
لە کارەکانیدا بابەتە رەخنەییەکانی 
کۆمەڵگای تورکمانی دەخاتەڕوو 
و دەڵێت “ بۆ دەرخستنی بابەتە 
رەخنەییەکان، کێشانی کاریکاتێر 
و گەپ الی من خۆشەویسترین 

رێگایە. کاریکاتێر مناڵێکی پەلی 
کلتوور و هونەرە. هاوکات سوودی 

زۆر بە خەڵک دەگەیەنێت”.    

کاریکاتێریستی تورکمان یەشار سوبحی

٢٨ی ئاداری ١٩٩١
 ئەنقەرە بۆ ئێمە چی بێت هەولێر و
کەرکوک و بەغدادیش هەر ئەوەن

لە ڕۆژێکی مانگی ڕەمەزان یەکە یەکەیان شەهید کران

سەرڕاوێژکاری سەرۆککۆماری تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان، یاڵچن تۆپچو پرسیارەکانی تەبا وەاڵم دەداتەوە

ئیمپریالیستەکان سەرەتا پالنی لەناوبردنی ئیسالم و پاشان مرۆڤایەتیان داڕشت

تورکمان بێالیەنترین و بێ پەیوەندیترین نەتەوەی ناوچەکەیە

لەمەودوا تورکیایەکی چااڵکتر له ناوچەكەدا دەبینرێت

چاومان لە خاکی کەس نییە

 ئاسنگەرە            
دەست ڕەنگینەکەی کەرکوک

مستەفا دامرچی

     کەسایەتییە گرنگەکانی پێشان زوبون و 
   چاکەتیان دەپۆشی        

پێویستە باج لەسەر خەڵکی دەوڵەمەند زیاد بکرێت

٤

٢-٣
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٧

 بۆ یەکەمین جار پێکهێنانی هێزێکی
تورکمانی لە ئاڵتون کۆپرو

بڕوا عومەر  پرۆفیسۆری یاریدەدەر
د. سەرهات ئەرکمەن

 توركمان له ئاڵتوون کۆپری 
ئاسایشی خۆیان دەپارێزن

سنجار کێشەیەکی 
ستراتیجییە بۆ تورکیا 

٤ ٦٣

5

٧

گەنج و هۆکاری کۆچ کردنی  

٦

 سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان دکتۆر کاوە مەحمود
 ئاماژەی بەوە کرد کە تەنها حکومەتی هەرێم بەرپرس نییە

 لەو قەیرانانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، بەڵکو هەموو
ئەو الیەنانەی کە بەشدار بوون لە حکومەت لێی بەرپرسیارن

  کاوە مەحمود، دەربارەی ئەو قەیرانە سیاسی و
 ئابوورییانەی رووبەڕووی هەرێمی کوردستانی عێراق

بوونەتەوە پرسیارەکانی تەبا وەاڵم دەداتەوە

  جلوبەرگ نەریتێکی کۆنی مرۆڤایەتیە کە    
  ڕووخساری دەرەوەی مرۆڤ دادەپۆشێ و   

    شێوەیەکی جوانی پێدەبەخشێت، هەر   
      نەتەوەیەک جلوبەرگی تایبەت بەخۆی هەیە.              

        پۆشینی کەوێ و چاکەت لەالیەن  
          تورکمانەوە لە شاری هەولێر نەریتێکی   

           نەتەوەییە. هەرچەندە بەم دواییانە   
            پۆشینی کەمبووەتەوە  بەاڵم لە 
            رۆژگاری ئەمرۆ کەسانێک هەن
            کە ئەو کلتوورە تازە دەکەنەوە.

            سەید سەعید دامرچی لە 
            دایکبووی قەاڵی هەولێر، وێرای      

           بەسااڵچوونی بەردەوام کەوێ و             
          چاکەت دەپۆشی.
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 لە ڕۆژێکی مانگی ڕەمەزان یەکە یەکەیان

شەهید کران
ئەوانەی شەهید کران هەموویان قوتابی بوونە 

وهاوکات  کەسانی پاک بوونە”.

یەکێکی تر لە کەسوکاری قوربانیان ئەنیسە 
حوسێن عەبدولرەحمان بوو کە لە خێزانەکەی 
پێنج  شەهیدی هەبوو.ئەو ووتی “سەربازێکی 
سوپا کە بااڵبەرز بوو هات و دوو منداڵم لە 

ژوورێک و سێ منداڵی تریشم لە ژوورێکی تر 
خۆیان حەشاردابوو. مێردەکەم و سێ کوڕم و 
براکەمیان برد. براکەم ووتی ‘خوشکەکەم ئیتر 
چاوەڕێی ئێمە مەکە، ئومێدت بە ئێمە نەبێت’. 

ووتم ‘براکەم سەڵەوات لێدە ئەو قسانە مەکە’. 
ئەویش ووتی ‘ستەمکار هاتووە بۆ ماڵەکەی 

ئێمە’. باوکی منداڵەکانم ١٢ ڕۆژ بوو لەدەوام بوو، 
ئەو ڕۆژە تازە گەرابووەوە ماڵەوە ئینجا دەست 

بەسەر کرا”.

بۆ ئەوەی بزانن کەسوکاریان بۆ کوێ دەبردرێن 
بەدوای سەربازەکان کەوتن، ناوبراو ووتیشی 

“بەدوایان کەوتین بەاڵم سەربازەکان بە ئێمەیان 
ووت، ئەگەر بەدوامان بکەون گولەبارانتان 

دەکەین. بە زەبری لێدان ئێمەیان دوورخستەوە”.

ئەنیسە حوسێن عەبدولرەحمان دوای نزیکەی 
٢٠ ڕۆژ هەواڵی دۆزینەوەی کەسوکاری 

پێگەیشت. بەووتەی ئەو بەشێکیان بۆ دوبز، 
بەشێکیان بۆ حەویجە و بێجی بردراوبوون. 
دوای بەدواگەڕانێکی زۆر پێیانڕاگەیاندرا کە 

کەسوکارانیان گوڵەباران کراون. 

ئەنوەر ئیسماعیل حەسەن تاکە کەسێک بوو کە 
لە کۆمەڵکوژییەکە رزگارببوو، ئێستاش ئازاری 

کوژرانی براکەی دەچێژێت.
 

ئەنوەر ئیسماعیل حەسەن  کە یەکێکە لە 
شایەتحالی ڕووداوی کۆمەڵکوژییەکە ڕووداوەکە 

بەم شێوەیە دەگێڕێتەوە “دەوروبەری کاتژمێر 
٥ی بەیانی بۆردومان دەستی پێکرد. ئێمە هاوتای 

خەڵکی تر ویستمان بچینە هەولێر و لەوێ 
خۆمان پارێزراوبین. بەاڵم لەڕێگەی هەولێر 

دەستگیریان کردین. دایانیشاندین. بەرەو قەاڵیان 
بردین. لەوێ ناسنامەکانیان لێ وەرگرتین و 

پاشان لە پشتەوە دەست و چاومانیان بەستاوە 
و بەسواری ئۆتۆمۆبێڵێک بەرەو دوبزیان بردین. 

ئەو رووداوانە لەمانگی پیرۆزی ڕەمەزان بوو. 
دواتر لەو شوێنە لێکۆڵینەوەیان کرد و  ناویان 
تۆمار کردین. کاتەکە نزیکی ئێوارە بوو. پرسیم 

‘بۆ کوێمان دەبەن؟’. ووتیان ‘دەتانبەینە تکریت، لە 
تکریت لێکۆڵینەوەتان لەگەڵ دەکەین و      

    ئازادتان دەکەین’. دواتر دووبارە سواری ناو 
بارهەڵگرەکە کراین’’. 

کاتێک بۆ بارهەڵگرەکە بردران هەستیان کردبوو 
کە ئیتر دەکوژرێن و ووتی “تێگەیشتین کە لەوێ 

تەرمی شەهیدەکان لە گۆرستانی تورکمانی 
ئاڵتون کۆپری بەخاک سپێردرا و ئااڵی 

تورکمان ئێلی لەسەر تاشەبەردی گۆڕەکان 
کێشرا. لە ئاڵتون کۆپری مۆنۆمێنتێک 

دروستکرا بۆ ئەو کەسانەی کە لە ڕووداوی 
ئاڵتون کۆپری شەهیدکرابوون. ناوی ٨٣ 

شەهیدی تورکمان کە ناسنامەیان دیاربوو لە 
مۆنۆمێنتەکە نووسراوە. 

ئاڵتون کۆپری سەر بە پارێزگای كەركوكه و 
دەکەوێتە ناوەڕاستی ڕێگای سەرەکی نێوان 

هەولێر و کەرکوک.

ئەسین مەدحەت عیزەت کۆپرولو، کە 
سێ برای لەم ڕووداوەدا شەهید بوون، 

دەربارەی ڕووداوەکە ووتی “ئەو 
رۆژە بۆردومانێکی چڕ هەبوو. ئێمەش 

لە ژێرزەمینی دراوسێکەمان خۆمان 
حەشاردابوو. لە دەوروبەری کاتژمێر شەش 
سەربازانێک هاتن. هەمووکەس ناسنامەکەی 

لەالبوو. براگەورەکەم سەربازبوو، بۆ 
بردنی بەڵگەنامەی سەربازی هاتبوو، دوو 

لە براکانم هاتن کە یەکیان لە کۆلێژی 
ئەندازیاری و ئەوی تریان لە کۆلێژی 

پزیشکی بوو”.

کۆپرولو ووتی، “دایکم و خێزانی 
دراوسێکەمان لە ژێرزەمینەکە دەرچوون 
و لەگەڵ سەربازەکان دووان. سەربازەکە 
پێیانی ووت، تەنها ئێوە لێرەن؟ ئەوانیش 

ووتیان ‘نەخێر لە ژێرزەمینیش چەند کەسێک 
هەیە’. پاشان هەموو پیاوەکانیان برد و 

ووتیان پێنج خولەک لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ 
دەکەین”.

   خەڵکی مردووەکانی بە 
جلوبەرگیانەوە 

دەناسییەوە 

ئەسین ئاماژەی بەوەدا، ٢٣ ڕۆژ دوای 
دەستبەسەر کردنی تورکمانان لەالیەن 

سەربازانەوە، سەرەداوێکیان دەست کەوت و 
ووتیشی “شوێنی کەسوکارانمان دۆزییەوە. 
هەموویان لە شارۆچکەی دوبز کوژرابوون. 

خەڵک کەسوکاری بە جلوبەرگەکانیانەوە 
دەناسییەوە، مردووکانیان هێنایە ئاڵتون 
کۆپری و هەرلەوێ بە خاکیان سپاردن”.

کۆپرولو کە برایەکی لە جەنگی عێراق و 
ئێران شەهید بووە بەم جۆرە بەردەوامی بە 

قسەکانیدا:

“سوپا سێ برای منیان برد. لە هەر ماڵێکی 
گەڕەکەکەی ئێمە دوو 
سێ پیاویان دەبرد و 
ئەوانەی دەستبەسەر 

دەکران تەنها تورکمان 
بوون. عەرەب و کوردیش 
هەبوون لە ماڵەکان بەاڵم 

ئەوانیان ئازاد دەکرد. 
وێڕای ئەوەی ئێمەی 
تورکمان نەتەوەیەکی 

ئاشتیخوازین، ئەوان ئەو 
کارەیان بەرامبەر ئێمە 
کرد. سەدام دەیووت 

‘تورکمان ئاشتیخوازە 
بەاڵم من تورکمانم خۆش 
ناوێ’. هەموو ساڵێک کە 
دەگەینە مانگی ئادار وا 
هەست دەکەین کە ئەو 

ڕووداوە تازە ڕوویداوە. 
نەک تەنها براکانم، 

تورکمان یەکێکە لەو نەتەوانەی لە سەردەمی 
ڕژێمی ڕووخاوی سەدام حوسێن زۆرترین 

شەهیدی داوە.

لە کۆمەڵکوژی ئاڵتون کۆپری کە مێژووەکی 
نزیک لە ئێستا ئەنجامدرابوو، زیاتر لە ١٠٠ 
تورکمان شەهید کرا. لە ڕۆژێکی ڕەمەزان 
کۆمەڵێک تورکمان بەزمانی بەڕۆژووەوە 
لەالیەن سەربازانی ڕژێمی بەعس شەهید 

کران.

عێراق لە ژێر دەسەاڵتی سەدام حوسێن 
لە بەرواری ٢ی مانگی ئابی ١٩٩٠ کوێتی 

داگیر کرد. وێڕای بانگەشە نێودەوڵەتییەکان 
ڕژێمی بەعس بەردەوام بوو لە داگیرکاری 
لەکوێت. بەبڕیارێکی ئەنجومەنی ئاسایشی 
نەتەوە یەکگرتووەکانیش، لەشەوی ١٦ی 

کانوونی دووەمی ١٩٩١ هێزەکانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان هاتە ناو خاکی عێراق.

هێزی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ماوەی 
نزیکەی مانگێک تەواوی هێزی بەرگری 

سوپای عێراقی لەکارخست. لە بەرواری ٢٨ 
شوباتی ١٩٩١ ئاگربەست ڕاگەیەندرا. لە 

دوای ئەو بڕیارە عێراق تەواوی یەکەکانی 
خۆی کە لە کوێت مابووەوە کشاندەوە 

ناوخۆی عێراق. لەو ماوەیەدا لە باکوورەوە 
کوردەکان و لە باشوورەوە شیعەکان 

دەستییان بە ڕاپەڕین کرد.
 

   
      لە ٢٦ی ئاداری ١٩٩١ 

یەکەکانی سەر بە سوپای عێراق 
کەرکوکیان تۆپبارانکردن کرد

لە بەرواری ١٨ ئاداری ١٩٩١کوردەکان لە 
باکوورەوە هاتنە ناو کەرکوک و ڕاپەڕین 
دەستی پێکرد. لەگەڵ ئەوە ئەو هێزەی کە 

بۆ سەرکوتکردنی ڕاپەڕینەکە لە بەغدادەوە 
بەرەو کەرکوک بەڕێکەوتبوو، لە بەرواری 

٢٦ی ئاداری ١٩٩١ دەستی بە تۆپبارانکردنی 
ناو کەرکوک کرد.

       زیاتر لە ١٠٠ تورکمان 
لەالیەن سەربازانی رژێمەوە بە 

زەبری هێز دەستبەسەرکران

بەهۆی چۆڵکردنی شارەکە لەالیەن خەڵکەوە 
سوپای عێراق بەبێ بوونی هیچ بەربەستێک 

هاتە ناو کەرکوک. دوای تێپەڕبوونیان 
لە کەرکوک سوپای عێراق بەرەو هەولێر 

بەڕێکەوت و ئاڵتون کۆپریان کۆنتڕۆڵ کرد. 
بە تۆمەتی بەشداری کردنیان لە ڕاپەڕین، له 
٢٨ی ئادار ١٩٩١ بەبێ ڕەچاو کردنی تەمەن 
زیاتر لە ١٠٠ گەنج و پیر لەالیەن سەربازانی 

سوپای ڕژێمی بەعس دەست بەسەر کران.

کەسوکاری دەستگیرکراوەکان بۆ وەرگرتنی 
هەواڵی کەسەکانیان شەو و ڕۆژ بەدواییان 

دا دەگەڕان. 

دوای چەندین ڕۆژ کەسوکاری دەستبەسەر 
کراوەکان کەسەکانی خۆیان بە شەهید 
کراوی دۆزییەوە، بەاڵم بەجۆرێک کە 

نەیاندەتوانی بیانناسنەوە. مردووەکان بە 
ناسنامەکانی نێو جلوبەرگیان لێکجیا کرانەوە.

      ٨٣ کەس کە ناسنامەیان 
دیاربوو ناویان لە مۆنۆمێنتی 

شەهیدان تۆمار کراوە



3ئاژانسی میدیایی توركمان پێنجشەممە ٢٩ ئادار ٢٠١٨

 بارزان لوقمان
فۆتۆ: چۆبان تیمور

 بارزان لوقمان
فۆتۆ: چۆبان تیمور

“ ““

“

“

؟
؟

؟
 بۆ یەکەمین جار پێکهێنانی هێزێکی تورکمانی

لە ئاڵتون کۆپرو

ئەنوەر ئیسماعیل حەسەن لە کاتی 
ڕووداوەکەدا تەمەنی ٣٠ ساڵ
 بووە و باس لە ژمارەی ئەو 

کەسانە دەکات کە بۆ ئەو 
شوێنە بردراون. لە کۆتایی 

قسەکانیدا ووتی “بە بۆچوونی 
من ٧٥ کەس کوژرابوون. دوای 
گەڕانەوە و ناشتنی مردووەکان، 
نەمتوانی لێرە بمێنمەوە و چووم 

بۆ تورکیا. دوای دوو ساڵ 
گەڕامەوە ئاڵتون کۆپری. لە کاتی 
ڕووداوەکەدا ئەندامی پارتەکانی 

تر لەوێ بوون. ئەوان دەیانتوانی 
ببنە کەفیلمان و رزگارمان بکەن 
بەاڵم هەرکەسە و گیانی خۆی 

رزگار کرد، ئامانج تورکمان 
بوو”.

الی. شوانەکە لە حاڵی پرسیم، منیش 
ڕووداوەکەم بۆ گێڕایەوە. ئەویش بەپەلە 

مەڕەکانی جێهێشت و بەیەکەوە بەرەو 
دوبز بەڕێکەوتین. بەشڵەژاویەوە لە 

دەرگای ماڵیکمان دا و ڕووداوەکەمان بۆ 
باسکردن. دانیشتووانی ماڵەکە چلکە دارێک 

و عەالگەیەکیان پێدام و ووتیان ‘ئەوانە 
بەدەستەوە بگرە با وابزانن بۆ ڕاوەماسی 

هاتوویت.’. چونکە ئەو کات لە دوبز 
ئاهەنگێک هەبوو و دۆخەکە زۆر مەترسیدار 

بوو”.

   هەرکەسە و بەدوای رزگار 
کردنی گیانی خۆی بوو، 
ئامانجیشیان تورکمان بوو

گوڵەبارانمان دەکەن. دەستمان بە تەکبیرەی 
‘الله اکبر’ کرد. سەربازەکان پرسیان ‘هیچ 

پارەت پێیە؟’، ئینجا پارەیان لێسەندم و 
لەسەریان دام. هەرلەو شوێنە لەخۆچووم و 

پاشان نەمزانی چی ڕوویدا”.

حەسەن باسی لەوەش کرد، کە بەهۆش 
خۆی هاتۆتەوە دوو تەرمی لەسەر بووە، لە 

درێژەی قسەکانیدا ووتی:

“کە چاوم کردەوە بینیم کە تەرمی دوو 
کەسی خەڵکی ئاڵتون کۆپری لەسەرم 
کەوتوون. یەکیان ئەرشەد خورشید و 

ئەوەی تریان سەردار رەحمان بوو. کە 
بەهۆش خۆم هاتمەوە لەو شوێنە دوور 
کەوتمەوە. لەسەر ڕێگا شوانێکم بینی کە 

مەڕەکانی بۆ لەوەڕ هێنابوو و چوومە 

هەڵوێستی خەڵکی ئاڵتوون کۆپری 
بەرامبەر بە دروستبوونی هێزەکە 

چی بوو 

خەڵکی بە دروستبوونی ئەم هێزە زۆر 
دڵخۆشبوون. چونکە خەڵکی پێویستی بە 

هێزێک هەیە بۆ پاراستنی تا بە ئاسوودەیی 
بژیت. ئێمە لێرەدا رێگە بە هیچ جۆرە 

پێشێلکارییەک نادەین. ئێمە هەموو کاتێک 
لەگەڵ گەلین. هەرگیز ڕێگەنادەین هیچ 

کەسێک دەستدرێژی بکاتە سەر گەلێک. 
خەڵکی ئەم شوێنە پێویستی بە ژیانێکی ئارام 

هەیە بۆیە هەموو کات لە خزمەتی هەموو 
الیەکین. 

هێزێکی هاوبەشی پۆلیسی فیدراڵی 
و حەشدی شەعبی لێرە هەیە بۆ 

بەرقەرارکردنی ئەمن و ئاسایش و بەبرایانە 
کاردەکەین. 

       هیچ کاتێک تورکمان لە یەکە 
ئەمنییەکاندا بوونی نەبووە

پێشتر دۆخی ئاڵتوون کۆپری 
چۆن بوو؟ ئەمن و ئاسایش چۆن 

دەستەبەر دەکرا 

پێش دروستبوونی ئەم هێزە ئێمە هیچ 
هێزێکمان نەبوو. لەو سەردەمە تەنها 

دوو حیزبی کوردی هەبوون. هەر لە دێر 
زەمانەوە کورد و تورکمان بە برایانە ژیاون. 

بەاڵم چەند جیاوازییەک هەبوو بۆ نموونە 
ئێمە خاوەنی هێچ هێزێک نەبووین. تەنها 

پۆلیسی حکومەت و هێزە کوردییەکان 
هەبوون. لە ئێستادا جگە لە ئێمە، هێزێکی 

دیکەی تورکمان هەیە و ئێمەش وەکو حەشد 
لە خزمەتی ئەم گەلەین. لەماوەی ١٥ ساڵدا 

تورکمان هیچ کات لە یەکەی ئەمنی شارەکە 
بوونی نەبوو، پێشووتر هێزێکی ئەمنی هەبوو 
کە لەالیەن دوو حیزبی کوردی دامەزاربوو. 
هیواخوازین بەشێوەیەکی بەردەوام بمێنین 

بە خزمەتکردنی گەلەکەمان سەرەتا و دواتر 
گەالنی تر کار بکەین. 

    
     ئێمە نەهاتووین بۆ فەرزکردنی 
هێز و پەیرەونەکردنی دادپەروەری 

ئێمە نەهاتووین بۆ فەرزکردنی هێز 
و پەیرەونەکردنی دادپەروەری، بە 

پێچەوانەوە بۆ نەهێشتنی نادادپەروەری و 
پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و جوانکردنی 

ئەم خاکە لێرەین. با ستەمدید بین بەاڵم 
هەرگیز ستەمکار نەبین، ئەمە ئامانجی 

ئێمەیە. رێگە بەکەس نادەین دەستدرێژی 
لەسەر ئەم خاکە بکات. سوپاس بۆ خودا 

الوانمان بۆ خزمەتکردنی ئەم گەلە وەستاون. 
ئەم هێزە لێرە دامەزراوە و پێوستی بە 

پاڵپشی زیاتر هەیە. ئێرە سەربازگەیە و بۆ 
بەردەوامبوونی پێویستی بە پشتگیری گەل 

هەیە.
 

    هەرگیز ڕێگە بە هیچ کەسێک 
نادەین دەستدرێژی بکاتە سەر هیچ 

گەلێک

    
    بۆ پاراستنی خاک و ژیانێکی 
برایانە هەڵساین بە کۆکردنەوەی 

گەنجانی تورکمان و بۆ ئەم 
مەبەستە هێزێکمان پێکهێنا

بۆ یەکەمین جار هێزێکی تورکمانی 
لە ئاڵتوون کۆپری پێکهێنرا، 
دەتوانیت باس لە چۆنییەتی 

دروستبوونی ئەو هیزە بکەیت 

ئاڵتوون کۆپری شارێکی تورکمانییە. 
مێژووەکەی دیارە. بۆ پاراستنی خاک 

دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر بڕیارماندا ئێمەش 
هێزێکمان هەبێت. لە نێو حەشدی شەعبی 

هێزی تورکمانی هەیە، بەدواداچوونمان کرد 
و ئەوانیش هاوکاریان کردین. ئێمەش بۆ 

پاراستنی خاک و ژیانێکی برایانە هەڵساین 
بە کۆکردنەوەی الوانی تورکمان و هێزێکمان 

پێکهێنا. هێزەکە لە ١ی مارس دامەزرا. 
بۆ لەناوبردنی زۆرداری و پێکەوەژیانی 

برایانەی کورد، عەرەب، مەسیحی و تورکمان 
بەو کارە هەڵساین. 

دوابەدوای پێکدادانەکانی نێوان هێزە 
عێراقییەکان و پێشمەرگە، توركمان له 
شارۆچکەی ئاڵتوون کۆپری ئاسایشی 

خۆیان دەپارێزن. 

سەرجەم ئەندامانی ئۆفیسی ئاڵتوون کۆپری 
سەر بە فەرماندەیی بەرەی باکووری 
حەشدی تورکمانی لە الوانی تورکمان 
پێکهاتووە، لەگەڵ هێزەکانی تر ئەمن و 

ئاسایشی خەڵکی ناوچەکە بەرقەرار دەکەن.

قەنبەر کۆپرولو بەرپرسی ئۆفیسی ئاڵتوون 
کۆپری سەر بە فەرماندەیی بەرەی باکووری 

حەشدی تورکمانی کە لە ١ی مارس 
دامەزراوە سەبارەت بە دۆخی ناوچەکە 

رایگەیاند “دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر بۆ پاراستنی 
ئەم خاکە بڕیارماندا کە ئێمەش هێزێکمان 

هەبێت”.

هاوکات قەنبەر کۆپرولو ئاماژە بە چۆنییەتی 
پێکهێنانی هێزەکە لە ئاڵتوون کۆپری دەکات 

و دەڵێت “لە نێو حەشدی شەعبی هێزی 
تورکمانی هەیە، بەدواداچوونمان بۆ ئەوێ 

کرد. ئەوانیش هاوکارییان کردین. ئێمەش بۆ 
پاراستنی خاک و ژیانێکی برایانە هەڵساین 

بە کۆکردنەوەی الوانی تورکمان و هێزێکمان 
پێکهێنا.خەڵکی بە دروستبوونی هێزەکە 

زۆر دڵخۆشبوون. چونکە هەموو کەسێک 
دەیەوێت هێزێک هەبێت و پارێزگاری لێبکات 

تا خێزانەکەی بە ئارامی بژیت. ئێمە لێرە 
رێگە بە هیچ جۆرە پێشێلکارییەک نادەین”.

