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بەهۆی الوازی حکومەتی بەغداد خەڵکانێکی
زۆرمان لێکوژران 

 جیابوونەوە لە بەغداد هەڵەیەکی
ستراتیجییە

 سەاڵحەدین محەمەد بەهائەدین، ئەمینداری گشتی یەکگرتووی
ئیسالمی کوردستان

              تورکمان و عەرەب و کورد لە
 کەرکوک پێکەوە دەتوانن   
ئیدارەیەکی سەرکەوتوو بکەن

        دەتوانین بڵێین لە ئێستادا
 حکومەتی هەرێم حکومەتێکی  

زۆرینە و کاربەڕێکەرە

 پەیوەندیمان لەگەڵ پارتی داد
 و گەشەپێدانی تورکیا هەیە و لە

 دوای ٢٥ی ئەیلوول لە ئێمە
 نیگەران بوون بەهۆی ئەوەی کە
بەشداریمان لە پرۆسەکە کردووە

  الی هەموو گەلی تورکمان ئاشکرایە بەداخەوە 
لە کەرکوک بەر لە ١٦ ئۆکتۆبەر ئیدارەیەکی 
نەژادپەرست و خراپ بوونی هەبوو و مافەکانی 
تورکمانی پێشێڵ دەکرد. ئەگەر سەیرێکی دواوە 
بکەین دەبینن کە دامەزراندنی کۆمەڵێک ژن و 
گەنجی تورکمان ڕێگری لێکراوە. لە ئەجێندا و 
ئامانجی بەرەی تورکمانی عێراقی و ئەندامانی 

پارتەکەمان تەنها خزمەت کردنی نەتەوەی تورکمان 
هەیە. 

                                  پزیشکی ددان و وێنەکێشێكی
سەرکێش

 ئەتیلال شاهین ئەحمەد

       ئەتیلال شاهین ئەحمەد ئەو گەنجە       
        سەرکەوتووەی کە توانیویەتی 

          واژوو لەسەر چەندین تابلۆی    
           بەنرخ بکات، وێنەکێشان    

           کۆپییەکی بچووکی جیهانی    
            منداڵی خۆی وەسف دەکات و    
            دەڵیت “من هیچ کاتێک خۆم    
            بە وێنەکێش نابینم. ئەگەربێتوو    

           ئەم نازناوە لەخۆم بنێم،    
          بەسەرهاتەکانم لێرەدا کۆتاییان    

         پێدێت”. 

 ژمارەی ئەو لیستانەی بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی
پەڕلەمانی عێراق دەکەن دیاری کرا

بەرەی تورکمانی کەرکوک ١٢٣

بەرەی تورکمانی عێراقی ١٣٧

  لە کەرکوک، تورکمان لە یەک 
لیست کۆبووەتەوە و لیستی بەرەی 
تورکمانی کەرکوکیان پێکهێناوە، 
لیستەكه له ١٨ پاڵێوراو پێكدێت.

  لە هەولێر تاکە لیستی 
تورکمانی کە بەشداری 

لە هەڵبژاردنەکانی عێراق 
دەکات بەرەی تورکمانی 
عێراقییە. لیستی بەرەی 

تورکمانی ٥ پاڵێوراوی هەیە 
بۆ هەڵبژاردنەکان.

 گڵۆپێک تەمەنی زیاتر
لەسەدەیەکە

 له سەدا ٩٩.٥ی ماتۆرسکیلەکانی
هاتووچۆی هەولێر نایاسایین

هەڵکشان و داکشانى کورد لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

گڵۆپێک کە تەمەنی ١١٧ ساڵە لە 
شارۆچکەی لیڤەرمۆری ویالیەتی 
کالیفۆرنیا تاوەکو ئێستا کاردەکات. 

 ماتۆرسکیلەکان لەگەڵ هەرزانی 
نرخەکانیان و سووتەمەنی کەمتریان 

پێویستە وەک لە ئۆتۆمبێڵ
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خانووی بێدەرگا

  ناحیەی تورکمانی یەنگیجەی سەر بە پارێزگای سەاڵحەددین 
کە تەواوی دانیشتووانەکەی تورکمانە، لە سەردەمی داعش و دوای 

داعش چەندین جار کاول کراوە، ژمارەی دانیشتووانی ١٥ هەزار 
کەس بووە و ئێستا خاڵییە لە مرۆڤ. 

یەنگیجە لە ١٠ی حوزەیرانی ٢٠١٤ لەالیەن رێکخراوی داعشەوە  

داگیر کرا، دوای ٣ مانگ داگیرکردنی لە داعش پاککرایەوە. لەو 
بەروارەوە تا ئێستا خەڵکی ئەو ناحیەیە نەگەراونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی 

خۆیان. 
بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاگاداری دۆخەکە ببین وەکو هەفتەنامەی تەبا لە 
هەولێرەوە بەرەو کەرکوک بەڕێکەوتین. سەردانی الی عادل عەبدولعەزیز 

سەرۆکی ئەنجوومەنی یەنگیجەمان لە کەرکووک کرد.

ێبوون بەکەڵک نایەن
ن بۆ نیشتەج

 ی خانووەکا
لەسەدا ٨٠

لە هەشتەمین ساڵیادی كۆچكردنی
 بەڕێز و شانازییەوە یادی دەکەین...

ئیحسان دۆغرەماچی نەوەیەکی هەولێر
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٢ئاژانسی میدیایی توركمان دووشەممە ٢٦ شوبات  ٢٠١٨

 جیابوونەوە لە بەغداد هەڵەیەکی
ستراتیجییە

دوای دابڕانێکی زۆر لە میدیاکان لە 
دیمانەیەکی تایبەتدا سەاڵحەدین محەمەد 

بەهائەدین، ئەمینداری گشتی یەکگرتووی 
ئیسالمی کوردستان لە باسی دواهەمین 

بابەتەکانی رۆژەڤی هەرێمی کوردستانی عێراق 
چەند پرسیارێکی تەبا  وەاڵم دەداتەوە. 

سەاڵحەدین محەمەد بەهائەدین، باسی 
دواهەمین پێشهاتەکانی هەرێمی کوردستانی 

عێراق کرد و تیشکی خستە سەر ڕووداوەکانی 
دوای ڕیفراندۆم و ڕاپرسی و دەڵێت 

“سەردانەکەمان بۆ تورکیا دوای پرۆسەی 
ڕیفراندۆم ئەنجامی هەبوو”. 

لەالیەکی تر ئەمینداری گشتی یەکگرتووی 
ئیسالمی کوردستان ئاشکرای کرد کە 

سەرکردایەتی سیاسی کورد نەیتوانیوە دڵی 
تورکمان خۆش بکات و دەشڵێت “. دەبێت 
سەرکردایەتی سیاسی دان بەوە بنێت کە 

نەمانتوانیوە بەباشی مامەڵە لەگەڵ تورکمان 
بکەین”. 

ئەنجامەکانی ڕیفراندۆمی ٢٥ی ئەیلوول 
لە هەرێمی کوردستان و ڕووداوەکانی 
١٦ی ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو، 
چ دیدێک و شوێنێکی لە هزری 

مامۆستا سەاڵحەدین محەمەد بەهائەدین 
و یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان 

جێهێشتووە؟ 

بێگومان ئەو ڕووداوانەی کە لە ناوچەکە 
ڕوودەدەن، دۆخێکی نائاسایین. بەداخەوە 

ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە بەشێوەیەک 
تێهەڵکێشی لە نێوان ستەمدید و ستەمکار 

کردووە کە کەس توانای جیاکردنەوەی 
دۆسیەکانی نیە ، بەداخەوە دەسەاڵتەکانیش 

نەیانتوانیوە خزمەتی گەل بکەن. هەر لە 
رۆژگاری پێش و دوای ڕژێمی بەعس دیارە 
کە دۆخی کوردستان و دۆخی مافی گەلی 
کوردستان چۆن لەژێر چەوسانەوە و ناڕەحەتی 

و دەربەدەربوون و کیمیابارانەوە گوزەراوە. 
بێگومان ئەمە لە نێو کۆمەڵگادا کاردانەوە و 

شوێنەواری لەسەر سایکۆلۆجیای کۆمەاڵیەتی 
دروستکردووە. دوای ڕاپەڕینی ساڵی ١٩٩١ 

کوردستان چووە نێو بارودۆخێکی تایبەت و لە 
هەرێم ئیدارەیەکی خۆماڵی دروستبوو. بەاڵم 
بەداخەوە ئەویش کێشەو گرفتی تێکەوت بۆ 

نموونە؛ شەڕی ناوخۆ و ناکۆکییەکانی نێوان 
الیەنە سیاسییەکان و بەکارهێنانی چەک بۆ 
چارەسەری دۆخەکە. لەگەڵ ڕووخانی ڕژێم 

و دامەزراندنی حکومەتی بەغداد ئومێد وابوو 
کە چارەسەری ئەم دۆخە بکرێت و ووردە 

ووردە سەقامگیری لە ناوچەکەدا دروستبێت و 
دەستوور بتوانێت ئارامییەک بخولقێنی، بەاڵم 

ئەوەیش نەکرا. 

 “هۆی سەرنەکەوتنی دەستوور لە عێراق 
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەو کەسانەی 
دەستووریان بەڕێوەدەبرد و جێبەجێیان 

دەکرد بە هەمان باکگراوند و کلتووری 
کۆن ئیدارەدارییان دەکرد”

هۆی سەرنەکەوتنی دەستوور لە عێراق بۆ 
ئەوە دەگەرێتەوە کە ئەو کەسانەی دەستووریان 

بەڕێوەدەبرد و جێبەجێیان دەکرد بە هەمان 
باکگراوند و کلتووری کۆن ئیدارەدارییان 

دەکرد. دواتر ڕووداوەکانی پارساڵ و بابەتی 
داعش بووە هۆی ئاوارەبوون و پەرشوباڵوبوونی 

خەڵکی. لە ئەنجامدا چەند شارێکی عێراق 

کاوڵبوون و خاپوورکران. 
دواتر ئومێد وابوو کە 

ئارامییەک دروست ببێت، بەاڵم دیسان 
ئەوەش ڕووینەدا و دۆخەکە ئەوەی ئێستای 

لێ بەرهەم هات. جێبەجێنەکردنی ماددەکانی 
دەستوور بووە پاڵنەرێک بۆ ئەوەی خەڵکی 
کوردستان بیر لە شتێکی تر بکاتەوە، بۆ 

نموونە؛ بابەتی ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی. لە 
ڕاستیدا داواکردنی ئەمە شتێکی مەدەنی و 

سیاسییە و پێویستی بەو هەرانانەوەیە نەدەکرد. 
دۆخەکە پیالنێک بوو لەالیەن بەغداد و 
الیەنانی ترەوە ئامادەکرابوو بۆ نیشاندانی 

کاردانەوەیەکی توند. هاوکات کێشەکان بوونە 
هۆی ڕووداوەکانی کەرکوک و دوزخورماتوو 

و دەورووبەری. 

“کەرکوک لەڕووی دانیشتوانییەوە 
فرەدانیشتوان و فرەنەتەوەییە، دەتوانین بڵێین 

شاری برایەتییە”

بێگومان کەرکوک لە ڕووی جوگرافییەوە 
شارێکی کوردستانییە، بەاڵم لەڕووی 

دانیشتوانییەوە فرەدانیشتوان و فرەنەتەوەییە، 
دەتوانین بڵێین شاری برایەتییە. لەالیەکی 

ترەوە تورکمان و عەرەب و کورد لە کەرکوک 
پێکەوە دەتوانن ئیدارەیەکی سەرکەوتوو بکەن 

.هەرکام لەمانە زاڵبێت بەسەر ئەوی تر 
دەبێتە هۆی هەڵە و ناحەقی. لەماوەکانی 
پێشوو کە کورد زاڵبووبوو، بەاڵم هەڵەبوو. 

ئێستاکەبارودۆخەکە پێچەوانەی ئەو 
کاتە، دیسانەوە هەڵەیە. بۆیە دەبێت پارتە 
سیاسییەکانی ئەم سێ نەتەوەیە پێکەوە 

رێککەون و دڵسۆزانە ڕێکخستنی ئیداری و 
سیاسی شارەکە بە هەرسێ الیەن بەڕێوەی 
ببەن. بەاڵم ئەمانە ڕووینەدا و ڕووداوەکان 

هەڵگەڕان بۆ شەڕێکی خوێناوی و 
داگیرکاری. ئومێد وایە کە دووبارە ئاشتی بۆ 
کەرکوک و ناوچەکانی تر بگەڕێتەوە.     

هەر لە سەرەتاوە یەکگرتووی ئیسالمی 
کوردستان پشتگیری لە کابینەی 

هەشتی حکومەتی هەرێمی کوردستانی 
کردووە و تێیدا بەشداربووە. بەاڵم 
ماوەیەک پێش ئێستا بەفەرمی 

کشانەوەی خۆی لە حکومەتدا ڕاگەیاند. 
بە دیدی ئێوە کشانەوەی یەکگرتوو 
نابێتە هۆکارێک بۆ زیانبەرکەوتنی 

حکومەت؟ 

کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێم بە 
هاوبەشی یەکگرتوو و چوار حیزبەکەی تر 

پێکهێنرا و دەبوو پێکەوە دۆخەکە بەڕێوەبەرین 
تا خولەکە تەواو دەبوو. بەاڵم بەداخەوە کێشە و 

گرفت دروستبوو. پەرلەمان لەکارخرا و 
وەزیرەکانی گۆڕان دەرکران و وەزیرەکانی 

یەکگرتوو، کۆمەڵ، پارتی و یەکێتی 
بەردەوام بوون. هەوڵی زۆرماندا بۆ ئاشتەوایی 
و چارەسەرکردنی کێشەکان. لە هەندێکیان 

سەرکەوتین بەاڵم لە هەندێکیان سەرنەکەوتین. 
بۆ نموونە لە گێرانەوە و کاراکردنەوەی 

پەرلەمان بۆ دۆخی ئاسایی خۆی سەرکەوتین، 
بەاڵم لە گێرانەوەی وەزیرەکانی گۆڕان و 

دەستبەکاربوونیان سەرکەوتوو نەبووین. کاتێک 
سەرکەوتوونەبووین، بابەتەکان ئاڵۆزتربوون. 

