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پەیامێك لەالیەن رۆژنامەنووسی
 بەناوبانگ، هیوا جەمال

“من خەونێکم هەیە” 
مارتن لۆتەر كینگ

ئەو رۆژە لە کەرکوک چی 
روویدا؟

د. ئەحمد سەیدە

ئەو كەشتییەی كەوا ١٣ کەشتی 
دیکەی هەڵگرتووه

فاتیح یڵدز: هەڵوەشانی 
سەردانەكەی چاوشئۆغلو 

پەیوەست بوو بە رۆژەڤی توركیا

“یەکێتی دەرچووانی تورکیا ئەرکی 
رێنیشاندەر دەبینێت”

   دگۆران سەاڵحەددین شوکر    
 ئەندامی دەستەی

 بەڕێوەبردنی یەکێتی
 دەرچووانی تورکیا وتی،
 “کۆمەڵەی دەرچووانی

 تورکیا، ئەرکی
رێنیشاندەر دەبینێت”.ن

خەڵكانی ئەلقە لەگوێی خۆتان، چەند ناشیرینە كورد 
ببێتە جاش، ئەوەندەش ناشیرینە كورد خەڵكی دیكە 

بكاتە جاشی خۆی.

   پێویستە ئەوە دووبارە بكەمەوە كە نوێنەرانی 
راستەقینەی نەتەوە و ئایینە جیاوازەكان هاوبەشی 

پێبكەن نەك بەشداری، وازبێنن لە دروستكردنی 

ئێلی تیڤی، ئەو پرسیارانەی تا ئێستا بێ 
وەاڵم ماونەتەوە و کۆمەڵێک وردەکاری 

دیکەی ئەو رۆژەی بۆ تەبا باس کرد.

یڵمان هاجەرئۆغڵو، بەڕێوەبەری گشتی 
کەناڵی تورکمەن ئێلی لەبارەی رووداوی 

شەهیدبوونی ئەحمەد هاجەرئۆغڵو، 
بەڕێوەبەری هەواڵی کەناڵی تورکمەن 

  هێزى خەونێک توانى چارەنووسى 
گەلێکى کۆیلە و چەوساوە بگۆڕێ. 

کابینەی داهاتووی حکوومەت لە پارتی، 
یەکێتی، تورکمان و کریستیانەکان پێکدێت

هەڵبژاردنی ٣٠ی ئەیلوول هیچ جیاوازییەکی 
لەگەڵ هەڵبژاردنی مانگی ئایاری پەرلەمانی 

عێراق نەبوو 

پێگەی چا لە 
ئێمە کەلتووری 

پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی 
هەولێر بە “سستی” بەڕێوەچوو

لە هەندێک واڵتاندا قاوە و لە هەندێکی 
دیکەشدا چا بووەتە یەکێک لە نەریتی 

گەالن و خاوەنی پێگەیەکی گەورەیە

پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی 
هەولێر لە بەرواری ٢٠ی تشرینی 

یەکەم کۆتاییهات

عەرەبیانە
) اعراب،فعل،فاعل،مفعول بە(

 ١ خۆمان ئیرادەی  بە 
بەدەستهێناوە کورسیمان 
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تەنها بەشداربێت، بەڵکو رۆڵی چااڵکی هەبێت لە حکوومەت. 
داوامان کردووە جێگری سەرۆکوەزیران بدرێت بە تورکمان. 

بێگومان ئەمەیان بە رێککەوتنی سیاسی دەکرێت. گەر الیەنە 
سیاسییەکانی دەسەاڵت بەشێوەیەکی راستەقینە هاوخەمی 
تورکمانن، پێویستە پشتگیری راستەقینەی تورکمان بکەن. 

ئێوە وەکو بەرەی تورکمانی بەشداری لە 
حکوومەتی داهاتووی هەرێم دەکەن

تاکو ئێستا بڕیارمان نەداوە بەشداری لە کابینەی داهاتوو 

دەکەین یاخود نا. 

هیچ بەڵێنێکتان لە الیەنە سیاسییەکانی 
دەسەاڵت وەرگرتووە دەربارەی بەشداریکردنی 

تورکمان لە کابینەی داهاتوو

نەخێر نییە بەاڵم ویست هەیە. ویستەکەش لەهەردوو الیەنەوەیە. 
لەراستیدا ئەمەیان مافێکی سرووشتییە.

باس دەکرێت کەوا وەزارەتەکان بچووک 
دەکرێنەوە، دەربارەی ئەو بابەتە چیتان هەیە 

بیڵێن

لەئێستادا ١٨ وەزارەت هەیە. ئەگەر هەیە ئەم ژمارەیە بۆ ١١ 
کەمبێتەوە. واتە وەزارەتەکان بەرەو بچووکبوونەوە دەچن. بۆ 

نموونە؛ ئەگەری یەکگرتنەوەی وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی 
خوێندنی بااڵ هەیە. یاخود وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی 

پێشمەرگە. لەهەمان کاتدا هەندێک وەزارەت هەیە وەکو خۆی 
دەمێنێتەوە بۆ نموونە؛ وەزارەتی داد. بە کورتی ئەو وەزارەتانەی 

نزیکن لەیەک، یەکدەگرنەوە. 

چاوەڕوانیتان لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن چییە

هەڵبژاردنەکان تەواوبوون و ئەنجامەکانیشی راگەیەندران. 
دوای رێگەپێدانی دادگا، بەر لە بەرواری ٦ی تشرینی دووەم 

دەبێت پەرلەمان دانیشتنی خۆی ئەنجام بدات و مەراسیمی 
سوێندخواردن بەجێ بگەیەنێت. دوای سوێندخواردن، کاندیدە 
هەڵبژێردراوەکان بەفەرمی دەبن بە پەرلەمانتار. دواتر یەکەم 

دانیشتنی پەرلەمان بە کراوەیی بەجێدەهێڵدرێت و پارتی 
دیموکراتی کوردستان کە یەکەمی هەڵبژاردنەکانە دەست 

دەکات بە دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ الیەنە سیاسییەکان. وادیارە 

زۆربەی زۆری الیەنە سیاسییەکان وەکو ئۆپۆزیسیۆن دەمێننەوە. 
لە ماوەیەکی دیکە چەند الیەنێکی دیکەش بەشداری نەکردنیان 

لە کابینەی نوێی حکوومەت رادەگەیەنن. بەپێی سیناریۆی 
کوالیسەکان، کابینەی داهاتووی حکوومەت لە پارتی، 

یەکێتی، تورکمان و کریستیانەکان پێکدێت. هەنگاوەکان و 
کارەکان بەو ئاراستەیەن. ئاشکرایە کەوا یەکگرتووی ئیسالمی 

کوردستان رایگەیاند کە وەکو ئۆپۆزیسیۆن دەمێنێتەوە و 
بەشداری حکوومەت ناکات. چەند الیەنێکی دیکەش بەهەمان 

شێوە هەنگاو دەنێن. تەنها بزووتنەوەی گۆڕان ماوە. وادیارە کەوا 
ئەویش بە هەمان شێوە لە ئۆپۆزیسیۆن دەمێنێتەوە. 

 

ئەمجارەیان تورکمانە راستەقینەکان پۆستی 
سیادی وەردەگرن

ئەو الیەنانەی کە باسم کرد بەشداری کابینەی داهاتوو 
دەکەن. ئەمجارەیان تورکمان بەشێوەیەکی چااڵک بەشداری 

لە حکوومەت دەکەن. بە بۆچوونەکانی ئێمە ئەمجارەیان 
تورکمانە راستەقینەکان پۆستی سیادی وەردەگرن. بێگومان 
ئەمەیان مافێکی سرووشتییە. تورکمان لە هەرێم دووەمین 

پێکهاتەن. تاکو ئێستا هیچ کۆبوونەوەیەکی فەرمی ئەنجام 
نەدراوە، بەاڵم داواکارییەکانمان بەهەموو الیەنەکان وتووە و 

وەکو رابردوو پێشکەشمان کردووە. داوا دەکەین تورکمان نەک 

دوای هەڵبژاردنی ٣٠ی ئەیلوولی پەرلەمانی کوردستان-عێراق، 
پرسیاری “ئایا کام الیەنی سیاسی بەشداری لە کابینەی 

داهاتووی حکوومەت دەکات” لە کوالیسەکاندا باڵوبووەتەوە. 

دەنگۆی ئەگەری بەشداریکردنی تورکمان و کریستیانەکان 
دوای هەڵبژاردنی پەرلەمان کە بووە هۆی گۆڕانکاری لە 

هاوکێشەی هێز و ریزبەندی پارتە سیاسییەکان لە پەرلەمان، 
لە دوای مانەوەی چەند پارتێکی سیاسی وەکو ئۆپۆزیسیۆن 

بەهێزتر بوو. 

دەربارەی ئایندەی تورکمان لە کابینەی داهاتووی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق، ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی 

سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری ئەو حیزبە 
چەند لێدوانێکی تایبەتی بۆ هەفتەنامەی تەبا دا.

هەڵبژاردنی ٣٠ی ئەیلوول هیچ جیاوازییەکی 
لەگەڵ هەڵبژاردنی مانگی ئایاری پەرلەمانی 

عێراق نەبوو 

هەڵسەنگاندنتان بۆ هەڵبژاردنی ٣٠ی ئەیلوول 
چییە بە بۆچوونی ئێوە هەڵبژاردنێکی چۆن بوو

 

ئەم هەڵبژاردنه هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ هەڵبژاردنی 
پەرلەمانی عێراق نەبوو کە لە مانگی ئایاری ئەمساڵ 

ئەنجامدرا. بە هەمان شێوە پارتە سیاسییە گەورەکان دەستیان 
تێوەردا بە الیەنەکانی دیکە. بەتایبەتی سیستەمی کۆتا. بۆیە 

لە دیدی ئێمەوە هیچ گۆڕانکارییەک رووینەداوە. لەراستیدا 
چاوەڕوانی شتێکی جیاواز بووین. سیستەمی کۆتا تایبەتە بە 
تورکمان، بەاڵم بەداخەوە سیناریۆکانی پێشوو بە هەمان شێوە 

بەردەوامە. بێگومان ئەمەش مایەی نارەحەتییە بۆ ئێمە. 

بەهۆی نەبوونی هەڵوێستی الیەنانی 
دیکەی تورکمان بەرامبەر بە ئەنجامەکان، 
بەرپرسیارێتییەکە خرایەوە سەر پشتی بەرەی 

تورکمانی عێراقی

ئایا وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی رازین بە 
ئەنجامەکانی هەڵبژاردن

نەخێر رازی نین. ئێمە بە ئیرادەی خۆمان کورسییەکمان 
بەدەستهێناوە. ئامانجمان ئەوەبوو کەوا زیاتر بێت. بێگومان 
سكااڵمان تۆمار كردووه و هاوكات له میانی هەڵبژاردنیش 

سکااڵمان تۆمار کردووە و هەڵوێستی خۆمان نیشانداوە. بەاڵم 
بەهۆی نەبوونی هەڵوێستی الیەنانی دیکەی تورکمان بەرامبەر 

بە ئەنجامەکان، بەرپرسیارێتییەکە خرایە سەر پشتی بەرەی 
تورکمانی. 

کابینەی داهاتووی حکوومەت لە پارتی، 
یەکێتی، تورکمان و کریستیانەکان پێکدێت

ئایدن مەعروف: کابینەی داهاتووی حکوومەت 
لە پارتی، یەکێتی، تورکمان و کریستیانەکان 

پێکدێت
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ببێتە جاش، ئەوەندەش ناشیرینە كورد خەڵكی دیكە بكاتە جاشی 
خۆی.

هیوا جەمال

تێبێنی/ وشەی “جاش”  لەسەردەمی سەدام حوسێن-دا بۆ 
کۆمەڵێک کورد بەکاردەهێندرا کە لەالیەن حیزبی بەعسەوە  

چەکدار  و بااڵدەست کرابوون و بەرامبەر بە نوێنەرانی 
راستەقینەی کورد و بەکاردەهێنران. واتای وشەکە بە عەرەبی 

)جحش(ە و بە کوردییەکەشی )جاشوولکە(یە کە بەمانای 
بێچووی گوێدرێژ دێت. 

كورد خۆی حوكمی زۆرینەی دیكتاتۆر و مافخۆری بینیوە، 
نابێت هەمان ئەزموون دووبارە بكاتەوە لەگەڵ نەتەوەكانی 

دیكەی كوردستان، هەروەها وازبێنێت لەو رەفتارە ناشارستانی و 
دیكتاتۆرییانەی حكومەتەكانی عێراق كە جاش و بەكرێگیراویان لە 

كورد دروستدەكرد، ئەمانیش لە توركمان و مەسیحی دروستبكەن.
لەكوردستانێكدا كە كورد، توركمان، عەرەب، مەسیحی، كلدوئاشوری 
و ئێزدی تێدادەژین، ناكرێت حكوومەتێك بێ بەشداری راستەقینەی 

نەتەوە جیاوازەكان پێكبهێنرێت.

بەبڕوای من پێویستە لەهەرێمی كوردستان جێگری سەرۆكی هەرێم، 
جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران و سكرتێری پەرلەمانی 

كوردستان لەگەڵ دوو وەزارەت )بۆنمونە شارەوانی و گەشتوگوزار و 
پەیوەندییەكانی دەرەوە بدرێنە پێكهاتەكان(. 

وردتر بڵێم، جێگری سەرۆكی حكومەت و سكرتێری پەرلەمان و 
وەزیرێك بۆ توركمان، فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە و جێگری 

سەرۆكی هەرێم بۆ مەسیحی، هەریەك لە ئێزدی و كاكەیی و 
ئەوانی دیكە بریكاری وەزیر و بەڕێوەبەری گشتییان پێبدرێت.

پێویستە ئەوە دووبارە بكەمەوە كە نوێنەرانی راستەقینەی نەتەوە 
و ئایینە جیاوازەكان هاوبەشی پێبكەن نەك بەشداری، وازبێنن لە 

دروستكردنی خەڵكانی ئەلقە لەگوێی خۆتان، چەند ناشیرینە كورد 

هیوا جەمال، یەکێک لە دیارترین رۆژنامەنووسی هەرێـمی 
کوردستانی عێراق و خاوەنی پرۆگرامی )رووداوی ئەمڕۆ( 
لە کەناڵی رووداو، لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی 

کۆمەاڵیەتی پەیامێكی کورتی باڵوکردەوە لەبارەی ماف و 
بەشداریکردنی تورکمان و مەسیحییەکان و پێکهاتەکانی دیکەی 

ناوچەکە لە کابینەی داهاتووی حکوومەت. 

دوای باڵوکردنەوەی نووسراوەکە، پەیامنێری تەبا پەیوەندییەکی 
تەلەفۆنی لەگەڵ رۆژنامەنووسە بەناوبانگەکە ئەنجامدا 

و پێی راگەیاند کەوا دەمانەوێت پەیامەکە وەکو خۆی لە 
هەفتەنامەکەماندا باڵوبکەینەوە.  

هاوکات هیوا جەمال بە شێوەیەکی گەرم داواکارییەكەمانی 
قبوڵکرد. ئێمەش هەڵساین بە باڵوکردنەوەی نووسراوەکە بە هەردوو 

زمانی تورکی و کوردی بۆ خوێنەران.
ئەمەش دەقی پەیامەکەکەیە:

حكوومەتی داهاتوو بۆ توركمان و مەسیحی

بەكورتی و بە راشكاوی، ئەگەر كورد دەیەوێت وەك نەتەوەیەك لە 
عێراق مافی هەبێت، پێویستە لە هەرێمی كوردستان ماف بدات بە 

مەسیحی و توركمان.

پەیامێك لەالیەن رۆژنامەنووسی 
بەناوبانگ، هیوا جەمال

پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی هەولێر لە بەرواری ٢٠ی تشرینی یەکەم کۆتاییهات. هاوکات پێشانگاکە 
بووە هۆی سەرنج و بایەخی زۆر لە سەرانسەری عێراق و کتێب دۆستان بەاڵم ئاستی بایەخدان وەکو 

سااڵنی پێشوو نەبوو. 

دەربارەی بابەتەکە موخلیس یونس، خاوەنی کتێبخانە و دەزگای چاپی ئەلتەفسیر چەند لێدوانێکی 
تایبەتی بۆ مایکی تەبا دا: 

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە لەچاو سااڵنی پێشوو، ئەمساڵ بەشداریکردنی خەڵک بە رێژەی 
لەسەدا٤٠ کەمی کردووەتەوە و وتیشی، “بەهۆی دۆخی ئابوورییەوە سەرەڕای هەبوونی قەرەباڵغی، 

کڕینی کتێب لەچاو سااڵنی پێشووتر کەمی کردووە. لەهەمان کاتدا خوێنەری باشیش کەم بووەتەوە. 
ئاشکرایە کەوا ساڵی رابردوو بەهۆی داخرانی هێڵی ئاسمانی و ئەو دۆخە سیاسییەی کە هەبوو، 

پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی هەولێر نەکرا. بۆیە کڕینی کتێب بە رێژەی لەسەدا ٤٠ کەمی 
کردووەتەوە”. 

هاوکات موخلیس یونس کەمبوونەوەی کرینی کتێب بۆ دوو هۆکار دەگەڕێنێتەوە و دەڵێت، “دوو هۆکار 
هەیە بۆ کەمبوونەوەی رێژەی فرۆشتنی کتێب. یەکەمیان؛ 

خەڵک لە خوێندنەوەی کتێب سارد بووەتەوە. دووەمیشیان؛ بۆ ماوەی ٥ ساڵە دەوڵەت بودجەی نییە. بەو 
هۆیەوە قوتابییانی زانکۆ ناتوانن کتێب بکڕن. لە راستیدا لەسەدا ٧٥ی کڕیارانی ئێمە لە قوتابییەکان 

پێکهاتووە. گەر ئەو رێژەیە لەدەست بدەین، چیمان بۆ دەمێنێتەوە؟”. 

خاوەنی کتێبخانەی ئەلتەفسیر تیشکی خستە سەر پڕفرۆشترین بابەتی کتێب لە پێشانگاکە و رایگەیاند 
کەوا کتێبی ئاینی زۆرترین سەرنج و بایەخی لەسەرە و وتیشی، “ماوەی ٢٠ بۆ ٢٥ ساڵە کتێبی ئاینی 

زۆرترین خوێنەری لەخۆ کۆکردووەتەوە. ئەمە بۆ پێشانگا نێودەوڵەتییەکانی دیکەش هەر بەم جۆرەیە. 
لە ریزبەندی دووەمیشدا کتێبی پەروەردەیی و ئەکادیمی دێت. لەراستیدا بایەخ و ویستی خەڵک لەسەر 

پەرتووکەکان ماوە ماوە دەگۆڕێت”. 

موخلیس یونس رایگەیاند کەوا خوێنەری راستەقینە ئەو کەسەیە کە کتێب بۆ بەرزکردنەوەی 
کەسایەتی خۆی و ئاستی رۆشنبیری دەخوێنێت و وتیشی، “لە راستیدا پێشانگای کتێب لە مانگی 
نیسان بەڕێوەدەچێت. بەاڵم ئەم ساڵە وەهای لێهات. دەنگۆیەک هەیە کەوا ساڵی داهاتوو لە مانگی 

نیسان بەڕێوەبچێت”. 

لەبارەی کەمبوونی کتێبی زمانی تورکی و دەزگای چاپەمەنی، خالیس موخلیس، خاوەنی کتێبخانەی 
ئەلتەفسیر رایگەیاند، “کەمبوونی کتێبی تورکی بۆ نەبوونی خواست و داواکاری دەگەڕێتەوە. 
وادیارە کەوا ئەم جۆرە کتێبانە خواستی کەمیان لەسەرە. لەهەمان کاتدا لە هەولێر و کوردستاندا 

هیچ دەزگایەکی چاپەمەنی تایبەتمان نییە بۆ چاپکردنی کتێبی تورکی و دەزگایەک نییە کەوا 
بتوانێت کتێب بە ناونیشانی ئەدەبیات و مێژوو و شیعرە تورکییەکان چاپ بکات یاخود وەریگێڕێت بۆ 

زمانەکانی کوردی و عەرەبی. لەراستیدا لەسەر نەبوونی دەزگایەکی لەو جۆرە هیچ کەسێک تۆمەتبار 
ناكەین بەڵکو خۆمان تاوانبارەکەین”. 

ئەمساڵ سێزدەمین پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی هەولێر ئەنجامدرا و لە بەرواری ١٠ی تشرینی یەکەم 
دەرگای پێشانگاكه بەڕووی کتێب دۆستان كرایەوه. هاوكات پێشانگاکە ١٠ رۆژی خایاند و لە بەرواری 

٢٠ی تشرینی دووەم کۆتاییهات. هاوکات لە ٣٠ واڵتی جیاواز، زیاتر لە ٢٠٠ دەزگای چاپەمەنی 
بەشداری کرد و نزیکەی ٧٠٠ هەزار پەرتووک لە بابەتی جیاواز نمایشکرا. 

پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی هەولێر بە 
“سستی” بەڕێوەچوو
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ئەو رۆژە لە کەرکوک چی روویدا؟
زۆربەی ئەوانەی لەو رۆژەدا گیانیان لەدەست دا تورکمان بوون. 

وەک باسم کرد ئەو رۆژە رۆژێکی تاریک و بەئازار بوو بۆ 
کەرکوک. ئەندامانی رێکخراوی تیرۆرستی داعش دەچوونە 

سەربانی ماڵەکان و بە نیشانشكێنەكان خەڵکیان دەکردە ئامانج. 

ئەو رۆژە کەناڵی تورکمان ئێلی و خانەوادەی 
منیش بەشداربوون لە کاروانی شەهیدان

ئەحمەد هاجەرئۆغلو چۆن شەهید کرا، ئایا بە 
ئەنقەست کرایە ئامانج

ئەو رۆژە کەناڵی تورکمەن ئێلی و خانەوادەكەم بەشداربوون لە 
کاروانی شەهیدان. بێ ئەوەی خەڵک ئاگادار بێت شەڕی 

   کۆاڵن بە کۆاڵنی کەرکوک دەستیپێکرد.       
  بێ ئەوەی هێزە ئەمنییەکان خەڵک 

ئاگادار بکەنەوە لەوەی کە شتێکی لەم 
جۆرە لە کەرکوک روودەدات. خەڵک نەیدەتوانی لە 

ماڵەوە دەربچێت.

بەهۆی شەڕی کۆاڵن بە کۆاڵنی کەرکوک-ەوە بەشێک 
لە کارمەندانمان نەیانتوانی لە ماڵەوە بێنە دەرەوە. ئێمە بە 

جۆرێک لە ماڵەوە دەرچووین و گەیشتینە کەناڵ. وەک دەزانن 
کەناڵی تورکمەن ئێلی رووداوەکانی کەرکوک بە گەرمی 

دەگەیەنێتە جیهان. ئێمەش بە ئۆتۆمبێڵەكەم دەرچووین بۆ ئەوەی 
رووداوەکانی ناو کەرکوک رووماڵ بکەین بۆ خەڵک. ئەحمەد 

هاجەرئۆغڵو، بەڕێوەبەری هەواڵەکانی کەناڵی تورکمان ئێلی 
بۆ رووماڵکردنی هەواڵەکان لەگەل من هاتبوو. بەڕێز سوهێل، 

بەڕێوەبەری کەناڵیش لەگەڵمان بوو.

لە ناوچەی حەی عەسکەری لەالی پردی چوارەم پێکدادانێکی 
گەورە هەبوو. ئێمە هەموو ئەوانەمان بە ڤیدیۆ تۆمار کرد 
و بەرەو تسعین بەڕێکەوتین، تەقینەوەیەک لە ماڵێکی ئەو 

ناوچەیە روویدابوو. بۆ رووماڵکردنی رووداوەکە چووینە شوێنی 
رووداوەکە. 

فیشەکی دووەم لە جامی پشتەوە بەر ئەحمەد 
هاجەرئۆغڵو کەوت کە لە کورسی پشتەوەی 

ئۆتۆمبێڵەکە دانیشتبوو

نیشانشكێنەکان بە دوو فیشەک ئۆتۆمبێلەکەمی کرده ئامانج. 
نەمانزانی تەقەکە لە کوێوە کرا. فیشەکی یەکەم بە بەشی 

پێشەوەی ئۆتۆمبێڵەکە کەوت کە منیش لە پێشەوە دانیشتبووم. 
فیشەکی دووەم لە جامی پشتەوە بەر ئەحمەد هاجەرئۆغڵو كەوت 

کە لە کورسی پشتەوەی ئۆتۆمبێڵەکە دانیشتبوو. تا گەیشتین 
بە نەخۆشخانە برازام ئەحمەد شەهید بوو.

شەهید ئەحمەد هاجەرئۆغڵو چەند منداڵی هەبوو

ئەحمەد خاوەنی ٢ منداڵ بوو. پێتانوایە دۆخی منداڵەكان چۆن 
بووبێت له كاتێكدا تەمەنی باوکیان تەنها ٣٧ ساڵ بوو. ئێستا 
ئیبراهیمی کوڕی تەمەنی ٣ ساڵ و نیوە. ئۆڕهانی کوڕیشی 

دەچێته پۆلی سێیەمی سەرەتایی.

لە کۆتاییدا چیتان هەیە دەربارەی شەهید ئەحمەد 
هاجەرئۆغڵو بیڵێن

ئەحمەد کەسێکی سەرکەوتوو و ژیر و کارامە بوو. من مامی 
ئەحمەدم بەاڵم ئەو وەکو بەڕێوەبەری گشتی سەیری دەکردم 

نەک مام. هەموو رۆژ بەر لە وادەی خۆی دەهاتە سەر 
کارەکەی. ئەو رۆژه لەمن بە پەرۆشتر بوو بۆ رووماڵکردنی 

رووداوەکان.

پێکدادان و رووداوەکان تەنها لە گەڕەکە 
تورکمانییەکان دروست بوون

لە رووداوەکەی کەرکوک ٤٠ کەس شەهیدبوون و ١٢٠ 
کەسی دیکە بریندار بوون، بەاڵم زۆربەی ئەو شەهیدانە 
تورکمان بوون. ئەگەر دەپرسن بۆ، چونکە پێکدادان و 

رووداوەکان تەنها لە گەڕەکە تورکمانییەکان دروست بوون. 
دەیانوت لە هەموو الیەکی کەرکوک پشتێنی ئەمنی 

هەیە. باشە چۆن ئەو پشتێنە ئەمنییە شکا و ئەو جەالدانە 
شاری کەرکوک-یان داگیرکرد؟ هەندێک کەناڵ لەسەر 

پرد و لەالی پەیکەری شەهید عەتا خەیروڵاڵ چۆن پەخشی 
راستەوخۆیان ئەنجام دا؟ چۆن رێگە درا بەو کارە؟ ئێوە 

رۆژنامەنووسن، بەبۆچوونی ئێوە دەکرێ لە دۆخێکی 
لەمجۆرەدا پەخشی راستەوخۆ ئەنجام بدرێت.

پێویستە ئەو پرسیارانە لە بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی 
ئەوکات، بەڕێوەبەرانی ئاسایشی هەردوو حزب و زۆرێک لە 

بەرپرسەکان بکرێت.

لە دووەم ساڵیادی شەهیدبوونی رۆژنامەنووس ئەحمەد 
هاجەرئۆغڵو، قوربانی شەڕی داعش، تەبا لەگەڵ نزیکترین 

شایەتحاڵی رووداوەکە دوا.

“رۆژی هەینی ٢١ی تشرینی یەکەمی ساڵی ٢٠١٦، رۆژێکی 
تاریک، بە ئازار، خەمناک و زۆر ناخۆش بوو بۆ کەرکوک. 

لەو رۆژەدا ئەندامانی رێکخراوی تیرۆرستی داعش پەالماری نێو 
شاری کەرکووک-یان دا”. یڵمان هاجەرئۆغڵو بەم جۆرە دەستی 

بە قسەکانی کرد و لە بەردەوامی گفتوگۆکەدا وتی، “ئەو 
رۆژە کەناڵی تورکمان ئێلی و خانەوادەی منیش بەشداربوون لە 

کاروانی شەهیدان”.

یڵمان هاجەرئۆغڵو، بەڕێوەبەری گشتی کەناڵی تورکمەن ئێلی 
لەبارەی رووداوی شەهیدبوونی ئەحمەد هاجەرئۆغڵو، بەڕێوەبەری 
هەواڵی کەناڵی تورکمان ئێلی تیڤی، ئەو پرسیارانەی تا ئێستا 

بێ وەاڵم ماونەتەوە و کۆمەڵێک وردەکاری دیکەی ئەو 
رۆژەی بۆ تەبا باس کرد.

٢١ی تشرینی 
یەکەمی ٢٠١٦ 
رۆژێکی تاریک، 
بە ئازار، خەمناک 
و ناخۆش بوو بۆ 

کەرکوک

لەو رۆژەدا چی روویدا 
لە کەرکوک

لە سەرەتادا بەخێرهاتنی ئاژانسی 
میدیایی تورکمان دەکەم بۆ کەناڵی 

تورکمان ئێلی. لە٢١ی تشرینی یەکەمی 
ساڵی ٢٠١٦ کە دەکاتە رۆژی هەینی، رۆژێکی 

تاریک، بە ئازار، خەمناک و زۆر ناخۆش بوو بۆ کەرکوک. 
لەو رۆژەدا ئەندامانی رێکخراوی تیرۆرستی داعش پەالماری 
نێو شاری کەرکوک-یان دا. بەاڵم پێویستە لە حکوومەتی 

ناوەندی و ئیدارەی کەرکوک بپرسن، لەو سەردەمەی کە ئیدارە 
و ئاسایش ئەوەندە بەهێز بوو، تیرۆرستان لە کاتی بەرەبەیان 

چۆن توانییان بێنە ناو کەرکوک. بە بۆچوونی من مێژوو ئەوە 
دەخاتەڕوو کە تیرۆرستان چۆن هاتنە ناو کەرکوک.

لەو رۆژەدا لەتەواوی گەڕەکەکانی شاری 
کەرکوک شەڕی کۆاڵن بە کۆاڵن دەستیپێکرد

جەالدەکانی داعش لە رۆژهەاڵت و باشووری رۆژئاوای شاری 
کەرکوک هاتنە ناوشار و بۆ ماوەی یەک رۆژ شارەکەیان 
داگیرکرد. لەو رۆژەدا لە تەواوی گەڕەکەکانی کەرکوک، 
رێگای بەغداد، حەی عەسکەری، واسیت و تا ئەو شوێنەی 

کە پەیکەری شەهید عەتا خەیرواڵ-ی لێیە، شەڕی کۆاڵن بە 
کۆاڵن دەستیپێکرد.من دەمەوێت دووبارە ئەو پرسیارە بکەمەوە.

چۆن جەالدەکانی داعش توانییان بێنە ناو شار کوا ئەو پشتێنە 
ئەمنییەی کە لە دەورووبەری کەرکوک هەبوو؟ چۆن توانییان 
وێڕای بوونی پشتێنی ئەمنی، بەبێ ئەوەی کەس ئاگادار بێت 

بێنە ناو کەرکوک ئیدارەی ئەو کاتی کەرکوک لەدەست کێ 
بوو؟ پێویستە ئەوپرسیارانە بکرێت.

زۆربەی ئەوانەی لەو رۆژەدا گیانیان لەدەست دا 
تورکمان بوون
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د. ئەحمد سەیدە
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دوا شت دەمەوێت ئاماژە بە )مفعول بە( 
بدەم کە بەڕاستى وانەیەکى زۆر گرنگی 

پەروەردەیی تیادا هەیە ئەویش هەمیشە )مفعول 
بە منصوب(. وەکو دەزانن مفعول بە مەبەست  
ئەو کەسەیە یان ئەو شتەیەکە کارێکى لەسەر 
ئەنجام درابێت لە الیەن بکەرێک کە ئەوەش 

شتێکى زۆر باش نییە. چونکە هەمیشە دەڵێن 
منصوب واتا شتێکى تیادا ئەنجام دراوە و 
باشیەکەی بۆ بکەرە، بەاڵم مفعول بە )بە 

کوردییەکەی بەرکار( لەناو کۆمەڵگا زۆر 
قبوڵکراو نیە و بەتەواوى جیاوازە لەگەڵ 

تێگەیشتنی فاعل کە هەمیشە سەرى بەرزە. 
ئایا ئێمەى پەروەردەکار ئەگەر بەم شێوازە 

قوتابیەکانمان فێربکەین کە هەر چەمکێک 
رەهەندێکى پەروەردەیی و فێرکردنى ژیان لە 

خۆى دەگرێت،  ئیستا خاوەنى کۆمەلگایەکى 
ووشیار تر نەدەبووین یان خاوەنى تاکێکى 

بکەرى کارا نەدەبووین یان خاوەنى بکەرێکى 
ئەرێنى نەدەبووین یان خاوەنى کارێکى فراوانى 

گەشەکردووى ناو کۆمەلگا نەدەبووین؟ 

وەکو ئاماژەم پێکرد هەموو  بکەرێک 
کارێک ئەنجام دەدات )لکل فعل فاعل 
قام بە( بە هیواى ئەوەى پەروەردەکاران بە 

روحێکى نیشتیمانپەروەرى و زیاتر خزمەتکردنى 
کۆمەڵگا و بنیاتنانى تاکێکى پۆزەتیف، 

بابەتەکانى پرۆگرام شرۆڤە بکەن. چونکە 
مامۆستایانى پەروەردەیی هەمیشە چران و 

دەوەرووبەر رووناک دەکەنەوە.
لەکۆتایی دەڵێم ئاخۆ دەبێت هەریەک لە ئێمە 
محل مان لە اعرابی ژیان چى بێت، )فاعل( 

یان )مفعول بە( ؟

ئەنجام بدەین و نابێت کەسانێکی بێکار بین، 
بەڵکو دەبێت هەمیشە کارەکانمان بمانناسێنن 

بە خەلکانى دیکە، چونکە هەمیشە بۆ 
ئەنجامدانى کارێک دەبێت بکەرێک هەبێت 
کە ئەوەش هەر لە زمانى عەرەبیدا فێردەبووین 

و فێردەکراین دوور لە فێربوونى پەروردەیی 
کە پێى دەگوترا )فاعل(، لێرە راستیەک شى 
دەکەمەوە کە هەمیشە لە کاتى اعراب کردنى 

)فاعل( ئاماژەى پێدەکرا، ئەویش؛ )فاعل 
مرفوع وعالمە رفعه الضمە الضاهرە على 

اخره(. بەڕاستى زۆر سەرەنج ڕاکێشە و جێگای 
تێڕامانێکی پەروەردەییە بۆ گشت الیەکمان. 

ئەگەر بپرسن بۆ؟ چونکە لێرەدا بنەماى کارى 
ئەرێنى و کارى باش لەناو کۆمەڵگا ئاماژەى 
پێکراوە. دووبارە ئەگەر بپرسن چۆن؟ دیسانەوە 

دەڵێم ئەى ئەوە نییە لەکاتى )اعراب( وتمان 
بکەر هەمیشە )مرفوع( واتا بەرز، ئەى نەمان 

گوت )وعالمە رفعه( واتا نیشانەى بەرزیەکەى 
)الضمە الضاهرە(. واتا هەمیشە کارى باش 

مرۆڤەكەی سەربەرز دەکات چونکە بکەرێکى 
ئەرینى لەناو کۆمەلگا هەمیشە شت کۆ 
دەکاتەوە کە ئەمەش واتا الضمە کەواتە 

لەخۆگرتنى شتە باشەکان. 

 ئەگەر من ئەمجارە پرسیار بکەم ئایا کام 
لە مامۆستاکانمان بەم شێوەیە عەرەبی 

فێرکردووین؟ بە جۆرێک لەگەڵ زمانەکە 
ژیانیش فێرببین و فێرمان بکەن کە هەمیشە 

بکەرەکان یاخود باشتر بڵیم بکەرە ئەرێنییەکان 
سەریان بەرزە لەناو کۆمەلگادا، بە دڵناییەوە 

وەاڵمەکەى الی ئێوەیە. هەر چەندە زۆرى ماوە 
بەاڵم وەکو کورد گوتەنى )مشتێک نمونەی 

خەرمانێکە(. 

لەوانەیە رێژەیەکى زۆر کەم لە ناو کۆمەڵگا 
درکی بەو جۆرە شتە کردبێت. بەداخەوە کە 
زۆر زۆریش پێویستن، لەسەرەتای خویندنى 

)قواعد اللغە العربیە( کە رێزمانى عەرەبیە، 
واتە دانانى بناغەى قسەکردن و نووسین 
و تێگەیشتن لەم زمانە دەردەخات چەند 

چەمکێک دێتە بەر گویچکەمان )اعراب، 
فعل،فاعل، مفعول بە(. بۆیە اعرابم لە سەرەتا 
نووسی تاکو لەوێوە دەست پێبکەم بە بوونى ئەو 
هەڵە کوشندانەى لەناو پەروەردەدا بوونى هەیە. 

بە درێژایی تەمەن زۆر جار گوێمان لێدەبوو 
مامۆستا لە کاتی اعراب کردنى رستەیەک 

دەیگوت )ال محل لە من االعراب(. واتە 
هیچ شوێنى نیە لەناو شیکردنەوەدا، جا لێرەدا 
دەبوایە مامۆستایانى بەرێز و قەدرگرانمان کە 

هەمیشە ماموستایان رۆڵیان لە بیرناکرێت، 
بەاڵم کە قسە دەکەم بێگومان بۆ باشتربوونە 

نەوەک شتى دیکە کە ئەمەش ئەرکێکى 
نیشتیمانى و نەتەوەییە. بەهەرحاڵ دەبوایە 

هەر ئەوکات قوتابیان را بێنین کە نەبوونى 
شوێن لەناو اعراب نمونەى نەبوونى رۆڵ و 

کاریگەرى مرۆڤەکانە لە ناو کایەکانى ژیان 
کە هەرکاتێک مرۆڤ رۆڵى نەبوو ئەوا وەکو 

ئەم ووشەیە بێ نرخ دەبێت و کەس حیسابی 
بۆ ناکات. ئا ئەوکات دەبووە هۆى چاندنى 

روحیەتى رۆڵ پەیداکردن لەناو ژیان کە هەر 
لە زمانى عەرەبیدا چەند چەمکێک ئەمەشی 

بۆ روونکردینەوە. 

بۆنموونە؛ )فعل( کە بە واتاى کار دێت، 
دەبوایە مامۆستاکانمان ئەو کات پێمان بلێن 

لەهەمان کاتدا لە رۆژگاریش بە قوتابییەکان 
رابگەیەنن کە دەبێت لەناو ژیان هەمیشە کار 

سەرەتا لەوانەیە خوێنەرى بەرێز ناونیشانى 
نووسینەکانی منیان لەال کەمێک سەیر 

بێت، بەاڵم بە حوکمى پسپۆریم و ئەزموون 
و کارکردنم لەناو پەروەردەدا گەیشتومەتە 

کۆمەلێک ئەنجامى پەروەردەیی بەشێویەک 
کە دەزانم، چى دەنووسم؟ بۆ دەینوسم؟ و 
بۆکێى دەنووسم؟ کە ئەم ٣ پرسیارە زۆر 

گرنگن لە هەموو ژیان.

مەبەستم لەم زنجیرە نووسینە پەروەردەییە 
روونکردنەوەى ئەو ڕاستیانەیە کە زۆرێک لە 
پەروردەکاران و تەنانەت قوتابیانیش یان لێى 
تێنەگەیشتون، یان بە هەڵە وەریانگرتووە، بە 

داواى لێبوردنەوە لە گشت الیەک.

ناونیشانى ئەمجارە عەرەبیانە-یە. مەبەست 
لە عەرەبیانە ئەوەیە کە ئێمەى دانیشتووانی 
هەرێمى کوردستان بە گشت نەتەوە و ئاینى 

جیاوازەوە هەر لە پۆلى ٤ى بنەڕەتییەوە زمانى 
عەرەبی دەخوێنین و لە تاقیکردنەوەکانى 
مانگانە و کۆتایی سال لێى دەردەچین، 

بەاڵم ئەو بنەما و باس و بابەتانەى لە زمانی 
عەرەبی دانراوە تەنانەت ١٠% ی لە ژیانمان 
پیادەى ناکەین. من لێرەدا چەند راستییەک 

دەخەمەڕوو ئەویش خستنەڕووى چەند 
چەمکێکى زمانى عەربیە کەوا پێویست 
بوو مامۆستایانی پەروەردەکار بەم دیدەوە 

فێرى قوتابیانى بکەن کە من ١٠٠% دڵنیام 

عەرەبیانە
) اعراب،فعل،فاعل،مفعول بە(

ئەو كەشتییەی كەوا ١٣ کەشتی دیکەی هەڵگرتووه
هۆکاری هەڵگرتنی ئەو قەبارە زەبەالحانە بۆ دوو هۆکار دەگەڕێتەوە، 
یەکەمیان درێژییەکەی و دووەمیشیان ئەوەیە کە لەتوانایدایە تا نیوەی 

بڵندییەکەی نقوبمبێت.

 پالتفۆرمی دۆزینەوەی نەوت و کەشتییەکان بەمەلەپێکردن دەهێننە 
ریزی کەشتییەکە. بەر لە هەڵگرتنی کەشتییەکان، بلو مارلین 

کۆگاکانی ئاوی بەشی ژێرەوە بە ئاو پڕ دەکات. لەهەمان کاتدا 
کەشتییەکە بە شێوەیەکی بەرچاو نقومی ئاو دەبێت بە شێوەیەک، ١٣ 

مەتر لە بڵندی کەشتییەکە ژێرئاو دەکەوێت. 

دوای نقومبوونی کەشتییە زەبەالحەکە، دەتوانرێت کەشتیەکی 
گەورەی وەکو  USS Cole بهێنرێتە سەر کەشتی بلو مارلین و 

دوای بەتاڵکردنەوەی ئاوەکە، دووبارە دێتەوە سەر حاڵەتی خۆی. 

کەشتی دەریایی USS Cole کە بەهۆی هێرشەکانی ئەلقاعیدە 
لە یەمەن رووبەڕووی زیانێکی سەخت بووەوە یەكێكه لەو بارانەی كه

تاکو ئێستا لەالیەن بلو مارلینەوە گواستراوەتەوە، هەروەها پالتفۆرمی 
نەوتی Thunder Horse کە کێشەکەی ٦٠ هەزار تەنە، به 

هەمان كەشتی له شوێنێكەوه بۆ شوێنێكی دیكه گواستراوەتەوه.
 

جێگای باسه كه کەشتی بلو مارلین توانی پالتفۆرمە زەبەالحەکە بە 
دووری ١٦ هەزار میل واتە لە کۆریاوە تاوەکو کەنداوی مەکسیک 

بگوازێتەوە. پالتفۆرمەکە گەورەترینی جیهانە لەڕووی دۆزینەوەی 
نەوت لە دەریاکان و بەهاکەشی ١ ملیار دۆالرە. 

  کەشتی “بلو مارلین” کە درووستکراوی کۆمپانیای دەریاوانی     
     هۆڵەندی دۆچوایس-ە، کەشتیەکی زۆر جیاوازە لەو کەشتیە  

         بارهەڵگرانەی کە تا ئێستا بینیووتانە . 

          هاوکات درێژی کەشتی بلو مارلین ٢٢٤ مەترە و بەقەد      
          دوو یاریگای تۆپی پێی یە و تایبەتمەندە بە گواستنەوەی 
          کەشتییە جەنگییەکان و ناوەندە نەوتییەکان و تانکەری         

          زەبەالح. 

ئامادەكردنی: عەلی سالم



٦ئاژانسی میدیایی توركمان دووشەممە ٢٩ی تشرینی یەکەم ٢٠١٨

هەواڵ: محەمەد ئەمین
فۆتۆ: عەلی سالم

هەندێک لە دەرچووانی زانکۆکانی تورکیا بێ ئاگان لە 
یەکێتییەکەتان. تا ئێستا چەند ئەندامتان کۆکردووەتەوە ئایا 

سیستەمی فۆرم پرکردنەوەی ئەندامەکانتان هەیە؟
دوایین جار ٢٥٠ بۆ٣٠٠ کەسی دەرچووی تورکیا-مان کۆکردەوە. 
کاتێک دەڵێین دەرچووانی تورکیا، مەبەستمان تەنها تورکمان نییە، 

بەڵکو هەموو ئەو قوتابییە دەرچووانەیە کە خوێندنیان لە تورکیا 
تەواوکردووە. مەبەستمان تەنها ئەوانیش نییە کە لەرێگەی بێ 

بەرامبەرەوە)منحة( لە تورکیا خوێندوویانە. زۆر کەس هەیە کە بە 
توانای خۆی لە توکیا خوێندوویەتی بەاڵم سەردانمان دەکات و دەبێتە 
ئەندام لە یەکێتییەکەمان. لە دوایین ئاماردا گەیشتین بە ٣٠٠ ئەندام. 

بەبۆچوونی من ئەمە ژمارەیەکی کەم نییە. 

لە یەکەم رۆژی کردنەوەی یەکێتییەکەتانەوە تا ئەمڕۆ چ 
چااڵکییەکتان ئەنجام داوە چااڵکییەکانی داهاتووتان چی 

دەبێت؟ 
لەو رۆژەوە کە یەکێتییەکەمان دامەزراندووە، تا ئەمڕۆ کاری 

رێنیشاندەریمان ئەنجام داوە و بەردەوامین لەسەری. بەردەوام رێنیشاندەر 
بووین بۆ ئەوانەی کە نیازی خوێندنیان هەبووە لە تورکیا بە تایبەتی 
ئەوانەی تورکمانن. خودی سەرۆکی کۆمەڵەکەمانیش هەر ئەو کارە 

دەکات. بێگومان کاری دیکەشمان هەیە. لەگەڵ چەند زانکۆش 
گفتوگۆ دەکەین. هەوڵی ئەوەیان لەگەڵ دەدەین لە بری ئەوەی دەرفەتی 
خوێندنی بێ بەرامبەر بدەن، چەند کورسییەکی خوێندنیان لێ وەربگرین. 

واتە قوتابییەکە بە پارەی خۆی دەخوێنێت بەاڵم لە رێگەی ئێمەوە 
وەردەگیرێت.

جگە لەمەش هەر چەندە ئامانجی یەکێتییەکەمان خزمەتکردنە، لە 
دوو هەڵبژاردنی کۆتایی کاندیدی سەربەخۆمان هەبووە. بەمجۆرەش بە 

شێوەیەکی جددی بەشداریمان لە چااڵکییەکانی هەڵبژاردن کردووە. بەدەر 
لەمانەش تا ئێستا چااڵکییەکانمان بەردەوامن.

لە کۆتاییدا دەمەوێ ئەوە بڵێم، ئێمە رێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنین. 
خەڵک لە سەرەتادا بە دوودڵییەوە نزیک دەبێتەوە، بەاڵم ئێمە دەڵێین، 

“مەترسن ئێمە بە تەواوی مەدەنی و بێ الیەنین”. هەموو ئەو کەسانە 
بانگهێشتی یەکێتییەکەمان دەکەم کە لە تورکیا خوێندنیان تەواو 

کردووە.  ئەوە کاری خزمەت کردنە و کارێک نییە کە تەنها بە ٤ بۆ 
٥ کەس ئەنجام بدرێت. هیوادارین هەموو دەرچووانی تورکیا بێنە پێش و 
لەگەڵ ئێمە خزمەت بکەن. ئێمەش هەوڵی خزمەت کردنی کۆمەڵگا بە 

گشتی و گەلی تورکمان بە تایبەتی دەدەین.

باس دەکرد. لەگەڵ دکتۆر حازم، دکتۆر سۆران، دکتۆر عەبدولوەهاب 
و کۆمەڵێک هاوڕێی دیکە گەیشتین بەو دەرەنجامە کە پێویستە 
یەکێتییەک هەبێت کارەکان بە شێوەیەکی رێکخراو بەڕێوەببات.

ئامانجی قۆناغی یەکەممان، ئەنجامدانی کاری رێنیشاندەرییە بۆ 
ئەوانەی کە نیازیان هەیە لە دەرەوە بخوێنن یاخود لە دەرەوە هاتوون. واتا 
رێنیشاندان بەو کەسانەی کە بەنیازن بڕۆن. وابزانم پارساڵ ئەو کارەمان 

بە زیادەوە ئەنجام دا. بە تایبەتی لەو پشتگیرییانەی کە بۆ یەتەبە 
)سەرۆکایەتی تورکانی دەرەوە و کۆمەڵگا ناسیاوەکان(ی واڵتی تورکیا 

پێشکەشمان کرد، زۆر بەهەند وەرگیران و گرنگیان پێدرا.
خەڵک سەردانمان دەکەن و پرسیار لەبارەی شێوازی خوێندن و ژیان 
بەڕێکردن لە تورکیا و کۆمەڵێک پرسی لەو جۆرە دەکەن. بەهەمان 

شێوە ئەوانەی کە دەگەڕێنەوە، هەندێک جار رووبەڕووی کێشە دەبنەوە 
بەتایبەتی لە کاتی هاوسەنگ کردنی بروانامە )تعدیل شهادة(، بەهۆی 

ئەوەی کەوا ئێمە دەرچووی تورکیاین، راوێژ لەگەڵ ئێمە دەکەن. 
ئامانجی یەکێتییەکەمان تەنها خزمەت کردنە و هیچی دیکە.

گوێبیستی ئەوەبووین کەوا پشتگیرییەکی زۆرتان کردووە 
بۆ ئەو قوتابییانەی دەیانەوێت لە تورکیا بخوێنن و سەردانی 

)سەرۆکایەتی تورکانی دەرەوە و کۆمەڵگا ناسیاوەکان(
یان کردووە، ئایا پشتگیرییەکانتان کاریگەری هەبوو بەسەر 

وەرگیرانی قوتابیان؟

تەنها ئەم ساڵ ٥ بۆ ٦ قوتابی بە پشتگیری ئێمە وەرگیراوە. وەک 
ئێوەش ئاگادارن رێژەی وەرگرتنی قوتابی کەمی کردووە. پێشان تەنها 

تورکمان مافی ناردنی ٥٠ قوتابی هەبوو، بەاڵم ئێستا بارودۆخەکە 
گۆڕا. ئەوە بڕیاری یەتەبە )سەرۆکایەتی تورکانی دەرەوە و کۆمەڵگا 
ناسیاوەکان(یە پێویستە رێزی لێبگیرێت. ئێستا ئەوان بە گشتی لەسەر 
ئاستی عێراق کار دەکەن. ئەگەر بپرسین هۆکارەکەی چییە، دەتوانین 

بڵێین رەنگە ئەوان بە شێوەیەکی فراوانتر لە ئێمە بیر دەکەنەوە. بەاڵم ئەو 
قوتابییانەی کە ئێمە پشتگیریمان پێدابوون لەالیەن یەتەبە-وە وەرگیران. 

بێگومان ئەمەش بە مەرجێک بوو، ئەگەر مەرجەکانی خوێندن لە 
خوێندکارەکە هەبووبێ وەرگیراوە. هەندێک جار پشتگیری بەهێزیشمان 

پێشکەش کردووە بەاڵم خوێندکارەکە مەرجەکانی تێدا نەبووە بەم هۆیەوە 
وەرنەگیراوە. بەاڵم ئەگەر قوتابییەکە مەرجەکانی تێدابێت ئەوکات بە 

رێگایەکی ئاسانتر وەردەگیرێت.

گۆران سەاڵحەددین شوکر، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی یەکێتی 
دەرچووانی تورکیا وتی، “کۆمەڵەی دەرچووانی تورکیا، ئەرکی 

رێنیشاندەر دەبینێت”.
ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کەوا ئەو قوتابیانەی لە تورکیا خوێندنیان 

تەواو دەکەن کاتێک دەگەرێنەوە واڵت، رووبەڕووی چەند کێشەیەک 
دەبنەوە لە بابەتی هاوسەنگکردنی بڕوانامە.

هاوکات گۆران سەالحەدین شوکر، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی 
یەکێتی دەرچووانی تورکیا لەبارەی ئامانجی دامەزراندن و چااڵکی و 

پێشکەش کردنی داواکاری خوێند، بۆ تەبا دوا.

ئامانجی دامەزراندنی یەکێتی دەرچووانی تورکیا چییە؟

ئاشکرایە کەوا ئێمەی تورکمانی هەولێر و عێراق ماوەی ٢٠ بۆ ٢٥ 
ساڵە قوتابی دەنێرینە تورکیا. زیاتر لەسەدا ٥٠ی بڕوانامە بەدەست 
دەهێنن و دەگەڕێنەوە. رەنگە هەندێک جار سەرکەوتوو نەبووبن و 

هەندێک لە قوتابییان تەواویان نەکردبێت و کارێکی دیکەیان کردبێت. 
بەاڵم لە نیوەی زیاتری ئەو قوتابییانەی دەچن، بڕوانامە بەدەست دەهێنن 

و دەگەڕینەوە.کاتێک دەرچووانمان دەگەڕێنەوە، رووبەڕووی زیاتر لە 
کێشەیەک دەبنەوە. بۆ نموونە کاتێک لە سااڵنی ٢٠٠٠ گەڕاینەوە، 

هەرچەندە هەوڵی دامەزرانمان دا بەاڵم لەبەر هۆکارە سیاسییەکان هەموو 
کەس خۆی لە ئێمە بە دوور گرت. بە ناچاری لە دەرەوەی هەولێر 

دامەزراین. وێڕای نەبوونی ئەو یەکێتییە کە ئێستا هەمانە، لە زانکۆی 
کۆیە زیاد لە ٣٠ دەرچوومان دامەزراند. ئەوە ژمارەیەکی کەم نییە بە 

تایبەت لە زانکۆ.
ئەوانەی لەو سەردەمەدا دەگەڕانەوە، لە هەولێر و کۆیە و هەتا لە رەواندوز 

دادەمەزران هەندێکیشیان شوێنیان دەست نەدەکەوت. هاوکات دوای 
دامەزران، لەناو کۆمەڵگەی 

تورکمان و کۆمەڵگەی 
نەتەوەکانی دیکە 

بووین بە خاوەنی 
تۆڕێکی 

پەیوەندی 
فراوان. جار 

جار ئەو 
کێشانەمان 

لە نێوان 
هەواڵ: عەلی عەنتەر خۆمان 

فۆتۆ: عەلی سالم

فاتیح یڵدز: هەڵوەشانی سەردانەكەی چاوشئۆغلو پەیوەست بوو بە رۆژەڤی توركیا

“یەکێتی دەرچووانی تورکیا ئەرکی رێنیشاندەر دەبینێت”

دوای دیدارەکانی لە شاری مووسڵ، فاتیح یڵدز، باڵیۆزی تورکیا لە 
عێراق سەردانی شاری هەولێر)ئەربیل(ی کرد. 

هاوکات یڵدز لەمیانی سەردانەکەیدا بۆ هەولێر)ئەربیل(، دیدارێکی 
لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانی عێراق 

ئەنجامدا. 

باڵیۆزی تورکیا لە عێراق رایگەیاند کەوا باشترین بواری هەماهەنگی 
نێوان تورکیا و عێراق لە بابەتی ئاو بووە و وتیشی، “تورکیا ساڵی 

رابردوو لە بەنداوی ئیلی سو هەنگاوێکی تێگەیشتووانەی لە بەرامبەر 
عێراق گرتووەتەبەر. باوەڕم وایە کە ئەم هەنگاوەی تورکیا لە بەرامبەر 

درکی پێکراوە و ئەنجامی ئەرێنی لێکەوتووەتەوە”. 

لەالیەکی دیکەوە یڵدز رایگەیاند، لە ئێستادا بەدوای شوێنێک 
دەگەڕێن لە مووسڵ بۆ کردنەوەی کونسوڵخانەی واڵتەکەیان 

لەو شارە و وتیشی، “ئامانجمان ئەوەیە کە بەر لە کۆتاییهاتنی 
ئەم ساڵە، لە گۆڕەپانەکەدا هەنگاوی ئیجابی بنرێت و هەردوو 

کونسوڵگەرییەکەمان بکرێتەوە”. 

لەبارەی هەڵوەشاندنەوەی سەردانەکەی مەولود چاوشئۆغلو، وەزیری 
دەرەوەی تورکیا بۆ هەولێر)ئەربیل(، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق 

رایگەیاند کەوا ئەم بابەتە پەیوەستە بە رۆژەڤی تورکیا. 

لەمیانی سەردانەکەیدا بۆ شاری هەولێر)ئەربیل( فاتیح یڵدز 
بەشداری کرد لە پانێلی پەیمانگایەکی لێکۆڵینەوە و دواتر وەاڵمی 

پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە:

بابەتی ئاو لەنێوان تورکیا و عێراق لە چ رەهەندێک 
دایە؟

ساڵێک و نیوە باشترین هەماهەنگیمان لە بواری ئاودا درووستکردووە. 
وەزیری ئاوی عێراق لە ساڵێکدا ٥ جار سەردانی تورکیای کرد 
و لە ئەنجامی ئەو سەردانانە بەشێوەیەکی ئیجابی لەگەڵ تیمە 

هاوبەشەکاندا کار دەکەین. کارەکانمان بریتییە لە؛ رێگاکانی ئاو لە 
عێراق، پێوانەکردنی ئاو و پێدانی زانیاری لەبارەی پیادەکردنی ئاو 

بەشێوەیەکی باشتر. 

“تورکیا لەبارەی بەنداوی ئیلی سوەوە 
هەڵسوکەوتێکی تێگەیشتووانەی بۆ بەرامبەرەکەی 

گرتووەتەبەر”
ساڵی رابردوو رووداوی گرتنەوەی ئاو لە بەنداوی ئیلی سو روویدا 

و دواتر رێکارەکەمان دواخست. ئاشکرایە کەوا ئەم ساڵە لە 
عێراقدا رووبەڕووی وشکەساڵییەکی زۆر بووینەوە. بەهۆی مەرجە 
وەرزییەکانی عێراق، دەستمان بە پرۆژەی ئیلی سو نەکردووە. بۆیە 

تورکیا لەماوەی ساڵێکدا هەڵسوکەوتێکی تێگەیشتووانەی بۆ 
بەرامبەرەکەی گرتووەتەبەر. بڕوام وایە کە ئەم هەڵسووکەوتە لەالیەنی 

 بەرامبەرەوە درکی پێکراوە و ئەنجامی ئەرێنی لێدەکەوێتەوە. 

“لە مووسڵ بەدوای شوێن دەگەڕێین، بژاردە 
سەرەتاییەکانمان دیاریکردووە”

کەی کونسوڵگەرییەکانی بەسڕە و مووسڵ 
دەکرێنەوە؟ بەروارێکی دیاریکراو هەیە؟

کردنەوەی کونسوڵگەری مووسڵ و بەسڕە لەنێو پالنی ١٠٠ رۆژی 
حکوومەتەکەماندا بوو. بەر لە هاتنمان بۆ هەولێر)ئەربیل(، سەردانی 

مووسڵ و تەلەعفەر-مان کرد. لە مووسڵ بەدوای شوێنێکی 
گونجاو دەگەڕێین. بژاردە سەرەتاییەکانمان دیاریکردووە. دوای 

چەند کارێکی تەکنیکی، دەست دەکەین بە چااڵکی کردنەوەی 
کونسوڵگەرییەکەمان لەو شارەدا. 

“ئامانجمان ئەوەیە کە بەر لە کۆتاییهاتنی ساڵ، 
هەردوو کونسوڵگەرییەکە بکەینەوە”

ئاشکرایە کەوا لە بەسرە بینامان هەیە بۆ کردنەوەی کونسوڵگەریی، 
بەاڵم رووداوەکانی مانگی تەمموزی رابردوو بووە هۆی دواخرانمان. 

لەئێستادا لە دۆخێکی باشداین بەاڵم بەهۆی نەبوونی سەردان، 

پێویستە بیناکە دووبارە نۆژەن بکرێتەوە. ئامانجمان ئەوەیە کە بەر لە 
کۆتایی هاتنی ساڵ، هەردوو کونسوڵگەرییەکە بکەینەوە و پێشهاتی 

ئیجابی لە گۆڕەپانەکەدا رووبدات. 

هۆکاری هەڵوەشانەوەی سەردانی مەولود 
چاوشئۆغلو، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە دوا 

کاتەکاندا بۆ هەولێر)ئەربیل( چی بوو؟

ئەم بابەتە هیچ پەیوەندییەکی بە رۆژەڤی عێراقەوە نییە. گەر وابووبا، 
روونکردنەوە لەبارەی سەردانی وەزیری دەرەوەمان بۆ ئێرە باڵونەدەکراوە. 

هەڵوەشاندەوەی سەردانەکە پەیوەندی بە رۆژەڤی تورکیاوە هەبوو. 

“چاوشئۆغلو بەهۆی بابەتێکی پەیوەست بە 
رۆژەڤی تورکیا سەردانەکەی بۆ هەولێر)ئەربیل( 

هەڵوەشاندنەوە”
گەر ئاورێک له بەرواری ١٢ی تشرین یەکەم بدەینەوه، بۆمان 

دەردەکەوێت کەوا بۆچی سەردانەکە هەڵوەشاوەتەوە. مەولود چاوشئۆغلو 
بەهۆی بابەتێکی پەیوەست بە رۆژەڤی تورکیا سەردانەکەی 

هەڵوەشاندەوە. سەردانەکان پێویستییەکە و لە رۆژانی داهاتوودا 
سەردانەکان بەجێدەگەیەنین.
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ئامادەكردنی: بڕوا عومەر

من خەونێکم هەیە 

ساڵی ١٩٦٣ لە رێپێوانێکی بێوێنەدا نزیکەی ٢٥٠ 
هەزار کەس کە لەنێوانیاندا ٦٠ هەزار سپی پێست 
هەبوون، رژانە سەر شەقامەکان و بەرەو پەیکەری 

لینکۆڵن بەڕێکەوتن. ئەوە گەورەترین رێپێوان بوو لە 
پێناو مافە مەدەنیەکاندا. کینگ لەوێ وتارێکی 

مەزنی پێشکەش کرد بەناوی )من خەونێکم هەیە(. 
لەو وتارەدا مارتن وتی )من خەون بەوەوه دەبینم 

رۆژێک بێت هەر چوار منداڵەکەم له ناو گەلێکدا 
بژین کەس له به رەنگی پێستی تەماشا نەکرێ، 
بەڵکو بەو ئەخالقەی که هەیەتی بریارى له سەر 
بدرێت(. مارتن خۆپیشاندەرانى وا وەسف کرد بۆ 

وەرگرتنەوەى ئەو قەرزانەى الى ئەمریکا کۆبوونەتەوه و 
ئەویش نه یداوەتەوه. له شوێن ئەوەى به ئەو وەعدانەى 

که داویەتی جێبەجێ بکات، ئەمریکا چەکێکی 
بێ بەهای پێداون له سەرى نوسراوه بەهاکە بەشی 

خەرجییەکەی ناکات. 

دڵەڕاوکێ دەستى پێکرد، زه نگەکانى ئازادى هێشتا 
ئامادەنەبوون لێبدەن، هەژده رۆژ تێپەڕی، له ناکاو 
مارتن لوتەر کینگ و ملیۆنەها ئەمریکی توشی 

شۆک هاتن کاتێک بیستییان له کەنیسەی 
مەعمەدانی لەو کاتەى که قوتابیه رەش پێستەکان 
لەوى بوون، ته قینەوەیەک روویداوه و کارەساتێکى 

خوێناوی لێکەوتووەتەوه. مارتن بەپەله خۆى گەیانده 
شارى برمنگهام و نەیهێشت رووداوەکه تەشەنه بکات 

و تۆڵەسەندنەوه دەستپێبکات. 

خەاڵتی نۆبڵ

له هەمان ساڵدا گوڤاری تایم نازناوى “پیاوی 
ساڵ”ی بە مارتن بەخشی کە یەکەمین جاربوو لە 

مێژووی ئەمریکا ئەو نازناوە بە رەش پێستێک بدرێت. 
دواتر لەساڵی ١٩٦٤ بەهۆى هەوڵەکانی بۆ خەباتى 
ناتوندوتیژى، خەاڵتى نوبڵ-ى ئاشتى پی بەخشرا . 

ئەو منداڵترین کەس بوو خەاڵتەی وەرگرتبێت. خەباتى 
ئەم جارەی مارتن لوتەر کینگ بە ناوی نەهێشتنى 
هەژاری و بێکارى بوو له ناو رەش پێستەکاندا. بۆیه 
داواى دابەشکردنێکى دادپەروەرانەى داهاتى واڵتەکەى 
دەکرد. لەبەر تێکۆشانه بێوەچانەکانی مارتن، پێنچ 
جار دکتۆراى فەخرى لەالیەن زانکۆکانی ئەمریکاوه 

پێبەخشراوه، ئەو تەنها سیمبوڵی بەرگریکارى 
ئەمریکیه رەش پێستەکان نییه، به ڵکو ئەمڕۆ 

وەک سیمبوڵێکى جیهانى بۆ بەدەستهێنانى ئازادى 
و یەکسانی و خەباتى ناتوندوتیژى دەناسرێت. 
ئەمریکیەکانیش بۆ ئەو رۆله گەورەیەی که 

بینیویەتی، پەیکەرێکیان له نزیک بەیکەرەکەی 
لینکۆڵن و لەو شوێنەى که تێیدا وتارەکانی 

دەخوێندەوه، بۆی درووست کردووه. 

تیرۆرکردنی

لە ٤ی  نیسانی ساڵی ١٩٦٨دا خەونەکانی مارتن 
لوتەر کینگ لەالیەن رەگەزپەرستێکی  سپی پێست 

به ناوی “جەیمس ئیریل رای” تیرۆرکرا. بەر لە 
تیرۆرکرانی، خۆی بۆ رێکخستنى رێپێوانێکى گەوره 

بۆ پشتیوانى مانگرتنی کەناسەکانى ١٠٠ شارى 
ئه مریکا ئاماده دەکرد. بکوژەکە ٩٩ سال سزای 
زیندانیکردنی بەسەردا سەپێندرا. لێکوڵینەوەکان 
باسیان لەوه دەکرد که کەسانى دیکه له پشتی 

بکوژەکەوەن و ئەو پیاوه تەنها کەرەستەیەک بووه 
به دەستى خەڵکانى دیکەوه. زۆر کەس پێیوایه ئەو 
رۆژەی باراک ئۆباما وەک یەکەمین رەش پێست 

بە سەرۆکی ئەمریکا هه ڵبژێردرا، خەونەکەى مارتن 
لوتەر کینگ هاته دی. ئەگەر ئەمڕۆ مارتن لوتەر 
کینگ له ژیاندا بووبایه و به چاوى خۆى بینیبایه 
چۆن رەش پێستیکی وەک باراک ئۆباما بوو بە 

سەرۆکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، بێگومان 
خۆشی دایدەگرت چونکە بەڕاستى خەونەکەی 

هاتووەتە دی و رەگەزپەرستى لەو والتەدا بۆ 
هەتاهەتایە کۆتایی پێهات.

٢٧ساڵیدا مارتن خەالتی)سینگارن(ی پێ بەخشرا. 
خەاڵتەکە سااڵنە دەدرا بەو کەسانەی کە دژی 
رەگەزپەرستی تێدەکۆشن. دوابه دواى وەرگرتنى 

خەاڵتەکه له بەردەم پەیکەرى “ئەبرەهام لینکۆڵن« 
بەدەنگێکی زۆر بەرز هاوارى کرد “مافەکانمان پێ 

بدەن”.
کاتێک که نەدی بوو به سەرۆککۆمارى ئەمریکا، 

مارتن لوتەر کینگ هەوڵەکانی خۆی چڕکردەوه 
بۆ ئەوەى حکومەتى فیدراڵی رابکێشێته ناو بابەتی 

چەوسانەوەى رەش پێستەکان و پەیڕەوکردنی 
سیاسەتی رەگەزپەرستی دژیان، ئەو حکوومەتى 
بەوه تاوانبار دەکرد که وا دەستەوەستان وەستاوه 

بەرامبەر چارەسەرکردنى کێشه گەورەکان؛ بەاڵم 
کەنەدى توانى خۆى دووربگرێت و نەخلیسکێته 

ناو داوەکەى مارتن-ەوه. کاتێک كینگ بێئومێد 
بوو لەوەی حکوومەت ناتوانێت کێشەکان چارەسەر 
بکات، ساڵى ١٩٦٣ زنجیرەیەک خۆپیشاندانی له 

شارى برمنگهام رێکخست و هانى هەستى هاوبەشى 
کۆمەاڵیەتی دەدا بەاڵم حکومەت دژى ئەم کارانەى 
وەستا و پێکدادان له نێوان رەش پێستەکان و پۆلیسه 
سپی پێستەکان روویدا، هەر 

لەو کاتەدا هەموو جۆره 
خۆپیشاندان و مانگـرتن و 

بایکۆتکردنێک قەدەغەکرا، 
لەو کاتەدا بۆ یەکەم جار 

مارتن تەحەدای حکوومەتى 
کرد و یاسا شکێنى دەست 
پێکرد و لەگەڵ نزیکەى 

هەزار کەس له هاورێکانیدا 
خۆپیشاندانێکیان رێکخست 

و هاواریان کرد “کاتى 
ئازادى بیرمنهام هاتووه”. 

مارتن گیرا و خرایه زیندانى 
تاکەکەسییەوه،  لەوێوه 

کینگ وتارێکی نووسی 
و دواتر بوو به سه رچاوەى 
کرنەوەی بزوتنەوەی مافه 
مەدەنیەکان. لەوێ مارتن 

لۆتەر کینگ فەلسەفەکەى 
خۆى که پشت به خەباتى 

ناتوندوتیژى دەبەستێت، دیارى کرد.
دوای ئەوەی دیسان بۆ جارێکی دیکە بە کەفالەت 
ئازادکرا و درێژەی بە رێبەرایەتی بزوتنەوەکەی دا. 
دواتر بیرۆکەیەکی ال درووستبوو کە کورتیەکەی 

ئەو پرسیارە بوو: )تۆ چی لە مندااڵن دەکەی؟ 
چونکە کەم کەس هەیە بەرپرسیارەتی کوشتنی 

منداالن بگریتە ئەستۆ( زۆر بەخێرایی و بێ 
دوودڵى له رێپێوانەکاندا مندااڵنی خسته پێشەوه، 

لەبەرامبەردا پۆلیس بی هیچ دوودڵیەک به دار و 
کوتەک و سەگى پۆلیسی کەوته گیانى مندااڵن 
و زۆر به خێرایی کامیرا روژنامەنوسان وێنەکانیان 
له سەرتاپاى دنیا باڵوکردەوه و ئەمریکای خستە 

بەر بەرپرسیارێتییەکى گەورە و وێژدانی ملیۆنەها 
خەڵکى ورووژاند. بەم جۆره مارتن توانى ئەو قەیرانەى 
کە دەیویست بۆ حکوومەتى ئەمریکا درووست بکات، 

گەیشتە ئەنجام. دواتر رایگەیاند “گوشارەکانمان 
ناوەستێ و درێژەى دەبێت بەاڵم ئێمه ئامادەی وتووێژ 

و دانوستانین، بەاڵم دانوستانى بەهێزەکان”. 
سپی پێستەکانى شارەکه بەپەلە لێژنەیەکیان بۆ 
دانوستان پێکهێنا، لەدانوستانەکەدا رێککەوتن 
له سەر ئەوەى جیاوازى رەگەزی هەڵوەشێنرێتەوه 
و سیستەمێکی دادپەروەرانه درووست بکرێت و 

گیراوەکانیش ئازادبکرین. بەاڵم هاوکات لەگەڵ ئەو 
دانوستانەدا سپی پێسته توندڕەوەکان دەستیان دایه 

هەڵدانی نارنجۆک بۆ ماڵی سەرکردەى ره ش پێسته 
کان، لەوالشەوە رەش پێستەکانیش له بەرامبەردا 

هێرشیان کرده سەر پۆلیس و به دەیان ئۆتۆمبێلیان 
سووتاند و دوکانى سپی پێستەکانیان گڕتێبەردا. لەو 

کاتەدا جۆن کەنەدی حاڵەتى نائاسایى راگەیاند، 
بەاڵم کەنەدی هەر بەردەوام بوو له کوژاندنەوەی 
ئاگرى رق و کینه له نێوان رەش پێستەکان کە 

دەیانویست بگەن به رۆژێک دادپەروەرى و ئازادى بۆ 
هەمووان بێت.

خوێنڕشتن سەرتاپای ئەمریکا بگرێت، بەاڵم بەهۆى 
مارتن لوتەر کینگ شێوازى خەبات و بەرگریکردن 

رێگەی“ناتوندوتیژی” گرتەبەر و تێکۆشانەکانى 
مەهاتما گاندی له هیندستان بوو بە ئیلهامێک بۆ 
مارتن تاوەکو لەو رێگەیەوە بگاتە دادخوازییەکانی 

هاو نەژادەکەی. 

مارتن وتەیەکی عیساى مەسیحى کردە درووشمى 
خۆی کە دەڵێت، ) دوژمنەکانى خۆت خۆشبوێ 

و داوای رەحمەت بۆ ئەو کەسانە بکە کە نەفرەتت 
لێدەکەن، داوای بەزەییش لەخودا بکە بۆ ئەوانەی 

بەدڕەفتاریت لەگەڵ دەکەن(. 

هەڵمەت و کارەکانى سەرەتایەکی نوێ بوو بۆ ئەو 
ئەمریکییە رەش پێستانەی کە بەڕەگەز ئەفریقی 

بوون. سەرەتای خەباتی رەش پێستەکان بەو بانگەوازە 
دەستى پێکرد کە هیچ رەش پێستێک نابێ  ئەو 
هێاڵنە بەکاربێنن کە یاسای جیاوازی رەگەزی 

پەیڕەو دەکەن. ئەوبایکۆتکردنەی رەش پێستەکان 
ماوەی ساڵێکی خایاند و زیانێکی گەورەی مادی 

بە کۆمپانیاکانی گواستنەوە 
گەیاند، چونکە رەش پێستەکان 

لە سەدا ٧٠ ی موسافیری 
پاسەکانیان پێکدەهێنا.

 
حکوومەتی ئەو کاتە هیچ 

بیانوویەکی بەدەستەوە نەبوو بۆ 
دەستگیرکردنی مارتن، دواتر 

بەبیانوی ئەوەی بە خێرایی ٣٠ 
میل سەیارەکەی لەو شوێنەی 

کە خێراییەکەی ٢٥ میلە 
لێخوریبوو، دەستگیریان کرد 

و لەگەڵ کۆمەڵێک کەسی 
سەرخۆش و دز و پیاوکوژ 

خرایە زیندانەوە. ئەوە یەکەم 
جار بوو کە خرایە زیندان، 
بۆیە کاریگەریەکی زۆری 

بەسەرەوە جێهێشت کە دواتریش 
بە کەفالەت ئازادکرا. دوای 

چوار رۆژ و لە ٣٠ ی کانوونی 
دووەمی ساڵی ١٩٥٦ لەو کاتەی سەرقاڵی وتار 

خویندنەوە بوو، بۆمبێک خرایە ماڵەکەی و زۆری 
نەمابوو ژن و کچەکەی بکوژرێن.

کاتیک گەرایەوە بو ماڵەوە، بینی کۆمەڵێک رەش 
پێست خۆیان چەکدار کردووە بەنیازى تۆڵەسەندنەوەن، 
بەاڵم کاتێک رووی کردە الیەنگرانی و وتی، )ترس 

و تۆقاندن بەالوەنێن و رێگە مەدەن ترس و تۆقێن 
شتێکتان بەسەردا بسەپێنی. ئێمە داوای توندوتیژی 

ناکەین(. 
دواى ئەو رووداوه خۆی و کۆمەڵێک له هاوڕێکانی 
به تۆمەتی به شداریکردن له موئامەرە و بانگەشەی 

بایکۆتکردن دەستگیرکران تا ئەو کاتەى چوار 
ژنی رەش پێست داوایەکیان پێشکەشی دادگا 

کرد بۆ هەڵوەشانەوەی یاساى جیاوازى رەگەزى له 
سواربوونى پاسەکانی مونتگمری. دادگا دواى 

تێهەڵچوونەوه به یاساکەدا بریارى له سەر یاسایی 
نەبوونی ئەو جیاوازیە داو یاساکەی هەڵوەشاندەوه. 
دوای ئەو بریاره، مارتن داواى له الیەنگرانی کرد 

بایکۆتەکه بشکێنن و به سەربەرزیەوه سوارى 
پاسەکان بن. مافى بەشداریکردن له هەڵبژاردنەکان 
دوای ئەو سەرکەوتنە، مارتن لوتەر کینگ دەستى 
بە خەباتکردن کرد لە دژی جیاوازییەکی دیکەی 

ئەمریکیه - ئەفریقیەکان ئەویش رێگەنەدان بوو 
لە بەشداریکردنی هەڵبژاردنەکانى ئەو والتە. 

زۆر بەخێرایی مارتن ئەم شەڕەشى بردەوه و توانی 
پێنچ هەزار رەش پێستی بۆ بەشداریکردنى له 

هەڵبژاردنەکانى له لیستى دەنگدەراندا ناونووس 
بکات. ساڵی ١٩٥٧ به سەرۆکی کۆنگرەى 

مەسیحیەکانى باشوورى ئەمریکا هەڵبژێرا، ئەو 
رێکخراوه پشتیوانى له بزوتنەوەی مافه مەدەنیەکان 
دەکرد و پرەنسیپەکانی ئاینی مه سیحى کردبووه 

نموونه و دروشمى خۆى. هەر لەو ساڵه و له تەمەنی 

هێزى خەونێک توانى چارەنووسى گەلێکى کۆیلە و 
چەوساوە بگۆرى. 

 Martin( قەشه مارتن لۆتەر کینگ جونیۆر
Luther King(، سەرکردەى رەشپێستەکانى 

ئەمریکا ، هەڵسوڕاوى سیاسى، داواکارى سەرسەختى 
دادگەرى کۆمەاڵیەتى و چینى چەوساوە. 

 
لە بەرواری ١٥ی کانوونى دووەمى ساڵى ١٩٢٩ 
لە شارى ئەتڵەنتا-ی ویالیەتى جۆرجیا لەدایک 

بووە. بە رەچەڵەک دەگەڕێتەوە بو ئەو کۆیالنەی 
کە لە سەرەتای دۆزینەوەی ئەمریکاوە لەالیەن 

سپی پێستەکانەوە بە مەبەستی کارکردن و کڕین 
و فرۆشتن لە کیشوەرى ئەفریقاوە هێنراون بۆ 

کیشوەرە تازە دۆزراوەكە. باوکی مارتین یەکێک 
بووە لە خەباتکارانى دژ بە رەگەزپەرستى و مافى 

کەمینەکانى ئەمریکا، دواتر کوڕەکەی بە 
درێژەپێدەری رێگەی باوکی و یەکێک لە رێبەرە 

سەرسەختەکانى بزوتنەوەی یەکسانیخوازی و 
نەهێشتنی رەگەزپەرەستی دادەندرێت. 

مارتن کاتێک منداڵ دەبێت، هەست دەکات 
دەورووبەرەکەی بەچاوێکی جیاواز لێی دەڕوانن. نەک 

هەر ئەو، بەڵکو هەموو ئەوانەی رەنگی پێستیان 
وەک ئەو رەشە. رەچاوی ئەوە دەکات کە بەهۆی 

رەنگەکەیەوە بۆی نیە لەگەڵ منداڵە سپی پێستەکان 
یاری بکات. 

لەگەڵ تێپەڕبوونی تەمەن ئەو پرسیارە الی مارتن 
گەورە دەبێت و بەدوای وەاڵمەکەیدا دەگەڕێت، بەاڵم 
لەوەش گرنگتر ئەوەیە تێدەگات کە ئەو هیچیى لە 
سپی پێستەکان کەمتر نیە و دەتوانێت هەموو ئەو 
کارانە ئەنجام بدات کە سپی پێستێک دەیکات. 
لەسەرووی ئەو کارانەشەوە درێژەدان بە خوێندن و 

پێگەیاندنی خۆیەتی لەرووی هۆشیاریەوە.
  

لوتەر بەسەرکەوتوویی هەموو قوناغەکانى خوێندن 
تەواو دەکات و دواتر لەساڵى ١٩٤٢ لەکولێجی )مور 
هاوس( وەردەگیرێت و لەساڵی ١٩٤٨دا بڕوانامەی لە 

بواری کۆمەڵناسی بەدەستدەهێنێت. 
 

لەو ماوەیەدا وەک یاریدەدەری باوکی لە کەنیسە 
کاری دەکرد، بەاڵم مارتن درێژەی بەخوێندنی دا و 

دوای سێ ساڵ لە خوێندنگەی الهوت-ی پەنسلڤانیا، 
بروانامەی زانستی وەرگرت. 

ساڵی ١٩٥٣ لەگەڵ کچێکی ره ش پێست به ناوى 
“کوریتا سکوت” ژیانی هاوسەرگیری پێکهێنا و 
ساڵى ١٩٥٥ توانى له زانکۆى واشنتون بڕوانامەی 

دکتۆرا له فەلسەفه وەربگرێت.
سەرەتاى قۆناغێکى نوێ یەکێک لەتاڵترین 

شێوازەکانى جیاوازى رەگەزی که رەش پێستەکان 
رووبەڕووى دەبوونەوە، ئەو جیاوازى و بێڕێزییه بوو 
که لەالیەن کۆمپانیای پاسەکانی گواستنەوەى 

شارى مونتگمری پەیڕەو دەکرا. لەکاتى سواربوونی 
هەر رەش پێستێک، دەبوو له دواى دواوه دانیشن و 

کورسییەکانى پێشەوەش بۆ سپی پیستەکان بوو. جگه 
لەوەش هەر کاتێک سپی پێستێک شوێنى دانیشتنى 

نەبوایه، دەبوو رەش پێستێک شوێنەکەی خۆى بۆ 
چۆڵبکات. رەش پێستەکان دەبوو له دەرگای پێشەوه 
پارەى پاسەکەیان بدایه و دواتر هاتبانە خوارەوە و له 
دەرگاى دواوه سواربوونایە. زۆربەی جاران شوفێرى 

پاسەکان ئەوەیان بە دەرفەت دەزانى و جێیاندەهێشتن. 
ئەم حاڵەته به ردەوام بوو تاکو  رۆژی پێنجشەممە 
١ی کانوونى یەکەمی ساڵى ١٩٥٥دا ژنێکی رەش 

پێست ئاماده نەبوو جێگەکەى بۆ پیاوێکى سپی 
پێست چۆڵ بکات. ئەم هەڵوێستەش وای له شوفێرى 

پاسەکه کرد ئاگاداری پۆلیس بکات و بەتۆمەتى 
سەرپێچیکردنی یاسا دەستگیربکەن. ئەوەش بوو به 
سەرەتاى قۆناغێکى نوى له ژیانی رەش پێستەکانى 
ئەمریکا. خەبات له پێناوى ئازادیدا ئەو رووداوه و 
رووداوەکانی پێشتریش رقی پەنگخواردووی رەش 

پێستەکانی ورووژاند و زۆرى نەمابوو توندوتیژیی و 

“من خەونێکم هەیە” مارتن لۆتەر كینگ
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:

ئامادەكردنی: ئەیمەن ئەربیل ئوغلۆ

لە هەندێک واڵتدا قاوە و لە هەندێکی دیکەشدا چا بووەتە یەکێک لە نەریتی گەالن و خاوەنی پێگەیەکی گەورەیە. لەنێو تورکمانەکانی 
عێراقدا چا کەلتوورێکی بەرجەستەکراوە. بەشێوەیەک، جۆری دانانی پیاڵەی چا چەندین مانا و تێگەیشتنی تایبەتی خۆی هەیە. 

کاتێک مێوانێک دێتە ماڵەکەت، لە سەرەتادا ئاو دەگێڕدرێت. 
دواتر راستەوخۆ چا دەخورێتەوە. دوای خواردنەوەی سێتی یەکەمی 
چاکان، لە شێوەی دانانی پیاڵه دەزانیت کەوا کامە میوان چای 

دووەمی دەوێت. یاخود نایەوێت بۆی دووبارەی بکەیتەوە.

نموونەیەکی دیکە؛ هەندێک جار بە هەڵە زیاتر لە کەوچکێک 
لە پیاڵەی چا دادەندرێت. گەر پیاڵەکە لەبەردەم پیاوێک بێت، 

رووداوەکە دەبێتە گەپ و گاڵتە و پێی رادەگەیەنن کەوا دوو جار 
زەماوەند دەگێڕێت. 

گەر بێتوو کەوچکی بە درێژایی لەسەر پیاڵەكە دانا، واتای ئەوە دەدات 
کەوا میوانەکەت تامی چاکەی پێ خۆش نەبووە. 

گەر بێتوو یەکێک لە میوانەکان پیاڵەكەی بەالیەکەوە درێژکردبوو، ئەوا 
بە مانای ئەوە دێت کە ناوبراو دووبارە کردنەوەی ناوێت و تەنها یەک چا 

بەسیەتی. 

موونە؛ 
بۆ ن
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هەرچەندە چا هیچ قسەی نەستەقی لەسەر نەکراوە وەکو قاوە کە دەڵێن، “فینجانێک 
قاوە یادگاریی ٤٠ ساڵی لەدوای خۆیدا جێدێڵێت” یاخود “دڵ نە پێویستی بە قاوەیە 

نە قاوەخانە، بەڵکو دڵ پێویستی بە موحەبەتە قاوە بەهانەیه” بەاڵم دەتوانین بڵێین کەوا 
خاوەنی هەمان کەلتوورن. بۆ بەهێزکردنی بیردۆزەكەمان، دەتوانین نموونەیەکی دیکە 

بهێنینەوە؛ ئەو دووکانەی کەوا چای لێ دەخوورێتەوە لێرە بە چایخانە بەناوبانگە، 
بەاڵم لە تورکیا قاوەخانەی پێدەڵێن. ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی کەوا چا و قاوە 

تەواوکەری یەکترن.   

سەردەمانێک لەکاتی زەماوەند و ئاهەنگی سوننەتکردن چایچی گەڕۆک دەهێنرا. 
چایچییەکە دەیان قۆری ئامادە دەکرد و بەبێ وەستان بە رێگەی سینییەوە چای 

دابەش دەکرد. ئەم رووداوە له پرسەکانیش باو بوو. 

راستە چاخواردنەوە بەردەوامە، بەاڵم ئەو پەیامانەی کەوا بە پیاڵەی چا بە 
بەرامبەرەکەت دەدرا، ئێستا باوی نەماوە و نەریتی دابەشکردنی چا لە پرسە و 

مەولوودەکاندا روو لەناوچووندایە. 

پێگەی چا لە کەلتووری ئێمە


