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 قوتابخانە
 تورکمانییەکان

و هاوپەیمانی
 ئەردۆغان 

مار براوەیه
   کۆ

 پەیامی پیرۆزبایی سەرکردەکانی
تورکمان بۆ ئەردۆغان

 بە رێزەوە یادی عەلی هاشم
 موختارئۆغڵو و هاورێ شەهیدەکانی

            دەکەین               

٣١ ساڵە سەرژمێری لە پارێزگاکانی هەرێم نەکراوە
  نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر 

لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا بە 
مایکی تەبا-ی وت، “بەهۆی 

ئەوەی کە سەرژمێری نەکراوە، 
ناتوانین ژمارەی دانیشتوانی 

تورکمان لە هەولێر دیاری بکەین. 
تا سەرژمێری نەکرێت کەس 

محەمەد عەلی هاشم موختارئۆغلو دەرباری 
رۆژی روودانی رووداوەکە بۆ تەبا دوا

 نەوزاد هادی
 پارێزگاری هەولێر 

  “لە عێراق بە گشتی لە ساڵی ١٩٨٧ 
پرۆسەی سەرژمێری ئەنجامدرا. کۆتا 

سەرژمێریش لە سەرانسەری عێراق بۆ 
ساڵی ١٩٩٧ دەگەڕێتەوە کە لەو سەردەمە، 

سەرژمێرییەکە هەرێمی کوردستانی بە 
هۆکاری حوکمی زاتییەوە نەگرتەوە. 

پرۆسەی ئامادەکاری بۆ سەرژمێری کە 

لەسااڵنی ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠ ئەنجامدرا 
نەگەیشتە ئەنجام. تەنانەت لە پەرلەمانی 
عێراقەوە بڕیاری لەسەر درا و بودجەی 

تایبەتی بۆ دابینکرا، بەاڵم پرۆسەکە 
بەهۆکاری سیاسی و رێکنەکەوتن لەسەر 

چەند بابەتێک وەستێندرا و ئەنجام 
نەدرا”.

سامان عزەدین
بەڕێوەبەری 
ئاماری هەولێر

ناتوانێت لێدوان لەبارەی ژمارەی 
دانیشتوانی پێکهاتەیەک بدات. بۆیە 

بەهۆی نەبوونی داتا، ناتوانین 
ژمارەی کورد و تورکمان و 

مەسیحی بزانین. هەر لێدوانێکیش 

لەم بارەیەوە هەبێت، 
ئەمە بیروبۆچوونی 

کەسییە”.
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بە خودا سپێردراوە
  تا ئەمرۆش هەنگاوێکی وا 

نەنراوە کە شایەنی باسکردن بێت 
بۆ چارەسەر کردنی ئەو کێشانەی 

کە لە قوتابخانە تورکمانییەکان 
هەن. 

لە ماوەی شەش مانگدا 
شەش هەزار کۆچبەر 

  هەریەکە لە سەنعان ئەحمەد 
ئاغا سەرۆکی پێشووی 

بەرەی تورکمانی عێراقی و 
دامەزرێنەری ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان-لقی هەولێر و ئەرشەد 
ساڵحی سەرۆکی بەرەی 

  له هەڵبژاردنەكانی تورکیا 
رەجەب تەیب ئەردۆغان، 
سەرۆککۆماری تورکیا و 

سەرۆکی گشتی ئاک پارتی 
لە سەدا ٥٢،٥ی تەواوی 
دەنگەکانی بەدەست هێنا 

و بۆ جارێکی تر وەک 
سەرۆککۆماری تورکیا 

هەڵبژێردرایەوە.

موحەرەم ئینجە، کاندیدی 
جەهەپە بۆ سەرۆکایەتی 
کۆمار لە سەدا ٣٠،٦ی 

  زێباری رایگەیاند “داوا لە 
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و رێکخراوە 

نێودەوڵەتییەکان دەکەین کە 
هاوکارییەکانیان بۆ ئاوارە و 

پەنابەران  لە هەرێمی کوردستان 
زیاتر بکەن”.

تورکمانی عێراقی پەیامی بەهۆی 
سەرکەوتنی لە هەڵبژاردنەکان 
پیرۆزباییان لە رەجەب تەیب 

ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا 
کرد

دەنگەکان، مەرال ئەکشەنەر، 
سەرۆکی گشتی پارتی 

ئییی )چاکە(لە سەدا ٧،٣ی 
دەنگەکان، سەاڵحەددین 

دەمیرتاش، کاندیدی هەدەپە 
بۆ سەرۆکایەتی کۆمار لە 

سەدا ٧،٣٣ی دەنگەکان، تەمەل 
کەرەمواڵئۆڵو، سەرۆکی 

گشتی پارتی سەعادەت لە 
سەدا٠.٨٩ی دەنگەکان و دۆغو 

پەرنچەک، سەرۆکی گشتی 
پارتی وەتەن لە سەدا ٠.٢٠ی 

دەنگەکانیان بەدەست هێنا.

قوتابیانی قوتابخانە تورکمانییەکان 
ناچار دەبن بە خوێندنی وانەکانیان 

لەسەر ئەو کتێبانە بخوێنن کە 
خۆیان و مامۆستاکانیان وەریان 

گێڕاوەتە سەر زمانی تورکی. 

دومان ئاماژەی بەوەکرد کە 
تورکیا هەڵبژاردنێکی سەقامگیری 

ئەنجام داوە.

پسپۆری ئۆرسام: تورکیا 
بەیەکجار هەولێری پشتگوێ 

نەخستووە
  لە ٢٤ی حوزەیران بۆ 

هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی 
کۆمار و ٢٧هەمین خولی 
پەرلەمانی تورکیا روو لە 

سندوقەکان کرا. 

بیلگای دومان رێکخەری 
لێکۆڵینەوەکانی عێراق لە 

ناوەندی ستراتیجی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست - ئۆرسام 

)ORSAM( دەربارەی 
ستراتیجی سیاسەتی دەرەوەی 
تورکیا دوای هەڵبژاردنەکان لە 

هەڵسەنگاندنێک بۆ تەبا دوا. 

چایخانە مۆدێلی بەسەر 
ناچێت 

هەولێرییەکان چ جۆرە 
هەنگوینێک بەکارێنن 

سەرکەوتنی نێودەوڵەتی 
دکتۆرە عێراقییەکە-وەکو 

بنچینە پیشاندەدرێت 
چەند سەدەیەکە بە تایبەتی 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ 

بەسەربردنی کات خەڵکی روو 
لە چایخانە دەکەن

بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی 
هەنگوین وەک چێژبەخش و 

پارێزەرێک بەکارهاتووە

رەنجی چوار ساڵەی دكتۆره 
عێراقییەكه سەركەوتنی بەدوای 

خۆیدا هێنا
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پرسی سەرژمێری دانیشتوانی هەرێـم بە تایبەتی 
و عێراق بە گشتی ماوەیەکە بووەتە باسی نێوەندە 

هەواڵییەکان. 

هاوکات یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی سەرژمێری  
بریتییە لە زانینی نەتەوەی دانیشتوان. عەرەب 
لە سەرتاسەری عێراق و کوردیش لە هەرێمی 

کوردستانی عێراق وەک نەتەوە  بە پلەی یەکەمن. 
پرسیارەکە ئەوەیە ئایا نەتەوەکانی تری وەکو 

تورکمان و کلد و ئاشوور و سریان هتد.. ژمارەیان 
چەندە؟ 

نەتەوەی تورکمان کە لە عێراق سێیەم نەتەوەیە 
و لە هەرێمی کوردستان دووەم نەتەوەیە، 

هیچ زانیارییەکی فەرمی نییە لەبارەی ژمارەی 
دانیشتوانیەوە. ماوەیەکە لە نێو تورکمان دەنگۆی 
بوونی سەرژمێری جیاوازی تورکمان لە هەولێر 

باڵوبووەتەوە بەاڵم هیچ بەڵگەیەکی بەرچاو نییە کە 
بتوانێت ژمارەکانمان بۆ پشتڕاست بکاتەوە.

لەم بارەیەوە نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر لە 
لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا بە مایکی تەبا-ی وت،  

“بەهۆی ئەوەی کە سەرژمێری نەکراوە، ناتوانین 
ژمارەی دانیشتوانی تورکمان لە هەولێر دیاری 

بکەین. تا سەرژمێری نەکرێت کەس ناتوانێت لێدوان 
لەبارەی ژمارەی دانیشتوانی پێکهاتەیەک بدات. 

بۆیە بەهۆی نەبوونی داتا، ناتوانین ژمارەی کورد 
و تورکمان و مەسیحی بزانین. هەر لێدوانێکیش لەم 

بارەیەوە هەبێت، ئەمە بیروبۆچوونی کەسییە”.

بۆ زیاتر روونکردنەوەی بابەتەکە، لەگەڵ ئەندازیار 
سامان عزەدین، بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی ئاماری 
هەولێر تیشک دەخاتە سەر نەبوونی سەرژمێری لە 
هەرێمی کوردستان بە تایبەتی و عێراق بە گشتی و 

دەڵێت،  “لە عێراق بە گشتی لە ساڵی ١٩٨٧ پرۆسەی 
سەرژمێری ئەنجامدرا. کۆتا سەرژمێریش لە 

سەرانسەری عێراق بۆ ساڵی ١٩٩٧ دەگەڕێتەوە کە 
لەو سەردەمە، سەرژمێرییەکە هەرێمی کوردستانی 

بە هۆکاری حوکمی زاتییەوە نەگرتەوە. پرۆسەی 
ئامادەکاری بۆ سەرژمێری کە لەسااڵنی ٢٠٠٨، 

٢٠٠٩، ٢٠١٠ ئەنجامدرا نەگەیشتە ئەنجام. تەنانەت لە 
پەرلەمانی عێراقەوە بڕیاری لەسەر درا و بودجەی 

تایبەتی بۆ دابینکرا، بەاڵم پرۆسەکە بەهۆکاری 
سیاسی و رێکنەکەوتن لەسەر چەند بابەتێک 

وەستێندرا و ئەنجام نەدرا”.

