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بەرەی تورکمانی عێراقی  لە ٥ی ئایار کۆنسێرتێکی فراوان 
لەژێر ناونیشانی ‘بانگەشە بۆ یەکڕیزی’ بۆ هەڵبژاردنە 
گشتییەکانی ساڵی ٢٠١٨دا لە شاری هەولێر رێکخست.

کۆنسێرتەکە کە لە پارکی شانەدەر سازدرابوو تیایدا 
ناساندێک بۆ کاندیدانی 

لیستی ژمارە ١٣٧ی 
بەرەی تورکمانی 
عێراقی کرا و 

هەریەکە 
لە 

هونەرمەندانی 
گەورەی تورکیا 
موعەزەز ئەرسۆی و 
مەحمود تونجەر لە کۆنسێرتەکە بەشداربوون. هەروەها 

هونەرمەندی بەناوبانگی شاری هەولێر یونس توتنچی بە 
قوریات و گۆرانی بەشداری لە کۆنسێرتەکە کرد.  

هاوکات بە بەشداریکردنی هەریەکە لە سینان چەلەبی 
وەزیری دادی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق، ئایدن 

مەعروف ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
و سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی 

کوردستان-عێراق، کەنعان شاکر عوزێرئەغالی سەرۆکی 
بزووتنەوەی بێالیەنی تورکمان و زۆرێک لە سیاسەتمەدار و 
هەزاران هاوواڵتی تورکمانی هەولێر کۆنسێرتەکە لەشێوەی 

فێستیڤالێک بەڕێوەچوو.  

لە دەستپێکی کۆنسێرتەکەدا ئایدن مەعروف سوپاسی 
پشتگیریکردنی بەشداربووان و هاوواڵتیانی کرد و وتی 

بێ وێنەکانی ئێرە بۆمان دەسەلمێنن “کادرە 
لە هەڵبژاردنەکانی 

١٢ی مایسدا 

کاندیدەکانی لیستی ١٣٧ی بەرەی 
تورکمانی  سەردەکەون. بەرەی 

تورکمانی رێگای راستییەکانە. 
ئێمەش بەبێ وەستان لەم 

رێگایە بەردەوام دەبین”.

هاوکات ئایدن مەعروف 
تیشکی خستە سەر هەبوونی 

تورکمان و وتی”بۆ خۆ 
بەخاوەن زانینی قەاڵی هەولێر 

و مینارەی چۆلی و سوڵتان 
موزەفەرەدین پێویستە بەشداری لە 

هەڵبژاردنەکانی ١٢ی مایس بکەین و 
دەنگ بە لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 

عێراقی بدەین”. 

‘’بەدەستهێنان و نەهێنانی دەنگ لەالیەک، لەهەمووی 
گرنگتر ئەوەیە هەبوونی خۆمان بسەلمێنین”

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
رایگەیاند کە ماوەیەکی کەم ماوە بۆ ئەوەی بچینە نێو 

پرۆسەی هەڵبژاردن و وتیشی’’بەدەستهێنان و نەهێنانی 
دەنگ لەالیەک، لەهەمووی گرنگتر ئەوەیە هەبوونی خۆمان 

بسەلمێنین. بێگومان قبوڵ ناکەین ناحەقیمان بەرامبەر بکرێت.  
کارەکانمان ئەوە دەسەلمێنێن کە ئێمە هەین و لێرەین”.

ناوبراو لەکۆتایی ووتارەکەی بەهۆی پشتگیریکردنیانەوە 
سوپاسی هونەرمەند و سیاسەتمەدار و خەڵکی بە گشتی 

کرد.

دوابەدوای وتارەکەی مەعروف بۆ ناساندنیان پێنج 
کاندیدەکەی لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی 

بانگهێشتی ستەیجەکە کران. کە پێکهاتبوون لە سۆران 
سەالحەدین شوکر کاندیدی ژمارە ١، مەها سوهێل وادی 

کاندیدی ژمارە ٢،  دلشاد ئەنوەر ساڵح کاندیدی ژمارە ٣، 
هەیفا عەبدولسەالم عەنتەر کاندیدی ژمارە ٤، کاوە فارس 
یونس کاندیدی ژمارە ٥ی بەرەی تورکمانی دواتر تێکڕا 

ساڵویان لە ئامادەبووان کرد.

“ساڵوتان لێبێت هاورێیانی هەولێریم ساڵوتان 
لێبێت ئەی ڕۆڵەکانی سولەیمان شا، ئەی رۆڵەکانی 
ئەرتوغروڵ، ئەی رۆڵەکانی عوسمان غازی، ئەی 
رۆڵەکانی سوڵتان محەمەد فاتح، ئەی رۆڵەکانی 

سوڵتان سولەیمانی قانونی و سوڵتان موزەفەرەدین 
گۆکبۆرو ساڵوتان لێبێت.”

 دوای ساڵوکردن سۆران سەالحەدین      
 شوکر کاندیدی    

   ژمارە ١ی لیستی ژمارە ١٣٧ بەم       
    شێوەیە وتارێکی پێشکەش کرد    

     “ساڵوتان لێبێت هاورێیانی  
      هەولێریم ساڵوتان لێبێت ئەی 

     ڕۆڵەکانی سولەیمان   شا، ئەی  
      رۆڵەکانی ئەرتوغروڵ، ئەی 

      رۆڵەکانی عوسمان غازی، ئەی 
      رۆڵەکانی سوڵتان محەمەد  

       فاتح، ئەی رۆڵەکانی سوڵتان   
       سولەیمانی قانونی و سوڵتان   

       موزەفەرەدین گۆکبۆرو   
       ساڵوتان لێبێت لەدڵەوە   

       سوپاستان دەکەم کە ئەمرۆ   
       بۆ پشتگیری ئێمە هاتوون.   

        کاتێک سەیری الی راستمان دەکەین 
ئەوا مینارەی چۆلی دەبینین. ئەگەر زمانی هەبا 

زۆر شتی دەوت بەاڵم بەداخەوە زمانی نییە 
بدوێت. سەرەرای ئەمەش بەغەمگینی وەستانی 

زۆر شتمان پێ دەڵێت. چەندین ساڵە ئێسکی 
الشەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆروی مەزن 

دەسوژێتەوە. قەاڵکەشمان زۆر خەمبارە. باشە چۆن 
گرفتی و خەمگینی ئەمانە دەڕەوێتەوە؟ سەرچاوەی 

ئەم هەموو خەم و پەژارەیە چییە؟ بێگومان لە گرفت و 
ستەملێکراوی ئێمەوە هەڵدەقوڵێت. بەرپرسیارییەتی کۆتایی 

کێشەکان دەکەوێتە ئەستۆی ئێمە و ئێوە”.

“ئەمجارە ترس و ئەندێشە و 
شەرم لە گۆڕ دەنێین و بەرەو 
سندوقەکانی هەڵبژاردن هەنگاو 

دەنێین و مێژوویەکی نوێ 
تۆمار دەکەین.”

هاوکات کاندیدی ژمارە ١ی لیستی 
١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی 

وتیشی “پێویستە هەڵبژاردنەکان بە 
ئەنجامێکی وا تەواوبێت کە شآیەنی 

مێژووی تورکمان و ئەم کەسایەتیانەی 
سەرەوە و شێرەکانمان بێت. ئەمجارە ترس 

و ئەندێشە و شەرم لە گۆڕ دەنێین و  بەرەو 
سەندوقەکانی هەڵبژاردن هەنگاو دەنێین و مێژوویەکی 

نوێ تۆمار دەکەین. ئەنجامی سندوقەکان دەبنە شایەت 
حاڵی زیندووبوونەوە و هوشیاربوونەوە. دەچینە بەغداد بۆ 

بەرگریکردن لە مافە سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیەکانمان 
بۆ بەرگریکردن لە الوەکان و کاسبکارەکان و کرێکاران و 

خاوەن کار و ئافرەتانمان.”

دوای ناساندنی هەریەک لە کاندیدەکان، هونەرمەندی 
ناوداری شاری هەولێر، یونس توتنچی هاتە سەر ستەیج و 

گۆرانییە خۆشەکانی خۆی پێشکەشی ئامادەبووان کرد. 

لە کۆنسێرتەکەدا یونس توتنچی چەند قۆریاتێکی تورکمانی 
دێرینی تورکمانە پێشکەش بە کە کەلتوورێکی 

ئامادەبووانی 

کرد و وتی “ئەم شەوە شەوی تورکمانە. شەوی ئێمەیە. 
لەگەڵ یەکین و پێکەوەین، بژی تورکمان و بژی گەلی 

تورکمان”. 

دواتر هونەرمەندی گەورەی تورکیا مەحمود تونجەر بە 
رەچەڵەک تورکمانی شاری ئورفەی تورکیایە هاتەسەر 
ستەیج و چەندین گۆرانیەکی خۆشی پێشکەش کرد. لە 

لێدوانێکدا وتی “پێشتر گەورەکانمان دەیانوت هەولێرییەکان و 
خەڵکی ئورفە خاڵ و خاڵزان، بەڕاستی وایە. لەگەڵ هاتنم بۆ 

ئێرە ئەم پەیوەندییەم سەلماند”. 

تونجەر رووی ئاراستەی تورکمان کرد بۆ بەشداریکردنیان 
لە هەڵبژاردنەکان دەنگدان بە لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی 

تورکمانی. 

دوای مەحمود تونجەر، موعەزەز ئەرسۆی هونەرمەندی 
ناوداری تورکیا ناسراو بە ‘شاژنی نۆستالجی’ هاتە سەر 

ستەیج و وتی کە ئەو ساڵو و خۆشەویستی تورکیا و 
ناوچەی تراکیای هێناوە و دەربارەی دەنگدانی تورکمان 

زیاتر ووتیشی “پەیامم بۆ هەموو برایانی تورکمان لە ١٢ی 
مایسدا بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن. دەنگدان فاکتەرێکی 

گرنگە بۆ دەست نیشانکردنی داهاتوو. بەتایبەتی ژنان، نابێت 
بڵێن ‘دەنگدان کاری پیاوانە’. دەنگدان بە واتای پشتگیریکردن 
دێت. دەنگدان ڕێک بە گوێرەی ژنانمانە. پێویستە هەر تاکێک 
لەسەر ئیرادە و ویستی خۆی دەنگ بدات. تەنها دەنگێکیش 

زۆر گرنگ و بەنرخە.” 

