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    پەیوەندییەکانمان لەگەڵ تورکیا بە تەواوی
نەپچراندووە

   بە دڵنیاییەوە، بابەتی دۆستایەتی 
بە ئاسانی درووست نابێ. بەاڵم 

بەداخەوە تێکدانی دۆستایەتی   
   ئاسانە. دووبارە درووستکردنەوەی 
ئەم دۆستایەتییە، پێویستی بە کاتە

پەکەکە بە هیچ شێوەیەک مافی نییە 
تێکەڵی کاروباری هەرێمی کوردستان 
ببێت. ئەو رووداوەی کە لە کەرکوک 
روویدا شتێکە دەبێ لێکۆڵینەوەی 

لەسەر بکرێت، ئایا چۆن روویداوە و 
لەالیەن کێیەوە رێگەیپێدراوە؟ و لەبەر 
چی کراوە؟ لەوانەیە ئەم کەسانە  

الیەنگرانی پەکەکە بن

 گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق

سەفین دزەیی

 کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن:
چاوەڕێی بڕیاری

پەرلەمانین               

 گەشتەکانی پاس
 لە چ ئاقارێکدایە؟

 سوڵتان موزەفەر بەرگری
 لە ماف و ئایینی

 کلدانی و ئاشووریەکان
کردووە

بەمەبەستی چاوپێکەوتن دەربارەی ئەو بەڵگەنامە 
مێژووییە کە بۆ سەردەمی سوڵتان موزەفەرەددین 
گۆکبۆرو دەگەرێتەوە، سەردانی دکتۆر فەرهاد 
پیربالمان کرد لە کتێبخانە تایبەتیەکەی خۆی 
لە پارکی شانەدەر. دوای ئەوەی دکتۆر فەرهاد 

پێشوازیەکی گەرمی لێکردین و باسی لە 
خۆشەویستی خۆی بۆ تورکمانان کرد و میوانداری 

کردیین. لەگەڵ تیپە مۆسیقییەکەی چەند 
بەرهەمێکی نوێ و باڵو نەکراوەی خۆی پێشکەش بە 
ئێمە و مێوانەکانی کرد کە ئەوانیش قوتابی کۆنی 

دکتۆر فەرهاد بوون.

 ئەسعەد ئەربیل: پرۆژەی
 ئەکادیمیایی

 تورکمانیمان پێشکەشکرد
 بەاڵم قبوڵ نەکرا،
چونکە کات نەمابوو

 لە بەرواری ١٢ی تەمموز بە نووسراوی فەرمی مەسعود بارزانی،
 سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق فەرمانی بە کۆمسیۆنی بااڵی
 سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی دا کە لە وادەی ١ی تشرینی دووەم

 هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی هەرێم و پەرلەمانی هەرێمی
 کوردستانی عێراق ئەنجام بدرێت. هەروەها بارزانی، داوای لە الیەنە

 پەیوەندیدارەکان کرد، پابەند بن بە ئەنجامدانی کاری پێویست و
 هاوکاریی و هەماهەنگی لەگەڵ کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی

هەڵبژاردن و راپرسی بۆ جێبەجێکردنی ئەو فەرمانە

دوای بەجێگەیشتنی پرۆسەی 
ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستانی 

عێراق، سزا ئیقلیمی و نێودەوڵەتییەکان 
سەریهەڵدا و بووە هۆی قەیرانێکی 

قوڵ بۆ هاوواڵتیان. بەدەر چەند 
سزایەکی دیبلۆماسی و سەربازی، 
ئابلۆقەی بازرگانیش رەهەندێکی 
تری بە دۆخەکە بەخشی. لەگەڵ 
داخستنی هێڵی ئاسمانی بۆ سەر 

فرۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی، 
رێگای وشکانی بووە تێڕوانینی 

گشتی بۆ هاوواڵتیان و رێگەیەکی 
تر بۆ گەشتکردن. بەاڵم کاسبکارانی 
ئەم سێکتەرە بە پێچەوانەی ئەم دۆخە 

رادەگەیەنن کەوا کێشەکە تەنها 
داخستنی فرۆکەخانە نییە و فاکتەرە 

سەرەکییەکە بۆ ڤیزە دەگەرێتەوە. 

لەم بارەیەوە باسل عەساف، 
بریکاری گشتی کۆمپانیای 

دیلمەنلەر)Dilmenler(لە عێراق 
بۆ مایکرۆفۆنی تەبا دەڵێت “پێش 
دوو ساڵ کە خەڵک دەهاتن بۆ 

گەشتکردن، ئێمە هەرخۆمان بابەتی 
ڤیزەمان رێکدەخست و بە شێوەی ڤیزەی 

ئەلیکترۆنی کارەکانمان بەرێدەکرد.

 خۆڕێبەریی کەتەلۆنیا
هەڵپەسێردرا

حکومەتی ئیسبانیا، خۆڕێبەری حکومەتی کەتەلۆنیای 
هەڵوەشاندەوە و بڕیاری دا لە ماوەی کەمتر لە شەش مانگ 

هەڵبژاردنی خۆجێیی ئەنجام بدرێت. بۆ ئەم مەبەستە، بڕیارەکە 
لەالیەن حکومەتی ئیسپانیا بۆ پەسەندکردنی بۆ سیناتۆی 

ئیسپانیا نێردرا. 

 پێکدادانەکانی ناوچە جێناکۆکەکان
سوپای عێراق، پۆلیسی فیدراڵی و حەشدی 

شەعبی لە ١٦ی تشرینی یەکەم بە ئەنجامدانی 
ئۆپەراسیۆنێک شاری کەرکوکی کۆنترۆڵکرد.

 
دوای ئۆپەراسیۆنەکە حەئدەر عەبادی، 

سەۆک وەزیرانی عێراق بە فرمانێک بۆ هێزە 
چەکدارەکان رایگەیاند کەوا گیانی گشت 

پێکهاتەکانی کەرکوک بپارێزن، بەهەمان شێوە 
فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق 

فرمانی پاراستنی بۆ گروپە چەکدارەکانی نێو 
کەرکوک دەرکرد و ئاگاداری کردن کەوا تەقە 
بە ئاراستەی هێزەکانی ئیدارەی ناوەندی عێراق 

نەکەن. 

 رێخراوی تیرۆرستی داعش لە 21ی تشرینی یەکەم، هێرشی کردە
 سەر کەرکوک. پێکدادانێکی زۆر لە نێوان هێزەکانی ئاسایش و
 میلیشیاکانی داعش روویدا. لە ئاکامی ئەم پێکدادانە، ئەحمەد
 هاجەرئۆغلو، بەڕێوەبەری ناوەندی هەواڵی کەناڵی تورکمان
 ئێلی تیڤی، رووماڵی شەڕەکەی دەکرد. تیرۆرستێکی داعش بە
 چەکی قەناس هاجەرئۆغلوی کردە ئامانج و شەهیدی کرد.

 بەناوی خێزانی تەبا، بەڕێزەوە یادی دەکەینەوە و سەرەخۆشی لە
خانەوادەکەی دەکەین

ئەحمەد هاجەرئۆغلو
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 پەیوەندییەکانمان لەگەڵ تورکیا بە تەواوی
نەپچراندووە

سەفین دزەیی، گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق رادەگەیەنێت کەوا ئەو 

گرژییانەی نێوان هەرێم و تورکیا کە بەهۆی 
ریفراندۆمەوە روویداوە، بووە هۆی ئەوەی کەوا 
ئەو پەیوەندییەی نێوان تورکیا و هەرێم زۆر بە 
ئاسانی تێکبچێت. زیاتر دەڵێت “ئامانجی ئێمە 
رێگری لە تێکدانی ئەو پەیوەندییەیە کەوا بە 
ویست، کات، وزە و هەستیاری لەنێوان ئێمە و 
تورکیا بونیاتنراوە. من باوەڕم وایە کەوا ئەم 

پەیوەندییە بە سفر هەڵناگەرێتەوە و نابێتە سفر”. 

دەربارەی گۆڕانی پەیوەندییەکانی هەرێم و 
تورکیا، سەفین دزەیی، رادەگەیەنێت “گەر ئەم 
ماوەیە بەسەربچێت و ئەم تەپو تۆزە دابمرکێت، 

بێگومان گفتوگۆی جددی لەنێوانمان 
دەستپێدەکات. تا ئێستا گشت پەیوەندییەکانمان 

لەگەڵ تورکیا نەبڕیوە و هەندێک لە 
پەیوەندیەکانمان تا ئێستا بەردەوامە. بۆ 

هێورکردنەوەی دۆخەکە، پەیوەندیەکانمان 
بەردەوام دەبێت”. 

سەبارەت بە ریککەوتنە ٥0 ساڵییەکەی نێوان 
هەرێم و تورکیا، گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق رادەگەیەنێت کەوا بەبێ 
هیچ هەڵە و کێشە ریککەوتنەکە بەردەوامە، 
زیاتر دەڵێت “ئاواتمان وایە کە بەردەوام بێت”.

دزەیی،  لەبارەی خۆپیشاندانەکانی پەکەکە 
لە کەرکوک بە پۆستەری عەبدوڵال ئۆجەالن 
گوتی “بەهیچ شێوەیەک پەکەکە بۆی نییە 
تێکەڵی کارەکانی هەرێمی کوردستان ببێت. 

دەربارەی رووداوەکەی کەرکوک پێویستە 
لێکۆڵینەوە دەستپێبکات بۆ دۆزینەوەی بکەران 
و هاندەرانی ئەم رووداوە. لەوانەیە ئەو کەسانە 

الیەنگری پەکەکە بن”. 

سەفین دزەیی، گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق دەربارەی گرژییەکانی 

نێوان تورکیا و هەرێم و پەیوەندییەکان، قسە بۆ 
مایکرۆفۆنی تەبا  دەکات.

 بە دڵنیاییەوە، بابەتی دۆستایەتی بە 
ئاسانی درووست نابێ. بەاڵم بەداخەوە 
تێکدانی دۆستایەتی ئاسانە. دووبارە 
درووستکردنەوەی ئەم دۆستایەتییە ، 

کاتی دەوێت
لە دوایین لێدوانتان دەڵێن کەوا دۆستی 

کۆن نابێت بە دوژمن. پێش ئەنجامدانی 
پرۆسەی ریفراندۆم پەیوەندییەکی باشتان 
هەبوو لەگەڵ تورکیا، بەاڵم دواتر گرژی 
کەوتە نێوان تورکیا و هەرێم. ئایە هیچ 

هەنگاوێک هەیە ئەم پەیوەندیەکان وەک 
جارانی لێبێت؟

بە دڵنیاییەوە، بابەتی دۆستایەتی بە ئاسانی 
درووست نابێ. بەاڵم بەداخەوە تێکدانی 

دۆستایەتی ئاسانە. دووبارە درووستکردنەوەی 
ئەم دۆستایەتییە ، کاتی دەوێت. بۆیە، چەند 
ناخۆشی، گرژی و لەیەکتێنەگەیشتن هەبێت، 
نابێت بگاتە ئەو ئاستە کە مرۆڤ نەتوانێت 

رۆژێک لە رۆژان لە بەرامبەر  یەکدا 
دابنیشێت و نەتوانێت سەیری نێوچاوانی یەکتر 

بکەن. بۆیە دەبێت تۆزێک بوار بهێڵرێت 
تا ئەگەر بەیانی چاومان بە چاوی یەکتر 
بکەوێ، شەرم لە یەکتر نەکەین. هەروەها 

دۆستی دوێنێ ئەوەندە بە ئاسانی ناکرێ بە 
چاوی دوژمن سەیربکرێت. لە ناو خێزانیش 

دوو برا  کێشەیان دەبێت، پێویستە لە ئەنجامدا 
لەیەکتێگەیشتن هەبێت. ئەو پەیوەندیانەی 

ئێمە لەگەڵ تورکیا کە بە فەرمی لە ساڵی 
١٩٩١ەوە دەستی پێکردووە، سەڵماندوویەتی 
کە لە ٢٥ ساڵی رابردوو حکومەتی هەرێم 

و الیەنە سیاسییەکان دۆستایەتی تورکیایان 
پێ باشتر بووە لە دۆستایەتی زۆر الیەنی تر. 

چونکە ئەوان فاکتەری سەقامگیری بوونە 
لە ناوچەکە. رەنگە باس بکرێت لە ناوچە 

سنووریەکان پەکەکە هەبووە شەڕ هەبووە، بەاڵم 
هەبوونی ئەوانە پێشی ١٩٩١ بووە. 

لە هەشتاکانەوە هەبووە و بەبێ ویست و 
رەزامەندی ئێمە بووە. ئەوەی کە باس دەکرێت 
بەداخەوە هەندێک هێزی سیاسی نەتەوەپەرست 

لە تورکیا تۆمەتی ئەوە هەڵدەسپێرن کە 
الیەنگری پەکەکە و پشتگیری پەکەکە 

دەکەین، ئەمەش بۆ مەرامی سیاسی خۆیان 
بوو، هەروەها واقیع سەلماندی کەوا پشتگیری 
پەکەکە نەبووین، بەڵکو هاوکاریش بووین بۆ 
درووستکردنی کەشێکی گونجاو بۆ پرۆسەی 

ئاشتی لە تورکیا کە بۆ ماوەی چەند 
ساڵێک نە تەقە هەبووە و نە شەڕ هەبووە و 
نە کوشتن هەبووە. ئەوەی ئێمە مەبەستمانە 

ئەو پەیوەندیەی کە بە گڕ و تین، کات 
و وزەیەکی زۆر و هەستیاری  درووستبوو 
گەیشتە ئەمرۆ، گوناهە لێگەڕێین لەسەر 

رووداوێک بێتەوە سەر سفر. هەرچەندە لەو 
باوەرەدام نایەتەوە سەر سفر، چونکە ئێمە ئەم 

پەیوەندییە وەکو پەیوەندییەکی ستراتیژی 
سەیری دەکەین، گەر تاکتیکیش بێت ئێمە و 
تورکیا گەر گوزارشتی رێپێدراو بێت دەتوانم 

بڵێم مەحکومی یەکترین. چ ئێمە دەتوانین بار 
بکەین و بچینە ئەمریکای باشوور، چ تورکیا 
دەتوانێت باربکات و بچێتە ئاسیای ناوەڕاست. 

