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له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

 یڵدز: هیواخوازین لەگەڵ عێراق هاریکارییەکی تەواو بکەین
لەبارەی قەندیل و مەخمور و سنجار

ئەنجامدانی هێرشێکی لەو جۆرە لەالیەن پەکەکەوە مایەی بیرکردنەوەیە

پێویستە رێگری بکرێت لە هەژموون و سوود وەرگرتنی پەکەکە لە عێراق و 
هەرێم

پارێزگاری لە زمانت بکە زمانمان نیشتیمانمانە
 ناو تۆمارکردن لە قوتابخانە تورکمانییەکان

دەستی پێکرد چاوڕێی پاڵپشتی ئێوەین
 با هه موومان پاڵپشت بین بۆ ئه وه ی

قوتابخانه کانمان ئاوه دان بێت

 کارەکانی هاندان بۆ قوتابخانە
تورکمانییەکان دەستیپێکرد

   ناوەندی پەروەردەیی تورکمان بە ئامادەکردنی 
پڕۆگرامێکی هاندان لە چوارچێوەی ساڵی 

نوێی پەروەردە-فێربوون، پالنی ئەوەی داناوە کە 
ژمارەی قوتابیان زیادبکات و ئاستی پەروەردە 
و فێربوونی ئێستا کە لە ئاستێکی باشدایە، 

بگەیێنێتە بوارێکی زۆر باشتر.

لە گۆڕەپانەکەدا تیمێکی تورکیش هەن کە لەگەڵ تیمە 
سەرپشککراوەکانی هەرێم و عێراق کار دەکەن

زۆرترین کڕیاری زەوی و موڵک لە تورکیا عێراقییەکانن

 ساڵحی: چونکە پرۆژەی ئێمە پرۆژەیەکی نەتەوەییە و
مەزهەبی نییە لەدژمان دەوەستنەوە

ئێمە داوای وەزارەتمان کرد چونکە پرسەکانی وەکو ماددەی ١٤٠ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران
باسی لێوەدەکرێت 

 بەشداری کردنی بەرەی تورکمانی عێراقی لە حکوومەت و کۆبوونەوەکان بە واتای بەرگریکردن لە مافە
نەتەوەییەکانی دێت، بەم هۆیەوە بەرەی تورکمانی عێراقییان لە حکوومەت دوور خستەوە

هەندێک کەس نایانەوێت تورکمان پرۆژەیەکی نەتەوەیی بێت، دەیانەوێت تورکمان پرۆژەیەکی مەزهەبی بێت"

  یەکێک لە ناوە هەرە دیارەکانی 
هەولێر)ئەربیل( سەید عیسا 

سەید سەلیم-ـە، لە ساڵی ١٩٥١ 
لە گەڕەکی خانەقا-ی شاری 

هەولێر)ئەربیل( چاوی بە دونیا 
هەڵێناوە، لە ساڵی ١٩٥٤ لە 

گەڕەکی تەعجیل نیشتەجێبووە و 
تەمەنی منداڵی و گەنجی  هەر 

لەو گەڕەکە بەسەربردووە.

پیــســبـوونىژینــگـه

 ئاگاداری.. پسپۆڕان رایانگەیاند کە ئەگەری هەیە
جگەرەکێشەکان دووچاری کوێربوون ببنەوە

   لەهەموو جیهاندا جگەرە بە شێوەیەکی بەرچاو لە الیەن خەڵکەوە 
بەکاردەهێنرێت، جگە لەوەی کە جەستە دووچاری چەند ناڕەحەتییەک دەبێتەوە 

کاریگەری خراپی لەسەر تەندروستی چاو-یش دەبێت.

 پیشەی کاری
دەستی زێڕ

 ٢٨ـی تەمموزی ١٩١٤ جەنگی
جیهانی یەکەم

    جەنگی جیهانی یەکەم، ئەو جەنگەی لە ٢٨ـی تەمموزی ١٩١٤ـدا 
دەستیپێکرد و تا جەنگی جیهانی دووەم بە )جەنگی جیهان یاخود جەنگی 

گەورە( ناسێنرا. جەنگێکی جیهانییە کە لە ئەورووپا سەریهەڵدا.

کوژرانی دۆق فرانز فردیناندی شازادەی نەمسا لە کاتی 
سەردانەکەیدا بۆ شارۆچکەی سارایبۆسنا-ی بۆسنا 
هەرەزەنگۆڤای ئێستا لەالیەن نەتەوەپەرستی سڕبی 

گاڤریلۆ پرینسیپ، بووە هۆی دەستپێکی جەنگی 
جیهانی یەکەم کە وەک یەکێک لە کارەساتە 
گەورەکانی سەدەی بیستەم قبوڵ دەکرێت. 

ئەمەش بووە مایەی دەستپێکێک بۆ کۆتایی 
ئەورووپای کۆن. 

 گەڕەکی تەعجیل لە چاوی سەید
عیسا-ەوە

ناوه خن و ئه و شته زیندووانه بكات كه یه كێك له م 
ره گه زانه ده یانگرێته وه خۆ، یان شتێك كه ده بێته هۆى 

كه مكردنه وه ى ئه ركه سروشتیه كان.

  پیسبوونی ژینگە، بریتیه له تێكه ڵبوون و ئاوێته بوونى 
یه كێك له ره گه زه كانى ژینگه ]هـــه وا ـ ئــــاو ـ 

خـــاك[ به مادده یه كى دیكه ى پیس و زیانبه خش 
به شێوه یه ك كاریگه رى نه رێنى به سه ر پێكهاته و 
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 twitter/@tbaajansi ٣١ی تەمموزی ٢٢٠١٩

زیا عوزێری / فۆتۆ: عەلی عەنتەر 

 یڵدز: هیواخوازین لەگەڵ عێراق هاریکارییەکی تەواو بکەین
لەبارەی قەندیل و مەخمور و سنجار

لەئەنجامی هێرشێکی چەکداری لە رێستۆرانتێکی شاری 
هەولێر)ئەربیل( دیپلۆماتکارێکی کونسوڵگەریی تورکیا لە 

هەولێر)ئەربیل( و دوو هاواڵتی دیکە گیانیان لەدەستدا. دوای 
رووداوەکە رۆژەڤی سەرەکی ئێستا پەیوەندییەکانی تورکیا-عێراق و 

تورکیا – هەرێمی کوردستانی عێراقە. 

هاوکات فاتیح یڵدز، باڵیۆزی تورکیا لە بەغداد دەربارەی دۆخی 
ئێستا بۆ تەبا دوا.

دوای رووداوی هێرشی چەکداری لە شاری هەولێر)ئەربیل( 
دیپلۆماتکارێکی تورکیا و ٢ هاوواڵتی گیانیان لەدەستدا. 

لەبەرامبەر ئەو رووداوەودا ئایە تورکیا هیچ هەڵوێستێکی سیاسی 
وەردەگرێت؟

لەسەرەتادا سەری هەموو الیەک خۆشبێت، ئەمەیان لەدەستدانێکی 
بەئازارە. لەالیەکی دیکەوە روودانی هێرشەکە لە شاری هەولێر)ئەربیل( 

کە هەمیشە وەکو شوێنێکی ئەمنی گوزارشتی دەکرێت مایەی 
بیرکردنەوەیە. نەک تەنها بۆ عێراق، بەڵکو بۆ تورکیاش بەهەمان 

شێوە مایەی بیرکردنەوەیە و هەڵسەنگاندنی پێویستیشی بۆ دەکەین. 
بەتایبەتی دوای ریفراندۆم، سەرچاوەی پەیوەندییەکانمان و دیدو 

بۆچوونمان لەگەڵ دەسەاڵتدارێتی هەرێمی کوردی عێراق ئەوەیە 
کە ئەو هەرێمە بەشێکی راستەقینەی عێراقە. هەرچەندە ئەو رووداوە 

خەمناکە لە هەولێر)ئەربیل( روویدا، بەاڵم بۆ ئێمە لە عێراق بە 
گشتی روویداوە و لە سەرجەم بانگەوازەکانمان بۆ هەرێم و عێراق 

هەمیشە جەختمان لەوە کردووەتەوە کە هەبوونی پەکەکە لە عێراق بە 
گشتی و لە هەرێم بە تایبەتی گەیشتووەتە ئاستێک کە ناتوانرێت 

رێگری لێبکرێت. سەرەڕای پاسەوانیی و پارێزگاری ئەو ناوچەیەی 
شاری هەولێر)ئەربیل( رووداوەکە روویدا و ئەمەش نیشاندەری 

ئەوەیە کە پەکەکە لە عێراق خاوەنی ئازادییەکی تەواوە لەڕووی 
رەهەندەکانەوە کە ئەمەش مایەی ئەندێشەیە. ئەم بۆچوونە تەنها 
بۆ ئەوە نییە کە هاوکارێکی ئێمە شەهید بووە، بەڵکو بۆ عێراقیش 

مایەی ئەندێشەیە. بۆیە داوامان لە هەرێم و عێراق کردووە بۆ 
ئەوەی رێگری کردن لە دووبارەبوونەوەی هەوڵێکی لەو جۆرە یاخود 

فراوانبوونی رەهەندی رووداوەکان، بە شێوەیەکی جددی لێی بڕوانن. 

لەگەڵ هەرێم لە چ ئاستێکدابووین؟ لە مانگی نیسانی ساڵی ٢٠١٩ 
دوای ساڵ و نیوێک لە پرۆسەی ریفراندۆم وەزیرێکمان سەردانی 

هەرێمی کرد و بەشداریی لە مەڕاسیمی سوێندخواردنی بەرێز 
نێچیرڤان بارزانی کرد. بۆیە ئەو کاتانەبوو کە لەگەڵ هەرێم دەستمان 

بە ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان کردبوو. ئەمە نەوەک تەنها بۆ 
هەولێر)ئەربیل(، بەڵکو بۆ سلێمانیش هەروەهابوو. چەند الیەنێک هەن 

کە باس لەوە دەکەن رووداوەکە بۆ تەگەرە خستنی بەردەم ئاساییکردنی 
دۆخی نێوان هەرێم و تورکیا ئەنجامدراوە، بێگومان ئەمە بەشێکە لە 

بابەتەکە بەاڵم بەبۆچوونی من ناکرێت تەنها خۆمان بخەینە پشت ئەم 
هۆیە و لەڕاستیشدا وای بۆ دەچم کە ئاستی رێژەی کێشەی پەکەکە 

گەیشتووەتە لووتکە.  دواتر رووداوەکە گەیشتە ئەوەی کە بۆسە 
دابنرێت تاوەکو ئێستا رووداوێکی لەو جۆرە رووینەداوە. ئەنجامدانی 

هێرشێکی لەو جۆرە لەالیەن پەکەکەوە مایەی بیرکردنەوەیە. 
پێویستە ئەو کارە جیا بکەینەوە لەو دۆخەی ئێستا، چونکە ئەمەیان 
کێشەیەکی گشتییە و ئاراستەکەشی گەیشتووەتە لووتکە. پێویستە 

بە شێوەیەک کۆتایی پێبهێنین، پەکەکە بووەتە خانەیەکی 
شێرپەنجە لە پەیوەندییەکاندا لە هەرێم و بەغداد و بەو شێوەیە 

وەکو خانەیەک سەرتاپای لەش ژەهراوی دەکات. گەر ئەو بەشە 
شێرپەنجەیە لە لەشەکە نەبڕین و دەرینەکەین ئەوا پەرەدەسێنێت 
و ناکرێت چارەسەرەکەی دوابخرێت. پێویستە چارەسەرێکی بنەڕەتی 

بۆ بدۆزرێتەوە. 

عێراق و هەرێم هاوشێوەی تورکیا هەستیارن لەو بابەتە؟ یاخود 
ویست و داواکارییەکانی تورکیا هێنراوەتە جێی؟

کاتێک سەیری کارەکان دەکەین دوای رووداوە قێزەونەکە بۆمان روون 

دەبێتەوە کە بەڵێ هەرێم و عێراق هەستیارن لە بابەتەکە. وا دەبینین 
کە بە جدییەتێکی زۆرەوە لە وردەکاریی رووداوەکە و ئەنجامدەران و 
هاندەران دەڕوانن. لەڕاستیدا ئەمەیان شتێکی ئاساییە و دەبێت بکرێت 

چونکە تاوانێک ئەنجامدراوە و بۆیە دۆزینەوەی ئەنجامدەران و 
بکەران و هاندەرانی رووداوەکە بدۆزرێنەوە. ئەمە هەوڵێکی کەسیی 

نەبوو، لەڕاستیدا ئەمەیان هەوڵی رێکخراویی بوو، بۆیە ناکرێت لەسەر 
کەسەکان بگەینە ئەنجام. پێویستە رێگری بکرێت لە هەژموون و 

سوودوەرگرتنی پەکەکە لە عێراق و هەرێم. 

ئاماژەتان بەوە کرد کە ئەو کارە بەمەبەستی تێکدانی 
پەیوەندییەکان ئەنجامدراوە و لەدەرەوەی ئاساییکردنەوەی 

پەیوەندییەکانە، دەتوانن زیاتر روونی بکەنەوە؟

لەڕاستیدا ناکرێت رووداوەکە تەنها وەکو رێگری کردن لە 
ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان بخوێنینەوە، بەبۆچوونی من ئەمەیان 

دەبێتە هۆی ئەوەی کە لە چوارچێوەی گشتی دەریبهێنیت. 

بەبۆچوونی ئێمە ئەمەیان خۆی لە خۆیدا کێشەیەکی گشتییە و 
لە ئەنجامی رێگری نەکردن لە کێشەکە گەیشتووەتە ئەو ئاستە. 

لەوانەیە بە رێکەوت ئەو رووداوە روویدابێت بەاڵم نابێت ئەوەش 
لەبیر بکەین کە ئەنجامەکەی هەر رووداوێکی لەو جۆرە دەبوو. 

کاتێک تۆ ئەو ئاراستەیە چارەسەر نەکەیت ئەوکات سەرجەم توانا 
و دەسەاڵتدارێتییەکە دەدەیتە دەست رێکخراوی تیرۆریستی. بێگومان 

ئێمە پەیوەندییەکانمان راسپاردەی رێکخراوی تیرۆریستی ناکەین، بۆیە 
ناکرێت رێگری کردن لە ئاساییبوونەوەی پەیوەندییەکان ببێتە بیانووی 
رووداوەکە. بەکورتی ناکرێت پەیوەندییەکان بگەیەنینە ئەو ئاستە 
الوازە. پێویستە خاوەندەرێتی پەیوەندییەکانی نێوانمان بکەین و 
نەهێڵین لەالیەن پەکەکەوە دەستی بەسەربگیرێت، بۆیە ناکرێت 

بوار بە پەکەکە بدەین. مەبەست لە پەیوەندیی، پەیوەندییەکانی نێوان 
تورکیا – عێراق و تورکیا – هەرێمە.  

هەبوونی پەکەکە تەنها پەیوەندیی بە هەرێم نییە. بۆیە سنجار و 
مەخمور ئەو بابەتانەن کە پەیوەندیی بە بەغدادەوە هەیە. لەالیەکی 
دیکەشەوە کاریگەریی لەسەر ناوچەکەش هەیە، کێشەی پەکەکە 

تەنها کێشەی تورکیا و عێراق نییە، بەڵکو کێشەی ئێران و 
سووریاشە. تا رێکخراوەکە لە گۆڕەپان چااڵک بێت و هەبێت، لە 
الیەنی نیەت خراپەوە بۆ ئەو چوار واڵتە بەکار دەهێنرێت و دەبێتە 
هۆی ژەهراویکردنی پەیوەندییەکانی. پەکەکە ئەو ئەکتەرەیە کە 
بۆ ئەو مەبەستە بەکاردێت. ئەی باشە بۆ ئێمە شتێکی لەوجۆرە 

بە پەکەکە بدەین؟ ئاخۆ ئەمە سوودی بۆ کێ هەیە؟ کاتێک تۆ 
بوار بە رێکخراوێک دەدەیت، ئەوکات سەرجەم پەیوەندییەکانی نێوان 

عێراق و تورکیا دەدەیت بەو رێکخراوە کە بە ئەمەگەورە درووستکراوە. 
بێگومان ناکرێت ئەو کێشەیە وەکو کێشەیەکی نێودەوڵەتی سەیری 
بکەین.  برایانی کورد قبوڵ بکەن یاخود نا، لە ئەنجامدا پەکەکە 
بووەتە هۆی ژەهراوی کردنی پەیوەندیی نێوان الیەنە کوردییەکان 

و بووەتە بەاڵ. پێویستە ببین بە هۆکار بۆ ئەوەی ئەمە ببینن و 
لێی تێبگەن.  بەتایبەتی لە هەرێم لە هەندێک شوێن پەکەکە 

بەهۆی نفوزییەوە کۆنترۆڵی ناوچەکان دەکات و کاربدەستانی ئەو 
ناوچانەش ناتوانن هیچ کارێک بکەن. ئەمەیان دۆخێکی زۆر جدییە 
بەتایبەتی گەر بەزووترین کات خۆت بۆ ئەو شوێنانە شۆڕ نەکەیتەوە 
بێگومان فراوانیی ئۆپەراسیۆنەکان گەورەتر دەبن. بێگومان گەیشتنە 

ئەو ئاستەی کە دیپلۆماتکاریکی تورک بکەنە ئامانج. لەڕووی 
جوگرافی و ژمارەوە فراوانبوون و ئەمەیان دۆخێکی جددی و مایەی 

تێڕمانینە. بۆیە دەبێت خۆمان کۆبکەینەوە و بە بیرکردنەوەیەکی 
تەندرووست لێی بڕوانین. 

هیچ داواکارییەک هەیە لەالیەن تورکیاوە بۆ بکەرانی رووداوەکەی 
هەولێر)ئەربیل(؟

هەماهەنگیی لێکۆڵینەوە و هەواڵگەریی لەنێوان تورکیا و عێراق 

هەیە لە گۆڕەپانەکەدا، لەهەمان کاتدا تیمێکی تورکیش لەوێ هەن 
کە لەگەڵ تیمە سەرپشککراوەکانی هەرێم و عێراق کار دەکەن. 

ئەوەی باست لێ کرد تاوەکو ئێستا لەسەر مێز نییە بەاڵم ئەمەشیان 
رەهەندێکی گرنگی هەیە. چونکە رێککەوتنێک هەیە لەنێوان هەردوو 

واڵت دەربارەی رادەستکردنەوەی تاوانباران، بەاڵم گرنگترین خاڵی 
رێککەوتنەکە ئەوەیە کە تاوانی تیرۆر لەخۆ ناگرێت. بەاڵم ئەمەشیان 
حەقیقەتێکە کە تۆمەتباران هاوواڵتییانی عێراقیشیان کوشت. لەوانەیە 

لەم قۆناغەدا باسی لێ نەکرابێت بەاڵم لە رۆژانی داهاتوو دەبێتە 
بابەتێکی سەرەکی رۆژەڤ. لە ئەنجامدا تاوانێک ئەنجامدرا کە 

لەنێو خاکی عێراق، هاوواڵتییانی عێراق گیانیان لەدەستدا. پێویستە 
دادگای عێراق بێتە سەر خەت، لەهەمان کاتدا تورکیا دەیەوێت 

بڕیاری پێویست دەرهەق بەو تاوانبارانە دەربکرێت کە دیپلۆماتکارێکی 
خۆیان کوشتووە.  