لەالیەکی تر دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان 
لە راپۆرتێکیدا بە شێوەی پێشبینی ئاماژەی بەوە 

داوە کە ژمارەی دانیشتوانی هەرێم بۆ ساڵی 
٢٠١٨ گەیشتووەتە پێنج ملیۆن و ٨٩٥ هەزار 

و ٥٢ کەس. بەاڵم هیچ ئاماژەیەکی بە ژمارەی 
هاوواڵتییان لەرووی نەتەوایەتییەوە نەداوە.
لەم بارەیەوە بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی 
ئاماری هەولێر دەڵێت، “بۆ زانینی نەتەوەی 

دانیشتوان و ژمارەی، پێویستمان بە سەرژمێری 
هەیە”.

هەر بەپێی راپۆرتەکەی دەستەی ئامار هەرێـمی 
کوردستانی عێراق لە رووی دانیشتووانەوە لە 
ساڵی ٢٠١٨دا لە سەدا ٢.٤ گەشەی کردووە و 

ئەو رێژەیەش تا ساڵی ٢٠٢٠ بۆ لە سەدا ٢.٢کەم 
دەبێتەوە.

سەبارەت بە پرۆسەی ئەنجامی هەژمار و داتا 
کۆکراوەکان ئەندازیار سامان عزەدین دەڵێت،  
“لەساڵی ٢٠٠٩ پرۆسەیەکی دیکە هاتە ئاراوە 

بە ناوی نتائج الحصر و الترقیم. لە ئێستادا بۆ هەر 
ئامار و رووپێوێک لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی 

کوردستان پشت بەو ئەنجامانە دەبەسترێت. بۆ 
نموونە کاتێک بودجە دابندرێت، لەسەر ئەو ئەنجامانە 

دابەش دەکرێت”.
ناوبراو سەرەڕای نەبوونی سەرژمێری تیشك 

دەخاتەسەر کار و چااڵکییەکانی بەڕێوەبەرایەتی 

ئاماری هەولێر و دەڵێت، “بەپێی توانا رووپێوی 
سااڵنە ئەنجام دەدەین. بێگومان ئەو چااڵکییانەی کە 

ئەنجامی دەدەین لە ئاستی پارێزگاکانی هەرێمن. پالن 
و ستراتیجیەتەکانی بەرێوەبەرایەتی ئاماری هەولێر 

لەالیەن دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانەوە 
دادەندرێت. پالنە ستراتیجییەتەکانی ئێمە سااڵنەن. 

بەپێی ئەو بودجەیەی کە بۆی تەرخانکراوە، هەریەکە 
لە بەرێوەبەرایەتییەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک 

پرۆژە و پیالنەکانیان جێبەجێ دەکەن«.

سامان عزەدین ئاشکرایکرد کە قەیرانی دارایی 
کاریگەرییەکی بەرچاوی هەبووە لەسەر 

بەڕێوەبەرایەتی و وتیشی، “لە ٢٠١٤وە قەیرانی 
دارایی و بڕینی بودجە بەشێوەیەکی گشتی 

کاریگەرییەکی بەرچاوی کردە سەر کارەکانمان. 
نەک بەتەنها ئێمە، بەڵکو کاریگەری لە هەموو دام و 
دەزگاکانی حکومەت کردووە. بۆیە هەر وەزارەتێک 
کە پیالن و پرۆژەی خۆیان ئامادەکردبوو، بەهۆی 
بڕینی بودجە و دواکەوتنی نەیانتوانیوە ئەنجامی 

بدەن. بۆ نموونە، لە هەولێر چەند رووپێوێک 
هەبوون کە بەشێوەی خول ئەنجام دەدران، وەکو 

رووپێوی بێکاری کە لە سااڵنی ٢٠١٢، ٢٠١٣،  ٢٠١٤ 
و ٢٠١٥کرا. دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان 

بە گشتی ئەم رووپێوانەی ئەنجامداوە لە هەر سێ 
بەڕێوەبەرایەتییەکە”.

 ٣١ ساڵە سەرژمێری لە پارێزگاکانی
هەرێم نەکراوە

لە ماوەی شەش مانگدا شەش هەزار کۆچبەر 
 دیندار زێباری، رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان 
لەبارەی پرسی ئاوارەکان بە تەبای راگەیاند “بەهۆی 

ملمالنێی تائیفی، بوونی میلیشیاکان و مەترسی بوونی 
تیرۆریستان لە سەرەتای ساڵی ٢٠١٨ وە نزیکەی 

شەش هەزار کەس ئاوارەی هەرێم بوون”.
 

زێباری رایگەیاند “داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و 
رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەکەین کە هاوکارییەکانیان 

بۆ ئاوارە و پەنابەران  لە هەرێمی کوردستان زیاتر 
بکەن”.

 
زیباری ئەوەشی خستەروو، “حکومەتی هەرێمی 

کوردستان بە پابەندبوونی بە بنەما نێودەوڵەتییەکان و 
پرینسیپ و بەهاکانی مافی مرۆڤ بەردەوام پەناگەی 

ئارام بووە بۆ خەڵکی لێقەوماو و دەرگای کراوەبووە 
بەرووی ئاوارە وپەنابەراندا بە هەموو پێکهاتە 

ئایینی، مەزهەبی و نەتەوەییەکان لە عێراق و واڵتانی 
دراوسێ. هاتنی بە لێشاوی ئەم ژمارە زۆرەی ئاوارە 

و پەنابەران وای کردووە کە ژمارەی دانیشتوان لە 
هەرێمی کوردستان بە رێژەی ٣٢% زیاد بکات و 

بەمەش حکومەتی هەرێم کەوتووەتە ژێر باری ئەرکێکی 
قورسەوە بەتایبەتی لە رووی ئابوورییەوە.

 
بەپێی دواین ئامارەکان رێژەی پەنابەرانی رۆژئاوا 
لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە ٢٤٢ هەزار ، 

پەنابەرانی باکوور ٢١ هەزار، رۆژهەاڵت ١٣ هەزار و 
کۆی گشتیان گەشتووەتە زیاتر لە ٢٧٧ هەزار کەس، 
هەروەها زیاتر لە ملیۆنێک و  سەد هەزار ئاوارەمان 

لە ئێستادا لە هەرێم هەیە کە پێکدێن لە پێکهاتەی 
برا عەرەبەکان، کوردانی ئێزیدی، مەسیحی، کاکەیی، 

شەبەک و پێکهاتەکانی دیکە”.

لەبارەی سیاسەتی حکومەتی هەرێم بۆ مانەوە و 
گەڕانەوەی ئاوارەکان لە هەرێم، دیندار زێباری 

ئاشکرای کرد “حکومەتی هەرێم هیچ کات سیاسەتی 
ئەوەی نەبووە بە زۆر ئەم ئاوارە  و پەنابەرانە 

بگەڕێنێتەوە شوێنەکانیان و بە هیچ شێوەیەک ناچار 
بەم کارەی نەکردوون بەڵکو بە پێچەوانەوە هەوڵی 

جدی داوە بۆ دابینکردنى پێداويستییە مرۆییەکان بۆیان 
و پاراستنی سەرجەم مافەکانيان لە هەرێمی کوردستاندا 

بۆ ئەوەی بتوانن بمێننەوە ئەگەرچی خۆی فشارێکی 
زۆری لەسەر بووە. شایەنی ئاماژە پێکردنە ئەوانەی 

کە بە خواستی خۆیان گەڕاونەتەوە لە مانگی ئایار 
رێژەکەیان ٢٠٥٥ کەسە”.

رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان ئاماژەی بەوە کرد 

کە بڕی تێچووی خەملێنراو بۆ دابين کردنى پێداويستی 
کۆمەاڵيەتی، پەروەردەیی، ئابووری و مرۆيی ئاوارەکان 
و پاراستنی سەرجەم مافەکانيان لە هەرێمی کوردستان 

بريتيە لە ملیارێک و ٩٨٨ ملیۆن دۆالر لە ساڵێکدا.
هاوکات ئەوەشی روونکردەوە کە تێچووی دابينکردنی 

پێداويستييە هەرە سەرەتاييەکانی رۆژانەی هەر 
ئاوارەيەک، وەکو شوێنی حەوانەوە، ئاسايش، ئاو 

و پاکوخاوێنی، کارەبا، تەندروستی، پەروەردە، 
بەڕێوەبردن و ئيدارەدانی کەمپەکان دەکاتە ٥ ملیۆن 
و ٥٥٠ هەزار دۆالری ئەمریکی. لە ئێستادا ژمارەی 

کەمپەکان ٣٩ کەمپە کە  کەمپیان تایبەتە بە پەنابەران و 
٣٠ کەمپیش بۆ ئاوارەکان.

دیندار زێباری ئاماری هاتنی ئاوارەکانی خستەڕوو و 
وتی “ژمارەی ئاوارەکان لە هەرێمی کوردستان رۆژ 

لە دوای رۆژ روو لە زیاد بوونە بەهۆی ملمالنێی 
تائیفی، بوونی میلیشیاکان و بوونی شانەی نووستووی 

تیرۆریستان بەتایبەت لە هەندێک لە ناوچەکانی 
دەرەوەی هەرێم وای کردووە ژمارەیەکی زۆر ئاوارە 

روو لە هەرێم بکەن و ئەوانەش لێرەن نەگەڕێنەوە 
ناوچەکانی خۆیان بۆ نموونە هەر لە مانگی ئایاری 

ساڵی ٢٠١٨ دا ٥٩٢ کەس ئاوارەی هەرێمی کوردستان 
بوونە کە زۆرینەیان لە موسڵەوە هاتوون، هەروەها 

لە مانگی ١ی ٢٠١٨ تا ئەمڕؤ ئەو ژمارەیە گەشتووەتە 
٥٩٨١ کەس”.

