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جريدة سياسية ثقافية مستقلة عامة نصف شهرية

التركمان يطالبون منحهم مقاعد ضمن
الكوتا في العراق

سبعة مرشحين من اصول تركية يدخلون
البرلمان الهولندي
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مريم خاتون ...
المرأة االربيللية االصيلة

البرنامج يبث منذ عام  1985دون توقف
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سبعة احزاب تركمانية تسجل في بغداد
اربيل
بعد ان شرع قانون االحزاب في مجلس
الـنـواب الـعـ ارقــي ،و ال ــذي ينطوي على
شروط عدة لتسجيل االحـزاب مجددا و
من احدى تلك الشروط دفع مبلغ ()31
م ـل ـيــون دي ـن ــار م ــاي ـع ــادل (25الـ ـ ــف )$
لخزينة الدولة غير قابل للرد باالضافة
الــى وج ــود مقررئيسي للحزب الـ ارغــب
بالتسجيل مع اب ـراز االسماء الثآلثية لـ
( )500عضو و مؤازر للحزب،والحزب
الذى اليرغب بتسجيل حزبه وعدم دفع
المبلغ المذكور،اليسمح لــه بالمشاركة
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة و مـجــالــس
الـمـحــافـظــات،ولـحــد االن سجلت سبعة
احـزاب تركمانية من أصل ( )25حزبا
في عموم الـعـراق تم تسجيلهم و دفعوا
المبالغ المطلوبة،و قبلوا بجميع الشروط

التي جاءت ضمن القانون الجديد،وفي
الـمـسـتـقـبــل ف ـقــط ت ـلــك االحـ ـ ـ ـزاب يسمح
لـهــا ال ـم ـشــاركــة ف ــي جـمـيــع االنـتـخــابــات
ال ـع ـ ارق ـي ــة،و االح ـ ـ ـزاب ال ـت ــى سـجـلــت و
دفعت المبالغ هي :الجبهة التركمانية
العراقية – الحركة القومية التركمانية –
حزب العدالة التركماني العراقي – حزب
تــوركـمــن ايـلــي -حــزب ال ـق ـرار تركماني
حــزب االصــاح و التقدم التركماني –
حزب العدالة والتنمية التركمانية .
مـســؤول تركماني يعتبر ق ـرار الحكومة
العراقية ليس لصالح الشعب التركماني
و يعتقد ان الـقـرار جــاء فــي وقــت غير
مـنــاســب ،عـمــاد رفـعــت عـضــو مجلس
مـحــافـظــة ارب ـيــل فــي حــديــث لــه لجريدة
ارب ـيــل ي ـقــول :الـجـمـيــع عـلــى عـلــم بــأن
االزمــة المالية عمت مناطقنا و مضى

في جرداغلي ...داعش يعدم عائلة من خمسة
افراد بينهم نساء واطفال من التركمان
اربيل
في ليلة الثالث والعشرين من اذار
الحالي قام تنظيم داعش االرهابي
بالتسلل لقرية جرداغلى التركمانية
والتي تبعد مسافة  12كيلو متر
ع ــن ق ـضــاء ط ــوز خ ــورم ــات ــو ،في
الهجوم استشهد ثمانية مواطنين
تركمان بينهم نساء واطـفــال ،من
ضمن الشهداء احد افراد الشرطة
و عـنـصـران مــن الـحـشــد الشعبي
المكلفين بحماية القرية وجرح ستة
اخرين ،بينهم اربعة اطفال.
قـ ــال ال ـم ـص ــدر وهـ ــو ض ــاب ــط فــي
شــرطــة ال ـطــوز ان مــا الي ـقــل عن
سـتــة مــن عـنــاصــر داع ــش تمكنوا
مــن الـتـسـلـســل ل ـثــاث ق ــرى واقـعــة
قرب ناحية آمرلي جنوبي كركوك
وش ـم ـلــت قـ ــرى ج ــرداغ ـل ــي وع ـبــود
وحـفـريــة التابعة للناحية وخــاضـوا
اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الحشد
الشعبي التركمان
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر ان عـنــاصــر
داعــش سرعان ما تحصنوا داخل
مدرسة في قرية جرداغلي وقاموا

بعملية اعـ ــدام لـعــائـلــة مـكــونــة من
خمسة افراد من التركمان ،فيما قتل
ايـضــا عنصر بالحشد التركماني
ومنتسب في شرطة طوارىء طوز
خورماتو وأصيب سبعة آخرون
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـض ـ ــاب ـ ــط فـ ـ ــي ش ــرط ــة
طوزخورماتو ان الحشد التركماني
قــام بصد الهجوم وتمكن من قتل
أحد االنتحاريين ،واوضح المسؤول
األمني إن عناصر داعش انطلقوا
من قضاء الحويجة وناحية الرشاد

الواقعتين جنوب كركوك وغربها
وسلكوا طريق نيسمية في جبال
حمرين وهاجموا القرى الثالث
وت ـع ـل ـيـق ـاً ع ـلــى ال ـخ ــرق األم ـن ــي،
قال محمد فائق ،مسؤول أعالم
قائممقامية قضاء طوزخورماتو،
ان عناصر تنظيم داعش هاجموا
بعد منتصف الليل قرية جرداغلي
وفرضوا سيطرتهم عليها لساعات
وأضــاف فائق ان قـوات الحشد
ال ـتــرك ـمــانــي تـمـكـنــت م ــن إعـ ــادة
فرض سيطرتها على القرية بعد
خــوض ـهــا اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة مع
داعش مستغلين الظروف الجوية
وتـ ــابـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـم ـح ـل ــي ان
االش ـت ـبــاكــات أس ـفــرت عــن مقتل
سبعة أش ـخــاص إو�ص ــاب ــة سبعة
آخـ ـري ــن بـيـنـهــم م ـواط ـن ـي ــن ،لكن
داع ــش اع ــدم عــائـلــة مــن خمسة
افـ ـ ـراد بـيـنـهــم ن ـســاء واطـ ـف ــال من
الـ ـت ــركـ ـم ــان ،م ـب ـي ـن ـاً أن ال ــوض ــع
األم ـ ـنـ ــي اآلن ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ـرة
وال وجـ ــود لـعـنــاصــر داعـ ــش في
المنطقة..
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اكثر من ثالث سنوات ولم يستلم أي من
االحزاب و االطراف التركمانية الميزانية
المخصصة لها،لذا لم تتمكن االحـزاب
التركمانية و االحزاب االخرى من تسديد
هذا المبلغ في الوقت الراهن ،لذا ليس
من المعقول ان يربط مصير وتاريخ و
نضال حزب بهذا المبلغ الواجب تسديده
للحكومة العراقية .وتشريع هكذا قانون
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي الي ـص ــب لـصــالــح
التركمان ،ومسؤول تركماني اخر يقول
ان هذا القرار يضر باالطراف التركمانية
ألن اكثرية االطراف التستطيع المشاركة
في االنتخابات العراقية و التستطيع فتح
مقرات في المدن العراقية و هذا سيضر
بــالـشـعــب الـتــركـمــانــي ألن الـمـشــاركــة و
التمثيل لــآح ـزاب التركمانية سيقل...
اقراء التفاصيل في ص 6

وفد من قائمة اربيل التركمانية يزور مقبرة
شهداء مجزة آلتون كوبرو

اربيل  /خاص
زار وفـ ــد رفــي ــع ال ـم ـس ـتــوى
من قائمة اربيل التركمانية
مقبرة شهداء مجزرة آلتون
كــوبــرو وال ــذي ــن اسـتـشـهــدوا
عـ ـل ــى ي ـ ــد ج ـ ـ ـ ــاوزة ن ـظ ــام
البعث الـفــاشــي دون ذنب
اقترفوه،ووضع الوفد اكليال

م ــن ال ــزه ــور ع ـلــى نصب
ال ـش ـه ـيــد ،وط ــال ــب ان يتم
ت ـ ـع ـ ـريـ ــف هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـج ــزرة
الـ ــره ـ ـي ـ ـبـ ــة بـ ــال ـ ـعـ ــالـ ــم ،بـ ــان
تعمل الحكومة العراقية و
المنظمات العالمية جاهدة
لـ ـتـ ـعـ ـري ــف هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـج ــزرة
بالعالم و تعويض اهالي

ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا،مـ ــن الـ ـج ــدي ــر
بالذكر انه بتاريخ / 3/ 28
1991اقتحمت قوة خاصة
من الجيش العراقي آلتون
كوبرو و اعتقلت اكثر من
( )100شــاب دونما ذنب
اقـتــرفــوه ومــن ثــم تــم رميهم
بالرصاص...
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تركمان العراق
والغبن المتواصل

