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   قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کە مێژوویەکی 
زیاد لە ٨ هەزار ساڵی هەیە، وەکو 

ناوەندێکی کەلەپووری جیهانی لەالیەن 
یونسکۆوە سەرپەرشتی دەکرێت و کارەکانی 
نۆژەنکردنەوە لەسەر قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 

بەردەوامە.

نیهاد لەتیف قۆجە، سەرۆکی لێژنەی 
بااڵی نۆژەنکردنەوە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 

رایگەیاند، "قەاڵی هەولێر بە درێژایی مێژوو 
موڵکی زۆرێک لە نەتەوەکان بووە و خاوەنی 

زۆرێک لە کەلتوورەکانە. بۆیە دەمانەوێت 
ببێتە ناوەندێک کە سیمای گشت نەتەوە و 

کەلتوورەکانی پێوەدیار بێت".

له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

 لێکۆڵەر عەلی سەمین رێککەوتنی
 ناوچەی ئارام و دواین پێشهاتەکان

هەڵدەسەنگێنێت

 ئایدن مەعروف: چاوەڕێ دەکرێت لە ناوەڕاستی مانگی
ئەیلول ناونیشانی وەزیرەکانی هەرێم دیاری بکرێت

  عەلی سەمین، لێکۆڵەری بەتوانا لەبارەی 
ناوچەی ئارام روونی کردەوە، "ویستی 

تورکیا وەرگرتنەوەی چەکە قوڕسەکان نییە 
لە دەست رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە. 

ئامانجی سەرەکی تورکیا هەڵگرتنی 
ئەو کانتۆن و هەرێمەیە کە رێکخراوی 
تیرۆرستی یەپەگە هەوڵی دامەزراندنی 
دەدات لە باکووری رۆژهەاڵتی سووریا".

"هیوامان وایە ناونیشانەکەمان 'پەیوەندییەکانی 
نێوان هەولێر – ئەنقەرە' بێت"

"خەڵک چاوەڕوانی زۆری هەیە بەرامبەر بە 
حکوومەت و دەشزانێت کە کابینەی حکوومەت 

سەردەکەوێت"

 بارەگای 'تورکمان' لە کفری دوای رووبەڕووبوونەوەی
هێرشەکانی ساڵی ٢٠١٧ دووبارە دەرگاکانی کردەوە

 عەلی مەهدی: پێویست
 بەگۆڕینی پارێزگاری کەرکوک

ناکات

  عەلی مەهدی سادق، ئەندامی مەکتەبی 
سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاند، 
پرۆژەی لەسەدا ٣٢ چارەسەری درێژخایەنی 

کێشەکانی کەرکوکە. 

ناوبراو لە رۆژانی رابردوو لەسەر 
ئۆتۆمبێلەکەی پرۆژەی لەسەدا ٣٢ی نەخشاند 

و کەمپینێکی نوێی لە سۆشیال میدیا 
راگەیاند.

 موختارئۆغڵو: تورکمان لە رووی ژمارەی
دانیشتوانەوە زۆرترین شەهیدی داوە

 هێرشەکانی ١١ـی سێپتەمبەر، چ کاریگەریێکیان
کردە سەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست؟

 جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی

 کەرکوک: گەر پرۆژەی لەسەدا ٣٢

 جێبەجێ بکرێت، هیچ کێشەمان
نامێنێت

 دکتۆر نەوزاد یەحیا: شیعرە باڵوکراوەکە لە
 دوور و نزیک هیچ پەیوەندی

بەمنەوە نییە

 نیهاد لەتیف قۆجە: لەسەر قەاڵی
هەولێر)ئەربیل( ماڵێکی قۆریات دەکەینەوە

  چەند رۆژێک بەر لە ئێستا 
شیعرێک باڵوکرایەوە کە تێیدا بە 
راستەوخۆ سوکایەتی بە ئافرەتی 

تورکمان کراوە و لە سۆشیال میدیا 
باڵوکرایەوە. هاوکات شیعرەکە لە 

سۆشیال میدیا دەنگدانەوەیەکی 
زۆری لێکەوتەوە و ناوی 

نەوزاد یەحیا باجگر، سەرۆکی 
دەستەی ئەمیندارێتی زانکۆکان و 
قوتابخانەکانی جیهانی لەژێردایە.

   فڕۆكه ی سه ربه هێڵی ئاسمانیی ئه مریكی 
دوای رفاندنی لە كاتژمێر ٨:٤٦:٣٠ به كاتی 
ناوخۆی ئه و واڵته، لە الیی باکوورەوە  خۆی 
كێشا بە نێوان نهۆمەکانی ٩٤-٩٨ بینای 

باکووری ناوه ندی بازرگانی جیهانی، ١٠٢ 
خولەک دوایی ئەنجامدانی هێرشەکە 

تاوەرەکە رووخا.

ل٦

ل٥

 ل٩-ل٨



 twitter/@tbaajansi ١٦ی ئەیلولی ٢٢٠١٩

?
?

?

?

?

 جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکوک: گەر پرۆژەی
لەسەدا ٣٢ جێبەجێ بکرێت، هیچ کێشەمان نامێنێت

دوای ماوەیەکی درێژ رۆژەڤی دامەزراندن لە عێراق دووبارە بووەتە 
بەر باس و لە کەرکوک رەخساندنی ٢٨٤١ پشکی دامەزراندن لە 

میدیاکان دەنگی دایەوە. 

دەربارەی چۆنیەتی دابەشکردنی پشکەکە کە بۆ کەرتی پەروەردە 
ئامادەکراوە، عەبدولسەالم بایراقدار، جێگری بەڕێوەبەری 
پەروەردەی کەرکوک وتی، "گەر بڕیاری لەسەدا ٣٢ لە 
کەرکوک جێبەجێ بکرێت هیچ کێشەیەکمان نامێنێت"، 

ناوبراو تیشکی خستە سەر ئەوەی کە ئەوەیان باشترین 
رێگەچارەیە بۆ دابەشکردنی پشکەکە لە نێوان تورکمان و 

پێکهاتەکانی دیکە. 

بەمەبەستی تیشک خستنە سەر چۆنیەتی دابەشکردنی 
دامەزراندن و پشکەکان، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ 

عەبدولسەالم بایراقدار بۆ هەفتەنامەی تەبا ئەنجامدا. 

دامەزراندنەکە پشکی سەرجەم پێکهاتەکانی 
کەرکوک لەخۆدەگرێت

راگەیەندرا کە ٢٨٤١ پشکی دامەزراندن 
بۆ کەرکوک دابینکراوە. بەمەبەستی دامەزراندن 
کێ دەتوانێت داواکاری پێشکەش بکات؟ یاخود 
دامەزراندنەکە لە کام بوار دەکرێت؟ دەتوانن 

زانیاری زیاترمان پێبدەن

نزیکەی ٨ بۆ ٩ ساڵە سەرجەم دامەزراندنەکان راگیراون. بەاڵم لە 
ساڵی ٢٠١٦دا ٣٧٥ پشکی دامەزراندن بۆ کەرکوک تەرخانکرا. 

دواجار ٢٨٤١ پشکی دامەزراندن وەکو قەرەبووکردنەوە بۆ کەرکوک 
تەرخانکراوە بۆ هەریەک لە بوارەکانی مامۆستا، نووسەر، ئەندازیار، 

یاساناس و ژمارەیەکی بواری دیکەی هەمەجۆر لەخۆ دەگرێت و 
پشکی سەرجەم پێکهاتەکانی شاری کەرکوکی تێدایە. واتە تورکمان، 
کورد، عەرەب و کریستیانەکان، هەموو کەسێک دەتوانێت داواکاری 

پێشکەش بکات بەمەبەستی دامەزراندن. واتە هەر کەسێک دەرچووی 
زانکۆ و پەیمانگە و ئامادەیی بێت دەتوانێت دابمەزرێت و داواکاریی 
پێشکەش بکات. دوو هەفتە بەر لە ئێستا ئێمە روونکردنەوەیەکمان 
لە ماڵپەڕی پەروەردەی کەرکوک باڵوکردەوە. لە روونکردنەوەکەدا 

سەرجەم فرمان و ریکارەکانمان باڵوکردەوە کە لەالیەن وەزارەتی 
پەروەردەی عێراق بڕیاریان لەسەر دراوە.  چونکە ئێمە سەر بە وەزارەتی 

ناوبراوین و سەرجەم ئەرک و فرمانەکانی ئەوێ جێبەجێ دەکەین. 

لە رێنمایی وەزارەتی پەروەردەی عێراق هیچ ئاماژەیەک بە 
"دابەشکردنی پۆستەکان لەنێوان پێکهاتەکان" نەدراوە بەڵکو ئاماژە بەوە 

دەکات کە بەپێی پێویست سەرجەم بۆشاییەکان پڕبکرێنەوە. بەهۆی 
راگیرانی دامەزراندنەوە سەرجەم بۆشاییەکان بە مامۆستای گرێبەست 

پڕکراوەتەوە. لە ئێستادا زیاتر لە ٧ هەزار مامۆستای گرێبەست 
هەیە لە کەرکوک. ئەوانیش سەر بە پێکهاتەکانی تورکمان، 

کورد، عەرەب و کریستیانەکانن. هەموویان بەپێی ناوچەکانیانەوە 
خاوەنی هەمەجۆریە. بۆیە دامەزراندن سەرجەم الیەنەکان دەگرێتەوە و 

ئامانجەکەشی پڕکردنەوەی بۆشاییەکانە. 

پێویستە دامەزراندنەکە لەسەر بنەڕەتی لەسەدا ٣٢ 
دابەش بکرێن

لەمیانی کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ پەرلەمانتاران بابەتی لەسەدا ٣٢ 
هاتە رۆژەڤ  و قسەی لەسەرکرا. لەئێستادا نادیارە ئاخۆ پەیڕەو 
دەکرێت یاخود نا، بەاڵم شتێکی لەوجۆرە لەئارادایە.  کەرکوک 
بە شارەکانی دیکە ناچێ و لە چوار پێکهاتە پێکهاتووە، پێویستە 

سەرجەم دامەزراندنەکان لەسەر بنەرەتی لەسەدا ٣٢ دابەش بکرێت و 
چەند ساڵێک بەر لە ئێستا ئەمەمان وتووە. ٢ مانگ بەر لە ئێستا 
دامەزراندن لە دامەزراوەکانی تەندروستی شاری کەرکوک کرا و 

لەسەر بنەڕەتی لەسەدا ٣٢ دابەشکراوە. 

لێرەوە بانگەوازێک ئاراستەی گەلەکەمان و دەرچووان دەکەم، 
هەموویان مافی پێشکەشکردنی داواکارییان هەیە. هەندێک قسە و 
قسەڵۆک باڵوبووەتەوە گوایە هەندێک پێکهاتە بە بەراورد لەگەڵ 

ئەوانی دیکە پشکی زیاتریان وەرگرتووە. شتیکی لەو جۆرە لە ئارادا 
نییە و تا ئێمە لێرە مابین ناهێڵین مافی هیچ کەسیک بخورێت. 

ناتوانیت دامەزراندن تەنها لەسەر ژمارەکان بکەیت، 
بەڵکو دەبێت لەسەر پسپۆریی و بەشێوەیەکی ورد 

دابەشی بکەیت

پرۆسەی دیاریکردنی پێکهاتە چۆن دەکرێت

پێشووتر بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکوک لە ماڵپەڕی فەرمی 
خۆی فۆرمی پێشکەشکردنی باڵوکردەوە. لەو فۆرمەدا بژاردەی 
پێکهاتە هەیە. گەر سیاسییەکانمان لەسەر سەدا ٣٢ رێکبکەون، 
ئەوکات بە رێگەی ئەلیکترۆنییەوە دەتوانین سەرجەمیان لەیەک 
جیابکەینەوە. دواتر پشکی ٢٨٤١ دامەزراندن بەپێی پێکهاتەکان 

دابەشیان دەکەین. بابەتێکی دیکە هەیە دەمەوێت ئاماژەی پێبدەم کە 
ئەویش جیاوازیی پەروەردەییە. لە کەرکوک فێرکردنی تورکمانی، 

فێرکردنی کوردی، فێرکردنی عەرەبی و فێرکردنی کریستیانی هەیە. 
بێگومان مافی هەموویان دەدرێت. فێرکردنی تورکمانی و کوردی تا 

ئامادەیی بەردەوامە، بۆ نموونە ئەوانەی لە قوتابخانەی تورکمانین، 
بیرکاری بە زمانی تورکی دەخوێنن. بۆیە پێویستە مامۆستای پسپۆر 
لە بوارەکەی دابمەزرێت. ناکرێت تەنها لەسەر ژمارە پشکەکە دابەش 

بکەن، بەڵکو پێویستە لەسەر بنەمای پسپۆریی و بە وردی دابەش 
بکرێت.

نمرەی دەرچوون لە دامەزراندن گرنگە

ئەوانەی داواکاری پیشکەش دەکەن بۆ دامەزراندن 
لەسەر چ پێوەرێک وەردەگیرێن

ئەوانی داواکارییان پێشکەش کردووە لەسەرەتادا لەسەر پێوەری نمرەی 

دەرچوونیان لە زانکۆ و پەیمانگاکان هەڵدەسەنگێندرێن. هاوکات 
ئەوانەی لە ساڵی ٢٠٠٩ زانکۆیان تەواوکردووە و دانەمەزراون، ٥ نمرە 
دێتە سەر نمرەکانیان. لەالیەکی دیکەوە ئەوانەی بە گرێبەست کاری 
مامۆستایەتی دەکەن یاخود فەرمانبەرن، بۆ هەر ساڵێک نمرەیەک 

زیاد دەکرێت بەسەر نمرەی دەرچوونیان لە زانکۆ و پەیمانگا. شایەنی 
باسە قوتابییانی دەرچووی خانەوادەی شەهیدان نمرەی تایبەت 

وەردەگرن. هاوکات گەر رووبەڕووی توندوتیژی تیرۆری 
هاتبێتەوە، ئەوا وەک ئەوانی دیکە نمرەی زیاد وەردەگرێت. 

ئەم ساڵ مەرجێکی دیکە زیادکراوە، ئەو کەسەی داواکاری 
پێشکەشکردووە گەر دایک و باوکی لە بواری پەروەردە 

کاریان کردبێت و لە سااڵنی ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ یاخود 
٢٠١٩ خانەنشین کرابن، نمرەکەی زیاد دەکرێت. دەرئەنجام 

نمرەی دەرچوونت کاریگەریی هەیە بەسەر دامەزراندن. 
گەر بڕیاری لەسەدا ٣٢ بێتە بواری جێبەجێکردن، هیچ 

کێشەیەکمان نامێنێت و هیچ کام لە پێکهاتەکان ناتوانن 
یەکدی تۆمەتبار بکەن بە کەم و زۆری دامەزراندنەکان. 

هیوامان وایە ئەم بابەتە بگاتە چارەسەر. 

ئەم ساڵ بژاردەی نەتەوەشمان خستە نێو 
فۆرمی داواکاری وەرگرتن چونکە کار بۆ 

سیستەمی لەسەدا ٣٢ دەکەین

لە رابردوودا مەرجی دیاریکردنی نەتەوە یاخود 
بژاردەی نەتەوە هەبوو

 
دامەزراندنی ٣٧٥ پشکەکە لە ساڵی ٢٠١٦ هات و لەسەر بنەمای 

ناوچەکان ئەنجامدرا. ئەوکات من چاودێر بووم و لە نێو لێژنەی 
ئاڵتونکۆپری کارم دەکرد. تەنها ٢٥ دامەزراندن لە ئاڵتونکۆپری 
ئەنجامدرا. لەوێ بۆ دامەزراندن سەیری نەتەوەیان نەدەکرد، هەر 

کێ ئەو مەرجانەی سەرەوەی هەبووبا دادەمەزرا. ئەمساڵ بژاردەی 
نەتەوەشمان زیادکردووە بۆ فۆرمی داواکاری پێشکەشکردن چونکە 

کار بۆ سیستەمی لەسەدا ٣٢ دەکەین. ئینشااڵ سیاسییەکانمان دەگەن 
بە ئەنجامێک لەو بارەیە. 