  
سەبارەت بە دابین کردنی هەلی کار بۆ ئاوارە  

وپەنابەران رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان 
رایگەیاند “حکومەتى هەرێم، سياسەتێکی بۆ سەرجەم 
ئاوارە و پەنابەران پەيڕەو کرد لەسەر بنەمای مافی 

هەواڵ: عەلی عەنتەرمرۆڤ”.

زیا عوزێری
فۆتۆ: چۆبان تیمور& محەمەد ئەمین
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تا ئەمرۆش هەنگاوێکی وا نەنراوە کە شایەنی 
باسکردن بێت بۆ چارەسەر کردنی ئەو کێشانەی 

کە لە قوتابخانە تورکمانییەکان هەن. 

کتێب یەکێکە لەو پێداویستیە زانستی و سەرەکیە 
هەرە گرنگانەی کە پێویستە لە هەر قوتابخانەیەک 
هەبێت. بەاڵم ئەو کتێبانەی باسییان دەکەین، لەو 
بەشە خوێندنانەی کە کوردی نین بەپێی پێویستە 
دابین نەکراوە. بەم جۆرەش، قوتابیانی قوتابخانە 

تورکمانییەکان ناچار دەبن بە خوێندنی وانەکانیان 
لەسەر ئەو کتێبانە کە خۆیان و مامۆستاکانیان 

وەریان گێڕاوەتە سەر زمانی تورکی. 

لەو قوتابخانانەی کە خوێندنیان بە زمانی کوردییە 
ئەم جۆرە کێشانە بوونیان نییە، بەاڵم لە قوتابخانە 

تورکمانییەکان بە تایبەتی لە قوتابخانە ئامادەییەکان، 
قوتابییان ناچار دەبن خۆیان کتێبەکان بۆ زمانی 

توركی وەرگێڕن. ئاخۆ ئەم جۆرەی رکابەری 
زانستی نێوان قوتابخانەکان تا چەند دادپەرەوەرانە 
بێت؟ چاوەڕێین ئێوە وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە. 

ئێمە وەکو هەفتەنامەی تەبا، بە مەبەستی زانینی 
هۆکاری چارەسەرنەکردنی ئەو کێشەیە دەستمان 

بە بەدواداچوون کرد بۆ ئەم پرسە.

سەباح ساڵح بەننا، بەڕێوەبەری قوتابخانەی 
ئۆغزخانی ناوەندی دەربارەی کێشەی کتێب لە 
قوتابخانەکان وتی “لە ٢٠٠٧ەوە سیستەممان 

گۆڕاوە. سەرچاوەمان کتێبە کوردییەکانە. کتێبە 
کوردییە نوێکان وەک خۆی وەردەگێڕینە زمانی 

تورکی، لە کاتی گۆڕانی سیستەم لە ماوەی 
سەرەتا رووبەڕووی گرفت بووینەتەوە. ئەو 

گرفتانە بۆ ماوەی سێ بۆ چوار ساڵ لە قوتابخانە 
کوردییەکانیش بوونیان هەبوو”.

       مامۆستاکان لەنێو پۆل پەرتووكەكانیان 
له زمانی كوردییەوه بۆ توركی وەردەگێڕا

لەبارەی کێشەی کتێب لە قوتابخانە تورکمانییەکان، 
بەننا روونیکردەوە “مامۆستاکانمان کتێبی کوردی 

لەناو پۆل بۆ زمانی تورکی وەردەگێرا. دواتر 
دامەزراوەیەک بە مەبەستی چاپ کردنی کتێبەکان 

لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە رێککەوت. ئەوانیش 
تاوانبارن لە وەرنەگێڕدرانی کتێبەکانمان. بەشێک 

لە کتێبەکان ئاماد کران بەاڵم دواتر کێشەیەک 
دروستبوو. کتێبەکان بەردەوام گۆڕانکارییان 
بەسەردا هات. بۆ نموونە؛ کتێبی سەنرایزی 
ئینگلیزی هات و ماوەی ساڵێک لە پۆلەکان 

خوێندران. دواتر گۆڕانکاری کرا و شتی تر زیاد 
کرا”.

بەننا باسی لەوە کرد کە کتێبەکانی هونەر و 
بیرکاری وەرنەگێردرابوو بۆ زمانی تورکی و 

وتیشی “ئەو کتێبانە لە کوردی گۆڕان. لە ئەنجامدا 
هەندێک کتێب وەرگێردرا و بۆ ئێمە نێردرا، 

هەندێکیشیان وەرنەگێردران. بەردەوام ماوەکەیان 
درێژ کردەوە، هەر وتیان ئەو ساڵ وەریدەگێڕین، 
ساڵێکی تر وەریدەگێڕین. بەاڵم کتێبەکان دیسان 

گۆڕان. ئێمەش ئەو توانا ماددیەمان نییە بۆ ئەوەی 
ئەوانە دابین بکەین. 

کتێبی کۆمەاڵیەتی لە زمانی کوردی سێ جار 
نوێکراوەتەوە. یەکەم چاپی ئەو کتێبەمان لە ساڵی 

٢٠٠٦ وەرگێڕایە سەر زمانی تورکی، بەاڵم ئەو 
توانا ماددییەمان نەبوو بۆ ئەوەی ئێمەش ئەو 

سێ جارە کتێبەکان نوێ بکەینەوە. لە ٢٠٠٦ەوە 
منداڵەکانمان ئەو کتێبە دەخوێنن”.

بەڕێوەبەری قوتابخانەی ناوەندی ئۆغزخان لە 
بارەی ئەو کێشانەی لە چاپکردنی کتێبەکانی 

رووبەروویان بوونەتەوە وتی، “چاپ نەکردنی 
کتێب بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە. یەکێک لە 

هۆکارەکانیش نەبوونی ئەنجومەنێکی پەیوەندیدارە 
بەو پرسە. ئەوە دەکرێت لەالیەن بەرێز 

فەخرەدینەوە چارەسەر بکرێت. کێ بەرپرسی ئەو 
سیستەمە بێت، دەکرێت ئەو بەرپرسی ئەنجومەنەکە 

بێت. لە هەر پسپۆرییەک سێ بۆ چوار مامۆستا 
لە ئەنجومەنەکە دادەندرێت. بۆ 
کاری کۆمپیوتەری و تەکنیکی 
دوو کەسیش لەو ئەنجومەنە 

دەبێت. بەم جۆرەش لە ماوەی 
مانگێک دەکرێت کتێبێک تەواو 

بکرێت”.

بەننا باسی لەوەش کرد، 
مامۆستاکان هیچ هاوکارییەکی 
ماددی وەرناگرن بەرامبەر به 
وەرگێڕانی کتێبەکان. وتیشی 
“هیچ نەبێ پێویستە بەرامبەر 

ئەو ماندووبوونە بڕیک پارەیان 
پێ بدرێت. پێشان کە کتێب 
وەردەگێردرا، بەرامبەر هەر 

پەڕیک حەوت تا هەشت هەزار 
دیناریان وەردەگرت. ئەو کاتی 

ئەوەی کاری کردبوو پارەی 
خۆی وەرگرت. دواتر ئەسعەد 
ئەفەندی ٧٢٠ پەڕی وەرگیڕا و 
هیچ بڕە پارەیەکیان پێنەدا بۆ 
ماندووبوونەکەی. کە دۆخەکە 

بەم جۆرە دەبێت مامۆستاکانیش 
ئەو کارە ئەنجام نادەن”.

هاوکات، مامۆستا سەباح بەننا ئەوەشی خستەڕوو 
کە زۆربەی کتێبەکان بە رەش و سپی کۆپی کراون. 

وتیشی “خۆمان ئەو کتێبانەمان کۆپی کرد. وتیان 
کتێبتان بۆ چاپ دەکەین و دەینێرین، بەاڵم قەیرانی 

دارایی بووە پاساوی ئەوان”.

       تاوانەکە تەنها لە ئەستۆی حکومەت 
نییە، ئێمەش تاوانبارین

بەننا ئاماژەی بەوەدا کە لەو کێشانە تاوان تەنها 
لە ئەستۆی حکومەت نییە و ووتی “لەم پرسە 
ئێمەش تاوانبارین. یەکێکی تر لە گەورەترین 

تاوانبارەکان، پارتە سیاسییەکانە. ئەگەر زمانی دایک 
لە قوتابخانەکانمان ناخوێندرێت، بوون و نەبوونی 

پارەتە سیاسییەکانمان چ نرخێکی هەیە. نزیکەی 
١٥ پارتی سیاسیمان هەیە. لە هەر پارتێک کەسێکی 

فێرکار  بێت و ئەنجومەنێک دابمەزرێنن، ئەو 
ئەنجومەنەش لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی کۆببێتەوە 

و کێشەکانیان بۆ باس بکەن هەموو کێشەکان 
چارەسەر دەبێت. بەاڵم کەس بەو کارە هەڵناسێت”. 

ئەسعەد مەهدی مەحیەددین، مامۆستای فیزیا 
لە ئامادەیی عیمادەددین زەنگی 

تورکمانی بۆ تەبا وتی “سەرچاوەی 
سەرەکی کێشەکانی قوتابخانە 
تورکمانییەکان لە حکومەتەوە 

سەرهەڵدەدات”.

هاوکات ئاماژەی بەوەدا کە 
حکومەت قوتابخانە تورکمانییەکان 

پشتگوێ خستووە و ووتی: 

        وەزارەت جیاوازی 
دەکات لە  نێوان قوتابخانەکان

“پشتگوێ خستنێکی تریش لە 
وەزارەتی پەروەردەوە سەرچاوە 

دەگرێت. وەزارەتی پەروەردە 

جیاوازی دەکات لە نێوان قوتابخانە تورکمانییەکان 
و قوتابخانەکانی تر. بەم هۆیەوە کێشەیەکی زۆر 

گرنگمان دێتە پێش ئەویش کەمی کتێب و نەبوونی 
کتێبە. بێگومان بە نەهێشتنی ئەو کەم و کوڕیانە، 

وەکو خۆبەخش کتێبەکانم وەرگێڕا و بە هاوکاری 
قوتابیان لە کۆمپیوتەر نووسیمانەوە.

ئیدارەی قوتابخانەش ئەرکی چاپکردنی خستەسەر 
ئەستۆ و لە گیرفانی خۆیان پارەکانیان دا. هاوكات 
کتێبەکان بە شێوەیەکی رەنگاو رەنگ چاپ کرا و 
دابەشی سەر قوتابییەکانیان کرد. بەڕێەوەبەرمان، 

بەڕێز سەباح ساڵح کاروباری چاپ کردنی 
کتێبەکانی جێبەجێکرد. منیش وەرگێڕانەکەم کرد. بە 

دڵنیاییەوە لە کاتی ئامادەکردنی کتێبەکان تووشی 

تەنگەنە و ناخۆشی بووینەوە”.

ئەسعەد موحیەددین لە کۆتاییدا، وتی “بێگومان 
پێویست بوو ئەو کارە لەالیەن وەزارەت و 

حکومەتەوە ئەنجام بدرێت. ئەگەر وەکو نەتەوە 
لێرە دەژیین، پێویستە پێداویستییەکانیشمان بۆ 

دابین بکرێت. هەر وەک چۆن بۆ قوتابخانەکانی تر 
کتێبی رەنگاورەنگ ئامادە دەکرێت، پێویستبوو بۆ 

قوتابخانەکانی ئێمەش ئامادە بکرێت. ئەو گرفتانەی 
کە باسییان دەکەین تەنها لە هەولێر نییە، بەڵکو لە 

کفری هەمان ئەو گرفتانە بوونیان هەیە. لەوێش 
کتێبەکان کەمن. لەو کتێبانەی کە خۆمان چاپیان 

دەکەین بۆ ئەوانیش دەیاننێرین”.

موئمین محەمەد کە یەکێکە لەو قوتابییانەی 
لە قوتابخانە تورکمانییەکان خوێندوویەتی و 

شایەتحاڵی کێشەی نەبوونی کتێبه، وتی “لە ساڵی 
خوێندنی ٢٠١٤-٢٠١٥ لە قوتابخانەی ناوەندی 

ئۆغزخان کێشەی کەمی کتێب هەبوو. کتێبەکانمان 
بە دەست نوواسرابوون. مامۆستامان، ئەسعەد 

مەهدی مەحیەددین قوتابیەکانی کۆکردەوە و داوای 
لێکردن کە کتێبەکان بە کۆمپیوتەر بنووسنەوە. 
لەگەڵ قوتابی تورکمانە خۆبەخشەکان پێکەوە 
کتێبەکانی ناوەندی و ئامادەییمان ئامادە کرد”.

قوتابی موئمین محەمەد ئاماژەی بەوەدا کە 
وەزارەت کتێبی بۆ دابین نەکردوون. باسی لەوەش 

کرد کە چ جۆرە هەنگاوێکیان ناوە بۆ چارەسەر 
کردنی کێشەی کتێب و وتی “لە ساڵێ ٢٠١٧ 
دووبارە رووبەڕووی کەمی کتێب بووینەوە. 
لە قوتابخانەی ناوەندی ئۆغزخان و ئەتابەگ، 

کتێبەکانی هونەر و مافی مرۆڤ بە زمانی تورکی 
بوونی نەبوو. لە قوتابخانەی ئامادەیی عیمادەدینی 

کوران و ئامادەیی غەریبی کچان کتێبی تورکی 
نەبوو. ئێمەی قوتابیش سەردانی یەکێتی قوتابییان و 
الوانی تورکمانمان کرد و داوای چاپکردنی کتێبمان 

لێکردن. یەکێتی قوتابییانی و الوانی تورکمانیش 
کەم و کوڕی لە بواری کتێبی قوتابخانەکانی 

بینی، هەستا بە چاپ کردنی کتێبەکان و بەسەر 
قوتابییەکاندا دابەشی کرد”.

 قوتابخانە تورکمانییەکان بە خودا سپێردراوە 

“
“

“

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ:عەبدواڵ ئەحمەد
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سزا ئابوورییەکانی 
نەتەوە یەکگرتووەکان 

لەسەر عێراق لە سااڵنی 
نەوەدەکان بوون بە هۆکار 

بۆ بارگرژی ئابووری 
هاوواڵتییان. بڕیارێکی 

دیکەش راکێشانی هێڵی٣٦ 
بوو کە بە هاوتەریبی 

ئاراستەی باکووری عێراق 
دیاریکرابوو. بڕیارەکەش 

هەولێر و سلێمانی و دهۆکی 
لەخۆگرتبوو. 

بەرەی تورکمانی عێراقی کە 
لە ناوچەی ئارام دامەزرابوو 

چەندین دامەزراوەی 
بەمەبەستی خزمەتکردنی 

وەک؛ سیاسی، پەروەردەیی، 
ئەمنی، هەواڵی، 

تەندرووستی، هاوکاری، 
لێکۆڵینەوە و پیالندانانی 
هەبوو. لەو سەردەمەدا 

بەمەبەستی کەمکردنەوەی 
ئازارەکانی تورکمان کە 

لە بارێکی ناڵەبار دەژیان، 
دەستیان بە کارەکانیان کرد. 

هاوکارییەکان بە یارمەتی 
دەزگای تەندروستی و 

هاوکاری بەرەی تورکمانی 
دابەش دەکران. هاوکات بە 
فەرمانی بەرەی تورکمانی 

عێراقی، دەزگای لێکۆڵینەوە 
و پیالندانان هەڵسا بە 

رێکخستنی کارتی هاوکاری 
بۆ خێزانانی تورکمان.   

لەبەرامبەر ئەمەدا بە 
رێژەی لەسەدا پێنج 

هاوکاریی خۆراک بۆ 
کورد و مەسیحییەکان 

دابین کرابوو. ئەوکات من 
جێگری سەرۆکی دەزگای 

لێکۆڵینەوە و پیالندانان 
بووم. بۆ ئەم مەبەستەش 

بە سەرپەرشتی من 
کۆمیسیۆنێک پێکهێنرا 
و  تۆماری خێزانەکان 

دەستیپێکرد. بۆ دیاریکردنی 
نەتەوایەتی سەرەتا 

هەڤپەیڤین لەگەڵ سەرۆکی 
خێزانەکە دەکرا. لەو 
سەردەمەدا ژمارەی 

سەردانی خێزانی تورکمان 
بۆ دەزگاکەمان گەیشتە ١٢ 

هەزار و ٥٠٠ خێزان.   
ئەو خێزانانەی کە سەردانی 

ئێمەیان دەکرد، کارتی 
هاوکاریمان بۆ دروست 

دەکرد. تەنها خێزانە 
کەمدەرامەتەکان سەردانی 

ئێمەیان کردبوو. ئەو 
خێزانانەی کە دەوڵەمەند و 
کەمدەرامەت نین، کارتیان 

بۆ درووست نەکرا. هاوکات 
ئەو خێزانانەی کە ژمارەیان 

١٣ هەزار و ٥٠٠ بوو 
خێزانی کورد و مەسیحی 

لەخۆ نەگرتبوو. هەر 
خێزانێکیش لە پێنج کەس 

پێکهاتبوو. گەر هەژمارێکی 
ئاسان بکەین ئەوا بۆمان 
دەردەکەوێت کە لە ساڵی 
١٩٩٥ و بەرەو سەرەوە 
لە ئەنجامدا ٦٧ هەزار و 

٥٠٠ هاوواڵتی تورکمان 
سوودیان لە هاوکارییەکان 

وەرگرتووە. 

گەر ژمارەی ئەو خێزانانە 
بە سێ هەزار خێزان 

هەژمار بکەین کە کارتی 
هاوکارییان وەرنەگرتبوو، 
ئەوا بۆمان دەردەکەوێت 
کە ژمارەکەیان نزیکەی  

١٥هەزار کەسە. 
دەرئەنجام ئەوەمان 

بۆ  رووندەبێتەوە کە 
٨٢ هەزار هاوواڵتی 

خاوەن کارتی هاوکاری 
و بێ کارت لە هەولێر 

دەژیان. لەالیەکی دیکەوە 
وەزارەتی پالن دانانی 

عێراقی پێشبینی ئاماری 
گەشەی لەسەدا٢.٥ی بۆ 
شاری هەولێر داناوە بۆ 
سااڵنی ١٩٩٥ – ٢٠١٥. 

گەر ئەو پێشبینییە 
بەهەند وەرگبرین، ئەوا 

لێکدانەوەیەکی لەم 
جۆرەمان بۆ دەردەچێت؛ 

 ٠,٠٢٥× ٨٢,٥٠٠= ٢,٠٦٢
٢,٠٦٢× ٢٠ )ساڵ( = 

٤١,٢٥٠
 + ٨٢,٥٠٠

 ٤١,٢٥٠=١٢٣,٧٥٠

پێمان وایە کە ئەم ژمارەیە 
تایبەتمەندی سەرژمێری 

هەیە و الدانەکانیشی 
قبوڵ دەکەین. بۆیە دوو 

لەسەرسێ بەشی ئەو 
ژمارەیە وەردەگرین 
کە دەکاتە؛ ١٢٣,٧٥٠ 

 .٠,٦٦٦٦ = ٨٢,٥٠٠ ×
ئەمەش بە واتای ئەوە 
دێت کە ژمارەی ئەو 

هاوواڵتییە تورکمانانە 
کە مافی دەنگدانیان 
هەیە، بریتییە لە ٨٢ 

هەزار و ٥٠٠. بۆیە بەبێ 
کۆتا ئیمەی تورکمان 

دەتوانین پێنج کورسی 
بەدەست بهێنین. بۆ 

ئەمەش پێویستمان بە 
ئیرادەیە. پێویستە هەستی 
نەتەوایەتی لەگەلەکەمان 

بەئاگا بهێنین.
 