ئەو بەرپرسەی ئۆفیسی ئاڵتوون کۆپری 
ئاماژە بە ماوەکانی پێشووتری پێش پێکهاتنی 
هێزەکە دەکات و دەڵێت “لەماوەی ١٥ ساڵدا 
تورکمان هیچ کات لە یەکەی ئەمنی شارەکە 

نەبوو، پێشووتر هێزێکی ئەمنی هەبوو کە 
لەالیەن دوو حیزبی کوردیەوە دامەزاربوو”.

 
دەربارەی هیزی تورکمانی لە ئاڵتوون 

کۆپری بەرپرسی ئۆفیسی ئاڵتوون کۆپری 
سەر بە فەرماندەیی بەرەی باکووری 

حەشدی تورکمانی، قەنبەر کۆپرولو بۆ 
هەفتەنامەی تەبا دوا.
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 هەواڵ & فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

 گەنج و هۆکاری کۆچ کردنی

بڕوا عومەر

بەدرێژایی مێژوو مرۆڤەکان هیچ کات 
بەویستی خۆیان وبەبێ هۆکار دووچاری 

وواڵت جێهێشتن نەبوونەتەوە، بەڵکو چەند 
هۆکارێکی نەرێنی بوونەتە پاڵنەر  بۆ کۆچی 

نابەدڵی مرۆڤەکان کەلە زێدی باب و باپیرانی 
خۆیان. کۆچ کردنی گەنجان لە خاکێک 
کە تیایدا لە دایکبوونە و گەورەبوونە و 
پەروەردەبوونە، خەمگین و ئازاربەخشە.

ووتەیەکی پێشینان هەیە دەڵێ هەر شوێنێک 
ئارامی و دادپەوەری تێدا بەرقەرار بوو ئەوا 
ئەو شوێنە لە هەموو ڕوویەکەوە بە پیت و 

بەرەکەت دەبێت. 
و بەمانا زانستییکەی جەنگ و ناسەقامگیری 

سیاسی دەبێتە هۆی داڕووخانی ئابووری 
و دەرکەوتنی هەژاری و نەخوێندەواری و 

دواکەوتنی کۆمەڵگا.
لە ماوەی سەدەی ڕابردووی لە وواڵتی 

عێراق، گۆڕانکارییە سیاسیەکان و جەنگە یەک 
لەدوا یەکەکان بوونەتە هۆی ناسەقامگیری لە 
ناوچەکە، دەرئەنجام هاوواڵتیانی دووچاری 

مالوێرانی و کۆچکردن کردووە.
بێگومان کوردستانیش بێ بەش نەبووە لەو 

مەینەتیە، لەدوای نەوەدەکانەوە چەندین 
جار بەهۆکارگەلی جیاواز هاونیشتیمانیانی 

دووچاری کۆچکردن کردووەتەوە.
ناوەڕۆکی بابەتەکە کۆچکردنی گەنجە کە بە 
مەترسی گەورە دادەندرێت لەسەر پێکهاتەی 

وواڵت، چونکە گەنج بە سەرچاوەی هیز 
و تونا و داهێنان دادەندریت، ئەگەر توشی 

بێئومیدی و داڕووخانی دەروونی ببێتەوە، ئەوا 
کێشە و گرفتی نەخوازراوی لێدەکەویتەوە.
لە وواڵتانی پێشکەوتوو و بەتایبەتیش لە 

ڕۆژئاوا دەبینین گرنگیەکی تایبەت بە چینی 
گەنجان دەدرێت. لە هەموو بوارەکان پردی 

متمانە لەنێوان دەسەاڵت و هاوواڵتیان 
هەیە، بەپێچەوانەوە لە وواڵتانی ڕۆژهەاڵت 
ئەو متمانەو گرنگیە بەدی ناکرێ، ئەوەش 

بەهۆی سیستەمی فەرمانڕەوایی خۆسەپێنی 
دەسەاڵتداران کە وایکردووە لەبری متمانە 

هەمیشە ترس و بێ باوەڕی لە نێوان 
دەسەاڵت و هاوواڵتی دروستبێت.

لەماوەی ئەو چەند ساڵەی ڕابردوو و 
گوێبیستی چەندین چیرۆکی ناخ هەژینی 

تراژیدی بووین کە لەالی گوێگر و خوێنەر 
تەنها ڕووداوێکە لەوانەیە وەکو چیرۆک وایە 
و ئەو هەستەی پێ نەکات، بەاڵم بۆ کەسی 

کۆچبەر و پەنابەر ڕووداوێکی واقعی و 
تراژیدی لەبیرنەکراوە ئەگەر بە ساغی بمێنێت.
هەوڵ و ڕێگاکانی کۆچکرن زیاتر لە ئاسیا و 

وواڵتانی ڕۆژهەاڵت و باڵقانەوە سەرهەڵدەدات 
بەرەو ناوچە ئارامەکانی ئەوروپا و تایبەتی 
سنووری نێوان هەریەکە لە تورکیا و یۆنان 
کە دەریای ئیجەیە.ئەم دەریایە ئەژدیهایەکی 

برسیە بووەتە کابوس و نەهامەتی و قوتدانی 
هەزارەها گەنجی دڵشکاو و خێر لەخۆ نەدیو 

کە هەموو ئومێدێکی تەنها پەڕینەوە و دەرباز 
بوونی بووە لە نەهامەتیەکان بۆ گەیشتن بەو 

خەونە گەورەیەی کە ئەوروپایە جا بەهەر 
بەهایەک بێت.

نامەوێ زۆر لەسەر زەحمەتی و 
کارەساتەکانی پەڕینەوە لە دەریا بنووسم و 

باسی قوناغی دوای پەڕینەوە بۆ کەناراوە 
ئارامەکەی ئەوروپا دەکەم، بێگومان بەهۆی 
لێشاوی کۆچکردن و هاتنی پەنابەریکی بێ 

شومار، پرسەکە بووەتە باسی سەرەکی 
ڕاگەیاندنەکانی وواڵتانی یەکێتی ئەوروپا 

و جار جاریش لە پەرلەمان چەند پارتێکی 
ئەو وواڵتانە دەنگ کۆدەکەنەوە لە دژی 

وەرگرتنی پەنابەر و دەرکردنی ئەوانەشی کە 
لیێ دەژین. یاخود دەرچوونی چەند یاسایەک 

بۆ سنووردارکردن و وەرگرتنی پەنابەری 
وواڵتان. 

لێرەدا دەمەوێ باسی ئەو گۆڕانکاری و 
بەسەهاتانە بکەم کە بەسەر مرۆڤەکان دێن 

لەکاتی مانەوەیان لە وواڵتانی ئەوروپا، 
لەبەر جیاوازی کەلتوور و زمان و دین و 

شێوازی ژیان پەنابەر تووشی گۆڕانکاریەکی 
گەورە دەبێت کە جاری وا هەیە بەرگەی 

ناگرێ و دەبێتە هۆی کاردانەوەی خراپ و 
توندوتیژی لێ دەکەوێتەوە .

بەهۆی ئەو ئازادی و مافە زۆرەی کە 
تایبەت بە منداڵ و ئافرەت دەدرێت 
جاری وا هەیە بەهۆی تێنەگەیشتن 

وخراب بەکارهێنانی ئەو مافانە کارەساتی 
دڵتەزێن و جیابوونەوەی هاوسەرەکان و 

وەرگرتنەوەی مناڵ و داڵدەدانی کچانی 
هەرزەکار لەالیەن دەوڵەت و سزادانی مێرد 

یا باوک و لێ دوورخستنەوە لە جەرگی 
خۆی کە منداڵەکەیەتی کە ئەمەش بۆ 

پیاوانی ڕۆژهەاڵتی هێلی سوورە و قبووڵ 
نەکراوە. بۆیە زۆر چیرۆکی دڵتەزێنمان 

گوێ لێدەبێت وەک جیابوونەوەی خێزان و 
لێکترازان و تێکچوونی شیرازەی،  بەهۆی 

ئەو ڕووداوە نەخوازراو و دڵتەزێنانە 
هاوواڵتیانی ئەوروپی شێوازی مامەڵە و 

هاوکاری کردنیان گۆڕاوە و لەچاو سااڵنی 
پێش کە ئێستا زیاتر کار لەسەر سزادان و 
سنووردارکردنی مافەکانی پەنابەر دەکەن 

بە یاسا کە جاری وا هەیە مرۆڤ بە ئاشکرا 
هەست بە هێرشە دەروونیەکان دەکات کە 

چۆن کار لەسەر دەروونی پەنابەر دەکەن بۆ 
ئەوەی بەبێ هیچ زۆرییەک خۆی پەشیمان 

بێتەوە و بگەرێتەوە وواڵتی خۆی.
نموونە هەموو پەنابەریک بەسەری هاتووە 
بۆ هەر مامەڵەیەکی فەرمی دەوڵەت بچێت، 
دوای تەواو بوونی کارەکەی پێش چوونە 
دەرەوە و  زۆریش بە ڕێزەوە فورمێکی 
پێ دەدەن کە تییایدا باسی ئاسانکاری و 
هاوکاری ماددی دەکا بۆ ئەو کەسانەی 

دەچنەوە وواڵتی خۆیان کە بەمەش 
جەنگێکی دەروونی بەردەوام دەژیت لەگەڵی 

هۆکارە بۆ ئەوەی پەنابەر خۆی بە بێگانە 
بزانیت و نەخوازراو کاردانەوەو کاری توند 

و تیژیش ئەنجام بدات چونکە هەست و 
توڕەیی وکەڕامەتی مرۆڤ سنوری هەیە .
هۆکارە سەرەکیەکانی کۆچکردن ئەمانەن؛ 

“جەنگ و ناسەقامگیری سیاسی، هەموومان 
شایەتحاڵی ئەو نەهامەتیانەن کە بەهۆی 

نائارامی و جەنگ رووبەروومان بوونەتەوە 
و بەکارهێنانی گەنج وەکو سوتەمەنی 
لەنێوان الیەنە ساسیەکان و پەراگەندە 

بوونی گەنجەکان و ئارەزووی کۆچکردنیان 
بووین 

“نەبوونی ئازادی ڕادەربرین و پێشێلکاری 
مافی مرۆڤ، ئەوەش یەکێکە لە هۆکارە 
گرنگ و هەستەوەرەکان کە وا لە گەنج 

دەکات وواڵتی خۆی جێبهێلێ بەرەو 
ناوچەیەکی ئارام و بەرقەراری ئازادی 

ڕادەربرین تێیدا کۆچ بکات. 
“نادادپەروەری و گەندەڵی دەسەاڵت، یەکێکە 

لە هۆکارە کاریگەرو ڕێخۆشکەریەکان, 
مەبەست لە نا دادپەروەری ئەوەیە کە 

هەمیشە دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان ناتوانن 
هەموو چینەکانی کۆمەڵگە ڕازی بکەن 

بە تایبەت گەنجان.  بۆیە هەمیشە تەنها 
بەشێکی کەمی سوودمەند دەبن لە خێرو 

ئیمتیازاتەکان و دەبنە دارەدەستی دەسەاڵت 
و بەهەموو بڕیار و بەشێک ڕازی دەبن. 

بێ گومان ئەوانە وەک کۆمەڵە مشەخۆرێک 
دەژین سوودیان تەنها بو کەسی خۆیان 
و پیاهەڵدانی دەسەاڵتە گەندەڵەکەیان و 
جوانکردنی و ڕێگرن لە گەنجی خاوەن 
باوەڕ و  داهێنان و ئیڕادە ودەبنە هۆی 

دەربەدەربوونی چینە زۆر و بە سوودەکە 
کۆمەڵگا کە گەنجە.

چەند هۆکارێکی ئەرێنیش هەن کە خەڵکی 
ئارەزوو کۆچ یاخود سەفەرکردنی بۆ دەکات 

ئەوانیش;
“گەران بەدوای زانست و لێکۆڵینەوە 

و بەخششی خوێندن و بە دەستهێنانی 
خەون و داهێنان لە بوارەکانی جیاکانی 

زانست، ئەمانە ئەو هۆکارانەن کە دەبێت 
دەسەاڵتەکان کاری بۆ بکەن و گەنجی 

پێ ئاشت بکاتەوە بە بەژداری کردنی لە  
ئاوەدانکردنەوەو بەرەو پێشبردنی وواڵت و 

هەست کردن بە بەرپرسیاریەتی بەرامبەر بە 
وواڵتەکەی.

لە دێرزەمانەوە ووتراووە کە دەوڵەت وەکو 
باوکە وایە دەبێت دادپەوەر و بەویژدان بێت 

لەگەڵ ڕۆڵەکانی...

هاوردە دەکرێن شەش مانگ بۆ ساڵێک 
بەرگەدەگرن”. 

مستەفا ئاسنگەر ئاشکرای دەکات کە 
هاوردەکردنی سەوزە و میوەش بووەتە 

هۆی ئەوەی کە جوتیاران کێلگەکانی خۆیان 
تێکدەدەن و روو لە پیشەی تر دەکەن و 

ووتیشی “ئەم جۆرە حاڵەتانە بە رێژەیەکی 
زۆر کاریگەریی لەسەر پیشەی ئاسنگەری 

هەیە. لەالیەکی تر ناسەقامگیری باری ئەمنی 
شارەکە بووەتە هۆی پەنگبوونی بازاڕ. 

باوبوونی مەکینەکان زیانێکی زۆر بە پیشەی 
کوتانی ئاسنی گەرم گەیاندووە. هەندێک لە 
وەستاکانی پیشەکە کە سااڵنێکی زۆر ئەم 

پیشەیەیان ئەنجامداوە، بەردەوامبوونە بەاڵم 
زۆربەیان وازیان لە ئاسنگەری هێناوە. تەنها 
چوار کەس ماوین کە پیشەی ئاسنگەری لە 

بازاری ئاسنگەریی ناوەندی شاری کەرکوک 
دەکەین. کارە دەستییەکان کە پێویستییان 

بە رەنج و ئەمەک هەیە لەم رۆژگارەدا 
لەناودەچن. کاربەدەستانیش هیچ هەوڵێکیان بۆ 

دووبارە چااڵککردنی نەریتەکە نەداوە”. 

گەلی تورکمانی، گەلێکی بەناوبانگە لە کاری 
دەستکردی و پیشەکانی وەک؛ دارتاشی، 

گۆزەچی، زێرنگری، بەرگدروویی و چەندین 
پیشەی تر و بە دەست رەنگینی لە پیشەکان 
ناسراوە. بەتایبەتیش پیشەی ئاسنگەری کە 

لەکۆنەوە خاوەن پیرۆزیەکە لەناو گەلی تورک. 

لە چاوپێکەوتنێک لەگەڵ مستەفا دامرچی،کە 
ئاسنگەرێکی بەناوبانگ و کارامەی شاری 

کەرکوکە و تا ئێستا خەریکی ئاسنگەرێتیە، 
سەبارەت بە پیشەی ئاسنگەری چەند 

زانییاریەکی بۆ خستینەڕوو. 

دامرچی تەمەن ٧٨ ساڵ، لە هەشت ساڵیەوە 
دەستی بە کاری ئاسنگەری کردووە و ٧٠ 
ساڵە ئاسنگەرە. هاوکات دوکانەکەی ئەو 

شایەتحاڵی سەردەمی سااڵنی ١٩٠٠کان بووە 
و دەشڵێت ئەو کەسانەی پێش ساڵی ٢٠٠٣ 

ئاسنگەربوونە بەڕێژەیەکی بەرچاو ژمارەیان 
زۆرتر بووە. 

مستەفا دامرچی ناسراو بە وەستا مستەفا 
تیشك دەخاتە سەر ئەوەی کە گۆڕانکاری 

لە سێکتەر کاریگەرییەکی زۆری لەسەر 
پیشەکاران هەبووە و زیاتر دەڵێت “ئەو 

کەلوپەالنەی کە لە شاری کەرکوک
 بەرهەم دەهێنران، لە شارەکانی بەغداد 

و موسڵ و شارەکانی باشوور 
داخوازی زۆری هەبوو. بەاڵم لەگەڵ 

گەشەسەندنی پیشەسازی، پیشەی 
ئاسنگەری بەرەو دواوە هەنگاوی ناوە.
 ئامێرە تەکنۆلۆجیەکان کە بەماوەیەکی 
کەم کارێکی زۆر ئەنجام دەدەن، بوون

 بە شوێنگرەوەی پاچ و گەورەچەکوش و 
داس و خاکەناز. هاوردە

کردنی تراکتۆر گەورەترین زیانی بە
 پیشەی ئاسنگەری لە شاری 

کەرکوک گەیاندووە. ئەو
 کارانەی کە بە داس و 

خاکەناز ئەنجام 
دەدران، ئێستا 

بەماوەیەکی کەم بە 
تراکتۆرەکان ئەنجام

 دەدرێن”.  

ئاسنگەرە کارامەکەی
 کەرکوک دەشڵێت “لە

 دوای ساڵی ٢٠٠٣
 هاوردەکردنی 

بێسنوور و
 کرانەوەی دەرگا

 بازرگانییەکان بووە
 هۆی کەمبوونەوەی
 ژمارەی ئاسنگەران.

 لە ئێستادا 
کەلوپەلەکانی 
بیناسازی و 

جوتیاری لە واڵتانی
 چین، سوریا، تورکیا و
 واڵتانی دیکە هاوردە 

دەکرێت لە کاتێکدا
 پێشووتر ئێمە 
کەلوپەلەکانمان 
دروستدەکرد”. 

ناوبراو ئاماژە بەوە دەدات
 کە بەرهەمی هەرزان و

 کوالیتی نزم زۆر بووە و 
دەشڵێت “ئەو کەلوپەالنەی کە ئێمە 
درووستمان دەکرد بەرگەیی زۆری 

هەبوو. بۆ نموونە؛ چەکوشێکی 
گەورە تەمەنی ٥ ساڵە، بەاڵم ئەو 

چەکوشانەی کە لە واڵتی چین 

 ئاسنگەرە دەست ڕەنگینەکەی
کەرکوک

٧٨ ساڵ تەمەنیەتی و ٧٠ ساڵە خەریکی ئەم پیشەیەیە
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هەواڵ: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ

 ئەنقەرە بۆ ئێمە چی بێت هەولێر و کەرکوک و
بەغدادیش هەر ئەوەن

جیاکردینەوە و سنووریان کێشاین، بەاڵم 
هیچ سنوورێک لە نێوان دڵەکانماندا نییە. بۆ 
ئێمە ئەنقەرە چی بێت، هەولێر و کەرکوک و 

بەغداد هەر ئەوەن. 

“تورکیا کاریگەری لەسەر هەموو 
هەنگاوێک هەیە کە لە ناوچەکانی 

تورکمان دەنرێن” 

ناوی تورکمان لە گۆشەی سەرەوەی 
وواڵتی تورک و کتێبی سێوی سوور )قزڵ 

ئەلما( نووسراوە. لە کاتی هەبوونی هەر 
کێشەیەک ئەنقەرە لەگەڵ تورکمانە. تا 

ڕۆژی دواییش بەردەوام دەبێت. سیاسەتی 
ناوچەیی ئەنقەرە، کلیلی یەکپارچەیی خاکی 
وواڵتانە. تورکیا کاریگەری لەسەر هەموو 
هەنگاوێک هەیە کە لە ناوچەکانی تورکمان 

دەنرێن، ئەو هەڵوێستە بۆ پاراستنی مافەکانی 
تورکمانە. ئەو پرسە لە سەرووی هەموو 

هاوکێشەکانەوەیە.

“لەمەودوا تورکیایەکی چااڵکتر لە 
ناوچەیەكەدا دەبینرێت”

یەکگرتوویی ئەو تورکمانانەی کە لە 
ناوچەکەدا دەژین، دەبێتە هۆی بەهێزبوونی 

خودی خۆیان و بەغداد هاوکات بەهێز 
بوونی ئەنقەرە لە ناوچەکە. پارەمەتری نوێی 

سیاسەتی دەرەوەی ئەنقەرە، ستراتیژی 
مەرکەزییەتە. لەمەودوا تورکیایەکی چااڵکتر 

لەم ناوچەیەدا دەبیندرێت. 

“چاومان لە خاکی کەس نییە”

باس لەوە دەکرا کە تورکیا ناتوانێت 
بچێتە سوریا و ناتوانێت بچێتە 
عەفرین، بەاڵم تورکیا چووە ناو 

عەفرینەوە. هەنگاوی دوای ئەوە چی 
دەبێت؟

ئێستا هەموو جیهان دەبینێت کە تورکیا 
بە ئیڕادەی خۆی توانای لەناو بردنی 

هەموو ئەو چااڵکییە تیرۆرستیانەی هەیە 
کە ڕووبەڕووی دەبێتەوە. لەمەودوا هیچ 

کەسێک ناتوانێت خۆی بەسەر تورکیادا زاڵ 
بکات. تورکیا  ئەوەی پێویست بێت لە کاتی 
خۆیدا بە زیادەوە ئەنجامی دەدات. چاومان 

لەخاکی کەس نییە بەاڵم هەر کەسێک 
چاوی لە خاک و مافی سەروەریمان بێت 
ئێمەش مافی خۆمانە وانەیەکی پێبدەین، 

ئەمە ئەرکێکی نیشتمانی و مرۆڤایەتی سەر 
شانمانە. تورکیا بە پێی بڕیاری نەتەوە 
یەکگرتووەکان بەرگری شەرعی خۆی 

دەکات. هەر کام شوێن بێ گرنگ نیە، ئیتر 
تورکیا هیچ شتێک لە دڵیدا هەڵناگرێت، بە 

زیادەوە بە بەرامبەرەکەی پیشاندەدات. 
نزیکەی ٤٠ ساڵە بەرەنگاری تیرۆر 

دەبینەوە. ئەوانەی بە دۆستی خۆمانیان 
دەزانی لە کاتی لەناوچوونی تیرۆر دووبارە 

سەر هەڵدەدەنەوە. چەقۆ گەیشتە سەر 
ئێسقان، کارەکە کەوتە سەر ئێمە. تێکدانی 
النەکانی تیرۆرستان بۆ پاراستنی ئاسایش 

و سەقامگیری و خۆشگوزەرانی وواڵت 
پێویستە.

لەهەرشوێنێک تیرۆر و تیرۆریست هەبێت بۆ 
ئەوێ هەنگاو دەنێین و دەچینە بنجەکانیان و 

ئەوەی پێویست بێت دەکرێت.

“تاکە هێزی تورکمان بوێری خۆی و 
تورکیایە”

“چی دەبێت با ببێت با لەبیرمان 
نەچێت کە ئێمە ئوممەتی 

پێغەمبەرمانین، برایەتی ئەو 
ئوممەتە وەک نورەددین زەنگی 
و سەاڵحەددین ئەیوبییە، ئێمەش 

ڕێبواری هەمان ڕێبازین” 

تاکە هێزی تورکمان بوێری خۆیەتی کە 
تورکیایە. یەکەم جار پێویستە بێ ئەوەی 

جیاوازی مەزهەبی هەبێ لە نێوانیان 
یەک دەست بن. پاشان هەر چی دەبێ با 
ببێ پێویستە لە یادی نەکەن هەموومان 

ئوممەتی پێغەمبەرمانین، برایەتیمان 
وەک نورەددین زەنگی و سەاڵحەددین 

ئەیوبی بێت، ئێمەش ڕێبواری هەمان 
ڕیبازین. ئامانجی ئەو وواڵتانەی کە تاکە 
کاریان بردنی سامانی وواڵتانە، شکاندنی 

برایە لە ڕێگەی براکەیەوە. سوپاس بۆ 
خودا تورکمان لەم پرسە تا ئێستا بە 

ژیرانە  مامەڵەیان کردووە. بەویستی خودا 
لەمەودواش هەر بەم جۆرە بەردەوام دەبن.

“تورکمان لەو ناوچانەدا بەگە بەاڵم 
هیچ کاتێک بە خۆ بەزلزانی بەگی 

هەڵسوکەوتی نەکردووە” 

نەتەوەی تورکمان ئەو نەتەوەیەیە کە لە 
عێراق و سوریا زیاد لەهەموو نەتەوەکانی تر 

بەرگریان لە یەکپارچەیی خاک و وواڵتیان 
کردووە، ئەمەش ژیری ئەو نەتەوەیە 

دەردەخات. بە ڕای من بە سەدان ساڵە هیچ 
نەتەوەیەک هێندەی تورکمان نرخی ئاشتی 
و خۆشگوزەرانی نەزانیووە. تورکمان لەو 
ناوچانەدا ‘بەگ’ە بەاڵم هیچ کاتێک بە خۆ 
گەورەزانی بەگ هەڵسوکەوتی نەکردووە. 

بەبۆچوونی من پێویستە پێکهاتەکانی تر زۆر 
شت لە ڕەسەنایەتی تورکمانەوە فێرببن.

“تورکمان لەگەڵ خاک و دۆستانی 
دڵسۆزە”

تورکمان لەگەڵ خاک و دۆستانی دڵسۆزە. 
دۆستایەتی هەزار ساڵ ناکەنە قوربانی 

هاوڕێیەتی ڕۆژێک. نازانن سوود لە 
دەرفەتەکان وەربگرن. بۆیە بەگن و بە 

ڕووی سپی و سەری بڵندەوە دەڕۆن. بە 
ئازادی و بێالیەنی لەم خاکەدا وەک بەگ 

بەردەوام دەبن لە بەڕێکردنی ژیان. دڵنیایی 
دەری ئەوەش یەکەمجار خودا دواتر وواڵتی 

تورکیایە.

باس لەوە دەکرێت کە تورکیا هیچ 
سیاسەتێکی دیاری کراو و جێگیری 

نییە بۆ تورکمان، چی دەڵین دەربارەی 
ئەم قسانە؟

من وای دەبینم ئەوە هەڵسەنگاندنێکی 
تاکالیەن و دوورە لە ڕاستی. ئەو قسانە 
قسەی گاڵتەئامێزە. کەسانێک دەیانەوێت 
تورکیا و تورکمان لەیەک دوور بکەنەوە 

بەاڵم ئەوە شتێکی مەحاڵە. 

“پرسی تورکمان لە پرسە گرنگەکانی 
تورکیایە”

هەڵوێستی رەجەب تەیب ئەردۆغان، 
سەرۆککۆماری تورکیا ڕوونە. پرسی 

تورکمان یەکێکە لە گرنگترین پرسەکانی 
تورکیا. بەر لە ١٠٠ ساڵ ئەم خاکانە یەک 

پارچە بوونە. ئیمپریالیزمی ڕۆژئاوا لەیەکتری 

ئەو موسوڵمانانەی هەستی هاوئاینی و 
برایەتییان لەدەست دابوو، دەستیان بە 

خوێنڕێژی و دڕندەیی کرد. ئیمپریالیستەکان 
ئێستا نیازیان ئەوەیە بە بەردی ئەو کانییە 
باڵندەی ئەو کانییە ڕاو بکەن. بەم جۆرەش 

بە ناوی موسوڵمانی و نەتەوەپەرستی 
شایەتحاڵی دڕندەیی و کوشتارەکان دەبین. 
بەهۆی یاری ئیمپریالیزمەوە برا برای خۆی 

دەکوژێت.

هەموو کەسێک خوێندنەوەیەکی هەیە 
بۆ ئاینی ئیسالم. پالنی نامرۆڤایەتی 

ئیمپریالیستەکان قۆناغی دووەمە لە دوای 
پالنی لەناوبردنی ئیسالم کە ئێستا لە 

ناوچەکەدا بووەتە مەبەست و کۆمەڵکوژی و 
جینۆساید ئەنجام دەدات.

لە٢٠ ساڵی رابردوودا بە ملیۆنان کەس لە 
جەنگەکان گیانیان لەدەستدا، بە ملیۆنان 
کەسی تریش بێ نان و ماڵ و نیشتمان 
مانەوە. جەنگ بووەتە قەدەری خەڵکی 
ناوچەکە. هیچ بەهایەک بەناوی مرۆڤ 

و مرۆڤایەتی نەماوە. دەیانەوێت خەڵکی 
ناوچەکە ملکەچی هێزی ئیمپریالیستە 

جیهانییەکان بن. بە کورتی ئەوان دەڵێن “یان 
دەبن بە ژێردەستەی ئێمە یانیش لەناوتان 

دەبەین”.

الی ئەوان سەرچاوە دەوڵەمەندەکانی وزەی 
ژێر زەوی گرنگە نەک مرۆڤەکانی سەر 
زەوی. ئەو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەیە کە 

ئیمپریالیستەکان مەبەستیانە، ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستێکە کە بەرگە نەگرێت و دوور بێ 

لە بەهاکانی و پەرتەوازەبێ.

“تورکمان بێالیەنترین و بێ 
پەیوەندیترین نەتەوەی ناوچەکەیە”

ئەگەر بێینە سەر باسی برایانی تورکمان 
کە بە سەدان ساڵە لەم ناوچەیەدا دەژین، 

ئیمپریالیستەکان جیاوازتر سەیری تورکمان 
ناکەن لە نەتەوەکانی تر. 

تورکمان کە یەکێکە لە ڕەسەنترین 
نەتەوەکانی ئەو ناوچەیە، بێبەش نەبووە لەو 

ستەم و زیانانەی کە بەهۆی جەنگەکانەوە 
بەسەریاندا هاتووە. لە بنەڕەتدا تورکمان 

بێالیەنترین و بێ پەیوەندیترین نەتەوەیە لە 
ناوچەکەدا. 

سەرڕاوێژکاری سەرۆککۆماری تورکیا 
رەجەب تەیب ئەردۆغان، یاڵچن تۆپچو 

پرسیارەکانی تەبا وەاڵم دەداتەوە.

ئێوە وەکو یالچن تۆپچو هەمیشە 
بەکەسێکی نزیک لە تورکمان 

ناسراون، پێشبینیتان چییە دەربارەی 
داهاتووی تورکمانی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست؟

گڕپێکردنی ئەو ئاگرەی کە لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست هەیە، ڕەنگە وا دیاربێت کەلە 

بەرژەوەندی ئیمپریالیستییەکان بێت، بەاڵم 
ئەگەر ئەو ئاگرە نەکوژێتەوە دەرئەنجام 

تەواوی جیهان دەسوتێت.

ئەو ڕۆژئاواییانەی کە بە شێوەیەکی 
تەندروست بیر دەکەنەوە هەمان ئەو 

بیرکردنەوەیان هەیە کە سەقامگیری ئاشتی 
لەم ناوچەیە زۆر گرنگە. پێویستە ئەو 

دەوروبەرە هەنگاوبنێ دژ بە ستەم و کار 
بکەن بۆ سەپاندنی ئاشتی، و پێویستە ئیتر 

یەخەی حکومەتی خۆیان بگرن.

پێویستە بە زووترین کات هەموو دەوڵەت و 
نەتەوەیەکی ژیر هەنگاوی پێویست بنێن بۆ 
وەستانی ئەو کۆمەڵکوژی و ستەمکارییەی 

کە سااڵنێکە وەک شوورەییەک لە عێراق 
سەریهەڵداوە و پاشان بەرەو سوریا 

درێژبووەتەوە.

“ئیمپریالیستەکان سەرەتا پالنی 
لەناوبردنی ئیسالم و پاشان 

مرۆڤایەتیان داڕشت”
 

ناسەقامگیری و ئاڵۆزی لەم ناوچەیە 
رەنگە بۆ ماوەیەكی کورت لە بەرژەوەندی 

ئیمپریالیستەکان بێت، بەاڵم لە ماوەی 
داهاتوو لە ڕووی ئابووری و ئاساییشەوە 
کێشەیەکی جدی بۆتەواوی جیهان دروست 
دەکات. ئیمپریالیستە جیهانییەکان، بەگشتی 

لەتەواوی جوگرافیای شارستانییەتی ئێمە و 
بە تایبەتیش لەو ناوچەیە پالنی لەناوبردنی 

ئیسالم و پاشان مرۆڤایەتیان داڕشت. 
بە پەنجە خستنە سەر کێشە مەزهەبی 
ونەتەوایەتییەکان، بە هزری توندڕەوی 

جەنگیان لە نێوان مسوڵمانان داگیرساند.

“یاریە ئیمپریالیزمەکان بوونەتە هۆی 
کوشتن و کوشتاری لە نێوان دووبرا”

دەتوانیت تەواوی ریپۆرتاژەکە لە ماڵپەری 
www.tbajansi.com  بخوێنیتەوە
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هەواڵ: زیا عوزێری   

 سەرهات ئەرکمەن: سنجار کێشەیەکی
 ستراتیجییە بۆ تورکیا

کەسایەتییە گرنگەکانی پێشان زوبون و چاکەتیان دەپۆشی

هەڵبژاردنەکانی عێراق. هیچ واڵتێک ناتوانێت لە کاتی 
هەڵبژاردنە گشتییەکانی نێوخۆی واڵت هێڵی سەوز بۆ 

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆن لەسەر خاکی خۆی هەڵبکات. یاخود 
ناتوانێت پشتگیری لە ئۆپەراسیۆنێک بکات کە دەبێتە مایەی 
مەترسی سیاسی. کاتێک سەیری پێکهاتەی سیاسی عێراق 
دەکەین، ئەوا پێکهاتەیەکی هەمەچەشن لە پەرلەمانی ئەو 
واڵتە دەبینین. ئاشکرایە کە دوای هەڵبژاردن حکومەتێکی 
بنکەفراوان دادەمەزرێت و هیچ پارتێکی سیاسی ناتوانێت 

دەنگی رەها بەدەستبێنێت و بەتەنها حکومەت دابمەزرێنێت. لە 
ئێستادا هیج پارتێک و کەسایەتییەک نییە پەیمانی ئەمە بدات. 

لەوانەیە دوای هەڵبژاردنەکان کەشێکی جیاواز دروستبێت 
و هاوسەنگییەکان بگۆڕێن. با هەڵبژردنەکان بکرێت و 

هاوسەنگیەکان بچەسپێن، لەوانەیە دواتر هەڵوێستی بگۆڕێت. 

دوای هەڵبژاردنەکان، دامەزراندنی حکومەت 
و پێکهێنانی هاوپەیمانیەتیەکان کە بە گشتی 

ماوەیەکی درێژ دەخایەنیت. ئایا تورکیا 
لەم قۆناغەدا چاوەڕوان دەبێت؟ یاخود 

دوای هەڵبژاردنەکان راستەوخۆ  دەست بە 
ئۆپەراسیۆنەکە دەکات؟

ئەمە بەندە بە بڕیاری ستراتیجی تورکیا. ئەگەر بیەوێت 
لەگەڵ الیەنی عێراقی ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجام بدات، ئەوا 

لەوانەیە چاوەڕێ بکات. بەاڵم گەر بێتوو هەڕەشەکانی ئەم 
ناوچەیە بگاتە رادەیەک تورکیا نەتوانێت بەرگەی بگرێت، 

ئەوا بەپێی تواناکانی خۆی دەتوانێت چەند ئۆپەراسیۆنێک بۆ 
تێکدانی ئەندازەی رێکخراوەکە ئەنجام بدات. 

سنجار تەنها کێشەی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر نییە، 
کێشەیەکی ستراتیجیشە. هاوکات خاڵی هاوبەشی هەبوونی 

پەکەکەیە لە نێوان قەندیل و سووریا. بە هەر هۆکارێک بێت، 
ئامانجی تورکیا لەناوبردنی هەبوونی پەکەکەیە لە سنجار. 

هەرچەندە پەکەکە کشانەوەی خۆی لە سنجار راگەیاند بەاڵم 
بە تێپەڕبوونی کات راستی و دروستی پرسەکە دەبینین. 
گەر پەکەکە ناوچەکە بە تەواوی چۆڵبکات، ئەمە دەبێتە 

رووداوێکی گرنگ. ئەگەر تەنها نمایش بێت و لە گۆڕەپانەکەدا 
بمێنێتەوە، ئەوا ئەنجامی جیاوازی دەبێت. 

“چاوەڕوان دەکرا ئۆپەراسیۆنەکە دوو بۆ سێ 
مانگ بخایەنێت”

بەپێچەوانەی پێشبینییەکان، ئۆپەراسیۆنی لقی 
زەیتوون لە ماوەیەکی کورت کۆتایی پێهات. 

بەبۆچونی ئێوە هۆکارەکەی چییە؟

بەهۆی روونەدانی پێکدادانی نێو شار زووتر کۆتاییهات. 
دەزانرا کە پەکەکە ماوەیەکی درێژە ئامادەکاری دەکات 

لە عەفرین. کاتێک سوپای تورکیا و سوپای سوریای 
ئازاد چوونە نێو عەفرین، زانیاری خۆئامادەکردنی پەکەکە 

پشتڕاست کرایەوە. تونێلەکان لە ژێر شارەکە دروستکرابوون 
و زۆربەی شوێنەکان تەڵەبەند کرابوون بۆ بەرەنگاربوونەوە 

پالنگێری و ئامادەکاری بۆ شەڕی کۆاڵن بەکۆاڵن کرابوو. 
ئەمانە هەمووی بینرا. بۆیە گەر بێتوو شەڕی کۆاڵن بە کۆاڵن 
لە ناوەوەی شار کرابایە، پێشبینی دەکرا ئۆپەراسیۆنەکە دوو 

بۆ سێ مانگ درێژە بخایەنێت. کاتێک پەکەکە لە شارەکە 
کشایەوە، هیج پێکدادانێک رووینەدا و ئۆپەراسیۆنەکە کۆتایی 

پێهات. 

“لەوانەیە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق کەشێکی 
جیاواز دروستبێت و هاوسەنگییەکان بگۆڕێن”

پێشتر ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ 
سنجار لەالیەن بەرپرسانی بااڵی تورکیاوە 

چەندین جار ئاماژە پێکرابوو، بەاڵم حکومەتی 
عێراق بە نەرێنی لە بابەتەکە دەڕوانێت. لەم 

بارەیەوە پێشبینیتان چییە؟

لەوانەیە لەگەڵ کشانەوەی پەکەکە، گرژییەکان دابمڕکێن. 
بەاڵم تێگەیشتنی هەڕەشەخوازی تورکیا بۆ هەبوونی پەکەکە 

لە عێراق تەنها بە سنجار سنووردار نییە. پەکەکە چەندین 
بارەگای هەیە لە باکووری عێراق. ئەگەر رێکخراوەکە 

ناوچەکە چۆڵنەکات، لە کۆتاییدا ئۆپەراسیۆنی سەربازی 
ئەنجام دەدرێت. کاتێک سەیری لێدوانی بەرپرسانی تورکیا 

دەکەین، دەبینین کە هەمیشە تیشک دەخەنە سەر دوای 

سەرهات ئەرکمەن کە چەندین ساڵە لە گۆڕەپانەکەدا 
توێژینەوەی ئەنجامداوە، ئاماژە بەوە دەدات کە ئەگەر بێتوو 

پەکەکە سنجار چۆڵ نەکات، بێگومان تورکیا ئۆپەراسیۆنی 
سەربازی ئەنجام دەدات. 

دەربارەی ئۆپەراسیۆنی لقی زەیتوون و ئۆپەراسیۆنی سنجار 
کە بە دیاریکراو هەژمار دەکرێت، پرۆفیسۆری یاریدەدەر 
و پسپۆری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، د. سەرهات ئەرکمەن، 

وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە. 

 ئۆپەراسیۆنی لقی زەیتوون گەیشتە ئامانج. 
ئایا لە ماوەی داهاتوودا ئۆپەراسیۆنێکی 

دیکەی هاوشێوەی لقی زەیتوون دەبێت یاخود 
ئۆپەراسیۆنەکەی ئێستا درێژەی پێدەدرێت؟

هەر ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی تایبەتمەندی خۆی هەیە. 
واتا تایبەتمەندیە هەرێمی و ناوخۆییەکان دەبنە هۆکار 
بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی. لەالیەکی دیكه 

دۆخی گشتی کاتی ئۆپەراسیۆنەکە هەیە. بۆیە نابێت بەیەک 
ئاست ئۆپەراسیۆنەکان شیبکەینەوە. قەڵغانی فورات و لقی 
زەیتوون بە دیدی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و بەمەبەستی 

چارەسەرکردنی کێشەکان لەالیەن تورکیا ئەنجامدراوە. 
لەم رووەوە هەردوو ئۆپەراسیۆنەکە لەیەک دەچن. کاتێک 

سەیری ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکان دەکەین، ئەوا دەبینین کە 
لەرووی هاوسەنگییەکانی سووریا و عێراق هاوسەنگییەکانی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و پەیوەندییەکانی نێوان وواڵتانی 
زلهێز خاوەنی تایبەتمەندی جیاوازن. لەالیەکی ترەوە کاتی 

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکان دینامیکی جیاوازی هەرێمی 
هەیە. بۆیە کاتێک سوپای تورکیا و هاوپەیمانەکانی 
ئۆپەراسیۆنی سەربازی لەناو عێراق ئەنجام دەدەن، 

پێویستە هەڵسەنگاندنی ئەو کات و دۆخەی بۆ بکرێت. ئەو 
ئۆپەراسیۆنانەش راستی ئەوکاتەی ناوچەکەن. بۆ نموونە 
لەوانەیە زۆر بەرچاو نەبێت، بەاڵم لەهەفتەکانی ڕابردوو 

ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی چڕ لە باکووری عێراق بەرامبەر 
بە تیرۆری پەکەکە لەالیەن سوپای تورکیا بەڕێوەدەبرێت 

و بە گشتی هێزی ئاسمانی بەکاردێت و جار جاریش هێزی 
کۆماندۆی تورکیا بەکاردەهێنرێت. بەهۆی فۆکس کردنەسەر 
ئۆپەراسیۆنی عەفرین، ئەم ئۆپەراسیۆنەی باکووری عێراق 
بەرچاو نەبوو. لەوانەیە ئۆرگانە میدیاییەکانی عێراقی باسی 

لێوە بکەن بەاڵم جیهان بە گشتی لەبەرچاوی نەگرت. 

“سنجار کێشەیەکی ستراتیجییە بۆ تورکیا”

 ئایا دۆخی سنجار کێشەیەکی ئەمنییە بۆ 
تورکیا؟

نەخێر، سنجار کێشەیەکی ستراتیجییە بۆ تورکیا. دۆزی 

دەبەستا. بەاڵم دواتر دەستم کرد بەبەستان 
لەسەر شێوازی جەمەدانی، تا ئێستاش 

بەردەوامم لەسەر ئەو شێوازە”. 

پێشان جلوبەرگی تورکمانی زۆر دەپۆشرا 
بەاڵم ئێستا کەس نەماوە لە ژیانی ڕۆژانەی 
خۆیدا ئەو جالنە بپۆشێت. دامرچی کە تەنها 

کەسێکە کە لە ئێستادا ئەو جلە دەپۆشی. 
بەر لە چەند ساڵێک هەندێک لە هاوڕێکانی 

دامرچی زوبون و چاکەتیان دەپۆشی بەاڵم 
کۆچی دواییان کرد و ئێستا ئەو بەتەنها 
ماوەتەوە ئەو کلتوورە زیندوو دەکاتەوە.

سەید سەعید دامرچی، لە کۆتاییدا ووتی 
“پێشان لە هەولێر زوبون و چاکەت دەدورا 

بەاڵم دواتر ئەم کارە نەکرا. چەند جارێک 
لە موسڵ ئەو جلەم دووریوە، بەاڵم ئێستا 

سەرلەنوێ لە هەولێر دەستیان بە دوورینی 
زوبون و چاکەت کردووەتەوە”.

ووتی “بۆ شێوازی موراد خانلی شەرواڵیان 
دەدووری بەاڵم چاکەتەکەی جیاواز بوو، 

سەری بەڕکی چاکەتەکە بە دوگمەی 
داخستن بوو. هەروەها شێوازی سەتار 

خانلی هەبوو، ئەویش جیاواز بوو. 
هەرکەسەو بە ئارەزووی خۆی 

ئەو جالنەی دەپۆشی”.

دەربارەی شیوازی بەستانی   
 جەمەدانی دامرچی باسی لەوە  

  کرد کە هەرکەسەو بە شێوازێک  
     دەیبەست و ووتیشی’’دەستی  
             چۆن لێراهاتبا هەوڵی  

               دەدا بەم جۆرە  
                بیبەستێت. من بە 

                 شێوازی ‘مسکی’   
                  دەمبەست. 

                   هەندێک جاریش 
                     دوو مسکی  

                     سوورم  
                    لەسەریەک 

کەوێ و سەڵتەیان دەپۆشی. باوکم حەزی لە 
پۆشینی کەوێ و سەڵتە دەکرد. کەسایەتییە 
گرنگەکانی پێشان زوبون و سەڵتە، زوبون 
و چاکەت و هەندێکیشێان شەرواڵیان لەبەر 

دەکرد. بەم دواییانە هەندێک کەس 
لە قەاڵ پانتۆڵی لەپێ دەکرد”.
سەبارەت بەو جلوبەرگانەی 

تورکمان بەزۆری دەیانپۆشی 
ووتیشی “زۆربەیان زوبون 

و چاکەت، سەڵتە و چاکەتیان 
دەپۆشی، دواتر هەندێکیان

دەستیان کرد بە پۆشینی کورتەک 
و شەرواڵ. لە کۆندا

 بەگشتی بەو شێوەیە 
بوو دواتر هەر کەسێک

 بە ئارەزووی خۆی 
جلی دەپۆشی 

“. دەربارەی جۆرێکی
 تری جلوبەرگی 
تورکمانی کە پێی 

دەوترێ موراد خانلی 

 جلوبەرگ نەریتێکی کۆنی مرۆڤایەتیە کە 
ڕووخساری دەرەوەی مرۆڤ دادەپۆشێ 
و شێوەیەکی جوانی پێدەبەخشێت، هەر 
نەتەوەیەک جلوبەرگی تایبەت بەخۆی 

هەیە. پۆشینی کەوێ و چاکەت لەالیەن 
تورکمانەوە لە شاری هەولێر نەریتێکی 

نەتەوەییە. هەرچەندە بەم دواییانە پۆشینی 
کەمبووەتەوە  بەاڵم لە رۆژگاری ئەمرۆ 

کەسانێک هەن کە ئەو کلتوورە تازە 
دەکەنەوە.

سەید سەعید دامرچی لە دایکبووی قەاڵی 
هەولێر، وێرای بەسااڵچوونی بەردەوام 

کەوێ و چاکەت دەپۆشی.
سەید سەعید دامرچی کە بە درێژایی تەمەنی 
پیشەی ئاسنگەری کردووە، باسی لەوە کرد 
کە کەسایەتیە گرنگەکانی شاری هەولێر لە 

کۆندا زوبون و چاکەتیان لەبەر دەکرد.
دامرچی لە باسی جۆرەکانی جلوبەرگی 

کۆنی شاری هەولێر کە لەالیەن خەڵکەوە 
دەپۆشران ووتی “چەلەبییەکان لە قەاڵ 

عەلی سالمزوبون و چاکەتیان دەپۆشی. هەندێکیشیان 
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

پێویستە باج لەسەر خەڵکی دەوڵەمەند زیاد بکرێت
دواتر خۆشیان هاتن هەمان کاریان ئەنجام 

دا. 

لەبەر ئەوە ئەم ئەزمە سیاسییەی کە لە 
کوردستان هەیە ئەزمەیەکی ناوخۆییە، بەاڵم 

ئەو ئەزمە ئابوورییەی کە لە کوردستان 
هەیە مەسەلەکە ناوخۆیی نییە. بیرمان نەچێ 

هۆیەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕیتەوە کە لە 
٢٠١٤ەوە بودجە لە بەغداد نەهاتووە، ئەوەش 

جۆرێکە لە ئابلۆقەی ئابووری. لە ئاکامی 
ناکۆکی سیاسیی فڕۆکەخانەت لێدادەخەن، 
سنوورت لێ دادەخەن، وواڵتانی هەرێمی 

سنوورت لێداگیر دەکات و هەڕەشەی 
بەکارهێنانی چەک دەکات. دەستتێوەردانی 

هەرێمی هەیە، بۆنمونە ئەو هەڕەشەیەی کە 
بۆ شنگال دەکرێت و ئەو هەڕەشەیەی کە 

ئێران دەیکات و بەغداد هەوڵی ئەوە دەدات 
کە بوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 

ڕووی شەرعیەتەوە نەهێڵێت.

ئێمە وەکو حزبی شیوعی سەیری حکومەت 
ناکەین کە کێ حوکمی دەکات ئایە پارتیە 
یان تورکمانە یان یەکی تر. ئێمە سەیری 

حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین وەک 
دامەزراوە و هەوڵی مانەوەی دەدەین. ئەم 

حکومەتە شێوازی گۆڕانكاری هەیە ئەو 
گۆڕانكارییەش پێویستە لە ڕێی هەڵبژاردن 

دیموکراتی و ئاشتییەوە بێت. 

“پێویستە باج لەسەر خەڵکی 
دەوڵەمەند زیاد بکرێت”

بۆ چارەسەر کردنی کێشەکان 
تا ئێستا حزبی شیوعی هیچ 

پڕۆژەیەکی پێشکەشی حکومەتی 
هەرێم کردووە ؟

نەک تەنها ئێستا ئێمە بە بەردەوامی 
پرۆژەمان پێشکەش کردووە. ئەو پڕۆژانەی 

کە ساڵی ڕابردوو پێشتریش پێشکەشمان 
کردووە، لە بەشێکی زۆری ئەو پڕۆژانەی 
کە پێشکەشمان کردووە ئاماژەمان بەوە 

کردووە کە چۆن هەوڵی ئەوە بدەین 
شەفافییەت دروست بێت و ڕووبەڕووی 
گەندەڵێ ببینەوە، چۆن بنەماکانی حوکمی 

باش و ڕەشید جێبەجێ بکرێت بە 
هەڵسەنگاندنێکی تەواو ئیدارە بکرێت دوور لە 
بەرژەوەندی حزبی. جگە لەوە ئەو سیاسەتە 
ئابوورییەی کە سیاسەتی بانکی نێودەوڵەتییە 

جێبهێڵین بگەڕێیەنەوە بۆ سیاسەتێک کە 
پشت ببەستێت بە چارەسەر کردنی باری 

گوزەرانی خەڵکی زەحمەتکێش  وە ئەمەش 
پێویستی بەوە بوو کە پێشتر تێکرای ئەو 
یاسایانەی کە هەیە و پێی دەڵێن )اقتصاد 

سوق المنفلد( پێداچوونەوەیەکی تەواوی بۆ 
بکرێت. ئەو ئابوورییە خزمەتی زیاد نەفەقاتی 

گشتی بکات بۆ خەڵکی زەحمەتکێش وە 
پێویستە باج لەسەر خەڵکی دەوڵەمەند زیاد 

بکرێت بۆئەوەی دۆخێکی باش دروست بێت 
و ڕووبەڕووی ئەو قەیرانە ببینەوە.

لە هەندێک شوێن باس لەوە 
دەکرێت کە حزبی شیوعی هەوڵ 
دەدات هێزێکی چەکدار دروست 

بکات. ئەمە تا چەند ڕاستە؟

ئێمە هەوڵ نادەین هێزی چەکداری حزبی 
دروست بکەین، ئێمە هەوڵی ئەوە دەدەین لە 
چوارچێوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
برادەرانی حزبی شیوعیش شوێنی خۆیان 

هەبێت. چونکە داکۆکی کردن لە کوردستان 
بەشی یەک حزب نییە بەشی هەموو 

جەماوەری خەڵکی کوردستانە. لەبەر ئەوە 
ئێمە لەگەڵ دامەزراوەیین، لەگەڵ ئەوە 

نین هێزی چەکداری حزبی دروست بێت. 
لەگەڵ ئەوەین هێزێکی حکومی هەبێت و لە 

چوارچێوەی دامەزراوەیی بێت و نەچێتە 
قاڵبی هێزی ٧٠ و هێزی ٨٠وە، یەک هێزمان 
هەبێ ئەویش هێزی پێشمەرگەی کوردستان 

بێت.

بنەماکانیشی ئەوەیە کە شوناسی خەڵکی 
تورکمان وەکو نەتەوە نزیکە لە شوناسی 
خەڵکی کورد. ئەو شوناسە لە کوێ خۆی 
دەبینێتەوە؟ ئەو شوناسە خۆی لە تێکەڵ 

بوون و باکگراوندی مێژوویی دەبینێتەوە. 
ئەگەر سەیر بکەی لە سەردەمی بەعسدا 

دان بە تورکمان نەدەنرا. لەو سەرژمێرییەی 
لە ١٩٧٨ کرا تورکمان بە عەرەب نووسرا 

چونکە ئەوان دانیان بە گەلی تورکمان 
نەدەنا. ئەوە بیرکردنەوەی عەرەبە بەرامبەر 

بە تورکمان. سەیری شوناسی کەلتووری 
کورد و تورکمان بکە چەندە لێک نزیکن. 

ئەوەی لە زمان، کەلتوور، گۆرانی و قۆریاتی 
تورکمان تێدەگات کوردەکەیە. چونکە ئەمانە 

بەشێکە لە کەلتووری کوردەکەش. کە 
کوردێک گوێ لە گۆرانی و قۆریات دەگرێت 

پێی خۆش دەبێت، لێی تێدەگات چونکە 
کەلتووریان لێکنزیکە. 

“ئێستا هەوڵێکی زۆر دەدرێت ناکۆکی 
دروست بکرێت لە نێوان گەلی کورد و 

تورکمان”

ئێستا هەوڵێکی زۆر دەدرێت ناکۆکی 
دروست بکرێت لە نێوان گەلی کورد و 
تورکمان. ئەم هەواڵنە هەندێک الیەن بە 
لەبەر کردنی جلی زەیتونی و بەووتاری 

توندڕەوی و ئاگرینی ئامانجیان تەنها 
سەرکەوتنە لە هەڵبژاردنی داهاتوودا. جگە 
لەوە هەوڵی ئەوە دەدرێت پرسی تورکمان 

بکرێتە پرسی مەزهەبی و تائیفی، لە ڕاستیدا 
پرسی تورکمان پرسی نەتەوەییە. پرسێکی 

ئیسالمی سیاسی نییە، تورکمان کێشەی 
ئیسالم بوون و ئیسالم نەبوونی نییە. 

تورکمان مافەکانی بەدی نەهاتووە، ئەمە 
بنەمای پرسەکەیە. ئەم مافانە لە چوارچێوەی 

بەردەوام بوونی کێشەکانی عێراق بەدی 
نایەت. بە بۆچوونی ئێمە چارەنووسی 

تورکمان پابەندە بە چارەنووسی کورد، 
مەسیری کوردیش پابەندە بە مەسیری 
تورکمانەوە. دەبێت هەوڵی هەڵدانەوەی 

الپەڕەیەکی نوێی کورد و تورکمان بدەین 
دوور لەو حەساسیاتانەی کە هەبووە، 

دەبێ هەوڵی ئەوە بدەین کە چۆن مافی 
تورکمان جێبەجێ دەکرێت. ئەمە هاوکێشە 

راستەقینەکەیە کە دەبێ هەوڵی جێبەجێ 
کردنی بدەین.

“ئەو سیاسەتە ئابووریە خراپە پشتی 
بە پرسی ئابووری هەڵەوە بەستووە، 
بەتەنها پشتبەستن بە سەرچاوەی 

داهات کە ئەویش 
نەوتە”

حکومەتی ئێستا توانای تێپەڕاندنی 
ئەو قەیرانە دارایی و ئابوورییەی 

هەیە؟

ئەم قەیرانەی کە هەیە پێی دەلێن قەیرانی 
سیاسی و ئابووری، قەیرانی ئەمڕۆ و 

دوێنێ نین بەڵکو باکگراوندێکی مێژوویی 
هەیە، سیاسەتێکی ئابووری خراپ پەیرەو 

کراوە. ئەو سیاسەتە ئابووریە خراپە پشتی 
بە پرسی ئابووری هەڵەوە بەستووە ، 

پشتی بەستووە بە تەنها سەرچاوەی داهات 
کە ئەویش نەوتە، پشتی بەستووە بەو 

بودجەیە کە تەنها لە عێراقەوە هاتووە. بیر 
نەکراوەتەوە لە بووژانەوە و پەرەپێدان کە لە 

کوردستان دا جێبەجێ بێت. ئەو پەیوەندییە 
سیاسییە نامۆ و نابەجێیەی کە هەبووە 

لە نێوان الیەنە سیاسییەکانەوە پەیوەندی 
بە قەیرانی سیاسییەوە هەیە، حکومەت 

بەرپرسە بەاڵم تەنها قەیرانی سیاسی ناو 
کوردستان هەر حکومەت بەرپرس نییە، 
هەموو ئەو الیەنانەی کە بەشدارییان لە 

حکومەت کردووە بەرپرسن. چونکە هەندێک 
الیەن نزیکەی دوو سێ مانگە دەرچوونە 

لە حکومەت. سەبارەت بەو قەیرانە کێشەکە 
ئەوەیە هەر کەسێک بە بیرکردنەوەی 

بەرتەسکی حزبایەتییەوە هاتوونەتە ناو 
حکومەت بۆ جێبەجێ کردنی مەبەستی 

بەرتەسکی حزبایەتی. ئەو گلەییانەی کە 
دەیان کرد بەناوی بەکارهێنانی دەسەاڵت، 

ئاشتییەکی کاتی و پینەپەڕۆ کردن. دەبێ 
رەچاوی ئەوە بکەن کە ئەو گەالنە دەیانەوێ 

چۆن بژین نەک ئەوان دەیانەوێ گەلەکان 
چۆن بژین. فیدراڵییەت مانای یەکێتی 

ئارەزوومەندانەیە، یەکێتی زۆرەملێ نییە. ئەو 
یەکێتیەی ئێستا هەیە لە نێوان کوردستان 
و عێراق دا یەکێتیەکی زۆرەملێیە، ئەمەش 
بەردەوام نابێت. ئامانجی ئێمە وەک حزبی 

شیوعی ئەوەیە کە گەالن بە ئارەزووی 
خۆی بژی نەک ئێمە دیاری بکەین کە چۆن 

بژین. تورکمان چۆن ئارەزوو دەکات با 
بەو جۆرە بژی نەک بە ئارزووی ئێمە بژی. 
ئەوە بۆ گەالنی تریش بەم شێوەیەیە. لەبەر 

ئەوە پێویستە بگەڕێینەوە مافی چارەی 
خۆنووسین. 

ڕیفراندۆم بڕێارێکی هەڵە نەبووە. ئەو 
بڕیارە بەڵگەیەکی مێژووییە دەمێنێتەوە 
نەک بە واتای ڕابردوو بەڵکو بە واتای 

ئایندە. ئەو بەڵگەنامە مێژووییە و لە ئایندەدا 
دەبێتە چارەسەرێک بۆ کێشەکانی ئێستا. 

ئەو ئایندەیەش کەی دێتە پێش و جێبەجێ 
دەکرێت، ئەوەش پرسێکی سیاسییە. لەم 

ڕوانگەیەوە ئێمە پێمانوایە بڕیاری ریفراندۆم 
دواکەوت دەبوایە زووتر ئەنجام بدرایە.

“دەبێ بڵێین تورکمان دەیەوێ چۆن 
بژین نەک کورد دەیەوێ چۆن 

تورکمان بژیت”

ئەو بڕیارەی ڕیفراندۆم تەنها پەیوەندی بە 
کوردەوە نییە بۆ هەموو گەالنی کوردستانە 

کە دەڵێین بۆ هەموو گەالنی کوردستانە 
بنەمای هەیە، یەکێکە لە بنەماکانی ڕاگەیاندنی 

مافی هەموو گەالن. پەیوەندی بە مافی 
تورکمان، سریان و کلدو ئاشوورەوە هەیە. 
کە باسی مافی گەالن دەکەین واتای ئەوەیە 
کە ئەو گەالنە دەیانەوێ چۆن بژین. دەبێ 
بڵێین تورکمان دەیەوێ چۆن بژین، نەک 

کورد دەیەوێ چۆن تورکمان بژیت.

“ئەگەر سەیر بکەین لە دوای ١٦ی 
ئۆکتۆبەرەوە ٢٦ کەس لە تورکمان 
و بەرەی تورکمانی فەوتاوە و بە 
شێوازی جۆراو جۆر کوژراون”

ئەگەر سەیری بارودۆخی کەرکوک بکەین 
دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر کە حکومەتی مەرکەزی 

عێراق گەڕایەوە کەرکوک دەبینین کە ئاخۆ 
لە ڕووی ئەمنییەوە دۆخەکە سەقامگیرە 

یان نا؟ ناسەقامگیرە. لەم دۆخەدا ئەوەی کە 
ڕووبەڕووی مەترسی دەبێتەوە پێکهاتەکانە. 

ئەگەر سەیر بکەین لە دوای ١٦ی 
ئۆکتۆبەرەوە ٢٦ کەس لە تورکمان و بەرەی 

تورکمانی فەوتاوە و بە شێوازی جۆراو 
جۆر کوژراون، بۆچی کوژراوە؟ چونکە 
هەوڵ دەدرێت پرسی تورکمان لە پرسی 

نەتەوایەتییەوە بگۆڕن بۆ پرسی مەزهەبی و 
تایفەگەری. ئەوەش پەیوەندی بە ئیسالمی 

سیاسی حکومڕانەوە هەیە کە ئیسالمی 
سیاسی شیعە حوکم دەکات لە بەغداد. کە 

باسی ڕیفراندۆم دەکەین، ڕیفراندۆم بۆ مافی 
چارەی خۆنووسینی هەموو نەتەوەکانە بە 

توکمانیشەوە.

سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان 
دکتۆر کاوە مەحمود ئاماژەی بەوە کرد 
تەنها حکومەتی هەرێم بەرپرس نییە لەو 

قەیرانانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، 
بەڵکو هەموو ئەو الیەنانەی کە بەشدار بوون 

لە حکومەت لێی بەرپرسیارن.

کاوە مەحمود، دەربارەی ئەو قەیرانە 
سیاسی و  ئابوورییانەی رووبەڕووی 
هەرێمی کوردستانی عێراق بوونەتەوە 

پرسیارەکانی تەبا وەاڵم دەداتەوە.

حزبی شیوعی یەکێک بوو لەو 
حزبانەی کە پاڵپشتی ڕیفراندۆمی 

کرد، لە ئاکامی ڕیفراندۆم کۆمەڵێک 
کێشە و قەیران دروست بوو. بە 
ڕای ئێوە چارەسەری ئەو کێشانە 

چیە؟

ڕیفراندۆم پرۆسەیەکی سیاسییە، لە 
ئاکامی بوونی قەیرانی دەوڵەتی عێراقە. 
لەو کاتەی دەوڵەتی عێراق دروستبووە 

ئەو قەیرانە بەردەوامە. لە دوای ٢٠٠٣وە 
دەرفەتێک هاتە پێش بۆ ئەوەی ئەو 

قەیرانە چارەسەر بکرێت، ئەوەبوو لە 
٢٠٠٥دا دەستوور پەسەند کرا و عێراق 
بووە دەوڵەتێکی فیدراڵی. بە شێوەیەکی 
پراکتیکی ئەو دەستوورە پەسەند نەکرا. 

خودی دەستوورەکە کۆمەڵێک کەموکوڕی 
و گیروگرفتی تێدایە. پێموایە ئەم دەستوورە 
ڕەنگدانەوەی رێککەوتنی ئێران و بڕێمەر و 
ئەمریکا بوو، دووربوو لەویست و ئیرادەی 
خەڵکی عێراق هەرچەندە لە کوردستانیش 
دەنگیان لەسەردا. لەبەر ئەوەبوو ١٤ ساڵ 

بەسەر ئەو دەستوورە تێپەڕبوو و جێبەجێ 
نەکرا، بەبۆچوونی من ١٤ ساڵی تریشی 
بەسەریدا تێپەڕبێ هەر جێبەجێ ناکرێت، 
ئەمەش مانای ئەوەیە قەیرانی دەوڵەتی 

عێراق چارەسەر نابێت.

 بەردەوامبوونی قەیرانی عێراق مانای 
بەردەوام بە هەدەردانی توانای مرۆیی و 
دارایی عێراقە. سەیرێکی بکەن لە ئاکامی 

پێکدادانەکانی عێراق چەند سامان بە 
هەدەردراوە. لەو کاتەی حکومڕانی عێراق 

ئیئتالفی شیعە بووە چەند داهاتی نەوت 
هاتۆتە عێراق و چەندی فەوتاوە هەموو 
لە شەڕی ناوخۆیی بە هەدەردراوە بە 

بێجگەی  گەندەڵی. جگە لەوەش لەوەتەی 
دامەزرانی دەوڵەتی عێراقی چەندین کەس 

بەهۆی شەڕی ناوخۆیی، شەڕی ئێران، 
شەڕی کوێت، ئەنفال و کیمیاباران گیانی 
لەدەستداوە. هەموو ئەوانە گوزارشت لە 

قەیرانێک دەکەن کە پێی دەووترێ قەیرانی 
دەوڵەتی عێراقی.

“ئامانجی ئێمە وەک حزبی شیوعی 
ئەوەیە کە گەالن بە ئارەزووی خۆیان 
بژین نەک ئێمە دیاری بکەین کە چۆن 

بژین”

بۆ ئەوەی گەلی عەرەب لە عێراق و گەلی 
کوردستان و تەواوی گەلەکان بە ئاشتی 
بژین؛ ئاشتییەکی بەردەوام پێویسته نەک 
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تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

لەم دۆخەدا هونەرمەندان و نووسەران 
رووبەڕووی هەڕەشە دەبنەوە و بەرەو 

تەنیای رادەکێشرێن. لە ئەنجامدا سێکتەری 
نووسین و کاریکاتێری رەخنەیی الواز دەبێت 

و مەحکومی داکشان دەبێت. 

ژیاننامە

یەشار سوبحی لە گەڕەکی ئاغالیکی قەاڵی 
کەرکوک لە ساڵی ١٩٥٨ لەدایکبووە. لە 

تەمەنی منداڵییەوە خەریکی وێنەکیشان و 
میوزیک بووە. لە قۆناغەکانی سەرەتایی 

و ناوەندی و دواناوەندی بە ڕێنیشاندەری 
مامۆستا و وێنەکێشە لێهاتووەکانی ئەو 
سەردەمە بەردەوامی بە ژیانی هونەری 
داوە. دوای قۆناغی دواناوەندی، بەهۆی 

سیستەمی ئەندامێتی بەزۆرەملێیی یەکێتی 
قوتابیانی حیزبی بەعس، لە ئەکادیمیای 
هونەرەجوانەکان وەرناگیرێت. ناوبراو 

دەرچووی بەشی گرافیک و دیزاینی 
پەیمانگای هونەرەجوانەکانی واڵتی 

دانیمارک-ه. لەئێستادا چااڵکییەکانی لە 

کۆمپانیای نێودەوڵەتی بیهانس بەردەوامی 
هەیە و لە گۆڤارێکی كاریكاتێری بەناوبانگی 

تورکیا بەناوی کونیە بەردەوامی بە 
کاریکاتێرەکانی دەدات. 

نەگرم و چاوپۆشی لێبکەم. ئەو دەسەاڵتەی 
کە راملێیەتی و دەستخۆشیم لێکردووە، 

هەرکاتێک رەخنەشی لێبگرم بێگومان ئەمە 
خاڵێکی گرنگە بۆی. کاریکاتێرێکی سادە 
و ساکار کە رەخنە بێت بۆ دەسەاڵت و 

بە چەند هێڵ و رەنگێک کیشرابێت، قابیلی 
چەندین نووسراوی سەر الپەڕەیە. لەیەکەم 
بینین کار دەکاتە سەر بینەر. هەندێک جار 

دەبێتە هۆی قاقای پێکەنینی کەسەکە و 
هەندێک جاریش خەندەیەکی ئارام بەسەر 

لێوەکاندا دەنیشێنێت و جاری واشە دەبێتە 
هۆی پەستبوون و کاردانەوە.      

لە کارەکانت پێشەنگی بە کام بابەتە 
دەدەیت؟

هەوڵدەدەم بابەتی ئاوارەیی، فرمێسک، 
زۆرداری و مردن بکێشم، چونکە خۆم 
لە سێبەری ئەم بابەتانە گەورەبووم. من 

تورکمانم، دەبێت لەالی گەلە ستەمدیدەکەی 
خۆم بوەستم. کارەکانم بە گشتی بابەتی 
سیاسی، نوکتەئامێز، دژبوون و هەڵنان، 
توڕەیی، فەلسەفی و زۆرتریش لە بابەتی 
رەخنەیی پێکهاتووە. کەسی رەخنەگر و 
کاریکاتێریست پێویستە لە چەقی ژیان 

بوەستێت. پێویستە بە باوەڕی دۆنکیشۆت 
بەرەنگاری نارێکییەکان و تێکچووەکان و 
ناماقولییەکان ببێتەوە. دەبێت هەمیشە لە 
ریزی گەلەکەی بوەستێت ئەگەر بەرەو 
هەڵدێریش بچێت، نابێت لە سەنگەری 

گەل البدات. کاتێک گەلەکەی بەرامبەر بە 
ناعەداڵەتییەکان بێ هەڵوێستبوو، پێویستە 
رایبچڵەکێنیت و بەخۆی بهێنێتەوە. پێویستە 

کاریکاتێریست گاڵتە بەخۆی بکات و 
ئاوێنەکەی بە رووی خۆیدا بگرێت.

 
لە کارەکانتدا چ رێگایەک 

بەکاردەهێنیت؟

هەموو شێوازە کالسیکەکان و 
هاوچەرخترین پرۆگرامەکانی گرافیک بەکار 

دەهێنم. 

دواکەوتنی گەلی تورکمان و واڵتمان 
بەگشتی لە هونەری کاریکاتێردا بە 

چییەوە دەبەستیت؟

وەکو کۆمەڵگاکانی تری رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست، کۆمەڵگای تورکمان رەخنەگرتن 
و دژایەتی کردن بە ناپاکی لەقەڵەم دەدات. 

وەکو سیستەمی حوکمڕانی چەسپاو، 
جەنگەکان، هەژاری و هەڵکشانی دەمارگیری 
کە لە مێژوودا نموونەی زۆری هەیە، دەبێتە 

هۆی الوازبوونی توانای هەستی کاردانەوە و  
لەخۆگرتن. لە ئەنجام کاردانەوەی بەرامبەر 

بە نووسراو و کێشراوە رەخنەییەکان نابێت. 

باڵوکردەوە. ئەم گۆڤارە بووە خاڵی دەسپێک 
بۆ کێشانی کاریکاتێر و رەخنەگرتن لە دۆزی 

تورکمانی.
    

دواتر بەهۆی نەبوونی کاتەوە گۆڤارەکەم 
راگرت و لە رۆژنامەی ‘بیز تورکمەنیز’ لە 
هونەری کاریکاتێر بەردەوام بووم. کاتێک 

فەیسبووک و توویتەر بە پەلە گەشەی 
بەخۆوەبینی، هەوڵمدا سوود لە توانای 

پەیوەندیکردنی راستەوخۆی خەڵک ببینم. 
دواتر لە رێی فەیسبووکەوە کارەکانم 
پێشەکشی خەڵک کرد و ئێستاش بەم 

شێوەیە بەردەوامم. نوسراو بێت یاخود 
وێنەکێشراو، کاریکاتێر خۆشەویسترین 
رێگایە بۆ من بۆ رەخنەگرتن، کاریکاتێر 
مناڵێکی پەلی کلتوور و هونەرە. هاوکات 

سوودی زۆر بە خەڵک دەگەیەنێت. ڕەخنەگر 
پێویستە رووی راستەقینە و شکست و 

گەندەڵی و الوازی دەسەاڵت خەندەئامێزانە 
و ژیرانە لە یەک وێنەدا بخاتە بەردەستی 

خوێنەر و رای گشتی.

هیچ کاتێک بەمەبەستی دەرخستنی لێهاتووی 
و دامڕکاندنی ئارەزووی کەسیی یاخود 

بۆچوونی کەسی لەسەر کێشەکانی تورکمان 
کارم نەکردووە. هاوکات هەوڵم نەداوە بە 
هەرەمەکی شتێک بکێشم. بە پێچەوانەوە 
لە کاریکاتێرەکانمدا هەوڵم داوە شکستی 

دەسەاڵتی سیاسی بکێشم کە گاڵتە بە دۆخی 
گەلەکەم دەکات. ئەم هەموو پەلەقاژەکردنەی 

من بۆ چەسپاندنی هەستی رەخنەگرتن 
و لێپێچینەوەی گەلەکەمە کە خەریکە ون 
دەبێت و جێگیرکردنی  کلتوور و هۆگری 

لێپێچینەوەی لە ناخی کۆمەڵگاکەم. ئاشکرایە 
کە ئەو هەموو ئەرک و رەنجەم بۆ پارە 
نییە. بێگومان کاری پرۆفیشناڵیشم هەیە. 
بۆ نموونە ئێستا لە گۆڤارێکی ناسراوی 
ئۆپۆزیسیۆنی تورکی کاریکاتێر دەکێشم 

لەژێر ناوی کونیە و بەردەوامم لە کارەکانم. 

تورکمان وەکو گەالنی تری رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست کۆمەڵگایەکی داخراوەی هەیە 

و ئیدارەدانی سەرووی خۆی قبوڵکردووە 
و لەخۆی بەرجەستە کردووە. هاوکات 

بەهۆی داب و نەریتەکانەوە حیجاب کردنی 
کردووەتە بنەما. شکست و داماوی و 

کەموکورتییەکانی دەسەاڵت ژێربەژێر کراوە 
و ئەمەش بووەتە نەریتێکی قووڵی کۆمەڵگا. 

بێگومان من بەگشتی قسە دەکەم. واتە 
لێدوانەکانم بۆ ئەو کەسانە نییە کە لە ئێستادا 

سەرکردایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی 
دەکەن. بە پێچەوانەوە سەرکردەکانی بەرەی 
تورکمانی زۆر سەرکەوتوون. دەستخۆشییان 

لێدەکەم و هیوای سەرکەوتنی بەردەوامیان 
بۆ دەخوازم. هاوکات ئەمە بە مانای ئەوە 
نایەت کاتێک کەموکوڕییەکم بینی رەخنە 

کاریکاتێریست یەشار سوبحی کە چەندین 
ساڵە خەریکی ناساندنی هونەری کاریکاتێرە 
لە کۆمەڵگای تورکمانی، بە بابەتە رەخنەییە 

جۆراوجۆرەکانی و ژیانی هونەری لە 
دیمانەیەکدا بۆ هەفتەنامەی تەبا دەدوێ.

کەی دەستتان بە کێشانی وێنەی 
کاریکاتێری کرد؟ 

خۆشەویستیم بۆ رەخنە لە چیرۆکەکانی 
عەزیز نەسینەوە دەستپێدەکات. لە تەمەنی 

گەنجیمدا شەیدای ئەو بووم. ئێستاش 
هەواداری ئەوم. سااڵنی هەشتاکان لە 

ئیستانبوڵ لە رۆژنامەیەکدا وەکو وەرگێر 
کارم دەکرد، لەهەمان کاتدا وێنەی گۆڤارێکی 

مندااڵنم دەکێشا بەناوی ‘چیرۆکی مندااڵن’ 
کە هەفتانە لەالیەن هەمان رۆژنامە چاپ 
دەکرا. دواتر بەهۆی یەکبڕینی چیرۆکە 
رەخنەییەکانی عەزیز نەسین و کێشانی 

وێنەی گۆڤارەکە، ستایلێکی تایبەت بە خۆم 
دروستبوو وە بە تێپەڕبوونی کات ستایلەکەم 

روونتر بوو. هەندێک جار لە قوژبنەکان، 
جار جار لەسەر مێزی نان خوارد و هەندێک 
جاریش لە پەڕەی پەرتووک و دەفتەرەکاندا 
وێنەیەکی کاریکاتێریم دەکێشا کە تایبەتبوو 
بە رۆژەڤی سیاسی ئەو کاتە، بەاڵم تا ساڵی 

٢٠٠٥ هیچ کارێکم بۆ دۆزی نەتەوەیی 
خۆم نەکردبوو. لەساڵی ٢٠٠٥دا یەکەم 

گۆڤاری ئینتەرنێتم بە ناوی ‘کەرکوکنامە’ 

رەخنەگر پێویستە لە چەقی ژیان بوەستێت

هەواڵ: زیا عوزێری   