لەبەر ئەوە پێویستە بە مەنتقی ئەم دۆخە 
تێپەڕێنین. راستە ئێمە لە نیگەرانییەکانی 
تورکیا تێدەگەین، لە حەساسیەت و دۆخی 
سیاسی و قەلەق و دینامیکی ناو تورکیا 
تێدەگەین، دەزانین ٢0١٩ هەڵبژاردن هەیە، 
دەزانین  کە بەندییەکی زۆر لەسەر دەنگی 

نەتەوە پەرستان هەیە. ئەوانە هەمووی تێدەگەین 
و درکی پێ دەکەین و رێزیشمان هەیە، بەاڵم 

ناکرێت میللەتێک، کە باس لە میللەت دەکەم 
مەبەستم هەموو پێکهاتەکانە ، کە هەمیشە لە 
دامەزرانی دەوڵەتی عێراق تا ئەمرۆ چەوسانەوە 
و توشی کۆچ، بەعەرەب کردن و هەموو جۆرە 

ئەشکەنجەیەک و ناخۆشییەک هاتوون. تا 
دوێنێ و پێرێ ئەنقەرە و بەغداد گولەیان لە 
یەکدی دەگرت، بەم رادەیە پەیوەندییەکانیان 
ناخۆشبوو. وێرای ئەمەش سەرۆک وەزیرانی 

ئێمە هەوڵی دا پەیوەندی بەغداد و ئەنقەرە 
چاک بکات. ئەوەبوو مانگی ٢ سەرۆک 

وەزیرانی تورکیا سەردانی بەغدادی کرد. بۆیە 
دەبێ ئێمە هەوڵ بدەین ئەو گرژیانە نەهێڵین، 
دەنگی مەنتق و عەقاڵنیەت بێتە دەنگ و بە 
هەست و کار و کاردانەوە نەبێت، سیاسەت بە 

کار و کاردانەوە نیە. ,

لە ١٩٩0ەکان کێشەیەکی زۆر هەبوو، من لە 
٩٢-٩٣ لە تورکیا بووم خۆم شەخسی هەست 
بەوە دەکەم کە ئەو پەیوەندیە بە شێوەیەکی 
زۆر زەحمەت درووست بووە و گەیشتووەتە 

ئەمرۆ، وەکو منداڵێکی کۆرپە بەخێوتکردبێ 
و گەیشتبێتە ئەمرۆ گەورە بووە و تەمەنی ٢٥ 
ساڵە، ناخۆشە بۆ باوکێک ببینێ منداڵەکەی 

توشی ئازار دەبێت و تووشی نەخۆشی و 
سەر ئێشە دەبێت. دەربارەی ئێمە و ئەوانەی 

کە لەسەر مەلەفی تورکیا کارمان کردووە، 
هەمان هەستمان هەیە نامانەوێت ئەو پەیوەندیە 
بگاتە ئەو ئاستەی. لە ٢00٨-٢00٩ بینیمان 
کە بە هەڕەشە و گوڕەشە سەرباز هاتە سەر 

سنوور، دواتر لە پڕێک پەیوەندییەکان گەیشتە 
ئاستێک کە بینیمان ئەو کاتی ئەردۆغان، 

سەرۆک وەزیران بوو فرۆکەخانەی هەولێری 
کردەوە و پەیوەندییەکی باش هەبوو. دوو 

مانگ جارێک سەرۆکوەزیرانی ئێمە سەردانی 
ئەنقەرە و ئیستەنبولی دەکرد، چاوپێکەوتنی 
فەرمی دەبوو، پەیوەندی شەخسی و خێزانی 
درووستبوو. ناتوانیت لە پڕێک راست یان 

ناڕاست بڕیارێک بدرێت و ئەم دەسکەوتانە 
جارانی سفر بکرێت. لەبەر ئەوە ئێمە داواکارین 
لە تورکیا و براکانمان لە تورکیا واقعی ئێمەش 
تێبگەن، بۆ ئەوەی بتوانین ئەو گرفتانەی کە 
هەیە چ لە نێوان هەولێر و بەغداد، چ لە نێوان 

هەولێر و ئەنقەرە هەیە چارەسەری بکەین.

گەر بێتوو ئەم ماوەیە تێبپەرێت و ئەم 
تەپوتۆزە بنیشێت، دانووستاندنی جدیمان 
دەبێ و هەندێک پەیوەندیشمان هەر 
بەردەوامی هەیە و وەنەبێ پەیوەندیمان 

پچراندبێ لەگەڵ تورکیا
بەر لە ریفراندۆم، پەیوەندییەکی باش 
لەگەڵ تورکیا هەبوو. دواتر گوتاری 

ئەوان بەرەو توندتر رێگای گرت. دەنگۆی 
داخستنی سنوور لەالیەن تورکیا بووەتە 

هۆی نیگەرانی خەڵک، لەئێستادا هیچ 
ئومێدێک هەیە پەیوەندییەکان بگەڕێتەوە 

دۆخی جاران؟

من بەحوکمی ئەوەی ماوە ٢٥ ساڵە لەسەر 
مەلەفی تورکیا کاردەکەم و لەوێ بوومە و 
ئێستاش لەسەر مەلەفی تورکیا کاردەکەم. 

بەپێی دید، ئەزموون و تێگەیشتنی خۆم دەڵێم 
بەڵێ ئەو دەرفەتە هەیە. ئەگەر بارودۆخەکە 

شی بکەینەوە، ئەوا دەبینین کە ناوچەکە 
لە گۆڕانکاریدایە. بتەوێ و نەتەوێ ئەم 

گۆڕانکارییە کاریگەری خۆی لەسەر 
تورکیا، ئێران، عێراق، سووریا، رۆژهەالتی 

ناوەراست و جیهان دەبێت. کاریگەری لەسەر 
ئابووری سیاسەتی نێودەوڵەتیش هەیە. بۆیە 
دەبێ هەوڵبدەین لەگەڵ ئەوانەی بە دۆستی 
خۆمانیان دەزانین، ستراتیژییەکی هاوبەش 

دابڕێژین. وەک دەڵێن، سیناریۆی جیا جیا دێتە 
پێش. هەندێکیان رەنگە لە ئیرادەی هەموومان 

بەدەربن، هەندێکیان رەنگە لە دەرەوەی ناوچەکە 
بێت و هەوڵبدرێت فەرز بکرێت. ئەوەی کە لە 
بەرژەوەندی ناوچەکە و خەڵکی ناوچەکەیە 
پێویستە بەیەکەوە کاری بۆ بکەین، نەک 

دژایەتی یەک بکەین و لێنەگەڕێین بیرۆکەی 

 “

 “
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پێ نەبەخشێت. بۆیە ئەمانە بەس نەبوو بۆ 
ئەوەی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان دەست 
بەرداری پرۆسەی ریفراندۆم بن. ریفراندۆم کرا،  
ئەنجامەکەشی پێشبینی نەکراوبوو، پێیان وابوو 

لە سەدا ٥0 و ٦0 دەبێ. بەپێی چاودێرەکان 
پرۆسەکە زۆر شەفاف و رێکبوو. پێشتر باس 
لەوە کرا کەوا ریفراندۆم سنوور دیاری ناکات 
و ئامانج نییە، بەڵکو  وەسیلەیەکە بۆ ئەوەی 

دانووستاندن هەبێت و لەگەڵ یەک قسەبکەین 
و شتێک بدۆزینەوە بۆ ئەوەی بتوانین بەیەکەوە 

بژین. ئەگەر بێتوو کێشەی ئێمە بگاتە 
چارەسەر، سەقامگیرییەکی رێژەیی دێتەوە 

ناوچەکە، بەاڵم ئەگەر بێتوو پرسی کورد و 
کوردستان بە باشی چارەسەر نەکرێت ئەو 

ناسەقامگیرییەکە هەر دەمێنێت. 

بەر لە چەند رۆژێک ڤیدیۆیەک باڵوبووەوە 
کە 700 پەکەکە دێتە ناو کەرکوک و 

پاشان بە وێنەی ئۆجەاڵن خۆپیشاندان ئەنجام 
دەدەن، راتان چییە لەسەر ئەم بابەتە؟

دیدی حکومەت بەرامبەر بە پەکەکە روونە. 
پەکەکە رێکخراوێکە هیچ پەیوەندی بە 

کوردستانی عێراقەوە نییە. ئەوەی کە ئێمە 
بە هەموو پێکهاتەکانەوە بە کورد، تورکمان، 
عەرەب، کلدان، سریان، کاکەیی، یەزیدی، 

موسولمان، شیعە و سووننە هەموو تائیفەکان 
خەباتمان بۆ کردووە و خەباتی بۆ دەکەین 

کوردستانی عێراقە بە تەنها. مەیدانی 
پەکەکە ئێرە نییە، بەڵکو تورکیایە. ئێمە 

دژی توندوتیژین و هەوڵی زۆرماندا لەرێی 
سەرۆکی هەرێم و سەرۆک حکومەت 

کەشێک بخوڵقێنین کە بێ کێشە و ئارام 
بێت. چەند ساڵێک بوو کەشێکی باش 

هەبووە و کەس نەدەکوژرا. پەکەکە بە هیچ 
شێوەیەک مافی نییە تێکەڵی کاروباری 

هەرێمی کوردستان ببێت. ئەو رووداوەی کە لە 
کەرکوک روویدا شتێکە دەبێ لێکۆڵینەوەی 
لەسەر بکرێت، ئایا چۆن روویداوە و لەالیەن 

کێیەوە رێگەیپێدراوە؟ و لەبەر چی کراوە 
؟لەوانەیە ئەم کەسانە  الیەنگرانی پەکەکە 

بن. پەکەکە رێکخراوی زۆری هەیە کە 
دواکەوتووی خۆیانن. بۆ نموونە لە سووریا 

پەیەدەی درووستکردووە. لە زۆر جێگا 
هەوڵدەدەن درووستبکەن، لێرەش هەوڵیاندا حیزب 
درووستبکەن بەاڵم رێیان پێنەدرا. لەبەرئەوە بە 

هیچ شێوەیەک حکومەتی هەرێمی کوردستان 
و الیەنە سیاسیەکان کە بە جددی و واقعی بیر 
دەکەنەوە الیەنگیری هێزی پەکەکە و هەبوونی 

پەکەکە ناکات، چونکە ئێستا لە شەنگال 
کێشەیەکی گەورەمان هەیە لەگەڵ پەکەکە. 
لەبەر ئەوە ئەوەی لە کەرکوک یان شوێنێکی 

تر روودەدات لە قازانجی ئێمەدا  نییە. ئەو 
شتانەی ئەوان دەیکەن زیاتر زیانی هەیە لەوەی 

کە قازانجی هەبێت.

هەشت سەد هەزار ئاوارە، یەک دیناری سەرف 
نەکرد. بڕە پارەی سااڵنەی ئاوارەکان لەسەر 
هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی خۆراک، 

نەوت، کارەبا و پاراستنیان، یەک ملیار و 
٤00 ملیۆن دۆالر بوو. ئەم ٣ ساڵە ئەزموونی 

خراپی بە ئێمە نیشاندا. ترسێکمان هەبوو 
کەوا رۆژێک بەغداد بەهێزدەبێت و لەدژمان 

دەوەستێت. بێگومان واشیکرد.  

لە ناڵەبارترین کات کە پێکەوە سەنگەرمان 
هەبوو، ئەوان هەر دژی ئێمە کاریان دەکرد. 

ئەو ملیۆنێک و ٨00 هەزار کەسە کە 
حکومەتی عێراق نەیتوانی بەرگری لێبکات و 
هەاڵتن و هاتنە الی ئێمە، دەبوایە هاوکاری 
ماددیان بکات، بەاڵم هیچی بۆ نەکردن. ئەو 
ترسانەی کە ئێمە هەمان بوو بۆ داهاتوو، وا 
ئێستا لەسەرمان جێبەجێ دەبێت. بۆ نموونە 

هەڕەشە و دانانی حەشدی شەعبی، لەراستیدا 
ئێمە چاوەرێمان دەکرد ٣-٤ ساڵی تر بێت، 

بەاڵم وا ئێستا بەسەرمان داهات. لەبەر ئەوە، 
سەرکردایەتی سیاسی بە پێویستی زانی 

پرۆژەی ریفراندۆم  زندیبکاتەوە، چونکە لەو 
کاتەی حکومەتی عێراقی بە هەژمار ئەو 

دەسەاڵتە زۆرەی نییە بێت و خۆی فەرز 
بکات و ئەو سوپا زۆرەشی نییە کە بێت و 
هەڕەشەکی توند بکات.ئەوەتا بەم دۆخەی 

ئێستا هەڕەشەمان لێدەکات، ئینجا دوو ساڵی 
تر کە جۆرەها تانک و ئێف ١٦ و مەشقی 
چاکی هەبێت خوا دەزانێت چی دەکات. لە 
رووی کاتەوە ئێستا وەک بە باشترین کات 
دیاریکرا. بۆیە ئەم پرۆسە دیموکراسییە لەم 

ماوەیەدا ئەنجامدرا. 

لە 7ی حوزەیرانی ئەم ساڵ، ٢٥ی ئەیلوول 
وەکو رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆم دیاریکرا، 
نە بەغداد نە ئەمریکا نە ئەوروپا و تەنانەت 
واڵتانی دەوروبەریش بە جددیان وەرنەگرت، 

وایانزانی سەرکردایەتی کورد بڵۆف دەکەن. 
بەاڵم کە بووە جددی و خەڵک هاتە سەر 
شەقام و میتینگ کرا و ئەو کاتە لەالیان 
روونبووەوە. ئێمە پێشتر پێمان راگەیاندنبوون 
کەوا بێن و ناوبژیوانی بکەن، ساڵی پار لە 

مانگی ٨  کاک مەسعود سەردانی بغدادی 
کرد و ئەم پرۆسەی بۆ باسکردن. دواتر کاک 

نێچیرڤان بەهەمان شێوە سەردانیکرد و ئەم 
بابەتەی باسکرد، جگە لەمەش شاندێکی 

سیاسی چوون و بەهەمان شێوە ئەوانیش ئەم 
بابەتەیان راگەیاند. هەر بەجددیان وەرنەگرت، 
بڕیار وابوو کۆمیسیۆنێکی هاوبەش لە نێوان 
بەغداد و هەولێر درووستبکەن بەاڵم نەیانکرد، 

ئەمە پێشی ساڵێک و دووم مانگ دەبێت. 
دواتر ٤0 رۆژ بەر لە ریفراندۆم هاتن بەدیلیان 

هێنا. ئەمریکیەکان ١0-١٥ رۆژ بەر لە 
ریفراندۆم بەدیلیان هێنا، بەاڵم کە سەیری 

ناوەرۆکەکەی دەکەین، ئەوا دەبینین بەدیلەکان 
ئەو گەرەنتییەت پێ نادات کە دەستبەرداری 

شتێک بیت بەاڵم بەدیلەکە گەرەنتییەکت 

تر پابەند دەکات، ئەگەر ئەوەی تر پێشیلی 
بکات بە پێچەوانەوە دەبێت. تا ئێستا هەڵەی 

تێدا نییە و بەردەوامە، هیوادارین هەر بەردەوام 
بێت. چونکە هەم سوودی تورکیا تا رادەیەک 
لەخۆدەگرێت و هەم تەنها سەرچاوەی داهاتە بۆ 

خەڵکی کوردستان. ئەم رێککەوتنە بەردەوام 
دەبێت و من بە ئومێدم رێککەوتنی تازەتریشمان 

هەبێت لەگەڵ تورکیا لەسەر بابەتی گازی 
سرووشتی کە هەرێمی کوردستان یەکێکە 

لەو  سەرچاوە سرووشتیانە و تورکیا بە پەرۆش 
و خواستەوە پێشوازی لێدەکات. کۆمپانیای 
رووسی وەبەرهێنانی لێدەکات بە مەبەستی 
ئەوەی بەشێکی زۆری ئەو گازە لە ٢0١٩-

٢0٢0 بە رێگای بۆڕی بەرهەمدەهێندرێت و  
بچێتە تورکیا، تورکیا خۆی کڕیاری گازی 

سرووشتیە. دواتر بەشەکەی تریش لە رێی 
تورکیا بۆ ئەورووپا بچێت.

ئەمریکیەکان ١0-١٥ رۆژ بەر لە 
ریفراندۆم بەدیلیان هێنا، بەاڵم کە سەیری 

ناوەرۆکەکەی دەکەین، ئەوا دەبینین بەدیلەکان 
ئەو گەرەنتییەت پێ نادات کە دەستبەرداری 

شتێک بیت

بەر لە ریفراندۆم باسی بەدیل دەکرا بۆ 
دواخستنی، ئایا ئێستاش بەهەمان شێوە 

بەدیل هەیە بۆ ریفراندۆم؟

لە راستیدا ریفراندۆم پرسێکی تازە نییە. لە 
ساڵی ٢0١٣ەوە باسی لێکراوە. کە داعش 

هات، پێشهاتەکان گۆڕان. شەڕی داعش پێش 
هەموو شتێک بوو بۆ ئەوەی داعش لە ناو 
ببردرێت. پرسی ریفراندۆم دواخرا. ئەوە بوو 

کە شەڕی داعش کرا ئەم هەموو شەهید و 
بریندارەی لێکەوتەوە. هەماهەنگییەکەی نێوان 
پێشمەرگە و سوپای عێراق بۆ رزگار کردنی 

مووسڵ کارێکی باشبوو. بینیمان لە ماوەی ٣ 
ساڵ لە ئەزموونی ناخۆش لەگەڵ حکومەتی 
مالیکی، لە شوباتی ساڵی ٢0١٥ بودجەی 

هەرێمی کوردستانی بڕی و کۆمەڵێک 
کێشەی تری درووستکرد. وردە وردە پێگەی 

کوتلەی کوردستانی لە بەغداد الوازکرد، 
وەزیرەکان و سەرۆکی ئەرکانی عێراقی 

دەرکرد. کۆمەڵێک شتی تریشی کرد. ئەم ٣ 
ساڵەی شەڕی داعشیش ئەزموونێکی ناخۆش 
بوو. نەک تەنها لەبەر شەڕەکە، بەڵکو لەبەر 

هاوکاری نەکردنی بەغداد. رۆژێک لە رۆژان 
هاوکاری پێشمەرگەی نەکرد کە یەکێکە لە 
مەنزومەی بەرگری عێراق. بەاڵم لەمالشەوە 

بە دوو کاتژمێر بڕیاری دامەزراندنی حەشدیان 
بردە پەرلەمان و بڕیارەکەیان بۆ دەرکرد و گشت 
تواناکانیان خستەپاڵی. کەچی ئامادەنەبوون دان 
بە پێشمەرگە بنێن کە ئەم هەموو سەرکەوتنەی 

بە دەست هێناوە. بەردەوام بوون لەسەر بڕینی 
بودجەی پێشمەرگە لەالیەن مالیکی. لە 
حکومەتەکەی دکتۆر عەبادیش بەردەوام 

بوون لە بڕین. لەگەڵ هاتنی یەک ملیۆن و 

جیاجیا لەسەرمان فەرز بکرێت. راستە لەوانەیە 
هەندێک واڵت هەیە لە ئەوروپا و شوێنی 

تر بیانەوێت شت فەرز بکەن. بەاڵم هەندێک 
واڵت هەنە سەقامگیری خۆیان لە سەقامگیری 

رۆژهەالتی ناوەڕاست دەبیننەوە. بە تایبەتی 
لە بابەتی تیرۆر، داعش و غەیری داعش. 
لەبەر ئەوە پێویستە کار لەسەر ئەو مەلەفە 
گرنگانە بکەین، چونکە رووداوەکان بەپەلە 

دەگۆڕێن. لەو باوەڕەدام، گەر بێتوو ئەم ماوەیە 
تێبپەرێت و ئەم تەپوتۆزە بنیشێت، دانووستاندنی 

جدیمان دەبێ و هەندێک پەیوەندیشمان هەر 
بەردەوامی هەیە و وەنەبێ پەیوەندیمان پچراندبێ 

لەگەڵ تورکیا. بۆیە هەندێک پەیوەندی 
هەیە و بەردەوام دەبین لەو پەیوەندیانە لەبەر 
ئەوەی کە زیاتر دۆخەکە هێور بکەینەوە. 
هەر وەکو گووتم، لە هەستیاری تورکیا و 

ئێران  تێدەگەین ، بەاڵم ناکرێت میللەتێک، 
خەڵکێک، کۆمەڵگایەک ببێتە بەندی 

دەستی سیاسەتێکی هەڵە کە ئەمرۆ لە عێراق 
پەیرەو دەکرێت. سیاسەتی عێراق سیاسەتێکی 

تائیفییە، کە خەڵکانێکی زۆر نەک لە 
کوردستان بەڵکو بەشی زۆری خەڵکی عێراق  

و بەشێک لە شیعەی عێراقیش بەم دەردە 
دەناڵێنن، لەوانەیە لە داهاتوو دەرئەنجامی 

خراپتری هەبێت. 

تا ئێستا هەڵەی تێدا نییە و 
بەردەوامە، هیوادارین هەر بەردەوام بێت

ماوەیەک پێش ئێستا رێککەوتنێکی 
ستراتیژی بۆ ماوەی ٥0 ساڵ لە نێوان 

هەرێم و تورکیا واژووکرا. ئایا لە ئێستادا 
ئەم رێککەوتنە کاری پێدەکرێت؟

تورکیا واڵتێکی چەند سەد ساڵێکی 
ئیمپراتۆری و سەد ساڵێکیشە واڵتێکی 

کۆمارییە. بە دڵنیاییەوە ئەوان نایانەوێ خۆیان 
تووشی هەندێک کێشەی سیاسی، دیبلۆماسی 

و یاسایی نێودەوڵەتی بکەن. بۆیە زۆر بە 
وردانە هەڵسوکەوتیان لە کاتی ئامادەکردنی 

ئەم رێککەوتنە کرد. بە هەمان شێوە 
کۆمپانیاکانی نەوت  لە هەرێمی کوردستان 
لە بچووک تا گەورە، گەر لەوە دڵنیا نەبن 
کەوا لە دەستووری عێراق رێگە بە هەرێم 

دراوە بۆ ئەم مەبەستە، بێگومان گرێبەستانە 
ناکەن. نە بۆ خۆیان نە بۆ ئەو قازانجەی 

کە دەستیان دەکەوێت خۆیان لە کاری لەم 
جۆرە نادەن. بە هەمان شێوە تورکیا بە وردی 

دیراساتی دەستووری عێراقی کرد و دەرئەنجام 
هەرێمی کوردستان بۆی هەیە پرۆژەی نەوت، 
دەرهینانی نەوت و هەناردەکردنی نەوت ئەنجام 
بدات. دواتر هاتنە سەر خەت و ئامادەبوون ئەم 

رێککەوتنە لەگەڵ هەرێمی کورستان بکەن کە 
ماوەی ٥0 ساڵە. بێگومان گرێبەستەکە دوو 

الیەنەیە، ماف و ئەرکی تێدایە، ماددەی وەها 
لەخۆ دەگرێت کە پێویستە هەردووال پابەند بێت. 

ئەگەر هەر الیەک پێشێلی بکات الیەکەی 

حکومەتی ئیسپانیا، خۆڕێبەری حکومەتی 
کەتەلۆنیای هەڵوەشاندەوە و بڕیاری دا لە ماوەی 

کەمتر لە شەش مانگ هەڵبژاردنی خۆجێیی 
ئەنجام بدرێت. بۆ ئەم مەبەستە، بڕیارەکە لەالیەن 

حکومەتی ئیسپانیاوە بۆ پەسەندکردنی، بەرەو 
سیناتۆی ئیسپانیا نێردرا. 

چاوەڕوان دەکرێت سیناتۆی ئیسپانیا لە ٢7ی 
تشرینی یەکەم بڕیارەکە پەسەند بکات.

ماریۆ ریخۆی، لە دوای ٣ کاتژمێر کۆبوونەوەی 
نائاسایی، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا گوتی 
“ئێمە مافی خۆڕێبەری و پەرلەمانی خۆجێیی 

لە کەتەلۆنیا ناستێنینەوە. ئەوە تەنها رێوشوێنێکە 
بەرامبەر کەسەکان دەگرینەبەر”. 

راخۆی، راشیگەیاند کە ئەو بڕیارە بۆ یەکەمجارە 
لە مێژووی ئیسپانیا کاری پێدەکریت، ئەویش 

ماددەی ١٥٥ی دەستووری ئیسپانیایە. بڕیارەکە 

نێردراوە بۆ سیناتۆی ئیسپانیا و چاوەرێی 
پەسەندکردنی دەکرێت. دوای لە کار البردنی 

بەرپرسانی حکومەتی کەتەلۆنیا، چەند کەسێک 
لەالیەن حکومەتی ئیسپانیا دیاری دەکرێت بۆ 

بەڕێوەبردنی حکومەتی کەتەلۆنیا.

سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا گوتیشی “ئومێدەوارم 
هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی کەتەلۆنیا بەر لە شەش 

مانگ ئەنجام بدرێت”.

ماریانۆ راخۆی، دەربارەی هەوڵی سەربەخۆیی 
حکومەتی کەتەلۆنیا، گوتی “بڕیارێکی 

تاکالیەنانەیە، دژی یاساکانە و بڕیارێکە بۆ 
شەر و پێکدادان دراوە” دەشڵیت “لە ئەگەری 

سەربەخۆبوونی کەتەلۆنیا، راستەوخۆ لە یەکێتی 
ئەوروپا دوور دەخرێتەوە و لە رێکخراوی بازرگانی 
جیهانی دەردەکریت. ئەمەش دەبێتە هۆی هەژار 
بوونی ناوچەکە بە رێژەی لە سەدا ٢٥ لە رووی 

ئابووریەوە”.

خۆڕێبەریی کەتەلۆنیا هەڵپەسێردرا

 “

 “

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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 گەشتەکانی پاس لە چ ئاقارێکدایە؟

نزیکەی ٤ ساڵ پێش ئێستا کۆمەڵگایەکمان هەبوو لە هیچی 
کەم نەبوو سکی تێر بوو، دڵی خۆش بوو، مێشکی ساف 

بوو. تەنها شت کە ئەنجامی دەدا کارێکی کەمی دەکرد و 
پارەیەکی زۆری خەرج دەکرد. بۆ بازرگانی، واڵتان روویان 

کردبووە ئەو کۆمەڵگایە. گەورەترین واڵتانی جیهان دەرگایان 
وااڵ کردبوو بۆ پێشوازی لە خەڵکی ئەو ناوچەیە. بەاڵم چ 

کۆمەڵگاکە چ حکومەتی ئەو کۆمەڵگایە توانای بیرکردنەوەی 
تەندرووستیان نەبوو. سااڵنە ملیاران دۆالریان بە هەدەر دەدا. لە 

رێگەی زوو زووە گۆڕینی ئۆتۆمبێڵ، مۆبایل و مۆبیلیاتی 
ناو ماڵ، بە ملیۆنان دۆالریان لە دوبەی و ژاپۆن و تورکیا و 
کۆمەڵێک واڵتی تر بە هەدەر دا. جگە لەوەی لەبەر زۆری 
پارە و دامەزراندنی بن دیوار لە شارەکان، گوندەکانیش چۆڵ 
کران. کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازی هەرەسی هێنا. وای 

لێهات تاکە داهاتی واڵت بووە نەوتی رەش کە چارەنووسی ئەو 
کۆمەڵگایەی رەش کرد. ئەوەش بووە هۆی رووبەرووبوونەوەی 

قەیرانێکی تووندی دارایی. ئەوە یەکەم شکستی ئەو 
کۆمەڵگایە و سیستەمە حکومڕانیەکەی بوو، هەر چەندە تا 

ئێستا دان بە هەڵە و شکستەکەدا نانێت.

دواتر شەڕێکی سەخت تووشی ئەو کۆمەڵگایە هات. ئەویش 
شەری داعش بوو، شەڕی داعش بۆ سەخت بوو؟ چونکە هەرێم 

لە سەرەتادا بێ چەک بوو، لە قەیراندا بوو. بەاڵم هۆکاری 
شکستەکانی هەرێم لە  سەرەتای شەڕەکە ئەوەبوو کە ماوەیەکی 
زۆر بوو هەرێم کێشە و شەڕی نەبوو بۆیە چەکدارەکان زۆربەیان 
دەوامیان نەدەکرد و بن دیوار بوون، جگە لەوەش حکومەت هیچ 

پالنێکی پێش وەختەی نەبوو و هیچ پێشمەرگەیەکی مەشق 
پێنەکردبوو. واتە کۆمەڵێک پێشمەرگەش بوونە قوربانی بەهۆی 
بێ باکی حکومەت. واتە دیسان هەرێم تووشی شکست هات و 
پاشان بە هاوکاری هاوپەیمانان توانی بەسەر تیرۆرستانی داعش 

سەرکەوێت.

دوای کۆبوونەوەیەکی لە ناکاو، حکومەتی هەرێم بڕیاری 
گشتپرسی دا. ئەوەش بووە هۆی لە دەست دانی پشتیوانی 

نێودەوڵەتی و ئەو هاوڕێیەتیە کە بەر لە چوار ساڵ 
درووستکرابوو لەگەڵ واڵتانی دەوروبەر و جیهان. با یەکەمجار 

باس لەوە بکەین بۆچی گشتپرسی لە ناوخۆی هەرێم ناڕەزایەتی 
لێ کەوتەوە؟ چونکە لە کاتی بڕیاردان هەرێم کۆمەڵێک 

کێشەی هەبوو. یەک لەو کێشانە نەبوونی پەرلەمان ، 
نارازیبوونی حکومەتی ناوەندی، نەبوونی پایەکانی دەوڵەت بوون 
و نا دیاری سنووری دەسەاڵت بوو. کۆمەڵێک کێشە و خاڵی 
تر ماوە تا باسی بکەین بەاڵم هەموو هۆکارەکان الی خەڵک 

روونە. واڵتانی جیهان هاتنە سەر هێل بۆ ئەوەی گفتوگۆیەکی 
ئاشتیانە درووستبکەن لە نێوان هەرێم و حکومەتی ناوەندە، بەاڵم 

بەهۆی رازینەبوونی هەرێم ئەو واڵتانەش تووڕەبوونی خۆیان 
راگەیاند. بەاڵم هەرێم سووڕ بوو لەسەر ئەوەی گشتپرسی 
ئەنجام بدات وێڕای نارەزاییەکان. ئەوەش بووە دەرفەتێک 

بۆ حکومەتی ناوەندی تا ئەوەی نیازی بوو بیکات و ناوچە 
جێناکۆکەکان بگەڕێنێتەوە ژێر دەسەاڵتی خۆی. ئەوەش روویدا، 
بەاڵم کێ زەرەرمەند بوو لەم دۆخە؟ بێگومان کۆمەڵگا چونکە 

سەرچاوەکانی داهاتی هەرێم کەوتە ژێر دەستی حکومەتی 
ناوەندی، واتە مووچە نەما، واتە بازار نەما، واتە کۆمەڵێک 
خاوەن کار تووشی زەرەر بوونەوە. کۆمەڵگا تووشی قەیرانێکی 

گەورەتر بوو کە قەیرانی ٢0١٤ زۆر باشتر بوو لە چاو ئەو 
قەیرانە. ئەوە لەبەر چی وای لێهات؟ ئایە پێویست بوو ئەو 

هەموو هانگاوە هەڵەیە بنرێت لەالیەن هەرێمەوە؟ بەر لە ٢0١٤ 
هەرێم تەنها ناوی هەرێم بوو هیچ جیاوازیەکی نەبوو لەگەڵ 
واڵتێکی سەربەخۆ. ئێستا ئەوەی هەبوو لە دەست چوو. وای 

لێهات لەناو سنوورێک گیرمان خوارد. چ پارە هەیە تا بیر لە 
جێهێشتنی ئەم هەرێمە بکەینەوە، چ فرۆکەخانەیەک هەیە 

تا بمانباتە واڵتێکی تر وە چ واڵت هەیە هاواڵتی دەرگامان 
لێبکاتەوە. ئەوەش دوایین شکستی حکومەت بوو.

ئەگەر بپرسین چارمان چییە؟ بەڕای من رێگە چارە زۆرە. 
بەاڵم کەس گوێ نادات و هەڵەکان بەردەوامە. )کێ تێکیدا بە 
ئەو چاکی بکاتەوە( ئەوە درووشمی بەڕێوەبەری قوتابخنەکانی 
سەرەتایی بوو لە کاتی شکاندنی شتێک لەالیەن قوتابیەکەوە 

ئەو قسەیەیان دەکرد. ئێستاش با هەر وا بێت کێ تێکیدا با ئەو 
چاکی بکاتەوە.

عەلی عەنتەر

!چارمان چییە؟

دوای بەجێگەیشتنی 
پرۆسەی ریفراندۆم لە 
هەرێمی کوردستانی 
عێراق، سزا ئیقلیمی 

و نێودەوڵەتییەکان 
سەریهەڵدا و بووە 
هۆی قەیرانێکی 

قوڵ بۆ هاوواڵتیان. 
بەدەر چەند سزایەکی 

دیبلۆماسی و 
سەربازی، ئابلۆقەی 

بازرگانیش 
رەهەندێکی تری بە 
دۆخەکە بەخشی. 
لەگەڵ داخستنی 
هێڵی ئاسمانی بۆ 

سەر فرۆکەخانەکانی 
هەولێر و سلێمانی، 

رێگای وشکانی بووە 
تێڕوانینی گشتی 
بۆ هاوواڵتیان و 

رێگەیەکی تر بۆ 
گەشتکردن. بەاڵم کاسبکارانی ئەم سێکتەرە 
بە پێچەوانەی ئەمە دۆخە رادەگەیەنن کەوا 
کێشەکە تەنها داخستنی فرۆکەخانە نییە و 
فاکتەرە سەرەکییەکە بۆ ڤیزە دەگەرێتەوە. 

لەم بارەیەوە باسل عەساف، بریکاری گشتی 
)Dilmenler(کۆمپانیای دیلمەنلەر
لە عێراق بۆ مایکرۆفۆنی تەبا دەڵێت 

“ پێش دوو ساڵ کە خەڵک دەهاتن بۆ 
گەشتکردن، ئێمە هەرخۆمان بابەتی ڤیزەمان 
رێکدەخست و بە شێوەی ڤیزەی ئەلیکترۆنی 

کارەکانمان بەرێدەکرد. بەاڵم دوو ساڵە 
ڤیزەی ئەلیکترۆنی تەنها بۆ گەشتی فرۆکە 

بەکاردێت و هاوواڵتیان ناتوانن بە رێی ئەم 
ڤیزەیەوە گەشت بکەن. وەک ئاشکرایە بەم 
دواییانە گەشتی فرۆکە راگیرا، سەرەرای 

ئەوە هاوواڵتیان بە رێگەی ترانزێت  گەشت 

دەکەن ئەویش لە رێگای هەولێر بۆ بەغداد 
و دواتر بۆ تورکیایە. ئەوانەی ئەم رێکارە 

دەگرنە بەر لە سەدا یەک زیاتر نییە. 
بەتایبەتی لە شاری هەولێر، زۆربەی زۆری 

ئەم رێیە ناگرنەبەر. 
ناوبراو ئاماژە بەوە دەدات کەوا گەشتکردن بە 
پاس بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە و دەشڵێت  

“رێگای وشکانی یاخود پاس، 

داواکاری زۆر کەمی لەسەرە، تەنها  ئەو 
کەسانە نەبێت کەوا مۆڵەتی نیشتەجێیان 

هەیە یاخود رەگەزنامەی تورکییان هەیە یان 
هەڵگرانی ڤیزەی ستیکەر. واتە فشارێکی 
وا نییە لەسەر گەشتەکانی پاس کە باسی 

لێدەکەن. رۆژانە ٣-٤ یاخود زۆر زۆر ١0 
گەشتیارمان دەبێت بۆ گەشت. بەهۆی 

ئەوەی بابەتەکە بەندە بە ڤیزە، پێش 
داخستنی فرۆکەخانەکانیش دۆخەکە 

هەر هەمان شێوە بوو. واتە زیاتر کێشەکە 
ڤیزەیە و نەبوونی ڤیزەیە”.  

سەروان وەلی فەتاح، بەڕێوەبەری 
 )Kırmızıgül(کۆمپانیای گوڵی سوور
بۆ گەشتوگوزار، دەڵێت “نەبوونی ڤیزەی 
تورکیا کاریگەرییەکی زۆری کردووەتە 

سەر گەشتەکان، پێشتر ڤیزە و فرۆکە 
و بلیت پێکەوە بۆ هاوواڵتیان دابین 

دەکرا، بەاڵم لەئێستادا بۆ گەشتکردن 
بە رێگەی وشکانی، پێویستە ڤیزەی 
سااڵنەت هەبێت. بەاڵم گەشتکردن بە 

فرۆکە بە ئۆنالین دەتوانی وەریبگریت. 
بۆ گەشتکردن، پێویستە بچیت و 

رێکارەکانی ڤیزە ئەنجام بدەیت، 
هەروەها دەبێت سەرە بگریت و سەردانی 
کونسوڵخانە بکەیت. گەر ئێستا ڤیزە بە 

ئۆنالین بووایە، بێگومان پاسەکان بە پڕی 
بەرێدەکەوت. جگە لەمەش پاسەکان کە 
لە تورکیا دەگەرێتەوە بێگومان بە پڕی 

دێتەوە بەاڵم لە هەولێر بەرەو دەرەوە بەتاڵە. 
بۆیە گشت کاریگەریی گەشتەکان بۆ 

نەبوونی ڤیزە دەگەرێتەوە.
دەربارەی پرۆسەی ریفراندۆم و 

کاردانەوەکانی لەالیەن واڵتانی ئیقلیمی 
و کاریگەرییەکانی بۆ سەر گەشتەکان 

سەروان وەلی، دەشڵێت “ریفراندۆم 

کاریگەریی نەبووە بگرە لەوەی داخستنی 
فرۆکەخانەش کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبووە. 

گەر ڤیزە هەبێت، ئەوا خەڵک بە 

پاس هاتووچۆ دەکات. پێش ریفراندۆم، وەرزی 
گەشت و گوزار بوو، بەهۆی ئەو لە وەرزی 

هاویندا بووین، ویستێکی زۆر هەبوو، لەالیەکی 
تریشەوە نەبوونی دەوامی فەرمی کەشێکی 
لەبار بۆ گەشت درووستکردبوو. بەاڵم ئێستا 
دۆخی گەشتەکان زۆر خراپە. رۆژانە یەک 
سەفەر دەکرێت. لە پاسێکدا رۆژانە ٥-١0 

گەشتیار دەبێت یان نا، بۆ نموونە ئێستا من 
یەک گەشتیارم هەیە، سەرباری ئەوە دوای 

کاتژمێرێک پاسەکە بەڕێدەکەوێت”.

بەڕێوەبەری کۆمپانیای تایکۆنی فرۆکەوانی 
کە کۆمپانیاێکی گەشتیارییە باس لە دۆخەکە 
دەکات و بۆ مایکرۆفۆنی تەبا رادەگەیەنێت “لە 
کۆتاییەکانی مانگی 
سێپتەمبەرەوە بەهیچ 
شێوەیەک گەشتی 
فرۆکەی دەرەکی 

نەماوە و بۆ بەغداد 
ترانزێت دەکرێت. 

یاخود دەبێت ڤیزەی 
ستیکەر وەربگریت، 

ئەم رێکارەش ٢0-٢٥ 
رۆژ دەخایەنێت. دواتر 
لە سنوور تێدەپەریت 

ئەوکات دەتوانیت 
لە شاری دیاربەکر 
بگەیتە شارەکانی 
وەک ئیستانبول 
و ئەنقەرە یاخود 

دەرەوەی واڵت. بۆیە 
ئەم رێگانەش دەبێتە 

هۆی زیاتربوونی 
نرخی گەشتەکان و 
لە بابەتی کاتیشەوە 
دواکەوتنێکی زۆر 
روودەدات. لەرووی 
رێژەی گەشتیارەکانیشەوە داکشانی بەخۆوە 

بینیوە و دەتوانین بڵێن بە دەگمەن گەشت 
روودەدات. کێشەیەکی تریش هەیە ئەویش 

هەبوونی ترسە لە هاوواڵتیان، ئەم ترسەش بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە کەوا بەهۆی باری ئەمن و 
ئاسیشەوە هاوواڵتیان نایانەوێت بچنە بەغداد. 
هەندێکیان دەڵێن نامانەوێت لە فرۆکەخانەی 

بەغداد 7-٩ کاتژمێر بمێنینەوە و نەتوانین 
بچینە دەرەوە. سەرەرای ئەمانەش گەشتیار 

هەیە سەرباری ئەمانە گەشت دەکات و هیچ 
کێشەیەکیش رووینەداوە، لێرەدا کێشەکە کات و 

نرخەکەیە”. 

زیا عوزێری 
فۆتۆ: محەمەد ئەمین



٥ئاژانسی میدیایی توركمان

د. سۆران صالح الدین شكر

ئەو چینەی كە هێزی كۆمەالیەتی خۆی لە 
ئاستی خوێندن و پێگەی ئابووری  وەردەگرێت، 
پێی دەگوتریت چینی بورجوازی. ئەم چینە لە 

فەلسەفەی ماركسیزمدا لە ژێر دەستەواژەی 
“چینی سەرمایەداری مام ناوند” ئاماژەی پێ 
دەكرێت، لە كاتێكدا دەستەی زمانەوانی توركی 
بە“رەسەنەكانی شار” ناویان دەبات. مامۆستای 
زۆر بەرێزم پرۆفیسۆر عدنان گوریس، پسپۆر 
لە بواری فەلسەفەو سۆسیۆلۆژی یاسا لەو 

بارەیەوە سەرنجمانی رادەكێشا بۆ الیەنی 
جیاكەرەوەی ئەو چینە و دەیگوت “توانای 

فشار خستن و رێبەرایەتی كردنی دەسەالت، 
گرنگترین خەسلەتی چینی برجوازیە كە لە 

چینەكانی تری كۆمەل جیای دەكاتەوە”. 
بێگومان گشت ئەم بۆچوونانە گرنگی و 

كاریگەرییەكانی ئەم چینە دەسەلمێنن لەسەر 
كۆمەالنی خەلك. لە راستیشدا بەدرێژایی 

مێژووی سیاسی هاوچەرخدا ئەم چینە پالن 
دارێژ و پالپشتی گشت شۆڕشە فیكرییەكان 

بووە بە تایبەتی شۆرشە پرۆلیتاریەكان.

یەكێك لە ئامانجە هەرە سەرەكییەكانی 
ئینگلتەرا، ئەو وواڵتەی كە رۆلێكی سەرەكی 

هەبوو لە درووستبوونی دەوڵەتی عیراقی 
هاوچەرخ، روخاندنی دەوڵەتی عوسمانی 

و لەناوبردنی شارستانی تورك بوو لە 
ناوچەكەدا، ئەو شارستانییەی كە توركمان 

خۆی بە بەشێكی گرنگی دەزانی. رەفتاری 
نالەباری ئەم والتە دژ بەتوركمان، لە راستیدا 

رەنگدانەوەی ئامانجە ستراتیژییەكانی 
بوو. سەرەرای ئەوەی توركمان لە سەرەتای 
دروستبوونی دەوڵەتی عێراقدا رووبەڕووی 

فشارێكی زۆر سەخت بوو، لەگەڵ ئەوەشدا 
ئەو سیاسەتە تا وەكو سااڵنی پەنجاكانی 

سەدەی رابردوو كاریگەرییەكی ئەوتۆی نەبوو 
لەسەر پێگەی توركمان لە عێراقدا. بێگومان 

یەكێك لە هۆكارەكانی خۆراگری توركمان 
دەتوانین بیگەڕێنینەوە بۆ بوونی چینێكی 

بەهێزی بورجوازی توركمانی. بۆیە  ئەم چینە 
بووە یەكێك لەئامانجەكانی ئەو پیالنانە كە 

بۆ بەمەبەستی الوازكردنی پێگەی نەتەوەی 
توركمان لە عێراقدا داڕێژرا.

بۆ تێگەیشتن لە قووڵی پیالنەكە دژ بەو 
چینە، پێویستە پێشەكی باس لە قۆناغە 

مێژوییەكانی چۆنییەتی دروستبوون و گرنگی 
رۆڵی ئەو چینە. بۆ ئەم مەبەستەش مەرجە 

تیشك بخەینە سەر “رژێمی تیمار” تایبەت بە 
رێكخستنی بوار و كەرتی زەوی لە دەوڵەتی 

عوسمانی. ئەنجامە سەرتاییەكانی توێژینەوەی 
“رژێمی تیمار” بۆمان دەردەخات كە رەگی 
ئەو رژێمە دەگەرێتەوە بۆ رژێمی “اقطاع” 
كە لە ئیسالمدا پیادە دەكرا لە سەدەكانی 

ناوەڕاست. بەپێی سیستەمی “قطیعە” كە لە 
دەوڵەتە سەرتاییەكانی ئیسالمدا پەیرەودەكرا، 

بەدەر لە خاوەندارییەتی، تەنها مافی كۆكردنی 
داهاتەكانی زەوی دەبەخشرایە تاكەكان لە 

بەرامبەر ئیلتیزامبوونیان بە دانی باجی ئەو 
بەرهەمە بە خەزێنەی گشتی. لە دەوڵەتە 

توركمانیەكانی “ئەنەدۆلو” رژێمێكی تایبەت لە 
ژێر ناونیشانی تیمار پەیڕەو دەكرا. سەرەڕای 

ئەوەی ئەم سیستەمە لە هەندێك الیەن بە 
رژێمی “اقطاع” دەچێت، لەگەڵ ئەوەشدا 

بەهۆی ئەو خەسڵەتانەی كە تایبەتە بەخۆی، 
رژێمێکی تایبەت و جیاواز پێكدەهێنێت. بەپێی 

ئەو رژێمە، دەوڵەت زەوی تەرخان دەكات بۆ تاك 
لە بەرامبەر پێشكەشكردنی خزمەتی سەربازی، 

واتە ئەو كەسەی زەوی بۆ تەرخان دەكرێت 
پاپەند دەبێت بە دابینكردنی پێداویستییەكانی 

لەشكری سەربازی  لەو ناوچەیەی كە 
زەوییەكەی تێدایە. شایەنی باسە لەسەرەتادا ئەم 

تەرخانە، تەنها بۆ بەرژەوەندی فەرماندەكانی 
هێزی سواری “سپاهی” دەكرا، كە ئەوەش بووە 

هۆی درووستبونی چینێكی ئەریستەگراتی 
عەسكەری لەنێو ئەو دەولەتەدا.

یەكەم پەیرەوكردنی ئەو سیستەمە لە دەوڵەتی 
عوسمانی دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی سوڵتان 

عوسمان غازی. عوسمان غازی، زەوی 
ئەو ناوچەنەی كونترۆل دەكرد دەیبەخشییە 
فەرماندەكانی سوپا. وبەشێوەیەكی فەرمی 

رژێمی تیمار لە الیەن سولتان ئۆرهان غازییەوە 
چەسپێندرا و دواتر نەوە عوسمانییەكان 

بەردەوامبوون لە جێبەجێكردنی بۆ ماوەیەكی 
زۆر. سوڵتان سولەیمان قانونی بایەخێكی زۆری 

دا بەو رژێمە و هەوڵیدا بە رێكخستنێكی 
یاسایی ئەم رژیمە بەهێز بكات دوای دەركردنی 

چەند فەرمانێكی سوڵتانی. رژێمی تیمار 
تا سااڵنی )١٨00( لە دەوڵەتی عوسمانی 
پەیڕەوكرا، بەاڵم دواتر بەهۆی بەرپابوونی 

گەندەڵی و هەوڵی بەرپرسەكان بۆ بە مولكی 
شەخسیكردنی ئەم زەویانە، دەوڵەت ناچاربوو 
لەساڵی )١٩٣٩( بە فەرمانی “تنڤیمات” 
كاركردن بە رژێمی تیمار راگیرا و گشت 

فەرمانە پەیوەندارەكانی هەڵوەشاوە.

پەیڕەوكردنی رژێمی تیمار بە درێژای چەندین 
سەدە بووە هۆی درووستبوونی چینێكی 
ئەریستوكرات لەناو شارەكاندا كە خاوەنی 

رێژەیەكی زۆری زەوی كشتوكاڵی بە پیت بوون. 
دوای رووخانی دەوڵەتی عوسمانی ئەو چینە 
توانی پێگە ئابووری و سەنگی كۆمەاڵیەتی 

خۆی لە ناوچەكانی خۆیاندا بپارێزی. 
لەم باریەوە لە ناوچە توركماننشینەكانی 

عێراقیشدا هاوشێوە چینێكی دەوڵەمەندی زەوی 
هاتەكایەوە. دەستپێشخەرییە پیشەسازییەكان 

بەتایبەتی لە بوارەكانی بەرهەمهێنانی كارەبا 
و رستن و چنین و ئارد و بەفر بووە هۆی 

ئەوەی پێگەی ئابووری و كۆمەاڵیەتی ئەو 
چینە هێندەی تر بەهێزتر بێت. بێگومان بوونی 
چینێكی بورجوازی بەهێز كاریگەری ئیجابی 
هەبوو لەسەر بەهێزبوونی ئاستی رێكخستنی 
كۆمەالیەتی توركمان، بەشێوەیەك ئەم چینە 

توانیویەتی چینەكانی تری ئەم گەلە لە 
دەوری خۆیدا كۆ بكاتەوە و ببێتە سەنتەرێكی 
كۆمەاڵیەتی بەهێز. لە ئەنجامی بەهێزبوونی 
پێگەی كۆمەالیەتیدا، توركمان تا پەنجاكانی 

سەدەی رابووردو توانی بەرەنگاری گشت 
سیاسەتەكانی چەوساندن ببیتەوە.

گشت ئەمانە هۆكارێك بوون بۆ ئەوەی ئەو 
الیەنانەی كەسەخلەت بوون لە بوونی توركمان 
لە عێراقدا و بەتایبەتیش الیەنە دەرەكییەكان 
بیربكەنەوە و پیالن دابڕێژن بۆ لەناوبردنی 

چینی بورجوازی توركمان بەمەبەستی 
الوازكردنی پێگەی كۆمەاڵیەتیان لەناو 

ناوچەكانیاندا. سەرەتا هەوڵدرا بورجوازییەكانی 
توركمان ئینتیمای نەتەوەیی خۆیان ئینكار 
بكەن وئەوانەی قەبوڵیان نەكرد فشار خرایە 

سەریان بەكوشتن و هەرەشەكردن. بەاڵم گشت 
ئەم فشارانە كاریگەری نەبوو لەسەر ئەو چینە، 

بۆیە هەوڵدرا بە پالنی قوڵتر بۆ بنبڕكردنی 
ئەم چینە بەشێوەێكی ریشەیی. لە راستیدا 

دەركردنی یاسای رێفۆرمی كشتوكاڵی ژمارە 
)٣0( ساڵی )١٩٥٩( بەشیك بوو لەو پیالنانە، 
لەبەر ئەوەی ئەم یاسایە پاساوێكی درووستكرد 

بەمەبەستی الواز كردنی باری ئابوری ئەم 
چینە لە رێگای دەست داگرتن بە سەر زەوی 
كشتوكالییەكان كە گرنگترین بەشە سامانیانی 
پێك دەهێنا. بێگومان ئەوە هەوڵێكی كودەتا بوو 

بەسەر نەسیجی كۆمەاڵیەتی گەلی توركمان 
توشی شۆك كرد، بە شێوەیەك كاریگەری و 
ئاسەوارە نەرێنییەكانی تا ئەمرۆش بەردەوامە.

دامەزراندنی یانەی برایەتی توركمان دوای 
ساڵەكانی )١٩٦0( لە بەغداد و موصل وهەولێر 

وكەركوك بە رێكەوت نەبوو، بەڵكو مایەی 
بیركردنەوەی رۆشنبیرانی چینی مامناوەندی 

توركمانی بوو بۆ پركردنەوەی ئەو بۆشاییە 
كۆمەاڵیەتییەی كە دوای بنبڕكردنی چینی 

بورجوازی هاتە كایەوە. بەهۆی نەبونی 
پشتیوانی ماددی و مەعنەوی ئەم رێكخراوانە 

نەیانتوانی ئەم بۆشاییە پڕبكەنەوە، لەگەڵ 
ئەوەشدا دامەزراندیان یەكێكە لە هەنگاوە هەرە 
بوێرەكانی نەتەوەی توركمانی لە چوارچێوەی 

تێكۆشانی مان و نەماندا.

یاسای ریفۆڕمی كشتوكاڵی لەراستیدا بەسەر 
ئاغایەكانی كورد و عەربیشدا پەیڕەوكرا، بەاڵم 

جێبەجیكردنی یاسەكە بەشێوەێكی جددی 
كاریگەر نەبوو لە سەر پێگەی كۆمەاڵیەتی 
خاوەن زەوی و ئاغاكانی ئەو دوو نەتەوەیە. 
بێگومان ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ تەكوینی 

عشائیری كورد و عەرەب، لەكاتێكدا چینی 
بورجوازی توركمان تەنها خاوەن زەوی و سامان 

بوون، ئاغاكانی كورد و عەرەب خاوەن زەوی 
و سامان و لەهەمانكاتدا سەرۆك هۆزبون. 
راستە یاسای ریفۆرم توانای ئابووری ئەم 

چینەی الوازكرد، بەاڵم كاریگەرییەكی ئەو 
تۆی لەسەر قورساییان لەنێو هۆزەكانیاندا 

نەبوو. جگە لەمەش حكومەتە عێراقییەكان لە 
سااڵنی دواتر هەوڵیاندا ئەم سەرۆك هۆزانە 

بەكاربهێنن بەمەبەستی چەسپاندن و بەهێزكردنی 
حكومرانیان، لەبەرامبەر بەخشینی كۆمەڵێك 

ئیمتیازات كە بووە هۆی گەڕاندنەوەی شكۆ و 
هێزی ئابووریان. لە ساڵی )١٩٩0( چاوەڕوان 

دەكرا سەركردایەتی سیاسی كورد بەچاوی 
ئینتیقام مامەلە لەگەڵ ئەو سەرۆك هۆزانە 
بكات كە هاوكاری رژێمی بەعسیان كردبوو 

لەشەڕی شۆرشی نەتەوەی كورد، بەاڵم ئەوەی 
كرا پێچەوانەی پێشبینییەكان بوو و چاوپۆشی 

لە رابردوویان كرا. هەر چەندە ئەم هەڵوێستە 
بووە مایەی نیگەرانی كۆمەاڵنی خەڵك، 

بەاڵم سااڵنی دواتر و لەروانگەی بەرژەوەندی 
نەتەوەیی وحیزبی ئاماژەی بە راستی ئەم 

ستراتیژیەتە دەكرد. چونكە ئەم چینە دواتر 
بوونە هاوكارێكی باش بۆ چەسپاندنی 

حكومرانی و دابینكردنی چەكدار بۆ هێزە 
ئەمنییەكان وهێزی پێشمەرگە.

بە پێچەوانەوە كاریگەرییەكانی تێكدانی 
تەكوینی كۆمەاڵیەتی توركمان تا ئیستاش 

بەردەوامە, الوازی رێكخستنەكانی ئەو پارتە 
سیاسیە توركمانیانەی كە لە دوای سااڵنی 

)١٩٩0( دامەزران، یەكێەكە لە رەنگدانەوەكانی 
ئەم واقیعە. بەهۆی فشارەكانی رابردوو،  

تائیستاش چینی بورجوازی توركمان دوورە 
پەرێزە لە تێكەڵبوون بە ژیانی سیاسی، تەنانەت 

پارێزبەندی بەشێكیان گەیشتۆتە رادەی 
ئینكار كردنی ئینتمای نەتەوەیی خۆیان. 

بەشداریكردنی بنەماڵەی چەلەبی بەشێوەیەكی 
چااڵكانە لە بزوتنەوەی سیاسی توركماندا 

ناڕەزایی توندی دۆست و كەسە نزیكەكانی 
لێكەوتووە، ئەوەش راستی ئەو بۆچوونەمان بۆ 

دەسەلمێنێت كە جارێكی تر مەحالە چینی 
بورجوازی دووبارە رۆلی كاریگەری خۆیان 
ببینین لەسەر ئاستی كۆمەالیەتی وسیاسی 
نەتەوەی توركمان. بۆ ئەوەی بتوانین دووبارە 
پێگەیەكی كۆمەالیەتی بەهێز درووستبكەین 
بەمەبەستی بەهێزكردنی رێكخستنی حزبی 

وپێگەی سیاسیمان، پێویستە ئەلتەرناتیفێكی 
بورجوازی نوێ درووست بكەین توانای البردنی 

شوینەوارە نەرینیەكانی رابردووی هەبێت.

چینی بورجوازی توركمانی
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کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن: چاوەڕێی بڕیاری پەرلەمانین
لە بەرواری ١٢ی تەمموز، بە نووسراوێکی 

فەرمی مەسعود بارزانی، سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانی عێراق فەرمانی بە 

کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن 
و راپرسی کرد کە لە وادەی ١ی تشرینی 
دووەم هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی هەرێم 
و پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق 

ئەنجام بدرێت. هەروەها بارزانی، داوای لە 
الیەنە پەیوەندیدارەکان کرد، پابەند بن بە 
ئەنجامدانی کاری پێویست و هاوکاریی 

و هەماهەنگی لەگەڵ کۆمیسیۆنی 
بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی بۆ 

جێبەجێکردنی ئەو فەرمانە.

بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر 
ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان، هەندرێن 

محەمەد ساڵح، سەرۆکی کۆمیسیۆنی بااڵی 
سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی، بە )تەبا(
ی راگەیاند “وەرگرتنی ناوی لیستەکان و 

کاندیدەکانمان راگرت بەهۆی ئەوەی   کەوا هیچ 
کاندیدێک نەدرا بە کۆمسیۆن ”.

هەندرێن محەمەد ساڵح، گوتیشی “وەرگرتنی 
کاندید و هەڵبژاردنەکانمان راگرت و چاوەڕێی 

بڕیاری پەرلەمانین”.

لە بەرواری ١٨ی تشرینی دووەم، بەپێی 
راگەیەندرواێکی ئەنجومەنی کۆمیسیاران، 
گشت رێکارەکانی هەڵبژاردن راگیرا. هۆی 

راگرتنەکەش بۆ نەبوونی کاندید لەکاتی خۆیدا و 
دوا پێشهاتەکانی هەرێم دەبەستێت.
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 پێکدادانەکانی ناوچە جێناکۆکەکان

سوپای عێراق، پۆلیسی فیدراڵی و حەشدی شەعبی لە ١٦ی تشرینی 
یەکەم بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێک شاری کەرکوکی کۆنترۆڵکرد. 

دوای ئۆپەراسیۆنەکە حەیدەر عەبادی، سەرۆک وەزیرانی عێراق بە 
فرمانێک بۆ هێزە چەکدارەکان رایگەیاند کەوا گیانی گشت پێکهاتەکانی 

کەرکوک بپارێزن، بەهەمان شێوە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی 
عێراق فرمانی پاراستنی بۆ گروپە چەکدارەکانی نێو کەرکوک دەرکرد و 
ئاگاداری کردن کەوا تەقە بە ئاراستەی هێزەکانی ئیدارەی ناوەندی عێراق 

نەکەن. 
لەکاتی بەردەوامبوونی ئۆپەراسیۆنەکە و پێشرەوی هێزە عێراقییەکان، 

هەندێک سەرچاوەی هەواڵیی دەنگۆی ئەوەیان باڵوکردەوە کەوا هێزەکانی 
سەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە باشووری کەرکوک 

جێگیرکرابوون، بەبێ پێکدادان کشاونەتەوە. 
لەمەر هەبوونی گرژییەکی زۆری سەربازی، ژمارەیەکی زۆر لە 

خێزانەکانی کەرکوک لە شارەکە دەرچوون و بەرەو شارەکانی تری 
چواردەورەی کەرکوک ئاوارەبوون. 

لەکاتی گۆڕانی هاوسەنگییەکان، راکان سەعید، جێگری پارێزگاری 
پێشوو وەک پارێزگاری نوێی بە وەکالەت دامەزرا.  

مەسعود بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق دەربارەی 
کشانەوەی پێشمەرگەکان لە ١7ی تشرینی یەکەم نووسراوێکی باڵوکردەوە. 

نووسراوەکە دەڵێت “هۆکاری رووداوەکانی کەرکوک بۆ ئەو الیەنە 
سیاسییانە دەگەڕێتەوە کەوا بە تاکالیانە هەڵسوکەوتیان کردووە. ئەم رەفتارە 

بووە هۆی کشانەوەی کۆی پێشمەرگە لە ناوچەکە. ئەم کشانەوەیەش 
لە ئەنجامی زانیاریدان بەرامبەر بە یەک بووە. هێلی تەماس لە نێوان 

بەغداد و هەولێر بۆ سنووری پێش شەری داعش و رزگارکردنەوەی 
مووسڵ گەراوەتەوە”. 

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا دەربارەی رووداوەکانی کەرکوک 
رایگەیاند کەوا نیگەرانن بە پێکدادانەکانی کەرکوک و گوتیشی “لەم 

شەرەدا الیەنگری هیچ الیەک نین”. 
جگە لەمەش هێزەر ناوێرت، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە 

راگەیەندراوێکدا ئاماژە بە رووداوەکانی کەرکوک کرد و دڵتەنگبونی 
خۆی راگەیاند. لە بەردەوامی راگەیەندراوەکەدا ناوێرت، جەخت لەسەر 

چارەسەری کێشەکان لە چوارچێوەی دەستووری عێراق دەکات و 
دەشڵێت “پشتگیری لە هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ ئاشتی لەچوارچێوەی 

دەستووری عێراق بۆ ناوچە ناکۆکەکان دەکەین. هەوڵ دەدەین دیالۆگ 
لە نێوان الیەنەکان پەرەیپێبدرێت”. 

سەعدی ئەحمەد پیرە، گوتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
دەربارەی ئۆپەراسیۆنەکەی کەرکوک و ناوچەکانی تر گوتی “حەشدی 
شەعبی لە کەرکوک نەماوە. دۆخی خانەقین و شەنگال و کەرکوک 

ئارامە. کشانەوەی پێشمەرگە و هاتنی سوپای عێراق و حەشدی 
شەعبی بۆ کەرکوک لەچوارچێوەی رێککەوتن ئەنجامدراوە”.

 
سەبارەت بە رێککەوتنەکەی کەرکوک، پیرە گوتیشی “ئەم رێککەوتنە 

لەنێوان٣ واڵت ئەنجامدرا و ئەوانیش تورکیا، عێراق و ئێرانە”. 

سەعدی ئەحمەد پیرە، راشدەگەیەنێت کەوا مەسعود بارزانی، سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانی عێراق ئاگاداری ئەم رێککەوتنە نەبووە، زیاتر 

دەڵێت “بەهۆی ئاگادارنەبوونییەوە جێی خۆیتی گلەیی بکات، دەبوایە 
دەربارەی وردەکارییەکانی رێککەوتنەکە زانیاری پێبدرێت”. 

ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دوای 
کۆبوونەوەکەی ١٩ی تشرینی یەکەم، راگەیەندراوێکی باڵوکردەوە و 

تیایدا ئاماژەی بەوەدا کەوا ئامادەن گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتی عێراق 
ئەنجام بدەن. 

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە کەوا ئیدارەی هەرێمی کوردستانی عێراق 
ئامادەیە لەسەر پێشنیارەکەی حەیدەر عەبادی و لەژێر چوارچێوەی 

دەستووری عێراق کۆببنەوە و گفتوگۆ بکەن. 
ئاڵتون کۆپری، یەکێک لە شارۆچکەکانی شاری کەرکوک لە 

٢0ی تشرینی یەکەم دوای پێکدادان لە نێوان هێزە عێراقیەکان و هێزی 
پێشمەرگە، سەرەنجام هێزە عێراقییەکان چوونە نێو شارۆچکەکەوە. 

 دوای پێکدادانێکی زۆر، خەڵکی شارۆچکەکە شوێنی خۆیان جێهێشت 
و روبەڕووی ئاوارەیی بوونەوە. 

فەرماندەی هێزی پێشمەرگە و ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی 
کوردستانی عێراق راگەیاند کەوا حەشدی شەعبی و یەکەی تۆپخانەی 
میللی ئێران بە چەکی ئەمریکی بۆردومانی سەنگەرەکانی پێشمەرگە 

دەکەن. 
بەپێی هەواڵی شانەی راگەیاندنی جەنگی سەر بە وەزارەتی بەرگری، 
هێزی پێشمەرگە لە ئاڵتون کۆپری بە چەکی ئەڵمانی بەکاردەهێنێت، 

زیاتر گوتی “پێشمەرگە پێشێلی رێککەوتنامەکان دەکات کە 
باس لە بەکارهێنانی ئەم جۆرە چەکانە دەکات و پێویستە تەنها بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بەکاربهێنرێت”. 

هێزەرت ناوێرت، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دەبارەت بە 
رووداوەکانی ئاڵتون کۆپری گوتی “داوا دەکەین هەماهەنگییەک 
درووستبکرێت تا ئەو کاتە الیەنەکان دەگەنە رێککەوتن، تا ئێستا 
هەموو الیەنەکان پێویستە لە نێو پێشنیارەکەی عەبادی کار بکەن 

کە لەالیەن ئیدارەی هەرێمی کوردستانی عێراق پەسەندکراوە”. 
هەرێمی کوردستانی عێراق، دوای داوای راگرتنی شەر ی نێوان 
پێشمەرگە و هێزە عێراقییەکان لەالیەن ئەمریکا، خۆشحاڵی خۆی 

نیشاندا و راگەیەندراوێکی باڵوکردەوە. بەپێی راگەیەندراوەکە، 
هەرێمی کوردستانی عێراق ئامادەیی خۆی بۆ درووستکردنی 

هەماهەنگییەک بۆ ئاگربەستی نێوان الیەنەکان دەڕبڕی. 
هەروەها رادەگەیەنرێت  کەوا بەغداد بۆ گفتوگۆ لە “چوارچێوەی 
دەستووری عێراق” نابێت هیچ مەرجی پێشوەختە بخاتە پێشەوە.  

ئاژانسی زانیاری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان رادەگەیەنێت 
کەوا بەهیچ شێوەیەک جموجۆڵێک بە ئاراستەی دەرەوەی ناوچە 

ناکۆکەکان ناکرێت و ئەوانەی لە کەرکوک ناوچەکانی تر 
روویدا لە ژێر رێککەوتنەکەی ساڵی ٢0١٦ بووە و لەم چوارچێوەیە 

هەڵسوکەوت کراوە. 

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیل ئوغلۆ
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سوڵتان موزەفەر بەرگری لە ماف و ئاینی کلدانی و ئاشوورییەکان کردووە

بەمەبەستی چاوپێکەوتن دەربارەی ئەو بەڵگەنامە مێژووییە کە 
بۆ سەردەمی سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو دەگەڕێتەوە، لە 
کتێبخانە تایبەتیەکەی خۆی لە پارکی شانەدەر، سەردانی 
دکتۆر فەرهاد پیربالمان کرد. دوای ئەوەی دکتۆر فەرهاد 

پێشوازیەکی گەرمی لێکردین و باسی لە خۆشەویستی 
خۆی کرد بۆ تورکمانان و میوانداری کردیین. لەگەڵ تیپە 

مۆسیقییەکەی چەند بەرهەمێکی نوێ و باڵو نەکراوەی خۆی 
پێشکەش بە ئێمە و مێوانەکانی کرد کە ئەوانیش قوتابی کۆنی 

دکتۆر فەرهاد بوون. 

وەکو سوپرایزێک لە رێگەی ئێمەوە گۆرانیەکی تورکمانیشی 
پێشکەشی تورکمان کرد. پاشان هاوکارانی دکتۆر فەرهاد 

بەردەوام بوون لە مۆسیقا ژەنین و گۆرانی گوتن و ئێمەش لە 
هەمان کەشە هونەرییەکەدا چاوپێکەتنەکەمان لەگەڵ دکتۆر 

فەرهاد ئەنجامدا. 

لە سەرەتایی قسەکانیدا پیرباڵ باسی لە بەڵگەنامەیەک کرد کە 
مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سوڵتان موزەفەرەددین و بە 
زمانی تورکمانی نووسراوە. بەڵگەنامەکە بەرگری لە مافەکانی 

کلدان و ئاشووریەکان دەکات لە شاری هەولێر.

پیرباڵ باسی لەوەش کرد کە سوڵتان موزەفەرەددین بەهۆی 
تورکمان بوونیەوە پشتگوێخراوە. 

لە ژمارەی نوێی هەفتەنامەی تەبا، دکتۆر فەرهاد پیرباڵ، 
کەسایەتی نووسەر و روناکبیری شاری هەولێر وەاڵمی 

پرسیارەکانمان دەداتەوە. 

وەک باس دەکرێت کە بەڵگەنامەیەکی مێژوویی الی 
بەرێزتانە و مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سەاڵحەدین 

ئەیوبی و سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو، چیرۆکی ئەم 
بەڵگەیە چییە؟

ئەو بەڵگەنامەیە بە زمانی تورکمانی نووسراوە. ئێمە لە زانکۆ 
دیراسات لەسەر ئەوە دەکەین لە بەشی کوردی کە کۆنترین  
نووسراوی کوردی دەگەڕێتەوە چ سەردەمێک. ئێستا من لە 
بەشی زمانی تورکمانی دەپرسم کە لێرە هەیە و ناوی بەشی 

تورکییە، پێش هەموو شتێک دەبێ ناوی ئەو بەشە بکرێتە بەشی 
تورکمانی، بۆ؟ لەسەر بنچینەی ئەو بەڵگەنامەیەی من باڵوی 

دەکەمەوە، دەیدەمە ئێوەش لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەن دەبینن 
کە تورکمانیە. دەبینن کە زمانی تورکمانی کۆنترە لە زمانی 
تورکی بەپێی ئەو بەڵگەنامەیە کە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 

سوڵتان موزەفەر، ناڵێم ئەو نووسیتی بەس هی سەردەمی ئەوە. 
وەک دەیبینن لەو بەڵگەنامەیەی کە دەدەم بە ئێوە وێنەی 

مینارەی چۆلی مزگەوتی  هەولێری لەسەرە.  مەبەستم ئەوەیە 
زمانی تورکمانی بوونی هەبووە پێش ئەوەی ئەستەنبول درووست 
بێت. لەبەر ئەوەی سەدەی ژیانی سوڵتان موزەفەر دەگەڕێتەوە 

بۆ سەدەی کۆتایی ١١ و سەرەتای ١٢، هێشتا تورک درووست 
نەببوون. تورک لە کۆتایی ١٢00 بنەماڵەی عوسمانی درووست 

دەکەن لە ئەستەنبول وە لە ساڵی هەزار ١700 پردی ئاڵتوون 
کۆپری درووست دەکەن بۆ ئەوەی کەرکوک داگیر بکەن 

دواتر هەولێر داگیر بکەن. واتە وجودی زمانی تورکی لە 
١700ەکانەوە هەیە بەاڵم زمانی تورکمانی لەم ناوچەیە 
دەگەڕێتەوە کۆنتر، ٥00 ساڵ پێش تورکی، تورکمانی 

بوونی هەبووە لەم ناوچەیە. قوربانی زمانی تورکمانی 
بم کە زمانی باوکم دایکی باوکمە. بە چ حەقێک ناوی 

بەشی تورکمانی نەمێنێ ببێتە بەشی زمانی تورکی. ئەوە 
رەئی منە بەشی زمانی تورکی ببێتە بەشی زمانی تورکمانی 
دواتر بە تورکی مۆدێرنیش بخوێندرێت. قیمەتێک دەدەیت بە 
تورکمانی کە ئارکایکە و کۆنە. بۆ نموونە زمانی پەهلەوی 

لە زانکۆکانی جیهان دەخوێندرێت. لە کوردستانێکی ژێر ئااڵی 
ئازادی کوردستان فەرهاد پیرباڵ دەڵێت هەولێر بێ  تورکمان 

نابێ، بۆ گرنگی نەدەین بە زمانی تورکمانی. تورکمان 
بەخۆشیان نازانن کە گەنجینەیەکی گەورەی زمانەوانیان هەیە 
کە فراوانییەکەی تا ناوچەی ئەنادۆڵ دەروات. ئاق قۆینلو  بە 

تورکمانی قسەیان کردووە، قەرە قۆینلو بە تورکمانی قسەیان 
کردووە. سەیری شێوەزاری ئیبراهیم تاتلیساس بکە دەزانی 

تورک نیە تورکمانە. بەراوردی شێوەزاری ئیبراهیم تاتلیساسی 
تورکمان لەگەڵ بڵند ئەرسۆی تورک بکە دەبینی جیاوازی 

زۆرە. چونکە ئیبراهیم تاتلیساس ئەو رەگە کوردە و عەرەبەی 
هەیتی هەر تورکمانیە. ئینجا ئەو بەڵگەنامەیە ئەوە دەسەلمێنێت 

کە تورکمان زۆر دێرینە بۆیە گرنگە بۆ کۆمەڵگەی تورکمانی، 
ئەکادیمیای تورکمانی کە دەبێ دابمەزرێت بە رەئی من. 
دەزانی ئەکادیمیای تورکمانی چییە؟ دەبێ یەکێک بێت 

لە داواکاری تورکمانان. چیرۆکی ئەو بەڵگەنامەیە ئەوەیە. 
کاتێک سەالحەددین ئەیوبی قەدس رزگار دەکات لە دەست 

سەڵێبی و خاچ پەرستەکان، مەسیحیەکانی عەنکاوە زەندەقیان 
دەچی. دەڵێن مادام سەالحەددین سەرۆکی فەرەنسا و بەریتانیای 

سەڵیبیەکانی لەناو برد ئێمەش لەناو دەبات. سوڵتان موزەفەر 
قوربانی بم کە ئەسڵەکی تورکمانی هەیە، ئەسڵەکی کەمی 
کوردیشی هەیە ساغ نەکرایتەوە تا ئێستا بەاڵم ئەوە ئاشکرایە 

کە سولتان مزەفەر تورکمانە. هەر لەبەر ئەوەش پشتگوێ خراوە 
کە تورکمانە. چونکە هەتا ئێستا کرمانج هەولێریان بەرێوەبردیە. 
نەیانزانیوە ئەو تورکمانە دەورێکی گرنگی هەیە. تا ئێستا ناوی 

مشکۆی لەسەر شەقامێک نییە. شەقام هەیە بەناوی مشکۆی؟ 
شەقام هەیە بەناوی شەهابەی؟ نییە. واز لەو مەسەلەیە دەینین 

بەس دەبێ تورکمان لە دەستووری نوێ ئەو شتانە بزانێت الیەنی 
کلتووری خۆی لەبیر نەکات، ئەوەیە ئامانجی من. مەبەستم 

سیاسەت نیە. هەتا لە سیاسەتیش دەبێ بزانین ئێمە نەک تەنها 
براین لەگەڵ کورد بەڵکوو خوشک و برا و ئەک خێزانین. 

شتێک نیە بڵێ ئەوە کورد و ئەوە تورکمانە هەموومان 
خەڵکی ئەو هەولێرەین، بەاڵم پێویستە کەلتوورمان 

ئازاد بکەین. با بێینە سەر چیرۆکەکەمان کە سەالحەددین 
ئەیوبی ئەو دۆخە دەبینێت فەرمانێک دەردەکات کە بە زمانی 
تورکمانیە. من وا تەسەور دەکەم سوڵتان موزەفەر لەبەر ئەوەی 

سوڵتانی هەولێر بووە خۆی فەرمانەکەی نووسیبێت. فەرمانەکە 
دەڵێت لە ئەربل)هەولێر( نابێت کەس دەستدرێژی بکاتە سەر 

مەسیحیەکان، ماڵ و مولک و ژیانیان پارێزراو بێت، مەسیحی 
کلدانی و ئاشووریەکان دەبێ بە ئاسایی مومارەسەی ئایین 

کەلتوور زمانی خۆیان بکەن. ئەوە چێرۆکەکە بوو.

ئەم بەڵگەنامەتان چۆن دەستکەوت؟ هیچ هەوڵێکتان داوە بۆ 
ناساندنی بەڵگەکە؟ 

توانیم بەدەستی بهێنم چونکە ئەوەی دکتۆرای هەبێ دەتوانێت 
بچێتە بەشی ئەرشیف.بەاڵم بەڵگەکانی نادەنێ، من بەختم 

هەبوو کە دکتۆرام هەبوو چووم وەرمگرت. بەڵگەنامەکەشم 
لە کتێبخانەی نیشتمانی پاریس وەرگرت. لە ٣ سیمینار کە 

لە هەولێر ئەنجامم دا باسم کرد و سەردانی ئەکادیمیای 
کوردستانیشم کرد، سەرۆکی ئەوکاتی ئەکادیمیای کوردستان 

گوتی ئەوە خەتەرە بۆ ئەمنی قەومی. مەبەستی ئەوەبوو کە 

ئێمە نابێت بڵێین سوڵتان موزەفەر تورکمانە. 
هەزار جار ئەو پیاوە نکۆڵی بکات سوڵتان موزەفەر 

تورکمانە و زمانی تورکمانی کۆنترە لە زمانی تورکی. 
ئێمە براین، سوڵتان موزەفەر بە مۆڵەتی سەالحەددین ئەیوبی ئەو 
نووسراوەی نووسیووە چونکە سوڵتان موزەفەر زاوای سەالحەددین 
ئەیوبی بووە. لەبارەی مەترسی بوونی لەسەر ئەمنی قەومی ئەوە 

هەڵەیە.
 

لە گرتە ڤیدیۆیێکدا باس لەوە دەکەیت کە متمانەت بە کەس 
نیە و دەڵێی سوڵتان موزەفەر بەرگریم لێدەکات؟ هۆکاری 

ئەو قسەیە چییە؟

دەزانی چییە، مرۆڤ ئازادە بۆ خۆی کام پیاوی ئایینی 
شارەکەی یاخود شارێکی تری خۆش دەوێت. بۆ نموونە باوکم 

هەندێک شێخی بەغدادی خۆش دەویست کە شتێک دەبوو 
دەیگوت یا سەید ئەحمەدی رفاعی، قوربانی ئەویش بم بەاڵم من 
سوڵتان موزەفەرم خۆشدەوێت. چونکە تورکمانە و باپیرە گەورەی 
هەولێرە، ئەوهاش متمانەم پێیە وەک ئەوەی بڵێم باب و باپیری 
خۆم لە پشتە خەڵک. دەبی شانازی بە باب و باپیرانی خۆی  

بکات. شێخ مەحمود ناگاتە چۆکی سوڵتان موزەفەری پەیکەری 
بۆکراوە. هەزار جار قوربانی سوڵتان موزەفەری بم. 

هۆکاری پشتگوێخستنی سوڵتان موزەفەر چییە؟ 
تێنەگەیشتنە لە سوڵتان موزەفەر، بە رەئی من قەزیەی 

تورکمان بوونەکەی نوقتەک بووە بەراستی دەڵێم. یەعنی شێخ 
مەحمودەک پەیکەری لە شاری سوڵتان موزەفەر هەبێت و 

سوڵتان موزەفەریش شوێنێک بێت تەنها ئافرەت بچن و نەزانن  
سوڵتان موزەفەر کێیە، ئەوە ئەوپەڕی ریسواییە بۆ هەولێریان. 

 
تورکمانی هەولێر هەموویان باس لەوە دەکەن کە فەرهاد 
پیربال دەناسن و لە بنەماڵەیەکی تورکمانەوە هاتووە، ئایا 

فەرهاد پیرباڵ تورکمانە؟ 

جارێکیان تنۆکی کچم قوربانی بم لە قوتابخانە 
گوتبووی فەرهاد پیرباڵ تورکمان نییە کوردە. 

برادەرەکەی کە رۆح بە رۆحن پێی گوتبوو تنۆک 
باوکت بشفرێ هەر تورکمانە، ئەوە وەاڵمی منە. قوربانی 

تورکمان بم، بەس ئەوە دەڵێم فەرهاد تەنها تورکمان نییە. 
منداڵەکانی من لێوان لێوە لەگەڵ تورکمانیەت، بەیانیان بە 

گۆرانی تورکمانی هەڵدەستام لە خەو. زۆربەی هەینییەکان هەر 

گۆرانی تورکمانی بوو لە ماڵی ئێمە. رادیۆی تورکیامان 
دەکردەوە و گۆرانی تورکمانی لێدەدا و گوێمان دەگرت. من 
لەالی دایکمەوە جولەکەم، باپیر و داپیریشم لەالی دایکمەوە 

قەفقاسی رووسیان جولەکەن. باوکیشم لە منداڵی شیری 
مەسیحیانی خواردووە چونکە دایکم نەخۆش بووە. کەواتە 
من بە شیری باوکم مەسیحیم، لەالی دایکم جوولەکەم و 

باپیریشم زەردەشتیە و کوردە و قوربانی تورکمانانیشم. هەولێر 
ئاوایە، دەبێ تێبگەین ئەوە تورکمانە ئەوە کوردە. هەولێر بێ 
تورکمان نابێ. کاک مەسعود تورکمان و کوردی تێگەیاند 

کە فەرقیان نییە و داعشیش پەیوەندیەکانی بەهێزتر کرد. 
ئەو بەڵگەنامەیە بۆ کلدانی و ئاشووریەکانیش گرنگە 

بۆ ئەوەی بزانن کە سوڵتان موزەفەر بەرگری لە ئەوانیش 
کردووە.    

