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 سۆران سەالحەدین شوکر، سەرۆکی لیستی هاوپەیمانی تورکمانی
هەولێر و کاندیدی ژمارە ١

““  هۆکاری سەرەکی دروستبوونی هێزە سیاسییەکەمان بۆ ناچااڵکی و“
سستی نوێنەرایەتی گەلەکەمان لە گۆڕەپانی سیاسیدا دەگەڕێتەوە

 پەرلەمان، ئەو دامەزراوەیە کە ئیرادەی خەڵکی لێ بەرجەستە
 دەکرێت. بەاڵم سیستەمی کۆتا بەهۆی کەموکوڕی له جێبەجێکردنی و
 لەرووی بەرجەستەکردنی ئیرادەی خەڵکی تورکمان، کاریگەرییەکی

ئەوتۆی نەبووە تاکە پاڵپشتمان، گەلەکەمانە

TERT 
رادیۆ و تەلەفزیۆنی تورکمەن ئێلی

١٩٩٤
یەکەم کەناڵی  تەلەفزیۆنی تورکمان

                     کەناڵی          دووەم کەناڵی
     شاری هەولێره       

 لە نەوەدەکاندا زۆرترین خواستی    
لەسەربوو

 ئەرشیڤی ٢٠ ساڵیی کەناڵەکە خرایە
زبڵدانەوه

 بەچەندین بیانوو هەوڵیاندا
کەناڵەکە دابخەن

TERT

دیاردەی کوشتن، هۆکار و چارەسەر

 تەنها کۆمەڵێک پاشماوەی
ئاسنی لێماوە

        پرۆژەی سەرەکیمان دامەزراندنی
     ئەنجوومەنی توركمان” دەبێت

    
”
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زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

پرۆژەی سەرەکیمان دامەزراندنی “ئەنجوومەنی تورکمان” دەبێت
سەرەڕای مانی ماوەیەکی کەم بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی 

کوردستانی عێراق، کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن 
و راپرسی لە رۆژی ١١ی ئەیلوولدا بانگەشەی هەڵبژاردنی 

دەستپێکرد. 

هاوكات لەژێر رۆشنایی بوونی ئەگەری ئەنجامدان و نەدانی 
هەڵبژاردن، گرووپێکی تۆڕی کۆمەاڵیەتی لە جیهانی ئینتەرنێتەوە 

بەرەو قەوارەیەکی سیاسی هەنگاویان نا و لیستی هاوپەیمانی 
تورکمانی هەولێریان پێکهێنا. هاوکات لە ئامانجیاندایە بەشداری 

هەڵبژاردنەکان بکەن. لەالیەکی دیکەش بە خوڕەوە سەرقاڵی 
ئامادەکارییەکانی هەڵبژاردنن. 

ئەم قەوارە سیاسییە خۆیان بە بزووتنەوەیەکی گەلیی ناوزەند 
دەکەن و دەیانەوێت بەالیەنی کەمەوە 2 کورسی پەرلەمانی لە ٥ 

کورسییەکەی کۆتا بەدەستبهێنن. 

سۆران سەالحەدین شوکر، سەرۆکی لیستی هاوپەیمانی تورکمانی 
هەولێر و کاندیدی ژمارە یەکی لیستەکە، ئامادەکارییەکانی 

هەڵبژاردن و ئامانجەکانیان و پرۆژەکانیانی بۆ هەفتەنامەی تەبا 
باسکرد. 

“هۆکاری سەرەکی دروستبوونی هێزە سیاسییەکەمان 
بۆ ناچااڵکی وسستی نوێنەرایەتی گەلەکەمان لە 

گۆڕەپانی سیاسی دەگەڕێتەوە”

ئایا دەتوانن کورتەیەک لە هۆكارى درووستبوونی 
قەوارەکەتان باس بکەن؟

هۆکاری سەرەکی دروستبوونی هێزە سیاسییەکەمان بۆ ناچااڵکی 
وسستى نوێنەرایەتی گەلەکەمان لە گۆڕەپانی سیاسی دەگەڕێتەوە. 

بە دیوێکی دیکە، هۆکاری دەرکەوتنی ئێمە، ئەو یاخیبوونە 
سیڤیلەیە کە لەالیەن گەلەکەمانەوە پیادە دەکرێت. سەرەڕای ٣٠ 

ساڵ لە پشتگیری کردن و خەواندن، دامەزراوە سیاسییەکانی ئێمە 
نەیانتوانی بگەن بە ئاستی خواستی گەلەلەکەمان. لە سەرەتاوە 

بە هەزاران خەڵکی رەسەنی شاری هەولێر لە گرووپەکانی تۆڕی 
کۆمەاڵیەتییەوە هەڵساین بە چااڵکی كه ئامانجی سەرەکیمان 

ئەوەبوو بتوانین داواکارییەکانی خەڵک بە ئەکتەرە سیاسییەکانمان 
رابگەیەنین و لەو ئاراستەیەشەوە بیانخەینە سەر ئەو هێڵە کە لەالیە 

خەڵکەوە پەسەندە و داواکارو ئاواتیەتى. 

بۆ گەیشتن بەو ئامانجە، رەخنە بنیاتنەرەکانمان و فشارە 
مەدەنییەکانمان بۆ سەر دامەزراوە سیاسییەکان سەرەتاترین 

رێکارەکانی ئێمە بوو. بەاڵم بێ ئەنجام مانەوەی هەوڵەکانمان، بووە 
هۆکاری نائومێد و بۆمان روونبووەوە کە تەنها و تەنها راستەوخۆ 
بە چااڵکبوونمان لە گۆڕەپانی سیاسی، دەتوانین ئامانجەکانمان 
بەدەستبهێنین. بۆیە ناچاربووین بێینە ناو گۆڕەپانى سیاسەت و 

كۆششمان ئەوەيە لە متمانەى خەڵك دابين. هەموو ئەو کاریگەرییانە 
بوون بە فاکتەری سەرەکی بۆ دروستبوونی لیستی هاوپەیمانی 

تورکمانی هەولێر. بۆیە بڕیارماند بە لیستی ژمارە 2٣٩ بەشداربین 
لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان.

   
“پەرلەمان، ئەو دامەزراوەیەیە کە ئیرادەی خەڵکی لێ 
بەرجەستە دەکریت. بەاڵم سیستەمی کۆتا و بەهۆی 
کەموکوری جێبەجێکردنی و لەرووی بەرجەستەکردنی 
ئیرادەی خەڵکی تورکمان کاریگەرییەکی ئەوتۆی 

نەبووە”

ئامانج و دیدتان چییە؟

هۆکارى سەرهەڵدانی قەوارەکەمان  ئامانج و دیدمان دەخاتە بەر 
رووناکی. گەر زیاتر شی بکەمەوە، ئامانجمان ئەوەیە کە بتوانین 
لە پەرلەمان چااڵکانە کار بکەین و ببین بە شایستەی شکۆی 
خەڵکی تورکمان و هەمیشە کار بکەین بە ئاراستەی ئامانج  
و دیدی گەلەکەمان. لەهەرێمی کوردستاندا تورکمان بواری 

پێدراوە بە رێگەی سیستەمی کۆتاوە بتوانێت بە)٥( نوێنەر، لە 
پەرلەمان نوێنەرایەتی بکرێت. سەرەڕای ئەوەی کە لەرووی رێژەی 
ژمارەیی گەلی تورکمان شیاو نییە، بەاڵم گەر بێتوو سیستەمی 
کۆتا بەشێوەیەکی چااڵک و جددی بەکاربهێندرێت، لە دۆخ و 
هەڵو مەرجی ئێستادا تارادەیەک بەپێی پێویستە. پەرلەمان، ئەو 
دامەزراوەیەیە کە ئیرادەی خەڵکی لێ بەرجەستە دەکرێت. بەاڵم 

سیستەمی کۆتا، بەهۆی هەڵسوکەوتی ناچااڵکی بەشێکی زۆری 
نوێنەرانی تورکمان لەرووی بەرجەستەکردنی ئیرادەی خەڵکی 

تورکمان کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبووە.

لەالیەکی دیکەوە ئێمە نامانەوێت لە بابەتە تایبەتییەکاندا تەنها 
نوێنەرایەتی گەلی تورکمان بکەین. تورکمان لە رووی ژمارەوە 
دووەم نەتەوەی هەرێمی کوردستانە و بەشێکی گرینگی گەلی 
کوردستان پێک دێنێت، بۆیە ئیمە دەمانەوێت لە کاتی تاوتوێ 

کردنی پرسە گشتییەکان لە كۆبونەوەکانی پەرلەمان و کار و 
چااڵکیەکانی کۆمیسیۆنەکاندا رۆلێکی چااڵک و بەرچاومان 
هەبێ بە شێویەک لە ئاستی رەسەنايەتى و شیاوى گەلەکەمان 
بێت. بەهۆی پیشەکەمەوە بەشداریم لە دانیشتنەکانی یاسادانان 
و کۆمیسیۆنە یاساییەکاندا کردووە، جگە لە هەندێک نمونەی 

دەگمەن وئیستیسنائی، بووم بە شایەتی ئەو هەڵوێستە ئاست 
نزمانەی کە لەالیەن نوێنەرانی تورکمانەوە نوێنراوە. بە بۆچوونی 

ئیمە گەلی تورکمان لەرووی مێژوو و شارستانیەتەکەیەوە شایەنی 
ئەو ئاست و ناچااڵکی نوێنەرايەتیکردن نییە. 

“پرۆژەی سەرەکیمان بەیاسایی کردن و دامەزراندنی 
ئەنجوومەنی تورکمان دەبێت”

لە بارەی پرۆژەکانتانەوە چۆن دەتوانی بۆمان بدوێی؟

یەکێک لە سەرەکیترین ئامانجی 
ئێمە بەیاسایی کردن و دامەزراندنی 
“ئەنجوومەنی تورکمان” دەبێت کە 

بتوانێت لە تایبەتمەندی کەلتووری و 
کۆمەالیەتی گەلی تورکمان، دەسەالتی 

بڕیاردان لە هەردوو تایبەتمەندی تەشریعی 
و تەنفیزی لەخۆی بگرێت. هاوکات 

دەمانەوێت ئەو ئەنجوومەنە بخەینە نێو 
پرۆژەی دەستووری هەرێم، هاوشێوەی 

سیستەمی کۆرپۆراتیفی فیدراڵی  شاری 
برۆکسل، کە جۆرە سیستەمێکی فیدرالیە 

پشت نابەستێت بە دابەش  کردنی والت 
بۆ چەند بەشێکی جوگرافی، بەڵکو 
تەنها دەسەاڵت دانە بە پێکهاتەیەک 
بە مەبەستی راپەراندنی تایبەتمەندیە 

كەلتوری و کۆمەاڵیەتییەکانی. هەر وەکو 
روون و ئاشکرایە هەر سێ پێکهاتەی 

فلەمەن و ڤالۆن و بەلجیکییە بە رەگەز 
ئەڵمانەکان لە برۆکسل بە یەکەوە دەژین و 

هەر یەک لەم پێکهاتانە خاوەن ئەنجوومەنێکی تایبەتە بە خۆی و 
لە رێگای ئەم دامەزراوانە هەڵدەستن بە مومارەسەکردنی بەشێک 

لە دەسەاڵتەکانی حکوومەت بۆ پێکهاتەکانیان لە رووی پەروەردە و 
تەندروستی و کەلتور و ئاسایش و ژینگە. بۆچی هەمان سیستەم 

لە هەرێم پیادە نەکرێت؟ لە کاتێکدا ژێرخانی دیموکراسی لە 
هەرێم گونجاوە بۆ پیادەکردنی کە دەبێتە هۆکاری گەشەسەندن و 
قوڵکردنی پراکتێزە دیموکراسیەکان لە هەرێم. لەهەمان کاتدا داوا 

دەکەین بودجەیەکی تایبەت لە بودجەی گشتی هەرێمی کوردستان 
بۆ ئەم ئەنجوومەنە دابین بکرێت بەمەبەستی بەکارهێنانی 

لە بوارەکانی دروستکردنی دەزگاکانی میدیای سەربەخۆی 
تورکمان بە هەر سێ جۆری میدیای نووسراو و بیستراو و بینراو، 

پیادەکردنی سێکتەرەکانی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی، دابینکردنی 
پێداویستییەکانی هاونیشتیمانییانی تورکمان، بەرباڵوەپێکردنی 

کەلتوری دامەزراوەی کۆمەڵگەی مەدەنی، دابینکردنی 
پێداویستییەکانی وەک کەلوپەل و کادر و باشترکردنی باڵەخانەی 

سێکتەری پەروەردەی تورکمان.

