
 عەلی حوسێن: ئێمە دەستەواژەی کەمینەکان بەکارناهێنین،
بەڵکو دەڵێین پێکهاتە

کەعبەی پیرۆز چاوەڕوانی بەرگە نوێیەکەیەتی

هەموو ساڵێک کەعبەی شەریف کە بە پیرۆزترین 
پەرستگای ئاینی ئیسالمی دادەنرێت، لە وەرزی حەج 
دەبێتە شوێنی سەردانی موسڵمانانی جیهان و هەر لە 
هەمان وەرز، بەرگی نوێی کەعبە دادەپۆشێت. ئەم 

بەرگە بە “کسوة” ناوزەندە دەکرێت. 

ماوەی درووستکردنی کیسوە ٨ مانگ دەخایەنێت 

کیسوە، هەر لە شاری مەککە درووستدەکرێت 
و نزیکەی ٨ تا ١٠ مانگ دەخایەنێت. دوای 

درووستکردنی، چاوەڕوانی رۆژی عەرەفە دەکرێت. 

 چاوشئۆغڵو بۆ تەبا: لە هەولێر و
  بەغدا لەسەر تورکمان دواین

تەلەعفەر کۆنترۆڵ کرایەوە

 د. عەبدوڵاڵ رۆژبەیانی: تورکمان نەتەوەیەکی
خاوێنە

مامۆستای زانكۆ دکتۆر عەبدوڵاڵ نیاز نووری 
رۆژبەیانی سەبارەت بە مێژووی تورکمان لەم ناوچەیە، 

لە چاوپێکەوتنێکدا وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی 
دایەوە.

دکتۆر عەبدوڵاڵ رۆژبەیانی، باسی مێژووی دێرینی 
تورکمان دەکات و ئاماژەی بە گەورەیی مێژووی 

نورەددین مەحمود زەنگی تورکمانی دەکات.
 

دکتۆر عەبدوڵاڵ رۆژبەیانی: عەرەب دەڵێت )خاوەن 
شەئن، میری دادپەروەر، نورەددین، ئەمیری موسڵمانان، 

پێشەوای هەموو میرەکان و شێری ئیسالم( 

 بە هەماهەنگی ئاژانسی ئانادۆڵو، تیکا و ئەکادیمیای پۆلیس،
 پەیامنێرانی تەبا بەشداری لە ١١هەمین خولی فێرکردنی

“پەیامنێری جەنگ” کرد

 بازاری قەیسەری، یەکێک لە ناوەندە بازرگانییە گرنگەکانی شاری 
 هەولێر کە لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی بنیاتنراوە، بۆچی تا

 ئێستا نۆژەن نەکراوەتەوە؟

نەک تەنها لەگەڵ بەڕێز بارزانی، لە بەغداش ئێمە باسی دۆخ و ئایندەی 
برایانی تورکمانمان کرد

پشتگیری یەکپارچەیی سنوور و خاکی عێراق دەکەین

بڕیارمان لە پرسی ریفراندۆم دیارە، بڕیاری ریفراندۆم 
هەڵەیە. باوەڕمان وایە ریفراندۆمێکی لەم شێوەیە 

سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لەم ناوچەیە ناهێنێتە کایەوە

پرسەکە تەنها تورکیا یاخود وزە نییە

 دەستووری كوردستان زامنی سەد لە سەدی مافەکانی پێکهاتەکانی 
کوردستان وەکو وەسیقەیەک و به ڵگه نامه یه ك دەیکەین

هیچ مەرجمان نییە بۆ كاراكردنه وه ی په رله مان پێشمان خۆش نییە 
خەڵکی دیکە بە مەرج بێنه  پێشه وه 

ئەسڵەن فەرەنسۆ هەریری ئاشووری بوو ئەندامی سەرکردایەتی 
پارتی بوو، مێژووی ئیسالمیش له  ١٤٠٠ ساڵی رابردوو رەنگە والی 
لە واڵتانی ئیسالمی نمونەیەک نەبێت وەکو کوردستان کەوا والی 

مەسیحی بێت زۆر خۆشەویستیش بوو

نە بەرەی تورکمانی گفتوگۆ رەتدەکەنەوە نە ئێمەش 
گفتوگۆ رەتدەکەینەوە
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هەبوون کە پەیوەستبوون بە  

هەلومەرجی سیاسی بەتایبەتی 
مەسەلەی پەرلەمان، پێمانوایه  بەبێ 

هیچ مەرجێک ئامادەیی خۆمان 
نیشاندا بۆ ئه وه ی پەرلەمان كارا 
بکرێتەوە و دەستبەکاری خۆی 

بکات. کاراکردنەوەی پەرلەمان کە 
خواستی هەموو الیەکە، بۆیە ئێمە 

لەگەڵ کاراکردنەوەی پەرلەمان 
بووین و دەستبەکاری خۆشی 

بکاتەوە. ئێمە کە هیچ مەرجمان 
نییە، پێشمان خۆش نییە خەڵکی 

دیکە بە مەرج بێنه  پێشه وه ، 
چونکە بە مەرج کار پێکەوە 
ناکرێت بەراستی. بزووتنەوەی 

گۆڕانیش لە کۆمەڵێک 
خاڵ تێگەیشتن، لێكگه یشتن 
هەبووە، ئێمە پاکێجەکی ٦ 

خاڵیمان پێشکەش بەوان کرد لە 
راگەیاندنەکان باسکرا. چاوەروانین 

ئەو پاکێجە له الیه ن بزووتنه وه ی 
گۆڕانه وه  دیراسە بکەن، لەسەر ئەو 
پاکێجە قسە دەکەین، کۆمەڵێک خاڵی هاوبەشمان 
هەیە، بۆ نموونه ، ئێمە بە شێوەیەک تەرح بکەین، 
ئەوان بە شێوەیەک تەرح دەکەن، بە دانیشتنەکان 

لەوانەیە بگەین بە ئه نجامێك. بەهەمان شێوە 
لەگەڵ کۆمەڵی ئیسالمیش دانیشتنمان دەبێت. 

بەرای ئیمە خیتابی کۆمەڵەی ئیسالمی و 
خیتابی گۆڕان، لە هەندێک شت رەنگە خاڵی 
هاوبەشیان هەبێت بەاڵم لە هەندێک وێستگه  و 
لە هەندێک شوێن وەکو یەک نییە خیاتبیان 

جیایە، ئومێدەوارین بگەینە ئەنجامێکیش لەگەڵ 
ئەوان. ئێمە حەزدەکەین بۆ ریفراندۆم ئه م خیتابه  
یه كگرتووه  به رجه سته  بكرێت، چونکە هی هەموو 

خەڵکی کوردستانە، مەسەلەیەکی نیشتمانییە 
یەکریزی دروستبکەین. بۆ كۆده نگی، نەک تاکە 

حزب بگره  ئاماده ین له گه ڵ تاکە رێکخراوێکی 
بچووکی کۆمەڵگەی مەدەنیش گفتوگۆی 
لەگەڵ بکەین لەسەر ئەو بابەتە، ئومێدەوارین 

بگەینە ئەنجامەک، مەبەستەکەش هەر ئێمەنین 
بەلکو هەموو ئەو حزب و الیەنانەی کەبریاری 

ریفراندۆمیان داوە.

دوای دەربڕینی بۆچوونیان بۆ ریفراندۆم، پەیوەندی 
بەرەی تورکمانی عێراقی و پارتی دیموکراتی 

کوردستان لە چ ئاستێکە و چ گۆڕانکارییەک 
هەیە ؟

بەرەی تورکمانی حزبێکی تورکمانی عێراقییە، 
وە پەیوەندیمان لەگەڵیان هەیە و لە کوردستانیش 
ئەندامێکیان لە پەرلەمان هەیە، لە ئەنجوومەنی 

پارێزگا نوێنەریان هەیە، بەاڵم لە هەمان کاتیشدا 
کۆمەلێک حزب و الیەن و پێکهاتەی دیكه ی 
تورکمانیش هەنە لە کوردستان، لە کەرکوک 
لە هەولێر لە شوێنەکانی دیكه  هەیە، ئەوانیش 

٥ ئەندامی پەرلەمانە بەاڵم ٤ ئەندامی پەرلەمان 
لە حزب و الیەنەکانی دیكه ی تورکمانن، به ره ی 

تورکمانیش ئەندامێکی پەرلەمانی هەیە، لە 
ناو ئەنجوومەنی پارێزگا جگە لە به ره ، خەڵکی 
دیكه ی تورکمانی تێدا هەیە. بۆیە ئێمە رێز لە 

هەموو الیەنەکانی تورکمانی دەگرین، بەاڵم 
ئێمە چۆن وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان 

حزبی یەکەمین لە کوردستان بەاڵم ناڵێین ئێمە 
نوێنەری هەموو خەڵکی کوردستانین، ئێمە و 

الیەنەکان پێکەوە نوێنەری خەڵکی کوردستانین، 
بەقەدەر پێگەی خۆمان نوێنەرایەتی خەڵکی 

کوردستان دەکەین. ئەوهاش بە دروستی نازانین 
الیەنێکی تورکمانی یان الیەنەکی کلدانی، 

ئاشووری، سریانی، ئەرمەن بڵێ من نوێنەری 
هەموو پێکهاتەکەی خۆمم، نوێنەری بەشێکە، 

ئەندامێکی پەرلەمانت هەیە بۆچوونی خۆت هەیە، 
ئەو بۆچوونانەی خۆت لەگەڵ بۆچوونەکانی 

ئێمە هاوبەش بێت یان هاوبەش نەبێت ئێمە رێزی 
دەگرین، بەاڵم بە خۆشحاڵییەوە حزب و الیەنە 

تورکمانییەکان، بەشی هەرە زۆری کە ئەوانەی 
لە ٥ ئەندام ٤ ئەندامی پەرلەمانی کوردستانن، 

ئەوانەی کە لە ئەنجوومەنی پارێزگانە، ئەوانەی 
لە حزبەکانن، لە رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 

ریفراندۆم هۆكارێكه  بۆ وەرگرتنی رای خەڵک 
بۆ به ده ستهێنانی مافی چارەی خۆنووسین. 

ئایا له  عێراقێك بمێنینه وه  كه  به درێژایی مێژوو 
چه وسێنراین، ئه نفالكراین، كیمیابارانكراین، دوای 
ساڵی 2٠٠٣یش پاش ئه وه ی عێراقمان بیناكرده وه  
و بووینه  به شێكی سه ره كی، كه چی نانبڕاو كراین 

و بودجه ی كوردستانیان بڕی و هاوكاری و 
پێداویستییه كانی پێشمه رگه یان بێبه ش كردین و 

مادده ی ١٤٠یان جێبه جێنه كرد و چه ندین مادده ی  
ده ستوورییان  پێشێلكرد. یان به هاواڵتی ژماره  

دوو بمێنینه وه  و نه مانكه ن به هاوبه شی راسته قینه  
له  بڕیاردان بۆ چاره نووسی ئه م واڵته . بۆیه  

ده رفه تێكمان له به رده مدایه  بۆ ئه وه ی را و بۆچوونی 
خه ڵك وه ربگرین و گه ل چ بڕیارێك بدات ئێمه  

گوێڕایه لیان ده بین. دوای قۆناغی ریفراندۆمیش 
پێویستمان به كات ده بێت بۆ ئه وه ی به ته واوه تی 

له  به غدا جیاببینه وه  كه  كۆمه ڵێك پرسی یاسایی 
هه یه  له  چوارچێوه ی ناوخۆیی و نێوده وڵه تیش و 

دیاریكردنی سنوور و پابه ندی دارایی و سه ربازی 
و كۆمه ڵێك بابه تی دیكه  و بۆ راییكردنیشی 
پێویستمان به كات ده بێت. دوای ریفراندۆمیش 

هەوڵدەدەین دەستوورێک بنوسین. لەو دەستوورە 
زامنی سەد لە سەدی مافەکانی پێکهاتەکانی 
کوردستان وەکو وەسیقەیەک و به ڵگه نامه یه ك 
دەیکەین بۆ ئەوەی لە نوسینەوەی رەشنووسی 

دەستوورەکەش پێکهاتەکان بۆخۆیان بەشداربن و 
هاوبه ش بن لە نوسینەوەکەیدا بۆ ئەوەی بتوانن 

ته واوی مافه كانیان لە ناو ئەو دەستوورەی 
کوردستان ببیننەوە. 

  
سەبارەت بە بزووتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی 

ئیسالمی، پێتانوایە لەگەڵ نزیکبوونەوەی واده ی 
ئه نجامدانی ریفراندۆم بۆچوونیان بگۆڕێت ؟

بڕیاری ریفراندۆم بڕیاری خەڵکی کوردستانە، 
بۆ حزبێکی سیاسی و کەسایەتییەکی سیاسی 
دیاریکراو نییە. ١٦ حزبی کوردستانی بەوانەی 
ناو پەرلەمان و دەرەوەی پەرلەمان و پێکهاتەکان 

بڕیاریان لەسه رداوه.

کاراکردنەوەی پەرلەمان کە خواستی هەموو 
الیەکە، بۆیە ئێمە لەگەڵ کاراکردنەوەی 
پەرلەمان بووین و دەستبەکاری خۆشی 

بکاتەوە. ئێمە کە هیچ مەرجمان نییە، پێشمان 
خۆش نییە خەڵکی دیکە بە مەرج بێنه  پێشه وه .

بزووتنەوەی گۆڕان یان کۆمەڵەی ئیسالمی 
ئەوانیش لەسەر ریفراندۆم الرییان نییە، رەنگە 
هەندێک تێبینییان هەبێت لەسەر کاتەکەی. 
هەندێک گرفتی سیاسی هەیە، ئەو گرفتە 

سیاسییانە دەکەنە وەرەقەیەک بۆ ئەوەی قسەی 
لەسەر بکەین. ئەویش وەفدێکی بااڵی ئێمە 
سەردانی سلێمانی کرد لە نزیکەوە لەگەڵ 

بزووتنەوەی گۆڕان كۆبوونه وه . کۆمەڵێک بابەت 

کاتی خۆی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی 
پێکهاتەکان شایەدی دەدەن، پێداگیر بووە لەسەر 
ئەوە. بۆیە ئەو ئاراستەی سیاسی پارتی رێبازی 
بارزانی بووەتە هۆکاری ئەوەی پەیوەندییەکانی 
پارتی لەگەڵ هەموو الیەنەکان، پەیوەندییەکی 
هاوسەنگبێت بە تایبەتی لەگەڵ پێکهاتەکان. 

پێکهاتەکانی کوردستان لە نەتەوە و ئاین لەسەر 
بنه مای ژمارە مامەڵەیان لەگەڵ ناکەین، لەسەر 
بنه مای پێکهاتە مامەڵەیان لەگەڵ دەکەین، بۆیە 

ئێمە ناڵێین کەمینە نەتەوە یان کەمینە ئاین، 
بۆیه  ده سته واژه ی کەمینه کان به كارناهێنین و 

باوه ڕیشمان بەو دەستەواژەیە نییه  به ڵكو، دەڵێین 
پێکهاتەکان. لە عێراق کاتی خۆی وایان پێدەگوت 
بەاڵم لە کوردستان ئێمە پێی دەڵێین پێکهاتەکان. 

