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١٣ی شوباتی ٢٠١٩

 بێگوومان ئاک پارتی یەکەمی
ھەڵبژاردنەکان دەبێت

 ئایا شەھیدانی
 تورکمان بە

 شەھید ھەژمار
 ناکرێن؟

 سەرۆکی گێنار ئیحسان ئاکتاش،

 بەرچاومان ڕوون نەبێت بریار ئێمە عادەتمان وایە تا
نادەین

ل.٢

  وێنه گری، پیشه یه ک له
باوکه وه  بۆ کوڕ

 خاوەنی ئەرشیفێکی  ٤٠ ھەزار وێنەییە کە
تایبەتە بە ھەولێر(ئەربیل) و ھەولێریەکان

 ھەزار وێنەییە کە
تایبەتە بە ھەولێر(ئەربیل) و ھەولێریەکانتایبەتە بە ھەولێر(ئەربیل) و ھەولێریەکانتایبەتە بە ھەولێر(ئەربیل) و ھەولێریەکانتایبەتە بە ھەولێر(ئەربیل) و ھەولێریەکان

 ھەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی
 پەرلەمان لە ١٨ی شوبات ئەنجام

دەدرێت

  ئه مریکا به رده وام بێت له  پاڵپشتیه کانی
 بۆ په که که  ئه گه ری له ده ستدانی تورکیای

ده بێت
 لە سەرەتادا ئۆپەراسیۆنی
 رۆژھەتی فورات ئەنجام

دەدرێت

لە سەرەتادا ئۆپەراسیۆنیلە سەرەتادا ئۆپەراسیۆنی

 شێوازی زه ماوه ندی تورکمان
له  کۆندا ی ''ته با

ره ی نوێ
 ژما

'' تایبه ت به 
 چۆجوک

 ده رچوو
مندان 

                    پاراستنی سنوور و  
 سەروەری عێراق لە
 ئەستۆی حکوومەتی

عێراقدایە

راستەقینەی خۆیان لە واقیع و حەجم و قەبارەی پێبدرێت کە تەعبیر بکات پێویستە تورکمان دەرفەتی

 عەلی باپیر،
ئەمیری کۆمەڵ

وێنەگر نەبیل
خزر 
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 twitter/@tbaajansi

پاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایە"
 پێویستە تورکمان دەرفەتی پێبدرێت
 کە تەعبیر بکات لە واقیع و حەجم و

قەبارەی راستەقینەی خۆیان
 ئەم وتە ھی ھەموو الیەکە. من زۆر جار کە باسکراوە و وتراوە

 حکوومەتی کوردی، وتوومە ئەو وشەیە بەکار مەھێنن، بڵین
 حکوومەتی کوردستان چونکە ھەر کورد لەم وتە نین.

 تورکمان، کریستیان و عەرەبیشی لێن. ئەم وتە تەنھا بۆ کوردان
 نییە بەڵکو بۆ ھەموو ئەوانەیە کە تێیدا دەژین. من وەکو

 مەبدەئێکی گشتی دەڵێم  پێویستە تورکمان دەرفەتی پێبدرێت کە
تەعبیر بکات لە واقیع و حەجم و قەبارەی راستەقینەی خۆیان

 کێ زیاتر خەڵکی لەگەڵدایە و
 گوزارشت دەکات لە تورکمانەکان و لە
 خەمی ئەواندایە مامەڵە لەگەڵ ئەواندا

بکەن
 من زۆر رەخنەم لەوە ھەیە کە مامەڵە دەکرێت لەگەڵ

 کەسایەتییەکی تورکماندا کە تەنھا گوزارشت لە خۆی یاخود لە
 چەند کەسێک دەکات. من ئەوەم بە بڕیار بەدەستانی ئەم

 وتەش وتووە، بۆ ئەم ھەرێمە وا باشە مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەوانەی
 کە خەڵکی تورکمانیان لەگەڵدایە، ئەگەر جەبھەی تورکمانییە یاخود

 ھەر الیەنێک و کەسایەتییەکە. کێ زیاتر خەڵکی لەگەڵدایە و
 گوزارشت دەکات لە تورکمانەکان و لە خەمی ئەواندایە مامەڵە
 لەگەڵ ئەواندا بکەن. نەک مامەڵە لەگەڵ کەسێکدا بکەن کە

 تەعبیر دەکات لەخۆی و بە ئاسانی بەدەستەوە دێت بەم خەڵکی لە
 پشتەوە نییە. لەگەڵ ئەوانە مامەڵە بکەن کە بە ئاسانی بەدەستەوە

 نەیەن بەم خەڵکی لە پشتەوە بێت و ماف و داواکاری ھەبێت

 پێویستە ئێمە مامەڵە بکەین لەگەڵ
 ئەوانەی کە گوزارشت دەکەن لە

نەتەوەی خۆیان

 ئەوەی خەڵکی لەپشتەوە بێت بە ئیمتیازاتی شەخسی قەناعەت
 ناکات، دەڵێ من خەڵکم ھەیە و داوای مافی خەڵکەکەی دەکات.

 لەگەڵ ئەمانەدا مامەڵە بکرێت.من ئێستا بەپیویستی نازانم ھەندێک
 شت لێرەوە ورد بکەمەوە. کاک ئەرشەد ساڵحی دەزانێت، کاک ئایدن

 و برادەرانی جەبھەی تورکمانی دەزانن کە ھەندێک شتم بۆ
 باسکردوون، من رەخنەم ھەبووە زۆرجار لە ھەندێک لە کۆبوونەوەکاندا
 بینیومە کەسێک ھاتووە کە کەسایەتییەکەی گوزارشت لە ھەندێک

 کەس دەکات ھەر چەندە من رێزم ھەیە بۆ ھەموو کەسێک.
 کەسایەتی دیکە ھەیە گوزارشت لە خەڵکی زۆری تورکمان دەکات

 بەم رەنگە بە دڵی تۆ قسە نەکات. بۆچی ئەوە بە نادیدە دەگیرێت؟
 با ئەوە بێننە پێش، قسە لەگەڵ ئەودا بکەن با قسەکانیشی بە دڵی
 تۆ نەبێت و با ھەڵوێستەکانیشی بە دڵێ تۆ نەبێت. بەم گوزارشت

 دەکات لە پێکھاتەکەی خۆی، ئەوانە دەبێ مامەڵەیان لەگەڵدا
 بکرێت. جا ئەوە بە نسبەتی تورکمان، کریستیان و یەزیدیش بە ھەمان

 شێوەیە

 کارێکی راست نییە حزبێکی کارتۆنی
 گەورە بکرێت و بە ناوی نەتەوەیەک

قسەی لەگەڵدا بکرێت
 پێویستە ئێمە مامەڵە بکەین لەگەڵ ئەوانەی کە گوزارشت دەکەن لە
 نەتەوە و پێکھاتەی خۆیان. نەک ھەر کەسێک بە دڵی ئێمە بوو بە

 تەنیاش بێت، ئێمە بەرزی بکەینەوە لەسەر حیسابی خەڵکێکی دیکە کە
 خەڵکیشی لەگەڵدایە بەم رەنگە بە دڵێ تۆ نەبێت و نەتەوێت

 داواکارییەکانی جێبەجێ بکەیت. من بەگشتی بۆچوونم بەمجۆرەیە، من
 پێموایە ھەموو ئەوانەی کە لەم وتەدان بە قەبارەی خۆیان پێویستە مافیان

 پێبدرێت. نەوەکو ٢-٣ کەسیان دیاری بکرێت یاخود حزبێکی کارتۆنی
 گەورە بکرێت و بە ناوی نەتەوەیەک قسەی لەگەڵدا بکرێت، ئەوە کارێکی

 ھەڵەیە

 پاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە
ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایە

 پرسی شیالدزێ چۆن چارەسەر دەکرێت؟ پێویستە
 کام الیەن ھەستێت بە چارەسەر کردنی ئەو

پرسە؟
 پێموایە ئەو پرسە پرسێکی ئاڵۆزە. ئەو پرسە پەیوەستە بە تورکیا و دەوڵەتی

 عێراقەوە. بەم بە تەئکید حکوومەتی ناوەندی بەشێکە لە عێراق بۆیە
 ئەویش بەرپرسیارە. من لێرە ئەوەندە دەڵێم بێگومان پاراستنی ماڵ و

 سامان و بەرژەوەندی گوندنیشینەکان، جا چ لە دەڤەری بادینان چ لە
 دامێنی چیای قەندیل چ لە ھەر شوێنێک بەرپرسیارییەتییەکە لە

 ئەستۆی پەرلەمان و حکوومەتی ھەرێمی کوردستاندایە. بەم
 پاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی

 ناوەندیدایە. بۆیە ئەو پرسە ئەرکێکی دووسەرەیە
 
 حکوومەتی تورکیاش دەبێت ئەو پرسیارەی ئاراستە بکرێت کە بۆچی

 وا دەکات و پاساوی چییە. پێویستە ئەو گرفت و کێشانە لە نێوان
 خۆیاندا چارەسەر بکرێت بێ ئەوەی ئەم خەڵکە چیدیکە لەبەر دەست

 و پێیاندا نەچێت. چیدی موڵک و ماڵی خەڵک وێران نەبێت.
 چێدیکە خەڵک بێزار نەبێت و بێزاری و توڕەییەکەی بەو شێوەیە

 بتەقێتەوە کە لە شیالدزێ بینیمان. دەبێت دەوڵەتی تورکیاش
 چاوبەخۆیدا بخشێنێتەوە. ئایا ھیچ میکانیزمێکی دیکە نییە ئەو

 کێشەی خۆی لەگەڵ پەکەکە و نەیارەکانی پێ چارەسەر بکات لە
 بری ئەوەی ھەڵکوتێتە سەر سنوورەکانی عێراق و گوندەکانی ھەرێمی

کوردستان؟ ئەویش دەبێت چاو بەخۆیدا بخشێنێتەوە

 حکوومەتی ناوەندیش دەبێت لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا بە جددی بێتە 
 سەر خەت. لە ڕاستیدا پاراستنی  سنوورەکان لە ئەرکی حکوومەتی
 ناوەندییە و حکوومەتی ھەرێمیش بە تەئکید دەبێت ھەڵوێستی ھەبێت

 و فشار لە حکوومەتی ناوەندی بکات یاخود راستەوخۆ لەگەڵ
 حکوومەتی تورکیادا قسەبکات. گرنگ ئەوەیە بەرگری بکرێت لە
 گیان و سامان و موڵک و ماڵی ئەو گوندنیشینانە کە بەداخەوە لە

 ئەنجامی پێشبڕکێ و گوریسپچرێنەی نێوان پارتی و یەکێتی
 خەڵکێکی زۆر کرایە موڵکی خۆڵ و گوندەکان چۆڵ کران. ئێستا

 دەبینین کە بەرھەمی خۆماڵیمان بەو شێوەیە نییە و ھەرێمی
 کوردستان بووەتە بازاڕی ساغکردنەوەی کای تورکیا و ئێران و

 سووریا و وتانی دەوروبەر. ئەوەندە گوند و گوندنیشینانەی کە ماون
 بەو شێوەیە جارێک ئێران زەختی لەسەر بکات و جارێک تورکیا

 زەختی لەسەر بکات و جارێک پەکەکە بەشێک لە خاکەکە بۆخۆی
 داببڕێت و لە خەڵکی دیکەی قەدەغە بکات، بەڕاستی شتێکی زۆر

 ترسناکە و کێشەیەکی گەورەیە پێوستە بە جددی لە پەرلەمانی
 کوردستان حکوومەتی ھەرێم و حکوومەتی ناوەندی و لەگەڵ

 تورکیاش قسەی لێبکرێت. ئێمە لە جیاتی ئەوەی ئەو گوندانەی لێمان
 چۆڵکراوە بیبوژێنەوە و بەرھەمی خۆماڵیمان ھەبێت و خەڵکێکی زۆر

 وەکو دەستی کار لەوێ کار بکات، نەک بێنە شار و بە ھەر
 ناونیشانێک بێت مووچەیەکیان پێبدرێت و نەتوانین زەوی و زاری

 سەر سنوورەکان بەھۆی ئاشووبەوە بەکار بھێنین، پێویستە
 چارەسەرێکی جددی بۆ ئەم کێشەیە بدۆزرێتەوە و ھەموو

دامودەزگاکانی حکوومەتی ھەرێم ھەوڵی خۆی بخاتە گەڕ

 پێکدەھێندرێت، ئەوان دەبێ باسی چۆنییەتی
 حکوومەتی داھاتوو و پێکھێنانی حکوومەت بکەن.

 ھەرکاتێک ئەوان ھاتن و قسەی خۆیان کرد،
 ئەوکات ئێمەش قسەی خۆمان دەکەین. بەم

 ئەمجارە کە شاندی پارتی ھاتن، جەنابی کاک
 فازل میرانی بۆ خۆش کردنەوەی پەیوەندییەکان

 ھاتبوون، ھەرچەندە ئەوە سەرەی سێیەم و چوارەم بوو
 ئەوان بێن و سوپاسیشیان دەکەن. بەم وتیان ئێمە
 ھاتووین زەمینە خۆشبکەین بۆ ئەوەی پەیوەندییە
 دووقۆڵییەکانمان باش بکەین، گرێ و گرفتەکان
 البەرین. ھاتووین جەختیش لەسەر ئەوە بکەینەوە
 ئەوەی کە دەوترێت گوایە پارتی ڤیتۆی ھەیە

 لەسەر کۆمەڵی ئیسالمی کە بەشداری حکوومەت
 بێت ئەسڵ و ئەساسی نییە. دواییش پەیوەندییان
 پێوەکردووین کە ئەوان چاوەڕێی وەمی ئێمەن.

 ئێمەش دیارە چ وەکو سەردان کردنەوەی حیزبی و
 چ وەکو ھەڵوێستمان لە پرسی بەشداری کردن لە

 حکوومەت، ئێمەش وتمان با بەرچاومان روونبێت ئەو
 شاندەی کە بۆ پێکھێنانی حکوومەت رادەسپێردرێن

 بێن و بۆ پێکھێنانی حکوومەت قسەمان لەگەڵ
 بکەن، ئێمە عادەتمان وایە ئێمە بەبەرچاوڕوونی بریار

دەدەین، ئەو کاتە بڕیار دەدەین

 كۆمەڵی ئیسالمی وەکو الیەنێکی
 سیاسی چۆن سەیری ئەوە دەکات کە

 یەکێک لە پۆستی جێگری ٣
 سەرۆکایەتییەکەی ھەرێم بدرێت بە

تورکمان؟
 با ئەوە بە جەنابت و بە خوێنەرانی رابگەیەنم، 
 قەناعەتمان بەوە ھەیە کە پێکھاتەی تورکمان

 پێکھاتەیەکی رەسەن و ریشەدارە لەم وتەدا و جێی
 ھەموو رێز و حورمەتێکن. پێویستە بەپێی قەبارە و

 کاریگەری خۆیان لە ھەموو پێگەکاندا مافیان
 پارێزراو بێت و ئەوانیش بە یەکسانی مامەڵەیان

لەگەڵدا بکرێت

 ئێمە      
 عادەتمان وایە
 تا بەرچاومان
 ڕوون نەبێت
بریار نادەین

 قەناعەتمان
 بەوە ھەیە کە

 پێکھاتەی تورکمان
 پێکھاتەیەکی رەسەن

 و ریشەدارە لەم
وتەدا
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پاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایەپاراستنی سنوور و سەروەری عێراق لە ئەستۆی حکوومەتی عێراقدایە"
ھەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور

 عەلی باپیر، ئەمیری کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان وەمی پرسیارەکانی
 تەبا لەبارەی بڕیارەکانییان لە ماوەی کۆبوونەوەکان بۆ پێکھێنانی
 حکوومەت، بەشداری کردنی تورکمان لە کابینەی حکوومەت،

 ئۆپەراسیۆنەکانی سەرسنوور کە لەالیەن تورکیاوە ئەنجام دەدرێت و
کۆمەڵێک پرسی جیاواز، دایەوە

 خەڵکی ھەرێمی کوردستان باوەڕ و
 متمانەیەکی ئەوتۆیان نەماوه بە کۆی

دۆخە سیاسییەکە

 له ھەڵبژاردنەکانی ٣٠ ئەیلوولدا تەواوی
 حیزبەکان گۆڕانکارییان بەسەر رێژەی دەنگ و

 ژمارەی کورسییەکانیاندا ھات. بەشێک لە
 حیزبەکان ژمارەی کورسییەکانیان کەمی کرد و
 کۆمەڵی ئیسالمی بە پێچەوانەی ئەوان ژمارەی

 کورسییەکانی زیادی کرد. ئایا ھۆکاری زیادکردنی
 رێژەی دەنگەکان و ژمارەی کورسییەکانی کۆمەڵ

بۆ چێ دەگەڕێننەوە؟
 بسم الله الرحمن الرحیم ئەم ھەڵبژاردنەی دوایی کە کرا لە ٣٠

 ئەیلوول بۆ پەرلەمانی کوردستان، ئێمە کۆمەڵێک تێبینیمان لەسەری
 ھەبوو. یەکێک لەوانە بەشداری کردنی کەمی خەڵک. بەپێی

 ھەندێک بۆچوون و بەدواداچوون ڕەنگە لە سەدا ٤٠ خەڵک
 بەشدارییان لە پرۆسەی ھەڵبژاردن کردبێت و لە سەدا ٦٠ خەڵک

 نەچووبێتە سەر سندووقی دەنگدان. ئەمەیان نیشانەی پرسیار دەخاتە
 سەر کۆی پرۆسەی سیاسی ھەرێمی کوردستان. ئەمە ئەوە

 دەگەیەنێت و ئەوەی لێدەخوێندرێتەوە خەڵکی ھەرێمی کوردستان باوەڕ
 و متمانەیەکی ئەوتۆیان نەمابێت بە کۆی دۆخە سیاسییەکە بە
 حکوومەت و پەرلەمانەوە و ھەموو دامودەزگاکانەوە. بەم ھۆیەوە
 پێویستە الیەنە سیاسییەکانی دەسەت چاو بەخۆداچوونەوەیەکی
 چاک بکەن. وە ئەوە لەخۆیان بپرسن بۆچی خەڵک وا نائومێد و

 بێزار بووە و نەچێتە الی سندووقی دەنگدان و رای خۆی دەرببڕێ بۆ
 ئەوەی نوێنەرانی خۆی دیاری بکات

 لە ھەڵبژاردنەکاندا لەالیەن ھەردوو
 حیزبی حوکمڕانەوە ساختەکارییەکی زۆر

کرا
 تێبینی دووەممان لەسەر ھەڵبژاردن ئەوەبوو کە لەالیەن ھەردوو حیزبی

 حوکمڕانەوە ساختەکارییەکی زۆر کرا. من لەخۆمەوە ئەو قسەیە
 ناکەم بەم بە دانپێنانی ھەردوو الیەنی حیزبی دەسەتدار لەسەر

 یەکدی کە پەیوەندییان بەمنەوە کردووە. یەکێکیان پەیوەندی بەمنەوە
 کردووە و وتوویەتی مامۆستا فیالن حیزب ساختەکاریی زۆر ئەنجام

 داوە و ئەوی دیکەشیان پەیوەندی بەمنەوە کردووە بە ھەمان شێوە
 وتوویەتی مامۆستا فیالن حیزب ساختەکاری زۆری ئەنجام داوە. لە

 ئەنجامدا ئەگەر قسەی ھەردووکیان کۆبکەینەوە، ھەردوو حیزب
 تەزویر و ساختەیان کردووە. بەڵگەی جوزئیش زۆرە لەسەر ئەم بابەتە

 ئەمەش نیشانەیەکی گەورەی پرسیاردەخاتە سەر دەرەنجامەکانی
 .ھەڵبژاردنەکە سەبارەت بە ھەردوو حیزبی حوکمڕانەوە

 سێیەمیان، کەمکڕدنی دەنگەکانی الیەنە سیاسییەکان، رەنگە
 ھۆکارەکەی بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەو خەڵکە نەچوون بۆ

 دەنگدان. ئەو خەڵکانەش بریتین لەوانەی کە لەم دۆخە بێزارن و
 نائومێدن وە رەخنەیان ھەیە لەو دۆخەی ئێستا کە تیایداین. ئەم

 الیەنانە ئەو الیەنانەن کە لە دەسەتدا نەبوون و بەھرەمەند نەبوون لە

 دەسەت و خۆیان بە بەشخوراو دەزانن. ئینجا ئەو الیەنانە ئێمەین
یەکگرتووە و خەڵکی دیکەیە

 ئێوە باستان لەوە کرد کە دەنگی ئێمە زیادی کردبێت، ئێمە
 بەقەدەر خۆمان و بە قەدەر ھەڵوێستی خۆمان دەنگمان بەم شێوەیە

 زیادی نەکردووە. بەڵی بەبەراورد لەگەڵ گۆڕان کە
 کورسییەکانیان بووە بە نیوە و یەکگرتوو لە نیوەش دابەزیوە بە
 بزووتنەوەوە، کورسی ئێمە لە شەشەوە بووەتە ٧. لە چاو ئەوان
 راستە زیادی کردووە بەم لە چاو خۆمان ئێمە پێمان وایە کە

 حەجم و قەبارەی راستەقینەی ئێمە ھی ٧ کورسی نییە

 بەم کاتێک خەڵکێکی کەم دەچنە سەر سندووقی دەنگدان
 بۆشاییەک دروست دەبێت و ھەردوو حیزبی حکومڕان ئەو

 بۆشاییە بە دەنگی ساختە و بە دەنگی تەزویر پڕ دەکەنەوە.
 بێگومان ئەوە کاریگەری خراپی دەبێت لەسەر ئێمەومانان. ئێمە
 تەزویرمان بۆ ناکرێت و بڕواشمان بە تەزویر نییە. بە ھەر حاڵ
 کۆمەڵی ئیسالمی پێویستی دەکرد کورسییەکانی زۆر لەمە

 زیاتر زیادی بکردبایە. چونکە پێمانوایە ئێمە باجمان داوە لەسەر
 ھەندێک لە ھەڵوێستەکانی خۆمان، پێشمانوایە سەرڕاستانە
 لەگەڵ مەبدەء و پرەنسیبەکانی خۆمان رۆیشتووین. پێشمان

 ناخۆشبووە کە دەنگی خەڵکی دیکەش کەمی کردووە. ئەوانیش
 پێویستە بەخۆیاندا بچنەوە کە دەنگەکانییان بۆچی کەمی

 کردووە، وێرای تەزویر چونکە تەزویرەکە لە دژی ھەموو الیەک
 بووە و لە قازانجی حیزبی حوکمڕان بووە. پێویستە پارتی و

 یەکێتیش زۆر بە جددی بەخۆیاندا بچنەوە کە بزانن بۆچی وایان
 لە خەڵک کردووە کە لە سەدا ٦٠ی خەڵک بڕوای نەبێت بە

 دۆخی سیاسیی و ھەڵبژاردن بۆ ئەوەی بێت و شاھێدی بدات بۆ
 ئەوەی نوێنەرێک بۆخۆی دیاری بکات

 ئێمە بۆ کابینەی نۆیەم سەیری
 بەرنامەکانی پارتی دەکەین وەکو

گەورەترین فراکسیۆن

 لەمیانی پرۆسەی پێکھێنانی حکوومەتدا بەشێک
 لە حیزبەکان رایانگەیاند کە بەشداری لە

 حکوومەت ناکەن و بەشێکیشیان بەردەوام لە
 پەیوەندیدان لەگەڵ حیزبی براوەی یەکەمی
 ھەڵبژاردن. ئایا بۆچی کۆمەڵی ئیسالمی تا

 ئێستا بڕیاری خۆی یەکال نەکردۆتەوە.
ھەڵوێستی کۆمەڵی ئیسالمی چۆن دەبێت؟
 کۆمەڵی ئیسالمی ھەرلەسەرەتاوە نەیوت بەشداری حکوومەت 
 ناکەین بۆیە ئەگەری ئەوە ھەیە بەشداری حکوومەت بکەین و
 ئەگەریشی ھەیە بەشدار نەبین. ئێمە جاری دیکەش وتوومانە و

 ئێستاش دووبارەی دەکەینەوە. ئێمە بۆ کابینەی نۆیەم کە لە پەرلەمان
 پارتی وەکو گەورەترین فراکسیۆن رادەسپێرێت، سەیری بەرنامەکەیان
 دەکەین. سەیری چۆنییەتی داواکردنیان بۆ بەشداری ئێمە چۆنە و
 دەیانەوێت ئێمە چۆن بەشداری بکەین. سەیری ئەوەش دەکەین کە

 پێگەی ئێمە چی دەبێت لەم حکوومەتە، دوای ئەوە بڕیار دەدەین ئایا
 ئەو داوەتنامەیە قبووڵ بکەین یاخود بەشدار نەبین

 ئێمە تا ئێستا یەکالییمان نەکردۆتەوە. ھەر لە سەرەتاوە نەمانوت
 بەشدار دەبین یاخود بەشدار نابین. بەم ئەوە مانای ئەوەش نادات کە
 بە ھەموو شێوەیەک بەشدار دەبین. راستییەکەی ئێمە کاتێک بەشدار

 دەبین کە قەناعەتمان وابێت ئەو حکوومەتە دەتوانێت گۆڕانکاری
 بکات، ئەو حکوومەتە دەتوانێت پاکسازی و چاکسازی بکات،

 دەتوانێت سنوورێک دابنێت بۆ ئەو ھەموو گەندەڵی و قۆرخکارییەی
 کە لە رابردوودا ھەبووە و ئێمە چەند جار وتوومانە و لێرەش دووبارەی

 دەکەمەوە، شتێکی زۆر نەشیاوە لە ڕووی شەرعییەوە، لە رووی
 مەنتقییەوە و لە ڕووی پرانسیبەکانی مافی مرۆڤەوە لە نێو ٤-٥

 ملیۆن خەڵکی دانیشتووی ھەرێمی کوردستاندا
 کەمینەیەک لەحیزب و خزم ببنە ملیاردێر. سەروەت و

 سامانێکی زۆر ئەستوور و بێڕەزا وەسەریەک بنێن و
 خەڵکێکی زۆری رەش و ڕووتیش ھەبێت چوار دیوارێکی

 نەبێت تێیدا ژیانی بەرێتە سەر و بەرگ و پۆشاک و
 خواردنێکی باشی ھەبێت. کەسانێک نەخۆش بن و

 پارەیان نەبێت خۆیان چارەسەر بکەن کەچی کەسانێکیش
 لە حیزب و خزم ببنە ملیاردێر و سەروەت و سامانێکی

 زۆر زۆر زیاد لەخۆیان وەسەریەک بنێن کە لێرە جێگەی
 نەبێتەوە ببینە بانکەکانی دەرەوەی وت یاخود لە

 دەرەوەی وت بیخەنە پڕۆژەوە

 من پار سەردانێکی ئەڵمانیام کرد و لە بەرلین
 خەڵکانێک کە لەوێن وتیان مامۆستا وەرە با شوێنێکت
 پێنیشان بدەین کە ھۆتێکێکی زۆر گەورەیە وھی فن

 کەسە لە فن حیزبدا و بەھایەکەی نزیکەی ملیارێک
 دۆالرە. ئینجا وەرە با لە گەڕەکێک خانووێکت پیشان
 بدەین کە بایی پارەیەکی زەخمە و ئەویش ھی فیالن

 بەپرسە. ھەموو ئەو شتانە بە پارەی ئەم وتە و داھاتی
 ئەم وتە دەکڕدرێت. ئەگەر ئێمە سنورێک بۆ ئەو

 رەفتارانە دانەنێن و حکوومەت ھەوڵ نەدات چاکسازی
 بکات ئەگەر پلە پلەش بێت، بەرنامەکەشمان بە دڵ
 نەبێت و پێگەی خۆشمان بەدڵ نەبێت بەشدار نابین.
 کاتێک بەشدار دەبین کە بتوانین لە راستکردنەوەی

 باری حکوومەت و وەمدانەوەی ئەندازەیەک لە
کێشەکانی خەڵک بەشدار بین

 لەدوایین سەردانەکەی پارتی ھیچ
 دڵنیاییەکتان پێدرا کە ٤ ساڵی

 داھاتووی حکوومەت وەکو چوار ساڵی
  رابردوو نابێت؟ لەم بارەیەوە گفتوگۆتان

کرد؟
 تا ئێستا بە راشکاوی لەمبارەیەوە قسە لەگەڵ ئێمە

 نەکراوە و لەگەڵ الیەنەکانی دیکەش تا ئێستا تەنھا
 شاندی حیزبی چووە، دوای ئەوەی کە لە پەرلەمان
 رادەسپێردرێن و شاندێک بۆ پێکھێنانی حکوومەت

 ئێمە      
 عادەتمان وایە
 تا بەرچاومان
 ڕوون نەبێت
بریار نادەین

 قەناعەتمان
 بەوە ھەیە کە

 پێکھاتەی تورکمان
 پێکھاتەیەکی رەسەن

 و ریشەدارە لەم
وتەدا
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بۆ نیشتمانپەروەر نین؟
 تێڕوانینەکانی ئێمە بەرامبەر بە چەمکەکانی

(دەوڵەت، حكوومەت، نیشتیمان، خەڵک

 وێنه گری، پیشه یه ک له  باوکه وه 
بۆ کوڕ

 خاوەنی ئەرشیفێکی٤٠ ھەزار وێنەییە کە تایبەتە بە
ھەڵسووڕاون. ھەولێر(ئەربیل) و ھەولێریەکان

دواھەمین و گرنگترین چەمک، دەوڵەتە 
کە ھیچ کاتێک خاوەنی نەبووین و ھەر 
لە حەسرەتی بووین. دەوڵەتی عێراق ھی 
خەڵکی عێراق نییە، مەشێوێن چونکە 

قسەکەم ڕاستە! دوای جەنگی جیھانی 
یەکەم، ئیمپراتۆریەتی عوسمانی چووە 
الپەڕەکانی مێژوو و لەدوای خۆی ٢٢ 

ملیۆن خاکی بەبێ سەرکردایەتی لەدوای 
خۆی جێھێشت کە بەسەر ٣ کێشوەر 
بڵآوەی پێکرابوو. ئینگلیزەکان یەکەم 
سوودمەندبوون لە دەستبەسەرداگرتنی 

خاکی عوسمانییەکان و درووستکردنی 
وتان لەسەر 

ھەوەس و 
ستراتیجیەتی 

خۆیان. بێگومان 
عێراقیش یەکێکە 
لەوان کە لەالیەن 
ئینگلیزەکانەوە 

سنووری بۆ 
داڕێژراوە و 

تەنانەت ھەر 
خۆی پاشایەکی 
بۆ دۆزیوەتەوە و 
کردوویەتی بە 

حاکمی موتڵەقی 
کۆمەڵگەیەک کە ئەسلەن باوەڕیان بە 

پاشای خۆیان نەبووە. 

ھەرگیز نابێت لەیاد بکەین، ھەر گەلێک 
یاخود کۆمەڵگەیەک، بەخوێن و شەھید 

و الوی خۆی بستە خاکێک بپارێزێت 
و لەسەری بژیت و بەرگری لێبکات، 

بێگومان ئەو خاکە بۆی دەبێت بە 
نیشتیمان و دەوڵەت. ئەو دەوڵەتە تا یەک 

کەسیشی لەسەر بژیت ھەر بەرگری 
لێدەکرێت و لەالیەن دانیشتووانەکەیەوە 

پیرۆزە. چەندین نموونە ھەن کە پێوست 
ناکات زۆر دوور بڕۆین. تەنھا سەیری 
وتانی دراوسێی وەکو تورکیا و ئێران 

بکەین بۆمان روون دەبێتەوە کە جیاوازی 
تورکیایەکی گەورە کە لە جەنگی ئازادی 

خاکی خۆی دیاریکردووە و دەوڵەتێکی 
دروست کردووە لەگەڵ سعوودیە و سەرجەم 
وتانی عەرەبی کە بە ھێزی راستە لەسەر 

نەخشەکاندا دیاریکراوە. 

لەکۆتاییدا بۆمان روون دەبێتەوە کە 
ئێمە بۆچی خاکمان لەال گرنگ نییە و 

چەمکی دەوڵەت و دەوڵەتمەداری شتێکی 
الوەکییە. پێویستە بجەنگین بۆ ئەوەی 

ئەرزی خۆمان وەکو ئەمری واقع بۆ جیھان 
بسەلمێنین و لەپێناو خاک و نیشتیمان 

نەوەک تەنازول بکەین، بەڵکو بۆی بمرین 
و بەرخودانی خۆمان لەپێناو خاک بە 

گشت دنیا بگەیەنین. لێرەدا دەبێت ئاماژە 
بەوە بکەم کە نیشتیمانپەروەری تەنھا 
ھەڵگرتنی چەک نییە بۆ نیشتیمان، 
بەڵکو ھەڵگرتنی خاشاکێک لەسەر 
یەکێک لە شەقامەکانی نیشتیمان، 

نیشتیمانپەروەرییە و دەبێت مرۆڤ 
سەربەرزبێت بەرامبەر بە کردەوەکەی.

ھەر وتێک لە چەند چەمکێک 
پێکھاتووە کە ئەوانەش دەبن بە بناغە 
و ھۆکاری بەردەوامبوونی. ئەوانەی 

سەرەوە کە باسم کردووە ھەمووی 
پێویستە بۆ ئەوەی بە پارچە خاکێک 

بڵێین وت. ھەمیشە کۆمەڵگای ئێمە 
لەرووی نیشتیمانپەروەرییەوە کەمتەرخەم 
بووە، بەغیلیمان بە کەسێک بردووە کە 

لە بنەرەتەوە ئامادەیە بۆ خاکەکەی 
خۆی یاخود وتەکەی خۆی بمرێت. 
پێوەرێکی گرنگ ھەیە کە دەتوانین 

وەکو بنەمایەکی ئاسان وەریگرین ئەویش 
خزمەتی سەربازییە. لێرەوە دەپرسم، 

چەند خێزان ھەیە لە سەرانسەری عێراق 
ئەندامێکی 
خێزانەکەی 

بە دڵخۆشی و 
سوپاسگوزارییەکی 
تەواو بۆ سەربازی 

ناردبێت؟ یاخود 
چەند خێزان ھەیە 

کەسێکی نەبێت لە  
خزمەتی سەربازی 

ھەڵنەھاتبێت؟ 

بە ھەرحاڵ لەڕووی 
خۆشەویستی 

نیشتیمانەوە تەنھا درووشمەکان بەکاردێنین 
و لە پراتیکیشدا پەکمان پێی نییە. 

لەسەرەوە باسی چوار چەمکم کردووە کە 
بریتین لە دەوڵەت، حکوومەت، نیشتیمان 
و خەڵک. لە عێراق چەندین نەتەوە ھەن 

پێکەوە دەژین کە بریتین لە عەرەب، کورد، 
تورکمان، ئاشووری، کلدانی، سریانی، 
شەبەک، ئێزدی، سابیئەی مەندائی و 
ھتد.. ھەموو ئەمانە چەمکی خەڵکیان 

لە عێراق پێکھێناوە و ھاووتین و خەڵکی 
ئەو ناوچەیەن کە پێی دەوترێت عێراق و 

ژمارەیان زیاترە لە ٣٦ ملیۆن کەس. 

لە دواوە دەستم پێکرد چوونکە دەمەوێت لە 
شتە ئاساییەکانەوە بەرەو نائاسایی و نامۆ 

بڕۆم. خاڵی دووەم چەمکی نیشتیمانە 
کە ئێمە وەکو خاوەن رەگەزنامەی عێراقی 

و ھاووتی عێراق لەالی ھەموومانەوە 
ئاشکرایە ھەر لە بەسرە تاوەکو زاخۆ ئەو 
خاکەیە کە پی دەڵێن عێراق و بە وت 

وەسفدەکرێت. 

کاتێک دەگەین بە چەمکی حکوومەت، 
ئاخێکی قووڵ دەکێشین چونکە ھەر 

لە سەرەتای حکوومەتە یەک لەدوای 
یەکەکانی عێراق، خەڵک نەحەساوەتەوە. 

کاتێک لە گەورەکان دەپرسین ئاخۆ چەند 
ساڵێک بە خۆشی و بەبێ کێشە ژیاون؟ 

وەمەکانیان لە ٤ بۆ ٥ ساڵ زیاتر نابێت. 
ئێمەی گەلی عێراق بە گشتی و ھەرێمی 

کوردستانی عێراق بە تایبەتی ھەمیشە 
لە ٣ رەھەند لە حکوومەتەکان روانیمانە. 
رەھەندەکان بریتین لە؛ (پۆزەتیف، سفر، 
نێگەتیف) بەم بەداخەوە زۆربەی ھەرە 
زۆری پۆزەتیفەکانیش دوای ماوەیەکی 

کەم بۆ سفر و دواتر بۆ نێگەتیف 

ھاوکات نەبیل خزر رەشید لەبارەی ئەرشیفی چەند ساڵەی 
وێنەکانی زانیاریمان پێدەدات کە ٣٠ بۆ ٤٠ ھەزار 

عەکسی فیلمی کامێرای وەکو ئەرشیف ھەڵگرتووە و 
دەشڵێت، "ئه و كاته ی باوكم كه  له  ساڵی ١٩٥٤- ١٩٥٥  

كه  ستۆدیۆكه ی داناوه  و پاشان له  ساڵی ١٩٩١ کە 
ڕاپەرین بەرپابووە  له  كوردستان، منیش له  ترسی تان 
كردن ھه ڵسام ستۆدیۆكه م تێكدا عه كسه كاننم ھه مووی 

ھینایە ماڵه وه . پاشان له  ماوه ی شه ش بۆ حه فت مانگ 
توانیم ته سفییه ی ئه و وێنانه  بكه م كه  به  كه ڵكی ھه ولێر 

ده ھات، ئه و كاتە زۆر وێنه ی سه ربازان ده گیرا كه  نه ناسراو 
بوون ئه وانم ته سفییه  كرد به م ئه و وێنانه ی کە وێنەی 
كه سایه تیه  به  ناوبانگەکانی شاری 
ھه ولێر بوون ھه مووم له ال 

ماوه تەوە و تاوەکو ئێستا 
له الی خۆم ھه ڵم 

گرتوون نزیكه ی 
سی بۆ چل 

ھه زار 
عه كسم 

له الیه  و 
 تا ئێستا 
زۆربه ی 
زۆریشی 

بو 

نه كراوەتەوە ".

لە کۆتایی 
قسەکانیدا نەبیل خزر 
رەشید وتی، "چوار ساڵ 

بەر لە ئێستا پێشانگایەکی 
تایبه تم كرده وه  بۆ عه ریف خزری باوكم 

له  شانه ده ر کە زۆر بایه خی پێ درا لەو ساتە بەدواوە 
ھیچ ده رفه تێكی دیکەم  بۆ نەرەخساوە بۆ ئەوەی  

پێشانگایەکی دیکە بکەمەوە  بۆ ئه رشیفی باوكم، به م 
له  ھه فته ی یەكه می نه ورۆزی ئه م ساڵ له گه ڵ چه ند 
ھاورێیەکم بڕیارمان داوە پێشانگای دووه م بۆ ئەرشیفە 

ره ش و سپییەکانی باوکم  بكه ینەوە، به  تایبه ت بۆ 
وێنەکانی قه  و كۆنی عاره بان و خانه قا و ته عجیل، 

یاخود  وێنەی ئه و تیپه  وه رزشیانه ی كه  ھه موو وێنه كانیان  
له الیەن باوكم و خۆمەوە گیراون   و تاوەکو ئێستاش 

ھەموو وێنەکان الی خۆم پارێزراون وە ھیوادارم الیەنی 
پەیوەندیدار بایەخ بەو وێنانە بدات بۆ ئەوەی لە لەناو 

چوون بیانپارێزێت.

 لە ھەمان کاتدا چوار کتێبم ھه یه  کە ھه موویان ئامادەن 
بۆ چاپ كردن، به  م من نازانم لە کوێ سپۆنسەریان بۆ 
پەیدا بکەم تاوەکو چاپ بکرێ و بکەوێتە بەر دەستی 

خوێنەران. لە راستیدا منیش لە ئێستادا ئەو پارەیەم 
لەدەستدا نیە کە بچم لەسەر خەرجی خۆم چاپیان بكه م، 
ئه گه رنا منیش حەز دەکەم ئه م كتێبانه  چاپ بکرێن و 

بۆ  مێژووی شاری ھه ولێر بمێنێتەوە. ناوەڕوکی کتێبەکان 
باس  له  کەسایەتیەکانی  شاری ھەولێر و مێژووی 

قه ت و كۆنه كانی قە دەکات ھەروەھا  ژیانی خه ڵك 
چۆن بووە لەو سەردەمەدا. ھەروەھا دەمەوێ خەڵک 

بە خوێندنەوەی ئەو کتێبانە بزانن کە خەڵکی پێشووی 
ھەولێر چۆن بووە ئێستاش چۆنن ھاتووینەتە چ رۆژانێک 

یاخود سەردەمێک.

وێنەکان ئامرازێکن بۆ تۆمارکردنی یادگارییەکان و 
چرکاندنی ساتێک یاخود دیمەنێکە و بەخشینەوەیەتیەوە  
بە مێژوو. بەم ھۆیەوە پیشەی وێنەگری لە شاری ھەولێر 
یەکێکە لەو پیشانەی لە سەردەمی کۆندا گرنگییەکی 

زۆری پێدراوە. 

وەکو ھەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا ھەڵساین بە وەگرتنی 
زانیاری لە وێنەگر نەبیل خزر رەشید، کوڕی عەریف خزر، 
وێنەگری بەناوبانگی شاری ھەولێر، لەبارەی ئەم پیشەیەوە. 

نەبیل خزر رەشید، کە باوکی خاوەنی یەکێک لە کۆنترین 
ستۆدیۆکانی وێنە گرتن و شوشنتەوەی 

وێنە بووە لە  شاری ھەولێر 
ھاوکات لە وەمی 

پرسیارێکمان لەبارەی 
مێژووی دەستبەکار 

بوونیان لە 
پیشەی 

وێنەگری 
پێی 

راگەیاندین، 
"لە سەرەتادا 

پێموایە 
یەکەم 

وێنەگر باوکم 
بوو کە وەکو 

پیشە ئەو کارەی 
ئەنجام دەدا. چونکە 
پیشە جیاوازی ھەیە 

لەگەڵ ئەوەی یەکێک 
حەزی لە وێنە گرتن بێت. عەریف 

خزری باوکم بۆ یەکەمجار لە ساڵی 
١٩٥٤ ستۆدیۆی جیھانی دامەزراند و بە شێوەیەکی فراوان 

چووە نێو بواری وێنەگرتنەوە".

ده ربا ره ی وێنه  گرتن نەبیل خزر بەراوردێکی نێوان جیاوازی 
سەردەمی کۆن و ئێستای کرد و وتی، "ئێستا دونیا روو لە 
پێشكه وتنە كامێرای جۆراوجۆر و دیجیتاڵ بەرھەمھێندراوە . 

گه نجانی ئەم سەردەمە زۆر بایه خ به  ته كنه لۆژیا ده ده ن. 
ئێستا پرۆگرامی باش باش ھەن بۆ ئەم بوارە. به م وه كو 

وێنەی ره ش و سپی نابێت كه  کاتی خۆی پۆرته ریه ت ده كرا 
و رتووش فرێشینگی بۆ دەکرا، ئەوەش ماندووبوونێکی زۆری 

پێویستبوو. ئەم ھەموو ماندووبوونە وای لە خەڵک دەکرد  
ھه ست بکەن وێنه كه  بایه خێكی زۆری ھه یه  و یەكێک سه یری 
وێنەکەی كردبا ده یوت فیال ن كه س ئه م وێنه یه ی گرتووه. وه كو 
ئێستا نه بوو ھه موو کاتێک کامێرای مۆبایلەکەت لەدەستت 

بێت ھەر دیمەنێکت بوێت بیچرکێنی" .

ھەر لەبارەی وێنەگرە کۆنەکانی شاری ھەولێر ناوبراو 
ئاماژەی بەوەدا، "دەتوانم بڵێم پاش باوکم له  ھه ولێر ستۆدیۆی 

شه رق كه  ستۆدیۆی کاک جه الل بوو و ستۆدیۆی خه یام 
ئه ویش ستۆدیۆی كاک عەبدوڵ بوو. پاش ئه مانه  و 

ستۆدیۆی دیكه  لە شاری ھه ولێر کرانەوە. وەکو ستۆدیۆی 
كاک محەمەد ئۆسكار و ئیسماعیل رۆژان و یاعقوب 

وھتد... دوای  کردنەوەی ئەم ستۆدیۆیانە بووە پیشەیەکی 
زۆر بو له  شاری ھه ولێر".

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

/

ھەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 

١٣ی شوباتی ٤٢٠١٩

)



 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbajansi

لەو بارەیەوە ئەسعەد ئەربیل ئاماژەی بەوە کرد کە لە خولی 
دووەمی پەرلەمان ئەوان پرۆژەیەکیان پێشکەشکردووە بەم ھیچ 

ئەنجامێکیان بەدەست نەکەوتووە. 

لەبەرامبەر پرسیاری ھەبوونی نووسراوێکی پرۆژەکە، ناوبراو 
رایگەیاند کە لەالی ئەو نییە. 

دواتر ھەوڵماندا زانیاری زیاتر لە محەمەد سەعدەدین ئیلخانلی، 
پەرلەمانتاری خولی پێشوو و ئێستای پەرلەمان وەربگرین.

ئیلخانلی سه باره ت به م بابه ته  به م شێوه یه  روونکردنه وه ی 
دا:-

"ئێمە وەکو پارتی گەشەپێدانی تورکمان داوامان لە وەزارەتی 
شەھیدان و ئەنفالکراوان کردووە، بەم ھیچ لیستێکمان نەداوە 
چونکە ھیچ زانیارییەکمان دەربارەی ناو و لیستی شەھیدانەوە 
نییە. کاتێک داواکەمان پێشکەش کرد بە ئەرێنی پێشوازی 

لێکرا. ئێمە بە شێوەیەکی سەرەتایی رەزامەندیمان لێوەرگرت بۆ 
ئەنجامدانی بەم بەھۆی نەبوونی زانیاری نەمانتوانی ھەنگاوی 

دووەم بنێین. داوا دەکەین دەزگا فەرمییەکانی تایبەت بە 
شەھیدانی تورکمان سەرقاڵی بابەتەکە بن".

گوێبیستی ئەوە بوین کە بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی 
٢٠١٢ لیستێکی پیشکەش کردووە کە ٣٧ شەھیدی تورکمان 
لەخۆ دەگرێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر، پەیوەندییمان کرد 
بە ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی ئەو حیزبە و 

سەرۆکی فراکسیۆنی ھەمان حیزب لە پەرلەمانی کوردستان-
عێراق.

ئایدن مەعروف بەڵگەیەکی پێماندا کە ھی ساڵی ٢٠١٢ یە 
و بەر لەوەی ببێت بە پەرلەمانتار، وەکو بەرەی تورکمانی 
پێشکەشیان کردووە و دواتر لەبارەی گەیشتنی داواکە، لە 

وەزارەتەوە نووسراوێکی فەرمییان پێگەیشتووە. 

ھاوکات ئەو ئەندام مەکتەب سیاسیەی بەرەی تورکمانی 
عێراقی رایگەیاند کە لیستی ناوەکانیان و بەرواری 

شەھیدبوونیان و ھۆکاریشی لە لیستەکە ئاماژەی پێدراوە و 
کۆپییەکیشی بە ئێمە دا. 

وەکو تەبا لەم راپۆرتەدا بەو زانیارییانە گەیشتین، بەم وادیارە 
خانەوادەی شەھیدانی تورکمان تاوەکو ئێستا شەھیدەکانی خۆیان 
تۆمار نەکردووە و وەکو شەھیدی پێکھاتەکانی دیکە مامەڵەی 

لەگەڵ نەکراوە. 

لێکۆڵینەوە دەربارەی ھەبوونی دۆسیەیەکی تایبەت، یاخود ھەر 
شتێکی دیکە ھەیە بۆ شەھیدانی تورکمان. 

لەسەرەتادا پێمان باشبوو بۆ بەدواداچوونی بابەتەکە پەیوەندی بە 
وەزارەتی شەھیدان و ئەنفالکراوان بکەین بۆ وەرگرتنی زانیاری و 
ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ بەریڤان حەمدی حوسێن، بریکاری وەزیری 

شەھیدان و ئەنفالکراوان ئەنجامدا. 

لە ئەنجامدا بەرەڤان حەمید وەمی پرسیارەکانی خوارەوەی بەو 
شێوەیە دایەوە:- 

سەبارەت بە پرسی تۆمارکردنی شەھیدان، ئایا دۆسیەکان 
جیاکراونەتەوە، وەکو دۆسیەی تورکمان، دۆسیەی شەھیدان 

ھتد..؟
لە وەزارەتی کاروباری شەھیداندا بەپێی یاسا شەھیدەکان پۆلێن 
دەکرێن. ھەروەھا بەپێی یاسای ژمارە ٩ی پێناسەی شەھیدی 

کردووە و بۆ ٣ جۆر پۆلێنی کردووە. یەکەمیان شەھیدی 
سەنگەرە، دووەمیان شەھیدی ئەنفال و جینۆساید، سێیەمیشیان 

شەھیدی ھاووتییە. ھاوکات ھیچ جیاوازییەک لەنێوان 
دۆسیەکاندا نییە. 

لە ساڵی ١٩٩٦ (٣٧ ھاووتی تورکمان لەالیەن رژێمی سەدام 
حوسێن بردران و دواتر شەھیدکران. تاوەکو ئێستا ھیچکام لە 
کەسوکاری شەھیدانی تورکمان ھاتوون بۆ ئەوەی ناوی خۆیان 

تۆمار بکەن و ماف و ئیمتیازاتی خۆیان وەربگرن، یاخود 
سەردانیان کردووە؟

دۆسیەکان بەپێی پۆلێنکردنی شەھیدەکانە. پێکھاتەکان  
لەکوردستان دەژین بەم لەسەر بنەمای پێکھاتە ئاینی و 
نەتەوایەتییەکان دۆسیە داناندرێت. واتە دۆسیەکان بەپێی 

جیاوازی شەھیدەکان و الیەنە سیاسییەکان دادەندرێت. یەکیک 
لە مەرجی تۆمارکردنی شەھید دەبێت پشتگیری حیزبی ھەبێت، 

ئەم پشتگیرییە لەالیەن الیەنە سیاسییەکانەوە ئامادە دەکرێت. 
بۆیە تورکمانیش لە چوارچێوەی شەھیدی ھاووتی یاخود 
شەھیدی سەنگەرە یان شەھیدی تیرۆرە و لەچوارچێوەی ئەو 

کۆمەڵکوژییانەی کە بەسەر خەڵکی کوردستان ھاتووە شەھید 
بووە، دەتوانێت وەکو شەھید خۆی بنووسێت و یاسا دەیگرێتەوە. 

لەوانەیە شەھیدی تورکمان ھەبێت و ئێستا لە وەزارەتی کاروباری 
کۆمەیەتی تۆمارکرابێت. بۆ نموونە لە شۆڕشە کوردییەکان 

بەشداری کردووە و ئێستا ناوی تۆمارکراوە. ئێمە بە ناوی 
پێکھاتەوە تۆماری ناکەین بەڵکو بە ناوی شەھیدی دۆسیە 

تۆماری دەکەین وەکو دۆسیەکانی سەرەوە. لەو رووداوانەی کە 
پێشووتر روویداوە گەر تورکمان شەھیدی ھەبووبێت و رێکارەکانی 

کردبێت بەپێی ئەو دۆسیانە پۆلێن کراوە و تۆمار کراوە.   

رێکاری تۆمارکردنی ٣٧ شەھیدەکەی تورکمان چۆنە؟ ئایا 
پێویستە حیزب پشتگیرییان بکات یاخود خێزانەکانیان 

سەردان بکەن؟
بێگومان خێزانی شەھیدەکان دەتوانن راستەوخۆ سەردانی 

بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکان بکەن لە سنووری پارێزگاکان. 
بۆ نموونە گەر خێزانەکانیان دانیشتووی سنووری ھەولێر بن 

دەتوانن سەردانی بەرێوەبەرایەتی گشتی شەھیدانی ھەولێر بکەن 
و لەوێ مەرجەکان دابین بکەن و ناوی شەھیدەکانیان تۆمار 
بکەن. لە ھەمان کاتدا دەتوانێت بەرێگەی نووسراوی فەرمی 

حیزبەکان ناویان تۆمار بکرێت و بۆ وەزارەتی کاروباری شەھیدان 
دەنێردرێت، لەوێوە بۆ بەرێوەبەرایەتی گشتی دەنێردرێت و دواتر 

بەپێی پۆلێنی شەھیدەکان دادەندرێت. 

بۆمان روونبووەوە کە دۆسیەیەک بۆ شەھیدانی تورکمان تەرخان 
نەکراوە. بەمەبەستی زیاتر روونکردنەوەی بابەتەوە پەیوەندییمان 

کرد بە پەرلەمانتارانی پێشوو و خولی ئێستای پەرلەمانی 
کوردستان-عێراق. 

لە سەرەتادا لەگەڵ ئەسعەد ئەربیل قسەمان کرد و لێمان پرسی 
ئایا ئەوکات ھیچ ھەوڵێک دراوە بۆ ئەم مەبەستە. 

بێگومان سەرجەم پێکھاتەکانی ئەم خاکە لەپێناو دۆز و زمان 
و خەونی خۆی شەھیدی داوە. بەشێکیان بەھۆی بەرپاکردنی 

خەباتی چەکداری شەھیدی زۆری داوە و ھەندێکیشیان 
بەتایبەتی لە سەرەتای سانی نەوەدەکان بەھۆی رووداوە جیا 

جیاکان شەھیدیان داوە. 

تورکمانی ھەولێر لە راستیدا بەشدارییان لە خەباتی چەکداری 
کردووە و بەیەکەوە لەگەڵ پێشمەرگەکانی کورد لە دژی 

رژێمی سەدام حوسێن جەنگاون، بەم بەداخەوە وەکو پێویست 
پێش نەخراون. 

لەالی ھەموو کەسێک ئاشکرایە کە ھەرێمی کوردستانی 
عێراق لە بارەی شەھید و ئەنفالەوە بە ھەستیاری مامەڵە دەکات 
بە شێوەیەک، وەزارەتێکی پێکھێناوە بەناوی وەزارەتی شەھید و 

ئەنفالکراوان. 

بێگومان ئەو وەزارەتە ھەڵساوە بە دابینکردنی مووچە بۆ 
خانەوادەی شەھیدان و جگە لەوەش زەوی و شوقە و خانووی بۆ 

بەشێک لە خێزانەکان دابین کردووە وە بەردەوامە لە دابینکردنی. 

سەرەڕای ھەموو ئەمانە وەکو ھەفتەنامەی تەبا ھەڵساین بە 

ئیلخانلی سه باره ت به م بابه ته  به م شێوه یه  روونکردنه وه ی 
دا:-

"ئێمە وەکو پارتی گەشەپێدانی تورکمان داوامان لە وەزارەتی 
شەھیدان و ئەنفالکراوان کردووە، بەم ھیچ لیستێکمان نەداوە 
چونکە ھیچ زانیارییەکمان دەربارەی ناو و لیستی شەھیدانەوە 
شەھیدان و ئەنفالکراوان کردووە، بەم ھیچ لیستێکمان نەداوە 
چونکە ھیچ زانیارییەکمان دەربارەی ناو و لیستی شەھیدانەوە 
شەھیدان و ئەنفالکراوان کردووە، بەم ھیچ لیستێکمان نەداوە 

نییە. کاتێک داواکەمان پێشکەش کرد بە ئەرێنی پێشوازی 
چونکە ھیچ زانیارییەکمان دەربارەی ناو و لیستی شەھیدانەوە 
نییە. کاتێک داواکەمان پێشکەش کرد بە ئەرێنی پێشوازی 
چونکە ھیچ زانیارییەکمان دەربارەی ناو و لیستی شەھیدانەوە 

لێکرا. ئێمە بە شێوەیەکی سەرەتایی رەزامەندیمان لێوەرگرت بۆ 
ئەنجامدانی بەم بەھۆی نەبوونی زانیاری نەمانتوانی ھەنگاوی 

دووەم بنێین. داوا دەکەین دەزگا فەرمییەکانی تایبەت بە 
ئەنجامدانی بەم بەھۆی نەبوونی زانیاری نەمانتوانی ھەنگاوی 

دووەم بنێین. داوا دەکەین دەزگا فەرمییەکانی تایبەت بە 
ئەنجامدانی بەم بەھۆی نەبوونی زانیاری نەمانتوانی ھەنگاوی 

شەھیدانی تورکمان سەرقاڵی بابەتەکە بن".
دووەم بنێین. داوا دەکەین دەزگا فەرمییەکانی تایبەت بە 

شەھیدانی تورکمان سەرقاڵی بابەتەکە بن".
دووەم بنێین. داوا دەکەین دەزگا فەرمییەکانی تایبەت بە 

گوێبیستی ئەوە بوین کە بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی 
٢٠١٢ لیستێکی پیشکەش کردووە کە 

لەخۆ دەگرێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر، پەیوەندییمان کرد 
بە ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی ئەو حیزبە و 

سەرۆکی فراکسیۆنی ھەمان حیزب لە پەرلەمانی کوردستان-
عێراق.

ئایدن مەعروف بەڵگەیەکی پێماندا کە ھی ساڵی 
و بەر لەوەی ببێت بە پەرلەمانتار، وەکو بەرەی تورکمانی 
پێشکەشیان کردووە و دواتر لەبارەی گەیشتنی داواکە، لە 

وەزارەتەوە نووسراوێکی فەرمییان پێگەیشتووە. 

ھاوکات ئەو ئەندام مەکتەب سیاسیەی بەرەی تورکمانی 
عێراقی رایگەیاند کە لیستی ناوەکانیان و بەرواری 

ھاوکات ئەو ئەندام مەکتەب سیاسیەی بەرەی تورکمانی 
عێراقی رایگەیاند کە لیستی ناوەکانیان و بەرواری 

ھاوکات ئەو ئەندام مەکتەب سیاسیەی بەرەی تورکمانی 

شەھیدبوونیان و ھۆکاریشی لە لیستەکە ئاماژەی پێدراوە و 
کۆپییەکیشی بە ئێمە دا. 

وەکو تەبا لەم راپۆرتەدا بەو زانیارییانە گەیشتین، بەم وادیارە 
خانەوادەی شەھیدانی تورکمان تاوەکو ئێستا شەھیدەکانی خۆیان 
تۆمار نەکردووە و وەکو شەھیدی پێکھاتەکانی دیکە مامەڵەی 

لەگەڵ نەکراوە. 

شێوەیە دایەوە:- 

سەبارەت بە پرسی تۆمارکردنی شەھیدان، ئایا دۆسیەکان 
جیاکراونەتەوە، وەکو دۆسیەی تورکمان، دۆسیەی شەھیدان 

ھتد..؟
لە وەزارەتی کاروباری شەھیداندا بەپێی یاسا شەھیدەکان پۆلێن 
دەکرێن. ھەروەھا بەپێی یاسای ژمارە ٩ی پێناسەی شەھیدی 

کردووە و بۆ ٣ جۆر پۆلێنی کردووە. یەکەمیان شەھیدی 
سەنگەرە، دووەمیان شەھیدی ئەنفال و جینۆساید، سێیەمیشیان 

شەھیدی ھاووتییە. ھاوکات ھیچ جیاوازییەک لەنێوان 
دۆسیەکاندا نییە. 

لە ساڵی ١٩٩٦ (٣٧ ھاووتی تورکمان لەالیەن رژێمی سەدام 
حوسێن بردران و دواتر شەھیدکران. تاوەکو ئێستا ھیچکام لە 
کەسوکاری شەھیدانی تورکمان ھاتوون بۆ ئەوەی ناوی خۆیان 

تۆمار بکەن و ماف و ئیمتیازاتی خۆیان وەربگرن، یاخود 
سەردانیان کردووە؟

دۆسیەکان بەپێی پۆلێنکردنی شەھیدەکانە. پێکھاتەکان  
لەکوردستان دەژین بەم لەسەر بنەمای پێکھاتە ئاینی و 
نەتەوایەتییەکان دۆسیە داناندرێت. واتە دۆسیەکان بەپێی 

جیاوازی شەھیدەکان و الیەنە سیاسییەکان دادەندرێت. یەکیک 
لە مەرجی تۆمارکردنی شەھید دەبێت پشتگیری حیزبی ھەبێت، 

ئەم پشتگیرییە لەالیەن الیەنە سیاسییەکانەوە ئامادە دەکرێت. 
بۆیە تورکمانیش لە چوارچێوەی شەھیدی ھاووتی یاخود 
شەھیدی سەنگەرە یان شەھیدی تیرۆرە و لەچوارچێوەی ئەو 

کۆمەڵکوژییانەی کە بەسەر خەڵکی کوردستان ھاتووە شەھید 
بووە، دەتوانێت وەکو شەھید خۆی بنووسێت و یاسا دەیگرێتەوە. 

لەوانەیە شەھیدی تورکمان ھەبێت و ئێستا لە وەزارەتی کاروباری 
کۆمەیەتی تۆمارکرابێت. بۆ نموونە لە شۆڕشە کوردییەکان 

بەشداری کردووە و ئێستا ناوی تۆمارکراوە. ئێمە بە ناوی 
پێکھاتەوە تۆماری ناکەین بەڵکو بە ناوی شەھیدی دۆسیە 

تۆماری دەکەین وەکو دۆسیەکانی سەرەوە. لەو رووداوانەی کە 
پێشووتر روویداوە گەر تورکمان شەھیدی ھەبووبێت و رێکارەکانی 

کردبێت بەپێی ئەو دۆسیانە پۆلێن کراوە و تۆمار کراوە.   

لەالی ھەموو کەسێک ئاشکرایە کە ھەرێمی کوردستانی 
عێراق لە بارەی شەھید و ئەنفالەوە بە ھەستیاری مامەڵە دەکات 
بە شێوەیەک، وەزارەتێکی پێکھێناوە بەناوی وەزارەتی شەھید و 

بێگومان ئەو وەزارەتە ھەڵساوە بە دابینکردنی مووچە بۆ 
خانەوادەی شەھیدان و جگە لەوەش زەوی و شوقە و خانووی بۆ 

بەشێک لە خێزانەکان دابین کردووە وە بەردەوامە لە دابینکردنی. 

سەرەڕای ھەموو ئەمانە وەکو ھەفتەنامەی تەبا ھەڵساین بە 

ته با-راپۆرت

 ئایا شەھیدانی تورکمان بە شەھید ھەژمار ناکرێن؟
١٣ی شوباتی ٥٢٠١٩

)



 twitter/@tbaajansi

بێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێتبێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێت"بێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێت"
ریپۆرتاژ- زیا عوزێری 

 مه ولود چاوشئۆغڵو سه ردانی به غداد و
ھه ولێر(ئه ربیل) ده کات

بکەین، پارتی چاکی دیموکراتی بەھۆی خۆئامادەکردنێکی باش 
توانیویەتی دەنگی کرواتییەکان و سربییەکانیش بەدەست بھێنێت. 

کاتێک ئامادەکارییەکان بەپێی پێویست نابن دەنگی بۆسناییەکان بۆ 
سربی و کرواتییەکان دەچێت. ئەگەر گرووپێک بتوانێت پرسی خۆی 

بە باشی بگەیەنێت، دەتوانێت تەواوی دەنگەکانی کۆمەڵەی خۆی 
وەربگرێت. رەنگە تورکمان لە پێکھێنانی چەمک و ئەنجام دانی 

سیاسەت و لە بوونی دید کێشەیان بۆ دروست بووبێت".

ھاوکات ئیحسان ئاکتاش ئاماژەی بەو سوودانە دا کە پارتێکی 
سیاسی لە رێگەی کۆمپانیایەکی راپرسی و توێژینەوەوە 

وەریدەگرێت و وتیشی، "ھاوکێشەیەکی سیاسی لە سەدان گۆڕاو 
پێکدێت. توێژینەوەش یەکێکە لەو گۆڕاوانە. واتە، دیاری کردنی 
دید بە شێوەیەکی راست، بە رێکخراو کردنی پارت و چاکییە 

زانستییەکان. پارتە سیاسییەکان پێویستە لێکۆڵینەوە لەسەر چاکییە 
زانستییەکان بکەن".

لەڕوونکردنەوەی ئەو سوودانە بە نموونەیەک لەسەر تورکیا، ئاکتاش 
ئەوەی خستەڕوو کە ئاک پارتی سەرکەوتوو بووە لە کارکردن 

لەگەڵ کۆمپانیاکانی توێژینەوە و وتیشی، "بە شێوەیەکی بەردەوام 
ھەست بە کێشەکانی کۆمەڵگا، چاوەڕوانییەکانیان، راوێژکردنی 

رێژەی دەنگەکانیان لە نێو خۆیاندا، شیکردنەوەیان بۆ بەدی کردنی 
گۆڕانکارییەکانی نێو کۆمەڵگا ھەنگاوەکانی دەنێت. ئەگەر 

بێتوو  تورکمان توێژینەوە و راپرسییەکان بە شێوەیەکی ئایدەلۆژی 
بەکاربھێنێت، بە دڵنیاییەوە سەرکەوتنی باش لە ھەڵبژاردنەکان 

بەدەست دەھێنێت".

       پێویستە دیالۆگی نێوان تورکیا و بەرەی 
بارزانی واتە پ.د.ک لە باشترین ئاستدا بێت

ئاکتاش تیشکی خستەسەر پەیوەندییەکانی حکوومەتی ھەرێمی 
کوردستانی عێراق و کۆماری تورکیا، ئاماژەی بە دیالۆگی نێوان 
تورکیا و پارتی دیموکراتی کوردستان دا و وتی، "ئەگەر بیر لە 

مەودایەکی دوور بکەینەوە لە ناوچەکەدا بە تایبەتی لە پرسی کورد، 
پێویستە دیالۆگی نێوان تورکیا و بەرەی بارزانی واتە پ.د.ک لە 
باشترین ئاستدا بێت. وەکو دوو وت بیر دەکەینەوە. واتە ئەگەر بە 
شێوەیەکی نەریتی سیاسی سەیری بکەین، پێویستە تورکیا ھەموو 

کات لەگەڵ بەرەی بارزانی لە دیالۆگدا بن.

ئەگەر حیزبێکی الیەنگری پەکەکە لە باکووری         
عێراق دەسەتی بەدەستەوە بێت پەیوەندییەکانیان 

لەگەڵ تورکیا زۆر خراپتر دەبێت

لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاکتاش نموونەیەکی لەبارەی سیاسەتە 
توندەکانی پرسی ریفراندۆم ھێنایەوە و وتی، "بیرکردنەوەی من 

لەبارەی پرسی باکووری عێراقەوە بەم جۆرەیە کە وتەکان 

ھەندێکجار گۆڕانکاری بەسەر سیاسەتەکانیاندا دێت، واتە 
لەکاتی رێگری کردن لە ریفراندۆمی باکووری عێراق، پێموایە بۆ 
رۆژی دواتری تورکیا بچێتە نێو دیالۆگ. چونکە لە پەیوەندییە 

نێودەوڵەتییەکان وتەکان ھیچ کاتێک تەنیا نین. ئێران کە لەگەڵ 
تورکیا دژی سەربەخۆییەکەی باکووری عێراق وەستاوە بەم بۆ  
بەیانییەکەی لەوانەیە لەالی خۆیەوە پەیوەندی و دیالۆگی لەگەڵ 
باکووری عێراق دروست کردبێت. بەڵکو ئەگەر سەیری ئەو خاڵە 
بکەین کە پێی گەیشتووین دەبینین کە ئەکتەرەکانیش گرنگن. 

ئەگەر حیزبێکی الیەنگری پەکەکە لە باکووری عێراق دەسەتی 
بەدەستەوە بێت پەیوەندییەکانیان لەگەڵ تورکیا زۆر خراپتر دەبێت".

لە کۆتایی قسەکانیدا ئیحسان ئاکتاش، سەرۆکی گێنار لە وەمی 
پرسیارێکمان لەسەر کاریگەری کاندیدبوونی نێچیرڤان بارزانی بۆ 
پۆستی سەرۆکایەتی ھەرێم و مەسرور بارزانی بۆ سەرۆکایەتی 
حکوومەت لەسەر پەیوەندییەکانی ھەرێمی کوردستانی عێراق و 

تورکیا، وتی، "بوونی یەکێکی دیکە لە خانەوادەی بارزانی لەوانەیە 
ھەندێک لە بەڵین و رێککەوتنە بچووکەکان بگۆڕێت، بەم 

بەبۆچوونی من پێویستە کە رێککەوتن و ھەماھەنگییەکان لەڕووی 
کاتەوە درێژمەودا بن".

ئیحسان ئاکتاش، سەرۆکی گێنار (GENAR) لە ھەفتەنامەی 
تەبا ھەڵسەنگاندنی بۆ ھەڵبژاردنە خۆجییەکانی تورکیا لە ٣١ 

ئاداری ئەم ساڵ کرد و ئەوەشی خستەڕوو کە ھیچ گۆڕانکارییەکی 
بەرچاو لەگەڵ ئەنجامەکانی ھەڵبژاردنی ٢٤ی حوزەیرانی ٢٠١٨ 

روونادات.

ئاکتاش لێکچواندنێکی لە نێوان ھەڵبژاردنی خۆجێیی ئەمساڵی 
تورکیا کرد کە بڕیارە لە ٣١ی ئادار ئەنجام بدرێت، لەگەڵ 

ھەڵبژاردنی ٢٤ی حوزەیرانی ساڵی ٢٠١٨ و وتیشی، "حیزبەکان 
پارێزگارییان لە دەنگەکانیان کردووە، بەم رەنگە لە شارەکان 

جیاوازی رووبدەن. رەنگە لە ھەندێک شوێن ھاوپەیمانی کۆماری 
سەرکەوتوو بێت و لە ھەندێک شوێنیش ھاوپەیمانی گەل. لە 

ھەندێک ناوچەش ئەگەری سەرکەوتنی کاندیدە سەربەخۆکان ھەیە. 
وەک بڵێی دووبارە کردنەوەیەکی ھەڵبژاردنەکانی پێشووتر بێت".

   بێگوومان ئاک پارتی 
یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێت

لەبارەی براوەی ھەڵبژاردنەکان، ئاکتاش بە روونی جەختی لەوە 
کردەوە، "بێگوومان ئاک پارتی یەکەمی ھەڵبژاردنەکان دەبێت. 

چونکە دەنگەکانی ئاک پارتی بە گشتی لە نێوان رێژەی سەدا٤١-
٤٢، جەھەپە سەدا ٢٥ بووە. ئەوەش دەریدەخات کە رێژەی دەنگەکانی 
ئاک پارتی دوو ئەوەندەی دەنگەکانی جەھەپەیە. بەم ھۆیەوە پرسی 

یەکەم بوون ناکرێتە جێگەی باس. ئەوەی باسی دەکرێت بریتییە 
لەوەی کام الیەن چەند شارەوانی بەدەست دەھێنێت یاخود بەدەست 

ناھێنێت".

      رەنگە تورکمان لە پێکھێنانی چەمک و 
ئەنجامدانی سیاسەت و لە بوونی دید کێشەیان 

بۆ دروست بووبێت

لە وەمی پرسیارێکدا سەبارەت بە بەدەست نەھێنانی ئەو دەنگەی کە 
تورکمان ئامانجی بوو لە ھەڵبژاردنەکانی ڕابردوو، ئیحسان ئاکتاش 

وتی:
"ئەگەر لەروانگەی نموونەی بۆسنا و ھەرزەگۆڤینیا سەیرێکی 

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا رایگەیاند کە 
سەردانی بەغداد و ھەولێر (ئەربیل)  دەکات. 

لەمیانی بەشداریکردنی لە دیدارەکانی بەیئۆغلو لە شاری 
ئیستانبوڵ، مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا 
لە بەرواری ٣ی شوبات رایگەیاند کە سەردانی بەغداد و 

ھەولێر(ئەربیل) دەکات. 

ھاوکات چاوشئۆغڵو لە وتارێکیدا تیشکی خستە سەر  
پێکھێنانی کابینەی حکوومەتی عێراقی و  رایگەیاند، "لە 

عێراق حکوومەت پێکھێنراوە بەم لەسەرەتای کارەکانیەتی" و 
وتیشی، 

" گەورەترین پەیمانمان بە عێراق داوە. بە بڕی ٥ ملیار دۆالر 
متمانەمان پێیان داون. بڕە پارەکە بۆ کارەکان و بازرگانییەکانی 

خۆمان بەکاری دەھێنین. دەستمان بە ھەماھەنگی کردووە بۆ 
دووبارە بنیاتنانەوە". 

لەکاتی پێشکەشکردنی وتارەکەیدا چاوشئۆغڵو ئاشکرایکرد کە 
سەردانی عێراق دئامادەکاری دەکەین بۆ سەردانیکردنی 

راگەیەندرابوو کە چاوشئۆغڵو سەردانی ھەولێر(ئەربیل)یش دەکات، 
بەم دواتر وەزارەتی دەرەوەی تورکیا روونکردنەوەیەکی بوکردەوە و 

تێیدا ئاماژە بەوە دراوە کە دواخستنی سەردانەکە بەھۆی نەبوونی کات 
و زۆری کارەکان گەڕێندرایەوە. 

ئاماده کاری ده که ین بۆ سه ردانیکردنی 
سه رۆککۆمارمان له  دوای ھه ڵبژاردنه 

خۆجێیه کانی تورکیا بۆ عێراق

سەرۆککۆمارمان لە دوای ھەڵبژاردنکەکانەکات و 
وتیشی، "لە رۆژانی داھاتوو سەردانی 

بەغداد و ھەولێر(ئەربیل) دەکەم. لەھەمان 
کاتدا ئامادەکاری دەکەین بۆ سەردانیکردنی 
سەرۆککۆمارمان لە دوای ھەڵبژاردنکەکانی 

٣١ی مانگی ئایار. عێراق چەند کێشەی دیکەی 
ھەیە. تاوەکو ئێستا ھەرەشەی تیرۆری لەسەرە. لەو 
رووانگەیەشەوە لەگەڵ وتان بیرورا دەگۆڕینەوە و 

ھەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکان دەدەین". 

لە ١١ی مانگی تشرینی یەکەم مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری 
دەرەوەی تورکیا بە سەردانێک گەیشتە بەغداد-ی پایتەخت 

و لەگەڵ بەرپرسە باکانی عێراق کۆبووەوە. پێشووتر 

ھه واڵ:ئاژانسی ئانادۆڵو
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جێھێڵرا بەھۆی رێکنەکەوتنی الیەنەکان. 
لەو بارەیەوە سەعدی ئەحمەد پیرە، وتەبێژی 

یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەرواری ٩ی 
شوبات لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، 
"كۆبوونەوەی ١٨ی ئەم مانگە ھەنگاوی یەكەمە 
بۆ ھەڵبژاردنی دەستەی سەرۆكایەتی پەرلەمان و 

دواتریش ھەمواركردنی یاسایی سەرۆكایەتی ھەرێم 
و دیاریكردنی شێوازی ھەڵبژاردنەكە كە بەشێوازی 
سیستمی پەرلەمانی دەبێت و سەرۆكی ھەرێم لەناو 

پەرلەمان ھەڵدەبژێردرێت". 
ھاوکات پیرە ئاشکراشی کرد کە حیزبەکەی    

        داوای جێگری سەرۆکوەزیران و سەرۆکی   
             پەرلەمان دەکات

دوای زیاتر لە چوار مانگ بەسەرچوونی 
ھەڵبژاردنەکانی ٣٠ی ئەیلوولی پەرلەمانی 

کوردستان-عێراق، تاوەکو ئێستا دەستەی 
سەرۆکایەتی پەرلەمان و کابینەی نویی 

حکوومەت پێکنەھێندراوە. 
بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان پێوستە 
لە یەکەم دانیشتنی خولی نوێ دەستەی 

سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان-عێراق 
ھەڵبژێردرێت، بەم ئەم خولەش وەکو چەند خولی 

رابردوو دانیشتنەکە بەکراوەیی 

تاوانى دیاریکراو.
کەواتە (یاسا +دەروونزانى)=پاراستنى 

کۆمەڵگا لە تاوان

یاسا لە رێگاى بەندە یاساییەکانەوە 
رێگا دەگرێت لە تاوان، دەروونزانیش 
لە رێگاى بنیاتنانى کەسایەتیەکى 
بەھێزو خاوەن ناخێکى ئارام و دوور 
لە شڵەژانی بۆ ئەوەى دووربین لە 
ھەڵچوون رێگا دەگرێت لە تاوان.
ھەر تاوانبارێک کاتێک چەند 

کاتژمێرێک 
بەسەر 

تاوانەکەدا 
دەروات 

و لێ ى 
بپرسیت تاکە 
وەم دەلێت 

پەشیمانم یان 
تورە بووم  
یان دەلێت 
لەکاتى 

ھەڵچوون، 
روویدا.
کەواتە 
ئەگەر یاسا و دەروونزانى پێکەوە 

کاربکەن لەسەر ھەوڵدان بۆ 
ڕێگریکردن لە تاوان ئەوا بە دڵنیاییەوە 
سەرکەوتنى بەرچاو بەدى دەکرێت لەم 

بوارەدا.

وە ھەروەھا پێویستمان بە دەروونزانیە لە 
دواى چەسپاندنى سزا لەسەر تۆمەتبار 
و تاوانبار بۆ ئەوەى لە چاکسازیەکان 

کاریان لەسەر بکرێت و بکرێنەوە 
مرۆڤى ئاسایی وە کۆمەڵگا بەرپرسیارە 

لەوەى کە ھاوکارى تاوانباران بێت لە 
دووبارە ھاتنەوە ناو ژیانێکى ئاسایی 

چونکە تاوان باریش تاکێکى ناو 
کۆمەڵگایە و ھەڵەیەکى ئەنجام داوە 

با شتێک لەبیر نەکەین ئەوانەى 
ئیستا تاوانیان کردووە وە بەپێى یاسا 
سزا دەدرێن مەرج نیە تەنھا ئەوانەى 
لە چاکسازیەکانن کە ئێمە بەھەڵە 

دەلێین (بەندیخانە) لە بنەرەتدا 
چاکسازیە لەوانەیە زۆر جار ئێمە 

کە لەدەروەى چاکسازیشین تاوانی وا 
ئەنجام بدەین کە دەبوایە سزا بدرێین 
بەم تاوانەکەمان لى ئاشکرا نەبووە 

بۆیە نەگیراوین لەم روانگەوە دەبێت بە 
چاوێکى وا لە تاوان بار بڕوانین کە 

دەکرێت رۆژێک بێت و سزاکەى تەواو 
بێت وە بێتەوە ناو کۆمەلگا ژیانی 

ئاسایی بەسەر ببات وە خزمەت بکات، 
ئومێد بە خوا لە نوسینى داھاتوو 

باس لە بەرنامە و شێوەى کارکردن لە 
چاکسازیەکان دەکەین.

ئەگەر سەیرى کۆمەڵگاى خۆمان 
بکەین دەبینین کە بەھەڵە تێگەیشتن 
لەزۆربەى شتەکان ھەیە بۆیە زۆر بە 

کەمی دەتوانین چارەسەرى دروست بۆ 
کێشەکان دابنێین وە بە تایبەت کاتێک 

دەبینین کەسێک توشى تاوان دەبێت 
ئیتر لەنێو کۆمەڵگادا ھێلى سورى 

بەسەردادەھێنن بەجۆرێک ئیتر مافى 
ژیانى پێنادرێتەوە کە ئەمەش خۆى لە 
خۆیدا دروست کردنى کێشەیەکى ترى 

قوڵترە بۆ کۆمەڵگا وە لەبیرمان نەچێت 
بە دڵنیایی یەوە 
ھیچ کاتێک 

تاوانێک روونادات 
تەنھا بەیەک 

کەس بەڵکو بۆ 
روودانی ھەر 

تاوانێک رەگەزى 
زۆر ھەن وە ھەموو 

کات لە ٢ الیەن 
کەمتر بونیان 

نابێت لەروودانى 
تاوانەوە بە 

دڵنیایی یەوە ھیچ 
کێشەیەک بەبێ 

ھۆکار نابێت وە لەکاتی روودانی تاوان 
ھەمیشە دەتوانین بەم شێوەیەی خوارەوە 

باسی تاوانەکان بکەین:-

(تۆمەتبار ،تاوان بار) ھەردوو 
چەمکەکە بریتین لەو چەمکانەى 
بەرامبەر مرۆڤەکان بەکاردێن واتا 
ھەریەک لە تۆمەتبار و تاوان بار 

بریتین لە ھۆکارە مرۆڤیەکەى 
ئەنجامدانى تاوان.

(تاوان لێکراو)ئەو چەمکەى بەکاردێت 
بەرامبەر بەو مرۆڤەى تاوانى بەرامبەر 

کراوە.

(تاوان ) ئەو ڕەفتارەى ئەنجام دراوە لە 
الیەن یەکێک لە مرۆڤەکان.

ھاوکێشەى تاوان (تۆمەتبار و تاوان 
بار+تاوان لێکراو =تاوان ،تاوانیش 

=ڕەفتار ،ھەر رەفتارێک = ئەنجام ، 
ھەر ئەنجامێک =ھۆکار)

لە رووى دەروونى یەوە زۆر بە ووردى 
کار لەسەر دۆزینەوەى ھۆکارى روودانى 

ڕەفتار دەکات، وە لەوانەیە ھۆکارى 
سەرەکى روودانى تاوانەکە تۆمەتبارەکە 

نەبێت بەڵکو تاوان لێکراوەکە بێت،
 بۆ ئەم مەبەستە یاسا ھەمیشە کار 

لەسەر ئەنجام دەکات بۆیە دەقى 
یاساکان لەسەر تۆمەتبار جێ بەجێ 

دەکرێت وە زۆر جاریش دەبینین لە کۆى 
دۆسیەى تاوان زۆرجار بە داواداچوونى 
وورد بۆ ھۆکارى روودانەکە دەکرێت 

ئەوەش گرنگە بۆ گەیشتن بە 
دیاریکردنى ماددەى یاسایی وورد بۆ 
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ھاوکێشەى تاوان  ھەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان
لە ١٨ی شوبات ئەنجام دەدرێت

ھاوکات پیرە ئاشکراشی کرد کە حیزبەکەی    
        داوای جێگری سەرۆکوەزیران و سەرۆکی   

             پەرلەمان دەکات

رابردوو دانیشتنەکە بەکراوەیی 

لە نوێنەرایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
تورکیا  پۆستی نوێنەر ئاڵوگۆر کرا 

بە بەشداری ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی، مەراسیمی ئاڵوگۆڕی پۆستی 
نوێنەرایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی لە ئەنقەرە-ی پایتەختی تورکیا ئەنجامدرا. 

ھاوکات ھیجران قەزانجی، دوای ١٤ ساڵ لە نوێنەرایەتیکردنی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە ئەنقەرە، پۆستەکەی رادەستی محەمەد توتونچی کرد کە ناوبراو بۆ ماوەی ١٠ ساڵ 

سەرۆکایەتی دەزگای تورکەکانی عێراقی لە تورکیا کردووە.
لەالیەکی دیکەوە ژمارەیەکی زۆر لە ھاووتیانی تورکمان بەشدارییان لە مەراسیمەکە کرد. 

١٣ی شوباتی ٧٢٠١٩



 ئه مریکا به رده وام بێت له  پاڵپشتیه کانی  بۆ په که که 
ئه گه ری له ده ستدانی تورکیای ده بێت

ئاک پارتی دووبارە براوەی یەکەمی 
ھەڵبژاردنەکان دەبێت

گەر بگەڕێینەوە تورکیا، ٣١ی مارت ھەڵبژاردنی
 شارەوانییەکان لە تورکیا بەڕێوەدەچێت. 

 ھاوپەیمانیی جیا جیامان بیست و لەھەندێک ناوچە
 پارتەکان یەک دەگرن. بەبۆچوونی ئێوە ئاک پارتی

 ھەڵبژاردنەکە چۆن بەڕێدەکات؟ ئاشکرایە کە
 ئەنقەرە و ئیستانبول بۆ ئاکپارتی گرنگە،

 بەبۆچوونی ئێوە تورکیا لە ١ی نیسان لە چ دۆخێکدا
 لەخەو ڕادەبێت؟

بە ھەرشێوەیەک بێت ئاک پارتی براوەی یەکەمی 
ھەڵبژاردنەکە دەبێت. ئۆپۆزیسیۆن لە تورکیا خۆشحاڵ دەبێت 

کاتێک دووەم دەبێت یاخود دووەمی بەھێز دەبێت، لەراستیدا ھەر 
ھەڵبژاردنێک یەکەم نەبیت واتە سەرکەوتوو 
نەبوویت. بەبۆچوونی من ئاک پارتی دیسان 

دەبێتە یەکەمی ھەڵبژاردنەکە. بێگومان 
فشارە ئابوورییەکان و دابەزینی نرخی لیرەی 
تورکی دەبێتە ھۆی کەمکردنەوەی دەنگ، 

بەم پێموانییە دەنگێکی زۆر لەدەست بچێت. 
لەڕاستیدا ھەڵبژاردنی شارەوانییەکان بۆ 

حکوومەتەکان بە گشتی دەبێتە ھۆی ناڕەحەتی. 

ئۆپۆزیسیۆن زیادەڕۆیی کردووە 
لە ژمارەی ئەو سوورییانە کە 
رەگەزنامەی تورکییان وەرگرتووە

باس لەوە دەکڕێت کە ژمارەیەکی 
زۆر لە ھاووتییانی سووری 

گەڕاونەتەوە. لەبەرامبەر دەزانرێ 
کە بەشێکی زۆریشیان رەگەزنامەی تورکییان 
وەرگرتووە. بەبۆچوونی ئێوە ئەو سورییانەی 

کە رەگەزنامەی تورکییان وەرگرتووە سەنگییان 
لە ھەڵبژاردنەکە چی دەبێت؟ھیچ بەروارێک 

دیاریکراوە بۆ گەڕانەوەی 
سوورییەکان؟ 

تا قەیرانی سووریا بەردەوام بێت لەرووی مرۆییەوە ناتوانین پێیان بڵیین 
'بۆ ماڵەوە بگەڕێنەوە'. لەالیەکی دیکەوە ئۆپۆزیسیۆن زیادەڕۆیی 

کردووە لە ژمارەی ئەو سوورییانە کە رەگەزنامەی تورکییان 
وەرگرتووە. لەڕاستیدا ژمارەیان لەنێوان ٧٠ بۆ ٨٠ ھەزار کەسە. 
دوژمنایەتیکردنی ھاووتییانی سووری بۆ کۆکردنەوەی دەنگ 

لە میراتی عوسمانییەکان و دیدی مۆدێرنی کۆماری تورکیا 
ناوەشێتەوە. 

بەداخەوە ئەم دۆخە مایەی تانەیە چونکە خۆی لەخۆیدا یەک ١ 
لەسەر ٣ی تورکیا لەو کۆچبەرانە پکھاتووە کە لە بۆسنیا و قەوقاس 

و وتانی بەلقان ھاتوون بێ ئەوەی زمانی تورکی بزانن و لەژێر 
دەستی زوڵم و زۆرداری ھەتوون. بۆیە کاتێک وتەکە تۆ ١ 

لەسەر ٣ی لە کۆچبەران پێکھاتبێت، ناشیت بە سوورییەکان بڵێیت 
بگەڕێنەوە کە لە ژێر ستەمی بەشار ئەسەد ھەتوون و پەنایان بۆ 

تۆ بردووە. 

ھەندێک فشار ھەیە بۆ ئاراستەی رازیکردنی 
ترەمپ

لەئێستادا بابەتی ناوچەی ئەمنی لە سووریا لەگەڵ ئەمریکا تاوتوێ 
دەکرێت. ھەردوو الیەن بۆیان روون نەبووەتەوە کە بابەتەکە دەگاتە 

کوێ، بەبۆچوونی من ھەنگاوی پێویستیان ناوە بەم نەگەیشتووەتە 
ئەنجام. گەر تورکیا لەگەڵ ئەمریکا رێکبکەوێت، بێگومان 

بابەتێکی دیکە ھەیە کە نابێت چاوپۆشی لێبکرێت، ئەویش ملمالنێ 
ناوخۆییەکانی ئەمریکایە. ھەندێک فشار بە ئاراستەی رازیکردنی 

ترەمپ ھەیە یاخود دەیانەوێت بە ئاراستەی خۆیان ھەنگاوی پێ بنێن، 
لەو بارەیەشەوە ترەمپ فشاری لەسەرە. خۆی رایگەیاند کە لە سووریا 

دەکشێتەوە بەم ئاخۆ کەی پەیڕەوی دەکات ئەمەیان دیار نییە. 
گەر ئەمریکا لەبارەی کشانەوەی لە سووریا دوابکەوێت، بێگومان 
ئەمە لەبەرژەوەندی تورکیا نابێت. گەر ماوەکە بۆ کاتێکی درێژ 

دوابکەوێت، تورکیا چاوەڕوانی ئەمریکا ناکات. لەالیەکی دیکەوە 
تورکیا لە ناوخۆی وت رووبەڕووی پەکەکە دەبێتەوە و ھەنگاوی 
جددی بڕیوە و سەرکەوتوو بووە. ھەرەشەکانی پەکەکە لە ناوەخۆی 

تورکیاوە بۆ دەرەوەی تورکیا پاڵنراوە و ماوەیەکی درێژە نەیتوانیوە لە 
ناوخۆی وت ھەرەشە درووست بکات. لەو بارەیەوە تورکیا رێکاری 

پێویستی گرتووەتەبەر و بواری بە پەکەکە نەداوە و بەتایبەتی لە 

شارەکان سەرکەوتوو بووە. لە دەرەوەش ئەو رووبەڕووبوونەوەیە بەردەوامە 
بەم بەداخەوە پشتگیرییەکانی ئەمریکا بەردەوامە و وەکو ناوخۆ بە 

ئاسانی ناکرێت. بێگومان تورکیا لەوبارەیەوە بەپەلەیە. 

لە شیالدزێ پەکەکە ھانی خەڵکی داوە

ھەڵسەنگاندنتان بۆ رووداوەکانی شیالدزێ چییە؟
 لەوێ پەکەکە ھانی خەڵکی داوە. بێگومان ھێرشکردنی تورکیا بە
 ئەنقەست بۆ سەر ھاووتییان دوورە لەڕاستییەوە. بەشیوەیەکی گشتی

 تورکیا خۆ ھیچ کێشەیەکی لەگەڵ کورد نییە. بەداخەوە ئەمە بە ھەڵە
 بەرجەستە دەکرێت و نیشانی خەڵک دەدرێت. گوایە تورکیا کێشەی

 ھەیە لەگەڵ کورد. تورکیا ھیچ کێشەیەکی لەگەڵ کوردەکانی خۆی
 و کوردانی دەرەوە نییە. بەڵکو تەنھا کێشەی لەگەڵ پەکەکە ھەیە. ئەم

 رێکخراوە ھێرش دەکاتە سەر دیموکراتیترین و سەرکەوتوترین وتی
 ناوچەکە. دۆخی عێراق و ئێران و سووریا لە ھی تورکیا باشتر نییە.
 پەکەکە ھیچ ھۆکارێکی نییە بۆ ئەوەی ھێرش بکاتە سەر تورکیا،

 .بەم بەداخەوە دیکات

پرۆفیسۆر دکتۆر ئەحمەد ئویساڵ، سەرۆکی ناوەندی لێکۆڵینەوەی 
ستراتیجی رۆژھەتی ناوەڕاست وەمی پرسیارەکانی دەربارەی 

ئۆپەراسیۆنی رۆژھەتی فورات، رووداوەکانی شیالدزێ، 
ھەڵبژاردنەکانی تورکیا کە بڕیار وایە لە ٣١ی مارت ئەنجام بدرێت 

و دواھەمین رووداوە سیاسییەکانی دایەوە. 

ھاوکات ئویساڵ وەمی پرسیارەکانی بۆ مایکی تەبا دایەوە و 
وەمەکان بەو شێوەیە بوو:- 

ئارام گرتنی تورکیا کەم بووەتەوە، بەشێوەیەک 
دەتوانین بڵێین کە نەماوە

 چەند رۆژێک بە رلە ئێستا رەجەب تەیب
 ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا لێدوانێکی ھەبوو

 دەربارەی مەنبیج. ئەردۆغان لە لێدوانەکەیدا
 ئاماژەی بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکە و کۆتایی
 ھاتنی ماوەکە دابوو. ئەم لێدوانە چیمان بۆ روون

 دەکاتەوە؟ ئایە ھیچ بەروارێک دانراوە
 بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکە؟

سووریا ناوچەیەکی فرە ئەکتەرە. جگە لە ملمالنێیەکانی 
ئەمریکا، ملمالنێکانی ناوچەکە و ناوخۆی سووریا لەدۆخێکی 

تێكەودایە. لێرەدا تورکیا کارە پێویستەکان دەکات بەم 
نایەوێت بە پەلە کارەکان بەڕێ بکات. سەرەڕای ئەوەی 

کە تیرۆر بووەتە ھۆی کێشە و گرفت بۆ تورکیا، ڕێکارە 
پێویستەکان گیراوەتە بەر و لێرەدا پێشبینی کردنی بەرواری 

ئۆپەراسیۆنەکە زۆر ئەستەمە. لەالیەکی دیکەشەوە ئارام 
گرتنی تورکیا بەشێوەیەک کەم بووەتەوە دەتوانین بڵێین نەماوە. 

چەندین جار ئەمریکا بەڵێنی بە تورکیا داوە بەم پەیڕەوی 
نەکردووە. لە نموونەی سووریا بۆمان دەردەکەوێت کە رووسیا 

لە ئۆپەراسیۆنی قەڵغانی فورات و عەفرین و ئیدلب خاڵە 
ھەستیارەکانی تورکیای بەرچاو گرت، بەم ئەمریکا ئەمەی 
پشتگوێ خست کە لەڕاستیدا ئەمریکا و تورکیا ھاوپەیمانی 
یەکترن لە ناتۆ. بە پێچەوانەوە بەردەوامبوو لە ھاوکاریکردنی 

رێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە. لەو بارەیەوە تورکیا ناڕەحەتی 
خۆی پیشانداوە و ھەمیشە دووبارەی دەکاتەوە. گەر ئەمریکا 

لەوبارەیەوە ھاوکاری تورکیا نەکات، لەدەستی دەدات. 

لە سەرەتادا ئۆپەراسیۆنی رۆژھەتی فورات 
ئەنجام دەدرێت

 پێشووتر تورکیا لەگەڵ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی
 مەنبیج، باسی ئۆپەراسیۆنێکی کردبوو بۆ سنجار،

 بەبۆچوونی ئێوە کامەیان پێشووتر ئەنجام
دەدرێت؟

بەبۆچوونی من لە سەرەتادا ئۆپەراسیۆنی رۆژھەتی فورات 
ئەنجام دەدرێت. چاوەڕێ دەکرێت پەکەکە لەو ناوچەیە تێکبگیرێت، 
چونکە پێگەیاندنی ھاوکاری لۆژیستیکی لە باکوور و رۆژھەت 

بۆ تورکیا ئاسانترە. لەالیەکی دیکەوە تورکیا خاوەنی ئەزموونە 
لە ئۆپەراسیۆنەکانی قەلغانی فورات و عەفرین. بابەتەکە تەنھا 

بریتی نییە لە پاککردنەوەی پەکەکە، پێویستە باوەڕ بۆ خەڵکەکە 
بگەڕێندرێتەوە و خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی بۆ ناوچەکە 

بگەڕێندرێتەوە.  بێگومان ئەمانە پێویستیان بە کاتە و تەنھا بە 
الیەکەوە ناکرێت. دووبارەی دەکەمەوە بەبۆچوونی من مەنبیج 

ئەولەویەتی تورکیا دەبێت. 

فۆتۆ: چۆبان تیمور/ ھەواڵ: زیا عوزێری 

١٣ی شوباتی ٨٢٠١٩
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قوتابی وەربگرین. لە یەکێک لە قوتابخانەکانماندا پۆلێک بۆ مندانی 
٤ ساڵی و پێنج ساڵی کرابوویەوە ئەمەش لە رووی یاساوە رێگە پێدراوە 

نیە. منداڵیکی ٤ سان لە گەڵ منداڵیکی ١٤ سان لە یەک شوێندا  
بەیەکەوە بن گونجاو نیە. چونکە باخچەی ساوایان و قوتابخانەیەکی 

سەرەتایی  ھەر یەکێک لەوان سیستەمی تایبەتی خۆی ھەیە.ئێمە تەنیا 
ھەندێک رێنمایمان دا بۆ ئەوەی ئەو پۆلە ئامادەکاریانەی  کە مندانی 
چوار سانیان لە خۆ دەگرت دانەخرێت، جگە لەوە ھیچ کەمکردنەوەیکی 

ترمان لە ژمارەکان نەکردووە. ئێمەش سوپاسی ئێوە دەکەین بۆ ئەوەی 
رێگاتان پێداین ئەو روونکردەوەیەتان بۆ بکەین. جگە لەمەش سوپاسی ئەو 
ھاوڕێیە پەرلەمانتارەم دەکەم کە ھاتوو بە دواداچوونی بۆ ئەم پرسە کرد  
چاوپێکەتنێکی لەگەڵمان ئەنجامدا وە ئەوەشی بۆ خەلك روونکردەوە، بە 
پێچەوانەوە ئەمساڵ  قوتابخانەیەکی تریشمان بەدەست ھێنا. بە یارمەتی 
جەنابی وەزیر لە سەرەتای ساڵی داھاتوووەوە باخچەی 

ساوایانی ئینجی دەبێتە قوتابخانەیەکی 
سەرەتایی و لە پۆلی یەکەم-ەوە تاوەکو 

پۆلی شەشی سەرتایی تیادا 
دەبێت و جگە لەمەش پۆلێکی 
ئامادەکاری بۆ منداڵە ٥ 

سانەکان دەکرێتەوە ھەر 
لە ھەمان قوتابخانەدا.

ئێمە لە کاتی 
خۆیدا  ٢ باخچەی 
ساوایانمان ھەبوو، 
یەکێکیان ئینجی 

ئەوەی تریشیان 
ئیپەک بوو. ئەوانە 
دەبێت بۆ ئێمە ببنە 
سەرچاوەی قوتابیان. 

بەو ھۆیەوەشەوە  
لەمەودوا لە ھەولێر 

لە شوێنی ٩ قوتابخانە 
١٠ قوتابخانەی سەرەتایمان 

دەبێت.

بۆ ئەوەی چارەسەری بابەتێکی تر بکەین 
چەند پۆلێکی دوو قوتابخانەمان کردە یەک. 

بۆ نمونە؛ لە قوتابخانەی فزولی و یونس پێغەمبەر، قوتابی 
پۆلەکانی٤،٥ و ٦ زۆر کەم بوون ، لە ھەندێک لە پۆلەکان ٤ قوتابی 
ھەبوو، لەبەر ئەم ھۆکارەش قوتابیەکانمان گواستەوە قوتابخانەکەی تر 
کە لە ھەمان بینادا بوون. ئێمە لە ناوەندی تورکمەن ئیللی دوای ٤٧ 
مامۆستامان کرد وە ئەوانیش ئەم ژمارەیەیان پێ زۆر بوو، بەم ھۆیەوە 
ناچار بووین لە کردنی کارێکی لەو جۆرە. لە ئەنجامی ئەو کارەش  
رێژەی قوتابیانمان کەمی نەکرد، وە گوێمان لەو قسانەش دەبوو کە 

نارەزایی بوون، ئینشا لە وەرزی خوێندنی ساڵی داھاتوودا ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
دووبارە پۆلەکانی ٤، ٥ و ٦ دەکرێنەوە.

لە کۆتاییدا پرسیاری ئەوەمان لە داغستانی کرد کە دەنگۆی ئەوە 
ھەیە دەستلەکار کێشانەوەتان پێشکەش کردبێت، ڕاستی ئەم دەنگۆیە 
و ھۆکاری ئەمە چییە؟ داغستانی بەم شێوەیە وەمی پرسیارەکەمانی 

دایەوە:
"لە ھەموو شوێنێکی ئەم جیھانە بەم شێوەیەیە، یەکێک ئەرکێکی نوێ 
وەردەگرێت و یەکێکی تر دەچێتە شوێنی. کاتی خۆی جەنابی وەزیرمان 
بەرێز عیسمەت، ئەو ئەرکەی بەمن سپارد بە وەکالەت و ئەو شوێنەی بۆ 
من بە گونجاوزانی. ھەروەھا لە کابینەی دواتردا برادەران ھاتنە ناو ئەم 

بابەتەوە، بەم بڕیاری بوون بە وەزیر لە الیەن لێژنەی پەروەردەی پەرلەمانەوە 
دەردەکرا. ئەگەر ئەو بڕیارە لەوێ دەرچووبایە ئەوا دەمەزراندنەکە جێبەجی 

دەکرا. ئەم کارەش زۆری خایەند و وەکالەتەکەی ئێمە درێژەی کێشا 
ماوەکەی گەیشتە ٦ شال و نیو. بە داخەوە گوێمان لە قسەی ھەندێک 

لە راوێژکاران دەبێت کە نایانەوێت کە بەرێوەبەرێکی گشتی تر بێت. ئێمە 
داوای بەرێوەبەرێکی ترمان کرد وە بۆ ئەوەش کاندیدمان پێشکەش کرد، 

بەم ئەو بڕیارە چاوەروانکراو بوو".
ئێمە ئامانجمان لە دەست لەکارکێشانەوە ئەوەبوو کە یەکێکی تر  بێتە 

جێگاکەمان بەالم وابزانم کاتی پێشکەشکردنی دەست لەکار کێشانەوەکەم 
ھەڵە بوو، چونکە ئێستا ئێمە لە نێوان دوو حکوومەت داین و لە سەرەتای 

پێکھێنانی حکوومەتداین. بەڕای من لە پێکھێنانی حکوومەتی نوێدا 
بەرێوەبەرێکی گشتی نوێ ھەڵدەبژێردرێت. ئێمەش لەو چوار چێوەیەدا تا 

پێمان بکرێت یارمەتی دەدەین.

فەخرەددین داغستانی، بەڕیوەبەری گشتی خوێندنی تورکمانی بە 
وەکالەت دوای ٧ ساڵ بەڕێوەبردنی ئەو پۆستە ئاماژەی بەوەدا کە دەست 

لەکارکێشانەوەی خۆی پێشکەش کردووە، بەم بەھۆی نەگونجاوی 
کاتەکە دەست لەکار کێشانەوەکە ی رەتکراوەتەوە.

بە بڕیارێکی فەرمی کە ساڵی ڕابردوو لە الیەن وەزارەتی پەروەردەوە 
دەرکرابوو، خوێندنەوەی سروودی تورکمانی لە قوتابخانە تورکمانییەکان 

پەسەند کرا. بەم دوای تێپەڕبوونی کەمتر لە دوو رۆژ لە دەرچوونی ئەو 
بڕیارە، راگرتنی ئەو بڕیارە راگەیەندرا.

بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی ئەو پرسانە، ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ فەرخرەدین 
داغستانی، بەڕێوەبەری خوێندنی تورکمانی بە وەکالەت 

ئەنجام دا. 

داغستانی لە وەمی پرسیاری 
"بڕیاری خوێندنی سروودی 
تورکمانی لە قوتابخانە 

تورکمانییەکان 
پەسەند کرا، 

بۆچی دواتر ئەو 
بڕیارە راگیرا؟" 

بەم جۆرە 
روونکردنەوەی 

دا: "وەک 
دەزانن لە 

ھەرێم ھەموو 
نەتەوەیەک 
مافی خۆی 

ھەیە، سروودی 
تورکمانی 

لە کۆندا لە 
قوتابخانەکان 
دەخوێندرایەوە.

 دواتر ئێوە دووبارە ئەو 
پرسەتان ھێنایەوە رۆژەڤ و دوای 

لێکۆڵینەوەیەک چەند سروودێک پێشنیار 
کران، بە خۆشحاڵییەوە بەڕێز وەزیر پەسەندی کرد و 

بۆ قوتابخانەکان نێردرا. وەک ئەوەی ئێوەش دەیزانن لەبەر ئەوەی ئێمە 
لە ناوچەیەکدا دەژین پێویستە ئەو سروودەی دادەندرێت رەنگدانەوەی 

ھەموومرۆڤەکان بێت. ئەوە پێشووتریش لە قوتابخانەکانمان بەم جۆرە بوو، 
دوای سروودی فەرمی ئەی رەقیب، سروودی تورکمانی دەخوێندرایەوە. 

بڕیاری خوێندنەوەی سروودی تورکمانی دەرچوو بەم پێویستی 
بە رێککەوتنێکی سیاسی ھەبوو. ئێمەش وەکو وەزارەت بۆ ئەوەی 

ئامادەکارییەکی باش بکەین و کارێکی جوانتر بخەینەڕوو ئەو پرسەمان 
بۆ ماوەیەک راگرت. کاتێک الیەنە سیاسییەکان لە نێوخۆیاندا لەسەر 

سروودێک رێکدەکەون، ئێمە وەکو وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی بڕیاری 
خوێندنەوەی ئەو سروودە دەردەکەین".

لە دەستپێکی وەرزی خوێندنی ٢٠١٩/٢٠١٨ داوایان لە ھەندێک لە 
بەڕێوەبەرەکان کردووە کە ژمارەی قوتابییەکانیان کەم بکەنەوە و 

بڕیارێکی لەو جۆرە دراوە. پرسیاری ھۆکاری ئەو داواکارییەمان لە 
فەخرەدین داغستانی کرد.

لە وەمدا داغستانی وتی، "زۆر سوپاس چونکە ئەوەش ھەواڵێک بوو 
کە بە ھەڵە گەیەندرابوو، بەم جۆرە نەبوو کە باس دەکرا. وەک دەزانن 

ھەوڵێکی زۆر دەدەین بۆ ئەوەی ژمارەی قوتابییانمان  زیاد بکەین. ھەموو 
ئامانجمان بریتییە لە زیاد کردنی ژمارەی قوتابییەکانمان.  ئێمە دوای  

بیرکردنەوەیەکی باش لەم بابەتە  پۆلێکی ئامادەکاریمان بۆ منداڵە ٥ 
سانەکان کردەوە.ئامانجمان لە کردنەوەی ئەو پۆلەش پیناساندنی منداڵە 
٥ ساالنەکانە بە قوتابخانە، مامۆستا و وانەکانە وە ئەگەر قوتابخانەکە 

باخچەی تێادا ھەبێت ئاشنایان دەکەین بەو شتانە".

"ئێمە داوای پۆلیکمان کرد کە قوتابیە ٥ سانەکان لە خۆ بگرێت، 
ئامانجیشمان لەمە زیادکردنی رێژەی قوتابیان بوو. سوپاس بۆ خوا دوای 

دوو ساڵ بەسەر کردنەوەی پۆلی ئامادەکاریەکەدا توانیمان ٦٠٠-٧٠٠ 

لە رێگای ئێوەوە قسەیەکم ھەیە بۆ ئەو کاندیدانەی کە خۆیان ھەڵدەبژێرن، 
جا چ پارتە تورکمانیەکان بن، چ سیاسییەکان، چ پەرلەمانتارە 

تورکمانەکانبن تکاکەی من بۆ ئەوان ئەوەیە کە ئەو  کاندیدەی 
ھەڵیدەبژێرن بۆ ئەم پۆستە کەسێکی پەروەردەیی بێت. چونکە ئەگەر 

پەروەدەیی نەبێت سەرکەوتوو نابێت. ئەو کەسەی دێت ئەگەر پەروەردەیی 
نەبێت، بێئاگا دەبێت لە کێشەی قوتابخانەکان و مامۆستایان و قوتابیان. 

لەبەر ئەم ھۆکارەش سەرکەوتوو نابێت. پۆستی بەرێوبەرایەتیش پێویستی بە 
ھەندێک مەرجە پێویستیشە کە رەچاوی ئەم مەرجانە بکرێت. لە ئێستاوە 

کێ بوو بە بەڕێوە بەری گشتی ئێمە پیرۆزبایی لێدەکەین".

چاوپێکەتنێکی لەگەڵمان ئەنجامدا وە ئەوەشی بۆ خەلك روونکردەوە، بە 
پێچەوانەوە ئەمساڵ  قوتابخانەیەکی تریشمان بەدەست ھێنا. بە یارمەتی 
جەنابی وەزیر لە سەرەتای ساڵی داھاتوووەوە باخچەی 

ساوایانی ئینجی دەبێتە قوتابخانەیەکی 
سەرەتایی و لە پۆلی یەکەم-ەوە تاوەکو 

پۆلی شەشی سەرتایی تیادا 
دەبێت و جگە لەمەش پۆلێکی 

ئامادەکاری بۆ منداڵە 
سانەکان دەکرێتەوە ھەر 
لە ھەمان قوتابخانەدا.

ئێمە لە کاتی 
خۆیدا  

ساوایانمان ھەبوو، 
یەکێکیان ئینجی 

ئەوەی تریشیان 
ئیپەک بوو. ئەوانە 
دەبێت بۆ ئێمە ببنە 
سەرچاوەی قوتابیان. 

بەو ھۆیەوەشەوە  
لەمەودوا لە ھەولێر 

لە شوێنی ٩
١٠ قوتابخانەی سەرەتایمان 

دەبێت.

بۆ ئەوەی چارەسەری بابەتێکی تر بکەین 
چەند پۆلێکی دوو قوتابخانەمان کردە یەک. 

بۆ نمونە؛ لە قوتابخانەی فزولی و یونس پێغەمبەر، قوتابی 
پۆلەکانی٤،٥ و ٦ زۆر کەم بوون ، لە ھەندێک لە پۆلەکان ٤

ھەبوو، لەبەر ئەم ھۆکارەش قوتابیەکانمان گواستەوە قوتابخانەکەی تر 

بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی ئەو پرسانە، ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ فەرخرەدین 
داغستانی، بەڕێوەبەری خوێندنی تورکمانی بە وەکالەت 

ئەنجام دا. 

داغستانی لە وەمی پرسیاری 
"بڕیاری خوێندنی سروودی 
تورکمانی لە قوتابخانە 

تورکمانییەکان 
پەسەند کرا، 

بۆچی دواتر ئەو 
بڕیارە راگیرا؟" 

بەم جۆرە 
روونکردنەوەی 

دا: "وەک 
دەزانن لە 

ھەرێم ھەموو 
نەتەوەیەک 
مافی خۆی 

ھەیە، سروودی 
تورکمانی 

لە کۆندا لە 
قوتابخانەکان 
دەخوێندرایەوە.

 دواتر ئێوە دووبارە ئەو 
پرسەتان ھێنایەوە رۆژەڤ و دوای 

لێکۆڵینەوەیەک چەند سروودێک پێشنیار 
کران، بە خۆشحاڵییەوە بەڕێز وەزیر پەسەندی کرد و 

بۆ قوتابخانەکان نێردرا. وەک ئەوەی ئێوەش دەیزانن لەبەر ئەوەی ئێمە 

  بەڕێوەبەری گشتی خوێندنی تورکمانی بە وەکالەت دەستی لەکار کێشایەوە بەم..!
بۆچی خوێندنەوەی سروودی تورکمانی لە قوتابخانە تورکمانییەکان راگیرا؟

فۆتۆ: عەلی سالم / ھەواڵ: عەلی عەنتەر

کێ بوو بە بەڕێوە بەری گشتی ئێمە پیرۆزبایی لێدەکەین".

سەرۆکی ئەمریکا و سەرۆکی کۆریای باکوور لە 
ھانۆی-ی پایتەختی ڤێتنام دیدارێک سازدەکەن 

ستەفان بیگۆن، نوێنەری ئەمریکا لە 
سەردانەکەیدا بۆ کۆریای باکوور کە  ماوەی ٣ 
رۆژی خایاند. چەندین کۆبوونەوەی لە کۆریای 

باکوور ئەنجامدا. 

ھاوکات بیگۆن لەگەڵ کیم ھیۆک چۆل، نوێنەری 
کۆریای باکوور بۆ ئەمریکا کۆبووەوە. 

لەوبارەیەوە بیگۆن و کیم ھیۆک چۆل بەر لەوەی 
سەرۆکی ئەمریکا و سەرۆکی کۆریای باکوور 

کە بڕیار وایە لە بەروارەکانی ٢٧-٢٨مانگی 
شوبات کۆببنەوە، کۆبوونەوەی دووەمی خۆیان 

ئەنجامدەدەن. 

لەالیەکی دیکەوە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی 
ئەمریکا لە ھەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی 

کۆمەیەتی تویتەر رایگەیاند کە بە پەرۆشەوە 
چاوەڕوانی دیدارەکەی نێوان خۆی و کیم یۆنگ 
ئون-ە کە بڕیار وایە لە ھانۆی-ی پایتەختی 

ڤێتنام ئەنجام بدرێت. 

ترەمپ لە بوکراوەکەی تۆڕی کۆمەیەتی 
دەڵێت، "کۆریای باکوور بە سەرکردایەتی کیم 

یۆنگ ئون دەبێتە ناوەندی ھێز. لەوانەیە 
ھەندێک سەریان بسوڕمێت بەم سەری من 

ناسوڕمێت. چونکە دەرفەتم ھەبوو لە نزیکەوە 
ئەو بناسم و بۆم روون بووەوە کە ئەو دەتوانێت 

ئەو کارە بکات. کۆریای باکوور دەبێتە 
مووشەکێکی جیاواز، مووشەکی ئابووری". 

ھەواڵ: عەلی عەنتەر

١٣ی شوباتی ٩٢٠١٩

.
 کیم یۆنگ 

اڵد تره مپ و
دۆن

ۆده بنه وه 
ئون ک

بەڕێوەبەری گشتی خوێندنی تورکمانی بە وەکالەت دەستی لەکار کێشایەوە بەم..!
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١٣ی شوباتی ١٠٢٠١٩

شێوازی زه ماوه ندی تورکمان له  کۆندا

بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر ھوتێلی 
نێودەوڵەتی ھەولێر

م/ بەرامبەر ھوتێلی 

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای ھەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات

کۆتایی ژیانی ھاوسەرگیری کچەکە بەردەوام دەبێت. کارەکانی پەڕۆی 
نەخشێندراو و کەشکاش و چەندین جۆری دیکە لە پەڕۆ و بوخچە و 

جلوبەرگ لە نێو مارەییەکەدا دەبێت. خانەوادەی کوڕەکە دەچێتە ماڵی 
کچە بۆ وەرگرتنی ئەو کەلوپەالنەی کە بۆ ماڵە نوێکەی کچەکە 

ئامادەکراون. ئەو جلوبەرگ و کەلوپەالنەی کە بۆ کچەکە ئامادەکراوە 
دەھێندرێێتە ماڵی کوڕەکە و جێگیر دەکرێت. بۆ کردنەوەی ئەو 

شتومەکانەش کەسوکاری کوڕەکە دەتوانن یارمەتی بدەن. لە نێو تورکماندا 
دایکی زاوا، خوشک و برا و کەسوکارە نزیکەکان دیاری پێشکەش بەو 

کچە دەکەن کە دەبێتە بووکیان. ئەم کارەش بۆ بەھێز کردنی خۆشەویستی 
نێوان خێزانەکان ئەنجام دەدەن. لە کۆتاییشدا ژووری خەوتنی کچەکە 

ئامادە دەکرێت.
رۆژێک پێش ئاھەنگی ھاوسەرگیریەکە، ھاوڕێیانی زاوا و بووک و ئەو 

کەسانەی کە بانگھێشت کراون بۆ ئاھەنگەکە کاتێکی خۆش بەسەر دەبەن 
تا کۆتایی رۆژەکە بەم شێوەیە بەڕیدەکەن. بەم جۆرەش دواتر مەڕاسیمی 

ئاھەنگی ھاوسەرگیرییەکە بەڕێوەدەچێت.

لە بەیانی رۆژی ئاھەنگی ھاوسەرگیرییەکەدا خواردن بۆ ئەو میوانانەی 
کە بۆ ئاھەنگەکەی بووک و زاوا بانگھێشت کراون، درووست دەکرێت 
و خواردنەکان پێشکەش بە میوانەکان دەکرێت. دواتر کەسوکاری زاوا 
بۆ وەرگرتنی بووک بەرەو ماڵی کچەکە بەڕیدەکەون. بەپێی نەریتی 

تورکمان، لە شوێنی زاوا، باوکی زاوا یاخود براکەی بۆ وەرگرتنی بووک 
دەچێت. لە کۆندا گواستنەوەی بووک بە ئەسپ ئەنجام دەدرا لە نێو 

تورکمان. ھەریەکە لە زاوا و بووک جلوبەرگی نەتەوەیی تورکمانیان 
دەپۆشی . بووک دێتە نێو ماڵی زاوا و دواتر قوربانییەک لەبەردەم 

دەرگام ماڵەکە سەردەبڕدرێت. دوای ئەنجامدانی ئەم کارانە ئاھەنگی 
ھاوسەرگیریەکە کۆتایی پێ دێت.

رۆژێک دوای ئاھەنگی ھاوسەرگیرییەکە دایکی بووکە  خواردنی بەیانی 
وەکو ھەنگوین و قەیماغ ئامادە دەکات و دەینێرێتە ماڵی زاوا. جیالەمە 
خەزوری بووک ھەڵدەستێ بە پێشکەشکردنی دیاری وەکو خشڵ و زێر، 

ھەروەھا  نێوچاوانی بووکەکەیان ماچدەکات، ئەمەش لە نێو تورکمان 
بە "کردنەوەی روو" ناوزەند دەکرێت. بووک دوای ٣ رۆژ لە ئاھەنگی 
ھاوسەرگیرییەکە دەچێتەوە ماڵی دایکی وە دایکی بووکەش دیاری 

پێشکەش بە کچەکەی دەکات. ئەمەشیان لە نێو تورکمان بە "کردنەوەی 
پێ" ناودەبرێت. ھەفتەیەک دوای ئاھەنگی ھاوسەرگیرییەکە کەسوکاری 

بووک و زاوا لە نێو ماڵی بووک کۆدەبنەوە و زێڕ و شتومەکی جوانکاری 
و دیاری جیا جیا پێشکەش بە بووک دەکەن. ئەم رۆژە لە نێو تورکماندا بە 
"یێدی"(حەفتییانە) ناودەبردرێت. لەم مەڕاسیمەدا بووک بە درێژایی رۆژ ٧ 

جۆر جلی جیاواز دەپۆشی و پێشوازی لە میوانەکانی دەکات.

ئەمجارە کاتی میوانەکانە بۆ سەردانیکردنی خانووی بووک و زاواکە. 
خێزانی ھەریەکە لە بووک و زاوا سەردانی یەکتری دەکەن کە ئەمەش 

دەبێتە بەھێز بوونی پەیوەندیی نێوانیان.

دوای ئەوەی ئاھەنگی ھاوسەرگیرییەکە کۆتایی پێدێت، لە ماوەی 
١ مانگـدا خانەوادەی کچەکە لە میوانە خوانێکدا بانگھێشتی کەسە 

نزیکەکانی ماڵی کوڕەکە دەکات کە ئەمەش بە "بانگھێشتی ئاھەنگی 
ھاوسەرگیری" ناسراوە. ھەر لە دوای تەواوبوونی مانگێک یاخود ٢ مانگ 

لە ئاھەنگی ھاوسەرگیری، بانگھێشتی ماڵی کچە دەستپێدەکات کە بە 
"ھەینی بووک" ناسراوە. ھەموو ھەینییەک بووک سەردانی ماڵی دایکی 

دەکات. بووک تا ئێوارە لەوێدا دەمێنێتەوە. ئەمەش بە درێژای سان بە 
ھەمان شێوە بەردەوام دەبێت.

لە باخەکەتان لێبکەینەوە یاخود پەرداخێک ئاوی سارد لە گۆزەی 
ئاوەکەتان بخۆینەوە." وە پێیان دەڵێت ھاتووینە بۆ خوازبێنی ئەو کچە و 
دواتر داوای کچەکە دەکەن بۆ کوڕەکە. گەورە پیاوانی ماڵی کچەکە 

بەوەمێکی جوانی وەک "گەر خێری تێدا بێت، دەبێتە قسمەت" وەمیان 
دەدەنەوە. کەسوکاری کوڕەکەش باس لە پیشە و رەوشت بەرزی کورە 

دەکەن. لە کۆتاییشدا پیاوماقونی ماڵی کچە رادەگەیەنن کە پێویستە 
پرس بە باوک و گەورەکانییان بکەن و داوای کاتییان لێ دەکەن. دواتریش 

خانەوادەی کوڕە ماڵی کچە جێدەھێڵن.

باوکی بە بانگکردنی کچەکەی ھەڵوێستی 
وەردەگرێت لەسەر ئەم بابەتە. لەماوەی چەند رۆژێکدا 

وەک ئەوەی کەسوکاری کوڕەکە بەر لەوەی بۆ 
خوازبێنییەکە بێت ئەنجامی دا، کەسوکاری کچەش 
زانیاری لەبارەی کەسایەتی زاوا و باری ئابووری و 

پیشەی وەردەگرێت و پرسیار سەبارەت بە ھەڵسوکەوت 
و رەفتار و چۆنیەتی ژیان بەسەربردنی دەکەن. 

دوای ئەو ماوەیە خانەوادەی کوڕە جارێکی دیکە 
سەردانی ماڵی کچە دەکات و ماڵی کچەکە بە 

زمانێکی گونجاو بڕیارەکەی ئاشکرا دەکات. ئەگەر 
وەمی خانەوادەی کچە ئەرێنی بێت و قایل بن بە 
خوازبێنی کچەکەیان، بە رەفتار و ھەڵسوکەوتیان 

بەدیار دەکەوێت و بەم شێوەیەش ھەنگاوە سەرەکییەکان بۆ دانانی ئەو خێزانە 
دەخرێتە گەڕ.

پیاوماقونی الیەنی کوڕەکە بە دیاریکردنی رۆژی مارەبڕین و 
رۆژی خواردنەوەی شەربەت، ماڵی کچە جێدەھێڵن. لە دواھەمین 
ھەنگاودا خانەوادی کچەکە بە دووبارە دانیشتن و زۆربەی کات 
بە وەرگرتنی راو بۆچوونی باپیرە و داپیرە و کەس و کارەکانیان، 

بڕیاری کۆتایی دەدەن. 

ھەندێک جار ماوەی چەند جارێک خوازبێنی کچەکە دووبارە 
دەبێتەوە. دوای ئەوەش کە خانەوادەی کچەکە رازی دەبن بە 
خوازبێنی کچەکەیان، رۆژی مارەبڕینەکەش دیاری دەکرێت. 

ھاوکات مارەبڕین لە ماڵی کچ یاخود لەو شوێنە ئەنجام 
دەدرێت کە کەسوکاری کچەکە دیارییان کردووە. کەس و کارە 
نزیکەکانی کوڕ و کچەکە بەشداری لە پڕۆسەی مارەبڕینەکە 
دەکەن. وە خواردن و خواردنەوە پێشکەشی میوانەکان دەکرێت. 

لە نێو تورکمان-دا چوونی بووک لە دوای مارەبڕین بۆ شوێنی 
تاریک، دەبێتە ھۆی بەدبەختی. باوەڕ وایە کە ئامانجی ئەو شەربەت 
خواردنەوە کە لە نێو پیاوان  و ئافرەتاندا دەخورێتەوە، بەدبەختی لە 

چواردەورەی ھاوسەرگیرییەکە دووربخاتەوە. دوای چەند رۆژێک لە 
کۆتاییھاتنی مارەبڕینەکە، کەس و کارە نزیکەکانی زاوا بە رۆیشتن 

بۆ ماڵی کچەکە بڕیار لەسەر چۆنیەتی کڕینی و جۆری جلوبەرگ و 
گەوھەر و زێڕ دەدەن.

دوای مارەبڕین کەس و کاری کوڕ و کچەکە زیاتر لە یەک نزیک 
دەبنەوە. بابەتی زێڕ و گەوھەر لە نێو خێزانەکاندا دەبێتەوە. لە نێو 
تورکمان-دا یەکێک لەوانەی کە ناتواندرێت دەستبەرداری ببن بۆ 

بووکەکان، کەمەرەی زێڕە. دوای ئەوەی ھەردوو ال پێک دێن لەسەر 
شتومەک و جوانکارییەکان، چەند کەسێک لە کەسوکاری کوڕ و 

کچەکە دەچن بۆ بازاڕ. لە بازاڕدا ئەنگوستیلە، گوارە، بازن، ملوانکە، 
پێو، جانتا، کەلوپەلی جوانکاری ئافرەت و ئەو شتومەکانەی کە 

لەسەری پێکھاتوون دەکڕدرێت. جیا  لەمە الی خۆشیانەوە  خانەوادەی 
کچ زێر بۆ کچەکەیان دەکرن.

لەم ماوەیەدا گشت ئامادەکارییەکان بۆ ئاھەنگی ھاوسەرگیری 
بەڕێوەدەچێت. لە ماوەی دەستگیرانداریدا ئەگەر جەژن بێت جەژنانە 

بۆ بووک دەکڕدرێت. دوای تەواو بوونی ئەو ئامادەکارییانەی کە لە 
ماوەی دەستگیرانداری بەڕێوەدەچێت، رۆژی ئاھەنگی ھاوسەرگیری 
بە بڕیارێکی ھاوبەش لە الیەن ھەردوو خێزان دیاری دەکرێت و دەست 

بە ئەنجامدانی ئامادەکارییەکان دەکرێت. دوای تەواوبوونی ئەم کارانە 
ئەمجارە ئەوەی دەمێنێتەوە ئامادەکردن و دانانی ئەو شتومەکانەیە کە 

کچەکە لە ماڵە نوێکەی خۆیدا پێویستی پێدەبێت.

دوای دیاریکردنی رۆژی ئاھەنگی ھاوسەرگیری، کارەکانی دانانی 
ماڵی کچە  بەڕێوەدەچێت. لە نێو خێزانەکانی تورکمان، ئامادەکردنی 

مارەیی لەگەڵ لەدایکبوونی یەکەم منداڵ دەستپێدەکات و تا 

بێگومان ھەموو نەتەوەیەک نەریتێکی تایبەتی بە خۆی ھەیە. ھەروەھا بە 
واتایەکی دیکە نەریت ھاو واتایە لەگەڵ وشەکانی کۆنی عورف و عادەت 
کە دەبێتە وەبیرھێنانەوەی کاتە کۆنەکان بۆ کەسانێک. عورف و عادەت 
زۆربەی کاتەکان کاریگەری و جیاوازی خۆی لە وت، شار، ناوچە و 

تەنانەت لە نێوان گوندێک بۆ گوندێکی دیکە ھەیە.

ھەر لە کۆنەوە، وەک ئەوەی لە نێو زۆربەی نەتەوەکانی رۆژھەتی 
ناوەڕاستدا و خوازبێنی کچ و مارەبڕینی لەسەر داخوازی دایک و باوکی 

ئەنجام دەدرا، ھاوکات لە  نێو تورکمان-یشدا ئەم نەریتە بەم شێوازە ئەنجام 
دەدرا.  ژمارەیەک کەس لە کەسوکاری زاوا بۆ بینینی کچەکە سەردانی 

ماڵی ئەو کچە دەکەن. بێ ئەوەی خاوەن ماڵ ھەستی پێبکات سەیری 
خانووی کچەکە دەکەن کە ئایا رێک و پێکە یاخود نا. ھەروەھا سەیری 
جوولە و ھەڵسوکەوت و رەفتاری ئەو کچە دەکرێت. گەر ھاتوو ماڵی زاوا 
کچەکەیان بەدڵ بێت، لە نێو خۆیاندا بڕیار دەدەن جارێکی دیکە سەردانی 

ماڵی کچە بکەن. لەو ماوەیەشدا ماڵی کچە الی خۆیانەوە زانیاری 
دەربارەی ماڵی زاوا وەردەگرن.

 
دوای ئەوەی ماڵی زاوا زانیارییە پێویست و تەواوەکان لەبارەی کچە و 

خانەوادەکەی لە الیەن جیران و ناسیار و دۆست و نزیکەکان و ھاوڕێکانی 
چواردەورەیەوە وەردەگیرێت، کەسە نزیکەکانی خێزانی زاوا بڕیاری خوازبێنی 

کچەکە دەدەن، سەرەتا داخوازیکەرێک بۆ ماڵی کچە دەنێردرێت بۆ 
ئاگادار کردنەوەیان. ئەو کەسەی کە نێردراوە رۆژێک بۆ خوازبێنی 

کچەکە دیاری دەکات و پێیان رادەگەیەنێت.
لە رۆژی خوازبێنیدا، یەکێک لە قسەزان و بەتەمەنەکانی ماڵی کوڕەکە 

دوای ئەوەی پرس لە حاڵ و ئەحواڵی ماڵی کچە دەکات، بە دەستپێکێکی 
جوان و شیرین چەند قسەیەک دەکات وەک، "ھاتووین بۆ ئەوەی گوڵیک 
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