دامەزراندنەکان لەسەر بنەمای ناوچەکانەوە دەکەین

گەر بابەتی لەسەدا ٣٢ قبوڵ نەکرێت

ئەوکات دامەزراندنەکان لەسەر بنەمای ناوچەکانەوە دەکەین. بۆ 
نموونە  ئەوانەی خەڵکی تازەخورماتوون هەر لە ناوچەی خۆیان 

دادەمەزرێن و پێویستە بۆشاییەکانی ناوچەی خۆیان پڕ بکەنەوە یاخود 
لە حەویجە بەهەمان شێوە. پێشووتر ئەزموونی زۆرمان بینیوە، بۆ 

نموونە ٥ مامۆستا لە حەویجە دادەمەزرێن، کورد بێت یاخود تورکمان، 
بە هاوکاریی واستە و واستەکاری بێ ئەوەی ساڵێکیش لەوێ 

دەوامی کردبێت، خۆی بۆ ناوەندی شاری کەرکوک دەگوازێتەوە. لە 
ئەنجامدا بۆشاییەکەی حەویجە وەکو خۆی دەمێنێتەوە. بۆیە لەسەر 

بنەمای ناوچەکان خەڵک لە شوێنی خۆی دادەمەزرێنین و ئەم 
میتۆدە تەندرووستترە. لەهەمان کاتدا لەرووی کاتیشەوە ئاسانتر دەبێت 
بۆی. گەر سیستەمی لەسەدا ٣٢ پەیڕەو بکرێت بەهەمان شێوە لەسەر 
ناوچەکان دابەشیان دەکەین و هەرکەسێک لە ناوچەی خۆی دەبێت. 

چونکە کاتێک خەڵک لە ناوچەی خۆی دەبێت، سوودی زیاتری 
دەبێت بۆ پەروەردە و فێرکردن و کێشەی دووری رێگای بۆ دروست 

نابێت. گەر سیستەمی لەسەدا ٣٢ پەیڕەو بکرێت، تورکمان و کورد و 
عەرەب ٩٠٠ پشکیان بەر دەکەوێت و بەپێی کۆمیسیۆنێکی تایبەت 

بۆشاییەکان پڕ دەکرێنەوە. 

هەواڵ: چۆبان تیمور/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین
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ریپۆرتاژ: ئه یمه ن ئه ربیل

 جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکوک: گەر پرۆژەی
لەسەدا ٣٢ جێبەجێ بکرێت، هیچ کێشەمان نامێنێت عەلی سەمین، لێکۆڵەری بەتوانا لەبارەی ناوچەی ئارام روونی کردەوە، 

"ویستی تورکیا وەرگرتنەوەی چەکە قوڕسەکان نییە لە دەست رێکخراوی 
تیرۆرستی یەپەگە. ئامانجی سەرەکی تورکیا هەڵگرتنی ئەو کانتۆن و 
هەرێمەیە کە رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە هەوڵی دامەزراندنی دەدات 

لە باکووری رۆژهەاڵتی سووریا".

هاوکات عەلی سەمین ئاماژەی بەوەدا، ئەگەر هیچ بەرەوپێشچوونێک 
لەو پرسانەدا نەبێت کە ئەمریکا و تورکیا لەسەری رێککەوتوون، تورکیا 

دەتوانێت چاوپۆشی لەو ئاوارە سووریانە بکات کە دەیانەوێت بچنە 
ئەوڕووپا و زۆربەیان بنێرێتە ئەوڕووپا.

عەلی سەمین، بەڕیوەبەری لێکۆڵینەوەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 
رێکخەری دامەزراوەی لێکۆڵینەوەی بیلگەسام لە چاوپێکەوتنێکدا 

لەگەڵ تەبا، هەڵسەنگاندنی کرد بۆ هاوپەیمانی نێوان تورکیا-ئەمریکا 
لەسەر ناوچەی ئارام و دوایین پێشهاتەکانی رۆژەڤ.

خلوسی ئاکار، وەزیری بەرگری تورکیا رایگەیاندبوو کە 
ناوەندی جوواڵنەوەی هاوبەشی یەکگرتوو دەستپێکێکی باشە و 
لە کۆبوونەوەی ٥-٧ی ئاب کە لە نێوان شاندی تورکیا-ئەمریکا 
ئەنجامدرا هاوڕابوون لەسەر دوورخستنەوەی رێکخراوی تیرۆرستی 
یەپەگە/پەکەکە لە ناوچەکە و کۆکردەنەوەی ئەو چەکە قورسانە 
کە لەالی ئەوانە. هەڵسەنگاندنتان چییە لەسەر ئەو هەنگاوانەی 

کە پێویستە ئەمریکا بییاننێت؟

لێرەدا ویستی تورکیا وەرگرتنەوەی چەکە قوڕسەکان نییە لە دەست 
رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە. ئامانجی سەرەکی تورکیا هەڵگرتنی 

ئەو کانتۆن و هەرێمەیە کە رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە هەوڵی 
دامەزراندنی دەدات لە باکووری رۆژهەاڵتی سووریا. ئەمریکییەکان 

وا بیر دەکەنەوە کە تورکیا ئەو هەڵوێستانە دەنوێنێت بۆ ئەوەی چەکە 
قورسەکانی دەست رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە کۆبکرێتەوە یاخود 

وابیردەکاتەوە ئەم جۆرە لێدوانانە دەدات لەبەر ئەوەی ویستی ئەوەی هەیە 
کە بچێتە رۆژهەاڵتی فورات. بەاڵم لە راستیدا تورکیا بە تایبەتی 

هەوڵی ئەوە دەدات لە سنووری سووریا-عێراق بە قواڵیی ٢٠ میل واتە 
٣٢ کیلۆمەتر تا دەگاتە مالکییە ناوچەیەکی ئارام دروست بکات. 
بەم هۆیەشەوە هەنگاوی لەم جۆرە هەنگاوی تاک الیەنانە نین. ئەم 

جۆرە رووداوانە، بیرۆکەی پێکهێنانی ناوچەیەکی ئارام بەم شێوەیە هاو 
ئاراسەتە نییە لەگەڵ ئەو رێککەوتنەی کە لەگەڵ ئەمریکادا کراوە.

ئێستا ویستی ئەمریکییەکان ئەوەیە؛ ناوچەیەکی ئارام بە قواڵیی 
٥-١٥ کیلۆمەتر پێکبهێندرێت. چونکە ئەگەر ناوچەی ئارام بەم جۆرە 
پێکبهێندرێت، ئەو ناوچەیەی یەپەگە کە لەژێر پاراستنی ئەمریکایە 

کە ئێستا وەکو ناوچەیەکی تایبەت یاخود کانتۆن شەرعیەت بەدەست 
دەهێنێت. تورکیا لەبەر ئەوە لە بەرامبەر ئەو جۆرە پالنانە دەوەستێتەوە. 

تا ئێستا لەسەر ٣ پرس لەگەڵ ئەمریکاییەکان هاوبیرن. یەکێک لەوانە 
بریتییە لە دامەزراندنی ناوەندی جوواڵنەوەی هاوبەش. دووەمیان ئەو 

کێشانەی کە بەهۆی ئەو هەڕەشانەوە کە لە تورکیا دەکرێت دروست 
دەبێت و نەهێشتنی هەڕەشەکان، سێیەمیشیان ریککەوتنیان لەسەر ئەو 

ئاوارانەی کە لە تورکیان واتە پەنابەرە سوورییەکان و ریگری لێکردنیان 
لە کۆچکردنیان بۆ واڵتانی دیکە. بەاڵم تا ئێستا چ لەالیەن تورکیا چ 
لەالیەن ئەمریکا لەبارەی کیلۆمەتر و بە تایبەتی قواڵیی ناوچەکە هیچ 

رانەگەیەندراوە. لەوانەیە ویستی ئەمریکییەکان وەکو وتم ناوچەیەکی 
ئارامی ٥-١٥ کیلۆمەترە و تورکیاش دژی ئەوەیە.

تورکیا بە تایبەتی دەیەوێت دڵسۆزی ئەمریکا تاقیبکاتەوە. بەم هۆیەوە 
ئاشکرایان کرد کە لەسەر ٣ پرس لەگەڵ ئەمریکا رێککەوتوون. بەاڵم 
تورکیا پێشووتریش وەکو نموونەیەکی  بەرجەستە یاخود زیندوو نیشانی 

ئەمریکا دابوو لە مونبیج. تورکیا بە تایبەتی لە حوزەیرانی ٢٠١٨ 
لەگەڵ ئەمریکییەکان لەبارەی مونبیج رێککەوتبوون. رێککەوتنەکە 

بە جۆرێک بوو کە دەوریەی هاوبەش لە نێوان تورکیا-ئەمریکا ئەنجام 
بدرێت. بەاڵم یەپەگەکان هێشتا لە مونبیجن و بە هیچ شێوەیەک 
دوورنەخرانەوە. چونکە بە پێی رێککەوتننامەی مونبیج ئیدارەی 

ناوچەکە رادەستی خەڵکی ناوچەکە دەکرا. ئەمریکییەکان پابەندی ئەو 
رێککەوتنە نەبوون. بەم هۆیەوە تورکیا لەم رێککەوتننامەیەی ئێستا بە 

تایبەتی لە رێککەوتننامەکانی ئەنقەرە بە هەستیارییەکی زۆرەوە مامەڵە 
لەگەڵ ئەمریکادا دەکات.

تورکیا بە راشکاوانە ئەوەی خستەڕوو کە ئەگەر لەگەڵ ئەمریکا 
رێکنەکەون هێزە سەربازییەکانی تورکیا پالنی )ب و ج(یان هەیە. 

بە بۆچوونی ئێوە ئەو پالنانە چین؟ 

ئەگەر تورکیا و ئەمریکا لە خاڵەکانی رێککەوتنیان هیچ 
بەرەوپێشچوونێک بەخۆوە نەبینن، ئەوا هێزە سەربازییەکانی تورکیا لە 
ئێستادا هێزێکی زۆری لەسەر سنوور ئامادەکردووە، ئامادەییەکی باش 
لەسەر سنووری سووریادا دەکرێت. لەبەر ئەوەش ئەگەر ئەمریکا پابەند 

نەبێت بەو رێککەوتنە ئەوا تورکیا پالنی )ب(ی هەیە. لە راستیدا 
پالنی )ا( تورکیا بریتییە لە رێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا و راگەیاندنی 

تەواوی ئەو ناوچەیە وەکو ناوچەیەکی ئارام و پاککردنەوەی لە 
رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە. پالنی )ب(ی تورکیا بریتییە لەوەی 
کە بە دڵنیاییەوە ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی لە رۆژهەاڵتی فورات 

ئەنجام بدات. لە راستیدا ئەو پالنەی تورکیا دەکرێت بەو جۆرە بێت کە 
ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی فراوان نەبێت بەڵکو بۆ چەند ناوچەیەکی 

سنووردار ئەو ئۆپەراسیۆنانە ئەنجام بدات. پالنی )ج( تورکیا بریتییە لە 
کۆنترۆڵ کردنی تەواوی ناوچەکە و دامەزراندنی ناوچەیەکی ئارامە. 

دواتریش گواستنەوە ئەو پەنابەرە سوورییانەیە کە لە تورکیان بۆ ئەو 
ناوچەیە. تورکیا ٣ ستراتیژی بنەڕەتی هەیە لە سووریا. ئەو ستراتیژییانە 

نەک وەکو پالنی )ا،ب،ج( بەڵکو وەکو ئامانج وایە. یەکێک لەو 
ستراتیژیانە پاراستنی یەکپارچەیی خاکی سووریایە. دەرکردنی گروپە 
تیرۆرستییەکان لە باکووری سووریا بە تایبەتی رێکخراوی تیرۆرستی 
یەپەگە/پەکەکە و پێکهێنان و راگەیاندنی ناوچەی ئارام. سێیەمیان 
نیشتەجێکردنی ئەو پەنابەرە سوورییانەی کە لە تورکیان لە ناوچە 

ئارامەکەدا. لە ئێستادا نزیکەی ٤ ملیۆن پەنابەری سووری لە تورکیادا 
بوونیان هەیە و تا ئێستا تورکیا ٣٧ ملیار دۆالری لەو پەنابەرانە خەرج 
کردووە. بەم جۆرەش تورکیا لەژێر بارێکی زۆر گەورە و قوڕسدایە. بەم 

هۆیەوە تورکیا لە ئێستادا تەنها دەیەوێت کە لە سەدا ٦٠-٧٠ی ئەو 
پەنابەرە سوورییانە بگەڕێنەوە واڵتەکەی خۆیان و لەو ناوچە ئارامەدا 

بژین کە بۆیان دابین کردوون.

چونکە ئەو بارودۆخە هەم بۆ پەنابەرە سوورییەکان و هەم لە سیاسەتی 
ناوخۆیی تورکیا جار جار دەبێتە هۆی دروست بوونی جیاوازی 

بیروڕای سیاسی. هەروەها ئەو پرسە جار جار قەیرانی کۆمەاڵیەتیش 
بەدوای خۆیدا دەهێنێت و تورکیا لە ئیستادا بەپێی توانا بەرگەی 

ئەو بارە دەگرێت. بەاڵم لەوانەیە ئەم پرسە لە داهاتوودا ببێتە کێشەی 
کۆمەاڵیەتی، ئەمنی و ئابووری. تورکیاش ئەمە دەزانێت و 

ئاگاداریەتی. هەر لەبەر ئەم هۆیەش لە ئێستادا سوورە لەسەر جێبەجێ 
کردنی ستراتیژی سێیەم و دروستکردنی ناوچەی ئارام بۆ ئەوەی هیچ 
نەبێ لە سەدا ٦٠ی ئەو ئاوارانە بگەڕێنێتەوە ناوچەی ئارام لە سووریا. 

ئەگەر تورکیا نەتوانێت ئەم ٣ ئامانجەی بەجێبگەیەنێت، پێشبینی 
ئەوە دەکەم، ئەگەرێکی زۆر هەیە پالنی)د( بەکار بهێنێت کە ئەویش 
بریتییە لە چاوپۆشی کردن لە چوونی ئاوارە سوورییەکان بۆ ئەوڕووپا 
و بەم جۆرەش بەشێكی زۆری بنێرێتە ئەوڕووپا. یان بە الیەنی کەمەوە 
کار ئاسانی بۆ بەشێکیان دەکات بۆ ئەوەی بچنە ئەوڕووپا. ئەم وێنەیە 

کارتێکی باشە لە دەست تورکیا لە بەرامبەر واڵتانی ئەوڕووپا.

سیان رۆبێرتسۆن، وتەبێژی پنتاگۆن ئەنجامدانی پشکنینێکی 
سەربازی لەالیەن جەنەراڵێکی تورک و ئەمریکییەوە بە 

هەلیکۆپتەرێک لە ناوچەکە بە خاڵێکی وەرچەرخان وەسف کرد. 
بۆ یەکەمجار دەوریەی نێوان هێزە سەربازییەکانی ئەمریکا و هێزە 
سەربازییەکانی تورکیا ئەنجامدرا. هەڵسەنگاندنتان چییە بۆ ئەو 

هەنگاوە و هەنگاوەکانی داهاتوو؟

روونکردنەوەیەکی لەم جۆرە لەالیەن ئەمریکاوە وە بە تایبەتی لەالیەن 
پنتاگۆنەوە کە دەڵێت دەوریەکان "خاڵی وەرچەرخانە" و هەڵسەنگاندنی 
بەم جۆرە، بە واتای دەستپێکردنی یەکەم قۆناغی رێککەوتنەکە دێت. 
بەاڵم بەکارهێنانی دەستەواژەی "خاڵی وەرچەرخان" بە مانای ئەوە دێت 
کە ئێمە توانیمان پێشی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکەی تورکیا بگرین و 
تورکیامان رازی کرد کە ئۆپەراسیۆنی سەربازی ئەنجام نەدات. جگە 
لەمەش من وای بۆ دەچم کە ئەمریکییەکان وەکو ئەوە سەیر دەکەن 
کە تورکیا لەگەڵ ئەواندا جموجۆڵ دەکات و ئەم جموجۆڵە هاوبەشە 
بە خاڵێکی وەرچەرخان دادەنێن. چونکە وەک دەزاندرێت تورکیا زۆر 

بە جددی خۆی ئامادە کردبوو بۆ ئۆپەراسیۆنی رۆژهەاڵتی فوڕات و 
ئۆپەراسیۆنی ئەوبەری سنوورەکانی، بەاڵم دوای کۆبوونەوەکان وا دیارە 

کە ئەم ئۆپەراسیۆنە دواخراوە.