لەبەر ئەوە ئێمە سەیری ژمارە ناکەین، سەیری 
ره سه نایه تی و بوونی ئەو پێکهاتەیە دەکەین 

لەسەر ئەم خاكه ، بۆیە پەیوەندییەکانمان لەو پەڕی 
باشیدایە لەگەڵ پێکهاتە وەکو پێکهاتە، چونکە 
2 جۆرە پەیوەندی هەیە، پەیوەندی هەیە لەگەڵ 

خەڵک، پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئەحزابی سیاسی، 
پارتی وەکو رێبازی بارزانی ئەسڵەن گرفتی 

لەگەڵ خەڵک نییە، ئەو خەڵکە چ پێکهاتەی 
نەتەوەییە چ پێکهاتەی ئاینییە. ئێستاش ئێمە 
دڵنیاین ئەو خەڵکەی کە لە کوردستان دەژی 
وە دانیشتووی کوردستانە بە غەیری کوردیش 

سیاسەتی پارتی قبوڵ دەکەن، مەرج نییە پارتی 
بن، بارزانی قبوڵ دەکەن. بەاڵم هەندێکجار لێرە 
و لەوێ هەندێک گرفتمان دەبێت لەگەڵ الیەنە 
سیاسییەکان کە بەناوی پێکهاتەکانە یان ناوی 

دیكه ، ئەویش بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر واقعی 
بڵێین الیەنە سیاسییەکانیش بە گشتی دەتوانین 

بەشی هەرە زۆری هەماهەنگ و هاوکارن لەگەڵ 
ئێمە، لێرە و لەوێ ئەگەر بۆچوونێکی جیاواز یان 
هەندێ جار ئەنجێندایەک هەبێت، واتە الیەنێک 
ئەجێندایەکی هەبێت کە ئەو ئەجێندایە گونجاو 
نەبێت لەگەڵ واقیعی کوردستان ئەویش قابیلی 
تەفاهوم و تێگەیشتنە، بەمەش ئامادەین لەگەڵ 

ئەوانیش بگه ینه  لێكگه یشتن، بۆ ئەوەی ئێمە 
متمانه یان پێ بدەین بۆ کوردستان کە پارتی چۆن 

پارێزەر و داکۆکیکەرە لە مافی کورد ئەوهاش 
پارێزەر و داکۆکیکەرە لە مافی پێکهاتەکانی 

نەتەوەی و ئاینی لە هەرێمی کوردستان. 

لەو دەستوورە زامنی سەد لە سەدی 
مافەکانی پێکهاتەکانی کوردستان وەکو 
وەسیقەیەک و به ڵگه نامه یه ك دەیکەین بۆ 

ئەوەی لە نوسینەوەی رەشنووسی دەستوورەکەش 
پێکهاتەکان بۆخۆیان بەشداربن و هاوبه ش بن 
لە نوسینەوەکەیدا بۆ ئەوەی بتوانن ته واوی 
مافه كانیان لە ناو ئەو دەستوورەی کوردستان 

ببیننەوە. 

سەبارەت بە ریفراندۆم، دوای ئەنجامدانی ریفراندۆم 
چ گۆڕانکارییەکی ئەرێنی یاخود نەرێنی لە 

هەرێم روودەدات ؟

له  دیدارێكی تایبه تی له گه ڵ 
تەبا، عه لی حوسێن به رپرسی 

مەکتەبی پەیوەندییەکانی 
کوردستانی و عێراقی 

پارتی دیموكراتی كوردستان 
به تێروته سه ل باسی له  

په یوه ندییه كانی پارتی و الیه نه  
سیاسییه كانی كوردستان 
و پێكهاته  نه ته وه یی و 

ئاینییه كان كرد و تیشكی 
خسته  سه ر قۆناغی پێش 

و دوایی ریفراندۆم كه  
بڕیاره  له  2٥ی ئه یلوولی 
ئه مساڵ ئه نجام بدرێت و 

كۆبوونه وه  و گفتوگۆكانیان 
له گه ڵ بزووتنه وه ی گۆڕان 

و كۆمه ڵی ئیسالمی و 
باسی له  په یوه ندییه كان كرد 
له گه ڵ توركمان و خواستی 

توركمان بۆ پێدانی گه ره نتی 
متمانه وه رگرتن و پێدانی 

ته واوی مافه كانیان.

عه لی حوسێن: پارتی ده سته واژه ی کەمینه کان 
به كارناهێنین و باوه ڕیشمان بەو دەستەواژەیە نییه  

به ڵكو، دەڵێین پێکهاتەکان
 

عه لی حوسێن: دەستووری كوردستان زامنی سەد 
لە سەدی مافەکانی پێکهاتەکانی کوردستان 

وەکو وەسیقەیەک و به ڵگه نامه یه ك دەیکەین بۆ 
ئەوەی لە نوسینەوەی رەشنووسی دەستوورەکەش 

پێکهاتەکان بۆخۆیان بەشداربن و هاوبه ش بن

عه لی حوسێن: هیچ مەرجمان نییە بۆ 
كاراكردنه وه ی په رله مان پێشمان خۆش نییە خەڵکی 

دیکە بە مەرج بێنه  پێشه وه 

به شێوه یه كی گشتیی پەیوەندییەکانی پارتی 
دیموکراتی کوردستان لەگەڵ پارتە سیاییه كان و 

پێكهاته كانی دیكه  لە چ ئاستێکە ؟

پارتی دیموکراتی کوردستان 7١ ساڵ تەمەنیه تی، 
رەنگە حزبێكی سیاسی تەمەن 7٠ ساڵ لە 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست یان لە عێراق و ناوچەکە، 
یان بوونیان نه مابێت ئه گه ر ماشبن پێگەکانیان وه ك 
جاران نه مابێت و روو له  داكشان كردبێت. یەکێک 

لە بنەماکانی مانەوەی پارتی بەو پێگەیە، کە 
لەسەر بنه مای دونیابینی و كاركردنییه تی بۆ 

به دیهێنانی مافە رەواکانی خەڵکی کوردستان و 
بەپشتبه ستن به  هەموو پێکهاتەکانەوە دامەزراوە. 

پێکهاتەکانی کوردستان لە نەتەوە و ئاین 
لەسەر بنه مای ژمارە مامەڵەیان لەگەڵ 

ناکەین، لەسەر بنه مای پێکهاتە مامەڵەیان 
لەگەڵ دەکەین، بۆیە ئێمە ناڵێین کەمینە 
نەتەوە یان کەمینە ئاین، بۆیه  ده سته واژه ی 
کەمینه کان به كارناهێنین و باوه ڕیشمان بەو 
دەستەواژەیە نییه  به ڵكو، دەڵێین پێکهاتەکان. 
لە عێراق کاتی خۆی وایان پێدەگوت بەاڵم لە 

کوردستان ئێمە پێی دەڵێین پێکهاتەکان.

بارزانی نه مر دامەزرێنەری ئەم حزبە بووە و 
ئێستاش جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی 
لەسەر هەمان رێباز دەڕوات. پارتی تەنها بۆ 

کورد دانەمەزراوە وە خەباتیشی تەنها بۆ کورد 
نەکردووە. خەباتی پارتی بۆ کوردستانییان بووە، 
بە کورد و بە تورکمان و بە مەسیحییەکان لە 

ئاشووری و کلدان و سریان و ئەرمەن و ته نانه ت 
عه ره به  ره سه نه كانی كوردستان كه  لێره  دەژین 

و پێکهاتەکانی دیكه ی ئاینی و مەزهەبی و 
نەتەوەییش. پارتی رێزی لە ئاینەکان گرتووە، 
بگره  موسڵمان، كریستیان، ئێزیدی، سابیئه ی 

مه ندائی، كاكه ییه كان، هه موو ره نگ و ده نگه كان 
و بیروبۆچوونه كان و رێز له  هه موویان ده گرێت 

به شێوه یه كی یه كسان. بەشێک لە داخوازییەکانی 
پارتی بەدرێژایی مێژووی خۆی لە دانووستانه كان 
مافی پێکهاتەکان بووە، وە لە دەستووری عێراقیش 

 “

 “ “



٣ئاژانسی میدیایی توركمان
مەدەنی خاوەن پێگەنە، ئەمانە لە بڕیاری ریفراندۆم 
بەشداربوون، بەشداری ئەنجوومەنی بااڵی ریفراندۆم 

و لیژنەکانیشن و کاری خۆیان دەکەن.

نە ئەوان گفتوگۆ رەتدەکەنەوە نە ئێمەش 
گفتوگۆ رەتدەکەینەوە.

 بەرەی تورکمانی  حەقیقەت لە هەندێک 
وێستگه دا بۆچوونی ئیجابییان هەیە لێكگه یشتنی 
هاوبه شمان هەیە، لە هەندێک وێستگه ی دیكه شدا 
هەندێک بۆچوونیان رەنگە هاوشان نەبێت لەگەڵ 
بۆچوونی الیەنەکانی تری تورکمان یان لەگەڵ 

بۆچوونی حزبە سیاسییەکانی کوردستان، 
بەاڵم ئەوەش قابیلی گفتوگۆیە، چونکە نە 

ئەوان گفتوگۆ رەتدەکەنەوە نە ئێمەش گفتوگۆ 
رەتدەکەینەوە، ده كرێت لێكتێگه یشتن هه بێت، 

تێگەیشتن دروستبکەین، متمانه یان بۆ دروستکەین 
بۆ ئەمەش ئامادەییمان تێدایە بۆ کوردستان، 

چونکە تورکمان و پێکهاتەکانیش وەکو کورد 
قوربانییان داوه  لە سایەی حوکمی بەعس، وە 

لەو دواییانەش تورکمانیش بە هەمان شێوە ئەوەی 
لە کەرکوک رووبەڕووی پێکهاتەکان بووەتەوە، 

حكوومه تی ناوەند ناحەقی بەرامبەر هەموو 
پێکهاتەکان دەکەن جا بە کورد و بە تورکمان و بە 
مەسیحیەکان، بە ئاشووری بە کلدان بە سریان بە 

ئەرمەن، بەرامبەر هەموویانە.
لەبەر ئەوەی ئێمە هەوڵدەدەین زیاتر قەناعەت 

بەوانیش بکەین بۆ ئەوەی فەعلەن ئەوان، نەک 
هەر ئەوان هەموو حزب و الیەنە تورکمانیەکان 
چ دڵنیاكردنه وه  و گه ره نتییه كیان لە هەرێمی 

کوردستان پێویستە، کوردستان ئامادەیی هەیە 
لەو بابەتە گفتوگۆ بکات و دلنیایی بداتە هەموو 

الیەک. 

دەنگۆی ئەوە هەیە دەڵێن هەندێک لە پارتە 
تورکمانییەکان لە الیەن پارتی دیموکراتی 

کوردستانەوە بەڕێوەدەبردرێن، ئەمەش لە رێگای 
دەنگدانی تایبەت دەکرێت لە کاتی هەڵبژاردنەکان، 

ئەمە تا چ رادەیەک راستە ؟

گومانی نییه  تورکمان لە هەولێر هەیە لە 
کەرکوکیش هەیە، من بە بیرم دێت لە هەڵبژاردنی 

ساڵی ١٩٩2 ئافرەتەکی تورکمان كه  په ككه وته  
بوو له سه ر عارەبانە هێنابوویان بۆ ده نگدان، كاتێك 
پرسیاریان لێكرد دەنگ بە کێ دەدەیت؟ گوتی 
دەنگ بە کوڕی مەال دەدەم مەبەست جەنابی 

سەرۆک بارزانی بوو وای دەگووت.

ئەسڵەن فەرەنسۆ هەریری ئاشووری بوو 
ئەندامی سەرکردایەتی پارتی بوو، مێژووی 
ئیسالمیش له  ١٤٠٠ ساڵی رابردوو رەنگە 

والی لە واڵتانی ئیسالمی نمونەیەک نەبێت 
وەکو کوردستان کەوا والی مەسیحی بێت زۆر 

خۆشەویستیش بوو.

بۆیە ئێمە هەست دەکەین تورکمانی 
نیشتمانپەروەرەکان لەگەڵ ئێمەیە، لەگەڵ 

یەکێتییە، لەگەڵ حزبە سیاسییەکانی دیكه  
و لەگەڵ حزبەکانی خۆشیانن واتە لەگەڵ 

کوردستانن، وە ئێمە حەزدەکەین حزبە سیاسیەکانی 
تورکمانە نوێنه رایه تی تورکمانەکانیش بکەنەوە، 
بڕوامان بەوەیە، بەاڵم زۆر ئاساییە تورکمانێک 

پارتی بی زۆر ئاساییە ئاشوورییەک، کلدانییەک 
به هه مان شێوه  بێت. ئەسڵەن فەرەنسۆ هەریری 

ئاشووری بوو ئەندامی سەرکردایەتی پارتی بوو، 
مێژووی ئیسالمیش له  ١٤٠٠ ساڵی رابردوو رەنگە 

والی لە واڵتانی ئیسالمی نمونەیەک نەبێت 
وەکو کوردستان کەوا والی مەسیحی بێت زۆر 
خۆشەویستیش بوو، ئەو رووداوەی تیرۆرکردنی 

فەرەنسۆ پرسه كه ی بوو بە فیستیڤاڵێک بۆ 
خەڵک. ئێمە رێز لە حزبە سیاسییە تورکمانەکان 
دەگرین، تەقدیریان دەکەین، بەاڵم خەڵکەک لە 
کوردستان دەنگ بە الیەنەکی حزبەکان بدا جا 

ئەو خەڵکە رێكخراو بێت یان رێكخراو نه بێت و بێ 
جه ماوه ر بێت، ئێمە پێوەرمان دانەناوە بەو پێوەرە 
دەبێ خەڵک دەنگ بدا، پێوەرەکان لە الیەن 

کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانن، هەر 
تێبینیەک هەبێت دەبێت بدرێتە کۆمیسیۆنی 

سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، کۆمیسیۆنی 
سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بەپێی یاسا و 

رێنماییەکان مامەلەی لەگەل دەکات، رێگری 
بکات. نەمانبیستووە هیچ تێبینییەکی نادروست 
هەبێت تاكو کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان رێگری 
کردبێت و له به رامبه ردا ئێمە پێی شه رمه زار ببین 
یان الیەنەکی تورکمانی پێ ئیحراج ببی. بەاڵم 
بە دڵنیاییه وه  لێرە لەوێ خەڵکێک خۆشەویستە 
لە ناو خەڵک، په یوه ندییه كانی فراوانە، خەڵک 

دەنگی پێدەدا، مانای ئەوە نییە ئەوە سەر بە فالن 
الیەنە بە پێچه وانه وه  دەکرێت دۆستی الیەنەکە 

بێت. دۆستایەتی هەیە، هاوپەیمانێتی هەیە 
خاڵی هاوبەشی موشتەرەک هەیە لەنێوانیان، 

رەنگە ئێمە و حزبێکی تورکمان یان یەکێتی و 
حزبێکی تورکمان یان حزبی شوعی و حزبێکی 
دیكه ی تورکمان زۆر دۆستایەتییان هەبێت لە 

نێوان حزبێکی تورکمان لەگەڵ حزبێکی دیكه ی 
تورکمان زۆر ئاساییه ، ئەمە شتێکی ئاساییە، 
لەوانەیە حزبێکی دیكه ی کوردی ئەوەندەی 

دۆستایەتی لەگەڵ حزبێکی تورکمان هەیە ئەوەندە 
دۆستایەتی لەگەڵ پارتی نەبێت، ئەمە کۆمەڵەک 

هۆکار و به رژه وه ندی هاوبه ش وایکردووه  کە 
بەمشێوەیە بێت، ئەمە بە شتێکی ئاسایی دەزانین، 

له  راستیدا، ئێمە قەناعەتمان وایە ئەو مەسەلەیە بۆ 
پێویست ناکات قسەی ئەوەی لەسەر بکرێت، لەبەر 

ئەوەی بۆ خۆی ئەگەر یەک دەنگیش بهێنێت، 
پێکهاتەکان کورسی خۆیان کۆتایە مسۆگەرە، جا 
چ گرفت هەیە بۆ نموونه  تۆ زۆر دەنگ بهێنیت، 

یان  کەم، بۆ ئێمە گرنگ ئه وه یه  تورکمانێک بێت 
ئەو تورکمانە نیشتمانپەروەرە، هەر کێیەک بێت، 

بۆ ئێمە گرفت نییە. بۆیە تورکمانەکان پێویستیان 
بەو دەنگە زۆرەی نییە هەتا دەنگی زۆر بۆ ئه وه ی 

پارتی یان یەکێتی یان خەڵکێک بۆی پەیدا 
بکه ن، لەبەرئەوەی کۆتایە دەنگی کەم بێت زۆر 

بێت ئەو كورسییه ی خۆی هەر هەیە. 

پارێزگاری کەرکوک نەجمەدین کەریم لە 
بەرنامەیەکی تەلەڤزیۆنیدا رایگەیاند کەوا 

سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق مەسعود 
بارزانی بەنیازە سەردانی کەرکوک بکات و 

سەبارەت بە ریفراندۆم لەگەڵ الیەنەکان کۆببێتەوە، 
به رنامه یه كی وا لە ئارادا هەیە ؟ ئەگەر هەیە بۆ 
گشت پارتەکانە یان چەند پارتێکی دیاریکراوە، 

چونکە لە کەرکوکیش چەند پارتێک لەگەڵ ئەوە 
نین کە ریفراندۆم ئەنجام بدرێت ؟

جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی هەموو 
کوردستان بە ماڵ و شار بە خەڵکی خۆی 

دەزانێت، و هەموو کاتیش ئەو خواسته ی هەیە 
سەردانی  هەموو شار و شارۆچکەکان ته نانه ت 
دێهاتەکانی کوردستانیش بکات لە نزیکەوەش 
خەڵکی ببینێت. هەفتەی رابردوو لە هەولێر لە 

هۆڵی مامۆستا سەعەد لەگەڵ کۆمەڵێک 
پێکهاتە و رەنگە تورکمانیشی تێدابی دانیشتبوو.

 جەنابی سەرۆک جیاوازی ناکات، ئەو سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانە، هەم لە نێوان پێکهاتەکان 
و هەم لە نێوان حزبە سیاسییەکانیش بۆ هەموو 
حزبە سیاسییەکان وەکو یەکە. ئەوەی ئامادەیی 
هەبێت جەنابی سەرۆک دەرگای کراوەیە هەم 
بۆ پێکهاتەکانی نەتەوە و ئاینی هەم بۆ حزبە 

سیاسییەکان. هەموو کاتێک جەنابی سەرۆک 
لە کەرکوک بێت، لە هەولێر بێت، لە سلێمانی 

بێت، لە دهۆک بێت یان لە بارەگای خۆی 
بێت، جەنابی سەرۆک ئامادەیە هەموو الیەنێک 
ببینێت، هیچ جیاكارییه كیشی نییە لە نێوان ئه م 

و ئه ودا، هیچ جیاوازییەکیش نییە هەموویان 
به یه ك چاو سه یر ده كات، مەرجیش نییە بۆچوونی 

هەموویان وەکو یەک بێت، بەاڵم ئەوەی کە 
بۆچوونیشی پێچەوانە بێت جەنابی سەرۆک 

دەرگای لە کەس داناخات و ئامادەیە بیانبینێت، 
بۆ هەرشوێیکیش ئەگەرخەلکەکە داوایی بکات 

باوەرناکەم داخوازییەکانی خەلکەکە رەت بکاتەوە.

چاوشئۆغلو: هەم لە بەغدا و هەمیش لەگەڵ بارزانی باسی تورکمانمان کرد
مەولود چاوشئۆغلو وەزیری دەرەوەی تورکیا 

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق 
لەسەر تاوتوێکردنی چەند بابەتێکی رۆژەڤ، 

سەردانی عێراقی کرد.

مەولود چاوشئۆغڵو وەزیری دەرەوەی تورکیا، 
لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا لە 2٣ی ئاب 
لە شاری بەغدا، لەگەڵ هەریەک لە فوئاد 
مەعسوم سەرۆککۆماری عێراق و حەیدەر 

عەبادی سەرۆکوەزیران و سەلیم جبووری سەرۆکی 
ئەنجوومەنی نوێنەران و ئیبراهیم جەعفەری 

وەزیری دەرەوەی عێراق و پەرلەمانتارانی تورکمان 
کۆبووەوە.

کۆبوونەوەی چاوشئۆغلو لەگەڵ پەرلەمانتارانی 
تورکمان، لە هۆتێلی رەشید لە ناوچەی سەوز لە 

بەغدا بە داخراوی بەڕێوەچوو.

دوای کۆبوونەوەکە چاوشئۆغلو لە کۆنگرەیەکی 
رۆژنامەوانیدا رایگەیاند “داهاتووی تورکمان لەنێو 
یەکپارچەیی عێراقدایە. تورکمان ئەو نەتەوەیەیە 
کە زۆرترین پشتگیری بۆ یەکپارچەیی عێراق 

دەکات. دەبێت مافەکانیان بدرێن و پێشێل 
نەکرێن. دەبێت ناسنامەی تورکمان لە ناوچە 

تورکمانییەکانی وەکو تەلەعفەر بپارێزرێن. بێ 
جیاوازیکردن لە نێو تورکمانان، پشتگیری هەموویان 

دەکەین” .

دواتر چاوشئۆغلو گەیشتە هەولێر و لەگەڵ 
مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی 

عێراق و الیەنە سیاسییەکان کۆبووەوە.

وەزیری دەرەوەی تورکیا دوای ئەنجامدانی 
کۆبوونەوەکان لە هەولێر، کۆنگرەیەکی 

رۆژنامەوانی لە هۆتێلی دیڤان سازکرد و چەند 
روونکردنەوەیەکی دا.

سەبارەت بە پرسیاری پەیامنێری تەبا “ئایا 
لە میانی کۆبوونەوەتان لەگەڵ بارزانیدا 

تاوتوێی دۆخ و ئایندەی تورکمان کرا؟” مەولود 
چاوشۆغلو رایگەیاند:

“هەڵبەتە قسەمان لەسەر تورکمان کردووە. نەک 
تەنها لەگەڵ بەڕێز بارزانی، لە بەغداش ئێمە 

باسی دۆخ و ئایندەی برایانی تورکمانمان کرد، 
چونکە ئەوانیش چەند نیگەرانییەکی ئاساییان 
هەیە کە ئەمڕۆ توانیمان راستەوخۆ گوێبیستی 

نیگەرانیەکانینان بین. چاوەڕوانیشیان لە ئێمە هەیە. 
ئەو چاوەڕوانیانەشمان لە بەغدا و هەولێر هێنایە 

باس. ئێمە تەنها لە یەک پەنجەرە سەیری بەغدا 
یاخود عێراق و هەولێر ناکەین. هەروەها لە نێوان 
تورکمانیش جیاوازی سوننی و شیعی ناکەین. 

هەموویان برای ئێمەن. بە هەمان شێوە ئێمە دژی 
ئەوەین کە لە نێوان عەرەبەکانیش جیاوازی سوننی 
و شیعی بکرێت و لە دژی ئەوەشین لێرەدا جیاوازی 

کورد و عەرەب بکرێت. ئێمە لە عێراق هەموو 
نەتەوەکان وەکو دۆست و برا دەبینین، هەموویان بە 
یەک پارچە دەبینین. لەگەڵ ئەوەین ئەم یەکبوون 

و پێکەوەبوونە بەردەوام بێت”.

چاوشئۆغلو، لە کۆنگرە رۆژنامەوانیەکەدا 
باسی لە کۆبوونەوەکەی بەغدا کرد و گوتی:

“ئێمە وەک تورکیا بیرکردنەوەی خۆمان سەبارەت 
بەو بابەتە بە بەڕێز بارزانی راگەیاند. خۆی لە 

خۆیدا بیرکردنەوەی تورکیا لەم بابەتە نهێنی نییە. 
پێشتریش بۆ رای گشتی رامانگەیاندووە. ئێمە 

سەقامگیری، خۆشگوزەرانی و ئاشتیمان دەوێت لەم 
ناوچەیەدا.

 پشتگیری یەکپارچەیی سنوور و خاکی عێراق 
دەکەین. هەموو کاتێک بەرگریمان لە مافەکانی 

ئیدارەی ناوچەی کوردی و مافی برا کوردەکانمان 
کردووە. ئەمرۆ لە کۆنگرەی رۆژنامەوانی لە 

شاری بەغدا و لە کۆبوونەوەکانیشدا باسمان لە 
مافی برا کوردەکان و ئیدارەی ناوچەی کوردیمان 

کرد. گوتمان پێویستە مافە نەدراوەکانی کورد 
بدرێت. بەاڵم رای ئێمە لەسەر ریفراندۆم دیارە.

بڕیارمان لە پرسی ریفراندۆم دیارە، بڕیاری 
ریفراندۆم هەڵەیە. باوەڕمان وایە ریفراندۆمێکی 
لەم شێوەیە سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لەم 

ناوچەیە ناهێنێتە کایەوە. هەر لە سەرەتاوە گوتمان 
کە ئەو بڕیارە هەڵەیە. پێشووتریش هەڵکردنی 

ئااڵی حکومەتی هەرێم لە باڵەخانە فەرمییەکانی 
کەرکوک شتێکی تاکالیەنانە بوو. بینیمان ئەوەش 

کارێکی هەڵە بوو. بە شێوەیەکی راشکاوانە بە 
بارزانی و بەرپرسانمان گوت. هەنگاوی لەم جۆرە 

دەبێتە هۆی دروستبوونی پشێوی لە ناوچەکە. 
پێویستە بە گفتوگۆ ئەو کێشانە چارەسەر بکرێن، 

بە تایبەتی مافەکانی حکومەتی هەرێم لە 
دەستوور. گفتوگۆ لە نێوان هەولێر و بەغدا دەستی 

پێکردووە. ئێمە پشتگیری لەم گفتوگۆیە دەکەین و 
بە رێگەیەکی راست و تەندروستی دەبینین.”

چاوشئۆغلو، دەربارەی هەڵسەنگاندنی تورکیا بۆ 
ریفراندۆم رایگەیاند:

“ئێمە بۆ سەقامگیری ئەم ناوچەیە زۆر هاوکاریمان 
پێشکەش کردووە. جگە لەمەش ئێمە هەمیشە لە 

هەوڵی بەهێزکردنی هەرێم، مافە ئابووریەکانی 
و هاوکاری دوو الیەنە بونیاتنەر بووین. ئێمە 
کێشەمان نییە لەگەڵ برا کوردەکانمان. ئێمە 

کێشەمان لەگەڵ پەکەکە و یەپەگەیە. کێشەی 
تیرۆرمان هەیە. پەکەکە و یەپەگە دوژمنی 
کوردەکانیشە و هەروەها دوژمنی هەرێمیشە.

 ئێمە ناوەندی پرۆژە گەورەکانین. پرۆژەی تەناپ 
نزیکە لە تەواو بوون. پرۆژەی تورک ئاکمی 

)بۆری گازی سروشتی( دەستی پێکرد. لەگەڵ 
ئەو ناوچەیەش هەماهەنگیمان هەیە. پرسەکە تەنها 

تورکیا یاخود وزە نییە، بەڵکو سەقامگیری و 
ئاسایشی ناوچەکەیە. لەم رووەوە مەترسی زۆر 
گەورەش دروست دەبێت، ئێمە باس لەوە دەکەین.

ئێمە لە چوارچێوەی بەرژوەندییەکانی تورکیا 
سەیری پرسی سەربەخۆبوونی ئەو ناوچەیە ناکەین. 
نەتەوەی تر هەن کە لێرە دەژین. تورکمانیش هەیە. 
ئێمە دەبێ بەرگری لە مافەکانی ئەوانیش بکەین. 

ئەمرۆ لەگەڵ ئەوانیش لە بەغدا کۆبووینەوە. 
پرسەکە ئەوەندە ئاسان نییە تا بڵێین “تورکیا 

پێویستی بە وزەیە و با لێرە وزە بکڕێت”. ئێمە 
تەنها لە روانگەی خۆمانەوە سەیری ئەم پرسە 

ناکەین. بۆ خۆشگوزەرانی هەموو ناوچەکە سەیری 
دەکەین.”
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٤ئاژانسی میدیایی توركمان

بەر لە سەدان و هەزاران ساڵ شارستانیەتی 
میسری، یۆنانی و رۆمانی و هتد... هەبوون. 
حوکمی جیهانیان دەکرد و دەسەاڵتیان زاڵ بوو 
بەسەر هەموو جیهان، ئەوەش وایکردبوو جیهان 

ئەوەندە کێشەی نەبێ وەک ئێستا و سەقامگیرتر 
بێت. پاشان ئەم شارستانیەتانە لەناو چوون 

ئیمپراتۆریەتی چینی و خیالفەتی ئیسالمی دەستی 
پێکرد وەک تەواوکەرێکیش بۆ ئەم رێچکەیە 

ئیمپڕاتۆریەتی عوسمانی و سەفەوی هاتنە کایەوە. 
پاشان جیهان رووبەڕووی کارەساتێک بوویەوە 

بە ناوی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کە 
دانیشتووانی واڵتەکەی هەر یەکەو لە واڵتێک 
هاتوون  و لە رووی شارستانیەتەوە نەک هەر 

هەژارن بەڵکو هیچ شارستانیەتێکیان نیە. بۆیە 
هەمیشە هەوڵی لەناو بردنی مێژوو و ئاسەواری 

ئیمپڕاتۆریەتەکانن. 

بۆ نموونە لەناو بردنی و رووخاندی شوێنەوارە 
دێرینەکانی عێراق و سووریا. وە لە ئێستاشدا لە 

هەوڵی الواز کردنی واڵتە بەهێزەکانی جیهانن بۆ 
نموونە تورکیا و ئێران و چین. تێکدانی ئەم هەموو 

شارستانیەتە و ئیمپڕاتۆریەتە و پاشان تێکدانی 
عێراق و سووریا دەستپێکی ئەو پڕۆژەیەیان بوو. 
چونکە هەموو کات واڵتی گەورە توانای بەهێز 

بوونی هەیە، بوونی هەر هێزێکیش لە جیهان 
مەترسیە بۆ سەر واڵتە زلهێزەکان. جگە لەوەش 

واڵتی بەهێز ناچێتە ژێر دەسەاڵتی ئەوان.

