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ئەزموونی ریفراندۆم  بۆچی تا ئێستا پرۆژەی دامەزراندنی ئەکادیمیایی تورکمانی
پشتگوێ خراوە؟

 کرانەوەی کارگەی خشت درووستکردن بووە هۆی
کەمبوونی پیشەی کورەچییەتی

دوای یەکەم کۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان-عێراق 
و مەسعود بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەالحەددین، بۆ 

یەکەمین جار بەرواری ٢٥ی ئەیلوول  وەکو رۆژی ئەنجامدانی پرۆسەکە 
دیاریکرا. 

بەو پێیەش لە کۆبوونەوەکەی  رۆژی ٧_٦_٢٠١٧ کۆمیتەی گشتپرسی 
دیاریکرا  و  یەکەم هەنگاو بۆ پرۆسەی ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستان-

عێراق و ناوچە کێشە لەسەرەکان هاوێژرا. 

دەربارەی شێوەزارەکانی تورکمانی و خزمەتکردنی ئەکادیمیا بۆ 
زمانەوانی تورکمانی، دکتۆر موحسین دەڵێت ”تورکمان زمانێکی 

هاوبەشی هەیە لە نووسین، شێوازی نووسینی التینی بەکاردەهێنن لە 
نووسراوەکاندا و بە زمانی تورکی نوێ دەنووسن. بەاڵم لە کوردیدا 

زمانی هاوبەش نیە، لە بادینان شێوەزاری بادینی لە هەولێر و سلێمانی 
شێوەزاری سۆرانی بەکاردێت. ئەکادیمیای تورکمانی دەتوانێت گرنگی 

بە شێوەزارەکان بدات”.

عەبدولخالق حاجی تۆفیق، سااڵنێکی زۆرە کاری کورەچییەتی دەکات. 
لەبارەی قۆناغەکانی درووستکردنی خشت دەڵێت “بەمەبەستی برژانی 

خشتەکان لە نێو کورەدا شەو و رۆژێک کورەکەمان بە 
داگیرساویی دەمایەوە”.

تۆفیق، سەبارەت بە توانای جێبوونەوەی خشت لە نێو کورەکان، رایگەیاند 
“بە گشتی پێشتر کورەکان شوێنی ٨ هەزار خشتیان هەبوو،  بەاڵم کورە 

هەبوو ١٠ هەزار یاخود ١٢ هەزار خشتی لەخۆ دەگرت”. 
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جەالل تاڵەبانی
دامەزرێنەر و سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان  ١حوزەیران ١٩٧٥ - ٣ تشرینی یەکەم ٢٠١٧ 

                                   
                           سەرۆک کۆماری عێراق ٢٠٠٥ – ٢٠١٤ 

ئایا تورکمان ریفراندۆمی بایکۆت کرد؟
 ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراق و سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە

پەرلەمانی کوردستان - عێراق

 ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی هەڵوێستەکانمان یەکە. نەک تەنها لە ناوچەیەک،
بەڵکو لە گشت ناوچەکانی تورکمان ئێلی ئەم بڕیارە دراوە

 وەکو بەرەی تورکمانی و تورکمان گوتوومانە کەوا ریفراندۆم لەگەڵ دەستووری عێراق
ناگونجێت و دژییەتی. جگە لەمەش کاتەکەی گونجاو نییە

دابەشبوونی عێراق دەبێتە هۆی دابەشبوونی تورکمان

 هەڵوێستی تاکالیانە دەبێتە هۆی زەرەر گەیاندن بەخۆیان و پەیوەندییەکانی نێوان
هەولێر و بەغدا

 ئامانجی داڕشتنی 15 ماددەکەی ئەم دواییە تەنها بۆ بەدەستهێنانی دەنگەکانی
تورکمانە
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 لە سەرکردە سیاسییەکانی تورکمانەوە بۆ
...تاڵەبانی

ئایدن مەعروف
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٢ئاژانسی میدیایی توركمان دووشەممە 9 تشرینی یەکەم  ٢٠١٧

ئایا تورکمان ریفراندۆمی بایکۆت کرد؟
ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی 

تورکمانی عێراق و سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی 
لە پەرلەمانی کوردستان - عێراق سەبارەت بە بایکۆتکردنی 
دانیشتنی ریفراندۆم لەالیەن بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی 

کوردستان - عێراق دەڵێت “هەڵوێستی بەرەی تورکمانی 
عێراق یەکە. ئەمە نەک تەنها لە کەرکوک، لە گشت 

ناوچەکانی تورکمان ئێلی بایکۆت کرا. بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە گشت ناوچەکان پرۆسەی ریفراندۆمی بایکۆت 

کرد. 

ئایدن مەعروف، زیاتر دەڵێت “دەبوو هەرێمی کوردستان 
گوێی لە تورکیا بگرتایە. کرداری تاکالیانە زیان بە خۆیان 
و پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و هەولێر بە شێوەیەکی نەرێنی 

دەگەیەنێت”. 

دەربارەی ئەنجامدانی ریفراندۆم لە ٢٥ی ئەیلوول لەالیەن 
هەرێمی کوردستانی عێراق، مەعروف دەڵێت “گەر سەیری 

دەستووری عێراق بکەین، ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کەوا هیچ 
ماددەیەک دەربارەی جیابوونەوە یاخود ریفراندۆم نییە. واتە 

ئەمە کارێکی تاکالیانەبوو”. 

وەکو سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی 
کوردستان - عێراق، رادەگەیەنێت “دەمانەوێت کورد یاخود 

هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی عێراقدا بمێنێتەوە” 
زیاتریش دەڵێت “دابەشبوونی عێراق ، بە مانای دابەشبوونی 

تورکمان دێت”. 

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
دەشڵێت “ئێمە پشتگیری لە هیچ پرۆژەیەک ناکەین کە لەسەر 

بنەمای ئێتنیکی، مەزهەبی یاخود لەسەر دابەشبوونی عێراق 
داڕێژرابێت”.

 
سەبارەت بە داڕشتنی ١٥ ماددەی پەیوەست بە پاراستنی مافی 

پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکان لەالیەن هەرێمی کوردستانی 
عێراق، ئایدن مەعروف دەڵێت “ئامانجی ئەمانە بەدەستهێنانی 

دەنگی تورکمانە. بەم ئامانجەش ئەمە کرا”. 

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی 
عێراق و سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی 

کوردستان - عێراق، دەربارەی دوا پێشهاتەکان و ریفراندۆم، 
وەاڵمی پرسیارەکانی هەفتەنامەی تەبا-ی دایەوە. 

بەرەی تورکمانی عێراقی، بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم لە 
٢٥ی ئەیلوول لەالیەن هەرێمی کوردستانی عێراق بە فەرمی 

بایکۆت کرد. بەاڵم ئەم بڕیارە وا نیشاندرا کەوا تەنها لە 
کەرکوک پەیرەوکراوە. ئایا بڕیاری بایکۆتکردن لە هەولێر 

پەیڕەوکرا؟

  
  ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی هەڵوێستەکانمان 
یەکە. نەک تەنها لە ناوچەیەک، بەڵکو لە گشت 

ناوچەکانی تورکمان ئێلی ئەم بڕیارە دراوە

ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی هەڵوێستەکانمان یەکە. 
بۆیە لە پرۆسەی ریفراندۆم لەسەر بنەمای مەرکەزییەت یاخود 

ناوەندی ئەم بڕیارەمان بایکۆت کرد. نەک تەنها لە ناوچەیەک، 
بەڵکو لە گشت ناوچەکانی تورکمان ئێلی ئەم بڕیارە دراوە. 

وەکو ناوەندێکی گرنگ، ناوەندی بەرەی تورکمانی لە هەولێر 
بە هەمان شێوە ئەم بڕیارەمان خستەکار. بەهەمان شێوە، لەالیەن 
زۆرینەی تورکمان لە هەولێر پرۆسەی ریفراندۆم بایکۆت کرا. 
ئەمە کارێکە کە لەژێر ناونیشانی مەرکەزییەت ئەنجامدراوە. 

لەم ماوەیەدا قسە و رەخنەیەکی زۆرتان لێگیرا، لەم بارەیەوە 
چیتان هەیە بیلێن؟

وەک یەکەم جار لە سەد ساڵی رابردوودا بڕیارێکی لەم جۆرە 
لە پەرلەمانەوە دەرکرا. ئەم رووداوەش بووە قسمەتی من و وەکو 

بەرەی تورکمانی عێراق لە ناوەندی هەولێر ئەم بڕیارەمان بایکۆت 
کرد. جگە لەمەش لە میانەی کۆبوونەوەی ریفراندۆمدا، 

بەرەی تورکمانی و بزووتنەوەی گۆڕان ئەم بڕیارەمان بەهەمان 
شێوە بایکۆت کرد. لەم ماوەیەدا دەرچوونی رایەکی جیاواز لە 

ناوچەکە بە تایبەتی لە هەولێر بێگومان شتێکی گرنگە.  رەخنە 
گرتنیش لەسەر کارکردن دەمێنێتەوە، واتە ئەو کەسانە رەخنەی 
لێدەگیرێت کەوا بە بەردەوامی لە رۆژەڤدان و کاردەکەن. بۆیە 
ئەمە مانای ئەوەیە کەوا ئێمە لەم ناوچەیەدا کاردەکەین. گەر 

سەیربکەین، لە نێو پەرلەمانتارەکانی تورکمان لە ناوچەکە، 
ئەندامانی تورکمان لە ئەنجومەنی پارێزگا تەنها من بەناوی 

بەرەی تورکمانی عێراقەوە بایکۆتمان کرد. ئەمەش پێشهاتێکی 
گرنگە، بۆیە زۆربەی ئەو قسە و رەخنانە کە ئاراستەم  دەکرێت 

شتێکی ئاساییە. 

ریفراندۆم ئەنجامدرا و ئەنجامەکەی لەالیەن بەرپرسانەوە 
باڵوکرایەوە، بەڕای ئێوە دۆخەکە بە ئەرێنی یان نەرێنی چۆن 

بەردەوام دەبێت؟ 

  وەکو بەرەی تورکمانی و تورکمان گوتوومانە 
کەوا ئەمە لەگەڵ دەستووری عێراق ناگونجێت و دژییەتی. 