دوای وتەکانی موعەزەز ئەرسۆی بە بەشداریکردنی 
مێوانەکان بەچەندین گۆرانی بەردەوام بوو.  



3ئاژانسی میدیایی توركمان چوارشەممە ٩ مایس ٢٠١٨

کەرکوک

س
مای

تورکمان وەک؛ حەسەن نەجار و محەمەد قەیا و عەلی بەننا 
لە کۆنسێرتەکەدا گورانییان بۆ ئامادەبووان وت. 

کۆنسێرتەکە لە کەشێکی ئارام و بە بەشداری سەرۆکی 
بەرەی تورکمانی عێراق ئەرشەد ساڵحی و١٨ کاندیدی 

لیستی ١٢٣ی بەرەی تورکمانی عێراقی کە بڕیار وایە لە 
هەڵبژاردنەکانی ١٢ی مایس بەشداری بکەن بەڕێوەچوو. 

“پێویستە نەک تەنها بە دروشم یەکریزبین، بەڵکو 
دەبێت لە ئەرزی واقیعیشدا پەیڕەوی بکەین”

لە دەستپێکی وتارەکەی سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
ئەرشەد ساڵحی وتی “ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی 
پێویستە نەوەک تەنها بە دروشم یەکریزبین، بەڵکو دەبێت 

لە ئەرزی واقیعیشدا پەیڕەوی بکەین. هەموو خەڵکی 
تورکمەن ئێلی بە تەماشاکردنی کەرکوک، مەسجی یەکبوونی 

دەرخستووە”. 

“دەبێت ئەوە بزانین کە ئێمە تەنها لەگەڵ یەک 
بەهێزین”

هاوکات ئەرشەد ساڵحی وتیشی “بەرەی تورکمانی عێراقی 
ئامێزی خۆی بۆ هەموو الیەنەکان کردەوە و لیستێکی 

ئامادەکردووە. ئەو لیستەش بەرەی تورکمانی کەرکوکە. 
دەبێت ئەوە بزانین کە ئێمە تەنها لەگەڵ یەک بەهێزین.   

  ئەوانەی کە ئێمەیان خستە دەرەوەی پەیمانی میللی رۆژێک  
          دێت پەشیمان دەبنەوە”. 

            لەالیەکی تر گۆرانی بێژانی تورکمان بانگەشەی   
            ئەوەیان کرد کە پێویستە گەلی تورکمان بەرەو  

             سندوقەکان هەنگاو بنێن و دەنگ بە لیستی  
              بەرەی تورکمانی کەرکوک بدەن. 

           “دەنگی ئێمە بۆ تاکە نوێنەرمانە ئەویش 
بەرەیە”

                  هونەرمەند محەمەد قەیا لە بەردەم    
                 بەشداربوواندا وتی “با بەشداری لە  

                هەڵبژاردنەکان بکەین و دەنگ بدەین. بێگومان   
              دەنگی ئێمە بۆ تاکە نوێنەرمانە کە ئەویش   

  بەرەیە”. 

   گەورە هونەرمەندی شاری دوزخورماتوو، عەلی بەننا    
    بە قۆریاتە خۆشەکانییەوە بۆ خەڵکی تورکمان دوا و بە  

     لێزانانەوە ناوچەکانی تورکمەن ئێلی یادکردەوە. 

“ئەوە لە یاد مەکەن کە ئێمە و ئێوە براین”

      لە بەردەوامی کۆنسێرتەکەدا مەحمود تونجەر   
       چەندین گۆرانی پیشکەشی ئامادەبووان کرد و  

       داوایکرد کە تورکمان بە چڕی بەشداری لە  
        هەڵبژاردنەکان بکەن و وتیشی “هاتووین بۆ ئەوەی  

        کەمێکیش بێت پشتگیریمان بۆ هەڵبژاردنەکان هەبێت.  
      هاتووین بۆ ئەوەی لەژێر چەترێکدا کۆتان بکەینەوە.  
    ئەوە لە یاد مەکەن کە ئێمە و ئێوە براین. دەوڵەمەند و  

   هەژاریش بن لە دەرگای یەکتر بدەن و نرخ بە یەکتر  
  بدەن. هەمیشە پێکەوە بن”. 

“چەند ژمارەی پەرلەمانتار زیاد بێت ئەوەندە  
هێزتان بەدیار دەکەوێت”

لەالیەکی تر مەحمود تونجەر تیشکی خستە سەر 
بەشداریکردنی تورکمان و  نیشاندانی هێزی تورکمان، 

وتیشی “لە بەرواری ١٢ی مایسدا هەڵبژاردن هەیە، خۆتان 
دەزانن دەنگ بە کێ دەدەن. گەر یەکە با ببێت بە دوو، 

گەر دووە با ببێت بە سێ و گەر سێیە با ببێت بە چوار. 
چەند ژمارەی پەرلەمانتار زیاد بێت ئەوەندە هێزتان بەدیار 

دەکەوێت”. 

“وەکو تورک با هێزمان بە هەموو جیهان نیشان 
بدەین”

دوای مەحمود تونجەر، هونەرمەندی گەورەی تورکیا 
موعەزەز ئەرسۆی هاتەسەر ستەیجەکە و بەم شێوەیە 

بۆ ئامادەبووان دوا “لە ١٢ی ئەم مانگەدا هەڵبژاردنەکان 
بەڕێوەدەچێت. بەتایبەتی روو دەکەمە ژنان و پیاوان. 

دەنگدان تەنها کاری پیاوان نییە. 
بۆ داهاتووی 
منداڵەکانمان، 

بۆ 

ئارامیمان، 
بۆ خۆشی و 

بەرەکەت، بۆ    
 جیهانێکی پڕاو پڕ 

لە 

خۆشەویستی 
وەکو    

تورک  پێویستە
هێزی خۆمان 

بە هەموو 
جیهان 

نیشان 
بدەین”. 

“لە نیشتیمانی خۆمانین”

لە میانەی لێدوانێکیدا بۆ مایکی تەبا، موعەزەز ئەرسۆی وتی 
“یەکەمین جارە چاوم بە کەرکوک دەکەوێت. لە نیشتیمانی 

خۆمانین. کەرکوک شارێکی زۆر جوانە”.

دووەمین کۆنسێرتی بانگەشەی هەڵبژاردنە گشتییەکانی 
عێراق بەدروشمی ‘بانگەشە بۆ یەکڕیزی’ لەالیەن بەرەی 

تورکمانی عێراقەوە ئامادە کرابوو لە شاری کەرکوک 
بەرێوەچوو. 

هاوکات کۆنسێرتەکە لەمیانەی بانگەشەی هەڵبژاردنی لیستی 
ژمارە ١٢٣ی بەرەی تورکمانی کەرکوک لە یاریگای سەورا 

سازکرا. 

بە بەشداریکردنی هەزاران هاوواڵتی تورکمان کۆنسێرتەکەی 
شاری کەرکوک بەڕێوەچوو، هاوکات هەردوو هونەرمەندی 

ناوداری تورکیا مەحمود تونجەر و موعەزەز ئەرسۆی 
بەشداربوون لە کۆنسێرتەکە. لەالیەکی دیکەوە هونەرمەندانی 

٦
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هەواڵ: زیا عوزێری

زانایانی ئاینی تورکمان پشتگیری
 لە لیستی ١٣٧ دەکەن 

 جامبازی )کرین و فرۆشتنی ئەسپ( لە پیشە هەرە دێرینەکانی
 تورکمانە لە هەولێر

بریار وایە بەرەی تورکمانی عێراقی لە هەڵبژاردنەکانی 
١٢ی مایسدا بە لیستی ژمارە ١٣٧ بەشداری بکات رۆژ 

بەرۆژیش پشتگیریکردن لەو لیستە لەزیادبووندایە.

زانایانی ئاینی تورکمانی هەولێر پشتگیری لە لیستەکە 
دەکەنەوە و ئاماژە بەوە دەکەن کە پێویستە خەڵکیش 

یەکبگرن و پشتگیری لە لیستەکە بکەن.

“داواکارم خەڵکی دەنگ بە پێنج کاندیدەکە بدەن بۆ 
ئەوەی لە پەرلەمان بەرگری لە مافەکانمان بکەن”

مامۆستای ئاینی ناسراوی تورکمان حیسامەدین جەودەت 
کە بە پرۆگرامە ئاینیەکان میوانی ماڵەکانمانە دەربارەی 

لیستی ژمارە ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی دەڵێت 
“لەوەتەی دامەزرانی دەوڵەتی عێراقی مافی گەلەکەمان 

زەوتکراوە. بۆیە داواکارم خەڵکی دەنگ بە پێنج کاندیدەکە 
بدەن بۆ ئەوەی لە پەرلەمان بەرگری لە مافەکانمان 

بکەن”. 

“بانگەوازی گەلەکەم دەکەم کە وریا بن”

مامۆستا حیسامەدین جەخت لەوە دەکات کە پێویستە 
هاواڵتیان لەم ماوەیە چااڵک بن و دەشڵێت “بانگەوازی 

گەلەکەم دەکەم کە وریا بن. ئەمە دەرفەتێکی زۆر 
گرنگە بۆ ئێمە. پێویستە هەموومان پشتگیری لە لیستی 

ژمارە ١٣٧ بکەین. ئامانجمان لە پشتگیریکردنیان 

بەرگریکردنیانە لە مافەکانی ئێمە لە پەرلەمانی عێراق. 
لەوەش گرنگتر بۆ سەرکەوتنی لیستەکە پێویستە 

هەموومان هەنگاو بنێین و دەنگمان بگەیەنین بە نێوەندە 
نێوەدەوڵەتییەکان.”

ناوبراو ئاماژە بەوە دەکات کە ئەم هەڵبژاردنە دەرفەتێکی 
گرنگە بۆ  تورکمان و دەشڵێت “نابێت ئەم دەرفەتە 

لەدەست بدەین. پێویستە کارتی دەنگدەر وەربگرینەوە و 
روو لە سندوقی دەنگدان بکەین. لە هەڵبژاردنیش پێویستە 
دەنگ بەو کەسانە بدەین کە خۆمان دەمانەوێت، هیوادارم 

هەموو کاندیدەکان سەرکەوتوو دەبن”.

