
 سەرەڕای بوونی نووسینی کوردی، عەرەبی و ئینگلیزی لە تابلۆی مۆزەخانەی عەنتیکی قەاڵ
بۆچی بە تورکی نەنووسراوە 

دوا رەوشی دوزخورماتوو
 هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو سەرۆکی

 رێکخستنی پارێزگای سەاڵحەدین لە بەرەی
 تورکمانی عێراقی

وەکو نەتەوە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ کوردەکان نییە

 پێکدادانە گەورەکانی ئەم دواییەی نێوان حەشدی
 شەعبی و پێشمەرگە، بووە هۆی دووبەشبوونی
دوزخورماتوو بۆ بەشی تورکمان و بەشی کورد

ئێمە دەمانەوێت دوزخورماتوو ببێت بە ویالیەت

 کەماڵ کەریم محێدین، لێپرسراوی کۆمیتەی
 رێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان

لە دوز

 مەترسییەکە لە حەشدی شەعبییە، بڕواناکەم لە
تورکمان بێت

هاتوچۆش لە نێوان ئێمە و ئەوان سەختە

 ئێمە پێمان وانییە ئەنجامدانی ریفراندۆم لێرە
ئاسان بێت

تاکە هۆكاری هێرشکردنی بوزییەکان ئەوەیە کە موسڵمانەکان ئیمانیان بە الله هەیە
 نیازی میعمارئۆغلو، پەرلەمانتاری تورکمان لە

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
 دکتۆر موسەننا ئەمین، ئەندامی سەرکردایەتی

   یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان و سەرۆکی فراکسیۆنی
 لەگەڵ گواستنەوەی سەدان هەزار کەس بۆ نێو شاری کەرکوک، چڕییەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق

کوردیان زیاد کرد و دیمۆگرافیای کەرکوکیان گۆڕی
          

    هەندێک لە سەرکردەی سیاسی کورد، بە سیاسەتی هەڵە گەلی 
کورد بەرەو چاڵێکی قووڵ دەبەن

جگە لە ئیسرائیل هیچ کەسێک پشتگیری لەم پرۆژەیە نەکردووە
          

 هەندێک الیەنی سیاسی تورکمانی کارتۆنی هەن، ئەمانە
 نوێنەرایەتی تورکمان ناکەن، بەڵکو بۆ بەرژەوەندی خۆیان

هەڵسوکەوت دەکەن

 ریفراندۆم هەموو کاتێک کاتییەتی لەبەر ئەوەی ریفراندۆم رێبازێکی
 دیموکراسییە و میکانیزمێکی دیموکراسییە بۆ یەکالکردنەوەی هەر  

                   کێشەیەک    

 دەستووری عێراقیش ناسنامە و شوناسی دەوڵەتی عێراقی دیاری
 کردووە بۆ ئەوەی کە دەوڵەتێکی یەکگرتووی ئارەزومەندانە بێت

واتا عێراق بە ئیتیحادێکی تەوعی دروست بووە

 هەموو دەوڵەتانی ئەورووپا ٣٠٠-٤٠٠ ساڵ لەگەڵ یەكتر شەریان
 کرد و جیابوونەوە، ئێستا هەموویان یەکیان گرتووەتەوە جارێکی

تر

 لە نێو هێزە تورکمانییەکان جياوازی مەزهەب
نییە و ناشبێت

 دوای زیاتر دوو ساڵ لە کارکەوتنی، پەرلەمانی
کوردستانی عێراق کاراکرایەوە

گەورەیی ئیسالم کاریگەری لەسەر بوزییەکان هەیە

سەید عەلی حوسێنی، گوتەبێژی فەرمی میحوەری باکووری 
حەشدی تورکمانی: گشت ناوچەکانی تورکمان بە یەک ناوچە 

هەژماردەکرێت.
عەلی حوسێنی، ئامانجی دامەزراندنی حەشدی شەعبی بۆ 

وەحشیگەری داعش دەگەرێنێتەوە و دەڵێت: ئێمە بۆ پاراستنی مێژوو 
و نیشتمانەکەمان لێرەین، ئێمە بۆ نەهێشتنی داعش لێرەین و ناهێڵین 

داعش هێرش بکاتە سەر پیرۆزییەکانمان. 

لە جەرگەی کێشە سیاسییەکانی هەرێم و پرسی ریفراندۆم، پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق دوای زیاتر لە دووساڵ لە بەرواری ١٥ی ئەیلوولی 

رۆژی هەینی، بە بەژدارینەکردنی هەردوو فراکسیۆنی بزوتنەوەی 
گۆڕان و کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان کاراکرایەوە.

حوسامەددین جەودەت سەرۆکی یەکێتی زانایانی تورکمان، لەبارەی 
بەردەوامی کۆمەڵکوژییەکانی سەر موسڵمانانی میانمار لێدوانێكی بە 

تەبا دا.

گوتارخوێن حوسامەددین جەودەت گوتی “دەمەوێت باسی فەزیلەتی 
تورک بکەم لەبارەی برایانمان لە بۆرما. مەحمود گەزنەوی و 

تیمورلەنگ ئیسالمیەتیان لە بۆڕما باڵوکردووەتەوە. واتا بە رێگای 
تورکەکانەوە بوونەتە موسڵمان”.
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دوای هەواڵی کاراکردنەوەی پەرلەمان، هەر لە هەمان رۆژلە ١٥ی ئەیلوول، 
جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان بڕیاریدا کەوا فراکسیۆنی گۆڕان 

بەشداری دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان نەکات. 



2ئاژانسی میدیایی توركمان

دوا رەوشی دوزخورماتوو

 
 خۆالێخۆشبوو عەلی هاشم موختارئۆغڵو 

کاروچاالکی بۆ نەهێشتنی تایفەگەری هەبوو، 
ئایا ئێستاش لە دوزخورماتوو ئەمە هەوڵە 

هەیە؟

عەلی هاشم لە هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدابوو 
تایفەگەری نەچێتە نێو تورکمان، چونکە ئەمە 
دووبەركییەكی گەورەیە. ئەو دەیزانی کە ئەمە 
نەتەوەکەمان دەگەیەنێتە دۆخێکی مەترسیدار. 

خۆی لە خۆیدا تایفەگەری پرۆژەیەک بوو كە 
تەنها خوالێخۆشبوو دژی بوو. هەروەها چەندین 

جار هێنابوویە باس. ئاماژەی بە هەبوونی 
پرۆژەیەکی لەم جۆرە کردبوو و دژایەتی خۆشی 

راگەیاندبوو. 

لەبەر ئەمە هەمیشە خاڵی ئامانج بوو. کاتێک 
چووە کەرکوک مین تەقییەوە، کاتێک لە 

بینای بەرەی تورکمانی بوو لە دوزخورماتوو بە 
مووشەک هێرشیان ئەنجامدا، هەروەها بۆ سەر 
ماڵەکەشی هێرشیان بە مووشەک ئەنجامدا و 

لە یاریگا مینیان لە شوێنی دانیشتنی دانابوو... 
عەلی هاشم دەیزانی شەهید دەبێت، تەنها كاتەكەی 

نەدەزانی.

عەلی هاشم بەهۆی دژبوونی بە 
تایفەگەرییەوە شەهیدکرا.

هۆی شەهیدبوونیشی ئەوەبوو کە دژی پرۆژەکە 
بوو. دوای ئەو بە شێوەیەکی خێرا درێژەیان بەم 

پرۆژەیە دا. بە رێژەیەکی کەمیش بێت ئەم 
دووبەرەكییەیان هێنایە نێو میللەتەکەمان، بەاڵم 
ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی ئێستا زۆر 
لە رابردوو بەهێزترین، خەڵک لە دوای ئێمەیە و 
زەمینەمان بەهێزە. ئینشاڵاڵ هەرگیز رێگە بەمە 

نادەین. راستە داعش هات و دووبەرەكی خستە نێو 
خەڵک و خەڵکمان دووچاری کۆچکردن بوو. 

بە داخەوە ئاوارەکانمان لە دوزخورماتوو کرانە 
ئامانج، ئەو کردەوانەی كە لە الیەن کەسانی 
تر ئەنجامدران، بەسەر حەشدی شەعبی ساغ 
کرایەوە. ناوی حەشدی شەعبی پیس کرا. 

هەروەها خەڵکانمان رفێندران و کوژران، بەاڵم 
سوپاس بۆ خوا ژمارەی ئەم رووداوانە کەم 

بوونەتەوە. ئینشاڵاڵ دۆخی دوزخورماتوو بەرەو 
باشی دەڕوات.

ببەسترێتەوە. ئێمە دەمانەوێت دوزخورماتوو ببێت 
بە ویالیەت، بۆ ئەم مەبەستەش وەکو پارتە 

تورکمانییەکان سەبارەت بەم بابەتە لە تەوافوقداین. 
ئەم بابەتە بابەتێکی ستراتیجییە. لەبەر ئەم 

هۆکارەش دەمانەوێت تەلەعفەر و دوزخورماتوو 
ببێت بە ویالیەت و لە داهاتووشدا سەبارەت بەم 

بابەتە چەند هەوڵێکمان دەبێت. 

ئەگەر ئێمە لێرە دەژین واتای ئەوەیە ئێمە 
ئیدارەی ئێرەمان لە دەستە، لێرە تورکمان 

دەسەاڵتدارە

بەگوێرەی زانیارییەکان، خەڵکی 
دوزخورماتوو دژی ریفراندۆمن، بەاڵم بە 
بۆچوونی ئێوە سەرەڕای ئەمە ریفراندۆم 

ئەنجام دەدرێت؟

ئێمە وەکو تورکمانی دوزخورماتوو دژی 
ریفراندۆمین و رێگە بە ئەنجامدانی ریفراندۆم 
لەم ناوچەیە نادەین. دژی ئەوەین سندوقەکانی 

دەنگدان بهێنن بۆ دەنگدانی خەڵک و ئێمە رێگە 
بەوە نادەین. ئەگەر ئێمە لێرە دەژین واتای ئەوەیە 

ئێمە ئیدارەی ئێرەمان لە دەستە، لێرە تورکمان 
دەسەاڵتدارە. هەروەها ئەنجومەنی شارۆچکەمان 

هەیە. لە ئەنجومەنی شارۆچکە ٧ تورکمان، 
٧ عەرەب و ٧ کورد هەیە. بە گوێرەی یاسا 

ئەگەر یەک لەسەر سێی ئەنجومەن رازی نەبن 
لە بابەتێكی وەک ریفراندۆم، ئەوا ئەم بابەتە لە 

ئەنجومەن دەرناچێت. 

ئەنجامدانی ریفراندۆم لە کەرکوک و 
دوزخورماتوو دژی دەستووری عێراقە

لە ئەنجامدا ئەگەر کوردەکان و عەرەبەکانیش 
یەکبگرن، ئەوا لەبەر ئەوەی ئێمە یەک لەسەر 

سێین ریفراندۆم لە ناوچەکە ئەنجام نادرێت. نەک 
تەنها لە دوزخورماتوو، بەڵکو لە کەرکوک و 
ناوچەکانی تریش ئەنجامدانی ریفراندۆم دژ بە 
دەستووری عێراقە. هەروەها پەرلەمانی هەرێم 

ماوەی 2 ساڵە کارا نییە. پرۆژە و یاسای لەم 
جۆرە پێویستە لە پەرلەمانەوە بە رێگای یاسایی 
دەربکرێت. رەنگە بە چاوقەیمی و ئەمری واقیع 
بتوانن لە ئەو شوێنەی مەبەستیانە بیکەن، بەاڵم 

ناتوانن لە دوزخورماتوو ئەنجامی بدەن.

خۆی لە خۆیدا تایفەگەری پرۆژەیەک 
بوو كە تەنها خوالێخۆشبوو عەلی هاشم 

موختارئۆغڵو دژی بوو

حەشدی شەعبی و پێشمەرگە، بووە هۆی 
دووبەشبوونی دوزخورماتوو بۆ بەشی تورکمان 

و بەشی کورد. هەروەها ئەو کوردانەی لە 
بەشی تورکمانی دەژیان چوونە بەشی خۆیان، 

بە شێوەیەک ئێستا تەنها تورکمان بازرگانی لە 
بازاڕی کۆنی دوزخورماتوو دەکەن.

وەکو دەزانرێت، دوای ئەوەی لە ساڵی 2٠١٤ 
داعش گوندەکانی بەیاتی سەر بە دوزخورماتووی 

داگیرکرد، بووە هۆی کۆچکردنی ٣٠ هەزار 
تورکمان بۆ کەرکوک. دوای رزگارکردنی 

ئەم گوندانەش ئەو تورکمانانەی کۆچیان 
کردبوو نەگەڕانەوە گوندەکەکانیان. سەبارەت بەم 

بابەتە داوای یارمەتیمان لە حکومەتی عێراق 
کرد، بەاڵم وەاڵمیان نەبوو. ئەو تورکمانانەی 

نیشتەجێی کەرکوک بوون دووچاری پاڵەپەستۆ 
و کاریگەری هێزە ئەمنییەکانی کورد دەبن. 

ئێمە وەك بەرەی تورکمانی عێراقی ئامادەین بۆ 
یارمەتیدانی هاوواڵتیانمان بۆ ئەوەی هەرکاتێک 

بیانەوێت بگەڕێنەوە دوزخورماتوو.  

وەکو نەتەوە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ 
کوردەکان نییە

پەیوەندی تورکمانی دوزخورماتوو لەگەڵ 
عەرەب و کورد لە چ ئاستێکە؟

وەکو نەتەوە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ کوردەکان 
نییە، بەاڵم کێشەمان لەگەڵ هەندێک پارتی 

سیاسی کورد هەیە. هۆی ئەمەش بوونی 
پرۆژەی دابەشکردنی عێراقە لە الیەن هەندێک 
لە پارتە کوردەکان. ئێمە وەکو سیاسی تورکمان 
دژی ئەم پرۆژانە و هەڵوێستی چەند پارتێکی 
کوردین. وەکو نەتەوە هیچ کێشەیەکمان نییە، 
بەاڵم پێکدادانەکان بووە هۆی نەمانەوەی کورد 
لە بەشی تورکمان. سەرچاوەی ئەمەش بوونی 

سیاسەتی هەڵەی هەندێک لە پارتە کوردییەکانە، 
بەاڵم بە گشتی هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ 

نەتەوەی کورد نییە.

بە پێی زانیارییەکان داوا دەکرێت دوزخورماتوو 
بە کەرکوک ببەسترێت. ئایا هەڵوێستی 
خەڵکی دوزخورماتوو لەوبارەیەوە چییە؟

ئێمە دژی ئەوەین، چونکە لە ساڵی ١٩٧٦ 
دوزخورماتوو لە کەرکوک جیاکرایەوە و بە 

پارێزگای سەاڵحەدین بەسترایەوە. بەاڵم ئێستا ئێمە 
دەمانەوێت نە بە کەرکوک نە بە سەاڵحەددین 

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو سەرۆکی 
رێکخستنی پارێزگای سەاڵحەدین لە بەرەی 

تورکمانی عێراقی، گوتی:

“پێکدادانە گەورەکانی ئەم دواییەی نێوان حەشدی 
شەعبی و پێشمەرگە، بووە هۆی دووبەشبوونی 

دوزخورماتوو بۆ بەشی تورکمان و بەشی کورد”.

