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 بابەتی دەستەی راوێژکاری تورکمان
خرایە گفتوگۆ

 شوێنەوارێکی تری ناوازەی     ئەمیر عزەت: گەر هێزی سەربازیمان هەبا بێگومان
تورکمان / مینارەی گۆکبۆرو

کێ مووچەکە دەدات

بەغداد? هەولێر

 فەتحولال ئەحمەد ساڵح ئاڵتوون )فەتحولال
 ئاڵتوونساس(، لە بەرواری ٢٣ی تەمموزی
 ساڵی ١٩٥٧ لە گەڕەکی پریادی شاری

 کەرکوک لە دایکبووە. هونەرمەندی
 سەرکەوتوو ئاڵتوونساس، لە ساڵی

 ١٩٧٠ دەبێت بە ئەندامی تیپی
 مۆسیقای نەتەوەیی تورکمان و ژیانی

 هونەری دەستی پێدەکات. دوای
 دەستپێکردنی بە ژیانی هوونەری، لە

 ٢٣ی تەمموزی ساڵی ١٩٧٣، فەتحوڵال
 ئاڵتوونساس لەالیەن ماڵی رادیۆی بەغدا

 وەکو “هونەرمەندی گۆرانیگووتن”
دەناسێنرێت

 ئەمیر عزەت، سەرۆکی پێشووی فەرمانگەی ئاساییش
 لە بەرەی تورکمانی کە چەند تۆمەتێکی بۆ

 درووست کرا و دەستگیرکرا، گوتی بەرەی
 تورکمانی ببووە ئامانج، چونکە بەرەی

 تورکمانی سێیەمین هێز بوو لەم ناوچەیە،
 هێزێکی گەورەمان هەبوو. ئەوانیش دەترسان

 بەرەی تورکمانی بەو هێزەوە بچێتە
 کەرکوک. نەیانزانی چیبکەن، ویستییان
 سەری ئەو هێزە لە الشەکەی لێبکەنەوە،

ئەویش من بووم واتە ئەمیر عزەت

 ئەمیر عزەت، بە چەند تۆمەتێکی جیاواز
 دەستگیرکرا، دواتر لەسەر داوایەکی عەبدوڵاڵ
 گول، سەرۆککۆماری ئەوکاتی تورکیا کە

ئاراستەی مەسعود بارزانی کردبوو، ئازاد کرا  گۆڤاری تەبا منداڵ سەرنجی زۆرێک
رادەکێشێت

 گۆڤاری تەبا منداڵ، لە ٤ی تشرینی دووەم دەرچوو. لە قوتابخانە تورکمانییەکانی
 شارو شارۆچکەی وەک هەولێر، کەرکوک و کفری بەسەر ئەو قوتابییانە دابەش کرا

کە تەمەنیان لە نێوان ٤ بۆ ١٠ ساڵ دەبێت و بووە مایەی دڵخۆشی منداڵەکان

 گرژی نێوان هەولێر و بەغداد
 کاریگەریی لەسەر بازاری زێرینگران

کردووە
 دوای بڕیاری ئەنجامدانی ریفراندۆم لە ٢٥ی ئەیلوول لەالیەن

 بەرپرسانی هەرێمی کوردستانی  عێراق، حکومەتی ناوەند
 گەشتە نێودەوڵەتییەکان بەڕووی

فرۆکەخانەی هەولێر و سلێمانی داخست

 وەستاندنی گەشتە نێودەوڵەتییەکانی هەرێمی
 کوردستانی عێراق و گرژیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد،

 کاریگەرییەکی نەرێنی لەسەر بازاری کڕین و فڕۆشتنی
زێر هەیە

رێزمان لێدەگیرا

کازم ساهیر 
مایسترۆ تورکمانەکەی

 بۆ باسکردن لە مینارەی چۆلی، پێویستە
 چاوێک بە کەسایەتی درووستکەری ئەم

 پاشماوە شکۆدارە بخشێنین کە ئەویش
 سوڵتان

موزەفەرەددین گۆکبۆروی ئەتابەکە

 بەهەمان شێوە، دەربارەی خودی سوڵتان
 موزەفەرەدیین گۆکبۆرو، شێرزاد شێخ

 محەمەد، نووسەر و لێکۆڵەر دەڵێت دوای
 تەواوبوونی شەری خاچپەرستەکان،

 سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو
 دەگەڕێتەوە شاری ئیربلی  ئەوکاتە و

 هەولێری ئێستا
 دەبێت بە سوڵتانی

 هەولێر و دەسەاڵتی
 فەرمانڕەوایی

 دەوڵەتی ئەتابەگی
 تورکمانی بۆ

 ماوەی ٤٠ ساڵ
 دەگرێتەدەست.
 بێگومان ئەم
 سەردەمە بە

 سەردەمی زێرینی
 هەولێر دادەنرێت.
 لێرەدا کە باس لە

 هەولێر یاخود
 ئەتابەگی هەولێر

 دەکەین،
 مەبەستمان تەنها

 هەولێر نییە.
 چونکە لەو کاتەدا

 کەرکوک و
 شارەزوور و زۆر

 ناوچەی تر لەژێر
 دەسەاڵتی

 ئەتابەگی هەولێر
بووە
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بابەتی دەستەی راوێژکاری تورکمان خرایە گفتوگۆ

کێ مووچەکە دەدات؟

لەژێر ناونیشانی “دوا پێشهاتەکان و تورکمانی هەولێر” 
کۆبوونەوەیەکی فراوان کە لە گشت بوارەکانی کۆمەڵگەی 

تورکمانی بەشداری تێدا کرابوو، بە سەرپەرشتی بەرەی 
تورکمانی عێراق لە هوتێلی چوارچرا لە هەولێر ئەنجامدرا.

لەگەڵ دەستپێکی وەستانی رێز بۆ شەهیدانی تورکمان، 
کۆبوونەوەکە دەستیپێکرد و وەکو گوتەی ئەندامانی 

کۆبوونەوەکە بە “دانیشتنی کراوە” وەسفکرا. 

     تەوەرێکی گرنگی 
بابەتەکە لە درووستکردنی 

دەستەیەکی 
راوێژکاری تورکمان 

پێکهاتبوو کە 
گشت ئەندامانی 

کۆبوونەوەکە 
رەزامەندی 
خۆیان بۆ 

ئەم مەبەستە 
راگەیاند و بڕیار 

وایە مانگی 
داهاتوو لە هەمان 

بەروار دووەمین 
کۆبوونەوەی دامەزراندنی 
دەستەی راوێژکاری تورکمان 

ئەنجام بدرێت. 

لەمبارەیەوە ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی 
تورکمانی عێراق و پەرلەمانتاری هەرێمی کوردستان-عێراق 

کە وەک سەرپەرشتیار و دەستپێشخەری کۆبوونەکە ئامادەبوو، 
گوتی “دانیشتنەکەی ئەمرۆ بێگومان گرنگی و تایبەتی خۆی 

هەبوو. ئەم دانیشتنە پێکهاتبوو لە کەسایەتییە تورکمانەکانی 
هەولێر، چەند بەرپرسێکی سیاسی تورکمانی، کەسایەتی 

دیاری نێو بوارەکانی وەک هونەری و ئەکادیمی و ئاینی و 
چەند کۆمەڵە کەسێکی تر بەشداری ئەم دانیشتنەیان کرد. 
هاوکات کۆبوونەوەکە دانیشتنێکی کراوەی راوێژکاری بوو. 

پێکهاتبوو لە بەشداریکردنی تورکمان له بواری سیاسیی 
لە گشت ناوچەکانی وەک هەولێر، کەرکوک و ناوچە 
تورکمان نشینەکانی بە شێوەیەکی چاالک. بەتایبەتی 
لە بابەتەکانی وەک مافەکانی تورکمان. پێشووتر بۆ 
دەرکردنی بڕیارێک لە چوارچێوەی عێراق و هەرێم، 

چەند الیەنێک هەبوون کەوا دژی بەشداریکردنی 
تورکمان بوون. تورکمان فاکتەرێکی گرنگی ناوچەکەن. 

لەمەودوا ئەم جۆرە دانیشتنانە دەربارەی هەولێر و 
تورکمانی هەولێر بەردەوام دەبێت. بەرەی تورکمانی 

عێراقی هەمیشە بووەتە رێگایەک بۆ پاراستنی مافەکانی 
تورکمان”. 

دەربارەی کۆبونەوەکە مەحمود چەلەبی، سەرۆکی لیستی 

تورکمانی هەولێر، بۆ مایکرۆفۆنی تەبا گوتی “ئیمرۆ رۆژێکی 
زۆر خۆشە بۆمن، بێگومان هەبوونی بیروڕاوی جیاواز نیشانەی 
رەسەنایەتی گەلەکەمانە. کۆبوونەوەیەکی زۆر جوان و بەسوود 

ئەنجامدرا، تا ئێستا بڕیارێک نەدراوە بەاڵم هەوڵدەدرێت و 
داوا دەکرێت ئەنجومەنێکی تورکمانی لە هەولێر دابمەزرێت. 
بۆیە لە سەرەتادا دەستەیەکی راوێژکاری دادەمەزرێت، دواتر 

ئەم ئەنجومەنە دابمەزرێت. بەرەی تورکمانی هەر خۆی 
دامەزراوەیەکی رەسەنە، کۆبوونەوەیەکی جوانی رێکخستووە. 

دەرخستنی بیرورای ئەم بابەتە بێگومان بۆ پێکەوەبوونی تورکمان 
و چارەسەرکردنی کێشەکان هاتووەتە کایەوە”. 

سەبارەت بە دانانی بەروارێکی تر بۆ کۆبوونەوەی الیەنەکان 
بەشێوەیەکی فراوانتر، چەلەبی دەڵێت “وا بڕیارە مانگێکی 
تر هەمان کۆبوونەوە ئەنجام بدرێت، لە ئێستادا شوێنەکە 

دیارینەکراوە بەاڵم بە شێوەیەکی فراوانتر ئەنجام دەدرێت. لەوانەیە 
لە باڵەخانەی پارتەکەمان بێت یاخود لە هەر شوێنێکی تر 

دەتواندرێت کۆبوونەوەکە ئەنجام بدرێت.

لەسەر هاوڕابوونی الیەنە سیاسیەکان لەگەڵ کەسایەتییە 
دیارەکانی شاری هەولێر، سەرۆکی لیستی هەولێری تورکمان 

گوتی “بەپێی چاودێرییەکەی من هیچ رایەک دژی ئەم 
کۆبوونەوەیە نەبوو. بەاڵم نەبوونی هەندێک لە کەسایەتی 

گرنگی شاری هەولێر بووە مایەی دڵگرانیمان، گەر بێتوو بۆ 
مانگی داهاتوو زیاتر هەوڵبدرێت و ئەوانیش بەشداری ببن، ئەوا 

بێگومان دەتوانین بڕیاری تر دەربکەین”. 

یەکێک لە ئەندامانی کۆبوونەوەکە حوسامەددین جەودەت 
بوو کە ناوبراو سەرۆکی یەکێتی زانایانی ئاینی تورکمانە بۆ 
مایکرۆفۆنی تەبا رایگەیاند “وەکو یەکێتی زانایانی تورکمان 

داوامان کرد لێژنەیەکی یاسایی تورکمان پێکبهێندرێت و 
بەدواداچوون لە مافەکانی تورکمان و ناوهێنانی تورکمان لە 

دەستووردا بگرێتە ئەستۆی خۆی. 
واتا بتوانین بە یاسا خۆمان 

بسەلمێنین”. 

دەربارەی رۆڵی 
میدیا لە نێوەندنی 

تورکمانی، 
حوسامەددین 

جەودەت دەڵێت 
“هەر لە 

کۆبوونەوەکەدا 
تیشکمان خستە 
سەر الوازبوونی 

میدیایی 
تورکمان نەک 
بەتەنها لە هەولێر، 
بەڵکو لە گشت ناوچە 

تورکمان نشینەکان بەم شێوەیەیە و رۆڵێکی کاریگەریی نییە. 
بۆ نموونە؛ تورکمانەکانی شارۆچکەی دوزخورماتوو ماڵەکانی 
خۆیان بۆ برا کوردەکان کردۆتەوە و کاری پێویستی رۆژانەیان 

بۆ دابینکردووە. ئەم رەفتارە ئەوە دەگەیەنێت کە گەلی ئێمە 
گەلێکی شارستانییە و خاوەنی شارستانییەتە. تا ئێستا چەندەها 
دەوڵەتمان دامەزراندووە. سوپاس بۆ خودا ئێمە هەر لە داڵدەی ئەم 

کەلتوور و مێژووە هەنگاوەکانی خۆمان دەنێنین”.

گەیالن ئاڵتی بەرماق، بەڕێوەبەری گشتی کەلتوور و هونەری 
تورکمان بەهەمان شێوە پشتگیری خۆی بۆ درووستکردنی 

دەستەیەکی راوێژکاری دەڕبڕی و رایگەیاند “تەوەری 
کۆبوونەوەکە ئەمانەی لەخۆگرتبوو. هەموو بیروراکان لە 

گشت بوارەکانی کۆموڵگای تورکمانی وەرگیرا. لە ئەنجامدا 
گەیشتینە ئەوەی کە دەبێت تورکمان لە هەولێر دەستەیەکی 
راوێژکاری درووستبکەین. پاشان بڕیاری ستراتیژی هەموو 

بابەتەکان کە پەیوەستە بە گەلی تورکمان لەم دەستەیە 
وەربگیرێت و هەوڵبدرێت داواکارییەکان بگاتە جێی خۆی. 

لەوانەیە لەمرۆوە ناوەکانی ئەم دەستەیە دیاریبکرێت. دواتر هەر 
کێشەیەک هەبێت ئەوا بە شێوەی نووسراو پێشکەش بە دەستەی 
راوێژکاری دەکرێت. لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی نووسراوەکە 

لەالیەن دەستە گفتوگۆی لەسەر 
دەکرێت و الیەنی پەیوەندیدار 

دەنێردرێت. 

ئاڵتیبەرماق 
هۆشدارییەک 

سەبارەت بە 
درووستنەبوونی  
دەستەیەکی لەم 
جۆرە دەدات و 
رادەگەیەنێت. 

گەر ئەم دەستەیە 
درووستنەکرێت، 

بێگومان کێشەکانی 
ناوچە تورکمانییەکان 

ناگاتە شوێنی مەبەست، 
لەوانەیە تەنها لەالیەن چەند 

کەسێک قسەی لەسەر بکرێت، بەاڵم لەمە زیاتر نابێت. گەربێتوو 
دەستەیەکی لەم جۆرە هەبێت، 

ئەوا بە رێگەی نووسراو دەگاتە دەست دەستەی راوێژکاری و 
گفتوگۆی لەسەر دەکرێت و بۆ دەزگا و رێکخراوی پەیوەندیدار 

بە کێشەکە دەنێردرێت”. 

بڕیار وایە مانگی داهاتوو لە هەمان بەروار کۆبوونەوەکە بە 
شێوەیەکی فراوانترلە بارەی بەشداربووان و لە شوێنێکی تر 

بەڕێوەبچێت.    

                                                     

حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی عێراق دوای باڵو بوونەوەی 
هێزەکانی سووپای عێراق لە ناوچەکێشەلەسەرەکان، رایگەیاند کە 

ناوچەکان کۆنترۆڵ کرانەوە، 
مووچوی هێزی پێشمەرگە و 

فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق دەنێرێت.

عەبادی، لە کۆنگرەی رۆژنامەوانی 
هەفتانەی خۆیدا لە کۆشکی 

سەرۆکایەتی وەزیران، رایگەیاند 
“هێزەکانی حکومەتی ناوەندی، 

تەواوی ناوچە کێشەلەسەرەکانیان 
کۆنترۆڵ کردووە، مووچەی 

هێزی پێشمەرگە و فەرمانبەرانی 
حکومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراق دەنێرێت”.
نێچێرڤان بارزانی، سەرۆکوەزیرانی 

هەرێمی کوردستانی عێراق 
لە ٦ی تشرینی دووەم دوای 

کۆبونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران، 
لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا 

روونکردنەوەی دا دەربارەی پێدانی 

مووچەی فەرمانبەران.بارزانی، دەربارەی دابەشکردنی مووچە 
لەالیەن بەغدادەوە، گوتی “لەراستیدا پرسەکان بە شێوەیەکی تر بۆ 

خەڵک دەگوازرێتەوە، وەک ئەوەی بەغداد بیەوێت مووچە 
بدات بەاڵم رێگری لێبکرێت. من لێرەوە دەمەوێت دەسەاڵتی 
خۆم بەکاربهێنم و روونیبکەمەوە؛ 

ئەگەر بەغداد جددی بێت لە 
پرسی دابەش کردنی مووچە، ئێمە 
هەموو لیستەکانمان ئامادەیە کە بە 
سیستەمی بایۆمەتری ئامادەکراوە. 

لیستەکانیان پێدەدەین، نەوتیش 
رادەستی بەغداد دەکەین با ئەوانیش 

تەواوی مووچەکە بدەن”.

حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی 
عێراق دوای روونکردنەوەی نێچیرڤان 

بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی 
کوردستانی عێڕاق رایگەیاند کە 

بەغداد پێداچوونەوە بە لیستی 
فەرمانبەران و پێشمەرگە دەکات، 

بەاڵم ژمارەکان دوورن لە راستی و 
خەیاڵین.

 زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد

ناوەندی هەواڵ
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 ئەمیر عزەت: گەر هێزی سەربازییمان هەبا
بێگومان رێزمان لێدەگیرا

ئەمیر عزەت، سەرۆکی پێشووی فەرمانگەی 
ئاساییش لە بەرەی تورکمانی کە چەند 

تۆمەتێکی بۆ درووست کرا و دەستگیر کرا، 
گوتی “ بەرەی تورکمانی ببووە ئامانج، 

چونکە بەرەی تورکمانی سێیەمین هێز بوو لەم 
ناوچەیە، هێزێکی گەورەمان هەبوو. ئەوانیش 
دەترسان بەرەی تورکمانی بەو هێزەوە بچێتە 

کەرکوک. نەیانزانی چیبکەن، ویستیان سەری 
ئەو هێزە لە الشەکەی لێبکەنەوە، ئەویش من 

بووم واتە ئەمیر عزەت”.

ئەمیر عزەت، بە چەند تۆمەتێکی جیاواز 
دەستگیرکرا، دواتر لەسەر داوایەکی عەبدوڵاڵ 
گول، سەرۆککۆماری ئەوکاتی تورکیا کە 

ئاراستەی مەسعود بارزانی کردبوو، ئازاد کرا.

دەربارەی کاریگەربوونی هێزێکی تورکمانی لەم 
دۆخە ئالۆزەدا ئەمیر عزەت، گوتی “بە تەئکید 
کاریگەری دەبوو. هێزی تورکمانی بوونی هەبا 
زۆر باشتر دەبوو. رێزیان لێ دەگرتین، ئەم هێزە 

لە وەزارەت پەسەنددەکرا و پایەکی تایبەتمان 
دەبوو”.

سەرۆکی پێشووی فەرمانگەی ئاساییشی 
بەرەی تورکمانی ئاماژەی بەوەدا کە 

مەسیحییەکان و یەزیدیەکان هێزیان هەیە لە 
وەزارەت، بۆ تورکمان نەیانبێت. دەبێ ئەوەش 

لەوان بپرسین کە بۆچی تورکمان هێزی نییە؟ 
بۆچی رێگەنادەن هەر بە شێوەیەکی سیمبولی 
بێت و هێزێک هەبێت بەناوی تورکمان. مەرج 
نییە چااڵکی هەبێت، بەاڵم هەر بە شێوەیەکی 

سیمبولی پێویستە هێزی تورکمان بوونی 
هەبێت.

ئەمیر عزەت، دەربارەی پرسیاری “ئێوە جگە لە 
رابردوویەک لەبواری سەربازی، سیاسیشتان 

هەیە. ئایا نیازتان هەیە دووبارە بگەڕێنەوە ناو 
مەیدانی سیاسی؟”، گوتی “من متمانەم بەخۆم 

هەیە، ئەگەر تورکمانیش متمانەم پێبکەن 
دەگەڕێمەوە”.

٧ ساڵ و نیو زیندانکرام. هەر رۆژێک 
تۆمەتێکیان بۆ درووست دەکردم

دەستگیرکرانتان بووە بابەتێک کە لە 
زنجیرە و فیلمەکان باسی لەسەرکرا. ئایە 
هۆکاری دەستگیرکرانتان چیبوو و چۆن 

ئازاد کران؟

بێگومان هەموومان دەزانین  ئەوكات 
ناوچەکەی ئێمە کێشمەکێشمی زۆری هەبوو 

. بەرەی تورکمانی ببووە ئامانج چونکە بەرەی 
تورکمانی سێیەمین هێز بوو لەم ناوچەیە، 

هێزێکی سەربازی گەورەمان هەبوو لە هەولێر، 
سلێمانی و کفری. رووخانی سەددام نزیک 
ببوو، ئەوانیش دەترسان بەرەی تورکمانی بەو 
هێزەوە بچێتە کەرکوک. نەیانزانی چیبکەن، 

ویستیان سەری ئەو هێزە لە الشەکەی 
لێبکەنەوە، ئەویش من بووم واتە ئەمیر عزەت. 
ئەوەبوو منیان دەستگیرکرد و سەرکەوتوو بوون 
لە پالنەکەیان. بە کورتی ئەوە مەبەستی من 
بوو لە کێشمەکێشی سیاسی. پالنگێریان کرد 
بۆ ئەوەی تورکمان الواز بکەن. ٧ ساڵ و نیو 
زیندانی کرام. هەر رۆژێک تۆمەتێکیان بۆ 
درووست دەکردم، رۆژێک دەیانگوت میتی 

تورکیایە، رۆژێک دەیانگوت ئیسالمیە، 
رۆژێک دەیانگوت یەکێتیە کۆتاجار گوتیان 

هەواڵگریی دەکات واتە موخابەراتە. لەکۆتاییدا 
دادگا بڕیاری ئازادکردنی بۆ دەرکردم چونکە 

هیچ بەڵگەیەک نەبوو بۆ ئەو تۆمەتانە. 
بەاڵم وەکو گوتم، کێشەکە سیاسی بوو. بۆیە 

بڕیاری ئازادكردنەكەیان تەمییز کرد، بەمشێوەیە 
حوکمی زیندانی هەتاهەتاییان بەسەردا 

سەپاندم. ٧ ساڵ و نیو لە زیندان مامەوە. 
پاشان بەرێز عەبدوڵاڵ گول، سەرۆککۆماری 

تورکیا داوای لە بارزانی کرد کە ئازاد بکرێم، 
بۆیە بە لێخۆشبوونی تایبەت ئازاد کرام. 

لە ناوچەکەی ئێمە ئەوەی هێزی 

هەبێت حیسابی بۆ دەکرێت
گەر تورکمان بێت و هێزێکی سەربازی 
هەبووایە، ئایا لەم رووداوانە کاریگەری 

دەبوو؟ 

بە تەئکید کاریگەری دەبوو. لە هەندێک 
ناوچەی وەک کەرکوک و دووزخورماتوو 

زۆرینە تورکمانن، هێزی تورکمانی بوونی هەبا 
زۆر باشتر دەبوو. رێزیان لێ دەگرتین ئەو هێزە 

لە وەزارەت پەسەند دەکرا پایەكی باشمان دەبوو. 
من ناڵێم لە هەولێر بەاڵم لە ناوچەکانی تر 

پێویستبوو هەبێت. لە ناوچەکەی ئێمە ئەوەی 
هێزی هەبێت حیسابی بۆ دەکرێت، تورکمانیش 

لەم ناوچەیە خاوەن هێزبوو، بەاڵم بەداخەوە 
نەیانتوانی ئەو هێزە بە جوانی بەکار بهێنن. 

