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له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

ل٧
رۆژنامەی زەوڕای   

 میدحەت
 پاشا سەرەتای

 دەستپێکی میدیای
عێراقی بوو

   لە مانگی نیسانی ساڵی ١٨٦٩ 
لە بەغدادی پایتەختی عێراق 

کە لەو سەردەمەدا یەکێک بوو 
لە ویالیەتەکانی ئیمپراتۆرییەتی 

عوسمانی، مەدحەت پاشا لە 
ئەورووپاوە دەهێندرێتە بەغداد لە 
شوێنی پاشای ئەو سەردەمە بە 
پۆستی پارێزگار دادەندرێت.  

 ئامانج لە گواستنەوەی مەدحەت 
پاشا لە ئەورووپاوە بۆ بەغداد 

ئەنجامدانی هەندێک گۆڕانکاری و 
نوێکاری بوو لەالیەن ئەو پاشایەوە.

 دزەیی: سەقامگیری و
 خۆشگوزەرانی زیاتر
 بەرقەرار دەبێت لە

هەرێم

          سەفین دزەیی، 
        وتەبێژی فەرمی 

      حکوومەتی هەرێمی 
    کوردستانی عێراق دوای 

سوێندخواردنی یاسایی 
نێچیرڤان با رزانی، سەرۆکی 

هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ 
تەبا دوا.

رێگای دەرهێنانی ترس )فرچق "تورکمان هۆزێکی کوردییە"
 کتێبێک لە بارەی هونەری

مرۆڤبوونەوە دەرچوو
لەم ژمارەیەدا باس لە ترس دەرهێنان 

دەکەین کەوا لە هەولێر)ئەربیل( و زۆربەی 
ناوچەکانی عێراق دەزاندرێت و لە زاری 

خەڵک بە "فرچق" دەناسرێت.

نووسەرێکی تورکمان بەناوی محەمەد جەودەت، 
مامۆستای زانکۆ چەند کتێبێکی فەلسەفی 

لەسەر ئەم بوارە دەنووسێت کە بووەتە هۆی سەرنجی 
خەڵک.

دەمەوێت بەسەرهاتێکی خۆم بۆ 
خوێنەرانی بەرێز و خەڵکی بە 

ویژدان و ئاقڵ بگێرمەوە.

 ئاماری هەرێم: هەوڵ دەدەین لە سەرژمێری ساڵی ٢٠٢٠دا ژمارەی پێکهاتە نەتەوەیی
 و ئاینییەکان دیاری بکەین

 مەعروف: لە
 وەزارەتێک

زیاترمان دەوێت

 هەنگاوێکی نوێ لەالیەن دکتۆری
 تورکمان لە بواری میزەرۆ:

ئانادۆڵو

  دوای تێپەڕبوونی ٩ مانگ بەسەر 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق، پەرلەمان لە 

دانیشتنی ١١ی حوزەیرانی 
٢٠١٩ مەسرور  

بارزانی، بەربژێری پارتی 
  دیموکراتی کوردستان کە 

    خاوەنی ٤٥ کورسی 
      پەرلەمانییە، هەڵبژارد 

        بۆ پێکهێنانی کابینەی 
         نوێی حکوومەتی هەرێمی 

          کوردستانی عێراق.

  دکتۆر و پڕۆفیسۆری 
ئەربیلی تورکمان زوبێر تەڵعەت 

کە دەرچووی زانکۆی 
ئیستانبوڵە لە کۆلێژی 

پزیشکی جەراحپاشا و پزیشک 
و پسپۆڕی زانستی میزەڕۆیە، 

هەنگاوێکی زۆر گرنگ و 
نوێی لە مێژووی پزیشکی 

جیهانیدا نا.

 ئاگاداری
 گەرمای

لەڕادەبەدەر بن

 سه رۆک هه رێم و
 سه رۆکوه زیرانێکی
 نوێ بۆ هه رێمی

کوردستانی عێراق

  سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری 
هەرێمی کوردستانی عێراق تیشکی خستە سەر 

سەرژمێری ساڵی ٢٠٢٠ی داهاتوو کە بڕیار 
وایە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق بگرێتەوە 
و وتی، " حکوومەتی عێراق بڕیاری داوە 

سەرژمێری ئەمجارەیان بەشێوازی ئەلیکترۆنی 
بێت. واتە جیاوازە لە شێوازەکانی پێشوو". 

شایەنی باسە سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێم 
دەربارەی ئەمنییەتی سەرژمێری و خاوێنی 

پرۆسەکە وتی، " شێوازی ئەنجامدانی کارەکە 
بە ئەلیکترۆنی خەسڵەتێکی تایبەتی تێدایە 
کە ئەویش ئەوەیە کاتێک توێژەرێک یاخود 
عەدادێک دەنێردرێت بۆ ناوچەکە، پێشوەختە 
چوارچێوەکەت پێی داوە و گەمارۆسازی و 

ژمارەدانانیشت کردووە". 

 له  ٢٠٢٠دا
بۆ یه که م جار له  عێراق
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 ئاماری هەرێم: هەوڵ دەدەین لە سەرژمێری ساڵی ٢٠٢٠دا ژمارەی
 پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکان دیاری بکەین

سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانی 
عێراق تیشکی خستە سەر سەرژمێری ساڵی ٢٠٢٠ی داهاتوو کە 

بڕیار وایە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق بگرێتەوە و وتی، " حکوومەتی 
عێراق بڕیاری داوە سەرژمێری ئەمجارەیان بەشێوازی 

ئەلیکترۆنی بێت. واتە جیاوازە لە شێوازەکانی پێشوو". 

شایەنی باسە سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێم دەربارەی 
ئەمنییەتی سەرژمێری و خاوێنی پرۆسەکە وتی، " 

شێوازی ئەنجامدانی کارەکە بە ئەلیکترۆنی خەسڵەتێکی 
تایبەتی تێدایە کە ئەویش ئەوەیە کاتێک توێژەرێک یاخود 
عەدادێک دەنێردرێت بۆ ناوچەکە، پێشوەختە چوارچێوەکەت 

پێی داوە و گەمارۆسازی و ژمارەدانانیشت کردووە". 

سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی 
کوردستانی عێراق تایبەت بە تەبا لەبارەی سەرژمێری ساڵی 

داهاتووی عێراق دوا. 

بڕیار وایە ساڵی داهاتوو لە ٢٠٢٠ سەرژمێری گشتی 
لە سەرانسەی عێراق ئەنجام بدرێت کە هەرێمی 
کوردستانی عێراقیش دەگرێتەوە، رێکارەکانی چین

حکوومەتی عێراق بڕیاری داوە سەرژمێری ئەمجارەیان بەشێوازی 
ئەلیکترۆنی بێت. واتە جیاوازە لە شێوازەکانی پێشوو لە عێراق. 

پێشووتر رۆژێک قەدەغەی هاتووچۆ رادەگەیەنرا و بۆ ماوەی رۆژێک 
سەرژمێرییەکە ئەنجام دەدرا. ژمارەیەکی زۆری ژمێری بەکار دەخست 

بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەکە. ئەمجارەیان بە تابلێت ئەنجام دەدرێت و 
چەند رۆژێک دەخایەنێت. بەمەبەستی زیاتر ئاشنابوون بە شێوەی نوێ، 
لە نێوان ٤ بۆ ٨ی مانگی ئایار سەردانی واڵتی میسر کرا.  شایەنی 
باسە واڵتی میسر لە ساڵی ٢٠١٧ بەهەمان سیستەمی ئەلیکترۆنییەوە 
سەرژمێری ئەنجامدا و نزیکەی ٩٤ ملیۆن بوون، هاوکات لە ئێستادا 
گەیشتوونەتە نزیکەی ٩٨ ملیۆن کەس. سەردانێکی سەرکەوتوومان 
ئەنجامدا و زانیارییەکی زۆرمان وەرگرت دەربارەی پرۆسەکە، بڕیار 

وایە هەفتەی داهاتووش سەردانی دەزگای ئاماری واڵتی ئوردن 
بکرێت لەالیەن دەزگای ناوەندی ئاماری عێراق کە بەرپرسیاری 

یەکەمە بۆ ئەنجامدانی سەرژمێری بەپێی دەستوور، ئێمەش 
وەکو دەزگای پەیوەندیدار بۆ ئامار لەگەڵیانین بۆ جێبەجێکردنی 

سەرژمێرییەکە. شێوازی جیا هەیە بۆ سەرژمێری لە واڵتان، شێوازی 
کاغەز و ئەلکترۆنی و شێوازێکی دیکە هەیە کە لە چەند واڵتێکی 
پێشکەوتوو ئەنجام دەدرێت کە ئەویش پێکهاتووە لە ژمارەیەک کە 

هەر هاوواڵتییەک خاوەنی ژمارەیەکە و ئەمەیان بەستراوە بە زەمانی 
تەندروستی و ئەو باجانەی کە بۆ حکوومەت دەگەڕێنێتەوە. ئەوان 

لە رێگای ئەو ژمارەیەوە هەرکاتێک بیانەوێت دەتوانن ژمارەی 
دانیشتووانەکانیان دیاریبکەن و ئاستی ئابوورییان چۆنە، بەاڵم 

لەڕاستیدا ئێمە نەگەیشتووینەتە ئاستی ئەو رادەیە. دەمانەوێت بزانین 
ئاخۆ ئوردن چۆن کردوویەتی، هەروەها دەمانەوێت باشترین شێواز کە 
بگونجێت لەگەڵ عێراق پیادە بکەین مەرج نییە وەکو هی میسر و 

ئوردن بێت.  

لە عێراق دوو سەرژمێری هەیە کە دانی پێدا 
نەنراوە، یەکێکیان سەرژمێری ساڵی ١٩٦٥ـە، 
ئەوەی دیکەش سەرژمێرییەکەی ساڵی ١٩٩٧ـە 
کە بەهۆی بەشدارینەکردنی هەولێر و دهۆک و 

سلێمانی بوو

گرنگی سەرژمێری ساڵی داهاتوو چییە

ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان بەشێکین لە عێراق و رەنگە بۆ ئێمە 
بەتەنیا گرنگییەکی ئەوتۆی نەبێت و پێویستە کاتێک کرا، لە 

سەرانسەری واڵت ئەنجام بدرێت ئەگینا نابێت بە سەرژمێرییەکی 

گشتی. لە ساڵی ١٩٩٧ـدا عێراق سەرژمێری ئەنجامدا بەاڵم سێ 
پارێزگاکەی هەرێمی کوردستانی تێدا نەبوو چونکە ئەوکات هەرێم لە 
دەرەوەی ئیدارەی عێراق بوو، هەر بۆیە سەرژمێرییەکەی دانی پێدانەنرا. 

لە عێراق دوو سەرژمێری هەیە کە دانی پێدا نەنراوە، یەکێکیان 
سەرژمێری ساڵی ز١٩٦٥ـە، ئەوەی دیکەش سەرژمێرییەکەی ساڵی 
١٩٩٧، یەکێکیان بەهۆی تێکچوونی دۆخی عێراق دانی پێدانەنرا، 

ئەوی دیکەش بەهۆی بەشدارینەکردنی هەولێر و دهۆک و سلێمانی 
بوو. سەرژمێری کاتێک ١٠ ساڵ جارێک ئەکرێ، ئامانجەکەی 
بەتەنها دیاریکردنی ژمارەی دانیشتووان نییە، بەڵکو لە شارنشینەوە 
بۆ گوندنشین زانینی پێکهاتەی واڵت و باروودۆخەکەیەتی لەسەر 

ئاستی بچووکترین یەکەی کارگێری. لە هیچ پرۆسەیەکی ئاماری 
دیکە داتای سەرژمێریت بۆ دەرناچێت، واتە تۆ گەر بتەوێت بزانیت 

لە دێیەک یاخود قەزا و ناحیەیەک پێکهاتەی ئەو ناوچەیە لەڕووی 
نێرینە ومێینە، لەڕووی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و تەندروستییەوە، 

تەنانەت ئەو بینا و خانوو و شووقە و باڵەخانانەی کە هەیە، چۆنە، 
دەبێت سەرژمێری ئەنجام بدەیت. هاوکات ئێمە لەکاتی سەرژمێری، 
زانیاری دەربارەی شوێنی ژیانی خەڵکیش وەردەگرین کە لە کوێ 
دەژیت، خانووەکەی چۆن درووستکراوە و هی ساڵی چەندە؟، چەند 

ژوورە و هتد.. ئەمەیان بناغەیەکی بەیاناتی زۆر فراوانت پێ 
دەبەخشێت دەربارەی ژێرخانی واڵتەکەت لەڕووی مرۆیی و ئەوەی کە 

هەیە لەسەر ئەرزی واقع. 

لەکاتی سەرژمێریدا هەموو جێگەکان تاوەکو خێوەتەکانیش هەژمار 
دەکرێن بەتایبەتی ئەوانەی کە دەجووڵێنەوە و داخلی سەرژمێرییەکە 
دەبن. دووەم خاڵ ئەوەیە کە بۆ ئەوەی بتوانیت نیشاندەری ئامارێک 

دەربکەیت، پێویستت بە چوارچێوەیەکی گشتگیر هەیە بۆ 
جێبەجێکردنی رووپێوەکە. ئەو چوارچێوەیە تەنها لە سەرژمێری بۆمان 

دەردەچێت. لە ساڵی ٢٠٠٩ ئامادەکاریمان کرد بۆ سەرژمێری و 
چوارچێوە گشتگیرەکەمان دەرهێنا بەاڵم سەرژمێرییەکەمان ئەنجام 

نەدا. هەر ئەو چوارچێوەیە بەکار دەهێنین دوای ١٠ ساڵ بۆ سەرجەم 
رووپێوەکان. لە سەرژمێری ساڵی ١٩٨٧وە تاوەکو ئێستا ئەڵێین عێراق 

ئەوەندە زیادی کردووە بەاڵم لەهەمان کاتدا کەمیشی کردووە و 
بەهۆی دۆخی نالەباری عێراق کۆچیان کردووە یاخود بەهۆی شەڕ و 

نەهامەتییەکانەوە گیانیان لەدەستداوە یاخود بێسەروشوێن بوونە. 

ژمارەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان تا 
کۆتایی ساڵی ٢٠١٩ بۆ هەر چوار پارێزگاکە 

دەگاتە ٦ ملیۆن و ٣٣ هەزار کەس

ژمارەی دانیشتوانی عێراق و هەرێمی کوردستانی عێراق 
بە تایبەتی چەندە و لەسەر چ بنەمایەک وەاڵم 

دەدرێتەوە

ژمارەی دانیشتووان لە راستیدا پێشبینییە، بەاڵم پێشبینییەکی 
واقعییە  و پشتی بەستووە بە دوایین چوارچێوەی گشتی کە کە لە 

ساڵی ٢٠٠٩ ئەنجامدرا. لەو ساڵەدا پرۆسەی حەسر و تەرقیم واتە 
گەمارۆدان و ژمارەپێدان ئەنجامدرا و  لەوێ بۆمان دەرکەوت کە 
ژمارەی دانیشتووان و ژمارەی نێرینە و مێینە چەندە. لەدوای ئەو 

بۆ رووپێوەکان، ئەو چوارچێوەیەمان بەکارهێناوە کە تایبەت 
بووە بە مردنی منداڵ و بوارەکانی دیکەی کۆمەڵگا وەکو 
پەروەردە و خەرجی و هتد.. لەم رووپێوانەدا توانیمان دوای 
ساڵی ٢٠٠٩ گەشەی دانیشتووان دەربهێنین. لەو رێگەیەوە 
خەماڵندوومانە کە ژمارەی دانیشتووان چەندە. گەر باسی 

ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکەین بەپێی 
زانیارییەکانی ساڵی ٢٠٠٩، ژمارەی دانیشتووانی هەرێمی 

کوردستان تا کۆتایی ساڵی ٢٠١٩ بۆ هەر چوار پارێزگاکەی 
کوردستان دەگاتە ٦ ملیۆن و ٣٣ هەزار کەس. 

لە هەرێم ٢٥٠ هەزار پەنابەر و ٨١١ هەزار 
ئاوارە هەیە

ئەم ژمارەیە دوای دەرهێنانی ژمارەی ئاوارەکانە واتە بەبێ 
ژمارەی ئاوارەکان ئەوەندەیە. شایەنی باسە ژمارەی پەنابەران لە 

هەرێمی کوردستان لە مانگی شوباتی ساڵی ٢٠١٩دا گەیشتووەتە 
٢٥٠ هەزار، ئەمەیان سەرچاوەکەی UNHCRە. دەربارەی 

ئاوارەکانیشەوە لە مانگی شوباتی ئەمساڵدا نزیکەی ٨١١ هەزارە لە 
هەرێمی کوردستان. ژمارەی دانیشتووانی عێراق بە گشتی بەپێی 
دەزگای ناوەندی ئاماری عێراق سەرووی ٣٩ ملیۆنە. ئەم ژمارەیە 
بەبێ ئاوارە و پەنابەرەکانە، هاوکات لەسەدا ٩٩ی پەنابەرانی عێراق 

لە هەرێمی کوردستانن. نزیکەی ٢ ملیۆن ئاوارە لە عێراق هەن 
کە ٨١١ هەزار کەسییان لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستانە. لە 

سەرژمێری داهاتوودا هەوڵ دەدەین پێکهاتە و ئایننەکانیش دەربهێنین و 
ژمارەکەیان دیاری بکەین. 

گەرەنتی پاکو بێگەردیی سەرژمێری چییە بەرامبەر بە 
ساختەکارییەکان؟ تا چەند دەتوانین متمانەی پێبکەین

یەکەم شت ئەوەیە کە دەزگای ناوەندی ئاماری عێراق و دەستەی 
ئاماری هەرێم بەپێی یاسا پابەندی هیچ الیەنێکی سیاسی نین. 

لەکاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانماندا هەردووال سەلماندوومانە کە ئەو 
ژمارە و نیشاندەرانەی کە دەرمانهێناوە جا چ خراپ بێت یاخود باش 

بە واقعی پیشانمان داوە. زۆر جار هەبووە ژمارەکان خراپ بوونە بەاڵم 
دووبارە نیشنمانداوە و نەمان شاردووەتەوە. تاوەکو ئێستا من ١٠ ساڵە 
سەرۆکی دەستەی ئامارم و هیچ الیەنێکی سیاسی هەوڵی نەداوە 

پەیوەندیمان پێوە بکات و شێوازی ژمارەکان و نیشاندەرەکان بشێوێنێت 
و لەڕاستیدا ئێمەش قبوڵمان نەکردووە. خاڵی دووەم ئەوەیە کە شێوازی 

ئەنجامدانی کارەکە بە ئەلیکترۆنی خەسڵەتێکی تایبەتی تێدایە 
کە ئەویش ئەوەیە کاتێک توێژەرێک یاخود عەدادێک دەنێردرێت 
بۆ ناوچەکە، پێشوەختە چوارچێوەکەت پێی داوە و گەمارۆسازی و 
ژمارەدانانیشت کردووە. ئەو توێژەر یاخود عەدادەی کە دەچێت بۆ 

ناوچەکە دەزانێت کە چەند دانە خێزانی لێیە و چەند منداڵیان هەیە. 
کاتێک زانیارییەکە داخل دەکات گەر ژمارەکە نەگونجێت لەگەڵ 
ئەو ئاستەی کە بۆی دانراوە، لەالیەن ئامێرەکەوە رەفز دەکرێتەوە. 

هاوکات دوای تەواوبوونی سەرژمێرییەکە، سەرجەم داتاکان دەچێتە 
نێو سێرڤەرەکە و  دواتر قفڵ دەبێت. دەستکاریکردنی سێرڤەرەکە 

پێویستی بە بڕیاری دەستەی بااڵی سەرژمێری دەبێت. کەس ناتوانێت 
دەستکاری بکات. دەستەیەکی بااڵ دروست دەبێت کە لە ئێستادا 

لە بەغداد درووست بووە و ئێمەش لە ٢١ی مانگی ئایار بەشداریمان 
کرد، هەموو الیەنە پەیوەندیدارەکانی تێدایە بە سەرۆکایەتی وەزیری 
پالندانانی عێراق. هەمان دەستە لە هەرێمی کوردستانیش درووست 

دەبێت بە سەرۆکایەتی وەزیری پەروەردە. هەموو رێکارەکان ئەگرینە 
بەر بۆ ئەوەی سەرژمێرییەکی تەندروست ئەنجام بدرێت لە ساڵی 

٢٠٢٠. لە کۆتاییدا گەر سەرژمێرییەکە تەندروست نەبێت، زیانێکی 
گەورەی دەبێت بەسەر عێراق چونکە سەرچاوەی پالنەکە لەسەر 

بناغەیەکی نادروست دەردەکەوێت و لە هەر حاڵەتێکی ئەو جۆرەشدا 
بەرپرسیارییەتییەکە دەگرینە ئەستۆ. 
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١٩ی حوزه یرانی ٣٢٠١٩

تەواو دەکات.

فەرماندەی یەکەکانی تۆپهاوێژی سوپای عێراق بووە.

لە ساڵی ١٩٩٦ وەکو جێگری سەرۆکی دەزگای ئەمنی بەرەی 
تورکمانی عێراقی دەست بەکاربووە.

لە ساڵی ٢٠٠١ بوو بە سەرۆکی دەزگای ئەمنی بەرەی تورکمانی 
عێراقی.

تا ساڵی ٢٠٠٣ لەو پۆستەدا بەردەوام بوو و دواتر لەالیەن هێزی 
دەسەاڵتی ئەو سەردەمی هەرێم دەستگیر کرا.

ماوەی ٧ ساڵ و نیو لە پێناو دۆزە رەواکەیەوە لە گرتووخانەدا مایەوە.

پێشوو. پێشووتر بەربەست هەبوو 
لە بەردەم کارەکاندا، بەاڵم ئێستا 
بەربەستەکان نەماون یاخود زۆر 

کەمبوونەتەوە".

ئەمیر عیزەت  ئاماژەی بەوەشدا، 
"من و هاوڕییانم لە دەستەی 

بەڕیوەبردنی بەرەی تورکمانی، 
بەپێی ئەو هێز و توانایەی کە 

لەبەر دەستمانە، هەوڵ دەدەین کە 
بەرەی تورکمانی عێراقی  وەکو 
سەردەمی پێشوو بەهێز بکەینەوە. 
ئامانجمان ئەوەیە دووبارە شوێنی 
خۆمان لە نێو دڵی گەلەکەماندا 

بکەینەوە و هەموو کات 
دەست لەناو دەست بین لەگەڵ 

گەلەکەمان".

لە کۆتایی قسەکانیدا بەرپرسی 
لقی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، "ئێستا وەکو بەرەی تورکمانی لە 

پێگەیەکی جیاوازداین. بەشداریمان لە حکوومەت کردووە و ئەوەش 
یەکێکە لە ئامانجەکانمان. دەمانەوێت بەشداری حکوومەتی هەرێم 

بکەین و خۆمان بسەلمێنین. ئینشاڵاڵ بە هاوکاری ئێوە و هاوڕێیانمان 
سەرکەوتوو دەبین".

ئەمیر عیزەت کێیە؟

ئەمیر عیزەت عەبدوڵاڵ سەفار

لە ١٧ی تشرینی یەکەمی ١٩٦٦ لە گەڕەکی تەیراوەی شاری 
هەولێر)ئەربیل( لەدایک بووە.

دوای تەواوکردنی ئامادەیی، لە ساڵی ١٩٨٨ کۆلێژی سەربازی عێراق 

مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە بەرواری ٢٥ ئایاری 
٢٠١٩ کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی لە شاری بەغدادی پایتەختی عێراق 
ئەنجام دا. دوای ئاماژەدان بە هەڵبژاردنە خۆجێییە چاوەڕوانکراوەکەی 

عێراق، بڕیار درا بە ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە پۆستەکانی 
بەرپرسی لقەکانی بەرەی تورکمانی عێراقی لە هەریەکە لە شار و 

شارۆچکەکانی، بەغداد، دیالە، کەرکوک، هەولێر)ئەربیل(، مووسڵ 
و تەلەعفەر.

دوای ئەو بەروارە پرۆسەی دەستاودەست کردنی پۆست و دەسەاڵتەکان 
لە شار و شارۆچکەکان دەستی پێکرد. هەرلەدوای بەرپرسی لقی 
کەرکوکی بەرەی تورکمانی عێراقی، لە ١٥ی حوزەیرانی ٢٠١٩ 

دەستاودەست کردنی پۆستی بەرپرسی لقی هەولێر ئەنجام درا.

لە رێوڕەسمێکدا کە لە باڵەخانەی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
هەولێر)ئەربیل( ئەنجامدرا، هیمداد بیالل، بەرپرسی پێشووی لقی 

هەولێر)ئەربیل( دەسەاڵتەکانی رادەستی ئەمیر عیزەت، بەرپرسی نوێی 
بەرەی تورکمانی عێراقی لقی هەولێر)ئەربیل( کرد.

دوای بەڕێوەچوونی رێوڕەسمەکە، تەبا چاوپێکەوتنێکی کورتی 
لەگەڵ ئەمیر عیزەت، بەرپرسی نوێی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 

هەولێر)ئەربیل( ئەنجام دا.

عیزەت لە دەستپێکی قسەکانیدا وتی، "بەرەی تورکمانی عێراقی 
دامەزراوەیەکی رەسەنە لەم ناوچەیە. ماوەی چەندین ساڵە بۆ مافی 
نەتەوەی تورکمان تێدەکۆشێت. ئامانجی بەرەی تورکمانی بەرگری 
کردنە لە وجود و کەلتووری تورکمان. منیش بە هەمان شێوە بیر 
دەکەمەوە و ئەو ئامانجانەی بەرەی تورکمانی ئامانجی منیشن".

بەرپرسی نوێی بەرەی تورکمانی عێراقی لقی هەولێر)ئەربیل( 
وتیشی، "ئەو هاوڕێیانەم کە لێرەن لەماوەی رابردوودا کارەکانیان بەبێ 

کەمتەرخەمی بەڕیکردووە. بەاڵم ئێستا دۆخەکە جیاوازترە لەوەی 

ئامادەکارییەکانی لە ڕووی پەروەردەیی و کتێبەکانەوە بۆ 
ساڵێ خوێندنی ٢٠١٩-٢٠٢٠ باسیان لێوەکرا. بڕیاردرا بۆ 

دەستبەکاربوون لەبارەی دروستکردن و کردنەوەی ٢ باخچەی 
ساوایان لە تەلەعفەر.

شاندەکە دوای سەردانەکەی تەلەعفەر چوون بۆ ناوچەی 
مەحەلەبییە و لەوێش لەگەڵ شاندێکی پەروەردەیی کۆبوونەوە. 

لە کۆبوونەوەکەی مەحەلەبییە لەسەر ئەوە رێککەوتن کە 
قوتابخانەیەک و باخچەیەکی ساوایانی تورکمان دروست بکرێت.

وێستگەی دواتری شاندی پەروەردەیی تورکمان بریتیبوو لە 
ناوچەی رەشیدییەی مووسڵ. سەردانی لوقمان نەجم، بەرپرسی 
شاری مووسڵی بەرەی تورکمانی عێراقییان کرد و پیرۆزباییان 

لێکرد بەبۆنەی وەرگرتنی ئەو پۆستە. هاوکات سەردانی 
قوتابخانەی رەشیدییەی تورکمانی کرا و دواتریش سەردانی 

گورسەل ئەفەندی ئۆغڵو، سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
لقی مووسڵ کرا.

سەردانی هەولێر)ئەربیل(

شاندی پەروەردەیی تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ ئایدن 
مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و 
ئەمیر عزەت، بەرپرسی لقی هەولێر)ئەربیل( لە بەرەی تورکمانی 

و فەخرەددین بەهائەددین کۆبوونەوەیان ئەنجام دا.

ئەو شاندە پەروەردەییە لەالیەن عەبدولغەنی ئەفەندیئۆغڵو، 
بەرپرسی لقی تەلەعفەری بەرەی تورکمانی عێراقی پێشوازییان 

لێکرا.

شاندەکە لە نووسینگەی بەرەی تورکمانی عێراقی لەگەڵ 
محەمەد ئیبراهیم سەعد، بەڕێوەبەری پەروەردەی تەلەعفەر و 

شاندی پەروەردەیی تەلەعفەر کۆبوونەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا باس لە کێشە پەروەردەییەکانی تەلەعفەر کرا و 

ناوەندی پەروەردەیی و کەلتووری وەقفی تورکمان ئێلی بەبێ 
بچران بەردەوامی بە کارەکانی دەدات لە ناوچەی تورکمان ئێلی.

حەسەن زەینەل، سەرۆکی ناوەندی پەروەردەیی و کەلتووری 
وەقفی تورکمان ئێلی و سەڵچوک بەلجان، جێگری سەرۆکی 

ناوەندی پەروەردەیی و کەلتووری وەقفی تورکمان ئێلی و ئوسامە 
کەمالی، بەڕێوەبەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمان لە میانی 

چااڵکییە کەلتووری و پەروەردەییەکانیان سەردانی تەلەعفەرییان 
کرد.

 ئەمیر عیزەت بوو بە بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی لقی
)هەولێر)ئەربیل

 هەڵمەتی پەروەردەیی ناوەندی پەروەردەیی و کەلتووری
وەقفی تورکمان ئێلی بۆ تەلەعفەر

ناوه ندی هه واڵ
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٤

رۆژی دووشەممە ١٠ی حوزەیران، لە مەراسیمێکی نێودەوڵەتیدا 
نێچیرڤان بارزانی دوای سوێندخواردن وەکو سەرۆکی هەرێمی 

کوردستانی عێراق دەستبەکاربوو. 

شایەنی باسە مەراسیمەکە لە هۆڵی سەعد عەبدوڵاڵ بەڕێوەچوو و 
ژمارەیەکی زۆر لە دیپلۆماتکارانی هەرێم و بەغداد و لەسەر ئاستی 
نێودەوڵەتی بەشدارییان تێدا کرد کە دیارترینیان مەولود چاوشئۆغلو، 
وەزیری دەرەوەی تورکیا و تامر سوبهان، وەزیری دەوڵەتی سعوودیە بۆ 

کاروباری کەنداو بوون. 

مایەی تێڕمانینە کە میوانانی حکوومەتی ناوەندیش کەم نەبوون کە 
بە سەرۆکایەتی بەرهەم ساڵح، سەرۆککۆماری عێراق گەیشتبوونە 

هەولێر)ئەربیل(.

فراکسیۆنەکانی پەرلەمان جگە لە نەوەی نوێ، بەشداری 
مەراسیمەکەیان کرد و هەریەکە لە مەسعود مستەفا بارزانی، 

سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، کۆسرەت رەسوڵ عەلی، 
جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، 

عومەری سەید عەلی، رێکخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان، 
سەاڵحەدین محەمەد بەهائەدین، ئەمینداری گشتی یەکگرتووی 

ئیسالمی کورستان، عەلی باپیر، ئەمیری کۆمەڵی ئیسالمی 
کوردستان، عیرفان عەلی، رابەری گشتی بزووتنەوەی ئیسالمی 

کوردستان، کاوە مەحمود، سکرتێری گشتی حیزبی شیوعی 
کوردستان و چەندین سەرکردە و سەرۆک حیزبی دیکە بەشداری 

مەراسیمەکەیان کرد. 

لەالیەکی دیکەوە هەریەکە لە ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی 
تورکمانی عێراقی و قەیس خەنجەر، سەرۆکی میحوەری وەتەنی، 

عەمار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمە بەشداربووانی دیکەی پارت و 
الیەنە سیاسییەکانی عێراق بوون.  

هاوکات بەر لە دەستپێکردنی مەراسیمی سوێندخواردنی نێچیرڤان 
بارزانی، دڵشاد شەهاب، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی 
کوردستان تایبەت بە مایکی تەبا-ی وت، "ئەمڕۆ دانیشتنی پەرلەمانە 

بەهۆی نەبوونی جێگایێکی گونجاو لەهۆڵی پەرلەمانی کوردستان، 
بۆیە سەرۆکایەتی پەرلەمان بڕیاریاندا دانیشتنەکە لە هۆڵی سەعد 

عەبدوڵاڵ بەڕیوەبچێت". 

دوای تێپەڕبوونی ٩ مانگ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق، پەرلەمان لە دانیشتنی ١١ی حوزەیرانی ٢٠١٩ 

مەسرور بارزانی، بەربژێری پارتی دیموکراتی کوردستان کە خاوەنی 
٤٥ کورسی پەرلەمانییە، هەڵبژارد بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی 

حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق.

لە هەمان رۆژدا لەالیەن نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی 
کوردستانی عێراقەوە مەسرور بارزانی راسپێردرا بۆ پێکهێنانی 
کابینەی حکوومەتی داهاتووی هەرێم لە ماوەی ٣٠ رۆژدا.

پرسێکی دیکە کە لەم ماوەیە لە رۆژەڤدا بە شێوەیەکی بەردەوام باسی 
لێوەدەرکرێت ئەوەیە کە ئایا تورکمان بەشداری دەکات لە کابینەی 

حکوومەتی داهاتوو یاخود نا.

لەوەاڵمی پرسیارەکانی هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا، ئایدن مەعروف، 
ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری 
بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق رایگەیاند، 

"بەم نزیکانە سەردانی تورکمانیش دەکەن. داواکاری ئێمەش پێدانی 
زیاتر لە وەزارەتێکە بە تورکمان".

پەرلەمانتار ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوەدا، "ئێمە ئومێد دەکەین کە لە 
ماوەیەکی نزیکدا حکوومەت دابمەزرێت. پێمان باشە کە حکوومەتەکە 

گشتگیر بێت و هەموو ئەو الیەنانە لەخۆ بگرێت کە بەشدارن لە 
پەرلەمان".

ئایدن مەعروف وتی، "لە قۆناغی دووەمدا دوای کۆبوونەوە لەگەڵ 
پارتە سیاسییەکان لەگەڵ تورکمان و کریستیانەکان کۆدەبنەوە.

بە تایبەتی لەگەڵ تورکمان. تورکمان لە ماوەی رابردوودا لە هەرێم 
رۆلێکی چااڵکی هەبووە. بە تایبەتی بەم دواییانەش بە هەمان شێوە 

بووە. ئەو کارەشی بەبێ الیەنگیری کردن ئەنجام داوە".

دوای ئاماژە دان بەوەی کە بەرەی تورکمانی سوورە لەسەر بەشداری 
کردن لە حکوومەتی هەرێم، ئەندامی مەکتەبی سیاسی ئەو حیزبە 

رایگەیاند، "ئەمڕۆ سوورین لەسەر ئەوەی کە بەشداربین لە حکوومەت. 
کورسیمان هەیە لە پەرلەمان. پشتگیری سەرۆکایەتی هەرێممان کرد. 

پشتگیری بەربژێری پێکهێنەری حکوومەتی داهاتوومان کرد. واتە 
تورکمان بەبێ ئەوەی لەگەڵ هیچ الیەنێک رێکبکەوێت و هیچ 

بەرژەوەندییەکی هەبێت پشتگیری لە سەقامگیری سیاسی دەکات".

مەعروف ئاماژەی بەوەدا ئەو الیەنەی کە بۆ پێکهێنانی حکوومەت 
راسپیردراوە بەو نزیکانە سەردانی الیەنی تورکمان دەکات و وتیشی، 
" داواکاری ئێمەش پێدانی زیاتر لە وەزارەتێکە بە تورکمان. هیوادارم 
تورکمان لە سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکایەتی حکوومەت بەشدار 
بێت. بەاڵم بەداخەوە هەندێک لەو هەلومەرجانەی کە هەن دەبن بە 

رێگرێک بۆ ئەو داواکارییانە".

هەروەها پەرلەمانتار ئایدن مەعروف رایگەیاند، "ئامانجی ئێمە تەنها 
بەشداری کردنی تورکمان نییە لە حکوومەت، بەڵکو ئامانجمان 

هاوبەش بوونی تورکمانە لە حکوومەتی هەرێم. بە پێشبینی ئێمە 
تورکمان بە شێوەیەکی چااڵکتر بەشداری لە حکوومەتی ئەوجارە 
دەکات. ئێمە پێشبینی ئەوە دەکەین کە تورکمان بەشدار دەبێت لە 

وەزارەت و سەرۆکایەتی حکوومەت و سەرۆکایەتی هەرێم".

لە کۆتایی قسەکانیدا ئایدن مەعروف ئاماژەی بە رۆل و گرنگی 
بەرەی تورکمانی عێراقی کرد لە هەرێمی کوردستانی عێراق و وتی، 

"وجودی بەرەی تورکمانی عێراقی گرنگە لێرە. بەرەی تورکمانی 
دامەزراوەیە کە هەموو کات هاوسەنگی پاراستووە. لەمەودواش بە 
هەمان شێوە سیاسەتەکەمان بەردەوامی پێدەدەین. بەرژەوەندی گەلی 

تورکمان لەکوێ بێت، بەرەی تورکمانی عێراقیش لەوێ دەبێت".

ناوبراو تیشکی خستە سەر مەراسیمەکە و وتیشی، "ئەم مەراسیمە دوو 
بڕگەی تێدایە. بڕگەی یەکەمی سوێندخواردنی سەرۆکی هەرێمی 
کوردستانە. هەروەها دەبێت ئەوە بڵێین کە سەرۆکی هەڵبژێردراوی 

کوردستان چونکە تاوەکو ئێستا سوێندی یاسایی نەخواردووە وە بەرێز 
نێچێرڤان بارزانی دوای هەڵبژاردنیشی یەکەم پەیام کە باڵوی کردەوە 
ئەوەبوو کە هەموو پێکهاتەکان و الیەنە سیاسییەکان بۆ سەرۆکایەتی 
هەرێمی کوردستان وەکو چەتری کۆکەرەوەی بیر و بۆچوون و رەنگە 

جیاوازەکانن و ئاین و نەتەوە جیاوازەکانن بڕوای تەواویان هەیە بەمانە". 

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی پارتی وتیشی، "هیوادارین بە 
هەموو الیەکەوە بەر لە هەمووشیان پارتی دیموکراتی کوردستان 
ئینجا سەرجەم هاوپەیمانەکانی لە حکوومەت وە ئەوانەی کە لە 

بەڕێوەبردنی واڵتدا بەشدارن وە ئینجا سەرجەم حیزبە سیاسییەکان بەم 
روحیەتەوە مامەڵە لەگەڵ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بکەن وەکو 

دامەزراوەیەکی نیشتیمانی گەورە بۆ ئەوەی بتوانین بەبێ جیاوازی 
جێگای ئومێدی هەموو خەڵکی کوردستان بین". 

دوای دەستپێکردنی مەراسیمی سوێندخواردن، سەرۆکی پەرلەمان 
دانیشتنەکەی کردەوە و نێچیرڤان بارزانی بانگهێشتکرد. دوای هاتنی 

بۆ سەر ستەیجەکە، نێچیرڤان بارزانی بەو دێرانەوە سوێندی یاسایی 
خوارد و بوو بە دووەم سەرۆکی هەرێـمی کوردستانی عێراق: 

"سوێندبێت بە خوای مەزن پارێزگاری لە مافەکان 
و دەستکەوتەکان و یەکڕیزی و بەرژەوەندییەکانی 
هاوواڵتیانی هەرێمی کوردستان بکەم و ئەرک و 

فەرمانەکانم بە دروستی و دڵسۆزی ئەنجام بدەم. خوای 
گەورە پشتیوان بێت". 

دوای مەراسیمەکە ئایدن مەعروف، سەرۆکی 
فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی کە یەکێک بوو لە 

بەشداربووانی مەراسیمەکە و لێژنەی پێشوازیکردنی 
میوانان بە تەبا-ی وت، "ئەمڕۆ وەکو بەرەی تورکمانی 

عێراقی بەشداریمان لە رێوڕەسمی سوێندخواردنی 
سەرۆکی هەرێم کرد. رێوڕەسمەکە مەعنەوی بوو 
و زیاتر پرۆتۆکۆڵی بوو. بەشداری کردنی بەرەی 

تورکمانی لەم رێوڕەسمە، بە تایبەتی بەشداری کردنی 
بەڕێز ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 

عێراقی لەرووی پەیوەندییەکانەوە گرنگە". 
ناوبراو تیشکی خستە سەر هاتنی مەولود چاوشئۆغلو، 

وەزیری دەرەوەی تورکیا بۆ رێوڕەسمەکە و وتیشی، "شاندێکی 
بااڵی تورکیا بە سەرۆکایەتی بەرێز وەزیری دەرەوەی تورکیا 

بەشدارییان لە رێوڕەسمەکە کرد. ئەوە گرنگی ئاستی پەیوەندییەکانی 
هەولێر)ئەربیل(-ئەنقەرە دەردەخات. ئێمە لە چوارچێوەی رێوڕەسمەکەدا 

بە سەرۆکایەتی بەرێز ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لەگەڵ بەڕێز چاوشئۆغلو کۆبوونەوەیەکمان ئەنجام دا. لە 
کۆبوونەوەکەدا باسی رەوشی تورکمان لە هەرێم و ناوچەکەدا کرا. 
تورکیا هەوڵدەدات کە بە جیهان رابگەینێت کە هەموو کات لەالی 
تورکمانە. لەڕووی تورکمانەوە کۆبوونەوەیەکی زۆر مەعنەوی بوو".

لەالیەکی دیکەوە فوئاد حوسێن، وەزیری دارایی عێراق لەمیانی 
لێدوانێکدا کە پەیامنێری تەبا تێیدا ئامادەبوو بە رۆژنامەوانانی وت، 
"پێویسته هەردووال گفتوگۆ  لەسەر ئەو پرسانه بكەن، كه ناكۆكییان 

لەسەره، لەوانەش پرسی ماددەی ١٤٠ له دەستووری عێراق، سیاسەت و 
نەوت و پرسی بودجه و چەند پرسێكی دیكه. هەر لەئێستاوه كارەكانیان 

بۆ بودجەی ساڵی داهاتوو دەستپێكردووه، ئاماژەی بەوهشدا، بەشه 
بودجەی هەرێمی كوردستانی عێراق بۆ ساڵی داهاتوو وەك خۆی 

دەمێنێتەوه و بۆ ئەو مەبەستەش چەند كۆبوونەوهیەك كراوە". 

 نێچیرڤان بارزانی سوێندی یاسایی خوارد و وەکو
سەرۆکی هەرێم دەستبەکاربوو
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دانیشتین و قسەمان لەسەر ئەم پرسە کرد. ئەوان لە نزیکەوە 
ئاگاداری نووسینەکانی من بوون و پاڵپشتییان دەکردم لەم بابەتە. 

بەڕیز بەرێوەبەری گشتی پێی وتم وەکو ئەرکێکی دەستەی 
سەربەخۆیی مافی مرۆڤ گرنگی بەو پەیامانە دەدەین کە 

لە کتێبەکەدا نووسراوە. پەیامەکانی تۆ هاوتەریبە لەگەڵ ئەو 
رێگەیەی کە ئێمە پیادەی دەکەین. 

دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤ ناساندنی کتێبەکەی کرد 
و هەر لە بارەگای خۆی سوپاس و پێزانینی ئاراستەی من کرد. 

خۆی لەخۆیدا ئەمە رووداوێکی گرنگە بۆمن و شانازای پێوە 
دەکەم. پاڵپشتییەکی زۆر گرنگ بوو کە الیەنێکی حکوومی 

گرنگی بە کتێبەکەم بدات و رێزی لێبنێت. بۆیە من لێرەوە 
سوپاسیان دەکەم کە بەو ئەرکە هەستان.

من سەرەتا سوپاسی ئێوە دەکەم کە پاڵپشتی منتان کرد و 
سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەم کە هاوکاری باڵوبوونەوەی 

چەمکی مرۆڤبوون و مرۆڤ دۆستی دەبن. ئێمە هەوڵی ئەوە 
دەدەین کە مرۆڤبوون ببێتە پێوەر لە گشت بوارەکان. نەک ئایین 
و ئایدەلۆژیا و حیزب ببێتە پێوەر بۆ ژیان. بە شێوەیەکی تر کە 

رەسەنایەتی بۆ مرۆڤ بگەڕێتەوە. 

من لە تیۆرییێکدا باسم لەوە کردووە کە خۆشم خاوەنی 
تیۆرییەکەم، "من مرۆییم واتە من ئیماندارم". لەوێ باسم لەوە 

کردووە کە هەموو مرۆییەک ئیماندارە، بەاڵم هەموو ئیماندارێک 
مرۆیی نییە. مرۆڤبوون لە پێش ئایین ئایدەلۆژیایە. هەموو 

پەیامبەران و بەر لەوەی لە خوداوە پەیامیان بۆ بێت و ببن بە 
پەیامبەر، مرۆڤ بوونە و خەڵک بەهۆی مرۆڤبوونیانەوە باوەڕی 
پێ هێناون. پەیامبەرەکان مرۆیی بوونیان هەبووە و لە پلەیەکی 

بەرزی مرۆڤایەتی بوونە بۆیە خەڵک باوەری پێهێناون و شوێنیان 
کەوتوون. بۆیە مرۆڤبوون لەالی من رەسەنایەتییە. من لەو 

باوەڕەدام ئەگەر ئەو کتێبەی من وەربگێردرێتە سەر زمانەکانی تر 
کاریگەرییەکی یەکجار گەورەی دەبێت. هیوادارم بتوانین بە هەر 

رێگەیەک بێت لە واڵتی تورکیا سمینارێک بکەین  

وای کرد من لەسەر ئەم پرسە بنووسم. 
ویستم لەم کتێبەدا باس لەوە بکەم کە ئایا بۆچی مرۆڤ بەهای 

خۆی لەدەست داوە یانیش بۆچی بێ بەها دەکرێت؟ باسم لەوە 
کردووە کە چۆن دەتوانین ئەو بەهایە بۆ مرۆڤ بگەڕێنینەوە. 
وتەیەک هەیە کە هەموو کات دووبارەی دەکەمەوە ئەوەیە کە 
دەڵێم "ئەگەر مرۆڤ هەموو هونەرێک بزانێت، بەاڵم هونەری 

مرۆڤ بوون نەزانێت ئەوا وەکو الشەیەکی 
بێ گیان وایە". کەواتە هونەری مرۆڤ 
بوون رۆحی هەموو هونەرێکە. دڵنیام لەو 

قسەیەی کە دەیکەم، هونەر ئەو کاتە واتای 
دەبێت کاتێک مرۆڤبوونی لەگەڵ دەبێت. 

بە واتایەک هەموو مرۆڤ دۆستێک 
هونەرمەندە، بەاڵم هەموو هونەرمەندێک 

مرۆیی و مرۆڤ دۆست نییە. 

مرۆڤ بوون و میتۆدی مرۆڤ بوون 
ئەرکە لەسەر هەموو مرۆڤێک. من کە 
سەیری خەڵکی خۆمان دەکەم بینیومە 

کە ئایین و ئایدەلۆژیا بە گشتی مرۆڤی 
خستۆتە ناو بازنەی خۆیەوە. بۆیە ئەوەی 
ئێستا ئێمە لە جیهاندا دەیبینین بەرهەمی 

ئایین و ئایدەلۆژیان. لەڕاستیدا ئایین و ئایدەلۆژیا بۆ ئەوە هاتووە 
کە خزمەت بە مرۆڤایەتی بکات بەاڵم مرۆڤ ئەوەی فەرامۆش 
کردووە بووەتە قوربانی ئایین و ئایدەلۆژیا. خۆی لەڕاستیدا ئایین 

و ئایدەلۆژیا هاتوون بۆ ئەوەی قوربانی بدەن بۆ مرۆڤایەتی.

بۆچی بە گرنگتان زانی ئەو کتێبە بە دوو زمان چاپ بکەن؟ 

خۆی پێش هەموو شتێک من لە نەتەوەی تورکمانم. پێم باشبوو 
وەکو ئەرکێکی نیشتمانی و نەتەوەیی و ئەخاڵقی خزمەتێک بە 
نەتەوەی خۆشم بکەم. من ٥ کتێبی چاپکراوم هەیە بە زمانی 

کوردی. پێشم باشبوو ئەو کتێبە وەرگێڕدرێتە سەر زمانی تورکی 
بۆ ئەوەی ئەو مرۆڤانەی تورک زمانن سوود لەو کتێبە وەربگرن. 

من یەکەم کەسم لەسەر ئاستی کوردستان کە لەسەر چەمکی 
مرۆڤبوون قسە دەکەم و یەکەم کەسیشم کە ئەو چەمک و 

بیرۆکانەم هێنایە ناو ئەدەبیاتی کوردستان. لەسەر ئەم بابەتەش 
دەیەها بابەتم لە رۆژنامەی هەولێر باڵوکردۆتەوە. 

ئەمە یەکەم کتێبی من نییە لەسەر مرۆڤبوون. من لە ساڵی 
٢٠١٦ کتێبێکم لەسەر فەلسەفەی مرۆڤبوون چاپکرد. لە 

ماوەیەکی زۆر کورتدا کتێبەکە لە بازاڕدا نەما. کتێبی هونەری 
مرۆڤبوونیش تەواوکەری فەلسەفەی مرۆڤبوونە. چەندین ساڵە 
لەسەر ئەو بابەتە کار و چااڵکی و سمیناری زۆرم ئەنجام داوە.

دەمەوێت لە رێگەی ئێوەوە زۆر سوپاسی بەڕیز ئایدن مەعروف 
بکەم کە رۆڵێکی زۆر گەورەی هەبوو لە چاپکردنی ئەو کتێبەم 

بە زمانی تورکی. دەستخۆشی لێدەکەم ماندووبوو لەگەڵمان.
ئەو کتێبەتان لەالیەن دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤەوە 

گرنییەکی تایبەتی پێدرا. هۆکاری ئەوە چی بوو؟

من چەند جارێک سەردانم کردن و لەگەڵ بەرێزان سەرۆکی 
دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤ و بەڕیوەبەری گشتی 

رۆژانە لە سەرانسەری جیهان بە سەدان یاخود هەزاران کتێب 
دەکەوێتە بەر دەستی خوێنەران، بەاڵم لە جیهان بە گشتی و لە 

عێراق بە تایبەتی ئەو نووسەرانەی کە لەسەر چەمکی مرۆڤ و 
مرۆڤایەتی کتێب دەنووسن ژمارەیان زۆر کەمە.

چەمکی مرۆڤ، مرۆڤبوون، مرۆڤایەتی ئەو چەمکانەن کە لەنێو 

کۆمەڵگای عێراق و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووەتە پێویستییەک. 
چونکە مرۆڤ لەو ناوچانە بەهای راستەقینەی خۆی تا 

راددەیەک لەدەست داوە.

نووسەرێکی تورکمان بەناوی محەمەد جەودەت، مامۆستای 
زانکۆ چەند کتێبێکی فەلسەفی لەسەر ئەم بوارە دەنووسێت کە 

بووەتە هۆی سەرنجی خەڵک.

دوایین کتێبی محەمەد جەودەت کە ناوی هونەری مرۆڤبوونە 
بە زمانی کوردی و تورکی چاپکراوە و لەالیەن دەستەی 

سەربەخۆیی مافی مرۆڤەوە بە کتێبێکی گرنگ لە قەڵەمدراوە. 
ئێمەش وەکو تەبا هەڵساین بە ئەنجامدانی چاوپێکەوتنێک 
لەگەڵ محەمەد جەودەت، مامۆستای زانکۆ و نووسەری 

تورکمان لەبارەی کتێبەکانییەوە.

هۆکاری نووسینی ئەو کتێبە چییە لەسەر چەمکی مرۆڤبوون؟ 
دەتانەوێت لە رێگەی ئەم کتێبەوە چ پەیامێک بگەیینە 

خوێنەر؟

خۆی رەنگە کۆمەڵێک هۆکار هەبووبێ کە لەسەر ئەم چەمکە 
کتێب بنووسم. یەکێک لە هۆکارە گرنگەکان ئەوەیە کە لە 
کۆمەڵگای ئێمە وەکو پێویست گرنگی و بایەخ بە مرۆڤ 

نەدراوە. بە تایبەتی لە روانگەی بیر و هزرەوە. زۆر جار سەیری 
مرۆڤ دەکەین بە گشتی لەسەر ئاستی جیهان بە هۆکاری زۆر 

بچووک و الوەکی مرۆڤ دەبێتە قوربانی و دەکوژرێت. یان 
لە کۆمەڵگای ئێمە لەبەر هۆکاری زۆر سادە پەنا دەبردرێت بۆ 
خۆ کوشتن و خۆ سووتاندن. بۆیە ئێمە ئەگەر هەموو شتێک 

بناسین و مرۆڤ نەناسین و رێز لە مرۆڤ نەگرین، بە گەورەیی 
سەیری مرۆڤ نەکەین، لە کۆتاییدا مرۆڤ دەبێتە قوربانی ئەو 
بیرۆکانەمان. ئەمە یەکێک بوو لە هۆکارە هەرە گرنگەکان کە 

 کتێبێک لە بارەی هونەری مرۆڤبوونەوە
دەرچوو

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم
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ترافیکالیتەکە بوو بە سوور و وەستاین. بەر 
لە ١٥ چرکە سەوزبوونی ترافیک الیتەکە، 

شوفێری دواوە کاتێک زانی هاوسەرەکەم 
شوفێری دەکات هەوڵی دا تەنگاوی بکات 

و بەر لە گۆڕانی ترافیکالیت لە سوورەوە بۆ 
سەوز، دوو سێ جار دەستی لەسەر هۆرنەکە 

دانا. من راستەوخۆ پێم وت تا دەبێت بە سەوز 
جووڵە مەکە. 

بەهۆی ئەوەی من خۆم نزم کردبوو لەنێو 
ئۆتۆمبێلەکە، شوفێرەکەی دواوە منی 
نەبینیبوو. کاتێک ترافیکالیتەکە بوو 
بە سەوز، ئێمە جووڵەمان پێکرد، بەاڵم 

شوفێرەکەی پشتەوە بە شێوەیەکی نامرۆڤانە 
ئۆتۆمبێلەکەی بەسەر ئێمەدا شکاندەوە و لە 

رووداوێکی ترسناکی هاتووچۆ بە چرکە لێی 
رزگاربووین. لەو حاڵەتەدا من زۆر توڕە بووم 

و خۆم راستکردەوە و پەنجەرەکەم هێنا خوارەوە، 
کاتێک شوفێرەکەی دواوە منی بینی، 

راستەوخۆ بارودۆخی تێکچوو و پێی لێنا و 
ونبوو. لێرەدا بابەتەکە ئەوەیە کە کۆمەڵگای 

ئێمە بە شێوەیەکی گشتی بابەتی شوفێری 
ئافرەتی هەرس نەکردووە و هەمیشە ئامادەیە 
بەرامبەر بە شوفێرێکی ئافرەت توندوتیژ بێت 

و بە کەم سەیری بکات. 

شوفێرەکەی دواوە بیزانیبا من شوفێری 
ئۆتۆمبێلەکەی خۆمانم، بێگومان نەیدەتوانی 

کارێکی لەو جۆرە بکات، بە پێچەوانەوە 
کاتێک زانی کە ئۆتۆمبێلەکەی ئێمە 

ژنێک شوفێری دەکات، هەرزوو نینۆکی 
خۆی دەرهێنا و لەسەر ناهەق هێرشی 

بۆمان برد. ئەم نموونەیە ئاستی رۆشنبیری 
کۆمەڵگا دیاری دەکات و بۆمان روون دەبێت 
کە لە رووی کلتووری لێخورینی ئۆتۆمبێل 

چەند لەدواوەی سفرین! 

هەندێک بابەت هەن کە دەبێت کۆمەڵگای 
ئێمە بەزووترین کات هەرسی بکات کە 

یەکێکیان شوفێری ژنە. ناکرێت تۆ پیاو بیت 
و لەکاتی لێخورینی ئۆتۆمبێل لەبەرامبەر 
بە شوفێرێکی ژن هەڵسوکەوتی دوور لە 

شارستانیەت و یاساکانی کۆمەڵگای 
پیاوساالری جێبەجێ بکەیت، بگرە لەوەی 

ئازاری دەروونی بدەیت. 

لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پیاوساالری 
بەشێوەیەکی گشتی ژن لە رووی توانایی 

جەستەیی و فیکرییەوە بە الواز دەبینرێت و 
نەیتوانیوە لە سەرجەم کوچکەکانی کۆمەڵگا 

رۆڵی سەرەکی ببینێت کە هۆکارەکەشی 
پیاوە. واتە جەوهەریی ژن نەبووەتە سەرنجی 

پیاو و بەشێوەیەکی دیکە پیاو نەیتوانیوە 
تواناکانی ژن بۆ کۆمەڵگا بەکاربهێنێت. 

بۆیە کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست وەکو 
ئۆتۆمبێلێک وایە کە دوو دانە لە تەکەرەکانی 

کار ناکات و بە خشۆک هەنگاو دەنێت. 

خۆم رۆژانە شایەتی ژمارەیەکی زۆر لە 
توندوتیژی بەرامبەر بە ژن دەبمەوە، رەهەند و 

رادەی توندوتیژییەکان جیاوازە بەاڵم 
لە رووی چەمکەوە پیاوی توندوتیژ 

هەڵگری بنەمایێکی سەقەتی 
کۆمەڵگایە و کاتێک توندوتیژیی 
بەرامبەر بە ژنێک ئەنجام دەدرێت 
دەبێت بیر لەوەش بکرێتەوە کە ئەو 

کەسە ئەگەری ئەنجامدانی تاوان و 
توندوتیژیی لە رادەبەدەری هەیە. 

نموونەی یەکەم: دلین-ی پەپوولە و 
نەخۆشی پیدۆفیلیای کۆمەڵگا

بەحوکمی کارەکەم رۆژانە ژمارەیەکی 
زۆر هەواڵ دەخوێنمەوە. ئەوەی 
سەرنجمی راکێشا و بووە هۆی 

وێرانبوونی هەستەکانم لە رۆژی جەژن، 
رووداوی دلین-ی تەمەن ١٠ ساڵ بوو کە 
خەڵتانی خوێن کرا و ژیانی خانەوادەکەی 
بوو بە تاریکستان. هیچ تاوانێکی نەبوو، 
پەپوولەیەکی دڵخۆشبوو دەیویست جەژنانە 

لەگەڵ دراوسێکانی بکات و خۆشی دەرببڕێت. 
شایەنی باسە تاوانباران بەبێ رەحمانە چرای 

مۆمی کچێکی تەمەن ١٠ ساڵیان کوژاندەوە و 
بڵێسەی چاوی گەش ی دلین-یان لەگۆڕنا. 

رەهەندی پیدۆفیلیای کۆمەڵگای ئێمە 
لە رووی ئاستەوە گەیشتووەتە قۆناغێکی 

مەترسیدار و دەبێت بەزووترین کات چارەسەری 
بۆ بکرێت. زۆرجار لەنێو کۆمەڵگا لەکاتی 

قسە بە ئەنقەست یاخود وەکو گاڵتە و گەپ 
هێرش دەکرێتە سەر تاکی کۆمەڵگا و بە 

پیدۆفیلیا تاوانبار دەکرێت یاخود بە قوربانی 
ئەو نەخۆشییە. ناکرێت پشتگوێی بخەین کە 
کۆمەڵگای ئێمە لە رووی پیدۆفیلیاوە رۆژ 

بە رۆژ هەنگاوی مەترسیدار دەنێت، نموونەی 
دلین-ی پەپولەش پیدۆفیلیا و توندوتیژی دژ 
بە ژن دەگرێتەوە کە بووە قوربانی دەستی ئەو 

دوو سەردێرە. 

نموونەی دووەم: تیرۆری رێگاوبان لە 
کۆمەڵگای ئێمە و توندوتیژی بەرامبەر بە 

شوفێرانی ژن

رۆژی هەینی رابردوو لەگەڵ هاوسەرەکەم لەناو 
ئۆتۆمبێل بەرەو ماڵی باوکم بەڕێکەوتبووین 
و بەڕێکەوت هاوسەرەکەم شوفێری دەکرد. 
کاتێک گەیشتینە الی شەقامی ئیسکان، 

لە مانگی نیسانی ساڵی ١٨٦٩ لە بەغدادی پایتەختی 
عێراق کە لەو سەردەمەدا یەکێک بوو لە ویالیەتەکانی 
ئیمپراتۆرییەتی عوسمانی، مەدحەت پاشا لە ئەورووپاوە 
دەهێندرێتە بەغداد لە شوێنی پاشای ئەو سەردەمە بە 

پۆستی پارێزگار دادەندرێت.  

 ئامانج لە گواستنەوەی مەدحەت پاشا لە ئەورووپاوە بۆ 
بەغداد ئەنجامدانی هەندێک گۆڕانکاری و نوێکاری بوو 

لەالیەن ئەو پاشایەوە.

 هۆکاری زۆر باش بوونی ئاستی زمانی عەرەبی مەدحەت 
پاشا کە بە سیاسەتێکی میانڕەو دەناسرا ئەوەبوو کە قوتابی 

شێخولئیسالم عاریف بەگ بووە. 

 مەدحەت پاشا کە لەو سەردەمەدا لە واڵتانی ئەورووپا 
دەگەڕا، زانیاری و زانستی کۆدەکردەوە شیکاری بۆ 

ئەنجامدەدا دواتر لەویالیەتی بەغداد جێبەجێی دەکرد کە لە 
ژێر دەسەاڵتی ئیمپراتۆرییەتی عوسمانیدا بووە. 

 چاکسازییەکان 

 -بەسزا گەیاندنی ستەمکاران و پشتگیری کردنی 
ستەملێکراوان. 

-ئەو زەوی و زارە زۆرەی کە پشتگوێ خرابوون، کردی بە 
زەوی کشتووکاڵ. 

-کەشتییەکانی دیجلە و فوراتی لە نێوان بەغداد و بەسرا 
بەکارخست. 

 -خاوێنکردنەوەی رووباری فورات.

 -دامەزراندی سندووقی ئەمنی، نەخۆشخانە و 
چاکسازیخانە.

 -کردنەوەی باخچەی مەملەکەت، کارگەی 
خاوێنکردنەوەی برنج و دانانی پەمپی بوخاری بۆ شاری 
بەغداد کە لەو سەردەمەدا هیچ دەرچەیەکی خواردنەوەی 

نەبوو.

-دامەزراندنی تراموەی)شەمەندەفەر(ی ئەسپی کە 
مەوداکەی ٧ کیلۆمەتربوو لە کازمییە. 

-کڕینی ئامێری دورینی بەرگی سەربازی و دروست 
کردنی نان. 

 -گواستنەوەی “شارۆچکەی” بەسرە بۆ کەناری 
شەتولعەرەب.

-دامەزراندنی "شارۆچکەی" ناسرییە، بەستانەوەی 
"شارۆچکەکە"  بە بەسرە و بەستانەوەیان بە دەوڵەتی 

عوسمانی.

-دامەزراندنی بەنداو، قوتابخانەی سەربازی و مەدەنی، 
رێگاوبان، پارک، ناوەندەکانی خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی، 

کارگەی رستن و چنین، ترامی کازمییە، دروست 
کردنی شاری موستەنسەڕییە کە ئێستا شوێنی زانکۆی 

موستەنسەڕییەیە.

-پاشا دوای ئەوەی ئەو هەموو چاکسازییە گەورەیەی 
ئەنجام دا، درکی بە پێویستی رۆژنامەیەک کرد بۆ ئەوەی 

ئەو چاکسازییانەی ئەنجام دراون بگەیەندرێتە والیەتەکان 
و هاوواڵتییان لێی ئاگاداربن و ئەو فەرمانانەی دەوڵەت 

لە رێگەی ئەو رۆژنامەیەوە باڵو بکرێتەوە. پاشا لە کاتی 
گەڕانەوەی لە سەردانەکەی فەڕەنسا، بە چاپخانەیەکی 
پێشکەوتوو و کەسێکی تەکنیکی دەگەڕێتەوە بەغداد.

بەرواری دەرچوون ١٥ی حوزەیرانی ١٨٦٩

مەدحەت پاشا کاتێک لە ئەوڕووپا دەگەڕێتەوە بەغداد 
چاپخانەیەکی زۆر پێشکەوتوو لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت. 
لە بەرواری ١٥ی حوزەیرانی ١٨٦٩ رۆژنامەی زەوڕا 

دادەمەزرێت. دامەزراندنی ئەو رۆژنامەیە لەگەڵ ئەوەی 
بووەتە دەستپێکێکی کاری رۆژنامەوانی لە عێراق، تا 

ئێستاش سااڵنە یادی دامەزاندنی بەرز رادەگیرێت.

ئەحمەد مەدحەت ئەفەندی سەرنووسەری ئەو رۆژنامەیە

لە کاتێکدا وەکو یەکەم سەرنووسەر ئەحمەد مەدحەت 
ئەفەندی ئەو ئەرکە لە ئەستۆ دەگرێت، لە ژمارە یەکی 

رۆژنامەکە مەدحەت پاشا ئەو دید و روانینەی خۆی باس 
کرد بۆ خەڵک کە لە گەشتەکانی ئەورووپادا بینیویەتی. 

هاوکات وتاری پێشکەشی خەڵکی بەغداد کرد.

رۆژانی سێشەممە بە شێوەی هەفتانە باڵو دەکرایەوە

ئەو رۆژنامەیە کە رۆژانی سێشەممە لەالیەن چاپخانەی 
ویالیەتی بەغدادەوە چاپ دەکرا، ٢ الپەڕەی بە زمانی 
عەرەبی و ٢ الپەڕەی بە زمانی تورکی ئامادە دەکرا. 

ئامانجی سەرەکی رۆژنامەکە بریتیبوو، لە هەواڵەکانی 
خەڵکی ناوچە لە دەرەوە و لە ناوەوە تێیدا دەنووسرا و 

چاکسازییەکان دەگەیندرا بە خەڵک و دەوڵەت.

لە نێوان ١٨٦٩-١٩١٧بە بەردەوامی باڵو دەکرایەوە 

رۆژنامەی زەوڕا لە نێوان سااڵنی ١٨٦٩-١٩١٧ بۆ 
ماوەی ٤٨ ساڵ بە شێوەیەکی نەپچراو چاپ دەکرا و 
باڵو دەکرایەوە. بەم جۆرەش ٢٦٠٧ ژمارەی لێدەرچوو. 
بەاڵم لە ساڵی ١٩١٧ دوای داگیرکاری ئینگلیزەکان 

چاپی ئەو رۆژنامەیە وەستاوە. رۆژنامەی زەوڕا کە لە 
١٥ی حوزەیرانی ١٨٦٩ دەرچووە بە یەکەم رۆژنامەی 

عێراق هەژمار دەکرێت و هەموو ساڵێک لەو بەروارە یادی 
دەکرێتەوە.

 توندوتیژی بەرامبەر
 بە ژن: دوو بەسەرهاتی

راستەقینە و جەرگبڕ ئامادەکردنی: عەبدوڵال عیرفانی

 رۆژنامەی زەوڕای میدحەت پاشا
 سەرەتای دەستپێکی میدیای

عێراقی بوو
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ئاژانسی ئەنادۆڵ

 دزەیی: سەقامگیری و خۆشگوزەرانی زیاتر بەرقەرار
دەبێت لە هەرێم

پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق و تورکیا؟" سەفین 
دزەیی وتی:

"پەیوەندییە فەرمییەکانی ئێمە لەگەڵ تورکیا لە ساڵی ١٩٩١ەوە 
دەستی پێکردووە. بێگومان سەردەمی خودالێخۆشبوو تورگوت 

ئۆزاڵ سەردەمێکی جیاوازبوو. عێراق ژمارەیەکی زۆری 
ئابلۆقەی لەسەربوو. دوای ٢٠٠٣ کەشێکی جیاواز دەستی 

پێکرد. دەستووری عێراق، هەرێمی فیدڕالی کوردستانی ناسی و 
دوای ٢٠٠٣ پەیوەندییەکی جددیمان لەگەڵ ئاک پارتی دەست 
پێکرد. ئەو پەیوەندییانە ماوە ماوە کێشەی تێکەوت. پەیوەندییە 
دیبلۆماسییەکان، ئەوە شتێکی زۆر ئاساییە. پەیوەندییەکی زۆر 
باش و هاوڕێیانە لە نێوان بەڕێز نێچیرڤان بارزانی و بەڕێز رەجەب 
تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیادا هەیە. وێڕای هەموو 
شتێک ئەو پەیوەندییانە بەردەوام بوون. بەشداری کردنی بەڕێز 
چاوشئۆغڵو لە رێوڕەسمەکە ئاماژەیەکی ئەرێنییە. وایبۆدەچم 

کە لە ماوەییەکی نزیکدا پەیوەندی دیکەش دەبێت. هەم لە رووی 
سیاسی و هەم لە ڕووی بازرگانییەوە پەرە بە پەیوەندییەکانمان 

دەدەین.لەگەڵ ئەوەشدا لەڕووی کەلتوور و هونەریشەوە 
پەیوەندییەکانمان بەرەو پێش دەبەین. تورکیا واڵتێکی گرنگ 
و فاکتەرێکی گرنگە لە ناوچەکەدا. بەپێی سیاسەتی بەڕێز 
نێچیرڤان بارزانی ئەوەیە کە پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم واڵتە 

دراوسێکان بگەیەندرێتە باشترین ئاست".

رووسیا-ش دەربارەی رووداوەکە تۆمەتبارکردنی ئێران لەالیەن 
ئەمریکایەوە بە قسەی 'پروپوچ' ناوبرد.

هاوکات دیمیتری پێسکۆڤ ، وتەبێژی کرێملین دەربارەی هێرش کرانە 
سەر ٢ کەشتی نەوت هەڵگرەکە لە کەنداوی عوممان تاوانبارکردنی 

ئێران لەالیەن دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا-یەوە بە قسەی 'پروپوچ' 
ناوزەند کرد و وتی"ئەم جۆرە رووداوانە ئابووری جیهان دەهەژێنێت".

دیمیتری پێسکۆڤ وتیشی، "ئەم جۆرە رووداوانە خاوەنی ئەو 
تایبەتمەندیانەن کە رەگی ئابووری جیهان بە شێوەیەکی جددی 

بهەژێنن. بەمهۆیەوە ئاساییە دەنگۆکانی تاوانبارکردنی واڵتی ئێران 
بەهەند وەرنەگیرێت". 

هەروەها سەبارەت بە رووداوەکە پێسکۆڤ جەختی لەوە کردەوە کەوا بۆ 
چەسپاندن ئەو تاوانە پێویستە بەڵگەی ئاشکرا و روونتر بخرێنە روو و 
دەڵێت، "لەم دۆخەدا دانە پاڵی ئەو تاوانانە بە پشتبەستن بە هەندێک 

زانیاری نهێنی، بێمانایە".
 

چی روویدا؟

 M/V" و "M/V Front Altair" دوو کەشتی بە ناوەکانی
Kokuka Courageous" لە ١٣ـی حوزەیرانی ٢٠١٩ـدا لە 
کەنداوی عوممان رووبەرووی هێرشێک بوونەوە. لەوبارەیەوە داوای 

یارمەتی لە فەرماندەیی هێزەکانی ناوەندی ئەمریکا کرابوو. 

ئەمریکا دوای هێرشەکە، کەشتیێکی جەنگی رەوانەی ئەو ناوچەیە 
کرد.

وەزارەتی بازرگانی ژاپۆن تەقینەوەی ٢ کەشتی نەوت هەڵگری له نزیك 
گەرووی هورموز رایگەیاند كه نەوتیان بۆ ژاپۆن دەگواستەوە.

لەالیەکی دیکەشەوە تەلەفیزیۆنی دەوڵەتی ئێران رایگەیاند، ٤٤ 
کارمەندی دوو کەشتی گەورەی نەوت هەڵگرەکە کە تەقینەوەیان تێدا 

روویدابوو لەالیەن تیمەکانی فریاکەوتنی ئێرانەوە رزگارکران.

سعوودیە دەکات و بە "گرووپی ب" ناوزەندیان دەکات، رایگەیاندووە:

"ئەمریکا )راستەوخۆ دوای هێرشەکان( کە بێ نیشاندانی بەڵگەی 
پێویست بانگەشە دژی ئێران دەکات، بە روونی دەریدەخات کە گرووپی 
ب بە سیاسەتی تێکدەرانەی دژ بە ئێران هەوڵە دیپلۆماسییەکانی ئابێ 

شینزۆ، سەرۆکوەزیرانی ژاپۆن-ش دەکاتە ئامانج".

جیا لەمە وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا رایگەیاند، "پەالماری بە ئامانج 
کردنی دوو کەشتییەکە لە ١٣ـی حوزەیران لەالیەن سووپای پاسداران 
کە یەکێکە لە هێزەکانی سووپای ئێران، زۆر نزیکە لە راستی. جگە 
لەو واڵتە هیچ واڵت و هێزێکی دەرەکی ناتوانێت بەرپرسیارێتیێکی 

لەوجۆرە بگرێتە ئەستۆ".

هەڵبەت هایکۆ ماس، وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا لەبارەی هێرشکردنە 
سەر دوو کەشتی نەوت هەڵگر لە کەنداوی عوممان هەڵسەنگاندنی 
بۆ ئەو گرتە ڤیدیۆیانە کرد کە واڵتی ئەمریکا لە دژ واڵتی ئێران 

باڵویکردبووەوە و تێیدا ئێرانی تۆمەتبار دەکرد.

هایکۆ ماس وتی، "ئەم گرتە ڤیدیۆیە بەپێی پێویست نییە. دەتوانین 
ئەوەی نیشاندەدرێت تێبگەین، بەاڵم ئەم ڤیدیۆیە نابێتە مایەی 

بڕیارێکی تەواو بۆ ئێمە".

لە کاتێکدا کە گرژییەکانی نێوان تاران و واشنتۆن بەردەوام بوو، 
هێرش کرایە سەر دوو کەشتی نەوت هەڵگر کە بەرەو ژاپۆن بەڕێ 

دەکەوتن و دووبارە گرژییەکان زیادی کردەوە.

 Kokuka“ و  ”Front Altair“هەردوو کەشتی نەوت هەڵگری
Courageous”  ١٣ـی حوزەیرانی ٢٠١٩ لە کەنداوی عوممان 

دووچاری پەالمارێک بووەوە و بەم هۆیەوە بانگەشەی یارمەتی 
کرایە هێزەکانی ئەمریکا.  

سێکۆ هیرۆشیگێ، وەزیری ئابووری و بازرگانی و پیشەسازی 
ژاپۆن رایگەیاند کە پەالماری ٢ کەشتی نەوت هەڵگر لە کەنداوی 
عوممان کەوا باریان بۆ ژاپۆن دەگواستەوە لە کاتی سەردانی ئابی 

شینزۆ، سەرۆکوەزیرانی ژاپۆن بۆ تارانی پایتەختی ئێران، نابێتە 
هۆی دروستبوونی کێشە لە بواری وزەی واڵتەکەیان. 

 
لە روونکردنەوەیەکیدا لەوبارەیەوە مایک پۆمپیۆ، وەزیری دەرەوەی 

ئەمریکا رایگەیاندبوو، "کاتێک سەیری زانیاری هەواڵگریی 
بەردەستمان و ئەو چەکانە دەکەین کە لە هێرشەکەدا بەکارهاتوون، 

ئەوا دەبینین کە ئێران بەرپرسیاری ئەو کارەیە". 

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەكانی ئەمریكا )CENTCOM( ئەو 
دیمەنانەی باڵوكردەوه كه تێیدا بەلەمێكی دەورییەی سەربه سووپای 
پاسدارانی ئێران، بۆمبه نەتەقیوەكانی سەر یەكێك له كەشتییه نەوت 

گوێزەرەوەیەی كەنداوی عوممانی هەڵگرتووەتەوه.

دوای روونکردنەوە و گرتە ڤیدیۆکانی ئەمریکا، لە پەیامێکیدا 
محەمەد جەواد زەریف، وەزیری دەرەوەی ئێران سەبارەت بە هێرشکردنە 

سەر دوو کەشتی نەوت هەڵگر لە کەنداوی عوممان ئەمریکای بە 
بەکارهێنانی "سیاسەتی تێکدەرانە" تۆمەتبارکرد.

محەمەد جەواد زەریف لەو پەیامەی کە ئاماژەی بە جۆن بۆڵتن، 
راوێژکاری ئەنجوومەنی نیشتمانیی کۆشکی سپی و بنیامین 

ناتانیاهو، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و محەمەد بن زیاد، شازادەی 
جێنشینی ئەبوزەبی و محەمەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی 

دزەیی وتیشی، "هەم بۆ سەقامگیری هەرێم، هەم بۆ 
خۆشگوزەرانی  و هەماهەنگی بە هەمان شێوەیە. هەروەها بەڕێز 

نێچیرڤان بارزانی لە دوایین بیست ساڵدا ئەزموونێکی باشی 
هەبووە وەکو سەرۆکوەزیران. ئەزموونی سیاسیشی زیاد لە ٣٠ 

ساڵە. ئومێدەوارم لەمەودواش پەیوەندییە نێو دەوڵەتییەکان و 
پەیوەندییە نێوخۆییەکانی نێوان گەلەکەمان بە شێوەیەکی باش 

بەکار بهێنێت. سەقامگیری و خۆشگوزەرانی زیاتر بەرقەرار دەبێت 
لە هەرێم".

دزەیی ئاماژە بە کارەکانی داهاتووی 
نێچیرڤان بارزانی دەدات و دەڵێت، "پێشبینی 

دەکەم کە بیرکردنەوەی ئەو ببێتە هۆی 
بەرەو پێشچوونی واڵت و بەدەست هێنانی 

هەموو مافەکانی خەڵک و بۆ ئەوەش هەوڵ 
دەدات. وە بێگومان پێویستە پەیوەندییەکانمان 

لەگەڵ بەغداد و واڵتانی دراوسێ بەرەو 
باشتر و پێشتر بچێت".

لە وەاڵمی پرسیاری"چاوشئۆغڵو وەزیری 
دەرەوەی تورکیا و نێچیرڤان بارزانی لە 

رێوڕەسمەکەدا لەپاڵ یەکەوە دانیشتبوون، 
ئەوە چ پەیامێک هەڵدەگرێت لەبارەی 

سەفین دزەیی، وتەبێژی فەرمی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق دوای سوێندخواردنی یاسایی نێچیرڤان 
بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ تەبا دوا.

دزەیی وتی، "بەڕێز نێچیرڤان بارزانی وەکو سەرۆکی هەرێمی 
کوردستان دیاری کرا و سوێندی خوارد. سەرەتایەکی نوێ 

دەبێت بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان بە کورد، تورکمان، عەرەب 
و هەموو ئایین مەزهەبێک".

 کەنداوی عوممان – گرژی پەیوەندییەکانی نێوان واشنتۆن
و تاران-ی زیاد کرد

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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"تورکمان هۆزێکی کوردییە"

محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ
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دەمەوێت بەسەرهاتێکی خۆم بۆ خوێنەرانی بەرێز و خەڵکی 
بە ویژدان و ئاقڵ بگێرمەوە. 

لە بەرواری ٩ی حوزەیران رۆژی یەکشەممە ٢٠١٩ 
بەمەبەستی وەرگرتنی پشتگیری نشینگە )تأييد السكن( 
بۆ رایی کردنی چەند رێکارێکی فەرمی خۆم، سەردانی 
موختاری گەڕەکەکەی خۆمانم کرد. پێشووتر بۆ چەندین 
جار سەردانی هەمان موختارم کردووە بۆ وەرگرتنی هەمان 

بەڵگە. 

کاتێک گەیشتم پێم راگەیاند کە دەمەوێت کاغەزێکی لێ 
وەرگرم لەبەرامبەر پێدانی ژمارەی خانووەکەم. لەسەرەتادا 

رەزامەندی نیشاندا، بەاڵم دواتر وتی، "دەبێت سەردانی 
ئاسایشی ناوچەکە بکەیت. ناتوانم بەبێ هێنانی کاغەزێک 

لە ئاسایش، ئەو بەڵگەیەت پێبدەم". 

دوای سەرسوڕمان، بەرەو ئاسایش بەڕێکەوتم بەاڵم خاڵێک 
هەیە کە دەبێت بڵێم، خۆ من تەنها چەند مانگێک بەر 

لە ئێستا سەردانی ئاسایشم کردبوو. ئەوکات سەرجەم ئەو 
بەڵگەنامانەی کە لەمنیان داواکرد، پێیانم دابوو. بەهەرحاڵ 
سەردانی ئاسایشم کرد و لەسەر ئاراستەکردنی ئەوان چووم 
بۆ ژووری ژمارە)٤(. لەوێ دۆخەکەم بۆ فەرمانبەرەکەی 
ئاسایش باس کرد، لەبەرامبەردا پێمی راگەیاند کە کێشە 

نییە بەاڵم کەموکوڕی لە زانیارییەکانمدا هەیە. دواتر پێمی 
وت کە فۆتۆکۆپی لە سەرجەم ناسنامەکانم بۆی بهێنم. 
منیش وەکو هەموو جاران سەرجەم بەڵگەنامەکانی خۆم 

لەنێو ئۆتۆمبێلەکەم دانابوو، چونکە روودانی کێشەی وەها 
پێشبینییەکی ئەستەم نییە! 

شایەنی باسە نەمزانی چەند جار سەرکەوتم و هاتمەوە خوارەوە 
لە نێو باڵەخانەکەدا، بەهەرحاڵ دەمەوێت بێمە سەر بابەتە 

سەرەکییەکە. 

لەکۆتاییدا چەند کاغەزێکی لەپێشم دانا کە تێیدا نوسرابوو: 
"هاوواڵتی )کورد( بە ناوی محەمەد فەرید.. ناوی الی 

ئێمە تۆمار کراو و الریمان نییە لە پێدانی پشتگیری 
نیشتەجێبوون". 

منیش بە زمانێکی سادەوە پێم وت، "عەزیزی من لێرە 
کورد-ت نووسیوە بەاڵم من تورکمانم". 

رووی خۆی بۆ الی من وەرگێرا و وتی، "ئەی تورکمانیش 
کورد نییە؟". منیش بە پێکەنینەوە وتم، "نەخێر هیچ 

پەیوەندییەکیان بەیەکەوە نییە". کاتێک ئەمەم پێ وت 
سوورهەڵگەڕا و لەسەر یەک ئەوانەی پێم وت، "تورکمان 

واتە هۆزێکە لە کورد. وەکو خۆشناو و ئەوانی دیکە". دواتر 
بەردەوام بوو و چەند رشتێکی دیکەی پێوتم. 

منیش لە وەاڵمدا وتم، "سەیرکە، سەرجەم بەڵگەنامەکانی 
پێشووی من تورکمانی لێ نووسراوە، بەبۆچوونی تۆ بەو 

کاغەزەی کە لەالیەن جەنابتەوە وەری دەگرم و تێیدا نووسراوە 
کورد، لەالیەن فەرمانگە حکوومەییەکانی دیکە چۆن 
پێشوازی لێدەکرێت. ئایا دژیەکییەکی لەو جۆرە قبوڵ 

دەکرێت؟".  

دواهەمین وەاڵمی فەرمانبەرەکەی ئەوێ بەو شێوەیە 
بوو: "ئێمە لێرە تەنها بۆمان هەیە "هاوواڵتی کورد" یاخود 
"هاوواڵتی عەرەب" بنووسین، بەپێچەوانەوە کێشەکەی تۆ 

لەالی ئێمە چارەسەر ناکرێت". 

بەهەرحاڵ لە وەاڵمی فەرمانبەرەکەی ئاسایشدا وتم، 
"کاتێک پێشووتر هاتبووم، فۆرمێکتان دا بە من و 

لەوێ ژمارەیەکی زۆر پێکهاتەی نەتەوەییم بینی کە 
تورکمانیشی تێدا هەبوو، من لەو فۆرمەدا بژاردەی تورکمانم 

دیاریکردبوو". 

لە راستیدا دۆسیەکەی منی لەپێش بوو، کاتێک پەڕەکانی 
الدا، ئەو فۆرمەی بەرچاو کەوت کە من باسم کرد، 

کاتێک سەیری کرد، بینی کە بەڕاستی من بۆشایی 
تورکمانم دەستنیشانکردووە و هێڵێکم پێدا هێناوە. بەاڵم 

سوودی نەبوو، لە بەرامبەردا ئەو بەو چەند وتەیە بابەتەکەی 
داخست، "لەوانەیە لێرە نوسرابێت و دەکرێت بەاڵم من ناتوانم 
لەو کاغەزەدا ئەوە بنووسم، تکایە لەالی موختار کێشەکەت 

چارەسەر بکە". 
دواتر هاتم بۆ الی موختار، کاغەزەکەم پێدا و بەڵگەیەکی 
کۆنی خۆم پێدا کە پێشووتر لێم وەرگرتبوو و پێم راگەیاند، 

"تکایە فۆرمە نوێکەم لەسەر ئەم فۆرمە بۆم پڕبکەوە". 
دووبارە موختارەکە لە بەشی نەتەوە، کورد-ی نووسی. منیش 

پێم وت، "عەزیزی من تورکمانم بۆ بنووسە". موختارەکەش 

دکتۆر و پڕۆفیسۆری ئەربیلی تورکمان 
زوبێر تەڵعەت کە دەرچووی زانکۆی 

ئیستانبوڵە لە کۆلێژی پزیشکی 
جەراحپاشا و پزیشک و پسپۆڕی زانستی 

میزەڕۆیە، هەنگاوێکی زۆر گرنگ و 
نوێی لە مێژووی پزیشکی جیهانیدا نا.

پ. د. زوبێر تەڵعەت کە ٤٠ ساڵە وەک 
پسپۆڕی میزەڕۆ لە کۆلێژی پزیشکی 

جەراحپاشا کاردەکات، بە بەرەوپێشبردنی 
میزڵدانی دەستکرد لە ریخۆڵە باریکە بۆ 
یەکەمجار هەنگاوێکی زۆر گرنگی نا 

لە بواری میزەڕۆ.

ئەم چارەسەرەی کەوا لەالیەن زوبێر 
تەڵعەت-ـەوە پەرەی پێدراوە تا ئێستا 
لەسەر ٤٠ نەخۆش ئەنجامدراوە کە  

شێرپەنجەی میزڵدانیان هەیە.

هاوکات زوبێر تەڵعەت سەبارەت بە 
شێوازی "ئانادۆڵو" بۆ مایکی تەبا 
دوا و وتی، "ئەم رێگایە لەکاتی 

هەڵگرتنی میزڵدان بۆ نموونە لە کاتی 
هەبوونی شێرپەنجەی میزڵدان یان لە 
کاتی هەڵئاوسانی میزڵدان و لە کار 

کەوتن یاخود لە هەر کێشەیەکی 
میزەڕۆدا دەبێتە بژاردەی شوێنگرەوەی 

میزڵدان. لە حاڵەتێکی پەشۆکاودا 
بووین و نەماندەزانی چی بکەین. 

هەڵبەت ماوەیەکی درێژ بوو ئەم کارە 
ئەنجامدەدرا، بەاڵم ئێمە رێگایەکەمان 

ئاسانتر کرد".

پ. د. زوبێر تەڵعەت ئەوەی خستەڕوو 
کە ئەم جۆرە نەشتەرگەرییانە ماوەی 

٨ بۆ ٩ کاتژمێر دەخایێنێت و وتیشی، 
"ئەو کردار و رێگا چارانەی لە کۆندا 

ئەنجامدەدرا، شێوەی لە میزڵدانی ئاسایی 
نەدەچوو. ئێمە بۆ ئەم رێگایە کۆتایی 
بەشی ریخۆڵە باریکە وەردەگرین کە 
بەشێکی ٤٥ بۆ ٤٥ سانتیمەترە. ئەم 
بەشە دەکەینەوە و شێوەی میزڵدانی 

پێدەدەین، دواتریش لە شوێنی ئەو میزڵدانە 
جێگیری دەکەین کە لە شوێنی خۆی 

دەرهێندراوە".

ناوی ئەم رێگایە لە بواری پزیشکیدا: 
ئانادۆڵو-یە

ئەم رێگایە کە بە ناوی ئانادۆڵو 
چووە نێو بواری پزیشکی لە جیهاندا. 

لەالیەکی دیکەشەوە زوبێر تەڵعەت 
سەبارەت بە ناوەکە بەم جۆرە بۆ مایکی 

تەبا دوا:

"لە راستیدا ئەم ناوە میزۆپۆتامیا 
بوو، دواتر بۆمان بەدەرکەوت کەوا 

میزۆپۆتامیا بەشێکی سیاسییە. بەهۆی 
ئەوەی من کەسێکم خۆم لە سیاسەت 

بەدوور رادەگرم، لە ئەنجامدا ناوی 
'ئانادۆڵو'مان بۆ هەڵبژارد. هەروەک 
دەزانن کە ئانادۆڵو تورکیا و نیوەی 

زیاتری عێراق لەخۆدەگرێت. هاوکات 
سووریا و ئێران-یش لەخۆدەگرێت. 

بەم هۆیانەوە ئەم ناوەمان بۆ رێگای 
چارەسەرکردنەکە هەڵبژارد".

ژیاننامەی ناوبراو

لە ساڵی ١٩٨٠ـدا زانکۆی ئیستانبوڵی 
لە کۆلێژی پزیشکی جەراحپاشا تەواو 

کردوە و لە هەمان ساڵدا دەستی کردووە 
بە خوێندن لە پسپۆڕی میزەڕۆ لە 

زانکۆی ئیستانبوڵی کۆلێژی پزیشکی 
جەراحپاشا، لە ساڵی ١٩٨٧ـدا ئەو 

زانکۆیەی تەواو کردووە.

لە بەرواری ٨-١٠-١٩٩١ـدا بووە 
مامۆستای یاریدەدەر، لە بەرواری ١٧-

٣-١٩٩٨ـدا نازناوی پرۆفیسۆری بەدەست 
هێنا.

بەتایبەتی لە بواری زانستی میزەڕۆ 
و گرێیەکان چەندین جار لە نێوەخۆ و 

نێودەوڵەتی خەاڵتکراوە.

تا ئێستا لە زانکۆی ئیستانبوڵی 
کۆلێژی پزیشکی جەراحپاشا لە بواری 

میزەڕۆدا درێژە بە کارەکانی دەدات. 

ئەندامە لە رێکخراوی برینکاری 
میزەڕۆ، یەکێتی ئێندۆرۆلۆجی تورک، 
یورۆپیان ئورۆلۆجیکاڵ ئاسۆسیایشیۆن 

 European Urological
Association )EAU( و چەند 

رێکخراوێکی زانستی دیکە.

بێ ئەوەی سەیرم بکات یەکسەر "کورد تورکمان"ی نووسی 
و پێمیدا. 

ئاخۆ شتێکی وا چۆن دەبێت؟ دەکرێت کەسێک بە دوو 
نەتەوە وەسف بکەیت؟

کاتێک پێم وت، لەبەرامبەردا وتی، "ناتوانم بەتەنیا 
تورکمان بنووسم، پێشەکی کورد دواتر تورکمان دەنووسم" و 

بەم جۆرە  وەاڵمی دامەوە. 

لەوانەیە ئەم بابەتە بۆ هەندێک الیەن شتێکی ئاسایی و 
هەندێکیشیان باوەڕپێنەکراو و بۆ هەندێکی دیکەشیان سەیر 
بێت. بەاڵم من وەکو تورکمانێک و رۆژنامەنووسێک پێم 

گرنگبوو کە ئەم بابەتە بخەمەڕوو. 

بابەتەکە گەیشتە کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ لە 
پەرلەمانی کوردستانی عێراق

لە راستیدا پێشووتر کاتێک ناسنامەی شارستانی خۆم 
نوێ کردەوە، رووبەڕووی چەند حاڵەتێکی لەو جۆرە 

بوومەوە. کاتێک بابەتەکەم بۆ چەند الیەنێک باس کرد، 
سەرئەنجام بۆم دەرکەوت کە هیچ سوودێکی نەبوو. بۆیە 
پێموایە خستنەڕووی بابەتەکە بەو رێگایە سوودی زیاتری 
دەبێت، بەڵکو کەسێکی خاوەن ویژدان گوێبیستمان دەبێت و 

شتێکمان بۆ دەکات. 

بەر لەوەی وتارەکەم باڵوبکەمەوە، رووداوەکە لەالیەن چەند 
برادەرێکمەوە بۆ ئایدن مەعروف، پەرلەمانتاری تورکمان 

باسکراوە و دواتر خۆی پەیوەندی پێوە کردم و دوای 
وەرگرتنی زانیاری تەواو لەبارەی رووداوەکە، پێمی راگەیاند 

کە بابەتەکەی بردووەتە کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ 
لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق و پێمی راگەیاند کە گەر 

پێویست بێت، رووبەڕووی کۆمیسیۆنەکە دەبمەوە. 

بەاڵم ناتوانم بەبێ وەبیرهێنانەوەی ئەمانەی خوارەوە، 
بابەتەکە بەالوەنێم: 

٥ کورسی پەرلەمانتان وەکو کۆتا بۆ تورکمان دابینکردووە، 
ئەی باشە چۆن نەتەوەیەک نییە بە ناوی تورکمان؟

لە کابینەکانی پێشووتر وەزارت دراوە بە تورکمان، ئەی 
باشە چۆن دەبێت تورکمان نەبێت؟

لە هەولێر)ئەربیل(١٣ قوتابخانەی تورکمانی هەیە و 
هەمووشیان لە الیەن دەوڵەتەوە مۆڵەتیان هەیە، ئەی باشە 

چۆن تورکمان نییە؟ 

زیاتر لە هەزار ساڵە لەسەر ئەم خاکە دەژین و ئەمڕۆ 
رووبەڕووی هەوڵسوکەوتێکی لەو جۆرە دەبینەوە ئاخۆ دەبێت 

هیچ شتێکی ئازاربەخشتر هەبێت لەمەیان زیاتر؟

بەو هۆیەوە لێرەوە بانگەوازێک بۆ هەموو ئەوانە دەکەم 
کە گوێبیستمانن، بە ئەنقەست بێت یاخود بەبێ مەبەست، 

پێویستە لەبەرامبەر سڕینەوە و فشاری لەو جۆرە بێنە 
جووڵە. گەر بەڕاستی بانگەشەی ئەوە دەکەن کە تورکمان 

و نەتەوەکانی دیکە بە ئازادانە لەم ناوچەیە دەژین، پێویستە 
بانگەشەکە لە فەرمانگە حکوومی و ئەمنییەکان بخرێتە 

بواری جێبەجێکردنەوە. هیچ سوودی نییە کاتێک ئەو 
زوڵمەی پێشتر بەرامبەر بە ئێوە کراوە، ئێستا بە کەسانی 

دیکە بەڕەوای دەبینن. 

تێبینی: هەردوو بەلگەکە کە لەسەرەوە ناوم هێناوە، بە 
فۆتۆکۆپییەوە لەالمە. ئاشکرایە کە سەلماندنی هەموو 

شتەکان کارێکی ئاسانە.

 هەنگاوێکی نوێ لەالیەن
 دکتۆری تورکمان لە بواری

میزەرۆ: ئانادۆڵو
هه واڵ: زیا عوزێری
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١٩ی حوزه یرانی ٩٢٠١٩

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری  تورکیا گرژییەکانی 
لەگەڵ ئەمریکا لە بارەی ئێس-٤٠٠ و ئێف-٣٥ هەڵسەنگاند 

وتی، " ئێمە لەوەی کە کردوومانە دڵنیایین و بەدڵنیاییەوەش لە 
رێگاکەمان بەردەوام دەبین".

هاوکات سەرۆککۆماری تورکیا وەاڵمێکی روونی دا بە 
ئەمریکا لە بارەی ئەم بابەتە و وتی، " ناڵێم تورکیا سیستەمی 

بەرگریی ئێس-٤٠٠ دەکڕێت، بەڵکو دەڵێم کڕیویەتی. ئێمە 
ئەو کارەمان تەواو کردووە". 

ئەردۆغان دوای ئاماژەدان بەوەی کە واشنتۆن 
کۆتایی هێناوە بە مەشقپێکردنی 

فرۆکەوانانی ئێف-٣٥  رایگەیاند کە تورکیا
 تەنها کڕیاری فڕۆکەی جۆری ئێف-

٣٥ نییە، لەهەمان کاتدا هاوبەشی بەرهەم 
هێنانییەتی.

ئەردۆغان، سەرۆککۆمار تیشکی
 خستە سەر رادەستکردنی ئێف-٣٥ـەکان 

لە الیەن ئەمریکاوە بەمشێوەیە روونکردنەوەیدا،
 "ناڵێم تورکیا سیستمی بەرگریی ئێس-٤٠٠ دەکڕێت، بەڵکو 

دەڵێم کڕیویەتی. ئێمە ئەو کارەمان تەواو کردووە. لەگەڵ 
گونجاویی نرخەکەی ئێس-٤٠٠ وە بەڵێنی بوون بە هاوبەشی 
بەرهەمهێنانی، رێککەوتنەکەمان واژوو کرد. ئینشائەڵاڵ لە 

ماوەیەکی کەمدا دەگات. تورکیا تەنها کڕیاری فڕۆکەی 
جۆری ئێف-٣٥ نییە، لەهەمان کاتدا هاوبەشی بەرهەم هێنانییەتی 

هەروەها لەبارەی پڕۆژەی ئێف-٣٥ـەوە لەگەڵ بەڕێز سەرۆک 
ترەمپ کۆتایی ئەم مانگە لە ژاپۆن دەبین و لەوێ بەدڵناییەوە 
هەردووالمان کۆدەبینەوە. ئینشائەڵاڵ ئەم پرسانە لەوێ رووبەڕوو 

باس دەکەین".

مەولود چاوشئۆغڵۆ، وەزیری دەرەوەی تورکیا لەبارەی ئەو 
دەنگۆیانەی کە واشنتۆن رێگرە لە کڕینی ئێس-٤٠٠، بە 

گوێرەی رێکەوتننامەی  کۆنگرێسی ئەمریکا کە لە تەمموزی 
٢٠١٧ دەریکردووە، ئەمریکا لە رێگای سەپاندنی سزاکان و   

 )CAATSA( بەرگریکردن بە گوێرەی یاسای             
                           روونکردنەوەیدا.

                            هەروەها چاوشئۆغڵۆ  ئاماژەی 
                             بەوەدا ئەمریکا کە دەبینیت 

                                تورکیا لە بابەتە جدییە و 
                                دەیەوێت تورکیا لە دژی   

                            دوژمنەکانی ئەمریکا سزای 

بەسەردا بسەپێنریت و بە گوێرەی یاسای )CAATSA(  دەبێت 
بەدووری بگرێت لە سزاکان و وتی، " بە تەنها ئێف-٣٥ـەکان 

لە یاسای CAATSA سەپاندنی سزایان لەسەر نییە، ئەگەر 
سەیری CAATSA بکەین بە گوێرەی ئەو یاسایە ئێف-٣٥ 

سزای لەسەر نییە"

چاوشئۆغڵو باسی لەوەشكرد كه هەوڵدەدرێت مەشقكردن به 
فڕۆكەوانەكانی واڵتەكەی لەسەر ئێف-٣٥ـەكان رابگیرێت و ئەوەی 

وەبیرهێنایەوه كه پاتریك شاناهان، وەزیری بەرگریی ئەمریكا به 
وەكالەت نامەیەكی بۆ خولوسی ئاكار، وەزیری بەرگریی توركیا 

ناردووه و رایگەیاند، "ئێمه ئەمه بەوان دەڵێین 'ئەم هەواڵنەتان 
بێهودەن. ئێمه ئێس-٤٠٠مان كڕیوە" 

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا راشیگەیاند کە 
تورکیا دەوڵەتێکی سەربەخۆیەوە  ئەوەشی بەبیر هێنایەوە کە 

ئەندامە لە ناتو و وتی:

"بەڵێ لە زۆربەی رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان ئەندامین.   
   ئامانجێکی ستراتیجیمان داناوە بۆ ئەوەی ببین بە ئەندام لە 

                 یەکێتی ئەورووپا. قوڕسی و زەحمەتییەکانیش 
                         دەبینین. ئێمە بوون بە ئەنداممان 

                          لە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان یانیش 
                         بەرەوپێشبردنی پەیوەندییە 

                       دووقۆڵیەکانمان لەگەڵ واڵتان، 
                        ئەوان بۆ ئێمە لێپێچینەوە لە سیاسیەتی 
                        دەرەوەمان وە ئەوە بۆ ئێمە فەرمی نیە. 

                       ئێمە دەوڵەتێکی سەربەخۆین 
                   بڕیارەکانمان خۆمان دەیدەین. ئەمڕۆ 
                 لە بارەی ئێس-٤٠٠ ئەستەمە گوێ بە 

       بڕیارەکانی ئەمریکا بدەین.  بە تایبەتی بۆ ئەمریکا 
وتمان  ئەگەر لەو بابەتانە کێشەیەکەتان هەیە وەرن بە با بەیەکەوە 

گروپێک بە هەماهەنگی دروستبکەین. با ناتۆ-ش لە نێوی 
دابێت. ئەمەیان قبوڵ نەکرد لە هەر مەرجێکدا ئەو دەڵێت کە 
ئێوە نابێت ئێس-٤٠٠ بکڕن ئێمەش فەرمانی دەوڵەتێکی ئاوا 

قبوڵ ناکەین و رەتیدەکەینەوە. ئێمە دەوڵەتێکی سەربەخۆین، وە 
میللەتێکین کە گرینگی بە سەربەخۆیی دەدەین"

پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق لە 
دانیشتنی ١١ـی حوزەیراندا بە زۆرینەی 

دەنگ مەسرور بارزانی-ی کاندید کرد بۆ 
پۆستی سەرۆک وەزیران.

هاوکات نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانی عێراق لە ١٢ـی 
حوزەیراندا بۆ پێکهێنانی کابینەی 

نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق مەسرور بارزانی، کاندیدی پارتی 

دیموکراتی کوردستان بۆ پۆستی سەرۆک 

  روونکردنەوەی تورکیا لەبارەی کڕینی
 ئێس-٤٠٠ و ئێف-٣٥

 مەسرور بارزانی بە فەرمی ئەرکی پێكهێنانی
كابینەی حكوومەتی پێسپێردرا

وەزیران و  ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان 
راسپارد.

لە دانیشتنێکی پەرلەمانی کوردستانی عێراق بەکۆی ١١١ 
پەرلەمانتار بە بەشداری کردنی کردنی ٩٧ پەرلەمانتار لە 
دنیشتنەکەدا بە ٨٧ دەنگ مەسرور بارزانی بۆ پێکهینانی 
كابینەی نۆیەمی حكوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 

راسپێردرا.

حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دوای راسپاردنی ئەو 
پۆستە بە مەسرور بارزانی دەبێت لە ماوەی مانگێکدا کابینەی 

نۆیەمی حکوومەت رابگەیەنێت. 

ناوه ندی هه واڵ

ناوه ندی هه واڵ
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جلوبەرگی سووک بپۆشن
لەکاتی کەشوهەوای گەرمدا پێویستە ئەو جلوبەرگانە هەڵبژێرن 

کە ئارەقەی لەش هەڵمژێت و رەنگەکەشی کاڵ بیت. بەو 
پێیەش ئارەقەکەتان بەشێوەیەکی ئاسان هەڵدەمژرێت و جلوبەرگە 
رەنگ کاڵەکانیش تیشکی خۆر راناکێشن. خاسیەتێکی دیکە 
هەیە کە زۆر گرنگە، ئەویش دانانی چاویلکەی رۆژە. گەر 

پێتان دەکرێت چاویلکەیەکی باش لە چاو بکەن و دوور کەونەوە 
لەو چاویلکانەی کە جامی پێشەوەیان کوالێتی نزمە یاخود 

پالستیکە. 

ئەوانەی کە گەرما زۆرترین کاریگەرییان لێدەکات:
بەتەمەنەکان کە تەمەنیان لە ٦٥ ساڵ زیاترە و بەتەنیا   -

دەژین.
مندااڵنی خوار تەمەن ٤ ساڵ.  -

خاوەن پێداویستە تایبەتەکان.  -
دووگیانەکان.   -

ئەوانەی کە لە شوێنی کراوە کار دەکەن.   -
کەسانی قەڵەو.  -

خاوەن نەخۆشییە درێژخایەنەکان، )شەکرە، نەخۆشییەکانی   -
دڵ و دەمارەکان، نەخۆشییەکانی مێشک، نەخۆشییە 

دەروونییەکان، نەخۆشییەکانی سی و سیستەمی هەناسەدان، 
نەخۆشییەکانی سیپەالک و نەخۆشییەکانی گورچیلک(.  

ئەوانەی کە بە بەردەوامی دەرمان بەکاردەهێنن   -
)دەرمانەکانی نزمکردنەوەی فشاری خوێن، دەرمانەکانی 

میزکردن، خەمۆکی و دەرمانی خەو(
منداڵەکانی کۆاڵن و بێ ماڵەکان.   -

ئەوانەی کە زۆرترین مەترسییان لەسەرە، ئەو کەسە   -
بەتەمەنانەن کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە و بەتەنیا دەژین. 

ئافرەتان رۆژانە بەالیەنی کەمەوە ١٤ پەرداخ ئاو بخۆنەوە. 
لەالیەکی دیکەوە لە وەرزی هاویندا دەبێت خێزانەکان ئاگاداری 
منداڵەکانیان بن لە رووی دابینکردنی بڕی پێویستی شلەمەنی 
بۆیان، بۆیە لەگەڵ ئاو، پێویستە شیر، ماستاو، شەربەتەکان و 

لیمۆناتەکان بخورێنەوە. 

بژاردەتان خواردنە سووکەکان بێت
لە وەرزی هاوین پێویستە کەمترین رێژەی رۆن بەکار بهێنرێت، 

یاخود بەپێی پێویست رۆنی شلە بەکاربێت نەوەک رۆنی خەست. 
لەالیەکی دیکەوە پێویستە لە خواردنە سوورکراوەکان، قاورمەکان، 

رۆن بە نان و بەشێوەیەکی گشتی لە رۆن دووربکەوینەوە. 
لەجیاتی ئەو خواردنە کواڵوەکان، خواردەمەنییەکانی نێو فڕن و 

سەر رەژوو  بژاردەی خوانەکانتان بێت. 

ناکرێت ژەمە سەرەکییەکان بە میوە بەڕێ بکرێت. پێویستە میوە 
وەکو ژەمی نێوان دوو ژەمی سەرەکی بخورێت 
بە مەرجێک ناکرێت زیادەڕۆیی تێدا بکرێت. 

بەرێکردنی ژەمە سەرەکییەکان رێگەیەکی 
هەڵەیە. زیادەرۆیی لە میوە دەبێتە هۆی قەڵەوی 

و زیادبوونی رێژەی شەکرد لەنێو جەستە. 

لەکاتی گونجاو بڕۆنە دەرەوە
ئەوانەی لە رووی گەرماوە رووبەڕووی مەترسین 
پێویستە لە بەرەبەیان و دوای نیوەڕۆ بچنە دەرەوە. 

جگە لە حاڵەتی ناچاری لە نێو کاتژمێرەکانی 
١١ی پێشنیوەڕۆ بۆ ٤ی دوای نیوەڕۆ مەڕۆنە 
دەرەوە. بۆیە کارەکانتان زوو تەواو بکەن یاخود 

بۆ ئێوارە جێی بهێڵن و لەنێوان ئەو کاتانەدا 
لەشی خۆتان ماندوو مەکەن. 

هەولێر)ئەربیل( یەکێکە لە کۆنترین شارەکانی جیهان. تیایدا چەندین 
جۆر شارستانییەتی و نەتەوەی گەورە و جیاواز ژیاون. هەڵبەت لەگەڵ 

ئەمەدا ئەو نەتەوانەی کە پێشتر ژیاون، داب و نەریت و تەنانەت 
باوەڕیان بووەتە سەرمایە بۆ نەتەوە و نەوەی دواتر. ئاشکرایە کە 

لێکۆڵینەوەیەکی جددی و قوڵ لەوبارەیەوە پێویستیێکی زۆری هەیە 
بۆ ئەوەی بزاندرێت کام باوەڕ و کامە داب و نەریت سەر بە کام 

نەتەوەیە و لە کامە نەتەوەوە ماوەتەوە.

وەکو هەفتەنامەی تەبا لەمەودوا لە هەر ژمارەیەکی 
نوێی هەفتەنامەکەماندا هەوڵدەدەین باس لەو داب و 
نەریت و باوەڕە کۆنانە بکەین کەوا لە ئێستادا هیچ 

بەکارناهێنرێت یاخود لەالیەن ژمارەیەکی کەمی 
خەڵک بەکاردەهێنرێت.

لەم ژمارەیەدا باس لە ترس دەرهێنان دەکەین کەوا لە 
هەولێر)ئەربیل( و زۆربەی ناوچەکانی عێراق دەزاندرێت و لە 

زاری خەڵک بە "فرچق" دەناسرێت.

زیاتر لە ٢٠ تا ٣٠ ساڵ لەمەوبەر، لە هەولێر)ئەربیل( 
خەڵکێکی زۆر بۆ دەرهێنانی ترس منداڵەکانیان دەبردە 

الی ئافرەتە بەتەمەنەکان. هاوکات ئەو ئافرەتانەی 
کەوا ترس دەردەهێنن بە "باجی فرچق" بانگ 

دەکرێن. 

ئەو مندااڵنەی کە شەوانە لەرادەبەدەر دەگریێن یان ئەوانەی 
بە نزمترین دەنگ دەترسێن و بە ئاگا دێن یاخود ئەوانەی 

تایان هەیە و دوای چەندین نیشانەی لەوجۆرە، داوای "دەرهێنانی ترس" 
بۆ منداڵەکان لە کەسێک ئەندامی نێو خێزانەکە یان لە ناسیاو یاخود 
لە کەسێکی ناسراو یانیش بە گشتی لە ئافرەتێکی بەتەمەن دەکرێت. 

هەرچەندە نەوەی ئێستا وەک شتێکی نامۆ و سەیر لەم رێگایە 

دەڕوانن، بەهۆی دڵپاکی و نیاز چاکی خەڵکانی ئەو سەردەمە 
مندااڵن و تەنانەت هەندێک جار گەورەکانیش چاکدەبوونەوە.

 
ئەو کەسانەی کە لە فرچق دەگەن، لە ئەرز دادەنیشن و قاچەکانیان 

بەشێوەیەکی جووت درێژدەکەنەوە و منداڵەکە لەسەر قاچەکانیان 
درێژ دەکەن. سەرەتا بە نوکی پەنجەی هەردوو دەستەکانی منداڵەکە 

بە هێواشی فشار دەخرێتە سەر ناوچەی 
سەرەوەی رانی منداڵەکە. ئەگەر لەو 
ناوچەیە دەمارەکان توند بێت، ئەوا 
وا بیردەکرێتەوە کە منداڵەکە 

لە شتێک ترساوە و بەم 

شێوەیە راهێنانی فرچق 
دەستپێدەکات. ئەم کردارە بە 
گوشینی ناوچەی سەرەوەی ران 

ِن  دەستپێدەکات و ٣ جار }ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ
الرَِّحيِم{ دەوترێت، دواتریش ٣ جار سوڕەتی 

ئیخاڵس دەخوێنرێتەوە. ئەو کەسەی کە کرداری فرچق ئەنجام 
دەدات، لە هەر خوێندنەوەیەکدا دەستەکانی لە ناوچەی ژێر ناوکی 

منداڵەکە هەڵدەگرێت و لە ئەرز دەدات و دووبارە ژێر ناوکی منداڵەکە 
دەگوشێت. ئەم کردارە ٣ جار دووبارە دەکاتەوە. لەدوای ئەمەش 

راهێنانە پێویستەکان دەست پێدەکات. 

ئەو منداڵەی لەسەر پشت درێژکراوە، سەرەتا هەردوو قاچ و 
دەستەکانی دەهێندرێتەوە الی یەک. 

دواتر دەستی راست و پێی چەپ، دەستی چەپ و پێی راست ٣ جار 
بە یەک دەگەیەندرێت. دواتریش ئافرەتە بەتەمەنەکە بە ناولەپ دەست 

ِن الرَِّحيِم{  لە دەست و پێی منداڵەکە دەدات و ئایەتی }ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ
دووبارە دەکاتەوە. 

ِن الرَِّحيِم{  دوای ئەوەی ئافرەتە بەتەمەنەکە }ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ
دەڵێتەوە و فوو لە روومەتی منداڵەکە دەکات، پەنجەی 

شەهادەتی دەستە راستی دەخاتە دەمی منداڵەکە 
و فشار لەسەر بەشی مەالشوو دەکات. بەمەش 

دەوترێت ''هەڵگرتنی گەرو''.
 

لە کۆتاییدا سەری منداڵەکە دەگرێت و هەڵیدەگرێت، 
ِن الرَِّحيِم{ کۆتایی بە  دواجاریش بە وتنی }ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

کارەکەی دەهێنێت.

جێگای ئاماژەیە دوای ئەم کردارە ماچکردنی منداڵەکە 
قەدەغە دەکرێت تا ئەو کاتەی دەخەوێت و دووبارە بە 

ئاگا دێتەوە.

تا ئێستا لە هەولێر)ئەربیل( هەندێک خانەوادەی 
کۆن ئەم رێگایە ئەنجام دەدەن، هەڵبەت باوەڕ 

وایە کە لەدوای بەجێگەیاندنی ئەم رێگایە ترسی 
منداڵەکە دەردەچێت و دوای بەئاگاهاتنەوەی هەموو 

شتێک بۆ منداڵەکە ئاسایی دەبێتەوە. 
پێویستە بیڵێم، هەموو کەسێک نەیدەتوانی ئەم رێگایەی 

فرچق ئەنجام بدات. لە هەر گەرەکێک کەسانی دیاریکراو هەبوون، 
بۆ نموونە هەندێک لەوانەی کەوا لە یاد ماون، داپیرە فەهیم هەبوو، 

دادە بەهار بە زاری تورکمانی 'دایزە بەهار' هەبوو، ئەویان لەگەڵ 
ئەنجامدانی رێگای دەرهێنانی ترس 'فرچق'، کاری مامانیشی ئەنجام 

دەدا.

لەشی هەموومان خاوەنی گەرمییەکی جێگیرە و بۆ ئەوەی 
بتوانین بژین، پێویستە پارێزگاری لەو گەرمییە جێگیرە بکەین. 

ئاشکرایە کە لەکاتی گەرما لەگەڵ ئارەقەکردن، لەشمان 
رووبەرووی لەدەستدانی گەرمی دەبێتەوە و هەوڵ دەدەین 

گەرمییەکە جێگیر بکەینەوە. بەهۆی ئەوەی کە چەند رۆژێکە 
گەرمایەکی بە تین دەستیپێکردووە و لەشمان بەرێژەیەکی بەرچاو 

ئاو لەدەست دەدات، لەئەنجامدا هەستی بوورانەوە، تێکەڵبوونی 
گەدە، سەرئێشە و ژمارەیەکی زۆر لە کێشەی تەندروستی 

رووبەڕوومان دەبێتەوە و بۆ رێگری کردن لەو حاڵەتانە پێویستە 
هاوواڵتییان رێژەیەکی زۆر ئاو بخۆنەوە. 

رێژەیەکی زۆر ئاو بخۆنەوە
رێکخراوی تەندروستی جیهانی رایگەیاندووە کە پێویستە 

!ئاگاداری گەرمای لەڕادەبەدەر بن

)رێگای دەرهێنانی ترس )فرچق