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو ئاماژەی بەوە کرد کە 
وەکو نەتەوە هیچ کێشەیەکیان لەگەڵ کوردەکان 

نییە و گوتیشی: 

“کێشەمان لەگەڵ هەندێک پارتی سیاسی کورد 
هەیە. هۆی ئەمەش بوونی پرۆژەی دابەشکردنی 

عێراقە لە الیەن هەندێک لە پارتە کوردەکان”.

موختارئۆغڵو لەبارەی ریفراندۆم رایگەیاند “ئێمە 
وەکو تورکمانی دوزخورماتوو دژی ریفراندۆمین 

و رێگە بە ئەنجامدانی ریفراندۆم لەم ناوچەیە 
نادەین”.

پەرلەمانی هەرێم ماوەی 2 ساڵە کارا 
نییە. پرۆژە و یاسای لەم جۆرە دەبێت لە 
پەرلەمانەوە بە رێگای یاسایی دەربکرێت

موختارئۆغڵو ئاماژەی بەوەشکرد، نەک تەنها لە 
دوزخورماتوو، بەڵکو لە کەرکوک و ناوچەکانی 

تریش ئەنجامدانی ریفراندۆم دژ بە دەستووری 
عێراقە و زیاتر گوتیشی“پەرلەمانی هەرێم ماوەی 

2 ساڵە کارا نییە. پرۆژە و یاسای لەم جۆرە دەبێت 
لە پەرلەمانەوە بە رێگای یاسایی دەربکرێت”.

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو سەرۆکی رێکخستنی 
پارێزگای سەاڵحەدین لە بەرەی تورکمانی عێراقی 
لەبارەی ریفراندۆم و پێشهاتە سیاسییەکان و دۆخی 
دوزخورماتوو وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە.

پێکدادانە گەورەکانی ئەم دواییەی نێوان 
حەشدی شەعبی و پێشمەرگە، بووە هۆی 

دووبەشبوونی دوزخورماتوو بۆ بەشی 
تورکمان و بەشی کورد

دەتوانن باسی دوا دۆخی دوزخورماتوومان بۆ 
بکەن؟

دوزخورماتوو لە ساڵی 2٠٠٣وە تاکو ئێستا قۆناغ 
بە قۆناغ دووچاری سیاسەتی جیاواز بووەتەوە، 
بەاڵم پێکدادانە گەورەکانی ئەم دواییەی نێوان 

 “

 “ “

 “
 “

 “

 “
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٣ئاژانسی میدیایی توركمان

سەید عەلی حوسێنی، گوتەبێژی فەرمی میحوەری باکووری 
حەشدی تورکمانی: گشت ناوچەکانی تورکمان بە یەک ناوچە 

هەژماردەکرێت.

عەلی حوسێنی، ئامانجی دامەزراندنی حەشدی شەعبی بۆ 
وەحشیگەری داعش دەگەرێنێتەوە و دەڵێت: ئێمە بۆ پاراستنی مێژوو 
و نیشتمانەکەمان لێرەین، ئێمە بۆ نەهێشتنی داعش لێرەین و ناهێڵین 

داعش هێرش بکاتە سەر پیرۆزییەکانمان. 
 

کەرکوک قودسی تورکمانە

حوسێنی، لە دەستپێکی قسەکانیدا سەبارەت بە دامەزراندنی حەشدی 
شەعبی دەڵێت “ئەم هێزە لەالیەن هێزێکی سیاسی دانەمەزراوە”. 

هەروەها حوسێنی رادەگەیەنێت کەوا هیچ فیکرەیەکی مەزهەبگەری 
لە هێزی تورکماندا نییە و رادەگەیەنێت “کەرکوک قودسی 

تورکمانە، هەر بەم شێوەیەش دەمێنێتەوە. هەرکەسێکیش بێتە نێو 
قودس، مەزهەبگەریی تێدا نییە. دڵنیاتان دەکەینەوە ئێـە تورکمانین و 

مەزهەبمان نییە، ئێمە یەکین و هەر بە یەکگرتووی دەمێنینەوە”. 

گوتەبێژی فەرمی میحوەری باکووری حەشدی تورکمانی، سەبارەت 
بە حەشدی شەعبی، وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە. 

وەکو حەشدی شەعبی – هێزی تورکمانی، ئامانجەکانتان 
چییە؟ 

وەک ئاشکرایە، ساڵی 2٠١٤ کە داعش هاتە ناو عێراق بێ 
جیاوازی، ئامانجی رووخاندنی ئەم دەوڵەتەی هەبوو. وەحشیگەری 
خۆی بۆ گشت جیهان سەپاندووە. ئەمە گرووپێکە بە خوێن دەژین 
و هەر بە خوێن هەوڵی گۆڕینی مێژوو دەدەن. بەرێز سیستانی بۆ 
بەڕەنگاری ئەم گرووپە، جیهادی کیفایەی دا. ئێمە بۆ پاراستنی 

خاک و مێژوومان لێرەداین. ئێمە بە نیدای لەبەیک یا جیهاد، 
لەبەیک یا عێراق و لەبەیک یا وەتەن هاتووین. ئێـمە لەگەڵ برا 

عەرەبەکان، ئێزدییەکان، شەبەکەکان، لەگەڵ کوردە فەیلییەکانیش 
بەهەمان شێوە یەکبووین. 

لە ساڵی 2٠١٤ ئەم هێزە تورکمانییە دامەزرا كە هێزێکی 
گەورەیە. بۆ یەکەمجار لە ئامرلی دامەزرا و هەر لەوێوە دەستی 
بە کارەکانی کرد. هەموومان دەزانین کەوا ئامرلی داستانیکی 

گەورەی تۆمارکرد و ناوچەکانی تورکمان لە بەرامبەر 
ئەم گێژۆڵەیە وەستان. هەروەها ٨٥ رۆژ بە شێوەیەکی 

گەمارۆدراو مابوونەوە.  هێزی تورکمان لەو رۆژە بەدواوە 
دامەزرا، ئێستاش سوپاس بۆ خوا هەزاران کەسن. لە 
کەرکوک 2 لیوامان هەیە، ئەوانیش لیوای ١٦ و 

لیوای ٥2. لە تەلەعفەریش 2 لیوامان هەیە ئەوانیش بە 
ناوی لیوای ئیمام حوسێن. ئەوانەی لەو لیوایەن خەڵکی 

تەلەعفەرن، لە لیوا و هێزەکانی تریش تورکمان هەن و 
لەگەڵ برا سەربەرزەکانمان بەرامبەر دوژمن دەوەستینەوە.

 لە نێو حەشدی شەعبی لە عێراق ئێزدی، 
مەسیحی و هێزی هەموو الیەک هەیە

وەکو دەزانرێت لە نێو حەشدی شەعبی هەم کورد 
 هەمیش سوننە هەیە. ئایا لە نێو هێزی تورکمانی

)قوە تورکمانی( سوننە یاخود کورد هەیە؟

پرسیارێکی گرنگ و جوانە. وەکو گوتم لە نێو حەشدی شەعبی 
لە عێراق ئێزدی، مەسیحی و هێزی هەموو الیەک هەیە، چونکە 

وەکو گوتم داعش کە هات زیانی بە هەموو الیەک گەیاند و 
لەو ناوچانە ئەم هێزانە دامەزران. وەکو ئەوەی پرسیاری سوننە و 
شیعەتان کرد لە ئێستادا لە لیوای ١٦ فیرقەی حەق هەیە، ئەوان 

لە خەڵکی کەرکوک پێکدێن كە ئەنفوسەناکان؛ ئێمە ناڵێین سوننە 
دەڵێین ئەنفوسەنا، ئەوان پارچەیەکن لە ئێمە، ئێمە یەکین. لەو شوێنە 

فیرقەی حەق هەیە، هەروەها لەگەڵ ئێمەدا عەرەبە سوننەکان هەن 
و لیوایەکی گەورەیە. لە لیوای حەویجە فیرقەیەک هەیە کە لە 
سوننەکان پێکدێت. لەگەڵ ئێمەدا زۆرێک لە برا کوردەکان هەن، 

کوردی سوننە و شیعە هەیە و هەم لە فەیلییەکان هەمیش لە 
ناوچەکانی ئێمە هەن. ئەگەر سەیری ئەم دامەزراندنەی ئێمە بکەی 

ئێمە باخچەیەکی گوڵین لە عێراق و لە هەموو رەنگەکان گوڵی 
لێیە و هەموویان هەمان بۆن دەبەخشن، ناویشی حەشدی شەعبییە كە 

پیرۆزییەکانمان دەپارێزێت. 

قوە تورکمانییە ئەوەی دەڵێین هێزی تورکمان لە هەموو ناوچەی 
تورکمەن ئێلی و عێراق لە چەند کەس پێکدێت؟

ئەمە پرسیارێکە پەیوەندی بە ئاسایش هەیە، ناتوانم ژمارەکە بە 
تەواوی بدەم، بەاڵم بۆ دڵخۆشکردنی میللەتەکەمان و ئەوانەی کە 

ئێمە دەبینین دەتوانم بڵێم زیاترە لە ٤ هەزار کەس.

هیچ پالنێکتان هەبوو بەرامبەر بە تایفەگەری؟ هیچ هەوڵێک 
هەیە بۆ نەهێشتنی تایفەگەری و بڵێین هێزی تورکمان )قوە 

تورکمان( ببێتە هێزی هەموو تورکمان؟

سەرەتا تایفەگەری الی ئێمە نییە و ناشبێت، لە سەرەتاوە بەم شتەمان 
گوت نەخێر. ئەو هێزە کە دامەزرا، الیەنی سیاسی داینەمەزراند 
یاخود بەرامبەر بەمە هێزی پارتێک یان بزوتنەوەیەک دروست 

نەبوو. ئەم هێزە بە فەتوا هات، سوننی و شیعی و ئێزیدی و 
شەبەک و عەرەب و کورد بۆ ئەو فەتوایە هاتن. لەبەر خاتری 

ئەمانە بۆ ئاسوودەیی خەڵک دەتوانم ئەوە بڵێم؛ ئێمە بەیەکەوە نوێژ 
دەکەین و لە شوێنی خۆشیش لەگەڵ یەکین، شیعرەکانمان بە 

تورکمانی دەخوێندرێنەوە، چەند سروودێکمان هەیە و بە تورکمانی 
دەخوێندرێنەوە، لە نێویشی سوننە و شیعە هەیە، لە شیعرەکان 

جیاوازی سوننە و شیعە نییە.

ئەوانەی کە دەڵێن تایفەگەری هەیە لەوە دڵنیا بن کە لە نێو هێزە 
تورکمانییەکان مەزهەبگەری نییە و ناشبێت. تورکمان یەکە. لە 

هەولێر، قەزانیە، عەزیزیە، لە تەلەعفەر و لە دوز و هەموو ئەو 
ناوچانەی کە ماوە هەموومان لە یەک شوێن کۆدەبینەوە، ناوی ئەم 

شوێنەش کەرکوکە. 

کەرکوک قودسی تورکمانە و بە قودسیش دەمێنێتەوە. ئەوەی بێتە 
ئەو قودسەش لە دوای تایفەگەرییەوە ناگەڕێت، ناختان ئارام بێت ئێمە 

تورکمانین و مەزهەبمان نییە، یەکین و بە یەکیش دەمێنینەوە.

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

عەلی عەنتەر   
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مەترسییەکە لە حەشدی شەعبییە و بڕواناکەم لە تورکمان بێت
دوزخورماتوو یەکێکە لە قەزا گرنگەکانی عێراق، 
سەر بە پارێزگای سەاڵحەدینە و ٧٠ کیلۆمەتر لە 
کەرکوک دوورە. دوای هاتنی هێزەکانی ئەمریکا 

بۆ عێراق و سەرهەڵدانی کێشەکان، هەمیشە 
رووبەرووی تەقینەوە و پێکدادانی مەزهەبی و 

نەتەوەیی بووەتەوە. 

کەماڵ کەریم محێدین، لێپرسراوی کۆمیتەی 
رێکخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە 

دوز لەبارەی کێشە سیاسییەکانی دوزخورماتوو 
و پەیوەندی نێوان تورکمان و کورد چەند 

روونکردنەوەیەکی بە تەبا دا.

سەبارەت بە دوا دۆخی دوزخورماتوو کە ماوەیەک 
پێش ئێستا پێکدادانێکی توند لە نێوان هێزەکانی 

پێشمەرگە و حەشدی شەعبی روویدا، کەماڵ 
کەریم محێدین دەڵێت “لە سااڵنی 2٠١٥ و 
2٠١٦ هەندێک پێکدادان لە نێوان ئێمە و 

حەشدی شەعبی روویدا و بەهۆیەوە زیانێکی زۆر 
بەر هەردووال کەوت، بەاڵم پاش ئەوەی چەند 
کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ حەشدی شەعبی و 

حزبە تورکمانییەکانی ئێرە کرد و برادەرانی ئێمە 
لە ئیدارەی شار زنجیرە سەردانێكیان بۆ نەجەف 

و کەربەال ئەنجام دا، لەوێدا هەندێک مەراجعی 
ئایینی و هەندێک کەسایەتی شیعەیان بینی بۆ 

ئەوەی بارودۆخەکە هێور ببێتەوە. بێگومان ئەم 
سەردانانە کاریگەری باشی هەبوو. توانیمان لەم 

رێگەیەوە دۆخەکە ئارام بکەینەوە تا ئەم رۆژە.
 ئێستا بارودۆخی دوزخورماتوو دیارە، مەبەستم لە 
نێوان ئێمە و حەشدی شەعبی و لە نێوان ئێمە و 

تورکمان بارودۆخەکە زۆر لەوکاتە باشترە و هیچ 
پێکدادانێک دوای ئەوە رووی نەداوە”. 

چەند جارێک پێکدادان لە نێوان تورکمان و کورد 

لەم قەزایە روویداوە، بەشێوەیەک چەند دەنگۆیەک 
هەیە کەوا دوزخورماتوو بووەتە دوو بەشەوە، 

لەمبارەیەوە لێپرسراوی کۆمیتەی رێکخستنەکانی 
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوز گوتی “لە 

پەیوەندییەکان ئێمە مەبەستمان ئەوەیە کە بەراوردی 
بکەین لەگەڵ ئەوکاتەی شەر هەبوو. لە هەردووال 

شەهید و بریندار هەبوو و دۆخێکی زۆر نائارام 
دروستبوو لە شارەكە. لە هەردووال کۆمەڵێک ماڵ 
باریکردووە. مەبەستمان بە بەراورد لەگەڵ ئەوەیە، 
بەاڵم ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ بارودۆخی 
پێش ئەو رووداوانە، نەخێر ئەو حاڵەتانە هەر ماوە. 

بەشێوەیەك ئێستا خورماتوو بووەتە دوو بەشەوە، 
بەشێکی تورکمان و بەشێکی ئێمە. هاتوچۆش لە 
نێوان ئێمە و ئەوان سەختە، بە تایبەتی هاتوچۆی 

ئێمە بۆ ناو ئەوان.

 هاتنی ئەوان بۆ الی ئێمە زۆر زۆر ئاساییە، 
بۆ بازاڕی ئێمە بۆ دەزگا حکومییەکان. 

دەتوانم کۆمەڵێک بەڵگەتان بۆ بهێنمەوە: چەند 
دەزگایەکی حکومی هەیە لە سنووری ئێمە 

هەمووی تورکمان زۆر بە ئاسایی دەوامی خۆیان 
دەکەن، کورد ناتوانێت بچێتە سنووری ئەوان. زیاتر 

نایگەڕێنمەوە بۆ بابەتە نەتەوەییەکەی تورکمان، 
بەڵكو دەیگەڕێنمەوە بۆ حەشدی شەعبی. واتا 

مەترسییەکە لە حەشدی شەعبییە، بڕواناکەم لە 
تورکمان بێت. کێشەکە لە نێوان ئێمە و حەشدی 

شەعبییە، لەڕاستیدا لەو شارەدا ئێمە کێشەی 
سیاسیمان هەیە. بۆیە زۆرجاریش بڕیاردان لەم شارە 

تۆزێک سەختە”.

سەبارەت بە ریفراندۆم کە بڕیاردراوە لە ناوچەکانی 
دەرەوەی ئیدارەی هەرێم ئەنجام بدرێت، کەماڵ 

کەریم محێدین دەڵێت “ئێمە پێمان وانییە 
ئەنجامدانی ریفراندۆم لێرە ئاسان بێت. ئەگەر 

ئەنجامیش بدرێت، بە تەئکید بۆ ئێمە لەو 
سنوورانەی کە تورکمان و حەشدی شەعبی تێدایە 

سەخت دەبێت. ئەگەر ئەنجامدرا ناتوانین لەو 
شوێنانە ئەنجامی بدەین”. 

کەماڵ کەریم سەبارەت بە  کێشەکان باس لە 
بوونی کێشە لە نێوان کورد و حەشدی شەعبی 

دەکات، بە پێی قسەکانی ئەو  کێشەیە لە 
نێوان کورد و تورکمان نییە و کێشەکە هەبوونی 

حەشدی شەعبییە لە ناوچەکە، دەربارەی میحوەری 
باشووری هێزی تورکمانی رادەگەیەنێت کەوا هیچ 
کێشەیەکیان لە هەبوونی تورکمان نییە و دەشڵێت 

“کێشەی ئێمە کێشەیەکی سیاسییە. پێشتریش 
باسم کرد، ئەو برادەرانەی ئێمە کە چوون بۆ 

نەجەف و کەربەال ئێمە ئەوەمان روونکردووەتەوە 
كە کێشەی ئێمە کێشەی مەزهەبی نییە، ئێمە 
هیچ شتێکمان لەگەڵ شیعە نییە، وەکو شیعە 

ئێمە دۆستین و دۆستایەتییەکی دێرینیشمان هەیە. 

شتێکی مێژوویی لە نێوان ئێمە هەیە. ئەوەی کە 
لە نێوان ئێمەیە، مەسەلەی حەشدی شەعبییە، 

هۆیەکەشی بۆ چی دەگەڕێتەوە؟
 مەسەلە ئەوە نییە کە حەشدی شەعبی لە 

تورکمان پێکهاتبێت، واتا مەسەلە تورکمان نییە، 
ئێمە هیچ شتێکمان لەگەڵ تورکمانیش نییە. 
کێشەکە ئەوەیە کە حەشدی شەعبی لە چەند 

گروپێک پێكدێت. گروپێکی زۆرن، کۆمەڵێک 
گروپ هەن تۆ ناتوانیت لەگەڵیان رێککەوتن 

بکەیت، تۆ ناتوانیت لەگەڵیان بگەیتە قەناعەت، 
بە تایبەتی ئەو گروپانەی سەر بە ئێرانن، وەکو 

خوراسانی و  عەسایبی ئەهلی حەق و حزبوڵاڵ و 
ئەوانی تر. ئێمە زۆرجار رێککەوتنمان کردووە و 

گەیشتووینە رێککەوتنی باش، بەاڵم ئەو گرووپانە 
تێکیان داوە. بۆیە کێشەی ئێمە لەگەڵ تورکمان 

و شیعە نییە، بەڵكو کێشەی ئێمە کێشەیەکی 
سیاسییە و کێشەی حەشدی شەعبییە”.

لە نێو هێزە تورکمانییەکان مەزهەبگەری نییە و ناشبێت 
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پەیوەندی هاورێیەتی، هاوپەیمانی، هاوسۆزی، 
هاوبەشی و هتد کۆمەڵێک شتن کە لەسەر 

بنەمای متمانە دادەمەزرێن. هەتا متمانە 
بەهێزتر بێت، ئەو پەیوەندییانەش بەهێزتر دەبێت. 
وا دیارە رێککەوتنە سیاسیەکانیش پێویستی 

بە متمانەیە، بەاڵم ئەوەی کە الی هەموومان 
ئاشکرایە هیچ کاتێک پارتە سیاسیەکان 
و سیاسەتمەدارەکان جێگەی متمانەپێکردن 

نین، هەمیشە ناسراون بە گوتاری بێ کردار. 
هەر بۆیەش واڵتەکەمان هیچ کاتێک 

بە ئامانجەکانی ناگات. لە کۆبوونەوەی 
هەردوو الیەنێکدا لەسەر١٠ خاڵ رێککەوتن 

رادەگەیەنرێت.

 رەنگە هیچ کام لەو خااڵنە جێبەجێ نەکرێت، 
یاخود هەر الیەنێک خاڵەکان بۆ بەرژەوەندی 
خۆیان بەکاری بهێنن. ئەمەش دەبێتە هۆی 

لەناوچوونی متمانە. لە کاتی نەبوونی متمانە 
شەڕ دروست دەبێت.

 شەڕ لە نێوان دوو واڵت، دوو حزب، دوو 
نەتەوە، دوو الیەن، دوو هۆز، دوو گەڕەک، دوو 

خێزان و لە هەمووشیان خراپتر شەڕ لە نێوان 
خەڵک و دەسەاڵت دروست دەبێت. ئەوەی لە 
کۆتاییدا باسم کرد زۆر مەترسیدارە، چونکە 

خەڵک زەرەرمەند دەبێت كە توانای شەڕی نییە 
لەگەڵ دەسەاڵت بە تایبەت لە واڵتی ئێمەدا، 

چونکە هیچ بنەمایەکی مافی مرۆڤ و 
پاراستنی ژیانی هاواڵتی بەرامبەر دەسەاڵت 

بوونی نییە. 

پێویستە دەسەاڵت متمانە دروست بکات لەالی 
هاواڵتی، نەک بەڵێن بدات و جێبەجێی نەکات، 

لەوەش خراپتر لە کاتی نارەزایی چاو سوور 
بکاتەوە. لە ئێستادا دەسەاڵتی هەرێم بە گشت 
الیەنەکانییەوە جێگەی متمانە نین. من وەک 

هاواڵتیەکی تورکمان هیچ متمانەیەکم بەو 
دەسەاڵتە نییە تا پشتگیری بکەم.

 ئەگەر بەدوای هۆکاردا دەگەڕێیت دۆخی 
تورکمانت بۆ دەکەمە نموونە. پۆستە 

بەتاڵەکان دەکەمە نموونە کە نادرێتەوە بە 
تورکمان. ئەگەر زیاتر باس بکەم قۆرخکاری 

دەسەاڵت دەکەمە نموونە لە ناوچە کێشە 
لەسەرەکان. قۆرخکاری و گوتارە تۆقێنەرەکانی 

پارێزگارێک دەکەمە نموونە کە لە هەوڵی 
گۆڕینی دیموگرافیای شاری کەرکوکە 

و ئینکاری لە بوونی نەتەوەیەک و ئااڵی 
نەتەوەیەک دەکات، لە کاتێکدا هەمان ئەو 

ئااڵیەی کە ئینکاری لێکرد لە پرۆپاگەندای 
هەڵبژاردن لە دەستی گرتبووی.

 هەموو ئەوانەی باسم کردن بەشێکی بچووکن 
لەو هۆکارانەی کە وا دەکات متمانەم 

بە دەسەاڵتێکی لەم جۆرە نەبێت. پێویستە 
دەسەاڵتی ئیداری و حزب و سیاسەتمەدارەکان 
پێداچوونەوەیەکی ورد بە پرۆگرام و شێوازی 

هەڵسوکەوتیان بکەن بۆ ئەوەی ئەو برایەتیەی 
لە مێدیاکان بۆ رێکالم باسی دەکەن لە 

دڵەکانیشدا دروست ببێت و کۆمەڵگاش تا 
رادەیەک بەرەو خۆشگوزەرانی بروات، چونکە 

ئێستا هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگاکەمان 
پێویستیان بەو هەستەیە کە بەرەو ئاشتی 

ئاراستە کراوە، نەک دروست کردنی رق لە 
دڵی تاکەکانی کۆمەڵگا.

عەلی عەنتەر

متمانەم نییە
خالیس یونس مستەفا ناسراو بە )خالیس 

ئەنتیک(، سەبارەت بە خولیای کۆکردنەوەی 
شتوومەکە کۆنەکان)شتوومەکی ئەنتیکی( 
دەڵێت “هەر لە منداڵییەوە خولیای کەلوپەلی 

ئەنتیکیم. کاری دەستکرد، شتوومەکی رازاندنەوە 
و کەلوپەلی کولتووری کە مێژووێکی دێرینی 

هەیە، هەر لەتەمەنی منداڵییەوە خەریکی 
کۆکردنەوەم”. 

سەبارەت بە نەبوونی نووسراوی تورکمانی لە 
تابلۆی مۆزەخانەکەی ئەنتیکی لە قەاڵ  کە 

خۆی خاوەنییەتی رادەگەیەنێت کەوا دەبێت 
بەرپرسانی سیاسی تورکمان کاری پێویستی بۆ 

بکەن. 

خالیس، دەربارەی کردنەوەی مۆزەخانەیەکی 
تایبەت بە تورکمان پرۆژەیەکی پێشکەش بە 

بەرپرسانی تورکمان کردووە، بەاڵم لە وەاڵمدا پێ 
راگەیەندراوە کەوا لە قەاڵ شوێنیان پێ نەداوە، 
بەاڵم لە گەرەکی عارەبان خانووێکیان بۆ ئەم 

مەبەستە پێدراوە. 
 

لە بەردەوامی لێدوانەکەیدا دەڵێت “کورد هەروەك 
چۆن لە عێراق وەکو دووەمین نەتەوە قسەی هەیە 

و قسەی دەڕوات، دەبێت تورکمانیش بەهەمان شێوە 
قسەی بڕوات، چونکە لێرە دووەمین نەتەوەیە”. 

خاوەنی ئەنتیکخانەی قەاڵ خالیس یونس 
مستەفا کە بە خالیس ئەنتیک ناسراوە لەبارەی 
ئەنتیکخانەکەی وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی 

دایەوە.

دەتوانی پێمان بڵێیت کەی دەستتان بە کاری 
ئەنتیکخانە کردووە؟

لە ساڵی ١٩٥٦ لە ناوەندی تورکمان کە قەاڵی 
هەولێرە لەدایکبوومە و هەر لەمنداڵییەوە خولیای 

کەلوپەلی ئەنتیکیم. کاری دەستکرد، شتوومەکی 
رازاندنەوە و کەلوپەلی کولتووری کە مێژوویەکی 
دێرینی هەیە. لە سااڵنی شەستەکانەوە سەرقاڵی 

کۆکردنەوەم. واتا نزیکەی نیو سەدە دەبێت. 
خانووی مەال ساڵحی چەلەبی کە لە قەاڵی 

هەولێرە هی ئێمە بوو، خانووێکی زۆر گەورەبوو، 
وەک کۆشکێک وابوو. رۆژانە خەڵکی بیانی 

دەهاتن بۆ ماڵمان. ئەم خولیایەی منیش هەر لەو 
تەمەنەوە دەستی پێکرد. دواتر وەک هۆبی و 

خولیایەک دەستم پێکرد.

سەرەتا کەلوپەلی کەلتووری بە تایبەتی 
کەلتووری تورکمانی، وێنەی کەسە ناسراوەکان 

و شاعیرەکانم هەر لەماڵی خۆم کۆکردەوە. دوای 
تەواوکردنی ئەرکی سەربازیم بڕیارمدا شوێنێک 
بکەمەوە. ئامانجی سەرەکیم کردنەوەی شوێنێک 

بوو وەکو پێشانگا. 

دەمویست خەڵک بێن و سەردانی بکەن. لە پاڵ 
ئەمەش ئامانجم بازرگانی کردن بوو پێی. ئەو 
کەلوپەالنە مێژووەکەی زۆر کۆن بوو، هەرگیز 

نەمدەفرۆشت. 
هەنگاو بە هەنگاو کارەکانم گەورە کرد. لە الی 
گازینۆ عەنتەر دوکانێکم هەبوو، لە هەشتاکان لە 
شەقامی پەروەردە شوێنێکی گەورەم کردەوە. دواتر 
خانووی خۆم کڕی لە قەاڵ، بەاڵم خانووەكە سوتا.

دەزانین کە ٥٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا 
سەلجوقییەکان، عوسمانییەکان و تورکمان لە 
قەاڵ ژیاون. هۆی ئەوە چییە کە لە تابلۆی 

مۆزەخانەی ئەنتیکی لە قەاڵ نوسینی تورکی 
و تورکمانی نییە؟

ئاگادارم کە بە ئینگلیزی، کوردی و عەرەبی 
نوسراوە. زیادکردنی زمان بۆ تابلۆ لەدەست کێیە؟ 
لە نێو حکومەتدا نوێنەر، پەرلەمانتار و وەزیرمان 

هەیە، ئەگەر یەکێک هەبێت ئەم کارە بکات 
دەبێت ئەوان بیکەن. ئەمانە کاری من نین، من 

ناتوانم ئەو نووسینە بنووسم، ئەو کەسە بەرپرسانە 
دەتوانن ئەم کارانە بکەن، بەاڵم لە کەرکوک 

بە هەر چوار زمان هەیە، کەچی هی ئێمە بەم 
شێوەیەیە. ژیانی ئێمە لەم شوێنە بەو شێوەیەیە، 
ئەگەر مۆڵەت بە من بدەن منیش خوازیارم بە 

زمانی خۆمان بنووسم، بەاڵم ئەمە کاری بەرپرسە 
تورکمانەکانە.

وەکو تورکمانێک ئەگەر کەسێک سەردانی 
ئەم شوێنە بکات، لەبارەی پاشماوەی مێژوویی 

تورکمان دەتوانن چییان نیشان بدەن؟

کاتێک دەڵێی تورکمان، لە هەولێر لە نێو قەاڵ 
دایک و 

خوشکەکانمان 
بە درێژایی 

ژیانیان 
هیچیان 
لە بازاڕ 

نەدەکڕی 
پێداویستی 
وەکو لێف 
و کیس و 
کاڵویان 
خۆیان لە 

ماڵەوە دروست 
دەکرد. واتا 
پێشتر لەم 

شوێنە هەر ئافرەتێک وەك کارگەیەک بوو. ئەمە 
کلتوورێک بوو. جاران كە سەیری هەولێرمان 

دەکرد، هەر شوێنێک وەکو مۆزەخانەیەک بوو، 
هەموو شتێک دروستکراوی دەستی بوو، دایک 
و خوشکەکانمان ئەم شتانەیان بە دەستی خۆیان 

دروست دەکرد. من هەموو کاتێك لە کەناڵە 
عەرەبی و کوردییەکانیش دەڵێم “جاران لەم شوێنە 

هەر ماڵێک هاوشێوەی مۆزەخانەیەک بوو”.

کاتی خۆی برا کوردەکانمان لە گوندەکانی 
دەورووبەر دەهاتنە هەولێر. پەنیر و ماستیان دەهێنا، 

هەندێک کەلوپەلیان لەسەر گوێدرێژ باردەکرد 
و لەگەڵ خۆیان دەیانهێنایە ئێرە و دواتر دووبارە 

دەگەڕانەوە گوندەکانیان. دواتر بەپێی کات 
ئەوانەی ئەم کارانەیان دەکرد لە گوندەکان هاتنە 
هەولێر و زۆر لێرە مانەوە و ئێستاش پێکەوە دەژین.

ئەو شوێنەوارانەی نێو مۆزەخانەکەتان لە 
زۆر پێشانگا نمایش دەکرێت، هیچ بیرتان 

لەوە کردووەتەوە کە پێشانگایەکی تایبەت بە 

تورکمان بكەنەوە؟

سەرەتا ئاماژە بەوە بکەم بۆ شوێنگرتن لەم 
پێشانگانە زەحمەتێکی زۆر دەکێشم. بۆ شوێنگرتن 

لەو مۆزەخانانە چەندین رێوشوێن دەگرمە بەر، 
هەندێکجار بە پارە شوێن دەگرم. هەندێكجاریش بێ 

بەرامبەر شوێن دەدەن.

کاتی خۆی من بە حکومەتم گوت كە دەمەوێت 
مۆزەخانەیەک بکەمەوە، بەاڵم داوامکرد تەنها هی 

کورد نەبێت، بەڵکو تورکمان و هەموو میللەتانی 
دیكەی تێدابێت. داواکارییەكەیان بە دڵ بوو، بەاڵم 

ئەم کارە بە هاوکاری بەرپرسان دەکرێت. ئەگەر 
بەرپرسانی تورکمان شوێنێکمان بۆ دابین بکەن 
و شتێک بۆ ئێمە بکەن، ئێمەش پشتیوانی و 

هاوكارییان دەبین و کارەکانی ئەوان بە شێوەیەکی 
سەرکەوتووانە بەڕێوە دەبەین.

ئێستا لە پەرلەمان بڕیار و مۆڵەتی کردنەوەی 
مۆزەخانەیەک بۆ تورکمان لە قەاڵی هەولێر 

دەرچووە، ئەگەر شتێکی وا بکرێت بۆ 
نمایشکردن چ جۆرە کەلوپەلێک هەیە؟ ئایا 

ئێوە هاوكاری پێشکەش دەکەن؟
 

بێگومان هاوكاری پێشکەش دەکەم. ساڵی رابردوو 
لەم کاتانەدا کاک حاجی ماجید ئێمەی داوەتکردە 

رێستۆرانتێک. لەگەڵ کەسایەتییە ناودارەکانی 
هەولێر لەو شوێنە دانیشتین و منیش پرسیم کە 

“ئایا ئێوە لە نێو حکومەتی کوردیدا گرانییەکتان 
هەیە؟”، ئەوانیش گوتیان “هەیە”. منیش گوتم 

“باشە، کەواتە ئێوە لە نێو قەاڵ خانوویەک دابین 
بکەن و مۆزەخانەی خۆمان بکەینەوە”. ئەوانیش 

گوتیان “باشە”.

ماوەیەک دوای ئەمە کاک حاجی ماجید و 
کاک جەودەت هاتنە ئێرە، منیش پرسیارم کرد 

“چیتان کرد؟”. لە وەاڵمدا گوتیان “لە قەاڵ 
شوێنیان بە ئێمە نەدا. بەاڵم لە گەڕەکی عەرەبان 

خانووێک بە ئێمە دەدەن، ئەو خانووە ئامادە 
دەکەین”.

منیش گوتم “من و براکەم دەتوانین ١٠ خانوو 
لەو شوێنە بەکرێ بگرین، بەاڵم قەاڵ شوێنێکی 

گرنگ و مەعنەوییە، چونکە دەزگاکان و 
کونسوڵخانەکان سەردانی قەاڵ دەکەن. واتا بوونی 
شوێنێکی بچووک لە قەاڵ لە هەموو شوێنێک بە 

نرخترە”.

بە چەندین بەرپرسم گوت کە شوێنێک 
بکەنەوە لە قەاڵ بەاڵم ئەوان گوتیان “ئەوها و 
ئەوها”. كەچی کەسێکی ئاسایش دەتوانێت 
خانوو لەم شوێنە بکڕێت. ئەی بۆچی ئێمە 

نەتوانین؟

کوردەکان لە عێراق سەرەڕای ئەوەی نەتەوەی 
دووەمن، ئەگەر بەو ڕادەیە قسەیان بڕوات، ئەوا 

ئێمەش لێرە نەتەوەی دووەمین و دەبێت قسەکانی 
ئێمەش بە هەمان شێوە جێبەجێ بکرێن. داواکاریی 

ئێمە قبوڵ ناکەن. سەرەڕای 
دەرچوونی مۆڵەت لە پەرلەمان 

قەاڵی هەولێر ناوەندی تورکمانە
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د. سۆران صالح الدین شكر
دەوڵەت لە سێ پێكهاتەی گرنك پێك دێت، كە بریتین 

لە گەل و زەوی و سیادە. گەل پێكهاتەی مرۆیی 
دەوڵەتە.  لەبەر ئەوەی مرۆڤ بونەوەرێكی كۆمەالیەتی 
هەستیارە، بێگومان گرنگترین و ئاڵۆزترین  پێكهاتەی 

دەوڵەت دەستەواژەی گەلە. بۆیە دوای چربوونەوەی 
هەوڵەكانی راگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان، یەكێك 
لە گرنكترین هەلوەستەكانی ئەم قۆناغە، چۆنییەتی 
مامەلەكردنی دەستوور و دەسەاڵتی سیاسی دەولەتی 

نوێ لەگەڵ ئەم دەستەواژە گرنگەیە. بۆیە ئەم بابەتە 
جێگای سەرنجراكێشان و پرسیارە لە الیەن پێكهاتەكانی 

هەرێمی كوردستان و لە سەرووشیانەوە پێكهاتەی 
توركمان.

سەرەتا پێویستە ئەمە روونبكەین، تەنها كۆبوونەوەی 
كۆمەڵێك مرۆڤ لەیەك شوێندا بەس نییە بۆ 

پێكهێنانی گەل، بەڵكو پێویستە ئەو كۆمەڵە مرۆڤە 
لە نێویاندا جۆرێك لە پەیوەندی هەبێت بۆ ئەوەی ئەو 
ئاوەڵناوەیان پێببەخشرێت. ئەو پەیوەندییە فاكتەرەكانی 
پێكهینانی گەل دەهێننە دی، كە لە واقیعدا دەتوانین 
دابەشیانكەین بۆ دووجۆر؛ یەكێكیان فاكتەری بابەتی 

ئەوەی تریشیان فاكتەری نا بابەتی یان شەخسیە، 
بەگوێرەی ئەمەش لە تییۆریدا دوو تێگەیشتنی 

جیاوازی )بابەتی و شەخسی( چەمکی گەل دروست 
دەبێت.بە پێی چەمکی بابەتی نەژاد )عرق( و زمان 

و دین، گرنگترین پێوەرەكانی هێنانەكایەی گەل 
پێكدەهێنن. لە راستیدا دروست بونی گەل لەسەر پێوەرە 

ئاماژەپێكراوەكان نموونە و ئەزموونی سەركەوتووی زۆرە، 
بەتایبەت لەو واڵتانە كە پێكهاتە مرۆییەكانیان هاوشێوەن 
)homogeneous( تەنها لە یەك نەژاد و یاخود 

زمان و یاخود ئاین پێكدێن. لەبەر ئەوەی لەم واڵتانە 
یەكرێزی گەل لە بەرزترین ئاستدا دەبێت، كە ئەمەش 
دەبێتە هۆی بەهێزبوونی دەوڵەت و زاڵبوونی بەسەر 
كێشەكانی. لە بەرامبەردا پێناسەكردنی گەل لەسەر 

بنەمای تێگەیشتنی بابەتی لەو واڵتانە كە هاوواڵتیانی 
جیاوازن لە رووی نەژاد و زمان و ئاین، دەبێتە هۆی 

پەرتەوازەیی گەل و رێگر لە بەردەم دروستكردنی 
یەكڕیزی نیشتمانی. پشتگوێخستنی ناسنامەی 

كۆمەاڵنی گەل لە بەرژەوەندی تەنها یەك پێكهاتە، 
زۆر جار دەبێتە هۆی دروستبوونی ناكۆكی و پێكدادان 

لەنێو پێكهاتەكانی ئەم واڵتانەدا. دەسەاڵتی سیاسی 
ئەم واڵتانە روو دەكەنە كۆمەڵێك ئیجرائاتی نا ئەخالقی 

دوور لە بنەماكانی دیموكراسی و مافی مرۆڤ 

بەمەبەستی البردنی ئەنجامە نەرێنییەكانی چەمکی 
بابەتی و گەیشتن بە ئامانجی هۆمۆژەنكردنی گەل.
ئەسیمیلەیشن )aassimilataion( یان تاواندنی 
ناسنامەی پێكهاتەكان، یەكێك لە رێگە هەرە باوەكانی 

هۆمۆژەنكردنی گەلە. سیاسەتی حكومەتە یەك لە 
دوای یەكەكانی دەوڵەتی عێراق تایبەت بە نەهێشتن 
و لە ناوبردنی زمان وبەها كولتورییەكانی نەتەوەی 
توركمان نموونەیەكی زیندووی ئەم جۆرە سیاسەتەیە.

لە رووی گەیشتن بە ئامانجەكان، ئەسیمیلەيشن 
سیستەمێكی درێژ خایەنەیە و پێویستی بە كاتێكی 

زۆر هەیە. لەناوبردنی گەلێك لەرێگەی تاواندنی 
ناسنامەی زمانەوانی و كولتوری، دوای چەند نەوەیەك 
بەدەردەكەوێت. بۆ گەیشتن بەهەمان ئامانج لە كاتێكی 
كەمتر، هەندێك لە دەسەاڵتەكان روو دەكەنە سیستەمی 

توندتر و خێراتر. وەك كۆچ )تەهجیر( كردنی بە 
كۆمەڵ. هەندێك جار سیاسەتی بە كۆچكردنی كۆمەڵ 

بە پشت بەستن بە رێکكەوتنامەیەكی نێودەولەتی 
دەبی. گۆڕینی هاوواڵتیانی موسڵمان و كریستیانە 

رومەكان نێوان دەولەتی توركيا و واڵتی یونان پالپشت 
بە رێكکەوتنی گۆڕینی هاواڵتیان نێوان توركیا و یۆنان 
واژووكرا و لە ساڵی ١٩2٣ لە لۆزان تەنها نمونەیەكە. 
لەگەڵ ئەمەش كۆچكردنی بە كۆمەل تاك الیەنیش 

دەبێت. هەر وەك لە نموونەی بڕیاری حكومەتی عێراقی 
بە تەهجیركردنی هاواڵتیانی عێراقی لە تەبەعیەی 

فارسی بەرە و ئێران دوای هەڵگیرسانی شەر لە نیوانیان 
لە سالی ١٩٨٠. جگە لەمەش سیاسەتی حكومەتی 
عێراقی تایبەت بە تەهجیركردنی توركمان و كورد لە 

شاری كەركوك و دەوروبەری وجێنیشین كردنی عەرەب 
لە شوێنیان نموونەیەكی تەهجیری لۆكالە لە ناو 

سنووری واڵتێكدا. 

پاكتاوكردنی نەژادی)جينوسايد(سیستەمێكی 
تری توند لەهەمان كاتدا خوێناوی و لەناوبردنی 

پێكهاتەكانە لە رێگای كوشتنی بە كۆمەڵی تاكەكان، 
یاخود ئامادەكردنی هەڵومەرجی كوشتنیان. مێژووی 
مرۆڤایەتی پڕە لە نموونەی رووداوی پاكتاوكردنی 

رەگەزی. لە مێژووی هاوچەرخی عێراقدا، توركمان 
و كورد وپێكهاتەكانی تر رووبەڕووی ترسناكترین 

رووداوەكانی پاكتاوكردنی رەگەزی بونەتەوە. قەتلوعامی 
توركمان ساڵی ١٩٥٩ لە كەركوك وساڵی ١٩٩٠ 
لە ئاڵتون كۆپری، بێسەروشوێنكردنی بارزانيەكان 
و كیمیابارانكردنی هەڵەبجە و ئەنفالكردنی گوندە 

كوردییەكان زەقترین نموونەی پاكتاوكردنی رەگەزی ئەو 
دوو گەلە رەسەنەن لە عێراقدا.

روونكردنەوانەی سەرەوە ئەوەمان بۆ دەخاتەروو، پێوەری 
بابەتی پێكهێنانی گەل بووە هۆی كۆمەڵێك نەهامەتی 
وەك ئەسیمیلەيشن و كۆچی بە كۆمەل و پاكتاوكردنی 

رەگەزی بە تایبەتی لەو واڵتانە كە پێكهاتەی 
گەلەكەی لە كۆمەاڵنی جیا جیا پێكدێن لە رووی 

نەژاد و زمان و ئاین. بە مەبەستی البردن و نەهێشتنی 
ئەو نەهامەتییانە، پسپۆرانی یاسا بە تایبەتی لە 

بواری تیۆری گشتی دەوڵەت هەوڵیاندا پێوەری نوێی 
پێكهێنانی گەل دابڕێژن. لەدەرئەنجامی ئەم هەواڵنە، 

توانیان چەمکێكی نوێی گەل بیننەكایەوە پاڵپشت 
بە پێوەری كەسی. بە پێی ئەو تێگەیشتنە، مێژوو و 

ئامانجی هاوبەش و خواستی پێكەوەشیان لە دوارۆژدا 
پێوەرە نوێەكانی پێكهێنانی گەلن، نەوەك نەژاد و زمان 

و ئاین.

لە راستیدا پێوەری كەسی دەستەواژەی گەل لە هەمان 
كاتدا زەمینەی فیكری دەوڵەتی نەتەوەیی )الدولة 

القومیة( پێكدەهێنێت. هیچ گومانی تیدانییە لە رووی 
تیۆرییەوە  پێوەری كەسی هەوڵێكی فیكری بەنرخ و 
بەسوودە. عبداللة ئۆجەالن لە كاتی دادگاییكردنیدا 

یەكێك لە گرنگترین گوتەكانی ئاماژەكردنی بوو 
بە باوەڕكردنی پێناسەی گەل لە دەستووری واڵتی 
توركیا لە ژێر ناونیشانی “نەتەوەپەرستی ئەتاتورك” 
كە پاڵپشت بە پێوەری كەسی وەك مێژوو و ئازار و 

ئامانجی هاوبەش داڕێژراوە. لە پراكتیكدا سەركەوتنی 
ئەزموونی ئەم تێگەیشتنە نوێیەی گەل بەندە بە ئاستی 

پێشكەوتنی ئەو واڵتانەی پەیڕەوی دەكەن. سەرەرای 
ئەزموونی سەركەوتووی واڵتە پێشكەوتووەكان، لە رووی 

سیستەمی حكومرانی، ئەم پێوەرە نەیتوانی ئەنجامە 
نەرێنییەكانی چەمکی بابەتی گەل لە ناوببات. بۆ 

نموونە: هەوڵەكانی دەستووری عێراقی بۆ پێكهێنانی 
یەكرێزی گەل دوای ئاماژەكردن بە گشت پێوەرە 

كەسییەكانی پێكهێنانی گەل، هیچ رەنگدانەوەیەكی 
ئیجابی نەبوو. ركابەری پێكهاتەكان بە مەبەستی 
بەدەستهێنانی زۆرترین دەسكەوت و دەسەاڵت بووە 

هۆی تێكچونی رەوشی واڵت تا رادەیەك ئەگەری 
پارچەپارچەبوونی عێراق لە ئارادایە.

لە ئەنجامدا گرنكی و هەستیاری پێناسەكردنی 
دەستەواژەی گەلمان بۆ دەردەكەوێت. بە شێوەێك 

بچوكترین هەڵە لەم بارەیەوە دەبێتە هۆی ئەنجامی 
نەخوازراو لە رووی مافی پێكهاتەكان. بۆیە پێویستە 

ئەندێشەی توركمان وپێكهاتەكانی تر بە هەند وەربگیرێن 
لە چوارچێوەی هەوڵەكانی هەرێم بۆ راگەیاندنی 
سەربەخۆی و درووستكردنی دەولەتی كوردستان. 

پێناسەی راست و درووستی گەل لە دەستووری هەرێمی 
مەرجە بۆ البردنی ئەندێشەكانی پێكهاتەكان. لەم 

چوارچێوەیەش، پێویستە هەلوەستە لەسەر سێ بابەت 
بكرێت و بایەخیان پێ بدرێت. ئەمانەش تەکامولی 

گەل و ئاسایشی نەتەوەی و رەنگدانەوە سیاسیەكانی و 
بنەمای یەكسانییە.

بەمەبەستی بەهێزكردنی زەمینەی دەوڵەتی نوێ، 
پێویستە لە سەر دەسەاڵتی سیاسی هەوڵبدات یەكڕێزی 

گەل پتەو بكات لە دەستووری هەرێم بە پشت بەستن 
بە پێوەرەکانی رابردوو و دواڕۆژی هاوبەش، هەنگاوی 
فیعلی بۆ جێبەجێكردنی بەدی بهێنێ، لەسەرووشیان 

ئەنجامدانی گۆڕانكاری ریشەیی لە مەنزومەی 
فیكری پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی لە هەرێمی 

كوردستان.  ئێمە دان بەوە دەنێین كە دەستكەوتەكانی 
هەرێم لە دوای ساڵی ١٩٩٠ دوای خەباتێكی دوور 
و درێژی پڕ قوربانی هاتووە، لەوەش تێدەگەین كە 

دەسەاڵتی سیاسی سوورە لە سەر پاراستنی ئەو 
دەستكەوتانە لە هەر هەڕەشەیەكی ناوخۆیی و دەرەكی، 

بەاڵم لەهەمان كاتیشدا باوەڕمان وایە دەسەاڵتی 
سیاسی وەك پەرچەكردارێكی دەروونی زێادەڕۆیی 
دەكات لەو هەستیارییە. واتە جۆرە بێ متمانەییەك 

هەیە، بەاڵم پێویستە هەموو الیەك بزانن كە توركمان و 
باقی پێكهاتەكان لە هیچ كاتێكدا هەرەشە نین بۆ سەر 

ئاسایشی نەتەوەیی هەرێمی كوردستان، بەڵكو ئەوان 
بەشێكی جیانەكراوەن لەو ئاسایشە. هەر هەرەشەیەك 

بۆ سەر هەرێم هەرەشەیە بۆ هەموو گەالنی هەرێمی 
كوردستان و بە گشت پێكهاتەكانیان. چارەگەسەدەی 

رابڕدوو بە شێوەیەكی راشكاوانە دەریخست توركمانەكان 
و باقی پێكهاتەكان لە تەك براكانیان لە كورد كاریان 

بۆ بەرژەوەندی ئەو نیشتمانە خۆشەویستە كردووە. 
بۆیە پێویستە ئاسایشی نەتەوەیی هەرێم لەچوارچێوەی 
هەست و بەرژەوەندیەكانی گەلی كوردستان بە گشت 

پێكهاتەكانیەوە دووبارە رێكبخرێت بەشێوەیەك، توركمان 
وپێكهاتەكانی تر مومارەسەی مافەكانیان بكەن دوور لە 
ژێر چاودێری )وصایە( دەسەاڵتی سیاسی كوردستانی.

   شاراوە نییە ئامانجی سەرەكی بە دەوڵەتبوونی 
كوردستان دروستكردنی دەوڵەتێكە بۆ گەلی كورد. 

واتە لە سەنتەری ئەم دەولەتەدا كورد هەیە. من وەك 
تاکێکی توركمان هیچ پارێزبەندییەكم نییە دەربارەی ئەم 

واقعە. گەلی كورد دەیان ساڵە هەوڵدەدات دەوڵەتێكی 
سەربەخۆ بۆخۆی درووستبكات. ئەمەش مافێكی 
سرووشتی خۆیەتی لە خۆحوكمرانی وەك  هەموو 

گەالنی جیهان. لە گەڵ ئەمەشدا، پێكهاتەكان ترسی 
دووبارەبوونی ئەزموونی عێراقیان هەیە، كە لە رابردوودا 
عەرەبی سوننە و لە ئێستاشدا عەرەبی شیعە هاوواڵتی 

پلە یەك و پێكهاتەكانی تر وەك كورد و توركمان و 
كریستیان وهتد بە پلە دووەم و سێیەم بوون لە رووی 

ماف و ئیمتیازاتەوە. پێویستە دڵنیابكرێنەوە كە دووبارە 
رووبەرووی ئەسیمیلەیشن و تەهجیر و جینوساید نابن 

هاوشێوەی سیاسەتەكانی حكومەتە عێراقییەكان. بۆیە 
دەبێت دەسەاڵتی سیاسی هەرێمی كوردستان زەمانەتی 
بەهێز دابین بكات بۆ دڵنیاییكردنیان لە یەكسانبوونی 

گشت هاواڵتیانی هەرێم لە رووی ماف و ئیمتیازات و 
ئەرك  بەبی رەچاوكردنی جیاوازی. بۆ ئەم مەبەستەش 

پێویستە جەخت لە چەسپاندنی بنەمای یەكسانی و 
رێكارەكانی پەیرەوكردنی بكرێت لە دەستوری كوردستان.

گەر ئامانجی دەسەاڵتی هەرێم تەنها راگەیاندنی 
دەوڵەت بێت، پێویستە ئەوە بزانین كە راگەیاندنی ئەو 

دەوڵەتە تەنها مەسەلەی كاتە، ئەگینا كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی دید و ئاواتی گەلی كورد لەبەر چاوە و 

گەیشتۆتە قەناعەتی پێویستی راگەیاندنی ئەو دەوڵەتە. 
بەاڵم گەر ئامانج درووستكردنی دەوڵەتێكی بەهێز و 

پایەدار بێت، پێویستە بیر لە مافی گشت پێكهاتەكانی 
هەرێم بكات بەبێ جیاوازی، تاكو بتوانێ گشت 

پێكهاتەكانی واڵت بە كورد و توركمان و كریستیان و 
هتد لە پێناو ئامانجێكی هاوبەش لە ژێر یەك ئااڵ وەك 

یەك جەستە كۆبكاتەوە. بە پێچەوانەوە لە ماوەیەكی 
كەمدا و بەهۆی تێكچوونی یەكرێزی گەل، دەوڵەت 

الواز دەبێ و رووبەڕووی چەندین كێشە وگرفت 
دەبێت كە توانای چارەسەر كردنیان ئەستەم دەبێت. لە 
رابردوو و ئێستا دەیان نموونە هەن كە ئەو بۆچوونەمان 

دەسەلمێنێ.

كام چەمکی گەل
یەکشەممە ١٧ ئەیلول  2٠١٧

لە جەرگەی کێشە سیاسییەکانی هەرێم و پرسی ریفراندۆم، 
پەرلەمانی کوردستانی عێراق دوای زیاتر لە دووساڵ لە 

بەرواری ١٥ی ئەیلوولی رۆژی هەینی، بە بەژدارینەکردنی 
هەردوو فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسالمی 

کوردستان کاراکرایەوە. 

دوای هەواڵی کاراکردنەوەی پەرلەمان، هەر لە هەمان رۆژلە 
١٥ی ئەیلوول، جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان بڕیاریدا 

کەوا فراکسیۆنی گۆڕان بەشداری دانیشتنی پەرلەمانی 
کوردستان نەکات. 

لەم بارەیەوە شۆڕش حاجی، ئەندامی خانەی راپەڕاندنی 
بزووتنەوەی گۆڕان، بە میدیای فەرمی حزبەکەی راگەیاند 

کەوا بزووتنەوەی گۆڕان پێیوایە دانیشتنەکەی ئەمڕۆی 
پەرلەمانی کوردستان بە رێکاری یاسایی خۆیدا تێنەپەڕیوە. 

بۆیە فراکسیۆنی گۆڕان بەشداری دانیشتنەکە ناکات.

لەالیەکی ترەوە لە راگەیەندراوێکی هەمان رۆژی مەروان 
گەاڵڵی، سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسالمی 

کوردستان لە دوای کۆبوونەوەی سەرکردایەتی حزبەکەیی 
و فراکسیۆنەکەی لە شاری هەولێر، هەڵوێستی فەرمی 

حزبەکەی لەو بارەیەوە 
خوێندەوە و بەشداری 

نەکردنی فراکسیۆنەکەی 
لە کۆبوونەوەی رۆژی ١٥ی 
ئەیلوول لە پەرلەمان راگەیاند.

گەاڵڵی گوتی “فراکسیۆنی 
کۆمەڵی ئیسالمی بەشداری 
دانیشتنی ئەمرۆی پەرلەمان 
ناکات ئەویش بەهۆی ئەوەی 

کە الیەنە سیاسییەکانی 
هەرێمی کوردستان 

نەگەیشتوونەتە رێککەوتن 
لەسەر نەخشەی کاری 

داهاتوو”.

 راشیگەیاند “بە تەنها هەردوو فراکسیۆنی پارتی و یەکێتی 
بەرنامەیان بۆ دانیشتنی ئەمرۆی پەرلەمانی کوردستان داناوە و 
ئەمە لە کاتێکدایە کە دانانی بەرنامەی دانشتنی پەرلەمانی 

کوردستان ئەرک و دەسەاڵتی سەرۆکایەتی پەرلەمانی 
کوردستانە”.

بەپێی بانگهێشتنامەیەک کە جێگری سەرۆکی پەرلەمانی 
کوردستان، جەعفەر ئیمینکی ئاراستەی سەرجەم پەرلەمانتارانی 
کردبوو،  کاتژمێر ٧ ـی ئێوارەی هەینی کۆبوونەوەی نائاسایی 

پەرلەمان بەبێ هەردوو فراکسیۆنی ناوبرا ئەنجامدرا.

دوای زیاتر دوو ساڵ لە کارکەوتن، پەرلەمانی کوردستانی عێراق کاراکرایەوە

سەرچاوە: ئاژانسی ئەنادۆڵو
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بازاری گومرگی شاری هەولێر یەکێکە لە ناوەندە 
بازرگانییەکانی خۆراک. هەڵکشان و داکشانی 

هەرێم لە رووی داراییەوە بێگومان هەمیشە کاریگەری 
ئەرێنی و نەرێنی لەسەر گومرگ هەیە. لەگەڵ 

سەرهەڵدانی قەیرانی مووچە و هەناردەکردنی خۆراک 
لە تورکیا و ئێران و واڵتانی دەوروبەر، گومری هەولێر 

بۆ ماوەیەک سستییەکی زۆری بەخۆوە بینی. 
بابەتێکی تری پەیوەندیدار، ئەنجامدانی پرۆسەی 
ریفراندۆمە كە لە رۆژانی داهاتوو ئەنجام دەدرێت. 
نیگەرانییەكی تریش ئەوەیە کە لەگەڵ داخستنی 

سنووری هەر واڵتێک لە واڵتانی دراوسێ، قەیرانێکی 
تر روو لە گومرگی هەولێر دەکات. 

سەبارەت بە جموجۆڵ و كاریگەری ریفراندۆم لەسەر 
گومرگی هەولێر، سەالم پۆلیس كە ٣٠ ساڵە 

دووکانداری ئەم بازارەیە دەڵێت “تائێستا ریفراندۆم هیچ 
کاریگەرییەکی لەسەر بازار نەبووە”. 

دەربارەی نرخی شتوومەکەکان و میوە و سەوزەکانی 
گومرگ، سەالم گوتی “ئەگەر سەیری بازاڕ بکەین 

دەبینین کە تەماتە بە ١٥٠ دینارە، باینجان بە ١٥٠ 
دینارە، خیار ١٠٠دینارە، بامیە کە پێشتر بە ١٠٠٠ 
دینار بوو ئێستا بە ٤٠٠ -  ٥٠٠ دینار دەفرۆشرێ، 

تەنها پیاز نەبێ کە بە ٥٠٠ دینارە ئەویش گران نییە. 
پەتاتەش کە بە 2٥٠ دینار بوو ئێستا بە٤٠٠ - ٥٠٠ 

دینارە. هۆکاری ئەمەش ئەوەیە کە بەرەو نەمان 
دەچێ یان لە واڵتانی دەرەوە بۆمان دێت. پێویستە ئێمە 

سنوورەکان بگرین تاوەکو رسقەکەی خۆمان تەواو 
دەبێت. كاتێك کە تەواو بوو، ئینجا هەموو دەرگاکان 

بکەنەوە”. 

بەپێی گوتەكانی ئەم دووکاندارە، یەکێک لەو 
هۆكارانەی کەوا کااڵی خۆماڵی نافڕۆشرێت، 

خواستی هەناردەکردنە لە دەرەوەی واڵت.
 لەمبارەیەوە زیاتر گوتی “ئێستا زۆربەی کااڵکان 

وەک سەوزە و میوە لە تورکیا و ئێران هەناردە دەکرێت. 
رێگای سووریاش کراوەتەوە کە ئەم رێگایانە ناگیرێت 

و هەموو کات کراوەن”. 

مام قادر، کاسبکارێکی تری گومرگی هەولێرە، 
سەبارەت بە نرخی کااڵکان بۆ میکرۆفۆنی تەبا دەڵێت 
“سەوزە و مێوە هەرزانتر بووە. هۆیەکەشی بۆ بێکاری 
دەگەڕێتەوە. خەڵک وەک پێشتر ناتوانێت شت بکڕێت 

و بیفڕۆشێتەوە. بازارەکە بە تەواوی کزە. 
گەر هاوواڵتی دەرەوە و کڕیاری عەرەب لە 

مووسڵ و بەغدا نەیەن و بەتەمای ناوخۆییەکە 
بین، ئەوا هیچ جووتیارێک رسقەکەی ناکاتە ئەو 
پارەیەی کە بیباتەوە ماڵەوە و قازانجی لێ بکات. 

هۆكارێكی تریش نەبوونی قازانجە بە بەراورد 
لەگەڵ کارەکە. 

واتا بۆ نموونە باینجان بە ١٠٠ دینارە و ١٠ کیلۆ بە 
هەزار دینارە”. 

ماوەیەکە لە میدیاكان باسی گواستنەوەی 
دووکاندارانی گومرگ بۆ شوێنێکی تر دەكرێت، بەاڵم 

تا ئێستا هیچ هەوڵێک نەدراوە.
حاجی قادر كە یەکێکە لە کاسبکارە بە تەمەنەکانی 

گومرگ، لەوبارەیەوە دەڵێت “ئێمە گرێبەستێکی 2٥ 
ساڵیمان کردووە. هەروەها لەگەڵ پارێزگار دانیشتین 
و ئەو قسانەمان کرد. ئەویش پێمانی گوت، ئێوە 2٥ 
ساڵ گرێبەستتان هەیە و کەس توانای ئەوەی نییە 
ئێوە بگوازێتەوە تاكو ئەو كاتەی بە ئارەزووی خۆتان 

دەردەچن. کابرای خاوەن گومرگەکەش هات بۆ المان 
وەک پاڕانەوەیەک گوتی “گەر ئێوە نەیەن، من 

شوێنەکەم پێ نابێت بە گومرگ”.

لەبەر ئەوەی ئەگەر ئێمە نەچین ئەو شوێنە نابێت 
بە گومرگ. هەر لەو قسانەدا خەڵکی گومرگەکە 
کۆبوونەوە و بڕیاریان دا ئەگەر لە نیوە  زیاتر بڵێن 

بەڵێ، ئەوا دەچین بۆ گومرگە نوێیەکە، بەاڵم ئێمە 
گرێبەستی 2٥ ساڵمان هەیە. لێرە لە هیچ شتێکمان 
کەم نییە، هەر خۆشمان پیرین و تەمەنێکی زۆرمان 

نەماوە. بۆیە زەحمەتە بۆ ئەوێ بچین”. 

تائێستا ریفراندۆم هیچ کاریگەرییەکی لەسەر بازار نەبووە

حوسامەددین جەودەت سەرۆکی یەکێتی زانایانی ئیسالمی 
تورکمان، لەبارەی بەردەوامی کۆمەڵکوژییەکانی سەر 

موسڵمانانی میانمار لێدوانێكی بە تەبا دا.

گوتارخوێن حوسامەددین جەودەت گوتی “دەمەوێت باسی 
فەزیلەتی تورک بکەم لەبارەی برایانمان لە بۆرما. مەحمود 

گەزنەوی و تیمورلەنگ ئیسالمیەتیان لە بۆڕما باڵوکردووەتەوە. 
واتا بە رێگای تورکەکانەوە بوونەتە موسڵمان”.

حوسامەددین جەودەت باسی لەوەکرد، بازرگانەکان ئیسالمیەتیان 
لەو ناوچەیەی کە پێی دەڵێن ئاراکان باڵوکردووەتەوە و زیاتر 

گوتی “دوای ماوەیەکی دیاریکراو دەکەونە ژێر چەوساندنەوەی 
بەریتانییەکانەوە. لە سەرەتای سەردەمی چەوساندنەوە لە ساڵی 

١٧٨١ەوە بەرامبەر بە موسڵمانان جینۆساید دەستیپێکردووە. 
بەهۆی چاالکییەکانی موسڵمانان و بەموسڵمانی بوونی 

هیندۆیەکان، بە شێوەیەکی خێرا ئەم جینۆسایدە دەستیپێکرد”. 
گوتارخوێن حوسامەددین جەودەت گوتیشی “جاری یەکەم ١٠ 

زانای موسڵمانیان کوشتبوو” و رایگەیاند:
“لێرەدا بەهۆی کاریگەری گەورەیی ئیسالم لەسەر بوزییەکان، 

لە الیەن پیاوانی ئاینیی بوزی کۆمەڵکوژی بۆ سەر موسڵمانان 
ئەنجام دراوە.  لە هەمان سەردەم بۆرما لەژێر چەوساندنەوەی 
بەریتانیا بوو و تاکە گرووپ کە بەرامبەر بەریتانیا وەستان، 

موسڵمانانی ئاراکان بوون. بەریتانیا بە تێکدانی نێوەندی 
بوزییەکان و موسڵمانان، هەردووال کەوتنە گژ یەكتری. تا 
ئەمڕۆش ئەم دووبەرەكییە بەردەوامە. ئێمە کاتێک چووینە 

سعوودیە، لەوێدا ئەو ئاژەاڵنەی وەکو فیدیە سەرمان بڕی، بۆ 
ئەوانمان نارد”.

هوشیار حەیدەر ئەندامی یەکێتی زانایانی ئیسالمی تورکمان و 
گوتارخوێنی مزگەوتی کورەچییان، گوتی “زۆر دڵگرانین بۆ 
ئەم  وەحشیگەرییەی بەرامبەر برا موسڵمانەکانمان لە میانمار 

ئەنجام دەدرێن”. 

هوشیار حەیدەر لە لێدوانێكیدا بۆ تەبا، سەبارەت بە بابەتەکە 

گوتی “خودای گەورە لە قورئانی کەریم دەفەرموێت؛ “لەبەر 
هیچ هۆكارێك تۆڵە ناسەننەوە، بەڵکو بەهۆی ئیمان هێنان بە 

اللە تۆڵە دەسەننەوە”. موسڵمانەکان نە چەکیان هەیە و نە 
بە وەحشیگەرییانە هێرش دەکەنە سەر بوزییەکان، بەاڵم تاکە 
هۆكاری هێرشکردنی بوزییەکان ئەوەیە کە ئیمانیان بە اللە 

هەیە. پێشووتر ئەگەر گوێمان لە کوشتنی موسڵمان بەسوتاندن 
بووایە باوەڕمان نەدەکرد، دەمانگووت قسەی گەورە کراوە. بەاڵم 

ئێستا لەبەر چاومان ئەو کەسانە دەکوژن”.

هوشیار حەیدەر لە کۆتاییدا رایگەیاند “کاری ئێمە ئەوەیە 
کە بەو رادەیەی لە تواناماندایە یارمەتی برایانی موسڵمانانی 

ئاراکان بدەین. واڵتەکەیان لە ئێمە دوورە، دەستمان ناگات، 
بەاڵم الیەنی کەم دوعایان بۆ بکەین تاکو خودای گەورە بە 
لوتف و میهرەبانی خۆی موسڵمانانی میانمار بپارێزێت و لەم 

کۆمەڵکوژییانە رزگاریان بێت”.

 تاکە هۆكاری هێرشکردنی
 بوزییەکان ئەوەیە کە

 موسڵمانەکان ئیمانیان بە
اللە هەیە
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زیا عوزێری 
فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد

عەلی سالم   
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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نیازی میعمارئۆغلو، پەرلەمانتاری تورکمان 
لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت “لەگەڵ 
گواستنەوەی سەدان هەزار کەس بۆ نێو شاری 
کەرکوک، هاوسەنگی کوردیان زیاد کرد و 

دیمۆگرافیای کەرکوکیان گۆڕی”. 

نیازی میعمارئۆغلو، پەرلەمانتاری تورکمان 
لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، سەبارەت بە 
دوا پێشهاتەکان و دوا دۆخی سیاسیی شاری 

دوزخورماتو و ناوچەی تورکمەن ئێلی، وەاڵمی 
پرسیارەکانی میکرۆفۆنی تەبای دا. 

لە دەستپێکی قسەکانیدا میعمارئۆغلو 
دەڵێت “وەک دەزانرێت ئێمە لە ساڵی 2٠٠٣ 

چاوەڕوانی گەیشتنی تورکمان بە و  وەرگرتنی 
مافەکانی و هەبوونی خۆیی بە شێوەیەکی 
دیموکراسیمان دەکرد. ئێمە وەکو پێکهاتەی 

سێیەم لە عێراق لە ساڵی ١٩2٠ ەوە تاکو ئێستا 
گیروگرفتی زۆرمان بینیوە. بەداخەوە دوای 

ساڵی 2٠٠٣ بەهەمان شێوە تورکمان لەم ناوەندە 
دیموکراسییە زەرەرێکی زۆری پێکەوت. گەر 
بێینە سەر دەستوورەکەی عێراق کە لەساڵی 

2٠٠٥ نوسراوە و لەالیەن گەالنی عێراق 
پەسەندکراوە، بەداخەوە ئەم دەستوورە چەند 

ماددەیەک لەخۆدەگرێت، دەتوانین بڵێین چەند 
ماددەیەکی کوشندە بۆ تورکمان لەخۆدەگرێت. 
یەکێک لەمانە ماددەی ١٤٠ ە. ئەم ماددەیە 
بووە هۆی خستنی شار و شارۆچکە و ناوچە 

تورکمانیەکان بۆ ژێر ناوچە کێشە لەسەرەکان. 
دواتر فشاری الیەنەکانی تر بۆ ناوچە 

تورکمانییەکان ئاشکرابوو”. 

دەشڵێت “بەهۆی گواستنەوەی سەدان هەزار 
کەس بۆ شاری کەرکوک کە شارێکی 

سەرەکی تورکمەن ئێلییە، بووە هۆی ئەوەی 
کەوا هاوسەنگی کورد زیاتر بێت، ئەمەش 

بووە هۆی ئەوەی کەوا دیمۆگرافیای شارەکە 
بگۆڕێت”. زیاتر دەڵێت “سەرەتا لە دوزخورماتو 

دەستیانپێکرد. گەیشتە راددەیەک کەوا 
بیانەوێت شاری مێژوویی دوزخورماتووی 

تورکمان ببێت بە نیوە تورکمان نیوە کورد. 
دوای ساڵی 2٠٠٣،  رووبەرووی هێرشی 

چەک و تەقینەوە و تیرۆر بوینەوە، بەم شێوەیە 
بەهەزاران شەهید و بریندارمان داوە. 

هەموو دەرچوون و هاتنەژوورەوەی 
کۆاڵنەکانمان بە دیواری بەرز و چیمەنتۆ 

پۆشرا، سەدان خانوو بوو بە کەالوە. ئەم 
سیاسەتەی دژ بە تورکمان لە دوو رێگەوە 

سەریهەڵدا؛ یەکەمیان مەزهەبگەری، دووەمیان 
نەتەوەیی. دواتر هەر هەمان سیاسەت لە 

کەرکوک، تازەخورماتوو، قەرەتەپە و ئامرلی 
ئەنجامدرا. لەم دواییانەشدا فشارەکانیان بە 

شێوەیەکی دیار خستووەتەگەڕ”. 

سەبارەت بە فشارەکان بۆ سەر کەرکوک، 
میعمارئۆغلو دەڵێت “سەرۆکی ئەنجومەنی 

پارێزگای کەرکوک بە بڕیارێکی 
نادەستووری، ئااڵی کورد لە باڵەخانەی 

ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک و باڵەخانە 
حکومییەکان هەڵواسرا. ئەمەش بە فشاری 

پارێزگاری کەرکوک بوو. لە ئەنجامی 
سیاسەتی فشارخوازی پارێزگاری کەرکوک، 
سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک، 

سەرۆکی ئەنجومەنی قەزا و ناحییەکانی 
کەرکوک، بەڕێوەبەری گشتی پەروەردە و 

هێزەکانی ئەمنی سەربە وەزارەتی ناوخۆ لەکار 
البرد. زەوییەکانی تورکمان لە کەرکووک بە 
فێڵی پرۆژەی ساختە لێبران. بەم دواییانەش، 

پارێزگاری کەرکوک چووە گژ ئەنجوومەنی 
پارێزگای کەرکوک. لە ئەنجوومەن لیستی 

تآ خی پێکهێنرابوو. مانای تآ خی واتە برایەتی، 
ئەی باشە ئەمە چ جۆرە برایەتییەکە؟ ئەم 
سیاسەتە فشارخوازە کە دژ بە تورکمان و 

عەرەب پەیڕەو دەکرێت، بەڵگەیە بۆ نەبوونی 
برایەتی لە کەرکوک”. 

لەبەردەوامی قسەکانیدا میعمارئۆغلو دەڵێت 
“ریفراندۆم لە دوو  هەنگاو پێکهاتووە؛ 

یەکەمیان ریفراندۆمی هەرێم، دووەمیان 
ریفراندۆم لە ناوچە کێشە لەسەرەکان کە 

دەگوترێت کوردییە”. هەر لە میانەی 
قسەکانیدا دەشڵێت “ناوچەکانی ریفراندۆم 

دیارن، لە سێ شار پێکهاتووە؛ هەولێر، سلێمانی 
و دهۆک. بەاڵم بە بیانوی کوردی بوونی 
ناوچە کێشە لەسەرەکان هەوڵدانی ریفراندۆم 

لەم ناوچانە ئاستێکی ترە. دەیانەوێت کێشەکان 
و ناکۆکییەکانی دوو ساڵی رابردوو، بە 

هەڵواسینی ئااڵ و فشار خستنە سەر  عەرەب 
و تورکمان سەرپۆشی ریفراندۆم بکەن كە 

پەرلەمانیش لە ئێستادا لە پشوودایە”. 

هەر لەسەر ئەم بابەتە نیازی میعمارئۆغلو 
دەڵێت “وەک بەڵگەیەک بۆ قسەکانم؛ 

بزووتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسالمی 
هەندێک لە رێکخراوانی مەدەنی دژی بڕیاری 

ریفراندۆمن کە بە دەزگای راگەیاندنەکان 
دژایەتی خۆیان راگەیاندووە. ئەم ریفراندۆمە 
لە بەرژەوەندی گەلی کورد نییە. بەبێ هیچ 

رێککەوتنێک لەگەڵ واڵتانی ناوچەکە، 
پرسی ریفراندۆم مایەی پرسیارە؛ چونکە 

تا ئێستا پالتفۆرمی هەرێمی و نێودەوڵەتی 
رێگا بە ئەنجامدانی ئەم ریفراندۆمە نادەن. 
لەگەڵ ئەنجامدانی ریفراندۆم گەلی کورد 
بەرەو نەگبەتییەکی تر دەبەن. گەر گەلی 

کورد دەیەوێت دەوڵەت دابمەزرێنێت، بارودۆخی 
کورد لە ئێستادا لە ساڵی 2٠٠٣ زۆر باشترە 
لە دەوڵەت دامەزراندن. بەپێی راپۆڕتەکان و 
لێکدانەوەکان، سەدا ١٧ لە بودجە وەردەگرن. 

جگە لەمەش باجی سنوورەکان و نەوتی 
کەرکوک بە ئازادی لەدەستخۆیاندایە. 
هەروەها سەرۆکایەتی کۆمار، ٥ وەزیر، 

١٠٠-١٥٠ بەڕێوەبەری گشتی و خاوەنی 
٦٠ پەرلەمانتارن. بۆیە سیاسەتمەدارەکان و 

لێکۆڵەرەکان سەریان سورماوە لەمەڕ ئەم هەموو 
ئیمتیازە لە داواکردنی ریفراندۆم”.   

لە بەردەوامی قسەکانیدا میعمارئۆغلو ئاماژە 
بەوە دەكات کە 

بڕیاری ریفراندۆم زەرەر بە كورد دەگەیەنێت، 
دەشڵێت “لەوانەیە کورد ١٠٠ ساڵ بەرەو دواوە 
بگەڕێنێتەوە. لەکاتی خۆیدا جەالل تاڵەبانی 

گوتبووی کەوا تاکو سەد ساڵ ناتوانین دەوڵەت 
دابمەزرێنین،

 چونکە ئەو ئامادەکارییەمان نییە، بەبێ  
رەزامەندی واڵتانی دەورووبەر، دامەزراندنی 
دەوڵەت مەحاڵە. بێگومان ئەم شتانە الی 

هەموومان نیشانەی پرسیار دروست دەكات. 
گەلی کورد ناڕەحەتی زۆری بینیوە، نەهامەتی 

زۆری بینیوە. لە سااڵنی ١٩٥٠ – ١٩٦٠ لە 
شاخ خەباتیان دەکرد. هەندێک لە سەرکردەی 
سیاسی کورد، بە سیاسەتی هەڵە گەلی کورد 

بەرەو چاڵێکی قووڵ دەبەن. ئاواتی ئێمە بۆ 
ئەوان پێکەژیانە لەنێو عێراق. وەک دەزانرێت 

تورکمانەکان بەرگری لە یەکپارچەیی خاکی 
عێراق دەکەن. ئەنجامدانی ریفراندۆم لە 

کوردستان، دەبێتە پارچەپارچەکردنی عێراق 
و لەدەستی کورد دەستپێدەکات و ئێمەش 

ئەمە قبوڵ ناکەین. تورکمانەکان بەشداری 
ناکەن. دەبێت بەشدار نەبین، کەسیش ناچێتە 
سەر سندوقەکان. بە رای ئێمە گەر لە 2٥ی 

ئەیلول ریفراندۆم بکرێت، ئەوا گشت سندوقەکان 
ئامادەن و ئەنجامەکانیش ئامادەن و دوو مانگ 

پێشتر ئامادە کراون وەک ریفراندۆمەکەی 
سەدام حوسێن كە سەدا ٩٠ سەدا ٩٨  گشت 

دونیای شۆک کرد، ئەمانە هەموومان 
دەزانین”. 

بە چاودێری پارێزگاری کەرکوک، 2٠٠ 
چەکداری رێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە 
بۆ کەرکوک هێنراوە، سەبارەت بەم بابەتە 

نیازی میعمارئۆغلو دەڵێت “وادیارە لە نێوان 
)ی.ن.ک( و واڵتێکی هەرێمی رێکەوتنێک 

هەیە، بەم جۆرە كە ئەم چەکدارانە لە 
ناوچەکەی بارزانی هێنران و لە ناوچەی 

گەرمیان بەرەو ناوچە تورکمانییەکان باڵوەیان 
پێکراوە”.

لە بەردەوامی قسەکانیدا دەڵێت “هەر لە 
کەالرەوە تاکو کفری، دوزخورماتوو، تاوق، 

لەیالن، کەرکوک، ئاڵتون کۆپری لە گشت 
ئەم ناوچانەدا بنکەی پەروەردەییان هەیە. 

ئاگامان لەهەموویانە و لەکاتی خۆیدا لەگەڵ 
دەزگای بەرگری و ئەمن لە پەرلەمانی عێراق 
دیدارێکمان ئەنجامدا. بە پێی ماددەی حەوتی 

دەستووری عێراق “بوونی هەر گرووپێکی 
تیرۆریستی لەسەر خاکی عێراق و تێپەڕبوونی 

بەسەر خاکی عێراق قەدەغەیە”، تا ئێستا 
کەس دەستکاری ئەمانەیان نەکردووە و لەم دوا 
رۆژانەدا ژمارەیان زیادی کردووە. هەروەها لە 

پەروەردە و چەکداری بەردەوامن. بەرپرسیارێتی 
ئەمە لەسەر سەرۆک وەزیران و سەرۆک 

کۆمارە. بەاڵم بەداخەوە سەرۆک کۆمار نە 
بەرامبەر بە پەکەکە، نە بەرامبەر پێشێڵکردنی 
دەستوور لەالیەن پارێزگاری کەرکوک هیچ 
لێدوانێکی نەداوە و نەهاتۆتە دژ ئەم بڕیارانە. 
سەرۆک وەزیران پێشترێش دۆخی کەرکوک 

خستووەتە سەر مێز و  دەبێت دزینی نەوتی 
کەرکوکیش بخرێتە بەر باس”. 

پەرلەمانتاری تورکمانی ئەنجومەنی نوێنەرانی 
عێراق ئاماژەی بەوەش كرد كە بابەتی 

پەکەکە بە رێگەی وەزیری دەرەوەی تورکیاوە 
گەیاندووەتە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، 
لەوێشەوە بۆ پەرلەمانی تورکیا رەوانە کراوە. 

سەبارەت بەم هەنگاوانە دەڵێت “کاتێک 
چاوشئۆغڵو کۆبوونەوەی لەگەڵ پەرلەمانتارە 
تورکمانەکان کرد، باسی هەبوونی پەکەکە 

لە عێراق کرد و رایگەیاند کەوا ئەمە مایەی 
نیگەرانییە بۆ تورکیا. بەڕای  من ئەگەر  

کوردەکان سیاسەتی راست بەکارنەهێنن، 
ئەوا تورکیا و ئێران دێنە ناو بابەتەکە و 

سنوورەکان دادەخەن. بۆیە بەهۆی سیاسەتی 
نادروست، گەلی کورد رووبەرووی کێشەی زۆر 

دەبێتەوە. گشت جیهان ئەمەیان رەتکردووەتەوە 
و دەیانەوێت دوابخرێت، جگە لە ئیسرائیل هیچ 
کەسێک پشتگیری لەم پرۆژەیە نەکردووە. با 

کوردەکان ئاگاداربن، تا ئێستاش کات ماوە.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

معمارئۆغلو سەبارەت بە دواخستنی ئەم 
پرۆسەیە وەک رێگەچارەیەک باس لە 

ژماردنی دانیشتوان دەکات و دەڵێت “گەر ئەم 
دواخستنە بە شکستێکی سیاسی، ئەوا دەتوانن 

ئەم پرۆسەیە بگۆڕن بۆ فۆرمی ژمارەی 
دانیشتوان”. 

لە بەردەوامی قسەکانیدا دەشڵێت “کوردستان 
لە چەند بابەتێک پێویستی بە ئامار و 

ژماردن هەیە. سەرچاوە مرۆییەکان، سەرچاوە 
ئاژەڵییەکان، ژێرخان، نەخۆشیەکان و هتد.. 

پێویستیان بە هەژمار هەیە. با خەرجییەکانی 
ریفراندۆم بەفیڕۆ نەچێت و لەم جۆرە 

هەژمارانەدا خەرج بکرێت. چونکە متمانە 
بە ئەنجامی ئەم ریفراندۆمە ناکەین. نەک 

بە تەنها تورکمان، بەڵکو پالتفۆرمەکان، 
سیاسییەکان، حکومەتی عێراق، نەتەوە 

یەکگرتووەکان، پالتفۆرمە نێودەوڵەتییەکان، 
پالتفۆرمە ناوچەییەکان بەهەمان شێوە متمانەی 

پێناکەن”. 

پەرلەمانتاری تورکمان نیازی میعمارئۆغلو، 
سەبارەت بە بانگەشەی بەڵێ بۆ ریفراندۆم، 

رایگەیاند کەوا ئەوانیش بانگەشەیەکیان 
هەیە، زیاتر گوتیشی “وەک پێشتر تیشکم 

خستەسەر، تورکمان و برایانی عەرەب بەشداری 
ریفراندۆم ناکەن. هەندێک الیەنی سیاسی 

تورکمانی کارتۆنی هەن، ئەمانە نوێنەرایەتی 
تورکمان ناکەن، بەڵکو بۆ بەرژەوەندی خۆیان 
هەڵسوکەوت دەکەن. باسی خانەقین و دیالە 
دەکەن و باسی دوزخورماتووی شێر دەکەن!”

پەرلەمانتاری تورکمان لە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق دەشڵێت “هەموو کەسێک 
دڵنیا دەکەینەوە، ئەم ناوچانە تەنها یەک 
تورکمانیش بمێنێت نادرێت بە کوردستان. 

ئەم ناوچانە خاکی ئێمەن و مێژووی ئێمەن. 
لە رووداوەکانی ساڵی 2٠١٥ – 2٠١٦ 

لەالی هەموومان ئاشکرایە تورکمان چۆن 
رووبەڕووی کێشەکان بووەوە. ئێستا تورکمان 

هێزی چەکداری هەیە. جگە لەمەش 
تورکمان رێگەی تری هەیە کە دەتوانێت 

بەکاری بهێنێت. حکومەتی عێراق، نەتەوە 
یەکگرتووەکان و واڵ تانی تریش هەیە. گەلی 

نەتەوەیی عێراق هەیە و هەموویان لەگەڵ 
ئێـمەن. گشت الیەک دڵنیا دەکەینەوە کەوا 
ناوچە تورکمانییەکان وا بە ئاسانی نادرێتە 

دەست کەسانی تر”. 

نیازی میعمارئۆغلو سەبارەت بە مێژووی 
تورکمانی هەولێر، گوتی “ئەگەر سەیری 

ئەرشیڤی سااڵنی نێوان ١٩٤٠-١٩٥٠ی هەولێر 
بکەین، دەبینین ئەو سەردەمە تورکمانەکان 

خاوەن رێژەی ٪٦٠ی دانیشتوانی هەولێر بوون. 
خاوەندارێتی و تاپۆی بینا و خانوبەرەکانی 

ناوەندی هەولێر ئێستاش لەسەر تورکمانەکان 
تۆمارکراوە”. 

 میعمارئۆغلو ئاماژەی بەوە کرد “لە هەولێر 
٣ مەزارگە هەیە کە مێژووێکی 2٠٠ 

ساڵەی تورکمانی هەیە” و گوتیشی “بەهۆی 
هەندێک هەڵەی سیاسی حکومەتی دیکتاتۆر، 
لەگەڵ بزوتنەوەی کورد چەند رێککەوتێنێک 

هاتە ئاراوە. لە سااڵنی حەفتاكان مەسەلەی 
)عایدون( هەیە و لە ساڵی ١٩٧٥ 

رێککەوتننامەی جەزائیر هەیە. لە ئەنجامی 
ئەم رێککەوتنانە، کوردەکان لە گوندەکانەوە 
هاتنە نێو ناوەندی شاری هەولێر و چڕییەکی 

کوردیان دروستکرد”.

ناوبراو گوتی “ئێستاش لە هەولێر ٣٠٠ هەزار 
تورکمان دەژێت. بەاڵم بەداخەوە زۆرینەی 

ئەوانە خۆیان بەدەستەوە دا و دەیانەوێت ببن بە 
ئەندامی پارتی و ژیانی خۆیان بەسەر ببەن. 
ئەگەر دەیانەوێت ئەم ئەزموونە لە کەرکوک 

تاقی بکەنەوە، ئەمە خەونێکە. هەموو الیەک 
دەزانێت کەرکوک چییە و مێژووەکەی چییە. 

تەنانەت سیاسەتمەندارە عەرەبەکانیش دەڵێن 
کەرکوک شارێکی تورکمانیە”.

عەلی عەنتەر  
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد

هەندێک لە سەرکردەی سیاسی کورد، بە سیاسەتی هەڵە گەلی کورد بەرەو چاڵێکی قووڵ دەبەن 
یەکشەممە ١٧ ئەیلول  2٠١٧
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ئاژانسی میدیایی توركمان

تێبینی
 بابەتە جیاجیاکانی بەشی

 بیروڕای هەفتەنامەی
 تەبا، بیرکردنەوە و رای

 نووسەر  بەرجەستە دەکات.
 لەم بارەیەوە گشت مافی
 بابەتەکانی بیروڕا بۆ
.نووسەرەکە دەگەڕێتەوە

:

دکتۆر موسەننا ئەمین، ئەندامی سەرکردایەتی 
یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان و سەرۆکی 

فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق لە دیمانەیەکدا بۆ هەفتەنامەی تەبا دەڵێت 
“ریفراندۆم هەموو کاتێک کاتییەتی لەبەر ئەوەی 
ریفراندۆم رێبازێکی دیموکراسییە و میکانیزمێکی 
دیموکراسییە بۆ یەکالکردنەوەی هەر کێشەیەک”. 

لە لێداوانەکەدا باس لە ئیتیحادیبوونی عێراق 
دەکات و جەخت لەوە دەکاتەوە کە عێراق واڵتێکی 

یەکگرتووی ئارەزوومەندانەیە. 

موسەننا ئەمین، دەربارەی دوا پێشهاتەکان 
لە هەرێم، میوانی هەفتەنامەی تەبا بوو. لە 

دیدارەکەدا وەاڵمی چەند پرسیارێکی گەرمی 
دایەوە و هەوڵوێستی یەکگرتووی ئیسالمی 
کوردستان لەبارەی دوا بابەتەکان و پرۆسەی 

ریفراندۆم دەڕبڕی. 

بڕیاری ریفراندۆم کاریگەری هەبوو لەسەر ئێوە 
لە بەغدا؟

تا ئێستا کاریگەری نەبووە، بەاڵم لە ئایندە 
بێگومان کاریگەری لەسەر هەموو شتێک دەبێت. 

ریفراندۆم بڕیارێکی سیاسی گەالنی 
کوردستانە كە تا ئێستا نەهێندراوەتە بەغدا، 
تەنها لە رێگەی گفتوگۆ و سەردانی حزبە 

کوردستانییەکانەوە نەبێ

پەرلەمانتارە کوردەکان لە بەغدا هیچ 
هەنگاوێکیان ناوە؟ هیچ پرۆژەیەکتان هەیە بۆ 

ریفراندۆم؟

ریفراندۆم بڕیارێکی سیاسی گەالنی کوردستانە 
كە تا ئێستا نەهێندراوەتە بەغدا، تەنها لە رێگەی 

گفتوگۆ و سەردانی حزبە کوردستانییەکانەوە 
نەبێ. بۆیە ئەم بابەتە نەکراوەتە بابەتێک لە 
ئەجێندای کۆبوونەوەکانی پەرلەمانی عێراق 

تاوەکو ئێمە پرۆژەیەکمان هەبێ. ئێمەش جگە 
لەو دەنگدەرانەی کە ئێمە نوێنەرایەتییان دەکەین 
پرۆژەیەکی ترمان نییە. دەکرێ دوو را هەبێت 

لەسەر ریفراندۆم، رایەک لەگەڵ ئەوەیە کە ئێستا 
ئەنجام بدرێت، رایەکی تریش لەگەڵ ئەوەیە کە 

دوا بخرێت. ئەوە ئەو دوو بیرۆکەیە لە پەرلەمانی 
عێراق کە لەناو پەرلەمانتارانی کورددا هەیە. 

بەاڵم بە قەناعەتی فراکسیۆنی ئێمە ریفراندۆم 
هەموو کاتێک کاتییەتی لەبەر ئەوەی ریفراندۆم 

رێبازێکی دیموکراسییە و میکانیزمێکی 
دیموکراسییە بۆ یەکالکردنەوەی هەر کێشەیەک. 

ئەگەر بتەوێ بزانی رای پێکهاتەیەک لە هەر 
واڵتێکی دنیا سەبارەت بە هەر مەسەلەیەک 
چۆنە، پێویستە رێگای ریفراندۆم بگریتە بەر 

کە بریتییە لە رێگایەک و میکانزمێکی 
دیموکراسیانە کە خەڵک لە رێگەی ئەوەوە بە 

شێوەیەکی ئازاد دەنگی خۆی دەدات. ئەوەی کە 
بەڵێ دەدات و ئەوەی کە نەخێر دەدات، ئەوەی 

کە دەنگ نادات ئازادانە مافی خۆی مومارەسە 
دەکات. 

واتا لە رووی دەستوورییەوە هیچ کێشەیەکی 
نییە؟

هیچ دەستوورێک لە دنیا لە سەرووی 
دیموکراسییەتەوە نییە. دەستووری عێراقیش 
ناسنامە و شوناسی دەوڵەتی عێراقی دیاری 

کردووە بۆ ئەوەی کە دەوڵەتێکی یەکگرتووی 
ئارەزومەندانە بێت. واتا عێراق بە ئیتیحادێکی 
تەوعی دروست بووە و ئەم ئیتیحادە تەوعییە 

بێگومان ئیتحادێکی قەسری نییە و دەكرێ هەر 
کاتێک هەر پێکهاتەیەک لە هەر شوێنێکی 

دنیا بەشێک لە هەر واڵتێک پارێزگایەک بێ 
هەرێمێک بێ، پێکهاتەیەک بێ، کەمینەیەک 

بێ، جا لەبەر هەر هۆکارێک بیانەوێت بۆ 
چارەنووسی خۆیان بڕیار بدەن بۆ ئەوەی لەگەڵ 

ئەو دەوڵەتە بمێننەوە یان نەمێننەوە. دەبێ رێز 
لەو ئیرادەیە بگیرێت و بە رێباز و شێواز و 

میکانیزمی ریفراندۆم یەکالیی بکرێتەوە نەک 
بە ئیکراه و هەڕەشە و تێکدان و شێواندن. ئەمەش 

میکانیزمێکە لە زۆر شوێنی دنیا تاقیکراوە، 
بەدەر لەوەی ئەگەر کەسێک لەگەڵ دەوڵەتی 

کوردستانی بێ یان لەگەڵ دەوڵەتی کوردستانی 
نەبێ یا لەگەڵ ریفراندۆم بێ یان لەگەڵی نەبێ 
حەقی نییە دژ بە ریفراندۆم بێ وەکو بنەما و 

رێگە، چونکە ئەوە میکانیزمێکی دیموکراسییە، 
هەرکەس لەگەڵ ریفراندۆم نەبێ، واتا لەگەڵ 

شەڕە یان لەگەڵ قەیران درووستکردنە یان لەگەڵ 
رێبازی دیموکراسی نییە کە ئەوە شتێکە بێگومان 

هیچ کاتێک گونجاو نییە.

باسمان لەوە کرد کە پرۆژەکانتان چییە، ئەی 
دوای ریفراندۆم پەرلەمانتارە کوردەکانی بەغدا 

پالنیان چییە؟ 

دوای ریفراندۆم دەمێنێتەوە سەر ئەوەی کە 
جارێ ریفراندۆم ئەنجامەکەی چۆن دەبێ ئایا 

ئەنجامەکەی دەنگدانە بە سەربەخۆیی کوردستان 
یان مانەوە لەگەڵ عێراق. ئەگەر مانەوە بوو لەگەڵ 

عێراق، ئەوا هیچ پرۆژەیەکی ناوێت و شتەکان 
هەمووی وەک خۆی دەمێننەوە. ئەگەر ئەنجامی 
زۆرینەی ریفراندۆمیش دەنگدانبوو بۆ سەربەخۆیی 
و جیابوونەوە لە عێراق و درووستکردنی دەوڵەتێکی 
سەربەخۆ، بێگومان ئەوکاتە ئەگەر سەرکردایەتی 
سیاسی کورد دەوڵەتی راگەیاند و کوردستان بوو 

بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ، ئیتر پەرلەمانتارانی کورد 
لەوێ بوونیان مانایەکی نامێنێ. گەر ئەوە نەبێ 

کە ئەو مەسەلەیە لە رێگای پەرلەمانی عێراقەوە 
شێوازێکی یاسایی پێبدەن و ئەو جیابوونەوەیە بە 

رێک و پێکی کێشەکە کۆتایی پێبێ. لە جیاتی 
ئەوەی یەک دەوڵەت بین، ببینە دوو دەوڵەتی برا و 

خۆشەویست و دراوسێ.

محەممەد باقر حەکیم، باوکی عەممار حەکیم 
كاتی خۆی لە فەتوایەکدا کوشتنی کوردی بە 
حەڕام لە قەلەم دابوو، بەڕای ئێوە ئەو فەتوایە 

ئێستاش بەکاردێت، لە کاتێکدا حەشدی 
شەعبی هەڕەشە دەکات و عەممار حەکیم 

یەکێکە لەو کەسانەی کە بە توندی دژایەتی 
ریفراندۆم دەکات؟

بەڕێز باقر ئەلحەکیم یا هەر کەسێکی تر، 
ئەگەر کەسێک موسڵمان بێ دەبێ بزانێ کە 

خوێنی موسڵمانان حەڕامە. ئەمە گوتاری 
قورئانە، ئەمە نەسسی حەدیسە و ئەمە قسەی 
هەموو موفتییەکی موسڵمانە و قسەی هەموو 
مەزهەبەکانە جگە کەسانێک نەبێ کە دین 

بگۆڕن و توندڕەو بن و باوەڕیان بەخوێن هەبێ لە 
نێوان موسڵمانان. ئەگینا شەریعەت و دینی ئێمە 

کوشتنی هەموو مرۆڤێکی حەڕام کردووە، بە 
تایبەت لە نێوان موسڵمانان خوێنرشتن حەڕامە. 
هیچ هۆکارێکی سیاسی نابێ ببێتە بیانووی 

ئەوەی کە موسڵمانان لە ناو خۆیان چەک ببەن. 
قورئان دەفەرموێت ) وإن طائفتان من المؤمنين 

اقتتلوا فأصلحوا بينهما( هەڵوێستی موسڵمان هەر 
دەبێ ئاشتی بێت. 

بەاڵم حەشدی شەعبی هەڕەشەیەکی توند 
دەکات؟

ئەو بەشانەی حەشدی شەعبی کە ئەو جۆرە 
هەڕەشانە دەکەن دەبێ رێز لە ئاین و لە قییەمی 
خۆیان بگرن ئەگەر ئەو حەشدە لەسەر ئەساسی 
فەتوای بەڕیز سیستانی دروستبووبێ. کەواتا 

لەسەر ئەساسێکی دینی دروستبووە و ئەو دینەی 
کە موسڵمانان باوەڕیان پێیەتی بە شیعە و 

سوننەشەوە، کوشتاری لە نێوان موسڵمانان حەڕام 
کردووە. جگە لەوەی کاتێک نەبێ کە بۆ دیفاع 
لە نەفس بێ، ئەویش دیفاع لە نەفسیش بە رێژەی 
ئەوەی کە تۆ بتوانی، لە ئیسالم بابێک هەیە بە 

ناوی باب ئەل سییان باسی ئەوە دەکا ئەگەر 
کەسێکی موسڵمان هێرش بکاتە سەر تۆ یا غەیرە 

موسڵمان بۆت هەیە بەرگری لە نەفسی خۆت 
بکەی، بەاڵم ئەو بەرگرییە دەبێ بە رێژەی ئەوەندە 
بێ کە ئەو کەسە لە دەستدرێژی بگێریتەوە. بۆیە 
ئەگەر بتوانی بە قسەیەک بیگێڕیتەوە بۆت نییە 

دارێکی لێهەڵگری، ئەگەر بە دارێک بتوانی 
بیگێڕیتەوە بۆت نییە ئاسن لە پێش هەڵگری، 

ئەگەر بە ئاسنێک بتوانی بیگێڕیتەوە بۆت نییە 
بیکوژی. لەبەر ئەوەی بە قەدەری خۆی ئەم مافە 

بەکاردەهێنیت بۆ ئەوەی کە ئەو کەسەی 
دەستدرێژیت بۆ دەکات و هێرشت بۆ دەبات لە 
ئاستی خۆی بوەستێ و لە دەستدرێژییەکەی 

وازبهێنێ.

 لە ناو موسڵمانان قەتل و قیتال حەڕامە، پێغەمبەر 
)د.خ( فەرموویەتی )لن يزال المؤمن في فسحة 

من دينه ما لم يصب دما حراما( و قورئان 
دەفەرمووێ )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد 
له عذابا عظيما( ئەوانەن کە میانڕەون نەک 

توندڕەو بە گشتی موسڵمانان هەموو بە 
موسڵمان دەزانن و سوننە دەبێت شیعە بە 
موسڵمان بزانێ، شیعەش دەبێت سوننە بە 

موسڵمان بزانێ و لە نێوان موسڵمانان خوێن 
حەڕامە. هەر مەسەلەیەک هەبێ لە نێوان 
موسڵمانان، پێویستە بە گفتوگۆ چارەسەر 
بکرێ. هەر گروپێکی حەشدی شەعبیش 

سنووری خۆی ببەزێنێ و دەستدرێژی بکا بۆ 
سەر خەڵکی کوردستان، ئەو کاتە خەڵکی 

کوردستان مافی شەرعییان هەیە کە بنەمای 
بەرگری لە نەفسیان بەکاربهێنن بە ئەندازەیەک 
کە دەستدرێژی ئەو دەستدرێژیکارانە رەتکەنەوە. 

بێجگە لەوە بەهیچ شێوەیەک خوێنڕشتن لە 
نێوان موسڵمانان جائیز نییە. 

لە كۆتاییدا شتێکیش دەڵێم، قورئان مەبدەئێکی 
داناوە بۆ موسڵمانان، خێزانێک بێ یاخود 
میللەتێک و نەتەوەیەک بێ، دەفەرموێ 

)فامساك بمعروف او تسريح باحسان( 
واتە: یا بە یەکەوە بە رێک و پێکی بژین، 
یا بەیەکەوە بە رێک و پێکی جیا ببینەوە. 
جیابوونەوەی ژن و پیاوێک و جیابوونەوەی 

دوو میللەت و جیابوونەوەی دوو کۆمپانیا و  
جیابوونەوەی دوو حزب، هەموو ئەمانە پێویستە 
لەسەر بنەمای ئیحسان بێ و لەسەر بنەمای 

رێز و ئیحترام بێ هەروەکو چۆن عەممار 
ئەلحەکیم خۆی جیاکردەوە لە مەجلیسی 

ئەعالی ئیسالمی و خۆی بە ئیحسان و بە 
حوسنا خۆی جیابووەتەوە.

 ئەبێ شەرعییەت بدا بە خەڵکی کوردستانیش 
لە دەوڵەتی عێراق جیاببنەوە. هیچ پرسیارێک 
نابێ لەسەر دین و ئەوانەی خەڵکی کوردستان 

دروستکرێ، بە هەموو پێکهاتەکانیشەوە 
دەڵێم کە دەڵێم خەڵکی کوردستان ناڵێم 

خەڵکی کورد، خەڵکی کوردستان واتا هەموو 
پێکهاتەکانی کوردستان مافی ئەوەیان هەیە 

لەسەر ئەم مەسەلەیە قسە بکەن بە تورکمانەوە، 
بە سوننەوە، بە شیعەوە، بە کوردەوە، بە 
عەرەبەوە بە هەرکەسەوە کە دانیشتووی 

خەڵکی کوردستانە. دەبێ قسەی هەبێ، مافی 
خۆیەتی ئەو مافە بەکاربهێنێ، بەاڵم وەکو 

گوتم ئێمە یا دەبێ بە رێزگرتن پێکەوە بژین یان 
ئەبێ بە رێزگرن لەیەکتر جیا ببینەوە. کە لە 

یەكتر جیا دەبینەوە دین کۆتایی پێنایەت. 

موسڵمانین و دەبینە دوو دەوڵەتی دراوسێ، 
نە بۆ دین ئەمە كێشەیە و نە بۆ دنیاش ئەمە 
گرفتە. هەموو دەوڵەتانی ئەورووپا ٣٠٠-٤٠٠ 
ساڵ لەگەڵ یەكتر شەریان کرد و جیابوونەوە، 
ئێستا هەموویان یەکیان گرتووەتەوە جارێکی 
تر. ئەمانە هەمووی شتی سیاسین و نابێت 

بکرێن بە بیانوو بۆ خوێنڕشتن و باڵوکردنەوەی 
خراپی و رق و توڕەیی و خوێنڕشتن و 

توندڕەوی و تیرۆریزم.

 ریفراندۆم رێبازێکی
 دیموکراسییە و میکانیزمێکی دیموکراسییە  

 بۆ یەکالکردنەوەی هەر کێشەیەک
                   

یەکشەممە ١٧ ئەیلول  2٠١٧

عەلی عەنتەر  