عبدالسالم عبدالمجيد شاكر استاذ جامعي ،باحث و كاتب
الجزء االول
يشكل التركمان المجموعة االثنية الثالثة في
العراق بعد العرب واالكراد ،بواقع  2،5الى 3
ماليين نسمة وذلك استنادا الى التخمينات و
الوثائق و المعطيات التي تتعلق بمناطق سكناهم،
وهذا يمثل نسبة  10%من نفوس العراق ،لكن
لو عدنا الى الحسابات السابقة فهذا الرقم يشكل
نسبة  14%من مجموع السكان.
وقد أسس التركمان في العراق ست دول
خالل حقبة  900سنة ،ومنحوا حقوقا متساوية
للعرب والقوميات االخرى التي كانت تعيش
على ارضهم ،مع تعيينهم في وظائف مهمة
في االدارة .ولكن وبعد حرب (جالديران) في
 ،1514اصبح التركمان جزءا من االمبراطوية
العثمانية المترامية االطراف .وقد انتهى حكم
التركمان في العراق والذي استمر بحدود الف
عام بتوقيع اتفاقية سايكس-بيكو عام ،1916
بذلك فقدوا موقعهم في الحكم باحتالل االنكليز
للعراق في الفترة التي تلت االتفاقية المذكورة.
لتبدأ مرحلة من المأسي والضغوط و الصهر
العرقي والممارسات غير االنسانية تعرض
لها التركمان سواء في العهد الملكي او العهد
الجمهوري ،ولكونهم يتمتعون بتقاليد راسخة
في ضرورة صون الدولة وحمايتها ،لم يحمل
التركمان السالح ضد بلدهم ،بل انزووا في
داخلهم بهدف حماية لغتهم و ثقافتهم و هويتهم
من الصهر ،وسهل هذا للحكومات العراقية
المتعاقبة مواصلة مخططاتهم بهدف القضاء
على الوجود التركماني ،وقد نجحوا نوعا ما.
ففي الدستور الموقت الذي صيغ في عام ،1925
تم تهميش التركمان حيث لم يمنحوا حقوقا تذكر.
لكن بيان العضوية الذي اصدره رئيس الوزراء
نوري سعيد عام  1932وذلك في مسعى لقبول
العراق في جمعية االمم بعد انتهاء عهد االنتداب
البريطاني ،نص على ضمان العراق حقوق
االقليات في البالد من جانب واحد ،مع ضمها
في نظام حماية االقليات في الجمعية المذكورة.
ونص البيان على ضمان الحقوق الفردية و
السياسية لالكراد والتركمان واالقليات الدينية و
االثنية االخرى ودون تمييز و قيام المواطنين
بالنشاط التجاري والديني واالعالمي باللغة
التي يفضلونها ،واستخدام لغتهم في المحاكم
كتابة وشفاها و حماية حرية المعتقد والعبادة و
وضمان التعليم بلغة االم لالقليات ،واستخدام
اللغة الكردية كلغة رسمية الى جانب العربية
في المناطق ذات االكثرية الكردية واستخدام
التركمانية كلغة رسمية في كركوك وكفري لكون
المنطقتين ذات غالبية تركمانية الى جانب
الكردية و العربية.
وستشكل هذه الحقوق التي منحت لالقليات جزءا
من القانون االساسي العراقي (الدستور) والذي
ال يمكن تغيره باي شكل كان .وقد تمتع التركمان
في تلك الفترة ببعض حقوقهم ،حيث كان الدستور
الملكي ينص على ان العراق يتشكل من العرب
و االكراد والتركمان واالقليات االخرى..

اربیل

حقوق التركمان ثبتت
قانونيا لكن لم تنفذ

اربيل
ممثلو مكونات واديان االقليم يعلنون
بان حقوق المكون التركماني و الكلد و
اشور و االرمن و االديان االخرى في
االقليم محفوظة قانونا  ،لكن لم يعمل
به و لم يترجم على ارض الواقع وقد
اعربت المكونات عن قلقها و تطالب
بتنفيذ القانون بحذافيره .
ثمة قانون في برلمان كردستان شرع في
 / 21نيسان  2015 /خاص بالحفاظ
على حقوق المكونات [ التركمان –
الكلدان و السريان و االشور و االرمن
] و مجموعة من االديان (المسيحية
– االيزيدية – الصابئة المندائية –
الكاكائية – الشبك – و الزردشتية و
اخرون ] ويتضمن على انهم مواطنو
االقليم والحكومة توفر لهم المساواة
في الحقوق ضمن الحياة السياسية و
الثقافية و االجتماعية و االقتصادية
و التراثية و تدافع عنهم .وبعد ان
مضى اكثر من سنتين على تشريع
هذا القانون وبحسب تصريحات ممثلي
تلك المكونات لم ينفذ هذا القانون و
يطالبون بتنفيذه.
التركمان :القانون لم يدخل حيز التنفيذ
عضو المكتب السياسي للجبهة
التركمانية العراقية تحدث حول قانونية
حقوق المكون التركماني في اقليم
كردستان قائال :حقوق قوميات و
مكونات اقليم كردستان نظمت وفق
القانون و تتضمن ( )11بندا لكن ما
يقلقنا نحن التركمان ان القانون لم يدخل
عمليا حيز التنفيذ واليعمل به.
آيدن معروف النائب في برلمان
كردستان وعضو المكتب السياسي
للجبهة التركمانية العراقية في حديثه
لجريدتنا يقول  :مع االسف ان التركمان

استخدم كواجهة ولم يتم التعامل مع
حقوقه بصورة فعلية،واالطراف السياسية
في االقليم ال يفسحون المجال للتركمان
لمنحهم المناصب السيادية ،لذا نحن
نرى بأنه ليس للتركمان مشاركة فعلية
بل استخدم كواجهة.و يشير معروف
الى ان القانون المذكور جاء للحفاظ
على حقوق التركمان و حق التعليم
بلغته و مشاركته في العملية السياسية،
و نرى ان كل ذلك مهم بالنسبة لنا لكن
الذى اليمكن ان نتغافل عنه ان القانون
لم ينفذ في الحياة السياسية الفعلية،و
اوضح بقلق بالغ ان قلعة اربيل رمز
لوجود التركمان و مركز للتعايش و
ملك للتركمان ،لكن لم يترك في القلعة
أي رمز خاص بالتركمان و المثال
على ذلك هناك كتابة باللغات الكردية
و العربية و االنكليزية على اللوحة و
يضيف بأن للقلعة متحف كردي واليوجد
أي متحف خاص بالتركمان،لذا نحن
نرى ان التراث التركماني يتعرض الى
صهر بخفاء.
الكلداني السرياني االشورى  :لنا
مالحظات على القانون
في الوقت نفسه اعلن عضو قيادى
للكلدو سريانى االشوري عن مالحظاتهم
و انتقاداتهم حيال القانون و الية ضمان
الحقوق في االقليم،و بهذا الصدد قال
هرمز حنا القيادي في المجلس الكلداني
السرياني االشوري في حديث له لجريدة
اربيل :نحن ايضا منحت لنا مجموعة
من الحقوق اسوة بباقي مكونات االقليم،
ولكن لحد االن هناك بعض الحقوق لم
تمنح لنا،منها زيادة عدد المقاعد في
البرلمان و مجالس المحافظات في
اربيل و دهوك الذى منح لنا وفق نظام
الكوتا ،كما وطالبنا تعيين ممثلين لنا في

الرئاسات الثالث في االقليم ،لكن بما
ان القانون لم ينفذ لذا لم يعيروا لمطالبنا
اهمية ،و اوضح حنا ان المشاكل
ليس من الناحية السياسية فحسب انما
من الناحية االدارية و الملكية ايضا
قائال لنا مشاكل ولم تحل منها مشاكل
الفالحين الذين اطفئت اراضيهم لبناء
مطار اربيل ولم يعوضوا الى االن،وفي
زاخو ايضا تم االستيالء على اراضيهم
دونما تعويض،لذا نطالب مرة اخرى ان
تمنح لنا حقوقنا من قبل حكومة االقليم
و المسؤولين.
االرمن :لم يتحقق قسم من حقوقنا
السياسية
ممثل عن االرمن يعلن انه من الناحية
الثقافية و التراثية حقوق االرمن
محفوظة،لكن من الناحية السياسية
فلالرمن حقوق لم يحصلوا عليها الى
االن،آرام شاهين ممثل عن االرمن
صرح لجريدة اربيل :على الرغم من
ادعاء حكومة االقليم ضمان حقوق
المكونات،لكن ثمة تقصير من ناحية
التنفيذ و يجب معالجة مشاكلنا.
ويضيف شاهين حقوقنا الثقافية و
التراثية مضمونة منها يوجد لنا مركز
ثقافي ومركز تراثي لكن بالنسبة للحقوق
السياسية مثل زيادة عدد المقاعد في
البرلمان و مجالس المحافظات مع
بعض المناصب السياسية و الو ازرية
في حكومة االقليم لم نحصل عليها و
لم ينفذ.و اشار الى ان قانون حقوق
المكونات يشير الى ان جميع المكونات
لهم الحق في المشاركة الفعلية ،لكن
نحن كشعب ارمن لم نشارك بصورة
حقيقية و فعالة ،لذا نطالب من االن
ان تنفذ مطالبنا كى نقول اننا نعيش في
اقليم ديمقراطي .
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الذكرى الـ( )26لمجزرة
التون كوبرو الرهيبة