جێبەجێکردنی پرۆژەی “ئەنجومەنی تورکمان” دەبێتە دەستپێکێکی 
گونجاو بۆ هەنگاونان بەرەو پێکهێنانی هاوپەیمانیەتێکی ستراتێژی 
نێوان تورکمان و کورد لەسەر بنەمای دەستوور و هەستی دۆست و 
برایانە، ئەمەشیان ئامانجێکی دیکەی ستراتیژی قەوارەکەمانە. بە 
شێوەيەک ئەو هاوپەیمانێتییە گشتگیر و کاریگەر بيێت لە سەرجەم 
ئەو ناوچە جوگرافیانەى کە هەردوو نەتەوە بە هاوبەشی لێ دەژین. 

بەبۆچوونی ئێمە ئەو هەنگاوە سوودی هەیە بۆ هەردوو نەتەوەی 
سەرەکی ناوچەکە. لەو روانگەیەوە قەوارەکەمان دەبێتە گۆڕەپانی 

هاوبەشی کەسانی ژیر و نوێنەری هەردوو نەتەوە. 

لەالیەکی دیکەشەوە بۆ پیادەکردن و تێگەیشتنی گشتی 
نەتەوەیی، دەبین بە فاکتەری سەرەکی و دەمانەوێت رۆڵمان 
هەبێت لە دەستپێکردنی هاریکاری نێوان پێکهاتە نەتەوەیی و 

ئاینییەکانی هەرێمی كوردستان. ئەمانە بابەتی گرنگن بۆ ئاسایش 
و داهاتووی ناوچەکە. پێویستە دیدی شوبهەگەری و بە هەرەشە 

بینینی پیکهاتەکان البچێت و  شوێنی خۆی بۆ یەکسانی 
هاونیشتیمانیبوون بهێڵێت بەبێ جیاکاری لەنێوان پێکهاتە نەتەوەیی 

و ئاینییەکان. ئەم بابەتە دەبێتە مژارێکی سەرەکی و مایەی 
ئاگەدارکردنەوەی  بەردەوامی دەسەاڵت لەالیەن ئێمەوە.

جەختکردن لەسەر جێبەجێکردنی گشت ئەو مافانەی هاتوو لە 
دەستوری عێراقی سالی )2٠٠٥( تایبەت بە مافە بە کۆمەڵەکانی 

نەتەوەی تورکمان لە سەرووشیان بە فەرمی کردنی زمانی 
تورکمانی لەو ناوچانە کە تورکمان بە رێژەێکی بەرچاو تیایدا 
دەژین.  جگە لەوانەش داوا دەکەین لەسەر بنەمای یەکسانی، 

مامەڵەی یەکسانی لە دابەشکردنی داهاتی واڵت بکرێت. هەروەها 
هەوڵ دەدەین هەڵی یەکسان بڕەخسێنین لەبوارەکانی دامەزراندن و 

دۆزینەوەی هەڵی کار بۆ گەنجەکانمان و بازرگانەکانمان. هاوکات 
کار دەکەین لەسەر پیادەکردنی میکانیزمی یەکسانی و دادپەروەرى 

و ئەمەیان دەبێتە ئامانجێکی دیار بۆ ئێمە. 

ئایە توانای جێبەجێکردنی ئەو پرۆژە ستراتیژییانەتان 
هەیە؟

لەڕووی ئاست و ژمارەوە پێگەی جەماوریمان بەهێزە، جگە لەوەش 
ئاست بەرزی پرۆفایلی پاڵێوراوانی لیستەکەمان و پاراستنی 

بەرژەوەندییه گشتیەکان و دوورکەوتنەوە لە بەرژەوەندیی کەسی 
و نوێنەرایەتیکردنی ئیرادەی گەلەکەمان لە پەرلەمان بە 

شێوەیەکی راست و درووست هۆکارن بۆ دلنیابونمان لە گەیشتن بە 
ئامانجەکانمان.

“تاکە پاڵپشتمان، گەلەکەمانە”

لەکوێوە پاڵپشتی دەکرێن؟ بناغە وسپۆنسەر و پاڵپشتیتان 
کێن؟

وەکو ئەوەی لە ناوی لیستەکەماندا هاتووە، هاوپەیمانێتییەکەمان 
هی گەلە، واتە پالتفۆرمێکی هاوبەشە بۆ چینە جیاوازەکانی 

کۆمەڵگەی تورکمانی. بۆیە هاوپەیمانێتی گەالن تەنها لەالیەن 
گەلەوە پاڵپشتی دەکرێت. فشارەکانی سەر گەلەکەمان بوون بە 
هەوێن و هۆکارێک بۆ درووست بوونی هاوپەیمانێتییەکی لەم 
شێوەیە. بۆیە درووستبوونی بزووتنەوەیەکی گەلخواز لە نێو ئەو 

کۆمەڵگانەی کە لە کەشێکی سەختی سیاسی دەژین، شتێکی 
دەگمەنە. بۆیە قەوارەکەمان دوای چاوەروانیێکی زۆر یەکەم 

بەرهەمى رابوونی گەلەکەمانە. 

ئەوانەی لەو راستییە تێناگەن ، بە نەزانینی خۆیان یاخود بە 
ئەنقەست هەوڵ دەدەن بە لێدوانەکانیان سەرچاوەی پشتیوانیمان 

بخەنە ژێر گومان. هاوکات هەوڵ دەدەن ئەمە بۆ تێکدانی نێوان 
ئێمە و  ئەکتەرە سیاسییەکانی دیکەی ناوچەکە بەکاربهێنن. 
ئەم جۆرە لێدوانانە هیچ کاتێک نابن بە هۆکاری تێکچوونی 

هەڵوێستی ئێمە. دەمانەوێت ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردن دەوڵەمەند 
بێت بە لێدوان دەربارەی پرۆژەکان. 

پێشبینیتان لەبارەی هەڵبژاردنەکانەوە چییە؟ بە بۆچوونی 
ئێوە چەند کورسی کۆتا بەدەست دەهێنن؟

لە هەڵبژاردنەکانی ٣٠ ئەیلول، ٨ لیستی جیاوازی تورکمان بۆ ٥ 
کورسی کۆتای تورکمان کێبرکێ دەکەن.  بەشێک لەو لیستانە 
پێشتر بەشداریان لە هەلبژاردنی پێشتر کردووە و نوێنەریان هەبووە 

لە پەرلەمان و گەلی تورکمان نیگەران بوونە لە ئاستی نوێنەرانیان 
لە پەرلەمانی کوردستان و بێ پالن و بێ پرۆژەیی قەوارەکانیان.  
ئەوەش بیر دەخەینەوە کە  سیاسەت بە شێوەيەکی گشتی هەوڵدانە 

بۆ دانانی پرۆژە و دەرخستنی فشاری مەدەنییە بەسەر دەسەاڵت 
لەپێناو جێ بەجێکردنی. لە کاتێکدا بە درێژایی تەمەنی خولی 

چوارەم تەنانەت کار لەسەر یەک پرۆژەش نەکراوە، با پێچەوانەی 
بسەلمێنن دەستخۆشیان لێبکەین.   لەو روانگەیەوە لیستەکەمان  

و بەهۆی هێزی پێگەی پالێوراوەکانمان و تۆکمەیی بەیانی 
هەلبژاردنمان  ئومێد بەخشە بۆ گەلی تورکمان. لەو سۆنگەیەوە  

ئامانجمان بەدەستهێنانی ٣ کورسییە. بەاڵم گەر ئەگەرەکانی 
هەوڵی دەست تێوەردانی دەرەکی لە بەرچاو بگرین، ئەوا دەتوانم بڵێم 

پێشبینی ئەوە دەکەین کە بەالیەنی کەمەوە 2 کورسی بەدەست 
بهێنین. بێگومان ئەمەیان نابێتە ئەنجامێکی بەپێی پێویست، بەاڵم 

لەو دۆخەی ئێستادا دەستپێکێکی باش دەبێت.  عەلی عەنتەر 
فۆتۆ: عەلی سالم
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دوای ئەو هەموو 
رووداوانە ئەرشیڤەکە چی بەسەرهات؟

بەبۆچوونی من ئەو ئەرشیڤەی کە هەبوو، هەمووی چووە نێو 
زبڵدانەوە. کاتی خۆی کەنااڵنی دیکە دەهاتن بۆ الی ئێمە 

بەمەبەستی وەرگرتنی گرته کۆنەکان. ئەرشیڤەکان هەمووی الی 
ئێمە بوو و بە ماندووبوونێکی زۆر کۆمانکردەوە. ئەو ماندووبوونەی 
ئێمەیان خستە ناو زبڵدان. لەنێو ئەو ئەرشیڤەدا زۆر شت هەبوون کە 
تایبەت بە رادیۆ و رۆژنامە و کەناڵ بوون بەاڵم هەموومان لەدەست 

دا.
بەپێویستی دەزانم کە باس لە خاڵێکی دیکە بکەم. لە سەرەتای 

قسەکانیشم باسم لەوە کردبوو کە یەکەم کەناڵی تورکمانی و دووەم 
کەناڵی ناوخۆیی بووین لە هەولێر. ئێمە کاتێک لە سەردەمی بەرەی 
تورکمانی عێراقی لەو کەناڵە کارمان دەکرد، زۆر فشارمان لەسەر 
بوو. لە سەردەمی پێشوو خەڵک بۆ خۆشی دەربڕین تەقەی خۆشی 
دەکرد، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنج بوو یەکەم فیشەک لە کاتی 

خۆشی دەربڕین بەر 

باڵەخانەکەی ئێمە دەکەوت. کاتێک دەچووین ئالیەری سەر 
باڵەخانەکە نۆژەن بکەین، بەالیەنیکەمەوە 2٠ فیشەکمان دەدۆزیەوە. 

ماوە ماوە رووبەڕووی هێرشێک دەبووینەوە.

کەسانێک هەبوون ئەوەیان پێ قبووڵ نەدەکرا کە ئێمە دووەم 
کەناڵی ناوخۆیی هەولێر بین. بەغیلیان بە ئێمە دەبرد. بەر لە ئێمە 
تەنها کەناڵی PUK هەبوو. لەرووی دامەزراندنیشەوە تەنها چەند 
مانگێک جیاوازیمان هەبوو. ئەوە مێژوویەک بوو بۆ ئێمە، بەاڵم 

هەموو کات هەوڵیان دەدا دایبخەن. بەداخەوە لە کۆتاییدا سەرکەوتوو 
بوون. ئەو سیاسەتمەدارانەی سەر ئێمە هەموویان یان بە پارە یان بە 

پۆست بێدەنگ کرابوون. نەتەوایەتییان لەیاد کردبوو.

دوای ئەوەی لە ساڵی 2٠٠٥ دا لە بەرەی تورکمانی عێراقی 
جیابووینەوە، بەردەوام هەوڵی داخستنی کەناڵەکەیان دەکرد و 

کێشەیان بۆدروست دەکردین. ئەو کارەش لەالیەن بەرپرسی کەیسی 
تورکمانی لە پارتە سیاسییەکانی ئەو ناوچەیە ئەنجام دەدرا. دەستیان 

لە کارەکانمان وەردەدا. هەرچەندە راستەوخۆ کارەکانیان بە ئێمەش 
نەکردبا، بە حیزبەکانیان دەکرد. ئەو حیزبانە دەهاتن بە حیزبەکەی 
ئێمەیان دەوت کە ئەو کارە بەم جۆرە بکەن. ئەوەش لە بەرژەوەندی 

ئێمە نەبوو. هەندێک کەسیان لەسەر کارەکەی الدەدا. ئەو کەسانەیان 
دەردەکرد و پێیان دەوت خۆفرۆش کە بە دەیان ساڵ کارمان لەگەڵ 

کردوون. 

بەرپرسیار کردنی کەسانێک لەسەر ئێمە کە شیاوی کارەکە نەبوون، 
کێشەی بۆ ئێمە درووست دەکرد. کەسێکیان لە کۆاڵنەوە دەهێنا و 
دەیانکرد بە بەرپرسی تۆ. دەستێوەردانیان لە کارەکانمان بووە هۆی 
داخرانی کەناڵ. بەبۆچوونی من هۆکارێکی دیکە هەبوو لەدوای 
داخستنی کەناڵەکەمان. لە سەردەمی بەرەی تورکمانی عێراقی و 

لە سەردەمی بزووتنەوەی چاکسازی تورکمان هەموو هەنگاوەکان بە 
مەبەستی داخستنی کەناڵ لە دژی ئێمە دەنرا. وە لەو کارەشیاندا 

سەرکەوتوو بوون.

فریکوێنسی رادیۆ و کەناڵەکە سۆراخی چییە؟ 
چییان بەسەر هات؟

هەردوو فریکوێنسەکان دابەشکران، فریکوێنسی کەناڵ بۆ پارتی 
گەشەپێدان و فریکوێنسی رادیۆ بۆ بزوتنەوەی چاکسازی مایەوە.

ناوەندی بەرەی تورکمانی بۆ کەرکوک پشتگوێ خراون.

لە کۆتایی سااڵنی نەوەدەکاندا زۆر بەپرس هەبوون لە بەرەی 
تورکمانی عێراقی. هەر ساڵێک یەکێک لەو بەرپرسانە لە بەرەکە 
جیا دەبوونەوە و پارتێک یاخود جواڵنەوەیەکیان بە ناوی تورکمان 
دادەمەزراند و دەستییان بە چااڵکی سیاسی دەکرد. بەمجۆرەش 

بەرەی تورکمانی عێراقییان الوازکرد. هەموو ئەو پێشهاتانە 
کاریگەری لەسەر کەناڵیش هەبوو. کەناڵەکەمان وەک بڵێی تووشی 
خوێنبەربوون ببوو.  چونکە ئەو بەرپرسانەی کە لە بەرەی تورکمانی 

جیادەبوونەوە، الیەنگر و خزمەکانیشی لەگەڵی دەڕۆشتن. بەشێک 
لەوانەش کارمەندانی کەناڵ بوون.  بەم هۆیەوە دەستمان کرد بە 

لەدەستدانی زۆرێک لە کارمەندە بە ئەزموونەکانمان. لەپاڵ ئەوەش 
هەستی نەتەوایەتی تورکمانی بەرەو الوازی ئاراستەی گرت. لەگەڵ 

هەر دابەشبوونێکمان ئەوەندەی دیکە الواز بووینەوە. پێشینان دەڵێن 
“یەک دەست هیچی نییە بەاڵم دوو دەست دەنگی هەیە” ئێمەش لەو 

کاتەدا کەوتینە ناو ئەو دۆخە چونکە بە یەک دەست ماینەوە.

 ئەو رووداوانە کاریگەرییان لەسەر هاوواڵتییانیش دروست کرد. 
بەردەوام باسیان لەو لەیەكترازانە دەکرد و بەدوای هۆکارەکەیدا 
دەگەڕان. دەستیان بە لێکۆڵینەوە کرد لەبارەی ئەوەی کە ئایا 

هەڵەیەک هەیە لە سیستەمی بەرەی تورکمانی عێراقی؟. 
جیابوونەوەی گروپەکان رۆژ بە رۆژ پرسیارەکانی زیاتر دەکرد. 

بەشێکی دیکەش وایان بیر دەکردەوە کە ئەو گرنگییەی بە کەرکوک 
دەدرێت بە هەوڵێر نادرێت و بۆیە لە بەرەی تورکمانی جیابوونەوە.

سەختە بتوانین باس لە گشت هۆکارەکان بکەین. بەاڵم دەمەوێ 
باسی لە خاڵێکی دیکە بکەم، لە سەردەمی داخستنی کەناڵەکە 

کێ دەسەاڵتی لە دەست بوو؟ بێگومان کە من تێیدا بەڕێوەبەر بووم، 
کەناڵەکە لە ژێر دەسەاڵتی بزووتنەوەی چاکسازی تورکمان بوو. 
کە دەڵێن “کەسی شیاو لە شوێنی شیاو” مەبەستیان ئەوەیە. لەنێو 

ئەو بزووتنەوەیەشدا کەسانی راست هەبوون، بەاڵم ژمارەی کەسانی 
نەشیاو زیاتر بوو. ئەوانەی شیاویش بوون لە شوێنی شیاو نەبوون. 
هەر کەسێک بە پێی ئەزموونی خۆی لە شوێنێک دابنێیت ئەو 

کەسە سەرکوتوو دەبێت لە کارەکەی. بەاڵم کەسێکی بێ ئەزموون 
لە شوێنێک دابنێی لەبەر ئەوەی کە هاوڕێتە یاخود خزمتە، ئەو 

کەسە لە کارەکەیدا رووبەڕووی شکست دەبێت. بە تایبەتی لە کاری 
تەکنیکی. 

کارەکەی ئێمە بەڕێوەبردنی کەناڵ بوو کە کارێکە پێویستی بە 
ئەزموونە. لەپاڵ کەناڵ رادیۆ و رۆژنامەمان هەبوو. ئەو کەسانە 

بوون بە هۆکاری داخرانی هەموو ئەوانەی باسمان کردن. هەنگاو بە 
هەنگاو رادیۆ و رۆژنامە و کەناڵمان لە دەست دا. داواکارییەکانمان 

بێ وەاڵم دەمانەوە. ژمارەی بەرنامەکانمان کەمبوویەوە. تاقمی 
تەکنیکی داواکارییان بۆ بەرنامەیەکی نوێ پێشکەش دەکرد بەاڵم 

وەاڵمیان نەدەدرانەوه. بۆ نموونە؛ لە سەردەمی بەرەی تورکمانی 
عێراقی نزیکەی ٤٠ پرۆگراممان هەبوو، لەگەڵ نەمانی بودجەمان 

بەرنامەکانیش کەم بوونەوە و کۆتاییان پێهات. 

لە ساڵی 2٠٠٥دا هۆکاری جیابوونەوەی هاوواڵتییانمان لەبەرەی 
تورکمانی عێراقی ئەوەبوو کە دەیانوت “بەرەی تورکمانی عێراقی 

ئێمەی لەیاد کرد، گرنگی پێنەداین”. دوای ئەوە بزوتنەوەی 
چاکسازی تورکمان دامەزرا و روویان کردە ئەوێ. بەاڵم ئەو 

جیابوونەوەیە هیچ باش نەبوو بۆ ئێمە. چونکە سیستەمێک هەبوو 
لە بەرەی تورکمانی عێراقی و لەو سەردەمەدا کەس تێکەڵی کاری 

کەس نەدەبوو و هەر کەسێک کاری خۆی دەکرد. بەرپرسێک 
هەبوو لە سەرووی هەموویانەوە، دوای ئەو بەرپرسە بەپێی پلە 

کارەکان دابەشکرابوون. دەمەوێ باس لەوە بکەم کە لە سەردەمی 
بەرەی تورکمانی هەرکەسێک بەرپرسی کارەکەی خۆی بوو. بەاڵم 

لە دوای ئەو سەردەمە دەمانبینی کە سەرۆکی حیزب پەیوەندی 
پێوەدەکردین و پێیدەوتین ئەوە باڵو بکەوە و ئەوە باڵو مەکەوە. 

بەمجۆرەش بەڕێوەبەر بوونی من لەسەر ئەو کەناڵە هیچ مانایەکی 
نەبوو. وەک پێنووسی بەکرێگیراومان لێهاتبوو. ئەوان دەیانووت ئەوە 

بنووسە و ئەوە باڵو بکەوە ئێمەش جێبەجێمان دەکرد. 

لەبەر ئەم هەموو هۆکارانە لە ساڵی 2٠١٤ دا بەشێک لە کادیران 
بڕیاری جیابوونەوەمان دا. چونکە ئێمە بۆ ماوەی چەند ساڵێک 
هەوڵی راستکردنەوەی کارەکانمان دا بەاڵم سەرکەوتوو نەبووین. 

بەمهۆیەوە لە بزووتنەوەی چاکسازیش جیابووینەوە. ئەوانیش دابەش 
بوون بەسەر دوو حیزب. ئێمە زۆر شتمان لەدەست دا. گەیشتینە ئەو 
بڕوایەی کە هەڵەمان کردووە لە چوونە ناو ئەو کارە. جگە لەوەش 

ئەگەر هەوڵتدا کارێک بکەیت و نەتوانیت چاکی بکەیت، وا باشترە 
کارەکە جێبهێڵی. ئێمەش لە کەناڵ و حیزب جیابووینەوە.

چەند مانگێک بەر لە جیابوونەوەمان ژمارەیەک لە ئامێری کەناڵ 
تێکچووبوون. تەنها پەخشی رادیۆیی هەبوو. دوای جیابوونەوەی ئێمە 

رادیۆش وەستا و باڵەخانەکە رادەستی خاوەنەکەی کرایەوە.

ئاشکرابوو کە خاوەن ئەرشیڤێکی گەورە بوون، 

ئاژانسی میدیایی تورکمان، هەڵسا بە سازدانی ریپۆرتاژێک لەگەڵ 
موراد یەشار، بەڕێوەبەری کەناڵی رادیۆ و تەلەفزیۆنی تورکمەن ئێلی 
TERT  بۆ ماوەی ٩ ساڵ. کەناڵەکە لە ساڵی ١٩٩٤ لەناوەندی 
شاری هەولێر کرایەوە. ناوبراو تیشکی خستە سەر وردەکارییەکان و 

ئەرشیڤی 2٠ ساڵەی کەناڵەکە.

موراد یەشار بەڕاشكاوانه وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبای دایەوە و 
جگە لەوەش باسی گۆرانکارییە سیاسییەکانی ئەو سەردەمەی کرد. 

رێژەی بینەری تەلەفزیۆنی TERT چۆن بوو 
کە دواتر ناوەکەی بۆ کەناڵی ریفۆڕم گۆڕا؟ 

لە ساڵی دامەزراندنییەوە تاوەکو ساڵی 2٠١٤ دەتوانین بڵێین کە ماوە 
ماوە خاوەنی رێژەی بینەری جیاواز بووە. ئاشکرایە کەوا مرۆڤ 

حەزی لەنوێگەرییە. کەناڵەکە یەکەم کەناڵی تورکمانان و دووەمی 
سەر شاری هەولێر بوو. لە رۆژگاردا ژمارەیەکی زۆر کەناڵ هەیە 
بەاڵم دووەم کەناڵ بوونی TERT لە هەولێر مانایەکی گەورەی 

هەبوو.

رێژەی بینەری کەناڵەکەمان لە سااڵنی نەوەدەکان و سەرەتای 
سااڵنی 2٠٠٠ زۆر فراوانبوو. ویستێکی گەورە هەبوو بەرامبەر بە 
پرۆگرامەکانمان. بۆ نموونە؛ رێگای هیدایەت، TERT مشکۆ، 
ئاسەوارە ئاینییەکانی هەولێر و دەنگی ئەسناف. ئەو پرۆگرامانە 

لەالیەن خەڵکەوە ویستێكی زۆری لەسەر هەبوو. هاوكات هەموویان 
خاوەن بینەری جیاواز بوون. کاتێک پەیامنێران و کامێرامانەکانمان 

لە نێو بازاردا کاری پەخشی پرۆگرامیان دەکرد، رووبەڕووی 
بایەخپێدانێكی بەرچاو دەبوونەوە و جیاواز بوون لەگەڵ کەناڵەکانی 

دیکە. چونکە تورکمان کاتێک یەکتر دەبین، دڵخۆش دەبن و پێکەوە 
دادەنیشن و قسە لەگەڵ یەکتر دەکەن. خەڵکەکەمان پشتگیرییەکی 

زۆریان دەکرد لەو پرۆگرامانەی کەلەنێو  خەڵکدا ئەنجام دەدرا. 

لەهەمان کاتدا پەیوەندی تەلەفۆنیمان هەبوو. خەڵک بەرێگەی هێڵی 
تەلەفۆنەوە پەیوەنەدییان بە ئێمە دەکرد و بیرۆکەکان و پێشنیارەکان 

و رەخنەکانیان ئاراستە دەکرد. بۆ نموونە پرسیار لەبارەی ئەوە 
دەهات کە ئایا کەناڵەکە لە کامە ناوچەی دەرەوەی شاری هەولێر 
وەردەگرێت. لە سەرەتای دامەزراندنیدا لە تەواوی ناوەندی شاری 

هەولێر و گوندەکانی دەورووبەر پەخشمان هەبوو، بەاڵم بە تێپەڕبوونی 
کات و کۆنبوونی ئامێرەکان، بەرفراوانییەکە بەرە بەرە کەمی کردەوە 

و توانای گەیشتنمان بە خەڵک کەم بووەوە. 

بێگومان کەمبوونەوەی بینەر کاری تێکردە سەر پرۆگرامەکان و 
کارەکانمان. لەالیەکی دیکەشەوە لەگەڵ کەمبوونەوەی تەلەفۆنەکان 
بۆ دەڕبڕینی راوبۆچوونەکان، بۆمان دەرکەوت کە خواستی خەڵک 
لەسەر کەناڵەکە کەم بووەتەوە. دەمەوێت بە راشکاوانە بڵێم، زۆرترین 

خواستی خەڵک لەسەر کەناڵەکە لەنێوان سااڵنی دامەزراندنیەوه 
تاوەکو ساڵی 2٠٠2 بوو. خواستەکە نەک بەتەنها لەالیەن تورکمان، 

بەڵکو چینەکانی دیکەشی دەگرتەوە. 

کەی بوون بە بەڕێوەبەری کەناڵەکە؟ 
من لە ساڵی 2٠٠٥ بووم بە بەڕێوەبەر و تا ساڵی 2٠١٤ بەردەوام 

بووم. 

بۆچی کەناڵەکە داخرا؟
دەتوانم چەن دهۆکارێکت بۆ بژمێرم. بۆ نموونە؛ دەتوانم وەاڵمی ئەو 
پرسیارە بۆ یەکەم پرسیارەکەی ئێوە بگەڕێنمەوە. تا چەند کواڵیتی 

پەخش دابەزێت، بینەر کەم دەبێتەوە  و مۆڕاڵەکە تێکدەچێت. 
سااڵنێک تێپەڕی و سەرکردایەتیکردنی کەناڵەکە گۆڕا. هەندێکیان 

توانییان بەڕێوەی ببەن و هەندێکیشیان بە پێچەوانەوە نەیانتوانی. 
ئەمانە هەمووی کاریگەرییان هەبوو. بەهۆی ئەم هۆکارانەوە کاتێک 

لە ساڵی 2٠٠٥ من بووم بە بەڕێوەبەری کەناڵەکە، وەکو ساڵی 
١٩٩٤ ویستی خەڵکی لەسەر نەمابوو.

لەگەڵ ئەوەش هەندێک لە گۆڕانکاری و پێشهاتە سیاسییەکان، 
کاریگەری راستەوخۆیان لەسەر کەناڵەکە دروست کرد. بۆ نموونە؛ 
گواستنەوەی ناوەندی بەرەی تورکمانی عێراقی لە شاری هەولێرەوە 

بۆ شاری کەرکوک، لە ساڵێ 2٠٠٥دا جیابوونەوەیەکی قووڵی 
لەگەڵ خۆیدا هێنا. ئێستاش بە شێوەیەکی روون بیرم دێتەوە، کاتێک 

ئێمە لە ساڵی 2٠٠٥ میوانی خودالێخۆشبوو ئیحسان دۆغرەمەچی 
بووین لە ئەنقەرە، هەواڵی لێکجیابوونەوەی هەولێر و کەرکوکمان 

پێگەیشت. 

گەورەترین هۆکاری جیابوونەوەکە، ئەو کارمەند و ئەندامانە بوون 
کە لە بەرەی تورکمانی عێراقی کاریان دەکرد و وا بیریان دەکردەوە 
یاخود لەالیەن کەسانێکەوە وایان پێدەوترا کە ئەوان چەندین ساڵ لەو 

دامەزراوەیەدا کاریان کردووە و خزمەتیان پێشکەش کردووە، بەاڵم 
دواتر هەڕەشەیان لێکراوە و شەهیدیان داوە بەاڵم لەگەڵ گوازرانەوەی 
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وەکو هاوپەیمانی هێزێکی دابڕاو نین و لە یەکێتی دانەبڕاوین. 
کۆمەڵێک کادیری یەکێتی لەگەڵ دکتۆر بەرهەم توانییان 

لەگەڵ الیەنەکانی دیکەی ئیسالمی و  کۆمەڵێک لە 
کادیری حزبەکانی دیکە، هاوپەیمانی دابمەزرێنن. لەبەر ئەوەشە 

کە جەماوەری ئێمە تەنها لە جەماوەی یەکێتی پێکنایەت. 
جەماوەی ئێمە لە پارتی، یەکێتی، ئیسالمییەکان، شیوعی 
و الیەنەکانی دیکە پێکدێت. جەماوەری ئێمە جەماوەرێکی 

بەرفراوانە. خەلکێکی زۆری بێالیەنیش لەبەر ئەوەی ئومێدیان 
بە حکومرانییەتی دکتۆر بەرهەم هەیە بەتایبەتی ئەو کاتەی 

کە سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بووە کار و کردەوە و 
دەستکەوتەکانی دکتۆر بەرهەمیان بە چاوی خۆیان بینی. 

بۆیە بڕوایەکی زۆریان پێی هەیە و جەماوەرێکی باشی لە دەور 
کۆبووەوە. 

“ ئەگەر بمانەوێت کۆتا بۆ نوێنەرایەتی تورکمان 
یاخود کریستیانەکان بێت، پێویستە خودی خۆیان 
هەڵیبژێرن، نەک حزبەکان بەناوی ئەوال و ئەوال 

لیست دروست بکەن و دەنگی پێبدەن”
دید و بۆچوونی هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و 

دادپەروەری بەرامبەر بە کۆتا چییە؟
ئێمە وەکو هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەی 
ئەوەمان رەتکردەوە کە بەناوی برایانی کریستیان و 

تورکمان کۆتامان هەبێت. پێمانوایە ئەگەر بمانەوێت 
کۆتا بۆ نوێنەرایەتی تورکمان یاخود کریستیانەکان 

بێت، پێویستە خودی خۆیان هەڵیبژێرن، نەک 
حزبەکان بەناوی ئەوال و ئەوال لیست دروست بکەن و 
دەنگی پێبدەن. تورکمان وجودیان هەیە لە کوردستان، 
با تورکمان دەنگ بدەن بە تورکمان و کریستیان دەنگ 

بدەن بە کریستیان. 

“ ئەوەی هەڵدەبژێردرێت، دەبێت نوێنەرایەتی 
راستەقینەی تورکمان و کریستیان بکات، بۆیە ئێمە 

لەگەڵ بابەتی کۆتا نین”
ناکرێت من هێزێک تەرخان بکەم یان رێکخستەنکانم تێبگەینم 
کە دەنگ بدات بە کەسێکی تورکمان یان کریستیان، بەاڵم لە 

حزبەکەی منە و نوێنەرایەتی راستەقینەی پێکهاتەی تورکمان و 
کریستیان ناکات. ئێمە بڕوامان  بەوە نییە. ئێمە لەگەڵ ئەوەداین 

کە ئەوەی هەڵدەبژێردرێت، دەبێت نوێنەرایەتی راستەقینەی 
تورکمان و کریستیان بکات، بۆیە ئێمە لەگەڵ بابەتی کۆتا 
نین. بەاڵم بەشێوەیەکی دیکە کە چەند کۆتا هەبێت و چۆن 

دابەش بکرێت، بەبۆچوونی کەسیی خۆم شتێکی یاساییە. کۆتا 
کاتی خۆی لە بەرەی کوردستانی کە بۆ ئاشوورییەکان داندرا 

٥ کورسیان بۆ دابین کرا. ئەوە هەڵەیەکی گەورە بوو. لەبەر 
ئەوەی ئەگەر وجودی حەقیقیان ئەوەندە بێت با ٥ کورسی یان 

١٠ کورسی بەدەست بێنن.

“بەداخەوە الیەنەکانی دەسەاڵت کورسی کۆتا قۆرخ 
دەکەن و زۆربەی ئەو ٥ کورسییە بۆ الی ئەوان 

دەچێت”
کۆتا بۆ ئەوەیە کە ئەو پێکهاتەیە ناتوانێت کورسییەک بەدەست 

بێنێت کورسییەکی پێدەدرێت بۆ ئەوەی وجوودی هەبێت لەناو 
ئەو پەرلەمانە. ناکرێت ٥ کورسی پێبدەی. دواتر تورکمانیش 

هاتە ناو پرسەکە ئێمە وتمان مادام ٥ کورسی بۆ ئاشوورییەکان 
داندراوە پێویستە ٥ کورسی بۆ تورکمانیش دابندرێت بۆ ئەوەی 

دادپەروەر بین لە نێوانیاندا. الیەنەکانی دەسەاڵت بەداخەوە 
کورسی کۆتا قۆرخ دەکەن. زۆربەی ئەو ٥ کورسییە بۆ الی 

دەسەاڵت دەچێت، ئەوانیش سوودی لێدەبینن و لە گەمەی 
سیاسییدا بەرامبەر بە الیەنەکانی دیکە بەکاری دەهێنن.

“پێمانوایە کۆتاکان نوێنەرایەتی راستەقینەی 
پێکهاتەی تورکمان و مەسیحی ناکەن”

ئایە کۆتاکان بە ئیرادەی خەڵک هەڵدەبژێردرێن 
یاخود دووبارە دەستتێوەردان دروست دەبێت؟

نەخێر. ئێمە پێمانوایە كورسیەكانی كۆتا نوێنەرایەتی راستەقینەی 
پێکهاتەی تورکمان و مەسیحی ناکەن. بەداخەوە نوێنەرایەتی 

ئەو الیەنانە دەکەن کە لە پشت پەردە پشتیوانی ئەو لیستە 
دەکەن کە بەناوی تورکمان و ئاشووری و کلدان پێشکەش 

کراوە. 

بەم هۆیەوە بارودۆخەکە وای لێهات گومان بکەوێتە سەر ئەوەی 
کە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد لە کوردستان ئەنجام بدرێت. 

“لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا ساختەکارییەکی 
زۆر ئەنجامدرا”

لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا ساختەکارییەکی زۆر 
کرا. لەبەر هۆکاری ئیقلیمی و نێودەوڵەتی پەردەپۆشی 

ساختەکارییەکان کرا و مەسەلەکە بەڕێکرا. بەاڵم جارێکی 
دیکە ئێمە هەستین ئەو هەموو کاندیدانە بخەینە روو و 

بیانناسێنین، لە کۆتاییشدا هیچی دەرنەچێت؟ ئەمە کەی 
رەوایە؟. 

لە لێکدانەوەکانماندا بۆمان دەرکەوت کە ٩٠٠ هەزار دەنگ 
دەکاتە ٤٠ کورسی پەرلەمانی. ئەو ژمارەیەش بۆ حزبەکانی 
دەسەاڵت مسۆگەر بێت و خۆشیان خەڵکێکی زۆریان هەیە؛ 

هێزی پێشمەرگە و ئاساییش هەموو مسۆگەرە بۆ ئەوان. هەروەها 
تێبینی ئەوەشمان کرد کە ٥٠ هەزار هێزی چەکدار  لەرێگەی 
دەنگدانی تایبەتەوە دەنگ دەدەن، ناویان لە تۆماری گشتیش 

هەیە و دەتوانن جارێکی دیکەش دەنگ بدەنەوە. ئەوانە بەشێکن 
لەو هۆکارانە کە کارمانی تێکرد و وای لە ئێمە کرد لە 

هەڵبژاردنەکان بکشێینەوە. 

هۆکارێکی دیکەش ئەوەبوو، ئێمە لە ئێستادا کە دەمانەوێت 
یەکریزی لەنێوخۆماندا پەیدا بکەین و بەرەوە بەغداد بچین و 
مافە دەستوورییەکانمان دەستەبەر بکەین، نەدەکرا هەڵمەتی 

هەڵبژاردن بکەین. چونکە هەوڵی چوونە بەغداد و هەڵمەتی 
هەڵبژاردن لە یەک کاتدا کێشەکانی قووڵتر دەکردەوە. بۆیە 

بڕیارمان دا کە نەچێنە ناو پرۆسەی هەڵبژاردن. 

“جەماوەی هاوپەیمانی تەنها له یەکێتی نییە هەتا 
ئەگەر دەنگ نەدا بە هاوپەیمانی بچێت دەنگ به 

یەكێتی بدات”
ئایە بەشداری نەکردنی هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی 
و دادپەروەری لە هەڵبژاردن لە رووی دەنگەوە بە 

بەرژەوەندی یەکێتیدا دەشکێتەوە؟
پێموایە ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە هەڵەیەکی گەورەیە. ئەو 

کەسانەی وابیر دەکەنەوە پێیانوایە لەبەر ئەوەی دکتۆر بەرهەم، 
جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی بووە کاتی خۆی، 

وا هەست دەکەن کە دەنگدەران و جەماوەری هاوپەیمانی 
هەموو یەکێتییە و لە قاعیدەی یەکێتی دەنگ بە هاوپەیمانی 
دەدەن. لەراستیدا شتی وا نییە و هاوپەیمانی لەئێستادا هەموو 
الیەن و پێکهاتەکانی کوردستانی تێدایە. هاوپەیمانی کوردی 
تێدایە، تورکمانی تێدایە، مەسیحی تێدایە و هەروەها ئیسالمی 

و شیوعی تێدایە و یەکێتی و پارتی تێدایە. هاوپەیمانی 
تێکەڵەیەکە لە هەموو حزب و الیەنەکان. جەماوەی هاوپەیمانی 
تەنها له یەکێتی نییە هەتا ئەگەر دەنگ نەدا بە هاوپەیمانی 

بچێت دەنگ به یەكێتی بدات.
ئەوەی وابیر دەکاتەوە هەڵەیەکی گەورە دەکات، چونکە ئێمە 

بڕیارە لە ٣٠ ئەیلوولی 2٠١٨ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق ئەنجام بدرێت. بەاڵم زۆرینەی پارتە 

سیاسییەکان کاتی هەڵبژاردن بە گونجاو نازانن. لەم بارەیەوە 
حکوومەتی هەرێم ئاماژە بەوە دەدات کە هیچ الیەنێک 

بەفەرمی داوای دواخستنی هەڵبژاردنی نەکردووە. 

هاوکات هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری دوای ئەوەی 
چەندین جار نیگەرانی خۆی لە کات و شێوازی ئەنجامدانی 

هەڵبژاردنەکە گەیاندە کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن و راپرسی، 
بەهۆی نەبوونی وەاڵمی پێویستەوە کشانەوەی خۆی لە 

هەڵبژاردنەکان راگەیاند.

شۆڕش حاجی، ئەندامی خانەی راپەڕاندنی بزووتنەوەی گۆڕان 
لەدوای کۆبوونەوەی شاندی بااڵی بزووتنەوەکەی لەگەڵ پارتی 
دیموکراتی کوردستان رایگەیاند “هەڵبژاردن دەبێت ببێتە مایەی 
تەبایی و یەکڕیزی و سەقامگیری لە هەرێمی کورستان، ئێمە 

پێمان باش نییە هەڵبژاردنێک ئەنجامبدرێت کە ئاشتەوایی 
کۆمەاڵیەتی و یەکڕیزی خەڵکی هەرێمی کوردستان خراپتر 

بکات و سەقامگیری لە کوردستان بخاتە ژێر هەڕەشە و 
مەترسییەوە، پێویستە تۆماری دەنگدران پاک بکرێتەوە”.

دوا بەدوای لێدوانە جیاوازەکان لەبارەی ئەنجام دان و 
نەدانی هەڵبژارنەوە، کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 

هەڵبژادن و راپرسی بڕیاریدا بە دواخستنی وادەی 
دەستپێکردنی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی کوردستانی عێراق لە ٥ ئەیلولەوە بۆ ١١ی 
ئەیلول. بەاڵم تا ئێستا هیچ الیەنێک بە فەرمی پرسی 

دواخستنی هەڵبژاردنەکەی نەوروژاندۆتەوە.

کەریم بەحری لەبارەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق کە لە ١2 ئایاری ئەم ساڵ ئەنجام درا، وتی “لەو 
هەڵبژاردنەدا ساختەکارییەکی زۆر کرا. لەبەر هۆکاری 

ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەوه پەردەپۆشی لەو ساختەکارییانه كرا و 
بابەتەکە بەڕێکرا”.

ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی 
و دادپەروەری لەبارەی نوێنەری پێکهاتەکانەوە وتیشی، “ئێمە 
لەگەڵ ئەوەداین کە ئەوەی هەڵدەبژێردرێت، دەبێت نوێنەرایەتی 

راستەقینەی تورکمان و کریستیان بکات”.

هاوکات، بەحری دید و بۆچوونی خۆی لەبارەی هەڵبژاردنی 
کۆتاکان خستەڕوو و وتی “پێمانوایە کە کۆتاکان هیچیان 
نوێنەرایەتی راستەقینەی پێکهاتەی تورکمان و مەسیحی 

ناکەن”.

وەکو هەفتەنامەی تەبا، بۆ دەستکەوتنی زانیاری ورد و 
وەاڵمی چەندین پرسیاری رۆژەڤ، چاوپێککەوتنێکمان 
لەگەڵ کەریم بەحری، ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری 

هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری و بەرپرسی پەیوەندییە 
کوردستانییەکانی ئەو قەوارەیە ئەنجام دا.

“جیاوازییەکی گەورە لە تۆماری دەنگدەران هەیە”
هۆکاری کشانەوەی هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و 
دادپەروەری لە هەڵبژاردنەکان بۆچی دەگەڕێتەوە؟
هەڵبەتە هاوپەیمانی وەکو قەوارەیەکی سیاسی لیستی خۆی 

پێشکەش کرد کە لە ١٠٠ ناو پێکهاتبوو. ئێمە هەموو 
ئامادەکارییەکمان کردبوو بۆ ئەوەی بەشداری هەڵبژاردنەکان 

بکەین. لەالیەکی دیکەوە هاوپەیمانی دامەزراوەیەکی 
هەڵبژاردنی هەیە. ئەو دامەزراوە لە رێگەی کەناڵەکانی خۆیەوە 

بەدواداچوونی بۆ تۆماری دەنگدەران کرد. لە ئەنجامدا بۆمان 
روون بووەوە کە جیاوازییەکی گەورە لە تۆماری دەنگدەران هەیە، 

بەتایبەتی ئەو دەنگانەی ساختەکاری تێدا کرابوو کە دەگاتە 
٩٠٠ هەزار دەنگ. ئەو ژمارەیە پاک نەکراوەتەوە و لە لیستی 

تۆماری دەنگدەراندا هەیە. ئەوانەی مردوون و پەنابەراکانی 
سووری و پەنابەرەکانی شاری نەینەوان و هەروەها لە واڵتانی 

دەورووبەرن کە خەڵکێکی زۆر ناوییان تۆمار کراوە.

لەسەر ئەم بنەمایە ئێمە یاداشتنامەیەکمان دا بە کۆمسیۆن. لە 
یاداشتەکەدا بە فەرمی داوامان لێکردن کە تۆماری دەنگدەران 

پاک بکرێتەوە و بەو شێوەیەی نەمێنێت کە ئێستا هەیە. 
لەگەڵ ئەوەشدا چەندین بنەما و رێکاری دیکەمان پێشکەشی 

کۆمسیۆن کرد بۆ ئەوەی رێگری لە ساختەکاری بکرێت و 
ئیرادەی خەڵک زەوت نەکرێت و بە خۆی دەنگ بدات. بەاڵم 
عەلی عەنتەربەداخەوە کۆمسیۆن بە یەک وشەش وەاڵمی ئێمەی نەدایەوە. 

فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

جیاوازییەكی زۆر له تۆماری دەنگدەران هەیه
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عەلی سالم
فۆتۆ: چۆبان تیمور

عەبدواڵ ئەحمەد
فۆتۆ: چۆبان تیمور

x                         ،دیاردەی کوشتن
 هۆکار و 

    چارەسەر

خەڵکی جیاوازی لە نێوان 
بەرپرسیاریەتی و ئەرکی باوک 
و دایک بەرامبەر منداڵەکانیان 

ناکەن. 

دایک و باوک وا دەزانن کە 
نان و ئاو و جلو بەرگ پەیدا 

کردن بەرپرسیاریەتییە، لە 
کاتێکدا ئەوەیان ئەرکەکانن. 
بەرپرسیاریەتی پەروەرەکردنی 

مندالێک بۆ کۆمەلگا دەبێت 
بە شیوازێک بێت هەرگیز بیر 

لە کوشتن و لەناو بردنی تاکی 
تر نەکاتەوە. دەبێت مناڵەکان 
وا پەروەردە بکرێت بۆ بازاڕی 
ژیان کە بتوانن خۆڕاگر بن و 
هەمیشە هێمن بن بەرامبەر بە 

رووداوەکان. بۆیە دەڵێم هێمن بن 
چونکە هەموو ئەو کەسانەی 

کە بکوژن کاتێک لە بەندیخانە 
دەچیتە الیان، دەلێن لەکاتی 

توڕەبوون ئەو کارەمان ئەنجامدا. 
کەواتە دەبێت بۆ بنبرکردنی 

ئەو دیاردەیە، سەرەتا کار لەسەر 
بنیاتنانی کەسایەتییەکی 
نمونەیی بکرێت کە ئەو 

ئەرکەش هی چەند الیەنێکە 
)دایک وباوک و وەزاەرتی 

پەروەردە و خوێندنی بااڵ(. بە 
دڵنیاییەوە بە پێی پالنێ تۆکمە 

دارێژراو دەتوانین کەسێکی 
گونجاو بۆ ژیان بخەینە ناو 

ژیان. لە هەمان کات نەبوونی 
ووشیاری یاسایی کە تاکە 

سەرچاوەی سزادان لەناو ووالت 
دەگەڕێنێتەوە بۆ دادگا ئەمەش 

بە شێوەیەکی زۆر کەم دەبینریت 
بۆیە بکوژ وا بیر دەکاتەوە کە 
دەبێت خۆی تۆڵە بکاتەوە بەبێ 

ئەوەی بیر لەوە بکاتەوە کە 
لەکاتی ئەنجامدانی تاوانەکە 

خۆی دەبێتە تاوانبار.

 ئیتر لەکاتی نەبوونی 
ووشیاری، مرۆڤ توشی هەلەی 

مەزن دەبێت. فاکترەکانی 
دیکەش بە هەمان شێوە، وە 

نەبوونی بیرکردن کە هەموو 
کێشەیەک بە گفتوگو چارە 

دەبێت، وە کوشتن ئەگەر 
بکوژ بە چارە بیزانێت ئەوا 

هەڵە دەکات، چونکە کێشەی 
گەورەتر دروست دەکات. 

لە یاسادا هاوکێشەی تاوان 
)تۆمەتبار یان تاوانبار+تاوان 

لێکراو +هۆکاری تاوان( 
گرنگن بۆ ئەوەی بڕیار لەسەر 
تاوانەکە بدرێت. بۆیە ئێمەش 
بۆ ئەوەی بتوانین کۆنترۆڵی 

دیاردەی کوشتن بکەین، دەبێت 
بگەرێینەوە بۆ هۆکارەکانی 
چونکە تاکو هۆکار بنبڕ 

نەبێت، هەرگیز ئەنجام ناگۆرێت.

ئەوەی تێبینی دەکریت، لەم 
ماوەیەدا دیاردەی کوشتن بە 
ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو لەناو 
کۆمەلگا زیادی کردووە کە 

جێگای مەترسیە، بە شێوازێک، 
دیاردەکە سنوری گشتی 

تێپەراندووە. واتا پێشتر خەڵک 
دەستی نەدەچووە کوشتنی 

کەسە نزیکەکانی، بەاڵم ئێستا 
بەرگوێمان دەکەوێت )فالن 

کەس باوکی خۆی کوشت، 
فالن کەس دایکی خۆی کوشت 
یان برای خۆی کوشت یان زاوا 
خەزور یان خەزور زاوای خۆی 

کوشت(. بۆیە ئەم دیاردەیە 
جێگای هەڵوەستە لەسەر کردنە.

کوشتن بە هەموو جۆرەکانیەوە 
تاوانە بەرامبەر بە مرۆڤایەتی. 

بۆیە دەبێت بەم جۆرە لێی 
بڕوانین، نەوەک وا بزانین 

کوشتن تەنها زەرەری بۆ تاکە 
کەسێک و خێزانێک هەیە. 

نەخێر، بەڵکو گشت کۆمەڵگا 
باجی دیاردەکە دەدات. سەبارەت 

بە هۆکارەکانی زیادبوونی 
ئەم دیاردەیە، بە شێوەیەکی 

سەرەکی بۆ نەبوونی ووشیاری 
) ئایینی، یاسایی، پەرەردەیی 
و کۆمەاڵیەیتە( دەگەڕێتەوە. 

چونکە هەریەک لەم ووشیاریانە 
کاریگەری ڕاستەخۆی دەبێت 

لەسەر کەمکردنەوە و بنبرکردنی 
دیاردەکە. بۆیە دەبێت سەرەتا 

بگەرێینەوە بۆ خاڵی دەستپێکی 
کێشەکان، ئەویش؛ هەر 

بکوژێک بەرلەوەی بکوژ 
بێت، ناونیشانی دیکەی هەیە 
کە وەکو کوری ماڵێکە یان 
برای کەسێکە وە یان باوکی 

کەسانێکە. کەواتە لێرەدا 
بەم ئاسانیە نیە کە سەیری 

دیاردەکان بکەین، وابزانین بە 
ئاسانی هەلسوکەوتی لەگەڵ 

بکرێت.

ئەو فاکتەرانەی کە لە پێشەوە 
باسمکردن کە دەبنە هۆکار بۆ 
دیاردەکە، هەریەک بە پێ ی 

قەبارەی خۆی کاریگەرییان 
هەیە. بۆیە نەبوونی ووشیاری 

لە الیەن باوکان و دایکان 
کە زۆر نا بەرپرسیارانە 

بڕیار لە پێکهێنانی پرۆسەی 
هاوسەگیری دەدەن، بەوەی 

کە گوایە کورەکەیان گەورە 
بووە یان کچەکەیان گەورە 

بووە، بەاڵم لە ڕاستیدا تەنها 
جەستەیان گەوەرە بووە نە عەقل 
و نە دڵیان گەورە نەبووە. بۆیە 
لە ئەنجامدا دەبێتە خێزانێکی 

سەرنەکەتوو کە هەرگیز نابن بە 
دایک و باوکێک، پەروەردەی 

مناڵەکانیان بکەن بە شێوازێک 
تا ئیستا زیاتر لە ٪٨٠ی 

د. ئەحمد سەیدە

دەکەوتە بەرامبەر بازاڕی سیروان. خانی  کای یونس 
لەتەنیشت تەکییەی شێخ عارف بوو. خانەکانی مستۆ 
کیمینی، حەسەن بەیرام و حاجی خالیل دیعۆ لەالی 

مزگەوتی خانەقا بوون.

لەگەڵ ئەوانەش، خانی حاجی عوسمان هەبوو کە خانی 
رەژوویان پێدەوت و رەژوو فڕۆشەکان دەهاتن و رەژووکانیان 
لەو خانە عەمبار دەکرد و دەیانفڕۆشت. لە شوێنی کۆنی 

ناڵچییەکان خانی موستەفا هەبوو. لە بەشی دەباغەکانیش 
خانی سەید عەزیز هەبوو”.

 “لەبەر ئەوەی خەڵک پێویستی بە ئەسپ نەما، 
خانەکان بوون بە بەشێک لە مێژوو”

خەنجەرچی، باسی لەوەش 
کرد کە لە سەردەمی 

خزمەتکردنی ئەو خانانە 
هەندێک لە گەڕەکەکانی 
هەولێر بوونیان نەبوو، ناوبراو 

وتیشی، “لەو سەردەمەدا 
گەڕەکی تەیراوە و هەندێک 

لەگەڕەکەکانی دیکە 
نەبوو. دواتر لەگەڵ هاتنی 
ئۆتۆمبێل، خانەکان داخران. 

لەبەر ئەوەی خەڵک پێویستی 
بە ئەسپ نەما خانەکان بوون 

بە بەشێک لە مێژوو”.

لەبارەی نرخی مانەوە لە 
خانەکاندا، خەنجەرچی 
زانیاری پێداین و وتی، 

“سەردەمێک رێبوارەکان 
بە ١٠ دینار لەو خانانەدا دەمانەوە. بەاڵم دواتر بەهۆی 
دابەزینی نرخی دراو، نرخی خانەکانیش کەمبوویەوە”.

ناوبراو باسی لەوەکرد کە چەند کەسێک هەبوون لە 
خانەکان پێیان دەوت سەیس، کاری ئەو کەسانە خزمەت 

کردنی ئەسپی رێبوارەکان بوو و وتیشی “سەیسەکان، نان 
و ئاویان بە ئەسپەکان دەدا و خزمەتی ئەسپەکانیان دەکرد. 
هاوکات ناڵچییەکانی ناو خانەکانیش ناڵی ئەسپەکانیان 

چاک دەکردەوە و ناڵیان بۆ ئەسپەکان دروست دەکرد. 
لە خانەکاندا خواردن بۆ میوانەکان ئامادە نەدەکرا، ئەوان 

تەنها بۆ حەسانەوە و خەوتن دەهاتنە خانەکان. ئەسپی 
رێبوارەکان شوێنی خانەکانیان دەناسییەوە، کە دەبووە ئێوارە 

دەگەڕانەوە خانەکان”.

شوکر عەبدولوەهاب خەنجەرچی، سیمای دیاری شاری 
هەولێر لە کۆتاییدا باسی لەوەش کرد:

 “جگە لە خانەکان، حەسار هەبوو لە هەولێر. لەو 
حەسارانەدا ١٠-١٥ خانی هەبوو. لە گەڕەکێکی هەولێر 

نزیکەی ٤-٥ حەسار هەبوو. حەسارەکەی گەڕەکی 
عەرەبان تا ئەو ماوە نزیکانە لە هەمان شوێنی خۆی 

مابوو”.

سەردەمانێک کاتێک خەڵک لە شارێکەوە بۆ شارێکی 
دیکە گەشتی دەکرد، رووبەڕووی خانەکان دەبووەوە کە 

گەشتیاران و ئاژەڵەکانیان دەبوون بە میوانی ئەو خانانە.  

ئاشکرایە کە هەولێر)ئەربیل( لەدێر زەمانەوە وەکو 
ناوەندێکی بازرگانی مامەلەی لەگەڵ کراوە و هەموو 
کاتێک خانی لێبووە. رێبوارەکان و ئەو مێوانانەی کە 

دەهاتنە شاری هەولێر )ئەربیل(، لە خانە کۆنەکان دەمانەوە 
و دواتر بەرەو شوێنی مەبەست بەرێدەکەوتن.

هاوکات شوکر عەبدولوەهاب خەنجەرچی سیمای ناسراوی 
هەولێر )ئەربیل( لەبارەی خانە کۆنەکانی ئەو شارە بۆ 

مایکی تەبا دوا.

خەنجەرچی ئاماژەی بەوەدا کە ئەو خانانە وەکو ئۆتێلێک 
بووە بۆ ئەو رێبوار و میوانانەی کە سەردانی هەولێر 

)ئەربیل(یان کردووە.  وتیشی “بەدرێژایی مێژوو رێژەیەکی 
زۆر لە خەڵک بەمەبەستی بازرگانی سەردانی هەولێر 

)ئەربیل(یان دەکرد. بەمجۆرەش ئەو کەسانە پێویستییان 
بە شوێنی حەسانەوە دەبوو. خانەکانی هەولێریش وەکو 

ئۆتێلێک بەکار دەهاتن”.

شوکر خەنجەرچی، تیشکی خستە سەر ئەوەی کە لەبەشی 
پێشەوەی خانەکان شوێنی تایبەت هەبوو بۆ بەستانەوەی 

ئاژەڵی مێوانەکان. ناوبراو وتیشی، “میوانەکانی لە 
نهۆمی سەرەوەی خانەکان دەمانەوە. تا ئەو کاتی 

کەلوپەلەکانییان دەفڕۆشت بۆ چەند رۆژێک لەو شوێنانە 
دەحەسانەوە. دوای تەواوبوونی بازرگانییەکە دەگەڕانەوە 

شوێنی خۆیان”.

خەنجەرچی ئاماژەی بەوەدا کە زیاتر لە ١٠ خان لە 
شارەکەدا بوونی هەبوو و دەربارەی خانەکان زانیاری پێداین 

وتی:

“خانی سپی و خانی حاجی حەمدی عەلیخان عەالف 
لە الی شەقامی باتا بوو. خانی حاجی ئەحمەد ئاغا لە 

نزیک مزگەوتی ئاڵتی بەرماغ بوو. خانی ئەلەگچییەکان 

خانه كۆنەكانی شاری هەولێر)ئەربیل(
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ئامادەكردنی:عەلی سالم

x

 هەڵبژاردنی ئەمجارە      
    چۆن دەبێت؟

دەسەاڵت دەبین، دەڵێین ئەو 
کەسە نەبێت کەس ناتوانێت 

ئەو پێکهاتانە رزگار بکات لەو 
بارودۆخە کە ئێستا تێیدان. 

بەاڵم کە سەیری کردارەکانییان 
دەکەین دەبینین کە ئەگەر 
ئەو بەرپرسانە نەبن پێکهاتە 
نەتەوەیی و ئاینییەکان هیچ 

کێشەیەکییان نییە. ناساندنی 
هەرێمی کوردستان بە هەرێمێکی 

دیموکراسی و ئەنجامدانی لەم 
جۆرە تاوانانە بەرامبەر بە پێکهاتە 

نەتەوەییەکان و ئاینییەکان دوو 
شتی جیاوازن لە یەک. 

من وەکو تورکمانێک پێموایە 
ئەگەر حزبەکان دەستێوەردان 
ئەنجام نەدەن لە کاروباری 

تورکمان و پێکهاتە ئاینییەکان، 
ئەوا لە چوار ساڵی داهاتوودا 
پەرلەمان و حکوومەت دەتوانن 

وێنەیەکی دیموکراسی زۆر 
جوان نیشان بدەن وە ئەو کارەش 
هیچ زیانێکی بۆ ئەوان نابێت. 
چونکە هیچ کاتێک تورکمان 
یاخود مەسیحی هەڵوێستێکی 

دوژمنکارانەی بەرامبەر بە 
کورد و حزبە کوردییەکان نیشان 
نەداوە. بەاڵم ئەگەر بەم شێوەیەی 
ئێستا هەموو مافەکانی تورکمان 

و مەسیحی پشتگوێ بخرێت 
ئەوا ئەو وتارانەی کە لەالیەن 
بەرپرسانەوە بەناوی پێکەوەژیان 
دەدرێت هیچ واتایەکی نابێت و 

کەس گوێی بۆ ناگرێت. 

کاتێک سەیری ناو کۆمەڵگا 
دەکەین، دەبینین کە بەشێک لە 
تورکمان و مەسیحییەکان دەڵێن 

حزبە دەسەاڵتدارەکان ناهێڵن ئێمە 
نوێنەرایەتی خۆمان بکەین لە 

پەرلەمان، بەڵکو ئەو نوێنەرە بەناو 
تورکمانانە دادەنێن کە دەتوانن بۆ 
مەرامی سیاسی خۆیان بەکاری 

بهێنن. بۆیە لە ئێستا دا دەبیستین 
کە بەشێک لە هاوواڵتییە 
تورکمان و مەسیحییەکان 

بڕیاری ئەوە دەدەن دەنگ نەدەن 
بە تورکمان و مەسیحی بەڵکو 

دەنگ بدەن بەو پارتانە کە 
دژی دەسەاڵتن. پێیان وایە لە 

کاتێکدا ئەوان دەنگ بە نوێنەرە 
رەسەنەکان دەدەن و سوودی نییە، 
چونکە حزبی دەسەاڵتدار رێگە 

بە نوێنەرە رەسەنەکان نادات. 
بۆیە وایان پێباشترە کە دەنگ بە 

الیەنی دیکەی سیاسی بدەن.

باشە دەبێ چی چاوەڕوانییەکمان 
هەبێت لەم هەڵبژاردنە؟ ئایە ئەم 

هەڵبژاردنە هیچ لە دۆخی هەرێم 
دەگۆڕێت؟ من پێموایە نەخێر. 

راستە دەنگی ناڕەزایی هاوواڵتیان 
بەرزبۆتەوە بەاڵم ئەنجامی 

هەڵبژاردنەکە دووبارە بە ویستی 
ئەو الیەنانە دەبێت کە هێزی 

ئابووری و چەکدارییان هەیە. 

کەلتووری هەڵبژاردن لە عێراق بە 
گشتی و لە هەرێمی کوردستان 
بە تایبەتی جیاوازترە لە تەواوی 
واڵتانی دیکە. کاتێک باسی 

هەڵبژاردن دەکرێت، قسەیەکی باو 
و دوور لە راستی هەیە کە زۆر 
جار دەیبیستینەوە. ئەو قسەیەش 
بریتییە لەوەی کە سیاسییەکان 
دەڵێن “هەڵبژاردن پرۆسەیەکی 
دیموکراسییە و هاوواڵتی لە 

ڕێگەی هەڵبژاردنەوە دەتوانێت 
نوێنەرێک بۆخۆی دیاری 
بکات”. ئەو قسەیە لەگەڵ 
هەموو واڵتە پێشکەوتوو و 

دواکەوتووەکان دەگونجێت، بەاڵم 
لە هەرێمە واڵتەکەی ئێمە تاکە 

شت کە گوومانی تێدابێ ئەو 
قسەیەیە. 

با لە نووسینی ئەمجارەماندا 
باس لە سیستەمی هەڵبژاردنی 
هەرێم بکەین. چونکە پێویست 

بەوە ناکات دووبارە باس لە 
شکستەکانی عێراق بکەینەوە لە 
هەڵبژاردنی ١2 ئایاری رابردوو. 
دەتوانم بڵێم یەکەم هەڵبژاردنی 

هەرێم تا دوایین هەڵبژاردن پڕبووە 
لە شکست و ساختەکاری. 

هەڵبژاردنی ٣٠ ئەلوولی 2٠١٨ 
بەهەمان شێوە دەبێتە بەشێک لەو 

شکستانە. 

گومانی تێدا نییە کە 
هەڵبژاردنی ئەمجارە، دەبێتە 
هۆی کۆمەڵێک کێشە و 

دروستبوونی ناسەقامگیری. 
پاک نەکردنەوەی تۆماری 

دەنگدەران وا لە خەڵک دەکات 
کە نا ئومێد بن لە ئەنجامەکە. 
ئەگەر بێت قسەی هاوواڵتییان 

وەربگرین دەبینین کە ئەوان 
لەم هەڵبژاردنەش زۆر بێ 

ئومێدن لە شێوازی ئەنجامدانی 
هەڵبژاردنەکە وئەنجامی 

هەڵبژاردنەکە.

دیسانەوە تورکمان و مەسیحی 
و ئەرمەنی دەبنە بەشێک لە 
یارییەکانی حزبی دەسەاڵت. 

دووبارە ئەو پرۆسە دیموکراسییە 
بە شێوەیەکی نا دیموکراسی 

بەڕێوەدەچێت. دروست کردنی ئەو 
هەموو حزبە تورکمانییە لەالیەن 

دەسەاڵتەوە کاریگەری زۆر 
نەرێنی لەسەر دۆخی پەرلەمان 

دروستکرد، تا دۆخەکە گەیشتە 
ئەو رادەیەی کە ئەو حزبانەی 
بەناوی گۆڕینی سیستەمی 

واڵت و فەراهەم کردنی 
دیموکراسی دامەزران، ئەوانیش 
دەستیان کرد بە ساختەکاری 
دروستکردنی لیست بەناوی 

تورکمان. 

کاتێک لەبارەی پێکهاتە 
نەتەوەیی و ئاینییەکان 

گوێبیستی لێدوانی بەرپرسێکی 

عەلی عەنتەر

هەر سەدەیەکدا، نمایشێکی نیشان دەدا کە تایبەت بوو 
بەو سەدەیە و لە کۆتایی هەر هەزار ساڵێکدا دەنگی 

جیواندنی باڵندەیەکی لێوەدەهات. بەوپێیەش،بنەماکانی 
گشتی کارکردنی کاتژمێرەکە و دیزاینەکەی لەسەر 

نموونەیەک تاقی دەکرایەوە. 
جێف بێزۆس لەبارەی پرۆژەکە دەڵێت: 

“مرۆڤەکان لە رووی تەکنەلۆژیاوە ئەوەندە پێشکەوتوون، 
لەگەڵ ئەوەی دەتوانن کاری شاهانە دروستبکەن، 
کێشەی وا دروست دەکەن کە کاریگەری لەسەر 

شارستانییەت دروست دەکات. پێویستە بیرکردنەوەیەکی 
ماوەدرێژترمان هەبێت”.

بێزۆس ئاماژەی بەوەکرد کە هیچ کەسێک ناتوانێت 
ماوەیەکی ئەوەندە زۆر بژێت و پێشهاتەکان ببینێت، 

ئامانجیان ئەوەیە کە ئەو کاتژمێرە شایەتحاڵێک بێت 
بۆ رووداوەکان. کاتژمێرەکە لە نێو کونێکی ١٥٠ 

مەتری لەسەر سنگی چیایەک دروست 
دەکرێت و درێژییەکەی ٧٠ مەتر 
دەبێت. ئامانجێکی سەرەکی 

درووستکردنی کاتژمێرەکە 
بۆ سەردانکەران 
دەگەڕێتەوە. 
واتە ئەگەر 

سەردانکەرێک 
جوولە بە قۆڵی 

کاتژمێرەکە 
بکات، دەتوانێت 

کاتژمێرەکە 
بەرەو پێش ببات. 

کاتژمێرەکە 
کاتی سەردانی 
دوایین سەردانکەر 

نیشاندەدات و بۆ 
پاشەکەوتی وزە، تا 

سەردانکەری دواتر دێت 
هەردوو میلی کاتژمێرەکە 

دەوەستن. 

ئەگەر هیچ سەردانکەرێک نەیەتە سەردانی 
کاتژمێرەکە، ئەو کاتژمێرە مەزنەکە لەتوانایدا بۆ 

ماوەی ١٠ هەزار ساڵ هەژماری کاتەکان بکات. ٥ 
ژووری تایبەتیش لەناو چیاکە دروست دەکرێت. یەکێک 

لەو  ژوورانە بۆ یەکەم ساڵیادی کاتژمێرەکە دەبێت، 
ژوورەکانی تریش بۆ ساڵیادی سەد، هەزار، دە هەزارەم 

دەبێت.

کاتژمێرەکە وزەی خۆی لە گەرمای نێوان شەو و رۆژ 
دابین دەکات. هەرچەندە چاوەرێی ئەوە بکرێت کە ئەو 
کاتژمێرە دە هەزار ساڵ کاربکات، بەاڵم پێویستە ١٠٠ 
ساڵ جارێک نۆژەن بکرێتەوە . لەکۆتاییدا کاتژمێرەکە 

هەر ساڵێک لەڕووی کاتەوە کەمێک بەرەو پێش 
دەچێت.

جێف بێزۆس، بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای ئەمازۆن 
کار لەسەر پڕۆژەیەکی سەرسورهێنەر دەکات. بێزۆس 
هەوڵی دانانی کاتژمێرێک لەسەر یەک لە چیاکانی 
ویالیەتی تیکساس دەدات. بۆ ئەم مەبەستەش لە ساڵی 

2٠٠٩وە تا ئێستا کاروباری هەڵکەندنی چیاکە بەردەوامە.

پالنەکە بەجۆرێک داڕێژراوە کە کاتژمێرەکە بۆ ماوە ١٠ 
هەزار ساڵ کار بکات و بە سیستەمی میکانیکی دروست 

دەکرێت، چونکە بۆ دروست کردنی کاتژمێرێکی ماوە 
درێژ، بەکارهێنانی سیستەمی ئەلیکترۆنی بە گونجاو 

نازاندرێت.

ئەو پرۆژەیە بۆ یەکەم جار لە ساڵی ١٩٨6 لەالیەن دانی 
هیڵیس، ئەندازیاری کۆمپیوتەر داهێنرا. ئامانجەکەشی، 

شکاندنی تێگەیشتنی هاوکێشەی “ساڵی 2٠٠٠= 
داهاتوو” خەڵکی ئەو سەردەمە بوو. 

هیڵیس، لەکاتی ئامادەکردنی 
ئەو پرۆژەیە ٥ 

فاکتەری سەرەکی 
لەبەرچاوگرتووە:

 -١
هەڵومەرجی 

داهاتوو 
)هەڵومەرجە 
هەرێمی و 

جیهانییەکان( 
و کەشوهەوا. 

واتە 
هەرچۆنێک 

بێت، 
کاتژمێرەکە 
پێویستی بە 

نۆژەنکردنەوە و 
رێکخستن نەبێت و بەبێ 

کێشە کاربکات.
پێویستە دیزاینەکەی   -2

ساکار بێت بۆ ئەوەی هەموو کەس 
تێیبگات، چونکە نازاندرێت کە تەکنەلۆژیا لە داهاتوودا 

چ جۆرە ئاراستەیەک دەگرێتە بەر. 
پێویستە پێکهاتەیەکی سەخت و بنەمای   -٣

کارکردنی هەبێت، تا نەوەکانی داهاتوو بتوانن ئاشنای 
سیستەمی کارپێکردنی کاتژمێر بن.

بواردان بە گەشەپێکردنی کاتژمێرەکە لە ماوەی   -٤
١٠ هەزار ساڵی داهاتوودا.

پێویستە نموونەیەکی بچووكی کاتژمێرەکە دروست   -٥
بکرێت تاقیكردنەوهكانی لەسەر ئەنجام بدرێت. 

بەپێی پرۆژەکە، بۆ یەکەم جار  هیڵیس لە ساڵی ١٩٩6 
دەستی بە درووستکردنی نموونەیەکی کاتژمێرەکە کرد 
کە قەبارەی ٨ پێ )نزیکەی 2،٤ م( بوو، لە مانگی 
کانوونی یەکەمی ١٩٩٩ تەواوی کرد. کاتژمێرەکە 

لە کۆتایی هەرساڵێکدا یەک جار زەنگی لێدەدا و لە 
هەر ساڵێکی جیاوازیشدا زەنگێکی جیاوازی دەڕەنی. لە 

ئەمەزۆن كاتژمێرێكی ١٠ هەزار ساڵی درووست دەكات
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هەواڵ: زیا عوزێری

 ئەمنی، لەالیەن خۆپیشاندەرانەوە سووتێندرا. 

هەنگاوەکان یەک لەدوای یەک هاتن و لە بەرواری 6ی 
ئەیلوولدا ژمارەیەک لە باڵەخانەی هێز و الیەنی سیاسی 

سووتێندرا. هێزە سیاسییەکان بریتیبوون لە؛ رێکخراوی بەدر، 
عەسائیبی ئەهلی حەق، ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمی و رەوتی 

حیکەمە. 

سەرەڕای تێپەرنەبوونی ماوەیەکی دیاریکراو لەسەر رووداوەکان، 
لە بەرواری ٧ی ئەیلوول، کونسوڵگەری گشتی ئێران لە بەسرە 

کەووتە بەر تووڕەیی خۆپیشاندەران و سووتێندرا. 

دوای رووداوەکان، حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی عێراق 
لە بەرواری ١١ی ئەیلوول بە سەردانێک گەیشتە ئەو شارە و 
دەربارەی دۆخی شارەکە، زنجیرەیەک دیدار و کۆبوونەوەی 

ئەنجامدا. 

لەگەڵ دەستپێکی خۆپیشاندانەکانەوە تاکو ئێستا ٣٠ کەس 
گیانی لەدەستداوە. 

لەالیەکی دیکەوە عەبادی لە دانیشتنی نائاسایی 
پەرلەمانی عێراق لە ٨ی ئەیلوول رایگەیاندبوو کە مەترسی 
ئەوە هەیە رووداوەکانی بەسڕە بەرەو پێکدادانی چەکداری 

بجێت. 

تورکمانی عێراقی رۆڵێکی گەورەی هەبووە لە چااڵکییەکە و 
وتیشی، “بەرەی تورکمانی عێراقی هەڵسا بە بەخشینی بەشێک 
لە بودجەی خۆی. بەو شێوەیە ٣ بارهەڵگر بە کێشی ١٠٨ تەن 

ئاوی سازگار بۆ ٣ ناوچەی نیشتەجێبوونی بەسرە نێردرا”. 

سەرۆکی رێکخراوی ئەلهیاللی تەندرووستی ئاماژەی 
بەوەدا کە لە بەرواری ١2ی ئەیلوولی رۆژی چوارشەممە، 
بارهەڵگرەکان بە شاری بەسڕە گەیشتوون وتیشی، “کارەکە 
یەکەم ئەزموون بوو بۆ ئێمە. گەر سەرکەوتووبین و بتوانین 

هاوکارییەکان بەشێوەیەکی رێکوپێک دابەش بکەین، ئەوا لە 
داهاتوودا هەنگاوی لەو جۆرە دەهاوێژین ە بەردەوام دەبین”.

لەالیەكی دیكەوه هاوواڵتیەكی شاری بەسڕه به تەبای وت، 
“سووپاسی برایانی به ره ی توركمانی عێراقی ده كه ین بۆ 

هاوكاریكردنیان له باره ی ناردنی ئاوی سازگار بۆ به سڕه . خودا 
لێیان رازیبێت. ٣ بارهه ڵگر ئاوی سازگارمان پێگه یشت و به سه ر 
ئه و خێزانانه  دابه شكرا كه  پێویستیان پێیه تی. خودا سه ریانبخات و 

هه رگیز ئه و هه ڵوێسته  له یاد ناكه ین”.

چی روویدابوو؟
خۆپیشاندانەکانی بەسڕە بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزارییە 

سەرەتاییەکان بۆ ماوەیەكی درێژ بەردەوامبوو و لە بەرواری 
١ی ئەیلوول، گرووپێکی خۆپیشاندەر هەڵسان بە سووتاندنی 
باڵەخانەی پارێزگای بەسڕە. دواتر لە بەرواری ٥ی ئەیلوول، 
باڵەخانەی ئەنجوومەنی پارێزگای بەسڕە سەرەڕای هەبوونی 

بەربەستی

بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزارییەکانی ئاو و کارەبا و بێکاری، 
لە بەرواری ٨ی تەمموزەوە خەڵکی شاری بەسڕە بەردەوامن لە 

دەڕبڕینی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان بەرامبەر بە حکوومەتی 
ناوەند.   

خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان بەالیەک، لە شاری کەرکووک 
هەڵسان بە چااڵکی ئاوی سازگار بۆ بەسڕە و دوای 

کۆکردنەوەی گشت هاوکارییەکان، توانرا ٣ بارهەڵگر ئاوی 
سازگار بۆ ٣ ناوچەی نیشتەجێبوونی شاری بەسڕە دابین 

بکرێت. 

لەو بارەیەوە ئیستەبڕەق یازیجیئۆغلو، سەرۆکی رێکخراوی 
ئەلهیالل بۆ تەندرووستی چەند لێدوانێکی تایبەتی بۆ 

هەفتەنامەی تەبا دا. 

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە کۆکردنەوەی یارمەتییەکان ٥ 
رۆژی خایاندووە و وتیشی، “لەسەر فرمانی بەرەی تورکمانی 
عێراقی هەڵساین بە سازکردنی چااڵکی دابینکردنی ئاوی 

سازگار بۆ شاری بەسڕە. چااڵکییەکە ٥ رۆژی خایاند. لەو 
٥ رۆژەدا هەموو چین و توێژی گەلەکەمان، رێکخراوەکان، 

کۆمەڵگای مەدەنی، هەموویان بە کارەکە هەڵسان. لە هەموو 
شوێنێکەوە هاوکاریمان پێگەیشت”. 

ئیستەبڕەق یازیجیئۆغلو تیشکی خستە سەر ئەوەی کە بەرەی 

هاوواڵتییانی کەرکوک “ئاوی سازگار” بۆ شاری 
بەسڕە دابین دەكەن

ئاشکرایە کە گۆڤاری تەبا منداڵ مانگانە 
لەالیەن ئاژانسی میدیایی تورکمانەوە چاپ 
دەکرێت. بەبۆنەی کرانەوەی قوتابخانەکانەوە 
دوای ماوەیەکی کورت، گۆڤارەکە بەچاپ 

دەگەیەندرێت و بەسەر منداڵەکاندا دابەش 
دەکرێت.   

وەکو کاری هەمیشەیی، گۆڤارەکە چەندین 
بابەتی سوودبەخش لەخۆ دەگرێت و پێکهاتووە 
لە بەردەوامی لە فێربوونی هەشتەمین پیتی 

زمانی تورکی، یارییە جۆراوجۆرەکان، 
بۆیەکردنی وێنەکان و چەندین بابەتی دیکەی 

تێدایە. 

بەبۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی نوێ، 
وەکو تەبا هیوای سەرکەوتن بۆ گشت منداڵ 

چاوگەشەکان دەخوازین. 

چاوەڕوانی بەرهەمی نوێی تەبا بن 

 منداڵە خۆشەویستەکانمان بە نۆیەمین
ژمارەی گۆڤاری تەبا منداڵ شاد دەبنەوە
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.دەکات

:

هەندێک جار پەرەپێدەرە بچووکەکان بە درووستکردنی یارییەک 
دەتوانن ناوبانگێکی زۆر دەربکەن و ببن بە رۆژەڤ. لەو 

کاتەشدا کۆمپانیا گەورەکان داوای یارییەکە دەکەن و ئامادەن 
ملیۆنەها دۆالری پێبدەن. 

کەسێکی گەنج لە تەلەفۆنێک یاخود تابلێتێک 
و کۆمپیوتەرێک بە تێکرایی چەند کاتژمێر تێیدا 

دەمێنێتەوە و لەگەڵی خەریک دەبێت؟ 

دەتوانین بڵێین کە گەنجێک رۆژانە ٤-٥ کاتژمێری خۆی 
بۆ یاری تەرخان دەکات. ئەم ژمارەیە بەهەند وەرگرتنی 

چواردەورمان دەدڕکێنین. لە خواردن، لە شوێنی کارەکان، 
لە کافتریا و تەنانەت لە توالێتەکانیش بەهەمان شێوە پێی 

خەریکن. 

بۆ نموونە کاتێک پرسیارمان لە هەوادارێکی یاریی پەب 
جی )PUBG( کرد، لەوەاڵمدا وتی، “هەندێک جار 
ئاگام لە کات نامێنێت و نازانم چۆن کاتەکەم رۆشتووە، 

جگە لەوەی کە رۆژانە یارییەکە دەکەم، شەوانیش لە 
کاتژمێر ١2ەوە تاکو ٥ بۆ 6ی بەیانی یارییەکە دەکەم. ئەم 

یارییانە دەبنە هۆی هۆگری لە کەسەکان”. 

یاریزانێکی دیکەش وتی، “وا هەست دەکەم کە لەنێو 
گۆڕەپانی راستەقینەی شەڕدام و لەو ساتەدا دەجەنگم”. 

یەکێکی دیکەش وتی، “یارییەکان دەبنە هۆی دووربوونم 
لە جیهانی رۆژانە. بەشێوەیەک نامەوێت لەگەڵ کەس قسە 

بکەم تەنانەت خێزانەکەشم”. 

یاریکردن لە ئینتەرنێت الیەنی ئەرێنی و نەرێنی لەخۆ 
دەگرێت. بۆ نموونە گەر بەالیەنی ئەرێنییەوە سەیر بکەین 
ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کە یارییەکان دەبنە هۆکارێک 

بۆ گەشەپێدانی فیکری منداڵەکە و فێربوونی تاکتیکی 
جیاواز. 

بەاڵم لەڕووی نەرێنییەوە دەتوانین بڵێین کە یارییەکان بۆ 
منداڵەکان و گەورەکان دەبنە هۆکاری گەشەنەکردنی 
مێشک. لەهەمان کاتدا لە ژیانی راستەقینەی رۆژانە 
دووریان دەخاتەوە. هەندێک لە مندااڵن بە شێوەیەک 
کاریگەرییان تێدەکات، کە هەڵدەستن بە ئەنجامدانی 

کارەکانی نێو یارییەکە بەسەر خێزانەکانیان کە ئەمەش 
ئاکامی خراپی لێ دەکەوێتەوە. 

بابەتەکە چەندین الیەن لەخۆ دەگرێت و درێژە. لە کۆتاییدا 
بۆ ئەوەی دوور بین لە هەر زیانێک، پێویستە شتەکان   

                     لەرادەی خۆی دەرنەچێت. بەهیوای    
                      ئەوەین کە پەیامەکەمان      

                 گەیشتبێت. 

 بکوژیت و ببیت بە تاکە کەسی نەخشەکە. 

پەرەپێدەرانی یارییە ئۆنالینەکان چ دەستکەوتێکیان لە 
درووستکردنی یارییەکاندا هەیە؟ ئایا یارییەکان بەخۆرایی 

دابەش دەکرێن؟

بەبێ درێژکردنەوەی بابەتەکە، لەوانەیە دەستکەوتی ماددی 
یارییەکە بتانشلەژێنێت. چونکە بەپێی لێدوانی پەرەپێدەرانی 

 PUBG و )PUBG(یاری ئۆنالینی پەب جی
Corporation ،  داهاتی یارییەکە ٥٠ ملیۆن دۆالرە. 

 Google گەر بێت و بەخۆرای ئەو جۆرە یارییانە لە
Play و Itunes دابەزێنرێت، ئەی باشە چۆن ئەو 

داهاتە کۆ بووەتەوە؟

زیاتر لە یەک رێگا هەیە. بە شێوەیەکی گشتی کاتێک 
پەرەپێدەرەکە یارییەکە درووست دەکات، کارەکتەرێک بۆ 

یارییەکە دەدۆزێتەوە. بەهۆی ئەوەی کە قۆناغەکان بە شێوەی 
level هەنگاو دەنێت، پێویستە چەند رێکارێک بگرێتە بەر بۆ 
ئەوەی کارەکتەری یاریزانەکەت بگۆڕیت و پەرەی پێ بدەیت. 

لەراستیدا بۆ بەهێزکردنی یاریزانەکەت، دەتوانیت بەخۆڕایی 
بیکەیت. ئەمەش بە بەجێگەیاندنی ئەرکەکان دەبێت. بەاڵم 

یاریکەرەکە لەوانەیە واز لە یارییەکە بێنێت چونکە ئەرکەکان 
ماوەیەکی زۆری دەوێت. بۆ نموونە لە یاریی پەب جی 

)PUBG( بۆ ئەوەی بتوانیت کارەکتەرەکەت بگەیەنیت بە 
ئاستێکی دیاریکراو، دەتوانیت چەند شتێک بە پارە بکڕیت 

کە بەهەمان شێوە لەالیەن پەرەپێدەرەکەوە درووستکراوە. بۆ ئەو 
مەبەستەش چەندین جۆری شتومەکی وەک قەڵغان، چەک، 
کەلوپەلی تەندرووستی، جلوبەرگ، ئۆتۆمبێل و ماتۆرسکیل  

لەالیەن پەرەپێدەرەکەوە درووستکراوە. 

گەر دەتەوێت کارەکتەرەکەت لەوانی دیکە بەهێزتر و جیاوازتر 
بێت، پێویستە ئەو کەلوپەالنە بکڕیت. بۆیە زۆرێک لە 

یاریکەران بۆ نەکوشتنی کات، کەلوپەلەکان دەکڕن کە لەالیەن 
کۆمپانیا یاخود پەرەپێدەرەکەوە درووستکراوە. 

رێگایەکی دیکە هەیە بۆ       بەدەستهێنانی دەستکەوتی 
ماددی لە یارییە                ئۆنالینەکان، ئەویش 

زیادکردنی رێکالمە             لەنێو یارییەکە. ئەم رێگەیەش 
بە دانانی                       رێکالمەکە لەسەر دیوارێک 
یاخود سەیارەیەک               دەکرێت. هەندێک جاریش 

بۆ ماوەی                       ١٠ تاکو ٥٠ چرکە 
رێکالمەکە                    لەسەر شاشە دەمێنێتەوە. 

گەر ئێوەش هۆگری ئینتەرنێتن، ئەوا بێگومان چەند 
زانیارییەکتان هەیە لەسەر یارییە ئۆنالینەکانی ئینتەرنێت. ئەو 
جۆرە یارییانە کاتێک دەکرێت گەر بێتوو بە ئینتەرنێتەکەتانەوە 

بەسترابێت. هەندێکیان بوارتان پێ دەدات کە یارییەکە لەسەر 
شێوەی ژمارە و ئامارەکان بکەن، لەبەرامبەر ئەوەشدا هەندێک 
لە یارییەکان پابەندە بە ستراتیجیەت و یارییە شەڕانگێزەکان. 

لەهەمان کاتدا یارییەکان بوارتان پێ دەدات یارییەکە بە 
هاوبەشی لەگەڵ کەسانی جیهان بکەن. 

یارییە ئۆنالینەکان دوای باڵوبوونەوەی هێڵی ئینتەرنێت، 
خواستێکی گەورەی بەخۆوە بینی و مەحاڵە بەبێ هەبوونی 

هێڵی ئینتەرنێت بتوانن ئەو یارییانە بکەن. 

 MOBA )Multiplayer Online Battle جۆری
Arena(، واتە گۆڕەپانی شەڕی ژمارەیەکی زۆر لە 
یاریکەری ئۆنالین لە ساڵی 2٠٠2 لەالیەن  کۆمپانیای 

 :٣ Warcraft لە یاریی SEGA Mega Drive
Reign Of Chaos  بەکارهێنرا. 

بەم شێوەیە جۆری یاریکردنەکە لە ساڵی 2٠٠2دا دەستیپێکرد 
و تاکو رۆژگاری ئەمرۆ، رێگەیەکی زۆری بڕیوە و کۆمەڵە 

کەسێکی زۆری هۆگری خۆی کردووە. 

پەرەپێدەران و کۆمپانیاکان رۆژانە دەیان یاری دەخەنە ژێر 
دەستی خەڵک. هەندێک لەو یارییانە بووەتە هۆی سەرنجی 

کۆمەڵە خەڵکێکی گەنج و بایەخی پێدەدەن. 

یارییە ئۆنالینەکان بەگشتی لەهەمان کات، یاخود لە هەمان 
واڵت و واڵتانی دیکە دەکرێت و بەشێوەی گروپ یاخود تیم، 

ئەنجام دەدرێت. 

یاری ئۆنالینی Warcraft ٣: Reign Of Chaos بۆ 
جاری یەکەم هاتە نێو گۆڕەپانی یارییە ئۆنالینەکان و رۆژانە 

بەچەندین خاسیەتی نوێ دێتە بەردەممان. لەهەمان کاتدا 
پەرەپێدەران و کۆمپانیا زەبەالحەکان بۆ ئەو مەبەستە کەوتوونەتە 

نێو رکابەرێتییەکی گەورە. 

 Role Playing Game, Third یارییەکانی وەک؛
 Person Shooter, Counter-Strike ve

Clash of Clans لە ماوەیەکی کورتدا لە جیهان و عێراق 
بوون بە خاوەنی ٤٠٠ ملیۆن یاریکەری چااڵک و کەوتنە پێش 

یارییەکانی دیکە. 

ئەی باشە یاری ئۆنالینی پەب جی )PUBG( چییە 
کە لە کافتریاکان و قوتابخانە و لە ماڵەوە لەدەستەوەیە 

و لەالیەن خەڵکەوە هۆگرێکی زۆری هەیە؟

یاریی پەب جی )PUBG( بە شێوەی گرووپ و تاک 
دەکرێت. هاوکات بریتییە لە گرووپێک

 یاریکەر کە لە فرۆکەیەکدا
 کۆبوونەتەوە و دواتر بە پەڕەشوت بۆ

 سەر دوورگەیەک دادەبەزن و بە توانای
 خۆیان و شتومەکەکانی دوورگەکە 

ئەرکەکانیان بەجێ دەگەیەنن. لە یارییەکدا
 دەتوانرێت ١٠٠ کەس بەشدار بێت. دوای
 دابەزین، هەر یاریزانێک بە شێوەیەکی

 سەربەخۆ یاری دەکەن. ئامانجی گشتی
 یارییەکە کۆکردنەوەی ژمارەیەکی 

زۆر لە کەلوپەلی سەربازییە
کە بتوانێت رکابەرەکانت

 هەواڵ : عەبدواڵ ئەحمەد

خوی یارییە ئۆنالینەکانی جیهانی ئینتەرنێت 