دوای رووداوەکەی شاری هەولێر)ئەربیل( چەندین ئۆپەراسیۆن لە 
کەمپی مەخمور ئەنجامدراوە. لەالیەکی دیکەشەوە ئۆپەراسیۆنی 

چنگ-٢ بەردەوامە و ئەوانەی کە ئەنجامدەری رووداوەکەن هەمیشە 
ئاماژە بە قەندیل دەدەن. لەالیەکی دیکەوە ماوەیەک بەر لە 

ئێستا دەنگوباسی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەش لە سنجار 
لە رۆژەڤ باسی لەسەر کرا. ئایا هیچ ئەگەرێک هەیە دەربارەی 

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەش؟ 

لەئێستادا ئۆپەراسیۆنی چنگ – ٢ بەردەوامە. لەڕاستیدا 
ئۆپەراسیۆنەکان دوای گەیشتنمان بە ئامانج تەواو دەبێت و کۆتایی 

پێدێت. ئامانجی سەرەکیمان بنبڕکردنی تیرۆرە.بۆیە ئەمەیان 
ئۆپەراسیۆنێکی درێژخایەنە و پێویستی بە هاریکاریی هەیە.   بۆیە 
ئۆپەراسیۆنەکان بۆ سەر قەندیل بەردەوام دەبێت. لەالیەکی دیکەوە 

سنجار ئەو شوێنەیە کە هەمیشە ئاماژە بەوە دەدەین کە قەندیلی 
داهاتووە. بەبۆچوونی من ئەو داهاتووە نزیک بووەتەوە و لەئێستادا 
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دەگەین بەو داهاتووە. توانای سنجار هیچی کەم نییە لە قەندیل. 
لەڕووی هەبوونەوە رەهەندێکی گەورە لەوسەر چیای سنجار هەیە. 
بێگومان ئێمە بەدواداچوون دەکەین بۆ ئەو بارودۆخە و جار جاریش 

بەشێوەیەکی ورد ئۆپەراسیۆن ئەنجامدەدەین بەبێ ئەوەی هیچ زیانێک 
بە سڤیلەکان بکەوێت. هیواو ئاواتمان ئەوەیە هاریکارییەکی تەواو 
لەبارەی مەخمور و قەندیل و سنجار لەگەڵ عێراق ئەنجام بدەین. 
بێگومان ئەمەیان تەنها سنووردار نییە بە هەواڵگری، ئێمە دەمانەوێت 

ئەو هاریکارییە لەڕووی سەربازیشەوە بکرێت. واتە هاریکارییەکی 
تەواو بەرامبەر بە تیرۆر ئەنجامبدەین. چونکە سنووردارکردنی 

هاریکاریی تەنها بە هەواڵگری بەشی ئەوە ناکات. هەر لە سەرەتاوە 
باس لە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی هاوبەش دەکرێت بەاڵم تاوەکو ئێستا 
پێشهاتێکی بەرچاو نییە. لە ١٠ی تەمموز هەریەکە لە وەزیری دەرەوە 
و وەزیری بەرگری و سەرۆکی دەزگای هەواڵگری عێراقی سەردانی 

ئەنقەرە-یان کرد. کۆبوونەوەیەکی ٣+٣ ئەنجامدرا و دوای ماوەیەکی 
زۆر کۆبوونەوەیەکی لەو جۆرە بەڕێوەچوو، خاڵی وردبوونەوەی 

کۆبوونەوەکە هاریکارییی لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و چۆنیەتی 
تیشکدانەوەی هاریکارییەکە لەسەر ئەمنیی و سەربازیی بوو. ئەمانە 
سەرجەمیان خراونەتە بەرباس و پێویستە گەشە بکات. هەردوو الیەن 

چاوەڕوانی هەیە لە پێشهاتەکان. پێویستە رووبەڕوو دابنیشین و 
نەخشەی بۆ دابڕێژین، ئامانجمان گەشەکردنی بابەتەکەیە تا ئەو 

کاتەی کە لە سەرەتای ئەم ساڵی سەرۆککۆمارمان سەردانی عێراق 
دەکات. 

بازرگانی نێوان عێراق و تورکیا و دووبارە بنیاتنانەوەی عێراق 
کە لەالیەن داعشەوە زیانی بەرکەوتووە هەمیشە بابەتێکی تازەی 
رۆژەڤە. لەئێستادا پەیوەندییەکان لە چ ئاستێکدان؟ دۆخی دووبارە 

بنیاتنانەوە عێراق لە چ ئاستێکدایە؟

ئێمە هەر لە سەرەتاوە جددیترین واڵتین لەبابەتی دووبارە بنیاتنانەوەی 
عێراق. پەیمانەکەمان لەگەڵ کوێت دیارە و تاوەکو ئێستا گەورەترین 
سیلفەمان پێشکەشی عێراق کردووە. لە هەموو نێوەندێک ئاماژە بە 
٥ ملیار دۆالر سیلفە دەدەین، بەاڵم لە چوارچێوەی ئەو پەیمانەماندا 
تەنها یەک دۆالریشمان خەرج نەکردووە. ئەمەیان هەڵەی ئێمە نییە 
و هەمیشە ئەو ئارەزووەی خۆمان دووبارە دەکەینەوە. لەهەمان کاتدا 

تیشک دەخەینە سەر ئەو بابەتانەی کە لەالیەن ئێمەوە لەریزی پێشەوە 
دێت. ئەو پێشهاتانە هی توکیا نین و هەموویان پێشهاتی هاوبەشن. 
ئەو پرۆژانە ئەوانەن کە لە کۆنفرانسەکەی کوێت لەالیەن عێراقەوە 

ژمارەیەک پرۆژە دانراوە و ئێمەش هەر لەو پرۆژانە هەڵمانبژاردووە و 
بە الیەنی عێراقیمان وتووە کە دەتوانین لەو پرۆژانەی دیاریمانکردووە 

کاربکەین. گرنگترین پرۆژە کردنەوە دووەم دەروازەی سنوورییە. 
لەوبارەیەوە تێگەیشتنێکی هاوبەش هەیە لەگەڵ بەغداد. بەهەمان 

شێوە بەغداد-یش هەر هەمان ویستی هەیە. وەکو بابەتەکانی دیکە 
هەندێک بابەت هەن لەبارەی بەغداد و هەولێر)ئەربیل( کە دەبێت 

قسەی لەسەر بکرێت. چونکە کردنەوەی دەروازەیەکی دیکە پێویستی 
بە هاریکاریی هەرێم هەیە. بۆیە دەبێت بەغداد و هەولێر)ئەربیل( بگەن 

بە بیرکردنەوەی هاوبەش. 

سەرەڕای ئەوەی کە ٥ ملیار دۆالر وەکو قەرز دراوەتە عێراق 
لەالیەن تورکیاوە بەاڵم تەنها یەک دۆالریشی لێ خەرجنەکراوە. 

هۆکارەکەی چییە؟

هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئێمە چەند پرۆژەیەکمان دیاریکردووە کە 
لە پێشینەی کارەکانی عێراقە. کاتێک پرۆژەکانمان هەڵبژارد، 

پێشینەمان ئەوەبوو کە پرۆژەکان سوودیان هەبێت بۆ پەیوەندییەکانی 
نێوان هەردوو واڵت. هەندیک لەو پرۆژانە بریتین لە کردنەوەی 
دووەمین دەروازەی سنووری نێوان تورکیا – عێراق و کردنەوەی 

رێگایەک لە مووسڵەوە تاوەکو بەغداد. ئەمانە پرۆژەکانی تورکیا 
نین و هی عێراقن. واتە ئەو پرۆژانەیە کە لە کۆنفرانسی کوێت 
پێشکەشی کردووە. رێگایەکە لە فیشخابوورەوە تاوەکو بەغدادە. 

دووەمیشیان هەر گرنگە، وردبوونەوەی ئێمە لە مووسڵ هەندێک جار 
لەالیەن کەسانێکەوە بە جیاوازی بیری لێدەکرێتەوە بەاڵم بمانەوێت و 

نەمانەوێت مووسڵ زۆرترین زیانی بەرکەوتووە لەالیەن داعشەوە. بۆیە 
وردبوونەوەمان شتیکی ئاساییە. یەکێک لە پرۆژەکان نوێکردنەوەی 

فرۆکەخانەکانی مووسڵ و کەرکوکە. لەئێستادا فرۆکەخانەی 
کەرکوک لە رێگەی خۆی بەردەوامە و ئێمەش چاودێری 

دەکەین. بەاڵم تاوەکو ئێستا لەڕووی گەشەوە  نەگەیشتووەتە ئەو 
ئاستە.  لە نزیکەوە چاودێری فرۆکەخانەی مووسڵ دەکەین. لە 

١٤ی تەمموز سەردانی ئەو شارەم کرد و لەگەڵ پارێزگاری نوێی 
مووسڵ کۆبوومەوە و باسی ئەو بابەتەم کرد. لە نزیکەوە چاودێری 

بارودۆخەکە دەکەین. پرۆژەیەکی دیکە هەیە کە تایبەتە بە 
درووستکردنی ناوچەیەکی پیشەسازی کە ئەمەشیان بەهەمان شێوە 

پرۆژەیەکی تایبەتە بە عێراق. بابەتی ئاو بابەتێکە کە بە شێوەیەکی 
گشتی پێناسەی دەکەین واتە ئاوی خواردنەوە و ئاوی کشتوکاڵی 

و  لە هەر سێکتەرێکی تایبەت بە ئاوەوە تورکیا ئامادەیە بە هەموو 
ئەزموونەکانییەوە هاوکاری عێراق بکات. بێگومان ئەمەیان دیدێکی 

قەتیسبوو نییە تایبەت بێت بە باکوور. 

تورکیا دیدێکی تایبەتی هەیە کە باکوور و باشووری عێراق بەیەک 
دەبەستێت. پرۆژەکانی باشوور و بەتایبەتی پرۆژەی فاو هەر هەمان 

ئەو پرۆژانەیە کە بە هەمان دید لێی دەڕوانین و پرۆژەیەکی زەبەالحە. 
ئەو رێگایانەی کە باسمان کردووە هەموویان بە فاو دەبەسترێنەوە 

و بەو شێوەیەش باکوور و باشووری عێراق و بە بەسرە دەبەسترێتەوە.  
بۆیە دیدی ئێمە درووستکردنی رێگایەکە هەر لە باکوورەوە تاوەکو 

باشوور بەردەوام بێت. لەڕاستیدا ئەو رێگایە تورکیا و عێراق 
بەیەک دەبەستێت بگرە لەوەی تورکیا و واڵتانی کەنداو و ئەورووپا 
بە یەکتری دەبەستێتەوە. لەوانەیە بپرسن ئاخۆ تەنها رێگایەک دەبێتە 

هۆی گەشانەوەی ئابووری عێراق؟ بەڵێ بێگومان دەبێت چونکە رێگا 
بە مانای بازرگانی و زیندەیی ئابووری دێت. پێویستە نەک بە تەنها 
بە رێگای وشکانی بەڵکو دەبێت رێگای ئاسنی بەکاربهێنین و عێراق 

و تورکیا بەیەک ببەستین. تاوەکو ئێستا راستەوخۆ رێگایەکی ئاسنی 
نییە لەنێوان تورکیا و عێراق. رێگای ئاسنی عێراق دوای رەبیعە 
دەچێتە نێو سووریا و دواتر بەرەو قامشلی و لەکۆتاییشدا دەگاتە 

نوسەیبین واتە هەر رێگاکەی کۆنە. دیدی ئێمە لەگەڵ کردنەوەی 
دووەم دەروازەی سنووری، درووستکردنی هێڵی ئاسنییە لە نێوان عێراق 

و تورکیا بۆ بەیەک بەستنی. ئەو هێلە بێگومان دەبێتە هێلێکی 
ستراتیژی و چەندین الیەن هەن کە نایانەوێت ئەو پرۆژەیە سەرکەوێت. 

بەاڵم لە ئەنجامدا دەبێت ئێمە لەگەڵ سەرجەم ئەو الیەنانە دابنیشین 
کە بەرژەوەندییان بە درووستکردنی رێگاکە هەیە و دەبێت لەدژی 
ئەوانە بوەستینەوە کە نایانەوێت ئەو پرۆژەیە سەرکەوێت. لەوانەیە 

نەک تەنها عێراق و تورکیا، بەڵکو سەرنجی واڵتانی کەنداو وەکو 
کوێت و قەتەر رادەکێشێت. 

لەئەنجامدا ئەو هێڵە سوودێکی زۆری دەبێت. گەر رێگەیەکی ئاسنی 
لە نێوان بەسرە بۆ تورکیا درووست بکەین، بە شەمەندەفەر 

دەتوانین بە ماوەی ٣ رۆژ بگەین بە مینای مەرسین. وەرن با پێکەوە 
هەژماری ئەوە بکەین کە هەمان بار لە کەناڵی سوێجەوە بە دەریا 
بیگوازنەوە چەند دەخایەنێت؟ زۆرجار بەهۆی چەند کێشەیەکەوە 

بازرگانانی ئیمە بارەکانیان بەرێگەی دەریاوە دەگوازنەوە کە گەشتەکە 
٣٥ بۆ ٤٠ رۆژ دەخایەنێت. ئەمەیان هەنگاوێکی زۆر گرنگە بەاڵم 
بێگومان هەندێک الیەن هەن کە نایانەوێت پەیوەندییەکانی نێوان 

تورکیا و عێراق بەو چەشنە بەرەو پێش بچێت. 

بەمدواییانە هەندێک کێشە هەیە لەبابەتی ڤیزە وەرگرتن. 
لەالیەکی  دیکەوە رەتکرانەوەی سەردانی ڤیزە رێژەکەی زیادی 
کردووە. دوای رووداوەکەی شاری هەولێر)ئەربیل( بیر لەوە 

دەکرێتەوە کە ئاخۆ تورکیا پێدانی ڤیزە سەختتر دەکات یاخود نا. 
بە شێوەیەکی گشتی چیتان هەیە دەربارەی ڤیزەوە بڵێن؟

کاتێک سەیری سەردەمی خۆم دەکەم کە بووم بە باڵیۆز هەر ئەو 
کاتەبوو تازە بە تازە دەستمان بە سیستەمی نوێی ڤیزەپێدان کردبوو. 

واتە لە سەرەتای ساڵی ٢٠١٦وە بەردەوامە. لە ساڵی یەکەم هەندێک 
کێشەمان هەبوو و بەو پێیەش ژمارەی گەشتیارانی عێراق بۆ تورکیا 

لە ملیۆنانەوە بوو بە ٤٠٠ هەزار. بەاڵم لە ساڵی ٢٠١٦ لەسەر 
چۆنیەتی دووبارە هەڵساین بە چاککردنی سیستەمەکە و دواتر بڕیار 

درا پێدانی ڤیزە بە رێگەی ئێتیکەت واتە لەسەر پاسپۆرت درا بە 
کۆمپانیایەک. دواتر سیستەمی پێدانی ڤیزەی ئەلیکترۆنیمان داهێنا 
کە لە ژمارەیەک واڵت بەردەستە بەاڵم کاتێک لەڕووی ئەمنیەوە 
سەیری دەکەین بۆمان دەردەکەوێت کە لەو رووەوە دواهەمین رێگەیە 
بۆ پێدانی ڤیزە بەکاری بهێنین. چونکە لەڕووی ئەمنییەوە الوازە و 

دەبێت دان بەوە بنێین. 

لەئێستادا لە کۆتایی ساڵی ٢٠١٨وە ژمارەی گەشتیارانی عێراقی 
بۆ تورکیا گەیشتووەتە ١.٢ ملیۆن کەس. ئەم ساڵە زیاتریش دەبێت. 

لە ساڵی ٢٠١٦ کاتێک دەستمان بە سیستەمەکە کرد ژمارەی 
گەشتیاران بە ملیۆن هەژمار دەکرا. دواتر بۆ ٤٠٠ هەزار گەشتیار 

کەم بووەوە. بەاڵم دواتر بۆ ١.٢ ملیۆن کەس بەرزبووەوە. واتە هەر 
کەسێک بیەویت بچێتە تورکیا، بە هەرچۆنێک بێت گەشتەکەی 
دەکات.  لە دواهەمین سەردانم بۆ هەولێر)ئەربیل( بابەتێکی دیکە 

هەبوو کە بووە رۆژەڤ ئەویش گەڕاندنەوەی خەڵک بوو لە دەروازەکان 
سەرەڕای ئەوەی کە ڤیزەیان هەیە. ئەم بابەتە خرایە بەرباس و هەروەها 

کێشەکە تەنها لە هەرێم نییە بەڵکو لە عێراقیش بەهەمان شێوە 
هەیە. لەڕاستید کاتێک ژمارەی گەشتیاران دەگاتە ملیۆنان کەس 
لەبەرامبەر ئەوەدا شتێکی ئاساییە چەند سەد کەسێک رەتبکرێتەوە 

و بۆمان روون دەکاتەوە کە ئەم بابەتە هەندێک گەورە کراوە. 
بەبۆچوونی ئێمە تورکیا بۆ گەشتیارانی عێراقی لەڕووی بازرگانی و 
گەشتیارییەوە لەهەمان کاتیشدا لەڕووی کەلتوورەوە یەکەم وێستگەیە. 

ئەمساڵیش هەر هەمان شت روودەدات و ٥ ساڵە زۆرترین کڕیاری 
زەوی و موڵک لە تورکیا عێراقییەکانن. 

بەپێی قۆناغەکان کەی دەتوانرێت ڤیزە لەنێوان تورکیا و عێراق 
هەڵبگیرێت؟

لەڕاستیدا دەستپێکردنی ڤیزە بەهۆی ئەندێشەی ئەمنییەوە 
دەستیپێکردبوو. دواتر رێکارەکامان بەشێوەیەکی رێکوپێکتر بەردەوامی 

پێدا. لەڕاستیدا ئێستا گەیشتووینەتە ئەو ژمارەیە کە پێشووتر بەبێ 
ڤیزە گەشتیان دەکرد و لەئێستادا تەنها لە رەهەندیی ئەمنییەوە 

هاتوچووکان کۆنترۆڵ دەکرێت و بەو وادەیەی کە ڤیزەکە وەردەگیرێت 
گەیشتووینەتە ئەو ئاستەی کە ئێستا هەیە. بەاڵم لەئێستادا دەتوانم 
بڵێم کە فشارەکەی سەرمان کەمی کردووە و بە ئاسانی کارەکان 

رایی دەکەین. لەڕووی ژمارەشەوە هەر لە هەمان ژمارەین. بۆیە 
دەتوانم بڵێم ئێمە بەهەر جۆرێک بێت ڤیزە بە هاوواڵتیانی عێراقی 

دەدەین و کارئاسانییان بۆ دەکەین. لەڕاستیدا لەالیەن خەڵکەوە 
فشارێکمان لەسەر هەیە کە ئەوانیش بریتین لە "بۆچی رێکارەکان 

سەختن" و "بۆچی بەبێ ڤیزە ناتوانین گەشتی تورکیا بکەین". 
بەاڵم ئەو سیستەمەی کە دامانناوە سەرجەم فشارەکانمانی لەسەر 

هەڵگرتووە. هەر کەسێک بیەوێت لەبەرامبەر باجێک و بڕە پارەیەک 
دەتوانێت بچیتە تورکیا، ئەو پارەیەی وەردەگیرێت بۆ ئەو الیەنانەیە کە 
نێوەندگیری لەنێوان تورکیا و گەشتیارانی عێراق دەکەن. لە زۆربەی 

هەرە زۆری جیهان لەڕاستیدا ئەمەیان کارێکی ئاساییە و بەاڵم 
سەرجەم فشارەکان بۆ ئەوە دەگەڕێنەوە کە ئێمە لەگەڵ عێراق خاوەن 
جوگرافیای ناخی یەکترین. مەبەستم تەنها تورکمان نییە، عەرەب و 

کورد و کریستیانەکانیش هەر لەهەمان ئاستن. 

عێراق لەالیەن تورکیاوە بە "جوگرافیای ناخ" ناوزەند دەکرێت 
و لەو پێناسەیەدا سیستەمی پێدانی ڤیزە لە مێشکی خەڵک 

نەچەسپاوە و قبوڵناکرێت. من وەکو باڵیۆز ئەمە دەڵێم، ئەمە لەگەڵ 
بیرکردنەوەی جوگرافیای ناخ ناگونجێت. بەاڵم لەهەمان کاتدا ئەم 

رێکارانە بووەتە هۆی هاوسەنگیی ئەمنیی. بەبۆچوونی من لەڕووی 
ژمارەکانەوە لە خاڵێکی زۆر باشداین. هچ کەسێک نییە بیەوێت 

سەردانی تورکیا بکات و نەتوانێت بچێت.بۆ نموونە بەراوردێک بکەن 
لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوا، نەک لە هەمان هەفتە، بەڵکو لەهەمان 

مانگیش ئەستەمە ڤیزە وەرگریت. بەاڵم لەالی ئێمە وەرگرتنی 
ڤیزەی ئەلکترۆنی لەنێوان ٣٤ کاتژمێر بۆ ٣٦ کاتژمێر دەتوانیت 
بەدەستبهێنیت، لەالیەکی دیکەوە بە ٣ رۆژ دەتوانیت ڤیزەی سەر 

پاسپۆرت وەرگریت بەمەرجیک گەر هیچ کێشەیەکی ئەمنی یاخود 
بەندکردنێکی لەسەر پاسەپۆرتەکە نەبێت. گەر ئێمە ڤیزەشیان پێبدەین، 
هەر کێشەیەکیان لەسەر هەبێت ئەوا لە دەرگاکان رێگرییان لێدەکرێت 

چونکە لە دەرگاکاندا تیمی لێکدانەوەی حاڵەتە مەترسیدارەکانمان 
هەیە. هەندێک جار ئێمەش هەندێک شت نابینین و لەسەری ناوەستین 
بەاڵم لە دەروازەکان رادەگیرێن. لە جیهان سیستەمێک هەیە بە ناوی 
رەندەم واتە هەرەمەکی، بەو پێیەش ٣ یاخود ٥ کەسێک هەڵدەبژێریت 

لەنێو خەڵک و دەیانپشکنیت. بۆیە ئەم دۆخە بووەتە هۆی ئامادەکاری 
خەڵک بۆ هەر حاڵەتێکی لەم جۆرە. گەر هەر کێشەیەکی هەبێت 

دەبێت بزانێت کە ناتوانێت بە ئاسانی بچێتە ناو تورکیا و ئەو رێکارانە 
بۆ ئەو جۆرە کەسانەیە. سیستەمی ڤیزە بۆ ئەو کەسانە دانەنراوە کە 

بۆ گەشتکردن سەردانی تورکیا دەکەن. دەزانین کە لە هەولێر)ئەربیل( 
و کەرکوک برایانی تورکمان بەرێگەی ڤیزەی سەر پاسپۆرتەوە لە 

دەروازەکان سەردانی تورکیا دەکەن و ئەوان پیویستیان بە ڤیزەی سەر 
پاسپۆرت هەیە. لە ئۆفیسەکانی هەولێر)ئەربیل( و کەرکوک هەوڵ 

دەدەین ئەو داواکارییانە بگەیەنینە شوێنی خۆی. 
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٣١ی تەمموزی ٢٠١٩ ٤

 ئاگاداری.. پسپۆڕان رایانگەیاند کە ئەگەری هەیە جگەرەکێشەکان
دووچاری کوێربوون ببنەوە

عەبدوڵاڵ لوعەیبی، وەزیری گواستنەوەی عێراق رایگەیاند، "لە 
پالنماندایە عێراق و تورکیا بە هێڵی ئاسنی بەیەکەوە ببەستینەوە".

 لە دیمانەیەکی تایبەتی تەلەڤیزۆنیدا عەبدوڵاڵ لوعەیبی، وەزیری 
گواستنەوەی عێراق لە بارەی پالنەکانی کۆمپانیای هێڵی ئاسنی 

عێراق روونکردنەوەیدا.

هاوکات لوعەیبی دوای ئاماژەدان بەوەی کە کۆمپانیای 
هێڵی ئاسنی قۆناغەکانی قەیرانی تێپەڕاندووە و لە ئێستادا لە 

بەرەوپێشچووندایە وتیشی کە لەم چوارچێوەیەدا پێشتر شەمەندەفەر 
بە دە کاتژمێر دەگەیشتە بەسرە کەچی لە ئێستادا حەوت کاتژمێری 

دەوێت.هەروەها ئاماژەی بەوەشدا کە هێڵی ئاسنییان گەیاندۆتە سامەڕا 
و پااڵوگەی بێجی،  لەم نزیکانەش لە پالنماندایە  هێڵی ئاسنی 

بگەیەنینە موسڵ و سەاڵحەدین. 

هەروەها لوعەیبی لە بارەی راکێشانی هێڵی ئاسنی بۆ دەرەوەی واڵت 
ئاماژەی بەوەدا کە وەکو وەزارەت پالنیان بۆ ئەوە داڕشتووە لە ماوەی 

داهاتوودا تورکیا و عێراق بە هێڵی ئاسنی بەیەکەوە ببەستنەوە و 
زانیاری زیاتری لەم بارەیەوە نەدرکاند.

ئەرشەد ساڵحی رایگەیاند، "چونکە بەرەی تورکمانی عێراقی 
پرۆژەیەکی نەتەوەییە، نەگەیشتە ئامانج. ئەگر بەرەی تورکمانی 

پرۆژەیەکی مەزهەبی بووایە، ماوەیەک بوو داواکارییەکانی جێبەجێ 
کرابوو".

سەرۆکی بەرەی تورکمانی دوای ئاماژەدان بەوەی کە هیچ 
بەرپرسێکی عێراق بێالیەن نییە، وتی، "هەندێک الیەن دەڵێن پێویستە 

کاندیدی تورکمان بێالیەن بێت بەاڵم ئەوە کارێکی مەحاڵە".

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی وەاڵمی 
پرسیارەکانی پەیامنێری تەبا لەبارەی حکوومەتی نوێی عێراق و  

بەشدارنەبوونی تورکمان لە حکوومەتە نوێکە، دایەوە.

"ئێمە داوای وەزارەتمان کرد چونکە پرسەکانی وەکو 
ماددەی ١٤٠ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران باسی 

لێوەدەکرێت"

هۆکاری بەشدار نەبوونی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
حکوومەتی نوێی عێراق چییە؟

بێگومان دوورخستنەوەی بەرەی تورکمانی عێراقی لەو حکوومەتەی 
کە لە ساڵێ ٢٠٠٣ دامەزرا پرۆژەیەکی ئاسایی نییە. پرۆژەیەکە کە 
بە مەبەست ئەنجام دراوە. چونکە لەو سەردەمیدا دەستوور و دەستووری 

کاتی دەنووسران. بێگوومان ئامادەبوونی بەرەی تورکمانی لەوێ بە 
واتای نوێنەرایەتی کردنی نەتەوەی تورکمان دێت بە باشترین شێوە. 

زۆربەی ئەو الیەنە بەشدارانەی ئەو کۆبوونەوەیە هەوڵیان دا کە بەرەی 
تورکمانی عێراقی بەشدار نەبێت لە کۆبوونەوەکە. لەم کارەشیان 

سەرکەوتوو بوون. چەند کەسێک بەناوی تورکمان لە بڕی بەرەی 
تورکمانی بەشدارییان لە کۆبوونەوەکە کرد.

وێڕای ئەوەی لە سااڵنی دواییدا بەرەی تورکمانی عێراقی لە بەغداد 
پێگەیەکی گەورەی هەیە، هەموو الیەنە سیاسییەکان جەخت لەوە 

دەکەنەوە کە بەرەی تورکمانی نوێنەری راستەقینەی تورکمانە و واڵتە 
نێودەوڵەتییەکان، تورکیا، ئێران، واڵتانی کەنداو و واڵتانی دیکەی 
عەرەبی لەبارەی پرسی تورکمان هەموویان لەگەڵ بەرەی تورکمانی 

عیراقی هەڵسوکەوت دەکەن. 

" بەشداری کردنی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
حکوومەت و کۆبوونەوەکان بە واتای بەرگریکردن لە 

مافە نەتەوەییەکانی دێت، بەم هۆیەوە بەرەی تورکمانی 
عێراقییان لە حکوومەت دوور خستەوە"

بەاڵم ئەمجارە چونکە پرسی کەرکوک هاتۆتە ئاراوە و باس لە 
ناوچە جێناکۆکەکان دەکرێت، بەشداری کردنی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە حکوومەت و کۆبوونەوەکان بە واتای بەرگریکردن لە 

مافە نەتەوەییەکانی دێت، بەم هۆیەوە بەرەی تورکمانی عێراقییان لە 
حکوومەت دوورخستەوە.

"هەندێک کەس نایانەوێت تورکمان پرۆژەیەکی 
نەتەوەیی بێت، دەیانەوێت تورکمان پرۆژەیەکی 

مەزهەبی بێت"

بێگومان هەندێک کەس نایانەوێت تورکمان پرۆژەیەکی 
نەتەوەیی بێت، دەیانەوێت تورکمان پرۆژەیەکی مەزهەبی 
بێت. بەرەی تورکمانی عێراق وێڕای بەدەست هێنانی ٣ 

پەرلەمانتار لە کەرکوک هیچ وەزارەتێکی بەدەست نەهێنا 
لە حکوومەتی عێراق. ئێمە بۆچی داوای وەزارەتمان کرد؟ 
وەزارەت لەالی ئێمە لە جێگری سەرۆککۆماریش گرنگترە. 

ئێمە کاندیدیشمان هەبوو بۆ ئەو پۆستە. ئێمە داوای 
وەزارەتمان کرد چونکە ئەم جۆرە پرسانە لە کۆبوونەوەی 
ئەنجوومەنی وەزیران باس دەکرێت. پرسی ماددەی ١٤٠ 

هەر لەو کۆبوونەوەیە باسی دەکرێت. لەبەر ئەوە نەیانویست ئێمە 
وەزارەتمان هەبێت.

"هەندێک الیەنی تورکمان ئاماژەیان بەوەدا کە تەنها 
بەرەی تورکمانی نەبێت، هەر کی دەبێ با ببێت"

وەکو پێشووتریش وتمان یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەبوو کە نایانەوێت 
پرۆژەی تورکمان پرۆژەیەکی نەتەوەیی بێت، دەیانەوێت پرۆژەی 

تورکمان ببێتە پرۆژەیەکی مەزهەبی. هۆکاری دووەمیش بریتییە 
لەوەی کە هەندێک لەو الیەنە تورکمانییانەی کە دژی بەرەی 

تورکمانی عێراقین ئاماژەیان بەوەدا کە تەنها بەرەی تورکمانی نەبێت، 
هەر کی دەبێ با ببێت.

"هەندێک الیەن ئاماژەیان بەوەدا کە پێویستە کاندیدی 
بەرەی تورکمانی عێراقی بێالیەن بێت، ئایا سەرۆککۆمار و 

سەرۆکوەزیران بێالیەنن؟"

هەندێک الیەن ئاماژەیان بەوەدا کە پێویستە کاندیدی بەرەی 
تورکمانی عێراقی بێالیەن بێت، بەاڵم ئەو داواکارییە مەحاڵە. 

سەرۆککۆمار بێالیەنە؟ سەرۆکوەزیران بێالیەنە؟ وەزیرەکانی دیکە 
بێالیەنن؟ تەنها داوای وەزیری بێالیەنیان لە تورکمان کرد. بۆ ئەوەی 
وەزیری بێالیەنی تورکمان لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران و لە 

کاتی گفتوگۆ کردنی ئەو پرسانە قسە نەکەن. بەشدارنەبوونی بەرەی 
تورکمانی عێراقی چ لە سەرۆکایەتی وەزیران و چ لە سەرۆکایەتی 

کۆمار بۆ ئەو هۆکارە دەگەڕیتەوە".

"بەرهەم ساڵح سەرکردەیەکی یەکێتییە و بێگوومان 
نایەوێت بەرەی تورکمانی عێراقی بەشداری لە لێژنەکەی 

بکات"

ئەو ئەندامە تورکمانانەی کە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراقن هەڵوێستیان چۆن دەبێت لە بەرامبەر بەشداری 

پێنەکردنی بەرەی تورکمانی عێراقی لە حکوومەتی عێراق 
و سەرۆکایەتی کۆمار؟

لە رۆژەڤی سەرۆککۆماریش پرسی کەرکوک هەیە. ئەویش 
لێژنەیەکی لەبارەی ئەم پرسەوە پێکهێناوە کار لەسەر ئەم پرسەدا 

دەکات. بەرهەم ساڵح سەرکردەیەکی یەکێتییە و بێگوومان 
نایەوێت بەرەی تورکمانی عێراقی بەشداری لە لێژنەکەی بکات. 
چونکە ئەگەر بەرەی تورکمانی لەناو لێژنەکەیدا بێت رەنگە دژی 

پرۆژەکەی بووەستێتەوە. ئەویش بەم هۆیەوە پێی باش نییە جێگرێکی 
سەرۆککۆمار تورکمان بێت.

"ئەگەر کۆبوونەوەیەک بکرێت لەبارەی ئەو ناوچەیە و 
بەرەی تورکمانی بەشداری کۆبوونەوەکە نەکات، ئەوا ئەو 

کۆبوونەوەیە شەرعییەتی نابێت"

ئێمەش لێرەدا روونی دەکەینەوە، هەموو کەسێک دەزانێت و دەبینێت 
کە ئێمە نوێنەری راستەقینەی نەتەوەی تورکمانین، بەم هۆیەوە ئەگەر 

کۆبوونەوەیەک بکرێت لەبارەی ئەو ناوچەیە و بەرەی تورکمانی 
بەشداری کۆبوونەوەکە نەکات، ئەوا ئەو کۆبوونەوەیە شەرعییەتی 
نابێت. هەندێک لە حیزبە کوردییەکانیش ئاگاداری ئەو دۆخەن و 
هەستی پێدەکەن، بۆیە بە شێوەیەکی راستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ 
بەرەی تورکمانی دەبەستن. هاوڕان لەگەڵ ئێمە و هیچ کاتێکیش 
دژی ئەوە نین کە تورکمان ببێتە جێگری سەرۆککۆماری عێراق. 

هەمووشیان ئەوەیان پەسەند کردووە.

بۆ ئەوەی یەکێک لە بەرەی تورکمانی ببێت بە وەزیر هەموو 
کات داواکارییەکەمان پێشکەشی الیەنەکان کردووە کە واژۆی ٨ 

پەرلەمانتارە تورکمانەکەی لەسەرە. بەاڵم وەکو وتم چونکە پرۆژەکە 
زۆر گەورەیە، دەرفەت نادەن بە بەرەی تورکمانی عێراقی.

باستان لە پرسی سەرۆکایەتی کۆمار کرد. چی بوو ئەو 
شتانەی کە بووە هۆی ئەو پرسە؟ بە تەواوی کێ دژایەتی 
پێدانی پۆستی جێگری سەرۆککۆماری بۆ تورکمان کرد؟ 

الیەنی تورکمان یاخود ئەوانی دیکە؟

کەم بوون ئەو تورکمانانەی کە دژی ئەم پرسە وەستانەوە. بەاڵم وەکو 
ئەوەی وتمان چونکە بەرەی تورکمانی عێراقی پرۆژەیەکی نەتەوەییە، 

نەگەیشتە ئامانج. ئەگر بەرەی تورکمانی پرۆژەیەکی مەزهەبی 
بووایە، ماوەیەک بوو داواکارییەکانی جێبەجێ کرابوو. 

"ئەو دۆخە لە بەرژەوەندی حیزبە کوردییەکانە، دەیانەوێت 
تورکمان دابەش بکەن"

بێگوومان ئەو دۆخە لە بەرژەوەندی حیزبە کوردییەکانە، دەیانەوێت 
تورکمان دابەش بکەن. بەاڵم بە دڵنیاییەوە پەرلەمانتارانی تورکمان 
کە کاریگەری بەهێزیان هەیە، دژی ئەوە نەوەستانەوە و هەموویان 
پەسەندیان کرد. بەاڵم وەکو وتمان ئەو پرۆژەیە لە ئێمە گەورەترە. 

ئەوەش تەنها بە رێگەچارەی ئێمە چارەسەر ناکرێت.

ئەو پرسە بێگوومان درێژەشی هەیە. ئێمە بۆچی دەمانویست ئیلال 
وەزیرێکی تورکمانمان هەبێت؟ لە دوایین کۆبوونەوەی دانووستان لە 
نێوان بەرپرسانی عێراق و باکووری عێراق بەڕێز فوئاد حوسێن وەکو 
بەرپرسێکی بااڵی پارتی لە کام ال دانیشتبوو؟ بە دڵنیاییەوە لەالی 
حکوومەتی عێراق دانیشتبوو. باشە کاتێک باس لە پرسی ماددەی 

١٤٠ کرا لە نوێنەرانی تورکمان کێ ئامادەبوو؟ کەس نەبوو. لە 
عەرەبە سوننەکان کێ هەبوو؟ ئەوانیش کەسیان لە کۆبوونەوەکە 

نەبوو.

کاتێک باسی پرسی کەرکوک دەکرا بێگوومان پێویست بوو تورکمان 
و عەرەب نوێنەریان ئامادە بێت. وەکو وتم پرۆژەکەت لەبری پرۆژەی 

نەتەوەیی پرۆژەی مەزهەبی بێت، هەموو کەس لەالت دەبێت و 
پاڵپشتیت دەکات.

"

 ساڵحی: چونکە پرۆژەی ئێمە پرۆژەیەکی نەتەوەییە و
مەزهەبی نییە لەدژمان دەوەستنەوە

وەزیری گواستنەوە عێراق: پالنی ئەوە دادەنێین هێڵی ئاسنی لەگەڵ تورکیا دروستبکەین
ناوه ندی هه واڵ
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 ئاگاداری.. پسپۆڕان رایانگەیاند کە ئەگەری هەیە جگەرەکێشەکان
دووچاری کوێربوون ببنەوە

پێکهاتە کیمیایەکانی نێو دوکەڵی جگەرە زیان بە چاو دەگەیەنێت

کانزا قوڕسەکانی وەکو قوڕقوشم و مس، بە چینیکی شەفاف لە دوای گلێنەی 
چاو، لە نێو هەوێنەی چاودا یان لێنزی چاودا کۆدەبێتەوە. ئەمەش تیشکی 

رووناکی بۆ  دەگوازێتەوە  وادەکات کە کەسی جگەرە کێش بە لێڵی شتەکان 
ببینێت.

هاوکات جگەرەکێشان لە رێگای نەخۆشی شەکرەوە دەبێتە تێکچوونی هۆی 
بینین، بە زیانگەیاندن بە دەمارەکانی خوێنی دواوەی تۆڕی چاو بینایی چاو 

خراپتر دەکات.
بە بۆچوونی پسپۆران، ئەگەری تووشبوون بە نەخۆشی لێڵبوونی چاو )نەخۆشی 
پەڵەی زەرد( کە پەیوەندی بە تەمەنەوە هەیە، بۆ جگەرەکێشان ٣ هێندە زیاترە 
لە چاو کەسێکی ئاسایی. ئەم نەخۆشییە کە بە زمانی پزیشکی ناسراوە بە 
}Macular degeneratio{ زیان بە تۆڕی چاو دەگەیەنێت و توانای 

وردبینی کەم دەکاتەوە.

مەترسی لەدەستدانی بینایی لە ناکاوی چاو ١٦ هێندە زیاترە بۆ کەسانی 
جگەرەکێش

هەروەها ئەو کەسانەی کەوا جگەرە دەکێشن مەترسی لەدەستدانی بینایی 
لەناکاوی چاویان ١٦ هێندە زیاترە لەبەرامبەر ئەو کەسانەی کە لە جگەرەکێشان 
بەدوورن. ئەمەش دەبێتە هۆی راگرتنی چوونی خوێن بۆ چاو و سەرچاوەی ئەم 

ناڕەحەتییە لە بینایی بۆ کۆئەندامی هەستەدەمار دەگەڕێتەوە. 

لە لێدوانێکیدا پسپۆڕی پشکنینی چاو ئایشاهـ فازالنیا، راوێژکاری رێکخراوی 
پشکنیی چاو دەڵێت، "مڕۆڤەکان ئاگاداری پەیوەندی نێوان شێرپەنجە و 

جگەرەکێشانن بەاڵم زۆرێک لەوان ئاگاداری ئەوە نین کەوا جگەرەکێشان 
کاریگەری نەرێنی لەسەر چاوەکان هەیە. لەگەڵ ئەوەی جگەرەکێشان 

ئەگەری لەدەستدانی بینایی چاو زیاد دەکات، هەروەها کاریگەری هەیە لەسەر 
نەخۆشیەکانی لێڵبوون و تێکچوونی چاو کە پەیوەندییان بە چوونە نێو تەمەنەوە 

هەیە. ئەمەش هۆکارێکی گرنگە بۆ وازهێنان لە جگەرە".