 ئەمریکا تا ئێستا سەرکەوتوو بووە لەم کارەی بۆ 
نموونە کۆمەڵێک واڵتی لە خاکی رووسیا جیا 
کردەوە ئەمەش بووە هۆی الواز بوونی رووسیا. 

ئێستاش پارچە پارچە کردنی عێراق و تورکیا لە 
بەرنامەیاندا هەیە، رەنگە لێم تێنەگەن! مەبەستم 

ئەوەیە واڵتی بچووک هەمیشە دەبێتە ژێر دەستە و 
سەرچاوەیەکی دارایی بۆ واڵتانی زلهێز بە نموونە 

کوێت، قەتەر و میرنیشینی عەرەبی یەکگرتوو.

 چونکە ژمارەی دانیشتوانیان زۆر کەمە و 
رووبەریان بچووکە توانای بەرگریان نیە بەرامبەر 
واڵتێکی وەک ئەمریکا و رووسیا، بۆیە هەمیشە 

ناچارن سااڵنە بڕە پارەیەکی زۆر بدەن بەو 
واڵتانە بۆ ئەوەی بەرگریان لێبکەن و بەخێویان 

بکەن. بێگومان واڵتی بچووک توانای خۆبەخێو 
کردنیشی نیە بەهۆی نەبوونی پیشەسازی و 

کشتوکاڵ، بۆیە هەمیشە چاویان لە دەستی واڵتە 
گەورەکانە.

 لێرەدا دەمەوێ باس لەوە بکەم ئەگەر بێت و ئەو 
عێراقەی ئێستا کە الوازە ئەگەر ببێتە دوو کەرت 
هەر دوو کەرتی الوازتر دەبێت و هەر دوو کەرتی 
دەکەوێتە ژێر دەستی واڵتان واتە نابنە دوو واڵتی 

سەربەخۆ بەلکو دەبنە دوو واڵتی ژێر دەستە.

 هەموومان دەزانین گەورەترین داهاتی ئەمریکا 
لە رێگەی بازرگانی چەک بە دەست دێت بۆیە 
درووست بوونی شەڕیش یەکێکە لە پالنەکانی 
ئەوان. واڵت چەند زۆر بێ، دەنگ ئەوەندە زۆر 
دەبێت، نارەزایی و رای جیاواز ئەوەندە زۆر دەبێت 

بۆیە ئەمەش دەبێتە بازاڕێکی باش بۆ ئەوەی 
ئەمریکا چەکەکانی تێدا ساغ بکاتەوە. واتە هەر 
پارچە پارچە بوونێک هۆکارێکە بۆ دەوڵەمەنتر 

بوونی ئەمریکا و الواز بوونی کۆی واڵتانی 
جیهان. پێویستە لە ئێستادا واڵتان خۆیان بپارێزن لە 
کەرت کەرت بوون، بۆ ئەوەی نەبین بە سەرچاوەی 

داهات بۆ ئەوان و سەرچاوەی نەهامەتی بۆ 
خۆمان.

عەلی عەنتەر

تەلەعفەر کۆنترۆڵ کرایەوەپارچە پارچە بوون الوازمان دەکات

داگیرکردنی تەلەعفەر لە الیەن داعش بووەتە هۆی 
پچرانی ناردنی یارمەتی مرۆیی بۆ ناوچەکە. ئەم 
کێشەیە بووەتە هۆی ئەوەی کەوا خەڵکی سیڤیل 
لە ناوچەکە گرفتی  پێداویستی سەرەکی وەکو 

ئاوی خاوێن و خواردن و دەرمانیان هەیە.
هەرچەندە بەهۆی هێرشکردنی داعش لە ساڵی 
2٠١٤ بۆ ناوەندی قەزاکە، هەزاران هاوواڵتی 

خەڵی تەلەعفەر لە ناوچەکە هەاڵتن. سەرەرای 
چۆڵکردنی ناوچەکە، تا ئێستا هاوواڵتی سیڤیل 
لە چەند گوند و دێهات لە ناوچەی موحلەبییە 

ماون. 

حەیدەر عەبادی، سەرۆک وەزیرانی عێراق 
لە 2٠ی ئاب،  فەرمانی دەستپێکردنی 

ئۆپەراسیۆنەکانی تەلەعفەر راگەیاند و جەختی لە 
نەبوونی هیچ هەڵبژاردەیەکی تیرۆرستانی داعش 
جگە لە خۆڕادەستکردن یاخود مردن کردەوە. هێزە 
بەشداربووەکانی ئۆپەراسیۆنەکە بە پێشرەویەکی 

خێرا شارەکەیان لە داعش پاک کردەوە.

ئەکرەم محەمەد ئەمین، مامۆستا لە تەلەعفەر 
ئاماژەی بەوە کرد کەوا دوای داگیرکرانی قەزاکە 
لە الیەن داعش، نزیکەی ١٠ مانگ بەر لە ئیستا 

هاتووەتە هەولێر زیاتر گوتی “کار و کاسبی 
نەبوو، دۆخی ماددی خراپ بوو، بە کورتییەکەی 
شتێک نەمابوو بە ناوی ژیان. داعشیش بە ناوی 

دین کاری دەکرد و خەڵکی هەڵدەخەڵەتاند و 
خەڵکی دەچەوساندەوە”. 

مامۆستا ئەکرەم سەبارەت بە دوا یاسا و رێساکانی 
بەم دواییانەی داعش دەڵێت: 

“ستەمێکی زۆر هەبوو. هەندێک یاسای وەک 
ریش درێژکردن و قەدەغەکردنی جل و بەرگی 

کورت بۆ پیاوان و قەدەغەکردنی جگەرە، دانابوو. 
جگە لەمەش هەر هەوڵێکی دەرچوون لە قەزای 

تەلەعفەر قەدەغەکرابوو. یەکێک لە زنجیرە 
رێساکانی داعش، قەدەغەکردنی بەکارهێنانی 

تەلەفۆن بوو”.
 

ئەکرەم محەمەد، سەبارەت بە رزگارکردنی 
قەزای تەلەعفەر گوتی “زۆر خۆشحاڵین بە 

ئازادبوونی تەلەعفەر و بە پەرۆشەوە چاوەڕێی 
گەڕانەوە دەکەین بۆ ناوچەکانی خۆمان، بەاڵم 

ترسیشمان هەیە چونکە نازانین لە کاتی گەڕانەوە 
رووبەڕووی چی دەبینەوە. ترسمان لە بوونی 

پێکدادانی مەزهەبی هەیە. تەنها من نیم، زۆربەی 
خەڵک لەوە دەترسن. رەنگە هەندێک کەس هیچ 

پەیوەندیان بە داعشەوە نەبێ بەاڵم بەهۆی سکااڵی 
نا حەزێک یاخود دوژمنێک بە داعش لە قەڵەم 

بدرێت. دیسانەوە بێ ئومێد نابین، ئینشاڵاڵ 
دەگەڕێینەوە نێو ماڵی خۆمان”.

موهەنەد هابش، ئەندامی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لقی تەلەعفەر بۆ مایکرۆفۆنی تەبا دەڵێت “دۆخی 

تەلەعفەر بەرەو باشبوون 
دەچوو، خەریک بوو 
هەموو شتێک بچێتە 

سەر رێچکەیەکی باش 
و هەژاری کەم ببێتەوە، 
لەناکاو داعش هێرشی 
کردە سەر تەلەعفەر و 

داگیری کرد”.
هابش، ئاماژەی بەوەدا 
کە ئەم شەڕە یاریەکی 
گەورەیە، زیاتر دەڵێت 

“نیوەی خەڵکی تەلەعفەر 
روویانکردە باشوور، 

نیوەکەی تریش بەشێکی 
هاتنە باکوور، بەشێکیش 

چوونە کەرکوک و تورکیا”.

هابش گوتیشی، “داعش سەرەتا کە هاتە 
تەلەعفەر زۆر لەسەرخۆ بوو. پاشان دەستی کرد 

بە تووند و تیژی و سەپاندنی یاسای وەک 
هێشتنەوەی ریش، قەدەغەکردنی جلی کورت بۆ 
پیاوان و جگەرەکێشان و ئەنجامدانی نوێژەکان بە 

کۆمەڵ لە مزگەوت. خەڵكی ناوچەکە دوای 
زۆردارییەکانی رێکخراوی داعش، دەستیان کرد 
بە راکردن لە ناوچەکانی ژێر دەستی گرووپی 

ناوبراو”. 

موهەنەد هابش رایگەیاند کەوا لە ساڵی 2٠١7 
نزیکەی ٤٠٠٠ هەزار خێزان لە تەلەعفەر مابوون، 
بەاڵم دوای دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر 

بەشێکیان توانیان خۆیان رزگار بکەن. لە 
بەردەوامی قسەکانیدا گوتیشی:

“بەر لە ئۆپەراسیۆنی 
تەلەعفەر، نزیکەی 2٠٠٠ 
خێزان لە تەلەعفەر مابوون 

خۆشبەختانە ئەوانیش توانییان 
رابکەن و خۆیان  رادەستی 

سووپای عێراقی بکەن، 
دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵ 
خێزانەکان دڵنیابوونەوە لە 

داعش نەبوونیان دابەشکرانە 
سەر کەمپەکان. ئێستاش 
ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەر 

دەستیپێکرد،
 

ئەوانەی لە تەلەعفەرن لە سەدا یەکیشیان 
خەڵکی سیڤیل نیە، یان داعشە یان خێزانی 

داعشە.

 کەم کەس لە تەلەعفەر بوون بە داعش لە چاو 
ئەو ژمارەیەی لە مووسڵ هەبوو، بەاڵم لەالی ئێمە 

یەکجار کەم بوو. ئەو ناوچانە بەهۆی تورکمان 
بوونیانەوە زیانیان پێگەیشت، زۆر قسەی ناراستمان 

لەسەر کرا. دۆخی تەلەعفەر زۆر ئاڵۆزە چونکە 
دووالی تەلەعفەر عەرەبە، الیەکی کوردە و 

الیەکی تریشی یەزیدیە. بۆیە بە دۆخێکی قورسدا 
تێدەپەڕێ. سەرجەم دانیشتوانی تەلەعفەر پێکهاتووە 

لە تورکمان. 

حکومەتی عێراق و پارێزگای مووسڵ 
تەلەعفەریان پشتگوێ خستووە بە هۆی 

تورکمان بوونی ئەم شارۆچکەیە.

 بەاڵم ئێمەی خەڵکی تەلەعفەر هەر 
دەگەرێینەوە شوێنی خۆمان. ئەگەر حەشدی 

شەعبی بە جوانی پێشوازیمان لێبکات، 
مەزهەبچیەتی نەکەن، بێگومان دەگەڕێینەوە. 

بەاڵم ئەگەر پێچەوانە بێت لە سەدا 7٠ی خەڵک 
ناگەڕێنەوە هەر لە هەولێر و تورکیا ژیان بەسەر 
دەبەن. ئومێدمان هەیە ئینشاڵاڵ هەموو شتێک 

باش دەبێت. سوپاس بۆ خوا، ناوچەکەمان زیانێکی 
زۆری پێنەگەیشتووە، دەتوانین بگەڕێینەوە شوێنی 

خۆمان.”

بە هاوکاری فرۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانی 
نێودەوڵەتی بە سەرپەرشتی عێراق و ئەمریکا، لە 
ئاسمانەوە هاوکاری پۆلیسی فیدرال، و سوپای 

عێراقی و ٤٠ هێزی درووستبوو لە حەشدی 
شەعبی، لە ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنەوە تەلەعفەر 

لە دەست داعش بەشداری دەکەن.

تەلەعفەر یەکێکە لە شارە تورکمانییەکان و 
نزیکەی  ٦٣ کیلۆمەتر لە رۆژئاوای شاری 

موسڵ دوورە. لە ١٦ی حوزەیرانی ساڵی 2٠١٤ەوە 
لەالیەن رێکخراوی تیرۆریستی داعش داگیرکرابوو. 

 

چوارشەممە ٣٠ ئاب  2٠١7

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد



٥ئاژانسی میدیایی توركمان

د. سۆران صالح الدین شكر
   گەلی توركمان لەژێر دەسەاڵتی حكومەتە عێراقیە 

یەك لەدوای یەكەكان ڕووبەڕووی زۆرێك لە ناخۆشی و 
نادادپەروەری بۆتەوە لە رێگەی دەست بەسەرداگرتنی ئەو 
ناوچانەی كە لێی دانیشتوون، ئەوە سەرەڕای سڕینەوەی 

رۆڵی شارستانی و مێژوویی، داماڵینی لە هاوواڵتیبوون. 
بۆیە ئێمە هەموو هەنگاوێك بەرز دەنرخێنین كە ببێتە هۆی 
هەڵگرتنی ئەو نادادپەروەری و ناخۆشیەكانی رۆڵەی گەلی 

توركمان.

 كۆبوونەوەی فراوانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان لەگەل 
پێكهاتەكانی هەرێمی كوردستان كۆمەلێك پەیامی زۆر 

گرنگی لەخۆگرتەوە. پەیمانەكانی سەرۆك بارزانی تایبەت 
بە ئەنجامدانی گۆڕانكاری لە  ئااڵی كوردستان و 

سروودی نیشتمانی بە شێوەیه ك كە گشتگیر بی لەڕووی 
ئاماژەكردن بە تەواوی پێكهاتە نەتەوەیی وئاینییەكانی 

هەرێمی كوردستان جێگای بایەخ و گرنگی پێدانە. لەوەش 
گرنگتر وتەكانی بەرێزیان دەربارەی رێكخستنی ئیدارەی 

هەرێمی بوو كە تیایدا ئاماژەی بەوە كرد كە دەوڵەتی 
كوردستان لە ئایندەدا لە سەر شێوازی فیدرالیزم دەبێت. 

ئەم روونكردنەوانە ئومێدبەخش بوون بەشێوەیەكی گشتی بۆ 
پتەوكردنی متمانەی گەلی توركمان بە ئایندەیان لە هەرێمی 
كوردستان و بەتایبەتیش بۆ دوارۆژی باری شاری كەركوك و 

چارسەركردنی كێشە هەلپەسراوەكان.
 وتەكانی بەرێز مەتران بەناوی برا مەسیحیەكان جێگای 

رێز و ته قدیر بوو. گەلی توركمانیش چاوەروانی وتارێكی 
هاوشێوە بوون لە بەرێزان سنان چلبی و صنعان اغا كە دوو 

سەركردەی بە توانای گەلی توركمانن، بەاڵم بەداخەوە ئەوان 
بێ دەنگیان هەڵبژارد. لە راستیدا بێ دەنگی ئەوان فرسەتێك 
بوو بۆ هەندێ كەس موزایەدەی سیاسی بكەن بەناوی گەلی 
توركمان بە شێوەیەكی نەشیاو لەگەڵ گرنگی ئەو كۆبونەوەیە 

و پەیامە میژووییەكانی بەرێز بارزانی.

 پێموایە فیدرالیزمی كوردستان گرنگترین بەرنامەی ئەو 
كۆبوونە پێكدەهێنێت. لەبەر ئەوەی ئەو روونكردنەوەیە 

هەواڵگری گۆرانكارییەكی گرنگی بیركردنەوەی بارزانییە 
دەربارەی پەیڕەوكردنی ئەو سیستەمە لە هەرێمی كوردستان. 

هەر وەكو روون و ئاشكرایە پێشتر هەوڵە فیكرییەكانی 
ئەنجوومەنی پارێزگای سلیمانی بە درووست كردنی 

هەرێمێكی فیدرالی جێگای رەخنەی توندی بەرێزیان و 
پارتی دیموكراتی كوردستان بوو. پەیڕەوكردنی سیستەمی 

فیدرالی لە هەرێمی كوردستان زۆر گرنگە لە رووی 
چارەسەركردنی بار و هاوكێشە ئالۆزەكانی شاری كەركوك 

و سلێمانی. پیادەكردنی ئەم جۆرە سیستەمە ئەنجامی 
پراكتیكی گرنگی لێدەكەوێت لە رووی پاراستنی 

سنووری سیاسی و ئیداری ئێستای هەرێم و فراوانكردن و 
تێکەڵكردنی ناوچەی تر بە تایبەتی ناوچە كێشە لەسەرەكان.

 بە پێی زانیارییەكان لێرەدا مەبەستی فیدرالیزمی 
جوگرافییە نەوەك فیدرالیزمی ئێتنیكی، یانی لە ئایندەدا 
هەر پارێزگایەكی هەرێمی كوردستان ناوچەیەكی فیدرالی 

تایبەت بە خۆی پێك دەهێنی بە مەبەستی پتەوكردنی 
فەلسەفەی حوكمرانی نامەركەزی و بەشێوەيەكی گونجاو 

لەگەڵ بنەماكانی سیستەمی دیموكراسی. لەگەڵ ئەوەشدا 
ئێمەی توركمان ئەتوانین ئەو هەلە بقۆزینەوە و كار لەسەر 

پێكهێنانی زەمینەی فیكری پرۆژەی درووستكردنی 
ناوچەیەكی خۆحوكومرانی توركمانی لە هەرێمی كوردستان، 
یاخود دەوڵەتی كوردستان، گشت ناوچە توركمان نشیەنەكانی 

عێراق لە خۆ بگرێت.

 ئەزموونی رابردوومان ئەوە دەسەلمێنی، دەقە دەستورییەكان 
چەند دەوڵەمەند و گشتگیر بێت لەڕووی چەسپاندنی 

بنەماكانی دیموكراسی و مافی مرۆڤ، بێ سوود دەبێت 
گەر ئالییەتێكی باش دیاری نەكرابێ بۆ راپەراندنی ئەو 
مافانە. جگە لە دەستوورە كاتییەكانی سااڵنی )١٩٥٨-

2٠٠٥(، دەستورەكانی تری عێراق تا رادەیەك گونجاو بوون 
لەگەڵ دید و خواستەكانی گەلی توركمان، یاسای بنەڕەتی 

عێراقی “القانون االساسی” ساڵی ١٩2٥ و پاشكۆكەی 
راگەیاندنی دەوڵەتی عێراقی ساڵی ١٩٣2 پێشكەش كراو 
وەك بەڵگەنامەیەكی دەستووری بە كۆمەڵەی گەالن  و 

دەستووری عێراقی ساڵی 2٠٠٥ لە روویەکدا سیفەتێكی 
ئیجابیان هەیە لە بارەی مافی پێكهاتەكان لە نێوانیشیان 

پێكهاتەی گەلی توركمانی، گرنگترینیان دانی بە زمانی 
توركمانی دانا وەك زمانێكی رەسمی لەو شوێنانەی كە 

توركمانەكانی بە شێوەیەكی چر تیایدا دانیشتون و خوێندن 
بە زمانی دایك جگە لە چەندین حوكمی تر كە لە رێچكەی 

دیموكراتیدایە.

 بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەو زەماناتە دەستووریانە هیچ كاتێك 
لە بواری تیۆری نەگوازراوە بۆ بواری پراكتیكی، بەهۆی 

دیارنەكردنی میكانیزمێكی گونجاو بۆ جێبەجێكردنیان. 

پێموایە چاكترین و گونجاوترین میكانیزم بۆ راپەراندنی ئەو 
مافانە خۆحوكمرانییە كە ئۆتۆنۆمی و فیدرالیزم گرنگترین 

شێوازەكانی ئەم جۆرە حوكمرانییە پێك دەهێنی، هەر وەك 
ماددە )٤( لە جاڕنامەی جیهانی نەتەوە یەكگرتوەكانی 
ساڵی 2٠٠7 ئاماژەی پێ دەكات، كە تایبەتە بە مافی 

پێكهاتەكان لە خۆحوكمرانی.

 جێگای ئاماژەیە توركمان جگە لە “تەلەعفەر« لە 
هیچ ناوچەیەكی تر تاكە نەتەوە و یاخود زۆرینەی رەها 

پێك ناهێنن، ئەمەش لە راستیدا بەربەستێكە لە بەردەم 
درووستكردنی هەرێمێكی توركمانی، ئەمەش پالنەرێكە 

بۆ دیراسەت كردنی مۆدیلە ئیستیسنائیەكانی سیستەمی 
فیدرالیزم بە مەبەستی گەیشتن بە باشترین بژاردەی گونجاو 

لەگەل واقعی پەرتەوازەبوونی جوگرافی گەلی توركمان.

 زۆربەی زانایانی بواری سیستەمی فیدرالیزم جگە لە 
سیستەمی كالسیكی فیدرالیزم، جۆرە ئیستیسنائیەكانی 

ئەو سیستمە رەت دەكەنەوە، لەگەڵ ئەوەشدا بەشێكیان پێیان 
وایە )فیدرالیزمی بێ هەرێمی( پێویستیەكی پراكتیكیە 

دەكرێ پیادە بكرێت بە مەبەستی چارەسەركردنی كێشەی 
فرە نەتەوەیی لە هەندێك واڵت كە واقعی دابەش بوونی 

جوگرافی  گروپە ئایینی وە نەتەوەییەكان تا رادەێك تێكەڵە 
و ئەستەمە لەیەك جیا بێتەوە.  كارل فریدریك ئەم جۆرە 

سیستەمە بە “Cooperative” فیدرالیزم بەناو دەبا، 
 ”Sosyolojik“و ”Etnicلە الیەن هەندێك زانای تر

فیدرالیزميشي پێ دەگوترێت.

 لەم جورە سیستەمەدا واڵت دابەش ناكرێت بۆ چەند هەرێمێك 
بەڵكو واڵت دابەش دەكرێت بۆ چەند كۆمەڵێكی نەتەوەیی 

یان دینی، وهەر گروپێك ئەنجوومەنێكی دەستووری  تایبەتی 
خۆی دەبێت، كە دەسەاڵتی تەشریعی و تەنفیزی )یاسادانان 
و جێبەجێكردن( دەبێت بۆ راپەراندنی كاروباری رۆشەنبیری 

و كۆمەاڵیەتی و كولتووری و نەتەوەیی و یاخود ئاینی 
تايبه ت به  خۆی. بۆیە لە “Cooperative” فیدرالیزمدا 

دەسەالتی واڵت دابەش ناكرێت بۆ دوو ئاستی دەسەاڵتی 
ناوەندی و دەسەاڵتی هەرێمی، بەڵكو دابەش دەكرێت لەنێوان 
دەسەاڵتی ناوەندی، كە گشت پێكهاتەكان تێدا بەشدار دەبن 

بەپێی قەبارەیان و ئەنجوومەنەكانی پێكهاتەكان.
 شایەنی باسە ئەم سیستەمە دەستپێشخەریێكی فیكری دوو 

سیاسەتمدار و پسپۆڕی یاسای دەستووری نەمساوی “ئۆتۆ 
باوەر” و “كارل رێنەر” بوو، بە مەبەستی چارەسەر كردنی 

كێشەی فرە نەتەوەیی و ئاینی لە ئیمبراتۆرییەتی هاوبەشی 
نەمسا-مەجەر، بەاڵم بەشێوەیه كی پراكتیكی یەكەم جار لە 

ئیستۆنیا جێبەجێكرا.

 لە ئێستادا سەركەوتووترین ئەزموونی پراكتیزەكردنی 

ئەو سیستەمە لە واڵتی بەلجیكایە. هەر چەندە 
سیستەمی حوكمڕانی بەلجیكا بە تەواوی 

“Cooperative”فیدرالیزم نییە، له گه ڵ ئەوەشدا 
كۆمەلێك خەسلەت و تایبەتمەندییەكانی ئەو مۆدیلە لەخۆ 
دەگرێت ونزیكەی )7٥( ساڵە بە بێ كەمووكوڕی پەیڕەو 
دەكرێت، بەتایبەتی لە هەرێمی بروكسل، وە بۆتە مایەی 

پێكەوە ژیان لەنێوان گەلەكانی فلەمان و فالۆنی فرەنسی و 
ئەلەمانی ئەو واڵته.

 لە راستیدا هەوڵی سەرنەكەوتووش هەیە لە بارەی پەیڕەو 
كردنی ئەو سیستەمە، لەم باریەوە ئەزموونی واڵتانی 

قوبرس ولبنان لە ساڵی ١٩٦٠ گرنگترین دوو نموونەن. 
له گه ڵ ئەوشدا هەر ئەزموونێك پێویستە لە چوارچێوەی 

هەل و مەرجەكانی خۆیدا هەڵسەنگاندنی بۆ بكرێت، جگە 
لەوەش نییەت پاكی الیەنە بەشداربووەكان فاكتەرێكی 

گرنگە بۆ سەركەوتنی فیدرالیزم بە گشت مۆدیلەكانەوە، و 
لەكاتی نەبونی لێكتێگەیشتن ئەستەمە ئەم جۆرە سیستەمە 

حوكمرانییە سەركەوتوو بێت.

 دەسەاڵتی سیاسی توركمان لە سەر ئاستی بەغداد و هەرێمی 
كوردستان بەردەوام هەوڵ بۆ دامەزراندنی ئەنجوومەنێكی 
تایبەت بە كاروباری توركمان داوە، بەاڵم تا وەكو ئێستا 
هەلوێستێكی ئیجابی بەدەست نەهێناوە. شایەنی باسە 

ماددە )٣٤( لە پڕۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان 
دەسەاڵتی بەهەر پێكهاتەیەكی دینی لە هەرێم داوە هەڵسێ 
بە دامەزراندنی ئەنجوومەنێك بۆ پێشكەوتن و رێكخستنی 

كاروبارە رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی و كولتووریەكان و 
پەرەپێدانیان، بێ ئەوەی ئەو مافە بە نەتەوەكان بدات، 
كە ئەوەش خۆی لەخۆیدا ئاراستەیەكی چەوتە، بۆیە 

داوای هەمواركردنەوەی ئەو ماددەیە دەكەین، بەجۆرێك 
چوارچێوەكەی فراوان بكرێت و تا مافی دامەزراندنی 

ئەنجوومەنی كاروباری پێكهاتە نەتەوەیەكانیش بگرێتەوە، بە 
تایبەتیش پێكهاتەی توركمانی. ئەو ئەنجوومەنەش تایبەتمەند 

بێت بە گەشەپێدان و رێكخستنی كاروباری پەروەردە و 
ڕۆشنبیری و كاروباری كۆمەاڵیەتی و كولتووری هەر 

پێكهاتەیەك بە جیا.

 لەو باوەرەدامە“Cooperative” فیدرالیزم دەرچەیەكی 
باش دەبێت بۆ توركمان بە مەبەستی تێپەڕاندنی ئەو دۆخە 

نا لە بارەی كە لە ئێستادا لێی تێدەپەڕێت. لەم بارەیەوە 
وتەكانی جەنابی سەرۆكی هەرێم ئومێد بەخشبوون وە زەمینە 

خۆشكەرە بۆ دروست كردنی شەراكەتێكی بەهێز و جێگیر 
لەنێوان كورد و توركمان، كە ئەمەش هوكارێكە بۆ درووست 
كردنی متمانە و نیەت پاكی نێوان هەردووالدا، بەشێوەیه ك 

ببێتە مایەی سەركەوتنی پڕۆژەیەكی سیاسی لەم جۆرە بۆ 
گشت پێكهاتەكان بەتایبەتی بۆ گەلی توركمان.

 بیركردنەوەیەك لە
”Cooperative“ فیدرالیزمدا

 بە هەماهەنگی ئاژانسی ئانادۆڵو، تیکا و ئەکادیمیای پۆلیس، پەیامنێرانی تەبا بەشداری لە ١١یەمین خولی فێرکردنی “پەیامنێری
جەنگ” کرد

“١١یەمین خولی پەروەردەیی پەیامنێریی جەنگی” 
کۆتایی هات کە بە مەبەستی پێگەیاندن و 

راهێنانی پەیامنێرانی ئۆپەراسیۆنی نێودەوڵەتی لە 
دۆخە سەختەکانی جەنگ و کارەساتی سروشتی 

و باری نائاسایی لە الیەن ئاژانسی ئانادۆڵو و 
سەرۆکایەتی هەماهەنگی و رێکخستنی تورکی 

)تیکا( و ئەکادیمیایی پۆلیسی توركیا رێکخرابوو.

رێکخەری پرۆژەی پەروەردەیی لە تیکا مستەفا 
هاشم پۆالت و یاریدەدەری رێکخەری ئەکادیمیای 

هەواڵ لە ئاژانسی ئانادۆڵو هایری چەتینکوش 
سەبارەت بە پەروەردەی پەیامنێریی جەنگی چەند 

روونکردنەوەیەکیان بە تەبا دا.

رێکخەری پرۆژەی پەروەردەیی لە تیکا مستەفا 
هاشم پۆالت ئاماژەی بە رۆڵی گرنگی 

پەیامنێریی جەنگی کرد و گوتی “گرنگتریش 
دابینکردنی بەردەوامی پەیوەندییە لەو ناوچانەی 
کە بەهۆی جەنگەوە پەیوەندی دەپچرێت. رۆڵی 

رۆژنامەنووسان و میدیاكاران زۆر گرنگە بۆ 
پاراستنی خەڵکی سڤیل لە ناوچەی جەنگ، 

ئاسانترکردنی دابینکردنی ئاشتی و رێگریکردن لە 
پێشێلکاری ماف و یاسا”.

مستەفا هاشم پۆالت سەبارەت بە بەجێهێنانی 
ئەرکەکانی پەیامنێرانی جەنگی لەم بوارەدا گوتی 

“بۆ دابینکردنی ئەمە دەبێت بواری ئەوانیش 

زیاد بکرێت. ئەم خولە بۆ مانەوە 
لە ژیان و کارکردن و پاراستنی 

مافەکانی خۆیان، تایبەتمەندییان 
پێ دەبەخشێت. بەم هۆیەشەوە لەو 
باوەڕەداین ئەم خولەی کە ئەمڕۆ 
رێورەسمی بڕوانامەی بۆ دەکەین، 

دیارییەکی گرنگە کە ژیان 
رزگار دەکات. هیوادارم دووچاری 
بەکارهێنانی ئەم زانیارییانە نەبن و 

هەرگیزیش لەیادی نەکەن”.

یاریدەدەری رێکخەری ئەکادیمیای 
هەواڵی ئاژانسی ئانادۆڵو هایری 

چەتینکوش سەبارەت بە ١١یەمین 
خولی پەروەردەیی پەیامنێریی 

جەنگی چەند روونکردنەوەیەکی دا 
و تیایدا ئاماژەی بەوە کرد، مانەوە 
لە ژیان گرنگترە لە ئامادەکردنی 

هەواڵ، گوتیشی “ئاژانسی ئانادۆڵو 
زیاتر گرنگی بە ژیانی پەیامنێران دەدات لەوەی 

بە هەواڵ بیدات. وەکو ئاکادیمیای هەواڵی 
ئاژانسی ئانادۆڵو شانازی بەوە دەکەین کە ئەو 
خولەی بۆ پەیامنێرانی خۆمان رێكدەخەین، بۆ 

ئەو رۆژنامەنووسانە پایەدارانەش رێك بخەین کە 
لە واڵتانی دۆست و برا هاتوون. لێرەدا سوپاسی 

گشت رێکخراوەکانمان، تیکا، ئافاد و هێزە 
چەکدارییەکانی تورک دەکەین کە هاوكارمان 

بوون”.

هایری چەتینکوش گوتیشی “گرنگ ئەوەیە 
بەخشینی ئەم پەروەردەیە بە پەیامنێران، لەهەمان 

کاتدا كەمێكیش بێت پشتیوانیمان بۆ دیبلۆماسی 
گشت واڵتانی دۆست و برا هەبێت. لەو باوەڕەداین 

ئینشاڵاڵ ئەم ئامانجەمان بەجێ گەیاندبێت”.

یاریدەدەری رێکخەری ئەکادیمیای هەواڵی 
ئاژانسی ئانادۆڵو سەبارەت بە ٥ فێرخوازی 

عێراقی خولەکە گوتی “2٣ کەس بەشداری ئەم 
خولەی کرد کە ٥ کەسیان لە برا عێراقییەکانمان 
پێکهاتبوون و ئەوەندەی سەیرم کردن ئاستەکانیان 

زۆر بەرزبوو، کاریگەری ئێوە بۆ من و وەکو 
ئاکادیمیا و ئاژانس ئێمەی دڵخۆشکرد. لە 

شوێنێکی گەرمەوە هاتوون و رۆژی یەکەم لەوانەیە 
بیرتان لەوە کردبێت ئایا پێویستمان بەم پەروەردەیە 

هەیە؟ بەاڵم دوای چەند رۆژێک لە دەستپێکردنی 
خولەکە زۆر خۆشحاڵبووین بەوەی کە لە زاری 
خۆتان گوێمان لێبوو كە ئەم خولە زۆر پێویستە”.

سەبارەت بە پرسیاری ئایا لە خولەکانی داهاتوودا 
رێژەی دووبارە دابینکردنی کورسی تایبەت بۆ 
عێراق چەندە؟ ناوبراو بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە:

هەڵبەتە بە هەماهەنگی ئاژانسی ئانادۆڵو، تیکا 
و رێکخراوەکانی ترمان جۆرەها خولی دیكە بۆ 

رۆژنامەنووسە عێراقییەکان رێکدەخرێت. هەڵبەتە 
خولەکانی پەیامنێریی جەنگی، پەیامنێریی 

دیبلۆماسی، پەیامنێریی وزە، پەیامنێریی ئاژانس 
و پەیامنێریی گشتی بەردەوام دەبێت. ئینشاڵاڵ 

لەگەڵ ئێوە و هاوڕێیانتان لە خولی تر بەیەک شاد 
دەبینەوە”.

چوارشەممە ٣٠ ئاب  2٠١7

زیا عوزێری 
فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد



٦ئاژانسی میدیایی توركمان

بازاڕی قەیسەری لە سەردەمی عوسمانییەکان 
دروستکراوە و یەکێکە لە گرنگترین ناوەندی بازرگانی 

هەولێر. ئەم بازاڕە خاوەن مێژوویەکی 2٠٠ ساڵییە.

بۆ یەکەمجار لە نێوان سااڵنی ١١٩٠ و ١2٣2 
زایینی لە سەردەمی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبوروی 

یەکێک لە فەرماندەکانی سەاڵحەدین ئەیوبی کە 
فەرماندەیەکی تورکی بەناوبانگە، دروست کرا و 

بۆ جاری دووەم لە ساڵی ١٨٥٠ لە سەردەمی حاجی 
محەمەد سەرلەنوێ دروست کرایەوە.

ماوەیەک بەر لە ئێستا کاری نۆژەنکردنەوە لەم بازاڕە 
ئەنجام درا کە خاوەنی مێژوویەکی مەزنە. بەاڵم ئەو 
بەشەی دوكانی بەرگدرووەکانی تێدایە و شوێنێكی 

مێژووییە، نۆژەن نەکرایەوە.

رەئوف حاجی شەریف و ئارام مەال یاسین كە چەندین 
ساڵە کاری بەرگدروویی لە ناو قەیسەری دەکەن، 

سەبارەت بە نۆژەن نەکردنەوەی بەشی بەرگدرووەکان و 
کێشەکانیان بۆ تەبا دوان. 

 
رەوف حاجی شەریف، سەبارەت بە پرسیاری 

نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری لە الیەن حکومەت و 
نۆژەن نەکردنەوەی بەشی بەرگدروویی، گوتی “بەهۆی 

ئەوەی ئەم شوێنە شوێنێکی مێژووییە، ٣ ساڵ بەر 
لە ئێستا رێکخراوێک لە ئەڵمانیاوە هات و نەخشەی 
ئەم ناوچەیەی كێشا. چەند نموونەیەکیان وەرگرت و 

چەند رێوشوێنێکیان گرتە بەر. بۆ نموونە دەرگایەکیان 
دروست کرد کە هی ئەو ناوچەیە. واتا هی قەیسەری 

کۆن بوو، بەاڵم پارێزگا گوتی ‘ئەم دەرگایە خاوەن 
مێژووی ئەم شوێنە نییە’ و رێگەی بە نۆژەنکردنەوەی 

ئەم بەشە نەدا”. 

رەوف حاجی شەریف ئاماژەی بەوە دا، ئەوان 
دەرگایەکیان دەوێت خاوەن مێژووی ئەو شوێنە بێت 

و گونجاو بێت لەگەڵ رووخساری مێژوویی ئەو 
ناوچەیە و گوتیشی “ئێستا دەرگایەک کە لە دەرگا 

مێژووییەکەی ئەم شوێنە دەچێت، لە دوکانێکی 
بەهارات هەیە لە کۆیسەنجەق”.

لەبارەی پرسیارێك کە “ئایا بەشی بەرگدرووییەکان 
بۆ ئەوە نۆژەن ناكرێنەوە كە شوێنەوارێكی مێژووییە؟” 
ناوبراو گوتی “نۆژەن دەکرایەوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 

رێکخراوە ئەڵمانییەکە ئەو دەرگایەی كە دروستی کرد 
وەک دەرگای راستەقینە نەبوو، پارێزگا رێگەی نەدا 

ئەم بەشە نۆژەن بکرێتەوە”.

لە وەاڵمی پرسیاری “ئایا ئەو شوێنانەی 
نۆژەنکراونەتەوە مێژوویین یاخود نا؟” رەوف حاجی 

شەریف رایگەیاند:

“ئەو شوێنانەی نۆژەن کرانەوە مێژوویی نەبوون، بەاڵم 
ئەم شوێنە زۆر لە کۆنەوە ماوەتەوە. ئەم بەشە شوێنێکە 

كە لە سەردەمی سوڵتان مزەفەرەدین-ەوە ماوەتەوە. 
ئەم شوێنە پێشووتر زۆر بچووک بوو، چەلەبییەکان 

فراوانیان کرد”.

رەوف حاجی شەریف ئاماژەی بەوە کرد، ئەو بەشەی 
بەرگدرووەکانی لێیە شوێنێکی زۆر جوانە و گوتیشی 

“ئێستا ئەو بەشەی دەرگای بازاری قەیسەری دادەخات 
و کەلوپەلی لێ دادەندرێت، بێ هەوا دەمێنێتەوە. بەم 

هۆیەوە ئەم بەشە زۆر گەرمە”.

ئارام مەال یاسین خەیات كە چەندین ساڵە کاری 
بەرگدروویی دەکات لە بازاری قەیسەری، لەبارەی 

کارەکانی نۆژەنکردنەوە و گرفتەكانی بازارەكە، 
لێدوانێكی دا بە تەبا.

سەبارەت بە پرسیاری هۆكاری نۆژەن نەکردنەوەی 
کۆاڵنی بەرگدرووان و نۆژەنکردنەوەی دوکانەکانی 

دەوروبەر، ئارام مەال یاسین خەیات گوتی “لە راستیدا 
گشت شوێنەکانی قەیسەری شوێنەواری مێژوویی نین، 
٣ کۆاڵنی بەرگدرووان و ئەو دوکانانەی خوارووی ئێمە 

کە بەتانی و چەرچەف دەفرۆشن کۆنن و ئەوانی تر 
کۆن نین. لە ئەنجامی کارەکانی پارێزگاری هەولێر 
بە شێوەیەکی جوان نۆژەن کرایەوە، بەاڵم ئەم شوێنەی 
ئێمە لە ئەستۆی رێکخراوێکی نێودەوڵەتی بوو بە ناوی
UNFCR . ئەم رێکخراوە گرنگی بە شوێنەواری 

مێژوویی دەدا. بەاڵم ئێمە لەسەر چاککردنەوەی 
دەرگایەکی ئێرە نەگەیشتینە رێککەوتن كە چاکیان 

کردەوە، بەاڵم من و پارێزگار رازی نەبووین.

ئارام مەال یاسین لەبارەی دروستکردنی دەرگاکە 

گوتی “رێکخراوێک هات لە بەرلین بە سەرپەرشتی 
پرۆفیسۆر دیتمار لەگەڵ پرۆفیسۆرە ئاننە. ٣-٤ 

مانگ خەریکی دروستکردنی دەرگایەک بوون بۆ 
دوکانی من، گوتیان دەبێ بەردەکە دیاربێ، بەاڵم 

دواتر نەگەیشتنە ئەنجام. وا بزانم جەنابی پارێزگاری 
هەولێریش رازی نەبوو بەم شتە، هەروەها ئێمەش رازی 

نەبووین.

منیش رازی نەبووم. چونکە من دەرگا کۆنەکەم 
بینیبوو بەم شێوەیە نەبوو. دەرگا کۆنەکە دەبووە 

٣ تەبەقە و تەبەقەیەک بەرزدەبووەوە بۆ سەرەوە و 
تەبەقەیەک دەهاتە خوارەوە، بەاڵم ئەوەی ئێستایان 

لەسەر شێوازی دەفتەر دروست کرا و  دواتر کارەکە 
وەستا”.  

ناوبراو باسی  لە شێوازی دەرگا كۆنەكەی بەشی 
دوكانەكانی بەرگدرووی ناو قەیسەری کرد و گوتی 
“دەبێت دەرگاکە بێتەوە سەر شێوازی كۆنی خۆی، 

نەک وەک ئەوەی ئێستا کە بە ئاسن و دار دروست 
کراوە و هیچ پاشماوەیەکی کۆنی تێدا نەماوە. 
بازاری قەیسەری ٦ دەرگای هەیە. پێویستە ئەو 

دەرگا گەورانە بگەڕێندرێنەوە سەر هەمان شێوازی 

پێشووتریان. کاتێک ئێمە دەڵێین شوێنەوار پێویستە و 
هەموو شتەکان کۆن بێت، مەعقول نییە دوکانێک لە 
قەیسەری جامخانە بێت و سپلیتی تێدا بێت. هەندێک 

شت هەیە کە دەبێت پاشماوەی کۆن نیشان بدات.

سەبارەت بە پرسیاری “ئایا نۆژەن نەکردنەوەی شوێنە 
مێژووییەکان پەیوەندی بە هۆكاری ماددییەوە هەیە؟” 
ئارام مەال یاسین گوتی “بارودۆخەکە لێرە باش نەبوو 

بەتایبەتی دوای بابەتی شەڕی داعش و هەندێک 
کێشەی ئابووری کە بەسەر  ناوچەکەدا هاتووە، 

بەاڵم رەنگە بودجەی شوێنەوارەکە لەسەر ئەستۆی 
رێکخراوە نێودەوڵەتیەکە بووبێت. قەیسەری بە گشتی 
نۆژەنکردنەوەی تیادا کراوە. رەنگە جەنابی پارێزگار 

زانیاری باشتری هەبێت کە ئایا ئەمە لەسەر بودجەی 
خۆمانە یان لەسەر نەتەوە یەکگرتووەکانە. 

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە بازاری قەیسەری بەپەلە 
پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە و گوتیشی “نەک 

بەشە نۆژەنکراوەکان، بەڵکو ئەو بەشانەش پێویستیان 
بە نۆژەنکردنەوەیەکی خێرا هەیە کە تاکو ئێستا 

دەستکاری نەکراون. چونکە کاتێک باران دەبارێت 
دیوار و سەقفەکان دەڕزێت و ئاو دێتە نێو دوکانەکان. 
جگە لەمەش ئەم شوێنە هیچ ئاڵوگۆڕێکی هەوایی 

نییە”.

ئەو شوێنانەی نۆژەن نەکراونەتەوە، وەک ئێرە شوێنی 
مێژوویین؟

ئارام مەال یاسین باسی لەوەش کرد، دوو شوێن لە 
ناو قەیسەری شوێنەواری کۆنن كە ئەوانیش ئەو 

بەشەی دوکانی خۆی لێیە لەگەڵ ئەو شوێنەی کە 
پێشتر پێیان دەگوت دەاڵلخانەی پیرێژنان. ناوبراو زیاتر 
گوتیشی “تەنها ئەم دوو شوێنە کۆنە، ئەوانی تر کۆن 

نین”.

سەبارەت بە پرسیاری “ئایا ئەو شوێنەوارانەی کۆن نین 

هەمووی نۆژەنكردنەوەی تێدا کراوە؟” ئارام مەال یاسین 
خەیات گوتی “بەڵێ ئەوانی تر هەموو نۆژەنكردنەوەی 

تێدا کراوە. ئێستا شوێنێکی زۆر کەم ماوە کە ئەوانیش 
کۆمپانیاکان دەیکەن”.

سەبارەت بە پرۆژەی نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری، 
رۆژی پێنجشەممەی رابردوو نەوزاد هادی پارێزگاری 
هەولێر رایگەیاند، دوای 2 ساڵ لە وەستانی پرۆژەکە، 

پارێزگای هەولێر دەست بە تەواوکردنی گشت پرۆژەکان 
دەکاتەوە. 

پارێزگاری هەولێر سەبارەت بە وادەی تەواوبوونی 
پرۆژەکە، گوتی “پێشتر بە رێژەی ٦٠٪ی پرۆژەکە 
جێبەجێکرابوو. لە ٨ مانگی داهاتووشدا ٤٠٪ی تر 

تەواو دەکرێت. 
نەوزاد هادی راشیگەیاند، شێوەی نۆژەنکردنەوەکە بە 

پێی ستاندەری پاراستنی شوێنە کولتووریە جیهانییەکان 
دەبێت.

بڕیار وایە قۆناغی كۆتایی پرۆژەی نۆژەنکردنەوەی 
بازاڕی قەیسەری، لە دووەم رۆژی جەژنی قوربان 

دەستپێبکات.

 بازاری قەیسەری، یەکێک لە ناوەندە بازرگانییە گرنگەکانی شاری هەولێر کە لە سەردەمی 
 دەوڵەتی عوسمانی بنیاتنراوە، بۆچی تا ئێستا نۆژەن نەکراوەتەوە؟
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چۆبان مصطفی نوزاد
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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د. عەبدوڵاڵ رۆژبەیانی: تورکمان نەتەوەیەکی خاوێنە

مامۆستای زانكۆ دکتۆر عەبدوڵاڵ نیاز نووری 
رۆژبەیانی سەبارەت بە مێژووی تورکمان لەم 

ناوچەیە، لە چاوپێکەوتنێکدا وەاڵمی پرسیارەکانی 
تەبا-ی دایەوە.

دکتۆر عەبدوڵاڵ رۆژبەیانی، باسی مێژووی 
دێرینی تورکمان دەکات و ئاماژەی بە گەورەیی 

مێژووی نورەددین مەحمود زەنگی تورکمانی 
دەکات.

 
دکتۆر عەبدوڵاڵ، لە چاوپێکەوتنەکەدا دەربارەی 
چۆنیەتی دروست بوونی ناوی تورکمان گوتی 

“لە ساڵی ٣٥٠ی کۆچی کۆمەڵە مامۆستایەك 
گەڕانەوە زێدی خۆیان و بوون بە موسڵمان و 
خەڵکەکەیان کۆکردەوە و لەوێدا 2٠٠ هەزار 
مرۆڤی تورک بوونە موسڵمان. لەبەر زۆری 

رێژەیان ئەو رۆژە ئاهەنگیان بۆ گێڕا، ناویان نا 
تورکیمان چونکە هەموو تورک مسوڵمان نەبوون. 

هەر یەکێكیان لەسەر ئایینێک بوون. بۆیە ئەوانەی 
بوونە مسوڵمان ناویان نا تورکیمان واتە رۆژی 

ئیمان هێنانی تورک، بەاڵم دواتر وشەکە لەسەر 
زمانەکان  هێدی هێدی گۆڕا بووە تورکمان”. 

لە رووی مێژووییەوە مێژووی تورکمان و کورد 
لەم ناوچەیەدا بۆ چ سەردەمێک دەگەرێتەوە؟

بیگومان تورک مێژوویەکی زۆر کۆنی هەیە. 
کوردیش بەهەمان شێوە. لێرەدا مەبەستم ئەوەیە 
دەمەوێ جەخت لەسەر شتێک بکەم، ئەویش 

زاراوەی تورکمانە. لە بنەرەتدا وشەکە بۆ 
تورکمەن türkmen دەگەڕێتەوە نەک تورکمان 
türkman. چونکە ئەو دوو زاراوەیە جیاوازن. 
ئەوەی یەکەم بە مانای تورکی ئیماندار دێت و 

ئەوەی دووەمیش بە مانای پیاوی تورک دێت کە 
دوورە لە راستی و هیچ بنەمایەکی نییە. ئیبنی 
کەسیر لە کتێبی )البیدایە و النیهایە( و تەبەڕی 

لە کتێبێكدا باسی ئەم بابەتە دەکەن. هەروەها 
ئیبن ئەل ئەسیر کە کوردە لە کتێبی )الکامل 
فی التاریخ( بەهەمان شێوە باسی لێوە دەكات. 

هەروەها ئیبن خەلەکانیش باسی لێوە دەکات کە 
ناوچەی خەلەکان بەناوی ئەوە. دەڵێن لە ساڵی 

٣٤٩ی هیجری واتا ٣ سەدە دوای پێغەمبەر 
)د.خ( حاڵەتێکە و روویداوە. بێگومان تورک 

نەتەوەیەکی دێرین و کۆنە و کوردیش نەتەوەیەکە 
لەناو فارس ژیاوە. لەم ساڵەدا مێژووێکی تازەمان 

بۆ دەردەکەوێ کە مێژووێکی زۆر جوانە. 

کۆمەڵە بانگخوازێکی تورک چونەتە نێو 
دەوڵەتی ئیسالمی. بە تایبەتی چوونەتە مەککە 
و مەدینە لەوێ مسوڵمان دەبن. پاشان دەگەڕێنەوە 

بۆ ناو خاکی خۆیان. بێگومان ئەمانە کەسانی 
زۆر ژیر بوون و سەرسپی نێو ناوچەکەی خۆیان 

بوون. دوای گەڕانەوە، خەڵکەکە بانگ دەکەن و 
پێیاندەڵێن کەوا ئەوان ئایینێکی زۆر جوانیان بینیوە 

و ئەو ئایینە دوورە لە رەگەز پەرستی نەتەوەیی 
هەموو نەتەوەکان. ئەوانیش دەپرسن کەوا ئەمە چ 
ئایینێکە. دواتر گشت سەرۆک هۆزە تورکەکان 
کۆبوونەوەیەک ئەنجام دەدەن و دەبینن کەوا ئەم 

ئایینە ئایینێکی جوانە. بۆیە شایەدمانی دەهێنن و 
دەچنە نێو ئایینی ئیسالم.

 بۆیە لە هەمان رۆژ ئاهەنگ دەگێرن كە دەبێتە 
پاڵپشتیەکی گەورە بۆ موسڵمانان. ئیبن کەسیر 
دەڵێت “لە ساڵی ٣٥٠ی کۆچی ئەو کۆمەڵە 
مامۆستایە گەڕانەوە زێدی خۆیان و بوون بە 

موسڵمان و خەڵکەکەیان کۆکردەوە و لەوێدا 2٠٠ 
هەزار مرۆڤی تورک بوونە موسڵمان. لەبەر زۆری 

رێژەیان ئەو رۆژە ئاهەنگیان بۆ گێڕا، ناویان نا 
تورکیمان چونکە هەموو تورک مسوڵمان نەبوون. 

هەر یەکێكیان لەسەر ئایینێک بوون. بۆیە ئەوانەی 
بوونە مسوڵمان ناویان نا تورکیمان واتا رۆژی 

ئیمان هێنانی تورک، بەاڵم دواتر وشەکە لەسەر 
زمانەکان  هێدی هێدی گۆڕا بووە تورکمان”. 

بەاڵم ئەوەی بڵێت تورکومان یان  تورک مان 
واتە پیاوی تورک ئەوە وشەیەکی هەڵەیە و هیچ 
بنەمایەکی راستیان نییە. جا لێرە گەلێکی نوێ و 
مێژووێکی نوێمان بۆ دەردەکەوێ بەناوی تورکمان 
کە گەلێکی زۆر پاکن و لە تورکە ناموسڵمانەکان 

جیادەبنەوە. ئەو تورکانەی کەوا دەهاتنە نێو 
ئایینی ئیسالم، بە فیالن کەسی تورکمانی ناوزەند 
دەکران. شتێکی زۆر خۆش هەیە هەموو کات لە 
سیمینارەکان و کۆڕەکان لەسەر پێکەوەژیان باسی 
دەکەم، بۆ ئەوەی تورکمان، کورد، عەرەب، بلوج، 
فارس و سەلجوقی بەیەکەوە بژین، تەنها ئایینی 
ئیسالم دەتوانێت ئەمە بکات و گشتیان لە ژێر 

ئااڵی ئیسالم کۆبکاتەوە.

 بۆ نموونە لە ساڵی ٥١١ی کۆچی، خەلیفەی 
عەباسی ناوی موعتەزیل بیلال بوو و نورەدین ئیبن 
مەحمودی تورکمانی زەنگی سەرۆکی سوپا بوو 

کە کوری عیمادەدین زەنگی بوو. نورەددین زەنگی 
یەکێک لە سەرکردە مەیدانیەکانی سەاڵحەددینی 

ئەیوبی بوو. سەاڵحەددین ئەیوبی نەیتوانیوە لە 
ژێر فەرمانی نورددین ئیبن مەحمودی تورکمانی 

زەنگی دەربچێ، چونکە سەرۆکی سوپا بووە. 
رێنیشاندەری سەاڵحەدین ئەیوبی بوو. ئەمانەش 
هەموو لە ژێر سەرکردایەتی خەلیفەی عەباسی 

بوو. بۆ نموونە کاتێک خەلیفەی عەباسی 
فەرمانی بە نورەدین زەنگی دەکرد بۆ گرتنی 

ناوچەیەک، زەنگی سوپای ئامادە دەکرد. ئەو 
یەکێک بوو لە فەرماندەکانی سەاڵحەدین ئەیوبی. 

هیچ کات نەیاندەگوت من کوردم چۆن دەبێ 

گوێ لە تورکمانێک 
بگرم من تورکمانم 

چۆن دەبێ گوێ لە 
عەرەبێک بگرم. لە 

راستیدا خەلیفە تەنها 
وەک رەمزێک وابوو 

و هەموو دەسەاڵت 
لە دەست زەنگی بوو. 

ئەمەش پێکەوە ژیانێکی 
زۆر جوانە و تەنها 

ئیسالم توانیویەتی ئەم 
پێکەوە ژیانە دەستەبەر 

بکات.

تاچەند توانیویانە بە 
تەبایی پێکەوە بژین؟

لە مێژوو شتێک 
هەیە کە زۆر جوان 

باسی لێکراوە، ئەویش 
پێکەوەژیانی کورد، 

تورکمان، عەرەب، بلوج 
و فارسە. ئەمە بە 

جۆرێک رەنگی داوەتەوە 
لە ئیسالم وای لێهاتووە 
کوردێک خۆی فیدای 

تورکمانێک بکات و تورکمانێک خۆی فیدای 
عەرەبێک بکات، یاخود عەرەبێک خۆی فیدای 

هەردووکیان بکات.

 لە کتێبی )البدایە والنهایە ( لە بەشی ١2 
الپەرە 2٤٦ بۆ دڵنیا بوونەوە، باسی رووداوێکی 
زۆر خۆشمان بۆ دەکات. ساڵی ٥٥٨ی کۆچی 
فرانکەکان رێگەی نورەدین مەحمود تورکمانی 

زەنگی دەگرن. زەنگی بێگومان باوەڕی نەکردووە 
هێزێکی لەم جۆرە رێگری لێبکات. کاتێک 
دەوروبەری لەشکری نورەددین زەنگی دەگرن، 

خۆی لە پێش پێشەوە بووە. تایبەتمەندییەكی ئەم 
سەرکردەیە ئەوەیە کەوا لە هەموو جەنگەکان 
لە پێشەوەی لەشکرەکەی دەرۆیشت نەک لە 
دوورەوە سەیر بکات. لە کاتی رێگریكردنەكەدا 
داوێک دادەنێنن بۆ ئەوەی ئەسپەکەی نووری 

بکەوێت. کە ئەسپەکە کەوت و نەیتوانی 
هەستێتەوە، کۆمەڵێک لە سەربازی فرانکەکان 
دەچنە سەر نورەددین، لەو کاتەدا کوردێک لە 

دوورەوە ئەم دیمەنە دەبینێت و نزیک دەبێت و هەوڵ 
دەدات تا نورەددین زەنگی هەڵدەستێت و دووری 

دەخاتەوە.

لەو کاتەدا فرانکەکان کوردەکە دەکوژن. دوای 
ئەم رووداوە نورەددین زەنگی تورکمانی، هەموو 
کات منداڵەکانی ئەم کوردە بانگ دەکات و 

دەستی بەسەریاندا دەهینا، دەیگوت قەت لە یادم 
ناچێ کەسێکی کورد منی رزگارکرد و خۆی 
کردە قوربانی بۆ ئەوەی من بژیم. بەڵی ئەمەش 
جوانترین نمووونەیە. ئێستا دەمەوێ باسی ئەوە 

بکەم کەوا نورەددین کێیە کە بەراستی فەخری 
تورکمانە. عەرەب دەڵێت )خاوەن شەئن، میری 

دادپەروەر، نورەددین، ئەمیری موسڵمانان، پێشەوای 
هەموو میرەکان و شێری ئیسالم( ئەمانە هەموو 

ئەو نازناوانە بوون کە عەرەب بۆی داناوە. یەک لە 
زاناکان دەڵێت لە ساڵی٥١١ هیجری لە دایک بووە 
و لە ساڵی ٥٦٩ هیجری کۆچی دوایی کردووە. 

هەڵگری پەیامی یەکسانی و جیهاد بوو و رێڕەوی 
وەک ئیمامی عومەر بووە. سەیری کردووە 

ئیمامی عومەر لە سەردەمی خۆیدا چی کردووە 
ئەویش هەمان شتی کردووە. 

ئەبو فەجری جەوزی دەڵێت زەنگی جیهادی کرد 
تا ٥٣ ناوچەی لە دەست کافرەکان وەرگرتەوە. 

پاشان دەڵێت زەنگی خۆی دارتاش بوو و تەنها نانی 
دەستی خۆی دەخوارد و دەستی بۆ خەزێنە نەدەبرد 
و هەمیشە قورئانێک و بەرماڵێكی لەگەڵدا بوو. 
مەزهەبی زەنگی حەنەفی بوو، بەاڵم بە خەڵکی 
دەگوت ئاساییە ئەوەی شافعی یاخود مالیکی 

بێت، هەمووتان ئازادن. ئیبن کەسیر دەڵێت: ژیانی 
خەلیفەکانم خوێندەوە کەسم نەبینی دوای عومەڕی 

کوری خەتاب و عومەری کوڕی عەبدولعەزیز 

لە نورەدین زەنگی تورکمانی باشتر و دادپەروەرتر 
بێت. خۆی دادەنیشت لە دادگاکان و هیچ کاتێک 

بە پارەی خیالفەت هیچی نەکڕیوە. حەزی لێبوو 
بە پارەی ماندووبوونی خۆی شت بکرێ ئەمەش 
نموونەیەکی جوانە بۆ دەسەاڵتداران. ئیبن واسل 

دەڵێت: زەنگی بەهێزترین کەس بوو لە رووی دڵ 
و جەستەوە لە سەردەمی خۆیدا کە سواری ئەسپ 

دەبوو کەس وەک ئەو نەدەبیندرا لە بەهێزی. 

یەک لە حەزەكانی زەنگی یاری جەوکان بوو کە 
ئێستا پێی دەڵێن گۆڵف، بە دارێکی چەماوە دەکرا 

لەسەر ئەسپ. رۆژێکیان یەکێک پێی گوت 
تۆ بۆ ئەو لەهوو و یارییە دەکەی، تۆ خەلیفەی 
مسوڵمانانی بۆ ئەو یارییانە دەکەی؟ زەنگی لە 

وەاڵمدا دەڵێت وەڵاڵ لەبەر ئەوە واناکەم کە لەهوو و 
یارییە، بەاڵم دەمەوێ ئەو خەڵکە لە ئێستاوە فێری 
ئەسپ سواری و جیهاد بن، حەزناکەم بە بەتاڵی 

دانیشن. حەز دەکەم هەم ئەو یارییەم لەگەڵ بکەن 
هەم مەشق بکەن بۆ جەنگ. 

تورکمان زانای زۆر بووە، بەاڵم بەتایبەتی زەنگی 
حەزی لێبووە ئەوانەی چواردەوری کورد بێ، بۆ 

نموونە سەاڵحەددین. هەروەها کەسکی تریش هەیە 
بەناوی شێرکۆ جێگری نورەدین بووە. هەوڵی داوە 
کەسی شیاو لە شوێنی شیاو دابنێت و هەڵنەستاوە 
کوڕەکانی لە پۆستە هەستیارەکان دابنێت و بڵێ 

من تورکمانم دەبێ ئەوانەش تورکمان بێت. ئەمەش 
هۆکارەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لە ژێر ئااڵی 

ئیسالم کاریانکردووە.

 نورەدین یەکێکە لە زانایانی تورکمان. لێرە 
چیرۆکێکی زەنگی هەیە بە کورتی باسی 

دەکەم، زەنگی ئیمامێکی هەبوو بە ناوی ئیمامی 
یەحیا كە لە بوارەکانی بابەتی فقهی فەتوایان 

لێوەردەگرت. رۆژێک یەحیا بە نورەددین زەنگی 
گوت ئاگاداربە ناوچەی دونیات هەمووی گیراوە. 
میسریش لە الیەن فرانکەکان گیراوە لەوانەیە بەرەو 

دیمەشق بێن، دەڵێ ئەو شەوە زەنگی نەخەوت، 
تاکو بەیانی گریا و لە خوا پاڕاوە بۆ ئەوەی 
سەری بخات، یەحیا دوای نوێژی بەیانی بە 

زەنگی گوت ئەم شەو پێغەمبەرم لە خەون بینی 
گوتی بە نورەددین بڵێ بەسە دوعاکەت وەرگیرا، 
بەسە دوعا مەکە. زەنگیش گوتی چۆن بزانم ئەو 

خەونە راستە، یەحیا گوتی منیش ئەم پرسیارەم 
لە پێغەمبەر کرد گوتم ئەگەر باوەڕی نەکرد چ 
نیشانەیەکم پێ دەڵێی تا قەناعەتی پێ بهێنم. 
پێغەمبەریش پێی گوت بە نورەددین بڵێ ئەو 

شەوی لە ناوچەی حاریم دوعایەکت کرد کە 
تەنها خۆت و خوا دەیزانی ئەو دوعایەت وەرگیرا. 

یەحیاش ئەو نموونەی بۆ نورەددین هێنایەوە 
نورەددین باوەڕی هێنا و گوتی راستە ئەو شەوە 

چوار دەورمان گیرابوو هەتا بەیانی دەرچووم لەناو 
لەشکرد سوسجدەم بۆ خوا برد و پاڕامەوە. ئیدی 

بەیانیەکەی هەواڵ هات، گوتیان فرانکەکان 
هەمووی کشانەوە. ئینجا تورکمان کەسانی لەم 
جۆرەی تێدابوو. پێکەوە ژیان لەو سەردەمە بەو 

جۆرە بوو.

بایۆگرافی

ناوم عەبدوڵاڵ نیاز نووری رۆژبەیانییە. دکتۆرام 
هەیە لە ئابووری ئیسالمی و بانکی ئیسالمی 

و ماستەریشم هەیە لە یاسای نێودەوڵەتی. ساڵی 
١٩7٦ لە شاری پێکەوە ژیان کە ئێستا پێی 

دەگوترێت کەرکوک هاتوومەتە دونیا. کە چاوم 
کردەوە لەم شارە هەر یەکسەر ٣-٤ زمان فێربووین. 
راستە دەمانزانی لە بنەماڵەیەکی کوردین، بەاڵم 

٣-٤ زمان فێربووین لەبەر ئەوەی کورد و تورکمان 
و عەرەب بەیەکەوە لەوێ دەژین. خوێندنی ناوەندیم 

لە کەرکوک تەواوکرد. رۆژگار گۆڕا، كاتێك 
دکتۆر محەمەد بازیانی بوو بە وەزیر لە هەرێمی 

کوردستان، نەمانتووانی لە کەرکوک بژین و 
هاتین بۆ هەولێر. دواتر هەر لە هەولێر کۆلێژی 
شەریعەم تەواوکرد. پاشان کۆلێژی ئادابم تەواو 
کرد و لە ساڵی 2٠١٣ دکتۆراکەم تەواوکرد. 
ئێستاش مامۆستای زانستە ئیسالمییەکانم لە 

کۆلێژی شەریعە.
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ئاژانسی میدیایی توركمان

تێبینی
 بابەتە جیاجیاکانی بەشی

 بیروڕای هەفتەنامەی
 تەبا، بیرکردنەوە و رای

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

:

لێکتێگەیشتنی بەغدا و ئەنقەرە لە بارەی ریفراندۆم سوودی زۆری بۆ ئێمە دەبێت

کەعبەی پیرۆز چاوەڕوانی بەرگە نوێیەکەیەتی

هەموو ساڵێک کەعبەی شەریف کە بە پیرۆزترین پەرستگای ئاینی 
ئیسالمی دادەنرێت، لە وەرزی حەج دەبێتە شوێنی سەردانی موسڵمانانی 

جیهان و هەر لە هەمان وەرز، بەرگی نوێی کەعبە دادەپۆشێت. ئەم 
بەرگە بە “کسوة” ناوزەندە دەکرێت. 

ماوەی درووستکردنی کیسوە ٨ مانگ دەخایەنێت

کیسوە، هەر لە شاری مەککە درووستدەکرێت و نزیکەی ٨ تا ١٠ 
مانگ دەخایەنێت. دوای درووستکردنی، چاوەڕوانی رۆژی عەرەفە 

دەکرێت. 
بە هەماهنگی ١٥٠ کرێکار، زۆرێک لە قۆناغ تێدەپەڕێت و لە 

ئاوڕیشمی سرووشتی درووستدەکرێت. 
 فەیسەڵ حەڕبی، بەرپرسی پەیوەندی کۆمەڵگا لە کارگەی بەرگی 
کیسوە دەڵێت “دوای تێپەڕبوونی لە چەند قۆناغێکی جیاواز، داوەکان 

لە کارگە رەنگدەکرێن و دەنەخشێندرێن. ئایەت و شیکارەکانی نێو 
بەرگەکە لەالیەن کرێکار بەدەست دەکێشرێت و لەگەڵ بەشی بێ 

شیکارەکە لەیەک دەدرێت”. 

کیسوە لە ٥ بەش پێکهاتووە

حەڕبی، لە بەردەوامی قسەکانیدا دەڵێت “جگە لەوەی کەوا لە رووی 
دەرەوە رەشە، بێگومان بەشی ناوەوە رەنگی جیاوازە و پێکهاتووە لە 

ئاوریشمی زەرد”. 

سەبارەت بە چۆنییەتی دانانی داوەکان و رەنگکردنیان، سولەیمان 
ئەلحەنیبی، 2٥ ساڵە لە هەمان کارگە کار دەکات، دەڵێت “سەرەتا 

داوەکان لە شێوەی ئاوریشمی سپی کۆدەکرێتەوە، دواتر بە شێوەیەکی 
باش دەشۆردرێت و 

بە رەنگی رەش بۆیە 
دەکرێت”.  

لە بەردەوامی 
کردارەکانی بۆیەکردن 
و رێکخستنی، حەنیبی 
رادەگەیەنێت کەوا بۆ 

گۆڕینی ئاوریشمەکە لە 
داو بۆ قوماش، سەرەتا 

لە بۆبین دەئاڵێنن. 
دواتر بەشی خوارەوەی 
بەرگەکە بە سادەیی 

دەمێنێت و بەشی سەرەوە 
دەنەخشێنن. 

دوای کردارەکان، 
بەرگەکە بۆ 

نەخشەکردنی بەرەو 

بەشی کاری دەستی کارگەکە دەنێردرێت. 

نەخشەکان لە زێر و بەرگەی زیو دەکرێت

ساڵح رەدادی، کارمەندی کارگەی بەرگی کەعبەی پیرۆز نزیکەی 
٣٤ ساڵە لە هەمان کارگە کار دەکات و کاری نەخشی دەستی 

دەکات. 

سەبارەت بە بەشکانی کەعبەی پیرۆز کە پێکهاتووە لە : روکنی 
یەمەنی، دەرگای کەعبە، حەجەرول ئەسوەد و بەشەکانی تر، 

رەدادی دەڵێت “بە کاری دەستی، چەند نەخشی جیاواز لەسەر بەشە 
جیاوازەکانی کەعبە دەکێشرێن و چەند ئایەتێک بە کاری دەستی 

دەنوسرێن. تەنها لە کۆتا بەشی بەرگەکە، ١٦ کاری دەستی جیاواز 
ئەنجام دەدرێت”. 

رەدادی لە بارەی ئایەت و نەخشەکانی بەرگی کیسوە، زیاتر دەڵێت 
“سەرەتا بە مەکینەی جیاواز، بەرگەکە دەنەخشێنین. بە گوێرەی 

نەخشەکان و نووسراوەکان، نووسینەکان لەسەرەوە بە ئاوریشمی زێر و 
زیو، لە ژێرەوەش بە ئاوریشمی زەرد دەنوسرێن”. 

بەرگی کیسوە لە رۆژی عەرەفە دادەپۆشرێت. بەرگە کەونەکەی 
کەعبەی پیرۆزیش لە مۆزەخانەکان دادەندرێت یاخود بە شێوەی 

پارچەی جیاواز بۆ واڵتان دەنێردرێت.

مەولود چاوشئۆغلو وەزیری دەرەوەی تورکیا سەبارەت بە پەیوەندییەکانی 
نێوان تورکیا و عێراق لەسەر تاوتوێکردنی چەند بابەتێکی رۆژەڤ، سەردانی 

عێراقی کرد.
کۆبوونەوەی چاوشئۆغلو لەگەڵ پەرلەمانتارانی تورکمان، لە هۆتێلی رەشید 

لە ناوچەی سەوز لە بەغدا بە داخراوی بەڕێوەچوو.حەسەن توران ئەندامی 
مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری کەرکوک 

سەبارەت بە کۆبوونەوەکە بۆ تەبا دوا.
حەسەن توران کۆبوونەوەکەی بە ئەرێنی وەسف کرد و گوتی “بۆ شاندی 

تورکمانی و ئێمە دیدارێکی زۆر گرنگ بوو. بە تایبەتی 
هاتنی وەزیری دەرەوە چاوشئۆغلۆ لەم كاتە هەستیارەدا بۆ 
بەغدا و کۆبوونەوەمان لەگەڵی و لێکتێگەیشتنی بەغدا و 
ئەنقەرە لە بارەی ریفراندۆم سوودی زۆری بۆ ئێمە دەبێت. 

تورکمان نیگەرانییەکی گەورەی لە ریفراندۆم و پارچە 
پارچەبوونی ئەم واڵتە هەیە”. 

حەسەن توران ئاماژەی بەوە دا کە ئەم کێشانەیان بە 
چاوشئۆغلو گەیاندووە و گوتیشی “گفتوگۆمان لەسەر 
مەترسی و هەستیاربوونی ناوچە تورکمانییەکان کرد. 

لە هەمان کاتدا خێرا دروستكردنی پەیوەندی و بۆچوونی 
هاوبەش لە نێوان عێراق و تورکیا، بەسوودی تورکمان 

رەنگدانەوەی دەبێت”.

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
روونیشی كردەوە، ئەو ناوچانەی لە داعش رزگارکراون 

پێویستیان بە دووبارە بونیاتنانەوە هەیە و زیاتر گوتیشی 
“بەڕێز وەزیری دەرەوە بەڵێنی بە ئێمە دا کە تورکیا بۆ بونیاتنانەوەی ئەم 

ناوچانە هاوكاری پێشكەش دەكات و یارمەتیدەر دەبێت بۆ گەڕانەوەی 
تورکمانەكان بۆ زێدی خۆیان”.

حەسەن توران باسی لەوە کرد کە هەلی ئەوەیان بۆ رەخسا بۆ ئەوەی دووبارە 
گوێبیستی بۆچوونی تورکیا بن لە بارەی ریفراندۆم و هەروەها تاوتوێی 

پرسەكە بکەن.

توران سەبارەت بە ریفراندۆم رایگەیاند “کاتێک شاندی باکووری عێراق 

هاتنە بەغدا لەگەڵ ئێمەش دیداریان ئەنجامدا و سەردانی بەرەی تورکمانی 
عێراقیان کرد. ئێمە لەوێ باسمان کرد و گوتمان ئەمە بابەتێکی مەترسیدارە. 

پێویستی بە رێککەوتن هەیە. لە دیدارەکە گوتمان ‘پێویستە لەگەڵ بەغدا 
قسە لەسەر بابەتی ریفراندۆم بکەن’. هەروەها ئەنجامدانی ریفراندۆم لە ناوچە 

کێشە لەسەرەکان، هەستیاریی بۆ نەتەوەی تورکمان دروست دەکات. بۆیە 
ئێمە دەمانەوێت لەم ناوچانە ئەنجام نەدرێت. بەر لەوەی لە باکووری عێراق 
ئەنجام بدرێت، دەبێت لەگەڵ بەغدا رێککەوتن بکرێت. ئێمە لەو باوەڕەداین”.

 ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد كە لە چوارچێوەی دەستوور هەڵوێستیان دەبێت 
و گوتیشی “بە رێگای ئاشتەوایی گشت هەنگاوە یاساییەکان دەهاوێژین«.

سەبارەت بە پرسیاری “ئایا بۆچوونەکان لە کۆبوونەوەکەدا لەبارەی 
مافەکانی تورکمان یاخود هەڵکردنی ئااڵی هەرێمی کوردستانی عێراق 

چۆن بوون؟” حەسەن توران رایگەیاند:

“ئێوەش دەزانن لەسەر بابەتی ئااڵ چەند هەستیارین. هەروەها لەم بابەتە 
ماوەی یاساییمان هەبوو، لەم ماوەیە یاساییەشدا سەرکەوتوو بووین. ئەندامانی 
تورکمانی ئەنجوومەنی پارێزگا، داواکەیان بردەوە كە لە دادگای کارگێری 

تۆماریان کردبوو.
داوامان لە بەڕێز وەزیر کرد کە هەم لە دیدارەکانی بەغدا و هەمیش لە 

دیدارەکانی لەگەڵ حکومەتی باکووری عێراق جەخت لەسەر مافەکانی 
تورکمان و بوونی تورکمان بە هاواڵتی پلە یەک بکاتەوە و ئەوانیش ئەم 

پەیامە بە هەموو الیەک بگەیەنن.
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ناوەندی هەواڵی تەبا