“ پێویستە هەرگیز دەرفەت بەو کەسانە نەدەن کە 
دەیانەوێت بە فێڵ دەنگی ئێوە بەدەست بهێنێنن و 

هەڵتان بخەڵەتێنێت.”

هوشیار حەیدەر ئەندامی یەکێتی زانایانی ئاینی تورکمان 
و وتاربێژی مزگەوتی کورەچی تیشکی خستە سەر 

گرنگی هەڵبژاردنەکان و بانگەوازێکی ئاراستەی گەلی 
تورکمان کرد و وتی “هەرگیز بەو کەسانە هەڵنەخەڵەتێن 

کە دەیانەوێت بە فیڵ دەنگی ئێوە بەدەست بهێنن. ئەم 
هەڵبژاردنە تارادەیەک دەبێتە دیارخەری داهاتووی 

تورکمان. داوا لە خەڵک دەکەم دەنگ بەو کەسانە بدەن 
کە نوێنەری راستەقینەی ئێمەن. پێویستە دەنگ بەو 

کەسانە بدەن کە رێگری لەناوچوونی گەلیان دەکەن. 
پێویستە هەرگیز دەرفەت بەو کەسانە نەدەن کە 

دەیانەوێت بە فێڵ دەنگی ئێوە بەدەست بهێنێنن و هەڵتان 
بخەڵەتێنێت.”

“ئەمڕۆ لە جیهان گۆڕانکاری بە شەڕ و کودەتا 
یاخود هەڵبژاردن روودەدات”

مامۆستا هوشیار حەیدەر ئاماژە بەوە دەدات کە  بەپێی 
ئاینی پیرۆزی ئیسالم باشترین رێگا بۆ گۆڕانکاری 

هەڵبژاردنە. ناوبراو دەشڵیت “لەراستیدا هەڵبژاردن لە 
ئاینی ئیسالمدا بەم شێوەیەی ئێستا نییە. بەاڵم ئیستا 

ئێمە لە ئەمری واقع داین. ئەمڕۆ لە جیهان گۆڕانکاری 
بە شەڕ و کودەتا یاخود هەڵبژاردن روودەدات. بێگومان 

هەڵبژاردن لەهەمووی ئاسانتر و بێ کێشەترە. گەلی 
تورکمان دەتوانێت بەبێ شەڕ تەنها بە نوکی قەڵەم خۆی 

نیشان بدات و هەبوونی خۆی بسەلمێنێت”.

لەالیەکی دیکەوە مامۆستا سولەیمان داگرمانچی 
کە خۆی بە خزمەتکاری یەکێتی زانایانی ئیسالمی 

تورکمان دەناسێنێت، دەربارەی بەشداریکردنی خەڵک 
لە هەڵبژاردن رایگەیاند کە پێویستە خەڵک بەشداری 

لە هەلبژاردم بکات و وتیشی “چاوەڕێ دەکەم هەموو 
کەسێک بەشداری لە هەڵبژاردنەکە بکات و دەنگ بدات. 

نابێت گەلی تورکمان ئەم دەرفەتە لەدەست بدات. 
پێویستە ئەو کەسانە بنێرین کە بە شێوەیەکی راستەقینە 

 نوێنەرایەتیمان دەکات”.
دەربارەی یەک لیست بوونی تورکمان ناوبراو وتیشی 
“ئەمە دەرفەتێکی گرنگە. ئەمە دەستپێکێکی زۆر گرنگە 

بۆ یەکبوونی گەلەکەمان. چاوەڕوانین دوای هەڵبژاردنیش 
هەمان یەکبوون بنوێنرێت”.

جەمال جامباز کە لە ساڵی ١٩٦٥ەوە پیشەی جامبازیە 
ووردەکاری  پیشەکە بۆ تەبا باس دەکات. 

جەمال جامباز کە خۆی و خێزانەکەی خەریکی پیشەی 
جامبازی بوونە دەڵێت “باپیران و مامەکان و کەسوکارم 

هەموویان جامباز بوون. لەو کاتانەدا جامبازی پیشەیەکی 
بەرباڵو بووە و پیشەی زۆری تر نەبووە. چونکە زۆربەی 

زۆری کار و هاتووچۆکان بە ئەسپ دەکرا. بارەکان بە 
ئەسپ دەگوازرایەوە و هەر بە ئەسپیش دەهێنرایە شار. 

لەو سەردەمەدا ئۆتۆمبێلی پیکەپ و بارهەڵگر نەبوو”. 

جەماڵ جامباز باس لەوە دەکات کە لەو سەردەمە خەڵکی 
حەزی لە سواری ئەسپ دەکرد، هەروەها حەزیان دەکرد 

بە پەلە ئەسپسواری بکەن. جەمال تاکو ئێستا بەهەمان 
پیشە خەریکە. هاوکات سکرتێری یەکێتی ئەسپسواری 
کوردستانیشە. ئەم کارە خەیاڵی ئەوە وازی لێناهێنێت. 

سەبارەت بە جامبازە کۆنەکانی شاری هەولێر، ناوبراو 
دەڵێت “پێشان باو و باپیرانم، مامەکانم و زۆربەی هەرە 

زۆری هەولێرییەکان جامباز بوون. کاتێک ئۆتۆمبێل و 
پیکاپ پەیدا بوون، ئەم پیشەیە داکشانی بەخۆوە بینی. لە 
ئێستادا تاکە تاک ئەم کارە ئەنجام دەدرێت. گەر کەسێک 
بیەوێت بۆ ئەسپسواری ئەسپ بکرێت، ئەوا لە شارەکانی 

دیکە یاخود لەدەرەوەی واڵت هاوردە دەکات”. 

لە بەردەوامی قسەکانیدا جەمال جامباز باسی لەوە کرد 

کە جاران پیشەی جامبازی وەکو بازرگانییەکی گەورە 
وابووە و وتیشی “لەو سەردەمەدا ئەسپ زۆر گرانبوو. 

نرخی ئەسپێک بۆ کشتوکاڵی و جوتیاری نزیکەی 
١٠٠-٢٠٠ هەزار دینار بوو. لەبری تەرەکتەر، ئەسپ 

و ماین و گا بەکار دەهات. کاتێک ئۆتۆمبێل هات، ئەم 
پیشەیە کۆتایی پێهات. خەڵک لەبری ئەسپ، بە ئۆتۆمبێل 

کارەکانیان جێبەجێ دەکەن. بێگومان بە ئۆتۆمبێڵ 
کارەکان زووتر و ئاسانتر بەڕێوە دەبرێن. هەربۆیە 

ئۆتۆمبێل بووە ویستی زیاتری خەڵک”. 

سەبارەت بە هاوردەکردنی ئەسپ، جامباز وتی 
“ئەسپەکان لە مووسڵ، کەرکوک، سلێمانی و فەلووجە 

هاوردە دەکران. لە هەولێریشەوە بۆ بەغداد هەناردەمان 
دەکرد و لە بەغدادیشەوە هاوردەی هەولێرمان دەکرد. 
بازرگانییەکەمان بەم شێوەیە بوو. لە راستیدا لەکوێ 
نرخی هەبا بۆ ئەوێمان دەبرد. لە تورکیا و ئێرانیش 

هاوردەمان دەکرد. ئەسپ و ماینەکانمان دەهێنا. یەکێکیان 
بۆ بار و ئەوی دیکەشیان بۆ کێبڕکێ دەهێنران”. 

ناوبراو ئاماژە بەو پیشەوەرانە دەدات کە تا ئێستا ئەم 
کارە دەکەن و دەڵێت “من و خەسرۆ و ئەحمەد جامباز 
و چەند کەسێکی دیکە بەردەوامی بەم پیشەیە دەدەین. 
زۆربەی زۆری ئەوانی تر کۆچی دواییان کرد. ئینشااڵ 

پیشەکە بەردەوام دەبێت. ئەمە پیشەیەکی پاکە، لە قورئانی 

پیرۆزیشدا ناوی ئەسپ هاتووە. لە کاتی خۆیدا هاوەاڵنی 
پێغەمبەر بە ئەسپسواری شەڕیان کردووە. بێگومان لەو 

سەردەمەدا تانک و تفەنگ نەبووە. بە ئەسپ سواری 
بەرەو جەنگ دەڕۆشتن”. 

شایەنی باسە پێشووتر بازاری جامبازان واتە فرۆشتنی 
ئەسپ مەیدانی تەعجیل بوو کە دەکاتە شوێنی بازاری 

نیشتیمانی ئێستا. لەوێ کاری بازرگانی و کڕین و 
عەلی سالمفرۆشتن دەکرا. 

فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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 رێکخەری هەڵبژاردنەکان لە بەرەی تورکمانی عێراقی:
کاردانەوەی زۆر جوانمان لە تورکمان و برا کوردەکانمان بینی

 پەیامی وەقفی کەرکوک بۆ پشتگیریکردن لە لیستی ١٣٧

رێکخەری هەڵبژاردنەکان و بەرپرسی نووسینگەی گەنجانی 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە هەولێر بەدر هادی لەبارەی 

بانگەشەی لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی بۆ 
هەڵبژاردن بۆ مایکی تەبا دوا.

بەدر هادی لە روونکردنەوەیەکدا لەبارەی ئامادەکاری 
بانگەشەی لیستی بەرەی تورکمانی عێراقی وتی “لە 

١٤و١٥ی مانگی نیسان لە دەستپێکی بانگەشەی هەڵبژاردن 
لەگەڵ تیمە گەنجەکەمان وێنەی کاندید و ئااڵکانمان لە 

هەموو هەڵوێستی جوانی هاواڵتیانمان پێدەگات. یەکەمین 
جارە ئەم هەستە المان دروست دەبێت. پێشتر بەم جۆرە 

نەبوو. بەاڵم لە ئێستادا لە تورکمان و برایانی کورد 
پەیامی جوانمان پێ دەگات. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەبارەی 

لیستەکە هەمیشە هاوڕێیان پەیوەندییمان پێوە دەکەن. 
منیش پێیان رادەگەیەنم کە کاندیدانمان کەسانی زۆر 

بەڕێزن و پێیان رادەگەیەنم کە یەکێکیان هەڵبژێرن”.   