لەهەموو جیهاندا جگەرە بە شێوەیەکی بەرچاو لە الیەن خەڵکەوە 
بەکاردەهێنرێت، جگە لەوەی کە جەستە دووچاری چەند ناڕەحەتییەک 

دەبێتەوە کاریگەری خراپی لەسەر تەندروستی چاو-یش دەبێت.

دوكەڵی جگەرە زیاتر لە ٤٨٠٠ پێکهاتەی کیمیایی جیاواز لە خۆ دەگرێت. 
وەک دەزانین جگەرە بە شێوەیەکی زۆر کاریگەری خراپی لەسەر سییەکان 

هەیە و بەاڵم لە جەستەماندا هیچ شوێنێک نییە کە بەهۆی جگەرەوە 
دووچاری زەرەر نەبێتەوە. هاوکات پسپۆران ئاماژە بەوە دەکەن و ئاگادارمان 
دەکەنەوە کە جگەرە جگە لەوەی زیان بە سییەکان دەگەیەنێت هەروەها زیان 

بە چاو-یش دەگەیەنێت.

زەرەر و زیانەکانی جگەرە ئەوەندە زۆرە کە نایەتە ژماردن. دوكەڵی جگەرە 
زیاتر لە ٤٨٠٠ پێکهاتەی کیمیایی جیاواز لە خۆ دەگرێت و تەنیا زیان 
بە کەسی جگەرە کێش ناگەیەنێت بەڵکو کاریگەری خراپی لەسەر ئەو 

کەسانەش دەبیت کە لە چواردەورینی.

لە پێنج کەسدا یەكێک هۆشیارە 

پسپۆران ئاگادارمان دەکەنەوە کە جگەرە کێشان کاریگەری خراپی لەسەر 
سییەکان و چاوەکانیش هەیە هەروەها مەترسی کوێربوون زیاد دەکات لەسەر 

کەسی جگەرە کێش.
هاوکات بە گوێرەی توێژینەوەیەکی پەیمانگای نیشتیمانی نابینایانی 

پاشایەتی ئینگڵتەرا کە تیایدا ئاماژە بەوەدراوە، مەترسی کوێربوون لە نێو 
ئەو کەسانەی کە جگەرە دەکێشن دوو هێندە زیاترە لەوانەی کە نایکێشن. 

هۆکاری ئەمەش ئەوەیە کە ئەو دووکەڵەی لە جگەرەوە دەردەچێت 
کاریگەری خراپ بۆ سەر چاوەکان دروست دەکات.

هەروەها بە گوێرەی لێکۆڵینەوەیەکی رێکخراوی پسپۆرانی چاو؛ هەرچەندە 
بە شێوەیەکی زانستییانە ئەوە سەلمێندراوە کە جگەرە کێشان دەبێتە هۆی 

لەدەستدانی بینایی بەاڵم جیهاندا لە پێنج کەسدا یەکێک هۆشیاری ئەوەیە.

یەکێک لە ناوە هەرە دیارەکانی هەولێر)ئەربیل( سەید عیسا 
سەید سەلیم-ـە، لە ساڵی ١٩٥١ لە گەڕەکی خانەقا-ی شاری 

هەولێر)ئەربیل( چاوی بە دونیا هەڵێناوە، لە 
ساڵی ١٩٥٤ لە گەڕەکی تەعجیل نیشتەجێبووە 
و تەمەنی منداڵی و گەنجی  هەر لەو گەڕەکە 

بەسەربردووە.

لەو چاوپێکەوتنەی کە لەگەڵ تەبا ئەنجامیدا 
سەید عیسا سەید سەلیم-ی لێکۆڵەر بەو 

زانیاریانەی کە هەیەتی زانیاری پێداین لەسەر 
شاری هەولێر)ئەربیل(.

سەید عیسا، دوای ئاماژەدان بەوەی کە گەڕەکی 
تەعجیل لە سەرتادا کە لێی نیشتەجێبووە 

گەڕەکەکە دوو  بەش بووە ئەوانیش تەعجیل 
یەهودی و تەعجیل ئیسالم بوون و وتی، "ناوی 

گەڕەکی تەعجیل لەوە هاتووە کە پێشتر لەو 
گەڕەکە مەزارگەی ئیمام تەعجیل هەبووە ناوی 

گەرەکەش لەوەوە هاتووە".

هەروها سەید عیسا ئاماژەی بەوەشدا کە لە 
کۆندا هەموو رۆژانی چوارشەممەیەک ئافرەتەکان سەردانی 

مەزارگەی ئیمام تەعجیل-یان دەکرد راشیگەیاند، "ناوی ئیمام 
تەعجیل لە زۆرێک لە سەرچاوەکان بە 'ئیجیل' هاتووە".

سەید عیسا سەید سەلیم لە درێژەی قسەکانیدا باسی لە 
دانیشتوانی گەڕەکی تەعجیل کرد  و وتیشی، "لە گەڕەکی 

تەعجیل کورەچییەکان دەژیان، کورەچیەکان مرۆڤی زۆر 
چاکبوون. من و باوکیشم لەگەڵ ئەوان دەژیاین. هەموو کەسێک 

لەم شوێنەدا وەکو خێزانێک بوو، لە بەرامبەر هیچ کەسێک 
جیاوازی نەدەکرا. دواتر ناوی بەشی گەڕەکی تەعجیل ئیسالم 

گۆڕدرا بە سەعدووناوە".

هاوکات سەید عیسا باسی لە کەسایەتیە دیارەکانی گەڕەکی 
تەعجیل کرد و وتی: "حاجی تۆفیق کورەچی، عیزەددین دایی، 

مەولود قەساب و حەکیم جەردیس ئەو کەسایەتییانەن کە لە شاری 

هەولێر)ئەربیل( ناوێکی دیاریان هەبوو. هەموویان نیشتەجێی گەڕەکی 
تەعجیل بوون. لە نێویاندا شاعیر، گۆرانیبێژ و نوسەریش هەبوو". 

ناوبراو باسی لە کار و پیشەی گەڕەکەکە کرد وتی، " لە کۆندا لە 
گەڕەکی تەعجیل کورە هەبوو. لەو کورانەدا گۆزە و شتی تر دروست 
دەکرا. هەروەها خاوەنی ئەو کورانەش حاجی شەهاب، حاجی میکائیل 

و حامید بوو".
لە بەردەوامی قسەکانیدا سەید عیسا سەید سەلیم ئاماژەی بەوەدا 

کە لە کۆندا بە هۆی نەبوونی سووتەمەنی کورەکانیان بە خاشاک 
گەرم دەکرد و وتی، "لەو سەردەمانەدا من هێشتا منداڵبووم. هاشم 

دایی و شەهاب دایی لە کورەی باوکیاندا کاریان دەکرد. منیش بۆ 
سەردانیکردن دەچوومە الیان. لە ماڵەکانیاندا گۆرانی و قۆریاتیان 

دەوت. کورەچییەکان زۆر مەردبوون، ئێستاش هەر ئاوان. لەبەرامبەر 
هیچ کەسێک جیاوازیان نەدەکرد. لەگەڵ هەموو کەسێکدا وەکو 

خێزانێک بوون، من کاتێک ئەوان ببینم زۆر دڵخۆش دەبم. چونکە 
ئەوان لە ئامۆزاکانم و خزمەکانم بە نزیکتر دەبینم".

سەید عیسا باسی لە دروستکردنی پێکهاتەی 
خانووەکانی گەڕەکی تەعجیل کرد وتی، "لە کۆندا 

سەقفی خانووەکانی گەڕەکی تەعجیل لە کاریتە 
یاخود دار و دیوارەکانیشی لە قوڕ  و کەرپووچ 

دروستدەکران. هەموو ساڵێک لە مانگەکانی 
پایزدا خانووەکانیان بە قوڕ نۆژەندەکردەوە. هەروەها 

لە هەموو ماڵێکدا بۆ ئاژەڵەکانیان ئاخور یاخود 
تەوێڵەیەکی بچووک هەبوو".

"بە داخەوە ئەم پیشەیەش چووە نێو الپەڕەکانی 
مێژوو"

 لەکۆتاییدا سەید عیسا باسی لە بەرەوپێشچوونی 
پیشەی کورەچییەتی کرد کە تاوەکو ئەمڕۆ چۆن 
هاتووه و بەم چەند رستەیە کۆتایی بە قسەکانی 

هێنا:

"لەگەڵ بەرەوپێشچوونی کات لەو شارەدا خەڵک دەستیان کرد بە 
بەکارهێنانی بارهەڵگر، بەرێز خورشید وادییش یەکێک بوو لە خاوەنی 
بارهەڵگرەکان، لەگەڵ تێپەڕبوونی کات کورەکان لە تەعجیل نەمان، 

گواسترانەوە بۆ ئاوی میری. کورەکانیان لە ئاوی میری دروست 
کرد. چونکە ئەم شوێنە ئاو و قوڕەکەشی زۆر باش بوو. دواتریش 

گواسترانەوە بۆ گەڕەکی کوران هەروەها دەمەوێ ئەوە بڵێم کە ناوی 
گەڕەکی کوران لە کورە هاتووە. دوای ماوەیەک لە گەڕەکی 

کورانیش نەمان و گواسترانەوە بۆ قەتەوی. بەمشێوەیە هێواش هێواش 
پیشەی کورە لە نێو شار دوورکەوتەوە دواتر بەرەو نەمان چوو. بەداخەوە 

لەم ماوەیەدا زۆرترین ناحەقی بەرامبەر کورەچییەکان ئەنجامدرا. 
دەبوایە لە ئێستادا هەموو کورەچییەک کارگەیەکی کەرپووچی 
هەبوایە، بەاڵم بە داخەوە ئەو پیشەیە چووە نێو الپەرکانی مێژوو".

گەڕەکی تەعجیل لە چاوی سەید عیسا-ەوە

وەزیری گواستنەوە عێراق: پالنی ئەوە دادەنێین هێڵی ئاسنی لەگەڵ تورکیا دروستبکەین
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ناوەندی پەروەردەیی تورکمان بە ئامادەکردنی پڕۆگرامێکی هاندان لە 
چوارچێوەی ساڵی نوێی پەروەردە-فێربوون، پالنی ئەوەی داناوە کە ژمارەی 

قوتابیان زیادبکات و ئاستی پەروەردە و فێربوونی ئێستا کە لە ئاستێکی 
باشدایە، بگەیێنێتە بوارێکی زۆر باشتر.

ئوسامە کەماڵی، بەڕێوەبەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمان سەبارەت بە 
ئامانجەکانی ناوەندی پەروەردەیی تورکمان بۆ پڕۆگرامی هاندان کە 

ژمارەیەکی زۆر پڕۆژەی تر لەخۆدەگرێت، باسی دۆخی قوتابخانەکانی 
تورکمان و هۆکار بۆ کردنەوەی پرۆگرامێکی لەوجۆرە بۆ تەبا کرد.

لە دەستپێکی قسەکانیدا ئوسامە کەماڵی ئاماژەی بە گۆڕینی ناوی 
ئێستای دامەزراوەکەیان بۆ "دامەزراوەی پەروەردە و کلتوری تورکمان" کرد 
و هەروەها رایگەیاند، "دامەزراوەکەمان، ناوەندێکی سەر بە وەقفی کلتور و 

هەماهەنگی تورکمانئێلی-یە. گشت چاالکییەکان بەمەبەستی یارمەتی بۆ 
پەروەردەی ناوچەی تورکمانئێلی دەکرێت. ناوەندەکەمان لە ٢ بەش پێکهاتووە. 

بەشێکیان یارمەتی پەروەردە دەدات، ئەوەی تریان بۆ خولەکان تەرخانکراوە".

هاوکات ئوسامە کەماڵی لە کاتی خستنەڕووی زانیارییەکاندا وتیشی، 
"بەشی یارمەتی پەروەردە، یارمەتی ماددی و مەعنەوی، پێویستییەکانی 

پەڕاوگە و کەرەستەکانی چاککردنەوەی ئامێرەکان بۆ قوتابخانەکانی 
تورکمانی ناوچەی تورکمانئێلی. لە هەمان کاتدا،  ئەم بەشە تێچووی 

خزمەتگوازری هاتوچۆی ئەو خوێندکارانەمان دەستەبەر دەکات کە 
لە قوتابخانەکانماندان. جیالەمە پارەی مانگانەی ئەو مامۆستایانە 

تەرخاندەکرێت کە بە رێککەوتن)گرێبەست( وەرگیراون".

سەبارەت بە بەشی خولەکان ئوسامە کەماڵی ئاماژەی بەوە کرد 
کەوا ناوەندەکەیان خولی جیا جیا رێکدەخات و وتی، "سەرەتا بۆ 

ئەو خوێندکارانەی کە لە قوتابخانەکانی بنەڕەتی تورکمانن، 
بۆ خوێندکارەکانی دەرچووی قۆناغی ٢ـی ناوەندی کەوا بۆ 
قۆناغی ٣ـی ناوەندی دەچن، بۆ خوێندکارەکانی دەرچووی 

قۆناغی ٥ـی ئامادەیی کەوا بۆ قۆناغی کۆتایی دەچن خولی 
هاوینەمان بۆگشت وانەکان ئامادەکردووە. هەموو ئەم خوالنە 

بەخۆڕایین. بەمجۆرە قوتابی بەر لە دەستپێکردنی قوتابخانەکان، 
خۆی بۆ تاقیکردنەوەکان ئامادە کردووە".

"یەکێک لە دیدی ناوەندەکەمان، باڵوکردنەوەی زمانی تورکییە 
جوانەکەمانە".

هەروەها ئوسامە کەماڵی ئەوەشی خستەڕوو کەوا خولیان بۆ ئەو 
مامۆستایانەی لە قوتابخانەکانی تورکمان کاردەکەن، رێکخستووە. ناوبراو 

تیشکی خستەسەر بەخۆڕایی بوونی خولەکان و رایگەیاند، "خولی تورکیمان 
بۆ مامۆستایان رێکخستووە کە تێیدا ئەو مامۆستایانەی تورکییان باشە، 
وانە بە مامۆستایانی بابەت دەڵێنەوە. خولەکانی زمانی تورکی بۆ ئەو 
مامۆستایانەی کە بە رێککەوتن)گرێبەست( کاردەکەن، لە ناوچەی 

تورکمانئێلی و کەرکوک بەردەستە. تورکمان، عەرەب، کورد و گشت 
الینێک سەردانمان دەکەن و زمانی تورکی فێردەبن.  یەکێک لە دیدی 

ناوەندەکەمان، باڵوکردنەوەی زمانی تورکییە جوانەکەمانە".

کەماڵی لە لێدوانەکەیدا ئاشکرای کرد کە ئەو ناوەندە کتێب بۆ 
قوتابخانەکانی تورکمان دابیندەکات دەکات و رایگەیاند، "بۆ هەر قوتابیێک 

کە لە قۆناغی یەکەمی سەرەتایی ناوی تۆمار دەکرێت، لە چوارچێوەی 
پڕۆگرامی هانداندا جلوبەرگی قوتابخانە، پێداویستیەکانی پەڕاوگە و جانتا 

دەستەبەر دەکرێت. لە هەمان کاتدا تێچووی خزمەتگوزاری گواستنەوەی 
قوتابیانی قۆناغی یەکەمی سەرەتایی لەالیەن ناوەندەکەمانەوە دەستەبەر 

دەکرێت". 

بەڕێوەبەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمان لە درێژەی قسەکانیدا دەربارەی بڕە 
پارەی گواستنەوەی خوێندکاران راشیگەیاند، "تێچووی خزمەتگوزارییەکانی 

گواستنەوەی قوتابییان لە قۆناغی یەکەمی سەرەتاییەوە تاوەکو قۆناغی 
ئامادەیی، لەالیەن ئێمەوە دەدرێت. لەگەڵ ئەوەی کە خەرجیەکانی 

خزمەتگوازاری گواستنەوەی گشت قوتابیانی قۆناغی یەکەمی سەرەتایی 
دابین دەکرێت، خەرجیی خوێندکارانی قۆناغەکانی دیکە بەگوێرەی دووری 

ماڵ و باری دارایی نزم تەرخان دەکرێت. هاوکات لە چوارچێوەی پڕۆگرامی 
هانداندا بڕە پارەی خزمەتگوزاری گواستنەوەی قوتابیانی قۆناغی کۆتایی 

ئامادەیی لە کەرکوک لەالیەن ئێمەوە دەستەبەر دەکرێت".

"ئەمساڵ قوتابخانەی نوێ لە کەرکوک، هەولێر)ئەربیل( و تەڵەعفەر-ـدا 
دەکرێتەوە"

 
هەڵبەت ئوسامە کەماڵی لەبارەی چاوەڕوانییەکانیان لە ساڵی نوێ 

بە مایکی تەبا-ـی راگەیاند کە دەیانەوێت ژمارەی ناونوسینەکان لە 
قوتابخانەکانی تورکمان زیاد بکەن. ئاشکراشی کرد کەوا وێڕای ئەوەی 
ئەمساڵ قوتابخانەی نوێ لە کەرکوک، هەولێر)ئەربیل( و تەلەعفەر-ـدا 

دەکرێتەوە، پالنیان داناوە بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەکی سەرەتایی لە قەرەتەپە.

کەماڵی وتیشی، "وەک پەروەردەی تورکمان، دوو جۆرە سیستەمی 
فێرکردنمان هەیە کە سەر بە وەزارەتی پەروەردەی عێراق-ـە. یەکەمیان 

قوتابخانەکانی بنەڕەتی و ئەوەی دیکەیان شمولی)نیو ماوەیی یاخود بواریی(
یە. قوتابخانە بنەڕەتیەکانمان لە کفری، کەرکوک، دوزخورماتو، موسڵ و 
هەولێر)ئەربیل( هەیە. لە بەغداد و دیالە تەنها قوتابخانەی شمولیمان هەیە و 

ناوەندەکەمان سەدا سەد هاوکاری قوتابخانە بنەڕەتییەکانمان دەکەن. هەروەها 
بۆ قوتابخانەکانی شمولی، یارمەتییەکان و هاوکاری کتێب پێشکەش 

دەکەین".

جێگای ئاماژەیە کەماڵی تیشکی خستەسەر ئەوەی کە ئەمساڵ لە 
چوارچێوەی پڕۆژەی هاندانی ئامادەکراودا چەندین پرۆژەی زۆر گرنگ 
هەیە و وتی، "هەموومان پێکەوە دەمانەوێت ژمارەی تۆماری خوێندکاران 
لە قوتابخانەکانی تورکماندا زیاد بکەین. بەپشتیوانی خودا ئەم ژمارەیە 

زیادبوونەوە بەخۆی دەبینێت. لەوباوەڕەدام کە نەتەوەکەمان لەم بۆچوونەدایە 
و ناوی منداڵەکانیان بێ ئەوەی بیر لە هیچ بکەنەوە، تۆمار بکەن.چونکە 

ئەمە داهاتووی ئێمەیە". 

''تورکمان لە تەواوی ناوچەی تورکمان ئێلی پێویستە سەرەتا خاوەنداری 
زمانیان و بواری فێرکردنیان بکەن"

دەربارەی گرنگی پەروەردەی تورکمان ئەو بەڕێوەبەرە وتیشی، "گرنگترین 
هۆکار بۆ وەستانی نەتەوە لەسەرپێ، زمانە. زمان ئاوێنەی کۆمەڵگایە. 