ئەنجامدانی فڕینی پشکنین لەسەر رۆژهەاڵتی فوڕات بە هەلیکۆپتەر 
کارێکی گرنگە. لە روانگەی تورکیاوە گرنگترین خاڵی ئەو دەورییانە 
بریتییە لە شارەزایی پەیداکردن و بینینی ئەو خاکانە. خۆی لە خۆیدا 
دەتوانین بڵێین ئەوانە هەمووی فڕینی کەشفکردنی شوێنەکانە. ئەگەر 
بەپێی کات ئەمریکییەکان لەگەڵ تورکیا رێکنەکەون، ئەوا دەتوانین 
بڵێین تورکیا بەهۆی ئەوەی کە پێشووتر دەوریەی کەشفی لەسەر ئەو 
خاکانە ئەنجام داوە دەتوانێت بە باشی زاڵ بێت بەسەر ناوچەکەدا لە 

کاتی ئۆپەراسیۆنەکەدا. ئەو خاڵە وەرچەرخانەی کە لێرەدا باسی وەکو 
ئەوە نیشاندەدرێت کە "تورکیا ئیقناع بوو، لێمان نزیک بوویەوە، لە 

پالنەکانمان نزیک بووەتەوە". بەاڵم بەڕای من تورکیا زۆر ناڕەحەتە 
لەو دۆخە، چونکە ویستی تورکیا بریتییە لە پاککردنەوەی تەواوی ئەو 
ناوچەیە لە یەپەگە و راگەیاندنی ناوچەی ئارامە. من لە ئێستاوە ئەوە 

بەدی دەکەم کە ئەمریکییەکان دڵسۆز نین. چونکە ئەمریکییەکان 
پێشووتریش لە سووریا خاوەنی کۆمەڵیک ئامانجی دیکە بوون و وا بە 

ئاسانی واز لە بەپیتترین خاکی سووریا ناهێنێت کە رۆژهەاڵتی فوراتە. 
ئەو خاکانە بە ئاسانی رادەستی واڵتێکی دیکە یاخود ئەکتەرێکی 

دیکە ناکات. بەاڵم چونکە ئەو رێککەوتنە نوێیە و نازاندرێت کێ تا 
چەند پابەندی دەبێت لە ماوەی داهاتوودا چەندی لێ جێبەجێ دەکرێت، 
تورکیا کەی درک بەوە دەکات کە ئەوان پابەندی ئەو رێککەوتنە نابن 
و ئۆپەراسیۆنێک دەست پێدەکات. هەموو ئەوانە دوای چاوەڕوانییەک 
لە ماوەی داهاتوودا دەبینین. بەڕای من ئەگەر ئەمریکییەکان پابەندی 
رێککەوتنەکە نەبن، لەوانەیە تورکیا ئۆپەراسیۆنێکی بچووک ئەنجام 

بدات. لەوانەیە لە ئۆپەراسیۆنەکەدا تورکیا قواڵییەکی ٥ تا ٩ کیلۆمەتر 
کۆنترۆل بکات. بەم هۆیەوە چاوەڕێی ئەوە ناکەم کە دوریەی ئاسمانی و 

وشکانی تورکیا لەگەڵ ئەمریکا زۆر بخایەنێت.

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا ئاشکرای کرد کە لە 
دوایین سەردانیدا بۆ رووسیا لەگەڵ دیمیتری شوگایەڤ، بەڕیوەبەری 
هاوکاری سەربازی-تەکنیکی فیدراڵی رووسیا لەبارە رادەست کردنی 
فڕۆکەکانی Su-٣٥ و  Su-٥٧ بۆ تورکیا گفتوگۆیان کردووە. 

ئەو بارودۆخە تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر پەیوەندییەکانی 
تورکیا-ئەمریکا لەبارەی ناوچەی ئارام؟ روونکردنەوەکانی ئەمریکا 

لەبارەی F-٣٥ چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

کاتێک سەیری سەردانەکەی سەرۆککۆمار ئەردۆغان دەکەین بۆ 
مۆسکۆ، بێگومان چەند دیدارێکی جۆراوجۆر ئەنجامدرا. تەوەری 
سەرەکی رۆژەڤیان ئیدلب بوو بەاڵم لە پاڵ ئیدلب چەند دیدارێکی 

دیکەی هەماهەنگی ئەنجام درا. یەکێکیش لەوانە لەبواری هەماهەنگی 
سەربازیدا بواری فڕۆکەوانی و S-٤٠٠ بوو. پرسی دووەم کە خرایە 

بەرباس بریتیبوو لە زیاد کردنی قەبارەی بازرگانی لە ٢٥ ملیار 
دۆالرەوە بۆ ١٠٠ ملیار دۆالر. پرسی سێیەمیش بواری وزە بوو. وەک 
دەزاندرێت تورکیا لە سەدا ٦٣ی وزەی لە ڕووسیا بەدەست دەهێنێت. 

بەشەکەی دیکەشی لە هێڵی تەوژمی تورکی بۆ وزە بەدەست دەهێنێت 
و هەماهەنگی بۆ دەکات. تا ئێستا تورکیا لە بارەی کڕینی فڕۆکە 

وەاڵمێکی ڕوونی نەبووە بەاڵم وێڕای ئەمریکا، تورکیا سیستەمی 
S-٤٠٠ی کڕی. لە بەرامبەر ئەوەشدا ٢ ملیار ٥٠٠ ملیۆن دۆالری 

خەرج کرد. جگە لەوەش تورکیا لە بواری هەماهەنگی سەربازیدا، 
پیشەسازی بەرگریدا دەریخست کە پەیوەست نییە بە ئەمریکا و لەم 

بوارەدا کار و هەماهەنگی جۆراوجۆر دەکات. رەنگە لە ماوەی داهاتوودا 
تورکیا هەندێک جۆری چەک لە چین-یش بکڕێت. ئەگەر باس لە 

بەرگری کایەی ئاسمانی بکەین ئەوانە هەموویان پێداویستین بۆتورکیا. 
بەاڵم تورکیا نایەوێت هەم لەڕووی F-٣٥، هەم لەڕووی سەربازی و هەم 
لە ڕووی پاتریۆتەوە بە تەواوی پردەکانی لەگەڵ ئەمریکادا بڕوخێنێت. 
تا ئێستاش دیدارەکان بەردەوامە. ئەگەر تورکیا ئەو جۆرە فڕۆکانە لە 

رووسیا بکڕیت هیچ کاریگەرییەکی نابێت لەسەر ناوچەی ئارام. چونکە 
 ٤٠٠-S بینیمان کە تورکیا دوای کڕینی سیستەمی بەرگری ئاسمانی

لەبارەی ناوچەی ئارام لەگەڵ ئەمریکا دەستی بە گفتوگۆ کرد و لە 
ئەنقەرە کۆبوونەوە ئەنجام دراو رێککەوتن. گرنگترین خاڵ لێرەدا ئەوەیە، 

ئێستا دەبێ سەیری پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی تورکیا بکەین لەم 
ناوچەیە. 

دەکرێت قەیران لە پەیوەندییەکانتان رووبدات لەگەڵ واڵتێک 
بەاڵم پێویستە بەردەوام لە پەیوەندیدابیت لەگەڵ ئەو واڵتانەی کە 

لێکتێنەگەیشتن هەیە لە نێوانیاندا. بە تایبەتی ئەگەر ئەو واڵتەی کە 
لێکتێنەگەیشتنت هەیە لەگەڵی و دەستێکی بااڵی هەیە لە واڵتێکی 

دراوسێت وەکو سووریا کە شەڕی ناوخۆیی تێدایە، ناکرێت هەموو 
پردەکانی پەیوەندی بڕووخێنیت. یانی لەالیەنی کەمەوە پێویستە لەالیەنی 

دیبلۆماسییەوە پەیوەندییەکانت بەهێز بکەیت و لە چەند بوارێکدا 
رێککەوتنت هەبێت. تورکیا ئێستا لە پرسی  F-٣٥ و سزاکانەوە لەگەڵ 
ئەمریکا کێشەی هەیە بەاڵم دەبینین کە بۆ پرسی ناوچەی ئارام لەگەڵ 

ئەمریکا دادەنیشێت و رێککەوتن ئەنجام دەدەن. بەم هۆیەوە زیاد بوونی 
هەماهەنگی تورکیا و رووسیا نابێتە هۆی زیانگەیاندن بە پرسی ناوچەی 
ئارام. چونکە تورکیا دوای کڕینی سیستەمی بەرگری ئاسمانی رووسی 

S-٤٠٠یش پەیوەندییەکانی لەبارەی ناوچەی ئارام لەگەڵ ئەمریکا 
بەردەوامی هەبوو. گرنگترین پرس کە کاریگەری لە ئەمریکا ناکات 

ئەوەیە کە ئەو رێککەوتنەی لە نێوان ئەنقەرە-واشنتۆندا ئەنجام دراوە بە 
شێوەیەکی مەیدانی ئەنجام بدرێت.

بۆچی کاریگەری نابێت؟ وا باشترە ئەویش باس بکەین. ئەگەر لەبارەی 
ناوچەی ئارامەوە ئەمریکا لەگەڵ تورکیا لەسەر مێزی گفتوگۆ 

دانەنیشتبا ئەوا تورکیا ئۆپەراسیۆنێکی بۆ رۆژهەاڵتی فورات ئەنجام 
دەدا. بۆیە وا بیر ناکەمەوە کە زۆر کاریگەری لەسەر تورکیا هەبێت. 

بەاڵم تورکیا وەاڵمدانەوە بەکاردەهێنێت؟، نەخێر وەاڵمدانەوە نییە. 
سەیرکردنی وردەکارییەکانی فڕۆکە ڕووسییەکان لەالیەن سەرۆککۆمار 
ئەردۆغانەوە لە مۆسکۆ، وەاڵمدانەوە نییە بەڵکو پەیامێکە. پەیامەکەی 

ئەردۆغان وەک ئەوە وایە بڵێت، "ئەگەر هەماهەنگی نەکەن لەگەڵ ئێمە، 
لەبارەی پرسی سووریا هەماهەنگی نەکەین، ئەگەر ئەو سزایانەی پرسی 
F-٣٥ النەبەن، ئەوا ئێمە واڵتێکی شوێنگرەوەمان هەیە بۆ ئەوەی لەسەر 

فڕۆکە لەگەڵی رێکبکەوین". واتە تەنها پەیام بوو نەک وەاڵمدانەوە.

 لێکۆڵەر عەلی سەمین رێککەوتنی ناوچەی ئارام و دواین
پێشهاتەکان هەڵدەسەنگێنێت

لێکۆڵەری بەتواناعەلی سەمین،
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١٦ی ئەیلولی ٢٠١٩ ٤

 دکتۆر نەوزاد یەحیا: شیعرە باڵوکراوەکە لە
دوور و نزیک هیچ پەیوەندی بەمنەوە نییە

 ئایدن مەعروف: چاوەڕێ دەکرێت لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلول ناونیشانی
وەزیرەکانی هەرێم دیاری بکرێت

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
و  وەزیری هەرێم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق لە 

بارەی پێدانی ئەرکەکەی بۆ پۆستی وەزیری هەرێم روونکردنەوەیدا 
و وتی، "هیوادارین، ئەو ئەرک و ناونیشانەی کە پێمان دەدرێت لە 
پۆستەکەماندا پەیوەست بێت بە پەیوەندییەکانی دەرەوە و بە تایبەتی 
پەیوەندی نێوان ئەنقەرە-هەولێر لە پرسە سیاسییەکان، و بازرگانی و 
پەروەردە. بۆ ئەم مەبەستەش نوسراوێکی فەرمیمان بۆ ئەنجومەنی 

وەزیران ناردووە".

هاوکات ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم کە لە کۆمیسۆنێکی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراقدا پۆستێکی 

وەرگرتووە، لە بارەی ئەو سەرژمێرییەی کە حکوومەتی 
عێراق پالنی بۆ داناوە لە ساڵی ٢٠٢٠ ئەنجامی بدات 

رایگەیاند، "ئەگەر سەرژمێرییەکە لەسەر ژمارەی 
دانیشتووانی پێکهاتەکان ئەنجام بدرێت ئەوا هەنگاوێکی 

ترسناکە"، وتیشی "ئێمە لەبەر کێشەی ئەمنییەوە نامانەوێت 
ئەنجام بدرێت". 

بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری دەربارەی پێدانی ناونیشان و 
دواتری، ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم هەڵسەنگاندنی بۆ 

هەفتەنامەی تەبا کرد. 

دوای پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق وەکو وەزیری هەرێم دەستبەکاربوون، 

دواهەمین پێشهاتەکان دەربارەی پێدانی ناونیشان 
بە ئێوە چییە؟ بڕیار وایە کەی ناونیشانی وەزاریتان 

پێبدرێت؟

لە سەرەتادا بەشداریکردنی تورکمان لە کابینەی نۆیەمی حکوومەت 
رووداوێکی گرنگە. ئاشکرایە دوو مانگ بەر لە ئێستا کابینەی 

نۆیەمی حکوومەت پێکهێنرا، لە کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنی وەزیران 
و کۆبوونەوەکانی دەرەوەی ئەنجوومەن هەمیشە بەرگریمان لە مافی 

تورکمان و پێکهاتەکانی دیکە کردووە لە هەولێر و ناوچەکانی 
دیکە. لەبارەی دەستنیشانکردنی ناونیشانی وزاریش هەر تەنها هی 

من نییە، وەزیرەکەی دیکەی هەرێمیش بەهەمان شێوە ناونیشانەکەی 
دیاری نەکراوە و بڕیار وایە لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول ئەجێندا 
و ناونیشانی وەزیرانی هەرێم دیاری بکرێت. دواتر کارەکانمان بەو 

ئاراستەیە بەردەوام دەبێت. 

"هیوامان وایە ناونیشانەکەمان 'پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر 
– ئەنقەرە' بێت"

لەوانەیە ناونیشان و ئەرکەکەمان پەیوەندی هەبیت بە پەیوەندییەکانی 
دەرەوە بەتایبەتی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر-ئەنقەرە لە بوارەکانی 

سیاسی و بازرگانی و پەروەردەیی. چەند رۆژێک بە رلە ئێستا 
نووسراوێکی فەرمیمان بۆ ئەنجوومەنی وەزیران نووسی و داوای ئەو 

بوارەمان کرد. لەبەرامبەردا وەاڵمێکی ئیجابیمان وەرگرت. بڕیار 
وایە لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلوول کۆبوونەوەیەکی تایبەت لەگەڵ 
وەزیرەکانی هەرێم بکرێت و ناونیشانەکانیان دیاریدەکرێت. بوارێکی 

دیکەی ناونیشانی وەزیری هەرێم پەیوەندیدارە لەگەڵ کاروباری 
پێکهاتەکان، ئەوی دیکەش وەکو وتم پەیوەندییە سیاسی و بازرگانی 
و پەروەردەیی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق. بێگومان 
پەیوەندییەکی باش هەیە لەنێوان هەرێم و تورکیا، لەوانەیە ئێمەش 
بتوانین بە رێگەی وەزارەتەکەوە زیاتر پەرە بە پەیوەندییەکان بدەین. 

کامە ناونیشان ئەگەری زیاتری هەیە کە بڕیار وایە بۆ ئێوە 
دەستنیشان بکرێت؟

لە ئێستادا ناتوانم شتێک بڵێم چونکە جارێ شتێکی روون نییە لەو 
بارەیەوە. چاوەڕێ دەکەین لە رۆژانی داهاتوو دەستنیشان بکرێت. 
لەگەڵ یەکالبوونەوەی ئەم بابەتە خۆمان بۆ میدیاکان ئاشکرای 

دەکەین. 

