکمانیش ناوەڕۆکی دەربخرێت. لەبەر 

ئەمەش ئێمە هەمیشە لەگەڵ یەکپارچەیین چونکە لە 
هەر حاڵەتێکی دابەشبوونی عێراق، گەورەترین زەرەر بە 
ئێمە دەگات، ئەویش بە هۆی ئەوەی کەوا ئیرادەیەکی 
تر دێتە سەر ئیرادەی ئێمە. گەر هەموو ئەمانە لەپێش 

چاو رابگرین، بێگومان لەچاوخستنی خاکی باب و 
باپیرانمان، شتێکە کە مایەی قبوڵکردن نییە. 

بەم دواییانە رووداوی رفاندن بە رێژەیەکی بەرچاو 
زیادیکردووە، هەندێک لە کەناڵەکان ئاماژە بەوە 
دەدەن کەوا ئەنجامدەرانی ئەم کارە  تورکمانن. 
بەتایبەتی لە دوا کەیسی رفاندن و  پارەی خوێن 
بەها وەک تێکدەر دەبینرێت. بەڕای ئێوە کێ 

بۆچی ئەم کارە دەکات؟ 

ئاشکرایە کەوا یەکەکانی ئەمنی لە ژێر دەستی 
یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندایە و تورکمان هیچ 
رۆڵێکی لەم یەکانەدا نییە.  هەروەها یەکەکانی 

دژەتیرۆر لە سلێمانییەوە هاتوون چااڵکی لە کەرکوک 
ئەنجام دەدەن. ئەمەش شتێکە لە پێشێلکردنی یاسا. 

بەڵێ بە داخەوە ماوەیەکە چەند گرووپێکی چەتەئامێز، 
بە شێوەیەکی رێکخستن باڵوەیان پێکراوە و لەم جۆرە 
کارانە دەکەن. سەبارەت بەمەش چەند بەڵگەیەکمان 

الیە دەتوانن لە هاوڕێیان وەربگرن. 

لە نێوان سااڵنی ٢01٣ تا ٢01٧،  ٧0 حاڵەتی 
رفاندن روویداوە و ئەنجامدەرانیشی دیار نییە.  لە 

دوا رووداویشدا حاڵەتێکی خێزانی روویدا و لەالیەن 
رفێنەران داوای پارە کرا، دوای ئەم رووداوە چەند 
تورکمانێکیان دەستگیرکردن کە ئەمەش مایەی 

پرسیارە، چونکە زیاتر لە ٧0 کەس رفێنراوە و داوای 
پارە کراوە و ئەنجامدەرانیشی دیارنییە، بەاڵم لە دوا 
رووداوی رفاندنیشدا  منداڵێکی تورکمان دەرفێنرێت 
و دەڵێن کەوا تورکمان رفاندوویەتی. بەڕاستی ئەمە 
شتێکی پێکەنیناوییە. ئەمە سیناریۆیەکی جوانە و 

بە شێوەیەکی جوان نمایشیان کرد. بێگومان ئەمە بۆ 
تێگەیاندنی کۆمەڵگەی خۆیان  دەکەن، بەاڵم ناتوانن 

باوەڕ بە ئێمە بهێنن. 

ئەم بێمتمانەییە بەردەوامە و لە یەک هەفتەدا 10 
ماڵی تورکمان دزی لێکراوە. هەندێک لەم رووداوانە 

خراوەتە ژێر تۆماری پۆلیس، بەاڵم هەندێکیتریان 
نەخراوە. بێگومان دەبێت ئەم کەسە نادیارانە 

دیاریبکرێت. پرسیارەکە لێرەدایە ”بۆچی تەنها ماڵی 
تورکمان دزی لێدەکرێت؟“. داوا دەکەم یەکەکانی 

ئەمنی بەم شتانە بۆ تورکمان بخەنەڕوو. 

ماوەیەکە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان باس لە هێزی 
چەکداری تورکمان دەکرێت، هەنگاوێکی لەم 

جۆرە بوونی هەیە؟ گەر هەیە پشتگیری لە کوێ 
وەردەگرێ؟ هەڵوێستی عێراق چییە لەسەر ئەم 

بابەتە ؟ 

ئێمە بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش و تیرۆر داوای 
هێزێکی تورکمانیمان کردووە و کارمان لەسەر کردووە. 

بەاڵم پارتە سیاسییە کوردەکان و سەرکردایەتی 
باکووری عێراق دژی ئەمە بوون. هیچ کاتێک قبوڵی 

ئەوەیان نەکردووە کەوا تورکمان هێزێکی چەکداری 
هەبێت. باشە بۆ ئێمە پڕچەکبوونی ئێوەمان قبوڵکرد 

بەاڵم ئێوە بۆ قبوڵی ناکەن؟ 

ئێوە دەڵێن کەوا پێشمەرگە یەکەیەکی دەستوورییە 
ناوچەی دیارە، پێویستە لەوبەری ناوچەی هێڵی شین 

ئۆپەراسیۆن بکەن بەاڵم بە هۆی داعشەوە هاتن بۆ 
ئەم ناوچانە. بۆیە تورکمانیش مافی ئەوەی هەیە کە 

٣
خۆی بپارێزێت. ئێمە هێزێکی سەربازیمان هەیە لە 

ناوچەکە و چەکەکانمان هەر خۆمان دەکرین و ئەم 
هێزە بەندە بە رێکخستنەکانی عەشیرەت. هێزێکی 

بچووکە بەاڵم بەداخەوە ئەویش قبوڵ ناکەن. لە چی 
دەترسن؟ 

دەبێت سەرکردایەتی کورد ئەوە بزانێت، 
چەکەکانی تورکمان بەڕووی کورد راناگیرێت

دەبێت سەرکردایەتی کورد ئەوە بزانێت، چەکەکانی 
تورکمان بەڕووی کورد راناگیرێت. رەوشتی ئێمە رێگە 
بە راگرتنی چەک بە رووی برا کوردەکانمان نادات. 

ئێمە چەکەکانمان تەنها بەرووی تیرۆر رادەگرین. 

دەبێت ئەمە بزانن و نەترسێن. بۆ بەفەرمیکردنی ئەم 
هێزە هەنگاومان ناوە، لە ئەنجامی ئەم هەنگاوانە 

ئێمەش بەرگری لە ناوچەکانمان دەکەین. گەر کورد 
رێگە بە تورکمان نەدات، بێگومان هەر چ شتێک 
بەرۆکی ئەم ناوچەیە بگرێت ئەوا  کورد بەرپرسیار 

دەبێت. 
یەکەکانی ئێمە لە ژێر بوار  ناوچەکانی خۆی 

دەپارێزێت، گوندەکانی دەپارێزێت. هەروەها ناموس و 
شەرەفی  دەپارێزێت. 

واتە هێزێکی لەم جۆر ە بوونی هەیە؟ 

هێزی سەربازیمان بچووکە، هەوڵ دەدەین زیاتر روونی 
بکەینەوە. ئاواتمان وایە کەوا کورد چیتر دژی ئەمە 

نەبێت.

باشە ئەی حکومەتی عێراقی هیچ دژایەتییەکی 
نواندووە ؟ 

حکومەتی عێراق ئەمە رەتناکاتەوە، چونکە ئەمە 
هێزێکی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری عەشیرەتییە. بۆیە 

رەتناکاتەوە، بە پێچەوانەوە بە ئەرێنی لەم هەنگاوە 
دەڕوانێت.  

 “

 “

زیا عوزێری  
فۆتۆ: عبدواڵ ئەحمەد

دەبێت حکومەت و رێکخراوەکان کار بکەن بۆ ئەوەی ئاوارەکان بگەڕێنەوە ماڵەکانیان
سالم سەعید، بەرپرسی میدیایی و پەیوەندیی کەمپەکانی سنووری 

پارێزگای دهۆک رایگەیاند، ئەو هاوکارییانەی UNHCR و رێخراوە 
مرۆییەکانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان پێشکەشی دەکەن لە ئاستی 

پێویست نییە.

سالم سەعید، بەرپرسی میدیایی و پەیوەندیی کەمپەکانی سنووری 
پارێزگای دهۆک، سەبارەت بە کێشەی کەمپەکان و ژمارەی ئاوارەکان، 

چەند روونکردنەوەیەکی بۆ تەبا دا.

“لە سنووری دهۆک زیاتر لە ٧٣0 هەزار ئاوارە هەیە”

سالم سەعید، ئاماژەی بەوە کرد، بۆردی کاروباری مرۆڤایەتی پارێزگای 
دهۆک، زیاتر لە ٦ ساڵە کاری بەڕێوەبردنی ٢٧ کەمپی نێو سنووری 

پارێزگای دهۆکی گرتووەتە ئەستۆ و لە سنووری دهۆک زیاتر لە ٧٣0 
هەزار ئاوارە هەیە.

 
سالم سەعید، سەبارەت بە کەمپەکان گوتی “لە کۆی گشتی نێو ئەم ٢٧ 
کەمپە، ٥ کەمپ ئاوارەکانی مووسڵ لەخۆدەگرێت. تاکو ئێستاش لە نێو 

1٨ کەمپ، ئاوەرەکانی  شەنگاڵ و دەوروبەری دەژین. لە ٤ کەمپیش 
پەنابەرەکانی سووریا دەژین. بۆردی کاروباری مرۆڤایەتی پارێزگای دهۆک 
بە شێوەیەکی سەرەکی بە هەماهەنگی لەگەڵ رێکخراوە مرۆییەکانی سەر 

بە نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوە جیهانییەکان کاردەکات”.

بەرپرسی میدیایی و پەیوەندی کەمپەکان، جەختی لەوە کرد کە ئەمە 
بارودۆخێکی سەختە بۆ خەڵکی سنووری پارێزگای دهۆک و گوتیشی 
“وەکو بۆردی کاروباری مرۆڤایەتی پارێزگای دهۆک، پێمان وایە ئەو 

هاوکارییانەی UNHCR و رێخراوەکانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان 
پێشکەشی دەکەن لە رادەی پێویست نییە. بۆ رێژەیەکی وەها زۆر پێویستە 

هاوکاری و پشتگیری زیاتر بکرێت”.

“ ئەو رێکخراوە مرۆییانەی یارمەتی کەمپەکانیان دەدا، دوای رزگارکردنی 
مووسڵ روویانکردە مووسڵ”

ناوبراو ئاماژەی بەوەشکرد، ئەو رێکخراوە مرۆییانە کە یارمەتی 
کەمپەکانیان دەدا، دوای رزگارکردنی مووسڵ روویانکردە مووسڵ و 

گوتیشی “بەم هۆیەوە رێژەی هاوکاری و پشتگیری بۆ سەر کەمپەکان 
کەمبووەتەوە”.

سەبارەت بە کەمپەکانی سنووری پارێزگای دهۆک، سالم سەعید گوتی 
“وەکو بۆردی کاروباری مرۆڤایەتی بۆ ئەوەی زیاتر یارمەتی پێشکەش بە 

ئاوارە و پەنابەران بکەین، داوا لە حکومەت و رێکخراوە مرۆییەکان دەکەین 
پشتگیریمان بکەن”.

“زیاتر لە ٦ هەزار ئاوارە گەڕاونەتە شوێنی خۆیان”

سەبارەت بە پرسیاری ئاماری ئاوارەکان کە دوای رزگارکردنی مووسڵ 
گەڕاونەتەوە شوێنی خۆیان، ناوبراو گوتی:

“لە کەمپەکانی نێرگز 1 نێرگز ٢ زیاتر لە 1٧ هەزار ئاوارە هەبوو. کەمپی 
قەیماوەش لە 10٣0 خێوەت پێکهاتووە. کەمپی قەیماوە زیاتر لە 1000 خێزان 
هەبوو بەاڵم دوای رزگارکردنی مووسڵ لەدەست داعش، ئێستا 1٨0 تا 1٩0 
خێزان ماوە لەم کەمپە، ئەوانی تر هەموویان گەڕاونەتە شوێنی خۆیان. زیاتر 
لە ٦ هەزار ئاوارەش لە کەمپی نێرگز گەڕاونەتە شوێنی خۆیان، ئەوانی تر 

ماون”.
لە بەردەوامی لێدوانەکەیدا دەشڵێت “دەزانن کە خەڵک دەیانەوێت بگەڕێنەوە 

شوێنی خۆیان، بە ویستی خۆیان دەتوانن لە کەمپ دەربچن، حکومەت 
یاخود پارێزگا بەزۆر کەس بەڕێناکات یاخود ناهێنێت. ئەوانەی دەیانەوێت 

دەربچن دەتوانن ناوی خۆیان تۆمار بکەن و بڕۆن. بۆچی ئەم خەڵکە 
ناتوانن زوو بگەڕێنەوە ؟ چونکە تەنها لەکاتی دابینکردنی ئاسایش دەتوانن 

بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان”. 

سەعید، ئاماژەی بەوە کرد کە کوردی شەبەک لە کەمپەکان هەیە و زیاتر 
گوتی “لە نێو شەبەکەکاندا شیعە و سوننە هەیە. سوننەکان تاکو ئێستا 

ناتوانن بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان، چونکە وابیردەنەوە ژیانیان لە مەترسیدایە. 
هەندێک الیەنی سیاسی و هێز مەترسی بۆ ئەوان دروستدەکەن، دەستدرێژی 

دەکەنە سەریان و دەیانکوژن. ئەم هۆکارانە ئاستەنگ بۆ گەڕانەوەیان 
دروستدەکەن”.

“دەبێت حکومەت و رێکخراوەکان کار بکەن بۆئەوەی ئاوارەکان بگەڕێنەوە 
ماڵەکانیان”

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە کە ئاوارەکان دەیانەوێت بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان 
و لەو شوێنە بژین، گوتیشی “ دەبێت حکومەت و رێکخراوەکان کار بکەن 

بۆئەوەی ئاوارەکان بگەڕێنەوە ماڵەکانیان”.
سالم سەعید، بەرپرسی میدیایی و پەیوەندی کەمپەکان لە پارێزگای 

 UNICEF و  UNHCR دهۆک راشیگەیاند کەوا رێکخراوەکانی
زۆرترین یارمەتی پێشکەش دەکەن و گوتیشی “UNHCR بۆ بەرێوەبردنی 

کەمپەکان لەگەڵ حکومەت هاوبەشە. ئێمە وەکو بۆردی کاروباری 
مرۆڤایەتی پەیوەندیمان لەگەڵ زیاتر 100 رێکخراوی مرۆیی هەیە”.

بارزان لوقمان / فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

سێشەممە 1٥ ئاب  ٢01٧



٤ئاژانسی میدیایی توركمان

ماوەی سێ ساڵە لە هەوڵی ئەوەداین  باوەڕ بەخۆمان بێنین 
کەوا ئەو کێشە و قەیرانە تەواو دەبێ و دەگەڕێینەوە باری 
ئاسایی خۆمان. الی هەموومان ئاشکرایە کە بەر لە سێ 

ساڵ خەریک بوو ببینە واڵتی سەرمایەداران، تەحەدای 
دوبەیمان دەکرد بە جۆرێک پێش بکەوین و بگەینە ئاستێک 
کە ئەوان خەونی پێوە دەبینن بەاڵم دواتر زانیمان کە ئێمە لە 
خەوێکی قوڵدا خەونێکی کۆمیدیمان دەدیت. پاشان بە ئاگا 
هاتینەوە بینیمان ئەو خەونە خۆشە بوو بە ژیانێکی تراژیدیا. 

بێگومان ئەو تراژیدیایەش کەسانێکی لە دواوەیە کە 
سیناریۆی بۆ دادەڕێژن. خەڵک لەوپەری خۆشگوزەرانیەوە، 
کەوتە ئەوپەڕی نەهامەتی. دوای ئەوەی خەڵک مووچەی 
نەما تووشی برسێتی و قەرز بووەوە بە یەکجاری متمانەی 

بە واڵت و حزبەکان و دەسەاڵت نەما، هەر بەم هۆیەوە 
ئینتیمای نیشتمانی بووە ئەوەندە کەم بووەوە تا لەناو چوو. 
هەر لەم ماوەیەدا خەڵکێکی زۆر لە جیاتی خۆشەویستی 

رق درووستبوو لە دڵیان بەرامبەر بە خاکی خۆیان هەر بەم 
هۆیەوە نیشتمانیان جێهێشت و روویان کردە واڵتانی تر. 

ئێستاش ناوچەکە لە دۆخێکدا دەژی نەک تەحەدای دوبەی 
بکات بەڵکوو شان بە شانی واڵتە هەرە هەژارەکانیش نادات. 

رەنگە وا بیر بکرێتەوە کە زیادەرۆیی دەکەم لە قسەکانم 
بەاڵم واڵتە هەژارەکان هێندەی ئێمە قەرزار نین، هێندەی 

ئێمەش مەترسی نێودەوڵەتیان لەسەر نیە. 

لە کاتێکدا لە ناوخۆماندا ناگونجێین و هەر خەریکی 
بچووک کردنەوەی یەکین، بەشێک بەشیکی پێ قبوولە 
و بەشێک بەشێکی پێ قبووڵ نیە. ئەوەی دوێنێ ئەوەی 
تری دەر دەکرد ئەمڕۆ بۆ بەرژەوەندی بانگی دەکاتەوە. بە 
کورتی ئەوەی دەگوزەرێ زۆر سەیرە و جێگەی باوەر نیە. 
کورد كێشەی لەگەڵ کورد هەیە، کورد کێشەی لەگەڵ 

تورکمان هەیە. نەیانتوانیوە متمانە ببەخشن بە تورکمان. لە 
بری مامەڵە کردن لەگەڵ نوێنەری راستەقینەی تورکمان 

مامەڵە لەگەڵ چەند کەسانێک دەکرێ کە خۆشیان 
باوەریان پێنیە و خۆیان ئەو کەسانەیان درووست کردووە. 

نامەوێ هەموو شتێک ببەستمەوە بە گشتپرسی، چونکە 
ئەو کێشانەی ئێستا وەک نەخۆشین ئەگەر چارەسەر 
نەکرێن تەشەنە دەکەن و گەورەتر دەبن. بەاڵم بێگومان 

گشتپرسی لە دۆخێکی هەستیاری وەک ئەمرۆمان دەبێتە 
هۆی زیادبوونی کۆمەڵێک نەهامەتی و درووست بوونی 

کۆمەڵێک کێشەی تر. لەگەڵ ئەوەشدا وەک تورکمانێک 
هیچ کاتێک حەز ناکەم براکانم لە نەتەوەکانی تر نەگەن بە 

ئاوات و خەونەکانیان، بەڵکو پێمخۆشە هەموو خەونەکانیان 
بێتەدی، بەاڵم لە ئێستادا ئەم هەنگاوە زۆر مەترسیدارە و لە 
بڕی بەدیهێنانی خەونەکان، خەونەکان دەکات بە کابووس. 
ئەم پرسە پرسێک نیە تەنها پەیوەست بێت بە کورد. چونکە 
تەنها کورد لەو ناوچەیە نیە، تورکمانیش لێرەیە و عەرەب و 
مەسیحیش لێرەیە. بۆیە پێویستە رەچاوی بارودۆخی گشت 

الیەک بکرێت.

دوای ئەو هەموو نەهامەتیە، بڕیارە کارێک ئەنجام بدەین 
کە ئەنجامی خراپی دەبێ بۆ گشت الیەک بە بەڵێ بێت 
یان بە نەخێر. بێگومان هەر بەڵێش دەبێت چونکە پرۆسەکە 

شەفاف نابێت و دەستکاری ئەنجامەکان دەکرێت. لە ئێستادا 
گشتپرسی بەرەو دۆخێکمان دەبات کە چۆن دوێنێ خەونمان 
بە دوبەی دەبینی و گەیشتین بەو رۆژە خراپە، بەیانی خەون 

بەمڕۆ دەبینین و هێشتا پێی ناگەین. من رەشبین نیم، 
بەاڵم ئایندە رەش دیارە. سەیرە ئەگەر بەناو خەمخۆرانمان 

خەمان لێنەخۆن و توشی نەهامەتییەکی ترمان بکەن. سەیرە 
ئەگەر بیانەوێ دەوڵەتێک درووستبکەن، هەموو الیەکی 

دوژمن بێت. سەیرە ئەگەر ئامادە بن رووبەڕووی ئەو هەموو 
کێشەیەمان بکەن لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. دواجار دەڵێم 
خەمخۆری ئەوە نیە دەوڵەت درووست بکەن لە الوازترین 
کاتەکانی دەسەاڵتیان دەوڵەت لە کاتێک دادەمەزرێت 

کە دەسەاڵتی سیاسی لەوپەڕی هێزیدا بێت. خەمخۆری 
ئەوەیە ئەو دۆخەی ئێستا هەیە چاکی بکەیتەوە، ژیانی 

خەڵک خۆش بکەیت. با لە بری ئایندەیەکی رەشتر، بەرەو 
ئایندەیێکی گەشتر بڕۆین.

 شاندێکی بااڵی کونسوڵخانەی تورکیا سەردانێکی فراوان بۆ شاری دهۆک
ئەنجامدا

شاندێکی بااڵی کونسوڵخانەی گشتی تورکیا 
لە هەولێر، سەردانی زانکۆکانی دهۆک و زاخۆ 

کرد.
بە پێی زانیاری پەیامنێری تەبا،  ئامانجی 
سەردانەکە گەیاندنی هاریکاری کتێب و 

تاوتوێکردنی بابەتی پەروەردەیی بووە.

سەبارەت بە سەردانی شاندی بااڵی کونسوڵخانەی 
تورکیا، محەمەد عاکیف ئینام، کونسوڵی گشتی 

تورکیا لەهەولێر ئاماژەی بە کۆبوونەوەکە دا و 
رایگەیاند کەوا لە میانەی دیدارەکەیان لەگەڵ 

سەرۆکی زانکۆی زاخۆ، سەبارەت بە بابەتە 
هەماهەنگییەکان گفتوگۆیان کردووە و گوتیشی 
“ئینشااڵ لە ماوەی داهاتوودا هەماهەنگییەکانمان 

بەهێزتر دەکەین”.

“ئێمە وەکو کونسڵخانە، وەکو تورکیا 
سوورین لەسەر پشتگیری کردن تا ئەوەی 

لەدەستمان دێت” 

هەروەها لە سەردانەکەشدا محەمەد ئاکیف ئینام و 
شاندی یاوەری سەردانی  بەشی زمان و ئەدەبیاتی 

تورکییان کرد، لە سەردانەکەدا ئینام گوتی 
“چەندی لەدەستمان بێت ئێمە وەکو کونسڵخانە، 
وەکو تورکیا سوورین لەسەر پشتگیری کردن. 

زانکۆ و بەشی زمانی تورکی بۆ پتەوکردنی 
پەیوەندی نێوان گەلەکانمان رۆڵێکی زۆر 

کاریگەر دەبینێت”.

هەمان شاند دوای سەردانەکەی زانکۆی زاخۆ، 
سەردانی زانکۆی دهۆکیان کرد و لە الیەن 

موسڵیح دهۆکی، سەرۆکی زانکۆی دهۆک 
پێشوازییان لێکرا.  

دوای دیدارەکان محەمەد ئاکیف ئینام، لە میانی 
کۆنگرەی رۆژنامەوانی سوپاسی سەرۆکی 

زانکۆی دهۆکی کرد و گوتی “هەماهەنگی 
ئەکادیمی یەکێکە لەو بوارانە کە دەمانەوێت 
لەگەڵ هەرێمی کوردستانی عێراق بەرەوپێشی 
ببەین. بەم ئامانجەش وەکو کونسوڵخانەی گشتی 

لەگەڵ جۆرەها زانکۆ پەیوەندی دادەڕێژین و 
توێژینەوە بۆ ئەوە دەکەین کە بتوانین  چ جۆرە 

هاوکارییەک ببەخشین”.

دوای زانکۆی دهۆک، محەمەد ئاکیف ئینام، 
کونسوڵیگشتی تورکیا لە هەولێر سەردانی تونێلی 
گەلی زاخۆی کرد کە لەالیەن کۆمپاینیایەکی 

تورکی دروستدەکرێت.

ئینام ئاماژەی بەوە کرد، تێچووی پرۆژەکە 1٣1 
ملیۆن دۆالرە و گوتیشی “تەواوبوونی تونێلەکە 

کاریگەری ئەرێنی دەبێت لەسەر جوڵەی ترافیک 
لەم شوێنە. بەهۆی ئەوەی زاخۆ دراوسێمانە، ئەم 

پرۆژەیە بۆ وێنەدانەوەی پەیوەندی بازرگانی نێوان 
تورکیا و ناوچەکەش گرنگە”.

محەمەد ئاکیف ئینام سەبارەت بە تونێلەکە 
گوتی “لە مانگی نیسانی ساڵی ٢01٣ 

دروستکردنی تونێڵی گەلی زاخۆ دەستیپێکرد 
کە لەالیەن کۆمپانیای لیماکەوە سەرپەرشتی 

دەکرێت. کۆمپانیای ناوبراو یەکێکە لە گرنگترین 
کۆمپانیاکانی واڵتەکەمان. درێژی تونێلەکە، 
٣٦00 مەتر چوون و ٣٦00 مەتر هاتن کۆی 

گشتی درێژییەکەی ٧٢00 مەترە”.

  هەر لە میانەی سەردانەکان، کونسوڵی گشتی 
تورکیا و شاندی یاوەری، بەشداری رێوڕەسمی 

کرانەوەی سەنتەری داواکردنی ڤیزەیان کرد کە لە 
الیەن کۆمپانیای گەیت وەی مەنەجمێنت کرایەوە 

و لە الیەن وەزارەتی دەرەوەی کۆماری تورکیا 
پشتگیری دەکرێت. 

سەنتەری ڤیزە لە دهۆک یەکێکە لە ٤ سەنتەری 
ڤیزەی تورکیا لە عێراق. لە رێوڕەسمییەکەدا 

فەرهاد ئەتروشی، پارێزگاری دهۆک و  محەمەد 
ئاکیف ئینام، کونسوڵی گشتی تورکیا و 

خالیس عەلی چاکماک، سەرۆکی ئەنجومەنی 
بەڕێوەبردنی کۆمپانیای گەیت وەی و چەندین 

پەرلەمانتار و بەرپرسی بااڵی ناوچەکە بەشدارییان 

لە رێوڕەسمی کرانەوەی سەنتەرەکە کرد.
خالیس عەلی چاکماک، سەرۆکی ئەنجومەنی 

بەرێوەبردنی کۆمپانیای گەیت وەی ئاماژەی بەوە 
کرد، کۆمپانیاکە نزیکەی 10 ساڵە لە تورکیا 
خزمەتگوزاری ڤیزە بۆ ٢٦ واڵت پێشکەشدەکات.

“دهۆک ئەو دەرگایەیە کە بۆ عێراق بۆمان 
دەکرێتەوە”

محەمەد ئاکیف ئینام، گوتیشی “ئەم ناوەندە 
بە تایبەتی بۆ ئێمە گرنگییەکی زۆری هەیە. 

دهۆک دەرگایەکە بۆ ئێمە کە بۆ عێراق 
دەکرێتەوە، بەم هۆیەوە چااڵکی بازرگانیمان لەم 
شوێنە چڕترە. بە هەمان شێوە پەیوەندی نێوان ئەم 
ناوچەیە و تورکیاش چڕە. چیتر پێویست ناکات 

خەڵکی دهۆک بۆ داواکردنی ڤیزە بچنە هەولێر و 
دەتوانێت لێرەوە ڤیزە وەربگرن”. 

ئینام گوتیشی “بەهۆی ئاسایشی واڵتەکەمان، 
ناچاربووین سیستەمی ڤیزە لە ساڵی ٢01٦ 

بەرامبەر بە عێراق بگۆڕین” و دەشلێت 
“دوای ئەمە بووە هۆی پەستانێکی زۆر بۆ 

داواکردنی ڤیزە و بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی باشتر 
خزمەتگوزاری بە دۆستەکانمان ببەخشین، مانگی 

حوزەیرانی ساڵی پار پرۆتۆکۆڵێکمان لەگەڵ 
کۆمپانیای گەیت وەی واژووکرد. سەرەتا لە 

هەولێر و دواتر لە بەغداد و سلێمانی و دهۆک 
توانیمان سەنتەری ڤیزە بکەینەوە”.

لە رێورەسمەکەدا دوای پێشکەشکرانی گوتەرەکان 
سەنتەری ڤیزە بە شێوەیەکی فەرمی لە دهۆک 

کرایەوە. 

بارزان لوقمان  
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

عەلی عەنتەر

 ئێمە رەشبین نین بەاڵم ئایندە رەش
!دیارە

سێشەممە 1٥ ئاب  ٢01٧



٥ئاژانسی میدیایی توركمان

د. سۆران صالح الدین شكر
سلێمان دەمیرەل، سەرۆككۆماری پێشووی توركیا لەو 
سیاسەتمەدارانە بوو كە قسەی كەم دەکرد بەاڵم پڕ لە 

مانابوو ، جگە لەمەش وشە و گوتەكانی تا فاریزە و خاڵ 
بەوردی هەڵدەبژارد و مانابەخش  بوون. بۆیە زۆر بە وردی 

گوێم لە گوتارەكانی دەبوو. خۆشبەختانە چەند جارێك 
ئامادەی قسەكانی بووم، یەكێك لەو گوتارانە  قەد لەبیری 
ناكەم، لە مەراسیمی دەرچوونی پۆلێك لەقوتابیانی كۆمار 
و كۆمەڵە توركییەكان پێشكەشی كرد  لە زانكۆی غازی 
لە شاری ئەنقەرە، كە تیایدا جەختی لەسەر یەك ریزی و 

پێویستی روحییەتی هەماهەنگی نێوان كۆمار وكۆمەاڵنی 
گەلی تورك لە شوێنە جیاجیاكانی جیهان دەكرد، وە بەو 

وشانەش كۆتایی پێ هێنا: “كورینە، بە درێژایی سااڵنی 
خوێندنتان ئەو خزمەتانەی پێتان بەخشرا ئەركی ئێمە و 

مافێكی ئێوەیە لەسەرمان، بەاڵم ئەوەش لەبیر مەكەن چۆن 
ئێوە حەقتان هەیە لەسەرمان، ئێمەش بە هەمان شێوە حەقمان 
لەسەر ئەو واڵتانە هەیە كەتیایدا دەژین و باب و باپیرانمان 

چەند سەد ساڵ پێش ئێستا كۆچیان كردووە بۆی”.

پەیامی گوتەكانی دەمیرەل دەڵێت کەوا لە چوارچێوەی رێسا 
نێودەوڵەتی و بنەما دەستورییە نیشتمانییەكان هەماهەنگی 

و درێژكردنی دەستی یارمەتی نێو كۆمەاڵنی گەلی 
تورك ئەركێكی نەتەوەییە و پێویستە هەموو الیەك پێی 

پابەندبێت و جێبەجێ بكات. پاڵپشت بەو فەلسەفە نەتەوەییە 
لەسالی )1٩٩0( گەلی توركمان لە عێراقدا چاوەڕوانی 
پاڵپشتی واڵتی توركیایان دەكرد بە مەبەستی تێپەڕاندنی 
ئەو بارودۆخە نالەبارەی كە روبەڕووی دەبونەوە لە عێراق. 
زۆربەی چاودێرانی سیاسی توركمان و بەشێكی گرنگی 

رای گشتی ئەم نەتەوەیە لەم بڕوایەدان كە توركیا كەمتەرخەم 
بووە لە بەدی هێنانی ئامانجەكانیان.

لە راستیدا هەڵسەنگاندنێكی بابەتیانە بۆ پەیوەندییەكانی 
نێوان توركمان-توركیا لە ماوەی )٢٥( ساڵی رابردوودا 

بێگومان سوودی بۆ هەردووال دەگەڕێتەوە. بەاڵم 

هەلسەنگاندنێكی لەو جۆرەدا پێویست دەكات دوو بابەت 
لە یەكتر جیا بكرێنەوە، یەكەمیان تایبەتە بە سیاسەتی 

یارمەتی توركیا بۆ توركمانەكان، دووەمیشیان پەیوەستە بە 
شوێنی توركمان لە سیاسەتی دەرەوەی توركیا لە چوارچێوەی 

عێراقدا. پێم وایە لەرووی سیاسەتی  یارمەتیدانی 
توركمانەكان، توركیا كەم تەرخەم نەبووە، بەڵكو هەستیار بووە 

لە گەیاندنی یارمەتی ماددی و مەعنەوی لە بوارەكانی 
پەروەردە و خوێندنی بااڵ و كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری، وە 

بەتایبەتی لە كاتی نالەبار و شەردا و لە رێگای دام ودەزگا 
خێرخوازی فەرمی و نا فەرمییەكانی هەوڵیداوە  كۆمەك  
بۆ توركمانەكان رەوانە بكات. بەاڵم بەداخەوە  لە دیوەكەی 
تر ئەوەی جێگای هەڵێستە، نەبوونی ستراتیژیەكی تایبەت 
بە توركمان لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتی ئەم واڵتە لە 

عێراقدا.

لە راستیدا توركیا هیچ كاتێك ستراتێژیەكی تایبەتی بۆ 
توركمان نەبووە. بەڵكو بەپێچەوانەوە توركمان بەشێكی الوەكی 

سیاسەتی گشتی توركیا بووە لە عێراق. ئەو سیاسەتە 
كاتییە ناجێگیرە كە بەردەوام گۆڕانكاری بەخۆوە بینیوە، 

بەشێوەیەكی گشتی دەتوانی لە رووی كات دابەشبكەین بۆ 
دوو سیاسەتی جیاواز بە دوو قۆناغدا، یەكەمیان دەست پێ 
دەكات لە ساڵی )1٩٩0 تا ٢00٣( ئەوەی تریان لە ساڵی 

)٢00٣(وە دەست پێ دەكات وە تاكو ئێستاش بەردەوامە. لە 
سەرەتای ساالنی )1٩٩0( پاراستنی “ئاسایشی نەتەوەیی” 

پاڵنەرێكی گرنگی   سیاسەتی توركیا بوو لە عێراقدا 
كە تیایدا وا دەبینی کەوا دروستبوونی ناوچەیەكی ئازاد 
لە هەرێمی كوردستان دوور لە هەڕەشەی رژێمی بەعس 
وەكو مەترسیەك لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی تێڕوانینی بۆ 

دەكرا لەالیەن توركیاوە لەبەر دوو هۆكار ، یەكەمیان جێگیر 
بوونی )پ.ك.ك( لە هەرێمی كوردستان و بەكارهێنانی 

وەكو قاعیدەیەك بۆ هێرش كردن سەر ئەو واڵتە. دووەمیان 
ئەگەری دروستبوونی دەوڵەتێكی كوردی سەربەخۆ و 

كاریگەریە سلبییەكانی لە سەر رەوشی ناوچە كوردییەكانی 
باشووری رۆژهەاڵتی توركیا. بۆیە سیاسەتی توركیا تا 

سالی )٢00٣( پێك دێت لە كۆمەڵێك چارەساز بەئامانجی 
سەرەكی پاراستنی كۆماری توركیا بوو لە مەترسییە 

لەناكاوەكانی باری نوێی عێراق  لەسەر ئاسایشی نەتەوەییان.

توركیا لەم سااڵنەدا لە چوارچێوەی ئەندێشە و رێكارە 
ئەمنییەكانەوە مامەڵەی لەگەڵ پرسی توركمان لە عێراق 
كرد. سەرەرای بوونی ئەلتەرناتیفی سیاسی زۆر باشتر، 
بەداخەوە ناوەندی بریاری سیاسی توركمان ناچار بوو لە 
ژێر کاریگەری ئەو سیاسەتە تەسكەی توركیا مامەڵە 

لەگەڵ بارودۆخی ناوچەكە بكات. دووركەوتنمان لە كورد و 
بەشداری نەكردنمان لە كابینەی حكومەتی هەرێم سەرەرای 

داوەت كردنیان یەكێك بوو لە رەنگدانەوە هەرە سلبیەكانی 
ستراتیژییەتەكانی ئەو كات، كە هۆكاری سەرەكی لە ناو 

بردنی هەلی شەراكەتێكی زۆر گرنگ و بەهێزی توركمان 
لەگەڵ كورد و دەبووە بناغەیەكی زۆر چاك بۆ چارەسەر 

كردنی كۆمەڵێك كێشەی هەنوكەیی چارەنوساز بۆ هەردووال.

گۆرانكارییە سیاسی و ئابووری ریشەییەكانی دوای 
سااڵنی )٢00٣( لە توركیا، رەنگدانەوەی گرنگی هەبوو 

لەسەر سیاسەتە دەركییەكانی ئەو واڵتە. رووكراوەی 
سیاسی و چاكسازییە دیموكراتییەكان لە سیستەمی 

یاسایی و فەلسەفەی سیاسی لە بارەی كێشەی كوردی 
توركیا هۆكارێكی سەرەكی بوو بۆ لەناوبردنی ئەندێشە 

سیاسیەكانی توركیا لە بارەی هەرێمی كوردستان و چاك 
بوونی پەیوەندییە دوو قۆڵییەكان بۆ ئاستێكی بەرز لەبوارە 
سیاسی و ئابورییەكان. خواستە مێژووییەكانی توركیا بۆ 

سەركردایەتی كردنی ناوچە سوننە نشینەكانی رۆژهەاڵتی 
ناوەراست لە بەرامبەر شەپۆلی شیعە بە رابەرایەتی ئێران 
تایبەتمەندیەكی تری  سیاسەتی ئەو واڵتە پێك دەهێنێت 
لە ئێستادا. یان دەتوانین بڵێین دەستكەوتی “ئابووری” 
و “مەزهەبی” ئەولەویاتی نوێی توركیا پێك دەهێنێت، 

بەبێ  ئەوەی هیچ گۆڕانكاریێك لە سیاسەتی توركمان 
بەدی بكرێت. هەتا ئێستا توركیا هیچ هەوڵێكی بەرچاوی 

نییە بۆ نزیك كردنەوەی بۆچوونی توركمان و كورد بە 
مەبەستی چارەسەركردنی كێشە هەڵپەسێراوەكانی نێوانیان، لە 
كاتێكدا ئاستی پەیوەندییەكانی توركیا و هەرێم گونجاوە بۆ 

ئەنجامدانی ئەم جۆرە ناوەندگیرییە.

توركیا واڵتێكی گەورەیە و ئەزموونی هەزارەها ساڵی هەیە 
لەبارەی بەرێوەبردنی فاكتەرەكانی سیاسیەتی دەرەكی و 

توانستی ئەنجامدانی گۆڕانكاری ستراتێژی هەیە، بەاڵم 
توركمان لەسەرەتای خەباتی سیاسی پرۆفیشنالی دان و 

ئەزموونی مانۆری سیاسیان زۆر الوازە بە شێوەیەك توانستی 
ئەوەیان نییە رێگا چارەی سیاسی نوێ بدۆزنەوە و گونجاو 
بێت لەگەڵ دۆخی نوێی سیاسەتی توركیا لەعێراقدا، لەو 
كاتە هەستیارەدا كە پێویستە خوێندنەوەی راست و دروست 

بكرێت بۆ كێشە و پێشهاتە سیاسیەكان بە مەبەستی 
تێپەڕاندنی ئەم دۆخە بە زۆرترین قازانج وكەمترین قوربانی.

توركمان بە قەبارەی ژمارەیی و گرنكی و جیۆپۆلیتكی-
ستراتیژی ئەو ناوچانەی كە تێدا دەژین، كارتێكی سیاسی 
گرنك پێك دەهێنن. هەر هێزێكی هەرێمی هەوڵدەدات ئەو 
كارتە بۆ بەرژەوەندییەكانی بەكار بهێنێت. ئێران هێزیكی 

كاریگەرە لە عێراق، هەوڵەكانی ئێران بۆ كۆنترۆڵ كردنی 
توركمانە شیعەكان نمونەیەكی گرنگە بۆ سەلماندنی ئەو 

بۆچوونەمان. دوای كۆنترۆڵكردنی توركمانە شیعەكان، لە 

ئێستادا ئێران هەوڵدەدات توركمانە سوننەكانیش بخاتە ژێر 
دەسەاڵتی خۆی، دەتوانین بڵێین تا رادەیەكیش سەركەوتوو 
بووە لەم مەرامەیدا. لەبەر ئەوەی توركمانە سوننەكانیش لە 

بەرامبەر ئەو هەموو تەوژم و كێشەیە هەست بە تەنیایی 
دەكەن ، بە تایبەتی دوای سەرهەڵدانی رێكخراوی داعش، 
دوور لە بیركردنەوەی قوولی ستراتیژی ئامادەن بچنە ژێر 

كۆنترۆلی هەر دەسەاڵتێك کە داكۆكی لە مافەكانیان بكات. 

رۆڵی کاریگەری محمد تقی موال پیاوی ئاینی شیعە 
مەزهەبی توركمانی لە تەلەعفەر و ئەندامی ئەنجومەنی 

بااڵی شۆرشی ئیسالمی لەسەر دوایین بۆچوون و 
بڕیارەكانی راستی ئەو بۆچوونەمان دەسەلمێنێ. كاریگەری 

الیەنی سیاسی شیعە نزیكە لە ئێران لەسەر مەركەزی 
قەراری توركمانی، ئەگەری  تێكەاڵوكردنی توركمان لە 
هەندێك بڕیاری سیاسی هەڵە دروست دەكات. دروست 

كردنی هێزی چەكدار دوور لە دروشمی نەتەوەیی لە ژێر 
ناوی حەشدی شعبی توركمانی تەنها نمونەیەكە. لە راستیدا 
شیعە نا رەحەتە لە دووركەوتنەوەی كورد لە بەغدا، لەگەڵ 

ئەوەشدا بە هۆی كۆمەڵێك فاكتەری سیاسی و سەربازییەوە  
توانای بەرەنگاربوونەوەی ئەم هەوڵەی نییە، من ئەندێشەی 
ئەوەم هەیە سیاسەتی شیعە،  توركمانەكان بەشێوەیەكی نا 

راستەوخۆ لە دژی كورد بەكار بهێنێت. 

روون و ئاشكرایە بەرژەوندیەكانی توركمان و توركیا لە عێراق 
هەموو كاتێك تەریب نییە، بەاڵم دەبێ ئەوەش باش بزانین 

زەرەرمەندبوونی الیەك لە رووی مەعنەوییە و هەستی ئازار 
دروست دەكات لە سەر الیەنەكەی تر. پێویستە لەسەر توركیا 
لە چوار چێوەی یاسای نێودەوڵەتی و بنەما دەستورییەكانی 

عێراق و توركیا هەوڵێكی هەتەرانە و ستراتێژی هەبێت 
لەرێگای كەناڵە دبلۆماسییەكان لەگەڵ حكومەتی عێراقی 

و حكومەتی هەرێمی كوردستان و الیەنە پەیوەندیدارەكانی تر 
بە تایبەت واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بۆ دەرباز كردنی 

توركمان لەم دۆخە ئالۆزە و ناهەموارەدا.

دوا پەیامم بۆ دەسەاڵتی سیاسی لە هەرێمی كوردستان 
ئەوەیە، توركمان و كورد خاوەن مێژوویەكی هاوبەشن و  
بەشداربووەكی جوگرافی گرنگی یەكترن. بۆیە پێویستە 
بەشێوەیەكی حەكیمانە و دووربینانە مامەڵە لەگەڵ ئەم 

پرسەدا بكرێت و گشت كەناڵەكانی گفتوگۆ بگرێتەبەر لە 
گەل مەركەزی قەراری راستەقینەی توركمان و دروستكردنی 

زەمینەیەكی سیاسی گونجاو بۆ لەیەك تێگەیشتن و 
چارەسەركردنی كێشەكانیان و بە مەبەستی رێگاگرتن لە هەر 
هەولێك بۆ تێكدانی پردی دۆستایەتی هەردووال وە بەالرێدا 
بردنی ئەم برایەتیە مێژوویە وە بەكارهێنانی بۆ مەرامێكی 

كاتی.

 توركمان لە سیاسەتی دەرەوەی
توركیا

 ئەوانەی بەردەوام دژایەتی خۆیان بۆ چەکی ناوەکی دەردەبڕن، بە چەکی
ناوەکی هەڕەشە لە یەکتری دەکەن

رەجەب تەییب ئەردۆغان،سەرۆککۆماری 
تورکیا سەبارەت بە بارگرژی نێوان 
ئەمریکا و کۆریای باکوور چەند 

روونکردنەوەیەکی دا.
لەبارەی کێشەکانی ئەم دواییەی 
نێوان ئەمریکا و کۆریای باکوور، 

ئەردۆغان پێی وایە ئەم بارگرژییە هیچ 
کاریگەرییەکی لەسەر بازاڕەکانی 

تورکیا دروست ناکات و گوتی:
                         

“ جێگای بیرکردنەوەیە، ئەوانەی بەردەوام 
دژایەتی خۆیان بۆ چەکی ناوەکی 

دەردەبڕن، بە چەکی ناوەکی هەڕەشە 
لە یەکتری دەکەن. ئەگەر ئێمە لە 

دوورەوە سەیری ئەمە بکەین، ئەوانەی 
هەل بە واڵتە پێشکەوتووەکان یاخود 

واڵتە الوازەکان نادەن، بۆ ئەوەی خۆیان 
پڕچەک بکەن بە چەکی ناوەکی، کە 
خۆیان هێز بەدەستەوە دەگرن، بێویژدانانە 

هەوڵ دەدەن ئەم چەکە ناوەکییانە 
بەکاربهێنن.

