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لە هەولێر

  فرسەت سۆفی پەرلەمانتار و ئەندامی 
لێژنەی دەستپاکی لە پەرلەمانی کوردستانی 
عێراق دەربارەی پرۆژە یاسای خانەنیشینی 

وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا دەداتەوە.
فرسەت سۆفی لەبارەی کۆبوونەوەکەی 

سەرۆکایەتی پەرلەمان لەگەڵ سەرۆک 
فراکسیۆنەکان وتی “بڕیاربوو 
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 پاڵپشتی تەواو بۆ لیستی ١٣٧ی بەرەی
 تورکمانی عێراقی

کارتی دەنگدەرە. لێرەوە بانگەواز براکانم، هاوڕێکانم و 
پیاوانی دۆزی تورکمان دەکەم بۆ ئەوەی لەگەڵ خێزانەکانیان 

کارتی دەنگدەر وەربگرنەوە. ماوەیەک بەر لە ئێستا 
بەمەبەستی هێنانەوەی کارتی دەنگدەر سەردانی قوتابخانەی 
ناوەندی ئۆغزخانم کرد، کاتێک کارتەکەم وەرگرتەوە، سەیرم 
کرد کە سەدا ٧٠ی کارتەکان نەبردراونەتەوە. ئەمە زیانێکی 

گەورەیە بۆ ئێمە. بڕۆن و ١٠ خولەکتان بۆ ئەم کارە تەرخان 
بکەن. کاتێک بەشداریتان لە هەڵبژاردنەکان کرد، ئەرکی 

نیشتیمانی خۆتان بەجێ دەگەیەنن. دەنگدان بە لیستی ١٣٧ 
بێگومان ئەرکێکی نیشتیمانییە”.

لەالیەکی تر کەنعان شاکر عوزێرئەغالی سەرۆکی بزوتنەوەی 
بێالیەنی تورکمان پشتگیری خۆی و ئەندامانی لە لیستی 

بەرەی تورکمانی عێراقی کە تاکە لیستی تورکمانی 
دووپاتکردەوە. 

هاوکات عوزێرئەغالی وتیشی “سەرەتا پشتگیری لەو رێکارە 
دیموکراسییە دەکەم کە بڕیار وایە بەم نزیکانە ئەنجام 
بدرێت. بەشداریکردنی تورکمانی هەولێر تەنها بەیەک 

لیست بە دەرفەتێکی گەورە دەیبینم. یەکبوونی کار و وتار 
و بیروبۆچوونەکان لە بەرژەوەندی هەموو گەلێکدایە، ئەم 

هەڵوێستە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی گەالن”.
 

     ئەگەر تورکمانی هەولێر لەخەو هەڵسن، 
بەالیەنی کەم دەتوانین کورسییەک بەدەست 

بهێنین

سەرۆکی بزووتنەوەی بێالیەنی تورکمان دەڵێت “بەژداری 
کردنی گەلەکەمان بەیەک لیست قازانجێکی زۆری هەیە. 

بەپێی بۆچوون و ئەگەرەکان، ئەگەر تورکمانی هەولێر لەخەو 
هەڵسن، بەالیەنی کەم دەتوانین کورسییەک بەدەست بهێنین. 
بۆیە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بۆ هەولێر بە گشتی و بۆ گەلی 

تورکمان بەتایبەتی دەرفەتێکی گەورەیە”. 

      بوونی تەنها یەک لیست دەرفەتێکی 
مێژووییە  بۆ گەلی تورکمان

عوزێرئەغالی جەختی لەسەر بوونی یەک لیست کردەوە و 
وتیشی “دەمەوێت هێڵێکی بە ژێرا بکێشم، بوونی تەنها یەک 
لیست دەرفەتێکی مێژووییە بۆ گەلی تورکمان و قازانجێکی 

زۆر گەورەیە”. 

سەرۆکی بزووتنەوەی بێالیەنی تورکمان بەم شێوەیە 
چاوەڕوانی بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق وەسف 

دەکات و دەڵێت “لە بەغداد نوێنەرێکی تورکمانمان هەبێت و 
بە زمانی تورکمانی قسەبکات و نوێنەرایەتیمان بکات”. 

لە بەردوامی قسەکانیدا پشتگیری خۆی بۆ لیستی ١٣٧ی 
بەرەی تورکمانی دووپاتکردەوە و وتی “من وەکو سەرۆکی 

بزووتنەوەی بێالیەنی تورکمان دەمەوێت رابگەیەنم کە 
بەناوی خۆم و ئەندامەکانمانەوە پشتگیری تەواو لەو لیستە 
دەکەین ئەوەی لە توانا بێت درێغی ناکەین بەڵکو زیاتریشی 

بۆ دەکەین. بەشێوەیەکی روون تاکۆتایی پشتگیری لێ 
دەکەین و هیوامان وایە لە بەغداد بیانبینین”. 

هەڵبژاردنەکانی عێراق دەستم کەوتووە، خەڵکی بەرێژەی 
سەدا ٥٢ رێکاری بایۆمەتریان جێبەجێ کردووە”. 

لەبارەی ئەو کەسانەی کە بایۆمەتریان نەکردووە تەرزی وتی 
“ ئاشکرایە کە ئەو کەسانەی رێکاری بایۆمەتریان جێبەجێ 

نەکردووە مافی دەنگدانیان نابێت، بۆیە ئەم هەڵبژاردنە 
بۆ ئێمە دەرفەتێکە. خاڵێکی گرنگی تری ئەم هەڵبژاردنە 

بەشداریکردنی تورکمانی هەولێرە بەیەک لیست کە لیستی 
١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقییە”. 

        پشتگیریکردنی لیستەکە نەک تەنها ئەرکی 
ئێمەیە، بەڵکو ئەرکی هەموو خەڵکی شاری 

هەولێر و تورکمانە

سەرۆکی پارتی میللی تورکمانی ئاماژەی بەوەدا کە 
کاندیدەکانیان کەسانی بەنرخن و پێشووتریش پێکەوە کاریان 

کردووە و وتیشی “پشتگیریکردنی لیستەکە نەک تەنها 
ئەرکی ئێمەیە، بەڵکو ئەرکی هەموو خەڵکی شاری هەولێر 
و تورکمانە. ١٥ ساڵە دەنگی تورکمانی هەولێر لە بەغداد 

نابیسترێت. نەبوونی نوێنەرانی تورکمانی هەولێر لە بەغداد 
کێشەمانی بۆ دروستکردووە. بۆ نموونە؛ هیچ کەسێک ناوی 
شاری هەولێر ناهێنێت. ناتوانن کێشەکانی تورکمان بگەیەننە 

بەغداد”. 

      بێگومان وەکو پارتی میللی تورکمانی عێراق 
پێویستە هەموو رێکخستنەکانمان، ئەندامەکانمان، 

کاسبکاران، هونەرمەندان و هەموو خەڵکی 
تورکمانی شاری هەولێر پشتگیری لە لیستەکە 

بکەن

هەروەها  باسی لەوەکرد کە پێویستە پاڵپشتییەکی پێویستی 
لیستەکە بکرێت ، زیاتر وتیشی”بێگومان وەکو پارتی 

میللی تورکمانی عێراق پێویستە هەموو رێکخستنەکانمان، 
ئەندامەکانمان، کاسبکاران، هونەرمەندان و هەموو خەڵکی 

تورکمانی شاری هەولێر پشتگیری لە لیستەکە بکەن”.

      ئێمە وەک پارتی میللی تورکمانی عێراق 
ئەرکی سەر شانمانە پشتگیری لە لیستەکانی 

بەرەی تورکمانی عێراقی بکەین

تەرزی جەختی کردەوە لەوەی کە هیچ لیستێکی تر نییە جگە 
لە لیستی بەرەی تورکمانی عێراقی نوێنەرایەتی تورکمان 

بکات بەم هۆیەوە ئەوانیش پشتگیری لیستەکە دەکەن. وتیشی 
“بەهۆی نەبوونی لیستێکی تر بێگومان ئێمەش پشتگیری لە 
لیستی ١٣٧ دەکەین. لەوانەیە فرە کاندید بێت، بەاڵم وەکو 

لیست تەنها لیستی ١٣٧ە. ئێمە وەک پارتی میللی تورکمانی 
عێراق هەمیشە پشتگیریمان لە لیستەکانی بەرەی تورکمانی 

عێراقی کردووە. ئەمە ئەرکی سەر شانمانە. وەکو پارتی میللی 
تورکمانی عێراقی دامەزرێنەری سەرەکی بەرەی تورکمانی 

عێراقین. هاوکات پارتەکەمان بەرەی تورکمانی عێراقی 
دەمەزراندوە”. 

لە دوا قساکانیدا عیسام عادل تەرزی سەرۆکی پارتی میللی 
تورکمانی  ئاماژەی بەوەکرد کە پێویستە خەڵکی بەشداری 

لە هەڵبژاردنەکان بکەن و وتی “سەرەتا پێویستە هەموومان 
بەرەو سندوقی دەنگدان بچین. گرنگترین شت وەرگرتنەوەی 

ئۆجاغی برایەتی تورکمان یەکێکە لە دامەزراوە دێرینەکانی 
نەتەوەی تورکمان رایدەگەیەنێت لیستی ١٣٧ی بەرەی  
تورکمانی عێراقی کە تاکە لیستی تورکمانە لە هەولێر  

پێویستە پشتگیری لێبکرێت چونکە نوێنەرایەتی تورکمان 
دەکات بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق و کە بڕیار وایە 

لە مانگی مایسی داهاتوو ئەنجام بدرێت. 

سەبارەت بە هەڵوێستییان بەرامبەر بە لیستی ١٣٧ی بەرەی 
تورکمانی، جێگری سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 

عەبدولکەریم مواڵئۆغلو بۆ هەفتەنامەی تەبا دوا. 
عەبدولکەریم مواڵئۆغلو ئاماژەی بەوەدا کە لە هەولێر 

تورکمان تەنها بەیەک لیست بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی 
پەرلەمانی عێراق دەکات وتیشی “الیەنە سیاسییەکانی تر 

بەیەک لیست بەشدارییان لە هەڵبژاردن نەکرد. بەهۆی چەند 
هۆکارێک ئۆجاغی برایەتی تورکمانیش بەشداری نەکرد. 

پێویستە تورکمان لە هەولێر دەنگ بەو کاندیدە تورکمانانە 
بدەن کە لەنێو تاکە لیستی گۆڕەپانەکەن.’’ 

مواڵئۆغلو دەشڵێت “داوا دەکەین دەنگی تورکمان لە بەغداد 
ببیسترێت و داواکارییەکانی گەلی تورکمان بە یاسا مسۆگەر 

بکرێت و مافە رەواکانی پێبدرێت”. 

جێگری سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان جەخت لەوە 
دەکاتەوە کە دەبێت کاندیدانی تورکمان نوێنەرایەتی هەولێر 

بکەن و وتیشی “بەپێی زانیارییەکانمان، لەکەرکوک و 
ناوچەکانی تریش کاندید هەن. ئەوانەی لە هەولێر خۆیان 
کاندید کردووە، هەولێری و تورکمانی ڕەسەنن. پێویستە 
پشتگیرییان بکەین و  دەنگیان پێبدەین تاوەکو لە بەغداد 

نوێنەرایەتیمان بکەن”.

    
        پێویستە تورکمان دەنگ بە تورکمان بدات

سەبارەت به دەنگدانی هاوواڵتییەکی تورکمان بۆ الیەنەکان، 
جێگری سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان، عەبدولکەریم 

مواڵئۆغلو وتی “ پێویستە تورکمان دەنگ بە تورکمان بدات. 
بۆچی دەنگ بە کەسێکی دیکە بدات؟ بەتایبەتی لە ئێستادا کە 
هیچ هاوپەیمانییەتییەک لەئارادا نییە. بەوهۆی ئەوەی کە تاکە 

لیستە، پێویستە دەنگی پێ بدەین”.
 

