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"
 "ئاماژەکان ئەوە دەردەخەن کە 
وەزارەتێک دەدرێت بە بەرەی 

تورکمانی عێراقی"

ل.٧ ل.١٠

 ئێمەش دەتوانین حیزبی سێبەری کوردی
لەنێو کوردەکان دروست بکەین

 پرسی کەرکوک لەنێوان کەرکوکییەکان واتە تورکمان، عەرەب و
کورد چارەسەر دەکرێت

 ئێمە تورکمان بوونی پارێزگار وەکو مافێکی
سیاسی دەبینین

 با واز لە پێکەوە بەستنی پرسی پێکهێنانی حکوومەتی خۆجیی کەرکوک و دانانی پارێزگار لەگەڵ
پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم بهێنن

 بڕیار وایە یەکێک لە یاریدەدەرەکانی
سەرۆکی هاوپەیمانی کەسێکی

تورکمان بێت 

 هاتووین بۆ ئەوەی دیاردەی
ئیسالمی-عەلمانی، جەاللی-
 مەالیی و بادینی-سۆرانی

تێپەڕێنین

سەرۆکی
ەشید، 

عەلی ر
 

رێزگای
ەنی پا

ەنجووم
 ئ

ئەربیل
ەولێر)

 ه

 بۆ درێژکردنەوەی ماوەی
        ئەنجوومەن چاوەڕوانی

دانیشتنی پەرلەمانین  

 مەغدید شێخئۆغلو، ئاوازدانەری
سروودی نەتەوەیی تورکمان ئێلی
کۆتا بەرهەمم "کەرکوک سێڤداسی

 لەئێستادا هیچ پەیوەندییەکمان لەگەڵ دکتۆر
بەرهەم ساڵح نەماوە

لە ئەرشەد ساڵحی-یەوە بۆ 
پارتی و یەکێتی:

     ئاگاداربن...
         کەرکوک شارێکی    
                   ئاگرینە

''

پرۆگرامی خوێندن نییە؟ بۆچی مێژووی تورکمان لەناو

له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

. 

ل.٩

دۆخی
 ئەمنی دوزخورماتوو 

زۆر باشە، هەموو
شتێک لەژێر کۆنترۆڵدایە 

 وتەبێژی فەرمی هێزی تورکمانی لە بەرەی
باکووری حەشدی شەعبی

 یەحیا ئەربیللی:
 باشترینەکانی هونەری

 خۆشنووسی لە تورکیا و
عێراقن

 یەحیا ئیبراهیم ئەربیللی کە لە ساڵی ١٩٧٧ لە قەاڵی هەولێر لە دایکبووە و
 تورکمانی هەولێر )ئەربیللی(یە، لە تەمەنی ١٦ ساڵییەوە خەریکی هونەری

 خۆشنووسییە. یەحیا ئەربیللی ئاماژەی بەوەدا کە نەجات ئەربیللی
 کاریگەری هەبووە لەسەری بەرێنیشاندەری خۆی وەسفی دەکات و نەجات

ئەربیللی بە "شێخی خۆشنووسی" لەقەڵەم دەدات

     زوبن و سەڵتە   
)چاکێت

.

.

 مەعتەسەم حاجی زیا حاجی نادر یەکێکە لە کۆنترین
 بەرگدرووەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( و لەساڵی ١٩٥٧ لە قەاڵت

 لەدایکبووە. ناوبراو هەر لە منداڵییەوە دەستی بە بەرگدروویی
کردووە و بەردەوامی بە پیشەی باوکی داوە

(

 عێراق بە گشتی و هەرێـمی کوردستانی عێراق
 بەتایبەتی خاوەن ئەندازەی فرەنەتەوەییە و هەر

 نەتەوەیەک خاوەن ڕابردوویەکی تایبەتە. کاتێک
 بە شێوەیەکی گەورە سەیری تابلۆکە دەکەین،

 خەرمانەیەکی مێژوویی ناوازە بەرچاومان دەکەوێت.
 ئەو مێژووە رەنگدانەوەیەکی بەرچاوی لە چااڵکییەکان

 و شێوەی ژیانەوەی خەڵک هەیە. سەرەڕای هەموو
 ئەوانە، نەبوونی مێژووی نەتەوەیەک لە پرۆگرامی

 خوێندنی قوتابخانەکان جگە لە یەک - دوو نەتەوە،
نارەزایەتی خەڵکی لێکەوتووەتەوە

(
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لە ئەرشەد ساڵحی-یەوە بۆ پارتی و یەکێتی: ئاگاداربن، کەرکوک شارێکی ئاگرینە
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لەماوەی ڕابردوودا چەند کۆبوونەوەیەکتان ئەنجام دا. 
یەکێک لەکۆبوونەوەکانیشتان لەگەڵ بەرهەم ساڵح، 
سەرۆککۆماری عێراق بوو. ئەو کۆبوونەوانە هیچ 

وەاڵمێکی ئەرێنی یاخود نەرێنییان هەبوو

بەشداری کردنی بەرەی تورکمانی عێراقی لە کۆبوونەوەی 
سەرکردەکان، بە واتای ئەوە دێت کە بەرەی تورکمانی 

عێراقی نوێنەری تورکمانە. چەند خاڵێکی گرنگ هەبوو لە 
کۆبوونەوەکەماندا لەگەڵ بەڕێز بەرهەم ساڵح. بەڕێز هۆشیار 

زێباری-ش وەکو نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان بەشداری 
کردبوو. هەروەها کۆسرەت رەسول عەلی-ش بە نوێنەرایەتی یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان بەشداری کردبوو. یەکێک لە پرسە گرنگەکانی 
نێو ئەو کۆبوونەوەیە، کە لەالیەن هۆشیار زێبارییەوە هاتە سەرمێزی 

گفتوگۆ ، کردنەوەی پرسی کەرکوک بوو لە کۆبوونەوەکەدا کە لە 
ڕۆژەڤی  کۆبوونەوەکەماندا نەبوو. ئێمە وەاڵمی ئەوانمان دایەوە.

پرسی کەرکوک لەنێوان کەرکوکییەکان واتە 
تورکمان، عەرەب و کورد چارەسەر دەکرێت

ئێمە بە هیچ شێوەیەک بەرهەڵستیمان نییە لە گفتوگۆکردن لەسەر 
ئەو پرسانە، بەاڵم ئێمە ئەوە بە هەردوو حیزبی کوردی دەڵێین. بەر 

لە ١٦ی ئۆکتۆبەر دۆخی کەرکوک ئاسایی نەبوو، دۆخەکە 
تەواو نائاسایی بوو. ئەو دۆخەی دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر دروست 

بوو دۆخێکی ئاساییە. بەر لە ١٦ی ئۆکتۆبەر دادگا و هێزە 
ئەمنییەکان هەموو لە دەست حیزبە کوردییەکان بوو، بەاڵم دوای 

١٦ی ئۆکتۆبەر دۆخەکە بە تەواوی گۆڕا. دادگا یاسا بەبێ 
الیەنانە مامەڵە لەگەڵ خەڵک دەکات. بۆسەی کوشتن و ڕفاندن 
هەنگاوە هەڵەکانی هێزەکانی ئاسایش لەالی هەمووکەس ئاشکرا 
بوو. بەاڵم دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر بینیمان کە دۆخەکان ئاسایی 
بوونەوە. بەمجۆرەش بەهەمان شێوە ئەم وەاڵمانەمان پێڕاگەیاندن. 

لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە بۆ هەموو جۆرە کۆبوونەوە، لێکنزیکبوونەوە و 

رێککەوتنێک ئامادەین، بەوجۆرەی بەبێ هیچ مەرجێک دانیشتن 
ئەنجام بدرێت. ئێمە هەموو کات دەڵێین، "پرسی کەرکوک لەنێوان 
کەرکوکییەکان واتە تورکمان، عەرەب و کورد چارەسەر دەکرێت". 

ئەوانەی ئەو رێککەوتنەیان ئەنجام داوە پێویستە بێن و لێرەدا بە ئێمە 
بڵێن ئێمە لەسەر ئەوە رێککەوتووین. بەاڵم ئەگەر لە هەولێر )ئەربیل( 

و لە سلێمانییەوە سیاسەتی ئەمری واقیع جێبەجێ بکرێت، ئێمە 
لێرەوە پێیان ڕادەگەینین کە ئەوە نابێتە چارەسەر. لە کۆبوونەوەکەی 

سەرۆککۆمار بە شێوەیەکی ئاشکرا ئەمانەمان خستەڕوو. 

دەبێت یەکێتی و پارتی واز لە بەکارهێنانی 
کەرکوک بهێنن بۆ مەرامی سیاسی خۆیان

هۆشداری دەدەینە حیزب و الیەنەکانی هەولێر )ئەربیل( و سلێمانی 
کە دووربکەونەوە لە دروست کردنی قەیرانێکی نوێ لە کەرکوک 
و دەبێت یەکێتی نیشتمانی و پارتی دیموکراتی واز لە بەکارهێنانی 
کەرکوک بهێنن بۆ مەرامی سیاسی خۆیان. کەرکوک شارێکی 

ئاگرینە. پێویستە بە حەزەرەوە هەڵسوکەوت بکەن بە پێچەوانەوە 
کاریگەری لەسەر هەرێمیش دەبێت.

با واز لە پێکەوە بەستنی پرسی پێکهێنانی 
حکوومەتی خۆجیی کەرکوک و دانانی پارێزگار 

لەگەڵ پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم بهێنن

دووبارەی دەکەمەوە، پێویستە بە هەستیاری و حەزەرەوە مامەڵە لەگەڵ 
کەرکوک بکەن. پێشنیارمان بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان و 

پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەیە، با واز لە پێکەوە گرێدانی پرسی 
پێکهێنانی حکوومەتی خۆجیی کەرکوک و دانانی پارێزگار لەگەڵ 

پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم بهێنن.

تا ئێستا نەمبینیوە هیچ پارتێکی سیاسی 
تورکمان بە چەک هێرش بکاتە سەر پارتێکی 

دیکەی سیاسی تورکمان

دوای کۆبوونەوەکە وەکو شاندی هەماهەنگی تورکمان بە شێوەیەکی 
هاوڕا لەگەڵ شاندی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆبووینەوە. پێشانی 

ئەوانیشمان دا کە تورکمان لە پرسەکاندا هاوڕایە. رەنگە ئەوان بڵێن 
پارتە تورکمانییەکان یەکریز نین بەاڵم من تا ئێستا نەمبینیوە هیچ 

پارتێکی سیاسی تورکمان بە چەک هێرش بکاتە سەر پارتێکی 
دیکەی سیاسی تورکمان. ئەمڕۆ شیعەکان لە هەموو کەس 

زیاتر پەرتەوازەن. کوردەکان ئێستا بەسەر ٣ ناوچەدا دابەش بوون، 
یەکێکیان ناوچەی هەولێر )ئەربیل( دووەمیان ناوچەی سلێمانی 

و سێیەمیان ناوچەی گەرمیان. باکووری عێراق بووەتە ٣ ناوچە. 
پارتە سیاسییەکانیش لە نێو ملمالنێیەکی گەورەن. بەاڵم لەالی 

تورکمان شتێکی لەم جۆرە بوونی نییە. تورکمان لە ئێستادا لەسەر 
یەک وشە ڕێککەوتوون.بە تایبەتی لە دوایین کۆبوونەوەی هاوڕای 
شاندی هەماهەنگی تورکمان، بەڵگەنامەی تورکمان باڵوکرایەوە، 
ئەمەشیان لەژێر چەتری نوێنەرایەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بوو و 

ئەمەشیان شەرعییەتێکی هەیە. هەروەک چۆن کورد لە باکووری 

عێراق شەرعییەتی خۆی هەیە، لێرەشدا گەلی تورکمان کە لە حیزبی 
جیاوازیشن شەرعییەتی خۆیان هەیە. چونکە ئەو کارە لەنێو عێراق و 

لەژێر ئااڵی عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکان ئەنجام دراوە.

پرۆژەی سەرەکیمان بە پارێزگا بوونی تەلەعفەر و دوزخورماتووە، 
کەرکوک ببێتە هەرێمێکی تایبەت. تورکمانی باکووری عێراق 

واتە تورکمانی هەولێر )ئەربیل(، سلێمانی، دهۆک و کفری وەکو 
نەتەوەی دووەم لە حکوومەتی باکووری عێراق پێویستە مافەکانی 

بەدەست بهێنێت و ئێمەش بە شێوەیەکی ڕاشکاوانە ئەوەمان 
ڕاگەیاندووە.

ئێمەش دەتوانین حیزبی سێبەری کوردی لەنێو 
کوردەکان دروست بکەین

له کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان 

دراوە بە یەکێک لەو پێنج کۆتایەی کە بۆ تورکمان 
دابین کراوە. بەرەی تورکمانی عێراقی تا ئێستا هیچ 
بەشدارییەکی نەبووە لە کابینەی نوێی حکوومەت. 
باس لەوە دەکرێت کە بەرەی تورکمانیش بەشداری 
بکات. ئەگەر وەزارەت نەدرێت بە بەرەی تورکمانی 

عێراقی هەڵوێستی ئێوە چی دەبێت

پارتی دیموکراتی کوردستان بە تایبەتی کە گرنگترین 
فاکتەری حکوومەتی باکووری عێراقە. ئێمە بە شێوەیەکی 

جددی لە هەنگاوەکانی پارتی دەڕوانین، هەڵسەنگاندن 
بۆ نییەتیان دەکەین. ئەگەر لەسەر هەمان بیرکردنەوە 
کۆنەکەیان بن و کەسایەتی سێبەر بەناوی تورکمان 

دروست بکەن، هیچ مانایەکی نییە لەسەر هەمان مێزی 
گفتوگۆ لەگەڵیاندا دابنیشین. ئێمەش دەتوانین حیزبی 

سێبەری کوردی لەنێو کوردەکان دروست بکەین، توانای 
ئەنجامدانی ئەو کارەمان هەیە بەاڵم ئێمە ئەو کارە ناکەین. 
نوێنەری راستەقینەی کورد کێبێت لەگەڵ ئەودا گفتوگۆ 
دەکەین. مادام ئەمڕۆ بەرەی تورکمانی عێراقی حیزبێکە 

خۆی سەلماندووە کە نوێنەری تورکمانە، کەواتە بە 
براکانمان دەڵێین واز لە دروستکردنی سێبەر بهێنن بە ناوی 
تورکمان. لێگەڕێن با تورکمان نوێنەری خۆی هەڵبژێرێت، 
کاتێک تورکمان نوێنەری خۆی هەڵدەبژێرێت ئەنجامەکان 

سەرکەوتووتر دەبێت. بۆیە تورکمان دەیەوێت بەشداری لە 
حکوومەتی داهاتوو بکات. ئێمەش هەندێک تەکلیفمان 

لێکراوە. بەڕێز هۆشیار زێباری لە سەردانەکەیدا بۆ المان 
لە هەولێر هەندێک تەکلیفی ئاراستەی ئێمە کرد. ئێمەش 

دەڵێین ئەو تەکلیفانە نەک وەکو مەرج لەسەرمان بێت، 
بەڵکو وەکو مافی ڕەوای بەرەی تورکمانی عێراقی و وەکو 
نوێنەری شەرعی نەتەوەی تورکمان داوای وەزارەتێک، له 
دەستە سەربەخۆکان و بەشداری کردن لە دامەزراوەکانی 

دیکەدا دەکەین.
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ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری 
شاری کەرکوک دوای ماوەیەکی زۆر بۆ تەبا دوا.

ساڵحی سەرۆکی بەرەی تورکمانی لەبارەی دوایین پێشهاتەکانی 
عێراق و هەرێم وەاڵمی پرسیارەکانی تەبای دایەوە.

لە سیستەمی کۆنی کەرکوکدا، پارێزگار کورد، 
سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگا تورکمان و جێگری 
پارێزگار عەرەب بوو. ئێستا الیەنە کوردییەکان 

هەوڵی ئەوە دەدەن ئەو سیستەمە بە هەمان شێوەی 
پێشوو بەردەوام بێت. ئایا هەڵوێستی بەرەی 
تورکمانی عێراقی لەمبارەیەوە چۆن دەبێت

ئێمە وەکو رێککەوتنێکی سیاسی سەیری ئەم پرسە دەکەین. 
ئەوەش بە چ جۆرێک ئەنجام دەدرێت؟ هەروەک چۆن دابەشکردنی 

پۆستەکان لە عێراق بە شێوەی بەرکەوتە لە نێوان شیعە، سوننە، 
کورد، تورکمان و کەمینە ئاینییەکان دابەش دەکرێت، ئەو دۆخەی لە 

کەرکوک هەیە هیچ جیاوازییەکی نییە لەگەڵ ئەوە.

ئەگەر لە ١٤ پارێزگا پارێزگاری عەرەب  
 هەبێت، لە ٣ پارێزگا پارێزگاری کورد 
هەبێت، وایدەبینم کە بوونی پارێزگارێکی 
تورکمان لە پارێزگایەک هیچ گرفتێکی نییە

هیچ یاسایەک نییە باس لەوە بکات کە تەنها یەک نەتەوە ئیدارەی 
ئەو شارە دەکات. ئەوە چ کاتێک دەبێت؟ هەرکاتێک هەڵبژاردنێکی 

دیموکراسی لە کەرکوک ئەنجام بدرێت، ئەو کات ئەو الیەنەی 
زۆرینە بەدەست دەهێنێت دەبێتە پارێزگار. بەاڵم مادام لە عێراقدا ماف 

و پۆست دابەشکردنێکی سیاسی و نەتەوەیی هەیە، مادام هەموو 
شتێک بە رێککەوتن ئەنجام دەدرێت، ئاساییە پۆستی پارێزگاری 

کەرکوک بدرێت بە تورکمان. ئەگەر ئەمڕۆ ئەو بەرپرسەی 
یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە ١٩ کورسی پەرلەمانییەوە دەبێتە 
سەرۆککۆمار، لە کەرکوکیش کە ڕەنگدانەوەی عێراقە لە ڕووی 
فرەنەتەوەییەوە دەکرێت بە هەمان شێوە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت. 
ئەگەر لە ١٤ پارێزگا پارێزگاری عەرەب هەبێت، لە ٣ پارێزگا 

پارێزگاری کورد هەبێت، وایدەبینین کە بوونی پارێزگارێکی تورکمان 
لە پارێزگایەک هیچ گرفتێکی نییە. ئەوەش دەبێتە مافێکی سیاسی 

بۆ تورکمان.

ئێمە تورکمان بوونی پارێزگار وەکو مافێکی 
سیاسی دەبینین

دوو جۆر ماف هەیە؛ یەکەمیان ئەو مافانەن کە بە بەرکەوتەی 
هەڵبژاردن بەدەست دەهێندرێن، دووەمیان مافە سیاسی و 

نەتەوایەتیەکان. ئێمە تورکمان بوونی پارێزگار وەکو مافێکی 
سیاسی دەبینین. بەاڵم بە دڵنیاییەوە کێشە ناوخۆییەکانی کورد 
لێکتێنەگەیشتنێکی لەمبارەیەوە هێناوەتە کایەوە. چەندین جار 

ئەمەمان بە خۆشیان ڕاگەیاندووە. زۆر شتیشمان دەبێت سەبارەت بەو 
پرسەوە بە ئەوانی بگەینین.

وەک دەبیندرێت بەرەی تورکمانی عێراقی پێداگیری 
دەکات لە پرسی پارێزگار بوونی تورکمان لە 

کەرکوک. ئەگەر ئەو داواکارییەی جێبەجێ نەکرێت، 
بەرەی تورکمانی عێراقی چ جۆرە هەڵوێستێکی دەبێت

ئەو دۆخەی لە کەرکوکدا هەیە جیاوازە لەگەڵ شارەکانی دیکە. 
کەرکوک تا ئێستا بە یاسای ٧١ـەمی دەسەاڵتی هاوپەیمانی برێمەر 
ئیدارە دەکرێت. لە شارەکانی دیکەش "یاسای شارەکان" برگەی ٢١ 

جێبەجێ دەکرێت. بەم جۆرەش پەیڕەوکردنی رێگەچارەی تایبەت 
بەکارهێنانی هەنگاو و بڕیاری تایبەت بۆ پرسە ئیدارییەکان و 

پرسەکانی دیکە کارێکی ئاساییە. ئێمە ئەوەمان بە هەردوو پارتی 
کوردی ڕاگەیاندووە، هەموو کەسێک بۆی هەیە داوای مافی 

خۆی بکات، ئێمەش وەکو مافێکی سیاسی داوا دەکەین پارێزگاری 
کەرکوک تورکمان بێت. ئەگەر ئەوەش نەبێت پرۆژەی جیاوازمان 

هەیە لەمبارەیەوە. 

"پێویستە پارێزگار لەالیەن خەڵکەوە 
هەڵبژێردرێت

لە واڵتانی دراوسێدا پارێزگار لەالیەن خەڵکەوە هەڵدەبژێردرێت. 
ئەگەر ئێمە بۆ چارەسەرکردنی ئەو دۆخەی کەرکوک یاسایەک 

لە پەرلەمانی عێراق دەربکەین، ئەم خوولە  تا هەڵبژاردنەکان 
ئەنجوومەنی پارێزگا سڕ دەکرێتەوە، چونکە ئەندامانی پارتی 

دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی پارێزگا ناتوانن بگەڕێنەوە 
سەر کارەکانیان. ئەندامانی یەکێتی نیشتمانیش لە ئێستادا ناتوانن 

بگەڕینەوە. ئەگەر ئەنجوومەنی پارێزگا خۆی بتوانێ خۆی سڕ 
بکات، بە بڕیارێک لە پەرلەمانی عێراقەوە هەڵبژاردنی پارێزگار 
لەنێو خەڵک ئەنجام بدرێت. رێگەچارەیەک هەیە بۆ ئەو ماددەیە 
کە پێچەوانەی دەستوورە. بەپێی ماددەی ٢١ پێویستە پارێزگار لە 
ئەنجوومەنی پارێزگاوە هەڵبژێردرێت. مادام ماددەی ٢١ پارێزگای 

کەرکوک ناگرێتەوە، دەکرێت هەڵبژاردنی پارێزگار لەالیەن خەڵکەوە 
بێت.

پێشنیاری ئێمە ئەوەیە؛ ٣ کەس بۆ پۆستی پارێزگار دیاری بکرێت، 
یەک تورکمان، یەک عەرەب، یەکیش کورد. ئەو کاندیدانەش 

تایبەتمەندییان هەبێت. لە پارتە سیاسییەکان نەبن، بێالیەن بن، ئەگەر 
پارێزەر یاخود پیاوی یاسا بن و خەڵک یەکێک لەوانە هەڵبژێرێت. 

ئەگەر بیانەوێت کورد و عەرەب دەتوانن لەسەر یەک کاندید 
رێکبکەون، ئەگەر بیانەوێت تورکمان و عەرەب لەسەر یەک کاندید 
رێکدەکەون بەم جۆرە هەڵبژاردنەکە ئەنجام دەدرێت. پێویستە نەخشە 
رێگایەکی نوێ بۆ کەرکوک بکێشرێت، ئەوەشیان یەکێک بوو لە 

پرۆژەکانی ئێمە.

حکوومەتی عێراق پێکدەهێندرێت و تا ئێستا تورکمان 
هیچ پۆستێکی پێنەدراوە لەو حکوومەتە. ئومێدی 

ئەوە هەیە تورکمان بەشداری لە حکوومەتی داهاتووی 
عێراق بکات

وەک دەزاندرێت الیەنی براوە کابینەی حکوومەتی نوێ پێکدەهێنێت. 
تەنها بۆ تورکمان هەڵبژاردن بەهەند وەرناگیریت. هەندێک جار هەموو 
کەسێک بۆ مەرامی تایبەتی خۆی، خۆی وەکو نوێنەر دەناسێنێت. 

بە خۆناساندن وەکو نوێنەر کەس نابێت بە نوێنەری گەلێک. 
لیستێک بە بەدەست هێنانی دەنگ بەدەست هێنانی متمانەی خەڵک 

دەبێتەوە نوێنەر. ئەوە قسەی بەرەی تورکمانی عێراقی و ئێمە نییە. 
ئێوە وەکو رۆژنامەنووس برۆنە باشووری عێراق، برۆنە رۆژئاوای 
عێراق، برۆنە باکووری عێراق و لێکۆڵینەوەیەک بکەن. لەهەموو 

کەس بپرسن "کێ نوێنەری تورکمانە". ئەگەر هەموویان نەڵێن 
"بەرەی تورکمانی عێراقی نوێنەری تورکمانە" دیارە قسەکانی ئێمە 

کەموکوڕی تێدایە.

پێویستە بەرەی تورکمانی وەکو گرنگترین 
نوێنەری تورکمان بەشداری بکات لە 
وەزارەتەکان و جێگری سەرۆککۆمار

بەرەی تورکمانی عێراقی لەسەر ئاستی واڵتانی دراوسێ، ئەوڕوپا 
و ئەمریکا خۆی سەلماندووە، ناڵێم تاکە نوێنەری تورکمان بەاڵم 

پێویستە بەرەی تورکمانی وەکو گرنگترین نوێنەری تورکمان بەشداری 
بکات لە وەزارەتەکان و جێگری سەرۆککۆمار. بەداخەوە هەندێک 
الیەنی سیاسی و سیاسەتمەدار هەبوون کە لە دژی ئەمە وەستانەوە. 
چەندین دەستەواژەی وەکو "بە کێی دەدەن با بیدەن، تەنها با نەیدەن 
بە بەرەی تورکمانی عێراقی. با ئافرەتێک بێت یاخود تورکمانێکی 
سێبەر بێت". ئەوەیان زیانی بە دۆزی تورکمان گەیاند و بووە هۆی 
ئەوەی لە بەغداد نیشانەی پرسیار بخرێتە سەر تورکمان. وایان 

دەرخست وەکو بڵێی تورکمان یەکگرتوو نین. لەڕاستیدا ئەو الیەنانەی 
کە نەیاندەویست پۆستێک بدەن بە تورکمان، وەکو پاساوێک ئەو 

پرسەیان لەدەست دەگرن. لەگەڵ ئەوانەش، ئەگەر یەکێک لە کەسە 
دیارەکانی یەکێتی نیشتمانی دەبێتە سەرۆککۆمار، ئەگەر کەسێکی 
دیاری نێو پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێتە جێگری سەرۆکوەزیران 
و وەزیری دارایی عێراق، ئایا بۆچی ئەو کەسەی بەرەی تورکمانی 
عێراقی کاندیدی دەکات نەبێتە جێگری سەرۆککۆمار یاخود وەزیر. 
ئێمە لەم پرسەدا شەرمنانە مامەڵە ناکەین، پێویستە براوەی هەڵبژاردن 

بە باشترین شێوە نوێنەرایەتی بکرێت، ئەوەش تا ئێستا بەردەوامە 
و ئێمەش ئومێدمان هەیە. بەتایبەتی بەمدواییانە ٨ پەرلەمانتاری 
تورکمان لەسەر کاندیدێک رێککەوتین بۆ وەزارەت و پێشکەشی 

الیەنی پەیوەندیدارمان کرد. 

بەشداری کردنی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە کۆبوونەوەی سەرکردەکان، بە واتای 

نوێنەربوونی بەرەی تورکمانی بۆ نەتەوەی 
تورکمان دێت
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١٧ی ئاداری ٢٠١٩

دوای گۆڕانکاری لە ناو و هەیکەلیەتی حیزب، هاوپەیمانی 
نیشتیمانی بە پرۆگرام و بەرنامەی کاری نوێوە دەست دەکات بە 

چااڵکی سیاسی لە عێراق بەگشتی و لە هەرێمی کوردستانی عێراق 
بە تایبەتی.

هاوکات ئارام قادر، سەرۆکی هاوپەیمانی نیشتیمانی لەبارەی 
دواهەمین گۆڕانکارییەکانی نێو حیزب و دواهەمین پێشهاتی سیاسی 

وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە  

یەکەم جارە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست حیزبێک 
سەرۆکەکەی لێی دەربچێت بەاڵم حیزبەکە وەکو 

خۆی بمێنێتەوە

ماوەیەک بەر لە ئێستا گۆڕانکارییەکی گەورە لە نێو پارتەکەتان 
ڕوویدا، دەتوانن بە کورتی باسی ئەو ماوەیەمان بۆ بکەن؟

بیری هاوپەیمانی بەر لەوەی قەوارەیەکی سیاسی بێت، پرۆژەیەکی 
فیکری و رۆشنبیری و سیاسی بووە، ئێمە کە لەگەڵ دکتۆر بەرهەم 
ئەم پرۆژەیەمان ڕاگەیاند، تەنیا مەبەستمان ئەوە نەبوو کە قەوارەیەکی 

سیاسی ڕابگەیەنین، بەڵکو دیدگا و پرۆژەیەکی تازەبوو. چونکە 
ئێمە گەیشتبووینە ئەو باوەڕەی کە لە کوردستاندا حیزب زۆرە و 
پێویستی بە حیزب نییە، بەاڵم پێویستی بە دیدگا و نەریتێکی 

تازەی سیاسی هەیە. کاتێک دکتۆر بەرهەم دەستلەکارکێشانەوەی 
پێشکەشی هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەری کرد )ناوی 

پێشووی هاوپەیمانی نيشتمانی(، وەکو حیزب چووینە نێو قۆناغێکی 
تازە و هەڵساین بە بەستنی کۆنگرە و دواتر کۆمەڵێک گۆڕانکاری 

ریشەیی لێ درووستبوو. یەکێک لەوانە گۆڕینی ناوەکەی بوو  
بۆ )هاوپەیمانی نیشتیمانی(، جگە لەمە سەرۆکەکەی گۆڕا و 

گۆڕانکاری لە پەیکەری هاوپەیمانی ڕوویدا. بەو شێوەیەش یەکەم 
جارە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست حیزبێک سەرۆکەکەی لێی دەربچێت 

بەاڵم حیزبەکە وەکو خۆی بمێنێتەوە، کە ئەمەش بەڵگەیەکە بۆ 
دیدگابوونی هاوپەیمانی نیشتیمانی و پەیوەستنەبوونی بە کەسەکان. 

لەئێستادا هیچ پەیوەندییەکمان لەگەڵ دکتۆر 
بەرهەم ساڵح نەماوە

دەستلەکارکێشانەوەی دکتۆر بەرهەم ساڵح چ 
کاریگەرییەکی خستە سەر پارتەکەتان؟ ئایا لە 
ئێستادا هیچ پەیوەندییەکتان لەگەڵ ئەو ماوە؟

لەئێستادا هیچ پەیوەندییەکمان لەگەڵ دکتۆر بەرهەم ساڵح نەماوە. 
وایە ئەو سەرۆکی هاوپەیمانی بوو، بەاڵم هاوپەیمانی پرۆژە 

و دیدگایە. بۆیە پەیوەست نییە بە کەسێک، کەسایەتییەک 
یاخود گرووپێک. بەڵێ ئەو رۆشتووە بەاڵم پرۆژەکە هەر ماوە و 

بەردەوام ئەبێت، لەهەمان کاتدا سەلمێنرا  کە پرۆژەکە بەردەوامە. 
بەڵێ رۆشتنی دکتۆر بەرهەم زیانی پێگەیاندین، نەک تەنها بە 
هاوپەیمانی، بەڵکو  زيانی بە کۆی پرۆسەی سیاسی هەرێمی 
کوردستان گەیاند. بەدڵنیاییەوە ئێمە ئەو کاتەش ڕامانگەیاند و 

ئێستاش ڕایدەگەیەنین کە ئەو زیانە قەرەبوو دەکەینەوە و تاڕادەیەکی 
زۆریش کردوومانەتەوە. 

دوای هەڵبژێرانتان وەکو سەرۆکی هاوپەیمانی 
نیشتیمانی لە وتارێکدا ڕاتانگەیاند کە دڵشکاوەکان 

دەگەرێننەوە، مەبەستتان لە "دڵشکاوەکان" کێیە؟

دڵشکاوەکان ئەو کەسانەن کە لە ئەنجامی دەستلەکارکێشانەوەی 
دکتۆر بەرهەم بێئومێد بوون، یاخود بێئومێد کران، دڵیان شکا بە 

دەستبەرداربوون لەو پرۆژە گەورەیەی کە خەڵكێکی زۆر ئومێدی پێوە 
بەستبوو. نەک تەنها هاودیدەکانی خۆمان بێ ئومێد کردبێت، بەڵکو 

سەرجەم خەڵکی هەرێمی کوردستان بێ ئومێدى ڕووى تێکرد دوای 
سازدانی کۆنگرەکە، یەکێک لە هەنگاوەکانمان ئەوەبوو کە هەڵساین 

بە پەیوەندیکردن بەو کەسانەی کە دڵیان شکاوە و بێئومێد بوونە. 
سەرکەوتووانە تا ڕادەیەکی باشیش توانیمان زۆربەیان بگەڕێنینەوە 
ناو چوارچێوەی کارەکانی هاوپەیمانی نیشتمانی، لەو سۆنگەیەوە 

لەئێستادا لە ئۆرگانەکانی پارتەکەمان کاردەکەن. 

لەگەڵ دەستلەکارکێشانەوەی دکتۆر بەرهەم ساڵح، 
چاوەڕێ دەکرا پارتەکە هەڵبوەشێتەوە، بەاڵم ئێوە 
پێداگیریتان لە مانەوەی کرد. لێرەدا پرسیارەکە 
ئەوەیە کە ئەو پێداگیرییەتان بۆ مانەوە بۆچی 

دەگەڕێتەوە؟ 

یەکەم لەسەر بنەمای سەرچاوەی پرۆژەکە ئەو پێداگیرییەمان کرد، 
چونکە ئەم پرۆژەیە بۆ مامەڵەیەکی سیاسی دروست نەبووە، بەڵکو بۆ 
دروستکردنی کەلتور و نەریتێکی سیاسی نوێ لە هەرێمی کوردستان 

دروستبووە. وەکو ئاماژەم پێدا کە بابەتەکە تەنها درووستکردنی 
پارت نەبوو، خۆی لەخۆیدا پارت و الیەنی سیاسی زۆرە لە هەرێمی 

کوردستان. تاڕادەیەکیش خەڵک بێزار بووە لە کاری حیزبی و 
سیاسی. بەاڵم هەر لە سەرەتاوە ئێمە وتمان کە نەریتێکی سیاسی 

تازە بنیات دەنێین و دروست دەکەین، تا ڕادەیەکی زۆریش سەرکەوتوو 
بووین. خاڵی دووەم بە پشتبەستن بە هاودیدەکانی خۆمان لە کاتی 

کۆنگرەکە کۆبووینەوە و بەزۆرینەی رەهای دەنگ بڕیارماندا 
کە هاوپەیمانی بەردەوامبێت. بەڵێ هەندێک خەڵک لەدەرەوەی 

هاوپەیمانی فشاریان دەکرد و هەوڵیان دەدا هاوپەیمانی بەردەوام نەبێت. 
ئێمە قەوارەیەکی سەربەخۆین و  هاوپەیمانی پشتبەستە بە بڕیار و دید 
و بۆچوونەکانی. لەو سۆنگەیەوە بڕیارماندا بەردەوام بین و لەئێستادا 

کۆتاییان هێنا بەقۆناغی پێکهێنانەوەی ئۆرگانەکان بۆیە لە 
ئێستادا لة قۆناغی بەهێزکردن و گەشەکردنی هاوپەیمانیداین. 

هاتووین بۆ ئەوەی دیاردەی ئیسالمی-
عەلمانی، جەاللی-مەالیی و بادینی-سۆرانی 

تێپەڕێنین

بەحوکمی ئەوەی کە بەرێزتان پێشووتر لە پارتێکی 
ئیسالمی دیکە کارتان کردووە، دەمەوێت ئەوە بپرسم 
ئاخۆ هاوپەیمانی نیشتمانی پارتێکی راستڕەوە یاخود 

چەپڕەو؟  

هاوپەیمانيی نیشتیمانی هیچ ئایدۆلۆجیایەکی نییە. ئێمە هەر لە 
بنەڕەتدا هاتووین بۆ ئەوەی دیاردەی ئیسالمی-عەلمانی، جەاللی-

مەالیی و بادینی-سۆرانی تێپەڕێنین، هەر بۆیە ناومان ناوە بە 
هێزێکی نیشتمانی بۆ ئەوەی ببین بە هێزێکی کۆکەرەوە لەناو 

کوردستاندا کۆمەڵێک جیاکاری و دابەشکاری هەبووە کە زیانێکی 
زۆری بە کۆمەڵگای کوردستان و عێراق گەیاندووە.  لەسەر بنەڕەتی 
نەتەوەیی، کورد- عەرەب- تورکمان- یاخود لەسەر بنەڕەتی مەزهەبی، 
شیعە - سوننە یان لەسەر بنەڕەتی ناوچەگەریی، بادینی- سۆرانی- 
یان لەسەر بنەڕەتی پاشخانی سیاسی، پارتی - یەکێتی ئێمە هەموو 
ئەمانەمان تێپەڕاندووە. لەئێستادا لەناو هاوپەیمانی، کورد، تورکمان، 
عەرەب،موسڵمان، مەسیحی، ئێزدی و کاکەیی هەن. لەهەمان کاتدا 

هەموو پاشخانە سیاسییە جیاوازەکان لەخۆدەگرێت. بووین بەو هێزە 
کە ئەمانەوێت نمایشێکى جوانى کۆمەڵگا بکەین لەناو کوردستان و 

عێراق. 

بڕیار وایە یەکێک لە یاریدەدەرەکانی سەرۆکی 
هاوپەیمانی کەسێکی تورکمان بێت

باسی پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق-تان 

کرد. چ شتێکی نوێتان هەیە دەربارەی تورکمان، 
کورد، ئاشووری، کلدانی، سریانی و ئەوانی دیکە؟

تەنها پەیاممان نييە، بەڵکو ڕێکاری جێبەجێکردنیشمان هەیە چونکە 
زۆرجار پەیام جێبەجێ ناکرێت. ئێمە وەکو هاوپەیمانی جەخت لەسەر 

بەسەنتەرکردنى مرۆڤ دەکەینەوە. واتە مرۆڤ بکەین بە چەقی 
هەموو مامەڵە و جموجۆڵ و چااڵکییەکانمان. هەوڵ دەدەین مرۆڤ 

بە بەهرەمەندی و تواناکانی خۆی بێتە پێشەوە. هاوکات هیچ 
کێشەیەکمان لەگەڵ ئایدۆلۆجیاو، دین، و حزب،و پاشخانى سیاسى 

نییە و مامەڵەی لەگەڵ دەکەین. تەنانەت زاراوەی کەمەنەتەوایەتی 
و کەمەئاینییەکان لە دیدگا و بەرنامەی ئێمەدا نییە. باوەڕمان بە 
کەمینە و زۆرینە نییە، بەڵکو باوەڕمان بە مرۆڤبوون هەیە. بۆیە 
لە زۆربەی ئۆرگانەکانماندا تورکمان، ئێزدی و هەموو پاشخان 

سیاسییە جیاجیاکانی تێدایە. بۆ ئەوەی بیسەلمێنین کە ئێمە لەسەر 
بنەمای ئایدۆلۆجی یاخود جوگرافی پێکنەهاتووین، بایەخێکی 

تەواومان بە تورکمان لە هەولێر، کەرکوک، کفری داوە لە ئاستە 
باڵەکانی هاوپەیمانی. لەئێستادا تورکمان پۆستی بااڵی هەیە و لەناو  
هاوپەیمانی کار دەکات. لەالیەکی دیکەوە سەرۆکی هاوپەیمانی دوو 

یاریدەدری دەبێت، یەکێک لە یاریدەدەرەکان بەرپرسی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانە و ئەوی دیکە بەرپرسی ئەنجوومەنی جێبەجێکردنە، 

یاریدەدەری یەکەم دەستنیشانکراوە کە خانمێکی مامۆستای زانکۆی 
سلێمانییە و پرۆفیسۆری یاریدەدەرە، د. ئاڤێستا کەمال. بڕیار وایە 

یاریدەدەرەکەی دیکەی 

سەرۆکی هاوپەیمانی کەسێکی تورکمان بێت. ئەم دیدەی 
هاوپەیمانیش لەبارەی پێکهاتەکانەوە دیدێکی تاکتیکی و ڕووکەش 
نییە، بۆ ئەوە نییە وەکو پارتەکانی دیکە بەکاربهێنرێن بۆ مەبەستی 
تایبەت، بەڵکو الی ئێمە بەشداریپێکردن و هاوبەشپێکردنی پێکهاتە 

جیاوازەکان ستراتیژە و لەوپەڕی قەناعەتمانەوە سەرچاوەی گرتووە.

هەردوو پەرلەمانتارەکەی هاوپەیمانی بە دەنگی 
هاودیدانی ئێمە رۆشتوونەتە ناو  ئەنجومەنی 

نوێنەران

گەر بێینە سەر پەرلەمان، لە ئێستادا ئێوە ٢ 
کورسیتان هەیە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق. 
ماوەیەک بەر لە ئێستا ڕایانگەیاندبوو کە تاوەکو 

ئێستا لەگەڵ بەرهەم ساڵح لە پەیوەندیدان و کەچی 
بەناوی هاوپەیمانییەوە لەوێن. داهاتووی هەردوو 

کورسییەکە چی دەبێت؟ 

لەئێستادا هیچ پەیوەندییەکمان لەگەڵ دکتۆر٤
بەرهەم ساڵح نەماوە 

بۆ درێژه ی بابه ت
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دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکان لە ساڵی ٢٠١٤، پارتی 
دیموکراتی کوردستان لە هەولێر)ئەربیل( زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا و 

توانی ١٢ کورسی بەدەست بهێنێت. 

شایەنی باسە لەمیانی رێککەوتنێکدا، دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی 
پارێزگا بە رێککەوتنێکی نێوان پارتی و تورکمان و مەسیحی پێکهێنرا و 
بۆ یەکەمین جار تورکمان و مەسیحی بەشدارییان لە حکوومەتی خۆجێتی 

هەولێر کرد. 

دوای ٥ ساڵ لە هەڵبژاردن، لە ئێستادا ئەنجوومەنی پارێزگا ماوەیەکی 
درێژە خولەکەی تەواوبووە و چەندین جارە داوا دەکرێت هەڵبژاردنی 

ئەنجوومەنی پارێزگا ئەنجام بدرێت. 

لەوبارەیەوە عەلی رەشید خۆشناو، سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای 
هەولێر)ئەربیل( بە تەبا-ی راگەیاند، " کاتێک بەرێز نێچیرڤان بارزانی 
بڕیاریدا هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوەبچێت. دوای رۆژێک 

وەکو دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەن لەبەیاننامەیەکدا سوپاس و پێزانینی 
خۆمان ئاراستەی بەرێزیان کرد و داوامان کرد هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 

پارێزگاکان لەگەڵ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بکرێت. بەاڵم دواتر 
بەیاننامەکەمان چووە لێژنەی یاسایی پەرلەمان. دوای کارکردن لەسەر 

بەیاننامەکە، داوای پاڵپشتی دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی پارێزگای 
هەولێر-یان کرد. دواتر بە نووسراو داوایان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
کرد کە ئەنجوومەنی پارێزگاکانیش هەڵبژاردنی خۆی بکات، بەاڵم دواتر 

پەرلەمان وەاڵمی نەبوو". 

"لە ٢٣ی ٩ بەروارەکە تەواو بووه دواتر ٩٠ رۆژی 
زیادکرا و  ئەویش تەواو بووە"

هاوکات خۆشناو ئاماژە بەوە دەکات کە بۆ جارێکی دیکە لە بەرواری 
١٠ی ئایاری ساڵی پار داواکەیان نوێ کردووە. شایەنی باسە سەرۆکی 

ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند کە ماوەی خولی 
ئەنجوومەنی پارێزگا لە بەرواری ٢٣ی ئایاری ساڵی ٢٠١٨ بەسەرچووە و 
وتیشی، "دوای پێشکەشکردنی نووسراو، دووبارە هیچ ئەنجامێکی نەبوو. 

بەپێی یاسا دوای تەواوبوونی ماوەی ئەنجوومەن، بۆمان هەیە ٩٠ رۆژ 
بەردەوام بین. لە ٢٣ی ٩ بەروارەکە تەواوبوو. دووبارە لە دوا کۆبوونەوەمان 

دیسان نووسراوێکمان ئاراستەی پەرلەمان و ئەنجوومەنی وەزیران کرد. 
پێیانمان راگەیاندووە کە ماوەمان تەواو بووە و پێویستە یاسای ئەنجوومەنی 

پارێزگاکان بە دوو قۆناغ هەمواربکرێتەوە. قۆناغێکیان درێژکردنەوەی 
ماوەی ئەنجوومەنە تا ئەو رۆژەی کە هەڵبژاردن دەکرێت. قۆناغی 

دووەمیش هەمواری یاسای ئەنجوومەنی پارێزگاکان وەکو یەکەم بێت لە 
کارەکانی پەرلەمان. تاوەکو ئێستا هیچ وەاڵمێکمان وەرنەگرتووە. چاوەرێی 

دانیشتنی پەرلەمانین، چونکە ئەوان بڕیار دەدەن ماوەی ئەنجوومەنەکان 
درێژ بکرێتەوە. لەهەمان کاتدا ئێمە دەسەاڵتمان تەنها بڕیار دانە و یاسادانان 

نییە".
”ئەو بابەتانەی کە پێویستی بە دەنگدان و 

یەکالکردنەوەی دەنگ هەبێت، ناتوانین بیخەینە بواری 
جێبەجێکردن"

عەلی خۆشناو بە گرنگی زانی تیشک بخاتە سەر ئەوەی کە یاسای 
ئەنجوومەن وەستاوە، ناوبراو وتیشی، "ئێمە ئەندامی ئەنجوومەنین. بەپێی 
بارودۆخی یاسایی کارەکانمان ڕایی دەکەین. بەاڵم ئەو کێشانەی کە 

پێویستی بە دەنگدان و یەکالکردنەوەی دەنگ هەبێت، ناتوانین بیخەینە 
بواری جێبەجێکردن. بۆیە لەئێستادا هیچ یاسایەک نییە کە ئێمە کاری 

پێبکەین". 

لەگەڵ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکان، شەڕی داعش دەستیپێکرد، 
عەلی خۆشناو تیشکی خستە سەر چۆنیەتی پێکهێنانی  ئەنجوومەن 

و وتی، "ژینگەی لەدایکبوونی ئەنجوومەن زۆر سەخت بوو. بەر لەوەی 
درووستبێت، بودجەی سەرجەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەالیەن 

سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق ڕاگیرابوو. دواتر 
شەڕی داعشی بەسەرداهات. ئەم گیروگرفتانە بووە 

هۆی بارقورسایی زۆری ئەنجوومەنی پارێزگای 
هەولێر. توانی بەبێ هەیکەل و بەبێ یەکەی ژمێریاری 

خۆراگر بێت". 

شایەنی باسە سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر 
ئاماژەی بەوە کرد کە سەرەڕای بارودۆخی نالەباری 
چەند ساڵی ڕابردوو، چەندین کاریان کردووە و وتی، 
"تاوەکو ئێستا ٦٤ کۆبوونەوە کراوە. هەریەکێکیشیان 

چەندین بڕیاری لێ دراوە. بۆ نموونە دانانی ٤ قایمقام، 
دانانی ٦ بەڕێوەبەری ناحیە، دانانی ٨ بەڕێوەبەری 

گشتی و الدانی ژمارەیەک کارمەند کە لە دەرەوەی 
ڕێنماییەکان کاریان کردووە، جا ئەمانە چ لە 

سێکتەری تەندرووستی بێت یاخود شارەوانی. هەندێک 
کێشەی گشتی دەربارەی باڵەخانەی وزە و کارەبا 

تاوەکو ئێستا لە لێکۆڵینەوەدان". 

هاوکات خۆشناو بەردەوامبوو و وتی، "ئاشکرایە کە بەپێی پەیڕەوی ناوخۆ، 
ئێمە خاوەن ١٥ لێژنەین، بەدواداچوونەکان بەردەوامە بەتایبەتی کە لەالیەن 
هاواڵتییانەوە داواکراوە جا بە هەر رێگەیەک بێت. لەهەموویان گرینگتر، 
پرۆژەی چەکی مووچە بوو کە پێشنیارێکی باشبوو و خۆشبەختانە ئێستا 

لە پرۆژەی چاکسازی لە پەرلەمان  ٢ خاڵی چەسپاوە. گەر پەسەند 
بکرێت، واتە چەکی مووچەی فەرمانبەران جێبەجێ دەکرێت. هاوکات 

پرۆژەی داواکردنی نەوت و گاز کە ئێستا هەندێک کارئاسانی لە بواری 
بەنزین کراوە. هاوکات کردنەوەی هەردوو رێگای مەخمور و کەرکوک 

لەسەر داوای ئەنجوومەنی پارێزگا بوو لە کۆبوونەوەکان. ئینجا زۆر پرسی 
گرینگ هەبووە لەسەر ڕێگاوبان و تونێلی شەقالوە تاوەکو حاجی ئۆمەران، 
ڕێگای خەبات، رێگای هەولێر-دهۆک، هەموویان لەناو ئەنجوومەن کاری 
ڕۆژانەی بۆ کراوە. بۆیە کاتێک باس دەکەین، بە شێوەیەکی ئەوانە زۆر 

خێرا باسمکردووە و بێگومان زۆر زیاتریشی هەیە". 

" وەکو ستراتیجیەتی کارکردنی پارتی دیموکراتی 
کوردستان، باوەڕمان بەوە هەبووە کە دەبێت هەولێر 
لەالیەن کورد و تورکمان و کریستیان بەڕێوەبچێت" 

لە ساڵی ٢٠١٤، دوای ڕێککەوتنی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ 
تورکمان و کریستیانەکان، دەستەی سەرۆکایەتی پێکهێنرابوو، لەوبارەیەوە 

عەلی خۆشناو دەڵێت، "من کادیرێکی پێشکەوتووی پارتی دیموکراتی 
کوردستانم. بەپێی ئەوەی کە زۆرینەی دەنگەکان بۆ پارتی دیموکراتی 

کوردستان بوو کە ١٢ ئەندامی هەیە،  بۆیە هەڵسا بە پێکهێنانی 
هاوپەیمانی لەگەڵ برایانی تورکمان و کوردستان. لەڕووی ئایدۆلۆجیاوە 
پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو ستراتیجیەتی کارکردن باوەڕمان بەوە 

هەبووە کە دەبێت هەولێر لەالیەن کورد و تورکمان و کریستیان بەڕێوەبچێت. 
ئەمەیان بووە هۆی ئەوەی کە وەکو هێزی یەکەم چ لەڕووی فراکسیۆن و 
چ لەڕووی دەنگەوە بڕیاردرا لە حکوومەتی خۆجێتی هەولێر، تورکمانێک 

ببێتە جێگر و مەسیحیەکیش بکرێت بە سکرتێری پەرلەمان یاخود بە 
پێچەوانەوە بۆ ئەوەی دەستەی سەرۆکایەتی مانای پێکەوەژیان بدات". 

خۆشناو لە ڕووی یاساییەوە ئاماژە بە پێکەوەژیانی نەتەوەکانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق دا و وتی، "لە یاسای ژمارە ٣ی پەیڕەوی ناوخۆی 

ئەنجوومەن ڕەنگدانەوەی پێکەوەژیان ئاماژەی پێکراوە". 

"پارتی دیموکراتی کوردستان باوەڕی بەوە هەیە کەوا 
نەتەوەی دووەم لە هەرێمی کوردستان تورکمانە و 
دەبێت لەو ئاراستەیەوە مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت"

لەبەرامبەر پرسیاری ئەوەی ئاخۆ دووبارە پۆستەکە دەدرێت بە تورکمان، 
خۆشناو لە وەاڵمدا وتی، "من ناتوانم بڕیار لەسەر ئەوە بدەم ئایا لە 

خولەکانی داهاتوودا چۆن دەبێت، بەاڵم بە دڵنیاییەوە پارتی دیموکراتی 
کوردستان باوەڕی بەوە هەیە کەوا نەتەوەی دووەم لە هەرێمی کوردستان 

تورکمانە و پێویستە ئەوانیش بەشداری لە پێکهێنانی حکوومەتی خۆجێتی 
پارێزگای هەولێر بکەن. لە ئەنجومەن بابەتەکان بە پرۆسەی دەنگدان 
یەکالیی دەکرێتەوە. دەتوانم بڵێم کە ئەمە پەیوەندیدارە بە سیستەمی 

داهاتوو، ئاخۆ تورکمان هاوپەیمانی دەکەن لەگەڵ لیستێکی دیکە کە 
بتوانن زۆرینە درووست بکەن و پۆستەکان دابەش بکەن؟ ئەمە دەمێنێتەوە 
سەر ئەوان. بەاڵم من وەکو کادیرێکی پێشکەوتووی پارتی دیموکراتی 
کوردستان دەتوانم بڵێم کە لە ستراتیجیەتی کارکردنی ئێمە بەرامبەر بە 
برایانی تورکمان کە نەتەوەی دووەمن، دەبێت بەو ئاراستەیەوە مامەڵەیان 

لەگەڵ بکرێت".

بۆ درێژکردنەوەی ماوەی ئەنجوومەن چاوەڕوانی دانیشتنی پەرلەمانین"

سەردانی حەسەن روحانی سەرۆککۆماری ئێران بۆ عێراق

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

بەمانای ئارامی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دێت. دەمانەوێت لەگەڵ عێراقدا بین. 
ناشمانەوێت لەبەرامبەر واڵتانی دیکە بووەستینەوە بۆ ئەنجامدانی ئەوکارە".

بڕیار درا ڤیزەی نێوان عێراق و ئێران بێ بەرامبەر بێت.

ئەوەش خرایەڕوو، لە چوارچێوەی سەردانەکەدا عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق 
لەگەڵ حەسەن روحانی، سەرۆککۆماری عێراق کۆبوویەوە.

بە ئامادەبوونی سەرۆکوەزیران عەبدولمەهدی و حەسەن روحانی، سەرۆککۆماری ئێران 
لە کۆبوونەوەکەدا، رێککەوتن لەسەر بوارەکانی نەوت، بازرگانی، تەندروستی، دروست 

کردنی هێڵی ئاسنی لە نێوان بەسڕە و سەالمچە )لەالی ئێران( واژوو کرا.

لە میانی کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیران عەبدولمەهدی و سەرۆککۆمار روحانی بڕیاریاندا 
لە مانگی نیسانەوە ڤیزەی نێوان عێراق و ئێران بۆ هاوواڵتییانی ئەو دوو واڵتە بێ 

بەرامبەر بێت.

حەسەن روحانی، سەرۆککۆماری ئێران لەسەر بانگهێشتنامەی بەرهەم ساڵح، سەرۆککۆماری 
عێراق بە مەبەستی ئەنجامدانی سەردانێکی سێ رۆژە بۆ عێراق، گەیشتە بەغدادی پایتەخت.

سەرۆککۆمار بەرهەم ساڵح دوای پێشوازی کردن لە حەسەن روحانی، سەرۆککۆماری ئێران لە 
کۆشکی سەالم-ی سەرۆکایەتی کۆمار، روونکردنەوەیەکی بۆ رۆژنامەوانان دا. 

سەرۆککۆماری عێراق لە لێدوانە رۆژنامەوانییەکەیدا ئاماژەی بەوەدا کە عێراق بەهۆی بوونی 
دراوسێی وەکو ئێران و تورکیا واڵتێکی بە بەختە. هەروەها ساڵح جەختی لەسەر ئەوە کردەوە 
کە ئەوان نایانەوێت کێشە نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان لە عێراق چارەسەربکرێن و عێراق ببێتە 

مەیدانێک بۆ ئەو کێشانە.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە پەیوەندییەکی ڕیشەدار لە نێوان هەردوو واڵتدا هەیە، 
سەرۆککۆماری ئێران وتی، "عێراق نیشتمانی دووەمی ئێمەیە. پەیوەندییە دووقۆڵییەکانمان 

لەگەڵ عێراق بۆ هەزاران ساڵ دەگەڕێتەوە".

روحانی سەرنجی خستە سەر ئەوە کە عێراق واڵتێکی گرنگی ناوچەکەیە و رایگەیاند، 
"ئاسایش، سەقامگیری و دیموکراسی عێراق بۆ ئێمە گرنگە. ئارامی ئاسایشی عێراق 

ناوه ندی هه واڵ

"
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یەحیا ئیبراهیم ئەربیللی کە لە ساڵی ١٩٧٧ لە قەاڵی هەولێر لە 
دایکبووە و تورکمانی هەولێر )ئەربیللی(یە، لە تەمەنی ١٦ ساڵییەوە 
خەریکی هونەری خۆشنووسییە. یەحیا ئەربیللی ئاماژەی بەوەدا کە 

نەجات ئەربیللی کاریگەری هەبووە لەسەری بەرێنیشاندەری خۆی 
وەسفی دەکات و نەجات ئەربیللی بە "شێخی خۆشنووسی" لەقەڵەم 

دەدات.

لەگەڵ ئاماژەدان بەوەی کە حەزی خۆشنووسییەکەی لە تەمەنی 
منداڵییەوە دەستی پێکردووە، یەحیا ئەربیللی وتی، "هونەری 

خۆشنووسی لە راستیدا بەهرەیەکە کە خودا بە مرۆڤی دەبەخشێت. 
کاتێک ئەو  بەهرەیە دەدرێت بە مرۆڤ بە تێپەڕبوونی کات بەهرەکە 

دەردەکەوێت و لەالیەن خاوەن بەهرەکەوە پەرەی پێدەدرێت.  جگە 
لەمەش کاتێک لە دەرەوە یاخود لە هەر شوێنێک تابڵۆ و نوسینێک 

دەبینێت،  حەزی ئەنجامدانی ئەو هونەرە لەالی ئەو کەسە دەست 
پێدەکات".

لەبارەی ئەو کەسانەی هانیانداوە بۆ هونەری خۆشنووسی، یەحیا 
ئەربیللی وتیشی، "خۆشنووسی هونەرە، بەم هۆیەوە خاوەنی 
رۆحییەتێکی تایبەتە. رەنگە تەنها ئەو کەسانە هەست بەوە 

بکەن کە هونەرمەندن. واتە کاتێک هونەرەکە 
پێشکەش دەکەیت هەستێکی زۆر خۆشت 

پێدەبەخشێت. لە تەمەنی منداڵیدا 
کاتێک نووسین و تابڵۆکانم 
دەبینی کاریگەرییان لەسەر 
دروست دەکردم، بەمجۆرە 

منیش دەستم کرد بەو 
هونەرە. بۆ ماوەیەکی 

کورت بۆ فێربوونی 
هونەری خۆشنووسی 
چومە الی مامۆستا 

نەجات. دواتر دەستم کرد 
بە خوێندنەوەی یاساکانی 

هونەری خۆشنووسی. 
دەستم کرد بە فێربوونی 

بنەما سەرەکییەکان بۆ ئەوەی 
بتوانم کاری خۆشنووسی بکەم".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە هیچ وانەیەکی 
لەبارەی هونەری خۆشنووسییەوە وەرنەگرتووە، 

ئەربیللی وتی، "بەهۆی کەمی خوول و پەروەردەی فێرکاری 
هونەری خۆشنووسی لەو سەردەمەدا، نەمتوانی بەشداری هیچ 

کامێکیان بکەم. خۆی لەخۆیدا لەو سەردەمەدا دەچووینە الی ئەو 
کەسانەی کە لە هونەری خۆشنووسی بە وەستا وەسف دەکران و 

لەالی ئەوانەوە فێری وردەکارییەکانی ئەو هونەرە دەبووین".

لەالیەکی دیکەوە یەحیا بۆ ماوەی چەندین کاتژمێر  کارە 
هونەرییەکانی پیشانی پەیامنێری تەبا دا و زانیاری ئەوەی پێدا، 

"ئەو کارانەی کە خۆمان ئەنجاممان دەدان بۆ ئەوانمان دەبرد ڕاو و 
سەرنجی ئەوانمان لەبارەی کارەکانمان وەردەگرت. پاش تێپەربوونی 
ماوەیەک دەستمان کرد بە ئەنجامدانی مەشقی ٤-٥ کاتژمێری. 

مەبەستم لە مەشق ئەوەیە کە بە جوانترین شێوە نووسینی پیتەکان و 
ڕاهێنانی دەست لە نووسینی ئەو پیتانە". 

یەحیا ئەربیللی باسی لە جۆرەکانی نووسین کرد و ئاماژەی بەوەدا 
کە جۆری سولوس زۆر زەحمەتە و بەم جۆرە بەردەوامی بە قسەکانی 

دا:

"خۆشنووسی جۆری زۆرە. ئاسانترینیان خەتی روک-ەیە. ئەوە 
ئاسانترین رێگایە بۆ دەست کردن بە هونەری خۆشنووسی. دوای 

فێربوونی ئەو خەتە دەتوانیت فێری خەتی نوسخ ببیت. دواتر 

دەچیتە سەر سەختترینیان کە ئەویش خەتی سولوسە. بە گشتی لە 
مزگەوتەکان بۆ نوسینی ئایەتەکان بەکار دێت و گونجاوە بۆ دروست 

کردنی شێوەکاری. لەالیەکی دیکەوە خەتی دیوانیمان هەیە، ئەو 
جۆرە خەتەش بۆ سەردەمی عوسمانی دەگەڕێتەوە و لەو سەردەمەدا 
بۆ ماوەی ٣٠٠ ساڵ دیوانەکان نامەیان بەو خەتە ئاراستەی یەکتر 

کردووە. بەم هۆیەوە ئەم خەتە ناونراوە دیوان".

ئەو خۆشنووسە تورکمانە جەخت لەسەر  ئەوە دەکاتەوە کە نەجات 
ئەربیللی کاریگەری لەسەر ژیانی هونەری ئەوەوە هەبووە و دەشڵێت، 

"مامۆستای زۆرمان هەیە 
بە ناوی هونەری خۆشنووسی 
لە هەولێر )ئەربیل(. بۆ نموونە 

مامۆستا نەجات ئەربیللی، 
ئەو شێخی خۆشنووسانە لە هەولێر 
)ئەربیل(. لەالیەکی دیکەوە مامۆستا 

ئەحمەد عەبدولرەحمان کە یەکێکە لە مامۆستا 
بە توانایەکان لە هەولێر و هەرێمی کوردستان و یەکێکە لە 

باشترین خۆشنووسەکانی عێراق. ئەو دەستخەتێکی زۆر جوانی هەیە، 
بەناوبانگە لەسەر ئاستی جیهان".

ئەربیللی ئاشکرای کرد کە کۆماری تورکیا گرنگییەکی زۆر بە 
هونەری خۆشنووسی دەدات وتیشی، "لە ئێستادا تورکیا لە ڕووی 

خۆشنووسییەوە رۆڵی مەرجەع دەگێرێت لەسەر ئاستی جیهان. هەروەها 
حکوومەتی تورکیا پاڵپشتییەکی زۆری هونەری خۆشنووسی دەکات. 

لە سەردەمی عوسمانیدا زۆر گرنگی دراوە بە خەت و خۆشنووسی. 
حکوومەتیش بەردەوامی بەو گرنگییە دەدات. مامۆستا حەسەن 
چەلەبی کە لە تورکیایە  و تەمەنێکی گەورەی هەیە، باشترین 

هونەرمەندی هونەری خۆشنووسییە. هەروەها داود بەکتاشی، محەمەد 
ئۆزچای و ئەحمەد ئۆزچای لە بواری خۆشنووسیدا کاردەکەن 

بوونەتە شانازییەک بۆ واڵتی تورکیا".

هاوکات یەحیا ئەربیللی باسی لەوەشکرد کە لە دەرەوەی واڵت 
ژمارەیەکی زۆری لە خۆشنووسان بینیوە و ئاماژەی بەوەش دا:

"چەندین جار دەرفەتی ئەوەم بۆ رەخسا سەردانی دەرەوەی واڵت بکەم، 
بەم جۆرەش دەرفەتی ئەوەم هەبووە لە میرنیشینی یەکگرتووی عەرەبی 

لەگەڵ شێخەکانی خۆشنووسی گفتوگۆی هونەری بکەم. هەروەها 

گۆڕینەوەی بیروڕا مان ئەنجام دا. بەڕاستی لە واڵتە عەرەبییەکانیش 
خۆشنووسی ئاست بەرز هەن، بەاڵم وەکو خۆشنووسەکانی تورکیا 
و عێراق نین لەبەر ئەوەشە کە ئەو دوو واڵتە باشترینن لە بواری 

خۆشنووسی. لە عێراق عەباس بەغدادیمان هەیە، یەکێکە لە باشترین 
خۆشنووسەکانی عێراق و ئێستا لە ئەمریکا دەژیت".

لەوەاڵمی پرسیارێکی پەیامنێری تەبا لەبارەی جیاوازی نێوان 
خۆشنووسی لە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی، ئەربیللی وتی، "هەر 
نووسینێک یاسای تایبەتی خۆی هەیە. خۆشنووسی لە زمانی 

عەرەبیدا یاسای تایبەت بەخۆی 
هەیە، لە زمانی ئینگلیزیش 
بە هەمان شێوە یاسای قەڵەم 
هەیە. ئەو قەڵەمەی بەکاری 
دەهێنن جیاوازییەکی کەمی 

هەیە لەگەڵ قەڵەمەکانی ئێمە.  
بێگومان خاوەنی کۆمەڵێک 

خۆشنووس و نووسینی 
جوانن کە تایبەتە بە خۆیان. 
لەڕووی زەحمەتی نووسینەوە، 
خۆشنووسی عەرەبی زەحمەترە 
بە بەراورد لەگەڵ ئینگلیزی، 
چونکە لەڕووی زمانەوانییەوە 

وردەکاری زۆری تێدایە. 
جگە لەمەش خۆشنووسی 

شوێنێکی تایبەتی هەیە لە 
نێو جیهانی ئیسالمیدا. بەم 

هۆیەوە خۆشنووسی رۆژانە بەرەو 
پێشچوون بەخۆوە دەبینێت".

یەحیا ئەربیللی باسی لەوە 
کرد کە قەیرانی دارایی 

کاریگەری نەرێنی لەسەر 
کارەکەیان دروست کردووە 
و وتیشی، "بەداخەوە بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی کە لە ٤-٥ 

ساڵی دواییدا لە هەرێم سەریهەڵداوە بووەتە هۆی ئەوەی دامەزراوە 
هونەرییەکان بە دۆخێکی نالەباردا تێبپەرن. سەردەمێک بڕە 

هاوکارییەکمان هەبوو کە لەالیەن حکوومەتەوە پێمان دەدرا. بەاڵم 
دوای سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی هاوکارییەکەمان نەما. بەم هۆیەوە 
نەمانتوانی چااڵکییەکانمان ئەنجام بدەین. ئێستا جێگری سەرۆکی 
کۆمەڵەی خۆشنووسانی کوردستانم، وێڕای بوونی قەیرانی دارایی 

کۆمەڵەکەمان دانەخستووە. پەیوەندیمان لەگەڵ خۆشنووسان بە 
هەمان شێوە بەردەوامە. لەڕووی چااڵکیشەوە ئەوەندەی لەدەستمان 
دێت چااڵکییەکان ئەنجام دەدەین. تەنها لەناوخۆی واڵت نا بەڵکو 
لەدەرەوەی واڵتیش چااڵکیمان هەیە و پەیوەندییمان لەگەڵ واڵتانی 

دیکەدا هەیە. لەم ماوەیەدا بەشداریم لە بەرنامەیەک کردووە لە 
تورکیا بەم مەبەستە تابڵۆیەکیشم ناردووە بۆیان".

لە وەاڵمی یەکێکی دیکە لە پرسەکان کە بریتییە لە کاریگەری 
تەکنەلۆژیا لەسەر هونەری خۆشنووسی، یەحیا ئەربیللی وتی، 

"تەکنەلۆژیا کاریگەری نەرێنی دروست نەکرد. جگەلەمەش هونەری 
دەست زۆر بە نرخە و بەها کەلتوورییەکەی لەدەست نادات. بێگومان 
تا ڕاددەیەک کاریگەری دەبێت، بەاڵم چونکە خۆشنووسی کاری 

دەستە بەهاکەی لەدەست نادات. لەڕووی پەرەپێدانەوە بێگومان 
کۆمپیوتەرەکان هاوکارمانن. بە تایبەتی لەڕووی دانانی دیزاین 
و شێوازەوە. بەاڵم کاتێک دەنووسین بەهۆی ئەوەی کاری دەستە 
بەهاکەی لەدەست نادات. واتە کۆمپیوتەرەکان کاریگەرییان هەیە 

لەسەر کارەکەمان بەاڵم کاریگەرییەکە نەرێنی نییە. هەتا لە 
هەندێک کاردا کارەکانیشمان بۆ ئاسان دەکات. هەروەها هونەری 
خۆشنووسی بە تەواوی بووەتە هونەرێکی کەلتووری. چونکە کارە 

ئاساییەکان بە کۆمپیوتەر ئەنجام دەدرێت، نووسینی دەست زیاتر 
خواستی لەسەرە و بە بەشێکی جیاوازتر دەبیندرێت".

 یەحیا ئەربیللی: باشترینەکانی هونەری
خۆشنووسی لە تورکیا و عێراقن
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دوای دەستبەسەرداگرتنی سەرجەم ناوچەکان 
لەالیەن سووپای عێراق، داعش ئەو خاکەی 

کە کۆنترۆڵی کردبوو، لەدەستیدا. بەاڵم شانە 
نوستووەکانی ئەو ڕێکخراوە بەردەوامن لە 

چااڵکییەکانیان لە ناوچە جیاکانی واڵت. 

چەند رۆژێک بەر لە ئێستا ڕێکخراوی 
تیرۆریستی داعش لە هێرشێکیدا بۆ سەر 
حەشدی تورکمانی، ژمارەیەکی زۆر لە 
سەربازی ئەو یەکەیەی کردە ئامانج و 

گیانیان لەدەستدا و برینداربوون. بەو هۆیەوە 
وەکو هەفتەنامەی تەبا دیمانەیەکمان لەگەڵ 
سەید عەلی حوسێنی، وتەبێژی فەرمی هێزی 

تورکمانی لە  بەرەی باکووری حەشدی 
شەعبی کرد و چەند زانیاریێکمان لێی 

وەرگرت. 

ناوبراو دەربارەی ئاسایشی شارۆچکەی 
دوزخورماتوو وتی، "لە ناوەندی شارۆچکەکە 
ئەمن و ئاسایش لەدۆخیکی باشدایە. سووپای 

عێراق کۆنترۆڵی کردووە و چەند هێزیکی 
دیکەش ڕەوانە کراوە. هێزی بەرپەرچدانەوەی 

خێرا و ٢ فەوج لە ناوەندی دوزخورماتووە. 
فەوجێکی دیکەش لە ناوچەی سولەیمان بەگە.  

لەوێ پۆلیسی خۆجێیی ئێمە و پۆلیسی 
بارودۆخی لەناکاویش هەن. وەکو وتم لە 

دوزخورماتوو بارودۆخی ئەمنی زۆر باشە، لە 
دەورووبەری شارۆچکەکەش حەشدی شەعبی 
هەیە. بارودۆخەکە لەژێر کۆنترۆڵدایە و هیچ 

بارودۆخێکی مەترسیدار نییە". 

سەید عەلی حوسێنی دەربارەی ئەو ناوچانەی 
کە داعش تیایدا بوونی هەیە تایبەت 

بە تەبا وتی، "جموجۆڵەکانی داعش بە 
ئاراستەی باکووری خۆرئاوای دوزخورماتووە 

کە دەکەوێتە ناوچەی زەرگە. بەاڵم 
جموجۆلەکانیان کاریگەر نین. دەیانەوێت 

سوود لە باران و کەشوهەوا وەربگرن بۆ ئەوەی 
کردەوە تیرۆرستیەکانیان ئەنجام بدەن. بەالم 

ئێمە هەموو کاتێک بۆ بەرپەرچدانەوەیان لە 
ئامادەباشیداین و رێگە بە هیچ کرەدوەیەکی 

تیرۆرستی نادەین گەر بیانەوێ ئەنجامی بدەن، 
لە ناوچەکانی دوزخورماتو و ئامرلی هێزەکانمان 
لە ئامادەباشیدان و بە هیچ شێوەیەک ڕێگایان 

پێنادەین جموجۆڵ بکەن. بەاڵم داعش لە 
ناوچەکانی خۆرئاوا جموجۆڵیان هەیە وە بەهۆی 

ئەوەی ئەم ناوچانە ناوچەیەکی شاخاوین 
کۆنترۆڵکردنیان زۆر قوڕسە". 

"ژمارەیان هێندە زۆر نیە کە مه ترسی 
دروست بکەن"

     
"کردەوە تیرۆرستیەکانیان ئەنجام دەدەن 

و ڕادەکەنە ناوچەیەکی تر"

حوسەینی لەبارەی ژمارەی ئەو داعشانەی لە 
ناوچەکەدا هەن رایگەیاند، "ژمارەیان هێندە 

زۆر نییە کە کێشە دروست  بکەن. تەنها لە 
ناوچە شاخاویەکانن و لە شوێنیکی جێگیر 
نین. ئەو ناوچانەش کە شاخەکانی تێدایە، 

سەاڵحەدین، کەرکوک و نەینەوایە بە هۆی 
ئەوەی سنورەکەیان دیارە لە شوێنێکی جێگیر 

نامێننەوە، کردەوەکانیان ئەنجام دەدەن و ڕادەکەنە 
ناوچەیەکی تر" 

"بە سوود وەرگرتن لە کەشوهەوا و باران 
دەیانەوێ بچنە ناو شارەوە"

لە کۆتایی قسەکانیدا سەید عەلی حوسێنی، 
وتەبێژی فەرمی هێزی تورکمانی لە  بەرەی 
باکووری حەشدی شەعبی وتی، " ناڵێێن لەو 

ناوچانە داعش بوونی نییە.  بەڵی لەو ناوچانە 
بوونیان هەیە بەاڵم هێزەکانی ئێمە هەمووکات 

لە ئامادەباشیدان بۆ بەرنگاربوونەوەیان. دەیانەوێت 
سوود لە کەشوهەوا و باران وەربگرن بۆ ئەوەی 
بچنە ناو شارەوە بەاڵم ئەمە شتێکی مەحاڵە." 
هێزەکانی پۆلیسی فێدراڵی، سووپای عێراق، 

حەشدی شەعبی و هێزی بەرپەرچدانەوەی خێراو 
وە چەندین هێزی دیکە پارێزگاری 

لە ناوچەکە دەکات. 
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دایــــــــــــکم وتــــی
 چیرۆکی خێزانێکی تورکمان و هەاڵتنی ساڵی ١٩٩١ لەدەست رژێم

...
دایکم تەمەنی گەیشتووەتە نزیکەی ٥٠ ساڵ. ئەو یەکێک 

بووە لەو کەسانەی کە بەهۆی ترسی رژێمی پێشووەوە لەگەڵ 
خێزانەکەی واڵتیان جێهێشت. لەڕاستیدا ئەو خاوەنی ٥ برایە، 
هیچ کاتێک نەیدەزانی زۆربوونی براکانی مەترسییە بۆ سەر 

خێزانەکەیان. چونکە زۆربەیان لە تەمەنی سەربازیبوون و داپیرە 
و باپیرەم ترسی ئەوەیان هەبوو کوڕەکانیان بڕۆن و نەگەڕێنەوە. 

بۆیە بۆ ماوەی ٢٤ ڕۆژ لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی دیکە 
بەرێکەوتن و چەندین یادگاری تاڵیان بۆ ئەمرۆ بەرهەمهێنا 
لە پێناو ئەوەی بتوانن ئەندامانی خێزانەکەیان بپارێزن. دایکم 

وتی: بەیانی زوو بوو، دەنگی تۆپ و فرۆکە زۆر لە نزیکەوە 
دەهات. لە مانگی رەمەزان بووین. کاتێک چووم بۆ سەربانی 

ماڵەکەمان، زرمە زرمی تۆپ تا دەهات نزیکتر دەبوو. 
هەرزوو هاتمە خوارەوە و ئەوەی گوێم لێیبوو، بە باوکم وت. 
باوکم لەبەردەم خۆی وتی، "هەڵسن زوو خۆتان ئامادەکەن، 

بەرێدەکەوین، خودا پشتو پەنایە". 

هیچ شتێکمان نەبردبوو، تەنها خێزانێکی ٨ کەسی 
و ئۆتۆمبێلێکی دایتسۆن کە رەنگەکەی سور بوو. 

هیچکات لەبیری ناکەم، چونکە سەفەرێکی پڕ 
نەهامەتیمان لەگەڵ ئەنجامدا و بەهیچ شێوەیەک 
ئێمەی لەسەر رێگا جێنەهێشت. بێ ئەوەی هیچ 

شتێک لەگەڵ خۆمان ببەین، بەڕیکەوتین. کاتێک 
لە ماڵ دەرچووین، کەلوپەلی چاخواردنەوە و نانی 

پارشێو هەر لەسەر زەمینەکە مابوو، هێندە بە 
پەلەپەل بووین، تەنانەت دەستمان لە هیچ شتیک 

نەدا. ئۆتۆمبێلەکەمان سووتەمەنی چاکی تێدابوو. 
کەوتینە رێگا. دواتر بۆمان ڕوون بووەوە کە شەوی 
ڕابردوو حکوومەتی رژێمی ئەوکات سەربازی لە 

ناوچەکانی قوشتەپە دابەزاندووە و لەوێوە بەرەو شار 
دێن. کاتێک گەیشتینە سەر ڕیگای کەسنەزان، 

ئای خودایە! بەراستی کارەسات بوو. چونکە رێگاکە 
پڕ ببوو لە خەڵک و جادەکان لەالیەن ئۆتۆمبێلەکان 

و شۆستەکانیش لەالیەن مرۆڤەکانەوە داگیرکرابوو. بەداخەوە 
بەهۆی زۆری ئۆتۆمبێل و پەلە پەلی خەڵک، رێگاکان وەک 
بڵێی داخرابوو، بە هۆی ئەوەی ئۆتۆمبێلەکان زۆر بەهێواشی 
ڕێیان دەکرد، باوکم نەیدەتوانی بە خێرایی لێی بخوری. دوای 

چەند خولەکێک فرۆکەیەکی جەنگی سەر بە سووپای 
عێراق لەسەر رێگای کەسنەزان بە دیارکەوت، بەبێ وێژدانانە 
دەستیکرد بە بۆردوومانکردنی ئەو کاروانە ئۆتۆمبێالنەی کە 

لە شار دەردەچن. لەو کاتەدا زۆر ترساین، دایکم و باوکم چەند 
ئایەتێک قورئانیان دەخوێند و ئێمەیان ئارام دەکردەوە. فرۆکەکە 

دوای بەئامانجگرتنی چەند ئۆتۆمبێلێک، دوورکەوتەوە. لە 
بۆردوومانەکەدا چەندین خێزانی شارەکەمان گیانیان لەدەستدا. 
دوای چەند کاتژمێرێک گەیشتینە شاری کۆیە و لە ڕێگا 
بڕیارمان دابوو لە ماڵی یەکێک لە خزمەکانی زاواکەمان 

بمێنیینەوە. تەنها ئێمە نەبووین بەڕێکەوتبووین، بەڵکوو هەردوو 
خوشکەکانی باوکم و زۆربەی هەرە زۆری خانەوادەکەمان 
بەڕێوەبوون. دوای گەیشتنمان بۆمان دەرکەوت کە بەردەوام 

بین باشترە لەوەی لەوێ بمێنینەوە. بۆیە باوکم دوای مانەوەی 
رۆژێک لە کۆیە بەرەو دیانە و حاجی ئۆمەران بەڕێکەوت. 

کاتێک گەیشتینە دیانە، سەردانی ماڵێکی ناسیاومان کرد کە 
کوڕەکەیان هاوڕیی مەریوان-ی برا گەورەم بوو. ئەوان خۆیان 
ڕایانکردبوو. تەنها کەسێکی بەتەمەنیان جێهێشتبوو بۆ ئەوەی 

پاسەوانی لە ماڵەکەیان بکات، دوو شەویش لەوێ ماینەوە، 
باوکم زۆر ناڕەحەت ببوو. ترسی ئەوەی هەبوو حکوومەت پێمان 

بزانێت و بە دوایانەوە بێن. بۆیە نەمانتوانی زیاتر بمێنینەوە و 
ڕێگەی ئێرانمان گرتەبەر. لەوکاتەدا دوو رێگە هەبوو، بەشێک 

لە خەڵک رێگەی تورکیا-یان دەگرتەبەر، ئەوانی دیکەش 
ئێران. ئێمە ئێرانمان هەڵبژارد و بەڕێکەوتین. کاتێک نزیکی 

سنووری ئێران بوینەوە، بۆمان دەرکەوت کە سنوورەکە داخراوە. 
دووبارە لەڕووی سایکۆلۆجییەوە رووخاین و نەماندەزانی چی 

بکەین. کاتێک لە پەنجەرەی ئۆتۆمبێلەکەمان سەیری دەرەوەم 
دەکرد، بەش بە حاڵی خۆم سوپاسگوزاربوم و دەموت خودایە 

بەزووترین کات نەجاتمان بدەیت. ژیان زۆر ئەزموونی تاڵی پێمان 
چێشتووە. ناڵە ناڵەی مندااڵن، دەنگی تۆپ و تفەنگ تاوەکو 
ئێستا لە گوێچکەم ماوە. هەندێک دیمەنی راستەقینەم بینی 
کە خەریک بوو کۆنترۆڵی ئەقڵی خۆم لەدەست بدەم. خەڵک 
بەشێوەیەک بێزار و دەربەدەر ببوو، تەنانەت منداڵە ساواکەی 
خۆی لەسەر رێگا جێدەهێشت. مندااڵن بەهۆی قەرەباڵغیەوە 
دایک و باوکیان ون دەکرد. چەندین خێزان بەهۆی ئەوەی 

لەژێر چادر ئاگریان هەڵکردبوو، سووتان و هەندێکیان گیانیان 
لەدەستدا. کاتێک زانیمان بەنزین لەناو ئۆتۆمبێلەکەماندا 

نەماوە، هەر لەوێ وەستاین. بەداخەوە هیچمان نەبوو بیکەین، 
باوکم زۆر پێی غەمگین ببوو. دواتر یەک دەبەی گەورە نەوتمان 
کڕی، )خۆشبەختانە ئەوکات ٨ هەزار دینارمان بۆ پێداویستی و 
خەرجییەکان بردبوو(، باوکم هیچ رێگەیەکی لەبەردەم نەمابوو، 
بۆیە لە شوێنی بەنزین نەوتەکەی کردە ناو ئۆتۆمبێلەکەمان. 

بەڕاستی شتێکی زۆر سەیربوو، دوای ئەوەی کە هەموو 
نەوتەکەی تێکرد، ئۆتۆمبێلەکەمان  هەڵکرد و بەردەوامیمان دا بە 

رێگاکەمان. 

دوای ماوەیەک وەستان لە سەر سنوور، دەرگایان بەڕوومان 
کردەوە و بۆ یەکەمجار پێمان نایە ناو خاکی ئێران و ناوچەی 

خانێ. لەوێ خەڵکیان دەنارد بۆ کەمپەکان، بەاڵم باوکم رازی 
نەبوو بۆیە بەرەو نەغەدە بەڕێکەوتین کە پیرانشەهر-ی پێدەڵێن. 

بەحوکمی ئەوەی کە نەغەدە لێمان نزیکبوو، زوو گەیشتین. 
ئەوەی بەالمەوە سەرنجراکێشبوو، سرووشتی ئێران بوو، بەڕاستی 
سەرسامی کردم. بەرەبەری نانی پارشێو نزیکەی کاتژمێر ٣ی 

بەیانی بوو، گەشتین. 
بەیانییەکەی بە پەلە 

پەل خانوویەکی یەک 
ژووریمان بە کرێ 

گرت کە خاوەنەکەی 
پیاو و ئافرەتێکی 

بەتەمەن بوو. چەند 
رۆژێک لەوێ ماینەوە 

دواتر  نەمانتوانی 
بمێنینەوە و بەدوای 
خانوویەکی دیکە 
گەڕاین، رۆژێک 
لە بازاڕ بەیەکەوە  

لەگەڵ دایکم  باسی 
ناڕەحەتی خۆمانمان 

دەکرد لە خاوەن 
ماڵەکە، ئافرەتێکی روح سووک بەناوی سەید زوبێد لە دوامان 

بوو و دەستبەجێ ئامادەیی خۆی نیشاندا کە پێشوازییان لێبکات و 
ئێمەش بە ڕادەیەکی زۆر دڵخۆشبووین. یەکسەر گەڕاینەوە ماڵەوە 

و سەرجەم کەلوپەلەکانمان بۆ ئەو ماڵە گواستەوە، کاتێک بە 
ئۆتۆمبێلەکەمان لە کۆاڵنەکانی نەغەدە دەسووڕاینەوە، خەڵک بە 
چاوێکی سەیر لە ئێمەیان دەڕوانی چوونکە ئەو جۆرە ئۆتۆمبێالنە 
لە ئێران کەم بوون. سەید زوبێد ئافرەتێکی کورد بوو، بە کوردی  

و بە زمانی تورکی عەجەم قسەمان دەکرد. مێردەکەی تورکی 
عەجەم بوو بەاڵم کۆچی دوایی کردبوو. ٣ کوڕی بچوکی 
هەبوون. بۆ ماوەی ١٩ رۆژ لەوێ ماینەوە و هیچ کێشە و 

گرفتێکمان نەبوو. ئافرەتێکی زۆر باش بوو لەگەڵمان چەندین 
ساڵیش دواتر هەر پەیوەندیمان مابوو و نامەمان بۆ یەکتری دەنارد. 

دەمەوێت حاڵەتێکی زۆر سەیر باس بکەم، کە  لە نزیک 
پارکی ئەو ماڵە بوو کە بە کڕێمان گرتبوو لە پیرانشەهر. 

ئەو پارکە بەهۆی کۆچکردنی عێراقییەکان، ببوو بە شوێنی 
کۆبوونەوەمان. ئەوانەی خەڵکی هەولێر بوون، لەوێ کۆدەبوونەوە 
و بە غەمگینییەوە بارودۆخی خۆیان باس دەکرد و پالنیان دادەنا 
بۆ ئەوەی کەی بگەرێنەوە. هەموویان بیر و هۆشیان لەالی ماڵ 

و دووکانەکانیان و ئەو خزم و کەسانە بوو کە لە عێراق ماونەتەوە 
و نەهاتوون. جار جارە کەسێک دەهات و هەواڵی عێراقی پێبوو، 
زۆربەیان لە دەوری ئەو کۆدەبوونەوە و ئەویش بە دەنگێکی بەرز 

دەیوت "جەماعەت تەیارەک لەسەر قەاڵتێ بەربوویتەوە و ئەو 
مەنتیقەیەی هەموو کاول کردییە!!". هەموویان دەستیان بە شین 

و ڕۆڕۆ دەکرد و بیری خزم و کەسوکاری خۆیان دەکردەوە. کات 
هات و رۆشت، رۆژێک هەواڵی ئەوەمان بۆ هات کە حکوومەت 

لێمانی بوریوە و هیچ شتێکیش بەسەر ماڵ و حاڵمان نەهاتووە. 
بۆیە بڕیارمان دا بگەڕێینەوە. دوای ئەوەی خۆمان کۆکردوە، خودا 

حافیزیمان لە سەید زوبێد کرد و گەڕاینەوە بۆ شاری خۆمان. 
کاتێک گەیشتینەوە کۆاڵنەکەمان، بەبێ هۆ فرمێسک لە 

چاوەکانمان هاتە خوارەوە و حەسرەتی ماڵ و حاڵمان بەو جۆرە لە 
چاومان هاتە خوارەوە. دەرگامان کردەوە و چووینە ژوورەوە، دواتر 

بینیمان هەموو شتێک لە شوێنی خۆیەتی تەنانەت ئەو خواردنەی 
کە بەر لەوەی بەڕێبکەوین و پارشێومان پێی کردبوو، هەر 

لەشوێنی خۆی بوو. 

ئا بەم شێوەیە ڕاپەرین ڕوویدا. ڕاپەڕین لە دژی ستەم و زۆرداری 
بەبێ جیاوازی تورکمان، کورد و عەرەب لە دژی دەسەاڵتدارێکی 

زاڵم ئەنجامدرا. با لەبیرم نەچێت، دایکم وتی دوای چەند 
رۆژیک لە گەڕانەوەمان، مووچەی سەرجەم فەرمانبەران لەالیەن 

حکوومەتەوە دابەشکرا! 

 دۆخی ئەمنی دوزخورماتوو زۆر باشە،
هەموو شتێک لەژێر کۆنترۆڵدایە
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دیدارێکی تایبەتمان لەگەڵ مەغدید شێخئۆغلو کە یەکێکە لە 
گۆرانیبێژە دیارەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( و ئاوازدانەری سروودی 

نەتەوەیی تورکمان ئێلی-یە، ئەنجامدا.

لەو چەند مانگەی دواییدا ئەم هونەرمەندە چەندین بەرهەمی یەک لە 
دوای یەکی باڵوکردوەتەوە ، ئێمەش گفتوگۆیەکمان لەگەڵ شێخئۆغلۆ 

ئەنجامدا  سەبارەت بە دواین بەرهەمی خۆی و دۆخی هونەری 
تورکمان.

وه کو ئاوازدانه ری سروودی نه ته وه یی تورکمان ماوه یه که  بێ ده نگی 
ده نوێنن، به اڵم له  هه مان کاتدا ده بینین که  به رده وامی به  کاره  

هونه ریه کانتان ده ده ن. ئایا له  الیه ن کێوه  هاوکاری ده کرێن؟

هیچ الیەنەک یارمەتم نادات. خۆم پشتگیر و سپۆنسەری خۆمم. 
خەرجی کارەکانم لە گیرفان و مووچەی خۆم دەردەهێنم و دواتر 

کارەکانمی پێ ئەنجام دەدەم.

گوێبیست و بینەری ئەوەین کە کار لەسەر زنجیرە بەرهەمێکی نوێ 
دەکەن. لەم ماوەیەدا هیچ بەرهەمێکی نوێتان باڵوکردوەتەوە؟

بە کورتی بەم شێوەیە دەتوانم ئەو کارانەی کە لە ٣ مانگی یەکەمی 
٢٠١٩ ئەنجامم داوە بۆ ئێوە بخەمە روو:

بەرهەمێكم لە ژێر ناوی "بەکلەرەم" واتا )چاوەڕوان دەبم( باڵوکردەوە کە 
هۆنراوەکەی  هی ئەسعەد ئەربیللی یە و خۆشم ئاوازم بۆ داڕشتووە. 
هەروها سیناریۆی کلیپەکە و کاری دەرهێنانی لە الیەن زیاد تەرزی-

یەوە بۆ کراوە. کلیپەکەش لە کەناڵی تورکمانییە پەخشدەکرێت.
هەروەها  کاری کلیپێکمان بۆ گۆرانی )مەرد ئەربیلیم( ئەنجامدا 

کە پێشتر کارە دەنگییەکانم بۆ تۆمار کردبوو کە گۆرانیەکە 
دەنگدانەوەیەکی باشی بەخۆوە بینی لە شاری هەولێر)ئەربیل(. خاوەنی 
هۆنراوەی گۆرانییەکەش ئەسعەد ئەربیللی-یە وە خۆشم ئاوازەکەم بۆ 
داناوە، کاری دەرهێنانی کلیپەکەشی لە الیەن زیاد تەرزی-یەوە بۆ 

کراوە.
کاری کلیپمان بۆگۆرانی "مەشهوور ئەربیلیم" واتا ئەربیلی ناودارم 
ئەنجامدا. کە خاوەنی هۆنراوەکە ئەسعەد ئەربیللی-یە و ئاوازەکەی 

نادیارە. وە کاری دەرهێنان و سیناریۆیەکەی لە الیەن زیاد تەرزی-یەوە 
بۆ ئەنجامدراوە.

کارەکانی ستۆدیۆی بەرهەمی "ئەربیل سێڤداسی" ـم کە بە واتای 
خۆشەویستی ئەربیل دێت تەواو کردووە. ئازاد تەرزی خاوەنی 

هۆنراوەکەیە و ئاوازەکەی هی خۆمە. بڕیارە مانگی داهاتوو دەست بە 
کاری دەرهێنانی کلیپکە بکەین، کە بەرێز علی عبدولباقی سیناریۆ و 

کاری دەرهێنانی کلیپی ئەم گۆرانیە لە ئەستۆ دەگرێت.
گۆرانییەکی دیکەشمان هەیە بە ناوی "کەرە گۆزلوم" کە بە مانای 

چاو رەشەکەم دێت. خاوەنی هۆنراوەکە ئەسعەد ئەربیللی-یە وە 
ئاوازەکەشی هی خۆمە. ئەمە لە کاتێکدا کە هونەرمەندی دەنگ 

خۆش ئیبراهیم ئەربیل هەڵستاوە بە وتنەوەی گۆرانییەکە.

هەروەها بەرهەمێکی دیکەمان لەبەردەستدایە بەناوی "ڤێفاسز یار" کە 
بە واتای یاری بێوەفا دێت. ئەمەشیان هۆنراوەکەی ئامادەیە، تەنها ئەوە 
ماوە بچینە نێو ستۆدیۆ و گۆرانییەکە تۆمار بکەین. خاوەنی هۆنراوەکە 

ئازاد تەرزی-یە و دووبارە لە الیەن هونەرمەند ئیبراهیم ئەربیل-ەوە 
گوێمان لەو بەرهەمە دەبێت.

لە کۆتاییشدا بەرهەمی "کەرکوک سێڤداسی"مان هەیە کە بە واتای 
خۆشەویستی کەرکوک دێت. ئاوازەکەیم ئامادە کردووە. بەاڵم بە داخەوە 
گەورەترین کێشەم  نەبوونی پشتگیری و سپۆنسەرە. گشت هەوڵەکانم بۆ 
ئەم ئاوازە خستووەتە گەڕ، چونکە هەروەکو دەزانرێت پێویستە کارێکی 
جوان پێشکەشی کەرکوک بکەین. خاوەنی هۆنراوەکە ئازاد تەرزی-یە 

و خۆشم هەڵدەستم بە وتنەوەی.

بەهرەیەکی دیکەی ئێوە شانۆگەرییە و رۆڵ دەبینن لە 
شانۆگەریەکاندا. لەوبارەیەوە چ  پڕۆژەیەکی نوێتان هەیە؟

بەڕێز علی عەبدولباقی زنجیرە درامایەکی ٣٠ ئەڵقەیی بۆ مانگی 
رەمەزان ئامادەکردووە، کاری گۆرانی زنجیرە دراماکە من ئامادەی 

دەکەم. ناوی زنجیرە دراماکە "شانڵی رەمەزان"ـە. پێشووتریش لە ساڵی 
١٩٩٥ ئەم کارەم ئەنجامدابوو، بەاڵم کوالیتی بەپێی پێویست نەبوو و نزم 
بوو.  بۆیە دووبارە گۆرانییەکە تۆمار دەکەینەوە. هۆنراوەی ئەم بەرهەمە 

لەالیەن شاعیری گەورە جەمال شان ئامادەکراوە، خۆم ئاوازەکەیم 
داڕشتووە و خۆم گۆرانییەکە دەڵێمەوە.

جیالەمە شاعیری گەورەمان بەڕێز دیار ئەربیل بەرهەمێکی شیعری 
نوسیوە کە برای ئازیزم محمد فەرید ئەربیلئۆغلو ئاوازی بۆ داناوە و 

خۆم گۆرانییەکە دەڵێمەوە. ئەمەشیان کارێکی ناوازە دەبێت.

ئاشکرایە کە تا ئێستا خاوەنی زیاتر لە ١٠٠ ئاوازن. لەبەرامبەر 
ئەمەدا هیچ داواکارییەکی ماددیتان هەبووە؟

بەڵێ النیکەم خاوەنی ١٠٠ ئاوازم. تا ئێستا لەوبارەیەوە هیچ 
یارمەتییەکی ماددیم وەرنەگرتووە. تەنها سوپاسنامە و دیاری پالکێتم 

پێشکەش کراوە. ئەگەر یارمەتی ماددیشم وەرنەگرتبێت یارمەتی 
مەعنەویم وەرگرتووە لەبەرامبەردا..

هونەری تورکمانی بە تایبەتی لە هەولێر)ئەربیل( هاتۆتە حاڵێکی 
زۆر الوازەوە، بە بۆچوون و دیدی ئێوە هۆکاری یاخود هۆکارەکانی 

ئەمە چین؟

هۆکارەکانی ئەمە ئێجگار زۆرن. یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکانیش 
نەبوونی یارمەتی ماددییە. هیچ پارتێکی سیاسی، الیەنێک یاخود 

دامەزراوەیەک لە هونەر نزیک نابنەوە و پشتگیری لە هونەر ناکەن. 
ئێمە بە ماندووبوونی خۆمان دەتوانین ئەو کارانە ئەنجام بدەین. هەر ئەوان 
بە ئێمە دەڵێن "بوەستن ئارامبگرن هەموو شتێک زۆر جوان دەبێت"، بەاڵم 

تا ئێستا هیچ شتێک لە ئارادا نییە..

دووەمیان، ئەو شتانەی کە لە عێراق و ناوچەکە ڕوودەدەن یەکێکن لەو 
هۆکارانە. بە تایبەتی لە ناوچەی ئێمە نەبوونی و قەیرانی ماددی 
خەڵکانی ئێجگار ماندوو  و شەکەت کردووە. لە واڵتی ئێمەدا گەر 

هاتوو هونەرمەند تەنها لە دوای هونەرەکەیەوە بێت، لە برسان دەمرێت. 
هونەرمەند کارێکی لەبەر ئەمەش پێویستە 

لە کارە جیا بکات جگە 
بۆ ئەوەی هونەرییەکەی 
بۆ خۆی و بژێوی ژیانی 

دابین خێزانەکەی 
بکات.

سێیەمین 
هۆکاریش، 
زۆرە، بەاڵم شاعیرمان 

کەمە. پێویستە ئاوازدانەرمان 
بنووسێت و بیدات شاعیر هۆنراوەکەی 

بە ئاوازدانەر، بەاڵم بەهۆی نەدۆزینەوەی ئاوازدانەر شیعرەکە دەمێنێتەوە. 
گەر هاتوو ئاوازیشی بۆ دابنرێت، گۆرانیبێژەکە ناتوانێت خەرجی بۆ 

کلیپی گۆرانییەکە دابین بکات. هونەر بەم جۆرە زۆر بە زەحمەت بەرەو 
پێش دەڕوات.

بە بۆچوونی ئێوە  بۆ هونەری تورکمان دەبێت چی بکرێت بە 
تایبەتیش بۆ هەولێر)ئەربیل(؟

لە ڕاستیدا بەر لە هەموو شتێک پێویستە ناوەندێکی کەلتوریمان 
هەبێت کە پەیوەست بێت بە ئەدەبیات و هونەر-ەوە. وە ئەمەش پێویستە 

بودجەیەکی بۆ تەرخان بکرێت، ئینجا لە الیەن  تورکیا، بەرەی 
تورکمانی عێراق یاخود هەر الیەنێک بتوانێت تەرخانی بکات ئەو 

بودجەیە بدات. بەمەش دەتوانرێت خەرجی ستۆدیۆ-ی هونەرمەندەکان 
یاخود پێویستیە هاوشێوەکانی بەشێوەیەکی ماددی هاوکاری بکەین.

دەمانەوێت لە نێو ناوەندە کەلتوریەکەدا گروپێکێ میوزیکی باش هەبێت. 
بێگومان پێویستە میوزیکژەنەکانیش خەرجییەکی دیاریکراویان پێبدرێت، 

ناتوانیت بە هەموو میوزیکژەنێک بڵێیت وەرە بە خۆڕایی کارم بۆ 
بکە. بە الیەنی کەومەوە دەبێت مانگانە خەرجی هاتوچۆی رێگاکەی 

پێبدەیت، بەم شێوەیە ٢٠ میوزیکژەنی لێهاتوو و شارەزامان دەبێت.

لە کۆندا لە هەولێر)ئەربیل( کەناڵێکی تەلەفیزیۆنیمان هەبوو بەاڵم 
لەئێستادا بە داخەوە ئەویش نەماوە. ٢ کەناڵی ئاسمانیمان هەیە بەاڵم 
لە ئێمە دوورن، ئەمەش بۆ ئێمە زۆر قوڕسە، ئەگەر بێتو کەناڵێکی 
تەلەفیزیۆنی نزیک هەبێت لێمانەوە ئێمە دەتوانین کاری دەرهێنان بۆ 

کلیپەکانمان بکەین و بەزووترین کات باڵوی بکەینەوە.

لە کۆتایی قسەکانمدا دەمەوێت ئەوە بڵێم؛ گەر توانای ماددیم هەبێت 
بێت یاخود نا بە ئەرکی سەرشانی خۆمی دەزانم کە دەبێت خزمەت بە 

گەلی تورکمان بکەم. تا کۆتایی تەمەنم لە ڕێگای هونەرەوە خزمەتیان 
دەکەم.
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ئەم ساڵ ١٠ ملیۆن نەمام و گوڵی سروشتی هاوردەی هەرێمی كوردستانی عێراق کراوە
لە رۆژانی ئێستاماندا ڕووەکەکان تەنها بە ئامانجی جوانکاری و 

ژینگەیی بەکارنایەن بەڵکو بووەتە سێکتەرێکی گرینگ بۆ ئابووری 
زۆرێک لە واڵتان.

هەروەها ڕووبەری سەوزایی رۆڵێکی گرینگ دەبینێت لە شارەکان کە 
ئێستا لە فراونبووندانە هەروەها بۆ ژینگەی شارەکان و تەندروستی 

مرۆڤەکانیش رۆڵێكی بەرچاوی هەیە.
رۆژ لە دوای رۆژ بە هۆی داواکاری زۆری دار و درەختی 

جوانکاریەکان  بە شێوەیەکی زۆر خێرا نەمامگەی نوێ دەکرێنەوە، وە 
ئەوانیش کرێیەکی زۆر دەدن بۆ ئەوەی ئەو گوڵ و درەختە جوانکارییانە 

لە دەرەوەی واڵتەوە هاوردە بکەن.
هەرێمی کوردستانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی لەڕووی نەمامگە و 
گوڵی سرووشتییەوە شارێکی دەوڵەمەندە. لەالیەکی دیکەشەوە خەڵک 
بەهۆی نەریت و کەلتوورەوە گرنگییەکی زۆر بە نەمام و نەمامگەری 

دەدات. 

بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی باخداری و دارستان و پاوان، ئەم 
ساڵ ١٠ ملیۆن نەمام و گوڵی سروشتی هاوردەی هەرێمی كوردستانی 

عێراق کراوە. 

ئەحمەد کە ١١ ساڵە کاری نەمامگەریی دەکات لەبارەی ئەو 
واڵتانەی کە جۆرەکانی دار و نەمام هاوردە دەکەن  وتی، " داروبار 

و گوڵ جۆرەکانی زۆرە، بۆ نموونە داری ژوورەوە و داری دەرەوە هەیە 

لەوانە ئیسپاتی، یۆگا، داراسیما و کوبرا. ئەم جۆرە درەختانە لەالیەن 
هاوواڵتییانەوە بایەخێکی زۆری پێ دەدرێت. هاوکات گوڵی سوور یاخود 
گوڵەباخ بەهەمان شێوە لەالیەن خەڵکەوە پەسەندە. هەر گولێکیش وەرزی 
خۆی هەیە بۆ نموونە دالیا لە وەرزێکە ئەستەر لە وەرزێکە و پەپوولەش 
لە وەرزێکێ دیکەیە. بە گشتی گوڵ لە هۆلندا-وە دێت ، داروباریش لە 

تورکیا و ئیتالیاوە دێت".

لەالیەکی دیکەوە نەمامگەر ئەحمەد لەبارەی پڕفرۆشترین دار و گوڵی 
جوانی دەڵێت، "داری بەر جیاوازە لە داری جوانی، بە شێوەیەکی گشتی 

داری جوانی داری تەسبیح ، کامیس و الگسترۆم و سنۆبەر رێژەی 
فرۆشتنیان زۆرە". 

لەبارەی بەرهەمی خۆماڵییەوە ناوبراو وتی، "بەرهەمی ناوەخۆمان زۆر 
کەمە بۆ نمونە لە ئێستادا بەس  دیدۆنیا هەیە کە ئەو جۆرە درەختەش 

بۆ پەرژین-ی باخچەکان بەکاردێت". 

لەڕووی نرخەکەشیانەوە ئەو نەمامگەرە وتیشی، "دەگەرێتەوە 
سەر  جۆری گوڵ و درەختەکان، گوڵمان هەیە لە هەزار  دینار-ەوە 

دەستپێدەکات تاوەکو ٥ هەزار دینار یانی نرخەکانیان جیاوازە. بۆ نمونە؛ 
درەختی  نەباتی زللی هەیە کە بۆ سوود وەرگرتن لە سێبەرەکەی 

خەڵک دەیکرێت لە ئێستادا نرخەکەی ١٥ هەزار دینارە بەهۆی ئەوەی 
کە ئێمە نرخێکی جێگیرمان نییە جاری وا هەیە هەمان درەخت بە ٢٠ 
هەزار دینار دەفرۆشین جاریش هەیە بە ٢٥ هەزار دینار،   یانی ئەگەر 

ئێمە گوڵێک یاخود درەختێک بە نرخێکی گونجاو بکڕین  بە نرخێکی 
گونجاویش دەیفرۆشینەوە وە پێچەوانەشەوە  ئەگەر هاتوو بە نرخێکی 

گران بیکرین ناچارین ئێمەش بە نرخێکی گرانتر بیفرۆشینەوە".

لەالیەکی دیکەوە نەمامگەرێکی دیکە کە نەیویست ناوی ئاشکرا 
بکرێت، داواکارییەکی ئاراستەی حکوومەت کرد و ووتی، "لەڕووی 

گواستنەوەی نەمامەکاندا ئاستەنگیمان بۆ درووست دەکرێت. 
لەهەمان کاتدا ڕووبەڕووی زیانێکی بەرچاو دەبینەوە، چونکە لەکاتی 

گواستنەوەدا لە گومرگەکان بەهۆی سەختی رێکارەکان زیانێکی 
بەرچاو بە داروبارەکان دەکەوێت".

فۆتۆ: عەلی سالم / هەواڵ: مه حه مه د ئایدن

"



 twitter/@tbaajansi ١٧ی ئاداری ٩٢٠١٩

بۆچی مێژووی تورکمان لەناو پرۆگرامی خوێندن نییە؟
عێراق بە گشتی و هەرێـمی کوردستانی عێراق بەتایبەتی خاوەن 

ئەندازەی فرەنەتەوەییە و هەر نەتەوەیەک خاوەن ڕابردوویەکی تایبەتە. 
کاتێک بە شێوەیەکی گەورە سەیری تابلۆکە دەکەین، خەرمانەیەکی 

مێژوویی ناوازە بەرچاومان دەکەوێت. ئەو مێژووە رەنگدانەوەیەکی 
بەرچاوی لە چااڵکییەکان و شێوەی ژیانەوەی خەڵک هەیە. 

سەرەڕای هەموو ئەوانە، نەبوونی مێژووی نەتەوەیەک لە پرۆگرامی 
خوێندنی قوتابخانەکان جگە لە یەک - دوو نەتەوە، نارەزایەتی 

خەڵکی لێکەوتووەتەوە. 

بەپێی سەرچاوە جیاکان کە ئاماژەیان بەوە داوە، هەبوونی نەتەوەی 
تورکمان لە عێراق خاوەن پێگەیەکی گرنگە. سەرەڕای 
ئەوە هیچ ئاماژەیەک بە مێژووی تورکمان نەدراوە لە 
سیستەمی خوێندنی هەرێمی کوردستانی عێراق. لەو 
بارەیەوە ئازاد کورەچی، پەرلەمانتاری لیستی میللەت 

لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد کە 
چەند هەنگاوێک بۆ ئەو مەبەستە نراوە، بەاڵم هیچ 

ئەنجامێکی نەبووە. 

پێشووتر ئازاد کورەچی داوا لە پرۆفیسۆر دکتۆر 
سوبحی سەعاتچی دەکات بۆ ئەوەی تێکستێک 

بنووسێت و ئامادەی بکات، لەوبارەیەوە سەعاتچی بە 
تەبا-ی وت، "ماوەیەک بەر لە ئێستا ئازاد کورەچی، 
پەرلەمانتاری هەرێم کوردستانی عێراق کە ئەوکات 

جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( 
بوو، داوای لەمن کرد تێکستێک ئامادە بکەم تایبەت 
بێت بە مێژووی تورکمان بۆ ئەوەی بخرێتە پرۆگرام و 
ژمارەی پەڕەکانیش ٣ یاخود ٤ بێت. ئەوکات من پێم 

ڕاگەیاند کە دەتوانم زیاتریش بنووسم. دواتر وترا کە ئازاد 
کورەچی لە ئەرکەکەی جیابۆتەوە. بۆیە من وام زانی کە 

کارەکە وەستاوە". 

لەبارەی بابەتەکەوە سەعاتچی رەخنە لە خۆی دەگرێت و دەڵێت، 
"لەڕاستیدا خۆمان کەمتەرخەمیمان لە بابەتەکە کرد. بەو بۆنەیەوە 
من ئامادەم بەشداری بکەم لە نووسینی تێکستەکە کە هەوڵێک 

هەیە بخرێتە پرۆگرامەکان". 

بابەتەکە تەنها پەیوەندی بە مێژووناس و لێکۆڵەرەکانمانەوە نییە، 
چونکە ئەمەیان بەشێکی پەیوەستە بە وەزارەتی  پەرەوەردەوە. چونکە 
ئەو تێکستانەی کە هەوڵی بۆ دەدرێت بخرێتە ناو پرۆگرام، کاری 
وەزارەتە کە کۆمیسیۆنێکی زانستی بۆ دابنرێت و دواتر رێکارەکان 

بگیرێتەبەر. 

بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری دەربارەی چۆنییەتی خستنی 
تێکستەکە بۆناو پرۆگرامەکان و پەسەندکردنی مەرجەکانی 
تێکستەکە و دەربارەی بابەتە پەروەردەییەکان، پەیوەندیمان بە 

کاوە عومەر کرد کە ناوبراو بەڕێوەبەری گشتی پڕۆگرامەکان و 
چاپەمەنییەکانە لە وەزارەتی پەروەردە.  

کاتێک پرسیاری بابەتەکەمان لە کاوە عومەر کرد، بەو شێوەیە 
وەاڵمی مایکرۆفۆنی تەبا-ی دایەوە: 

"چەندجارێک بەرپرس و خەڵکانێک گلەیی لەو جۆرەیان کردبووئ. 
بۆیە منیش پێیانم ڕاگەیاندبوو کە نووسراوێک یاخود تێکستێکم 
بۆ بێنن بەاڵم بەڵگەی مێژوویی هەبێت و باوەڕپێکراو بێت. گەر 
شتێک بۆ دەوڵەمەندکردنی کەلتووری ئەم واڵتە بێت، بە چاوان 

زیادی دەکەین و هیچ کێشەیەکیشمان نییە، چونکە تورکمانیش لەم 
واڵتە دەژیت. ئێمە بەگشتی باسی مێژووی کوردستانمان خستووەتە 

پرۆگرام، هەر شتێکیش پەیوەندیدار بێت بە تورکمان و بزانین کە 
سوودی هەیە و دەوڵەمەندی دەکات، ئامادەن بۆ هەزار جاریش زیادی 

بکەین". 

لەبەرامبەر پرسیارێک ئاخۆ هیچ تێکستێک بەدەستی گەیشتووە؟، 
کاوە عومەر وتی، " جارێکیان پەرتووکێکیان بۆم هێنا کە لەالیەن 

سەنعان قەساب-ەوە نووسرابوو. بەاڵم لێرەدا کێشەکە ئەوەیە کە 
ئەمەیان لەالیەن کەسێک نووسراوە و زۆر بەڵگەدار نییە. ناکرێت 

هەرکەسێک کاغەزێک بێنێت من وەریگرم و لە پرۆگرام شوێنی بۆ 
بکەمەوە. بە بەردەوامی لە پەرلەمان نووسراوێکمان بۆ دەکرێت لەالیەن 

پەرلەمانتارێکەوە بۆ ئەوەی شتێک زیاد بکەین یاخود الیبەین. 
هاتووچۆ و دەستەی دەستپاکی و ئەوانی دیکەش بەهەمان شێوە. 

لەالیەکی دیکەوە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن دەڵێت پەرتووکێك تایبەت 
بە هەڵبژاردن دابنێن''. 

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە شتێکی نامەنتقییە هەرکەسێک 
شتێکی بوێت، ئەوان پەیڕەوی بکەن و وتیشی، "لەڕووی سیستەمەوە 

قوتابخانەکانمان ٢-٣ دەوامییە و دەبێت حسابی بەشەکان بکەین و 
چۆن دابەشیان دەکەین و چۆن چۆنی دەخوێندرێن". 

"لە ساڵی داهاتووەوە وانەی مافی مرۆڤ لە پرۆگرام 
دەردەهێندرێت"

کاوە عومەر تایبەت بە تەبای ڕاگەیاند کە لە ساڵی داهاتووەوە 
وانەی مافی مرۆڤ نامێنێت و وتی، " ناکرێت کتێبێک هەبێت 
بەناوی مافی مرۆڤ. ئەم وانەیە دەبێت لە سەرجەم پرۆگرامی 

خوێندن رەنگدانەوەی هەبێت". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا کاوە عومەر، بەڕێوەبەری گشتی 
پڕۆگرامەکان و چاپەمەنی لە وەزارەتی پەروەردە ئاماژەی بەوە 

کرد کە ئامادەن تێکستەکان وەربگرن و لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەن 
کە لەسەر مێژووی تورکمانە و وتیشی، "بێگومان ئێمە ئامادەین. 
پێشووتریش لەسەر داوای پەرلەمانتارێک نووسراوێکی فەرمیمان 

بۆ ئەنجوومەنی وەزیران کردووە. کاتی خۆی پەرلەمانتارێک 
داوای کردبوو، ئێمەش وەاڵممان دابووەوە. لەوەاڵمدا پێمان ڕاگەیاند 

کەشتێکی زۆر ئاساییە. تەنانەت لەالیەن وەزارەتەوە داواکەمان پەسەند 
کرد. لەئێستادا لە قۆناغی کۆکردنەوەی بەڵگەکانین. بەاڵم بەهۆی 

بارودۆخی قەیرانی ئابوورییەوە نەمانتوانی ئەم هەنگاوە بگرینەبەر. 
ئاشکرایە کە زیادکردنی بابەت لە پرۆگرام پێویستی بە پشتگیری 
ماددی هەیە. لەڕاستیدا لە خولی داهاتوودا چەند گۆڕانکارییەک 

لە پەرتووکی کۆمەاڵیەتی دەکرێت. لێرەوە داوای هاوکاری لە 
تورکمان دەکەین و ئامادەین بەڵگە و تێکستەکان لەوان وەرگرین. ئەم 
کارە بێگومان دەبێت لەالیەن کەسایەتییە ئەکادیمییەکانەوە بکرێت. 
دووبارەی دەکەمەوە، هەرشتێک بۆ دەوڵمەندکردنی کەلتووری ئەو 

واڵتە بێت، هیچ گرفتێکی تێدا نییە و دەیکەین". 

لە کۆتاییدا کاوە عومەر تیشکی خستە سەر مەرجەکانی تێکستە 
مێژووییەکە و تیشکی خستە سەر ئەوەی کە دەبێت لەالیەن کێ 

بنووسرێت و چۆن ئامادە بکرێت، ناوبراو وتیشی، " کاتێک باسی 
شتێکی مێژووی دەکەیت، پێویستە بەڵگەنامەی مێژوویی هەبێت. لەو 
بارەیەوە لەوانەیە بەهەزارەها بەڵگەنامەی مێژوویی هەبێت لە ئەرشیفی 
دەوڵەتی عوسمانی. لەالیەکی دیکەوە بەڵگەنامەکانی ئینگلیزەکانیش 

ئامادەن. واتە ئەو تێکستەی کە پێشکەش دەکرێت، دەبێت بە 
بەڵگەنامە و سەرچاوەی زانستی پشتگیری لێبکرێت. بە کورتی ئەم 

کارە پێویستی بە کەسی ئەکادیمی هەیە. بۆیە ژمارەیەک پێوەر 
هەیە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین تێکستەکە وەرگرین و پەسەندی بکەین". 

مەحمود چەلەبی، سەرۆکی پارتی ئیرادەی میللی تورکمان خاوەن 
چەندین نووسین و لێکۆڵینەوەیە لە بابەتی مێژووی تورکمان. 

لەالیەکی دیکەوە چەلەبی یەکێکە لەو کەسانە کە هەمیشە ناوی 
هەیە لە بابەتی نووسینەوەی مێژووی تورکمان. 

بۆیە پەیوەندیمان بە مەحمود چەلەبی کرد و ناوبراو تیشکی خستە 
سەر گرنگی زانین و خوێندنەوەی مێژوو و وتی، "بەبۆچوونی من 

زیادکردنی مێژووی تورکمان لە قوتابخانەکانی عێراق بە مافێکی 
راستەقینەی خۆمان دەبینم. لێرەدا دەبێت ئەو پرسیارە بکەین؛ ئاخۆ 
وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانی عێراق چەند پەڕمان پێ 
دەدات بۆ ئەوەی مێژووی تورکمان بنووسینەوە؟ بەبۆچوونی من 

٥٠-٦٠ پەڕمان پێ نادات، چونکە مێژووی ئەوانیش ئەوەندە نییە و 
بەشێوەیەکی کورت لە پەرتووکەکاندا 

باسکراوە. ئەو بەشەی کە پێمان دەدرێت، 
دەتوانین باسی بەر لە میالد بکەین 

واتە سۆمەرییەکان. دواتر لە سەردەمی 
ئەمەوییەکان و عەباسییەکانەوە 

دەستپێدەکەین تا دەگاتە سەردەمی 
عوسمانییەکان. لەڕاستیدا مێژووی 

تورک لەو سەردەمانەی کە باسم کرد، 
لەو خاکە هەیە. بە کورتی ١٤٠٠ ساڵ 

عێراق لەژێر دەسەاڵتداری تورکمان 
بووە". 

چەلەبی ئاماژەی بە زانینی مێژو 
کرد و بە شتێکی گرنگ وەسفی 

کرد، ناوبراو لەبارەی سۆمەڕییەکانەوە 
وتیشی، "هەندێک جار دەڵێن 'ئەو 

کەسە زۆر ئەسڵزادەیە'. وشەی زادە 
لە ڕووی ماناوە بە واتای وەچە دێت. 
بۆ نموونە؛ نەوزاد ناوێکی فارسییە 

و لەالیەن کوردیشەوە بەکاردێت. 
لەڕووی واتاوە بە مانای منداڵی نوێ یاخود وەچەی تازە لەدایکبوو 

دێت. ناوی شێرزاد-یش بەهەمان شێوە. لە نێو تورکمانیشدا وشەی 
وەک؛ ئاساڵنزادە، دۆغرەمەچی زادە، چەلەبی زادە و هتد.. هەیە. 

بۆیە لە بنەڕەتدا ئەسڵزادە بە واتای ئەو کەسە دێت کە مناڵی 
کەسێکی رەسەنە. هەر بۆیە پێویستە باب و باپیر و رەسەنایەتی خۆت 

بزانیت. لە ئەنجامدا مێژووی مرۆڤێک رەسەنایەتی ئەو مرۆڤەیە. 
گەر ئێمە مێژووی خۆمان نەزانین، بە واتای ئەوە دێت کە ئێمە 

مێژوومان نییە. زۆربەی هەرە زۆری الیەنە سیاسییەکانی تورکمان 
بەدوای وەرگرتنی پۆستی وەزارەت و پلەو پۆستن. لێرەوە دەمەوێت 
رایبگەیەنم کە ئێمەی سەرۆکی پارتەکان و سیاسییەکان پێویستە 

مێژووی خۆمان بزانین بۆ ئەوەی بتوانین بە دەوورووبەرەکەمان 
بگەیەنین. بەداخەوە ئێمە مێژووی خۆمان نازانین. لێردا نمونەی 
وتەکەی مستەفا کەمال ئەتاتورک دەهێنمەوە کە دەڵێت، 'ئەو 

کەسەی کە مێژووی خۆی نازانێت، بێگومان ناتوانێت داهاتووی 
خۆی گەرەنتی بکات'. کاتێک یەکێک لێمان دەپرسێت، بەداخەوە 

نازانین کە لە کوێ هاتووین و کێین. نازانێت تورکمان چییە و 
سۆمەڕییەکان و تورکمان تێکەڵی یەکتر دەکات". 

سەرۆکی پارتی ئیرادەی میللی تورکمان ڕایگەیاند کە خۆشحاڵ 
دەبێت گەر بەشداری بکات لە نووسینەوەی مێژووی تورکمان 
و ڕاشیگەیاند کە دەبێت کۆمیسیۆنێک دابندرێت و لە چەند 

کەسایەتییەک پێکبێت. 

بەبۆچوونی ئەو، کۆمیسیۆنی نووسینەوەی مێژووی تورکمان بە 
راستەقینەیی دەبێت لە چەند کەسیک پێکبێت و وتیشی، 

"من بە خۆشحاڵییەوە ئامادەم بەشداربم، بەو مەرجەی کە بزانم 
ئەندامانی دیکەی کۆمیسیۆنەکە کێن. دەتوانین بە پێکهێنانی 
کۆمیسیۆنێک کە پێکهاتبێت لە پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود 
ئەربیللی، یاریدەدەری پرۆفیسۆر دکتۆر ئومید جەوزەلی و من، 

مێژووی راستەقینەی تورکمان بنووسینەوە. دەمەوێت ئەوە ڕابگەیەنم 
کە من مێژووناس نیم، بەاڵم لەو بابەتەوە حەز و ئارەزووم هەیە و 

لەهەمان کاتدا مێژووم خۆشدەوێت. لەالیەکی دیکەوە بەردەوامم لە 
نووسینەوەی مێژوو، بۆیە گەلێک بیەوێت داهاتووی خۆی بزانێت، 

پێویستە ئاگاداری مێژووی خۆی بێت. ئەو خاڵەی کە بووەتە هۆی 
نیگەرانی من، نەزانینی مێژووە لەالیەن گەلەکەمانەوە. ئێمە ڕۆڵەی 

گەلێکی زۆر گەورەین. ئێمە نەوەی دانەبڕاوی ئەو گەلەین کە لە 
ڕووباری ئادریاتیکە بۆ سەدی چین درێژبووەتەوە". 
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 که مه ر :  

زوبن و سەڵتە )چاکێت

ئەو جۆرە پێاڵوەی کە لەژێر زوبن و سەڵتە لە پێدەکرێت

جلوبەرگی تورکمانی
سەرپۆش یاخود ئەو پارچە کوتاڵەی کە لە سەر دەئاڵێنرێت :

 مەعتەسەم حاجی زیا حاجی نادر یەکێکە لە کۆنترین بەرگدرووەکانی
 شاری هەولێر)ئەربیل( و لەساڵی ١٩٥٧ لە قەاڵت لەدایکبووە. ناوبراو هەر

 لە منداڵییەوە دەستی بە بەرگدروویی کردووە و بەردەوامی بە پیشەی
 .باوکی داوە

 ناوبراو  ڕایگەیاند کە هەوڵی ئەوە دەدات پیشەی بەرگدروویی لەناونەچێت
 و دەربارەی چۆنیەتی دوورینی جلوبەرگی تورکمانی و خەسڵەتەکانی بۆ

 .تەبا دوا

- جامانە یەکێکە لەو کۆتااڵنەی کە لەالیەن تورکمانەوە لەسەرکراوە بەاڵم نەخشەکەی لەهی جامانەی 
ئێستا جیاوازە. 

- مسکی، ئەو پارچە کوتاڵەیە کە لەالیەن عەجەمەکانەوە بەکارهاتووە. لەهەمان کاتدا تورکمان 
لە هەولێر)ئەربیل( بەکاریهێناوە. مسکی بە بەراورد لەگەڵ جامانە نەرمتر و تەنکترە، هاوکات 

رەنگەکەشی خەستە و بە گشتی رەشە. لەڕووی نەخشیشەوە لە جامانە سادەترە. 

- کەشیدە، ئەو پارچە کوتاڵەیە کە بە گشتی ئەو کەسانە لەسەریان دەکرد کە سەردانی ماڵی خوایان 
کردووە و حاجین. رەنگەکەی نزیکی زەردە و هەرکاتێک کەسێک ئەو جۆرە سەرپۆشە ببەستێت، بە 

واتای حاجیبوونی دێت. 

- لە ژێرەوە کراسێکی تایبەت لەبەردەکرێت و جیاوازە لەگەڵ 
ئەوانی ئێستا. لەڕووی درێژییەوە بە بەراورد لەگەڵ ئەوانی 
ئێستا درێژترە و لە بەشی قۆڵی قوماشیکی درێژی پێوەیە. 

- قوماشە درێژەکە کە لە بەشی قۆڵی کراسەکەیە، 
یۆنگوچ-ی پێدەڵێن. قوماشەکە بە ٣ گۆشەیی بڕاوە و 

کاتێک زوبن و سەڵتە لەبەر دەکرێت، دەهێندرێتە دەرەوە. دواتر 
لە بەشی قۆڵ دەئاڵێنرێت. لەهەمان کاتدا یاخەی کراسەکە 

لەسەر شێوازی یاخەی هیندییە. واتە کراسی جلی تورکمانی 
دەبێت بەبێ یاخە بێت. 

- جۆرە پێالوێکی تایبەت لەژێر زوبن و سەڵتە لە 
پێدەکرێت کە پێی دەوترێت، "یەمانی". ئەو پێاڵوە لە 
پێست دروست دەکرێت و رەنگەکەشی بەگشتی سور 

یاخود پرتەقاڵییە. ئافرەتانیش پێاڵوی یەمانی-یان لەپێ 
دەکرد. لەالیەکی دیکەوە کاڵش و زوبن و سەڵتە لەبەر 
ناکرێت. بەاڵم بەم دواییانە لەژێر زوبن و سەڵتە پێاڵوی 
ئاسایی لە پێدەکرێت. شایەنی باسە بەر لەوەی یەمانی 
لەپێ بکرێت، جۆرە گۆرەوییەکی تایبەت لەپێ دەکرا 
کە لە پێست درووستکراوە و ناوەکەشی فەرووە. ئەو 

جۆرە گۆرەوییە لە تورکیاوە دەهێنرا. لەکاتی نوێژکردن 
و دەستنویژ هەڵگرتن پێویستی نەدەکرد لەپێ بکرێتەوە 
چونکە ئەو جۆرە گۆرەوییانە بە مەسح کردن دەتوانرێت 

دەستنویژی پێوە هەڵگریت. 

- له سه ر زوبن ده به سترێت هه ندێکان له  کوتاڵی زوبنه که  
دروست ده کرێت هه ندێکیشیان که مه ر )قایش(ی پێست 

به کار ده هێنن. له  هه ندێک ناوچه ی تورکمان ئێلی  
ئه وانه ی که  که مه ری تایبه ت به م جلوبه رگه  دروست 

ده که ن، به رده وامن له  کاره کانیان.

- به  ته مه نه کان له سه ر که مه ر-ه پێسته که  پشدێنێکی له  
ره نگی سپی ده به ستن. ئه گه ر باسی کراسه که شی بکه ین 

له سه ر شێوازی یاخه ی هیندیه )واتا یا خه ی نییه (. هه روه ها 
کراسی جلوبه رگی تورکمانی پێویسته  بێ یاخه  بێت.

- کۆنترین جل لە هەولێر)ئەربیل( زوبن و سەڵتەیە. 
سەردەمانی پێشوو چاکێت زۆر لەبەر نەدەکرا. سەڵتە 

کۆنترە لە چاکێت. 

- بەزۆری خەڵک لەسەر زوبن، سەڵتەی لەبەر دەکرد. 
سەڵتە لە چاکێت دەچێت بەاڵم لەو کورتترە، هاوکات 

لە ناوەوەیدا چوار گیرفانی هەیە. لەهەمان کاتدا 
قۆڵەکانی فراوانترە و یاخەی نییە. 

- دوو جۆر سەڵتە هەیە. یەکێکیان سادەیە و ئەوی 
دیکەشیان بە نەخشە. لەسەرییەوە قەیتان دەبەسترێت. 

لەالیەکی دیکەوە زوبن لە التەنیشتەکانییەوە کرانەوەی 
هەیە کە چەک-ی پێدەڵین. ئەو بەشەشی بە قەیتان 

دەنەخشێنرێت. 

- لە وەرزی هاوین بە شێوەیەکی گشتی تەنها کراس 
و زوبن لەبەردەکرا. کاتێک وەرزی زستان دەهات، 
ئینجا پیاوان سەڵتەیان لەبەر دەکرد. لەهەمان کاتدا 
چۆنیەتی بەستنی سەریش جیاواز بوو. بۆ نموونە 

سەربەستنی تورکمان جیاوازبوو لەگەڵ نەتەوەکانی 
دیکە، ئەو جیاوازییەش بۆ نەخشی کوتاڵەکەی 

سەرپۆش دەگەڕێتەوە. 
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