
ئەستێرەی ٨ گۆشە
پرۆژی ئاژانسی میدیایی توركمان

)تەبا(

مەحەمەد فەرید ئەربیل ئۆغلو

دوای ژێردەست بوونی موسڵ الیەن 
داعش، ئاوارە تورکمانەکان هاتن بۆ 
ئاوارەی  کەمپی  لە  و  کەرکوک 
یەحیاوە هەوڵی ژیان دەدەن، کەمپی 
سووری  مانگی  الیەن  لە  یەحیاوە 
باری  سەرۆکایەتی  و  تورکی 
و   )AFAD( کارەسات  و  ناکاو 
سەرۆکایەتی  هاوکاری و ئاژانسی 
 )TİKA( تورکی  ڕێکخستنی 

دروستکراوە.

کەمپی  زانیارییەکان،  گوێرەی  بە 
یەحیاوە ٣٨٩٦ کەسی لێ دەژیت و 

٧٢٠ خێزان لەخۆ دەگرێت.

ئاژانسی میدیایی توركمان

      11 حوزيران 2017                                                                                            ژمارە: سفر

كۆمەڵكوژییەكی تر
لە داعش

٢٤٠ کەسی سیڤیل
 لە زەنجیلی 

گیانیان
 لەدەستدا

بەروار دیاریکرا
٢٥ی ئەیلول

ئەندێشەی هاوین لە کەمپی یەحیاوە

ئایدن  تورکمانی عێراقی  بەرەی  سەرۆکی فراکسیۆنی 
مەعروف، لە بارەی بڕیاری ڕیفراندۆم وتی “ دەمانەوێت 

هەرێمی کوردستان سەر بە عێراق بمێنێتەوە” 
سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق مەسعود بارزانی، 
سیاسیەکان  پارتە  نوێنەرانی  لەگەڵ  کۆبونەوەکەیدا  لە 
بەرپرسانی  و  حکومەت  بەرپرسانی  و  پەرلەمان  لە 
ڕیفراندۆمی  بەرواری  هەڵبژادن،  بااڵی  کۆمیسیۆنی 

دیاریکرد. 
پیرمام  شارۆچکەی  لە  حوزەیران  ٧ی  لە  کۆبونەوەکە 
لە  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی  بە  بڕیار  تێدا  و  ئەنجامدرا 
لەسەرەکان  ناوچە کێشە  و  هەرێمی کوردستانی عێراق 
سەرۆک  درا.  ساڵ  ئەم  ئەیلولی  ی   ٢٥ بەرواری  بۆ 
کۆبونەوەکە  لە  بوو  بەژدار  معروف  ئایدن  فڕاکسیۆن 
عێراق  سەربە  کوردستان  هەرێمی  دەمانەوێت   “ وتی  و 
بمێنێتەوە. لەم ماوەیەدا عێراق لە بارودۆخێکی نا ئاساییە، 
کاتەوە  ڕووی  لە  کە  وایە  بۆچوونمان  هۆیەشەوە  بەم 
وتیشی  هەروەها  نیە”.  گونجاو  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی 
کۆتاییهێنانی  شت  گرنگترین  ناوچەکە  و  ئێمە  بۆ   “

مەترسی داعشە”.

بەرەی تورکمانی عێراقی:
 دەمانەوێت هەرێمی کوردستان 

سەربە عێراق بمێنێتەوە

کونسوڵی گشتی تورکیا لە 
هەولێر: تەبا بۆشاییەکی 

جددی پڕدەکاتەوە
سەرۆکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ،  کاندیدی 
شوێنەگرەوەی بەرپرسی لە کار البراوی FBI جێمس کۆمەی ڕاگەیاند.
لە هەژماری تویتەر ترەمپ،  ڕایگەیاند کە کریستۆفەر رای دەبێتە 

شوێنگرەوەی بەرپرسی لە کارالبراوی FBIجێمس کۆمەی.

کریستۆفەر رای،
FBI کاندیدی ترەمپ بۆ 

لە هێرشێک بۆ پەرلەمانی ئێران و مەزاری سەرکردەی شۆرش ئایەتولال 
خومەینی،  ١٧ کوژران و ٥٣ برینداری لێکەوتەوە. جێگری وەزیری 
ناوخۆی ئێران حوسێن زولفەقاری،  لە کەناڵی فەرمی واڵت رایگەیاند: 
هێرشکەرەکان بە جلوبەرگی ئافرەت و عەبا چونەتە ناو پەرلەمان. لە 
هەژمارێکی تایبەت بە داعش لە تۆرە کۆمەالیەتیەکان هێرەشەکەی 
و  پەرلەمان  لە  تەهران  ناوەندی  “هێرشی  ڕایگەیاند  ئەستۆ  گرتە 
ئیسالمی  دەوالتی  جەنگاوەرەکانی  الیەن  لە  خومەینی  مەزارگەی 

ئەنجام درا”. 

دەنگی تەقە لە پەرلەمانی ئێران:
١٧ کەس کوژرا

مەزارگەی  نۆژەنکردنەوەی  داوای 
گۆکبۆرو”  موزەفەرەدین  “سوڵتان 

لە الیەن تورکمانەکانەوە!

ئەندامی  هەولێر،  لە  تورکمانەکان  زۆری  داوای  لەسەر 
پەرلەمانتار  و  عێراقی  تورکمانی  بەرەی  سیاسی  مەکتەبی 
لە پەرلەمانی کوردستان ئایدن مەعروف، پڕۆژەیەکی فراوانی 
نۆژەنکردنەوەی  بۆ  کرد  پەرلەمان  سەرۆکایەتی  ئاراستەی 

مەزارگەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو.
و  عێراق  حکومەتی  لەالیەن  ڕایگەیاند،  مەعروف  ئایدن 
کوردستان وەک پێویست گرنگی بە شوێنەوارە مێژووییەکانی 

تایبەت بە تورکمانەکان نەدراوە.
گرنگی  لەسەر  جەختی  مەعروف،  ئایدن  باسە  شایانی 
تورکمانەکان  بۆ  موزەفەرەدین گۆکبۆرو  سوڵتان  مەزارگەی 
جیهانی  مێژووی  لە  بووە  کەس  “یەکەم  گوتیشی:  و  کرد 
ئیسالمی مەولودی بۆ پێغەمبەرمان محەمەد )د.خ( خوێندەوە. 
لە  خوێندنەوەیە  مەولود  نەریتی  دامەزرێنەری  سوڵتانە  ئەو 

هەولێر”.

لە  هەریەک  رابردوو،  رۆژانی  لە 
میسر،  بەحرێن،  سعودیە،  واڵتانی 
یەکگرتوو  عەرەبی  میرنشینی 
واڵتی  لەگەڵ  )ئیمارات( 
پەیوەندییە  کوێتی،  بەندەری 
قەتەر  لەگەڵ  دیپلۆماسیەکانیان 
حکومەتی  یەمەن،  دواتر  بڕی. 
لیبیا،  رۆژهەاڵتی  لە  تۆبروک 
مۆریتانیاش  و  مالدیڤ  واڵتانی 
پەیوەندی خۆیان لەگەڵ ئەو واڵتە 

پچراند.
یارمەتیدانی  بەهۆی  هەنگاوە  ئەم 

رۆژانەی قەتەر - سەردێری پێشهاتەكان
وەک  موسلمین(  ئیخوان  و  )تیرۆریزم 
پاساوێک راگەیەندرا، ئیدارەی دەوحەش 

ئەم تۆمەتانەی رەتکردەوە.

پەیوەندییە  پچراندنی  لەگەڵ 
دیپلۆماسیەکان، هێڵی ئاسمانی واڵتی 
خۆیان داخست. جگە لە داخستنی هێڵی 
بەڕووی  بەندەرەکانی کەنداو  ئاسمانی، 
ئەو کەشتییانە داخرا کە هەڵگری ئااڵی 
ڕاگرتنی  بڕیاری  میسریش  قەتەرن. 
پەیوەندییە بانکیەکانی بۆ گواستنەوەی 

پارە لەگەڵ قەتەر وەرگرت.
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کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر محەمەد 
بۆ  سەردانی  کاتی  لە  ئینام،  عاکیف 
دەزگای تەبا لە هەولێر، رایگەیاند ئاژانسی 
بۆشاییەکی  )تەبا(،  تورکمان  هەواڵی 
کە  پڕدەکاتەوە  میدیا  بواری  گرنگی 

پێشترهەستی پێدەکرا.

ئینام  عاکیف  محەمەد  گشتی  کونسوڵی 
لە کاتی سەردانی بۆ تەبا لەگەڵ وەفدی 
خۆی  خۆشحاڵی  تورکیا،  کۆنسوڵگەری 
هەواڵی  ئاژانسی  دامەزراندنی  لەمەڕ 
رایگەیاند  و  دەربڕی  )تەبا(  تورکمان 
دەستبەکاربوونی   چاالکی  بە  “خۆشحاڵین 
دەزگایەکی لەو شێوەیە”. لە بارەی گرنگی 
رایگەیاند      ئینام  ئاکیف  محەمەد  میدیا، 
“بواری میدیا گرنگییەکی زۆری هەیە لە 

ناوچەکەدا، ئێوەش
ناوچەکەدا،  لە 
ئێوەش لە بوارێکی 
بە          پێویست 

شێوەیەکی 
پێشەنگ           
دەست                  
بەکار              
دەکەن.             لە      

جوگرافیای 
و  هەواڵ  ئێمە 
سەردێرەکان         
چاالکە.  زۆر 

بەهۆی 
هەمەچەشنی...

دۆم
فران

ڕی
بۆ ئێوە لەگەڵ ئێوە
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زیا عوزێری

الیەن  موسڵ  بوونی  ژێردەست  دوای 
هاتن  تورکمانەکان  ئاوارە  داعش، 
ئاوارەی  کەمپی  لە  و  کەرکوک  بۆ 
کەمپی  دەدەن،  ژیان  هەوڵی  یەحیاوە 
سووری  مانگی  الیەن  لە  یەحیاوە 
تورکی و سەرۆکایەتی باری ناکاو و 
کارەسات )AFAD( و سەرۆکایەتی  
ڕێکخستنی  ئاژانسی  و  هاوکاری 

تورکی )TİKA( دروستکراوە.

کەمپی  زانیارییەکان،  گوێرەی  بە 
و  دەژیت  لێ  کەسی   ٣٨٩٦ یەحیاوە 

٧٢٠ خێزان لەخۆ دەگرێت.

شوعەیب  یەحیاوە  کەمپی  بەڕێوەبەری 
توانستی  بارەی  لە  عەلی،  مەحەمەد 
و  دروستکردنی  و  یەحیاوە  کەمپی 
کەموکوڕی کۆچبەران و کێشەکان ، 
وەاڵمی پرسیارەکانی )تەبا(ی دایەوە. 
ئاماژەی  عەلی  موحەمەد  شوعەیب 
داو  یەحیاوە  کەمپی  دروستکردنی  بە 
لەالیەن   ، یەحیاوە  کەمپی   “ گوتی 
 )AFAD( مانگی سووری تورکی و
و )TİKA(وە دروستکراوە. لە هەمان 
کاتدا باسی لەوە کرد کە خاوەنەکانی  
زەوی کەمپەکە یەکێکن لە کەسایەتیە 
هەریەکە  ئەوانیش  تورکمان  دیارەکانی 

ئەندێشەی هاوین لە کەمپی یەحیاوە

و  عیدان  حاجی  و  قەیس  حاجی  لە  
ئەمیرئاغا و فەخرەددین ئاغان. 

“گشت  وتیشی  کەمپ  بەڕێوەبەری 
و  بەتانی  ؛  سەرەکیەکان  پێداویستیە 
جل و بەرگ و بەرهەمەکانی خواردن 
مانگی  و   )AFAD( الیەن  لە 
کراوە.هەروەها  دابین  تورکی  سووری 
گشتی   “کۆی  وتی  قسەکانیدا  لە 
ژمارەی خێوەت و خانی بچووک ٥٥٢ 

دانەیە”.

شوعەیب مەحەمەد باسی لەوە کرد کە 
پارساڵ بە هۆیێکی نەزانراو،  کەمپەکە 
ئاگری گرت و لەم گڕگرتنەدا جگە لە 
زیانی ماددی کە ٢٢ خێمە سووتان ، 

هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.  

بە  ئاماژەی  موحەمەد  شوعەیب 
کرد  یارمەتییەکان  بەردەوامبوونی 
تورکیا  سووری  مانگی  الیەن  لە 
هاوکارییەکانمان   )AFAD( و  
هیچ   “ وتیشی  هەروەها  پێدەگات. 
کوردەکان  و  عەڕەب  لە  یارمەتییەک 
نەهاتووە و تەنها تورکیا و تورکمانەکان 
یارمەتی دەنێرن. لە ماوەکانی ڕابردوو، 
یارمەتی  ڕێکخراوی  لە  هاوکاری 
خاچی  کۆمیتەی  )الریج(و  مرۆیی  

سوورەوە هاتووە. لە حکومەتی عێراقیش 
هیچ یارمەتییەک نەگەیەندراوە، تەنها 
کۆچبەران  پارەی  دینار  ملیۆن   ١

نەبێت”.

بۆ  عەلی  موحەمەد  شوعەیب 
هاوکارییەکان، سوپاسی تورکیای کرد 
و داوای ناردنی بەتانی و جل و بەرگ 

و خواردن کرد . 

هاوین  هاتنی  بە  ئاماژەی   ، شوعەیب 
و دروستبوونی گەورەترین کێشە کرد، 

موبەریدە  نەبوونی  کێشەی  ئەویش 
پێویست.  رێژەی  بە  ساردکەرەوەیە  و 
وتی  و  بوو  بەردەوام  قسەکانی  لەسەر 
“ لە مانگی هاویندا زۆر پێویستمان بە 
موبەریدە و ساردکەرەوەیە. هەندێکجار لە 
الیەن خەڵکی خێرخواز بەفر دەهێندرێت، 
بۆ  کاتیە.  چارەسەرێکی  ئەمە  بەاڵم 
چاوەڕوانی  ساردکەرەوە،   و  موبەریدە 
پەیوەندیدارەکان  الیەنە  لە  هاوکاری 

دەکەین”.

کەمپ،  زانیارییەکانی  گوێرەی  بە 

تا   ١٥٠ و  موبەریدە   ٢٠٠ بە  پێویست 
٢٠٠ ساردکەرەوە هەیە.

هیچ  “ئایا  پرسیاری  وەاڵمی  لە 
بەڕێوەبردنی  الیەن  لە  هاوکاریێک 
ناوخۆی کەرکوک و ئەنجومەن هاتووە 

؟” دا وتی
الیەن  لە  یارمەتییەک  “هیچ   
پێنەگەیشتووە،  پارێزگامان  ئەنجومەنی 
تەنها وەقفی تورکمەن ئێلی  یارمەتیمان 

دەدات”.
بوونی  ئاماژەی  کەمپ  بەڕێوەبەری 
بە  سەر  تەندروستی  بنکەیەکی 
کەرکوک  تەندروستی  بەرێوەبەرایەتی 
لە کەمپەکەدا کرد و ڕایگەیان کە ئەم 

بنکەیە بە پێێ پێویست نییە.

مەکتەبی  ئەندامی  توران  حەسەن 
عێراقی  تورکمانی  بەرەی  سیاسی 
نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  ئەندامی  و 
ئەوەی  پاش   ٢٠١٤ لە  وتی  عێراقی 
تەلەعفەر  سەر  کردە  هێرشی  داعش 
بوون  ناچار  تورکمانەکان   ، عیازیە  و 

کۆچ بکەن بۆ کەمپەکان  
حەسەن توران وتی” چەند خۆ بەخشێک 
و عەلی مەهدی ئەندامی ئەنجومەنی 
پارێزگای کەرکوک ،  زۆر هاوکاریان 

 . کەمپەکە  دامەزراندی  بۆ  کردین 
پەیوەندی  دامەزراندنی کەمپەکە  پاش 
رێکخراوەکانی  لە  یەکە  هەر  لەگەل 
تیکا ، ئافاد و مانگی سوری تورکی 
والتی تورکیا ئەنجامی باشی هەبوو”.
UNES� هاوکاریەکانی بارەی   لە 
 SAVE و    CO ، UNICEF
ئەو  وتی”  توران   ،CHILDREN
بنەڕەتی نین و  هاوکاریانە چارەسەری 

کاتین”. 
لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێت” تەلەعفەر 
داعش  ژێردەستی  تری  ناوچەکانی  و 
کۆچبەران  و  بکرێن  رزگار  پێویستە 

نابێ  وە  خۆیان.  ناوچەی  بگەرێنەوە 
دیمۆگرافیای  داعش  بدەین   رێگە 

تورکمان تێکبدات “.
کەرکوک  ناوخۆیی  بەڕێوەبەرایەتی 
کەمپەی  ئەو  کۆچبەرانی  هاوکاری 
لە  نەبوە  رێگریش  بەالم  نەکردووە 
کەمپی  دانانی  مۆڵەتی  و  هاوکاری 

داوە . 
عەدنان یەکێکە لە کۆچبەرەکان وەکو 
خۆبەخش کاردەکات  وتی”  پاش هاتنی 
داعش کۆچمان کرد بۆ دەهۆک پاشان 
یەحیاوە.  بۆکەمپی   هاتین   ٢٠١٤ لە 
کە هاتین بۆ کەمپ کۆچبەری کەم 
زیادبوون  لە  بوون  زۆر  دواتر  بەالم  بوو 

دایە “
عیازیەیە  خەڵکی  عەلی  عەدنان 
بوونی  باسی  مناڵە    ١٤ باوکی  و 
لە  دەکا  تەندروستی  کێشەی 
خوێندنیش  بارەی  لە   . کەمپەکە 
نیە  ڕادەگەیەنێت ، کێشەی خوێندنیان 
ساوایان  باخچەی  کەمپەکە  چونکە 
و  ،ناوەندی  سەرەتایی  ،قوتابخانەی 

ئامادەیی تێدایە . 

خضر  ناوی  بە  تر   کۆچبەرێکی 
پاش  وتی  ئەحمەد  عەبدولقادر 

عیازیە  سەر  بۆ  داعش  هێرشەکەی 
ئاوارە بوون

خاوێنکردنەوەی  “پاش  گوتیشی  خضر 
پێویستە  داعش،   لە  ناوچەکان 
خۆمان  ماڵی  بگەرێینەوە  هەموومان 
دەکەین.  ئەوە  چاوەڕێی  ئێستاش  و 
جلوبەرگەوە  و  خۆراک  ڕووی  لە 
پسولەمان  هەمومان  و  نیە  کێشەمان 
وەردەگرین  خۆمان  پێداویستی  و  هەیە 
خضر  لێدوانەکەیدا  کۆتایی  لە   .“
دەڵێت “ ئەگەر تورکیا نەبوایە ئەوەندە 

هاوکاریەمان بۆ نەدەهات “. 

بە خێرایی  ئۆپەراسیۆنەکانی خۆرئاوای موسڵ  لە کاتێکدا  )تەبا( –  موسل 
بەردەوامە، داعش هێرشی کردە سەر گەرەکی زەنجیلی و ٢٤٠ هاوالتی بونە 

قوربانی.
جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ و ئەندامی مەکتەبی سیاسی 
نورەددین قەپالن، دەربارەی ئۆپەراسیۆنی خۆرئاوای  بەرەی تورکمانی عیراقی 

موسڵ وەاڵمی پرسیارەکانی )تەبا(ی دایەوە. 
و  بۆتەوە  ئاسایی  ژیان  موسڵ  خۆرهەاڵتی  لە  ڕایگەیاند،  قەپالن  نورەددین 

خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی، تەندروستی، کارەبا بۆ هاواڵتیان گەیەندرا.  
قەپالن، سەبارەت بە گەڕەکە ئازاد نەکراوەکانی موسڵ ڕایگەیاند”هەریەکە لە 
گەڕەکەکانی )زەنجیلی و شیفا و حەدبا و(ی خۆر ئاوای موسل شەر و پێکدادان 

بەردەوامە”.
هەروەها قەپالن باسی گوند و قەزا و ناحیەکانی موسڵی کرد و ڕایگەیاند کە 
هەموویان ڕزگار کراون تەنها لە خۆرئاوای موسڵ ناوچە تورکمانیەکان ماون 

ئەوانیش بریتین لە تەلەعفەر وعیازیە و مەحلەبی . 

ئۆپەراسیۆنەکان تا سنوری سوریا درێژ بونەتەوە، قەپالن لە درێژەی قسەکاندا 
وتی “لەو ناوچەیە حەشدی شەعبی و حەشدی عەشائری بەیەکەوە دەستیان بە 

٢٤٠ کەس لە زەنجیلی گیانیان لەدەستدا

ئۆپەراسیۆنەکان کرد، لەناو موسڵیش ئۆپەراسیۆنەکان لەالیەن پۆلیسی فیدرالی و 

هێزی جوالنەوەی تایبەت و فیرقەی زێرین ئەنجام دەدرێت . هێزی ١٥ و هێزی 
١٦ی سەر بە لەشکری عیراقیش بەشدارە لە ئۆپەراسیۆنەکە “.

“خەڵک  قەپالن گوتی  و  کران  رزگار  بوون  موسڵ  لەناو  کە  گوندانەی  ئەو 
گەڕانەوە ژیانی ئاسایی خۆیان و پێداویستیە سەرەکیەکانیشیان بۆ دابین کرا “.
نورەددین قەپالن سەبارەت بە  ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنی تەلەعفەر ڕایگەیاند 
داوای کردووە  هەیە. حەشدی شەعبی  تەلەعفەر کێشەمان  ئۆپەراسیۆنی  “لە 
خۆی دەست بە ئۆپەراسیۆنەکان بکات، بەاڵم الیەنە سوننەکان ئەم داوایە قبوڵ 

ناکەن “
وەزیرانی عێراق  ئێستا، سەرۆک  پێش  ماوەیەک  لەوەشکرد کە  باسی  قەپالن 
حەیدەر عەبادی بڕیاری دەست پێکردنی ئۆپەراسیۆنی تەلەعفەری داوە هێزەکانی 

عێراقی ، لەوانەیە حەشدی عەشایریش بەشدار بێ لەگەلیان. 
لەشکری  تەلەعفەر  رۆژئاوای  فرۆکەخانەی  لە  قەپالن،  لێدوانەکەی  بەپێی 
عیراقی و هێزەکانی تر لە نزیکبونەوەدان و بە وتەکانی قەپاڵن  تا کۆتایی 

مانگی حوزەیران ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی تەلەعفەر دەست پێدەکات.
 جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ نورەددین قەپالن وتی” لە پاڵ 
ناوچەکان  ڕزگارکردنی  بەشداری  کوالیسیۆنیش  هێزەکانی  عێراقی  لەشکری 

زیا عوزێریدەکەن”. 

تایبەت

ئاژانسی میدیایی توركمان
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کوردستانی  هەرێمی  سەرۆکی 
دوای  لە   ، بارزانی  مسعود  عێراق  
کۆبوونەوەیەکی فراوان لەگەڵ  نوێنەری 
پارتە سیاسییەکانی پەرلەمانی هەرێمی 
کوردستانی عێڕاق و بەرپرسی حکومی 
هەڵبژاردن،   بااڵی  کۆمیسیۆنی  و 

بەرواری ڕیفراندۆمی دیاریکرد. 
دوا بەدوای کۆبوونەوە لەگەڵ الیەنەکان، 
ئەنجامدانی  بڕیاری  حوزەیران   ٧
ڕیفراندۆم درا بۆ ناوچە کێشە لەسەرەکان 
جگە  عێڕاق.  کوردستانی  هەرێمی  و 
لەمەش بڕیاری ئەنجامدانی هەڵبژاردنی 
و  عێڕاق  کوردستانی  پەرلەمانی 
تشرینی  ٦ی  لە   هەرێم  سەرۆکایەتی 

دووەمی ئەم ساڵە درا.
کۆبوونەوەیە،  ئەم  گرنگی  خاڵێکی 
لە   هەریەکە  نوێنەری  نەبوونی  ئامادە 
بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسالمی 

کوردستان بوو. 
لەسەر  وەرگرتن  زانیاری  زیاتر  بۆ 
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و هەڵبژاردنەکان، 
وەاڵمی  بااڵ،  کۆمیسیۆنی  سەرۆکی 

پرسیارەکانی  )تەبا (ی دایەوە: 
دەست  بەروارێک  لە   چ  هەڵبژاردنەکان 
پێ دەکات، یاخود بەروارێکی دیاریکراو 

هەیە بۆ هەڵبژاردنەکان؟
بێن، زۆر سوپاس بۆ  سەرەتا زۆر بەخێر 
سەرکەوتن  هیوای  و  چاوپێکەوتنە  ئەم 

بۆ ڕۆژنامەکەتان دەخوازین.
لە بارەی بابەتی بەرواری هەڵبژاردنەکان، 
بەڕاستی  هەڵبژاردنەکان  بەرواری 
جیاوازترە لە هەموو واڵتانی تر، چونکە 
بە یاسا دیاری دەکرێ ئەوە نەبی وەک 
باقی واڵتانی بێت. بۆ نموونە لە یەکەم 
دووشەممە لە مانگی ١١ هەر چوار ساڵ 
جارێک لە ئەمریکا دەکرێت، یان وەک 
هەندێک واڵتانی تر یەکەم شەممە دوای 
چوار ساڵ ئەو هەڵبژاردنە دەکرێت. لە 
عێراق ئەوە بە یاسا دروست دەکرێت، لە 
رۆژەکە  یاسا  وایە،  هەر  کوردستانیش 
دیاری دەکات. واتا پێشوەختە دیار نیيە 
لە چ  هەڵبژاردنە  ئەو  کە  بزانین  ئەمە 
ساڵی  چوار  هەڵبژاردنی  و  بەروارێکە 
دیکە کەی ئەنجام دەدرێت. ئەوە بە یاسا 
دەسەاڵتی  لێرە  یاساش  دەکرێ،  دیاری 
 ٦٠ پێش  کە  هەرێم  سەرۆکی  بە  داوە 
کۆتایی  لە  بەر  مانگ   ٢ واتا  ڕۆژ 
کۆمیسیۆنی  پەرلەمان  تێرمی  هاتنی 
ئەنجامدانی  بۆ  بکاتەوە  ئاگادار  لێ 

هەڵبژاردن.
ئایە سەرۆکی هەرێم راستەوخۆ داوای لە 

بەروار دیاریکرا / ٢٥ی ئەیلول تایبەت

کۆمیسیۆن کردوە بۆ هەڵبژاردنەکان؟
بۆ هەڵبژاردنەکان نەیکردوە، وەک باسم 
کرد جارێ ماوەی یاساییەکە کۆتایی 
نەهاتوە، چونکە ماوەکە ٦٠ ڕۆژە. بەاڵم 
کورتدا  ماوەیەکی  لە  دەکەم  پێشبینی 
ئەو داوایە لە کۆمیسیۆن بکات، چونکە 
هەموومان دەزانین ویالیەتی پەرلەمان لە 

کۆتایی ئەم ساڵە کۆتایی دێت.
پەککەوتنی پەرلەمان کاریگەری دەبێت 
دەبێتە  یاخود  ؟  هەڵبژاردنەکە  لەسەر 

رێگر؟
رێگر،  نابێتە  شێوەیەک  هیچ  بە 
هەڵبژاردنی  یاسای  ئەوەی  لەبەر 
 ١٩٩١ ساڵی  لە  کوردستان  پەرلەمانی 
و  کراوەتەوە  هەموار  جار  هەشت  کە 
٢٠١٣ی  هەڵبژاردنەکانی  كە  ئامادەیە 
هیچ  ئەوەی  لەبەر  ئاساییە  زۆر  پێکرا. 
دەتوانین  نیيە،  لەسەر  گۆرانکاريیەکی 
ئەو یاسایە بەکار بهێنين و پەرلەمانیشی 
دەیەوێ  کاتەی  ئەو  پەرلەمان  ناوێت. 
یاساکە هەموار دەکاتەوە. لەبەر ئەوەی 
و  نەکراوەتەوە  هەموار  ئێستا  هەتا 
ئەوە  بکرێتەوە،  هەموار  نەماوە  کاتیش 
بە ئاراستەی یاسای هەڵبژاردنی ساڵی 

٢٠١٣ كار دەکەین.
ئەم  لەسەر  رایان  سیاسیيەکان  پارتە 
هەڵبژاردنە چیيە؟ تا چەند  بە گەرمی  

پێشوازی لێ دەکەن؟
ئێستا  پێش  هەفتەیەک  ئێمە 
حزبە  لەگەل  کۆبونەوەیەکمان 
تۆمارنامەی  لەسەر  کرد  سیاسیيەکان 
بەردەوام جێگەی گلەیی  دەنگدەران کە 
وەرگرت.  لێیان  بۆچوونمان  راو  ئەوانە، 

پارتە سیاسیيەکان ناتوانن خۆیان بدزنەوە 
چونکە  ئینتخابیە،  ئیسحقاقە  لەو 
مانگی  شەشی  دەزانین  هەموومان 
دەبێت  و  دێت  کۆتایی  پەرلەمان   ١١
ئەوانیش  بکرێت.  تر  هەڵبژاردنێکی 
حزبێکی  هیچ  دڵنیابە،  لێیە  حەزیان 
هەڵبژاردندا  لەگەڵ  من  ناڵێ  سیاسی 
نیم. ئێمەش بە ئەرکی خۆمان هەڵدەستین 
بدەینە  گوێ  ئەوەی  بێ  بە  بەراستی 
یاسا  چونکە  الیەک،  هیچ  ویستی 
خۆمان  کە  کردوە  ئێمە  لە  تەکلیفی 
ئامادە بکەین بۆ هەڵبژاردن بە پێی ئەو 
هەلسەنگاندنە ئینتخابیانەی کە هەیە. 

ریفراندۆم و هەڵبژاردنی پەرلەمان پێکەوە 
ئەنجام دەدرێت؟

باسی ئەو مەسەلەیەم لە راگەیاندنەکان 
باش  شتێکی  من  رای  بە  بیستوە، 
چونکە  ناکرێت،  ناڵێم  دەکرێت  نیيە. 
لە سالی ٢٠٠٥یش شتێکی وامان کرد 
کە لە ژوورەوە دەنگمان بۆ پەرلەمان و 
ئەنجومەنی پارێزگا و پەرلەمانی عێراقی 
رێخكراوێک  رێی  لە  دەرەوەش  لە  دەدا، 
لێرەدا  هەڵبژاردن دەکرا بۆ سەربەخۆیی. 
تۆ  چونکە  مەعنەویاتەکەیە،  مەبەستم 
ئەگەر سەربەخۆیی و ریفراندۆم بکەی، 
وەک  دامەزراوەیەکی  بە  پێویستیت 
ئەوکات  نابێ،  کوردستان  پەرلەمانی 
دەوڵەتی  پەرلەمانی  بە  پێویستیت 
پەرلەمانی  نەک  دەبێت  کوردی 
و  هەڵبژاردن  دوای  چونکە  هەرێمێک. 
کۆمەڵە  دڵنیاییەوە  بە  ریفراندۆم  دوای 
ڕای  بە  پێش.  دێتە  یاساییت  کارێکی 
پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  دەبێت  من 

دەوڵەتی کوردستان ئەنجام بدرێت.
رەزامەندی  بە  پێویستی  کۆمیسیۆن 

بەغدا هەیە بۆ هەڵبژاردن؟
هیچ پەیوەستیمان پێ نیيە، لەبەر ئەوەی 
یاسای ژمارە ٤ی کۆمسیۆن دەسەاڵتی 
ژمارە  یاسای  کردووە.  دیاری  ئێمەی 
١١يش دەسەاڵتی ئەوانی دیاری کردووە، 
هەماهەنگیشمان  ئێمە  پێچەوانەوە  بە 
هەیە لە بواری تۆمارنامەی دەنگدەران. 
و  بوون  لێرە  ماوەیەک   پێش  تیمێکیان 
تیمێکی ئێمەش چوون سەردانی ئەوانیان 
کرد. واتا بەردەوام ئێمە لە پەیوەندیداین 

لەگەڵ یەکتر.
لە ئێستادا هیچ ئامادەکارییەک هەیە 
یاخود  ؟  ئامادەن  ئێوە  هەڵبژاردن؟  بۆ 

بودجەی بۆ تەرخانکراوە؟ 
لێ  داوامان  ئێستا  تاوەکو  فەرمی  بە 
نەکراوە، بەاڵم پێشبینی دەکەین داوامان 
لێبکرێت. بەڕاستی ئێمە بە هەستکردن 
بە  کردومانە،  خۆمان  مەسولیەتی  بە 
ئامادەکاری  بەشێک  لەسەر  تایبەتی 
دەنگدەران  تۆمارنامەی  لیستی  کە 
بە  دەکەین.  لەسەر  کاری  جددی  بە 
نسبەت بودجە، بودجەیەکی تەخمینیمان 
کردووە،  وەزیران  ئەنجومەنی  ڕەوانەی 
ئەو بودجەیە دەردەشەیێکمان کرد لەگەڵ 
دیوانی  سەرۆکایەتی  سەرۆکی  بەڕێز 
ئامادەبوونی  بە  وەزیران.  ئەنجومەنی 
دارایی،  وەزارەتی  بریکاری  بەڕێز 
دەردەشە   بە  کەمکرایەوە  بڕەکە  لەوێ 
گەیاندراوە  بۆ نزیک ٢٢ ملیار دينار. 
نەگوازراوەتە  ئێستا  تاوەکو  بەڕاستی 
ترمان  کيتابێکی  ئێمە  ئێمە.  حسابی 

