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 نادر روستی: رێژەی گەشتیاران بە
شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە

   کەرتی گەشتوگوزار لە جیهان کەرتێکی 
ئابووری زۆر گرنگە، هەرێمی کوردستانی 

عێراق-یش ناوچەیەکی لەبارە بۆ ئەوەی کەرتی 
گەشتوگوزار بکات بە داهاتێکی سەرەکی. 

لە ئەمساڵدا و بە تایبەتی لە رۆژانی جەژنی 
قوربان رێژەی گەشتیارانی ناوەخۆیی بە 

شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە  ئامارەکانیش 
ئەوە دەردەخەن.

وەکو هەفتەنامەی تەبا بۆ ئەم مەبەستە 
چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ نادر روستی، 

وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری 
هەرێم ئەنجامدا، سەبارەت بە دواین ئامارە 
گەشتیارییەکانی هەرێم و پێشهاتەکانی 

گەشتوگوزار.

نادر روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم

  عەبدولوەهاب هابە، هونەرمەندی بەتوانای 
هونەری میللی تورکمان یەکێکە لەو 

هونەرمەندانەی وێرای تێپەڕبوونی ١٨ ساڵ 
بەسەر کۆچی دوایی کردنی، توانیویەتی 

تا ئێستا دەنگەکەی لە گوێمان و ناوەکەی 
لەسەر زمانەکانمان بهێڵێتەوە.

٧٤ ساڵ بەسەر کارەساتی هیرۆشێما تێپەڕی

 سیستەمی پەروەردەیی پێشوو بە بەراورد لەگەڵ
ئەوەی ئێستا بە سەرکەوتووتر دەبینرێت

  وەکو ئەوەی لە سەرجەم واڵتانی جیهان هەیە، لە 
هەرێمی کوردستانی عێراق و عێراق-یش بابەتی 
پەروەردە بووەتە جێی دەمەقاڵی. سیستەمەکان، 

کێشەکانی دواتری سیستەمەکان و دواتر 
گۆڕانکاری لە سیستەم بە شێوەیەکی لەناکاو بووەتە 

مایەی شێوانی قوتابییان و مامۆستاکان. 

 ئیسرائیل، بەو زانیارییانەی کە
 لە هەواڵگری ئەمریکای

 وەرگرتووە هێرشی کردۆتە
 سەر بنکە سەربازییەکانی

حەشدی شەعبی
    بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە ئیسرائیل هەریەک لە هێرشە ئاسمانییەکانی 
١٩تەمموز کە بە فرۆکەی ئێف-35   کەمپی سەربازی ئامرلی  پارێزگای 

سەاڵحەدین و  هێرشە ئاسمانەییەکەی ٢٨ تەمموز  بنکەی سەربازی سەقەڕی کردبێتە 
ئامانج کە ئەو بنکەیە دەکەوێتە باکووری رۆژهەاڵتی بەغدادی پایتەخت. هەروەها 

بانگەشەی ئەوەش دەکرێت کە ئیسرائیل لەو بنکەیەدا ئەو کۆگایانەی کردۆتە ئامانج کە 
موشەکی ئێرانی تیادا هەڵگیراوە، شایەنی باسە تاوەکو ئێستا لە الیەن بەرپرسانی ئیسرائیل هیچ 

روونکردنەوەیەک نەدراوە سەبارت بەم بابەتە.

رووداوی مورسا عەلی ٢٠٠٣
  مورسا عەلی یاخود مورتەزا عەلی 

ئەو شوێنە پیرۆزەیە کە لەالیەن 
تورکمانەوە لە لوتکەی ئەو چیایە 

دروست کراوە کە لەالی رۆژهەاڵتەوە 
دەوری دوزخورماتووی   داوە.   
      هەرچەندە مێژووی دروست 

     کردنی ئەو شوێنە دیار 
        نییە، بەاڵم بەپێی 
          گێڕانەوەکان، 

              پیاوچاکێکی ئەو 

ناوچەیە کە خۆشەویستییەکی 
زۆری بۆ بەکتاشی و ١٢ ئیمام 

هەبووە، لە خەونیدا ئیمامی 
عەلی لەسەر لووتکەی ئەو 
چیایە بینیوە و خەونەکەی 

بۆ خەڵکی دوزخورماتوو باس 
کردووە. ئەوانیش هەڵساون بە 

دروست کردنی ئەو شوێنە لەسەر 
لوتکەی چیاکە. )روون نییە ئایا 

ئەو دەنگۆیە یاخود ریوایەتە تا 
چەند راستە(.

 شێرزاد شێخ محەمەد، نوسەری
سەرکەوتوو خوێنەرانی ترساند

 دەرهێنەرێکی تورکمان لە هەندەرانەوە بۆ
 ئەنجامدانی چەند پرۆژەیەک دەگەڕێتەوە

(هەولێر)ئەربیل
  زیاد ساڵح، دەرهێنەری بەتوانای 

تورکمان باس لەوەدەکات کە گەڕەکە 
کۆنەکانی هەولێر)ئەربیل( و قەاڵی 

هەولێر)ئەربیل(ی بە شێوەیەک تۆمار 
کردووە کە پێشووتر کاری لەم جۆرە 
ئەنجام نەدراوە. ئەو دەرهێنەرە کە لە 
واڵتی ئەڵمانیا دەژی، بست بست لە 
هەولێر)ئەربیل( دەگەڕێت ژمارەیەک 

پرۆژەی زۆر جوان ئەنجام دەدات. 

 هابه ، ئه و ده نگه ی که  بۆ هه میشه  له  لوتکه 
 ده مێنێته وه

 بۆچی ئەو ئافرەتە تەلەعفەریانەی کە لە الیەن
 داعشەوە رفێنران، وەکو ئەو ئافرەتانەی سنجار

دەنگیان نەگەیەشت؟

 سنجار دەنگی خۆی گەیاند بەاڵم
تەلەعفەر نەیتوانی بیگەیەنێت

'

'

با زمانمان
بە زیندوویی

بهێڵینەوە
ناو تۆمارکردن

دەستیپێکردووە
 لە قوتابخانە تورکمانییەکان
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سنجار دەنگی خۆی گەیاند بەاڵم تەلەعفەر نەیتوانی بیگەیەنێت

کەرتی گەشتوگوزار لە جیهان کەرتێکی ئابووری زۆر گرنگە، هەرێمی 
کوردستانی عێراق-یش ناوچەیەکی لەبارە بۆ ئەوەی کەرتی گەشتوگوزار 

بکات بە داهاتێکی سەرەکی. لە ئەمساڵدا و بە تایبەتی لە رۆژانی جەژنی 
قوربان رێژەی گەشتیارانی ناوەخۆیی بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە  

ئامارەکانیش ئەوە دەردەخەن.

وەکو هەفتەنامەی تەبا بۆ ئەم مەبەستە چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ نادر 
روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم ئەنجامدا، سەبارەت 

بە دواین ئامارە گەشتیارییەکانی هەرێم و پێشهاتەکانی گەشتوگوزار.

نادر روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم ئاماژەی بە 
رێژەی گەشتیارانی ئەمساڵ کرد بە بەراورد بە سااڵنی رابردوو و وتی، " 
ئەمساڵ سەبارەت بە هاتنی گەشتیاران بە بەراورد بە ساڵی رابردوو زۆر 

زیادی کردووە بە تایبەتی ئەگەر ئاماری گەشتیارانی شەش مانگی 
یەکەمی ئەمساڵ وەرگرین لەگەڵ شەش مانگی یەکەمی ساڵی رابردوو بە 
شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. لە شەش مانگی رابردوودا ملیۆنێک و 
٧5٠ هەزار گەشتیار سەردانی هەرێمیان کردووە. هەروەها ساڵی رابردوو  3 
ملیۆن و 5٧ هەزار گەشتیار روویان کردۆتە هەرێم. بۆ ئەمساڵیش پالنمان 

هەیە کە ئەم رێژەیە بۆ 3 ملیۆن و 5٠٠ هەزار گەشتیار بەرزبکەینەوە".

هاوکات وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم لە بارەی ئاماری 
هاتنی رێژەی گەشتیاران لە رۆژانی جەژنی قورباندا وتی، " لە ئێستادا 

ئاماری کۆتاییمان سەبارەت بە رێژەی هاتنی گەشتیاران لە رۆژانی 
جەژندا رانەگەیاندووە بەاڵم بەدڵنیاییەوە ژمارەی گەشتیارانمان زیادی 

کردووە. لە جەژنی قوربانی ساڵی رابردوو لە ماوەی دە رۆژ  3٤٩ هەزار 
گەشتیار  سەردانی هەرێمی کوردستانیان کرد. بەاڵم دڵنیات دەکەمەوە 

لە جەژنی ئەمساڵدا ژمارەکە زۆر زیاترە بە بەراورد بە جەژنی ساڵی 
رابردوو. لێرەدا ئەگەر بەرواردێک بکەین هەم لەکۆی ساڵدا وە هەمیش 
لە جەژنەکاندا ژمارەی گەشتیاران زیادی کردووە ئەمەش ئاماژەیەکە 

کە کەرتی گەشتیاری لە رووی ژمارەوە و بە تایبەتی رێژەی گەشتیاران 
بەرەوپێشچوونێکی باشی بەخۆوە بینیوە".

هەروەها ناوبراو  لە بارەی ئامادەکاری بۆ پێشوازی کردن لە گەشتیاران 
وتی، " ئێمە بەر لەوەی جەژن بێت هەموو ساڵێک وەکو بابەتێکی 

سیستەماتیکی ئامادەکراو لە رێگای پالنەکانمان ئامادەکاری دەکەین. 
هەروەها بەڕێوەبەرایەتییەکانمان ئامادەکاری دەکەن بۆ پێشوازی کردن لە 

گەشتیاران لە رۆژانی جەژندا. ئێمە ئامادەکاری دەکەین و کۆمەڵێک لیژنە 
دروستدەکەین. ئەو لیژانانەش هەموویان بە کاری پێویستی خۆیان هەڵدەستن. 
هەموو ساڵێک لیژنە دروست دەکەین بۆ بازگەکان کە ئەوانیش کۆمەڵێک 

خزمەتگوازی و چاالکی پێشکەش دەکەن  و کارئاسانی بۆ گەشتیاران 
دەکەن وەکو ئاو پێشکەش کردن ئامادەکردنی هۆڵی پێشوازی و فێنککەرەوە 

لێرەدا واتە لیژنەی پێشوازیکردن لە الیەن گەشتوگوزارە ئامادە دەکرێت".

لە درێژەی قسەکانیدا نادر روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی 
گەشتوگوزاری هەرێم ئاماژەی بە لیژنەکانی ناو شار کرد و وتی، "  

هەروەها چەند لیژنەیەکمان بۆ نێو شارەکان ئامادە دەکرێت، وەکو لیژنەی 
چاودێری، بەدواداچوون و چارەسەرکردنی کێشەکان ئەم لیژنانەش لە هەموو 
شار و شارۆچکەکان سەردانی کردنی مەیدانی ئەنجام دەدەن لە هەر چوار 
رۆژی چەژنەکانیشدا و لە هاوینە هەوار و شوێنە گەشتیارییەکان بەردەوام 

کارەکانیان ئەنجام دەدەن. ئەمە لە چوارچێوەی پالنی ئێمە لە رۆژانی 
چەژندا ئەنجام دەدرێت. وە لەم جەژنەشدا کار و چاالکییەکانی ئەم لیژنانە 

بە گوێرەی ئەو ئەنجامانەی کە بەدەست ئێمە گەیشتووە بە شێوەیەکی 
زۆر باش بەڕێوەچووە و چاالکییەکی زۆر ئەنجام دراوە خزمەتگوازی باش 

پێشکەش بە گەشتیاران کراوە".

نادر روستی لە بارەی گرانبوونی نرخ لە شوێنە گەشتیارییەکان وتی، 
"بەڵی لێرە و لەوێ هەندێکجار زیادەڕەوی دەکرێت لە نرخەکان و هەندێکجار 
ئیستغالل دەکڕیت وە هەندێکجاریش ئێمە ئاگادار نین وەکو پێویست. بەاڵم 
لیژنەکانمان لە رێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی کە ئێمە باڵومان کردۆتەوە 
گەر لە هەر شوێنێک شتێکی نایاسایی ببینن دەتوانن ئاگادارمان بکەنەوە 
و لیژنەکانمان بە زووترین کات دەچن بۆ ئەو شوێنە و کۆنترۆڵی دەکەن وە 
ئەگەر ئەو شوێنە سەرپێچی کردبێت ئەوا سزا دەدرێت، جا چ سزای ئاگادار 
کردنەوە بێت یاخود سزای پێبژاردن ئەو سزادانەش دەگەڕیتەوە بۆ سەر جۆری 

سەرپێچییەکە".

 لە الیەکی دیکەوە نادر روستی تیشکی خستە ژمارەی هۆتیل و خانووە 
گەشتیارییەکان و رایاگەیاند، "زیاتر لە ٦5٠ هۆتێل  و 3٦٠ مۆتێل و ٩٠ 

گوندی گەشتیاری و زیاتر لە ٧١ هەزار قەروێڵە لە هەرێمی کوردستان 
هەیە. ئێمە لە یەک کاتدا دەتوانین ١٠٠ هەزار بۆ ١٢٠ و هەزار گەشتیار 
لەخۆ بگرین. لە ئێستادا هاتنی گەشتیاران لە سەدا ٨٠ بۆ ٨5 لە خواروو 
و ناوەڕاستی عێراقە، رێژەکەیکەش لە دەرەوەی واڵت دێن بە پلەی یەکەم 

گەشتیارانی ئێران دواتر تورکیا پاشانیش واڵتانی بیانی و ئەورووپی ئەمانە 
هەموویان بەیەوەکەوە رێژەی لە سەدا ٢٠ بۆ ٢5 پێکدەهێنن بەاڵم لە ئێستادا 

ژمارەی ئەوانە زیاتر لە سەدا ١5بۆ ٢٠  دەبێت. ئێمە لە بەرنامەمان دایە 
ژمارەی گەشتیاری بیانی زیاد بکەین لە سەدا ١5بۆ ٢٠ـەوە بیگەیێنیە سەدا 
٢5 و زیاتر بە گوێرەی ئەو پالنەی کە لە ئێستادا لەبەردەستمانە کاری تێدا 

دەکەین”.

لە کۆتایی قسەکانیدا نادر روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی 
گەشتوگوزاری هەرێم ئاماژەی بەو شوێنانە دا کە گەشتیاران رووی تێدەکەن 

و وتی، “وەکو شار بە تایبەتی روو لە هەولێر دواتر سلێمانی  پاشانیش 
دهۆک دەکەن وە گەرمیانیشمان هەیە کە گەشتیاران رووی تێدەکەن. 

وەکو ناوچەش ناوچە شاخاوییەکان و هاوینە هەوارەکان بە تایبەتی ناوچەی 
سۆران کە دەکاتە چۆمان و رواندز و ئەو شوێنانە هەروەها ناوچەی ئاکرێ 

و ئامێدی لە سنووری دهۆک لە سنوری سلێمانیش دۆکان، سەرچنار و 
ئەحمەداوە ئەم شوێنانە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار بۆ خۆیان رادەکێشن “.

نادر روستی: رێژەی گەشتیاران بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە

بۆچی ئەو ئافرەتە تەلەعفەریانەی کە لە الیەن داعشەوە رفێنران، وەکو ئە 
ئافرەتانەی سنجار دەنگیان نەگەیەشت؟

رێکخراوی تیرۆریستی داعش دوای دەستبەسەرداگرتنی شاری مووسڵ لە ١٠ی 
حوزەیران، شارۆچکەی تەلەعفەر کە ناوەندی شارۆچکەکە تورکماننشینە. لەکاتی 

دەسەاڵتدارێتی داعش لەو شارۆچکەیە ژمارەیەک کۆمەڵکوژی کەم بینراو  
لەالیەن رێکخراوی تیرۆریستی ناوبراو دەرهەق بە دانیشتووانی ئەو شارۆچکەیە 
ئەنجامدراوە. لەسەرەتای هەمووشیانەوە ئافرەت و منداڵەکانی ئەو شارۆچکەیە 

رفێنران و پیاوانیشیان بەهۆی جیاوازیی مەزهەبییەوە گولـلە باران کران و چەندین 
تاوانی گەورەی دیکە ئەنجامدرا. 