      لەوانەیە کەسانێک بڵێن لیستەکە هی بەرەی 
تورکمانییە، بەاڵم ئێمە دەڵێین ئەمە لیستی 

تورکمانانە

سەبارەت بە بەشداریکردنی کاندیدانی تورکمان بەیەک لیست، 
مواڵئۆغلو وتی “بوونی تەنها یەک لیست شتێکی بەرهەمدارە. 

کاتێک سەیری لیستەکە دەکەین ئەوا دەبینین نوێنەرایەتی 
تورکمان دەکات. لەوانەیە کەسانێک بڵێن لیستەکە هی بەرەی 
تورکمانییە، بەاڵم ئێمە دەڵێین ئەمە لیستی تورکمانانە. یەک 

لیست بوونی بە واتای ئەوە دێت کە لیستەکە هی تورکمانە”. 

       پاڵپشتیکردنی لیستەکە نەوەک بەتەنها ئێمە 
بەڵکو ئەرکی هەموو تورکمانە

عیسام عادل تەرزی سەرۆکی پارتی میللی تورکمانی عیراقی،  
ئەم هەڵبژاردنە بەبەراورکردن لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی پێشوو 
زیا عوزێری جیاوازترە. بەپێی ئەو زانیارییانەی کە لە کۆمیسیۆنی بااڵی 

فۆتۆ: چۆبان تیمور
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 بۆ رووبەروو بوونەوەی ئەو قەیرانە پێویستە بواری
پیشەسازی، کشتوکاڵ و گەشتوگوزار بەرەوپێش ببردرێت

 فرسەت سۆفی: دواخستنی پرۆژەی خانەنشینی
 مەترسیە لەسەر پرۆژەی چاکسازی

 فرسەت سۆفی پەرلەمانتار و ئەندامی 
لێژنەی دەستپاکی لە پەرلەمانی کوردستانی 
عێراق دەربارەی پرۆژە یاسای خانەنیشینی 

وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا دەداتەوە.

فرسەت سۆفی لەبارەی کۆبوونەوەکەی 
سەرۆکایەتی پەرلەمان لەگەڵ سەرۆک 

فراکسیۆنەکان وتی “بڕیاربوو سەرۆکایەتی 
پەرلەمان لە ماوی ١٥ رۆژ دانیشتنێک 

سازبکات بۆ تاوتوێکردنی پرۆژە یاساکە و 
یاساکانی تر. بەاڵم کە فراکسیۆنەکان لەگەڵ 
سەرۆکایەتی پەرلەمان دانیشتن، بۆمن جێی 
سەرسورمان و پرسیار بوو کە نەیانتوانی 

رۆژی کۆبوونەوەکە دیاری بکەن. بەداخەوە 
به دواخستنی ئەم پرۆژەیە گورزێکی 
مەترسیدارە بەر پرۆژەی چاکسازی 

دەکەوێت. ئێمە بەردەوام لە پەیوەندیداین 
لەگەڵ هاوڕێ و هاوکارانمان بۆ ئەوەی چیتر 
ئەم پرۆژەیە دوانەکەوێت و بە زووترین کات 

پەسەند بکرێت تا بخرێتە بواری جێبەجێ 
کردن”.

پەرلەمانتارەکەی فراکسیۆنی پارتی 
دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی 

کوردستانی عێراق هەڵوێستی فراکسیۆنەکەی 
دەربارەی پرۆژەیاسای خانەنشینی راگەیاند 

و وتی “ئێمە وەکو فراکسیۆنی پارتی 
رامانگەیاندووە لەگەڵ جێبەجێکردنی یاسای 
خانەنشینی یەکگرتووی عێراقین سەبارەت 
بە پلە تایبەتەکان. پێمان باشە ئەو یاسایە 

جێبەجێ بکرێت چونکە ئەوە چارەسەرێکی 
زۆر باشە. دیارە رای جیاواز هەیە لەسەر 

یاساکە، بەاڵم ناکرێت یاسایەکی گەورە 
بکرێتە قوربانی چەند بڕگەیەک یاخود 

ماددەیەک. بۆیە ئێمە 
زۆر جدین  لەوەی کە دەبێت 

ئەو یاسایە تێبپەرێندرێت و ئەو جیاوازییە 
گەورانە نەمێنێت و لەسەر بنەمایەکی 

هاوبەش رێککەوین، ئەگەر ڕێکنەکەوتین بە 
زۆرینە تێیدەپەڕێنین”.

هاوکات لە ووردەکارییەکانی پرۆژەی 
چاکسازی زانیاری پێدایین لەسەر پرۆژەکە 

و وتیشی “ پرۆژەی چاکسازی پرۆژەی 
حکومەتە و پرۆژەیەکی زۆر گرنگە. ئەگەر 

ئەو پرۆژە چاکسازییە 
جێبەجێ بکرێت سوودی 

زۆر دەبێت بۆ خەڵک و رەنگە سیستمی 
پاشەکەوت نەمێنێ. پرۆژەی چاکسازی 
ئامادەیە بۆ ئەوەی لە پەرلەمان پەسەند 

بکرێت. بێگومان پەسەندکردنی ئەو پرۆژەیە 
دەبێتە هۆی گەڕانەوەی پارەیەکی باش 
بۆ خەزێنەی حکومەت. لەگەڵ ئەوەش 

دەبێتە هۆی دەستەبەرکردنی دادپەروەری 
لە هەرێمی کوردستان. جێبەجێ کردنی 

ئەو پرۆژەیە دەبێتە هۆی چارەسەرکردنی 

مووچەی نایاسایی ، خانەنشینی نایاسایی 
، لیستی شەهیدانی سەنگەر ، لیستی کەم 

ئەندامان و زیندانی سیاسی  و لیستەکانیان 
پاک بکرێتەوە لە کەسانی ناشایستە. لە 

هەمان کاتدا دەبێتە هۆی رێکخستنی 
پاسەوانانی بەرپرسان و نەمانی پاسەوانی 

بن دیوار و کەسانی ناشایستە مووچە 
وەرناگرن. جێبەجێکردنی ئەو پرۆژە 

یاسایەی چاکسازی دەبێتە هۆی ئەوەی 
هەموو کەسێک یەک مووچە وەربگرێت 

بێجگەی کەسوکاری شەهیدان. تەنها ئەوان 
بۆیان هەیە مووچەی شەهیدانە و مووچەی 

فەرمانبەری وەربگرن ئەگەرنا ئەوانی تر 
دەبێت خۆیان یەکالیی بکەنەوە”.

پەرلەمانتار فرسەت سۆفی ئاماژەشی 
بەوەکرد بەپێی ئەو پرۆژەیاسایە کەسێک 

ئەگەر ببێتە راوێژکار پێویستە ٢٠ خزمەتی 
هەبێت. وە بەپێی هەمان یاسا یەک 

خانەنشینی بوونی دەبێت لە چوارچێوەی 
وەزارەتی دارایی و ئابووری، نەوەک 

ئەوەی وەزارەتی پێشمەرگە خانەنشینی 
خۆی هەبێت هەروەها ئاسایش و ناوخۆ 

خانەنشینی خۆی هەبێت، بەڵکو هەموویان 
دەبنە یەک خانەنشینی. ئەو پرۆژەیاسایە 
دەبێتە هۆی یەکخستنی یەکەی ٧٠ و ٨٠ 
لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە و 

یەک هەژماریان دەبێت. هەموو ئەوانە و 
کۆمەڵێک شتی تریش لە پرۆژەی چاکسازیدا 

بوونی هەیە. ئەو یاسایانە نەک تەنها بۆ 
گەڕاندنەوەی پارەیەکی زۆر بەڵکو بۆ 

نانەوەی دادپەروەریش سوودێکی زۆر 
گەورەی دەبێت.

دارا جەلیل خەیات: بۆ رووبەڕوو بوونەوەی ئەو قەیرانە 
پێویستە بواری پیشەسازی، کشتوکاڵ و گەشتوگوزار 

بەرەوپێش ببردرێت.
دارا جەلیل خەیات، سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

هەولێر دەربارەی قەیرانی دارایی و چارەسەری وەاڵمی 
پرسیارەکانی تەبای دەداتەوە.

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی هەولێر دەربارەی 
هۆکاری ئەو قەیرانە داراییانەی کە ڕووبەڕووی هەرێمی 

کوردستانی عێراق بووەنەتەوە، وتی “کەمبوونەوەی 
داهاتی هەرێمی کوردستان و نەهاتنی بودجەی هەرێم لە 

بەغدادەوە هۆکاری دروستبوونی ئەو قەیرانەیە، بووەتە هۆی 
کاریگەرییەکی زۆر لەسەر بازاڕ و کار و بازرگانی”.

دارا جەلیل خەیات، زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی 
بەگرنگ وەسف کرد و وتیشی “ پێویستە ئەو کااڵیانەی 

بەپارەیەکی زۆر لە دەرەوەی واڵت هاوردە دەکرێت 
لەناوخۆ بەرهەم بهێندرێن. بواری پیشەسازی، 

کشتوکاڵ و گەشتوگوزار دەبێ بەرەو پێش ببردرێت 
بۆ ئەوەی بتوانین ڕووبەڕووی ئەو قەیرانە ببینەوە”.

قەیرانی دارایی تا چەند کاریگەری هەبووە 
لەسەر بازرگانی لە هەرێمی کوردستان؟

ئاشکرایە کە چەند ساڵێکە قەیرانێکی بەهێزی دارایی 
هەرێمی کوردستانی گرتۆتەوە و چەند هۆکارێکیش 
وایکردووە ئەو قەیرانە کاریگەری لەسەر بازرگانی 
هەبێت. کەمبوونەوەی داهاتی هەرێمی کوردستان و 

نەهاتنی بودجەی هەرێم لە بەغدادەوە وایکردووە ئەو 
قەیرانە دروست بێت و کاریگەرییەکی زۆری لەسەر بازاڕ

 و ئیش وکار و بازرگانی هەبێت. ئەو قەیرانە قەیرانێکی 
سەرتاسەری بوو کە بووە هۆی خراپی ئابووری و وەستانی 
پرۆژەکان. هیوادارین بە زووترین کات ئەو قەیرانە چارەسەر 

بێت و سوود لەو وانانە وەربگیرێن. ئەو قەیرانەی پێیدا 
تێپەربووین تاقیکردنەوەیەکی قورس بوو. بەوهیوایەین 

کە خەڵکی کوردستان، بەرپرسەکان و ئابووری ناسان بە 
جدی سەیری ئەو دۆخە بکەن، بۆ ئەوەی بتوانن ڕێگەی 

دەربازبوون لەم قەیرانە داراییە بدۆزنەوە.

بازرگانانی هەولێر چ هەنگاوێکیان ناوە بۆ رووبەڕوو 
بوونەوەی ئەو قەیرانە داراییە؟

ئێمە وەکو ژووری بازرگانی هەولێر کە نوێنەرایەتی 
بازرگانان و پێشەسازان دەکەین، بەڕاستی زۆر پێشنیارمان 

بە دام ودەزگاکان داوە دەربارەی ئەوەی چۆن بتوانین 
ئاسانکاری بکەین بۆ رزگاربوون لە کێشەکان. وادیارە 
دەوڵەت بە جدی سەیری ئەو پرسە دەکات و هەنگاو و 

لێپێچێنەوەی بۆ کردووە. چاکسازی لە کارەکان کراوە و 
ئێمەش هیوادارین کە بەردەوام ببێت. بازرگانەکانی هەرێمی 

کوردستان و بە تایبەتیش خەڵکی هەولێر هەڵوێستێکی باشیان 
هەبوو لە یارمەتیدانی خەڵکی کەمدەرامەت و هەژار. دەستیان 

کردەوە بۆ خەڵک و پێداویستی خەڵکی هەژاریان جێبەجێ 
کرد. 

بەڕای ئێوە بۆ رزگاربوون لەم قەیرانە ، 
حکومەت پێویستە چ جۆرە پالنێک جێبەجێ 

بکات؟

بەڕای ئێمە پێویستە حکومەت چاکسازی لە 
بواری دامەزراندنی ستافی دەوڵەت بکات. 

