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الوەند جەالل ئاغا، راوێژکاری یاسایی سەرۆکایەتی 
پەرلەمانی کوردستانی عێراق

پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق مەسرور 
بارزانی، راسپێردراو بۆ پێکهێنانی 

حکوومەتی بە ٨٨ دەنگ وەک سەرۆکوەزیرانی 
هەرێم هەڵبژارد. هاوکات پەرلەمان متمانەی بە 

٢١ وەزارەتی کابینەی حکوومەت دا. بەمجۆرەش 
دوای ١٠ مانگ لە هەڵبژاردنەکان نۆیەم کابینەی 

حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق پێکهێنرا.

لە کاتێکدا نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی 
کوردستانی عێراق لە ١٢ـی حوزەیران ئەرکی 

پێکهێنانی حکوومەتی بە مەسرور بارزانی راسپارد، 
لە دانیشتنی ١٠ـی تەمووزی پەرلەمانی هەرێمی 

کوردستانی عێراق بە ئامادەبوونی ١١١ پەرلەمانتار 
بە وەرگرتنی ٨٨ دەنگ وەک سەرۆکوەزیران 

هەڵبژێردرا. 

 لە سەرانسەری عێراق زیاتر
 لە ٢ هەزار و ٤٥٠ ناوچەی
 جوگرافی هەن ناوەکانیان

توێژینه وه یه کی کورت تورکییە

 خالیس ئەنتیک: هەولێر)ئەربیل(ی واتە تورکمان
خالیس ئەنتیک یەکێکە 
لە سیما دیارەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل(. ناوی 
سیانی خالیس یونس 

مستەفا-یە. خانەوادەکەیان 
بە کۆربابا ناسراوە، 

بەهۆی ئەوەی کە نیو 
سەدەیە مێژووی شاری 

کۆکردۆتەوە و کەلوپەلە 
ئەنتیکەکانی کۆکردۆتەوە 

و وەکو پیشەیەک 

مامەڵەی لەگەڵ دەکات، 
بە ناوی خالیس ئەنتیک 

ناسراوە. 

ئەنتیک باسی ژیانی 
خۆی بۆ تەبا کرد 

و تیشکی خستەسەر 
دۆخی ٣٠ بۆ ٤٠ ساڵ 

بەر لەئێستای شاری 
هەولێر)ئەربیل(. 

ئەندازیار سینان کە گەورەترین ئەندازیاری تەالرسازی تورکییە 
و یەکێکە لەو ئەندازیارانەی کە لە سەردەمی فراوانبوونی 
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ژیاوە و ناوی خۆی لەمێژوو 

تۆمار کردووە. 

ئەندازیار سینان توانی پێش کاتی خۆی و 
شوێنی لەدایکبوون و نیشتیمانەکەی بکەوێت و 
بەرهەمەکانی ئەو گۆڕەپانێکی فراوانی لەخۆ 
گرتووە و لە چەندین واڵتی جیاوازدا رەنگی 
داوەتەوە، بەو پێیەش بووەتە هۆی ژیانەوەی 

ناسنامەی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لەو واڵتانە. 

مزگەوت و مەدرەسەی شێخ عەبدولقادری گەیالنی 
کە کەوتووەتە گەڕەکی بابوشەباب لە بەغداد-ی 

پایتەختی عێراق لەسەردەمی عوسمانییەکاندا 
نۆژەنکراوەتەوە. 

رێکارەکانی دروست کردنی 
فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی 

کەرکوک کە چەندین ساڵە 
بووەتە خەونی خەڵکی ئەو 

شارە، بەبێ وچان بەردەوامی 
هەیە.

لە کاتێکدا خەڵکی 
کەرکوک بە جۆش و 

خرۆشێکی زۆرەوە چاوەڕێی 
کرانەوەی فڕۆکەخانەکەیان 
دەکەن کە لەسەر رووبەری 

٤٨٠٧ دۆنم زەوی دروست کراوە. لە الیەکی دیکەوە خەڵکی حەمزەلی نیگەرانن بەهۆی بڕیاری 
تێکەڵ کردنی گەڕەکەکەیان لەگەڵ فڕۆکەخانەی کەرکوک.

پارێزگاری کەرکوک رایگەیاند، بۆ ئەوەی فڕۆکەخانەی کەرکوک لەسەر ستانداردە نێودەوڵەتییەکان 
دروست بکرێت و ببێتە فڕۆکەخانەیەکی نێودەوڵەتی، پێویستە بەشێکی گەڕەکی حەمزەلی تێکەڵی 

سنووری فڕۆکەخانەکە بکرێت.

 واتای "وەزیری هەرێم" چییە؟
'جاران گه ڕه که کانی هه ولێر سه رجه میان تورکمان بوون

'
'

'

گه لی توركیا رێگری له و كوده تا ناپاكه 
 شكستخواردوه كرد كه له شه وی ١5ی ته مموزی 

٢٠١6 له الیه ن رێكخراوی تیرۆریستی فه تۆ ئه نجام 
درا. لە کاتی بەرگری کردن لە بەرامبەر ئەو 

هێرشە تیرۆرستییانە، ٢5١ هاوواڵتیمان شەهید بوون 
 و زیاد لە ٢ هەزار هاوواڵتیمان بریندار بوون.

گه لی توركیا به یه ك دڵ و به یه ك هێز كه رووبه ڕووی 
ئه م كوده تا ناپاكه  بووه وه ، نیشانی دا كه ئه م 

الیه نه  تاریكانه  هه رگیز به ئامانجه  پیسه كانیان 
ناگه ن. ئیرادەی گەلەکەمان له به رامبه ر ئه م تۆڕە 

خیانەتکارەدا سه ركه وت. رووداوه كانمان له یاد نه كرد و 
 له یادی ناكه ین و ناشهێڵین له یاد بكرێت.

جارێكی دیكه  به ره حمه ته وه  یادی ئه و شه هیده 
 ئازیزانه مان ده كه ین كه بۆ دیموكراسی و ئاینده ی 

واڵته كه مان قارەمانانەگیانیان فیدا كرد، پێزانینیش 
ئاراسته ی برینداره كانمان ده كه ین.

 کابینەی نۆیەمی حکوومەتی
 هەرێمی کوردستانی عێراق

پێکهێنرا

پێویستە پارێزگاریعارف قوربانی، نووسەر و رۆژنامەنووسی بەناوبانگی کورد:
کەرکوک تەنها لەالی یەک پێکهاتە نەبێت 

کورد دوای رووخانی سەددام پۆستی سەرۆککۆمار و جێگری سەرۆکوەزیران و 
وەزیری دەرەوە و کۆمەڵێک پۆستی بااڵی پێدرابوو و هێشتا پێی کەم بوو. بەاڵم 

لە کەرکوک تورکمان ئەو کاتیش ستەمی لێکرا کە چ پۆستی پارێزگار، سەرۆکی 
ئەنجوومەنی پارێزگا و قائیمقام هیچیان بە تورکمان نەدرابوو. 

 قایمقامی کەرکوک: فرۆکەخانە خەونی شاری
کەرکوک بوو

 سینان-ی گەورە.. ئەو ئەندازیارەی کە   چارەنووسی دانیشتوانی حەمزەلی چی بەسەردێت؟
 توانی بکەوێتە پێش داهاتوو

له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

"تورکمان پارت و ناوەندی رۆشنبیری و 
میدیایی زۆرە، بەاڵم ئەمانە هەموویان 
بەیەکەوە کار لەسەر دۆزی تورکمان 

ناکەن"

"پێویستە وەزیرەکان پابەندی بەرنامەی 
سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران بن"

"پێشکەوتنی دۆزی تورکمان هیچ زەرەرێکی 
بۆ کورد نییە، بگرە لەوەی قازانجیشی 

هەیە"
" دیموگرافیای هەولێر گۆڕاوە"

"پێویستە وەزیری هەرێم بۆ کاروباری تورکمان 
لەگەڵ سەرجەم الیەنە تورکمانییەکان 

پەیوەندییەکی زۆر باشی هەبێت"  ل٢ ل٣

کۆمه ڵکوژی

١٩٥٩-که رکوک

١٤ی ته مموز

کونسوڵگەرى گشتى کۆمارى تورکیا له هه ولێر  به ڕێزه وه  یادی
 ده که ینه وه

یادی شه هیدانی ١٥ی ته مموز به رز راده گرین



 twitter/@tbaajansi ١٥ی ته مموزی ٢٢٠١٩

فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: زیا عوزێری

 واتای "وەزیری هەرێم" چییە؟
دوا بەدوای پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق، ٣ وەزیری هەرێم لە کابینەکەدا هەن کە هەر 
یەکێکیان ئەرکی جیاوازیان پێدەسپێردرێت. تورکمان بە پۆستی "وەزیری 
هەرێم" بەشداری ئەنجوومەنی نوێنەران دەکات و ئایدن مەعروف وەکو 

وەزیری هەرێم دەستبەکاربوو. 

هاوکات الوەند جەالل ئاغا، راوێژکاری یاسایی سەرۆکایەتی پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق دەربارەی پۆستی "وەزیری هەرێم" شیکردنەوەیەکی 

یاساییمانی بۆ ئەنجامدا و بەرچاوڕوونییەکی باشی لەبارەی بابەتەکەوە 
کرد.  

دەقی ریپۆرتاژەکە بەو شێوەی خوارەوەیە: 

"وەزیری هەرێم" چییە؟ لەڕووی یاساییەوە چۆن لێی 
دەڕوانیت؟

دیارە سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران لەکاتی پێکهێنانی کابینەی 
نوێی حکوومەت سیاسەتێکی هەیە بۆ چوار ساڵی داهاتوو لە هەموو 
رووەکانەوە. هەموومان ئەزانین کە هەرێمی کوردستان فرەنەتەوەیی و 
ئاین و ئاینزایە، بۆیە ناکرێ حکوومەت ئەم خاڵە لەبەرچاو نەگرێت. 
بەپێی ئامارە کۆنەکان و ئەوانی پێشوو تورکمان دووەمین نەتەوەیە لە 

هەرێمی کوردستان، هەرچەندە ژمارەی هیچکام لە نەتەوەکان ورد نین 
چونکە هیچ ئامارێکی ورد لەو بارەیەوە نەکراوە، بەاڵم من خۆم لە هەولێر 

گەورەبووم و دەزانم کە تورکمان نەتەوەی دووەمە لە هەولێر بەپێی ژیانم 
لەگەڵیان. لەسەرەتادا الیەنە یاساییەکانی دیاری ناکرێ ئاخۆ ئەم وەزیرە 
بۆ کاروباری تورکمانە یاخود هەر شتێکی دیکە. هەندێک ناوی هەیە 
وەکو وەزیری بێ وەزارەت. دوای دەستنیشانکردنی وەکو وەزیری هەرێم، 

ئینجا سەرۆکی حکوومەت داوای لێدەکات بۆ کارێک. بۆ نموونە 
پێشووتر وەزیری هەرێم هەبوو بۆ کاروباری ژینگە، دواتر وەکو وەزیری 
ژینگە هەڵسوکەوتی دەکرد. کاتی خۆی بەرێز دکتۆر دەخیل دانرا بۆ 
کاروباری ئێزدی و ئەو بابەتانە. پێشتر وەزیری هەرێم زۆر بوو بەاڵم بەم 
دواییە تەنها لە کابینەکەی ئێستا تەنها یەک دانە هەبوو بۆ کاروباری 

ژینگە. 

بەشێوەیەکی گشتی پێکهاتەکان کێشەی نوێنەرایەتییان نییە و ئەوەتا لە 
پەرلەمان هەن. بەاڵم ئاخۆ ئەوان هیچ کاتێک هاتوون لەخۆیان بپرسن 

ئاخۆ چ سوودێکیان لەو دامەزراوانە کردووە؟ لێرەدا مەبەستم هەموویانە.  
یاخود تا چ ئاستێک دۆزی نەتەوەیی و ئاینییان بەرەو پێش بردووە؟ بۆ 
نموونە ئەوەتا تورکمان چەندین خولە لە پەرلەمانە 5 کورسی پەرلەمانی 

هەیە و کۆمەڵێک پۆستیشی وەرگرتووە هەرچەندە پۆستەکان پلەی 
تایبەتییان نییە، ئاخۆ تورکمان لەخۆی پرسیوە لە ماوەی خولەکانی 

پێشووتردا دۆزی تورکمان لە دامودەزگاکانی یاسادانان چەند هەنگاوی 
ناوە؟ گەر بێتوو ئەوان هەنگاویان بڕیبێت و سوودیان لێوەرگرتبێت، ئەوا 

ئاساییە ئێستا بەرنامەیان هەبێت بۆ ئەوەی لە حکوومەتیش دۆزی 
تورکمان بەرێگەی ئەو وەزارەتەوە سوودی لێببینن و بەرەو پێشی ببەن. 

بەاڵم گەر ئامانجەکە تەنها پۆست وەرگرتن بێت کە هیوام وایە ئەمەیان 
نەبێت، من لەو باوەڕەم نەک تەنها قازانجی نییە بۆ تورکمان، بەڵکو، 

زیانیشی هەیە. چونکە تۆ پۆستەکە وەردەگریت، هیچیش ناکەیت جگە 

لەوەی کە خەڵکەکەی خۆت لێت بێئومێد دەبێت و حیزبە سیاسییەکانیش 
دەڵێن کەوا ئەوانە دۆزەکەیان بەالوە گرنگ نییە. دۆزی تورکمان الی 
ئەو وەزارەتە یاخود ئەو ستافەی نوێنەرایەتی تورکمان دەکات، دەبێت 
ئەنجێندایەکیان هەبێت و  هەموویان بەیەک تیم کاری لەسەر بکەن. 

"تورکمان پارت و ناوەندی رۆشنبیری و میدیایی زۆرە، بەاڵم 
ئەمانە هەموویان بەیەکەوە کار لەسەر دۆزی تورکمان ناکەن"

راستە تورکمان پارت و ناوەندی رۆشنبیری و میدیایی زۆرە، بەاڵم 
ئەمانە هەموویان بەیەکەوە کار لەسەر دۆزی تورکمان ناکەن. وەکو 

حیزبە کوردییەکانی لێهاتووە کە کۆمەڵێک حیزب هەیە و هەرکەسەو 
بۆ بەرژەوەندی حیزبەکەی خۆی کاردەکات. بەداخەوە من پێم ناخۆشە 

چونکە من لە هەولێر گەورەبووم و تورکمان لەالی خۆم وەکو مێژووێکە 
و هەر خۆشم تورکمانی دەزانم و تێدەگەم. ئەمەیان نیشانەی ئەوەیە 

کە تورکمان بەشێکی رەسەنی شاری هاولێرە. ناکرێ لەسەر دەستی 
خەڵکەکەی خۆیەوە دۆزی تورکمان بۆ دواوە بکشێتەوە. من و خەڵکی 

دیکە پێمان ناخۆشە. 

"پێشکەوتنی دۆزی تورکمان هیچ زەرەرێکی بۆ کورد نییە، 
بگرە لەوەی قازانجیشی هەیە"
" دیموگرافیای هەولێر گۆڕاوە"

گەر دۆزی تورکمان بچێتە پێشەوە، هیچ زەرەریکی بۆ کورد نییە، بە 
پێچەوانەوە لە نێوەندی نێودەوڵەتییەوە دۆزی کورد قازانجی لێ دەکات، 

چونکە لە ئێستادا لە هەموو جیهان ئەو پێشکەوتنە هەیە دەربارەی 
پێکهاتەکان و ئاین و ئاینزاکان. هەرێمی کوردستان رووەکی زۆر گەشی 

هەیە لەوبارەیەوە و توانیویێتی بەرگرییان لێبکات. ئەوەی ماوە، ئەوەیە 
کە پێکهاتەکان خۆیان بەرگری لەخۆیان بکەن و خۆیان بێن و دۆزەکەی 
خۆیان ببەنە پێش. زۆرجار من هەرخۆم لێیان دەپرسم خولی رابردوو چەند 
پرۆژەتان هێناوەتە پەرلەمان لەسەر دۆزی تورکمان؟ نییە. یاخود چەند 

پرۆژە بڕیارتان هێناوە؟ لەوانەیە شتی تاک تاک ببێت بەاڵم ئەوانە زۆر 
شتی سەرەتایی بوون. دۆزی تورکمان گەورەترە لەوەی من رێگە بدەم 

٢ قوتابخانە بکرێتەوە یاخود ٢ بەڕێوەبەری گشتی وەرگرم و  پارتێک 
پێشوازیم لێبکات و چوار وێنەی لەگەڵ بگرم. دۆزی تورکمان دۆزێکی 

نەتەوەییە و لە بنەڕەتدا جگە لەوانەی کە تێکەڵییان نەبوون، خەڵک 
لەبارەی مێژووی تورکمانەوە هیچ نازانێت. دیموگرافیای هەولێر گۆڕاوە 
وەکو سااڵنی پەنجاکان یاخود شەستەکان نەماوە. باوکی من لە ساڵی 
پەنجاکان لەگەڵ باوکی خۆی هاتووەتە هەولێر و پێیان وتووە کە لەناو 

بازاڕی قەیسەری دوکانێک هەیە کوردە و برۆن بۆ الی، واتە هەمووی 
تورکمان بووە. بەاڵم کاتێک ئێستا من دەچم بۆ بازاڕ تاک تاک 

تورکمان دەبینم. لەوانەیە هەشبێ بەاڵم دیار نییە. بۆیە پێویستە حیزبە 
تورکمانییەکان بێن و باسی دۆزی تورکمان بۆ خەڵک باس بکەن، 
چونکە خەڵک نازانێت چییە. دیموگرافیا گۆڕاوە و خەڵکی دەشت 
هاتووەتە هەولێر و ناوەندەکەی گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. جاران تا 

باداوە هەمووی تورکمان بوون. گەڕەکەکانی دیکەی هەولێر سەرجەمیان 
تورکمان بوون. ئێستا لەو گەڕەکانە دۆزی تورکمان نەماوە تەنها ماڵەکە 

تورکمانە و هەر ئەوەندە. 