لەڕێگای ئەو زمانەوە پارێزگاری لە عورف و عادەت دەکرێت. زمانمان وون 
نەبێت و نەسڕێتەوە. گواستنەوە و بەردەوامی دان بە کلتوری نەتەوەیەک 

لە نەوەیەک بۆ نەوەیەکی تر و لە سەردەمێک بۆ سەردەمێکی تر، تەنها و 
تەنها لە رێگای زمانەوە دەبێت. لەبەر ئەوەش ئەمڕۆ لەسەر تورکمان پێویستە 

سەرەتا خاوەنداری زمانیان و بواری فێرکردنیان بکەن لە تەواوی ناوچەی 
تورکمان ئێلی. ئەگەری هەیە ئەمساڵ جەنگێک رابگەیێنین. لەوباوەڕەدام 

نەتەوەکەمان ئەوە ئەنجام دەدەن". 

ئوسامە کەماڵی سەبارەت بەو دەنگۆیانەی لەبارەی قوتابخانەکانی تورکمان 
باڵودەبنەوە وتی، "هەندێک دەنگۆ لەنێو خەڵکەکەماندا هەن کەوا ئەم 

قوتابخانانە داهاتوویان پڕشەنگ نییە و ئەوانەی لەو قوتابخانانە دەردەچن 
ناتوانن کارێک بدۆزنەوە. لەو سەردەمەدا لە کەرکوک یاخود تەواوی 

عێراق-دا خۆی لەخۆیدا بێکاری هەیە، واتە ئەوانەی ناتوانن کار بدۆزنەوە 
تەنها ئەو تورکامانانە نین کەوا لە قوتابخانەی تورکمانی خوێندویانە و 

تەواویان کردووە. هەروەها ئەو دەرچووانەی کەوا لە قوتابخانەکانی دیکە 
تەواویان کردووە ناتوانن کار بدۆزنەوە. هاوکات قوتابخانەکانی تورکمان 

لە بواری پەروەردەدا هەموو کاتێک هەنگاوێک لەپێش بووە. لەمڕۆدا ئەو 
مامۆستایانەی کە بە رێککەوتن لە قوتابخانەکانی تورکمانی وەرگیراون، 

بە پارەیەکی دیاریکراویش بێت مووچەی مانگانەیان وەردەگرن.  وەقفی 
هاوکاری تورکمان ئێلی ئەم هەلە دەڕەخسێنێت. سەرەڕای ئەوەی عێراق 

وەک دەوڵەتێک، دەوڵەتێکی گەورەیە بەاڵم ئەو مامۆستایانەی لە عێراق 
بە رێککەوتن وەرگیراون هیچ مووچەیەک لە دەوڵەت وەرناگرن، تەنها 

ئەمساڵ بڕێکی دیاریکراو درا بە مامۆستاکان. واتە ئەوانەی لە قوتابخانە 
تورکمانییەکان دەردەچن، لە دۆزینەوەی کاردا لەپێشترن".

دواتر کەماڵی وتیشی، "ئەگەر دەربارەی ئەوە قسەبکەین کە قوتابخانەکانمان 
داهاتوویان نییە، بەڕێوەبەرایەتییەکی گشتی کەوا سەربە وەزارەتی پەروەردەیە 
لە عێراق و ناوچەکانی باکوور هەیە. واتا دەوڵەت ئاشنای ئەم دامەزراوەیە. 
لەوەش گرنگتر لە گرنگترین بەڵگەی دەوڵەتدا، لە خاڵی یەکەمی ماددەی 

٤ـی یاسای دەستووری عێراقدا نوسراوە؛ تورکمانی عێراق و گروپە 
چاالکەکانی تر مافیان هەیە بە زمانی دایک بخوێنن. واتا دەوڵەت 

هۆشیارە و ئەمە دەزانێت. سەرۆک بەشەکان لە موسڵ و بەغداد و دیالە و 
سەاڵحەددین و کەرکوک هەیە کە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی وەزارەتی 

پەروەردەی بەغداد-ـن".

ئوسامە کەماڵی تیشکی خستەسەر بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردەی بەغداد 
و ئاماژەی بەوە دا کە ئەو بابەتانەی لە قوتابخانەکانی تورکمان دەخوێنرێت 

لەالیەن وەزارەتی پەروەردەی بەغدادەوە چاپدەکرێت.

"لە ئێستادا لە ٢٨ قوتابخانەی شاری بەغداد وانەی زمانی تورکی 
دەوترێتەوە"

کەماڵی جەختی کردەوە لەوەی کە قوتابییە عەرەبەکان لە بەغداد خواستیان 
لەسەر قوتابخانەکانە و رایگەیاند، "وێرای ئەوەی لە بەغداد قوتابخانەکانمان 

شمولین، خواستێکی زۆری لەسەر هەیە. لەئێستادا وانەی تورکی لە 
٢٨ قوتابخانەدا دەوترێتەوە. خەڵک بۆ تۆمارکردنی ناو لەو قوتابخانانە، 

خواستێكی زۆریان هەیە. ئەمەش نیشانمان دەدات کە قوتابخانەکانی تورکمان 
داهاتووێکی روونی هەیە. بەبۆچوونی من داهاتوو لە قوتابخانەکانی 

تورکمان-دایە. چونکە ئەوانەی لە قوتابخانەکانی تورکمان خوێندن تەواو 
دەکەن، لە کاتی دەرچووندا دەتوانن بە ٣ زمان قسەبکەن. ئەمەش هەلێکە بۆ 

خوێندکاران و بەمجۆرە هەنگاوێک لە پێشترن".

"قوتابخانەکانی تورکمان موڵک و سامانی نەتەوەی تورکمانە"

لەبارەی پرسیاری ئایا مەبەست لە دانانی پڕۆگرامی هاندان و هۆکار 
بۆ پێویستی ئەمە چییە؟، ئوسامە کەماڵی، بەڕێوەبەری ناوەندی 

پەروەردەیی تورکمان بەمجۆرە بۆ تەبا دوا:

"قوتابخانەکانی تورکمان موڵک و سامانی نەتەوەی تورکمانە. 
پێویستە گشت نەتەوەی تورکمان خاوەنداری ئەو پەروەردەیە بکەن 
چونکە پەروەردە زمان و موڵکی نەتەوەی تورکمانە. هۆکار بۆ 
کردنەوەی پرۆگرامێکی لەوجۆرە، ئەمڕۆ خەڵک هەن بەغیلی 
بە پەروەردەی تورکمان دەبەن و دەیانەوێت بیڕوخێنن. ئەگەر بە 

توانایێکی کەمیش بێت، پرۆگرامەکە بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک 
باش دەبێت. چەندەها خەڵکمان بۆ ماوەیەکی درێژ بێبەشبوون لە 
زمانی دایکیان. گشت قوتابخانەکانی تورکمان، بەشی تورکی 
لەخۆدەگرێت. مەبەست لێرەدا گەیشتنە بە خەڵکانێکی زیاتر، لەم 

حاڵەدا خەڵک زیاتر هۆشیار بکرێتەوە. چەندەها کەسیش هەن دەیانەوێت 
ئەم پەروەردەیە سەرکەوتوو بێت. ئێمە دەمانەوێت رووبەرووی خەڵکانمان 

ببینەوە و باسی ئەو پەروەردەیەیان بۆ بکەین کە چییە و هەروەها باس لە 
گرنگی زمانی دایکیان بۆ بکەین".

 
ئوسامە کەماڵی باسی لە گرنگی فێربوونی کرد بە زمانی دایک و 

رایگەیاند، "وەک ئەوەی مامۆستایان ئاماژەی پێدەدەن، منداڵێک لە زمانی 
دایکەوە فێری خوێندن بێت سەرکەوتووتر دەبێت. چونکە ئاسانتر تێدەگات 
و بێ ئەوەی دووچاری هەر زەحمەتیێک بێت، فێری ئەو زانیاریانە دەبێت. 

پسپۆرانیش جەخت لەسەر ئەم بابەتە دەکەنەوە. گەر هاتوو منداڵەکانمان 
بە زمانی دایک بخوێنن، لە قوتابخانە و ژیان و بنیاتنانی داهاتوودا 

سەرکەوتووتر دەبن. کەسێک بە زمانی دایک بخوێنێت، دەتوانێت پەرە بە 
ئەدەب و کلتور زمانەکەی خۆی بدات. بۆیە پڕۆگرامی هاندانی ئەمساڵمان 

زۆر جیاواز دەبێت. 

دەربارەی وردەکاری پڕۆگرامەکە بەڕێوەبەر ئوسامە کەماڵی ئاشکرای کرد، 
"کارمان لە بوارە جیاوازەکاندا ئامادەکردووە. پڕۆگرامی تەلەفیزیۆنیمان 

دەبێت. ڤیدیۆی رێکالمی تۆماردەکرێت و لەو ڤیدیۆیاندەدا کەسانی گرنگ 
و ناوداری ناوچەی تورکمان ئێلی رۆڵ دەگێڕن. ئەمەش ئەوەمان نیشان 

دەدات کە گشت بەشەکانی کۆمەڵگای تورکمان، پەروەردەی تورکمانیان 
لەال پەسندە و پشتگیرییان لێدەکەن. هاوکات کورتە ڤیدیۆ باڵودەکرێتەوە و 
ژمارەیەک سوپڕایزی دیکەشمان ئامادەکردووە. ناتوانم هەموویان ئاشکرا 

بکەم. بێگومان لەم دۆخەدا پێویستمان بە پشتگیری و هاوکاری گەل هەیە. 
ئێمە دڵنیاین لەوە کە کۆمەڵگاکەمان ئێمە بە تەنها جێناهێڵێت".

لە بەشێکی دیکەی وتەکانیدا کەماڵی ئاماژەی بە بۆچوونەکانی 
سەرکەوتنی قوتابخانەکانی تورکمان دا و وتی، "چەند دەنگۆیەکی دوور لە 
راستی دەربارەی قوتابخانەکانی تورکمان لە ئارادایە. هەڵبەت قوتابخانەکانی 

تورکمان زۆر سەرکەوتوون. عێراق بە دۆخێکی زۆر نالەبار و جددی 
تێپەڕدەبێت. پەروەردەی تورکمانیش وەک ئەوانی دیکە لەم دۆخە زیانی 

بەرکەوت. بۆنمونە ئەگەر هاتوو سەیری ئەنجامەکانی ئەمساڵی قۆناغی 
شەشەمی سەرەتایی کەرکوک بکەین، خوێندکارێکمان ٩٩.٤ـی وەرگرتووە. 

ئەمە سەرکەوتنێکە".

ئوسامە کەماڵی بەمجۆرە کۆتایی بە قسەکانی هێنا و وتی، "رێژەی 
سەرکەوتن لە کەرکوکدا لە ئاستێکی باشدایە. گەر هاتوو سەیری 

ئەنجامەکانی پارساڵی قۆناغی ئامادەیی بکەین، خوێندکارێک بەناوی 
ئینجی ئایدن لە ئامادەیی کچانی باڕش کە قوتابخانەیەکی تورکمانە، پلەی 

یەکەمی بەدەستهێنا. ئەوەی بوو بە یەکەم، ٢ کەس بوون. یەکێک لەوان 
خوێندکارێکی ئێمە بوو. بەپێی ئەو زانیاریانەی وەرمگرتووە، نزیکەی ٧٠ 

قوتابی هەیە لە قوتابخانەکانمان دەرچوون و لە کۆلێژی پزیشکیدا دەخوێنن. 
هاوکات خوێندکارمان هەیە لە کۆلێژەکانی ئەندازیاری، ئەدەبی، ئابووری، 

هونەری، پەروەردە، سیاسی و یاسا. ئاشکرایە کە ئاستی سەرکەوتوویی 
قوتابخانەکانی تورکمان لە پێگەیەکی زۆر باشە.. باشە بەاڵم ئامانجمان 

باشترکردنی ئاستە. پالنمان وایە بە یارمەتی مامۆستایانمان ئەمە لە ساڵی 
نوێی پەروەردە-فێربوون ئەنجام بدەین".

کارەکانی هاندان بۆ قوتابخانە تورکمانییەکان دەستیپێکرد
هەواڵ:محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ/فۆتۆ: چۆبان تیمور



 twitter/@tbaajansi+964 750 261 10 11٦ ٣١ی تەمموزی ٧٢٠١٩

هۆكاره سه ره كیه كه  دیارى بكرێت به پێى 
دیاریكردنى هۆكار عیالج نانوسریت وه نابێته 

  چاره سه ر.
ئه گه ر وه اڵم بۆ چۆن؟ ئه وه بوو كه  كێشه  

ماددیه كه  چۆن ده ستى پێکردووە ئه وا 
به دڵنیاییەوە هۆكارى زۆر هه ن كه  ده بنه 
 هۆى کێشەی ماددى و دواتریش كێشه ى 

خێزانی بۆ نمونه  چۆنیه تى زۆر گرنگه ئه گه ر 
پیاوه كه  له به ر نه بوونى داهات كێشه ى بۆ 

دروست كردبوو ئه وا دیاره كه  له سه ره تاى ژیانی 
هاوسه رى هه ڵه ى كردووه  به بێ ئه وه ى داهاتى 
هه بێت بریارى هاوسه رگیرى داوه كه  ئه وه ش 

یه كێكه  له و هه اڵنه ى گه نجان توشی ده بن دوا 
جار سه ر ده كێشى بۆ کێشەی خێزانى به اڵم 

ئه گه ر كه سه كه  
له  شێوازى 

خه رجیه كانى 
رۆژانه ى 

كێشه ى هه بوو 
واتا نه یزانی و 
نه یتوانی به پێى 
پالنێكى ئابوورى 

سه ركه توو 
كه داهات 
و خه رجی 
رێك بخات 

هه ڵسوكه وت 
بكات ئه وكات 

به دڵناییه وه  
چاره سه ركه 
 ده گۆرێت وه 

  ئاسانتر ده بێت.
وه ئه گه ر وه اڵم بۆ كه ى ؟ به م شێوه بوو كه  

كاتی ده ستپێكردنى كێشه  ماددیه كه  دیارى 
كرا كه  هه ر له سه ره تاى ده ستنیشانكردنى 

ده زگیرانه كه ى بوو ئه وا جۆرێك له چاره سه ر 
گونجاو ده بێت كه جیاوازه له وه ى دوای 
منداڵ بوون كێشه ى ماددیان ده ستى 

پێكردبێت چونكه  ئه وكات ته نها ژن و 
پیاوه كه  زه ره ر مه ند نابن به ڵكو منداڵه كه ش 

 ده بێته  قوربانی هه ڵه ى گه وره كان.
وه  هه ركاتێك بۆ وه اڵمی ئه وه بگه ڕێیین 

كه له كوێ ؟ به دڵناییه وه  دوباره  روبه ڕوى زۆر 
وه اڵم ده بینه وه  بۆ نمونه  له وانه یه  له كاتى 

بوونى نه خۆشی كێشه ى دارایی و ماددى 
دروست بوبێت كه  ئه مه  له  پێویستیه كانه 

 جیاوازه  له وه ى كه له  كاتى گۆڕینى ناوماڵ 
یان شتێكى تر كه  له  كه مالیاتی ماڵ بێت 

بۆ هه ریه كێك له  هۆكاره كان چاره سه رى 
 تایبه ت به خۆى هه یه .

بۆیه  ده بێت له  كۆمه ڵگاكه مان فێرى 
ئه وه بیین كه  نابێت به بێ زانینى هۆكاره كان 

هیچ كات له خۆمانه وه  چاره سه ر دیارى 
بكه ین چونكه  هیچ كێشه یه ك له كێشه یه كى 

تر ناچێت و هیچ هۆكارێك له گەڵ 
هۆكارى تر وه كو یه ك نییه  بۆیه  دایك 

و باوكانى به رێز یان هه ركه سێك كه  
به رپرسیاره تیه كى له ئه ستۆدایه  ده بێت زۆر 

به وردى به دواى هۆكارى كێشه كان بگه ڕێین 
پێش دیاریكردنى چاره سه ریه كان هه روه ك 

چۆن هیچ دكتۆرێكى ژیر و عاقل و زیره ك 
پێش پشكنینى ته واو چارەسەر نانوسێت 

ده بێت كۆمه لگاش به م شێوه یه  بیربكاته وه ، 
كه  پشكنینى ته واوی ئەنجامدا ئینجا 
چاره سه رى پێویست بۆ گشت كێشه كان 

دیاری بکات.

هه ركات ئاورێك له  روداوه كانى ناو كۆمه ڵگا 
بده ینه وه  ده بینین هه میشه  چه ند روداوێك، 
دووباره  ده بنه وه  به شێوازى جیاواز و له كاتى 
جیاواز به دڵنیاییه وه  ئه مه  ده گه ڕێته وه  بۆ 

چاره نه كردنى كێشه  و ئاریشه كان به شێوه یه كى 
بنبڕ كراوى، وه ئه و روداوانه ى كه  روده ده ن یان 

باشتر بڵێم كه  ده یانبینین هه موو ئه وانه  ئه نجامن 
هیچ ئه نجامێكیش به بێ هۆكار ڕونادات 
به دڵنیایییه وه  بۆیه  هه ركاتێک بمانه وێت 

كۆنترۆڵى روداو و كێشه كانى ناو كۆمه ڵگا 
بكه ین ئه وا زۆر زه حمه ت نیه ، ته نها بوێرى 

ئه وه ى ده وێت كه  بتوانین ڕوبه روى ڕاستیه كان 
ببینه وه  وه ئاماده ى ئه وه بین زۆر به ڕاستگۆیی و 
ڕاشكاوى وه اڵمى ئه و چه ند پرسیاره  بده ینه وه 

 ئه وه  سه باره ت به و 
كه سه ى كه  تاوانێك 
یان شتێك ئه نجام 
ده دات وه  له هه مان 
كاتدا ده بێت ئێمه ش 

گوێگرێكى باش 
بین بۆ وه اڵمی 

ئه و كه سه   وه اڵمى 
پرسیاره كان 

ده داته وه ، بۆ ئه وه ى 
هه مووان پێكه وه  له 
 شته كان بكۆڵینه وه  

وه  به دواى كۆنترۆڵ 
كردن و چاره سه رى 
بنه ره تى كێشه كان 

بگەڕێین به م جۆره 
  زامنى دوباره  نه بونه وه یان ده كه ین.

ئه و پرسیارانه ى كه پێویستن له كاتى هه ر روداوێك 
بكرێت و وه اڵمی پێویستى ده رباره  وه ربگیرێت 
و گشت داتا و زانیاریه كانى تۆمار بكرێت و 

 كۆبكرێته وه  )بۆ؟چۆن؟كه ى؟له كوێ( 
به دڵنیاییه وه  ئه م قسه یه  ده كه م له هه ر روداوێك 
ئه م چه ند پرسیاره ى سه ره وه  ئاراسته ى كه سه 
 تۆمه تباره كه  بكرێت وه  به شێوه یه كى راست و 

دروست گوێ بۆ وه اڵمه كانى بگیرێت ده توانین 
بگه ینه  راستى بابه ته كه  وه  له هه مان كاتدا 

ده گه ینه  بنچینه ى سه ره كى رودانى كێشه كان، 
چونكه  له  كۆمه ڵگاى ئێمه دا هیچ كات بیر 

له هۆكاره كان ناكه ینه وه  وه  هه میشه  ئه نجامه كان 
رووه  سۆزداریه كه مان ده جوڵێنێت و بڕیارى 

به په له ى سه باره ت وه رده گرین بۆیه ش به زووترین 
كات له بڕیاره كان په شیمان ده بینه وه  وه ناگه ین 

به چاره سه رى ریشه یی ئه گه ر نمونه یه ك وه ربگرین 
له سه ر ئه م بابه ته وه  هه رچوار پرسیاره كه ى له سه ر 

 جیبه جێ بكه ین زیاتر بۆمان ڕوون ده بێته وه .
 كێشه ى نێوان ژن ومێرد:

بۆ؟ وه اڵمى ئه م بۆیه  زۆر شت له خۆ ده گرێت 
هه ركات توانیمان هۆكاره  سه ره كیه كه  دیارى 

بكه ین ئه وكات ده گه ینه  چاره سه رى بنەڕه تى بۆ 
كێشه ى خێزانی كه  ئێستا له  ناو كۆمه لگاكه مان 

زۆر بووه  جا ئه گه ر وه اڵمى بۆ؟ هۆكاره كه  
كێشه ى ماددى بوو واتا خێزانه كه  له به ر نه دارى 
كێشه یان بۆ دروست بوو وه خه ڵك چونه  نێوانیان 

به هیچ شێوه یه ك پرسیارى ئه وه یان نه كرد كه 
 هۆكار چىیه  هه ر به ئاوازه  كۆمه اڵیه تیه 

 كۆنه كه  ووتیان عەیبه  نابێت له یه كتر زیز ببن 
ده بێت پیكه وه  بژین وه  نابێت به هیچ شێوه یەك 

زیز بوون رووبدات چونكه  عەیبه یه  وه  به قسه ى 
وه كو موسه كینات وه ك لحیم كردن پێكیان هێنا 
به دڵنیاییەوە زۆر ناكێشێت دوباره  له یه كتر زیز 
ده بنەوە، له وانه یه  بگاته  جیابونه وه ش ئه وەش 

هه موو هۆكاره كه  بۆ ئه وه یه  كه  نه توانرا 

 بۆ؟ چۆن؟ كه ى؟   
له كوێ؟
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پیسبوونی ژینگە، بریتیه  له  تێكه ڵبوون و ئاوێته بوونى یه كێك 
له ره گه زه كانى ژینگه ]هـــه وا ـ ئــــاو ـ خـــاك[ به مادده یه كى دیكه ى 
پیس و زیانبه خش به شێوه یه ك كاریگه رى نه رێنى به سه ر پێكهاته و 

ناوه خن و ئه و شته  زیندووانه  بكات كه  یه كێك له م ره گه زانه 
 ده یانگرێته وه خۆ، یان شتێك كه  ده بێته  هۆى كه مكردنه وه ى ئه ركه 

  سروشتیه كان.
  

قورئانى پیرۆز وه كو دواترین په یامى پێغه مبه رایه تى بۆمرۆڤ، 
به ر له  زانستى نوێ زۆر گرنگى به ژینگه  داوه ، له ده یان ئایه تدا 

ئاماژه ى به   ژینگه  و به شه كانى و گرنگى و په روه ده ى ژینگه 
 كردووه ، ئاماژه  به ده ستى وێرانكارى مرۆڤ ده كات له  تێكدانى 
كشتوكاڵ و ڕووه ك و وه چه ى گیانداران  و مرۆڤ، له كاتێكدا 

خودا حه ز به  وێرانكارى ناكات به ڵكو حه ز به  ئاوه دانى و 
 چاكسازى ده كات.

  
دیــاریده ى پیسبوونى ژینگه  بۆته  دیاریده یه ك كه  هه مــووان 

هـه ستى پێده كه ن، وایلێهاتووه  ژینــگه  ناتوانێت سه رچاوه  
ســروشــتیـه كانى نـوێ بكاته وه ، له ئه نجامى چــاالكییه  مــرۆییه 

 زۆره كانه وه  كه وتۆته  ژێر فشارێكى تونده وه ، تاوایلێهاتووه  ئه م 
پیسبوونه  بـۆته  گـه وره ترین كـێشـه  كــه  رووبه رووى هــاوسه نگیه 

 ژینــگــه ییه كه  ده بێته وه ، ئـه وه ى كـه گــۆى زه وى لـه مـاوه ى مـێـژووه  
 درێژه كــه یدا ڕایــگــرتووه  و پاراستویه تى.

  
پیسبوون له دیدى هه ندێك له وانه ى بایه خ ده ده ن به ژینگه ، واتاى 

بایه خدانه  به هه موو ئه و چاالكییه  مرۆییانه ى كه  ده بنه  هۆى 
زیان گه یاندن به ژینگه  سروشتییه كه ، یان وا پێناسه  ده كرێت، 

كه گۆرانێكى نه خوازراوه  له  خەسڵه ته  فیزیایى، كیمیایى 
و بایه لۆژییه كه ى ژینگه دا ڕووده دات، كه  له  بناغه دا له 

  چاالكیه كانى مرۆڤه وه  په یدا ده بێت.
  

ناكرێ پیسبوونى ره گه زێكى ژینگه یى له وانى دیكه  جیابكه ینه وه ، 
بۆنمونه : له كاتى پیسبوونى یه كێك له ره گه زه كانى ژینگه ، 

پیسبوونه كه  زۆر به خێرایى به ره گه زه كانى دیكه ش ده گات و 
دواتریش ده گاته  رووه ك و گیاندار و مرۆڤیش، هه روه ك چۆن 

له كاتى پیسبوونى زه وى و ئاو رووه ك به مادده ى قوڕقوشمى 
نێو پاشماوه و دوكه ڵى ئۆتۆمبیله كان و دووكه ڵكێشى 

كارگه كان و كێشانى جگه ره و نێرگه له  په یدا ده بێت كه 
 چه ندان غازى لێده ر ده چێت پڕن له  نیشته نى پیسكه رى هه وا 

و زۆر به خێرایى له سه ر ڕووپه ڕى  زه وى و ئاوى گه اڵى 
دره خته كان ده نیشن  هه روه ها پیسكه ره كانى خاكى وه ك 

قڕكه ره كانى مێروو و په ینه كانى كیمیایى ده گه نه  رێره وى 
 ئاوییه كان و ئاوى ژێر زه وییه وه.

ئاسته كانى پیسبوون له كاتێكه وه  بۆكاتێكى تر له  ناوچه یه كه وه 
 بۆناوچه یه كى تر ده گۆرێت، به و پێیه  ده توانن ئاسته كانى 

 پیسبوونى ژینگه  بکەین به سێ به شى جیاواز كه ئه مانه ن: 

 ١- پیسبوونى نامه ترسیدار 
ئه م پیسبوونه  نامه ترسیداره  هیچ جۆره كێشه  و مه ترسییه كى 

ڕوون و ئاشكراى بۆ زینده وه رانى سه ر زه وى نییه ، به ڵكو 
هه ندێ جار ئه و ڕاده  پیسبوونه  بۆ هه ندێ كات پێویسته ، 

ئێستا له م كاته دا ده توانین بڵێین ژینگه یه ك نییه  كه 
 به ته واوى پیسكه رى تێدا نه بێت، كه وا بوو پیسبوون چه ند 
سه ده یه ك پێشتر وه ك ده ركه وته یه ك له هه موو ناوچه كانى 
جیهاندا بووه  و هه بووه ، به اڵم هێشتا نه گه یشتبووه  ئه و 

ڕاده یه ى كه  بێزارى دروست بكات یان مه ترسى بخاته وه ، 
چونكه  بڕى ئه و پیسكه رانه  نه گه یشتبوونه  ئه و ڕاده یه ى كه 
 له  تواناى سروشته  كرده كانیدا نه بێ بۆ خۆ ڕزگار كردنێكى 

سروشتى یان له و پیسكه رانه ، به وه ش ده وترى ده ركه وته ى 
 پیسبوون. 

 ٢- پیسبوونی ترسناک
ئه م جۆره  پیسكه رانه  كاریگه رى تێكده رانه  ده خاته  سه ر 

ژینگه  تا ده گاته  ئه و ڕاده یه ى كه  پیسكه ره كان به  هه موو 
جۆره كانیه وه  ده بێته  سه رچاوه یه كى گه وره ى پڕمه ترسى، 

ئه مه ش ئه و پله یه یه  كه  بارى پیسكه ره  كه  له  ده ركه وته وه 
 ده گۆڕێ بۆ بارى كێشه یه كى ئاڵۆز . پێشبینى ئه م قۆناغه 
 ترسناكه  ده به سترێ به    هه ڵگیرسانى شۆرشى پیشه سازى و 
ئه و پیسكه ره  زۆر ئاڵۆزانه وه  كه  پابه ندى ئه و پێشكه وتنه یه  و 
به رگه باى زه وى پر كردووه . له كاتى دروست بوونى پیسبوونى 
ترسناك  كاریگه رى راسته وخۆ و ناراسته وخۆى ده بێت له سه ر 
ژیانى مرۆڤ وگشت زینده وه ران وه كو گۆڕانكارى كه ش و 

 هه وا. 

 ٣- پیسبوونى كوشنده و وێرانكه ر
ترسناكترین جۆرى پیسبوونه  ئیتر لیره دا ئه و كاره ساته  
كاولكارانه  ڕووده ده ن كه هیچ ڕواڵه تێكى ژیان ناهێلن، 

به اڵم پێشینه ییه  وێرانكاریه كانى له هه ندێ ناوچه دا سه رى 
هه ڵداوه ، كه ده بێته هۆى له ناو بردنى مرۆڤ و هه موو 

زینده وه ران تێكدانى ژینگه و تێكچوونى هاوسه نگى به  
هه موو هۆكاره كانیه وه  وه  به بێ بوونى ده رفه ت بۆ مرۆڤ 

بۆ چاره سه ركردنى هۆكاره كه و هه وڵى چاره سه رى بۆ بدات 
وه كو كیمیاباران كردنى هه ڵەبجه ى شه هید و دۆڵى 
بالیسان و شێخ وه سان و سێو سێنان و زینده 

 به چاڵكردن و ئەنفال كردن یان هێرشه كانى 
داعش بۆ داگیركردنى شنگال و گوندى 
كۆچۆ كه  كاولكارى كاره ساتى مرۆیى 

گه وره  روویدا وه  گرتنى موسڵ 
و چه ندین شار و شارۆچكه ى 
تر زۆرى تریش كه وێرانکارى 

كوشنده بوون. وه  تێكڕاى مرۆڤایه تى 
له مه ترسییه گه وره  و دزێوه كانى 
ئاگادار كراوه ته وه  تا له ئێستاوه 

 به ر بەست دابنێن بۆ ئه وكێشانه  له و 
دیوى سنورى سه المه تییه وه  ده ست 

به كاربین.

پیــســبـوونى ژینــگـه

گری بەرپرسی
دەشتی مەنتک، جێ

راوی ئاڤیار 
رێکخ



 twitter/@tbaajansi ٣١ی تەمموزی ٨٢٠١٩

جەنگی جیهانی یەکەم، ئەو جەنگەی لە ٢٨ـی تەمموزی ١٩١٤ـدا 
دەستیپێکرد و تا جەنگی جیهانی دووەم بە )جەنگی جیهان یاخود جەنگی 

گەورە( ناسێنرا. جەنگێکی جیهانییە کە لە ئەورووپا سەریهەڵدا.

کوژرانی دۆق فرانز فردیناندی شازادەی نەمسا لە کاتی سەردانەکەیدا 
بۆ شارۆچکەی سارایبۆسنا-ی بۆسنا هەرەزەنگۆڤای ئێستا لەالیەن 

نەتەوەپەرستی سڕبی گاڤریلۆ پرینسیپ، بووە هۆی دەستپێکی جەنگی 
جیهانی یەکەم کە وەک یەکێک لە کارەساتە گەورەکانی سەدەی بیستەم 

قبوڵ دەکرێت. ئەمەش بووە مایەی دەستپێکێک 
بۆ کۆتایی ئەورووپای کۆن. 

لە ٢٧ـی حوزەیرانی ١٩١٤ـدا بە فەرمانی 
ئیمپراتۆری هەنگاریا-نەمسا فرازن جۆسێفی 
یەکەم، فردیناند وەک پشکنەری بەرپرس لە 
لیژنەی چاودێری تەواوی هێزە سەربازییەکان 

سەردانی یەکەکانی ئیمپراتۆریەتی کرد 
لە بۆسنا. لە ٢٨ـی حوزەیرانی ١٩١٤ـدا 
لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا فردیناند و 
هاوسەرەکەی لەکاتی بەشداریکردنیان لە 

مەراسیمێکی سەرایبۆسنا، لە رەشکوژیێکدا 
لەالیەن خوێندکاری ئامادەی پرینسیپ-ی تەمەن 

١٩ ساڵ، کوژران.

دوای کوژرانی فردیناندی جێگرەوەی ئیمپراتۆر، 
نەمسا نامەیەکی دوائاگاداری)ئولتیماتۆم( 
ئاراستەی پاشایەتی سڕبیا کرد کەوا چەند 
خاڵێکی زۆر قورسی لەخۆدەگرت. ئیمپراتۆر 
جۆسێف لە ٢٨ـی تەمموز ١٩١٤ـدا بەهۆی 

قبوڵنەکردنی خاڵەکانی ئولتیماتۆمەوە، جەنگی 
لە دژ سڕبیا بەرپا کرد.

نەمسا لەگەڵ بەرپاکردنی جەنگ لەگەڵ سڕبیا، 
لەو جەنگەی کەوا لە ئەورووپا دەستیپێکرد بە بەشداری کردنی ئیمپراتۆری 

عوسمانی، ئەڵمانیا، رووسیا، فەرەنسا، بەریتانیا و ئەمریکا بوارێکی 
جیهانی وەرگرت.

هاوکات پێویستە بۆ دۆزینەوەی هۆکارەکانی جەنگی جیهانی یەکەم لە 
نێوان ئەو فاکتەرانەدا بگەڕێین کەوا دەوڵەتانی ئەورووپای بۆ جەنگێکی 

لەو جۆرە هاندا.

ئەگەر بە کورتی باس لە هۆکارەکانی ئەم جەنگە بکەین، رکابەری نێوان 
ئەڵمانیا و بەیتانیا لە بواری ئابووری، ویستی داگیرکاری واڵت، خێرابوونی 
رکابەری بۆ بەچەکدارکردنی سووپا، رێگڕی لەنێوان دەوڵەتەکان، گۆڕانی 

هاوسەنگی سیاسی ئیتاڵیا و ئەڵمانیا لە کاتێکدا کە یەکگرتوویی 
سیاسییان درەنگ پێکهێناوە، کاریگەری هەستی نەتەوایەتی دوای 

شۆڕشێ فەڕەنسا و ویستی فەڕەنسییەکان بۆ دووبارە بەدەستهێنانەوەی 
ناوچەی ئالسۆس-لۆرێن لە ئەڵمانەکان، پێکدادانەکانی رووسیا و نەمسا 

لەسەر قازانجەکانیان لە بەڵقان. ئەمانە رۆڵێکی زۆر گەورە دەبینن بۆ 
دەستپێکردنی ئەم جەنگە کە تێیدا ١٦ بۆ ١٩ ملیۆن کەس گیانیان 

لەدەستدا و ٢٠ بۆ ٢٣ ملیۆن کەسیش برینداربوون.

یەکێک لە الیەنەکانی ئەم جەنگە دەوڵەتانی هاوپەیمانی جەنگی جیهانی-
ـی بوون. پێکدەهاتن لە ئەڵمانیا، ئیمپراتۆری هەنگاریا-نەمسا، ئیتاڵیا }تا 

ساڵی ١٩١٥{، بولگاریا و دەوڵەتی عوسمانی.

لە بەرامبەریشیاندا دەوڵەتانی یەکێتی جەنگی جیهانی هەبوو. ئەم بەرەیەش 
پێکهاتبوون لە رووسیا، فەڕەنسا، بەریتانیا، ئیتاڵیا }لەدوای ساڵی ١٩١٥{، 

سڕبیا، ژاپۆن، رۆمانیا، پورتوگال، ئەمریکا، بەرازیل و یۆنان.

جێگای ئاماژەیە تا کۆتایی ساڵی ١٩١٤ تەنها ١٠ واڵت بەشدارییان 
لەو جەنگە کردبوو. لە نێوان ئەو واڵتانەدا دەوڵەتی عوسمانی هەبوو کە 
ژمارەیان ٨٠٠ ملیۆن بوو. واتە نزیکەی نیوەی دانیشتوانی جیهان لەو 

سەردەمەدا.

لە جەنگی جیهانی یەکەمدا کە نزیکەی ٩.٧ ملیۆن سەرباز و ١٠ ملیۆن 
سڤیل گیانیان لەدەستدا، ١١ـی تشرینی دووەمی ١٩١٨ کۆتایی پێهات.

لەکاتی واژۆ کردنی ئاگربەست لە ساڵی ١١ـی تشرینی دووەمی ١٩١٨ـدا 
تەنها نزیکەی ٢٠ واڵت هەبوون کە الیەنگری شەڕ نەبوون. بەشێکی 

زۆریان لە ئەورووپای باکوور و ئەمریکای التین بوون.

یەکێک لە گەورەترین ئەو تایبەتمەندییانەی کەوا جەنگی جیهانی یەکەم 
لە جەنگەکانی دیکە جیای دەکاتەوە ئەوەیە کە ژمارەی قوربانیانی سڤیل 

لە سەرووی ژمارەی قوربانیانی سەرباز بوو.

دەوڵەتی عوسمانی بۆچی بەشدار بوو لە جەنگی جیهانی یەکەم

سەرەتا دەوڵەتی عوسمانی بێالیەنی خۆی راگەیاند. ئەڵمانیا بە سوود 
بینین لە پەیوەندییەکانی نێوان شوێنی جوگرافی-سیاسەتی ناوچەکانی 

عوسمانی، بۆ فراوانبوونی بەرە نوێکانی و سوود بینین لە سیفەتی 
خەالفەت ویستی عوسمانیەکان بەشداری لەو جەنگەدا بکەن.

دەوڵەتانی یەکێتی بۆ بەشدارینەکردنی دەوڵەتی عوسمانی لە جەنگەکە 
رایانگەیاند کە یارمەتی ماددی دەکرێن و زێدەمافی)کاپیتولەیشن( 

هەڵدەگیرێت.
تێبینی: کاپیتولەیشن)Capitulation(( خۆبەدەستدانەوە و زەوتکردنی 

مافی تایبەتی دانیشتوانی خۆجێی واڵتێکە بە دانیشتوانە بیانییەکان. 
دوای رووخانی دەوڵەتی عوسمانی گشت مافە تایبەتەکانی هاوواڵتیان درا 

بە بیانییەکان. 

بەڕێوەبردنی یەکگرتوویی و بەرەوپێشبردن بەبیرکردنەوە لە سەرکەوتنی 
ئەڵمانەکان لە جەنگ و بەدەستهێنانی ئەو خاکانەی کە لەدەستیان داون، 

هەڵگرتنی کاپیتولەیشنیان بۆ یەک الیەن راگەیاند. کەشتییەکانی 
جەنگی میدیللی و یاڤوزڵوی ئەڵمانیا بەندەرەکانی روس-یان بۆمب باران 

کرد. لە ئاکامی ئەمەشدا دەوڵەتی عوسمانی چووە نێو جەنگ.

دەستکەوتەکانی دەوڵەتی عوسمانی لە جەنگی جیهانی یەکەم

ئەنجامی جەنگی جیهانی یەکەم بۆ دەوڵەتی عوسمانی ئێجگار قورس بوو. 
دەوڵەتی عوسمانی دوای جەنگی جیهانی یەکەم رووخا. بەشێک لە خاکی 

عوسمانیەکان کەوتە ژێردەستی فەڕەنسا و بەریتانیا. دواتر لەم خاکادانە 
دەوڵەتەکانی وەک سووریا، ئوردن، سعودیە و عێراق دامەزرا. هەر لەدوای 

جەنگی جیهانی یەکەم، لە ئەنجامی جەنگی رزگاربوون-ـدا کۆماری 
تورکیا لە خاکەکانی ئـانـادۆڵـو دامــەزرا.

ئەنجامەکانی جەنگی جیهانی یەکەم-یش بەم شێوەیە بوو:

١- بەریتانیا بە سەرکەوتنی لە گەورەترین رکابەری کە ئەڵمانیا-یە، بۆ 
ماوەیەکی کاتیش بێت لەرووبارەکاندا رێگری کرد لە ئەگەری روودانی 

هەر مەترسێک لەدژیان.
٢- دەستکەوتێکی گرنگی دیکەی تری بەریتانیا لە جەنگی جیهانی 

یەکەم، زیادبوونی هێز لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و پارێزگاری کردن لەو 

شوێنانەی داگیری کردوون و لەگەڵ ئەوەشدا داگیرکردن و بەدەستهێنانی 
واڵتی نوێ.

٣- ئیتاڵیا بە داگیرکردنی خاکی نەمسا، سنوورەکانی درێژکردەوە. لە 
کاتێکدا ئیتاڵیا بە بەدەستهێنانی خاکەکانی دەریای سپی پێگەیەکی زۆر 

بەهێز بوو، هەڵبەت ئەو خاکانەی کە لە ئانادۆڵو پێی درا لە ئەنجامی 
جەنگی رزگاربوون)قورتوڵوش( نەیتوانی کۆنتڕۆڵی بکات و ئەو خاکانەی 

جێهێشت.
٤- ئیمپراتۆری عوسمانییەکان، ئیمپراتۆری هەنگاریا-

نەمسا، ئیمپراتۆری ئەڵمانی و رووسیا رووخا.
٥- دەوڵەتە نوێکانی وەک کۆماری تورکیا، پۆڵۆنیا، 

هەنگاریا، ئیستۆنیا، چێکۆسلۆڤاکیا، یوگۆساڵڤیا، 
التڤیا و لیتوانیا دامەزرا.

٦- لە ئەنجامی پرەنسیبەکانی ویڵسۆن کە لە دوای 
جەنگ باڵوەی کرد، کۆمـەڵەی نەتەوەکان بۆ 

دەستەبەرکردنی ئاشتی جیهان و چارەسەرکردنی کێشە 
نێودەوڵەتییەکان بە رێگای دیبلۆماسی. بەاڵم ناتوانین 
بڵێین کە کۆمـەڵەی نەتەوەکان ئەو ئامانجانەیان پێکا 

کەوا پالنیان بۆ دانابوون. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کۆمەڵەیە 
نەیتوانی رێگری لە جەنگێکی جیهانی نوێ بکات کە 

لەدوای ماوەیەکی کەم دەستیپێکرد.
٧- هەروەها لەگەڵ پرەنسیبەکانی ویڵسۆن، 

''داگیرکاری" هەڵگیرا. بەاڵم ئەم زاراوەیە بەشێوەیەکی 
جیاواز لەالیەن دەوڵەتە داگیرکارەکانەوە لەژێر ناوی 

"ژێرفەرمانی و پاراستن" درێژەی پێدرا.
٨- یەکێک لە ئەنجامەکانی جەنگی جیهانی یەکەم، 

دامەزراندنی رێکخراوەکانی بەرگریکردنی سڤیل-ـە 
بەهۆی ئەو تێکشکان و رووخاوانەی جەنگەکە. هەروەها 

بووە مایەی زیادکردنی گرنگی ئەو رێکخراوانە.
٩- لە کۆتایی جەنگی جیهانی یەکەمدا دەستەواژەی 

'نەتەوایەتی' لە دەوڵەتە نوێ دامەزراوەکان پشتگوێخرا و 
ژمارەیەکی زۆری واڵت بەپێی کات کێشەی ناوخۆی 
بۆ دروستبووە. ئەم دۆخەش بووتە هۆی رێگا ئاسانی بۆ داگیرکاری ئەو 

واڵتانەی کە ئەم جۆرە کێشانەیان بۆ دروستبووە.
١٠- لە کۆتاییشدا، ئەو دەوڵەتانەی لەکۆتایی جەنگی جیهانی یەکەمدا 
سەرکەوتینیان بەدەستهێنا، ژمارەیەک پەیماننامەیان کەوا خاڵەکانی زۆر 

قورس بوون لەگەڵ دەوڵەتە دۆڕاوەکانی جەنگ واژۆ کرد.

ئەو پەیماننامانەی دوای جەنگی جیهانی یەکەم واژۆکرا

دەوڵەتانی یەکێتی براوەی جەنگەکە دوای جەنگەکە بەمەبەستی 
چاوپێکەوتن و گفتوگۆکردنی خاڵەکانی پەیماننامەکان و پالندانان بۆ 

بەرنامەی جیهان، لە ١٨ـی کانوونی دووەمـی ١٩١٩ـدا کۆنفڕانسی 
ئاشتی پاریس-ـی کۆکردەوە. لە چوارچێوەی ئەنجامی کۆبوونەوەکانی ئەم 

کۆنفڕانسە، پەیماننامەکانی ئاشتی ئامادە کرا و واژۆ کرا.

پەیماننامەکان کە گرنگییەکی زۆری هەیە و یەکێکە لە ئەنجامەکانی 
جەنگی جیهانی یەکەم، بەپێی ریزبەندی کات بەمشێوەیەیە:

پەیماننامەی ڤێرسایلێس )Versailles(: ئەڵمانیا – دەوڵەتانی 
یەکێتی ]٢٨ـی حوزەیرانی ١٩١٩[

پەیماننامەی ساینت جێرمەن )Saint Germain(: نەمسا - 
دەوڵەتانی یەکێتی ]١٠ـی ئەیلولی ١٩١٩[

پەیماننامەی نێویللی )Neuilly(: بولگاریا - دەوڵەتانی یەکێتی 
]٢٧ـی تشرینی دووەمی ١٩١٩[

پەیماننامەی تریانۆن )Trianon( هەنگاریا - دەوڵەتانی یەکێتی 
]٤ـی حوزەیرانی ١٩٢٠[

پەیماننامەی سێڤرێس )Sevres(: دەوڵەتی عوسمانی – دەوڵەتانی 
یەکێتی ]١٠ـی ئابی ١٩٢٠[

 ٢٨ـی تەمموزی ١٩١٤ جەنگی
جیهانی یەکەم

ئاماده كردن: محەمەد ئەمین



  
 twitter/@tbaajansi ٩٨ ٣١ی تەمموزی ٢٠١٩

هەواڵ: عه بدولسه الم هیشام/فۆتۆ: عەلی سالم 

زێڕ ئەو خشڵە گرانبەهایەیە کە بە تایبەتی 
لە کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئافرەتان 
لەکاتی میوانداری و چوونیان بۆ ئاهەنگەکان 

وەکو کەرەستەیەکی جوانکاری بەکاری 
دەهێنن.

بێگومان زێڕ لە عێراقیش شتێکی تایبەتە کە 
ئافرەتان بەردەوام بەکاری دەهێنن لە تەواوی 
بۆنەکان و ژیانی رۆژانەی خۆیان. بۆیە لە 

هەموو شارێکی ئەم واڵتە بازاڕێکی گەورەی 
تایبەت هەیە بە زێڕ.

بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر)ئەربیل( 
یەکێکە لە کۆنترین بازاڕەکانی عێراق کە 

بەشێکی گەورەی تایبەتە بە زێڕ. زێڕەکانی 
ئەو بازاڕەش لەالیەن دەزگاکانی دروستکردنی 

زێڕ لە قەیسەری و لە واڵتی تورکیا و خەلیجی 
عەرەبییەوە هاوردە دەکرێت.

وەستا عیماد ئیبراهیم زێڕنگر لە دایک بوی 
ساڵی ١٩٧٦ـە، لە تەمەنی ١٤ ساڵیدا هاتۆتە 
ناو بازاڕی قەیسەری، باسی پیشەکەی خۆی 
بۆ تەبا دەکات و وردەکاری کاری زێڕنگری 

باس دەکات.

عیماد زێڕنگر ئاماژەی بەوەدا کە سەرەتا ١٥ 
ساڵ شاگرد بووە لەالی زێڕنگرێک، کاری 

دروست کردنی زێڕی کردووە و دواتر دوکانێکی 
تایبەت بە خۆی داناوە بۆ ئەنجامدانی ئەو 
کارە. تا ئێستاش بەردەوامە لە پیشەکەی.

وەستا عیماد دوای ئاماژەدان بەوەی کە کاری 
دەستی زێڕ دروستکردن کارێکی بە چێژە بۆ 
ئەو چونکە لە تەمەنی منداڵییەوە لەناو ئەم 

کارە گەورە بووە، لەبارەی قۆناغەکانی دروست 
کردنی زێڕ وتی، "سەرەتا ئێمە زێڕی شکاو 
لە زێڕنگرەکان وەردەگرین دواتر بە ئامێری 

تایبەت دەیتوێنینەوە و دواتر دەیکەین بە قالب و 
ئەو جۆرە خشڵەی کە لەالیەن کڕیارەکان داوا 
کراوە ئێمە دروستی دەکەین، بەاڵم زۆرێک لە 
کڕیارەکانمان پەلەمان لێ دەکەن نازانن کاری 

ئێمە قۆناغ بە قۆناغە پەلەی لێ بکەین کارەکە 
جوان دەرناچێت".

لەبارەی کاریگەری هاوردەکردنی زێڕ لە 
واڵتانی تورکیا و خەلیجی عەرەبی لەسەر 

پیشەی دروست کردنی زێڕ لە هەولێر)ئەربیل(، 
عیماد زێڕنگر وتی، "بە دڵنیاییەوە هاوردەکردنی 

زێڕ کاریگەری زۆری لەسەر پیشەی دروست 
کردنی زێڕ هەبووە. خواستی خەڵک زیاتر 

لەسەر زێڕی تورکی و خەلیجییە. کڕیار زیاتر 
زێڕی ئامادە کراوی دەوێ وەک لەوەی زێڕ 
بە دروست کردن بدا الی ئێمە.  ئەم ماوەیەش 

جموجۆلی بازاڕی زێڕ کەم بۆتەوە. لەگەڵ 
ئەوەشدا کاری ئێمە هەمووی بە دەست دەکرێ 

هەندێک جۆری تایبەتی خشڵ هەیە ئێمە 
دروستی دەکەین ئامێر دروستی ناکات"

لە وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبا لەسەر 
جۆری ئەو زێڕانەی کە خواستی دروست کردنی 

زۆری لەسەرە، وەستا عیماد وتی، "خواستی 
کڕیارەکانمان زیاتر لەسەر خشڵی )مگالد(، 

)عاشق بەند(، )گۆبەرە( و)قایش لیرە(یە زیاتر 
ئەم بابەتانە دروست دەکەین. بەاڵم دروست 

کردنیان کەم بۆتەوە لە الیەن هاوواڵتییان بە 
هۆی ئەوەی هەمان جۆری ئەم خشڵەی ئێمە 
دروستی دەکەین لە تورکیا و خەلیج و هیند 

بە ئامێر و بە شێوازیکی مۆدێرن دروست 
دەکرێ زێڕنگرە کۆمەڵ فرۆشەکان هاوردەی 

بازارەکانی ئێرەی دەکەن".

عیماد زێڕنگر باسی لەوە کرد کە زێڕی 
زۆربەی واڵتان هاوردەی هەولێر)ئەربیل( دەکرێت 

وەکو ئیتاڵیا، هیندستان، کوێت، ئیمارات 
و تورکیا بەاڵم زیاتر ئیماراتی و تورکی 

لە بازاڕەکان بوونی هەیە و وتیشی، "ئێستا 
کارگەی زۆر پێشکەوتوو لە هەولێر )ئەربیل( 

کراوەتەوە و جۆرەها خشڵی مۆدێرن وەکو بابەتی 
خەلیجی و تورکی  دروست دەکرێن و هەمان 

جۆرە بابەتی کە ئێمە بە دەست دروستی دەکەین 
کارگەکان بە ئامێر دروستی دەکەن خواستی 

کڕیارانی زۆر لەسەرە ".

لە کۆتایی قسەکانیدا وەستا عیماد ئیبراهیم 
لەبارەی چاککردنەوەی زێڕی شکاو وتی 

"بەڵێ کاری چاکردنەوەی زێڕ دەکەین ئیستا 
کارەکانمان زۆر ئاسانتر بووە ئامێری مۆدێرنمان 
هەیە  بۆ چاکردنەوەی زێڕ لە رابردوودا ئامێری 
دەستیمان هەبوو بە ئامێری کۆن کارمان دەکرد، 

کاتێک زێڕێکمان چاك دەکردەوە شوێنی 
چاکردنی زێڕەکە بە دیاردەکەوت بەاڵم ئێستا 
بە هۆی ئامێرەکانمان زێڕەکە چاکدەکەینەوە 
بێ ئەوەی شوێنی دیار بێت پێشوتر بە فڵچە 
و شامپۆ زێڕەکانمان زەرد دەکرد بەالم ئێستا 

بە ئامێرێک کە پێی دەوتریت )هەالشە( 
زێڕەکانمان زەرد و رەونەقدار دەکەین".

ماوه یه ك بوو ده مویست گه شتێك بۆ به غداد ئه نجام بده م 
چونكه  جیلی ئێمە هه میشه  باسی به غدادمان له دایك 
و باوكمانه وه  بۆ باسکراوە وه كو شارێكی ئه فسوناوی و 

خاوه ن هه یبه تێكی تایبه ت. دواتر له ساڵی ٢٠٠٣ جه نگی 
رووخێنه ری ئه مریكا بووه  هۆی داكوتانی ژێرخانی ئه و 
شاره و دواتر به  چه ند هه نگاوێكی ساده  توانرا وه  شاره كه  

 بۆ تۆزقاڵێكیش بێت بكرێته وه به ڕووی جیهان.     

ناكرێت نكۆڵی له مێژووی ئه و شاره  بكه ین چونكه 
 هه ر له سه ره تاوه  وه كو ناوه ندێكی سیاسی و كلتووری 

ده رده كه وێت سه ره ڕای ئه وه ی كه  چه ندین جار رووبه ڕووی 
هێرشی وێرانكه ر بووه ته وه . به غداد جگه  له وه ی كه 

 پایته ختی ئێستای عێراقه ، له رابردووش بۆ چه ندین جار 
بووه ته  پایته ختی واڵت و خه الفه ت و سه ڵته نه تی جیا. 

به حوكمی پیشه كه م كارێكم كه وته  به غداد و ئه وه بوو 
به فرۆكه گه یشتمه فرۆكه خانه ی به غدادی 

 نێوده وڵه تی. 

له دووره وه  شاره كه  زۆر ماندوو دیاربوو، 
دواتر به رێگەی پاسێك له فرۆكەخانه 

 دووركه وتینه وه . ئه وه ی سه رنجی منی 
راكێشابوو ژماره ی زۆریی دارخورما بوو كه 
 له  رێگاكه دا به درێژایی چه ندین كیلۆمه تر 

به رده وامبوو. هه میشه  باسی ئه وه یان كردبوو 
كه وه رزی هاوینی به غداد جیاوازه ، به ڕاستی 

جیاواز بوو! چونكه  له گه ڵ گه یشتنم 
بۆ ئه و شارە له  شوفێره كه م پرسی ئاخۆ 
پله ی گه رما چه ندە، وه اڵمی )٤٨ پله (
م وه رگرت. كاتێك گه یشتینه  ساحه ی 
ته حریر-ی به ناوبانگ بۆم روون بووه وه  

كه  جه نگی ئه مریكا چ زیانێكی گه وره ی به و شاره  
گه یاندووه . لەڕووی سایكۆلۆجیاوه  خه ڵكه كه  ماندووه 
 و له  توڕه بوونێكی زۆر دایه . بۆ نموونه  كاتێك به رێگا 
وه بووم، خه ڵك به هۆی توندڕه ویی سایكۆلۆجیاوه گوێیان 

 به هیچ جۆره سیسته مێكی ترافیك نه ده دا. 

به فرسه تم زانی چه ند پرسیارێكم له شوفێركه  كرد كه 
 ئاخۆ دۆخیان چۆنه ، وه اڵمی زۆر ره شبینم وه رگرت. 

شاره كه  دوای ساڵی ٢٠٠٣ لەڕووی خزمه تگوزارییه وه  
دواكه وتووه و ده توانم بڵێم كه  له  ساڵی نه وه ده كان 

ده رنه چوونه . باڵه خانه كانی كۆنبوون و هیچ باڵه خانه یه كی 
نوێم نه بینی جگه  له درووستكردنی سه نته ری بازرگانی 

یاخود بازاڕكردن. به ر له وه ی گه شته كه م بكه م، دوو 
مانگ تێپه ڕبووبو به سه ر كردنه وه ی ناوچه ی سه وز 

كه پتر له  ١٢ ساڵبوو داخرابوو به ڕووی خه ڵكی ئه و شاره  
به بیانووی جیا جیای حكوومه ته  یه ك له دوای یه كه كانی 

 عێراق و ده سه اڵتدارێتی ئه مریكا. 

خه ڵك به شێوه یه كی گشتی دڵخۆشبوو به كردنه وه ی 
ناوچه كه  به اڵم له الیه كی دیكه شه وه  یادگارییە كۆنه كانی 

وه بیر ده هێنایه وه . سیستەمی خزمه تگوزاری ئێجگار 
تێكچوبوو به شێوه یه ك كه خاشاك و خۆڵ و به ردی 

گه وره ی سه رده می جه نگی ٢٠٠٣ تاوه كو ئه مڕۆ هه ر 
مابوو. له گه ڵ ئه وه ش شه قامه كان له ڕووی ته كنیكه وه 

 پشتگوێ خراوه  و ئۆتۆمبێله كان چه ند مه ترێك 
رووبه ڕووی تاسه یه كی سه خت و قۆرتێكی قووڵ 

ده بووه وه . ئه وه ی بووه مایه ی سه رنجی من، قه رە باڵغی 
شه قامه كان بوو كه  بۆ گه یشتن به شوێنێكی نزیك ده بوو 

بۆ ماوه ی نیو كاتژمێر له نێو ئۆتۆمبێله كه ت یاخود 
 تاكسییه كه ت بمێنیته وه . 

بێگومان به غداد به بێ دوو رووباره  بێنازه كه ی نابێت كه 
 دیجله  و فوراته . دیجله  به هۆی كه مته رخه مییه وه  پڕببو 
له خاشاك و پاشماوه ی خه ڵك، له هه مان كاتدا نه توانراوه  

سیسته می كه ناراوی بۆ رووباره كه  بكرێت تاوه كو 
خه ڵك به ئارامی بتوانێت له كه نار دیجله  به پێ هه نگاو 
بنێت و كه شێكی خۆش بۆ شاره كه  فه راهه م بكرێت. 

ده توانم بڵێم كه  به غداد لەڕووی نوێبوونه وه  دواكه وتووه و 
نه یتوانیوه  بااڵنسێك رابگرێت له گه ڵ خزمه تگوزاریی 

سه رده م. جادریه ، مه نسور، زه وڕا، باب شه رجی، كازمیه ، 
سه عدون، زه یونه و زۆرێك له ناوچه كانی به غداد هه ر 

 له سه ر ستایلی كۆن ماوه ته وه . 

خانووی نوێ به  ده گمه ن به رچاوم ده كه وت. ئه وانه ی 
مابوون نوێترینیان هی سااڵنی حه فتا و هه شتاكانبوون. 
شتێك هه یه  كه  ده بێت ئاماژه ی پێبده م كه ئه ویش میوان 

دۆستیی خه ڵكی ئه و شاره بوو. له گه ڵ شوفێری 
تاكسییه كه  كه وتمه  قسه كردن و پێم راگه یاند كه من له 

 هه ولێرەوە هاتووم، هه رزوو به خێرهاتنی كردم و قه درێكی 
زۆری گرتم. ئه وه ی كه  بووه ته  هۆی مایه ی دڵگرانی و 

 دڵشكانی خه ڵك، هه ڵسوكه وتی سیاسییانی شاره كه یه . 

چونكه  به پێی قسه ی ئه وان، گه نده ڵی شاره كه ی ته نیوه و 
هه ر ئه مه ش بووه ته  هۆی ئه وه ی هه ر الیه نێك به بێ 
له چاوگرتنی مۆزایكی شاره كه  گرووپێك بۆخۆی 

پێكبهێنێت و گرووپه كه ی خۆی به  جیاكارییه كان رازی 
بكات به  دزینی سه روه ت و سامانی ئه و شاره . به غداد 

به حوكمی ئه وه ی كه 
 پایته خته ، ژماره یه كی زۆر 
له حیزب و الیه ن و كۆمه ڵه 

 له خۆ ده گرێت. هه ر ئه م 
فره چه شنییه  بووه ته  هۆی 

پێشنه كه وتنی شاره كه  
چونكه  هه ر الیه نێك له 

 به رژه وه ندی خۆی و 
حیزبه كه ی كار ده كات و 

خزمه تگوزاریی شاره كه ی 
 به الوه ناوه .

لەالیەکەوە هەق بە 
خەڵکی شارەکە دەدەم، 
چونکە لە ٩٠ ساڵی 

رابردوو بەغداد بووەتە قوربانیی سەرجەم شەڕ و کودەتا و 
زوڵم و زۆرداریی دەسەاڵتدارە یەک لەدوای یەکەکانی 
عێراق. بۆیە کاتێک منداڵێک یاخود گەنجێکی توڕە 

دەبینیت، ئەوا یەکسەر بزانە کە لەڕووی سایکۆلۆجیای 
کۆمەڵگاوە رووبەڕووی توندڕەوی و توندوتیژی 

کۆمەاڵیەتی بووەتەوە. بۆیە بەغداد دۆخەکەی هەندێک 
 جیاوازە. 

بەغداد لەچاو سااڵنی پێشووتر گۆڕاوە، ژمارەیەک مۆڵ 
و ناوەندی بازرگانی لێکراوەتەوە و ژمارەکەشیان یەک 
و دوو نییە. لەڕووی گەشتوگوزاریشەوە دەتوانم بڵێم لە 

سەرجەم شارەکانی عێراق گەشتیار هەبوون. واتە دەتوانم 
بڵێم لەڕووی بوژانەوە بازاڕەکانەوە بەغداد لە ئاستێکی 

 باشبوو. 

وەکو لە سەرەوە ئاماژەم پێداوە، "بەغداد بەغدادی جارانە 
بەاڵم!" بەغداد لەڕووی ناو و شەقامەکان و گەڕەکەکان 

و سەرجەم شوێنەوارەکانییەوە هەر بەغدادی جارانە 
بەاڵم لەڕووی ئاستی خوێندن، هوشیاری کۆمەاڵیەتی، 
خزمەتگوزاریی، پاکوخاوێنی و ژینگەییەوە بەغدادی 

 جاران نییە. 

لەمیانی گەیشتنم بە بەغداد هەر لە بەیانییەوە تاوەکو 
١٢ی شەو لە کۆاڵن و گەڕەکەکانی بەغداد سووڕامەوە، 

ئەوەی کەوتە بەرچاوم بێئومێدی خەڵک بوو. باشترین 
رێگەش بۆ ئەوەی بتوانیت لە دۆخی شارێک بکۆڵیتەوە، 
بەقسەهێنانی شوفێرانی تاکسییە. لەگەڵ هەر کامێکیان 
سەرکەوتبام باسی نەهامەتیی و دزیی و گەندەڵییەکانی 

بەرپرسانی بۆ باسدەکردم. لەڕاستیدا ناهەقیان ناگرم، 
چونکە ناکرێت شارێکی وەکو بەغداد پشتگوێ 

بخرێت و خەڵکەکەی لە لووتکەی نائومێدی و بێ 
 خزمەتگوزاری بن. 

خەڵکی بەغداد تەنها پێویستیان بە خزمەتگوزاریی 
و ئەمنیەت و خۆشگوزەرانییە. دەیانەوێت وەکو 

پایتەختەکانی دیکەی جیهان بژین و نەبن بە قوربانیی 
سیاسیەتی واڵتانی دیکە لە شارەکە.

 زیا عوزێری
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 پیشەی کاری
دەستی زێڕ

 به غداد هه ر به غدادی جارانه
! .. به اڵم



هەرچەندە میسر بە هەرەمەکان، نوسینی هیێرۆگلۆفی یاخود مۆمیا 
کردن دەناسرێت، بەاڵم تا ئێستاش پاشماوەکانی ئەو شارستانییەتە بەکار 
دەهێنین. دەتوانین بڵێین ئەو پاشماوەیە رۆڵی هەبووە لە دروست کردنی 
شارستانییەتەکەمان. بەهۆی ئەو بەڵگەنامانەی کە وەرگێردراون و ئەو 

نەخشانەی کە ماون ئەمڕۆ زانیارییەکی زۆرمان هەیە لەسەر میسری کۆن. 
میسرییەکان لە رێگەی مۆمیاکردنەوە زانیاری زۆریان دەست کەوت لەبارەی 

جەستەی مرۆڤ و ئەو زانیارییانەیان لەنێو سیستەمی پزیشکی خۆیان 
بەکار هێنا. ئەو رێگانەی کە بەر لە چەندین سەدە میسرییەکان بۆ چارەسەر 

بەکاریان هێناوە تا ئێستاش لە سیستەمە پزیشکییەکان بەکار دەهێندرێت و 
جیاوازییەکی ئەوەتۆی نییە. هەرچەندە لەم سەردەمەدا ئەلفوبێ و کەلتووری 
میسری بەکار ناهێنین، بەاڵم کاتێک دەچینە الی پزیشک جیاوازییەکی 

نییە لەگەڵ ئەوەی میسرییەکان ئەنجامی دەدەن.

٩ چارەسەری پزیشکی کە لە سەردەمی میسری کۆنەوە تا ئێستا 
بەردەوامن:

کۆنترۆلی ترپە

کاتێک سەردانی الی 
پزیشک دەکەین هەموو 
جار چەند پشکنینێکی 

دیاری کراو هەیە 
کە بۆمان ئەنجامی 

دەدات؛ پەستانی 
خوێن، پێوانی پلەی 
گەرمی لەش)تا( و 

ترپەی دڵ. ترپەکانمان 
رەنگە هەندێک جار نیشانەیەک بن لەسەر سیستەمی سووری خوێن لە 

لەشی مرۆڤدا. بۆ خوێندنەوەی نیشانەکان پێویستە زانیاریت هەبێت لەسەر 
دەمارە خوێنبەر و خوێن هێنەرەکان. هەرچەندە ئەو زانیارییە لە ئێستادا بە 

زانیاریی بنەرەتی دادەندرێت بەاڵم بۆ سەردەمی میسری کۆن بە زانیارییەکی 
سنووربەدەر دادەندرێت. میسرییەکان لەکاتی مۆمیا کردن کۆمەڵێک 

زانیارییان لەبارەی سیستەمی سووڕی خوێن دەست کەوت. هەرچەندە خاوەن 
زانیاری بن لەبارەی دەمار و ترپەکان، بەاڵم پێدەچێت کە زانیارییەکانیان 

لەبارەی دڵەوە سنوورداربێت. هەرچەندە دڵ وەکو کۆگایەکی خوێن دەبینن، 
بەاڵم هەژمارکردنی ترپەکان بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر سووڕی خوێن 
دەریدەخات کە لە گرنگی ئەو سیستەمە تێدەگەن. ژماردنی ترپەکان بۆ 

سەردەمی ئەوان  بە کارێکی سنووربەدەر دادەندرێت. بە سەدان ساڵ تێپەڕبوو 
بەسەر ئەو کارەی میسرییەکان بۆ ئەوەی شارستانییەتەکانی دیکە ئەو 

سیستەمە بەکاربهێنن. ئەوە دەزانین کە میسرییەکان زانیارییان هەیە لەبارەی 
خوێن بردن بۆ بەشە جیاوازەکانی جەستە لەرێگەی دەمارەکانەوە. بەهۆی 
نەبوونی تەکنەلۆژیاوە نەیاندەزانی کە دڵۆپە بچووکەکان لەکوێن، بەاڵم 
دەیانزانی شوێنی خوێنبەربوونێکی زۆر دیاری بکەن و خوێنبەربوونەکە 

بوەستێنن. ئەوەش بەشێکی گرنگی چارەسەرەکە بوو. 

چارەسەری کۆکە)کۆخە(

وەکو دیارە ئەو شێوازە 
سەیرەی چارەسەر 

کردن بە سەدان ساڵە 
بەکاردەهێندرێت. 
بەپێی رێنماییە 

تەندرووستییەکانی 
میسری کۆن بە 

سووڕاندنەوەی سەر و 
کۆکە، فتق دیاری 
دەکرا. فتقی سک 

بریتییە لە هاتنە دەرەوەی ریخۆڵە و بەزاندنی پێستی مرۆڤ. بە گشتیش لە 
ئەنجامی هەڵگرتنی کەلوپەلی قوڕەسەوە دروست دەبێت. 

برین پێچ

هەرچەندە لەبەر 
ئەوەی برینپێچەکان 

لە مێژوویەکی نزیکدا 
چووەتە نێو ژیانی 
پزیشکی واڵتانی 
رۆژئاوا بۆیە وا 

بیردەکەنەوە کە برین 
پێچ کەرەستەیەکی 

پزیشکی مۆدێرنە. لە 
ساڵی ١٩٨٠کان بۆ 
رازیکرنی کردنی ئافرەتەکان کە ئەو برینپێچانە سوودبەخشە، لە چەندین 
رێکالم ئاماژە بەوەدەکرا کە ئەو برینپێچانە لە سەردەمی میسری کۆندا 
بەکار هاتووە. برینپێچەکان بە گشتی بە کوتاڵ و لۆکە)پەمۆ( دروست 

دەکران. 

پڕکردنەوەی ددان

وێڕای ئەوەی شەکر لە 
نێو لیستی خۆراکی 
رۆژانەی میسرییە 
کۆنەکاندا نییە بۆ 
ئەوەی ددانەکانیان 
نەرزێت و پێویستی 
بە پڕکرندەوە نەبێت، 

بەاڵم میسرییەکانیش 
ددانەکانیان دەکەوت. 
رووەکەکانیان لێدەکردەوە و وردەبەردەکانی نێو رووەکەکانیان جیادەکردەوە و 

رووەکەکانیان دەخوارد بەاڵم جار جار هەندێک لە وردەبەردەکان هەر لەناویدا 
دەمانەوە. بەم هۆیەشەوە ددانەکانی میسرییە کۆنەکان کونی تێدەکەوت و 
هەوکردنی تێدا دروست دەبوو. ئەوە هەندێکجار مرۆڤەکانی هەتا مردنیش 

دەبرد. بۆ چارەسەرکردن شێوازی پڕکردنەوەی جیاوازیان بەکار دەهێنا. بەپێی 
شیکردنەوەکانی نێو نامەکانی ئیبەرس ددانەکانیان بە تێکەڵکردنی کەممون، 

بخور، جەالتینی سرووشتی و میوەکان ددانە کونبووەکانیان پڕ دەکردەوە. 
رەچەتەی دیکەش هەریەکە لە هەنگوین بۆ رێگری کردنی لە هەوکردن، 

بۆیە بۆ رەنگکردن و دەرمانە گیاییەکانی لەخۆ دەگرت.

ئەندامە دەستکردەکانی جەستە

کۆنترین ئەندامە 
دەستکردەکانی 

جەستە لە مۆمیاکان 
دۆزرایەوە. ئەندامەکان، 

پەنجەکان و 
کۆمەڵێک ئەندامی 

دەستکردی دیکە. 
دروست کردنی 

ئەندامی دەستکردی 
جەستە لە میسر 

هۆکاری تایبەتی خۆی هەبوو. باوەڕیان بەوە هەبوو کە کەسێک گیان 
لەدەست دەدات و دواتر زیندوو دەبێتەوە و پێویستی بەو ئەندامانەی جەستەی 

دەبێت. بۆیە لەگەڵ مۆمیاکان ئەندامە دەستکردەکانیش پێشکەوتنی 
بەخۆوە بینی. لەگەڵ ئەوەشدا بەڵگەی ئەوەش هەیە کە ئەندامی دەستکرد 

بۆ زیندووەکانیش دروست دەکرا. ئەوەش دوای برینداربوونی کەسێک و 
بڕینی ئەندامێکی جەستەی ئەنجام دەدرا. ئەندامێکی دەستکردی بۆ 

دروست دەکرا بۆ ئەوەی ژیانی ئاسایی خۆی بەڕێبکات. بەناوبانگترین 
ئەندامی دەستکردی جەستەش بریتی بوو لە ئافرەتێک کە پەنجە گەورەی 
پێیەکی لە تەختە دروست کردبوو. چاکبوونەوەی ئەو شوێنەی کە ئەندامە 

دەستکردەکەی بۆ داندراوە دەریدەخات کە مرۆڤ دەتوانێت بە ئەندامە 
دەستکردەکانەوە بژیێت. ئەو ئەندامە دەستکردەش بە کۆنترین ئەندامی 

دەستکردی جیهان هەژمار دەکرێت.

دەرمان لە ژێر چاودێری دەوڵەت

لە سەردەمی میسری 
کۆندا وەرگرتنی 

چارەسەر و دەرمان 
لە ژێر چاودێری 
پزیشک ئەنجام 

دەدرا. دکتۆرەکان 
سەر بە "ماڵی 

ژیان" و پەرستگا 
و دامەزراوەیەکی 
دەوڵەت بوون و لە 

سیستەمێکی تایبەتی پەروەردەیی دەیانخوێند. چەندین دامەزراوەی دیکەش 
هەبوون کە خەڵک دەیانتوانی بۆ وەرگرتنی چارەسەر سەردانیان دەکردن. 

وەکو پێشووتریش باسمان کرد میسرییەکان چارەسەرەکانیان بەپێی نامەکانی 
رێنمایی ئیبەرس و ئێدوین سمیس ئەنجام دەدا. ئەوەش نیشانەیەکە لەسەر 

سیستەماتیکی دامەزراوە تەندروستییەکان. دکتۆرەکان وەکو ئێستا لە پیاو 
و ئافرەتەکان پێکهاتبوون بەبێ جیاوازی. ئەوانەی کە کاریشیان دەکرد 

سەالمەتی گیانیان پارێزراو بوو. ئەو کارمەندانەی کە لەکاتی کارکردندا 
بریندار بوبان، پێویست بوو خاوەنکارەکە قەرەبووی بکاتەوە. 

رەچەتە کردن
دەرمانەکان هێندەی 
شارستانییەتییەکە 

کۆنن. ئەوە هەرچەندە 
بۆ ئێمە زۆر ئاسانیش 

بێت، میسرییەکان 
هێندەی ئێمە بە بەخت 

نەبوون. دەرمانەکان 
بۆ تاقیکردنەوە و 

بە هەڵە دەدرا بە نەخۆشەکان. هەندێک لە دەرمانەکان سوودی دەبوو بۆ 
نەخۆشەکە بەاڵم هەندێکیشیان زیانیان لە سوودیان زیاتر دەبوو. میسرییەکان 
هەنگوینیان لەسەر برینەکان دەدا بۆ چارەسەرکردنی، ئەم شێوە چارەسەرەش 
ئێستاش بەکاردێت. دەیانزانی کە نەعناع سوودی هەیە بۆ گەدە. هەندێک 

لە ماددەکان رێگەیەکی باشیان کردبووە بۆ چارەسەرکردن. نەخۆشەکان 
وەکو ئێستا بە رەچەتەوە دەنێردرانە ماڵەوە. خاوەنی دەرمانی پێویست بوون 

بۆ هەموو نەخۆشییەک. پاقر، موو، مس یان و خوێیان بەکار دەهینا. 
رازیانە، پیاز، تۆوی کەتان و نەعناع لە نێو دەرمانە گیاییەکاندا بوون. لە 

نێو ئەو دەرمانە سرووشتییانەی کە بەکاریان دەهێنا مووی مرۆڤ و ئاژەڵ، 
پێست، خوێن و پاشەڕۆ بوونی هەبوو. هەموو جۆرێکی شیر، موو و مس 

بە زۆری لە چارەسەرکردنەکان بەکاردەهێندران. بۆ دروستکردنی خۆراکی 
شیر، میز، خوێن و هەتا پاشەڕۆی منداڵیش بەکار دەهێندرا. بۆ نموونە 

بۆ چارەسەرکردنی دڵەڕاوکێ شیری ئەو دایکانە بەکار دەهێندرا کە تازە 
منداڵی کوڕی بووە. تا ئێستاش نازانین ئایا سوودی هەیە یان نا.

نەشتەرگەری

میسرییە کۆنەکان لە 
کاتی کارکردن لەسەر 

جەستەی مرۆڤەکان 
بۆ مۆمیا کردن، 

کۆمەڵێک زانیارییان 
لەسەر تەندروستی 

مرۆڤ دەست کەوت. 
لەکاتی ئەنجامدانی 
نەشتەرگەری لەسەر جەستەی مردووەکان هۆکاری دروستبوونی زۆرێک 

لە نەخۆشییەکانیان بینی و زانیارییان لەسەر کۆکردەوە. دواتر لە سەردەمی 
ناوەڕاستدا بەهۆی قەدەغەبوونی شیکردنەوەی جەستە بەشێکی زۆری 
زانیارییەکان ون بوون. حەزی دووبەشکردنی جەستەکان میسرییەکانی 

گواستبوویە سەردەمێکی دیکە. بەپێی ئەو تێگەیشتنەی کە لە مۆمیاکانەوە 
دەیبینین، ئەوەمان زانی کە مرۆڤەکان بەو جۆرە نەشتەرگەرییانە 

چاکبوونەتەوە. چەقۆیەکانی نەشتەرگەری لە پاقر، ددانی فیل یاخود شوشە 
گرکانییەکان دروست دەکرا. بە تایبەتی ئەو چەقۆیانەی کە لە شوشە 
گرکانییەکان دروست دەکرا تیژبڕییەکەی لە کەرەستە هاوچەرخەکانی 

ئێستا زیاتریش بوو. بەهۆی بەکارنەهێنانی سڕکەر خواردنەوەی کحوولی 
یاخود بێهۆشکەر دەدرا بە نەخۆش. بەمەبەستی پێدانی ئازارشکێن دەرمانە 

گیاییەکان بەکاردەهێندرا. کێشەیەکی نەشتەرگەریش بریتیبوو لە ئەنجامدانی 
نەشتەرگری ماوە درێژ بێ گواستنەوەی خوێن و دروست بوونی خوێنبەربوون. 

بە چەقۆی گەرم دەمارەکان دەسووتێندران و خوێنبەربوون کەم دەکرایەوە. 
دوای نەشتەرگەری بە مەبەستی ئەنتی بایۆتیک هەنگوین و پاقر بەکار 

دەهێندرا. ئەو مرۆڤانە دەکرێت یەکەم مرۆڤ بن کە نەشتەرگەرییان ئەنجام 
داوە.

ئازارشکێنە ئافیۆنییەکان

ئافیۆن جۆرێکە لەو 
ئازارشکێنە بەهێزانەی 

کە تا ئێستا 
بەکاردەهێندرێت. 

دەرمانێکە کە 
کاتێک باسی ئازار 
دەکرێت راستەوخۆ 

ئەو وەبیردێتەوە. 
ئەگەر هێندەی 

مۆرفینو ئۆکسیکۆنتینیش بەهێز نەبێت، بەاڵم لە سەردەمی خۆیدا 
بەهێزترین ئازارشکێن بووە. لەو سەردەمەدا ئازارشکێنەکان بە ئاسانی دەست 
نەدەکەوتن و کەم کردنەوەی ئازار سەرکەوتنێکی گەورەبوو. ئاوی ئافیۆن 
لە نەشتەرگەرییەکان لەگەڵ خواردنەوەی بیرە یاخود شەراب تێکەڵ دەکرا 
و بەکار دەهێندرا. نەخۆشەکانی تێکچوونی باری دەروونی و توڕەیی بەو 

دەرمانە چارەسەر دەکرا. هەرچەندە وەکو ئازارشکێن و کەمکەرەوەی پلەی 
گەرمی بەکار بهێندرێت، بەاڵم هێندەی ئازارشکێنەکانی ئێستا کاریگەری 

نییە. هۆکاری ئاڵوودەبوونی میسرییەکانیش رەنگە بۆ ئەوە بگەڕیتەوە 
کە زۆر کاریگەری نییە. ئافیۆن ئەگەرچی دەرمانێکی پزیشکییە بۆ 

ئارام کردنەوە و ئازار شکاندن، لە دەرەوەی پرۆسەی چارەسەرکردن بەکار 
نەهێندراوە.

twitter/@tbaajansi ٣١ی تەمموزی ١٠٢٠١٩

بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ دیزاین: چۆبان تیمور & عەلی سالم

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: محه مه د عه بدولجه بار 
  

AA derleme

Röp: Ali Antar
Röp: Ali Antar

 نۆ چارەسەری پزیشکی کە لە سەردەمی میسری
کۆنەوە تا ئێستا بەردەوامە