لەو مانگەدا وەزیرەکان کارنامەی ٤ ساڵەی داهاتوو پێشکەشی 
سەرۆکوەزیران دەکەن. ئێوەش پێشکەش دەکەن؟

دوای دیاریکردنی ناونیشان ئێمەش بەهەمان شێوە پرۆگرام و 
کارنامەی خۆمان پێشکەش دەکەین. ئێمەش کارنامەی خۆمان هەیە 
بۆ چوار ساڵی داهاتوو کە پێکهاتووە لە پرۆژە و پرۆگرامی جیاواز. 
سەرئەنجام ئەمە دەبێتە وەزارەتێکی بچووک. لە ئەنجوومەنی وەزیران 

و لە دەرەوەش خاوەنی ئۆفیسی خۆی دەبێت. ئەم وەزارەتە چەندین 
بەش و یەکەی خۆی دەبێت و بەڕێوەبەرایەتی گشتی و راوێژکاران و 
بەڕێوەبەرایەتییە سیاسیی و یاساییەکانی دەبێت. هەروەها لە رۆژانی 
داهاتوو ئەرکەکەمان هەنگاو دەنێتە قۆناغێکی دیکە و لەماوەی ئەم 

هەفتەیەدا دیار دەبێت. لەسەرەتادا نەریتی رادەستکردنەوەی وەزارەتەکان 

ئەنجامدرا و دواتریش کارنامەی ٤ ساڵی وەزارەتەکان پێشکەشکرا. 
دواتر کارەکانی وەزیرانی هەرێم رێکدەخرێت و بۆ ماوەی ٤ ساڵ 

بەشێوەیەکی چااڵک کارەکانمان رایی دەکەین. 

"خەڵک چاوەڕوانی زۆری هەیە بەرامبەر بە حکوومەت و 
دەشزانێت کە کابینەی حکوومەت سەردەکەوێت"

خاڵی گرنگ ئەوەیە کە ئێمە بە سیفەتی وەزیر لە حکوومەت 
بەشدارین و وەکو یەک تیم کاردەکەین. تا ئەم دەقەیە چی کرابێت 

ئێمەش بیروڕا و پشتگیریمان تێدا هەبووە. ئەمەشیان هەر 
خاڵێکی گرنگە. دووبارەی دەکەمەوە بەشداریکردنمان 

لە حکوومەت هەنگاوێکی گرنگە. خەڵک چاوەڕوانی 
زۆری هەیە بەرامبەر بە حکوومەت و دەشزانێت کە 

کابینەی حکوومەت سەردەکەوێت. 

"گەر سەژمێرییەکە لەسەر بنەمای پێکهاتەکان 
بکرێت هەنگاویکی مەترسیدار دەبێت"

لە میدیاکانەوە راگەیەندرا کە لە کۆمیسیۆنێکی 
حکوومەت ئەرکتان پێدراوە، پرسیارەکە ئەوەیە 
کە کاری کۆمیسیۆنەکە چی دەبێت؟ دەتوانن بە 

کورتی باسی بکەن؟
حکوومەتی عێراق دەیەوێت لە ساڵی ٢٠٢٠ سەرژمێری 
بکات. گەر ئەم سەرژمێرییە بە ئاسایی ئەنجام بدرێت 
ئەوە هیچ کێشەیەک نییە، بەاڵم گەر لەسەر بنەمای 

پێکهاتەکان بکرێت ئەوا هەنگاوێکی مەترسیدار دەبێت. 
لە دواهەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران ئەم 

بابەتە خرایە بەرباس و تورکمان و کورد نایەوێت سەرژمێری لەسەر 
بنەمای پێکهاتەکان لە ناوچەکانی کەرکوک و مووسڵ و تەلەعفەر 

و ناوچەکانی دیکە ئەنجام بدرێت. 

"ئێمە بەهۆی کێشەی ئەمنییەوەی پشتگیری لە ئەنجام نەدانی 
سەرژمێرییەکە دەکەین"

سەرژمێری لەکاتی سەقامگیربوونی سیاسەت و بارودۆخی ئەمنی 
دەکرێت ئەنجام بدرێت. خەڵکانێک ناوچەکانیان جێهێشتووە، یاخود 

بۆ واڵتێکی دیکە رۆشتوون. لەو سۆنگەیەوە کۆمسیۆنێک دامەزرا 
بۆ ئەم بابەتە و ئەندامانی کۆمیسیۆن بریتین لە؛ وەزیری گواستنەوە 
و گەیاندن، وەزیری پالندانان، من و بەرێز خالید شوانی وەزیری هەرێم 

و لەو سۆنگەیەوە کارەکانمان دەستپێدەکەین. ئێمە بەهۆی کێشەی 
ئەمنییەوەی پشتگیری لە ئەنجام نەدانی سەرژمێرییەکە دەکەین. گەر 
بشکرێت ئەوا دەتوانرێت سەژمێرییەکی ئاسایی بکرێت بەبێ ژماردن 

لەسەر بنەمای پێکهاتەکان. 

چەند رۆژێک بەر لە ئێستا شیعرێک باڵوکرایەوە کە تێیدا 
بە راستەوخۆ سوکایەتی بە ئافرەتی تورکمان کراوە و لە 

سۆشیال میدیا باڵوکرایەوە. هاوکات شیعرەکە لە سۆشیال میدیا 
دەنگدانەوەیەکی زۆری لێکەوتەوە و ناوی نەوزاد یەحیا باجگر، 

سەرۆکی دەستەی ئەمیندارێتی زانکۆکان و قوتابخانەکانی 
جیهانی لەژێردایە. 

دکتۆر نەوزاد یەحیا باجگر کە لە خانەوادەیەکی ناسراوی شاری 
هەولێر)ئەربیل(ە لەبارەی شیعرە باڵوکراوەکە بۆ تەبا دوا. 

هاوکات لە شیعرەکەدا سووکایەتی بە ئافرەتی تورکمان کراوە 
و وشەی نەشیاو و دوور لە رەوشت بەکارهاتووە. دوا بە دوای 
باڵوبوونەوەی، شیعرەکە لە نێوەندی تورکمانی هەرای نایەوە. 

شایەنی باسە لە شیعرەکەدا بەراورد بە ئافرەتی تورکمان و کورد 
کراوە و تێیدا هێرشی سێکسی بەرامبەر بە ئافرەتی تورکمان 

کراوە و لەبەرامبەردا ژنی کورد بە شەڕکەر وەسف کراوە. 

لەالیەکی دیکەوە نەوزاد یەحیا کە بە نووسەری شیعرەکە ناوی 
براوە رایگەیاند کە نووسەری شیعرەکە بێئەدەبی کردووە و وتی، 
"ئەو شیعرەی باڵوکراوەتەوە لەدوور و نزیک هیچ پەیوەندی بە 
منەوە نییە. ئەوانەی شیعرەکەیان نووسیوە، بێئەدەبییان کردووە 

و  ناوی منیان لەژێری نووسیوە. لێرەوە دووبارە دەمەوێت 
بیڵێمەوە کە هیچ پەیوەندییەکم بە شیعرەکەوە نییە. هاوکات 

بەدرۆخستنەوەشم لە ماڵپەڕەکەم و هەژماری فەرمی سۆشیال 
میدیا باڵوکردووەتەوە".

هەواڵ: زیا عوزێری
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خۆشییەکی گەورە دام. دووبارە دەرگاکانمان کرایەوە و دەست بە 
کارەکانمان دەکەینەوە". 

چی روویدا؟

لە ١٩ی کانوونی یەکەمی ساڵی ٢٠١٧، بەهۆی بڕینی 
مووچە و خزمەتگوزارییەکان خۆپیشاندانی فراوان لە شارەکان 
روویدا و لەو ئاکامەدا ئۆفیسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
کفری، ناوەندی کەلتووری کلتووری تورکمانی و یەکێتی 
قوتابییان و الوانی تورکمان ئێلی لەالیەن چەند گرووپێکەوە 

تااڵنکرا و دواتر سووتێنرا. 

لە ئەنجامی هێرشەکان بۆ سەر باڵەخانەکانی بەرەی تورکمانی 
عێراقی، زەرەرێکی گەورەی پێگەیشت و لە کارەکانی 

وەستا. دوای ساڵێک و ٨ مانگ لە رووداوەکە و سەرەڕای 
تێپەڕبوونی کات هەرێم هیچ جۆرە قەرەبوویەکی نەکردەوە. 

کادر و کارمەندانی ئۆفیسی بەرەی تورکمانی بۆ ماوەیەکی درێژ لە 
باخچەی باڵەخانەکان لەنێو خێوەت کارەکانیان رایی کرد. 

لەوبارەیەوە شاهین تورکمانئۆغڵو پێشووتر لە لێدوانێکیدا بۆ تەبا 
تیشکی خستە سەر زیانی باڵەخانەکان و وتبووی، "باڵەخانەکان 

نزیکەی ٦٠ هەزار دۆالر زیانیان بەرکەوتووە. لەگەڵ ئەمەشدا بە 
گریمانە ٥٠ هەزار دۆالر کەلوپەل و مێز و کۆمپیوتەر و کامێرا 

و ئەم جۆرە شتانە زیانیان بەرکەوت. بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
هەولێر لە ساڵی ١٩٩٥ دامەزرا و دوای ساڵێک لە ١٩٩٦ لە کفری 

دامەزرا. لەو رۆژەوە تاوەکو ئێستا ئەرشیفەکانمان، کتێبەکان، نووسراوە 
گرنگەکان، بابەتەکانی قووتابخانە و چەندین کەلوپەلی بەنرخ لە 

سووتانەکەدا بوون بە خۆڵەمێش". 

دەمەوێت بڵێم کە تەبا وەکو یەکەم الیەن دەنگی ئێمەیان بیست و هاتنە 
هانامانەوە. بەو هۆیەوە سوپاسی ئێوە دەکەم. بەرەی تورکمانی عێراق، 
لە سەرەتادا بەرێز ئەرشەد ساڵحی، بەڕێز هەیسەم، بەڕێز نەوزاد، بەرێز 

ئایدن و هەمووییان زۆر هاوکارییان کردین". 

بەیاتڵی لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، "ئەم ئەرکە لەسەرەتادا 
دەکەوێتە سەر هەرێمی کوردستانی عێراق بەاڵم بە کارەکەیان 

هەڵنەستان. لەبەرامبەر ئەمەدا بەرەی تورکمانی عێراقی 
بەرپرسیارییەتییەکەی گرتە ئەستۆی خۆی. ئێمەش بۆ ماوەی 

ساڵێک و ٨ مانگ خۆراگر بووین. بەرێگەی بەرە و ئێوە توانیمان 
ئەوەی پێویستە بیکەین. دەمانەوێت بە چااڵکییەکی دیکەوە 

کارەکانمان بەڕێوە ببەین و دەستپێکێکی باش بکەین. دەمانەوێت 
ئەرکەکان بەشێوەیەکی نوێ دابەش بکەین و کارەکان بە رێکوپێکی 

بەڕێوە ببەین. هیوامان وایە بەردەوام بین لە خزمەتکردنی گەلەکەمان". 

لەالیەکی دیکەوە ئیبراهیم تورکمەهمەت، بەڕێوەبەری TERT٣ی 
کفری سەر بە بەرەی تورکمانی عێراقی ئاماژەی بەوەدا کە دووبارە 

چااڵکبوونی دامەزراوەکانیان مایەی شانازییە و وتیشی، "ناتوانم 
دڵخۆشییەکەم دەرببڕم، گەر هاوکارییەکان زووتر بهاتبان و زووتر 

بمانتوانیبایە دەرگاکانمان بکەینەوە ئەوکات باشتر دەبوو". 

هاوکات ئیبراهیم تورکمەهمەت سوپاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
کرد و وتی، "بە کارکردنەکانی ئەوانەوە سەرجەم هاوکارییەکان بە 
ئێمە گەیشت و باڵەخانەکانمان نۆژەنکردەوە. دوای نۆژەنکردنەوە وا 

هەست دەکەین تازە لە دایکبووینەوە. ئەم دۆخە زۆر گرنگە بۆ ئێمە". 

لە کۆتایی قسەکانیدا تورکمەهمەت وتیشی، "لە ساڵ و مانگەکانی 
رابردوو حەسرەتی زۆرمان چەشتووە چونکە وا هەستمان دەکرد کە بێ 
سەرپەرشتیارین. سوپاس بۆ خودا ئەمڕۆ ئەم مەراسیمە ئەنجامدرا و بە 
رێگەی ئەم مەراسیمەوە بۆمان روون بووەوە کە ئێمە بێکەس نین، خودا 

و گەل لە پشتی ئێمەیە. بۆیە هەر چی بڵێم هێشتا کەمە، لە 

لەگرمەی بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانەکانی ساڵی ٢٠١٧، ئۆفیسی 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە کفری رووبەڕووی تااڵنکاری و 

سووتان بوویەوە، دوای ساڵێک و ٨ مانگ ئۆفیسەکە بە بەشداری 
ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسی سیاسی و خەڵک دووبارە کرایەوە. 

لەمیانی مەراسیمی کردنەوەی ئۆفیسەکەدا هەریەکە لە ئایدن 
مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراق و 

وەزیری هەرێم لە حکوومەتی هەرێمـی کوردستانی عێراق، هەیسەم 
موختارئۆغلو، بەرپرسی ئۆفیسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 

سەاڵحەدین و ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی سیاسی تورکمان و کورد 
بەشدارییان کرد. 

لەو بارەیەوە شاهین موختارئۆغڵو، بەرپرسی ئۆفیسی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە کفری لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ هەفتەنامەی تەبا سوپاسی 

سەرجەم میوانانی کرد کە لە ناوچە جیاوازەکانی عێراق هاتوون 
و وتی، "سوپاسی هەموو الیەک دەکەم کە لە هەولێر)ئەربیل(، 

سلێمانی، دیالە و هەموو ناوچەکانی تورکمان ئێلی هاتوون. 
ئەمڕۆ خۆڕاگرییمان زیاتربوو بەرامبەر بە رووداوەکان. 

دۆزەکەمان بە سووتاندنی بینایەک کۆتایی نایەت. سااڵنێکە 
و تەنانەت ئەمرۆش لە ناوچە جیاوازەکانی عێراق هەوڵێکی 

زۆر دراوە بۆ لەناوبردنی تورکمان. سوپاس بۆ خودا توانیمان بە 
پشتگیری گەلەکەمان لەسەرپێ بوەستین".  

تورکمانئۆغڵو رایگەیاند کە دوای ساڵێک و ٨ مانگ لە 
هێرشەکە هەر لەسەر پێی خۆیان ماون و وتی، "بەردەوامین لە 

دۆزی خۆمان. بینامان نەبێت لە خێوەت، خێوەتیشمان نەبێت 
لە دڵەوە دۆزەکەمان بەردەوام دەبێت و هیچ کاتێک کۆتایی 
نایەت. لێرەوە سوپاسی هەموو هاوکارانم و کادرانی بەرەی 

تورکمانی عێراقی دەکەم کە بەبێ ماندووبوون لەگەڵمان بوون". 

لەبارەی هۆکاری دواکەوتنی نۆژەنکردنەوەی بیناکە تورکمانئۆغڵو 
وتی، "راستە نۆژەنکردنەوەی دواکەوت. ماوەیەک دۆسیەکە لە دادگا 
بوو. دواتر وردبینییەکانی بۆ کرا، بۆیە دواکەوت. لە ئەنجامدا بەرەی 
تورکمانی عێراق هاوکاریمانی کرد و توانیمان باڵەخانەکانمان نۆژەن 

بکەینەوە". 

لەبارەی چارەنووسی سکااڵ یاساییەکانەوە شاهین تورکمانئۆغڵو وتی، 
"تا ئێستا هیچ ئەنجامێک لە سکااڵ یاساییەکان دەرنەچووە و لە 

ئێستادا بەردەوامن. بە رێگەی ئێوەوە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی 
داوا لە دامەزراوە حکوومەییەکانی هەرێم دەکەین دادگاییەکان 

کۆتاییان پێبێت. لەالیەکی دیکەوە داوا دەکەین زیانە مادییەکان 
لەالیەن ئیدارەی خۆجێیی کفرییەوە بۆمان بگەڕێتەوە". 

سەزگین بەیاتڵی، بەرپرسی ئیداری ئۆفیسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە کفری بۆ تەبا دوا و وتی، "لە سەرەتادا ئەمەیان بە ئەرک دەبینن و 

تورکمان' لە کفری دوای رووبەڕووبوونەوەی
 بارەگای '

هێرشەکانی ساڵی ٢٠١٧ دووبارە دەرگاکانی کردەوە
هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین
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 نیهاد لەتیف قۆجە: لەسەر قەاڵی
هەولێر)ئەربیل( ماڵێکی قۆریات دەکەینەوە

قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کە مێژوویەکی زیاد لە ٨ هەزار ساڵی 
هەیە، وەکو ناوەندێکی کەلەپووری جیهانی لەالیەن یونسکۆوە 
سەرپەرشتی دەکرێت و کارەکانی نۆژەنکردنەوە لەسەر قەاڵی 

هەولێر)ئەربیل( بەردەوامە.