"پێویستە وەزیرەکان پابەندی بەرنامەی سەرۆکی ئەنجوومەنی 
وەزیران بن"

سوودەکانی پۆستی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری تورکمان 
چییە؟ 

هەموو وەزیرێک کاتێک سوێند دەخوات و لە کابینە بەشدار دەبێت، 
پێویستە پابەندی بەرنامەی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران بێت یاخود 

پارتەکەی. واتە ئەوەی کە دەبێتە وەزیر بۆ خوشک و برایانی تورکمان، 
ئەو سیاسەتەی کە حکوومەت هەیەتی بۆ دۆزی تورکمان یاخود هەر 

پێکهاتەیەکی دیکە، دەبێت لەو چوارچێوەیە کار بکات. ناتوانێت لەدژی 
حکوومەت بوەستێتەوە. وەکو بەرنامە گەر پرۆژەیەکی هەبێت دەتوانێت 
لەگەڵ حکوومەت قسە بکات و بیخاتە بەرنامەی حکوومەتەوە، ئەمە 

کارێکی سرووشتییە بەاڵم دەبێت لە چوارچێوەی بەرنامەی کاری 
حکوومەت بۆ چوار ساڵی داهاتوو  بێت کە هێڵە گشتییەکانی لە 

وتارەکەیدا دوای سوێندخوارد لەالیەن سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە 
دەخوێنرێتەوە. دەبێت لەو چوارچێوەیە کار بکات. 

"پێویستە وەزیری هەرێم بۆ کاروباری تورکمان لەگەڵ 
سەرجەم الیەنە تورکمانییەکان پەیوەندییەکی زۆر باشی 

هەبێت" 

بۆیە زۆر گرنگە ئەوەی کە دەبێتە وەزیر یاخود وەزیری هەرێم بۆ 
کاروباری تورکمان دەبێت لەگەڵ سەرجەم الیەنە تورکمانییەکان 

پەیوەندییەکی زۆر باشی هەبێت بەبێ لەچاوگرتنی بیروڕا و جیاوازییە 
سیاسییەکانیان. نەوەک تەنها بۆ تورکمان، بەڵکو دەبێت بۆخۆشی هەر 

وەها بێت چونکە ناکرێت وەزیری تەنها حیزبێک بێت. لە راستیدا بە 
دەنگدانی حیزب وەزارەتەکە وەرنەگیراوە، گەر بەپێی حیزب بێت تورکمان 

ناتوانێت وەزارەتێک وەربگرێت چونکە پارت و الیەنە سیاسییەکانی 
تورکمان و پێکهاتەکان ناتوانن وەکو حیزب ئەو دەنگە زۆرە بەدەست بهێنن 
و ئەمەیان راستییەکە. بۆیە ئەو دێت بۆ نوێنەرایەتی نەتەوەیەک، دەبێت 
سەرجەم هێزە سیاسییەکان کۆبکاتەوە و لەگەڵ دەزگا و رێکخراوەکانی 
تایبەت بە کاروباری کەمینەکان)کەمینە لەرووی ژمارەوە( کۆببێتەوە 
و پەیوەندی هەبێت. ببورن وشەی کەمینە بەکار دەهێنم بەاڵم لەڕووی 

یاساییەوە کەمینە دروستە، ئەم ناوە لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە 
دانراوە و مەبەستیش لێی کەمینەیە لەڕووی ژمارەوە. زۆرجار گفتوگۆ 
دەکەم لەگەڵ خوشک و برایانمان لە پێکهاتەی تورکمان و مەسیحی، 
دیارە کاتی خۆی زۆر هەوڵیاندا وشەی پێکهاتە بەکار نەهێنن بەاڵم لە 

راستیدا وشە راستەکە کەمینەیە و گوزارشتە بۆ ژمارە. وەزیری هەرێم بۆ 
کاروباری تورکمان دەبێت سەرجەم الیەنە تورکمانییەکان کۆبکاتەوە لەسەر 
پالنێک، دواتر ستراتیژیێکیان هەبێت بۆ جێبەجێکردنی ئەو پالنە بەرێگەی 
ئەو وەزیرەوە. دواتر لەڕووی کەلتووری و رۆشنبیری و هەرشتێکی دیکە 

کە بۆ تورکمان باشە دەکرێت ئیشی لەسەر بکرێت لەگەڵ بەرنامەی 
حکوومەت. لەالیەکی دیکەوە وەزیرەکە ناتوانێت شتێک بکات بێ ئەوەی 
لە بەرنامەی حکوومەت نەبێت، یاخود ناتوانێت بە پێچەوانەی بەرنامەی 
حکوومەت کار بکات. دەبێت لە چوارچێوەی سیاسەتی حکوومەت بێت، 
بەاڵم پەرلەمانتار لەو بارەیەوە ئازادە و بۆی هەیە بەبەردەوامی قسە لەسەر 

حکوومەت بکەن و بەرگری لە دۆزی خۆیان بکەن. هەقی خۆشیانە و 
زۆرجاریش رەخنە لە بڕیارەکانی حکوومەت دەگرن و داوای لێکۆڵینەوە 
دەکەن، ئەمەیان ئاساییە. بەاڵم گەر یەکێک لەوانە بوو بە وەزیر لەسەر 

بنەڕەتی نەتەوەیی یاخود ئاینی، ناتوانێت لەچوارچێوەی کاری حکوومەت 
البدات. 

"تورکمان لە زۆر بابەت ناکۆکن بەاڵم لەڕووی دۆزی 
تورکمانەوە سەرجەمیان کۆکن"

دووبارەی دەکەمەوە گرنگە بۆ ئەوەی کە دەبێتە وەزیر بۆ کاروباری 
تورکمان، هەوڵ بدات هەر هەموو هێزە تورکمانییەکان لەژێر یەک 
چەتر کۆبکاتەوە و  دەبێت لەدەرەوەی رکابەریی سیاسی و ئابووری 

و هەر لێکترازانێکی سیاسی مامەڵە لەگەڵ الیەنەکان بکات. 
من دەزانم تورکمان لەزۆر شت ناکۆکن هەندێک جاریش شتەکان 
بووەتە شەخسی بەاڵم هەموویان کۆکن لەسەر دۆزی تورکمانی و 

هەرالیەنێکیش بەپێی ئایدۆلۆجیای خۆی و ستراتیژی و بەرژەوەندی 
حیزبی خۆی کار بۆ تورکمان دەکات. لەئێستادا دەرفەتێک 

هاتووەتە پێش کە هەموویان پێکەوە وەکو شەمەندەفەرێک بابەتی 
تورکمان گەر نەشتوانن بیبەن بۆ ئامانجی دیاریکراو، بەاڵم بتوانن ٣ 
بۆ ٤ فارگۆن بیبەنە پێشەوە. بۆ زانیاری گەر ئەمە شکست بێنێت، 

جارێکی دیکە زۆر شتێکی ئەستەمە پێشهاتێکی لەم جۆرە بێتە پێش 
و تەنانەت پێکهاتەکانی دیکەش زەرەرێکی زۆریان پێدەگات، چونکە 
گەر دوایی پێکهاتەیەک داوای وەزارەتێک بکات، ئەوکات وەزیری 

هەرێم دەکرێتە نموونە و دەبێتە کارێکی ئەستەم. لێرەوە هیوادارم 
ئەو ئەزموونە زۆر بە گرنگی وەربگیرێت و نەک تەنها بۆ تورکمان 
بەڵکو بۆ پێکهاتەکانی دیکەش زۆر گرنگە، هیوادارم خوشک و 
برایانی تورکمان سەرجەم ناکۆکییەکانیان بەالوە بنێن و هەموویان 

پێکەوە کار بکەن بۆ ئەوەی لە کابینەی داهاتوودا دۆزی تورکمان 
بەرەو پێش بچێت و جگە لەوەی کە هاوکاری برایانی تورکمان 

دەکەین، لەهەمانکاتدا پێمان خۆشە دۆزەکە بچێتە پێشەوە. 



 twitter/@tbaajansi٢ ١٥ی ته مموزی ٣٢٠١٩

 واتای "وەزیری هەرێم" چییە؟

ناوه ندی هه واڵ

 خالیس ئەنتیک: هەولێر)ئەربیل(ی واتە
 تورکمان

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق پێکهێنرا

خالیس ئەنتیک یەکێکە لە سیما دیارەکانی شاری هەولێر)ئەربیل(. 
ناوی سیانی خالیس یونس مستەفا-یە. خانەوادەکەیان بە کۆربابا 

ناسراوە، بەهۆی ئەوەی کە نیو سەدەیە مێژووی شاری کۆکردۆتەوە 
و کەلوپەلە ئەنتیکەکانی کۆکردۆتەوە و وەکو پیشەیەک مامەڵەی 

لەگەڵ دەکات، بە ناوی خالیس ئەنتیک ناسراوە. 

ئەنتیک باسی ژیانی خۆی بۆ تەبا کرد و تیشکی خستەسەر دۆخی 
٣٠ بۆ ٤٠ ساڵ بەر لەئێستای شاری هەولێر)ئەربیل(. 

خالیس لەساڵی ١٩56 لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( لەدایکبووە، 
ئەو دەڵێت، "نزیکەی 5٠ ساڵە سەرقاڵی کەلوپەلی ئەنتیک و 

دروستکردنی مۆزەخانەیەکم. پاشماوەی باب و باپیرانمان لەالم ماوە 
و پارێزگاری لێدەکەم. گەشتیاران لە واڵتانی دیکەوە دێن و سەیری 
کەلوپەلەکان دەکەن، منیش مێژووەکەیانی بۆ باس دەکەم. لەئێستادا 

پاشماوەی ئەنتیکم الیە کە تەمەنەکەی ١٠٠ بۆ 5٠٠ ساڵ بەر 
لەئێستا دەگەرێتەوە. لەهەمان کاتدا کەلوپەلی نوێشم هەیە".  

ناوبراو رایگەیاند کە کەلوپەلەکانی نێو دووکانەکەی هەموویان 
کاری دەستکردن و وتی، "لە رابردوو لێرە لە بازاڕی قەیسەری 

درووستکراوە و ئەوانەی کە درووستیان کردووە، سەرجەمیان 
هەولێر)ئەربیل(ین. پێشووتر لە بازاڕی قەیسەری قەزانچییەکان، 

زێڕینگران، ئاسنگەران و ناڵبەندان هەبوون. ئەمانە تورکمانی 
هەولێر)ئەربیل( بوون و پێکهاتەی جوانی تابلۆی ئەم شارەبوون. 

لەالیەکی دیکەوە تورکمانی شاری هەولێر)ئەربیل( لەسەدا ٧5یان 
لە قەاڵ دەژیان. لە خوارووی قەاڵش لە گەڕەکی عارەب، گەڕەکی 

خانەقا و گەڕەکی تەعجیل تورکمان هەبوون. کاتێک دەڵێین 
هەولێر)ئەربیل(ی، بەواتای تورکمان دێت. تورکمانیش بە واتای 

هەولێر)ئەربیل(ی دێت". 

خالیس رایگەیاند کە حەز و خولیای بۆ ئەنتیک و کەلپوری کۆن 
بۆ سەردەمی منداڵی دەگەڕێتەوە و وتیشی، "پارە و فۆتۆگرافە 

کۆنەکانم هەڵگرتووە. کاتی خۆی کامێرایەکی فۆتۆگرافم هەبوو 
کە مارکەیەکی ئەڵمانی بوو، بۆ شوشتنەوەی وێنەکان چەند 

شوێنێک هەبوو بەناوی ستۆدیۆ بۆ دەرهێنانی وێنەکان، ناوەکانییان 
بریتیبوون لە ستۆدیۆی فنون، ستۆدیۆی شەرق و چەندی دیکە. 
کەسیک هەبوو بەناوی کەماڵ کەڕادە کە وەستای کامێرە بوو. 

لەکاتی خۆی بۆ گرتنی وێنە بۆ زۆر شوێن دەچووم، بۆ وێستگەی 
شەمەندەفەر، قەاڵی هەولێر)ئەربیل( و زۆر شوێنی دیکە. ئێستا 

ئەرشیفێکی تەواوی فۆتۆگرافم هەیە کە هەزاران فۆتۆ لەخۆ 
دەگرێت". 

پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق مەسرور بارزانی، راسپێردراو بۆ پێکهێنانی 
حکوومەتی بە ٨٨ دەنگ وەک سەرۆکوەزیرانی هەرێم هەڵبژارد. هاوکات 

پەرلەمان متمانەی بە ٢١ وەزارەتی کابینەی حکوومەت دا. بەمجۆرەش دوای ١٠ 
مانگ لە هەڵبژاردنەکان نۆیەم کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 

پێکهێنرا.

لە کاتێکدا نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق لە ١٢ـی 
حوزەیران ئەرکی پێکهێنانی حکوومەتی بە مەسرور بارزانی راسپارد، لە دانیشتنی 

١٠ـی تەمووزی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق بە ئامادەبوونی ١١١ 
پەرلەمانتار بە وەرگرتنی ٨٨ دەنگ وەک سەرۆکوەزیران هەڵبژێردرا. 

لەالیەکی دیکەشەوە قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیرانی پێشووی هەرێمی 
کوردستانی عێراق بە وەرگرتنی ٧٣ دەنگ جارێکی دیکە پۆستی جێگری 

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانی عێراق-ی پێدرا.

لە کابینەی نۆیەمدا بەرەی تورکمانی عێراقی، نوێنەرایەتی تورکمانی کرد. 

لە کابینەکەدا بەرەی تورکمانی عێراقی، نوێنەرایەتی تورکمانی کرد. ئایدن 
مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری 

هەولێر)اربیل( بە وەرگرتنی ٧٨ دەنگ وەک وەزیری هەرێم هەڵبژێردرا.
هەروەها یەکگرتوو و کۆمەڵ و نەوەی نوێ دەنگیان نەدا و بەشدارییان لە 

حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستانی عێراق-دا نەکرد.
شایەنی باسە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق لە 

١٢ـی حوزەیراندا ئەرکی پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی بە مەسرور بارزانی 
راسپاردبوو.

لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی ٣٠ـی ئەیلولی ٢٠١٨ـی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق-دا پارتی دیموکراتی کوردستان ٤5 کورسی، یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان ٢١ کورسی، بزووتنەوەی گۆڕان ١٢، جواڵنەوەی نەوەی 
نوێ ٨ کورسی، کۆمەڵی ئیسالمی ٧ کورسی، یەکگرتووی ئیسالمی 5 
کورسی، هاوپەیمانی سەردەم و لیستی ئازادی ٢ کورسییان بەدەست هێنا. 

لە کۆتاکانیش تورکمان 5 پەرلەمانتار و ئەنجوومەنی گەلی کلدانی سریانی 
ئاشووری 6 پەرلەمانتاری رەوانەی ئەنجوومەن کردبوو. 

ناوی ئەو وەزیرانەی لە کابینەی نوێدا دەست بەکاردەبن بەم شێوەیەیە:

 ١- مەسرور مەسعود مستەفا بارزانی – سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق

٢- قوباد جەالل حوسامەدین تاڵەبانی – جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق

٣- فەرسەت ئەحمەد عەبدوڵاڵ – وەزیری داد

٤-شۆڕش ئیسماعیل عەبدوڵاڵ – وەزیری کاروباری پێشمەرگە

 5- رێبەر ئەحمەد خالید – وەزیری ناوخۆ

6- ئاوات جەناب نوری ساڵح – وەزیری دارایی و ئابووری

٧- د. سامان حوسێن محەمەد بەرزنجی – وەزیری تەندروستی

٨- ئاالن حەمە سەعید ساڵح محەمەد – وەزیری پەروەردە
٩- دانا عەبدولکەریم حەمە ساڵح عەبدولرەحمان – وەزیری ئاوەدانکردنەوە و 

نیشتەجێکردن

١٠- ساسان عوسمان عەونی حەبیب – وەزیری شارەوانی و گەشت وگوزار

١١- د. ئارام محەمەد قادر ئەمین – وەزیری خوێندی بااڵ و توێژینەوەی زانستی

١٢- د. دارا رەشید مەحمود – وەزیری پالندانان

١٣- کوێستان محەمەد عەبدوڵاڵ مەعروف – وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی

١٤- محەمەد سەعید عەلی – وەزیری رۆشنبیری و الوان

١5- عەبدوڵاڵ مەحمود محەمەد سان ئەحمەد –  وەزیری شەهیدان و ئەنفالکراوان

١6- بێگەرد دڵشاد شوکرڵاڵ – وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

١٧- کەمال موسلیم سەعید قەرەنی – وەزیری بازرگانی و پیشەسازی

١٨- ئانو جەوهەر عەبدولمەسیح عەبدوکا – وەزیری گواستنەوە و 
گەیاندن

١٩- پشتیوان سادق عەبدوڵاڵ – وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی

٢٠- کەمال محەمەد ساڵح خەلیل – وەزیری کارەبا

٢١- خالید سەالم سەعید – وەزیری هەرێم

٢٢- ئایدن مەعروف سەلیم – وەزیری هەرێم

٢٣- ڤااڵ فەرید ئیبراهیم – وەزیری هەرێم

ئەنتیک ئاماژەی بەوە کرد کە حەزی لە کۆکردنەوەی کتێبە 
کۆنەکانە، بەتایبەتی ئەو کتێبانەی کە بە دەست نووسراون، قورئانی 
پیرۆز ،کتێبی تەفسیر، کتێبی تەسەوف و ئەو کتێبانەی کە تایبەتن 

بە مێژووی عوسمانی. ئەو رایگەیاند کە سەرجەم 
کتێبەکانی لە 

پەرتووکخانەی خۆی لە ماڵەوە دەپارێزێت. 