اميد كوبرلو
اثبت لنا التاريخ والوقائع انه ال يمكن الي نظام ديكتاتوري ان يقضي على
الشعوب المتجذرة في عمق التاريخ عن طريق تغيير طابعهم الديمغرافي
او تطبيق سياسيات شوفينية وعرقية بحقهم ،او اجبارهم على الهجرة،
ومنهم التركمان الذين اسسوا دول عدة في العراق و خدموا االنسانية في
مجال العلوم ومجاالت اخرى ،لكن رغم هذا فانهم تعرضوا لممارسات غير
انسانية من قبل االنظمة العراقية التي جاءت الى الحكم خالل الحقب
المختلفة .ويعد نظام صدام من اقسى االنظمة الدموية التي اساءت الى
التركمان ومارست بحقهم سياسات شوفينية و قتل و مجازر ،ومنها مجزرة
التون كوبرو الرهيبة في  28اذار عام  ،1991عندما اعدم جنوده بدم
بارد مايقارب  100تركماني من الرجال من بينهم صغارلم يتجاوزوا 18
من العمر.
ايام قبل المجزرة
بعد كانون الثاني عام  ،1991كانت رائحة الدم في الشوارع تزكم االنوف،
وكان الجيش الشعبي والمخابرات ينشرون الرعب ،بالقاءهم القبض على
المواطنين والفارين من الجيش ،حيث كانوا يقومون بالتحري المنظم
للبيوت ،للبحث عن الفارين لسوقهم الى جبهات القتال ،واعدام الذين
يرفضون القرار وذلك في الميادين العامة وامام عوائلهم ،مع اجبار الكبار
في السن التطوع في الجيش الشعبي.
وبعد قيام الحرب قامت الواليات المتحدة بدعم من دول التحالف بقصف
وحدات الجيش العراقي الجبارها على االنسحاب من الكويت ،االمر الذي
خلق عدم االستقرار و حدوث فوضي عارمة في العراق كافة ،وبعد هزيمة
الحيش ،اصاب الشعب خيبة امل و سخط ادى الى قيام انتفاضة ردا على
مغامرات صدام الفاشلة .حيث سقطت مدن تلو اخرى بيد المنتفضين ومنها
التون كوبرو التي تمت السيطرة عليها من قبل المسلحين االكراد في 11
اذار  ،1991ولكن المسؤولين الحزبيين كانوا قد فروا الى منطقة دبس،
وذلك قبل سقوط الناحية بيوم واحد ،بعد اعالمهم بحدوث االنتفاضة،
سالكين الطرق الموجود في الغابات و الترع الموجودة في التون كوبرو.
وقام المسلحون بالسيطرة على الدوائر الحكومية ونهبها وحرقها.
ثم عادت الحياة الى طبيعتها في الناحية وذلك بعد سقوط كركوك في
 18اذار من ذلك العام ،لكن هذا االمر لم يستمر طويال ،حيث قام
النظام باعادة تنظيم الجيش بهدف اعادة السيطرة على المدن التي فقدها،
وذلك بتحشيد الجيش في تكريت و حويجة بقيادة عزت ابراهيم نائب
الرئيس .حيث قامت طائرات الهيلوكوبتر بقصف كركوك اوال ،مما ادى
الى هروب العوائل نحو التون كويرو مشيا على االقدام ،ولكنهم لم يسلموا
من غضب الجيش ،حيث تم قصفهم وسياراتهم من قبل الطائرات ،مما
ادى الى استشهاد العديد من المدنين في الطريق .وبعد سيطرته على
طوز خورماتو و تازة خورماتو ودبس في  26اذار ،واصل الجيش تقدمه
باتجاه كركوك و السيطرة عليها في  27من الشهر عينه ،ورمي جثث
القتلى في الشوارع.
وبعد سماع خبر سيطرة الجيش على كركوك ،قام المواطنين الذين لجأوا
الى التون كوبرو بالتوجه الى اربيل والسليمانية ،خوفا على ارواحهم ،لكن
اهالي الناحية كانوا يعتقدون انهم في مأمن  ،حيث لجأوا الى حي صدام
في الناحية ،وقام الجيش والحرس الجمهوري الذي دخل الناحية في 28
اذار من ثالث محاور ،بدخول حي صدام والقاء القبض على الرجال من
اعمار مختلفة ومن ثم اعدامهم رميا بالرصاص ودون وازع انساني لكون
الضحايا ابرياء ،ودفنهم في حفرة كبيرة في منطقة قريبة من ناحية دبس.
البعد االنساني للمجزرة
تعتبر مجزرة التون كوبرو لطخة سوداء في تاريخ العراق و في جبين نظام
صدام المقبور ،حيث لم تتم اعادة االعتبار للشهداء رغم عدم ثبوت االتهام
الموجه لهم ،كما لم تقم الحكومات التي جاءت الى الحكم بعد ،2003
بعمل اي شي يذكر لهم حتى انها لم تساهم في تكاليف بناء نصب شهداء
التون كوبرو ،وهذا االمر خلق الشك والقلق في نفوس التركمان.
ويا حبذا ،لو تم االهتمام بمجزرة التون كوبرو من قبل الحكومات العراقية
والمنظمات االنسانية الدولية بنفس االهتمام الذي ابدوه لمجزرة حلبجة ضد
اخواننا االكراد ،لكن يجب ان ال نلقي اللوم على االخرين فقط ،بل يجب
ان نحمل جزءا منه ،حيث ابدينا عج از في ايصال صوت شهدائنا وعوائلهم
الى المراجع والمحافل الدولية.
بهذه المناسبة االليمة ،ندعوا من اهلل عزوجل الرحمة لشهداء التون كوبرو
وجميع شهداء التركمان ،انه سميع مجيب..

اربیل

التركمان يطالبون منحهم مقاعد
ضمن الكوتا في العراق

اربيل
اعرب قسم من االطراف التركمانية
عن قلقه من عدم العمل وفق
نظام الكوتا للمكون التركماني في
مجلس النواب العراقي و مجالس
المحافظات االخرى في العراق،
مسؤول تركماني يعلن ان التعامل
مع التركمان في االقليم افضل
نسبة الى العراق،على الرغم من
ان للتركمان مالحظاتهم على
عدد المقاعد المخصصة في
البرلمان و مجالس المحافظات
في االقليم و يطالبون بزيادة تلك
االعداد ،لكن الذى اصبح مصدر
قلق للتركمان هو ان المسؤولين
العراقيين غير مستعدين لتطبيق
نظام الكوتا للتركمان.
آزاد كورجي مسؤول فرع اربيل
للجبهة التركمانية العراقية تحدث
لجريدة اربيل حول هذا الموضوع
وقال:ألن التركمان قد تعرضوا
لآلضطهاد طوال التاريخ و اجبروا
على تسجيل انفسهم ( قوميتهم
) أما كردا واما عربا ،و عوملوا
بصورة غير طبيعية في العراق،
لذا ان شمولهم بنظام الكوتا مهم
و يجب ان يشمل هذا النظام
في االماكن التى يتواجد فيها
التركمان.و بصدد عدم التعامل
وفق نظام الكوتا مع التركمان
يقول هذا المسؤول:التركمان
اليشكلون تهديدا على احد ال في
العراق و ال في أي مكان اخر،
لكن المسؤولين العراقيين ماضون
على نهجهم القديم المليء بالحقد
و الكراهية وغير مستعدين لمنح
التركمان حقوقهم.و اشار كورجي
الى ان عقلية المسؤولين العراقيين
عقلية عربية مشوهة ،برفضهم
منح الحقوق لغير العرب ،لهذا
اليريدون العمل وفق نظام الكوتا.
من جانبه اوضح دلشاد جاوشلي
رئيس حزب اال تحاد التركماني
لجريدة اربيل قائال»:ان احد
االسباب هو ان المسؤولين
العراقيين لم يكونوا ملتزمون
بحقوق التركمان ،وانهم اليتعاملون

مع الكرد كقومية ،فكيف لهم
ان يتعاملوا مع التركمان كقومية
اساسية؟ واضاف انهم يتعاملون
معاملة عنصرية ،لكن حكومة
بنية
االقليم تتعامل مع التركمان ّ
حسنة وهذا مثار ارتياحنا.و

ان التركمان الذين يعيشون خارج
ادارة االقليم ال يريدون و اليعترفون
بنظام الكوتا و يقولون نحن القومية
الثالثة في العراق واليجوز ان
يعتبروننا و ينظرون الينا بعين
االقلية،لذا هم انفسهم رفضو

التركمان اليشكلون تهديدا على احد ال في
العراق و ال في أي مكان اخر ،لكن المسؤولين
العراقيين ماضون على نهجهم القديم المليء
بالحقد و الكراهية وغير مستعدين لمنح
التركمان حقوقهم
يتسأل هذا المسؤول ان لم يكن
(الكوتا) كيف لنا التعامل مع جهة
تحصل على (  ) 100مقعد؟
بما ان التعامل وفق نظام الكوتا
من االمور المهمة و الضرورية
لذا يجب ممارسة الضغوط على
المسؤولين العراقيين لشمول
التركمان بنظام الكوتا كما يعامل

شمولهم نظام الكوتا،و يريدون الفوز
في االنتخابات بأصواتهم الحقيقية
للحصول على المقاعد في البرلمان
و مجالس المحافظات،واضاف
ثمة بعض االوضاع غير الطبيعية
طفت على السطح للتركمان و
التي تحتاج الى حلول من خالل
نظام الكوتا،حيث يهمش التركمان