نیهاد لەتیف قۆجە، سەرۆکی لێژنەی بااڵی 
نۆژەنکردنەوە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، 

"قەاڵی هەولێر بە درێژایی مێژوو موڵکی 
زۆرێک لە نەتەوەکان بووە و خاوەنی زۆرێک لە 
کەلتوورەکانە. بۆیە دەمانەوێت ببێتە ناوەندێک 

کە سیمای گشت نەتەوە و کەلتوورەکانی پێوەدیار 
بێت".

سەرۆکی لێژنەی بااڵی نۆژەنکردنەوە قەاڵ 
لەبارەی هۆکاری سستی کارکردنیان لە پرۆژەی 

نۆژەنکردنەوەی قەاڵ دەڵێت، "ئەم خانووانە 
هەموویان لە ژێر چاودێری یونسکۆ نۆژەن 

دەکرێنەوە، پێویستە کەرپوچ کەرپوچ دەریبهێنی و 
چاکی بکەیتەوە نەوەک خانووەکە بروخێنیت".

سەبارەت بە نەبوونی هیچ شوێنێکی تایبەت بە 
تورکمان لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل(، نیهاد لەتیف 

قۆجە وتی، "پێویستە برا تورکمانەکان شوێنی تایبەتی خۆیان 
هەبێت. ئەو پرۆژەیە لە ژێر دەستە و بەردەوام گفتوگۆی لەسەر 
دەکەین و هیوادارین بەم نزیکانە بتوانین پرۆژەیەکی لەم جۆرە 

ئەنجام بدەین".

هەروەها قۆجە وتیشی، "بەش بە حاڵی خۆم شتێک کە لە 
مێشکمە و لەسەر دڵی زۆر کەسە کە لەسەر قەاڵی هەولێر 

ماڵێکی قۆریات بکەینەوە".

بەڕێزتان وەکو سەرۆکی لێژنەی بااڵی 
نۆژەنکردنەوەی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( دەستبەکار 

بوون. ئایە پرۆژەکانتان چییە بۆ قەاڵ؟

خۆتان دەزانن قەاڵی هەولێر دوای ئەوەی بووە بەشێک 
لە کەلەپووری جیهانی، یونسکۆ رۆڵێکی بااڵی هەیە لە 

نۆژەنکردنەوە قەاڵ. مەبەستم چییە لەوەی کە رۆڵێکی بااڵی 
هەیە لە نۆژەنکردنەوەی قەاڵ، مەبەستم ئەوەیە کە بە وردی 

چاودێری پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی قەاڵ دەکات.

دوای ئەوەی دیراسەتێکی زۆر کرا ماستەرپالنێکی گەورە 
ئامادەکرا بۆ قەاڵی هەولێر ئەویش بریتی بوو لەوەی کە چەند 
هۆتێلێک ئامادە بکرێت بۆ نۆژەنکردنەوە چەند خانووێک تا 

میوانەکان تێیدا بحەسێنەوە. هەندێک شوێنیش دەستنیشان کراوە 
بۆ رێستۆرانت و قاوەخانە و چەند شوێنێکی کەلتووری.

قەاڵی هەولێر بە درێژایی مێژوو موڵکی زۆرێک لە نەتەوەکان 
بووە و خاوەنی زۆرێک لە کەلتوورەکانە. بۆیە دەمانەوێت ببێتە 
ناوەندێک کە سیمای گشت نەتەوە و کەلتوورەکانی پێوەدیار 
بێت. چەند سەنتەرێکمان هەیە لەناو قەاڵ بەاڵم پێویستیان بە 

فراوان کردن هەیە. بۆیە ئومێدەوارم هەموو الیەک هاوکار بێت بۆ 
ئەوەی پرۆژەکان بەرەو پێش ببەین رۆژ بە رۆژ، مانگ بە مانگ 

ئەو پرۆژانەی کە ماون کاریان تێدا بکەین تەواویان بکەین.

بێگومان شتێکیش هەیە کە خەڵک دەبێ بیزانێت، نۆژەنکردنەوەی 
قەاڵ ئەوەندە ئاسان نییە. لەوانەیە بتوانی لە ماوەی ساڵێکدا 

خانووێکی نوێ دروست بکەیت و بزانی کە تێچووەکەی چەندی 
پێویستە. بەاڵم خانووەکانی قەاڵ کێشەیەکیان هەیە، بۆ نموونە 
١٠ هەزار دۆالر بۆ نۆژەنکردنەوەی خانووێک دادەنێیت بەاڵم 
هەندێک شت دێتە رێگات دەبینی کە تێچووەکە زۆر زیاتر 

دەبێت. 

ئەم خانووانە هەموویان لە ژێر چاودێری یونسکۆ نۆژەن دەکرێنەوە، 
پێویستە کەرپوچ کەرپوچ دەریبهێنی و چاکی بکەیتەوە نەوەک 

خانووەکە بروخێنیت. خەڵکی هەولێر و ئەوانی دیکەش گلەیی 
دەکەن کە نۆژەنکردنەوە قەاڵ بە سستی دەڕوا. راستە بەاڵم دوو 
هۆکاری هەیە؛ یەکەمیان ئەو هۆکارە هونەری و تەکنیکییەیە 

کە پێشووتر باسم کرد، دووەمیشیان هۆکاری دارایی. وەک 
دەزانن هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی رابردوودا رووبەڕووی 
کۆمەڵیک قەیرانی دارایی بوویەوە بەهۆی نەبوونی بودجە و 

شەڕی داعش.

سوپاس بۆ خوا ئەو کێشانە کۆتاییان هات، ئەم ساڵ پارەمان 
هەیە. یەکێتی ئەوڕووپا پارەی بۆ نۆژەنکردنەوەی قەاڵ تەرخان 
کردووە. هەر وەها سەرمایەدارێکی شاری هەولێریش کە لێرەوە 

دەمەوێت بە سوپاسەوە ناوی بێنم، شێخ باز پارەیەکی زۆری 
تەرخان کردووە بۆ قەاڵت. هیوادارم سەرمایەدارەکانی دیکەی 

هەولێریش بەشداری بکەن لە نۆژەنکردەوەی قەاڵت، چونکە 
قەاڵ هی هەموومانە. بە تایبەتی ئەو سەرمایەدارانەی 

کە لە قەاڵی هەولێر لە دایک بوونە و خزمەکانیان 
خەڵکی قەاڵن و خۆیان بە خەڵکی هەولێر و 

قەاڵت دادەنێن. 

هیوادارین کارەکانمان بە خێرایی بروات 
و بۆ زانیاری ئێوەش ئێستا لە ٥ 

شوێنی قەاڵت کارکردن بەردەوامە 
و چااڵکییەکی باشی تێدایە. 

یەکێک لەو شوێنانە کە لە دڵی 
هەموو هەولێرییەکانە، حەمامی قەاڵ 

نۆژەندەکرێتەوە بە شێوە کۆنەکەی و بە 
تەکنیکی تازە. پاش ئەوەی تەواو دەبێت 
بە کاری دەخەینەوە بۆ خەڵکی هەولێر.

وەک دەزانین تورکمان مێژوویەکی 
زیاد لە هەزار ساڵی لەسەر قەاڵی 

هەولێر هەیە. بەاڵم کە سەیری قەاڵی 
هەولێر دەکەین هیچ ئاسەوارێکی تایبەت 

بە تورکمان بەدی ناکەین. بۆ نموونە مۆزەخانەی 
کەلەپووری کوردی هەیە بەاڵم هیچ شتێکی تایبەت 
بە مێژووی تورکمان دانەندراوە. هیچ پرۆژەیەکتان 

هەیە بۆ ئەوەی شوێنێکی تایبەت بە تورکمان 
بکرێتەوە؟

راستە. من یەک لەو پرۆژانەی لەسەر دڵمە کە 
بتوانین لەسەر قەاڵ یەک دوو شوێن دەستنیشان بکەین 
بۆ کەلەپوری تورکمانی. وەکو پێشووتریش باسم کرد 
قەاڵ موڵکی هەموومانە. بۆیە دەبێ قەاڵی هەولێر 

رەنگدانەوەی هەر هەموویان بێت. 

لەبەر ئەوەی ئێستا قەاڵ بووەتە ناوەندێکی کەلتووری 
جیهانی، پێویستە برا تورکمانەکانیشمان شوێنی 

تایبەتی خۆیان هەبێت. ئەو پرۆژەیە لە ژێر دەستە و 
بەردەوام گفتوگۆی لەسەر دەکەین و هیوادارین بەم 
نزیکانە بتوانین پرۆژەیەکی لەم جۆرە ئەنجام بدەین. 
هەروەها ١٠٠ لە ١٠٠ دڵنیاش بن کە ئەو پرۆژەیە 

جێبەجێ دەکرێت. 

دەتوانی باس لەو پرۆژانە بکەیت کە 
تایبەتن بە تورکمان؟

خۆی پێویستە خەڵکی هەولێر یاخود برا تورکمانەکان خۆیان 
پرۆژەکانیان دیاری بکەن و ئێمە شوێنیان بۆ دەستنیشان بکەین 

و هاوکاریان بین. بەاڵم بەش بە حاڵی خۆم شتێک کە لە 
مێشکمە و لەسەر دڵی زۆر کەسە و زۆر لە هونەرمەندە تورکمان 
و کوردەکانیش داوایان لێکردووم، لێرە ماڵێکی قۆریات بکەینەوە. 

ئەوە یەکێکە لە پێشینەکانمان کە سەنتەرێکی کەلتووری 
بکەینەوە و ماڵێکی قۆریات بکەینەوە. قۆریات بەشێکی زۆر 
گرنگی شاری هەولێرە. هەر بۆیە ئومێدەوارم بتوانین ئەو ماڵە 

بەشداربین لەو بکەینەوە و خۆمان 
پرۆژەیە.

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 
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هەواڵ: چۆبان تیمور/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

كۆكراوه ی هه واڵ

 نیهاد لەتیف قۆجە: لەسەر قەاڵی
هەولێر)ئەربیل( ماڵێکی قۆریات دەکەینەوە

 موختارئۆغڵو: تورکمان لە رووی ژمارەی دانیشتوانەوە
زۆرترین شەهیدی داوە

رێپێوانی شەهیدانی تورکمان لە دوزخورماتوو بەڕێوەچوو کە پێش 
چەند ساڵێک لەالیەن چەند گەنجێکی ئەو شارۆچکەیە ئەنجامدرا 

تاوەکو ئێستا وەکو نەریتێک بەردەوامە. 

رێپێوانەکە وەکو نەریتێک ٥ ساڵە بەردەوامە و یادی ٢٥٠٠ شەهیدی 
تورکمان لەو شارۆچکەیە دەکرێتەوە و رێپێوانەکە بە هەڵکردنی وێنەی 

شەهیدان لە ناوەندی شارۆچکەکە دەستپێدەکات و لە مەزارگەی 
شەهیدان کۆتاییدێت. 

 
هەیسەم هاشـم موختارئۆغڵو، سەرۆکی لقی بەرەی تورکمانی 

عێراقی لە دوزخورماتوو دەربارەی چااڵکییەکە بۆ تەبا 
دوا و وتی، “لەسەرەتادا سەرەخۆشی لە جیهانی ئیسالمی 

دەکەم بەبۆنەی ئەو رووداوە خەمناکە. ئێمە لە دوزخورماتوو 
گرنگییەکی زۆر بە مانگی موحەرەم دەدەین. بەتایبەتی 

١ی موحەرەم تاوەکو ١٠ی موحەرەم. خەڵک لە مزگەوت و 
تەکیەکان ئەو رۆژانە بەرز رادەگرن و ٥ ساڵە رێپێوانێکی ٢ 
کاتژمێری بۆ شەهیدانی دوزخورماتوو سازدەکرێت و وێنەیان 

هەڵدەواسرێت”.
 

“لەهیچ شوێنێکی جیهان نەبووە ژمارەی دانیشتوانی 
شارۆچکەیەک ١٠٠ هەزار بێت و ٣ هەزار شەهیدی 

دابێت”
 

شایەنی باسە موختارئۆغڵو وتیشی، “ئەم رێپێوانە پەیامێکە بۆ هەموو 
کەسێک. مەزڵومی تورکمانی دوزخورماتوو نیشان دەدات. هاوکات 

نیشاندەری ئەوەیە کە ئێمە بۆ نیشتیمان و خاک چەند خوێنمان 
رشتووە. بەدەستهێنانی پۆستی قایمقامی دوزخورماتوو هەر لە سایەی 

شەهیدەکانمانە. دووبارە دەمەوێت ئەوە بڵێم کە سەرەڕای ئەم هەموو 
شەهیدە پێویستە حکوومەتی عێراق شەرم دایگرێت چونکە هەمیشە 

پشتگوێی دەخات. تائێستا نازانین بۆ پشتگوێ خراوین. لەهیچ 
شوێنێکی جیهان نەبووە ژمارەی دانیشتوانی شارۆچکەیەک ١٠٠ 

هەزار بێت و ٣ هەزار شەهیدی دابێت. ئەم هەموو شەهیدە تەنها لە 
ماوەی ٤بۆ ٥ ساڵی رابردوو بووە”.

ناوبراو وتیشی، “لە هەر شوێنێکی دوزخورماتوو خوێنی شەهیدانی 
تورکمانی لێیە. هەر ئەم خوێنە بووەتە هۆی هۆگری ئێمە و 

وابەستەبوونی ئێمە بەو خاکە. گەلەکەمان بە یاری جیاواز، تەقینەوە 
و هێرشی جۆراوجۆر خوێنی رشتووە. لەگەڵ تۆ لەهەمان خاک دەژیت 

بەاڵم خیانەت دەکات. لە کاتژمێرێک یاخود ٢ کاتژمێر و ٣ کاتژمێر 
٥٣٠ گولە هاوەنت تێدەگرێت. هەر لە رێگای بەغداد بەسەدان گەنجی 

ئێمە سەریان بڕاوە”.
 

“ئەو زوڵمەی لە تورکمان کراوە لە دوزخورماتوو لە 
هیچ شوێنێکی دیکە نەکراوە”

 
لەکۆتاییدا موختارئۆغڵو وتی، “ئەو زوڵمەی لە تورکمان کراوە 
لە دوزخورماتوو لە هیچ شوێنێکی دیکە نەکراوە. دەمەوێت بە 

حکوومەتی عێراق بڵێم کە بێن و ئەو خوێن رشتنەی تورکمان لەم 
رۆژەدا ببینن. وەرن مافەکانی تورکمان فەراهەم بکەن. ئێمە لەپێناو 

ئەم خاکە خوێنی زۆرمان رشتووە. مافمان هەیە لەم نیشتیمانە. 
لەرووی ژمارەی دانیشتوانەوە گەلی تورکمان زۆرترین شەهیدی داوە. 
گەلی دیکەش بێگومان شەهیدیان هەیە بەاڵم ئێمە بەبەراورد لەگەڵ 
ژمارەی دانیشتوانمان زۆرترین شەهیدمان داوە. سوپاس بۆ خودا نە لە 
رێکارە ئاینییەکان و نە لە ئەرکە نەتەوەییەکانماندا بەدوا نەکەوتووین".

 
لەالیەکی دیکەوە حاجی ئەحمەد بایراق، رێکخەری رێپێوانەکەی 

دوزخورماتوو بە تەبای وت، “ئێوەش دەبینن کە ئێمە ٢٥٠٠ شەهیدمان 
داوە. لە ساڵی ٢٠١٥وە دەستمان بەو چااڵکییە کردووە و سوپاسی 

ئامادەبوونی بەرێزتان دەکەین". 