ناوبراو تیشکی خستەسەر ئەوەی کە هەڵواسینی ئااڵی 
پارتەکەیان بەتایبەتی لە چواردەوری قەاڵ و منارە هەستیان 

دەجولێنێت و زیاتر وتیشی “بێگومان چەند کێشەیەک 
هاتە پێشمان، هەولێر شارێکی گەورەیە. رێکاری ئەمنی 

شارەکە بە پارتێکی بەهێزی سیاسی بەستراوە. بێگومان 
کێشە دروست دەبێت بەاڵم سوپاس بۆ خودا هیچ زیانمان 

پێنەگەیشتووە. هاوکات ئااڵمان لەو شوێنانە هەڵواسیوە 
کە پێشووتر ڕێگری لێدەکرا. لەگەڵ ئەمەش هیچ ئااڵ و 

پۆستەرێکمان لەو شوێنانە هەڵنەواسیوە کە  بانگەشەی 
هەڵبژاردنی لێ قەدەغەکراوە. ئەم هەستە دەگەڕێتەوە بۆ 

رێزگرتن لە یاسا و رێساکان”.

سەبارەت جیاوازی نێوان هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠١٣ و 
هەڵبژاردنەکانی ئەمساڵ بەدر هادی دەڵێت “لە ساڵی 

٢٠١٣ بانگەشەی هەڵبژاردنی بەرەی تورکمانی عێراقیمان 
ئەنجامدا. ئەو کات جیاوازبوو، ترس هەبوو دوو 

ساڵ بەسەر کرانەوەی ئۆفیسەکەمان تێپەرببوو. بۆیە 
هەستیارییەک لەنێوان ئێمە و پارتە دەسەاڵتدارەکان هەبوو. 

ئۆفیسەکەمان تا ساڵی ٢٠١١ داخرابوو. لە ساڵی ٢٠١٣ دا 
بەپارتێکی نوی هەژمار دەکراین و بە چاوێکی تر سەیری 
ئێمەیان دەکرد. نەماندەتوانی ئااڵکەمان لە هەموو شوێنێک 
هەڵواسین، وەکو پارتێکی سیاسی بەباشی پێشوازیمان لێ 

نەدەکرد”.  

ناوبراو وتیشی “ئەمجارە هەڵبژاردن بە جۆش و 
خرۆشێکی زۆرەوە بەڕێوە دەچێت. کاتێک الوانمان ئااڵ 
و پۆستەرەکان هەڵدەواسن، زیاتر دڵخۆش دەبین. هەر 

چەندە ماندوو دەبین بەاڵم کاتێک برا گەورە و خوشکانمان 
سەردانیمان دەکەن و دوای سەردانیەکە وێنەمان لەگەڵ 

دەگرن و باڵودەکەنەوە، ئەمە هەموو ماندوبوونمان دەبات 
و لەرووی مەعنەوییەوە هێزمان پێ دەبەخشن. خەڵکی 

ئەمجارە باشتر پێشوازییان لێکردین. ئەگەر قەیرانە 
سیاسییەکانی چوار ساڵی رابردوو و کێشەی داعش نەبایە، 

بێگومان باشتر پێشوازیمان لێدەکرا. بەاڵم بەداخەوە ئەم 
کێشانە بوونەتە هۆی ساردبوونەوەی خەڵک. بەاڵم لەگەڵ 
ئەمەش کارەکان زۆر بەباشی بەڕێوەدەچێت و بەگەرمی 

پێشوازیمان لێدەکرێت”. 

ئەو بەرپرسەی بەرەی تورکمانی عێراقی دەشڵێت 
“هەستی ‘جۆش و خرۆشی هەڵبژاردن’ لە هەڵبژاردنەکاندا 

هەیە. جۆش و خرۆشی هەڵبژاردنەکان لە هەولێر لەچاو 
کفری جیاوازترە. جۆش و خرۆشەکە لە ناوچەیەک بۆ 
ناوچەیەکی دیکە دەگۆڕێت. بە بۆچوونی من گەر ئەم 

کێشانە رووی نەدابا، گەلەکەم بە شێوازێکی تر پێشوازییان 
لە هەڵبژاردن دەکرد. چەندین گەنج هەن کە دەیانەوێت 
لەگەڵمان کار بکەن. خەڵک هەن داوای ئااڵمان لێدەکەن 

بۆ هەڵواسینیان لە ئۆتۆمبێلەکانیان. من ئەم رۆژانە وەکو 
جەژن دەبینم. کاتێک بینیم کە الوەکانمان بە جلی تورکمانی 

بەرەو سندوقەکانی هەڵبژاردن هەنگاو دەنێن، ئەوکات 

دەبێ بە بەدوو جەژن. هیوام وایە سەربکەوین چونکە هەر 
کاندیدێکمان ئەستێرەیەکە و هەموویان کەسانی بەنرخن. 

بێگومان لەمە گرنگتر، نیشاندانی قەبارەی خۆمانە”.

سەبارەت بە دڕاندنی پۆستەر و کارتی کاندیدان بەدر هاتی 
وتی “کاتێک وێنەی کاندیدێک لە شوێنێک هەڵدەواسین 

بەاڵم دواتر دەبینین کە دڕاوە ئەمە دیمەنێکی دڵگرانە. ئەم 
ساڵ ژمارەیەکی زۆر لە پۆستەری دڕاوم بینی. نەک تەنها 

هی ئێمە، هەندێک لە پۆستەری پارتە کوردییەکانیش دراوە. 
بەاڵم دەتوانم بڵێم کە زۆرترین رێژەی دڕانی پۆستەر هی 

بەرەی تورکمانی عێراقییە. خەڵک ناوی پارتەکە قبوڵ ناکەن 
بۆیە پۆستەرەکان دەدرێنن یا فڕێیان دەدەن”. 

لە کۆتاییدا بەدر هادی وتی “ئەمە یەکەمین جارە تورکمان 
لە هەولێر بەم شێوەیە بەشداری لە هەڵبژاردنەکان دەکەن 

و بانگەشەی هەڵبژاردن دەکەن. بەڕاستی کاندیدی زۆر 
بەنرخمان هەن. بۆیە چاوەڕوانی ئەنجامی زۆر باشین”.

ئەرشەد هورموزلو سەرۆکی وەقفی 
عزەدین کەرکوک و شاندی یاوەری 
سەردانی بارەگای سەرەکی بەرەی 

تورکمانی عێراقی لە شاری هەولێر دەکەن.

هاوکات شاندەکە لەگەڵ هەریەکە لە ئایدن 
مەعروف ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی 
تورکمانی عێراقی، سینان چەلەبی وەزیری 

دادی حکومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق، کاندیدانی لیستی ژمارە ١٣٧ی 
بەرەی تورکمانی عێراقی و  کادیرانی 

بەرەی تورکمانی لە شاری هەولێر 
کۆبوونەوە.

لە سەردانەکەدا ئەرشەد هورموزلو 
لەگەڵ کاندیدانی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 

کۆبووەوە و تیشکی خستە سەر چەند 
بابەتێکی جیاوازی هەڵبژاردنەکان.

“شاری هەولێر ناوەندێکی گەورەی 
تورکمانە نابێت لەیاد بکرێت”

دوای کۆبوونەوەکە لە لێدوانێکی تایبەت 
ئەرشەد هورموزلو بۆ تەبا وتی “پێش 

بەرێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی ١٢ی مایس 
سەردانی چەند شار و شارۆچکەیەکی 

ناوچەی تورکمەن ئێلیمان کرد. ویستمان 
بە دۆستان و کاندیدانی لیستەکان 

شادبینەوە. لە نێو سەردانیەکان شاری 
هەولێر کە ناوەندێکی گەورەی تورکمانە 

نەدەکرا لەیاد بکرێت. لێرە لە لیستی ژمارە 
١٣٧دا پێنج کاندیدمان هەیە. بێگومان 

بەبۆچوونی ئێمە هیچ جیاوازییەک نییە لە 
نێوان لیستانی ژمارە ١٢٣ و ١٣٧ بۆ ئێمە 

هەمان لیستەن”.

“بۆ دووبارە دەرخستنەوەی 
ناسنامەی تورکمانی هەولێر مێژوو 

دەنووسرێتەوە”

هورموزلو ئاماژەی بەوە کرد کە 
هەڵبژاردن بۆ دووبارە دەرخستنەوەی 
ناسنامەی تورکمانی هەولێر گرنگە و 

وتی “بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامی باش و 
بۆ دووبارە دەرخستنەوەی ناسنامەی 

تورکمانی شارەکە دەست لەناو دەست  
سەرلەنوێ مێژوو دەنووسینەوە. 

کارکردنێکی زۆر گەورەمان بینی 
کەبووە هۆی جۆش و خرۆشیمان. 

مەعنەویەتمان بەرز بووەوە 
و لەگەڵ هاوڕێ کۆنەکانمان 

کۆبووینەوە. هەروەها دیدارمان 
لەگەڵ کاندیدانمان ئەنجامدا و زۆر 

خۆشحاڵ بووین”.

لەالیەکی تر پرۆفیسۆر دکتۆر ماهیر 
نەقیب ئەندامی شاندەکەی وەقفی عزەدین 

کەرکوک لە زانیاری لەسەر وەقفەکە بۆ 
تەبا وتی “وەقفی عزەدین کەرکوک کە 

لەساڵی ١٩٩٨ دامەزراوە وەک ئەندامێکی 
وەقفەکە بە سەرکردایەتی ئەرشەد 

هورموزلو هاتووین بۆ سەردانیکردنی 
ناوچە تورکمانییەکان و پشتگیریکردنی 

لیست و کاندیدانی تورکمان. چەند 
ناوچەیەکی گرنگی کەرکوک وەک؛ 

ترکەالن و داقووق و دوزخورماتوومان 
بەسەرکردەوە و لەگەڵ کاندیدانی 

کەرکووک کۆبووینەوە”.

“ئامادەکاریەکی بێپایان کراوە”

نەقیب وتیشی “بێگومان نەدەبوو سەردانی 
هەولێرمان نەکردبا و لەگەڵ کاندیدەکان 
دیدارمان ئەنجام نەدابایە. پێویست بوو 

برایانی تورکمانی هەولێر لە ئامێز بگرین. 
بەم مەبەستەش هاتین لە لقی بەرەی 
تورکمانی عێراقیدا کۆبوونەوەیەکی 

باشمان ئەنجامدا. لەگەڵ بەرێز ئایدن و 
بەرێز سۆران دانیشتین و بابەتەکانمان 

وروژاندەوە. هاوکات لەگەڵ کاندیدەکانی 
دیکەش چەند بابەتێکمان گفتوگۆ کرد. 

ئامادەکاریەکی بێپایان کراوە”.

“لیستی ١٣٧ سیمبوڵی تورکمان بوونی 
شاری هەولێرە”

پرۆفیسۆر دکتۆر ماهیر نەقیب لە 
پەیامێک بۆ تورکمانی هەولێر ئەوەی 
خستەروو کە بە دڵنیاییەوە بەشداری 

لە هەڵبژاردنەکاندا بکەن و دەنگ 
بە لیستی تورکمانی بدەن. لیستی 

١٣٧سیمبوڵی تورکمان بوونی شاری 
هەولێرە.

“ئێمە ئەو کەسانە هەڵدەبژێرین کە لە 
رووی سیاسی لە پەرلەمانی عێراق 

نوێنەرایەتی تورکمان دەکەن”

لە دوا ووتەکانی دکتۆر ماهیر نەقیب 
دەربارەی سەدای خەڵک کە دەڵێن 

“ساسییەکان بۆ ئێمە چییان کردووە؟” 
و لە وەاڵمدا وتی “بێگومان نەچنە ناو 

دەستەواژەی ‘سیاسییەکان بۆ ئێمە چییان 
کردووە؟’، ئەم دەستەواژانە هەڵەن. ئێمە 

سەرۆکی شارەوانی یاخود ئەندامی 
ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر هەڵنابژێرین، 

بەڵکو ئەو کەسانە هەڵدەبژێرین کە لە 
رووی سیاسی لە پەرلەمانی عێراق 

نوێنەرایەتی تورکمان دەکەن. بۆیە ناردنی 
یەک دوو  پەرلەمانتار لە هەولێر بێگومان 

بۆ هەولێر و تورکمان زۆر گرنگە. ئەو 
کاندیدانەی کە بۆ پەرلەمانی عێراق 

هەڵدەبژێردرێن، لە رووی سیاسییەوە 
نوێنەرایەتی تورکمان دەکەن. بۆیە 

چاوەڕێی ئەوە دەکەین کە هەموو کەسێک 
کارتی دەنگدەر وەرگرێتەوە و ڕوو لە 

هەڵبژاردنەکان بکات”.

 

زیا عوزێری 
فۆتۆ: چۆبان تیمور

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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دووشەممە ١٦ نیسان ٢٠١٨

لەگەڵ 5 كاندیدەكەیدیدارێكی تایبەت
لیستی بەرەی توركمانی عێراقی ژماره ١٣٧

رۆژ بە رۆژ نزیک دەبینەوە لە هەڵبژاردنەکانی رۆژی شەممە 
١٢ی مایس پەرلەمانی عێراق.

لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی نوێنەرایەتی تورکمانی شاری 
هەولیر دەکات لە هەڵبژاردنەکانی ٢٠١٨ پەرلەمانی عێراق.

کاندیدەکانی بەرەی تورکمانی عێراقی پرسیارەکانی تەبا 
دەربارەی هەڵبژاردنەکان وەاڵم دەدەنەوە.

د. سۆران سەاڵحەددین شوکر کاندیدی ژمارە ١ی لیستی 
١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی دەڵێت “ بۆ ئەوە بەشداریمان 

لە هەڵبژاردن نەکردووە بۆ ئەوەی بووترێ ئەوانیش 
بەشداربوون، بەڵکو بۆ سەرکەوتن بەشداریمان کردووە. کە 

بەشداریشمان کرد لە هەڵبژاردن واتا پێویستە ئامانجمان 
دیاری بکەین، بە دڵنیاییەوە بۆ گەیشتن بە ئامانج پێویستمان 

بە چەند دروشم و چااڵکییەک هەیە. لەوچوارچێوەیە 
پرۆگرامێکی هەڵبژاردنمان داڕشتووە بۆ ئەوەی پەیوەندی 

لەگەڵ تاکە بە تاکەی نزیکەی ١٠بۆ٢٠ هەزار هاوواڵتی 
هەبێت”.

وەکو لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی 
ئامانجی بەشداری کردنتان لە هەڵبژاردنەکانی 

پەرلەمانی عێراق چییە ؟ 

یەکەمین ئامانجی بەشدارکردن لە لیستەکە ئەوەیە؛ بینیمان 
کە کۆمەڵێک پارتی سیاسی تورکمانی لە ناوچەکەدا هەبوون 

و ئەو پارتانە بەهۆی نەبوونی سیستمی کۆتا بەشداری لە 
هەڵبژاردنەکان ناکەن. کە ئەوان بەشدارییان ناکەن بۆشاییەک 

دروست دەبێت. لە عێراق هەڵبژاردنێکی زۆر گەورە ئەنجام 
دەدرێت چونکە نووسینگەی هەڵبژاردن لە هەولێریش هەیە 

واتا لە هەولێریش هەڵبژاردن دەکرێت. کاتی هەڵبژاردن 
بەدڵنیاییەوە کەرنەڤاڵێکی هەڵبژاردن و دیموکراسی ئەنجام 

دەدرێت. هەموو پارتە سیاسییەکان پۆستەری لیست و 
کاندیدەکانیان هەڵدەواسن. بەشداری نەکردنمان لە کەرنەڤاڵی 

دیموکراسی دەبووە هۆی دابەزینی وورەی خەڵکی ئێمە و 
ئازاری دەدان. ئەمەش لە ئێمە نەدەوەشایەوە. 

کاتێک ئەو داوایەیان لێکردم زۆر گەشبین نەبووم بە 
سەرکەوتنی لیستەکە، بەاڵم بۆ دروست نەبوونی بۆشاییەکی 

لەم جۆرە و نوێنەرایەتی کردنی نەتەوەکەم لەم کەرنەڤاڵە 
سیاسییە وبۆ دەرخستنی هەبوونمان بووم بە کاندید. سەرەتا 

بەم مەبەستە بەشداریمان لە هەڵبژاردنەکان کرد. 

“ئێمە بۆ ئەوە بەشداریمان لە هەڵبژاردن نەکردووە 
تا بووترێ ئەوانیش بەشداربوون، بەڵکو بۆ 

سەرکەوتن بەشداریمان کردووە”

پالن و بەرنامەی زۆر جوانمان هەیە بۆ هەڵبژاردن. بۆ 
ئەوە بەشداریمان لە هەڵبژاردن نەکردووە تا بووترێ 

ئەوانیش بەشداربوون، بەڵکو بۆ سەرکەوتن بەشداریمان 
کردووە. کە بەشداریشمان کرد لە هەڵبژاردن واتا پێویستە 

ئامانجمان دیاری بکەین، بە دڵنیاییەوە بۆ گەیشتن بە 
ئامانج پێویستمان بە چەند دروشم و چااڵکییەک هەیە. 

لەوچوارچێوەیە پرۆگرامێکی هەڵبژاردنمان داڕشتووە بۆ 
ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ تاکە بە تاکەی نزیکەی ١٠بۆ٢٠ 

هەزار هاوواڵتی هەبێت. بەشێکی ئەم بەرنامانە سیاسی و 
بەشێکی تری کەلتووری و کۆمەاڵیەتییە. رێژەی بەشداری 

لە چااڵکییەکانمان زۆر زیاتر بوو لەوەی پێشبینیمان 
دەکرد. هۆڵی سەعد عەبدوڵاڵ بە تەواوی پڕبوو و توانیمان 

دانووستان لەگەڵ خەڵک بکەین. لەو مەولودەی کە لە 
گەورەترین مزگەوتی هەولێر ئەنجامدرا، بە شێوەیەک 
قەرەباڵغی درووست ببوو کە خەڵک شوێنی دانیشتنی 

دەست نەدەکەوت. یەکە یەکە سەردانی خەڵکی کاسبکار و 
خێرانەکانمان کرد و گرنگی هەڵبژاردنمان بۆ باس کردن. 
خەڵکی زۆر ئەرێنی و بەگەرمی پێشوازییان لێکردین. بە 

شێوەیەکی زۆر جوان پشتگیریان بۆ ئێمە دووپاتکردەوە. 
بەپێی ئەوە ئەو رەشبینیەی لە سەرەتادا باسم کرد گۆڕا بۆ 

گەشبینی. ئین شاء الله لەم هەڵبژاردنە یەک نوێنەر یاخود 
زیاتر دەنێرینە بەغداد. وای بۆدەچم ئەگەر نەشتوانین 

نوێنەرێک بنێرینە بەغداد، بەالیەنی کەم دەنگێکی زۆر زیاتر 
لەو دەنگە کەمەی کە بووە هۆی شەرمە بەدەست دەهێنین. 

چ جۆرە بڕۆژەیەکتان بۆ نەتەوەی تورکمان دەبێت 
کاتێک دەچن بۆ پەرلەمانی عێراق؟ 

لە بەیاننامەی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی فراوان باسمان لە 
ستراتیژ و بەڵێننامەکانمان کردووە. لە پێشەکی بەیاننامەکە 

بەروونی باسمان لە ستراتیژی گشتی خۆمان کردووە. 

“ با منااڵنی تورکمان و هاوتەمەنەکانیان لە 
نەتەوەکانی تر مێژووی تورکمان بخوێننەوە 

بۆئەوەی بزانن ئەو نەتەوەیە چەندە نەتەوەیەکی 
رەسەنە”

بەڵێننامەیەکی جدیمان گرتۆتە ئەستۆ دەربارەی خوێندن بە 
زمانی دایک. لەو شوێنانەی کە ژمارەی دانیشتوانی تورکمان 

چرن پێویستە زمانی تورکمانی ببێتە زمانی فەرمی، مێژوو 
تورکمان بچێتە نێو مەنهەجی خوێندن.  با منااڵنی تورکمان 

و هاوتەمەنەکانیان لە نەتەوەکانی تر مێژووی تورکمان 
بخوێننەوە بۆئەوەی بزانن ئەو نەتەوەیە چەندە نەتەوەیەکی 

رەسەنە، تا بزانن نەتەوەیەکە شەش دەوڵەتی دامەزراندووە و 
لەسەر ئەم بنەمایە رێزی بگرن. 

لەرووی ئابووریەوە بەڵێنی زۆر جدیمان هەیە. وەک دەزانن 
لە هەولێر و لە بەغدادیش حکومەت بۆ بەهێزکردنی پێگەیان 

سوود لە سەرمایەکانی دەوڵەت وەردەگرن. ئێمە لەبەر 
ئەوەی بوونی خۆمان بە شێوەیەکی بەهێز لە حکومەت نیشان 
نەداوە بێبەش بووین لە دەوڵەمەندییەکانی حکومەت. پرۆژەی 

جدیمان هەیە بۆ بەرزکردنەوەی خۆشگوزەرانی تورکمان. 
داوای دابین کردنی بودجەیەکی تایبەت بە تورکمان دەکەین. 

کۆمەڵیک بەڵێنمان بۆ خانم و گەنج و کاسبکارانمان دەبێت. لە 
بەیاننامەی هەڵبژاردنمان باسمان لە بازرگانانیشمان کردووە. 
لە رابردوودا زۆرینەی بازرگانەکانی عێراق تورکمان بوونە. 

بە تێپەڕبوونی ساڵ رووبەڕووی نایەکسانی بوونەتەوە و 
کۆمەڵێک لە سامانەکانییان لەدەست داوە. هەوڵ دەدەین 
دووبارە بازرگانانمان بێنەوە نێو پێشبرکێی بازرگانی. لە 

عێراق و هەرێمیش یاسای وەبەرهێنان هەیە، ئەو یاسایانە 
دەستکەوتی گەورە بۆ بازرگانان دەستەبەر دەکات بێجگەی 

بازرگانانی تورکمان.

مەها سوهێل وادی کاندیدی ژمارە ٢ی لیستی بەرەی 
تورکمانی عێراقی دەربارەی پرۆژەکانی لیستەکە لە پەرلەمان 

وتی “بەهۆی ئەوەی کە تا ئێستا هیچ نوێنەرێکمان لە 
پەرلەمانی بەغداد نەبووە، هیچ پرۆژەیەکمان نەگەیشتووەتە 

بەغداد. پرۆژەی ئێمە بەدەست هێنانی ئەو مافانەیە کە لە 
چوارچێوەی دەستوور دەستەبەری دەکەین”.

ئێوە وەکو لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 
عێراقی ئامانجتان چییە لە بەشداری کردنتان لە 

هەڵبژاردنەکانی  پەرلەمانی عێراق؟ 

ئامانجمان گەیاندنی دەنگی تورکمانی هەولێرە بە پەرلەمانی 
بەغداد. چەندین جار بەشداریمان لە هەڵبژاردنەکان کردووە 

بەاڵم نەمان توانیوە نوێنەرێک بەدەست بهێنین بۆ ئەوەی 
لە پەرلەمان نوێنەرایەتی ئێمە بکات. ئەمجارەیان ئومێدێکی 
گەورەمان هەیە. گەشبینین کە دەتوانین یەک یا دوو کاندید 

وەکو نوێنەر بنێرینە پەرلەمانی عێراق. 

کۆمەڵیک پارتی سیاسی، سیاسەتمەدار و کەسایەتی ئاینی 
پاڵپشتێکی گەورەی لیستەکەمان بوونە و لە دانیشتنێک لە 
بەرەی تورکمانی هەموویان پشتگیریان بۆ لیستی ١٣٧ی 

بەرەی تورکمانی عێراقی دووپاتکردووەتەوە. لەوانیش 
وەزیری دادی هەرێمی کوردستانی عێراق بەڕێز سینان 

چەلەبی و سەرۆکی پارتی ئیرادەی گەلی تورکمان بەڕێز 
مەحمود چەلەبی و سەرۆکی بزوتنەوەی دیموکراتی تورکمان 
بەڕێز کەرخی ئالتیبەرماخ بووە. زۆر سوپاسی ئەوان دەکەم 

بەهۆی پشتگیری کردنیانەوە.

“پرۆژەمان بەدەست هێنانی ئەو مافانەیە کە لە 
چوارچێوەی دەستوور دەستەبەری دەکەین”

کاتێک دەچن بۆ پەرلەمانی عێراق چ جۆرە 
بڕۆژەیەکتان بۆ نەتەوەی تورکمان دەبێت؟

کۆمەڵیک پرۆژەمان هەیە ئەگەر بە کورتی باسی بکەین 
بەهۆی ئەوەی کە تا ئێستا هیچ نوێنەرێکمان لە پەرلەمانی 
بەغداد نەبووە، هیچ پرۆژەیەکمان نەگەیشتووەتە بەغداد. 

پرۆژەمان بەدەست هێنانی ئەو مافانەیە کە لە چوارچێوەی 
دەستوور دەستەبەری دەکەین.

کاندیدی ژمارە ٣ی لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی، 
دڵشاد ئەنوەر ساڵح مەحمود لە لێدوانێکی بۆ تەبا دەڵێت 

“ئامانجامان ناساندنی وجود، ناسنامە و کەلتوری تورکمانی 
هەولێرە بە عێراق و جیهان”.

وەکو لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی 
ئامانجتان چییە لە بەشداری کردنتان لە 

هەڵبژاردنەکانی  پەرلەمانی عێراق؟

ئامانجی یەکەم ئامانجێکی نەتەوەییە. ئەویش مافێکی ئینسانی 
ئێمەیە. ئامانجامان ناساندنی وجود، ناسنامە و کەلتوری 

تورکمانی هەولێرە بە عێراق و جیهان. پێویستە ئەوە بزانین 
کە زۆرێک لە عێراقییەکان بێئاگان لەوەی کە تورکمان لە 

هەولێر دەژین. وا دەزانن تورکمان تەنها لە کەرکوک هەیە. 
بیرکردنەوەیەکی لەم جۆرە لەئارادایە. نەک هەر جیهان 
بەڵکو لە عێراقیش کۆمەڵیک هەن کە بێئاگان لەوەی کە 

هەولێر شارێکی تورکمانییە. کاتێک سەردانی شارەکە دەکەن 
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و سەیری ئاسەوارەکان دەکەن وا هەست دەکەن کە ئەو 
ئاسەوارانە لە شوێنی ترەوە هاتوون. بۆیە ئامانجی سەرەکی 

بەشداری کردنمان لەم هەڵبژاردنە ئەوەیە. 

ئەگەر بچین بۆ پەرلەمان و ئامانجەکانمان بەدەست بهێنین 
دەبێتە هەنگاوێکی زۆر گەورە بۆ ئێمە. ئەو کات هەموو 

کەسێک دەزانێت کە تورکمان لە هەولێر دەژیت و لەو پرسە 
تێدەگەن. هزری ئەوان بە جۆرێکە کە تورکمان تەنها لە 

کەرکوک دەژین. بەڵکو ئەوان بێ ئاگان لەوەی کە تورکمان لە 
مووسڵیش بوونی هەیە. 

“ئێمە دەمانەوێت بوونی تورکمان لە عێراق و لەم 
ناوچەیە بکەین بە فەرمی”

ئامانجێکی تری ئێمە، بە فەرمی کردنی وجودی تورکمانە لە 
هەولێر. ئەگەر بەم جۆرە بەڕێ کەوین، دەتوانین کۆمەڵێک 

ماف بەدەست بهێنین و ئیتر کەس ناتوانێ وجودمان 
ڕەت بکاتەوە. ئەگەر ئەمە بە بکەین بە فەرمی دەتوانین 

مافەکانمان بخەینە رۆژەڤ و داوایان بکەین. کەلتوورمان 
بەرەو لەناوچوون دەچێت و ئەسیمیالسیۆن دروست دەبێت. 

سیاسەتی لەناوبردنی وجودی تورکمان لە هەموو الیەک 
کاری پێدەکرێت. کۆمەڵیک تورکمانی هەولێریش وازیان لە 

ناسنامەی خۆیان هێناوە. لەبەر ئەوە ئێمە دەمانەوێت بوونی 
تورکمان لە عێراق و لەم ناوچەیە بکەین بە فەرمی.

کاتێک دەچن بۆ پەرلەمانی عێراق چ جۆرە 
بڕۆژەیەکتان بۆ نەتەوەی تورکمان دەبێت؟ 

وەک ووتمان سەلماندنی وجودی تورکمان و بە فەرمی 
کردنی ئەو پرسە یەکێکە لەپرۆژەکانمان. کاتێک دەچینە 

پەرلەمانی عێراق تەنها باس لە تورکمان ناکەین، چونکە ئێمە 
دانەبڕاوین لە کێشەکانی ئەو ناوچەیە. ئێمە کۆمەاڵنێکین 
کە هەست بە ئازار و کێشەکانی ئەو گەلە دەکەین. بۆیە 
کە دەچینە پەرلەمان باس لەم قەیرانە داراییە دەکەین و 

گەندەڵیەکان دەخەینە روو بۆ ئەوەی رێگری لێبکەین. 
دەمانەوێت ئێمەش هاوکاری بکەین بۆ ئەوەی ئەو قەیرانەی 

نێو ناوچەکەمان و عێراق چارەسەر بکەین. نازانین چی 
روویداوە لە نێوان کورد و حکومەتی عێراق بۆیە دەمانەوێت 

بەشداری لە پرۆسەکە بکەین و چارەسەری بکەین.

جگە لەوە دەمانەوێت کێشەکانی کۆمەڵگا باس بکەین لە 
سەرووی هەمووشیانەوە کێشەی گەنجی تورکمان. زۆربەی 

ئەو گەنجە دەڕچووانە بێکارن. ئەوانەی کە دادەمەزرێن 
زۆربەیان بە پشتگیری حزبی دادەمەزرێن. کەچی هەموو 

کەسێک مافی دامەزراندنی هەیە. کاتێک خەڵک بە پشتگیری 
حیزبی دادەمەزرێت دەبێتە هۆی نادادپەروەرییەکی گەورە. 

دەمانەوێت ئەوانە بخەینە بەرباس.

هەیفا عەبدولسەالم حاجی عەنتەر کاندیدی ژمارە ٤ی 
لیستی ١٣٧ بەرەی تورکمانی عێراقی ئاماژەی بەوەکرد کە 
بەنیازە ئازایەتی بداتە خانمانی تورکمان و وتی “دەمەوێت 

ئازایەتی، بیرکردنەوە و هەستی بەشداریکردنی خانمانی 
تورکمان دەربخەم و ئەوەی لە دەستم دێت بۆ ئەو کارە 

ئەنجامی دەدەم. ئامانجی من ئەوەیە بسەلمێنم کە خانمانی 
تورکمان دەتوانن بێنە مەیدانی سیاسی، ببنە پەرلەمانتار و لە 

هەموو بوارەکان بە شێوەیەکی چااڵک کار بکەن کە خۆیان 
مەبەستیانە”.

“دەمەوێت ئازایەتی، بیرکردنەوە و هەستی 
بەشداریکردنی خانمانی تورکمان دەربخەم و ئەوەی 

لە دەستم دێت بۆ ئەو کارە ئەنجامی دەدەم”

ئێوە وەکو لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 
عێراقی ئامانجتان چییە لە بەشداری کردنتان لە 

هەڵبژاردنەکانی  پەرلەمانی عێراق؟

بەداخەوە ژمارەی خانمان لە مەیدانی سیاسی تورکمانی 
ئەوەندە کەمە کە دەتوانین بڵێین نییە. بەم هۆیە ویستم 
بەشداری بکەم. بەنیازم خۆم لەم مەیدانەدا هەبم و هێز 

ببەخشمە خانمەکانمان. دەمەوێت ئازایەتی، بیرکردنەوە و 
هەستی بەشداریکردنی خانمانی تورکمان دەربخەم و ئەوەی 

لە دەستم دێت بۆ ئەو کارە ئەنجامی دەدەم. ئامانجی من 
ئەوەیە، بسەلمێنم کە خانمانی تورکمان دەتوانن بێنە مەیدانی 

سیاسی، ببنە پەرلەمانتار و لە هەموو بوارەکان بە شێوەیەکی 
چااڵک کار بکەن کە خۆیان مەبەستیانە.

بۆ ئەوەی ببمە رێخۆشکەرێک بۆ ئەوەی خانمان بێنە ناو 
دۆزەکامان، بۆ بەرچاوروونی ئەوان بوومە کاندید. ئێمەش 

دڵخۆش دەبووین دایکان و داپیرانمان بەر لە ئێمە ئەم رێگەیە 
بگرنە بەر.

جگە لەم هۆکارانە، گەورەترین هۆکاری خۆکاندید کردنم 
پاراستنی مافی نەتەوەکەمە کە سێیەم نەتەوەیە لە عێراق. 

بە راشکاوی تورکمان ئەو نەتەوەیەیە کە لە سەردەمی 
دامەزراندنی حکومەتی عێراقەوە زۆرترین زوڵم و ستەمی 

بینیوە. گەلی تورکمان، وێڕای گۆڕانکاری رژێمەکانی عێراق 
هەموو کات بۆ مەرامی سیاسی بەکارهاتووە و دوای تەواو 

بوونی کارەکانیان پشتگوێخراون. 

ئێمە وەک نەوتەی تورکمان رووبەڕووی کۆمەڵکوژی 
بووینەتەوە. وەک نەتەوەکانی تر کۆمەڵیک ناحەقیمان 

بەرامبەر کراوە. هەموو ئەمانە هۆکاری بەشداریکردنمە لە 
هەڵبژاردنەکان.

“هەر دەنگێک کە بەدەستی دەهێنین بەڵگەی بوونی 
تورکمانە لە هەولێر”

ماوەیەکی زۆرە تورکمان لە هەولێر لە سیاسەت 
دوورکەوتەوە. پەرلەمانتارێکمان نەبووە لە بەغداد 

نوێنەرایەتی تورکمانی هەولێر بکات. ئێمە دەمانەوێت بەرگری 
لە مافەکانی گەلەکەمان بکەین و رۆڵی پێشەنگ ببینین. 

لەالیەکی تر بەشداری کردنی تورکمان لە شاری هەولێر بە 
یەک لیست دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە. هەر دەنگێک کە 

بەدەستی دەهێنین بەڵگەی بوونی تورکمانە لە هەولێر. هەر 
دەنگێک کە لێرە دەردەچێت دەنگی تورکمانی شاری هەولێرە. 

وەکو تورکمانی هەولێر دەچینە ناو ماوەیەک کە داواکاری 
و دەنگ و پێشبینیەکانمان و لە هەمووش گرنگتر مافەکانمان 
لەم رێگەیەوە ئاشکرا دەکەین و دەتوانین بەدەستیان بهێنین. 
بۆیە کاتی ئەوە هاتووە نەتەوەی تورکمان لە شاری هەولێر 

یەکبگرن و بلێن “ئێمەش هەین”.

کاتێک دەچن بۆ پەرلەمانی عێراق چ جۆرە 
بڕۆژەیەکتان بۆ نەتەوەی تورکمان دەبێت؟

ئامانجمان ناساندنی تورکمانە وەکو سێیەمین نەتەوەی 
سەرەکی عێراق لە دەستوور. جگە لەمەش گەیاندنی دەنگی 

تورکمانی شاری هەولێر بۆ پەرلەمانی بەغداد. تا ئێستا 
نوێنەرێکی هەڵبژێردراوی تورکمانمان نییە بۆئەوەی لە 

بەغداد نوێنەرایەتیمان بکات. بەم جۆرە  دەتوانین لە رێگەی 

پەرلەمانتارانمانەوە دەنگی تورکمانی هەولێر بگەینینە هەموو 
عێراق. 

پێویستە گەلی تورکمان لە هەولێر نوێنەری خۆی هەڵبژێرێت 
و بینێریتە بەغداد. ئەگەر نەتەوەیەک خۆی داوای مافەکانی 

نەکات، پەرلەمانتاری نەتەوەیەکی تر وەرگرتنی مافەکانی 
ناکاتە ئەرکی خۆی و جێبەجێی ناکات و مەجبوریش نییە ئەو 
کارە بکات. ئێمەی تورکمان پێویستە دەنگی خۆمان دروست 

بکەین و هەر پەرلەمانتارێک کە لەو لیستە دەردەچیت 
نوێنەرایەتی ئێمە و گەلەکەمان دەکات. گەشبینم بە پرسی 

هەڵبژاردنەکان.

کاندیدی ژمارە ٥ی لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی عێراقی 
کاوە فارس یونس خدر لە روونکردنەوەیەکدا وتی”کۆمەڵێک 

پرۆژە و پرس هەیە کە لە ناوچەکە پشتگوێخراون. ئەگەر 
لێرە پشتگوێ دەخرێت ئێمەش دەچێن لە بەغداد داوای 

دەکەین بەلکو دەتوانین بەغداد رازی بکەین”.

“بەشداری کردنی نەتەوەکەمان لە هەڵبژاردن رێژەی 
تورکمان لە هەولێر دیاری دەکات”

ئێوە وەکو لیستی ١٣٧ی بەرەی تورکمانی 
عێراقی ئامانجتان چییە لە بەشداری کردنتان لە 

هەڵبژاردنەکانی  پەرلەمانی عێراق؟ 

بەشداری کردنمان لەم هەڵبژاردنە زۆر گرنگە بۆ سەلماندنی 
هەبوونمان لە هەولێر. بەشداری کردنی نەتەوەکەمان لە 

هەڵبژاردن رێژەی تورکمان لە هەولێر دیاری دەکات. ئەوەش 
شتێکی زۆر گرنگە بۆ ئێمە. ئەگەر نەشتوانین پەرلەمانتارێک 
بنێرینە پەرلەمانی عێراق، سەنگێکمان دەبێت بەگوێرەی ئەو 

دەنگانەی کە لێرە بەدەستی دەهێنین. ئەو کات دەتوانین 
بەو رێژە دەنگەی کە بەدەستمان هێناوە بیخەینە بەرچاو و 

سەنگمان دیاری بکەین. بەمجۆرەش ئیمە سەرکەوتوو دەبین. 

نامانەوێت خەلکی ئێمە دیسان لە ماڵەوە دانیشن. با بچن بۆ 
دەنگدان. پێنج کاندیدمان هەیە کە یەک لە یەک بەنرخترن. 

گرنگ نییە دەنگ بە کام کاندید دەدەن، ئەوەی گرنگە 
بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن و دەنگ بە لیستەکەمان بدەن. 

بەپێی ئەو چاودێریانەم، لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو خەڵک 
بەشداری تەواویان نەکردبوو لەگەڵ ئەوەش گلەییان دەکرد. 

باشە ئەگەر خەڵک هەوڵ نەدەن بۆ گۆڕانکاری کێ هەوڵی 
ئەوە دەدات؟ تا مرۆڤەکان خۆیان نەگۆڕن خودای گەورە 

هاوکاریان نابێت. پێویستە مرۆڤ یەکەمجار لەخۆیەوە دەست 
پێبکات.

کاتێک دەچن بۆ پەرلەمانی عێراق چ جۆرە 
بڕۆژەیەکتان بۆ نەتەوەی تورکمان دەبێت؟ 

کۆمەڵیک پرۆژە و پرس هەیە کە لە ناوچەکە پشتگوێ 
خراون. ئەگەر لێرە پشتگوێ دەخرێت ئێمەش دەچێن لە 

بەغداد داوای دەکەین، بەلکو دەتوانین بەغداد رازی بکەین. 
ئەوانەی ئێرە رازی دەکەین بەاڵم تەنها بە قسە بەڵین 

دەدەن و جێبەجێی ناکەن. بابزانین بەغداد چێمان بۆ دەکات. 
پێویستە بەغداد دان بە مافی هەبوون، نەتەوەیی، کەلتوور، 
کۆمەاڵیەتی و ئیداری تورکمانی هەولێر بنێت. پێویستە بە 

شێوەیەکی بەهێز داوای ئەو مافانە بکەین. پێویستە یەکەمجار 
بۆ تورکمان دواتر بۆ هەولێر ئەو کارە بکەین. هەر کارێک 

بکرێت بۆ شاری هەولێریش دەکرێت.
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 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

لەساتی یاری تێنسی سەرمێز لە قوتابخانەی سەرەتایی لە 
کەرکوک بەهرەی کورشات چاوشئۆغڵو بەدیاردەکەوێت و 

لە تیپی قوتابخانە وەردەگیرێ. دوای بەدەستهێنانی چەندین 
سەرکەوتن، لە تیمی نەتەوەیی عێراق وەردەگیرێت و پاشان 
بۆ پێنج جار دەبێتە پاڵەوانی جیهان، ئەو نهێنی سەرکەوتنی 

بۆ زۆر هەوڵدان و بەهێزی ئیرادەی دەگەڕێنێتەوە.

چاوشئۆغڵو لە یاری پزیشکی و تەندروستی جیهان ناسراو 
بە )World Medical and Health Games( بۆ پێنج 

جار بووەتە پاڵەوانی جیهان. هاوکات دەیان مەدالیا و جامی 
ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەی بەدەستهێناوە و هۆکاری ئەو 

سەرکەوتنانەی بۆ نەتەوەکەی دەگەرێنێتەوە.

کورشات چاوشئۆغڵو ئەو یاریزانەی بە بەشداریکردنی 
لە کێبرکێکان لە هەر پێنج کیشوەر کە بە دەیان واڵت و 

هەزاران یاریزان تیایدا بەشداریان کردووە گەلی تورکمان 
ئاشناکردووە بە جیهان. ناوبراو وەاڵمی چەند پرسیارەکانی 
تەبا دەداتەوە دەربارەی ژیانی، پیشەی و ئەو وەرزشەی کە 

سەرکەوتنی زۆری بەدەست هێناوە.

“بە بەدەست هێنانی پێنج پاڵەوانییەتی جیهان 
بووم بە خاوەنی یەکەم یاریزانی تورکی 

تێنسی سەر مێز”

ئەو پلە وەرزشیانەی کە تا ئێستا لە تێنسی 
سەرمێز بەدەستتان هێناوە چین؟

بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە یانەی تێنسی سەرمێزی 
کەرکوک یاریم کرد و کاپتنی یانەکە بوومە. لەو 

پاڵەوانییەتیانەی کە لە باکووری عێراق ئەنجام دەدرا، 
یانەی کەرکوک باشترین یانەی ناوچەکەبوو و 

سەرسەخترین رکابەری بەغداد بوو. لە یاری دووانە 
یاریم بۆ کەرکوک دەکرد و لە پاڵەوانییەتی یانەکای 

نەتەوەیی فێرکردن چوومە قۆناغی کۆتایی لە شاری 
سلێمانی و بەپلەی سەرکەوتم بەسەر یانەی بەغداد. لە 
خوولەکانی چوار وواڵت؛ عێراق، تورکیا، دەنیمارک و 

سوێد یاریم کردووە. لە دەیان پاڵەوانییەتی ناوخۆیی و 
نێودەوڵەتی سەرکەوتنم بەدەستهێناوە. 

لە یارییەکانی پزیشکی و تەندروستی جیهان ناسراو 
بە )World Medical and Health Games( کە 
بە ئۆلۆمپیادی تەندروستی ناودەبرا لە سااڵنی ٢٠١٢ 

تورکیا، ٢٠١٣ کرواتیا، ٢٠١٤ نەمسا، ٢٠١٥ ئەرلەندا و 
٢٠١٧ فەڕەنسا پێنج نازناوی تاکەکەسیم بەدەست هێناوە 
و نازناوی یەکەم یاریزانی تورکی بۆ تێنسی سەر مێز پێ 
بەخشرا. لە پاڵەوانییەتی ٢٠١٦ی پزیشکی و تەندرووستی 
جیهان لە شاری ماریبۆری سلۆڤێنیا لە یاری دووکەسی 

مەدالیای زێر و لە یاری تاکە کەسی مەدالیای زیوم 
بەدەست هێناوە. 

شەش جار بەشداریم لە پاڵەوانییەتی پزیشکی و تەندروستی 
جیهان کردووە و لە یاری تاکەکەسی و دووانەدا نۆ 

مەدالیای زێر و سێ مەدالیای زیوم بەدەست    
 هێناوە، ئەوەش بووە هۆی ستایش کردنی زۆر لە  

 الیەن کەسایەتی جیهانەوە. 

 “بەدرێژایی ماوەی کارکردنم پابەند بوومە بە   
 یاساکانی پابەندی و یاساکان و ئەوانە بوونە  

 پشتگیرییە سەرەکی بۆم”

 دەزانین کە دکتۆریت و هاوکات    
 خاوەنی کۆمەڵێک کتێبی بە        

 نرخیت، چۆن توانیوتە ئەو سێ 
 بوارە جیاوازە بە سەرکەوتوویی 

 جێبەجێ بکەیت؟

 پیشەکەم، خوێندنەوەی کتێب و   
 وەرزشم زۆر ال خۆشەویستە. زۆر 
 کارم کرد تاوەکو بووم بە هاوڕێی 

 کتێب. چوار کتێبم لە شێوازی 
 لێکۆڵینەوە و بەدواداچوون نووسیوە. 

 لەوکاتانەی دەرفەتم هەیە وەرزش 
 دەکەم. ژیانی پابەند بە یاسا و 

 ڕێساکان بنەمای بیرکردنەوەی راست و    
 تەندروستە. بەدرێژایی ماوەی کارکردنم 

 پابەند بوومە بە یاساکانی پابەندی 
 ئەوانیش بوونە پشتگیرییە سەرەکییەکانم. 

 “هۆکاری الوازبوونی یاری تێنسی 
سەرمێز لە واڵت دەگەڕێنمەوە بۆ 
ئەوەی کە جیاواز لە واڵتانی پێشکەوتوو 

سەنتەری وەرزشیمان کەمە”

هۆکاری الواز بوون و پشتگوێ خستنی 
یاری تێنسی سەرمێز لە عێراق بۆ چی 

دەگەڕێننەوە؟

وەرزش سیاسەتی دەوڵەتە. هۆکاری الوازبوونی تێنسی 

سەرمێز لە واڵتەکامان دەگەڕێنمەوە بۆ ئەوەی کە جیاواز 
لە واڵتانی پێشکەوتوو سەنتەری وەرزشیمان کەمە. عێراق 

واڵتێکە توانای گەنجی بەرزە، بەاڵم ژمارەی ئەو مەدالیانەی 
کە عێراق لە ئۆلۆمپیات و پاڵەوانییەتییە جیهانییەکاندا 

بەدەستی دەهێنێت زۆر کەمترە لەوەی کە چاوەڕێ دەکرێت.

“ئەگەر عێراق دەیەوێ سەرکەوتوو بێت پێویستە 
وەرزش ببێتە سیاسەتی دەوڵەت”

ئەگەر عێراق دەیەوێ سەرکەوتوو بێت پێویستە وەرزش 
ببێتە سیاسەتی دەوڵەت و بە تایبەتیش پێویستە گرنگی 

بدرێت بە بنەمای وەرزشی. پێویستە بناغەیەکی پرۆفشیۆناڵ 
دابندرێت بۆ ئەوەی ئەو منداڵە وەرزشوانە بەهرەدارانە 

هەڵبژێردرێن و بە پێوەرە جیهانییەکان دیاری بکرێن. 
پێویستە وەک واڵتانی پێشکەوتوو لە قوتابخانە و شوێنەکان 

یانەی وەرزشی هەبێت بۆ ئەوەی خەڵک بتوانن 
وەرزش بکەن و پاڵەوانەکانی داهاتوو دیاری بکرێن. 

ئەوەش لەبیر نەکەین، ئەگەر بمانەوێت عێراق لە ئاستی 
وەرزشی وەک ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، رووسیا، 
چین، ئەڵمانیا، فەڕەنسا، ئینگڵتەرا، سوێد، ژاپۆن لێبێت ئەوا 
پێویستمان بە مامۆستا و راهێنەر وکەسانی خاوەن دیدی 

نوێ هەیە.

جگە لە تێنسی سەرمێز گرنگی بە کام جۆری 
وەرزش دەدەیت؟

دەرفەتی ئەوەم نەبووە کە گرنگی بە جۆرێکی تری وەرزش 
بدەم جگە لە تێنسی سەرمێز. لە شاشەی تەلەفزیۆن سەری 

تۆپی پێ و تۆپی سەبەتە و باڵە و تێنس دەکەم. 

کورشات چاوشئۆغڵو کێیە؟

کورشات چاوشئۆغڵو لە ساڵی ١٩٥٧ لە گەڕەکی ساری 
کاهیای شاری کەرکوک لەدایک بووە. قۆناغی سەرەتایی لە 

قوتابخانەی سەرەتایی مەرکەزییە تەواو کردووە. قۆناغی 
ناوەندی لە قوتابخانەی ناوەندی غەربیە تەواو کردووە و 
قۆناغی ئامادەیی لە ئامادەیی کەرکوک تەواو کردووە. لە 

ساڵی ١٩٧٨ بۆ تەواوکردنی زانکۆ چووە وواڵتی تورکیا. لە 
ساڵی ١٩٧٩ لە کۆلێژی پزیشکی ددان لە زانکۆی ئەنقەرە 

وەگیراوە. لە ساڵی ١٩٨٠ لە زانکۆی ئەنقەرە چووەتە 
زانکۆی ئیستانبوڵ لە هەمان کۆلێژی پزیشکی ددان 

بەردەوامی بە خوێندن داوە. لە ساڵی ١٩٨٥ زانکۆی تەواو 
کرد. ماوە نۆ ساڵ ونیو لە دەرەوەی واڵت خوێندن و کاری 
پێکراکردووە. ئێستاش لە شاری ئەنتالیا وەک پزیشکی ددان 

بەردەوامی بە ژیانی خۆی دەدات. کورشات خێزاندارە و 
خاوەنی دوو مناڵە. پێنج زمانی بیانی دەزانێت.

تورکمانێک دەبێتە پاڵەوانی
 جیهان

هەواڵ: زیا عوزێری


