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پرۆفیسۆر دکتۆر ماهیر نەقیب: 
چارەنووسی حکوومەتەکەی عادل 

عەبدولمەهدی-ش شکستە
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پەکەکە  نێوان  لە  هەیە  هەماهەنگی 
و حەشدی شەعبی و سووپای عێراق

باران و 
سه رماوسۆڵ 

له   ژیانی 
یه حیاوه   که مپی 

سه ختکردووه 

حەیدەر شەشۆ، فەرماندەی 
هێزی پاراستنی 

ئێزیدخان لە سنجار
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی شەنگال و 

بەڕێوەبەرایەتی سنوور لەدەست کەسانێکە 
کە نزیکن لە پەکەکە

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، 
دەنگێکی مەزن و ئاوازدانەرێکی 

گەورە

“دوای کشانەوەی ئەمریکا 
لە سنوور ئۆپەراسیۆنی 
سەربازی سووپای تورکیا 

دەستپێدەکات”

نادیە موراد: 
بە زۆر 

منداڵەکانمان 
لێوەردەگرن

ئااڵی جیهان
دیزاینەری سویدی 
ئۆسکار پێرنفێلدت 

هەڵساوە بە 
دیزاینکردنی ئااڵیەکی 
نێودەوڵەتی بۆ جیهان    

گۆڕستانى
 چراخ 

٢

٤

٦-٥

١٠

٧

٢



2ئاژانسی میدیایی توركمان پێنجشەممە ٢٧ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٨

هەواڵ: زیا عوزێری

شەشۆ تیشکی خستە سەر تێڕوانینی خەڵکی سنجار بەرامبەر بە 
رێکخراوی چەکداریی پەکەکە وتیشی، “نزیکەی ٤٠ بۆ ٥٠ هەزار 

هاوواڵتی شنگاڵ گەڕاونەتەوە سەر زێدی خۆیان. لەسەدا ٨٠ی 
خەڵکی شنگاڵ رازی نین پەکەکە لە شنگاڵ بمێنێتەوە. ئەوانەی 
کە رازین خەڵکانێکی موستەفیدن و بۆ راییکردنی ژیانی خۆیان 
رازین. گەر ئەمرۆ حکوومەتی هەرێم  یاخود حکوومەتی عێراق 

دەرفەتی کار بۆ خەڵکی شنگاڵ بڕەخسێنن یاخود لە سووپا ئەرکیان 
پێبدەن، یانیش لە وەزارەتی پێشمەرگە تۆماریان بکەن، زۆربەیان واز 
لە پەکەکە دەهێنن و کار لەگەڵ حکوومەتی خۆیان دەکەن نەک 

پەکەکە”.
ماوەیەکە باس لەوە دەکرێت کە پەکەکە چەند خاڵێکی پشکنینی 
لە سنجار داناوە و خەڵک دەپشکنێت، لەوبارەیەوە حەیدەر شەشۆ، 
فەرماندەی هێزی پاراستنی ئێزیدخان وتی، “لەراستیدا خەڵکی 

چەکدار هەیە بەاڵم خاڵی پشکنین نییە. لەالیەکی دیکەوە 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی شنگال و بەڕێوەبەرایەتی سنوور لەدەست 

کەسانێکە کە نزیکن لە پەکەکە. هاوکات پۆلیس سەرەڕای ئەوەی 
کە ٥٠ مەترێک لەوان دوورە بەاڵم هیچ فشارێکیان لەسەر ناکات”.

بەبۆچوونی فەرماندەی هێزی پاراستنی ئێزیدخان، هەماهەنگی هەیە 
لەنێوان رێکخراوی  چەکداریی پەکەکە لەگەڵ سووپای عێراق و 
حەشدی شەعبی، ئەو وتی، “سووپای عێراق و حەشدی شەعبیش 

هیچ فشارێک ناکاتە سەریان تاوەکو بەڕێوەبەرایەتیەکە چۆڵ بکەن. 
بەبۆچوونی ئێمە هەماهەنگی هەیە لەنێوان پەکەکە و حەشدی 

شەعبی و سووپای عێراق، چونکە نابێت سووپای عێراق دەرفەت 
بداتە ئەوان بەڕێوەبەرایەتی ناحیە و قایمقامیەت وەکو بەڕێوەبەرایەتی 

پۆلیس و بەڕێوەبەرایەتی سنوور بدرێتە دەستی پەکەکە یاخود 
کەسانی نزیک لە پەکەکە. گەر هیچ رێککەوتنێک و لەنێوان ئەو 

الیەنانە نەبا، ئەم کارە بەو شێوەیە بەڕێوەنەدەچوو”. 

لە الیەێکی دیکەوە چاوشئۆغڵۆ لە قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا کە 
چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ چااڵکوانی ئیزیدی نادیە موراد ئەنجامداوە 

کە تێیدا موراد وتوویەتی، “تکایە بە سەربازەکانتان بڵێن کە ئەم 
شوێنە بۆردومان نەکەن، چونکە داعش لێرە نەماوە، هێزەکانی 
یەپەگە، پەکەکە هاتوونەتە ئێرە، ئەوان هاتنە ناوچەکەمان بۆ 

رزگارکردنی ئێمە کەچی ئێستا منداڵەکانمان بە زۆر لێوەردەگرن. 
کاتیك ئێوە بۆردومانیان دەکەن ئەوان خۆیان حەشار دەدەن، ئێزیدیەکان 

دەنێرنە رێزی پێشەوە و ئەوان دەبنە قوربانی یەکەم و گیان لەدەست 
دەدەن”.لە بەردەوامی قسەکانیدا چاوشئۆغڵو ئاماژەی بەوە کرد 

کە بە نادیە موراد رادەگەیەنێت کەوا بۆچی هەڵوێستی خۆیان 
دەڕنابڕن، لە بەرامبەردا نادیە موراد پێی راگەیاندووە، “بەزۆر 

کچێکی ئێمەیان برد و کردیان بە کادری خۆیان، دواتر 
کچەکە رایکرد. بەاڵم ئەوان هاتن و دووبارە دەیانویست 

بیبەنەوە، لەو کاتەدا خەڵک بەگژیان چوو و یاخی بوون. 
کاتێک ئەمەیان بینی نەیانتوانی بیبەنەوە”.

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە چوارچێوەی 
١٨هەمین کۆربەندی دۆحەدا دیدارێکی لەگەڵ نادیە موراد،  

خاوەنى خەاڵتى نۆبڵى ئاشتى بۆ 2٠١٨ ئەنجامدابوو.

سووپای تورکیا بۆ چەند پێگەیەکی پەکەکە لە شنگاڵ تەنها 
لەرووی مەعنەوییەوە زیانی بە خەڵکی شنگال گەیاندووە نەوەک 

گیانی. ئەو ناوچەیەی کە لەالیەن تورکیاوە بۆردوومان کراوە، 
ناوچەیەکی قەدەغەکراوە و کەس ناچێتە ئەو شوێنە. بەر لە 

دواهەمین رووداوی بۆردوومانکردن، ٣ هاوواڵتی خەڵکی کۆبانی 
شەهید بوون. لە بۆردوومانەکانی سووپای تورکیا هیچ کەسێک 

یاخود هاوواڵتییەک شەهید نەبووە و بەری نەکەوتووە”. 

هاوکات شەشۆ دەشڵێت، 
“داوا لە حکوومەتی 

عێراقی دەکەین ئاسمانی 
خۆی بپارێزێت و بۆ ئەم 

بابەتە رێککەوتنێک 
بکەن. بەتایبەتی 

شوێنێکی وەکو شنگال 
نەبێتە شوێنی بۆردوومان 
کردن و ئەمەیان کۆتایی 

پێبێت. لەهەمان کاتدا 
دەرفەت نەدەنە پەکەکە 

لە شوێنێکی وەکو 
شنگاڵ جێی خۆی 
بگرێت و ببێت بە 

بیانووی واڵتی تورکیا”. 

فەرماندەی هێزی پاراستنی ئێزیدخان وتیشی، “ئەو ناوچانەی کە 
لەالیەن تورکیاوە بۆردوومان کراوە هەمووی پێگەی پەکەکە و 

ناوەندی شار و  گوند و بازاڕ نییە. هیچ کەسێکی سیڤیلی خەڵکی 
شنگال بەر بۆردوومانەکان نەکەوتووە و شەهید نەبوونە”. 

نییە، “هیچ کاتێک لە ناوەوە و دەرەوەدا دوژمنایەتی کوردەکانمان 
نەکردووە بەاڵم تا کۆتایی بەرەنگاری پەکەکە و یەپەگە دەبینەوە”. 

“موراد، وتی ‘لە کاتێکدا ئێوە بۆردومانیان دەکەن 
ئەوان خۆیان حەشار دەدەن و ئێزیدیەکان بۆ پێشەوە 

دەنێرن، ئەوان دەبنە قوربانی یەکەم و دەمرن”’.

دوا بەدوای ئۆپەراسیۆنی ئاسمانی سووپای تورکیا بۆ سەر چەند 
پێگەیەکی رێکخراوی چەکداریی پەکەکە لە سنجار، ژمارەیەکی 

دیاری سەرکردەی نێو رێکخراوەکە کوژران. 

هاوکات وەزارەتی بەرگری تورکیا لە راگەیەندراوێکیدا ئاشکرایکرد 
کە ٣٠ پێگەی رێکخراوی ناوبراو کراوەتە ئامانج و لەالیەن خولوسی 

ئاکار، وەزیری بەرگری تورکیا سەرپەرشتی کراوە. 

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە ئامانجەکان لەگەڵ یەکە 
هەواڵگرییەکان بەشێوەی هەماهەنگی دەستنیشانکراوە. 

لەبارەی ئۆپەراسیۆنەکەوە حەیدەر شەشۆ، فەرماندەی هێزی پاراستنی 
ئێزیدخان لە سنجار بە پەیامنێری تەبا-ی وت، “بۆردومانەکەی 

مەولود چاوشئۆغلۆ، وەزیری دەرەوی تورکیا رایگەیاند کە نادیە 
موراد پێی وتووە، “تکایە بە سەربازەکانتان بڵێن کە ئێرە بۆردومان 

نەکەن، چونکە داعش لێرە نەماوە، یەپەگە، پەکەکە هاتوونەتە 
ئێرە، وەکو رزگارکەر هاتن کەچی ئێستا منداڵەکانمان بە زۆر 

لێوەردەگرن“.
چاوشئۆغڵو، دوای چاوپێکەوتنەکەی لەگەڵ نادیە موراد خاوەنى 
خەاڵتى نۆبڵى ئاشتى بۆ 2٠١٨ ، لە ١٨ی کانوونی یەکەمدا لە 

دانیشتنی گشتی پەرلەمانی تورکیا کە لەسەر بوودجەی وەزارەتەکە 
قسەی کرد و وتی، “ ئێمە لە هیچ کاتێکدا لە ناوەوە یان لە دەرەوە 

دژیایەتی کورد ناکەین بەاڵم تا کۆتایی بەرەنگاری یەپەگە و 
پەکەکە دەبینەوە” .

هاوکات چاوشۆئۆغڵۆ ئاماژەی بەوە کرد کە تورکیا لە دۆخێکی 
سەخت تێدەپەڕێت و لەهەمان کاتدا ناوچەکەش لەژێر بازنەی 

ئاگریندایە، بۆیە هەوڵ دەدەن دیپلۆماسیەتی تورکی لە دەرەوە بە 
سەرکەوتوویی بەرێوەببەن .

چاوشئۆغڵۆ سەبارەت بەو رەخنانەی کە دەڵێن سیاسەتی دەرەوەی 
تورکیا لەسەر دوژمنایەتیکردنی کورد دامەزراوە، رایگەیاند کە 
ئەمە هەرگیز راست نییە و ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە هیچ 

کێشەێکیان لەگەڵ برا کوردەکانی ناوەوە و دەرەوە لە سووریا و عێراق 

نادیە موراد: بە زۆر منداڵەکانمان لێوەردەگرن

حەیدەر شەشۆ: هەماهەنگی هەیە لە نێوان 
پەکەکە و حەشدی شەعبی و سووپای عێراق

ئامادەكردنی: ئەیمەن ئەربیل ئوغلۆ هەواڵ: عەبدواڵ ئەحمەد
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پێنجشەممە

پرۆفیسۆر دکتۆر ماهیر نەقیب: چارەنووسی حکوومەتەکەی 
عادل عەبدولمەهدی-ش شکستە

 هەواڵ: عەبدواڵ ئەحمەد

رایگەیاند کەوا هەندێک الیەنی سیاسی دژی تورکمانە، 
ئەو الیەنانە کێن؟

لەوانەیە بەهۆی ئەوەی کەوا ئەرشەد ساڵحی کەسێکی سیاسییە 
ناتوانێت بە کراوەیی روونی بکاتەوە. بەاڵم بەبۆچوونی کەسیی خۆم 
ئەو کەسایەتییە تورکمانانەن کەواپێشووتر لە پەرلەمان و حکوومەت 

بوون بەاڵم دواتر هەڵنەبژێردراون. ئەو کەسایەتییانە لەنێو دەوڵەتدا لەگەڵ 
کەسانی بااڵدەست پەیوەندییان هەیە و ئەم دۆخەش بۆ هەموو الیەک 

ئاشکرایە. ئەو کەسایەتییانە بەتایبەتی لەگەڵ الیەنی شیعە نزیکن و لە 
ئێرانیش چااڵکییان هەیە. جگە لەمەش بەڕێز ئەرشەد ساڵحی  بەر لە 
هەڵبژاردنەکان دەرفەتی ئەوەی بۆ رەخسا لە کۆبوونەوەی هەماهەنگی 
تورکمان لەگەڵ ئەو کەسانە کۆببێتەوە و توانییان هەندێک بڕیاری 
هاوبەش بدەن. ئێستا دووبارە بەیەکەوە دەرکەوتن و لەگەڵ ئەوەی ئەو 

پێشهاتە ئومێد بەخشە، بەاڵم هەندێک لە سیاسەتمەدارانی تورکمان لەنێو 
خەڵکدا نابیندرێن. ئەوەش زیان دەگەیەنێت بە یەکێتی ریزی تورکمان.

“تاکو ئێستا مەرجەعێک نییە تورکمان لەژێر یەک چەتر 
کۆبکاتەوە”

ئەی چارەسەرەکە چییە؟ بەبۆچوونی ئێوە دەبێت سیاسیانی 
تورکمان چ جۆرە نەخشە رێگەیەک بگرێتەبەر؟

لەڕاستیدا هەموویان تاوانبارن. جا چ موحافزکارانبن یاخود 
نەتەوەییەکان. چونکە تاوەکو ئێستا مەرجەعێک نییە تورکمان لەژێر 

چەترێک کۆبکاتەوە. سیاسەت، بوێری، راستگۆیی، مەنسوبیەت 
و رووبەڕووبوونەوەی دەوێت. پێویستمان بە کەسایەتی وەکو ئەرشەد 
ساڵحی و حەسەن توڕان و نیازی میعمارئۆغلو هەیە کە لە ئێستادا 
بە پەرۆشترین شێوە نوێنەرایەتی تورکمان دەکەن. رێزم هەیە بۆ ئەو 
پەرلەمانتارانەی کە تازە هەڵبژێردراون و تاوەکو ئێستا گوێمان لە 

دەنگیان نەبووە، بەاڵم سیاسیەت پێویستی بە کەسانی خۆهەڵخورتێن 
و بەجەرگ هەیە. تا ئێستا چ لێدوانێک چ وتارێکی ئەو زاتانەمان 

بیست لە پەرلەمان. پێویستە چەترێکی سیاسی دروست بکرێت و ببنە 
رێنیشاندەر بۆ ئەو کەسانە. 

بۆ رزگاربوونی تورکمان، پێویستە لەژێر چەتریک کۆببنەوە. ئەو 
چەترەش ئەنجوومەنی تورکمان یاخود دامەزراوەی راوێژکاری دەبێت. 

پێویستە بە باشی پێناسەی بکەین. نابێت بە شێوەی ناڕێك وازی لێبێنین 
و سەری چۆڵکەین. دامەزراندنی دەستەی هەماهەنگی تورکمان 

هەنگاوێکی سەرکەوتوو بوو. 

پێویستە دوو شت لەیەکدی جیابکەینەوە، بابەتە ژیانییەکان و 
رۆژەڤەکان. بابەتە ژیانییەکان بریتییە لە؛ کێشەی پەروەردەیی تورکمان، 

تەلەعفەر، کێشەو گرفتی ئاوارەکانی مووسڵ و چارەسەرکردنی، 
دوزخورماتوو، ئایا تەلەعفەر دەبێت بە پارێزگا یاخود نا و دووبارە 

وەرگرتنەوەی زەوی و زاری تورکمان. تەنها بە کۆبوونەوەمان لەژێر 
چەترێک دەتوانین کێشەکان چارەسەر بکەین و کەسیش ناتوانێت 

لەدژی ئەمە بوەستێتەوە چونکە ئامانجی هەموو کەسێک هەمان شت 
دەبێت و دەبێت لێرەدا یەکبین.

 گەرچی بابەتی رۆژەڤەکەبریتییە لە هەر چوار ساڵ جارێک هەڵبژاردن 
لە عێراق ئەنجام دەدرێت. گەر هەر چوار ساڵ جارێک لەنێوخۆمان 

بکەوینە رکابەری و پێکدادان، ناتوانین چارەسەر بۆ کێشەکانی دیکە 
بدۆزینەو بەغداد هەمیشە تورکمان تاوانبار دەکات و دەڵێت،“ئێمە 

کاندیدی تورکمانمان دەوێت بەاڵم ئەوان لەنێوان خۆیان رێکناکەون”.
پێویستە ئەو بابەتە رۆژەڤانە لەسەرووی بابەتە ژیانەوەکان بگیرێت و 

نابێت فیدای ئەوی دیکە بکرێت.

“گەر وەزارەتێک بە تورکمان نەدرێت مانای کۆتاییهاتنی 
ژیان ناگەیەنێت”

بەبۆچوونی من گەر وەزارەتێک نەدرێت بە تورکمان، مانای 
کۆتاییهاتنی ژیان نییە. پێویستە ئێمە زیاتر تیشک بخەینە سەر 

هەڵبژاردنە خۆجێییەکان. دووبارەی دەکەمەوە، تورکمان سەرەتا دەبێت 
لەنێوخۆی یەک بێت. گەر تورکمان یەک نەگرێت، ناتوانین رووبەڕووی 

بەرامبەر ببینەوە. پێویستە لە کارە هەرە لە پێشەنەکانی تورکمان، 
چارەنووسی شارەکانیان، داهاتووی گەنجەکانیان، بەرەو پێش بردنی 
پەروەردە، چااڵکتربوونی ئافرەتان، گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنی 

خۆیان، بەهێزبوونیان لەڕووی ئابوورییەوە، بێت.

دابەش دەکرێن. سەرۆکوەزیران هەوڵی ئەوەی دا حکوومەتێکی 
تەکنۆکرات دابمەزرێنێت. دوای بانگەوازەکەی، ٦٠ هەزار کەس 

خۆی ناونووس کرد بۆ بەشداریکردنییان. بەاڵم لە ئەنجامدا دووبارە 
سەرکەوتوو نەبوون چونکە لەسەر بنەمای پێکهاتە و مەزهەب پۆستەکان 

دابەشکرا. لە کاتێکدا حکوومەتە هاوپەیمانییەکان لە جیهاندا شکست 
دەخوات، هیچ کەسێک چاوەڕێی ئەوە نەکات لە عێراق سەرکەوتووبێت. 
بەمجۆرەش چارەنووسی حکوومەتەکەی عادل عەبدولمەهدیش، بێگوومان 

وەکو حکوومەتەکانی پێشوو شکست دەهێنێت. 
کاتێک لە عێراق حکوومەت پێکدەهێنرێت، لەسەر 
مەیلی الیەنە سیاسییەکان دەبێت، بەاڵم کە باسی 

تورکمان دێتە ئاراوە، داوا دەکرێت تورکمان سەربەخۆ 
بێت. وادیارە کەوا لە عێراق دووبەرەکی هەیە چ 

عەرەبەکان چ کوردەکان لە بەشداری کردنی 
تورکمان لە هاوکێشە سیاسییەکان ناڕەحەتن. 

ئەمەشیان هەر لەالیەن هێزە سیاسییەکانەوە پیادە 
دەکرێت. 

“بەداخەوە واڵتێکی بەهێز نییە پشتگیری لە 
الیەنی سیاسی تورکمان بکات”

مەبەستتان لە “هێزی سیاسی” چییە؟

لە دیوی پشتی هێزە سیاسییەکاندا هەمیشە واڵتێکی دەرەکی هەیە. 
ئەمریکا پشتگیری لە کوردەکان دەکات، لەالیەکی دیکەوە ئێران 
پشتگیری شیعەکان دەکات و سعوودیەی عەرەبیەش پشتگیری 

سوننەکان دەکات. بەاڵم بەداخەوە واڵتێکی بەهێز نییە پشتگیری 
لە الیەنی سیاسی تورکمان بکات. هەڵوێستی تورکیا بەرامبەر بە 

ئاوارەکان و چارەسەرکردنی ئەو بریندارە تورکمانانەی کە لە ئەنجامی 
بۆمبارانەکانەوە پێویستیان بە هاوکاری دەبوو، جێگەی بایەخە. بەاڵم ئەو 
هاوکارییانە تەنها هاوکاری مرۆیین و نابنە هۆی بەهێز بوونی تورکمان 

لەڕووی سیاسییەوە.

“لەعێراق حکوومەت لەالیەن ئێران و ئەمریکا پێکدەهێنرێت”

لە عێراقدا حکوومەت لەالیەن ئێران و ئەمریکاوە پێکدەهێنرێت. 
هەرکەسێک مەیلی لەگەڵ ئەوان بێت بێگومان ئەوان حکوومەتەکان 
دادەمەزرێنن. لەڕاستیدا تورکیا لەو هاوکێشەیە هەیە بەاڵم پێگەیەکی 

کەمی گرتووە. لە عێراق هەموو کەسێک دەزانێت کەوا تورکیا 
الیەنگری تورکمان دەکات بەاڵم لەکاتی پێکهینانی حکوومەتدا هەست 

بە هەبوونی خۆی بۆ الیەنەکانی دیکە دەڕنابڕێت. 

“لەوانەیە پۆستی سیمبوڵی جێگری سەرۆککۆماری عێراق 
بدرێت به تورکمان، بەاڵم  ئەگەری هەڵبژاردنی کەسێکی 

نەتەوەیی تورکمان بۆ ئەو پۆستە زۆر کەمە”

بەبۆچوونی ئێوە تورکمان بەشداری لە کابینەی حکوومەت 
ناکات؟

ئەگەر هەیە بەشداری بکات، ئەویش لەوانەیە پۆستی سیمبوڵی 
جێگری سەرۆککۆماری عێراق بدرێت به تورکمان، بەاڵم  ئەگەری 
هەڵبژاردنی کەسێکی نەتەوەیی تورکمان بۆ ئەو پۆستە زۆر کەمە. 
بەهۆی ئەوەی پۆستێکی سیمبوڵییە، هیچ دەسەاڵتێکی نابێت. بۆ 
نموونە هیچ بودجەیەکی تایبەتی خۆی نییە و ناتوانێت کەسێک 

دابمەزرێنێت یاخود بڕیارێک دەربکات. سەرۆککۆمار بەرهەم ساڵح 
رایگەیاند کەوا خۆی جێگرەکانی هەڵدەبژێرێت. بەاڵم زۆر پراگماتیکە. 

بەدوای کەسێکدا دەگەڕێت کە بتوانێت لەگەڵی بگونجێت. واتە دەیەوێت 
بەخۆی کەسەکە دیاری بکات و کەسەکە دوور لە سیاسەت بێت. لە 
ئەنجامدا دوورکەوتنەوەی تورکمان لە کابینەی حکوومەت لە سەدا 

٦٠ بۆ هۆکارە دەرەکییەکان دەگەڕێتەوە، لەسەدا ٤٠یش بەهۆی کێشە 
ناوخۆییەکانە. 

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 

بەشداری پێنەکردنی تورکمان لەکابینەی حکوومەتی عێراق بووە هۆی 
دەنگدانەوە لەنێو کەسایەتییە سیاسییەکان و نێوەندی تورکمانی. 

تورکمان کە ناڕەزایەتییان بەرامبەر بە بەغداد نیشانداوە، داوای مافی 
دەستووری خۆیان دەکەن و بەو پێیەش جێگری سەرۆککۆمار  و 

بەالیەنی کەمەوە وەزارەتێک داوا دەکەن. 

بەمەبەستی زیاتر بەدواداچوونی بابەتەكه، وەکو پەیامنێری تەبا هەڵساین 

بە ئەنجامدانی ریپۆرتاژ لەگەڵ پرۆفیسۆر دکتۆر ماهیر نەقیب، 
سەرۆکی بەشی بازرگانی نێودەوڵەتی لە زانکۆی چانقایا لە ئەنقەرەی 

پایتەختی تورکیا. 

دەقی ریپۆرتاژەکە بەو شیوەیەیە:

“هۆکاری پێنەدانی وەزارەت لە کابینەی حکوومەت بۆ 
هۆکارە ناوخۆییەکان دەگەرێتەوە”

بەبۆچوونی ئێوە بەشداری پێنەکردنی تورکمان لە 
کابینەکەی عادل عەبدولمەهدی بۆ چ دەگەڕێتەوە؟

من ئەم بابەتە بۆ دوو هۆکار دەگەڕێنمەوە. یەکەمیان، کێشەکانی 
تورکمان، دووەمیشیان، دۆخی گشتی عێراق. ماوەیەکی کورت بەر 
لە ئێستا کاتێک سەرۆکوەزیران لەگەڵ ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی 
بەرەی تورکمانی عێراقی کۆبووەوە، تورکمان بەشێوەیەکی گشتی 

ئومێدەواربوو. وا هەست کرا  کە بەڵێنی پێدانی وەزارەتێک دراوە بەاڵم 
چاوەڕوانییەکانمان بێ ئەنجام بوو. بە بۆچوونی کەسیی خۆم، ئەنجامی 
پێنەدانی وەزارەت بۆ ئەو رکابەری و رێکنەکەوتنە نێوخۆییەی تورکمان 

دەگەڕێتەوە. بەداخەوە نەمانتوانی ماڵی تورکمان رێکبخەین. ماڵی 
تورکمان تەنها لە بەرەی تورکمانی عێراقی و تورکمانە نەتەوەییەکان 
پێکنەهاتووە، پێویستە ئەمەیان قبوڵ بکەین. ماڵی تورکمان هەموو 

ئەو دامەزراوە تورکمانییانە لەخۆدەگرێت کە بەهۆی هەڵدێر و 
شەپۆڵی سیاسی عێراق پێکهاتووە. شیعە، سوننە، نەتەوەیی و کەسانی 

موحافەزەکار. پێویستە رێککەوتن و یەکێتی هەبێت و پیادە بکرێت 
لەنێوان ئەو الیەنانە. کاتێک ئەو یەکێتییە پیادە ناکرێت، هەر الیەنێک 

جگە لە بەرەی تورکمانی عێراقی، هەڵوێستی نەتەوەیی نەبێت، ئەوە 
یان لەگەڵ ئێمە دەبێت، یانیش لەدژی دەوەسترێتەوە. بەداخەوە بەهۆی 

ئەوەی چەند کەسایەتی سیاسی تورکمان کە لە پەرلەمان نین، 
تێکەڵی بابەتەکە بوون، تورکمان نەیتوانی بەشداری لە کابینەی نوێی 

حکوومەت بکات.  

“حکوومەتەکانی عێراق بە هاوپەیمانێتی دادەمەزرێن و 
بەهیچ شێوەیەک سەرکەوتوو نابن، چونکە لەسەر بنەمای 

پێکهاتە و مەزهەب پۆستەکان دابەش دەکرێن”

هۆکارێکی دیکەش دۆخی واڵتە. ئاشکرایە کەوا حکوومەتەکانی 
عێراق هەموویان بە هاوپەیمانێتی دادەمەزرێن و بەهیچ شێوەیەک 

سەرکەوتوو نابن چونکە لەسەر بنەمای پێکهاتە و مەزهەب پۆستەکان 
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بێناونیشانی

یەکێک لەو دەردە کوشندانەى کە 
ئێستا لەناو توێژى گەنجان بوونى هەیە 

وە باڵوبۆتەوە، بابەتى بێناونیشانییە 
کە هەوڵ نادرێت هەر گەنجێک 
لەسەرەتاى تەمەنییەوە ببێتە خاوەن 

کەسایەتییەکى تایبەت و ناونیشانێک 
کە پێى بناسرێتەوە لەناو کۆمەلگا، 
بەڵکو هەمیشە دەبن بە بارگرانى و 

ناونیشان و کەسایەتى خانەوادەکانیان 
بەکاردەهێنن بۆ گەیشتن بە بەرژەوەندییە 
تاکییەکانیان کە ئەمەش بە شێوەیەکى 
نێگەتیڤ دەشکێتەوە، حەق وایە گەنج 
بە هیچ شێوەیەک ڕازى نەبێت بەوەى 
کە ببێتە کۆپى پێستى خانەوادەکەى 

بەڵکو دەبێت جیاوازبوونى خۆى و 
جیاکردنەوەى ناونیشانەکەى بسەلمێنى 
کە ئەمەش بە دڵنیاییەوە قوربانییەکى 

زۆرى دەوێت و هەرگیز بە ئاسانى 
ناکرێت. بەاڵم دەبێت گەنج ئەوە بزانێت 
کە هیچ کات هیچ شتێک لە ژیان 
ئەستەم نییە و دەکرێت ببن بە خاوەنى 

باشترین ناونیشان  و دەبێ ئەو ڕاستییە 
بزانن کە هەکەسێک کیانێکى تایبەت 
بە خۆیەتى و لە هیچ کەسێک ناچێت 

و هیچ کامێک لە ئێمە دووبارە نین 
و دووبارە نابینەوە. بۆیە دەبێت ئەوەندە 
خۆمان خۆش بوێت کە ڕێگا نەدین 
لە کەسایەتى کەسانى دیکە وونبین 

و بتاوینەوە. بۆیە بە گەنجەکان دەڵێم 
)هەرگیز ڕازی مەبن کەسێکى بێ 

ناونیشان بن(.

ئایا دەزانن کتێبی بێناونیشان هیچ 
کەسێک نایخوینێتەوە، چونکە 

ناونیشانى کتێب واتاى ناوەرۆکەکەى 
دیارى دەکات. بۆیە هەمیشە دەبینین 

لەناو کۆمەڵگا ئەو کەسانەى کە 
هەموو کات پشت بە ناونیشانى 
خەڵکانى دیکە دەبەستن، ناتوانن 

سەربەخۆ بژین و تەنانەت ببن بە خاوەنى 
بڕیارى خۆیان.

ئەو مااڵنەى بێ ناونیشانن دۆزینەوەیان 
زۆر سەخت و ئەستەمە. وەک دەزانین 
بۆ دۆزینەوەى تەنها ماڵێک پێویستمان 
بە چەند داتا و زانیارى پێویست هەیە 

وەکو )زانینى ناوى شارەکە، ناوى 

گەرەک، دیاریکردنى کۆاڵنەکە، ژمارى 
خانووەکە، دوایی و گرنگترینیان ناوى 

خاوەن ماڵەکە(. زۆرجار بە ناوێک 
دەگەرێین دەبینین کە بە ناوێکى دیکە 
ناسراوە. بۆیە نایدۆزینەوە، هەمیشە بێ 

ناونیشانەکان وون دەبن، شتە وونبوەکانیش 
یان نادۆزرێنەوە یان ئەگەر بدۆزرینەوەش 

زۆربەى کات دەکەونە دەستى کەسانێکی 
خراپ کە ئامادە نین بیدەنەوە 

خاوەنەکەى. بۆیە هەمیشە ناونیشانێکى 
تایبەت بەخۆت با هەبێت. ناونیشانی 
باوک و دایک بە تۆ چى کاتێک 
خۆت بێ ناونیشان بیت؟ تێبینیمان 

کردووە زۆربەى ئەو گەنجانەى دەگەن 
بە کاتى هاوسەرگیرى چ کچەکان و 
چ کورەکان دەبینین لەناو کۆمەڵگاى 
ئێمەدا لەبەر خاترى باوکەکە کچەکە 
دەدرێت بەکوڕەکەى یان لەبەر خاترى 

خێزانەکەى دەچن کچەکەى بۆ دەخوازن، 
بەاڵم لە بنەڕەتدا نە کچەکە نە کوڕەکە 
کەسایەتییەکى دامەزراو و بنچینەیەکى 

باشیان نییە و تاکو ئێستا نەبونەتە 
خاوەنى ناونیشانى خۆیان. بۆیە بە زووترین 

کات لێک تێنەگەیشتن ڕوودەدات 
و دەبێتە هۆى جیابوونەوە. چونکە لە 
بنەرەتدا لەبەرخاترى خەڵکانى دیکە 

بەیەکگەیشتوون. بۆیە گەنجی بەڕێز 
دەبێت ڕازى نەبیت لەبەر خاترى کەسانى 
دیکە کەسێک کچەکەت پێ بدات یان 

لەبەر خاترى کەسانێک کچێک بخوازیت 
لەکاتێکدا خۆیان هیچ خاوەنى خۆیان 
نەبن. بە هەمان شێوە کچانیش نابێت 

ئامادە بن شوو بە کەسانێک بکەن کە 
نەیان توانیوە خۆیان بنیات بنێن بەڵکو 

وەکو پاشکۆ کار دەکەن لە ژیان.

هەرگیز نابێت ناونیشانی کەسانی دیکە 
بەکار بهێنى، چونکە کاتێک بەدواى 

ناونیشانەکە بگەڕێن تۆ نادۆزنەوە بەڵکو 
خاوەنى ناونیشانەکە ئەدۆزنەوە نەک تۆ. 

چونکە تۆ خۆت ناونیشانی کەسانی 
دیکەت پێداون بۆیە دەبێت بەرگە بگریت 
کە خۆت دەبیتە هۆى وونبوونى خۆت، 
بۆیە هەرچى زووە کاربکە بۆ دانان و 
رێکخستنى ناونیشانەکەت کە گونجاو 

بێت لەگەل ناوەڕۆکى خۆت.

ئامانجی سەرەک دروستکردنی ئااڵیەکە بۆ 
گەشتەکانی بۆشایی ئاسمانە. بە بۆچوونی پێرنفێڵدت، 
ئەو ئاسمانەوانانەی کە دەچنە بۆشایی دەرەوەی ئاسمان 

نەک تەنها واڵتەکانی خۆیان، بەڵکو نوێنەرایەتی گشت 
مرۆڤایەتی دەکەن. بەم هۆیەشەوە بە لەبەرچاوگرتنی 

پشتگیری ناسا بۆ پڕۆژەکە تا مەودایەک، لە ئایندەدا 
دانانی ئەم ئااڵیە و لەرینەوەی لە مۆڵگەی جیهانی لە 

مارس، نابێتە جێگای سەرسوڕمان.

واتەی هێمایەکان)سیمبۆلەکان(:
ئااڵی گۆی زەوی لە روویەکی شین و حەوت ئەڵقەی سپی 
یەک لەناو یەک پێکدێت. هاوکات پێرنفێڵدت دیزاینەکەی 

بەم شێوەیە وەسف دەکات:
“حەوت ئەڵقەکەی چەقی ئااڵکە ئاماژە بەو ژیانەی سەر 
زەوی دەدەن و هێمای گوڵ درووست دەکەن. شێوەی یەک 

لەناو یەکی ئەڵقەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە هەر شتێکی سەر 
هەسارەکەمان چ بە رێگای راستەوخۆ بێت یاخود نا راستەوخۆ، 

پەیوەندییان لەگەڵ یەک هەیە و بە یەک بەستراون. رووە 
شینەکەشی هێمایە بۆ ئاو کە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ 

ژیان و هێمایە بۆ ئۆقیانۆس)زەریا( کە بەشێکی زۆری گۆی 
زەوی داپۆشیووە. دیوی دەرەوەی ئەڵقەکانی گوڵەکەش، وەک 

هێمای هەسارە و گۆی زەوی دەنوێندرێت، رووە شینەکەشی 
ئاماژەیە بۆ جیهان”.

دیزاینەری سویدی ئۆسکار پێرنفێلدت هەڵساوە بە 
دیزاینکردنی ئااڵیەکی نێودەوڵەتی بۆ جیهان.

هاوکار پێرنفێلدت لە کۆلێژی دیزاینی بێکمانس لە 
سەردەمی قوتابیبوونیدا هەڵساوە بە ئامادەکردنی دیزاینەکە 

وەکو پرۆژەیەکی نوێ.
دواتر لەکاتی پێشکەشکردنی پرۆژەکەیدا، ئااڵی گۆی 
زەوی دیزاینکردووە و نمایشی کردووە. دواتر هەنگاو بە 

هەنگاو دیزاینەکەی تەواوکردووە و کردوویەتی بە پرۆپۆزەڵی 
دەرچوون لە زانکۆی پێرنێفێڵدت. دواتر لەگەڵ تێپەڕبوونی 

کات لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بووە هۆی سەرنجی 
بەکارهێنەران. دواتر هەریەکە لە کۆمپانیا زەبەالحەکانی 

وەک ئێڵ جی LG وکۆمپانیای بی سمارت Bsmart و 
تەنانەت دامەزراوەی هەواگەریی نیشتیمانی و بۆشایگەریی 

ئەمریکا )NASA( پشتگیرییان لە پرۆژەکە کرد و 
راگەیەندرا کەوا ئااڵکە نوێنەرایەتی ٧ ملیار مرۆڤ 

دەکات. 
دیزاینەرەکە بە نەخشاندنی ئااڵکە تیشک دەخاتە سەر ئەمە، 

“وێڕای ژماری دانیشتوانی جیهان و سنوورەکانی واڵت، 
هەموومان ئەوەمان لە یاد بێت کە لەسەر یەک هەسارە ژیان 

بەسەر دەبەین )دەژین(”.
دیوی دواوەی ئااڵی نێودەوڵەتی هەسارەی زەوی کە بە 

 The International Flag of Planet(
Earth( ناوبراوە، رەنگی شین لەخۆدەگرێت و بەشی 

ناوەوەشی لە حەوت ئەڵقە کە لەناوەوەی یەکن، دیزاین کراوە.

ئااڵی جیهان

ئامادەكردنی: عەلی سالم



٥ئاژانسی میدیایی توركمان پێنجشەممە ٢٧ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٨

وەزارەتی تایبەت بە کاروباری تورکمان چییە؟ 
ئایا ئەگەری پێکهێنانی هەیە؟

هاوکات الوەند جەالل ئاغا، راوێژکاری یاسایی سەرۆکایەتی 
پەرلەمانی کوردستان-عێراق دەڵێت، “ بێگومان ئێمە لە عێراق دەژین، 
تاوەکو ئێستا هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق. دەستووری عێراق 
ئەو دەستوورەیە کە هەموومان پابەندین. لە دەستووردا لە ماددەی ٣ 
باس لەوە کراوە کە عێراق واڵتێکە فڕەنەتەوەیە لەرووی پێکهاتەی 
نەتەوایەتی و ئاینییەوە. بە شێوەیەکی دیاریکراو لە ماددەی ٤ی 
دەستوور باس لە نەتەوەکان دەکات و ناوی تورکمان تێیدا هاتووە. 

لەوێ باسی ئەوە دەکات کە تورکمان نەتەوەیەکە و خاوەن کەلتوور و 
زمانی خۆیەتی، تەنانەت باس لەوە دەکات گەر بێتوو شارۆچکەیەک 

یاخود قەزایەک زۆرینەی تورکمان بوو، ئاساییە دامودەزگاکانی 
میری زمانی تورکمانی بەکاربهێنن و کارەکانی خۆیا رایی بکەن”. 

قسەکانیدا لە بەردەوامی 
ئاغا وتی، “ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەوەی کە خاوەنی 

پەرلەمانین و بۆمان هەیە یاسا دەربکەین بەاڵم بە مەرجێک 
پێچەوانەی دەستوور نەبێت. لە ساڵی 2٠١٥ یاسایەکمان دەرکرد 

بەناوی یاسای ژمارە ٥ کە باسی پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکان 
دەکات. دواتر پێکهاتەکان ٣ بۆ ٤ سیمیناریان کرد لە نێو پەرلەمان 
و لەدەرەوەی پەرلەمان، کۆی داواکارییەکانی ئەوان جێی کرایەوە و 
یاساکە دەرچوو. پێموایە تورکمان یان هەر پێکهاتەیەکی هەرێمی 
کوردستانی عێراق گەر مەبەستێتی خزمەتی نەتەوەکەی یاخود 

پێکهاتەکەی بکات، پێویستە تەئکید لەسەر جێبەجێکردنی یاساکان 
بکات نەوەک دروستکردنی وەزارەت یاخود دەستە”.

ناوبراو تیشکی خستە سەر بابەتی پێدانی وەزارەت بە تورکمان و وتی، 
“من دەمەوێت پرسیارێک ئاراستەی برایانی تورکمان بکەم، گریمان 
هەر ئێستا دوو وەزارەتیان دروستکردن بەناوی تورکمان، چ شتێک 
زیاد دەکرێت بۆ برایانی تورکمان؟ ئایا برایانی تورکمان کە داوای 
وەزارەت دەکەن، پرۆژەیەکیان هەیە بۆ ئەوەی بارودۆخی تورکمان لە 

هەرێمی کوردستان بەرەو باشتر ببات لەرووی کەلتووری و رۆشنبیری 
و سیاسی یاخود هەر ناوێکی دیکە؟ ئەگەر تەنها بۆ پلە و پایەیە، 
ئەوە تەنها زیان بە دۆزی تورکمان دەگەیەنێت. پێموایە دەبێت کۆی 

پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان تەئکید لەسەر جێبەجێکردنی یاسا 
بکەنەوە”.

ئەو راوێژکارە یاساییەی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئاماژەی بەوە کرد 
کە لە جیهان نموونەی لەوجۆرە هەیە و وتیشی، “بۆ نموونە؛ لە 

بەرازیل پێکهاتەی لوبنانی هەیە و لە ئەڵمانیا پێکهاتەی تورک 
هەیە و لە ئەمریکاش بەهەمان شێوە پێکهاتەی ژاپۆنی و چینی 
هەیە، ئەی بۆ کەس لەوێ باسێکی لەو جۆرە ناکات؟ چونکە 
دەوڵەت مافی هاوواڵتیبوونی بە شێوەیەکی یەکسان بە هەموو 

هاوواڵتییانی بەخشیوە. واتە هاوواڵتییەکی کورد کە خاوەن 
رەگەزنامەی چینە هەمان مافی هەیە لەگەڵ هاوواڵتییەکی چینی 
کە خەڵکی رەسەنی ئەو واڵتەیە. بۆیە ئەگەر حیزبە سیاسییەکانی 

نەتەوەی تورکمان بەرژەوەندی پێکهاتەکەی خۆی دەوێت، 
دەبێت جەخت لەسەر جێبەجێکردنی مافەکانی بکات بۆ ئەوەی 

ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوە کرد کە تورکمان لە عێراق و هەرێم 
نەتەوەیەکی گرنگە و وتیشی، “کاتێک کابینەی حکوومەتی عێراق 
پێکهێنرا، ناعەدالەتیی بەرامبەر بە تورکمان کرا و هیچ وەزارەتێکیان 

پێنەدرا. هیوادارین ئەو ناعەدالەتییە نەگاتە هەولێر)ئەربیل(. گەر 
سەرۆکوەزیران دوو جێگری هەبێت، دەمانەوێت یەکێکیان تورکمان 

بێت. لەنێو تورکمانیش دەمانەوێت بدرێت بە بەرەی تورکمانی 
عێراقی”. 

لەالیەکی دیکەوە محەمەد سەعدەدین ئیلخانلی، سەرۆکی 
فراکسیۆنی پارتی گەشەپێدانی تورکمان دەربارەی باسەکە وتی، 

“لە سااڵنی نەوەدەکانەوە تاوەکو ئەمڕۆ تورکمان بەشداری لە کابینە 
یەک لەدوای یەکەکانی کردووە و لە ئەنجوومەنی وەزیرانیش تەنها 

بە یەک وەزارەت بەشداری کردووە. ئەمجارەیان دەمانەوێت بەشدارکەر 
نەبین بەڵکو هاوبەشی حکوومەت بین. بۆ ئەم مەبەستەش وەکو 
هەنگاوی یەکەم دەبێت تورکمان لە هەر سێ سەرۆکایەتییەکەدا 
پشکی هەبێت. داوا دەکەین جێگری سەرۆکی پەرلەمان یاخود 

ئەنجوومەنی وەزیران بدرێت بە تورکمان”. 

ئیلخانلی داوا دەکات یاسای جێگری دووەمی ئەنجوومەنی وەزیران 
یاخود سەرۆکی پەرلەمان هەموار بکرێتەوە و وتیشی، “داواکارین 

یەک لەم دوو پۆستە بدرێت بە تورکمان، لەهەمان کاتدا وەزارەتێکی 
چااڵکمان دەوێت لە بواری خزمەتکردنەوە. ئەم دوو پێگە سیاسییە 

دەبێتە گەرەنتییەک بۆ ئەوەی تورکمان ببێت بە هاوبەشی کابینەی 
داهاتوو.  داواکاری سەرەکیمان ئەوەیە کە دامەزراوەیەک هەبێت 

بتوانێت کاروبارەکانی تورکمان رێکبخاتەوە. ئەو دامەزراوەیە 
دەتوانێت پەیوەندی پارتە سیاسییە تورکمانییەکان و رێکخراوەکان و 

پەرلەمانتاران لەگەڵ حکوومەت رێکبخات. پێویستە ئەو دامەزراوەیە 
وەکو وەزارەتی دەوڵەت بۆ کاروباری تورکمان بێت. گەر ئەم هەنگاوە 
پێویست بە یاسایەک بێت، پێویستە یەکەم جار کەسێکی راوێژکار 

راسپێردرێت. لە هەنگاوی دووەمدا دەبێت ئەمە بۆ دەستە یاخود 
وەزارەت بگۆڕدرێت”.  

لەبارەی وەرگرتنی وەزارەتەوە ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە داوا 
دەکەن وەزارەتێکی چااڵک لەرووی خزمەتگوزاریی وەربگرن و 

وتیشی، “بۆ نموونە وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی رۆشنبیری. ئەم 
دوو وەزارەتە لەرووی مەعنەوییەوە بۆ تورکمان پێگەیەکی باشە. 
لەالیەکی دیکەوە وەزارەتەکانی بازرگانی و پیشەسازی یاخود 
وەزارەتی شارەوانیش باشە بۆ تورکمان. بەهۆی ئەوەی کە ئێمە 

خاوەنی راستەقینەی ئەم خاکەین و پێکهاتەیەکی رەسەنین، دەتوانین 
بەو پۆستانە خزمەتی واڵتەکەمان بکەین”. 

لە کۆتاییدا محەمەد ئیلخانلی ئاماژەی بەوە کرد، بۆ ئەوەی 
تورکمان هەست بکات بەوەی کە لەرووی سیاسییەوە هاوبەشە، 

پێویستە نوێنەری لە لووتکەی سیاسی هەبێت و وتیشی، “پێویستە 
وەزارەتێک هەبێت، نوێنەرایەتی گەلەکەی خۆی بکات”. 

پێدانی رۆڵ بە تورکمان لە کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق دووبارە بووەتەوە مژاری سەرەکی رۆژەڤ. 

هاوکات وەکو بەر لە پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکوومەتی 
هەرێم، لە پێکهێنانی کابینەی نۆییەمیش دووبارە باسی ئەوە دەکرێت 

ئاخۆ تورکمان کامە وەزارەتی پێدەدرێت. بەاڵم تورکمان وەکو 
پێشووتر داوای دامەزراندنی “وەزارەتی کاروباری تورکمان” دەکەن و 
دەیانەوێت ئەو وەزارەتە تەنها سەرقاڵی کارووبارەکانی تورکمان بێت. 

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا تیشکمان خستە سەر وەزارەتی 
کاروباری تورکمان. سەرنجمان بۆ ئەوە راکێشاوە ئاخۆ ئەم وەزارەتە 
چ جۆرە سوودێکی هەیە و تا چەند دەتوانرێت لەڕووی یاساییەوە 
وەزارەتەکە پێکبهێندرێت. سەبارەت بە قسەکردن لەسەر بابەتەکە 

هەڵساین بە ئەنجامدانی ریپۆرتاژ لەگەڵ هەریەکە ئایدن مەعروف، 
سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی کوردستان-

عێراق، محەمەد ئیلخانلی، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی گەشەپێدانی 
تورکمان لە پەرلەمان و الوەند جەالل ئاغا، راوێژکاری یاسایی 

سەرۆکی پەرلەمان لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان- عێراق. 

فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی ئایدن مەعروف، سەرۆکی 
رایگەیاند کەوا تورکمان بەشداری لە کابینەی داهاتووی حکوومەت 
دەکات و وتیشی، “گرنگترین داواکاریمان وەرگرتنی پۆستی جێگری 

سەرۆکوەزیرانە بۆ تورکمان. بێگومان دەمانەوێت ئەم پۆستە بدرێتە 
بەرەی تورکمانی عێراقی، چونکە بەرەی تورکمانی لە عێراق و 

هەرێم پارتێکی سیاسی گرنگە”. 

لە بەردەوامی قسەکانیدا ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوە کرد کە 
دەیانەوێت وەزارەتێکی تایبەت بە کاروباری تورکمان دابمەزرێت و 

وتی، “لە رابردوو کارمان لەسەر ئەم بابەتە کردووە. ئەو دامەزراوەیە 
بەرپرسیار دەبێت لە کاروباری تورکمان. ئەمەیان هەنگاوێکی زۆر 
گرنگ دەبێت بۆ تورکمان. گەر ئەم پرۆژەیە سەرکەوێت، ئەوکات 

دەتوانین لە ئەنجوومەنی وەزیران لەبارەی تورکمانەوە خاوەن قسە بین. 
ئەوسا دەتوانین لە بوارەکانی دیبلۆماسی، پەروەردە و کەلتووری 

تورکمان چااڵکی کاریگەر ئەنجام بدەین”. 

ئەو پەرلەمانتارەی بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاند کەوا لەم 
خولەدا مافی زیاتر بە تورکمان دەدرێت و وەزارەتی زیاتری پێدەدرێت، 

مەعروف وتیشی، “لە رابردوو تورکمان لە ئەنجوومەنی وەزیران بە 
یەک وەزیر نوێنەرایەتی دەکرا. بەاڵم ئەمجارەیان زیاتر لە وەزارەتێک 

دەبێت. لەالیەکی دیکەوە دەستەیەکی ئاسایی یاخود دەستەیەکی 
تایبەت بە کاروباری تورکمان دادەمەزرێت. ئێمە وەکو بەرەی 

تورکمانی پاکێجێک ئامادە دەکەین و لەکاتی کۆبوونەوەمان لەگەڵ 
شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان پێشکەشی دەکەین. ئەمەش 

هەنگاوی درێژەپێدەری کۆبوونەوەی راوێژکاری پێشووە کە لە 
شاری هەولێر)ئەربیل( سازمان کرد. لەسەر بریاری ئەو کۆبوونەوەیە 

داواکاریی پەرلەمانتارانمان دیاریکرد”. 
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دەکەن. بێ ئەوەی ئەندازیار بن رەخنە لە 
شێوازی دروستکردنی باڵەخانە و کارە 

ئەندازیارییەکان دەکەن. بێ ئەوەی ئابووریناس 
بن شڕۆڤەی ئابووری دەکەن. بێ ئەوەی 

کۆمەڵناس بن باسی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەکەن. هەموو ئەوانە و سەدان نموونەی دیکە 

هەن کە دەکرێ باسیان بکەین.

ئەو هەموو پسپۆڕییەی کە مرۆڤی ئێمە 
خۆی بۆ خۆی دیاری دەکات، سەر لە 

پسپۆڕییەتی راستەقینەی خودی مرۆڤەکە 
دەشێوێنێت. دکتۆرێک ئەگەر بەردەوام 
بەدوای سیاسەتەوە بێت ناتوانێت بەپێی 

پێویست لە نەخۆشەکەی تێبگات. دروست 
نییە ئابووریناسێک بێت و دەقەکانی قورئان 

شڕۆڤە بکات. پێویستە هەر کەسێک لە 
بواری پسپۆڕی خۆیدا بدوێت، بۆ ئەوەی سەر 

لە کەسانی دەوروبەری نەشێوێنێت.
ئەگەر کۆمەڵگاکەمان بەم جۆرە رێکبخەین، 

دەتوانین ژیانێکی ئاسوودەتر بۆخۆمان و 
نەوەی داهاتوومان دابین بکەین. پێویستە هەر 

کەسێک لە کام بوار سەرکەوتووە و دەبێتە 
پسپۆڕ تێیدا لەبارەی ئەو بوارەوە بدوێت.

هەمیشە پزیشکەکانمان ئامۆژگاریمان دەکەن 
کە پارێزی بکەین. بەاڵم ئێمە پارێزی تەنها 

بە کەمخۆری و خواردنی خۆراکی تەندروست 
تێدەگەین. لەڕاستیدا پێویستە لەسەر ئیمە 

پارێزی لە قسە و کێشە و رووداوەکان بکەین. 
کە من رۆژنامەنووسم پێویستە قسەی من 
قسەی رۆژنامەوانی بێت و لە بوارەکەی 

خۆمدا بدوێم. کە تۆ ئەندازیاری پێویست بە 
ئەوە ناکات سەری خۆت بە سیاسەتەوە قاڵ 
بکەیت. ئەو هەموو سەرقاڵییەی کە ئێمە 
بۆ خۆمانی دروست دەکەین وا دەکات کە 

هەمیشە ماندوو ببین. 

لە کاتێکدا سیاسییەکان بیر لە داهاتووی 
واڵت ناکەنەوە، بۆچی مرۆڤێکی ئاسایی 
شەو و رۆژ کاری خۆی پشتگوێ بخات 

بکەویتە داوی خەمی سیاسەتەوە.
گەورەترین کێشەی ئێمە ئەوەیە کە هەموومان 

خۆمان بە شارەزا دەزانن لە گشت بوارەکان. 
لە هەمان کاتدا هیچ یەکێک لە ئێمە ئەوی 
دیکەمان بە راست و باش و شارەزا نازانین. 

خۆمان پێ زانایە و خەڵکمان پێ نەزانە.
بەڵێ هەموو ئەوانەی باسمان کردن 

بەشێکی بچووکن لە الیەنە نەرێنییەکانی 
کۆمەڵگاکەمان. ئەو الیەنە نەرێنییانەش 
هەمیشە دواماندەخات لە خۆشگوزەرانی و 

تەبایی و ئاسوودەیی.

کۆمەڵگای عێراق بە گشتی کۆمەڵگایەکی 
جیاوازترە لە کۆمەڵگاکانی دیکەی ناوچەی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهان. جیاوازی 
ئێمە لەڕووی شێوازی قسەکردن، داب و 

نەریت، مێژووی شارستانییەت، دونیا دیدەیی، 
تێگەیشتن لە ئایین و کۆمەڵێک شتی 

دیکەوەیە.
ئێمە مرۆڤگەلێکین کە زۆر حەزمان لە توانج 
لێدان و قسەکردنە لە بارەی ئەو رووداوانەی 
کە رۆژانە بەرچاومان دەکەوێت. رەنگە زۆر 
جار ئەو رووداوەی کە سەرنج و توانجانەی 

کە دەدەین لەبارەی پرسەکانەوە هیچ پەیوەندی 
بە ئێمەوە نەبێت. رەنگە هەر شارەزاییشمان لە 
بوارەکەدا نەبێت، بەاڵم هەموو کات حەز بەوە 

دەکەین کە قسەیەکمان هەبێت لەسەری.
زۆر جار بە هۆی سەیربوونی توانجەکانەوە 
رەنگە کۆمێدیایەک دروست ببێت، بەاڵم 

لە راستیدا توانج دان لەسەر هەموو پرسێک 
کارەساتێکی گەورەیە. بە تایبەتی لەو پرس و 

رووداوانەی کە نا شارەزایین لێیاندا.

ئەگەر سەیری دەوروبەرمان بکەین شتێکی 
سەیر بەدی دەکەین. بۆ نموونە، کاتێک 

بابەتێکی ئایینی دەکەوێتە بەر باس، هەموو 
ئەوانەی دانیشتوون وەک بڵێی مامۆستای 

ئایینین دەست دەکەن بە رادەربڕین و توانجدان 
لە بارەی باسەکەوە. ئەوەیشی جێی سەرنجە 

ئەوەیە، زۆربەی ئەو بیروڕایانەی دەریان 
دەبڕن و دەیکەن بە حوکمی ئیسالمی، هیچ 

پەیوەندییەکی با ئایین و فەرمانی خوداوە 
نییە.

چونکە ئێمە هەموومان موسڵمانین و 
کۆمەڵگایەکی موسڵمانین، وای دادەنێین 

ئەوە شتێکی ئاسییە. بەاڵم زۆر جار دەبینین 
کاتێک پرسێکی سیاسی دەکەوێتە نێو 
باسەکانی خەڵک، تەواوی ئەوانەی لەو 

شوێنەن دەبن بە شڕۆڤەکاری سیاسی 
کۆمەڵێک سەرنج و توانجی جیاواز دروست 

دەبێت تا وای لێدێت زۆر جار ناخۆشی 
دروست دەبێت. بەهۆی جیاوازی بیرکردنەوەوە 
برا بە گژ برای خۆیدا دەچێت تا ئەو رادەیەی 

گفتوگۆکە سەردەکێشێت بۆ کارەسات.
ئەوەشیان بە ئاسایی دەبینین لەبەر ئەوەی 

کە عێراق لەدێر زەمانەوە هەر لەناو قەیرانی 
سیاسی و جەنگدا بووە. بەاڵم لێدوان و 

سەرنجی خەڵک بەو دوو جۆرە گفتوگۆیە 
کۆتایی نایەت. 

کەسانی دەورووبەرمان بێ ئەوەی وەرزشوان 
بن باسی وەرزش و سوودەکانی دەکەن. 

بێ ئەوەی کەسانی ئەکادیمی بن باسی 
سیستەمی خویندن و زانکۆ دەکەن. بێ 

ئەوەی دکتۆر بن باسی بواری تەندرووستی 

سەرنج
 و 
توانج

بڵێن لە خوولی داهاتوو داوای فەرمانگە خزمەتگوزارییەکان 
دەکەین. بۆچی سەرۆکی شارەوانییەکان تورکمان نەبێ؟ 
بۆ بەڕێوەبەرایەتی ئاو و ئاوەڕۆکان تورکمان نەبێت؟ بۆ 
بەڕێوەبەرایەتی پۆستە تورکمان نەبێت؟ رێزم بۆیان هەیە 

حیزبە تورکمانییەکان کەسانێک دەهێنن کە پیاوی خۆیان 
بێت بەاڵم من بە دەیان خانەوادەی تورکمان دەناسم کە 
پەیوەندییان بە هیچ حیزبێک نییە و دڵنیام گەر ئەوان 

دابنرێن، وەکو نەتەوە خزمەتی تورکمان دەکەن. واتە خزمەتی 
خەڵکەکەی خۆیان دەکەن. بۆیە حیزبە سیاسییەکانی 

تورکمان گەر ئامانجیان خزمەتکردنی نەتەوەکەیانە، دەبێت 
وازبێنن لە پۆست و دەستە و کۆتا و ئەمانە کە تەنها 

خزمەت بە حیزبەکەی خۆیان دەکات و بەاڵم لەهەمان کاتدا 
رێزم بۆیان هەیە چونکە ئەمە مافی خۆیانە و یاسای 

رێگەیانی پێداوە”.

لەبارەی بابەتی پێدانی پۆستی جێگری سەرۆکوەزیران 
ئەو دەڵێت، “ گەاڵڵەکردنی ئەم بابەتە پێویست بە 

هەموارکردنەوەی یاسا هەیە چونکە لە یاسا تەنها یەک 
جێگری هەیە. بەاڵم دیاریکردنی ئەم پۆستە بۆ نەتەوەیەک 
یاخود پێکهاتەیەک هەمان کێشەی وەزارەتەکەمان دێنێتەوە 
پێش. بۆ تورکمان بێت، ئەوا مەسیحی داوای دەکات. گەر 

بۆ مەسیحی بێت، ئێزدی داوای دەکات. دەتوانرێت قسە 
لەسەر ئەوە بکرێت کە پێکهاتەکان وجوودیان هەبێت لە 

هەرسێ سەرۆکایەتییەکە، بەاڵم بە تایبەتی ناتوانیت بۆ 
پێکهاتەیەک دەستنیشانی بکەیت. چونکە تەنها پێکهاتەی 

تورکمان نییە لە هەرێمی کوردستان، ئەوکاتە ئەوانیش 
هەمان مافیان هەیە. بۆیە لەڕووی یاساییەوە شتێکی قورس 

دەبێت”.

ناوبراو دەشڵێت، “ دووەمین خاڵ سەبارەت بەوەی کە 
تورکمان داوای جێگری دووەمی سەرۆکوەزیران لە کابینەی 

داهاتوو دەکات، بەبۆچوونی تایبەتی خۆم لە بەغداد 
پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان دراوە بە 

تورکمانەکان. بۆیە گەر پۆستێکی سیادی بدرێت، پێویستە 
بدرێت بە مەسیحییەکان یاخود ئێزدییەکان، بە گشتی 

دەبێت ئێمە بااڵنس رابگرین. تورکمان مافی خۆیەتی داوای 
بکات، بەاڵم ئێمە وەکو کورد یاخود یەکێتی و پارتی 

بەشێوەیەکی تایبەتیتر لە هەرێمی کوردستان بااڵنسێک 
لە نێو پێکهاتەکان رادەگرین. ناکرێت لەهەردوو شوێن 

تورکمان دابنێین و مەسیحییەکان فەرامۆش بکەین. راستە 
لەوانەیە مەسیحییەکان بەپێی رێژەی خۆیان کەمترن بەاڵم 
خۆ وجوودیان هەیە لەهەرێم. لەالیەکی دیکەوە ئێزدییەکان 
کە لەهەموو دنیاوە پشتگیرییان لێدەکرێت و بۆتە دۆخێکی 

جیهانی”.

ئاغا رایگەیاند، لە بابەتی داعش تورکمان ستەمێکی 
گەورەی لێکراوە و وتی، “من خۆم ئاگادارم کە سەدان کچ 
و ژنی تورکمان لە تەلەعفەر بردراون و برادەری خۆمیشی 
تێدایە کە لە منداڵی پێکەوە قوتابی بووین بەاڵم بەداخەوە 
ئێستا بزرە. کەس باسی ئەوان ناکا کە ئەمەشیان یەکێکە 

لەو رەخنانەی کە لە حیزبە تورکمانییەکان دەگیرێت 
کە نەیانتوانی ئیستیغاللی ئەو تاوانە گەورەیە بکەن کە 

بەرامبەر بە پێکهاتەی تورکمان کراوە”. 
لەکۆتاییدا الوەند جەالل ئاغا، راوێژکاری یاسایی 

سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان-عێراق رایگەیاند کەوا 
بەبۆچوونی ئەو هیچ پۆستێک لە سەرۆکایەتییەکاندا بە 

تورکمان نادرێت و وتیشی، “پێموایە لە سەرۆکایەتییەکاندا 
پۆست بە تورکمان نادرێت، ئەوەندەی من ئاگادارم 

وەزارەتێک و دەستەیەک دەدرێت لە هەرێمی کوردستان. 
ئەو دەستەیەش تایبەت نابێت بە کاروباری تورکمان، بۆ 

نموونە دەستەی ناوچەکانی دەرەوەی کوردستان، دەستەی 
مافی مرۆڤ، دەستەی ژینگە، دەستەی گەشتوگوزار و 
کۆمەڵێک دەستەی دیکە هەن لە هەرێمی کوردستان”. 

هاوواڵتییەکی تورکمان و هاوواڵتییەکی کورد بەرامبەر بە 
یاسا وەکو یەک بن. پێموایە ئەوکاتە پێویست بەوە ناکات 

وەزارەتێک هەبێت بەڵکو پێویست بە کۆتاش ناکات، چونکە 
هاوواڵتییان مافەکانیان وەکو یەکە. هاوواڵتییەکی تورکمان 
بەالیەوە گرنگ نییە پەرلەمانتارێکی تورکمان هەیە یاخود 

نا”.

الوەند جەالل ئاغا رایگەیاند کەوا هیچ بەربەستێکی یاسایی 
نییە لەبەردەم دامەزراندنی وەزارەتێکی تایبەت بە کاروباری 

تورکمان و وتی، “بەاڵم تۆزێک دۆخێکی نامەنتیقییە 
چونکە ئەو کات مەسیحییەکانیش هەڵدەستن داواکاری 

وەزارەتێکی تایبەت دەکەن و پێکهاتەکانی دیکەش بەهەمان 
شێوە. لە کۆتاییدا دەبێت ئێمە ١٠ بۆ ١2 وەزارەتمان هەبێت 

تەنها بۆ پێکهاتە ئاینی و نەتەوەییەکان. لەکۆتاییدا ئەم 
بابەتە رووبەڕووی بەربەست تەگەرە دەبێتەوە. پێموایە ئەمەیان 
هەنگاوێکی سەرکەوتوو نابێت. ئەمەیان بۆچوونی تایبەتی 

خۆمە بێگومان. وا باشترە هەوڵ بدەن ئەو یاسایانەی کە 
لە خزمەت پێکهاتەکانە هەر لە دەستوورەوه تا بچووکترین 

ئاستی بڕیار، جێبەجێی بکەن و بەو شێوەیەش زیاتر خزمەتی 
تورکمان دەکەن. بۆیە دروستکردنی وەزارەتێکی تایبەت بۆ 
پێکهاتەیەک بیرۆکەیەکی قورسە و نا واقیعییە چونکە 

لەوانەیە ئەو کات حیزب هەبێت رێگری لەوە بکات”.

ئەو راوێژکارە نموونەی وەزارەتی تایبەت بە پێکهاتەیەک 
دەدات و دەڵێت، “کاتی خۆی ئەرمەنییەکان لە لوبنان 

داوایان کرد وەزارەتێک هەبێت بۆ کارووباری ئەوان، بەاڵم 
دوای ئەوان مەسیحییەکانیش بەهەمان شێوە داوایان کرد 

و لەکۆتاییدا بابەتەکە شکستی هێنا. پێموایە هەمان 
نموونە لە کوردستان دووبارە دەبێتەوە. تورکمان داوای 

شتێکی لەو جۆرە بکات، هەر بەیانییەکەی ئێزدییەکان و 
مەسیحییەکانیش داوای دەکەن، پێموایە هەمووشیان مافی 
خۆیانە. کێشەکە ئەوە نییە وەزارەتێک زیاد دەبێت، هەرێمی 

کوردستان هەژدە نۆزدە وەزارەتی هەیە با ببێت بە بیست 
وەزارەت و هیچ ناگۆڕێت. تورکمانێک دەهێنن و دەیکەن 
بە وەزیر و لەکۆتاییشدا تەنها ئەو کەسە دەبێتە موستەفید 

و هیچی دیکە، چونکە هیچ پڕۆژەیەک بۆ خزمەتی 
تورکمان وەکو نەتەوە نەبووە تا لێرە یاخود لە پەرلەمان 

تێنەپەڕێت”. 

لەبەردەوامی قسەکانیدا الوەند جەالل ئاغا دەڵێت، “ئەو حیزبە 
سیاسییانەی باسی دروستکردنی وەزارەت دەکەن ئایا ئەوان 

هیچ پرۆژەیەکیان هەبووە بۆ خزمەتکردنی نەتەوەی تورکمان 
پێیان نەڕۆشتبێت لە حکوومەت تا پێویست بە وەزارەت 

بێت؟ ئایا ئەوان هیچ پالنێکی درێژخایەنیان هەبووە بیدەنە 
حکوومەت و داخڵی کارنامەی حکوومەت بکەن بۆ چوار 
ساڵی داهاتوو لەپێناو خزمەتی تورکمان؟ من بە دڵنیاییەوە 

پێت دەڵێم کە نەبووە، چونکە من لە حکوومەت کارم کردووە 
و ئەوەیان سێیەم خولە لە پەرلەمان دەوام دەکەم. کێشە لەسەر 

بوونی دەستەیەک یاخود وەزارەتێک نییە، بەڵکو کێشە 
لە نەبوونی پالنێکی ستراتیژی ئەو حیزبە تورکمانییانەیە 
بۆ خزمەتی تورکمان. پێموایە وەزارەت هەبێت یاخود نەبێت 

تورکمان وەکو پێکهاتە هیچ گۆڕانکارییەک لە باروودۆخی 
کەلتووری سیاسی رۆشەنبیری روونادات. گەر حیزبە 

سیاسییەکانی تورکمان لەخەمی خەڵکی تورکمانن، دەبێت 
جەخت لەسەر جێبەجێکردنی یاسا بکەنەوە”. 

الوەند جەالل ئاغا ئاماژەی بەوە کرد کە خۆی لە هەولێر 
لە دایک بووە و منداڵی هەولێرە و وتیشی، “ کاتی 

خۆی کەس پێی نەوتوومە فێری زمانی تورکی بە، من 
خۆم لەگەڵ ئەوان فێربووم و دەزانم بە تورکمانی قسەیان 

لەگەڵ بکەم. لەسەدا ٩٥ی فەرمانگە حکوومییەکانی ئەو 
شارە غەیرە هەولێری و تورکمانی تێدایە، بۆ؟  خۆ ئێستا 

هەواڵ: زیا عوزێریحیزبەکانی تورکمان دەتوانن یاداشتێک بدەنە حکوومەت و 
فۆتۆ: عەلی سالم

 عەلی عەنتەر
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هەواڵ: عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور

 

ژیانی له  که مپی  باران و سه رماوسۆڵ 
سه ختکردووه  یه حیاوه  

دابین کردین”.
عەزیز عەباس سوڵتان باسی لەوەکرد کە باران دەبارێت شوێنەکە دەبێتە 

قوڕ و ژیان و گوزەرانی خەڵک قوڕس دەبێت و خێوەتەکان ئاویان 
لێدەتەکێت. هاوکات داوای هاوکاری خواردن و خێوەتیشی کرد.

کەمپی یەحیاوە
کەمپی یەحیاوە کە بێ ئەوەی حکوومەت هاوکاری بکات، 

هەوڵ دەدات بەردەوام بێت لە نیشتەجێکردنی ئاوارەکان، جیاواز لە 
کەمپەکانی دیکە لەسەر زەوی حکوومەت یاخود کرێ دانەمەزراوە.

شوێنی کەمپی یەحیاوە کە لە زەوییەکی ٣٥ دۆنمی پێکهاتووە، 
موڵکی ٤ سەرمایەدار و بازرگانی تورکمانە. خاوەنەکانی بەبێ 
ئەوەی هیچ کاتێک دیاری بکەن بۆ کەمپەکان بە شێوەیەکی 
بێبەرامبەر زەوییەکەیان بەخشیوە. بەشێکی خێوەتەکان لەالیەن 

بازرگانانی تورکمانەوە بەخشراوە. دواتر لەالیەن ئافاد و تیکای 
تورکییەوە خێوەت و کابینەکان دابینکراوە. ئەو کەمپە قوتابخانە، 

نۆرینگە، نەخۆشخانە و مزگەوتیشی 
تێدایە.

دەرمانەکانیان لە نەخۆشخانەوە دابین بکەن. هەموو ساڵیش کۆمەڵەی 
پزیشکی بێ سنوور سەردانمان دەکات و قەروێڵە و کورسی خاوەن 

پێداویستی تایبەتی بە کەمئەندامان دەدات”.
شوعەیب قەسابئۆغڵو وتی، “ئێستا پلەی گەرما زۆر دابەزیووە و 

کەش و هەوا سارد بووە و خەڵکیش بۆ خۆگەرم کردنەوە پێوسیتیان 
بە نەوتە. ئەو عەمبارەی کە لێرە هەمانە شکاوە، ئەوەش کێشەیەکی 

گەورەی بۆ ئێمە دروست کردووە. داوا لە وەقفی تورکمان ئێلی و 
وەقفەکانی دیکە دەکەم عەمبارەکەمان بۆ چاک بکەنەوە”.
هاوکات بەڕێوەبەری کەمپی یەحیاوە ئاماژەی بە کێشە و 

کەموکوڕییەکانی کەمپەکە دا و وتیشی، “بەهۆی بارانبارینەوە 
بانی زۆربەی خێوەتەکان ئاو تکە دەکات و دێتە ژوورەوە. هاوواڵتیان 
باری ئابوورییان خراپە چ دەتوانن نۆژەنی بکەنەوە چ دەتوانن بچنە 

شوێنێکی دیکە. بە ناچاری هەوڵی ژیان دەدەن”.

دوای داواکردنی هاوکاری لە دەزگا 
خێرخوازییەکان، قەسابئۆغڵو وتی، 

“ئەگەر بکرێت داوا دەکەین خێوەت و 
کابینەمان بۆ بنێرن. خەڵک لە وەرزی 
زستان ژیانێکی سەخت بەسەر دەبەن. 

تکە کردنی ئاو و دروست بوونی 
قوڕاو لە ئەنجامی بارانەوە، ئاوارەکانی 

شەکەت کردووە”.

شوعەیب قەسابئۆغڵو ئاشکرای کرد 
کە تا ئێستا لەالیەن حکوومەتەوە هیچ 
هاوکارییەکیان نەکراوە، ناوبراو وتیشی، 
“تەواوی ئەو هاوکارییانەی کە بۆ ئێمە 

دێت، لەالیەن دەزگا خێرخوازییەکانەوە 
دەنێردرێت. هاوکارییەکانیان بریتین لە 
خواردن، کەرەستەی خۆراک، بەتانی و جلوبەرگ. تاکە هاوکاری 

حکوومەت بۆ هاوواڵتییان ئەو بڕە پارەیەبوو کە لەالیەن دەزگای 
کۆچ-ەوە پێماندرا. بڕی 2 ملیۆن یاخود 2 ملیۆن و نیویان دا بە هەر 
خێزانێک. دەزگای کۆچ زۆر هاوکارن لەگەڵ ئێمە، زۆر جار ئەوان 

داوا لە دەزگا خێرخوازییەکان دەکەن کە هاوکاری بۆ کەمپی یەحیاوە 
بنێرن. بەهۆی ئەوانەوە کۆمەڵێک هاوکاری دەگاتە 

کەمپەکەمان و دابەشی دەکەین”.

ئاوارەیەک بە ناوی عەزیز عەباس 
سوڵتان، لە کەمپی یەحیاوە 
ژیانی بەسەر دەبات، باسی 

لەوەکرد کە لەدوای 
داگیرکاری داعش لە 

عیازییە دەرچوون و 
هاتوونەتە کەمپی 
یەحیاوە و وتیشی، 

“ماوەی ٤ ساڵە 
لێرەین. خودا لە 

بەرەی تورکمانی 
عێراقی رازیبێت 

زۆرهاوکاری 
ئێمەیان کرد. 

لە خواردنەوە تا 
جلوبەرگ، هەموو 

پێداویستییەکانمانییان بۆ 

بەهۆی هێرشی رێكخراوی تیرۆرستی داعش-ەوە، ژمارەیەکی زۆری 
خێزانەکان ناچار بوون ناوچەکانیان چۆڵ بکەن و بچنە ناوچە 

ئارامەکان و لە کەمپەکان نیشتەجێبن. کەمپی یەحیاوە-ش لە شاری 
کەرکوک یەکێکە لەو کەمپانە.

شوعەیب قەسابئۆغڵو، بەڕێوەبەری کەمپی یەحیاوە لەبارەی بارودۆخی 
ئاوارەکان و خزمەتگوزارییەکانی کەمپەکە روونکردنەوەی بۆ تەبا دا.

شوعەیب قەسابئۆغڵو ئاماژەی بەوەدا کە ٥١٠ خێزان لە کەمپی 
یەحیاوە نیشتەجێن و وتیشی، “2٧٠2 کەس لە کەمپەکەمان 

دەمێنێتەوە. پێشووتر نزیکەی ١٠٠٠ خێزانمان هەبوو. ئەوانەی کە 
فەرمانبەر بوون لە دەوڵەت و پۆستێکی حکوومییان هەبوو گەڕانەوە. 

لە کۆتاییدا ژمارەی ئەو خێزانانەی کە لە کەمپەکەماندا هەن بۆ 
٥١٠ دابەزی”.

لەبارەی هۆکاری نەگەڕانەوەی ئەو خێزانانەی کە تا ئێستا لە 
کەمپەکە نیشتەجێن، شوعەیب قەسابئۆغڵو وتی، “لەڕاستیدا چەند 

هۆکارێک هەیە کە وادەکات نەگەڕێنەوە، هەندێکیان ماڵەکانیان 
رووخاوە، هەندێکیان ماڵەکانیان سووتێندراوە. هۆکاری نەگەڕانەوەی 

زۆرێکیان بریتییە لە نەبوونی هەڵی کار لە تەلەعفەر و عیازییە. 
چونکە ئاوارەکانی کەمپەکەمان ئەو ئاوارانەن لە ناوچەکانی 

تەلەعفەر و عیازییە کۆچیانکردووە”.
قەسابئۆغڵو ئاماژەی بەوەدا کە هاوکارییەکان لەالیەن رێکخراوە 

خێرخوازییەکانەوە دەگەیەندرێت و وتیشی، “هاوکارییەکانی مانگی 
سووری تورکی بەردەوام پێمان دەگات. بۆ نموونە لە رۆژانی 

رابردوودا مانگی سووری تورکی لێرەبوو و جلوبەرگی زستانی 
بەسەر ئاوارەکاندا دابەش کرد. سااڵنە جارێک یاخود 2 جار 

ئاژانسی هەماهەنگی و هاوکاری تورکی )تیکا( سەردانمان دەکات 
وکۆمەکی ئاوارەکانمان دەکات”.

دوای ئاماژەدان بەوەی، زۆربەی ئەو منداڵ و گەنجانەی کە لە 
کەمپەکەدان بەردەوامی بە پرۆسەی خوێندنیان دەدەن و دەشڵێت، “لە 
کەمپەکەماندا، قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەییمان هەیە 

و دەوامی بەیانییان و ئێوارانی تێدا ئەنجام دەدرێت. بەشداری لە 
چااڵکی جۆراوجۆر دەکەین، ئەو یانە وەرزشییەی کە گەنجەکانمان 

دایانناوە هەموو ساڵ سەرکەوتنی باش بەدەست دەهێنن. یانەکەمان 2 
جار بوو بە پاڵەوانی شاری کەرکوک”. 

قەسابئۆغڵو باسی لەوە کرد، نۆرینگەیەکی پزیشکی حکوومی 
و نەخۆشخانەیەکیان هەیە کە لەالیەن رێکخراوە خێرخوازییەکانەوە 

دامەزراوە و وتیشی، “پزیشکمان هەیە، بێگومان لەنێو ٥١٠ 
خێزان، نەخۆش و خاوەن پێداویستی تایبەتمان هەیە. ئەوان دەتوانن 
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چراخ  گۆڕستانى 
توێژەر و نووسەر شێرزاد شێخ محەمەد
گۆڕستانەکەدا 
ئارامگەى زۆر 

کۆن هەیە 
و زۆربەیان 
بەتەواوى 

شوێنەواریان 
نەماوە وەکو 

گۆرستانەکانى 
دیکەى هەولێر. لە کۆنەوە نەریت وابووە لە گۆڕستانە 

کۆنىەکانی هەولێر )ئەربیل( هەر بنەمالەیەک 
پارچە زەوى تایبەتى خۆى  هەبووە و بە خشت شوورەى 
لێداوە کە بە زمانی تورکمانی )چیورمە(ی پێدەڵێن. 
یەکێ لەو گۆڕانە ئارامگەى گەنجى جوانەمەرگ 
و شەهیدە ژووریکى بچووکى لە سەر دروستکراوە 

یا قەفەسێکى ئاسنى لەسەر کراوە. نەریتى خەڵکى  
هەولێر )ئەربیل( لە کۆنەوە وابوو  کە گۆڕى  

مردووەکانیان نۆژەن نەدەکرد واتە  هەڵیان نەدەگرت 
بە کێڵ تاکو ٥٠ رۆژ دواى نێشتنی. گۆڕەکانیش 

لە کۆڵکە بەرد پێکهاتووە کە دوو کێڵی هەڵکەندراوە 
بە ئایەتى قورئانى و ناوى مردووەکە و ساڵى لە 

دایکبوون و  کۆچکردنی لەسەر بووە. نەریت وایە 
سورەتە کورتەکانى قورئان وەک سورەتى ئیخالس، 

کەوسەر، معوەزەتێن و  ئایەتى کورسى یا لە 
شیعرە کۆنەکانى ئاینى یا قەسیدەى )بردە المدیح( 

دەنووسرایەوە. 
پەروێزەکان: 

١- الحاجرى: ناوى عیساى کوڕى سەنجەرى 
کوڕى جبریلى ئەلئەربیلییە نازناوى )الحاجرى( 
بووە. ئەم شاعیرە سەرباز بووە. دیوانى شیعرى 

هەیە، شیعرەکانى پڕمانایە، حاجری لەو شاعیرە 
ناودارانەیە کە شیعرى )دومیت والموالیاى( نوسیووە. 
سەردەمێک گیروگرفتى هەبووە لەگەڵ گوگبۆرو، 

بۆیە رووى لەتەسەوف کردووە. لە ساڵى٦٣2ک/ 
١2٣٤زاینى کوژراوە ولە گۆرستانى چراخ بەخاک 

سپێردراوە .
٢- عبدالعزیز االربیللی: ناوى عبدالعزیزى 

کوڕى غەزاوى ئەربیللی بووە. ئەم شاعیرەش 
شیعرەکانى خۆى تایبەت کردبووەوە  بۆ پێهەڵگووتنى 
ئەیوبیەکان وبەردەوام خۆى لەوان نزیک کردووە. لە 
ساڵى ٦٣٦ک/ ١٣2٨ز بۆ شارى هەولێر )ئەربیل( 

گەڕاوە  وەفاتى کردووە.
٣- جووەکان: لەسەردەمى نبوخوز نەسر لە هەولێر 

)ئەربیل( جێنشین بوون. لە کۆنەوە لە گەڕەکى 
تۆپخانە لە قەاڵت بەعەیەکیان )سناگۆک یاخود 

ئەو شوێنەی کە جوولەکەکان خودا دەپەرستن( 
هەبووە. هەروەها دواى دامەزراندنى گەڕەکى تەعجیل 

زۆربەى خیزانەکان گواستراونتە خوار قەالت و لە 
گەرەکى تەعجیل ژیاون.  لەم گەرەکەش دووبەعەیان 

هەبووە یەکێک لەم بەیعانە دواى کۆچکردنیان لە 
ساڵى ١٩٤٩ کراوەتە تەکییەى خەلیفە تاهاى ریفاعی 

پاشان کوڕەکەى خەلیفە جەالل لە جێى دانیشتووە 
.ئەم بەشى گەرەکەکە پێى دەوترا )تەعجیل یەهود( 

لە بەشى باکوورى تەعجلی یەهودیەکان  دابو نەریتى 
هەولێری )ئەربیللی(یەکانیان هەڵگرتبوو لە جل و 

بەرگ و کارو پیشەیان گۆڕستانیکى تایبەتى خۆیان 
هەبووە لە باشوورى گۆڕستانى چراخ پاش کۆچ 

کردنیان  شارەوانى هەولێر )ئەربیل( ئەم گۆرستانەى 
تێک داوە  بوویتە خان و بەرەى هاوواڵتیان 

قوتابخانەى رزگاری و  دەزگاى شەهید خاکى ئەم 
گۆرستانەى بووە .

بووە .لەالى رۆژهەاڵتیش سنوورى چەند باغێکی 
سەوزەوات بووە.

ناوى گۆڕستانى چراخ لە کوێ هاتووە؟
چەند  راو بۆچونێک هەیە لە سەر ناوی چراخ. لە 
کۆنەوە هەولێری )ئەربیللی(یەکان وای بۆدەچوون 

کە شەوان فریشتەکان و رۆحی ئەولیایەکان و 
پیاوچاکان رۆشنایی دەهێنا بۆ ئەم گۆڕستانە. 
بۆیە شەوان بڵێسەى رووناکی لە گۆڕستانەکە 

بەدیاردەکەوت. بۆچوونى دووەم دەڵێت، لەسەردەمى 
دەسەاڵتى عوسمانى چەند چرایەک لە دەورووپشتى 

گۆڕستانەکە هەڵدەکرا. پیاوێک هەبووە هەموو 
ئێواران ئەم چرانە پر نەوت دەکرد و دایدەگیرساند. 

بۆیە پێیان وتووە چراخ قابرستانى. بۆچوونى 
سێیەم دەڵێت، هەر لە کۆنەوە قەسابخانەى  هەولێر 

)ئەربیل( لە باشوورى ئەم گۆڕستانە بووە. بیناکەى 
تاکو نەوەدەکان مابوو. دەگێڕنەوە و دەڵێن  زۆربەى 

قەسابەکان زۆر جار بەشەوان کە دەچوونە قەسابخانە، 
بەچاوى خۆیان  لە ناوەڕاستى ئەم گۆڕستانە 

رۆشناییان بینیوە. بەاڵم بۆچوونی چوارەم دەڵیت، 
لەسەر ناونانى گۆڕستانی چراخ  چیرۆکێک هەیە 

لە باووباپیرانمان دەماو دەم بۆمان  گواستراوە.  گوایە 
“لە سەردەمى دێریندا لە شارى  هەولێر )ئەربیل(  
سوڵتانێکیى زۆر دادپەوەر و خواناس هەبووە ، ئەم 

سوڵتانە برادەرێکى دکتۆرى هەبووە زۆر زیرەک  و 
لیهاتوو بووە و لەالیە سوڵتانیش زۆر خۆشەویست 

بووە و ناوەکەشی  )چراخ( بووە. ئەم دکتۆرە زۆر 
کارامە و پسپۆر بووە لە دروستکردنى داو دەرمان 

بۆ چارەسەرکردنى هەموو جۆرە نەخۆشییەک. ئەم 
سوڵتانە زۆر رێزى دکتۆرەکەی دەگرت و هەموو 

رۆژ لە کۆڕەکانى )مەجلسى( دادەنیشت.  لەناکاو 
هاورێیەکی سوڵتان تووشى نەخۆشییەکى کوشندە 
بوو. پاش ماوەیەک دکتۆرەکە گیانى لەدەستدا. 

سوڵتانیش  زۆر بە مردنى دکتۆرەکە ناڕەحەت بوو. 
بڕیارىدا شوێنێکی تایبەتى بۆ نێشتنی دەستنیشان 
کرد. ئەوانیش جێگەى گۆڕستانەکەیان بۆ تەرخان 

کرد. سوڵتان بەخۆى ئامادە دەبێت لە نێشتنى 
برادەرەکەى و بڕیار دەدات دەوراوپشتى  گۆڕەکەش  

بە گوڵ و گوڵزار و درەختى جوان بڕازێننەوە. 
بەردەوام سوڵتان بۆ دەڕبڕینى وەفادارى خۆى سەردانى  

گۆرەکەی دەکرد. بەاڵم  بە ویستى خودا، دوای 
چەند مانگێک سوڵتانەکە تووشى نەخۆشى دەبێت 
و لە وەسیەتنامەکەیدا دەڵێت، گەر کۆچی دواییم 

کرد، وەسیەت بێ لەتەک گۆڕى برادەرەکەم بمنێژن. 
دوای ماوەیەک  سوڵتانیش کۆچى دوایى دەکات 

و وەسیەتەکەی جێبەجێ دەکرێت و لەتەنیشت 
برادەرەکەى نێژرا. دوای چەند ساڵێک خەڵکى شار 
لە زەویەکانى دەوراوپشتى هەردوو گۆڕی دکتۆر و 
سوڵتان، مردووەکانیان دەنێشت تاکو  وایلێهات بووە 

گۆڕستانێکى گەورە بەناوى گۆڕى دکتۆرەکەى ناوى 
گۆرستانى چراخى  وەرگرت.

مێژووى دروستکردنى گۆڕستانە
 تاکو ئەمرۆ گۆڕستانەکە بە گۆڕستانى چراخ  
ناوى دەرکردووە. زۆربەى مێژووناسان دەڵێن کەوا 
مێژووى دروستکردنى گۆڕستانەکە بۆ سەرەتای 

سەردەمی ئیسالمی دەگەڕێتەوە. زۆربەى زانا، فەقێ، 
زاهید، شیخەکان و شاعیرەکانى هەولێر )ئەربیل( لەو 
گۆڕستانە نێژراون کە خزمەتى ئەم شارەیان کردووە. 

هەروەها زۆربەى شاعیر و زانایەکانى سەردەمى 
ئەتابەگى نێژراوە، بەاڵم بەداخەوە هیچ گۆڕێک 
لەو گۆڕانە کێڵی نەماوە. سوڵتان موزەفەر زۆر 
جار بە خۆى ئامادە بووە لە نێشتنی ئەم  زانایانە.

 لە گۆرستانەکانەکان لە دێرزەمانەوە زانایانى 
ئاینى لە شارى هەولێر ئەربیل رێگەیان نەداوە لەسەر 

کێڵەکان بنووسرێت، بۆیە ئارامگە کۆنەکانى هەولێر 
)ئەربیل( تەنها لە بەرزایی خۆڵ پێکهاتبوو، دوو 

تاشە بەردی شاخیش لە الى سەر و  پێى گۆڕەکە 
دادەنرا، یا دووخشت لە رۆژئاواو رۆژ هەاڵتى 

گۆڕەکە دەچەسپێنرا. بەاڵم لە ساڵى ١٧٠٠ زاینى، 
زاناى بەناوبانگى هەولێر )ئەربیل( حەیدەرى دووەم 
)حەیدەر بابا( رێگەى داوە ئایەتى قورئان و ناوى 

مردوو و ساڵى لە دایک بوون و مردنى  بە زمانى 
عەرەبى لە سەر کێڵەکان هەڵبکەندرێت.  تاوەکو 

ئیستا زۆربەى ئەم نووسینانە لە گۆڕستانە کۆنەکان 
ماوە، بەاڵم زۆریشیان لەناوچووە یا بەتەواوى 

ناخوێنرێت. 
گۆڕستانى چراخ 

بەر لەوەى لەسەر ئەم گۆرستانە کۆنە بنووسین، 
بابزانین واژەى چراخ لە کوێ هاتووە . ئەم گۆرستانە 

بۆچى ناوى گۆرستانى چراخى وەرگرتووە و چ 
سەردەمێک بیناکراوە؟ 

گۆرستانى چراخ یە کێکە لە گۆڕستانە کۆنەکانى 
هەولێر )ئەربیل( و لەدوای گۆڕستانى گەورە 
گەورەترینیانە. احمد بن محمد بن ابی بکر بن 
خولەکان لە کتێبەکەى )وفیات االعیان وانباء 
ابناء الزمان( ئاماژەى پێکردووە ، شوێنەکەشى 

نیشانکردووە  و دەڵێت، ئەم گۆڕستانە کۆنە کەوتۆتە 
الى باشوورى ئەو بەستە فرەوانەى کە لە ناوەڕاستى 
هەولێر )ئەربیل( تێپێپەربووە. کەوتۆتە الى باشوورى 

رۆهەاڵتى قەاڵت. ئەم دۆڵە کە خەڵکى هەولێر 
)ئەربیل( پێى دەڵێن )اربیل چایی( یا )بەستى 

هەولێر( لەوەرزى  زستان و بەهار ئاوەکەى زۆر دەبوو، 
هەندێ جاریش بە ئاوى باران پر دەبوو. زۆر جار زیانى 
دەگەیاندە خانووەکانى قەراخ بەستەکە کاتێک الفاو 
هەڵدەستا، بە تایبەتى لە گەڕەکى تەعجیل و نزیک 
مینارەى چۆلى. ئەم بەستە تاکو سەرەتاى هەشتاکان 

مابوو. دواتر زێرابێک لە کۆنکریت درووستکرا و 
سەرى زیرابەکەش داپۆشرا. بەهۆی فراوانبوونى شارى 
هەولێر )ئەربیل( و دروستکردنى گەراجى ئۆتۆمبێل 

و بازاڕى لەنگە و سەوزەوات، بۆیە لە سەرەتاى 
نەوەتەکان بازاڕێکى هاوچەرخ لەم شوێنە دروستکرا. 
بەشێکى زۆرى گۆڕستانى گەورەى هەولێر )ئەربیل( 

و  گۆرستانى چراخ لە ناوچوو. خاوەنى کتێبی 
الوفیات دەڵێت، شاعیرى بەناوبانگى هەولێر )ئەربیل( 

یوسف بن قائد لە ساڵى ٥٨٥ک/١١٨٩ز -١١٩٠ز 
کاتێک کۆچی دوایی کردووە، لە گۆرستانى چراخ 

بە خاک سپێردراوە.
شوێنى گۆڕستانى چراخ : 

گۆڕستانى چراخ کەوتۆتە الى باشوورى 
گۆڕستانى گەورەى هەولێر )ئەربیل(، 
رووبەرەکەى نزیکەى 2٧٥٠٠مەتر 
دووجایە.گۆڕستانى چراخ لە 
ناوەڕاستى سەدەى رابردوو 

سنوورەکەى بەم جۆرە بووە؛ 
لەالى خوارووی گۆڕستانى 

جووەکان)١( بووە. ئەویش دواى 
کۆچکردنیان بۆ فەڵەستینن، 
گۆڕستانەکە لەناوچوو و بووە 
خانووبەرەى هاوواڵتییان و پاشان 

گەڕەکى سەیداوەی لەسەر بنیاتنرا. 
لەالى باکوورى بەستى هەولێر )ئەربیل( 
تێپەڕدەبوو. بەاڵم لەالى رۆژئاواى سنوورى 

گەڕەکى سەعدوناوە و بەنزینخانەی کۆن 

شارى هەولێر )ئەربیل( شارێکى دێرینى ئەم جیهانەیە 
کە چەند سەردەمێکى کۆنى بینیەوە و تێپەراندووە. 

هەڵبەتە شارێکى کۆنى وەکو هەولێر )ئەربیل( 
دەبا شوێنەوار و ئارامگە و گۆرستان و مەزارى 

کۆنى تیادا هەبا. ئەوەى شایەنى باسە شاری هەولێر 
)ئەربیل( چەرخى زێڕینى لە سەردەمى ئەتابەکییەکان 

بووە، بۆیە بەر لەوەى لەسەر گۆرستانە گرنگەکانى 
ئەم شارەیە بنووسین کورتەباسێکى گۆرستانەکانى 

سەردەمى ئەتابەکى روون دەکەینەوە.
شارى هەولێر )ئەربیل( لەم سەردەمە دەوڵەتێکى 

سەربەخۆ بووە، بەتایبەتى لەحوکمى سوڵتان 
موزەفەرەەدین گۆکبۆرو. لەم سەردەمە رووبەرى 
هەولێر )ئەربیل( فراوان بوونى بەخۆوە بینیوە. 

میژوونووسى بەناوبانگ ئیبن ئەلموستەوفى ئاماژەى 
بە گۆرستانی گشتى یا گۆڕستانى گەورەى هەولێر 

)ئەربیل( کردووە و دەڵێت، “لە گۆڕستانى گەورە 
یاخود گۆڕستانى رۆژئاوا زۆربەى زاناکان لێی 

نیژراوە”. هەروەها ئیبن ئەلموستەوفی ئاماژەى بە 
گۆڕستانێکى دیکەى هەولێر )ئەربیل( کردووە، 

کە ناوى )مەشهد الکف(ە ئەویش ئێستا کەوتووەتە 
بەرانبەر مزگەوتى شێخ ئەبوبەکرى نەقشبەندى ئێستە 
مەزارگەى )پینجا عەلی(ی پێدەڵێن و بەدەیان کەس 

سەردانى دەکەن. 
هەروەها ناوبراو ناوى گۆڕستانێکى دیکەى ئەم شارەى 

هێناوە دەڵێت کەوا نزیك بازارى )البیاطرة القدیمة( 
بووە، ) وادیارە جێى باغى شار بووە(. هەروەها ناوى 
گۆڕستانى چوارەمى ئەم شارەى باسکردووە و دەڵێت، 

ئەم گۆڕستانە لە مەیدان نزیک بووە و پێان وتووە 
)گۆڕستانى مەیدان(. لەسەردەمى سوڵتان موزەفەریش 

مەیدان لە باشوورى قەاڵت نزیک گەڕەکى خانەقا 
بووە. میژوونووسى بەناوبانگ ئیبن خولەکان دەڵێت، 

لە گۆڕستانى ئاماژە پێکراو شاعیرى ناودارى 
)ئەربیلی( عیسى بن سنجر الحاجرى  کە لە ساڵى 

٦٣2 لە شارى هەولێر )ئەربیل( کۆچى دوایی 
کردووە )١( لەم گۆڕستانە نێژراوە. هەروەها لەو 
سەردەمەدا چەند گۆڕستانێکى تایبەت هەبووە لە 
وانە: گۆرستانى المارستان، گۆڕستانى الزمنى  و 
گۆرستانى مندااڵن. هەروەها گۆڕستانێکى دیکە 

هەبووە لە نزیک گۆڕستانى گەورە، ناوى گۆڕستانى 
الصوفیة بووە. ئیستا   کەوتۆتە الى باکوورى 
رۆژهەاڵتى گۆرستانى گەورە )اربیلین بیوگ 

مەزارلیغى(.
 مێژووى نووسین لە سەر کێڵی مەزار

?

هەواڵ: زیا عوزێری
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ئۆپەراسیۆنی  سنوور  لە  ئەمریکا  کشانەوەی  “دوای 
دەستپێدەکات” تورکیا  سووپای  سەربازی 

قۆناغەشدا ئەو هەماهەنگییە بەردەوام دەبێت. 

 ئەو فشارەی تورکیا لە باکوورەوە دەیخاتە سەر 
یەپەگە، لە بەرژەوەندی رژێمی ئەسەدە

دەستپێکردنی دیدارەکانی هەردووال لە بەردەم رای گشتی شتێکی 
مومکین نییە. بەاڵم دەکرێت لەپشت دەرگا داخراوەکان پەیوەندییەکی 

سەربازی و هەواڵگەری دروست بکرێت، دەکرێت ئەوە ببێتە 
هەماهەنگییەک لە نێوانیاندا. لەالیەکی دیکەوە، چونکە هەردووال 
دژی فیدڕالیزمن، ئەو فشارەی تورکیا لە باکوورەوە دەیخاتە سەر 
یەپەگە، لە روانگەی رژێمی ئەسەدەوە کارێکی باشە. هاوکات 

ئەو فشارەی رژێم لە باشوورەوە دەیخاتە سەریان، بەهەمان شێوە لە 
بەرژەوەندی تورکیایە. لەبەر ئەم هۆکارانە، الیەنەکان سوود لە 

هەبوونی یەکتر دەبینن. بێگومان دیدارێکی راستەوخۆ ئەستەمە تا 
ئەو کاتەی رێگەچارەیەکی سیاسی لە سووریا پەیڕەو دەکرێت. 

هۆکاری درەنگکەوتنی ئەو ئۆپەراسیۆنە بریتی 
بوو لە مەترسی رووبەڕووبوونەوەی سەربازانی 

تورکیا و سەربازانی ئەمریکا

ئەو ئۆپەراسیۆنەی کە تورکیا بەنیازە ئەنجامی 
بدات وا دیارە کە دواخراوە. بەپێی پێشبینی ئێوە ئەو 
ئۆپەراسیۆنە لە چ کاتێکدا دەست پێدەکات؟ یاخود 
پێتان باشە لە چ کاتێکدا دەست پێبکات      

سەرۆککۆمار ئەردۆغان لە هەفتەکانی رابردوودا راگەیاند کە لە 
چەند رۆژێکی داهاتوودا ئۆپەراسیۆنەکە دەست پێدەکات. دوای 

بڕیاری کشانەوەی ترەمپ باس لە دواخرانی ئۆپەراسیۆنەکە کرا. 
هۆکاری دواخستنی ئەو ئەو ئۆپەراسیۆنە بریتی بوو لە مەترسی 
رووبەڕووبوونەوەی سەربازانی تورکیا و سەربازانی ئەمریکا. ئەو 

بڕیارەی ترەمپ بڕیارێکی رێخۆشکەربوو بۆ ئەوەی تورکیا 
ئۆپەراسیۆنەکە لەسەرخۆ ئەنجام بدات. ئێستا تورکیا بێ ئەوەی 

رووبەڕووی ئەمریکا و هیچ فاکتەرێکی مەترسی ببێتەوە، دەتوانێت 
ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجام بدات.

 
بەبۆچوونی من دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا 
لەسەر سنوورەکان، تورکیا دەست بە ئۆپەراسیۆنەکە 

دەکات

لە کاتێکدا ئەمریکا بڕیاری کشانەوەی راگەیاندووە، پێویستە 
چاوەڕێی کۆتایی هاتنی پرۆسەی کشانەوە ببێت و دواتر 

ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجام بدات. وای بۆدەچم دوای کشانەوەی هێزی 
ئەمریکا لەسەر سنوورەکان، تورکیا دەست بە ئۆپەراسیۆنەکە بکات. 
بەبۆچوونی من تورکیا و رووسیا و ئێران لەبارەی ئەو بۆشاییەی کە 
ئەمریکا بە جێهێشتنی خاکی سووریا درووستی دەکات، دەکەونە نێو 
رکابەرییەوە. بەم هۆیەوە پێویستە تورکیا راستەوخۆ دوای کشانەوەی 

ئەمریکا دەست بە ئۆپەراسیۆنەکە بکات. ئەگەری زۆر هەیە بەو 
جۆرە بێت. لەگەڵ کشانەوەی سەربازانی ئەمریکا ئەو کارە روودەدات. 

تورکیا رەنگە چاوەڕێی ئەوە نەکات کە ئەمریکا بە تەواوی 
بکشێتەوە، چونکە ئەمریکا ماوەی ١٠٠ رۆژی داناوە بۆ ئەوەی بە 

تەواوی خاکی سووریا چۆڵبکات. لەوانەیە تورکیا لەگەڵ چۆڵبوونی 
پێگە سەربازییەکانی ئەمریکا لەسەر سنوور دەست بە ئۆپەراسیۆنەکان 
بکات. دواتر هەماهەنگی و ئاڵوگۆرکردنی زانیاری لە نێوان سووپای 

تورکی و سووپای ئەمریکا دەست پێدەکات. لەم ماوەیەدا تورکیا، 
ئەمریکا ئاگادار دەکاتەوە و دەست بە ئۆپەراسیۆنەکە دەکات. 
بێگومان ئەو ماوەیەش چەندین مانگ ناخایەنێت بەڵکو چەند 

هەفتەیەکی پێدەچێت.

بەشار ئەسەد و یەپەگە دروست دەبێت، بۆچوونتان 
لەمبارەیەوە چییە

لە ئێستادا یەپەگە رووبەڕووی نائومێدییەکی گەورە بووە. 
وابیردەکاتەوە کە لەالیەن ئەمریکاوە خیانەتی لێکراوە. چونکە الیەنی 
زۆر هەبوون کە نیازی بەئامانجکردنی یەپەگەیان هەبوو، تورکیا و 
رژێمی سووریا لە سەرووی ئەو الیەنانە بوون. بەاڵم ئەو پارێزگارییە 

سەربازییەی کە ئەمریکا بۆیانی دابین کردبوو، دەبووە رێگر لە 
ئێستا قەڵغانی پارێزگاری کردنە ئامانجی یەپەگە. 

بەمجۆرەش لەناوچوو. 

یەپەگە 
هاوپەیمانێک و پێویستی بە 

رێککەوتنێکی نوێیە جگە لە ئەمریکا بۆ ئەوەی پارێزگاری لێبکات 
و پێویستیشە بەر لەوەی تورکیا هەنگاو بنێت رێکاری پیویست بۆ 

خۆپاراستن بگرێتەبەر. یەکەم الیەن کە یەپەگە لە دەرگای دەدات بۆ 
ئەو پرسە، بێگوومان رژێمی سووریا دەبێت. بۆ ئەوەی رژێمی سووریا 

پارێزگاری لە یەپەگە بکات، لەبەرامبەردا قەرەبوو و باجی گەورە 
دەداتە ئەو رژێمە. جێبەجێکردنی ئەو باج و قەرەبووانەی کە رژێمی 
سووریا لە یەپەگە داوای دەکات جێگای گوومانە کە ئایە یەپەگە 

جێبەجێی دەکات یاخود نا. ئەگەر یەپەگە ئەو باجانەش بدات، من لەو 
بڕوایە نیم رژێمی سووریا بتوانێت بچێتە ناو هەوڵی پارێزگاریکردن لە 

یەپەگە لە بەرامبەر تورکیادا، بە تایبەتی لە ناوچە سنوورییەکانی 
نێوان تورکیا و سووریا. تورکیا بۆ پاککردنەوەی سنوورەکانی لە 

پێگەکانی یەپەگە تاکالیەنانە هەنگاو دەنێت. بەاڵم کە دادەبەزین بۆ 
ناوچەکانی رەقە و باشوور، وای دەبینم کە رژێم ببێتە شوێنگرەوەی 

یەپەگە.

باس لە دروستبوونی پەیوەندی دیبلۆماسی لە نێوان 
حکوومەتی تورکیا و رژێمی بەشار ئەسەد دەکرێت، 

ئەگەری روودانی پەیوەندییەکی لەم جۆرە چییە

ئەم هەڵبژاردەیە لە تورکیاش زۆرباسی لێوەدەکرێت و بەشێک 
لەالیەنەکان وایان پێباشە کە تورکیا راستەخۆ پەیوەندی لەگەڵ 
شام دروست بکات، بەاڵم من پێموایە کە هەردوو الیەن بەم جۆرە 

بیرناکەنەوە و نایانەوێت پەیوەندییەکی راستەخۆ لە نێوانیاندا دروست 
ببێت. بەربەستەکانی نێوانیان زۆرن. لە ئەنجامدا بۆ ماوەی ٨ ساڵ 
شەڕی ناوخۆیی سووریا، دوو الیەنی رکابەربوون. هەتا لەسەر پرسی 
نوێنەرانیش رووبەڕووی یەکتر بوونەوە. بەاڵم بیرکردنەوەی تورکیا و 

شام لەبارەی یەکێتی خاکی سووریا هاوتەریبە. بەمجۆرەش شێوازێکی 
بیرکردنەوە هەیە کە پێیوایە پێویستە لەمبارەیەوە هەماهەنگی بکرێت. 

بەاڵم بەهۆی ئەو پەیوەندییەی کە تورکیا لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن 
هەیەتی، ئەو پەیوەندییە لە رێگەی رووسیاوە ئەنجام دەدات و لەم 

دوا بە دوای بڕیاری ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی لە 
رۆژهەاڵتی فورات لە سووریا کە لەالیەن تورکیاوە ئامادەکاری بۆ 
دەکرێت، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا کشانەوەی سەربازانی 

واڵتەکەی لە سووریا راگەیاند. 
هاوکات ترەمپ لە تویتێکی هەژماری تایبەتی خۆی لە تویتەر 

وتی، “لە سووریا شکستمان بە داعش هێنا، ئەمەیان تاکە ئامانجم 
بوو بۆ ئەوەی لە سووریا ببم”. دوای ئەم وتانە کۆشکی سپی 

رایگەیاند کە دەستیان بە کشاندنەوەی سەربازانی ئەمریکا لە سووریا 
کردووە. 

لەگەڵ بڕیارەکەی کۆشکی سپی، رەجەب تەیب ئەردۆغان، 
سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، “لە راستیدا بڕیاری ئەنجامدانی 

ئۆپەراسیۆنمان دابوو لە رۆژهەاڵتی فوڕات و بۆ رای گشتیش 
رامانگەیاندبوو. بەم هۆیەوە ئەنجامدانی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەمان 
لەگەڵ بەرێز ترەمپ و دیداری یەکە دیبلۆماسی و  ئەمنییەکانمان 

و لێدوانەکانی الیەنی ئەمریکی هانمانیدا کەوا ئۆپەراسیۆنەکە 
بۆ ماوەیەک دوابخەین”. بەو شێوەیەش ئەردۆغان دواخستنی 

ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکەی راگەیاند. 
بەمەبەستی تیشک خستنە سەر دواهەمین پێشهاتەکانی 

ناوچەکە و هاوسەنگی هێزەکان و نەخشە رێگەی داهاتووی 
تورکیا دوای دواخستنی ئۆپەراسیۆنی سەربازی، لەگەڵ 
ئۆیتون ئۆرهان، بەرپرسی رێکخستنی کاروباری سووریا 

لە ئۆرسام  ORSAM )ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست( ریپۆرتاژێکمان ئەنجامدا و وەاڵمی 

پرسیارەکانمانی دایەوە. 

فەڕەنسا لەرووی تواناوە ناتوانێت ئەو بۆشاییە 
پربکاتەوە کە ئەمریکا بە دەرچوونی لە سووریا 

دروستی دەکات

 ئەنجامدانی سیاسەتێکی سەربەخۆ و بێ ئەمریکا 
لەالیەن فەڕەنساوە لەبارەی سووریا، مەحاڵە

دوای بڕیاری کشانەوەی ئەمریکا لە خاکی سووریا، حکوومەتی 
فەڕەنسا بڕیاری نەکشاندنەوەی سەربازەکانی دابوو.

 دەنگۆی ئەوە هەیە کە فەڕەنسا دەیەوێت وەکو 
شوێنگروەیەکی ئەمریکا لە سووریادا بمێنێتەوە. 

لەبارەی ئەم پرسەوە چی دەڵێن

ئەنجامدانی سیاسەتێکی سەربەخۆ و بێ ئەمریکا لەالیەن فەڕەنساوە 
لەبارەی سووریا، مەحاڵە. فەڕەنسا لەڕووی قەبارەی سەربازییەوە و 

قورسایی دیبلۆماسییەوە ناتوانێت ئەو بۆشاییە پربکاتەوە کە ئەمریکا 
بە دەرچوونی لە سووریا دروستی دەکات. ژمارەی سەربازانی فەڕەنسا 
لە سووریا دەتوانین بڵێین بە چەند سەدێکە و بەم جۆرە وەسفی بکەین. 

لە ناوچەیەکدا کە ئەمریکا نەیتوانی پارێزگاری لە یەپەگە بکات، 
فەڕەنسا توانای بەرگەگرتنی زۆری نابێت. دەتوانین بڵێین تەنها 

ماوەیەکی کەم دوای کشانەوەی ئەمریکا لە ناوچەکە، فەڕەنساش 
لەو ناوچانە دەکشێتەوە.

 یەپەگە رووبەڕووی نائومێدییەکی گەورە بووە. 
وابیردەکاتەوە کە لەالیەن ئەمریکاوە خیانەتی لێکراوە

راستەوخۆ دوای بڕیاری کشانەوەی ئەمریکا 
باس لەوە کرا  کە پەیوەندییەک لە نێوان رژێمی 
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?
?

هەواڵ: زیا عوزێری
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 ناوبانگی
 محەمەد ئەحمەد

 ئەربیللی دوای ئەرکی سەربازی
 بە خێرایی زیادی کرد و گۆرانی
 “یەاڵ شوفێر” ئەربیللیی کردە

خۆشەویستی خەڵک

 ناوبراو لە ساڵی ١٩٥٣
 دەچێتە ئەرکی سەربازی و دوای
 تەواوکردنی ئەرکەکەی، لە ساڵی
 ١٩٦٠ لە نەخۆشخانەی کۆماریی
 شاری هەولێر)ئەربیل( وەکو

 شوفێر دادەمەزرێت

 ئەربیللی، لە ساڵی ١٩٣٣
 لە گەڕەکی سەعدوناوە چاوی بە
 دونیا هەڵهێناوە و لەساڵی ١٩٤٠
 دەستی بە قۆناغی سەرەتایی لە
 قوتابخانە کردووە. بەهۆی کێشەی
 داراییەوە ناچار دەبێت لە پۆلی ٥ی

 سەرەتایی دەست لە خوێندن
 هەڵگرێت

باس
 دەکرێت کەوا لە شەوانی 

 هونەریی شاری هەولێر)ئەربیل(
 بەشداری کردووە و لە سەردەمی ئەرکی

 سەربازێتیشدا لەکاتی مەراسیمی سەربازی بەشداری
 لە کاری هونەریی کردووە. لەکاتی ئەرکی سەربازیدا
 شا فەیسەڵی دووەم )١٩٥٦( شای دەوڵەتی عێراق

 سەردانی سووپا دەکات. یەکێک لە ئەندامانی لێژنەی
 پێشوازیکردنی شا فەیسەڵ، محەمەد ئەحمەد

 ئەربیللی دەبێت و لەسەر ستەیج گۆرانی
دەڵێت

 دەنگ
 خۆشیی ئەربیللی هەر

 لە خوێندنی سەرەتاییەوە سەرنجی
 مامۆستاکانی راکێشاوە و وەک یەکێک لە

 ئەندامانی دەستەی سروودبێژانی نەتەوەیی
 بەکۆمەڵ هەڵیان بژاردووە. بەشێوەیەک، هەموو
 رۆژانی پێنجشەممە لە رێوڕەسمی بەرزکردنەوەی

 ئااڵ، بانگهێشتی ریزی پێشەوە دەکرا و
سروودی نەتەوەییان پێدەوت

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، دەنگێکی مەزن و 
ئاوازدانەرێکی گەورە..

ئەو کەسێکە کە توانیویەتی گۆرانی تورکمانی بۆ جیهانی تورکی بگوازێتەوە و یەکێکە لە گەورەترین هونەرمەندی موزیکی تورکمانی. بیرمان     
      لەوە کردەوە کە پێویستە هونەرمەندی گەورە،مامۆستا محەمەد ئەحمەد 

   ئەربیللی بەکورتی بە نەوەی نوێ بناسێنین کە ماوەیەک 
  پێش ئێستا بەهۆی کێشەی تەندرووستییەوە 

  برایە نەخۆشخانە. 

 مامۆستا
 محەمەد هەر

 لە تەمەنی منداڵیەوە
 نازناوی )ئەربیللی(

 بەکارهێناوە و لە جیهانی
 هونەریشدا هەر بەو نازناوە

ناوبانگی دەرکردووە

 مامۆستا
 محەمەد ئەحمەد

 ئەربیللی لە ساڵی ١٩٥٩ سەردانی
 بەشی تورکمانی رادیۆی بەغداد دەکات
 و لەوێ یەکەم گۆرانی خۆی دەڵێت و
 کلیپێک دەردەکات. دواتر یەک لە دوای

 یەک گۆرانییەکانی خۆی
تۆمار دەکات

 لەو سااڵنەدا ناوبراو
 دەبێتە خاوەنی ناوبانگییەکی

 گەورە و یەکێک دەبێت لە خۆشەویستی
 گەنجان. کاتێک مامۆستا محەمەد بەشداری
 لە مەراسیمێک دەکرد، گەنجان وێنەیەکی
 رەشوسپی ناوبراویان لە یەخەی خۆیان

هەڵدەواسی
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                                                گۆرانییەکانی محەمەد ئەحمەد ئەربیللی کە بە هەرسێ زمانی تورکی و کوردی و عەرەبی دەوت، لەالیەن ئیبراهیم تاتلیساسەوە وترا کە ناوبراو لە سااڵنی 
نەوەدەکاندا یەکێکبوو لە بەناوبانگترین گۆرانیبێژ لە جیهانی تورکی. تاتلیساس گۆرانییەکانی “یەاڵ شوفێر، یاندیم تەلەفیزیۆن ئەلیندەن، ئالماغە گەلین و هتد..”ی وتووە و لە ئەلبوومەکانی خۆی بەکاری 

هێناوە. گەرچی ئێستاش گۆرانییەکانی محەمەد ئەربیللی لە جیهانی تورکی لەالیەن زۆرێک لە گۆرانیبێژان دەوترێتەوە.

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی بەبێ جیاکاری زمان و نەژادی بۆ ماوەیەکی درێژ لە سەرەتادا خزمەتی زۆری هونەری تورکمانی و دواتریش هونەری میللەتانی دیکەی کردووە.