هەروەها یاسین پاشائۆغڵو، وتەبێژی رێپێوانەکەی دوزخورماتوو وتی، 
“ئەمساڵ پێنجەم ساڵی رێپێوانەکەمانە. لە ساڵی ٢٠١٥وە تاوەکو 
ئێستا رێپێوانەکان هەموو ساڵێک لە کاتی خۆی ئەنجام دەدرێت. 
دەستپێکی رێپێوانەکە بۆ ساڵی ٢٠١٥ دەگەڕێتەوە و تاوەکو ئێستا 

٢٥٠٠ کەسمان بەشەهید داوە. ئەوانەی ئامادەی رێپێوانەکەن وێنەی 
شەهیدەکانیان لەدەستە و یادیان دەکەینەوە. لەیادگرتنی ئەوان ئەرکی 

سەرەکیمانە، هەموو ساڵێک دووبارەی دەکەینەوە".

فرسەت سۆفی بە پارێزگاری نوێی هەولێر)ئەربیل( هەڵبژێردرا
سەرلەبەیانی رۆژی پێنجشەممە ١٢ی ئەیلوولی ٢٠١٩، 

ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( بە سەرپەرشتی عەلی 
رەشید  خۆشناو، سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( 

لە باڵەخانەی ئەنجوومەن کۆبوونەوە بە مەبەستی هەڵبژرادنی 
پارێزگارێکی نوێ کە فرسەت سۆفی، لەالیەن فراکسیۆنی 

پارتی دیموکراتی کوردستانەوە وەکو تاکە کاندید خرایە دەنگدان.

لە ئەنجامی دەنگدانەکەدا فرسەت سۆفی بە بەدەستهێنانی ٢٧ 
دەنگ لە کۆی گشتی ٢٨ دەنگ بوو بە پارێزگاری نوێی 

شاری هەولێر)ئەربیل(. 

دوا بە دوای تەواوبوونی دانیشتنەکە، عەلی رەشید خۆشناو، 
سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( بۆ رۆژنامەوانان 

وتی، "ئەمرۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر، 
کاندیدی پارێزگاری هەولێر لە کۆی ٢٨ دەنگ ٢٧ دەنگی 
بەدەست هێنا کە دەنگی سەرجەم فراکسیۆنەکان بووە. دوای 
ئەوەش ئێمە ئەمڕۆ نووسراوی فەرمی ئاراستەی ئەنجوومەنی 

وەزیران و سەرۆکایەتی هەرێم دەکهین تاوەکو فەرمانی هەرێمی بۆ 
دەربچێت و وەک پارێزگاری هەولێر دەستبەکاربێت". 

لە یەکەم لێدوانی رۆژنامەوانیدا وەکو پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(، 
فرسەت سۆفی وتی، "ئامانجمان ئەوەیە بەبێ جیاوازی خزمەتی 

هەمووالیەنەکان بکەین و پارێزگاری هەموو خەڵکی هەولێرین. 
له قۆناغی داهاتووشدا لەبەردەم ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر 

بەرنامەی کارمان رادەگەیەنین". 

لە ١٠ی مانگی ئەیلوولی ٢٠١٩ نەوزاد هادی، پارێزگاری 
پێشووی هەولێر)ئەربیل( دەستلەکارکێشانەوەی خۆی راگەیاند و 

وتی، "فرسەت سۆفی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ 
وەرگرتنی پۆستی پارێزگاری هەولێر".

فرسەت سۆفی کێیە؟

- ناوی تەواوی فرسەت سۆفی عەلی-یە و لەساڵی ١٩٧٨ لە 
گوندی گەزنەی سەر بە قەزای چۆمان-هەولێر)ئەربیل( لە 

دایکبووە. 

- ناوبراو خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە لە یاسا و بڕوانامەی 
ماستەر لە یاسای گشتی و بڕوانامەی دکتۆرای هەیە لە یاسای 

گشتی زانکۆی سەاڵحەدین. 

- ماوەیەک کاری وانەبێژی کردووە لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی 
هەولێر.

- ناوبراو دانیشتووی شاری هەولێر)ئەربیل(ە و ئەندامی خولی 
چوارەمی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی 

عێراق بووە. 

- ئەندامی دەستەی راوێژکاری یاسایی لە 
دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم بووە. 

- ئەندامی لێژنەی نووسینەوەی دەستووری 
هەرێمی کوردستانی عێراق بووە.

- ئەندامی لێژنەی بااڵی چاکسازی بووە 
لە هەرێمی کوردستانی عێراق. 

- سەرۆکی لێژنەی کاتی پەیڕەوی 
ناوخۆی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی 

عێراق بووە.  



 twitter/@tbaajansi ١٦ی ئەیلولی ٨٢٠١٩

 هێرشەکانی ١١ـی سێپتەمبەر، چ کاریگەریێکیان
کردە سەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست؟

د.مۆفه ق عادل عومه ر

لە ساڵی ١٩٩١ دوای کۆتایی هاتنی جەنگی سارد  و پاشانیش 
رووداوەکانی داگیرکردنی کوێت لە الیەن عێراق-ەوە کاریگەرییەکی 

قوڵی خستە سەر سیستەمە نێودەوڵەتییەکان. بە تایبەتی دوای 

دابەشبوونی یەکێتی کۆماری سۆشیالیستی سۆڤیەت جیهان هێواش 
هێواش بە رابەرایەتی ئەمریکا و کاریگەرییەکانی دەرەئەنجامەکانی 

سەرمایەداریەتی هاتبووە کایەوە. رابەرایەتی کردنی سیستەمی 
جەمسەری تاک لە الیەن ئەمریکاوە، بووە هۆی ناهاوەسنگبوونی 
هێز لە جیهاندا. لە سااڵنی هەشتاکاندا بەرپرسانی واشنتۆن  بۆ 

ئەوەی فشار بخەنە سەر یەکێتی کۆماری سۆشیالیستی سۆڤیەت 
و مۆسکۆ بخەنە ژێر حاڵەتێکی سەختەوە بۆ ئەو ئامانجەش 

یارمەتیدانی هەندێک گروپی ئیسالمی توندڕەویان دەستپێکرد. 
لە سەرووی ئەوانەش بزووتنەوەی تاڵیبان دێت و لە سەردەمەکانی 

دواتریش بە یارمەتی واشنتۆن بووەتە خاوەنی هێزێک کە لە 
توانایدایە تەواوی ئەفغانستان کۆنترۆڵ بکات. بەاڵم لەگەڵ 

دابەشبوونی یەکێتی کۆماری سۆشیالیستی سۆڤیەت و سەرلەنوێ 
سیستەمی جیهان لە الیەن ئەمریکاوە داڕێژرانەوەی ئەوەمان بۆ 

دەردەکەوێت کە واشنتۆن لە سەردەمانی پێشووتردا ئەو گروپانەی 
یارمەتی دەدان لە الیەن خۆیانەوە ئاماژەی جمۆجۆڵیان پێدراوە. 

ئەوانەش لە ١١ـی سێپتەمبەری ساڵی ٢٠٠١ دەستیان بە گەشتە 
ناوەخۆییەکان کرد و چوار فڕۆکەی نەفەرهەڵگری سەربه هێڵی 

ئاسمانی ئەمریكی لە الیەن ١٩ ئەندامی ئەلقاعیدە رفێندران. لەدوای 
هێرشەکانیش ئوسامە بنالدن، سەرکردەی ئەوکاتی رێکخراوی 

ئەلقاعیدە هێرشەکانی ١١ـی سێپتەمبەری گرتە ئەستۆ. بەاڵم لە 
روونکردنەوەکانی دواییدا و بەتایبەتی لە ساڵی ٢٠٠٦ لە گرتە 

ڤیدیۆێیكدا کە لە الیەن رێکخراوی ئەلقاعیدە باڵوکرایەوە تیایدا 
ئاماژە بەوەدراوە کە هێرشەکانی ١١ـی سێپتەمبەر لە الیەن ئەوانەوە 

ئەنجامدراوە.

ئەو هێرشانەی ١١ـی سێپتەمبەر کە ناوەڕاستی ئەمریکای کردە 
ئامانج و نزیکەی ٣٠٠٠ هەزار هاوواڵتی ئەمریکی تیایدا گیانیان 
لەدەستدا، لە دوای جەنگی جیهانی دووەم و هێرشی پیەڕل هاربۆر 

بۆ ئەمریکا گەورەترین هێرشە کە رووبەڕووی بووەتەوە. ئەو الیەنەی 
کە بەو هێرشە هەڵسا دەوڵەت نەبوو جەنگەکەش هیچ شوێنێکی 

دیاریکراوی نەبوو. ئەمریکا دوای دابەش بوونی یەکێتی کۆماری 
سۆشیالیستی سۆڤیەت رووبەڕووی هەندێک هێرشی تیرۆرستی 

بووەتەوە. بەاڵم هیچ کامێکیان هێندەی هێرشەکەی ١١ـێ سێپتەمبەر 
کاریگەر و رەنگدانەوەی نەبووە. یەکێک لەو هێرشانەی کە ناوەوە و 
دەرەوەی واشنتۆنی کردۆتە ئامانج: لە ٢٦ـی شوباتی ساڵی ١٩٩٣ 
لە نیوۆرک تەقینەوەی ئۆتۆمبێڵێکی بۆمبرێژکراوبوو لە گەراجی 
باڵەخانەی ناوەندی بازرگانی جیهانی، لە ٧ـی تشرینی یەکەمی 

ساڵی ١٩٩٨دا لە هەریەک لە بااڵخانەی کۆنسوڵگەریەکانی 
ئەمریکا لە داروسەالم و نایرۆبی چەند تەقینەوەیەک روویاندا.

هێرشەکانی ١١ــی سێپتەمبەر، لە الیەن بەرپرسانی ئەمریکاوە وا 
لێکدانەوەی بۆ کرا کە ئەمریکا تاکە هێزێک نییە لە جیهان و 

لەمەودوا ئەمریکا بە تەنیا جیهان بەڕێوە نابات. لەم چوارچێوەیەدا 
ستراتیژیەتەکانی ئەمریکا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بەهۆی ئەوەی 

خاوەنداریەتی هیچ شوێنێکی گرینگ نەبوون، و واشنتۆن لە الیەک 
بە ئامانجی ئەوەی بەرژەوەندییەکانی لە جیهان بپارێزێت لەو ناوچەیە 

زیاتر دەسترۆیشتوو بێت کە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستەو و یارمەتی 
هاوپەیمانانی دەداو رێچکەی رۆیشتنی  وزەی دەپاراست، لە الیەکی 

دیکەشەوە بۆ ئەوەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست وەکو سەرچاوەی تیرۆر 
سەیرنەکرێت دەیویست تیرۆر لە ناوەندەدا هەڵبگرێت. بەمەبەستی 
هێنانی دیموکراسی بۆ واڵتانی سێیەمی جیهان هێزی سەربازی 

بەکارهێنا و لە مانگی کانوونی یەکەمی ٢٠٠١ ئەفغانستان و لە 
نیسانی ٢٠٠٣ێش عێراقی داگیر کرد.

داگیرکاری ئەفغانستان بە بیانووی دەستگیرکردنی ئوسامە بن الدن 

و لەناوبردنی گروپە تیرۆرستییەکانی دیکە ئەنجامدرا. بەم جۆرەش ٣ 
گۆڕانکاری گرنگ لە ستراتیژی ئەمریکا بەرامبەر بە رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست روویداوە. یەکەمیان "شەڕی دژ بە تیرۆرە". هێرشەکانی ١١ی 
سێپتەمبەر بووەتە هۆکارێک بۆ گۆڕینی دید و روانگەی ئەمریکا و 

ستراتیژ و سیاسەتی دەرەوەی ئەو واڵتە بۆ جیهان. ناوچەی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستیش یەکەم ناوچەیە کە لەدوای ڕووداوەکانی ١١ی سێپتەمبەر 

کرایە ئامانج. چونکە ئیدارەی واشنتۆن پێیوایە کە سەرچاوەی 
ئایدەلۆژیای رێکخراوی ئەلقاعیدە و گروپە ئیسالمییە توندڕەوەکان 

لەو ناوچەیەیە. بە جۆرێک ئەندامانی ئەو گروپانە زۆربەیان خەڵکی 
واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستن.  ئەم بارودۆخە دوای دەرکەوتنی 

رێکخراوی تیرۆرستی داعش لە ساڵی ٢٠١٤ بەردەوامی بەخۆوە بینی و 
ئێستا عێراق و سووریا بە پێشرەوی ئەمریکا بەردەوامە لە بەرەنگاربوونەوە 
و رووبەروو بوونەوەی تیرۆر. بەاڵم ئەمریکا تەنها بە هێزی لۆژستیکی 

ئاسمانی بەشداری لە شەڕەکان کردووە و هێزە وشکەنییەکانیش لە 
هێزە عێراقی و سووری چەند هێزێکی میلیشیایی بەشدارییان کردووە. 
واتە واشنتۆن لەبڕی ئەوەی خۆی بە شێوەیەکی مەیدانی بەشداری لە 

شەڕەکە بکات، شەڕکردنی لە رێگەی بریکارەکانەوە هەڵبژارد.

دووەم گۆڕانکاریش بریتییە لە "گۆڕانکاری لە ستراتیژی ئاسایشی 
نەتەوەیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا". لەم چوارچێوەیەدا لە 

سەردەمی بوش و دوای  رووداوەکانی ١١ی سێپتەمبەر بە رەزامەندی 
بوش ئەمریکا ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیی نوێی راگەیاند. هەروەها 

ئەو بەڵگەنامەیە بە بیروباوەڕی بوش دەناسرێت و چەندین بنەمای 
جۆراوجۆری سیاسەتی دەرەوە لەخۆ دەگرێت. ئەو خاڵەی کە پەیوەندیدارە 
بە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە لە "بەڵگەنامەی نوێی ئاسایشی 

نەتەوەیی ئەمریکادا هاتووە بریتییە لەوەی، "هەر پێکهاتەیەک 
یاخود واڵتێک هەڕەشە دروست بکات و یانیش هەر واڵتێک کە وا 
ببیندرێت کە لە داهاتوودا دەبێتە هۆی هەڕەشە پێویستە بەر لەوەی 
لێیبدات، لێیبدرێت". بە واتایەکی دیکە، "مافی رێگری کردن لە 
بەرگری کردنی رێگەپێدراو بۆ ئەمریکا". بەڵگەنامەکە ئەم جۆرە 
خااڵنە لەخۆ دەگرێت.  ئەگەر سەیری ئەم رستانە بکەین دەبینین 
کە هیچ سنوورداری کردنێک بۆ الیەنە بە ئامانجگیراوەکان لە 
ناوچەکەدا دەستنیشان نەکراوە، بەاڵم دوای ئەم ناوچەیە ناوچەی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی راستەوخۆ کراوەتە ئامانج.  بەم 
جۆرەش ئەمریکا دوای جەنگی سارد، دوای یەکیتی سۆڤییەتی کۆن 

دوژمنێکی نوێی بۆ دروست بوو بە ناوی "تیرۆریزمی نێودەوڵەتی".

لەرووی پەیوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و واڵتانی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست هەندێک گۆڕانکاری دروست بووە و دەتوانین ئەو 

گۆڕانکارییانە بە ٣یەم گۆڕانکاری ستراتیژی  ئەمریکا بەرامبەر 
بە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. هێرشەکانی ١١ سێپتەمبەر  بە خاڵێکی 

وەرچەرخان دادەندرێت لەڕووی پەیوەندییەکانی ئەمریکا لەگەڵ واڵتان 
و هاوپەیمانەکانی. بە تایبەتی لە سەردەمی جۆرج بوش )٢٠٠١-

٢٠٠٩( ئەو رووداوانە لەالیەن ئیدارەی ئەمریکاوە بەباشی کاری بۆ 
کراوە و  ئەمریکا ئەوەی بۆ کۆنترۆل کردنی جیهان بەکار هێناوە و 

هەوڵ دراوە رێکخستنی جیهانی خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا 
بکات. لەم چوارچێوەیەدا ئەمریکا پەیوەندییەکانی لەگەڵ واڵتانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەر بنەمای بەرەنگار بوونەوەی تیرۆریزم و 

دووبارە چاوخشاندنەوە بەو خاڵە رێکخستۆتەوە. لە راستیدا رووداوەکانی 
١١ سێپتەمبەر بە بیانووی رووبەروو بوونەوەی تیرۆر و تیرۆرستان 
دەرفەتێکی رەخساندووە بۆ ئەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل بتوانن بە 

شێوەیەکی کرداری بااڵدەست بن. بەم هۆیەوە پەیوەندییەکانی واشنتۆن 
و ریاز بۆ ماوەی ٢٠ ساڵ بە دۆخێکی خراپدا تێپەڕیوە. چونکە 

زۆربەی هێرشبەران بە رەچەڵەک خەڵکی عەرەبستانی سعوودی بوون.

خراپی پەیوەندی ئەو سەردەمەی نێوان ئەو دوو واڵتە هۆکارەکەی 
تەنها ئەوە نەبوو کە هێرشبەرەکان هاونیشتیمانی سعودی بوون،بەڵکو 
لەسەر  بنەمای گۆرانی هاوسەنگی ستراتیژی ناوچەیی و جیهانی، 

دابەشبوونی یەکێتی کۆماری سۆشیالیستی سۆڤیەت، کۆتایی هاتنی 
وتارەکانی نەتەوەی عەرەب، دروست بوونی هەندێک گروپی تووندرەو بە 

ناوی ئیسالم و لە نێوان ساڵەکانی ٢٠٠١-٢٠٠٩ دوای رووخانی رژێم 
لە عێراق، کاریگەری نەرێنی کردە سەر پەیوەندیەکانی هەردووال.

لە سەردەمی ئۆبامادا ناڕەزایەتیەکان لە ئەمریکا بە شێوەیەکی بەرچاو 
زیادی کرد دژی زیاد بوونی ژمارەی کوژرانی سەربازەکان لە لە 

عێراق و ئەفغانستان. لێرەدا واشنتۆن چاوی بە سیاسەتی دەرەوەی خۆی 
خشاندەوە ئەمجارەیان هەستا بە ئەنجامدانی چاالکیەکانی لە رێگەی 
یاساییەوە لەو شوێنانەی کە جەنگ تێیدا بوونی هەبوو، ئەوەشیان بە 

تێکبەردانی  گروپی جیهادی ئیسالمی لەگەڵ گروپی ئیسالمی 
میانرەو و واڵتی عەرەبی و ئیدارەی  ئیسالمی واڵتی عەرەبی 

ئیدارەی دور لە ئیسالم  تێکیان بەردەدا و بە مەبەستی پاراستنی 
بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا فشارەکانی بەرزدەکردەوە. 

بۆ نمونە گەر ئەمڕۆ سەیرێکی واڵتانی کەنداو بکەین لە مێژوودا بەم 

% چه ندى خاوه ن مێشكه كان گه یشتبن به  
قۆناغه كانى ووشیارى و ژیرى كه  بریتین له  ) 
مێشك، عاقڵ بوون، تێگه یشتن، بیركردنه وە و 
بڕیاردان( كه  مه علومى جەنابتانه  ئێمه  ئێستا 

كاتێك توشی كێشه  ده بین له  كاتى بڕیارى 
هەڵه یه  توشی ده بین كه واته  بۆ ئه وه ى گه شه ى 

عه قڵى منداڵه كانمان بكه ین ده بێت گشت 
قۆناغه كانى عه قڵ گه شه  بكه ن ئه گه رنا نابین 

به  خاوه نى منداڵیك كه  په روه رده ى عه قڵى 
كرابێت دواجار توشی هەڵه  له  بڕیار ده بێت 
ئه وكات هه موومان زه ره ر ده كه ین نه ك ته نها 

منداڵه كه.
 

شتێكى تر كه  گرنگه  كارى له سه ر بكه ین وه  
گه شه  بكات له  منداڵ بابه ته  كۆمه اڵیه تیه كانه  

كه  ده بێت په روه رده ى كۆمەاڵیه تى بكرێت كه  
زۆر به  داخه وه  له  ئێستاى كۆمه لگاى ئێمه دا 

زۆربه ى خێزانه كان گله یی ئه وه  ده كه ین كه  
منداڵه كانیان به هیچ شێوه یه ك ناهێن بۆ الی 

میوان و ناچن بۆ سه ردانى كردنى خزم و 
كه سان وه  ئه مه ش هه ڵه یه كى تره  كه  ده بێت 
گرنگی پێ بده ین و منداڵه كان فێرى ئه وه  

بكرێن وه  هه وڵى گه شه پێدانى بكه ین كه  چۆن 
په یوه ندیه كان رێك بخات جا چ په یوه ندى له گه ل 

خودى خۆى بێت چونكه  زۆر جار منداڵ 
ته نانه ت له گه ل خۆشی 

په یوه ندى خراپه  له وانه یه  بپرسن 
چۆن؟ ئه ى په یوه ندى له وه  
خراپتر چییه  ئازارى خۆى 
ده دات و به  هیچ شێوه یه ك 

نه  وه ك پێویست نان ده خوات 
نه  وه ك پێویست ده خه وێت 
نه وه ك پێویست ئیسراحه ت 
ده كات هه موو ئه و شتانه  
په یوه ندى به  خودى خۆى 

هه یه  به اڵم نایكات كه سێك 
له گه ل خۆى باش نه بێت 
چۆن چاوەڕێی لێده كرێت 

له گه ل كه سانی تر باش بێت 
وه  زۆربه ى ماڵه كان ده ڵین 
میوانمان دێت وه  هه رگیز 
منداڵه كانمان به خێرهاتنیان 

ناكه ن باوك و دایكی به رێز ئه وه  هەڵه ى 
منداڵه كان نیه  به ڵكو هی ئێوه یه  كه  ئه م به ها 
جوانانه تان له سه ره تا نه چاندووه  یان چاندووتانه  

به اڵم گه شه ى نه كرووه  وه  گرنگیتان پێنه داوه  وه  
هه رگیز چاوەڕیى شتێكى باش مه كه  كاتێك تۆ 
نه توانیوه  شتێكى باشی تێدا بچێنی نمونه یه كى 
زۆر واقعی له سه ر گه شه پێدانى بنه ما جوانه كان 

له ناو منداڵه كانمان وه كو ئه وه  وایه  كه سێك 
نه مامێك بچێنى به اڵم نه  ئاوى بدات و نه  
سااڵنه  زه ویه كه  بكێلێت وه  نه  سااڵنه  قه ده  

زیاده كان پاك بكاته وه  ئه وكاته  نابێت جووتیاره كه  
چاوەڕیی به روبومێكى جوان بكات به  

دڵنیاییه وه  منداڵیش به هه مان شێوه، وه  شتێكى 
تر كه  زۆر گرنگه  ده بێت بابه تى هاوسه نگى 

بوون گه شه  پێبكه ین له ناو منداڵه كانمان 
چونكه  هه ر كێشه یه ك روو له  منداڵه كانمان 

بكات هۆكارى یه كه مى نه بوونى هاوسه نگیه  
ئه مه ش به  دڵنیاییەوە پێویستى به كاته  وه  

پێویستى به  هەڵبژاردنى كاتى گونجاوه  چونکه  
بۆ گه شه پێدانى شته كان ده بێت كات و شوێن 
گونجاو بێت، گرنگترین شت له  گه شه پێدان 

دیاریكردنى ئه و شته یه  كه  ده بێت گه شه ى 
پێبده ین و دیاریكردنى شێوازى گه شه  پێدانه  وه  
دیاریكردنى كه سێكى گونجاوه  چونكه  هه ریه ك 

له و شتانه  كه م وكورتی هه بێت كه م وكورتى 
له  گه شه پێدان دروست ده بێت وه  هه ر تاكێك 

به  پرۆسه ى گه شه كردن و گه شه سه ندنى به هاو 
قیه مه كان تێنه په رێت تاكى كامڵ نابێت وه  

ده بێته  كه سێكى نا هاوسه نگ.

هه روه ك له  نووسینى ڕابردوو باسم كرد سه باره ت 
به  بنیاتنانی خود كه  چه نده  گرنگه  دایك وباوك 
هه وڵى ئه وه  بده ن گشت به ها جوانه كانى مرۆڤ 
بوون له ناو منداڵ بچێنن بۆ ئه وه ى بتوانین له  

كاتى پێویست به  پێى پێویست هه ڵسوكه وت 
له گه ل به ها چێنراوه كان بكه ین به  پێچه وانه وه  

ئه گه ر له  سه ره تای په روه رده ى منداڵ ئه م به ها 
گرنگانه  نه چێنرێن ئه وا له  كاتى ویستنمان بۆ 

گرنگی دان به  په روه رده  سه ركه وتوو نابین.
لێره دا ده مه وێت باس له  بابه تى گه شه پێدانى 
خود بكه م كه  پرۆسه ى دوای بناتنانه  واتا 

هه ركات دایك وباوك یان ناوه نده  په روه رده یی 
یه كان بنچینه كانى په روه رده یه كى دروستیان چاند 

له ناو ناخ و عەقڵى مندااڵن ئه وكات پرۆسه ى 
دووه م ده ست پێده كات ئه ویش گه شه پێدانه  كه  

مانای گه شه پێدان به  كورتی گرنگی دانه  به  
گشت ئه و الیه نانه ى په یوه ندیان به  بنیاتنانی 

كه سێكى سه ركه وتوو هه یه  جا ئه و شته  په یوه ندى 
به  الیه نى عەقڵ و ژیرى هه بێت یان ناخ و 

هه ست و سۆزه كان یان هه ڵچوونه كان و الیه نى 
كۆمەاڵیه تى و الیه نى په یوه ندى كردن له گه ل 

خودى خۆى یان خێزان و كۆمه ڵگا وه  هه روه ها 
شێوازه كانى ژیان كردن و لێكوڵینه وه  له  راستى 
و ناڕاستیه كان وه  گەڕان به  دوای چاره سه ى 

كێشه كان و دیارى كردنى هۆكاره كانى سه ركه وتن 
و رێگریه كانى 

به رده م 
سه ركه وتن 

له گه ل 
هه وڵدان بۆ 
به روه و پێش 

بردنى هه موو 
الیه نه كانى 

ژیان به  
شێوازێكى 

هاوسه نگ وه  
دوركه وتنه وه  له  
نا هاوسه نگى 
ده روونى و نا 

هاوسه نگى له  
بڕیاردان و نا 
هاوسه نگى له  

رووى عەقڵى كه  هه موو ئه وانه  پێ یان ده وترێت 
بنچینه كانى گه شه پێدانى خود.

ئه گه ر بمانه وێت منداڵه كانمان به  شێوه یه كى 
زانستى و به شێوه یه ك په روه رده  بكرێن كه  هه م 
خۆمان و هه م كۆمه ڵگاش له  ژێر سێبه ریان 

بحه سێته وه  ئه وا ده بێت درك به وه  بكه ین كه  ئه م 
په روه رده یه ى ئێمه  ده یكه ین هه ڵه ى زۆرى تیایه  وه  
به شێوه یه ك هه ڵه كان گه یشتو نه ته  قۆناغی هێڵى 

سوور بۆیه  هه میشه  له  كۆمه ڵگادا گله یی هه یه  
وه  هه میشه  هه ڵه كان زۆر دووباره  ده بنه وه  چونكه  
له  شێوازى په روه رده  هه ڵه ى زۆر زه ق ده كه ین كه  

دواجار كاره سات به  دوای خۆى ده هێنى.

گرنگى دان به  په روه رده  له قۆناغه  
سه ره تاییه كان ئاسانتره  نه وه ك له كاتى 

هه ڵه كردن هه وڵى چاككردنى بده ین، جا بۆ 
گه شه پێدانى خود سه ره تا پێویستمان به وه  

هه یه  ئایا ئه گه ر پشكنینیكى زانستى 
و واقعی بۆ هه رسێ به شى مناڵه كانمان 
بكه ین ته نانه ت خۆشمان نه ك هه ر ته نها 

مناڵه كان ئایا له  ڕووى ) عەقڵى  و سۆزى 
و جه سته یی( وه ك پێویست به هاو بنچینه  

سه ره كیه كانى مرۆڤێكى ته واومان تیدا 
هه یه  بۆ ئه وه ى ده ست به وه  بكه ین بنچینه  

بنچینه  گه شه ى پى بده ین بۆنمونه  ئایا 
گشت پێداویستییه كانى عه قڵێكى ته واومان 

له منداڵه كانمان چاندووه  تا كاتێك ده مانه وێت 
په ره  به  توانا عه قڵیه كانیان بده ین زۆر ماندوو 
نه بین تاكو گه شه  بكه ن وه  ببن به  كه سێكى 

ژیرو عاقڵ مه به ستم له  توانا عه قڵیه كان 
قۆناغه كانى عاقڵ بوونه  هه ڵبه ته  هه موو 

كه س خاوه نى مێشكه  به اڵم ده بێت له  سەدا 

گه شه پێدانى خود
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 twitter/@tbaajansi ٩٨ ١٦ی ئەیلولی ٢٠١٩

کاتژمێر 
١٠:٠٣:١١ بە کاتی ناوخۆیی ئەو 

واڵتە چوارەمین فڕۆکە  لە دوری ٢٤٠ 
کیلۆمەتر )١٥٠(میل لە باکوری رۆژئاوای 
واشنتۆنی پایتەخت لە گوندواری شانکسفیل 

لە ویالیەتی پێنسیلڤانیا کەوتەخوارەوە 
لە شوێنی رووداوەکە دەنگۆیی ئەوە 

باڵوبوەوە کە پاشماوەی فڕۆکە  گەورەکە 
نەدۆزراوەتەوە، کاربەدستە فەرمیەکان 

جەختیان لە بوونی پاشماوەی فڕۆکە کە 
کردەوە و راشیانگەیاند تواندراوە پارچەیەکی 

زۆری فڕۆکە  تێکشکاوەکە بدۆزرێتەوە.

٩\٠٨:٤٦:٣٠١١ نهۆمی ٩٤

نهۆمی ٧٧

نهۆمی ٩٨

نهۆمی ٨٥

لە ١١ ئەیلول-ی ٢٠٠١ـدا ٤ فڕۆکەی 
نەفەرهەڵگر لە ئەمریکا رفێندران دوو لەو 
فڕۆکانە خۆیان کێشا بە تاورە دووانەکە.

x٤

فڕۆكه ی 
سه ربه هێڵی ئاسمانیی ئه مریكی دوای 
رفاندنی لە كاتژمێر ٨:٤٦:٣٠ به كاتی 

ناوخۆی ئه و واڵته، لە الیی باکوورەوە  خۆی 
كێشا بە نێوان نهۆمەکانی ٩٤-٩٨ بینای 
باکووری ناوه ندی بازرگانی جیهانی، 

١٠٢ خولەک دوایی ئەنجامدانی هێرشەکە 
تاوەرەکە رووخا.

فڕۆکەی دووەم لە کاتژمێر  
٩:٠٢:٥٩ به كاتی ناوخۆی ئه و واڵته 
لە الیی باشورەوە خۆی کێشا بە نێوان 

نهۆمەکانی ٧٧-٨٥ بینای باشوری ناوەندی 
بازرگانی جیهانی، دوای ٥٦ خولەک لە 

ئەنجامدانی هێرشەکە باڵەخانەکە رووخا.

بە پێی راگەیندراوی حکومەتی ئەمریکا رووداوەکان بەم جۆرە 
روویداوە: ١١ ئەیلول-ی ٢٠٠١ رۆژی سێشەممە چوار فڕۆکەی 

نەفەرهەڵگری سەر بە ئەمریکا رفێندران دوو لە  فڕۆکەکان خۆیان 
کێشا بە تاوەری هەووربڕی ناوەندی بازرگانی جیهانی فڕۆکەیەکی 
تر خۆی کێشا بە پینتاگۆن لە واشنتۆنی پایتەخت، کۆتا فڕۆکەش 
لە دوای سەرکێشی سەرنشینان و رفێنەرانی فڕۆکەکە ١٥٠ میل لە 

دوری واشنتۆن لە نزیک ویالیەتی پێنسیلڤانیا خسترایە خوارەوە.

له ئه نجامی 
هێرشی سه ر دوو 

تاوه ره كه دا دوو هه زار و ٦٠٦ 
كه س، له پێنتاگۆن ١٢٥ كه س و له نێو 
فڕۆكه رفێنراوه كاندا ٢٦٤ كه س گیانیان 
له ده ستدا. كۆی گشتیی ژماره ی ئه و 

كه سانه ی له و هێرشانه دا گیانیان له ده ستدا به و 
١٩ تیرۆریسته ی هێرشه كانیان 

ئه نجامدابوو، بریتیبوون له دوو هه زار 
و ٩٩٦ كه س.

قوربانیەکان تەنها هاونیشتیمانی ئەمریکی 
نەبوون بەڵکو هاونیشتیمانی ٧٨ واڵتی جیای 

تێیدا بوو.

ئەم رووداوە هەرچەندە لەالیەن هەندێک واڵت 
و لێکۆڵینەوەکانەوە بە سیناریۆی خودی 

ئەمریکا لە قەڵەم بدرێت، بەاڵم کاریگەرییەکی 
زۆری لەسەر ئابووری ئەمریکا دروست کرد و 
هاوکات بووە هۆی ئەوەی کە ئەمریکا شەڕی 

دژی تیرۆر رابگەیەنێت. 

هاوکات 
ئەو رووداوە کاریگەری لەسەر سیاسەتی 
ئەمریکا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیش 

دروست کرد. بەجۆرێک لە ساڵی ٢٠٠١ 
ئەفغانستان و لە ساڵی ٢٠٠٣ عێراق لەالیەن 
ئەمریکاوە بە بیانووی جۆراوجۆر داگیرکرا.

لەمەودوا ئەمریکا لە خەزێنەی خۆی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
ناپارێزێت، بەڵکو لەسەر واڵتانی ئەو ناوچەیەیە دەبێت لە بەرامبەر  

پاراستنیان ئەو واڵتانە خەرجی پاراستنیان بدەن، هەر لە خۆیدا ئەو بابەتە 
ئەمریکا بەرامبەر بە واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەتی واڵتە 

عەرەبیەکان لە سەردەمی ترەمپ-دا بە گوێرەی ژمارەی ئەسترۆنۆمیک 
رێککەوتننامەی فرۆشتنی چەکی ئیمزا کردووە.

لە کۆتاییدا ئەنجامێکی تری هێرشی ١١ سێپتەمبەر هەیە کە ئەوێش 
لەم رۆژانەدا بە شێوەیەکی بەرچاو باسدەکرێت رێککەوتنامەی سەدەیە 
بە گوێرەی ئەم رێککەوتننامەیە ئیسرائیل شوێنەکەی لە رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست بەرەو پێش دەچێت و ئاسایشی دەپارێزرێت واڵتە عەرەبییەکان و 
موسڵمانان لەهەمبەر بەرژەوەندی ئیسرائیل زەمینە سازیدەکرێت و قەرەبوو 

نەکرێنەوە، ئەمریکا و ئیسرائیل لە مبارەیەوە هەنگاوی جددیان ناوە لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست  کارەکانیان دەست پێکردوە.

شەری تائیفەگەری تێیدا رویداوە و ئەمریکا بە نهێنی گڵۆپی سەوزی بۆ 
هەڵکردوە.     

لە الیەکی ترەوە لە ساڵی ٢٠١١  بەهاری عەرەبی بە دروشمی 
گۆرینی حکومەتەکان دەستی پێکرد لە راستیدا دوای هێرشەکانی 
١١ سێپتەمبەر لە الیەن ئەمریکاوە ئەو گۆڕانکارییەکان روویاندا لە 

چوار چێوەی ئەو سیاسەتە نوێیەی کە ئەمریکا دایرشتبوو روویان دا، 
بانگەشەی ئەو پێشهاتانەی کە روویاندا لە چوارچێوەی سیاسەتی نوێی 
ئەمریکا بوو بەرامبەر بە واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە جێی خۆیدا 
دەبێت، لە سەردەمی دۆناڵد ترمپ-دا ئەمریکا هەستا بە درووستکردنی 
پەیوەندییەکانی لەگەڵ واڵتانی کەنداو  لەالیەکی دیکەشەوە سیاسەتی 

پارەدان بەرامبەر پاراستنی بەکار هێنا لەگەڵ ئەوەشدا سیاسەتی جەنگی بە 
وەکالەتی بەکار هێنا.

جۆرە نەبیندراوە کە لێکجیابوونەوە و لێکتێنەگەیشتنێکی بەرچاو بەدی 
دەکرێت، لە الیەکی تر ئەو شتەی کە گرنگە باسی لێوە بکرێت ئەمریکا 

لەم کارەدا بەرژەوەندییەکی هەبوو کە ئەویش ئەوە بوو لە دوای هێرش 
کردنە سەر  ئەمریکا لە ١١ سێپتەمبەر دا لە دژی گروپە توندڕەوەکانی 

سوونە بە سەرکردایەتی ئێران گروپێکی چەکداری شیعەی خستە 
ناوچەکەوە. 

پاش داگیرکردنی عێراق لە الیەن ئەمریکاوە لە نیسانی ٢٠٠٣  تاران 
کاریگەرییە ئابوری و سەربازی و سیاسیەکانی بە تایبەتی بۆ واڵتانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی بەرچاو و نایاسایی زیادی کردبوو، 

ئەوەش وایکرد کە تاکە واڵت بێت کە خۆیی بێدەنگ کردبێت لە 
ناکۆکیەکان و کێشەکانی تائیفەگەری نێوان سوونە و شیعەکان. عێراق، 
سوریا ، لوبنان ، یەمەن لە واڵتە گرنگەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستن کە 
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عەلی مەهدی: پێویست بەگۆڕینی پارێزگاری کەرکوک ناکات

داوێکی رۆبۆت داهێنرا کە دەتوانێت لەناو دەمارەکانی خوێن بجوڵێتەوە

عەلی مەهدی سادق، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی 
عێراقی رایگەیاند، پرۆژەی لەسەدا ٣٢ چارەسەری درێژخایەنی 

کێشەکانی کەرکوکە. 

ناوبراو لە رۆژانی رابردوو لەسەر ئۆتۆمبێلەکەی پرۆژەی 
لەسەدا ٣٢ی نەخشاند و کەمپینێکی نوێی لە سۆشیال 

میدیا راگەیاند. 

"پرۆژەی سەدا ٣٢ تاکە چارەسەرە بۆ سەرجەم 
کێشەکانی کەرکوک"

دەربارەی دەستپێکی کەمپینەکە تایبەت بۆ هەفتەنامەی 
تەبا دوا و وتی، "ئێمە لە ساڵی ٢٠٠٦وە بەردەوامین 

لە ناوهێنانی پرۆژەی لەسەدا ٣٢. لە چوارچێوەی ئەم 
پرۆژەیە سەرجەم دەسەاڵتەکانی شارەکە لەسەر بنەرەتی 

لەسەدا ٣٢ دابەش دەکرێت بۆ سەر پێکهاتەکان. وا 
دەبینین کە ئەمە تاکە چارەسەرە بۆ سەرجەم کێشەکانی 

کەرکوک". 

عەلی مەهدی راشیگەیاند لە سەرجەم نێوەندە 
نێودەوڵەتییەکاندا باسی پرۆژەکە کراوە و وتیشی، "ئەم 

داوی رۆبۆت داهێنانێکی ناوازەیە کە ئەندازیارانی زانکۆی 
ماساکوسێتسی تەکنەلۆژی رۆبۆتێکی موگناتیسی نوێیان 

داهێنا کە دەتوانێت لە شوێنە هەرە تەسک و باریکەکان تەنانەت 
لەتوانای دایە لەنێو دەمارەکانی خوێن هاتووچۆ بکات و بە رێگەی 

موگناتیسەکەیەوە ئاراستە بکرێت. 

چاوەڕی دەکرێت رۆبۆتەکە لە داهاتوودا زیاتر پەرەی پێبدرێت و 
بتوانرێت بە تەکنەلۆژیاکانی  تایبەت بە سیستەمی دڵ و سووڕانەوەی 
خوێن بۆ ئەوەی دکتۆرەکان بتوانن لە دوورەوە بەکاری بهێنن. شایەنی 
باسە رۆبۆتەکە دەتوانێت خوێنە خەستبووەکانی ناو دەمار و ئەو خوێنە 

پەیتبووانەی کە دەبنە هۆی ئیفلیج بەشێوەیەکی خێرا الببات. 

لەوبارەیەوە خوان هی ژاهۆ، مامۆستا لە بەشەکانی ئەندازیاری 
مەکینە و تەالرسازی و ژینگەی زانکۆی ماساکوسێتسی 

تەکنەلۆژی لە ئەمریکا وتی، "ئەمرۆ ئیفلیج بوون دەبێتە هۆی 
کەمئەندامی و لە ئەمریکاش پێنجەم هۆکاری گیان لەدەستدانە. بەاڵم 
گەر بتوانرێت لە سەرەتای دەستپێکردنی ئیفلیج چارەسەری وەرگیرێت 
کە ٩٠ خولەکە، رێژەی مانەوەی نەخۆشەکە لە ژیان زیاد دەکات". 

دکتۆرەکە دەڵێت، "گەر لەو ماوە زیڕینەدا بتوانین بەربەستەکانی نێو 
مێشک بە هاوکاری ئامێرێک البەرین، ئەوکات دەتوانین کاریگەرییە 
درێژخایەنەکانی مێشک بەالوەنێین. هیواکانمان لەو ئاراستەیە دایە". 

یۆنهۆ کیم و تیمەکەی ژاهۆ کە لە کۆلێژی ئەندازیاری مەکینە 

پرۆژەیەمان لە نەتەوە یەکگرتووەکان، لە تورکیا و لە سەرجەم واڵتان 
باسکردووە و بەرگریمان لێکردووە. لەهەمان کاتدا لەکۆبوونەوەمان 

لەگەڵ سەرجەم هێزە سیاسییەکانی عێراق باسی پرۆژەکەمان کردووە و 
پشتگیریمان نیشانداوە بۆی". 

قوتابی ماستەرە تیشکیان خستە سەر رۆبۆتەکەیان و بۆ گۆڤاری 
Science Robotics شییان کردەوە.  

لە خاڵێکی تەسک دایە

ئەو رێکارەی تایبەت بە دەمارەکانی دڵ کە لەالیەن دکتۆرەکانەوە 
بۆ پاککردنەوەی پەیتی خوێن بەکاردێت بریتییە لە نەشتەرگەرییەک 

کە لە دەماری سەرەکی کونێک دەکرێتەوە بە یارمەتی تێلێکی 
باریک لە قاچەکان یاخود نێوان قاچ و سک. جەراحەکە بە یارمەتی 

ئامێرێک بەناوی فلۆرۆسکۆپ تێلەکە بەرەو دەمارە کێشەدارەکە 
دەنێرێت. بەمەبەستی ناردنی چارەسەری پێویست و راکێشانی 

خوێنە پەیتبووەکە دەتوانرێت تیوبێکی بچووک لەنێو تێلە رۆبۆتەکە 
بجووڵێتەوە و هاتووچۆ بکات. 

داوێکی رۆبۆتی تایبەت داهێنرا کە دەتوانێت لەنێو 
دەمارەکانی مێشک هاتووچۆ بکات

کیم ئاماژە بەوە دەدات کە رێکارەکەی سەرەوە ماندووکەرە و پێویستە 
جەراحەکە بە بەردەوامی رووبەرووی شەپۆلی ئامێری فلۆرۆسکۆپ 

دەبێتەوە. ئەو دەشڵێت، "ئەمەیان پێویستی بە وردی و بەهرە هەیە. 
لە ناوچە شاخاوییەکان و دۆڵەکاندا جەراحی پێویست نییە بۆ 

بەکارهێنانی ئەو رێکارە". 
لەو جۆرە رێکارانەدا چۆنیەتی بەکارهێنانی تێلەکان ناچااڵکە، واتە 

دەبێت بە شێوەیەکی راستەوخۆ کۆنترۆڵ بکرێت و ناوکەکەی لە کانزا 
و بەرگی دەرەوەشی لە پۆلیمەر درووستکراوە.

کیم پێی وایە گەر تێلەکە لەشوێنێکی 
تەسک گیربێت، دەبێتە هۆ لەیەکخشاندن 
کە ئەمەش دەبێتە هۆی زیان گەیاندن بە 

بەشی ناوەوەی دەمارەکان. 

تیمەکە ئاماژەی بەوە داوە کە بەرێگەی 
تاقیگە و تەکنەلۆژیاکان دەتوانن 

رێکارەکانی کەمکردنەوەی تیشکی 
فلۆرۆسکۆپ کەم بکەنەوە. 

وەکو دەرزی و داو وایە

"لەئێستادا پێویست بە گۆڕینی پارێزگاری کەرکوک ناکات، 
گەر بشگۆڕێت پێویستە تورکمانێک ببێت بە پارێزگار"

عەلی مەهدی ئاماژەی بەوە کرد بەم دواییانە هەوڵێک هەیە بۆ 
گۆڕینی پارێزگاری کەرکوک و دانانی کەسێکی کورد 

وەکو پارێزگار، ئەو وتی، "لەئێستادا پارتە کوردییەکان 
دەیانەوێت پارێزگاری کەرکوک بگۆڕن، لە ئێستادا 

پێویست ناکات پارێزگار بگۆڕێت. گەر پێویستییەکی لەو 
جۆرە هەیە، داوا دەکەین کەسێکی تورکمان بکرێت". 

"پرۆژەی لەسەدا ٣٢ چارەسەری درێژخایەنە"

لە کۆتاییدا عەلی مەهدی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی 
بەرەی تورکمانی عێراقی تیشکی خستە سەر هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنی پارێزگاکان کە بریار وایە لە مانگی نیسانی 

ساڵی داهاتوو ئەنجام بدرێت و وتی، "دوای هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنی پارێزگاکان  داوا دەکەین پۆستی پارێزگاری 
کەرکوک بە شێوەی خول دوو ساڵ بە دووساڵ بێت. ئیتر 

خەڵک لە کەرکوک چارەسەری درێژخایەنی دەوێت و 
پرۆژەی لەسەدا ٣٢ تاکە چارەسەری درێژخایەنە". 

لە سااڵنی داهاتوو تیمەکە ژمارەیەک داهێنانی دیکە دەکەن 
وەکو ئەو ئامێرانەی کە لە ئاو دروست دەکرێن  کە بە شێوەی ٣ 

رەهەندی چاپکراون و بە موگناتیس کار دەکات و بەرەو ئاراستەی 
موگناتیسەکە دەڕوات. لەهەمان کاتدا هەڵدەپەڕێت و پسپۆری هەیە 

لە بەدووکەوتنی تۆپێک و گرتنی. 

لێکۆڵەران هەڵسان بە بەرهەمهێنانی دەمارەکانی مێشک بە 
سیلیکۆنێکی تایبەت کە تەمەنەکەی زۆر درێژخایەنە. دواتر تێل 

یاخود داوێکی تایبەتیان درووستکرد کە دتوانێت لەنێو ئەو دەمارانە 
بجووڵێتەوە بە یارمەتی موگناتیس. بۆ ئەو مەبەستەش سەرجەم 

ماتێریالەکانی لە هیدرۆجێڵەکان )ئەو ئامێرانەی کە لە ئاو دروست 
دەکرێن  کە بە شێوەی ٣ رەهەندی چاپکراون و بە موگناتیس کار 

دەکات و بەرەو ئاراستەی موگناتیسەکە دەڕوات( و موگناتیسییەکان 
پێکهاتووە. 

داوی رۆبۆت بۆچی درووستکرا؟ ئامێرێکی چۆنە؟

ناوکی رۆبۆتەکە توانای نوشتانەوەی هەیە و لە نیکڵ و تیتانیۆم 
'نیتینۆل' پێکهاتووە. ئەو ماددەیە لەکاتی نیشتنەوەیدا دەگەڕێتەوە 
سەر شێوەی ئۆرجیناڵی خۆی. ئەو خاسییەتە دەبێتە هۆی باشتر 
جووالنەوەی لەنێو دەمارەکان. تیمەکە هەڵساون بە بەرگ کردنی 
ناوکی داوە رۆبۆتەکە بە ماتێریالی داری الستیک و وردیلەی 

موگناتیسی.

لە کۆتاییدا ناوکەکە بە بەرگێکی دیکەی کیمیایی دەپۆشرێت کە 
وادەکات داوەکە لەنێو دەمارەکەدا ساف و دووربێت لە خشانی نێو 

دەمارەکان. 
بۆ پیشاندانی هەستیاریی و چااڵکی رۆبۆتەکە ژمارەیەک کون 

لەدوای یەک دانراون. وەکو بوکەڵە بە موگناتیس بەستراون و 
ئەمەشیان دەبێتە هۆی ئاراستەکردنی داوەکە. 
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