هناك اوضاع غير طبيعية طفت على السطح و
تحتاج الى حلول من خالل نظام الكوتا،حيث
يهمش التركمان في المحافظات التى يعيشون
فيها والتي لم يتم التعامل معها وفق نظام
الكوتا
االقليم معهم.
وتحدث عضو الهيئة االدارية
لنادي االخاء التركماني لجريدة
اربيل وقال:احدى االسباب التي
دفعت الحكومة العراقية لرفض
شمول التركمان نظام الكوتا في
البرلمان و مجالس المحافظات،
هي ان التركمان انفسهم اليريدون
هذا النظام .وبهذ الخصوص قال
آيدن أرسالن عضو الهيئة االدارية
لنادى االخاء التركماني في اربيل:

في المحافظات التى ال يشملها
نظام الكوتا.لذا نطالب الحكومة
العراقية ان يتعامل مع التركمان
وفق نظام الكوتا حالها حال
حكومة االقليم و تعميم هذا النظام
في جميع المناطق التي يعيش فيها
التركمان،الزالة هذا الوضع غير
الطبيعي الذى طفى على السطح،
اضافة الى زيادة نسبة المقاعد
المخصصة للتركمان في البرلمان
و مجالس المحافظات
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االزمة بين تركيا و
الدول االوروبية

ناظم الصائغ
تركيا من حيث موقعها الجغرافي العالمي تعد مفتاحا ذهبيا بين الشرق و
الغرب واليمكن االستغناء عن هذا المفتاح،و االزمة الراهنة التي اختلقتها
بعض الدول االوروبية هي على ما يبدو مادة السباق االنتخابي لدول
اوروبا التى تجرى في الشهر الجارى و القادم ،واالمر يتطلب خلق ازمة
كهذه.
تركيا تحتاج لتغييرات في المسارات السياسية و االقتصادية كسائر الدول
في العالم،و االن تسعى لتغيير نظامها السياسي و تحتاح لحشد اكبر
قدر من دعم المواطنين االتراك في الداخل و الخارج ألنجاح تجربتها
الجديدة،وهذا شأن داخلي لدولة مستقلة ،فما شأن الدول االخرى بالتدخل
في هكذا شأن؟ و لو تصفحت هولندا التي اشعلت فتيل هذه االزمة
اوراقها القديمة،لشاهدت ان صفحاتها مليئة بالحقد و الكراهية ضد االتراك
و المسلمين فمثال في البوسنة ارتكب جنودها جريمة بالصمت و غض
الطرف عن اكبر مجزرة حصلت ضد المسلمين في البوسنة ابان الحرب
عام  1995والتي راح ضحيتها ( )8االف مسلم و الجنود الهولنديون
المرابطون هناك لمراقبة وقف ألطالق النار لم يحركوا ساكنا و التزموا
جانب الصمت و اال كان بأستطاعتهم منع حدوث تلك المجزرة المعروفة
بمجزرة سربرنيتسا ،كما و هناك االف مؤلفة من الوثائق تدين الدول بجرائم
بشعة ضد االنسانية ،وفي حمالتها االنتخابية االخيرة في هولندا اطلقت
بعض االحزاب المشاركة في ماراثون االنتخابات شعارات أللصاق جميع
االعمال االرهابية بالمسلمين كما و اطلقت شعارات مفادها ان الهولنديون
اليريدون االتراك و المسلمين على اراضيهم و يمنعون تداول المصحف
( القران الكريم ) و منع المساجد و اغالق الحدود بوجه المهاجرين
والالجئين،واتخذو من ذلك مادة دسمة لترويج حمالتهم االنتخابية،أيعتبرون
ذلك حرية للمعتقدات الدينية كما يزعمون؟ على مايبدو ان هولندا نسيت
و تتناسى ايام كانت تدفع فيها مبلغ ( ) 6000االف جنيه شهريا ألكبر
امبراطورية اسالمية في العالم نظير حمايتها وكانت تلك االمبراطورية
االسالمية هي االمبراطورية العثمانية ،و ليست هولندا وحدها التي كانت
تدفع ضريبة لألمبراطورية االسالمية و انما جميع الدول االوروبية بما فيها
الواليات المتحدة االمريكية كانت تدفع جزية نظير حمايتها،و في بلدان
اوروبية اخرى تقوم قنواتها الرسمية بتنظيم حمالت تدعو االتراك للتصويت
ب ( ال ) في عملية االستفتاء التي تجري في اواسط نيسان القادم؟ و نحن
نتسائل ما شأنكم انتم بهذا االمر؟ أو ليس هذا تدخال ساف ار في شؤون
دولة اخرى ؟وعلى مايبدو لو سارت االمور على ما تسير عليها االن
لعاد الوضع في القارة االروبية الى مابعد الحرب العالمية الثانية،فالعودة
الى الرشد من االمور المستحسنة للعباد و البالد والينفعكم مؤازرة بعضكم
البعض على حساب الحقيقة و القيم و الحريات.
االهداف التى تتخفى وراء اختالق هذه االزمة
على مايبدو ان دولة اسالمية كتركيا منفتحة في مجاالت عدة سياسيا و
اقتصاديا مع العالم والتفاف المواطنين االتراك حول قيادتهم الرشيدة قد
ازعجت الكثيرين ،حيث كان اقتصاد تركيا قبل تولي حزب العدالة والتنمية
دفة الحكم هشا ومنهكا ،اال ان حزب العدالة و التنمية بقيادة الرجل القوي
رجب طيب اردوغان استطاع ان يحول تركيا من دولة مديونة الى دولة
دائنة اضافة الى النهضة والتنمية التي لم ولن تتوقف من االعمار و
تحسين الحالة المعيشية و السير بالبالد الى براالمان ،حيث ادهشت العالم
بأنجازاتها مما ادى الى امتعاض بعض الدول مما الت اليه اوضاع دولة
اسالمية كتركيا،لذا لم يستطيعواهضم هذه اللقمة الضخمة انما غصوا بها
و يريدون تركيا دولة فقيرة غير منتجة و محتاجة ألوروبا في أصغر حاجة
دوما،لذا بدأوا بحياكة المؤامرات تلو االخرى ابرزها انقالب  15تموز
الفاشل فتلك المؤامرة كانت من صنيعة االيادي الخارجية ان شئنا او
ابينا،,لكن بهمة الغيارى من المواطنين االتراك سرعان ما لبوا نداء قائدهم
و التفوا حوله وجعلوا من نفسهم الزكية صدا منيعا و ضحوا بكل غال
و نفيس من اجل وطنهم تركيا .وما بدرمن المواطنين االتراك من مواقف
وطنية من الصعب ان يبدرمن مواطين اوروبيون  ،فتركيا كما ذكرنا المفتاح
الذهبي للقارتين اسيا و اوروبا و ليست بحاجة الحد ،فيا تركيا انك غير
مرغوب فيك بين االوروبيين ليس ألي سبب سوى انك دولة اسالمية  ،لتكن
عالقاتك مع العالم جيدة بما فيها الدول االوروبية لكن التلهث وراء الدخول
لآلتحاد االوروبي،فهناك بدائل عدة عن اوروبا بأستطاعتك ان تعيدي
عالقاتك مع بلدان الجوار فهذا سيكون افضل البدائل عن الدول االوروبية .

اربیل

سبعة مرشحين من اصول تركية
يدخلون البرلمان الهولندي

أربيل
فاز سبعة مرشحين من اصول
تركية يمثلون احزاب مختلفة،
في االنتخابات الهولندية التي
جرت في  15اذار الحالي،
من بين  27مرشحا تركيا
تباروا لدخول البرلمان ،حيث
نجحت ديالن اوزتورك من
الحزب الشعبي للحريات
والديمقراطية برئاسه رئيس
الوزراء مارك روتي ونفين
اوزوتوك و ذهني اوزديل
من الحزب الخضر اليساري
وسعادة قارا بولوط من الحزب
االشتراكي و توناهان كوزو و
سلجوق اوزتورك من حزب
دينك للمهاجرين الذي أسسه
االتراك دخول البرلمان.
لكن الحدث االبرز كان دخول
حزب المهاجرين (دينك)
البرلمان ،بحصوله على 205
الف صوت وذلك كسابقة
سياسية مهمة ويعد الحزب
اول حزب للمهاجرين ينجح
في دخول احدى البرلمانات
االوربية لحد االن .ودينك

ويعني بالعربية (فكر) ،أسسه
التركيان توناهان كوزو
و سلجوق اوزتورك ،فاز
بثالث مقاعد تقاسمها توناهان
و اوزتورك و مرشح اخر
من اصول مغربية .وفي
تصريح للصحافة اكد رئيس
الحزب توناهان كوزو على
مواصلة الكفاح ضد موجة
العنصرية و االسالموفوبيا
التي تجتاح هولندا و اوروبا
رئيس
ويذكيها
الغربية
الوزراء مارك روتي و زعيم
حزب المعارضة المناهض
والمسلمين
للمهاجرين
ويلديرز ومن واالهم من
السياسيين والعمل على تبني
مشاريع و سياسات اليصال
صوت المواطنين الهولنديين
في البرلمان.
واضاف ان االقليات من
ذوي االصول المختلفة في
هولندا نتيجة الستيائهم من
الوضع في البالد  ،قاموا
بالتصويت لحزبهم واعطوا
رسالة للسياسيين بالتفكير بهم

وببلدهم .مشددا انهم يحبون
هولندا بقدر حبهم لوطنهم االم
تركيا ،حيث نجحوا في اقناع
الناخبين بالتصويت لهم.
ويعرف عن كوزو مناصرته
لحقوق المهاجرين وكفاحه
ضد العنصرية و دفاعه عن
القضية الفلسطينية والذي
عبر عنه خالل زيارة رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامين
نتانياهو لهولندا العام الفائت،
حيث رفض كوزو مصافحته
واضعا علم فلسطين على
بذلته .معبرا عن استيائه
الستقبال هولندا للمسؤول
االسرائيلي و ووضع البساط
االحمر،واصفا هذا االجراء
«بالعار الكبير».
كما وقف بوحده ،دقيقة
حداد واحدة لضحايا الهجمة
االرهابية التي ضربت انقرة
العام الفائت ،بعد رفض طلبه
من قبل البرلمان الهولندي
بالوقوف دقيقة حداد لضحايا
العملية المذكورة في العاصمة
التركية.
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في ذكرى مجزرة ألتون كوبرو األليمة

سعدون نورالدين كوبرولو
التون كوبرو العريقة كانت وما تزال تفتخر بمآثر األجداد وتتخطى العقبات
بعزم نحو مستقبل زاهر ،ففي الماضي القريب كانت تتباهى بالوجهاء الخيرين
ورجالها البواسل في ميادين اإلصالح والعلم والدين،كانوا أصحاب المضايف
والجاه ،يملكون قطعان المواشي واألراضي والقرى في تخوم القصبة وكانت
تربطهم روابط تجارية وعشائرية متينة مع أكراد القصبة ووجهاء ال ُقرى المجاورة
عز
ومع التجار العرب في المدن الجنوبية ،أيام كان موقع طرحلر المائي في ّ
نشاطه التجاري والى عهد قريب،ومن بعدهم أحفادهم الغيورين كانوا قد تص ّدوا
بحزم لالستعمار االنكليزي ولمن يواليهم عقب الحرب العالمية األولى وخاصة
مع الحاكم االنكليزي ( )W.R.Hالذي كان يتردد بين حين وأخر على القصبة
من مركز إقامته في أربيل ،كما ساندوا حركة رشيد عالي الكيالني الوطنية ضد
االحتالل االنكليزي عام 1941م عبر مسيرات احتجاجية عارمة وامتناعهم
التعامل مع المحتل وأعوانه،وفي العهد الجمهوري تص ّدوا بحزم للمد الشوفيني
عام 1959م ولوال عناية اهلل تعالى بهم ويقظة أهلها لحلّت بالقصبة من المآسي
المروعة كما حلّت بكركوك.
ولكنها في الوقت الذي كانت تئن من وطأة ويالت ومآسي حرب الثمان سنوات
المدمرة مع إيران وما قدمتها من التضحيات الجسام من خيرة شبابها ورجالها
من الشهداء والجرحى والمفقودين والمعاقين ولم تكن تدور في خلدها آنذاك بأن
صدام وجالوزته يك ّنون لها الحقد الدفين وهم بانتظار الوقت المناسب ليثاروا
منها لجريرة أنها تتباهى بعراقيتها النزيهة ووطنيتها المخلصة وبخصوصيتها
العريقة.
ففي يوم 1991/3/28م عندما اقتحمت قواته الغادرة قصبة التون كوبرو
الستعادتها من أيدي المنتفضين ارتكبت الكثير من الممارسات غير
األخالقية واإلنسانية تجاه األبرياء العزل ممن لم يغادروا القصبة كونهم
عزل سالمين ،وبعد مداهمات وتحريات اتسمت باستعمال العنف والقسوة
اعتقلوا ما يقارب مائة من األبرياء التركمان من حي صدام ومن مزارع
جيولنك عند بوابة أربيل ومن مختلف األعمار واألصناف دون أن يلتفتوا
إلى توسالت اآلباء واألمهات والزوجات وصراخ األطفال،ووعدهم كذباً
بأنهم سيعودون إليكم حال استجوابهم بعد فترة قصيرة ،وفي معسكر دبس
أمر قائد العمليات العسكرية المسؤول عن اقتحام القصبة جنوده بإحضار
األسلحة التي تمت العثور عليها من دور المنتفضين الهاربين ومن قارعات
الطرق والمزارع ووضعها أمام هؤالء األبرياء ليوهم المسؤول العسكري لحملة
قمع االنتفاضات الشعبية ،ويقال ( حسين كامل ) الذي هبط طائرته على
ارض المعسكر آنذاك وأشار بأنهم قاوموا الجيش أثناء عملية االقتحام وتلك
أسلحتهم وبهذا المكر الخبيث صدر بحقهم أمر اإلعدام ون ّفذ بشكل لم يسبق
له مثيل في الوحشية والخسة والدناءة وبعدها مر على ذوي الشهداء وأهالي
القصبة ظروف صعبة جداً ..ولكن خيوط هذه المجزرة بدأت تنكشف يوماً
بعد يوم حتى شاعت بين األوساط الحزبية الحقيقة الساطعة بأنها كانت
انتقاماً من التركمان دون مبرر ،إال أن النظام الظالم كان ماضياً في جبروته
دون مباالة ،وبعد سنوات إذ أبلغت المخابرات العامة نظيرتها في كركوك
بكتابها المرقم  2241في 1998/4/28م القاضي بفرض إجراءات أكثر
تشدداً على ذوي الشهداء وأهالي القصبة،كما وصف الشهداء مجدداً بأنهم
كانوا خونة ( ويا ليت الحق ينطق) وما منهم إال تجرع م اررة تلك الممارسات
الوحشية والصبر بدموع الحسرات واآلهات والتضرع إلى اهلل القدير االنتقام
من هؤالء الجالوزة الذين خانوا العهد واألمانة ومسؤولية الرعية ..وما اهلل
بغافل عما يعمل الظالمون ..يمهل واليهمل ..وأخي ار وبفضل اهلل تعالى سقط
الصنم وسقط معه ظله المخيف..وتنفس العراقيون الصعداء ..نفضوا عن
كاهلهم غبار الظلم والغدر واالضطهاد ..وعادت على الوجوه الكئيبة تلك
االبتسامات البريئة التي فارقت محياهم منذ إن اعتلى الطاغية عرش العراق..
استعادوا عزهم وكبرياءهم وعاهدوا اهلل تعالى بأن يبقوا أوفياء للدماء التي
سالت بدون جريرة .وأن يواصلوا تحديهم لكل األفكار الهدامة التي ال تخدم
االخوة والحياة الكريمة ومبادئ العدالة والمساواة  .وفي ذكرى استشهادهم من
كل سنة إذ يقام احتفال تأبيني يحضره ذوي الشهداء وأهالي القصبة ومسؤولي
الجبهة التركمانية العراقية والمدعوين األفاضل من المناطق التركمانية حيث
توضع أكاليل الزهور على نصب الشهداء الذي يحمل عظمة ومكانة هؤالء
الشهداء األبرار ثم تلقى كلمات معبرة وأناشيد وقصائد بهذه المناسبة  ..أنهم
شهداء العراق عامة وشهداء التركمان خاصة ،رحم اهلل شهداءنا األبرار
وأسكنهم فسيح جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء.

اربیل

لماذا ال يمتلك التركمان خريطة
طريق لمعالجة مشاكل االقليم

أربيل
مع ان اقليم كردستان يمر
بمشاكل عديدة السياسية منها
و االقتصادية ،لكن حتى االن
لم يكن للتركمان اي خريطة
لمعالجة تلك المشاكل و يقول
مسؤول تركماني ان االحزاب
الخمسة في االقليم اليستمعون
الى التركمان.
بعد عام  2014واجه اقليم
كردستان العديد من المشاكل
االقتصادية الصعبة كما و بعد
شهر تشرين االول من عام
 2015واجه االقليم مشاكل
سياسية مما ادى الى تعطيل
البرلمان وشبت مشاكل بين
االطراف السياسية وادى الى
ابعاد خمسة من الوزراء من
قائمة التغيير الكردية،وبعد هذه
المشاكل اكثرية االحزاب في
االقليم طرحت خريطة طريق
لمعالجة مشاكل االقليم سياسيا و
اقتصاديا،لكن من المالحظ انه
ليس هناك أية خريطة طريق
لمعالجة تلك المشاكل من قبل
االطراف التركمانية،وفي هذا
الصدد صرح سامي شبك رئيس
جمعية الليبراليين التركمان
لجريدة اربيل قائال» :نحن
طرحنا وجهة نظرنا ليس من
الناحية السياسية انما من الناحية
االقتصادية ومعيشة المواطنين
و قدمنا تقريرنا و تحدثنا و
اتصلنا بأطراف في السلطة لكن
مع االسف الاحد يستمع الينا
و اضاف ان االحزاب الخمسة
( حركة التغيير – االتحاد
الوطني الكردستاني – الحزب
الديمقراطي الكردستاني –
الجماعة االسالمية – االتحاد
االسالمي ) يعملون وفق ارائهم
دوما و اليحسبون ألي طرف
أي حساب و ال احد يستمع
الى التركمان و اليؤخذ برأيهم.

كما و قال شبك ان االطراف
الخمسة العمل لهم غير مواجهة
البعض و مشاكلهم بصدد المال
و السلطة وهم اصحاب سلطة
و اثرياء و اليستمعون ألحد اال
انفسهم.ويضيف يجب ان يشكل
مجلس سياسي يضم ممثلين
من المكونات االخرى أليجاد
حل جذري للمشاكل السياسية
و االقتصادية لألقليم.و حسب
اعتقاد هذا المسؤول التركماني
ان لدى اكثرية االطراف
التركمانية مستشارين سياسيين و
اقتصاديين متمكنين قد يستفاد من
خبراتهم و اليجور النظر اليهم
بعين االحزاب الصغيرة او بعين
القومية  ،بل يجب ان يجتمع
الجميع بأسرع وقت أليجاد
الحلول لتلك المشاكل النه لو
استمرت هذه المشاكل سيتعرض
االقليم الى كوارث اخرى.
و بصدد عدم وجود خريطة
طريق للتركمان  ،منى قهوجي
نائبة رئيس حزب االصالح
التركماني في حديث لها لجريدة
اربيل قالت  :يجب ان نتحدث
بواقعية و قلت هذا في اكثر من
مرة و مكان ان التركمان يسعون
بجدية لمعالجة مشاكل االقليم لكن
االطراف االخرى التستمع سوى
لنفسها ،فيما لوكان للتركمان
مشروع بهذا الخصوص ايضا
اليستمعون اليه .و اشارت
قهوجي الى ان التركمان ليسوا
على هرم السلطة ومشاركتهم
في الحكومة هش  ،واذا لم يكن
لمشاركتهم تأثير فال يمكن ان
يكون لهم مشروع ،لذا اعتقد ان
مشاركتنا في الحكومة اليجب
ان يكون بهذا الشكل الهش حتى
يتم االستماع الينا ،مضيفة على
الجميع التخلي عن مصالحهم و
العمل من اجل الوطن ومن اجل
جميع المكونات،وعندئذ سيكون
لنا مشروع و الية لحل مشاكل

االقليم،لكن يجب ان الننسى ان
حديث المسؤولين عن معالجة
المشاكل هو فقط ألظهار انفسهم
ووفق ساالر انور عضو المكتب
السياسي لحزب توركمن ايلي
انه اليجب مطالبة التركمان
بمشروع او خريطة طريق
بما انه ليس لألطراف الكردية
المشاركة في الحكومة (
الكابينة الثامنة ) مشاريع علنية
ويتساءل:هل لآلطراف الكردية
مشاريع؟ منذ فترة طويلة
واآلطراف الكردية في السلطة
و يدركون مشاكل االقليم فلم
لم يكن لديهم اي مشروع،مع
االسف االطراف التي تعتبر
نفسها االطراف الكبيرة لألقليم،
لم يكن لديها مشروع مكتوب
وواضح وعلني،واالن لماذا
يطالبون االطراف االخرى
ان يقدموا مشاريع جدية
ومكتوبة؟على الرغم من ان
ذلك اليعد حجة ،نعم صحيح
يجب ان يكون للتركمان ايضا
مشروع ،لكن الذي يدهشنا
هو لماذا لم يكن لدى الحزب
الديمقراطي الكردستاني و
االتحاد الوطني و االحزاب
االسالمية الذين هم االن على
دفة السلطة أي مشروع مكتوب
لمعالجة مشاكل االقليم.ويعتقد
هذا المسؤول في حزب توركمن
ايلي انه من خالل التصاريح
الشفوية يتم الحديث في االعالم
عن معالجة المشاكل،لكن لم يكن
ألي طرف مشروع في وقت ان
المشاكل كبيرة و يجب ان تعالج
بأسرع وقت.و اضاف كان من
المفروض ان يكون لدى جميع
االطراف التركمانية خريطة
طريق و مشروع موحد خاص
بهم لمعالجة مشاكل االقليم ،ألنه
في النهاية نحن جزء من المكون
االساسي لهذا البلد ومشكلته هي
مشكلتنا.
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اربیل

نوروز عيد السعد والسالم

سردار كوبرولو

اساطير و مالحم االمة التركية فيها روايات
بطولية اسمها اليوم الجديد (نوروز)،
وكلمة نوروز فارسية االصل تعني ايضا
(نوي روز) ،وسهل تداولها مع الزمن
بـ(نوروز) .عيد احتفينا به جميعا تركمانا و
كردا ،اشعلنا نيران الخالص من الجالدين
الظالم في التاريخ القديم و لبسنا ازيائنا
القومية وحملنا راياتنا واعالمنا التي
خفقت في علياء السماء ورفرفت وادخلت
افئدتنا البهجة والسرور والحبور وانتشرنا
في السهول والروابي وقمم الجبال ليس
فقط في كردستان ابدا بل عمت الفرحة
كل العراق وكل الدول الناطقة بالتركية
وسبقتنا بعضها باسبوع .وكل شعب له
طقوسه و عاداته المختلفة في اداوات
التعبير والمتطابقة في المضمون واسبغنا
ذلك اليوم بالوان الزهور والورود الزاهية
و عطرناها بمشاعرنا التي جاشت القا و
صدحت حناجرنا ابتهاجا بنوروز.
صورة لصبية و شباب التركمان من اربيل
يحتفون وسط المراعي الخضراء وراية
التركمان الزرقاء معقودة بمعصم اكبرهم
ويفرحون بنوروز .سيارات حملت اعالم
كردستان سارعت في مغادرة المدينة
لتحجز لها مكانا على رابية التلة الخضراء
ودبكات شعبية تواصل فيها النساء مع
الرجال و نفوسهم طرية منتعشة باليوم
الجديد (نوروز).

نوروز عشق الشعراء و لحن الفنانين
ورائعة االدباء والكتاب ،اشراقة تالفيف
الشمس الدافئة في بدء الثلث االخير من
اذار ،حيث يبدأ الربيع وتبدأ الحياة في كل
المخلوقات وتتسابق فيها الدول المتحضرة
بزراعة الماليين من االشجار والزهور
النه اليوم االول من الربيع كل عام وقد
تبددت الغيوم والسحب من سمائنا لننعم
الحقا بثمار االرض والشجر.

(نوروز) عيد االم المعطاءة التي تحت
اقدامها الجنة نقدم لها الهدايا والتحايا
النها الرمز ايضا لبدء الحياة لمن تنجبهم
و تمنحهم دفء حضنها وسنين عمرها
رعاية وتربية.
ماذا ننتظر بعد كل هذا؟ لم ال نتسابق
في االخوة والصفاء والتعايش؟ لم ال يبدأ
من يملك زمام الحكم والسلطة بأن يفتح
جناحيه ليضم الجميع ويمنحهم فرصة

العيش والسعد والغد االرحب؟ لم ال
تتصافى القلوب وال نمسح غبار الغدر
ونزيل التهميش والغاء حقوق االخرين
و تكون فلسفتنا (تكافؤ الفرص) ونبني
وطننا وفق المعايير الحضارية المدنية؟.
ايتها الجماهير المتطلعة الى نور الحرية
والسالم انطلقي الى العلياء والمجد وغادري
كل الفتن التي جلبتها لنا بعض السياسات
التي تريد ان تفرقنا لتنال من وجودنا.
..قوتنا في وحدتنا و جمال واركان تالحمنا
فسيفساء التكوين المجتمعي ،نحن اخوة في
هللا والتاريخ و االرض واالهداف المشتركة.
وهذا (نوروز) عيد التركماني والكردي.
تعالوا لنتقاسم رغيف الخبز ونرفع البالء
والوباء االثني عن جغرافيتنا ،فكل بلدان
العالم تهابنا في االصرار على االعتصام
والتالحم...وعلى صخرة وحدتنا تقهقرت
المؤامرات والدواعش..وغدا سوف نحرر
ارضنا و نعلن من هنا من (نوروز)
انطالقتنا وننادي باعلى صوتنا نحن اخوة
من االزل وسنقارع التحديات والظلم.
هنا في المحلة داخل الحي والمدينة نشترك
ونتجاور و نتحاور ونتزاور الننا بشر
والننا انسان نملك العواطف والوجدان
وفي قلوبنا الحب للحياة واالرض وقدرنا
والحمد هلل معا نرسم خريطة المستقبل
ونغتنم عيد السعد و ننتهز يوم السالم
يوم نوروز..للنهوض والبناء والتآخي و
الحب والصعود نحو القمم الى العلياء الى
الشموخ و الشمس والقمر

سبعة احزاب تركمانية تسجل في بغداد
اربيل
بعد ان شرع قانون االحزاب في مجلس
النواب العراقي ،و الذي ينطوي على شروط
عدة لتسجيل االحزاب مجددا»ومن احدى
تلك الشروط دفع مبلغ ( )31مليون دينار
مايعادل (25الف )$لخزينة الدولة غير
قابل للرد باالضافة الى وجود مقررئيسي
للحزب الراغب بالتسجيل مع ابراز االسماء
الثآلثية ل (  ) 500عضو و مؤازر
للحزب،والحزب الذى اليرغب بتسجيل
حزبه وعدم دفع المبلغ المذكور،اليسمح
له بالمشاركة في االنتخابات النيابية و
مجالس المحافظات،ولحد االن سجلت
سبعة احزاب تركمانية من أصل ( 25
) حزبا في عموم العراق تم تسجيلهم و
دفعوا المبالغ المطلوبة،و قبلوا بجميع
الشروط التي جاءت ضمن القانون
الجديد،وفي المستقبل سيسمح لتلك
االحزاب المشاركة في جميع االنتخابات
العراقية،و االحزاب التى سجلت و دفعت
المبالغ هي :الجبهة التركمانية العراقية –
الحركة القومية التركمانية – حزب العدالة
التركماني العراقي – حزب توركمن ايلي-
حزب القرار التركماني حزب االصالح و
التقدم التركماني – حزب العدالة والتنمية
التركمانية.
مصدر في حزب تركماني فضل عدم
الكشف عن هويته اعلن لجريدة اربيل
قائآل :كان من االجدر ان تجدد جميع
االحزاب اجازاتها الحزبية و تسجل اسمها،
ألن ذلك ضروري وهام لموقع و تاريخ
التركمان ،ليكون لهم المشاركة و دور في
العملية السياسية و ادارة البالد و باالخص
المشاركة في مجالس المحافظاتكركوك –
ديالى – موصل لوجود كثافة جماهيرية

تركمانية في هذه المناطق و بحاجة
لممثلين على المستويين السياسي واالداري.
واضاف المصدر لعدم امكانية دفع هذا
القدر من المبلغ لم تتمكن اكثرية االحزاب
التركمانية من تسجيل اسمائها في بغداد
لدى الهيئة العليا المستقلة لألنتخابات
العراقية ،و هذا سيؤدي الى الحاق الضرر
بالتركمان من الناحية السياسية و الى
فقدان بعض الحقوق و المكاسب ،ألن
أكثرية االحزاب التركمانية لها باع طويل و
تاريخ في النضال على الساحة السياسية،

وهذا االجراء اليمنع مشاركة تلك االحزاب
في جميع االنتخابات العراقية فحسب
انما اليسمح لها فتح المقرات وممارسة
النشاطات الحزبية ايضا ،ألنها غير مجازة.
عماد رفعت عضو مجلس محافظة
اربيل اعرب عن قلقه حيال ق اررالحكومة
العراقية في الوقت الراهن ويقول:الجميع
على علم بأن االزمة المالية عمت
مناطقنا و اكثر من ثالث سنوات لم
يستلم أي من االحزاب و االطراف
التركمانية الميزانية المخصصة لها،لذا

لم تتمكن االحزاب التركمانية و االحزاب
االخرى من تسديد هذا المبلغ في الوقت
الراهن ،لذا ليس من المعقول ان يربط
مصير وتاريخ و نضال حزب بهذا
المبلغ الواجب تسديده للحكومة العراقية.
و اضاف عضو مجلس محافظة اربيل
والقيادي في قائمة اربيل التركمانية،
تشريع هكذا قانون لم يكن في صالح
التركمان ألنه كحزب أومكون نعم نحن
ضمن المعادلة،لكن دون ان تكون لنا
خصوصية كمكون.
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ازمة المسرح و
الدراما التركمانية

احمد سيد يعقوب
كما هو معروف ان الثقافة وخاصة مجال
المسرح و الدراما مجال ثقافي مهم للقومية
و اليقل اهمية عن النضال السياسي و
االجتماعي ألنه وسيلة أليصال رسالة
الى المقابل و توعية الناس،اعتقد ان
الهوية القومية التنحصر فقط بين اللغة
و السياسة،انما المسرح و الدراما قسم من
هذه الهوية.
منذ فترة و ليست بقريبة نالحظ اننا
لسنا بمستوى المطلوب في هذا المجال،
حيث لم يقدم مسرحية ودراما من قبل
المسرحيين و من قبل فنانين و مسرحيين
لتركمان اربيل واالصح لم تنتج مثل هكذا
االعمال،مما يؤثر سلبا على النضال و
الحركات التحررية و الحفاظ على لغتنا
و تراثنا التركماني،على الرغم من وجود
هذا الكم الهائل من االحزاب و االطراف
والشخصيات و التجار و االثرياء مع وجود
اماكن معدة للمناسبات ،لكن مع االسف
لم يفكر احدا منهم بهذا االمرالمهم،ومنذ
 15عاما مضى لم يقدم أي نشاط فنى
و مسرحي أو دراما التركمانية من قبل
فنانين و مسرحيين التركمان في اربيل
،هذا فيما لو اجرينا متابعة حول هذا
الموضوع ،قديرجعون السبب الى عدم
وجود ميزانية مخصصة لهم وعدم توفر
الدعم المادي و بعض من االمور
االخرى،لكننا الحظنا مع ظهور االزمة
الماليةلكن النشاطات الفنية لم تتوقف
و استمرت من خالل البحث عن المال
و الحصول عليه عن طريق الداعمة
او عن طريق المنظمات او أي شيء
آخر،و نحن التركمان لم تنقصنا شيئا
عن بقية الشعوب و القوميات االخرى
في المنطقة من ناحية الثقافة والتراث و
الحضارة،كما و نمتلك فنانين متمكنين و
ر مهما
قادرين بأستطاعتهم ان يلعبوا دو ا
في مجاالت عدة كالتمثيل و االخراج
المسرحي و االفالم القصيرة و الدراما و
عدد من النشاطات االخرى ،من خالل
مشاركتهم بأسم التركمان و تقديم افالم
ر ما تنظم
قصيرة في المهرجانات التي كثي ا
في مدينتنا أو على مستوى الداخلي و
الدولي،كما و بأمكاننا ان نوصل رسالتنا
الى جميع الجهات من خالل المسرح و
الدراما و االفالم القصيرة و انها جزء
من النشاط السياسي،واطالب الجهات
التركمانية،كما يدعمون في مجاالت
التربية و االمور الدينية،بأمكانهم ايضا
ان يساندوا ويدعموا هذا المجال المهم،
كى نشاهد مرة فلم قصير او مسرحية
تركمانية ،التى لها لّذة كثيرة كما و اهتمام
بالغ بالمستوى الثقافي و الحضارى
وتطوير المجتمع التركماني و تقدمه.

اربیل

مريم خاتون ...
المرأة االربيللية االصيلة

هوكر جميل احمد  /استاذ جامعي
أربيل تعد من اقدم مدن العالم االهلة
بالسكان الى االن،على الرغم من
تعرضها للعديد من الهجمات و
الغزوات من قبل الجيوش العالمية،
لكن صمود وشجاعة اهالي اربيل
االصالء جعلت المدينة تبقى حية
و شامخة،لذا مع بداية الحياة في
هذه المدينة،سنحت فرص عديدة
ألشخاص من الخبراء في مجال
الفكر و التراث و الفن و التجارة
للظهورعلى الساحة للنهوض بالمدينة
الى مستوى يليق بحضارتها و قدمها،
واحدى هذ الشخصيات التي برزت
في مدينة اربيل العتيدة هي [ مريم
خاتون االربيللية ] .اسمها الكامل
مريم مولود خضر وهي جدتي
ولدت مريم خاتون سنة 1927من
اب و أم تركماني اربيللي اصيل
في حي شيخ اومر و االن توجد
في هذا الحي مقبرة واسعة و قديمة
جدا تعرف بأسم مقبرة شيخ اومر و
تقع في مركز مدينة اربيل،ترعرعت
مريم خاتون في كنف عائلة دينية،
مولود المعروف ب ( مولود خفاف
) والد مريم خاتون احد الشخصيات
المعروفة بين االربيلليين وكان يمتلك
محالت لبيع االحذية داخل سوق
القيصرية في مركز مدينة اربيل،
وعندما تبلغ مريم خاتون مرحلة
النضوج من العمر يلبي والدها نداء
ربه و يتوفى،وتبقى خاتون مع امها
و لم تمض فترة اال وتتوفى والدتها
ايضا و تبقى خاتون بعيدا عن
حنان االبوين،و تعيش عند اخوانها
و اخواتها،و ثم تتزوج خاتون برجل
ملتزم دينيا و له المام بأمور الدين
يدعى ( مال عبداهلل )وهو االخر
قدم خدمات جليلة للمدينة واهلها
وكان اماما لتكية خليفة طه الواقعة

في محلة تعجيل وكان مال مولود
من الشخصيات الدينية المعروفة
في اربيل و كان يصلى بالجماعة
اماما،وكان تكية مالعبداهلل مدرسة
لتعليم القران واصول الدين وكان
دائما مكتضا بطالب علوم الدين
وبعض من هؤالء الذين تتلمذوا على
يده احياء يرزقون ،اذن مريم خاتون
ايضا تنقلت من بيت ديني الى بيت
ديني اخر،و كانت خاتون من النساء
الالئي يقفن مع بعلهن ويساندنه في
جميع مجاالت الحياة كما يقال (
وراء كل رجل عظيم أمرأة) وكانت
مراسيم الزفاف بواسطة ( الباص )
وكانت تسمى انذاك بـ ( به ست )
و ترافق مسيرة الزفاف مجموعة
ينقرون على الدف الى بيتها الجديد
في القلعة حيث كانت من شعائر
و عادات و تقاليد العوائل االربيللية
و باالخص العوائل الملتزمة دينيا،و
قضت خاتون حياتها في القلعة
لسنوات دونما ان تنزل الى السوق
لحاجة ما .
ومن الصعب ان يكون احد من
اربيل ولم يسمع باسم و مكانة
مريم خاتون.و في اربعينيات القرن
الماضي عاشت خاتون في قلعة
اربيل محلة ( التكية ) القلعة الشامخة
التي هي رمز للمدينة و تقع في
وسطها ،وتعيش خاتون في حياتها
بين الحلو والمر و بين غرائب و
عجائب الدنيا.
وعلى الرغم من ان مريم خاتون كانت
من عائلة معروفة دينيا لكنها كانت
ثرية في فكرها وفي مجال القصص و
الحكايات،كانت تقص علينا حكايات
جميلة و ظريفة حيث كانت هذه العادة
سائدا بين االربليلليين انذاك،واشتهرت
مجالسها داخل بيتها بسبب حنكتها
في اللغة وطيبة معشرها ،و الى االن

تستخدم المفردات القديمة التي كانت
تتداول بين الناس،و تلك المفردات
غريبة لم نسمعها سابقا،اضافة الى
ان مريم خاتون كانت تجيد لغتها االم
التركمانية واللغة الكردية كانت تجيد
لغة اخرى معروفة بأسم لغة ( الطيور
) والى االن القدماء من االربيلليين
يتكلمون بها و يتفاهمونهاو يستخدمونها
فيما بينهم عند الحاجة،جدتي مريم
خاتون تحكي لنا بأنه في االربعينيات
كان لها صداقة و اختالط مع اليهود
العراقيين الذين كان يعيش قسم منهم
في اربيل و باالخص محلة التعجيل
وكانت محلة التعجيل تتكون من
قسمين و يسمى كل قسم منه نسبة
الى دين ساكنيه أي تعجيل االسالم و
تعجيل اليهود،و تروى لنا قصة تركهم
المدينة ،وفي الوقت عينه كانت دار
مريم خاتون مرك از ألجراء المصالحات
و حل المشكالت االجتماعية عندها
و عند بعلها مال عبداهلل،و في عام
1967م يتوفى مال عبداهلل و يدفن في
مقبرة اربيل الكبرى قرب سوق شيخ اهلل
بحضور جمع غفير من شخصيات
مرموقة و المواطنين النجباء ،و تصبح
خاتون مريم ابا ألوالدها ولدان و بنت
واحدة ،وبدأت مريم بحياكة الليف و
بيعها من اجل تأمين قوت اطفالها و
بعد ان تحسنت حالتها المعيشية قامت
بشراء دار قرب دار مطرب اربيل
مشكو في محلة العرب و في نهاية
السبعينيات تقوم ببيع الدار و االن
تعيش مع اوالدها،و في النهاية اشكر
ربي على ان جدتي مريم خاتون تعيش
حية ترزق،و تمارس حياتها بشكل
طبيعي وتتذكر االيام و الحوادث التى
رافقت عمرها ،و ادعو البارى العلي
القدير ان يمد في اعمار النساء الالئي
تتمتعن بقيم و اخالق حميدة رم از لنساء
اربيل الشامخة.
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اربیل

البرنامج يبث منذ عام  1985دون توقف

اربيل  -خاص
يعتبر برنامج (ادبيات د ركيسي -المجلة
االدبية) ،الذي يقدمه الدكتور فاروق فائق
كوبرلو ،عبر قناة واذاعة توركمن ايلى
الفضائية ،من اطول البرامج االدبية عم ار
في التلفزيونات العراقية على االطالق ،حيث
بث الحلقة االولى منه عام  ،1985عبر
قناة كركوك المحلية انذاك ،وتتضمن فقرات
ادبية و ثقافية اضافة الى التعريف بالكتب
و المجالت والصحف الصادرة ،وضيف
البرنامج ،وفقرات اخرى تشد المشاهدين.
حيث نجح الدكتور كوبرلو طوال  32عاما،
في تقديم البرنامج مع انقطاع لمدة ثالث
سنوات بعد تعيينه في منصب مدير الدراسة
التركمانية في بغداد .وبعد تقاعده واصل
االديب والكاتب الدكتور فاروق كوبرلو،
برنامجه بحماس اكثر من السابق خدمة
لمسيرة االدب والثقافة التركمانية والبرنامج

من اخراج حسين علي غالب.
وفي تصريح لجريدتنا قال الدكتور كوبرلو،
انه يحرص على تخصيص جزء من برنامجه
للحركة الثقافية واالدبية التركمانية في اربيل،
والتعريف بشعراء المدينة ونتاجاتهم والصحف
التي تصدر فيها خاصة جريدة (اربيل).
والدكتور فاروق فائق كوبرلو ،من مواليد
كركوك ناحية التون كوبرو عام ،1953
وهو شاعر و اعالمي وصحفي معروف
في االوساط الثقافية التركمانية والعراقية و
الدولية ،حاصل على اكثر من ( )50شهادة
تقديرية و يبلغ مؤلفاته ( )42كتابا في حقول
االدب والشعر والنقد واللغة والتراث ،كما
انه عضو في اتحادات ادبية تركمانية و
عراقية و عربية ودولية عدة ،كذلك يشغل
منصب رئيس التحرير في مجلة (الفنار)
التي تصدرها منظمة المعلم التركماني.

منح القرض العقاري للموظفين لشراء وحدةسكنية

اربيل  -خاص
مصرف الرافدين يعلن منح موظفي الدولة
قروض عقارية لشراء وحدات سكنية اعلن
مصرف الرافدين في بيان له انه سيمنح
قروض عقارية لموظفي الدولة والمواطنين
لشراء وحدات سكنية و بأمكان موظفي
الدولة و المواطنين أالستفادة من هذا
القرض لشراء وحدات سكنية.و يشير البيان
الى ان القرض لشراء الوحدات السكنية
التى تجاوزت عملية اتمامها ()60%
و يدعو الموظفين و المواطنين الذين
يشملهم القرض مراجعة الموقع الرسمي
للمصرف أو احدي فروعه في بغداد و
المحافظات للحصول على تعليمات و
تفاصيل اكثر،ويذكر ان مصرف الرافدين
بدأ بمنح القروض و السلف للموظفين و
اصحاب المشاريع منذ عام .2016

المكونات يستعدون
لحويجة مابعد داعش
اربيل  -خاص

مكونات و قبائل وعشائر كركوك
يهيئون انفسهم لمرحلة ما بعد داعش
في الحويجة  ،جاء ذلك خالل المؤتمر
الذي نظم برعاية راكان سعيد نائب
محافظ كركوك حيث اكد بأن الجميع
متفقون على ضمان السالم في القضاء،
و شاركت في المؤتمرشخصيات
من التركمان و الكرد و العرب،
وقال جاالك احمد منظم المؤتمر
لجريدة اربيل،نهدف الى الوقوف امام
محاوالت وقوع فوضى وكراهية بين
مكونات القضاء بعد تحريرها،واضاف
شاهدنا حدوث صدام وتجاذبات في
المحافظات التي تمت تحريرها ،لذا

نحن النريد تكرارها في كركوك.
من الجدير بالذكر ان قضاء الحويجة
ونواحيها الزاب و الرشاد والرياض
والعباسي سيطر عليها تنظيم داعش
االرهابي في اواسط  2014ولم يتم
تحريرها الى االن والتي تبلغ ( )32%
من مساحة محافظة كركوك،و تجري
االن االستعدادات لتحريرالقضاء،لكن
لم يصدر الى االن أي قرار بشأن بدء
العملية لتحريره ،احمد رشيد عضو
مجلس قضاء حويجة و المشارك في
المؤتمرفي حديث له قال لجريدة اربيل
المشاركون في المؤتمر اتفقوا على عدة
نقاط فيما لو تم تنفيذها ستقدم خدمات

* صاحب االمتياز :جريدة اربيل
* المدير الفني :رامان یوسف
جريدة سياسية ثقافية مستقلة عامة نصف شهرية

جيدة للقضاء تؤدى الى تثبيت االمن
و االستقرار و النقاط تنطوي على منع
محاوالت لالنتقام و تسليم الدواعش
الى الشرطة و اعادة ترميم و اعمار
القضاء بالتنسيق مع جميع الجهات،و
استطرد رشيد قائال طلبنا من القبائل و
العشائر الكردية و التركمانية المساهمة
في ايجاد الحلول الالزمة لتذليل مشاكل
القضاء بعد دحر داعش االرهابي ألن
اوضاع القضاء لها تأثير مباشر على
مدينة كركوك ،و في ختام المؤتمر
طالب راكان سعيد خالل مؤتمر
صحفي تنظيم مثل هكذا مؤتمرات
لتوعية جميع القبائل وعشائر قضاء

* مشرف القسم الكردي  :عيسى عبدالقهار
* مشرف القسم العربي  :ناظم الصائغ
* مــشــرف القسم الــتــركــي  :دلــشــاد تــرزی

الحويجة لخطورة حدوث أي مشاحنات
فيما بينهم بعد تحرير القضاء واضاف
ان فرصةعملية تحرير قضاء الحويجة
سانحة في أي وقت ’ لكن الذي يجب
ان نفعله هو ان نقوم بالمصالحة بين
جميع القبائل ونمنع حدوث أي طاريء
فيما بينهم،ومن الجدير بالذكر تحتضن
قضاء الحويجة العديد من القبائل و
العشائر ،وكانت اهداف مؤتمرمكونات
كركوك هي السعي من اجل ازالة
المخاوف ومنع وقوع المشاكل وعمليات
االنتقام بين العشائر بسبب ان بعض
افراد من تلك العشائر المختلفة في
البداية ساندوا داعش.
العنوان :اربيل محلة زانیاری
شارع /احمد جلبي
 2000نسخة