کاتێک کە دەڵێین لە هەولێر تورکمان 
بوونی هەیە، پێویستە تورکمانیش 

نوێنەری هەبێت لە وەزارەتی پێشمەرگە. 
چونکە ئەم ناوچانە ناوچەی هاوبەشن 
پێویستە تورکمانیش پشکی هەبێت و 

هێمایەکی هەبێت لە هێزەکە
بەڕای ئێوە ئایا هێزی سەربازی 

پێویستە بۆ تورکمان؟

ئەگەر لەم ناوچەیە دابمەزرێت ئەوا دەبێت بە 
شتێکی سیموبلی، بۆ نموونە کاتێک کە 

دەڵێین لە هەولێر تورکمان بوونی هەیە، پێویستە 
تورکمانیش نوێنەری هەبێت لە وەزارەتی 
پێشمەرگە. چونکە ئەم ناوچانە ناوچەی 

هاوبەشن پێویستە تورکمانیش پشکی هەبێت و 
هێمایەکی هەبێت لە هێزەکە. مەسیحییەکان 

و یەزیدیەکان هێزیان هەیە لە وەزارەت بۆ 
تورکمانەکان نەیانبێت. دەبێ ئەوەش لە ئەوان 

بپرسین کە بۆچی تورکمان هێزی نییە، بۆچی 
رێگەنادەن هەر بە شێوەیەکی سیمبولی بێت 
هێزێ هەبێت بەناوی تورکمان. مەرج نییە 

چااڵکی هەبێت، بەاڵم هەر بە شێوەیەکی 
سیمبولی پێویستە هێزی تورکمان بوونی 

هەبێت. بەاڵم پێویستە لە کەرکوک، تەلەعفەر 
و دووز هێزی چەکداریمان هەبێت بە شێوەیەکی 

چاالک، لەکاتی نەبوونی هێزێک لەم 
ناوچانە، بێگومان گاریگەری نەرێنی وخراپی 

دەبێت لەسەرمان. 

ئێوە رابردوویەکی لەبواری سەربازی، 
سیاسیشتان هەیە. ئایا نیازتان هەیە 

دووبارە بگەڕێنەوە ناو مەیدانی سیاسی؟

من متمانەم بەخۆم هەیە، ئەگەر 
تورکمانیش متمانەم پێبکەن 

دەگەڕێمەوە. 

ئەمیر عیزەت کێیە؟

ئەمیر عیزەت تورکمانێکی هەولێرە، 
کەسێکی سادەیە. دەرچووی ساڵێ 

١٩٨٦ی کۆلێژی سەربازی عێراقم. 
دوای ساڵی ١٩٩١، سووپای عێراقم 
جێهێشت و هاتمە ناوچەی کوردستان 
و لە وەزارەتی پێشمەرگە دەستبەکار 
بووم. کاتێک بەرەی تورکمانی لە 

ساڵی ١٩٩٦ دامەزرا، منیش لە ساڵی 
١٩٩٧ هاتمە ناو بەرەی تورکمانی 

عێراقی و بووم بە یاریدەدەری 
سەرۆکی فەرمانگەی ئاسایشی بەرەی 
تورکمانی. هەر لە بەرەی تورکمانی لە 
کارەکەم بەردەوامبووم تا ساڵی ٢٠٠٠ 

و بووم بە سەرۆکی فەرمانگەی 
ئاسایشی بەرەی تورکمانی عێراقی. لە 

ساڵی ٢٠٠٣ دەستگیر کرام. 

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد
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چەند کەس لە ئێمە ئەم پرسیارەی کردووە؟ 
ئایا خەڵکی ئەم واڵتە بۆچی روودەکاتە 

هەندەران؟ بۆچی ماڵ و کار و نیشتمان و 
ئازیزانی جێدەهێڵێت؟ بۆچی خەڵک روودەکاتە 

واڵتێک کە زمانەکەی نازانێت و ئایینی 
جیاوازە کەلتووری جیاوازە؟ بۆچی خەڵک 

لەناو کەسەکانیەوە رادەکات و دەچێتە بێکەسی 
و دوورەدەست دەبێت؟ ئەگەر بمانەوێت هەموو 

بۆچییەکان بژمێرین هەرگیز تەواو نابین. 
ئێوەش پێتان وانییە ئەو شوێنەی لێی لە 

دایک دەبیت پیرۆزترە لە هەموو شوێنێک؟ 
ئەو هەموو شاعیرە ئەو هەموو شیعرەیان 

لەسەر نیشتمان دارشتووە، راست ناکەن؟ باب 
و باپیرانمان بۆچی شاری خۆیان جێنەهێشت؟ 
ئەوانە هەموو پرسیارن، هەمووشیان وەاڵمی 

گۆنجاویان هەیە، بەاڵم کەس نایەوێت وەاڵمی 
بداتەوە. چونکە ئەوانەی کە دەڕۆن، برسیەتی 

ئەوێیان پێخۆشترە لە برسیەتی ئێرە. چونکە 
رەنگە لەوێ لەبەر غەریبی و کارنەکردنی 

خۆیان برسییان بێت بەاڵم لێرە حەقیان خوراوە 
بەشیان خوراوە سامانیان بە هەدەر دراوە. ئەوەی 
روودەکاتە هەندەران پێیخۆشە هەست بە غەریبی 
بکات نەک لە واڵتی خۆی وەک غەریبێک 

بژیێ و ببێتە قوربانی قوماری سیاسییەکان.

ئەوەی دەروا، دەنگی بولبولی بەیانیانی لەال 
پەسەندترە لە دەنگی تۆپ و تفەنگ. خەڵک 

دەپرسێت، چی لە واڵتێک بکەم کە لە 
باکووری تا باشووری فیتنەیە؟

خەڵک دەپرسێت، چی لە واڵتێک بکەم لە 
باکوورەکەی برا برای خۆی کوشتبێ و لە 

باشوورەکەی حوسێنی نەوەی پێغەمبەر)د.خ( 
کوژرابێ؟

خەڵک لە بێدەسەاڵتی خۆی رادەکات، 
کە دەبینێت هیچ خراپەیەکی پێناگۆڕێت. 
خەڵک لە نادادپەروەری رادەکات. خەڵک 

لە نەبوونی یاسا بۆ دەسەاڵت داران رادەکات. 
خەڵک لە ئۆتۆمبێلە بڵند و جام رەشەکان 

رادەکات، خەڵک لە دڵە رەشەکانی ناو 
ئەو ئۆتۆمبێلە بڵند و جام رەشانە رادەکات. 
هەمیشە چینێک هەبووە لەم واڵتە کە لە 

بەرزاییەکانەوە بە بچووکی سەیری خەڵکیان 
کردووە. لەم هەرێمەش، خەڵک لەو پەیکەرانە 

رادەکات کە سااڵنێکە دەپەرسترێن و هیچ 
سوودێکیان نییە. ئەوەی خراپترینیانە هەمیشە 
لە لووتکەیە، ئەوەی بە ناوی چاکسازی دێتە 

پێش سەردەمانێک بەشێکی گەورەی ئەو 
خراپەکارییە بووە. هۆکاری هاتنە پێشیشی 

چوونە شوێن خەراپترینەکەیە بۆ ئەوەی ئەویش 
سوودمەند بێت. خەڵک لەم یارییانە رادەکات. 

خەڵک لە شەڕی مەزهەبی و تائیفی 
رادەکات. 

بەاڵم پرسیاری من ئەوەیە، ئایا ئەوانەی 
رادەکەن شار واڵتەکەیان بۆ کێ جێدەهێڵن؟ بۆ 

ئەوانەی لە برسیتان دەکەن؟ یان بۆ ئەوانەی 
کە قوماریان لەسەر داهاتووتانە؟ ئەوانەی 
دەڕۆن هەموویان هەمان قسە دەکەن »ئێمە 

هیچمان نەدیت، خۆمان دەکەینە قوربانی بۆ 
ئەوەی منداڵەکانمان بە خۆشی بژین« ئەگەر 
راست دەفەرموون لێرە خۆتان بکەنە قوربانی 

و سیستەمی واڵت بگۆرن با منداڵەکانتان لە 
ماڵی خۆیان بە خۆشی بژین.

عەلی عەنتەر

بۆچی هەندەران

یلماز تەرزی

 مایسترۆ تورکمانەکەی کازم ساهیر
فەتحولال ئەحمەد ساڵح 

ئاڵتوون )فەتحولال 
ئاڵتوونساس(، لە 
بەرواری ٢٣ی 

تەمموزی ساڵی ١٩٥٧ 
لە گەڕەکی پریادی 
شاری کەرکوک لە 

دایکبووە. هونەرمەندی 
سەرکەوتوو 

ئاڵتوونساس، لە 
ساڵی ١٩٧٠ دەبێت 
بە ئەندامی تیپی 

مۆسیقای نەتەوەیی 
تورکمان و ژیانی 
هونەری دەستی 
پێدەکات. دوای 

دەستپێکردنی بە ژیانی 
هوونەری، لە ٢٣ی 

تەمموزی ساڵی ١٩٧٣، 
فەتحوڵال ئاڵتوونساس 

لەالیەن ماڵی 
رادیۆی بەغدا وەکو 

“هونەرمەندی گۆرانیگووتن” دەناسێنرێت. 

هونەرمەندی بەتوانا ئاڵتوونساس، لە ساڵی 
١٩٧٧ وەکو کەمانژەن لە سەنفۆنیایی عێراق 

وەردەگیرێت. دواتر لە ساڵی ١٩٨٠ بڕوانامەی 
پەیمانگەی هونەرەجوانەکان لە بەشی مۆسیقا- 

کەمانژەنی بەدەستدێنێت. دوای تەواوکردنی 
پەیمانگا، داواکاری پێشکەش بە ئەکادیمیایی 
هونەرەجوانەکان-بەشی تەلەڤزیۆن دەکات و لە 
ساڵی ١٩٨٩ لە ئەکادیمیای هونەرە جوانەکان 
بەشی تەلەفزیۆنی تەواو دەکات. دوای چەند 
ساڵێک لە خوێندنی ئەکادیمی، دووبارە لە 

ساڵی ١٩٩٣ لە هەمان شوێن بروانامەی 
ماستەری بەدەستدەهێنێت و لە ساڵی ١٩٩٦ لە 

میسر دەستی بە خوێندنی دکتۆرا دەکات. 

دکتۆر فەتحولال ئاڵتوونساس، هونەرمەندی 
سەرکەوتووی تورکمان کە لە ئێستادا لە 
دوبەی نیشتەجێیە، الپەڕەکانی ژیانی بۆ 

هەفتەنامەی تەبا دەکاتەوە و رادەگەیەنێت کە 
تا ئێستا پەیوەندییەکانی لەگەڵ هونەرمەندی 

ناوداری جیهانی عەرەبی کازم ساهیر 
بەردەوامە، دەشڵێت “تا ئێستا پەیوەندییەکەمان 

بەردەوامە، بەاڵم بەهۆی چەند هۆکاری 
تایبەت، وازم لە مایسترۆیی ئۆرکێسترای کازم 

ساهیر هێنا”.

فەتحولال ئاڵتوونساس، دەربارەی پەیوەندیەکانی 

لەگەڵ کازم ساهیر، گوتی “لە ساڵی ١٩٨٤ 
کاری رێکخستنی یەکەم گۆرانی کازم 

ساهیرم کرد و پاشان بەیەکەوە بەردەوامبووین. 
لە ساڵی ١٩٩١ عێراقمان جێهێشت. تا ساڵی 

١٩٩٩ رێکخستن و مایسترۆی گۆرانییەکانی 
کازم ساهیر بووم . پاشان گەڕامەوە بەغداد  

و لە بەڕێوەبەرایەتی هونەری مۆسیقا لە 
وەزارەتی رۆشنبیری بووم بە یاریدەدەری 
بەڕێوەبەری گشتی، لە هەمان کاتدا لە 

پەیمانگەی لێکۆڵینەوەی مۆسیقا وەکو شێف 
بەردەوامبووم”.

ئاڵتوونساس، دەڵێت “لە ٢٠٠٢ەوە لە دوبەی 
نیشتەجێم. لەگەڵ کازم کاری زۆرمان 

ئەنجامدا و بەرهەمی زۆرمان بەرهەمهێنا. 
بەرهەمەکانیشم هەموویان سەرکەوتوو بوون و 

خەڵک رایان لێبوو”.

ئاڵتوونساس، بەهۆی هەبوونی کێشەی 
تەندرووستی نەبوونی بەرهەم لە کۆتا 

ئەلبوومەکەی کازم رادەگەیەنێت و دەڵێت 
“پرۆژەیەکی نوێ لەدەستماندایە بە ناوی 
“گلگامێش” ئێستا کاری لەسەر دەکەین.

لەمبارەیەوە، ناوبراو زیاتر گوتی:

“پڕۆژەیەکی زۆر گەورەمان هەیە بەناوی 
“گلگامێش”، بەاڵم رامانگرتووە. بەهۆی 
گەورەیی پرۆژەکە تا ئێستا سپۆنسەرمان 

نەدۆزیوەتەوە. ئێمەی تورکمان بەشێکین لە 

عێراق، لەبەر ئەوەش هەست بە ئازارەکانی 
عێراق دەکەین کە ئێستا لە دۆخێکی خراپدایە، 

بەم هۆیەشەوە هەموو چااڵکیە کەلتووری و 
هونەریەکان لە عێراق وەستاوە و بەرەو دواوە 

دەچێت. هونەری تورکمانیش بە هەمان 
شێوە، بەاڵم لەم دوو ساڵە دواییەدا هەندێک 
هونەرمەندی گەنج پێگەیشتن و کاری جوان 
دەکەن. پێویستە پاڵپشتی ئەوان بین، ئەمەش 

ئەرکی بەرپرسانی نوسینگەی هونەر و 
کەلتوورە  لە بەرەی تورکمانی”.

دکتۆر فەتحولال ئاڵتوونساس ئاماژە بە داب و 
نەریتی تورکمانی دەکات و دەڵێت “سوپاس بۆ 
خودا داب و نەریت و خۆشەویستی نەتەوەمان، 

میراتێکە کە لە باب و باپیرانەوە ماوە و لە 
هەرکوێیەکی جیهان بین خۆشەویستیمان 

بەرامبەر نەتەوەی تورکمان زیاد دەکات. کە 
دەمەوێت کارێک بکەم دەوەستم و بەخۆم 

دەڵێم “چەند خۆشبەختم کە تورکمانم”. ئەم 
رستەیە دەبێتە پاڵنەرێکی زۆر گەورە بۆ من و 

کارەکەم”.

فەتحولال ئاڵتوونساس، لەکۆتاییدا هەستەکانی 
بۆ نەتەوەی خۆی  لە رێگەی تەبا-وە بەم جۆرە 

رادەگەیەنێت:
“دوا قسەم؛ خودایە تورکمان و تورکمان ئێلی 

بپارێزە و رزگاری بکە. وەک نوێژ فەرزە 
خۆشەویستیت، ئیمانی منی کەرکوک”.



٥ئاژانسی میدیایی توركمان

د. سۆران صالح الدین شكر

یەکێک لە سیما هەرە گرینگەکانی ژیانی 
دیموکراسی، ئازادی دەنگدەرە لە هەڵبژاردنەکان 

ودەنگدان بۆ الیەنێکی سیاسی یاخود پالێوراوێک 
دوور لە هەرجۆرە فشارێک. لە سیستەمە 

دیموکراسیە پێشکەوتووەکان بژاردەی دەنگدەر 
رۆڵێکی گرنکی هەیە لە هاتنە کایەی دەسەالتی 

سیاسی درووست وسەرکەوتوو. بەاڵم پراکتیکە 
دیموکراسیەکان دەسەلمێنن کەوا تەنها بونی پێوەری 

شەفافی سیستەمی هەلبژاردن کافی نییە بۆ 
سەرکەوتنی پرۆژەی دیموکراسی وگەیشتن بە 
چاکترین بژاردە، چونکە ئەمە راستەوخۆ بەندە 
بە ئاستی هۆشیاری دەنگدەر. لە راستیدا زیاتر 
لە فاکتەرێک هەن کاریگەرن لەسەر ئاستی 

هۆشیاری دەنگدەر لە هەڵبژاردنەکان. بێگومان 
ئاستی خوێندنی کۆمەڵ و بنیاتنانی کۆمەاڵیەتی 

و کولتووری و باری ئابووری وپاڵنەری ئاینی 
ومەزهەبی ومیدیایی الیەنگر کاریگەرن لەسەر 

ئاستی هۆشیاری دەنگدەر. بۆیە ئاستی هۆشیاری 
دەنگدەر لە کۆمەڵگا پێشکەوتووەکان باشترین 
ئاست تۆماردەکەن، بە پێچەوانەی کۆمەڵگا 
دواکەوتووەکان و یاخود ئەو کۆمەڵگانەی لە 

گەشەسەندندایە کە تیایدا باری هۆشیاری دەنگدەر 
لەوپەری خراپی دایە. بۆیە ئاستی هۆشیاری 

دەنگدەر جێگای بایەخ وسەرنج کێشی پسپۆرانی 
بواری دیموکراسی و بەتایبەتی سیستەمەکانی 

هەڵبژاردنە. 
لە ساڵی داهاتوودا لە عێراق وهەرێمی کوردستاندا 

پالن وایە چەند هەڵبژاردنێک ئەنجام بدرێت، لە 
نێویان هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق وکوردستان 
وهەڵبژاردنەکانی ئیدارە خۆجێییەکان وسەرۆکایەتی 
هەرێمی کوردستان. واتە ساڵێکى پر لە هەلبژاردن 
چاوەروانی دەنگداران دەکات لە عێراق وبەتایبەتی 

لە هەرێمی کوردستان. بۆ ئەوەی تورکمان 
ئەنجامێکی باش بەدەستبهێنێ، پێویستە پێداچوونەوە 

بکرێت بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پێشوو 
وگرنگترین بەربەستەکانى سەرکەوتن و رێگاکانی 
چارەسەرکردنیان. لەمبارەیەوە پێویستە بەتایبەتی 

هەڵوەستە بکرێت لەسەر هۆکارەکانی پەرتەوازەیی 
وناهۆشیاری دەنگدەری تورکمان. پێویستە ئەو 

راستیە قبوڵبکەین، لە عێراق بەشێوەێکی گشتی 
هۆشیاری دەنگدەر لە ئاستی خوازراو نییە و 
بەالمەوە ئەوە بارێکی سروشتییە ناکرێت لە 

واڵتێکی نوێ لەرووی ئەزمونی دیموکراسییەوە 
چاوەڕوانی زیاتری لێبکرێت. بەاڵم ئەوەی جیگای 
سەرنجە ئاستی هۆشیاری دەنگدەری تورکمان لە 
نزمترین ئاستدایە بە بەراورد لەگەڵ پێکهاتەکانی 

تری عێراق، کە ئەمەش جیگای ئەندێشەیە 
لەبارەی پێگەی نوینەرایەتی تورکمان لە دام ودەزگا 

دیموکراسییەکاندا.
لە راستیدا کێشەکانی بژاردەی دەنگدەری تورکمان 

بەندە بە چەندین هۆکاری سەرەکی، لە نێویان 
ترس لە فشاری سیاسی و نائومێدی لە درووستی 

هەڵبژاردنەکان جگە لە فاکتەری ئاینی ومەزهەبی. 
رووبەڕوبونەوەى فشار و سیاسەتی پاکتاوی 

رەگەزی  بەدرێژایی چەندین ساڵ بووە هۆکاری 
سەرەکی سستی و الوازی هەستی بەرپرسیارەتی 
وبەشداریکردن لە پرۆسەی سیاسی، کە ئەمانەش 
کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر ئاستی هۆشیاری 

دەنگدەری تورکمان، تەنانەت بەشێکیان بەهیچ 
شێوەێک ئارەزوومەندی روبەڕووبونەوە نین لەگەڵ 
دەسەالتی سیاسی و لە هەڵبژاردنەکاندا دەنگیان 

لە بەرژەوەندی ئەو دەسەاڵتە بەکاردەهێنن سەرەرای 
ئەوەی پرۆسەی دەنگدان بەشێوەیەکی نهێنی 

بەڕێوەدەجێت.
الوازی ئاستی رێکخستنی سیاسی تورکمان بووەتە 

هۆیەکی تری الوازی ئارەزووی بەشداریکردن 
لە پرۆسەی سیاسی. بەتایبەتی دەست تێوەردانی 

بەردەوام لە رێکار وئەنجامی پرۆسەکانی هەڵبژاردن 
ئەم دۆخە ناڵەبارتر کردووە، بە شێوەیەک ئەم دەست 

تێوەردانە بووەتە مایەی ئەوەی کەسانی ناشیاو 
وناشایستە ببن بە نوێنەری ئەم گەلە لە دام ودەزگا 

دیموکراسییەکان و بەتایبەتیش پەرلەمان. کە 
ئەمانەش بوتە هۆی بایکۆتکرنی هەڵبژاردنەکان لە 

الیەن بەشێک لە تورکمانەکان.
ئاین فاکتەرێکی کاریگەری ترە لە سەر بڕیاری 

دەنگدەری تورکمان بەڵگو گرینگترینیانە. پەیوەندی 
گەرموگوڕی گەلی تورکمان وخۆشەویستی 

بۆ ئاینی ئیسالم راستیێکی روونە الی زۆربەی 
هەرە زۆری تاکی موسڵمان. بەشێوەیەک نەتەوەى 
تورک دووەم   نەتەوەیە دوای نەتەوەی عەرەب لە 
بەردەوامکردن وژیاندنی دەزگای خیالفەت لە پێناو 

خزمەتی ئیسالمدا، و دەتوانین بلێین لە عەرەب زیاتر 
هەوڵیان داوا ئەم دەزگایە بەشێوەیەکی کاریگەرتر 
بەکاردەهێنن لە پێناوی پاراستنی خزمەتی ئایندا. 

لەوەش زیاتر دەتوانین بلێین گەلی تورک تاکە 
نەتەوەیە کە توانیوێتی ئاینی ئیسالمی بکاتە 

بەشێک لە پێگەی دەستەواژەى نەتەوەپەرەستی. 
گشت ئەمانەش هۆکاری سەرەکی الیەنی 

موحافزکاری تورکمان پێکدەهێنێت، کە ئەمەش 
پاڵنەرێکی گرنگی مەیلی رێژەیەکی بەرچاوی 

دەنگدەری تورکمان بۆ پارتە ئیسالمییەکان 
ودەنگیان بۆ بەرژەوەندی ئەوان بەکاربهێنن. بۆنمونە 
لە هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان، تورکمان 

بەشێکی گرنگی رێژەی دەنگەکانی یەگکرتووی 
ئیسالمی کوردستان پێکدەهێنێت. راپرسییەکان ئەوە 

دەسەلمێنن کە رێژەێکی جددی تورکمان دەنگیان 
داوە بەپالێوراوێکی ئەم پارتە کە لە هەمان کات 

پێشکەشکاری بەرنامەیەکی ئاینی بوو.

بێگومان گشت ئەمانە هۆکاری سەرەکی 
الوازکردنی پێگەی نوێنەرایەتی تورکمانە لە دەزگا 

دیموکراسیەکاندا. گەر تورکمان پیالن وخواستی 
رۆلێکی گاریگەرتریان هەبی لە هەڵبژاردنەکاندا، 

پێویستە پێداچوونەوە بکات بە ستراتیژیەکانی 
هەڵبژاردن وهەوڵبدات کێشەی نا هۆشیاری 
دەنگدەری خۆی لە بەرژەوەندی بەهێزکردنی 

پێگەی تورکمان چارەسەربکات. پێشەکی پێویستە 
سەرنجی دەنگدەرەی تورکمان رابکێشین بۆ بێ 

هەلوێستی پارتە ئیسالمییەکان دەربارەی کێشەی 
نەتەوەی تورکمان ومافە رەواکانی، لە کاتێکدا 
پارتە ئیسالمیەکان لە پارتە نەتەوە پەرستەکانی 

کوردستان زیاتر هەلوەستە دەکەن لەسەر مافی کورد 
لە گەشت بوارەکاندا. لە چوارچێوەی سەردانمان 

بۆ پەرلەمانی واڵتی تورکیا بە یاوەری شاندێکی 
پەرلەمانی کوردستان، ئەندام پەرلەمانێکی 

ئیسالمی ئاماژە بەوە دەکرد کە چااڵکییەکانی  
)PKK( دژ بە سیڤیلەکانی تورکیا کارێکی 

تیرۆریستی نییە، بەڵکو بەشێکە لەئامانجەکانی  
بزوتنەوەی رزگاریخوازی گەلی کورد. بێگومان 
پشتگیریکردنی پارتێکی چەپرەوەی کوردی لە 

الیەن پارتێکی ئیسالمییەوە الیەنی نەتەوە پەرستی 
پارتە کوردییەکان ئیسالمیەکان دەخاتە روو.

لە ناوچەکانی تری عێراقیش باری دەنگدەرى 
تورکمان لە تورکمانەکانی هەرێمی کوردستان 

باشتر نییە. لەو ناوچانەش بەشێکی گرنگی دەنگی 
تورکمان بۆ بەرژەوەندی پارتە سیاسیە ئیسالمییە 

عەرەبەکان دەروات وبەهۆی فاکتەری مەزهەبییەوە 
لەو ناوچانەى ئەو کێشەیە قوڵتر بووەتەوە بە 

شێوەیەک، دەنگی تورکمانە شیعەکان بەداخەوە 
بەڕێژەیەکی کاریگەر دەچێتە خانەی دەنگەکانی 
پارت و قەوارە سیاسیە ئیسالمیە شیعییەکان، بە 

جیاوازییەک قەوارە شیعەکان بەشێکی لیستەکانیان 
تەرخان دەکەن بۆ جێگیرکردنی کاندیدی تورکمان. 

لە راستیشدا بەشێک لە کاندیدەکان سەرکەوتوو 
دەبن وهەلدەبژێردرێن، بەاڵم براوەى تورکمان لەدوارۆژ 

پابەند دەبن بە پرۆگرامی قەوارە سیاسیەکانیان 
کە زۆر جار ئەو پرۆگرامانە گونجاو نین  ویاخود 
پێچەوانەن لەگەڵ ئاست وخواستی نەتەوەیی گەلی 

تورکمان. چونکە هەر چەندە قەوارە سیاسیە 
ئیسالمییە عەربەکان بەهەردوو چینی سوننە و 

شیعەوەش جەخت لەسەر عێراقچییەتی دەکەن لەگەڵ 
ئەوەش نەزعەی عەرەبگەرەی تیایاندا زاڵە. لەبەر 
ئەوە دروشمی عێراقچییەتی ئەم قەوارە سیاسیانە 

بەندە بەوەی کە زۆرینەی هاوواڵتی عێراقی عەرەبن 
وئەو نەتەوەییە بەهۆی پێکهێنانی زۆرینەی گەلی 
عێراقی عونسری سەرەکی دەولەتی عێراقن پێموایە 

عەرەبگەری پاڵنەرێکە بۆ بەهێزکردنی دروشمی 
میللی عێراقی پارتە عەرەبەکان و لەنێوانیشیان 

پارت وقەبارە ئیسالمییەکان.
خۆشەویستی خاک و واڵت بێ بەرامبەر و 
قودسییەتی ئاینی ئیسالمی پیرۆز تەنها بۆ 

رەزامەندی خوای دوو ئاوەڵناوی گرنکی تورکمانە 
لە عێراق وهەرێمی کوردستاندا. ئەمەش نیشاندەری 

رەسەنی ئەو گەلە کەهەر تاکێکی شانازی پێوە 
دەکات. بەاڵم پێویستە تاکی تورکمان ئەوەش لەبیر 

نەکەن پاراستنی تایبەتمەندی و بەها نەتەوەیش 
بەشێکە لە بنەماکانی ئاینی ئیسالمی ودەوڵەتی 

دیموکراسی. بۆیە پێویستە لەسەر دەنگدەری 
تورکمان بەشێوەیەک هۆشیار بکرێتەوە کە بیر 
لە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی بکات هاوشانى 

بەرژەوەندی نیشتمانی وئاینی ومەزهەبی وپێویستە 
ئەوە بزانین خاک و ئاین پارێزەری زۆرن بەاڵم 

تاکى تورکمان تاکە خەمخۆری گەلی تورکمانن. 
بۆیە پێویستە دەنگدەری تورکمان رێگربێت لە 
هەوڵی وەبەرهێنانى دەنگی گەلی تورکمان بۆ 
بەرژەوەندی الیەنەکانی تر، بەشێوەێک تاکی 
تورکمان دەنگی خۆی لە هەڵبژاردنەکان بۆ 

بەرژەوەندی نوێنەرە راستەقینەکانی ئەم گەلە 
بەکار بهێنێت وئەمە تاکە رێگایە بۆ بەهێزکردنی 
ئاستی نوێنەرایەتی راستەقینەنى تورکمان لە دام 

ودەزگا دیموکراسیەکانی هەرێمی کوردستان 
وعێراق. دەزانم بەدیهێنانی ئەو ئامانجە ئاسان 
نییە بەڵکو زۆر قورسە، بەاڵم ئەستەم نییە، 
وپێویستە دەزگا سیاسیەکانی تورکمان بە 

هەماهەنگی رێکخراوەکانی مەدەنی هەنگاو بنێن 
بۆ هۆشیارکردنی دەنگدەری تورکمان. لەم بارەیەوە 

پێشنیار دەکەم کومیتەیەک دروست بکرێت 
تایبەت بە تورکمان لە ژێر ناونیشای “کۆمیتەی 
هەلبژاردن” وئەم کۆمیتەیە ئەرکی توێژینەوەی 

بژاردەکانی تورکمان و دانانی ستراتیژی هەڵبژاردن 
وپالنی بەکارهێنانی راگەیاندن لەئەستۆی خۆی 
بگرێت. بەتایبەتیش هەوڵدان بۆ فشارخستنە سەر 

دەسەاڵت بە مەبەستی ئەنجامدانی گۆڕانگاری لە 
یاساکانی هەلبژاردن بە لەبەرچاوگرتنى تایبەتمەندی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی وجوگرافی گەلی تورکمان. 

ئاماژە بەوە دەکرێت کە پێش هەڵبژاردن دەسەاڵتى 
سیاسی هەرێمی کوردستان بەنیازە گۆڕانکاری 
ئەنجام بدات لە یاسای هەلبژاردنەکانی هەرێم، 

بۆ ئەم مەبەستە پێویستە تورکمان کار بکات بە 
مەبەستی ئامادەکردنی پێشنیاری گونجاو و تایبەت 

بە سیستەمی هەڵبژاردن و بازنەیی هەڵبژاردن و 
لیستی دەنگدەری تورکمان وسیتەمی کۆتا، کە 

پێم وایە ئەم سیستەمە سودێکی ئەو تۆی نەبووە بۆ 
گەلی تورکمان. من لەم باوەڕەدام لە چوارچێوەی 

هەڵبژاردنێکی شەفافدا تورکمان دەتوانی لەو 
بارودۆخە ناڵەبارەدا سەرەرای هەموو ئەو تەحدایانەی 

کە رووبەڕووی دەبێتەوە دوو تا سێ پالێوراوی 
هەلبژێردرێت بۆ ئەندامیەتی پەرلەمان، کە بە 

الی منەوە تەنها یەک پەرلەمانتاری راستەقینە 
زۆر کاریگەرتر دەبێت لە پێنچ ویاخود زیاتر لە 
پێنچ ئەندامی بەخشراو بەری سیستەمی کۆتا، 
لە کاتێکدا پێشهاتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە 

پارتە کوردستانیە گەورەکان لە هەوڵی کێبرکیدان 
بە مەبەستی کۆنترۆڵکردنی کورسیەکانی کۆتا 
لە هەڵبژاردنە چاوەڕوانکراوەکاندا. لە کۆتاییدا 

دووبارە جەخت دەکەم لەسەر پێویستی کارکردن بۆ 
هۆشیارکردنی دەنگدەری تورکمان وگەیشتن بەو 
ئامانجە بەندە بە هەوڵ وتەقەالی هاوبەشی پارتە 

سیاسیە تورکمانەکان وتاکی تورکمان. بەپێچەوانەوە 
کێشەکانی بژاردەی دەنگدەری تورکمان والوازی 

نوێنەرایەتی تورکمان بەردەوام دەبێت.

 کێشەکانی بژاردەی دەنگدەری
   ................... تورکمان

   

سێشەممە 1٤ تشرینی دووەم  ٢٠١٧

ێک رادەکێشێت گۆڤاری تەبا منداڵ سەرنجی زۆر
گۆڤاری تەبا منداڵ، لە ٤ی تشرینی دووەم دەرچوو. لە قوتابخانە 

تورکمانییەکانی شارو شارۆچکەی وەک هەولێر، کەرکوک و کفری 
بەسەر ئەو قوتابییانە دابەش کرا کە تەمەنیان لە نێوان ٤ بۆ ١٠ ساڵ 

دەبێت و بووە مایەی دڵخۆشی منداڵەکان.

بەبۆنەی کرانەوەی وەرزی نوێی خوێندن، ئەم ژمارەی 
گۆڤارەکەمان پێکهاتووە لە فێرکردنی پیتەکانی زمانی 

تورکی و هەندێک کرداری بیرکاری. ئەم هەنگاوەشمان 
بێگومان بۆ سوودمەندبوونی قوتابییە چاوگەشەکان 

گرتووەتەبەر. 
 

لە دوا چاپی گۆڤارەکەمان، بۆ هاوکاریکردنی 
قوتابیانمان لە کرانەوەی دەرگاکانی قوتابخانە و 
ساڵی نوێی خوێندن، کارمان کردووە لەسەر پیتی 

ئەلف وبێ ی تورکی و هەندێک کرداری ژمارەیی. 

بە پەڕە رەنگاورەنگەکان و کاراکتەرە 
هەڵبژێردراوەکانی گۆڤارەکەمان، هەروەها بە 

پەڕاوەکانی رەنگکردن و دۆزینەوەی پیتەکان، 
منداڵەکانمان کاتێکی خۆش و بە سوود بەسەردەبەن، 

لەپاڵ ئەمەشدا زانیاری نوێ فێردەبن.

دوای دابەشکردنی کۆتا ژمارەی گۆڤاری تەبا منداڵ، 
هەندێک لە مامۆستا و فێرکارەکان، پێیان وابوو ئەم ژمارەیە 
کەمە، پێویستە چاپی نوێی تەبا منداڵ ژمارەکەی زیاتر بێت.

ئێمە وەکو خێزانی هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا، بۆ جێبەجێکردنی 

ئەو پێشنیار و داواکاریانەی ئاراستەی ئێمە کراون بەبێ سڵدان گشت 
هەنگاوە پێویستەکان دەنێین و لە چاپی داهاتوومان کۆمەڵێکی زیاتری 
منداڵ دڵخۆش دەکەین و هەوڵ دەدەین سوودمەندیان بکەین لە ماوەی 

ناوەندی هەواڵخوێندنی ئەمساڵیان. 
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 شوێنەوارێکی تری ناوازەی تورکمان / مینارەی
گۆکبۆرو

هەرکاتێک پیاسەیەک بۆ الی مینارەی چۆلی 
لە نزیک مزگەوتی حاجی حوسێن بکەم، شکۆ 
بریقەدارەکەی مینارەی موزەفەرییەی کۆگبۆرو 
یاخود چۆلی بە بەرچاوم دەکەوێت. مینارەیەک 

کە بەم ئەندازەیە نزیکەی ٨٥٠ ساڵە وەستاوە 
و مەیدان بۆ مێژوو  ناهێڵێت. نەک بەتەنها 

مینارە، هەندێک شوێنی تر هەیە کەوا لەگەڵ 
ئاوڕدانەوەم بۆیان، ئاسوودە دەبم و هەست دەکەم 

خاوەنەکەی منم. بەهەرحاڵ، مرۆڤ بوونەوەرێکی 
هەستیارە و لەئان و سات دەتوانێکی گۆڕانکاری 

بە هەستەکانی بکات. نازانم هۆی چییە، 
بەاڵم کاتێک لە دەروازەی شاری هەولێر  بەرەو 

سەنتەری شار بەڕێدەکەوم، تۆزێکیش بێت 
هەستی غەریبی لە دڵم دەرهاوێژ دەبێت. لەوانەیە 

بەهۆی دڵگیری بێت یاخود دێرینییەکەی، 
ئەوەتا کەنعان موفتی، شوێنەوارناسی لێکۆڵەر و 
سەرۆکی بۆردی رۆشنبیری زارەکی، کاتێک 
ناوی هەولێر لە زارم هاتە دەرەوە،  راستەوخۆ بۆ 
مایکرۆفۆنی تەبا گوتی “هەولێر  یەکێکە لە 

کۆنترین شارەکانی جیهان. وەکو چینەکانی زەوی 
چەند هەڵبکەنیت ئەوا شارستانییەتێکی تر بۆت 
دەردەکەوێت. بۆیە هەولێر لەگەڵ دەستپێکردنی 
شارستانییەت بوونی هەبووە. ئەمەش بۆ بوونی 

ئاو و کەشێکی ئارام بۆ ژیان دەگەڕێتەوە. بۆیە 
هەولێر خۆی لەخۆیدا بووەتە بنکەیەک بۆ 

النکەی شارستانییەت، بەهۆی بوونی سەنتەرێکی 
کشتوکاڵی و پیشەسازی”. 

هەولێر خۆی لەخۆیدا مێژوویەکی دێرینی هەیە، 
بۆیە لێرەدا دەمەوێت تیشک بخەمە سەر یەکەمین 
پاشماوەی ئەندازیاری شاری هەولێر کە مینارەی 

موزەفەرییەی گۆکبۆرو یاخود چۆلییە. 
بۆ باسکردن لە مینارەی چۆلی، پێویستە چاوێک 
بە کەسایەتی درووستکەری ئەم پاشماوە شکۆدارە 

بخشێنین کە ئەویش سوڵتان موزەفەرەددین 
گۆکبۆروی ئەتابەکە. 

لەمبارەیەوە کەنعان موفتی، لێکۆڵەر و 
شوێنەوارناس دەڵێت “زاراوەی گوکبۆرو وشەیەکی 

تورکییە واتە )گورگە شینە یاخود الذئب االخضر(. 
ئەم نازناوە بۆ نیشاندانی شکۆ بەکاردەهێنرا 

و لەالیەن سوڵتانەوە بەکارهاتووە. سوڵتان 
موزەفەرەددین گۆکبۆرو لە ساڵی ٦٣٠ ز کۆچی 

دوایی دەکات و ماوەیەکی زۆر فەرمانڕەوایی 
دەکات. سەردەمی گۆکبۆرو، هاوتای کۆتایی 
سەردەمی عەباسییەکانە. بێگومان پێش هاتنی 
هۆالکۆ بۆ ئەم ناوچەیە، هەولێر یاخود بە ناوە 

کۆنەکەی ئەربل بنکەیەکی رۆشنبیری جیهانی 
بووە. جگە لەمە یەکەم مەولودی پێغەمبەر 
لە جیهانی ئیسالمی لە سەردەمی سوڵتان 

موزەفەرەددین ئەنجامدراوە”.

بەهەمان شێوە، دەربارەی خودی سوڵتان 
موزەفەرەدیین گۆکبۆرو، شێرزاد شێخ محەمەد، 

نووسەر و لێکۆڵەر دەڵێت “دوای تەواوبوونی شەری 
خاچپەرستەکان، سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو 
دەگەڕێتەوە شاری ئیربلی  ئەوکاتە و هەولێری 

ئێستا دەبێت بە سوڵتانی هەولێر و دەسەاڵتی 
فەرمانڕەوایی دەوڵەتی ئەتابەگی تورکمانی بۆ 

ماوەی ٤٠ ساڵ دەگرێتەدەست. بێگومان ئەم 
سەردەمە بە سەردەمی زێرینی هەولێر دادەنرێت. 

لێرەدا کە باس لە هەولێر یاخود ئەتابەگی هەولێر 
دەکەین، مەبەستمان تەنها هەولێر نییە. چونکە لەو 
کاتەدا کەرکوک و شارەزوور و زۆر ناوچەی تر 

لەژێر دەسەاڵتی ئەتابەگی هەولێر بووە”.

لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە، ئایا بیرۆکەی 
درووستکردنی ئەم مینارەیە چۆن لە بیرەوەرییەکانی 

سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو لەدایکبووە؟ چ 
شتێک بووەتە ئیلهامێک بۆ پەنابردن مینارەیەکی 

ناوازەی لەم شێوەیە؟ ئەم پرسیارەم لە کەنعان 
موفتی و شێرزات شێخ محەمەد کرد. لە ئەنجامدا 
هەردووکیان بە هەمان چیرۆک وەاڵمیان دامەوە. 

لە وەاڵمدا دەڵێن “بنیاتنانی مینارەکە بۆ 
گەشتێکی سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو 

دەگەڕێتەوە. دوای تەواوبوونی سەردانەکەی بۆ 
شاری بەغداد لە رێگای نێوان بەغداد و هەولێر 

دەگاتە شارۆچکەی داقوق. لە داقوق چاوی 
بە مینارەکەی داقوق )تورکمانی ئەو ناوچەیە 

پێی دەڵێن تاوق( دەکەوێت و پێی سەرسام دەبێت. 
دواتر  هەوڵدەدات  چاوی بە وەستاکە بکەوێت، لە 
کۆتاییدا وەستا درووستکەرەکەی مینارەی داقوق 

بۆ الی سوڵتان موزەفەرەددین بانگدەکرێت. لە 
کاتی رووبەڕووبوونەوەکەدا سوڵتان موزەفەرەددین 
داوای لێ دەکات بێت بۆ هەولێر و مینارەیەکی 

لەم جۆرە درووستبکات. وەستاکە خۆشحاڵی خۆی 
دەڕدەبرێت و رادەگەیەنێت کەوا پێشوەختە یەکێک 
لە شاگردەکانی خۆی دەنێرێت، دواتر خۆی دێت 
بۆ هەولێر و کۆتا کارەکانی دەکات. بەم شێوەیە 
یەکێک لە شاگردەکانی دەچێتە هەولێر و دەست 

بە بنیاتنانی ئەم مینارەیە دەکات”.
شێرزاد شێخ محەمەد لێرەدا کەوانەیەک دەکاتەوە و 
دەڵێت “بێگومان شاگردەکە لە ئەندازیارەکە زیرەکتر 

دەردەچێت و شتێکی ناوازە درووستدەکات”.

کەنعان موفتی، لە میانەی ریپۆرتاژەکەم لەگەڵیدا 
باس لە درووستکەری مینارەی چۆلی دەکات و 
دەڵێت “ ناوی بوونیاتنەری مینارەکە لە نهۆمی 

دووەمی مینارەکە لەسەر کەرپووچێک نووسرابوو. 
بەو پێیە وەستای درووستکەری مینارەکە ناوی 

)مەسعود موراد(ە، بەاڵم بەداخەوە بە هۆکارێکی 
نەزانراو کەرپووچەکە لە شوێنی خۆی نەماوە”. 
لەبارەی ناوی وەستاکەی مینارە، شێرزاد شێخ 

محەمەد، هەمان ناو دەهێنێت و تێبینییەک زیاد 
دەکات و رادەگەیەنێت “هەندێک لە مێژوونوسان 
دەڵێن ئەم مینارەیە لەالیەن وەستا )مەسعود سعد( 

درووستکراوە ،بەاڵم هەندێک لە سەرچاوەی 
تر دەلێن ناوى وەستاکە )مەسعود مراد( بووە، 
گەر بە وردی تەواو سەرنجى بەشى رۆژئاواى 

مینارەکە بکەیت، ئەوا نووسینێک دەبینیت لەسەر 
دەرگەى رۆژئاوا وشەى)مسعود( نووسراوە. مێژووى 

مینارەى موزەفەرییە بەتەواوى دیار نیە، بەاڵم 
هەموو مێژوونووسەکان کۆکن کە ئەم مینارەیە 
لــــەسەردەمى سولتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو لە 

نێوان سااڵنی ١١٩٠-١٢٣٠ز بنیاتنراوە”.

کاتێک پرسیارم لە کەنعان موفتی، دەربارەی 
درووستکردنی مینارەکە کرد، بەشێوەیەکی ورد 
شیکردنەوەیەکی بۆ کردم و گوتی »ئەم جۆرە 
مینارانە لە جیهانی ئیسالمی زۆر دانیسقەیە. 
بەرزاییەکەی کەس نازانێت چەندە. بەاڵم لە 
ئێستادا ٣٢-٣٣ مەتر دەبێت. بەاڵم بە قسەی 

پیاوانی بە تەمەن دەڵێن کەوا ٤٢ مەتر بووە. بەشی 
سەرەوەی مینارەکە بەهۆی هەورە تریشقە داڕماوە. 

مایەی ئاماژە پێکردنە کە مینارەی حەدباء 
لە شاری مووسڵ و مینارەی چۆلی لە هەولێر 

هەردووکیان نزیکەی لە یەک ماوە درووستکراون. 
پێکهاتەکەی بریتییە لە گێچ، کەرپووچی برژاو 

لەگەڵ سیرامیکی ئەو کاتە. بەژنی مینارەکە بە 
چوار بازنە بەسەردەکەوێت. لە سەرەتادا ناوی خودا 
بە شێوەی )اللە( نووسراوە، دواتر ناوی پێغەمبەرمان 
)محمد( نووسراوە و بەشێوەیەکی ناوازە بنیاتنراوە. 

گەر سەیری مینارەکە بکەین، ئەوا دەبینین 
الیەکی کە بە ئاراستەی با کەوتووە، بۆیە زیاتر 
توشی داخوران بووە. ئاراستەی با لەالی مینارە 
بۆ باکووری رۆژهەاڵتە. بۆیە رووی مینارەکە 

تووشی داڕمان بووە. پێکهاتەی ناوەوەی مینارەکە 
بریتییە لە دوو پەیژە و وەک کەزییەک وایە. گەر 
بێتووکەس بیەوێت سەربکەوێت، ئەوا بەبێ بینینی 

یەکتر دەگەنە سەرووی بەشی مینارەکە. بەم شێوە 
ناوازەیە درووستکراوە. خاڵێکی گرنگیش ئەوەیە 
کە مینارەی چۆلی بە یەکەمین ئەندازیاریی 
تەالرسازیی شاری هەولێر هەژمار دەکرێت«.

لەکاتی لێکۆڵینەوەم دەربارەی بەشی سەرەوەی 
مینارەی موزەفەرییە، بۆم دەرکەوت کەوا 

گومبەتێک لە بەشی سەرەوە هەبووە و هاوشێوەی 
مینارەکەی حەدباء بووە. لەمبارەیەوە شێرزاد 

شێخ محەمەد پێی راگەیاندم “بێگومان لە بەشی 
سەرەوەی مینارەکە قوبە یاخود گومبەتێک 
هەبووە بە قەبارەیەکی بچووک ە لەسەرووی 

گومبەتەکەشەوە هیاللێک هەبووە کە سیمبولێکی 
ئاینی ئیسالمە”. 

وەکو خۆم، سەرنجێکم لەال درووستبوو. ئەم 
سەرنجەشم لەالیەن هەردوو شارەزا دووپات کردەوە. 

سەرنجەکەم ئەوەیە ئایا لە شوێنێکی چۆل 
وەک ئەم شوێنە بۆچی مینارەیەک بەتەها 

درووستکراوە؟ ئامانج لە درووستکردنی مینارەکە 
چییە؟ 

کەنعان موفتی، لەمبارەیەوە گوتی “بێگومان 
مزگەوتێکی دێرین لەو شوێنە هەبووە کە 

ئێستا بووەتە بە پارک. مزگەوتەکەی مینارە 
مزگەوتێکی زۆر گەورە بووە. . الیەکی مینارەکە 

دیواری مزگەوتەکە بووە و بەپێی زانیارییەکان 
مزگەوتەکە لەسەر ١٢ هەزار مەتردووجا 

درووستکراوە و چوار مەزهەبی ئاینی ئیسالمی کە 
بریتین لە )حەنەفی، شافعی، حەمبەلی، مالیکی( 
لەم مزگەوتە خوێندراوەتەوە. بەپێی دەقە مێژووەکان 

ناوی ئەم مزگەوتە )العتیق( بوو. دواتر ناوی 
گۆڕاوە. بەداخەوە دوای ساڵی ١٩١٠، خەڵکەکە 
پاشماوەی مزگەوتەکە بۆ درووستکردنی خانوو 

بەکاریان هێناوە. بۆیە تائێستا نازانرێت شێوەکەی 
چۆن بووە بەاڵم نەخشە بناغەکەی دیارە. بۆ نموونە 
شوێنی مەخسەلەکە لەالی دەرەوەی شوورەکەیەتی 

بۆ ئاراستەی رۆژئاوا. ٢ ژوور لە تەنیشت 
مینارەکە بووە کەوا بە مەزەندە ژووری پێشنوێژەکە 

و بەردەستی مزگەوتەکە بووە. مزگەوتەکەش بە 
ئاراستەی باشوور بونیاتنراوە”.

دەربارەی مێژووی مزگەوتەکە و مینارەکە، بەپێی 
هەردوو شارەزا مزگەوتەکە سەرەتا درووستکراوە 

لە سەردەمی ئەمەوییەکان، دواتریش لەالیەن 
سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو مینارەی 

چۆلی درووستکراوە. کەنعان موفتی باس لە 
هەبوونی جیاوازی لە نێوان خشتەکانی دیواری 

مزگەوتەکە و مینارە دەکات و رادەگەیەنێت کەوا 
بە مەزەندەی ئەو ١٥٠ ساڵێک پێشتر، مزگەوتەکە 
درووستکراوە، زیاتر دەڵێت “گەر سەرنج بە خشتی 
مینارە و پاشماوەی بناغەی مزگەوتەکە بدەیت، 

ئەوا دەبینیت کەوا هی مینارە پتەوترە و لە رووی 
قەبارە و کواڵیتییەوە جیاوازە. لەرووی رەنگیشەوە 

جیاوازە. بۆیە وا هەستم کرد کەوا ١٥٠ ساڵ 
جیاوازییەک هەیە لەنێوانیان، بێگومان ئەمە 

پێشبینییە و لەوانەیە کەرپووچەکەی مینارە بە 
پتەوی کراوە بەاڵم هی مزگەوتەکە وەک ئەوەی 

منارەکە نەکراوە”.

زانیارییەکی زۆر لە بارەی مینارەی چۆلی 
هەیە، بەاڵم ئایا لە دەقە جیهانییەکان چۆن باسی 

مینارەی چۆلی کراوە؟ لەمبارەیەوە شێزاد شێخ 
محەمەد، دەڵێت “وەکو لە پەرتووکی )مزگەوتى 

) العتیق( و مینارەى موزەفەریە لەهەولێر( 
ئاماژەم پێکردووە کە تا ئێستا باڵونەکراوەتەوە، 

بێگومان مینارەی موزەفەرییە سەرنجی  زۆرێک 
لە مێژوونووس و گەڕۆکی بیانی راکێشاوە. بۆ 
نموونە؛ نیپۆر، مێژوونووس و گەڕۆکی بیانی 

سەردانی شاری هەولێر دەکات و دەربارەی 
مینارەکە گوتویەتی: لە دووری قەاڵی هەولێر، 

جگە لە چەند بێستانێک و  مینارەیەک هیچی 
تر نەبووە. جگە لەمە، مێژوونووسى بیانى سارە و 
هرتسفلد، کاتێک سەردانی هەولێر دەکەن، دەڵێن 
»تایبەتمەندى مینارەى موزەفەرییە وەکو مینارەى 

سنجار و مینارەى نوورى لە شارى موسل و بە 
مینارەکەی داقوق دەچێت کەلەساڵى ٥٤٩ک 

درووستکراوە. واتە مینارەى موزەفەریە لە هەولێر 
بەم سێ مینارەیە دەچێت”.

کەنعان موفتی، شوێنەوارناس و لێکۆڵەر 
سااڵنێکی زۆر خزمەتی بە ئاسەوارەکانی 

هەولێر گەیاندووە. کاتێک پرسیارم کرد ئایە 
هیچ هەوڵێکتان هەبووە بۆ نۆژەنکردنەوەی، 

لەوەاڵمدا گوتی “ساڵی ١٩٦١ دەزگای 
شوێنەواری عێراقی هەڵسا بە نۆژەنکردنەوەی 

و لە سەرەتادا شورەیەکی بۆ کێشا. لە 
ساڵی ١٩٨٠ داوام لە وەستا بەیرام کرد کە 
وابزانم کوڕی مام سۆفی قەاڵتی بوو، کە 
مینارەکەمان بۆ تەواو بکات. بەاڵم بەهۆی 
کێشەی تەندرووستییەکەیەوە نەیتوانی ئەم 

کارە بکات. دواتر دەستەیەک دانرا کە 
من و کاک ئیحسان حوسێن، بەڕێوەبەری 

شوێنەواری هەولێر بوو، دەتستمان بەکارکرد 
بۆ دۆزینەوەی بناغەی مزگەوتەکە  و بتوانین 

دیاری بکەین. لە ماوەی کارەکەماندا ١٣٢ 
پەیژەمان نۆژەنکردەوە. دواتر لە ساڵی ٢٠٠٥ بە 
سەردانێک چووم بۆ واڵتی چیک و لەگەڵ 
کۆمپانیایەک بەناوی )گیم ئارت( گرووپ 
کۆبوونەوەیەکم ئەنجامدا کە کۆمپانیایەکی 
جیهانییە بۆ نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارەکان و 
گرێبەستێکمان واژووکرد بە بڕی ٨٥٠ هەزار 
دۆالر و بۆ ماوەی ساڵ و نیوێک مینارەی 

موزەفەرییە لەالیەن ئەم کۆمپانیایەوە لە 
بنەرەتەکەیەوە نۆژەنکرا. خاڵێکی تر ئەوەیە 
کە مینارەی چۆلی ٨١ سم لێژە. لەکاتی 

نۆژەنکردنەوەکەدا، رێ لە لێژییەکەی گیرا و 
رێژەیەکی بەرچاو ئاو لە بناغەکەیدا دەرهێنرا. 

هەروەها بەنداوێک لە چواردەورەکەی کرا 
بۆ بەربەستکردنی ئاوە لە بناغەی مینارە. 

رێژەیەکی زۆر زلکاو لە ژێر زەوی دەرهێنرا و 
ببەردەوامی لێژییەکە وەستێندرا. کاتی خۆی 

هەوڵێک هەبوو کەوا لە کەربەال خاشاک 
بهێندرێت و نەقشەکانی سەری جابکرێتەوە، بۆ 
ئەم مەبەستە لێژنەیەکم راسپارد و بۆ کەربەال 

رۆشتن بەاڵم بەهۆی بارودۆخی سیاسی عێراق 
کارەکە سەرکەوتوو نەبوو، ئومێدەوارم لە 

داهاتوودا نەقشەکان کە پێی دەڵێن پیرۆزەیی 
یاخود ترکواز چابکرێتەوە”

کەنعان موفتی، باس لە دوو هەوڵ دەدات بەاڵم 
بەداخەوە ناگەنە شوێنی خۆیان. یەکەمیان: 

درووستکردنی بنکەیەکی پاراستنی بەڵگەنامە 
لەسەر شێوەی مزگەوتی موستەنسەرییە 
لە بەغداد. بە پێی قسەکانی موفتی لە 

دەڵێت “نەخشەشمان بۆ دارێژا بەاڵم بەهۆی 
دۆخەکەوە نەمانتوانی بگەیەنینە ئامانج. 

لەئێستادا شوێنەکەی بووەتە پارک و بەڕای 
من پارکەکە باشترە لە تێکدانی شوێنەکە. 

سەرەرای ئەمە دەرفەتی درووستکردنی 
بنەکەیکی بچووک ماوە. یان دەتوانرێت 

مەدرەسەیەکی ئاینی درووستبکرێت”. 
دوای ئەم هەموو زانیارییانە، هەستم کرد 
دڵخۆشیی و خۆشەویستییەکەم بۆ شاری 

هەولێر و بۆ مینارەی موزەفەرییەی تورکمانی 
بێ بنەما نییە. دوای ئەم لێکۆڵینەوەیەم بۆم 

دەرکەوت کەوا ئێستا لەجاران زیاتر هۆگریم بە 
مینارە سەربەرزەکەی هەولێر دەبێت. 
 زیا عوزێری

فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد
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گرژی نێوان هەولێر و بەغداد کاریگەریی لەسەر بازاری زێرینگران کردووە

دوای بڕیاری ئەنجامدانی 
ریفراندۆم لە ٢٥ی ئەیلوول 
لەالیەن بەرپرسانی هەرێمی 

کوردستانی  عێراق، حکومەتی 
ناوەند گەشتە نێودەوڵەتییەکان 

بەڕووی فرۆکەخانەی هەولێر و 
سلێمانی داخست.

وەستاندنی گەشتە 
نێودەوڵەتییەکانی هەرێمی 

کوردستانی عێراق و گرژیەکانی 
نێوان هەولێر و بەغداد، 

کاریگەرییەکی نەرێنی لەسەر 
بازاری کڕین و فڕۆشتنی زێر 

هەیە.
  گەیالن مالیک ئاڵتوونچی، 
زێرینگر لە بازاری قەیسەری، 

ئاماژەی بەوەدا کە رووداوەکان کاریگەری 
زۆریان هەبووە لەسەر بازار، ناوبراو گوتی 

“بەدڵنیاییەوە رووداوەکان و نۆژەنکردنەوەی 
بازاری قەیسەری کاریگەری زۆری هەیە 

لەسەر بازار”.

“بەهۆی نۆژەنکردنەوەی ئەو دوو کۆاڵنە کە 
خەڵک سەردانی بازاری زێرنگران ناکات”. 

گەیالن مالیک ئاڵتوونچی، لە بەردەوامی 

قسەکانیدا ئاماژەی بەوەشدا:  
“ئەوانەی سەردانمان دەکەن، فەرمانبەری 

حکومی و مامۆستان. ئەوانیش بەهۆی بێ 
مووچەییەوە، زێڕەکانیان دەفرۆشن بۆ دابین 
کردنی پێداویستیەکانیان و کرێی خانوو. 

کەس زێر ناکڕێت، تەنها هەندێکیان دێن 

زێریان دەفرۆشن، ژمارە ئەوانیش زۆر کەمە”. 

ئاڵتوونچی، باسی لەوەش کرد کە پێشتر 
کریارەکانیان عەرەب بوون، راشدەگەیەنێت 

“پێشتر خەڵکی تکریت، رومادی و مووسڵ 
زێریان دەکڕی چونکە ئەوان مووچەیان هەبوو، 

بەاڵم ئێستا ئەوانیش گەڕانەوە شارەکانی 
خۆیان. تاکە کاری ئێمە ئەوەیە، رۆژانە بێینە 

بازار و چا بخۆینەوە”. 

گەیالن مالیک، 
ئاماژە بە 

وەستاندنی گەشتە 
ئاسمانییەکان 

کرد و گوتیشی 
“پێشتر لە رێگەی 
فرۆکەخانەکانەوە 

لە دوبەی و 
تورکیا زێڕمان 

بۆ دەهات. ئێستا 
ئەویش نەما. 

لەو رۆژەوە کە 
فرۆکەخانەکان 

داخراون، زێر 
نەهاتووە. 

بازرگانەکانی 
زێر، نرخەکانیان بەرز کردووەتەوە و ١٠٠٠-
٢٠٠٠ دۆالریان لە هەر کیلۆزێرێک زیاد 

کردووە. پێشان لە هەر کیلۆیەک ٤٠٠٠ هەزار 
دۆالرمان دەدا واتە هەر گرامێک ٤ دۆالر 

دەستحەقی بوو، بەاڵم ئێستا ٥-٦ هەزار دۆالر 

دەدەین. ئەمەش کاریگەریەکی 
زۆری کردووەتە سەر کارەکانمان. 

یەکەم کێشەمان ئەوەیە کە 
کار نەماوە، دووەمیشیان ئەوەیە 
دەستحەقیان زیاد کردووە، بەم 

هۆیەوە کەس توانای کڕینی زێری 
نەماوە”.

گەیالن مالیک ئاڵتوونچی، 
دەربارەی ئەو زێرینگرانەی ناو 
بازاری قەیسەری کە خەڵکی 

مووسڵن زانیاری پێداین و گوتی 
“دوای داگیرکردنی مووسڵ 

لەالیەن داعش لە ساڵی ٢٠١٤، 
سەدا ٩٠ی زێرینگرانی مووسڵ 
هاتنە هەولێر. بەشەکەی تریش 

چوونە دهۆک. بەاڵم دوای 
دەرکردنی داعش، هەموویان گەڕانەوە 

شارەکانی خۆیان، هەر کەسەو لە شار و شوێنی 
خۆی کاری خۆی ئەنجام دەدات”. 

دڵشاد تەڵعەت، 
زێرینگر 

لە بازاری 
قەیسەری، 

دەڵێت “٣-٤ 
مانگە ئیشمان 

نییە. پێشان 
زێرمان دەکڕی 
و دەمانفڕۆشت، 

بەاڵم ئێستا 
بازار نییە. 

بازارەی ئێستا 
هەمان بازاری 
پێشوو نییە”.

دڵشات تەڵعەت 
دەربارەی 

هاوردەکردنی زێر، گوتی “بەهۆی نەبوونی 
رێگا، زێر هاوردە ناکرێت. تورکیاش زێر 

نانێرێت، زێرنگرانیش دەترسن بچن و زێر بێنن”.

زوهێر جاسم، زێرینگر لە بازاری قەیسەری 
هەولێر، گوتی “پێشەکی بەخێرهاتنتان دەکەم، 

زۆر خۆشحالین کە دەبینین رادیۆ و رۆژنامەی 
وەک ئێوە دێت دەنگی خەڵک دەگەینێت”.

ئەو زێرینگرە زیاتر گوتی “ئەو دۆخەی کە 
ئێستا تێیدا دەژین، دۆخێکی زۆر ناخۆشە. 

نەدرانی مووچە و بێکاری کێشەی زۆر 
گەورەن، ئەمەش وەک ئەڵقەیەک هەموویان 

پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە. ئەگەر دوور لە 
سیاسەت باسی دۆخەکە بکەین بە گشتی، 

ئەوا دۆخەکەمان زۆر خراپە و ئومێدمان وایە 
باش ببێتەوە”.

ناوبراو، دەڵێت“پێشان بازار زۆر باش بوو، 
ئیش هەبوو، بەاڵم ئێستا کەس چ زێر 

دەکرێت چ زێر دەفرۆشێت. زێر بۆ کێ 
بێنین بە کێی بفرۆشین؟ پێشان زێر بە کیلۆ 

دەهات لە رێگەی فرۆکەخانە لە دوبەی 
و بۆ سەر  زێرینگرەکانی هەولێر بە تاک 
و بە کۆ دابەش دەکرا. بەاڵم ئێستا ئیش 

نەماوە”.

دوای هێرشەکەی داعش بۆ سەر مووسڵ 
لە ساڵی ٢٠١٤، زێرینگرەکانی مووسڵ 

روویان کردە هەولێر، زوهێر جاسم لەمبارەیەوە 

گوتیشی “ئەو وەستا باش و دەوڵەمەندانەی 
مووسڵ کە زانیان باری ئەمنی لە 

هەولێر باشە، روویان کردە هەولێر، بەاڵم 
ئێستا هەموویان گەرانەوە ماڵێ خۆیان، 

هەرکەسێک ماڵی خۆی پێ بەهەشتە و 
دەگەرێتەوە ماڵی خۆی”. 

عەلی سالم  
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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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

:

سێشەممە 1٤ تشرینی دووەم  ٢٠١٧

وەزیری نەوتی عێراق: هەفتەی داهاتوو نەوتی سپی بۆ هاوواڵتیانی هەرێم دەنێرین

 قوتابییە سەرکەوتووەکانی قوتابخانە تورکمانییەکان لەالیەن یەکێتی قوتابیان و الوانی تورکمان ئێلی
خەاڵتکران

دەستلەکارکێشانەوە هەژێنەرەکەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

ئێوارەی ئەمرۆ شەممە ٢٠١٧/١١/١١، 
لەژێر ناونیشانی خەاڵتکردنی قوتابییە 

سەرکەوتووەکان، یەکێتی قوتابیان و الوانی 
تورکمان ئێلی- لقی هەولێر، بە بەشداری 

چەندین مامۆستا و کەسایەتی شاری هەولێر 
هەستا بە سازدانی ئاهەنگێکی خەاڵتکردنی 
ئەو قوتابییە سەرکەوتووانە کە لە قوتابخانە 

تورکمانییەکان خوێندوویانە. 

محەمەد ئایدن مەعروف، سەرۆکی  لقی 
هەولێری یەکێتی قوتابیان و الوانی تورکمان 

لە بۆنەکەدا گوتارێکی پێشکەشکرد و 
گوتی “قوتابییەکانمان داهاتوومانن و مایەی 

سەقامگیریمانن. خوێندن و فێربوون دوای 
تەواوبوونی زانکۆ کۆتایی نایەت. پێویستە 

بەردەوامبین لە خوێندنەوە و فێربوون”. 

جەبار لعێبی، وەزیری نەوتى عێراق  
لەبەیاننامەیەکدا رادەگەیەنێت “٣٠ ملیۆن 
لیتر نەوتی سپی بۆ هەرێمی کوردستانی 

عێراق دەنێرین. لە هەفتەى داهاتووەوە دەست بە 
دابەشکردنى نەوتەکە دەکرێت”.

ئەمڕۆ شەممە جەبار عەلی لعێبی، وەزیرى 
نەوتى عێراق لە بەیاننامەیەکدا دەڵێت “هەفتەی 

داهاتوو دەست بە دابەشکردنی نەوت بەسەر 
هاوواڵتیانی هەرێمی کوردستانی عێراق 

دەکرێت”.

لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بە کۆمپانیاکانی 
سوتەمەنی دەکات و رادەگەیەنێت “فەرمانمان 

لە بۆنەکەدا گرووپی هاالی مندااڵنی 
تورکمان، کە ئەم ساڵ لە پێشبرکێیەک لە 
واڵتی تورکیا بەشداربوون، نمایشی خۆیان 

ئەنجامدا.  

هاوکات، جگە لە قوتابیانی قوتابخانە 
تورکمانییەکان، چەند قوتابی تورکمان کە 

ئەمساڵ لە کۆلێژ و زانکۆکان بەسەرکەوتوویی 
دەرچوون، لەالیەن  محەمەد ئایدن مەعروف، 

سەرۆکی یەکەتییەکە خەاڵتکران. 

دوای خەاڵتکردنی قوتابییە سەرکەوتووەکان، 
ئاهەنگەکە  بە بەشداری گۆرانییەکانی 

گۆرانیبێژی تورکمان، یونس توتنچی 
کۆتاییهات. 

بە کۆمپانیای دابەشکردنی سوتەمەنى عێراقی 
کردووە کە بڕی ٣٠  ملیۆن لیتر نەوتى سپی 

دابین بکەن بۆ شارەکانى هەرێم”.
وەزیرى نەوتى عێراق جەخت لە دابینکردنی 

نەوت بۆ هاوواڵتیانی هەرێـم دەکاتەوە و دەشڵێت 
“جەخت دەکەینەوە لە دابینکردن و دابەشکردنى 
نەوتى پێویستە لە شارەکانى سلێمانى و هەولێر و 
دهۆک و سەرجەم شارەکانى تر لە  باکووری 

عێراق”.

بەپێی زانیارییەکان، نرخی یەک بەرمیل نەوت 
لە شار و شارۆچکەکانی هەرێم بۆ ١٦٠ هەزار 

دینار بەرزبووەتەوە.

لە ٤ی نۆڤەمبەری ئەمساڵ، سەعد حەریری، 
سەرۆکی بزووتنەوەی موستەقبەلی لوبنانی و 

سەرۆکوەزیرانی لوبنان دەستلەکارکێشانەوەی خۆی 
راگەیاند. 

لەمیانەی سەردانێکی بۆ ریازی پایتەختی شانشینی 
سعوودیە، ناوبراو بەشداری لە بەرنامەیەکی 

تەلەفزیۆنی کرد و دەستلەکارکێشانەوەی خۆی 
راگەیاند. حەریری باسی ناوچەکە کرد و رایگەیاند 
کەوا ئێران و حیزبوڵاڵ ناوچەکە بەرەو ناسەقامگیری 

دەبەن. 

لە بەردەوامی قسەکانیدا حەریری، گوتی 
“دەستلەکارکیشانەوەی خۆم لە ئەنجومەنی وەزیرانی 
لوبنان و سەرۆکایەتی وەزیرانی لوبنان رادەگەیەنم. 
ئێران و حیزبوڵاڵ بە دەستوەردانەکانیان بۆ واڵتانی 
عەرەبی، ناوچەکە بەرەو ناسەقامگیری دەبەن”. 

سەرۆک وەزیرانی دەستلەکارکێشاوی لوبنان 
ئاماژەی بە تیرۆرکردنی باوکی، رەفیق حەریری دا 
کە ناوبراو لە ساڵی ٢٠٠٥ تیرۆرکرا، و رایگەیاند 

“بەرگەهەوای لوبنان بە سەردەمی تیرۆرکردنی 
باوکم دەچێت. هەست دەکەم پیالنگێرییەکی سەر 

داخراو بەرامبەر بە ژیانم هەیە”. 
دوای دەستلەکارکێشانەوەی حەریری، شەرەگوتار لە 

نێوان سعوودیە و ئێران دەستیپێکرد. 

بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل 
دەربارەی دەستلەکارکێشانەوەی سەعد حەریری دەڵێت 
“ئەم رووداوە ئەوەمان بۆ روون دەکات کەوا پێویستە 

کاری پێویست بکرێت بۆ ئەوەی لوبنان بەدەستی 
ئێران نەبێتە سووریای دووەم”. 

سەبارەت بە هەمان بابەت، ئێران هەڵوێستی خۆی 
راگەیاند و گوتی 

“دەستلەکارکێشانەوەکە 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

حزبوڵاڵ لەالیەن سعوودیەوە 
وەرگیراوە”، بەاڵم سعوودیە 

دەنگۆیەکانی رەتکردەوە.

حوسێن شێخولئیسالم، 
راوێژکاری  وەزیری 

دەرەوەی ئێران  دەربارەی 
دەستلەکارکێشانەوەکە 

جەخت لە بوونی ئەمریکا 
و محەمەد بن سەلمان، 

جێنشینی شای سعوودیە 

دەکات و دەڵێت “بڕیارەکە لەالیەن سعوودیەوە دراوە. 
دەیانەوێت گرژی لە ناوچەکە درووستبکەن. گەر 

بیر لە حورمەتی خەڵکی لوبنان دەکاتەوە، پێویستە 
دەستلەکارکێشانەوەکەی خۆی لە خاکی لوبنان 

بکات نەک لە واڵتێکی تر”.
لە ٦ی نۆڤەمبەر سەعد حەریری، سەرۆکوەزیرانی 
دەستلەکارکێشاوی لوبنان لەگەڵ شا سەلمان بن 

عەبدولعەزیز ، شای سعوودیە لە کۆشکی یەمامە 
کۆبووەوە. 

دوای دیدارەکەی لەگەڵ شای سعوودیە، بەپێی 
چەند زانیارییەک سەعد حەریری بەرەو دوبەی 

جوڵەی کردووە. 
دوای دەستلەکارکێشانەوەکەی حەریری، حەسەن 

نەسروڵاڵ، رێبەری  حزبوڵاڵ لە گوتارێکیدا رایگەیاند 
کەوا سەعذ حەریری لە سعودیە دەستبەسەرکراوە. 

دواتر راگەیەندراوێک لەالیەن سعوودیەوە باڵوکرایەوە 
و هۆشداری بە هاوواڵتیانی سعوودیە لە لوبنان 
دەدات کەوا بە هەر مەبەستێک بێت پێویستە 
بەزووترین کات لوبنان جێبهێلن. بەهەمان شێوە 

کوەیت، هۆشداری جێهێشتنی لوبنان بۆ هاوواڵتیانی 
راگەیاند.

دوای دەستلەکارکێشانەوەی سەعد حەریری، 
سەرۆکی بزووتنەوەی موستەقبەلی لوبنان، بەرپرسانی 

حیزبەکە پەیامی گەڕانەوەی حەریری رادەگەیەنن. 
 لەمبارەیەوە دوای ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەکی 

راوێژکاری بزووتنەوەی موستەقبەل، کۆنفرانسێکی 
رۆژنامەوانی ئەنجامدرا. 

لە کۆنفرانسەکەدا فوئاد سینیۆرا، سەرۆکی 
فراکسیۆنی پارتەکە و سەرۆکوەزیرانی پێشوو 

گووتی “بۆ نۆژەنکردنەوەی رێز و حورمەتی لوبنان 
لە دەرەوە و ناوەوەی واڵت، پێویستە سەعد حەریری 

بگەڕێتەوە لوبنان”. 

 زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدوڵاڵ ئەحمەد

ناوەندی هەواڵ

ناوەندی هەواڵ