هەوڵی ئەوەش بدرێت ئەو پڕۆژانەی دەبنە 
هۆکار بۆ زیاد کردنی بەرهەمی خۆماڵی پاڵشتی 

بکرێت. پێویستە ئەو کااڵیانەی لە دەرەوەی 
واڵت بە پارەیەکی زۆر هاوردە دەکرێن لەناوخۆ 
بەرهەم بهێندرێت. بواری پیشەسازی، کشتوکاڵ 

و گەشتوگوزار دەبێ بەرەو پێش ببردرێت بۆ 
ئەوەی بتوانین ڕووبەڕووی ئەو قەیرانە ببینەوە. 

خەڵکی کوردستانیش پێویستە روو لەو کارانە بکەن 
عەلی عەنتەرکە داهاتییان دەبێت. 

فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

هەواڵ: عەلی عەنتەر 
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جۆرج ئۆڕوێڵ و سۆشیالیزمی گۆڕاو

زیا عوزێری 

یەکێک لە پەرتووکە هەرە 
رەخنەییەکانی جۆرج ئۆروێڵ، 

کێڵگەی ئاژەاڵنە کە بە 
شێوەیەکی راستەوخۆ رەخنە 

لە سیستەمی سۆشیالیزمی 
گۆڕاو دەگرێت و باسی 
چۆنییەتی لەڕێ الدانی 

سیستەمی ئابووری واڵت 
دەکات. بەگوێرەی پەرتووکەکە، 

ئاژەاڵنی کێڵگەی جۆن دوای 
ستەم و زۆردارییەکی زۆر 
هەوڵ دەدەن شۆڕشێک لە 
دژی خاوەن کێڵگەکە بەرپا 
بکەن و کۆنتڕۆڵی خۆیان 

رابگەیەنن. هاوکات ئاژەڵەکان 
شۆڕشەکە بە دەرگایەک بۆ 
رزگاری لە ستەمی مرۆڤ 

دەبینن و وەکو کۆتایی هاتنی 
دەسەاڵتداری مرۆڤ لەسەر 

ئاژەاڵن لێی دەڕوانن. سەرەتا 
بیرۆکەکە لەالیەن بەرازێکی 

بەتەمەنی کیڵگەکە دەستپێدەکات 
و شەوێک هەموو ئاژەاڵنی 

کێڵگەکە کۆدەکاتەوە و بیرورای 
خۆی بۆیان روون دەکاتەوە. 
لەسەر بنەمای رزگاربوون لە 
زۆرداری مرۆڤ، ئاژەڵەکانی 

کێڵگەکە سەرسام دەبن و هێدی 
هێدی بیری شۆڕش و ڕاپەڕین 
لە ناخیان دەجوولێتەوە. بەهۆی 

تەمەنییەوە بەرازە پیرەکە 
دەمرێت، بەاڵم وتەکانی ئەو وە 

بەتایبەتی ئەو گۆرانیەیی کە 
لەکاتی کۆبووەنەکەدا دەچری، 

دەبێتە هەوێنی بەرپابوونی 
شۆڕش لەدژی ستەم و 

زۆرداری جۆن-ی خاوەن 
کێڵگەکە. دوای مردنی بەرازەکە 
دوو ئاژەڵی سەرەکی دەبن بە 

درێژەپێدەری رەوتی بەرازە 
پیرەکە؛ ئەوانیش ناپۆلیۆن-ی 

بەراز و سنۆباڵ-ی بەراز.

 بەهۆی ژیرییانەوە دەبنە 
رێبەری شۆڕشی ئاژەاڵن و 

زۆربەی زۆری شەوەکان 
بەنهێنی کۆبوونەوەکان 

دەبەستنەوە و نەخشەرێگای 
شۆڕشەکە دادەڕێژن. دوای 
ماوەیەک شۆڕشەکە بەرپا 

دەبێت و ئاژەڵەکان بە تێکڕایی 
مرۆڤەکانی ناو کێڵگەکە 

وەدەردەنێن و دەسەاڵتی 
کێڵگەکە دەگرنەدەست. وەکو 
لە سەرەتاوە ئاماژەم پێکرد، 

رێبەری شۆڕشەکە بەرازەکان 
دەبن و هەرزوو چەند 

رێنمایی و یاسا دەردەکەن 
بۆ تێکنەچوونی سیستەمی 

کارکردنی کێڵگەکە. لە سەرەتادا 
٧ یاسا دەردەکەن و بۆ 

وەبیرهێنانەوش لە دیوارە 
بەرزەکەی باخچەی کێڵگەکە بە 

گەورەیی دەنووسنەوە. یاساکان 
پێکهاتووە لە؛ هەرگیز وەکو 
مرۆڤ نابن، هەرگیز نابێت 

ئاژەڵێکی دیکە بکوژن، هەرگیز 
لەو شوێنانە ناژین کە مرۆڤەکان 

لێی ژیاون، هەرگیزاو هەرگیز 
لە شوێنی نوستنی ئەوان 

نابێت بخەون و وەک ئەوان 
جلک بپۆشن. وەکو هەموو 

سیستەمێکی دەسەاڵتداری 
سەرەتا، یاساکان جێبەجێ 
دەکرێت و کێڵگەی ئاژەاڵن 

دەتوانن بەردەوامی بە ژیانی 
خۆیان بدەن و بە هەرەوەزی 

کارەکانیان بەڕێوەدەبەن. 
بەاڵم لەگەڵ تێپەربوونی کات 

کارەکان وەکو سەرەتا بەڕێوە 
ناچن و کێشە دەکەوێتە نێوان 

سنۆباڵ و ناپۆلیۆن، رۆژێک 
لە پڕێکدا ئەو سەگانەی کە 

ناپۆلیۆن لە بچووکییەوە 
بەخێویانی کردبوو هێرش 

دەکەن سەر سنۆباڵ و 
لەکێڵگەکە دەریدەکەن. بەم 

شێوەیە سەرکردایەتی رەها 
دەکەوێتە دەست ناپۆلیۆن-ی 
بەراز و هەموو بەروبوومی 

کێڵگەکە بۆ بەرژەوەندی 
خۆی بەکار دەهێنێت و وردە 
وردە کێڵگەکە بەرەو تەنگی 

و دیکتاتۆری دەبات. سەرەتا 
دەست دەکات بەگۆڕینی ٧ 

یاساکە و بە یارییکردنی لەگەڵ 
وشەکان، ئاژەاڵنی کێڵگەکە 

لەخشت دەبات. دواتر ئەوانەی 
کە پێشووتر قەدەغەبوون 
بۆ ئاژەاڵن، یەکە بە یەکە 

ئەنجامیان دەدات و تا ڕادەیەک 
لەگەڵ مرۆڤەکان قومار دەکات 

و مەی دەخواتەوە.

 بەم جۆرە ئاژەڵەکان 
دەگەڕینەوە سەر خاڵی 

سەرەتای کێڵگەکە کە لەالیەن 
مرۆڤەکانەوە بەڕێوەدەچوون. 

لەکۆتاییدا کۆمەڵێک ئاژەڵ 
بەهۆی ستەم و زۆردارییەکانی 

ناپۆلیۆن و تاقمی بەراز 
لە کێڵگەکە رادەکەن و 

دانیشتووانی کێڵگەکە دوای 
ماوەیەک لەناو دەچن. ئەو 

گرووپەی کە رایانکرد دووبارە 
دەگەڕێنەوە کێڵگەکە و لەگەڵ 
خاوەنی نوێی کێڵگەکە دەژین 

و دوای شۆڕشێکی زۆر 
دەگەڕێنەوە هەمان خاڵ. 

نووسەری ئینگلیزی ئۆڕوێڵ 
بە تەنزەوە لە رووداوەکانی 

سااڵنی جەنگی جیهانی 
یەکەم و دووەم دەڕوانێت و 
کریتیکێکی ژیرانە بەرامبەر 

بە سیستەمی سۆشیالیزم و 
دیکتاتۆری دەکات. لەالیەکی 
ترەوە تیشک دەخاتە سەر 

ئەو بەها گرنگانە کە لەالیەن 
کۆمەڵگاوە پەسەندکراوە و 

لەالیەن بەرپرسانی واڵت بە 
چەندین یاریپێکردنی وشە 
یاساکان بۆ بەرژەوەندی 

خۆیان بەکار دەهێنن. 
رۆمانەکەی ئۆڕوێڵ 

تایبەتمەندییەکی گرنگی هەیە 
ئەویش ئەوەیە کە خوێنەر 

هەموو کاتێک و ساتێک 
دەتوانێت بیخوێنێتەوە و 

لەگەڵ ئەو سەردەمەی کە 
لێی دەژیت کۆنتاکتێکی پتەوی 
لەگەڵ دابنێت. باڵوکردنەوەی 
پەرتووکەکە بۆ ساڵی ١٩٤٥ 

دەگەڕێتەوە کاتێک جیهان 
لەنێو تارمایی دوو جەمسەری 

جیاوازدا تێدەپەڕی. 

ئاشکرایە کەوا ئۆڕوێڵ بە 
رێگای رۆمانی کێڵگەی ئاژەاڵن 

نامەیەکی کراوە ئاراستەی 
خەڵک دەکات کە باوەڕیان 

بە سۆشیالیزم و جیاوازی  
چینەکانی کۆمەڵگا هەیە. دوای 

زیاتر لە ٧٣ ساڵ رۆمانەکە 
بووەتە تیشکێك بۆ داهاتووی 
گەالنی ژێردەست و ستەمدید. 

 بارزان لوقمان
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

 مەزارگەی حەزرەتی دانیال پێغەمبەر
لە قەاڵی کەرکوک خەریکە

لەناودەچێت 
خانەوادەی شیخ فاروق شیخ محەمەد ساڵح 

خزمەتکردنی مەزارەگەی حەزرەتی دانیال پێغەمبەر 
یان لەئەستۆ گرتووە شێخ فاروق کە ١٧هەمین 

نەوەی خانەوادەکەیە دەڵێت “دوای من کوڕەکانم 
دەبنە خزمەتکاری ئەم شوێنە”. 

لە سەردەمی سەدام حوسێن بەبیانووی دووبارە 
نۆژەنکردنەوەی قەاڵی کەرکوک، بڕیاری چۆڵکردنی 

قەاڵ کە درا. بەاڵم رێکاری نۆژەنکردنەوەکە 
بەپێچەوانەی ویستی دانیشتوانەکەی بوو. لەو 

ماوەیەدا خانووە کۆنەکانی قەاڵکە بە شۆفڵەکان 
رووخێنران و هەوڵی لەناوبردنی هەبوونی تورکمان 

درا. 
دواتر لە ساڵی ٢٠٠٣ دەرگای قەاڵی کەرکوک بەڕووی 

خەڵک کرایەوە بەاڵم دۆخی قەاڵکە زۆر نالەباربوو. 
هاوشێوەی قەاڵکەش مەزارگەکەی حەزرەتی دانیال 

وێران ببوو. 

دەربارەی دۆخی مەزارگەکە شێخ فاروق وتی “کاتێک 
مەزارگەکە رادەستمان کرایەوە لەشێوەی کەالوە بوو 

بەجۆرێک دەرگا و پەنجەرەکانی دزرابوون”. 
دەربارەی گرنگی مەزارگەی دانیال پێغەمبەر بۆ 
موسڵمانان و تورکمان، شێخ فاروق وتیشی “لە 

تەنیشت مەزارگەکە، مەزاری سەربازانی عوسمانی 
هەن کە لە جەنگی جیهانی یەکەم شەهیدبوونە. گرنگی 

مەزارەکان بۆ تورکمان ئاشکرایە؛ لەو مەزارانەدا 
باوباپیرانمان نوستوون. سەربازانمان کە لەپێناو 

خاک شەهیدکراون لێرە نوستوون. ئەمانە هەمووی 
هۆکارێکن بۆ گرنگی مەعنەوی مەزارگەکە بۆ 

تورکمان”. 

لەوەاڵمی پرسیاری ئایا خەڵکانێک هەن تاکو ئێستا 
بۆ ئاوات سەردانی مەزارگەکە بکەن شێخ فاروق 

وتی “بێگومان، وەک پێشتر هەموو رۆژانی شەممە 
سەردانیکەران بۆ سەردانی مەزارگەکە ڕوومان 

تێدەکەن. هاوشێوەی جاران خەڵکی پارچە قوماش 
یاخود قفل لە ئاسنەکانی مەزارگەکە دەبەستن”.  

ناوبراو ئاماژە بەوە دەدات کە ئەو هیچ هاوکارییەکی 

دارایی وەرناگرێت و سەبارەت بە پێداویستی و 
تێچووی دارایی مەزارگەکە دەڵێت “ئێمە خزمەتگوزاری 

و پێداویستییەکانی مەزارگەکە لە ئەستۆ دەگرین  “.
شیخ فاروق تیشک دەخاتە سەر سکااڵکانی خەڵک لە 
بەرپرسان دەربارەی پشتگوێخستنی پێداویستییەکانی 

مەزارگەکە و بێهەستی بەرپرسەکان بەرامبەری، 
وتیشی “تا ئەمرۆ ئەنجامێکی نەبووە. ئەگەر رێوشوێنی 

پێویست نەگردرێتەبەر مەترسی لەناوچوونی مەزارە 
مێژووییەکە لەئارادایە”. 

چیرۆکی مەزارگەی حەزرەتی دانیال پێغەمبەر
باڵەخانەی سەر مەزاری حەزرەتی دانیال سااڵنێکی 

زۆر وەکو پەرستگایەکی ئاینی جوولەکە بەکارهاتووە. 
دواتر لەالیەن کریستیانەکانەوە وەکو کلێسە 

بەکارهاتووە. دوای هاتنی موسڵمانەکان بۆ ناوچەکە، 
کلێسەکە کراوە بە مزگەوت. 

لەسەر باڵەخانەی مەزارگەکە دوو گومبەت و 
مینارەیەک هەیە. هاوکات مینارە و گومبەتەکان 

لەسەرشێوەی تەالرسازی مەغۆلەکان دروستکراون. 
لەگەڵ مەزاری دانیال پێغەمبەر، سێ مەزاری دیکەش 
هەن، بەبڕوای خەڵک سێ مەزارەکە هی پەیامبەران 

عوزێر و میکایل و حونەینن.  بەهۆی نزیکی 
گۆرستانێک لە مەزارگەکە،  بەکۆنترین گۆڕستانی 

شاری کەرکوک لەقەڵەم دەدرێت.
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 دکتۆر مۆفەق عادل عومەر :ئێران هەموو هێلکەکان
لەیەک سەپەتە کۆناکاتەوە

یاخود بە پشتگیری ئەمریکا لە هەڵبژاردنەکاندا رووبەڕووی 
سورپرایزێکی ئەمریکا دەبینەوە. 

“بەئەکیدی لە ناوچە کێشە لەسەرەکان شتی 
چاوەڕوان نەکراو  روودەدات”

لە ناوچە کێشەلەسەرەکاندا بێگومان شتی چاوەڕوان 
نەکراو  روودەدات. کاتێک سەیری کەرکوک دەکەین، ئەوا 

دەبینین کە لە پەرلەمانی عێراق خاوەنی ١٢ کورسییە. لەکۆی 
گشتی کورسییەکاندا شەشیان سەر بە یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستانە، دووی سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستانە، 

سێیان سەر بە بەرەی تورکمانی عێراقە  و ئەوانی تر سەر 
بە پارتە عەرەبییە سوننەکانە. لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا 
خشتەکە بەم جۆرە نامێنێت. پارتی دیموکراتی کوردستان 
پێشتر رایگەیاند کە لە کەرکوک بەشداری هەڵبژاردنەکان 

ناکات. لەم دۆخەدا گرنگە کە دوو کورسییەکەی پارتی بۆ کام 
الیەن دەچێت. کاتێک سەیری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
دەکەین، ئەوا دەبینین کە تووشی خوێنبەربوونێکی جددی 

بوو، گۆڕانکاری لە نێو حیزب روویداوە. لەبەرامبەر ئەمانەدا 
پێشبینی دەکەم بەرەی تورکمانی عێراقی دەنگی زیاتر 

بەدەستبهێنێت. هاوکات نابێت ئەوە لەیاد بکەین کە لیستی 
ئەلفەتح و لیستەکەی مالیکی و لیستی ئەلحیکمە لە کەرکوک 

بەشداری هەڵبژاردنەکان دەکەن. واتە گروپە شیعەکانیش 
بەشداری دەکەن. 

لە ئێستادا وادیارە دۆخێکی لەم جۆرە هاتووەتە کایەوە 
“پێشووتر کەرکوک لەژێر دەسەاڵتی کوردیدابوو بەاڵم دوای 
١٦ی ئۆکتۆبەری ساڵی ٢٠١٧ خرایە ژێر دەسەاڵتی حەشدی 

شەعبی”، واتە بەرەو الیەنی شیعە خلیسکێندراوە. 

“نیازی بەغداد بەرامبەر بە کەرکوک لە بەرژەوەندی 
تورکمان نییە”

بە بۆچوونی ئێوە تورکمان چاوەڕوانی چی دەکەن؟ 
ئەم هەڵکشان و داکشانە لەسوودی تورکمان بوو؟ 
ئایا چ جۆرە کاریگەرییەکەی لەسەر هەڵبژاردنەکاندا 

دەبێت؟

نابێت ئەمە لەبیر بکەین کە دوای ١٦ی ئۆکتۆبەری ساڵی 
٢٠١٧ ، ١٩ هاوواڵتی تورکمانی سەر بە بەرەی تورکمانی 
عێراقی و الیەنانی تورکمان شەهیدکران. واتە لە کەرکوک 

تورکمان بە راستەوخۆ دەکرێتە ئامانج. بەبۆچوونی من 
دۆخی تورکمان لە کەرکوک دوای ١٦ ئۆکتۆبەر ئومێدبەخش 

نییە. جوانترین نموونە بۆ ئەمە؛ لەکاتی دەستنیشانکردنی 
ئەندامانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان ئەندامێکیان بۆ تورکمان 
هەڵنەبژارد. واتە نیازی حکومەتی ناوەند بەرامبەر بە تورکمان 

لەبەرژەوەندی خودی تورکماندا نییە. وا هەست دەکەم 
مەترسییەکی دیکە هەیە لە کەرکوک. بەداخەوە لە تەلەعفەر 

تورکمانیان کرد بە دوو بەشەوە، بەشی سوننە و بەشی 
شیعە. لە ئێستادا  وەکو تورکمان کێشەیەکی گەورەمان هەیە. 

هەمان مەترسی لەسەر کەرکوکیش هەیە. دوای ئەو ماوەیە 
دەبینین کەوا ئێران بۆ ئەم مەبەستە چااڵکی هەیە. 

دەزانی لیستی ئەلفەتح لەکەرکوک چۆن بەشداری لە 
هەڵبژاردنەکان دەکات؟ بێگومان لیستی ئەلفەتح بەشداری 

هەڵبژاردنەکان دەکات بەاڵم لەوانەیە کاندیدەکان تورکمانی 
شیعە یاخود سوننە بن. دۆخی ئەوێ ئۆمێد بەخش نیە 
و لەوانەیە لەداهاتوودا شتی مەترسیدارتر بێنە ئاراوە. 

تورکمانێک دەتوانێت لە لیستی ئەلفەتح یاخود لیستەکانی دیکە 
بەشداربێت، بەاڵم لەچاونەگرتنی بەرژەوەندییەکانی تورکمان 

و بەشداریکردنی لە لیستێکی تر بەناوی تورکمان شتێکی 
مەترسیدارە. 

“بەرەی تورکمانی عێراقیش هەنگاوی باشی ناوە”

بەرەی تورکمانی عێراقیش هەنگاوی باشی ناوە. بەتایبەتی 
جەختکردنەوەیان لەسەر یەک لیستی شتێکی زۆر گرنگە.

هاوکات چەند خاڵێک هەن لە بەرەی تورکمانی کە 
چاودێرییانم کردووە. ناوەکان دووبارە کاندید کراون. خۆزگە 

بوار بە گەنجەکان بدرابایە. چونکە بەشێوەیەکی گشتی لە 
عێراقدا سیما ناسراوەکانی دامەزراوەکان بوونەتە هۆی 

تەنگەدڵی لەالی هاوواڵتییان. کاتێک ئەمە دەڵێین، مەبەستمان 
ئەوە نیە کە ئەوانەی ئێستا هەن خراپن، بەاڵم گۆرانکاری بە 

سایکۆلۆجیای مرۆڤەوە پەیوەستە.

و هەڵبژاردنەکانی لوبنان.  

لیستی ئەلفەتح لەنێو خاڵە 
سوورەکانی ئەمریکادایە. 
کاتێک سەیری دواهەمین 
وتاری سەرۆکی ئەمریکا، 
دۆناڵد ترەمپ بکەین کە 
دەڵێت “نفوزی ئێران لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

سنووردار دەکەین. ئێران 
بەشێوەیەکی ئێجگار 
زۆر باڵوبووەتەوە و 

پێویستە ئەمە رابگرین” 
ئەوا دەبینین کە ئەمریکا 

دژی گەشەسەندنی لیستی 
ئەلفەتحە. بەاڵم ئەمە بە 

واتای ئەوە نایەت کە لیستی 
ئەلفەتح لە هەڵبژاردنەکانی 

داهاتوودا دەنگەکان 
لەدەست دەدات. بێگومان رێژەیەک دەنگ بەدەستدەهێنێت.

“ئێران هەموو هێلکەکان لەیەک سەپەتە کۆناکاتەوە”

یەکێک لە رێکارە سیاسییەکانی ئێران کەلە دوای ساڵی 
٢٠٠٣ وە جێبەجێی دەکات ئەوەیە کاتێک بەشێوەیەکی گشتی 
سەیری گروپە شیعەکان دەکەین، ئەوا چەند گروپێکی جیاواز 
دەبینین. بۆ نموونە عەبادی و مالیکی ، هەروەها  ئەلفەتح و 
سەدر.  لەهەڵبژاردنەکانی پێشوودا ئەمانە بە لیستی جیاواز 
بەشدارییان لە هەڵبژاردنەکان کردبوو. لەم هەڵبژاردنەشدا 
هەمان شت دەبێت. ئێران هەموو هێلکەکان لەیەک سەپەتە 

کۆناکاتەوە. سەرەڕای جیاوازی گروپەکان، تا خاڵێکی 
دیاریکراو سوودیان لێدەبینێت. واتە کاتێک دەڵێین پشتگیری 

ئەلفەتح دەکات، بەمانای ئەوە نایەت کە مالیکی پشتگوێ 
دەخات. یاخود کە دەڵێین پشتگیری لە مالیکی دەکات، بە 

مانای ئەوە نایەت عەبادی پشتگوێ دەخات سەرەڕای بوونی 
پشتگیری واڵتانی کەنداو و ئەمریکا بۆ لیستەکەی عەبادی. 

بەهەمان شێوە عەبادی دوای ساڵی ٢٠١٤ نەیتوانی 
رووبەڕووی ئێران ببێتەوە لە عێراق. سیاسەتێکی هاوسەنگی 

تێپەڕاندووە. هاوکات هەوڵیداوە لەنێوان ئەمریکا و واڵتە 
ناوچەییەکان و تەنانەت لەسەر ئاستی لۆکالیشدا هاوسەنگی 

دروست بکات، بەبۆچوونی من لەم هەنگاوەیدا عەبادی 
سەرکەوتوو بووە.

“خەڵک گەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی کە سەرکردایەتی 
ئێستا شکستی هێناوە”

هەندێک لە پارتە سیاسییەکانی کەرکوک بەشداری 
لە هەڵبژاردنەکان ناکەن. بەبۆچوونی ئێوە کورد تا 
چ رادەیەک پێشبینییەکانی خۆی بەدەست دەهێنێت؟ 
ئایا لە پەرلەمانی عێراق دەنگی کەم نابێتەوە؟ یان چ 

جۆرە کاریگەرییەکی دەبێت؟

گەورەترین ئاستەنگی گروپە کوردییەکان بریتییە لە کێشە 
ناوخۆییەکان. ئەمە کاریگەری نەرێنی کردووەتە سەر 

بزووتنەوەی کوردی و بەتایبەتی لە رووداوەکانی ١٦ی 
ئۆکتۆبەر ئەمەمان بینی. پێویستە لیستەکانی ناوچە کێشە 
لەسەرەکان و لیستەکانی ناوچەی هەرێمی کوردستان بۆ 

سەر دوو گروپ جیا بکەینەوە. 

کاتێک سەیری لیستەکانی هەرێمی کوردستان دەکەین، 
دەبینین کە ئەنجامەکانیان وەکو سااڵنی پێشووتر دەبێت. ئایا 

رێژەی دەنگەکان دەگۆڕێت؟ یاخود ناگۆڕێت؟ تا رادەیەک 
گۆڕانکاری بەسەردا دێت بەاڵم چەند الیەنێکی دیکەی کوردی 

دامەزران و بەشداری لە هەڵبژاردنەکان دەکەن. ئەوانیش 
تا رادەیەک دەتوانن رێژەیەک دەنگ بەدەستبێنن، بەاڵم بە 

بۆچوونی من دۆخی گشتی ناگۆڕێت. چونکە هەڵبژاردنەکانی 
ئەو ناوچەیە لەژێر چاودێری هەرێمی کوردستان 

بەڕێوەدەچێت. لەوانەیە گۆڕانکارییەکی زۆر روونادات. 

سەرەڕای ئەمە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئەمریکا، تورکیا، 
ئێران و واڵتانی ئەوروپی تر دەیانەوێت گۆڕانکاری ببێت. 
دوای پرۆسەی ریفراندۆم لە هەرێم خەڵک گەیشتوونەتە 

ئەو بڕوایەی کە سەرکردایەتی ئێستا شکستی هێناوە. هەر 
خۆیان دەڵێن کە دەبێت چیتر ریفۆرم ئەنجام بدەین. بۆ 
هەرێمی کوردستانی عێراق، یان ریفۆرم ئەنجام دەدەن 

دکتۆر مۆفەق عادل عومەر، مامۆستا لە کۆلێژی یاسا و 
رامیاری زانکۆی سەاڵحەددین دەربارەی هەڵبژاردنەکانی 
عێراق و هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکان و دۆخی 

تورکمان، وەاڵمی پرسیارەکانی تەبای دایەوە. 

لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا لەوانەیە عەبادی و مالیکی 
رووبەڕووی یەکتر ببنەوە، لەم بارەیەوە پێشبینیتان 

چییە؟

کاتێک بە گشتی سەیری هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکەین، 
سێ گروپی گرنگ دەبینین. یەکەمیان؛ هاوپەیمانییەتی نەسر 
کە لەالیەن سەرۆکوەزیران، حەیدەر عەبادی سەرکردایەتی 
دەکرێت.  هاوپەیمانییەتی نەسر لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی 

و ناوچەییەوە پشتگیری لێدەکرێت و هاوپەیمانییەتییەکی 
پەسەندە. بەتایبەتی سەرکەوتنەکانی سەردەمی حەیدەر 
عەبادی، رووبەڕووبوونەوەکانی بەرامبەر بە داعش و 
هەڵوێستەکانی بەرامبەر بە رووداوەکانی دوای ١٦ی 

ئۆکتۆبەری ساڵی ٢٠١٧، هەڵوێستی عەبادی بەرامبەر بە 
ریفراندۆم. ئەمانە هەموویان بە خاڵی زیادکراو بۆ حەیدەر 
عەبادی گەرایەوە. بۆیە لەکەشێکی ئاوا دەتوانین عەبادی 

بە الیەنێکی گرنگی هەڵبژاردنەکانی ١٢ی ئایار ساڵی ٢٠١٨  
سەیربکەین. 

“بەبۆچوونی من مالیکی ناتوانێت دووبارە ئەنجامی 
هەڵبژاردنەکانی رابردوو بەدەستبێنێتەوە”. 

لەالیەکی تر سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق، نووری مالیکی 
هەیە و خاوەنی لیستی دەوڵەتی یاسایە. بێگومان دەتوانین 
بڵێین کە مالیکی لەسەر هێزی پێشووی خۆی نەماوە. واتە 

تووشی خوێنبەربوون بووە، بەتایبەتی رووبەڕووبوونەوەی 
لەگەڵ سەرکردەیەکی بەهێزی وەکو حەیدەر عەبادی. 

پشتگیری ئێران بۆ مالیکی تا ئێستا بەردەوامە. بەبۆچوونی 
من مالیکی ناتوانێت دووبارە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی 

رابردوو بەدەستبێنێتەوە. ئەگەری ئەوە هەیە دەنگێکی  زۆر 
لەدەست بدات. هاوکات توانای بەدەسهێنانی کورسی هەیە لە 

پەرلەمان. ئەمەش سەقفێکی سنووردارە.  

لیستێکی گرنگی هەڵبژاردنەکان، لیستی ئەلفەتحە کە باڵی 
سیاسی حەشدی شەعبیە. دەتوانین لیستی ئەلفەتح وەک 
لیستێکی بەهێز هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین. چونکە حەشدی 
شەعبی لەنێو  الیەنی شیعی خاوەنی پێگەیەکی گرنگە و 

پێگەیەکی گرنگی هەیە لەنێو خەڵکی شیعە مەزهەب. هاوکات 
حەشدی شەعبی لەسەر فەتوای ئایەتواڵ عەلی سیستانی 
دامەزراوە. باڵی سیاسی ئەم هێزە لەنێو برایانی شیعە بە 

گرنگی پێشوازی لێکراوە. 
   

واتە دەتوانین بلێین لەوانەیە ئەو دەنگانەی کە لە 
هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا مالیکی لەدەستی دەدات، بۆ ئەلفەتح 

بچێت. لەهەمووی گرنگتر، بەهێزترین پشتیوانی تاران بۆ 
لیستی ئەلفەتحە. کاتێک سەیری ناوەکانی لیستەکە دەکەین، 
فەرماندە سەربازییەکانی حەشدی شەعبی دێتە بەرچاومان. 
بۆ نموونە؛ هادی ئەلعامری دەبینین. ئەمە باڵێکی سیاسییە. 

دەتوانین ئەم هاوکێشەیە بە پشتیوانیکردنی ئێران بۆ حزبواڵ 
لە لوبنان لێکبچوێنین. لە عێراقیش بەهەمان شێوە جێبەجێ 

دەکرێت. بەهەمان شێوە حزبواڵ خاوەنی باڵی سیاسی و 
 بارزان لوقمانسەربازییە و کایگەرییەکی گرنگی هەیە لەسەر کەشی سیاسی 

فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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 سیمبوڵی خۆپیشاندان مامۆستایانی
تورکمان

بەشێکی تر لە قوڕا چەقیون. ئەم ڕاستیانە 
کاردانەوەی لێکەوتەوە”. 

هاوکات مامۆستا زاهیدە ئاماژەی 
بەوەدا کە دۆخی ئابووری خۆی باشە و  
راشیگەیاند کە قسەکانی ئەو لە گۆڕەپانی 

خۆپیشاندانەکاندا بۆ ئەو مامۆستایانە بوو کە 
دۆخیان ناڵەبارە نوێنەرایەتی ئەوانی دەکرد. 

عەسافلی بەم شێوەیە باسی وتارە ناخ 
هەژێنەکەی خۆی لە خۆپیشاندانەکاندا کرد:

 
“من زۆرجار دەگەڕێم، دوو دیمەن بوون بە 
هۆکاری بەشداریکردنم لە خۆپیشاندانەکاندا. 

یەکێکیان بەر لەچەند رۆژێک سەردانی 
قوتابخانەیەکم کرد، بەڕێوەبەری قوتابخانەکە 

هاتە الم و هەردوو دەستەکانی گرتم و 
بەرەو کەسێکی بردم و وتی “ئەم مامۆستا 

گەنجە جێگری منە لە قوتابخانە. چەند 

مناڵێکی هەیە و لە دۆخێکی نالەباردایە. 

ئەگەر کەمێک کۆمەک و هاوکاری 
لەدەوروبەری خۆت کۆبکەیتەوە کارێکی 
زۆر باش دەبێت. بەهۆی کەمدەرامەتی 

ناتوانێت بێتە قوتابخانە و ناویشی لە لیستی 
نەهاتووان تۆمار کراوە”. کاتێک سەردانی 
ماڵی مامۆستاکەمان کرد، مستێ برنج و 

ساواریان نەبوو بۆ خواردن. ئەوی تریان؛ 
سەردانی ماڵی مامۆستایەکی زانکۆم کرد. 

مامۆستاکە خاوەنی سێ منداڵ بوو. لەکاتی 
نانخواردندا مناڵەکانی دەستیان کرد بە 
گریان. پرسیمان بۆ دەگرین؟ وتیان لە 

ئازاری دداناکان. ئەوکاتە باوکیان سوێندی 
بەخودا خوارد کە یەک دیناری لەگیرفانا 
نیە. پاشان بە مناڵەکانی وت ئارام بگرن 

کە مووچەکەم وەرگرت بۆ چارەسەرکردن 
دەتانبەم بۆ پزیشک. پاشان دایکیان وتی 

ددانی کامەتان زۆر ئازاری هەیە ئەو 
دەبەم بۆ الی پزیشک. ئەوانی تریش لە 

مانگەکانی داهاتوو سەردانی پزیشک دەکەین 
بەبۆچوونی ئێوە مناڵ ئارام دەگرێت؟. 

لەهەمان کات لەم هەولێرە ئاهەنگێکی بووک 
گواستنەوە لە ئوتێلی رۆتانا سازکرابوو کە 

٢٥٠ کەس بانگهێشت کرابوون بۆ ئاهەنگەکە، 
نرخی شوێنێکی ئاهەنگەکە ١٥٠ دۆالر بوو. 
لەالیەکی تریش کەسانێک هەن کە رۆح و 
گیانیان پێشکەشی ئەم خاکە کردووە و لە 
دۆخی تەنگانەدان، بەبۆچوونی ئێوە ئەمە 

دادپەروەرانەیە!؟”. 
 

“لەسەر ویستی خۆمان 
بەشداربووین لەخۆپیشاندان”

مامۆستا زاهیدە بەگشتی پەرلەمانتاران 
سەرزەنشت دەکات و دەڵێت پێویستە 

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 
هەموو پەرلەمانتارانی هەرێم بداتە دادگا. 
جەختی لەوەکردەوە کە مامۆستایان بە 

ویستی خۆیان بەشدارییان لە خۆپیشاندان 
کردووە و بەفشاری هیچ الیەنێک نەبووە، 

زیاتر دەشڵێت “چاومان لە سەروەت 
و سامان نییە. لەسەر ویستی خۆمان 

بەشداریمان لە خۆپیشاندان کرد و فشاری 
هیچ الیەنێک نەبووە. خوا شایەتە کە 

پەیوەنەدییمان لەگەڵ هیچ الیەنێک نییە. تەنها 
داوای مافی سەرەتایی خۆمان کردووە. ئێمە 

بە چارەگە موچەکەش رازیبووین ئەگەر 
هەموو مانگێک بە رێکوپێکی دابەشکرابایە”. 

“بەدرۆیش بێت تەنها 
پەرلەمانتارێکی 

تورکمان پەیوەندی پێوەنەکردم”

ناوبراو زیاتر سەرزەنشتی پەرلەمانتارانی 
تورکمان دەکات کە لەم ماوەیەدا تەنها سێ 

کەس پەیوەندی تەلەفۆنیان پێی کردووە، 
دەشڵێت “لێرەوە زۆر سوپاسی سێ کەس 

دەکەم، بە بەرپرسانی دیکەی تورکمان دەڵێم؛ 
مخابن بۆ هەمووتان. سەرەڕای هەبوونی 

ئەم هەموو پارتە سیاسییە تورکمانییە 
کە هەموویان من دەناسن، هیچ کامەیان 

پەیوەندییان پێوە نەکردم، تەنها سێ کەس 
نەبێت. سوپاس بۆ خودا پێویستیم بە 

هاوکاری ئەوان نییە، لە خۆپیشاندانەکانیشدا 
لەبری خەڵک قسەم کرد. بە درۆش بێت 
تەنها پەرلەمانتارێکی تورکمان پەیوەندی 
پێوە نەکردم جگە لەم سێ کەسە نەبێت. 

ئەمە بۆ مێژوو دەڵێمەوە. 

“لەچوارچێوەی رێز داوای 
مافەکانمان دەکەین”

لەکۆتاییدا وەک وەاڵمێک بۆ ئەوانەی 
دەستەواژەی ترسنۆکی هەولێرییەکان 
بەکاردەهێنن مامۆستا زاهیدە خەلیل 

عەسافلی ووتی “هەمیشە وا باس دەکرێت 
کە هەولێرییەکان بە مریشکێکی کورک 

ناوێرن. فەرموون سەیرکەن، ئێمە گەلێکی 
بەڕێزین. ئەو خااڵنەی کە رامان لێی 

نەبوو لە چوارچێوەی رێز گوزارشتمان 
لێکرد. ئێمەی هەولێری بە رەوشتی 

خێزانەکانمانەوە ناسراوین. بەهیچ شێوەیەک 
ناتوانین بەرامبەرەکەمان بشکێنین یاخود 

برینداری بکەین. لەچوارچێوەی رێزیش 
داوای مافەکانمان دەکەین. بۆیە لە ساتی 

خۆپیشاندان وتم “داوای مافی خۆم لە 
باوکم دەکەم”. ئێمە بە چاوی باوک سەیری 

حکومەت دەکەین. دوای خۆپیشاندان هەندێک 
گۆڕانکاری روویدا. بۆ نموونە مووچەی 
فەرمانبەران خراوەتە بواری رێکخستن. 
هیواخوازم بەزووترین کات لەم تەنگییە 

رزگارمان بێت. هیوام وایە خودا عەقلێک 
بداتە هەموومان تانیشتیمانمان بپارێزین. 

گرنگی و بەهای ئەمن و ئاسایش لە نەبوونی 
هەستی پێدەکرێت. کاتێک ئەمن و ئاسایشمان 

لەدەستدا، ئیتر پەشیمانی داد نادات”. 

یەکێک لە سیما ناسراوەکانی 
خۆپیشاندانەکەی هەولێر مامۆستایەکی 

تورکمانە بەناوی قەرەنی فەیسەڵ چەلەبییە. 
وەک بەڕێوەبەری دواناوەندی عیمادەدین 

زەنگی تورکمانی خزمەتی بە بواری 
پەروەردە و فێرکردن دەکات. 

“ئامانجی بەشداریکردنمان لە 
خۆپیشاندان تەنها ناردنی نامەیەکی 

مرۆیی بوو”

سەبارەت بە خۆپیشاندان قەرەنی فەیسەڵ 
چەلەبی بۆ مایکی تەبا وتی “ ئامانجی 
بەشداریکردنمان لە خۆپیشاندان تەنها 

ناردنی نامەیەکی مرۆیی بوو. هاوکات داوای 
مافەکانی خۆمان کرد. لەراستیدا هەڵوێستی 

خۆمان بەرامبەر بە عەبادی نواند. چونکە 
ئەو وتبووی کە مووچە دەنێرێت. پێشووتر 
داعش هەبوو، لەهەمان کاتدا گیرو گرفتی 

زۆر هەبوون. بەاڵم هەموویان تەواوبوون. 
هیچ کێشەیەکمان نەماوە. ئێمەش وەکو 

شتێکی سروشتی داوای مافی خۆمانمان 
کرد”. 

شایەنی باسە مامۆستا قەرەنی کە ٢٦ 
ساڵە مامۆستایە ئاماژەی بەوەدا کە 

ئەوان بایکۆتیان نەکردووە، بەڵکو دوای 
تەواوبوونی وانەکانیان بەشدارییان لە 
خۆپیشاندانەکان کردووە لەم بارەیەوە 

وتیشی “ئێمە وەکو مامۆستا دوای 
تەواوبوونی وانەکان بەشداریمان لە 

خۆپیشاندان کرد و داوای مافی خۆمان کرد.  
کۆمەڵێک مامۆستای تورکمان بەشداریمان 
کرد. ئامانجمان هەڵگری نامەیەکی مرۆییە. 

بۆ بەرگریکردن لە مافەکانمان لەوێ بووین. 
هیچ شتێکی تر نەبوو”. 

لە ساڵی ٢٠١٦ حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق بڕیاری سیستمی 

پاشکەوتی مووچەی فەرمانبەرانی دەرکرد، 
هاوکات بڕیارەکە خۆپیشاندانی فەرمانبەرانی 

لێکەوتەوە.

 لە ٢٥ی ئاداری ئەمساڵ خۆپیشاندان و 
بایکۆتکردنی دەوامی رەسمی فەرمانبەران 

زۆربەی دەزگا حکومییەکانی گرتەوە. 
لە خۆپیشاندانەکاندا مامۆستاکان رۆڵی 

سەرەکی و فەرمانبەرانی تەندروستی بنکە 
تەندروستیەکانی هەرێم رۆڵی گرنگیان 

هەبوو. داواکارییەکانیش هەڵوەشاندنەوەی 
سیستەمی پاشەکەوتی مووچە بوو. 

لەبەردەوامی خۆپیشاندانەکان بۆ داواکردنی 
مافی سەرەتایی خۆیان مامۆستایانی 

تورکمان لە رێزی پێشەوە بەشداریان لە 
خۆپیشاندانەکاندا كرد. لەالیەکی تریش 

بەشێکی مامۆستایانی تورکمان رایانگەیاند 
کە بەبێ بایکۆت کردنی دەوام، دوای 
تەواوبوونی وانەکان بەشدارییان لە 

خۆپیشاندانەکاندا کرد. 

لە خۆپیشاندانەکانی ٢٥ی ئاداردا 
مامۆستایانی تورکمان ببوون بە دەنگی 

زۆرێک لە فەرمانبەران. 

لەبارەی خۆپیشاندانەکان و دەڕبڕینی 
ناڕەزایەتییەکان، هەریەکە لە مامۆستا زاهیدە 
خەلیل عەسافلی و قەرەنی فەیسەڵ چەلەبی 
بەڕێوەبەری قوتابخانەی عیمادەدین زەنگی 
تورکمانی، تایبەت بە هەفتەنامەی تەبا چەند 

لێدوانێکیان دا. 
 

“هەموو کارێک کاردانەوەیەکی 
هەیە”

زاهیدە خەلیل عەسافلی ئاماژەی بەوەدا کە 
خۆپیشاندانەکان دەرئەنجامی کاردانەوەی 

کارێکە و دەشڵیت “هەموو کارێک 
کاردانەوەیەکی هەیە. کاتێک حکومەتی هەرێم 
دامەزرا هەموومان دڵخۆشبووین و هیوامان 

وابوو بگەین بە مافەکانمان. بەم مەبەستە 
هەموو جۆرە پاڵپشتییەکی حکومەتمان کرد. 
لەرۆژی سەپاندنی سیستەمی پاشکەوتەوە 

تا ئەمڕۆ  خەڵکی رووبەڕووی کێشە و 
گرفتی زۆر بوونەوە. چوار ساڵە تەنها 

خودا شایەتحاڵی بارودۆخی مامۆستایانە. 
ئێمە زۆر ئاراممان گرت سەرەڕای ئەوەی 

ئاشکرا بوو بەشێک لە بەرزاییەکاندا دەفڕی 
و خاوەنی پارەو سامانێکی زۆرە، بەاڵم  عەلی سالم

فۆتۆ: محەمەد ئەمین

زیا عوزێری 
فۆتۆ: چۆبان تیمور

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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پاڵپشتی بازرگان و کاسبکارانی شاری هەولێر بۆ تاکە لیستی تورکمانی

پیشەی دەباغی لە هەولێر

بێتوو کاندیدانمان هەڵنەبژێردرێن، الیەنی 
بەرامبەر بەنەبوو هەژمارمان دەکەن. بۆیە 

ئەم هەڵبژاردنە دەبێتە هەبوونی ئێمە”. 

لەکۆتاییدا موشتاق عەبدواڵ تۆفیق بانگەوازی 
هاوواڵتیان دەکات بۆ وەرگرتنەوەی کارتی 

دەنگدەر و دەڵێت “بەبێ بوونی کارتی 
دەنگدەر، ناتوانن دەنگ بدەن. بەویستی خوا  
لەم هەڵبژاردنانەدا ساختەکاری نابێت و هەر 

کاندیدێک دەنگی خۆی بەدەست دەهێنێت. 
داواکارین ئێمەش بگەین بە مافی خۆمان”. 

یەکێک لەو هاوواڵتییانە فەهمی فوئاد 
رەشیدیش دەربارەی لیستی ١٣٧ دەڵێت 

“وەکو تورکمانێک پشتگیری لە لیستی ١٣٧ 
دەکەم. بە بۆچوونی من پێویستە مرۆڤ 

دەنگ بە نەتەوەی خۆی بدات. کاندیدانمان 
نوێنەرایەتی هەولێر دەکەن. دەنگدان بە 
نەتەوەیەکی تر و وازهێنان لە نەتەوەی 

خۆی مایەی نیگەرانییە. هۆکارەکەی هەر 
چی بێت، لەکاتێکدا رۆڵەکانی نەتەوەی 
خۆمان هەبن بۆچی دەنگ بە نەتەوەی 
تربدەین؟ بۆیە دەبێت خاوەندەرایەتی 

کاندیدەکانمان بکەین و دەنگیان پێبدەین.’’ 

سەبارەت بە گرنگی یەک لیستبوونی 
تورکمان لە هەولێر پارێزەر فەهمی فوئاد 

دەڵێت “کاتێک بە یەک لیست بەشداری 
لە هەڵبژاردنەکان دەکرێت، بێگومان 

دەنگەکان پەرش و باڵو نابن بەڵکو لەیەک 
لیست کۆدەبنەوە. ئەگەر کاندیدەکانیش 

سەرنەکەون، دەنگەکان بۆ لیستەکە 
دەمێنێتەوە و بۆ کاندیدی ژمارە یەكی 
لیستەکە زیاد دەبێت. ئەمەش شتێکی 

باشە بێگومان ، یەک لیستبوون رێگری لە 
دابەشبوونی دەنگەکان دەکات”. 

خۆم و گروپی قەاڵی هەولێرەوە پشتگیری 
لە لیستی ١٣٧ دەکەم.’’

 
یەکێکی تر لەوانەی پشگیری لە لیستی 

١٣٧حاجی موشتاق عەبدواڵ تۆفیقە، ئەو 
خاوەنی هوتێلێکە و لەکەرتی گەشتیاریدا 

کاردەکات، وتی “پشتگیری لە لیستی ١٣٧ 
دەکەین. ئەوان بە تاکە نوێنەری خۆمان 

دەبینین”. 

حاجی موشتاق له بەردەوامی قسەكانیدا، 
دەڵێت” مخابن سااڵنێکە دەنگ بە پارتە 

ئیسالمییەکان و پارتە کوردییەکان دەدەین 
بەداخەوە دەنگمان ون ببوو. دیارە کە لە 
ئێستادا چ جۆرە ستەمێکیان بەرامبەر بە 
ئێمە کردووە. بوونی ئەم لیستە بە واتای 

بوونی ئێمە دێت. بەپێی دەنگەکانمان، 
هەژمارەمان بۆ دەکرێت. داوا لە هەموو 

الیەک دەکەم ئەمجارە تاقیبکەنەوە و دەنگ 
بە لیستی خۆمان بدەن. سوپاس بۆ خودا 

کاندیدەکانمان هەموویان موسڵمانن و کافر 
نین. لەهەمووی گرنگتر لەخۆمانن.

 پێویستە دەنگ بدەین تاکو نەتەوەکانی 
تر حیسابێکمان بۆ بکەن. دەنگ بدەن تاکو 

نوێنەرانمان لە بەغداد داوای مافەکانمان 
بکەن. بەداخەوە زۆر دواکەوتووین و 

بە هەڵبژاردنی لیستی هەڵە کەوتینە نێو 
بیرکردنەوەی هەڵە.  ئەوانەی کە دەنگمان 

پێدان بۆ پەرلەمانی کوردستان، هاوکارمان 
نەبوون. زۆربەی هەولێرییەکان دەنگیان بە 

پارتە ئیسالمییەکان دا.  ئەی باشە کاندیدانی 
خۆمان کافر و بێباوەڕ نین. ئێمەش خاوەنی 

مێژووی ئیسالمین و سوپاس بۆ خودا 
کاندیدانمان کەسانی بەباوەڕن و خاوەنی 
بڕوانامەی بەرزن. بۆچی دەنگ بدەین بە 
کەسانێککە نایانناسین؟ پەنا بە خودا گەر 

هەولێر دەڵێت “پێویستە هەموو تورکمانە 
ڕەسەنەکان یەکبگرن. هاوکات دەبێت ناو و 

دەنگمان یەک بێت”. 

دەشڵێت “ئەگەر ئێمە یەکگرتوو بین، بە 
سایەی ئەم لیستە خاوەنی پێگەیەکی بەهێز 

دەبین لە بەغداد. هەر تاکێکی تورکمانی 
رەسەن پێویستە دەنگ بەم لیستە بدات. 
ئێمەش پشتگیری لە لیستی ١٣٧ دەکەین 
بێگومان. پێویستە هەموومان یەک بین، 

خودای گەورە بەهەمان شێوە فەرمانمان 
پێدەکات کە یەکبین و یەکگرتوو بین. نابێت 

جیاکاری لەنێوانماندا هەبێت. پێویستە 
تورکمانە رەسەنەکان دەنگ و وتارەکانیان 

یەکبخەن”.   

سالم نەجار یەکێکە لە بازرگانە ناسراوەکانی 
هەولێر ئاماژە بەوە دەدات کە تورکمان 

نەبوون بە خاوەنی دۆزی خۆیان و دەڵێت 
“بێگومان بەم دواییانەدا هەستی نەتەوایەتی 

دووبارە ڕوواوەتەوە. پێویستە لەمەودوا 
دەنگ بە کاندیدانی خۆمان بدەین و خەڵک 

لەم بابەتانە هۆشیاربێت. پێویستە بزانێت کێ 
خزمەتی گەل دەکات”.   

بازرگانەکەی هەولێر لە یەکەم رۆژەوە 
پشتگیری لە لیستی ١٣٧ی کردووە و 

زیاتر دەڵێت “وەکو گروپی قەاڵی هەولێر 
پشتگیری لە لیستی ١٣٧ دەکەین. لە رۆژانی 

داهاتووشدا بە مەبەستی پشتگیریکردن 
چااڵکییمان دەبێت”. 

دەربارەی کاندیدانی لیستی ١٣٧دەشڵێت “ 
بێگومان کۆبوونەوەی تورکمان لە هەولێر 

لەیەک لیست سوودێکی زۆری هەیە. 
کاندیدانی لیستەکە هەموویان تورکمانی 

رەسەنن و ڕۆڵەکانی هەولێرن. بۆیە بەناوی 

تورکمانی هەولێر پشتگیری تەواو لە 
لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراق 
دەکەن کە تاکە لیستی تورکمانییە لە 

هەولێرەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی ئایار  
پەرلەمانی عێراق دەکات. 

بەمەبەستی زانینی راوبۆچوونی خەڵک 
لەسەر لیستی بەرەی تورکمانی و 

هەڵبژاردنەکان، هەفتەنامەی تەبا دیمانە 
لەگەڵ چەند هاوواڵتیەک دەکات.

  
دکتۆر عەبدولوەهاب خەتات مامۆستا لە 
کۆلێژی زانستە ئیسالمییەکانی زانکۆی 

سەالحەدین، ئاماژەی بەوەکرد کە پێویستە 
هەموو تورکمانێک دەنگ بە لیستی ١٣٧ 
بدات و وتی “ ئەمە دواهەمین دەرفەتی 

ئێمەیە. پێویستە خۆمان بسەلمێنین. 
لە ئێستادا هیچ پاساوێکمان نییە. لەم 

هەڵبژاردنەدا ژمارەی تورکمان دیاریدەکرێت. 
بەبۆچوونی من هیچ کەسیک نابێت پاساو 

بهێنێتەوە، کاندیدانی لیستەکە کەسانی 
لێهاتوون و تورکمانی رەسەنن”. 

لە بەردەوامی دیمانەکە دکتۆر عەبدولوەهاب 
خەتات بەم شێوەیە هەڵسەنگاندنی بۆ 

لیستەکە کرد:

“سەرکەوتنی کاندیدێک یاخود دووان و 
سیان مایەی شەرەفە بۆ ئێمە. هەرچەندە 
کارێکی ئاسان نییە بەاڵم هیوا دەخوازین 

هەر پێنج کاندیدەکەی لیستەکە هەڵبژێردرێن. 
هەبوونی ئەم لیستە مایەی شەرەفە بۆ 

تورکمان، بۆیە بە دڵ و گیان پشتگیری لە 
لیستەکە دەکەین”. 

حاجی موهەننەد شەوکەت موختارئۆغلو 
خاوەنی کۆمپانیایێکی خۆراکیە لە شاری 

جۆرە پێستەکەمان بە دەفەکەوە دەنوساند. بەاڵم بۆ دروست 
کردنی تەپڵ چرچیمان بەکار نەدەهێنا، تەنها بە بزماری 

بچووک تەپڵەکەمان دروست دەکرد. کاتێک پێستەکە ووشک 
دەبوویەوە، بزمارەکانمان دەردەهێنا. ئەو بزمارە بچووکانە لە 
هیندستانەوە بۆمان دەهات، ئێستا ئەو جۆرە بزمارە لە بازاڕ 

دەست ناکەوێت”.

شێخۆ دەباغ، دەڵێت ئەو پێستانەی ئامادە دەکران هەناردەی 
ئیتاڵیا دەکران، باوکیشی هەناردەی سووریای دەکرد. جگە 

لەمە وواڵتانی تر لە سووریاوە پێستی ئاژەڵیان هاوردە 
دەکرد.

لەبارەی هۆکارەکانی نەمانی ئەو پیشەیە لە شاری هەولێر، 
دەباغ دەڵێت “ئیستا دەف و تەپڵ لە ئێرانەوە هاوردە 

دەکرێت، لە دووکانەکانی ژێر قەاڵی هەولێر دەفڕۆشرێت. 
بەم هۆیەوە کەس دروستی ناکات و خەڵکیش دەف و تەپڵە 

ئامادەکراوەکان دەکڕن بۆیە ئیمە کارمان نەماوە”.

بەپێی زانیارییەکانی ئەو کەسانەی کە دەباغ بوونە هەموویان 
تورکمان بوونە لەوانیش باوکی ئەحمەد چەلەبی، جگەلە 

ئەویش کەسێک هەبووە بە ناوی ئێلیاس و کۆمەڵیک کەسی 
تر هەبوونە.

هاوکات غازی موسلیح شێخۆ دەباغ چەند زانیاریەکی 
پێدایین لە بارەی ئەو جۆرە پێستەی لە دروستکردنی دەف 

بەکاردەهات کە پێکهاتبوو لە پێستی بەچکەی مامز و بزن و 
ووتشی “پێستی بەچکە بزن وەک پێستی بەچکە مامز نەبوو. 

دەنگی ئەو دەفەی کە بە پێستی مامز دروست دەکرا تامی 
زۆر خۆش بوو. هاوکات پێستی بەرخیش بەکاردەهات”.

باوکی نەیدەزانی پێست بکاتە بەر دەف و تەپڵ و وتی “باوکم 
ئەو کارەی نەدەزانی، تەنها کاری کڕین و فڕۆشتنی دەفی 

دەکرد. من لەالیەن حاجی حەیدەری خاڵمەوە فێری دەباغی 
بووم”. 

ناوبراو لە تەمەنی ١١ ساڵییەوە خەریکی پیشەی دەباغییە 
وتیشی “من و خاڵم پێکەوە ئەو کارەمان کرد. کاتێک خاڵم 

دەستی بە کارێکی تر کرد  پیشەکه بۆمن مایەوە”.

لەبارەی پاککردنەوەی پێستەکان لەو شوێنەی کە پێیدەڵێن 
دەباغخانە، غازی موسلیح شێخۆ وتی “پێشان شوێنمان 
لە بەرامبەر مەزارگەی شێخ الله بوو. دواتر گوازراینەوە 
خانێک لە بەرامبەر قەاڵی هەولێر و لەو شوێنە بەردەوام 
بووین لە کارەکان. لە خانەکەدا پێستەکانیان دەخستە ناو 
بیرێک. بۆ پتەو کردنی پێستەکە ماددەیەک بە ناوی ئاهێچ 
دەخرایە ناو بیرەکە و بۆ برژانی پێستەکە مازییان لەگەڵ 

تێکەڵ دەکرد. پاشان بەپا بەسەری دەکەوتن، بەمجۆرە 
خووریەکەی جیادەبووەوە. پێستەکان بە باشی دەگوشران، 
ئاویان لێدەردەهێنا. دوای ئەو کردارە دووبارە مازی بەکار 

دەهێندرایەوە. پێستەکانیان لەسێبەرێک هەڵدەواسی بۆ ووشک 
بوونەوەیان”.

لە بارەی دروستکردنی دەفەوە غازی موسلیح شێخۆ 
ڕوونیکردەوە کە:

“تووکی پێستە پاککراوەکان لێدەکرایەوە. پاشان بە ئامێرەکی 
ئاسنی ئەو گۆشتانەمان لە پێستەکە جیادەکردەوە کە پێیەوە 

نووسابوون. ئەگەر پارچەیەکی بچووکیش لە گۆشتەکە لەسەر 
پێستەکە بمێنێت دەنگی دەف و تەپڵەکە بە جوانی دەرناچێ. 

بۆ ئەوەی پێستەکە و دارەکە بەیەکەوە بنوسێت جۆرە 
لێکدەرەوەیەکمان بە کاردەهێنا کە پێیان دەوت چرچی، بەم 

فاکتەرەکانی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا، بەرەو پێش چوونی 
پیشەسازی، زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان، بەئەرێنی و 
نەرێنی کاریگەریان لەسەر ژیانی کۆمەاڵیەتی کردووە و 

بوونەتە هۆی دروستبوونی هەندێک پیشەی نوێ و لەناو 
چوونی هەندێکی تر.

لەم ژمارەیەی هەفتەنامەی تەبا ووردەکاری پیشەی دەباغی 
کە ڕووبەڕووی لەناوچوون بووەتەوە دەخەینە بەردەستی 

خوێنەر.

دەباغی، هونەرێکە بۆ بەکارهێنان و سوود وەرگرتن لە پێستی 
ئاژەڵ بەر لە تێکچوون و ووشک بوونەوەی.

غازی موسلیح شێخۆ دەباغ، یەکێکە لەدەباغەکانی هەولێر کە 
بەردەوامە لە ئەنجامدانی کاری دەباغی، وردەکاری پیشەکە و 
هۆکارەکانی لەناوچوونی و کۆمەڵێک پرسی تر بۆ هەفتەنامەی 

تەبا باس دەکات.

لە سەرەتای دیمانەکە غازی دەباغ ئاماژەی بەوەکرد کە 

عەلی سالم
فۆتۆ: محەمەد ئەمین

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

سالم نەجار فەهمی فوئاد حاجی موشتاق موهەننەد شەوکەت موختارئۆغلو عەبدولوەهاب خەتات
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د. سوران صالح الدین شکر 
لە ساڵی ١٩٧٢ لە شاری هەولێر 

لەدایک بووە.
هەریەکە لە زمانەکانی تورکی، 

کوردی و عەرەبی بە ئاستی 
باش و زمانی ئینگلیزی بە 
ئاستی مامناوەند دەزانێت.

لە ساڵی ١٩٩٤-١٩٩٥بروانامەی 
بەکالۆریۆسی لە  کۆلێژی 

یاسای زانکۆی سەاڵحەدینە 
بەدەستهێناوە. 

لە ساڵی ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
بروانامەی ماستەری لە یاسای 

بازرگانی لە بەشی یاسای 
تایبەتی لە پەیمانگەی زانستە 

کۆمەاڵیەتییەکانی زانکۆی 
ئەنقەرە بەدەستهێناوە. 

لە ساڵی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ دکتۆرای 
لە یاسای دەستووری لە بەشی 

زانستی سەرەکی یاسای 
دەوڵەت لە پەیمانگەی زانستە 

کۆمەاڵیەتییەکانی زانکۆی 
ئەنقەرە بەدەست هێناوە.

ناونیشانی ئێستای دکتۆری 
پسپۆڕە.

لە ساڵی ١٩٩٥ لە سەندیکای 
پارێزەرانی هەولێر دەستی بە 
کاری پارێزەری کردووە. لە 

ساڵی ١٩٩٦ بووەتە بەڕێوەبەری 
خامەی دادگای مافی خێزان 
وەک یاریدەدەری دادوەر لە 
دادگای ئیستئنافی هەولێر. لە 

ساڵی ١٩٩٧ بووەتە بەڕێوەبەری 
خامەی دادگای مندااڵن وەک 
جێگری دادوەر و لە هەمان 
ساڵدا بووەتە بەڕێوەبەری 

خامەی دادگای سوڵح وەک 
یاریدەدەری دادوەر.

لە نێوان سااڵنی ٢٠٠٦-٢٠١٠ 
وەک سەرۆکی بەشی یاسای 

کۆلێژی یاسا لە زانکۆی 
کۆیە دەستبەکاربووە.

لە نێوان سااڵنی ٢٠٠٩-
٢٠١٤ پۆستی راوێژکاری 

وەزیری بازرگانی و 
پیشەسازی لە حکومەتی 

هەرێمی کوردستانی 
عێراق وەرگرتووە.

لە نێوان سااڵنی ٢٠١٣- 
٢٠٢٤ لە پۆستی سەرۆکی 

ئەنجومەنی دامەزراوەی 
چاودێری لە وەزارەتی 

بازرگانی پیشەسازی حکومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق 

دەستبەکاربووە.
لە نێوان سااڵنی ٢٠١٤-٢٠١٨ 

پۆست راوێژکاری وەزیری دادی 
حکومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراق پێدەبەخشرێت. 
لە زانکۆی جیهانی تایبەت، 

وەک مامۆستا لە بەشی یاسای 
کۆلێژی یاسا کار دەکات. 

لە نێوان سااڵنی ١٩٩٢-١٩٩٥ 
بەرپرسی رێکخستنی قوتابیان و 
گەنجانی تورکمانی عێراق بووە.
لە نێوان سااڵنی ١٩٩٥-١٩٩٧ 

دامەزرێنەر و ئەندامی دەستەی 
بەڕیوەبردنی لقی هەولێری 

یەکێتی پیشەکانی تورکمان بووە.
لە نێوان سااڵنی ١٩٩٥-٢٠٠٣ 

ئەندامی بەرەی تورکمانی بووە.
لە نێوان سااڵنی ١٩٩٨-٢٠٠٣ 

سەرۆکی یەکێتی قوتابیانی 
تورکمان بووە لە شاری ئەنقەرە. 
ئەندامی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی 

دامەزراوەی گشتی گەنجانی 
تورک لە جیهانە. لە ساڵی 

٢٠١٧ەوە ئەندام و دامەزرێنەری 
دەستەی بەڕێوەبردنی یەکێتی 

دەرچووانی زانکۆکانی تورکیایە.
راپۆڕت و لێکۆڵینەوە 

زانستییەکانی لە کۆمەڵیک گۆڤار 
و رۆژنامەی عێراق و تورکیا 

باڵو دەکرێتەوە.
نووسەری گۆشەی بیروڕایە لە 
رۆژنامەی سەڕای و رۆژنامەی 

تەبا.

لە نێوان سااڵنی ٢٠١٣-
٢٠١٥ ئەندامی ئەنجومەنی     

شوڕای وەزارەتی دادی 
حکومەتی هەرێمی 

کوردستان بووە.
لە هەڵبژاردنە ناوخۆییەکانی 

٢٠١٤ لە لیستی هەولێری 
تورکمانی بەشداری لە هەڵبژاردن 

کردووە.

لە نێوان سااڵنی ١٩٩٧-٢٠١٣ 
بەڕێوەبەری نووسینگەی یاسایی 

شارەوانی ناوەندی هەولێر 
بووە لە وەزارەتی شارەوانی و 

گەشتوگوزاری حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق.

نوێنەرایەتی سەرۆکایەتی 
شارەوانی لە کێسی داواکار 
و داوالێکراو لە پرسی یاسا، 

بەڕێوەبردن و سزای کردووە.
بە شێوەیەکی چااڵک بەشداری لە 

چااڵکییەکانی سیاسی و کۆمەڵگەی 
مەدەنی و مافی ئافرەتانی کردووە.

لە ساڵی ٢٠١٥ لە هەڵسەنگاندنی 
“یاسای چاکسازی فەرمانبەرانی 

حکومەت” لە بڕوانامەی 
پسپۆڕی توێژینەوەی زانستی 

پێشکەشکردووە.

لە ١٩ی مها سهیل وادی 
حوزەیرانی ١٩٧٢شاری هەولێر 
لەدایکبووە، خێزاندار و خاوەنی 

دوو مناڵە.

لە سااڵنی ١٩٩٢ بۆ ١٩٩٣ 
بەشی یاسا و بەڕێوەبردنی لە 

پەیمانگەی تەکنیکی هەولێری بە 
نمرەیەکی بەرز تەواو کردووە.
دەرچووی کۆلێژی یاسای لە 

زانکۆی سەاڵحەددین لە ساڵی 
.١٩٩٦

هەریەکە لە زمانەکانی تورکی 
و کوردی و عەرەبی بە ئاستی 

باش و زمانی ئینگلیزیش 
بەئاستی مامناوەند دەزانێت.

لە ساڵی ٢٠١٥ەوە پۆستی 
خامەی نهێنی وەزیری دادی 

حکومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق پێبەخشراوە.

دلشاد انور صالح محمود )دڵشاد 
تەرزی( لەدایکبووی ١ی تەمموزی 
١٩٦٥ی گەڕەکی تەیراوەی شاری 

هەولێرە. 

دەرچووی بەشی ئابووری و 
بەڕێوەبردنی زانکۆی موسڵە. لە بانکێکی 

ئەهلی بەڕێوەبەری بەشی بەرەنگار 
بوونەوەی پارەی ڕەش و پارەدار کردنی 

تیرۆرە. لەهەمان بەش و سیستەمی 
بانکی چەندین جار لە هەولێر، ئوردن و 
تورکیا بەشداری خولی تایبەتی کردووە.

 
 شارەزایە لەهەریەکە لە زمانەکانی 

تورکی و عەرەبی و کوردی.

لە ساڵی ١٩٩٥ەوە ئەندامێکی چاالکی 
لە بەرەی تورکمانی عێراقی. لە بەشی 
راگەیاندنی بەرەی تورکمانی عێراقی 

وەکو بەڕێوەبەری هەواڵ کاری کردووە 
و هاوکات لە بەشی رۆژنامەوانیش 

کاری کردووە. پێشووتر قوتابخانەی 
سەرەتایی قەرە قۆیونلو بە شێوەی 

خۆبەخش وانەی ووتووەتەوە.

لە ساڵی ١٩٩٧ لە رۆژنامەی تورکمان 
ئێلی کە یەکێکە لە ئۆرگانەکانی بەرەی 
تورکمانی عێراقی وەک سەرپەرشتیار 

کاری کردووە، دواتر بووەتە 
بەڕێوەبەری شاندی پەخش و خاوەن 

ئیمتیاز لە هەمان رۆژنامە تاوەکو ساڵی 
٢٠٠٥ بەردەوام بووە لەو پۆستە.  

لە هەریەکە لە رۆژنامەکانی سەڕای، 
هیالل، ئەربیل و گۆکبۆرو کە لە شاری 

هەولێر دەردەچوون کاری کردووە.

بە ئەندامی سەرەکی میدیایی 
هەڵبژێردراوە لە چەندین هەڵبژاردنی 

کۆنگرەی میدیایی تورکمان کە لە تورکیا 
و کەرکوک سازدەکرا.

 
لە سااڵنی ١٩٩٧، ٢٠٠٠، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ 

بە شێوەیەکی چااڵک بەشداری لە 
کۆنگرەکانی تورکمان کردووە.

بە شێوەیەکی چااڵک بەشداری کردووە 
لە کەمپینەکانی هاوکاری ئاوارەکانی 

تەلەعفەر و موسڵ کە لە ساڵی ٢٠١٤ 
دوای داگیرکاری لەالیەن داعشەوە 

ئاوارەببوون. 

کاوە فارس یونس خضر لە 
١ی تەمموزی ١٩٧٤ گەڕەکی 

تەکییەی قەاڵی هەولێر لە 
دایکبووە.

دەرچووی بەشی پەروەردەی 
ئیسالمی زانکۆی سەاڵحەددینە. 

مامۆستایە لە قوتابخانەی 

سەواف

هەریەکە لە زمانەکانی 
تورکی، کوردی و عەرەبی 

بەباشی دەزانێت.

لە دوای ڕاپەڕینی 
١٩٩١ رۆڵێکی چااڵک و 

سوودێکی زۆری هەبووە 
بۆ پرسی تورکمان.

لە ساڵی ١٩٩٥ بووەتە 
ئەندامی یەکێتی قوتابیان و 

الوانی تورکمان ئێلی.

یەکێکە لە ئەندامانی 
دامەزرێنەری یەکێتی زانایانی 

ئیسالمی تورکمان.

لە ساڵی ٢٠١٥ وەکو ئەندامی 
دامەزرێنەری لقی هەولێری 

یەکێتی زانایانی ئیسالمی 
تورکمان دەست بەکار بووە.

هیفاء عبدالسالم حاج عنتر لە ٤ی 
تەمموزی ١٩٨٥ لە گەڕەکی مینارەی 

شاری هەولێر لەدایکبووە.
هیفاء کچی کەسایەتی بەناوبانگی 
شاری هەولێر عبدالسالم حاجی 

عنترە.

دایکی کاندید هیفاء عبدالسالم 

حاج عنتر کچی یونس خەتاتی 
هونەرمەندی بەتوانا و بەناوبانگی 

شاری هەولێرە.

لە ساڵی ٢٠٠٨ کۆلێژی زمان و 
ئەدەبیاتی ئینگلیزی لە زانکۆی 

سەاڵحەدین تەواو کردووە.
مامۆستای زمانی ئینگلیزییە.

هەریەکە لە زمانەکانی تورکی، 
کوردی عەرەبی و ئینگلیزی بە ئاستی 

باش دەزانێت. 

ماوەی زیاتر لە ساڵیکە ئەندامێکی 
چااڵکی لقی هەولێری یەکێتی 

ئافرەتانی بەرەی تورکمانی عێراقیە.
لە چەند ساڵی رابردوودا بە 

شێوەیەکی چااڵک بەشداری لە 
چااڵکییە سیاسییەکانی بەرەی 

تورکمانی عێراقی کردووە.

 کاندیدانی تورکمان کە لە هەولێرەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی
٢٠١٨ پەرلەمانی عێراق دەکەن

لیستی بەرەی تورکمانی عێراقی-هەولێر هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق