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد
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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

:

چوارشەممە 25 تشرینی یەکەم  ٢0١7

 ئەسعەد ئەربیل: پرۆژەی ئەکادیمیایی تورکمانیمان پێشکەشکرد بەاڵم قبوڵ نەکرا،
چونکە کات نەمابوو

پەرلەمانتاری پێشووی تورکمان ئەسعەد شاکر ئەمین 
)ئەسعەد ئەربیل( ئاماژەی بەوە کرد، ئەو زانیارییانەی 
مێژووناس دکتۆر موحسین محەمەد حوسێن لە ژمارەی 

حەوتەمی هەفتەنامەی تەبا بەخشی هەڵەیە و گوتی “لە 
سەرەتادا رێزم بۆ دکتۆر موحسین هەیە وەکو دۆستێک 

و گلەیشی لێ دەکەم چونکە وەکو کەسێکی ئەکادیمی 
زانیارییەکانی هەڵە بوون. یەکێک لەو هەاڵنە ئەوە 
بوو کە ئێمە بەناوی ئەکادیمیای زانستی تورکمان 

پرۆژەیەکمان پێشکەشی پەرلەمان کرد بەاڵم قبوڵنەکرا 
چونکە کات نەبوو. لەو کاتە بابەتی دەستووری 

کوردستان هەبوو، هەموومان شەڕ و دەمەقاڵی ئەم بابەتە 
دەزانین کە ٨-٩ مانگی خایاند. دوای ئەو ماوەیەش 

پرۆژەی ئەدیمی دەهاتەوە رۆژەڤ بەاڵم ماوەی پەرلەمان 
کۆتایی هات”.

ئەسعەد ئەربیل کە لە خولی ٢00٥-٢00٩ پەرلەمانتار 
بوو، زیاتر دەڵێت “عەبدولقادر بازرگان پەرلەمانتای 

تورکمان لە خولی دوای ئێمە داوای پرۆژەکەی کرد، 
منیش بە جۆشەوە پرۆژەکەم پێدا بۆ ئەوەی بگاتە ئەنجام. 
پێشنیاری ئەوەشم کرد کە ناوی ئەو ٥ کەسەی لەگەڵ 

من پرۆژەکەیان ئامادەکرد دەربهێنێت و ناوی خۆی تیایدا 
تۆمار بکات. گرنگ ئەوەیە پرۆژەکە قبوڵبکرێت، بەاڵم 

ئەویش دەنگی نەبوو و نەگەیشتینە ئەنجام”.

ئەربیل باسی لەوە کرد، “لەگەڵ رێزم بۆ دکتۆر موحسین 
بەاڵم ئەم پرۆژەیە قبووڵ نەکراوە” و زیاتر گوتی 

“ئەگەر پرۆژەیەک قبووڵنەکرێت چۆن دەتوانین شتێک 
بکەین، بۆ هەر شوێنێک بڕۆین داوای قبووڵکرانی 

پرۆژەکە دەکات. با جارێک چۆنیەتی ئامادەکردنی 
ئەم پرۆژەیە روونبکەینەوە، جاری یەکەم یاسای ئەکادیمیای 
کوردیان بە ئێمە دا. خوێندمانەوە، گفتوگۆمان لەسەرکرد و 
لەگەڵ هاوڕێیان بیرمان گۆڕییەوە. یەکێک لەو کەسانەش 

دکتۆر سەلیم سابر ئۆتراخچی، لە هەولێر مامۆستای کۆلێژی 
کشتوکاڵ و خاوەن زانیاری لە پرۆژە و دەستوور بوو. ئێمە 

وەکو تورکمان لە کۆمیسیۆن گفتوگۆمان لەگەڵی ئەنجامدا، 
چونکە پرۆژەکە نێردرابووە ئەو شوێنە و منیش لە کۆمسیۆنی 
پەروەردە یاریدەدەری سەرۆکی کۆمسیۆن بووم. لەگەڵ دکتۆر 

و پرۆفیسۆری دیکەش دیدارمان ئەنجامدا و باسی ئەکادیمیای 
کوردیمان کرد. دوو پێشنیار هەبوو. بەگوێرەی یەکەمیان، ئەگەر 
ئەم ئەکادیمیایە ناوی کوردستان بێت ئەوکات کورد، تورکمان، 
ئاشووری و کلدانیشی لەخۆدەگرت.  گوتمان “ئەگەر دەتانەوێت 
ناوی ئەم ئەکادیمیایە نەگۆڕێت ئەوکات دەرفەت بە ئێمە بدەن 
بۆ ئامادەکردنی ئەکادیمیای تورکمانی. بەڵێنیان بە ئێمە دا و 
گوتیان ئامانجی ئێمە ئەوەیە کە وشەی کورد بمێنێتەوە. ئێوەش 
مافی سروشتی خۆتانە، برایانە لەگەڵ ئێمە دەژین پرۆژەیەک 

ئامادە بکەن و پێشکەشی پەرلەمان بکەن. ئێمە بە ئومێدی 
دامەزراندنی ئەکادیمیای خۆمان ئامادەکارییەکانمان کرد. دواتر 

لەگەڵ دکتۆر سەلیم پرۆژەکەمان ئامادەکرد. دواتر لەگەڵ 
رەحمەتی دکتۆر عەبدولڵەتیف بەندەرئۆغلو قسەمان کرد، ئەویش 

چەند ماددەیەکی زیاد کرد و یاسایەکی ئەکادیمیای ٢٢ 
ماددەمان ئامادەکرد”.

ئەربیل، زیاتر گوتی “هەر پرۆژەیەک بۆ ئەوەی لە پەرلەمان 
بێتە رۆژەڤ، دەبێت الیەنی کەم واژووی ١0 کەسی 

لەسەربێت”. ناوبراو زیاتر گوتی “دوای واژووکردنی ٣١ هاورێ،  
پرۆژەکەم پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمان کرد، ئەوانیش بۆ 
پێشکەشکردن بە حکومەت و رەزامەندی وەرگرتن، پرۆژەکەیان 
وەرگرت چونکە سەرۆکی ئەکادیمیا لە پلەی وەزیر دەبێت، لە 

ژێر ئەو بەڕێوەبەرە گشتییەکان، بەڕێوەبەرەکان و بەشەکان بوونی 
دەبێت، ئەمەش پێویستی بە مووچەیە،بۆیە دەبێت رەزامەندی 

حکومەتی لەسەربێت. وابزانم ئەم بابەتە ٢ مانگی خایاند. دوای 
٢ مانگ یەکێک لەو کەسانەی کە یاساکەی ئامادەکردبوو 

ئێمەی بانگ کرد و من چووم. تاوتوێی ماددەکانمان کرد 
لە کۆمسیۆنێک کە سەرۆکەکەی ئازاد مەالئەفەندی 

بوو،هەندێک گۆڕانکاری تێداکرا. لەوێ رەزامەندی نیشاندرا 
و بۆ هێنانە رۆژەڤ دووبارە گەیەندرایە پەرلەمان و بۆ ئەوەی 

بخرێتە رۆژەڤ و تاوتوێبکرێت. لەگەڵ کاک عەدنان 
دیدارمان لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان ئەنجامدا، بەاڵم بەهۆی 

تاوتوێکردنەکانی دەستوور نەخرایە رۆژەڤ، چونکە هەرێم 
دەستووری نەبوو”.

ئەسعەد ئەربیل ئاماژەی بەوە کرد، دوای ماوەی پێکهێنانی 
دەستوور ریفراندۆم ئەنجامدرا و ماوەی ئەرکی ئەو تەواو بوو، 

زیاتر رایگەیاند “بەڕێز عەدنان موفتی گوتی ماوەی هەفتەیەک 
ماوە و ماوە پرۆژەکە ناگاتە ئەنجام. پرۆژەکە ئامادەیە و 

رەزامەندی حکومەتی وەرگرتووە، پەرلەمانتارەکان لە خولی 
داهاتوو دەتوانن تەواوی بکەن”.

لە بەردەوامی گوتەکانیدا ناوبراو گوتی “لەبەر ئەوە بە ویستی 
خۆم پرۆژەکەم بە عەبدولقادر بازرگان دا و ئاماژەم بەوە دا کە 

پرۆژەکە ئامادەیە بۆ پێشکەش کردن بە پەرلەمان بۆ ئەوەی 
بخرێتە رۆژەڤ، بەاڵم تا ئەم رۆژەش هیچ دەنگ و هەواڵێک 

نییە”.

ئەربیل، هاوڕابوونی لەگەڵ دکتۆر موسین دەربڕی لەبارەی 
پشتگوێخرانی ئەم بابەتە و زیاتر گوتی “منیش سەبارەت بە 

پشتگوێخرانی ئەم پرۆژەیە هاوڕام، سەرەتا عەبدولقادر بازرگان 
و ٥ پەرلەمانتارەکەی تر تۆمەتبار دەکەم چونکە بۆ بە 

ئەنجامگەیاندن ئەم پرۆژەیەم وەکو ئامانەت بەوان دا، بەاڵم 
پشتگوێ خرا. ئەو پەرلەمانتارانەی دوای ئەوانیش بە هەمان 

شێوە هیچیان بۆ تورکمان نەکرد”.

ناوبراو رایگەیاند “راستییەکەی لە سەردەمی ئێمە خۆم، سەید 
تەڵعەت، کاک کەرخی و سوهام خان چەند کەسێکمان لە ٢٨٥ 
خێزان لە فەرمەنگە جیاوازەکانی حکومەت دامەزراند«. سەبارەت 

بەو چاالکییانەی ئەنجامیان داوە ئەربیل بەم شێوەیە دوا:

“٢ بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان کردەوە، تەنها یەک بەڕێوەبەرایەتی 
هەبوو ئەویش بەڕێوەبەرایەتی کەلتووری تورکمان بوو، ئەومان 

گۆڕی بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەلتووری تورکمان. ئێستا لە 
ماڵی تورکمانین، پێشووتر کە بابەتێک دەبوو دەبوایە سەردانی 

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەلتووری کوردیان بکردایە. دووەمیشیان 
ئەوە بوو، بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی تورکمان هەبوو، ئێمە 

ئەمیشمان بۆ بەڕیوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی تورکمان گۆڕی 
چونکە بۆ دامەزراندی کەسێک دەبوو لە بەڕێوەبەری کورد 

بپاراباینەوە، یانیش بمانویستبا کەسێک دابمەزرێنین، بە هەمان 
شێوە بوو، ئەویش یان ئەنجامی دەبوو یان نا.

ئێمە توانیمان ئەم شتانە ئەنجام بدەین، گرنگترینیشیان ئەوەیە 
کە ئێمە بەر لە بەغداد لە دەستووری کوردستان تورکمانمان 

وەکو نەتەوەی دووەم نووسی، جێگیرمانکرد. لە یاسایەکەش ئەم 
دەربرینانە هەیە کە دەیگوت کوردستان لە نەتەوەکانی کورد و 

تورکمان و ئاشووری پێکدێت، ئێمە ئەمەمان هەڵگرت بۆ ئەوەی 
پۆلێنکردنی نەمێنێت. ئێمە ئەوەندەمان پێکرا، لە خولی دوای 

ئێمە و خولی ئێستا پەرلەمانتارەکان چییان کرد با بڵێن”.

“من لێرەوە لەڕێی هەفتەنامەکەتانەوە دەمەوێ پێیان بڵێم بەسە 
خۆپەرستی، بەسە ئەو هەموو شەڕە لە نێوانتان، ئێمە بەم هۆیەوە 
زۆر شتمان لە دەستدا”. زیاتر گوتی “بۆ نموونە ویستیان رۆژی 

پشوو دابنێن بۆ شەهیدانی تورکمان. بەشێک نارەزایەتییان 
دەربڕی، دواتر ویستیان رۆژی هاتنی ئەرتوغرول بکەنە پشوو، 

دیسان بەشێک نارازی بوون. لەسەر ٢٤ی کانونی دووەم رۆژی 
کەلتووری تورکمان پێکنەهاتن. ٥ ئەندام لە نێوان خۆیان 

رێکنەکەوتن. پێویستە بەرژەوەندییە تاکە کەسیەکان وەالنێن 
بۆ ئەوەی نوێنەرایەتی تورکمان بکەن، پێویستە هەوڵ بدەن بۆ 

مافی تورکمان. دوای ئێمە گوتیان بەڕێوەبەری گشتی دەدرێتە 
تورکمان، یان سکرتێری گشتی پەرلەمان دەدەینە تورکمان لەسەر 

ئەمەش رێکنەکەوتن”. 

ئەسعەد ئەربیل لە  کۆتاییدا دەڵێت “بیریان لە میللەت نەکردەوە. 
بەدوای بەرژەوەندی تاکەکەسی کەوتن. ئەگەر  یەکیان 

هەڵەیەک بکات  پێویستە بڵێن هەڵەی کردووە نەک هەموو  
نەتەوەکە تاوانبار  بکەنر”.

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: چۆبان مصطفی نوزاد