دەربارەی گوێگرتنی لە میوزیکی تورکمانییەوە وتی، "لە 
سااڵنی حەفتاکان ریکۆرد بەکرەیەکم کڕی، چونکە کاتی 

خۆی رادیۆ نەبوو و نەماندەتوانی گوی لە گۆرانی تورکمانی 
بگرین. بۆیە بەو ریکۆرد بەکرەیە گوێم لە گۆرانی تورکمانی 

دەگرت، ئەوکات حەیدەرە کەچەڵ، یونس خەتات، محەمەد 
ئەحمەد ئەربیللی، هابە و مشکۆ هەبوون و گوێمان لە 

گۆرانییەکانیان دەگرت. دواتر کاسێت دەرچوو، بەاڵم گوێگرتن 
بە بەکرە هەستێکی جیاوازی هەبوو". 

خالیس ئەنتیک رایگەیاند کە مافووری کۆن کۆدەکاتەوە و وتی، 
"لە دوکانەکەمدا بەشێکم تەرخانکردووە بۆ کۆکردنەوەی مافوور. 
هەولێر)ئەربیل(ییەکان بە دەست و بازووی خۆیان خوریان دەکردە 

داو و دواتر لەرەنگیان دەدا. لەکۆتاییدا مافور و رایەخیان دروست 
دەکرد، بەاڵم لەئێستادا نەتەوەکانی دیکە دەڵێن کە "ئەو کارانە 

هی ئێمەیە"، بەاڵم لە راستیدا هەمووی هی تورکمانە. تورکمانی 
هەولێر بە دەست و بازووی خۆیان درووستیان کردووە. هەندێک شت 
هەبوو لە گوندەکان دروست دەکرا، بەاڵم شتە رەسەنەکان لێرە لەالیەن 

تورکمانانەوە دروست دەکرا". 

ناوبراو تیشکی خستە سەر نەریتی کۆنی گواستنەوە و 
پەیوەندیی نێوان خەڵک و وتی، "لەکاتی زەماوەند بە مەنجەڵ 

خواردن ئامادە دەکرا. سەماوەرەکان دادەمەزران و خزم و 
دۆستان کۆدەبوونەوە و پێکەوە نانیان دەخوارد. هونەرمەندی 

دەنگخۆشانی شار دەهاتن و گۆرانییان دەچڕی، هیچ 
جیاوازییەک لەنێوان مرۆڤەکان نەدەکرا و هەموویان لەناو 

یەک بوون. بەاڵم بەداخەوە ئێستا کەوتووینەتە رۆژگارێکی 
خراپ و خۆشەویستی و پەیوەندی ئەو سەردەمە نەماوە. ئێستا 
خەڵک بەدوای پارە و پلەیە. برا ئاگای لە برای خۆی نەماوە. 

لە رابردوو خزمە دوورەکانیش سەردانی یەکتریان دەکرد، بەاڵم 
ئێستا پەیوەندی هاتوچۆ تەنانەت لەنێوان خوشک و براش نەماوە. 

کوان مرۆڤانی سەردەمی کۆن و میهرەبانەییەکانیان، کوان ئەو مرۆڤە 
دڵپاکانە و برادەرایەتییەکان؟.. ". 

هەواڵ:عەلی سالم/فۆتۆ:محه مه د عه بدولجه بار
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

١٥ی ته مموزی ٢٠١٩ ٤

عارف قوربانی، نووسەر و رۆژنامەنووسی بەناوبانگی کورد دوای ئاماژەدان 
بەوەی کە پێویستە پارێزگاری کەرکوک تەنها الی کورد نەبێت، ئەوەشی 
خستەڕوو کە رێککەوتنێکی 5٠ ساڵە کە کورد و تورکمان بە هاوبەشی 

ئامادەی دەکەن بۆ ئیدارەکردنی کەرکوک رەنگدانەوە ئەرێنی دەبیت.

ئەو رۆژنامەنووسە بە ئەزموونە کە بیروڕا و نووسینانەکانی لە بارەی 
کەرکوک باڵودەکاتەوە، وەاڵمی پرسیارەکانی پەیامنێری تەبا-ی دایەوە.

دەقی پرسیار و وەاڵمەکان:

بۆ ماوەی چەندین ساڵە و بە تایبەتی دوای ١٦ـی ئۆکتۆبەر 
چەندین جار لەسەر بارۆدۆخی کەرکوک نوسینتان باڵوکردەوە. 

لە بابەتەکانیشتان دا بە سەرەکی باسی ئەو ١٤ ساڵە 
دەکەن کە کەرکوک لە الیەن کوردەوە بە شێوەیەکی 
باش ئیدارە نەکراوە، ئەو قسانەتان لەسەر چ 

بنەمایەک دەکەن؟

من چەند جارێک وتارم لەسەر پرسی کەرکوک نووسیوە، 
بەاڵم نووسینەکانم پێش ١6ی ئۆکتۆبەر بووە. من هەر لە 

دوای رووخانی سەددامەوە تێگەیشتنم بەم شێوەیە بووە کە کورد 
هاوبەشێکی راستەقینەی هەبێت بۆ داواکردنەوەی کەرکوک و 

بەڕێوەبردنی کەرکوک. ئەویش هەم لەبەر ئەوەی کە مێژوویەکی 
دوور و درێژیان هەیە، هەم لەبەر ئەو واقیعەی کە لە کەرکوکدا 

هەیە، عەرەب وەکو الیەنێکی بەشدار لە داگیرکردنی ماڵی کورد 
و تورکمان وە وەکو ئامرازێک لە ژێر دەستی رژێمە یەک لە 
دوای یەکەکانی عێراق بۆ بە عەرەب کردن بەکار براون، هەر 
دەبوو کورد بیر لەوە بکاتەوە لەگەڵ تورکمان پێکەوە داوای 

ئاسایی کردنەوەی دۆخی کەرکوک بکەن وەکو دوو خاوەن ماڵی 
راستەقینە کە بە درێژایی مێژوو لە کەرکوکدا پێکەوە ژیاون. 

بەاڵم بەداخەوە 

کورد و دەسەاڵتی کورد بە شێوەیەکی حەکیمانە لە ئیدارەی کەرکوک 
مامەڵەیان لەگەڵ تورکماندا نەکردووە. 

سەرباری ئەوەی هەندێک هەوڵ هەبوون بەاڵم هەوڵەکان وەکو پێویست و 
سەرکەوتوو نەبوو. دەرەنجامەکەشی ئەوەبوو کە تورکمان و کورد لە یەک 
دوور بوون، واتە لە بەرەیەکدا نەبوون کە وەکو لە واقیعدا پێویست وابوو لە 
یەک بەرەدا بن. دەرەنجامەکەشمان بینی، لە ئەنجامی لێکدوورکەوتنەوەی 

کورد و تورکمان جارێکی دیکە درێژە دان بە سیاسەتی تەعریب پەرەی 
سەند وە ئەوەی لە دەستووریشدا نووسرابوو بۆ گەڕانەوەی ماف بۆ خاوەن 

مافەکان کە کورد و تورکمان بوون، ئەویش پێشێڵ کرا. 

نزیکەی ١ ملیۆن دۆنم زەوی لە کەرکوک کە موڵکی کورد و تورکمان 
بوو لەالیەن حیزبی بەعسی عێراقی بە ناوی پاکتاوی رەگەزی درا بەو 

عەرەبانەی کە لەپرۆسەی تەعریبدا هێنراون بۆ کەرکوک. دەبوایە دوای 
رووخانی سەددام و نووسینەوەی دەستوور ئەو مافە بۆ کورد و تورکمان 
بگەڕابایەوە. بەاڵم بەداخەوە ئەوەی لە دەستووریشدا سەپێندرا نەتواندرا 

جێبەجێ بکرێت.  ئەوانەی کە لە سەردەمی رژێمی سەددام بەهۆی کورد 
یاخود تورکمان بوونییانەوە لە کەرکوک دەرکرابوون، راگوێزرابوون یان لە 
دام و دەزگا حکوومییەکان فەسڵ کرابوون، نەتواندرا هەل و مەرجێکیان 

بۆ برەخسێندرێت بە ئازادی بگەڕینەوە کەرکوک و قەرەبوو بکرێنەوە 
دابمەزرێن.

هۆکاری ئەوەش کە نەتواندرا ئەو مافانە دەستەبەر بکرێت، من بۆ ئەوەی 
دەگەڕێنمەوە کە کورد و تورکمان پێکەوە نەبوون. 

ئەگەر کورد و تورکمان پێکەوە بوونایە ئێستا بارودۆخی کەرکوک بە 
جۆرێکی دیکە دەبوو و رەوشی ئەو دوو پێکهاتە سەرەکییەی کەرکوک 

جیاوازتر دەبوو.

دیسانەوە لەسەر کەرکوک لە دواین نوسینتاندا ئاماژەتان بە 
خاڵێک کردووە کە دەبوایە کورد پێشتر ئەنجامی دابا و هەر 
دەرفەتێک کە پاشان بۆیان ڕێکبکەوی بە دڵنیاییەوە ئاماژەت 
پێکردوە کە ئەنجامی بدەن ئەویش، تورکمان ببێتە هاوبەشی 

ستراتیژی کورد. ئایا ئەوە دەکرێ؟

پێشتریش وەک وتم و لە دوای رووخانی سەددامەوە دەیان جار ئەو بابەتانەم 
لە دیداری تەلەفزیۆنی، لە دیداری رۆژنامەوانی، لە وتارەکانم کە وەکو 

بیرورای شەخسی باڵوم کردۆتەوە و لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانیشدا تا ئاستی 
ئەوەی لەگەڵ سەرکردایەتی سیاسی هەموو حزبێک باسی ئەو کێشەیەم 
کردووە. بەاڵم تا ئێستا نەتواندرا ئەو تێگەیشتنەم بکرێتە تێگەیشتنێکی 

گشتی، بەاڵم 

دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر بە تایبەتی دوای ئەو شکستەی بەسەر کورد-دا 
هات، کورد پێویستی بەوەیە کە پێداچوونەوەیەک بەخۆیدا بکات و 

جۆرێکی تر لە سیاسەت و ستراتیژییەت داڕێژێت بۆ ئەوەی ئەو هەاڵنەی 
رابردوو دووبارە نەکاتەوە. 

ئەو دەرفەتەی کە کورد لە ٢٠٠٣ بۆی رەخسا لە دەستی دا، من پێموایە 
دەبێت کورد کە بەم نزیکانە پارێزگار دادەنێت ئەو هەڵەیە راست بکاتەوە 
کە لە ٢٠٠٣ ئەنجامیدا. ئەوەش بەوە دەکرێت تورکمان بێنێتەوە ناو کایە 
سیاسییەکەوە و تورکمان بە پێگەیەکی بەهێز بەشدار بێت لە بەڕێوەبردنی 

کەرکوکدا. ئەمەش لە پێناو ٢-٣ ئامانجە، یەکەمیان ئەوەیە کە تورکمان 
وەکو پێکهاتەیەک مافی خۆیانە بەشدار بن، دووەمیان ئەوەیە بەغداد چەند 
زوڵم لە کورد دەکات ئەوەندەش زوڵم لە تورکمان دەکات. هەروەها پرۆسەی 

بە شیعە کردنیش لەسەر تورکمان جێبەجێ دەکات.

 ئێمە دەبێت ئەوە بە تورکمان بڵێین و کە مافەکانیان لەگەڵ کورددا 
ئاسانتر بەدەست دێت متمانەیان پێ ببەخشین بۆ ئەوەی لەگەڵمان بن.

 ئەمەش تەنها بەوە دەبێت کە کورد نەرمی بنوێنێت و بەشێک لە پۆستە 
ئیدارییەکانی کەرکوک بدات بە تورکمان. یەک لەو پۆستانەش پۆستی 
سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک کە لە راستیدا ئیستحقاقی 

تورکمانە. 

کورد دوای رووخانی سەددام پۆستی سەرۆککۆمار و جێگری سەرۆکوەزیران 
و وەزیری دەرەوە و کۆمەڵێک پۆستی بااڵی پێدرابوو و هێشتا پێی 

کەم بوو. بەاڵم لە کەرکوک تورکمان ئەو کاتیش ستەمی لێکرا کە چ 
پۆستی پارێزگار، سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگا و قائیمقام هیچیان بە 

تورکمان نەدرابوو. 

هیوادارم ئێستا ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە بۆ ئەوەی رێگایەک بگیرێتە بەر 
کە تورکمان ئەو متمانەیەی لەال دروست بێت کە بەرژەوەندی و داهاتووی 

لەگەڵ کورددایە. تا کورد لە کەرکوک نزیک بێت و تا هەژموونی 
زیاتری هەبێت لەسەر کەرکوک و رێگری بکات لە بە عەرەب کردنی 

کەرکوک، چەندی لە بەرژەوەندی کوردە ئەوەندەش لە بەرژەوەندی خودی  
تورکمانە. 

پێویستە ئەوەمان لەبەر چاو بێت کە کورد و تورکمان دوو خاوەنی 
راستەقینەی دۆزی کەرکوکن. ئێمە لە رووی مێژووییەوە چەندین سەدەیە 

بەیەکەوە لە هەموو ناخۆشییەک کە بەسەرماندا هاتووە، تەنها کورد 
ئازاری پێنەگەیشتووە بەڵکو ئازارەکە بۆ هەردوو پێکهاتەکەی شارە بوو. 
هەموو ئەو زوڵمانەی لە کەرکوک کراوە بەرامبەر بە کورد و تورکمان 

بووە، لە داگیر کردنی زەوی و لە تەعریب کردن و لە فەسڵ کردنی 

فەرمانبەران و کۆمەڵکوژی. 

لە زۆرێک لە گۆڕە بە کۆمەڵەکانی کەرکوک کە لەالیەن سەددامەوە 
کۆمەڵکوژ کراون، خەڵکی کورد و تورکمانن. بەاڵم بەداخەوە نەمانتوانی 

ئەمە بەرجەستە بکەین لە ژیانی هاوبەش و ئیدارە کردنی شاری کەرکوک.

دەکرێت هەموومان دان بە هەڵەی خۆماندا بنێین و هەموو ئەو هەاڵنە ببینین 
کە لە کەرکوک ئەنجاممانداوە. وە بتوانین سوودی ئەوەی لێببینین کە 

جاریکی تر دووبارەیان نەکەینەوە. 

پێویستە پرۆژەیەک ئامادە بکرێت بۆ ئەوەی ببێتە زامنێک بۆ داهاتووی 
پێکەوە ژیانی کورد و تورکمان. پێموایە بەرپرسیارییەتی ئەوەش بە پلەی 

یەکەم لە ئەستۆی کوردە. 

گەشبینم بەوەی کە بە کردنەوەی دەرگای بەشداری کردن بۆ تورکمان 
لە ئیدارە کردنی شاری کەرکوک، ئەو متمانەیە لە نێوان هەردوو 

پێکهاتەی رەسەنی ئەو شارە دروست دەبێت. واقیعی کەرکوک ئەوەی 
پێویستە کە کورد و تورکمان پێکەوە بن ئەگەر دەیانەوێت تەعریب و بە 
شیعە کردن کە کەرکوک کۆتایی پێبێت. ئەگەر ئێمە پێکەوە نەبین 
بێگومان دەبێتە هۆی ئەوەی پرۆسەی بە عەرەب کردن لە کەرکوک 

بەردەوام بێت و بگاتە دۆخێک کە لە داهاتوودا هەردوو المان 
زەرەرمەندبین لە کەرکوک. 

لە نوسینەکانی پێشتر و دواین نوسینەکانیشت ئاماژەت 
بەوەداوە کە کورد لە کەرکوک پێویستە تاوەکو دەگات بە 
ئامانجەکانی لەگەڵ تورکمان بە شێوەیەکی جوان و باش 

هەڵسوکەوت بکات و لە خۆیان دووریان نەخەنەوە. 
ئایا ئەو کاتەی کە کورد گەیشتنە ئامانجی خۆیان دواتر 

بارودۆخی تورکمان چی بەسەر دێ؟  بە رای ئێوە ئەوە بەو 
مانایە نایەت کە "تورکمان بەکاربهێنن"؟

ئەگەر کەسانێک وا بیردەکەنەوە کە من لە کۆتا وتارم باسم لە 
قۆناغێکی تاکتیکی یاخود راگوزەر کردبێت کە کورد و تورکمان 

هاوبەش بن ئەوە پێموایە وتارەکەیان بە هەڵە خوێندۆتەوە. ئەگەر هەر کەسێک 
ئاشنای نووسینەکان و بیرباوەڕی من بێت، لەالیەنی کەم لە ١5-١6 ساڵی 
رابردوو  و لە دوای رووخانی سەددام دەیان وتارم هەیە لەسەر ئەم بابەتە، لە 

هەمان کاتدا دەیان چاوپێککەوتنی تەلەفزیۆنی و کۆڕ و کۆبوونەوە و چەندین 
سیمینارم لە کەرکوک کردووە لەسەر ئەم پرسە. یەکەم دیداری راستەوخۆم 
لەسەر ئەم پرسە لەگەڵ بەڕێز کاک حەسەن توڕان بوو کە لەسەر ئەم پرسە 

قسەمان کرد. لەوێش هەمان ئەو قسانەم کردووە و رەخنەم لە سیاسەتی کورد 
گرتووە و وتوومە دەبێت تورکمان کورد هاوبەشی راستەقینەوە ستراتیژی بن. 

من لە هەموو شوێنێک جەختم لەوە کردۆتەوە و هیچ کاتێکیش مەبەستم ئەوە 
نەبووە کورد ئەو کارە بکات وەکو تاکتیک یاخود قۆناغێکی راگوزەر. 

چونکە ئەگەر کورد و تورکمان پێکەوە بن ئایندەی کەرکوک بۆ کورد و 
تورکمانە. ئەگەر کورد و تورکمان پێکەوە نەبن ئایندەی کەرکوک بۆ هیچ 

کامیان نابێت. ئەوە بۆ کوردیش راستە بۆ تورکمانیش راستە،

 دەبێت هەردوو ال ئەوە لەبەر چاو بگرن. واقیع وا دەخوازێت کە ئەو دوو 
پێکهاتەیە تا هەتا هەتایە پێکەوە بن. تا کەرکوک بمێنێت دەبێت کورد و 
تورکمان پێکەوەبن. ئەگەر بەم جۆرە نەبێت ئەو گیروگرفتانەی لە رابردوو 

ڕووبەرووی کورد و تورکمان بووەتەوە زۆر بە سەختتر رووبەڕوویان دەبێتەوە. 

بۆ ئەوەی جۆرێک لە دڵنیایی دەستەبەر بێت و تورکمان گومانی ئەوەی 
نەبێت بڵێت کورد سیاسەتێکی کاتییە لەگەڵ ئێمەی پەیڕەو دەکات، دەبێت 

ئەو مافانەیان لە دەستوور بچەسپێندرێت. من لە ساڵی ٢٠٠5 لە کاتی 
نووسینەوەی دەستووری کوردستاندا ئەوەم بە پرۆژە پێشکەش کرد کە پێویستە 

تەواوی مافەکانی تورکمان لە دەستور بچەسپێت. هەمیشە وتوومە 

پێویستە لەگەڵ تورکمانە راستەقینەکانی کەرکوک دابنیشن وە لە خۆیان 
بپرسن کە چ مافێکیان دەوێت و ئەو مافە لە دەستوور بچەسپێندرێت نەک 

ئەو مافانەی کورد دەیەوێت بە تورکمانی بدات. 

ماوەی چەند مانگێک بەر لە ئێستا بەڕێز سەعدی ئەحمەد پیرە کە ئەو 
کات وتەبێژی فەرمی یەکێتی بوو، لە چاوپێککەوتنێکدا لە کەناڵی کەی 
ئێن ئێن دانی بەوەدا نا کە "عارف قوربانی بەر لە ١٢ ساڵ پرۆژەیەکی 
داوە بە پارتی و یەکێتی بۆ چۆنییەتی مامەڵە کردن لەگەڵ تورکمان و 

پێویستە پارێزگاری کەرکوک تەنها لەالی
یەک پێکهاتە نەبێت   عارف قوربانی، نووسەر و

رۆژنامەنووسی بەناوبانگی کورد:

'

'
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وتی، "ئێمە خوێن بۆ هەموو ئەو نەخۆشانە دابین دەکەین کە پێویستییان بە 
خوێنە. بەاڵم دابین کردنی خوێن لەالی ئێمە بە ٢ جۆرە؛ جۆری یەکەمیان 

بە خوێن لە شوێن دانانە، واتە چەند بتڵ خوێن بدرێت بە نەخۆشەکە پێویستە 
کەسوکاری نەخۆشەکە ئەوەندە بتڵ خوێنە ببەخشنە بانکی خوێن. بەاڵم 

چەند جۆرە نەخۆشێکمان هەیە کە بێ بەرامبەر خوێنیان پێدەدەین. ئەوانیش 
نەخۆشەکانی تەالسیمیا، نەخۆشەکانی شێرپەنجەی خوێن و شێرپەنجەکانی 

تر کە لە نەخۆشخانەی نانەکەلی و بەشێکی نەخۆشخانەی رزگاری 
چارەسەر وەردەگرن. هەروەها خوێن بێبەرامبەر بۆ برا پێشمەرگەکان و 

ئاوارەکان دابین دەکەین لەگەڵ ئەو کەسانەی کە لە پارێزگاکانی باشوور و 
ناوەندی عێراقەوە هاتوون".

هاوکات، هاوکار جەالل قەرەداغی، بەرپرسی راگەیاندنی بانکی خوێن 
قۆناغەکانی خوێن بەخشینی بۆ خوێنەرانی تەبا روونکردەوە و وتی، 

"لەسەرەتادا پێویستە کەسی خوێن بەخش فۆرمی خوێن بەخشین پڕ بکاتەوە. 
فۆرمەکە بریتییە لە ناوی چواری نەخۆشەکە، ناوی دایکی، ژمارەی 

مۆبایل، ناونیشان، زانیاری ئەوەی کە ئایا پێشتر خوێنی بەخشیوە یاخود نا، 
کەی دوایین جار خوێنی بەخشیوە؟".

قەرەداغی لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، "لە قۆناغی دووەمدا کەسەکە 
دەچێتە کۆمپیوتەر بۆ ئەوەی بزانن کە ئایا ئەو کەسە پێشووتر رەتکراوەتەوە 
یان نا. دواتر ٢ جۆر پشکنین بۆ کەسەکە دەکرێت، یەکەمیان پشکنینی 

ترپەی دڵ و پەستانی خوێنە. ئەویتریان تاقیکردنەوەی رێژەی خوێنە لەگەڵ 
جۆرەکەی. دواتریش شوێنێکی تایبەت بۆ خوێن بەخشەکە دیاری دەکرێت 

بۆ ئەوەی لەسەری رابکشێت و خوێنەکەی ببەخشێت".

لەبارەی رێژەی خوێنی گونجاو بۆ پیاو و ئافرەت بۆ ئەوەی بتوانن خوێن 
ببەخشن، قەرەداغی وتی، "ئافرەت ئەگەر ئەنجامی پشکنینی خوێنەکەی 

١٢-١6 بوو ئەوا دەتوانێت خوێن ببەخشێت و هیچ کێشەیەکی نابێت. 
پیاویش ئەگەر ئەنجامەکەی ١٤-١٨ بوو  دەتوانێت خوێن ببەخشێت. ئەگەر 
رێژەکەیان لە رێژەی دیاری کراو زیاد یاخود کەمتر بوو ئەوا کەسەکە رەت 

دەکرێتەوە و ناتوانێت خوێن ببەخشێت".

ئەوەش ببێتە دەستپێکێکی باش بۆ پێکەوە داڕشتنی پرۆژە و پالنێک 
بۆ داهاتوویەکی درێژ مەودا. من پێم باشە رێککەوتنێک لە نێوان کورد 

و تورکمان بکرێت لەالیەنی کەم بۆ ٥٠ ساڵ بۆ ئەوەی کەرکوک بە 
هاوبەشی بەڕێوە ببردرێت. 

بەڕای من پێویستە پۆستی پارێزگاری کەرکوک تەنها الی یەک پێکهاتە 
نەبێت. پێم باشە ٤ بۆ کورد و ٤ ساڵ بۆ تورکمان بێت، یاخود ٢ ساڵ 

بە ٢ ساڵ بکرێت. 
پێویستە پۆستەکان لە نێوان کورد و تورکمان ئاڵوگۆڕی پێبکرێت و بە هەر 
ئالییەتێک بێت متمانە بۆ تورکمان دەستەبەر بکرێت کە کورد هاوبەشێکی 
فعلییە بۆ تورکمان. پێویستە ئەو قەناعەتە بە کردار لەالی تورکمان دروست 

بکرێت کە تا کەرکوک نزیک بێت لە کوردستان، پێگەی تورکمان 
بەهێزتر دەبێت، مافەکانیان دەستەبەر دەبێت و زیاتر پارێزگاری لە ناسنامەی 

تورکمان دەکرێت.

من پێموایە بەو سیاسەتەی ئێستا بەغداد پەیڕەوی دەکات لە تەعریب کردن 
و بە شیعە کردن، دوای 5٠ ساڵ تورکمان وەکو پێکهاتەیەکی بچووکتر 
لە پێکهاتەی کورد لە ڕووی ژمارەوە کە دۆخەکەشی جیاوازترە، رەنگە 

ناسنامەکەشیان بکەوێتە مەترسی. بۆیە هیوادارم کورد و تورکمان بتوانن 
سیاسەتێکی هاوبەشیان هەبێت و ستراتیژییەتێک پێکەوە گرێبدەن.

تورکماندا بکرێت و مافەکانیان چۆن لە دەستوردا بچەسپێندرێت. باسم لەوەش 
کردووە کە تەنها نووسینەوەی مافەکانیان لە دەستوور بەس نییە، پێویستە بە 
شێوەیەکی کرداری لە ئیدارەکردنی کەرکوک بەشدارییان پێبکەین. رەخنەم 
لەوە گرتووە کە تورکمان هاوبەشی فعلی نییە لە کەرکوک. لەبەر ئەوەیە 

من ئەو شتانەم بۆ تاکتیک باس نەکردووە. وە لە راستیدا پێموانییە کورد و 
تورکمان قازانج بکەن ئەگەر هەنگاوی تاکتیکی بەکار بهێنن. دەبێت ئەوە 

پرۆژەیەک بێت کە بە جوانی ئیدارەی کەرکوکی پێ بکەن.

دەبێت پرۆژەیەک هەبێت کە کورد و تورکمان بەیەکەوە دایڕێژن، بەیەکەوە 
جێبەجێی بکەن، بەرگری لێبکەن و هەوڵی سەرخستنیشی بۆ بدەن. لەم 

پرۆژەیەشدا کورد ئەرکی زیاتری لەسەر شانە چونکە کاری زیاتری پێدەکرێت 
بۆ بەرگری کردن لە پرۆژەکە، هەم لەبەر ئەوەی حکوومەتی هەرێم پاڵپشتی 
دەکات، هەم ژمارەی زیاتر و هەم لە بەغداد پۆستی زیاتری هەیە و بەهێزە. 

وە لە کەرکوکیش تا ١6 ئۆکتۆبەر کورد حاکم و حوکمڕانی کەرکوک بووە 
کە بە داخەوە نموونەیەکی جوانی پێشکەش نەکرد کە زیاتر سەرنجی تورکمان 
بەالی خۆیدا رابکێشێت. دەبێت سوود لەو هەاڵنە ببینین، پەندیان لێوەربگرین و 
دووبارەشیان نەکەینەوە. دەبێت ئەم جارە بە پالن و بەرنامەوە قۆناغێکی تازە لە 

کەرکوک دەست پێبکەین.

من هیوا دەخوازم هاوکات لەگەڵ دانانی پارێزگاری کەرکوک وەکو 
مافێک پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک بۆ تورکمان 
بگەڕێندرێتەوە. ئەوەم لە کۆبوونەوەکان و نووسراوە فەرمییەکان و 

ئێستاش لە میدیاکان بە پارتی و یەکێتی راگەیاندووە. پێویستە تورکمان 
سەرپشک بکرێت کە کێ دەکاتەوە سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک. 

پێکهاتەکانی کەرکوک. ئێمە لە بڕی ئەوەی رێزی لێبگرین عارفمان سزا دا 
و لە کەرکوک دەرمان کرد. ئێستا هەردوو حیزب دەبێت بچین و پرۆژەکەی 

عارف قوربانی جێبەجێ بکەین". ئەوەش هەموو کەس بینی چونکە لە 
میدیاکاندا بەشێوەیەکی باڵو ئەو وتانە باڵوکرایەوە. 

ئەو پرۆژەیەی من کە لە ساڵی ٢٠٠٧ پێشکەشم کرد زۆر بە ڕاشکاوانە 
رەخنەم لە سیاسەتی کورد و شێوازی ئیدارەکردنی کورد کردووە لە 

کەرکوک. لە پرۆژەکەدا باسم کردووە کە پێویستە چۆن مامەڵە لەگەڵ 

سەرەوە بوو و تەندروستی باش بوو دەتوانێت خوێن ببەخشێت".

لە بەردەوامی قسەکانیدا باسی لە رێنماییەکان کرد و بەڕیوەبەری بانکی 
خوێن وتیشی، "لە هەمان کاتدا پێویستە ئەو کەسەی خوێن دەبەخشێت 

بارستاییەکەی لە 5٠ کیلۆ زیاتر بێت و هیچ نەخۆشییەکی دەروونی و 
جەستەیی نەبێت. ئیتر ئەو کەسە دەتوانێت خوێن ببەخشێت".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە هەر بتڵێکی خوێن دەبێتە هۆی رزگار کردنی 
ژیانی ٤ کەس، دکتۆر وشیار زانیاری ئەوەی پێداین کە "دوای ئەوەی 
خوێن بەخشەکە خوێن دەبەخشێت، خوێنەکەی کۆمەڵێک کاری لەسەر 
دەکرێت بۆ ئەوەی بڕیار بدەین کە ئەو خوێنە شیاوە بدرێت بە نەخۆش 

یاخود نا. دوای وەرگرتنی خوێنەکە جیا دەکرێتەوە بۆ ٤ جۆری جیاواز؛ 
خڕۆکە سوورەکانی خوێن، پلەیتلەیت، پالزما و کرالیوم. مەرج نییە 

نەخۆش پێویستی بە هەموو پێکهاتەکانی خوێن بێت. زۆربەیان پێویستیان بە 
یەک یاخود دوو لەو پێکهاتانە هەیە. دواتر بەپێی ستانداردی رێکخراوی 

تەندروستی جیهانی 5 پشکنین هەن کە لەسەر ئەو خوێنانە ئەنجام 
دەدرێن. ئەگەر خوێنەکە کێشەی نەبێت و لە تاقیکردنەوەکان دەربچێت لە 
بانکەکەمان هەڵدەگیرێت و دواتریش بەپێی پێویست بۆ نەخۆشخانەکانمان 

دەنێردرێت".

وشیار یاسین لەبارەی کاریگەرییەکانی خوێن بەخشین لەسەر تەندروستی 
کەسی خوێن بەخش ئاشکرای کرد، "بەداخەوە لە کۆنەوە تێگەیشتنێکی 

لەمجۆرە هەیە کە بەخشینی خوێن کاریگەری خراپ دروست دەکات لەسەر 
تەندروستی مرۆڤ. بەاڵم لە راستیدا ئەوە بە پێچەوانەوەیە. جگە لەوەی 

کە ٤ نەخۆش سوود لەو خوێنە وەردەگرێت کە لە کەسێکەوە وەردەگیرێت، 
خوێن بەخشەکەش سوودی پێدەگات. چونکە لەگەڵ خوێن بەخشین رێژەی 

چەوری خوێن دادەبەزێت و سوودی هەیە بۆ کەمکردنەوەی کێش. لە هەمان 
کاتدا خوێنی کەسی خوێن بەخشیش دوای خوێن بەخشین نوێ دەبێتەوە و 

ئەوەش سوودێکی باشە بۆ تەندروستی".

لە باسی پێداویستییەکانی خوێن و ئەو جۆرە خوێنانەی کە کەم دەست 
دەکەون، دکتۆر وشیار وتی، "جۆری خوێن لەناو خەڵک، گروپە 

ناقسەکان)سالب یان نێگەتیڤ( کەمترن لە چاو گروپە موجەبەکان وەکو 
رێژەی خەڵک، بەاڵم لە بەرامبەریشدا پێویستی بە خوێنی ناقس کەمترە 
بە بەراورد لەگەڵ خوێنی موجەب. ئێمە چونکە لێرە ستۆکێکی باشمان 

هەیە، بەردەوام سەرووی هەزار بتڵ خوێنمان هەیە و هەموو ئەو نەخۆشخانە 
حکوومییانەی کە ئێمە خوێنیان بۆ دابین دەکەین، هەموو ستۆکی تایبەتی 

خۆیان هەیە بۆ هەڵگرتنی خوێنەکە. ئەگەر لە حاڵەتێکدا نەخۆشێکی 
گروپە ناقسەکان پێویستی بە خوێن بێت، ئێمە دەتوانین لەم ستۆکانە بۆی 

دابین بکەین".

لە کۆتایی قسەکانیدا دکتۆر وشیار یاسین محەمەد، بەڕێوەبەری بانکی 
خوێن-هەولێر)ئەربیل( باسی لە چۆنییەتی دابین کردنی خوێن کرد و 

زۆربوونی رێژەی نەخۆشی درێژخایەن، شێرپەنجە و رووداوە جۆراوجۆرەکانی 
وەکو رووداوی ئۆتۆمبێڵ و شەڕ و برینداربوون، وایکردووە کە بەردەوام 

نەخۆشخانەکان جەنجاڵ بن. بێگوومان ئەو بارودۆخانەش زۆربەیان پێویستییان 
بە وەرگرتنی خوێنە لە بانکی خوێن. بە گوێرەی ئەو توێژینەوانە و 

بەدواداچونانەی کە کراون ئەوەمان نیشان دەدەن کە پارێزراوترین خوێن هی 
ئەو کەسانەن کە خۆبەخشانە بێ وەرگرتنی هیچ بەرامبەرێک بەشێوەیەکی 

بەردەوام خوێن دەبەخشن.

بەڕێوەبەرایەتی بانکی خوێنی هەولێر )ئەربیل( ئەو شوێنەیە، بە پێی ئامارەکان 
رۆژانە نزیکەی ٢٠٠ کەس بە مەبەستی بەخشینی خوێن سەردانی دەکات و 
لە ئەیلوولی٢٠١٣ەوە تا کۆتایی ساڵی ٢٠١٨ ئەم بەڕێوەبەرایەتیە توانیویەتی 

)٣١٢6٩5( یەکەی خوێن لە خوێن بەخشان وەربگرێت و بۆ هاوواڵتییانی دابین 
بکات. 

دکتۆر وشیار یاسین محەمەد، بەڕێوەبەری بانکی خوێن-هەولێر)ئەربیل( لە 
لێدوانێکدا بۆ هەفتەنامەی تەبا زانیاری پێداین لەسەر ئەو کەسانەی کە 

لەڕووی تەندروستییەوە گونجاون بۆ خوێن بەخشین و وتی، "بەپێی ستانداردە 
تەندروستییە جیهانییەکان پێویستە ئەو کەسەی خوێن دەبەخشێت تەمەنی 

سەرووی ١٨ ساڵ بێت. پێشووتر دەوترا پێویستە تەمەنەکە لە نێوان ١٨-6٣ 
ساڵ بێت بەاڵم ئێستا ئەو مەرجە نەما، هەر کەسێک تەمەنی ١٨ بەرەو 

 بە بەخشینی بتڵێک خوێن ژیانی ٤
کەس رزگار بکە
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رێکارەکانی دروست کردنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کەرکوک کە 
چەندین ساڵە بووەتە خەونی خەڵکی ئەو شارە، بەبێ وچان بەردەوامی هەیە.

لە کاتێکدا خەڵکی کەرکوک بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە چاوەڕێی 
کرانەوەی فڕۆکەخانەکەیان دەکەن کە لەسەر رووبەری ٤٨٠٧ دۆنم زەوی 

دروست کراوە. لە الیەکی دیکەوە خەڵکی حەمزەلی نیگەرانن بەهۆی 

بڕیاری تێکەڵ کردنی گەڕەکەکەیان لەگەڵ فڕۆکەخانەی کەرکوک.

پارێزگاری کەرکوک رایگەیاند، بۆ ئەوەی فڕۆکەخانەی کەرکوک 
لەسەر ستانداردە نێودەوڵەتییەکان دروست بکرێت و ببێتە فڕۆکەخانەیەکی 

نێودەوڵەتی، پێویستە بەشێکی گەڕەکی حەمزەلی تێکەڵی سنووری 
فڕۆکەخانەکە بکرێت.

لەبارەی ئەم پرسەوە، فەالح خەلیل یایچی، قائیمقامی قەزای ناوەندی 
کەرکوک لە لێدوانێکدا بۆ تەبا رایگەیاند، "وەک ئەوەی ئێوەش دەیزانن 

کە پرسی فڕۆکەخانەی کەرکوک پرسێک بوو کە ببوە خەونی خەڵکی 
شاری کەرکوک. بە تورکمان، کورد و عەرەبەوە هەموویان بەهۆی نەبوونی 

فڕۆکەخانەوە ناڕەحەتییان دەکێشا. بە تایبەتی خەڵکی تورکمان لە کاتی 
چوونە هەولێر)ئەربیل(، سلێمانی و بەغداد کێشەیان بۆ دروست دەبوو".

هاوکات ناوبراو بەم جۆرە بەردەوامی بە قسەکانی دا، "وەک دەزاندرێت ئەو 
فڕۆکەخانەیە نێودەوڵەتییە، بۆیە پێویستە لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان 
بگونجێت. بەپێی ئەو راپۆڕتەی بۆ ئێمە نێردراوە، دەبێت هەموو ماڵەکانی 
چواردەوری فڕۆکەخانە چۆڵ بکرێت و بروخێندرێت. ناوچەی حەمزەلی 

دەکەوێتە ئاراستەی گۆڕەپانی فڕۆکەخانە و پێویستە بەشێک لە 
ماڵەکانیان چۆڵ بکرێت. چەند لێژنەیەکی جیاواز لە بەغدادەوە دێن و بڕیار 

لەسەر ئەوە دەدەن کە پێویستە چەن خانوو لە ناوچەکەدا چۆڵ بکرێت. 
ئێمەش بەپێی توانامان هەوڵ دەدەین زیانەکانی خەڵک قەرەبوو بکرێتەوە".

قائیمقامی قەزای ناوەندی کەرکوک ژمارەی ئەو خانووانەی خستەڕوو 
کە پێویستە چۆڵ بکرێت و وتی، "ئەگەڕ کۆمسیۆن بڕیاریش بدات تەواوی 

ناوچەکە چۆڵ ناکرێت. بە الیەنی زۆرەوە ٣5-٤٠ خانوو چۆڵ دەکرێت. 
چۆڵ نەکردنی ماڵەکان مەحاڵە، چونکە پرسەکە پرسی فڕۆکەخانەی 

کەرکوکە. بەاڵم بەر لە دەرهێنانی خەڵک لەو ناوچەیە پێویستە قەرەبوویان 
بکرێتەوە و زەوییەکیان پێبدرێت بۆ ئەوەی خانووی لەسەر دروست بکەن".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ناوچەی حەمزەلی پێشووتریش لەالیەن سەددام 
حوسێن، سەرکردەی رژێمی رووخاوی عێراق جارێک تێکدراوە، فەالح 
یایچی وتی، "پێشووتریش لە ساڵی ١٩٨٠ ناوچەی حەمزەلی لەالیەن 

سەددام حوسێنەوە رووخێندرا. بێگومان ئەوەش ستەمێکی گەورە بوو.ئەو 
خەڵکەی کە لە ناوچەکە دەرهێندرابوون لە ساڵی ٢٠١٠ دووبارە گەڕانەوە 

ناوچەکەی خۆیان. گەڕانەوەشیان بە بڕیاری سەرۆکایەتی وەزیران، پارێزگار 
و ئەنجوومەنی پارێزگا بوو. خەڵک بە شێوەیەکی یاسایی گەڕانەوە 

ناوچەکانی خۆیان".

لە کۆتایی قسەکانیدا، فەالح خەلیل یایچی، قائیمقامی قەزای ناوەندی 
کەرکوک وتیشی، "پرۆسەی چۆڵکردنی ٢٠-٣٠ خانوو بە مەرجی قەرەبوو 

کردنەوەی خاوەنەکانیان کارێکە کە بێگومان پێویستە ئەنجام بدرێت. 
چەنکە پرسەکە پرسی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کەرکوکە و لە بەرژەوەندی 

تەواوی خەڵکی ئەو شارەیە. جگە لەوەش فڕۆکەخانەکە کاریگەرییەکی 
گەورەی لەسەر ئەو ناوچەیە دەبێت. ئەگەر لەڕووی تەندروستییەوە 

هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین، ئەو دووکەڵەی کە لە فڕۆکەکانەوە دەردەچێت 
زیان بە تەندروستی هاوواڵتییانی ناوچەکە دەگەینێت. ئەگەری روودانی 

رووداوێک لە کاتی نیشتنەوەی فڕۆکەکە دەبێتە هۆی کارەساتێکی گەورە 
بۆ خەڵکی ناوچەی حەمزەلی".

ئەندازیار عەلی حوسێن سابیر، هاوواڵتییەکی دانیشتووی ناوچەی حەمزەلی 
لە لێدوانێکدا بۆ تەبا باسی لە ناوچەکەی خۆی کرد و وتی، "لە سەردەمی 

کۆندا هەردوو الی ناوچەکەمان زەوی کشتوکاڵی بوو و لە ناوەڕاستی 
ناوچەکەش چەند کۆاڵنێک هەبوون کە خەڵک تێیدا دەژیان. لە ساڵی 

١٩٨٠ لە سەردەمی سەددام بڕیار درا ئەو ناوچەیە بڕووخێندرێت. هۆکاری 
ئەو بڕیارەش بریتی بوو لەوەی کە زۆر خەڵکی ناوچەکە تورکمانی شیعە 

بوو".

عەلی حوسێن وتیشی، "دوای رووخانی رژێم لە ساڵی ٢٠٠٣ ئێمە 
گەڕاینەوە و ناوچەکەمان دروست کردەوە. لەو سەردەمەدا سەرۆکایەتی 

وەزیران لە چوارچێوەی ماددەی ١٤٠ دووبارە بنیاتنانەوەی حەمزەلی 
پەسەند کرد. هەروەها لە ساڵی ٢٠١٠ هەم لەالیەن پارێزگار هەم لەالیەن 

ئەنجوومەنی پارێزگارەوە گەڕانەوەی خەڵک پەسەند کرا".

ئەو هاوواڵتییە ئاماژەی بەوەدا کە خەڵکی ناوچەکە گەڕاونەتەوە زێدی 
خۆیان و وتیشی، "دوای تێپەڕبوونی ئەو ماوەیە بڕیاری دروست کردنی 

فڕۆکەخانەی کەرکوک درا. ئەو فڕۆکەخانەیە گرنگە بۆ کەرکوک، 
ئێمە ناتوانین دژی ئەو کارە بووەسیتنەوە و بڵێین دروستی مەکەن، بەاڵم 

پێویستە ئەوانیش بێ ئەوەی خەڵک ستەمی لێبکرێت ئەو کارە ئەنجام بدەن. 
دانیشتووانی ئەو ناوچەیە هەموویان هەژارن. بەهۆی ئەوەی کە توانایان 
نەبووە لە شوێنی دیکە خانوو دروست بکەن، هاتوون لە زێدی باوک و 

باپیریان خانوویان دروست کردووە".

عەلی حوسێن ئەو زانیارییانەی کە لەالیەن حکوومەتی خۆجێیی  ئەو 
شارەوە پێیاندراوە بۆ تەبا باس دەکات و دەڵێت، "ئێستا پارێزگاری نوێ و 

دەسەاڵتی فڕۆکەوانی بڕیاری رووخاندنی ٢١٣ خانوویان داوە لە ناوچەی 
حەمزەلی. ئەو ژمارەیە لەسەر وێنەیەک دیاری کراوە کە لە ئاسمانەوە 

گیراوە، بەاڵم وێنەکە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٢٠١٧. ئەگەر ئێستا سەیری 
ناوچەکە بکەین کە وێنەی گیراوە، نزیکەی ٣٠٠ خانوو لەخۆ دەگرێت. 

بیانوویان ئەوەیە کە خانووەکانی ئێمە کاریگەرییان لەسەر فڕین و 
نیشتنەوەی فڕۆکەکان هەیە. ئێمە لە بەرامبەر خانووەکانمان داوای قەرەبوو 

و پارچە زەوییەک دەکەین لە ناوچەی ٣٩".

ئەندازیار عەلی حوسێن باسی لەوە کرد کە لەگەڵ پارێزگاری کەرکوک 
کۆبوونەتەوە و وتیشی، "ئێمە بەر لە ماوەیەک لەگەڵ پارێزگاری 

کەرکوک کۆبووینەوە بەاڵم پارێزگار هیچ بڕیارێکی نییە. پێمانی وت 
چاوەڕوان بن با لێژنەکان شوێنەکە ببینن. هیچ بڕیارێک لە ژێر دەستیاندا 
نییە کە بە ئێمەی بدەن. تا ئێستا تەنها ئەوەیان پی وتووین کە ٢١٣ خانوو 

کە دەکەونە ئاراستەی گۆڕەپانی فڕینی فڕۆکە دەرووخێندرێت".

هاوکات عەباس ئەکرەم عەلی، هاوواڵتی دانیشتووی ناوچەی حەمزەلی بەم 
جۆرە لەبارەی دۆخەکە روونکردنەوەی دا:

"بەر لە ماوەیەک هەواڵمان بۆ نێردرا و پیمان راگەیەندرا کە لە ماوەی 
١5 رۆژدا ماڵەکانمان چۆڵ بکەین. فڕۆکەخانەش وەکو بیانوویەک 

خرایە بەردەممان. گوایە ماڵەکانی ئێمە کاریگەری نەرێنی لەسەر فڕین و 
نیشتنەوەی فڕۆکەکان دروست کردووە. بەر لەماوەیەک وەزیری گواستنەوە 
و گەیاندنی عێراق بە فڕۆکە سەردانی ئەو فڕۆکەخانەیەی کرد. وەزیر بەر 

لە هاتنی هیچ لێکۆڵینەوەیەکی بۆ بارودۆخی تەکنیکی فڕۆکەخانەکە 
نەکرد؟ باشە چۆن فڕۆکەکەی وەزیر بە بێ کێشە لە فڕۆکەخانە 

نیشتەوە؟".

دوای دووبارە ئاماژەدان بەوەی کە ناوچەکە لەکۆندا لەالیەن رژێمی سەددام 
حوسێنەوە رووخێندراوە، عەباس ئەکرەم وتی، "ئێمە لە ساڵی ٢٠١٠ بە 

بڕیاری بەغداد و پارێزگار گەڕاینەوە حەمزەلی. پێشووتریش ئەمریکییەکان 
لەم الوە ٢٢5 مەتر و لەالیەکەی تریشەوە ٤5٠ مەتر هاتۆتە ناو حەمزەلی 
و لەگەڵ ناوچەی خۆیان تێکەڵیان کرد. گەڕەکی شیخلەر، قابیر باشی، 
باخچە یانی و سەتەمەز باشی تا ئێستاش لە نێو سنووری فڕۆکەخانەن. 

فڕۆکەخانە دەستی بەسەر زەوییەکانمان دا گرتووە".

دوای وتنی، "ئێمە الیەنگری یاساین. ئێمەش دەمانەوێت لە کەرکوک 
فڕۆکەخانە بکرێتەوە". عەباس ئەکرەم عەلی بەم جۆرە دۆخەکەی 

روونکردەوە:

"ئایا ئەوە مایەی قبووڵ کردنە کە خەڵک ئازاربدرێت بە بیانووی 
کردنەوەی فڕۆکەخانە؟ لە کۆندا سەددامیش هەمان کاری ئەنجام دا، 

١٢٠٠ مەتر زەوی لێوەرگرتینەوە و بە ٢٠٠ مەتر قەرەبووی کردینەوە. پێی 
وتین 'بتانەوێ و نەتانەوێت هەر ئەوەیە'. ئێستا من دەمەوێت تێبگەم بۆچی 

لێرە دەرماندەهێنن. قوتابخانەمان تێکدرا. نەخۆشخانەمان کرایەوە. خودا 
لە محەمەد بەیاتلی رازی بێت کە هەم قوتابخانە هەم نەخۆشخانەی بۆ 

هێناین. جێگری پارێزگار هات و وتی نابێت قوتابخانە بکرێتەوە. قوتابخانە 
بۆ بەرژەوەندی گشتی دەکرێتەوە، قوتابخانەی تایبەت نییە، قوتابخانەی 

حکوومەتە. بۆچی رێگە نادەن بکرێتەوە؟".

لە وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبا لەبارەی خزمەتگوزاری ناوچەی 
حەمزەلی، عەباس ئەکرەمی دانیشتووی ئەو ناوچەیە وتی، "ناوچەکەمان 

لەڕووی خزمەتگوزارییەوە زۆر خراپە. چەند جار سەردانی ماڵی پارێزگارمان 
کرد. پێی وتین، 'من بە تایبەت سەردانی حەمزەلی دەکەم'. بەاڵم نەهات. 
چەندین رۆژە ئاومان نییە. دەوروبەرمان پڕییەتی لە خاشاک. شارەوانیش 

سەردانمان ناکات. هەموو ئامانجیان بێزارکردنی خەڵکە بۆ ئەوەی ناوچەکە 
جێبهێڵن".

ئەو هاوواڵتییە لە کۆتایی قسەکانیدا رەخنەی لە حکوومەت گرت و وتی، 
"بۆچی ئاوا دەکەن، ئایا ئێمە عێراقی نین؟ ئایا ئێمەش شەهیدمان نەداوە 

لەپێناو ئەم واڵتە؟ ئێمەش سەربازیمان نەکردووە؟ گرنگ نییە بۆ کام 
دەسەاڵت کردوومانە، گرنگ ئەوەیە لە پێناو ئەو واڵتە کردوومانە. ئەوەی 
خاکی نەبێت واڵتیشی نابێت. ئێمە هەرچیمان کردبێت بۆ ئەو نیشتمانەمان 
کردووە. ئەگەر ئێستا یەکمان سەردانی ئیسرائیل بکەین بە تورکمان، کورد 
و عەرەب بانگمان ناکەن، پێمان دەڵێن ئێوە عێراقین. ئەوە بەسەر هەمووماندا 

هاتووە".

قایمقامی کەرکوک: فرۆکەخانە خەونی شاری کەرکوک بوو
   چارەنووسی دانیشتوانی حەمزەلی چی بەسەردێت؟

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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دوای زستانێکی درێژ و سارد کەشوهەوا گەرمبووەتەوە و ویستی 
خەڵک لەسەر مەلەوانگەکان زیادی کردووە. لەگەڵ ویستی خەڵک، 
پاکوخاوێنی مەلەوانگە، رێکاری خۆپاراستن بووەتە مژاری سەرەکی.

 بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی سەرجەم پرسیارەکان، لەگەڵ خاوەن 
مەلەوانگەیەکی شاری هەولێر باسەکەمان کردەوە. 

یەشار تەحسین مەلەوانگە بەڕێوەدەبات و کەسێکی دیارە لە بواری 
مەلەوانگە. ناوبراو بۆ مایکی تەبا دوا و رایگەیاند کە ٢٠ ساڵە 

خەریکی ئەو پیشەیەیە و وتیشی، "لەسەرەتادا کاری پاککردنەوەی ئاو، 
راکێشانی ئاو بۆ مەلەوانگە و تێکەڵکردنی کلۆر بە ئاوی مەلەوانگە 

دەکەم. بەو رێکارانەی کە باسم کرد ئاوەکە بە پاکی رادەگرین". 

یەشار تەحسین رایگەیاند کە جگە لە خەڵکی شاری هەولێر)ئەربیل(، 
کەسانی بیانیش لەگەڵ گەرمبوونی کەشوهەوا بەچڕی روو لە 

مەلەوانگەکان دەکەن. 

ناوبراو رایگەیاند کە مەلەوانگەکەیان تەنها بۆ پیاوان و قوتابییان و 
مندااڵنە، کە سەرجەمیان لەنێوی دەتوانن مەلە بکەن. 

لەبەرامبەر پرسیاری هەبوونی مامۆستای تایبەت بۆ فێرکردنی مەلە، 
ئەو وتی، "بەڵێ بێگومان مامۆستای تایبەتمان هەیە بۆ ئەو کەسانەی 

کە مەلە نازانن. لە سەدا سەد منداڵەکان یاخود گەورەکان فێری 
مەلەکردن دەکەن". 

یەشار تەحسین دەربارەی رووداوی خنکانی خەڵک لە مەلەوانگەکە و 
هەبوونی کەسانی شارەزا بۆ فریاگوزاری، وتی "٣ فریاگوزارمان هەیە 

کە ئامادەن بۆ هەر رووداوێکی نەخوازراو و بەشێوەیەکی بەردەوام لە 
بەشی فریاگوزاری مەلەوانگە ئامادەن. لە بەرامبەر هەر رووداوێکی 

خنکان راستەوخۆ کەسەکە رزگار دەکەن. تاوەکو ئێستا هیچ رووداوی 
خنکان لە مەلەوانگەکەمان رووینەداوە، بەاڵم کەیسی رووبەڕووبوونەوەی 

خنکان هەموو رۆژ دەبێت و بە هاوکاری فریاگوزارانەوە دەتوانین 
کەسەکان رزگار بکەین لە خنکان". 

لەکۆتاییدا یەشار تەحسین ئاماژەی بەوەدا کە ٩ ساڵە لە مەلەوانگەکە 
کار دەکات و وتیشی، "پێشوازی لە هەموو ئەوانە دەکەین کە حەزیان 

لە مەلەوانی و وەرزشی مەلەیە". 

وشەیەکی تورکییە. 
جەوزەلی لەمیانی لێدوانێکیدا بۆ تەبا تیشکی خستە سەر کتێبەکەی و 

لەبارەی ناوی ئەربیل-ەوە دەڵێت، "بڕگەی 'ئەر' لەزمانی تورکی بە واتای 
پیاو، مێرد یاخود سەرباز دێت. بڕگەی 'بیل'یش بەواتای زانین و زانست و 
مەعریفەت دێت. سەردەمانێک هەولێر)ئەربیل( ناوەندێکی گرنگ بووە لە 

لە رووی عیلم و کەلتوور، بۆیە ئەو ناوەی لێنراوە. لەالیەکی دیکەوە وشەی 
ئەربیلم لە کتێبە کۆنەکاندا هاتووە و ماناکەی هەر هەمان شتە". 

لەالیەکی دیکەوە ناوی کۆیسەنجەق کە 5٣ کیلۆمەتر دوورە لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( وشەیەکی ساکاری تورکییە و بەاڵم لەئێستادا لەالیەن 

خەڵکەوە بە کۆیە ناودەبردرێت. کاتێک سەیری ناوی کۆیسەنجەق دەکەین، 
وشەی کۆی بە مانای گوند دێت. وشەی سەنجەق-یش لەسەردەمی 

ئیمپراتۆریەتی عوسمانیدا بەمانای ئااڵ دێت کە چواردەورەکەی بە نەخش 
رازێنراوە و سەچاقی پێوەیە و رازاوەتەوە. 

ئاڵتونکۆپری-ش کە لە رووی نزیکییەوە لە هەولێر)ئەربیل( لە کۆیسەنجەق 
نزیکترە و لە باشوورەوە و کەوتووەتە نێوان هەولێر)ئەربیل( و کەرکوک. 

ئەویش بەهەمان شێوە ناوێکی دیکەی تورکییە کە بەمانای پردی زێڕ دێت. 

دووبارە ناوچەیەکی دیکەی گرنگ هەیە کە لە هەولێر)ئەربیل( نزیکە، 
ئەویش قوشتپەیە. قوشتەپە لەرووی زمانەوانییەوە بەمانای ئەو گردە دێت کە 

چۆلەکەی لەسەردا دەنیشێت یاخود گردی چۆلەکە. 

لە راستیدا هەزاران ناوچەی دیکە هەیە کە ناوەکانیان تورکییە ئاماژەیە بۆ 
ئەوەی کە تورک زیاتر لە هەزار ساڵە لەو ناوچەیەیە و ئەو ناوانەش راستیی 

مێژووییمان بۆ دەخاتە بەرچاو. 

قوشتەپە، کۆیسەنجەق، قەرەداغ، ئامرلی، توزخورماتوو، ئاڵتوون کۆپری 
و چەندین شوێنی دیکە.. سەرەڕای هەبوونی نەتەوە و پێکهاتەی جیاواز، 

ناوەکان لەالیەن خەڵکەوە خاوەنداریەتی کراوە و تاوەکو بە ئەمرۆ گەیشتووە. 

بەپێی زانیاریی نەجات کەوسەرئۆغڵو کە لە کتێبێکیدا بەناونیشانی 
"فەرهەنگی ناوە تورکییەکان لە عێراق" ئاماژەی پێداوە، زیاتر لە ٢ هەزار 
و ٤5٠ شوێنی جوگرافی هەن کە ناوی سەرجەمیان تورکییە. لەالیەکی 

دیکەوە لە عێراق زیاتر لە ١٤٠ گوند هەن کە ناوەکانیان تورکییە و بەپێی 
           دابەشبوونیشیەوە بەو شێوەیە: 66 گوند لە هەولێر)ئەربیل(، 6٨ 

             گوند لە سلێمانی و 6 گوندیش لە دهۆک. 

ناوی ژمارەیەک گوندمان بۆ ئێوە رێکخستووە و بەو شێوەیەی خوارەوەیە:- 

هەولێر)ئەربیل(: کۆچ، قایاباشی، کورتەالس، توتمە، بریخمە، باسرمە، 
شیلە، ئەسکی کۆیە، قابربەتان، کوزولو، قەمبەر، دیت بێشپەرماخ، گۆلتەپە 

و گۆپتەپە. 
           سلێمانی: قەرەگۆل، قزالر، تاسلوجا، قەزان، کوچەلەر،  

           قزقەپان، قرخ، کلرخ، قوشقایا، تۆربە، قەال قۆجەلی، قەرەبوالق، 
       تەپەعەلی، قەرەتەمور، قشالخ، چۆکلیجە، موتلیجە، کەشکە، یۆلە، 

          قیرجا، قەرەجام و قەالتەپە. 

دهۆک: ئۆرمانا، چەوریک، تاوق، باغلوجە. 

شایەنی باسە کتێبێک هەیە بەناوی "مێژووی تورک – تورکمان لە ئەربیل 
، ئەربل" و لەالیەن دکتۆر ئومێد ئیبراهیم جەوزەلی، مامۆستای زانکۆ 
لە بەشی مێژووی زانکۆی سەالحەدین نووسراوە و ئەو دەڵێت کە ئەربیل 

هەبوونی تورک لە عێراقی ئێستا تەنها پەیوەست نییە بە هەبوونی 
عوسمانییەکان و بەڵکو چەندین سەدە بۆ پێش ئەوان دەگەڕێتەوە. بۆیە ئێستا 

لە زۆربەی هەرەزۆری ناوچەکانی عێراق پەنجەمۆری ئەو راستییەمان 
بۆ روون دەبێتەوە کە زۆربەی هەرە زۆری ناوچە جوگرافییەکان و شار و 

شارۆچکەکان ناوەکانیان تورکین تەنانەت پارێزگا هەیە کە واتای ناوەکەی 
تورکییە. بێگومان ئەو ناوانە لەگەڵ تێپەڕبوونی کات لەنێو هزر و بیری 

خەڵک نەخشینراوە. 

 لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما خەڵک بە
چڕی روو لە مەلەوانگەکان دەکەن

 لە سەرانسەری عێراق زیاتر لە ٢ هەزار و ٤٥٠
 ناوچەی جوگرافی هەن ناوەکانیان تورکییە

هەواڵ: زیا عوزێری

هەواڵ:عەلی سالم/فۆتۆ:محه مه د عه بدولجه بار
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٩٦ ساڵ بەسەر پەیماننامەی لۆزان تێپەری
پرۆفیسۆر د. سێلما یێل: تا ئەو کاتەی تورکیا پشتگیری لە بەردەوامی ئەو پەیماننامەیە بکات، لۆزان بەردەوام دەبێت

پەیماننامەی لۆزان کە لە سەرەتای جەنگی جیهانی یەکەمەوە تا 
ئێستا بۆ چارەسەر کردنی ناکۆکییەکانی لە نێوان ئیمپراتۆریەتی 

عوسمانی و کۆماری فەرەنسای دەوڵەتە هاوپەیمانەکان و پاشایەتی 
ئینگڵتەرا و پاشایەتی ئیتاڵیا و ئیمپراتۆرییەتی ژاپۆن و پاشایەتی 

یۆنان و پاشایەتی رۆمانیا بەسترا.

لەگەڵ بەستنی پەیماننامەی لۆزان، پەیماننامەی سێڤر 
هەڵپەسێندرا کە چەند خاڵێکی زۆر قورسی لەخۆگرتبوو 
بۆ ئیمپڕاتۆری عوسمانی. ئەم پەیماننامەیە بووە مایەی 
سڕینەوەی گشت ناکۆکیەکان و کێشرانی سنوورەکانی 

کۆماری تورکیای مۆدێرن. کۆماری تورکیا دەستی لە 
گشت ئەو مافانەی هەڵگرت کە لە ئیمپراتۆری عوسمانی 

بۆی مابووە و لە بەرامبەریشدا دەوڵەتە هاوپەیمانییەکان 
سەربەخۆیی کۆماری تورکیا-یان بە فەرمی راگەیاند. 

بۆ زانینی کاریگەری ئەم پەیماننامەیە لە رابردوو و لە 
رۆژگاری ئێستادا و بە تایبەتی لە سااڵنی داهاتوو کە 
دەبێتە مایەی چ جۆرە ئەنجامێکی کتوپڕ لە سیاسەتی 
ناوچەکە و ئابووری و کلتوری، سەردانێکمان بۆ الی 
پرۆفیسۆر دکتۆر سێلما یێل ئەنجامدا کە ئەندامێکی 

فێرکەری زانکۆی غازی-یە. پرۆفیسۆر دکتۆر سێلما یێل 
سەبارەت بە پەیماننامەکە و پێشاهاتەکان لە نێوان تورکیا و 

عێراق بۆ پەیامنێری تەبا دوا.

پەیماننامەی لۆزان زیاتر سوودی بۆ کام الیەن 
هەبوو؟

سەرەتا بۆ تورکیا سوودی هەبوو. چونکە گشت ئەو مافە 
تایبەتانەی هاوواڵتیان درابوو بە بیانییەکان هەڵگیران کە یەکێک 

لە هۆکارە سەرەکییەکان بۆ ئەمە رووخانی دەوڵەتی عوسمانی 
 )Capitulation-بوو. لە کاتێکدا کە باس لە )کاپیتولەیشن
خۆبەدەستەوەدانی مافی هاوواڵتییە خۆجێکان بەمەرج بە بیانییان 

دەکرێت، تەنها سەرنج دەدرێتە الیەنی ئابووری بەاڵم )کاپیتولەیشن-
Capitulation( لە بواری کارگێڕی و دادگایی و کلتوریشدا 

هەیە. لە کاتێکدا کە بوونی هەریەک لەمانە درێژەی هەبوو، 
لە بوارەکانی دیکەشدا دەبێتە رێخۆشکەر بۆ خۆبەدەستەوەدانی 

مافەکان بەمەرج. گەر هاتوو بپرسن کە کامیان گرنگترینیانە، 
بێگومان بواری ئابووری-یە. ئەو واڵتانەی کەوا لە رووی 

ئابوورییەوە سەربەخۆ نین، لە رووی کارگێرییەوەش لە ماوەیەکی 
کورتدا دەستیان بەسەردا دەگیرێت. لە کۆتایی ئەمەشدا سیستەمی 
دادگایی کردن دەستی بەسەر دادەگیرێت و بەشێوەیەکیان لێ دێت 

کە نەتوانن سزا بەسەر ئەوانەدا بسەپێنن کەوا دەیانەوێت واڵتەکەتان 
بڕوخێنن و دابەشی بکەن، توانا و هێزی ئەوەیان نامێنێت کە زمان و 
ئاینەکەیان بپارێزن و لێرەدا کاپیتولەیشن-ـی کلتوری دەستپێدەکات. 

بەمهۆیەشەوە هەڵگرتنی کاپیتولەیشن گرنگە. هاوکات تورکیا 
بە یارمەتی پەیماننامەی لۆزان گەیشتووەتە بە بەشێکی زۆری 
سنوورەکانی }Misak-ı Milli{ واتە سنوورەکانی ئێستای 

واڵتی تورکیا کە بەر لە هێرشی ئینگلیزەکان پارێزگای موسڵ-ی 
ئێستاشی لەخۆدەگرت. لە نێو ئەم سنوورانەدا یەک دەوڵەت و یەک 
نەتەوە و یەک کلتور بوونی هەیە. ئەو دەوڵەتانەی کە پەیماننامەی 

لۆزان-یان واژۆ کردووە، راستی دەوڵەتی حکوومەتی مەرکەزییان 
قبوڵ کردووە. یەکێک لە گرنگترین سوودەکانیش ئەمەیە.

تێبینی: کاپیتولەیشن-Capitulation خۆبەدەستدانەوە و 
زەوتکردنی مافی تایبەتی دانیشتوانی خۆجێی واڵتێکە بە دانیشتوانە 

بیانییەکان. هەروەها دەتوانین بە زێدەمافی بۆ  بیانیان ناوی ببەین.

"لۆزان ناسنامەی دەوڵەتی تورکیا-یە"
لە ئێستادا هەندێک واڵت بە تایبەتی واڵتانی وەک ئەمریکا کە 

لۆزان-یان واژۆ کردووە، بەشێوەیەکی چڕ داوا دەکەن بابەتی دەوڵەتی 
حکوومەتی مەرکەزی چاوی پێدا بخشێنرێتەوە و لە یاسای دەستور 
دەربهێنرێت، بێگومان ئەمە بێ هۆ نییە. لەم حاڵەتەدا ئاراستەکردنی 

تورکیا بۆ پابەندبوون بە فیدراڵی و یەکگرتوویی ئاسانتر دەبێت 
و هەروەها کۆتایی ئەمەش زۆر مەترسیدار دەبێت و ئەگەری 

پارچەبوونی بۆ دروست دەبێت. بە کورتی لۆزان ناسنامەی دەوڵەتی 
تورکیا-یە. لەگەڵ ئەم ناسنامەیەدا باوەڕ بە راستی یەک دەوڵەتی 

کراوە و کۆتایی بە خەونی دامەزراندنی ئەرمەنیساتان هاتووە.

"تا ئەو کاتەی تورکیا پشتگیری لە بەردەوامی ئەو 
پەیماننامەیە بکات، لۆزان بەردەوام دەبێت"

 لەو چەند ساڵەی دواییدا بەگشتی باس لە 
هەڵپەساردنی پەیماننامەکە و ئەگەری دامەزراندنی 

دەوڵەتی تر دەکرێت ئایا دوای تەواوکردنی ١٠٠ـەمین 
ساڵی، ئەمە رێی تێ دەچێ؟

بانگەشەیێکی لەم جۆرە دوورە لە راستییەوە. چونکە لۆزان 

پەیماننامەیێکی کاتی نییە. جەنگ یاخود ناکۆکیێکی گەورە لە نێوان 
ئەو واڵتانەدا نەهاتووەتە ئاراوە کە واژۆیان لە پەیماننامەی لۆزان-دا هەیە. 
یان وەک ئەوەی ئەڵمانیا ناڕەزایەتی لە وێرسای نیشاندا، تورکیا لەگەڵ 
ئەو دەوڵەتانە نەبوو کەوا لە جەنگی جیهانی دووەمدا چاوپێدا خشانەوەیان 

بۆ پەیماننامەی لۆزان کرد. لێرەدا مەبەست ئەوەیە کە تا ئەو کاتەی 
تورکیا پشتگیری لە بەردەوامی ئەو پەیماننامەیە بکات، لۆزان بەردەوام 

دەبێت.

"بەداخەوە موسڵ وەکو  دەرئەنجامی بەدبەختییەکی 
گەورە، ئەم شوێنەراوە لەدەستدراوە"

 Misakı{بوونی موسڵ لە سنوورەکانی ئێستای تورکیا
Milli{ـدا و لە کاتی تەواوبوونی ئەم 

پەیماننامەیەدا، چی بەسەر جوگرافیای ئەو شوێنەدا 
دێت؟

بەداخەوە موسڵ وەکو  دەرئەنجامی بەدبەختییەکی گەورە، ئەم 
شوێنەراوە لەدەستدراوە. چونکە ئەمەش راستیێکە لە مێژوودا 
کە لەو کاتەدا سەرۆککۆمار مستەفا کەمال ئەتاتورک لە 

ئەنجوومەنەکەیدا بۆ بەدەستەوەنەدانی موسڵ گشت رێوشوێنێکی 
جەنگکردنی لە کاتی پێویستدا گرتبووە بەر. بەداخەوە کە لەگەڵ 
دەڕبڕینی ناڕەزایی شێخ سەید، مەترسی رووی لە ئاسایشی ناوەوە 
کردبوو و لە ئەنجامی رەوانەکردنی ئەو سەربازانە کە لە موسڵ 

بۆ جەنگ لە ئامادەباشیدابوون بۆ سەر یاخیبووان، تورکیا ملکەچ 
بوو بە قبوڵکردنی داواکاری بەریتانیا. هەڵبەت موسڵ لە رابردوو 

لەرۆژگاری ئەمڕۆدا نە لەالیەن گەلی تورکیا-وە، نە لەالیەن 
بەرپرسانی واڵت لەیاد نەکراوە. بە ئاسوودەییەوە دەتوانم ئەوە بڵێم. 

لە چوارچێوەی ئەو مەرجە جیهانیانەی دوای سااڵنی ١٩٣5 گۆڕا، 
تایبەتمەندی تورکیا بە رێژەیەکی بەرچاو زیادیکرد و لە ئەنجامی 
بەستنی پەیوەندی نزیک لەگەڵ بەڕیتانیا و فەڕەنسا و ئەمریکا، 

لەگەڵ ئەوەی پرسی گەرووەکان لە رێگەی رێککەوتننامەی 
مۆنترێوکس بە خواستی تورکیا چارەسەربوو، هەروەها بۆ جارێکی 

دیکە دووبارە بە شێوەیەکی جیاوازتر دووبارە چاوپێداخشاندنەوە بەسەر 
بابەتی موسڵ-ـدا کرا. بەاڵم بۆ ئەمەش پێویست بوو مستەفا 

کەماڵ ئەتاتورک لە ژیاندا بێت و هەر خۆی واڵت بەڕێوە ببات. 
کۆچی دواییکردنی مستەفا کەمال ئەتاتورک لە ساڵی ١٩٣٨ـدا 

لەدەستدانێکی گەورە بوو بۆ کۆماری تورکیا. بەدەستهێنانی هاتای-
یش شۆرشێکی گەورە بوو کە ئەو لە کاتی ژیانیدا ئەنجامیداوە. 

بەمهۆیەشەوە دۆخی موسڵ چی بەسەر دادێت، دەبێت چاوەڕوان بین 
و نزا بکەین، هیوادارم هەموو شتێک بۆ ئێوە بە جوانترین شێوە بێت، 

بەاڵم تەنها نزاکردن بەس نییە، هاوکات پێویستە بەهێز، خۆراگر و 
یەکگرتوو بین.

لەدوای کۆتاییهاتنی پەیماننامەکە ئەگەری هیچ 
هەڵمەتێک لەالیەن 

تورکیاوە بۆ موسڵ، کەرکوک و ئەربیل)هەولێر( هەیە 
وە لە دوای ئەم پەیماننامەیەدا هیچ پەیماننامەیەکی 

نوێ دەبەسترێت؟

وتبووم کە پەیماننامەکە کۆتایی پێنایێت. بەاڵم بۆ ئەوەی تورکیا 
داواکارییەکی لەم جۆرەی هەبێت، مەبەستم سەبارەت بە موسڵ-
ـە، پێویستە زۆر بەهێز بێت. هەڵبەت لە ئەمرۆشدا پەیوەستە بە 

ئاستی مەدەنی دەوڵەتەکان و بەرەوپێشبردنی بوارەکانی زانست و 
تەکنۆلۆژیا. بۆ ئەوەی هێزی تەکنۆلۆژیا و زانستی 
واڵتێک سوودی هەبێت و یارمەتیدەربێت بۆ بەهێزتر 

بوونی هێزی نەتەوەیی، پێویستە دەوڵەت پشتگیری لەم 
بوارانە بکات و خاوەنی ئەندامی خاوەن تایبەتمەندی 
تایبەت بێت. بەپێچەوانەوە دەوڵەتێک کە لە بواری 

زانست و تەکنۆلۆژیا پەیوەست نەبێت بە بەها نەتەوەیی 
و ئەخالقیەکان، پێویست ناکات چاوەڕوانیێکی زۆری 

لێبکرێت لە سیاسەتی نێودەوڵەتی. لەو ناوچەیەی 
کە بەنرخترین جوگرافیای جیهانە، تورکیا لە 

بەرامبەر هێزانێک کەوا جیهان بەڕێوەدەبەن ناتوانێت 
گۆڕانکارییەکی لەوجۆرە لە نێو نەخشەدا ئەنجام 

بدات. ناوچەکە نوقومی خوێن و فرمێسک دەکات. 
باجەکەی قورس دەبێت، هەم بۆ تورکیا و هەروەها بۆ 
گەلی موسڵ-یش. تورکیا لە سااڵنی دامەزراندنی 
بەوالوە هەوڵی داوە ئەم جۆرە کێشانە لە چوارچێوەی 

دەستوردا چارەسەر بکات. مۆنترێوکس و بابەتی ژیان 
بۆ ئەمە باشترین نمونەن. 

"روودانی هەر پێشهاتەیەک لە موسڵ لە 
الیەن ئاسایشی تورکیاوە لە نزیکەوە 

گرینگی پێدەدرێت"
وەکو ئەوەی باسم کرد کارکردن واتە پێویستە زیاتر 

کار بکرێ و هیوا و خواستی جوان داوا بکرێت، وا دیارە کە تاکە 
چارەسەر زیاتر هەوڵدانە بۆ کارکردن لە سیستەمی نێودەوڵەتی.

سەرەتا ناکۆکی قوبرسی باکوور و ناوچەی دەریای سپی لەبەردەم 
تورکیادا هەیە. دەریای سپی لە ئێستادا رووبەرووی کێشەیەکی زۆر 
گەورە دەبێتەوە. ئەمە کێشەیەکە بۆ عێراق و بەمهۆیەشەوە ناتوانرێت 
موسڵ لەم باسەدا بە جیا بیری لێبکرێتەوە.پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان 

لە خولەکەکاندا گۆڕانی بەسەردادێت. تورکیاش بەمهۆیەوە لە 
کۆمەڵێک روویەوە لە حاڵەتی ئامادەباشی دایە. ئەوە بزانن، ئێوە 
لەبیرنەکراون. هەموو کاتێک لە بیر و دڵەکاندان. لەمڕۆدا کە 

سەیری جوگرافیای ئیسالم دەکەین، بە بۆچوونی ئێوە گەر هاتوو 
تورکیا بۆ موسڵ دەست بە جموجۆڵەکانی بکات کام واڵت یارمەتی 

دەدات و پشتگیری لێدەکات، کامە لەو دەوڵەتە گەورانەی کەوا 
جیهان بەڕێوەدەبەن یارمەتیدەری دەبن؟ وەاڵمی ئەمە روونە و تاڵیشە. 

با خۆمان لەمانە بەدوور راگرین. بەاڵم موسڵ گرنگە و لە نێو 
ژینگەی تورکیا-دایە. واتە روودانی هەر پێشهاتەیەک لە موسڵ لە 
الیەن ئاسایشی تورکیاوە لە نزیکەوە گرینگی پێدەدرێت. مانەوە بەبێ 

هەڵوێست جێگای ئەگەر نییە.

ئەم وتانەی کە غازی مستەفا کەمال ئەتاتورک لە وتاری 
کردنەوەی خوولی دووەمی پەرلەمانی تورکیا-دا ئاماژەی پێکردبوو، 

لە ئێستاشدا هەڵگری گرنگی و پاساوی خۆیەتی: 

"ئەفەندییەکان! هۆکاری بوونی حکوومەت، رەخساندنی ئاسایشی 
واڵت و ئارامی و ئاسوودەیی میللەتە. لە گشت واڵتدا پێویستە 

بارێکی ئاسایشی رەخسێنراو حوکمی بەردەوام بێت".

میللەت، پێویستە لە نێو ئاشتیخوازی و ئاسایشی ناکۆتادا بگات بە 
ئاسوودەیی. لە هەر گۆشەیەکی واڵتەکەماندا ئەو کەسانەی کەوا 

پەنا دەبەنە بەر تێکدانی ئاسایشی گەل و یەکگرتوویی دەوڵەت، 
رووبەرووی گشت هێزەکانی دەوڵەت دەبنەوە.

ئەفەندییەکان، سەربەخۆیی دەوڵەتی تورکیا پیرۆزە. بۆ هەمیشە 
دەبێت لەژێر ئاسایش و پاراستن دا بێت.

لەگەڵ سەربەخۆی دەوڵەتدا پشتیوانانی میللەت و واڵت و قارەمانان 
شانازی ئێمەن. دەمەوێت بڵێم؛ رێکخستنی دامەزراوە سەربازییەکانمان 

بە گرنگییەکی تایبەت و بەرزراگرتنیان گرنگترینی بابەتەکانن. 
باوەڕ بوون بە هەمیشە بوونی ئاشتی و ئەو ئاشتییەی ئەمڕۆ، 

بێگومان و بە دڵنیاییەوە دڵسافییە. ئەمە راستیێکی تا بڵێ گرنگە، 
ئەگەر هاتوو ساتێک لێی جیا ببینەوە، لەوانەیە تەواوی ژیانی 

میللەت بخرێتە مەترسییەوە."

لەوباوەڕەدام ئەم وتانە لەمرۆژگارەشدا گرنگییەکی زۆری هەیە 
بۆ ئەوەی ببێتە رێگا نەخشەی تورکیا. لەم خاڵەدا چ ئەرکێک 

دەکەوێتە سەر شانی ئێمە؟ ئەو وتانەی حەزرەتی عەلی کە دەڵێت، 
"منداڵەکانتان بەو جۆرە پەروەردە مەکەن کە تێیدا ژیاون، بەڵکو 

بەو جۆرە پەروەردەی بکەن کە ئەوان تێیدا رۆژەکانیان بەڕێوەدەبەن." 
پێویستە ببێت بە گوارەیەک لە گوێکان بۆ گشت جوگرافیای 

ئیسالم.
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 سینان-ی گەورە.. ئەو ئەندازیارەی کە
توانی بکەوێتە پێش داهاتوو

ئەندازیار سینان کە گەورەترین ئەندازیاری تەالرسازی تورکییە و یەکێکە 
لەو ئەندازیارانەی کە لە سەردەمی فراوانبوونی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی 

ژیاوە و ناوی خۆی لەمێژوو تۆمار کردووە. 

ئەندازیار سینان توانی پێش کاتی خۆی و شوێنی لەدایکبوون و 
نیشتیمانەکەی بکەوێت و بەرهەمەکانی ئەو گۆڕەپانێکی فراوانی لەخۆ 
گرتووە و لە چەندین واڵتی جیاوازدا رەنگی داوەتەوە، بەو پێیەش بووەتە 

هۆی ژیانەوەی ناسنامەی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لەو واڵتانە. 

مزگەوت و مەدرەسەی شێخ عەبدولقادری گەیالنی کە کەوتووەتە گەڕەکی 
بابوشەباب لە بەغداد-ی پایتەختی عێراق لەسەردەمی عوسمانییەکاندا 

نۆژەنکراوەتەوە. 

لەسەرەتادا قوتابخانەیەکی ئاینی لەالیەن ئەبو سەعید ئەلموبارەک بن 
عەلی ئەل موحەرەمی، زانای فیقهی مەزهەبی حەنبەلی لەشوێنی 
دروستکراوە. دوای کۆچی دوایی موحەرەمی، قوتابخانەکە لەالیەن 

عەبدولقادر گەیالنی، قوتابی ناوبراوەوە فراوانکراوە و تەکیەیێکی بۆ زیاد 
کراوە. کاتێک گەیالنی لە ساڵی ١١65 کۆچی دوایی دەکات، لەنێو 

یەکێک لە حوجرەکانی قوتابخانەکە دەنێژرێت. دواتر مەزارگەیەکی لەسەر 
درووستکراوە. 

مەزارگەکە لە ساڵی ١5٠٨ لەکاتی دەستبەسەرداگرتنی 
سەفەوییەکانەوە زیانی بەرکەوتووە و چەند بەشێکیشی 

کاولکراوە. دواتر سوڵتان سولەیمانی قانونی لە ساڵی ٩٤١ی 
کۆچی و ١5٣٤ی زاینی لەکاتی سەفەری بۆ عێراق 

فەرمانیداوە دووبارە مەزارگەی عەبدولقادری گەیالنی 
نۆژەنبکرێتەوە. لەسەر ئەمە، ئەندازیار سینان کە 
لەگەڵ قانونی لە سەفەرەکەدا بووە، پالنێکی بۆ 

دانراوە و بەو پێیەش مزگەوت، مەزارگە، تەکیە و 
مەنزڵگایەکی لەسەر درووستکردووە کە بە تورکی 

)külliye(ی پێدەوترێت. سەرەرای ئەوەی کە 
زانیارییەکە ورد نییە، بەاڵم بۆمان دەرکەوتووە کە 
کولیەکەی عەبدولقادری گەیالنی لەساڵی ٩٨٢ی 
کۆچی و ١5٧٤ی زاینی شێوەی کۆتایی خۆی 

بەخۆوە بینیوە کە ئەوکات ئەلواندزادە عەلی پاشا والی 
بەغداد بووە.  دواتر بەهۆی هێرشی سەفەوییەکانەوە 

دووبارە زەرەر و زیانی بەردەکەوێت و ئەمجارەیان لە ساڵی 
١٠٤٨ی کۆچی و ١6٣٨ی زاینی لەالیەن سوڵتان 

موراد-ی چوارەمەوە بەشێوەیەکی گشتگیر خراوەتە بەر 
نۆژەنکردنەوە. دواتر لەساڵی ١٠٨5ی کۆچی و ١6٧٤ی 

زاینی لەالیەن سیالحدار حوسێن پاشا، والی بەغداد، لەساڵی 
١١٢٣ کۆچی و ١٧٠٨ی زاینی لەالیەن سوڵتان ئەحمەد-ی 
سێیەم، لەساڵی ١٢٨١ی کۆچی و ١٨65ی زاینی لەالیەن 
سوڵتان عەبدولعەزیز، لە ساڵی ١٣١٨ بۆ ١٣٢٢ی کۆچی 

و ١٩٠٠ بۆ ١٩٠٤ی زاینی لەالیەن سوڵتان عەبدولحەمیدی 
دووەم، لەنێوان سااڵنی ١٩٧٠ بۆ ١٩٧٤ لەژێر چاودێری 

وەزارەتی ئەوقافی عێراق و سەرپەرشتیکردنی یوسف 
بن عەبدواڵ گەیالنی و  بورهانەدین بن عەبدولرەحمان 

گەیالنی و لەکۆتایشدا لە ساڵی ٢٠١٩ لەالیەن رێکخراوی 
هەماهەنگی و هاریکاری تورکی )تیکا(وە نۆژەنکردنەوەی 

دەستپێکردووە. 

مزگەوت و مەدرەسەی شێخ عەبدولقادری گەیالنی کە 
هاوکات مەزارگەکەشی تێدایە، بە دیواری بڵند دەوردراوە 

و حەوشێکی گەورەی هەیە. مەنزڵگاکە بریتییە لە 
مزگەوت، مەزارگە، مەدرەسە، تەکیە، شوێنی نوێژکردن 

   U و چەند بینایەکی دیکە. باڵەخانەکان لەسەر شێوەی
درووستکراون و بە چەند گومبەتێکی بچووک دەوردراوە. 

بیناکانی دیکەش لەدەوری حەوشەکە درووستکراون. 
شوێنی نوێژکردن لە ناوەڕاستی حەوشەکەیە و لە باشووری 

بیناکەش باخچەیەکی گەورە و مەزارگەیەکی لێیە. 

ژیاننامە

ئەندازیار سینان کە بە سینان-ی گەورە ناسراوە، مێژووی 
لەدایکبوونی دیار نییە. بەاڵم هەندێک لە سەرچاوەکان 

رایدەگەیەنن لە نێوان سااڵنی ١٤٩١ بۆ ١٤٩٩ لە گوندی 

ئاغیرناس-ی شاری قەیسەری چاوی بەدونیا هەڵهیناوە. 

دوای هاتنە سەر دەسەاڵتی یاوز سوڵتان سەلیم-ی یەکەم، بریاری 
هاوردەکردنی سەرباز لە ئانادوڵو  لە ساڵی ١5١٢ی زاینی راگەیەندرا و 

هەر لە سۆنگەی ئەو بڕیارەوە سینان لە قەیسەرییەوە هاتووەتە ئیستانبوڵ و 
دراوەتە بەر پەروەردەبوون لە سەربازگەی "ئۆجاغی گەنجانی بێ ئەزموون".  

دواتر ئەندازیار سینان قۆناغێک دەبڕێت و بۆ ئۆجاغی یەنی چەری 
)اإلنكشاري) و بەشداریکردووە لە شەڕی چاڵدێرانی ساڵی ١5١٤ و 
سەفەری میسر کە لەنێوان سااڵنی ١5١6 بۆ ١5٢٠ بەرێوەچووە. لە 

سەردەمی سوڵتان سولەیمانی قانونی بەشداری کردووە لە سەفەرەکانی 
بەڵگراد )١5٢١( و رۆدۆس )١5٢٢( و پلەی بۆ ئەفسەر بەرزبووەتەوە. 

دوای بەشداریکردنی لە سەفەری مۆهاچ لە ساڵی ١5٢6، بوو بە 
 )zemberekçibaşı( تەکنیکزانی سەرەکی لە سووپا کە بە

ناودەبردرێت و دوای ٣ ساڵ بەشداریکرد لە سەفەرەکانی ڤیەننا لە 
ساڵی ١5٢٩، ئەڵمان ١5٢٩ – ١5٣٢، عێراق و بەغداد و تەبریز لەنێوان 

سااڵنی ١5٣٢ – ١5٣5. لە دواهەمین سەفەریدا توانی ٣ کەشتی 
درووست بکات کە بتوانێت لەسەر دەریاچەی وان تێپەڕێت و دواتر نازناوی 
خاسەکی)پلەیەک و کەسانی نزیکە لە سوڵتان، بەشێوەیەکی گشتی جلی 

رەنگاورەنگ و بە سیم لەبەر دەکەن و شمشێریان پێیە( پێبەخشرا. 

لە ساڵی ١5٣6 بەشداری لە سەفەری پولیا)Puglia( کرد. لەساڵی 
١5٣٨دا بەشداری لە سەفەری قەرەبوغدان واتا مۆلدۆڤیا کرد و لەوێ 

توانی بە درووستکردنی پردێک سەرنجی سوڵتان و دارودەستەی بۆ خۆی 
رابکێشێت. دوای ساڵێک بەهۆی کۆچی دواییکردنی سەرئەندازیاری 
دەوڵەت ئەندازیار عەجەم عەلی، کرایە شوێنی ئەو. ئە وپلەیە هاوتای 
وەزیری ئیشغالی گشتی ئێستایە و تا کۆتایی تەمەنی پۆستەکەی 

بەڕێوەبردووە. 

ئەندازیار سینان توانیویەتی لە ٣ سەردەم و سوڵتانی جیاواز وەکو 
سەرئەندازیار کاربکات کە ئەوانیش بریتین لە سەردەمی سولەیمانی 

قانونی )سولەیمانی یەکەم(، سەلیم-ی دووەم و موراد-ی سێیەم. ناوبراو 
رۆڵی سەرەکی هەبووە لە دیزاینکردنی بیناو و تەالرەکانی ئیمپراتۆریەتی 

عوسمانی کە ناسنامەی ئەون. 

بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان لە کۆی 5٠ ساڵی ئەندازیارێتیدا 
توانیویەتی ٤٧٧ بینا و تەالر درووست بکات و چاودێری لە 

درووستکردنی کردووە و یاخود نوژەنی کردووەتەوە. 

سینان لە ساڵی ١5٨٨ی زاینی لە ئیستانبوڵ کۆچی 
دوایی کرد و لە تەنیشت مزگەوتی  سولەیمانیە نێژراوە 

کە هەر خۆی توربەکەی بۆ خۆی درووستکردبوو. 

هەندێک تەالری ئەندازیار سینان کە لەالیەن خەڵکەوە 
ئاشنایەتی هەیە: 

مزگەوتەکان:-
١.مزگەوتی شێخ زادە – ئیستانبوڵ

٢.مزگەوتی شێخزادە محەمەد – ئیستانبوڵ
٣.مزگەوتی ئایاسۆفیا – ئیستانبوڵ 

٤.مزگەوتی میهریماهـ سوڵتان – ئیستانبوڵ
5.مزگەوتی سەلیمیە – ئێدیرنە

6.مزگەوتی سوڵتان سولەیمان – گۆڕەپانی شین، شام 
٧.مزگەوتی خوسرەویە )خەسرەو پاشا( - حەلەب

مەدرەسەکان:
١.مەدرەسەی رۆستەم پاشا – ئیستانبوڵ 

٢.مەدرەسەی سەمیز عەلی پاشا – ئیستانبوڵ
٣.مەدرەسەی سوڵتان سولەیمان – مەککە

٤.مەدرەسەی سولەیمانیە – ئیستانبوڵ 
5.مەدرەسەی سوڵتان سەلیم – ئەدیرنە

بینای البەالی مزگەوت:
١.خاسەکی سوڵتان – مەککە
٢.خاسەکی سوڵتان – مەدینە

٣.سولەیمان سوڵتان – شام 

کاروانسەرایەکان:
١.کاروانسەرای نزیک بینای البەالی مزگەوتی سولەیمانیە

٢.کاروانسەرای – بویوکچەکمەجە، ئیستانبوڵ
٣.کاروانسەرای رۆستەم پاشا – رۆدۆسجوک،  ئەدیرنە
٤.کاروانسەرای کەبەجییەکان – بیتپازاری ئیستانبوڵ

5.پردی محەمەد پاشای سۆکوڵو – پردی درینا )سربیا – 
کرواتیا(

کۆشکەکان:
١.نۆژەنکردنەوەی کۆشکی عەتیق لە بایەزید، ئیستانبوڵ

٢.نۆژەنکردنەوەی کۆشکی جەدیدی هومایون لە تۆپقاپی، 
ئیستانبوڵ

٣.نۆژەنکردنەوەی کۆشکی ئوسکودار لە ئوسکودار، ئیستانبوڵ
٤.دووبارە درووستکردنی کۆشکی گەڵەتەسەرای لە شوێنی 

کۆنی خۆی لە گەلەتەسەرای، ئیستانبوڵ
5.کۆشکی محەمەد پاشا لە بۆسنە

هەواڵ:ئه یمه ن ئه ربیل
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١٨ی تشرینی یەکەمی ساڵی ١٩٤6 گیانی لەدەستدا و عەبدولرەزاق 
فەتاح، بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکوک لەکارەکەی البرا. 

دواتر وەزیری ناوخۆ رووداوەکە کاری تێکردووە و داوای کردووە 
بەرپرسیاران سزابدرێن، بەاڵم بەهۆی قبوڵنەکردنی داواکارییەکەی 

دەستی لەکار کێشاوەتەوە. 

دوای ماوەیەکی کەم لە کۆمەڵکوژییەکەی گاورباغی کابینەکەی 
ئەرشەد ئەلعومەری دەستیان لەکارکێشایەوە و ئەو بڕیارەش لە ١6ی 

تشرینی دووەمی ساڵی ١٩٤6 درا و خرایە بواری جێبەجێکردنەوە. 

ئەنجام

٧٣ ساڵ بەر لە ئێستا لە رووداوە دڵتەزێنەکە بۆمان دەرکەوت 
کە کرێکارانی کۆمپانیای نەوتی کەرکوک تەنها مافی 

کۆمەاڵیەتی و پیشەکەیانیان داواکردووە. بەاڵم حکوومەتی عێراق 
و زیاتریش ئەو بەرپرسانەی کۆمپانیاکە کە لەالیەن حکوومەتی 
بەریتانیاوە پشتگیرییان لێدەکرا، بیانووی زۆریان دۆزیوەتەوە بۆ 

ئەوەی مافەکانیان فەراهەم نەکەن. یەکێک لەو بیانووانە ئەوەبوو 
کە کرێکارەکان لەالیەن کۆمونیست و سۆسیالیست و پارتە 

چەپڕەوەکان هانیان دراوە بۆ ئەنجامدانی ئەو جۆرە کارانە. ئەو 
بیانووە بەشێوەیەکی گشتی لەالیەن واڵتانی مشەخۆر و سەرمایەدار 

زۆرجار بەکار دێت. ئەوەی مایەی سەرنجە کە لە رووداوەکە 
هیچ پەنجەمۆری کۆمونیست و سۆسیالیست و ئایدۆلۆجیاکانی 

چەپگەریی نەبینراوە. 

لەو سەردەمەدا کەرکوک لە رووی دانیشتووانەوە زۆرینەی تورکمان 
بووە. بەو پێیەش زۆربەی هەرە زۆری کوژراوانی کۆمەڵکوژییەکە 

تورکمان بوون. بەهۆی ئەوەی کە جیاکاریی نەبووە لەنێوان 
پێکهاتەکانی کەرکوک، وا قبوڵ کراوە کە ئەوانەی شەهیدکراون 

خەڵکی رەسەنی تورکمانی ئەو شارەن. 

دواتر ئاشکرابوو کە ئەو بەرەنگاربوونەوەی کرێکاران هیچ 
پەیوەندییەکی دەرەکی لەگەڵ ئایدۆلۆجییەکان لە دوور و نزیکەوە 

نییە. 

بەداخەوە لێکۆڵینەوەیەکی جددی نییە دەربارەی کۆمەڵکوژی 
گاورباغی، بۆیە رۆشنبیرانی تورکمان نەیانتوانیوە زانیارییان 
دەستکەوێت. بەاڵم ئەرشەد هورمزلی هەڵساوە بە ئەنجامدانی 

لێکۆڵینەوەیەکی گشتگیر  و لە کتێبی "راستی تورکمان لە عێراق" 
باڵوی کردووەتەوە کە لە شاری ئیستانبوڵ-تورکیا لە ساڵی ٢٠٠6 
لەالیەن دەزگای کەرکوکەوە چاپکراوە. کتێبەکە بە هەردوو زمانی 

عەرەبی و ئینگلیزی چاپکراوە. 

دواتر لە گۆڕەپانی گاورباغی هەموو شەوێک کۆدەبوونەوە و 
خۆپیشاندانیان سازدەکرد و وتاریان پێشکەش دەکرد. 

دواتر لەسەر داوای کۆمپانیا، پۆلیس ژمارەیەک کرێکاری 
دەستگیر کرد کە سەرکردایەتی خۆپیشاندانەکانیان دەکرد. 

بەهۆی دەستگیرکردنەکانیشەوە کرێکاران زیاتر پێی توڕەبوون و 
دواتر پۆلیس لە بەرواری ١٢ی تەمموز بەمەبەستی شکاندنی 

مانگرتنی کرێکاران، گۆڕەپانی گاورباغی گەمارۆدا. دوای ئەوەی 
کە پۆلیسەکان بۆیان دەرکەوت کە کرێکاران لە گۆڕەپانەکە 

باڵوەیان پێناکرێت، دەستبەجێ بە چەکی ئۆتۆماتیک سەرجەم 
کرێکارەکانیان کردە ئامانج. لەو رووداوە دڵتەزێنەدا کە بە 

کۆمەڵکوژی گاورباغی ناسراوە، ئافرەتێک و منداڵێک، بە گشتی 
٢٠ کەس گیانیان لەدەستدا. دوای یەک رۆژ لە بەرواری ١٣ی 

تەمموز خەڵک لەکاتی بەخاکسپاردنی تەرمەکانیان رەخنەی توندیان 
لە دەسەاڵتدارانی کۆمپانیا و حکوومەت گرت.  

کۆمەڵکوژییەکەی گاورباغی بووە هۆی گرژی نێوان حکوومەتی 
عێراق و ئینگلیزەکان. بەتایبەتی لە ١٨ی تەمموزی ساڵی 

١٩٤6 ئەرشەد ئەلعومەری لەکاتی ئەنجامدانی کۆنفرانسێکی 
رۆژنامەوانیدا رایگەیاند کە پشتگیری لە داواکارییەکانی 

کرێکارانی کۆمپانیای نەوتی کەرکوک دەکات. لەسەر ئەم لێدوانە 
سێر بێرد، باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق لە بەرواری ٢٠ی تەمموزی 

ساڵی ١٩٤6 نامەیەکی 5 الپەرەیی بۆ فازڵ ئەل جەمالی، وەزیری 
دەرەوەی عێراق نووسی. 

 
لە نامەکەدا بەدیارکەوت کە حکوومەتی ئینگڵتەرا نایەوێت دۆخی 
کرێکارانی کۆمپانیای نەوتی کەرکوک چاکبکاتەوە. لەالیەکی 

دیکەوە حکوومەتی ئینگڵتەرا نەیدەویست حکوومەتی عێراق لەتەک 
کرێکاران بێت و پشتگیرییان لێبکات، هەربۆیە ئاماژەی بەوە دابوو 

کە کەسانی تێکدەر هەن لەنێو خۆپیشاندانەکان و کاری تێکدەری و 
گێرەشێوێنی ئەنجام دەدەن. بەاڵم حکوومەتی عێراق سەرەڕای هەموو 
ئەوانە هەڵوێستی توندی هەبوو بەرامبەر بە کوژرانی کرێکارەکانی 

خۆی. 

لەکۆتاییدا حکوومەتی عێراق ئەحمەد ئەلتەها، جێگری سەرۆکی 
دادگای تێهەڵچوونەوە سەرپشککردن بۆ کردنەوەی دۆسیەی 

لێکۆڵینەوە و نێردرایە کەرکوک. راپۆرتەکەی ئەحمەد ئەلتەها 
لەبەرواری ٤ی تشرینی یەکەمی ساڵی ١٩٤6 لە رۆژنامەی ئەل 

ئیستقالل باڵوکرایەوە، راپۆرتەکە بەو شێوەیەی خوارەوەیە: 

١.کرێکاران هێرشیان نەکردووە و بە ئارامی خۆپیشاندانی خۆیان 
ئەنجامداوە. 

٢.کۆبوونەوەی کرێکاران نەبووەتە هۆی تێکچوونی ئەمن و 
ئاسایشی شار. 

٣.پۆلیس ناونیشان و کاتی خۆپیشاندانەکانی دەزانی و لەژێر 
کۆنترۆڵ دابوو. کۆتا رۆژ هیچ رووداوێکی پێکدادان و گێرەشێوێنی 

رووینەداوە. 
٤.هیچ کام لە کرێکارەکان چەکیان نەبووە. 

5.کرێکارەکان تەنها لەکاتی دەسترێژی گولەی پۆلیس بەردیان لە 
بەرامبەر گرتووە. 

6.ئەوانەی کە گیانیان لەدەستداوە یاخود برینداربوونە دوای 
راکردنیان کراونەتە ئامانج. 

٧.پۆلیس بەمەبەستی باڵوەپێکردنی کرێکاران دوور لە مەنتق 
هەڵسووکەوتی کردووە و کاری پێویستی ئەنجام نەداوە. 

٨.ئەوانەی کە لەالیەن دەسەاڵتدارانی عێراقییەوە دەستگیرکراون، 
هیچ رۆڵێکیان نەبووە لە بەکارخستنی خۆپیشاندانەکان. 

لەو سەردەمەدا عەبدواڵ ئەلقەساب، وەزیری ناوخۆ و پارێزگاری 
کەرکوک و بەرێوەبەری پۆلیس لەسەرەتادا بڕیاریان لەسەردراوە کە 
لە کارەکانیان البرێن، بەاڵم دواتر بڕیارەکە لەالیەن سەرۆکوەزیرانی 

ئەوکاتەوە رەتکراوەتەوە. 
دواتر حەسەن فەهمی، پارێزگاری کەرکوک بە رووداوێکی نادیار لە 

کەرکوک کە یەکێکە لە ئارامترین شارەکانی عێراق، لە رابردووش 
بووەتە سیمبولی برایەتی و دۆستایەتی. خەڵکی رۆشنبیر و 

تێگەیشتووی شاری کەرکوک هەمیشە بە تەبایی و هاوکاری 
یەکتر ژیاوە و هەرگیز پێکدادان و گێرەشێوێنی تێیدا نەبووە. 

نەهامەتی و پێکدادان و کۆمەڵکوژییەکانی دوای جەنگی جیهانی 
یەکەم، هەمیشە لە دەرەوەی شار وەکو فیتنەیەک خراوەتە نێو 

کەرکوک و بنچینەی هەموو ئەوانەش هێزە دەرەکییەکان بوونە. 

دوای جەنگی جیهانی دووەم رووداوێکی دڵتەزێن لە شارەکە روویدا. 
کرێکارانی کۆمپانیای نەوتی کەرکوک بەمەبەستی باشترکردنی 

مووچە و کار و ژیانیان سەردانی بەرپرسانی کۆمپانیاکەیان 
کرد. لە راستیدا هەوڵ و ماندووبوونەکانی فەرمانبەران لەتەک 

داواکارییەکانیان، شتێکی زۆر سادە و سەرەتایی بوو و مافی خۆیان 
بوو داوای بکەن. 

داواکارییەکانی فەرمانبەران:

درووستکردنی نشینگەی تەندروست یاخود پێدانی کرێی   -
نشینگە. 

بەکارخستنی بیمەی تەندروستی بۆ بێکاران و پەککەوتووان   -
و ئەوانەی کە ناتوانن کار بکەن.

مووچەی رۆژانە بەالیەنی کەمەوە بکرێت بە ٢5٠ فلس و   -
١٧٠ فلسی دیکەش بەهۆی گرانییەوە وەکو بودجەی البەال بدرێتە 

کرێکاران.
دابینکردنی خزمەتگوزاری هاتوچۆی کرێکاران.   -

پێدانی ٧٢ رۆژ وەکو مەترسیی کارەکانیان و مەترسی   -
جەنگ کە هەمان خزمەتگوزاری بە کرێکارانی حەیفا درابوو. 

کۆتاییهێنانی کۆمپانیا بە لەکار دەرهێنانی کرێکاران بەبێ   -
هۆکار و رێگری کردن لە بەشداریکردنی کرێکاران لە چااڵکی 

سەندیکا و ژمارەیەک داواکاری سادە و لە رووی کۆمەاڵیەتیشەوە 
هەموو داواکارییەکانی رەوابوون. لەو کاتەدا کرێکارانی بەشداربوو 

لە مانگرتنەکەی شاری کەرکوک گەیشتبووە 5 هەزار کەس. 

لەسەر بەهەند وەرنەگرتنی داواکارییەکان لەالیەن کۆمپانیا، 
کرێکاران سەرجەم داواکارییەکانیان لە رۆژنامە باڵوکردەوە و 

خەڵکیان لێ ئاگادار کردەوە، دواتر وەکو پرۆتێستۆکردن، لە بەرواری 
١ی تەمموز سەرجەم کرێکاران دەستیان لە کارەکانیان هەڵگرت. 

 کۆمەڵکوژی گاورباغی.
)١٢ تەمموزی ساڵی ١٩٤٦(