جگە لەمەش کاتەکەی گونجاو نییە

ئەنجامدانی ریفراندۆم بووە هۆی دڵتەنگی و ئەندێشە لەالیەن 
هاوواڵتییان. بۆیە وەکو بەرەی تورکمانی و تورکمان گوتوومانە 

کەوا ئەمە لەگەڵ دەستووری عێراق ناگونجێت و دژییەتی، جگە 
لەمەش کاتەکەی گونجاو نییە. هەروەها بە بڕیارێکی تاکالیانە 

دەبینین. بۆیە لەالیەن ئێمەوە بایکۆت کرا. لێرەدا پرسیارەکە 
ئەوەیە، لەمەودوا چی دەبێت؟ بێگومان ریفراندۆمەکە بووە هۆی 
دڵتەنگی و ناڕەحەتی هاوواڵتیانی هەرێمی کوردستان. لەمەودوا 
ئارەزوومان ئەوەیە کەوا لە چوارچێوەی عێراقدا دیالۆگ بکرێت 
لە نێوان بەغدا و هەولێر. ئێمە دەمانەوێت هەرێمی کوردستان و 

کورد  لە چوارچێوەی عێراقدا بمێنێت. بە دڵنیاییەوە، دابەشبوونی 
عێراق دەبێتە هۆی دابەشبوونی تورکمان، بۆیە ئیمە بەهیچ 

شێوەیەک پشتگیری لە پرۆژەیەکی ئەتنیکی یاخود مەزهەبی 
ناکەین کەوا ببێتە هۆی دابەشبوونی عێراق. لە تیشکی ئەم 

بابەتەدا، هەنگاوە سیاسییەکان بە تاکالیانە دەکرێت، بۆیە لەالیەن 
ئێمەوە مایەی قبوڵکردن نییە. لەدوای ئەم هەنگاوە دەبێت بە  
دیالۆگ رێگای چارەسەر بگرێتەبەر. پێویستە لە دەستووری 
عێراق چی هەیە، بە گوێرەی ئەو دەستوورە چارەسەر بکرێت. 

پێش ئەنجامدانی پرۆسەی ریفراندۆم، لە میدیا ناوچەییەکاندا 
ئاماژە بەوە کرا کەوا تورکیا پشتگیری لەم ریفراندۆمە 

دەکات.  بەاڵم لە کاتی ریفراندۆم و دوای ریفراندۆم 
تورکیا توندترین هەڵوێستی بەرامبەر ئەم هەنگاوە گرتەبەر. 

لەمبارەیەوە بیروڕاتان چیە؟ بەڕای ئێوە پێشهاتەکانی داهاتوو 
چۆن دەبێت و هەنگاوەکانی تورکیا چی دەبێت؟

 هەڵسوکەوتی تاکالیانە دەبێتە هۆی زەرەرگەیاندن 
بەخۆیان و پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا

پێشتر ئەم بابەتە زۆر قسەی لەسەرکرا. دەبوو هەرێمی کوردستان 
گوێی لە تورکیا گرتبا، هەڵسووکەوتی تاکالیانە دەبێتە هۆی 

زەرەرگەیاندن بەخۆیان و پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا. 
گەر سەیری دەستووری عێراق بکەین ئەوا هیچ ئاماژەیەک 

سەبارەت بە ریفراندۆم و جیابوونەوە نابینین. بۆیە ئەم کارە 
تاکالیانە بووە، بەهەمان شێوەش دۆخی ئێستا شتێکی ئاساییە 
چونکە لەالیەن هیچ الیەنێکەوە قبوڵ نەکراوە. پەیوەندییەکانی 

تورکیا و هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی گرنگدابوو و لە 
رەهەندێکی باشدابوو. دوای ساڵی ١٩٩١، تورکیا لە هەرێمی 

کوردستان و عێراق بە گشتی بەبێ جیاوازی هاوکاری سیاسیی 
و دیبلۆماسیی و مرۆیی گەیاندووە و ئەمە پیشهاتێکی 

گرنگبوو. من دڵنیام لەوەی کەوا تورکیا لەمەودوا پشتگیری لە 
پێکهاتە ئەتنیکییەکان  دەکات، بەاڵم ئەم ریفراندۆمە بەداخەوە 

بووە هۆی زیان گەیاندنی پەیوەندییەکان. 

رۆژێک پێش ئەنجامدانی ریفراندۆم لە ٢٤ی ئەیلوول، ١٥ 
ماددە سەبارەت بە پاراستنی مافی پێکهاتە نەتەوەیی و 
ئاینییەکان دەرکرا. بیرو راتان سەبارەت ئەم بابەتە چییە؟

ئامانجی داڕشتنی ١٥ ماددەکەی ئەم دواییە تەنها بۆ 
بەدەستهێنانی دەنگەکانی تورکمانە

ئەمە شتێکی هەڵەیە. ئامانجی ئەمە تەنها ئەوەیە کەوا 
دەنگی تورکمان بەدەستبهێنن. چونکە ئەم مافانە سەبارەت بە 

پێکهاتەی نەتەوەیی و ئاینییەکان لە ساڵی ٢٠١٢ دەرکرا. بەاڵم 
لە پراتیکدا هیچ شتێک نەکرا. بۆیە ئێمە دەمانەوێت مافەکان 
گەرەنتی دەستووری هەبێت و بەم شێوەیە قبوڵی دەکەین. بۆیە 

ئەم هەنگاوەی ٢٤ی ئەیلوول تەنها بۆ بەدەستهێنانی دەنگەکانی 
تورکمان بوو. بۆیە ئێمە سەبارەت بەم مافانە هیچ زانیارییەکمان 

نییە و پێشکەش بە ئێمە نەکراوە و نازانین پرۆژەکە چی 
لەخۆدەگرێت. ئەمە تەنها دەرخستنی مافەکان بوو بە شێوەی 

نووسراوێک. لە پراتیکدا سەبارەت بە مافەکانی تورکمان هیچ 
شتێکمان نەبینیوە، راستە کورد بۆ ئێمە گرنگە و برامانن، 

هەروەها پەیوەندییەکی باشیشمان هەیە بەاڵم لە الیەنی سیاسییەوە 
کێشەمان هەیە. 

لە چەند رۆژی رابردوودا ، چەند بڕیارێکی گەمارۆ بۆ 
فرۆکەخانەکان و سنوورەکان درا، سەبارەت بەم هەنگاوانە 

چیتان هەیە بیڵێن؟

ئەمانە بەهۆی ریفراندۆمەوە بوو. گەر ریفراندۆم ئەنجام نەدرابا 
هەڵوێستی لەم جۆرە نەدەبوو، جگە لەمەش هەر هەنگاوێکی 
گەمارۆ نابێت بەسەر خەڵک و هاوواڵتییان ئەنجام بدرێت. 
لە هەولێر تورکمان و کورد و کریستیانەکان پێکەوە دەژین. 
لە ئەنجامدا ئێمە پارچەیەکی عێراقین و پێویستە بیر لەمانە 

بکرێتەوە. 

 “

 “

 “

 “

ئەیمەن ئەربیل ئۆغلو  
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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لە سەرکردە سیاسییەکانی تورکمانەوە بۆ تاڵەبانی

جەالل تاڵەبانی، سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق و سکرتێری 
گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، لە بەرواری ٣ تشرینی یەکەمی 

ئەم ساڵە لە نەخۆشخانەیەکی ئەڵمانیا کە تێیدا چارەسەر دەکرا، 
کۆچی دوایی کرد.

بەبۆنەی کۆچی دوایی جەالل تاڵەبانی، سەرکردە و سیاسەتمەدارانی 
تورکمان نامەی سەرەخۆشییان بۆ تەبا دەنێرن.

پارێزەر سەنعان ئەحمەد ئاغا، سەرۆکی پێشووی بەرەی تورکمانی 
عێراق و دامەزرێنەری ئۆجاغی تورکمانی-هەولێر، گوتی “سەرەتا 
بە ناوی خۆم و تورکمانان و هەولێریەکان، سەرەخۆشی ئاراستەی 

خێزانەکەی، نزیکەکانی و ئەندامانی پارتەکەیان دەکەم”.

سەنعان ئەحمەد ئاغا، دەربارەی ژیانی سیاسی جەالل تاڵەبانی گوتی 
“جەالل تاڵەبانی، سیاسەتمەدارێک بوو کە بە ناو و کارێزمای 

تایبەتی خۆیەوە ناسرابوو. لەو کاتەوە کە خۆی ناسیوە بۆ ئەو دۆزە 
هەوڵی داوە کە باوەری پێ هەبووە و هیچ کاتێک لە دۆزەکەی 

سڵی نەکردووە. بە قەڵەم و بە گفتوگۆ لە کاتی پێویست بە چەک 
کۆششی کردووە. ئەو کارانەی کە بۆ میللەتەکەی کردوویەتی 

شایەنی رێزە، هیچ کاتێک راستیی و چەپیی نەکردووە. لە هەمان 
کاتدا پشتی لە دۆزێک نەکردووە کە باوەری پێیە”.

ئاغا، ئاماژەی بەوەدا کە تاڵەبانی تەنها سیاسەتمەدار نەبوو، لە هەمان 
کاتدا کاربەڕێکەرێکی باشیش بوو. لەم بارەیەوە دەڵێت “خوەکی تری 

هەبوو، لە سەختترین دۆخدا بە قسە پێکەنیناوییەکانی کارەکانی 
بەڕێدەکرد و قەرەبووی دەکردەوە. پاشان ئەوەی مەبەستی بوو دەیکرد. 

بەاڵم پاش رۆژێک یان دوو رۆژ باسی پرسێکی تری دەکردەوە”.

سەنعان ئەحمەد ئاغا، زیاتر گوتی “کاتێک ئەو خوەی 
خوالێخۆشبوویان لە سلێمان دەمیرەل پرسی، دەمیرەل گوتی “لە 

سیاسەت دوێنێ دوێنێیە و ئەمرۆش ئەمرۆیە”. تاڵەبانی زۆر باش 
دەیتوانی سوود لەمە وەرگرێ، لە هەمان کاتیشدا ئەگەر پێویستی 

کردبا لە بەرامبەر راستیی بێدەنگ دەبوو. ئەو بڕیارانەی کە تایبەت 
بوو بەخۆی لێکدانەوەی بۆ دەکرد و ئەنجامی دەدا”.

ئاغا، رادەگەیەنێت کەوا جەالل تاڵەبانی نزیک بووە لە تورکمان، 
هۆکارەکەی بەم شێوەیە روونکردەوە:

“تاڵەبانی کەسێک بوو بڕوای بە دیموکراسی هەبوو و هەموو کات 
ئااڵی دیموکراسی بەرز کردبووەوە و بەردەوام بووە. ئەو دیموکراسیە 
چەندی جێبەجێ دەکرێت و چەندی جێبەجێ ناکرێت ئەمە شتێکی 
ترە. بەاڵم خۆی تا راددەیەک الیەنگری دیموکراسی و یەکسانی 

بووە. لەبەر ئەوەی لە کەرکوک ژیابوو پەیوەندیەکی زۆر دۆستانەی 
هەبوو لەگەڵ تورکمانان. بێگوومان ئەوەش کاریگەریەکی زۆری 

هەبوو. لەگەڵ من خزمایەتی خێزانیمان هەبوو. لە هەمان کاتدا دۆست 

و هاورێی من بوو”.
سەنعان ئەحمەد ئاغا، لە کۆتاییدا دەڵێت “جەالل تاڵەبانی ئەوەندە 

نزیک بوو لە ئێمە، کاتی خۆی ٢٥٠ دۆنم زەوی بۆ دابین کردین 
بۆ مەشقە سەربازییەکان. دیوارمان بۆ درووستکرد. لە هەمان کاتدا 

زەویمان وەرگرت بۆ نەخۆشخانە. لە سلێمانی زەوی قوتابخانەی پێداین 

بە ناوی بەرەی تورکمانی عێراقی و قوتابخانەکانمان لەوێ کردەوە. 
خوالێخۆشبوو لە هەموو بوارەکان هاوکاری دەکردین. دواجار دەڵێن 

رۆحی شاد بێت، خودا لێی خۆشبێت”.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی سەبارەت بە کۆچی 
دوایی جەالل تاڵەبانی دەڵێت “خودا عەفوی بکات، جەالل تاڵەبانی 

کەسێک بوو کەوا بۆ پارتەکەی و گەلەکەی کاری دەکرد. تاکە 
باوەڕێکی هەبوو ئەویش ئەوەبوو کەوا ناوچە تورکمانییەکان تەنها 
لەالیەن ئیدارەیەک بەڕێوەنابرێت، بەڵکو دەبێت بە هاوبەشی ئیدارە 

بکرێت. واتە تورکمان، کورد، عەرەب  بە هاوبەشی پێویستە ئیدارەی 
بکەن. ئەمەش یەکێک لە بیروبۆچوونەکانی ئەو بوو. هیوامان 

وایە ئەندامانی پارتەکەی بە هەمان بیروڕا بیربکەنەوە و بەشێوەی 
سیاسەتی تاکالیانە بیرنەکەنەوە”. 

ریاز ساری کاهیا، سەرۆکی پارتی تورکمان ئێلی، گوتی 
“نەتەوەکەمان زۆر دڵگرانە بە کۆچی کەسایەتیەکی بە نرخ و 

دەوڵەتمەدار و پیاوی گەل و تێکۆشەرێک کە ئەویش بەڕێز جەالل 
تاڵەبانیە”.

ساری کاهیا، ئاماژەی بەوەدا کە تاڵەبانی دۆست و هاوڕێی تورکمان 
بووە، گوتیشی “خوالێخۆشبوو تاڵەبانی مرۆڤێکی بە زانیاری و 
رۆشنبیر بوو. بیرورای بەرامبەرەکەی قبوول دەکرد. هەمیشە لە 

رێگەی دیالۆگەوە الیەنگیری چارەسەرکردنی کێشەکانی دەکرد. 
هیچ کاتێک الیەنی بەرامبەری فەرامۆش نەدەکرد. بەتایبەت 

ئەگەر الیەنی بەرامبەر لە نەتەوە یاخود ئاینێکی تربا زۆر رێزی 
دەگرت. وێرای نەبوونی هیچ هێزێک، متمانە هەبوو بەرامبەر بە 

بەرێز تاڵەبانی. ئێمەی تورکمان کە لە بەغداد کێشەیەکمان دەبوو، 
دەچووین بۆ الی تاڵەبانی و بە دڵنیاییەوە کاری بۆ دەکردین. هەتا 

لەو بۆنانەی کە ئێمە تێیدا بەشدارنەدەبووین باسی ئێمەی دەکرد. 
سیاسەتمەدار و پیاوێکی زۆر بەڕێزی دەوڵەت بوو”. 

ریاز ساری کاهیا، باسی لە دڵگرانی خۆی کرد و رایگەیاند “ئێمە 
هەمیشە تاڵەبانیمان بە دۆستێکی تورکمان زانیوە. جەالل تاڵەبانی 

رێبازێکی سیاسی بۆ یەکێتی درووستکردووە. ئەم رێبازەش بریتیبوو 
لە دانانی پەیوەندی لەگەڵ گڕووپەکانی تر لەسەر بنەمای رێز و 

یاسا. هیوامان وایە پاش کۆچی بەڕێز تاڵەبانی لەسەر هەمان رێچکە 
و رێگە بڕۆن. کۆچی دوایی جەالل تاڵەبانی زیانێکی گەورەیە بۆ 

عێراق و ناوچەکەمان. زۆر لە نزیکەوە ئاگاداری جیهان بوو. زۆر لە 
نزیکەوە شارەزای عێراق بوو”.

ساری کاهیا، باس لە رۆڵی گرنگی تاڵەبانی کرد، بەتایبەتی 
لە دامەزراندنی ناوچەی کوردستانی فیدراڵ. لەمبارەیەوە دەڵێت 

“ئامانجی نزیکردنەوەی ناوچەکەبوو لەگەڵ تورکیا. هەموو کات 
باسی لەوە دەکرد کە ناوچەی کوردستانی فیدراڵ ناوچەی هاوبەشی 

کورد و تورکمانە”.

ریاز ساری کاهیا، لە کۆتاییدا دەربارەی کۆچکردنی تاڵەبانی 
گوتی  “خوای گەورە رەحمی پێبکات، سەرەخۆشی لە نەتەوەی کورد، 

تورکمان و گەلی عێراق دەکەم. خودای گەورە بە بەهەشتی پان و 
بەرینی شاد بکات”.

مەحمود چەلەبی، سەرۆکی لیستی هەولێری تورکمانی دەربارەی 
کۆچی دوایی جەالل تاڵەبانی بۆ هەفتەنامەی تەبا گوتی “جەالل 

تاڵەبانی، کەسایەتیەکە مۆرکی خۆی لەسەر سیاسەتی عێراق 
جێهێشتووە. کۆچکردنی بۆ گەالنی عێراق نسکۆیەکی گەورەیە”.

چەلەبی، زیاتر گوتی “لە سەردەمی سەرۆک کۆماریدا زۆر بە باشی 
ئیدارەیی کردووە، کەسایەتی خۆی نیشان داوە. وەک تورکمانی 

هەولێر و لیستی هەولێری تورکمانی زۆر دڵگرانین بە کۆچی بەرێز 
جەالل تاڵەبانی. داواکارین لە خودای گەورە لە گوناهەکانی ببورێت. 

بەداخەوە هیچیترمان لەدەست نایەت”.

کەنعان شاکر عوزێرئەغالی، سەرۆکی بزوتنەوەی بێالیەنی تورکمان 
لە پرسەنامەکەیدا دەڵێت “هاورێیەتیمان هەبوو لەگەڵ تاڵەبانی، 

بەتایبەت دوای دیاریکردنی ناوچەی ئارام. لێرە کەشێکی جیاواز 
درووستکرا، بەمجۆرەش کەسانی نەتەوەیی و تێکۆشەری تورکمان 

هاتنە ناو گۆڕەپانی سیاسی و پارتی سیاسیان دامەزراند. ئەو 
پارتانەش: پارتی نەتەوەیی تورکمانی عێراق، بزوتنەوەی بێالیەنی 

تورکمان، پارتی تورکمان ئێلی و ئۆجاغی برایەتی تورکمان. دواتر ئەم 
چوار پارتە یەکیان گرت و بەرەی تورکمانی عێراقی درووستبوو”. 

عوزێرئەغالی، ئاماژەی بەوەش دا کە زۆر جار لە ناو عێراق و 
دەرەوەی عێراق لەگەڵ جەالل تاڵەبانی کۆبوونەتەوە. گوتیشی “ئەو 
کاتە وەکو پارتە تورکمانییەکان بنەما نەتەوەییەکانمان یەکبوون. 

هەرچەندە چەند پارتێکی جیاواز بووین  بەاڵم ئامانجمان دابین کردنی 
مافەکانی تورکمان بوو لە چوارچێوەی عێراقی نوێدا. بەمجۆرەش 
لەگەڵ بەڕێز جەالل تاڵەبانی کۆمەڵێک کۆبوونەوە و دانیشتن و 

چاوپێکەوتنمان هەبووە لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت”. 

کەنعان شاکر جەختی لەوە کرد کە جەالل تاڵەبانی، خاوەن مێژووێکی 
گەورەیە. لە هەمان کاتدا سیاسەتمەدارێکە کە کەس ناتوانێ نکۆڵی 

لێبکات و بەم شێوەیە دریژەی بە قسەکانیدا:

“لەسەر ئاستی عێراق و لەناو کورد سیاسەتمەدارێکی هاوچەرخ 
بوو. جەالل تاڵەبانی کەسێکی کۆکەرەوە و پیاوی دەوڵەت بوو وە 

رێزی هەموو الیەنەکانی بەدەستهێنابوو. زۆر پێویستمان بە کەسانی 
وەک جەالل تاڵەبانی بوو بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی عێراقی نوێ. 
کەسایەتیەک بوو کە هەر لە گەنجیەوە بە بیرکردنەوەکانی و 

کارەکانی کۆششی خۆی کردووە.

نووسەری گەورە تەها حوسێن گوتەیەکی هەیە دەڵێت )السهل ممتنع( 
کە بە مانای چارەسەرکردنی کێشە بە قسەی ساکار دێت. جەالل 
تاڵەبانی ئاوا بوو. یەک لە خوەکانی ئەوە بوو کە بە نوکتە قسەی 
دەکرد و سوعبەتی دەکرد. رۆژێکیان لە دیاربەکر بووین دەچوینە 

ئەنقەرە بۆ کۆبوونەوە. شاندێکی بااڵی بەرەی تورکمانی عێراقی و 
پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەناو 

فرۆکەکە بوو. تاڵەبانی گوتی من لە شوێنی ئەم فرۆکەوانەبم، 
فرۆکەکە دەسورێنمەوە و بەرەو بەغدا دەڕۆم هەموو ئەو کەسانەی 

ناو ئەم فرۆکەیە دەدەمە دەست سەددام، کورد و تورکمان هەموویان 
ئیسراحەتیان دەکرد”. سەرۆکی بزوتنەوەی بێالیەنی تورکمان، لە 
کۆتایی قسەکانیدا گوتی “جەالل تەڵەبانی لە هەستیارترین دوو 

خوول بووەتە سەرۆک کۆماری عێراق. ئێمە وەک بزوتنەوەی بێالیەن 
پەیوەندیمان هەبوو لەگەڵ تاڵەبانی. هەم ئێمە هەم ئەوان بنەمای 
نەتەوەییمان هەبوو لەناو ئەو بنەمایانەش خاڵی هاوبەشمان هەبوو. 
هەردوو نەتەوە هەوڵمان بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی عێراقی نوێبوو. 

دەمانویست لە عێراقی نوێ یاساکان بەرگری لە مافی هاوواڵتیبوون 
بکات. نزیکەی ٢٠ کۆبوونەوەم هەبووە لەگەڵ بەڕێز تاڵەبانی وەک 

سەرۆکی بزوتنەوەی بێالیەنی تورکمان. لە کاتی قەیرانەکان و 
ئاگربەست، بەرەی تورکمانی عێراقی رۆڵێکی گرنگی هەبوو. ئەو 

هێزە لە سەدا ٩٥ی تورکمان بوو. لە سەدا ٥ی مەسیحی بوو. جەالل 
تاڵەبانی هێزی کۆکردنەوەی هەبوو”.

...

زیا عوزێری 
فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد
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وەک هەموومان دەزانین، هەرێم ناوچەیەکە 
پڕە لە پێکهاتەی نەتەوەیی و ئایینی جیاواز. 

ناوچەیەکە پڕە لە سامانی سرووشتی و 
داهاتێکی زۆری هەیە. هەر بەم هۆیەوە بووەتە 

هۆی درووستبوونی کۆمەڵێک حزبی و 
الیەنی سیاسی. بێگوومان ئەوەش بووەتە هۆی 
گەورەتربوونی کێشەکان. وێرای ئەوەی خەڵک 

سوودیان نەبینیوە لە حزبەکان، بەاڵم بەردەوام 
حزبی نوێ لە درووستبوون دایە. 

ئەمەش بووەتە هۆی زیادبوونی دەنگی جیاواز 
و رەنگ و رای جیاواز. یەکێک لە نموونە 

تازەکانیش درووستبوونی لیستی نەوەی نوێی 
شاسوار عەبدولواحید و لیستی هاوپەیمانی 

دکتۆر بەرهەمە، کە پێموایە هاوپەیمانی پێوە 
دیار نییە. لە راستیدا دکتۆر بەرهەم ئەحمەد 
سالح، کەسایەتیەکی ناودار و خۆشەویستە 
لەسەر ئاستی هەرێم و عێراق. لە ماوەی 

چەندین ساڵ ئەزموونی سیاسی هەمیشە بە 
جوانی کاری کردووە و گوتارەکانی بووەتە 

جێگەی سەرنجی خەڵک. لە ماوەی ٢ ساڵی 
سەرۆک وەزیرانی، کۆمەڵیک کاری باشی 
ئەنجام داوە کە دوای ئەو نەتواندرا بەردەوامی 

پێبدرێت. بۆ نموونە پرۆژەی تواناسازی. 

لیستە نوێیەکەی دکتۆر بەرهەم بە ناوی 
)هاوپەیمانی بۆ دیمکراسی و دادپەروەری( 
بێگوومان کاریگەرییەکی گەورەی دەبێت 

لەسەر دۆخی سیاسی هەرێم. چونکە خەڵک 
تا راددەیەک متمانەیان پێیەتی کە بتوانێ 

گۆڕانکارییەکی بەرچاو بکات و بژێوی ژیانی 
خەڵک باش بکات. بەاڵم من بەم جۆرە نایبینم. 

من متمانەم بەو لیستە نییە. هۆکارەکەشی 
پەیامە ڤیدیۆییەکەی دکتۆر بەرهەمە. من 

وەک تورکمانێک هیچ هەستێکم بۆ درووست 
نەبوو بەرامبەر بەو لیستە، چونکە ئەو لیستە 

جێگەی منی تێدانییە. من چاوەرێی شتی 
زیاترم دەکرد لەو بەڕێزە، بەاڵم پەیامەکەی 

وەک پەیامی سیاسەتمەدارەکانی ترە، بەڵکو لە 
روانگەی منەوە پەیامەکەی زۆر الوازتریشە. 
لە دۆخێکی وا هەستیاردا کە هەموو الیەنە 
سیاسیەکان باس لە دۆخ و مافی تورکمان 
دەکەن، دکتۆر بەرهەم هیچ ئاماژەیەکی بە 

تورکمان نەدا کە پێکهاتەیەکی ئەساسی 
ناوچەکەمانە. لە هەموو دەستەواژەکان ئاماژەی 
بە پێکهاتەی نەتەوەیی کوردەوای کرد، باسی 
لە پێکهاتە ئاینییەکان کرد بەاڵم بۆجارێکیش 

باسی تورکمانی نەکرد. بێگومان ئەوەش 
دەبێتە هۆی گلەیی کردنی نەتەوەی تورکمان 

و دوورکەوتنەوەی لەو لیستە. هەندێک 
لە الیەنگرانیشی بۆ داپۆشینی هەڵەکەی 
پاساوێک دەهێننەوە کە پاساوەکەش دەبێتە 

هۆی گلەیی تورکمان. پاساوەکەش ئەوەیە کە 
گوایە زاراوەی کوردەواری بە مەبەستی ئەوە 

بەکاردێنێت کە تورکمانیش هەر کوردە. 

بەهیوام ئەوە بیرکردنەوەی دکتۆر بەرهەم نەبێ 
بۆ ئەوەی رووبەڕووی گلەیی زیاتر نەبێتەوە. بەم 

هۆیەوە من وای نابینم نەتەوەی تورکمان متمانە بەم 
لیستە بکەن. بەاڵم گاریگەری بەورچاوی دەبێت 
لەسەر سیاسەتی هەرێم، بەو مەرجەی ئەو لیستە 
نەبێتە پاشکۆی یەکێتی نیشتمانی و هەمان ئەو 

هەاڵنەی یەکێتی دووبارە نەکاتەوە. چونکە ئەگەر 
دووبارە ببێتەوە ئەو لیستە یاخود حزبە تەمەنێکی 

درێژی نابێت وەک یەکێتی. یەکێتی توانای 
مانەوەی هەیە چونکە خاوان هێزی چەکداری 

و سەرمایەیە، بەاڵم حزبەکەی دکتۆر بەرهەم بە 
بچوکترین هەڵە مەترسی الوازبوونی هەیە.

عەلی عەنتەر

حیزبێکی تر

دوای یەکەم کۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەکانی 
هەرێمی کوردستانی عێراق و مەسعود بارزانی، 
سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەالحەددین، 

بۆ یەکەمین جار بەرواری ریفراندۆم وەکو 
٢٥ی ئەیلوول  دیاریکرا. 

بەو پێیەش لە کۆبوونەوەکەی  رۆژی 
٧_٦_٢٠١٧ کۆمیتەی گشتپرسی دیاریکرا  

و  یەکەم هەنگاو بۆ پرۆسەی ریفراندۆم لە 
هەرێمی کوردستانی عێراق و ناوچە کێشە 

لەسەرەکان هاوێژرا. 

دوای بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم لە بەرواری  
ئاماژەپێکراو، یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی 

بااڵی ریفراندۆم بە سەرۆکایەتی مەسعود 
بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە 

بەرواری  ٨_٧_٢٠١٧ ئەنجامدرا و ئامانجی 
کۆبوونەوەکەش بۆ ئامادەکاری کارەکانی 

ریفراندۆم بوو. یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی 
کۆبوونەوەکە ئەوەبوو کەوا بزوتنەوەی 

گۆڕان و کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان  بە 
پاساوی کارانەکردنەوەی پەرلەمان، بەشداری 

کۆبوونەوەکەیان نەکرد. دوای تەواوبوونی 
یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی بااڵی 

ریفراندۆم، شاندی ناوبراو لە ١٠_٧_٢٠١٧ 
یەکەم سەردانی بۆ واڵتی بەلجیکا ئەنجامدا 
و لەگەڵ پەرلەمانتارانی ئەوروپا و یەکێتی 
ئەوروپا بە مەبەستی گفتوگۆکردنی پرسی 

ریفراندۆم  و دانوستان  کۆبووەوە.

دوای هەوڵ و ئاگەدارکردنەوەیەکی زۆر، 
ڕۆژی پێنجشەممە ١٤_٩_٢٠١٧ مەسعود 

بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، 
پێشوازیی لە شاندێکی بااڵی هاوپەیمانان 
کرد کە پێکهاتبوو لە برێت مەکگۆرک، 

نوێنەری تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا و یان 
کۆبیچ، نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتیی 

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و دۆگالس 
سلێمان، باڵیۆزی ئەمەریکا لەعێراق و فرانک 
بەیکر، باڵیۆزی بریتانیا لە عێراق و شاندێکی 

یاوەریان. لە کۆبوونەوەکەدا شاندی بااڵی 
هاوپەیمانان لە بەرامبەر دواخستنی پرۆسەی 
ریفراندۆم  بەدیلێکیان پێشکەشی سەرۆکی 

هەرێمی کوردستانی عێراق کردبوو . 

تەنها ٣ رۆژ دوای ئەنجامدانی کۆبوونەوە 
لەگەڵ شاندێکی بااڵی هاوپەیمانان لە 

بەرواری ١٧_٩_٢٠١٧، ئەنجومەنی بااڵی 
ریفراندۆم بە بەژداری کۆمیسیۆنی بااڵی 
هەڵبژاردنەکان و راپرسی، دوای کۆبوونەوە 

بۆ مەبەستی تاوتوێکردنی بەدیلەکەی 
شاندی بااڵی هاوپەیمانان، راگەیەندراوێکیان 

باڵوکردەوە کە لە دوو بڕیار پێکهاتبوو.

بەپێی راگەیەندراوەکە،  بڕیاری یەکەم دەڵێت 
“لەبەر ئەوەی ئەو پێشنیارانەی تا ئێستا 

خراونەتەڕوو ئەو گرێنتییە پێویستانەی تێدا نییە 
کە جێی ڕەزامەندی و بڕوای گەلەکەمان بێت، 

بۆیە پڕۆسەی ڕیفراندۆم بەردەوام دەبێت”. 
بڕیاری دووەیش پێکهاتبوو لە “لەپێناو 

دەستەبەرکردنی مافی بڕیاردانی 
چارەنووسی گەلەکەمان، بە ڕووحیەتێکی 

بونیادنەرانەی بەرپرسانەوە درێژە بە پرۆسەی 
گفتوگۆ و دیالۆگ لەگەڵ هەموو الیەنە 
پەیوەندیدارەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 

دەدرێت”. 

بە پێی راگەیەندراوەکە، بەدیلی هاوپەیمانان 
رەتکرایەوە و بەهەمان ئاراستە لە کارەکانی 

ئەنجامدانی پرۆسەی ریفراندۆم درێژەپێدرایەوە. 

هەر لەناو  باس و خواستەکانی ریفراندۆم، 
کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن و راپرسی لە 
کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا  چەند داتا و 

زانیاری سەبارەت بە ریفراندۆم و دەنگدەران 
باڵوکردەوە. 

شێروان زرار، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی بااڵی 
هەڵبژاردن و راپرسی رایگەیاند کەوا  ٦٥ 

هەزار ناوی مردوو لە تۆماری دەنگدەران هەیە 
و کارێکی جددی لەسەر ئەم بابەتە دەکرێت. 

لە بەردەوامی کۆنفرانسەکەدا  جەختی لە 
ئامادەبوونی کۆمیسیۆن بۆ ریفراندۆم کردەوە 

و گوتی “٦٥ دەزگای راگەیاندنی نێودەوڵەتی 
و ٦ چاودێری نێودەوڵەتی ناوی خۆیان 

تۆمارکردووە.

سەرەرای بوونی چەندین ئاگادارکردنەوەی 
نێودەوڵەتی، پرۆسەی ریفراندۆم بەردەوامی 

بەخۆوە بینی و  یەکەم دەنگی ئەلیکترۆنی بۆ 
ریفراندۆم بەهۆی بوونی جیاوازی کاتژمێر لە 

چین بەجێگەیەندرا.

دواتر لە بەرواری٢٥_٩_ ٢٠١٧، پرۆسەی 
ریفراندۆم  کاتژمێر ٨ی بەیانی دەستیپێکرد 
و سندوقی دەنگدان لە شارەکانی )هەولێر، 

سولەیمانی، دهۆک،کەرکوک، دوزخورماتوو، 
خانەقین، جەلەوال، قەرەتەپە، شەنگال، مەخمور، 

تلکێف، حەمادیە، شێخان، زومار، رابیعە، 
نەمرود و بەرتەاڵ( دانران. بەپێی زانیارییەکان، 
رۆژی  ٢٥ی ئەیلوول بە تێکرایی ١٢ هەزار 
سندوق دەنگدان دەستیپێکرد. ٧ هەزار سندوق 
لە نێو ئیدارەی هەرێمی کوردستان و ٥ هەزار 
سندوق لە ناوچە کێشە لەسەرەکان بۆ دەنگدان 

دانرا. 

پاش تەواوبوونی پرۆسەی دەنگدان بۆ 
ریفراندۆم، کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن و 

راپرسی لە بەرواری ٢٧_٩_٢٠١٧ ئەنجامی 
فەرمی راگەیەندرا و رێژەی دەنگی بەڵێ لە 

پرۆسەی ڕیفراندۆمدا ٩٢.٧٣ ٪ بووە و رێژەی 
نەخێریش وەکو ٧.٢٪  راگەیەندرا. 

هەر بەپێی راگەیەندراوەکە، ژمارە ى دە نگدە ران 
به  گشتى: ٤ مليۆن و ٥٨١ هه زار و ٢٥٥ 

دە نگدە ر بووە.

ژمارە ى بەشداربووان به  گشتى: ٣ مليۆن و 
٣٠٥ هه زار و ٩٢٥ ده نگدە ر بووە كه  دە كاته  

.٪٧٢.١٦

ژمارە ى دە نگى به ڵێ: ٢ مليۆن و ٨٦١ هه زار و 
٤٧١ كه  دە كاته  ٩٢.٧٣٪.

ژمارەى دە نگى نه خێر: ٢٢٤ هه زار و ٤٦٨ 
دە نگه  دە كاته  ٧.٢٧٪. 

                                       
 

                                              راپۆرت: زیا عوزێری

ئەزموونی ریفراندۆم !
دووشەممە 9 تشرینی یەکەم  ٢٠١٧



٥ئاژانسی میدیایی توركمان

د. سۆران صالح الدین شكر
ریفراندۆمی سەربەخۆیی لە هەرێمی كوردستان 

لەژێر نارەزایی و فشاری ناوچەیی و نیودەولەتی 
هاتە ئەنجامدان. هەلسەنگاندنێكی راست و 

درووستی رەنگدانەوەكانی ریفراندۆم پێویستی 
بە دراسات وشیكردنەوەی هەڵوێستی فاكتەرە 

نێوخۆییەكان لە سەروشیان هەڵوێستی پێكهاتەی 
توركمانە لە كەركوك وفاكتەر رەنگدانەوەی 

ناوخۆیی و دەرەكییەكانی ریفراندومە ناوچەیی 
و نیودەولەتیەكان وەك توركیا وئێران و واڵتە 
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا. بەاڵم پێش ئەوەی 

بچینە سەر ئەم باسە، بە باشی دەزانم بە كورتی 
باس لە سوود و زیانەكانی ریفراندوم بكەین لە 

روانگەی بەرژەوەندییەكانی هەرێمی كوردستان. 
لە راستیدا ئاستی كاردانەوەی ریفراندۆم بەندە 

بە هەڵوێستی سەركردایەتی كورد بە راگەیاندنی 
بریاری سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان دوای 
ئەنجامدانی. لەبەر ئەوەی ئەم پرۆسەیە بۆ ئەم 

مەبەستە بەڕێوەچوو. بە پێچەوانەوە واتە لە كاتی 
بڕیارنەدان لەسەر سەربەخۆیی، ریفراندۆم مانای 

راستەقینەی خۆی لە دەست دەدات. بەپێی 
گوتەكانی بەرێز سەرۆكی حكومەت نیچیرڤان 

بارزانی لە رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆمدا، 
ئامانجی سەرەكی ریفراندۆم تەنها خستنە رووی 

رای خەلكی كوردستان لەبارەی سەربەخۆییە، بەبێ 
ئەوەی هیچ نییەتێك لە ئارادا بێ بۆ راگەیاندنی 

سەربەخۆیی و یاخود دیاریكردنی سنوورەكانی 
هەرێمی كوردستان. پاڵپشت بەو پەیامە لە رووی 

پراكتیكییەوە ریفراندۆم تەنها سەرنجراكێشانی رای 
گشتی كۆمەڵگای نیودەوڵەتیە لە بارەی ئارەزووی 
راگەیاندنی سەربەخۆیی هەرێمی لە وادەیەكی مام 
ناوەندیدا. جگە لەمەش ئەم پرۆسەیە وەك پێوانیە 

یەكیش لەبەر چاو دەگیرێت بۆ زانینی هەڵوێستی 
واڵتان و رەنگدانەوەی سیاسی و دیبلۆماسییەكان 

وئابورییەكانی راگەیاندنی سەربەخۆیی.

رەنگدانەوەی پرۆسەی ریفراندۆم لەسەر سیاسەتی 
ناوخۆی هەرێم پەیوەستە بە هەڵوێستی عێراقی و 
توركیا و ئیران. گەر ئەم واڵتانە بڕیاری جددی 

وەربگرن بە مەبەستی سزادانی هەرێم، ئەوە دەبێتە 
مایەی بەهێزبوونی ئەو الیەنە سیاسیانەی هەرێم 

كە لە دژی ئەنجامدانی ئەم پرۆسەیە بوون، بە 
تایبەتی لەكاتی بەكارخستنی ئەم بڕیارانە و 

زیانگەیاندن بە دەسكەوتەكانی هەرێم و یاخود زیاتر 
بارقورسكردنی ژیانی هاوواڵتیان. بە پێچەوانە گەر 
واڵتە ئاماژەپێكراوەكان هەڵوێستێكی كاتی دوور لە 

جدییەت بنوێنن، ئەوە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی باری 
سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان و سەرۆك 

بارزانی دەبێتە تاكە سەركردەی كوردی بێ ڕكابەر 
لە هەرچوار پارچەی كوردستاندا.

بۆیە هەلوێستی ئەم واڵتانە لەم بارەیەوە زۆر 
گرنكە. لەراستیدا عێراق پاڵپشت بە دەستوور 

و بنەما نێودەوڵەتییەكان دەتوانێ چەندین بڕیار 
و رێوشوێنی سەربازی وسیاسی و ئابووری 

بگرێتەبەر. بەردەوامبوونی شەڕی داعش بۆ ماوەی 
زیاتر لە سێ ساڵ بووە هۆی زیادكردنی ئەزموون و 
هێزی شەركردنی سوپا و هێزە ئەمنییەكانی عێراق. 
جگە لەوەش سەركەوتنەكانی عێراق لە شەری دژبە 

رێكخراوی تیرۆریستی داعش بووە هۆكارێكی 
سەرەكی بەهێز بوونی پێگەی سەرۆك وەزیران 

حەیدەر عەبادی. واتە عێراقی ئێستا زۆر جیاوازە 
لەگەڵ عێراقی پێش ٢٠١٣ و لە توانایدایە بڕیاری 
سیاسی وئابووری خۆی بچەسپێنێ لە سەر هەرێم. 
سەبارەت بە دەستپێشخەری سەربازی پێویستە ئەوە 
لە بەرچاو بگیرێت، هێزی پێشمەرگەی هەرێمی 
كوردستانیش لە ماوەی شەڕ لەگەڵ رێكخراوی 

داعشدا، ئامادەكرا لە الیەن واڵتانی رۆژئاوا 
وە بەتایبەتی ئەمەریكا و ئەلمانیا بە نوێترین 

چەك و كەلوپەلی سەربازی بە شێوەیەك بەهێز 
بوونی پێشمەرگە وا دەكات عێراق دووربكەوێ 

لە بەكارهێنانی بژاردەی سەربازی دژی هەرێمی 
كورستان. شایەنی باسە عێراق بیری لە بژاردەی 

سەربازی بكردبایە ئەوە لە رۆژی ٩/٢٥ واتە 
رۆژی ئەنجامدانی ریفراندوم بە تایبەتی لە ناوچە 
كێشەلەسەرەكان دەیخستە بەرنامەی ستراتیژیەكانی 

بەرەنكاربونەوەی پرۆسەی ریفراندۆم.
لە روانگەی واڵتی ئێرانەوە سەیری ئەم پێشهاتە 

سیاسیە گرنگە بكەین بۆمان دەردەكەوێت كە 
بژاردەی سەربازی ئەم واڵتە دژ بە هەرێم جێگای 
باس نییە. لەبەر ئەوەی هێرشكردنی ئێران بۆ سەر 
هەرێم ئەگەر و مەترسی روبەڕووبونەوەی لەگەڵ 
ویالیەتە یەگكرتوەكانی ئەمەریكا پێکدەهێنێت. 
پێم وایە ئێران بە تایبەتی لە كاتی سەرۆكایەتی 

دۆنالد ترامپدا دوورە لە خواستی رووبەڕوبوونەوەی 
سەربازی لەگەڵ ئەم واڵتە. لە سەرەتاكانی سااڵنی 

١٩٩٠ پەیوەندییە ئابورییەكانی هەرێم و ئێران 
هیچ كات نەگەیشتۆتە ئاستێكی ستراتیجی بەرز 

بەشێوەیەك بتوانێ ئەم بژاردەیە وەك كارتێكی فشار 
لەسەر هەرێمی كوردستان بەكاربهێنێت.

پەیوەندیەكانی هەرێم و واڵتی توركیا بە تایبەتی لە 
چەند ساڵی رابردوودا بە بەردەوام لە گەشەكردندایە. 

بە تایبەتی رێكکەوتنە دووقۆلییەكانی هەرێم و 
توركیا لە بواری وەبەرهێنانی كەرتی نەوت و گاز 

و هەناردەكردنی بەرەو ئەوروپا و واڵتانی جیهان 
لە رێگەی توركیاوە بووە هۆی دروستكردنی 

ژێرخانی ئابووری سەربەخۆی هەرێم بە جیا لە 
ئابووری عێراقدا. بۆیە دەتوانین بلێین پەیوەندیەكانی 
هەرێمی و توركیا لە ئاستێكی بەرزی ستراتیژیدایە 

بە شێوەك هەڵوێستی توركیا لە بارەی راگرتنی 
پەیوەندییەكانی لەگەڵ هەرێم كاریگەر دەبن لە سەر 
ئابووری هەرێم و رەنگدانەوەی لەسەر بوارە سیاسیە 

ناوخۆییەكاندا.

بۆیە هەڵوێستی توركیا لەم باریەوە زۆر گرنكە. 
پێش ئەنجامدانی ریفراندۆم، بەرپرسانی ئەم 

واڵتە بە توندی دژی ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە 
وەستان و جەختیان لەسەر پێویستی پێداچوونەوە 
بەم بریارە وكار پێ نەكردنی کرد. ئەنجامدانی 
ریفراندۆم سەرەرای ئەو هەموو جەختكردنە بووە 

هۆی ناڕەزایەتی توندی توركیا وبەتایبەتیش 
سەرۆك كۆمار رەجب تەیب ئەردوگان. بۆیە 

دوای ئەنجامدانی ریفراندۆم هەرەشەی راگرتنی 
پەیوەندییە ستراتیژیەكانی لە گەل هەرێم زۆر بە 
شێوەیەكی توند هاتە كایەوە. لە ئێستادا پرسیار 
ئەوەیە ئایە توركیا جددیە لە جێبەجێكردنی ئەم 

بریارانە و یاخود نا؟ پێش وەاڵمدانەوەی ئەم 
پرسیارە، پێویستە ئەوە بزانین پەیوەندییەكانی 

توركیا لەگەڵ هەرێمی كوردستان لە سەر بنەمای 
بەرژەوەندی دوو الیەنە درووستكراون، بۆیە 

جێبەجێكردنی هەر بڕیارێك لەم بارەیەوە زیانی 
بەتەنها بۆ هەرێم نابێ، بەڵكو لە هەمان كاتدا 

زیانی بۆ خودی ئەم واڵتەش پێكدەهێنێت.

لە كاتی داخستنی سنوور، بێگومان هەرێم بیر لە 
دۆزینەوەی ئەلتەرناتیفی بازرگانی نوێ دەكاتەوە، 

بەتایبەتی لە بواری هەناردەكردنی نەوت. لێردا 
دەتوانین بیر لە دوو ئالتەرناتیفی هەرێم بكەین، كە 

هەردووكیشیان دەبنە جێگای دڵەراوكێی توركیا. 
یەكەمیان هەناردەكردنی نەوەتی هەرێم بۆ واڵتانی 

جیهان لە رێگای مینای حەیفای ئیسرائیلی. 
دووەمیشیان كە لە رووی پراكتیكەوە جیگای 
باسە، هەناردەكردنی نەوتی هەرێم لە رێگای 

كوردستانی رۆژئاوا دوای كردنەوەی كۆریدۆرێك 
بەرەو كەنارەكانی دەریای سپی ناوەڕاست. لە 

راستیدا ئەم بژاردەیە ئەنجامی مەترسیداری دەبێت 
لەسەر ئاسایشی نەتەوەی توركیا چونكە پرۆژەیەك 
لەم جۆرە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی پێگەی ئابووری 

كانتۆنە كوردییەكان لە باكووری سوریا، جگە لە 
بەهێزكردنی پەیوەندیەكانی هەرێمی كوردستان 

لەگەڵ ئەم كانتۆنە كوردییانە، بە شێوەێك 
هەوڵەكانی درووستكردنی دەوڵەتی سەربەخۆی 
كوردی سنوورەكانی عێراق بەرەو سنوورەكانی 

سوریا و توركیا و ئێران تێپەردەكات و ئەگەری 
درووستبوونی دەوڵەتی كوردستانی گەورەی 

فیدراڵی، یاخود كۆنفیدراڵی دێتە ئاراوە. گشت 
ئەمانە دەبنە هاندەر بۆ ئەوەی توركیا ئاراستەی 

خۆی بگۆرێت بۆ هەڵوێستێكی نەرم و گونجاوتر.

لێرەدا بیگومان گرنكترینیان هەڵوێستی والیەتە 
یەكگرتوەكانی ئەمەریكایە كە پێویستە هەلەوەستەی 

لەسەر بكرێت. هەرچەندە ئەمەریكا لەزاری 
چەندین بەرپرسانی بااڵدا ناڕەزایی توندی خویان 
دەربری دژ بە ریفراندۆم، لە راستیدا پێموایە ئەمە 
هەڵوێستی راستەقینەی ئەم واڵتە دیاری ناكات. 
چونكە بێ رەزامەندی ئەو واڵتە مومكین نییە 
رووداوێكی سیاسی هەستیار لەم جۆرە ئەنجام 

بدرێت. بێ گومان لە كاتی سووربوونی ئەمەریكا 
لە توانایدا بوو فشار بخاتە سەر هەرێم بە مەبەستی 

راگرتن و دواخستنی پرۆسەكە، جەنابی سەرۆك 
بارزانیش سیاسەتمدارێكی بە ئەزموونە و پێم وانییە 

ریسكێكی لەم جۆرە نەگرێتە بەرچاو و سەرەرای 
ناڕەزایی دۆستێكی ستراتیجی پرۆسەیەكی لەم 

جۆرە ئەنجام بدات. پێویستە ئەمەش لەبیر نەكەین 
هەڵوێستی عێراق و توركیا و ئێران بەندە بە 

ئاراستە و بۆچوونەكانی ئەمەریكا. هەر چەندە 
“نییەتی شاراوەی” ئەمریكا لەم بارەیەوە روون نییە، 

لەگەڵ ئەوشدا پێشبینی ناكرێت دەرگای خۆی 
بە تەواوی داخات لە رووی هەرێمێك نزیكەی 

٢٥ ساڵە بە هەموو جۆر و شێوەیەك و لە گشت 
ئاست و بوارەكان پشتگیری كردووە. بۆیە گشت 

ئەم ئاراستانە دووپاتدەكەنەوە كە ئەگەر هەیە هەرێم 
تەنها رووبەڕووی هەندێك رێكاری سیاسی و 

دیبلۆماسی وئابووری كاتی ببێت.
خالێكی تر كە پێویستە هەڵوەستە لەسەری 

بكرێت تایبەتە بە كەركوك و پێكهاتەی توركمان. 
پێشهاتەكان ئەوە دەسەلمێنن كە سەربەخۆبوونی 
هەرێمی كوردستان بەندە بە چارەسەر كردنی 

كیشەكانی كەركوك و لەسەرووشیان چاكردنی 
پەیوەندییەكانی كورد و توركمانە لەم ناوچەیەدا. 

بایكۆتكردنی پرۆسەی ریفراندوم لەالیەن بەشێكی 
گرنگی توركمان لە كەركوك ئاسەواری سلبی 
هەبوو لەسەر سارد و سری بەرێوەچوونی ئەم 

پرۆسەیە لەم ناوچەیەدا. ئومێد دەكەم سەركردایەتی 
سیاسی كورد تێبینی ئەم دۆخەی كردبێ و 

هەوڵی جددی بدات بەمەستی دۆزینەوەی رێگا 
چارەی راستەقینە وگونجاو بۆ چارەسەر كردنی لە 
رێگای دەست پێكردنی گفتوگۆ لەگەڵ نوێنەرانی 

راستەقینەی ئەم شارە و بەهەند وەرگرتنی 
داواكارییەكانیان.

لە الیەكی دیكە پێویستە لە سەر سەركردایەتی 
سیاسی توركمان خوێندنەوەی باش بۆ ئەم پێشهاتە 

سیاسیە گرنكە بكەن. هەوڵەكانی سەربەخۆیی 
هەرێمی كوردستان لە ساڵی ١٩٩٠ وە بەردەوامە، 

دوای شەری رێكخراوی داعش گشت ناوچە 
كێشە لە سەرەكان بە كەركوكیشەوە كەوتە ژێر 
سنووری سیاسی فیعلی هەرێمی كوردستان و 
ئەگەری گەرانەوی بۆ كۆنترۆڵی حكومەتی 

عێراقی ئەستەمە. بۆیە پێویستە گشت هەوڵەكان 
چڕتر بكرێت بۆ دۆزینەوەی زەمینەیەك گفتوگۆ 
و لەیەک تێگەیشتنی گونجاو لەگەڵ دەسەاڵتی 

سیاسی هەرێمی كوردستان، بە شێوەیەك ئامانجەكان 
و داواكارییەكانی هەردوو ال بێتە دی.

              

 رەنگدانەوەی ناوخۆیی و
دەرەكییەكانی ریفراندۆم

دووشەممە 9 تشرینی یەکەم  ٢٠١٧

حەویجە ئازادکرا دوابەدوا ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکان دژ 
بە رێکخراوی تیرۆریستی داعش، قەزای 

حەویجەی سەر بە شاری کەرکوک بە تەواوی 
ئازادکرا.  

فەریق روکن عەبدولئەمیر یارەڵاڵ، فەرماندەی 
ئۆپەراسیۆنەکانی قەزای حەویجە لە 

راگەیەندراوێکی نووسراودا گوتی “ناوەندی 
قەزای حەویجە بە تەواوی لەدەست داعش 

رزگارکرا”. 

سوپای عێراق، پۆلیسی فیدراڵی، حەشدی 
شەعبی و هێزەکانی تایبەت لە ٤ی ئۆکتۆبەر 

ناوەندی قەزاکەیان ئازادکرد. 

پێشتر حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی عێراق 
لە ٢١ی ئەیلوول لە راگەیەندراوێکدا یەکەم 
هەنگاوی ئازادکردنەوەی قەزای حەویجەی 
راگەیاندبوو، دواتر هەنگاوی دووەم لە ٢٩ی 

ئەیلوول لەالیەن ناوبراو دەستپێکرا. 

بەهەمان شێوە لە ٢١ی ئەیلوول سوپای عێراق 
١١ گوندی لەژێر رکێفی داعش رزگارکردبوو. 

لەوکاتەدا عەبدولئەمیر یارەڵاڵ، لە 
راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بە رزگارکرانی ١١ 

گوند کرد و رایگەیاندبوو کەوا لەگەڵ یەکەی 
تایبەتی و حەشدی شەعبی، ١١ گوندی 
چواردەورەی قەزای حەویجە رزگارکراوە. 

لەگەڵ دەستپێکردنەوەی ئۆپەراسیۆنەکە، بە 
رێژەیەکی زۆر لە خەڵکی ناوچەکە کۆچیان 
کرد و بە پێی دوا ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی 
کۆچ و کۆچبەرانی کەرکوک، لە ماوەی 

٢٤ کاتژمێر ٣ هەزار و ٥٠٠ کەس بەرەو 
ناوچە ئارامەکانی کەرکوک کۆچیان 

کردووە. 

جێنس الرک، جێبەجێکاری کاروباری مرۆیی 
لە نەتەوە یەکگرتووەکان لە راگەیەندراوێکدا  

باس لە ئاماری کۆچی قەزاکە دەکات و 
رادەگەیەنێت کەوا لە سەرەتای دەستپێکردنی 

ئۆپەراسیۆنی حەویجە، ١٢ هەزار و ٥٠٠ 
خەڵکی سیڤیل لە ناوچەکە رایانکردووە. 

هێزی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دژ بە داعش 
بە رابەرایەتی ئەمریکا، رادەگەیەنێت کەوا لە 

میانەی کۆنترۆڵکردنەوەی شارەکە، هەزار 
چەکداری داعش خۆیان رادەستکردووەتەوە.

قەزای حەویجە یەکێکە لە شارەکانی عێراق 
و ٢٤٠کیلۆمەتر لە باکووری شاری بەغدایە 

و لە رۆژئاوای کەرکوکە. لەساڵی ٢٠١٤ 
لەالیەن رێکخراوی تیرۆریستی داعش دەستی 

بەسەرداگیرابوو. 



٦ئاژانسی میدیایی توركمان

هەرێمی کەتەلۆنیا دەکەوێتە واڵتی ئیسپانی 
لە نیمچە دوورکەی ئیبەر. وێڕای بە نایاسایی 

داندرانی ریفراندۆمەکەیان، تا کۆتایی 
پێداگیریان کرد و لە یەکی تشرینی یەکەم 

ریفراندۆمیان ئەنجامدا.

کاتی دەستپێکردنی ریفراندۆمەکە بە 
کاتژمێری ناوخۆیی ٩:٠٠ ی بەیانی دیاری 

کرا، بەاڵم وەزارەتی ناوخۆی ئیسپانیا رایگەیاند 
کە دەستیان بەسەر پسوولە و سندوقەکانی 

دەنگدان گرتووە.

ئەنریک میڵۆ، پارێزگاری حکومەتی 
ئیسپانیا لە کەتەلۆنیا باسی لەوەکرد کە 

دەست تێوەردانیان لە ریفراندۆمی کەتەلۆنیا 
لە ناچاری بووە و کارێک بووە کە 

نەیانویستووە ئەنجامی بدەن.

پۆلیس و جەندرمەی ئیسپانی، ناوەندەکانی 
دەنگدانیان دەستبەسەر کرد. لە کاتی 
دەست تێوەردانی پۆلیسەکان، بە سەدان 

کەس بریندار بوون. میڵۆ، لە کۆنگرەی 
رۆژنامەوانیدا گوتی “هیچ شتێکمان 

بەرامبەر بە کەتەلۆنیەکان نەکردووە. ئەم 
ریفراندۆمە یاسایی نەبوو بۆیە دەستمان 

بەسەر سندوقەکان و پسوولەکانی دەنگداندا 
گرت. ناچاربووین ئەوشتانە بکەین کە 

نەماندەویست رووبدات”.

بۆریس جۆنسن، وەزیری دەرەوەی 
شانیشینی یەکگرتوو لە نامەیەکدا گوتی 

“ریفراندۆمی کەتەلۆنیا پرسی ناوخۆیی 
حکومەت و خەڵکی ئیسپانیایە. رێزگرتن 

لە دەستووری ئیسپانیا و رەچاوکردنی 
سەروەری یاسا گرنگە”.

پویگدێمۆنت، سەرۆکی کەتەلۆنیا دوای 
ریفراندۆمی سەربەخۆیی کەتەلۆنیا لە 
کۆشکی سەرۆکایەتی لە بارسێلۆنا 

گوتارێکی پێشکەش کرد. لە گوتارەکەدا 
گوتی “ئەگەر دەنگی )بەڵی( سەرکەوێت 

ئەو هەنگاوانەی کە لە پەرلەمانی 
کەتەلۆنیا دیاری کراوە جێبەجێ دەکرێت، 
هەوڵ و کۆششی سەربەخۆییمان بردەوە”.

جۆردی توروڵ، گوتەبێژی هەرێمی 
کەتەلۆنیای فیدراڵی و ئۆریۆل جانکوێرەس، 
جیگری سەرۆک و رائول رۆمێڤا، وەزیری 
دەرەوەی هەرێمی کەتەلۆنیا لە کۆنگرەی 
رۆژنامەوانی کە لە بارسێلۆنا سازکرابوو، 

ئەنجامەکانی ریفراندۆمی راگەیاند. 
ریفراندۆمەکە بە ئەنجامی سەدا ٩٠،٩ )٢ 

ملیۆن و ٢٠ هەزار و ١٤٤( دەنگی بەلێ-ی 
دەنگدەران، سەدا ٧،٨٧ )١٧٦ هەزار و ٥٦٥( 

دەنگی نەخێر، سەدا ٢،٠٣ )٤٥ هەزار و ٥٨٦( 
دەنگی بەتاڵ و سەدا ٠،٨٩ )٢٠ هەزار و 
١٢٩( دەنگی پوچەڵکراو کۆتایی هات.

دوای ریفراندۆمەکە، یەکێتی ئەوروپا 
هەنگاوەکە بەپێی دەستووری ئیسپانیا بە 

نایاسایی لەقەڵەمدا. 
سیگمار گابریل، وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا 

جەختی کردەوە کە دەبێت الیەنەکان گفتوگۆ 
بکەن بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی بەردەوام و 
ئاماژەی بەوەشدا کە پێویستە لە چوارچێوەی 

دەستووری ئیسپانیا بجوڵێنەوە.

پەرلەمانی هەرێمی کەتەلۆنیا، یاسای 
ریفراندۆمی سەربەخۆیی لە ٧ی ئەیلوول 

ئامادەکرد.

ماریانۆ راژۆی، سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا 
گوتی “بۆ رێگریکردن لەم ریفراندۆمە، هیچ 

هەڵبژاردەیەک پشتگوێ ناخەم. هەر چیم 
لەدەست بێ ئەنجامی دەدەم”. راژۆی، 

ئاماژەی بەوەشکرد کە ئەو دیمەنانە لە ٩ 
تشرینی دووەمی ٢٠١٤ بینران، لە ١ تشرینی 

یەکەم نابینرێن. 

دادگای دەستووری ئیسپانیا، لە ١٢ی ئەیلوول 
رایگەیاند کە یاسای سەربەخۆیی کەتەلۆنیا 

هەڵپەسێردرا.

جەندرمەی ئیسپانیا، بەر لە ریفراندۆم بۆ 
رێگریکردن لە ریفراندۆمی سەربەخۆیی، 

دەستی بە ئۆپەراسیۆن کرد. لە چوارچێوەی 
ئۆپەراسیۆنەکەدا دەستی بەسەر ٢،٥ ملیۆن 

پسوولەی دەنگدان و ٤ ملیۆن زەرفی پسوولەی 
دەنگدان گرت.

بارگرژی ریفراندۆم لە کەتەلۆنیا
دووشەممە 9 تشرینی یەکەم  ٢٠١٧
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بۆچی تا ئێستا پرۆژەی دامەزراندنی ئەکادیمیای تورکمانی پشتگوێ خراوە؟

پرۆفیسۆر دکتۆر موحسین محەمەد حوسێن، مێژووناس 
و ئەندامی ئەکادیمیایی کوردی دەربارەی دامەزراندنی 

ئەکادیمیای تورکمانی دەڵێت “کاتی خۆی یاساکە دەرچوو 
چەند دانەیەک لە بڕیارەکە کۆپیم کرد و داومەتە هەندێک لە 

بەرپرسی تورکمان، بەاڵم بەداخەوە بەدواداچوونی بۆ نەکرا”.

دەربارەی شێوەزارەکانی تورکمانی و خزمەتکردنی ئەکادیمیا 
بۆ زمانەوانی تورکمانی، دکتۆر موحسین دەڵێت “تورکمان 

زمانێکی هاوبەشی هەیە لە نووسین، شێوازی نووسینی التینی 
لە نووسراوەکاندا بەکاردەهێنن و بە زمانی تورکی نوێ دەنووسن. 

بەاڵم لە کوردیدا زمانی هاوبەش نیە، لە بادینان شێوەزاری 
بادینی لە هەولێر و سلێمانی شێوەزاری سۆرانی بەکاردێت. 

ئەکادیمیای تورکمانی دەتوانێت گرنگی بە شێوەزارەکان بدات”.

لە ژمارەی نوێی هەفتەنامەی تەبا، پرۆفیسۆر دکتۆر موحسین 
محەمەد حوسێن، مێژووناس و ئەندامی ئەکادیمیایی کوردی، 

وەاڵمی پرسیارەکانمانی دایەوە. 

گەر بتوانیت پێناسەیەکی زاراوەی ئەکادیمیامان بۆ بکەیت، ئایا 
ئەکادیمیا چییە؟

لە راستیدا کاری ئەکادیمیا لە یاسا دیاریکراوە کە کێ بە 
کارەکە هەڵبستێت، کام پسپۆری تێدابێت و بە چ جۆرێک 

دابمەزرێت. هەر نەتەوەیەک، کەلتوور و زمانی هەبێت و بتوانێ 
خۆی پێناسە بکات و بتوانێت کتێب بنووسێت و توێژینەوە 

بکات و بەشداری لە پانێل و سیمینارەکان بکات، مافی هەیە 
ئەکادیمیای هەبێت. لە سەردەمی رژێمی سەددامیش بوونی 
هەبووە. لە ساڵی ١٩٤٠ کۆکراوی زانستی عێراق هەبوو لە 

بەغدا. دوای ١١ی ئازار، کۆڕی زانستی کوردی دامەزرا کە 
من تێیدا بەشدار بووم و لە لێژنەی مێژوو و لە گۆڤار ئەندام 

بووم، ئەم کۆڕەش لە بەغدا بوو. پاشان ناوی گۆڕا بۆ دەستەی 
کوردی. دواتر شەوی ٣ی تشرینی دووەمی ساڵی ١٩٩٤ لە 

بەغدا رامکرد و گەیشتمە مووسڵ، پاشان هاتم بۆ هەولێر. ناوی 
ئەکادیمیا هەر مابوو، دواتر لە ساڵی ٢٠٠٧ یاسایەک دەرچوو 
و بەناوی ئەکادیمیای کوردی و تورکمانی و سریانی گۆڕدرا. 

لەو کاتەدا شەفیق قەزاز، سەرۆکی ئەکادیمیا بوو. دواتر لە 
ئەکادیمیا جیابۆوە و گەڕایەوە سیاسەت و کاریگەری هەبوو 

لەسەر گۆڕانکارییەکان. لە هەمان کاتدا بڕیاری ئەکادیمیای 
تورکمانیش دەرچوو. لەگەڵ زمانی سریانی. ئەوان دەستیان 

پێکرد منیش چەند دانەیەک لە بڕیارەکە کۆپیم کرد و داومەتە 
هەندێک لە بەرپرسەکانی تورکمان، بەداخەوە کەم بەرپرسی 
تورکمان دەناسم، بەاڵم ئەوە هەڵەی ئەوانە نەک من. رێزیشم 

هەیە بۆیان. لێرە کۆمەڵێک هەن کە لە سیاسەت کار دەکەن. 
ئەوان پەیوەندیان هەیە لەگەڵ حکومەتی هەرێم، پێیانم گووت 
ئەوە هەوڵێکە بۆ ئێوە ئەوەتان بۆ دەمێنێتەوە. کار بکەن ئەوە 

بڕیار دەرچووە ئەکادیمیای زمانی تورکمانی لێرە دابمەزرێ. 
گووتیان “زۆر سوپاس شتێکی زۆر باشە”. بە خواستێکی زۆرەوە 

وەریانگرت.

واتە بەرپرسەکانی تورکمان هەوڵیان نەداوە بۆ دامەزراندنی 
ئەکادیمایی تورکمانی؟

بەڵی، چوار بەرپرسی تورکمان ئیمزایان لەسەرکرد. 
ئەوانیش)خوالێخۆشبوو وەزیری هەرێم عەبدوڵەتیف بەندەرئۆغلو، 

وەزیری پیشەسازی و بازرگانی ویداد خورشید ئەرسەالن، 
پەرلەمانتاری هەرێم ئەسعەد شاکر ئەربیل، پەرلەمانتار سیهام 

ئەنوەر وەلی(بوون. پرۆژە یاساکەیان واژۆکرد و یاساکە لە 
پەرلەمان دەرچووە. ئەمە هەنگاوێکی گرنگە و پاشان دەتوانیت 

کارەکان بەرەو پێش ببەیت، نەک تەنها کار لەسەر زمانی 
تورکمانی بکەیت. زمان گرنگی خۆی هەیە، بۆیە کۆڕەکان 

هەموو بە ناوی زمانەکانە بۆ نموونە کۆڕی زمانی عەرەبی لە 
قاهیرە-شام. گرنگی ئەکادیمیا تەنها بۆ زمان نییە، کاتێک 
گۆڤارێک دەردەکرێت، هەموو توێژینەوە و نووسینەکان لەسەر 

زمان نییە، بەڵکو بەشی کەلتوور و سیاسەت و ئەدەبیشی تێدایە. 
پەیوەندیەکانی من سنووردارن، بەاڵم هاوڕێم هەیە کە لە کۆنەوە 

دەیناسم. کۆپیەکی پرۆژە یاساکەم دا بە نازم سایغ و روژدی 
بەقاڵ بۆ ئەوەی بیدا بە ویداد خورشید ئەرسەالنی خەزووری، 

کۆپییەکیشم دا بە دکتۆر حازم بورهان، سەرۆکی بەشی زمانی 
تورکی. هەموو بە حەماسەوە وەریانگرت، بەاڵم هیچیان نەکرد. 
نامەوێ بڵێم هۆکارێکی هەیە چونکە رەنگە هۆکارێکی هەبێت 

بەاڵم من نەزانم. پێیانم گووت ئەوە قازانجی دەبێت بۆ ئێوە و 
زیانی نابێت. بەرپرسانی تورکمان پێویستە بڵێن حکومەت و 
پەرلەمان گرنگی بە ئێمە داوە بۆ کار نەکەین بۆ سوود لەم 
دەرفەتە وەرنەگرین. بەاڵم کاریان بۆ نەکرد. بۆچی؟ نازانم. 

لەئێستادا ئەرکی ئەنجامدانی ئەو کارە لەسەر کێیە؟

پێویستە ئەو هەنگاوانە بنێن. پێنج نوێنەر هەیە بەناوی تورکمان 
لە پەرلەمان. هەتا بە جەودەت نەجارم گووت. جەودەت نەجار، 

گوتی وادەکەم لەگەڵ عەبدولسەالم بەرواری دابنیشی و کارەکە 
ئەنجام بدەین، بەاڵم تا ئێستا وەاڵمی نەبوو. ئەمە کارکردنی 
دەوێ و دەبێت بە پەرۆش مەمەڵە لەگەڵ ئەم کارە بکرێت. 
چونکە سەرکردایەتی کورد ئاگای لێ نییە، ئەوان  دەڵێن 

ئێمە ئەکادیمیای کوردیمان هەیە. ئەگەر ئەوانیش دەیانەوێ 
کاریان بۆ بکرێت با بجوڵێن. وەکو گوتم، الیەنی تورکمان 

کەمتەرخەمن لە ئەنجامدانی ئەم کارە. بەتایبەتی ئەو پێنج 
نوێنەرەی تورکمان کە لە پەرلەمانی هەرێمن. ئەگەر خۆیان بە 
سیاسی نازانن ئەوە شتێکی ترە، گەر کارەکە ناکەن، با رێگە 

بدەن گرووپە سیاسیەکانی تر ئەنجامی بدەن. سەبارەت بەو 
پرسە تا ئێستا نیشانەی پرسیارم لە بەردەمە. ئایە بۆ بەرپرسانی 

تورکمان هەنگاو نانێن بۆ ئەم پرسە کە سوودی هەیە نەک زیان. 
با هەنگاوەکان بنێن کێشەیان نابێ با بێن لەناو ئەکادیمیای 

کوردی ٢ ژوور وەبگرن بە شێوەیەکی کاتی. یان لەناو زانکۆی 
سەالحەددین شوێنێک درووست دەکرێت، با بچن لەوێ دابنیشن، 
گرنگ ئەوەیە دەست پێبکەن و ئەوە نەکەنە پاساو بڵێن شوێنمان 
نییە لە کوێ دانیشین. لە ماڵی خۆتان دانیشن بەس کار بکەن. 

بەڕای ئێوە کاری ئەم ئەکادیمیە چێ دەبێت؟

کاری ئەکادیمیای تورکمانی ئاسانترە لە ئەکادیمیای کوردی. 
چونکە پێموابێ تورکمان زمانێکی هاوبەشی هەیە لە نووسین، 

شێوازی نووسینی التینی بەکاردەهێنن لە نووسراوەکاندا و 
بە زمانی تورکی نوێ دەنووسن. بەاڵم لە کوردیدا زمانی 

هاوبەش نییە، لە بادینان شێوەزاری بادینی لە هەولێر و سلێمانی 

شێوەزاریسۆرانی بەکاردێت. ئەکادیمیای تورکمانی دەتوانێت 
گرنگی بە شێوەزارەکان بدات، بۆ نموونە شێوەزاری هەولێر، 

کەرکوک، ئاڵتون کۆپری، تەلەعفەر، داقوق، دوزخورماتوو، 
کفری و خانەقین و هەموو ئەو شێوەزارانە زیندوو بکاتەوە. دەتوانن 
بەدەر لە زمان، کاری کەلتووری بکەن، کۆڕ و سیمینار ئەنجام 
بدەن و توێژینەوە بکەن. گرنگی بە شاعیرە تورکمانکان بدەن.  

عەلی عەنتەر  
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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تێبینی
 بابەتە جیاجیاکانی بەشی

 بیروڕای هەفتەنامەی
 تەبا، بیرکردنەوە و رای

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

:

دووشەممە 9 تشرینی یەکەم  ٢٠١٧

کرانەوەی کارگەی خشت درووستکردن بووە هۆی کەمبوونی پیشەی کورەچییەتی

عەبدولخالق حاجی تۆفیق، سااڵنێکی زۆرە کاری کورەچییەتی 
دەکات. لەبارەی قۆناغەکانی درووستکردنی خشت دەڵێت 

“بەمەبەستی برژانی خشتەکان لە نێو کورەدا شەو و رۆژێک 
کورەکەمان بە داگیرساویی دەمایەوە”.

تۆفیق، سەبارەت بە توانای جێبوونەوەی خشت لە نێو کورەکان، 
رایگەیاند “بە گشتی پێشتر کورەکان شوێنی ٨ هەزار خشتیان 

هەبوو، بەاڵم کورە هەبوو ١٠ هەزار یاخود ١٢ هەزار خشتی لەخۆ 
دەگرت”.

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد، کرانەوەی کارگەی خشت درووستکردن 
بووە هۆی کەمبوونی پیشەی کورەچییەتی.

عەبدولخالق حاجی تۆفیق، لە دایکبووی ساڵی ١٩٤١ە و لە تەمەنی 
منداڵییەوە ئەم کارە دەکات، لەبارەی پیشەی کورەچییەتی بۆ 

هەفتەنامەی تەبا دەدوێت.

قۆنەغەکانی دروستکردنی خشت لە کورە چین؟

لە وەرزی زستان جگە لە خۆڵ، پاشماوەی ئاژەڵمان لە گوندەکان 
کۆدەکردەوە. بەم شێوەیە لە وەرزی بەهار پێدوایستییەکانی خشتمان 

ئامادە دەكرد. بۆ درووستکردنی خشت لە کورە، سەرەتا خۆڵ و 
ئاومان تێکەڵ دەکرد و بە پێی دەمانشێال و دواتر کامان دەخستە 

نێو تێکەڵەكە. پاشان بە ئۆتۆمبێل ئەم تێکەڵەیەمان بۆ ئەو گۆڕەپانە 

دەبرد کە پاشماوەی ئاژەڵمان تیادا پەرش و باڵو دەکردەوە.

پاشماوە ئاژەڵییەکان رێگردەبوون لە پێوەنووسانی قوڕەکە بەسەر زەوی 
و وای دەکرد خشتەکان بە یەکتری بنوسێن. ٢ کەس لە گۆڕەپانەکە 
شێوەیان بە خشتەكان دەدا. ماوەیەک ئەم خشتانە بە شێوەی ئاسۆیی 
دەمانەوە. دواتر بۆ وشکبوونەوەی، لەسەر الیەک بە ستوونی دادەنرا. 
دوای وشکبوونەوەیان دیوارمان لە چواردەوری کورە دروست دەکرد. 

پاشان ئەم خشتانەمان دەکردە نێو کورە. بەمەبەستی برژانی خشتەکان 
لە نێو کورەدا شەو و رۆژێک کورەکەمان بە داگیرساویی دەمایەوە.

چەند رۆژ جارێک کورەیەکتان دادەگیرساند و لە هەر کورەیەکدا 
شوێنی چەند خشت دەبووەوە؟

داگیرساندنی کورە بە پێی كڕیكارەكان دەگۆڕا. هەندێک کورە چوار 
رۆژ جارێک دادەگیرسا و هەندێکی تر هەفتەی جارێک یاخود 

زیاتر دادەگیرسا، چونکە كرێكار کەم بوو. بە گشتی پێشتر کورەکان 
شوێنی ٨ هەزار خشتیان هەبوو، بەاڵم کورە هەبوو ١٠ هەزار یاخود 
١٢هەزار خشتی لەخۆدەگرت. دواتر ئەم ژمارەیە گەیشتە ٣٠ هەزار 
خشت، چونکە لە کاتی ئێمەدا تەبەقە تەبەقە کورەمان پڕدەکردەوە، 

بەاڵم دواتر بە هێشتنەوەی بۆشاییەكی ٣ یاخود ٤ پەنجەیی لە 
شێوەی دیوار کورەمان پڕدەکرد.

بە چی کورەتان دادەگیرساند؟
بە نەوتی خاو کورەمان دادەگیرساند. نەوتی خاومان دەڕژاندە سەر 

کا یاخود پاشماوەی ئاژەڵ، بەاڵم دواتر ئەمە گۆڕا و بە ئاگر 
دەسوتێندرا.

هۆی کەمبوونی پیشەی کورەچییەتی بۆچی دەگەڕێتەوە؟
رێگە بە کورەچیان نەدەدرا بۆ کارکردن. راستییەکەی 

کورەچییەکانیش بە دوای تەنکەرەکان کەوتن و كاری شوفێرییان 
دەكرد. هەروەها کرانەوەی کارگەکانی خشت دروستکردنیش بووە 

هۆی الوازبوونی ئەم پیشەیە.

نرخی خشتەکان چەند بوون؟

راستییەکەی نرخی خشت پێشووتر زۆر هەرزان بوو، بەاڵم دواتر 
نرخەکەی هەندێک بەرزبووەوە. لە کاتی ئێمە هەزار خشت دینارێک 
و نیو یاخود دوو دینار بوو. هەندێکجار ئەم نرخە بۆ یەک دینار کەم 

دەبووەوە، بەاڵم دواتر نرخی هەزار خشت گەیشتە ٥٠ دینار. پێشتر 
کاری خشت قازانجی زۆر بوو، بەاڵم خەڵک وازی لەم پیشەیە هێنا.

لە چ کاتێکدا کارتان دەکرد؟

بەر لەوەی خۆر هەڵبێت دەچووینە سەر کورە و تا بانگی ئێوارە 
کارمان دەکرد، دواتر دەگەڕاینەوە ماڵەوە. هەندێکجاریش دوای 

نیوەڕۆ دەگەڕاینەوە.

محمد ئایدن             
فۆتۆ:عەلی سالم