ئێمە وا هەستمان کرد کە باجی زۆرمان داوە و 
پێویستیش نەبوو بەم ئاستە باج بدەین. هاوکات 
نەمانویست وەکو حیزبەکانی تر بە سادەیی لە 

حکومەت بکشێینەوە. 

“ئێمە لەکاتێکدا کشاینەوە کە دڵنیابووین 
حکومەتی هەرێم لە بەغداد و وواڵتانی 
دەورووبەر پێشوازی لێدەکرێت و حسابی 

بۆ دەکرێت”

داوامانکرد کە بژێو و قووتی خەڵک دووبارە 
وەچەرخان بەخۆوە ببینێت، بۆ ئەم مەبەستە 

شاندێکمان پێکهێنا و یاداشتێکی ٢٤ خاڵیمان 
نووسی کە حکومەت دەستبەکاربێت بۆ 

چاکردنی بارودۆخی هاوواڵتییان و ڕامانگەیاند 
کە ئێمەش هاوکارتان دەبین و ناکشێینەوە 

لە حکومەت و بەرگری لەو فشارە سیاسییە 
دەکەین. بەاڵم دوای چەند دانیشتنێک بۆمان 

ڕوونبووەوە کە توانای چاککردنیان نییە. 
بۆیە پێشتر وادەیەکمان دانابوو وە پێیانمان 

ڕاگەیاندبوو کە ئێمە دوای ئەم وادەیە ئازادین 
چی بکەین و چی نەکەین. هەمیشە هەوڵی 
ئەوەمان داوە کە کێشەکان چارەسەر بکەین. 
ئامانجی ئێمە ڕووخاندنی حکومەت نەبووە، 
ئێستاش نامانەوێت حکومەت بڕووخێت. ئێمە 

لەکاتێکدا کشاینەوە کە دڵنیابووین حکومەتی 
هەرێم لە بەغداد و وواڵتانی دەورووبەر پێشوازی 

لێدەکرێت و حسابی بۆ دەکرێت. 

“دەتوانین بڵێین لە ئێستادا     
     حکومەتی هەرێم حکومەتێکی 

زۆرینە و کاربەڕێکەرە”

هەندێک دەڵێن کەمن لەحکومەت نەبم با 
بڕووخێت، ئەمە بۆچوونێکی هەڵەیە. ئێمە 
بڕوامان بەوە نییە و بەالی ئێمە ئەمن و 
ئاسایشی خەڵک بەقەدەر قووتی خەڵک 

گرنگە. کاتێک حکومەتێک ڕووخا یاخود 
واڵتێک ئیدارەی خۆی لەدەستدا، بێگومان 

سەرگەردانی دروست دەبێت. ئیمە دڵنیابووین 
لەوەی کە حکومەت بەبێ هەبوونی ئێمە 
دەتوانێت کارەکانی وەکو کاربەڕێکەر  

بەرێوەبات. واتە دەتوانین بڵێین لە ئێستادا 
حکومەتی هەرێم حکومەتێکی زۆرینە و 

کاربەڕێکەرە. واتە پارتی و یەکێتی زۆرینەی 
پۆست و کورسییەکانیان الیە و کاربەرێکەرن. 

وەزارەتەکانیش تا کۆتایی ئەم خولە بە 
وەکالەت بەڕێوەدەبەن.

“هەستمان کرد کە هەناسەیەک هەیە 
مەبەستی تێکدانی الیەنەکانی هەرێم و 

الیەنەکانی دەورووبەرە لەگەڵ هەرێم”

دوای ڕووداوەکانی ١٦ی ئۆکتۆبەر 
بەرێزتان لەگەڵ شاندێکی بااڵی 
یەکگرتووی ئیسالمی سەردانی 
تورکیاتان کرد و لەگەڵ بەرپرسە 
بااڵکانی ئەو واڵتە کۆبوونەوە. لە 
میدیاکاندا هیچ ووردەکارییەکی 
کۆبوونەوەکە باڵونەکرایەوە و تەنها 
لێدوانێکتان باڵوکرایەوە کە باسی 
کۆبوونەوەکانتان کرد. دەتوانن 

ووردەکاری کۆبوونەوەکەمان بۆ باس 
بکەن؟ هاوکات تا ئێستا یەکگرتووی 
ئیسالمی کوردستان هیچ هەوڵ و 
هەنگاوێکی ناوە بۆ نێوەندگیری لە 

نێوان هەولێر و ئەنقەرە و ئاساییکردنەوەی 
پەیوەندییەکان؟  

هەر لە سەرەتای دروستبوونمانەوە ئێمە چ 
لە ئاستی کەسان و  چ لە ئاستی حیزبمان 
هەر لەناو گرژییەکاندابووین. واتە هەر شەر 
هەڵگیرساوە و ئێمەش ئاشتەواییمان کردووە. 

کاتێک لە ساڵی ١٩٩٤ شەڕی ناوخۆ 
سەریهەڵدا، ئێمە کەوتینە نیوانیان و لیژنەی 

ئاشتییمان دروستکرد. دواتر شەڕ لەنێوان 
بزووتنەوە و یەکێتی هەڵگیرسا بەهەمان 

شێوە ئێمە نێوەندگیرییمان کرد. الیەنەکان 
بە بەردەوامی لە شەردابوونە و ئێمە هەمیشە 
ئاشتمان کردوونەتەوە. بە تێگەیشتنی ئێمە 

مرۆڤ دەبێت لەگەڵ دراوسێیەکانی بە ئارامی 
بخەوێت. لە فەرموودەیەکدا دروودی خودای 
لەسەربێت دەڵیت “ المسلم من سلم المسلمون 

من لسانه و يدە”. بۆیە دەبێت موسڵمانان 
لەیەکتر حاڵی بن وهەروەها مافی دراوسێ 

لەسەر دراوسێ هەیە. ئێمە هەستمان کرد کە 
هەناسەیەک هەیە کە مەبەستی تێکدانی 
الیەنەکانی هەرێم و الیەنەکانی دەورووبەرە 

لەگەڵ هەرێم. ئێمە لەگەڵ ئەوەین کە دەبێت 
هەمیشە لەگەڵ دراوسێیەکانمان پەیوەندی 

باشمان هەبێت جا چ لە ئاستی حیزب یاخود 
ئاستی گەل و پێکهاتە ئاینییەکان. پێویستە 
بە ئاشتی بژین و پێکەوە ئیدارەی دۆخەکە 

بکەین. کاتێک کێشە و گرفت لەگەڵ بەغداد 
دروستبوو، لەگەڵ ئەوەی تێبینییەکی زۆرمان 
هەبوو لەسەر ئیدارەدانی حکومەتی مالیکی 

و عەبادی لە بەغداد، بەاڵم دیسانەوە کاتێک 
شاندێک بۆ بەغداد پێکهێنرا ساڵێک بەر 

ئێستا من لە شاندەکە بەشدار بووم و چووین بۆ 
بەغداد. چونکە بەبۆچوونی من ڕێکخستنی 

ناوماڵی عێراق پێویست و گرنگە. 

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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“دابڕان لەگەڵ بەغداد لەڕووی سیاسی، 
ئەخالقی، کۆمەالیەتی و ئابوورییەوە 

هەڵەیەکی ستراتیجییە”

شاندەکەمان بۆ ئاشتکردنەوەی بەغداد بوو. 
من هەمیشە پێموایە و ئێستاش ئەیلێم، گەر 

کوردستان سەربەخۆییش رابگەیەنێت هەر ئەبێت 
لەگەڵ دراوسێیەکانماندا بە ئاشتی بژین. ئەم 

وتەیەم لە هەموو شوێنێک وتووە و لەبەغدادیش 
وتوومە. بۆیە دەبێت لەگەڵ بەغداد وەکو 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ یان وەکو هەرێمێکی 

فیدڕاڵی  ئاشت ببینەوە و بە ئاشتی بژین. 
واتە ئەم دابڕانە لەڕووی سیاسی، ئەخالقی، 

کۆمەالیەتی و ئابوورییەوە هەڵەیەکی 
ستراتیجییە. کاتێک شاندەکە ڕێکخرا بۆ 

بەغداد، من یەکەم کەس بووم پاڵپشتیم کرد 
و لەگەڵیان چووم. کەسانێک هەبوون لەو 

کاتەدا دژی ئەمە بوون و قسەی تریان دەکرد. 
کاتێک کێشەکان لەگەڵ بەغداد و تورکیا و 
ئێران درووست بوون،  ئێمە لەگەڵ ئەوە بووین 

کە دەبێت لەیەک تێگەیشتن هەبێت و دۆخەکە 
بە خۆشی چارەسەر بکرێت. چونکە ئێمە 

ناتوانین باربکەین و بچین بۆ شوێنێکی تر. 
لەالیەکی ترەوە لە سەردەمی عوسمانییەکاندا 

ئەم گەالنە ٥٠٠ ساڵ پێکەوە ژیاون. 
پێشووتریش گەالنی موسڵمانان ١٤٠٠ ساڵ 

پێکەوەبوونە. ئەو هەناسەیەی کە ئێستا هانمان 
دەدات بۆ یەکتر قڕکردن و دژبەیەک وەستان، 

هەناسەیەکی دینی و مەدەنی نییە. 

“پەیوەندیمان لەگەڵ پارتی داد و 
گەشەپێدانی تورکیا هەیە و لە دوای 
٢٥ی ئەیلوول لە ئێمە نیگەران بوون 
بەهۆی ئەوەی کە بەشداریمان لە 

پرۆسەکە کردووە”

ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ پارتی داد و 
گەشەپێدانی تورکیا هەیە و لە دوای ٢٥ی 

ئەیلوول لە ئێمە نیگەرانبوون بەهۆی ئەوەی کە 
بەشداریمان لە پرۆسەکە کردووە و قەناعەتشمان 

وابوو کە بەشداریکردنەکە شتێکی ئاساییە. 
دواتر سەردانی تورکیامان کرد و لەگەڵ 

چەندین بەرپرسی بڕیاربەدەست دانیشتین و 
ڕوونمان کردەوەکە ئێمە لە کوردستان ویستی 

شەڕی تورکیا و ئێرانمان نییە. ئەوەی کە 
ڕوویداوە داواکارییەکی مەدەنی بوو و بەاڵم 

شتەکە گەورەکرا. 

“بەرپرسەکانی تورکیا هەندێک هەڕەشە 
و قسەیان کرد بەاڵم لەڕاستیدا بەکردار 
هیچیان بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان 

نەکرد”

بۆچی گەورەکرا؟خەڵکەکە کاریان بەوەبوو 
کە گەورەی بکەن لەوانەشە دەوڵەتە زلهێزەکان 
و دراوسێیەکان مەبەستیان بوو شتەکە گەورە 

بکەن. بە هەرحاڵ ئێستاش تورکیا خاوەن فەزڵە 
بەسەر کوردستان. تێبینی بکە هەر لە ساڵی 
١٩٩١وە تاکە رێگە و دەرگای چوونەدەرەوەی 
کوردستان ئیبراهیم خەلیلە واتە تورکیا بووە.

کاتی ئۆپۆزسیۆن و تا ئێستاش هەر بەردەوامە. 
بەرپرسەکانی تورکیا هەندێک هەرەشە و 

قسەیان کرد بەاڵم لەڕاستیدا بەکردار هیچیان 
بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان نەکرد. ئەمەش 

مایەی رێزگرتنە و ئێمەش سوپاسمان کردن. 
هاوکات ووتمان کە ئێمە لە نێگەرانییەکانی 

ئێوە لەبارەی پرۆسەی سەربەخۆیی تێدەگەین و 
نابێت سوپاس و دەستخۆشیمان لێبکەن، بەاڵم 
ئەوەندەی تیا بهێڵنەوە کە کاتێک چاکەتان 

کردووە با نەبێتە خراپە. 

“سەردانەکەمان بۆ تورکیا ئەنجامی 
باشی هەبوو”

لەهەمان کاتدا بەرژەوەندی هاوبەشمان لە 
نێواندا هەیە. واتە کورد و تورکیا بەرژەوەندی 
هاوبەشی هەیە هاوکات هەرێمی کوردستان 

و تورکیاش بەرژەوەندی هاوبەشیان هەیە. 
سوپاس بۆ خودا تاڕادەیەک ئارامییەکی 
زۆر لە دۆخەکە دروست بووە. بێگومان لە 
ڕەوشتی ئێمەدا هەیە کەکاتێک لە هەر 

شوێنێک گرفتێک یاخود کێشەیەک هەبوو 
بێت، هەوڵی ئاشتکردنەوەمان داوە. بێگومان 

سەردانەکەمان ئەنجامی باشی هەبوو چونکە 
ڕوونکردنەوەماندا. ئێمە الی ئەوان هاوڕێی 

کۆنین و جێگای متمانەین بەپێی ئەوەی کە 
لە سااڵنی نەوەتەکانەوە لە سەردەمی ئەربەکان 

تێکەڵیمان هەیە و پەیوەندییمان لەگەڵ 
سەرکردەکانی ئاک پارتیدا هەیە. بەشێوەیەکی 

چاکتر متمانە بە ئێمە دەکەن بۆیە بۆمان 
باسکردوونە کە شتەکە لە ڕاستیدا چۆنە و 

چی باشە بکرێت. 

 “تورکمان گەلێکی ڕەسەنی ناوچەکەیە 
و بەشێکی زیندووی کۆمەڵگای 

کوردستان و عێراقییە”

لە سەرەتای سااڵنی نەوەتەکانەوە 
نەتەوەی تورکمان پشتگیرییەکی زۆری 
لە یەکگرتوو کردووە و ئینتیمایەکەی 
باشیان هەیە بۆ ئەم حیزبە. لەبەرامبەردا 
یەکگرتوو  وەکو حیزبێکی گرنگ چی 
پێشکەش بە تورکمان کردووە ؟ یاخود 
پرۆژە و پرۆگرامی یەکگرتوو بەرامبەر 

بە تورکمان چی بووە؟ تورکمان لە کوێی 
هاوکێشەی سیاسی یەکگرتوودایە؟ 

تورکمان گەلێکی ڕەسەنی ناوچەکەیە و 
بەشێکی زیندووی کۆمەڵگای کوردستان و 
عێراقییە. ئەمە ڕاستییەکە و ئەوەی ڕەتی 

بکاتەوە کەسێکی شۆڤێنی و نەخۆشە. 
هاوکات گیروگرفتێکی ناوخۆیی لە نێو 

تورکمانیشدا هەیە وەک چۆن لە نێوان کورد 
عەرەب داهەیە. ئاراستە سیاسییەکانی و 

ڕەسەنایەتی و ناڕەسەنایەتی هەیە لە هەموو 
شوێنێکدا. ئەمە شایەنی باس نییە. تورکمان 
وەکو گەلێک پێویستە لە کوردستان دڵخۆش 

بکرێت. سەرکردایەتی سیاسی کوردستانی 
دەبێت گەلی تورکمان دڵخۆش بکات. ئەم 
ووتانەم بۆ سااڵنی نەوەتەکان دەگەرێتەوە.

“دەبێت سەرکردایەتی سیاسی دان بەوە 
بنێت کە نەمانتوانی بەباشی مامەڵە 

لەگەڵ تورکمان بکەین”

کاتێک بەرەی کوردستانی ئازاریان 

دەدرا، ئەمووت خەڵکی تورکمان خەڵکێکی 
پارێزگار و مەدەنی وئاشتیخوازە. ئەگەر 

رێزی لێبگری، رێزت لێ دەگرێت. تۆ رێزی 
لێبگرە و حەقی بدەرێ با مەجبوور نەبێ پەنا 
ببات بۆ خەڵکێکی دوور و نزیکی تر. دەبێت 

سەرکردایەتی سیاسی دان بەوە بنێت کە 
نەمانتوانی بەباشی مامەڵە لەگەڵ تورکمان 
بکەین. نە لە کوردستان نە لە کەرکوکیش 

بەتایبەتی. چونکە مامەڵەی هەڵە کراوە 
لەگەڵ خەڵکی تورکمان لە کەرکوک.

“تورکمان لە کەرکوک لەڕووی زوڵم و 
چەوساوەییەوە وەکو کورد زوڵمی زۆری 

بینیوە”

 “سیاسییەکانی کورد سەلیقەی ئەوەیان 
نەبوو کورد رازیکەن چ جای تورکمان”

 تورکمان لە کەرکوک لەڕووی زوڵم و 
چەوساوەییەوە وەکو کورد زوڵمی زۆری بینیوە. 

نەک تەنها لە شاری کەرکوک، بەڵکو لە 
دوز و ناوچەکانی تریش. سیاسییەکانی کورد 
سەلیقەی ئەوەیان نەبوو کورد ڕازی بکەن چ 
جای تورکمان. بۆیە ئەمانە هەڵەیەک بوون 

کە ڕوویاندا. 

“لەم واڵتە یەک تورکمانیش هەبێت 
دەبێت دان بە هەبوونی بنێیت”

بێگومان بۆ کارکردن لە داهاتوودا دەبێت دان 
بەمە بنێین کە گەالنی ئەم ناوچەیە دەبیت 
پێکەوە بژین و مافەکانیان دیاربێت و رێزی 

یەکتر بگرن. ڕێژەی دانیشتوان شتێکە و 
هەبوون و ناسنامە شتێکی ترە. گەر لەم وواڵتە 
یەک تورکمانیش هەبێت دەبێت دان بە هەبوونی 

بنرێت. هاوکات دەبێت دان بە هەبوونی 
ناسنامەی نەتەوەیی بنرێت. ئەمە لە ئاینشدا 

درێژەپێدەری هەیە. 

“لە ڕێکخستنەکانی یەکگرتوودا 
تورکمان هەیە بەاڵم لە سەرکردایەتیدا 

نییە”

وەکو هەرێم بەداخەوە ئەمەمان زۆر پەیڕەو 
نەکردووە. وەکو یەکگرتوو ئەو تەشەنە 
شۆڤێنییە لەنێوانماندا نییە. لە سااڵنی 

پێشوودا برامان هەبووە لە ئەنجوومەنی شورا 

و برامان هەبووە لە سەرکردایەتی ناوچەیی 
لە هەولێر. دواتر خۆیان بڕیاریاندا بچنە نێو 
الیەنێکی سیاسی تر کە ئەو الیەنە سیاسیە 

هەر ئیسالمیە. ئێمە هیچ ئاستەنگ و 
رێگرییەکمان نییە لە هەبوونی تورکمان 

لە ڕۆلی سەرکردایەتی یان هەر ڕۆلێکی 
تر لەناو یەکگرتوو، چونکە یەکگرتوو 

حزبێک نییە لەسەر بنەمای نەتەوایەتی 
دامەزرابێت. یەکگرتوو چەند بنەمایەکی 
هەیە، هەرکەسێک بە بنەماکان ڕازی 

بێت، دەبێتە ئەندامی ئەم حیزبە. هاوکات لە 
ڕێکخستنەکانی یەکگرتوودا تورکمان هەیە 

بەاڵم لە سەرکردایەتیدا نییە. پێشتر هەبوو بەاڵم 
لە ئێستادا نین و خۆیان پارتێکی سیاسییان 

دروستکرد و برادەرانی سەرکردایەتی تورکمان 
چوونەتە نێو حزبەکە.  

“دۆخی داراییمان زۆر باش نییە”

دۆخی ئابووری یەکگرتووی ئیسالمی 
چۆنە؟ بەپێی زانیارییەکان هەندێک لە 
ڕاگەیەندکاران لە ئۆرگانی میدیایی 
ئێوە لە کار دوورخراونەتەوە،  ئایا ئەمە 

بچووکبوونەوەیە لە ئابووری؟ 

بەگشتی دۆخی ئابووری لە کوردستان 
لە قەیرانێکی گەورەدایە. بێگومان ئێمەش 
بەشێکین لەم ڕاستییە. دەمانەوێت بەپێی 

توانامان هەندێک چارەسەری بکەین ، چونکە 
توانای حیزب توانایەکی بەو شێوەیە نییە کە 

بتوانێت لەبەرامبەر ئەم هەموو ئاستەنگە داراییە 
بوەستێتەوە. بۆیە بە گشتی دۆخی ئابووری 
کەس باش نییە تا هی ئێمە باشبێت. نازانم 
دۆخی خەڵکی تر چۆنە، بەاڵم ئێمە باسی 

یەکگرتوو دەکەین کە دۆخی دارایی زۆر باش 
نییە. 

ماوەیەکی زۆرە دوورن لە میدیاکان. 
هۆکارەکەی چییە؟ 

من حەزم لە میدیا نییە. بەڕاستی لەم دۆخەدا 
هەموو ڕاستییەکانت پێ ناوترێت، ناشکرێت 

نەیڵێیت، باشتر وایە بێدەنگ بیت. واتە شتێکی 
کەسیی نییە. مرۆڤ کار بکات باشترە لە 
قسە کردن. من هەر کەسایەتی خۆم وایە. 

ژمارەی ئەو لیستانەی بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەڕلەمانی عێراق دەکەن دیاری کرا

تورکمانی کەرکوک ١٨ پاڵێوراو لەخۆ 
 دەگرێت.

لە هەولێر تاکە لیستی تورکمانی کە بەشداری 
لە هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات بەرەی 

تورکمانی عێراقییە. لیستی بەرەی تورکمانی 
 ٥ پاڵێوراوی هەیە بۆ هەڵبژاردنەکان.

حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ١٢ی 
مایسی وەک رۆژی هەڵبژاردنە گشتییەکانی 

عێراق دیاری کرد.

 ١٣٧ ژمارە لیستی تورکمانە لە هەولێر
کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنی عێراق، لە 

بەرواری ٢٠ی شوبات ژمارەی لیستەکانی بۆ 
 هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق ئاشکرا کرد.
تورکمان لە هەولێر بە لیستی ژمارە ١٣٧، لە 

کەرکوک بە لیستی ژمارە ١٢٣ بەشداری لە 
 هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکەن.

لە کەرکوک، تورکمان لە یەک لیست 
کۆبووەتەوە و لیستی بەرەی تورکمانی 
کەرکوکیان پێکهێناوە. لیستی بەرەی 

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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هەواڵ: عەلی سالم

 هەواڵ & فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

پزیشکی ددان و وێنەکێشێكی سەرکێش
ئەتیلال شاهین ئەحمەد ئەو گەنجە سەرکەوتووەی کە 
توانیویەتی واژوو لەسەر چەندین تابلۆی بەنرخ بکات، 

وێنەکێشان کۆپییەکی بچووکی جیهانی منداڵی 
خۆی وەسف دەکات و دەڵیت “من هیچ کاتێک خۆم 

بە وێنەکێش نابینم. ئەگەربێتوو ئەم نازناوە لەخۆم بنێم، 
بەسەرهاتەکانم لێرەدا کۆتاییان پێدێت”. 

ئەتیلال دەرچووی کۆلێژی ددانسازییە و باس لەوە 
دەکات کە پیشەی ددانسازی و وێنەکێشان پەیوەندییان 
بەیەکەوە هەیە بە جۆرێک هەردووکیان پێویستییان بە 

ئێستێتیکا واتە جوانکاری هەیە. 

ئەتیلال شاهین لەڕوونکردنەوەیەکدا تیشک دەخاتە 
سەر نرخ و بایەخی هونەر لە واڵتەکەمان و دەڵێت 

“هونەر لەدۆخێکدایە کە دەتوانم بڵێم بایەخی نەماوە. لە 
ژینگەکەمان بەهای هونەر و هونەرمەند نیە”. 

وێنەکێشی بەتوانا ئەتیلال شاهین ئەحمەدی باسی 
ژیانی خۆی بۆ هەفتەنامەی تەبا کرد.   

دەتوانن چۆنییەتی دەستپێکردنی وێنەکێشانمان بۆ باس 
بکەن؟ 

لە تەمەنی یەک ساڵییەوە عاشقی وێنەکێشانم. بە پێی 
ووتەکانی باوکم و دایکم، لە تەمەنی یەک ساڵێدا هەمیشە بە 
سۆراوەکانی دایکم لە ئاوێنەی ماڵەکەمان و دیوارەکاندا وێنەم 

کێشاوە و هەموو شوێنەکانی ماڵەکەم بۆیە دەکرد. بەهۆی 
ئەوەی کە باوکیشم بەهەمان شێوە وێنەکێش بووە، هەستی 
کردووە کە ئەمە شتێکی ئاسایی نییە بۆیە هەر لەتەمەنی 
منداڵییەوە منی بە جیهانێکی ڕەنگاوڕەنگ ناساندووە. لەو 

ڕۆژەوە تاکو ئێستا لە نزیکەوە لەگەڵ قەڵەم و خەڵووز و جیهانە 
ڕەنگاوڕەنگەکەم دەژیم. 

بەهۆی ئەوەی کەسێکی ئارام و کەمدووم و زۆر بیردەکەمەوە، 
نەمویستووە خۆم بە خەڵک بناسێنم. ویستوومە بە وێنەکێشی 

لەگەڵ خودی خۆم خەریک بم. جیهانی وێنە لەگەڵ 
درووستبوونی هەست، گوزارشت لە هەست و سۆزی خودی 

کەسەکە دەکات. وێنە کۆپییەکی بچووکی جیهانی منە. 
جگە لەمە من هیچ کاتێک خۆم وەک وێنەکێشێک نەبینیوە. 
گەر بێتوو ئەم نازناوە لەخۆم بنێم، بەسەرهاتەکانم لێرەدا کۆتایی 

پێدێت. هاوکات گەر خۆم بە وێنەکێش پێناسە بکەم، ئەوە 
هەستی پەرەپێدانی کارەکە لەدەست دەدەم و خاڵی کۆتایی لە 

بێ کۆتایی بوونی ژیانی وێنەی خۆم دادەنێنم و ناتوانم لە 
بوارەکەدا گەشە بکەم. کاتێک لە دایکبووم، سێ خاڵم داناوە. 

ئەم سێ خاڵە بێ وەستان بەردەوام دەبێت. 

کاتێک سەیری وێنەکان دەکەین جیاوازی دەبینین، لە 
وێنەکانتاندا چ جۆرە میتۆدێک بەکاردەهێنن؟

بە شێوەیەکی گشتی بایەخ بە دروستکردنی پۆرترێتی مرۆیی 
دەدەم. دەتوانین بە تێکەڵەی دووبارە بوونیاتنانەوە و سوریالیزم 

پێناسەی بکەین. ئەمە بەتەواوی ڕەوتێکی خەیااڵوییە. 
دووبارە دروستکردنەوەی کارەکتەرێک یاخود درووستکردنی 

کارەکتەرێک کە لە راستیدا بوونی نییە و تێکەڵکردنی 
بە شێوازی سوریالیزم لە تابلۆیەکدا بێگومان شتێکە ناتوانم 

گڵۆپێک کە تەمەنی ١١٧ ساڵە لە شارۆچکەی لیڤەرمۆری 
ویالیەتی کالیفۆرنیا لەوەتەی دامەزراندنی ئۆفیسێکی 
ئاگرکوژێنەرەوە لە ناوچەکە تاوەکو ئێستا کاردەکات. 

لە ساڵی ١٩٠١ لەالیەن بازرگانێک ئەم گلۆپە بەخشراوە بە 
ئۆفیسەکە جگە لە تەنها جارێک کوژانەوە تاوەکو ئێستا 

کاردەکات. 

گلۆپە ١١٧ ساڵییەکە خراوەتە نێو و پەرتووکی پێوانەییەکانی 
گینسەوە وهەرەوەها باڵوکراوەکانی‹‹ڕیپلەیس بیڵیڤت ۆڕ نەت‹‹ 

و ›‹گەنەڕاڵ ئەلەکتریک‹‹. 
کێ گلۆپەکەی دروستکردووە؟ 

گڵۆپە بەباکەرە دەزولەکاربۆنییەکە لە کۆتا سااڵنی ١٨٩٠ 

لەالیەن کۆمپانیای کارەبایی شێلبیەوە لە شاری شێلبیی سەربە 
ویالیەتی ئۆهایۆ دروستکراوە. زیلفا بێرنال بێک دەڵێت ئەم 
گلۆپە لە ساڵی ١٩٠١ لەالیەن دێنیس بێرنال کە بە باوکی 

گلۆپ ناسراوە، دەبەخشرێتە بەڕێوەبەرایەتی ئاگرکوژێنەرەوە. 
لە سەرەتادا گلۆپەکە توانای بەخشینی ووزەی ڕووناکی ٣٠ 
بۆ ٦٠ وات هەبووە بەاڵم لە ئێستادا تەنها ٤ وات ڕووناکی 

دەبەخشێت. 

دەوترێ گڵۆپەکە لە چوار شوێنی جیاواز بووە. سەرەتا 
لە کۆگایەکی سۆندە لە شەقامی ئێڵ بووە. دواتر لە 

گەراجێکی نزیک لە لیڤەرمۆر بەستراوە. هاوکات لەالیەن 
بەڕێوەبەرایەتییەکانی پۆلیس و ئاگرکوژێنەرەوە بەکارهێنراوە. 

ئەو کەسەی کە چیرۆکی گلۆپەکە ئاشکرا دەکات کێ بوو؟ 
بۆ یەکەمین جار تەمەنی گلۆپەکە لەالیەن مایک دەنستن 

ی رۆژنامەنووس لە ساڵی ١٩٧٢ ئاشکراکراوە. دەنستن، 
لەژێر ناونیشانی » لەوانەیە کۆنترین گلۆپ بێت لە جیهان« 

بابەتێکی لە رۆژنامەی تری-ڤاڵەی هێڕاڵد باڵوکردەوە. هاوکات 
دەنستن پەیوەندی بە پێوانەیی گینس و ›‹ڕیپلێیس بیڵیڤت ۆڕ 

نەت‹‹ و ›‹گەنەڕاڵ ئەلەکتریک‹‹. 
هەر سێ دامەزراوەکە ئەوەیان پشتراستکرووەتەوە کە گلۆپەکە 

درێژترین ماوەیە داگیرساوە و بەردەوامە لە کارکردن. 
ئایا گلۆپەکە تائێستا هیچ نەکوژاوەتەوە؟ 

دەوترێت لەساڵی١٩٧٦دا لەکاتی گواستنەوەی بەڕێوەبەرایەتی 
ئاگرکوژێنەرەوە بۆ وێستگەی ژمارە ٦ی ئۆهایۆ، گڵۆپەکەش 

گوازراوەتەوە. هاوکات لەکاتی گواستنەوەکەدا وایەری 
سویجەکەی لە شوێنی خۆی دەرهێنراوە بۆئەوەی گڵۆپەکە 

زیانی پێنەگات. تەنها لەکاتی گواستنەوەکەدا گڵۆپەکە بۆ 
ماوەی 

وازی لێبێنم. گەر بپرسیت سوریالیزم چییە، سوریالیزم هونەری 
بەدەر لەواقعە. ئەم رەوتە بۆ زیادکردنی هێزی خەیاڵی و 

کەمکردنەوەی هەست و هۆش دامەزراوە. 

لە نێو جیهانی هونەریدا هیچ کەسایەتییەک هەیە کە ببێتە 
نموونە بۆ تۆ وەکو ئیدیالیستێک ؟ 

 بێگومان هێلەکەی من لە هێلی وێنەکێشی بەناوبانگ ڤیسنت 
ڤان گۆخ دەچێت. لەڕووی ڕووناکی و کۆنتراسەوە شیوازەکەی 

سالڤادۆر دالی بەکاردەهێنم و کارەکانم لە بەرهەمەکانی ئەو 
نزیکە. هاوکات شوێنی دەست و پەنجەی خۆم لە بەرهەمەکان 

دەهێڵمەوە. ڤان گۆخ و سالڤادۆر دالی دوو هونەرمەدی جیهانین 
کە من وەکو نموونە سەیریان دەکەم و کارەکانی ئەوانم پێ 

جوانە. لەالیەکی ترەوە باوکم مامۆستایەکی نموونەییە بۆ من.  

بە بۆچوونی ئێوە پیشەکەتان و هونەرەکەتان لەگەڵ یەک 
گونجاوە؟

لەڕاستیدا من دەرچووی کۆلێژی پزیشکی ددانم. هۆکاری 
کارەکانی پۆرترێت بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە لە بەشەکەم وانەی 

شیکاری جەستەییم وەرگرتووە. تیشکم خستووەتە سەر هێڵەکانی 
لەشی مرۆڤ و شێوەی هاوئاهەنگی جەستەی مرۆڤ. 

لەڕاستیدا پیشەی ددانسازی و وێنە کێشان پەیوەندییان بەیەکەوە 
هەیە بە جۆرێک هەردووکیان پێویستییان بە ئێستێتیکا واتە 

جوانکاری هەیە. دەتوانم بڵێم لەبارەی وێنەکێشانەوە بەشی 
ددانسازی بیرۆکەی نوێ و ڕێکاری نوێی پێبەخشیم. بەهۆی 
خوێندنی وانەی ئاناتۆمی واتە شیکاری جەستەیی خوێندووە، 

ئەمە بووەتە هۆی ئاسانکاریی زۆر لەکاتی کێشانی وێنەکان. 

بۆچی زۆربەی کارەکانت بە کەسانی پەککەوتوو و بەتەمەن 
یاخود کەسانی نارازی لە ژیان و هەژار دەچێت ؟ 
بێگومان بەو شێوەیەیە چونکە دۆخی واڵت دیارە. شەڕ و 

برسێتی بووەتە هۆی نەمانی رووی گەش و پاکی هاوواڵتی 
و سەرهەڵدانی ماندوێتی و غەمگینی لەڕادەبەدەر. وێنەکان 
جیهانی ناوەکی کەسەکان دەخەنەڕوو، واتە چی ببینم ئەو 

دەکێشم. کاتێک ناوەرۆکەکە دەبێتە 
بابەتی هەستیاری و جیهانی ناوەوەی 

کەسەکان، بێگومان کاری لەم جۆرەی 
لێ دروست دەبێت. سەرەڕای دۆخی 
خراپی واڵت ناتوانم پۆرترێتی دەم 

بەخەندە بکێشم، چونکە لە ڕاستیدا 
شتی وا نییە. گەر سەرنج بدەیت، 

هەندێ لە تابلۆکانم وا دیارە کە تەواوم 
نەکردوون، بەاڵم لە ڕاستیدا تەواوبوونە 
و هەوڵم داوە ئەوەی سەیری تابلۆکە 

دەکات جیهانی ناوەوەی خۆی تیا 
بەرجەستە بکات کاتی سەیرکردنی 
بەشە تەواونەکراوەکە. واتە کارەکە 

وێنەکە من دەیکێشم بەاڵم بەشەکەی 
تر سەیرکەری تابلۆکە بە پێی ناخ 
و هەستی تەواوی دەکات. دەتوانین 

کارەکە هەماهەنگییە و پێکەوە 
ئەنجامی دەدەین. 

لە واڵتی ئێمە بە گشتی و لە 
کەرکوک بە تایبەتی بایەخدان بە 

هونەر لە چ ئاستێکدایە؟ 

دەتوانم بڵێم نییە. چەند رۆژێک بەر لەئێستا لە پێشانگایەکدا 
تابلۆیەکی بەنرخی باوکم لەکاتی هاتووچۆی هاواڵتییان دڕا 

بەهۆی ئەوەی لە شوێنێکی نزم هەڵواسرابوو. کاتێک پرسیارم لە 
بەرپرسەکانی پیشانگاکە کرد، وتییان “برا ئەوە دەمەقاڵی چی 
دەکەیت ؟ بۆ بازار بیبەیت کەس لێی نزیک نابێتەوە” بێرێزییان 

بەرامبەرم کرد و هەوڵیاندا هێرشم بکەنە سەر. تا ئێستا شوێن 
پێیان لەسەر پانتۆڵەکەمدا ماوە. حکومەت بە تەواوەتی لەبیری 
کردووە. بە کورتی لە ناوچەکەماندا بەهای هونەر و هونەرمەند 

نییە . کارەکانی هونەرمەندان لە ڕاستیدا نوێنەرایەتی خودی 
هونەرمەندەکە دەکات. بۆ نموونە؛ کاتێک سەیری وێنەیەک 

دەکەم لە ڕاستیدا کەسایەتی وێنەکێشەکە و وێنەکێشەکە 
دەبینم. 

گڵۆپێک تەمەنی زیاتر لەسەدەیەکە
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  د. سوران صالح الدين شكر
کورد وتورکمان دوو پێکهاتەی گرنگ و 

هاوبەشی یەک ناوچەی جوگرافی پێکدەهێنن. 
بەیەکەوە ژیاون بۆ ماوەیەکی دوور ودرێژ 
ئەمەش بۆتە مایەی کاریگەربوونیان لە 
سەر یەکتر. گشت ئەمانە هۆکاران بۆ 

یەک جەستە بوونی ئەم دوو گەلە لە رووی 
کۆمەالیەتی و کەلتوور. بەاڵم پشتبەستن بە 
دوو رێبازی سیاسی وستراتیژی جیاواز بووەتە 
هۆی دوورکەوتنەی ئەم دوو گەلە رەسەنە و 
ناکۆکبوونیان لە هەندێک خالی گرنک و 

چارەنووسساز. گومانی تێدا نییە ئەم هەڵوێستە 
سیاسییە بووەتە هۆی زەرەرمەندبوونی هەردووال 
بە شێوەیەکی یەکسان. ناوەندی بریاری سیاسی 
تورکمان پێویستە خوێندنەوەی وردی هەبێ لە 
بارەی رووداو و پێشهاتە سیاسییەکانى تایبەت 

بە پێگەی کورد بۆ ئەوەی بتوانێ بڕیاری 
سیاسی راست و درووست بکاتە ئامانج. لە 

سەرتای ساالنی )١٩٩٠( دوو رووداوی گرنک 
هاتە دی کە لەڕووی رەنگدانەوە سیاسیەکان 

یەکێکیان ناوچەیی و ئەوەیتریشیان نێودەوڵەتی 
بوو. داگیرکردنی کوێت لە الیەن عێراقەوە 

بووە هۆی درووستبوونی جەنگی رزگارکردنی 
ئەم واڵتە لە الیەن ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکا بە هاوپەیمانی زیاتر لە سی واڵتی 
جیهان. ئەم پێشهاتە سیاسیە دواتر بووە پاڵنەرێک 

بۆ بەدیهاتنی پێشهاتێکی سیاسی نێودەوڵەتی 
گشتگیر لە رووی ئاسەوەرەکانی. لەم شەرەدا 

یەکێتی سۆڤییەت نەیتوانی  پشیوانی لە عێراق 
بکات، بەشێوەیەک تاکو ئەوکات رژێمى عێراق 

لە چوارچێوەی فەلسەفەی ئیشتراکی خۆی 
دەناساندەوە. ئەو پێشهاتە کاریگەری نەرێنی 
هەبوو لەسەر سەنگی یەکێتی سۆڤیەت لە 

هاوکێشە سیاسییە نیودەوڵەتییەکان. بێگومان 
ئەمەش رەنگدانەوەى هەبوو لەسەر سەنگی 

ناوخۆیی رژێمی کۆمۆنیزم و یەکێتی سۆڤیەت 
کە لە ئەنجامدا بووە هۆی سەرەکی رووخانى 
رژێم وهەڵوەشانەوەی یەکێتییەکە. ئەم رووداوە 

گرنگە جیهانی لە سێبەری سیستەمی دوو 
جەمسەری بۆ سیستەمی تاک جەمسەر 

گواستەوە. ئەم گۆڕانکارییە ریشەییەى سیستەمی 
نێودەوڵەتی رەنگدانەوەی گرنکی هەبوو لەسەر 

تەواوی واڵتانی جیهان، بە تایبەتی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست. گەشەکردنی پەیوەندییەکانی ویالیەتە 
یەگکرتوەکانی ئەمەریکا لەگەڵ گەلی کورد 

سەرنجراکێش بوون. هەنگاوە سیاسییەکان دووپاتی 
دەکرد کە گۆڕانکاریەکی زۆر جددی دێتە دی 

لە روانگەی ئەمەریکا دەربارەی رۆلی کورد 
لە ناوچەکدا. پیادەکردنی سیاسەتێکی راست 
و درووست لەالیەن تورکمان بەندە بە خوێندنەوە 
و شیکردنەوەی وتە و لێدوانەکانى سیاسەتی 
ئەمەریکا دەربارەی کورد بەدەر لە فشاری 
عاتیفی. لەم وتارەماندا هەوڵدەدەین تیشک 

بخەینە سەر پەیوەندییەکانی کورد و ئەمەریکا 
بە گشت قۆناغە میژوویەکانیەوە. بە شێوەیەکی 
گشتی دەتوانین ئەم پەیوەندییە پۆ چوارقوناغی 

جیا جیا دابەش بکەین. ئەمانە قۆناغی توێژینەوە 
و کۆکردنەوەی زانیاری و قۆناغی کارتی 

فشاریی ناوچەیی و قۆناغی فاکتەری ناوچەیی 
و قۆناغی ئاکتەری جیهانی. لێرەدا هەوڵدەدەین 

هەریەک بە جیا تیشک بخەینە سەر ئەم 
قۆناغانە.

ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا 
لەسەرەتای درووست بوونی دوور لە هاوکێشە 

نێودەوڵەتییەکان گشت بایەخ وهێزەکانی 
تەرخان دەکرد بۆ رێکخستن و چارەسەرکردنی 
کێشە ناوخۆییەکانی. هۆکارێکی سەرەکی 

ئەمەش درەنگ بایەخدانی ئەم واڵتە بە کێشە 
نێودەوڵەتییەکان بە تایبەتیش ناوچەی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست. بۆیە یەکەم سەرنجراکێشانی ئەم 
واڵتە بۆ ئەم ناوچەیە دەتوانین بیگەڕێنینەوە بۆ 

ناوخۆیی واڵتانی ناوچەکەدا. بەتایبەتی 
گەشەکردنی پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و 
سۆڤیەت بە شێوەیەکی جددی بووە جیگای 

نیگەرانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. 
لە چوارچێوەی “دۆکترینی ئایزنهاوەر“ ئەم 
والتە لەهەوڵی کەمکردن و سنووردانان بۆ 

باڵوبوونەوەى دەسەاڵتی بلۆکی کۆمۆنیزم بو 
لە رێگای یارمەتیدانی مادی وتەکنیکی هێزە 

هاوپەیمانەکانی لە ناوچەکەدا. لەو چوارچێوەیدا 
ئەمەریکا یەکەم پەیوەندی ئەنجامدا لەگەڵ 
سەرکردەی کورد مەال مستەفا بارزانی، کە 
ئەمەش بە یەکەم پەیوەندی ستراتیژی نیوان 

کورد وئەمەریکا هەژمار دەکرێت. ئەم پەیوەندییە 
کێشەی کورد لە فەرهەنگی سیاسی ئەم واڵتە 
لە قۆناغی توێژینەوە وچاودێریکردنی گواستەوە 

بۆ قۆناغێکی تر وگرنگ بە ناوى قۆناغی 
“کارتی فشاری ناوچەیی“.

ئەم قۆناغە تا جەنگی کەنداو بەردەوام بوو. لەم 
قۆناغەدا کوردستانی عێراق لەالیەن ئەمریکاوە 
وەک سەنتەری سیاسەت وستراتیژی کورد لە 
ناوچەکەدا مامەڵەی لەگەڵ دەکرا. لەگەڵ 
ئەوشدا کێشەی کورد لە ناوچەکانی تردا 

بەتەواوی پەراوێز نەکردبوو. هاوکێشەی سیاسی 
ئاڵۆز لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هۆکارێکی 

سەرەکی سستی بایەخدانی ئەمریکایە بە دۆسیەى 
کورد لە هەریەک تورکیا وئێران وسووریا 

پێکدەهێنا. ئەندامێتی تورکیا لە هاوپەیمانی ناتو 
بووە هۆکار کە ئەمریکا دوورکەوێتەوە لە هەر 

رەفتارێک ببێتە هۆی توڕەبوونی تورکیا. لەگەڵ 
ئەوشدا هەندێک کات هەوڵى دەدا فشار بخاتە 
سەر لە بەرژەوەندی کورد لەم واڵتەدا. یەکەم 
هەنگاوی گرنگ لەم جۆرە لەساڵی )١٩٦٠( 

هاتە کایەوە کە تیادا ئەمەریکا داوایەکی 
ئاراستەی تورکیا کرد بەمەستی چاککردنی 

باری کورد لە چوارچێوەی مافە کەلتوریەکان. 
بەاڵم ئەم هەوڵەی ئەمریکا ناڕەزایی توندی 

ئەم واڵتەی لێکەوتەوە. هەڵوێستی تورکیا بووە 
هۆکارێکی سەرەکی ئەمەریکا دووبارە لەم جۆرە 

موداخەالنە تا ساالنی )١٩٨٠( دوورکەوێتەوە. لەم 
ساڵەدا ئەمریکا بۆ دووەم جار و لە چوارچێوەی 
مافەکانی مرۆڤ داواکاری ئاراستەی تورکیا 
کرد بەمەبەستی هەوڵدان بۆ چاککردنی باری 

مافە کەلتووری وسیاسییەکانی کورد لە تورکیا. 
ناڕەزایەتی تورکیا وای لێکرد ئەمریکا بەجدی 
بیر لە درووستکردنی ئەو فاکتەرانە بکات کە 

دەبنە هۆی فشارخستنە سەر و ناچارکردنی 
بە مامەڵەکردن بە شێوەیەکی ئیجابی لەگەڵ 

داواکارییەکانی ئەمەریکا. درووستبونی 
رێکخراوی )PKK( لەوکاتەدا بێگومان مایەی 
تەسادوف نەبوو. راستە ئەمریکا ئەم رێکخراوەی 
لە نێوە لیستی رێکخراوە تێرۆریستییەکان تۆمار 

کردووە، لەگەڵ ئەوەشدا لە ژێرەوە بەردەوام وە 
بەشێوەیەکی شاراوە پاڵپشتی و یارمەتیدەری ئەم 

گرووپە بوو.

 لەبەرەی ئێران وسووریا بایەخی ئەمریکا 
لەم قۆناغەدا بە کوردانی ئەم دوو والتە زۆر 

سنووردار و الواز بوو. گرنگی جیۆپۆلیتکی ئێران 
هۆکارێکی سەرەکی دوور کەوتنی ئەمریکایە 

لە کوردانی ئێران. ئێران رێگری سەرەکی 
بووە لەبەردم خەونی روسەکان بۆ گەیشتن بە 

ئاوە گەرمەکان. هەرچەندە پەیوەندیەکانی 
ئێران و ئەمریکا دوای شۆڕشی ئیسالمی 

لە ساڵی )١٩٧٩( گەیشتە خراپترین ئاست، 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەمەریکا بە هیچ شێوەیەک 
الیەنگری الوازکردنی پێگەی ئێران نەبوو لە 

بەرامبەر یەکێتى سۆڤیەتدا. جگە لەمەش 
ستراتیژییەکانی دابەشکردنی جیهانی ئیسالمی 

بۆ دوو جەمسەری سوننە وشیعە کاریگەرى هەبوو 
لەسەر پشتگیریکردنی ئێرانێکی بەهێز وەک 

سەنتەری موسڵمانانی شیعە لە ناوچەکەدا. تا 
سااڵنی )١٩٥٠( کوردى ئێران یەکێک بوو لە 

گرنگترین وچااڵکترین ناوچەکانی کوردى، 
هەوڵی درووستکردنی دەوڵەتی کوردی مەهاباد 

لە الیەن قازی محەمەد، بە پاڵپشتی ئەمەریکاوە 
لەالیەن رژێمی شای ئیران هەڵوەشایەوە. ئەمەش 

بەڵگەیەکە لەسەر راستی ئەو بۆچوونەمان. ئەمرۆ 
بەهۆی کەمی پاڵپشتی نێودەوڵەتی الوازترین 

ناوچەی کورد لەرووی رێکخستی سیاسی 
بێگومان کوردستانی ئێرانە.

سەرەتاکانی سەدەی نۆزدە. تا ئەو کات دەوڵەتی 
عوسمانی سەنتەری دەسەاڵتی سیاسی جیهانی 
ئیسالمی بوو، بەو هۆیەشەوە جێگای بایەخی 

والتە زلهێزەکان بوو. ئەم واڵتانە و لە چوارچێوەى 
چااڵکییە تەبشیرییەکان هەوڵیان دەدا پسپۆرانی 

خۆیان لەم واڵتانەدا جێگیر بکەن. هاوکات 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاش هەوڵی 
هاوشێوەی هەبوو. بەمەبەستی کۆکردنەوەى 

زانیاری وشیکردنەوەی الیەنی سیاسی، ئایینی، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی وکەلتووری ئەم والتە 

چەندین رێکخراوی تەبشیری رەوانەی ناوچەکەی 
کرد، کە ئەمانە بەشێوەیەکی گشتی لە 

بوارەکانی قوتابخانە ونەخۆشخانە و خانەی 
بێ باوکان و خانەی بە ساڵەچووان وە کڵێسە 

دەزگای تایبەتی خۆیان دامەزراند کە وا مەزەندە 
دەکرێت ئەم دەزگایانە رۆڵێکی گرنکیان هەبووە 

لە بارەی الوازکردنی پێگەی سیاسی و ناوخۆیی 
دەوڵەتی عوسمانی تا گەیشتن بە قۆناغی رووخان 

وهەڵوەشانەوەی. ئەمەریکا ئاگاداری گرنکی 
ئەو ناوچەیە بوو، زانا و پسپۆرانى ستراتیژی 
ئەم واڵتە ئەم ناوچەیەیان وەک دڵی جیهان 

ناودەبرد. بۆیە پسپۆرانی ئەم واڵتە بەشێوەیەکی 
ورد و لە گەشت رووەکانەوە کۆمەڵێک گەالنی 

ئەم ناوچەیان خستە ژێر لێکۆڵینەوە. گشت 
راپۆرتە ئامادەکراوەکان دووپاتی ئەوەیان دەکرد 

کە مەحاڵە هیچ شتێک کاریگەری هەبێت 
لەسەر الیەنی ئاینی هاواڵتییە موسڵمانەکان 

لەم والتەدا. بۆیە جەخت دەکرا لە سەر پێویستی 
کارکردن لەسەر پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکانی 
تر، لە نێویشیان گەلی کورد. ئەمەش بە یەکەم 

کۆنتاکتی ئەمەریکا لەگەڵ کورد هەژمار 
دەکرێت. لە “قۆناغی توێژینەوە وکۆکردنەوەى 

زانیاری“ پسپۆرەکانی ئەمەریکا هەوڵیان دەدا ئەم 
پێکهاتە گرنگەی دەوڵەتی عوسمانی بە گشت 
الیەنەکانیەوە بیخەنە ژێر توێژینەوەیەکی وورد.

قۆناغی توێژینەوە و کۆکردنەوەى زانیاری لە 
سالی )١٨٢٠( تا ناوەڕاستی سەدەی بیستەم 

بەردەوام بوو. دوای جەنگی جیهانی دووەم 
سیستەمی دوو جەمسەری نێوان ویالیەتە 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و یەکێتی سۆڤیەت 
بەرپابوو. جیهان کەوتە نێو رکابەری دوو 
دەسەاڵتداری زلهێز، کە بەردەوام هەوڵیان 

دەدا چوارچێوەی دەسەاڵتی خۆیان فراوانتر 
بکەن. رۆژهەاڵتی ناوەڕاست یەکێک بوو 
لە گرنکترین ئەو ناوچانەی کە کرابووە 

ئامانجی ئەم رکابەرییە. هەوڵەکانى سۆڤیەت 
بۆ کونترۆلکردنی ئەم ناوچەیە بەردەوام بوو، 
لە بەرامبەردا رووبەڕووی سیاسەتی رێگرتنى 

ئەمریکا دەبووەوە، کە هەموو هەوڵەکانی خۆی 
بەگەر خستبوو بۆ مەبەستی پوچەڵکردنی 

ئەم هەواڵنە. یەکێک لە ئەنجامەکانی 
شەڕی )کەنالی سویس( لە ساڵی )١٩٥٨( 

کۆتایی هاتنی دەسەاڵتی ئینگلتەرا لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ بەرژەوەندی ئەمەریکا 

بوو، ئەمەش کاریگەر بوو لەسەر گۆڕانی 
سترایژی ئەمەریکا لەناوچەکدا بە شێوەیەک 

کە هەوڵبدات سنووری دەسەاڵتی فراوانتر 
بکات. لەگەڵ ئەوشدا تا ئەوکات مەحال بوو 
باس لە سیاسەت و ستراتیژییەتی ئەمەریکا 

بکرێت دەربارەی کورد لە ناوچەکەدا. بوونی 
تورکیا بەئەندام لە “هاوپەیمانی ناتۆ“ لە ساڵی 
)١٩٥٥( و ئەندامبوونی عێراق لە “هاوپەیمانی 
بەغدا“ و پەیوەندیە باشەکان لەگەڵ شای ئیران 
رێگربوون لە بەردەم ئەمریکا بۆ درووستکردنی 

ستراتیژیەتێکی تایبەت بە گەلی کورد لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 

باڵوبوونەوەى فەلسەفەی کۆمۆنیزم بە شێوەیەکی 
بەرچاو لە رۆژهەالتی ناوەراست بووە هۆکارێک 
بۆ زیاتر دەست تێوەردانی سۆڤیەت لە کاروباری 

لەم قۆناغەدا ئەمریکا لە هەوڵی بە 
نێودەوڵەتکردنی کێشەی کورد بوو لە رۆژهەالتی 

ناوەڕاست. بەمەبەستی گەیشتن بەم ئامانجە، 
بۆ یەکەم جار لە رادیۆی دەنگی ئەمریکا، کە 
کەناڵێکی رادیۆی کاریگەرە لەرووی فرەوانی 

سنوور پەخش و رێژەی بیسەرانی،  بەشی کوردی 
دامەزرا بەمەبستی ریکخستن و رێڕەوکردنی 

کوردەکانی گشت ناوچەکان. هەوڵەکانی ئەمریکا 
لەم بارەیەوە بەوە سنووردار نەبوو، بەشداری کردنی 

بەرپرسە بااڵکانی ئەم واڵتە لە کۆنفرانسی 
نێودەوڵەتی کورد لە پاریس ورێکخستنی کۆنفرانس 

لەالیەنی لیژنەی مافی مرۆڤی کۆنگرێسی 
ئەمریکا لە ژێر ناونیشانی “کورد- گەلێک لە 

ژێرمەترسیدا“ بە بەشداریکرنی سەرۆک کۆماری 
فەرەنسا دنیال میتیران و سیناتۆ ئەمەریکیەکان، 
هەوڵی تر بوون بە ئامانجی بەنێودەولەتی کردنی 
کێشەی کورد. جگە لەوانەش لە پالندا هەولێکی 

تر لە ئارادا بوو بەمەبەستی درووستکردنی 
رەوەندێکی کوردی بەهێز لە ئەورووپا و ئەمریکا. 

بۆ ئەم مەبەستەش کورد بەهەموو شێوەیەک 
هاندرا بەمەبەستی کۆچکردنی بەرەو هاندەران. 

بەتایبەتی دروستکردنی کۆریدۆرێک دوای 
شەری کەنداو لە ساڵی )١٩٩٠( بەمەبەستی 

گەیاندنی کورد بەشێوەی نایاسایی لە عێراق بەرەو 
ئەورووپا هەڵی گەیشتن بەرەو واڵتانی ئەورووپا 

بۆ سەدان هەزار کورد رەخساند. رەوەندی کوردی 
رۆڵێکی گرنگیان هەبوو لەدرووستکردنی رای 

گشتی بۆ بەرژەوەندی کورد وخستنە فشار لە سەر 
دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتەی کە لێیهاتوون.

بەسەرهاتە ناخوازراوەکانی کورد لەم قۆناغەدا، 
وەک واژووکردنی رێکەوتنی جەزائیر لە نێوان 

عێراق و ئێران لە ساڵی )١٩٧٤( لە چوارچێوەی 
هەوڵەکانی الوازکردنی پێگەی کورد، 

کیمیابارانکردنی هەڵەبجە و ئۆپۆراسیۆنەکانی 
ئەنفال و کۆچی بەکۆمەڵ بەرەو تورکیا وئێران 

لە سالی )١٩٩٠( بووە هۆی گومانکردن لە 
هەڵوێستی راستەقینەی ئەمەریکا دەربارەی 

کێشەی کورد و تۆمەتبارکردنی بە خیانەتکردن 
لەگەڵ گەلی کورد. بەاڵم ئەمانە بەشێک بوو 
لە هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ راکێشانی سەرنجی 
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ کێشەی کورد و لە 
راستیشدا سەرکەوتوو بوو لەم پالنییدان. چونکە 
ئەم بەسەرهاتانە، بە تایبەتی کیمیابارانکردنی 
هەڵەبجە و ئەنفالکردن کافی بوو بۆ راکێشانی 

سەرنجی واڵتان بۆ ئەم کێشەیە.

شەڕی رزگارکردنی کوێت لە ساڵی )١٩٩٠( لە 
ژێر فەرماندەیی ئەمەریکا، کۆمەڵێک ئەنجامی 
باشی لێکەوت لە بەرژەوەندی کورد. بەمەبەستی 
چارەسەرکردنی کێشەی نزیکەی یەک ملیۆن 

پەنابەر، سەرۆک کۆماری تورکیا تورگوت 
ئۆزال لە نەتەوە یەکگرتوەکان داوای دروستکردنی 

ناوچەێکی پارێزراو لە باکووری عێراق کرد. 
لەسەر ئەم داواکاریە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا بڕیاری دا بە راگەیاندنی سەرووی هێلی 
)٣٦( وەک ناوچەیەکی پارێزراو بۆ کورد و 

پاراستنی ئەم ناوچەی لەرێگەی “هێزی چەکوچ“ 
بە بەکارهێنانی بنکەی سەربازی ئاسمانی 

ئینجیرلیک لە تورکیا. کورد لەم ناوچەیدا و 
دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردنی گشتی لە ساڵی 

)١٩٩٢( توانی بۆ یەکەمجار ناوچەیەکی 
ئیدارەی سەربەخۆ پێکبهێنی بەدامەزراوی 

تشریعی )پەرلەمان( وجێبەجێکردن )حکومەت( و 
دادوەری. بێگومان ئەم هەنگاوە مێژوییە بووە هۆی 

گواستنەوەی کورد لە “قۆناغی کارتی فشاری 
ناوچەیی“ بۆ “قۆناغی فاکتەری ناوچەیی“.

بە پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، 
کورد هەنگاوێکی تر لە خەونی دەوڵەتی سەربەخۆ 
نزیک کردەوە. ئەزموونی خۆ حوکمرانی و ئاستی 
لە خۆبایی کورد بەرز کرد، بەشێوەیەک هەرێمی 

کوردستان وەکو فاکتەرێکی سەرەکی مامەڵە 
لەگەڵ پێشهاتەکانی دەکرد، هەتا جار جار کەوتە 

ملمالنێ لەگەڵ واڵتانی ناوچە. بایەخی ئەمەریکا 
لەم قۆنەغەدا سنووردار نەبوو بە کێشەی کورد 
لە عێراق، لە هەمان کاتدا ئەجێندای ئەم واڵتە 

پشتگیریکردنی کورد لە ناوچەکانی تردا لە خۆ 
دەکرد. بۆ ئەم مەبەستەش هەرێمی کوردستان 

لەڕووی فاکتەری سیاسی و سەربازی و ئابووری 
و کۆمەاڵیەتی و کەلتووری وەک ناوچەیەکی 

لۆژیستیک بەکار دەهێنرا. 

هەڵکشان و داکشانى کورد لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

بەشی یەکەم
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 یەنگیجە و ٢٥٠٠
       خانووی بێدەرگا    

عەبدولعەزیز ئەوەشی خستەروو کە زۆر الیەن بە مەبەستی 
هاوکاری کردن رووی تێکردوون، زیاتر ووتی “تیکا یەکەم 

ڕێکخراو بوو کە دەستی هاوکاری بۆ درێژ کردین. بەمەبەستی 
ئەنجام دانی ١٠ پرۆژە یەک ملیۆن دۆالریان بۆ تەرخان 
کردین. بەشێکی پرۆژەکانمان پێشکەش بە تیکا کرد، 

بەشەکەی تریش بە پێی پێداویستییەکانمان لە ماوەی داهاتوودا 
پێشکەشیان دەکەین. لە ماوەیەکی نزیکدا دەست بە پرۆژەکان 
دەکەن. هۆکاری وەستانی پرۆژەکان، بۆ نەگەڕانەوەی خەڵک 

دەگەڕێتەوە. ڕێکخراوەکان دێن بۆیە و دەرگا کەرەستەی ناوماڵ 
دابەش دەکەن بەاڵم کەس نییە لێیان وەربگرێت. بەم هۆیەوە داوا 
لە خەڵک دەکەین بگەڕێنەوە یەنگیجە. پاش تیکا، یونسێف و 
نەتەوە یەکگرتووەکانیش هاتن و پێداویستییەکانیان تۆمار کرد”.

تەواوی ناوچەکە ئارام و پارێزراوە

سەرۆکی ئەنجومەنی یەنگیجە، ڕایگەیاند، “ئێستا باری ئەمنی 
زۆر باشە. پۆلیسی ناوخۆ، هێزەکانی بەرپەرچدانەوەی خێرا و 

هێزەکانی حەشدی شەعبی لە دەوروبەری یەنگیجە بوونیان هەیە. 
ئەو هێزانە هەموویان سەر بە حکومەتن و هەماهەنگییەکی باش 
هەیە لە نێوانیاندایە. پارێزگاری لە ناوچەکە دەکرێت، کامێرای 

چاودێریش هەیە. سەد لە سەدی ناوچەکە ئارام و پارێزراوە”. 

    ئەو رێکخراوانەی کە دێن بە هۆی نەبوونی خەڵکەوە 
هاوکاری ناکەن

عادل عەبدولعەزیز، سەرۆکی ئەنجومەنی یەنگیجە لە کۆتاییدا 
لە رێگەی هەفتەنامەی تەباوە ویستی پەیامی خۆی بگەیێنێتە 
خەڵکی یەنگیجە. ئاماژەی بە گرنگی یەکبوونی خەڵکی دا و 

بەم جۆرە بەردەوامی بە قسەکانی دا:

“پێویستە خەڵکی یەنگیجە یەکبگرن، هەروەک چۆن باپیرانمان 
بەبێ جیاوازی ژیاون، ئێمەش پێویستە بەم جۆرە بژین. لە فیتنە 

دوور بکەونەوە، بگەڕێنەوە و ماڵەکانتان نۆژەن بکەن. ئەگەر 
ئێستا قوربانی نەدەن و دان بەخۆیاندا نەگرن، ئەگەر بەهۆی 

کەمی خزمەتگوزارییەوە نەگەڕێنەوە لە ماوەی داهاتوودا کەس 
سوودیان پێنابەخشێ.

    با دانیشتووانەکەی بگەڕێنەوە تا هەموو شتێک 
چاک ببێتەوە

ئەو رێکخراوانەی کە دێن بە هۆی نەبوونی دانیشتووانەکەوە 
هاوکاری ناکەن، ئەگەر خەڵک نەبینن هاوکاری ناکەن. 

قوتابخانەکان نۆژەنکرانەوە، ناوەندی تەندروستی لە ژێر 
چاکردنەوەیە. ئەگەر خەڵک بگەڕێتەوە کارەکان خێراتر تەواو 

دەبێت. داواکارین لە خەڵک کەسیان چاوەڕێی گەڕانەوەی ئەوی 
تر و تەواو بوونی تەواوی سەدی خزمەتگوزارییەکان نەکات. با 
بگەڕێنەوە تا هەموو شتێک چاک ببێتەوە. ئەگەر دەیانەوێت 
ناوچەیەک کە تەمەنی سەدان ساڵە بمێنێت پێویستە قوربانی 

بدەن.

نیشتەجێبوون و لە سەدا ١٠ی کۆچبەرانیش لە دوزخەرماتوو و 
گوندەکانی دەوروبەری نیشتە جێبوون. ٣ مانگ دوای هاتنی 

داعش واتە لە ١٢ی ئەیلوولی ٢٠١٤ لەالیەن حەشدی شەعبی و 
هێزە ئەمنییەکانەوە ناوچەکە لە ڕێکخراوی داعش پاککرایەوە”.
سەرۆکی ئەنجومەنی یەنگیجە ئاماژەی بەوەدا کە دوای رزگار 

کردنی یەنگیجە لە دەستی داعش ناحیەکە زیانێکی زۆر 
گەورەی بەرکەوتووە و لە بەردەوامی ووتەکانیدا ووتی: 

     
       لە سەدا هەشتای ماڵەکان کەڵکی 

نیشتەجێبوونیان نیە 

“ئێمە نەگەڕاینەوە، بەم هۆیەوە جموجۆڵی سەربازی زۆر لە 
یەنگیجە ئەنجامدرا. زیانەکە زۆر گەورەیە، لە سەدا ٨٠ی 

ماڵەکان بە کەڵکی بەکارهێنان نایێت. هیچ ماڵێک دەرگای 
پێوە نەماوە، ژێرخانی ناحیەکە هەرەسی هێناوە. ناتوانین بە 

شێوەیەکی تەواو ئەنجامدەرانی ئەو زیانە دیاری بکەین، چونکە 
هێزی جۆراوجۆر هاتوونەتە یەنگیجە، الیەنی جیاواز دەستییان 

تێوەرداوە”.
 

       لە کاتی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی رزگار کردن 
تەنها داعش لە یەنگیجە بوو

عەبدولعەزیز ئەوەشی خستە روو کە لە کاتی ئۆپەراسیۆنی 
ڕزگارکردنی یەنگیجە هیچ سڤیلێک نەمردن و بریندار نەبوون 

و ووتیشی “سیڤیلەکان چەند ڕۆژێک دوای هاتنی داعش 
دەستیان بە کۆچ کردن کرد. لە کاتی ئۆپەراسیۆنی رزگار 
کردنی یەنگیجە تەنها ڕێکخراوی داعش لە ناحیەکە بوونی 

هەبوو، ئەوانیش بە ئاسانی لە یەنگیجە کشانەوە”.
دەربارەی ئەو پرسیارەمان کە ئایا بۆچی خەڵکی یەنگیجە 

ناگەڕێنەوە ماڵەکانیان، عادل عەبدولعەزیز ڕایگەیاند، حەیدەر 
عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق فەرمانی گەڕانەوەی خەڵکی 

دەرکردووە و بەم جۆرە بەردەوام بوو لە قسەکانی:

“لیژنەی ئەمنی لە دوزخورماتوو دامەزرا. لێژنەکە لە؛ حەشدی 
شەعبی، دەزگای هەواڵگری، ئاسایشی نەتەوەیی و چەند 

هێزێكی ئەمنی تر پێکدێت. ئەنجومەنەکە لێپێچینەوە لە ناوەکان 
دەکات و فۆرمی ئەمنی ئامادە دەکات. تا ئێستا مۆڵەتی 

٧٥٠ خێزان دەرچووە و دەتوانن بگەڕێنەوە. بەر لە ٢ هەفتە بە 
هاوکاری هێزە ئەمنییەکان ٥٠٠ خێزانمان گەڕاندەوە یەنگیجە، 

ئەوانەی نیازی گەڕانەوەیان هەیە دەتوانن لە دوزخورماتوو 
فۆرمی ئەمنی پڕبکەنەوە و بگەڕێنەوە یەنگیجە. بەاڵم بەهۆی 

خراپی خانووەکان و نەبوونی ژێرخان هەلومەرجی  سەخت 
دروستبووە. خێزانەکان بەهۆی خوێندنی منداڵەکانیان ناتوانن 

بگەڕێنەوە، رەنگە لەگەڵ هاتنی پشووی هاوین هاوواڵتیەکی 
زۆرتر بگەڕێنەوە”. 

      تیکا یەکەم رێکخراو بوو کە دەستی هاوکاری 
بۆ درێژکردین

“هۆکاری وەستانی پرۆژەکان نەگەڕانەوەی خەڵکە” 

ناحیەی تورکمانی یەنگیجەی سەر بە پارێزگای سەاڵحەددین 
کە تەواوی دانیشتووانەکەی تورکمانە، لە سەردەمی داعش و 

دوای داعش چەندین جار کاوڵ کراوە، ژمارەی دانیشتووانی ١٥ 
هەزار کەس بووە و ئێستا خاڵییە لە مرۆڤ. 

یەنگیجە لە ١٠ی حوزەیرانی ٢٠١٤ لەالیەن رێکخراوی داعشەوە 
داگیر کرا، دوای ٣ مانگ داگیرکردنی لە داعش پاککرایەوە. 

لەو بەروارەوە تا ئێستا خەڵکی ئەو ناحیەیە نەگەراونەتەوە سەر 
ماڵ و حاڵی خۆیان. 

بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاگاداری دۆخەکە ببین وەکو 
هەفتەنامەی تەبا لە هەولێرەوە بەرەو کەرکوک بەڕێکەوتین. 

سەردانی الی عادل عەبدولعەزیز سەرۆکی ئەنجومەنی 
یەنگیجەمان لە کەرکووک کرد.

           نەبوونی دەگاری ماڵەکان شتێکی 
سەرنجراکێش بوو

سەرۆکی ئەنجومەنی یەنگیجە بە ئۆتۆمبێلی تایبەتی خۆی 
بەرەو یەنگیجەی بردین. لە ناحیەکە کە دووری ٥ کیلۆمەتر 

دەکەوێتە ڕۆژئاوای دوزخورماتوو ماڵێکمان نەدۆزینەوە 
کە نەسووتابێ، نەرووخابێ یاخود زیانی بەرنەکەوتبێ. 

سەرنجراکێشترین شت ئەوە بوو کە هیچ یەک لە ماڵەکان 
دەرگایان نەبوو. ستوونەکان و کێبڵەکانی کارەبا هەمووی دزراون 

و دانیشتووانەکەشی هەموویان یەنگیجەیان جێهێشتووە و ئاوارە 
بوونە. 

سەرۆکی ئەنجومەنی یەنگیجە ئێمەی بەناو ناحیەی یەنگیجە 
گەڕاند و زانیاری لەسەر دۆخەکە پێدایین. 

عادل عەبدولعەزیز دەربارەی دانیشتووانی ناحیەکە ووتی 

           ژمارەی دانیشتووانی یەنگیجە نجیکەی ١٥ 
هەزار کەسە، لە ٢٥٠٠ خانوو پێکهاتووە 

سەبارەت بە داگیر کردن و جێهێشتنی ناحیەکە لەالیەن داعشەوە 
عەبدولعەزیز ووتی “لە ١٠ی حوزەیرانی ٢٠١٤ داعش هاتە ناو 
یەنگیجە. ٥-٦ ڕۆژ دوای هاتنی داعش خەڵک دەستیان بە 

کۆچکردن کرد. لە سەدا ٩٠ی ئەو کۆچبەرانە لە کەرکوک 

““
“ “

“

“

“ “

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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 بەهۆی الوازییەکانی بەغداد کۆمەڵە کەسێکی زۆرمان کوژران

له سەدا ٩٩.٥ی ماتۆرسکیلەکانی هاتووچۆی هەولێر نایاسایین

خاکێ عێراقییان هەبوو”.ئێمە وەکو دەوڵەت 
سووپامان هەیە، هێزمان هەیە و دەزگای 

هەواڵگەریمان هەیە. پێویستە ئێمە پارێزگاری 
لە میللەت بکەین. بەاڵم دەبینین کە لە 

هەندێک شوێن حکومەت بۆشایی ئەمنی 
هەیە. ئێمە ئەو پالنە جێگرەوەمان پێشکەش 

کرد، پێویستە هێزمان هەبێت. ئەگەر حکومەت 
ناتوانێت ئەنجامی بدات ئێمە ئەنجامی دەدەین. 
ئەگەر حکومەت هاوکاری و بگرە سەربازیشی 
پێویست بێت پێویستە با کەسانێک لە خەڵکی 
ئێمە ببات چونکە خەڵکی ئێمە باشتر شارەزای 

شار و ناوچەی خۆیەتی. حکومەت تا ئێستا 
دەڵێت ئێمە دەکەین و ئێمە پارێزگاری دەکەین، 

بەاڵم ئێمەش بە حکومەت دەڵێین ئێوە لە 
هەندێک شوێن بۆشاییتان هەیە ئەگەر ئێوە 

ناتوانن ئێمە دەتوانین ئەم کارە بکەین.

بەڕای ئێوە کێن ئەوانەی ئەو بۆسە 
یاخود پالنانە بۆ تیرۆر کردنی تورکمان 

دادەنێن؟

پێویستە دەوڵەت ئەو شتە بزانێت. بە شێوەیەکی 
وورد ناتوانین ئەنجامدەرانی ئەو کارە دیاری 
بکەین. ڕەنگە دەستی ئەو الیەنە دابەشکارە 
بێت کە لێرە دەرچوون و زیانیان پێگەیشت، 

رێکخراوی تیرۆرستی تر لێرەن ڕەنگە دەستی 
ئەوانی تێدابێت. الوازی حکومەت ئەوەیە کە 

ڕێگە بەوانە دەدات کە ئە کردەوانە ئەنجام 
بدەن. ئەگەر بە ووردی و بەتەواوی بزانین 

کێ ئەم کارانە دەکات خۆمان ئەوەی پێویستە 
دەیکەین. کۆمەڵێک شت هەیە کە رێگە 
بۆ ئەم ڕووداوانە خۆش دەکات، بۆ نموونە 

پیاوەکانی ئەو ئەو ئیدارە شکست خواردووە تا 
ئێستا لێرەن کاردەکەن. تا ئێستا لە کارەکانیان 
دەرنەکراون ڕەنگە ئەوانەش لەگەڵ ئەوان کار 

دەکەن.

داعش کۆتایی هات بەاڵم لە پشت 
دوزخورماتوو گروپێکی نوێ سەریهەڵداوە. لەبەر 

ئەوەش پێویستە چەک لە هەموو کەسێک 
و هەموو نەتەوەیەک وەربگیرێت و حکومەت 

تەواوی ناوچەکە کۆنترۆڵ بکات و بیپارێزێت، 
ئەگەر وانەبێت ئەو کێشانە بەم جۆرە بەردەوام 
دەبن. کۆمەڵێک ماڵ دزی لێکراوە، پێویستە 

دەزگای هەواڵگەری و حکومەت بزانێت 
كێ ئەو کارانە ئەنجام دەدات، ئەگەر ئێمە 

زانیاریمان هەبووایە بە حکومەتمان رایدەگەیاند. 
پێویستە حکومەت پارێزگاریمان لێبکات 

چونکە ئێمە لەگەڵ ئەوانین و پشتگیری لە 
بەغداد دەکەین. ئێمە داوای پارێزگاریکردن لە 
تورکمان و داوای مافەکانی تورکمان دەکەین. 

سازشمان لەسەر ئەوە نەکردووە و سازشیشی 
لەسەر ناکەین. ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی 

عێراقی نوێنەری ڕاستەقینەی نەتەوەی 
تورکمانین. لە بەغداد ٢ پەرلەمانتارمان 

هەیە، لە ئەنجومەنی پارێزگا ئەنداممان هەیە، 
بەڕێوەبەری گشتیمان هەیە، لەخۆڕا نەهاتووینە 

ئەم شوێنە. میللەتێک لە پشتمانە. ئێمەش 
پێویستە دەستاودەست لەگەڵ دەوڵەت بەیەکەوە 

لەگەڵ ئەو میللەتە بین.

عەلی ئەلماس بە ڕۆژی ڕووناک لەبەر چاوی 
خەڵک لە ناوەندی شار بە چەکی بێ دەنگ 

شەهید کرا. ئەگەر بپرسین “کێ کراوەتە 
ئامانج؟” دەتوانین بڵێین تەنها تورکمان. 

ئێمەی تورکمان لە بەرامبەر ئەو کەسانە 
وەستاینەوە کە دەیانویست واڵتمان دابەش بکەن 

و بەردەوامیش لە بەرامبەریان دەوەستینەوە، 
باجی ئەوەش دەدەین. نەک تەنها کەرکوک 
و تورکمان ئێلی، ڕێگریمان لە دابەشبوونی 

تەواوی خاکی عێراق کرد. ئەگەر بگەڕێینەوە 
بۆ مێژوو دەبینین، سوڵتان عەبدولحەمید لەبەر 

ئەوەی فەڵەستینی نەفڕۆشت ناوی چووە 
ناو مێژوو. ئێمەی تورکمانی عێراقیش دژی 
دابەش بوونی خاکی عێراق وەستاینەوە بۆیە 
ناومان دەچێتەوە مێژووەوە و چووە ناو مێژوو.

“ئەگەر دەوڵەت ناتوانێ بمانپارێزێت ئێمە 
وەک بەر لە ١٦ی ئۆکتۆبەر دەتوانین 

خۆمان بپارێزین”

ئێمە داوا لە حکومەت دەکەین چاوێک بە 
دۆخەکەدا بخشێنێتەوە. چەک تەنها لە دەستی 

دەوڵەت بمێنێتەوە و پارێزگاری لەم ناوچەیە 
بکات. ئەگەر ناتوانێت ئەمە بکات ئەوا ئێمە 

پالنێکی شوێنگرەوەمان هەیە، هێزێک لە 
تورکمانەکانی ئەو ناوچەیە دروست بکرێت 

سەر بە وەزارەتی ناوخۆی عێراق بێت. ئێمەی 
تورکمان ئامادەین ئەو کارە ئەنجام بدەین. 

ئەگەر دەوڵەت ناتوانێ بمانپارێزێت، ئێمە وەک 
بەر لە ١٦ی ئۆکتۆبەر خۆمان دەتوانین خۆمان 

بپارێزین. ئێمە هەموو کات ئەوەمان ووتوە، 
ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی پارتێکی 

مەدەنیین و پارتی میللەتێکی مەدەنیین. 
الیەنگری دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ 
و مەدەنییەتیین. بەاڵم ئەگەر هەندێک شت 
بە پالنی ئەلف ناکرێ دەتوانین بە پالنی بی 

ئەنجامی بدەین.

حکومەتی عێراق چۆن پێشوازی لە 
دروستکردنی هێزێکی سەربازی کرد لە 

تورکمانەکان؟

“دەبینین کە لە هەندێک شوێن 
حکومەت بۆشایی ئەمنی هەیە”

حکومەتی عێراق دەڵێت “ئێمە ئەو الیەنانەمان 
لە کەرکوک وەدەرنا کە نیازی دابەش کردنی 

لە ڕێگەی سەربازەکانمانەوە نووسینگە و 
قوتابخانەکانمان دەپاراست.

“چەک تەنها لەالی دەوڵەت بمێنێتەوە”

دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر حکومەت داوای 
لێکردین کە چەک تەنها الی ئەو بێت. 
ئێمەش ڕێزمان لەو داوایە گرت. بێگومان 

پێویستە چەک لەدەست دەوڵەت بێت، 
کاتێک چەک لەدەست دەوڵەت دەبێت ئێمەش 

بڕوای تەواومان بە دەوڵەت دەبێت، بەاڵم لە 
هەمان کات پێویستە چەک لەدەست گروپە 
تیرۆرستییەکانیش نەبێت. ئەگەر ئەندامانی 

گروپە تیرۆرستییەکان چەکیان لەدەست نەبێت 
ئەوانیش ناتانن هێرشی لەم جۆرە ئەنجام بدەن. 

بە کورتی، ئێمە ڕێزمان لەو داواکارییە گرت و 
بەردەوامیش ڕێزی لێدەگرین. بەاڵم بەغداد چی 

کرد؟ بەداخەوە هیچی نەکرد. 

بەر لە چەند ڕۆژێک لە نەوان کاتژمێر ٠٠:٧ 
بۆ٧:٣٠ی ئێوارە بەرپرسی لقی باڵوەی سەر بە 
ناوەندی کەرکوکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە کاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە لەگەڵ خێزانی 

و ٣ منداڵی و براکەی ڕووبەڕووی هێرشی 
چەکداری بوویەوە. برای ناوبراو بریندار بوو 
و فیشەکێک بەر سەری خێزانیدا کەوت و 
برینداری کرد، سوپاس بۆ خوا منداڵەکانی 

هیچی لێنەهات و زیانی گیانی لێنەکەوتەوە. 
ئەگەر ڕووداوی لەم جۆرە ڕوودەدات، واتای 
ئەوە دەدات کە کۆمەڵێک ئەرک دەکەوێتە 

سەر دەوڵەت. پرسی چەک، پێویستە پشکنینی 
بۆ بکرێت. تا ئێستاش هەندێک لە رێکخراوە 

تیرۆرستییەکان لە ناو کەرکوک و دەوروبەری 
کەرکوک بوونیان هەیە و لە هەندێک شوێن 
گوزەردەکەن. پەکەکە بێت یاخود ڕێکخراوی 
تر، ئێمە بە هیچ شێوەیەک لەم شارە گروپی 

چەکدار و تیرۆرستمان ناوێت.
 

لە دوای ١٦ی ئۆکتۆبەرەوە بەهۆی 
الوازییەکانی بەغداد کۆمەڵە کەسێکی 

زۆرمان کوژران، بەشێکیان بریندار بوون. زۆر 
کەسمان ڕووبەڕووی بۆسەی تیرۆر بوونەوە 
و سوپاس بۆ خودا هەندێک لە بۆسەکان 

سەرکەوتوو نەبوون. بەر لە مانگێک بەرپرسی 
نووسینگەی حەی عەسکەریەی بەرەی 

تورکمانی عێراقی عەالئەددین عەبدول مەقسود 
عەلی شەهید کرا.  پاشان مامۆستای زانکۆ 

قاسم قەزانچی، بەرپرسی کەرکوکی بەرەی 
تورکمانی عێراقی دەربارەی هەوڵەکانی 

تیرۆرکردنی تورکمانان دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر، 
بۆ تەبا دوا.

 بەم دواییانە بە تایبەتی لە دوای ١٦ی 
ئۆکتۆبەر هەوڵەکانی تیرۆر کردن 

بەرامبەر بە تورکمان زیادی کردووە، 
هۆکارەکەی بۆ چی دەگەڕیننەوە؟ 

الی هەموو گەلی تورکمان ئاشکرایە 
بەداخەوە لە کەرکوک بەر لە ١٦ ئۆکتۆبەر 

ئیدارەیەکی نەژادپەرست و خراپ بوونی هەبوو 
و مافەکانی تورکمانی پێشێڵ دەکرد. ئەگەر 
سەیرێکی دواوە بکەین دەبینن کە دامەزراندنی 

کۆمەڵێک ژن و گەنجی تورکمان ڕێگری 
لێکراوە. لە ئەجێندا و ئامانجی بەرەی 

تورکمانی عێراقی و ئەندامانی پارتەکەمان 
تەنها خزمەت کردنی نەتەوەی تورکمان هەیە. 
بەدواداچوون بۆ پرسی دامەزراندنی تاکەکانی 
نەتەوەکەمان دەکەین. بەردەوام دەبین لە خزمەت 

کردن هەرگیز وازناهێنین.
 

پێشتر ئەو کەمپەی کە پارێزگار پێشکەشی 
کردبوو لەالیەن نەتەوەکەمان و بەرەی 

تورکمانی عێراقییەوە دامەزرا. نامەوێت 
بگەڕێمەوە سەردەمی پێشوو، لەناوچوونی 
ئەو ئیدارە شکستخواردووە بەسە بۆ ئێمە. 

ئیدارەیەکی هەڵەبوو.
 

لە دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر ئومێدێکی زۆرمان 
هەیە. دەمانەوێت هەموو الیەک بگەڕێتەوە 

پێگەی خۆی. بەڕەهایی داوای گەڕاندنەوەی 
ئەو پلە و پۆستانە دەکەین کە سەر بە ئێمە 

بوو. مەبەستم لە پلە و پۆست: بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی پەروەردەی کەرکوک، سەرۆکایەتی 
ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک، دەزگای 

هەواڵگەری و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی قەزا 
پێویستە بۆ ئێمە بگەڕێندرێتەوە کە مافی 
ئێمەیە. کۆمەڵێک پۆست هەن وەک ئەو 

پۆستانە کە مافی ئێمەن. داوا دەکەین کە لە 
هەموو دام و دەزگاکانی حکومی هاوسەنگی 
دروست بکرێت لە نێوان نەتەوەکان بە تایبەتی 

لە یەکە ئەمنییەکان. بەداخەوە تا ئێستا 
هیچ یەک لەمانە جێبەجێ نەکراوە. وەزیری 

ناوخۆی عێراق نزیکەی دوو هەفتە دوای 
١٦ی ئۆکتۆبەر سەردانی بەرەی تورکمانی 

عێراقی کرد و منیش لەگەڵ شاندی پێشوازی 
بووم. ئوکات داواکارییەکانمان بەیەک ڕستە 

گەیاندە وەزیری ناوخۆ. ئەویش بریتیبوو لە 
جێبەجێ کردندی پرۆژەی لە سەدا ٣٢ لە 
کەرکوک. هەرکاتێک پرۆژەی سەدا ٣٢ 

جێبەجێ کرا، چەند لێژنەیەک دروست دەکرێت 
و پۆستەکان دابەش دەکرێن.

 
وەزیری ناوخۆ بەڵینی دا کە ١٠ ڕۆژی تر 

بێتەوە کەرکوک بەاڵم بەداخەوە نەهات. 
کەوتووینە نێو ساڵی نوێ، تا ئێستا لێپرسینەوە 
بۆ هیچ شتێک نەکراوە. لە ماوەی پێشوو هەر 
شتێک ڕوویدابوایە سەربازەکانمان دەهاتنە سەر 

شەقام و بەرگریان دەکرد چونکە ئەو کات 
حکومەت چەکی لەدەست نەبوو. بەم پێیەش 

ماتۆرسکیلەکان لەگەڵ هەرزانی نرخەکانیان و سووتەمەنی 
کەمتریان پێویستە وەک لە ئۆتۆمبێڵ، بەاڵم بەهۆی زۆری 

ژمارەیان، هاوردەکردنیان بە شێوەیەکی نایاسایی و لێخورینیان 
بەبێ مۆڵەت کێشەیەکی زۆری بۆ هاتووچۆ دروست کردووە. 
بەمەبەستی لێکۆڵینەوە لەسەر ئەم بابەتە پەیوەندیمان بە ڕائید 

فازل حاجی حەسەن، ووتەبێژی هاتووچۆی هەولێرەوە کرد.
ڕائید فازل، دەربارەی ماتۆرسکیلە بێژمارە و ڕێکارە یاساییەکان 

بۆ هاوردەکردنی ماتۆرسکیل بۆ تەبا ڕوونی کردەوە” لە سەدا 
٩٩.٥ی ئەو ماتۆرسکیالنەی کە ئێستا لە شەقامەکاندا 

دەیانبینین مەنەفێسیان نییە و بە شێوەیەکی نایاسایی هاتوونەتە 

بۆ خاوەنەکەی. رەنگە ئێستا بپرسن کەوایە بۆچی بەردەوام 
لەسەر شەقامەکان دەیانبینین. ئێمە دەست بەسەر چەند 

ماتۆرسکیلدا دەگرین دوو ئەوەندەی تر هاوردە دەکرێتەوە. لەبەر 
ئەوەی ماتۆرسکیل کااڵیەکی هەرزانە و خەڵک پێویستی 

پێیەتی بەردەوام هەیە و لەدەست خەڵک دەیبینین. لە ماوەی سێ 
مانگدا زیاتر لە دوو هەزار ماتۆرسکیلمان دا بە کارگەی شیش 
و تاواندمانەوە. نەک بیفرۆشینەوە هەر دامان بە کارگەی شیش 

و تاواندیانەوە”.
فازل حاجی حەسەن ئاماژەی بەوەدا کە لێخورینی ماتۆرسکیل 

پێویستی بە مۆڵەتە و ووتیشی “بەڵێ بێگومان هەر شتێک 
بەدەر لە هێزی مرۆڤ و ئاژەڵ جوولە بکات سێ چەرخە و 

عارەبانە و پایسکیل نەبێت و بە سووتەمەنی کار بکات پێویستی 
بە مۆڵەتە”.

ناو هەرێمی کوردستان. ئێمە لە ساڵی ٢٠١٣ەوە رێگەمان نەداوە 
لە دەروازە سنووریەکانەوە ماتۆرسکیل بێتە هەرێمی کوردستان. 

ئەوەی کە هەیە لە بەسڕاوە دەهێندرێتە عێراق و دواتر دەهێندرێتە 
کەرکوک. پاشان لە کەرکوک ماتۆرەکان پارچە دەکرێن 
و بەناوی پارچەی یەدەگ ماتۆرسکیلەکانی تر دەهێندرێنە 

هەرێمی کوردستان، لە هەرێمیش دووبارە لێکیدەدەنەوە و وەک 
ماتۆرسکیل دەیفڕۆشنەوە. ئێمە دەستمان بەسەر کۆمەڵێکی زۆر 
ماتۆرسکیل داگرتووە و هەموویان مەنەفێسی بەسڕایان هەیە”. 

ووتەبێژی هاتووچۆی هەولێر، لە وەاڵمی پرسیارێکی پەیامنێری 
تەبا “بۆچێ ڕێگری لە لێخورینی ئەو ماتۆرسکیلە نایاساییانە 

ناکرێت کە ڕۆژانە لەسەر شەقام دەیانبینین؟” ووتی:
“ئێمە دەست بەسەر هەر ماتۆرسکیلێک دا بگرین ناگەڕێنینەوە 

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور

هەواڵ: عەلی عەنتەر   
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:

 نەوەیەکی هەولێر
ەمین ساڵیادی ئیحسان دۆغرەماچی

پرۆفیسۆر دکتۆر ئیحسان دۆغرەماچی لە ٣ی نیسانی ١٩١٥ لە شاری هەولێر لە دایک بوو.
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی ئەربیل تەواو کردووە. خوێندنی ناوەندی لە ساڵی ١٩٣٢ 
لە کۆلێژی بەیروتی ئەمریکی تەواو کردووە. دۆغرەماچی ژیانی خۆی بۆ زانست تەرخان 

کردبوو.
لە ساڵی ١٩٣٨ لە زانکۆی ئیستانبوڵ کۆلێژی پزیشکی تەواو کردووە. دۆغرەماچی لە 

ئەنقەرا لەگەڵ پرۆفیسۆر ئەلبێرت ئێکستێین وەکو پسپۆری مندااڵن کاری کردووە. دواتر لە 
زانکۆی هارڤارد و زانکۆی واشنتن لە ئەمریکا وەک لێکۆڵەر کاری کردووە.

دۆغرەماچی، لە ساڵی ١٩٤٢ لەگەڵ ئەیسەر سلێمان کە قوتابی کۆلێژی کچانی زانکۆی 
بەغدادی ئەمریکا بووە ژیانی هاوسەرگیری پێکدێنێت.

خێزانی دۆغرەماچی 
ئەیسەر سلێمان، نەوەی محەمەد فازل پاشا داغستانیە کە فەرماندەی سوپای عوسمانی بووە. 

حیکمەت سلێمانی باوکی  لە سااڵنی ١٩٣٠ سەرۆکوەیرانی عیراق بووە. ئیحسان دۆغرەماچی 
و ئەیسەر سلێمان خاوەنی ٣ منداڵ بوونە بە ناوەکانی شەرمین و عەلی و عوسمان.

ژیانی لە ئەنقەرە
لە ساڵی ١٩٤٣ لەگەڵ خانەوادەکەی لە ئەنقەرە نیشتەجێبووە. هەر لە سەرەتای نیشتەجێبوونی 
لە ئەمریکا دۆغرەماچی پالنی دامەزراندنی زانکۆیەکی قازانج نەویستی لە تورکیا داڕشتووە 

هاوشێوەی زانکۆکانی ئەمریکا.

پیشەیەکی خێرا گەشەسەندوو
دۆغرەماچی، گەشەیەکی خێرای لە بواری پزیشکی پسپۆری مندااڵنی لە زانکۆی ئەنقەرە 

کۆلێژی پزیشکی بەدەست هێنا و لە ساڵی ١٩٥٥ ناونیشانی پرۆفیسۆری پێبەخشرا. لە 
هەمان ساڵ لە گەڕەکێکی هەژارنشینی ئەنقەرە پەیمانگەی تەندروستی مندااڵنی سەر بە 

زانکۆی ئەنقەرەی دامەزراندووە. ئیحسان دۆغرەماچی تا وەکو ساڵی ١٩٦١ خۆی هەریەکە 
لە بەشەکانی پەرستاری، زانستی دەرخواردن، زانستی پارێزی کردن،  چارەسەری فیزیکی و 

تەکنەلۆجیای پزیشکی لەم پەیمانگەیە کردووەتەوە. 

لە نێوان سااڵنی ١٩٦٣-١٩٦٧ وەک پۆستی سەرۆکایەتی زانکۆی ئەنقەرە، پاشان سەرۆکی 
لێژنەی بەڕێوەبەرایەتی زانکۆی ئۆدتو)زانکۆی تەکنیکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست(ی 

پێبەخشراوە.

زانکۆی هاجەتتەپە یەکێک لە گرنگترین زانکۆکانی تورکیا
لە ساڵی ١٩٦٧ بەیەک بەستنەوەی هەردوو کۆلێژی پزیشکی هاجەتتەپە و پەیمانگەکانی 

سەربە پەیمانگەی تەندروستی منااڵن، زانکۆیەکی نوێی دامەزراند ئەویش زانکۆی هاجەتتەپە 
بوو. تا ساڵی ١٩٧٥، سەرۆکی ئەو زانکۆیە بوو کە ئێستا یەکێکە لە گرنگترین زانکۆکانی 

تورکیا. دوای تەواو بوونی ماوەی سەرۆکایەتی زانکۆی هاجەتتەپە، پێشنیاری کارکردنی 
وەک پرۆفیسۆر لە پزیشکی مندااڵن لە زانکۆی دێسکارتس ی فەرەنسی لە پاریس پەسەند 

کرد.
لە ساڵی ١٩٨٠، داوەتنامەیەکی لە تورکیاوە پێگەیشت بۆ راوێژکاری کردن لە پرۆژە یاسای 
رێکخستنەوەی سیستەمی خوێندنی بااڵی تورکیا. لە نێو پێشنیارەکانی چاکسازی ئیحسان، 
پێشنیاری دامەزراندنی دامەزراوەیەکی خوێندنی بااڵ بوو کە ڕاستەوخؤ سەر بە سەرۆکایەتی 
کۆماری تورکیا بێت. لە ساڵی ١٩٨١ وەک یەکەمین سەرۆکی ئەو دامەزراوەیە دەستبەکار 

بوو و تا ساڵی ١٩٩٢ لە پۆستەکەیدا بەردەوام بوو.

یەکەمین سەرۆکی وەزارەتی خوێندنی بااڵی تورکیا بووە
وەکو یەکەمین سەرۆکی وەزارەتی خوێندنی بااڵی تورکیا، ئیحسان دۆغرەماچی لە ١٠ی 

کانوونی یەکەمی ١٩٨١ تا ١٠ی تەمموزی ١٩٩٢ لەو پۆستەدا دەستبەکار بووە.
دامەزرێنەری یەکەمین زانکۆی تایبەتیە لە تورکیا

زانکۆی بیلکەنت، بە بڕیاری وەقفەکانی)دەزگاکانی( ئیحسان دۆغرەماچی لە ٢٠ی تشرینی 
یەکەمی ١٩٨٤ دامەزراوە، دۆغرەماچی سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبردنی زانکۆی بیلکەنتی 
بووە. هاوکات یەکێک بووە لەو کەسانەی کە لە ساڵی ١٩٩٣ زۆرترین هاوکاری ماددی و 

مەعنەوی پێشکەش بە پەروەردە بە زمانی تورکمانی لە شاری هەولێر کردووە.

ئیحسان دۆغرەماچی دامەزرێنەری زانکۆی بیلکەنت و سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی 
زانکۆکە لە ڕێککەوتی ٢٥ی شوباتی ٢٠١٠ لە رۆژی پێنجشەم، لە نەخۆشخانەی کۆلێژی 

بزیشکی زانکۆی حاجەتتەپە لە کاتی چارەسەری پزیشکی، گیانی لە دەست دا. تەرمی 
ئیحسان 

دۆغرەماچی لە باخچەی مزگەوتی بیلکەنت دۆغرەماچی زادە عەلی پاشا بە خاک سپێردرا.

سولەیمان دەمیرئەل ٩هەمین سەرۆککۆماری تورکیا

“لەگەڵ هاورێکانم بڕیارماندا، ئەو پڕۆفیسۆرە گەنجە کە دکتۆرێکی 
بەناوبانگی جیهانە، هەموو شتێک دەزانێت، زمان دەزانێت، شارەزایە لە 
جیهان، ببێتە سەرۆکی ئێمە. بەاڵم لەو تەمەنە ئەو داواکاریەکەی ڕەت 

کردەوە کە کەس ڕەتی ناکاتەوە. بەڕاستی من هەموو کات وەکو بەندە دێتە 
پێش چاوم، ئەو وەک پەیکەرێکە، بەاڵم پەیکەرێکی زیندوو.’’

حەیدەر عالیەڤ، سەرۆککۆماری کۆچکردووی ئازەربایجان

شانازی دونیای تورکی 
“بەناوی تورکەکان، شانازی پێوە دەکەین. ئەوانەی کە لە زانکۆی 
دۆغرەماچی دەخوێنن وەک تۆو وان کە لە خاک دەچێندرێن. ئەوان 

تا گەورە دەبن لە زانیاری و کەلتوور ناویان بەرزتردەبێتەوە”. 

دۆناڵد ج. جۆنستۆن، سەرۆکی پێشووی ڕێکخراوی هەماهەنگی 
ئابووری و گەشەپێدان

زیاتر لە ژیان
بەڕاستی تورکێکی بە توانا و سەرسورهێنەرە! ئەو ڕستەیە وەک 

ئامانجی ژیانی ئیحسان دۆغرەماچی وایە. دەتوانین ئەو بەم جۆرە 
وەسف بکەین: “کەسێکی سەرسورهێنەر، مرۆڤێکی سەرسورهێنەر، 

هەتا ڕەنگە ئیحسان دۆغرەماچی هیچ هاوشێوەیەکی نییە”.

هالفدان مەهلەر بەڕێوەبەری گشتی خانەنشین بووی ڕێکخراوی 
تەندروستی جیهانی

“هەردەم کەسانێکی دانا هەیە لە رێکخراوی تەندروستی 
جیهانی کە دەڵێن بۆچی شتێک نیە بکرێت. لە 

بەرامبەریشدا، کەسانێک هەبووە کە بوێری ئەوەیان نیشانداوە 
کە شتێک بکەن، هەروەکو ئیحسان. چونکە بەبۆچوونی من، 
تۆ بە درێژایی ژیانت، هەموو کات لەبری ئەوەی بڵێی شتێک 
نیە ئەنجام بدرێت، بەڵکو ئەوەت نیشان دا کە پێویست بە کردنی 

شتێک دەکات.’’

کۆفی عەنان، سکرتێری گشتی پێشووی نەتەوە 
یەکگرتووەکان

هاوواڵتییەکی جیهان
“بەرێز پرۆفیسۆر دۆغرەماچی، ئێوە ئەو تاکەن نموونەییەن، کە 

نەتەوە یەکگرتووەکان ئارەزووی بوونی تاکی وەک ئێوەی لە 
هەموو وواڵتێکی جیهان دەکات”.

ئامادەكردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو


