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زیا عوزێری و عەلی عەنتەر    
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

 پاڵپشتی لیستی بەرەی تورکمانی
 عێراقی ڕوو له زیادبوونه

 
پشتگیریکردن لە لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 

عێراقی بۆ هەڵبژاردنە گشتییەکانی ٢٠١٨ لەالیەن 
کەسایەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی تورکمان ڕوو لە 

زیادبوونە. 
هەریەکە لە وەزیری دادی حکومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراق سینان چەلەبی و سەرۆکی پارتی ئیرادەی 
نیشتیمانی تورکمان مەحمود چەلەبی و سەرۆکی 

بزوتنەوەی دیموکراتی تورکمان کەرخی ئاڵتی بارماخ 
دەربارەی تاکە لیستی تورکمانی بۆ تەبا دوان. 

سینان چەلەبی کەسایەتی دیاری شاری هەولێر و 
سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی پێشوو پشتگیری 

خۆی بۆ لیستەکە راگەیاند و ووتی “تاکە ئامۆژگاریم بۆ 
گەلەکەمان ئەوەیە، پشتگیری لە کاندیدانی لیستەکە بکەن 

کە نوێنەرایەتی تورکمان دەکات و تا کۆتایی لە پشتی 
بوەستن. بۆ خۆشگوزەرانی و گەیشتنمان بە ئاستێکی 
دیاریکراو، پێویستە ئەوەی لەدەستمان دێت بیکەین”.  

        لەوانەیە کاندیدانی تورکمان هەبێت لە پارتە 
سیاسییەکانی دیكه بەاڵم دامەزراوەی سەرەکی 

بەرەی تورکمانی عێراقییە

وەزیری داد سینان چەلەبی ئاماژەی بەوە کرد کە 

کاندیدەکان کەسانی بەنرخن و وتیشی “لەوانەیە لە 
پارتەکانی دیكه تورکمان هەبن، بەاڵم دامەزراوەی 

سەرەکی بەرەی تورکمانی عێراقییە. داوا لە گەلەکەمان 
دەکەم هەموویان لەگەڵ خانەوادەکەیان قسە بکەن و 

پێویستە هەموومان هەوڵ بدەین رێگری لە پەرشو 
باڵوبوونی دەنگەکانمان بکەین” 

لە میانەی لێدوانەکەیدا سینان چەلەبی رایگەیاند کە بەرەی 
تورکمانی عێراقی تاکە پارتی تورکمانییە نوێنەرایەتی 

تورکمان دەکات و ووتیشی “لەوانەیە لە پارتەکانی دیكه 
کاندیدی بەرێزی تورکمان هەبێت. بەاڵم بەرەی تورکمانی 

تاکە پارتی تورکمانییە کە نوێنەرایەتی تورکمان دەکات. 
پارتەکانی دیكه هیچ کامەیان نوێنەرایەتی تورکمان 

ناکەن. هەر یەکێکیان کلک و پەیوەندی ژێراوژێریان 
هەیە. هاوکات ئەم الیەنانە نوێنەرایەتی ئێمە ناکەن. تاکە 

داواکاریمان ئەوەیە، گەلەکەمان پشتگیری لە لیستی بەرەی 
تورکمانی عێراقی بکەن و بە ئازادی رادەڕبڕینەوە دەنگیان 

پێبدەن”. 

پارتی ئیرادەی نیشتیمانی تورکمان یەکێکه لەو الیەنە 
سیاسیانە کە پشتگیری لە لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی 

تورکمانی دەکات. 

هاوكات مەحمود چەلەبی، سەرۆکی پارتی ئیرادەی 
نیشتیمانی تورکمان تیشکی خستە سەر گرنگی 

هەڵبژاردنەکە و ئاماژەی بە نوێنەرایەتیکردنی تورکمانی 
هەولێر کرد و وتی “هەر هەڵبژاردنێک نیشانەی 

دیموکراسییە. گەر لە واڵتێکدا هەڵبژاردن نەبێت، ئەوا 
بێگومان دیموکراسیش نابێت. مافی گەالن تەنها و تەنها لە 
ئەنجومەنەکان بەدەست دەهێنرێت. تا ئەمرۆ هیچ کەسێک 

لە پەرلەمانی بەغداد نوێنەرایەتی تورکمانی هەولێری 
نەکردووە. بەشداریکردنی تورکمان لە چوارچێوەی یەک 

لیست دەرفەتێکی گەورەیە بۆ ئێمە و ناوچەکەمان”. 

هاوکات مەحمود چەلەبی جەختی لە بەشداریکردنی 
تورکمان بە یەک لیست بۆ هەڵبژاردنە گشتییەکانی 
٢٠١٨ کرد و  بە دەستپێکێکی باشی وەسف کرد. 

           
          لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی 

تورکمانی تەنها هی بەرەی تورکمانی عێراقی 
نییە بەڵکو لیستی هەموو تورکمانی هەولێرە

هەروەها ناوبراو تیشکی خستە سەر گرنگی 
پەرلەمانی عێراق و ووتیشی “پەرلەمانی عێراق 
بابەتێکی گرنگە. هەر یاسایەک لە دەستووری 

عێراقدا هەبێت پێویستە لە دەستووری هەرێمی 
کوردستانی عێراقیش پەیڕەو بکرێت، پێچەوانەی 

ئەمە قبوڵکراو نییە. ئەم بابەتە یەکێکە لە 
فەرمانەکانی دەستوور”. 

سەرۆکی پارتی ئیرادەی نیشتیمانی تورکمان رایگەیاند کە 
لیستی ژمارە ١٣٧ نوێنەرایەتی هەموو تورکمان دەکات و 

ووتیشی”لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی دەرفەتێکی 
گەورەیە بۆ تورکمان. لەوانەیە هەندێک الیەن بەشێک لە 

کاندیدەکان پەسەند نەکات، بەاڵم لیستی ژمارە ١٣٧ی 
بەرەی تورکمانی تەنها هی بەرەی تورکمانی عێراقی نییە 

بەڵکو لیستی هەموو تورکمانی هەولێرە. تەنها لە ژێر 
ئەو ناوەیە. کاندیدەکانی لیستەکە کەسانی زۆر بەنرخن. 
بەهۆی ئەوەی کە پشتگیرییەکی زۆری هەیە، پێویستە 

بەالیەنی کەمەوە دوو کاندید بچێتە پەرلەمان”. 
 مەحمود چەلەبی لەبارەی تورکمان بوونی لیستەکە 

ووتی “بە بۆچوونی من بەرەی تورکمانی عێراقی تاکو 
ئێستا هیچ هەڵەیەکی نەبووە. هاوکات دژی  ئەو ناحەقیانە 

وەستاین كه بەرامبەر بە ئایدن مەعروف کرا و ئێمە 
هەڵوێستمان هەبوو و لە پشتی وەستاین. دەمەوێ 

بەشانازییەوە ئەمە بڵیم. ئەوان لەگەڵ ئێمە هاو رێگان و 
هەمان بیروبۆچوونمان هەیە. هاوکات من خۆم دروشمی 

بەرەی تورکمانی عێراقیم داناوە”.
 

دەربارەی وەرگرتنەوەی کارتی دەنگدەر سەرۆکی پارتی 
ئیرادەی نیشتیمانی تورکمان ووتی “داوا دەکەم هەموو 

هاوونیشتیمانییانمان  کارتی دەنگدەر وەربگرنەوە. 
هەرگیز نابێت ئەمە بکەنە پاساو. با بچن کارتەکان 

بهێننەوە، لە حاڵەتی بەدەستهێنانی دەنگی کەم با نەڵێن من 

نەمتوانی بڕۆم. ئەوەی من دەیبینم لە هەموو چینەکانی 
کۆمەڵگاکەمان پشتگیری لە لیستەکە دەکەن. هاوکات 

ئاماژە بەوە دەدەن کە کاندیدانی لیستەکە کەسانی 
رێکوپێک و پاکن”. 

یەکێک لە پارتی پشتگیریکەری تورکمانی، بزووتنەوەی 
دیموکراتی تورکمانە کە کەرخی ئاڵتی بەرماخ 

سەرۆکایەتی دەکات، دەربارەی یەک لیستبوونی تورکمان 
بۆ هەڵبژاردنەکان، سەرۆکی پارتەکە بۆ هەفتەنامەی تەبا 

دوا.
 

ئاڵتی بەرماخ تیشكی خستە سەر گرنگی 
بەشداریکردنی لیستێک بەناوی تورکمان و ووتی 

“هەر لیستێک بەناوی تورکمانەوە بەشداری لە 
هەڵبژاردنەکان بکات بۆ ئێمە گرنگە. من خۆم وەکو 

سەرۆکی بزووتنەوەی دیموکراتی تورکمان و 
هاورێیانی دۆزەکەم دەمانەوێت کەسانێکی تورکمان 

هەبن و لە بەغداد نوێنەرایەتیمان بکەن”. 

دەربارەی یەک لیستبوونی تورکمان ئاڵتبەرماخ 
ووتی 

      ئەم لیسته تاکە لیسته كه بەناوی 
تورکمان بەشداری هەڵبژاردنەکان دەکات

“بەهۆی تاکە لیست بوونی و بەناوی تورکمان بەشداری 
هەڵبژاردنەکان دەکات، پێویستە تورکمان پشتگیری لەم 

لیستە بکەن. بێگومان چەند تێبینییەکمان لەسەر لیستەکە 
هەیە، بەاڵم لە ئەنجامدا لیستەکە لیستێکی تورکمانییە”. 

    گەر یەکێک خۆی بە تورکمان بزانێت و بۆ 
بەرژەوەندییەکانی تورکمان کار بکات و هەر لەبەر 
بەرژەوەندییەکان لە سەرکردایەتی پارتەکە بێت و 

بشڵێت ‘دەنگ بە پارتێکی دیکە دەدەم’ بێگومان ئەمە 
شتێکی ناماقوڵە و دوورە لە مەنتق.’’ 

 کەرخی ئاڵتی بەرماخ ووتیشی “ئەم لیستە لیستی 
تورکمانە و پارتەکەی ئێمەش ناوی تورکمانی لەسەرە. 

ئەوانەی کە ئێمە و پارتەکەمان دەناسن، دەزانن کە 
تورکمان لەکوێ بێت بێگومان ئێمەش لەوێ بووینە. 

هاوکات بەرژەوەندییەکانی تورکمان لەکوێ بێت ئێمەش 
لەگەڵی بووین. گەر یەکێک خۆی بە تورکمان بزانێت و 
بۆ بەرژەوەندییەکانی تورکمان کار بکات و هەر لەبەر 

بەرژەوەندییەکان لە سەرکردایەتی پارتەکە بێت و بشڵێت 
‘دەنگ بە پارتێکی دیکە دەدەم’ بێگومان ئەمە شتێکی 

ناماقوڵە و دوورە لە مەنتق.’’ 
عەلی سالم

فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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عەلی عەنتەر 
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

  پاڵپشتی ئەدیبانی تورکمان بۆ لیستی ١3٧

 پاڵپشتی هونەرمەندانی تورکمان
  بۆ لیستی ١3٧

پاڵپشتی تاکە لیستی ١٣٧ی بەرەی 
تورکمانی عێراقی بۆ هەڵبژاردنەکانی 

پەرلەمانی عێراق لەالیەن پێکهاتە 
جیاوازەکانی کۆمەڵگا رۆژ بە رۆژ بەرەو 

زیاد بوونە.

لە چەند دیمانەیەکدا هەفتەنامەی تەبا، 
پەیامی شاعیر و نووسەرە بەتواناکانی 

تورکمان کە پاڵپشتی لیستی ١٣٧ی بەرەی 
تورکمانی عێراقی دەكەن، بۆ خوێنەر دەخاتە 

بەردەست.

گەورە شاعیری تورکمان عەدنان 
قەسابئۆغڵو لە دیمانەیەکدا پاڵپشتی خۆی 
بۆ لیستی ١٣٧ بەرەی تورکمانی عێراقی 

دووپات کردەوە. 

شاعیری تورکمان عەدنان قەسابئۆغڵو ووتی 
“وەک تورکمانێک، بەهۆی نەبوونی لیستی 
دیكەی تورکمانی، پاڵپشتی ئەو تاکە لیستە 

دەکەم کە نوێنەرایەتی تورکمان دەکات. 
پێویستە بۆ بەرژەوەندی نەتەوەمان ئەو 

کارە بکەین”.

پەرلەمانتاری پێشوو و سەرۆکی ئێستای 
یەکێتی شاعیر و نووسەرانی تورکمان 

ئەسعەد شاکر ئەربیل ئاماژەی بەوەکرد 
کە بوونی لیستێک بۆ نوێنەرایەتی کردنی 

تورکمانی هەولێر لە بەغداد هەوڵێکی 
دڵخۆشکەرە. ناوبراو ووتیشی “بەشداری 

کردنمان لەژێر یەک لیست سوودێکی زۆری 

دەبێت بۆ ئێمە. هەموو تورکمانێک و ئەو 
کەسانەی کە هەستی نەتەوایەتیان هەیە 

پاڵپشتی لیستەکە دەکەن”. 

هەروەها ئەسعەد شاکر ئەربیل ووتیشی 
“ئێمە بەدڵ پشتگیری ئەو لیستە دەکەین. 

هەموو کاندیدانی لیستەکە کەسانی بەنرخن. 
رەنگە هەندێک لە خەڵکی بەشێک لە 

کاندیدەکان نەناسن. پێویستە بەرنامەی 
جۆراوجۆر رێکبخرێت بۆ ناساندنی 

کاندیدەکان بە خەڵکی. لەڕاستیدا تا ئێستا 
دەرفەتێکی لەم جۆرەمان بۆ نەڕەخساوە. 

بەشداریکردنمان بە یەک لیست لە 
هەڵبژاردنەکان دەرفەتێکی گەورەیە”. 

دوای دووپاتکردنی پاڵپشتی خۆی و 
یەکێتی شاعیر و نووسەرانی تورکمان، 

ئەسعەد شاکر ئەربیل ئاشکرایکرد کە ئەوان 
دەنگ بەو لیستە دەدەن و هەموو خەڵکی 

تێکۆشەران بانگهێشتی لەدەست نەدانی ئەم 
دەرفەتە دەکەن. ووتیشی “ئەگەر ئێمە دەنگ 

نەدەین خەباتی نەتەوەیی و هەبوونمان 
لەناودەچێت بۆیە ئەوە باشترین دەرفەتە 

بۆیان”.

دەربارەی روونکردنەوەی کۆمسیۆنی بااڵی 
هەڵبژاردنی عێراق لەسەر بەکارهێنانی 
دەنگی ساختە لە هەڵبژاردنی داهاتوو، 
ئەربیل ووتی “ئەگەر بەم شێوەیە بێت 

لەالیەنی کەمەوە توانای بەدەست هێنانی 
یەک نوێنەمان هەیە و هیوای سەرکەوتن بۆ 

کاندیدەکان دەخوازم”.

ئەسعەد شاکر ئەربیل باسی لە لیستە 
جیاوازەکانی دیكه کرد کە کاندیدی تورکمان 

لە خۆ دەگرن و ووتیشی “ئەو بڕیارە 
شتێکی تایبەتە بەخۆیان. بە دڵنیاییەوە 
کاریگەری دەبێت لەسەر لیستی ١٣٧. 

هیوا خوازم کەوا کاندیدی تورکمان لەناو 
لیستی عەرەبی نەبێت، چونکە عەرەب 

دەرفەتیان زیاترە بەاڵم ئەوە یەکەم 
دەرفەتە کە دێتە پێش ئێمە. یەک لیستی 

تورکمانی بۆ نوێنەرایەتی کردنی نەتەوەی 
تورکمان لە شاری هەولێرەوە بەشداری لە 

هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق دەکات. 
هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم. بەویستی 

خودا سەرکەوتن بۆ ئێمە دەبێت”.

نووسەری مارشی نەتەوەیی تورکمان ئێلی 
مەحمود قەسابئۆغڵو جەختی لەوە کردەوە 

کە پێویستە پشتگیری لیستی ١٣٧ تورکمانی 
بکرێت کە لە هەولێرەوە بەشداری لە 

هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات.

دوای ئاماژەدان بە گرنگی ئەو پرسە 
مێژووییە مەحمود قەساب ئۆغڵو لە 

بەردەوامی قسەکانیدا ووتی: 

“ئەو هەڵبژاردنە دەرفەتێکە بۆ سەلماندنی 
ناسنامەی تورکمان. ئەرکە لەسەر هەموو 
هاوواڵتیان کە پشتگیری ئەو لیستە بکەن. 

بەهیوای سەرکەوتن بۆ کاندیدان”.
لە چاوپێکەوتنێکدا یەشار ئاڵتپارماخ، 

پەرلەمانتاری پێشوو و سەرۆکی پێشووی 
یەکێتی شاعیران و نووسەرانی تورکمان 

ووتی “سەرەتا دەستخۆشی لە تەبا دەکەم 
بەهۆی ئامادەکردنی ئەم کەمپینە و ڕاپرسی 

لە بیروڕای خەڵک. هیوای سەرکەوتنتان 
بۆ دەخوازم. ئین شاء الله بەردەوام دەبن 

لە کارە سەرکەوتووەکانتان. من وەک 
پەرلەمانتارێکی پێشوو پاڵپشتی لە لیستەکە 

دەکەم. بەهیوای سەرکەوتن بۆ گشت 
کاندیدان، ئێمە پاڵپشتی تەواویان دەکەین”.

لە بانگەوازێکدا بۆ خەڵکی ئاڵتپارماخ ووتی 
“ئەگەر لەسەر پرسە کۆنەکان دڵ شکان 
هەبووبێت با بەالوەی بنێن و پشتگیری 
لیستەکەمان بکەین. ئەمرۆ رۆژی ئەم 

دۆزەیە. ئەمڕۆهەموو نەتەوەیەک پشتگیری 
لە دۆزی خۆی دەکات و خاوەندارێتی 

نەتەوەی خۆی دەکات. پێویستە نەتەوەی 
ئێمەش پشتگیری لە دۆزی خۆی بکات”.

لە دوا قسەکانیدا یەشار ئاڵتپارماخ ئاماژەی 
بەوەدا کە ئەگەر بیرکردنەوەکانیش جیاواز 
بن، ئەوان لە پرسی نەتەوەیی لە یەک ریز 
دەوەستن و ووتیشی “هیوای سەرکەوتن 

بۆ کاندیدان دەخوازین. گەشبینم بەوەی کە 
بە یەکگرتنمان، لیستەکەمان دەنگێکی زۆر 

بەدەست دەهێنێت”.

هونەرمەندانی بە توانای تورکمان لە شاری هەولێر پشتگیری لە  لیستی 
ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی دەکەن کە لە شاری 

هەولێرەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراقی دەکات. 
هەریەکە لە هونەرمەندانی گەورەی تورکمان، ساڵم فەتاح 
جامبازئۆغڵو و یونس توتنچی دەربارەی لیستی بەرەی 

تورکمانی عێراقی بۆ تەبا دوان.

سالم فەتاح جامبازئۆغڵو، گەورە هونەرمەندی شاری 
هەولێر پاڵپشتی خۆی بۆ لیستی بەرەی تورکمانی عێراقی 

دووپات کردەوەو ووتی “بێگومان دەنگ دەدەم بە تاکە لیستی 
تورکمانی. بەالیەنی کەمەوە پێویستە نوێنەرێکمان هەبێت بۆ 

نوێنەرایەتی کردنی تورکمانی هەولێر و هەولێرییەکان، دەنگیشمان 
بگەیەنێتە بەغداد. ئەرکە لەسەر هەولێرییەکان کە خۆیان بە خاوەنی ئەو 

هەڵبژاردنانە بزانن”. 

یونس توتنچی کەیەکێکە لە هونەرمەندە خۆشەویستەکانی شاری هەولێر ئاماژەی بەوەدا کە 
پاڵپشتی لە لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی دەکات و وتیشی “هەر کەسێک تورکمان بێت، خۆی بە تورکمان بزانێت 

پێویستە هەموو کاتێک پشتگیری لە تورکمان بکات و دەنگ بدات بە لیستەکەی”.

عەلی سالمدەربارەی گرنگی دەنگدان بەو لیستە یونس توتنچی دەڵێت “بۆ وەرگرتنی مافی تورکمان و سەرکەوتنی پێویستە دەنگ بدەن بە لیستی ١٣٧”.
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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هەواڵ: زیا عوزێری

 ئێلیتی تورکمانی

زیا عوزێری 

ئێلیت لەرووی چەمکەوە بە واتای 
کەمینەی هەڵبژێردراو دێت کە 

لەهەمان کاتدا لە کۆمەڵگایەک یاخود 
نەتەوەیەک لەرووی سیاسی و 

ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە رێگە 
نیشاندەرە و ئەرکی ئاراستەکردنی 
کۆمەڵگاکە هەڵدەگرێت و داهاتووی 

دیاری دەکات. واتە ئێلیتیستەکان 
سەرچاوەی هێزی ئاراستەکردنی 

کۆمەڵگان و سەرەڕای کەمینە 
بوونیان دەتوانن بە تواناکانییانەوە 
کۆمەڵگاکە یاخود نەتەوەکە بەرەو 

ئاستێکی باش بەرزی بکەنەوە 
یاخود بە پێچەوانەوە بێهێزی بکەن 
و لەچااڵکی بیخەن. تورکمان وەکو 

نەتەوەیەکی رەسەنی ناوچەکە 
بەشدارن لە بواری کۆمەاڵیەتی 
و ئابووری و سیاسی ناوچەکە 
و لەرووی چااڵکییەوە کێرڤێکی 

هەڵکشاو و داکشاوی هەیە. پێش 
دەوڵەتی عوسمانلی کاریگەرییکی 
بەرچاویان هەبووە بەشێوەیەک؛ 
لەم خاکەی خۆماندا ٦ دەوڵەتیان 

درووستکردووە و بۆ چەند 
سەدەیەکیش حوکمڕانییان بەدەستەوە 

بووە، ئەو دەوڵەتانەش بریتی بووە 
لە؛ سەلجوقییەکان، قەرەقۆینلووەکان، 

ئاق قۆینلووەکان، ئیلخانلییەکان، 
ئەتابەکییەکان و کۆتاهەمینیش 

عوسمانلییەکانە. لەم سەردەمانەدا 
تورک یاخود تورکمان لەوپەری 

هێز و دەسەاڵتدا بوونە و لەرووی 
هاوکێشەی ئابووری و سیاسی 

و کۆمەاڵیەتییەوە فەرمانرەواییان 
کردووە. دوای کۆتاییهاتنی دەوڵەتی 
عوسمانلی و درووستبوونی عێراق، 

تورکمان لەنێو خاکی عێراقدا 
لەرووی سیاسییەوە نەیانتوانی 

ئەو کاریگەرییەی پێشوویان 
هەبێت، بۆیە دوای درووستبوونی 
عێراق تەنها لەرووی ئابووری و 

کۆمەاڵیەتییەوە توانیویانە کاریگەریی 
خۆیان دەرببڕن. بێگومان تورکمانە 

ئێلیتیستەکان ئەم کاریگەرییەیان لەخۆ 
دەگرت و توانییان تا ساڵی پەنجاکان 
بەردەوامی پێبدەن. دوای دەرچوونی 

یاسای  چاکسازی لە زەوی و زار 
لە عێراق لەسەر هێزی ئابووری 

لە دەست تورکمان سێنرایەوە کە 
لەو کاتەدا چەندین سەرچاوەی 
ئابووری وەکو زەوی لەدەست 

تورکمانە ئێلیتیستەکان سەنرایەوە 
و چەتری ئابووری تورکمان داڕما. 

کەواتە دوای سااڵنی پەنجاکان 
تەنها لەرووی کۆمەاڵیەتییەوە 

تورکمان توانی کاریگەریی خۆی 
پیشان بدات. ئێلیتیستانی تورکمان 
لە رووی سیاسییەوە داکشانێکی 

زۆر مەترسیدارییان بەخۆوە بینی 
و نەیانتوانی کاریگەریی خۆیان 

لە درووستبوونی عێراقی نوێ و 
شانشینی و دواتریش لە سیستەمی 

کۆماری بەدیار بخەن. چونکە 
خاوەن مولک و مولکداریبوون و 
لەتاو پاراستنی هێزی ئابووری، 

هێزی سیاسییان لەدەستدا و دوای 
پەنجاکان تاکە هێز کە لەدەستیان 
مابووبێت، هێزی کۆمەاڵیەتی بوو 

کە کەلتوور و دابونەریت و هونەر 
لەخۆ دەگرێتەوە. لێرەدا دەتوانین 

بڵێین ئێلیتیستانی تورکمان بە 
شێوەیەکی سیتەمانتیکی الواز 
کرانەوە. لە سااڵن حەفتاکاندا 

بەهۆی رژێمی ئەوکاتی عێراق 
زیاتر لە سیاسەت دابڕێنران و 
ئاراستەی چااڵکی هونەری و 

کەلتووری کران. لە ساڵی ١٩٨٨ 
یەکەم پارت سیاسی تورکمان 

دامەزرا و دووبارە ئێلیتیستەکانی 
تورکمان توانییان لەرووی 

سیاسییەوە بتوانن دڵۆپێکیش بێت 
خۆیان دەربخەن. ئەم هەڵکشانە لە 
سااڵنی نەوەدەکان گەیشتە لوتکە 

و چەترێکی فراوان بەناوی بەرەی 
تورکمانی دامەزراو چەندین پارت 
و الیەنی تورکمانی لەخۆ دەگرت. 

ئەمە گەورەترین هەڵکشانی سیاسی 
تورکمان بوو دوای کۆتاییهاتنی 
دەوڵەتی عوسمانلی و توانییان 

لە هاوکێشەی سیاسی عێراق بە 
روویەکی نوێوە خۆیان دەربخەن. 

ئێلیتیستەکان سەرکردایەتی ئەم 
بەرەیەیان دەکرد و دووبارە 

وەکو ئەرکی خۆیان، ئاراستەی 
کۆمەڵگایان دەگۆڕی و خاوەن 

بڕیاری گشتی کۆمەڵگا بوون. بەاڵم 
بەداخەوە کەند و کۆسپی جیاواز 

و چەند کەسایەتییەکی الوازی 
ئێلیتیستی تورکمانی هەڵکشانەکەیان 
بەرەو داکشان ئاراستە کرد. لێرەدا 

ئێلیتیستە کۆنەکان و نەوەکانی 
کەوتنە پێکدادان و لە ئەنجامدا 

هێزی سیاسی تورکمان دووبارە 
توشی نسکۆ هات. ئێلیتیستەکانی 

نەوەی نوێ یەکەمین خەتاباربوون 
و لەرووی سیاسییەوە خاوەن 

ئەزموونێکی دیاریکراو نەبوون. 
هەندێکیان بۆ اپراستنی هێزی 

ئابووری خۆی، هێزی سیاسی 
خۆی رادەست کردەوە و بۆ ناو 
مەنزڵگای خۆی کشایەوە. لێرەدا 
زەرەرمەندی یەکەم چینی گەل 

بوو کە نەیزانی بەدوای ئێلیتیستی 
خۆی بکەوێت یاخود هاوکاری لە 
ئیلیتیستی نەتەوەکانی دیکە بێت. 
بۆیە پەرتەوازەییەکی بەرچاوی 

بەخۆوە بینی. 

ئێلیتیستی تورکمان بەهۆی 
تێکەاڵوی دۆخی سیاسی نەیتوانی 

گەلەکەی خۆی بەرەو ئاراستەیەکی 
راست و درووست ببات. هەربۆیە 
پچران لە ناو کۆمەڵگای تورکمانی 
روویدا. وەکو مێژوویەک دەتوانین 
پەندێکی زۆر باش لەمە وەربگرین. 

پێویستە چینی ئێلیتیستی نوێ 
بتوانن سەرەتا لەرووی سیاسیی 

دواتر ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
یەک بگرێتەوە و مەرجەعییەتی 

راستەقینە درووست بێت کە 
تەنها لە بەرژەوەندی تورکمان و 
کۆمەڵگای تورکمانی کار دەکات. 

بەم دواییانە چەند گرووپێکی 
جیاواز هەن و لەهەوڵی ئەوەدان 

هەڵمەتێکی نوی دەست پێبکەن 
و دووبارە ئەم بڕوایە لەالیەن 
خەڵکەوە درووست بکەنەوە، 

لەهەمووی گرنگتر ئەم گرووپانە 
ئێلیتیستی نێو کۆمەڵگان و لە گەل 

پیکهاتووە. ئاخۆ ئەم گرووپانە 
تا کوێ دەتوانن ئەم پێکهاتەیەی 

خۆیان رابگرن، ئەمەیان بۆ مێژوو 
جێدێلم و هیوام وایە، ئێلیتیستی 

نەوەی نوێ کە بەم دواییانە 
سەریان هەڵداوە، نەکەونە ئەو 
هەاڵنەی پێشووی خۆیان کە 

بووە هۆی داڕمانی باوەڕی گەلی 
تورکمان لە عێراق...

ناوەندی هەوال

 لووتکە مێژووییەکەی کۆریا بەرێوەچوو- چیتر
شەڕ لە نیمچەدوورگەکە روونادات

كیم جۆن-ئون، سه رۆكی كۆریای باكوور و موون 
جای-ئین، سه رۆكی كۆریای باشوور، له  ناوچەی 

ئاگربه ستی بێالیەنی پانمونجۆم کە دەکەوێتە 
نێوان سنووری هەردوو کۆریای باکوور و 

باشوور،كۆبوونه وه.

هاوکات سه ركرده ی هه ردوو کۆریایی باکوور 
و باشوور رێککەوتن لەسەر ده ستپێكردنی 

كۆبوونه وه كان له پێناو داماڵینی یەکجارەیی چەکی 
ئەتۆمی لە نیمچه دوورگه ی كۆریا و درێژەپێدانی 

ئاگربه ست کە لە ئێستادا لەئارادایە و کردنی 
بە رێككه وتنێكی ئاشتیی درێژخایه ن.

 
دوای دیدارەکە و ساڵوکردن لە هێڵی سنوور، 

سەرۆکی کۆریایی باکوور، کیم جۆنگ  کیم 
موونی سەرۆکی کۆریایی باشووری بۆ دیوی 

باکوور بانگهێشت کرد. بەم جۆرە موون لەدوای 
جەنگی کۆریاوە بووە یەکەم سەرکردەی کۆریای 

باشوور کە پێی نایە خاکی باکوور. بەرپرسانی 
کۆریای باکوور ئاماژەیان بەوە دا کە هەنگاوەکە لە 

دەرەوەی پرۆگرامی کۆبوونەوەکە بووە. 

موون و کیم له نێو خانه ی ئاشتی کە دەکەوێتە 
بەشی کۆریای باشوور، دەستیان بە گفتوگۆی 

ئاشتی کرد. 

دواتر کیم جۆنگ بۆ یەکەمیم جار بەشێوەیەکی 
راستەوخۆ لەپێش رۆژنامەوانان وتارێکی پێشکەش 

کرد و رایگەیاند “دەمەوێت لە بەردەم سەرۆک 
واڵت موون و ئێوەی رۆژنامەوان ئاماژە بەوە بدەم 

کە گفتوگۆیەکی دڵسۆزانە و راستگۆیانە لەگەڵ 
سەرۆکی واڵت موون ئەنجام دەدەین، بڕوام وایە 

ئەنجامێکی باشی دەبێت”.

الی خۆیەوە موون سوپاسی کیم-ی کرد بۆ 
دیداری لوتکە و رایگەیاند “دوای ئەوەی سەرۆک 

کیم بە هێڵی سنووری سەربازی تێپەڕی، 
پانمونجۆم بووە سیمبۆڵی ئاشتی نەک جیاکردنەوە”.

“دوو سەرکردەکە نەمامی ئاشتیان نێشت”

دوو سەرکردەکە لە بەشی یەکەمی پڕۆگرامی 
نیوەڕۆدا نەمامێکیان نێشت بە ئومێکی “بوونی ئەو 

نەمامە بە سیمبوڵی ئاشتی و خۆشگوزەرانی بۆ 
نیمچەدوورگەی کۆریا”.

سەرکردەکان خۆڵی چیای هااڵی کۆریای باشوور و 
خۆڵی چیای بایکدوی کۆریای باکووریان بە ڕەگی 
نەمامەکانیان باڵوکردەوە. کیم بە ئاوی رووباری 
هانی بەشی باشوور و موون بە ئامی رووباری 

دایدۆنگ نەمامەکەیان ئاودا. دواتر  هەردوو 
سەرکردە کۆرییەکە لە نزیک نەمامەکە له سه ر 

تاوەرێک رستەی “لێره دا ئاشتی و خۆشگوزه رانی 
ده چێنین” نووسی.

دواتر کیم و موون لەسەر پردێکی ناوچەی داماڵراو 

لە سەرباز پێكه وه پیایه سه كیان کرد و گفتوگۆیه كیان 
ئه نجامدا.

دوای کۆتاییهاتنی لووتکەکە راگەیەندراوێکی 
هاوبەش لەالیەن هەردوو سەرکردە باڵوکرایەوە 

و تێیدا هاتووە كه گه یشتوونه ته رێككه وتن له باره ی 
ده ستپێكردنی كۆبوونه وه كان له پێناو بە یەکجاری 
داماڵینی نیمچه دوورگه ی كۆریا له چه كی ئه تۆمیی 

و ئه و ئاگربه سته ی ئێستا هه یه بكرێته رێككه وتنێكی 
ئاشتیی درێژخایه ن.

لەالیەکی دیکەوە له راگه یه ندراوه كه دا 
هاتووه “هه ردوو سه ركرده له به رده م گه لی كۆریای 

٨٠ ملیۆنی و هه موو جیهاندا به فه رمی رایده گه یه نین 
كه له نیمچه دوورگه ی كۆریادا جه نگێكی له و 

شێوه یه رووناداتەوە و قۆناغێكی نوێی ئاشتیی 
كراوه ته وه “.

له  راگه یه ندراوه  هاوبه شه كه دا سه ركرده كان 
جه ختیان له سه ر ئه وه  كردووه ته وه  كه  “باشوور و 
باكوور، دڵنیاییان داوە بە  یەکجاری نمچه دوورگه ی 

كۆریا له  چه كی ئه تۆمی بماڵێنن”.

هاوكات له  راگه یه ندراوه كه دا باس له وه  كراوه  كه  
گه یشتوونه ته  رێككه وتن بۆ ئه وه ی كۆبوونه وه ی 

سێ قۆڵی و چوار قۆڵی بكرێت كه  ئه مریكا و 
چین-یشی تێدا بێت و جه نگی كۆریا به  فه ڕمی 

كۆتایی پێبێت و ئه و ئاگربه سته ی ئێستا هه یه  بكرێته  
رێككه وتنێكی ئاشتیی درێژخایه ن.

لە کۆبوونەوەکاندا بڕیاری ئەوە درا کە کۆریای 
باشوور لە شارۆچکەی کایسۆنگ کە دەکەوێتە 

سنووری باکوور، ئۆفیسی پەیوەندی دابمەزرێنێت. 
ئەم ئۆفیسەش بەکاربێت بۆ راوێژکاری لە نێوان 
حکومەتەکان ولە هەمان کاتدا لەالیەن خەڵکیش 

بەکاربهێندرێت بۆ مەبەستە هەماهەنگییەکان.

موون لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی هاوبەشدا 
رایگەیاند “باوەڕم بەوە هەیە کە راگەیەندراوە 

هاوبەشەکە دەبێتە خاڵێکی وەچەرخان بۆ 
کۆتایی هاتنی شەری کۆریا بە فەرمی و داماڵینی 

نیمچه دوورگه  له  چه كی ئه تۆمی”.

الی خۆیەوە کیم وەبیری هێنانەوە کە لە لوتکەکانی 
ساڵی ٢٠٠٠ و ٢٠٠٧دا بڕیارەکان جێبەجێ نەکران 
و ئاماژەی بەوە دا کە ئەو باوەڕی بەوە هەیە ئەم 
جارەیان ئەنجامەکان جیاواز بن. کیم راشیگەیاند 

“بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی ئەرێنی دەبێت 
بەردەوامی بە هەماهەنگی نزیک بدرێت و رێگری 
لە دووبارەبوونەوە شکستەکانی رێککەوتنەکانی 

پێشووی باکوور-باشوور بکەین”.

سەرۆکی کۆریای باکوور موونی بانگهێشتی 
واڵتەکەی کرد بۆ چوارەمین لوتکەی سەرکردەکان. 

موون رەزامەندی دەڕبڕی بۆ سەردانی کردنی 
پییۆنگ یانگ لە وەرزی پایز.
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هەواڵ: زیا عوزێری

ئایە ئەوانیش نوێنەری ئێمەن؟

عەلی عەنتەر

تورکمان هەوڵی ئەوەی دا 
لە هەڵبژاردنی ئەمجارەی 

عێراق بە شێوەیەکی بەهێزتر 
دەربکەوێت، بەاڵم الیەنەکان 

هەوڵی شێواندنی نێوماڵی 
تورکمانیان دا. لە هەڵبژاردنی 

ئەمجارە بەرەی تورکمانی 
عێراقی کە بەهێزترین الیەنی 

سیاسی تورکمانییە لەسەر 
ئاستی عێراق هەوڵیدا یەکریزی 
دروست بکات و لەسەر ئاستی 

پارێزگاکان بە لیستی بەهێز 
بەشداری لە هەڵبژاردنەکان 

بکات. لە کەرکوک لیستی 
بەرەی تورکمانی کەرکوکی 

دامەزراند و لە ناوچەکانی تر 
هاوپەیمانی لەگەڵ الیەنەکانی 

تر بەست و بە شێوەیەکی 
بەهێز بەشداری کرد. شاری 
هەولێریش بێبەش نەبوو لەم 

پالنە. 
بەرەی تورکمانی عێراقی 

لە شاری هەولێر هەستا بە 
دەستنیشان کردنی ٥ کاندید 

کە لەالیەن خودی بەرەی 
تورکمانی و چەندین الیەنی 
ترەوە دیاری کرابوون. ئەو 
هەنگاوە وایکرد کە بەرەی 

تورکمانی هێدی هێدی بێتەوە 
سەر هێزی و خەڵک دووبارە 

رووی تێبکەن. چونکە لە شاری 
هەولێرەوە یەک لیست  بەناوی 

تورکمانەوە بەشداری لە 
هەڵبژاردنی عێراق کردووە. ئەو 

جووڵەیەی تورکمانی هەولێر 
هەندێک الیەنی نارەحەت کرد 
و وای کرد ئەوانیش هەوڵی 
خۆیان بخەنەگەڕ بۆ ئەوەی 

تاک لیستی تورکمانی نەمێنێت 
و سیماکەی بشێوێت.

یەکێک لە حزبەکان هەستا 
بە دەستنیشان کردنی 

کەسایەتییەکی ناسراوی شاری 
هەولێر کە لە سەردەمی کۆندا 

تورکمانێکی زۆر باش بوو 
وتارەکانی تەنها لە کەناڵە 

تورکمانییەکان باڵو دەکرایەوە. 
هۆکاری دەستنیشان کردنی 
ئەو کەسایەتییە ئەوەبوو کە 

خەڵکی تورکمان پشت لە 
بەرەی تورکمانی بکەن و ئەو 

زانا ئایینییە تورکمانە هەڵبژێرن 
کە لە لیستێکی کوردی خۆی 

کاندید کردووە. بەاڵم ئەو 
پالنە سەری نەگرت چونکە 
ئەو زانا ئاینییە تورکمانە بە 
بەرگی کوردییەوە بە زمانی 

کوردییەوە بە گەلی تورکمانی 
راگەیاند کە ئەو کوردە و 

نوێنەرایەتی تورکمان ناکات. 
ئەوەش بووە هۆی ئەوەی 

خەڵک بە رقەوە  سەیری بکەن 
و لێی دوور بکەونەوە.

لەالیەکی ترەوە حزبێکی 
عەرەبی هەستا بە دەستنیشان 
کردنی دوو کادیری تورکمان 

بۆ ئەوەی نوێنەرایەتیان بکات 
و دەنگی تورکمان بەدەست 

بهێنێت بەاڵم وا دیارە کە 
هەوڵی ئەوانیش بێسوود 

بوو. چونکە لە رۆژی 
ناساندنی کاندیدەکانی 

ئەو حیزبە تەنها ٦٠ 
کەس ئامادەی هۆڵی 
کۆنفرانسەکە       

       بوو کە کۆی گشتی   
      ٢٦٥ کورسی تێدایە. 

شایەنی باسە بەرەی 
تورکمانی عێراقی  رۆژێک 
بەر لە کۆنفرانسەکەی ئەو 

حیزبە لە هەمان هۆڵی 
کۆنفرانس کاندیدەکانی ناساند 
و هۆڵەکە پڕبوو لە کەسایەتیە 

تورکمانییەکان.

ئەوەی بووەتە جێگەی  
پرسیار لەالی خەڵک ئەوەیە 
کە کێ نوێنەری تورکمانە؟ 
ئایە ئەو حزبە تورکمانییەی 

کە تاکە لیستی تورکمانی بۆ  
هەڵبژاردنی عێراق پێکهێناوە 
؟ یاخود ئەو لیستە کوردی 

و عەرەبییانەی کە چەند 
کاندیدێکی تورکمان لەخۆ 
دەگرن؟ وەاڵمەکە ئەوەیە؛ 
لیستی بەرەی تورکمانی 

عێراقی دەتوانێت نوێنەرایەتی 
خەڵک بکات چونکە بەناوی 
تورکمانەوە بەشداری لەم 

پڕۆسەیە کردووە و پڕۆژەی 
هەیە بۆ هاوواڵتیان و گەلی  

تورکمان. هەندێک کەس 
دەپرسن ئایە بۆچی بەشێک 

لە حیزبە تورکمانییەکان 
پشتگیری لیستی بەرەی 

تورکمانی ناکەن و پشتگیری 
لە الیەنی تر دەکەن؟ پێم وایە 
وەاڵمەکەی زۆر ئاسانە. هەر 
حیزبێک خزمەتی ئەو الیەنە 

دەکات کە پارەداری  دەکات. 
پێویستە خەڵکی هەولێر بە 

تایبەتی گەلی تورکمان کە بە 
هەولێری ناودەبرێن، هەموو 
ترس و بەرژەوەندییە تاکە 

کەسییەکان وەال بنێت، تەنها 
و تەنها بیر لە بەرژەوەندی 
نەتەوەکەی بکات. پێویستە 

ئەوانەی وابیر دەکەنەوە 
کە هەوڵی وەرگرتنەوەی 

مافی تورکمان دەدەن واز لە 
حزبەکانی تر بێنن و بێن لە 
مەیدانی سیاسی تورکمانی 

دەست بە خەبات بکەن. 

چونکە ئەگەر بەرەی سیاسی 
تورکمانی بەهێز نەبێت 

الیەنەکانی تر بیر لە مافەکانی 
تورکمان ناکەنەوە. ئەگەر 

تورکمان بتوانێت بەرەیەکی 
سیاسی بەهێز دروست بکات 
ئەو کات الیەنەکانی تر لەبەر 

بەرژەوەندی خۆیان مافی 
تورکمان دەدەن.

پێویستە الیەنەکانی تر 
لەوە تێبگەن کە شەڕی 

تورکمان لەگەڵ ئەوان نییە. 
شەڕی تورکمان لەگەڵ ئەو 
بەناو تورکمانانەیە کە هیچ 

سیمایەکی تورکمان بوونیان 
پێوە دیار نییە. تەنها وەکو 
ماشەیەک بەکار دەهێندرێن 

بۆ لەکەدار کردنی گەلی 
شکۆداری تورکمان.

 ڕەوەندی تورکمان
 پاڵپشتی لە لیستی ١3٧

دەکەن
پێشووتر بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاندبوو کە بە لیستی 
ژمارە ١٣٧ بەشداری لە هەڵبژاردنەگشتییەکانی عێراق دەکات 

کە بڕیار وایە لە مایسی ئەمساڵ ئەنجام بدرێت. لەمەر 
سیاسییەکان، پشتگیری دامەزراوە و رێکخراوە تورکمانییەکان 

بۆ لیستەکە ڕوو لە زیادبوونە. 

هاوکات ڕەوەندی تورکمانە هەولێرییەکان پشتگیریان بۆ 
لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی بۆ تەبا دووپات 

دەکەنەوە. 

ئیدریس حالوب قەساب یەکێکە لە تورکمانانی کۆچبەر، خەڵکی 
شاری هەولێرە و ٢١ ساڵە لە شاری لەند-ی سوێد دەژیت، 

دەربارەی لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی 
ووتی “پشتگیری لە لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 

عێراقی دەکەم و ئەوەی لەتوانام بێت بە دڵنیاییەوە بۆی 
دەکەم”. 

ئیدریس قەساب تیشکی خستە سەر گرنگی یەک دەنگی 
تورکمان و خاوەندارێتی کردنی لیستەکە و وتیشی “ بۆ 

سەلماندی هەبوونی پێویستە تورکمان دەنگ بدات”. 

لەالیەکی دیكەوه ئازاد تەرزی هاوواڵتییەکی شاری هەولێرە 
و لە ئێستادا ژیانی لە شتوتگاردی وواڵتی ئەڵمانیا بەسەر 

دەبات، دەڵێت “وەک تورکمانێکی کۆچبەر پشتگیری تەواوی 
لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی دەکەم. 
بەبۆچوونی من، کاندیدانی لیستەکە بەشێوەیەکی باش 

توانای نوێنەرایەتی کردنی گەلی تورکمانیان هەیە. چونکە 
هەریەکێکیان خاوەنی رابردوویەکی بێگەردن و مایەی 

سەربڵندین”. 
لە بەردەوامی قسەکانیدا تەرزی وەک ڕەوەندێک پاڵپشتیکردنی 

لە لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی دووپات دەکات 
و دەشڵێت “ بانگەوازێک بۆ تورکمان دەکەم کە هەموو بە 
شێوەیەکی چڕ بەشداری لەم هەڵبژاردنە بکەن. چونکە ئەم 

هەڵبژاردنە لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی پێشوو جیاوازە. بۆیە 

گەربێتوو یەک یان دوو پەرلەمانتار بنێرینە بەغداد، ئەوا 
بەشێوەیەکی باش بۆ نوێنەرایەتیکردنی تورکمانی هەولێر 

هەنگاوێکی باش و ئەرێنی دەبێت”.
 

هەیسەم نەجات یەکێکی دیكەیە لە ڕەوەندی تورکمان 
کە دانیشتووی شاری فێلینسبێرگە، دەربارەی گرنگی 

هەڵبژاردنەکان دەڵێت “بۆ مێژووی باوباپیران و کەرامەتی 
خێزانەکان و داهاتوو منداڵەکانمان پێویستە دەنگ بە کاندیدانی 

لیستەکە بدەین”. 

ناوبراو لەڕێی تەباوە بانگەشەی گەلی تورکمان دەکات و 
دەڵێت “پێشنیازی من بۆ هەموو برایانی تورکمان ئەوەیە کە 
کارتی دەنگدەر وەربگرنەوە و بەرەو سندوقەکان بڕۆن. با 
کارتی دەنگدەر ئامادە بکەن تاکو هیچ کەسێک لەبری گەلی 

ئێمە بڕیار نەدات”. 

لەکۆتاییدا هەیسەم نەجات ووتی “بەو هۆیانەی باسم کرد 
لیستی ژمارە ١٣٧ بە هەلێکی باش بۆ گەلەکەمان دەبینم و 
پشتگیری لێدەکەم. دەنگدان بە لیستی ژمارە ١٣٧ ئەرکێکی 

نەتەوەیی و ئەخالقییە. داوا دەکەم بە خێرەوە بۆ گەلەکەمان 
بگەڕێتەوە”. 

نەزار فاتح عەسافلی  ٢١ ساڵه لە شاری شتوتگاردی ئەڵمانیا 
دەژیت و ئاماژە بەوە دەدات کە دەبێت کاندیدەکان بەبێ 

کاریگەری هیچ الیەنێک بەجدی نوێنەرایەتی تورکمان بکەن و 
دەشڵێت “نابێت تەنها لەسەر کورسییەکەی پەرلەمان دانیشن 

چونکە تورکمانی هەولێر لە ٢٨ ساڵی رابردوو تا ئێستا 
بەکردار هیچی بەدەست نەهێناوە” ناوبراو لە پێشنیارێكیدا بۆ 

کاندیدەکان دەڵێت “ئێوە لە ئەوانی پێش خۆتان جیاواز بن. 
پشتگیری لە گەل وەرگرن و پشتی پێ ببەستن، هاوکات لە 

کارەکەتان بوێر بن. لەخودای گەورە داواکارم کاندیدەکانمان 
سەرکەوتوو بن”. 

نەزار فاتح عەسافلی داوا لە تورکمانی هەولێر دەکات 
پشتگیری لە لیستەکە بکەن و وتیشی “هەڵبژاردن بەواتای 

پاراستنی ماف و ناسنامەتانە. خەڵکی شاری هەولێر با ئێستا 
رۆژی یەکگرتن بێت. دڵگرانییەکان بەالوە نێن، چونکە هەر 

خۆمان زەرەرمەند دەبین. پێویستە بزانن کە تەنها دەنگێکیش 
زۆر گرنگە. تکایە تورکمانی هەولێر ئەم دەرفەتە لەدەست 

مەدەن”.  

محەمەد دیار، تورکمانێکی هەولێره و چەندین ساڵە لە تورکیا 
ژیانی بەڕێوەدەبات، ئاماژەی بەوەدا کە لیستەکە نوێنەرایەتی 

تورکمانی هەولێر دەکات و ئەمە ئومێد بەخشە، ناوبراو 
وتیشی “سەرەڕای هەموو نەرێنییەکان، لیستەکە بووەتە هۆی 

یەکبوونی تورکمانی هەولێر”. 

هاوکات محەمەد دیار وتیشی “بەشداریکردنی بەرەی 
تورکمانی عێراقی لەژێر ئەم ناوە و تەنها بە یەک لیست 

لە هەڵبژاردنەکاندا ئاماژەیەکە بۆ جیاوازبوونی تورکمانی 
هەولێر”. ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا بە شیعرێکی 

جەمالی سافی، بانگەوازی بۆ گەلی تورکمان دەکات و دەڵێت، 
“وەرن با یەک بین تا بەیانی دوا نەکەوین، وەرن پێکەوە 

زیندە بین و وازبێنن لە تۆڵە سەندنەوە”.
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“

“

“
 توڕان: ئەم هەڵبژاردنە سەرژمێریەکە

 بۆ تورکمان
حەسەن توڕان جێگری سەرۆکی 

بەرەی تورکمانی عێراقی و 
پەرلەمانتاری کەرکوک دەربارەی 

هەڵبژاردنە گشتییەکانی 
پەرلەمانی عێراق کە بڕیار 
وایە لە ١٢ی مایس ئەنجام 

بدرێت ووتی “تورکمان 
بە شێوەیەکی گشتگیر و 

یەکگرتوو تەنها بەلیستێک 
کە هەموو ناوچەکان 

لەخۆدەگرێت، بەشداری 
لە هەڵبژاردنەکانی ٢٠١٨ 

دەکات”. 
حەسەن توڕان وەکو 

کاندیدی دووەمی لیستی 
ژمارە ١٢٣ی بەرەی 
تورکمانی کەرکوک 

بەشداری لە هەڵبژاردنەکان 
دەکات، دەربارەی دەستنیشان 
نەکردنی کاندید لە شارۆچکەی 

دوزخورماتوو ووتی “دوای 
راوێژمان لەگەڵ برایانی دوزخورماتوو، 

هاوپەیمانیەتیەکمان دروستکرد 
لەگەڵ لیستی ئەلفەتح و بەرێز نیازی 

میعمارئۆغلومان وەک کاندید دیاریکرد.  
ئاشکرایە کە دوزخورماتوو سەر بە پارێزگای 

سەالحەدینە. بەبۆچوونی ئێمە ستراتیجییەکەی لە 
ناوچەکەدا بەم شێوەیە تەواوە و بڕوامان بەوە هەیە”. 

پەرلەمانتاری کەرکوک حەسەن توڕان دەربارەی بابەتەکانی 
رۆژەڤ وەاڵمی پرسیارەکانی تەبای دایەوە. 

          تورکمان بە شێوەیەکی گشتگیر و یەکگرتوو 
تەنها بەلیستێک کە هەموو ناوچەکانی لەخۆدەگرێت، 

بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی ٢٠١٨ دەکات

بەشداریکردنی بەرەی تورکمانی عێراقی بە شێوەی 
لیست و پێکنەهێنانی هاوپەیمانییەتی و بەشداریکردنی 
لە هەڵبژاردنەکانی ١٢ی مایس چ جۆرە جیاوازییەک 

دەهێنێتە ئاراوە
 

جگە لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی ٢٠١٠، لە هەموو 
هەڵبژاردنەکانی دیكه بە لیستی تایبەت بەشداریمان لە 
هەڵبژاردنەکان کرد. تەنها لە ساڵی ٢٠١٠ بە شێوەی 

هاوپەیمانییەتی لەگەڵ لیستی ئەلعیراقییە بەشداریمان کرد. 
بەاڵم تورکمان بە شێوەیەکی گشتگیر و یەکگرتوو تەنها 

بەلیستێک کە هەموو ناوچەکانی لەخۆدەگرێت بەشداری لە 
هەڵبژاردنەکانی ٢٠١٨ دەکات. 

بوونی یەک لیست بۆ تورکمان زۆر گرنگە. هیواخوازین 
ئەمە لە ئەنجامی سندوقەکان بەرجەستە بکەین. ئاشکرایە 
کە دۆسیەی ئەمنی شاری کەرکوک بە تەواوەتی لەالیەن 

حکومەتی ناوەندەوە بەڕێوەدەبرێت. بۆیە ئێمە لەم هەڵبژاردنە 
زۆر بەئومێدین. 

      بۆ گەیشتن بە ئامانج، لە هەر ناوچەیەک 
ستراتیجیەکی جیاوازمان پەیڕەو کردووە

دەستنیشان نەکردنی کاندید لەالیەن بەرەی 
تورکمانییەوە بۆ دوزخورماتوو لە گۆڕەپانی سیاسی 

تورکمانیدا بووە هۆی دەنگدانەوەی الیەنەکان، 
دەربارەی ئەمە چی دەڵێن

ئامانجی ستراتیجی بەرەی تورکمانی هەڵبژێرانی زۆرترین 
کاندیدی تورکمانە بۆ پەرلەمان. ئامێرەکان و لیستەکان 

لەوانەیە جیاواز بن، بەاڵم ئامانج بەدەستهێنانی ژمارەیەکی 
زۆری پەرلەمانتارە. بۆ گەیشتن بەم ئامانجە، لە هەر 
ناوچەیەک ستراتیجیەکی جیاوازمان پەیڕەو کردووە. 
بۆ نموونە؛ لە لیستی ئەلوەتەنیەی شاری موسڵ دوو 

کاندیدمان هەیە. دوای راوێژ لەگەڵ برایانی دوزخورماتوو، 
هاوپەیمانیەتیەکمان دروستکرد لەگەڵ لیستی ئەلفەتح و بەرێز 
نیازی میعمارئۆغلومان وەک کاندید دیاریکرد.  وەک ئاشکرایە 
کە دوزخورماتوو سەر بە پارێزگای سەالحەدینە. بەبۆچوونی 

ئێمە لەناوچەکە ستراتیجییەکەی بەم شێوەیە تەواوە و 
بڕوامان بەوە هەیە. بەم جۆرە لە دوزخورماتوو ئەگەری 
بەدەستهێنانی پەرلەمانتاری زیاترمان هەیە. بێگومان ئێمە 

پشتگیری بەرێز نیازی میعمارئۆغلو دەکەین. 

چەند رۆژێک کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان 
رایگەیاند کە سیستەمی بایۆمەتری راگیراوە و 

دەتوانرێت بە کارتی دەنگدەری کۆن دەنگ بدرێت. 
ئایا ئەمە دەبێتە هۆکارێک بۆ ساختەکاری؟ هیچ 

پالنێکی پێش وەختەتان هەیە لەئەگەری ساختەکاری 
لەو جۆرە 

 

هەفتەیەک بەرلە ئێستا کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ ئەنجومەنی 
کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان لە بەغداد کرد و بەئاشکرا ئەم 

بابەتەمان خستەڕوو. ئەو هاوواڵتییانەی کە نەیانتوانیوە 
ناسنامەی بایۆمەتری وەربگرنەوە، دەتوانن بە کارتی 

دەنگدەری کۆن دەنگ بدەن. هاوکات دەتوانن بە ناسنامەی 
کەسی دەنگ بدەن. ئەگەر کارتی دەنگدەری کۆنی نەبوو ئەوا 

ئەوان بەهیچ شێوەیەک ناتوانن دەنگ بدەن. هاوواڵتییان بە 
کارتە کۆنەکە بۆ تەنها جارێک دەتوانن دەنگ بدەن.

لە ئەگەری دەنگدانی زیاتر لە جارێک کارتەکە بۆ ماوەی 
سێ مانگ بلۆک دەبێت و دەنگدەر ناتوانیت بەکاری بهێنیت. 
با گەلی ئێمە هیچ گومانێکی نەبێت. ئەوانەی کە نەیانتوانییوە 

کارتی بایۆمەتری وەربگرنەوە، ئەوا دەتوانن بە ناسنامەی 
کەسی و  کارتی دەنگدەری کۆن بچنە پرۆسەی دەنگدان 
و دەنگ بدەن و ئەگەری ساختەکاریشی تێدا نابێت. وەکو 

بەرەی تورکمانی هەموو رۆژێک لەگەڵ 
کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان لە 
پەیوەندی داین. بە بڕوای ئێمە ئەم 

هەڵبژاردنە لەرووی شەفافییەت 
پێشەنگ دەبێت.   

تا ئێستا سەدا ٦٩ی تورکمان 
کارتی دەنگدەریان وەرگرتووە. 

بانگەوازی چی دەکەن بۆ 
خەڵکی دەربارەی ئەمە

لە راستیدا ئەم رێژەیە لە 
دەورووبەری کەرکوک سەدا ٦٨ 
ە و لە ناوەندی شاریش سەدا 
٥٨ دەبێت. بەاڵم بەبۆچوونی 
من خەڵکەکە زیاتر لەم رێژەیە 
کارتەکانیان وەرگرتووەتەوە. 

                ئەم هەڵبژاردنە لە 
کەرکوک و ناوچە تورکمانیەکانی تر 

سەرژمێریەکە بۆ تورکمان

خەڵکی خاوەنی هەندێک بیرۆکەی هەڵەن وەک؛ 
هەڵبژاردنەکان گرنگ نین و بەشداری لە هەڵبژاردن ناکەین. 

ئەم بیرکردنەوە لە هەندێک کەسان هەیە هەڵەیە. بەاڵم 
بەپێی وتارەکانی ئێمە، ئەم هەڵبژاردنە لە کەرکوک و ناوچە 

تورکمانیەکانی تر سەرژمێریە بۆ تورکمان. لەبەرئەوەی 
لە دوای ساڵی ٢٠٠٣وە تا ئێستا هیچ سەرژمێرییەکی 

ئەوتۆ نەکراوە، نێوەندە نێودەوڵەتییەکان لەسەر بنەمای 
هەڵبژاردن لێکۆڵینەوە لە ناوچەکە دەکەن. ئێمە بە ناردنی 
دوو پەرلەمانتار ناتوانین قورسایی خۆمان لە ناوچەکەدا 

بسەلمێنین. چەند ژمارەی زیاتری پەرلەمانتار بەدەستبێنین، 
ئەوەندەی تر سەلماندنی هەبوونی تورکمان بەدەستبێنین. 

داوا لە گەلەکەم دەکەم، بەشداری لە هەڵبژاردنەکان بکەن 
و هەبوونمان بسەلمێنن. پێویستە هەموو کەسێک کارتی 

دەنگدەری وەرگرێتەوە و بەشداری لە هەڵبژاردن بکات. چەند 
قورسایی خۆمان بخەینەڕوو، ئەوەندە خاوەن بڕیار دەبین. 

ئەم هەڵبژاردنە گەرەنتیە بۆ نەوەکانی داهاتوومان.   

ماوەیەک بەر لەئێستا پارێزگاری کەرکوک زەوی و 
زاری تورکمانانی کردە ئامانج و بریاری ڕووخاندنی 
خانووەکانیانی دا. ئایا هیچ سیستەم یاخود پالنێکتان 

هەیە بۆ راگرتنی ئەم بڕیارە

بابەتی زەوی لە کەرکوک کێشەیەکی قووڵە. رژێمی 
سەدام هەر لەساڵی ١٩٧٥ەوە بە پێشێلکردنی یاسا 

دەستیکرد بە ژێردەستکردنی زەوی و زاری تورکمانان. 
دوای ساڵی ٢٠٠٣ دەستەی ناکۆکی مولکی دامەزرا، 

بەاڵم بەهۆی پشتگیری سنوورداری بەغداد نەمانتوانی 
زەوییەکان بگەڕێنینەوە بۆ خاوەنەکانی. هەڵوێستی 

حکومەتی عێراق لەبارەی کەرکوک لەگەڵ ناوچەکانی 
تر جیاوازە. ئەو زەوییانەی کە لەسەردەمی سەدام 

لەشاری کەرکوک لە خەڵک سەندران، دواتر گەرێنرانەوە 
بۆ خاوەنەکانیان. من وەک ئەندامی کۆمسیۆنی ماف 

لە پەرلەمان، سێ جار یاساکەم خستە دەنگدانەوە. 
بەاڵم پشتگیری تەواومان لە پەرلەمان دەست نەکەوت. 

لە چوارچێوەی یاساکان رووبەڕووبوونەوەکانمان 
بەردەوامە و هەرگیز واز لە زەوی و زارەکانی خۆمان 

ناهێنین. هیچ هێزێک نییە دووبارە زەوییەکانمان لێ 
بسەنێتەوە. ئێمە بێگومان لەدژی ئەمە دەوەستینەوە. 

سەبارەت بە بابەتەکە کۆمیسیۆنێک دامەزرا. تا گەیشتن 
بە چارەسەرێکی یاسایی بۆ بابەتەکە بەهیچ شێوەیەک 

دەستکاری زەوییەکان ناکرێت. 

؟

؟

؟

؟؟
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“

“

جۆش وخرۆشی هەڵبژاردن لە کەرکوک

 تا ئێستاش خۆشترین کەباب تورکمانی هەولێر
  دروستی دەکەن

حازم یاسین قەرۆک کەبابچی کە یەکێکە لە بەناوبانگترین 
کەبابچیەکانی شاری هەولێر، نهێنی سەرکوتوو بوونی لە 

پیشەکەی بۆ مایکی تەبا باس دەکات.

حازم کەبابچی ئاماژه بەوە دەدات كه تەمەنی کەبابخانەكە 
بۆ ساڵی ١٩١٨ دەگەڕێتەوە، کەبابچی حازم یاسین لە ساڵی 

١٩٧٤ لە شاری هەولێر لە دایک بووە، هەر لە تەمەنی 
منداڵییەوە لەگەڵ باوکی کاری کردووە، پاشان لە ساڵی 

١٩٤٩ هاتوونە بۆ دووکانی ناو بازاڕی قەیسەری.

سەبارەت بە چۆنیەتی باڵوبوونەوەی ناوبانگی کەبابخانەی 
یاسین، حازم یاسین ووتی “لەو سەردەمەدا کە باوکم 

کارەکانی چێشتخانەی بەڕێوەدەبرد، لە سەدا ٦٠ دەناسراین 
و بەناوبانگ ببووین. ئێمە بەردەوام بووین لە پیشەی 

باوکمان و ناوبانگمان بووە سەدا سەد. ئێمە پێنج براین 
لێرە کار دەکەین و خزمەتی خەڵک دەکەین و بە شێوەیەکی 

جوان پێشوازییان لێدەکەین. بەبایەخەوە گۆشت ئامادە 
دەکەین بۆ قیمە و پاشان وەستاکانمان قیمەی کەباب 

دەبرژێنن. بەم هۆیە خەڵکی بۆ خوانەکان زیاتر دێنە المان و 
کەبابخانەکەی ئێمە هەڵدەبژێرن”.

حازم یاسین ئاماژەی بەوەدا کە ئەو پیشەیە لە باپیریانەوە 
بۆ ئەوان نەماوەتەوە و دەشڵێت “باپیرم لە خانی گەڕەکی 

تەعجیل پیشەی جەمبازی دەکرد. باوکم پیشەی کەبابچییەتی 
لە حاجی عەبۆی مێردی پلکم فێربووە. حاجی عەبۆ لە 

هەولێر زۆر بەناوبانگ بووە و زۆر کەس ژەمی خوانیان الی 
ئەو دەخوارد”.

کەبابخانەی یاسین جگە لە لقی سەرەکی لەناو بازاری 
قەیسەری لقێکی تری هەیە، لەم بارەیەوە حازم یاسین ووتی 

“رێستۆرانتێکی شاهانەمان کردوەتەوە. لە لقی دووەمیش 
خزمەتی خەڵک دەکەین. ئێمە پێنج برا ئەو کارەمان کردووە 

بە پیشەی خۆمان و هەموو کارەکان ئەنجام دەدەین. خۆمان 
گۆشتەکان ئامادە دەکەین و دەیکەین بە قیمە. وەستاکانمان 

دەیبرژێنن و پێشکەشی میوانانی کەبابخانە دەکەن. گرنگیمان 
بە کارەکانمان داوە. بۆیە خەڵکی ئێمەیان هەڵبژاردووە”.
کەبابخانەیەکی بەناوبانگی دیكەی ناو بازاڕی قەیسەری 

شاری هەولێر کەبابخانەی نەجاره. عەبدولرەزاق حاجی قادر 
حاجی خدر کەبابچی، وردەکارییەکانی پیشەکەی خۆی بۆ 

تەبا باس کرد.

عەبدولرەزاق کەبابچی کەلە تەمەنی منداڵیەوە پیشەی 
کەبابچییەتی دەکات زیاتر دەڵێت “لە ساڵی ١٩٣٦ەوە پیشەی 

من کەبابچییەتییە لە ناو بازاڕی قەیسەری. پێشووتریش 
لەگەڵ باوکم کارم دەکرد، هەر لە باوکیشم فێری ئەم کارە 

بووم. دووکانی باپیرم لە ناو بەشی زێرنگرانی بازاری 
قەیسەری بوو. دوای باوکم من لەناو بەشی دارتاشانی 

بازاری قەیسەری بەردەوامیم بەو پیشەیە دا. منداڵەکانیشم 
لەگەڵ من کار دەکەن”.

لەبارەی هۆی بەناوبانگبوونی کەبابخانەی 
نەجار عەبدولرەزاق حاجی قادر 

ووتی “ بێگومان هەر چێشتخانەیەک 
خواردنەکانی بە شێوەیەکی جوان ئامادە 

بکات و گۆشتی باش بەکار بهێنێت 
سەرکەوتوو دەبێت. ئێمەش باشترینی 

گۆشتەکان هەڵدەبژێرین و ئامادەی 
دەکەین دواتر دەیان برژێنین. بەم هۆیە 

خەڵکی ئارەزووی خواردنەکانی ئێمە 
دەکەن و ڕایان لێیەتی”.

سەبارەت بە کابابچیە کۆنەکانی شاری 
هەولێر عەبدولرەزاق حاجی خدر وتی 

“پێشان حاجی عەبدوڵاڵ کەبابچی، عەلی 
دەروێش، شنۆیی کەبابچێ هەبوون. 
دوو مامم کەبابچی بوون. ئەوان لە 

باوکم جودا بوونەوە و لە شوێنی تر 

کەبابخانەی سەربەخۆیان دانا”.

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە ئەو قەیرانە داراییەی رووبەڕووی 
واڵت بووەتەوە کاریگەری لەسەر ئەوان نەبووە، زیاتر 
وتیشی “قەیران زۆر کاریگەری لەسەر بواری خواردن 

ناکات. خەڵک کە برسییان دەبێت بە دڵنیاییەوە لە شوێنێک 
خوانێک دەخۆن. بۆیە  هیچ گۆڕانکارییەک لە نرخی گۆشت 

ڕووینەداوە”.

عەبدولرەزاق حاجی خدر باسی لەوە کرد کە تا ئێستا تەنها 
کەبابخانەی نەجار و کەبابخانەی یاسین بەردەوامییان بە 

کارەکانیان داوە لە بازاری قەیسەری شاری هەولێر و دەڵێت 
“دوو لقی تریشمان لە هەولێر هەیە بەاڵم من هەر لە بازاڕی 
قەیسەریم. ناتوانم واز لەم شوێنە بهێنم چونکە یادگارییەکە 

لە باوکمەوە بۆمن ماوەتەوە. ئەم شوێنەم زۆر خۆش 
دەوێت”.

لە کۆتایی قسەکانیدا عەبدولرەزاق حاجی قادر حاجی خدر 
ووتی: 

‘’لە چێشتخانەکە سێ وەستامان هەیە. بەیانیان گۆشت ئامادە 
دەکەن و دەیکەنە کەباب. رۆژانە نزیکەی ١٠٠-٢٠٠ کیلۆ 

گۆشت ئامادە دەکرێت. جگە لەوە خەڵکی زۆر داوای تکەی 
مریشک دەکەن و رەواجی هەیە. هەندێک لە موشتەریەکانمان 
بەهۆی نالەباری تەندروستییان داوای تکە و کەبابی مریشک 

دەکەن”.

دوای ١٦ی ئۆكتۆبەر هاوکێشە سیاسییەکانی شارەکە سیمایەکی نوێی بەخۆوە دەبینێت.

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق ئەمساڵ، جۆش وخرۆشی 
خەڵکی کەرکوک زیادی کردووە. تورکمان و عەرەبی شاری کەرکوک، پێیانوایە کە ئەم 

هەڵبژاردنە لە هەڵبژاردنەکانی رابردوو جیاوازتر دەبێت و ئیدارەکردنی ناوچەکە لەالیەن 
حکومەتی ناوەندییەوە گونجاوترە.

هاوواڵتییەکی شاری کەرکوک بەناوی عومەر سەباح گەشبینە بەو هەڵبژاردنە و دەڵێت 
“بەتایبەتی بۆ نەتەوەی تورکمان هەڵبژاردنێکی جیاوازتر و رەنگینتر دەبێت’’.

رای گشتی تورکمان بە شێوەیەکی ئەرێنی سەیری بەشداری کردنی تورکمان بە یەک لیست 
دەکەن، بەاڵم چاوەڕێی کار و خزمەتگوزاری لە حکومەت و ئەو کاندیدانە دەکەن کە دەنگیان 

پێدەدەن. 

بەهەزاران دەڕچووی زانکۆ بەهۆی قەیرانی داراییەوە لە کارەکانیان دوورخراونەتەوە و لە 
حکومەتە نوێیەکە چاوەڕێی دابین کردنی کار دەکەن.

ئەحمەد یەعقوب کە هاوواڵتیەکی شارەکەیە دەڵێت “ئەگەر سەیر بکەین وا دیارە کە دۆخەکە 
زۆر ناگۆڕێت، بەاڵم دیسانەوە ئومێدێک هەیە. بە هیوای دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ ئەو 
بێکارییە دەست لەناو دەست بە دیموکراسییانە داوای مافەکانمان دەکەین. پێویستە فشار 

بخەینە سەر کابینەی نوێی حکومەت بۆ ئەوەی چارەسەری بێکاری لە وواڵت بکات”.

هاوواڵتیەکی دیكە بەناوی واحید ئەحمەدی دەربارەی هەڵبژاردنەکان بەم شێوەیە دوا “ئەم 
هەڵبژاردنە دوایین دەرفەتە بۆ تورکمان. ئەگەر سەیر بکەین دەبینین کە هاوکێشەی ناوچەکە 

سەد لە سەد گۆڕاوە و ئێمەش پێویستە بوونی خۆمان بسەلمێنین. پویستە لە کەرکوک 
ژمارەی راستەقینەی خۆمان نیشان بدەین. بۆ باشتر کردنی داهاتوومان پێویستە بەهەموو 

توانای خۆمان پشتگیری لە بەرەی تورکمانی کەرکوک بکەین”.
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تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

چاوپێکەوتنێکی گەرم لە هەولێر
بەرەی تورکمانی عێراقی کاندیدانی بەشداربوو لە هەڵبژاردنە 

گشتییەکانی عێراق بۆ ساڵی ٢٠١٨ ناساند.

بە ئامادەکاری و ڕێکخستنی لەالیەن ئاژانسی میدیایی تورکمان 
رێوڕەسمی ناساندنی پێنج کاندیدەکەی لیستی ژمارە ١٣٧ی 

بەرەی تورکمانی عێراقی لە هۆڵی سەعد عەبدواڵ بەڕێوەچوو. 

بە بەشداری ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی 

هەرێم ئایدن مەعروف و هەریەکە لە جێگری سەرۆکی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان و سەرۆکی بزوتنەوەی بێالیەنی تورکمان و 

یەکێتی زانایانی ئاینی تورکمان و چەندین کەسایەتی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی رێوڕەسمەکە بەڕێوەچوو.

 
بەخوێندنەوەی قورئانی پیرۆز رێوڕەسمەکە دەستی پێکرد و 

دواتر بۆ گیانی پاکی شەهیدانی تورکمان سروودی نیشتیمانی 
خوێندراو و خولەکێک بۆ رێز و نەوازش وەستان. 

لەچاالکی کۆنفراسەکە گرتەڤیدیۆی چۆنییەتی دامەزراندنی 
بەرەی تورکمانی عێراقی نمایش کرا و لەالیەن ئامادەبووان 

بە سەرنجەوە پێشوازی لێکرا.
 

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی 
تورکمانی عێراقی لە کۆنفراسەکە وتارێکی پێشکەش کرد 
و بەم شێوەیە دوا “بێگومان ئامادەبوونتان بەم رێژەیە 
زیادبوونی پەرلەمانتارانی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 

هەڵبژاردنەکانی ١٢ی مایس دەسەلمێنێت. لەوەتەی بەرەی 
تورکمانی عێراقی دامەزراوە، چااڵکی سیاسی و کەلتووری 

و کۆمەاڵیەتی لە ناوچەکەدا هەبووە”.

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی ئاشکرای 
کرد کە بەشداریکردنی تورکمان بە یەک لیست دەرفەتێکی 

گەورەیە بۆ تورکمان. 

لە کۆتاییدا ئایدن مەعروف سوپاسی مێوانەکانی کرد بەهۆی 
بەشداریکردنیان و ووتشیی “داوا دەکەم گەلی تورکمان لە 

هەڵبژاردنە گشتییەکانی پەرلەمانی عێراق بۆ ساڵی ٢٠١٨ بەرەو 
سندوقەکانی دەنگدان بچن و دەنگ بە لیستەکەمان بدەن. ئەمە 

ئەرکێکی نیشتیمانییە”. 

دوای وتارەکەی ئایدن مەعروف، کاندیدان لەگەڵ نمایشی 
گرتەڤیدیۆی ناساندنی خۆیان، هاتنە سەر ستەیجەکە و وتاری 

خۆیان پێشکەش کرد. 

دکتۆر سۆران سەالحەدین شوکر کاندیدی ژمارە ١ی لیستی 
ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی ووتارێکی پێشکەش کرد ، تیایدا  

ووتی”بنەمای ئامانجمان لە بەغداد نوێنەرایەتی تورکمانە و 
پاراستنی ماف و ڕەوایەتیاکانیەتی”.

ناوبراو ئامانجەکانی لیستی ژماره ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 
بۆ ئامادەبووان ڕوونکردەوە و هەروەها ووتیشی “دەستپێکی 

ئامانجەکەمان پاراستنی زمانمانە. ئەگەر گەلێک نەتوانێت زمانی 
بپارێزێت بێگومان ناتوانێت هەبوونی خۆی بپارێزێت. گرنگترین 
رێگای پاراستنی زمان، بوونی پەروەردە و فێرکردنی تورکمانی 

تایبەتمەندە. لەئێستادا پەروەردە و فێرکردنی تورکمان لە 
ئاستی پێویستدا نییە. بۆ رێکخستنەوەی ئەم بابەتە ئەوەی 

لەتوانامان دابێت دەیکەین. هاوکات ئامانجی ئێمە کردنی زمانی 
تورکمانی بە زمانی فەرمیە و بێگومان ئەمەش رێگەچارەیەکە 

بۆ پاراستنی زمانمان”. 

هەروەها کاندیدی ژمارە یەکی لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 
رایگەیاند کە رێکاری پێویست دەگرنەبەر بۆ زیادکردنی 

مێژووی تورکمانی لە یەکە بابەتییەکانی قوتابخانە. 

دکتۆر سۆران ئەوەی وەبیر ئامادەبووان هێنایەوە کە لە 
بودجەی نیشتیمانیدا تورکمان بەشێکی زۆر کەمی بەردەکەوێت 
و راشیگەیاند کە پێویستە ئەنجومەنێکی سەربەخۆی تایبەت بە 
تورکمان دروستبێت و بودجەیەکی تایبەت بۆ ئەم ئەنجومەنە 

دابین بکرێت کە کێشە داراییەکانی خەڵک بڕوێنێت. 

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە لە ساتێکی سەختدا کاندیدەکان 
هەنگاوی یەکەمیان ناوە و راشیگەیاند کە دەیەوێت خەڵک لە 
هەنگاوی دووەمدا دەنگ بە لیستەکەیان بدات و وتیشی “دوا 

پەیمان با لە ئێمەوە بێت، دواهەمین قسەمان قەرزی ناموسمان 
بێت و بۆ هەبوون و بەرژەوەندییەکانی گەلەکەمان ئەوەی 

لەدەستمان بێت بیکەین”. 

مەها سوهێل وادی کاندیدی دووەمی لیستەکە لە وتارێکدا 
ووتی “رۆژێکی زۆر گرنگمان لەپێشە. ئەویش رۆژی ١٢ی 
مایسە. داوا دەکەم گەلەکەم بەرەو سندوقەکانی هەڵبژاردن 

بچن و دەنگ بدەن. بۆ گەیشتن بە دەنگ و مافەکانتان دەنگ بە 
لیست و کاندیدانمان بدەن”. 

دوابەدوای وتارەکە، کاندیدی دووەمی لیستەکە، دلشاد ئەنوەر 
ساڵح کاندیدی سێیەمی لیستی بەرەی تورکمانی بەدروشمی 
‘بۆ هەولێر رکابەری دەکەین و بۆ هەولێر خەبات دەکەین’ 
درێژەی بە ووتارەکە دا و ووتیشی “بۆ پاراستنی ناسنامە 
لەناوچووەکەمان لێرەداین. سااڵنێکە دەیانەوێت هەبوونی 

تورکمان بسڕنەوە. تکایە لەم هەڵبژاردنەدا هەڵسن و دەنگی 
خۆتان ببیسترێنن. بێدەنگ مەبن. لیستەکەمان نوێنەرایەتی ئێوە 

واتا تورکمان دەکات”.

 
لەبەردەوامی ووتارەکەی دلشاد ئەنوەر ووتیشی “جگە لە 

تورکمان، کەسی دیكه دەنگ بە تورکمان نادات. تەنها تورکمان 
دەتوانێت خاوەندەرایەتی خۆی بۆ ئێمە دەربخات. ئەوانیش 

بێگومان ئێوەن. لێرەدا هیچ لیستێکی تورکمانی دیکە نییە جگە 
لەم لیستە. کاندیدانی لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی خزم 

و کەسی ئێوەن، ئێمەی هەولێری هەموومان ناسیار و خزم 
و کەسی یەکترین. نوێنەری ئێوە لیستی ژمارە ١٣٧یە واتا 

نوێنەری هەولێرە”. 

هەیفە عەبدولسەالم حاجی عەنتەر، کاندیدی ژمارە ٤ی لیستی 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە وتارێک رایگەیاند کە ماوەیەکی 

سەختیان لەپێشە و ئەمە ئەزموونێکی سەختە بۆ سەرکەوتن. 

هاوکات هەیفە عەبدولسەالم ووتیشی “سااڵنێکە تورکمان 
لەالیەن چەندین رژێمی جیاواز رووبەڕووی زۆرداری 

بووەتەوە. سەرەڕای ئەم هەموو زۆردارییە، ملکەچی 
فشارەکان نەبوونەوەتەوە. لە رۆژگاردا هەندێک الیەن 

دەیانەوێت لە نەخشەی واڵت بستڕنەوە و دیموگرافیای 
ناوچەکە بگۆڕن. ئێمە وەکو تورکمان بەهیچ شێوە نابێت 

رێگە بەم هەنگاوانە بدەین”. 

لە درێژەی ووتارەکەی هەیفا عەنتەر راشیگەیاند 
“دەرفەتێکی زۆر باش هەیە بۆ دەرخستنی هەبوونمان 
و هێزمان. ئەویش بەرواری ١٢ی مایسە. پێویستە لە 
هەڵبژاردنەکاندا بە راست و دروستی خۆمان پێناسە 
بکەین. لیستی بەرەی تورکمانی عێراقی تاکە لیستی 
تورکمانە. ئەم لیستە تەنها هی ئێمە نییە، بەڵکو هی 

هەموو تورکمان و هەولێرییەکانە”.
 

ناوبراو وتیشی “ئیتر هیچ شتێک وەکو رابردوو نابێت. 
لەمەودوا کاندیدانی تورکمانی هەڵبژێردراو لە هەولێر 
راستەوخۆ لە بەغداد نوێنەرایەتی تورکمان دەکەن و هەرگیز 

هەولێر بە بێدەنگی نامێنێتەوە. ماوەیەکی زۆرە هەولێر بێدەنگە. 
ئیتر دەمانەوێت ئەم بێدەنگییە بەالوە بنێین. وەک وتمان ئێستا 

کاتی زیندووبوونەوەیە. داوا لە گەلەکەمان دەکەین پشتگیری لە 
لیستی ١٣٧ بکەن”. 

لەدوا ووتەکانی کاندیدی ژمارە چواری لیستەکە ووتی “روو 
لە ئافرەتانی تورکمان دەکەم؛ ئێوە بۆ ئێمە زۆر گرنگن. 

تەواوکەری کۆمەڵگەمانن. ماوەیەکی زۆرە ئافرەتانی تورکمان 
لە گۆرەپانی سیاسیدا نین. بۆیە هەموو ئافرەتانی تورکمان 

بانگهێشتی ئەم گۆڕەپانە دەکەم”.

لەکۆتاییدا کاوە فارس یونس خدر پێنجەمین کاندیدی 
لیستەکە بەم شێوەیە دوا”بەشداریکردنم لەم لیستەدا تەنها بۆ 
سەلماندنی هەبوونی تورکمانە لە هەولێر. دەمانەوێت ببین بە 

دەنگی تورکمانی هەولێر لە بەغداد”. 

هاوکات کاوە فارس وتیشی “بۆ نوێنەرایەتی کردنی تورکمان 
لە هەولێر و بوون بە دەنگی ئەوان، دەنگ بدەن بە لیستی ١٣٧ 

و داوا دەکەین پشتگیری لە لیستەکە بکەن”.


