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بەرهەم ساڵح، سەرۆککۆماری نوێی عێراق 

كێیه؟

دیدارێكی تایبەت لەگەڵ بەشیر حەداد/ زیاتر لە مانشێتێک
        باوەڕ ناکەم پەیوەندییەکانی پارتی و یەکێتی بەهۆی پرۆسەی هەڵبژاردنی 

سەرۆکایەتی کۆماری عێراقەوە تێکبچێت

لە پەرلەماندا نابین بە داکۆکیکاری تەنها یەک الیەن ““ ““
“  کاتی ئەوە هاتووە کە بیر لە هاوواڵتیبوون“

 بکەینەوە نەوەک بلۆکی سوننە و شیعە و

تورکامن

                                                             لەبەرامبەر خۆ کاندیدکردن، هیچ               

 بەڵێنێکم لە الیەنەکان یاخود الیەنێکی دیاریکراو  

وەرنەگرتووە

چاوشئۆغلو: توركمان یەكەم الیەن 
بوو كه داوای ئاوی كرد 

قوتابخانەی ئەربیل ئوال.. 
یەکەمین قوتابخانەی 

حکوومی لە  شاری هەولێر 
)ئەربیل(

حەمامچێتی و نەریتی حەمام لە 
هەولێر)ئەربیل( شاری 

کولخان بریتییە لەو سیستەمە داخراوەی کە لەسەر شێوەی مەنجەڵێکی 
فراوانە و لە ژێر گەرماوەکان دادەندرێت، مەبەست لە دانانی کولخان بۆ 

گەرمکردنەوەی ئاو و ناوەوەی گەرماوەکە دەگەڕێتەوە. 

دەستەی سەرۆکایەتی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق پیرۆزبایی ٧ی 

تشرینی یەکەمی جەژنی 
نەتەوەیی تورکمان کرد

کەشتیە نوێکەی ناسا لە 
نیویۆرک  شەقامەکانی 

نمایشکرا

لەوانەیە دکتۆر بەرهەم ساڵح بەهۆی ریفراندۆمەوە زۆرترین دەنگی عەرەبەکانی 
بەدەست هێنابێت

من کەسێکی قەاڵتیم، قەاڵتیش لە کۆنەوە  شوێن و جێگای تورکمان بووە

پێویسته دەرفەت به بەرهەم ساڵح بدرێت
سروە عەبدولواحید، پەرلەمانتاری خوولی پێشووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق

هاوکات لە روونکردنەوەیەکی 
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا 

راگەیەندرابوو، چاوشئۆغڵو 
لە بەرواری ١١-١٢ی 

تشرینی یەکەمی ٢٠١٨ 
سەردانی

  مەولود چاوشئۆغڵو، 
وەزیری دەرەوەی تورکیا 

لە بەرواری ١١ی تشرینی 
یەکەم، بۆ ئەنجامدانی 
چەند کۆبوونەوەیەکی 

فەرمی، سەردانی بەغداد-ی 
پایەتەخت کرد.

دوای خزمەتێکی زۆری 
پەروەردە و فێرکردن، لە ئێستادا 
قوتابخانەی ئەربیل ئوال کراوەتە 
مۆزەخانە و چەندین کەلوپەلی 

ئەو سەردەمە و وێنەی مامۆستا 
کۆنەکانی قوتابخانەکە و 

قوتابیانی تێیدا نمایش دەکرێت.

   قوتابخانەی ئەربیل 
ئوال، یەکێکە لە قوتابخانە 

هەرە دێرینەکانی شاری 
هەولێر)ئەربیل( بەشێوەیەک، 

یەکەمین قوتابخانەی حکوومی 
سەر بە شانشینی ئەو کاتی 

عێراقە. 
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هەواڵ: عەلی عەنتەر
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و پۆستی الیەنێک نیە یان پۆستی هیچ حزبێک نیە بە تەنها. 
بۆیە دەبوایە بە راوێژ  کارەکە ئەنجام بدرێت، بەاڵم بە داخەوە 
تازە کارەکە ئەنجام درا. پێشبینی ناکەم کە یەکێتی و پارتی 

پەیوەندیەکانی خۆیان تێک بدەن و بارودۆخی هەرێمی کوردستان 
بشێوێنن لەبەر ئەم هۆکارە چونکە ئەمە بابەتێکی سیاسیە.

دەکرێت ئێستا پارتی گلەیی لە یەکێتی هەبێ! بەاڵم لەوانەیە 
بە شێوازێکی سیاسی لە پێکهێنانی حکوومەت، لە پۆستەکانی 
حکوومەتی هەرێمدا یان لە پۆستەکانی بەغداد  قەرەبووی خۆی 

بکاتەوە و بتوانێ دیسان بە مامەڵەیەکی دیکەی سیاسیانە 
هەڵسوکەوت بکات. بەاڵم باوەڕ ناکەم ئەو کێشەیە دابەزێتە ناو 

کۆمەڵگاو ببێتە ناخۆشی تەنگژە لە نێوان یەکێتی و پارتی.

لەوانەیە دکتۆر بەرهەم ساڵح بەهۆی ریفراندۆمەوە 
زۆرترین دەنگی عەرەبەکانی بەدەست هێنابێت

هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار خرایە بەردەم ئەندامانی 
ئەنجومەنی نوێنەران و لە خولی یەكەمدا دکتۆر 
بەرهەم بە بەراورد لەگەڵ دكتۆر فوئاد دەنگێکی 
زۆری بەدەست هێنا. هۆكاری كەمیی دەنگەكانی 

دكتۆر فوئاد حوسێن چی بوو

لە راستیدا هۆکار زۆرە. هۆکاری یەکەم؛ لەوانیە لەبەر ئەو 
حاڵەتە دەروونیەی فراکسیۆنە عەرەبەکان هەیە، بە سوننە و 

شیعەوە. لەبەر ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان ریفراندۆمی 
ئەنجام دابوو، ئەم ریفراندۆمە لە هزر و  دڵی ئەوان شتێکی 

زۆر گەورەیە و  وازوو دەرناچێ. بۆیە ئەمە دیوارێکی دەروونیە 
کە لە نێوان ئەم دوو الیانە هەبووە. بۆیە من پێم وابێ وەکو 

دەربڕینی رای ئەوان بڵێن “ئێمە لەگەڵ کاندیدی پارتی نابین 
چونکە پارتی ئەو کارەی ئەنجام داوە هیچ زەمانەتێکیش نیە 
کە کاندیدی پارتی ببێتە سەرۆککۆمار لە داهاتوودا ئەمە 

باڵو بکەنەوە و جیا دەبنەوە”. ئەمە خاڵی سەرەکی بوو بەالی 
منەوە. خاڵی دووەم دیسان لەوانەیە هەندیک رێکەوتن لە نێوان 

کاندیدەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەندێک لە 
کوتلەکانی سوننە و شیعە هەبووبێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت. 

بەڕێزتان کاندید بوون لەسەر لیستی پارتی 
دیموکراتی کوردستان. چەند جارێکیش ئاماژەتان 

بەوە کرد کە کاندیدێکی بێالیەنن و لەسەر 
ئەو لیستە بەژداریتان کردووە. دواتر لەسەر 

داوای پارتی کاندید کران بۆ  پۆستی جێگری 
دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوینەرانی عێراق 
و پۆستەکەتان وەرگرت. ئایا ئێستا بەڕێز بەشیر 
حەداد وەکو کەسێکی بێالیەن مامەڵە دەکات 

یاخود سیاسەتەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان 
جێبەجی دەکات

بێگومان بۆچوونی من وایە. راستییەکەش وایە ئەم پۆستە 
پۆستی پارتێکی دیاریکراو نیە. نە پۆستی پارتیە نە پۆستی 
یەکێتیە. پۆستی هیچ پارتێکی دیاریکراو نیە، ئەمە پۆستی 

کوردە و پۆستی کوردستانە بۆیە ئەوەی کە لەوێ دەبێ پێویستە 
بەرژەوەندی هەموو میللەتان و گەالنی کوردستان بپارێزێت. بۆیە 
ئێمە لەو شوێنە هەر لەیەکەم رۆژەوە ئەوەمان راگەیاند کە ئێمە 

نوێنەری هەموو کوردستانین بە هەموو پێکهاتەکانییەوە.

لە پەرلەماندا نابین بە داکۆکیکاری تەنها یەک 
الیەن

چەند جارێک سەردانی کوتلەکانیشمان کردووە و کۆبووینەتەوە 

دوای ناکۆکیەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری 
عێراق کە لە نێوان پارتە کوردیەکان روویدا، ئایا 
دەرفەت ماوە دووبارە بە یەکریزی بچنەوه بەغداد

ئومێدمان وابوو فراکسیۆنە کوردستانیەکان هەمووی لەسەر 
یەک کاندید بڕیار بدەن و پێکبێن. زۆرێش هەوڵماندا، بە تایبەتی 

دوای ئەوەی بەڕێز مەسعود بارزانی ئەو دەست پێشخەرییەی 
خستەڕوو، کە وتبووی داوا لە فراکسیۆنە کوردستانیەکان 
دەکەین لە بەغداد یەکێک لەم دوو بەڕێزە پێشکەش بکەن. 

هەروەها هێرۆ خان-یش پشتگیری لەو دەستپێشخەرییەی 
جەنابی سەرۆک کرد. دوای ئەو بڕیارە، چەند جارێک لەگەل 

فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە بەغداد کۆبوینەوە و داوامان 
لێکردن و پێشمان وتن کە ئێستا  تۆپەکە لە گۆرەپانی ئێمەدایە 

و یەکێتی و پارتی کە لەسەر دوو کاندید رکابەری دەکەن، 
ئەوان ئەرکەکەیان خستە سەر شانی ئێمە. دەبوا ئێمە یەکێک 

لەم دوو بەڕێزە هەڵبژێرین، ئایە 
دکتۆر بەرهەم بێ یان دکتۆر 

فواد بێت، بەاڵم بە داخەوە 
هەندێک لە فراکسیۆنە 

کوردستانیەکان بەرەو ئەو 
دەستپێشخەریە نەهاتن و 

یارمەتیدەر نەبوون. 

لەهەمان کاتدا فراکسیۆنەکان 
چاوەروانی وەاڵمی مەکتەبی 
سیاسی خۆیان بوون. دیار بوو 
ئەوانیش گلۆپی سەوزیان بۆ 

هەڵنەکردبوون کە لەگەڵ ئێمە 
دانیشن و بەیەکەوە هەموومان 
فراکسیۆنە کوردستانیەکان 
بۆ ئەوەی بڕیارێک بدەین. 

زۆر هەوڵمان دا و زۆر مەبەستیشمان بوو کە ئێمەی فراکسیۆنە 
کوردستانیەکان ئەم بابەتە لەنێو خۆماندا یەکالیی بکەینەوە و بە 
یەک کاندید بچینە ناو پەرلەمان نەک بە دوو کاندید بچین و 
دواتر فراکسیۆنە عەرەبییەکان یان شیعە و سونەکان بڕیار لەسەر 

شتێکی مەسیری کوردستان بدەن.

ئەمجارەیان فراکسیۆنە عەرەبییەکان بڕیاریاندا کە 
کێ دەبێتە سەرۆککۆماری عێراق

بیستمان کە رێکەوتنێک کراوە لە الیەن هەردوو شاندەکەی 
یەکێتی و پارتی لە بەغداد کە یەکێکیان کاندیدەکەی خۆی 

بکشێنێتەوە بۆ ئەوەی یەک کاندید بمێنێتەوە. بەاڵم بە داخەوە لە 
خولەکەکانی کۆتایی پاشگەز بوونەوە و بە دوو کاندید هاتنە ناو 
هۆلی پەرلەمان. ئەمە بەبۆچوونی ئێمە سابیقەیەکی ترسناکە و 
شتێکی باشیان نەکرد. چونکە لەبەر ئەوە هەڵبژاردنی یەکێک 

لەم دوو کاندیدە لە دەست الیەنە کوردستانیەکان دەرچوو، 
ئەمجارەیان فراکسیۆنە عەرەبیەکان بڕیاریاندا کە کامە کاندید 

هەڵدەبژێرن. 

باوەڕ ناکەم پەیوەندییەکانی پارتی و یەکێتی بەهۆی 
پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقەوە 

تێکبچێت

ئەمەش وا دەکا لە دواڕۆژدا ئەگەر دیسان کورد پێکنەیەن 
یان فراکسیۆنە کوردستانیەکان پێکنەیەن لەسەر هەڵبژاردنی 

کاندیدێک بۆ هەر شوێن و پۆستێکی دیکە، ئەوجارە خۆیان دێن 
کوردێک دەهێنن و دەیکەن بە کاندید و ئەوەی ئێمە بە دڵمان 
نیە ئەوان خۆیان رایان لێیە. چونکە ئەم پۆستە پۆستی کوردە 

دکتۆر بەشیر خەلیل حەداد دوای کاندیدبوونی لە پارتی 
دیموکراتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و 

هەڵبژێرانی، وەکو جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق 
هەڵبژێردرا. 

حەداد، دەربارەی وردەکارییەکانی هەڵبژاردن و دوای هەڵبژاردن 
وەاڵمی پرسیاری هەفتەنامەی تەبای دایەوە.  

دەمانەوێت پرسیاری ئەوە بکەین ئایا لە ئێستادا 
پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر)ئەربیل( و بەغداد لە 

چ دۆخێکدایە

بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان. پێش ئەوەی وەاڵمی 
پرسیارەکەی جەنابتان بدەمەوە، دەمەوێ پیرۆزباییەکی گەرم لە 
گەلی تورکمان بکەم لە کوردستان بە تایبەتی و لە عێراق بە 

گشتی. بە بۆنەی ٧ ی تشرینی یەکەم کە رۆژی نیشتیمانی 

گەلی تورکمانە، ئومێدەوارم ئەم بۆنەیە ببێتە خێر و بەرەکەت 
و هەموو ساڵێک بە خۆشی یادی ئەم بۆنەیە بکەنەوە و ببێتە 
ماییەی ئەوەی گەلی تورکمان و الیەنەکانی تورکمان یەک 

ریزی خۆیان بپارێزن و لەگەل گەلی کورد و عەرەب بە ئاشتیانە 
بژین.

دوای هەڵبژاردنی پەرلەمان، بینیمان کەوا نەخشەی 
سیاسی عێراق گۆڕانکاری بەسەردا هات

لە ئێستادا دۆخی نێوان هەولێر و بەغداد پەیوەندیەکی ئاساییە 
و زیاتر پەرەی بەخۆوە بینیوە. هاوکات رۆژ بە رۆژ زیاتر 

بەهێز دەبێت بە تایبەتی دوای هەڵبژاردنەکەی مانگی ئایاری 
رابردووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق. بینیمان لە ئەنجامی 
ئەو هەلبژاردنە نەخشەی سیاسی عێراق  گۆرا، واتە کوتلەی 

گەورە نەمان و هەموویان بوون بە کوتلەی بچوک بچوک. هەر 
بۆیە لەمەودوا زیاتر پێویستییان بەیەک دەبێ. لەگەڵ ئەوەشدا لە 
هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و راسپێرانی بەڕێز عادل عبدولمەهدی 
بۆ پێکهێنانی حکوومەت، گۆڕانکاری لە گۆڕەپانەکەدا روویدا.  

بەپێی خوێندنەوەی خۆم، ئەم گۆڕانکارییە وا لە کەسەکان 
دەکات کە پەیوەندیەکانیان زیاتر بەرەو پێشەوە ببەن. ئومێدەوارین 

هەردووال )هەرێم و بەغداد( بە شێوەیەکی حەکیمانە مامەڵە 
بکەن، زیاتر ئارام بگرن، سنگیان فراوان بێ. لەگەڵ ئەوانەشدا 
هیواخوازم بەغداد زیاتر پابەندی دەستووری عێراق بێ چونکە 

کێشەکانی پێشووی نێوان هەرێم و بەغداد هەمووی لە 
جێبەجێنەکردنی دەستورەوە سەرچاوەی گرتبوو. بۆیە ئێمە لە 

بەغداد لە هەوڵی ئەوە داین کە ئەم دەستوورە جێبەجی بکرێت. 
کاتێک جێبەجێکرا، هیچکام لەو کێشانە نامێنن. 

دیدارێكی تایبەت لەگەڵ بەشیر حەداد/ زیاتر لە مانشێتێک
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بەم دواییانە بڕیار درا کە دوو بڕیاردەر بۆ ئەنجومەنی نوینەران 
هەڵبژێردرێ کە بڕیاردەرێکیان لە کوتلەی تورکمانە ئەوی 

دیکەش لە کوتلەی برا مەسیحیەکانە، ئاماژە بەوە کراوە کە لە 
کوتلەی تورکمان خەدیجە خان وەک کاندید خۆی داناوە بۆ ئەم 

پۆستە. منیش پێم راگەیاند کە بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتی 
دەکەم بۆ بەدەستهێنانی ئەم پۆستە. هەر وەکو وتم من تورکمانم 

،کوردم، عەرەبم. لێرەدا دەمەوێ ئاماژە بەوە بدەم، با ئەم باسە 
کۆتایی پێبێت. مامۆستا بەشیر کوردستانیە خزمەتی هەمووان 

دەکا.

 رۆشنبیری و کەلتوور و دڵی من تورکمانە

رۆشنبیری و کەلتوور و دڵی من تورکمانە. دایکم خوا لێی 
خۆشبێت تا کۆچی دوایشی کرد، زمانی کوردی بەباشی 
نەدەزانی. ئێستاش لە ناو خێزانەکەمان بە تورکمانی قسە 
دەکەین. بەاڵم ئێمە کوردستانین و پێویستە خزمەتی دۆز 
و کۆمەڵگای کوردستان بکەین. با ئەو جیاوازی “من 

تورکمانم، تۆ کوردی” درووست نەکەین. لەم رووەوە زیانێکی 
زۆرمان بەرکەوتووە. لە سااڵنی پەنجاکانی سەدەی رابردوو  

دوژمنایەتێکی زۆر دروست بوو لە نێوان کورد و تورکمان یان  
کورد و عەرەب یان نێوان تورکمانەکان. بۆیە زیندووکردنەوی ئەم 

بابەتە زیانی بۆ خۆمان هەیە. لەهەمان کاتدا رێزمان هەیە بۆ 
ئەو کەسانەی خۆیان بە تورکمان دەزانن و حیزبی تورکمانییان 
دامەزراندووە. هەروها لەگەڵ برا عەرەبەکانیش بە هەمان شێوە. 

ئەوانەم. ئەوەی لە خەمی میللەتی منە، من لە خەمی 
هەموواندام. 

من کەسێکی قەاڵتیم، قەاڵتیش لە کۆنەوە  شوێن و 
جێگای تورکمان بووە

من کەسێکی قەاڵتیم قەاڵتیش لەکۆنەوە  شوێن و جێگای 
تورکمان بووە و خەڵكی رەسەنی ئەم شارە لەوێ ژیاون. بەاڵم 

ئەمەیان مانای ئەوە نییە ئێمە رکابەرێتی خەڵکی دیکە بکەین، 
من کەسێکی کوردستانیم ئەم کوردستانە پێویستی بە هەوڵی 
هەموو الیەک هەیە، پێویستی بە تورکمان و کورد و هەوڵی 
موسڵمان هەیە هەتا پێویستی بە برا مەسیحیەکانیشمان هەیە.

 لە خزمەتی هەموو کوتلەکاندا دەبم، بە تایبەتی 
کوتلەی تورکمانی

لە کۆندا بەو کەسانە دەوترا هەولێری کە تورکمان یاخود قەاڵتی 
بوایە، بەاڵم بەبۆچوونی من ئەم قسەیە گۆڕانکاری دەوێت. 

چونکە لەئەمرۆدا تەنیا بە کەسێکی تورکمانی قەاڵتی ناوترێت 
هەولێری. بەو کەسە دەوترێ هەولێری کە هەلێری خۆشبووێت 

و خزمەتی هەولێر بکات. ئینجا تورکمان، کورد، عەرەب 
یاخود مەسیحی بێت من پێیان دەڵێم هەولێری. لەبەر ئەوەی 

هەولێری خۆش دەوێت و خزمەتی هەولێر دەکات. بۆیە من وەک 
کوردستانیەک لە خزمەتی هەموو کوتلەکان دەبم، بە تایبەتی 

کوتلەی تورکمانی.

بۆ ئەوەی قسە لەسەر هەندێک بابەتی سیاسی بکەین بە 
تایبەتی کوتلەی تورکمان، چونکە لە کوتلەیەک زیاتریان 

هەیە. لەوێ چاوپێکەوتنمان کردووە و لەگەڵیان دانیشتووین و 
پێمان وتوون کە ئێمە نوینەری ئێوشین، هەر شتێک بە ئێمە 

بکرێ لە خزمەت ئێوە دەبین و پاراستنی مافی گەلی تورکمان 
لە هەموو عێراق بە ئەرکی پێشینەی خۆمان دەزانین چ لە 

کەرکوک چ لە تەلەعفەر چ لە تازە چ لە بەشیر چ لە هەولێر. 
ئێمە وەکو خەڵکی کوردستان هەموو الیانەکان دەپاریزی. 
بە هەمان دووریی لەگەڵ کوتلەکان دەوەستین و نابین بە 

داکۆکیکاری تەنها یەک الیەن. 

خەڵکانێک دەڵێن پارتی تورکمانێكی بۆ خۆی 
هەڵبژاردووە،  تورکمانیش دەڵێت مامۆستا بەشیر  

تورکمان نیە

دکتۆر بەشیر ئاماژە بەوە دەکات کە کوردە، 
بەاڵم الیانە تورکمان و کوردییەکان لەتۆرە 
کۆمەاڵیەتیەکاندا باس لە تورکمانبوونتان 
دەکەن. هاوکات لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراق  کوتلەیەکی تورکمانی هەیە کە لە چەند 
پەرلەمانتارێک پێکدێت، ئایا پەیوەندیتان چۆن 

دەبێت لەگەڵیان
           

خەڵکانێک دەڵێن پارتی تورکمانی بۆ خۆی هەڵبژاردووە، 
لەهەمان کاتدا تورکمانیش دەڵێت مامۆستا بەشیر  تورکمان نیە. 
منیش دەڵێم من کوردستانیم، قەاڵتیم، تورکمانم، کوردم، شیعەم، 

سوننەم، عەرەبم و لەم واڵتە هەر میللەتێک هەبێ من هەموو 

دەتوانیت تەواوی ریپۆرتاژەکە لە ماڵپەری 
www.tbajansi.com  بخوێنیتەوە

دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، 
پیرۆزبایی ٧ی تشرینی یەکەمی جەژنی 

نەتەوەیی تورکمان کرد
تورکمان”.

لە کۆتایی قسەکانیدا، عومەر بێی ئۆغڵو، چااڵکوانی تورکمان 
داواکارییەکانی خۆی لەبارەی کابینەی داهاتووی حکوومەتی عێراق 
راگەیاند و وتی، “پەیوەندییەکان بە شێوەیەکی باش بەردەوامن، بەاڵم 
ئێمە ئومێدەوارین لە حکوومەتی نوێی داهاتووی عێراق-دا مافەکانی 

گەلی تورکمان بدرێت. بۆ نموونە، پێدانی پۆستەکانی جێگری 
سەرۆککۆمار و جێگری سەرۆکوەزیران. ئەوان نیاز پاکی خۆیان 

نیشان دا. بەاڵم نیازپاکی لەکاتێکدا دەردەکەوێت کاتێک ئەو ماف و 
بەڵێنانە بەجێبگەیەندرێت”.

شایەنی باسە، هەڵوێستەکەی سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران 
و جێگرەکانی  لە یەکەم ٢ هەفتەی دەستبەکاربوونیان، لەالیەن 
بەشێکی زۆری هاوواڵتییانەوە بە شتێکی ئەرێنی خویندرایەوە. 

گەلی تورکمان و چااڵکوانانی تورکمان لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بە دڵخۆشییەوە پێشوازی لێکرا.

هاوکات عومەر بێی ئۆغڵو، چااڵکوانی تورکمان 
لە لێدوانێکدا بۆ مایکی تەبا رایگەیاند، “ئێمە 

وەکو گەلی تورکمان بۆ یەکەمجارە پیرۆزباییەکی 
لەم جۆرەمان بۆ دێت لە پۆستەبااڵکان و دەسەاڵتی 
یاسادانان، پیرۆزبایی جەژنی نەتەوەیی تورکمانمان 
لێدەکەن. ئەوە رووداوێکی دڵخۆشکەرە و بە واتای 

ئەوە دێت کە حکوومەتی نوێی عێراق مافی هەموو 
نەتەوەکان دەستەبەر دەکات”.

بێی ئۆغڵو دوای ئاماژەدان بە پەیوەندی 
پەرلەمانتارانی تورکمان لەگەڵ الیەنەکان، وتی “لە 

ئەنجوومەنی نوێنەران هەموو پەرلەمانتارەکانمان لە 
سەرووی هەموویانەوە سەرۆکمان ئەرشەد ساڵحی، 
لەگەڵ هەموو الیەنەکان کۆدەبنەوە، کێشەکانی 
تورکمانیان بۆ باس دەکەن و داوای مافەکانی 

تورکمان دەکەن. ئەوەش پرسێکی گرنگە”.

هاوکات چااڵکوانی تورکمان بەمجۆرە بەردەوامی 
بە قسەکانی دا:

“بە دڵنیاییەوە، کوتلە تورکمانییەکانمان لە 
ئەنجوومەنی نوێنەران، هەموو کات لەگەڵ 
بەرپرسە بااڵکانی عێراق لە پەیوەندیدان. بە 

تایبەتی لەمیانی پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی 
نوێی عێراق، سەردانی هەموو الیەنەکانییان 

کردووە بۆ دەستەبەر کردنی مافەکانی گەلی 

لە پەیامێکدا محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق لە بەرواری ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٨دا لە هەژماری خۆی 

لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، پیرۆزبایی جەژنی نەتەوەیی تورکمانی 
کرد.

هاوکات حەلبووسی لە پەیامەکەیدا دەڵێت، “پیرۆزبایی ئەو یادە 
گرنگە لە گەلی تورکمان دەکەم کە لە بابەتی پارێزگاریکردن لە 

یەکپارچەیی خاکی عێراق هەڵوێستێکی گرنگیان نیشانداوه”. 

لەالیەکی دیکەوە دوای پەیامە پیرۆزبایەکەی حەلبووسی کە یەکەم 
سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقە پیرۆزبایی ٧ تشرینی 

یەکەم جەژنی نەتوەیی تورکمان بکات، هەردوو جێگرەکەی پەیامی 
پیرۆزباییان باڵوکردەوە.

٧ی تشرینی یەکەم جەژنی نەتەوەیی تورکمان بۆ یەکەم جار لەالیەن 
حکوومەتی عێراقییەوە نرخێندرا. ئەو هەنگاوەی حکوومەت لەالیەن 
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خۆی خاوەنی ٢٥ کورسییە. کاتێک بڕیارێک درا، هەموویان 
لەیەک ئاراستەن و هەمان بڕیار جێبەجێ دەکەن. لەبەرامبەر 
ئەمەدا ١٨ کورسییەکەی یەکێتی رەنگە دەنگیان نەدەدا. 

ئەوانەی دیکە مسۆگەر نەبوون کە دەنگ بە بەرهەم ساڵح 
دەدەن یان نا. ئەمجارە تەنها یەکێتی وەریگرتووە و هیچ 

کوردێکی دیکە دەنگی بە بەرهەم ساڵح نەداوە واتە کەس 
راینەگەیاندووە کە دەنگی بە بەرهەم ساڵح دابێت. پێموایە 
ئەم پۆستە هی یەکێتییە و پۆستی هەرێمی کوردستان و 
کورد نییە. گەر پۆستی کوردی با ئەوە رێککەوتنێکی 

کوردی لەسەر دەبوو. 

 کاتی ئەوە هاتووە کە بیر لە هاوواڵتیبوون 
بکەینەوە نەوەک بلۆکی سوننە و شیعە و 

تورکمان

بە بۆچوونی من ئەمەیان باشترین چارەیە بۆ ئەوەی رزگارمان 
بێت لەو دابەشکارییەی بەناو کورد و سوننە و شیعە. کاتی 
ئەوە هاتووە کە بیر لە هاوواڵتیبوون بکەینەوە نەوەک بلۆکی 

سوننە و شیعە و تورکمان. پێویستە هەموو هاوواڵتیانی عێراقی 
وەکو یەک بێت. گەر ئەمە جاران بووبایە، یەکێتی و پارتی 

رێککەوتنیان هەبوایە و یەک کاندیدیان هەبوایە، لەهەمان کاتدا 
سروە عەبدولواحید-یش خۆی کاندید بکردابایە، هەردوو حیزبەکە 

هەزار دیعایەیان بەسەر دەکرد  و دەیانووت کە ئەمانە تەها 
محیەدین مەعرووف-ێکی دیکەن و ئەچنە بەغدا بە تەنیا بەبێ 
گەڕانەوە بۆ کورد. بەاڵم لەبەر ئەوەی خۆیان کردیان، جیابوون 
و بابەتەکە حەاڵڵبوو بۆ ئەوان.   کێشەیەک هەیە لە هەرێمی 

کوردستان ئەوەیە کە پارتی بە ژمارە یەک و یەکێتیش بە ژمارە 
دوو کە دواتر بەدوای پارتی دەکەوێت، رای گشتی دروست دەکەن 
و الیەنەکانی دیکەش گوێیان لێدەگرن. ئەگینا دەبوایە الیەنەکانی 
دیکە ئەم بابەتەیان بوروژاندبایە کە پێکهاتووە لە وتاری نەتەوەیی. 

پێویستە بەرهەم ساڵح دەرفەتی پێبدرێت

هەڵبژاردنەکە ئەنجامدرا و بەرهەم ساڵح بە 
بەدستهێنانی زۆرینەی دەنگەکان بوو بە 
سەرۆککۆماری نوێی عێراق، وەکو سروە 

عەبدولواحید هەڵبژێرانی بەرهەم ساڵح چۆن دەبینن، 
بەبۆچوونی ئێوە کەسێکی شیاوە

جارێ ناتوانم حووکم لەسەر دکتۆر بەرهەم بدەم. گەر باسی 
هەڵوێستەکانی پێشووی بکەم، بەالی منەوە کەسێکی شیاو 

نییە بۆ ئەو پۆستە. گۆڕانکاری بەسەر هەڵوێستەکانی هاتووە و 
کۆمەلێک خەڵکی کۆکردووەتەوە و دواتریش بەجێیانی هێشتووە. 

من وەکو خۆم ئەو متمانەیەم پێی نییە، بەاڵم پێویستە دەرفەتی پێ 
بدرێت بۆ ئەوەی بزانین کەوا چی دەکات. بە بۆچوونی من دکتۆر 

بەرهەم هەر هیچ نەبێ دەتوانێت لە هەندێک بواردا سەرکەوتوو 
بێت، یەکەمیان کەسێکە حەزی لە راگەیاندن و نمایشە. دەکرێ 
لەبەر ئەو حەزەوە سەردانی هەندێک پارێزگا بکات و هەندیک 

کار بکات کە جیاوازبێت لە سەرۆککۆمارەکانی دیکە. جگە لەمە 
پەیوەندییە دیبلۆماسییەکانی باشە کە کاریگەرییەکی باشی دەبی 
بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێم و عێراق بەشێوەیەکی گشتی. 

گەر ئەمانەی کرد، ئەوکات دەتوانین هەڵی بسەنگێنین. 

گەر خۆت کاندید نەبوویتایە و تەنها دکتۆر 
بەرهەم و دکتۆر فوئاد حوسێن کاندیدبا، دەنگت بە 

کامەیان دەدا

دەنگم بە هیچیان نەدەدا و کاغەزەکەم بە سپی بەجێدەهێشتەوە. 

گرنگ بوو. چونکە من نە پەرلەمانتارم و نە هێزێکی سیاسیم 
هەیە. ئەوەی هەیە تەنها ئەوەبوو کە پەیوەندی هاوڕێیەتیم هەیە 
لەگەڵ یەک دوو پەرلەمانتار لە ژنەکان. لەراستیدا چاوەڕوانی 
ئەوەم دەکرد کە زۆربەی ژنەکان دەنگم پێ بدەن. بەاڵم بەداخەوە 

ئەو کێشەیەمان هەیە لە عێراقدا کە ژن پاڵپشتی ژن ناکات. 
هەمیشە لە تەلەفزیۆنەکاندا باس لەوە دەکەن کە داوای مافی 
ژنان دەکەن. بەاڵم کاتێک کە ژنێک خۆی کاندید دەکات 

هیچکامیان ئامادە نین پاڵپشتی بکەن. 

تۆ راستەوخۆ بەشداریت کرد لە پرۆسەی 
هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق. قسە 
و باسێکی زۆر کراوە لەسەر پرۆسەکە، وەکو سروە 
عەبدولواحید سەبارەت بە رۆژەکە چیتان هەیە 
بڵێن، تێبینییەکانتان لەبارەی پرۆسەکەوە چییە

یەکێتی و پارتی هەموو هێزەکانی خۆیان لە عێراق چڕ کردبووە 
بۆ بەدەستهێنانی ئەو پۆستە. کێبڕکێیەکی زۆر توندیان کرد، بۆ 
نموونە؛ کاک نێچیرڤان بارزانی هاتبوو سەرۆکایەتی شاندەکەی 
کرد و لە بەرامبەردا ماڵی مام جەالل هاتبوون جا چ پاڤڵ بێت 

یاخود الهور. هەردوو بنەماڵە دەیانویست پۆستەکە بۆخۆیان 
ببەن. بەهۆی ئەوەی کە فوئاد حوسێن ئەو مەقبوڵییەتەی نەبوو 
لەعێراق، نەیتوانی دەنگی پێویست بهێنێت بۆ وەرگرتنی پۆستی 
سەرۆککۆمار. لەالیەکی دیکەشەوە پێموایە پارتی دیموکراتی 

کوردستان ئەو سەنگی هێزی لە عێراقدا نەماوە. ناشتوانێ 
کاریگەری دروست بکات لەسەر الیەنە سیاسییەکانی عێراق. بۆیە 
دەبێت پێداچوونەوە لە سیاسەتی خۆیدا بکات گەر دەیەوێت جارێکی 

دیکە دەسەاڵتی هەبێت یاخود کاریگەری هەبێت لەنێو عێراقدا. 
بێگومان گەر لێی تێگەیشتبێت، هەڵبژاردنەکە پەیامێک بوو بۆ 

پارتی. لەهەمان کاتدا باس لەوە دەکرا کە یەکێتی ژوورێکی 
عەمەلیاتی دروستکردووە کە پارە دەدات بە پەرلەمانتارەکان و 

شوقەیان بۆ دەکڕێت. بەاڵم من وەکو خۆم هیچم بە چاوی خۆم 
نەبینی و هیچ دۆکیۆمێنتێکم نییە لەسەر ئەو قسانە. بەاڵم ئەم 

قسانە لەوال و ئەمال دەکرا. 

هەمیشە پارتی دیموکراتی کوردستان جەختی لەوە 
کردەوە کە الیەنە سیاسییە کوردستانییەکان دەبێت 

لەسەر یەک کاندید رێککەون، لە تێڕوانینی 
ئێوەوە ئەگەری روودانی ئەو رێککەوتنە هەبوو

 
هەوڵیاندا شتێکی وا بکەن. بەاڵم گەر بەم شێوەیە بووبایە، 

کاندیدەکەی یەکێتی کەمترین دەنگی دەهێنا. چونکە پارتی 

سروە عەبدولواحید، پەرلەمانتاری خوولی 
پێشووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 

و کاندیدی سەرۆکایەتی کۆماری 
عێراق بۆ هەفتەنامەی تەبا دوا و بە 
راشکاوانە وەاڵمی پرسیارەکانمانی 

دایەوە:

لە ئایندەیەکی نزیکدا 
پرۆژەی تایبەتی خۆم 

دەبێت
دوای کاندیدبوونی بۆ 
پۆستی سەرۆکایەتی 
کۆماری عێراق، لە 

ئێستادا سروە عەبدولواحید 
چ کارایە 

لە ئێستادا وەکو کەسێکی سەربەخۆ لە 
بواری سیاسیدا کار دەکەم و سەر بە هیچ حیزب 
و گرووپ و الیەنێک نیم. بەاڵم بە دڵنیاییەوە لە 

ئایندەیەکی نزیکدا پرۆژەی تایبەتی خۆم دەبێت. بەالی 
منەوە مەبەست لە کارکردن لە بواری سیاسیدا تەنها حیزبایەتییەکە 

نییە، بەڵکو مەبەستەکە ئەوەیە کە تۆ تا چەند بتوانیت کاریگەر 
بیت بەسەر کۆمەڵگا بۆ گۆڕینی کۆمەڵگا. واتە ئەو داواکارییانە 

کە هاوواڵتییان هەیانە تا چەند تۆ بتوانیت کاریگەر بیت 
لەسەر بڕیاری سیاسی واڵتدا.  بۆیە پێموایە کە من دەتوانم ئەو 
کاریگەرییە درووست بکەم و فشار دروست بکەین بۆ گۆڕینی 
سیستەمی سیاسی و ئەو  گەندەڵکارییەی کە لەعێراقدا هەیە. 

 لەبەرامبەر خۆ کاندیدکردن، هیچ بەڵێنێکم لە 
الیەنەکان یاخود الیەنێکی دیاریکراو وەرنەگرتووە

هۆکاری کاندیدبوونتان چی بوو؟ ئەو الیەنانە 
کێ بوون کە پشتگیری تۆیان کرد بۆ 

خۆکاندیدکردنتان؟ هیچ بەڵێنێکتان لە الیەنێکی 
سیاسی دیاریکراو وەرگرتبوو

 
لەسەرەتادا من خۆم دەزانم کە پرۆسەی هەبژاردنی سەرۆک 

چۆن بەڕێوەدەچێت. لەهەمان کاتدا من خۆم لە ساڵی ٢٠١4دا 
لە پەرلەمان بووم و دەزانم کە تەوافوقی سیاسی و رێککەوتنی 

کوتلە سیاسییەکان چۆنە. لە راستیدا هیچ بەڵێنێکم لە الیەنەکان 
یاخود الیەنێکی دیاریکراو وەرنەگرتبوو. جارێ خۆم هیچ قسەیەکم 
لەگەڵ هیچ الیەنێک نەکردبوو تەنها ئەوە نەبێت کە چاوپێکەوتنم 

لەگەڵ پەرەلەمانتارەکان دەکرد و هەندێکیانم دەبینی و قسەم بۆ 
دەکردن. ئەگینا نەچوومە الی سەرکردەکانی کوتلەی سیاسی. 

من بۆخۆم ٢ پەیامم هەبوو. یەکەمیان ئەوەبوو کە ئیتر بەسە 
یەکێتی و پارتی هەرچی پۆستە لە بەغدا کردوویانە بە موڵکی 
خۆیان و بەناوی کوردایەتی و ناوی کوردەوە پۆستەکان دەبەن و 

دەیکەن بە پۆستی حیزبی لەکاتێکدا هیچ سوودێکی بۆ هەرێمی 
کوردستان نییە. 

ئەو فشارەی لە ماوەی کاندیدبوونم کراوەتە سەرم، 
باوەڕناکەم هیچ کاندیدێک رووبەڕووی ببێتەوە

دووەمیشیان ئەوەبوو کە وەکو ژنێک ویستم بە هەموو سەرکردە 
سیاسییەکانی عێراق لە زاخۆ هەتا بەسرە بڵێم کە ژنیش دەتوانێت 
کێبڕکێتان لەگەڵ بکات و ئیرادەی هەیە و دەتوانێت رووبەڕووتان 
ببێتەوە. پێموابێ هەردوو پەیامەکەم گەیشت، وە ئەو فشارە زۆرەی 
کە یەکێتی و پارتی دەیانکردە سەر من لەکاتی کاندیدبوونەکەم، 

باوەڕ ناکەم کرابێتە سەر هیچ کەسێکی دیکە. زۆر هەوڵیاندا 
بکشێمەوە، بەاڵم نەکشامەوە و بەردەوام بووم . بەالی منەوە گەر 

یەک دەنگیشم بهێنابایە ئاسایی بوو چونکە هیچ هێزێکی سیاسی 
پاڵپشتی منی نەکرد و کەسیش بەشێوەیەکی ئاشکرا راینەگەیاند 

کە پاڵپشتیم دەکات. بۆیە یەک دەنگیشم بهێنابایە 
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x بیرکاریانە
)≠÷-+=(

ئەگەر سەرەنجێک لە بوارى پەروەردەى تاک بدەینەوە لە ناو 
سیستەمی پەروەردەدا دەبینین، زۆربەى جار بە داخەوە مامۆستایان 

ئەرکە زانستیەکە زۆر بە رێکوپێکى ئەنجام دەدەن و تواناى 
ئەوەیان هەیە کە قوتابیان بگەیننە لووتکەى فێربوون، بەاڵم لە 

الیەکى دیکەدا دەبینین بەبێ ئەوەى مامۆستایان هەستى پێبکەن 
نەیانتوانیوە )ناڵێم هەموویان بەاڵم زۆربەیان( کە ئەم زانیاریانەى 

فێرى قوتابیى دەکەن، بیکەن بە کردار و واقیع لەناو ژیانى 
رۆژانەدا.

لێرەدا دەمەوێت تیشک بخەمە سەر الیەنێکى دیاریکراوى 
ئەم چەمکەى کە کردوومە بە ناونیشان )بیرکارییانە(. لە 
چەمکەکەدا مەبەستى من ئەوەیە چۆن بتوانین تاکەکانى 
ناو کۆمەلگا بە گشتى وا پەروەردە بکەین کە سیستەمی 

بیرکارى کارى لەسەر دەکات ئەویش )ژمارەکان، یاساکانى 
بیرکارى، هێماکانى بیرکارى( کامەیان گرنگترن لەناو هاوکێشە 

بیرکاریەکاندا؟ 

ئایا ژمارەکان دەتوانن ئەنجام بگۆڕن یان هێماکان یان یاساکان؟ 
بەبۆچوونی من ئەم بابەتە پێویستى بە نوسینى و کاتى زیاترە 

بەاڵم  من تەنها ئاماژەیەکى پێ دەکەم هیوادارم پەروەردەیییەکان 
لیم تێبگەن کە مەبەستم چىیە و دەمەوێت چى بڵێم وە لە 

داهاتوودا چى بکەین.

بۆ زیاتر روونکرنەوەى بابەتەکە، نمونەیەکى بیرکارى بەکاردەهێنم 
کە گشت پێداویستییەکانى بیرکارى تێدا بێت، بۆ نموونە:

٥=٢٥x٥
٥+٥=١٠
٥-٥=سفر
٥÷٥=١

گەر سەیرى ژمارە بەکارهاتووەکان بکەین دەبینین کە گشت 
ژمارەکان ژمارە )٥(ە، بەاڵم ئەنجامى جیاوازمان دەست کەوتووە. 
گەر ئێمە بەشێوەیەکى بیرکارى ئەمەمان ئەنجام نەدابا، بێگومان 
دەبوو گشت ئەنجامەکان یەک بن، چونکە لە هەردووالدا ژمارە 
٥ بەکارهاتووە بەاڵم  ئەنجام جیابوو، ئایا ژمارەکان ئەنجامیان 

گۆڕى یان هێماکان؟ هەڵبەتە مەبەست لە هێماکان )= + - ÷(
ە. بە دڵنیایییەوە هێماکان ڕۆڵى سەرەکیان هەبووە لە بابەتەکە. 

ئەگەر ئێمەى پەروەردەکار بێین ئەم بیرکاریە لەناو کۆمەڵگا یان 
ناو ژینگەى قوتابخانە و زانکۆ پیادە بکەین، بۆمان دەردەکەوێت 

کە هەمان شت روودەدات،  بۆنموونە؛ مامۆستایەک لەگەڵ 
قوتابیەکانى یان باوک لەگەڵ مناڵەکانى یان خاوەن کار لەگەڵ 

کرێکارەکانى بەهەمان شێوە لەناو گشت کایەکانى ژیان. 

بەهۆی ئەوەی کە ئێمە مرۆڤین و لەگەڵ مرۆڤ هەڵسوکەوت 
دەکەین، کەواتە ژمارە ٥ وەکو مرۆڤەکان وان. گەر بمانەوێت 

ئەنجامەکان بگۆڕین، دەبێت هێماکانى هەڵسوکەوتکردن بگۆڕین 
لەگەڵیان. گەر بێتوو بە )-( هەڵسوکەوت بکەین، ئەوا کەم دەبێت 

ئەگەر )+( ئەوا زیاد دەبێت وە بەهەمان شێوە هێماکانى دیکە. 
بۆیە دەبێت فێرى زانستیان بکەین کە چۆن پیادە دەکرێت و 

دەبێتە هۆکارى گۆڕانکارى لە ژیان. پێویستە هەمیشە بیرکاریانە 
بیربکەینەوە. ئەگەر خوا دەرفەت بدات، بەدڵنیاییەوە لە داهاتوو 

نوسینى زیاتر لەسەر ئەم جۆرە بابەتانە دەنووسین.

د. ئەحمد سەیدە

بەداخەوە تۆماری یەکەم بەرێوەبەری قوتابخانەمان نەماوە، بەاڵم 
بەپێی تۆمارەکان مامۆستا ئەحمەد ناجی، دووەم بەڕێوەبەری 

قوتابخانەکە بووە. دەستەی کارگێریش لە مامۆستایانی شاری 
هەولێر، دەرەوی شاری هەولێر،  موسڵ و شوێنەکانی دیکە 

پێکهاتبوو. لەگەڵ ئەوەشدا مامۆستاکان لە نەتەوەکانی تورکمان، 
کورد، جولەکە، عەرەب و مەسیحی بوون و لەژێر دروشمی 

هاوکاریکردن وانەکانیان وتووەتەوە و قوتابییەکانیان پێگەیاندووە.

بیرۆکەی بە مۆزەخانەکردن و کردنە 
ئەرشیفی پەروەردە چۆن سەریهەڵدا؟ دەتوانیت 

وردەکارییەکانمان بۆ باس بکەیت؟

بیرۆکەکە لەالیەن خۆمەوە سەریهەڵدا و هەر خۆشم لە بواری 
پەروەردەدا کارم کردووە. لەهەمان کاتدا وە کو بەڕێوبەری 

راگەیاندن لە وەزارەتی  پەروەردە کارم کردووە.لە سالی ٢٠١٢  بە 
یارمەتی وەزیری پەروەردەی ئەو کاتە بەرێز سەفین دزیی  لەسەر 

بودجەی پارێزگای هەولێر بە بڕیاری نەوزاد هادی، پارێزگاری 
هەولێر قوتابخانەكە کراوەتە مۆزەخانەیەکی پەروەردەیی و لەسەر 

شێوازی کۆنی خۆی نۆژەنکراوەتەوە. لە ئێستادا بەهۆی بارودۆخی 
دارایی، کەمووکوڕیمان زۆرە، بەاڵم کۆڵ نادەین. کاتێک 

خانەوادەکان کەل و پەلی کەسوکاری خۆیان دەهێنن، لەسەر 
ئەرکی خۆیان کەلوپەلەکان درووست دەکەن و رێکی دەکەن. 
لەهەمان کاتدا تێچووی کارەکان خۆیان دەدەن. ئێمەش وەکو 

ستافی مۆزەخانە دەیانپارێزین و هاوکارییان دەکەین. 
بۆ زیاتر ئاشنابوون بە قوتابخانەی ئەربیل ئوال، گفتوگۆیەکی 
کورتمان لەگەڵ مامۆستا ئەحمەد فەقێ یوسف ئەنجامدا کە 

ناوبراو یەکێک بووە لە خوێندکاری قوتابخانەکە. 
مامۆستا ئەحمەد بۆ ماوەی 4٥ ساڵ مامۆستایەتی کردووە و 

یەکێک بووه لەو قوتابیانەی کە لە قوتابخانەی ئەربیل ئوال لە 
نێوان ساالنی ١٩4٨-١٩٥١ خویندوویەتی. 

لەبارەی قوتابخانەکەوە، ئەحمەد فەقێ یوسف ئاماژەی بە خۆشی 
سەردەمی قوتابیبوونی خۆی دەدات لە قوتابخانەکە و رایگەیاند 
کەوا مامۆستایانی ئەو کاتە پێکهاتبوون لە جولەکە و کورد و 
مەسیحی. هەروەها باسی لە سیستەمی خوێندنی  ئەوکاتە کرد 

کە مامۆستاکان هیچ جیاوازیان لەنێو قوتابیەکان نەدەکرد و 
بە هەموو شێوەیەک هاوکاریان دەکردن لە وانەکاندا. هاوکات 

مامۆستا ئەحمەد تیشک دەخاتە سەر ئەوەی کە ئەو کات 
رێزگرتن زیاتر بوو لە نێوان قوتابی و مامۆستا و ئاستی پەرودە و 

فێرکردن زۆر باشتر بوو بەبەراورد لەگەڵ ئێستا.
مامۆستا ئەحمەد فەقێ یوسف، مامۆستای زمانی عەرەبیە 

و بۆ ماوەی 4٥ ساڵ مامۆستایەتی کردووە. جگە لە زمانی 
کوردی زمانەکانی عەرەبی، تورکی، فارسی، رووسی دەزانێت. لە 

ئێستاش دا خانەنشین کراوە و جار جار سەردانی ئەو قوتابخانەیە 
دەکاتەوە و یادگاریەکانی منداڵی بیر دێتەوە. مامۆستا ئەحمەد 
زۆر خۆشحالێشە کە تائێستا ئەو قوتابخانەیە پارێزراوە و خزمەت 

دەکرێت.

قوتابخانەی ئەربیل ئوال، یەکێکە لە قوتابخانە هەرە دێرینەکانی 
شاری هەولێر)ئەربیل( بەشێوەیەک، یەکەمین قوتابخانەی 

حکوومی سەر بە شانشینی ئەو کاتی عێراقە. 
دوای خزمەتێکی زۆری پەروەردە و فێرکردن، لە ئێستادا 

قوتابخانەی ئەربیل ئوال کراوەتە مۆزەخانە و چەندین کەلوپەلی ئەو 
سەردەمە و وێنەی مامۆستا کۆنەکانی قوتابخانەکە و قوتابیانی 

تێیدا نمایش دەکرێت. 

وشەی ئوال وشەیەکی عەرەبییە و بە مانای یەکەم دێت. ئەمەش 
بەهۆی یەکەمین قوتابخانەی فەرمی بوونیەوە پێی دراوە و 
تا ساڵی ٢٠٠٠ بەمشێوەیە بووە. دواتر وەکو ناوەندی پۆلیس 

بەکارهێنراوە. 
هاوکات ئیسماعیل بەرزنجی، بەرێوبەری مۆزەخانە و ئەرشیفی 

پەروەردەی هەولێر )ئەربیل( ئاماژەی بەوە کرد کە لەساڵی ٢٠١٢وە 
بیناکە وەکو مۆزەخانە بەکاردێت. 

دەربارەی مێژووی قوتابخانەی ئەربیل ئوال، ئیسماعیل بەرزنجی، 
سەرپەرشتیاریار و بەرێوبەری مۆزەخانە و ئەرشیفی پەروەردەی 

هەولێر )ئەربیل(  بۆ هەفتەنامەی تەبا دوا

مێژووی دروستکردنی قوتابخانەی ئەربیل ئوال بۆ 
ساڵی چەند دەگەرێتەوە؟ 

قوتابخانەی ئەربیل ئوال یەکەم قوتابخانەی حووکومییە و 
لە دوای درووستبوونی دەوڵەتی عێراق دروستکراوە. بێگومان 
بەر لە دروستبوونی دەوڵەتی عێراق، قوتابخانەی دیکە هەبووە 

لە سەردەمی عوسمانیەکاندا لە قەاڵت و ناو بازار. لەگەڵ 
ئەوەشدا قوتابخانەی ئاینیش هەبووە لەو سەردەمەدا. بەاڵم ئەربیل 

ئوال یەکەم قوتابخانەی شاری هەولێرە بە شێوەیەکی فەرمی 
حکوومەتی عێراق بودجەی بۆ تەرخان کردبێ. دەوڵەتی عێراق 
لە ساڵی ١٩٢١ دامەزراوە ، یەکەم فەرمانرەوای دەوڵەت، شا 

فەیسەڵ-ی یەکەم بووە. لەالیەکی دیکەوە بە پێی بەڵگەنامەی 
شیعری شاعیری گەورە عبدولجەبار ئاغای دۆغرمەچی )کانی( 

نوسیوویەتی، قوتابخانەکە لە مانگی ئەیلولی سالی ١٩3٠ی 

کراوەتەوە و ناوی ئەربیل ئوال-ی لێنراوە. دواتر تا ساڵی ٢٠٠٠ 
خوێندنی تێدا بەردەوام بوو. بەاڵم بە هۆی قەرەباڵغی، زیادبوونی 
رێژەی دانیشتوانی شار، دروستبوونی ژاوەژاو و دەنگی ئۆتۆمبێل 
و کێشەی هاتووچۆی قوتابیان لە ساڵی ٢٠٠٠  چۆڵکرا و بۆ 

ماوەیەک کرا بە بارەگای پۆلیسی رێکاری.

قوتابیانی قوتابخانەی ئەربیل ئوال سەر بە چ 
نەتەوەیەک بوون؟

ئاشکرایە کەوا شاری هەولێر شارێکی فرە نەتەوەییە و  ئاینییە. 
هەر لەدێر زەمانەوە شاری لێبوردەیی و شاری پێکەوە ژیان بووە. 

قوتایانی قوتابخانەکەش بریتی بوون لە نەتەوەکانی کورد، تورک، 
تورکمان، عەرەب، مەسیحی و جولەکە. هاوکات جوولەکەکانیش 

لە قوتابخانەی ئەربیل ئوال رۆڵێکی بااڵیان هەبووە لە بەرەو 
پێشبردنی پەروەردە و فێرکردن. لەالیەکی دیکەشەوە ئەرمەنییەکان 

لێرە بوونە و هەموو بە یەکەوە بەردەوامیان بە خوێندن داوە. 
تایبەتمەندبوونی قوتابخانەی ئەربیل ئوال بۆ چ هۆکارێک 

دەگەڕێتەوە؟ یاخود جیاوازی لەگەڵ قوتابخانەکانی دیکە چییە؟ 
بەهۆی ئەوەی کە یەکەم قوتابخانەی فەرمی دەوڵەتی عێراقە، 

خاوەن تایبەتمەندییەکی جیاوازە. لەالیەکی دیکەشەوە لەو 
سەردەمەدا خەڵکی شاری هەولێر بە شێوەیەکی بەرچاو روویان 
تێکردووە و زۆربەی هەرە زۆری خوێندکاری قوتابخانەکە ئەو 
خەڵکە بوونە کە لەسەر قەاڵت و دەورووبەری ژیاون. لەهەمان 

کاتدا فەرمانبەرانی حکومەت و پۆلیس و بەرێوبەری قەزاکانیش 
منداڵی خۆیان ناردۆتە بەر خوێندن.

 یەکەم بەرێوەبەری قوتابخانەی ئەربیل ئوال کێ 
بوو؟ 

قوتابخانەی ئەربیل ئوال.. یەکەمین قوتابخانەی 
حکوومی لە شاری هەولێر )ئەربیل(
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عەلی سالم
فۆتۆ: چۆبان تیمور

هاوکات، جەلیل خەلیل سلێمان لەبارەی “کولخان” و مەبەستی 
بەکارهێنانی زانیاری گرنگی پێ بەخشین و ئاماژەی بەوەدا 

کە داینەمۆیەکی گەورە لە ژێر گەرماودا هەیە و لە الی ئەو 
داینەمۆیەش حەوزێکی سووتەمەنی هەیە.  و وتیشی “بۆڕییەک 
لەناو حەوزەوە بۆ سەرەوەی داینەمۆیەکە درێژ دەکرایەوە  و دڵۆپ 
دڵۆپ سووتەمەنی دەڕژاندە سەر داینەمۆکە. بەهێزی داینەمۆکە، 

ئاگرێکی بە گوڕ دەچووە ناو کولخانەکە”. 

جەلیل حەمامچی تیشکی خستە سەر سیستەمی گەرمکردنی ئاو 
و گەرماوەکە و وتیشی، “لەناو کولخانەکە 3 لوولەی ئاسن هەبوو 
و ئەو لووالنە هەموو ساڵێک دەگۆڕدران. لەو سەردەمەدا لوولەکان 

لەالیەن شاگردێکی عەرەب دروست دەکران کە لەالی فاروق بۆریچی 
کاری دەکرد. ئەو لووالنە هەموو ساڵێک دەگۆڕدران چونکە بەپێی 

کات کون دەبون یاخود دەڕزانەوە”.

ناوبراو بەردەوامی بە قسەکانی دا و وتیشی، “دوای چەند ساڵێک 
فاروق و نامیق بڕیاری گۆڕینی ئەو لووالنەیان دا و سیستەمی 

بۆڕیان بەکارهێنا. دواتر سیستەمی بۆڕی لە هەموو گەرماوە تازە 
دروستکراوەکانی ئەو کاتە کاری پێکرا”.

لەبارەی خاوێنکردنەوەی بەشی کولخانی گەرماوەکان، جەلیل خەلیل 
سلێمان سلێمان وتی، ” بۆ پاککردنەوەی کولخانەکان دەچووینە ناو 

کولخانەکە و هیسی دووکەڵمان خاوێن دەکردەوە. کاتێک کارەکەمان 
تەواو دەکرد، دەچووینە گەرماوێکی دیکە و لەوێ خۆمان دەشووشت. 
لەبەرامبەر ئەوەدا پارەمان لێ وەرنەدەگیرا، چونکە پێشان کاسبکاران 
یەکتریان خۆشدەویست و جیاوازیان نەدەکرد لە نێو خۆیاندا. لەهەمان 

کاتدا هاوکاری یەکتریان دەکرد”.
 

سەبارەت بە تێچووی گەرماوەکان ، جەلیل خەلیل سلێمان وتی، 
“نرخی چوونە گەرماو یەک درهەم بوو. بەاڵم هەبوو لە گەرماو 
خواردنی دەخوارد. بەمجۆرە نرخەکە زیادی دەکرد و دەبوو بە ٢ 
درهەم. لە بەرامبەر گەرماوی حاجی عەبدولقادر دووکانی پاچە 

فرۆش هەبوو. هەندێک کەس دەچوونە ئەو دووکانە پاچەیان دەخوارد 
و دەهاتنە گەرماوەکە. هەندێکیشیان دەهاتنە گەرماو دوای خۆشۆردن 
داوایان لە کارمەندانی گەرماو دەکرد کە خواردنیان بۆ بێنن. منیش 
لە دووکانی بەرامبەر خواردنم بۆیان دەهێنا. ئەوانیش لەناو گەرماو 

خواردنەکەیان دەخوارد”.

جەلیل حەمامچی باسی لەو ئامادەکارییانە کرد کە بەر لە چوونە 
گەرماو دەکران و وتیشی، “جاران یەکێک کە دەچوو بۆ گەرماو، 
جانتای گەرماو لەالیەن دایکی یاخود هاوسەرەکەیەوە بۆی ئامادە 

دەکرا. لەناو جانتاکەش، خاولی، جلوبەرگی ژێرەوە، جلوبەرگ 
و سابوون و کۆمەڵێک شتی دیکەی بۆ دادەندرا. هەموو کەس 

بەمجۆرە جانتاکەی بۆ ئامادە دەکرا و دەهاتە گەرماو”.

لە کۆتایی قسەکانیدا جەلیل خەلیل سلێمان حەمامچی ئاماژەی 
بەوەکرد کە سەردەمی چوونە گەرماو لە هەولێر کۆتایی هاتووە و 
ئەو شتانەی باسی دەکات لە الیەن نەوەی ئێستا بە شتێکی سەیر 

دەیبینن.

ماوەی 4-٥ مانگ لەالی ئەحمەد ئاغا کارم کرد. ئەو فێری کاری 
کولخانی دەکردم”.

کولخان بریتییە لەو سیستەمە داخراوەی کە لەسەر شێوەی 
مەنجەڵێکی فراوانە و لە ژێر گەرماوەکان دادەندرێت، مەبەست 

لە دانانی کولخان بۆ گەرمکردنەوەی ئاو و ناوەوەی گەرماوەکە 
دەگەڕێتەوە. 

لە درێژەی قسەکانیدا جەلیل خەلیل سلێمان ئاماژەی بەوە كرد كه 
سەردەمانێک خۆی لە گەرماوی قەاڵ کاری کردووە، بەاڵم لە 

ئێستادا ئەو گەرماوە بۆتە شوێنێکی مێژوویی.

ناوبراو باسی لەوەش کرد، کە پێشتر لە شاری هەولێر)ئەربیل(دا دوو 
گەرماو هەبووە، جەلیل خەلیل وتیشی، 
“لە نزیک مزگەوتی خانەقای شاری 
هەولێر دوو گەرماو هەبووە، یەکێکیان 
تایبەت بووە بە پیاوان و ئەویتر تایبەت 

بوو بە خانمان. هەروەها گەرماوی پیاوان 
گەورەتر بوو. حاجی عەبدوڵاڵ خاوەنی 

هەردوو گەرماوەکان بوو”.

لەبارەی حاجی عەبدوڵاڵ، جەلیل 
خەلیل ئاماژەی بەوەکرد کە ناوبراو 

کەسێکی سەرمایەدار بووە و وتیشی، 
“گەرماوەکانی زۆر خۆش دەویست. ئەو 
زۆربەی گەرماوەکانی شاری هەولێری 
دروستکرد. باوکیشم نزیکەی 4٠ ساڵ 

لەالی ئەو پیاوە کاری کردووە”.

جەلیل حەمامچی باسی لەوە کرد كە حاجی عەبدوڵاڵ دوای ئەو دوو 
گەرماوە، گەرماوی ئەتلەسی لە گەڕەکی تەیراوە کردەوە. بەاڵم ئەو 

گەرماوەش ئێستا لەو شوێنە نەماوە.

جەلیل خەلیل سلێمان ئەوەشی خستەڕوو کە لەدوای چەند ساڵێک 
حاجی عەبدوڵاڵ دوو گەرماوی بەناوی حاجی عەبدولقادر و 

گەرماوی مۆدە دروست کرد و بەم شێوەیە بەردەوامی بە قسەکانی 
دا:

“لە گەرماوە کۆنەکان تەنها گەرماوی شیفا ماوە کە دەکەوێتە 
نزیک سینەمای سیروان، ئەویش ئێستا داخراوە و تەنها باڵەخانەکەی 

ماوە. بەم دواییانە چەند گەرماوێک دروستکران کە بریتیبوون لە 
گەرماوی سەاڵحەددین، گەرماوی سەعدون، 
گەرماوی موختار، گەرماوی بێخاڵ، 

گەرماوی چنار، گەرماوی 
سیروان. دەمەوێ ئاماژە 

بەوەش بدەم کە گەرماوی 
سیروانیش هەر لەالیەن 

حاجی عەبدوڵاڵوە 
دروست کراوە”.

گەرماوەکان یاخود حەمامەکان لە کەلتووری ئێمەدا خاوەن 
پێگەیەکی گرنگن. مێژووەکانیان بۆ سەردەمە کۆنەکان دەگەڕێتەوە. 

بەپێی لێکۆڵینەوەی شوێنەوارناسەکان، ئەو پاشماوە دۆزراوانەی 
گەرماو، ئەگەر مێژووەکانیان بۆ سەردەمە جیاوازەکانیش بگەڕێتەوە، 

گەرماوی هاوشێوەی ئەو سەردەمە زۆر بە بەرچاو دەکەوێت. ئەو 
جۆرە باڵەخانانە کە ئاوی گەرمیان هەیە و ناوەوەیان بە سیستەمی 

ئاو گەرم دەبێت، بۆ یەکەمجار ٥ سەدە بەر لە زایین لە ئەسینا 
بەکارهاتووە.

بۆ یەکەم جار گەرماوەکان وەکو جۆرێکی جیاوازی گەرماو 
دەرکەوتن و دواتر وەکو  داب و نەریتێکی لێهات. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو 

کەلتوورە لە سەردەمی عوسمانییەکان-دا لە جیهان و بەتایبەتی لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست باڵوبووەتەوە. وادیارە هۆکاری بەناوبانگبوونی 
گەرماوی تورکی لەسەر ئاستی جیهان بۆ ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە.

لە شاری هەولێر)ئەربیل(دا نەریتی گەرماو شتێکی باوە و بووەتە 
میراتێکی کەلتووری شارەکە. 

لە سەردەمانێکدا کچەکان کاتێک بە تەمەنی شووکردن دەگەیشتن، 
هەر لە گەرماوەکاندا بۆ جاری یەکەم خەسووەکانیان دەناسی. 

لەبەرامبەر ئەوەشدا زاواکان بەر لە هاوسەرگیری و مەراسیمی 
گواستنەوە، بۆ گەرماوەکان دەبردران و لەسەر تاشەبەردی زاوا سەریان 

دەشوورا. 
لەئێستادا زۆربەی ئەو نەریتانە رووبەڕووی لەناوچوون دەچێت، بۆیەوە 
وەکو هەفتەنامەی تەبا هەستاین بە ئەنجامدانی چاوپێکەوتن لەگەڵ 

جەلیل خەلیل سلێمان کە بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە گەرماوەکان 
کاری کردووە. 

جەلیل خەلیل سلێمان سااڵنێکی زۆر لە گەرماوەکاندا کاری کردووە 
و چەندین بابەتمانی بۆ باس کرد لەسەر گەرماو و کەلتووری 

گەرماو. 
ناوبراو لە دایکبووی ساڵی ١٩٥٥ی گەڕەکی عەرەبان-ی شاری 

هەولێر)ئەربیل(ە. جەلیل خەلیل ئاماژەی بەوە کرد کە هەر لە 
تەمەنی منداڵییەوە لەگەڵ باوکی لە گەرماوی حاجی عەبدولقادر 

کاری کردووە.

هاوکات جەلیل خەلیل حەمامچی ئاماژەی بەوە کرد کە دواتر لە 
گەرماوی قەاڵ کاری کردووە و وتیشی، “لە گەرماوی قەاڵ بۆ 

حەمامچێتی و نەریتی حەمام لە شاری هەولێر)ئەربیل(

ئامادەكردنی: عەلی سالم
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ئامادەكردنی: ئەیمەن ئەربیل ئوغلۆ

لە شەقامەکانی  ناسا  نوێکەی  کەشتیە 
نمایشکرا نیویۆرک 

کارەکان بەخێرایی ئەنجام دەدرێت. 
لەالیەکی دیکەوە هاوواڵتییانی نیویۆرک لەگەڵ بینینی کەشتییەکە سەریان سووڕما. 
کەشتیی InSight لەالیەن کۆمپانیایەکی فلۆریدا پەرەی پێدراوە و ساڵی رابردوو لە 
ناوەندی هەواگەریی کەنەدی نموونەکەی نمایشکرا. هاوکات کەشتییەکە هێزەکەی 
لە بزوێنەرێکی 6 تەکەر وەردەگرێت و بە ئۆتۆمبێلەکەی فیلمی باتمانی “باتمۆبایل” 

شوبهێندراوە. 

لەهەمان کاتدا کەشتییەکە لە ساڵی ٢٠١6وە لەالیەن ناسا دیزاین کراوە و رەنگی 
ترکواز)شینی تۆخ( و رەش بووەتە جێگەی سەرنجی زۆرێک. 

لە ساڵی ٢٠١6دا دەستکرا بە دیزاینکردنی 

کەشتییەکە لەالیەن شانۆن و مارک پارکەر-ی برا لەساڵی ٢٠١6دا دیزاین کراوە و 
دەنگۆی ئەوە هەیە کە دیزاینەکە لەداهاتوودا ببێت بە نموونەیەک بۆ کەشتییەکانی 
دیکە. لەالیەکی دیکەشەوە شانۆن و مارک دیزاینی تایبەت بۆ فیلمەکانی هۆڵیۆد 

دەکەن. 

ئاژانسی ناسا لە پالنیدایە وەکو قۆناغی یەکەم گەشتێک بکات بە کەشتییەکە لە 
ئەمریکا و بەو پێیەش بتوانێت هاوکاریی بۆ پرۆژەکەی مەریخ زیاد بکات. 

ئاژانسی هەواگەریی نیشتیمانی و بۆشاییگەری ئەمریکا کەشتی ئامادەکراوی مەریخ 
InSightی لە شەقامەکانی شاری نیویۆرک نمایشکرد. 

هاوکات کەشتییەکەی ناسا لە نیویۆرک بووە سەرنجی زۆرێک لە هاوواڵتییان.  وێنەی 
گرافیکە ناوازەکەی کەشتی InSight، گەورەیی کەشتییەکە نیشان دەدات. 

کەشتییەکە بەمەبەستی لێکۆڵینەوە لە سیستەمی خۆر درووستکراوە و بۆ یەکەمین جار 
مرۆڤ بەشداری لە گەشتەکە دەکات و 

چاوشئۆغلو، وەزیری دەرەوەی تورکیا ئەنجامدا. 
لە کۆبوونەوەکەدا چاوشئۆغلو پێمانی راگەیاند 

کەوا کێشەی ئاو بە رێگەی ئێمە واتە بەرێگەی 
تورکمانەوە چارەسەر کراوە”. 

پێشووتر محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە بەرواری ٩ی 
تشرینی یەکەم بەمەبەستی بەشداریکردنی لە 

کۆنگرەی ئەنجوومەنی ئاسیا-ئەورووپا  سەردانی 
تورکیای کردبوو. هاوکات حەلبووسی دوای 
کۆنگرەکە لەگەڵ رەجەب تەیب ئەردۆغان، 

سەرۆککۆماری تورکیا و مەولود چاوشئۆغلو، 
وەزیری دەرەوەی تورکیا کۆبووەوە. 

هاوکات دوای دیدارەکانی لە تورکیا، سەرۆکی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لەبارەی کێشەی 

ئاوی نێوان هەردوو واڵت روونکردنەوەیەکی 
باڵوکردەوە و رایگەیاند کە رەجەب تەیب 

ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رەزامەندی 
نیشانداوە لەسەر بەردانەوەی ئاوی زیاتر بۆ عێراق. 

روونکردنەوەیەکی حەلبووسی بەو شێوەیە بوو: 
“رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا 
رەزامەندی دەڕبڕی لەسەر داوای دابینکردنی ئاو 
بۆ گشت پارێزگاکانی عێراق، لە سەرووشیانەوە 

شاری بەسڕە”. 

سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی و شاندی 
یاوەری بۆ ئەنقەرە باسمان لە پرسی ئاو کردبوو. 
هەم حەلبووسی هەم شاندی تورکمان کاتێک 

باسیان لە پرسی ئاو کرد، ئاویان بۆ ناوچەکانی 
خۆیان نەویست کە تێیدا دەژین، بەڵکو بۆ 

ناوچەکانی  دیکە  داوای ئاویان کرد. ئەوەش 
ئێمەی زۆر دڵخۆش کرد. ئەو بانگهێشتەمان بەبێ 

وەاڵم نەهێشتەوە. سەرۆککۆمارمان لەبارەی ئەو 
بابەتە رێنمایی پێداین. لە بواری ئاسایشەوە تا 

بواری ئابووری لەگەڵ خەڵکی عێراقین”.

لەالیەکی دیکەوە ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی 
بەرەی تورکمانی عێراقی دوای کۆبوونەوەیان 
لەگەڵ چاوشئۆغڵو لە بەغداد، لە هەژماری 

تایبەتی  تۆڕی کۆمەاڵیەتی روونکردنەوەیەکی 
باڵو کردەوە. 

هاوکات لە روونکردنەوەکەدا ساڵحی ئاماژەی 
بەوە کرد کە لە کۆبوونەوەکەیاندا چاوشئۆغلو 

راگەیاندووە کێشەی ئاوی نێوان تورکیا و عێراق بە 
هەوڵەکانی تورکمان چارەسەر کراوە. 

دەقی روونکردنەوەکەی ساڵحی بەو شێوەیە بوو:
“وەکو شاندی تورکمان، لەمیانی سەردانەکەیدا 
بۆ عێراق کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ بەرێز مەولود 

راسپێردراوی عێراق، حەیدەر عەبادی، 
سەرۆکوەزیرانی ئێستای عێراق، محەمەد 

حەلبووسی، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق، عەمار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمە، 

هادی عامڕی، سەرۆکی رێکخراوی بەدر، 
ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و نوێنەرانی کۆمەڵگەی تورکمانی 

کۆبووەەوە. 

دوای 
دیدارەکانی 
لە بەغداد، 
چاوشئۆغلو 
بەرەو شاری 

نەجەف 
بەرێکەوت و 
لەوێ لەگەڵ 

موقتەدا 
سەدر، 

سەرکردەی 
رەوتی سەدر کۆبووەوە و دوای دیدارەکە، سەردانی 

مەزارگەی ئیمام عەلی کرد.

پرسی ئاو لە نێوان هەردوو واڵت

لەالیەکی دیکەوە چاوشئۆغلو دوای  
کۆبوونەوەکەی لەگەڵ محەمەد حەلبووسی، 
سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە 

باڵەخانەی ئەنجوومەن، کۆنفرانسی رۆژنامەوانی 
سازکرد  و دوای وەبیرهێنانەوەی پێشوازیکردنی 
ئەردۆغان لە حەلبووسی لە شاری ئیستانبول، 
ئاماژەی بەوەدا کە ئەردۆغان و حەلبووسی لە 

کۆبوونەوەکەدا باسیان لە پرسی ئاوی نێوان هەردوو 
واڵت کردووە.

وەزیری دەرەوەی تورکیا لە بەردەوامی قسەکانیدا 
وتیشی، “لەمیانی سەردانی ئەرشەد ساڵحی، 

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە 
بەرواری ١١ی تشرینی یەکەم، بۆ ئەنجامدانی 

چەند کۆبوونەوەیەکی فەرمی، سەردانی 
بەغداد-ی پایەتەخت کرد.

هاوکات لە روونکردنەوەیەکی وەزارەتی دەرەوەی 
تورکیا راگەیەندرابوو، چاوشئۆغڵو لە بەرواری 

١١-١٢ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٨ سەردانی 
عێراق و هەرێمی کوردستانی عێراق دەکات.
بەاڵم رۆژێک بەر لە سەردانەکەی  وەزیری 

دەرەوەی تورکیا بۆ  هەرێمی کوردستانی عێراق، 
سەردانەکە هەڵوەشێنرایەوه. 

دیدارە چڕەکانی چاوشئۆغڵو

لەسەرەتادا مەولود چاوشئۆغلو،  وەزیری دەرەوەی 
تورکیا  لە فڕۆکەخانەی بەغداد-ی نێودەوڵەتی 

لەالیەن حازم یوسف، جێگری وەزیری دەرەوەی 
عێراقەوە پێشوازی لێکرا. 

هاوکات وەزیری دەرەوەی تورکیا لە بەغداد-ی 
پایەتەخت لەگەڵ بەرهەم ساڵح، سەرۆککۆماری 

عێراق، عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی 

چاوشئۆغلو: توركمان یەكەم الیەن بوو كه داوای ئاوی كرد 

ئامادەكردنی: عەلی سالم
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.دەکات

:

 بەرهەم ساڵح لە ساڵی
 ١٩٦٠دا لە شاری سلێمانی

 لەدایکبووە

 ماوەی ٤٣ رۆژ
 لێکۆڵینەوەی لەگەڵ

 دەکرێت و ئەشکەنجە
 دەدرێت

 بڕوانامەی ئەندازیاری
 تەالرسازی له زانکۆی کاردیف

بەدەست دەهێنێت

 بڕوانامەی ماستەری له زانكۆی
 لیڤەرپوول به ناونیشانی ئەندازیاری

گشتی بەدەست دەهێنێت

 لە ساڵی ١٩٨٣وە تاکو ١٩٩٢ پۆستی
 بەرپرسی پەیوەندییەکانی یەکێتی لە

لەندەن بەڕێوەدەبات

 لەساڵی ١٩٩٢دا و لەسەر داوای مام جەالل، 
 سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پۆستی

نوێنەرایەتیکردنی یەکێتی لە واشنتۆن وەردەگرێت

 لە ساڵی ٢٠٠٦دا زانکۆی
 ئەمریکی لە سلێمانی

 قەوارەی سیاسیدادەمەزرێنێت
 هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی

و دادپەروەری دامەزراند

 بە تێکڕایی ٩٦ نمرە قۆناغی
ئامادەیی تەواو دەکات

 بەرهەم ساڵح 
نوێی عێراق سەرۆککۆماری 

سەرۆکوەزیرانی زۆنی سلێمانی بەدەستەوەبوو کە سەرۆکایەتییەکە 
لەالیەن یەکێتییەوە دانرابوو. دوای رووخانی رژێمی سەدام حوسێن، 
بەرهەم ساڵح بۆ ماوەی ساڵێک پۆستی جێگری سەرۆکوەزیرانی 

عێراق وەردەگرێت کە ئەو کات بە سەرپەرشتی ئەیاد عەالوی 
سەرۆکایەتی وەزیرانی عێراق بەرێوەدەبرا. 

لە ساڵی ٢٠٠6دا زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی دامەزراند. ناوبراو 
تاکو ئێستا سەرۆکی فەخری زانکۆکەیە. 

دوای ملمالنێکانی نێوخۆی حیزب لەدوای مام جەالل، سکرتێری 
گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەرهەم ساڵح ماوەیەک بۆ 
گۆشەی خۆی کشایەوە و دواتر قەوارەی سیاسی هاوپەیمانی بۆ 

دیموکراسی و دادپەروەری دامەزراند. 

دوای راگەیاندنی کاندیدان بۆ پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق، 
بەرهەم ساڵح بە بڕیارێکی لەناکاو گەڕایەوە نێو یەکێتی و بوو بە 

کاندیدی ئەو حیزبە بۆ پۆستەکە. 

دوای تەواوکردنی ماستەر لە زانکۆی لیڤەرپوول لەژێر ناونیشانی 
ئەندازیاری گشتی، بۆ ماوەیەکی کاتی لە کۆمپانیاکانی ئەورووپا 

وەکو ئەندازیاری راوێژکار کار دەکات. 

هاوکات بەرهەم ساڵح بەر لە چوونی بۆ ئینگڵتەرا، پەیوەندی درووست 
دەکات لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەو شێوەیەش هەر لە 
ساڵی ١٩٨3وە تاکو ١٩٩٢ پۆستی بەرپرسی پەیوەندییەکانی یەکێتی 

لە لەندەن بەڕێوەدەبات. 

لەساڵی ١٩٩٢دا دەگەرێتەوە هەرێمی کوردستانی عێراق و لەهەمان 
ساڵ بۆ پۆستی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی 

کوردستان هەڵدەبژێردرێت و لەسەر داوای مام جەالل، سکرتێری 
گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پۆستی نوێنەرایەتیکردنی 

یەکێتی لە واشنتۆن وەردەگرێت. 

دواتر لە سااڵنی ٢٠٠١ بۆ ٢٠٠4، بەرهەم ساڵح پۆستی 

بەرهەم ساڵح لە ساڵی ١٩6٠دا لە شاری سلێمانی لەدایکبووە. 

لە سەرەتادا باوکی وەکو دادوەر لە دادگاکانی سلێمانیدا کاری 
کردووە، بەاڵم بەهۆی هەڵوێستەکانی دژ بە حیزبی بەعس، خۆی 
و خێزانەکەی بۆ شاری ناسریە  دووردەکرینەوە. لە ساڵی ١٩٧٥دا 
بەرهەم ساڵح، کە ئەو کاتە قوتابی دواناوەندی بووە، لەالیەن هێزە 

ئەمنییەکانی ئەوکات لە بەندیخانەیەکی شاری کەرکوک دەستگیر 
دەکرێت و بۆ ماوەی 43 رۆژ لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرێت و 

ئەشکەنجە دەدرێت. 

دوای ئازادکردانی، بەرهەم ساڵح بە گڕ و تینێکی زۆرەوە بەردەوام 
دەبێت لە خوێندن و بە تێکڕایی ٩6 نمرە قۆناغی ئامادەیی تەواو 

دەکات. لەگەڵ دەرچوونی، راستەوخۆ لە کۆلێژی ئەندازیاری 
تەالرسازی زانکۆی کاردیف لە ئینگڵتەرا دەست بە خوێندن دەکات و 

لە ساڵی ١٩٨3دا بڕوانامە بەدەست دەهێنێت. 
ئامادەكردنی: ئەیمەن ئەربیل ئوغلۆ


