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هۆکاری داخستنی پێگەی ئاسمانیمان 
بۆ ئەو ئازادییە دەگەڕێتەوە کە لە 

سلێمانی بۆ پەکەکە رەخسێندراوە

جۆش و خرۆشی هەولێر)ئەربیل( لە ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە بەغداد

ئاگرکه وتنه وه که ی  رووداوی 
بازاڕی قه یسه ری که رکوک

رەجەب  له الیه ن سەرۆککۆمارمان 
تەیب ئەردۆغان-ەوە بەدواداچوونی 

بۆ دەکرێت

فاتیح یڵدز، باڵیۆزی کۆماری 
تورکیا لە بەغداد

ئەوەی کە پێویستە تێبینی بکرێت ئەوەیە کە ئایا ئەو بارەگانە 
بەهۆی پەکەکە بوونیانەوە داخراون یاخود نا

لەکاتی جێبەجێبوونی چاوەڕوانییەکان، پێگەی ئاسمانی تورکیا 
بەڕووی سلێمانیدا دەکرێتەوە

“هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ گەلی کورد 
نییە، بەڵکو کێشەمان لەگەڵ پارتە 

سیاسییەکانی کوردە”
                                هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو،    

                              بەرپرسی بەرەی تورکمانی   
                              عێراقی لە پارێزگای  سەاڵحەدین   

                             رایگەیاند، “ ئێمە باوەڕمان بەوە         
                            هەیە کە دوزخورماتوو تەنها هی   

                           هاواڵتیانی تورکمان یان کورد یاخود    
                        عەرەب نییە بەڵکو هی هەموو

                      تاکێکی عێراقە”. 
               هاوکات موختارئۆغڵو تیشکی خستە

       سەر ماوەی دوای ١٦ی تشرینی یەکەم 
  )رووداوەکانی ١٦ی ئۆکتۆبەر( و 

چەند لێدوانێکی بۆ تەبا دا. 

کارێزەی ئاوی 
میری لە هەولێر 

)ئەربیل(

کفری باجی ناوچەکانی دیکە دەدات

بەرەی تورکمانی بوو. تەنها لە ژووری پاسەوانان لە 
دەرەوەی بارەگای پارتی دیموکراتی کوردستان ٢ 

تایەی ئۆتۆمبێڵ سوتێندرا.

  “جگە لە بارەگای بەرەی تورکمانی هەوڵی 
سووتاندنی هیچ بارەگایەکی دیکەیان نەدا. ئەو 
باڵەخانانەی کە سووتێندران تەنها دوو باڵەخانەی 

قایمقامی 
دوزخورماتوو: 
لەسەر بنەمای 
٣ میحوەر کار 

دەکەین.
و دووبارە گەراندنەوەی ئاوارەکان بۆ 

شوێنی خۆیان. دەمانەوت دووبارە 
خەڵک هەست بە ئارامی بکاتەوە”.

  حەسەن زەینەلعابدین، قایمقامی 
قەزای دوزخورماتوو رایگەیاند، 

“ئێمە لەسەر ٣ میحوەر کار دەکەین 
کە پێکهاتووە لە ئارامی، خزمەت 

سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر: بڕیاری 
درووستکردنی بینا لەسەر رووبەری 
تاپۆ لە بەرژەوەندی هاوواڵتییان دایە
یاخود خانوو لەرووی 
رووبەرەکەیەوە لەسەر 
سەنەد)تابۆ( بێت و  

رێگە بە دابەشکردنی 
زەوی بۆ دوو بەش 

نادرێت.

  لەبەرواری ١٨ی 
تشرینی دووەم، 

سەرۆکایەتی شارەوانی 
هەولێر بڕیارێکی 
دەرکرد کە دەبێت 

درووستکردنی بینا 

عەلوش”  “حوسێن 
لە زاری گەنجێکی 
چیرۆکێکی  کوردەوە 

راستەقینە کە بۆ ٢٠ 
ساڵ بەر لە ئێستا 

دەگەڕێتەوە

٣ پارێزگا خۆی لە رێگایەک بێبەری دەکات
 قەزای کفری سەر بە 

پارێزگای سلێمانی، 
لە رووی جوگرافییەوە 

کەوتۆتە نێوان ناوچەی 
گەرمیان و سەاڵحەددین 
و دیالە. بۆیە لەرووی 

دانیشتوانەوە ناوچەیەکی 
فرەنەتەوەیە.
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سەرۆککۆمارمان داوای لێکردین کە بە هەموو 
توانامان هاوکاری و پاڵپشتی کاسبکارانی قەیسەری 

و خەڵکی کەرکوک بکەین

ئەو پرسە لەئاست سەرۆککۆمارمان رەجەب تەیب ئەردۆغان-
ەوە بەدواداچوونی بۆ دەکرێت. سەرۆککۆمارمان بە گرنگییەوە 

بەدواداچوون بۆ کارەکان دەکات و هەستیاری خۆی لەمبارەیەوە 
نیشانداوە. سەرۆککۆمارمان داوای لێکردین و فەرمانی دەرکرد کە 
بە هەموو توانامان هاوکاری و پاڵپشتی کاسبکارانی قەیسەری و 
خەڵکی کەرکوک بکەین. ئێمەش بەو ئاراستەیە هەنگاو دەنێین.

هۆکاری داخستنی پێگەی ئاسمانیمان بۆ ئەو 
ئازادییە دەگەڕێتەوە کە لە سلێمانی بۆ پەکەکە 

رەخسێندراوە

باس لە کۆمەڵیک کۆبوونەوە 
و دیدار  دەکرێت بۆ کردنەوەی 
پێگەی ئاسمانی تورکیا بەڕووی 
شاری سلێمانی. گەشتەکانی 
سلێمانی کەی دەست پیدەکات

لەالیەنی فەرمی بەغداد و الیەنە 
بەرپرسیارەکانی سلێمانییەوە لەمبارەیەوە 

هەنگاو دەنرێت. ئێمە پێگەی ئاسمانیمان بۆ 
هەموو گەشتە ئاراستەکراوەکانی سلێمانی 

داخراوە. پێگەی ئاسمانی تورکیامان بۆ 
ئەو فرۆکانەش داخستووە کە لە شوێنی 

دیکەوە دێن و بەرەو سلێمانی دەچن. 
هۆکاری ئەوەش دیارە و بۆ ئەو ئازادییە 
دەگەڕێتەوە کە لە سلێمانی بۆ پەکەکە 

رەخسێندراوە. ئەو هەنگاوەی داخستی 
بارەگاکانی تەڤگەری ئازادی هەنگاوێکە 
بەو ئاراستەیە و گرنگە. بەاڵم وەکو باسم 
کرد پێویستە هۆکارەکەشی بە باشی دیاری بکەیت. بەم جۆرە بێت 

هەنگاوەکانی دیکە چۆن دەنرێت؟ ئەگەر وەکو پەکەکە ئەو مامەڵەیە 
نەکرێت مەحاڵە بتوانن هەنگاوەکانی دیکە بنێن. پەکەکەش 

نووسینگەی هەیە.

چاوەڕوانییەکانی ئێمە لە بەرپرسەکانی سلێمانییە

چاوەڕوانییەکانی ئێمە لە بەرپرسەکانی شاری سلێمانییە. هیچ 
چاوەڕوانییەکمان لە خەڵکی سلێمانی نییە. ئێمە لەگەڵ خەڵکی 

سلێمانی هاوڕێین. پەیوەندی زۆر بەهێزمان هەیە. پەیوەندی 
خزمایەتیمان هەیە، خەڵکی سلێمانی لەوبەر سنوورەکان پەیوەندییان 

هەیە. بەم جۆرەش ئێمە نامانەوێت پەیوەندییەکانمان لەگەڵ شارێک 
کە ئەو هەموو دۆستایەتییانەمان هەیە، لە چوارچێوەیەکی لەم جۆرە 

دابنێن.

لەکاتی جێبەجێبوونی چاوەڕوانییەکان، پێگەی 
ئاسمانی تورکیا بەرووی سلێمانیدا دەکرێتەوە

پشت بە خودا لەکاتی جێبەجێبوونی چاوەڕوانییەکان، پێگەی ئاسمانی 
تورکیا بەرووی سلێمانیدا دەکرێتەوە. هیچ گومانێک لەوەدا نییە 

کە هەم خەڵکی سلێمانی سوودمەند دەبن، هەم بەرپرسانی سلێمانی 
سوودمەند دەبن، هەم تورکیاش سلێمانی قازانج دەکات. پیویستە 

ئەوانە لە نێوانمان دەربهێنین کە دووبەرەکی دروست دەکەن. پەکەکە 
دووبەرەکی دروست دەکات.

بازاڕی قەیسەری کەرکوک-تان بەسەرکردەوە. 
پرۆژەکان چین کە بڕیارە بۆ قەیسەری سووتاوی 

کەرکوک ئەنجام بدرێت

سەرەخۆشی خۆم ئاراستەی کاسبکارانی قەیسەر دەکەم. وەک 
ئاشکرایە کاسبکاران تەنها لە تورکمان پێک نەهاتووە، کورد و 

عەرەب و کریستییانیش لەنێو ئەو کاسبکارانەن. لە ئەنجامدا گرنگی 
بازاڕی قەیسەری تەنها وەک شوێنێکی مێژوویی و کەلتووری 

نییە، بەڵکو شوێنێکە کە رەنگدانەوەی پێکهاتەی کەرکوکی تێدایە. 
وەک پێشووتریش ئاماژەم پێکرد، ئەو بازاڕە ناوەندێکی بازرگانییە 
کە نوێنەرایەتی هەموو خەڵکی کەرکوک دەکات. بە کەرکوک 

دەوترێت عێراقی بچووک، لە راستیدا قەیسەری کەرکوکیش 
رەنگدانەوەیەکی باشی شاری کەرکوکە.

بۆیە ئێمەش ئامادەین ئەو ناوەندە دووبارە بورووژێنینەوە کە بووەتە 
ناوەندیک بۆ پێکەوە ژیان. دەبێت رۆلی یەکەم بە الیەنە خاوەن 

بەرپرسیارەتییەکانی عێراق بدەین. الیەنە عێراقییەکان لێکۆڵینەوەکانی 
خۆیان لەبارەی هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوەکە ئەنجام دەدەن. ئەوەی 

ئێمە زیاتر گرنگی پێ دەدەین رەهەندی دووەمی پرۆسەکەیە، ئەویش 
بریتییە لەوەی کە چۆن ئەو بازاڕە بنیات دەنێینەوە. پێویستە الیەنە 

پەیوەندیدارە عێراقییەکان ئاراستەمان بکەن و بۆ کارکردن رێنماییمان 
بدەن. لە کەرکوک بەڕێوەبەرایەتی ئاسەواری مێژوویی هەیە و 

ئەوان هەندێک راپۆرتیان ئامادە کردووە. بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوارە 
مێژووییەکان هەیە لە کەرکوک و ئەوانیش راپۆرتیان ئامادە کردووە. 
بودجەیەکی پێشبینی کراو بۆ ئەو زیانانەی بەر ئەو شوێنە کەوتووە 
و ئەو تێچووەی بۆ چاکردنی ئەو شوێنە پێویستە، دیاری دەکرێت. 
ئەوەش پێشبینی ئەو الیەنانەیە لەو شوێنە. ئێمەش وەکو کۆماری 

تورکیا لەرێگەی دامەزراوەی تیکا کە یەکێکە لە شارەزاترین 
دامەزراوەکانی ئەم بوارە، دەمانەوێ کارێکی لەم جۆرە بە زووترین 

کات ئەنجام بدەین. بەو پێیەش بەنیازین دیاری بکەین کە چۆن 
دەتوانین هاوکاری بکەین.

ئەمەیان دوو رەهەند لەخۆ دەگرێت؛ یەکەمیان، لە ئەنجامدا دەرگای 
بەدەست هێنانی بژێوی خەڵک داخراوە. پێویستە دووبارە بکرێتەوە. 
خەڵکیش لەسەر هەقن و داوا دەکەن کە ئەو کارە بە زوویی ئەنجام 

بدرێت. رووی دووەمی ئەو کارەش بریتییە لەوەی، ئەم شوێنە 
شوێنەوارێکی مێژوویی و کەلتوورییە. ئەمەش گرنگی پێدانێکی 

تایبەتی دەوێت. ئەم کارە خێرایی و گرینگیدانی تایبەتی پێویستە. 
پشتیوان بە خودا ئەو گرنگییەی کە شایەنیەتی پێی دەدرێت. هەر 

کامێک لە پرۆژەکان پەسەند دەکرێت با بکرێت، بەاڵم تورکیا دەبێتە 
بەشێک لەو پرۆژانە.

فاتیح یڵدز، باڵیۆزی کۆماری تورکیا لە بەغداد هەنگاوی داخستنی 
بارەگاکانی تەڤگەری ئازادی لە الیەن حکوومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراقەوە بە پێشهاتێکی ئەرێنی وەسف دەکات و دەڵێت،
“لەمبارەیەوە ئەوەی کە پێویستە ئاماژەی پێ بکرێت ئەوەیە کە ئایا 

ئەو بارەگایانە بەهۆی پەکەکە بوونیانەوە داخراوە یاخود نا”.
هاوکات باڵیۆزی تورکیا سەبارەت بەو هەنگاوانەی کە دوای 

رووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی کەرکوک دەنرێت وتی،

 “ئەم پرسە لە ئاستی سەرۆککۆمارمان رەجەب تەیب ئەردۆغان-
دا بەدواداچوونی بۆ دەکرێت. سەرۆککۆمارمان بە گرنگییەوە 

بەدواداچوون بۆ ئەو پرسە دەکات و هەستیاری خۆی لەمبارەیەوە 
نیشان دەدات”.

باڵیۆز، فاتیح یڵدز وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا لەبارەی رۆژەڤەوە دایەوە

بە بڕیارێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 
بەشێک لە بارەگاکانی تەڤگەری ئازادی داخران. ئەو 

هەنگاوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
چۆن هەڵدەسەنگێنن

بێگومان ئێمە وای دەبینین کە ئەمەیان خۆی لەخۆیدا 
پێشهاتێکی ئەرێنییە. لە ئەنجامدا تەڤگەری ئازادی 

دامەزراوەیەکی سەر بە پەکەکەیە. دیارە کە ئەوە 
یارییەکی پەکەکەیە، پەکەکە بەردەوام بە ناونیشانی 

جیاوازەوە لە ناوەندە جیاوازەکان دەبیندرێت، ئەوەش 
بۆ ئەوەیە کە لە شاشەی رادارەکان دوور بێت و 

دەرنەکەوێت. بەاڵم ئێمە دەزانین کە تەڤگەری ئازادی 
چییە و ئەوانیش دیکەش چین.

ئەوەی کە پێویستە تێبینی بکرێت ئەوەیە 
کە ئایا ئەو بارەگانە بەهۆی پەکەکە 

بوونیانەوە داخراون یاخود نا

لەمبارەیەوە ئەوەی کە پێویستە ئاماژەی پێ بکرێت 
ئەوەیە کە ئایا ئەو بارەگانە بەهۆی پەکەکە بوونیانەوە داخراون یاخود 
نا. ئەمەیان مایەی هەڵسەنگاندنە. بەاڵم بەپێی ئەو زانیارییانەی کە 
لە ئێستادا وەرمانگرتوون، ئەو بارەگانە لەبەر هۆکاری دیکە دادەخرێن 

کە ئەویش تۆمارنەبوونیان لە حکوومەتی هەرێمی کوردی عێراقە. 
لەم حاڵەتەدا ئەوە بەس نییە بۆ ئێمە. بێگومان ئێمە دەمانەوێت 

دابخرێن. بەاڵم بۆ ئەوەی دووبارە نەبێتەوە پێویستە هۆکارەکانی بە 
باشی دەستنیشان بکرێت. هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەم دامەزراوەیە 

دامەزراوەیەکی سەر بە پەکەکەیە. داوامان لە حکوومەتی هەرێمی 
کوردی عێراق ئەوەیە کە ئەو کارە بە شێوەیەکی دروست ئەنجام بدەن.

لە یەکی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ ئەو  گرووپە کە 
درێژەپێدەری پەکەکەیە، لە کەرکوک کۆبوونەوەیەکیان 

ئەنجام دا و هاوسەرۆکێکیان دەستنیشان کرد. 
بە رای ئێوە عێراق بۆچی رێگە بەو کارە دەدات

لە راستیدا ئێمە چەند هەنگاوێکمان ناوە لە دەزگاکانی فەرمی 
عێراق و راستەوخۆ بەشداریمان کرد لە ماوەی تۆمارکردنی حزبەکان 

بۆ بەشداری کردن لە هەڵبژاردنی عێراق. پێمان راگەیاندن کە ئەو 
حزبە پەیوەندی بە پەکەکەوە هەیە. ئەوەی لەسەر ئێمە بوو ئەنجاممان 
دا. کاتێک ئێمەی هاورێ شتێکی لەم جۆرە بە الیەنە عێراقییەکان 
دەڵێین، پێویستە ئەوان لێکۆڵینەوەی بۆ بکەن. ئەو لێکۆڵینەوەیە زۆر 
نییە و لێکۆڵینەوەیەکی زۆر ئاسانە. لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوەیە 

زۆر بە باشی تێدەگەن کە ئەو بەناو حزبە هاوشێوەی رێکخراوی 
تیرۆرستی جموجۆڵەکانییان ئەنجام دەدەن.

دووەم سەردانی خۆتان بۆ کەرکوک ئەنجام دا و 

یڵدز: هۆکاری داخستنی پێگەی ئاسمانیمان بۆ ئەو ئازادییە دەگەڕێتەوە کە لە 
سلێمانی بۆ پەکەکە رەخسێندراوە

?

?

?

?
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پێنجشەممە

هەواڵ: عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور

 

خێزانە کوردانەی کە لەدوای رووداوەکانی ١٦ی ئۆکتۆبەر 
قەزاکەیان جێهێشت، ئاخۆ گەڕاونەتەوە یاخود  نا، ناوبراو لە 

وەاڵمدا وتی: 
“زۆربەیان گەڕانەوە جگە لەوانەی کە سااڵنێکی 

زۆر ئازاری گەلەکەمانیاندا و دزییان کرد. ئەوان 
نەگەڕاونەتەوە و ناشگەرێنەوە، لەهەمان کاتدا 

رێگه نادەین بگەڕێنەوە. ناوی هەموویان 
لەالمان تۆمار کراوە. ئەو کەسانەی کە هیچ 

تاوانێکیان ئەنجام نەداوە دەتوانن بگەڕێنەوە 
چونکە بە باوەڕی ئێمە دوزخورماتوو تەنها هی 

تورکمان و کورد و عەرەب نییە بەڵکو هی 
هەموو عێراقییەکانە. چۆن عێراقییەکان مافی 
ئەوەیان هەیە لە بەغداد و بەسرە و باکوور بژین، 

لەهەمان کاتدا مافیان هەیە لە دوزخورماتوو 
بژین بە مەرجێک دەبێت رێزیان هەبێت بەرامبەر بە 

گەالنی دیکە. بەر لە دەرگاکانمان، دڵی خۆمان بۆیان 
دەکەینەوە”. 

لەبارەی نەبردنەوەی قەزای دوزخورماتوو لە هەڵبژاردنەکانی ١٢ی 
مانگی مایس موختارئۆغڵو وتی، “ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی 

عێراقی بۆ هەڵبژاردنی ١٢ی مایس هیچ کاندیدێکمان دەستنیشان 
نەکرد. بنکەیەکی جەماوەری باشمان هەیە. لە سااڵنی ٢٠١٣ 
بۆ ٢٠١٤ هەندێک لە بنکەکەمان لەدەستدابوو. بێگومان ئەم 

رووداوە لە دەرەوەی ئیرادەی ئێمە بوو. بەاڵم لە دوو ساڵی کۆتایی 
بە چااڵکییەکانمان و ئیرادە و کارەکانمان توانیمان لەسەدا ٨٠ی 
بنکەی جەماوەریمان بەدەست بهێنینەوە. وەکو بەرەی تورکمانی لە 

هەڵبژاردنەکاندا پشتگیریمان لە نیازی میعمارئۆغلو کرد”.  
ئەو بەرپرسەی بەرەی تورکمانی عێراقی لە قەزای دوزخورماتوو 

ئاماژەی بەوە کرد کە بە یەک چاو سەیری هەموو کاندیدەکانیان 
کردووە و وتیشی، “وا بینرا کەوا بەرێز نیازی چانسی زیاتربوو. ئێمە 
دامەزراوەیەکی نەتەوەیین. کاتێک بینیمان کە ئەو کەسە بە هەردوو 

دەست نەتەوەکەی خۆی گرتووە، بۆیە بڕیارمان دا کە پشتگیری 
بکەین و لە ئەنجامی پشتگیرییەکەماندا دەنگێکی باشی بەدەستهێنا. 

بەدەستهێنانی ٦ هەزار دەنگ لە دوزخورماتوو سەرکەوتنێکی 
گەورەیە. بەاڵم الیەنەکانی دیکە چەند رێکارێکیان گرتەبەر”. 

هەیسەم موختارئۆغلو بەو شێوەیە بەردەوامی بە قسەکاندا و وتی، 
“بەرپرسەکان لەسەر بنەمای ئەو پۆستەی کە هەیانە، هەڕەشەیان 

لە هاوواڵتییان دەکرد و هێزە ئەمنییەکانیان بەکار دەهێنا. بەو 
هۆکارەشەوە ئەو کاندیدەی کە ئێمە پشتگیریمان لێدەکرد، نەیتوانی 

سەرکەوێت. بەاڵم دووبارە نیازی میعمارئۆغلو لەسەر ئاستی 
دوزخورماتوو پلەی یەکەمی بەدەستهێنا. ئەمەیان دەستکەوتێکی 

گەورەیە”. 
موختارئۆغلو جەختی لەوە کردەوە کە بنکەیەکی جەماوەری بەهێزیان 

هەیە وتیشی، “ئەو کەسانەی کە دڵسۆزی بەرەی تورکمانی 
عێراقین، فیداکاری دەکەن. بە بۆچوونی منەوە ئەمەشیان فیداکاری 

بەرەی تورکمانی بوو. لە ساڵی ٢٠٠٣وە هەمیشە کاندیدمان هەبوو 
و هەمیشە حیسابێکی جیاوازیان بۆ دەکرا. چونکە سوپاس بۆ 

خودا بەهێزین. بەاڵم ئەمجارەیان کاندیدمان دەرنەهێنا و بەشیکی 
گەلەکەمان لێمان گەیشت بەاڵم بەشێکی دیکەش رەخنەی 

لێگرتین. هەمیشە دەیڵێمەوە دوزخورماتوو نیشتیمانمانە و ئێمەش بۆ 
نیشتیمانەکەمان فیداکارییەکمان کردووە”. 

روونکردنەوە کە تورکمان ستەمدیدەترین نەتەوەی دوزخورماتووە”. 

ئەو بەرپرسەی بەرەی تورکمانی عێراقی وتیشی، “ لێژنەیەکمان 
پێکهێنا، لە سەرووی لیژنەکەش پەرلەمانتاری پێشووی عێراق نیازی 
میعمار ئۆغڵو، پەرلەمانتاری پێشووی عێراق هانا ئەسغەر، مەهدی 
تەقی، زیاد عەبدولقەیس و محەمەد شوکر  بەگ ئۆغڵو  هەبوون. 

شاندەکەی نەتەوە یەکگرتووەکانمان بردە گەرەکە سوتاوەکان و 
لەبەردەم گەرەکەکانیش  پێشانگایەکی فۆتۆگرافیمان کردەوە کە 
تایبەت بوو بە شەهیدانی دوزخورماتوو. سەرۆکی لێژنەی نەتەوە 

یەکگرتووەکان کاتێک وێنەی شەهیدەکانمانی بینی دەستی کرد 
بە گریان. وتی ئێوە چەندەها شەهیدتان داوە. ئێمەش پێمان راگەیاندن 

کە ئەوانە  تەنها لە ماوەی ٢-٣ ساڵی رابردوودا شەهید بوونە. 
پێمانیان راگەیاند کە بەهەڵە لە ئێمە گەیشتوون و باسمان کراوە. 

ئێستا تێگەیشتووین کە سەد لە سەد مافخوراوترین نەتەوە ئێوەن. دواتر 
شاندەکەمان بەرێکرد و تاوەکو ئێستا پەیوەندیمان لەگەڵیان هەیە. 

دەیانەوێت دووبارە سەردانمان بکەن. ئامانجیان پاراستنی ئاشتی هەر ٣ 
نەتەوەیە لە شاری دوزخورماتوو”. 

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو وتیشی، “هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ 
نەتەوەی کورد نییە. بەبێ کێشە پێکەوە دەژین. لەگەڵ هیچ 

نەتەوەیەک زویر نین تاوەکو بێین و پێک بێینەوە. کیشەی ئێمە 
لەگەڵ ئەو پارت و الیەنە سیاسییە کوردییانەیە کە لە ١٥ ساڵی 

رابردوو چەندین ستەم و زۆردارییان ئەنجامداوە”.  

لە بارەی بارودۆخی ئەمنی قەزاکەوە ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە 
لە ئاستێکی زۆر باشدایە و راشیگەیاند کە بەهۆی زۆرینە بوونی 
تورکمان، پۆستە ئیدارییەکان و فەرمانگە حکوومییەکان لەالیەن 
تورکمانەوە ویداره دەكرێت، موختارئۆغلو وتیشی، “بەرێوەبەری برا 

کورد و عەرەبیشمان هەیە و پشتگیریشیان لێ دەکەین چونکە 
ئامانجی ئێمە خزمەت کردنە”. 

وەکو تەبا پرسیارێکمان ئاراستەی موختارئۆغڵو کرد دەربارەی ئەو 

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو، بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
پارێزگای  سەاڵحەدین رایگەیاند، “ ئێمە باوەڕمان بەوە هەیە کە 

دوزخورماتوو تەنها هی  هاواڵتیانی تورکمان یان کورد یاخود 
عەرەب نییە بەڵکو هی هەموو تاکێکی عێراقە”. 

هاوکات موختارئۆغڵو تیشکی خستە سەر ماوەی دوای 
١٦ی تشرینی یەکەم )رووداوەکانی ١٦ی ئۆکتۆبەر( 

و چەند لێدوانێکی بۆ تەبا دا. 

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە دوای ١٦ی تشرینی 
یەکەم، چەندین گۆڕانکاری لە قەزاکە روویداوە 

و وتیشی، “بەهۆی ئەوەی قایمقامی قەزای 
دوزخورماتوو سەر بەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
بوو،  ئەرکەکەی جێهێشت و لەسەر داواکاری خۆی 

نەگەڕایەوە. بەم هۆیەوە دووچاری  کەلێنێکی ئیداری  
بووینەوە. بەو هۆکارەوە ئەنجوومەنی قەزای دوزخورماتوو، 
بڕیارێکیان  بۆ دوورکردنەوەی قایمقامی پێشووتر دەرکرد. 

قایمقامی پێشووتر دەربارەی بڕیارەکەش داوایەکی ئاراستەی 
دادگای گشتی قەزاکە کرد و پرسەکە درێژەی کێشا. هەر 
لەو ماوەیەدا ئەنجوومەنی قەزای دوزخورماتوو قایمقامێکی 

نوێی دەستنیشان کرد و دوای ٦٨ ساڵ قایمقامێکی تورکمان 
دەستبەکاربوو”. 

هەیسەم موختارئۆغڵو وتیشی، “یاری زۆر گەورەمان لەسەر دەکرێت. 
تا ساڵی ١٩٨٠ دوزخورماتوو بە بێ هیچ گومانێک لە سەدا 

سەد قەزایەكی تورکمانی بوو”، ناوبراو بەردەوامی بە قسەکانیدا و 
وتیشی، “دواتر رژێمی سەدام چەند گۆڕانکارییەكی لە شارەکەدا 
ئەنجامدا. خەڵکە گوندنشینەکانی بۆ نێو قەزاکە گواستەوە. لە 

دوای ساڵی ٢٠٠٣شەوە درێژەیان بەو کارەی سەددام دا  وئەوانیش 
هاواڵتیانیان لە ناوچە جیاوازەکانەوە دەهێنایە قەزای دوزەوە و لەوێ 
نیشتەجێیان دەکردن. هەرچەندە رێژەی دانیشتوانی پێکهاتەی کورد 
لە قەزاکە لەسەدا ٢٥ بوو، سەرەڕای ئەمە کەسێکی بەرەگەز کورد 

لەالیەن ئەمریکییەکانەوە کرایە قایمقام. دواتر ئەنجوومەنی قەزا 
پێکهێنرا کە بێگومان ئەوەش لەالیەن ئەمریکییەکانەوە دامەزرا. ئەو 

عەرەبانەی کە لە ئەنجوومەنەکە هەبوون، بە هەماهەنگی کورد 
و ئەمریکییەکان هێنرانە نێو  ئەنجوومەنی قەزای دوزخورماتوو. 

عەرەبەکانی نێو ئەنجوومەنەکە ئەو کەسانە بوون کە بەیعەتیان پێیان 
دابوو. هەر هەڵبژاردنێک یاخود بڕیاریک هەبا، عەرەبەکان الیەنگری 

کوردەکانیان دەکرد”. 

بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە پارێزگای  سەاڵحەدین  
وتیشی، “دوای رووداوەکانی ١٦ تشرینی یەکەم )١٦ی ئۆکتۆبەر( 

دەنگدانێک لە ئەنجوومەن کرا و کاندیدمان حەسەن زەینەلعابدین 
دەنگی زۆرینەی بەدەستهێنا بەاڵم بەهۆی ئەوەی کە لەالیەن 

قایمقامی پێشووەوە سکااڵی لەسەر تۆمار كرابوو، دەنگدانەکە 
قبوڵ نەکرا. دواتر سکااڵکە بە ئەنجام گەیشت و شەالل عەبدول 
لە کارەکەی دوورخرایەوە و دکتۆر حەسەن وەکو قایمقامی نوێ 
دەستبەکاربوو. ئێمەش وەکو بەرەی تورکمانی پشتگیری خۆمان 

ئاراستە کرد و پشتگیرییەکەمان تا کۆتایی بەردەوام دەبێت”. 

لەالیەکی دیکەوە هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو، ئەوەی خستەروو 
کە لێژنەیەک لە نەتەوە یەگرتووەکانەوە هاتوونە قەزاکە و بە جیا 

لەگەڵ هەرسێ نەتەوە قسەیان کردووە و وتیشی، “ زۆر بە هەڵە لێمان 
گەیشتبوون یاخود گەیەنرابووین. سوپاس بۆ خودا بە بەڵگەوە بۆمان 

“هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ گەلی کورد نییە، 
بەڵکو کێشەمان لەگەڵ پارتە سیاسییەکانی 

کوردە”
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د. ئەحمد سەیدە

x

فیزیاویانە

بەهەمان جۆر وەاڵم دەدرێنەوە كە سەرەتا 
دەستى پێكردووە. ئەگەر ئێمەى پەروەردەكار 
لەقۆناغە جیاوازەكانى پەروەردەكردنى تاكدا 

لەسەر تاك بەم شێوەیە كاربكەین و لەوە 
حاڵییان بكەین كە دەبێت ئاگاداربین هەموو 
تاكێك سنوورێكى تایبەت بە خۆى هەیە وە 

ناكرێـت بەهیچ جۆرێك و هیچ پاساوێك ئەو 
سنوورانە ببەزێنین چونكە دواجار دەبێت 

بەوەش رازى بین كەسانێكى دیکە بێنە ناو 
سنوورى ئێمە و بیبەزێنن. 

جا كاتێك قبوڵمان نەبێت كەسێك بەرامبەرمان 
هیچ بكات، دەبێت ئێمەش هیچیان بەرامبەر 

نەكەین. هەر سەبارەت بەم یاسا فیزیاویە 
دەمەوێت وەكو راستاندنێك بۆ ئەم جۆرە 
بیرۆكانە ئایەتێكى ناو قورئانی پیرۆز 

بێنمەوە كە خوداى مەزن  لەسورەتى ئەنعام 
دفەرموێت: )والتسبوا الذین یدعون من 

دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم(. واتا 
جوێن بەو كەسانە مەدەن كە ئەوان جگە 
لەخودا داوای لێ دەكەن چونكە دوایی 

ئەوانیش جوێن بە )الله( دەدەن لەگەل ئەوەى 
كە نازانن. بەڕاستى یاسایەكى زۆر پر لە 

دادپەروەریە چونكە كورد وتەنى )چى بچینى 
ئەوە دەدوریتەوە(. ئێمە هەرگیز چەمكەكان 
لەشوێنى خۆى بەكارناهێنین و هەوڵ نادەین 

بیكەین بە واقیعی ناو كۆمەڵگا. تەنها 
تیگەیشتنمان بۆ زانستەكان و یاساكانى 

ژیان بۆ كاتى تاقیكردنەوەیە تەنها بۆ ئەوەى 
نمرەى دەرچوون بەدەستبهێنین، یاساكان 

لەبەر دەكەین. ئەگەرنا بە دڵناییەوە لەكاتى 
تیگەیشتنى تەواو بۆ یاسا فیزیاویەكان 

دەگەینە ئەو راستیەى كە ئەستەمە هیچ 
شتێک رووبدات بەبێ هۆكار.

 
پەروەردە ئەو سیكتەرە گرنگەیە كە لەگشت 

كایەكانى ژیانی تاك بوونى هەیە و هیچ 
كات پەروەردە لە ژیان جیاناكرێتەوە. وەستانى 
مرۆڤ و ژیانى لەسەر زەوى بەپێى یاساكانى 
هێزى كێشكردنە. بۆیە دەبێت هەمیشە تاك و 
گەنجى ئەم وواڵتە لە قوتابیانى قوتابخانەكان 

و خوێندنى بااڵ وشیاربكرێنەوە، دەبێت بۆ 
كێشكردن هەوڵى دۆزینەوەى چەق بدەین كە 

خاڵى سەرەكى دۆزینەوى چۆنیەتى ئاراستەى 
شتەكان بەرەو چەق دەدۆزینەوە. بەهەمان شێوە 
لەناو ژیانی رۆژانە دا دەبێت چەقى كێشەكان 

بدۆزینەوە تاكو بتوانین چاەسەرى بكەین و 
بەهیچ شێوەیەك بڕیارى یەك الیەن نەدەین 
چونكە بەم شێوەیە مافى الیەك دەخورێت 

و دەبێت هەموو كات گوێ لەهەردووالیەنى 
كێشەكە بگیرێت چونكە بە دڵنایی بۆ هەموو 

هێزێكى كار هێزێكى كاردانەوە هەیە.

زۆر جار مرۆڤ دەگەڕێتەوە بۆ 
ڕابردوو. ئەو ڕابردووەى كە بەشێكى 

دانەبڕاوى ژیانمانە و ئەسەف دەخوات 
كە نەمانتوانیوە وەكو پێویست سوود 

لەوانەكانى ژیان وەربگرین. كاتێك گەورە 
دەبین، لەوە تێدەگەین كە چەندە بەهەڵە 

ژیاوین. بەهۆى ئەو ئەزموونە كەمەى كە 
وەرمگرتووە لە ژیان، دەمەوێت بیخەمە 
خزمەتى تاكی كۆمەڵگاكەم و بیكەمە 

بەشێك لەوانەكانى ژیان بۆ ئەوەى سودى 
هەبێت بۆ ئەوانەى كە دەیزانن ببێتە 

بەبیرهێنانەوە و ئەوانەى نایزانن پێ ى 
ئاشنا بن و لێى تێبگەن، مرۆڤ تاكو 

گەورە بێت زیاتر پێویستى بە وانەى 
نوێیە بە دڵنیاییەوە ئێمەى پەروەردەكار 

بەرپرسیاریەتى ئەوەمان لەسەرە كە وەكو 
پێویست كۆمەڵگا ئاگاداربكەینەوە لە 

مانای دروستى چەمكەكان، چونكە ئەوەى 
ئێستا لە كۆمەڵگاى ئێمە دەگوزەرێ، 
زۆربەى تینەگەیشتنە لە چەمكەكان.

جا بۆیە لێرەدا ئاماژە بە بابەتێكى 
زانستی فیزیا دەكەم كە واى دەبینم 

لێرەش مامۆستایانی خۆشەویست دەبێت 
ڕۆڵى سەرەكی ببینن و پەروەردەكاران 
بێنە مەیدانی ژیان و تێكئااڵچووى 

زانستەكان بكەن لەگەل واقیعی ژیان. 
وەكو پێویست لەم بابەتە ئاماژە بەو یاسا 
فیزیایە دەكەم كە پێم وایە ئەگەر وەكو 

خۆى لە قوتابیانی بگەیەنین، ئەوا دواتر 
دەبێتە هەوێنى كۆمەڵگا. دەتوانین زۆربەى 
كێشەكانى تاك و كۆمەڵگاشی پێ چارە 
بكەین. یاسای )بۆ هەموو هێزێكى كار 

هێزێكى كاردانەوە هەیە كەلە بڕدا یەكسانە 
وە لەئاراستەدا پێچەوانەیە( ئەگەر 

وردبینەوە لەم یاسایە، بۆمان دەردەكەوێت 
كە هیچ شێوەیەك هیچ گرفتێكى ناو 

كۆمەڵگا كە تاك ڕووبەڕووى دەبێتەوە یان 
لەناو كۆمەڵگا بوونى هەیە، هەرگیز تەنها 

الیەنێك تیایدا بەشدار نیە. واتا ناكرێت 
لەكاتى بوونى كێشە تەنها الیەنێكى 

كێشەكە تاوانبار بكرێت، بەڵكو دەبێت 
لێكوڵینەوە لەسەر ئەوە بكرێت كە سەرەتا 

كارێك كراوە بەرامبەر كەسێك دواجار وەكو 
پەرچەكردار بە ئاراستەى پێچەوانە بۆ 

بەرامبەرەكەى ئاراستەكراوە. 
جا لەم یاسایەى فیزیادا كە زۆر بە داخەوە 
لە قوتابخانەكانمان وەكو یاسایەكی ژیان 

پیادە ناكرێت، بەڵكو وەكو شتێكى بەدەر لە 
ژیان قوتابی فێرى دەبێت. كەواتە بە هیچ 
شێوەیەك هیچ كێشەیەك ڕوونادات بەبێ 

هۆكار و بۆیە دەبینین لەزۆربەى كێشەكان 

شوانی لەبارەی گەڕەکە نوێکان وکۆنەکان وتی، “ئەم بریارە 
بۆ ئیفرازاتی نوێیە واتە گەرەکە نوێیەکانە، وەکو گەرەکی 

) )٨( حەسارۆک ، گرت جۆتیار ، باغلومنارە ، .....
هتد ، وە هەروەها بۆ گەرەکە کۆنەکان جارێ بە شێوەیەکی 

کاتی نایانگرێتەوە”. 

بەڕێوەبەری راگەیاندنی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر 
تیشکی خستە سەر نیگەرانییەکانی هاوواڵتییان و سوودی 

بڕیارەکەشیانی بەو شێوەیە شیکردەوە، “بێ گومان ئەم 
بریارە وای لە هاوالتیان کرد بە تایبەتی چینی هەژار کە 

کاردانەوەیان هەبێ، بۆیە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر 
بریاری دا کە جارێ بریارەکە تەنها گەرەکە نوێیەکان 
بگرێتەوە نەوەک گەرەکە کۆنەکان. لەهەمان کاتدا 
بڕیارەکە لە بەرژەوەندی هەموو الیەک دەبێت، وەک 
جوانترکردنی گەرەک و سەوزایی وە کەم کردنەوەی 

کێشەی ئاو و ئاوەرۆ و کارەبا”.

ئەردەالن شوانی تیشکی خستە سەر ئەوەی کە بریارەکە 
بۆ پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆکە و ئەوان وەکو 
شارەوانی هەولێر جێبەجێ دەکەن و واتا بڕیارەکە تەنها بۆ 

شاری هەولێر نییە. 

سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر ٦ بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی 
لەخۆ دەگرێت کە هەر یەکێکیان کۆمەڵێک گەڕەک 

لەخۆ دەگرن و ژمارەیان ٨٧ گەڕەکە و هەریەکە لە 
بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاری و ژینگە پارێزی لەگەڵ 

بەرێوەبەرایەتی ئەندازەی پارکەکان لەسەر هەمان 
سەرۆکایەتین. 

لەبەرواری ١٨ی تشرینی دووەم، سەرۆکایەتی شارەوانی 
هەولێر بڕیارێکی دەرکرد کە دەبێت دروستکردنی بینا یاخود 

خانوو لەرووی رووبەرەکەیەوە لەسەر سەنەد)تابۆ( بێت و  
رێگە بە دابەشکردنی زەوی بۆ دوو بەش نادرێت. 

ئەم بریارە بووە هۆی نیگەرانی هاوواڵتییان بەتایبەتی 
ئەوانەی کە دۆخی داراییان رێگەیان پێنادات زەوی بە 

رووبەرێکی گەورە بکڕن و خانووی لەسەر درووست بکەن. 

دوا بە دوای ئەو نیگەرانییانە، سەرۆکایەتی شارەوانی 
هەولێر بڕیارێکی دیکەی لەسەر بڕیارە کۆنەکەی خۆی 

دەرکرد و رایگەیاند، “ئاگاداری هاووالتییانی شاری هەولێر 
دەکەینەوە، رێپێدانی خانوو دروست کردن بۆ گەڕەکە 

نوێیەکان واتە ئیفرازاتی نوێ ئەو بڕیارە نوێیەی کە دەرچوو 
دەیانگرێتەوە”. 

هاوکات ئاماژە بەوەش کرا، بۆ گەڕەکە کۆنەکان ئەگەر 
بەناوی دوو کەسیش بێ کێشەی نییە رێگەی پێ دەدرێ 

خانووی لەسەر دروست بکات. 

لەو بارەیەوە ئەردەالن شوانی، بەڕێوەبەری راگەیاندنی 
سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر لەبارەی بڕیارەکەی شارەوانی 

بە تەبای وت، “ئێمە وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر 
داوا لەهاوالتیانی شاری هەولێری خۆشەویست دەکەین کە 

ئەو هاوالتیانەی بە مەبەستن بۆ درووست کردنی بینا یاخود 
خانوو، پێویستە مۆلەتی بینا لەسەر رووبەری سەنەد بێ 

واتە بۆ دروست کردنی پێویستە زەویەکان سەنەد بێ ، ئەو 
زەویانەی کارتن دەبێ بکرێنە سەنەد بۆ ئەوەی مۆلەتی 

دروست کرنیان پێ بدرێ”. 

سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر: بڕیاری 
دروستکردنی بینا لەسەر رووبەری تاپۆ لە 

بەرژەوەندی هاوواڵتییان دایە

هەواڵ: عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور

 

هەواڵ: زیا عوزێری



٥ئاژانسی میدیایی توركمان ١٠ی کانوونی یەکەم دووشەممە ٢٠١٨

لێ جێبەجێ کراوە. زۆر بەباشیش ئیشی لێدەکری وە ئومێد 
دەکەین لە ئایندەیەکی نزیکدا سایدی دووەم بخرێتە بواری 

جێبەجێکردنەوە.
 

وەک دەزانین لە کفری دوو پێکهاتەی سەرەکی 
هەیە کە تورکمان و کوردن ئایا پەیوەندی نیوان ئەو 

پێکهاتانە چۆنە؟

هەر لەکۆنەوە پەیوەندییەکی زۆرباش هەیە لە نێوان پێکهاتەکانی 
شاری کفری، لەبەر ئەوەی ئەم شارە شاری برایەتی و پێکەوە 
ژیان بووە و پەیوەندیێکی بەهێز هەیە بە شێوازێک کە کەس 
هەست بە جیاکاری ناکا. بۆ شایەتی ئەم حاڵەتەش برایانی 

تورکمان لە ناو بازارەکانن دەتوانن پرسیار لەوانیش بکەن، 
پەیوەندیەکی بەهێز هەیە لە رووی کۆمەاڵیەتیەوە لەرووی 

سیاسیەوە هەروەها لەرووی ئیداریشەوە ئەم پەیوەندیمان هەیە، 
جگە لەمانە لە رووی هاوسەرگیری کردنیشەوە پەیوەندیان زۆر 

بەهێزە، برایانی تورکمان و هیچ تورکمانێک جیاوازی ناکا 
ئەمە حیزبێکی تورکمانیە یاخود ئەمە حیزبێکی کوردیە. یاخود 

بۆچی تورکمان بۆی هەیە لە حیزبێکی کوردیدا ئینتیمای 
هەبێ، کوردیش بە هەمان شێوە بۆی هەیە لە حیزبێکی 
تورکمانیدا ئینتیمای هەبێ، هەروەها تورکمان بە هەردوو 

رەگەزەکەیەوە نێر و مێ لە فەرمانگە حوکوومیەکاندا دامەزراون 
و لە گوندەکانی  چواردەوریشمان عەرەبی رەسەن هەیە کە 

بەمەش دەبینە سێ پێکهاتە.

ساڵێک بەر لە ئێستا خۆپێشاندانێک لە سەرتاسەری 
هەرێمی کوردستانی عێراق کرا کە شاری کفریشی 
گرتەوە  و کۆمەڵێک دامو دەزگای حکوومی و 
حیزبی سوتێنران. ئایا دامودەزگا  ناحکوومیەکان 

هیچ قەرەبوویەکیان بۆ کراوە؟

لە راستیدا ئێمە وەکو ئیدارە داواکارییەکانمان بەرز کردووەتەوە 
بۆ سەرووی خۆمان. لە رێگەی ئیدارەی گەرمیانیشەوە بۆ 

الیەنە پەیوەندیدارەکان و وەزارەتەکان دەمێنێتەوە قەرەبووکردنەوەکە 
ئەویش لەالیەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەسەاڵتی 
بااڵتر یاخود ئەنجوومەنی وەزیران بریاری کۆتایی الی ئەوانە.

کاریگەری کردۆتە سەر قەزای کفریش. پرۆژەکان لەبەر ئەم هۆکارە 
راگیراون، ئەگەر ئەم قەیرانە نەبوایە پرۆژەیەکی زۆر بۆ شاری کفری 

جێبەجێ دەکرا.

سەبارەت بە رێگاوبانی نێوان کفری و دوزخورماتوو 
لە بارودۆخێکی زۆر خراپدایە، هۆکاری ئەم رێگایە 

چییە کە ماوەیەکی زۆرە بەم شێوەیەیە؟

هەر ئەمڕۆ تیمێکی ئەندازیاری رێگاوبان کە لە سلێمانیەوە 
هاتبوون، سەردانی رێگای کفری - دوزخورماتوویان کرد، 

لەهەمان کاتدا کۆنترۆڵی رێگاکەیان کرد و سەرقاڵی 
ئامادەکارین بۆ دەرخستە و پرۆپۆزەل بۆ ئەوەی نۆژەنکردنەوەی 
ئەم رێگایە بخەنە بواری جێبەجێکرنەوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 
رێگای نێوان کفری و دوزخورماتوو لە نێوان سێ پارێزگایە 

بەشێکی پەیوەندی بە ئیدارەی گەرمیانەوە هەیە کە حکوومەتی 
هەرێمی کوردستان وەکو 

پاڕێزگایەک مامەڵە لەگەڵ ئەو 
شارە دەکات، بەشێکی دیکەشی 
پەیوەندی بە پارێزگای دیالەوە 

هەیە

هەروەها بەشەکەی دیکەشی 
پەیوەندی بە پارێزگای 

سەاڵحەدینەوە هەیە، واتە رێگای 
کفری دوزخورماتوو لە نێوان 

سێ پارێزگادایە، لێرەدا ئایا کێ 
بودجەی بۆ تەرخان دەکات ئەوەش 
دەمێنێتەوە سەر هەماهەنگی نێوان 
هەرێمی کوردستان و حکوومەتی 

ناوەندی.

ئایا هیچ هەماهەنگیەک لەسەر ئەم پرسە کراوە؟

بەڵێ، ئێمە قسەمان لەگەڵ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و 
نیشتەجێبوون کردوە، بەاڵم روداووەکان دەێنە پێش ئەویش بریاری 

وابوو کە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراق قسە بکات، بۆ 
نموونە ئێستا رێگای بە جووت ساید کردنی نێوان کفری و 

کەالر چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و تا ئیستا رێژەیەکی باشی 

قەزای کفری سەر بە پارێزگای سلێمانی، لە رووی جوگرافییەوە 
کەوتۆتە نێوان ناوچەی گەرمیان و سەاڵحەددین و دیالە. بۆیە 

لەرووی دانیشتوانەوە ناوچەیەکی فرەنەتەوەیە.
کفری-ش یەکێکە لەو ناوچانەی کە بەهۆی قەیرانی داراییەوە 
خزمەتگوزارییەکانی دواکەوتوون. رێگاوبانی کفری یەکێکە لە 
رێگاوبانە مەترسیدارەکان کە چەندین ساڵە کێشەکەی چارەسەر 

نەکراوە.
بەمەبەستی وەگرتنی زانیاری لەبارەی بارودۆخی قەزای کفری، 

هەستاین بە ئەنجام دانی چاوپێکەوتن لەگەڵ جەالل نوری عەبدولقادر، 
قایمقامی قەزای کفری. دەقی چاوپێکەوتنەکە بەم شێوەیەیە:-

بارودۆخی ئێستای کفری لە رووی خزمەتگوزاریەوە 
چۆنە؟

قەزای کفری بە شێوەیەکی باش خزمەتگوزاری بۆ دارێژراوە بەاڵم  
ئەمەیان هاوکات بوو لەگەڵ قەیرانی دارایی. پارەیەکی باشی بۆ 

تەرخان کرابوو، بە تایبەتی له بودجەی نەوت. ئەو قەیرانە داراییەش 
وایکرد کە بودجەی نەوت رابگیرێت و بەشێک لە پرۆژەکان دەست 

کراوە بە کارکردن و بەشێکیشیان تەواو بووە، بە حوکمی ئەوەی 
کاک قوباد سەردانی گەرمیانی کرد پرۆژەکانی خستۆتەوە گر.
 زۆریش لە پرۆژەکان ماون کە داهاتیان لەسەر بودجەی نەوتە. 
چاوەرێ دەکەین لە ئایندەیەکی نزیکدا کە دەنگۆی ئەوە هەیە 

قەیرانی دارایی نەمێنێت و پرۆژەکان بخرێنەوە کار، بەجێ بگەیەندرێت 
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وتیشی، “هەر لە سەرەتاوە گەلی تورکمان پشت و پەنای ئێمە بوو 
و پشتگیریمانی لێکرد. لە ئێستادا پێکهاتەکانی دیکەی شارەکەش 

پشتگیریمان لێدەکەن. لە قەزاکەماندا هەوڵه چەپەڵەكان لە رووی 
مەزهەبگەریی و نەتەوەیی و ئاینییەوە کۆتایی هاتووە. لە چوار 
مانگی رابردوو تەنها دوو حاڵەتی نەخوازراو روویداوە. یەکێکیان 

رووداوێکی مەزهەبگەریی بوو ئەوی دیکەش لە سەرەتادا وامان زانی 
کەوا رووداوێکە پەیوەستە بە پێکهاتەکان بەاڵم دواتر بۆمان روونبووەوە 
کە ئەو نییە و تاوانباری هەردوو رووداوەکە دەستگیرکران. واتە هیچ 
کام لە رووداوەکان بەبێ سزا نەمایەوە. لە دوو مانگی رابردوو هیچ 

رووداوێکی نەخوازراو رووینەداوە. بەاڵم رووداوی دزین وەکو لە هەموو 
شارە سەقامگیرەکانی جیهان هەیە وبگرە لەوەی کەمتریشە. لەو 

بارەشەوە پۆلیس و سووپا کاری باشیان ئەنجامداوە”. 

“کارەکان لەسەر بنەمای ٣ میحوەر بەجێ دەگەیەنین 
کە پێکهاتووە لە ئارامی و خزمەت و گەڕاندنەوەی 

ئاوارەکان بۆ سەر زێدی خۆیان”.

ناوبراو وەکو قایمقامی قەزاکە تیشکی خستە سەر ئەو کارانەی 
کە کردوویانە یاخود کاری لەسەر دەکەن و وتی، “کارەکان لەسەر 

بنەمای ٣ میحوەر بەجێ دەگەیەنین کە پێکهاتووە لە ئارامی و 
خزمەت و گەڕاندنەوەی ئاوارەکان بۆ سەر زێدی خۆیان”. 

“لە رووی سیاسی و ئەمنییەوە تەگەرەی زۆر 
گەورەمان جێهێشتووە”

لە کۆتاییدا حەسەن زەینەلعابدین، قایمقامی قەزای دوزخورماتوو 
رایگەیاند، “دەمانەوێت دووبارە دڵنیایی خەڵک وەربگرینەوە. لە رووی 

سیاسی و ئەمنییەوە تەگەرەی زۆر گەورەمان جێهێشتووە بەاڵم لەڕووی 
خزمەتگوزارییەوە زۆر لەدواوەین. بێگومن پرۆژەکانی خزمەتگوزاری 

پەیوەستە بە بودجە و پارە. تاکو ئێستا هیچ پشتگیرییەکمان لێنەکراوە. ئەو 
رێگانەی کە گرتوومانە بەر هەموویان لە رێگەی رێکخراوەکانەوە بووە. 
سەرەڕای ئەمانە پەیمانی زۆر گەورەمان لە چەند الیەنێک وەرگرتووە لە 

رووی هاوکاریی. بۆیە هەوڵ دەدەین ئاستی خزمەتگوزاری شارەکە لەگەڵ 
ئاستی ئەمنی و سیاسی  بەیەک بگەیەنین”. 

“دوای هەڵبژێرانم خەڵک رایگەیاند کە خۆزگە١٠ 
ساڵ پێشووتر ئەو هەڵبژاردنەیان ئەنجام دابایە”

زەینەلعابدین ئاماژەی بەوە کرد کە نابێت هیچ کەسێک لەسەر 
هۆکاری مەزهەبگەری بەالوەنرێت و وتیشی، “هەموو کەسێک ئازادە 

لە پەیڕەوکردنی نەتەوە و مەزهەبی خۆی، بەاڵم نابێت ئەم بابەتە 
تێکەڵی کارە فەرمییەکان بکرێت. پێویستە بەڕێوەبەرەکان و یەکە 
ئیدارییەکان بەیەک ئاست سەیری خەڵک بکەن و لەو روانگەوە 
کار بکەن. ئەو نەخشەرێگەیەی کە لەالیەن تورکمانەوە گیراوەتە 

بەر، لەالیەن کورد و عەرەب بە ئەرێنی پێشوازی لێکراوە و پێمانیان 
راگەیاند کە خۆزگە١٠ ساڵ بەر لە ئێستا ئەو هەڵبژاردنەمان ئەنجام 

دابایه”. 
قایمقامی قەزای دوزخورماتوو ئاماژەی بەوە کرد کە لە سەرەتادا 
هەڵوێستی نەرێنی هەبووە  و وتیشی، “ دواتر بۆیان روونبووەوە کە 

تورکمان نایەوێت نەتەوەکانی دیکە شیبکاتەوە یاخود لەناوی ببات”. 

“گەر هاوواڵتی بەرپرسیارێتییەکانی خۆی بپارێزێت، 
پێویستە الیەنی ئیداریش هاوواڵتییان بپارێزێت”

حەسەن زەینەلعابدین وتیشی، “پێویستە لەسەر بنەمای یاسا مامەڵە 
لەگەڵ نەتەوەکان بکرێت. گەر هاواڵتی 

بەرپرسیارییەتییەکانی خۆی بە جێ 
بگەیەنێت، پێویستە الیەنی ئیداریش 

مافەکانی ئەو بپارێزێت. سوپاس بۆ خودا 
هیچ هەڵەیەکی سیاسیمان نەکردووە. بە 
یەک چاو سەیری هەمووانمان کردووه”. 

“لە قەزاکەماندا هەوڵه 
چەپەڵەكان لە رووی 

مەزهەبگەریی و نەتەوەیی و 
ئاینییەوە کۆتایی هاتووە”

قایمقامی قەزای دوزخورماتوو لەبارەی 
دۆخی ئەمنی شارەکەوە ئاماژەی بەوە 

کرد کە بەشێوەیەکی بەرچاو گۆڕاوە و 

حەسەن زەینەلعابدین، قایمقامی قەزای دوزخورماتوو رایگەیاند، “ئێمە 
لەسەر ٣ میحوەر کار دەکەین کە پێکهاتووە لە ئارامی، خزمەت و 
دووبارە گەراندنەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنی خۆیان. دەمانەوت دووبارە 

خەڵک هەست بە ئارامی بکاتەوە”. 
دوای ٦٨ ساڵ لە دوزخورماتوو کەسێکی تورکمان بوو بە یەکەم 
قایمقامی ئەو شارە کە زۆرینەی تورکمانە و سەر بە پارێزگای 

سەالحەدینە. هاوکات زەینەلعابدین وەکو قایمقامی هەڵبژێردراوی 
دوزخورماتوو دوای دەستبەکاربوونی باسی دۆخی ئەمنی قەزاکە و 

گۆڕناکارییەکانی بۆ تەبا کرد. 

هاوکات قایمقامی قەزای دوزخورماتوو ئاماژەی بەوە کرد کە 
تورکمان لەرووی سەرکردایەتیکردن و بەرێوەبردنەوە چەند خاسیەتێکی 
تایبەتی هەیە، ناوبراو تیشکی خستەسەر چۆنیەتی دەستبەکاربوونی 

وەکو قایمقام و وتی، “تا ساڵی ٢٠٠٣ بەڕێوەبردنی قەزای 
دوزخورماتوو لەدەست برایانی عەرەب بوو. دواتر لە ساڵی ٢٠٠٣ بۆ 

٢٠١٦ لە دەست برایانی کورد بوو. دوای ئەو ماوەیە کەسانی سیاسی 
و کەسایەتییەکان و چااڵکوانانی تورکمان منیان وەکو کاندیدی 

قایمقامێتی قەزای دوزخورماتوو کاندید کرد. دواتر لە ئەنجوومەنی 
شارەوانی دەنگدانێک ئەنجامدرا و هەڵبژێردرام”. 

قایمقامی دوزخورماتوو: لەسەر بنەمای ٣ میحوەر کار 
دەکەین

پەیوەندی بە مرۆڤدا هەیە و شتێکی سەرنجراکێشە”. 
شیکردنەوەی جێی پەنجەکانی سەر کرێمەکە، گرنگە بۆ زانینی ئەوەی 
کە ئەم کرێمە لەالیەن منداڵیکەوە یاخود ئافرەتێک وە یانیش پیاوێکەوە 
بەکارهێنراوە. هەرچەندە کە هیچ بیرۆکەیەک نیە و نازانرێت قوتوی 

کرێمەکە لە الیەن کێی خراوەتە نێو چاڵەکە لە ئێستادا ئەمە روونکراوەتەوە 
کە لە بۆنە و مەڕاسیمە پیۆزەکاندا بەکارهێندراوە

قوتووەکە لە شوێنێک دۆزراوەتەوە کە پێگەیەکی گرنگی سەردەمی 
رۆمەکان بووە و  لە ١٠ ساڵی رابردوو چەندین جۆری ئاسەوار لەو 

شوێنە دۆزراوەتەوە کە لەسەر شێوەی پەرستگا وایە. بەپێی زانیارییەکان، 
پەرستگاکە دوای بۆ سەردەمی میلینیومی دووەم لە پاش زاین  

دەگەڕێتەوە. هاوکات زانایان ئاماژە بەوە دەدەن کە هەر لە سەرەتاوە ناوچەکە 
نێشتنگەی خەڵکی رۆما بووە و ئەمەش بۆ ئەو ئاسەوارانە دەگەڕێتەوە کە 

لە گەڕەکی واڵتینک دۆزراوەتەوە و تەمەنەکەیان بۆ دوای ٥٠ ساڵ لە 
زاین دەگەڕێتەوە.  بە گوێرەی ئەو لێکۆڵینەوانەی کە لەسەر قوتوەکەدا 

ئەنجامدراوە، قوتوەکە بە تەواوی لە ماددەی تەنەکە دروستکراوە. هاوکات 
گرو  ئاماژەی بەوە دا کە پێکهاتەی درووستبوونی قوتوەکە زۆر بەرزە و 

رایگەیاند، “قەپاغەکە بە شێوەیەکی زۆر باش دادەنیشێت و ئاوی پیا ناچێت 
و زۆر پارێزراوە. گومان نیە لەوەی  کە بەکارهێنەری ئەم قوتوە یەکێکە 

لە دەوڵەمەندێکی شارەزای جیهانی رۆما. لەو سەردەمەدا مادەیەکی وەکو 
تەنەکە، زۆر گرانبەها بووە”.

Archaeology ئاماژەی بەوە کرد کە رووداوەکە کاریانی تێکردووە 
و ئەگەری زۆر هەیە کە کرێمەکە بەمەبەستی جوانکاری یاخود مەرهەم 

بەکارهاتووە. 
پسپۆران بە رێگەی تاقیکردنەوە زانستیەکانیانەوە  هەوڵ دەدەن بۆ ئەوەی 
بزانن و ئەوە بخەنە روو کە ئایە ئەم کرێمە بۆ مەبەستی دەرمان یاخود بۆ 

جوانکاری بەکارهاتووە.
فانچیس گرێو، سەرپەرشتیار لە مۆزخانەی لەندەن سەبارەت بە قوتوی 

کرێمە دۆزراوەکە رایگەیاند، “ئەم دۆزراوە بەڕاستی زۆر کاریگەرە. 
ئەگەر هەیە کە ئەم کرێمە لە مەڕاسیم و بۆنە پیرۆزەکاندا بۆ دەموچاو 

بەکارهێنرابێت.  دەزانرێت کە خەڵکی رۆما شیری گوێدرێژیان بۆ 
جوانکاری دەمووچاو بەکارهێناوە. هەر لەبەر ئەمەشە کە 

وەرگرتنی ئەنجامێکی تەواو لە رووی تاقیکردنەوە زانستیەکانەوە 
بۆ ئێمە زۆر گرنگە”. 

ئێلیزابێت بارهان، پارێزەر لە مۆزەخانەی لەندەن ئاماژە بەوە دەکات 
کە دوو قوتوی هاوشێوەی بێ قەپاغ لە کاتی هەڵکەندنی 

ناوچەی مارکێت لە لەندەن، دۆزاوەتەوە.
لەالیەکی دیکەوە ئی سی هاریس، کۆمپانیای راوێژکاری 

بەردەوامە لە هەڵکەندنەکان و لەو بارەیەوە نانسی رۆزەنبەرگ، 
راوێژکاری شوێنەوارناسی وتی، “ بەهۆی ئەوەی شوێنپەنجەی 

مرۆڤ دەبینرێت لە نێو قەپاغەکان، بۆمان دەردەکەوێت کە ئەمە 

لە لەندەنی پایتەختی ئینگڵتەرا، لە کاتی هەڵکەندنی پەرستگایەکی 
رۆمەکان  پاشماوەی قوتوی کرێمێک کە بۆ ٢٠٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا 

دەگەڕێتەوە، دۆزرایەوە. 
پسپۆرانی  شوێنەوارناسی لە ئەنجامی چەند هەڵکەندنێک لە ناوچەی 

ساوتوارک-ی شاری لەندەن، قوتوی کرێمێک بە قەبارەی ٦ سانتیمەتر کە 
مێژووی بۆ ٢٠٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە،  لە پەرستگایەکی رۆما 

بە شێوەیەکی توند و بەیەکلکێندراو، دۆزرایەوە.
دوای ئەوەی قوتووە بەنرخەکە هێنرایە مۆزەخانەی لەندەن، پسپۆڕان قەپاغی 
قوتووەکەیان کردەوە، کرێمێکی سپییان بینی کە بۆنی ماددەی گۆگرد-ی 

 PrConstruct لێدەهات هاوکات گاری براون، دایرەکتەر لە دامەزراوەی
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نەرێنی بوون و تا ئێستا ئەنجامێکمان دەست نەکەوتووە”.
لە وەاڵمی پرسیاری ‘ئایا جگە لە بارەگای بەرەی تورکمانی هیچ 

بارەگایەک حیزبی دیکە کرایە ئامانج؟’ تورکمانئۆغڵو وتی:
“جگە لە بارەگای بەرەی تورکمانی هەوڵی سووتاندنی هیچ بارەگایەکی 

دیکەیان نەدا. ئەو باڵەخانانەی کە سووتێندران تەنها دوو باڵەخانەی 
بەرەی تورکمانی بوو. تەنها لە ژووری پاسەوانان لە دەرەوەی بارەگای 

پارتی دیموکراتی کوردستان ٢ تایەی ئۆتۆمبێڵ سوتێندرا. توانای 
چوونەژوورەوەیان نەبوو چونکە ئەوان چەکداری یاسایی و نایاساییان هەیە 
و سەرکەوتوو بوون لە پاراستنی نووسینگەکانیان. بەاڵم بەداخەوە چەندین 

ساڵە باس لە کێشەی پاسەوان دەکەین کە نیمانە بەم هۆیەوە نەمانتوانی 
سەرکەوتوو بین. لە ٥ باڵەخانە تەنها ١٥ پاسەوانمان هەیە. ئەوەش 

کێشەیەکی گەورەیە. پاسەوانەکانمان چ چەکیان هەیە، چە مۆڵەتی 
چەکیان هەیە”. 

 دوای ئاماژەدان بەوەی کە پاسەوانەکانی بەرە چ چەکیان هەیە چ 
مۆڵەتی چەک، تورکمانئۆغڵو باسی لە ناڕەحەتییەکان کرد و وتی، 

“باشە لە بارودۆخێکی لەمجۆرەدا لە بەرامبەر ٤٠٠-٥٠٠ هێرشکەردا ٤-٥ 
یاخود ١٠ پاسەوانی بێ چەک دەتوانن چی بکەن؟ وەک ئەوەی هەموو 

کەس دەیزانێ سووکترین چەکی ئەوان کالشینکۆف بوو. هاوسەنگی 
نێوان ئەو دووەیان زۆر قورسە. دوای ئاگرکەوتنەوەکە الیەنەکانی دیکە 

دەیانپرسی پاسەوانەکانتان چیان دەکرد. ئاخر پاسەوانەکان چەک و 
مۆڵەتی چەکییان نەبێت چیمان پێدەکرێت بەرامبەر ٤٠٠-٥٠٠ کەس. 

لە ئەنجامدا تەنها باڵەخانەکانی بەرەی تورکمانی سووتێندران. لە بەردەم 
باڵەخانەی حزبێک ٢ تایەی ئۆتۆمبێڵ سووتێندرا و باڵەخانەی حزبێکی 

دیکە ١٠-١٥ فیشەکی بەرکەوت”.
تورکمانئۆغڵو دووبارە ئاماژە بەوە دەکات، لە رووی کۆمەاڵیەتییەوە هیچ 
کێشەیەکیان نییە و  دەڵێت، “لەرووی سیاسییەوە سەیری پرسەکە دەکەین 

دەبینین کە الیەنە سیاسییەکانی دیکە دەڵێن ئێمەش هێرش کراوەتە سەرمان 
و رووبەڕووی هێرش بووینەوە. بەاڵم بەپێی ئەو زانییارییانەی ئێمە پێمان 
گەیشت، هەندێک لە خۆپیشاندەران کە ئاوارەبوون وتویانە ئێمە راستەخۆ 

هێرش دەکەینە سەر بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی دەیسووتێنین. رەنگە 
هەموو خۆپیشاندەران ئاگاداری ئەمە نەبن، بەاڵم ئەوانەی کە ئیدارەی 
خۆپیشاندانەکە دەکەن باش دەزان کە ئەو کارە بە چ جۆرێک ئەنجام 

دەدەن”.
لەبارەی دوای رووداوەکە ناوبراو وتی، “نزیکەی ٦٠ هەزار دۆالر زیان بەر 
باڵەخانەی بارەگاکەمان کەوتووە. لەپاڵ ئەوەش قەبارەی زیانی سووتانی 

مێز، کۆمپیوتەر، تەلەفزیۆن، کامیرە و کەلوپەالکانی دیکە بە ٥٠ هەزار 
دۆالر مەزەندە دەکرێت. وەک دەزاندرێت لەگەڵ دامەزراندنی بەرەی 

تورکمانی کە لە ١٩٩٥ لە هەولێر بوو و لە١٩٩٦ لە کفری کرایەوە، 
تا ئێستا هەرچیمان بۆ هاتبوو ئەرشیفی مێدیایی، کتێب، نووسراوە 

گرنگەکان، بەرگێک لەو ماددانەی کە لە قوتابخانەکان دەخوێندران 
و کۆمەڵیک شتی گرنگ هەمووی لەگەڵ ئاگرکەوتنەوەکە بوو بە 

خۆڵەمێش. دانیشتوانی ئەو ناوچەیە دەزانن کە تەنها کۆگای کتێبمان 
دوای ٣ رۆژ لە رووداوەکە کوژیایەوە و درەنگکەوتنی ئاگرکوژێنەوە 

بووە هۆی ئەوە. ئەوانیش لەالیەن خۆپیشاندەرانەوە هەرەشەیان لێکراوە 
گەر ئاگرەکە بکووژێننەوە ئۆتۆمبێڵەکانیان دەسووتێندرێت”.
شاهین تورکمانئۆغڵو تیشکی خستە سەر ئەوەی، ئەو 

رووداوە رەنگدانەوەی “رقێکی سیاسی”بوو  و لە کۆتاییدا 
رایگەیاند، “دەتوانین بڵێین کفری باجی ئەو رقەی دایەوە. ئەگەر 

ئەوە کۆتاییەک بێت، ئێمە باش دەزانین سەرلەنوێ دەستپێبکەینەوە 
و بەردەوامیش دەبین. سوپاس بۆ خودا کە فەرمانبەرانی بارەگاکانمان  
سەالمەتن هیچیان بەسەر نەهات. سوپاس بۆ خودا لەم رووەوە خۆمان بە 

بەخت دەزانین”.

پەیوەندییەکی تەلەفۆنیم ئەنجامدا لەگەڵ هەریەکە لە قایمقامی 
کفری، بەرێوبەرایەیەتی پۆلیس و بارەگاکانی پۆلیسم ئاگادار کردەوە لە 
ئەگەری روودانی کاڕێکی لەو جۆرە. سەر لەبەیانی رۆژی رووداوەکەش 

خۆم چووم بۆ باڵەخانەی قایمقامیەت و جەنابی قایمقام و بەرێوبەری 
پۆلیسیش لەوێ ئامەدەییان هەبوو. قایمقام ئەوەشی وت کە هیچ 

شتێک روونادات و هەموو شتەکان لە شوێنی خۆی دەبێت و بەرێوبەری 
پۆلیسیش ئاماژەی بەوەدا کە هەموو شتەکان لە ژێر کۆنترۆلی خۆیان 
دایە و وەکەسیش توشی هیچ کێشە و گیروگرفتێک نابیت و پێویست 

ناکات لە دڵەراوکێ بن”.  
تورکمانئۆغڵو وتیشی، “ بینیمان رووداوەکان لەگەڵ دەستپێکردنی 

رێپێوانەکە سەریهەڵدا.  دواتر جەنابی قایمقام هەواڵی بە ئێمە دا  کە 
هەموو حیزبەکان بەژدارن لە رێپێوانەکادا و وتی کە ئااڵی سەر 

بارەگاکانیان بهێنە خوارەوە. ئەم کارەش بۆ رێگریکردن لە شکۆی 
ئااڵکان ئەنجام درا و لە دواتردا هەموو حیزبەکان و دەمەزراوەکان بە 
دەستی خۆیان بە رێزەوە ئااڵکانیان هێنابوویە خوارەوە. ئەمە بە پێی 

پێویست نەبوو. ئیمە هەموو فەرمانبەرکانی بارەگاکەمان بۆ سەالمەتی 
گیانیان رەوانەی ماڵەوە کردەوە وە دەرگاکانی بارەگاکانمان داخست، 

بۆ ئەوەی خۆپێشاندەران لە کاتی تێپەر بونیان لە پێشی وا هەست 
بکەن کە ئەوانە ماڵن. بەاڵم بەداخەوە وا نەبوو”. 

بارەگای لقی کفریی بەرەی تورکمانی عێراقی و باڵەخانەکانی ناوەندی 
رۆشنبیری و یەکێتی قوتابیانی تورکمانیان ئاگریان تێبەردا و سوتاندیان. 

بەم جۆرە تورکمانئۆغڵو درێژەی بە قسەکانیدا وتی، “دواتر بۆمان 
روونبوویەوە کە ئامادەکارییەکی باشیان ئەنجام دابوو بۆ سووتاندنی 
بارەگاکان. ئەو کارانەی کە لە دوزخورماتوو نەیانتوانیبوو بیکەن 

هاتن لەسەر ئێمە ئەنجامیان دا، بە دڵنیایەوە ئێمەش بەدواداچوونمان 
بۆ ئەو کردووە و هەموو ئەوانەمان بە شێوەی نوسراو  داوەتە بەرپرسان 
و ئاگاداری سەرۆکایەتی بەرەی تورکمانیشمان کردۆتەوە لەسەر ئەو 

کارانەی ئەنجامیان داوە، ئەم نوسراوەنەش تاوەکو ئێستاش ماون”. 
تورکمانئۆغڵو بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراق لە کفری رایگەیاند 

کە لە بەرواری ٤-١-٢٠١٨ بەڕێوەبەری ناوچەی گەرمیان کە لە 
پێگەی پارێزگارە، جگە لەمەش لە ١٧-١-٢٠١٨ دا سەردانی دادگای 

کفری-مان کردووە و سکااڵکانمان لەسەر ئەنجامدەرانی ئەو کارە تۆمار 
کردووە.

دوای ئاماژەدان بەوەی، لێکۆڵینەوکان سەبارەت بە رووداوەکە بەردەوامە، 
تورکمانئۆغڵو راشیگەیاند، “ دوای ئەوەی سکااڵمان تۆمار کرد، 

شاندێک لە کفری هاتن و لێکوڵێنەویان ئەنجام دا و سەبارەت بەو زەرەر 
و زیانانەی کە بەسەرمان هاتووە، راپۆرتی خۆیان ئامادەکرد. لە هەمان 
کاتدا  لە الیەکی دیکەوە داواکاری گشتی لە بەرواری ٢٠١٨/١/٢١ 

نووسراوێکی ئاراستەی دادگای لێکۆڵینەوەی کفری کرد. بەاڵم 
ئەنجامی هەموویان 

شاهین تورکمانئوغڵو، بەرپرسی بەرەی تورکمانی عیراقی لقی 
کفری ئاماژەی بەوە کرد کە تورکمانی  شاری کفری تاوەکو ئێستا 

هیچ کێشەیەکی کۆمەاڵیەتییان بۆ دروست نەبووە، بەاڵم بەهۆی 
چااڵکیە سیاسەیەکانی شارەکانی دیکە باج دەدات. لە بەر ئەم 

هۆکارەش ئاماژەی بەوەدا کە توشی هەندێک زەحمەتی و نارەحەتی 
هاتوون. سەبارەت بەو هێرشەی کە کرایە سەر بارەگاکانیان و دواین 
رەوشی هاوواڵتییانی تورکمانی شاری کفری، شاهین تورکمانئوغڵو 

،بەرپرسی بەرەی تورکمانی عیراقی لقی کفری چەند رونکردنەوەی بۆ 
هەفتەنامەی تەبا دا.  

تورکمانئۆغلو، کێشەی هاوواڵتییانی تورکمانی شاری کفری بەسەر 
دوو خاڵی جیاوازدا دابەش کرد و وتی، “یەکەمیان باری کۆمەاڵیەتی، 

دووەمیشیان رەوشی سیاسی. سەبارەت بە باری کۆمەاڵیەتی هیچ 
کیشەیەکمان نیە و هاوواڵتییان حاڵیان ئاساییە. لەم بارەیەوە هیچ 

کێشەیەکمان نیە و هەمووان بەیەکەوە دەژین. بەاڵم ئەگەر باسی رەوشی 
سیاسی شاری کفری بکەین بەداخەوە کە ئامانجە سیاسیەکانیان و  

کێشەی  ناوچەکانی دیكەش و چااڵکیە سیاسیەکانیان لە سەر شاری 
کفری ئەنجام دەدەن و باجی ناوچەکانی دیکەیان بە شاری کفری دا”. 

لە ١٩ی کانونی یەکی ٢٠١٧دا بەهۆی کێشە دارایەکان و وەرنەگرتنی 
موچەکانیان لە کاتی خۆی، خۆپیشاندانێک ئەنجام درا و هاوواڵتیان 

نارەزاییان دەردەبڕی وە لەم خۆپیشاندانەدا هەستان بە سوتاندنی بارەگای 
بەرەی تورکمانی عێراق و باڵەخانەی یەکێتی قوتابیانی تورکمان و 

باڵەخانەی رادیۆی تورکمانی ئەو شارە.  
شاهین تورکمانئوغڵو لە بارەی ئەو ماوەیەوە بەم جۆرە دوا، “ هێرشکرایە 

سەر بارەگاکانمان، ئەو کەسانەی کە هێرشیشیان کرد زۆربەیان سەر 
بە قەزای دوز بوون. ئەو کاتە رووداوەکان تازه به تازه لە دوزخورماتوو 

کۆتاییان هاتبوو، زۆربەی هاوواڵتیانی ئەو شارەش ئاوارە بوون و لە 
ناوەچەکانی دەورووبەری شاری کفری و ناو شاری کفری نیشتەجێ 

ببون.ئەو رووداوەی کە روشیدا بە هۆی کێشەکانی دەوڵەتەوە بوو و لەم 
نێوەندەدا رقێك بەرامبەر تورکمان هەبوو. ئاشکرا بوو کە بەهۆی ئەو 

کێشانەی لە رابردوودا رویدابوو لە شوێنێک دەتەقێتەوە”. 
 تورکمانئۆغڵو ئاماژەی بەوەکرد کە لەو رۆژەدا  ئاگاداری ئەو 

رێپێوانە بوون کە روویدەدا و وتی، “ئێمە رۆژێک بەر لە ئەنجامدانی 
ئاگاداریمان هەبوو کە رێپێوانەکە لەدوا کاتژمێرەکان 
راستەوخۆ خۆم  کارێکی لەم جۆرە رودەدات. 

کفری باجی ناوچەکانی دیکە دەدات

هەواڵ: عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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هونەرمەندانی شاری هەولێر)ئەربیل( بەشدارییان کرد و شەرەفمەندیان 
كردین. بێگومان ئەم جۆرە كارانه لە هەولێر دەوەشێتەوە. خەڵکی 

هەولێر)ئەربیل( بۆ هەر کوێیەک بچێت، نوێنەرایەتی شارەکەی خۆی 
بە باشترین شێوە دەسەلمێنێت. لە هەمان کاتدا بە بێگەردترین شێوە 

هەستەکانی خۆی دەدڕکێنێت. ئەمرۆش ئەمەمان بینی و هەموومان 
شایەتی ئەوە دەدەین”. 

تەرزی تیشکی خستە سەر ئەوەی  کەوا تورکمانی بەغداد بە 
شێوەیەکی گەرم پێشوازییان لە شاندەکەی شاری هەولێر)ئەربیل( 

کردووە و وتیشی، “زۆر بە جوانی گوێیان لە ئێمە راگرت و سوپاسیان 
کردین. ئەمەمان لە چاوی هەموو ئامادەبووان بینی. بەردەوامبوونی 

ئەم جۆرە چااڵکییانە لە ناوچەکانی هەولێر)ئەربیل(، کەرکوک، 
بەغداد و دوزخورماتوو زۆر گرنگە”. 

لەالیەکی دیکەوە حوسام حەسرەت، شاعیر و ئەندامی دەستەی 
بەڕێوەبردنی ئۆجاغ برایەتی تورکمانی لقی هەولێر)ئەربیل( ئاماژەی 

چااڵکییەکەوە زۆر بەوە کرد کە بەهۆی 
بوونە و وتیشی، کەیف خۆش 
درێژ هەوڵماندا “ماوەیەکی 
رێکبخەین. ئاهەنگەکە 

بڕیار وابوو کە پێشووتر 
لە شاری ئاهەنگەکە 

ئەنجام بدەین. هەولێر)ئەربیل( 
هەڵبژاردنەکاندا چەند لە کاتی 

جارێک دیداری تەلەفۆنیمان لەگەڵ بەرێز نەجدەت ئەنجامدا بەاڵم 
قسمەتمان نەبوو. وەکو دەبینن کە لە هەولێرەوە)ئەربیلەوە( هاتووین و 

ئاهەنگەکەمان ئەنجامدا”. 
حەسرەت وتیشی، “پێویستە ئەم جۆرە چااڵکییانە بە بەردەوامی ئەنجام 
بدرێن و هەر لە سایەی ئەمەشەوە تورکمان بەیەک دەگات و یەکدی 
دەناسێتەوە و بەشداری لە چااڵکییەکانی یەکدی دەکەن. پێویستە ئەم 
جۆرە چااڵکییانە هەموو ساڵێک ئەنجام بدرێت. لەهەمان کاتدا دەبێت 

هەموو کەسێک بەشداری لە چااڵکی ناوچەکانی دیکە بکات و 
دەبێت بەشداربین و لەگەڵ تورکمان شادبینەوە”. 

لەهەمان کاتدا هیمداد سەباح بیالل، بەرپرسی لقی هەولێر)ئەربیل(
ی بەرەی تورکمانی عێراقی ئاماژەی بەوە کرد کە ئۆجاغی برایەتی 

چااڵکی لەو جۆرە ئەنجام تورکمان ماوە ماوە 
“پێشووتر شەوانی دەدات و وتیشی، 

و کفری و تەلەعفەر دوزخورماتوو 
بەهەمان شێوە ئەنجامدرا. 
هەولێر)ئەربیل( رۆژێک بۆ 

بێگومان ئێمەش دەستنیشانکرا.  
هەولێری)ئەربیل(وەکو لقی 

عێراقی بەشداریمان ی بەرەی تورکمانی 
لە ئاهەنگەکە کرد. ئەدیب و نووسەر و هونەرمەندەکانیشمان 

لەگەڵماندان”.
ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە چااڵکییەکە لەژێر کەشێکی برایانە 
بەرێووەچووە و وتیشی، “ئەگلەنجەیەکی زۆر خۆش بوو و پەیامی 

گرنگی تێدا بەدیکرا. بێگومان بەردەوامبوونی چااڵکی لەو جۆرە بۆ 
کۆمەڵگاکەمان زۆر گرنگە. لە کەشی وەها جەخت لەسەر یەکێتی 
دەکرێتەوە کە ئێمە وەکو تورکمان زۆر پێویستمان بەو کەشە هەیە. 

تورکمانی هەولێر بەشێکی جیانەکراوی تورکمەن ئێلی و تورکمانی 
عێراقە. ئینشااڵ ئەم جۆرە چااڵکییانە لەسەر بنەرەتی برایەتی 

و یەکبوون بەردەوام دەبێت. لەهەمان کاتدا هەفتەنامەی تەبا لە 
هەولێر)ئەربیل( هاتوون و رەنجیان کێشاوە، سوپاسی ئەوانیش دەکەین”. 

لەالیەکی دیکەوە گوڵشەن موستەفا، ئەندامی دەستەی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان دەربارەی چااڵکییەکەوە وتی، “هەر لەم ساڵەدا 

چەندین چااڵکیمان ئەنجامدا کە هاوشیوەن لەگەڵ ئەمەیان. 
شەوانی دوزخورماتوو و تەلەعفەر و کفری-مان ئەنجامدا و دواتر 

هەڵساین بە ئەنجامدانی ‘شەوی ئەربیل(. پشت بە خودا لە سەری 
ساڵ هەڵدەستین بە ئەنجامدانی ‘شەوی کەرکوک’. داوامان ئەوەیە 

سەرەڕای هەموو ئەوانەش قارەمان و کەسانی نەتەوەیی لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( هەن کە بەرێگەی دیموکراسیەوە بەدوای مافەکانی 

خۆیانن. بەشداریکردنی تورکمان لە پەرلەمانی کوردستان بەڵگەیەکە 
بۆ ئەمە”. 

هاوکات میعمارئۆغلو وتیشی، “بەمەبەستی سەرخستنی ناوی 
هەولێر)ئەربیل(، ئۆجاغی برایەتی تورکمان هەڵساوە بە ئەنجامدانی 

‘شەوی ئەربیل’ لە بەغداد و تورکمانێکی زۆر بەشدارییان لە 
ئاهەنگەکە کرد. هاوکات هونەرمەندان و شاعیران و نووسەرانیش لە 

هەولێرەوە)ئەربیلەوە( هاتوون و  چەندین وتەی ناوەزەیان پێشکەش کرد. 
بۆ بەرخودانەکانی تورکمان، بۆ یەکێتی خاکی عێراق و میرات و 

مێژوو و کەلتووری تورکمان، ئۆجاغی برایەتی تورکمان هەڵساوە بە 
ئەنجامدانی ئەو بۆنانە”. 

میعمارئۆغلو تیشکی خستە سەر چااڵکییەکانی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان و ئاماژەی بەوە کرد کە لە سەری ساڵدا “شەوی 

کەرکوک” ئەنجام دەدەن و وتیشی، “مانگێک بەر لە ئێستا ‘شەوی 
دوزخورماتوو’ ئەنجامدرا. پشت بە خودا ئاهەنگی شەوی هەموو 

ناوچەکانی تورکمەن ئێلی ئەنجام دەدەین”. 

لەالیەکی دیکەوە ئەسعەد ئەربیل، پەرلەمانتاری پێشوو و سەرۆکی 
نووسەرانی تورکمان یەکێتی ئەدیبان و 

شەوەکەوە لەبارەی 
ساڵ بەر لە وتی، “٢ 
ئەنجامدانی ئێستا بۆ 
لەگەڵ دکتۆر ئەم شەوە 
دکتۆر سەباح نەجدەت و 

بەاڵم بە بەردەوامی رێککەوتبووین. 
و تەگەرە بووینەوە. رووبەڕووی ئاستەنگ 

لە کۆتاییدا بڕیارماندا لە بەرواری ١ی کانوونی یەکەم ئەنجامی 
بدەین”. 

ئەربیل وتیشی، “لە راستیدا ئامادەکارییەکان نەبووە هۆی 
ماندووبوونێکی زۆر، چونکە هونەرمەندەکانمان لە بواری خۆیاندا 

کەسانی پسپۆرن. ئێمەی شاعیرانیش هەموو کاغەزەکانمان کۆکردەوە 
و هاتین. ئامانجی سەرەکیمان چی بوو؟ بێگومان باسکردنی 
تورکمانی هەولێر)ئەربیل( بوو بۆ تورکمانی بەغداد و سەرجەم 

تورکمانی تورکمەن ئێلی. چونکە دەڵێن کەوا لە هەولێر)ئەربیل( 
تورکمان نەماوە، ئێمە هاتووین بۆ ئەوەی ئەو دەنگۆیە لەناو ببەین”. 

ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا وتیشی، “پێویستبوو ئەم بۆنەیە لە 
شاری هەولێر)ئەربیل( بەڕێوەبچێت. دەمانویست خەڵکی بەغداد بە 

گەشت بێن و لە هەولێر بەشداری لەو بۆنەیە بکەن. بەاڵم ئەنجامدانی 
ئەم کارە قورس بوو. هەر لەبەر ئەم هۆکارە بە بڕیارێک گرووپێکی 

کەم لە هەولێر)ئەربیل( هاتووین و ئامانجەکەمان لەسەدا سەد گەیاند. 
بینییان کەوا لە هەولێر شاعیر هەیە و بابەتی شیعرەکانیان چییە. 

زانییان کەوا هونەرمەندی زۆر گەورە لە شاری هەولێر)ئەربیل( هەیە 
کە دەتوانن بۆ چەندین کاتژمێر ستەیجەکە پڕ بکەنەوە. لە راستیدا 

تەنها ٢ هونەرمەند، ٢ شاعیر و بێژەرێکین لە هەولێر هاتووین و 
بەشداریمان لە ئاهەنگەکە کرد. هاوکات تەنها بە ٥ کەس توانیمان 

شەوەکە بەرێوە ببەین”. 

رۆژنامەنووسی بە هەروەها دڵشاد تەرزی، 
بەشداری لە ئەزموون و نووسەر 
و تایبەت بە ئاهەنگەکە کرد 

تەبای وت:
شێوەیەکی “ئاهەنگەکە بە 

بەڕێوەچوو. زۆر سەرنجراکێش 
شاعیران و لە ئاهەنگەکەدا 

ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە بەغداد لە بەرواری ١ی کانوونی یەکەم 
لە ناوەندی گشتی هەڵسا بە سازکردنی “شەوی ئەربیل” و چەندین 

کەس لە توێژی جیا جیاکانی هەولێر)ئەربیل( بەشدارییان لە بۆنەکە 
کرد. 

هاوکات دکتۆر نەجدەت بەیاتلی، سەرۆکی گشتی ئۆجاغی برایەتی 
تورکمان تایبەت بە تەبا باسی چااڵکییەکەی کرد. 

رایگەیاند، نەجدەت بەیاتلی 
تورکمانی “ئامادەبوونی 

لەگەڵمان هەولێر )ئەربیل( 
دڵخۆشییە. مایەی 
ئامادەکاری بۆ  ٢ ساڵە 

هەر جارێک ئەو شەوە دەکەین. 
دروست دەبوو. بەاڵم بەربەستێکمان بۆ 

وەکو دەستەی ئیدارەکردنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان جەختمان لەسەر 
ئەنجامدانی ئەو چااڵکییە کرد”. 

بەیاتلی وتیشی، “لە چوارچێوەی ساڵی ٢٠١٨دا لە سەرەتادا 
ئاهەنگی ‘شەوی تەلەعفەر’مان سازکرد. دواتر ‘شەوانی کفری’، 

‘شەوی دوزخورماتوو’. لە بەرواری ١ی کانوونی یەکەمیش ‘شەوی 
ئەربیل’ مان سازکرد. پشت بە خودا لە شەوی سەری ساڵیشدا ‘شەوی 

کەرکوک’ ئەنجام دەدەین”. 

“گەر تورکمانی هەولێر نەبا، ئااڵی تورکمان نە لە 
بەغداد و نە لە ناوچەکانی دیکە نەدەشەکایەوە”

هاوکات دکتۆر نەجدەت بەیاتلی وتی، “هۆکاری ئەنجامدانی ‘شەوی 
ئەربیل’ بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە برایانمان لە هەولێر)ئەربیل( وا بیریان 

دەکردەوە لەیادمان کردوون. لە راستیدا دۆخەکە بەو شێوەیە نییە. 
تورکمانی هەولێر)ئەربیل( گیانی ئێمەن و لە ناخی ئێمەدا پێگەیەکی 

تایبەتیان هەیە. لە راستیدا گەر تورکمانی هەولێر)ئەربیل( نەبا، 
ئااڵی تورکمان نە لە بەغداد و نە لە ناوچەکانی دیکە نەدەشەکایەوە. 

بۆیە ناتوانین بە چااڵکییەک ئەو فیداکارییەیان بدەینەوە. پشت 
بە خودا لە رۆژانی داهاتوو دەربارەی هەولێر)ئەربیل( و تورکمانی 

هەولێر)ئەربیل( چااڵکی زیاترمان دەبێت. هەوڵ دەدەین لەگەڵ 
ئۆجاغی برایەتی تورکمانی لقی هەولێر)ئەربیل( رێکبکەوین بۆ 
ئەوەی شەوی ئەربیل لە شاری هەولێر)ئەربیل( ئەنجام بدەین”.  

“یەکەمین جمووجۆڵی سیاسیمان لە هەولێر 
)ئەربیل( دەستیپێکرد”

هاوکات نیازی میعمارئۆغلو، پەرلەمانتاری پێشووی پەرلەمانی 
هەولێرییەکانی بەتەنیا عێراق 

و ئامادەیی خۆی لە جێنەهێشت 
نیشاندا و تایبەت بە بۆنەکەدا 
تەبا وتی؛

راستیدا شاری “لە 
هەولێر)ئەربیل( لە 

خوێنماندا دەسوورێتەوە. هزر و دەمارەکانی 
هەموو تورکمانی عێراق قەرزاری بەرخودانی سەرکردەکانی 

هەولێر)ئەربیل(ە. چونکە یەکەمین جمووجۆڵی سیاسیمان لە سااڵنی 
نەوەدەکان لەوێ دەستیپێکرد. لە ساڵی ١٩٩٥ رێکخستنی بەرەی 

تورکمانی عێراقی راگەیەندرا. هەموو کەسێک دەزانێت کە شاری 
هەولێر)ئەربیل( هی کێییە و ناسنامەکەی چییە. هەولێر)ئەربیل( 
تورکمانییە. زامدارین کاتێک هەولێر)ئەربیل( بەو شێوەیە دەبینین. 

ج
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٩ئاژانسی میدیایی توركمان ١٠ی کانوونی یەکەم دووشەممە ٢٠١٨

ئۆجاغی برایەتی تورکمانیشی کرد. 
لە کۆتاییدا یونس توتنچی، هونەرمەندی دەنگخۆش کە بەشداری 
لە ئاهەنگی ‘شەوی ئەربیل( کردبوو، هەستی خۆی بەو شێوەیە بۆ 

مایکی تەبا دەڕبڕی: 
سوپاسی ئێوەی “لە سەرەتادا 
دەکەم کە تا قەدر گران 

بەراستی ئێرە هاتوون. 
جوان بوو. زۆر چااڵکییەکی 
پێشوازییان بە گەرمییەوە 

بینینی گەلی لێکردین. 
بەشێوەیەکی چر تورکمان لێرەدا 

ئامادەین لە سەرانسەری مایەی سەربەرزییە. 
تورکمەن ئێلی خزمەت بکەین”. 

وادی ئاماژەی بەوە کرد کە ئۆجاغی برایەتی تورکمان هەر لە ساڵی 
١٩٦٠ەوە بەردەوامە لە چااڵکییەکانی و وتیشی، “ئێمە وەکو خەڵکی 

بەرەی تورکمانی عێراقی شاری هەولێر)ئەربیل( و 
چااڵکییە کرد. بەشداریمان لەو 
بەرەوە بەشداریمان تەنها بەناوی 

بەڵکو بەناوی نەکردووە 
هەولێر)ئەربیل( گشت خەڵکی 

کرد. برایانمان بەشداریمان 
هونەرمەندان لە نووسەران و 
لەژێر درووشمی و شاعیرانمان 

چااڵکییەکی جوانیان برایەتی و یەکێتی 
پێشکەش کرد”. 

لەهەمان کاتدا عیزەدین وادی ئاشکرایکرد کە دەیانەوێت لە 
هەولێر)ئەربیل( چااڵکییەکی لەو جۆرە ئەنجام بدەن و بانگهێشتی 

تورکمان خەڵک بێن و کەلتوور لە هەموو ناوچەکانی 
خۆیان پیشان بدەن و و دابونەریتەکانی 

بەو  رێیەشەوە بناسرێنەوە. 
یەکتر دەناسینەوە. باشتر 

هەموو گەلی سوپاسی 
دەکەم بەتایبەتی تورکمان 

بەغداد کە تورکمانی 
ئاهەنگە کرد”. بەشدارییان لەم 

بەرپرسی پەیوەندییەکانی عیزەدین وادی، 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە لقی هەولێر)ئەربیل( یەکێک بوو لە 

بەشداربووانی ئاهەنگەکە و پەیامێکی ئاراستەی گەلی تورکمان کرد 
و رایگەیاند، “برایانی تورکمان لە هەولێر)ئەربیل(، بەغداد، تەلەعفەر 

و تازە و خورماتوو یەکێتی و یەکبوونی خۆیان دەسەلمێنن. 

ناوی راستەقینەی حوسێن عەلی عەباس بەیاتلی-یە، لە نێو خەڵک 
بە حوسێن عەلوش ناسراوە. عەلی عەباس بەیاتلی باوکی حوسێن 

عەلوش وەستایەکی بەناوبانگی تەالرسازی شاری کفری بووە ، بە 
جۆرێک کە نازناوی گەیشتۆتە شارە تورکمانییەکانی دیکە. بەاڵم 

بەهۆی ئەوەی دایکی عەلی عەباس بەیاتلی بە عەلوش بانگی 
کردووە، ئەو ناوە وەکو نازناوێک تا ئێستاش لە شاری کفری بۆ ئەو 

پیاوە بەکاردەهێندرێت.

حوسێن عەلی عەباس بەیاتلی لەبارەی ئەو چێرۆکەی کە سیامەند 
عەبدوڵاڵ باسی دەکات، وتی، “بەڵێ ماوەیەک لەمەوبەر سەردانییان 

کردم، بەاڵم بەهۆی تێپەڕبوونی ٢٠ ساڵ بەسەر رووداوەکە، بیرم 
نەماوە. کەسانی دەورووبەرم باسی ئەوەیان بۆکردم کە گەنجێک 

رووداوێکی لەمجۆرەی گێڕاوەتەوە”.

بەیاتلی باسی لەوەش کرد، لەمەوبەر سەردانییان کردووە بە رووێکی 
خۆش و بەگەرم و گوڕییەوە گفتوگۆیان لەگەڵ کردووە و دەشڵێت، 

ئەوان وەکو ئەرکێکی وەفایی سەردانیان کردم.

قەزای کفری سەر بە شارۆچکەی گەرمییانە. لە ناوەندی ئەو 
قەزاییە هەردوو نەتەوەی تورکمان و کورد دەژین لە گوندەکانی 

چواردەوری ئەو قەزایە عەرەبەکانیش بوونییان هەیە.
حوسێن عەلی عەباس بەیاتلی ئەندامی خێزانێکی بەناوبانگی 
تورکمانی کفرییە. سیامەند عەبدوڵاڵ-ش یەکێکە لە گەنجە 

کوردەکانی ئەو شارە. ئەو بەسەرهاتەی سیامەند عەبدوڵاڵ 
عەبدولقادر باسی دەکا کە بۆ ٢٠ ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە، 

تەنها نموونەیەکی بچووکە لە پێکەوەژیانی خەڵک لەسەر ئەو خاکە 
بەبێ جیاوازی کردن.

دەچێت و پرسیاری ئەو پیاوەی لێکردووە کە هاوکاری پێشکەش 
کردووە. ئەویش پێی وتووە ئەو پیاوە ناوی حوسێن عەلوشە. بەم جۆرە 

ناسیویەتییەوە.
لەبارەی باڵوکردنەوەی ئەو بەسەرهاتە دوای تێپەڕ بوونی ٢٠ ساڵ، 

سیامەند دەڵێت، “من خەڵکی کفریم. دۆزینەوەی حوسێن عەلوش 
کارێکی ئاسان بوو. رۆژێک لە فەیسبووک وێنەیەکی ئەو پیاوەم 
بینی، یەکێک باڵوی کردبوویەوە. منیش لەو کاتەدا بەخۆمم وت، 

‘ئەو پیاوە لە کاتی خۆی چاکەیەکی زۆر گەورەی 
لەگەڵ کردووم بۆچی ئەو رووداوە لە هەژماری 

فەیسبووکم باس نەکەم’. لەو کاتەدا ئەو بەسەرهاتەم  
باڵوکردەوە”.

سیامەند ئاماژەی بەوەدا کە دوای باڵوکردنەوەی 
بەسەرهاتەکە، سەردانی حوسێن عەلوش-یان کردووە 

و وتیشی، “لەگەڵ باوکم چووین بۆ سەردانی 
حوسێن عەلوش و زۆر جوان پێشوازی لێکردین، 

بە روێکی خۆشەوە میوانداری کردین.  ئەو پیاوە 
هەموو کات بە کارە چاکەکانی لە کفری باسی 

دەکرێت”.

تەبا بۆ ئەوەی چێرۆکەکە لە زاری حوسێن عەلوشەوە بگوازێتەوە 
سەردانی ماڵی ناوبراوی کرد.

چەند رۆژێک لەمەوبەر گەنجێکی کوردی خەڵکی شاری کفری، 
بە باڵوکردنەوەی بەسەرهاتێک لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان کە ٢٠ 

ساڵ بەر لە ئێستا بەرسەریدا هاتووە، سەرنجی زۆری خەڵکی بەالی 
خۆیدا راکێشا.

سیامەند عەبدوڵاڵ عەبدولقادر لە هەژماری تایبەتی فەیسبووکی 
خۆی، باس لە بەسەرهاتێکی نێوان سااڵنی ١٩٩٨-١٩٩٩ دەکات کە 

ئەوکاتە بە گوێدرێژ کاری قاچاخچێتی ئەنجام داوە و رووداوێکی 
بەسەر هاتووە.

سیامەند نووسیویەتی، “من لە نێوان سااڵنی ١٩٩٨-١٩٩٩ لە کفری 
کاری قاچاخچێتیم دەکرد. جارێکیان لە درەنگانی شەودا بارانێکی 

بەخوڕ دەباری و هەورە تریشقەیەکی زۆر هەبوو. کەشەکە تەواو 
بە تەم و مژ داپۆشرابوو. بەکورتی شەوێکی سەخت و دژوار بوو، 

بەهۆی تەم و مژەکەوە لەو شەوەدا هەردوو گوێدرێژەکەم بە بارەوە لێ 
وون بوو. بەهۆی بوونی گرانی لەو سااڵنەدا، زۆر زۆر دڵگران بووم 
بە وونبوونی گوێدرێژەکانم. ئەو هاوڕێیانەم کە لەگەڵ من کاری 

قاچاخیان دەکرد بەڕێم کردن و پێیانم وت کە تا گوێدرێژەکانم 
نەدۆزمەوە ناگەڕێمەوە. بەاڵم هێدی هێدی رۆژ دەستی بە هەڵهاتن 

کرد و منیش بە ناچاری بڕیاری گەڕانەوەم دایەوە بۆ ماڵەوە. 
ماوەیەکی باش رۆیشتم تا گەیشتمە الی باغەکەی حوسێن عەلوش. 

پیاوێکی چوارشانە هاتە بەرامبەرم و ساڵوێکی لێکردم. منیش 
وەاڵمی ساڵوەکەم دایەوە. گەڕایەوە و پرسیاری ئەوەی لێکردم کە 

بەم بەیانییە زووە کارت چییە لە دەرەوە؟ منیش پێم وت کە لە 
کاری قاچاغ دەگەڕێمەوە. دواتر پرسی ئەی کوا ئۆتۆمبێڵەکەت 
یاخود گوێدرێژەکەت؟ پێم وت، من ئەم کارە بە گوێدرێژ ئەنجام 
دەدەم، بەاڵم بەهۆی ئەو با و باران و تەم و مژەی دوێنێ شەوەوە 

گوێدرێژەکانم لێ وون بووە و داوام لە هاوڕێکانم کرد کە جێمبهێڵن، 
منیش دەستم کرد بە گەڕان بەدوای گوێدرێژەکانم. بەاڵم نەمتوانی 
بیاندۆزمەوە. پرسیاری ئەوەی لێکردم کە بارەکەم بایی چەند بوو؟ 

منیش وەاڵمم دایەوە و پێم وت کە بارەکەم بایی ٢٥٠ دیناری 
سویسری بوو. دەستی خستە ناو گیرفانی شەددەیەک پارەی دەرهێنا 

و ٢٥٠ دیناری ژمارد و پێی دام. من چەند جارێک پارەکەم رەت 
کردەوە و پێم وت کە ئەو پارەیەم ناوێت، بەاڵم ئەویش بەم شێوەیە 

وەاڵمی دامەوە، “ئەوە قەرەبووی زیانەکەتە. ئەگەر گوێدرێژەکانت 
بدۆزیتەوە ئەو برە پارەیە دەبێتە دیارییەکی من بۆتۆ”.

سیامەند عەبدوڵاڵ عەبدولقادر بە تەبا-ی راگەیاند، چەندین جار 
حوسێن عەلوشی لە بازاڕدا بینیوە. بەاڵم نەیزانیوە کە ئەو پیاوەی 
لەو شەوەدا یارمەتی داوە حوسێن عەلوشە. دوای ئەوەی بە هەمان 
ئاراستە رۆیشتووە پیاوێکی دیکەی بینیوە کە بۆ سەرکارەکەی 

“حوسێن عەلوش” لە زاری گەنجێکی کوردەوە 
چیرۆکێکی راستەقینە کە بۆ ٢٠ ساڵ بەر لە 

ئێستا دەگەڕێتەوە

هەواڵ: عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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:

سەر رێگات. دانیشتوانی شاری هەولێر )ئەربیل( ئەو دەروێشەیان زۆر 
خۆش دەویست، بە ڕادەیەک لە بەر دەرگای هەر ماڵێک تێپەڕبوبا، 
چەند پارچە نانێک یان هەندێک شەکر  یان چەند فلسێکیان پێ 

دەبەخشی، ئەویش نزای خێری بۆ ئەو کەسانە دەکرد، بەاڵم یەکێک 
لە ژنەکانی ئەم گەرەکە رقی لەم دەروێشە دەبوویەوە و پالنی 

دادەنا چۆن دەنگی ئەو دەروێشە بنبڕ بکا، رۆژێکیان ئافرەتەکە لە 
ماڵەکەی خۆی نانی درووست دەکرد و نانێکیشی بۆ ئەم دەروێشە 
دروستکرد بەاڵم پڕی کرد لە ژەهر، ئەویش وەکو رۆژانی دی لە 

کۆاڵنەکان تێپەڕ دەبوو، بانگی دەکا پێ دەڵی مام دەروێش ئەو نانەم 
بۆ تۆ دروست کردووە. ناوبراویش نانەکەی لێ وەردەگرێت و دەیخاتە 

ناو جانتاکەی، بێ ئەوەی بزانی کە ئەو نانە ژەهراویە.

دەروێش نەریتی ئەوە بوو هەموو رۆژێک دەهاتە الی ئاوی میری 
دەستنوێژێکی هەڵدەگرت و کەمێک دەحەسایەوە و لەو خواردنانەی 
کە کۆی کردبویەوە کەمێکی لی دەخواردن، لەو کاتەدا پیاوێک 

کە لە رێگای کەرکووک دەگەڕایەوە کە گەیشتە الی مام دەرویش 
سەالمی لێکرد و وتی “مام دەروێش زۆر برسیمە شتێکت نیە بمدەیتێ 

بیخۆم” ئەویش بە نیەتێکی پاک ئەو پارچە نانەی کە ئافرەتەکە 
ژەهری کردبوویە ناوی، دایە پیاوەکە. هاوکات پیاوەکە لە راستیدا 
مێردی ئەو ژنە بوو کە نانە ژەهراویەکەی دروست کردبوو، دوای 

پێدانی، بە پەلە پەل نانە ژەهراویەکەی خوارد و رێگای ماڵی 
گرتەبەر. دوای ئەوەی چوویەوە ماڵەوە هاوسەرەکەی بەخێرهاتنەوەی 

کرد و داوای لێکرد کە نانی نیوەرۆی بۆ ئامادە بکات، بەاڵم 
پیاوەکە لە ناکاو سکی خۆی توند گرت و وتی ئافرەت سکم زۆر 

ئێشی هەیە بەرگەی ئەو ئازارە ناگرم، ئەویش وتی پیاوەکە بۆ 
چیت خواردوە؟”ئەویش وتی کە لە کەرکوک گەرامەوە لە الی 
ئاوی میری لەگەڵ دەروێشە عەوداڵەکە نانم خوارد” کە هەموو 
رۆژێک لە کۆاڵنەکانی قەاڵت دەگەڕێت نانێکی گەرمی پێدام 

منیش خواردم. لێرەدا ئافرەتەکە زۆر پەشیمان بوییەوە لەو کارەی کە 
کردبووی و وتی مام دەروێش ڕاستی وتووە “ئیدان بوالر”، من زوڵمم 
لێکرد خوداش پاداشتی ئەو کارەی پێدامەوە لە بەرامبەردا مێردەکەم 

لەدەست چوو.

کارێزەی ئاوی میریکارێزەی ئاوی میری یان) میر سوو کەهریزی(، 
لە کۆندا ئەم کارێزە ناوی )کارێزی سوڵتان موزەفەر( بووە چونکە 

ئەو زۆر بایەخی بەم کاریزە داوە. بە بەردەوام کارێزچیەکانی ئەو 
کات لە کارێزی ئاوی میری کاریان کردووە بۆ فراوان کردنی و 
پاراستنی لە قوڕ و پاشماوەکان. بیرەکانی ئەم کارێزە لە کۆندا 

دەکەوتە سەر خاکی گوندی حەسارۆک، لە دووری حەوت کیلۆمەتر 
لە رۆژهەاڵتی قەاڵت. هاوکات کارێزەکە لە دوو لق پێک هاتبوو 
و لە رێگای حەسارۆک یەکتریان دەگرت و لە باداوە تا دەگەیشتە 

ناو هەولێر )ئەربیل( لە نزیک دۆڵی سێتاقان لە ناو گوندی خاتوناوە 
لەسەر پارچە زەوی ژمارە ١٢٤ تا دەگەیشتە گەرەکی بەالشاوە و 

پشت خانوەکانی وەزیران بەردەوام دەبوو. دواتر دەگەیشتە ئەو شوێنەی 
کە ئاوی کارێزەکە دەهاتە سەر زەوی. ئێستا ئەم شوێنە چاکردنەوەی 
هێڵەکانی ئاوی هەولێرە،  تەنیشت یانەی مامۆستایان و هۆڵی میدیا 

و نافورەی کۆن. ئاوی میری لە سەردەمی سەرۆکی شارەوانی 
هەولێر )ئەربیل( داود ئاغا یەعقوبی بە هێڵێکی بۆڕی ئاسنی  

گەیەندراوەتە ناوەندی هەولێر. هەر لە کۆنەوە ئاوی میری لە وەرزی 
بەهاردا ئاوی زۆر دەبوو، خەڵکی هەولێر )ئەربیل( و دوەرووبەری 
لەم کاتەدا مەر و مااڵتیان دەشوشت، هەروەها زۆربەی خێزانەکان 

لە بەهاراندا دەهاتنە سەیران بۆ چواردەوری ئەم کارێزە. بەاڵم دوای 
سااڵنی شەستەکان ئاوی میر بە هۆی ئەوەی هەولێر )ئەربیل( 

فراوان بوو گەرەکەکانی سێتاقان و سەیداوە و ئیسکان دروستکران 
سەرچاوەی ئاوەکەش رووی لە کەمی کرد تاوەکو وای لێهات ببێتە 

حەوزیکی زۆر بچوک و لە کۆتاییدا ئەویش هیشک بوو هیچ 
شوێنەوارێکیشی نەما و بەهۆی دروستکردنی  چەند فەرمانگەیەک 

و خانوبەرەی هاواڵتیان و هەروەها دروستکردنی شەقامی سی 
مەتری کە ئەویش کاری لە ئاوی میری کرد تاوەکو وای لێهات لە 

کارێزە کۆنەکانی هەولێر )ئەربیل( سەرەتای سەدەی بیستەم

١-کارێزەی ئاوی میری: كه دواتر باسی دەكەین.

٢-کارێزەی کەسنەزان: 
بیرەکانی ئەم کارێزە لە گوندی کەسنەزانی عەلی پاشای 

دۆغرمەچی هەڵکەندرابوو، لە رێگەی کۆیسەنجەق - هەولێر 
)ئەربیل(، پانی ئەم کارێزە سێ مەتر بوو، سەرچاوەکەی لە نزیک 

گۆرستانی شێخ محمد لە گوندی کەسنەزان لە دووری ١٥ کیلۆمەتر 
لە باکووری هەولێر )ئەربیل(ەوە  بوو.

٣-کارێزەی جوجە محمد یان کاریزەی شێخ محمد:
ئەم کارێزە کەوتۆتە الی چەپی رێگەی کۆیسەنجەق، رووی 

دەکاتە شاری هەولێر )ئەربیل(، سەرچاوەکەی کەوتۆتە بەرامبەر 
نەخۆشخانەی گشتی.

٤- کاریزەی قاسم ئاغا:
کەوتۆتە باشووری رۆژئاوای هەولێر )ئەربیل(، قاسم ئاغا باوکی 

یەعقوب ئاغای)سری اربیل( بوو، لە سەردەمی 
عوسمانیەکاندا یەکێک بوو لە دەسەاڵتدارانی 

شاری هەولێر )ئەربیل(. سەرچاوەی ئەم کارێزە 
کەوتۆتە نێوان خاکی گوندی عەرەب کەندی و 
باغلو منارە. جەیمس ریجی گەرۆک لە ساڵی 

١٨٢٠  ئاماژەی بەم کارێزە داوە.

 5- کارێزەی شێخ زادە:
ئەم کارێزە کەوتۆتە گوندی عەرەب کەندی، ناوی 

شێخ زادەی لە ناوی شێخی تەریقەتی قادری وەرگرتووە 
کە تەکیەکەیان لە گەڕەکی سەرای قەاڵت بووە. لە 
کۆنەوە چەند وەستایەکی پسپۆرهەبوونە، کە سەرپەرشتی 

کارێزەکانی هەولێر )ئەربیل(یان دەکرد، یەکێک لەو وەستایانە مام 
فەتاح کاریزچی بوو کە پیاوێکی زۆر پسپۆر بووە لە کارەکەیدا. 

دەبڵیو ئار هیش لە کتێبەکەیدا کە بە ناوی )سنتان فی کردستان( 
باڵوی کردۆتەوە لە ناوەڕۆکی کتێبەکەیدا ناوی ئەم وەستایەی 

هێناوە و ستایشی کردووە.

چیرۆکێک لەسەر ئاوی میری پیاوە بەتەمەنەکانی ئەم شارە زۆر 
چیرۆک و بەسەرهاتی بە ماناو بە پێز دەگێرنەوە، ئەم چیرۆکانەش 
نەوە لە دوای نەوە بۆمان گواستراوەتەوە. دەگێرنەوە لە شاری هەولێر 

)ئەربیل( پیاوێکی دەروێش و دێوانە هەبووە، هەموو رۆژێک لە 
کوچە و کۆاڵنەکانی قەاڵی هەولێر )ئەربیل( سوراوەتەوە. هەموو 

کاتێک ئەم وتەیەی لەسەر زار بووە کە بە زمانی تورکمانی بووە و 
وتوویەتی، “ئیدان بواڵر، ئیدان بواڵر”. واتە چی بکەیت ئەوە دێتە 

کارێزی قاسم ئاغای

نووسراوەکەی پادشای ئاشوری سەنحاریب لەسەر بەردێکی 
پرۆژەی ئاوی بەستۆرە

شاری دێرینی هەولێر )ئەربیل( یەکێکە لە شارە هەرە کۆنەکانی 
جیهان، سەرەرای ئەو هێرش و پەالمارانەی کە لەالیەن دوژمنانی 

ئەم شارە کراوەتە سەریان، نزیکەی ٧٠٠٠ ساڵە بێ وەستان ژیان لەو 
شارە بەردەوامە. بەداخەوە مێژووی ئەم شارە گرنگە پشتگوێ خراوە. 

لێرەدا دەمانەوێ  باس لە کارێزەکانی شاری هەولێر )ئەربیل( بکەین، 
شاری هەولێر )ئەربیل( لە کۆندا نزیکەی ٦٠ کارێزی ئاوی هەبووە. 

ئەم کارێزانەش زۆربەیان بەناو شاری هەولێر )ئەربیل( تێپەڕیوە. 
مێژوونوسان دەڵێن لە کۆنەوە واتە لە سەردەمی عەباسییەکاندا 
نزیکەی ٣٦٥ کارێز لە شاری هەولێر )ئەربیل( و دەورووبەری  
هەبووە. بەر لەوەی لەسەر بابەتەکەمان )کارێزی ئاوی میڕی( 
بنوسین، با زانیارییەکی کورت لەسەر پرۆژەی سەنحاریب بدەین؛

پرۆژەی سەنحاریب بۆ ئاودێری هەولێر )ئەربیل(
لە سەردەمی ئەبو خژ پادشای ئاشوری ساڵی)٧٠٥پ ز- ٦٨١ 

پ ز(  ئەم پادشایە هەڵسا بە درووستکردنی پرۆژەیەکی گەورەی 
ئاودێری بۆ شاری هەولێر )ئەربیل( لە ژێر ناونیشانی “ پرۆژەی 

سەنحاریب بۆ ئاوەدانی هەولێر )ئەربیل(”. لەم پرۆژەیەدا ئاوی 
بەستۆرە بە یارمەتی ئاوەڕۆی )زێرابی( ژێر زەوی کە سەرچاوەیەکی 

ئاوی خۆرسکی زەویە لەو سەردەمە  بە ناو شاری هەولێر )ئەربیل( 
تێپەردەبوو، بە هۆکاری ئەوەی ناوچەکانی باکووری رۆژهەاڵت 
بەرزترن لە ناوچەکانی باشوور و باشووری رۆژئاوا. پرۆژەکە لە 

گوندی موتکیان دەستی پێدەکرد وە بە هەردوو 
گوندی بەحرکە و عەنکاوە تێپەڕدەبوو تا دەگەیشتە 
ناو شاری هەولێر )ئەربیل(، بە درێژایی ٢٠ کم لە 
باکووری هەولێر )ئەربیل( بەردەوامی هەبوو چونکە 
ئاستی زەوی بەرزترە لە دەشتەکانی نزیک شار بە 
١٥٠ پێ ئەمەش وا دەکات کە ئاوەکە بە ئاسانی

 بروات لە سەرچاوەکەیەوە بۆ ناو شاری هەولێر )ئەربیل(. بەڕێوەبەری 
شوێنەواری گشتی توانی ئەم جۆگەیە بدۆزێتەوە و جگە لەمەش 
توانیان پاڕچە کۆلکەێکی ئاسەواری بدۆزنەوە کە لەسەریدا  بە 

زمانی ئاشوری نوسراوە: 

)من سەنحاریبم، شای جیهان و واڵتی ئاشوور، سێ رووبارم لە 
چیاکانی خانێ هەڵکەندووە، ئەو چیایانەی کە کەوتۆتە هەورازی 
شاری هەولێر )ئەربیل( ەوە ئاوی کانیاوەکانی الی دەستە چەپی 
روبارەکانیشم کردۆتە ناویانەوە. ئینجا نۆ کەندێکم تا ناوەڕاستی 

شاری هەولێر نیشتیمانی خودای گەورە و مەزنمان ئەشتار 
هەڵکەندووەوە ئاوەکەیشم راست هێناوە(.

کارێزی ئاوی میری لە هەولێر )ئەربیل(

ئامادەكردنی: شێرزاد شێخ محەمەد