ئەمەش تێڕوانینی گشتی منە. واتە تۆ 
هەتبێت بەاڵم ئەوەی تر نەیبێت، تێگەیشتن 
لەمە سەختە. لە ئێستادا لە جیهان نزیکەی 

1٦ واڵت بە رادەیەکی زۆر دەستیان 
گەیشتووەتە چەکی ناوەکی. لە نێویاندا 
سێ واڵت هەن کە لەو بوارەدا هێزێکی 

کاریگەریان هەیە. هیوادارین ئەو هەڕەشانەی 
نێوان ئەمریکا و کۆریای باکوور نەگاتە 
ئاستی پێکدادان، لەوانەیە ئەمە تەنها لە 

نێوان ئەم دوو واڵتەدا نەمێنێتەوە، لەوانەیە 
ببێتە دەستپێکی هەڕەشەیەکی جیاوازتر. 

هیوادارم ئەو کێشانە بە رێگەچارەی سیاسیی 
چارەسەر بکرێن”.

کۆریای باکوور لە ماوەی رابردوودا، بە 
تاقیکردنەوە دوابەدواییەکانی موشەکی 

بالیستیکی نێوان کێشوەرەکان، گرژییەکانی 
زیادکرد.

پیۆنگ یانگ، سەبارەت بە ئابلوقەکانی ئەم 
دواییەی نەتەوە یەکگرتووکان بۆ رێگەگرتن 
لە پرۆگرامی ناوەکی، هەڕەشەی  “هەزار 

جار” وەاڵم دانەوەی کردبوو.

دوای ئەمە دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی، 
ئەمریکا رایگەیاند ئەگەر کۆریای باکوور 

لە هەڕەشەکانی بەردەوامبێت، ئەوا بە 
شێوەیەک وەاڵم دەدەینەوە کە “جیهان پێشتر 

ئەم جۆرە توڕەبوون و ئاگرینەی نەبینیوە”.

 عێراق هەڵبژاردنی ناوخۆیی
دواخست

پەرلەمانی عێراق، بە زۆرینەی 
دەنگ هەڵبژاردنە ناوخۆییەکان 

بۆ ساڵی داهاتوو دواخست، 
بڕیاردرا کەوا لەگەڵ 

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق 
ئەنجام بدرێت. 

عەباس بەیاتی، پەرلەمانتاری 
هاوپەیمانی نیشتیمانی 

شیعەکان، لە روونکردنەوەیەکدا 
گوتی “بڕیاری  ئەنجامدانی 

هەڵبژاردنە ناوخۆییەکان لەگەڵ 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق 

لە سالێ  ٢01٨دەرکرا”.

عەباس بەیاتی باسی لەوە 
کرد کەوا بڕیار وابوو لە ٢ی 
ئەیلوولی ٢01٧ هەڵبژاردنە 

ناوخۆییەکان ئەنجامبدرێت، 
گوتیشی “پرۆژە یاسای 
هاوپەیمانی نیشتیمانی 
شیعەکان بۆ دواخستنی 

هەڵبژرادنە ناوخۆییەکان بە 
زۆرینەی دەنگ پەسەند کرا”.

دوا جار لە ٢0ی نیسانی 
٢01٣ هەڵبژاردنە ناوخۆییەکان 

لە عێراق ئەنجامدرا. بۆ 
هەڵبژاردنی ئەنجومەنی 

پارێزگا،  هەر 1٩ پارێزگای 
عێراق و دیاری کردنی 

پارێزگارەکان، بڕیار وابوو لە 
ئەیلوولی ٢01٧ هەڵبژاردن 

ئەنجام بدرێت.
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شاهین تورکمان ئۆغلو، بەرپرسی پەیوەندییەکانی 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە کفری و ئیبراهیم تورک 

مەمەد، بەڕێوەبەری )تەرت٣(ی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە کفری، سەبارەت بە شوێنەوارە مێژووییەکان 
لە کفری و دۆخی ئێستا، چەند روونکردنەوەیەک بۆ 

هەفتەنامەی تەبا دەدەن.

 شاهین تورکمان ئۆغلو، 
رادەگەیەنێت کەوا شوێنەواری 
مێژوویی دەوڵەتی عوسمانی 
لە کفری هەیە و گوتی “لە 
کفریش بازارێک هەیە وەکو 

بازاری قەیسەری هەولێر. بەاڵم 
٪٩٩ی بازارەکە زیانی بینیوە. 

بەرەو لەناوچوون دەڕوات”.

“رووبەڕووی مەترسی 
لەناوچوونی ئەم شوێنە گرنگەین 

کە شوێنەوارێکی مێژوویی 
دەوڵەتی عوسمانییە بۆمان 

ماوەتەوە”

تورکمان ئۆغلو، لە بەردەوامی 
قسەکانیدا جەخت لەوە دەکاتەوە 

کەوا بازاڕەکە ٥ خانی تێدایە و دەشڵێت “پێشتر کفری 
وەک رێگایەکی بازرگانی بەکاردەهێندرا لە نێوان ئێران 

و بەغداد. هەموو گەشتە سیاسی و بازرگانییەکان 
بە رێگای کفری ئەنجامدەدرا. رووبەڕووی مەترسی 
لەناوچوونی ئەم شوێنە گرنگەین کە شوێنەوارێکی 
مێژوویی عوسمانییە بۆمان ماوەتەوە. بێ جیاوازی 

تورکمان و کورد هەموو خەڵک گازاندە لەم بارودۆخە 
دەکات. بەرپرسانی حکومیش ئەم بارودۆخەیان بینی 

بەاڵم کەس هیچی نەکرد”.

ئیبراهیم تورک مەمەد، بەڕێوەبەری )تەرت٣(
ی کفری لە بەرەی تورکمانی عێراقی، سەبارەت بە 
شوێنەوارە تورکمانییەکان چەند روونکردنەوەیەکی بە 

مایکرۆفۆنی تەبا دا.

“ترسی ئێمە ئەوەیە منداڵەکانمان بێ ئاگابن لەم 
شوێنەوارانە و نەزانن کێ خاوەنی ئەم شوێنەوارانەیە”

ئیبراهیم تورک مەمەد بەڕێوەبەری )تەرت٣( ئاماژەی 
بەوە کرد، لە کفری هەموو زەوییەکان و خانەکان و 
بینایەکان لەناوچوون، تەنها ناوەکانیان بۆ ماوەتەوە و 
گوتی “ترسی ئێمە ئەوەیە منداڵەکانمان بێئاگابن لەم 

شوێنەوارانە و نەزانن کێ خاوەنی ئەم شوێنەوارانەیە”.

“سەربازگەیەک لە سەردەمی عوسمانییەکانەوە جێمابوو 
بەاڵم لە سەردەمی سەدام حوسێن فرۆشرا”.

ئیبراهیم تورک مەمەد گوتیشی “زۆر گەڕەکمان 
هەیە وەکو گەڕەکی تەکەئاڵتی شوێنەواری 

مێژوویی لەخۆبگرێت. بەاڵم لەو شوێنەش پاشماوەی 
مێژوویی لەناو دەچێت. سەربازگەیەک لە سەردەمی 
عوسمانییەکانەوە جێمابوو بەاڵم لە سەردەمی سەدام 

حوسێن فرۆشرا”.

تورک مەمەد، باسی لەوەش کرد کەوا کفری 
لە مێژوودا ٣ جار بنیاتنراوە، زیاتر دەڵێت “جاری 

یەکەم کە بنیاتنرا، خەڵک بەهۆی باران بارین و 
الفاو لەو شوێنە کۆچیان کردووە بۆ شوێنێکی تری 
دەشتەکە. لەو شوێنەش تووشی هەمان کێشە هاتن 

بۆیە ئەمجارەیان کۆچیان کردووە بۆ ژێر چیای بابا 
شاهسوار”.

تورک مەمەد زیاتر گوتی “ئەگەر سەیری شوێنەوارە 
مێژووییەکانی کفری بکەین، دەبینین هەموویان 

خاوەنی ناوی تورکمانین.
 ناوی شەقامەکانی 

گەرەکی ئیسماعیل بەی 
و گەرەکی سەیدلەر کە 
دوو گەرەکی گەورەی 

کفرین، تورکمانین 
و ژمارەیەکی زۆر 

شوێنەواری مێژوویی 
تێدایە”.

“هەموو ناوەکانیان 
گۆڕی، تەنانەت 

شوێنەوارە 
مێژووییەکانیشمانیان 

نەهێشت، لەناویان برد”.

ناوبراو لە بەردەوامی 
گوتەکانی باسی پەرەسەندنی گەڕەکەکانی کرد 

و گوتی “یەکەم گەڕەک کە دامەزراوە گەڕەکی 
دەدەیە، بەاڵم بەستراوە بە گەڕەکی ئیسماعیل بەی. 

چەند شەقامێکیش هەبوو وەکو شەقامی نەججارالر و 
شەقامی مۆڵڵەاڵر و شەقامی دەمیرجیلەر و شەقامی 

دەڤود ئەفەندی، کە ناوەکانیان تورکمانی بوون”.

سەبارەت بە پرسیاری پەیامنێری تەبا کە ئایا ناوی 
شەقامەکان بە ناوی تورکمانی ماوەتەوە، ئیبراهیم 
تورک مەمەد گوتی “هەموو ناوەکانیان گۆڕی، 
تەنانەت شوێنەوارە مێژووییەکانیشمانیان نەهێشت، 

لەناویان برد”.

تورک مەمەد ناوی هەندێک لە خانەکانی تورکمانی 

بەم شێوەیە ژمارد:
“خانی ئیبراهیم ئەردەم، خانی عەلی ئەفەندی، خانی 

کۆمور، خانی دوز، خانی ئەغااڵر، خانی خورما، 
خانی کەروانجیالر، خانی ئۆدونجوالر”.

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد، ئەم خانانە دوای سااڵنی 
1٩٦0 توشی زیان و رووخان بوون، گوتیشی “بەهۆی 

ئەوەی گرنگی پێویست بە شوێنەوارەکان نەدراوە و 
پشتگوێخراوە ئەم ماوەیە دەستیپێکردووە”.

تورک مەمەد باسی لەوەشکرد، لە کفری ژمارەیەکی 
زۆر چایخانە و ناڵبەندی هەیە و زیاتر گوتی “لە 
قەزاکە قەرە حەمام و ئەسکی حەمام هەبوو. بەاڵم 

ئەسکی حەمام زیانێکی زۆری بینی. کفری خاوەنی 
٤1 باخە. باخی پاشا و باخی قوش قۆنماز و باخی 
یەحیا ئەفەندی و باخی حاجی ڕەشید چەند باخێکن 

لەمانە”.

“باخ و باخچەکان پەیتا پەیتا لەالیەن خەڵک 
چۆڵدەکرا”

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد، باخ و باخچەکان پەیتا پەیتا 
لەالیەن خەڵک چۆڵدەکرا و رایگەیاند “بەهۆی ئەوەی 
کەس شوێنەکانی وەرنەگرتەوە، بەهۆکاری باران و با و 

هۆکاری سروشتی ئەم زەویانە لەناوچوون”.

تورک مەمەد، باسی لەوەش کرد کەوا لە کفری ٤0 
ئاش هەیە، گوتیشی “باش، بەیات، کالێ، یوکسەک 

و حەسەن ئوستا چەند ئاشێکن لەمانە”.

ئیبراهیم تورک مەمەد، بەڕێوەبەری )تەرت٣(
ی کفری لە بەرەی تورکمانی عێراقی لە کۆتاییدا 

گوتیشی “مزگەوتەکانی خانەقا و حاجی رەشید 
خاوەنی مێژوویەکی کۆنن. چەند شوێنەوارێکیش 

بەناوی قەرەئۆغالن و ئوچ مەغەرە و تەک مەغەرە و 
قزالر قەلەسی لە کفرین”. 

عەلی عەنتەر  
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

 شوێنەوارە دێرینەکانی دەوڵەتی عوسمانی لە کفری یەک لەدوای یەک لەناو
دەچن
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مەحمود چەلەبی: بوون بە دووەمین نەتەوە باشترە لە بوون بە سێیەمین نەتەوە
مەحمود چەلەبی، سەرۆکی لیستی هەولێری 

تورکمانی، دەربارەی گۆڕانکاریەکانی ناو کۆلێژی 
ئیحسان دۆغرەمەچی باسی لەوە کرد کە ماوەی 
٢ ساڵە پەیوەندی بەو کۆلێژە نەماوە، گوتیشی 

“ئاگاداری گۆڕانی ناوی کۆلێژەکە نیم بەاڵم هیچ 
گۆڕانکاری لە سیستەمەکەدا رووی نەداوە”.

مەحمود چەلەبی، رایگەیاند کە کلینکی هەولێری 
تورکمانی لە مانگی ئەیلوول وەک جاران دەست 

دەکاتەوە بە خزمەتکردنی قوتابیانی تورکمان.

سەرۆکی لیستی هەولێری تورکمانی، دەربارەی 
نوێنەرایەتی کردنی لیستی هەولێری تورکمانی لەالیەن 

ماجید بازرگانەوە، گوتی “هەندێک هەڵسوکەوتی 
ماجید بازرگان پێم خۆش نەبوو و بۆیە داوام لێکرد لە 

لیستی هەولێری تورکمانی جیاببێتەوە و جیابووەوە، 
لەبەر ئەوە ماجید بازرگان نوێنەرایەتی لیستی ئێمە 

ناکات، ماوەی ساڵێک زیاترە بەم شێوەیەیە”.

چەلەبی، دەربارەی ریفراندۆم گوتیشی “ دووەم نەتەوە 
بوونمان باشترە لەوەی ببین بە سێیەم نەتەوە”.

مەحمود چەلەبی، دەربارەی رۆژەڤ و ریفراندۆم، 
وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە.

“هیچ گۆرانکاریەک لە سیستەمی بیلکەنت 
رووینەداوە”

پێش ماوەیەکی کورت، ناوی بیلکەنت لە نێو 
ناونیشانی” کۆلێژی ئیحسان دۆغرەمەچی” 
دەرهێنرا، پاشان هەندێک کەس تۆماری 

قوتابی البرد و وەرگرتنە تایبەتەکان البران. 
دەتوانی بە کورتی باسی دوا پێشهاتەکانمان بۆ 

بکەیت؟

نزیکەی ٢ ساڵە پەیوەندیم بە کۆلێژ نەماوە. لەبەر 
ئەوەش زۆر زانیاریم نیە و ئاگاداری گۆڕانی ناوی 
بیلکەنتیش نەبووم. بە پێی زانیارییەکان تا ئێستاش 

پەیکەری ئیحسان دۆغرەمەچی لە کۆلێژەکە 
ماوە. ئاگاداری گۆڕانی ناو نەبووم بەاڵم هیچ 

گۆرانکاریەک لە سیستەم رووینەداوە.
 

وێرای ئەوەی بودجەی خۆیان هەبوو، چەندین ساڵ 
هاوکاری کران. ئەوەی من بیزانم تا ئەو مانگە 

هاوکاری هاتووە. هیچ گۆڕانکارییەک لە سیستەم 
رووینەداوە بەاڵم هەندێک کەس بە جۆرێکی تر 
تێدەگات. گەر نموونەیەک بهێنمەوە:  پێشتر لە 

پۆلێکدا مامۆستایەک و یاریدەدەرێک پێویست بوو 
هەبێت. بەاڵم بە پێی ستاندەردەکانی بیلکەنت  دەبێت 

٢ مامۆستا ٣ یاریدەدەری هەبێت. ئێستا گەیشتە 
ئاستی پێویست و سیستەمی خۆیان دانا. ئیدی 

پێویست بە مامۆستای گرانبەها نەماوە، بە هەمان 
بڕوانامە لە ئەمریکا و بەریتانیا مامۆستا هێنرا و 

نرخەکانیش دابەزی. سەبارەت بە بڕینی پارە، بەڕاستی 
هیچ زانیاریم  لەسەر نیە.

“لە ئێستادا لە نێوان وەقفی ئیحسان 
دۆغرەمەچی و وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن 
رێککەوتنێک هەیە. لە چوارچێوەی ئەم 

رێککەوتنە، کلینیکێکی گوازراو دادەمەزرێت”

کلینیکی هەولێری تورکمانی زۆر خزمەتی 
قوتابی تورکمان و خەڵکی هەولێری کردووە. 
بەاڵم بەم دواییانە باس لە داخران و گۆڕانی 
خاوەنی دەکرێت، لەسەر ئەم پرسە چیتان هەیە 

بڵێن؟

بە هەمان شێوە، نزیکەی ٢ ساڵ یان زیاتریش دەبێت 
پەیوەندیم بە کلینیک نەماوە، بەاڵم بەپێی ئەوەی 

کەئاگادارم تەنها شێوە گۆڕاوە. لە ئێستادا لە نێوان 
وەقفی ئیحسان دۆغرەمەچی و وەزارەتی پەروەردە و 
فێرکردن رێککەوتنێک هەیە. لە چوارچێوەی ئەم 
رێککەوتنە، کلینیکێکی گوازراو دروست دەکرێت.

لە قوتابخانەیەکی شاری هەولێر شوێنێک دابینکراوە، 
وابزانم لە مانگی ئەیلوول کلینیک بۆ خزمەتکردنی 

قوتابیانی تورکمان، دەست بە کارەکانی دەکات. لێرەدا 
ئەوەی لە وەزارەتی پەروەردە چاوەرێ دەکرێت، دابین 

کردنی شوێنە. بەخۆشحاڵییەوە راوێژکاری پەروەردەی 
تورکمانی دابینکردنی شوێنەکەی راگەیاند. 

بەمجۆرەش دووبارە دەست بە چارەسەرکردنی قوتابیان و 
خزمەتکردنیان دەکرێتەوە.

هۆکاری کرانەوەی ئەم کلینیکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کە لە کاتی خۆی یاساکانی عێراق، مۆڵەتی 
یاسای بە نۆرینگەی تایبەت نەدەدا. بەداخەوە 

یاساکان لە رژێمی پێشوو بۆ سووککردنی مرۆڤەکان 
دادەنران. بۆ ئەوەی ئەو کارە بکەی پێویست بوو لە 
وەزیر و بەرێوەبەر بپارێیتەوە. ئەوە لە هەموو رژێمە 

دیکتاتۆریەکان هەیە. بۆ نموونە لەسەر شۆستە 
دەمەوێ دار بچێنم بەاڵم رێگە نادەن، بە داخەوە ئەم 
جۆرە نموونانە هەیە ئینشاڵاڵ بەپێی کات ئەوانیش 

نامێنن. بۆ کردنەوەی نۆرینگەی پزیشکی پێویستی 
بوو کەسی شارەزا بهێنیت،  ئێمەش لەگەڵ چەند 

دکتۆرێک قسەمان کرد، ئەوانیش بێ ئەوەی هیچ 
پارەی کرێ بدەن ، داواکاریەکەیان قبووڵ کرد. 

ئێمەش گوتمان وەرن نۆرینگەی خۆتان بکەنەوە، ئێمە 
هیچ قازانجێکمان ناوێ، تەنها دەمانەوێ نۆرینگە 

بکرێتەوە و قوتابی تورکمان چارەسەر بکرێت. تەنها 
قوتابیانی تورکمان نا بەڵکو قوتابیە کوردەکانی 

ناوچەش، مامۆستاکان، خزمەکان، خزمەتگوزارەکانیان 
و هەموویان چارەسەر بکرێن. ئەمە بەم شێوەیە بۆ 

چەند ساڵێک بەردەوام بوو، بەاڵم دواتر دکتۆرەکان 
نۆرینگەی تایبەتیان کردەوە و وەقفی ئیحسان 

دۆغرەمەچی بڕیاری داخستنی کلینیکی دا، لە بری 
ئەوە بڕیاریدا شوێنێکی  تر بکاتەوە کە تایبەت بێ 
بە کارەکانی ئەوان. دەستخۆشی لە وەزیری پەروەردە 

دەکەم شوێنێکی دا بە ئێمە. وەک باسم کرد بە 
سیستەمێکی تر کارێکی باش دەکرێت.

“کاتی خۆیی ماجید بازرگان کاندیدی 
من نەبوو، بەاڵم الیەنەکانی تر ناوی ماجید 

بازرگانیان لە ناو کاندیدەکان دانا”

گشتپرسی، لەم رۆژانەدا بە گەرمی باسی 
لێوە دەکرێ. نوێنەری لیستی هەولێری 

تورکمانی رەزامەندی دەربڕیوە لەسەر ریفراندۆم. 
لە سەردانەکان و کۆبوونەوەکاندا بەشداری 
دەکات و لە هەمان کاتدا ناوی لە لیستی  

دانووستانەکانی ریفراندۆم لەگەڵ بەغداد هەیە. 
رای ئێوە چیە لەسەر ریفراندم؟

یەکەم جار دەمەوێ تێگەیشتنێکی هەڵە راست 
بکەمەوە. ئەو پەرلەمانتارەی باسی لێدەکەن ماجید 

بازرگانە، ناوبراو کاتی خۆشی کاندیدی من 
نەبووە، بەاڵم الیەنەکانی تر ناوی ماجید بازرگانیان 

لەوێ دانا. نامەوێ بچمە ناو ناوەرۆک، بەاڵم ٣ 
لە کاندیدەکان لە لیستی یەکەم بوون بەجۆرێک، 
پیرۆزبایی زۆرێك لە کەسایەتییە پلەدارەکان بەمن 

گەیشت. یەک لە کاندیدەکان سۆنگول قەسابۆغلو 
بوو و کاندیدێکی زۆر بەهێز بوو، رکابەرەکەشی 

عەلی کفرلی بوو. ئەم دوو کاندیدە زۆر باش بوون لە 
رکابەرییەکە،  لە کاتی هاتنی پیرۆزبایی گوتیان 

ئەم دوو کاندیدەتان دەرچوون و سێیەمیش لە رکابەری 
بەردەوامە.

هەروەها ٥00 چاودیرمان هەبوو لە هەڵبژاردنەکان. 
زیاتر لە ٦0 هەزار دەنگمان هێنابوو.  واتە ٢0 
هەزار دەنگمان کەمی کردبوو. چونکە لیستی 

هەولێری تورکمانی لە هەڵبژاردنی پێشوو ٨٤ هەزار 
٨00 دەنگی هێنابوو و شێردل تەحسین بۆ پەرلەمان 

هەڵبژێردرا.  گوتیان تورکمان ٢ دەنگیان داوە ٢ 
بۆشاییان پرکردۆتەوە لە دەنگدانەکە ‘دیارە تورکمان 
ئەوەندە بێ کلتوورە شوێنی هەڵەیان پر کردووەتەوە 

بۆیە دەنگمان کەم کرایەوە بۆ ٣000’ لەو کاتەدا زۆر 
گازاندەمان پێشکەشکرد، بەاڵم سوودی نەبوو. 

“ماجید بازرگان نوێنەرایەتی لیستی ئێمە 
ناکات”

“ماجید بازرگان کاری باش بکات یاخود 
کاری خراپ بکات پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە 

هەقی بە لیستی هەولێری تورکمانی نیە”

بەرێز بازرگان کەسێکی باشە. بەاڵم هەندێک 
هەڵسوکەوتی ناوبراو پێمخۆش نەبوو، بۆیە داوام لێکرد 

لە لیستەکەمان جیاببێتەوە، بەمشێوەیە جیابووەوە. 
لەبەر ئەوە ماجید بازرگان نوێنەرایەتی لیستی ئێمە 

ناکات. نزیکەی ساڵێکە بەم جۆرەیە. هەربۆیە ئێستا 
ئەو پەرلەمانتارێکی سەربەخۆیە. لیستی هەولێری 

تورکمانی نوێنەری نیە لە پەرلەمان. دیارە ئەو دەیەوێ 
بەم جۆرە خزمەتی تورکمان بکات ئێمەش رێز لەم بریارە 

دەگرین. لەم کاتەشەوە ماجید بازرگان بە سەربەخۆ 
خۆی دەناسێنێت نەک نوێنەری هەولێری تورکمانی. 

لەسەر ئەم دۆخەش راگەیەندراومان باڵو کردەوە، 
دیسانەوە ماجید بازرگان وەک برای منە. 

کە لەگەڵ ئێمە بوو، کاری جوانمان ئەنجامدا بەاڵم 
لە نێوان براکانیش جیاوازی ئایدۆلۆژی دەبێت، واتە 
یەکێک دەبێتە ئەندامی پارتی ئەلف بەاڵم ئەوی تر 

دەبێتە ئەندامی پارتی باء. ئەمەش پێویستییەکی 
دیموکراسییە. لەمەودوا ماجید بازرگان کاری باش 

بکات یاخود کاری خراپ بکات پەیوەندی بەخۆیەوە 
هەیە هەقی بە بەسەر لیستی هەولێری تورکمانی نیە.

سەبارەت بە ریفراندۆم، تێڕوانینی لیستی 
هەولێری تورکمانی چییە؟

هەموو نەتەوەیەک مافی ئەوەی هەیە روو لە ریفراندۆم 
بکات و چارەی خۆنوسین دیاریبکات. بەمەرجێک 

بارودۆخەکە گونجاوبێت. هیندستان پێکهاتووە لە٢00-
٣00 نەتەوە. ئەو ٢00 نەتەوەیەی باسمانکرد بۆ داوای 
شتێکی وەها ناکەن؟ لە نەتەوە یەکگرتووەکاندا 1٨0 

ئااڵ هەیە، بەاڵم ئەوەی بە فەرمی ٦000 نەتەوە هەیە. 
ئەگەر هەر الیەنێک ئەم رێگەیە بگرێتەبەر، ئەوکات 

٦ هەزار ئااڵ بوونی دەبێت.

وەکو خودی خۆم دژی ریفراندۆم نیم، بەاڵم هەندێک 
شت هەیە مایەی ترسە بۆ من. ئێمە ٢ دراوسێی 

گەورەمان هەیە. یەکێکیان تورکیایە ئەوی تر ئێرانە. 
بێگومان ئێمە پارچەیەکی گەلی تورکیاین، ئێمە 

نەتەوەیەکین لە دەریای ئەدریاتیکەوە تا سەددی چین 
نزیکەی ٥00 ملیۆن کەسین. مێژوویەکی گەورەمان 

هەیە و ئینشاڵاڵ داهاتوومان لە رابردوومان زیاتر 
درەوشاوە دەبێت. ئەمە راستییەکە. ئەگەر ئەم دوو 

واڵتە رەزامەندی نیشان نەدەن بۆ ریفراندۆم، بێگومان 
ئەنجامەکانی ترسناک دەبێت. من سەیری رووسیا، 

ئەمریکا و چین ناکەم. بۆ نموونە، ئەو نەتەوانەی لە 
یوگۆسالڤیا هەن هەموویان سەر بە هەمان نەتەوەن، 
بێگومان بۆسنەیی و سربی و داڵماچیشیان تێدایە. 

ئەمانە هەموویان سەر بە یەک رەگەز و یەک ئاینن.
بەاڵم بە دابەشکردنیان بۆ چەند واڵت، بچووک و 

الواز کران. ئەگەر سەیری قوبرس بکەین لە دوو نەتەوە 
و دوو ئاینی جیاواز پێکهاتوون، بەاڵم بە زۆرەملێ 

دەیانەوێت یەک ببن. دەبێت چ حیکمەتێک لە نێو ئەم 
کارە بێت.  

ئەگەر سەرنجتان دابێت، واڵتە گەورەکان هەڵوێستی 
جیاوازیان نواند بەرامبەر بە ریفراندۆم. دەسەاڵتدارێکی 

گەورەی واڵتێک دەڵێت ریفراندۆم ئەنجام مەدەن 
بارودۆخەکە گونجاو نییە، ئەوەی تر دەڵێت من 

پشتگیریتان دەکەم. بۆ نموونە فەرەنسا دەڵێت من 
پشتگیری دەکەم، ئەگەر سەیری فەرەنسا بکەین، 
دەبینین چەندەها نەتەوە لەخۆ دەگرێت. نزیکەی ٤ 
ملیۆن بەڕەچەلەک ئەفریقی لە فەرەنسا دەژیت. 

هەندێکیان عەرەبن، هەندێکیان ئەفریقین وە لەوانەیە 
هەندێکیشیان ٤0 ساڵ لەمەوبەر کۆچیان کردبێت. 
بێگومان نەتەوەی تریش هەن. ئەو خەڵکانە کە سەر 
بە نەتەوەی جیاوازن زمانی خۆیان لەیاد کردووە و 
بە فەرەنسی قسە دەکەن. تەنانەت زاراوەکانیشیان 

قبوڵناکرێت.

“ئێمە هاوبەشی ئەم خاکەین، شاگرد نین”

“کاتێک لە شەقامەکان دەسورێینەوە، 
هیچکام لە تابلۆی فەرمانگەکان نووسراوێکی 

تورکمانی لەسەر نابینین”

بۆ نموونە زاراوەی بەریتانییەکان لە فەرەنسا 
قەدەغەکراوە. یەکێک لە ئەندامی پارتە چەپەکان 

پرۆژە یاسایەکی پێشکەش کرد. پرۆژە یاساکە چەند 
ماددەیەک لەخۆ دەگرێت ئەوانیش: دەبێت مافی 

نەتەوەکانی تر بدرێت و زمانیان بە فەرمی بناسرێت 
کە لە فەرەنسا دەژین. بێگومان ئەوکات فەرەنسا نەک 

زمان تەنانەت زاراوە جیاجیاکانیشی قبوڵنەدەکرد. 
بەاڵم سەبارەت بە بابەتی ریفراندۆمی ئێمە دەڵێن وەرن 
سەربەخۆ بن. ئەگەر شتێکی وەها باشە با بچێت لە 

واڵتی خۆی ئەنجامی بدات. من دووبارە دەیڵێمەوە، من 
دژی ریفراندۆم نیم، لە ئێستادا تورکمان مافی زۆری 
نییە، بێگومان ئازادییەکی وەکو قسەکردن هەیە. بۆ 

نموونە هاتنی ئێوە بۆ ئێرە و قسەکردنتان مافێکە، 
بەاڵم کاتێک لە شەقامەکان دەسورێینەوە، هیچکام لە 
تابلۆی فەرمانگەکان نووسراوێکی تورکمانی نابینین. 
با ئەمانە گشتیان بە ئێمە بدرێت و ببینین چی بە ئێمە 
دەدرێت یاخود نادرێت. ئێمە لەم واڵتە لە هەمان کاتەوە 

لەگەڵ کوردەکان دەژین، لەوانەیە کۆنتریش بین. 
ئێمەش هاوبەشی ئەم خاکەین، شاگرد نین. بێگومان 

دەبێت مافی هاوبەشیش بدرێت. بوون بە نەتەوەی دووەم 
لە ناوچەیەکی بچووک باشترە یاخود بوون بە نەتەوەی 

سێیەم یان چوارەم لە ناوچەیەکی گەورە ؟ 
دوای بیرکردنەوەی ئەمانە بێگومان من دڵنیام لەوەی 
ئەم بابەتەی ریفراندۆم بێ ئامادەکاری نییە. هەڵبەتە 

دەبێت رەزامەندی ئەم واڵتانەش هەبێت. واتە مەرج 
نییە حکومەت هەموو شتێک بۆ میللەت باس بکات. 

بەاڵم بە الیەنی کەم سەرەداوێکمان بداتێ خۆشحاڵ 
دەبین، ئێمەش گەرەنتیمان دەزانین. بە پێچەوانەوە ئەگەر 

کەرکوکیش لەدەست بدەین زۆر دڵگران دەبین.

تاکە رستەتان چی دەبێت لەبارەی ریفراندۆمەوە ؟

ئەگەر مافەکانی ئێمە دیاری بکرێت و رەزامەندی 
لە واڵتانی دراوسێ وەربگیرێ و جیهانیش بەگوێرەی 

ئەمە بجوڵێتەوە، بوون بە نەتەوەی دووەم باشترە لە بوون 
بە نەتەوەی سێیەم.

زیا عوزێری  
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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ئاژانسی میدیایی توركمان

جەاڵل سلێمان چەخماخچی: کەس چەقۆ و مەقەست تیژ ناکات

بنکەی سەربازی ئەمریکا لە تەلەعفەر دادەمەزرێت

لە هەر شەڕ، نەهامەتی، نەرێنی، 
سەرهەڵدان و کۆچکردنێکدا 

هەموومان باجمان بە شێوەیەکی 
یەکسان داوە. 

دەمەوێت بە نموونەیەکی ژیانی 
خۆم باسی ئەم بابەتە بکەم. 

سەبارەت بە سەرهەڵدان و برسییەتی 
و نەهامەتییەکانی ساڵی 1٩٩1 
، تا ئێستا لە نێومدا ماوەتەوە، 

دەمەوێت بیرەوەرییەکی ئەوکاتە بۆ 
خوێنەرانمان باس بکەم. 

لە ساڵی 1٩٨1، تەمەنم تەنها ٥ 
مانگ دەبێت و باوکم لە شەڕی 

نێوان عێراق – ئێران بە دیل 
دەگیرێت. 

دوای تەواوبوونی شەڕ واتە ساڵی 
1٩٩0 ، لە کاتی گۆڕینەوەی 

دیلەکان، باوکم گەڕایەوە.بەهۆی 
شەڕ لە عێراق،  بە ناچاری 

من و برام بێ ئەوەی باوکمان 
کۆچی دوایی بکات، بە هەتیوی 

گەورەبووین.  

دوای گەڕانەوەی باوکم، یەکسەر 
سەرهەڵدان و کۆچ دەستیپێکرد. 

لە کاتی دەستپێکردنی کۆچ،  
دوای 11 ساڵ واتە دوای 

لەدایکبوونی من، برایەکم چاوی 
بەدنیا هەڵهێنا. باوکم، ناوی 

فرۆزان-ی فارسی پێ بەخشی، 
ماناکەی واتە)بریسکەدار(.

 هۆی ئەم ناوە بۆ ئەفسەرێکی 
تورکمانی ئێران دەگەڕێتەوە کە لە 
کاتی خۆی باوکم لە گوللەباران 
رزگار دەکات و لە بەندیخانەش 
دەبێتە بەڕێوەبەری بەندیخانە و 

هاوڕێی. 

ئەمە چیرۆکێکی درێژە، لێرەدا 
دەمەوێت باس لە مەبەستی 

سەرەکی خۆم بکەم. 

ئێمەش وەک هەزاران یاخود 
ملیۆنان هاونیشتیمانی، ناچاربووین 

کۆچ بکەین. چونکە ترسی 
ئەوەمان هەبوو گەر بێت و سەدام 
بگەڕێتەوە، گشتمان دەکوژێت. 

باشە بۆ ئێمە بکوژێت ؟ 

تاکە تاوانمان ئەوە بوو کە لەم 
ناوچەیەدا دەژین.

 گەر بێت و سەدام بهاتبایە، 
بێگومان جیاکاری لە نێوان کورد و 

تورکمان و هی تر نەدەکرد. 
بەهەرحاڵ، ئێمەش لەسەر قسەی 
گەورەکانمان بەرەو سنووری ئێران 

بەڕێکەوتین. بەگوێرەی دەنگۆکانی 
ئەوکاتە دەگوترا کەوا رێگاکانی 
تورکیا داخراون و قەلەباڵغییەکی 
زۆر لەم رێگایەدا هەیە بۆیە هیچ 
چانسێکمان نەمابوو بۆ بەڕێکەوتن 

بەرەو سنووری تورکیا. 

چەند رۆژێک بە برسییەتی 
و نەخۆشی لە رێگابووین، لە 

کۆتاییدا  گەیشتین بە سنووری 
ئێران. هەر لەوێشەوە ئێمەیان 

رەوانەی ناوچەی نەغەدە کرد. 

لە گوندێکی ناوچەی نەغەدە 
جێنشین بووین. ئێمەیەک کە 

نەماندەزانی گوند چییە و ژیانی 
گوند چییە، لەوێ دەژیاین.

 کەلوپەلە بەنرخەکانمان فرۆشت، 
رۆژانە بە گژوگیای کەنگەر و 

تۆڵکە ژیانمان بەڕێوەدەبرد. 

بە کورتی، گەورەکان و 
بچووکەکان تا رادەیەک 

توانیان خۆراگری بنوێنن، بەاڵم 
برا کۆرپەڵەکەم نەیتوانی و 

بەیانییەک کوندەکەمان بە قیژەی 
دایکم بەخەبەر هات، بەداخەوە برا 
بچووکەکەم روحە بێتاوانەکەی 

سپاردبوو. 

باشە بۆچی براکەم لە ئێران مرد؟ 
ئێمە چیمان دەکرد لە ئێران؟

کار و ئامانج و مەبەستی کێ 
وایکردکەوا ئێمە بکەوینە ئەم 

رێگایە؟

ئەمە تەنها بەشێکی بچووکی 
چیرۆکەکەمە، ئامانجی 
گێڕانەوەشم بۆ ئەم هۆیە 

دەگەڕێتەوە: 

دەبێت هەمووکەسێک بزانێت، 
ئێمەش باجمان داوەتەوە. خانوومان، 

سەروەت و ماڵمان تااڵنکراوە. 
ئێمەش زۆرێک لە منااڵنمان وەک 

فرۆزان و کەسە بەتەمەنەکانمان 
گیانیان لەدەستداوە. 

 
گەر ئێمە لەم ئازارانەدا هاوبەش 

بین، دەبێت لەم خاکەدا و لە 
سەرکردایەتی ئەم خاکەشدا بە 

کورتی لە هەموو شتێکدا دەبێت 
هاوبەشبین و ئێمەش مافمان هەیە. 

نەکەن چیدی بڵێن “ تورکمان چی 
کردووە ؟” 

تورکمان هاوبەشی 
چارەنووسیان لەگەڵ ئێوەدا 

کردووە. 

خوارووی تەیراوە”.

“ کەس چەقۆ و مەقەست تیژ ناکات”

چەخماخچی، باس لە قازانجی ئەو کارەش کرد و گوتی 
“راستییەکەی ئەو کارە وەک جاران بەرەکەتی نەماوە. کەس 

چەقۆ و مەقەست تیژ ناکاتەوە، کەس خەنجەری ناوێ”.

“کەم کەس ماوە ئەو کارە ئەنجام بدەن”

جەاڵل سلێمان چەخماخچی، پێیوایە ئەو پیشەیە وەک جاران نەماوە 
و کاریان زۆر کەم بۆتەوە، گوتیشی “کەم کەس ماوە ئەو کارە 

ئەنجام بدەن، چەخماخچیەتی  واتە خەنجەر درووست کردن، پێشان 
وردەکاریشیان پێگوتووە، پێشان سلێمانی باوکم، مام وەهاب و مام 
جەبار ئەو کارەیان دەکرد. ئێستا تەنها من و حەمید چەخماخچی 

ماوین، حەمید چەقۆ و مەقەستی تیژ دەکردەوە بەاڵم ئێستا 
بەهۆی نەخۆشییەوەی ناتوانێت”. 

جەاڵل سلێمان چەخماخچی، لە بواری مەقاماتیش بە توانایە و بەم 
جۆرە باسی لەو توانایەی خۆی کرد:

“  مەقامی سێگاه، چارگاه، پێنجگاه، حیجاز، و زۆرێک لە 
مەقامەکان دەزانم. کە منداڵ بووم لە تەکیەی شێخ شەریف میوان 
دەهات لە کەرکوک. لە دوای زیکر، مەولودمان دەخوێند. منیش 
بەمجۆرە بوومە پسپۆر لە مەقام، جگە لەوەش پێشان شەوانی پێنج 

شەممە لە مزگەوتەکان هەتا بەیانی سەاڵیان دەخوێند. پێشان 
بەرەکەت هەبوو ئێستا ئەو بەرەکەتە نەما”. 

پیشەی چەخماخچی لە هەولێر  بەرەو لەناوچوونە. رێژەی ئەوانەی 
بەردەوامن لەو پیشەیە بە پەنجەی دەست دێنە ژماردن.

جەاڵل سلێمان چەخماخچی تەمەن ٧٤ ساڵ، یەکێکە لە 
چەخماخچییەکانی شاری هەولێر و ماوەی چەندین ساڵە پیشەی 

چەخماخچی کردووە و خەنجەری درووست کردووە.
سەبارەت بە پیشەی ناوبراو، جەالل سلێمان چەخماخچی قسەی بۆ 

تەبا کرد.

جەاڵل سلێمان چەخماخچی، “لە هەولێر لە دایک بووم و هەر لە 
منداڵییەوە الی باوکم دەستم بە کاری چەخماخچی کردووە”.

چەخماخچی، باسی لەوە کرد کەوا حەز دەکات منداڵەکانی 
فێری ئەو کارە بن بەاڵم بەداخەوە منداڵەکانی ئەو کارە ناکەن، 

گوتیشی “کە بچووک بووم کورەم بۆ باوکم دەکرد، پاش کۆچی 
دوایی باوکم، من و برام ماینەوە، براشم وازی لەو کارە هێنا، بەاڵم 

من بەردەوامیم دا بەو کارە و تاکو ئێستا کەمیش بێت پیشەی 
چەخماخچی ئەنجام دەدەم، پێش ٢ ساڵ کێشەی تەندروستیم بۆ 

درووستبوو، بۆیە ئێستا کەمتر دێمە دوکان”.
 

سەبارەت بە پیشەی چەخماخچی، جەالل سلێمان دەڵێت:
“پێشان شیشمان لە کورە دادەنا، دەمانشوشت و دەمانکوتی، پاشان 

دەمانکردە خەنجەر. هەر خەنجەرێکمان بە ٧ درهەم دەفرۆشت، 
جگە لەوەش خەڵک مەقەست و چەقۆی بۆ ئێمە دەهێنا، ئەو 

کااڵیانەمان تیژ دەکردەوە. لە بەسراوە قۆچمان دەهێنا، قۆچەکانمان 
دەهاوێشتە ناو کورە و دەمانکردە قاڵب، ساپی خەنجەرمان 

لێدرووست دەکرد. پێشان ئەنجامدانی ئەو کارە زۆر سەخت بوو”.

“پێشتر دوکانم لە سەرووی تەیراوە بوو، بەاڵم بەهۆی روخاندنی 
ئەو دوکانانەی الی سەرەوەی تەیراوە بە ناچاری دوکانم گواستەوە 

چڕتر کراوەتەوە”. 
لەبارەی ئەو چەک 

و تەقەمەنییانە کە لە 
ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر 
بەکاردەهێنرێت، جبوری 
گوتی “٣00 تانک، 

1٩0 ئۆتۆمبێلی 
زرێپۆش، 100 بلدۆزەر، 

٢00 ئۆتۆمبێلی 
زرێپۆشی مین پاککەرەوە 

و ٥00 هەمەری 
زرپۆش و چەند چەک 
و تەقەمەنی تر بەکار 

دەهێنرێن”.
رێکخراوی تیرۆریستی داعش، لە مانگی 

حوزەیرانی ساڵی ٢01٤ شارۆچکەی تەلەعفەر 
داگیرکردبوو کە ئەم شارە ٦٣ کیلۆمەتر لە 

ناوەراستی مووسڵ دوورە و زۆرینەی دانیشتووانی 
تورکمانە.

ئەحمەد ئەلجوبەیری، عەقید لە سوپای عێراق و 
فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی نەینەوا سەبارەت 
بە بنکە سەربازییەکە گوتی “ بە مەبەستی 

دابین کردنی پشتیوانی لۆجیستیکی لە 
ئۆپەراسیۆنەکە، لە ئێستادا کارەکانی تەواوکردنی 
رێڕەوی هەڵسان و نیشتنەوەی فڕۆکە لە بنکەکە 

دامەزراندنی بنکەیەکی سەربازی 
لە شارۆچکەی تورکمانی 

تەلەعفەر راگەیەندرا.
مەهدی ئەلحەفاجی، سەبارەت 

بەم بابەتە باسی لەوە کرد کەوا 
بنکەکە لە دوای ئەنجامی 

دیدارەکانی نێوان ئەمریکا و هێزە 
عێراقییەکان لە ناوچەی زومماری 

باکووری مووسڵ، دروستکرا.
حەفاجی، گوتیشی “چاوەڕوان 
دەکرێت ئەو بنکەیە خزمەتێکی 

زۆر بە ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنی 
تەلەعفەر لە ژێر دەستی داعش 

بکات”.
حەفاجی، ئاماژەی بەوەشدا، لە سەدا ٥0ی 

کارەکانی دروستکردنی بنکەکە تەواو بووە و 
گوتیشی “راوێژکاری تایبەت و ژمارەیەکی زۆر 

لە زڕپۆشی یەکەکانی سەربازی ئەمریکی لە 
ناوچەکە جێگیر کراون”.

ئەی ئەو باجانە کە ئێمە داومانە؟

محەمەد ئەربیل ئوغلۆ

تێبینی
 بابەتە جیاجیاکانی بەشی

 بیروڕای هەفتەنامەی
 تەبا، بیرکردنەوە و رای

 نووسەر  بەرجەستە دەکات.
 لەم بارەیەوە گشت مافی
 بابەتەکانی بیروڕا بۆ
.نووسەرەکە دەگەڕێتەوە

:
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