
ئاژانسی میدیایی توركمان

1٣ ته مموز 2017          ژماره : 2          تیراژ: 2000          500 دینار
بۆ ئێوە لەگەڵ ئێوە

کێ کەم تەرخەمە؟

علی عنتر

گوتارخوێنی مزگەوتی کورەچییان:
ناکرێت گوتارێک لە مزگەوتێکی وا 
بچووک بۆ نەتەوەیەک بخوێندرێت! 
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لە مووسڵ سەرکەوتن راگەیەندرا

“لە ساڵیادی 1٤ ی 
تەمموز هێرش کرایە سەر 

خۆپیشاندەران”

“تورکمان هیچ 
مەترسییەکیان نەبوو بۆ 

الیەنەکانی تر”

ریاز ساری کەهیەد. مەحمود عوسمان

هەرچەندە بە دەستی 
میلیشیا شیوعییەکان 

ئەنجام درا، بەاڵم بەهۆی 
بەهێزبوونییەوە حکومەت 

لە رووی پشتی ئەم رووداوە 
بوو”

“ئەم بەرپرسیارییەتییە خراوەتە 
سەر حزبی شیوعی کە لەڕاستیدا 
ئەم بەرپرسیاریێتییە هی حزبی 

شیوعی نەبوو”

دوایی ئەم رووداوانەش 
دادگاییکردن کرا كە هەر 

خودی ئەو دادگاییکردنە پشتی 
بە بەڵگەکان نەبەست

د. کاوە مەحمود

ئایدن ئەاڵوێردی. لە ٢٠ی رەمەزان چووەتە ئوردن و بەژداری پێشبرکێی 
کردووە. لەم پێشبرکێیە بە نمرەی ٩٨ چووەتە ناو لیستی ١٠ یەکەمەکە. 

سەبارەت بە لەبەر کردنی قورئانی پیرۆز تورکمانی گوتی” قورئانی پیرۆزم 
لە ماوەی ٤ ساڵ لەبەر کرد. لە هەمانکاتدا بەردەوامیش بووم لە خوێندن. 

لە بەشی ئەندازیاری تەکنۆلۆژی وەرگیرام، لە قۆناغێ دووەمی زانکۆ 
تەواوی قورئانی پیرۆزم لەبەر کردبوو”.

قورئانخوێنێکی تورکمان لە ئوردن
نوێنەرایەتی عێراق دەکات

قەیرانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی تورکمانی

ماوەیەکی درێژە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی بەتاڵە، ئەمەش 
دوای بەرزبوونی پلەی بەرێوەبەری گشتی پێشوو دێت بۆ راوێژکار. بەهۆی 

ئەم قەیرانەوە بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی تورکمان رووبەڕووی کێشەی 
جۆراوجۆر بۆتەوە. 

دەربارەی کێشەکە، ٤ فراکسیۆنی تورکمان لە پەرلەمان لە بەرواری ٢٤ی 
ئابی ساڵی ٢٠١٤ نووسراوێکیان ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کرد و 

داوای پڕکردنەوەی پۆستی ئەو بەڕێوەبەرایەتیەیان کرد.

یەکەمین ساڵیادی 
سەرکەوتنە 
مەزنەکەی 
دیموکراسی

جێگری سەرۆكی گروپی ئاك پارتی لە پەرلەمانی توركیا:

راپەرینی گەل لە 15ی تەمموز تاج 
بەسەركردنی دیموكراسییەتە

حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە ٩ی تەمموز لە بەڵەخانەی پارێزگای مووسڵ گوتارێکی 
پێشکەش کرد و رایگەیاند “جیهان چاوەڕیی نەدەکرد ئەوەندە زوو بەسەر داعش دا سەربکەوین”.

نەدەکردەوە  لەوە  بیری  جیهان   “ گوتی  عەبادی   عێراق  فەرمی  کەناڵی  هەواڵێکی  لە 
دەکەم”. ئەمنیەکان  لە  هێزە  دەستخۆشی  سەربکەوین.  دا  داعش  بەسەر  زوو  ئەوەندە  کە 
عەبادی باسی سەرلە نوێ درووست کردن و گرینگیدان بە ژێرخانی مووسڵی کرد و گوتیشی” 
ئەو سەرکەوتنەی لە مووسڵ بەدەستمان هێنا بە هۆی فیداکاری هێزە ئەمنیەکانەوە بوو”.
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سەبارەت بە هەوڵی کودەتاکە پرۆفیسۆر دکتۆر ناجی بۆستانجی، جێگری سەرۆکی گرووپی ئاک پارتی 
لە پەرلەمانی تورکیا  دەڵێت “ هەوڵی کودەتای ١٥ تەمموز لە سەرەتاوە تاکو دوای هەوڵەکە بە پێی 

بەڵگەنامەکانی دادگا، لێدوانەکانی کۆمەڵگا و ئەو بەڵگانە کە لە رەهەندی نێودەوڵەتی پێشکەش بە ئێمە 
کران ئەوەمان بۆ دەردەخات کە ئەم هەوڵە لەالیەن چەتەیەک ئەنجام درا کە بە )Fetö( ناودەبردرێت و سەربە 

رێکخراوی تیرۆریستی فەتحواڵ گولەنە”.
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1٤ی تەمموز.. کۆمەڵکوژییەخوێناوییەکەی کەرکوکلە سیاسەتی دروشم بەرەو سیاسەتی پرۆژە

له  یادی ئاهەنگێرانی سه رکه وتنی دیموکراسیدا، شه هیدانی 1۵ی ته مموز به ڕێزه وه  لە یاد دەگرین نەتەوەی تورکمان كەسایەتی زۆر بە نرخی لە دەستدا” هاشم موختارئۆغلو:



٢پێنجشەممە  ١٣ تەمموز  ٢٠١7ئاژانسی میدیایی توركمان

لە  بریتیە  عێراق  مێژووی  چەرگبڕەکانی  رووداوە  لە  یەکێك 
تورکمان  بە  دەرهەق  كە   ١٩٥٩ ساڵی  تەمموزی  ی   ١٤ کۆمەڵکوژی 
خێزانی  تراژیدیایی  لە  پڕە  خوێناوییە  رووداوە  ئەم  کرا.  کەرکوک  لە 
و دوای ٥٨ ساڵ بەسەر ئەم یادە هێشتا ئەم پەڵە ڕەشە نەتوانراوە پەردە 
سیاسەتمەداری  وتەی  پێی  بە  هەر  هەڵبدرێت.  راستییەکان  لەسەر 
پشێوی«. لە  پڕە  عێراق  »مێژووی  دەڵێت  کە  عوسمان  مەحمود  کورد 

هیچ کام لە رووداوە خوێناوییەکانی عێراق بە پێی پێویست راستییەکانی 
نەخراوەتەڕوو. یەکێک لە رووداوە گرنگەکانی مێژووی عێراق گۆڕانی 
سیستەمی حوکمڕانییە لە پاشایەتییەوە بۆ کۆماری. بە گوتەی هەندێك 
کەس بە کودەتا لە قەڵەم دەدرێت و بە وتەی هەندێکی تریش شۆڕش! 
مەحمود  کاوە  د.  کورد،  سیاسەتمەداری  عوسمان  مەحمود 
کەهیە  ساری  ریاز  و  کوردستان  شیوعی  حزبی  سکرتێری 
کرد.  لەوبارەیەوە  هەڵسەنگاندنیان  ئێلی  تورکمان  پارتی  سەرۆكی 

»حزبی شیوعی دەیویست بە جۆرێک بێت کەرکوک کۆنتڕۆڵ بکات«
دا   ١٩٥٨ ساڵی  تەمموزی  ١٤ ی  لە  رووداوەکە  زانیارییەکان،  پێی  بە 
پێی  بە  رووداوەکە  دەبێت.  بەردەوام  تەمموز  ١٤-١٦ی  لە  و  روودەدات 
سیاسییە  هۆکارێکی  عوسمان  مەحمود  د.  سیاسەتمەدار  قسەکانی 

فەوزایەک  لەمەش  جگە  بووە.  حیزبەکانەوە  ناکۆکی  هۆی  بە  و  بووە 
نارێکی سوپای  بارەی  لە  لە سوپا.  نەبوو  رێکخستنێک  و هیچ  هەبوو 
لە  بوو  یەکێک  جەنابی  داود  نموونە  »بۆ  دەڵێت  عێراقیشەوە  ئەوكاتی 

سەرکردەکان لە سوپا كە شیوعی بوو، بەاڵم زیاتر بە فەرمانەکانی حیزب 
هەڵسوکەوتی دەکرد. بۆیە لە دۆخێکی ئاڵۆزدا هەمیشە الیەنی نادیار و 
توندڕەو تێکەڵ بە پشێوییەکە دەبن كە لە هەموو حزبەکان رۆڵییان زیاتر 
لەسەر  لەم جۆرە روویدا«.  بوو کە رووداوێکی  ئەم پشێوییە  دەبێت. هەر 
ئەم بابەتە مەحمود عوسمان زیاتر دەڵێت »پێش ئەوەی عەبدولکەریم قاسم 
جۆرێک  بە  دەیانویست  بەهێزبوو.  زۆر  شیوعی  حزبی  دژیان،  بە  ببێ 
ببن. لەدژی  نەبێت  لەگەڵیان  ئەوەی  و  بکەن  کۆنتڕۆڵ  کەرکوک 

سوپاش  ئەوە  لەبەر  نەبوو.  شیوعیەت  لەگەڵ  تورکمان  کاتدا  هەمان  لە 
لەگەڵیاندا  بەڕێوەبردنیش  دەستەی  بوون.  شیوعی  حزبی  لەگەڵ 
دەگرێ  پشتیان  قاسم  عەبدولکەریم  کە  وابوو  تێگەیشتنیشیان  بوون. 
بێت«.  خۆیان  لەدەست  کۆنترۆڵەکە  ویستیان  بۆیە  دەبێت.  لەگەڵیان  و 
خۆپیشاندەران«  سەر  کرایە  هێرش  تەمموز  ی   ١٤ ساڵیادی  »لە 
پێکهاتەکانی  پێکەوەژیانی  دژی  رووداوە  »ئەم 
بوو«. تورکمان  و  عەرەب  و  کورد  وەک 

لەبارەی هێرشەکەی ١٤ ی تەمموزی ساڵی ١٩٥٩ لە ساڵیادی گۆڕینی 
د. مەحمود گوتی »لە کاتی خۆپیشاندانەکانی  پاشایەتی،  سیستەمی 
سەر  کرایە  هێرش  شیوعییەکان،  لەالیەن  تەمموز   ١٤ ساڵیادی 
خۆپیشاندەران. لە ئاکامی ئەم هێرشانە چەند کەسێک گیانی لەدەستدا 
روویدا.  شت  هەمان  موسڵیش  لە  بریندارکران.  تریش  کەسی  چەند  و 
دژی  رووداوە  ئەم  بوو.  خراپ  زۆر  شتێکی  ئەمە  من  تێگەیشتنی  بە 
بوو«. تورکمان  و  عەرەب  و  کورد  وەک  پێکهاتەکانی  پێکەوەژیانی 

سەرۆک  رووداوە  ئەم  بارەی  لە  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  مەحمود  د. 
یوسف  مار  کەنیسەی  لە  قاسم  عەبدولکەریم  ئەوکات  کۆماری 
وەک  ئەمە  كە  دەدات  شیوعییەوە  حزبی  لەمەڕ  گرنگ  لێدوانێکی 
هەڵوێستێک هەژمار دەکرێت و زیاتر دەڵێت »ئەم رووداوەش بووە هۆی 
بەرامبەر  بگۆڕێ  خۆی  سیاسەتی  قاسم  عەبدولکەریم  کەوا  ئەوەی 
شیوعی«.  حزبی  دژی  بە  بوو  لێهات  وای  ئیتر  شیوعی.  حزبی  بە 
تر«. الیەنەکانی  بۆ  نەبوو  مەترسییەکیان  هیچ  »تورکمان 

ئەوکاتی  رووداوەکانی  لە  باس  مەحمود  د.  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە 
و  دەکات  کەرکوک  و  موسڵ  نێوان  لە  بەراوردێك  و  دەکات  موسڵیش 
بێت  ئەگەر  روویدا.  لە موسڵیش  رووداوانە  ئەم  دەڵێت »لە هەمان کاتدا 
و  موسڵ  نێوان  لە  هەیە  جیاوازییەک  دەبینین  ئەوا  بکەین  بەراوردێك  و 
کەرکوک. بەحوکمی ئەوەی کە موسڵ راستە شیوعی لێبوو و حزبی 

قەومییەکانیشی  و  بەعسی  کاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  بەهێزبوو،  شیوعی 
لێبوو. ئەمانە دژی کورد بوون و دژی شیوعی بوون. بەاڵم کەرکوک 
مەترسییەکیان  هیچ  تورکمانەکان  بەتایبەتی  نەبوو،  موسڵ  وەک 
روویدا«. رووداو  هەمان  موسڵیش  لە  بۆیە  تر.  الیەنەکانی  بۆ  نەبوو 

عوسمان  مەحمود  د  رای  بە  رووداوانە  ئەم  روودانی  هۆكاری  بارەی  لە 
رادەگەیەنێت  زیاتر  و  قاسم  عەبدولکەریم  حوکمەکەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
»هۆكاری روودانی هەم شتانە دەگەرێتەوە بۆ حوکمەکەی عەبدولکەریم 
و  دانەمەزرا  پەرلەمان  بوو.  سەربازی  حوکمێکی  وەک  کە  قاسم 
حوکمێکی  زیاتر  كە  سەیربوو  قاسم  حوکمەکەی  نەکرا.  هەڵبژاردنیش 
عەسکەری بوو. راستە حوکمێکی نیشتیمانی بوو، بەاڵم  زۆر نارێک بوو. 

دەدا  هەوڵیان  لەمەش  جگە  بوو.  زۆر  رۆڵیان  حیزبەکان  کەشەشدا  لەم 
لە کۆتاییشدا  بێت. هەر  لە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیاندا  قاسم  حوکمەکەی 

بووە هۆی  هەڵەکانی حزبی شیوعی و کێشەکانی کورد لەگەڵ قاسم 
بکرێت.  قەومییەکان کۆنتڕۆڵ  و  بەعسی  لەالیەن  ئەوەی کە دۆخەکە 
بۆیە لە ساڵی ١٩٦٣ کودەتایان بەسەر قاسم کرد وهەرخۆیان کوشتیان«. 
بووە  ئەوەی کەوا کام الیەن  لەسەر  تەبا  پەیامنێری  پرسیاری  بارەی  لە 
هۆكاری ئەم رووداوە، د. محمود عوسمان دەڵێت »من ناڵێم حیزبی شیوعی 
لە ناوەندەوە بڕیاری ئەم شتەی داوە، بەاڵم وەکو گوتم مەوجەیەکی زۆر 
توندڕەو هەبوو لەو کاتەدا. لەو دۆخەی ئەوکات هەڵبەتە الیەنی خراپیش 
بەنێو ئەم دۆخە نالەبارە نفوزی هەبووە چوبێتە ناوی. لەوانەیە خەڵکانێک 
هەبووبن كە سەر بە کۆمپانیای نەوت بووبێت، یاخود خەڵکانێک سەر بە 
ئێران بووبێت و خەڵکانێک هەبووبێت کە سەر بە رژێمەکەی پێشوو بێت.

کاتێك دۆخەکە تێکچوو، الیەنی نادیار بێگومان نفوزی دەبێت و لەوانەیە 
ئەم الیەنانەش رۆڵیان هەبووبێت. حیزب و الیەنەکان نەیانتوانی کۆنترۆڵی 
بێگومان  بپرسیت  شیوعی  حزبی  لە  بێتو  گەر  بۆیە  بکەن.  دۆخەکە 
حزبی  کاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  نەداوە،  شتەمان  ئەم  بڕیاری  ئێمە  دەڵێت 
تێکەوت«. زۆری  توندڕەوییەکی  و  لەدەستدا  کۆنتڕۆڵەکەی  شیوعیش 

وەک  کە  کەرکوک  لە  بەریتانی  نەوتی  کۆمپانیای  بە  سەبارەت 
ئەم  رادەگەینێت کە  د. مەحمود عوسمان  دەبینرێت،  رێکخەر  فاکتەری 
نفوزی  بێگومان  نادیار  دەڵێت »الیەنی  زیاتر  و  راستی  لە  قسەیە دوورە 
دەبێت و لەوانەیە ئەم الیەنانەش رۆڵیان هەبووبێت. بەاڵم گەر بڵێیت ئەمە 
نییە«.  ڕاست  شتێکی  ئەمە  بەریتانییە،  نەوتی  کۆمپانیای  نەخشەی 
سەبارەت بە رۆڵی )موقاوەمە شەعبیە( و هێزە میلیشیاکان، دەڵێت »رۆڵێکی 
باشی نەبوو، بگرە لەوەی زۆر خراپ بوو. هەموو هێزێکی میلیشیا پەسەند 
نییە و زیانی هەیە. بۆ نموونە کەس ناتوانێت بە سوپای واڵت بڵێت خراپ،

چونکە رێکخستنێکی تایبەتی خۆی هەیە. یاخود پێشمەرگە، کەس ناتوانێت 
بڵێ تەعەددا لە خەڵک دەکەن، چونکە كاری خۆیان بە رێک وپێکی 
دەکەن. موقاوەمە شەعبی و حەرەس قەومیش بەهەمان شێوە میلیشیان. 
دیوە.  میلیشیاکان  گرووپە  لە  زۆریان  زیانێکی  حیزبانەش  ئەو  هەموو 
هەروەها خودی حزبی شیوعی رۆڵیان هەبوو لە دروستکردنی ئەم گرووپە«.

 
بەهۆی ئەوەی کەوا کەرکوک هەمەچەشنە لە بارەی نەتەوەیەوە، زۆر قسە 
هەیە کەوا ئەم رووداوە بریتییە لە پێکدادانی نەتەوەکانی کەرکوک،  بۆیە د. 
مەحمود لەم بارەیەوە رایگەیاند »لەبارەی پێکدادان لە نێوان نەتەوەکانیش بە 
هیچ شێوەیەک ئەم پێکدادانە راست نین بە هیچ شێوەیەک. بە پێچەوانەوە 
لە کاتی ئەم رووداوە مەال مستەفا و پارتی دژی وەستانەوە و زۆر پێیان 
ناخۆش بوو. جگە لەمەش پەیوەندییان لەگەڵ تورکمانەکان باش بوو. جگە 
لە پارتی، سەرکردایەتی حزبی شیوعیش پێیان ناخۆشبوو، چونکە بووە هۆی 
تێکچونی پەیوەندییەکان لەگەڵ قاسم. بەدەر لەمە کوردی توندڕەو یاخود 
شیوعی توندرەو یاخود تورکمانی توندڕەویش رۆڵیان هەبوو لەم  رووداوە«. 

رووداوە،  بەم  پەیوەندییەکانی  و  ئەوكات  شیوعی  حزبی  رۆڵی  بارەی  لە 
سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان د. کاوە مەحمود لەبارەی ئەم رووداوە 
ناخهەژێنە گوتی »ئەم بابەتە دەبێت بخرێتە رێڕەی مێژوویی خۆی. ئەم 
رێرەوەش بە پێی ئەو سەرچاوانە ئەوەیە کە  ئەم رووداوە لە چوارچێوەی 
ئەو هەڵومەرجەی کە دوای شۆرشی ١٤ ی تەمموز روویداوە. تێکرای 
و  کۆنەپەرستەکان  الیەنە  چۆن  کە  دەکات  بەوە  ئاماژە  بابەتانە   ئەو 
وا  حاڵەتێکی  ئەوەی  بۆ  بینی  رۆڵیان  بەریتانی کە  نەوتی  کۆمپانیای 
رووبدات، بۆ ئەوەی ئەوکات قورسایی بخەنە سەر حزبی شیوعی عێراق«.

لە بارەی پەیوەندی شۆڕشی ١٤ ی تەمموز و رووداوەکانی کەرکوک 
د. کاوە دەڵێت »هەوڵی سەرەكی ئەوەیە کە بەشێک بووە لەو پیالنانەی 
کە کاتی خۆی دژ بە شۆڕشی  ١٤ ی تەمموز بووە. ئەم شۆرشەش 
دیموکراسییانە  بە  تورکمان  و  عەرەب  و  کورد  کە  بووە  ئەوە  ئامانجی 
سەیری  ئەگەر  ئەوکات  بەاڵم  پاشایەتی،  سیستەمی  دوای  لە  بژین 
رووداوەکان بکەین ئەوا دەبینین کەوا زەمینەسازی کراوە بۆ روودانی ئەو 

لەوەی  بریتییە  زەمینەسازییە  لەو  بەشیک  پێکدادانە.  و  کۆمەڵکوژی 
تاوانبار  كە  دیاری کراوە  و الیەنێک  ئیغتیاالتانە کرا  لەو  بەشێک  كە 
دەکرا و هەوڵی ئەوە دەدرا کە ئەو حاڵەتە بەرەو ئەو ئاراستەیە بچێت«. 
کە  شیوعی  حزبی  سەر  خراوەتە  بەرپرسیارییەتییە  »ئەم 
نەبوو«. شیوعی  حزبی  هی  بەرپرسیاریێتییە  ئەم  لەڕاستیدا 

رووداوە  ئەم  تۆمەتی  بە  کە  کەسانە  ئەو  دادگاییکردنی  بە  سەبارەت 
دادگاییکردن  رووداوانەش  ئەم  »دوایی  گوتی  د.کاوە  دەکران،  تاوانبار 
کرا كە هەر خودی ئەو دادگاییکردنە پشتی بە بەڵگەکان نەبەست. ئەو 
کەسانەی کە ئەندامی حزبی شیوعی بوون تاوانبار کران بەو تاوانە و ٢٨-
٢٩ کەس شەهید کران. تەنانەت خودی دادگاکە قەناعەتی بەوە نەبوو کە 
ئەوان دەستیان هەیە لەم حاڵەتە. بە پێچەوانەشەوە بەشێک لەو شەهیدانە 
تورکمانن بەشێکیشیان مەسیحی بوون و الیەنگری حزبی شیوعی بوون.

تورکمانێکی  بچێت  تورکمانێک  کە  بکەین  ئەوە  چاوەرێیی  نابێ  بۆیە 
بڵێین  ناکرێت  روویدا  کە  ئەوەی  کراوە.  کە  ڕادەیەی  بەو  بکوژێت  تر 
شیوعی  حزبی  سەر  خراوەتە  بەرپرسیارییەتییە  ئەم  بەاڵم  رووینەداوە، 
هەروەها  نەبووە.  شیوعی  حزبی  هی  بەرپرسیاریێتییە  ئەم  لەڕاستیدا  کە 
کۆششی  و  هەوڵ  بووە،  ئاژاوەیە  بەم  دژ  شیوعی  حزبی  مەوقیفی 
بپارێزرێت«. خەڵکەکەش  و  رابگرێت  حاڵەتە  ئەم  كە  بووە  ئەوە  بۆ 

 
کاوە  د.  حوسێن،  شێخ  و  بەرزنجی  مارف  شێخ  هەڵوێستی  بارەی  لە 
حوسێن  شێخ  و  بەرزنجی  مارف  شێخ  کە  لەوانە  »بەشێک  دەڵێت  زیاتر 
بۆ  شاردووەتەوە  تورکمانیان  خەڵکی  كە  ئەوەیە  هەوڵیانداوە  بەرزنجی 
دوای  حاڵەتە  ئەم  بەداخەوە  کەچی  روونەدات،  حاڵەتە  ئەم  ئەوەی 
کودەتاکە کرا و لە دوای ساڵی ١٩٦٣ و لە کاتی قاسمیشدا بەردەوام 
سیاسی«.  الیەنێکی  سەر  خرایە  تاوانەکە  کاتدا  هەردوو  لە  كە  بوو 

لێژنەی  بۆ  کردووە  پێشکەشمان  ئێمە  پێشنیارانەی  لەو  »یەکێک 

ئەوەی  بۆ  بکا  دروست  لێژنەیەک  کە  ئەوەیە  ریفراندۆم  بااڵی 
تورکمان« الیەنەكانی  سەرجەم  لەگەڵ  بکات  گفتوگۆ  راستەوخۆ 
زاتی  حوکمی  ئەوەداین  لەگەڵ  کوردستان  شیوعی  حزبی  وەکو  »ئێمە 
جێبەجێبکرێت بۆ خودی ئەم نەتەوانە. هەروەها زەمانی مافەکانیان بدرێت«
بۆ پاراستنی مافی نەتەوەکان و زامن کردنی داواکارییەکانیان، د. کاوە 
نەتەوەکانی  ئەوەیە کە سەرجەم  رایگەیاند »هەڵوێستی حزبی شیوعیش 
حزبی  وەکو  ئێمە  ئامانج.  بگەنە  خۆیان  مافەکانی  لەهەموو  کوردستان 
بۆ  جێبەجێبکرێت  زاتی  حوکمی  ئەوەداین   لەگەڵ  کوردستان  شیوعی 
ئێستاوە.  لە  بدرێت  مافەکانی  زەمانی  هەروەها  نەتەوانە.  ئەم  خودی 

بااڵی  لێژنەی  بۆ  کردووە  پێشکەشمان  ئێمە  پێشنیارانەی  لەو  یەکێک 
گفتوگۆ  راستەوخۆ  بکات  دروست  لێژنەیەک  کە  ئەوەیە  ریفراندۆم 
لەگەڵ  تەنها  نەک  تورکمان.  الیەنەكانی  سەرجەم  لەگەڵ  بکات 
الیەنە  لەگەڵ  بەڵکو  هەیە،  بوونیان  هەولێر  لە  کە  تورکمانانەی  ئەو 
تورکمانەکانی کەرکوکیش. کۆشش بکرێت کە داهاتووی ئەوان لەگەڵ 
کوردستاندایە و هەوڵی ئەوە بدرێت کە گەرەنتی مافەکانیان بدرێت«. 
بینیوە«. سەرەکی  رۆڵێکی  رووداوە  لەم  بەریتانی  نەوتی  »کۆمپانیای 

ئەم  سەرەکی  فاکتەری  لەسەر  تەبا  رۆژنامەوانی  پرسیاری  بارەی  لە 
رووداوە، د.کاوە دەڵێت »بابەتەکە زەمینەی بۆ خۆش کرابوو لەالیەن ئەو 
هێزە نەیارانەی کە دژی شۆڕشی ساڵی ١٩٥٨ بوون. ئەم هێزانە هەندێکیان 
بارەی  لە  بوون.  دەرەکی  هێزی  هەندێکیشیان  و  بوون  ناوخۆیی  هێزی 
هێزی دەرەکیشەوە کۆمپانیای نەوتی بەریتانی رۆڵێکی سەرەکی بینیووە. 
بارگژری  و  نەبێت  درووست  بوو کە سەقامگیری  ئەوە  بۆ  هەوڵیکانیش 
دروست بێت و شۆڕشی ١٩٥٨ کۆتایی پێ بێت. هەمان ئەو الیەنانەی 
توانییان پشتیوانی بەعسییەکان بکەن، لە ساڵی ١٩٦٣ کۆمەڵکوژییەکی 
سیاسییەکان«.  الیەنە  هەموو  بەرامبەر  لە  ئەنجامدا  گەورەیان 

سەبارەت بە تۆمەتبارکردنی حیزبی شیوعی لەم بابەتەوە ، سکرتێری حزبی 

زیا عوزێری / فۆتۆ: چۆبان تیمور

تەمموز 1٤ی  كۆمەڵكوژییەكەی  دەربارەی  هەمووشتێك 

“حزبی شیوعی دەیویست بە جۆرێک بێت کەرکوک کۆنتڕۆڵ بکات”

“کۆمپانیای نەوتی بەریتانی لەم رووداوە رۆڵێکی سەرەکی بینیوە”

و  کورد  وەک  پێکهاتەکانی  پێکەوەژیانی  دژی  رووداوە  “ئەم 
عەرەب و تورکمان بوو”

“تورکمان هیچ مەترسییەکیان نەبوو بۆ الیەنەکانی تر”

دەتوانین بڵێین کەسە ئاست نزمی الیەنەکان لەم کارەدا 
ده ستیان هه بوو

ئەم رووداوە بووە هۆی تێکچوونی پەیوەندییە 600-500 
ساڵییەکەی کورد و تورکمان

بێگومان تورکمانەکان چاوەرێی شتێکی وایان لە حکومەت نەدەکرد. 
جگە لەمەش لە کەلتووری تورکمان سەرهەڵدان دژ بە حکومەت 
گەیاند تورکمان  بە  زۆری  زیانێکی  رووداوە  ئەم  بۆیە  نییە. 



شیوعی رایگەیاند »بەهۆی ئەوەی حزبی شیوعی ئەوکات پشتگیری لە 
شۆڕشی ١٩٥٨ دەکرد و پشتگیری لە حوکمی عەبدولکەریم قاسم دەکرد 
پشتگیری  بۆ  ئامادە کردبوو  ئەوەی کە شیوعییەکان خۆیان  بەهۆی  و 
کردنی شۆڕش، بێگومان ئەم مەسەلەیە لەبەر ئەمانە دەخرێتە پاڵ ئەوان«.

لەوانەیە  بابەتە  »ئەم  دەڵێت  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە  هەروەها 
لە  تەنها  ناکرێت  و  گرنگە  بابەتێکی  هەبێت.  توێژینەوە  بە  پێویستی 
گرنگ  بدەیت.  بابەتە  ئەم  مافی  رۆژنامەگەریی  چاوپێکەوتنێکی 
نەکرێت.  بابەتە  ئەم  سەیری  ئایدۆلۆجییەوە  هەڵوێستێکی  بە  ئەوەیە 
بکەین  دوارۆژ  بۆ  کار  دەتوانین  بەاڵم  بگۆڕین،  مێژوو  ناتوانین  ئێمە 
جێگاکاندا  هەموو  لە  بەڵکو  کەرکووک  لە  تەنها  نەک  ئەویش  كە 
بێت«. رەسەن  عەرەبی  و  کورد  و  ئاشور  و  تورکمان  خزمەتی  لە 

بووە«. کۆماریی  پاراستنی  شەعبیە  موقاوەمە  »ئامانجی 
لەسەر بابەتی رۆڵی موقاوەمە شەعبیە، د. کاوە دەڵێت »رۆڵی موقاوەمە 
شەعبی لە هەموو عێراق بۆ پاراستنی کۆماریی بوو، بەاڵم زوو کۆتایی 
قەومی  حەرەس  رۆڵی   ١٩٦٣ کودەتاکەی  دوای  پێچەوانەوە  بە  و  هات 
ئێستاش  كە  درووستکرد  شەعبییان  جەیشی  رۆڵی  دواتر  و  ئاراوە  هاتە 
بیری  دووبارە  دەبێت  ئێمە  کە  ئەوەی  درووستبووە.  شەعبی  حەشدی 
لێبکەینەوە ئەوەیە کە هیچ یەک لەمانە رۆڵی پێکهاتەیی نەگرتووەتەوە«. 

ریاز ساری کەهیە، سەرۆکی پارتی تورکمان ئێلی كە یەکێکە لە کەسایەتی 

پێنجشەممە  ١٣ تەمموز  ٢٠١7 ٣ئاژانسی میدیایی توركمان

وەزیرانی  سەرۆک  عەبادی  حەیدەر 
عێراق، لە ٩ی تەمموز لە بەڵەخانەی 
گوتارێکی  مووسڵ  پارێزگای 
“جیهان  رایگەیاند  و  کرد  پێشکەش 
زوو  ئەوەندە  نەدەکرد  چاوەڕیی 
سەربکەوین”. دا  داعش  بەسەر 

عێراق  فەرمی  کەناڵی  هەواڵێکی  لە 
عەبادی  گوتی “ جیهان بیری لەوە 
بەسەر  زوو  ئەوەندە  کە  نەدەکردەوە 
دەستخۆشی  سەربکەوین.  دا  داعش 
دەکەم”. ئەمنیەکان  لە  هێزە 

درووست  نوێ  سەرلە  باسی  عەبادی 
کردن و گرینگیدان بە ژێرخانی مووسڵی 
سەرکەوتنەی  ئەو  گوتیشی”  و  کرد 
هۆی  بە  هێنا  بەدەستمان  مووسڵ  لە 
بوو”.  ئەمنیەکانەوە  هێزە  فیداکاری 
بەسەر  سەرکەوتن  بەبۆنەی  عەبادی، 
رێکخراوی داعش، پیرۆزبایی لە گەل 
و هێزە ئەمنیەکانییەکانی عێراق کرد.
لە هەمان کاتدا گروپێک لە بەغدادی 
رزگار  بۆنەی  بە  عێراق  پایەتەختی 
رێکخراوی  دەست  لە  مووسڵ  کردنی 

لە مووسڵ سەرکەوتن راگەیەندرا
گێڕا.  ئاهەنگیان  داعش  تیرۆرستی 
ناوەندی شاری  تەحریری  لە مەیدانی 
درووشمی  بە  گروپەکە  بەغداد، 
‘هەموومان عێراقین’ ئاهەنگیان گێڕا. 
دەستەی چاودێری مافی مرۆڤی عێراق 
لەسەر مووسڵ راپۆرتێکی باڵو کردەوە.

لە راپۆرتەکەدا باسی لە کوشتنی ١7 
بەڕیوەبەرایەتی  الی  لە  کراوە  کەس 
ئاسایشی تەلەعفەر کە پاش کوژرانیان 
لە ستوونی کارەبا هەڵواسراون، باسیش 
پێشێلکردنێکی  ئەوە   “ کە  کراوە 
ئاشكرای مافی مرۆڤی نێودەوڵەتیە”. 
لە  داعش،  کەوا  کرد  لەوەش  باسی 
دەستگیر  ماوەیەک  پاش   تەلەعفەر 
کردنییان، ٢٠٠ تورکمانی کۆمەڵکوژ 
بۆ  رابکەن  دەیانویست  کە  کردووە 
بەرامبەر  ناڕەزایی  ئارامەکان.  ناوچە 
بێدەنگ بوونی حکوومەت دەڕبری  و 
رایگەیاند “ پێویستە رێڕەوی ئارام بۆ 
رزگارکسنی خەڵکی سیڤیل بکرێتەوە”.  

توران  حەسەن  کاتدا  هەمان  لە 

تورکمانی  بەرەی  سەرۆکی  جێگری 
کەرکوک  پەرلەمانتاری  و  عێراقی 
دەستپێکردنی  بانگەشەی  عێراق،  لە 
رزگارکردنی  ئۆپەراسیۆنی 
کرد. عەبادی  بۆ  تەلەعفەری 

توران  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە 
هاوپەیمانی  پێویستە   “ گوتی 
لەناو  داعش  پێگەکانی  نێودەوڵەتی 
ئامانج  بکاتە  تەلەعفەر  شارۆچکەی 
رزگارکردنی  بۆ  ئارام   رێڕەوی  و 
بکرێتەوە”. سیڤیل  خەڵکی 
ناوچەی  لە  مانگێکە  چەند  داعش 
دانیشتوانی  زۆرینەی  کە  تەلەعفەر 
خێزانێک  هیچ  بە  رێگا  تورکمانە 
نادات بۆ ئەوەی لە کاتی شەر وەک 
بێنێ. بەکاریان  مرۆیی  قاڵغانی 

بەرپرسی  مەموزینی،  سەعید 
دیموکراتی  پارتی  راگەیاندنی 
دەربارەی  موسڵ  لە  کوردستان 
)تەبا( بە  مووسڵ  کردنی  کۆنترۆل 
هاتنی  “کۆتایی  راگەیاند،  ی 

کۆن،  مووسڵی  لە  پێکدادان  و  شەر 
داعش  هاتنی  کۆتایی  مانای  بە 
نایەت، چونکە ئاشکرایە هێشتا خانە 

مووسڵن”. لەناو  داعش  نووستوەکانی 
رێکخراوی تیرۆرستی داعش، لە مانگی 
ئابی  ٢٠١٤وە  گەرەترین شارۆچکەی 

ئەویش  کە  کردووە  داگیر  عێراقی 
حوزەیرانی  لە  مووسڵیش  تەلەعفەرە. 
داعش. دەسەاڵتی  ژێر  کەوتە   ٢٠١٤

تورکمانی حزبە سیاسییەکانی کەرکوک، لە بارەی ئەم کۆمەڵکوژییە دەڵێت 
»ئەم کۆمەڵکوژیە لە کاتێکدا بوو کە تورکمان لە غەفلەت بوون. فەرماندەی 
هێزەکانی ٢ ی سەر بە سوپای عێراق داود جەنابی لە کەرکوک بوو.

ئەوکات بۆ شوێنە هەستیارەکان لەالیەن عەبدولکەریم قاسمەوە فەرماندە 
میلیشیا  کاتدا  هەمان  لە  دادەمەزران.  شوێنانە  ئەم  بۆ  لێهاتووەکان 
شیوعیەکان لە شارەکەدا جێگیر ببوون. بۆیە ئەم کۆمەڵکوژییە لەالیەن 
حکومەتەوە کرا. هەرچەندە بە دەستی میلیشیا شیوعییەکان ئەنجام درا، 
بەاڵم بەهۆی بەهێزبوونییەوە حکومەت لە رووی پشی ئەم رووداوە بوو«.

سەبارەت بە هەڵوێستی تورکمان دژ بە حکومەتی ئەوکات، ریاز ساری 
کەهیە رادەگەیەنێت »بێگومان تورکمانەکان چاوەرێی شتێکی وایان لە 
حکومەت نەدەکرد. جگە لەمەش لە کەلتووری تورکمان سەرهەڵدان دژ بە 
حکومەت نییە. بۆیە ئەم رووداوە زیانێکی زۆری بە تورکمان گەیاند«. 

»ئێمە  دەڵێت  کەهیە  ساری  ریاز  الیەنەکان،  تۆمەتبارکردنی  لەبارەی 
ئەوکات  چونکە  بکەین.  تۆمەتبار  الیەنیک  سەد  سەدا  نامانەویت 
لەو  کەرکوک  لقی  شیوعی  حزبی  بەاڵم  هەبوو.  زۆر  پشێوییەکی 
لقە  ئەم  کادیرەکانی  رووداوەدا.  لەم  بوو  گرنگ  فاکتەرێکی  رۆژگارە 
و هەندێک لە الوە کوردەکان کە لە حزبە بوون، دەستیان بەم كارە کرد.

نموونە  بۆ  تێوەگاڵن.  سوپاش  هێزەکانی  لە  هەندێک  هەروەها 
خۆی  ماڵی  لە  خۆی  پاسەوانەکەی  بەدەست  خەیرواڵ  عەتا 
هەبوو«.  کارەدا  لەم  دەستیان  سەربازیش  و  سوپا  گشتی  بە  دەرهێنرا. 

نزمی  ئاست  کەسە  بڵێین  »دەتوانین  دەڵێت  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە 
الیەنەکان لەم کارە تێوەگاڵن. لە بارەی حزبی شیوعیشەوە من ناڵێم هەمووی 
بەاڵم لقی کەرکوک دەستی لەم رووداوەدا هەبوو. بۆیە لەم رووداوە ناتوانین 
بدەین«.   قەڵەم  لە  بە گشتی هەموو کورد  یاخود  بکەین  تاوانبار  کورد 

ریاز ساری کەهیە ئاماری شەهیدەکانی کۆمەڵکوژی کەرکوک رادەگەیەنێت 
و دەڵێت »نزیکەی ٣٠ کەس بە دڕندانەترین شێوە شەهید کران، بەاڵم ١٠ 
کەسی سەرکردەی تورکمانیشی تێدایە کە ئەمە زیانێکی زۆری بە تورکمان 

گەیاندووە. جگە لەمەش لە نێو شەهیدەکاندا کەسێکی مەسیحیش هەبوو«. 

ریاز ساری کەهیە لە بارەی پەیوەندییەکانی نێوان تورکمان، کورد دەڵێت 
ساڵییەکەی   ٥٠٠-٦٠٠ پەیوەندییە  تێکچوونی  هۆی  بووە  رووداوە  »ئەم 
بگەڕێتەوە.  دووبارە  پەیوەندییە  ئەو  دەمانەوێت  ئێمە  تورکمان.  و  کورد 
هەندێک رووداوی ئازاربەخش سەختە لە بیرەوەرییەکانی مرۆڤ بە ئاسانی 
دەربهێنین. ئێمە بە هیچ شێوەیەک تۆمەتباری برا کوردەکان ناکەین«. 

دەڵێت  کەهیە  ساری  شەعبیە،  موقاوەمە  رۆڵی  بە  سەبارەت 
دووبارە  بەاڵم  بوو.  شیوعی  حزبی  دەزگایەکی  شەعبیە  »موقاوەمە 
بکەین.  تۆمەتبار  شەعبیە  موقاوەمە  هەموو  ناتوانین  كە  دەیڵێمەوە 
لەمەش  جگە  کەرکوکە.  شەعبیەی  موقاوەمە  تەنها  مەبەستم  من 
بۆیە  تورکمان.  و  کورد  پەیوەندی  تێکدانی  بۆ  هەبوو  چڕ  هەوڵێکی 
بەکارهێنراوە«.  زۆر  مەبەستە  ئەم  بۆ  کەرکوک  کوردەکانی  برا 

لە میانەی پرسیارێک سەبارەت بەوەی کە هیچ هەوڵێک دراوە بۆ ئەم 
کۆمەڵکوژییە لەالیەنی عێراقییەوە، ساری کەهیە دەڵێت »ئێمە بەگشتی 
دەیانویست  هەبوون  هەنگاوێک  چەند  نەکرێتەوە.  برینە  ئەم  دەمانەوێت 
بۆ ئەم مەبەستە بكرێت، بەاڵم من رێگر بووم. هەروەها لە ساڵی ٢٠٠٩ 
داواکارییەکم کرد سەبارەت بەم بابەتە کەوا دووبارە ئەم برینانە نەکۆڵنەوە«.

لە  کێشە  دەبێتە  برینە  »ئەم  راشیگەیاند  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە 
رۆژی  دەیانویست  خۆیدا  کاتی  لە  خەڵک.  پەیوەندییەکانی  نێوان 
من  بەاڵم  دابنێن،  تورکمان  شەهیدانی  رۆژی  وەک  تەمموز  ی   ١٤
نامەوێت  ساڵ    ٥٠ دوای  دووەم.  کانونی  ی   ١٦ ببێتە  کە  گوتم 
روویدا  پێشتر  زیانانەی  ئەو  و  کایەوە  بێتە  رووداوە  ئەم  دووبارە 
خەڵک«.  نێو  بکەوێتە  هەستیارییە  ئەم   و  رووبدات  دووبارە  نامانەوێت 

»ئێمە  رایگەیاند  هەروەها  کەهیە  ساری  ریاز  وتەکانیدا  دوا  لە 
دوو  ئەم  دوورخستنەوەی  بە  بۆیە  هەیە.  بەیەک  پێویستیمان 
الیەنگری  ئێمە  دەگات.  پێکەوەژیان  روحی  بە  زۆر  زیانێکی  گەلە  
یەكترهاوبەشین«. لەگەڵ  ئێمە  هەروەها  برایەتین.  و  ئاشتی 

کونسوڵگەری گشتی کۆماری تورکیا
لە هەولێر

له  یادی ئاهەنگێرانی سه رکه وتنی دیموکراسیدا، شه هیدانی 1۵ی ته مموز به ڕێزه وه  لە یاد دەگرین. شه وی 1۵ی ته مموزی 2016،  گه لی تورکیا توانی ئه و پیالنگێرییه ی  له  الیه ن موریدانی فه تحواڵ گوله ن 
که  خۆی به  )ئیمامی گەردوون( ناساندووه   بێ ئەنجام بکات کە توانییان دزه  بکه نه  ناو دام وده زگا حکومی وسه ربازییه کان بۆ هه وڵی کوده تا. 

ئه م رووداوانه  بە رەهەندێکی نەبینراو هێرشێکی تیرۆریستی بوو که  له  مێژووی کۆماری تورکیا هاوشێوه ی نه بووه . له  ئه نجامدا 250 هاونیشتیمانمان شه هید بوون و زیاتر له  2000 هاونیشتیمان بریندار 
بوون. گه لی تورکیا به  یه ک هه ڵوێستی و چاونه ترسانه  ڕووبەڕووی کوده تاچییه کان و لە بەرامبەر تانکەکان وەستان و گیانی خۆیان کرد بە قەڵغان بۆ له  ده ست نه دانی دام و دەزگا حکومییەکان. 

گه لی تورکیا ڕێگریکردنی له  هه ر هه وڵێکی نا دیموکراسی خسته ڕوو و سەلماندی کەوا هێزه  چه کداره کان نا، به ڵکو خواستی گه ل بڕیار له سه ر داهاتووی تورکیا ده دات. ساڵو له  گیانی پاکی شەهیدەکانمان 
که  گیانیان به خشی له  پێناو دیموکراسییه ت و داهاتووی واڵته که یان و سۆزی وەفا بۆ ئه و قارامانانه دەردەبرین  کە له  ژیاندا ماون. 

له  یادی ئاهەنگێرانی سه رکه وتنی دیموکراسیدا، شه هیدانی 1۵ی ته مموز به ڕێزه وه  لە یاد دەگرین



سیاسەتی دروشمی بێ  پالن ودوور لە 
پروژە یەكێكە لە گرنگترین هۆكارەكانی 
وونبونی  سیاسی  پەرتەوازەیی 
بۆتێپەراندنی  تۆكمە  ستراتیژیەتێكی 
ئالۆز  سیاسیە  دۆخە  لەو  توركمان 
عێراق  كە  قەیران  لە  پڕ  وهەستیارەی 
وهەرێمی كوردستانی پێدا تێدەپەرێت. 
سیاسی  كادیری  بوونی  سەرەڕای 
بەتوانا، لە سالی ١٩٩٠ تاوەكو ئێستا، 
نەبوونی  هاوكۆك  ساڵە   ٢7 نزیكەی 
سیاسی  پرۆژەێەكی  سەر  لە  توركمان 

جێگای پرسیارە؟
بونەتە  لەفاكتەرێك  زیاتر  راستیدا  لە 
نالەبارە  سیاسیە  دۆخە  ئەو  هۆی 
عێراق  سەرتاسەری  لە  توركمان  كە 
لە  یەكێك  بونەتەوە.  رووبەڕووی 
الوازی  هۆكارەكانی  گرنگترین 
توركمان  سیاسی  ستراتیژی  قواڵیی 
گشتی  سیاسەتی  بۆ  دەگەرێتەوە 
دەرەوەی واڵتی توركیا دەربارەی عێراق 
وهەرێمی كوردستان لە ماوەی ساالنی 
١٩٩٠ تا ساڵی ٢٠٠٢. هاونەتەوەیی 
رەنگدانەوەی  سروشتی  هۆكارێكی 
لەسەر  بوو  توركیا  دەرەوەی  سیاسەتی 

توركمانەكانی عێراق.
بەعس  رژێمی  هێزەكانی  كشانەوەی 
ودرووست  كوردستان  هەرێمی  لە 
بڕیاری  بە  ئازاد  ناوچەی  بوونی 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
درووست  بۆ  بوو  سەرەكی  هۆكارێكی 
بوونی فەزایەكی دیموكراسی فرەحزبی 
بەسوود  توركمانیش  ناوچەیەدا,  لەو 
وەرگرتن لەم گۆڕانكارییە بنەرەتییەی 
رێكخستنێكی  جار  یەكەم  بۆ  توانی 
بە  بهێنێت  پێك  بەهێز  هاوچەرخی 
مافە  لە  كردن  داكۆكی  مەبەستی 
رەواكانی وبەهێزكرنی پێگەی خۆی لە 

ناوچەكەدا.
ئەو كات زۆربەی هەرە زۆری ئاراستە 
لەو  دەهات  پێك  توركمان  سیاسەكانی 
زانكۆییان  خوێندنی  كە  كادیرانەی 
و  بردبوو  بەسەر  توركیا  والتی  لە 
جێنشینی ئەو واڵتە بوون دوای تەواو 

كردنی خوێندنیان.
توركمان  سیاسیەی  توێژە  ئەو  نزیكی 
توركیا  نەتەوەی  سیاسی  چینی  لە 
و  بیر  رەنگدانەوەی  مایەی  بووە 
بە  تایبەت  چینە  ئەو  بۆچوونی 
خاكی  پارچەیی  یەك  پاراستنی 
گشتی  سیاسەتی  لەسەر  عێراق 
تێڕوانینی  بەپێی  چونكە  توركمان. 
ئەو چینە پارچە پارچە بوونی عێراق 
دەوڵەتی  بوونی  دروست  وئەگەری 
پێك  گەورە  مەترسییەكی  كوردی 
نەتەوەیی  ئاسایشی  لەسەر  دەهێنێت 
توركیا. ئەوەش بووە مایەی كاركردنی 
توركمان  سیاسی  حزبی  كۆمەڵێك 
یەكپارچەیی  ئەگەری  لەسەر  تەنها 
ئەگەری  وەلەبەرچاونەگرتنی  عێراق 
كە  ئەگەرەی  ئەو  هەڵوەشانەوەی، 
وە  سیاسیەكان  پێشهاتە  زۆربەی 

بارودۆخی ناوچەكە پێشبینی دەكەن.
ئینتیما  هەستی  بوونی  گومان   بێ 
تا  كە  بەهێز  شارستانییەتێكی  بۆ 
و  هێز  تاكە  نزیكدا  مێژوویەكی 

جیهان  گرنكی  بەشێكی  حكومداری 
گەلی  دەبەخشێتە  خۆباوەڕی  بووە، 
لەخۆباوەربوون  رادەبەدەری  توركمان. 
بۆ  پێویست  هێزی  بونی  بەبێ 
فاكتەرێكی  خواستەكان  چەسپاندنی 
ئەو  بەسەر  زاڵبوون  الوازی  تری 
كە  چارەنووسسازانەی  بەرەنگاربوونەوە 

رووبەڕووی گەلی توركمان دەبێتەوە.
دەكرێت هەڵوێستی توركمانە شیعەكان 
وەربگرین،  هەند  بە  چوارچێوەیە  لەو 
دەسەاڵتی  لە  دوورنەكەوتن  ئارەزووی 
سیاسی ودینی شیعە لەبەغدا ونەجەف 
هەستی  بوونی  بەهێز  هۆی  بوتە 

عێراقچییەتی الی توركمانەكان.
لەسەرەوە  كە  فاكتەرانە  ئەو  گشت 
لە  هۆكارن  پێكرد  ئاماژەمان 
بیركردنی  لە  توركمان  دووركەوتنی 
لەبەرچاوگرتنی  وە  واقیعانە 
بۆ  نەتەوەییەكان.  بەرژەوەندییە 
سیاسەتێكی  بتوانن  توركمان  ئەوەی 
پێویستە  بكەن،  پەیڕەو  سەركەوتوانە 
ناواقعی  بیركردنی  لە  دووركەونەوە 
دابرێژن  نوێ  سیاسەتێكی  وهەوڵبدەن 
ئامادەكردنی  بە  بەستن  پشت  بە 
پرۆژەیەكی مەنتیقی وماقوول بێت بۆ 
ئاواتەكانی  بەدیهێنانی  بوونی  زامن 
ئەو گەلە رەسەنە كە سێیەم پێكهاتەی 
هەرێمی  پێكهاتەی  ودووەم  عێراقن 

كوردستان پێك دێنن.
رۆلی  و  وژمارە  قەبارە  رووی  لە 
درووستكردنی  لە  مێژووییان 
بنەما  ناوچەیەدا.  لەم  شارستانیەتی 
یان  هاوبەش  الیەنی  و  وچوارچێوە 
گرنگەكان  خاڵە  سیاسی  موخاتەبی 
پێك دەهێنن كە پێویستە باش دیراسەت 
بكرێن لە كاتی ئامادەكردنی پڕۆژەی 

سیاسی نوێی توركمان.
دوو  پێویستە  نوێ  سیاسی  پرۆژەی 
بگرێت،  خۆ  لە  گرنگ  بنەمای 
گشتگیری  بە  تایبەتە  یەكەمیان 
دووەمیشیان  توركمانیەكان،  ناوچە 
پێشەكی  كەركوك.  شاری  بە  تایبەتە 
پێویستە  توركمانی  پڕۆژەیەكی  هەر 
لەخۆ  توركمانییەكان  ناوچە  تەواوی 
هۆی  دەبێتە  پێچەوانەوە  بە  بگرێت، 
چێنشینە  ناوچە  بونی  پارچە  پارچە 

توركمانییەكان. 
توركمان  سیاسی  سەنتەری  كەركوك 
ئەم  روانگەیەشەوە  لەو  دەهێنێت،  پێك 
توركمان.  گەلی  بۆ  سیمبولێكە  شارە 
پێویستە كەركوك سەنتەری هەر  بۆیە 

پرۆژەیەكی توركمان بێت.
چوارچێوە وناوەڕۆكی پرۆژە بەتەواوی 
سیاسی  وقورسایی  هێز  بە  پەیوەستە 
قورسایی  پێی  بە  ئامادەكار.  الیەنی 
سیاسی دەتوانرێت پرۆژە ئامادە بكرێت 
خواست  بەرزترین  لەبەرەچاوگرتنی  بە 
تا وەكو نزمترینیان. پێم وایە لە هەڵ 
هەنوكەیی”ناوچەی  ومەرجی سیاسی 
ویاخود  توركمانی”  ئۆتۆنۆمی 
“فیدرالیزمی” مافە نەتەوەییەكان دوو 
مۆدیلی ماقول ومەنتیقی پێك دەهێنن. 
هەر چەندە مۆدێلی دووەم گونجاوترە 
بەهۆی ئەوەی لە رووی جوگرافییەوە 
پارچە  یەك  توركمانییەكان  ناوچە 
توركمانەكان  مۆدیلە  ئەو  بەپێی  نین. 
بەڕێوەبردنی  لە  دەكەن  بەشداری 
جومگەكانی  لە  وبەشداریكردن  واڵت 
دەسەاڵت هاوشانی پێكهاتەكانی تر لە 
كەلتووری  مافی  بەكارهێنانی  گەڵ 
رێگای  لە  ونەتەوەیی  وپەروەردەیی 
بە  تایبەت  دەستوری  ئەنجومەنێكی 
ئەو  هاوشێوەی  توركمان  كاروباری 
نمونەیەی كە لە هەرێمی برۆكسل پیادە 

دەكرێت. لە رووی دەستور وپراكتیكەوە 
لە بەغدا )عەرەب( ولە هەولێر )كورد( 
دێنن.  پێك  سیاسی  سەنتەری  دوو 
شایەنی باسە ئەو دوو سەنتەرە بە هۆی 
رۆژ  نێوانیان  كەڵەكەبووەكانی  قەیرانە 
بە رۆژ لە یەكتر دوور دەكەونەوە. نزیك 
دەرەوەی  لە  سەنتەرە  دوو  ئەو  كردنی 

هێز و دەسەاڵتی گەلی توركمانە.
بزانین كە عێراق  ئەوە باش  وەپێویستە 
پێشوی  باری  بۆ  ناگەڕێتەوە  چیتر 
گرنگترین  روانگەیەوە  لەو  خۆی. 
لەكاتی  توركمان  ئەوەیە  پرسیار 
نوێیان  سیاسی  پرۆژەی  ئامادەكردنی 
كام سەنتەر پێویستە بە هەند وەربگرن. 
لەگەڵ  دەتوانن  توركمان  راستیدا  لە 
هەردوو سەنتەری سیاسی دانوستاندن 
بكەن. بەاڵم پێویستە لە كۆتاییدا لەو 
دوو سەنتەرە تەنهایەكێكیان هەلبژێرن. 
وایە  باشتر  هۆ  دوو  لەبەر  وایە  پێم 
سەر  لە  نوێمان  سیاسی  پرۆژەی 
وتوركمان  كورد  شەراكەتی  بنەمای 
زۆربەی  یەكەمیان  بكرێت.  ئامادە 
بە  توركمانییەكان،  جێنشینە  ناوچە 
كەركوكەوەش، یان بەشێوەێكی فەرمی 
كۆنترۆلی  ژێر  لە  ویاخودبەكرداری 
لەوەش  جگە  دایە.  كورد  دەسەاڵتی 
ریفراندوم  راگەیاندنی  هۆی  بە  كورد 
قۆناغێكی  بە  سەربەخۆیی  بەرەو 
هەستیار تێدەپەرێت وهەر پاڵپشتییەكی 
بۆیە  دەنرخێندرێت.  بەرز  دەرەكی 
دانوستاندن لەگەڵ دەسەالتی كوردیدا 
لەم كات وساتەدا رێكەوتن وسوودی بۆ 

هەردووال دەبێت.
لەبارەی  دیموكراسییانە  هەنگاوە  ئەو 
وە  ساڵی ٢٠٠٣  لە  كە  كورد  رەوشی 
رەنگداوەی  توركیا،  لە  پێكرد  دەستی 
سیاسەتی  سەر  لە  هەبوو  ریشەیی 
عێراق  بە  تایبەت  واڵتە  ئەو  دەرەوەی 
پەیوەندی  كوردستان.  وهەرێمی 
هەرێم  نێوان  سیاسی  و  ئابووری 
واقیعیەت  بنەماكانی  لەسەر  وتوركیا 
بەشێوەیەكی  هاوبەش  بەرژەندی  و 
دایە.  بەردەوام  گەشەسەندنی  لە  خێرا 
هەنگاوە  نەبی،  زارەكیش  گەرچی 
پاڵپشتی  توركیا  پراكتیكەكانی 
هەنگاو و بڕیارە سیاسیەكانی هەرێمە 
بەغداد  لە  دووركەوتنەوە  بە  بەتایبەت 
پەیوەندی  عێراق.  لە  وجیابوونەوە 
لە  توركیا  و  هەرێم  قۆلییەكانی  دوو 
بواری وەبەرهێنان و بازاریکردنی نەوت 
دروست  بۆ  بوون  هەنگاو  گرنكترین 
سەربەخۆ،  ئابووری  ژێرخانی  كردنی 
داهاتوویەكی  لە  دەكرێت  مەزندە  كە 
بۆئەنجامدانی  بی  هاندەر  نزیكدا 
سیاسی  سەربەخۆیی  هەنگاوەكانی 
كوردی.  دەوڵەتی  راگەیاندنی  و 
هەرێم  هاوپەیمانییەتی  راستیدا  لە 
مێژوویی  دوبارەبوونەوەی  وتوركیا 
لە  عوسمانیە  دەوڵەتی  هاوپەیمانیەتی 
لە  سوننەكان  كوردە  عەشیرەتە  گەڵ 
سەفەوی  دەوڵەتی  شەپۆڵی  بەرامبەر 

شیعی.
گەشەكردنی  داخە  جیگای 
كوردستان  هەرێمی  پەیوەندییەكانی 
هیچ  توركیا  واڵتی  لەگەڵ 
لەسەر  نەبوو  ئیجابی  رەنگدانەوەیەكی 
دەسەاڵتی  و  توركمان  پەیوەندیەكانی 
سەر  لە  گشتی  بەشێوەیەكی  كوردی 
نەبوونی  ئەكتیڤ  عێراق.  ئاستی 
لەگەڵ  توركمان  پەیوەندیەكانی 
هەرێمی  لە  سیاسی  دەسەاڵتی 
كوردستان جێگای داخە, سیاسەتێكی 
وەرگرتنە  هەڵوێست  وجێگای  هەڵەیە 
وە پێویستی بە پێداچونەوەی هەردووال 

هەیە.
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بەرەو  دروشم  سیاسەتی  لە 
سیاسەتی پرۆژە

٤
یەکەمین ساڵیادی سەرکەوتنە مەزنەکەی دیموکراسی

لە  تیرۆریستی  هێرشی  خوێناویترین  بەسەر  ساڵێک 
ئەم  نێو  لە  تورکیا  تێپەڕبوو.  تورکیا  مێژووی کۆماری 
بسەڵمێنێت.  خۆی  هێزی  و  خۆڕاگری  توانی  ساڵەدا 
ئینجا  بکرێت  تێپەڕبوو  ساڵێکی  لە   لێپێچینەوە  گرنگە 

سەیری داهاتوو بکرێت.
کە  بێت  یاد  لە  ئەوەمان  دەبێت  شتێک  هەموو  لە  بەر 
لە  کە  رووداوانە  ئەو  بووین.  شتێک  چ  رووبەڕووی 
خیانەتکاری  کەسانێکی  هێرشی  روویدا،  کودەتا  شەوی 
بە شێتێک  تورکیا و سەر  نێو سوپای  لە  بوون  دزەکراو 
بوون کە خۆی بە “گوتارخوێنی گەردوون” دەبینی. ئێمە 
پەرلەمانی  کە  بووین  خوێنمژ  کەسانێکی  رووبەڕووی 
جوالنەوەی  پۆلیسی  بارەگای  و  بۆردومانکرد  خۆیان 
تایبەتیان رووخاند کە دژی تیرۆر بەرەنگار دەبوونەوە. بە 
خەڵکی  گوللەبارانی  جەنگی  فرۆکەی  و  هەلیکۆپتەر 
لە  لێخوڕی.  سەرخەڵک  بۆ  تانکیان  و  کرد  سیڤیلیان 
مێژوودا دووچاری کارێکی وەها قێزەون نەبووین. ئەم تۆڕە 
تیرۆریستییە، ٢٥٠ هاواڵتی ئێمەی بە کوشت دا و زیاتر 

لە ٢٠٠٠ هاواڵتی بریندار کرد.
کە  بەدیارکەوت  هۆکار  دوو  ژانە   پڕ  ئەزموونە  لەم 
سووری  و  بوێری  یەکەمیان،  پێوەبکەین.  شانازی  دەبێت 
و  کۆمەڵگە  گشت  لە  هاواڵتیەکانمان  تورکیا.  گەلی 
الیەنە سیاسیەکان بەرامبەر بە کودەتاچیەکان رژانە سەر 
هەڕەشەی  سەرەڕای  تەلەڤزیۆنیەکانمان  کەناڵە  شەقام. 
بە  تورکیا  بەردەوامبوون.  پەخشەکان  لە  کودەتاچیەکان 
دووەمیان،  پارچە.  یەک  و  یەک گیان  بە  بوو  تەواوی 
نەتەوەی تورک بە گشت جیهانی نیشاندا کە خاوەنداری 
خەڵکەکەم  دەبێت.  بەردەوامیش  و  کرد  دیموکراسی 
حکومەتێک  و  گەل  ئیرادەی  تەنها  خستەڕوو،  ئەوەی 
دەسەاڵت  سەر  هاتووەتە  دیموکراسی  رێگای  بە  کە 
گرووپی  نەک  بکات،  واڵت  سەرکردایەتی  دەتوانێت 
پەیوەستبوونە  یاسایی،   پابەندی  بەهێزترین  چەکداری. 
بە دیموکراسیەت. وەک واڵت لەم تاقیکردنەوە سەختەی 

دیموکراسییە بە رووپاکی دەرچووین. 
یاد  لە  نەوەکەم کردی   کە  پرسیارە  ئەو  هەرگیز  بەاڵم 
سەربازی  ئەوانە  ئایا  “بابەگەورە،  گوتی  کە  ناکرێت 
کە  دەدات  بەوە  رێگە  بیروباوەر  کام  بەڕاستی  ئێمەن؟”. 
مرۆڤێک هێرش بکاتە سەر خەڵک و دەزگا و هێماکانی 

و سەرۆکی خۆی ؟
کە  هەیە  خیانەت  تۆڕی  سروشتی  لە  ئەمە،  وەاڵمی 
تاوان  تۆڕێکی  شایەتی  شەو،  ئەو  بووین.  رووبەڕووی 
بووین کە جێبەجێکاری فەرمانی فەتوحوڵال گولەن بوون 
لە رێگەی  پرۆفیسۆرێکی زانستی خودا. ئێمە باس لە 
چەتەیەکی خیانەتکار دەکەین کە بەشی خۆی لە مێژووە 
وەرنەگرتووە  تورکی  سەربازی  هەزارساڵەکەی  شکۆدارە 
بنکەیەکی  لە  کە  دەکەین  کەسانێک  لە  باس  ئێمە  و 
سەر  کۆمپانیایەکی  بەڕێوەبەری  سەربازی،   ناوەندی 
تیرۆریستی فەتحوڵال گولەن(  بە Fetö  )رێکخراوی 
وساڵوی سەربازی لە خاوەن قوتابخانەیەکی سەر بە هەمان 

رێکخراو دەدات. 
حکومەتەکەمان لە بنچینەدا بەر لە ١٥ی تەمموز رووی 
بە  دەستی  و  بینیبوو  گولەنی  فەتحوڵال  راستەقینەی 
جووڵەکرد. هەوڵمان دەدا درێژبووی ئەم رێکخراوە لە نێو 
قۆناغێکی  گەیشتبووینە  کارەش  لەم  بخەینەڕوو.  واڵت 
تەمموز  ١٥ی  کودەتای  هەوڵی  بەاڵم   گرنک. 
بە  کە  بۆچوونەکانمان  سەرووی  لە  بوو  هەڕەشەیەک 
بینیمان. پالنی ٤٠ ساڵەی  شێوەیەکی سەخت و راستی 
فەتحوڵال گولەن  لەالیەن   تورکیا  دەوڵەتی  داگیرکردنی 

بەدیارکەوت. ئەندامانی Fetö لەسەر فرمانی فەتحوڵال بیناڵی یڵدرم
گولەن، “بێ ئەوەی هەست بە هەبوونیان بکرێت، لە نێو 
لولەکانی خوێنمان جووڵەیان دەکرد” و وەک ڤایرۆسێک 
و  سەرەکیەکان  ئەندامە  دەگەیشتنە  هەنگاو  بە  هەنگاو 
نزیکدەبوونەوە لەوەی تووشی هەوکردنی بکەن و “گشت 
بۆ  تەمموز   ١٥ دوای  لە  داگیربکەن.  هێز”  ناوەندەکانی 
لەسەر  فراوان  لێکۆڵینەوەی  چەندین  ساڵێک  ماوەی 
بەڕێوەبردن و سزا و یاسای ئەنجامدرا. گەیشتینە چەندین 
دۆزراوەی فراوان کە پالن و جێبەجێکردنی هەوڵی کودەتا 

دەخەنەڕوو.
بەرامبەر  ئێمە  کە   دەسەلمێنێت  بۆ  ئەمەمان  بەڵگەکان 
بە رێکخراوێکین خاوەن سیستەمێکی  باوەڕی  لە رێگا 
دەرچوو و نهێنی کردارن. قوتابخانە و بەشە ناوخۆییەکانی 
رێکخراوەکە بووەتە ناوەندی مێشک شۆردن وپێگەیاندنی 
میلیشیا. بەم رێگایەوە ئەو کەسانەی کە بە دڵسۆزیەوە 
پەیوەستن بە سەرۆکەکەیان و وەک ›‹مەسیح« دەیبینن،  
توانیان دزە بکەنە نێو دەزگا حکومییەکان. بەم جۆرە ئەو 
نا  کەسانەی کە بۆ سوودەکانی رێکخراو گشت کاری 
یاسایی و نا رەوشتی دەکەن هاتوونەتە پۆستی هەستیار. 
هەڵبژاردنی  تاقیکردنەوەی  لە  کەسەکان  هەمان  هەر 
بۆسە  و  یاسایی  نا  بیستنی  بە  حکومی،  فەرمانبەری 
بە  داناوە.  تەلەیان  چەندان  دروستکراو   سکااڵی  و 
دروستکردنی پێکهاتە لە ژێر ناوی کۆمەڵگە  و دەزگای 
یارمەتی  سەرچاوەی ئابوورییان بۆ ئەم رێکخراوە دابین 
کردووە. لە رێگای هۆڵدینگ و بانکی گەورە بە چەندان 
ملیار دۆالر جوڵەی پارەیان گواستووەتەوە. بەشی میدیایی 
رێکخراوەکەش وەکو ئامێرێکی پرۆپاگەندە بەکارهاتووە. 
بە  کە  دەبێت  بوونی  پەروەردەیی”  “بزوتنەوەیەکی  ئایا 
شێوازی خانە کاربکات و یەکتری بەناوە کۆدکراوەکان 
بناسن و بۆ پەیوەندی کردن بە یەکدری بەرنامەی قوفڵدراو 
دروستبکەن و ئەندامەکانی فێرە تاکتیکی جیاواز بن دژ 

بە هەواڵگری  و تایبەتبوونی خۆیان بە نهێنی بهێڵنەوە؟
ئەو رێکخراوە نەوە نوێیە تیرۆریستیە، بۆ نەهێشتنی ئەو 
شتانەی لە خودی خۆیان نیە گشت رێگایەکیان گرتووەتە 
دەسەاڵت  تەنها  نەک  داوە  هەوڵیان  هۆیەوە  بەم  و  بەر 
بەڵکو لە هەوڵی ئەوە بوون کۆماری تورکیا داگیر بکەن 
بە گوێرەی ئامانجەکانیان کە لە رێگا دەرچووە. ١٥ی 
و  دەرچووە  رێگا  لە  ئامانجە  ئەم  تورکیا  تەمموز گەلی 

مەترسیدارەی رووخاند.
بڕبڕەی  تایبەت  رێوشوێنی  گرتنەبەری  بە  بڵێم  دەتوانم 
هەرەشەیە  ئەم  بەاڵم  شکاند.  رێکخراوەمان  ئەم  سەرەکی 
تەنها بۆ تورکیا سنووردار نیە. ئەم رێکخراوە لە زۆر واڵت 
پێگەی هەیە. ئەوانە بەردەوامن لە روواندنی تۆی خیانەت 
کارا  زیاتر  ئەمجارە  ژیان  لە  مانەوە  بۆ  تر.  واڵتانی  لە 
دەبن لە پالنڕێژی ئابووری و سیاسی جیهانی. بەم هۆیەوە 

ئاگاداری گشت دۆستانمان دەکەینەوە.
کە  سەلماندی  جیهان  گشت  بۆ  تورکیا  گەلی 
دیموکراسییەت شتێکی گرنگە وبە ئاسانی بەالوەنادرێت و 
گیان بۆ ئەم مەبەستە فیدا دەکرێت. ئەرکی ئێمە ئەوەیە 
کە بۆ دووچاری هەڕەشەیەکی تر هاوشێوەی ئەمەن نەبین 
ئەم  بەڕێوەبردنی  بۆ  بەر.  بگرینە  رێوشوێنەکان  و گشت 
ماوەیە سەختە، هەوڵ و رەنجێکی گەورە تەرخان دەکەین. 
لە دوا هەڵسەنگاندنەکاندا دەرکەوتووە کە هەرەشە لەسەر 
دیموکراسیەت کراوە  و بڕوای دیموکراسیمان سەرکەوتووە. 
بەم هۆیەوە ئامانج و هەوڵمان ئەوەیە، بە تێپەربوونی کات 
و  لوتکەکان  ئارامترین  بە  دیموکراسیەت  گەیاندنی  بۆ 
رێرەو  بەهەمان  هەنگاوەکانمان  پێویستە  خاڵ،  نمونەترین 

بنێین.

د. سۆران صالح الدین شكر



قورئانخوێنێکی تورکمان لە ئوردن نوێنەرایەتی عێراق دەکات
پێشبرکێی  لە  ئەاڵوێردی  ئایدن 
شوبات  و  دووەم  کانوونی   مانگی 
بووە.  یەکەم  عێراق  سەرتاسەری  لە 
و  ئوردن  چووەتە  رەمەزان  ٢٠ی  لە 
کردووە.لەم  پێشبرکێی  بەژداری 
پێشبرکێیە بە نمرەی ٩٨ چووەتە ناو 

لیستی ١٠ یەکەمەکە. 

ئایدن ئەڵاڵوێردی تورکمانی ئاماژەی 
یەکەمی  قۆناغی  لە  کرد  بەوە 
بە  دەستی   ٢٠١٥ ساڵی  ناوەندی 
گوتیشی  کردووە،  خوێندن  قورئان 
“بۆ یەکەمجار لە قۆناغی سێیەمی 
ناوەندی بەشداری پێشبرکێم کردووە 
و لە سەر ئاستی کەرکوک پلەی 
سێیەمم بەدەستهێنا. لەو پێشبرکێیەدا 

سوڕەتی بەقەرەم خوێندەوە”.

باسی  تورکمانی  ئەڵاڵوێردی  ئایدن 
دووەمی  قۆناغی  لە  کە  کرد  لەوە 
پێشبڕکێی  بەشداری  ناوەندی 
ناوەندیەکانی  قوتابخانە  نێوان 
یەکەمی  پلەی  و  کردووە  عێراق 
دوای   “ گوتیشی  و  بەدەستهێناوە 
پێشبرکێی  بەشداری  ساڵ  یەک 
پێشبرکێیەشدا  لەم  کرد،  ئەنبارم 
بەهۆی  بەدەستهێنا.  دووەمم  پلەی 
پێشوودا  پشبرکێی ساڵی  لە  ئەوەی 
بەدەستهێنابوو،  یەکەمم  پلەی 
لە  پێبەخشیم.  دووەمیان  پلەی 
پێشبڕکێیەکی سەر ئاستی موسڵیش 

پلەی دووەمم بەدەستهێنا “.
 

بەشداری  رایگەیاند،  تورکمانی 
تورکمەن  کەناڵی  پێشبرکێیەکانی 
 ٢٠١٠ سااڵنی  لە  کردووە  ئێلی 
یەکەمی  پلەی   ،  ٢٠١٢ و 
بەدەستهێناوە، زیاتر گوتی “ بەهۆی 
ئەوەی لە پێشبرکێی ساڵی ٢٠١٢ لە 

منیان  بووم،  یەکەمەکان  رێزبەندی 
ناردە عومرە”.

قورئانی  کردنی  لەبەر  بە  سەبارەت 
قورئانی  گوتی”  تورکمانی  پیرۆز 
پیرۆزم لە ماوەی ٤ ساڵ لەبەر کرد. 
بووم  بەردەوامیش  هەمانکاتدا  لە 
ئەندازیاری  بەشی  لە  خوێندن.  لە 
قۆناغێ  لە  وەرگیرام،  تەکنۆلۆژی 
قورئانی  تەواوی  زانکۆ  دووەمی 

پیرۆزم لەبەر کردبوو”.

›‹بەیتول  پێشبرکێی  لە  ئایدن، 
بەدەست  باشێ  نمرەیەکی  بونیە‹‹ 
بەرنامەی  لە   ٢٠١٥ هێنا.ساڵی 
چووە  پیرۆز  قورئانی  کردنی  لەبەر 
نێردرایە  و  یەکەمەکان  ریزبەندی 

بەغداد.  

“لە بەغداد گوتیان دەنگ و مەقامت 

خۆشە هەر بۆیە منیان ناردە تورکیا. 
پێشبرکێیەکم کرد  بەژداری  لەوێش 
کە لە ٥٠ واڵتەوە بەژداری کرابوو، 
لە پێشبرکێیەکە نوێنەرایەتی عێراقم 

دەکرد وپلەی 7م بەدەست هێنا”.

قسەکانی  درێژەی  لە  تورکمانی 
ئاماژەی بەوانەش کرد”لە پێشبرکێی 
مانگی کانوونی  دووەم و شوبات لە 
و  بووم  یەکەم  عێراق  سەرتاسەری 

پاشان چومە بەغداد.
لە  بووم.  سەرکەوتوو  بەغداش  لە 
ئوردن.  چوومە  رەمەزان  ٢٠ی 
کە  کرد  پێشبرکێیەکم  بەژداری 
کرابوو،  بەژداری  واڵتەوە   ٣١ لە 
پێشبرکێکە ٦ رۆژ بەردەوام بوو ٩٨ 
 ٦٠ لەنێوان  هێنا  دەست  بە  نەمرەم 
 ١٠ لیستی  ناو  چومە  بەژداربوو 

یەکەم”. 

٥پێنجشەممە  ١٣ تەمموز  ٢٠١7ئاژانسی میدیایی توركمان

 دوای چەندین ساڵ لە هەولێر، مزگەوتی کورەچییان 
تاكە مزگەوتە كە تێدا ماوەی دوو ساڵە گوتاری هەینی 

بە زمانی تورکمانی پێشکەش دەکرێت. 

گوتارخوێنی  مزگەوتەکە،  کێشەکانی  بارەی  لە 
بۆ  حەیدەر  وشیار  مامۆستا  کورەچیان  مزگەوتی 

هەفتەنامەی تەبا دوا.
 

لە دەستپێکی گوتەکانیدا مەال وشیار حەیدەر رایگەیاند 
مزگەوتەکە زۆر بچووکە و کێشەی کارەبایان هەیە. 

گوتارخوێنی مزگەوتی کورەچییان مەال وشیار حەیدەر 
بە تەبای گوت “خوا ئەم گوتارەمان لێ قبووڵ بکات 
کە بە زمانی تورکمانی پێشکەشمان کرد. ئێمە هەوڵ 

دەدەین خوا و خەڵک لێمان رازی بێت”.

مەال وشیار ئاماژەی بەوە دا كە سەرەرای بەرزی پلەی 
گەرما کێشەی کەم ئاوی و کارەبا هەیە زیاتر گوتیشی 
سەرەڕای  پچڕا.  کارەبا  گوتارخوێندنەوەدا  کاتی  “لە 

گوتارخوێنی مزگەوتی کورەچییان:
ناکرێت گوتارێک لە مزگەوتێکی وا بچووک بۆ نەتەوەیەک بخوێنرێت!

نییە؟ تا  هەبوونی ٢ سەرچاوەی کارەبا بۆچی کارەبا 
نوێژەکە کۆتایی هات نوێژكەران بەهۆی گەرماوە زۆر 
موەلیدە  بە  پێویستی  مزگەوتەکەمان  بوون.  نارەحەت 

هەیە”.

گوتی  مزگەوتەکەوە  قەبارەی  لەبارەی  وشیار  مەال 
“شوێنی مزگەوتەکە باشە، بەاڵم بچووکە. ئێمە ماوەی 
ناکرێت  دەخوێنینەوە.  گوتار  مزگەوتە  لەم  ساڵە   ٢
گوتارێک بە زمانی نەتەوەیەکی گەورە لە مزگەوتێکی 

وا بچووک یاخود لە یەک مزگەوت بخوێندرێتەوە”.
 مەال وشیار لە کۆتایی قسەكانیدا هیوای خواست ئەو 

کێشانە چارەسەر بکرێت.

مەحمود قەساب ئۆغلو كە بەشداری لە نوێژی هەینی 
هەموو  “پێش  رایگەیاند  كرد،  کورەچییان  مزگەوتی 
بەر  دەکەم.  موسڵمانەکان  برا  لە  پیرۆزبایی  شتێک 
زوڵم  ئەمە  بکەین کارەبا پچڕا.  نوێژ  بە  دەست  لەوەی 
لە  نەدەبوو  نەبێت،  هیچ  هەر  گەورەیە.  زۆرداریەکی  و 
بەرپرسەکان  لە  داوا  من  بپچرێت.  کارەبا  نوێژ  کاتی 

دەکەم بێنە رێگای ترسی خوا و ویژدان”. 

قەساب ئۆغلو سەبارەت بە قەبارەی مزگەوتەکە گوتی: 
بۆچی  بكربایە.  فراوانتر  شوێنەکە  دەکرد  “ئارەزوومان 
برایانی تورکمان نایەنە مزگەوتێک کە بەزمانی خۆیان 

گوتاری لێ پێشکەش دەکرێت؟”

لە بەردەوامی وتەکانیشی گوتیشی: 
سروشتی  مافێکی  گەورەتر  مزگەوتێکی  “هەبوونی 
لە  مزگەوت  هەبوونی  مزگەوتێک،  بڕی  لە  ئێمەیە. 

گشت گەرەکەکان بۆ ئێمە باشترە”. 

مامۆستا سەدام زەکی زێرینگر کە ناسراوە بە مامۆستا 
کورەچییان  مزگەوتی  لە  خۆبەخش  وەک  و  عەبدوڵاڵ 
“پێشتر  گوتی  بابەتەوە  بەم  سەبارەت  دەکات،  پێشنوێژ 
لە قەاڵی هەولێر بە زمانی تورکمانی گوتاری هەینی 
پێشکەش دەکرا. سوپاس بۆ خوا ئێستا دووبارە لە هەولێر 

بە زمانی تورکمانی گوتار پێشکەش دەکرێت”.

مزگەوتەکە  كە  کرد  بەوە  ئاماژەی  سەدام  مامۆستا 
مزگەوتەکەمان  راستیدا  “لە  رایگەیاند  و  بچووکە 
کاتی  لە  هەیە.  کارەبای  کێشەی  هەروەها  بچووکە. 
بچووکی  بەهۆی  دەپچرێت.  کارەبا  گوتارخوێندنەوە 

موەلیدەش  ناتوانین  شەقامەکان  تەسکی  و  مزگەوت 
بێت  دیكە  شوێنێکی  لە  مزگەوتەکە  ئەگەر  بهێنین. 

باشترە”.

زیا عوزێری
فۆتۆ: چۆبان تیمور

نوێنەرانی تورکمان کەم تەرخمن یان، 
کردنیان؟ کار  لە  رێگرە  الیەنێک 
بە  تورکمان  نوێنەرانی  لە  بەشێک 
پێچەوانەی ئاڕاستەی خزمەت کردن 
بەردەم  لە  کۆسپیش  دەبنە  و  دەڕۆن 
خزمەتە.  ئامانجی  کە  بەشەی  ئەو 
 “ دەڵێت  رۆمی  جەاللەدین  مەوالنا 
دەگەرێی  و کوڕی  لە کەم  ئەگەر 
هەموو ئاێنەکان هیتۆیە”. ئەوانەی 
کە بە ئاڕاستەی هەڵە هەنگاو دەنێن 
وێڕای ئەوەی کەم و کوڕی خۆیان 
دەشێوێنن،  لەوانیتریش  سەر  نابینن، 
تۆمەتبارکردنی  هەوڵی  لە  بەردەوام 
هەڵەی  کەچی  ئەون،  و  ئەم 
تورکمان  پێموایە  نابینن.   خۆیان 
نیە،  نوێنەرە  هەموو  بەم  پێویستی 
خەمی  زیاتر  نوێنەرەکان  ئەگەر 
تورکمان.  نەک  بێت  تریان  ئەوانی 
مێژووی تورکمان زۆر لەوە گەورەترە 
بخرێ.  پەراوێز  بەوجۆرە  ئێستا  کە 
بردنی  لەناو  بۆ  هەڵەکان  هەموو 
نەتەوەیەکە،  کەلتووری  مێژوو 
گەورەترینە  کەلتووری  مێژوو  کە 
الیەنە  ناوەڕاست.  رۆژهەاڵتی  لە 
تورکمان  بەرامبەر  سیاسیەکان 
بەکار  حەکیمانە  سیاسەتێکی 
ناهێنن، لە هەڵبژاردنەکان هەوڵدەدەن 

کێ کەمتەرخەمە؟
بۆ دانانی ئەو کەسانە بۆ نوێنەرایەتی 
هیچ  زیاتر  زیان  لە  کە  تورکمان 
بەم  دەیانەوێ  نیە،  بەرهەمێکیان 
جۆرە دەنگی تورکمان کەم بکەنەوە 
بەرامبەر  نەهێڵن  گەڵ  متمانەی  و 
بۆ  تورکمان،  سیاسەتمەداری  بە 
لە  بکەن  تەواو گۆڕانکاری  ئەوەی 
ناوچەیە.  ئەم  و جوگرافیای  مێژوو 
بوونە  سەرکەوتوو  تاڕادەیەک  وە 
پێویستە  ئێستا  پالنەکەیان.  لە 
نوێنەری  بە  خۆیان  کە  ئەوانەی 
بن  ئەمەک  بە  دەزانن  تورکمان 
خۆیان،  میللەتی  و  زمان  بەرامبەر 
و  بنێن  جددی  هەنگاوی  پێویستە 
پێویستە  پڕبکەنەوە.  ئەوبۆشاییانە 
گەلتان  بەرژەوەندی  لە  بڕیارەکانتان 
دواجار  پێموایە  خۆتان.  نەک  بێ 
مێژوو بڕیار دەدات و هەموو ئەو کەم 
بەشێک  دەکات  تۆمار  کوڕیانە  و 
و  تۆماردەکرێن  زێڕینەکان  وشە  بە 
بەشێک بەرەو زبڵدانی مێژوو دەڕۆن. 
هەستیارەدا  کاتە  لەم  تورکمان 
بۆ  بەهێزە  حزبێکی  بە  پێویستی 
داکۆکی  جددی  بە  بتوانێ  ئەوەی 
لە مافەکانی تورکمان بکات نەک 
لە  زیاترە  زیانیان  کە  سێبەر  حزبی 
تورکمان  نەتەوەی  دواجار  سوود. 
دەبێ  تورکمان  سیاسەتمەدارانی  و 
لەبیریان نەچێ کە ئێمە نەوەی سوڵتان 
پێویستە  گۆکبۆروین،  موزەفەرەدین 
قسە و کردارمان لەگەڵ هەیبەت و 
یەک  باپیرانمان  و  باب  کەسایەتی 
گەورەترین  نەوەی  ئێمە  بگرێتەوە، 
ناوچەیە حوکمی  لەم  سوڵتانین کە 
کردووە. پێویستە پاشکۆ بوون قبووڵ 
و  ئەم شارەین  خاوەنی  ئێمە  نەکەین 
خاوەنی قەاڵی هەولێرین. بۆیە دەبێ 
الیەنەکانی تریش بەو جۆرە بمانبینن. 

قسەکانیدا  لەبەردەوامی  تورکمانی، 
لەالیەن  “لە عێراقەوە من  رایگەیاند 
وەقفی سوننی و یەکەکی تر لەالیەن 
ئوردن.  بۆ  نێردراین  شیعی  وەقفی 
کە چووم بۆ ئوردن بۆ ئەوەی پێیان 
بەهرەی  تورکمانیش  کە  رابگەینم 
پۆشی.  تورکمانیم  جلکی  هەیە 
جلک  دەربارەی  پرسیاریان  لەوێش 
ناوی  بە  داوام کرد  بەرگم کرد.  و 
بانگم  تورکمانی  وێردی  الله  ئایدن 

بکەن و بەم جۆرە بانگیان کردم”.

لە  تورکمانی  وێردی  الله  ئایدن 
ئاماژەی  قسەکانی  بەردەوامی 
بەوەشدا “داوەتیان کردم بۆ مزگەوتی 
ئایەتێکم  چەند  حوسێن،  مەلیک 
بەرگی  دەربارەی  و  خوێندەوە 
بە  لێکردم،  پرسیاریان  تورکمانی 
شێوەیەکی جوان تەمسیلی نەتەوەی 

تورکمانم کرد”

عەلی عەنتەر



جێگری سەرۆكی گروپی ئاك پارتی لە پەرلەمانی توركیا:
٦پێنجشەممە  ١٣ تەمموز  ٢٠١7ئاژانسی میدیایی توركمان

کودەتا  هەوڵی  دوابەدوای 
تەمموزی  ی   ١٥ سەربازییەکەی 
ساڵی ٢٠١٦ کە لەالیەن گروپێک 
ئەفسەری بااڵی سەر بە رێکخراوی 
 )Fetö( تیرۆریستی فەتحواڵ گولەن
کە بۆ ماوەیەکی درێژخایەن دزەیان 
سەرۆکایەتی  لە  سەرەتا  و  پێکراوە 
دەستی  کودەتاکە  تورکیا  ئەرکانی 
دەستپێکردنی  لەگەڵ  پێکرد. 
کاتژمێر   ٢٢ ماوەی  بۆ  هەوڵەکە 
کودەتاکە بە تەواوەتی کۆنترۆڵکرا. 

ساڵی  تەمموزی   ١٥ بەرواری  لە 
هەوڵەکە   ٢٢:٠٠ کاتژمێر   ،٢٠١٦
 ٢٠:٠٢ کاتژمێر  بۆ  و  دەستیپێکرد 
رۆژی ١٦ تەمموز بەتەواوی بەالوەنرا.  

کودەتاکە  هەوڵی  بە  سەبارەت 
پرۆفیسۆر دکتۆر ناجی بۆستانجی، 
ئاک  گرووپی  سەرۆکی  جێگری 
پارتی لە پەرلەمانی تورکیا  دەڵێت 
لە  تەمموز   ١٥ کودەتای  “هەوڵی 
سەرەتاوە تاکو دوای هەوڵەکە بە پێی 
بەڵگەنامەکانی دادگا، لێدوانەکانی 
لە  کە  بەڵگانە  ئەو  و  کۆمەڵگا 
بە  پێشکەش  نێودەوڵەتی  رەهەندی 
دەردەخات  بۆ  ئەوەمان  کران  ئێمە 
چەتەیەک  لەالیەن  هەوڵە  ئەم  کە 
 )Fetö( بە  کە  درا  ئەنجام 
رێکخراوی  سەربە  و  ناودەبردرێت 
گولەنە”.  فەتحواڵ  تیرۆریستی 

ئەم  هاتنی  کۆتایی  بە  سەبارەت 
گرووپە لە تورکیا، ناجی بۆستانجی 
بە  ناتوانرێت  “چۆن  رادەگەیەنێت 
لەسەر  بزووتنەوانە  ئەو  جارێک 
کەسی  ئارەزوومەندی  بنەمای 
هەمان  بە  دەستپێبکات،  کاردەکەن 
کاتیش کۆتایی هاتنیان ئاسان نییە“.  

گرووپی  سەرۆکی  جێگری 
پەرلەمانی  لە  پارتی  ئاک 
دکتۆر  پرۆفیسۆر  تورکیا  
بە  سەبارەت  بۆستانجی  ناجی 
 ،Fetö کودەتاکەی  هەوڵە 
دەداتەوە.  وەاڵم  تەبا  پرسیارەکانی 

بە  داهاتوودا  رۆژەکانی  لە 
تەمموز،   15 ساڵیادی  بۆنەی 
دەکرێت،  بۆ  یادکردنەوەی  بۆنەی 
پوخت  شێوەیەکی  بە  دەتوانن 
بکەنەوە؟ روون  بۆ  هەوڵەکەمان 

لە  تەمموز   ١٥ کودەتای  هەوڵی 
سەرەتاوە تاکو دوای هەوڵەکە بە پێی 
بەڵگەنامەکانی دادگا، لێدوانەکانی 
لە  کە  بەڵگانە  ئەو  و  کۆمەڵگا 
بە  پێشکەش  نێودەوڵەتی  رەهەندی 
دەردەخات  بۆ  ئەوەمان  کران  ئێمە 
چەتەیەک  لەالیەن  هەوڵە  ئەم  کە 
 )Fetö( بە  کە  درا  ئەنجام 
رێکخراوی  سەربە  ناودەبردرێتو 
گولەنە.  فەتحواڵ  تیرۆریستی 

ئەم بزووتنەوەیە کە مێژوویەکی ٤٠ 
گروپێک  لە  بریتییە  هەیە،  ساڵەی 
کە گشت کەلتووری کۆمەاڵیەتی 
لە خۆ بەرجەستە دەکات و بۆ ویستی 
ئەم  هەروەها  بەکاردەهێنێت،  خۆی 
لە  )هەڵبژێردراو  ئەلیتیستە  گرووپە 
پێشکەشکردنی  هەوڵی  کۆمەڵگا( 
خۆی  وسیاسی  ئایدۆلۆژی  بیری 
کۆمەڵگایە  بەشە  ئەو  بۆ  داوە 
بە  خۆی  خواستی  و  الوازە  کە 
جیاواز  کیفی  درووستکردنی 
دەکات.  رێپێدراو  بۆخۆی  رێگاکە 

گونجانە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ 
ئەم  لەالیەن  کە  کۆمەاڵیەتییە 
رۆڵی   و  بەرهەمهێنراوە  گرووپە 
نەرم  ئیسالمی   تێگەیشتنی 

زیاتر  کات  پێی  بە  بەکارهێناوە، 
شێوەی  بە  و  بینیوە  بەخۆوە  پەرەی 
رێکخستن  لە گەل الوەکان و بووەتە 
سیاسەتی  سەرنجراکێشانی  هۆی 
نێو  لە  هۆیەشەوە  بەم  دیموکراسی، 
هۆی  بووەتە  رێگەپێدراو   بازنەی 
کردنەوەی رێگای ئاسانکارییەکان.   

لە  قوتابخانەکان  کرانەوەی  لەگەڵ 
دەرەوەی واڵت  لە سااڵنی هەشتاکان 
هەوڵی  لەمەش  جگە  نەوەدەکان،  و 
دەرەوەی  لە  فراوانخوازی  و  کرانەوە 
لە  کردنی  دزە  هۆی  بووەتە  واڵت 
نێو کادر و سیاسییەکانی ئەو کات.

ئەم  رێکخستنی  پاراستنی  بۆ   
و  مۆراڵ  بارەی  لە  هەم  گرووپە، 
بارەی  لە  هەمیش  سایکۆلۆجییەوە 
ماددیەوە پێویستی بە کەسێک بووە 
” گولەن’ە  ‘فەتحواڵ  ئەویش  کە 

و  کادر  ئەو  رێگایەش  بەم  هەر 
پەرەپێدانی  مەبەستی  بۆ  سیاسییانە 
قوتابخانەکان بەکارهاتووە و لەگەڵ 
قوتابخانەیەک،  کردنەوەی  هەر 
لەگەڵ  بازرگانیان  لە  کۆمەڵێک 
ناردووە  بۆ زیادکردنی بەشی خۆیان 
کردارانەش  هەموو  ئەم  بازار،  لە 
ئەم  ئەوەی  بۆ  هۆکارێک  بووەتە 
ببینێت.  بەخۆوە  پانتایی  گرووپە  

ئەم  رێکخستنی  پاراستنی  بۆ 
مۆراڵ  بارەی  لە  هەم  گرووپە، 
لە  هەمیش  سایکۆلۆجییەوە  و 
بە  پێویستی  ماددیەوە  بارەی 
کەسێک بووە کە ئەویش ‘فەتحواڵ 
ئەوان  چاوی  لە  کە  ە  گولەن’ 
هەیە.  گەورەی  قودسیەتێک 

خەسلەتی  بەهۆی  لێرەدا 
دەرئاساکان(  توانا  و  )رۆحانی 
رایە  ئەو  لەگەڵ  نابێت  بێگومان 
پەیوەستبوونەی  ئەم  کەوا  بین 
بێت.  هۆیە  ئەم  لەبەر  خەڵک 

فاکتەری  پەیوەستییەوە،  لەبارەی 
هۆی  بووەتە  کە  سەرەکی 
پەیرەوکەری لە کەسانی سیاسی ، 
بۆ   خڵک  و  هونەرمەند  بازرگانی، 
)بواری سوودی کەسی( دەگەڕێتەوە. 

بە  یاخود  سەرنجراکێشییە  ئەم 
دونیەویەتە،  ئەم  تر  شێوەیەکی 
نییە  بەس  تەنیا  ئەوەی  بەهۆی 
و  خۆیان  بۆ  پرۆپاگاندە  بۆ  
الیەنگرەکانیان و پەیرەوکەر  بوونی 
کەوا  ئەوەی  بەهۆی  خەڵکەکە،  
بخرێتە  بابەتەکە  هەموو  ناکرێت 
رۆحانی  بۆیە  دونیەویەت،  سەر 
بوونی کەسەکە  دەبێتە هۆیەک بۆ 
بەدواکەوتنی و دەبێتە تەواوکەرێک 
دەبێتە  و  تر  تایبەتمەندییەکانی  بۆ 
هۆی گەورە بوونی ئەم رێکخستنە. 
هەروەها پروپاگاندەیەکی باشیشە بۆ 
خۆیان.   الی  بۆ  خەڵک  راکێشانی 

“ئامانجی  بنەمای  لەسەر 
ئاست  قوتابخانە  لە  قودسی” 
ئاستی  و  دابمەزرێن  بەرزەکان 

لە  قوتابخانانە  ئەم  ماددی 
بوارێکی  و  بکەنەوە  کەم  بازاردا 
برەخسێنن” پێشبرکێ  بۆ  باش 

هۆیە  بووەتە  خەسلەتە  ئەم  هەروەها 
تواناکان  بە  مامۆستا  کەوا  ئەوەی 
لەسەر بنەمای “ئامانجی قودسی” لە 
قوتابخانە ئاست بەرزەکان دابمەزرێن 
قوتابخانانە  ئەم  ماددی  ئاستی  و 
بازاردا کەم بکەنەوە و بوارێکی  لە 
برەخسێنن. پێشبرکێ  بۆ  باش 

بێالیەنبوونی  لە  باس  ناتوانرێت 
کاتێکدا  لە  بکەین  بزوتنەوەیە  ئەم 
هەیە.  نێودەوڵەتی  رەهەندێکی 
 Fetö لەبارەی ئەو هێز و رۆاڵنە کە
جێگای  بووەتە  بێگومان  هەیەتی 
و  نێودەوڵەتییەکانە  هێزە  سەرنجی 
کەوا  دەردەکەوێت  بۆمان  رۆژبەرۆژ 
)قازانج-قازانج(  بنەمای  لەسەر 
پەیوەندی لەگەڵ الیەنەکان بەستراوە. 

نەماوە  هێزەی  ئەو   Fetö ئێستا 
دەستیپێکرد  تورکیا  لە  پێشتر  کە 
وەک  تورکیای  و  پەرەیسەند  و 
ئەو  هەروەها  بەکاردەهێنا.  ناوەند 
ئامانجە شاردراوانەش ئاشکرابوون و 
دامەزراندنی  دووبارە  بواری  چیدی 
نەماوە.  خەڵک  لەگەڵ  پەیوەندی 

ی   ١٥ کودەتای  هەوڵی  پێش 
کانوونی   ١-٢٥7 لە  تەمموز، 
کودەتای  هەوڵێکی  یەکەم، 
هەمان  لە  هەبوو  پوچەڵکراوە 
بوو.   Fetö لەالیەن  دیسان  کاتدا 
تەمموزیش   ١٥ کودەتای  هەوڵی 
نەیتوانی  کە  ئەوەی  بەهۆی 
شێوەیەکی  بە  واڵت  جومگەکانی 
ئاسایی لەدەست بگرێت، بەم رێگایە 
ویستی ئەم کارە ئانجام بدات بەاڵم 
شکستی  پرۆسەکە  و  سەرنەکەوت 
سااڵنێکە  کە  قۆزاخە  ئەو  هێنا. 
شاراوەکانیان  ئامانجە  و  گوتار  بە 
دوریبوویان هەڵپەچرا و کادرەکانیان 
لەمەش  جگە  دەستگیرکرا، 
بەم  لەدەستدا.  خەڵکیان  پشتگیری 
متمانە  ئەو  بڵێین  دەتوانین  شێوەیە 
هەبوو  رێکخراوەکە  بۆ  نێودەوڵەتییە 
چووە باری هەرەشەوە و بەرەو داڕمان 
تەواو کرد. رۆیشت و کاتی خۆی 

هەرەشە  هەمان  ئێستا  تاکو  ئایە 
بۆ  بەردەوامە؟  تورکیا  سەر  بۆ 
رێگریکردن لەم جۆرە هەواڵنە، هیچ 
وەرگرتووە؟ خۆتان  پێشینەیەکی 

 Fetö کەوا  ئەوەی  هۆی  بە 
گروپێکی ئەلیتیستە)هەڵبژێردراو لە 
پشتگیرییەکی  هیچ  و  کۆمەڵگا( 
هەوڵیداوە  هەمیشە  نیە،  سیڤیلی 
رێگەیەک  ستەمکاری  و  زەبر  بە 
بدۆزێتەوە بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت. 
هەوڵەکە،   پوچەڵکردنەوەی  دوای 
یاساییەوە   و  سیاسەت  بارەی  لە 
چاوی  لە  بەتەواوی  کاریزماکەی 
ئەم  بەهۆی  داڕماوە.  خەڵک  
دووبارە  ناتوانین چاوەرێی  داڕمانەوە 
و  بکەین  گرووپە  ئەم  هەڵسانەوەی 

رێگە  هەمان  بە  دووبارە  ناتوانێت 
بکات.  دەسەاڵت  لە  تێوەردان  دەست 
بەاڵم دەیەوێت بە رێگای جۆراوجۆر 
کاریگەری لەسەر گیراوەکان بکات 
لە  ئیفادەکان  گۆڕینی  هەوڵی  و 
دەیەوێت  هەروەها  بکات.  دادگا 
و  رابگرێت  پەلەیە  بە  توانەوە  ئەو 
بە  کە  بەکاربهێنێت  دونگۆیانە  ئەو 
“هێز”   و  چارەیی”  بێ  “ستراتیژی 
هەواڵنە  لەم  جگە  دەکرێن.  ناوزەندە 
کودەتایەکی  دەنگۆی“  دەیەوێت 
هەستی  نێو  لە  بەرێوەیە”  تر 
باڵوبکاتەوە. خەڵک  تێگەیشتنی 

بزوتنەوەیە  ئەم  گەر  راستیدا  لە 
هەوڵی  ئەوە  هەبا،  متمانەی  و  هێز 
دادگای  لەسەر  خۆی  کاریگەری 
نەدەکرد  ئەوروپا  لە  مرۆڤ  مافی 
خۆی  هەڵوێستی  راستەوخۆ  بە  و 
پرۆسەکەی  دروستبوونی  بۆ 
ئێستا  تاکو  بەاڵم  رادەگەیاند. 
جۆرە  لەم  تابلۆیەکی  و  هەڵوێست 
نییە.  پێشتریش تورکیا رووبەڕووی 
بەاڵم  بووەتەوە،  کودەتا  چەندین  
ئاکامی  لە  خەڵک  یەکەمجار  بۆ 
سەرشەقامەکان،  بۆ  رژانەوەی 
رێگری لە کودەتاکە کردووە. ئەمە 
ئەو  و  گرنگە  زۆر  خەسلەتێکی 
الیەنانە کە هەوڵی ئەنجامدانی لەم 
جۆرە کردارانەن و دەبێت مالییەتەکی 
نوێ لە خانەی خۆیان تۆمار بکەن. 
تورکیا ئێستا لەگەڵ هۆشیاربوونی 
الدانی  کودەتاکان،  بە  بەرامبەر 
هەستی   ،Fetö کادرەکانی 
خەڵک،  بەرەنگاربوونەوەی 
بوونی  هاوتا  و  واڵت  پێشکەوتنی 
تێگەیشتنی سیڤیل و دیموکراسییەت 
دوبارەبوونەوەی  پێکەوە  هەموویان 
هەوڵی کودەتا بە مەحاڵی دەهێلێت. 

لە   Fetö بڵێین  دەتوانین  ئایە 
ناوەوەی تورکیادا کۆتایی هاتووە؟ 

ئەم جۆرە بزوتنەوانە کە لەسەر ئاین 
گوتاری  بە  و  رێکدەخەن  خۆیان 
رۆحانی و شاردراو لەسەر تۆڕێکی 
کەسییەکان  ویستە  گەورەی 
چۆن  دەکەن،  خۆیان  پەیوەستی 
ناتوانرێت بە جارێک ئەو بزووتنەوانە 
لەسەر بنەمای ئارەزوومەندی کەسی 
کاتیش  بەهەمان  دەستپێبکات، 
ئەمە  نییە.  ئاسان  هاتنیان  کۆتایی 
  Fetö لەمەودوا  بەاڵم  قۆناغێکە. 
کە  بکات  ئەوە  چاوەڕێی  ناتوانێت 
وکاریگەر  بەهێزبێت  پێشتر  وەک 
رۆلی  پێشتر  وەک  یاخود  بێت، 
سیاسەت. و  دەسەاڵت  لە  هەبێت 

ناتوانێت    Fetö “لەمەودوا 
وەک  کە  بکات  ئەوە  چاوەڕێی 
بێت” وکاریگەر  بەهێزبێت  پێشتر 

بە  ماوەیەک  بۆ  بتوانێت  لەوانەیە 
نهێنی وجودی خۆی بپارێزێت، بەاڵم 
لەدەستدانی  بەهۆی  کۆتاییدا  لە 
هێدی  هێدی  پشتگیرییەکان  گشت 
ئەمە  دەتوانین  پێدێت.    کۆتایی 
بڵێین: Fetö  لە داهاتووی تورکیا 

ئاشکرابوونی  بەهۆی  نیە.  بوونی 
نێودەوڵەتیش  نێوەندی  لە 
چااڵکییەکانی  شێوە  بەهەمان 
دەتوێتەوە.  و  دەبێتەوە  کز 

لەبارەی ئەندامانی Fetö  لە دەرەوەی 
یاخود  نراوە؟  هەنگاوێک  چ  واڵت 
لەمەودوا چ هەنگاوێک دەگرنەبەر؟

لەبارەی الیەنگرانی Fetö  رێکاری 
بەردەوامە.  سیاسی  و  یاسایی 
نێوانیان  زانییاریدانی  بارەی  لە 
هەڵسوکەوتکردنی  بەیەکەوە  و 
لەگەڵ  پێشکەوتووەکان  کادیرە 
هەوڵی  بەرپرسیارییەتی  زیادبوونی 
یاخود  دەدەن  خۆحەشاردانەوە 
شاردنەوەیان  خۆ  سایکۆلۆجیایی 
شێوەیە  بەو  و  دەبێت  زیاد  بۆ 
بەر. دەگرنە  هەڵسووکەوت 

لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانی 
و  یاسایی  بابەتی  بارەی  لە  واڵتان 
نیشاندەرێک  دەبێتە  رێککەوتنەکان 
داهاتووی  دیاریکردنی  بۆ 
هەر  لە  گرووپە.  ئەم  الیەنگرانی 
ئەوانیش  رۆلی  ومەرجێک  هەڵ 
لە  دیاریکراوە.  رێکخراوەکەدا  لەناو 
رێکخستنێک  پەکبوونی  ئاکامی 
کەمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 
رێکخراوەدا. لەم  کەسەکان 

 

تەنیا  بە  نەک  تەمموز  15ی 
لەسەر  کاریگەری  بەڵکو  تورکیا، 
وجیهانیش  دراوسێ  واڵتانی 
هەنگاوی  بارەیەوە  لەم  هەبوو. 
بەتایبەتی  هەبوو،  زۆرتان 
لەگەڵ هەرێمی کوردستانی عێراق 
کرد،  تاووتوێتان  بارەیەوە  لەم 
چی  ئەنجامێک؟  چ  گەیشتنە 
دەکرێت سەبارەت بەم ئەنجامانە؟

 

تەمموز  ١٥ی  کودەتای  هەوڵی 
بووە هۆی ئەوەی کەوا لە نێوەندی 
جیاواز  رۆڵی  نێودەوڵەتییەکان  هێزە 
بە  ئەمەش  ببەخشرێت.  تورکیا  بە 
هەڵسەنگاندنی  جۆراوجۆر  بەڵگەی 
بۆمان  زیاتر  ئەمڕۆش  و  کراوە  بۆ 
ئەو  بەهۆی  بێگومان  رووندەبێتەوە. 
لە  کە  تورکیا  سیاسییەی  رێڕەوە 
بە  و  بێت  گەر  هەیە،  ناوچەکەدا 
بۆمان  ئەوا  بکەین  سەیری  وردی 
هەوڵە  ئەم  هاتوو  گەر  دەردەکەوێت 
ناوچەکەی  گشت  سەریگرتبا، 
و  خۆی  کاریگەری  ژێر  دەخستە 
دەزانێت.  ئەمە  خەڵکیش  بێگومان 

بە  بیەوەێ  گەر  رێکخراوێک  هەر 
چاوی  لە  راستییەکان  شاردنەوەی 
بە  دەسەاڵت  هەوڵدانی  و  خەڵک 
رێگەی زەبر و پاڵەپەستۆی سیاسی 
الیەنە  ئەو  ویستی  ئەوا  وەربگرێ، 
داواکارییەکانیان  کە  نهێنییانەیە 
یەک  خەڵک  داواکاری  لەگەڵ 
رێکخراوانەش  ئەم  و  ناگرن 
بۆ  بەکاردەهێنن  ئامێرێک  وەک 
بەدیهێنانی ئامانجەکانیان. هەرێمی 
پەیوەندییەکی  عێراق   کوردستانی 
گەرم و نزیکی لەگەڵ تورکیا هەیە. 
پاڵپشتێکی  وەک   Fetö هەروەها 
بەدەردەکەوێت  نێودەوڵەتی  نێوەندی 
لە  پەکەکە  کە  سیاسەتە  ئەو  بۆ 
دەکات. پەیرەوی  سووریا  باکووری 

پەیوەندییە  لەبارەی  ئەمەش   
هەرێمی  و  تورکیا  نێوان  باشەکانی 
گرنگی  و  عێراق  کوردستانی 
دیالۆگ بە پێچەوانەی بەرژەوەندی 
نێوەندی  ئامانجی  بۆ  خەڵک 
هەیە  هەوڵێک  دەبێت.   نێودەوڵەتی 

لەسووریا لە ژێر “شوناسی نەتەوەیی”، 
و  دابمەزرێت  دەوڵەتێک  دەیانەوێت 
ئامادەکراو  سەربازێکی  بە   ببێت 
نێودەوڵەتییەکان.  هێزە  لەدەست 
کورد  خوێنی  جۆرەشەوە  بەم 
و  ئامانج  بۆ  بەئامێرێک  دەکەن 
پیالنەکانیاندا  لە  و  ویستەکانیان 
هەرێمی  دەکەن.  جێگیری 
دڵنیاییەوە  بە  عێراق  کوردستانی 
ئاگاداری ئەم پێشهاتانەیە و لەگەڵ 
بۆمان  تەمموز  ١٥ی  بۆ  تێروانینی 
ئێمەدایە. لەگەڵ  کە  دەردەکەوێت 

بنەمای  لەسە  سیاسەتێک  هەر 
نەبێت و ئامانجی  ویستی خەڵک  
لەمەش  جگە  هەبێت،  خۆی  نهێنی 
ئامرازە پیرۆزەکان بەکاربهێنێت ئەوا 
مەحکومی دۆڕانە. بۆیە لەم ماوەیەدا 
شیکردنەوەی  گەر  رووداوێک  هەر 
با  ئاراستەی  بە  و  نەکرێت  بۆ 
هۆی   دەبێتە  بکرێت،   هەڵسوکەوت 
ئاژاوەگێری. گشت  و  خوێن  رژانی 
گەالن  گشت  و  ناوچەکە  واڵتانی 
و  کراوە  سیاسەتی  لە  بەرژەوەندییان 
شوێنی  وەکو  خاکە  ئەم  ئاشکرایە. 

دەبینرێت،  هیگۆمۆنیا  جەنگی 
بزانین کەوا هیچ  بۆیە دەبێت ئەمە 
رێگەیەکی تر نیە جگە لە برایەتی 
گەالن و بەرزکردنەوەی ئاستی ئاشتی 
لەهەمان  خەڵک.  خۆشگوزەرانی  و 
کوردستانی  هەرێمی  دەبێت  کاتدا 
هەڵسوکەوت  هیواوە  بە  عێراق 
بەژداری  فایلێک  وەک  و  بکات 
بنەماو  ئەو  لەسەر  پرۆسەکان  لە 
پرەنسیبانە کە لەسەرەوە باسمکردووە 
بەشداریبکات. لەیادتان نەچێ ئێمە 
قەدەرمان یەکە. داهاتووشمان یەکە. 
بەرژەوەندییەکانیشمان  هەروەها 
عەقڵ  و  دووربینی  بە  یەکە.  هەر 
ببەین.  بەرێوە  هاوبەشییە  ئەم  دەبێ 

هەوڵە  لەسەر  چییە  راتان 
تەمموز؟  15 کودەتاکەی 

 

ئەم رووداوە دەتوانین بلێین ٢ کاریگەری 
درووستکرد:  ئێمە  بۆ  بەیەکی  دژ 

یەکەمیان لەناوخۆیەوە، بە سپاردەی 
دەدرێتە  چەکەکان  دەوڵەتەوە 
کادر  هەمان  و  دەوڵەت  کادرەکانی 
خەڵک  بەرەو  چەکانە  ئەم  رووی 
رادەگێت، ئەمە برینێکی جددی بوو.

ئەم  بەرچاو  رێژەیەکی  بە  بەاڵم   
لەمەودواش  تیمارکردووە.  برینەمان 
گرنگە دامەزراوەکان کارەکانی لەسەر 
بدەن.   ئەنجام  دەروونیە  راهێنانە  ئەم 

واڵتبوونی  خاوەنی  گەل  دووەمیان، 
خۆی چەسپاند و ویست و ئیرادەی 
ویستێکی  هیچ  لەمەر  خۆی 
تاج  ئەمەش  نەکرد.  قوبوڵی  تر 
واڵتە  دیموکراسیەتە.  بەسەرکردنی 
گرنگەکان،  رووداوە  لە  گەورەکان، 
و  وەردەگرن  گرنگ  وانەی 
خۆیان. رێڕەوی  لە  دەبن  بەردەوام 

دەکات.  شت  هەمان  تورکیاش 
ئەمرۆ تورکیا بە متمانەی زیاتر لە 
رۆڵی  و  دەڕوانێت  خۆی  داهاتووی 
بەرپرسیارییەتی زیاتر لەخۆ دەبینێت 
ناوچەکە.  گەالنی  بەرژەوەندیی  بۆ 

ئەیمەن ئەربیل ئۆغلو

یەکە.  قەدەرمان  ئێمە 
هەروەها  یەکە.  داهاتووشمان 
هەر  بەرژەوەندییەکانیشمان 
یەکە. بە دووربینی و عەقڵ دەبێ 
ببەین بەرێوە  هاوبەشییە  ئەم 

راپەرینی گەل لە 15ی تەمموز تاج بەسەركردنی دیموكراسییەتە
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قەیرانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی تورکمانی
زیا عوزێری / فۆتۆ: چۆبان تیمور

ماوەیەکی درێژە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی 
بەرێوەبەری  پلەی  بەرزبوونی  دوای  ئەمەش  بەتاڵە، 
قەیرانەوە  ئەم  بەهۆی  راوێژکار.  بۆ  دێت  پێشوو  گشتی 
کێشەی  رووبەڕووی  تورکمان  پەروەردەی  بەڕێوبەرایەتی 

جۆراوجۆر بۆتەوە. 

دەربارەی کێشەکە، ٤ فراکسیۆنی تورکمان لە پەرلەمان لە 
بەرواری ٢٤ی ئابی ساڵی ٢٠١٤ نووسراوێکیان ئاراستەی 
سەرۆکایەتی پەرلەمان کرد و داوای پڕکردنەوەی پۆستی 
ئەو بەڕێوەبەرایەتیەیان کرد. سەرەرای هەوڵی بەرپرسانی 

تورکمان، تا ئێستا هیچ ئەنجامێکی نەبووە.

ئایدن مەعروف، سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی 
عێراقی سەبارەت بە کێشەکە بە تەبا-ی راگەیاند “7 ساڵە 
و  بەتاڵە  تورکمانی  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتی  پۆستی 
پڕنەکراوەتەوە. دوای بەرزبوونی پلەی بەڕێوەبەری گشتی 

پێشوو بۆ راوێژکار، ئەم پۆستە بە بەتاڵی مایەوە”. 

لە  گوتی  قسەکانی  درێژەی  لە  مەعروف  ئایدن 
دیدارەکانی ساڵ ٢٠١٣ بۆ پێکهێنانی کابینەی هەشتەم، 
داوامان لە شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد بۆ 
دانانی کەسێکی گونجاو لەم پۆستەدا. هەروەها گوتمان 
بکرێتەوە.  پڕ  پۆستە  ئەم  پێویستە  بێت  هەرجۆرێک  بە 
جەختمان لەسەر گرنگی ئەو کارە کرد و پێیانمان گوت کە 
ئەمە زۆر گرنگە بۆ داهاتووی قوتابخانە تورکمانیەکان. 
سەرەڕای ئەوەی بەڵێنیان پێداین، کەچی دوای پێکهێنانی 

کابینەی هەشتەم هیچیان نەکرد”.  

سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لەوبارەیەوە زیاتر 
دەڵێت “سەرەرای ئەوەی ٢ جار داوامان لە کۆمیسیۆنی 
هیچ  ئێستا  تا  کەچی  کرد،  پەرلەمان  لە  پەروەردە 
وەاڵمێکی فەرمیمان بۆ نەهاتووە بۆیە بەرپرسیاری یەكەم 

وەزارەتی پەروەردەیە”.

تورکمانیەکان، مەعروف  قوتابخانە  بە کێشەی  سەبارەت 
بەڕێوەبەرایەتی  گشتی  بەڕێوەبەری  “نەبوونی  رایگەیاند 

پەروەردەی تورکمان کاریگەری نەرێنی هەیە”.

پرسە،  بەو  سەبارەت  پەرلەمان  کۆبونەوەکانی  دەربارەی 
وەزیری  لەگەڵ  کۆبونەوەکانمان  “لە  گوتی  مەعروف 
کردووە.  کێشەیە  لەم  باسمان  پەرلەمانتاران  و  پەروەردە 
لە  کێشەیەک  هەر  کفری  و  سلێمانی  هەولێر،  لە 
بەڕێوەبەرایەتی  رووبدات،  تورکمانی  قوتابخانەكانی 

بەتاڵبوونی  دەکات.  لەسەر  کاری  پەروەردە  گشتی 
واتای  بە  تورکمانی،  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتی  پۆستی 

چارەسەرنەبوونی کێشەکان دێت”. 

جێگای  هەیە،  گشتیان  بەڕێوەبەرایەتی  “ئاشووریەکان 
نەبێت.  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  تورکمان  نییە  قبووڵ 
ئەگەر باسی مافەکانی تورکمان بکرێت وەک نەتەوەی 
پۆستە  ئەو  و  بدرێت  بچووکە  مافە  ئەو  پێویستە  دووەم، 

پڕبکرێتەوە”.

بەڕێوەبەرایەتی  کارەکانی  بە  سەبارەت  مەعروف  ئایدن 
ئەم  “کارەکانی  رایگەیاند  تورکمان،  پەروەردەی  گشتی 
بەڕێوە  داغستانیەوە  فەخرەدین  لەالیەن  بەڕێوەبەرایەتیە 
فەخرەدین  راوێژکار.  بووە  بەڕێوەبەرەوە  لە  کە  دەچوو 
داغستانی کاری راوێژکاری و بەرێوەبەرایەتی بەیەکەوە 
ئەنجام دەدات. بەرێوەبردنی هەردوو پۆست لەالیەن یەک 
كاری  یان  پێویستە  نییە.  گونجاو  کارێکی  کەسەوە 
پشتگیری  یاخود  بکات،  بەڕێوەبەریی  یان  راوێژکاریی 

گەنجێک بکەن بۆ وەرگرتنی ئەم پۆستە”. 

کراوە،  پەرلەمان  ئاراستەی  کە  نووسراوەکە  بە  سەبارەت 
پارتی  فراکسیۆنی  سەرۆکی  ئیلخانلی  محەمەد 
رایگەیاند  تەبا  بۆ  لێدوانێكیدا  لە  تورکمان  گەشەپێدانی 
تورکمانی  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتی  کەسەی  “ئەو 
بەرێوەدەبرد بووە راوێژکار و پۆستەکە بە بەتاڵی مایەوە. 
هەر  کاتی  شێوەیەکی  بە  پۆستە  ئەو  درا  ئەوە  بڕیاری 
لەالیەن راوێژکارەکەوە بەڕێوە ببردرێت. دواتر الیەنەکانی 
پۆستە  ئەو  بۆ  کەسێک  دیاریکردنی  بۆ  تورکمان، 

کاندیدی خۆیان دیاریکرد”.  

ئیلخانلی  لەوبارەیەوە،  کاندیدەکان  هەڵبژاردنی  لەبارەی 
گوتی “لە کۆتایی ساڵی ٢٠١٣ بڕیاری کاندیدکردنی 
جگە  درا.  تورکمانیەکان  فراکسیۆنە  لەالیەن  کەسەکان 
پێشکەش  کاندیدمان  بوار  زۆر  لە  پەروەردە،  بواری  لە 
کاندیدی  تورکمانی  فراکسیۆنی  چوار  هەر  کرد. 
دیاریکرد  کەسمان   ٣ یەكێكمان  هەر  دیاریکرد.  خۆیان 
و پێشكەش بە وەزارەتی پەروەردەمان كرد، بەاڵم تا ئێستا 
بۆ هەڵبژاردنی کاندیدێک یاخود دانانی کەسێک هیچ 

هەنگاوێک نەنراوە”. 

گوتی  ناوبراو  پۆستەدا،  لەو  کەسێک  دانانی  دەربارەی 
“هیچ زانیاریم نییە بۆ کەسێک كە دانەنراوە. ئەگەر هەر 

وەزارەت  پێویستە  کاندیدەکان،  لە  هەیە  کێشەیەک 
ئاگادارمان بکاتەوە. تا ئێستا هیچ ئاگادارکردنەوە یاخود 
نوسراوێکمان پێ نەگەیشتووە لە وەزارەتەوە. بە هەمان شێوە 
کردووە،  کێشەیە  لەو  باسمان  رووبەڕوو  وەزیریش  لەگەڵ 

بەاڵم تا ئێستا بە کردار هیچ نەکراوە”.

ئیلخانلی  محەمەد  کاندیدەکان،  گۆڕینی  بە  سەبارەت 
کردوون  کاندیدمان  کە  کەسانەی  “ئەو  رایگەیاند 
هەموویان لە بواری پەروەردە كار دەكەن كە تا ئێستا لەسەر 
كارەكانیان بەردەوامن. ئەگەر لە کاندیدەکان کێشە هەبێت، 
لەسەر  قسەی  دادەنیشین  ئێمەش  بکەنەوە  ئاگادارمان 

دەکەین”.

گوتیشی  قسەكانیدا  کۆتاییدا  لە  ئیلخانلی  محەمەد 
“ئێمە لەم بابەتەدا هێڵی سوورمان نییە. لە هەر خاڵێکدا 

داواکاریان هەبێت، ئێمە جێبەجێی دەکەین”.

راوێژکاری وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن لە هەمان کاتدا 
بە  تورکمانی  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتی  بەڕێوەبەری 
وەکالەت فەخرەدین داغستانی سەبارەت بەم بابەتە قسەی 

بۆ تەبا کرد.

گشتی  بەرێوەبەرایەتی  پۆستی  رایگەیاند  داغستانی 
و  ساڵ   7 نەک  بەتاڵە  ساڵە   ٥ تورکمانی  پەروەردەی 
زیاتر گوتیشی “تەنها بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی 
بەرێوەبەرایەتی  پۆستی   ٢-٣ بەڵكو  نییە،  تورکمانی 
ئەم  وەکالەت  بە  راوێژکاران  بەتاڵە.  وەزارەت  لە  گشتی 

پۆستانە بەرێوە دەبەن”. 

لەبارەی کاندیدەکان، داغستانی رایگەیاند “پەرلەمانتارانی 
ئەو  کە  دزەیی  سەفین  بە  دابوو  کاندیدیان   ٤ تورکمان 
کاتی وەزیری پەروەردە بوو. بۆ دانانی بەڕێوەبەری گشتی، 
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران چەند مەرجێکی هەیە. 
ئەنجومەنی  بە  بدەین  کاندیدەکان  ڤی  سی  پێویستە 
ئەو کەسەی  یەکبگرن.  ستاندارتەکان  لەگەڵ  و  وەزیران 
دەکرێتە  یەکبگرێت  مەرجەکان  لەگەڵ  ڤیەکەی  سی 

بەڕێوەبەری گشتی”. 

گوتی  هەروەها  قسەکانیدا  بەردەوامی  لە  داغستانی 
کاری  پەروەردە  بواری  لە  کاندیدەی  ئەو  نییە  “مەرج 
کردووە یاخود لە دەرەوە هێندراوە و ماستەری هەیە بکرێتە 
لە  کاندیدەکە  ئەگەر  کاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  بەڕێوەبەر. 
بواری پەروەردە کاری نەکردبێت، سەرکەوتووبوونی ئاسان 

نییە”.

فەخرەدین داغستانی راشیگەیاند “چەند گۆڕانکارییەک 
لەناو وەزارەتی پەروەردە دەکرێت. بە گوێرەی زانیارییەکان، 
ژمارەی بەڕێوەبەرایەتیەکان لە ١٢ بەڕێوەبەرایەتییەوە بۆ 
7 بەڕێوەبەرایەتی دادەبەزێت. بەاڵم بەرێوەبەرایەتی گشتی 

پەروەردەی تورکمانی گۆڕانکاری بەسەر نایەت”. 

بۆ  کاندیدەکان  بە  سەبارەت  دا غستانی  فەخرەدین 
هیچ  کاندیدە  چوار  لەو  گوتی”یەکێک  پۆستە،  ئەو 
پەیوەندییەکی بە بواری پەروەردە نییە و سەر بە وەزارەتی 
پەروەردە نییە. رەنگە کەسێکی تورکمان بێت و هەستی 
پەروەردەیی  کەسێکی  پێویستە  بەاڵم  هەبێت،  نەتەوەیی 
بێت. ئەوی تر مەرجەکانی بوون بە بەڕێوەبەری تێدا نییە. 
ئێستا  تا  پەرلەمانتاران  گونجاوە،  تر  کاندیدەکەی  دوو 
لەسەر یەکێک رێککەوتبوون، بەاڵم نازانم تا ئێستا لەسەر 

هەمان ران یان نا”. 

کەسێک  لەسەر  ئەوەیە  الیەنەکان  بۆ  من  “پێشنیاری 
باشە. بۆ  بەرژەوەندی هەموو الیەک  رێکبکەون کە بۆ 

بەرژەوەندی خۆیان رایمەکێشن”.

پەروەردە،  وەزارەتی  ناوخۆیی  پەیرەوی  گۆڕینی  “دوای 
راستەوخۆ کەسێک دادەنرێت بۆ ئەم پۆستە”

پەیرەوی  گۆڕینی  دوای  رایگەیاند”  داغستانی  هەروەها 
ناوخۆیی پەرلەمان، راستەوخۆ کەسێک دادەنرێت بۆ ئەم 
وەزارەتی  و  وەستاوە  پەرلەمان  لە  کارەکە  ئێستا  پۆستە. 
پەروەردە چاوەرێی پەسەندبوونی پەیرەوی ناوخۆیی نوێیە”. 

كە  تورکمان  پەرلەمانتارانی  داواکارییەكەی  لەبارەی 
لە  توركمان  فراکسیۆنەکانی  سەرۆک  گوتەی  پێی  بە 
پەرلەمان  هیچ زانیارییەک لە پەرلەمانەوە بۆیان نەهاتووە، 
پەرلەمانەوە  رێگەی  “لە  گوتی  لەوبارەیەوە  داغستانی 

ئاگادار کراونەتەوە”.

لە وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبا سەبارەت بە داغستانی 
داوە  هەوڵی  راوێژکار  بە  بوونی  دوای  ئایا  كە  خۆی، 
دابمەزرێنێت، داغستانی  بۆ شوێنەکەی خۆی  کەسێک 
لەوبارەیەوە رایگەیاند “من داوام لە وەزیر کردووە کەسێک 
لە جێگەی من دابنێت. ئێستا زۆر شت هەیە کە دەمەوێت 
باسی بکەم، بەاڵم کە کاتی هات ئینجا باسی دەکەم. 
کاتی خۆی کەسێکم بردە الی سەفین دزەیی، هەوڵمدا 

ئەو کەسە ببێتە بەڕێوەبەری گشتی”. 

قوتابخانە  بە  پەروەردە  وەزارەتی  بایەخدانی  دەربارەی 
تورکمانیەکان، داغستانی رایگەیاند “لە کابینەی چوارەم 
زۆر هەنگاومان نا. بەم دواییانەش پرۆژەی زۆرمان هەبوو 
بابەت  هەندێک  لە  بەاڵم  تورکمانیەکان،  قوتابخانە  بۆ 
دەستی وەزیریش دەبەسترێتەوە. هەندێک یاسا و رێنمایی 
ئەو  بەدەست  ناوچەکە  هەموو  سەردەمەدا  لەم  كە  هەیە 

کێشانە دەناڵێنێت”.

گرێبەست  بە  هەبوایە،  دامەزراندن  ئەگەر  نموونە  “بۆ 
وەزیران  ئەنجومەنی  لە  راستەوخۆ  و  دەکرد  دامەزراندمان 
پێشتر  کە  فەرمی  شێوەیەکی  بە  دەکرد  دامەزراندمان 
 ١٨-٢٠ جارێکیان  هەر  کردووە.  کارەمان  ئەم  جار   ٣
مامۆستامان دامەزراندووە. وەزارەت هەموو کات پاڵپشت 
هیچ  پەروەردە  بواری  لە  پاڵپشتی.  لە  بەردەوامە  و  بووە 
و  بەرێوەبەرایەتییەکان  نێوان  لە  ناکرێ  جیاوازییەک 
تایبەتمەندی  تورکمانیش  خوێندنی  بەردەوامن.  کارەکان 

جیاوازتری هەیە”.

“بەرپرسیاری یەکەم وەزارەتی پەروەردەیە”

“لە وەزارەتەوە تا ئێستا هیچ ئاگادارکردنەوە 
یاخود نوسراوێکمان پێ نەگەیشتووە”

بەڕێوەبەرایەتی  پۆستی  “بەتاڵبوونی 
واتای  بە  تورکمانی،  پەروەردەی 

چارەسەرنەبوونی کێشەکان دێت”

پێکهێنانی  بۆ   201٣ ساڵ  دیدارەکانی  “لە 
کابینەی هەشتەم، داوامان لە شاندی پارتی 
دیموکراتی کوردستان کرد بۆ دانانی کەسێکی 

گونجاو”

نییە.  سوورمان  هێڵی  بابەتەدا  لەم  “ئێمە 
ئێمە  داواکاریان هەبێت،  لە هەر خاڵێکدا 

جێبەجێی دەکەین”

پەروەردەی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  “تەنها 
پۆستی   ٣-2 بەڵكو  نییە،  تورکمانی 
بەرێوەبەرایەتی گشتی لە وەزارەت بەتاڵە”

ژمارەی  زانیارییەکان،  گوێرەی  “بە 
 12 لە  بەڕێوەبەرایەتیەکان 
بەڕێوەبەرایەتی   7 بۆ  بەڕێوەبەرایەتییەوە 
گشتی  بەرێوەبەرایەتی  بەاڵم  دادەبەزێت. 
بەسەر  گۆڕانکاری  تورکمانی  پەروەردەی 

نایەت”

بکەم،  باسی  دەمەوێت  کە  هەیە  شت  “زۆر 
بەاڵم کە کاتی هات ئینجا باسی دەکەم”
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هەر  برای  موختار  فوئاد  قوباد 
و  جیهاد  و  ئەمەل   ( شەهید  سێ 
لە ١٤ی  فوئاد موختار( کە  نیهاد 
کۆمەڵکوژی  لە   ١٩٥٩ تەمموزی 
شاری  لە  تورکمان  دژی 
رایگەیاند  بوون،  شەهید  کەرکوک 
دروشمی  ژێر  لە  “شیوعییەکان 
عانەیەک’  بە  تورکمان  ‘گۆشتی 
دا”. ئەنجام  کۆمەڵکوژەیان  ئەو 

کۆمەڵکوژییەکەی  بە  سەبارەت 
فوئاد  قوباد  کەرکووک، 
تایبەتی  لێدوانێكی  موختار 
دا.  تەبا  هەفتەنامەی  بە 

دەڵێت  وتەکانیدا  سەرەتای  لە 
لەم  خوشکێکم  و  برا  “دوو 
خۆم  بوون.  شەهید  کۆمەڵکوژییە 
بووین”.   بریندار  برایەکەشم  و 

کە  دا  بەوە  ئاماژەی  موختار، 
یەکەم  لە  کۆمەڵکوژییەکە 
لە  کۆماری  دامەزراندنی  ساڵیادی 
“خەڵک  گوتیشی  و  روویدا  عێراق 
کردبوو.  ئاهەنگەکەی  بەشداری 
لەگەڵ  کەرکوک  لە  ئێمەش 
ئاهەنگەکەمان  بەشداری  خەڵک 
بوو. ساڵ   ١٨ تەمەنم  کرد. 

باوکم زوبون و چاکەتی)جلوبەرگی 
بووم.  درو  بۆ  توركمانی( 
تورکمانی  جلی  بە  پێكەوە 
کرد”. ئاهەنگەکە  لە  بەشداریمان 

درێژەی  لە  موختار  فوئاد  قوباد 
کرد  لەوەش  جەختی  قسەکانی 
نوێیەکە  کۆمارە  دژی  ئەوان  کە 
نەبوون و لە هەمان کاتدا ئەو رۆژە 
دەستیانەوە  پەتی  بە  شیوعییەکان 
دەسوڕانەوە.   شەقامەکان  لە 

ئاماژەی  موختار،  فوئاد  قوباد 
تەمموز   ١٤ لە  کە  دا  بەوەش 
چوون  هاورێی  موستەفای  لەگەڵ 
“پاش  گوتیشی  و  ئاهەنكگێران  بۆ 
قاوەخانەی  بۆ  چووین  نیوەڕۆ 
شەقامی  لە  چایچی  عوسمان 
لەوێ  شیوعییەکان  ئەتڵەس. 
و  کرد  کۆمەڵکوژی  بە  دەستیان 
قاوەخانەکە.  سەر  کردە  هێرشێان 
لەسەر  و  کوشت  چایچیان  عوسمان 

1٤ی تەمموز.. کۆمەڵکوژییەخوێناوییەکەی کەرکوک
“ئەوەی لێیدام و رزگاری کردم هەر کورد بوو”

زەوی رایانکێشا. بە دەنگێکی بەرز 
دەیانگووت  کوردی  زمانی  بە  و 
عانەیەک’  بە  تورکمان  ‘گۆشتی 
رایانکێشا”. پردێ  هەتا  لێدان  بە  و 

سەرکردەی  شەهیدکردنی  بارەی  لە 
موختار  خەیرواڵ،  عەتا  تورکمان 
بەردەم  هاتینە  “کاتێك  گوتی 
هەردوو  ئەتڵەس،  سینەمای 
عەتا  و  ئیحسان  خوالێخۆشبوو 
خەیروڵاڵمان دیت کە کوژران و هەتا 
پردێ راکێشران. ئەو کەسانەی کە 
هەتا  دروشم  هەمان  بە  دەیانکوشت 
شەهیدەکانیان  و  رایاندەکێشا  پردێ 
هەڵدەواسی”.  شۆرەبێ  داری  لە 

بینینی ئەو رووداوانە، موختار  پاش 
ماڵەوە.  دەگەڕێنەوە  هاورێیەکەی  و 
ماڵەوە  “لە  گوتی  زیاتر  موختار 
خوالێخۆشبوو سوعاد سدیق و نیهادی 
هاورێکانیان  لەگەڵ  کە  بینی  برام 
هاتوچۆ  شەو  حەشاردابوو.  خۆیان 
قەدەغە کرا، کارەباکان کوژایەوە”. 

موختار لە بارەی کوژرانی خوشک 
رایگەیاند  رووداوەکە  لە  براکانی  و 
لە  برام  جیهادی  دواتر  “رۆژی 
باپیرە  رێگا  لە  گە  هاتەوە  بەغدا 
بوو. بینی  خەون  لە  گەورەمی 

بۆیە دەیویست باپیرە گەورەم ببینێت. 

وێرای هەوڵەکانی دایکم بۆ ئەوەی 
لە ماڵەوە دەرنەچێ، بەاڵم لە ماڵەوە 
بۆ  گەڕانەوەی  کاتی  لە  دەرچوو. 
ماڵەوە لە بەرامبەر هۆتێلی عەبدوڵاڵ، 
بارەگای  بچووکی  باڵەخانەیەکی 
شیوعییەکان هەبوو كە لە بارەگاكەوە 
رایکرد  ئەو  بەاڵم  لێکرد،  تەقەیان 
ماڵەوە”.  گەیشتە  سەالمەتی  بە  و 

راشیگەیاند  قسەكانیدا  درێژەی  لە 
دوای  لە  کەم  ماوەیەکی  “پاش 
گەیشتنی براكەم بۆ ماڵەوە، دەنگی 
دەرگا هات و سەربازێک و کەسێک 
کە دەستیان بریندار بوو، هاتنە ژوورەوە.

 ئێمەیان هێنایە حەوشی ماڵەكەمان 
دایکم  کردین.  بارانیان  گوللە  و 
خوا  ‘لەڕای  دەیگوت  و  دەپاڕایەوە 

‘خوا  دەیانگوت  ئەوانیش  مەکەن’ 
بارانەكە  گوللە  پاش  پشووە’.  لە 
یەک.  سەر  کەوتینە  هەموومان 
لەگەڵ  برام  جیهادی  و  نیهاد 
من  بوون.  شەهید  خوشکم  ئەمەلی 
بریندار  ساڵیەکەم  چوار  خوشکە  و 
بووین و ئەوانیش چوونە نێو ماڵمان 
تێکدا”.  كەلوپەلەكانیان  گشت  و 

گوتیشی  هەروەها  موختار 
سکم  بە  و  پێم  بە  “فیشەکێک 
ساڵ  دوو  رووداوەکە  پاش  کەوت. 
ئێستاش  تا  مامەوە.  ماڵدا  لە 
ماوە”. پێم  لەناو  فیشەكێک 

قوباد فوئاد موختار هەر لەوبارەیەوە 
 ٢٤ هێرشەکە  “پاش  رایگەیاند 
برینداری  بە  ماڵەوە  لە  کاتژمێر 
یەکەم  مالزمی  دواتر  مامەوە. 

دواتر  کە  هات  داود  مەال  فاتیح 
پاسی  بەسەرماندا  درا،  سێدارە  لە 
دۆخە  ئەو  دەگوت  پێمانی  و  دەدا 
‘ئەمە  دەیگوت  پاشان  و  چیە 
دەبێت’”. وا  هەر  سەورە  سەورەیە 

لە  كە  كردەوە  روونیشی  قوباد 

هاوكاری  کەس  رووداوەکە  دوای 
منی  “کەس  گوتیشی  و  نەكرد 
دواتر  نەگواستەوە.  نەخۆشخانە  بۆ 
بردە  منی  شیبرە  خێزانی  لە  عادل 
بوون  کورد  ئەوانیش  نەخۆشخانە. 
دایکم  نەخۆشخانە.  بردە  منیان  کە 
‘عادل  دەیگوت  و  دەکرد  هاواری 
مەکوژن’.  ئەوەش  ماوە  ئەوە  هەر 
‘قوباد  گوت  دایکمی  با  عادلیش 
لێدەکەم’. ناپاكی  چۆن  منە  برای 

لە باوەشیدا منی بردە نەخۆشخانەی 
لێیدام  ئەوەی  واتا  جمهوری. 
بوو”.   کورد  کردم  رزگاری  و 

كە  کرد  لەوەش  باسی  موختار، 
خەڵکیان بۆ ئەو نەخۆشخانەیە دە هێنا 
گوتیشی  زیاتر  و  دەیانکوشت  و 
پەشێویە،  هەموو  ئەو  “سەرەڕای 
نەکرد”.  شتێكی  هیچ  دەسەاڵت 

“ئایا  پرسیارێك  وەاڵمی  لە 

کۆمەڵکوژییەیان  ئەو  شیوعییەکان 
ئەنجام دا؟”، موختار رایگەیاند “بەڵێ 
شیوعییەکان بوون. ئەگەر دەسەاڵت 
هیچ دەستی لەو کۆمەڵکوژیە نەبوو، 
ئەی بۆچی ئەو کارەیان رانەگرت؟”

هات،  بەغداوە  لە  “کۆمیسیۆنێک 
کە  سێدارەدا  لە  کەسانەیان  ئەو 
دا” ئەنجام  كۆمەڵكوژییەكەیان 

سەبارەت بە لەسێدارەدانی تاوانبارانی 
“دوای  دەڵێت  ناوبراو  رووداوەكە، 
عەبدواڵ  زەعیم  رووداوەکان 
بەغداد  بەرەو  رووداوەکەوە  لەبارەی 
شتێکی  هەموو  و  بەرێکەوت 
دواتر  باسکرد.  عەبدولکەریم  بۆ 
هێزێکی سەر بە عەبدولکەریم قاسم 
کۆنتررۆڵیان  و  کەرکوک  هاتنە 
یەک  یەک  دواتر  دەست.  گرتە 

لە  و  کران  دیاری  تاوانبارەکان 
ئەتڵەس  ئاغا،  ئەحمەد  ناوچەکانی 
دران”.   سێدارە  لە  باشی  کۆپرو  و 

كۆمەڵكوژییەكەی  لەبارەی  هەر 
هاشم  تەمووز،  ١٤ی 
رێكخراوی  سەرۆكی  موختارئۆغلو، 
وەاڵمی  توركمان  شەهیدانی 
دایەوە. )تەبا(ی  پرسیارەکانی 

تەمموز،  ١٤ی  “کۆمەڵکوژی 
تورکمان” بۆ  بوو  قورس  رۆژێکی 

“تورکمان  پرسیاری  وەاڵمی  لە 
دوای  لە  بەڕێکرد  رۆژێکی  چ 
کۆمەڵکوژی ١٤ی تەمموز؟” هاشم 
موختارئۆغلو گوتی “کۆمەڵکوژی 
بوو  سەخت  رۆژێکی  تەمموز،   ١٤
دەڵێ  هەیە  وتەیەک  تورکمان.  بۆ 
دەکرێت’.  بەردباران  بەر،  بە  ‘داری 
ئێمەی تورکمان چونکە بەروبووممان 
کۆمەڵکوژ   ١٩٥٩ ساڵی  لە  هەیە، 
کراین و لە رۆژێکی سەخت تێپەڕین. 
بوو،  سااڵن   ٢ تەمەنم  ئەوكات  من 
لە  وایە كە خۆم  ئەوە  بەاڵم هەروەك 
کۆمەڵکوژییەدا  ئەو  نێو  رووداوی 
بۆ  گەورەکانمان  چونکە  بووبم. 
لەیاد  کۆمەڵکوژییەکە  ئەوەی 
تێیانگەیاندین  باش  زۆر  نەکەین، 
کرد”. جێگیریان  هزرمان  لە  و 

شەهیدانی  رێكخراوی  سەرۆكی 

“تا ئێستا کۆمەڵکوژی 1٤ی تەمموز لەالیەن عێراقەوە تۆمار نەکراوە”

“گوللە بارانیان کردین”

“ئەوەی لێیدام و رزگاری کردم کورد بوو”

“نەتەوەی تورکمان کەسانی زۆر بە نرخی لە دەست دا”

رۆژی  یەکەم  “لە  گوتی  توركمان 
کۆمەڵکوژی دەرچوونمان بۆ دەرەوە 
کۆمەڵکوژی  لە  بەر  کرا.  قەدەغە 
ساڵیادی  ئاهەنگگێرانی   ١٩٥٩
تورکمان  گەلی  هەبوو.  کۆماری 
بەشداری  نەتەوەیی  جلوبەرگی  بە 
بە  پیاوەکانمان  ئاهەنگەکەیان کرد. 
بە  ئافرەتەکانمان  و چاکەت،  زوبون 
جلکی تورکمانی ئاهەنگیان دەگێڕا”. 

“بەر لە ئاهەنگەکە، زانیاری دەربارەی 
کۆکرایەوە” تورکمانەکان  سەرکردە 

ئاماژەی  موختارئۆغلو   هاشم 
کۆمەڵکوژییەكە  کە  دا  بەوە 
درا  ئەنجام  شیوعییەکانەوە  لەالیەن 
ئەنجامدانی  لە  “بەر  گوتیشی  و 
لەگەڵ  تاوانباران  کۆمەڵکوژییەكە، 
کارە  ئەنجامدانی  لەسەر  دەسەاڵت 
ئەوانەی کۆمەڵکوژیان  رێککەوتن. 
بە  كە  وابوون  ئەوە  وەک  ئەنجامدا 
دا.  ئەنجام  کارەیان  ئەو  رێککەوتن 
چونکە هاتوچۆش قەدەغە کرا. پاش 
تایبەت  بە  هاتوچۆ  قەدەغەکردنی 
چەکەکان  تورکمانان  ماڵی  لە 
کۆکرانەوە. پێش ئاهەنگەکە زانیاریان 
نەفتچی،  خەیروڵاڵ،  عەتا  لەسەر 
ئاوچی، ئەمەل موختار کۆکردەوە”. 

“بە  رایگەیاند  موختارئۆغلو 
دروشمی  بە  و  دەستیان  پەتەکانی 
عانەیەک’  بە  تورکمان  ‘گۆشتی 
کرد.  کۆمەڵکوژی  بە  دەستیان 
گەورەترین  کۆمەڵکوژیە  ئەو 
گەیاند، چونکە  تورکمان  بە  زیانی 
كەسایەتی  تورکمان  نەتەوەی 
دا”.  دەست  لە  نرخی  بە  زۆر 

شەهیدانی  رێكخراوی  سەرۆكی 
گوتیشی  درێژەدا  لە  توركمان 
گەورەکانی  سەرکردە  لە  “یەکێک 
سەرەڕای  خەیروڵاڵ  عەتا  تورکمان 
هەموو سەختیەکان لە بەغداوە هاتە 
پێیان  کرا.  شەهید  و  کەرکوک 
ئەو  بەاڵم  بشارێتەوە،  گوتبوو خۆی 
‘ئەگەر  گوتی  و  نەکرد  قبووڵی 
تورکمان  نەتەوەی  بشارمەوە  خۆم 
نرخ”. نە  و  دەمێنێ  کەسایەتی  نە 

بەسەرهاتی  باسی  موختارئۆغلو 
و  کرد  رووداوەكەی  شەهیدێكی 
نەجمی- حاجی  “شەهید  گوتی 
کەرکوک  قەاڵی  بەسەر  یان 
چۆن  ‘قەاڵی  پرسی  لێیان  و  خست 

وەاڵمدا گوتی  لە  ئەویش  دەبینی؟’ 
بەرز  زۆر  کەرکوک  ‘قەاڵی 
پاشان  و  دەرهێنا  چاوێکیان  دەبینم’ 
چۆن  قەاڵ  ‘ئێستا  پرسی  لێیان 
‘ئێستا  گوتی  ئەویش  دەبینی؟’ 
دەبینم’.  بەرزتر  کەرکوک  قەاڵی 
دەرهێنا”. تریشیان  چاوەکەی  دواتر 

پەیامنێری  پرسیاری  میانی  لە 
تۆمارکردنی  بە  سەبارەت  تەبا 
کەرکوک  کۆمەڵکوژییەکەی 
عێراقەوە،  حکومەتی  الیەن  لە 
تا  گوتی”نەخێر!  موختارئۆغلو 
تەمموز  ١٤ی  کۆمەڵکوژی  ئێستا 
نەکراوە.  پەسەند  عێراقەوە  لەالیەن 
یانەی  سەردەمە  لەو  ئێمە  چونکە 
یانەی  و  سیاسیەکان  زیندانە 
لەبەر  نەبوو.  عێراقمان  شەهیدانی 
نموونە  بۆ  نەکراوە.  تۆمار  ئەوە 
ئەوانەی لە سەردەمی سەدام شەهید 
تۆمار  هەموو  کران  زیندانی  و 
وەرگرتووە،  خۆیان  مافی  و  کراون 
شەهید  سەدام  پێش  ئەوانەی  بەاڵم 
وەرنەگرتووە”. مافیان  کران 

بكەرانی  بە  سەبارەت  موختارئۆغلو 
کۆمەڵکوژیییەكەوە گوتی “ئەوانەی 
ئەو کۆمەڵکوژییان ئەنجامدا ئێستا 
بكەرانی  نەمانکردووە.  ئێمە  دەڵێن 
دران.  سێدارە  لە  هەموو  رووداوەكە 
ئەم  بكەرانی  دەڵێم  ئاشکراش  بە 
کۆمەڵکوژییە الیەنە کوردییەکانی 
بوون.  بەرزنجی  مەعروف  بە  سەر 
لە  رووداوە  ئەو  لەبەر  هەموویان 
دران.” لەسێدارە  موسڵ  لە   ١٩٦٦

“ئەم  پرسیاری  وەاڵمی  لە 
حکومەتی  لەالیەن  کۆمەڵکوژییە 
دەکرێت؟”  پەسەند  عێراقەوە 
موختارئۆغلو رایگەیاند “لەمبارەیەوە 
ئارەزووی  من  بەاڵم  نییە،  زانیاریم 
دەستوور.  ناو  بخرێتە  دەکەم  ئەوە 
سەردەمی  لە  ئەوانەی  مافی  چۆن 
وەرگیرا،  کران  شەهید  سەدام 
پێویستە مافی ئێمەش وەربگیرێت”.

هاشم موختارئۆغلو ئاماژەی بەوەش 
خۆیانەوە  لەالیەن  شەهید   ٢٨ كە  دا 
“یەک  گوتیشی  و  کراوە  تۆمار 
داوام هەیە، تا ئێستا هیچ الیەنێکی 
کۆمەڵکوژییە  ئەو  لەبەر  کوردی 
بۆیە  نەكردووە.  لێبوردنیان  داوای 
بکەن”.  لێبوردن  داوای  پێویستە 
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