پێویستە ئێمەی تورکمان 
وەکو نەتەوەکانی تر 
شانازی بە نەتەوەی 

خۆمان بکەین و ئەمەش 
مافی ڕەوای خۆمانە. 
چونکە ئێمە لە عێراق 
نەوەی دامەزرێنەرانی 

شەش دەوڵەت و 
میرنشینین.  لە سەردەمی 
دەسەاڵتداریەتی تورکمان 

یەکسانی، سەقامگیری، 
دادپەروەری و بونیاتنان 
سەروەربووە. پاشماوە 
مێژووییەکانی تورکمان 
هەر لە شوێنی خۆیان 

ماون. ئێستا کاتی بەخۆ 
هاتنەوە و شانازیکردنە بە 

ناسنامەی نەتەوەکەمان 
دوور لە دەمارگیری. گەر 
بە قورسایی راستەقینەی 

خۆمان بەشداری 
هەڵبژاردنەکان بکەین، ئەوا 
لە هەرێم و عێراق دەبین 
بە فاکتەرێکی کاریگەر لە 

هاوکیشەی سیاسی.  

 هەڵبژاردن و
 تەرخانکردنی کۆتا بۆ

تورکمان لە هەرێم
تورکمان سەرکردەکانی  پیرۆزبایی   پەیامی 

ئەردۆغان بۆ 

کەنعان شاکر عوزێرئەغالی 

هەریەکە لە سەنعان ئەحمەد ئاغا سەرۆکی پێشووی بەرەی 
تورکمانی عێراقی و دامەزرێنەری ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان-لقی هەولێر و ئەرشەد ساڵحی سەرۆکی بەرەی 
تورکمانی عێراقی پەیامی پیرۆزباییان بەهۆی سەرکەوتنی 

لە هەڵبژاردنەکان لە رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری 
تورکیا و سەرۆکی گشتی پارتی داد و گەشەپێدان )ئاک 

پارتی( کرد. 

سەنعان ئەحمەد ئاغا لەسەر هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی فەیسبووک پەیامێکی باڵوکردەوە دەقەکەی بەم 

شێوەیە: 

“رۆژێکی نوێی و ژیانێکی نوێ”
بۆ بەڕێز سەرۆککۆمار رەجەب تەیب ئەردۆغان

خودا یاوەری راستەکانە،
لە رێگایەکی پرا لە دڕک، بوون بە سەرچاوەی ئومێدی 

زۆرێک لە هەڵگرانی ئااڵی میللی. خۆری گەلی 
تورکی زیندوو بەر لە ئاوابوون، هەڵدێت و رۆژی نوێ بە 

واتای ژیانێکی نوێ دێت، با یەک بین و خۆمان بین. لە 
راستییەکاندا بەردەوام بین و بیر لە چاکردنەوەی هەڵەکانمان 

بکەین، هاوکات دڕك بە پاراستنی مافی نەتەوەیی و 

لە بەرواری 2٥ی حوزەیرانی ساڵی 2٠١3 لە ئاکامی 
بۆسەیەکدا سەرکردەی مۆرک جێهێشتووی تورکمان 

عەلی هاشم موختارئۆغلو شەهیدکرا.

عەلی هاشم موختارئۆغلو لە نێوان سااڵنی 2٠١١ بۆ 
2٠١3 جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی و سەرۆکی 

لقی سەالحەدینی ئەو پارتە بوو، لە ئاکامی تەقینەوەیەکی 
بۆمبی کۆچی دوایی کرد.

هاوکات محەمەد عەلی هاشم موختارئۆغلو دەرباری 
رۆژی روودانی رووداوەکە بۆ تەبا دوا.

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە رۆژێک بەر لە شەهیدبوونی 
بەشداری لە پرۆگرامێکی کەناڵی تورکمەن ئێلی کردووە 
زیاتر وتی، “باوکم دەربارەی پشتگوێخستنی دوزخورماتوو 

لە بواری ئەمنی و خزمەتگوزاری لەالیەن حکومەت دەدوا. 
هاوکات تیشکی دەخستەسەر ئەنجامدانی خۆپیشاندانی 
شارۆچکەکە. لە خۆپیشاندانەکەدا ئااڵیەکی گەورەی 
تورکمەن ئێلی لەسەر رێگای دوزخورماتوو-کەرکوک 

هەڵکرابوو.  بەاڵم هەندێک الیەن دژی ئەمە وەستانەوە. 
بۆ چارەسەرکردنی بابەتەکە پەیوەندییان بە باوکمەوە کرد. 
ئەوکات باوکم بەهۆی تاقیکردنەوەکانەوە لە بەغداد بوو”.

محەمەد عەلی هاشم موختارئۆغلو ئاماژەی بەوەکرد 
ئەوکات باوکی پێی راگەیاندوون کە رۆژی دواتر 

دەگەڕێتەوە و  جەختی لەوە کردووەتەوە کە هەرکەسێک 
دەست لە ئااڵکە بدات ئەوا دەستی دەشكێنێت. 

موختارئۆغڵو وتیشی، “وەکو وتبووی، رۆژی دواتر باوکم 
لە بەغداد گەڕایەوە. پێیان راگەیاند کە نەیەتەوە و ئەمە 
بۆسەیە و یارییەکی تێدایە. بەاڵم ئەو لە وەاڵمدا ووتی : 
دەجم بۆ دوزخورماتوو و ئااڵکەش هەر لەوێ دەشەکێتەوە، 

هەرکەسێک دەستی لێبدات دەستی دەشکێنم.

بەرژەوەندییەکانمان دەکەین. 
سەرکەوتنەکانی ئێوە سەرکەوتنی گەلە، پیرۆز بێت.

)پەروەردگار نەتەوەکەمان بپارێزێت(
سەنعان ئاغا

هەولێر

لەالیەکی دیکەوە ئەرشەد ساڵحی سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی 
تویتەر پەیامێکی باڵوکردەوە و ئاماژەی بەوەدا کە رێژەی 
بەشداربوانی هەڵبژاردنەکانی تورکیا نموونەی دیموکراسیە 

و وتی، “بە بەشداری زیاتر لە سەدا ٨٧ ی هەڵبژاردنی 
سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا و 2٧هەمین خولی پەرلەمانی 

تورکیا وەکو نموونەیەکی گەورەی دیموکراسی پیرۆزبایی 
ئاراستەی بەڕێز ئەردۆغان دەکەم و داوا دەکەم خولەکە ببێتە 

مایەی خۆشی بۆ گەلی تورک و جیهانی تورک”. 

شایەنی باسە بە بەدەستهێنانی لەسەدا ٥2ی کۆی دەنگەکان، 
رەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆکی گشتی ئاک پارتی و 

سەرۆککۆماری تورکیا لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆماری 
و 2٧هەمین خولی پەرلەمانی تورکیا کە لە 24ی حوزەیران 

بەڕێوەچوو بوو بە یەکەمین سەرۆککۆماری سیستەمی نوێی 
حوکمڕانی تورکیا. 

بەیانییەکە دوو تەقینەوە روویدا، یەکێکیان بۆمبی دەنگی 
بوو. کاتێک بۆمبەکە تەقییەوە، ئۆتۆمبێلی زریپۆش 
لە ناوچەکە هەبوو. بۆیە باوکمیان بۆ نێو ئۆتۆمبێلە 

زریپۆشەکان برد. بەاڵم باوکم ووتی، “من لە گەلەکەم 
زیاتر نیم. لە تەقینەوەی دووەمیش باوکم کرایە ئامانج و 

شەهیدبوو”.

دەربارەی بۆچوونی باوکی بەرامبەر بەو سیاسەتانەی 
کە لەدژی گەلی تورکمان دەکرێت، موختارئۆغڵو وتی، 

“باوکم هەمیشە دەیوت کە پێویستە یەکگرتوو بین چونکە 
یاری زۆر گەورە بەرامبەر بە گەلی تورکمان دەکرێت و 
ئامانجیان ئەوەیە کە تورکمان لەسەر بنەمای مەزهەب 

لەیەک جیابکەنەوە. دەیووت پێویستە بەرامبەر ئەو یارییانە 
بوەستین”.

محەمەد عەلی هاشم موختارئۆغڵو ئاواتەخوازە کە گەل 
یەک بگرن و دەشڵێت، “پێویستە دژ بەو یارییانە بوەستین 
کە بەرامبەر بە گەلمان دەکرێت.ئەمە وەسیەتی باوکمە 

و با پێکەوە بەجێی بگەیەنین. ئینشااڵ نەوەکانی داهاتوو 
شەهیدەکان لەیاد ناکەن”.

ناوبراو راشیگەیاند کە هەموو ساڵێک لەهەمان شوێن 
یادی رووداوەکە دەکەنەوە و لە کۆتاییدا وتیشی:

“دەمانەوێت لە ناوچەکانی دیکەش مەراسیمی یادکردنەوە 
ئەنجام بدرێت، چونکە باوکم تەنها شەهیدی دوزخورماتوو 

یاخود خانەوادەی موختارئۆغڵو نییە، بەڵکو هی هەموو 
تورکمانە. داواکارین مەراسیمی یادکردنەوە لە هەموو 
ناوچەکانی تورکمەن ئێلی وەک؛ کەرکوک، هەولێر، 

دیالە و ناوچەکانی تر بکرێت”.

 عەلی هاشم موختارئۆغلو شەهیدی
هەموو تورکمانە

?

هەواڵ: بارزان لوقمان

ئامادەكردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو

 هەواڵ: عەبدواڵ ئەحمەد



٥ئاژانسی میدیایی توركمان شه ممه  ٣٠ حوزەیران ٢٠١٨

بەیەکجار تورکیا  ئۆرسام:   پسپۆری 
نەخستووە پشتگوێ   هەولێری 

رەنجی چوار ساڵەی دكتۆره عێراقییەكه سەركەوتنی بەدوای خۆیدا هێنا.

دکتۆر ئەنوەر قەیس ئەو دکتۆرە عێراقیەی کە لە شاری بەسرە لە دایک بووە و هەر لە هەمان 
شار کۆلێژی پزیشکی بەشی مندااڵنی تەواو کردووە. دواتر دەستی کردووە بە نوسینەوەی 

کتێبێک لە ژێر ناونیشانی”Essential Clinical Skills in Pediatrics” هەر 
لەسەر ئەو بەشەی کە خوێندوویەتی.

 
دوای چوار ساڵ لە هەوڵ و ماندووبوون لە نووسینەوەی کتێبی “توانای تەواو لە بواری پزیشکی 
مندااڵن”، لەالیەن چەندین دکتۆر و پڕۆفیسۆری و بەرێوەبەری خوێندگای پایەداری بەناوبانگ 

کتێبەکەی د. قەیس پشت راست کرایەوە.
 

هاوکات قەیس لە هەژماری تایبەت خۆی کتێبە نوێیەکەی باڵو کردەوە دەڵێت ”زۆر سوپاس 
بۆ خوا کە دوای چوار ساڵ لە ماندووبوون توانیم بگەم بە ئامانج. و لەالیەن چەندین دکتۆر و 
پڕۆفیسۆری و بەرێوەبەری خوێندگای پایەداری بەناوبانگ کتێبەکەم پشت راستکرایەوە. لە 

چاپخانەی نێودەوڵەتی )Springer( دەست کرا بە چاپکردنی کتێبی )توانای تەواو لە بواری 
پزیشکی مندااڵن(”.

 

?

?

??
?

لە 24ی حوزەیران بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی کۆمار و 
2٧هەمین خولی پەرلەمانی تورکیا روو لە سندوقەکان کرا. 

بیلگای دومان رێکخەری لێکۆڵینەوەکانی عێراق لە ناوەندی 
 )ORSAM( ستراتیجی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست - ئۆرسام

دەربارەی ستراتیجی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا دوای 
هەڵبژاردنەکان لە هەڵسەنگاندنێک بۆ تەبا دوا. 

دومان ئاماژەی بەوەکردکە تورکیا هەڵبژاردنێکی سەقامگیری 
ئەنجام داوە و وتیشی، “تورکیا بە ئاراستەی ئەو هەڵبژاردنە 
سەقامگیرە بەرەو سیستەمێکی نوێ هەنگاو دەنێت. سوودی 

سیستەمی نوێ بۆ ناوچەکە دەبێتە شتێکی گرنگ و 
ئەرێنی”. 

دەربارەی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق و 
تورکیا، لێکۆڵەری ئۆرسام بۆ لێکۆڵینەوەکانی عێراق وتی، 

“بێگومان لە خولی نوێدا نوێکاری لە پەیوەندییەکانی هەردووال 
دەبێت. لە هەمانکاتدا زۆرێک لە هەنگاوەکانی تورکیا 

ئەمەی دەرخستووە کە تورکیا بەتەواوی هەولێری پشتگوێ 
نەخستووە”.

لە سەردەمی نوێ تورکیا رووبەڕووی چی دەبێتەوە
ئەمە هەندێک پەیوەستە بە سیاسەتی ناوەوە. دەتوانم بڵێم 
کە تورکیا هەڵبژاردنێکی سەقامگیری ئەنجامدا. هەر 
لە سۆنگەی ئەم هەڵبژاردنە سەقامگیرەوە تورکیا بەرەو 

سەردەمێکی نوێ هەنگاو دەنێت. سوودی سیستەمی نوێ بۆ 
ناوچەکە دەبێتە شتێکی گرنگ و ئەرێنی. تورکیا دەچێتە 
نێو سیستەمی سەرۆکایەتی کۆماری. بۆیە سیستەمەکە 

ئەزموونێکی نوێیە بۆ تورکیا. هیوامان وایە کە لە 
ناوچەکەشدا ببێتە نموونەیەکی ئەرێنی. 

لەئێستا بەدوا چ جۆرە سیاسەتێک لە جیهان بەرامبەر 
بە تورکیا پەیڕەو دەکرێت

ناتوانین پێشبینی ئەمە بکەین. تا تورکیا سیاسەتەکانی 
ئێستای بەرامبەر سوریا بگرێتەبەر، ئەگەری رووبەڕووبونەوەی 

لەگەڵ ئەمریکا هەیە. 

       بەهێزبوونی دەسەاڵت لە تورکیا ئاماژەیە 
بە سەرکەوتنی لە سیاسەتی دەرەوە

تورکیا سیاسەتی جیاواز لە بابەتی جیاواز دەگرێتەبەر. 
رێککەوتنی تورکیا و ئەمریکا لەبارەی مەنبیج گرنگترین 

نموونەیە. لەالیەکی دیکەشەوە لە ئیدلب لەگەڵ ئێران و روسیا 
رێککەوتبوو.  بۆیە بەهێزبوونی دەسەاڵت لە تورکیا ئاماژەیە 
بە سەرکەوتنی لە سیاسەتی دەرەوە. بە بۆچوونی من تورکیا 

لە سەردەمی نوێ کرانەوەی جیاواز لە سیاسەتی دەرەوە 
دەگرێتەبەر و شێوازی سیاسەتی دەرەوەی خۆی دیاریدەکات.  

   تورکیا بە تەواوی هەولێری 
پشتگوێ نەخستووە

ئایا پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستانی عێراق چاک 
دەبێتەوە؟ لەم بارەیەوە هیچ بەرەو 

پێش چوونێک هەیە
لە سەردەمی نوێدا کەمێکیش بێت 

پێشهاتەکانی عێراق بەم بابەتەوە 
پەیوەستە. لە ئێستادا تورکیا چاوەرێ 

دەکات و دەیەوێت بزانێت ئاخۆ 
رێککەوتنەکەی نێوان بەغداد و 

هەولێر لە چ ئاستێکدایە. بێگومان 
لە سەردەمی نوێدا چەند نوێکاری 

دەبینرێت. تورکیا بە تەواوی هەولێری 
پشتگوێ نەخستووە. زۆرێک لە 

هەنگاوەکانی تورکیا ئەمە دیارە. بەاڵم 
پێشهاتەکانی نێو عێراق کاریگەری 

بەسەر ئەم پەیوەندییە دووقۆڵییە هەیە. 
هاوکات چاکبوونەوەی کێشەکانی 

نێوان بەغداد و هەولێر و رێککەوتنیان، دەبێتە هاوکارییەک بۆ 
پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق.

     تورکیا هەوڵی ئەوە دەدات بە هەمان ئاست 
رووبەڕووی هەر رێکخراوێکی تیرۆریستی ببێتەوە

ئۆپەراسیۆنەکانی دژی پەکەکە لە چ ئاستێکدایە؟ لە 
چ چڕییەکدا بەردەوامە 

بە چڕی بەردەوام دەبێت. بەشێکی بەرەنگاربوونەوەی 
تیرۆری تورکیا ئەمەیە. واتە ناتوانین وا تێبگەین کە 
ئەم ئۆپەراسیۆنە تەنها بەرامبەر بە پەکەکەیە. تورکیا 

هەوڵ دەدات بە هەمان ئاست رووبەڕووی رێکخراوە 
تیرۆریستییەکان ببێتەوە. پەکەکە، داعش، فەتۆ و هەموو 

رێکخراوە تیرۆریستەکان لە دیدی تورکیا هەمان شتە 
و بەشێکن لە بەرەنگاربوونەوە. بۆیە نەک تەنها لەگەڵ 

پەکەکە، بەڵکو رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر بەچڕییەکی زۆر 
بەردەوام دەبێت. 

بۆیە ئۆپەراسیۆنی قەڵغانی فورات لە سووریا، دواتر 
ئۆپەراسیۆنی لقی زەیتوون و پاشان ئۆپەراسیۆنەکەی 
باکووری عێراق هەموویان هەمان شتن و بەشێکن لە 

رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر. پێویستە ئەمانە پێکەوە بەدەست 
بگرین. بە بۆچوونی من، دوای سەقامگیربوونی ناوخۆی 

تورکیا، ئۆپەراسیۆنەکان بە چڕییەکی زۆر بەردەوام دەبێت. 

بە بۆچوونی ئێوە هیچ رێککەوتنێک لە بابەتی 
پەکەکە لەنێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و تورکیا 

دەبێت

     تورکیا خۆی چارەسەری کێشەکانی خۆی 
دەکات

هیچ رێککەوتنێک لەنێوانیان نابێت چونکە هەرێمی 
کوردستانی عێراق واڵت نییە. گەر تورکیا بیەوێت 

رێککەوتنێک بکات، ئەوا لەگەڵ حکومەتی ناوەندی عێراقی 
دەکات. هاوکات لەمبارەیەوە چەند هەوڵێک لە نێوانیان 

هەیە و ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگەڕی هەیە. بەاڵم تورکیا 
بەبێ ئەوەی بە الیەنێک ببەسترێتەوە، هەر خۆی چارەسەری 

کێشەکانی خۆی دەکات. 

    سەرەڕای مانەوەی بە تەنیا، تورکیا بەچڕی 
لە بەرەنگاربوونەوە بەردەوام دەبێت

بۆیە جگە لە رێککەوتنی لەگەڵ عێراق و هەر واڵتێکی 
دیکە، تورکیا لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و پەکەکە سووربوون 

و بەردەوامبوونی خۆی لە ئۆپەراسیۆنەکاندا نیشان دەدات. 
جگە لەمە، فاکتەرەکانی تریش بە ناڕاستەوخۆیی دەمێننەوە. 
تورکیا لە بەرەنگاربوونەوەکە سوورە و سەرەڕای مانەوەی بە 

تەنیا، بەچڕی لە بەرەنگاربوونەوە بەردەوام دەبێت.

پیشاندەدرێت بنچینە  عێراقییەکە-وەکو  دکتۆرە  نێودەوڵەتی   سەرکەوتنی 

ئامادەكردن: عەبدواڵ ئەحمەد

هەواڵ: بارزان لوقمان

“
“

“

“
“
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هەواڵ: عەلی سالم

دووشەممە ١٦ نیسان ٢٠١٨

 هەولێرییەکان چ جۆرە هەنگوینێک بەکاردێنن
بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی هەنگوین وەک 

خۆراکێکی چێژبەخش و پارێزەرێک بەکارهاتووە. لە 
سەرووی ئەو خۆراکە بە سوودانەیە کە سیستەمی 

بەرگری لەش بەهێز دەکات.

هەنگوین لە ئەنجامی خواردنی شیالوی ناو گوڵ 
لەالیەن مێشەنگوین و تێکەڵبوونی لەگەڵ چەندین 

ماددە و ئەنزیمێکی تر دروست دەبێت.

سەاڵح تەها یەکێکە لە دوکاندارانی ناوبازاڕی 
قەیسەری کە لە ساڵی 
١٩٣٢ەوە خەریکی 

پیشەی بەقاڵییە لە 
راپۆرتێک لەگەل تەبا 
باس لە جیاوازی 

نێوان هەنگوینی 
سروشتی و 
هەنگوینی 

دەستکرد 
و شوێنی 

هاوردەکردنی 
دەکات.

ساڵح تەها 
ئاماژەی بەوەکرد 

کە پێش خۆی باوکی 
لە هەمان دوکان پیشەی 

بەقاڵی کردووە و دوای باوکی خۆی درێژەی بە 
کارەکە داوە. وتیشی “من ئیتر پیر بووم. وازم 
لە فرۆشتنی گشتی بەرهەمەکان هێناوە جگە لە 

هەنگوین”.

سەاڵح تەها ئەوەی خستەڕوو کە باشترین جۆری 
هەنگوین لە گوندەکانی دەورووبەر دێت، وتیشی 
“بە رێژەیەکی زۆر ئەو هەنگوینانە بەردەستە کە 

لەناوخۆدا بەرهەم دەهێندرێت. لەگەڵ ئەوەش 
چەندین جۆر هەنگوینمان هەیە کە لە ئێرانەوە 

هاوردە دەکرێت”.

بۆ چۆنییەتی جیاوازی نێوان هەنگوینی سروشتی 
و جۆرەکانی تری وەک هەنگوینی دەستکرد، 

سەالح تەها روونیکردەوە:

“ئێمە بەبۆنکردنی هەنگوین دەزانین کە چۆنە، 
ئەگەر هەنگوینەکە کوالیتی بەرز بێت هەست 

بەبۆنی گوڵ دەکەین. ئەگەر کوالیتی بەرز نەبێت 
بۆنی جیاوازی لێوەردەگیرێت. لە هەندێک جۆری 

هەنگوین بەهۆی زۆر بەکارهێنانی شەکرەوە، زیاتر 
بۆنی شەکری لێدێت نەک هەنگوین”.

هاوکات ناوبراو باسی لەوە کرد کە قەیرانی دارایی 
کاریگەری نەبووە لەسەر رێژەی فڕۆشتنی هەنگوین 

و وتی “قەیرانی دارایی کاریگەری نەبووە لەسەر 
رێژەی فڕۆشتنی هەنگوین، چونکە هەنگوین کڕیاری 
تایبەتی خۆی هەیە. هەنگوینی کوالیتی بەرز هەموو 
کات دەفڕۆشرێت، چونکە بۆ نەخۆشی بەکاردێت. 

بەم هۆیەوە هەنگوین یەکێکە لەو دەرمانانەی کە 
مرۆڤ هەمیشە بەکاری دەهێنێت. لە دەرەوەی 

واڵتیش کڕیارمان هەیە”.

لەبارەی شانەی هەنگوین سەاڵح تەها وتی “هەندێک 
کەس بە شانەی هەنگوین دەڵێن دەرمانخانە. وەکو 

دەرمانی زۆربەی نەخۆشییەکان بەکار دێت، خودای 
بااڵدەست لە قورئانی پیرۆز باس لە سوودی زۆری 

هەنگوین دەکات وەک شیفا واتا چارەسەری بۆ 
عەلی سالمتەندروستی”.

فۆتۆ: محەمەد ئەمین

شاری هەولێر بە بەخێوکەرانی باڵندە بەناوبانگە 
و شارێکە بۆ بەیەک گەیشتنیان. خولیای 

کۆتر وەکو چۆن لە کۆنەوە بەردەوام بووە، 
لە رۆژگاریش بەهەمان شێوە بەردەوامە و 

ئارەزووی هاوواڵتیانە.

ئەوانەی خولیای بەخێوکردنی کۆترن لە شاری 
هەولێر پێکهاتوون لە؛ شێخۆ مچە، پیرباڵ 

حەمە فارس، چایچی، شاکر 
)شەوکەت مشکۆ 

سەعید(،

بەکر قەساب، حاج ئیسماعیل قەساب، خورشید 
ئامیەتیان، رەفعەت قەرغەچی، سالم فەتاح، 

سوڵتان، شامیل عەساف، مەقسوت، عەبدواڵ 
کورەچی )مام عەبۆ(، عەلی پۆلیس، قەرە ئەحمەد 

)ئەحمەدە ڕەش(، نازم لوقمان، وەستا رەئوف 
بەنا، مام فاقی، عومەر نانکەر، سەعید ئەحمەد 
نانکەر، ئیسماعیل نانکەر، نادر، سمکۆ قەساب، 

کوردۆ قەساب، ناسیح حەمۆ، هاجی قادر و 
مەمۆ. هاوکات ئەوانەشی کە لە قەاڵ بوون لە؛ 
ئەمەد ئاغا، شێخۆ ئاغا، ئیسماعیل ئاغا، فەرید 

چەلەبی و سامی ئاغا پێکهاتووە.

بەپێی ئەو زانیارییانەی لەو کەسانە وەرمان 
گرتووە، چەندین جۆری کۆتر لە شاری هەولێر 

هەیە. باشترینیشیان؛ ماوی، رەش، سۆر، 

زەرد، تەیری سپی نەجەفی، کارگەیی، سەماوی، 
مسارچام، سورمەیی، عەمبەر، سابونی، ئورفە، 

ئیرانی و بەغدادییە.

هەر بەپێی زانیارییەکان، کۆتری زاجل کە جۆرە 
باڵندەیەکی خۆراگرە، لە شاری هەولێر زانیاری 

لەسەر نییە. دوای دۆزینەوەی، غانم حەداد و 
فەتاح حەداد دەستییان بە بەخێوکردنی کردووە.

لە دێر زەمانەوە باڵندە لە بەغداد و نەجەف و 
موسڵ دەهێنران. بەاڵم ئێستا لە ناوچەی قەرە 

نەجم و چواردەورەی هەولێر دەهێندرێت.
 

پێشتر ئەوانەی بەو کارە خەریک دەبوون لە 
شاری هەولێر لە کۆاڵنێکی بچووکی شەقامی 
باتا کۆ دەبوونەوە کە ناوەندێکی گرنگی 

بازاڕکردن بووە. لەو کۆاڵنەدا 
باڵندەکانیان دەکری و دەفرۆشت 

و قسە و باسییان دەکرد. 
دواتر بازاڕەکە بۆ ئەسواق 

سیروانی ئێستا گواسترایەوە. 
دواتریش بۆ نزیک سینەمای 

حەمرا گواستراوەتەوە. 
لە ئێستادا کەوتووەتە 

سەر پردی سەیداوە و لە 
چواردەورەکەیدا جێگیر 

بووە.
 

نازم لوقمان، وەستا رەئوف 
بەنا و سالم فەتاح لە ئێستادا 

بەناوبانگن لە بەخێوکردنی 
کۆتر لە شاری هەولێر. هاوکات 

خاوەنی مێژوویەکی دێرینن و 
لەوکەسانەن کە بەردەوامییان بە 

خولیاکە داوە.

بەخێوکردنی باڵندە لە شاری هەولێر
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عەلی سالم
فۆتۆ: چۆبان تیمور

 چایخانە مۆدێلی بەسەر ناچێت
چەند سەدەیەکە بە تایبەتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بۆ بەسەربردنی کات خەڵکی روو لە چایخانە دەکەن.

وێڕای کرانەوەی کافتریا مۆدێرن و گرانبەها، 
ئارەزووی خەڵک بۆ چایخانەکان کەم نەبووتەوە. تا 
ئێستاش هەر وەک سەردەمانی پێشووتر بە هەموو 

تەمەنێکی هاوواڵتیان چایخانەکان هەڵدەبژێرن بۆ 
بەسەربردنی کات.

لەبارەی مێژووی بەناوبانگترین چایەخانەی ناو 
بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر کە چایەخانەی مام 
خەلیلە، محەمەد خەلیل چایچی، خاوەنی چایەخانەی 

مام خەلیل بۆ تەبا دوا.

محەمەد چایچی وتی “ئەم چایخانەیە لە ساڵی ١٩٥٢ 
لەالیەن خەلیل چایچی باوکم داندراوە. باوکم بەر 
لەم چایخانەیە لەالی عەبۆ چایچی وەکو شاگرد 

کاری دەکرد. لە ساڵی ١٩٥٢ەوە لە چایەخانەی خۆی 
دەستبەکار بوو. تا کۆچ کردنی لە ساڵی ٢٠١٥ لەم 

چایخانەیە کاری کرد”.

لەبارەی بەناوبانگ بوونی چایخانەی مام خەلیل، 
محەمەد چایچی ئاماژەی بەوە کرد کە باوکی لە 

قەاڵی هەولێر لە دایک بووە و گەورەبووە و وتی 
»هەموو خەڵک باوکمی دەناسی. رووە خۆشەکە و 
زمانە شێرینەکەی باوکم وایکرد کە لەالی هەموو 
کەسێک خۆشەویست بێت. ئەو بە کەسی نەدەوت 

پارە بدە. جیاوازی لە نێوان دەوڵەمەند و هەژاریش 
نەدەکرد”.

یەکێکی تر لە دیمەنە 
سەرنجراکێشەکانی چایخانەی مام 
خەلیل ئەو وێنانەی دیوارەکەیەتی. 
محەمەد چایچی لەبارەی وێنەکان 

وتی “باوکم زۆر حەزی لە وێنەگرتن 
بوو. وێنەی هەموو ئەوکەسانەی 
دەگرت کە دەهاتنە الی، دواتر لە 

دیواری چایخانەی هەڵدەواسی. ئەو 
خۆشەویستی وێنە گرتنە لەالی باوکم 

هەر هەبووە، بەم هۆیەوە چوار الی 
چایخانەکەمان بە وێنەی کەسایەتییە 

کۆنەکان و خەڵک دەوردراوە. ئەو 
کارە چایخانەمانی زیاتر بەناوبانگ 
کرد. هەر بەم هۆیەشەوە بە ناوی 

مۆزەخانەی خەلیل چایچی ناودەبرێت”.

مەحەمەد چایچی ئاماژەی بەوە کرد 
کە ئەو قەیرانە داراییەی کە سااڵنێکە رووی لە واڵت 
کردووە، کاریگەری نەبووە لەسەر کارەکانی ئەوان و 

موشتەریەکانیان هەموو کات سەردانیان دەکەن.

لە کۆتاییدا دەربارەی ئەوەی کە ئایا ئەو کافتریا 
نوێیانەی کە لە هەولێر کراونەتەوە کاریگەریان 

هەبووە لەسەر چایخانەی مام خەلیل؟ مەحەمەد 
چایچی وتی “ئەو کەسانەی کە دێن بۆ 

چایەخانەکەمان، هەولێرییەکان و کەسانی ترن. ئەوان 
بۆ سەیریکردنی وێنەکان و بینینی ئەم مۆزەخانەیە 

دێن بۆ چایخانەکەمان. ئەو کەش و جوانییەی لێرەدا 
هەیە لە هیچ شوێنێکی هەولێر نییە، بەم هۆیەوە ئەم 

شوێنە بووەتە چایخانەیەکی تایبەت”.

قاوەخانەی مەچکۆ کە دەکەوێتە بەشی پێشەوەی 
قەاڵی دێرینی هەولێر، یەکێکە لە قاوەخانە 

بەناوبانگەکانی ئەو شارە و لەالی خەڵکیەوە رۆژانە 
سەردانی دەکرێت. موحسین مەچکۆ کە 

خاوەنی قاوەخانەکەیە بۆ تەبا دوا.

قاوەخانەی مەچکۆ لە ساڵی ١٩٤٠ لەالیەن 
مەجید ئیسماعیل مەعروفەوە دامەزراوە 
و لە خۆشەویستی ناوبراو خەڵکی پێیان 

دەووت مەچکۆ.

لەبارەی بەناوبانگ بوونی قاوەخانەکە، 
موحسین مەچکۆ ووتی “سوپاس 
بۆ خودا هەولێریین و میللەتێکین 

کە سوپاس گوزاری  رزق و رۆزی 
خۆمانین. لەبەرئەوەی تا ئێستا حیسابی 

پارەمان نەکردووە و تەنها سەرقاڵی 
کاری خۆمانین، قاوەخانەکامان تا ئێستا 

بەردەوامە و ماوە. زۆرێک لە قاوەخانەکان 
تێکچوو و داخرا، بەاڵم ئێمە بەردەوام 

کارمان کرد بۆ بەردەوام بوونی قاوەخانەکامان. 
کەسایەتییە گرنگ و شاعیرەکانی هەولێر لەم شوێنە 

دادەنیشتن. دوای قەاڵ و مینارە لە هەولێر قاوەخانەی 
مەچکۆ دێتە هزری خەڵک”.

مەچکۆ، ئاماژەی بەوەدا کە کرانەوەی کافتریا 

مۆدێرن و گرانبەهاکان هیچ کاریگەرییەکی لەسەر 
قاوەخانەکەیان نییه و وتیشی “موشتەرییەکانی ئێمە 

جیاوازن. کافتریایەک لە نهۆمی سەرەوەی ئێمە 
کرایەوە. ئەوەش کاریگەری ئەرێنی هەبوو لەسەر 

کارەکانمان. کەس بەبێ خواردنەوەی چا لەالی ئێمە 
ناچێتە ماڵەوە. ئێرە وەک شوێکی خوازراوی شاری 

هەولێری لێهاتووە”.

موحسین مەچکۆ، لەبارەی کتێبەکانی قاوەخانەکە 
زانیاری پێداین و وتی “کاتێک خوالێخۆشبوو 

شەوکەت شێخ یەزدین )وەزیری پێشووی دارایی( 
سەردانی کردین بە بڕی ٥٠ هەزار دینار کتێب و 

رەفی کتێبی بۆ ئێمە کڕێ. ١٠-١٥ ساڵ دوای ئەو 
قاوەخانەکە هەندێکی لەالیەن نێچێرڤان بارزانییەوە 

نۆژەنکرایەوە. دوای ئەو قەیرانەی رووبەڕووی 
واڵتمان بوویەوە خۆم هەندێکم نۆژەن کردەوە”.

بەناوبانگترین چایخانە و 
قاوەخانەکانی شاری هەولێر

عەبۆ قەهوەچی، حاجی مستیل، سەید سەلیم، چۆل، 
ئەحمەد دەروێش، حەمزە، مەچکۆ، خەلیل، کانەبی، 

عوسمان چایچی )قەرداران(، چایخانەی تاق و 
چایخانەی بەهرام ئەو شوێنانە بوون کە لە قەاڵی 

هەولێر و بازاڕی قەیسەری بوونیان هەبوو.

چایخانەی عزەت کە بە عزەت کەچەڵ بەناوبانگ 
بوو، چایخانەی قادر و چایخانەی جابییەکان لە 

گەڕەکی خانەقا کرابوونەوە. 

لە گەڕەکی تەیراوە، چایخانەی ئەحمەد ئاغا هەبوو. 

لە گەڕەکی تەعجیل حەمامی مۆدەی ١١ی ئازار و 
لەگەڵ ئەوەش چایخانەی پیرباڵ چایچی و چایخانەی 

چەبار کەچەڵ، کرایەوە و دواتر داخرا. 

چایخانەی سەید عزەددین چایچی لە شەقامی باتەی 
ئێستا بوو. 

لەسەر شەقامی ٣٠ مەتری گازینۆ عەنتەر و 
چایخانەی بایز، لە نزیک مینارەی چۆلی چایخانەی 

حاجی عەبدولخالق چایچی هەبوو.

چایخانەی بەکر چایچی لەالی تەکییەی شێخ عارف، 
چایخانەی ئەکرەم وەهاب هەبوو کە لە گەرەکی 
مەحەتە بوو پاشان گوازرایە شەقامی سوڵتان 

موزەفەر. لەو شەقامە قاوەخانەی وەرزشیش بوونی 
هەبوو.

لە ئێستاشدا چایخانەی مام خەلیل، چایخانەی 
قەرداران کە ناوی پێشووی چایخانەی عوسمان 

بووە و قاوەخانەی مەچکۆ هەیە.
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   ئەردۆغان و هاوپەیمانی کۆمار براوەیه

هاوپەیمانی کۆمار

هەدەپە

مەهەپە

پارتی ئییی 
)چاکە(

ئاک پارتی

پارتی سەعادەت

هاوپەیمانی میللەت

جەهەپە

%30,6

%52,5

%7,33

%7,3

%0,89 هێلکاری:

بەمەبەستی هەڵبژاردنی ١٣هەمین سەرۆککۆمار و ٢٧ەمینی خولی 
پەرلەمانی تورکیا، هاواڵتییانی تورکیا لە بەرواری ٢٤ی حوزەیران 

بەشدارییان لە هەڵبژاردنەکان کرد. 

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا و سەرۆکی 
گشتی ئاک پارتیلە سەدا ٥٢،٥ی تەواوی دەنگەکانی بەدەست هێنا 

و بۆ جارێکی تر وەک سەرۆککۆماری تورکیا هەڵبژێردرایەوە.

موحەرەم ئینجە، کاندیدی جەهەپە بۆ سەرۆکایەتی کۆمار لە سەدا 
٣٠،٦ی دەنگەکان، مەرال ئەکشەنەر، سەرۆکی گشتی پارتی ئییی 

)چاکە(لە سەدا ٧،٣ی دەنگەکان، سەاڵحەددین دەمیرتاش، کاندیدی 
هەدەپە بۆ سەرۆکایەتی کۆمار لە سەدا ٧،٣٣ی دەنگەکان، تەمەل 
کەرەمواڵئۆڵو، سەرۆکی گشتی پارتی سەعادەت لە سەدا٠.٨٩ی 
دەنگەکان و دۆغو پەرنچەک، سەرۆکی گشتی پارتی وەتەن لە 

سەدا ٠.٢٠ی دەنگەکانیان بەدەست هێنا.

لەگەڵ ئەوەی بەم هەڵبژاردنە سیتەمی تورکیا گۆڕا بۆ “سیستەمی 
حکومەتی سەرۆکایەتی”، بەم جۆرەش ئەردۆغان بوو بە یەکەم 

سەرکردەی تورکیا بەو سیستەمە.

ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانتارەکان بەم شێوەیەیە؛
ئاک پارتی ٤٢،٥٠ لەسەد، جەهەپە ٢٢.٦٨ لە سەد، هەدەپە، ١١،٦٣ 

لە سەد، مەهەپە ١١،١٣ لە سەد، پارتی ئییی )چاکە( ١٠،٠١ لە 
سەد، پارتی سەعادەت ١،٣٥ لە سەد، هودا-پار ٠،٣٢ لە سەد، 

پارتی وەتەن ٠،٢٤ لەسەدی دەنگەکانیان بەدەست هێنا.

بەپێی رێژەی دەنگەکان، ئاک پارتی )٢٩٣(، جەهەپە )١٤٦(، هەدەپە 
)٦٧(، مەهەپە )٥٠(، ئییی پارتی )٤٤( پەرلەمانتارییان دەبێت لە 

پەرلەمانی تورکیا.

سەعدی گوڤەن، سەرۆکی کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن رایگەیاند 
کە لە رۆژی پێنجشەممە، ٥ی تەمموز ئەنجامە فەرمییەکانی 

هەڵبژاردن ئاشکرا دەکەن.
ئامادەكردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو


