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ئایاسەرجەمئەندامانی
دەستەیسەرۆکایەتی 

 پەرلەمانپارتین؟ 
       "داوایکاندیدیانلەئێمەکردبەاڵم 

ئێمەقبوڵماننەکرد"

"ئەگەروەزارەتێکمانپێنەدرێت
لەحکوومەتئێمەپشتگیری
ئەوحکوومەتەناکەین"

"ئاماژەکانئەوەدەردەخەنکە
وەزارەتێکدەدرێتبەبەرەی

تورکمانیعێراقی"

 ٣کهسایهتیناوداریمیدیای
 تورکمانچییانوتلهبارهیرۆژی

رۆژنامهگهریتورکمان؟

دکتۆرمحەمەدعومەرقەزانجی

دڵشادتەرزی

 فەاڵحیەزارئۆغڵو

 کۆمهڵکوژیهکهی  
هۆجاڵی

کۆمەڵکوژی هۆجالی  یەکێکە لە خوێناویترین کۆمەڵکوژیەکانی مێژوو. لە 
بەرواری ٢٦ی شوباتی ساڵی ١٩٩٢ ، بێ جیاوازی لەنێوان منداڵ و بەتەمەن 

و ئافرەت ٦١٣ هاوواڵتی ئازەری لەالیەن ئەرمەنییەکانەوە کۆمەڵکوژ کران. لە 
کۆمەڵکوژیەکەدا ١٠٦ ئافرەت، ٧٠ بەتەمەن و ٥٣ منداڵ بە دڕندانەترین شێوە 

کوژران. ٢٧ ساڵ بەسەر کۆمەڵکوژییەکە تێپەڕی، بەاڵم برینەکەی تاوەکو ئێستا 
لە دڵەکان سارێژ نەبووە.

 هاوردهکردنیئۆتۆمبێلهنوێکان
بهردهوامه،ئهیکۆنهکان؟

  به رهه مێکی گرنگی
 دکتۆر ئومێد جه وزه لی

 له باره ی مێژووی
هه ولێر)ئه ربیل

 زنجیرهسهردانهکانی
سهرۆکیتیکالهعێراق

سەرکردەمۆمیاکراوەکان

 هەفتەی ڕابردوو سەردار چام،
 سەرۆکی ئاژانسی هاریکاری

 و هەماهەنگی تورکی
 زنجیرە سەردانێکی لە

عێراق ئەنجامدا

ە لە ئەنجامدانی
 مۆمیا بریتیی

 جۆراوجۆر بۆ
 چەند کردارێکی

دوو لە رزیبوون
 ئەوەی جەستەی مر

 بپارێزێت یان رێگری بکرێت لە

جەستەکە و بە
 خراپ بوونی 

راو بهێڵدرێتەوە
شێوەیەکی پارێز

سهرۆكوهزيرانعهبدولمههدى:
ئامادەینناوەندیهاوبەشیناوچەی
پیشەسازیلەگەڵئێرانپێکبهێنین

عادل عه بدولمه هدى، 
سه رۆكوه زيرانى عێراق 

رایگەیاند، "وەکو ئەوەی 
لەگەڵ ئوردن ئەنجاممان دا، 
لەگەڵ ئێران-یش ئامادەین 
ناوەندی هاوبەشی ناوچەی 
پیشەسازی پێک بهێنین".
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زیاعوزێری / فۆتۆ:عەلیسالم 

 ئایاسەرجەمئەندامانیدەستەیسەرۆکایەتیپەرلەمانپارتین؟

ەرلەماندرابەتورکمان.دەتوانین
پۆستیسکرتێریپ

ئاماژەیەکەبۆئەوەیکەتورکمان
بڵێینکەئەمەیان

وەزارەتوەرناگرێت؟یاخوددەدرێتە
لەکابینەیداهاتوو

پێکهاتەیەکیدیکە؟

ێتکەتورکمانێکیپارتیکراوەتە
باسلەوەدەکر

لەمبارەیەوەهەڵوێستیئێوەچییە؟
سکرتێریپەرلەمان،

سەرۆککۆماریعێراقبۆپێکهاتەی
ئاشکرایەپۆستی

بژێرانیسکرتێریپەرلەمانتەنها
کوردە،ئایاهەڵ

اخوددەبێتەنەریتێکبۆخولەکانی
بۆئەمخولەیە؟ی

داهاتووش؟

اتدانیشتنیپەرلەمانئەنجامدرا.
لە١٨یشوب

ەئەنجامدانیدانیشتنەکەکرابووو
پێشووترجەختل

شێوەیەبوون.بەوپێیەشدەستەی
ئاراستەکانیشبەو

ەڵبژێردرا.هەندێکقسەهەیەلە
سەرۆکایەتیه

ەیەکێتینایەوێتپۆستیسەرۆکی
کوالیسەکانک

ێتبەڵکودەیەوێتلەسەرۆکایەتی
پەرلەمانوەربگر

یەتیهەرێمپۆستوەربگرێت.گەر
وەزیرانوسەرۆکا

ەرمیتانبەوئاراستەیەلەیەکێتی
هەڵوێستێکیف

ستانبینی،وەکوفراکسیۆنیپارتی
نیشتیمانیکورد

کوردستانهەڵوێستتانچیدەبێت؟ 
دیموکراتی

تاوەکوئێستایەکێتینیشتیمانی

تاندەیەوێتبابەتەکانیبەغدادو
کوردس

ەربیل(وکەرکوکوەکویەکپاکێج
هەولێر)ئ

ەسەربکرێت.بەبۆچوونیئێوەئەم
گفتوگۆیل

نەوەیەهۆکارەکەیچییەبۆخەڵک
جەختکرد

روونیبکەیتەوە؟

. .

دوا بەدوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان لە ١٨ی 
شوبات، فراکسیۆنی یەکێتی بەشداری لە کۆبوونەوەکە نەکرد. بەو 

پێیەش پارتی کەسێکی هەڵبژارد لە فراکسیۆنی خۆی بە شێوەیەکی 
کاتی تاوەکو لەگەڵ یەکێتی رێکدەکەون. 

لەو بارەیەوە ئومێد خۆشناو، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی 
کوردستان لەبارەی یەکخستنی هەرسێ پرسی بەغداد و کەرکوک 

و هەولێر)ئەربیل( کە بووە هۆی بەشدارینەکردنی یەکێتی لە 
دانیشتنەکەدا، دەڵێت، " ئەم هەنگاوانە بە ئاراستەی دواخستنە 

لەبەردەم پێکهێنانی کابینەی حکوومەت". 

هاوکات خۆشناو لەبارەی وەرگرتنی پۆستی سکرتێری پەرلەمان 
لەالیەن تورکمان رایگەیاند، "ئەمەیان دەستپێکێکی باشە، بەدڵنیاییەوە 

کاردانەوەی لەسەر کابینەی حکوومەتیش دەبێت. هیوادارم لەو 
دەستپێکەوە بەرەو فراوانتر بچێت"

ئومێد خۆشناو، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان 
لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە:

یەکپاکێجبوونیپرسی
هەولێروبەغدادو
کەرکوکبۆدواخستنی
پێکهێنانیکابینەینوێی

حکوومەتە

بە دڵنیاییەوە ئەم هەنگاوانە بە ئاراستەی دواخستنە 
لەبەردەم پێکهێنانی کابینەی حکوومەت. پارتی 

دیموکراتی کوردستان بە گرنگی دەڕوانێت لە 
پرسی کەرکوک و بەغداد و پەیوەندییەکانی هێزە 

کوردستانییەکان و پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان 
لە بەغداد. ئامادەکاری هەیە بۆ گفتوگۆ لەگەڵ 
هەموو الیەنەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت و بۆ 

کاراکردنی پەرلەمانیش گرنگە. ئێمە پێمان وابووە 
هەرسێ پرس پیکەوە نابەسترێنەوە بەاڵم هەرسێکیشیان گرنگە، بەاڵم 
ئەوەی گرنگرترە لەالی ئێمە هەنگاونانە بۆ هەموو بابەتەکان بەیەک 

ئاراستە و هیچ جیاوازییەک لەنێوانیاندا نییە. لە هەنگاوەکانی 
پێکهێنانی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمان هەنگاوێک چووینە 

پێش. با بفەرموون بێن گفتوگۆ لەبابەتی کەرکوک و بەغداد. 

یەکێتیپۆستیسەرۆکیپەرلەمان
وەردەگرێتەوە

رێککەوتنی ٥ی شوبات روونە کە یەکێتی و پارتی پێکەوە واژوویان 

کردووە. بەو پێیەش یەکێتی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان 
وەردەگرێت لە ١٨ی شوبات. وتنی البەال دەبیستین لەالیەن چەند 
کادیر و مەکتەب سیاسییەکی یەکێتی.قسە لەسەر ئەوە دەکرێت 
کە ئەوان سەرۆکی پەرلەمان وەرناگرن. لێرەوە رایدەگەیەنین کە 

وەردەگرن. گفتوگۆکانیش لەو چەند رۆژە دەستپێدەکاتەوە. ئەگەر هەر 
گۆڕانکارییەک لەبیروبۆچوونی یەکێتی هەبێت بۆ داواکردنی هەر 

پۆستێکی دیکە، بە دڵنیاییەوە ئێمە بەڕێگەی میدیاوە وەاڵمی یەکتر 
نادەینەوە، بەڵکو ئەو کاتە شاندی دانوستانکاری ئێمە لەگەڵ شاندی 
دانوستانکاری کۆبوونەوە و ئەو بۆچوونەیان بە ئێمە گەیاند، ئەوکاتە 

پارتی دیموکراتی کوردستان بە فەرمی وەاڵمیان دەداتەوە. 

فراکسیۆنیپارتیپشتگیریلەمافەڕەواکانی
پێکهاتەکاندەکاتکەبۆخۆیانبەڕەوای

دەبینن

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕابردوو و لە ئێستاشدا 
بەر لە داواکردنی خواستیان، نەک تەنها پێکهاتەی تورکمان، بەڵکو 

پشتگیریمان لە سەرجەم پێکهاتەکانی دیکەی کوردستان کردووە. واتە 
وەکو بنەما و پرەنسیپی بنەڕەتی پشتگیری ئەو مافانە دەکەین کە بۆ 
خۆیان بە رەوا دەبینن و هەردەم پشتیوانییان دەکەین. بۆیە شانازی بەو 
بەرکەوتەیان دەکەین و بوین بە هۆکار و هاندەر بۆ ئەوەی بۆ جاری 

یەکەمە پێکهاتەیەکی گرنگ کە پێکهاتەی تورکمانە چووەتە 
نێو دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان کە یەکێکە لە هەرە گرنگترین 

هەرسێ سەرۆکایەتییەکە. 

پێدانیپۆستلەدەستەیسەرۆکایەتیبە
پێکهاتەیتورکماندەستپێکێکیباشەو
رەنگدانەوەیلەکابینەیحکوومەتیشدەبێت

ئەمەیان دەستپێکێکی باشە، بەدڵنیاییەوە کاردانەوەی لەسەر کابینەی 
حکوومەتیش دەبێت. هیوادارم لەو دەستپێکەوە بەرەو فراوانتر بچێت. 
ئێمە لە ئێستادا کە دەستوورمان نییە، بەاڵم دەکرێت لەوێ جێگیر 
بکرێت. من پێموانییە لەم هەنگاوە باشەوە بەرەو دواوە بچین بەڵکو 

بەرەو پیشتر دەچین نەوەک کشانەوە. 

لەلێژنەییاساییپەرلەمانبەرلەوەی
داوایمافیخۆمانبکەین،داوامانکردمافی

پێکهاتەکانزامنبکرێت

بەر لە چەند رۆژێک لە کۆبوونەوەیەکدا بووین بۆ دابەشکردنی 
پۆستەکانی لێژنەی یاسایی پەرلەمان. وەکو فراکسیۆنی 

پارتی بەر لەوەی داوای مافەکانی خۆمان بکەین، 
پێیانمان راگەیاند کە ئێمە یەک داواکارییەکمان هەیە 
ئەویش زامنکردنی مافی تورکمان و مەسیحییەکانە. 
دواتر گفتوگۆ لەسەر ماف و بەرکەوتی ئێمە دەکەین. 

دیسانەوە دەڵێم کە ئەمەیان تێگەیشتن و روئیا و تێفکرینی 
جەنابی سەرۆکە لە بابەتی پێکەوەژیان و مافی 

پێکهاتەکان. جەنابی سەرۆک خاوەنی ئەو قسەیەیە کە 
بۆ یەکەمین جار وتی نابێت بوترێت کەمینە و پێویستە بە 
پێکهاتە وەسفبکرێن. لەنێوان کەمینە و پێکهاتەی گرنگ 
دوو شتی زۆر جیاواز هەیە. ئەو تێفکرینە هەنگاوێکە بۆ 
ئەوەی کە ئێمە کەس بە کەمینە نابینین و خۆشمان بە 
زۆرینە نابینین، بەڵکو چەند پێکهاتەیەک و مۆزایک 
و جوانین و پێکەوەین. بۆیە لێمان دەخوازێت وەکو کورد، 

تورکمان، مەسیحی، ئاشووری، کلدانی، کاکەیی، 
ئێزیدی، شیعە و سوننە هەموومان لەژێر یەک چەتردا    
    بین و لە ئەنجامدا بەیەکەوە ئیستسماری بکەین.  

 بۆیە ئەمەیان لەالیەن پارتییەوە  
 شتێکی مەبدەئییە. 

سەرۆکبارزانیپێمانیراگەیاندووەکەلە
لێژنەیدەستووریپێکهاتەکانچییانویست

پشتگیرییانلێبکەین

لە لێژنەی دەستووردا جەنابی سەرۆک ئامۆژگاری ئێمەی کرد 
و وتی کە لە بابەتی مافی پێکهاتەکان ئێوە هیچ ناڵێن، بەڵکو 
ئەوان چیان نووسی ئێوە پشتگیری لێدەکەن. بۆیە ئەم دیتنە زۆر 

هەڵەیە کە پێیانوابێت پارتی مافی تورکمانەکان و پێکهاتەکان بۆ 
خۆسوودمەنبوون بەکاردەهێنێت. ئێمە لە کۆبوونەوەکاندا وتوومانە کە 
ئێمە مەحکوومین و بابەتی پێکهاتەکان لەالمان مەبدەئییە. ئەمەیان 

بابەتێکی حیزبی تێدا نییە و پابەندین بەو مەبدەئەی خۆمان و 
گوناهمان چییە لەوەی کە ئاراستەی بینینمان لەیەکتر نزیک بێت؟ 

ئەو بەڕێزەی کە لە سەرۆکایەتی پەرلەمانە، لەڕووی ئۆرگانییەوە 
دوور و نزیک پەیوەندی بە پارتی نییە. لەالی ئێمە گرنگ نییە 

کە کێ لەو پۆستەیە، بەڵکو دەبێت ئەم بابەتە گەاڵلە بکرێت 
کە بابەتێکی گەورەیە و پێکهاتەی تورکمان بۆ یەکەم جارە لە 

سەرۆکایەتی پەرلەمان وجودی هەیە. گرنگەکە ئەمەیانە و کەسەکان 
لەالمانەوە گرنگ نییە. 
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ئایدن مەعروف پەرلەمانتاری تورکمان دووبارە جەختی لەسەر  ئەوە 
کردەوە کە ئەو حکوومەتەی هەرێمی کوردستانی عێراق پێکدەهێنرێت 
پێویستە وەزارەتێک بۆ تورکمان جیابکاتەوە وە  گرنگە وەزارەتەکەش 
بدات بە بەرەی تورکمانی عێراقی، هەروەها وتیشی، " گرنگ ئەوەیە 

ئەو وەزارەتە بدرێت بە بەرەی تورکمانی عێراقی، سەبارەت بەو کەسەی 
کاندید دەکرێت بۆ ئەو پۆستە ئەوا ناوەندی بەرەی تورکمانی بڕیار 

دەدات وە وەزارەتێک شتێکی زۆر کەمە پێویستە لە وەزارەتێک زیاترمان 
پێبدەن".

جگە لەمانە مەعروف وتیشی، "ئەگەر وەزارەتێکیشیان بە ئێمە نەدا، 
ئێمە بەردەوام دەبین لە دید و چاالکیە سیاسیەکانمان، چونکە لە مڕۆدا 

بەرەی تورکمانی عێراقی حیزبێکی گەورەیەی سیاسییە. لە سەرجەم 
ناوچەکانی تورکمان ئیللی و بە نزیکەیی لە زۆربەی شارەکانی عێراق 
لقی هەیە، جگە لەمەش لە هەرێمی کوردستانی عێراق-یش لقی هەیە. 
جیا لەمە بەرەی تورکمانی عێراقی حیزبێکە کە خاوەن پێگەی خۆیەتی 

و هاوسەنگی دەپارێزێت. سیاسەتەکەی بە شێوەیەکی جوان و بێالیەن 
ئەنجام دەدات. ڕوونترین و جوانترین نمونەش بۆ ئەمە سەردانیکردنی 

شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو بۆ بەرەی تورکمانی عێراقی 
لقی هەولێر )ئەربیل( وە کۆکردنەوە و سەردانیکردنی الیەنەکانی 

دیکەیە لە یەک شوێن".

ئەگەروەزارەتێکمانپێنەدرێتلەحکوومەت
ئێمەپشتگیریئەوحکوومەتەناکەین

لە کۆتایی قسەکانیدا ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوەدا کە بەرەی 
تورکمانی عێراقی سەبارەت بە بابەتی پێدانی وەزارەت لە هەولێر 

)ئەربیل( یاخود بەغداد هەڵوێستی ئێمە دیارە هەروەها ئەوەشی وت، 
" سەبارەت بە هەر بابەتێکی وەزارەت راوێژ لەگەڵ بەرەی تورکمانی 
عێراقی نەکرێت یان پێی نەدرێت، بەرەی تورکمانی عێراقی لەسەر 

بابەتی نوێنەرایەتی کردن مامەڵە لەگەڵ ئەو وەزارەتەدا ناکات، ئەگەر 
ئەوەی باس دەکرێت وابێت لە حکوومەتدا وەزارەتێک بە ئێمە نەدەن، 
پشتگیری لەو حکوومەتە ناکەین. چونکە شتێکی راست نیە کە لە 

حکوومەتێک شوێنمان نەبێت و پشتگیریشیان بکەین".

 
داوایکاندیدیانلەئێمەکردبەاڵمئێمە

قبوڵماننەکرد

لە درێژەی قسەکانیدا ئایدن مەعروف وتی، "داوای کاندیدبوونیان لە 
ئێمە کرد بۆ جێگری سەرۆکی پەرلەمان بەاڵم ئێمە قبوڵمان نەکرد".

ئاماژەکانئەوەدەردەخەنکەوەزارەتێک
دەدرێتبەبەرەیتورکمانیعێراقی

ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوەدا کە تاوەکو ئێستا شتێکی دڵنیاکەرەوە 
نیە کە وەزارەتێک دەدرێت بە تورکمان یاخود نا وە هەروەها وتیشی، 
" سەبارەت بە پێدانی وەزارەت تاوەکو ئێستا شتێکی فەرمی لە ئارادا 
نیە بەاڵم ئاماژەکان ئەوە دەردەخەن کە وەزارەتێک دەدرێت بە بەرەی 

تورکمانی عێراقی، هەموو کاتێک ئەوەمان بەو شاندانەی کە پێشتر  
سەردانیان کردووینە وە بە گرووپەکانی پەرلەمانیشمان راگەیاندووە. 

چ لە هەولێر )ئەربیل( بێت چ لە بەغداد پێدانی وەزارەتێک بە بەرەی 
تورکمانی عێراقی گرنگە، چونکە لە ئەنجامدا بەرەی تورکمانی 

عێراقی هەر جۆرە ئەرکێک وەربگرێ جا چ لە هەولێر )ئەربیل( یاخود 
بەغداد، بۆ دروستکردنی پەیوەندی بەرەوپێشچوونێکی گرنگە. جا 

چ پەیوەندی نێوان هەولێر )ئەربیل(- بەغداد یاخود ئەنقەرە – هەولێر 
)ئەربیل( ئەو پەیوەندییە رۆڵێکی گەورە دەبینێت.

ئەوەیبۆئێمەگرنگبێتپێدانیوەزارەتێکە
بەبەرەیتورکمانیعێراقی،کێشبۆئەو
پۆستەکاندیددەکرێتئەواناوەندیبەرەی

تورکمانیعێراقیبڕیاردەدات

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
و سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی کوردستانی 

عێراق ئاماژەی بەوەدا کە لە دانیشتنی ١٨ی شوباتی پەرلەمان داوایان 
لێکراوە کاندیدێک پێشکەش بکەن بۆ جێگری دووەمی سەرۆکی 

پەرلەمان بەاڵم ئەوان وەکو بەرەی تورکمانی پێشکەش کردنی کاندیدیان 
قبوڵ نەکردووە. 

مەعروف لە دیمانەیەکدا لەگەڵ تەبا، ئاماژەی بەوەدا کە پاڵپشتی 
ئەوەیان کردووە کە ئەو پۆستە بدرێتە تورکمان و وتی، "پالپشتی پێدانی 

پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانمان کرد بە تورکمان. ئەو 
پۆستە پۆستێکی گرنگە بۆ نەتەوەی تورکمان. لەوەش گرنگتر ئەوەیە 
ئەو پۆستە بە شێوەیەکی سەرکەوتوو و بێالیەنانە مامەڵەی پێبکرێت 

لە نێوان فراکسیۆنەکاندا. کۆتا لە ڕابردوودا ڕووبەڕووی رەخنەی زۆر 
بوویەوە، ئێستا پێویستە بە شێوەیەکی باش نوێنەرایەتی تورکمان بکرێت 

لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەماندا".

 لەبارەی وەرگتنی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان لەالیەن یەکێتی 
نیشتمانی کوردستانەوە، مەعروف وتی، "دوای چەند رۆژێک 

پۆستی سەرۆکی پەرلەمان لەالیەن یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە 
وەردەگیرێتەوە و لە ئەنجامدا سەرۆکی پەرلەمان یەکێتی و جێگری 
یەکەم پارتی و جێگری دووەم تورکمان دەبێت. بەم هۆیەوە جێگری 
دووەمی سەرۆکی پەرلەمان پێویستە لە نێوان سەرۆکی پەرلەمان و 

جێگری یەکەم بۆ فراکسیۆنەکان بە شێوەیەکی بێالیەنانە کار بکات و 
رەچاوی بەرژەوەندی گشتی بکات".

رادەستکردنەوەی ژمارەیەک کەلوپەلی تایبەت بە شارۆچکەکە. 

دوای دوزخورماتوو سەردانی شاری کەرکوکی کرد

دوا بەدوای سەردانەکەی بۆ شارۆچکەی دوزخورماتوو، سەردار 
چام و فاتیح یڵدز، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق گەیشتنە شاری 

کەرکوک و سەردانی پارێزگای کەرکوک و ناوەندی گشتی 
بەرەی تورکمانی عێراقییان کرد. 

هاوکات سەرۆکی تیکا سەردانی بازاری قەیسەری شاری 
کەرکوکی کرد کە بە ڕاسپاردەی رەجەب تەیب ئەردۆغان، 

سەرۆککۆماری تورکیا لەالیەن تیکاوە نۆژەندەکرێتەوە. 

دوای سەردانەکەی بازاری قەیسەری، سەردار چام و یاوەرانی 
قشلەی عوسمانییان بەسەرکردەوە کە بەهۆی کەشوهەواوە 

ڕووبەڕووی رووخان بووەتەوە. هەروەها لەوێ لێکۆڵینەوەیان بۆ 
بیناکە کرد. 

لە کۆتاییدا سەرۆکی ئاژانسی هاریکاری و هەماهەنگی 
تورکیا سەردانی هەولێر)ئەربیل(ی کرد ولەالیەن هاکان 

کاراچای، کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر)ئەربیل( و ئایدن 
مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 

و پەرلەمانتاری ئەو بەرەیە پێشوازی لێکرا. 

و هەماهەنگی تورکی سەردانی مەزارگەی شێخ عەبدولقادری 
گەیالنی کرد کە بە ڕاسپاردەی رەجەب تەیب ئەردۆغان، 
سەرۆککۆماری تورکیا لەالیەن تیکاوە نۆژەن دەکرێتەوە. 

لەمیانی سەردانەکەیدا سەردار چام چاوی بە سەید عەبدولرەحمان 
گەیالن، یەکێک لە نەوەکانی کەوت. 

لەالیەکی دیکەوە سەردار چام دوای مەزارگەی گەیالنی، 
سەردانی مەزارگەی ئیمام ئەعزەم-ی کرد لە ناوچەی ئەعزەمیە 
و لەوێ چاوی کەوت بە ئەحمەد ئەلتەها، سەرۆکی کۆنسەی 

دەعوا و فەتوای فیقهی ئیسالمی. 

دوای بەغداد، سەردار چام بەرەو دوزخورماتو بەڕێکەوت

 دوا بە دوای گەیشتنی بە شاری دوزخورماتوو، سەردانی لقی    
 سەالحەدین-ی بەرەی تورکمانی عێراقی کرد و لەالیەن هەیسەم 

 موختارئۆغلو، سەرۆکی لق پێشوازی لێکرا. 

دواتر سەردانی قایمقامیەتی دوزخورماتوو-ی کرد و لەگەڵ 
حەسەن زەینەلعابدین، قایمقامی شارۆچکەی دوزخورماتوو 

کۆبووەوە، دوای ئەویش چاوی بە نیازی میعمارئۆغلو، 
پەرلەمانتاری تورکمان لە پەرلەمانی عێراق کەوت. 

شایەنی باسە سەردار بەشداری کرد لە مەراسیمی 

هەفتەی ڕابردوو سەردار چام، سەرۆکی ئاژانسی هاریکاری و 
هەماهەنگی تورکی زنجیرە سەردانێکی لە عێراق ئەنجامدا. 

هاوکات سەردار چام لە ٢٠ی شوبات لە سەرەتادا سەردانی 
شاری بەغداد-ی پایتەختی کرد و مەزارگەی شەهیدانی 
تورک-ی بەسەرکردەوە کە لەالیەن تیکاوە نۆژەنکراوەتەوە. 

رۆژێک دواتر لە ٢١ی شوبات، سەرۆکی رێکخراوی هاریکاری 

'ئەگەروەزارەتێکمانپێنەدرێتلەحکوومەتئێمەپشتگیریئەوحکوومەتەناکەین'
"داوایکاندیدیانلەئێمەکردبەاڵمئێمەقبوڵماننەکرد"
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تورکدوایقبوڵکردنیئاینیئیسالمبە
تورکمانناودەبران

ئومید جەوزەلی تیشکی خستە سەر پەیوەندی ناوی تورکمان بە 
ئیسالم و وتیشی، "تورک دوای قبوڵکردنی ئاینی ئیسالم بە 
تورکمان ناودەبران. بێگومان دەستەواژەکە چەندین خویندنەوەی 

دیکەشی هەیە. بۆ نموونە هەندێک لە مێژوونووسان باس 
لەوە دەکەن کە دەستەواژەی تورکمان لە وشەی ترجمان 

واتە وەرگێر هاتووە. لێرەدا مەبەست لە وشەی ترجمان واتە 
وەرگێرانی ئاین بۆ خەڵک یاخود گەیێنەر. لەئێستادا ئێمە 

بەهەمان شێوە دەستەواژەکە بەکاردەهێنین. وەکو ئاماژەم پێدا 
لە پەرتووکەکەدا چەندین سەرچاوە و خویندنەوەی جیاوازی 
بۆ دەستەواژەی تورکمان کردووە، هەندێک لە سەرچاوەکان 

باس لەوە دەکەن کە دەستەواژەکە لە تورک+ئیمان 
هاتووە. لەالیەکی دیکەوە چەندین ڕاوبۆچوون لە کتێبەکە 

ئامادەکراوە. 

لەبارەی آربل و اربیل دکتۆر ئومید جەوزەلی وتی، 
"دەستەواژەی آربل لە کۆنەوە بەکارهاتووە. بەر لەویش 
ئەربیلم، ئێربائیلۆ و ئۆربیلیم بەکارهاتووە. دواتر بەپێی 
کات دەستەواژەکە بۆ اربیل گۆڕاوە. لە ئەرشیڤ و 

بەڵگەنامەکانی عوسمانیدا پێی دەوترێت اربیل. بەپێی زۆرێک 
لە مێژوونووسان، هۆکاری گۆڕانی دەستەواژەی آربل بۆ اربيل 
ئەوەیە کە کاتێک ناوی شارەکە دەکەیت بە نازناو، بۆ اربيللي 

دەگۆڕێ، بۆیە لێرەدا دەستەواژەی آربل بۆ اربيل گۆڕاوە. بۆ 
نموونە محەمەد آربيللی. لێرەوە دەمەوێت ئاماژە بەوە بدەم کە 
لە پەرتووکەکەدا ناوی واتای ناوی ئەربیل بە زمانی تورکی 

شیمکردووەتەوە. زیاتر ناڵێم و بۆ خوێنەری جێیدەهیڵم". 

سۆمەرییەکانکەلەرەچەڵەکدا
تورکن،بەردیبناغەیاربیل-یانداناوەو

شارەکەیاندرووستکردووە

دەربارەی هەبوونی تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( و گەڕانەوە بۆ 
سەردەمە کۆنەکان و چەندین سەدە، جەوزەلی وتی، "وەکو لە 

پەرتووکەکەمدا ئاماژەم پێداوە، هەبوونی تورکمان بۆ سەردەمانێکی 
زۆر کۆن دەگەڕێتەوە و بەپێی بەڵگەنامە و سەرچاوەکان بۆ سەردەمی 

سۆمەڕییەکان دەگەڕێتەوە. ئەمەش واتە بۆ ٦ هەزار ساڵ بەر لە 
ئێستا. بەپێی چەند سەرچاوەیەک، سۆمەرییەکان کە لە رەچەڵەکدا 

تورکن، بەردی بناغەی اربیل-یان داناوە و شارەکەیان بنیادناوە". 

وادیارەلەسەردەمیسۆمەرییەکاندا
هیچنەتەوەیەکیدیکەلەشاریئەربیلنەبووه

جەوزەلی لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە دا کە لە سەردەمی 
سۆمەرییەکاندا هیچ نەتەوەیەکی دیکە نەبووە و وتیشی، "دوای 

سۆمەرییەکان نەتەوەی دیکە هاتوونەتە اربیل. لەکاتی هاتنیشیان بە 
شێوەیەکی سەقامگیر ماونەتەوە و دواتر گەڕاونەتەوە. بەشێوەیەکی 

گشتی تورکمان لەرووی مێژووییەوە لە اربیل دەسەاڵتدار بووە". 

لە پەرتووکەکەدا لە بەشی سەرەوە ئاماژە بە ٨ ئااڵ و سیمبوڵ 
دراوە، لەوبارەیەوە دکتۆر ئومید جەوزەلی وتی، "هەریەکێکیان 

ئاماژەیەکە بۆ دەوڵەتێک و هەمووشیان لە اربیل دەسەاڵتدار بوونە. 
لە پەرتووکەکەشدا بە شێوەی بەش بەش باسی هەموویانم کردووە. 

تەنانەت دوای عوسمانییەکان، باسی سەردەمی پاشایەتی و کۆمارییم 
کردووە لەژێر چوارچێوەی عێراق. وام پێباشبوو ئەم دوو سەردەمەش 

بنووسمەوە" و لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کرد کە  ئامانجی سەرەکی 
ئەو گێڕانەوەی زانیاریی مێژووییە بۆ هاوواڵتییانی تورکمان.

لەالیەکی دیکەوە جەوزەلی ئاماژەی بەوە کرد کە ئامانجێکی 
دیکەی ئەو بە سەرچاوەکردنی پەرتووکەکە بوو و وتیشی، "بەتایبەتی 

دەمەوێت پەرتووکەکەم ببێت بە سەرچاوەیەک بۆ تورکمانی شاری 
هەولێر)ئەربیل(. حەز دەکەم هەموو کەسێک شانازی بە خودی 

خۆی و ناسنامەکەی بکات. هەوڵمداوە بەڕێگەی ئەو پەرتووکەوە 
ئەم پەیامە بە خوێنەران بگەێنم. تورکمان خاوەنی ڕابردوویەکی 

پاک و بێگەردە. باوک و باپیرانمان هەمیشە بەم 
زمانە دواون. مادام بەم زمانە ناسک و جوانە قسە 

دەکەین، دەبێت سەرچاوەیەکی باشیشمان هەبێت کە 

ئەمەشیان ڕوونە کە ڕابردوویەکمان هەیە. لەالیەکی دیکەوە تورکمان 
خاوەن ڕابردوویەکی رەسەن و بێگەردن. بۆیە هەوڵمداوە هەموو ئەو 

ڕاستییانە لەو کتێبەمدا بینووسمەوە بۆ ئەوەی تورکمان رەچەڵەک و 
رەسەنایەتی خۆی بزانێت".

دکتۆر جەوزەلی ئاماژەی بەوەدا کە ئارەزووی نووسینەوەی 
کتێبەکەی بۆ سەردەمی خوێندنی دکتۆراکەی دەگەڕێتەوە وە 

دەشڵێت، "نامەی دکتۆراکەم لە زانکۆی غازی لە ئەنقەرە خوێندووە 
و لە ساڵی ٢٠٠٤ تەواوم کرد. هەر لەو کاتەوە حەزی ئەوەم هەبوو 
کە پەرتووکێکی لەو جۆرە بنووسم. دواتر لە ساڵی ٢٠١١ کاتێک 

بووم بە پرۆفیسۆری یاریدەدەر، حەز و ئارەزووەکەم زیاتری کرد. دواتر 
بڕیارمدا و دەستم پێکرد.  دەمزانی کە کارێکی سەختە، بەاڵم وا 

بیرم کردەوە کە پێویستە ئەم فیداکارییە بۆ گەلەکەم بدەم. لەالیەکی 
دیکەشەوە دەمویست سەرچاوەیەکمان لەدەست بێت بۆ ئەوەی لە 

داهاتوو پارێزگاریمان لێبکات". 

لەبەرامبەر پرسیاری ئاستەنگییەکانی بەردەم نووسینەوەی کتێبەکە، 
ئەمید جەوزەلی وتی، "کاتێک دەستم بە نووسینەوەی کتێبەکە کرد، 

هەستم دەکرد کە بابەت و زانیارییەکان هەندێک مەترسی تێدایە. 
ن َذكٍَر  بەاڵم خودای گەورە دەفەرموێت: "يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا" )ص(. بۆیە پێویستی نووسینی 
ئەم کتێبەم لەخۆ بینی. ئامادەکردنی پەرتووکەکە چوار ساڵی 

خایاند. لەو ماوەیەشدا ڕووبەڕووی کێشەی تەندرووستی بوومەوە". 

ناوبراو وتیشی، "ڕووبەڕووی ئاستەنگی دۆزینەوەی سەرچاوە بوومەوە. 
ئاشکرایە کە ژمارەیان زۆر کەمە. لەکاتی نووسینی کتێبەکەم 
زۆرترین تیشکم دەخستە سەر ئەوەی کە پەرتووکێکی ئەکادیمی 

بێت. هەر بۆیە سەرچاوەکانیشم لەو سۆنگەیە وەرگرتووە. هەموو ئەو 
زانیارییانەی کە دەستم کەوتووە، هەوڵمداوە لە سەرچاوەکان راستی 
بکەمەوە. لەبابەتی پشتگیرییەوە ڕووبەرووی ئاستەنگی بوومەوە، 

چونکە لە دەورووبەرەکەم پشتگیرییەکی ئەوتۆم نەدیت. بەاڵم پێویستە 
ئاماژە بەوە بکەم کە خێزانەکەم، نزیکەکانم، بەتایبەتی کوڕی 

خەزورم و سەنعان ئاغا پشتگیرییان لەمن کردووە و سوپاس بۆ خودا 
پەرتووکەکەمان بە چاپ گەیاند". 

دەربارەی پەیوەندی تورک و تورکمان کە لە ناونیشانی پەرتووکەکەدا 
هاتووە، جەوزەلی وتی، "لەڕاستیدا سااڵنێکی زۆرە کە دەمەتەقە و 
دەمەقاڵی هەیە لەبارەی تورک و تورکمان، لەو بارەیەوە هەوڵمداوە 
بەرێگەی کتێبەکەمەوە زانیاری ببەخشم. هەوڵمداوە لە جارێکی 

خوێندنەوەی پەرتووکەکە لەالیەن خوێنەر، بیرۆکەی جیاوازی 
پێببەخشێت لە هەر بەشێکی جیاوازدا. بۆیە دەستەواژەی تورک و 

تورکمانم بەکارهێناوە". 

ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا دەڵێت، "تورکمان بەر لە هاتنی ئاینی 
ئیسالم بە تورک وەسفدەکران. دوای قبوڵکردنی ئاینی ئیسالم، ناویان 

بە تورکمان گۆڕا. بۆیە کاتێک دەڵێین تورک واتە بەر لە ئیسالم 
و کاتێک دەڵێین تورکمان، واتە دوای هاتنی ئیسالم. بێگومان ئەو 

سەردەمە کەمی خایاند و دواتر دووبارە بە تورک ناوبراون". 

لە هەفتەکانی ڕابردوو پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ئومید جەوزەلی، 
کتێبێکی خستە بەردەم خوێنەران بەناوی "تآريخ  الترك و التركمان في 

آربل اربیل".

دەربارەی ناوەڕۆکی پەرتووکەکەشییەوە وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری 
تەبا-ی دایەوە. 

نەوەینوێیتورکمانگومانی
لەخۆیهەیەئایاتورکمانەیاخود
نا،بەڵکوهەندێکیانباسلەوە
دەکەنکەکوردن.لەهەمانکاتدا
خۆیانبەوشێوەیەتۆماردەکەن

دکتۆر ئومید جەوزەلی ئاماژەی بەوە کرد کە ماوەیەکی زۆرە 
لە هەوڵی ئەوە دایە کە لێکۆڵینەوەیەک لەسەر تورکمان بکات. 
جەوزەلی لەبارەی کاریگەرییەکان تیشک دەخاتە سەر خاڵێکی 

گرنگ و بەو شێوەیە دەدوێت:-

"بێگومان رووە نەتەوەییەکەم بووە هۆی هاندانم بۆ نووسی کتێبەکە. 
نەوەی نوێی تورکمان گومانی لەخۆی هەیە ئایا تورکمانە یاخود 
نا، بەڵکو هەندێکیان باس لەوە دەکەن کە کوردن. لەهەمان کاتدا 

خۆیان بەو شێوەیە تۆمار دەکەن. دەمەوێت ئەو توێژە راچڵەکێنم 
و ببمە هۆکارێک بۆ ئەوەی خۆی بناسێتەوە. بۆیە لە سۆنگەی 

ناسنامەی تورکمانییەوە پەرتووکەکەم نووسی، واتە هەوڵمدا ببێت بە 
ناسنامەیەک بۆ تورکمان". 

تورکمانخاوەنیڕابردوویەکی
پاکوبێگەردە

عادل عه بدولمه هدى، سه رۆكوه زيرانى عێراق رایگەیاند، "وەکو ئەوەی 
لەگەڵ ئوردن ئەنجاممان دا، لەگەڵ ئێران-یش ئامادەین ناوەندی 

هاوبەشی ناوچەی پیشەسازی پێک بهێنین".

سه رۆكوه زيران عه بدولمه هدى چەند رۆژێک لەمەوبەر لە بەغداد-ی 
پایتەخت پێشوازی لە عه باس عراقچى، جێگرى وه زيرى ده ره وه ى ئێران 

کرد و کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامدا.

لە میانی کۆبوونەوەکەدا باس لە بابەتەکانی بازرگانی، ئابووری، 
ئاو، سنووریی و ڤیزا کرا. هەروەها  عە بدولمه هدى، سه رۆكوه زيران 

ڕاشیگەیاند، "ئەو سەردانە دووالیانانەی ئەنجام دەدرێت، دەبنە 
یارمەتیدەر بۆ چارەسەری هەندێک پرسی وەکو پارێزگاریکردنی 

گەلی عێڕاق لە پشکی ئاوی ناوچەکە کە دەرئەنجامیان دیار نییە. 
وەکو ئەوەی لەگەڵ ئوردن ئەنجاممان دا، لەگەڵ ئێران-یش ئامادەین 

ناوەندی هاوبەشی ناوچەی پیشەسازی پێک بهێنین".

لەمەوپێش لەگەڵ ئوردن دەربارەی بابەتی دامەزراندنی ناوەندی 
هاوبەشی ناوچەی پیشەسازی رێککەوتبووین

عومەر ئەل-رەزاز، سەرۆکوەزیرانی ئوردن و عادل عه بدولمه هدى، 
سه رۆكوه زيرانى عێراق لە ٢ـی شوبات-دا لە دەروازەی)ئەل کەرامە-
توڕەبیل(ی سنووری نێوان هەردوو  واڵت  کۆبوونەوە. هاوکات لە 

میانی کۆبوونەوەکەدا رێککەوتن لەسەر پرسەکانی گواستنەوە، 
دارایی، وزە، ئابووری، یەکخستن، بازرگانی هاوبەشی نێوان هەردوو 

واڵت و ناوچەی پیشەسازی هاوبەش کرا.

سهرۆكوهزيرانعهبدولمههدى:
ئامادەینناوەندی
هاوبەشیناوچەی

پیشەسازیلەگەڵئێرانپێکبهێنین

لهکۆمهڵکوژیهکهیهۆجالی
     روویدا؟      چیروویدا؟    

 به رهه مێکی گرنگی دکتۆر ئومێد جه وزه لی له باره ی مێژووی
)هه ولێر)ئه ربیل

ناوهندیههواڵ
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سەر هۆجالی و بەهاریکاری چەکەکانی یەکەی زریپۆشی 
یەکێتی سۆڤیەت، شارۆچکەکە بۆ ماوەی ٢ کاتژمێر تۆپباران 

کرا. دوای رۆژێک لە تۆپبارانەکە، کۆمەڵکوژی هۆجالی 
ئەنجامدرا کە هەگیز لە بیرەوەرییەکاندا ناسرێتەوە.

بەپێی ئامارە فەرمییەکان، ١٠٦ ئافرەت و ٦٣ منداڵ و به 
گشتی ٦١٣ هاوواڵتی ئازەربایجانی گیانیان لەدەستدا بێئەوەی 
هیچ پارێزگارییەک لە خۆیان بکەن، لەالیەکی دیکەوە ٤٨٧ 

کەس بە برینێکی سەختەوە رزگاریانبوو و هەزار و ٢٧٥ کەسی 
دیکەش لەالیەن ئەرمەنییەکانەوە بە بارمتە گیران. جگە لەمە 

١٥٠ یان تاوەکو ئێستا سۆراخیان نییە.

لەبیرەوەرییەکانناسرێتەوە
لە کۆمەڵکوژییەکەدا ٨ خێزان بە تەواوی 

لەناوچوون. ٢٥ منداڵ بەبێ دایک و 
باوک مانەوە، هەروەها  ١٣٠ منداڵی 

دیکەش یەکێک لە دایک یاخود باوکی 
لەدەستدا. هاوواڵتییانی رزگاربووی 
دەستی کۆمەڵکوژیی ئەرمەنییەکان 

ئەشکەنجەدانەکانیان لەیاد ناکەن و هەمیشە 
لە بیرەوەرییەکانیاندا بە زیندوویی ماوەتەوە.

خەڵکیسیڤیلبەشێوەیکۆمەڵکوژران

لەڕاستیدا داواکاری گشتی سەربازی ئازەربایجان دۆسیەی 
کۆمەڵکوژییەکەی هۆجالیمان بۆ دەخاتە ڕوو کە لە ٢٦ی 
شوباتی ساڵی ١٩٩٢ ئەرمەنییەکان  ئەو کۆمەڵکوژیەیان 

ئەنجامدا. وە دۆسیەی لێکۆڵینەوە بۆ ٢ هەزار و ٢١٣ کەس 
لە ڕزگاربووی کۆمەڵکوژییەکەی هۆجالی کرایەوە وە لەو 
ژمارەیەش ٨٠٠ کەسیان لە ئیفادەکەیان رایانگەیاندووە هێزە 

ئەرمەنییەکان نەک تەنها ناوچەکەیان 
داگیرکردووە، بەڵکو بە کۆمەڵ خەڵکیان 

کوشتووە.

لە دۆسیەکەدا جگە لە سەربازانی 
سووپای ئەرمەنییەکان، بەشێک لە 

سەربازانی یەکێتی سۆڤیەت بەرەگەز 
ئەرمەنی کە لە یەکەی ٣٦٦ی 

زریپۆشی ئەرکیان بینیووە، ناویان هاتووە 
کە ژمارەکەیان ٣٨ کەسە. هەموو 

تاوانبارەکان کە ناویان لە دۆسیەکەدا 
هاتووە، بە ئەنجامدانی تاوانی جەنگ 
تۆمەتبار دەکرێن، لەالیەکی دیکەوە 

خەڵکی ئازەربایجان داوا دەکەن سەربازەکان ببرێنە بەردەم دادگا 
و لێپێچینەوەیان لەگەڵ بکرێت چونکە بوونە هۆی گیان 

لەدەستدانی ٦١٣ هاوواڵتی سیڤیل.

بەرەوکۆمەڵکوژییەکە
لە دۆسیەکەدا باسی کۆمەڵکوژییەکە دەکات کە چۆن 

هەنگاوی بۆ نراوە و بە "پەڵەیەکی رەشی مێژوو" وەسف دەکرێت. 
ئەرمەنییەکان لە دواهەمین ساتەکانی یەکێتی سۆڤیەت لە 

ساڵی ١٩٩١، ناوچەی هۆجالی-یان خستە ژێر ئابلوقە و 
ئامانجەکەش دەستبەسەرداگرتنی فرۆکەخانە بوو کە تاکە 

فرۆکەخانەی ستراتیژی ناوچەکەبوو.

دوای چەندین مانگ لە هێرشبردن، لە بەرواری ٢٥ی شوباتی 
ساڵی ١٩٩٢ هێرشەکانی سەختتر کرد و شەو بە هاوکاری 

یەکەی ٣٦٦ی زریپۆشی سەر بە یەکێتی سۆڤیەت، لە سێ 
قۆڵەوە هێرشیان دەستپێکرد. هاوکات ئەرمەنییەکان هەڵسان 

بە کوشتنی هاوواڵتییانی سیڤیل بە شێوەیەکی کۆمەڵ و بە 
چەندین جۆری ئەشکەنجەدان گەورەترین کۆمەڵکوژی خوێناویی 

سەدەی بیستەمیان ئەنجامدا.

بەو شێوەیە لە هۆجالی، لە کۆی گشتی ٧ هەزار کەس، ٦١٣  
کە ١٦یان ئافرەت و ٧٠یان بەتەمەن و ٦٣ منداڵی هاوواڵتی 

ئازەربایجان بێئەوەی هیچ بەرگرییەک لە خۆیان بکەن  گیانیان 
لەدەستدا. ٤٨٧ کەس بە برینێکی سەختەوە رزگاریانبوو و کە 
٧٦یان منداڵبوون. لەالیەکی دیکەوە هێزە ئەرمەنییەکان هەزار 
و ٢٧٥ کەسیان بە بارمتە گرت و جگە لەمە ١٥٠ یان تاوەکو 

ئێستا سۆراخیان نییە. لە کۆمەڵکوژییەکەدا ٨ خێزان بە تەواوی 
لەناوچوون. ٢٥ منداڵ بەبێ دایک و باوک مانەوە، هەروەها  
١٣٠ منداڵی دیکە یەکێک لە دایک یاخود باوکی لەدەستدا. 
هاوواڵتییانی رزگاربووی دەستی کۆمەڵکوژیی ئەرمەنییەکان 

ئەشکەنجەدانەکانیان لەیاد ناکەن و هەمیشە لە بیرەوەرییەکانیاندا 
بە زیندوویی ماوەتەوە. زەرەری کۆماری ئازەربایجانیش بەهۆی 

هێرشەکەوە ١٧٠ ملیۆن دۆالر بوو.

لهکۆمهڵکوژیهکهیهۆجالی
     روویدا؟      چیروویدا؟    

کۆمەڵکوژی هۆجالی یەکێکە لە خوێناویترین 
کۆمەڵکوژیەکانی مێژوو. لە بەرواری ٢٦ی شوباتی ساڵی 

١٩٩٢ ، بێ جیاوازی كردن لەنێوان منداڵ و بەتەمەن و ئافرەت 
٦١٣ هاوواڵتی ئازەری لەالیەن ئەرمەنییەکانەوە کۆمەڵکوژ 

کران. لە کۆمەڵکوژیەکەدا ١٠٦ ئافرەت، ٧٠ بەتەمەن و 
٥٣ منداڵ بە دڕندانەترین شێوە کوژران. ٢٧ ساڵ بەسەر 

کۆمەڵکوژییەکە تێپەڕی، بەاڵم برینەکەی تاوەکو ئێستا لە 
دڵەکان سارێژ نەبووە.

لەهۆجالیچیروویدا؟

دوای داگیرکردنی خانکەنت-ی پایتەختی قەرەباغ لە ساڵی 
١٩٩١، ئامانجی دواتری ئەرمەنییەکان دەستبەسەرداگرتنی 

شاری هۆجالی بوو کە لە ناوچەکەدا تەنها ئەو شارە خاوەنی 
فرۆکەخانە بوو. لەالیەکی دیکەوە ناوچەیەکی ستراتیژیی بوو. 

هۆجالی ڕووبەرەکەی ٩٣٦ کیلۆمەتر دووجایە و ئەوکات ٢ 
هەزار و ٦٠٥ خێزانی لە خۆدەگرت، بە گشتی ٧ هەزار کەسی 

تیادا دەژیا و دوای ماوەیەکی کەم خرایە ژێر ئابڵوقەی هێزە 
ئەرمەنییەکان. 

دوای دەستبەسەرداگرتنی گوندەکانی چواردەوری هۆجالی، 
لەالیەن هێزە ئەرمەنییەکانەوە پەیوەندی لەگەڵ شارۆچکەکانی 
دیکە بچڕێندرا. تەنها یەک پەیوەندی هەبوو ئەویش هاتوچۆی 

هێلیکۆپتەر بوو، بەاڵم لە ٢٨ی شوباتی ساڵی ١٩٩٢ 
هێلیکۆپتەرەکە لەالیەن هێزە ئەرمەنییەکانەوە تێکشکێنرا کە 

سەفەری شوشە ئەغام-ی ئەنجام دەدا. لە رووداوەکەدا ٤٤ کەس 
گیانیان لەدەستدا کە زۆرینەی لە منداڵ و ئافرەت پێکهاتبوون.

لە هەمان ساڵ لە سەرەتاکانی مانگی کانوونی دووەم کارەبا 
لە هۆجالی پچڕێنرا و شارۆچکەکە تەنها بە چەکی سووک 
و بەشێک لە سەربازانی سووپا بەرگری لێدەکرا. لە بەرواری 
٢٥ی شوباتی ساڵی ١٩٩٢ـدا ئەرمەنییەکان هێرشیان کردە 

ناوهندیههواڵ
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شاری هەولێرى شارێکى دێرینى جیهانە  هەر لە کۆنەوە هەولێر لە قەاڵ 
و دەور و پشتى پێک هاتووە بەاڵم پاش رووخانى دەولەتى ئەتابەکى 

و مەغۆلەکان و دوژمنانى هەولێر هێرشیان بردۆتە سەر شارى هەولێر 
تاوەکو بەتەواوى خوارەوەى قەاڵى هەولێریان وێران کردووە، بەاڵم دواى 

هاتنى عوسمانیەکان سەرلەنوێ خوارەوەی قەاڵت ئاوەدان کراوەتەوە. لەو 
سەردەمەدا خوارەوەی قەاڵی هەولێر لە چەند گەرەکێک پێک هاتبوو 
لەوانە خانەقا و تەعجیل و گەرەکی عەرەب بوون. ئێمە لەم بابەتەمان  
بەچڕى لەسەر گەرەکى تەعجیل و بوونى یەهودیەکان دەنووسین ئەوەى 

شایەنى باسە یەهودیەکانى هەولێر میژوویێکى کۆنیان هەیە لە م 
شارە. میژووى هاتنیان بۆ هەولێر زۆر کۆنە هەر لە کۆنەوە لە قەاڵ و 
گەرەکى تەعجیل ژیاون داب و نەریتیان ئەوەندە جیاوازى نەبووە لەگەڵ 

دابو نەریتى هەولێریەکان لە جل و بەرگ و خواردن و بازرگانى و 
دۆستاتیەکى باشیان هەبووە.

                                                                                            
تەعجیلئیسالم:

هەر لەکۆنەوە خانوبەرەى موسڵمانەکان لەم گەڕەکە هەبووە و 
خانووەکانیش کەوتوونەتە باکورى بەستە کۆنەکەى تەعجیل. خانوەکانى 

ئەم گەڕەکە لە کەرپووچ و قوڕ دروست کرابوون. ئەم خانوانە خانوى 
بچووک بچووک بوون، هەروەکو خانووە کۆنەکانى هەردوو گەڕەکى 

خانەقا وعەرەب بوون. سەبارەت بەم خانوانە دەگێڕنەوە بەو شیوەیە بوونە، 
دەرگاى دەرەوەى خانوەکان دەرگایەکى تاک بووە وە لە دار دروست 

کراون چەند بزمارێکى گەورەى لەسەردا هەبووە. هەروەها ئەڵقەیەکی لە 
ئاسن درووستکراو بە دەرگاکە بەستراوە و لە شوێنی زەنگ لێدان بەکار 

هێنراوە، هەروەها کلیلى دەرگاکەش لەسەر شێوەى خەنجەر بووە و هەر 
لە دار دروست کراوە. پاشان حەوشێکى بچووک بەرامبەر دەرگاکە بووە 

وە پەیژەیەک بۆ چوونە سەرەوە بۆ سەربانى خانوەکە دروست دەکرا. 
لەژێر ئەم پەیژەیە خانمى ماڵەکە خواردنى دروست دەکرد. لە ڕۆژانى 

هاوین هەر لە نزیک دەرگاکە کوپێکى ئاو دادەنرا بۆ ساردکردنى ئاوی 
خواردنەوە. هەروەها بەرامبەر دەرگاى دەرەوە ژوورێک یاخود دوو ژوور 

هەبوو، سەربانەکەى بەکاریتە و حەسیر دروست دەکرا. دواى سەدەى 
بیستەم شێوەى دروست کردنى خانووەکان گۆڕا و خانوەکان بە کەرپوچ  

و قوڕ درووستدەکران و هەروها دەرگاى سەرەکیش لە ئاسن دروست 
دەکرا. ژوورەکانى خانووە کۆنەکان، پانیەکەى پێنچ مەتر و درێژیەکەشى 

شەش مەتر بوو، بڵندى دیوارەکەشی لە پینچ مەتر زیاتر نەبوو. دیوارى 
ژوورەکان بە گەچ سپى دەکرا رەفکە و دەالقەشى هەبووە. تا ئێستا چەند 

خانویەکى کۆن لەم گەڕەکە هەروەکو کۆن ماوەتەوە. لەکۆنەوە هیچ 
ناوبڕێک لە نێوان گەڕەکى تەعجیل ئیسالم و تەعجیل یەهود نەبووە. 
ئینجا گەڕەکى سەعدوناوە لەناوەراستى سەدەى بیستەمدا دروست کرا، 
ئەویش تەواوکەرى گەڕەکى تەعجیل بوو. دەکەوێتەالى باشورى بەستە 

کۆنەکەى هەولێر، بە وەرزی زستان ئاوێکى زۆر لەو بەستە دەهات زەرەر 
و زیانێکى زۆرى دەگەیاندە ئەو مااڵنەی کە لەکەنار بەستەکەبوون. بە 

گوێرەی ئامارەکانی نێوان  سااڵنى ١٩٤٧-١٩٥٧گەڕەکى تەعجیل لەالى 
باشوورى بازاڕى گەورە دەستپێدەکات تاوەکو گۆڕەپانى سەاڵحەدین و 

پاشان بۆالى رۆژهەاڵت دەسوڕایەوە، تا دەگەیشتە شەقامى کوردستان. 
لەوێشەوە تاوەکو بەستى کۆن درێژبوەتەوە.  بەاڵم ئێستا گەڕەکى 

تەعجیل تاوەکو گلکەند و شەقامى سی مەترى و شیراتۆن درێژدەبێتەوە. 
لە سەرەتاى هەشتاکان شارەوانى هەولێر هەڵسا بە دروست کردنی 

ئاوەڕویەکی فراوان لە شوێنی بەستە کۆنەکەى هەولێر. بەپێى ئامارى 
ساڵى ١٩٤٧ ژمارەى دانیشتوانى گەڕەکى تعجیل ئیسالم ٤٩٦٦ کەس 

بووە.

کورتەباسێکیمێژووییلەسەریەهوودیەکانیهەولێر
بوونی یەهودیەکان لەعێراق مێژوویەکی کۆنی هەیە بە تایبەتی 

لەشاری هەولێر لەگەڵ ئەمەشدا زۆربەی زۆری یەهودیەکان لە گەرەکی 
تەعجیل لە شاری هەولێر نیشتەجێبوونە، ئەوگەڕەکەش بۆیە ئەم ناوەى 

هەڵگرتووە چونکە زۆربەى زۆرى دانیشتوانی ئەم گەڕەکە یەهود بوونە. 
هەر لەگەڵ دامەزراندنى ئەم گەڕەکە ئەوان لە کوچە و کۆاڵنەکان 
نیشتەجێبوونە. گوێمان لە پیاوە بەتەمەنەکانی ئەم گەڕەکە بووە کە 

یەهودیەکان پێشتر زۆربەیان لەگەڕەکى تۆپخانەى قەاڵت دەژیان بەاڵم 
پاش دامەزراندنى گەرەکى تەعجیل یەهودیەکان هێواش هێواش لە بەشى 
رۆژئاواى ئەم گەرەکە نیشتەجێبوون. هەروەها مێژوونوسان  ئاماژە بەوە 

دەدەن کە  یەهودیەکان لەسەردەمى شاى ئاشورى نەبو خژنێر ڕوویان 
کردۆتە شارى هەولێر. چونکە نەبوخژنێر کاتێک کە شای بابل بووە 
دووجار هێرشی کردۆتە سەر یەهودیەکان لە فەلەستین یەکەمیان لە 

یەهودیەکانیهەولێر)ئەربیل
ساڵى ٦٠٤ـی پ.ز بووە بەاڵم جارى دووەم لە ساڵێ ٥٨٦ـی پ.ز 

بووە. ئەم پادشایە شەڕێکى زۆر توندى دژی یەهودیەکان ئەنجامداوە لە 
فەلەستین. هەروەها )بیت المقدس(ى سوتاندووە پەیکەرى داوودى تیک 

داوە ٦٠ هەزار دیلى یەهودى بۆ عیراق هێناوە. لە شارەکانى نەینەوا، 
بابل، کەرکوک و هەولێر نیشتەجێی کردوون. دەگێرنەوە و دەڵین 

یەکێک لەو دیالنەى کە بۆ هەولێر هاتووە حەزەرتى نەبى عوزێر بووە، 
ئەم پێغەمبەرە شکۆدارە لە هەولێر نیشتەجێبووە ئیستاش مەقامى پیرۆزی 
لە نزیک مزگەوتى شێخى چۆلییە. لە کتێبی )امارە ئەربیل ومٶرخها 

ابن مستوفی( کە دکتۆر سامى خەماس الێفار لەشارى لەندەن دکتۆراى 
لەسەر وەرگرتووە ئاماژە بەوەدەکان و دەڵی؛ هەر لە سەردەمى سولتان 
موزەفەرەدین گوگبوروەوە جالیەکى یەهودى لەهەولێر ژیاوە هەروەها 

دەڵێ غالى کورى بن زخریا الیهودى ئەربیلی، سەرۆکى تائیفەى یەهودى 
بووە کە لەو سەردەمەدا دامەزراوە. هەروەها  لە کتێبی ) الحوادث 

الجامعە( هاتووە باس لەوە دەکات کە )إبن الفوطى( یەهودى ئەربیللی 
پیاوێکى زۆر بەناوبانگ بووە لەو سەردەمەدا کە دەوڵەت پشتى پێی 

بەستاوە، هەروەها ساوى کوڕى ئیبراهیم بن ئیبراهیم ابو فرج ئەڕبیللی 
کە لە ساڵى ٧١٠ ژیاوە شارەزاییەکى باشى هەبووە لە گەوهەر و زێر 
و زیو وە پەیوەندیەکى باشى هەبووە لەگەڵ وەزیرەکان و سەرکردەکانى 

ئەو سەردەمە، هەروەها ئاڵوگۆری بازرگانى هەبووە لەگەڵ بەغداد. 
گەڕەکى تەعجیل سنوورى لەبەشى رۆژهەاڵتى مزگەوتى شیخ نورەدین 

بریفکانى دەست پێدەکات  تاوەکو دەگاتە قوتابخانەى موزەفەریەى کوڕان 
و بەردەوام دەبێت تاوەکو بانکى رافیدەین.  بەاڵم سنورى لە باکوور لە 

بازاڕى هەولێر واتە لە هەردوو مزگەوتى بازاڕى گەورە، مزگەوتى حاجى 
نوورى حاجى شهاب کە لە سییەکانى سەدەى پێشو جێى ئەم مزگەوتە 

چایخانەى یەهودیەکان بووە . تاکو بەستە کۆنەکەى هەولێر، لەوسەردەمە 
لە هەولێر یەهودیەکان سێ کەنیسە )بەیعە( یان هەبووە. یەکێکێان 
لەگەڕەکى تۆپخانەى قەاڵت بووە. دووەکەى تر لە گەرەکى تەعجیل 

بووە. یەکێ لەم کەنیسانە تاکو ئەم دوواییانە لەگەرەکى تەعجیل مابوو. 
نزیکەی ٧ ساڵ پێش ئێستا رووخا. ئەوەى تریش پاش کۆچکردنیان 

بۆ فەلەستین کرا بە تەکیەى خلیفە تەهاى ریفاعى .ئەم بینایە تاوەکو 
سەرەتاى حەفتاکان هەروەکو خۆى مابوویەوە کوڕەکەى خەلیفە تەها، 
خوالێخۆشبوو خەلیفە جەالل کەنیسەکەی روخاندوو ئەم بینایە تازەیەى 

ئێستاى دروست کرد. یەهودیەکان رۆژانى شەممە لەم دوو شوێنە 
کۆدەبوونەوە، رێوڕەسمى ئایینیەکانیان ئەنجام دەدا ، بە زانا ئایینیەکانیان 

دەوت مالم.

دابوونەریتییەهوودیەکان
یەهودیەکانى هەولێر نەریتیان ئەوەندە جیاواز نەبووە لە گەل هەولێریەکان 

جل و بەرگیشیان زۆرجیاوازى نەبووە لە گەڵ یەکتریدا. پیاوەکانیان 
وەکو هەوڵێریەکان چاکەت و زبوون و کەوێ و سەڵتەیان لەبەر دەکرد. 

جەمەدانی و مشکى سووریان لەسەر دەبەست بەاڵم زاناکانیان عەباى 
رەشو و قاوەییان لە سەرشان دادەنا، جل و بەرگى گەنجەکانیشیان وە 
کو گەنجەکانى هەولێربووە ،ئەویش کورتەک و شەرواڵى مرادخانى 
و پێالوەکانیشیان یەمانى سوور بووە کە لە موسڵ لە پێست دروست 

دەکرا. هەروەها  پیاڵوى ئاساییشان لەپێ دەکرد وە لە وەرزی هاوینیشدا 
نەعلى پێستیان لەپێ دەکرد، ئەویش هەر لە هەولێر دروست دەکرا. 

ئافرەتە یەهودیەکان وەکو ئافرەتە هەولێرییەکان کراس و کەوایان لە بەر 
دەکرد )کۆلمەگ زبوون ( هەندیکیشیان جلى هاوچەرخیان لەبەر دەکرد 
ئافرەتە خانەدانەکانیان ڕوویان بەپێچە دادەپۆشت هەندێکیشیان پێچەی 

رەنگاورەنگیان بەکار دەهێنا. بەاڵم خواردن و چێشتەکانیان ئەوەندە 
جیاوازى  نەبووە لە گەڵ خواردنی هەولێریەکان.خۆشترین خواردنیان  
دۆڵمە، تکمە، کفتە و کوبە...هتد  بووە. یەهودیەکان گۆشتفرۆشی 
تایبەتى خۆیان هەبووە رەشە وواڵغ و مەڕ و بزنى خۆیان هەر لە الیەن 
ئەوانە سەردەبڕدران. پیشەى یەهودیەکان زێرنگڕ و عەتار و بەقاڵ و 
خمچى بووە. مامەڵە و بازرگانى لەگەل خاوەن پیشەکانى یەهود زۆر 
ناخۆش سەخت و نەبووە، تەنها الى ئەوان مامەڵەى ریبا حەاڵل بووە، 
هەژار و لێقەوماوی یەهودیەکان لە بازاڕ و گەڕەکەکان دەرۆزەیان 

نەدەکرد، بەڵکو سەندوقێکى یارمەتی لە بەیعەکان یاخود کەنیسەکان  
دانرابوون بۆ یارمەتى دانى هەژارەکان و کەمدەرامەتەکانیان، 

حاخامەکانی یەهودیەکان هەموو رۆژانى شەممە ئەم سەندوقەیان 
دەشکاند بە دادپەروەرى دابەشى سەر هەژارەکانیان دەکرد. لە 

ساڵنامەى بەغدا ساڵى) ١٢٥٤ک/١٨٧٧ز(ژمارەى  دانیشتوانى هەولێر 
١٠١١٢  کەس بووە لەوانە ٩٥٦٧ کەسیان مسلمان ٣٣٠ مەسیحى 

٢١٥ کەسیشیان یەهودى بووە.بەاڵم  لە ئامارى ساڵى ١٩٢٠  ژمارەى 
دانیشتوانى هەولێر ١٠٦٠٠٠ کەس بەرزبۆتەوە.لەو ژمارەیەش ٩٦١٠٠  
کەسیان موسلمان بووە، ٤٨٠٠ کەسیش یەهودى بوونە. بە پێی 

ئامارى ساڵى ١٩٤٧  ژمارەى یەهودیەکانى هەولێر ٣١٠٩ کەس 
بوونە. مالم و پیاوە بەتەمەنەکانیان ریشێکی پان و بەرینیان 

هەبووە، هەروەها یەهودیەکان توانایەکى تایبەتى بازرگانیان هەبووە 
لە زۆربەى پیشەکانى بازار ئەوان لە هەولێریەکان ئازاتر و زیرکتر 

بوون.

جەژنیکەپرەشینە
   یەهودیەکان هەموو ساڵێک لە مانگى تشرینى یەکەم جەژنێکى 

ئاینییان هەبووە لەم رۆژەدا ئاهەنگیان دەگێڕا خەڵکى هەولێریان 
بۆ ئەم جەژنەیان بانگهێشت دەکرد. جەژنى ) کەپرە شینە( واتە 

)عیدالعریش( دەیان وت، لەم رۆژەدا خوای گەورە پێغەمبەر 
موسا سەالمی خوای لەسەربێت و بەنى ئیسرائیلیەکانى لە دەست 

فیرعەونەکان رزگارکردووە. ماوەى ئاهەنگ گێڕانیان دە رۆژ 
بووە باوڕیشان بەمە هەبوو کە لەم دەرۆژەدا جارێک یا زیاتر باران 

دەبارێت چونکە سەرەتاى وەرزى پایزە. حاجى قادر بەننا کە یەکێکە 

لەو کەسانەى یەهودیەکانى بینیوە دەڵێ؛ زۆر جار من خانووەکانیانم بۆ 
نۆژەن کردوونەتەوە، هەروەها دەڵێ کە ئەم جەژنە دەهات یەهودیەکان لە 

نزیک منارەى چۆلی کەپرێکی جوانیان لەلق و پەلکە دارى رووەکى 
بچووک وەکو رووەکى مورتک دروست دەکرد بۆنى خۆشیان لێدەدا 
بۆیە ئەم کەپرە بۆنیکى خۆشى لێ دەهات، هەروەها هەڵدەستان بە 

هەڵواسینى چەند جۆرە مێوە بە لقەکانیانەوە  دراوسێکانیان وهاورێکانیان 
هەروەها موسڵمانانى شار پێروزباییان لێ دەکردن و سەردانیان دەکردن. 

رۆژى پشوودانى یەهودیەکانیش ڕۆژى شەممە بوو. ڕۆژانى شەممە 
لە الیەن جەژنێکى زۆر پیرۆز بوو. لەم ڕۆژەشدا خێزانە یەهودیەکان 
ئاگریان هەڵنەدەگیرساند بۆیە داوایان لە منداڵە موسڵمانەکان دەکرد 

ڕۆژانى شەممە ئاگریان بۆ دابگیرسێنن، چراکانیان بۆ پێبکەن هەروەها 
سەر بڕینى ئاژەڵ وخوێن ڕژان لەڕۆژانی شەممە قەدەغە بوو. هیچ 
جۆرە نووسینێکیشیان نەدەنووسى، هەموو ساڵێک لە وەرزی بەهاردا 
یەهودیەکان لە ڕۆژانى شەممە دەچوونە چواردەوری منارەى چۆلى 

خواردنیان لە گەڵ خۆیان دەبرد بۆ گەشت و سەیران وە کاتێکی خۆشیان 
بەسەر دەبرد.                                                                                           

ئاهەنگییەهوودیەکان
گەنج و پیرى یەهودیەکان شێوەى تەراش کردنیان جیاواز بوو لەگەڵ 
موسڵمانەکان چونکە ئەوان زولفیان هەبوو. هەروەها خۆشەویسترین 

ناو لەالى یەهودیەکان ناوى موشێ، داوود، یوسف، بنیامین، یەهودا، 
یەعقوب، ئیبراهیم، شەمعون، هارون، فیحناێ، نەسیم و دانیال.هتد ( 
بووە  بەاڵم ناوى ئافرەتان بە زۆرى ناوەکانى  ) هاجر ، ئاسیا  . رفقە 
،راحیل ونجیەو ئاسیا ..هتد بووە. هەروەها گۆڕستانى تایبەتى خۆیان 
هەبووە لەخوار گۆڕستانى چراغ دوای کۆچ کردنیان ئەم گۆڕستانە 

تێکدرا کارگێرى ناوەندى هەڵسا بە دروستکردنى چەند خانووبەرەیەک لەم 
شوێنە بۆ فەرمانبەران. بەاڵم ئاهەنگى ژن هێنان و بووک گواستنەوەیان 

بە ئاهەنگی هەولێریەکان دەچوو. وە لەم ئاهەنگانەدا دراوسێ و 
هاورێیانی موسڵمانیان بانگهێشت دەکرد. هەروەها لە حەوشى ماڵەکانیان 

ئاهەنگى گۆرانیان ئەنجام دەدا لەو ئاهەنگانەش گۆرانى تورکمانى و 
کوردى عەرەبیان دەووت حاجى ئیبراهیم کورەچى کە ماڵیان ئێستاش لە 
گەڕەکى تەعجیلە دەڵێ من تەمەنم ١٥ ساڵ بوو دراوسێیکی یەهودیمان 
هەبوو کە بۆ کوڕەکەى ژنى هێنا  ئێمەى بانگهێشتکرد. بۆ ئاهەنگەکە 

چەند گۆرانیبێژێکى تورکمانایان هێنابوو بوو لەحەوشەی ماڵەکەیاندا 
گۆرانییان دەووت.  ئێستاش جوان بیرمە هەردوو گۆرانى بێژى هەولێرى 

مشکۆ و کۆرە گۆرانی تورکمانیان دەوت ژنە جولەکەکانیش جلى رەنگا 
و رەنگیان لە بەردابوو هەلهەلەیان لێدەدا و)کۆرە( ئەم گۆرانیەى دەوت:

لێ لــێ وەسۆ وەرە لێلێ
وەســى دایــێم وەى وەى

 حاویشمیزدە بیرتوت وار
 توت ئوستوندە بلوت وار

بڵوتالر گەلەر گێــدەر                                                                                                
کاکامە سەالم ئێـــدەر

 لێلێ وەســــو وەى وای 
ئافرەتە جولەکەکان بەدەنگێکى زۆر بە خۆش ئەم گۆرانیەیان دەوتەوە. 

دەڵێن یەهودیەکان زۆر شەیداى مۆسیقاو قوریات وتنى مەقاماتى عێراقى 
بوونە لەو کەسانەى کە گۆرانى بێژبوون نەسیم بازرگان و حسقیل خمچى 
دەنگیان خۆش بووە قۆریاتیان لە بەر بووە هەروەها شارەزایشیان هەبووە لە 

وتنى مە قاماتى عێراقى.

کۆچکردنییەهوودیەکانبۆفەڵەستین

بەرێز حاجى سەعید کوڕى حاجى عبداڵالی کورەچى دەگێڕێتەوە دەڵێت 
یەهودیەکان کە کۆچیان کرد بۆ فەلەستینى عەرەبى ساڵى  ١٩٤٨بوو 

لە یەکەم قۆناغی کۆچکردنەکەدا گەنجەکان کۆچیان کرد بەاڵم 
لە قۆناغى دووەمدا ئافرەت و پەکەوتەکان کۆچیان کرد.  حاجى 

سەعید  دەگێڕێتەووە دەڵێت یەهودیەکان چەند مانگێک دەبوو خۆیان 
ئامادە کردبوو بۆ ئەم کۆچکردنە هەروەها زۆربەیان خانووەکانی خۆیان 

بەپارەیەکى زۆر کەم دەفرۆشت و بە پارەکەش هەڵسان بەکڕینى زێڕ 
و لیرەى زێڕ هەتا بە ئاسانى لە گەڵ خۆیان بیبەن، لەو کاتەى کە  
ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ ئەوەی شاری هەولێر جێبهێلن. لە 

کاتی سەرکەوتنیان بۆ ناو شەمەندەفەر پیر و منداڵ ئافرە ت و گەنج 
هەموویان بەیەکەوە دەگریان یەکێ لەپیاوە پیرەکانیان رووى کردە ئەو 

هەولێریانەى کەبەڕێیاندەکردن ئەم قۆریاتەى ووت:
قاالسیز

اربیل اولماز قــــاالسیز
اودى بیز قویدوغ گیتتیغ
سیز ساغلیغتەن قاالسیز

(
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رۆژنامەی حەوادیس کە یەکەم رۆژنامەی تورکمانی بوو، بۆ 
یەکەم جار لە ٢٥ی شوبات-ی ساڵی ١٩١١ باڵوکرایەوە. ساڵرۆژی 
دامەزراندنی ئەو رۆژنامەیە کە بۆ ماوەی ٨ ساڵ بەردەوام بوو، کرا 

بە "رۆژی رۆژنامەگەری تورکمان" و هەموو ساڵێک لەو رۆژەدا 
یادی دەکرێتەوە.

وەکو هەفتەنامەی تەبا هەڵساین بە ئەنجامدانی گفتوگۆیەکی 
بچووک لەگەڵ رۆژنامەنووسە دیارەکانی تورکمان کە بۆ ماوەی 

چەندین ساڵ لەم بوارەدا خزمەتیان هەبووە. 

دڵشاد تەرزی کە ماوەیەکی زۆر خاوەن ئیمتیازی رۆژنامەی تورکمان 
ئێلی بووە وە لە ساڵی ١٩٩٧ەوە لەم بوارەدا وەکو رۆژنامەنووس و 

نووسەر کاردەکات، بە پیرۆزبایی کردن لەو کەسانەی کە لە بواری 
رۆژنامەوانی و میدیادا کار دەکەن، دەستی بە قسەکانی کرد.

دڵشاد تەرزی وتی، "یادی رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانمان لە 
١٠٨هەمین ساڵی چاپکردنی رۆژنامەی حەوادیس لە ٢٤ی شوباتی 

١٩١١، گێڕا. کاتێک بەراوردێک دەکەین لە نێوان ئێستا و ئەو 
کاتانە، بوونی جیاوازییەکی گەورە بەدی دەکەین. شایەنی باسە 

کە ئەمڕۆ لە هەولێر )ئەربیل(، کەرکوک، بەغداد و ناوچەکانی 
دیکەمان کۆمەڵێک چاپی باڵوکراوەمان هەیە. هەموو ئەوانە 

خزمەتی دۆز وکەلتوور و سیاسەتی تورکمان دەکەن".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە چاپەمەنییەکان بەپێی پێویست نین، 
دڵشاد تەرزی وتی، "کاتێک بەراوردێک دەکەین لەگەڵ نەتەوەکانی 

دیکەی عێراق، دەبینین کە لە چاو ئەوان هەندێک لە دواوەوەین. 
هەڵبەتە یەکێک لە هۆکارەکانی دواکەتنمان پاڵپشتی داراییە. 
کاتێک توانای داراییمان نەبێت هەر ئەوەندەمان پێدەکرێت. بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا خاوەنی کۆمەڵێک رۆژنامەین کە کاری زۆر باش 
و سەرکەوتوویان ئەنجام داوە. هیوادارم لە هەموو ناوچەکانماندا 

رۆژنامەی باش و سەرکەتوو چاپ بکەین".

هاوکات تەرزی 
جەختی لەسەر ئەوە 
کردەوە کە میدیا 

تەنها بریتی نییە لە 
رۆژنامە و وتیشی، 

"لەپاڵ رۆژنامەش 
پێویستمان بە تەلەفزیۆن 

کە بە خێراترین رێگا دەگاتە دەست و رادیۆ هەیە 
کۆمەڵگا. بە تایبەتی بوونی کەناڵێکی تەلەفزیۆنی تورکمانی لە 

هەولێر زۆر گرنگە".

دکتۆر محەمەد عومەر قەزانجی کە یەکێکە لە ئەدیب، مێژوونووس 
و نووسەرە گەورەکانی تورکمان لە دیمانەیەکدا لەگەڵ تەبا ئاماژەی 

بەوەدا کە رۆژی رۆژنامەگەری تورکمان بۆنەیەکی گرنگە و 
وتیشی، "چونکە تورکمان لەو بەروارەدا کارێکیان ئەنجام داوە نەک 

لە ئاستی خۆیان بەڵکو لەسەر ئاستی واڵت سەرکوتوو بووە. تورکمان 
لەو سەردەمەدا رۆژنامەی دەرکردووە کە یەکێکبووە لە باڵوترین و 

کاریگەرترین ئۆرگانی میدیایی. لەبەر ئەوە لە چوارچێوەی عێراقدا 
تورکمان لە سەرووی ئەوانەن کە رۆژنامە دەردەکەن".

لە روونکردنەوەیەکدا دکتۆر محەمەد عومەر قەزانجی ئاماژەی بەوەدا 
کە رۆژنامەگەری لە عێراق لەگەڵ رۆژنامەی زەورا دەستی پێکردووە 

و وتی، "تورکمانی کەرکوک رۆژنامەی حەوادیسیان لە شاری 
کەرکوک چاپ کردووە وە ئەو بەروارە بووەتە جەژنی رۆژنامەگەری 

تورکمان. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە رۆژنامەی زەورا 
لەالیەن حکوومەتەوە چاپ دەکرا".

قەزانجی وتیشی، "رۆژنامەی زەوڕا بە گشتی هەواڵ و فەرمانەکانی 
دەوڵەتی باڵو دەکردەوە. بەاڵم رۆژنامەی حەوادیس لەگەڵ ئەوەی 
رۆژنامەیەکی ناوخۆیی بوو، لە دەستی تورکمانان، واتە لەرێگەی 

کادیرانی تورکمانەوە دەردەکرا. ژمارەی ئەو کەسانەی کە لەم پرسەدا 
خزمەتیان کردووە یەک کەس و دوو کەس نییە بەڵکو بە سەدان 

کەس لەم بوارەدا خزمەتیان کردووە. بەشێکیان ئێستا لە نێوانماندا نین، 
بە رێزەوە یادیان دەکەینەوە. بەشێکیشیان هێشتا لە نێوانماندان. جگە 
لەمانەش ئێستا کادیری رۆژنامەوانی گەنجیش هەن لە نێوانمان و 

کاری جوان ئەنجام دەدەن".

دکتۆر محەمەد عومەر قەزانجی جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە 
پێویستە مێدیای بیندراو و تەلەفزیۆنیش لەبیر نەکرێت.

ئەوهەڵەیەیکەلەمێژوویرۆژنامەگەریتورکمانداهەیە

دکتۆر محەمەد عومەر قەزانجی لە بەردەوامی قسەکانیدا، رایگەیاند 
کە هەندێک هەڵە هەن لە مێژووی رۆژنامەگەری تورکمان.

قەزانجی لەبارەی پرسەکە وتی، "پێشتر ٢ مێژوو لەسەر رۆژنامە و 
گۆڤارەکانماندا هەبوون، یەکیان مێژووی هیجری ئەویتریان مێژووی 
ساڵنامەی رومی بوو. چونکە ئەو بەروارانە هی سەردەمی دەوڵەتی 
عوسمانی بوو، بەم هۆیەوە ئەو دوو ساڵنامەیە بەکاردەهێندران. گەر 

سەیرێکی ژمارەی یەکەمی رۆژنامەی حەوادیس بکەین، بەپێی 
ساڵنامەی رومی مێژووی ١١ی شوباتی ١٣٢٧ی لەسەر نووسراوە. 
کاتێک ئەو مێژووە بۆ مێژووی زاینی دەگۆڕین بۆمان دەردەکەوێت 

کە دەبێتە ٢٤ی شوباتی ١٩١٢. بەاڵم پێشووتر مامۆستا عەتا 
تەرزیباشی لە هەموو بەرهەمەکانیدا ئەو مێژووەی بە ٢٥ی شوباتی 

١٩١١ دیاری کردووە. هەتا بۆ دیاری کردنی جەژنی رۆژنامەگەری 
سەردانی عەتا تەرزیباشییان کردووە، ئەویش ساڵرۆژی دەرکردنی 

یەکەم رۆژنامەی تورکمان بە ناوی حەوادیسی دیاری کردووە کە 
لە دیدی ئەو ٢٥ شوباتی ١٩١١یە. ئەو دۆخە تا ئەمڕۆمان بەمجۆرە 

بەردەوامی بەخۆوە بینیووە".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە لەو ماوەیەدا  هەندێک لێکۆڵینەوەی 
لەسەر رۆژنامە و گۆڤارەکان کردووە، دکتۆر محەمەد عومەر 

قەزانجی وتی، "بە تایبەتی لەسەر گۆڤاری مەعاریف کارم کرد. 
هەروەها رۆژنامەی حەوادیسیشم بە پێویست زانی. دواتر دەستم 
بە لێکۆڵینەوە کرد لەبارەی مێژووی دەرچوونی ئەو رۆژنامەیە. 
بۆنموونە، یەکەم ژمارەی گۆڤاری مەعاریف لە ١١ی نیسانی 

١٣٢٩ی رومی چاپکراوە. کاتێک مێژووەکەم گۆڕی بۆ ساڵنامەی 
زایینی بۆم دەرکەوت کە ئەو گۆڤارە لە ١٣ی نیسانی ١٩١٣ 

چاپکراوە. عەتا تەرزیباشی لە کاتی گۆڕینی بەرواری گۆڤاری 
مەعاریف لە رومییەوە بۆ زاینی هەڵەیەکی بچووکی ئەنجام داوە. 
خۆم پرسیاری ئەوەم لەخۆم کرد،  'مامۆستا لە گۆڕینی بەرواری 

مەعاریف هەڵەی کردبێت، ئایا لە گۆڕینی بەرواری حەوادیس 
هەڵەی نەکردووە؟'". و بەمجۆرە بەردەوامی بە قسەکانی دا:

"بە بەهەند وەرگرتنی ئەو پرسیارە گەڕامەوە سەر ژمارەی یەککەمی 
رۆژنامەی حەوادیس و سەرلەنوێ بەروارەکەم لێکدایەوە. کاتێک 

بەروارەکەم لە رومییەوە کردە و زاینی دەرکەوت کە بەروارەکە ٢٤ی 
شوباتی ١٩١٢یە. بەم شێوەیەش لێکۆڵینەوەکەی من جیاوازی ساڵێک 

و رۆژێکی هەبوو لەگەڵ مامۆستا عەتا تەرزیباشی. لەبارەی 
ئەو پرسەوە نووسینێکی راستکردنەوەم نووسی و لەئۆرگانەکانی 
راگەیاندنەکانمان باڵوم کردەوە. بێگومان دوای باڵوکردنەوەیان 

کاردانەوەشی لێکەوتەوە. زۆربەی کاردانەوەکان بریتیبوون لەوەی کە 
دەیانوت 'عەتا تەرزیباشی کەسێکە کە جێگەی شانازییە بۆ ئێمە 
چۆن دەبێت بڵێی هەڵەی کردووە'. منیش وەکو وەاڵمێک پێیانم 

راگەیاند، ئەگەر ئەمڕۆ عەتا تەرزیباشی لە ژیان بووایە منی دەکردە 
تاجی سەری خۆی. چونکە مامۆستا عەتا تەرزیباشی کەسێکی 

بە کەلتوور بوو و مەیلی فێربوونی زانستی هەبوو. ئەو دەیزانی 
کە پرسە زانستییەکان نابێت هەڵەی لەم جۆرەی تێدابێت. ئەگەر 

منیش ئەو هەڵەیەم ئاشکرا نەکردبا بەیانی یەکێکیتر دەهات و ئەو 
هەڵەیەی دەخستەڕوو و رەخنەی لە ئێمە دەگرت. کارێکی زۆر سەختە 

کە بتوانی پرسی لەم جۆرە بگەینیتە خەڵک و ئەوانیش قبووڵی 
بکەن. چونکە خەڵکەکەمان وەکو پەرستن سەیری هەندێک لە 

کەسایەتییەکان دەکەن".

فەاڵح یەزارئۆغڵو کە 
یەکێکە لە نووسەر 
و رۆژنامەنووسە 

دیارەکان پیرۆزبایی 
خۆی ئاراستەی 
رۆژنامەنووسان 

کرد و وتی، 
"بەبۆنەی ١٩٨هەمین 

ساڵیادی دەرچوونی 
رۆژنامەی حەوادیس کە 
یەکەم رۆژنامەی تورکییە، 

لە گشت رۆژنامەنووسان و پیرۆزبایی 
گەلەکەمان دەکەم". 

بە ئاماژەدان بەوەی کە رۆژنامەی حەوادیس بە دەستی 
تورکمانان ئامادە و چاپکراوە، وتیشی، "بەهۆی ئەوەی کە 
لەگەڵ سیاسەتی ئەوان ناگونجێت، ئینگلیزەکان لە ساڵی 

١٩١٨ کۆتاییان بە بەرهەم و چاپەکانی رۆژنامەی حەوادیس 
هێنا. لە سەردەمی ئۆپۆزسیۆندا کەسانی بە کەلتوور و خاوەن 
بیرکردنەوەی فراوان لە هەولێر )ئەربیل(، بەرواری دەرچوونی 
ژمارەی یەکەمی رۆژنامەی حەوادیسیان کردووە بە جەژنی 

رۆژنامەگەری تورکمان".

یەزارئۆغڵو، سکرتێری چاپەمەنی رۆژنامەی تورکمان ئێلی 
ئاماژەی بەوەدا، "دوای ساڵی ٢٠٠٣ رۆژنامە و گۆڤارەکانمان 
لە ناوچەکانی تورکمان ئێلی چاپدەکران. وە لەالیەن دامەزراوە، 

کۆمەڵە و رێکخراوەکانەوە پاڵپشتی دەکران. لە ئێستادا ٥ 
رۆژنامەمان هەیە کە لە مەیدانی رۆژنامەگەری تورکمانیدان". 

لەبارەی ئەو رۆژنامانەوە وتیشی، "یەکەمیان رۆژنامەی تورکمان 
ئێلی کە یەکەم رۆژنامەمانە. ئەم رۆژنامەیە لە ساڵی ١٩٩٤ەوە 

بەردەوامە لە باڵوبوونەوە تاوەکو ئێستا. دووەمیان رۆژنامەی 
ئاکسو-ە کە لە ساڵی ٢٠٠٣وە لە دوزخورماتوو چاپ دەکرێت. 
رۆژنامەی دیالە سێهەم رۆژنامەمانە و لە ناوچەی دیالە چاپ 

دەکرێت و باڵو دەکرێتەوە. چوارەمیان هەفتەنامەی تەبا، لە 
ساڵی ٢٠١٧ەوە لە هەولێر )ئەربیل( بەردەوامی بە کارەکانیان 
و باڵوکراوەکانیان دەدەن. دواهەمینیانیش رۆژنامەی سەباح 

کەرکوکە کە لەالیەن تۆڕی میدیای عێراقەوە چاپ دەکرێت".

یەزارئۆغڵو ناوی گۆڤارە باڵوکراوەکان بۆ تەبا ئاشکرا دەکات و 
زانیاری لە بارەیانەوە باڵو دەکاتەوە: 

"یەکەمیان گۆڤاری قاردەشلخ )برایەتی(. ئەو گۆڤارە لە ساڵی 
١٩٦١ەوە چاپ دەکرێت. دووەمیان گۆڤاری تورکمان ئێلی، ئەو 

گۆڤارە لە لە ساڵی ٢٠٠٨ەوە چاپ دەکرێت و ١٣٣ ژمارەی 
لێ چاپ کراوە. لەالیەکی دیکەوە گۆڤاری موحاریب لەالیەن 

رێکخراوی موحاریبەوە دەردەکرێت. ئەو گۆڤارەش لە ساڵی 
٢٠٠٥ەوە چاپ دەکرێت. لە ساڵی ٢٠٠٤ـەوەش گۆڤاری فەنەر-

مان هەیە کە لەالیەن 

یەکێتی مامۆستایانەوە دەردەکرێت. هەروەها گۆڤاری قورتوڵوش 
لەالیەن یەکێتی شەهیدانەوە چاپ دەکرێت. هەروەها گۆڤاری 
تەبا چۆجوک )منداڵ( لەالیەن ئاژانسی میدیای تورکمانەوە 

دەردەکرێت. لە ئیستانبوڵ گۆڤاری قاردەشلخ هەیە کە هەر 
لەوێ باڵو دەکرێتەوە و چاپی دووەمیشی لە کەرکوک باڵو 
دەکرێتەوە، ئەویش لەالیەن وەقفی کەرکوک چاپ دەکرێت".

٣کهسایهتیناوداریمیدیایتورکمانچییانوتلهبارهیرۆژیرۆژنامهگهریتورکمان؟
 زیاعوزێری 
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سوڵتانموزەفەرەدینزەینەدینعەلیکچک
 ئیماڕەتىاربل-گەڕەکىسەراى

هەڵدانەوەىالپەڕەکانىمێژوویەکىپڕشانازى
١١٥٤-١٢٣٣(میالدى 

ماڵى خودا
لە عەرەبستانى سعودى، تاوەکو ئیمرۆش پالک و تابلۆى ئەو 

پڕۆژەیە هەر ماوە لەسەر چیاى عەرەفات.
ئەو پڕۆژەیە شانازیەکى گەورەى  ترى ئیمارەتى اربل و 

هەولێریەکانە کە ڕۆژێک لە 
ڕۆژان سوڵتانێکى هێندە گەورە 
و دڵبڵند و میهرەبان و ئازا و 
خێرەومەندیان هەبووە کە هیچ 

سنوورێکى نەبووە بۆ پڕۆژە 
و کارە مرۆییەکانى سوڵتان 

موزەفەرەدین.
لێکۆڵینەوەکان زۆر کەمن 
لەسەر کەسایەتى و کار و 
ووردەکاریەکانى ئەو پیاوە 

گەورەیە. ئەگەر خودا فوورسەت 
بدات و بتوانم ، تاوەکوو پێم 
دەکرێت لێکۆڵینەوە لەسەر 

ئیمارەتى اربل و کەسایەتى ئەو 
سوڵتانە مەزنە درێژە پێبدەم .

دەمەوێت شتێکى زۆر تایبەتى 
خۆشم وەکوو نووسەرێک بدرکێنم 

من سااڵنێکە دەنووسم و خەریکى کارى فەرهەنگیم  هەمیشە 
لەسەر هەر مەسەلەیەک و کەسایەتیەک و بابەتێک کە 
گرینگ بووبێت بۆ میللەت و کێشەى نەتەوەیى و خەڵک 

هاتوومەتە کایەوە و لێکۆڵینەوە و بۆچوونم هەبووە و بەشداربوومە 
لە درووستکردنى فەزاى عمومى و بە وتار و هەڵوەستە ئەوەى 

درووست بووە بەیانم کردوە .
بەاڵم کاتێک لەسەر کەسایەتى موزەفەرەدین على کچک 

دەنووسم هەست بە  ناڕەحەتیەکى گەورە دەکەم ئەو پیاوە کە 
هێندە پاک و خیرەومەند و دڵبڵند و ئازا و کەحیم بووە، بەاڵم 
مێژوو بەهیچ شێوەیەک باسی نەکردووە  گۆڕغەریب ماوەتەوە 
و نەوەى نوێ هەرنەیناسیووە. کاتێک لەسەر ژیان و کەسایەتى 
و سااڵنى حوکمى ئیماڕەتەکەى و شێوازى سەرۆکایەتی سوڵتان 

دەنووسم بەرامبەر شێوازێکى سۆفیگەرانە و دەروێشەکان خۆم 
دەبینمەوە .

سوڵتان موزەفەر، کەسێکى زۆر سادە و خاکى بووە لەگەڵ 

ئەوەش سوارێکى ئازا و باش بووە  بەاڵم هەرگیز بە سوارى 
ئەسپ لەقەاڵوە نەهاتووتە خوار، دوور بووە لە هەموو نمایش و 

خۆدەرخستنى شاهانە و جلوبەرگى زۆر سادە و ساکارى پۆشیوە، 
هەموو ڕۆژێک هاتووتە  خوارەوە و سەردانى خەڵک و فەقیرانى 

شار و پەککەوتەکانى کردوە .
بۆ یەکەمین جارە کاتێک لەسەر کەسایەتیەک دەنووسم 

شەرم دامگرێت، هەست دەکەم کە دەربارەى کەسێکى پاک و 
غەدرلێکراو و جۆمەرد و میهرەبان دەنووسم .

مێژووى قەاڵ و سوڵتانى گەورەى اربل- شانازییەکى گەورەیە بۆ 
گەلى کوردستان و میللەت و فەرهەنگى مەملەکەتى ئێمە دەبێت 

نەوەکان، ناو و کار و مێژووى سوڵتان موزەفەر هەرگیز لە یاد 
نەکەن .

کتێبە مێژوویەکانى ئەو زەمانە – بە میرى واڵتانیان ووتووە 
– ێاحب- سوڵتانى اربل ، پێشنیار و بەرنامەى یادکردنەوەى 

مەولودى پێغەمبەرى ئیسالمى کردووە، وە بەگوێرەى 
لێکۆلێنەوە مێژوویەکانی 

ئەوکاتە گۆرانى و 
مۆسیقا نەبووە لەو 

ناوچەیە هەتا ئەو ئاستەى 
کە بەشەرم و عەیبەوە 

باسی موسیقا و گۆرانى 
کراوە، بەاڵم سوڵتان 
موزەفەر گۆرانى و 

مۆسیقاى هێناوەتە هەولێر 
و ئەو ناوچەیە لە 

 بۆنەى یادکردنەوەى    
 –مەولودنامە-ى 

 پێغەمبەر،  
 چەندین گۆرانیبێژ  

 و هونەرمەند  
 لە نوسەیبین و  

سەمەرقەند و شام   
 هاتوونەتە هەولێر بۆ 

بەشداریکردن لە  بۆنەیە کە ماوەى 
 سێ مانگى خایاندووە تاوەکو گەیشتوونەتە ئەوشارە وە  

 بڕی سێ هەزار دینارى بۆ تەرخان کردووە .
سوڵتان موزەفەرەدین گۆگبۆرو یەکەمین کەسە، 

مۆسیقا و گۆرانى هیناوەتە قەاڵى هەولێر و دەشتى 
شارەزوور .

 هەروەها کار و پڕۆژە و خێر و خێراتیەکانى بریتى بووە  
 لە درووستکردنى مزگەوت لە هەموو شوێنێکى جیهان  

 ئەگەر پێویستیان پێ هەبێت و بتوانێت کارى بۆ 
بکات،  

 هەروەها لە زۆربەی واڵتان مزگەوتى درووستکردوە، بۆ  
 نموونە لە شام مزگەوتى الحنابل- وە لە میسر و 

موسڵ  
 بەناوى الموزەفەرییە- وە بە هاوکارى راستەوخۆى 

 سوڵتان و سەرپرشتیکردنى کەسانى شارەزا ، درێژەی  
 بەو کارە خێرخوازیانەى داوە .

 سوڵتان موزەفەر، چەندین جار سەفەرى  حەجى   
 کردووە، دیارە لەو سەفەرێکیدا هەستى کردووە کە 
 گرفتى نەبوونى ئاوى خواردنەوە هەبووە لە حیجاز 

 و لەسەر چیاى عەرەفات لەبەر ئەوە لە ساڵى ٦٠٥ـی  
 هیجرى هەڵساوە بە ئەنجامدانى پڕۆژەیەکى گەورە و 
 ڕاکێشانى ئاوى خواردنەوە بۆ سەر چیاى عەرەفات)  
 لەو بەڵگەنامانەى بەردەستمان، دەبینین کە ئاماژە بە  
 ناوى سوڵتانى اربل- ێاحب اربل کراوە کە لە سعودیاوە 

 بە دەستمان کەوتووە (
هەروەها  دکتۆر ناێر الحارسی  کە نووسەرێکى سعودى 
یە، باس لە ئەنجامدانى ئەو پڕۆژە گەورەیە دەکات کە 
سوڵتانى اربل، پارە و کەسایەتى پسپۆڕى لە هەولێرەوە 

بۆ ناردوون  :
 لە سەر چیاى عەرەفات لە مەککە قوتابخانە و 

مزگەوت و عەمبارگەى گەورەی درووستکردووە، بۆ 
گەیاندنى ئاوى خواردنەوە بۆ موسافیران و حەجکەرانى 

 موزەفەرەدین زەین الدین على کچک ، ناسراو بە سوڵتان 
موزەفەرەدین گۆگبۆرو ، ماوەى ٤٥ ساڵ سەردار و حاکمى 

قەالى هەولێر و دەشتى شارەزوور بووە ، سوڵتانێکى جۆمەرد و 
ئازا و نیشتیمان پەروەر و پاک بووە .

کاتێک لە شام دەبێت، ساڵى ١١٨٧ میالدى، ئەوکاتە  زین 
الدین یوسف-ی براى خاوەن ومیرى هەولێر دەبێت، بەیەکێک 
لە کەسە نزیکەکانى خۆى دەڵێت: ئەگەر حوکمى هەولێر ، 

مەملەکەتى باب و باپیرانم بەنسیب بێت ، هەموو ماڵ و موڵک 
و ئەوەى هەمە و دەیکەمە سێ بەش : بەشێکیان قەاڵى هەولێرى 
پێ ئاوەدان دەکەم ، بەشێکی دەدەمە فەقیر و موحتاجان ، بەشی 
سێهەمیش  دەکەمە خێر و خێراتى دایم و لە هەر شوێنێکى ئەو 

دونیایە کارى خێر و خیراتى پێدەکەم .
پاش مردنى براکەى ،لە ساڵى ١١٩٠ میالدى،  سوڵتان موزەفەر 

فوورسەتێکى زێڕینى بو هەڵدەکەوێت و دەبێتە جێگرەوەى 
خانەوادەکەى دەبێتە سوڵتانى قەاڵى هەولێر .

دیارە هەروەکو باسی کردووە ئاواى کرد، بەرنامەکانى بەو شێوەیە 
بەڕێوەچوون، کە پێشتر بەڵێنى بە خودا و خەڵکى دابوو، سوڵتان 
موزەفەرەدین سروشت و بارودۆخ و هەموو شتێکى کۆمەڵگاى 

قەاڵى هەولێرى گۆڕى..
هەر لەیەکەمین ساڵى دەستبەکاربوونى وەکوو ێاحبی اربل- لە 

)

 نووسینونەقشىسەربەردێكلەسەرچیاىعەرەفاتىعەرەبستانى
سعوودى

 کەلەئەرشیڤىئیدارەوکاروبارىحەجوزیارەتىمەملەکەتى
 عەرەبستانىسعودیداپارێزراوە،وەئەوبەردەتاوەکوئێستاکەبە

 دەرگاىبازانیەویهکەیەکێکهلەودەرگایانەىکەدەچێتەسەرچیای
عەرەفات

بەناوىخواىگەورەومیهرەبان
بۆئیمامىگەورەمانئیمامنەسڕەدین

 بەئەمروفەرمانودەستوورىمەلیکىعادیلوپشتوپەناىئاینو
 دینمانمەلیکىعادیلسوڵتانموزەفەرەدینىکوڕىزەینەدین)صاحب

 اربل(خاوەنىئەربل-خوالێىڕازیبێت،کەهەستاوەبەدرووستکردن
 وئاوەدانکردنىقوتابخانەیەکىبااڵوعەمبارێکىئاووپڕۆژەى

 گەیاندنىئاوبۆسەرچیاىعەرەفاتوەئەوپڕۆژانەیبەشێوەکى
 خۆڕاییئەنجامداوە،لەبەرامبەرحەرەمىپیرۆزونزیکدەرگاى)
 بازان(ولەسەرڕێگاىهاتووچۆىحاجیانىماڵىخواىگەورەووە
 ئەمەشبۆوەرگرتنىڕەزامەندیوپاداشتىخواىگەورەیەلەڕۆژى

 حیسابدا
 ساڵى٦٠٥هیجریولەسەردەستىنەجمەددینوماموستائیبن

ئیسماعیلهبەننائەلموزەفەرى

                   سەرچاوە:خسرۆپیرباڵ  
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٤-جۆسێفستالین

یەکێکی تر لە سەرکردە مۆمیاکراوەکانی  یەکێتی سۆڤیەت جۆسێف 
ستالین-ە. دوای ئەوەی لە ٩ـی  ئازار-ی ساڵی ١٩٥٣ کۆچی دوای 

دەکات، چوار رۆژ دوای مردنکەی ٣٥ هەزار کەس لە گۆرەپانی 
سوور کۆدەبنەوە و وەکو رێزێک لە بەرامبەر الشە مۆمیاکراوەکەی 
ستالین دەوەستن رێز و نەوازشیان دەنوێنن. دواتر الشەکەی دەبەن بۆ 

مەزارگەی لینین و لە تەک ئەو دای دەنین. بەاڵم لە ئۆپەراسیۆنێکدا 
لە شەوی  ٣١ ـی  تیشرینی یەکەمی ساڵی ١٩٦١ـدا الشەی 

ستالینیان لەو شوێنە هەڵگرت و بردیانە باخچەیەک لە پشت کۆشکی 
کریملین کە هی حکوومەتی رووسیایە و لەوێ ناشتیان. چونکە 
دەسەاڵتی ئەو سەردەمە نەیدەویست ببێتە رێبازێکی ئاینی یاخود 

تەریقەتێک و بپەرسترێ.

٥-کیمجۆنگئیل

کیم جۆنگ ئیل، سەرکردەی کۆریای باکوور کە  بە هۆی 
جەڵتەی دڵەوە گیانی لەدەستداوە و دوای مردنیشی الشەکەی مۆمیا 

کراوە. هەروەها تاوەکو پرسەکەی تەواو بووە  تەرمەکەیان لەسەر 
چوارچیوەیەکی شوشە داناوە. کیم جۆنگ ئیل-یش وەکو باوکی 
کاری مۆمیاکردنەکەی جەستەی درێژەی کێشاوە. باوکی کیم 
جۆنگ ئیل دوای ئەوەی لە ساڵی ١٩٩٤ کۆچی دوایی دەکات 

الشەکەی دەنێرێتە مۆسکۆی پایتەختی رووسیا، دوای ساڵێک لە 
کاردکردن لەسەر الشەکەی مۆمیاکردنەکە تەواو بووە. هەروەرها  
بانگەشەی ئەوە دەکەرێت کە کاری مۆمیاکردنی سەرکردەکەی 

کۆریای باکوور نزیکەی یەک ملیۆن دۆالری تێچووە.

٦-ماۆزیدۆنگ

دوای ئەوەی لە ساڵی ١٩٧٧ ماۆ زێدینگ کۆچی دوایی دەکات، 
کۆماری چین هەشت مانگ دوای کۆچی ئەو سەرکردەیە 

مەزارگەکەی تەواو دەکات. بە هۆی ئەوەی لەو سەردەمەی کە ماو 
تیایدا کۆچی دوای کرد، گرژی و ئاڵۆزی لە نێوان  کۆماری  چین 

و یەکێتی سۆڤەیەت-دا هەبوو کۆماری چین، هیچ یارمەتیەکییان 
بۆ مۆمیاکردنی سەرکردەکەیان لە مۆسکۆ نەویستوە، هەوڵیاندا فێربن 

چۆن لە ڤێتنام الشەی هۆ چی مین-یان  لە ناو تابووتە جامەکە 
پاراستووە  ئەوانیش وا الشەی ماۆ زێدینگ بپارێزن. بەاڵم ڤێتنام 

نەیانزانیبوو کە ئەو تابووتە شوشەیە لە الیەن رووسیاوە بەرهەمهێنراوە 
وهەوەها بەم تەکنیکەشی نەزانیبوو. چین-یش بەدەستکەوتنی 

وێنەیەکی تابووتەکەی لینین لە مەزارگەیکدا هەڵسا بە دروستکردنی 
تابووتێکی لەو جۆرە بۆ ماۆ زیدینگ. 

٧-کیمئیلسۆنگ

باوکی کیم جۆنگ ئیڵ-ە، کیم ئیل سۆنگ لە ژیاندا بووە کاتێک لە ساڵی 
١٩٧٦ مەزارگەیەکی بۆ درووستکردووە لە کامسوسان. کیم ئیل سۆنگ، 

دامەزرێنەری کۆریای باکوور و یەکەم سەرۆکی ئەو واڵتەیە، دوای ئەوەی 
لە ساڵی ١٩٩٤ کۆچی دوایی دەکات، کورەکەی بۆ مەزارگەکەی ١٠٠ 
ملیۆن دۆالری خەرجکردووە. کورەکەی تەنیا بۆ مۆمیاکردنی الشەکەی 

باوکی  لە مۆسکۆ یەک ملیۆن دۆالری خەرجکردەوە.

مۆمیا بریتییە لە ئەنجامدانی چەند کردارێکی جۆراوجۆر بۆ 
ئەوەی جەستەی مردوو لە رزیبوون بپارێزێت یان رێگری بکرێت لە 

خراپ بوونی جەستەکە و بە شێوەیەکی پارێزراو بهێڵدرێتەوە.
وەکو وتمان کرداری مۆمیاکردن، بۆ ئەوە ئەنجام دەدرێت تاوەکو 
جەستەیەک لە رزیبوون بپارێزرێت، دوای دەرهێنانی ئەندامەکانی 
ناوەوەی الشەکە، ئینجا ئەو ماددانەی لە کرداری مۆمیا کردن 
بەکاردێن لەسەر الشەکە بەکاری دەهێندرێت. بەو جەستەیە دەڵێن 
مۆمیا کە ئەو کردارانە ببینێت بۆ ئەوەی نەڕزێتئەو جەستەیەی 
ئەم کردارانەی لەسەر جێبەجێ دەکرێت دوور دەبێت لە رزیبوون و 

پێی دەوترێت.
هەندێک مۆمیاکردن  بۆ مەبەستێک لە الیەن مرۆڤەکانەوە  
ئەم ئەنجامدراوە. هەندێکیش بە هۆی حاڵەتی سروشتییەوە بە 

شێوەیەکی چاوەروانکراو ئەو کردارە روویداوە. 
لە ژمارەی ئەمجارەماندا ئەو سەرکردانەتان پێ دەناسێنین کە لە 

دوای مردنیان الشەکانیا ن مۆمیا کراوە.

١-ڤالیدمیرلینین

ڤالدیمیر لینین، دامەزرێنەری یەکێتی سۆڤیەت. یەکێکە لە 
سەرکردە مۆمیاکراوەکان. لینین بەر لە مردنی وەسێتی ئەوەی 

کردبوو کە لە شاری سان پیتەرسبێرگ لە الی دایکی بنێژرێت. 
بەاڵم لەو سەردەمەدا حکوومەتی سۆڤیەت ئەو داوای لینینی پشت 

گوێ خست و دوای مردنی هەڵسا بە مۆمیاکردنی الشەکەی 
و دواتر لە گۆراپانی سوور الشەکەیان لە نێو مەزارگەیێک دانا. 
هەموو سالیک لە ٢١ـی کانوونی دووەم دەمەقاڵەی ئەوە دروست 
دەبیت کە الشەکەی لە مەزارگەکە دەربهێنرێت و بنێژرێت. بەاڵم 

دوای تێپەر بوونی ٢٠ ساڵ بەسەر رووخانی یەكێتی سۆڤیەت 
تاوەکو ئێستاش ئەو کارە ئەنجام نەدراوە الشە مۆمیاکراوەکە هەر 

لە شوێنی خۆیەتی.

٢-هۆچیمین

هۆ چی مین، بۆ سەربەخۆیی واڵتەکەی جەنگی دژی 
فەڕەنسیەکان بەرپاکرد و رۆڵێکی زۆر گرنگی بینی لەو جەنگەدا. 

ناوبراو لە تشرینی یەکەمی ساڵی ١٩٦٩ـدا کۆچی دوایی کرد. 
لە ئێستادا لە شاری هانۆی الشە مۆمیاکراوەکەی هۆ چی مین 
لە مەزارگەیەکدا لە ناو تابووتێک داندراوە، سااڵنە دوو جار ئەو 

شوێنە بەسەر سەردانیکەرانیدا دادەخریت و الشەکەی هۆ چی 
مین دەنێردرێتە مۆسکۆی پایتەختی رووسیا بۆ ئەوەی کاری 

مۆمیاکردنەکەی بۆ نوێ بکرێتەوە.

٣-فێردیناندماڕکۆس

فێردیناند ماڕکۆس، لە نیوان سااڵنی ١٩٦٥- ١٩٨٦ رژێمی 
تاکڕەوی پەیڕەو کردووە، بە هۆی ئەو هەموو چەوساندنەوە و 

گەندەلییەی کە ئەنجامی دەدا کاردانەوەیەکی خراپی بە دوای 
خۆیدا هێناوە لە الیەن خەڵکەکەیەوە. هەروەها مارکۆس-یش 

شوێنی گرتووە لە ناو سەرکردە مۆمیاکراوەکان و یەکێکە لەوان. 
فێردیناند مارکۆس لە ساڵی ١٩٨٩ لە ئاوارەیدا لە  دورگەی 
هەوایی  کۆچی دوایی کردووە. ژنەکەی ئیمیڵیدە مارکۆس 

جەستەی  هاوسەرە دیکتاتۆرەکەی مۆمیاکردوە و دواتر لە ساڵی 
١٩٩٣ هێناویەتەوە بۆ فلیپین. بەاڵم حکوومەتی فلیپین رێگەی 

نەدا لە گۆرستانی قارەمانەکان بە خاک بسپێردرێت. لەبەر 
ئەمەش ژنەکەی ئمیڵیدە مارکۆس  لە ژێر زەمینی ڤێالکەیان کە 

لە ئیلیکۆس نۆرتە دایدەنێت.هەروەها ئاماژە بەوە دەدرێت کە لە 
ژێرزەمینەکەدا سیستەمێکی هەواگۆڕکێی بەهێز هەیە جەستەکە 

دەپارێزێت .

ئامانجدار تێیان پەرێنین و لە ئەنجامدا ببیتە 
هۆى گۆرانکارى ڕیشەیی لە بنچینەى 

مۆرڤەکە، کەواتە هیچمان نەکرد. چونکە 
هەمان کەس کاتێک ماوەى بەندکردنەکەى 
تەواو دەبێت بە هەمان بیرکردنەوەوە، بەهەمان 
هەڵەکان دێتەوە ناو کۆمەڵگا. بەاڵم ئەگەر 
هەریەک لە ئێمە ئەرک و بەرپرسیاریەتی 
خۆى هەڵبگرێت بەرامبەر ئەو کەسانە، ئەوا 

شتەکان بە تەواوى جیاوازتر دەبن.

لێرەدا دەبێت بزانی بۆ پرۆسەى چاکسازى هەر 
تاوان بارێک و تۆمەتبارێک جگە لە الیەنە 

حکوومیەکان کە خۆى لە چاکسازیەکان 
دەبینێتەوە، 
کەسان و 

الیەنى تریش 
هەن کە 
پێویستە 

بەشداریەکى 
کارا ببینن. 

بۆ نموونە 
خودى خێزانى 
تۆمەتبارەکە 
وە هەروەها 
کۆمەلگا 
بە گشتى 

هەرکاتێک 
ئەم الیەنانە 

پێکەوە کۆک 
بوون لەسەر پرۆسەى چاکسازى کەسێک 

کە تاوانێکى ئەنجامداوە، ئەوا پرۆسەکە زۆر 
جوانتر و خێراتر دەگاتە ئەنجام. کەواتە دەبێت 

تاکەکانى ناو کۆمەلگا، هیچ کەسێکیان 
خۆیان لەو بەرپرسیارەتییە نەدزنەوە. وە لە 

ئێستاوە گشت الیەکمان هاوکارى جددى بین 
هەم بۆ  الیەنى حکوومى وە هەم خێزانى 

تۆمەتبارەکە.

هەروەها لەگەڵ ئەوەشدا جەوێکى وا 
برەخسێنین ئەو کاتەی کە گەرایەوە بە 

کەسێکى جیاواز بگەرێتەوە ناو ژیان و لە 
بیرمان نەچێت کۆمەلگاى ئێمە لەم بابەتە 
هەندێک بە هەڵە هەڵسوکەوت دەکات. 

تەنانەت زۆر جار نەک خودى تاوانبار بەڵکو 
خیزانەکەشی دەبێتە قوربانى رێگاى پێنادریت 

ژیانێکى ئاسایی بەرێبکات.

دوا شت کە زۆر گرنگە، هەروەک لە 
ووتارى پیشوتر ئاماژەم پێکرد، دەبێت بزانین 

هۆکارى ئەنجامدانى تاوانەکە چییە؟ بۆ 
ئەوەى ئامراز و کەسی گونجاو هەلبژێرین بۆ 
ئەوەى لە پرۆسەى چاکسازیەکە بەشداربن و 

کاریگەرى ڕاستەوخۆ بکەنە سەر گۆرانکارى 
لەم کەسە. وە نابێت ئەوە لەبیر بکەین کە 
تاوانباریش مرۆڤە وە دەبیت بزانین زۆرجار 

ئێمە تاوانی وامان کردوە کە لەوانەیە 
ئەگەر لێمان ئاشکاربوایە ئێمەش ئێستا لەناو 
چاکسازیەکان بوینایە. ئەم قسەیەم بۆ گشت 
تاکێکى ناو کۆمەڵگایە، با دەست پێبکەین 

کاتێک لەناو خێزان یان کۆمەڵگاکەمان 
کەسێک بەهۆى تاوانێک دەچێتە بەندیخانە 

نابێت دەرفەتى ئەوە بدەین خێزانەکەشی 
ببێتە قوربانی بەڵکو ئەرکی هەموومانە لە 
الیەنى ماددى و مەعنەوەى هاوکارى باش 

بین، چونکە زۆر جار تاکو کەسەکە ماوەى 
بەندبوونی  تەواو کردوە دەبینین خێزانەکەى 
یان مناڵەکانى توشی الدان بونە، بۆیە لە 

کۆتاییدا دەڵێم بەڵێ بۆ چاکسازى بەڵى بۆ 
بەشداربوونى هەموومان لە پرۆسەکە.

هەروەک لە نوسینى ڕابروو بەڵێنم دابوو 
کە ئەم نوسینە دەبیتە تەواوکەرى بابەتى 

)هاوکێشەى تاوان(. وەکو الی هەمووان روون 
و ئاشکرایە کە چەمکى چاکسازى زۆر 

لەوە فراوانترو ومانا بەخشترە کە ئێمە لەناو 
کۆمەلگاکەمان بەکارى دەهێنین. چاکسازى 

تەنها خۆى  لە بوونی گەندەڵى دارایی و 
کارگێرى و جۆرەکانى تر نابینیتەوە، ئەوەى 
کە لەهەموو جۆرەکانى چاکسازى گرنگترە 
چاکسازى کردنە لە بنچینەى ئەو کەسانەى 

کە هۆکارى تیکچوونى پرنسیبەکانى 
کۆمەڵگایەکى ئارام و هێمن و سەرکەوتوون، 

لەبەر ئەوەى سروشتى نووسینەکانم زیاتر 
پەروەردەییە و دوورە 

لە بابەتە سیاسیەکان 
بۆیە هەر لەسەر 

بنەماى پەروەردەیی 
دەمێنمەوە پەروەردەییانە 

لە بابەتەکە دەروانم، 
لێرەدا خەخت لە 

چاکسازى ئەو مرۆڤانە 
دەکەم کە لەناو 

کۆمەلگادا بەهۆى 
هەڵەیەکى بچووک 

یان بەهۆى ئەنجامدانى 
کارێکى هەڵە لە 

ژیانیان تەواوى روناکى 
دونیا و ژیانیان لێ 

تاریک کراوە وە لەناو 
کۆمەڵگادا بە چاوێکى دوور لە میهرەبانی و 

خۆشەویستى سەیر دەکرێن.

ئەو کەسەى لەناو مرۆڤەکان بژیێت دەبێت 
مرۆڤانە بیربکاتەوە. لە کوێیە مرۆڤایەتى 
کاتێک تەنها  لەبەر یەک هەڵە هەموو 
مافی ژیانێکى ئاسایی وە بەکەرامەت 

لەکەسێک زەوت بکرێت. هیچ کات مرۆڤ 
نابێت بەتەنها هەڵەیەک وا سەیر بکرێت کە 
ئیتر تەواو مافی نامێنى دووبارە بێتەوە ناو 

کۆمەڵگا و دووبارە ژیانێکى ئاسایی دەست 
پێبکاتەوە. دەبێت ئەوە بزانین کە هەمیشە 

دەبێت دەرفەت بدەین کە ئەو کەسانەى 
بەبەرچاوى ئێمە تاوان بار یان تۆمەتبارن دەبێت 
دەرفەتیان بۆ برەخسێنین کە دووبارە بێنەوە ناو 

ژیان و دووبارە بەرپرسیاریەتى بگرنە ئەستۆ 
هەریەک بەپێى ئەو شتانەى کە تواناى تیادا 
هەیە. دەبێت ئەوە لەبەر چاو بگرین لە بنەرەت 

ئێمەى مرۆڤەکان گشتمان هەڵە دەکەین وە 
کەسمان پارێزراو نین کەواتە دەبێـت بزانین کە 

ئێستا لە ناو شارەکەمان یان گەرەکەکەمان 
یان خێزانەکەمان کەسێک هەبێت هەڵەى 

کردبێت ئەوا لەوانەیە لە داهاتوو ئێمە هەمان 
دۆخمان بەسەر بێت، هەڵە بکەین وە ئەو کات 
چاوەرێ بین کەسانێک دەرفەتیکمان پێبدەن 
کە خۆمان چاک بکەینەوە و دوبارە ژیان 

دەست پێبکەینەوە.

کەواتە با ئێستا دەرفەت بەوان بدەین رێگایان 
بۆ ئاسان بکەین تاکو هەڵەکانیان چاک 

بکەنەوە. بۆ بابەتى چاکسازى لەو کەسانەى 
کە ئێستا لەناو چاکسازیەکان بەندکراون 
بەهۆى تاوانێک یان هەڵەیەک، پێویستە 
ئەوە بزانین دەبێت زەمینەى گونجاویان بۆ 
ئامادە بکەین. تاکو ئەو کاتەى ماوەى 
زینداینان کۆتایی دێت وەکو کەسێکى 

ئاسایی چاوەرێى بکەین وە ڕێزى لێبگرین 
وە پێویستە یەک شتى زۆر گرنگ بزانین، 
ئەویش ئەوەیە ئەگەر تاوانبار یان تۆمەتبار 

نەمانتوانی بە پرۆسەیەکى چاکسازى 

د.ئەحمەدسەیدە
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 ئایارەنگدانەوەیپەرلەمان
 لەسەرحکوومەتچی

دەبێت؟
دوای دامەزراندنی سیستەمی کۆتا، گەورەترین 

هەنگاو هەڵبژاردنی کەسێکی تورکمان 
بوو بۆ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان. لە 
دانیشتنەکەی ١٨ی شوبات بە "رێککەوتن" 
سەرۆکی فراکسیۆنی چاکسازی تورکمان 

لەالیەن فراکسیۆنی پارتی و پەرلەمانتارانی کۆتا 
پشتگیری لێکرا و بوو بە سکرتێری پەرلەمان. 

لێرەدا پەیامەکە ئەوەیە کە پارتی دەتوانێت بەبێ 
بوونی یەکێتی، هەنگاوی جددی لە هەرسێ 

سەرۆکایەتییەکە بنێت. واتە پارتی بە یەکێتی 
رایگەیاند کە ئەویش نەبێت دەتوانێت پەرلەمان 

و دانیشتنەکان بەڕێوەببات. لێرەوە دەمەوێت 
رایبگەیەنم، هەر پارتێک )پارتی یاخود یەکێتی( 
تەپڵی دووئیدارەیی لە هەرێم لێبدات، ڕووبەڕووی 

سزای قورسی نێودەوڵەتی دەبێتەوە کە هەرگیز 
گەڕانەوەی نابێت. چونکە دوای سەرهەڵدانی 
قەیرانەکان، هەرزوو 
واڵتانی خاوەن قسە 
رایانگەیاند کە لە 

دژی دوو ئیدارەیی 
دەوەستنەوە. 

هەڵبژاردنی کەسێکی 
تورکمان یاخود 

مەسیحی بۆ پۆستی 
سکرتێر جیاوازە لەوەی 
کە کەسێکی کۆمەڵ 

یاخود گۆڕان ئەو 
پۆستە وەرگرێت. 
پارتی هەمیشە 
پەیوەندییەکانی 

لەگەڵ پێکهاتەکان 
باش بووە و ئەوەش لە 
هەڵوێستی پێکهاتەکان و پەرلەمانتارانیان دیارە. 

دەتوانیت بڵێیت کە کۆتاکان هەر هەموویان پارتین 
یاخود بەشێکیان لەالیەن پارتییەوە هەڵبژێردراون کە 
ئەمەیان بابەتێکی دیکەیە بۆ گفتوگۆکردن، بەاڵم 

ڕاستییەک لە ئارادایە کە ١٠ پەرلەمانی کۆتا 
لە زۆربەی بڕیارە گرنگەکان لەگەڵ پارتی بوون و 

وادیارە لە داهاتووشدا بەردەوام دەبن. 

مونا قاوەچی و محەمەد ئیلخانی رێککەوتوون 
لەسەر ئەوەی کە ٢+٢ پۆستی سکرتێری 

پەرلەمان وەرگرن. بەو پێیەش دوای رێککەوتنی 
الیەنەکان و هەر پێنج کۆتاکەی تورکمان، مونا 

قاوەچی کاندیدی کراوە بۆ پۆستەکە. جگە 
لەوەش رێککەوتنێک واژووکراوە لەبارەی ٢+٢ 
بۆ رادەستکردنی پۆستەکە بە محەمەد ئیلخانی 

دوای ٢ ساڵ. فاکتەرێکی دیکەی گرنگ 
هەیە لەنێو ٥ کورسییەکەی تورکمان، ئەویش 

فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی عێراقییە بە گشتی 
ئایدن مەعروف بەتایبەتی. زۆربەی هەرە زۆری 
دەزگا میدیاکان ئاماژەیان بەوە دەدا کە ئایدن 

مەعروف زۆرترین ئەگەری هەڵبژێرانی هەیە. بەاڵم 
ئایدن مەعروف خۆی بۆ پۆستەکە کاندید نەکرد 

و رایگەیاند کە ئەوان پێیان وایە بەشداریکردن 
لە حکوومەت سوودبەخشترە. فراکسیۆنی بەرەی 

تورکمانی جیا لە فراکسیۆنەکانی تورکمانی 
دیکە پێگەیەکی بەهێزی هەیە لە پەرلەمان. 

سەرچاوەی هێزەکە چییە و چی نییە بابەتێکی 
قابیلی گفتوگۆیە بەاڵم لێرەدا باسەکە ئەوە نییە، 

بەڵکو وەرگرتنی پۆستی وەزیرە یاخود نا. 

بەپێی زانیارییەکانم کە لە کەسانی خاوەن قسە 
بیستوومە، فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە 

کابینەی حکوومەتی داهاتوو وەزارەتێکی پێدەدرێت 
و ئەویش بە ئەگەرێکی زۆر وەزارەتی پیشەسازی 

و بازرگانییە. بۆ ئەو پۆستەش تاکە کاندیدی 
بەرەی تورکمانی عێراقی، ئایدن مەعروف-ە. بەو 

پێیەش دوای ماوەیەکی زۆر کەسێک دەبێت 
بە وەزیر کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی 

تورکمانی عێراقییە کە لە ڕابردوودا بۆ ماوەیەکی 
درێژ کێشە و گرفتی لەگەڵ پارتی دیموکراتی 

کوردستان هەبووە. 

دوای دانیشتنی ١٨ی شوبات و هەڵبژاردنی 
دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، وادیارە 

مەنجەڵەکە تا دێت بڵقەی زیاتر دەبێت. بەبۆچوونی 
من بێگومان یەکێتی لە هەوڵی دۆزینەوەی 

چارەسەرێکە بۆ ئەوەی بتوانێت خۆی لە بابەتەکە 
دەربهێنێت. شایەنی باسە جێگری یەکەمی 

سکرتێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 
وتارێکیدا ئاماژەی بەوە کردبوو کە پارتی تۆڵەی 
کردووەتەوە. ئەم لێدوانە خۆی لەخۆیدا ئەوەمان پێ 
دەگەیەنێت کە رووداوی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار 
و ١٦ی ئۆکتۆبەر برینێکی قووڵی لە نێوان پارتی 

و یەکێتی درووستکردووە. هەردوو رووداوەکە 
لەالیەن بەرپرسە بااڵکانی یەکێتی وەکو شتێکی 

نۆڕماڵ سەیر دەکرا بەاڵم ئەم لێدوانە بۆمان 
ئاشکرا دەکات کە شتێکی نائاسایی بووە و بۆیە 

پەیوەندییەکانی هەردوو 
الیەن گرژی تێکەوتووە.  

گەورەترین کێشەی 
حیزبەکان لە هەرێم 

ئەوەیە کە کادرێکی 
ئاسایی دەتوانێت 

راوبۆچوونی خۆی 
وەکو راوبۆچوونی 

حیزب دەرببرێت و تەپڵی 
کێشە درووستکردن 

بۆ حیزبەکەی خۆی 
لێبدات. ماوەیەکە 
باس لەوە دەکرێت 

کە یەکێتی بەهۆی 
ئەوەی دانیشتنی ١٨ی شوبات دوانەخراوە و 

پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بە شێوەیەکی کاتی 
دراوەتە پارتی، بەشداری لە دەستەی سەرۆکایەتی 

پەرلەمان ناکات، سەرەڕای ئەوەی بەپێی 
رێککەوتنی ٥ی شوبات، پۆستەکە ئیستحقاقی 

یەکێتییە. بەبۆچوونی من پێکهێنانی حکوومەتی 
داهاتوو هەندێک بە کێشمە کێشم دەبێت. واتە 
دەتوانم بڵێم لەوانەیە نزیکەی ٢ مانگ بەڵکو 

زیاتریشی دەوێت. لێرەدا نابێت هەڵوێستی پارتی 
دیموکراتی کوردستان لەبیر بکەین کە دوای 
دانیشتنەکەی ١٨ی شوبات، تیشکی خستە 

سەر ئەوەی کە سەرۆکی پەرلەمان ئیستحقاقی 
یەکێتییە و ئەو سەرۆکەی کە ئێستا هەڵبژێردراوە، 

کاتییە و دوای رێککەوتنی هەردووالیەن، 
پۆستەکە ڕادەست دەکرێتەوە. 

خاڵێک هەیە کە ناتوانین پشتگوێی بخەین، 
ئەویش رێککەوتنەکەی پارتی و گۆڕانە کە 
لە ١٨ی شوبات لەکاتی هەڵبژێرانی دەستەی 
سەرۆکایەتی پەرلەمان، پارتی لە سلێمانییەوە 

دووەم گۆڵی لە یەکێتی کرد. رێککەوتنەکەی 
پارتی لەگەڵ گۆڕان پەیامی خۆی هەیە. دوای 

ڕووداوەکانی ١٦ی ئۆکتۆبەر و هەڵبژاردنی 
سەرۆککۆماری عێراق، پارتی دیموکراتی 

کوردستان لە هەڵووێستەکانیدا تا ڕادەیەک 
دۆخەکەی بەراورد کردووە و بەبۆچوونی من 
پێشکەوتووە. چونکە سەردانەکەی بارزانی بۆ 

بەغداد، ١٨ی شوبات و رێککەوتنەکەی پارتی 
و گۆڕان زەنگێکی ئاشکرایە بۆ یەکێتی لەالیەن 

پارتییەوە لێدەدرێت. ئاشکرایە بابەتی دوو ئیدارەیی 
لەئێستادا شتێکی مەحاڵە، چونکە ناوچەکە 

وەکو سااڵنی نەوەدەکان بێ سەرنج نییە و کەس 
ناتوانێت بێباکانە جوگرافیای ناوچەکە بە ئاسانی 
بگۆڕێت. بۆیە یەکێتی لە سەرەتا و دواتر پارتی 

مەجبووری یەکتر دەبن و دەبێت پێکەوە دابنیشن و 
رێککەون. هەرچەندە رێککەوتنەکە زۆر ناخایەنێت 
بەاڵم بۆ رایی کردنی ئەو قەیرانە دەبێت نازو فیزی 

یەکتری قبوڵ بکەن. 

بۆ یەکەمین جار تورکمانێک پۆستی لە 
سەرۆکایەتی پەرلەمان وەرگرت

 هاوردهکردنیئۆتۆمبێلهنوێکان
بهردهوامه،ئهیکۆنهکان؟

لەسەدا ٨٠ی ئۆتۆمبێلەکان مۆدێلیان دوای 
ساڵی ٢٠٠٣ و ٢٠١٠یە. تەنها ئەو ئۆتۆمبێالنە 

تەفنیش دەکەین کە لە پشکنینی پی ڤی 
ئای PVI دەرناچن یاخود تووشی رووداوێکی 

هاتوچۆ دەبن". 

فازڵ حاجی تیشکی خستە سەر چۆنیەتی 
تەفنیشکردنی ئەو ئۆتۆمبێالنەی کە 
لە پشکنینی پی ڤی ئای دەرناچن و 

وتی، "لێژنەیەکمان هەیە ئەم دوو حاڵەتە 
هەڵدەسەنگێنن. لەراستیدا ئێمە ناتوانین 

ئۆتۆمبێلێک تەفنیش بکەین کە چەند ساڵێکە 
بەکارهاتووە، بۆیە تەفنیشکردن دەمێنێتەوە 

سەر میکانیکی ئۆتۆمبێلەکان، گەر لەڕووی 
میکانیکەوە باش بێت، تەفنیش ناکرێت". 

دەربارەی هەبوونی یاسایەک بۆ تەفنیشکردنی 
ئۆتۆمبێلەکان، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی 

هاتووچۆی هەولێر وتی، "هیچ تەمەنێک 
نییە بۆ ئۆتۆمبێلەکان لە  یاسای هاتووچۆدا 

، با تەمەنی ٢٠٠ سال بێت گرنگ ئەوەیە 
میکانیکەکەی باش بێت". 

لەکۆتاییدا لەبەرامبەر پرسیاری مەرجی 
هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل لە دوبەی 
لەڕووی مۆدێلەکانییەوە فازڵ 

حاجی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی 
هاتووچۆی هەولێر وتی، "ساڵ 

بە ساڵ گۆڕانکاری دەبێت لە 
هاوردەکردنی ئۆتۆمبێلەکان. 

بۆ نموونە ئێستا لە ساڵی 
٢٠١٩ین، تەنها دەتوانرێت 
ئۆتۆمبێلی مۆدێل ٢٠١٨ 

بهێندرێت. واتە ساڵ بە ساڵ 
نوێدەکرێتەوە". 

دوای ساڵی ٢٠٠٣ ژمارەیەکی زۆر لە ئۆتۆمبێل 
هاوردەی هەرێمی کوردستانی عێراق کرا و 

زۆربەی هەرە زۆری ئۆتۆمبێلە کۆنەکانیش بە 
کەڵک لێخوڕین نەماون.

نەبوونی باجێکی تەواو لەسەر ئۆتۆمبێلەکان 
بووەتە هۆی زۆربوونی ئۆتۆمبێلی جۆراوجۆر 
لە هەرێم، بەشێوەیەک کەوا ئۆتۆمبێلەکان لە 
بازاڕەکانی هەرێم بە بەراورد لەگەڵ واڵتانی 

دەورووبەر هەرزانتر دەفرۆشرێت.  

بێگومان لە واڵتانی دەرەوە چەندین دەزگا 
و شوێن هەن بۆ تەفنیش )لەیەککردنەوە(

ی ئۆتۆمبێلەکان بۆ ئەوەی بتوانرێت سوود لە 
پاشماوەکانی وەرگیرێت. 

دەربارەی هەبوونی دەزگایەک یاخود 
کۆمپانیایەکی تایبەت بە لەیەککردنەوەی 

ئۆتۆمبێلە کۆنەکان و دووبارە بەکارهێنانەوەیان، 
پەیوەندییمان بە فازل حاجی، وتەبێژی 

بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەولێر کرد و ناوبراو 
وتی، " لەراستیدا ئێمە کێشەی تەفنیشکردنی 

ئۆتۆمبێلمان نییە چونکە لە هەرێمی کوردستان 