ئامادە کردووە و ئاراستەیان دەکەین کە 
ئەو بودجەیە بە پەلە بخرێتە سەر حیسابی 
کۆمیسیۆن. لەبەر ئەوەی دەستپێکردنی 
بۆ ڕیفراندۆم  رووداوەکان جا چ  هەموو 
چ بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 

بێت، بە بێ بودجە ناکرێت.
خودی  کۆمسیۆن  سەر  بێینە  با 
و  کۆمیسیار  چەند  لێرە  کۆمیسیۆن، 

چەند کارمەندتان هەیە؟
پێی  بە   ، هەیە  ٩ کۆمیسیارمان  ئێمە 
ئەوەی لە یاسای ژمارە ٤ هاتووە کە لە 
پەرلەمان دەنگی پێدراوە، ١٢ بەڕێوەبەری 
بەڕێوەبەری  ٤یان  کە  هەیە   گشتیمان 
گشتی پارێزگاکانن )هەولێر و دهۆک 
هەروەها  هەڵەبجە(.  و  سلێمانی  و 
 ١٠٦ و  بەش  بەڕێوەبەری   ٣٢ نزیکەی 
تر  ئەوانی  هەیە.  هۆبەمان  بەڕێوەبەری 
کارمەندەکانن. کۆی گشتی میالکی 

کۆمسيۆن ٥٣٥ کەسن.
ئەو کۆمیسیار و کارمەندانە لەسەر چ 

بنەمایەک دابەشکراوە؟
دەزانی  خۆت  کۆمیسیاران  مەسەلەی 
پەرلەمانیش  هەڵبژێردرا،  پەرلەمان  لە 
ئەکید  لێیە،  حزبەکانی  لێیە؟  کێی 
موبارەکەی  بە  دەرچوونە  ئەوانەی 
حزبەکان دەرچوونە. بمانەوێ نەمانەوێ 
چونکە  ڕابکەین،  لەوە  ناتوانین 
و  لێیە  حزبی  کوردستان  پەرلەمانی 
ئەوەی کە دەنگیشیان لەسەر داوە دیارە 
ئەوان  موبارەکی  بە  و  ڕەزامەندی  بە 
بپرسە،  لێم  ئەوەم  دوای  تۆ  بەاڵم  بووە، 
دوای ئەوە ئەوانە هەموو دەستیان لەکار 
کێشاوە. چونکە یاسا و ڕێساکانی ئێمە 
رێگا نادا کەس هەڵسوکەوتی شەخسی 
بکات. هەموو شتێک، ڕێکخراو دانان، 
کەس  ڕێکخراوە.  یاسا  بە  قەراردان 
بۆی نیيە بڵێ من بە ویستێکی حزبی 
لە  دانانی سندوق  تەنانەت  دەکەم،  کار 
بنکەکان بە یاسا ڕێکخراوە، کردنەوە و 
بۆیە  ڕێکخراوە.  یاسا  بە  هەژمارکردن 
هەموو کەس دڵنیا بن ئەوەی کە لێرەیە 
خوا  هەبێ  حزبیشی  ویستێکی  ئەگەر 
چونکە  بکا،  هیچ  ناتوانێ  نەخواستە 

یاسا ڕێگرە.
لەسەر  نابێ  کاریگەری  هیچ  پێتوایە 

کارەکان؟
کاریگەری  هیچ  شێوەیەک  هیچ  بە 
ئەو  کە  باشیشە  شتێکی  نابێ. 
مراقیبی  وەک  دەوری   کۆمیسیۆنە 
حزبەکانی تێدابێت. ئێمە داواش دەکەین 
بەڕاستی مەسەلەی چاودێری حزبەکان 

لە  کۆمیسیۆن،  لەسەر  چاالکتربێت 
ئێستاوە تا ڕۆژی هەڵبژاردن.

سەرۆکی  بابەت،  هەمان  لەسەر  هەر 
ئاشور  و  کلد  و  سریان  فراکسیۆنی 
لەبارەی  کوردستان  پەرلەمانی  لە 
کە  ڕایگەیاند  )تەبا(   پرسیارەکانی 
ریفراندۆمن  ئەنجامدانی  لەگەڵ  ئەوان 
درێژەی  لە  لێدەکەن.  پشتگیری  و 
وتەکانیدا ، وەڵمی پرسیارەکانی )تەبا( 

ی دایەوە .

ئێوە وەک ئەنجومەنی سریانی و کلدانی 
و ئاشوری ڕاتان چیە ؟

لەسەر  کۆبونەوەی رێفراندۆم،  دوێنێ 
ئێمە ئامادە بووین لە کۆبونەوەی جەنابی 
دەنگی  یەک  بە  بارزانی،   سەرۆک 
کرا  نیشان  دەست  ڕیفراندۆم  ڕۆژی 
ئەنجام  کە ٢٥ مانگی نۆی ئەم سالە 

دەدرێت.
سریانی  ئەنجومەنی  گشتی  ڕای 
لەسەر  چیە  ئاشوری  و  وکلدانی 

ریفراندۆم ؟
ڕیفراندۆمین،  لەگەل  هەموومان  ئێمە 
چونکە چارەنووسی خەلکی کوردستان 
بێ  کورد  پێکهاتەی  چ  دەگرێتەوە.  
هەموومان  چونکە  بن،  تر  خەڵکی  چ 
خەڵکی کوردستانین، بۆیە چارەنووسی 
گشتی  شێوەیەکی  بە  هەموومان  
لەگەڵ ڕیفراندۆمە. ئێمە وەک هاواڵتی 

کوردستان لەگەل ڕیفراندۆمین 

نەتەوایەتی  وەک  چیە  داواکاریتان 
هەرێمی  لە  ئاشوری  و  کلدان  و  سریان 

کوردستان؟
لەگەڵ  ئێمە  گشتی  شێوەیەکی  بە 
باشە  شتێکی  ڕیفراندۆم  ڕیفراندۆمین. 
ئەنجامدانی  لەگەڵ  سەربەخۆیی.  بۆ 
ڕیفراندۆم، مافەکانمان دێنە پاراستن و 
داوای   و  دەکەین  خۆمان  مافی  داوای 
کە  دەکەین  شتانەی  ئەم  پاراستنی 
ئێستا  چونکە  پێکهاتە،  بە  پەیوەستن 
بە  نەماوە  پەیوەندییەکی  هیچ  کورد 
عێراق. جگە لەمەش عێراق لە قەیرانی 
ریفراندۆم  ئەوە  لەبەر  ئیداریە.  و  دارایی 
بگرە سەربەخۆیی رابگەیەنرێت باشترە . 
ئاوارەکانی مەسیحی دەوروبەری موسل 
هەموو لە کوردستانن و یارمەتیان دراوە. 
ئێمە  خەڵکی  بەرژەوەندی  و  چارەنووس 

لەگەڵ کوردستان و ڕیفراندۆمە.

دوای دیاری کردنی بەرواری ڕیفراندۆم لە الیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق، حکومەتی عێراق لە بارەی بڕیارەکە 
ڕوونکردنەوەیەک باڵوکردەوە.

لە بارەی دیاریکردنی بەرواری ڕیفراندۆم، سەعد حەدیسی وتی “ هیچ پارتێک بە خۆ جیاکردنەوە لەگەڵ پارتەکانی تر  
ناتوانێت بڕیار لەسەر داهاتووی عێراق بدات”.

بە پێی بەیاننامەکەی سەعید حادیسی :
“عێراق بە دەستوور واڵتێکی فیدڕالی دیموکراتییە و خاوەن سەربەخۆییەکی تەواوە. هەر هەنگاوێک لە هەرالیەنێک لە واڵتدا 

دەبێت پابەندبێت بە دەستور. بڕیاردان لەسەر داهاتووی عێراق هی عێراقیەکانە نەک هی الیەن و کەسانی تر”.

ڕوونکردنەوەی بەغداد لە بارەی ڕیفراندۆم
و  ئێران  پەرلەمانی  بۆ  هێرشێک  لە 
ئایەتولال  مەزاری سەرکردەی شۆرش 
 ٥٣ و  کوژران   ١٧ خومەینی،  

برینداری لێکەوتەوە.
جێگری وەزیری ناوخۆی ئێران حوسێن 

دەنگی تەقە لە پەرلەمانی ئێران: ١٧ کەس کوژرا
زولفەقاری،  لە کەناڵی فەرمی واڵت 
رایگەیاند: هێرشکەرەکان بە جلوبەرگی 
ئافرەت و عەبا چونەتە ناو پەرلەمان .

لە  داعش  بە  تایبەت  هەژمارێکی  لە 
هێرەشەکەی  کۆمەالیەتیەکان  تۆرە 

“هێرشی  ڕایگەیاند  ئەستۆ  گرتە 
و  پەرلەمان  لە  تەهران  ناوەندی 
الیەن  لە  خومەینی  مەزارگەی 
ئیسالمی  دەوالتی  جەنگاوەرەکانی 

ئەنجام درا”. 

علی عنتر

ئاژانسی میدیایی توركمان
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ئاژانسی میدیایی تورکمان )تەبا(، 
بە  کە  قەیسەری  بازاری  لە 
هەولێر  شاری  بازاری  قەرەباڵغترین 
سەنتەری  دەکەوێتە  و  دەناسرێت 
چەند  لەگەل  چاوپێکەوتنی  شار، 
کاسبکارێک  و  دوکاندارێک 
دارایی  قەیرانی  باسی  و  ئەنجامدا 

کرد.

دوکاندار سەرۆ کوخ ، ئاماژەی بەوە 
دا کە ڕەمەزانی ئەم ساڵ جیاوازترە 
لە ڕەمەزانی پار ساڵ و دەڵێت: “من 
دوکانی گەسم هەیە. لە ڕەمەزانی 
پار ساڵ رۆژانە بە الیەنی کەم ٥٠٠ 
لەفەم دەفرۆشت. هەفتەی یەکەمی 
لە   داخستبوو.  دوکانم  رەمەزانە  ئەم 
دەهەمین ڕۆژی رەمەزان دەستمان بە 
فرۆشتن کردەوە، بەاڵم لەبەر ئەوەی 
رۆژانە  دەردەچن،  کەم  خەڵک 

ئەوپەری ٢٠٠ لەفە دەفرۆشین”.

)١٩٨٢(وە  ساڵی  لە  کوخ  سەرۆ   
دەکات،  کار  رێستۆرانت  بواری  لە 
بەاڵم ئێستا  رێستۆرانتەکەی کردوە 
لەفە  و  بچووک  دوکانێکی  بە 

کاریگەری قەیرانی دارایی لەسەر
بازار لە مانگی رەمەزاندا

بە هۆی قەیرانی دارایی، ڕەمەزانی  ئەم ساڵ جیاوازتر لە 
ڕەمەزانەکانی پێشوو کپ و کڕی پێوە دیارە

دەفڕۆشێت.

ئەو دوکاندارە باس لە قەیرانی دارایی 
دەکات و دەڵێت، زۆرترین کاریگەری 
و  کاسبکاران  لەسەر  هەبووە 
گوتیشی: “رەمەزانەکانی پێشوو بەر 
لە ئیفتار لەالیەن خێرخوازانەوە داوای 
خواردن دەکرا بۆ مزگەوتەکان، بەاڵم 
داواکارییەک  هیچ  رەمەزانە  ئەم 

نەهاتووە”.

“هاواڵتی  راشیگەیاند  کوخ  سەرۆ 
پاش ئیفتار دێن بۆ بازاڕ، بەاڵم پارە 
نییە،  پارەیان  ناکەن. چونکە  خەرج 
بۆیە خۆیان دەدزنەوە لە خەرجکردن”.

بەهارات  کۆنترین  لە  یەکێک 
قەیسەری  بازاری  فڕۆشەکانی 
بێستون عەتار دەڵێت  “خەلک پارەی 
نییە. دواکەوتنی موچە کاریگەری 

زۆرە لەسەر خەڵک”.

عەتار پێی وایە، قەیران کاریگەری 
و  خەڵک  سەر  کردۆتە  دەرونیشی 
کاریگەری  پارە  “نەبونی  گوتی: 

کردووە.   خەڵک  ورەی  لەسەر 
ماڵ  لە  ئیفتار  پاش  خەڵک  پێشتر 
دەکرد  خۆی  بازاری  و  دەردەچوو 
لەبەر  ئێستا  بەاڵم  دەخوارد،  نانی  و 
وردی  بە  زیاتر  خەڵک  قەیران 

هەڵسوکەوت دەکات”.

لە درێژەی قسەکانیدا بێستون عەتار 
گوتی: “دەتوانم بڵێم لە چاو ساڵی 
پار و ئەم ساڵ، سەدا ٨٠ جیاوازی 
هەیە، چونکە لەو بازارە ناتوانی ١٠ 
هەروەها  ناوبراو  بدۆزیەوە”.  کڕیار 
نزیکبوونەوەی  لەگەڵ   “ گوتیشی: 
بازاری  هەوڵدەدەن  خەڵک  جەژن 
بکەن. ئێمەش چاوەرێ دەکەین بازار 
ئەوەش  چاوەرێی  بەاڵم  بجولێتەوە، 
بێتەوە،  لێ  جارانی  وەک  ناکەین 

چونکە خەڵک گیرفانی بەتاڵە”.

دوکاندار  بازار،  بارودۆخی  لەبارەی 
“بارەکە  دەڵێت:  چاوشلی  فەهد 
ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو خراپتر دەچێ و 
بازاڕ کزتر دەبێت و بازارکردن کەم 

دەبێتەوە”.
ئەرجومان تەرزی

یەکەم  دوای جەنگی کەنداو  قۆناغی    
یەکەم  بوونی  دایک  لە  وەچەرخانی 
بەخۆیەوە  تورکمانی  سیاسی  ریکخستنی 
نیشتمانی  حزبی  دامەزراندنی  بینی، 
ئەویش  دوای  بە  عیراقی  تورکمانی 
تورکمانی  بزووتنەوەی  دامەزراندنی 
خوالیخوشبوو  سەرۆکایەتی  بە  سەربەخۆ 
زۆری  کاریگەری  چلبی(  )فرید 
هەولێر.  تورکمانەکانی  لەسەر  هەبوو 
ئیلی  تورکمن  حزبی  وبەدامەزراندنی 
زەروورەت پێویستی دەکرد، یەک کیان لە 
ژێر ناوی بەرەی تورکمانی عێراق درووست 
بکرێت، هەموو حزبە سیاسیە تورکماانیەکان 
بە  کۆبکاتەوە،  خۆی  چەتری  ژێر  لە 
سیاسی  خیتابی  یەکخستنی  ئامانجی 
ناوەندێک  دامەزراندنی  وە  تورکمانەکان، 
بەرەی  تورکمانی.  سیاسی  بریاری  بۆ 
بە  هەلسا  دامەزراندنی  دوای  تورکمانی 
ئەنجامدانی ئامانجەکانی بەو شیوەی کە 
لەگەل رەسەنایەتی گەلی تورکمان بوەشیت 
و گونجاو بیت لەگەل بارودۆخی سیاسی 

ناوجەکە.
تورکمانی  بەرەی  ئەوەی  سەرەرای 
و  وعێراق  هەریم  پەرلەمانی  لە  ئەندامی 
پارێزگاکان   بیرۆکراتیەکانی  ئەنجومەنە 
بەالم  هەیە،  ئیستا  ئەوەی  وەک  نەبو 
رۆل  تورکمانی  بەرەی  ئەوەشدا  لەگەل 
گۆرەپانی  لە  چاالکانەی  کاریگەری  و 
سیاسی و کوردستانی هەبوو. لەو بارەیەوە 
پێشەنگەی  سەرکردایەتی  هەلوێستی 
پێناو  لە  وتەقالکانی  هەول   بۆ  هەبو 
راگرتنی شەر لە نیوان حزبە کوردییەکان 
هیزی  کردنی  سەرکردایەتی  رێگەی  لە 
پاراستنی ئاشتی )PMF(، لە الیەکی 
تریش کاریگەری چاالکی هەبوو لە هەول 
بۆ  ونێودەولەتیەکان  ناوخۆیی  وکوبونەوە 
پێشووی  رژێمی  رووخاندنی  ئاماداسازی 
عێراق بە بەشداری والیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا وبەریتانیا وتورکیا.
ئەو  کە  دەخەن  دەری  ئەوانە  هەموو 
چاالک  ناوەندێکی  تورکمانیە  رێکخراوە 
ودینامیکی هەبوو لە ناوچەکەدا. لە دوای 
لە  جیاواز  هۆکاری  بە   )٢٠٠٠( ساالنی 
جیابوونەوە  تر  ماوەیەکی  بۆ  ماوەیەک 
لە ژێر چەتری رێکخراوی دایک روویدا 
سیاسی  ریکخراوی  چەندین  ئەجامدا  ولە 
نیو  لە  بەشیکیان  کە  کرا  دروست  نوێ 
تورکمانەکان بە حزبی سیاسی “بوکەلە” 
نازناوە  ئەو  دەناسرین.   “کارتۆنی”  یان 
باوەبوو  قەناعەتە  ئەو  رەنگدانەوەی 
لە  حزبانە  ئەو  کە  بەوەی  تورکمان  الی 
کراون،  درووست  کوردیەکان  حزبە  الیەن 
تورکمان  بەرژەوەندی  نوێنەرایەتی  کە 
بەرژەوندی  نوینەرایەتی  هیندەی  ناکەن 

تاکەکەسی دەکەن.
هۆکار  شەخصی  وسوودی  بەرژەوندی 
بۆ  سەرەکینە  نارەوای  وپالنەری 
جیابوونەوەی بەشێک  زوری ئەو حزبانە. 
هەرچی بەشی تریان زەرووتی پراکتیکی 
پێویستی پێدەکرد کە ئەو رێچکەیە بگرنە 
بەر بەهوی رەوەتی ملمالنی ناوخۆییەکان 
وستراتیژە هەلەکان وە سەرباری کاریگەرە 
دەرەکیەکان. من وای دەبینیم جیابوونەوەی 
)جیابوونەوەی  حزبانە  لەو  بەشێک 
ناچاری(  )جیابوونەوەی  یا  ستراتیژی( 
بووە، بۆیە ناونانیان بە بوکەلە تارادەیەک 
دوای  تایبەتیش  بە  نادادپەروەرانەیە، 
بەرەی  سەرۆکایەتی  گواستنەوەی 
کەرکوک  بۆ  هەولێر  لە  تورکمانی 
و  دام  وجێهشتنی   )٢٠٠٣( سالی  لە 
تورکمان  ومەدەنیەکانی  سیاسی  دەزگا 
پیویستی  هەولێر،  لە  خۆی  قەدەری  بۆ 
بۆ  بگرێتەبەر  نوی  سیاسەتیک  کرد 

دارشتنی سیاسەتی نوی وگەرانەوە بۆ تاكه ناوەندی بریاری
مامەلەکردن لەگەل ئەو واقعە نوێیە.

عێراقدا  لە  وشیعە  سوونە  ملمالنێی 
هاندان  لە  هەبوو  زۆری  کاریگەری 
لە  شیعە  و  سونە  ملمالنێی  وخولقاندنی 
ئەو  تورکمان.  گەڵی  رۆلەکانی  نیوان 
سلبی  دەرهاویشتەی  سیاسیەش  دیاردە 
قولبوونەوەی  و  بوون  فراوان  لەسەر 
تورکمانی  “بوکەڵەی”  سیاسەتی  رۆلی 
بە  ئاراوە  هینا  نوێی  رەهەندی  وە  هەبوو 
کە  دامەزرێنرا  سیاسی  حزبی  جۆرێک 
وا بەستەی ناوەندی سیاسی ودینی شیعە 
بەرژەوەندی  ونوێنەرایەتی  بەغداد،  لە  بوو 
نوێنەرایەتی  لەوەی  زیاتر  دەکەن  تائیفیان 
بەرژەوەندی نەتەوەیی بکەن. ئەوەش زۆر بە 
روونی لە خیتابی سیاسیان لە کۆنگرەی 
لە  بەغداد  لە  ئەنجامدراو  تورکمانی 

ریکەوتی )١٦�٢٠١٧/٥/١٧( دەرکەوت.
رۆژ  تورکمانی   “کارتۆنی”  سیاسەتی 
وگەشەکردن  بوون  فراوان  بەرەو  رۆژ  بە 
دەروات، ئەوەش بە هاتویکی نادیموکراتی 
ئەژماردەکرێت جونکە دەست تیوەردانە لە 
تورکمان،  سیاسی  بزووتنەوەی  کاروباری 
جگە لەوەش کاریگەری سلبی هەیە لەسەر 
ئاستی هێنانەدی ناوەندی بریاری سیاسی 
ستراتیژی  قوالیی  الوازی  و  تورکمان 
ئەو  هێنانەکایەی  لەبەردەم  وبەربەستیشە 
سیاسی  واقعی  لەگەڵ  کە  سیاسەتانەی 
پێویستە  بۆیە  دەگونجێت،  ناوچەکە 
بێ  هەولی  تورکمان  ئیمەی  لەسەرمان 
سیاسەتی  بۆ  گەرانەوە  بۆ  بدەین  ووچان 
لە  ئەوەی  وەک  بریاری  یەک  ناوەندی 
ساالنی نەوەدەکانی سەدەی رابردوو بوونی 

هەبوو.
ئامانجە  ئەو  هێنانەدی  بەدڵنیاییەوە   
کاریکی ئاسان نیە، بەتایبەتیش ئێمە ئەگەر 
وەربگرین،  لێکهەلوەشانەوەیە  ئەو  قەبارەی 
لە  تورکمانیەکان  سیاسیە  رێکخراوە  کە 
سالی )٢٠٠٠(ەوە تاکو ئیستا بەخۆیانەوە 
پێویستە  کە  دەردەکەویت  بۆمان  بینیووە، 
پێناو  لە  بدرێت  هەولێک  هەموو  بەپەلە 
ئەنجامدانی کونگرەی تورکمانی گشتی 
ژمارە  زۆرترین  بەشداری  بە  راستەقینە 
لەبەر  وە  تورکمانی  توێژەکانی گەلی  لە 
وژینگە  جوگرافی  واقعی  چاوگرتنی 
تیایدا  تورکمان  کە  جیاوازەکان  سیاسیە 
نەکرێت   بێبەش  الیەکیش  وهیچ  دەژیت، 
لە بە شداری کردن تەنها ئەگەر زەرورەت 

ئەوەی خواست.
کۆ  و  بریار  ناوەندی  تاکە  بۆ  گەرانەوە 
لەژێر  الینەکان  زۆربەی  کرنەوەی 
بە  پێویستی  سیاسیدا  چەتری  یەک 
و  رەگ  گۆرانکاری  هینانەکایەوەی 
ناوخۆیی  سیاسەتە  لە  هەیە  ریشەیی 
چوارچێوەدا  ولەو  ودەرەکیەکانماندا، 
سیاسی  گرنگی  مەسەلەی  دوو  پێویستە 
بە  پەیوەندی  یەکەمیان  لەبەرچاوبگیرێت، 
دووەمیان  و  عێراقە  دەولەتی  رۆژی  دوا 
پیویستە  کە  کەرکوکە،  شاری  پێگەی 
بە  بابەت  هەردو  لەگەڵ  مامەلەکردن 
واقیعانە بیت نەک بە شێوەیەکی عاتیفانە.
هەیە  یەکەم  بەشی  بە  پەیوەندی  ئەوەی 
لەگەڵ  مامەلەمان  تورکمان  ئێمەی 
عێراقدا  دوارۆژی  بە  پەیوەندار  بژاردەی 
دوور  عاتفی  مەنهەجیەتێکی  بە  کردووە 
بنەماو  بە  لە سیاسەتی واقعی،  پشتمان 
پاراستنی  لێی  ئامانج  کە  پرەنسیپێک 
سیستەمە  و  عیراق  خاکی  یەکپارچەیی 
ئەو  راستیدا  لە  مەرکەزیەکەیەتی. 
خۆشەویستی  هەلقواڵوی  هەلویستەمان 
هەر  كە  عێراق،  بە  نەبوو  دەرتگرتنمان  
دەست  بە  درووستبونەوەی  سەرەتای  لە 
خستنی  پەراوێز  و  نكۆلیكردن  سیاسەتی 
راستیدا  لە  ئااڵند،  نەژادیەوەمان  پاكتاوی 
ترسمان لە دواڕۆژی عێراق و نهێنییەكانی 
خراب  شتی  كە  سیاسیەكان  گۆڕانكاریە 
بە  بووە  پاڵنەرمان  بهێنێ  خۆیدا  بەدوای 
دەستگرتنمان بە عێراق، لە سەرەتادا خەیالی 
دەكرد  خرابترمان  ڕووبەروونەوەی  ئەگەری 
هزرمان  لە  بەبەردەوام  نیگەرانیەش  ئەو   ،
بووە، لە ئەنجامدا دەتوانین بڵیێین شێرواڵنە 
نەبوین  و نمانویست لەگەڵ رەوتی ڕووداوە 
سیاسیەکان هەلبەكەین، ئاسانترین بژاردمان 
رووبەرووی  ئەنجامیشدا  لە  هەلبژارد، 
داخە  جێگەی  بووینەوە،  زیاتر  پەراوێزی 

ئیستاش هەندێك لە سەركردەكانمان هەمان 
چۆریك  بە  بەر،  گرتۆتە  ڕێچكەیای 
خاكی  یەكپارچەیی  پاراستنی  دروشمی 
زۆرینەی  ختابی  پێشەوای  لە  عێراق 
توركمانی گشتی  بەشداربوانی گۆنكرەی 
بەڵگەیە،  ئەوەش  بەغداد،  لە  بوو  گرێدراو 
الوازی  بونی  بەردەوام  لەسەر  بەداخەوە، 
نوی  سیاسی  واقعی  بۆ  لێكدانەوەكانمان 
ئەو  واقعی  نا  وخوێندنەوەێكی  عێراق، 
رووداوە گەورانەی كە عێراق ناوچە پیایدا 
تێپەڕ دەبێت، بۆیە زۆر بەڕاشكاوانە دەبێت 
روداوەكان  بەوەی  بدەین  جۆش  عەقلمان 
دڕێژە  تر  جارێكی  دەكەن  بەوە  ئاماژە 
پێدان بە پرەنسبی یەكێتی عێراق مومكین 
عێراق  دەستوری  لە  وەاقیعەش  ئەو  نییە، 
چەسپێندراوە، پالبشتە بە مەیل و خواستی 
و  حكومەت  كە  كورد،  جوداخوازانەی 
ناوخۆی  سیسایەكانی  الیەنە  زۆرینەی 
نێودەولەتییەكان  و  ئەقلیمی  هێزە  و  عێراق 
بە شێوەیكی شاراوە یان راشكاناوە قەبولی 

دەكەن.
كەركوك  شاری  دوارۆژی  بە  سەبارەت 
لێ  وامان  سەرشانمان  مێژووی  ئەركی 
دەخوازێت كە دیراسەی هەموو ئەگەرەكان و 
گریمانەكان بكەین، وهەر وەها ستراتێژیێكی 
دابڕێژین  چارەسەركردنی  بۆ  تایبەتیش 
گەلی  مافی  كردنی  گەرەنتی  پێناو  لە 
توركمان. هەر وەك هەموو الێكیش دەزانن 
تێرۆرستی  ڕێكخراوی  دەركەوتنی  دوای 
كە  توركمان  ناوجەكانی  زوربەی  داعش 
لە هەمان كاتدا ناكۆكن لە نێوان توركمان 
هەرێم  ئیتیحادی وحكومەتی  وحكومەتی 
هەرێمی  هێزەكانی  كۆنترۆلی  ژێر  كەوتە 
هێزە  پاشەكشەكردنی  دوای  كوردستان 
بەمەش  تیایاندا،  ئیتیحادی  ئەمنیاكانی 
سەربازی  كۆنترۆلی  هەرێم  دەسەالتەكانی 
لە  لەسەر كەركوك  قایمتر كرد  ئەمنیان  و 
كاتێكدا  كە پێشتر تەنها لە رووی ئیداری 
ماوەتەوە  ئەوە  وتەنها  كردبوو,  كۆنترۆلی 
پارێزگای  سیاسی  بریارێكی  بە  كە 
بریاڕی  هەرێم،  سەر  بخرێتە  كەركوك 
بەرزكردنەوەی  بە  پاریزگاش  ئەنجومەنی 
وبڕیاری  شارەكە  لە  كوردستان  ئااڵی 
ڕیفراندۆم، سەرباری نارەزایەتی تركمانەكان 
دەركەوتنی  تەنها  تر،  پێكهاتەكانی  وباقی 
كۆتایی  پالی  بۆخستنە  سەرەتایكە 
بەلگەكانیش  هەرێم،  سەر  بۆ  پارێزگاكەیە 
ئەوە دەسەلمێنن كە ئەو گریمانەیە خەریكە 
دێتەدی، بۆیە هەرێمی كوردستان لە ڕووی 
سیاسی و عەسكەری وئیداری باال دەستە لە 
سەر زۆربەی ناوچە توركمانیەكان، بەمەش 
بەشێوەێكی  كە  توركمانانەی  ئەو  رێژەی 
ڕاستەوخۆ نا ڕاستەوخۆ لە ژێر دەسەالتی 
نیوەی  لە  زیاتر  نزیكەی  دەگاتە  هەرێمن 
بە  توركمان.  گەلی  نیوەی  گشتی  كۆی 
چارەسەركردنی  ئێمە  بۆچونی  گوێرەی 
دۆخی توركمان لە بەرامبەر هەر پێشهاتێك 
لە  سیاسی  پێگەی  دەخوازێت  لێ  وامان 
بەغدا و هەولێر بە یەكەوە لە بەڕچاوبگرین 
لە كاتی وردبونەوە لە چارەنووسسازەكانی 
وكێشە  میللەتەكەمان  بە  پەیوەندار 
دیراسەی  ئەوەیە  كاتی  ئێستا  ڕاواكەی، 
شەراكەتی  دروستكردنی  دەرفەتی 
پەیوەندی  وەك  بكەین  توركمانی-كوردی 
لە  ئیتحیادی،  دەسەالتی  بە  توركمان 
گفتوگۆی  كەنالی  خولقاندنی  ڕیگەی 
سیاسی  سەركردایەتی  نیوان  لە  چاالكانە 
چارەسەر  ئامانجی  بە  وكورد  توركمان 
كردنی كێشەكان و نزیككردنەوەی بیڕو بۆ 
مەسەلە  بری  لە  هەڵوێیستەكان  و  چوون 
چارەنووسسازەكانی پەیوەندار بە هەردووال. 
بەر  لە  سیاسی  هۆشیاری  پێویستە  بۆیە 
چاو بگرین لە كاتی داڕشتنی ستراتێژی 
پارتە  محكومی  پێچەوانەەوە  بە  نوێمان، 
بەرژەوەندی  كە  دەبین  كارتۆنیەكان 

نەتەوەیمان لە بەرچاو ناكرێت. 
هەمو الێكیش پێویستە ئەوە بزان پالپشت 
سەربەخۆیانە  نا  ڕێكخراوە  ئەو  كردنی 
هیچ  بەدواوەیە،  كاتی  بەرژەوەندی  تەنها 
بەهاێكیشی نییە، مامەڵەكردنیش لە گەڵ 
بنچینە لە چوارچێوەی پارێزگاریكردن لە 
بەرژەوەندی هاوبەش بەگوێرەی بنەماكانی 
بۆ  سەرەكیە  فاكتەری  پاكی  نیاز 
سیاسی  تەوافقی  دەرفەتی  هێنانەكایەی 

كە خزمەتی هەردوو ال بكات.   

ئاژانسی میدیایی توركمان
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ئەو  گۆشە،  هەشت  ئەستێرەی 
هەر گۆشەیەکیدا  لە  ئەستێرەیەیە کە 
لەالیەن  گرانبەها  میراتێکی 
جگە  ماوەتەوە.  بۆمان  باوباپیرانمان 
باپیرانمانە  رێبازی  سیمبوڵی  لەمەش 

کە ئەوانیش سەلجوقییەکانن.  
جیهانی  لە  ئەستێرە  بەکارهێنانی 
بە  باڵو،  بەشێوەیەکی  ئیسالمی 
 ٨ بە  پەیوەستە  سەرچاوەکان  گوێرەی 
رێبازی ئاینی ئیسالم. بۆیە لە دەقەکان 
بە )٨ دەرگای بەهەشت( ناودەبردرێت.
ئەوەی  لەگەڵ  گۆشە   ٨ ئەستێرەی 
هونەری  و  کولتور  ئامرازی 
گۆشەیەکیشی  هەر  سەلجوقییەکانە، 
مانای تایبەتی خۆی هەیە کە بریتییە 
ئارامگرتن،  میهرەبانی،  بەزەیی،  لە: 
دڵسۆزی،  پارێزی،  نهێنی  راستی، 
بێتوانایی،  و  هەژاری  زانینی 

بەرهەمداری، شوکرکردن بۆ خودا. 
بۆ پاراستن و ژیاندنی ئەم میراتە پڕلە 
مانایە کە لە باپیرانمان بۆمان ماوەتەوە، 

لۆگۆی -مان کردە ٨ گۆشە. 
لە  جارە  ئەم  ئەستێرەیە  ئەم  بەڵێ، 
بوارێکدا دەدرەوشێتەوە کە توركمانەکان 

زۆرترین پێویستیان پێی هەیە.  
بەداخەوە میدیای تورکمان لە ئاستێکی 
هۆکارێکی  ئەمەش  نیيە،  پێویست 
ئۆرگانی  بوونی  کەم  هەیە.  زۆری 
نەگونجاندن  خۆ  رۆژنامە،  و  چاپ 
ئەلیکترۆنی  هەواڵگەری  لەگەڵ 
بۆ  زەمینەسازی  نەرەخساندنی 
پێرانەگەیاندنی  رۆژنامەگەرییە، 
رۆژنامەنووسی  و  شیاو  کەسی 

پرۆفیشناڵ لەو بوارەدا.  
بە دڵنیاییەوە تاکە ئاژانسێک ناتوانێ 
ئەم هەموو بۆشاییە پڕ بکاتەوە، بەاڵم 
و  ئاست  کەمترین  بۆ  خوارەوە  هێنانە 
بێگومان  رۆژنامەنووس  پێراگەیاندنی 

دەبێتە گەورەترین هەنگاو. 
  

تەبا چییە؟

لە کاتی ئامادەکردنی پرۆژەکە، زۆر 
گەڕام و بیرم لە ناولێنان کردەوە. هۆی 
دەگەڕێتەوە  ی  بە  ناولێنانم  سەرەکی 
بۆ مانا کورتکراوەکەی. گەر سەرنج 
پیتی  بە  لۆگۆیەکەمان  بدرێت، 
بە  و  دەستپێدەکات   )T( گەورەی 
پیتی بچووکی )ba( کۆتایی دێت. 
پیتی  و  گەورە  بە  یەکەم  پیتی  واتە 
دووەم و سێیەم بە پیتی بچووک تەواو 
بیخوێنیتەوە  بتەوێت  بۆیە گەر  دەبێت. 
دەخوێندرێتەوە   )TEBA( بە 
کاتی  لە  ئەوەیە  ئامانجەکەشمان 
و  جیا  بە  یەکەم  پیتی  خوێندنەوەی 
پیتەکانی تر بە بڕگە بخوێندرێتەوە.    
بە  تورکی  زمانی  لە  تەبا  مانای 
زمانی  لە  دێت.  “هاواڵتی”  مانای 
تورکمانی و کوردیشدا مانای “سازان” 

ئەستێرەی ٨ گۆشە
ئەمە  لەخۆدەگرێت.  “گونجان”  یاخود 
میللەتەکەمان  بۆ  هەم  خاسییەتێکە 

هەمیش بۆ ناوچەکەمان پێویستە.
  

نەخشە ڕێگامان.....

بە  جار   ٤ مانگێک  ماوەی  لە  تەبا 
لەگەڵ  چاپکراو  پەخشی  شێوەی 
کۆمەڵەی  دەبێتەوە.  شاد  خوێنەرانی 
ئامانج لە ٣ گرووپ دەستنیشانکراوە. 
،هەموو  ئەوەیە  ئامانجمان 
لە  یەکێک  یەکشەممە  رۆژانی 
 ، تەبا  رۆژنامەی  بەرهەمەکانمان؛ 
تەبا کولتور و ئەدەبیات و تەبا منداڵ 

پێشکەش بە خوێنەرەکانمان بکەین. 

الپەڕە   ١٦ نێوان  لە  تەبا  رۆژنامەی 
و  تورکی  زمانەکانی  بە  و  پێکدێت 
کوردی چاپ دەکرێت. سەرنج دەخاتە 
رووداوەکانی  و  پێشهات  گشت  سەر 
دوا  گشتگیر  شێوەیەکی  بە  و  عێراق 

پێشهاتەکانی جیهان لەخۆدەگرێت.  
باڵوکراوەی )تەبا کەلتوور و ئەدەبیات(
یش بە زمانی تورکی چاپ دەکرێت 
و  گشتی  بە  تورکی  ئەدەبیاتی  و 
فراوانی  بە  تایبەتی  بە  تورکمانی 

جێگیر دەکرێت.    
مانگی  منداڵ(  )تەبا  گۆڤاری 
جارێک چاپ دەکرێت و بە پەڕە رەنگا 
و رەنگەکانی و بابەتە پەروەردەییەکانی 
سااڵن   ١٠  -٤ نێوان  تەمەنی  بۆ 
گوێرەی  بە  هەنگاوە  ئەم  دەردەکرێت. 
گۆڤاری  یەکەم  توێژینەوەکانمان، 
رەفەکان  لە  و  دەبێت  منااڵن  کاتی 

شوێنی خۆی دەکاتەوە. 
هەواڵی  ماڵپەرێکی  لەمانە،  جگە 
چاالک )پۆڕتاڵی هەواڵ( دێتە کایەوە 
بۆ ئەوەی بە زووترین شێوە هەواڵەکان 
پۆڕتاڵەکەمان  خوێنەران.  بۆ  بگوازێت 
زمانەکانی  بە  یەکەم  هەنگاوی  لە 
تورکی و کوردی پەخش دەکات. بەم 
هەواڵیان  زۆرترین  خوێنەرانمان  جۆرەش 

پێ دەگات.
 

مۆدێرن  بەشێوەیەکی  ماڵپەرەکەمان 
داهاتووەوە  مانگی  لە  و  کراوە  دیزاین 
بە  وایە،  بڕوامان  دەبێت.  چاالک 
هۆی  دەبینە  نوێگەرییەکەمان  دیدە 

سەرنجڕاکێشانی خوێنەرەکانمان. 
دەستکەوتی  ئامانجمان،  گەورەترین 
و  تورکمان  میدیای  لە  نوێیە  رووی 
هەواڵەکانی  خۆمان  تەنها  نامانەوێت 
دەمانەوێت  بەڵکو  بخوێنینەوە،  خۆمان 
هەواڵەکانمان لەالیەن هاونیشتیمانان و 
پێیەش  میللەتانی تر بخوێندرێتەوە.بەم 
هەواڵەکان  گشت  ئاگاداری  دەتوانن 

بن.   
پڕۆژەی )تەبا( زیاتر لە ماوەی ساڵێکە 
کاری لەسەر دەکرێت، هەڵبەتە تەنها لە 
بواری چاپ و ئەلیکترۆنی ناوەستێت، 
ئامانجی )تەبا( فراوانکردنی نێوخۆییە 
لە ئەندامەکانی تری میدیا بۆ ئەوەی 
بەم  و  گەورەتر  کۆمەاڵنی  بە  بگات 

شێوەیە پێشکەش بە ئێوە بکات. 
دواجار شانازی دەکەم لە بەشداریکردنی 
ببێتە مایەی  هیوادارم  و  پڕۆژەیە  ئەم 

خێر بۆ گەلەکەمان.
دەنگی  و  هەموومان  دەنگی  دەبێتە   ،

هەموومان دەگەیەنێت.

)تەبا( – بۆ ئێوە لەگەڵ ئێوە

رۆژانەی قەتەر

لە رۆژانی رابردوو، هەریەک لە واڵتانی 
میرنشینی  میسر،  بەحرێن،  سعودیە، 
لەگەڵ  یەکگرتوو)ئیمارات(  عەرەبی 
پەیوەندییە  کوێتی،  بەندەری  واڵتی 
بڕی.  قەتەر  لەگەڵ  دیپلۆماسیەکانیان 
لە  تۆبروک  حکومەتی  یەمەن،  دواتر 
لیبیا، واڵتانی مالدیڤ و  رۆژهەاڵتی 
لەگەڵ  خۆیان  پەیوەندی  مۆریتانیاش 

ئەو واڵتە پچراند.

یارمەتیدانی  بەهۆی  هەنگاوە  ئەم 
وەک  موسلمین(  ئیخوان  و  )تیرۆریزم 
پاساوێک راگەیەندرا، ئیدارەی دەوحەش 

ئەم تۆمەتانەی رەتکردەوە.

پەیوەندییە  پچراندنی  لەگەڵ 
دیپلۆماسیەکان، هێڵی ئاسمانی واڵتی 
خۆیان داخست. جگە لە داخستنی هێڵی 
بەڕووی  بەندەرەکانی کەنداو  ئاسمانی، 
ئەو کەشتییانە داخرا کە هەڵگری ئااڵی 
ڕاگرتنی  بڕیاری  میسریش  قەتەرن. 
پەیوەندییە بانکیەکانی بۆ گواستنەوەی 

پارە لەگەڵ قەتەر وەرگرت.

٤٨ کاتژمێر
ئیدارەی ریاز، قەتەری لە کوالیسیۆنی 
شیعەکان  حوسیە  دژبە  هاوبەشی 
دەرهێنا. لەگەڵ ئەم هەنگاوە میرنشینی 
بۆ  کاتژمێر   ٤٨ یەکگرتوو  عەرەبی 
کرد  دیاری  قەتەرییەکان  دیپلۆماتكارە 
هەواڵی  پێی  بە  واڵت.  جێهێشتنی  بۆ 
ئاژانسی راگەیاندنی وام؛ “حکوومەتی 
پاساوی  بە  دەوحەی  زەبی،  ئەبو 
لە  زیادەرۆیی  و  تیرۆریزم  یارمەتیدانی 

مەزهەبگەری کردن” تۆمەتبار کرد.
پەیوەندییە  رایگەیاند،  ئوردن  دواتر 
قەتەر  لەگەڵ  دیپلۆماسیەکانی 
ناوخۆیی  ئۆفیسی  وە  کەمکردۆتەوە 
ئاسمانیەکانی  هێڵە  داخست.  قەتەر  لە 
میرنشینی فاس-یش رایگەیاند، گەشتە 

ترانزێتەکانی بۆ دەوحە ڕاگیرا.

“قەتەر یارمەتی گروپە تیرۆریستیەکان 
دەدات”

الیەن  لە  بوو  ماوەیەک  قەتەر 
تیرۆر  یارمەتیدانی  بە  دراوسێکانیەوە 
هەواڵی  پێی  بە  دەکرا.  تۆمەتبار 
هەواڵگەری سعودیە،  ئاژانسی فەرمی 
زۆربەی  بۆ  کردۆتەوە  “باوەشی  قەتەر 
گرووپە تیرۆریستیەکانی وەک ئیخوان 

موسلمین و داعش و ئەلقاعیدە”. 
دوای  قەیرانە  ئەو  ڕاستیدا  لە 
سەرۆکی  بەسەر  میسر  کودەتاکەی 

هەڵبژێردراوی سەریهەڵدا.

لە مانگی تەموزی ٢٠١٣، پاش کودەتا 
عەبدولفەتاح  الیەن  لە  سەربازییەکە 
سیسی بەسەر محەمەد مورسی، گرژی 
کەوتە نێو پەیوەندییەکانی نێوان مسر و 
قەتەر. دەسەاڵتی سیسی، ئایدۆلۆژیای 
بە  کە  ئیسالمی  سیاسەتی  سەرەکی 
)ئیخوان( ناسراوە، لە دەسەالت پەکخست 

و سەرکردەکانی زیندان کرد.

پەیوەندییەکی  سااڵنێکە  سعودیە 
بۆیە  هەیە.  ئیخوان  لەگەڵ  ئاڵۆزی 
پشتگیری خۆی بۆ سیسی دژی ئیخوان 
کودەتاکە،  دوای  قەتەریش  راگەیاند. 
بۆ  نەشاردەوە  خۆی  پشتگیرییەکانی 
ئیخوان. بۆیە پەیوەندی واڵتانی دراوسێ 

رۆژ بە رۆژ بەرەو تێکچوون رۆیشت.
رابردوو،  ئایاری  مانگی  کۆتایی  لە 
لە  حەمەد  بن  تەمیم  شێخ  وتاری 
ئاهەنگی دەرچووانی کۆلێژی سەربازی 
فەرمی  هەواڵی  ئاژانسی  الیەن  لە 
زەمینەی کێشەکانی   ،QNA((قەتەر

هێنایە ئاراوە.

لە  رەخنە  حەمەد،  شێخ  وتارەکەدا  لە 
و  دەگرێ  کەنداو  واڵتانی  و  ئیران 
تێگەیشتن  پێویستە  کە  رایدەگەیەنێت 
حەماس.  و  حزبوڵاڵ  بەرامبەر  هەبێ 
لە  ترەمپ  دۆناڵد  راشیگەیاندبووکە 

کۆشکی سپی زۆر نامێنێتەوە. 

دەست  بە  هەوااڵنەی  ئەو  پێی  بە 
هەواڵی  ئاژانسی  پێشکەشکارانی 
هاککەرانی  الیەن  لە  کەوتووە،  قەتەر 
کۆمپیوتەرەوە دزەی پێکراوە و دوورە لە 
ڕاستی. دوا بەدوای ئەم هەواڵە، وەزیری 
السانی،  ئەحمەد  قەتەر سەیف  دەرەوەی 
ڕوبەڕووی  “واڵتەکەمان  رایگەیاند 
هێرشی ئەلیکترۆنی بۆتەوە”. بەم جۆرە 

هەواڵەکانی بەدرۆ خستەوە. 
سەرەڕای بە درۆ خستنەوەی هەواڵەکان، 
جەزیرە  کەناڵی  ئیمارات،  و  سعودیە 
لە  قەتەریان  تری  کەناڵەکانی  و 

واڵتەکانیان قەدەغە کرد.
حکومەتی دەوحە، لە هەموو دەرفەتێک 
کە  دەخاتەوە  درۆ  بە  هەوااڵنە  ئەو 
ئەو  و  بێت  کرد  تیرۆریان  هاوکاری 
بێ  بنەماو  بێ  هەواڵێ  بە  هەوااڵنە 

بەڵگە لە قەڵەم دەدات. 

کەمپینی تۆمەتباركردن
پەیوەندییەکان،  پچڕانی  دوای  بە  دوا 
روونکردنەوەیەک لە الیەن دەسەاڵتدارانی 
روونکردنەوەکە  لە  کرا.  دەوحە 
تۆمەتبارکردنی  کەمپینی  لە  باس 

قەتەردەکرێت. 
الیەن  لە  کە  نوسراوەی  ئەو  پێی  بە 
دەڵێت  کرا،  قەتەر  دەرەوەی  وەزارەتی 
تێکچونی  سەیری  سەرسوڕمانەوە  “بە 
دەکەین  دیپلۆماسیەکان  پەیوەندییە 
بەڵگەیەکیان  هیچ  تۆمەتانەش  ئەو  و 

لەسەر نییە”.
وەزیری  دیپلۆماسی،  قەیرانی  دوای 
السانی  ئەحمەد  سەیف  قەتەر  دەرەوەی 
بۆ  پێکهاتنی  و  ئاشتەوایی  نامەی 
پێویستە  وتی  و  نارد  کەنداو  واڵتانی 
چارەسەر  دیالۆگ  بە  جیاوازییەکان 

بکرێن.
دوای  روونکردنەوەیەک  لە  ئەلسانی 
قەیرانەکە، رایگەیاند بەهیچ شێوەیەک 
وەاڵمێکی نەرێنی بەرامبەر بە واڵتانی 

کەنداو نادەنەوە.

بانگەشەی گفتوگۆ
مەولود  تورکیا  دەرەوەی  وەزیری 
قەیرانی واڵتانی  لەبارەی  چاوشئۆغلو، 
بە  کێشەکان  “دەکرێ  وتی  کەنداو 
گفتوگۆ چارەسەر بکرێت. دڵگرانین بە 
ئاساییکردنی  بۆ  تابلۆیە.  ئەو  بینینی 
بێت  لەدەستماندا  ئەوەی  دۆخەکە، 

هاوکارییان دەکەین”.

بەرەو  ئاراستەکان  هەموو  ترەمپ: 
قەتەرن

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سەرۆکی   
چەند  لە  ترەمپ،  دۆناڵد  ئەمریکا 
کۆمەاڵیەتی  تۆڕی  لە  تویتێک 
گوتی  قەیرانەکە  دەربارەی  تویتەر، 
لەگەڵ  دیدارمان  بە  “خۆشحاڵین 
سوودی   تر.  واڵتەکەی   ٥٠ و  سعودیە 
کۆبوونەوەکان بەدیار دەکەون و هەموو 
گروپە  بۆ  ماددی  یارمەتی  ئەوانەی 
بە  دەکەن،  تەرخان  تیرۆریستییەکان 
لەمەش  جگە  دەدرێنەوە.  وەاڵم  توندی 
هەموو ئاراستەکان بەڕووی قەتەرن. ئەم 
کۆبوونەوانە لەوانەیە ببێتە دەستپێکێک 

بۆ کۆتایی هێنان بە تیرۆر”.

دۆناڵد ترەمپ دوای هەڵبژاردنی وەکو 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سەرۆکی 
مانگی  لە  سەردانی  یەکەم  ئەمریکا، 
و  ئەنجامدا  سعودیە  واڵتی  بۆ  ئایار 
ئاماژەی بە دژ وەستانی سەرانی واڵتانی 
ئیسالمی کرد بۆ توندڕەوی، ترەمپ لە 

کاتی سەردانەکەیدا رایگەیاند ‘’توندرەوەکان لەم جیهانە ناهێڵین”.

دەرئەنجامی  یەکەم  بەسەرهاتانە  ئەو 
سەمای شیرە 

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەهرەم 

قەیرانەکە  روودانی  دوای  قاسمی 
نێوان  لە  گفتوگۆی  بانگەشەی 
ئەبوتالب-ی  حەمید  کرد.  الیەنەکان 
نهێنی  خامەی  بەڕێوەبەری  جێگری 
سەرۆک کۆماری ئێران حەسەن روحانی 
تویتەر  لە  تایبەتەکەی  لەسەر هەژمارە 
تویتێکی ئاراستە کرد و رایگەیاند ‘’ئەو بەسەرهاتانە یەکەم دەرئەنجامی 

سەمای شیرە’’.

بۆ  سەردانەکەی  کاتی  لە  ترەمپ   
ریاز لەگەڵ بەرپرسانی سعودیە سەمای 
سەمای  وێنەکانی  و  کرد  شیری 
تۆرە  لە  رۆژێک  چەند  ماوەی  بۆ 
بەر  کرا.  لێ  باسی  کۆمەاڵیەتییەکان 
لەوەی یەمەن بڕیاری خۆی رابگەیەنێت، 
ئێران وتی” نەمانی  بەرپرسێکی بااڵی 
و  عەرەبیەکان  واڵتە  لەنێوان  پەیوەندی 
قەتەر نابێتە چارەسەر بۆ ئەو قەیرانەی 

کە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەیە”.

ئێران  پێشهاتانە  هەموو  ئەو  دوای 
ویالیەتە  روونکردنەوەیەکدا،  لە 
تۆمەتبار  ئەمریکای  یەکگرتووەکانی 

کرد. 

کە  دیپلۆماسیەی  قەیرانە  ئەو  دوای 
روویدا، نوسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدڕاڵی 
ئەمریکا )FBI( بانگەشەیەکی گرنگی 

باڵوکردەوە.
پەیامەی  ئەو   ،  )FBI( گوێرەی  بە    
قەتەرکردوویەتی  شێخی  گوایە  کە 
کەنداو  واڵتانی  توڕەبوونی  هۆی  بووەتە 
ئەم  پشت  لە  و  کێشەکە  پەرەسەندنی  و 

رووداوەدا هاککەرە رووسەکان هەن. 

دەستی  نادرووستەکان  هەواڵە   :FBI
هاککەرە رووسەکانی تێدایە.  

کێشەی  دروستبوونی  هۆکاری   ،FBI
دەگەڕێنێتەوە  کەنداو  واڵتانی  قەتەرو 
هاککەرە  کە  نادرووستەکان  هەواڵە  بۆ 

رووسەکانی لەدواوەیە.   
 

CNN Inter- هەواڵی  بەگوێرەی 
naional، یەکێک لە هۆکارەکانی ئەم 
کیشەیە بریتییە لە لێدوانە نادرووستەکانی 
هاککەرانی  لەالیەن  کە  قەتەر  شێخی 
ئەم  لەسەر  هەر  پێکراوە.  دزەی  رووس 
   CNN International،بابەتە
باس لە شک و گومانەکانی هەواڵگەری 
و  رووسیا  بە  بەرامبەر  دەکات  ئەمریکا 
قەتەریش   دەرەوەی  وەزارەتی  لێدوانێکی 

هەمان لێکدانەوەی لێدەکەوێتەوە. 

م. ئەربیل ئوغلۆ

ئاژانسی میدیایی توركمان
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هەولێر  لە  تورکیا  گشتی  کونسوڵی 
کاتی  لە  ئینام،  عاکیف  محەمەد 
هەولێر،  لە  تەبا  دەزگای  بۆ  سەردانی 
تورکمان  میدیایی  ئاژانسی  رایگەیاند 
بواری  گرنگی  بۆشاییەکی  )تەبا(، 
پێشترهەستی  کە  پڕدەکاتەوە  میدیا 

پێدەکرا.

عاکیف  محەمەد  گشتی  کونسوڵی 
تەبا  بۆ  سەردانی  کاتی  لە  ئینام 
تورکیا،  وەفدی کۆنسوڵگەری  لەگەڵ 
دامەزراندنی  لەمەڕ  خۆی  خۆشحاڵی 
)تەبا(  تورکمان  هەواڵی  ئاژانسی 
بە  “خۆشحاڵین  رایگەیاند  و  دەربڕی 
چاالکی دەستبەکاربوونی  دەزگایەکی 

لەو شێوەیە”.
محەمەد  میدیا،  گرنگی  بارەی  لە 

کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر:
 تەبا بۆشاییەکی جددی پڕدەکاتەوە

“بواری  رایگەیاند  ئینام  ئاکیف 
لە  هەیە  زۆری  گرنگییەکی  میدیا 
ناوچەکەدا، ئێوەش لە بوارێکی پێویست 
بەکار  دەست  پێشەنگ  شێوەیەکی  بە 
هەواڵ  ئێمە  جوگرافیای  لە  دەکەن. 
بەهۆی  چاالکە.  زۆر  سەردێرەکان  و 
و  تورکمان  بە  ناوچەکە  هەمەچەشنی 
کورد و عەرەب کە لە هەموو بوارەکان 
کێشەی زۆر جددیان هەیە، ئومێدێکی 

زۆریان دەبێت”.

باش  بۆ  کە  دا  بەوەش  ئاماژەی  ئینام 
گەیاندنی  و  رووداوەکان  لە  تێگەیشتن 
کۆمەڵگا،  و  حکومەت  بۆ  پەیام 
هەیە  گرنگی  زۆر  رۆڵێکی  رۆژنامە 
و زیاتر گوتیشی: “لەو باوەڕەداین تەبا 
جددی  و  گەورە  بۆشاییەکی  بوارە  لەم 

ئامانجەوە  بەو  دەشزانین  و  پردەکاتەوە 
گۆڤار  چاپکردنی  لێرەدا  بەرێکەوتوون. 
تۆری  لە  کردنەوەی  باڵو  رۆژنامە،  و 
ئەو  و  ئۆنالین  شێوەی  بە  ئینتەرنێت 
دەدرێن،  ئەنجام  دواتر  کە  چاالکیانەی 
هەموو ئەم هەنگاوانە ئومێدبەخشن کە 

ببنە پڕکەرەوەی ئەو بۆشاییانە”. 

لە بارەی تیمی )تەبا( گوتی: “ئەوەی 
ئومێدبەخش  بەڕاستی  بینیم  ئەمرۆ 
گەنج  تیمێکی  بە  تەبا  چونکە  بوو، 
بە  گەنجەکان  ئینشاڵاڵ  دەکات.  کار 
خزمەتکردن، دەبنە  ڕووی گەشی ئەم 

کۆمەڵگایە”.

تەبا،  چاالکییەکانی  لەبارەی  ئینام 
چاودێری  نزیکەوە  لە  رایگەیاند 

گوتیشی:  و  دەکەن  چاالکییەکان 
چاودێری  خۆشحاڵیەوە  بە  “ئینشاڵاڵ 
دەستپێک  وەک  ئێستادا  لە  دەکەین. 
زۆر شتی ئەرێنیمان بینی. لەو باوەڕەدام 
بە بەردەوامبوونی، زۆر زیاتر خۆشحاڵ 

دەبین”.

محەمەد  گوتەکانیدا  بەردەوامی  لە 
عاکیف ئینام، وێرای ئەوەی  پیرۆزبایی 
خۆی ئاراستەی تەبا  کرد، رایگەیاند 
دەخوازم،  بۆ  سەرکەوتنتان  “هیوای 
گەنجە.  و  ڕێک  تیمێکی  بەڕاستی 
بڕوامان وایە خزمەت بە دۆزی تورکمان 
روحی  بەرپرسیارێتی  بە  و  دەکات 
لە  تەنها  دەکات. نەک  نەتەوەیی کار 
ناوچەی  بەڵکو تەواوی  شاری هەولێر، 
هەروەها  خۆبگرێت.  لە  ئێلی  تورکمان 
هەموو ویست و داخوازییەکانی تورکمان 
بێنێتە دی و گشت رووداو و پێشهاتەکان 
بە تێر و تەسەلی بگەیەنێتە الیەنەکان”. 
هەولێر  لە  تورکیا  گشتی  کونسوڵی 
کە  پێیەی  “بەو  گوتی:  هەروەها 
زیاتر  زمانێک  لە  بابەتەکان  بینیمان 
زۆری  گرنگییەکی  دەکرێت،   پەخش 
لەم  پێشهاتانەی کە  ئەو  هەیە. چونکە 
لەگەڵ  تەنها  روودەدات نەک  ناوچەیە 
کۆمەڵگای خۆمان، بەڵکو دەبێ لەگەل 
هەموو کۆمەاڵنی ناوچەکە رابگەیەنین 
کە پێکەوە دەژین. لەم خاڵەدا ئینشاڵاڵ 
بنەما  بە  نزیکبوونەوەیەکی  بە  تەبا 
پێشکەش  جوان  زۆر  خزمەتی  کار، 
ئێوەوە  ڕێگەی  لە  دووبارە  من  دەکات. 
سوپاستان دەکەم و هیوای سەرکەوتنتان 

بۆ دەخوازم”.

گەنجەکانیان پیر کرد بە کێشە و شەر 
یەکەکان،  دوای  لە  یەک  قەیرانە  و 
کرا  سفر  جارانی  نیشتمانی  ئینتمای 
گەنجەکان  سێچاریەگی  لە  زیاد   .
جێهێشتنی  بۆ  دەرفەتێکن  چاوەڕێیی 
والت، کێ بەرپرسیارە لەو کارەساتە ؟

گەنجە  بە  ئومێدیان  واڵتەکان  هەموو 
و بە هەموو شێوەیەک خزمەتی گەنج 
پەروەردە  باش  سەرکردەی  تا  دەکەن 
لێرە گەنج فێرە دزی و  بکەن. کەچی 

درۆ دەبێ لە گەورەکان.
دەدەن  هەوڵ  دونیا  واڵتێکی  هەموو  لە 
ئێمە  الی  بەاڵم  بێ  رۆشەنبیر  گەنج 
هەوڵدەدرێ گەنج بێ ئاگابێت بۆ ئەوەی 
نەڵێ ئێوە هەڵەن کوا مافەکانمان کوا 

سامانمان؟ 
بە کردنەوەی کافتریا و کارئاسانی کردن 
لە هێنانی ماددەی هۆشبەر و کحولی 
بێ  گەنجگەلێکی  ئازادیەوە  ناوی  بە 
ماندوو  هەموو  کە  کرا  درووست  ئاگا 
پێش  بەرەو  واڵت  نیە  ئەوە  بۆ  بوونی 
ئەوەیە  بۆ  بونی  ماندوو  هەموو  ببات 

گەنجگەلێکی بێ ئاگا بەرێوەیە

على عنتر

بای  بە  و  بکڕێ  جگەرە  پاکەتێک 
و  بکێشێ  نەرگیلەیەک  یاخود  بکا 
بێ ئاگابی لەوەی چ دەگوزەرێ.  دوا 
بەڵکو  پێناگا  زیانی  گەنج  تەنها  جار 
گەورە و بچووک بەو ئاگرە دەسووتێ.  
ساڵی   20-15 پاش  چونکە  بێگومان 
تر واڵت دەکەوێتە ژێر کێفی ئەو جۆرە 

پەروەردەیە کە ئەوان دروستیان کرد. 
ئەنجامدانی  توانای  ئیرادە  بە  گەنجی 
چۆن  هەروەک  هەیە،  هەمووشتێکی 
گوێ  پشت  واڵت  لە  گەنج  ناکری 
هیچ  گەنج  ناکرێ  ئاواش   ، بخرێ 
نەکات چاوەڕێی ئەوە بکات خۆش بژی 

و پارەدار بێ.
لەوە  فیکر  الیەک  هەموو  پێویستە 
هیچ  ئێمە  گانجەکانی  کە  بکاتەوە 
گەنجەکانی  لەگەڵ  نیە  جیاوازیەکیان 
ئەمەریکا.   یاخود  بەریتانیا  و  یابان 
ئەگەر ویست و ئیرادەیان هەبێ دەتوانن 
سەیرێکی  ئەگەر  بن.  ئەوان  وەک 
دەبینین  بکەین  ناوچەیە  ئەو  مێژووی 
زانست  و  شارستانیەت  لە  بوو  پر  کە 
لە واڵتانی جیهانەوە ئێرەیان هەلدەبژارد، 
دوای  لە  یەک  جەنگە  بەهۆی  بەاڵم 
و  ئیمپڕاتۆریەت  گۆڕانی  و  یەکەکان 
ناوچەیە  ئەو  کرد  وای  دەسەالتەکان 
سیاسیەکانی  یاریە  بکەوێ،  پاش  بە 
واڵتانی تر رێگرن لە دووبارە بوونەوەی 

مێژوو.  
بە  چەپڵە  دەزانین  هەموومان  دواجار 
یەک دەست لێنادرێ،  پێویستە هەموو 
بردنی  پێش  بەرەو  بۆ  الیەک هەوڵبدەن 

کۆمەلگا. 

ناتیگ  ئازەربایجان  وزەی  وەزیری 
لە  ئاکامی جەڵدەی دڵ  لە  عەلیەڤ، 

ئیستەنبوڵ گیانی لە دەستدا.
ناتیگ  ئازەربایجان  وزەی  وەزیری 
حوزەیران   ی   ٩ بەرواری  لە  عەلیێڤ، 
بە هۆی تێکچوونی باری تەندروستی، 
سەرەڕای  و  دەگوازرێت  نەخۆشخانە  بۆ 

وەزیری ووزەی ئازەربایجان لە 
ئیستانبوڵ گیانی لە دەستدا

نەتوانرا  دکتۆرەکان  هەوڵی  گشت 
ڕزگار بکرێت. 

تەندروستی  باری  تێکچوونی  دوای 
نەفتچی  نەخۆشخانەی  بۆ   ، عەلیەڤ 
بۆ  دواتر  گواستراویەوە.  ئازەربایجان 
چارەسەری پزیشکی  بۆ تورکیا بردراو 
لە ئیستەنبوڵ دەست بە چارەسەرییەکان 

کرا. 
تێکچوونی  بەهۆی  ڕابردوو  هەفتەی 
تەندروستی ، بۆ نەخۆشخانەی ناوەندی 
دەگوازرێت.  ئازەربایجان  لە  نەفتچی 
لە  و  تورکیا  بۆ  گواستراوە  دواتر 

ئیستەنبوڵ چارەسەری بۆ دەکرا.
تشرینی  ٢٣ ی  لە  عەلیەڤ،  ناتیگ 
دایکبووە.  لە   ١٩٤٧ ساڵی  یەکەمی 
عەلیەڤی تەمەن ٦٩ ساڵ، لە سەردەمی 
وزەی  بواری  لە  سۆڤیەت  یەکێتی 
ئازەربایجان بەڕێوەبەری کردووە. هەروەها 
ئازەربایجان  وزەی  ڕێکخراوی  وەزیری 

)SOCAR( بووە.
 -١٩٩٣ سااڵنی  نێوان  عەلیەڤ، 
ئەنجومەنی  سەرۆکی  ئەرکی   ٢٠٠٥
گرتە   )SOCAR( بەڕێوەبەرایەتی 
وەزیری  وەکو   ٢٠٠٥ ساڵی  و  ئەستۆ 
دواتر  کرا،  دیاری  پیشەسازی  و  وزە 
لە ساڵی ٢٠١٣ ئەرکی وەزیری وزەی 

پێبەخشرا.

لەگەڵ هەبوونی کێشە دیبلۆماتییەکانی 
و  ئێڕان  پەرلەمانی  هێرشی  و   قەتەر 
مەزارگەی خومەینی ، وەزیری دەرەوەی 
گەیشتە   ناکاو  سەردانێکی  بە  ئێڕان 

تورکیا.
بۆ  بۆ  لێدوانێکدا  لە   ، زەریف   جەواد 
بە  تورکیای  سەردانەکەی   ، میدیا 
ڕێکەوت لە قەڵەم دەدات و دەڵێت” پێش 
تورکیا  سەردانی  پیالنی  هێرشەکە،  

دانرابوو”. 
ئاماژەی  تاران  هێرشەکەی  دەربارەی 

زەریف: 
پێویستە گفتوگۆیەکی بە هێز هەبێ 

لە نێوان هەردوو واڵت

بەهێزکردنیان  خۆ  ئیرادەی  کە  دا  بەوە 
و  چەکدارەکان  “هێزە  وتیشی  هەیە 
خەڵک هەلوێستی گونجاویان دەبێ بۆ 

ئەو مەترسیە گشتیە “.

کە  پێشهاتانەی  ،ئەو  رایگەیاند  زەریف 
لە رۆژهەالتی ناوەراست رودەدەن جێگای 
بەرپرسانی  نێوان  لە  ،پێویستە  داخە 
تورکیا و ئیران، گفتووگۆ هەبێ  لەسەر 

ئەم ڕووداوانە. 
لەگەڵ  کۆبونەوەکەیدا  لە  زەریف، 

رەجەب  تورکیا  کۆماری  سەرۆک 
کێشەی  باسی  ئەردۆگان،  تەییب  
و  کرد  قەتەری  و  عەرەبی  جیهانی 

ئاماژەی بە دژ وەستنی تیرۆر دا. 

زەریفدوای ئەردۆگان،  لەگەڵ وەزیری 
ئۆغلو  مەولود چاوش  تورکیا  دەرەوەی 
کۆبووەوە.  بە پێی هەندێک سەرچاوە 
لە چاو پەکەوتنەکە باسی پرسی سوریا 

و پەیوەندی نێوان هەردوو واڵت کرا. 

لە  پێکهاتوو  یەکگرتووی  شانشینی  
ئینگڵتەرا، وێڵز، سکۆتالند و ئیرلەندای 
باکوور بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختە ڕووی 

کردە سندوقی هەڵبژاردن. 
لە ٩  لە شانشینی یەکگرتوو،  خەڵک 
پێشوەختە  هەڵبژاردنی  بۆ  حوزەیران  ی 
هەڵبژاردن.لە  سەندوقی  کردە  ڕووی 
دەنگدەر  ملیۆن   ٤٦.٩ گشتی   کۆی 
پێشوەختە  گشتی  هەڵبژاردنی  لە 
پەرلەمانتار   ٦٥٠ بۆدەستنیشانکردنی 

دەنگی خۆی دا. 

شانشینی یەکگرتوو، لە ١٩ ی حوزەیران  
ڕاوێژکردنی  بۆ  دەکرد  ئامادەکاری 
برێکست. سەرۆک وەزیرانی ئینگڵتەرا 
تێرێزا مەی، هۆی بڕیاری هەڵبژاردنی 
پێشوەختە دەگەڕێنێتەوە بۆ ڕاوێژکردنی 
حکومەت لەگەڵ پەرلەمانێکی بەهێزی 

پاڵپشتکراوە. 

ڕەزامەندی ئەلیزابێت بۆ مەی
مەی،   هەڵبژاردندا  ئەنجامی  لە 
ئەم  بەدەستهێنا.  پەرلەمانتاری   ٣١٨
ژمارەی  لە  بوو  کەمتر  ژمارەیەش 
بۆ  پەرلەمانتار   ٣٢٦ کە  پێویست 
 ، حکومەتێک  کابینەی  پێکهێنانی 
بەم مەبەستەش بۆ وەرگرتنی دەسەاڵتی 
کۆشکی  لە  حکومەت،  دامەزراندنی 
ئەلیزابێتی  شاژنە  لەگەڵ  بەکینگام 
دووەم دیدارێکی ٢٠ خولەکی ئەجامدا.

دوای دیدارەکە مەی، ڕوونکردنەوەیەکی 
و  کرد  ڕۆژنامەکان  بە  پێشکەش 
کرد  دەسەاڵت  وەرگرتنی  بە  ئاماژەی 
ڕوونیشی  حکومەت.  پێکهێنانی  بۆ 
کردەوە کە لەگەڵ پارتی یەکگرتووی 
باکوور  ئیرلەندای  ناوەندی  دیموکراتی 
پێکدەهێنێت  حکومەت   )DUP(
 ١٠ هەڵبژاردنەکان،  گوێرەی  بە 

پەرلەمانتاریان بەدەستهێنا.

بەردەوامبوونی  بە  ئاماژەی  مەی 
ڕاوێژکردنەکانی برێکست کرد و وتی “ 
ئەرکی پێکهێنانی حکومەتم وەرگرت. 
ڕووبەڕووبوونەوەمان دژی تیرۆر بەردەوام 
ئارامی  بۆ  پێویست  هەنگاوی  دەبێت. 
بەجێهێنانی  بۆ  و  واڵت  ئاسایشی  و 

پەیمانی برێکست دەنێین”.

گرنگترین  لە  یەکێک  ئینگڵتەرا  لە 
پێشوەختە  هەڵبژاردنی  بابەتەکانی 
ئەوروپا،  یەکێتی  بۆڕاوێژەکردنەکانی 
بە  پارێزگاران  پارتی  بوو.   برێکست 
سەرکردایەتی تێرێزا مەی، بە درێژایی 
توندی  ‘بە  هەڵبژاردن  پرۆپاگەندەی 
لە  ئەمەش   بوو.  برێکست’  الیەنگری 
ڕووی ئابووریەوە بە مانای دەرچوون لە 
بازاری نێوەندی ئەوروپا و واژووکردنی 
سەربەخۆ  بازرگانی   ڕێککەوتننامەی 

لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا دێت.

ئاژانسی میدیایی توركمان
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ئایدن مەعروف رایگەیاند، لەالیەن حکومەتی عێراق و کوردستان وەک پێویست 
گرنگی بە شوێنەوارە مێژووییەکانی تایبەت بە تورکمانەکان نەدراوە.

سوڵتان  مەزارگەی  گرنگی  لەسەر  جەختی  مەعروف،  ئایدن  باسە  شایانی 
موزەفەرەدین گۆکبۆرو بۆ تورکمانەکان کرد و گوتیشی: “یەکەم کەس بووە لە 
مێژووی جیهانی ئیسالمی مەولودی بۆ پێغەمبەرمان محەمەد )د.خ( خوێندەوە. 

ئەو سوڵتانە دامەزرێنەری نەریتی مەولود خوێندنەوەیە لە هەولێر”.

جگە لەمەش ئایدن مەعروف دووپاتی کردەوە کە لە قەاڵی هەولێر مۆزەخانەیەکی 
تایبەت بە تورکمانەکان نییە، هەروەها گوتی: “دەبێت پارێزگاری هەولێر چۆن 
گرنگی بە شوێنەواری مێژوویی کۆمەڵگای کوردی دەدات، بە هەمان شێوە 
مەسیحیەکان  و  تورکمان  مەعنەوییەکانی  و  مێژوویی  شوێنەوارە  بە  گرنگی 

بدات”.

سوڵتان  مەزارگەی  نۆژەنکردنەوەی  ماوەی  بارەی  لە  مەعروف،  پەرلەمانتار 
موزەفەرەدین و پاراستنی شوێنەوارە مێژووییەکانی تورکمان و بۆچوونی الیەنە 

پەیوەندیدارەکان، وەاڵمی پرسیارەکانی )تەبا(ی داوە:

شوێنەوارە  پاراستنی  لەبارەی  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  هەڵوێستی 
مێژووییەکانی تورکمان چییە کە بوونی تورکمانەکان دەسەڵمێنێت لە هەولێر؟

هەولێر شارێکی گرنگە بۆ تورکمانەکان. لەگەل ئەمەش پاراستنی ئەو شوێنەوارە 
پاراستنی  لەبارەی  هەولێر.  لە  تورکمانە  هەبوونی  نیشاندەری  مێژووییانە، 
الیەن  لە  چ  و  هەولێر  شاری  بەرێوەبەرایەتیەکانی  الیەن  لە  چ  شوێنەوارەکان، 
پێویست  وەک  و  پێنەدراوە  گرنگی  چاالک  شێوەیەکی  بە  هەرێم  حکومەتی 

نۆژەن نەکراوەتەوە.

گرنگی مەزارگەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو چییە بۆ تورکمانەکان؟

ئەمانەتی  گۆکبۆرو،  موزەفەرەدین  سوڵتان  هەولێر  ئەتابەگی  مەزارگەی 
شاری  و  تورکمانەکان  بۆ  گرنگە  کەسایەتییەکی  و  سیمبۆڵ  تورکمانەکانە. 
بۆ  مەولود  خوێندنەوەی  لە  پێشەنگە  موزەفەرەدین  سوڵتان  هەروەها  هەولێر. 
هێناوەتە  مەولودی  خوێندنەوەی  کولتوری  ئەو  )د.خ(.  محەمەد  پێغەمبەرمان 
بۆ  هەیە   گرنگی  روحییەتێکی  رووداوە  ئەم  ئیسالمی.  جیهانی  و  هەولێر 
هەولێرییەکان، جگە لەمەش خوێندنەوەی مەولود لە الیەن سوڵتان موزەفەرەدین 

پێشەنگە لە عێراق و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.  
هەروەها سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو، گرنگی بە شارستانییەت و زانست داوە. 
بە دروستکردنی خوێندگا و مزگەوت و خانەی بێالنەکان و خانەی بەسااڵچووان، 

چەندین شوێنەواری گرنگی جێهێشتووە.

ڕاوبۆچوونتان چییە لەبارەی پاراستنی شوێنەوارە مێژووییەکان و نمایشکردنی 
سیمبوڵی کەلتوری تورکمان کە بەڵگەیەکی مێژووییە بۆ هەبوونی تورکمان؟ 

جێدەستی  و  پاشماوە  نیشاندەری  نییە  مۆزەخانەیەک  هیچ  هەولێر  قەاڵی  لە 
نییە. دەبێت  تورکمانەکان بێت. واتا لە هەولێر مۆزەخانەی کولتوری تورکمان 
منارەی چۆڵی و قەاڵی هەولێر و مەزارگەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە 

الیەن الیەنە پەیوەندیدارەکان نۆژەن بکرێتەوە.

جۆرە  چ  گۆکبۆرو  موزەفەرەدین  سوڵتان  مەزارگەی  نۆژەنکردنەوەی  لەبارەی 
هەوڵێکتان داوە؟

مەزارگەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو خاوەن دیزاین و بینایەکی زۆر کۆنە. 
بەم هۆیەوە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی داواکارییەکمان ئاراستەی پەرلەمان 

داوای نۆژەنکردنەوەی مەزارگەی “سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو”
لە الیەن تورکمانەکانەوە!

لەسەر داوای زۆری تورکمانەکان لە هەولێر، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتار لە پەرلەمانی کوردستان ئایدن مەعروف، پڕۆژەیەکی فراوانی ئاراستەی سەرۆکایەتی 
پەرلەمان کرد بۆ نۆژەنکردنەوەی مەزارگەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو

کرد. سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستانیش بە نووسراوێکی فەرمی ئەم بابەتەی 
نۆژەنکردنەوەی  تێچوونی  بڕی  سەرۆکایەتیش  وەزیران.  سەرۆکایەتی  گەیاندە 
پڕۆژە  تێچوونی  بڕی  زانیاری  چاوەڕوانی  کە  کرد  ئاماژەی  و  ئەستۆ  گرتە 

دەکەن لە الیەنە پەیوەندیدارەکان. ئەمە هەنگاو و پێشهاتێکی باشە.

ئێمە  هەروەها  دەبین.  پڕۆژەکە  دەسپێکی  چاوەڕوانی  داهاتوودا  رۆژانی  لە 
دەمانەوێت نۆژەنکردنەوە و دیزاینی مەزارگەکە لە الیەن )تیکا(وە ئەنجام بدرێت. 
)تیکا( رێکخراوێکی زۆر گرنگە. هاوکارییەکی زۆری لە پاراستنی شوێنەوارە 
کردووە.  پێشکەش  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  و  تورکی  نێوەندی  لە  مێژووییەکان 
مەزارگەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆروش، مەزارگەی سوڵتانێکی تورکمانە. 

بوونی )تیکا( لەم چاالکییە بۆ ئێمە زۆر گرنگە.

ئەم هەوڵەتان لەالیەن فراکسیۆنەکانی تری تورکمان چۆن پێشوازی لێکرا؟

گەیاندنی  هەڵبەتە  کرد.  بابەتەیان  ئەم  سەیری  ئەرێنی  بە  الیەنەکان  گشت 
وەزیران  بۆ سەرۆکایەتی  پەرلەمانی کوردستان  لە الیەن سەرۆکایەتی  نووسراو 
مافێکی  ئێمە  داواکارییەکەی  چونکە  ئەرێنییە.  هەنگاوێکی  لەخۆیدا  خۆی 
گشت  پێویستە  بۆیە  نییە.  تورکمانەکان  هی  تەنها  مەزارگەکە  سرووشتییە. 

خەڵکی هەولێر پشتگیری لەم پڕۆژەیە بکەن. 
کەسایەتییە  وێنەی  و  پەیکەر  هەولێر  شەقامەکانی  و  جاددە  سەر  لە  رۆژانە 
بەبێ  دەبێت  بەاڵم  بۆیان،  هەیە  رێزمان  و  دەبینین  کورد  نەتەوەی  گرنگەکانی 
گۆکبۆرو  موزەفەرەدین  سوڵتان  بکەن.  پشتگیریمان  بابەتانە  لەم  جیاکاری 
عەدالەت و دادی هێناوەتە ئەم خاکە و دەبێت هەموومان وەک پرۆژەی خۆمان 

سەیری بکەین. 

بیرۆکەی پێشکەشکردنی پڕۆژەکە چۆن دروستبوو؟
 

ئەم پڕۆژەیە لە الیەن گەنجان و قوتابییەکانمانەوە بە ئێمە راگەیەندرا. هەروەها لە 
ئەنجامی سەردانەکانمان بۆ مەزارگە، گەیشتینە ئەو بڕوایەی کە مەزارگەکە 
زۆر کۆنە و دەبێت ئەم شوێنە بکرێتە مۆزەخانە و بە شێوازێکی مۆدێرن نۆژەن 

بکرێتەوە. 
ئەم شوێنە پێویستە لە کاتی هاتنی گەشتیارە بیانی و ناوخۆییەکان سەردانی 

بکرێت. 

لە ڕۆژگارماندا سەردانیکردنی مەزارگە لە هەولێر بەردەوامە ؟ سەرنجی روحی 
لە چ رەهەندێکە؟ 

رۆژانی چوارشەممە ئافرەتە تورکمانەکان سەردانی مەزارگە دەکەن و مەولود 
دەخوێننەوە. ئەم نەریتە چەندەها ساڵە بەردەوامە. ئەم میراتە کەلتورییە گرنگیەکی 

زۆری هەیە بۆ بەردەوامبوون و گواستنەوە بۆ نەوەکانی دوای خۆمان. 

داواکاریتان چییە لە الیەنە بەرپرسەکان بۆ پاراستنی ئەو شوێنەوارە مێژووییانە 
کە بەڵگەی هەبوونی تورکمانەکانن لە هەولێر؟

وەک چون گرنگی بە شوێنەوارە کوردییەکان دەدرێت، دەبێت پارێزگاری هەولێر 
بە هەمان شێوە گرنگی بە شوێنەوارە تورکمانی و مەسیحییەکان بدات.

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو کێیە؟

هەولێر یەکێکە لە کۆنترین شارەکانی جیهان خاوەن مێژووێکی دێرینە و نزیکەی 
٦٠٠٠ ساڵە ژیانی تێدا بەردەوامە. لە الیەنی شارستانیەتیەوە لە مێژوودا خاوەنی 
سوڵتان  و  دەوڵەمەندە  رابردووێکی  خاوەنی  بووە.  گرنگ  کەسایەتی  چەندەها 
چاکسازی  چەندین  و  هەولێر  لە  کردووە  ئەتابەگی  گۆکبۆرو  موزەفەرەدین 

ئەنجامداوە. هەروەها یەکێکە لەو سوڵتانە تورکمانانەی زۆر گرنگی بە زانست و 
شارستانیەت داوە.

دامەزرێنەری ئەتابەگی هەولێرە

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو ئەتابەگی هەولێر لە سەردەمی دەوڵەتی گەورەی 
عیمادەدین  ئەوەی  دوای  لەدایکبووە.  موسڵ  لە   ١١٥٤ ساڵی  لە  سەلجوقی 
زەنگی، موسڵ و حەلەب و شامی کۆنتڕۆل کرد، زەینوددین عەلی کوچوک 
سەر بە خانەوادەی بەی-تیگین، کرا بە ئەتابەگی هەولێر و ئەتابەگی هەولێری 
زەینوددین  ناسراوە.  هەولێر  ئەتابەگی  دامەزرێنەری  بە  شێوەیە  بەم  دامەزراند. 
عەلی کوچوک لە سااڵنی کۆتایی ژیانی تووشی کوێری و نەبیستن دەبێت، 
کە  موسڵ  ئەتابەگی  دەبەخشێتە  خۆی  کۆنتڕۆڵی  ژێر  خاکەکانی  بەمەش 
قوتبەدین مەودود-ە. زەینودین عەلی کوچوک ساڵی ١١٦٧ دێتە هەولێر و لە 

هەمان ساڵدا کۆچی دوایی دەكات.

بە  بوونی  و  باوکی  مردنی  دوای  گۆکبۆرو  موزەفەرەدین  ژیانی  بەسەرهاتی 
ئەتابەگی هەولێر لە تەمەنی ١٤ ساڵی دەست پێدەکات. بەهۆی ئەوەی تەمەنی 
لە  هەولێر کە  دەسەاڵتداری  لە الیەن موجاهیدەدین کایمازی  دەبێت،  بچووک 
ساڵی ١١٦٨ ەوە فەرمانڕەوایی دەکرد، بە رەزامەندی خەلیفە لە بەغدا بەند کرا. 
لە شوێنی ئەو، کوڕی عەلی کوچوک و برای بچووکی گۆکبۆرو زەینودین 
یوسف دەبێتە ئەتابەگی هەولێر. گۆکبۆروش دوور دەخرێتەوە بۆ دەرەوەی سنووری 

ئەتابەگی.

لە بەغدا چەندین هەوڵی دا دژی ئەو نادادپەروەرییەی کە بەرامبەری کرا، بەاڵم 
بێ ئەنجام بوو. بەمەش هاتە موسڵ و چووە ژێر فەرمانی ئەتابەگ سەیفەددینی 
دووەم غازی. دوای ساڵی ١١٧٣ شاری هاڕانی وەک هاوکاری و یارمەتی ئەو 
لە هاڕان،  بووە  تا ساڵی ١١٩٠ فەرمانڕەوا  بەمەش گۆکبۆرو  پێیدرا.  زەویەی 
لەم بەروارەشدا دوای مردنی برای بچووکی زەینودین یوسف، بەرێوەبردنی شاری 

هەولێر و دەوروبەری خستە ژێر دەسەاڵتی دەستی خۆی.

هەولێر لە سەردەمی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە زۆر بواردا پەرەسەندنی 
بەخۆوە بینی. بە جۆرێک سەردەمی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو بە چاخی 
زێڕینی هەولێر هەژمار دەکرێت. لەم سەردەمەدا، چەندین شوێنی نیشتەجێبوونی  
دامەزراندووە. بەمەش گرنگییەکی زۆر بە بابەتی کولتوری و زانستی درا و هەر 

لەم سەردەمەدا نازناوی سوڵتان بە موزەفەرەدین گۆکبۆرو بەخشرا. 

سوڵتان موزەفەرەدین لە هەولێر ٢ مزگەوتی بنیاتناوە کە مزگەوتێکیان لە ناو 
قەاڵ، ئەوەی تریش لە بەشی خوارەوەی شارەکەیە. مزگەوتی ناو قەاڵ بۆ پەرستن 
و خوێندن بەکارهاتووە. مزگەوتی دووەمیش کە تاکو ئێستا منارەکەی ماوە و بە  
منارەی چۆڵی ناسراوە، منارەیەکی گەورەی هەیە هەر بۆ پەرستن بەکارهاتووە.

لە بارەی زانستیشەوە سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو، قوتابخانەی موزەفەرییەی 
شار  دەرەوەی  و  شار  ناو  قوتابی  کۆمەڵێک  قوتابخانەیەدا  لەم  دامەزراندووە. 
هاتوون بۆ خوێندن. موبارەکی کوڕی شەرەفەدین کوری ئەحمەد ئەل ئەربیللی 
البلد  )النباهە  بە  کە  االربیل  تاریخ  ناوی  بە  هەیە  بەرگی  چوار  کتێبێکی 
الجمیل فی من وردە من االماپل(ش دەناسرێتەوە کە دەربارەی ئەو بابەتە دەڵێت: 

موزەفەرەدین گۆکبۆرو بە بەردەوامی لەگەڵ زانایان کۆبووەتەوە.
وەک بەڵگەیەک بۆ ڕێزگرتن لە میوان، سوڵتان موزەفەرەدین کاروان سەرایێک 
و نەخۆشخانەیەکی دروست کردبوو. جگە لەمەش خانەیەک بۆ بێ دایک و 
باوکان و خانەیەکیش بۆ بەسااڵچوان دروست دەکات و موچەی تایبەتیشیان بۆ 
دەبرێتەوە. موزەفەرەدین گۆکبۆرو زوو زووش سەردانی ئەو خانانەی دەکرد و ئاو 

و خواردنی بە خۆڕایی بۆیان تەرخان دەکرد.

ئەندازیاری کولتوری مەولود
 

بە  بوو  گرنگیدان  گۆکبۆرو،  موزەفەرەدین  سولتان  دیکەی  تایبەتمەندییەکی 
رۆژی لە دایکبوونی پێغەمبەر محەمەد )د.خ(. لەگەل ئەمەش لەو سەردەمە 
چەند مانگێک بەر لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر محەمەد )د.خ(، شاری 
هەولێر دەڕازرایەوە و ئامادەکاری بۆ ئەم بۆنەیە دەکرا. جگە لە شاری هەولێر، 
لە شارەکانی تریش خەڵک بانگهێشت دەکران بۆ ئەم بۆنەیە و هەروەها هاوکاری 

هەژاران دەکرا. 
سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو بۆ مێژوو، لە هەموو بوارەکان شارستانیەتێکی 
گرنگی بە هەولێر بەخشی و لە ٢٩ حوزەیرانی ١٢٣٢ کۆچی دوایی کرد. چەند 
ڕیوایەتێک هەیە لەسەر مەزاری سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو. یەکێک لە 
ڕیوایەتەکان دەڵێت: سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە وەسیەتنامەکەی داوای 
کردووە لە مەککەی پیرۆز لەو شوێنەی کە خۆی بۆ خۆی دیاریکردبوو بینێژن. 
موزەفەرەدین  سوڵتان  تەرمی  لەگەڵ  حاجیان  حەج،  فەریزەی  وەرزی  لە  بۆیە 
گۆکبۆرو بەرێدەکەون، بەاڵم لە کوفە بەهۆی هێرشی بەدەویەکانەوە تەرمەکەی 

لە تەنیشت مەزاری ئیمامی عەلی )ڕ.خ( دەنێژرێت.

بەگوێرەی ڕیوایەتێکی تر تەرمی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە رۆژهەاڵتی 
قەاڵی هەولێر لە الی شەقامی موزەفەرییە نێژراوە.

ئەیمن ئەربیل ئوغلۆ
زیا عوزێری

ئاژانسی میدیایی توركمان
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بیناڵی  تورکیا  وەزیرانی  سەرۆک 
ڕیفڕاندۆمی  بارەی  لە  یڵدرم، 
کوردستانی  هەرێمی  سەرۆکایەتی 
عێراق ڕوونکردنەوەیەکی باڵوکردەوە کە 
ئەیلول  ی   ٢٥ بەرواری  لە  وایە  بڕیار 

ئەنجام بدرێت. 
ڕوونکردنەوەکەدا،   لە  یڵدرم  بیناڵی 
یەکڕیزی  الیەنگری  بە  ئاماژەی 

عێراقدا.
وتی  بڕیارەکە  لەبارەی  یڵدرم  بیناڵی 
دیارە.  و  ڕوون  زۆر  ئێمە  بۆچوونی   “
عێراقمان  پارچەیی  یەک  ئێمە 
عێڕاقیەکان  هەموو  دەمانەوێت  دەوێت. 
لە  بژین.  دەوڵەت  یەک  وەک  پێکەوە 
یەکجار  کێشەیەکی  ناوچەکەماندا 
ڕاست  پێمان  هۆیەوە  بەم  هەیە،  زۆر 
و  دروستبێت  تر  کێشەیەکی  نیە، 
بڕیارەش  ئەم  کە  وابیردەکەینەوە 
بڕیارێکە بێ هەست بە بەرپرسیاریەتی 

دراوە”.
لە  تورکیا،  دەرەوەی  وەزارەتی 

یڵدرم: ئێمە لەگەڵ یەک پارچەیی عێراقین

ڕوونکردنەوەکەیدا لە بارەی ڕیفراندۆمی 
سەربەخۆیی هەرێمی کوردستانی عێراق 
هەڵەیەکی  دەبێتە  بڕیارە  “ئەم  وتی  

قوڕس”.
نووسراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا 

بەم شێوەیە:
“ لەگەل حکومەتی هەرێمی کوردستانی 
کردبوو کە  ریفراندۆممان  باسی  عێراق 
باسی   ، دانراوە  بۆ  پالنی  ماوەیەکە 
لەگەڵ  خۆمان  ئەندێشەی  و  سەرنج 
و  عیراق  حکومەتی  کەسایەتیەکانی 
حکومەتی هەرێمی کوردستانی عیراق 
لەم   . کرد  نێودەولەتی  کۆمەڵگای  و 
بە  ریفراندۆم  باسی  لە  چوارچێوەیەشدا 
گوتووە  عیراقمان  کوردستانی  هەرێمی 
ناوچەکە  و  عێراق  بەرژەوەندی  لە  کە 
ناوچەیە  لەو  کە  دۆخەدا  لەم  نابێ.  
ئەو  و  ڕوودەدا  کریتیک  پێشهاتی 
درووست  ناڵەباری  هەڵسوکەوتەش 

دەکات و ئەنجامی نەرێنی دەبێت.
بە هەمان تێگەیشتنەوە وتمان کە دژی 

ئااڵی حکومەتی  بڕیاری  هەڵکردنی 
هەرێمی کوردستانی عیراقین لەسەر دام 

و دەزگا حکومیەکان.  
عیراق  کوردستانی  هەرێمی  سەرۆکی 
دژی ئەو تەوسیە و ئاگادار کردنەوانەمان 
بڕیاری دا لە ٢٥ ی ئەیلولی ئەم ساڵ 
ریفراندۆم ئەنجام بدات.  وەک باسمان 
گرنگ  هەڵەیەکی  هەنگاوە  ئەو  کرد 
پارچەیی  یەک  بەرامبەر  گەورەیە  و 
خاکی عیراق و یەکخستنی سیاسەت لە 
پرەنسیبی سیاسەتی تورکیایە بەرامبەر 
ئارامی  بۆ  پرەنسیبەش  ئەو   . عیراق 
خۆشگوزەرانی  و  ئەمنیەت  و  بەردەوام 

ناوچەکەیە .
حکومەتی  داعش  بە  دژ  شەڕی  لە 
عیراق هەنگاوی گرینگی ناوە و بەرەو 
بە  کۆتایی  نزیکانە  بەم  چووە.  پێش 
کە  بابەت  گرنگترین   ، دێت  شەرەکە 
داعش لە ڕووی مرۆڤایەتی و سیاسی و 
ئابووری و کۆمەاڵیەتیەوە عێراقی وێران 
کردووە و پێویستە سەر لە نوێ درووست 

کە  ئەوەیە  ڕێگەش  تاکە  بکرێتەوە. 
سەردەمی داعش چۆن بە یەکگرتوویی 
پاش  بن  بەردەوام  ئاواش  دەکرا،   شەر 
کێشەیەکیش  هەموو  لە  وە  داعش 
گفتوگۆ  بە  ناوچەیە  بەو  تایبەتە  کە 
لەم  ئەوەش  لەسەر  بکرێ.  چارەسەر 
ناوچە  و  ریفراندۆمێک بکرێ  دۆخەدا 
ئەوا  بگرێ  لەخۆ  لەسەرەکانیش  کێشە 
ڕەنگدەرەوەی  نابێتە   ئەنجامەکەی 

ئیرادەی خەڵک.

بۆیە لە جیاتی بەزەرە گەیاندنی عێراق، 
خاکی  پارچەیی  یەک  وایە  باشتر 
و  ڕیزی  یەک  بە  بپارێزرێ.  عیراق 
ئەو  و  بکرێت   بەهێزتر  یەکگرتوویی 
دابەشکاریەی کە لە دەستووری عیراق 
هەیە پەیڕەو بکرێت. لە ڕووی دەسەالت 
بە  مەرکەزیەت  گەڕانەوەی  هێزەوە  و 
لەگەڵ  پێویستە  و  دەزانین  پێویستی 
دیالۆگ  عێراق  نەتەوەکانی  هەموو 

بکرێت و بگەنە ئەنجامێکی باش. 

زیا عوزێری

مرۆڤ بوونەوەرێکی هەستیارە. لەگەڵ 
زۆری  کاریگەرییەکی   ، ئەمەشدا 
گوێرەی  بە  لەسەرەو  کۆمەڵگای 
هەڵسوکەوتەکانیشی  ڕووداوەکان 
لەگەڵ  گونجاندن  خۆ  بۆ  دەگۆڕێت. 
هەوڵی  دەبێت  هەمیشە  کۆمەڵگا 
خۆشەویستی  پردی  دروستکردنی 

بکەین بۆ گەیشتن بە کەسەکان.
ناوەندی  نەهێزترین  میدیا،  بێگومان   
هێزی کۆمەڵگایە لە هەموو جیهان و 
بە  هەیە.  پایەنی  بێ  کاریگەرییەکی 
شێوەیەک، زۆر جار میدیا دەبێتە گەمە 
کۆمەڵگایەک  سیاسەتی  دانەری 
بەرەو  لەوانەیە  واڵتێک  یاخود 
لەم  بەڕێبکات.  خراب  ئاراستەیەکی 
وتەکان  سەرنجراکێشترین  بارەیەوە،  
سەر  بۆ  میدیا  کاریگەری  لەسەر 
ماک  )مارشاڵ  لەالیەن  کۆمەڵگا 
خۆبوونمان   “ دەڵێ  کە  لۆهان(ە 
بەسەر  دەستی  میدیاکانەوە  لەالیەن 
گیراوە، بەشێوەیەک  هیچ هەستێکی 
کەلتوری  و  سیاسی  یاخود  کەسی 
ناکرێت.  بەرجەستە  خۆمان  لە  خۆمان 
کۆنترۆڵ  میدیاوە  لەالیەن  هەمووی 
خۆی  کە  ئاراستەیەی  بەو  و  دەکرێت 
گەر   . ڕاماندەکێشێت”  دەیەوێت 
سەرنجێک لەم کورتە ڕستەیە بدەینەوە 
ڕاستییەکی  کە  دەردەکەوێت  بۆمان 
میدیا  چونکە  دیارە.  لێ  ترسناکی 
تاکە ئۆرگانی کاریگەرە کە دەتوانێت 
گۆڕانکارییەکی زۆر لە خودی مرۆڤ 
بکات و ئاراستەکانی ژیانی بگۆڕێت. 
بۆ نموونە  گەر بمانەوێت کاریگەریی 

بە هیوای گەیاندنی ڕاستییەکان

بە  پیاسەیەک  دەتوانین  بزانین،  میدایا 
نێو ماڵەکەماندا بکەین . لەم گەڕانەدا  
و  بەستراو  تەلەڤیزیۆن  بە  چەند چاوی 
دەبینین  مۆبایل  ملکەچی  سێ  دوو 
تاکەکان  دابڕانی  هۆی  بووەتە  کە  
لێرەدا  لە شیرازەی خێزان و کۆمەڵگا. 
کە  هەیە   گرنگ  زۆر  فاکتەرێکی 
ئەوێش زۆری بابەتەکانی میدیاگەرییە.  
گەر هاتوو ئەو بابەتانە سوود بەخشن و 
دروستکردنی شارستانیەت  دەبنە هۆی 
بە  بەاڵم  ڕاستداین.  ڕێگەی  لە  ئەوا 
داڕمانێکی  هۆی  دەبێتە  پێچەوانەوە  

زۆر لە شیرازەی کۆمەڵگا. 
 “ وتوومە  کە  بابەتەکم  سەرە  وەک  
ڕاستییەکان”  گەیاندنی  بەهیوای 
بینینی  ئەویش  هەیە  ئاواتێکم 
و  ڕۆشنبیر  کۆمەڵگایەکی 
فەرهەنگی  لە  بێگومان  سەرکەوتووە. 
مندا ڕاستییەکان گشت کاتێک بەرەو 
ئامانج و سەرکەوتنمان دەبات. لە یەکەم 
بابەتێکی  نەمویست  ڕۆژنامە  ژمارەی 
خۆم   ، بنووسم  شتێک  لەسەر  زەق 
ویستم  و  دانا  خوێنەرێک  شوێنی  لە 
یەکترناسینێک  وەک  بنووسم  شتێک 
ڕۆژگاری  لە  خوێنەر.  لەگەڵ  بێت 
هەن  ناخۆش  بابەتی   زۆر  ئەمڕۆدا 
میزاجی  تێکدانی  هۆی  دەبنە  کە 
داعش  شەڕی   ، قەیران   . کۆمەڵگا 
شتی  زۆر  و  کۆمەڵگا  کێشەکانی  و 
تریش. بۆیە نەمویست لەیەکەم  ژمارە 
وایە  بنووسم. هیوام  بابەتە  لەم  شتێک 
ئەم رۆژنامەیە ببێتە هەوێنی نیشاندانی 

ڕاستییەکان بۆ گشت خەڵک.
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