ئەو وەحشیگەرایەتییەی کە لە ماوەی داگیرکاری داعش ئەنجامدرا لە راستیدا 
بە تەنها بەرامبەر  خەڵکی تەلەعفەر ئەنجامدرا بەڵکو بە هەمان شێوە بەرامبەر 
خەڵکی سنجاریش ئەنجامدرا. ئەو زوڵم و ستەمەی کە بەرامبەر ئافرەتانی ئەو 

ناوچەیە ئەنجامدرا بە هەمان شێوە بەرامبەر بە ئافرەتانی تەلەعفەریش ئەنجامدرا 
بەاڵم هی ئافرەتانی سنجار بووە بابەتێكی رۆژەڤ بۆ ماوەیەکی درێژ باسی 
لێوەدەکرا. بەاڵم بەهۆی ئەوەی لە تەلەعفەر سیسیتەمی هۆزی و عەشایەری 

پەیڕەو دەکرێت، دەنگی ٤٤٧ ئافرەتی تەلەعفەری نەگەیەندرا. هەروەها بانگەشەی 
ئەوە دەکرێت کە هەندێک لەو ئافرەتانەی کە لەژێر دەستی داعش رزگار کران لە 

الیەن خیزانەکانیانەوە رەتکرانەوە هەندێکشیان کوژران.

بەسەرهاتە خوێناوییە جێماوەکەی تەلەعفەر دوای داعش

تەلەعفەر گەورەترین شارۆچکەی عێراقە و بە رلە هاتنی داعش ژمارەی 
دانیشتووانی 5٠٠ هەزار کەس بوو، بەاڵم دوای داعش ئەم ژمارەیە بۆ ١٠5 هەزار 

کەس کەمبووەتەوە. 

ژمارەی دانیشتووانی تورکمانی تەلەعفەر ٤٠٠ هەزار کەسە. هاوکات ٢٨٠ هەزار 
تورکمان لە ناوەندی شارۆچکەکە ژیانی بەسەر دەبرد. 

تاوەکو ئێستا زیاتر لە هەزار کەس چارەنووسی دیار نییە

بەپێی زانیارییە نافەرمییەکان دوای وەدەرنانی داعش لە شارۆچکەکە، هەزار و 
٢٠٠ کەس بێسەر و شوێنن و چارەنووسیان دیار نییە. ئەوانەی لەالیەن داعشەوە 

رفێنراون بریتین لە فەرمانبەرانی حکوومەت، ئەندامانی ئەنجوومەنی شارۆچکە، 
سەرۆکی پارتی سیاسی، یەکە ئەمنی و سەرجەم توێژەکانی تەلەعفەر. 

لەالیەکی دیکەوە ٤٤٧ کەسی نێو هەزار و ٢٠٠ کەسەکە ژنن و لەسەرەتادا 
لە تەلەعفەر دەستگیر دەکرێن، دواتر لەالیەن ئەندامانی داعشەوە بۆ شوێنی 
نەزانراو دەبرێن. بەپێی زانیاریە خۆجێییەکان، مانگێک بەر لە ئێستا دوای 

رووداوەکانی باغۆز، ژمارەیەک ژنی تەلەعفەر دووبارە لە سووریاوە بۆ تەلەعفەر 
گەڕێنرانەوە بەاڵم تاوەکو ئێستا ژمارەکەیان دیار نییە. بەسەرهاتی ژنانی تەلەعفەر 

هیچ جیاوازییەکی نەبوو لە ژنانی ناوچەکانی دیکە کە لەالیەن داعشەوە 
دەستبەسەرکرابوون. 

بیری مەرگ: عەلو عەنتەر

ژمارەیەک لە دەستبەسەرکراوانی خەڵکی تەلەعفەر لەژێر دەستی داعش دوای 
لەسێدارەدان و کوشتن بە چەندین جۆری دیکە، فرێدراونەتە نێو بیری عەلو 

عەنتەر کە ٨ کیلۆمەتر لە شارۆچکەی تەلەعفەر دوورە. نزیکەی ٨٠٠ الشە 
لەنێو بیرەکەدا کۆبووەتەوە و ناتوانرێت الشەکان لەنێوی دەربهێنرین چونکە جگە لە 

بەغداد پشکنینی تایبەت بە DNA نییە. 

٨٥ بۆ ٩٠ هەزار خەڵکی تەلەعفەر لە تورکیا دەژین

دوای داعش، لە ئێستادا ٨5 بۆ ٩٠ هەزار هاوواڵتی خەڵکی تەلەعفەر لە تورکیا 
ژیان بەسەر دەبەن، تەنها لە ئەنقەرە ٦5 هەزار کەس نیشتەجێیە. 

لەالیەکی دیکەوە ٤ هەزار خەڵکی تەلەعفەر لە سووریا دەژین و لە کەمپەکانی 
عەزاز و حەسەکە دەمێننەوە.

سیستەمی هۆزیی و عەشایەری رێگرە لە باسکردنی زوڵم و زۆردارییەکانی 
داعش بۆ جیهان دەرهەق بە ژنان 

ئەو ئافرەتانەی کە لە ژێر دەسەاڵتی داعشدان رووبەڕووی و ئەتک کردن 
بوونەتەوە لەبەر ئەم هۆکارە بۆیان نییە بەسەرهاتی خۆیان باس بکەن. هەروەها 

ئاماژە بەوەدەکرێت ژمارەیەک ئافرەت دوای ئازادبوونیان لە دەستی داعش لەالیەن 
خانەوادەکانیانەوە کوژران. هەندێکیشیان رەتکرانەوە.

ئەرشەد ساڵحی: پێویست ناکات ژنانی تورکمان کە لەژێردەستی داعش بوون 
شەرم بکەن، بەڵکو دەبێت داعش شەرم بکات

لە بەرواری ١٧ی ئابی ٢٠١٩، پانێلێک لەالیەن بەرەی تورکمانی عێراقی بە 
سەرپەرشتی ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی ئەو حیزبە ئەنجامدرا لەژێر ناونیشانی 

"لەیادناکەین" و ژمارەیەکی زۆر لە منداڵ و ژنی تورکمانی خەڵکی تەلەعفەر 
بەشدارییان کرد و باسی زوڵم و زۆردارییەکانی داعشیان کرد. 

هاوکات لە پانێلەکەدا ساڵحی تیشکی خستە سەر ئازار و ناخۆشییەکانی خەڵکی 
تەلەعفەر و وتی، "لە ساڵی ٢٠١٤ تورکمانی تەلەعفەر رووبەڕووی هێرشێکی 

خوێناوی بوونەوە. دواتر ژن و منداڵەکانی خەڵکی تەلەعفەر بۆ ناوچەکانی دیکە 
گوازرانەوە. ناکرێت لە یاد بکرێت کە ئەم خێزانانە سەرجەمیان خاوەن سیستەمی 

عەشایەر و هۆزن". 

لەکۆتاییدا سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی رەخنەی لە رێکارە 
نامرۆڤایەتییەکانی داعش بەرامبەر بە ژنان گرت و وتی، " پێویست ناکات ژنانی 

تورکمان کە لەژێردەستی داعش بوون شەرم بکەن، بەڵکو دەبێت داعش شەرم 
بکات". 

هەواڵ:عەلی سالم/فۆتۆ:محه مه د عه بدولجه بار

هەولێر)ئەربیل(ـی جاران لە زاری جاسم توتونچییەوە
کۆکراوەی هەواڵ: زیا عوزێری
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دەربارەی کلتوری بازارکردن و هەڵگرتنی خواردنی ئەو سەردەمەوە 
جاسم توتونچی رایگەیاند، "لە هەمان کاتدا ئێمە شوێنێکی وەک 

کۆگامان هەبوو کە پڕ شتومەک بوو، تیایدا لە بچوکترین شتومەکەوە 
دەستیپێدەکرد و گشت خواردن و خواردنەوە و ئەو بەرهەمانەی کەوا 

بەکاردەهێنرێت، دەستەبەر دەکرا. هەروەها دوای ئەوەی گرانی لە 
هەولێر)ئەربیل( سەریهەڵدا، یەکەم فڕن و نانەواخانە لەالیەن شێخ محێدین-
ـەوە دانرا و ئەو کاتەش باوکم حاجی محمد گەنمی بۆ ئەو نانەواخانەیە 

دەستەبەر دەکرد. لەکاتی گرانییدا بەهای گەنم بۆ هەر حوققەیەک لە ٢ 
دینارەوە بۆ ٢٠ دینار زیادیکرد".

 
توتنچی ئاشکرای کرد، "لە کاتی دروستکردنی }مزگەوتی محمدیە{ 

کە لە گەڕەکی ئێستای رۆناکی شاری دێرینی هەولێر)ئەربیل(دایە، هەر 
چواردەورەی چۆڵ و وەک بیابان بوو".

 بەم وشانەش حاجی جاسم کۆتایی بە قسەکانی هێنا:

"لەگەڵ دروستکردنی مزگەوت، فەقێکان سەردانیان کردین و دواتریش 
شوقەکانی ئیسکان لە دەوری مزگەوتەکەمان دروستکران و سەرەتا 

سۆفییەکان لەم شوقانە نیشتەجێ بوون. ئێمە گشت خواردن و خواردنەوە 
و پێداویستی و شوێنی مانەوە لەو سەردەمەوە تا ئێستاش بۆ فەقێکان 

دەستەبەر دەکەین. لە ئێستادا لە هەولێر)ئەربیل( لە مزگەوتەکەمان و لە 
مزگەوتی سەواف فەقێ هەن. بەاڵم هەموو کاتێک قوتابییەکانی ئێمە 
باشترین بوون و نایابترین ئاستیان تۆمار کردووە. تا ئێستاش زۆرێک لە 

زانا و پیاوانی ئاینی سەردانی مامۆستاکانی ئێمە دەکەن و سوود لە 
ئەزموونەکانیان وەردەگرن".

حاڵی یەکتر کاتە بەتاڵەکانیان بەسەر دەبرد. لەو سەردەمەدا تەنها چەند 
خێزانێکی هەولێر)ئەربیل(ـی هێڵی تەلەفۆنیان هەبوو. لەئێستادا وەک 
ئەوەی هەموو کەس ئاشنایە سەرەڕای زیادبوونی خزمەتگوزارییەکانی 

پەیوەندی دانان، مرۆڤەکانمان هەوڵی هەواڵ پرسینی یەکتر نادەن. 
یەکێک لە هۆکارە هەرە سەرەکییەکانی ئەمەش، کەمبوونی ئەو 
کەسانەیە لەسەر رێگای ئاینن، هەروەها کاریگەری هەوڵی واڵتە 

دەرەکییەکان بۆ لەناوبردنی ئاین''.

جاسم توتونچی باسی لە کلتوری مەولود و دیوەخان کرد لە 
هەولێر)ئەربیل(ـی جاران و وتی، "لە کۆندا لە ماڵی ئێمە دوای نوێژی 

خەوتنان دەرگاکان دادەخران، نە سەردانی خزم و دۆست دەکرا و نە میوان 
سەردانی ماڵی ئێمەی دەکرد. هەر لەو سەردەمەدا ئێمە دیوەخانمان هەبوو 

کە هەموو هەفتەیەک لە رۆژانی هەینیدا لەم دیوەخانەدا پێشوازیمان 
لە مامۆستای ئاینی و کەسە ناودارەکانی هەولێر)ئەربیل( و فەقێیەکان 

دەکرد. هەروەها لە دوای نوێژی عەسر لەم دیوەخانەیەدا مەولود 
دەخوێندراوە و چەندین جۆر خواردن و خواردنەوە پێشکەش بەو کەسانە 
دەکرا کە لە دیوەخانەکەدا ئامادەبوون. پێشووتر بۆنە ئاینیەکان دوای 

نوێژی شێوان دەستیپێدەکرد و تا درەنگانی شەو بەردەوام دەبوو. هەڵبەت 
لە ئێستادا لەدوای نوێژی خەوتنان دەستپێدەکات و تەنها بۆ ماوەی ١-٢ 

کاتژمێر درێژەی دەبێت".

توتنچی تیشکی خستەسەر قەاڵ و باسی لە سێ دەرگای قەاڵ کرد و 
وتی، "یەکەمیان بە دەرگای بچووک ناودەبرێت. یەکێکی تریان کە لە 

بەشی سەرەکی دایە و بە دەرگای گەورە ناوزەند دەکرێت. ئەوەی تریان بە 
ئەحمەدییە ناودەبرێت کە ناوەکەی لە پارێزگار ئەحمەدی-ــەوە وەرگرتووە. 

پارێزگار ئەحمەدیە دروستکەری ئەو رێگایەیە کە ئاراستەی بۆ ئەو 
دەرگایە دەڕوات، هەروەها باوکی قازی-یە. لەسەر ئەم رێگایەدا 'هەورازی 

ئافرەتان' هەبوو. لە تەواوکەری ئەم رێگایەدا مزگەوتی قازی و دواتر 
خانەقا و لە کۆتاییشدا گۆڕستان هەبوو. ئافرەتانمان لە هەفتەیێکدا ٢ جار 

ئەم رێگایان بەکاردەهێنا. لە ماوەی رابردووشدا پەرستگای یەهودییەکان 
لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( هەبوو و یەهودییەکان هەموو ساڵێک تیایدا 

یادی دوو جەژنی تایبەت بەخۆیان دەکردەوە کە یەکێک لەوان بە کەپرە 
شینە ناودەبرێت".

لە درێژەی قسەکانیدا جاسم توتونچی رایگەیاند کە لەو سەردەمەدا لە 
بەشی خوارەوەی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( گەڕەکەکانی تەعجیل و عارەب 
هەبوو کە تەکیەی خەلیفە جەلیل لە تەعجیلە. هاوکات ناوبراو ئاماژەی 
بەوەش کرد کە لە ماوەی رابردوودا گەڕەکی تەیراوە دروستبوو کەوا ئەو 

گەڕەکەش ناوی لە تاهیر ئاغای ناسراو بە 'تەیرۆ'ـەوە وەرگرتووە.
 

شایەنی باسە جاسم توتونچی ئاشکرای کرد کە بۆ یەکەم جار باوکی 
محمد بەشی تیشکی لەسەر داوای پارێزگار و بە یارمەتی هاوواڵتیانەوە 

هێناوەتە هەولێر)ئەربیل(.

شاری هەولێر)ئەربیل( کە تیایدا چەندین نەتەوە ژیانیان کردووە، بە 
درێژایی مێژوو بەهۆی شوێنی جوگرافیای سیاسی رووبەرووی پێشهاتەی 
سیاسی زۆر گرنگ بووەتەوە. لە هەمان کاتدا بەکارهێنانی شارەکە وەکو 

خاڵێکی هاوبەشی کاروانە بازرگانیەکان و بوونی ئاراستەی شارەکە لە 
نێوان ئاراستەی پارێزگا و شارەکانی بەغداد، موسڵ و کەرکوک بووتە 

مایەی زیادبوونی بەهای ستراتیجی هەولێر)ئەربیل(.

وەرن ئەمجارەش گوێبیستی هەولێر)ئەربیل( بین لەالیەن حاجی جاسم 
حاجی محمد توتنچی کە یەکێکە لە دانیشتوانی کۆن و ناودارەکانی ئەو 

شارە.

جاسم توتونچی بەم وتانە دەستی بە قسەکانی کرد، "ئەگەر هاتوو بە 
کورتی باس لە هەولێر)ئەربیل(ـی کۆن و دانیشتوانی ئەو شارە بکەین، 

گشت هەولێر)ئەربیل(ییەکان پێک دێن لە خەڵکانی بەرێز، رووخۆش، باش 
و جوان کە رەچەڵەکی رەسەنیان تورکمان-ـە".

سەبارەت بە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کە سەدەها ساڵە چەندین نەتەوە 
تیایدا ژیاون و میوانداری لە چەندین نەتەوە کردووە و چووەتە نێو لیستی 

شوێنەوارەکانی جیهانی یونێسکۆ، لەم بارەیەوە جاسم توتونچی وتی، 
"تەواوی دانیشتوانی قەاڵ لە خەڵکانی تورکمان پێک دەهات. ئەگەر 

لە بنچینەی شاری هەولێر)ئەربیل( بکۆڵینەوە ئەوا لە نەتەوەی تورکمان 
پێکدێت. ئێمەش لەدایکبووی قەاڵ-ین و لە ساڵی ١٩٤٤ لە قەاڵ هاتین 
بۆ نێو شار. ئەمە لە کاتێکدا گشت ناودار و سەرمایەدارەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل( دانیشتوانی قەاڵ بوون، لەوانەش باوکی قازی ئەفەندی و 
باپیری و مەال ئەفەندی".

هاوکات حاجی جاسم توتنچی وتیشی، ''لە هەولێر)ئەربیل( کەسایەتیێکی 
گەورەتر نەبوو لە مەال ئەفەندی. لە هەمان کاتدا وەک ئەوەی دەزاندرێت 
لە هەموو سەردەمێکدا هەولێر)ئەربیل(ییەکان نەتەوەیێکی پەیوەست بوونە 

بە ئاینەکەیان. ژمارەیەکی زۆر مزگەوت و تەکیەی هەولێر)ئەربیل(
ییەکان تا ئێستا هەیە، بۆ نمونە تەکیەی باوکی خەلیفە جەالل و تەکیەی 

خەلیفە مەجید".
 

بەمجۆرە حاجی جاسم حاجی محمد توتنچی درێژەی بە قسەکانی دا، 
"خەڵکی دێرینی هەولێر)ئەربیل( تەنها خۆیان بە کارەکانیان خەریک 

دەکرد و خۆیان لە کاری بێ سوود بەدوور دەگرت.لە سەردەمانی کۆندا 
خەڵک خەڵک پەیوەست بوون بە یەکتر و یەکترییان دەناسی. وەکو 

ئێستا خزمەتگوزاریەکانی وەک ئینتەرنێت و فەیسبووک بۆ کوشتنی 
کات نەبوو، زۆرێک لە خەڵکان بە ئەنجامدانی عیبادەت یاخود پرسینی 

)ی.ن.ک( یەکێتی. کاتێک هاوواڵتییانی تورکمان گەیشتنە ئەو خاڵە 
گولـلەباران کران و ٤ گەنج بریندار بوون کە شەهیدمان عەلی هاشم 

موختارئۆغلوش یەکێک بوو لەوان. خەڵک خۆی لە پشتەوەی ستوونەکانی 
کارەبا و دیوارەکانەوە دەشاردەوە. بەاڵم دواتر بە هەمان هەست و ئیڕادەوە 

رێپێوانەکە بەردەوامی پێدرا. لە کاتی رێپێوانەکەدا لە باڵەخانەکانەوە بەبێ 
ویژدانی تەقە لە خەڵکی سیڤیلی تورکمان دەکرا. سەربازانی ئەمریکا کە 
بەرپرسی دۆسیەی ئەمنی بوون لە بڕی ئەوەی ئەو هێرشکەرانەی هێرشیان 

کردە سەر خەڵکی تورکمان دەستگیر بکەن، ئەوانیش هاتن بۆ راگرتنی 
رێپێوانەکە تەقەیان لە خەڵکی تورکمان کرد. لەو رێپێوانەدا کە لە بەیانییەوە 
تا نیوەڕۆ بەردەوام بوو 5 کەسمان شەهید بوون و ١٢ کەسیش بریندار بوون. 
رۆژی دوای ئەوە ئەو رووداوە لە تەواوی تورکمان ئێلی دەنگی دایەوە و لە 
کەرکوک بە مەبەستی پاڵپشتی کردن بۆ دوزخورماتوو رێپێوانێک ئەنجام 

درا، لەوێش ٢ گەنجی تورکمان شەهید بوون.

و هێدی هێدی ئەو پێگەیەی لەناوبرد. بەم جۆرەش داب و نەریتی خەڵکی 
خستەژێرپێی و هیچ بەهایەکی بۆ دانەنا.

دوای ٢٠٠3 گەلەکەمان بە هەمان هەستەوە هەستان بە نۆژەن کردنەوەی 
ئەو شوێنە بۆ ئەوەی وەکو پێشووتری لێبکرێت و لە بەرواری ٢١ی ئابی 

٢٠٠3 بە بەشدارییەکی زۆر بە جۆشوخرۆشەوە خەڵک بەشداری کرد 
لە رێوڕەسمی کردنەوەی ئەو شوێنە. رێوڕەسمەکە لە خوارووی گەڕەکی 

جەمیلە ئەنجامدرا کە زۆرینەی دانیشتووانی کوردە و دەکەوێتە خوار 
چیای مورسا عەلی. بە قەرەباڵغییەکی زۆر لەو شوێنە کۆبوونەوە. 

پێویستە لەیادمان نەچێت کە لەالیەن کوردە چەکدارەکانەوە گێچەڵی زۆر 
ئەنجامدرا.

چەند کاتژمێرێک دوای رێوڕەسمی کردنەوەکە لە درەنگانی شەو 
دەنگێکی زۆر بەهێز دوزخورماتووی هەژاند. لە سەردەمێکدا کە 

تەکنەلۆژیا ئەوەندە پێشکەوتوو نەبوو و پەیوەندیکردن ئاسان نەبوو، پێویست 
بوو خەڵک تا بەیانی چاوەڕوان بێت تا بزانێت چێ روویداوە. خەڵک بە 

دەنگی مزگەوت بە ئاگاهاتن. بە دەنگێکی بەرز بانگەواز دەکرا و دەوترا، 
"خەڵکینە ئەم شەو مورسا عەلییان تەقاندۆتەوە، هەمووتان وەرنە بەردەم 

مزگەوتی ئیمامی عەلی".

ئەو دەنگە هەمووانی تاساندبوو و دڵەکانی یەکجار تەنگ کردبوو. 
ئەو رووداوە بە یەکەم کردەوەی تیرۆرستی دوای رووخانی رژێم لە 

٢٠٠3 هەژمار دەکرێت و بە خاڵێکی وەچەرخان دادەندرێت لە مێژووی 
ناوچەکە. 

هاوواڵتییانی تورکمان بەرەو ئەو شوێنە بەڕێکەوتن کە لە مزگەوت 
بانگەوازی بۆ کرا. هەموویان توڕە و دڵشکاو بوون. قەرەباڵغییەکی 
زۆر لە بەردەم مزگەوتەکەدا کۆببویەوە، بەاڵم هەموویان بێ چەک 

بوون چونکە چەک تەنها لەالی پێشمەرگە و هێزەکانی ئەمریکا بوو. 
خۆپیشاندەران بە دروشمەکانی )الله اکبر، یا عەلی، بژی تورکمان( 

دەستیان بە جووڵە کرد و بەرەو ناوەندی شار بەڕێکەوتن. ئەو رێگەیەی 
کە بەرەو سەنتەری شار دەڕۆشت تەنها ١٠٠ مەتر دوور بوو لە بارەگای 

مورسا عەلی یاخود مورتەزا عەلی ئەو شوێنە پیرۆزەیە کە لەالیەن 
تورکمانەوە لە لوتکەی ئەو چیایە دروست کراوە کە لەالی رۆژهەاڵتەوە 

دەوری دوزخورماتووی داوە. هەرچەندە مێژووی دروست کردنی ئەو شوێنە 
دیار نییە، بەاڵم بەپێی گێڕانەوەکان، پیاوچاکێکی ئەو ناوچەیە کە 

خۆشەویستییەکی زۆری بۆ بەکتاشی و ١٢ ئیمام هەبووە، لە خەونیدا 
ئیمامی عەلی لەسەر لووتکەی ئەو چیایە بینیوە و خەونەکەی بۆ 

خەڵکی دوزخورماتوو باس کردووە. ئەوانیش هەڵساون بە دروست کردنی 
ئەو شوێنە لەسەر لوتکەی چیاکە. )روون نییە ئایا ئەو دەنگۆیە یاخود 

ریوایەتە تا چەند راستە(.

مورسا عەلی زاید لە شوێنێکی ئایینی، بووەتە سیمبولێکی نەتەوەیی لەو 
ناوچەیە. لە جەژنەکانی رەمەزان و قوربان خەڵکی دوزخورماتوو سەردانی 

ئەو شوێنەیان دەکرد و لەو شوێنە کاتەکانیان بەسەر دەبرد.

لە سااڵنی ١٩٨٠کان رژێمی پێشوو ئەو شوێنەی کردە ناوچەی سەربازی 

هەولێر)ئەربیل(ـی جاران لە زاری جاسم توتونچییەوە

رووداوی مورسا عەلی ٢٠٠٣
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نیهاد قوشچو



قوتابخانەکە لە سەردەمی سوڵتان محەمەد رەشاد کرایەوە. ناوەکەشی 
هەر لەو وەرگرتووە. لە کاتی کردنەوەی قوتابخانەکەدا پیاوانی ئاینی 

و کەسایەتییەکانی شاری هەولیر)ئەربیل( لەدژی وەستاون چونکە 
لەو سەردەمەدا قوتابخانە نەبوو، بۆیە لەالیەن خەڵکەوە بە گەمەیەکی 
رۆژئاواییەکان وەسف دەکرا و پیاوانی ئاینی پێیان وابوو کە ئەمەیان 

دژی ئاینە. هاوکات ئەوان پێیان وابوو کە قوتابخانە ناگونجێت لەگەڵ 
شێوەی ژیانەوە و ئاین". 

لەالیەکی دیکەوە بەیاتلی رایگەیاند کە زانایانی ئاینی و 
کەسایەتییەکان لە دژی قسەکانی خۆیان وەستانەوە و منداڵەکانی 

خۆیان ناردە قوتابخانە، سەاڵحەدین بەیاتلی وتی، "ئەو مامۆستا ئاینی 
و کەسایەتییانەی کە باسیان دەکەین زۆربەیان پۆست و پلەی بااڵیان 
وەرگرتووە لە دامودەزگاکانی حکوومەت. لەبەرامبەر ئەوەدا منداڵی 
فەقیر و هەژاریش نەیانتوانی بخوێنن و یاخود بەشێکی زۆر کەمیان 

توانییان تەواو بکەن. ئەوانەی کە باس دەکەن بەر لە جیلی من بوون". 

لە بەردەوامی وتوێژەکەدا سەاڵحەدین بەیاتلی سەردەمی خۆمانی 
باسکرد و وتی، "لە جیلی ئێمە لە هەولێر)ئەربیل( 3 قوتابخانە 

هەبوو. یەکەمیان ئەربیل ئەلئوال نزیکی بازاڕە و لەئێستادا وەکو 
مۆزەخانەیەک بەکاردەهێنریت. دووەمیان؛ ئەربیل ئەلسانییە 
کە شوێنەکەی ماڵی عەبدولرەحمان چەلەبی بوو و لەپشت 

نەخۆشخانەی هەولێر)ئەربیل( بوو. سێیەم قوتابخانەش ناوی ئەربیل 
ئەلسالیسە بوو کە کەوتبووە گەڕەکی خانەقا و نزیک تەکیەی 

شێخ عەبدولکەرم بوو. بەشێوەیەکی گشتی لەوێ قوتابی جوولەکە 
دەیخوێند". 

لەبەرامبەر پرسیاری "بۆچی ئەو کات تەعلیم-ی پێدەوترا؟"، 
بەیاتلی وتی: 

"ئەو سەردەمە تەعلیم بەو وەزارەتە دەوترا کە پەیوەستبوو 
بە کاروباری قوتابخانەکان، ئەو ناوە لەگەڵ چۆنیەتی 

کارکردنەکەیان دەگونجا چونکە دەوڵەت پێویستی بە تەعلیم 
"فێرکردن" هەبوو. ئامانجی سەرەکی ئەوەبوو کە کادری وەکو 
مامۆستا، فەرمانبەر و کادری حکوومی پێبگەیەندرێت. دواتر 
بۆ پەروەردە و فێرکردن گۆڕا. لە کۆتاییدا بۆ پەروەردە گۆڕا و 

بەپێی ئەو ناوە ئامانجی سەرەکی پەروەردەکردنی مندااڵنە. دواتر 
هێدی هێدی ژمارەی قوتابخانەکان زیادی کرد و بە نێو شار 

باڵوبوویەوە". 

بەیاتلی ئاماژەی بەوەدا کە زۆربوونی ژمارەی قوتابخانەکان 
بە واتای بەرزبوونەوەی ئاستی خویندن نایەت و وتی، "ئەم 

بەرزبوونەوەیە بە ئاقارێکی هەڵە نەتانبات، چونکە سەرەڕای 
هەبوونی تەکنەلۆژیا و تاقیگەکان جیاوازی نێوان قوتابی 

سەردەمی ئێمە و ئەوەی ئێستا ١ لەسەر ٤ جیاوازە. قوتابییانی 
سیستەمی پێشووی پەروەردە لە رووی 

ئاستەوە پێشەنگن و لە پێشەوەی 
قوتابییانی ئەم سەردەمەن. ئەمڕۆ 

سەرەڕای ئەوەی دەرچووی زانکۆن، 
هیچ زانیارییەکیان نییە، زمان نازانێت 

بەشێوەیەک زمانی دایکی خۆیشی 
نازانێت. لە ئێستادا وانەی زمانی 
ئینگلیزی لە قوتابخانەکانماندا 
دەخوێندرێت، لە داهاتوودا بۆمان 

دەردەکەوێت ئاخۆ سەرکەوتووە یاخود 
شکستە. سەرەڕای هەبوونی دەرفەتی 
زۆر، ئاستی قوتابییان و مامۆستاکان 

بە بەراورد لەگەڵ ئەوانی پێشوو زۆر لە 
دواوەن". 

لەکاتی وتوێژەکەماندا مامۆستا 
سەاڵحەدین بەیاتلی لەنێوان وتەکانیدا 

رایگەیاند کە بەشێوەیەکی گشتی 

 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbajansi

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٢٦٤ی ئابی ٢٠١٩
هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

 سیستەمی پەروەردەیی پێشوو بە بەراورد لەگەڵ
ئەوەی ئێستا بە سەرکەوتووتر دەبینرێت

وەکو ئەوەی لە سەرجەم واڵتانی جیهان هەیە، لە هەرێمی کوردستانی 
عێراق و عێراق-یش بابەتی پەروەردە بووەتە جێی دەمەقاڵی. 

سیستەمەکان، کێشەکانی دواتری سیستەمەکان و دواتر گۆڕانکاری 
لە سیستەم بە شێوەیەکی لەناکاو بووەتە مایەی شێوانی قوتابییان و 

مامۆستاکان. 

مامۆستا سەاڵحەدین نورەدین بەیاتلی زیاتر لە ٢5 ساڵ پیشەی 
مامۆستایەتی کردووە و لەگەڵ ئەو باسی سیستەمی پەروەردەیی 

کۆنی شاری هەولێر)ئەربیل(مان کرد و وتووێژێکی کورتمان 
ئەنجامدا. 

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە سیستەمی پەروەردەیی کۆن و ئەوەی ئێستا 
جیاوازییەکی زۆری هەیە لە رووی ئاستەوە و پێکەوە گەشتێکی 

رابردوومان کرد لەبارەی سیستەمی پەروەردە لە شاری هەولێر)ئەربیل(. 

بەیاتلی تیشکی خستە سەر سەردەمی دەستپێکردنی پەروەردە لە 
هەولێر)ئەربیل( و وتی، "پەروەردە لە عێراق خۆی لە دوو بەش 

دەبینێتەوە. یەکەمیان پەورەدەیی ئاینییە کە ئەوەیان شتێکی گشتیی 
بوو و بەر لە ئێمە پەیڕەو کراوە. دواتر ئێمە پاشماوەی ئەو سیستەمە 
پەروەردەییەمان بینیوە لە مزگەوت. ئەو کات خەڵک منداڵەکانی 

خۆی بەمەبەستی فێربوون بۆ مزگەوت و تەکیەکان دەنارد و لەوێ 
لەگەڵ مامۆستاکان وانەیان دەبینی". 

سەاڵحەدین بەیاتلی تیشکی خستە سەر وشەی قوتابی و  چۆنیەتی 
درووستبوونی وشەکە رایگەیاند، "ئەو کات وشەی 'کیتابی'یان بۆ 

قوتابییەکان بەکار دەهێنا. لە رۆژگاردا وشەی 'کیتابی' بۆ 'قوتابی' 
گۆڕاوە و بە زمانی کوردی بە واتای خوێندکار دێت. لە بنەڕەتدا 
وشەی 'کیتابی' بە زمانی عەرەبییە و بۆ ئەو کەسانە بەکار دێت 

کە ئەهلی کتێب و خوێندەوارن. لەالیەکی دیکەوە وشەی 'قوتابخانە' 
دووبارە لە کیتاب یاخود کیتابی هاتووە. لە ئەنجامدا خەڵک بۆ 

فێرکردن و پەروەردە، مندااڵنی خۆیان بۆ ئەو شوێنە دەنارد". 

لەبارەی ناوەڕۆکی وانەکانی نێو سسیتەمی پەروەردەی ئاینی پێشوو 
ناوبراو رایگەیاند، "لەو قۆناغەدا شتی زۆر سادەیان فێردەکرد. دواتر 

بڕگە بڕگە کردنی وشەکان فێر دەکران. دواتر 'جزء عمة' واتە قورئانی 
پیرۆزیان فێردەکرد. لەو سەردەمەدا هەموو کەسێک نەیدەتوانی 

خوێندنەوە و نووسینەوە پێکەوە فێربێت. بۆ نموونە دایکی من لەبارەی 
خوێندنەوە زۆر باش بوو بەاڵم نووسینی نەدەزانی". 

دواتر سەاڵحەدین بەیاتلی تیشکی خستە سەر دووەم قۆناغی خوێندن و 
وتی: 

"قۆناغی دووەم بۆ کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم و دەوڵەتی 
عوسمانی دەگەڕێتەوە. یەکەم قوتابخانە کە لە هەولێر)ئەربیل( 

کرایەوە ناوی 'روشدیە' بوو. ئەمەش یەکسانە بە دوای ١٩٠٠ەکان. 

مامۆستاکان لە دەرەوەی ئاینی ئیسالم بوون، لەبەرامبەر 
پرسیارێک بەیاتلی وتی:

"کادرانی پەروەردە زۆربەیان جوولەکە یاخود کریستیان بوون، 
کەمێکیشیان موسڵمان بوون. هۆکارەکەشی واڵتانی رۆژئاوایە. 

رۆژئاوا بە شێوەی قۆناغ هاتووەتە نێو کۆمەڵگەکەمان. لە 
سەرەتادا وەکو گەریدە و گەڕۆک هاتوون بەدواداچوونیان بۆ 

هەڵسوکەوت و دابونەریتەکانمان کردووە و ئێمەیان ناسیوە. 
دواتر بە بیانوی هەڵکەنینی ئاسەوارەوە هاتوون. دواتر بەرێگەی 
کۆمپانیا بازرگانییەکان و  وەبەرهێنان ئۆفیسیان لێرە کردەوە. 

هاوکات چاپخانە و چەندین خانەی چاپیان کردەوە بۆ چاپکردنی 
پەرتووکەکانیان". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا سەاڵحەدین بەیاتلی وتی، "لە 
باڵوکراوەکانیاندا هەمیشە گرنگیدان بە غەیرە موسڵمانەکان خاڵی 

سەرەکییان بوو، بە شێوەیەکی دیکە دەتوانین بڵین گرنگییان بە 
کەمینەکان دەدا جگە لە تورکمان. بەتایبەتی عەرەب و تورک و بە 

شێوەیەکی گشتیش موسڵمانەکانیان دوور دەخستەوە. لەبەرامبەر ئەمەدا 
ئەرمەنییەکان، کلدانییەکان و جوولەکەکان خاڵی گرنگی پێدانی 

ئەوان بوو. لەڕاستیدا ژمارەیەکی زۆر قوتابخانە بۆ ئەوان کرایەوە. بەو 
جۆرە توێژێکی رۆشنبیریان پێکهێنا. ئەم توێژە لە لوبنان، سووریا و 

میسر بوون بە خاوەن دەسەاڵت و لە دەوڵەت ئەرکی گرنگیان پێسپێردرا 
و زۆر شتی باشیان بۆ ئەو دەوڵەتانە کرد. بۆیە توێژی ئێلیت لەمانە 
پێکهاتبوو. هەر ئەم توێژە کتێبخانەیان کردەوە و رۆژنامەو  گۆڤاریان 

چاپکرد و باڵویان کردەوە. لەگەڵ چوونی کات موسڵمانەکانیش 
قوتابخانەی نیشتیمانپەروەرانەیان کردەوە و لەوێ دەرچوون. لەو کاتەشدا 

توێژە ئێلیتەکە هەڵسان بە تەعریفکردنی مێژوو، لەکەدارکردنی 
ئاینی ئیسالم. بە ئەنقەست یاخود بەبێ ئەنقەست ئەم جۆرە زیانەیان 

پێگەیاندووە". 

لە کۆتاییدا سەاڵحەدین بەیاتلی ئاماژەی بەوە کرد کە دەبێت 
دایک و باوکان ئاگاداربن لە هەڵبژاردنی قوتابخانە بۆ منداڵەکانیان 

و وتیشی، "پێویستە هەولێر)ئەربیل(یەکان ئاگاداربن لەکاتی 
هەڵبژاردنی قوتابخانە بۆ منداڵەکانیان. سەرەتاترین بابەت، ناساندنی 

ناسنامەی خۆیانە، چونکە زمانی دایکی ئێمە ناسنامەمانە. پێویستە 
منداڵەکانمان جەخت لەو بابەتە بکەنەوە و هەمیشە دەبێت ئاراستەی 
رێگە ئەخالقییەکانیان بکەین. دەبێت لەکاتی هەڵبژاردنی قوتابخانە 
هەستیار بن چونکە لە ئێستادا ژمارەیەکی زۆر قوتابخانە هەیە و 

هەندێکیان منداڵەکانمان بەرەو ئیلحادی و ئەتایستی دەبەن. هەندێک 
لەو قوتابخانەش مەسیحییەت باڵودەکەنەوە یاخود بیرکردنەوەی جیاواز 

لە هزری منداڵەکان دەچنن. بۆیە دەبێت ئاگامان لە منداڵەکانمان 
بێت. ناکرێت بەو شێوەیە فرێیان بدەین و دەبێت زمانی دایکی خۆمان 
بپارێزین. ئەوەی ئێمە لەم ناوچەیە لە ئەوانی دیکە جیامان دەکات، 
زمانەکەمانە. گەر زمانەکەمان لەناوبچێت، ئێمەش لەناو دەچین". 

 ئیسرائیل، بەو زانیارییانەی کە لە هەواڵگری ئەمریکای وەرگرتووە هێرشی
کردۆتە سەر بنکە سەربازییەکانی حەشدی شەعبی



 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbajansi ٢٦٤ی ئابی ٥٢٠١٩
حەفتا و چوار ساڵ بەسەر هێرشکردنە سەر شارەکانی هیرۆشیما و 

ناکازاکی ژاپۆن بە چەکی ئەتۆمی تێپەڕی.

ئەمریکا ٧٤ ساڵ بەر لە ئێستا بۆ یەکەم جار چەکی ئەتۆمی 
لە دژی ژاپۆن بەکارهێنا، بەم هۆیەوە سەدان هەزار کەس گیانیان 
لەدەستدا و تاوەکو ئێستاش جیهان ئەو کارەساتەی لەبیر نەکردووە.

لە تەمموزی ساڵی ١٩٤5 هەریەک لە چین، ئەمریکا و ئینگلتەڕا 
ئاگادارییەکان دا بە ژاپۆن کە خۆیان بەدەستەوە بدەن، بەاڵم ژاپۆن 

لە وەاڵمی ئاگادارکردنەوەکە رایگەیاند کە بەبێ مەرج خۆیان 
بەدەستەوە نادەن نادەن. لە مانگی ئابی هەمان ساڵ ژاپۆن لە 

چوارچێوەی رێککەوتننامەیەک داوای ئاشتی کردووە، بەاڵم ئەم 

بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە ئیسرائیل هەریەک لە هێرشە ئاسمانییەکانی 
١٩تەمموز کە بە فرۆکەی ئێف-35   کەمپی سەربازی ئامرلی  

پارێزگای سەاڵحەدین و  هێرشە ئاسمانەییەکەی ٢٨ تەمموز  بنکەی 
سەربازی سەقەڕی کردبێتە ئامانج کە ئەو بنکەیە دەکەوێتە باکووری 
رۆژهەاڵتی بەغدادی پایتەخت. هەروەها بانگەشەی ئەوەش دەکرێت کە 
ئیسرائیل لەو بنکەیەدا ئەو کۆگایانەی کردۆتە ئامانج کە موشەکی 
ئێرانی تیادا هەڵگیراوە، شایەنی باسە تاوەکو ئێستا لە الیەن بەرپرسانی 

ئیسرائیل هیچ روونکردنەوەیەک نەدراوە سەبارت بەم 
بابەتە.

دوای رووداوەکە بنیامین ناتانیاهو، سەرۆکوەزیرانی 
ئیسرائیل لە لێدوانێکدا لە کییڤ-ی پایتەختی ئوکرانیا 
وەک ئاماژەیەک باسی لەوە کرد کە مانگی رابردوو  
لە الیەن ئیسرائیل-ەوە ئامانجە سەربازییەکانی ئێران لە 

عێراق پێکراون.

ناتانیاهو: ئێران لە هیچ شوێنێک پارێزراو نییە

لە بارەی پرسیاری ئەوەی کە ئیسرائیل لە مانگی 
تەمموزدا ئامانجە سەربازییەکانی ئێرانی لە عێراق 

کردۆتە ئامانج ناتانیاهو وتی، " ئێران لە هیچ شوێنێک 
پارێزراو نییە" وەک ئاماژەیەک باسی لەوەکرد کە 

سوپای ئیسرائیل لە پشت ئەم هێرشانەیە.

کەریم بەلداوی: ئیسرائیل بە یارمەتی زانیارییەکانی 
هەواڵگری ئەمریکا و هێزە ئاسمانییەکانیان 

ئامانجەکانیان پێکا

کەریم بەلداوی، پەرلەمانتار و ئەندامی لێژنەی ئاسایش و بەرگری 
عێراق بە گوێرەی ئەو روونکردنەوەی کە لە میدیاکاندا ئاماژەی پێداوە و 
رایگەیاندووە، " ئیسرائیل، بە یارمەتی زانیارییەکانی دەزگای هەواڵگری 
ئەمریکا هێرشی کردۆتە سەر هەریەک لە بنکە سەربازییەکانی حەشدی 

شەعبی لە سەاڵحەدین و بەغداد".

لە الیەکی دیکەوە هادی عامری، فەرمادەی هێزەکانی بەدر-ی سەر بە 
حەشدی شەعبی و پەرلەمانتاری هاوپەیمانی فەتح لەم بارەیەوە رایگەیاند، 

"فرۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل، بە بەدەستهێنانی زانیاری هەواڵگری 

ئەمریکا و یارمەتی هێزە ئاسمانییەکان بنکە سەربازییەکانی عێراقیان 
کردۆتە ئامانج".

هەروەها بەلداوی ئاماژەی بەوەشدا کە بە پێی رێککەتننامە 
نێودەوڵەتییەکان هێرشکرن لە ناو خاکی عێراق پێشێلکارییە لەو 

ریککەوتننامەیە، وە پێویستیشە حکوومەت لەم بارودۆخەدا بێدەنگ نەبێت.

هاوکات بەلداوی ئاماژەی بەوەشدا کە بۆ ئەوەی عێراق بەرپەچی ئەم 
هێرشە ئاسمانیانە بداتەوە پێویستە سیستەمی لەناوبردنی هێرشی ئاسمانی 

دابمەزرێنیت.

قەیس ئەلهەزالی: عێراق وەکو پێشوتری لێنایەتەوە 

 قەیس ئەلهەزالی، یەکێک لە فەرماندەکانی حەشدی شەعبی لەبارەی ئەم 
بابەتەوە روونکردنەوەیدا و رایگەیاند، کە عێراق وەکو پێشوتری لێنایەتەوە و 

پێویستە لەمەودوا خاوەنی هێزێک بێت کە پاریزگاری لە خۆی بکات. 

قەیس ئەلهەزالی، فەرماندەی میلیشیاکانی عەسایبی ئەهلی حەق-ی 
سەر بە حەشدی شەعبی لە عێراق، لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی 

کۆمەاڵیەتی تویتەر روونکردنەوەیەکی دا و تیایدا ئاماژەی بەوەداوە کە 
ئەوانەی دەیانەوێت ئاسایشی عێراق تێکبدەن، دەبێت ئەوە بزانن کە عێراق 

وەکو جارانی لێنایەتەوە.

"ئیسرائیل، بە گوێرەی ئەو فەرمانەی کە لە ئەمریکا 
و رووسیا وەریگرتووە هێرشی کردۆتە سەر کۆگاکانی 
حەشدی شەعبی کە چەک و موشەکی تیادا هەڵگیراوە"

بە گوێرەی هەواڵێکی رۆژنامەی شەرقولئەوسەت کە لە 
لەندەن چاپدەکرێت و لە الیەن سعوودیەوە پشتگیری دەکرێت 

تیایدا ئاماژە بەوەکراوە کە سەرچاوەیەکی دیپلۆماسی 
رۆژئاوایی باڵویکردۆتەوە لەم چەند هەفتەیەی دواییدا 
ئیسرائیل، لەسەر رەزامەندی رووسیا و ئەمریکا هێرش 

دەکاتە سەر بنکە سەربازییەکان و کۆگاکانی چەک و 
تەقەمەنی حەشدی شەعبی لە عێراق.

هاوکات بەپێی هەواڵی هەمان سەرچاوە ئاماژە بەوەشدراوە 
کە ئەمریکا و رووسیا رێککەوتون لەسەر ئەنجامدانی 
هێرشی فرۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل بۆسەر بنکە 

سەربازی و کۆگاکانی حەشدی شەعبی بەو مەرجەی 
ئیسرائیل بەرپرسیاریەتی خۆی لەو هێرشانە رانەگەیەنێت.

جێگای ئاماژەیە بەم دواییانە هێرشکردنە سەر بنکە 
سەربازییەکانی حەشدی شەعبی بۆوەتە جێگای سەرنج.

شایەنی باسە تاوەکو ئێستا ئیدارەی ناوەندی هیچ 
روونکردنەوەیەکی فەرمییان لە بارەی ئەم تەقینەوانە باڵونەکردۆتەوە 

کە لەالیەن کێوە ئەنجامدراوە یاخود کی لە پشت ئەم کارەوەیە، بەاڵم لە 
بەرواری ١5 ئابدا عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، ژمارەیەک  

بڕیاری دەرکرد بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش، یەکێکیش لەو بڕیارانە 
هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم مۆڵەتەکانی تابیەت بە فڕین بوو لە ئاسمانی 
عێراق  جا چ ئەوانەی تایبەت بە چاودێری و پشکنینن یاخود فرۆکە 

جەنگییەکان.

داوایە لە الیەن هیچ الیەنێکەوە گڵۆپی سەوزی بۆ هەڵنەکرا.

لە کاتێکدا کە جەنگی جیهانی دووەم بەردەوام بوو، ئەمریکا لە ٦ـی 
ئابی ساڵی ١٩٤5بە بۆمبێکی ئەتۆمی کە هێزەکەی ١3 هەزار تی 
ئێن تی لە خۆ گرتبوو و هەروەها پێکهاتەی یورانیۆمیشی تیادابوو، 

هێرشی کردە سەر شاری هیرۆشیمای ژاپۆن کە بەم هۆیەوە سەدا 
٧٠ ئەو شارەی لە ناوبرد. 

ئەو چەکە ئەتۆمییە بە رووبەری ١،5 کیلۆمەتر چوار دەوری 
خۆی کردە خۆڵ و هەموو شتێکی هێنایە ئاستی زەوی، ئەو بۆمبە 
ئەتۆمییەی کە ئەو کارەساتەی درووستکرد، لە یەکەم هەنگاودا ٨٠ 

هەزار کەس و تا کۆتایی ساڵی ١٩٤5 ژمارەی گیان لەدەستداوان 
بۆ ١٤٠ هەزار کەس بەرزبوویەوە.

لەم هێرشەدا بەهۆی ئەوەی کە 
زۆرێک لە بریندارەکان چارەسەری 

پزیشکییان وەرنەگرت گیانیان 
لەدەستدا، وە ئەوانەی بۆ یارمەتیدانی 
ئەو خەڵکانە چوون بەهۆی پێکهاتە 
کیمیاوییەکەی بۆمبەکە کە دوای 
خۆی جێیهیشتبوو گیانیان لەدەستدا.

لە ٩ـی ئابی ساڵی ١٩٤5 لە شاری 
ناکازاکی ژاپۆن بە فڕۆکەی بی-
٢٩ـی بۆمب هەڵگر کە لە بەرزی 

5٠٠ مەتر لە ئاسمانەوە بە چەکێكی 
بەهێزی ئەتۆم کە پێکهاتەی 

چەکەکە هێزی ٢٢ هەزار تی ئین 
تی لە خۆ گرتبوو هێرشی کرایە 
سەر، بەهۆی ئەم هێرشەوەش ٧٠ 

هەزار کەس گیانیان لەدەستدا. دوای 
بۆردومانکردنی ئەم شارە بە چەکی 

ئەتۆمی، ئەو جەنگەی کە لە زەریای 

هێمن بەردەوامبوو راگیرا. هیرهۆتۆ، ئیمپراتۆری ئەو کاتەی ژاپۆن 
لە ١5ـی ئابدا بەدەستەوادانی واڵتەکەی راگەیاند.

هاری تورمان، سەرۆکی ئەو کاتەی ئەمریکا کە بە بڕیاری ئەو 
بە چەکی ئەتۆمی هێرش کرابوویە سەر دوو ئامانج، ئاماژە بەوەش 

درابوو کە جەنگەکیان لەگەڵ ژاپۆن بەردەوامی دەبێت. هەروەها 
ئاماژە بەوەش دەکرێت کە ئەمریکا لە الیەن یەکێتی سۆڤیەتەوە 

ئاگادارکرابوویەوە بۆ ئەوەی چیتر سەربازەکانی ئەمریکا نەکوژرێن.

بۆمبە ئەتۆمییەکان بەوە دەناسرێنەوە کە هەموو خاڵێکی جەنگ 
تێکدەشکێنن، هەروەها ژاپۆنیش بەمهۆیەوە خۆی بەدەستەوەدا 
دواتریش ئەنجامی ئەم کارەساتە بووە پرسێکی نێودەوڵەتی بۆ 

ژاپۆن و رێگای بۆ کردنەوە. لە هەمان کاتدا ئەمریکا و یەکێتی 
سۆڤیەت تاوەکو ساڵی ١٩5٠ بۆمبێکی هایدرۆجینی کیشوەر بڕیان 

دروستکرد کە بە موشەکی بالیستیک دەناسرێت بەم هەنگاوەش 
چوونە نێو چەرخێکی نوێوە ئەویش بەکارهێنانی هێزی بێکۆتابوو.

لە نێوان سااڵنی ١٩٦٠-١٩٩٠ لە ژێر سێبەری جەنگی جیهانی 
ئەتۆمی دا ژیانیان بەرێکرد ئازایەتی ئەوەیان نەبوو دووبارە جەنگی 

ئەتۆمی بەرپابکەنەوە بەم جۆرەش چوونە نێو جەنگی ساردەوە.

الیەکی سەیری ئەم کارە ئەوەبوو کە لە نێو سوپای ئەمریکادا هەر 
یەک لە شارەکانی کیۆتۆ و یۆکۆهۆماش هەبوون بۆ ئەوەی بە 

چەکی ئەتۆمی هێرشیان بکەنە سەر. بەاڵم بەهۆی ئەوەی کە بە 
شێوەیەکی چڕ یۆکۆهۆما بە فرۆکەی جەنگی بۆردومانکرابوو لە 
نێو لیستی ئەو شارانە دەرهێندرا کە بە نیازبوون بە چەکی ئەتۆمی 
هێرشی بکرێتە سەر. ئەفسەرەکانی نێو سوپای ئەمریکا بۆ ئەوەی 

کاریگەرییەکانی بۆمبی ئەتۆمی ببینن دەیانویست لە سەرتادا 
هێرش بکرێتە سەر ئەو شارانە کە بۆردومان کرابوون.

لە ٩ـی ئابی ساڵی ١٩٤5ـەوە تاوەکو ئێستا لە جەنگەکاندا هیچ 
چەکێکی ئەتۆمی بەکارنەهێنراوە.

٧٤ ساڵ بەسەر کارەساتی هیرۆشێما تێپەڕی

 ئیسرائیل، بەو زانیارییانەی کە لە هەواڵگری ئەمریکای وەرگرتووە هێرشی
کردۆتە سەر بنکە سەربازییەکانی حەشدی شەعبی

'
'

هەواڵ:مه حه مه د ئه مین

ناوه ندی هه واڵ
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ئەمساڵ ٧٢ هەزار رووداوی ئاگرکەوتنەوە لە 
دارستانەکانی ئەمازۆن هاتووەتە ئاراوە

لە روونکردنەوەیەکدا پەیمانگای لێکۆڵینەوەکانی بۆشایی ئاسمانی 
نەتەوەیی )INPE( ئاماژەی بەوە کردووە کە به رێژهی لەسەدا ٨3 

لهو ئاگره زیاتره كەوا ساڵی رابردوو له دارستانهكانی ئەمازۆن-ـی 
بەرازیل كهوتهوه.

لە روونکردنەوەکەدا ئەوەش خراوەتە روو کە لە مانگی کانوونی 
دووەمەوە تا ئێستا زیاتر لە ٧٢ رووداوی ئاگرکەوتنەوە لە دارستانەکانی 
ئامازۆن روویداوە، هەروەها لە رۆژی پێنچشەممەوە زیاتر لە ٩ هەزار و 

5٠٠ رووداوی ئاگرکەوتنەوە لە بەرازیل هاتووەتە ئاراوە کە بەشێکی 
زۆریان لە ناوچەی ئەمازۆن بوون.

ئاشكراش کرا، کە لە ئەنجامی کەوتنەوەی ئاگرەکان دوکەڵی رەش 
دروستبووە، بەمهۆیەوە ئاسمانی ویالیەتی رۆرایما-ـی باکووری بەرازیل-

ـی بە تەواوی داپۆشیوە.

لەناوچوونی دارستانەکانی ئامازۆن روو 
لەزیادبوونە

ئەو پەیمانگایە سەبارەت بە کارەکانی لەناوچوون و کەمبوونەوەی 
جۆرەکانی گیانلەبەر لە دارستانەکانی ئەمازۆن، مانگی ئایاری رابردوو 

ئامارێکی باڵوکردبووەوە و تێیدا رایگەیاندبوو، "لە ئابی ٢٠١٨ـەوە 
تا نیسانی ٢٠١٩، نزیکەی ٢ هەزار کیلۆمەتردووجا رووبەر دارستان 

لەناوچووە".

پەیمانگای لێکۆڵینەوەکانی بۆشایی ئاسمانی نەتەوەیی رایگەیاندبوو 
کەوا لە ئەمازۆنەکاندا زیاتر لە ٩٢٠ کیلۆمەتردووجا لە مانگی 
حوزەیران و هەزار کیلۆمەتردووجا لە مانگی تەمموزدا وێران بووە.

زانایان بە تیشک خستنەسەر ئەمازۆنەکان کە گەورەترین دارستانی 
باراناوی جیهانە، رایدەگەیەنن کە رۆڵێکی زۆر گرنگیان هەیە لە 

رووبەرووبوونەوەی گۆڕانی کەش و هەوا.

ژمارەی ئاژەاڵن بە رێژەی لە سەدا پەنجا 
نزمبوونەوەی بەخۆوە بینیووە

لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەیەکدا دەرکەوتووە کە بەهۆی ئەوەی 
مرۆڤەکان شوێنەکان لەناو دەبەن، لە سەرانسەری دارستانەکانی 

جیهاندا ژمارەی تێکڕای ٤55 جۆری ئاژەڵ و ٢٦٨ جۆری 
ئاژەڵی بڕبڕەدار بۆ نیوەی ژمارەی خۆی نزمبوونەوەی بەخۆوە 

بینیووە.

بە گوێرەی ئەو ئامارانەی وەقفی پاراستنی ژیانی سروشتی 
جیهان )WWF(، لە سااڵنی نێوان ١٩٧٠-٢٠١٤ ژمارەیەکی 

زۆر جۆری ئاژەڵ کە لە دارستانەکاندا دەژین ژمارەیان 
بۆ نیوە کەمبووەتەوە. بە تایبەتی ئەو جۆرە گیاندارانەی 

کە هەم لە وشکانی و ئاودا دەژین وەک بۆق، وە گیاندارە 
مەمکدارەکان)شیردەرەکان(ـی وەک مەیمون و فیلەکانی دارستان 

بە پلەی یەک ژمارەیان روو لە نزمبوونەوە کردووە.

لە راپۆرتەکەی وەقفی پاراستنی ژیانی سروشتی جیهان کە باس 
لە ٤55 جۆری ئاژەڵ و ٢٦٨ جۆری بڕبڕەدار کراوە، تێکڕای 
گشتی لەسەدا 53 نزمبوونەوەی بۆ دەستنیشان کراوە و تێیدا 

ئەوە خراوەتە روو کە کاریگەرییەکان زیاتر لەسەر دارستانەکانی 
ئەمازۆن و ناوچەکانی یەکسانبوون)کەمەرەی زەوی( بەدی 

دەکرێت. وێڕای ئەوەی بڕینی دارەکان و لەناوبردنی دارستانەکان 
بە مەبەستی کشتوکاڵ بە هۆکارە سەرەکییەکان دادەنرێت بۆ 
کەمبوونەوەی ژمارەی گیانلەبەرەکان، هەروەها دەبێتە مایەی 

لەناوچوونی شوێنەوارەکانی ژیان کردن.

شاخە سەهۆڵەکان زۆر لەوە خێراتر دەتوێنەوە 
کەوا بیری لێدەکرێتەوە 

باشترین پێناسە بۆ وەسفکردنی گەرمبوونی گۆی زەوی؛ "لە ئەنجامی 
کاریگەری خانووی شووشەیی چاندنی رووەکەکان کەوا سەرەتا وەها 
بیردەکرایەوە کە ئەو گازانەی بۆ بەرگە هەوا جێدەهێڵدرێت هۆکارە، 

تێکڕای پلەی گەرمی دیاریکراوی وشکانی و رووبار و هەوایە لەسەر 
گۆی زەوی بە درێژایی ساڵ".

لەم رۆژگارەدا زانایان هاوڕان لەسەر بابەتی گەرمبوونی گۆی 
 )KİD( زەوی. پەیمانگای مرۆیی گۆڕانی هەرێمی گۆی زەوی

رایگەیاند کە  کارەکانی وەک کشتوکاڵ و بەکارهێنانی وزە 
ئەنجامی زیادبوونی فراوانی و رێژەن لە بەرگە هەوا کەوا بە 

هۆکاری گەرمبوونی گۆی زەوی هەژمار دەکرێت. گەرمبوونی 
گۆی زەویش هۆکارە بۆ گۆڕانکاری  کەش و هەوا. ئەم 

گۆڕانکارییە هەرێمییانە لە رووداوەکانی کەشناسی بێبارانی، 
وشکی، الدان و ناهاوسەنگی لە بارانبارین، الفاو، گەردەلوول، 

گێژەڵووکە، رەشەبا و هتد.. بەدی دەکرێت.

وا بیردەکرێتەوە کە زیادبوونی گازەکانی خانووی شووشەیی لە 
بەرگە هەوا هۆکارە بۆ گەرمبوونی گۆی زەوی. هەڵبەت بەپێی 

لێکۆڵینەوەیەکی نوێ دەرکەوتووە کە گەرمبوونی گۆی زەوی 
دەبێتە خێراتر توانەوەی شاخە سەهۆڵیەکان لەوەی کەوا زانایان 

بیریان لێدەکردەوە. بە گوێرەی لێکۆڵینەوەکە، لە ساڵی ١٩٦١ـەوە 
جیهان زیاتر لە ٩ هەزار ملیار تۆن بارستە سەهۆڵی لەدەستداوە.

شاخە سەهۆڵییەکانی جیهان بە گوێرەی 
سااڵنی ١٩٦٠ـەکان، بە خێرای ٥ هێندە زیاتر 

کەمبووەتەوە!

هەڵبەت لە لێکۆڵینەوەیەکدا کە بە سەرکردایەتی زانکۆی زیورخ 
لە سویسرا ئەنجامدرا، کە تیایدا گشتگیرترین پێوەر بۆ شاخە 

سەهۆڵییەکانی جیهان ئەنجامدرا.

لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکەدا تیشک خرایە سەر ئەوەی کە لە 
سەرانسەری جیهاندا هەموو ساڵێک 3٦٩ ملیار تۆن بەفر و 

سەهۆڵ لەناودەچێت. ئاماژە بەوە دەکرێت کە ئەم دۆخە دەبێت 
هۆی ئەوەی هەموو ساڵێک ١ ملیمەتر لە ئاستی رووبار 

زیادبوونەوە بەخۆوە ببینێت.

هەر لەو لێکۆڵینەوەدا بەدەرکەوت، ئەو ناوچانەی کە زۆر بە 
خێرایی تێیدا شاخە سەهۆڵیەکان دەتوێنەوە ناوچەکانی ئەورووپای 
ناوەڕاست و کەنەدای رۆژئاوا و قەفقاسیا و ئەمریکا-یە. جێگای 

باسە باشووری رۆژئاوای ئاسیا تاکە شوێنە کە بەهۆی بارودۆخی 
هەرێمی ناوەندیەوە بچوک نابێتەوە و ناتوێتەوە.

پسپۆران رایانگەیاند کە ئەگەر هاتوو دەستبەجێش دەرپەڕاندنەکانی 
کاربۆن بنبڕ بکرێت، توانەوەی شاخە سەهۆڵیەکان بێ وەستان 

بەردەوام دەبێت. 

لێکۆڵەرەوەکان دەڵێن، "شاخە سەهۆڵییەکان بە دواکەوتنێکی 
دیاریکراو کاردانەوە نیشان دەدەن. ئەمڕۆ ئەو کێشەیە چارەسەریش 
بکرێت، توانەوەی شاخە سەهۆڵیەکان لە ١٠-٢٠ یاخود لە نێو 3٠ 

ساڵدا بەردەوام دەبێت". هاوکات ئاماژە بەوە دەکەن کە بەهۆی 
رێڕەوی ئاوی گەرم شاخە سەهۆڵەکان زۆر لەوە خێراتر دەتوێنەوە 

کەوا بیری لێدەکرێتەوە و بەمهۆیەشەوە هۆشداری خێراتر زیادبوونی 
ئاستی رووباری گۆی زەوی درا لە سااڵنی ئایندە.

 گۆڕانی کەش و هەوا بە خێرایی و
پێشهاتەی رووداوەکان ناوه ندی هه واڵ
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هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 

 هابه ، ئه و ده نگه ی که  بۆ هه میشه  له  لوتکه  ده مێنێته وه
عەبدولوەهاب هابە، هونەرمەندی بەتوانای هونەری میللی تورکمان یەکێکە 

لەو هونەرمەندانەی وێرای تێپەڕبوونی ١٨ ساڵ بەسەر کۆچی دوایی 
کردنی، توانیویەتی تا ئێستا دەنگەکەی لە گوێمان و ناوەکەی لەسەر 

زمانەکانمان بهێڵێتەوە.

عەبدولوەهاب برغەش حوسێن ناسراو بە هابە، لە ٢١ی حوزەیرانی ١٩٤5 لە 

گەڕەکی پریادی شاری کەرکوک لە دایک بووە. هابە هەر لە تەمەنی 
منداڵیدا باوکی گیانی لەدەست داوە و رووبەڕووی سەختییەکانی ژیان 

بووەتەوە. لە تەمەنی ٩ ساڵیدا بۆ پەیدا کردنی بژێوی خانەوادەکەی بووەتە 
شاگرد لەالی بەرگدرووێک لە شاری کەرکوک. هابە لەو کاتانەی 

کە وەستاکەی لە دووکان نییە لەبەر خۆیەوە گۆرانی دەڵێت و ئەو دەنگە 
خۆشەشی لەالیەن دراوسێکانییەوە لە بازاڕی قەیسەری سەرنجرادەکێشێت. تا 
لە کۆتاییدا عزەدین نیعمەت کە یەکێکە لە هونەرمەندە گەورەکانی تورکمان 

ئەو دەنگە دەبیستێت. نیعمەت بۆ پەرەپێدانی هابە لەڕووی هونەرەوە، هابە 
دەباتە الی خۆی.

عزەدین نیعمەت لە کاتی بەشداری کردنی لە تەواوی بۆنەکان لەگەڵ 
خۆیدا هابە-ش دەبات، بەم جۆرەش رۆڵێکی بااڵی دەبێت لە بەرەوپێش بردنی 

دەنگ و شێوازی گۆرانی وتنی ئەو هونەرمەندە بەتوانایە. هابە لە ساڵی 
١٩٦5 بەشداری لە بۆنەیەک دەکات کە ئامادەبووێکی زۆری لێیە و لە 

یەکەم بۆنەیدا یەکەم گۆرانی خۆی )بولبولوم اوچار یواسینە( دەخوێنێتەوە و 
دەتوانێت شوێنێک لە دڵی گوێگرەکانی ئەو بۆنەیە داگیر بکات.

ئەو هونەرمەندە بەتوانایە لەپاڵ کەرکوک و هەولێر)ئەربیل( لە تەواوی 
تورکمان ئێلی و عێراق ناوبانگی دەرکردبوو. بەشداری لە چەندین بۆنە 

کردووە لە دەرەوەی عێراق و خەاڵتی پێشکەش کراوە. بەشداری لە 
ژمارەیەکی زۆری ئاهەنگ و ئەگلەنجەی تورکمانی کردووە لەگەڵ 

هەریەکە لە هونەرمەندان؛ شەوکەت سەعید)مشکۆ( ئەکرەم دوزلو، کەریم 
عوسمان، عزەدین نیعمەت، رەشید کولە رەزا، یەشار مشکۆ، یەشار عزەدین 

نیعمەت، سالم فەتاح، ئیلهام مەال عەبود و ژمارەیەکی زۆری هونەرمەندی 
تورکمان، کورد و عەرەب کردووە.

هابە کە ماوەیەکی زۆر بەدەست نەخۆشی دڵەوە دەینااڵند، بەر لە ١٨ ساڵ 
لە ١٧ی ئابی ٢٠٠١ لە کاتەکانی بەرەبەیاندا ماڵئاوایی لێکردین.

ئیبراهیم رەئوف، هونەرمەندی گەورەی تورکمان و هاورێی منداڵیی هابە، 
ئاماژەی بەوەدا کە هابە هونەرمەندێک نییە کە بتواندرێت بە ٢ خولەک 

باسی لێوە بکرێت و وتی، "هابە هونەرمەندێکی گەورەی تورکمانە. کەسێک 
نییە کە بتوانین بە ٢ خولەک باسی بکەین، ئەگەر چەندین رۆژیش قسەی 
لەسەر بکەین ناتوانین حەقی بدەینەوە. رۆڵەی گەلێک بوو. کە لە هەموو 

مەجلیسێک شوێنێکی تایبەتی خۆی هەبوو".

هاوڕێ دێرینەکەی هابە لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، "هەموو 
هونەرمەندێک یەک جار ناوبانگ دەردەکات. تەنها هابە نەبێت ٢ جار 
ناوبانگی دەرکرد؛ یەکیان لە تەمەنی منداڵیدا، دووەمیشیان لە تەمەنی 
گەورەییدا. بەر لە 3٠ ساڵ گەنجەکانمان روویانکردە هونەری رۆژئاوا و 

دەستیان کرد بە گوێ گرتن لە گۆرانییە بیانییەکان. لەو سەردەمەدا هابە بە 
قۆریاتەکانی هونەری تورکمانی خستە نێو دڵی گەنجەکانمانەوە".

ئیبراهیم رەئوف وتیشی، "هەموو کەس لە عێراق هابە دەناسێت، کاتێک قسە 
لەگەڵ کەسێکی عەرەب یاخود کوردیش دەکەی، دەبینی کە هابە دەناسێت 

و خۆشی دەوێت. کەسێکە ئەو ناوبانگە شایەنییەتی کە بەهۆی دەنگ 
و شارەزاییەوە بەدەستی هێناوە. هابە مرۆڤێک بوو کە دەنگی خۆش بوو، 
وشەکانی خۆش بوو و رەوشتی جوان بوو، بە کورتی هابە کەسێکی زۆر 

باش بوو".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە هابە خوێندەواری نەبوو و لەگەڵ ئەوەشدا 
هونەرمەندێکی زۆر بەتوانا بوو، هونەرمەند ئیبراهیم رەئوف وتی، "هابە 

نەچووبوویە قوتابخانە و خوێندەواریشی نەبوو، بە رادەیەک کە نەیدەزانی 
ناوی خۆیشی بنووسێ. بەاڵم ناخی هابە قوتابخانەیەکی قۆریات بوو. 

هەموو شێوازەکانی قۆریاتی دەزانی و قۆریاتی زۆر جوانی دەوت. لەکاتێکدا 
فۆلکلۆرمان بەرەو ئیفالسبوون دەرۆشت هابە هات و زیندووی کردەوە. هەموو 

کەسێک لە تەمەنی ٧ سااڵنەوە تا ٧٠ سااڵن هابەیان خۆشویست".

لە کۆتایی قسەکانیدا هونەرمەند ئیبراهیم رەئوف وتی، "بێگومان لە 
هەولێر)ئەربیل(یش خەڵکانێک هەبوون کە هابەیان زۆر خۆش دەویست. 
هەولێر)ئەربیل( وەکو خانەی هونەرمەندانبوو، لەوێش ژمارەیەکی زۆر 
هونەرمەند پێگەیشتن. لەوانیش؛ یونس مەحمود، یونس خەتات، حاجی 
جەمیل قەپقاپچی، حاجی فایق بازرگان، حەیدەر بەقاڵ و ژمارەیەکی 

زۆر لە هونەرمەندان. هەروەها دیسانەوە سوپاسی ئێوە دەکەم کە باسی ئەو 
هونەرمەندەتان کرد و یادتان کردەوە".

هاوکات سالم فەتاح جامبازئۆغڵو، هونەرمەندی بەهرەمەند و بەتوانای 
تورکمان لە دیمانەیەکدا لەگەڵ هەفتەنامەی تەبا، ئاماژەی بەوەدا کە 

هابە یەکێکە لە هونەرمەندە هەرەگەورەکان و وتیشی، "هابە هونەرمەندێکی 
زۆر گەورەبوو. هونەرمەندێکی دیکە نییە کە بتوانێت وەکو ئەو مەقام، 

گۆرانی و قۆریات بخوێنێتەوە. دەنگی زۆر خۆش بوو و خەڵک بە تەمەنە 
جیاوازەکانییانەوە هەموویان هابەیان خۆش دەویست".

دوای ئاماژە دان بەوەی کە یادگاری زۆریان هەیە لەگەڵ هونەرمەندی 
کۆچکردوو هابە، جامبازئۆغڵو وتی، "هابە بۆ یەکەم جارە لە هەولێر)ئەربیل( 

لەگەڵ مشکۆ دانیشتنی ئەنجام دا. دانیشتن یاخود ئاهەنگەکە لە 
تازەخورماتوو ئەنجام درا. دوای ئەو بۆ دووەم جار من و هابە لە کەرکوک 

لە چایخانەیەک بەشداریمان لە ئاهەنگێک کرد. ئێمە لە هەولێر)ئەربیل(
ەوە ٩ هونەرمەند چووینە کەرکوک. لە چایەخانەکە دانیشتبووین، هابە و 

برای بە ئۆتۆمبێڵێکی جێب هاتن. هابە دەستی کرد بە خوێندنەوەی قۆریات. 
منیش داوام لەو هونەرمەندانە کرد کە لەگەڵم بوون بۆ ئەوەی بە قۆریات 

موقابەلە لەگەڵ هابە بکەن، بەاڵم کەس نەیکرد. منیش وێرای ئەوەی یەکەم 
دانیشتنم بوو لەگەڵ هابە دەستم پێکرد و قۆریاتمان وت. بەبێ ئەوەی ئازاری 

یەکتر بدەین 53 قۆریاتمان بەرامبەر بەیەک وت. دوای کۆتایی هاتنی 
ئاهەنگەکە هابە لە باوەشی گرتم و پەیوەندییەکی هاوڕێیەتی قووڵ لە 

نێوانماندا دروست بوو".

سالم فەتاح باسی لەوەکرد کە هابە کەسێکی بێدەنگ بوو و تێکەڵی 
کەس نەدەبوو. وتیشی، "هابە زۆر بێدەنگ بوو. تێکەڵی کەس نەدەبوو و 

کەسیشی ئازار نەدەدا. لەکاتی ئەنجامدانی موقابەلەی قۆریات هەندێک 
جار هونەرمەندان یەکتریان ئازار دەدا بە وشەکانیان. بەاڵم هابە حەزی بەو 

جۆرە دانیشتنانە نەبوو و تا ناچار نەبوایە نەدەچووە ناو ئەو جۆرە موقابەالنەوە. 
بۆ ئەوەی نەکەوێتە ئەو جۆرە دۆخانەوە بەشداری هەموو ئاهەنگێکی 

نەدەکرد و لەگەڵ هەموو هونەرمەندێک دانیشتنی ئەنجام نەدەدا. بۆ نموونە 
لەبڕی ئەوەی لەگەڵ یەشار دابنیشێت، حەزی دەکرد لەگەڵ من دابنیشێت 
و ئاهەنگ ئەنجام بدات. چونکە من زۆر رێزم لێدەگرت و هەرگیز ئازاری 

یەکترمان نەدەدا. ئەویش هەموو کات دەیوت سالم فەتاح هونەرمەندێکی زۆر 
بەرەوشتە و من ناتوانم هیچی پێبڵێم".

لە کۆتایی قسەکانیدا هونەرمەندی گەورەی تورکمان و هەولێر)ئەربیل(، 
سالم فەتاح جامبازئۆغڵو ئاماژەی بەوەدا کە لە هەولێر)ئەربیل( خەڵكێکی 

زۆر هابەیان خۆش دەویست و بەم جۆرە بەردەوامی بە قسەکانی دا:

"هابە هونەرمەندێکی زۆر بەنرخ بوو لەالی خەڵکی هەولێر)ئەربیل(. 
خەڵکی هەولێر)ئەربیل( هابەیان زۆر خۆش دەویست. لەبەرامبەر ئەوەشدا 

هابە هەولێر)ئەربیل( و هەولێرییەکانی زۆر خۆش دەویست. بە تایبەتی منی 
زۆر خۆش دەویست. کاتێک دەهاتە هەولێر)ئەربیل( نەدەهاتە چایخانە، لە 

دوکانی دارتاشی محەمەد نەجار دادەنیشت و یەک لە شاگردەکانی دەنارد 
بۆ ئەوەی بانگی من بکەن. منیش دەچوومە الی، بەمنی دەوت تەنها لەبەر 

بینینی تۆ هاتوومەتە هەولێر)ئەربیل(. دواتر دەگەڕایەوە کەرکوک. زۆر 
جاریش کە دەهات سەردانی شەوکەت سەعید واتە مشکۆی دەکرد".

وەزارەتی دەرەوەی عێراق بانگهێشتی هەڵسورێنەری کاروبارەکانی باڵیۆزخانەی ئەمریکا کرد

وەزارەتی دەرەوەی عێراق بانگهێشتی براین مەکفێتێرس، هەڵسورێنەری کاروبارەکانی باڵیۆزخانەی ئەمریکا 
لە بەغداد کرد و رایگەیاند کە عێراق گۆڕەپانی پێکدادان نییە و رێگا نادات دەستتێوەردان لە کاروباری 

ناوەکی بکرێت.

بە گوێرەی نوسراوێکی فەرمی کە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێراق باڵوکراوەتەوە، راگەیەندراوە کەوا 
مەحەمەد عەلی حەکیم، وەزیری دەرەوە بانگهێشتی براین مەکفێتێرس، هەڵسورێنەری کاروبارەکانی 

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد کردووە لە ئەنجامی ئامادەنەبوونی ماتیۆ تولەر، باڵیۆزی ئەمریکا لە 
بەغداد لە واڵتی عێراق.

 
لەو روونکردنەوەیەدا ئاماژە بەوە دراوە کە مەحەمەد عەلی حەکیم و براین مەکفێتێرس باسیان لە بابەتەکانی 
پابەندبوونی ئەمریکا بەجێبەجێکردنی بەندەکانی رێککەوتننامەی ستراتیژی هاوبەشی عێراق-ئەمریکا و دوا 

پێشهاتەکانی رۆژەڤی عێراق و ناوچەکە و ئاسایش و هەمەهەنگی سەربازی، کراوە.
 

لە دیدارەکەدا حەکیم جەختی لەسەر پابەندبوونی عێراق بە بنەمای دراوسێتی باش لەگەڵ واڵتانی دراوسێی 
کردووەتەوە و بە بەرپرسە ئەمریکەیەکەی راگەیاندووە کە ئەو بنەمایانە ئاسایشی عێراق و ناوچەکانی دیکە 

دەپارێزێت. هەروەها ناوبراو دووپاتیکردەوە کەوا عێراق نابێتە گۆڕەپانی ملمالنێ و ناکۆکییەکان. 

هاوکات حەکیم ئەوەشی خستەڕوو کە بژاردە دیپلۆماسی و یاساییەکان لە سەرەتای کارە لەپێشینەکانی 
حکوومەتە بۆ رێگری کردن لە دەستوەردانی دەرەکی لە کاروباری ناوخۆ لەکاتێکدا ئاسایش و سەروەری 

عێراق و گەل تێیدا پارێزراو دەبێت.

ناوه ندی هه واڵ



 twitter/@tbaajansi

فۆتۆ: عه لی سالم/ هەواڵ: عبدولسه الم هیشام

٢٦ی ئابی ٨٢٠١٩

حوسێن حەمەکەریم، وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی 
ئاو هەرێمی کوردستانی عێراق رایگەیاند، "هەر بەروبوومێک 
پێداویستی ناوخۆ دابین بکات، هاوردەکردنی قەدەغە دەکرێت".

 
ئەو بڕیارەی وەزارەتی کشتووکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لەالیەن 

کاسبکاران و جوتیارانەوە خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت و ئاماژە 
بەوە دەدرێت کە ئەگەری ئەوە هەیە ببێتە هۆی هەاڵوسان لە ڕووی 

نرخی تەماتەوە.
 

محمـد عزیز، کاسبکار لە بازاڕی سەوزە و میوەی هەولێر)ئەربیل( 
سەبارەت بە هاوردەنەکردنی تەماتە لە دەرەوەی واڵت بە پەیامنێری 

تەبا راگەیاند، "تەماتە لە دەرەوەی واڵت هاوردە بکرێت باشترە 
چونکە پشت بەستن تەنها بە تەماتەی خۆماڵی  نرخی تەماتە لە 
بازاڕەکان گران دەکات چونکە تەماتەی خۆماڵی تا مانگی ١٠ 
لە بازاڕەکان هەیە دواتر ناچار دەبین لە دەرەوەی واڵت هاوردەی 

بکەین".

شایەنی باسە سەبارەت بە جیاوازی نێوان بەرهەمی خۆماڵی و 
بەرهەمی هاوردەکراو ، محمـد عزیز وتی، "جیاوازیەکی زۆر هەیە 

لە نێوانیان بەرهەمی خۆماڵی تامی زۆر خۆشترە لە بەرهەمی 
هاوردەکراو. تەماتەی خۆماڵی بەرهەمێکی سروشتیە، بەاڵم ئەگەر 

بریاری هاوردەنەکردنی بەرهەمی دەرەوەی واڵت جێبەجێ بکرێت 
بەرهەمی خۆماڵی گران دەکات".

هاوکات عزیز ئەوەشی وت، "هاوواڵتی لە ڕووی نرخەوە شتی گرانی 
دەوێت ئێستا بەرهەمی خۆمانەم هەیە چونکە هەرزانە کەس نایکڕێ 

دەڵین باش نیە بۆیە هەرزانە. بەاڵم بەرهەمی هاوردەکراو چونکە 
گرانە خەلک زیاتر خواستی لەسەر بەرهەمە هاوردەکراوەکەیە".

ئەو کاسبکارە لە بەردەوامی قسەکانیدا وتیشی، "ئەگەر بەروبووم 

لە دەرەوەی واڵت هاوردە بکرێت بەرهەممان لە بازاڕ زۆر دەبێت. ئەو 
کات نرخی بەروبوومەکان هەرزان دەبن. بەاڵم ئەگەر بەرهەمی دەرەوە 
قەدەغە بکرێت ئەو کاتە بەروبوومی خۆماڵی گران دەبێت. ئەمەش 
لە قازانجی هاواڵتیان نیە، ئێستا تەماتە 3 کیلۆ بە هەزار دینارە، 

بەاڵم ئەگەر تەنها بەروبوومی خۆماڵی لە بازاڕەکان بونی هەبێت ئەو 
کات نرخی ١ کیلۆ تەماتە دەبێتە هەزار یاخود دوو هەزار دینار". 

سەبارەت بە وەرزی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوەخۆی تەماتە، علی 
زیاد بۆ مایکی تەبا دوا و وتی، "ئێستا وەرزی پێگەیشتنی 

بەرهەمی تەماتەی خۆماڵییە. لە ئێستادا بەرهەمی تەماتەی 
خۆماڵی گەلێک زۆرە. هاوکات هاوردەی شارەکانی خوارووی 

عێراقیش دەکرێت. بەرهەمهێنانی تەماتەی خۆماڵی تا مانگی ١٠ 
بەردەوام دەبێت دوای ئەمە دەبێت لە دەرەوەی واڵت هاوردە بکرێت".

هەروەها علی زیاد وتیشی، "بە داخەوە کاتێک بەرهەمی دەرەوەی 
واڵت پێدەگات الیەنی بەرپرس یارمەتی جوتیاران دەدەن بۆیە 

بەرهەمەکانیان هەرزانە بەاڵم کاتێک بەرهەمی جوتیارەکانی 
خۆمان پێدەگات بەداخەوە هیچ یارمەتییەکیان نادرێت ناچار بە گران 

بەرهەمەکانیان دەفرۆشن هاوواڵتییانیش بەرهەمی هەرزانیان دەوێت 
بۆیە جوتیارەکان ناچار دەبن یان بەرهەمەکانیان بە هەرزان بفرۆشن 

یاخود هاوردەی ناوچەکانی خوارووی عێراق بکەن".

سەبارەت بە دوای قۆناغی تەواوبونی بەرهەمی خۆماڵی بەرهەمی 
چ واڵتێک هاوردەی هەرێم دەکرێت علی رایگەیاند، لە دوای 

مانگی ١٠ بەوالوە بەرهەمی خۆماڵی نامێنێت تەماتەی خوارووی 
عێراق و تورکیا و ئێران هاوردەی هەرێم دەکرێت بەاڵم تامی وەکو 

تەماتەی خۆمانە نابێت.

روونکردنەوەی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

حوسێن حەمەکەریم، وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی 
ئاوی هەرێمی کوردستانی عێراق رایگەیاند، "هەر بەروبوومێک 
پێداویستی ناوخۆ دابین بکات، هاوردەکردنی قەدەغە دەکرێت".

 
هاوکات حەمەکەریم وتیشی "بە مەبەستی پەرەپێدانی بەروبوومی 

ناوخۆیی و دڵنەواییکردنی جووتیاران بڕیارماندا، بە قەدەغەکردنی 
هاوردەکردنی تەماتە لە ٢٠١٩/٩/١ تا کاتێکی نادیار".

 
حوسێن حەمەکەریم راشیەگەیاند، "سااڵنە بەرنامەی تایبەتمان 
هەیە بەدانانی باجی گومرگی لەسەر بەروبوومی هاوردەکراو 

لەکاتی پێگەیشتنی بەروبوومی ناوخۆییدا، بۆ ئەوەی بەروبوومی 
ناوخۆ بتوانێت کێبڕکی بکات لەگەل بەروبوومی هاوردەکراو، 

بەاڵم ئەمساڵ لەبەر نیگەرانیی و ئازارەکانی جووتیاران، وەزیری 
کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، بڕیاریدا بە قەدەغەکردنی 

هاوردەکردنی بەروبوومی تەماتە و هەرکاتێکیش زانیمان ئەو 
بەروبوومە لە بازاڕ کەمبووەتەوە و نرخی زیادی کردووە ئەو کات 

بڕیارێکی دیکە دەدەین".
 

ناوبراو ئاماژەی بەوەشکرد بۆ ئەوەی بەروبوومی ناوخۆیی 
بەکاربهێندرێت هەموو رێگایەک دەگرنەبەر و وتی، "یەکێک 
لەو پرسانە بابەتی بە پیشەسازییکردنی هەموو ئەو بەروبوومە 

کشتوکاڵییانەیە و لە سااڵنی رابردووشدا دوو کارگەی لە 
قوتوونانی تەماتە لە شارەدێی هەریر و قەزای هەڵەبجە هەبوون و 
بەدواداچوون بۆ ئەوانە دەکەین تا بزانین کێشەیان چییە بۆ ئەوەی 

بەگەڕبخرێنەوە".

سەبارەت بەو بەرهەمانەی کە قەدەغەکراون جگە لە تەماتە، حوسێن 
حەمە کەریم رایگەیاند، "نزیکەی ١5 بەروبوومی سەوزە و شەش 
بەروبوومی میوەمان هەیە و بەروبوومی ئاژەڵیش هەیە و هەمووی 

بەرنامەی بۆ دانراوە و قارچک بە یەکجاری قەدەغەکراوە و 
کارگەمان هەیە کە پێداویستیمان پڕ دەکاتەوە و ساڵێک زیاترە 

قارچک نەهاتووەتە هەرێمی کوردستان".

 کاسبکاران نیگەرانن لە بڕیاری قەدەغەكردنی هاوردەی
تەماتە بۆ هەرێم

  شێرزاد شێخ محەمەد، نوسەری سەرکەوتوو
خوێنەرانی ترساند

لە کەرکوک هەریەکە لە هونەرمەندەکان ئەکرەم توزڵو، دکتۆر 
تەڵعەت سۆنمێز، حەسەن نەجار، مەحەمەد رەئوف، موزیکژەن حەربی 

شوکور کایاجی، شاعیر جیهاد دەمیرجی و چەندەها کەسایەتی تر بۆ 
تۆمارکردنی ناوی منداڵەکان لە قوتابخانە تورکمانییەکان بانگەشەی 

خێزانەکانیان کرد و هاتنە بەردەم کامێراکان.

هاوکات لە نێو ئەو ناوانەی لە شاری هەولێر)ئەربیل(ـەوە بانگەشەی 
خێزانەکانیان کرد بۆ تۆمارکردنی ناوی منداڵەکان لە قوتابخانە 

تورکمانییەکان سالم نەجار، مەال سەددام، رۆژنامەنووس مەحەمەد 
فەرید ئەربیلئۆغلو و ژمارەیەک کەسایەتی ناسراوی تر هەن.

ژمارەیەکی زۆر کەسایەتی گرنگ و ناودار پشتگیریی خۆیان بۆ 
ناوەندی پەروەردەیی تورکمان بە ئامادەکردنی پڕۆگرامێکی هاندان لە 

چوارچێوەی ساڵی نوێی پەروەردە-فێربوون، نیشاندا.

چەندین کەسایەتی بلیمەت و ناودار سەبارەت بە ئامادەکردنی 
ڤیدیۆی تۆمارکردنی ناوەکان لە قوتابخانە تورکمانییەکان هاتنە 
بەردەم زوومی کامێراکان کە لە چوارچێوەی پرۆگرامی هاندانی 
پەروەردە و فێربوونی ساڵی ٢٠١٩-٢٠٢٠ـی ناوەندی پەروەردەیی 

تورکمان ئەنجام دەدرێت. 

کەسایەتی گرنگەکانی تورکمان، بانگهێشتی خێزانەکان دەکەن 
بۆئەوەی ناوی منداڵەکانیان لە قوتابخانە تورکمانییەکان تۆمار 

بکەن.

 بانگەوازی کەسایەتییە ناسراوەکان بۆ
قوتابخانە تورکمانییەکان



(

 twitter/@tbaajansi ٩٨ ٢٦ی ئابی ٢٠١٩

هەواڵ: زیا عوزێری

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 

 دەرهێنەرێکی تورکمان لە هەندەرانەوە بۆ ئەنجامدانی چەند پرۆژەیەک
دەگەڕێتەوە هەولێر)ئەربیل

زیاد ساڵح، دەرهێنەری بەتوانای تورکمان باس لەوەدەکات کە گەڕەکە 
کۆنەکانی هەولێر)ئەربیل( و قەاڵی هەولێر)ئەربیل(ی بە شێوەیەک تۆمار 
کردووە کە پێشووتر کاری لەم جۆرە ئەنجام نەدراوە. ئەو دەرهێنەرە کە لە 
واڵتی ئەڵمانیا دەژی، بست بست لە هەولێر)ئەربیل( دەگەڕێت ژمارەیەک 

پرۆژەی زۆر جوان ئەنجام دەدات. 

لە دیمانەیەکدا لەگەڵ تەبا، زیاد ساڵح، دەرهێنەری تورکمان باس لە 
پرۆژەکانی لە شاری هەولێر)ئەربیل( و پیشەکەی دەکات.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە کۆمەڵێک کاریان ئەنجام داوە کە پێشووتر 
ئەنجام نەدراوە، زیاد ساڵح دەڵێت، "تا ئێستا هیچ تورکمانێک تۆماری 
ڤیدیۆیی هەولێر)ئەربیل(ـی لە ئاسمانەوە تۆمار نەکردبوو. کاتێک لە 

کلیپێک یاخود لە فیلمێکی دیکۆمێنتاری دەمانویست تۆمارێکی 
لەم جۆرە بەکار بهێنین بە ناچاری دەچووین تۆماری کەسانی 

دیکەمان دەهێنا. بەاڵم ئێستا وەکو تیمێک لە هەولێر)ئەربیل( یاخود 
گەڕەکە کۆنەکانی هەولێر)ئەربیل( هەموومان لە ئاسمانەوە بە 

شێوەیەکی زۆر جوان تۆمار کردووە".

زیاد ساڵح جەختی لەوە کردەوە کە ڤیدیۆکانیان بە تایبەتی لە نێو 
قەاڵ و گەڕەکە کۆنەکانی هەولێر)ئەربیل( تۆمار کردووە و وتیشی، 
"وەکو تورکمانێک ویستم من ئەم کارە ئەنجام بدەم. ئەم کارەم وەکو 

ئەرکێک بینی لەسەر شانی خۆم. هەولێر)ئەربیل( شاری ئێمەیە، 
بۆچی کارێکی لەم جۆرەمان نەبێت؟".

ئەو دەرهێنەرە لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، "هەروەها کاتێک لە 
عێراق یاخود لە دەرەوەی واڵت وەکو دەرهێنەرێکی سینەمایی لێم 

دەپرسن، 'تۆ چیت کردووە بۆ هەولێر)ئەربیل(' یاخود 'بۆچێ تا ئێستا 
وێنەیەکی هەولێر)ئەربیل(ت لە ئاسمانەوە تۆمار نەکردووە' ئەو کارانەم 

وەکو وەاڵمێک دەخەمە بەردەمیان. ئێستا لەرێگەی ئەم کارەوە هەم وەکو 
سیمبۆل هەم وەکو ئەرشیف هەولێر)ئەربیل(م لەدەست گرت، هەم لێکۆڵینەوەم 

ئەنجام دا هەم هەموو تۆمارە ڤیدیۆییەکانم لە ئاسمانەوە تۆمار کرد".

بە ئاماژەدان بەوەی کە ژمارەیەک پرۆژەی جوان ماون کە چاوەڕێی ئەوە 
دەکەن ئەنجام بدرێن، زیاد ساڵح باسی لەوەش کرد، "فیلمێکی دیکۆمێنتاری 

جوانمان لە بازاڕی قەیسەری ئەنجام دا. دەمانەوێت رەسەنایەتیمان پیشانی 
خەڵکی هەولێر)ئەربیل( بدەین، خاوەندارییەتی هەولێر)ئەربیل(یش ئاشکرا 

بکەین. هەوڵی ئەنجام دانی ئەو کارەمان دا و لەکاتی ئەم کارانەش بەردەوام 
جەختمان لە برایەتی کردەوە و ئەوەمان بەپێش خست".

دەرهێنەری بەتوانای تورکمان لە هەڵسەنگاندنێکدا ئەوەی خستەڕوو، "هەموو 
کاتێک ئەوەم وتووە، هەموو کەسیش ئەوە دەزانێت، کەس ناتوانێت کارێک 
بکات بەهیچ نەزانی الیەنەکانی دیکە. ئێمە و الیەنی بەرامبەریش دەزانێت 

ئاگاداری ئەوەین کە هیچ کاممان بەبێ ئەوی دیکەمان هیچمان پێناکرێت. 
نامەوێت زۆر بچمە قواڵیی سیاسەتەوە و قسەبکەم لەسەری، بەاڵم ئێمەش 

باش دەزانین کە الیەنی بەرامبەر هەوڵی دا بۆ تواندنەوەی ئێمە و گۆڕینی 
رەسەنایەتیمان. بەاڵم لەمکارەیاندا سەرکەتوو نەبوون. ئێمە کەم تا زۆر 

توانیمان پارێزگاری لەخۆمان بکەین".

لە ئاشکراکردنی ئامانجی راستەقینەی ئەنجامدانی پرۆژەکانیدا زیاد ساڵح 
وتی، "یەکێک لە پرۆژەکانی من بریتییە لە روونکردنەوەی ئەوە؛ کە 

بیرۆکەی ئەوە باڵو بکەمەوە 'لێرەدا نەتەوەیەک هەیە بەناوی تورکمان، 

نووسەر و لێکۆڵەری بەناوبانگی شاری هەولێر)ئەربیل( شێرزاد شێخ 
محەمەد ماوەیەکە بەدەست نەخۆشی دڵ دەناڵێنێت. لە ساڵی ٢٠١5وە 
ناوبراو رووبەڕووی کێشەی دڵ بووەتەوە و بەم دواییانە نەخۆشییەکەی 
سەختتر بووە و لەئێستادا لە تورکیا لە نەخۆشخانەیەکی تایبەت لەژێر 

چارەسەری پزیشکی دایە. 

شێرزاد شێخ محەمەد خزمەتێکی زۆری هەیە لەسەر مێژوو، داب و 
نەریت، کەسایەتییەکان و سەرجەم توێژەکانی شاری هەولێر)ئەربیل(، 
بەو پێیەش زیاتر لە ١٠ کتێبی چاپکردووە و سەدان وتار و راپۆرت و 

لێکۆڵینەوەی باڵوکردووەتەوە. 

لە ئێستادا خەریکی بەچاپ گەیاندنی کتێبی "داستانی هەولێر"ە 
کە کتێبەکە بە سپۆنسەریی ئاژانسی میدیایی تورکمان چاپ 

دەکرێت. ناوەڕۆکی کتێبەکە بریتییە لە ناوهێنانی گەڕەکەکان، 
داب و نەریت، کاسبکار و بە کورتی بە شێوەی شیعر باسی 

هەولێر)ئەربیل(ی کردووە و نووسیویەتی. 

نووسەری ناوبراو ژمارەیەکی زۆر راپۆرت و لێکۆڵینەوە و وتاری 
بۆ هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا نوسیوە. 

وەکو ئاژانسی میدیایی تورکمان و هەفتەنامەی تەبا لە دواهەمین 
سەردانمان بۆ الی، ساڵوی خۆی بۆ خوێنەرەکانی هەبوو و داوای 

دوعا و نزای کرد. 

ئێمەش وەکو خێزانی تەبا هیوای زوو چاکبوونەوەی بۆ دەخوازین و 
ئومێدەوارین بە زووترین کات بێتەوە نێوانمان. 

ئێوەش رێز لەو نەتەوەیە بگرن'. من هەموو کات بە برا کوردەکانیشم وتووە، 
رێزگرتنیان لە تورکمان تەنها بۆ تورکمان گرنگ نییە، بەڵکو بۆ کوردیش 
زۆر گرنگە. پاراستنی ئەم ژیانە رەنگاورەنگە و ئەو کۆمەڵگە رەنگاورەنگە 

کاری هەموومانە".

بە ئاماژەدان بەوەی کە ژمارەیەک پرۆژەی سەرکەوتوویان بە ئەنجام 
گەیاندووە، زیاد ساڵح وتی، "فیلمێکی دیکۆمێنتاریمان لەگەڵ مامۆستای 

گەورەمان خالیس عەنتیک تۆمار کرد. ئین شاء الله لە کورتترین ماوەدا 
مۆنتاژی تەواو دەبێت و لە کەناڵەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان باڵوی 
دەکەینەوە. هەروەها فیلمێکی دیکۆمێنتاریمان لەگەڵ بەڕێز ئەمجەد کە 
خاوەنی ئەرشیفێکی موزیکی تایبەتی هەرێمە و پارێزگاری لەو ئەرشیفە 

دەکات، تۆمار کردووە. فیلمە دیکۆمێنتارییەکە بەڕاستی زۆر جوان دەرچوو 
و منیش دەمەوێت لە کورتترین ماوەدا تەواو بێت و باڵوی بکەمەوە. بە 

پێویستی دەزانم هەموو کەس ئەو فیلمە دیکۆمێنتاریە ببینێت".

زیاد ساڵح باسی لەوەکرد کە هونەرمەندی بەتوانا عەلی عەبدولباقی 
لە ماوەی ئەنجامدانی پرۆژەکانیدا زۆر هاوکاری کردووە و وتیشی، 

"بە تایبەتی لەو تۆمارە ڤیدیۆییانەی کە لە ئاسمانەوە تۆمارکراون زۆر 
هاوکارمان بوو، چونکە تۆمارکردنی ڤیدیۆ لە ئاسمانەوە پێویستی بە 

وەرگرتنی مۆڵەتە. بە هاوکاری کاک عەلی لە هەموو ئەو شوێنانەی 
سەردانمان کرد بە جوانی پێشوازیمان لێکرا و مۆڵەتەکانمان وەرگرت. بەم 

جۆرەش بە باشترین شێوە کارەکانمان ئەنجام دا".

هەروەها لە باسی پرۆژە جیاوازەکانیدا زیاد ساڵح وتی، "کلیپێکی زۆر 
جوانمان بۆ هونەرمەندی گەورەمان مەغدید شێخ ئۆغڵو تۆمار کرد. کەس 

نەما کلیپی ئێربیل سێڤداسی نەبینێت. ژمارەیەکی زۆر کلیپمان تۆمار 
کردووە، کاری زۆر جوانمان ئەنجام داوە. هیوادارم گەنجەکانمان زیاتر 

گرنگی بە هونەری تورکمانی بدەن و زیاتر لەو هونەرە نزیک ببەنەوە. ئێمە 
بە کارکردنی خۆمان کۆمەڵێک کلیپ تۆمار دەکەین، سااڵنە کۆمەڵێک 

پرۆژە لەبەر دەستمانە و ئەنجامیان دەدەین".

ئەو دەرهێنەرە بەتوانایە تیشکی خستە سەرئەوەی کە تا ئێستا هاوکاری لە 
هیچ الیەنێک وەرنەگرتووە و چاوەڕێی شتێکی لەم جۆرە لە کەسیش ناکات، 

وتیشی، "ئەوەش شتێکە کە بۆ کەسی خۆم دەگەڕێتەوە. من چاوەڕێی 
شتێکی لەم جۆرە لەکەس ناکەم بەاڵم هیوادارم بەرپرسەکانمان سپۆنسەرایەتی 

و پاڵپشتی من نا بەڵکو ئەوانی دیکە بکەن چونکە ئەوە زۆر پێویستە".

لە بەردەوامی قسەکانیشیدا زیاتر باسی لە پرسی 
سپۆنسەری و هاوکارییەکان کردەوە و وتی، "رەنگە من 

بەهۆی ئەوەی کە لە ئەوڕووپاوە هاتووم زۆر پێویستم 
بە هاوکاری ماددی نییە، بەاڵم ئەوانەی کار دەکەن و 

دەیانەوێت خزمەتی نەتەوەکەیان بکەن، لە هەر کامێکیان 
بپرسین دەڵێن ئێمەش سپۆنسەری و پاڵپشتیمان دەوێت. 

چونکە ئەمڕۆ بەبێ وەرگرتنی هاوکاری ناتوانیت هیچ 
کارێک ئەنجام بدەیت. ئەوانی لەم بوارەدا کار دەکەن 
هەموویان دڵیان شکاوە لەبەر ئەوەی کەس هاوکارییان 

ناکات، کاتێک قسەیان لەگەڵ دەکەیت دەبینیت کە زۆر 
دڵگرانن و کۆمەڵێک قسە دەکەن کە هەرگیز نامانەوێت 

گوێبیستی ببین".

زیاد ساڵح وتی، "کاتێک کار و شوێنی مانەوەشمان نەبوو 
بەاڵم چووینە مزگەوت بۆ حەوانەوە. زۆریش دڵخۆش 

بووین. ئێمە چونکە ئەو کارە بۆ گەلەکەمان دەکەین، 
زۆر گرنگی بەم شتانە نادەین. من شەخسی خۆم ئەگەر 
هاوکاری ماددیشم بۆ بێت قبووڵی ناکەم. بەاڵم کاتێک 
هەفتەنامەیەکی وەکو ئاژانسی میدیایی تورکمان )تەبا( 

دێت و چاوپێکەوتنم لەگەڵ دەکات، ئەوە زۆر گرنگە بۆمن و گەورەترین 
پاڵپشتی ئەوەیە بۆمن".

زیاد ساڵح زیاتر وتی، "نامەوێت ناو بدەم بەاڵم داوا لە برایانەمان دەکەم کە 
ئێستا پلە و پۆستیان هەیە، گرنگی بە کەلتووری تورکمان بدەن و پالپشتی 
بکەن. دڵنیابن لە رێگەری کەلتوورەوە شتی زۆر گرینگتر ئەنجام دەدەین. 
بە تەنها بە ئەنجامدانی سیاسەت هیچ ناکرێت. بەڵێ سیاسەتیش گرنگە، 
پێویستە ئەویش ئەنجام بدرێت، پێویستە سیاسەتیش بە شێوەیەکی جیاواز 
ئەنجام بدرێت بەاڵم گرنگییەکی تەواویش بە کەلتوور بدرێت. پێویستە 

پاڵپشتی بکەن و سپۆنسەرایەتی بکەن".

لە کۆتایی قسەکانیدا زیاد ساڵح ئامانجەکانی لە ئەنجامدانی ئەم پرۆژانە 
خستەڕوو و بەم جۆرە کۆتایی بە قسەکانی هێنا:

"ئێمە ئەگەر ئەرشێفێکمان نەبێت، فیلمێکمان نەبێت، فیلمێکی 
دیکۆمێنتاریمان نەبێت، کلیپ و گۆرانیمان نەبێت، چااڵکی کەلتووریمان 

نەبێت و لە ئەرشیڤ تۆماری نەکەین لەناو دەچین. وجوودی نەتەوەیەک بە 
ئەرشێڤکردنی ئەمانەوە بەستراوەتەوە. ئێمە ئێستا بەو کارانەی کە ئەنجاممان 

داوە کۆمەڵێک ئەرشێف بۆ خۆمان دروست دەکەین. دەبین بە خاوەنی 
ئەرشیڤێک کە لە داهاتوودا هەر کەسێک قسە بکات، دەتوانین کۆمەڵێک 

شتی لەبەردەم دابنێین".

  شێرزاد شێخ محەمەد، نوسەری سەرکەوتوو
خوێنەرانی ترساند
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ئۆجاغی برایەتی تورکمان رێوەڕسمێکی یادکردنەوەی لە رۆژی 
کۆچی دواییکردنی ئایدن ئەرسەالن، سکرتێری گشتی و ئەندامی 

دامەزرێنەری ئۆجاغی برایەتی ئەنجامدا.

رێوەڕسمێکی یادکردنەوە بۆ ئایدن ئەرسەالن، سکرتێری گشتی و 
ئەندامی دامەزرێنەری ئۆجاغی برایەتی تورکمان، ئەنجامدرا کە لە 

3٠ـی حوزەیراندا کۆچی دوایی کرد. 

شایەنی باسە رێوەڕسمی یادکردنەوەکە لە بینای ئۆجاغی برایەتی 
تورکمان لە شاری هەولێر)ئەربیل( رێکخرا و زۆرێک لە هاوواڵتیان و 

کەسایەتییەکانی تورکمان بەشدارییان لە رێوەرسمەکەدا کرد.

یەکێک لە بەشداربووانی رێوەڕسمەکە عەبدولکەریم موڵاڵئۆغڵو، 
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان بوو کە بە 

غەم و پەژارەیەکی زۆرەوە بۆ مایکی تەبا دەستی بە قسەکانی کرد و 
وتی:

"ئەو رێوەڕسمەی یادکردنەوە کە ئۆجاغی برایەتی تورکمان رێکیخست 
پێویستبوو. ئەو رێوەڕسمە کە لەژێر ناوێ خوالێخۆشبوو ئەنجامدرا 

شتێکی کەم بوو بۆ ئەو. هاوڕێ و دۆستەکانی بەشدارییان لە 
رێوەڕسمەکەدا کرد. وە هەموو ئەو هاوواڵتیانە کە گرینگی بە دۆزی 

تورکمان دەدەن بەشدارییان کرد."

موڵاڵئۆغڵو باسی لە گرینگی ئۆجاغی برایەتی تورکمان کرد لە 
گۆڕەپانەکەدا وتی:

ئۆجاغی برایەتی تورکمان، هیچ کاتێک لە رێچکەی پارێزگاریکردن 
لە نەتەوایەتی الینەداوە. خوالێخۆشبوش لەسەر رێچکەی بەرگریکردن 
لە نەتەوایەتی هەموو تەمەنی خۆی تەرخان کرد و خزمەتی گەلی 

تورکمانی کرد.

موڵاڵئۆغڵو ئاماژەی بەوەدا کە ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
دامەزراوەیەکی نەتەوەیی و کلتورییە. هەرچەندە کە رێکخراوەکە 
سیاسی نییە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی کە ئۆجاغ شوێنێکی کلتورییە 

زۆربەی کەسایەتییە سیاسییەکانی تورکمان بەشداربوون لە 
رێوەڕسمەکە.

هاوکات یەکێکێ تر لە بەشداربووانی رێوەڕسمەکە برای خوالێخوشبوو 
ئایدن ئەرسەالن شاهین ئەرسەالن، ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی 

ئۆجاغی برایەتی تورکمان بوو و لە دەستپێکی قسەکانیدا نارەحەتی و 
پەژارەی خۆی لە بارەی ئەو رۆژە سەختەوە دەربڕی.

هەروەها شاهین ئەرسەالن باسی لە خوالێخوشبوو ئایدن ئەرسەالن کرد 
کە گرینگییەکی زۆری هەبوو بۆ گەلی تورکمان. برای خوالێخوشبوو 
ئاماژەی بەوەش کرد کە لەگەڵ یەشار ئیمامئۆغلو و هیشام بایراکتار 

و روشتو موختار لە کەرکوک یەکەیەکی تورکمانی نهێنی-یان لە 
دژی رژێمی بەعس بۆ پارێزگاریکردن لە مافی خەڵکانی تورکمان، 
دانابوو.  ناوبراو وتیشی، ''خوالێخوشبوو ئایدن ئەرسەالن لە تەلەعفەر، 

عیازیە و چەندین ناوچەی دیکە خزمەتی نەتەوەی تورکمانی کردووە".

هەر سەبارەت بە رێوڕەسمەکە، شاهین ئەرسەالن الیخۆیەوە دووپاتیکردەوە 
کە خوالێخوشبوو هەموو کاتێک پارێزگاری لە بەرژەوەندی مافەکانی 

نەتەوەی تورکمان کردووە و دواتر باسی لە دانیشتنی ئەنجوومەنی 
گشتی ساڵی ١٩٩٧ کرد کە تیایدا وەک سەرۆکی دەزگا بۆ 

خزمەتکردنی دۆزەکە هەڵبژێردرا.

حوسام حەسرەت کەسایەتی ناسراوی تورکمان و ئەندامی بەڕێوەبردنی 
ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە رێوەڕسمی یادکردنەوەی خوالێخوشبوو 
ئایدن ئەرسەالن جەختی لەوە کردەوە کە ئایدن ئەرسەالن رۆڵێکی زۆر 

گرنگ و گەورەی هەبووە بۆ دامەزراندنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان. 
هەروەها ئەوەشی خستەڕوو کەوا کۆچی دوایی ئایدن ئەرسەالن لە 

قوڵەوە بووەتە مایەی غەم و پەژارەیەكی زۆر.

رووداوەکانی 3١ ئابی ١٩٩٦ لە شاری هەولێ)ئەربیل( رووداوێکە 
کە ئێمە وەکو دەزاگایەکی راگەیاندن نامانەوێت بچینە قواڵییەوە 
و ببین بە الیەنێک لە رووداوەکە. بەاڵم وەکو هاوواڵتی تورکمان 

بە ئەرکی دەزانین کە باس لەو زیانانەی رووداوەکە بکەین کە بەر 
نەتەوەکەمان کەوتووە.

هێزەکانی حکوومەتی عێراق کاتێک شاری هەولێر)ئەربیل(
یان کۆنترۆل کردەوە ژمارەیەکی زۆر خەڵکی حیزبی و مەدەنیان 
دەستگیر کرد و بەشێک لەو دەستگیر کراوانەی بەبێ دادگایی 

کردن، لەسێدارە دا.

سەرچاوەیەکی ئاگادار لەو رووداوانە ئاماژە بەوەدەدات کە لەنێو 
دەستگیرکراوەکاندا ئەندامی هەموو حیزبەکان هەبوون، بەاڵم تەنها 
ئەندامانی بەرەی تورکمانی عێراقی و حیزبە تورکمانییەکان ئازاد 

نەکران و لە سێدارە دران. 

ئەو سەرچاوەیە ئەوەشی خستەڕوو کە الیەنە پەیوەندیدارەکان بەو 
رووداوە،  ناوی ئەندامانی حیزبەکانی دیکەی رەوانەی بەغداد 

کرد بۆ ئەوەی ئازاد بکرێن. بەاڵم هیچ هەوڵێکیان نەدا بۆ رزگار 
کردنی ئەندامانی ئەو حیزب و الیەنە تورکمانیانە.

عامر بایەزید کە یەکێکە لەو ئەندامە پێشووانەی بەرەی تورکمانی 
عێراقی کە لە رووداوەکانی 3١ی ئاب رزگاری بووە، باس لەوە 
دەکات کە حکوومەتی عێراقی لە 3١ ئاب هاتە هەولێر)ئەربیل( 

بەاڵم لە ٢ی ئەیلوول هێرشی کردە سەر بارەگاکانی تورکمان 
نزیکەی ٤٠ کەسی دەستگیر کرد.

بایەزید لە باسی رۆژی رووداوەکەدا وتی، "لە بەرواری 3١ی ئاب 

حکوومەتی عێراقی هاتە هەولێر)ئەربیل( تەواوی شارەکەمانی 
کۆنترۆل کرد. لە سەرەتادا هیچ کێشەیەکمان نەبوو و تێکەڵی 

ئێمە نەبوون. بەاڵم دوای دوو رۆژ بەسەریان داداین و نزیکەی ٤٠ 
کەسیان لێبردین و لە سێدارەیان دان".

عامر بایەزید وتیشی، "لە بەرواری ٢ی ئەیلوول عەمید عادل لە 
نووسنگەی سەربازی بەرەی تورکمانی هەواڵی بۆ ناردین و وتی 

وەرن مووچەکانتان وەربگرن. ئێمەش چووین مووچە وەربگرین 
بەاڵم دوای کەمێک بینیمان کە هێزەکانی حکوومەتی عێراقی 

بەسەری داداین. تەواوی ئەو کەسانەی نووسینگەی سەربازی 
برد". 

هاوکات عامر بایەزید باسی لە چۆنییەتی رزگاربوونی خۆی کرد 
لەو شوێنە و وتی، "من هاوڕێیەکم لە سەربانەوە خۆمان هەڵدایە 

خوارەوە. هاوڕێکەم پێی شکا و منیش توانیم رزگار بم لەدەستیان. 
بەاڵم میکائیل، محەمەد ساڵح، نەشئەت، یەڵماز، شاخەوان، 

چەتین، شاهین، شێرزاد، مزەمید خالید و منعیم و ژمارەیەک 
کەسیان دەستگرکرد. نزیکەی ٤٠ کەسیان لێدەستگیر کردین. 
لەنێو ئەوانەدا تەنها شاخەوان و مەتین ئازاد کران، ئەوانی دیکە 

هەموویان لە سێدارە دران". 

عامر بایەزید باس لە قۆناغی دوای ئەو رووداوە دەکات و دەڵێت، 
"دوای مانگێک نووسینگەی سەربازی دامەزرا و هەموومان 

چووینەوە نووسینگە. لەسەر هەموو ئەو نەهامەتییەی بەسەرماندا 
هات کە خەریک بوو لەالیەن حکوومەتەوە دەستگیر بکرێین و لە 
سێدارەمان بدەن، لە نووسینگەی سەربازی وەریاننەگرتینەوە و ویان 

ئێوە خیانەتتان کردووە ئەگەر نا چۆن رزگار بوون لەدەستیان".

لە کۆتایی قسەکانیدا عامر بایەزید رەخنەی لە الیەنە 
تورکمانییەکان گرت و وتی، "هەموو کەس دەزانێت من لە 

١٩٩٤ەوە خزمەتی تورکمانم کردووە. لە ماڵەوە ٢ کەمەندامم 
هەیە و ٩ کەسین لە ماڵەوە و کرێچین. تا ئێستا هیچ الیەنێک 
هاوکاریم ناکات و مووچەیەکم نییە و کارێکیان پێنەداوم. چومە 
الی بەرپرسێکی تورکمان و منیان پیناساند و وتیان ئەوەبوو خۆی 

لە سەربانەوە هەڵدا. بەخێرهاتنی کردم. منیش بارودۆخی خۆمم 
بۆ باسکرد. بەاڵم ئەویش تەنها پێی وتی خودا گەورەیە و هیچی 

بۆنەکردم". 
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چیرۆکی هاوواڵتییەکی تورکمان کە لە رووداوەکانی ٣١ ئاب-٢ی ئەیلول رزگاری بووە

رێوەڕسمی یادکردنەوە بۆ ئایدن ئەرسەالن، سکرتێری گشتی ئۆجاغی برایەتی تورکمان رێکخرا
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