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 ?له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 
  ئەوەمان بە گونجاو زانی ڤیدیۆ دیمەنەکانی 

ئەو رووداوەی کە لە ٢٢ی ئەیلوولی ٢٠١٩ 
لە بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی لقی 

هەولێر)ئەربیل( روویدا بەبێ هیچ توانجێک 
بۆ خوێنەرانمان روونبکەینەوە. وەکو تەبا 

یەکەم میدیا بووین کە ئاگاداری رووداوەکە 
بووین، بەاڵم بەهۆی ئەوەی بەم دواییانە 

رووداوی لەم جۆرە لە ناوچەکە زۆر بووە و 
بۆ رێگە نەدان بە دروست بوونی قەیرانێک، 

بڕیارماندا دوای ئەوەی زانیارییەکی 
تەواومان وەرگرت لەسەر رووداوەکە ئینجا 

باڵوی بکەینەوە و کارەکەشمان هەر بەو جۆرە 
ئەنجام دا.

لەو شەوەدا چی روویدا

 عەبدولعەزیز سەمین بەیاتلی
کۆچی دواییکرد

 لە الیەن نەتەوەکانی دیکەوە
 خواست لەسەر قوتابخانە

تورکمانییەکان زیادی کردووە
   لە سااڵنی دواییدا بە تایبەتی لە ساڵی خوێندنی ٢٠١٩-٢٠٢٠ بایەخێکی 
بەرچاو بۆ قوتابخانە تورکمانییەکان زیادی کردووە. زیاد کردنی ئەو بایەخە 
بۆ قوتابخانەکان لەالیەن نەتەوەکانی دیکەوە بەردەوام نیشانەی پرسیار دروست 

دەکات.

ئەو نەتەوانەی تر کە قوتابخانە تورکمانییەکان هەڵدەبژێرن بۆ منداڵەکانیان، بە 
تایبەتی کورد دەیانەوێت منداڵەکانیان پەروەردەی زمانی تورکی وەربگرن، فێری 

زمانی تورکی ببن و بە کەلتوور و شارستانییەتی تورکمانی گەورە ببن.

خالید رۆستەم سلێمان )خالید قەسابئۆغڵو(، بەڕێوەبەری قوتابخانەی سەرەتایی 
ئاق قۆیونلوی تورکمانی لەبارەی تۆماری قوتابییانەوە وتی، "ماوەی سێ ساڵە 
رێژەی داواکاری تۆمارکردن لە قوتابخانە تورکمانییەکان بە رادەیەک زیادی 

کردووە کە دەتوانین بڵێین بێزاری کردووین".

 پڕۆژەیەکی هاوبەش لە الیەن فراکسیۆنە
تورکمانییەکانی پەرلەمان پێشکەش کرا

کەمپینێکی تایبەت بە هاندانی هەڵبژاردنەکان لە شاری کەرکوک دەستیپێکرد
لە کەرکوک بەتایبەتی بۆ هاندانی گەنجان لە هەڵبژاردنەکان و دەرهێنانی 
ناسنامەی دەنگدەر کەمپینێک دەستیپێکرد و بۆ رای گشتی راگەیەندرا. 

لە قۆناغی یەکەمدا بە بەشداری ٦٠ گەنجی تورکمان کە بەشێوەیەکی خۆبەخش 
بەشداری کەمپینەکە بە درووشمی "دەنگەکانتان داهاتووی کەرکوکە" لە ٢٧ی 
ئەیلوول چاالکییەکە دەستیپێکرد. شایەنی باسە کەمپینەکە بە رێنیشاندەری 

سەرکردەکانی تورکمانی دەستیپێکردووە و هەر لە چوارچێوەی چاالکییەکەدا 
داوا کراوە گەلی تورکمان بەتایبەتیش گەنجان ناسنامەی دەنگدەر دەربهێنن و 

بۆ ئەو مەبەستەش هاندان و 
پشتگیری خۆیان دەڕبڕی. 

 پزیشکی بەتوانای
 تورکمان ئەسمەهان
 حەمدی دەیەوێت

 نەخۆشخانەیەک لە شاری
هەولێر)ئەربیل( بکاتەوە

 نەقیب رێباز زیوەر مستەفا:
 بە بەراورد بە ساڵی پار
 رێژەی توندوتیژی دژی

 ئافرەتان و خێزان لە سنووری
 پارێزگای هەولێر لە زۆربەی
حاڵەتەکان کەمیکردووە

 خەڵک بە گەشبینییەوە لە
فەرسەت سۆفی دەڕوانێت

دوای زیاتر لە ١٥ ساڵ، پۆستی پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( 

گۆڕانکاری بەسەردا هات و لە ١٢ی ئەیلوولی ئەمساڵ فەرسەت 

سۆفی لەالیەن ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر لە کۆی گشتی 

ی بەدەستهێنا و وەکو پارێزگاری نوێی 
٢٨ دەنگ، ٢٧ دەنگ

هەولێر)ئەربیل( هەڵبژێردرا.

 گەڕامەوە بۆ ئەو شوێنەی کە تێیدا
لەدایکبوومە

  ئەمجەد ئەسعەد قەساب، خاوەنی 
یەکێک لە بەناوبانگترین تۆمارگاکانی 
هەولێر)ئەربیل( بە ئەرشیفە گەورەکەوەیە 

هەمیشە لەسەر زاری خەڵکە. بە شێوەیەک 
هەندێک لە گۆرانی هونەرمەندانی الیە کە 

تاوەکو ئێستا باڵو نەکراوەتەوە. 

  لەگەڵ رووخانی سیستەمی شانشینی 
عێراق و راگەیاندنی سیستەمی کۆماری، 
تورکمانی کەرکوک دەستیان کردووە بە 

دەرکردنی هەفتەنامەی "بەشیر". 

ئەو هەفتەنامەیە کە بە زمانی تورکی-
عەرەبی دەردەکرا بە "تەراقی" ناونرا. خاوەن 
ئیمتیاز و ئەندامانی دەستەی بەڕیوەبردنی 

هەفتەنامەکە، ناوی هەفتەنامەکەیان 

بە شێوەیەکی گەنجاو لەگەڵ یاساکانی 
زمانی تورکی و عەرەبی هەڵبژاردووە. 

بەاڵم دوای ئەوەی پارێزگاری کەرکوک 
بە هۆکاری سیاسی رازی نەبوو بە 
ناوی تەراقی، خاوەن ئیمتیازی ئەو 
هەفتەنامەیە، ناوی "بەشیر" کە لە 

وشەی عەرەبی "بەشارەت" وەرگیراوە و لە 
٢٣ی ئەیلوولی ١٩٥٨ ئەو هەفتەنامەیە 

دەرچووە.

هاوکات قەساب یەکەم ئەزموونی کاسێت 
لەالی عەبدولەتیف دامرچی-ی خاڵی 

دەستپێدەکات و لە ساڵی ١٩٦٧وە تاوەکو 
ئەمڕۆ لە کاری تۆمار بەردەوامە. لە ئێستادا 

شوێنێکی تایبەتی بۆ دابینکراوە لەسەر 
قەاڵی هەولێر)ئەربیل( و لەوێ ئەرشیفی 
کۆنی شاری هەولێر)ئەربیل( دەپارێزێت.

دامەزرێنەرانی هەفتەنامەی بەشیر: سێ هاوڕێی پارێزەرن

ل٢

دەکەین جێگرێکی پارێزگار و ٢ قایمقام 
و ٢ بەڕێوەبەری ناحیە لە پارێزگاردا 

بدرێت بە ئێمەی تورکمان".

هاوکات ئازاد کورەچی وتی، "داوامان 
لە ئیدارەی هەرێمی کوردستانی عێراق 
کردووە کە بودجەیێک بۆ کارەکانی 
تورکمان لە بودجەی گشتی هەرێمی 
کوردستانی عێراقەوە دابین بکرێت''.

   فراکسیۆنە تورکمانییەکان بە 
سەرۆکایەتی پەرلەمان پڕۆژەی 

هاوبەشی تورکمان و گروپە 
چاالکەکانیان لە پەرلەمانی کوردستانی 

عێراق پێشکەش کرد.
 

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی 
میللەت لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق 

سەبارەت بە بابەتەکە رایگەیاند، "داوا 

ل٥

ل٥

ل٦

ل٣

ل٩

ل٦



 twitter/@tbaajansi ٣٠ی ئەیلولی ٢٢٠١٩

ئەوەمان بە گونجاو زانی ڤیدیۆ دیمەنەکانی 
ئەو رووداوەی کە لە ٢٢ی ئەیلوولی ٢٠١٩ 
لە بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی لقی 

هەولێر)ئەربیل( روویدا بەبێ هیچ توانجێک 
بۆ خوێنەرانمان روونبکەینەوە. وەکو تەبا یەکەم 

میدیا بووین کە ئاگاداری رووداوەکە بووین، 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی بەم دواییانە رووداوی لەم 

جۆرە لە ناوچەکە زۆر بووە و بۆ رێگە نەدان بە 
دروست بوونی قەیرانێک، بڕیارماندا دوای ئەوەی 
زانیارییەکی تەواومان وەرگرت لەسەر رووداوەکە 
ئینجا باڵوی بکەینەوە و کارەکەشمان هەر بەو 

جۆرە ئەنجام دا.

جێگای ئاماژەیە، رووداوەکە لە کەسانی جیاواز 
و لە زاری جیاوازەوە بە شێوەی جیا جیا باسی 
لێوەکرا، تا ئێستاش هەواڵێکمان نەبینیووە بە 

راستی و زمانێکی رەوا شیکاری گرتە ڤیدیۆی 
رووداوەکەی کردبێت.

لێرەوە بۆمان دەرکەوت، پێویستە بۆ ئێوەی خوێنەرانمان لێکدانەوەی گرتە 
ڤیدیۆ و ساتەوەختی رووداوەکە سات بە سات بکەین و بۆ ئێوەی باسی 

بکەین.

٢٠١٩/٠٩/٢٢ کاتژمێر ٢٣:٥٤

ئۆتۆمبێلێکی تاکسی دێتە بەردەم بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە شاری هەولێر)ئەربیل(. شۆفێری تاکسیەکە لە ئۆتۆمبێلەکەی 

هاتەخوارەوە و چووە الی راستی و پشتی لە بارەگا کرد و دواتر دەست 
دەکات بە تەواوکردنی پێداویستی ئاودەست. لەو کاتەشدا یەکێک لە 
پاسەوانەکانی بەرەی تورکمانی عێراقی لە کاتی دەستپێکی ئەرکی 
شەوانەیدا بە ئۆتۆمبێلەکەی هاتە بەردەم بارەگاکە و نزیکی شۆفێری 
تاکسیەکە بوویەوە و پێی وت کە ئێرە بارەگای حیزبێکە و هەندێک 
لە خوارەوەتری بارەگاکە کاری خۆی ئەنجام بدات یاخود یەکێک لە 

توالێتەکانی نێو بارەگاکە بەکار بهێنێت.

ئەو شۆفێرە تاکسیەی کە ئاماژە بەوە دراوە سەرخۆشبووە، وتەکانی 
پاسەوانی بارەگاکە پشتگوێ دەخات و بابەتەکەی بەرەو ئاراستەی 

مشتومڕەوە دەبات. هەندێک لە هاوواڵتیانی ناوچەکە و پاسەوانەکانی 
شەوانی دیکەی بەرەی تورکمانی عێراقی  کۆدەبنەوە و لە کاتژمێر 

٠٠:٠١ـی  ٢٣ی ئەیلولدا شۆفێری تاکسیەکە سواری ئۆتۆمبێلەکەی 
دەبێت و شوێنەکە جێدەهێڵێت.

لێرەدا پێویستە ئاماژە بە خاڵێک بکرێت. ئەم گفتوگۆ و دەمەقاڵەیە بۆ 
رووداوێکی فیزیکی یاخود شەڕکردن ناگۆڕێت.

لە کاتژمێر ٠٠:٥٨ خولەکدا بۆ جارێکی دیکە هەمان تاکسی دێتە 
بەردەم باڵەخانەکە و ئەمجارە کەسێک لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت کەوا بە 

تەلەفۆن قسە دەکات.

دوای ئەوەی پاسەوانەکانی نێو باڵەخانەکە دەچنە دەرەوەی بارەگاکە، 
دەمەقاڵی دەستپێدەکات. پاسەوانانی بەرەی تورکمانی عێراقی بەردەوام 

بۆ هێورکردنەوەی رووداوەکە بەو کەسانە دەڵێن کە پێویستە ئێرە جێبهێڵن.

یەکێک لە پاسەوانانی نێو رووداوەکە سەبارەت بە ساتەوەختی رووداوەکە 
بە مایکی تەبا-ـی راگەیاند، "بە شێوەیەکی قوڕس دەستیان بە 

جوێندان کرد بە ئێمە و تورکمان و هەروەها بەرپرسانمان، دواتریش شەڕ 
دەستیپێکرد".

پاسەوانەکانی تری بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی و هەندێک 

کەسی تێپەڕبووی ناوچەکە کە لە ئۆتۆمبێلەکانیان دێنە خوارەوە، 
رووداوەکە هێوردەکەنەوە و دواتر دوو کەسەکە شوێنەکە جێدەهێڵن.

 
بێگومان هەر ئەو کاتە پۆلیس ئاگادار دەکرێتەوە، هێزەکانی پۆلیس 

دێنە شوێنی رووداوەکە و رووداوەکەیان بۆ باسدەکرێت. دواتریش هێزەکان 
بە ئاماژەدان بەوەی کە بۆ دۆزینەوەی شۆفێری تاکسی و هاورێکەی 

لە ناوچەکە دەسوڕێنەوە، بەردەم بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی 
جێدەهێڵن. 

لە کاتژمێر ٠١:٠٨ـیشدا هەمان ئۆتۆمبێل بۆ جارێکی دیکە دەگەڕێتەوە 
بەردەم بارەگای بەرەی تورکمانی عێراقی و ئەمجارەیان ٤ کەسی 

چەکدار و کەسێک کە مستی پۆاڵ)دامبۆکس(ی لەدەستدایە دادەبەزن 
و دەچنە نێو بارەگا. 

یەکێک لەو ٥ کەسە جلی سەربازی لەبەردابوو و 
چەکێکی جۆری کالشینکۆفی لەدەستدا بوو، یەکێکی 

دیکەش کەسێکی قژ سپی لە تەمەنی ٥٠  سااڵندا بووە و 
جلوبەرگی کوردی و چەکێکی کالشینکۆفی لەدەستبووە، 

هەروەها یەکی تریشیان بلوزێکی سوور و بە ریش بووە 
و چەکێکی کالشینکۆفی هەڵگرتووە، هاوکات ئەوەی 
دامبۆکسی لەدەستدابووە سڤیلێک بووە کە قەمیسێکی 

سپی لەبەردابووە، شایەنی باسە ئەو کەسەی کە پێشتر هاتە 
شوێنەکە و جلوبەرگێکی قاوەیی پۆشیوە ئەمجارەش لە 

نێویاندایە بەاڵم بە چەکێکی دەستییەوە.

دەستبەجێ بە سێ کەس هێرش دەکەنە سەر یەکێک لە 
پاسەوانەکان و چەندەها جار بە دامبۆکس و چەکەکانی 

دەستیانەوە لە سەری پاسەوانەکە دەدەن.

ئەوانی دیکەش بە ئاراستەکردنی کالشینکۆف لەالیەن بلوز سوورەکەوە 
رادەگیرێن. لێرەدا پێویستە تێبینییەک بدەین. پاسەوانانی بەرەی 

تورکمانی عێراقی پاسەوانی سڤیلین و لەو بارەگایەدا هیچ چەکێک 
یاخود ئامێرێک بەردەست نییە بەمەبەستی خۆپاراستن.

پاسەوان ر. ع بە شێوەیەکی سەخت بریندار دەکەن و دواتر جوێن بە 
پاسەوانەکانی تر دەدەن و سوکایەتییان پێدەکەن و پێالقەیان لێدەدەن.

هێرشبەرەکان کاتژمێر ٠١:١٢ بەردەم بارەگای بەرەی تورکمانی 
عێراقی جێدەهێڵن.

دوای رووداوەکە ٢ پاسەوان بریندار دەبێت کە برینی یەکێکیان سەختە.

پاسەوان ر. ع کە بەشێوەیەکی سەخت برینداربووە و دوای ئەوەی بۆ 
نەخۆشخانە گواسترایەوە و پشکنینی 
بۆ کرا، وێڕای چەندین برینی سەخت 

ژمارەیەکی زۆر شکانیش لە سەریدا بەدی 
کرا. هەروەها چاوی چەپی دووچاری 

خوێنبەربوون بوووەتەوە و لە هەمان کاتدا 
ئێسکی کەپووی شکاوە.

بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی پزیشک 
ئاماژەی پێکردووە، مەترسی لەسەر 
گیانی برینداربوو ر. ع نەماوە بەاڵم 

پێویستە ٢ مانگ لە ماڵەوە چارەسەری 
پزیشکی پێبدرێت و بحەسێتەوە. هاوکات 

راشیگەیاندووە کە بەهۆی ئەو زیانە 
گەورەیەی بە سەری کەوتووە، پێویستە 
بۆ ماوەی ساڵێک چارەسەری دەرمان 

وەربگرێت.

هەڵبەت لە ٢٣ـی ئەیلولدا لەالیەن پۆلیسی هەولێر)ئەربیل( راگەیەندرا، 
ئەو شۆفێرە تاکسیەی هۆکاری دەستپێکردنی رووداوەکە بوو، دەستگیر 

کراوە. بەاڵم تا ئەو ساتە )٢٠١٩/٩/٣٠( کە هەواڵەکەمان ئامادەکردووە، 
دەستگیرکردنی چەکدارەکانی دیکە رانەگەیەندراوە.

لقی هەولێر)ئەربیل(ـی بەرەی تورکمانی عێراقی لە نوسراوێکیدا 
ئیدانەی هێرشەکەی کرد و تێیدا داوای ئەوەی کرد کە سەرجەم 

تاوانباران بە زووترین کات دەستگیر بکرێن و دادگا لێپێچینەوەیان لەگەڵ 
بکات.

لە ٢٩ـی ئەیلولی ٢٠١٩ـدا ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و هەیسەم موختارئۆغڵو، بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی-

لقی سەاڵحەددین و قەحتان وەنداوی، جێگری بەرپرسی لقی کەرکوک 
و نەوزاد تەیمور، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی و 
ژمارەیەکی زۆر بەرپرسی تری تورکمانئێلی لە بارەگای بەرەی 
تورکمانی عێراقی هەولێر)ئەربیل(ـدا بەیەکگەیشتن و کۆبوونەوە.

دوای ئەو کۆبوونەوەی کە دوور لە چاوی راگەیاندنەکان بەڕێوەچوو، 
ئەرشەد ساڵحی کۆنگرەی رۆژنامەوانی ساز کرد.

لەدوای کۆنگرە رۆژنامەوانیەکەی ساڵحی، ئایدن مەعروف، وەزیری 
هەرێمی کوردستانی عێراق و ئەمیر عیززەت، بەرپرسی بەرەی تورکمانی 

عێراقی-لقی هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ شاندی یاوەرییان سەردانێکیان بۆ 
ماڵی پاسەوانە برینداربووەکە ئەنجامدا.

لە میانی سەردانەکەدا ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 

عێراقی بۆ مایکی تەبا دوا و وتی، "لە ئەنجامی هێرشی چەکداری 
بۆ سەر پاسەوانەکەمان لە بەرەی تورکمانی عێراقی، لە هەولێر)ئەربیل( 
لەگەڵتاین. داوامان لە وەزارەتی ناوخۆی ئێرە کردووە کە بەردەوامی بە 
لێکۆڵینەوە سەبارەت بە بابەتەکە بدەن و لە ئێستادا کەسێک دەستگیر 

کراوە، داوای دەستگیرکردنی ئەوانی تریشمان کردووە".

ئەرشەد ساڵحی ئاماژەی بەوە کرد کەوا بەرەی تورکمانی عێراقی 
دامەزراوەیێکی سیاسییە و راشیگەیاند، "حکوومەتی خۆجێی ئەم شوێنە، 

حکوومەتی هەولێر)ئەربیل( پێویستە بۆ ئەم بارەگایە پاسەوان جێگیر 
بکات. بەمجۆرە هێرشکردنە سەر ئەم گەنجەمان لە دژی مافەکانی 
مرۆڤدایە، دژ بە مرۆڤایەتییە. هێرشبردنی ٥ کەس بۆ سەر کەسێک 
شەرمەزارییە. پێویستە شەرم لەمە بکەن. بەاڵم هەرچییەک بکرێت، 
تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( خۆیان لە دامەزراو و دەزگاکانیان بەدوور 

ناگرن".

ساڵحی بانگەشەی خەڵکی هەولێر)ئەربیل(ـی کرد و وتی، "خودا 
لە هەموو الیەنێک رازی بێت کە لەالی ئێمە بوون و پەیوەندییان بە 
بەرپرسانی بەرە کردووە لە هەولێر)ئەربیل(. ئیدانەی ئەوانەش دەکەم 

کە پەیوەندییان نەکرد و دوای ئەوە نەکەوتن کەوا گەنجەکانمان چییان 
بەسەر هاتووە. ئەم دامەزراوەیە موڵکی ئێوەیە و پێویستە خاوەندارێتی 
بکەن. بەمهۆیەشەوە من دووبارە بانگەشەی خەڵکی هەولێر)ئەربیل( 

دەکەم کە نەتەوەیەک لەپشت ئێوەیە، دامەزراوەیەک بوونی هەیە. بەرەی 
تورکمان لێرەدا دامەزرا و لێردا سەریهەڵدا. تا کۆتایی پێویستە باوەش بەو 

شوێنە بکەین".

لە کۆتاییشدا ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
هیوای زووچاکبوونەوەی بۆ پاسەوانە برینداربووەکەی بەرەی تورکمانی 

عێراقی لە هەولێر)ئەربیل( خواست.

تەبا-هەولێر ?لەو شەوەدا چی روویدا
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لێکۆڵەری بەتواناعەلی سەمین،

لە کەرکوک بەتایبەتی بۆ هاندانی گەنجان لە هەڵبژاردنەکان و 
دەرهێنانی ناسنامەی دەنگدەر کەمپینێک دەستیپێکرد و بۆ رای 

گشتی راگەیەندرا. 

لە قۆناغی یەکەمدا بە بەشداری ٦٠ گەنجی تورکمان کە 
بەشێوەیەکی خۆبەخش بەشداری کەمپینەکە بە درووشمی 

"دەنگەکانتان داهاتووی کەرکوکە" لە ٢٧ی ئەیلوول چاالکییەکە 
دەستیپێکرد. شایەنی باسە کەمپینەکە بە رێنیشاندەری 

سەرکردەکانی تورکمانی دەستیپێکردووە و هەر لە چوارچێوەی 
چاالکییەکەدا داوا کراوە گەلی تورکمان بەتایبەتیش گەنجان 

ناسنامەی دەنگدەر دەربهێنن و بۆ ئەو مەبەستەش هاندان و 
پشتگیری خۆیان دەڕبڕی. 

لەو بارەیەوە قەحتان وەنداوی، جێگری سەرۆکی لقی کەرکوک-ی 
بەرەی تورکمانی عێراقی تایبەت بە تەبا دوا و وتی، "ئەمرۆ 
یەکەم هەنگاومان بڕی لە راگەیاندنی پشتگیری و هاندان بۆ 

بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان لەگەڵ گەنجانی خۆبەخش دوای 
ئەوەی کۆمیسیۆنێکمان پێکهێنا. کەرکوک لە قۆناغێکی زۆر 
هەستیارەوە پێ دەنێتە نێو ساڵی ٢٠٢٠. کە ١٤ ساڵە هەڵبژاردنە 
خۆجێییەکان ئەنجام نەدراوە، بەاڵم بڕیار درا کە لە ١ی نیسانی 
ساڵی ٢٠٢٠ هەڵبژاردنەکە ئەنجام بدرێت. جگە لە هەڵبژاردنی 
خۆجێیی، سەرژمێریش لە سەرتاسەری عێراق ئەنجام دەدرێت".  

"ئەرکی ئێمە ئەوەیە کە خەڵک هانبدەین بۆ بەشداریکردنیان 
لە هەڵبژاردن و سەرژمێری، پێویستە هاوکاری ئەوانە بین کە 

ناسنامەی  دەنگدەریان نییە"

وەنداوی تیشکی خستە ئامانجی ئەو کۆمیسیۆنە کە پێکیان 
هێناوە و وتی، "ئامانجمان هاندانی هاوواڵتییانمانە بۆ هەڵبژاردنی 

خۆجێیی و سەرژمێری، هاوکات ئاشناکردنیانە بەرامبەر بە هەردوو 
پرۆسەکە. بەتایبەت ئەوانەی کە ناسنامەی دەنگدەرییان نییە یاخود 

بەسەر چووە، دەمانەوێت هاوکاریان بین و لە ئامادەباشیداین". 

"کۆمیسیۆنەکەمان لە ٦٠ گەنج پێکهاتووە"

لەبەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە کۆمیسیۆنەکە کام ناوچە 
لەخۆ دەگرێت، وەنداوی وتی، "کۆمیسیۆنەکەمان لە ٦٠ گەنج 
پێکهاتووە. هاوواڵتییانی کەرکوک و ناوچەکانی دەورووبەری 
لەخۆ دەگرێت. لەالیەکی دیکەوە کۆمیسیۆنی تایبەت بۆ هەر 

ناوچەیەک پێکدەهێنرێت بۆ ئەوەی بتوانن یەک بە یەک لەگەڵ 
خەڵک بن و پەیوەندییان لەگەڵیاندا هەبێت. ئامانجی سەرەکی 

بەشداریکردنی زۆرترین ژمارەیە. بەتایبەتی ئەو گەنجانەمان کە 
بۆ یەکەمین جار بەشداری پرۆسەکان دەبن، ئامادەین هاووکارییان 
بکەین. بە ئۆتۆمبێلی تایبەتی خۆمان خێزانەکان بۆ دەرهێنان و 

نوێکردنەوەی ناسنامەی دەنگدەر بەرەو ناوەندەکان دەبەین. دەمانەوێت 
خزمەتگوزاری باشتر پێشکەشی گەلەکەمان بکەین". 

لە کۆتاییدا قەحتان وەنداوی، جێگری سەرۆکی لقی کەرکوک-ی 
بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاند، "بە تایبەتی سوپاسی تیمی 

تەبا دەکەین. هەر لە یەکەم رۆژەوە لەگەڵ ئێمەن و بەتەنیا جێمانیان 
نەهێشتووە. لۆگۆکەمان لەالیەن ئەوانەوە درووستکرا و چەندین 

هاوکاریی دیکەیان بۆ ئێمە هەبووە". 

لەالیەکی دیکەوە مستەفا بایراقدار، سەرۆکی کۆمیسیۆنی 
هاندانی گەنجانی تورکمان بۆ هەڵبژاردنە خۆجێیەکان لە 

لێدوانێکیدا بۆ تەبا رایگەیاند کە ئامانجی کۆمسیۆنەکەیان 
هاندانی گەنجانە بۆ هەڵبژاردنەکان و وتی، "نزیکەی ١٥ 

رۆژە دەستمان بە راگەیاندنی کەمپینی هاندان بۆ هەڵبژاردن 
کردووە. ئامانجمان ئامادەکارییە بۆ هەڵبژاردنی خۆجێیی کە 
بڕیار وایە دوای ٦ مانگ ئەنجام بدرێت. ماوەی کارەکانی 
کۆمیسیۆنەکەمان ٣ مانگە. ئەمرۆ بە شێوەیەکی فەرمی 

کەمپینەکەمان راگەیاند".  

"کارەکانمان ٣ مانگ دەخایەنێت و بە ٣ قۆناغ پیادە دەکرێت"

سەرۆکی کۆمیسیۆنی ناوبراو دەربارەی ماوەی کارکردنیان وتی، 
"کارەکانمان بۆ ماوەی ٣ مانگ بەردەوام دەبێت و بە ٣ قۆناغ 

پیادە دەکرێت. لە مانگی یەکەم کار دەکەین بۆ ئەوەی ئەو 

هاوواڵتییانەی ناسنامەی دەنگدەر یاخود بایۆمەترییان نەکردووە، 
وەریبگرن. بۆ ئەو مەبەستەش هەماهەنگیی لەگەڵ کۆمیسیۆنی 

بااڵی هەڵبژاردنەکان دەکەین. لەالیەکی دیکەوە پێکەوە بە 

شێوەیەکی هەماهەنگ کار لەگەڵ ژووری هەڵبژاردنی بەرەی 
تورکمانی عێراقی دەکەین". 

هاوکات بایراقدار وتیشی، "لە مانگی دووەم سەردانی ناوچە 
تورکمانییەکانی دەورووبەری کەرکوک دەکەین و گوێ لە کێشە 
و داواکارییەکانی دەگرین. لەو سۆنگەیەوە هەنگاوەکانمان دەنێین". 

"ئامانجمان ئەو گەنجانەن کە لە نێوان سااڵنی ٢٠٠١ – ٢٠٠٢ 
لەدایکبوون و بۆ یەکەمینجار بەشداری پرۆسەی دەنگدان دەکەن"

بایراقدار تیشکی خستە سەر ئامانجی کۆمیسیۆنەکە و وتیشی، 
"ئامانجی سەرەکی کۆمیسیۆنەکەمان ئەو گەنجانەن کە لەنێوان 
سااڵنی ٢٠٠١-٢٠٠٢ لەدایکبوون و بۆ یەکەمینجار بەشداری لە 
پرۆسەی دەنگدان دەکەن. لەو بارەیەوە یارمەتیدەری گەنجەکانمان 

دەبین و زانیارییان پێدەدەین". 

لە کۆتاییدا مستەفا بایراقدار، سەرۆکی کۆمیسیۆنی هاندانی 
گەنجانی تورکمان بۆ هەڵبژاردنە خۆجێیەکان وتی، "لێرەوە 

پەیامێک ئاراستەی سەرجەم گەنجانی تورکمان دەکەین کە 
بەشداری ئەم کۆمیسیۆنە ببن. بەشداریکردن لە کۆمییسۆنەکە 

لەسەر بنەڕەتی خۆبەخشییەوە دانراوە و لەپێناو خاک و کەرکوک 
کار دەکەین". 

 کەمپینێکی تایبەت بە هاندانی هەڵبژاردنەکان
لە شاری کەرکوک دەستیپێکرد

هەواڵ: چۆبان تیمور/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

لەو شەوەدا چی روویدا
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٣٠ی ئەیلولی ٢٠١٩ ٤
پڕۆژەیەکی هاوبەش لە الیەن فراکسیۆنە تورکمانییەکانی پەرلەمان پێشکەش کرا

کۆنترین نامەی ناو بوتڵی شووشە دۆزرایەوە

فراکسیۆنە تورکمانییەکان بە سەرۆکایەتی پەرلەمان پڕۆژەی هاوبەشی 
تورکمان و گروپە چاالکەکانیان لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق 

پێشکەش کرد.
 

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت لە پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق سەبارەت بە بابەتەکە رایگەیاند، "داوا دەکەین 

جێگرێکی پارێزگار و ٢ قایمقام و ٢ بەڕێوەبەری ناحیە لە پارێزگاردا 
بدرێت بە ئێمەی تورکمان".

هاوکات ئازاد کورەچی وتی، "داوامان لە ئیدارەی هەرێمی کوردستانی 
عێراق کردووە کە بودجەیێک بۆ کارەکانی تورکمان لە بودجەی گشتی 

هەرێمی کوردستانی عێراقەوە دابین بکرێت''.

سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت ئازاد کورەچی لە بارەی ئەم پرسەوە 
وەاڵمی پرسیارەکانی هەفتەنامەی تەبا-ـی دایەوە.

وەکو فراکسیۆنە تورکمانییەکان پڕۆژەیەکتان لە پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق پێشکەش کرد. دەتوانن سەبارەت بە پڕۆژەکەوە 

زانیارییمان پێبدەن؟

ئێمە لە پەرلەماندا ٤ فراکسیۆنی تورکمانمان هەیە؛ میللەت، بەرەی 
تورکمانی عێراقی، فراکسیۆنی گەشەپێدانی تورکمان و فراکسیۆنی 
چاکسازی تورکمان. ئێمە ٣ پڕۆژەمان هەبوو، یەکێکمان پێشکەش بە 

سەرۆکایەتی ناوچەی خۆجێیی و یەکی تریش سەرۆکایەتی حکوومەتی 
خۆجێیی و ئەوەی دیکەشیان پێشکەش بە سەرۆکایەتی پەرلەمان 

کرد. ئێمە زیاتر داواکارییەکانمان ئاراستەی حکوومەت کرد چونکە 
لەوێدا کارەکان دیاری دەکرێن و دابەش دەکرێت.  ئێمە لەو کابینەدا 

٢ ئەرکمان هەیە، یەکێکیان وەزیر و ئەوەی تریان سکرتێر-ـە لە شاندی 
سەرۆکایەتی پەرلەماندا. 

ئەگەر هاتوو سەیری ئەرکەکانی ئاستی خوارتر بکەین، تا ئێستا 
دابەشکردنی ئەرکەکان لە ناو پارتەکانی دیکەدا ئەنجام نەدراوە. 
ئێمەش وەک مافەکانی نەتەوەکەمان هەندێک شتمان داوا کرد. 

بۆنمونە دەمانەوێت لە هەموو وەزارەتێکدا راوێژکارێکمان هەبێت. هەروەها 
لە سەرۆکایەتیدا شاندێکی راوێژکاریمان هەبێت. لە حکوومەتیشدا 
داوای راوێژکارێکمان کرد بۆ کاروباری تورکمان. لە هەمان کاتدا 
لە نێو پەرلەماندا داوامان بۆ ٢ راوێژکار کرد. لەگەڵ ئەمانەشدا ٢ 

بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان هەیە و داوای ٢ بەڕێوەبەری گشتی دیکەشمان 
کردووە.

٢ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تایبەت بە تورکمانمان هەیە. خۆی لەخۆیدا 
بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە بەتاڵە، ئەوەی دەمێنێتەوە بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

کلتورە کە ئێمە وەها بیری لێدەکەینەوە حکوومەت ٤ ساڵ جارێک 
بە بڕیاری گۆڕینی بەڕێوەبەرەکان، بگۆڕێت. لەگەڵ گۆڕینی ئەم 

٢ بەڕێوەبەرایەتیەگشتییە، ئێمە لە زۆربەی بەڕێوەبەرایەتییەکانی 
حکوومەتدا النیکەم داوای ٢ بەڕێوەبەری گشتی دەکەین.

هەروەها داوا دەکەین جێگرێکی پارێزگار و ٢ قایمقام و ٢ بەڕێوەبەری 
ناحیە لە پارێزگاردا بدرێت بە ئێمەی تورکمان. داواکارین یەکێک لەو 

کۆمیسیۆنانەی کەوا لە حکوومەتدا هەن، بدرێت بە تورکمان.  بۆنمونە، 
کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ. یەکێک لە داواکارییەکانیشمان، 
لە نێو کۆمیسیۆنەکانی دامەزراند تورکمانێک رۆڵ بگێرێت و لە 

گشت دامەزراندنەکانیشدا دەمانەوێت کۆتایێکی تورکمان هەبێت. واتە 

دەگەرێتەوە بۆ ١٢ی ئایاری ساڵی ١٨٨٦ کە لە 
کەشتیێکی ئەڵمانیدا بەجێماوە.

 
جێگای ئاماژەیە تا ئێستا ئەم نامەیە بە کۆنترین 

نامەی ناو بۆتڵی شوشە دادەندرێت کە لە 
دەریاوانەکانەوە بەجێ مابێت لە جیهاندا.

دەقی یاداشتنامەکە بە زمانی ئەڵمانی بەم شێوەیە 
نوسراوە:

 
"ئەو کەسەی ئەم یاداشتە دەدۆزێتەوە، پێویستە 

بیگەرێنێتەوە بۆ چاودێری دەریایی ئەڵمانیا لە شاری 
هامبۆرگ، یاخود نزیکترین کونسوڵی واڵتی ئەڵمانیا، 

ئەمەش پاش تەواوکردنی برگەکانی یاداشتەکە"

دوو هاوژینی ئوستوراڵی بە ناوەکانی تۆنیا ئیڵمان و 
کیم ئیڵمان  لە کەناراوەکانی خۆرئاوای  ئوستوراڵیا 

شوشەکەیان دۆزیوەتەوە.
 

شایەنی باسە لەمبارەیەوە کیم، هاوسەری ئیلمان 
رایگەیاند، کاتێک پیاسەمان دەکرد لەم کەناراوەدا، 
لە ناکاو شوشەیەکی کۆن کەوتە بەرچاومان سەرەتا 
وامانزانی پاشەرۆ و خاشاکە، بەاڵم لەگەڵ ئەوشدا 

شوشەکەم الی خۆم هێشتەوە.
 

هاوکات خێزانی ئیلمان دوای پیشاندانی کاغەزی ناو 
شوشەکە بە چەندین کەس، لە کۆتاییدا کەسێکی 

شارەزا لە کەلەپوری دەریایی بە ناوی رۆس ئەندرسۆن 
ئاشکرایکرد کە نامەی ناو شوشەکە، مێژووەکەی 

چۆن ئێمە لە نێو پەرلەماندا ٥ کۆتامان هەیە، لە دامەزراندنەکانیشدا 
کۆتایێکی لەسەدا ٥ـی هەبێت. جیا لەمە لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنیشدا 
داوامان کرد ئەندامێکمان پێبدرێت. لە ئێستادا ٩ ئەندامیان هەیە، دەتوانن 

ئەم ژمارەیە بۆ ١١ زیادبکەن و یەکێک بدەن بە تورکمان و یەکێکی 
دیکەش بە کریستانەکان.

هیچ فراکسیۆنێکی دیکە جیا لە فراکسیۆنە تورکمانییەکان 
پشتگیرییان لە پڕۆژەی ئێوە کرد؟

ئەمانە داواکارین. لەگەڵ هەموو فڕاکسیۆنەکاندا بەیەکەوە واژۆمان 
لەو داواکارییانە کرد. پەرلەمان سااڵنە ٢ دانیشتنی هەیە. یەکێکیان 

بەهار و ئەوەی تریان پایز. ئێمە دامەزراندنی حکوومەتی 
بەهارمان تەواو کرد. ئێستا لە دانیشتنی پایزداین. 
پەرلەمان داوای پڕۆژەکانی فراکسیۆنەکانی کرد. 

منیش ئەم پڕۆژەیەم ئامادە کرد، دواتر وابیرم کردەوە 
باشتر دەبێت ئەگەر هاتوو لەگەڵ فراکسیۆنەکانی 

دیکەی تورکمان پێکەوەبێت. لەگەڵ هاوڕێیان 
کۆبووینەوە و نوسراوەکانمان زیاتر بەهێزتر کرد و 

ئاڵوگۆڕی بیروڕامان کرد. پڕۆژەکەمان بەرفراوان کرد.

ئێمە وەک ٤ فراکسیۆنەکە ئەم پڕۆژەیەمان واژۆ کرد. 
لەالی ئێمەشدا پارتێکی کریستانەکان کە خۆی لەخۆیدا 

لە ٣ پارت پێکدێت، پشتگیرییان لێکردین و واژۆی 
کرد. ئەو پڕۆژانە کە لەالیەن گروپە چاالکەکانەوە 
ئامادەکراوە پێشکەش کرد کە داوا کراوە لەم وەرزەدا 

جێبەجێبکرێن.

داوای پشتگیریی پڕۆژەتان لە هیچ فراکسیۆنێکی دیکە 
کرد جیا لە فراکسیۆنەکانی کۆتا؟

شاندی سەرۆکایەتی داوای پڕۆژەکانی تایبەت بە گشت 
فراکسیۆنەکانی کرد و هەموو فراکسیۆنەکان پڕۆژەکانی تایبەت بە 

خۆیان پێشکەش کرد. بە گوێرەی بڕیاری شاندی سەرۆکایەتی، ئەگەر 
پڕۆژەیەک لە هەمان کاتدا لەالیەن چەند فراکسیۆنێکەوە داوا بکرێت، 

ئەو پڕۆژەیە پێشدەخرێت و زووتر رێکارەکانی دەگرێتە بەر. ئێمە لە 
ئێستادا وەک ٥ فراکسیۆن واژۆی پڕۆژەیێکمان کرد. لێرەشدا کە ٥ 

فراکسیۆن داوای هەمان پڕۆژەی کردووە، چاوەڕوان دەکەین لە کاتێکی 
کەمتر وەاڵمێک وەربگرینەوە.

پڕۆژەکانتان پێشکەش بە الیەنە پەیوەندیدارەکان کردووە. 
هەنگاوەکانی دوای ئەمەتان چی دەبێت؟ 

بۆ ماوەی دوای ئەمە دەچینە نێو کاتی چاودێری. چاودێری ئەم 
پڕۆژەیە دەکەین. ئەو پڕۆژانەی ئێمە پێشکەشمان کردوون بە پڕۆژەی 

یاسا ناودەبرێن. ئێمە هەموومان بە شێوەی پڕۆژە پێشکەش کرد. 
بۆ نمونە؛ داوایەکمان لە ئیدارەی هەرێمی کوردستانی عێراق کرد 
کە بودجەیەک بۆ کارەکان تورکمان لە بودجەی گشتی هەرێمی 

کوردستانی عێراقەوە دابین بکرێت. واتە لە بودجە گشتییەکە، رێژەیەک 
بۆ تورکمان تەرخان بکرێت. دەمانەوێت ئەم بودجەیە بۆ پڕۆژەکانی 

پەروەردە، کلتور، کۆمەاڵیەتی و ژمارەیەک پڕۆژەی تایبەت 
بڕەخسێندرێت. بۆ ئەمەش ١١ ئەندامی پەرلەمان واژۆی کرد. خۆی 

لەخۆیدا ١٠ ئەندام پەرلەمان واژۆی بکات، بابەتە دەکەوێتە رۆژەڤ. لە 
رۆژانی داهاتوودا ئەگەر هاتوو خوێندنەوەی یەکەم و دووەم بکرێت، لە 

سێیەمین خوێندنەوەدا دەخرێتە بواری دەنگدانەوە.

پێشتر پڕۆژەکانمان لە پەرلەمان پەسەند کرا بەاڵم جێبەجێنەکرا؟ 
بۆ نمونە تا ئێستا پڕۆژەی خوێندنی مێژووی تورکمان لە 

قوتابخانەکان جێبەجێنەکراوە. ئەگەر هاتوو پڕۆژەی ئێستاش قبوڵ 
بکرێت، ئایا هیچ گەرەنتییەکی هەیە بۆ ئەوەی وەک ئەوانی پێشوو 

نەبێت؟

ئێمە کەمتەرخەم بووین سەبارەت بە بابەتی خوێندنی مێژووی تورکمان 
لە قوتابخانەکان. من ئەو کات  لەگەڵ بەڕێوەبەری پرۆگرامەکانی 

پەروەردە کۆبوومەوە. بە منی وت کە پێویستییەکانیان بۆ ببەین و ئەو 
لە نێو کتێبەکاندا زیادی دەکات. بەاڵم لە دەستی ئێمەدا پڕۆگرامی 

ئامادەکراو نەبوو.

من لەم پەڕاوێزە پێشنیارێکم هەیە. ئەوان دەڵێن پڕۆگرام بهێنن لە نێو 
پڕۆگرامی گشتیدا زیادی دەکەین. دەبێت ئێمە مێژووی تورکمان بۆ 
ئەوان بخەینەڕوو. بەاڵم نەک لە شێوەی کتێبێک. ئێمە لە قۆناغی 

٥ـەوە تا قۆناغی ١٢ وانەکانی مێژوومان هەیە. پێویستە بۆ هەر 
قۆناغێک مێژووێکی النیکەم ١٠ پەڕی ئامادە بکەین. ئەمە دەبێت بۆ 

هەر قۆناغێک ئامادە بکرێت و پێشکەشی بکەین.

کێ دەتوانێت ئەمە بکات؟ بە تێڕوانینی من، پێویستە تەبا بەم کارە 
هەڵبستێت. تەبا وەک دەزگایەک دەبێت شاندێک لە مێژوونوسان 
پێکبهێنێت و بەمجۆرە بە شێوەیەکی تێگەیشتوو مێژووی تورکمان 

بنوسێت. خوێنەران تێبگەن کە تورکمان چییە و لە کوێوە هاتووە. تەنها 
تورکمان ئەمە نەزانن، بەڵکو هەموو کەسێک و الیەنێک تێبگەن.

ئەگەر هاتوو ئێستا لە مێژووی تورکمان بڕوانین، دەبینین بە شێوەیەکی 
زۆر کورت باسی لێوە دەکرێت یاخود وەک ناوێک باسی لێوەدەکرێت. 
پێویستە ئێمە باس لەم مێژووە بکەین. ئەگەر تەبا بەم کارە هەڵبستێت، 

مێژوونووسان کۆبکاتەوە و باس لە پڕۆژەکە بکات و ئەم مێژووە 
بنووسێت، منیش وەک مامۆستایێک ئامادەم بە هەموو جۆرێک 

هاوکاریی پێشکەش بکەم. پێویستە ئەمە بۆ ٨ ساڵ ئامادەبکرێت و 
هەموو ساڵێک باس لە سەردەمێک بکات.

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم

ئاماده کردن: محه مه د عه بدولجه بار
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دامەزرێنەرانی هەفتەنامەی بەشیر: سێ هاوڕێی پارێزەرن
رۆژنامەی بەشیر لە دیدی ئایدن کەرکوکلی-یەوه

کۆنترین نامەی ناو بوتڵی شووشە دۆزرایەوە

لەگەڵ رووخانی سیستەمی شانشینی عێراق و راگەیاندنی سیستەمی 
کۆماری، تورکمانی کەرکوک دەستیان کردووە بە دەرکردنی 

هەفتەنامەی "بەشیر". 

ئەو هەفتەنامەیە کە بە زمانی تورکی-عەرەبی دەردەکرا بە "تەراقی" 
ناونرا. خاوەن ئیمتیاز و ئەندامانی دەستەی بەڕیوەبردنی هەفتەنامەکە، 
ناوی هەفتەنامەکەیان بە شێوەیەکی گەنجاو لەگەڵ یاساکانی زمانی 

تورکی و عەرەبی هەڵبژاردووە. بەاڵم دوای ئەوەی پارێزگاری کەرکوک 
بە هۆکاری سیاسی رازی نەبوو بە ناوی تەراقی، خاوەن ئیمتیازی ئەو 

هەفتەنامەیە، ناوی "بەشیر" کە لە وشەی عەرەبی "بەشارەت" وەرگیراوە و 
لە ٢٣ی ئەیلوولی ١٩٥٨ ئەو هەفتەنامەیە دەرچووە.

ئەو هەفتەنامە سەرکەتووە کە هەردوو بواری سیاسی و کۆمەاڵیەتی بە 
تەواوی لەخۆ دەگرت و ببو بە دەنگی تورکمان، تەنها ٢٦ ژمارەی لێ 

دەرچووە.

لە ١٧ی مایسی ١٩٥٩ لەالیەن رژێمی ئەوکاتی عێراق بڕیاری وەستانی 
دەرکردنی ئەو هەفتەنامەیە درا. بەم جۆرەش هەفتەنامەی بەشیر 

کە لەالیەن خەڵکەوە بایەخێکی زۆری پێدەدرا کۆتایی بە تەمەنە پر 
بەرهەمەکەی هێندرا.

"٣ هاوڕێی پارێزەر هەفتەنامەی بەشیریان دەردەهێنا"

حەبیب هورموزلو کە بەڕێوەبەرایەتی چاپ و دەرکردنی هەفتەنامەی 
بەشیری لە ئەستۆ گرتبوو، لە لێدوانێکدا لە ساڵی ٢٠١١ بۆ پێگەی 
ئینتەرنێتی “Biz Türkmeniz” بەم جۆرە باسی لە هەفتەنامەی 

بەشیر کردبوو:

٣ هاوڕێی پارێزەر هەفتەنامەی بەشیریان دەردەهێنا. عەتا تەرزی باشی، 
محەمەد حاجی عیززەت و حەبیب هورموزلو. بەشی زمانی تورکی 
هەفتەنامەی بەشیر کە بە هەردوو زمانی تورکی و عەرەبی چاپ 

دەکرا لەالیەن مامۆستای گەورەمان عەتا تەرزی باشی و بەشی عەرەبی 
هەفتەنامەکەش لەالیەن منەوە ئامادە دەکرا. بەشیر شوێن پێی خۆی 

لە میدیای چاپکراوی تورکماندا بە تەواوی جێهێشت و سوودێکی زۆر 
باشی هەبوو بۆ کەلتووری تورکمان. بەداخەوە دوای دەرچوونی ٢٦ 
ژمارە لەالیەن رژێمی ئەوکاتی عێراق داخرا. بەشیر جگە لە رووداوە 

سیاسییەکانی هەفتەیەک، راپۆرت، شیعر، بەدواداچوونی فۆلکلۆری 
لەخۆ دەگرت و هەروەها ئۆرگانێکی چاپکراوی زۆر گرنگ بوو بۆ 

رۆشنایی کردنی مێژووی تورکمان. بەشیر تاقیکردنەوەیەکی تەمەنی 
گەنجایەتی ئێمەبوو. ئەو تاقیکردنەوە و ئەزموونەمان گەشەپێدا و دواتر 

لە گۆڤاری قارداشلخ لە بەغداد بەردەوامیمان پێدا.

لە ساڵی ١٩٥٨ لەگەڵ رووخانی سیستەمی شانشینی عێراق و 
راگەیاندنی سیستەمی کۆماری، تورکمان تەنها دوو هەفتەنامەی 

هەبوو. هەفتەنامەی کەرکوک و هەفتەنامەی ئافاق. دوای ماوەیەکی 
کەم ئێمە هەفتەنامەی بەشیرمان دەرکرد. لە چەند مانگی سەرەتای 

ساڵی ١٩٥٩ هەردوو هەفتەنامەی ئافاق و بەشیر لەالیەن رژێمەوە 
داخران".

ئێمە وەکو هەفتەنامەی تەبا، دیمانەیەکمان لەگەڵ رۆژنامەنووسی 
بەتوانا ئایدن کەرکوکلی کە شوێنێکی گرنگی هەیە لە مێژووی 

میدیایی تورکمان. کەرکوکلی هەموو زانیارییەکانی لەبارەی 
هەفتەنامەی بەشیر بۆ تەبا باس کرد.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە بیرۆکەی دامەزراندنی هەفتەنامەی بەشیر 

بۆ ساڵی ١٩٥٨ دەگەڕێتەوە، ئایدن کەرکوکلی رایگەیاند، "لەم ماوەیەدا 
هەندێک لە ئەدیبانی تورکمان لە کەرکوک کۆبوونەوە هەوڵیاندا بۆ 

ئەوەی بیرۆکەیەکی لەم جۆرە جێبەجێ بکرێت. دواتر کە ئەم بیرۆکەیە 
جێبەجێ کرا، بۆ دەرکردنی هەفتەنامەی بەشیر نووسراوێکی فەرمی 

ئاراستەی حکوومەت کرا و داواکارییەکەیان پەسەند کرا".

کەرکوکلی باسی لە کادیرانی دەرهێنانی ئەو هەفتەنامەیە کرد و وتی، 
"محەمەد ئەمین عەسری ئەرکی خاوەن ئیمتیازی هەفتەنامەکە لە 

ئەستۆ دەگرێت و ژمارەیەکی زۆر لە کتێبی بە نرخ لە کتێبخانەکەی 

دەرهێناوە بۆ هاوکاری ئەو هەفتەنامەیە. کەسێک بوو کە زۆر 
سوودی بە کەلتووری واڵتەکەمان گەیاندووە. ئەرکی سەرنووسەری 
هەفتەنامەکەش بە محەمەد حاجی عیززەت سپێردراوە. ئەو پارێزەر 

بوو و کەسایەتیەکی زۆر رۆشەنبیر بوو. ئەرکی چاپ و دەرکردنی 
هەفتەنامەکەش لەالیەن حەبیب هورموزلویەوە لە ئەستۆ گیرابوو. 

خوالێخۆشبوو مامۆستامان عەتا تەرزیباشی-ش وەکو سکرتێری چاپ 
و دەرکردنی هەفتەنامەکە کاری دەکرد. دوای ماوەیەک وەحدەدین 
بەهائەددین، ئەدیبی ناسراوی تورکمان بەشداری دەکات لە تاقمی 

کادیرانی هەفتەنامەکە. ئەویش کەسێکە کە رۆل و پێگەیەکی گەورەی 
هەیە لە مێژووی تورکمان، لە ژمارەیەکی زۆر لە گۆڤارەکاندا کاری 

کردووە".

ئایدن کەرکوکلی باس لەوە دەکات کە مانشێتەکانی ئەو هەفتەنامەیە 
لەالیەن کێوە دەنووسرێت و دەڵێت، "مانشێتەکانی هەفتەنامەکە لەالیەن 

هاشم محەمەد بەغدادی، خۆشنووسی ئەو سەردەمی عێراقەوە دەنووسران. 
هەروەها لە کاروبارەکانی خۆشنووسی محەمەد عیززەت خەتات و 

عەبدولمەلیک خەتات هاوکارییان دەکرد".

"هەفتەنامەکە دوای دەرکردنی ٢٦ ژمارە لە بەرواری ١٧ی مایسی 
١٩٥٩ راگیرا"

لەبارەی داهاتووی هەفتەنامەی بەشیر، ئایدن کەرکوکلی زانیاری 
ئەوەی پێداین، "هەفتەنامەکە دوای دەرچوونی ٢٦ ژمارە لە ١٧ی 

مایسی ١٩٥٩ لەالیەن رژێمی ئەو کاتی کەرکوک راگیرا".

"بەشیر دەوڵەمەندی بەخشییە میدیای چاپکراوی تورکمان".

رۆژنامەنووس کەرکوکلی وتیشی، "باڵوبوونەوەی ئەو هەفتەنامەیە 
بووە هۆی سوودێکی گەورە بۆ کەلتووری تورکمان. دەوڵەمەندی 

بەخشییە میدیای چاپکراوی تورکمان، چونکە هەنگاوی یەکەم بوو 
نرا وهەفتەنامەکە بە زمانی تورکی-عەرەبی دەرکرا. هەفتانە جارێک 

دەردەهێندرا".

هەروەها ئایدن کەرکوکلی باس لەوە دەکات کە لە کاتی وەرگرتنی 
مۆڵەتی هەفتەنامەکە بە هۆی ناوەکەیەوە کێشەیەکی زۆریان بۆ 
دروست بووە و دەڵێت، "ناوی هەفتەنامەکە لە وشەی"بەشارەت"-ەوە 

هاتووە. هیواخوازراوە کە ببێتە هۆی هێنانی بەشارەتێک)موژدە( بۆ 
نەتەوەی تورکمان".

لەبارەی ناوەڕۆکی هەفتەنامەکە کەرکوکلی وتی، "لە هەفتەنامەکەدا 
بە تایبەتی گۆشەی تەندروستی، فۆلکلۆر، شیعر و گەنج هەبوون و ئەم 

قەڵەمە هەمەڕەنگانە دەیاننوسین. هەروەها هەواڵە ناوخۆییەکانیش لە 
هەفتەنامەکەدا دادەبەزێندرا".

لە کۆتایی قسەکانیشیدا کەرکوکلی وتیشی، "هەفتەنامەکە لەالیەن 
خەڵکەوە زۆر بەباشی دەخوێندرایەوە. هەفتەنامەیەکی سەرکەوتووبوو 

لە شارەکە. بەاڵم بەداخەوە لە ماوەیەکی کەمدا راگیرا. بووە 
هەفتەنامەیەک کە زۆر سوودی هەبوو بۆ کەلتووری نەتەوەییمان، 

چونکە نموونەی زۆرێک لە کەسایەتی و ئەدیبان لە هەفتەنامەکەدا 
هەبوون. بەردەوام باسیان لێکرا، نووسینی تێدا باڵوکرایەوە. وەستاندنی 

هەفتەنامەی بەشیر دڵگرانییەکی زۆری دروست کرد".

دەکرا، بەیاتلی زۆر هەواداری شاعیری گەورە فزوڵی بووە، ئەمە 
بەڕوونی لە کارەکانی و بەدواداچوونەکانیدا بەدیدەکرا.

بەیاتلی بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە تەلەڤزیۆنی کەرکوک کارەکانی 
بەردەوام بوو، یەکێکە لە سیما دیارەکانی تورکمان، لە تێروانینی بۆ 
ژیان راستگۆیی و خۆشەویستی بۆ نیشتمان و هەستەکانی ئەوی 

گەیاندبووە بە فەلسەفەکانی ژیان، لە ساڵی ٢٠٠٤ لە ئەنقەرە دووەمین 
پێشبرکێی نێودەوڵەتی فزوڵی شیعر و کۆری شیعری دونیای تورک 
کە لە الیەن یەکێتی نوسەرانی گەنجی تورکی جیهانی و یەکێتی 

 )İLESAM( پیشەی خاوەن بەرهەمەکانی ئەدەبی و زانستی تورکیا
کە ناوەندەکەی لە ئازەربایجانە رێکخرابوو، لەگەڵ دەستەی عێراقی 

بەشداری ئەو چاالکییەی کردبوو.

بەرهەمەکانی:
شیعر: ئاینەدا ئینسان )کەرکوک'٢٠٠٥(

وردەکاری و لێکۆڵینەوە: شاعیربونی فزوڵی )بەغداد'١٩٧٣(
غەزەلەکان و لێکدانەوەکانی  داستانی لەیال و مەجنونی فزوڵی 

)بەغداد ١٩٨٩(
نەسیمی )بەغداد ١٩٩٦(

شاعیر و نوسەر و لەهەمان کاتیش پێشکەشکاری سەرکەوتوو 
عەبدولعەزیز سەمین بەیاتلی لە ٢٨ـی ئەیلولی ٢٠١٩ کۆچی 

دواییکرد.
نوسەری سەرکەوتوو لە ساڵی ١٩٣٨ لە کفری لە دایک بووە، 

قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی لە کفری خوێندوە خوێندنی ئامادەیی 
لە دوزخورماتو تەواو کردووە، بەشداری لە کۆرسێکی وانەوتنەوە کردوە 

لە ساڵی ١٩٥٧ لەکەرکوک دەستی بە کاری وانەبێژی کردوە، 
لە دوای خانەنشین بوونی لە کاری وانەبێژی لە نێوان ساڵەکانی 
١٩٧٣-٢٠٠٣ لە کەناڵی کەرکوک دەستی بەکاری وەرگێران و 

پێشکەشکاری و بەشداریکردن لە کاری سیاسی کردووە، ماوەیەک 
لە کەرکوک لە رۆژنامەی دەنگی ئەلتەئمیم )صوت التائمیم( 

کە بە زمانی عەرەبی باڵودەکراوە وەکو هەواڵسازێک و ئەندامی 
دەستەی باڵوکردنەوەی ئەم رۆژنامەیە کاری کردوە، لە زۆربەی میدیا 

چاپکراوەکان بە زمانی عەرەبی کاری هەواڵسازی کردوە.

بەیاتلی لە گۆڤاری کارداشلیک و بیرلیک سەس و لە رۆژنامەی 
یورد بە هۆنراوەی بابەتی نەتەوەی و عەشق و حەسرەت گوزارشتی 
لە هەستەکانی کردووە، ئەو هۆنراوانەی کە لە بابەتی نەتەوەیی 
نووسیویەتی بەشێکی لەالیەن هونەرمەندانی تورکمانەوە کرا بە 

گۆرانی و لە تەلەڤزیۆنی کەرکوک و رادیۆی بەغداد تورکمان پەخش 

عەبدولعەزیز سەمین بەیاتلی کۆچی دواییکرد
تەبا-هەولێر
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لە سااڵنی دواییدا بە تایبەتی لە ساڵی خوێندنی ٢٠١٩-٢٠٢٠ بایەخێکی 
بەرچاو بۆ قوتابخانە تورکمانییەکان زیادی کردووە. زیاد کردنی ئەو بایەخە 
بۆ قوتابخانەکان لەالیەن نەتەوەکانی دیکەوە بەردەوام نیشانەی پرسیار دروست 

دەکات.

ئەو نەتەوانەی تر کە قوتابخانە تورکمانییەکان هەڵدەبژێرن بۆ منداڵەکانیان، بە 
تایبەتی کورد دەیانەوێت منداڵەکانیان پەروەردەی زمانی تورکی وەربگرن، فێری 

زمانی تورکی ببن و بە کەلتوور و شارستانییەتی تورکمانی گەورە ببن.

خالید رۆستەم سلێمان )خالید قەسابئۆغڵو(، بەڕێوەبەری قوتابخانەی سەرەتایی 
ئاق قۆیونلوی تورکمانی لەبارەی تۆماری قوتابییانەوە وتی، "ماوەی سێ ساڵە 
رێژەی داواکاری تۆمارکردن لە قوتابخانە تورکمانییەکان بە رادەیەک زیادی 

کردووە کە دەتوانین بڵێین بێزاری کردووین".

بەڕێوەبەر خالید قەسابئۆغڵو لەبارەی ئەو خواستە زیادبووەی خەڵک لە بەرامبەر 
قوتابخانەکانەوە وتی، "ماوەی سێ ساڵە رێژەی داواکاری تۆمارکردن لە 

قوتابخانە تورکمانییەکان بە رادەیەک زیادی کردووە کە دەتوانین بڵێین بێزاری 
کردووین. کە دەڵێین بێزاری کردووین هۆکارەکەی ئەوەیە، ئێمە لە مانگی 
تەمموزەوە تا کرانەوەی قوتابخانەکان کاروباری وەرگرتنی قوتابییان بەڕێوە 

دەبەین. داواکاری زۆرە بەاڵم ئێمە بەهۆی بچووکی قوتابخانەکانمانەوە دەتوانین 
تەنها ٨٠-١٢٥ قوتابی وەربگرین. قوتابخانەکانمان بچووکن و کادیرەکانمان 

ژمارەیان کەمە. ئەگەر ئەم دوو کێشەیەمان نەبێت سااڵنە لەالیەنی کەمەوە ١٥٠ 
قوتابی وەردەگرین".

قەساب ئۆغڵو باسی لەوەکرد کە لەالیەن کورد و عەرەبەوە خواست لەسەر 
قوتابخانە تورکمانییەکان زۆر زیادی کردووە و وتیشی، "نەتەوەکانی کورد و 
عەرەب زۆر ئارەزوومەندن بۆ ئەوە منداڵەکانیان لە قوتابخانەی ئێمەدا بخوێنن. 
بەاڵم ئێمە ناتوانین قوتابی عەرەب لە قوتابخانەکانماندا تۆمار بکەین. چونکە 

ئەوان قوتابخانەی تایبەت بەخۆیان هەیە. لەبارەی کوردیشەوە، ئێمە هیچ 
یاسایەکمان نییە کە منداڵی کورد  لە قوتابخانەکانماندا وەرنەگرین. ئەوان مافی 

ئەوەیان هەیە کە لە قوتابخانەی تورکمانی بخوێنن، لە هەمان کاتدا منداڵی 
ئێمەی تورکمانیش مافی خوێندنیان هەیە لە قوتابخانە کوردییەکان".

 
ئەوەشی راگەیاند خواستێکی زۆر لە الیەن کوردەکانەوە هەیە بۆ قوتابخانە 

تورکمانیەکان، سەبارەت بەوەی بۆچی تورکمانەکان قوتابخانەی ترهەڵدەبژێرن 
وتی "کوردەکان مناڵەکانی  خۆیان لە قوتابخانە توکمانییەکان ناونوس دەکەن 

بەاڵم بۆچی تورکمانەکان منداڵەکانیان ناونوس ناکەن؟ ئەمەش جێگای پرسیارە، 
بەدڵنیاییەوە خێزانە تورکمانەکانمان هۆکاری تایبەتی خۆیان هەیە، لە قوتابخانە 
سەرەتایەکانمان کێشەی کتێبمان نیە، بەاڵم کاتێک منداڵەکانمان بەرەو قۆناغی 

ناوەندی دەچن هەندێک کێشە دروست دەبێت، لە قۆناغی ئامادەیش بەهۆی 

نەبوونی مامۆستا و کتێب بە مەرجی زۆر توند قوتابی دەخوێنێت و سەرکەوتوو 
نابێت".

خالید رۆستەم لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد لە قوتابخانە تورکمانیەکان 
بە تایبەتی قۆناغی ناوەندی و ئامادەیی کێشەی گەورەیان تێیدا بەدی دەکرێت 

و وتی، " من ناوی کورەکەم لە قوتابخانەی ئۆغوزخانی ناوەندی تۆمارکرد، 
مامۆستای کۆمەاڵیەتی وتی من ئەو وانەیە ناڵێمەوە، ئەگەر بێینە سەر 

هۆکارەکەی مامۆستا لەسەر حەقە، کتێبیکیان داوەتە مامۆستا داوایان لێکردوە 
کتێبەکە وەرگێرێت، ئەویش وتویەتی من مامۆستام یاخود وەرگێرم؟".

"ئێمە لەو بابەتەدا خۆمان بە خەتابار دەزانین، لە ساڵی ١٩٩٣ـەوە قوتابخانەمان 
هەیە بەاڵم نەمانتوانیوە کادیر لە قوتابخانەکەمان پێکبهێنین لەوانەیە بڵێن ئەمە 

کاری ئێمە نیە، بەاڵم کوردەکان بە زمانی عەرەبی دەیانخوێند لەگەڵ کردنەوەی 
قوتابخانە کوردیەکان کادیر پێگەیاندران و کتێبەکانیان وەرگێرا، باشە بۆچی لە 

٩٣وە تا ئەمڕۆ ئەم کارەمان نەکردوە؟ تۆمەتباری ئەم کارە ئێمەین".

ئێمە بەرێوەبەرایەتی گشتیمان هەیە، راوێژکارمان هەیە، لە بەرێوەبەرایەتی پەروەردە 
بەریوەبەری گشتیمان هەیە باشە بۆچی هیچ شتێک ناکرێت؟ با من بیڵێم 

چونکە ئەو کەسانەی کە لەوێ کار دەکەن چاالک نین، کەسانێک کارێک 
دەکات بەاڵم بە نیوەیی جێی دەهێڵێت، ئێمە هەمو ساڵێک پێویستە خۆمان نوێ 
بکەینەوە، من لە کاتی چونم بۆ بەرێوەبەرایەتی تەنها بەرێز فەخرەدین دەبینم لە 

الی ئەو دوو کەس کار دەکەن بەاڵم نەمتوانیوە بیانبینم.
 

سەبارەت بە هەڵبژاردنی قوتابخانە تورکمانییەکان لە الیەن کوردەکانەوە ناوبراو 
راگەیاند، "ئەگەر ئێستا لە قوتابخانەکانمان ئاماری قوتابیەکان وەربگیریت 

دەبینیت لە سەدا ٩٥ـی لە نەتەوەی کوردن، کوردەکانیش بە چەند هۆکارێک 
منداڵەکانیان لە قوتابخانەکەمان تۆمار دەکەن یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە 

٦ ساڵی سەرەتا لێرە دەخوێنن دەیانەوێت منداڵەکانیان فێری زمانی تورکی بێت 
دواتریش دەیانگوازنەوە قوتابخانەی کوردی هەندێک خێزانێش مناڵەکانیان تا 

قۆناغی ئامادەیی لە قوتابخانەکان تورکمان دەخوێنن بەاڵم بۆ ئەوەی لە  قۆناغی 
ئامادەیی سەرکەوتووبن دەیانگوازنەوە بۆ قوتابخانەی کوردی. ئەوان دەڵین )ئێمە 
هەرئەم واڵتە جێدەهێڵین، لەو شوێنەی کە بۆی دەڕۆین مندڵەکانمان بە تورکی 

دەخوێنێت(".
 

بەر لەوەی دەست بە گفتوگۆکانمان بکەین لەگەڵ خالید رۆستەم بەرێوەبەری 
قوتابخانەی  ئاققۆینلوی سەرەتایی تورکمانی خانەوادەی قوتابیەکی بە نمونە 

هێناوە، "زۆربەی خانەوادەکان هەروەکو ئێوەش کەمێک پێش ئێستا بینیتان دەڵێن 
مناڵەکانمان لە قوتابخانە تورکمانییەکان تۆمار دەکەین بەهۆی پێگەیاندنیان بە 
کلتورێکی جوان، چونکە لێرە منداڵەکان بە کلتوری شارستانی تورکمان گەورە 

دەکرێت". 

لە رێگای رۆژنامەی 
تەبا-ـوە بەرێوبەر خالید 
رۆستەم داوایەک لە 
خێزانە تورکمانەکان 
دەکات دەڵێت، "بە 

خێزانە تورکمانەکان 
رادەگەیەنێم ئەگەر 
کوردێک بیەوێت 
منداڵەکەی تۆمار 
بکات و هۆکاری 

فێربوونی رەوشت وەکو 
نمونەیەک نیشان بدات، واتە بۆچی تورکمانەکان منداڵەکانیان ناهێنن، بۆچی 

منداڵەکانتان زمانی خۆی و کلتوری خۆی فێر نەبێت بۆچی لە زمانی نەتەوەی 
تر و کلتوری تر بخوێنێت".

منداڵەکانی من لە قوتابخانەی تورکمانین، هەرکاتێک زانیم کە لە قوتابخانەی 
تورکمانی فێر نابێت یاخود ئاستی دادەبەزێت ئەو کاتە منداڵەکەم دەردەهێنم 
لە قوتابخانەی تر تۆماری دەکەم، بەاڵم لەمەو پێش لە قوتابخانەی بیلکەنت 
دەیخوێند لەوێ هەرچیەک فێرنەبوبێ لێرە فێریبوو، زۆر سوودی لێوەرگرت، 

داواکاریم لە هەر خێزانێکی تورکمان ئەوەیە منداڵەکانیان لە قوتابخانەی 
تورکمانی تۆمار بکەن". 

خالید قەسابئۆغلو بەرێوەبەری قوتابخانەی ئاققۆینلوی سەرەتایی تورکمانی 
لەبارەی بارودۆخی قوتابخانەکەیان رایگەیاند،  "بینای قوتابخانەکەمان 

کۆنە هەموو قوتابخانە کوردییەکان بە شێوەیەکی زۆر جوان نۆژەنکراونەتەوە، 
قوتابخانەکانی ئێمەش پێویستی بە نۆژەنکردنەوەیە، پۆلەکانمان کەمە، کادیرمان 

کەمە و بە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە داوا لە بەرپرسانی سیاسی و 
بەرپرسانی تورکمان دەکەم دەست بەکارەکانیان بکەن.

 
لە کۆتایشدا بەڕێوەبەر خالید رۆستەم بانگەشەی لە الیەنەکانی تورکمان کرد 

کە خەرابەکەی نێو قوتابخانەکەیان رێکبخرێت و وتیشی، "لە قوتابخانەکەماندا 
بورجێکی هێڵی پەیوەندی هەبوو و ئێمە بە رێگای پەیوەندییە کەسییەکانمانەوە 

هەڵمانگرت. بەاڵم شوێنی ئەو بورجە وەک خەرابەیەک مایەوە. مانەوەی 
باخچەی قوتابخانەکە وەکو خەرابەیەک، دیمەنی قوتابخانەکە تێکدەدات. سوپاس 

بۆ تیکا کە لە ماوەی رابردوودا کۆمەڵێک هاوکاری و یارمەتی پێشکەش بە 
قوتابخانەکەمان کرد و کۆمەڵێک کاری بۆ قوتابخانەکەمان ئەنجامدا. بەاڵم 

ئێستا پێویستە کەسانێک هەنگاو بنێن بۆ گۆڕینی ئەو خەرابەیە بۆ باخچە 
یاخود پۆلێک".

دکتۆرە ئەسمەهان کە ناوبراو کچی یەکێک لە سیما دیارەکانی شاری 
هەولێر)ئەربیل(ە لە ساڵی ١٩٥٧ لە گەڕەکی عەرەب چاوی بە دونیا 

هەڵهێناوە. 

ناوبراو لەکاتی قسەکردنی بۆ مایکەکەمان وتی، "ناوم ئەسمەهان حەمدی 
عەلی عەالف-ە. لە ساڵی ١٩٥٧ی زاینی لە گەڕەکی عەرەب چاوم بە 
دونیا هەڵهێناوە. دواتر قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و  دواناوەندیم 
لە هەولێر)ئەربیل( تەواوکردووە. قۆناغی دواناوەندیم بە نمرەیەکی بەرز 
تەواوکرد و هەمان ساڵ وەکو تاکە کچ لە شاری هەولێر)ئەربیل( لە 

کۆلێژی پزیشکی بەغداد وەرگیرام". 

دکتۆرە ئەسمەهان تیشکی خستە سەر سااڵنی شەستەکانی سەدەی رابردوو 
و رایگەیاند کە لەو سەردەمەدا خوێندن بۆ رەگەزی کچ شتێکی ئەستەم 

بووە چەند وێستگەیەکی لە ژیانی خۆی بۆمان باسکرد:

"لە سااڵنی شەستەکان دەستم بە قۆناغی سەرەتایی کرد. ئەو سەردەمە 
هەولێر خاوەنی کۆمەڵگایەکی داخراوبوو و خەڵک کچی خۆیان نەدەناردە 
قوتابخانە. بۆ نموونە باوکم رەفیقێکی هەبوو کە هاوکات کەسایەتییەکی 

دیاری ئاینی بوو بە باوکمی وتبوو کە من نەنێرێتە قوتابخانە. ئەو بە 
باوکم دەڵێت کە قوتابخانە گوناهە و حەڕامە. دواتر براکەم دکتۆر سەعدی 
پرسیار لە باوکم دەکات ئاخۆ بۆچی منی نەناردووەتە قوتابخانە. باوکیشم 

بەهەمان شێوە وەاڵمی براکەم دەداتەوە و هەمان قسەکانی رەفیقەکەی 
پێدەڵێت. لە بەرامبەردا براکەم بە باوکم دەڵێت کە ئەو کەسەی ئەو 

قسانەی بۆ کردووە کچەکانی خۆی لە قوتابخانەن و بۆ ماوەی ٤ بۆ ٥ 
ساڵە بەردەوامن. دوای ئەم وتوێژانە باوکم قایل بوو بەوەی کە من بنێرێتە 

قوتابخانە، واتە گەر براکەم نەبووایە باوکم نەیدەهێشت بخوێنم". 

عەالف لەکاتی باسکردنی لە ژیانی پەروەردەیی رایگەیاند کە دکتۆر 
سەعدی-ی برای رۆڵێکیگەورەی هەبووە و وتیشی، "بە هاوکارییەکانی 

برام دکتۆر سەعدی دەستم بە خوێندن کرد. هەموو ساڵێک بە نمرەی زۆر 
بەرز لە قۆناغەکان دەردەچووم و دواجار لە ساڵی ١٩٧٥ قۆناغی دواناوەندیم 

بە پلەیەکی بەرز تەواوکرد و هەمان ساڵ وەکو تاکە کچ لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( لە کۆلێژی پزیشکی بەغداد وەرگیرام. خوێندنی زانکۆم لە 
بەغداد شتێکی ئەستەم بوو بۆ منێک کە لەپێشووتر سەرجەم ژیانم ماڵ و 
قوتابخانەبوو. لە سەرەتادا زۆر ناڕەحەتیم بینی، خۆتان دەزانن کە خاوەنی 

کۆمەڵگایەکی موحافەزەکار و داخراوەین، بۆیە ژیان کردن لە بەغداد 

گۆڕانکارییەکی زۆر گەورەبوو بۆ من". 

دکتۆرە ئەسمەهان وتیشی کە "زانکۆی پزیشکیم بە پلەیەکی زۆر 
بەرز تەواوکرد" و بەو شێوەیە بەردەوام بوو، "دوای تەواوکردنی زانکۆی 

پزیشکی یەکسەر گەڕامەوە هەولێر)ئەربیل( و لەنەخۆشخانەی کۆماریی 
دەستبەکاربووم. دواتر بۆ گوندەوارەکان گوازرامەوە و لە دیبەگە وەکو 

پزیشک و بەڕێوەبەری نەخۆشخانە دەستبەکاربووم. چەند جارێک بۆ شار 
و گوندەوارەکان گواسترامەوە و دواتر داواکاریم پێشکەشکرد بۆ وەرگرتنی 

پسپۆری و لە زانکۆی پزیشکی بەغداد وەرگیرام. دواجار دووبارە گەڕامەوە 
هەولێر)ئەربیل(. لەالیەکی دیکەوە وانەبێژیم کرد و لە زانکۆ وانەی 

کلینیک-م بە قۆناغەکانی ٤  و ٥ی پزیشکی دەدا". 
دکتۆرە ئەسمەهان رایگەیاند کە بەهۆی نالەباری دۆخی سیاسی لە 

سااڵنی نەوەدەکان، ناچاربوون عێراق جێبهێڵن و وتی، "نازدار بامەڕنێ 
هاوڕێیەکی زۆر نزیکم بوو و بەداخەوە کوژرا. دوای ئەو رووداوە و 

هەندێک شتی دیکە بڕیارمان دا لە هەولێر)ئەربیل( دەربچین". 

بەر لەوەی بگەنە ئەڵمانیا، دکتۆرە ئەسمەهان رایگەیاند کە لە ساڵی 
١٩٩٤ دەچنە لیبیا و وتیشی، "دوای ساڵێک گەیشتینە ئەڵمانیا. بێگومان 
جیاوازی نێوان هەولێر)ئەربیل( و ئەڵمانیا وەکو ئەرز و ئاسمان وایە چونکە 

زمان و ئاین جیاوازبوو. دوای ماوەیەکی درێژ ئینجا توانیمان ئاشنای 
ئەوێ بین. هێدی هێدی ژیانمان خستە رێچکە و دواتر زمانی ئەڵمانی 

فێربووین". 

ئەسمەهان عەالف رایگەیاند کە گەیشتە ئەڵمانیا، ویستی ئەنجامدانی 
پیشەی پزیشکی گەاڵڵە دەکاتەوە و وتی، "بەهۆی ئەوەی کە بیانیت، 

شتێکی زۆر سەختە لەوێ پیشەکەی خۆت ئەنجام بدەیت. ئەو کەسانەی 
کە دەیانەوێت وەکو دکتۆر لە ئەڵمانیا کار بکەن، دەبێت هاوواڵتی ئەڵمانیا 

بن یاخود یەکێک لە ئەندامانی خانەوادەکەی هاوواڵتی ئەڵمانی بن، 
یانیش هاونیشتیمانی یەکێک لە واڵتانی یەکێتی ئەورووپا بن. دواتر 

رێگەچارەیەکمان دۆزییەوە. ئەوکات سەردانی دکتۆرێکی ئەڵمانیم کرد 
و پێم راگەیاند کە ئامادەم وەکو خۆبەخش کار بکەم و لە حکوومەتەوە 

مووچەکەم وەردەگرم، لەهەمان کاتدا داواکارییەکم ئاراستەی دکتۆرەکە 
کرد و پێم راگەیاند کە شتێک باڵو بکاتەوە و تێیدا ئاماژە بەوە بدات کە 

پێویستی بە دکتۆرێک هەیە شارەزایی هەبێت لە زمانەکانی عەرەبی و 
تورکی. سیستەمێک هەیە لەوێ کە دەبێت بۆ ماوەی ٣مانگ بوەستیت 

گەر هیچ دکتۆرێکی ئەڵمانی ئەو خاسیەتانەی نەبێت ئینجا تۆ بۆت هەیە 
دەست بە کارەکە بکەیت. بۆیە منیش چاوەڕێم کرد و دوای ٣ مانگ 

دەستبەکاربووم. دکتۆرەکە منی دەبینی کە چەندین زمان دەزانم. لەڕاستیدا 
ئەوەی من کردم تاکتیکێکی سادەبوو، چونکە ئەو کەسانەی کە عەرەبی 
دەزانن ئەستەمە تورکی بزانن و بە پێچەوانەش ئەو کەسانەی کە تورکی 
دەزانن ئەستەمە عەرەبی بزانن. بەو پێیەش زمانی تورکمانی کە زمانی 

دایکمە هاوکارییەکی باشی کردم. گەر زمانم نەزانیبا نەمدەتوانی پیشەی 
دکتۆری بکەم. بۆ ماوەی ٥ ساڵ لە نەخۆشخانەکان کارم کرد و دواتر 

بڕوانامەی پسپۆریم لە نەخۆشییەکانی هەناو وەرگرت". 

لەبارەی وەرگرتنی بڕوانامەی رێزلێنان لەالیەن پارێزگای میونشن، دکتۆرە 
ئەسمەهان حەمدی عەلی بەو شێوەیە باسی ئەو رۆژەی کرد، "لە ئەنجامی 

کارەکان پارێزگاری میونشن رێزلێنانی پێ بەخشیم کە سااڵنە تەنها ٣ 
کەس براوەی ئەو رێزلێنانەیە و بە ئامادەبوونی زیاتر لە هەزار و ٦٠٠ کەس 

لە دیپلۆمات و زانایانی زانستی رێزلێنانەکەم پێشکەشکرا". 

لە کۆتاییدا دکتۆرە ئەسمەهان حەمدی عەلی عەالف رایگەیاند کە 
لە ساڵی ٢٠١٥ بە یەکجاریی گەڕاوەتە هەولیر)ئەربیل( و  دەیەوێت 

نەخۆشخانەیەک بکاتەوە و وتی، "لە بیرۆکەمدا هەیە نەخۆشخانەیەک بۆ 
هەولێر دروست بکەم. لە ئێستادا زەویم هەیە و داوا لە هەولێرییەکان دەکەم 
وەرن با پێکەوە ئەو نەخۆشخانەیە دروست بکەین و سوودمان بۆ میللەتی 

هەولێر)ئەربیل( هەبێت". 

پزیشکی بەتوانای تورکمان ئەسمەهان حەمدی دەیەوێت نەخۆشخانەیەک لە شاری هەولێر)ئەربیل( بکاتەوە

لە الیەن نەتەوەکانی دیکەوە خواست لەسەر قوتابخانە تورکمانییەکان زیادی کردووە
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دوای زیاتر لە ١٥ ساڵ، پۆستی پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( گۆڕانکاری 
بەسەردا هات و لە ١٢ی ئەیلوولی ئەمساڵ فەرسەت سۆفی لەالیەن ئەنجوومەنی 

پارێزگای هەولێر لە کۆی گشتی ٢٨ دەنگ، ٢٧ دەنگی بەدەستهێنا و وەکو 
پارێزگاری نوێی هەولێر)ئەربیل( هەڵبژێردرا. 

دواتر سۆفی لە ١٦ی ئەیلوول لەبەردەم نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی 

کوردستانی عێراق سوێندی یاسایی خوارد و دەستبەکاربوو. 

بەمەبەستی وەرگرتنی پێشنیاز و بۆچوون و داواکارییەکانی خەڵک، سەرێکمان 
لە بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر)ئەربیل( دا و بۆچوونی خەڵکمان وەرگرت 

دەربارەی گۆڕانکاری پارێزگا و دەستبەکاربوونی فەرسەت سۆفی. 

لەو بارەیەوە موهەنەد روشدی، خاوەنی دوکانی تایبەت بە بەهارات لەناو  بازاڕی 
قەیسەری پیرۆزبایی خۆی لە فەرسەت سۆفی کرد وتی، "هیوادارم سەرکەوتوو 

بێت لە کارەکانی و ئاواتەخوازین خەڵکی شاری هەولێر لێی رازی بن و لە 
داهاتوودا کاری باشمان بۆ بکات". 

"پڕۆژە بەجێماوەکان تەواو بکرێن"

هاوکات ئەو کاسبکارەی بازاڕی قەیسەری دەربارەی داواکارییەکانی لە 
پارێزگاری نوێ وتی، "داواکارین ئەمن و ئاسایش بەرقەرار بکات و ئەو 

پرۆژانەی کە ماون و تەواو نەکراون، تەواوی بکات بەتایبەتی پرۆژەکانی ناو 
بازاڕی قەیسەری بۆ نموونە کاشی و مەزراکان ماون هیوادارین بەو کارانە 

هەڵسێت. دەستخۆشی لێدەکەین". 

ئاشکرایە کە کەباب یاسین یەکێکە لە بەناوبانگترین کەبابخانەکانی شاری 
هەولێر)ئەربیل(، مایکمان درێژکرد بۆ حازم یاسین کەبابچی، خاوەنی 

لە عێراق بەگشتى و هەرێمى کوردستان بەتایبەتى سااڵنە ئەم یادە بەرز 
رادەگیرێت، ئەم جۆرە چاالکییانە هەوڵێکە بۆ بە ناساندنى گەشت و 

گوزارى هەرێم بەجیهانى دەرەوە لەگەڵ ئەمەشدا پیرۆز کردنى رۆژێک 
تەنها بۆبەسەر بردنى کات و ئاهەنگ گێڕان نیە بەڵکو پێویستە ئەم جۆرە 

یادانە لەسەر بنەماى بەرنامەى کردارى بن داهێنانى تێدا بەدى بکرێت، 
لەئەم ساڵیشدا بەدروشمى )گەشت و گوزار و دەرفەتى کار : ئایندەیەکى 

گەشتر بۆهەموومان ( لەالیەن رێکخراوى جیهانى گەشت و گوزار ئەم 
یادە کرایەوە. لە واڵتى )هیند( ئەو یادە  بەرز رادەگیرێت و هەوڵدەدرێت 

لەرێگەى کەرتى گەشتیارى  زۆرترین هەلى کار دابینبکرێ بەتایبەت بۆ 
ئافرەتان. رێکخراوى گەشت و گوزارى جیهانى لە ساڵى  ١٩٧٩ دامەزراوە ، 
لە سااڵنى ١٩٨٠ بەدواوە سااڵنە ئەم یادە بە لۆگۆ و دروشمى جیاواز ئەنجام 

دەدەرێت و سەر بەنەتەوەیەکگرتووەکانە و بارەگاکەى لەشارى مەدریدى 
پایتەختى ئیسپانیایە.

ناوەکەى )World Tourism Organization( گرنگى 
بەکاروبارى  نێودەوڵەتى  گەشت و گوزار دەدات. لە کۆى زیاتر لە حەوت 

ملیار مرۆڤ لەسەر زەوى سااڵنە زیاتر لە ملیارێک مرۆڤ دەبن بە 
گەشتیار و زیاتر لەسەدا ١٠ى هەلى کار لەرێگەى کەرتى گەشتیارى 
دابین دەکرێ ، ئێمە لەکوردستان پێویستە ناوچە گەشت و گوزاریە 

نەناسراوەکانمان لەم رۆژەدا بە گەشتیار و واڵتانى جیهان بناسێنین، وە دەبێت 
هەوڵ بدەین پەیوەندى بەهێز دروست بکەین لەگەڵ رێکخراوە گەشت و 

گوزاریە جیهانیەکان و سود لە ئەزموون و تواناکانیان وەربگرین.

رێکخراوى گەشت گوزارى جیهانى چەند ئامانجى گرنگى هەیە لەوانە:

١-گواستنەوەى پسپۆرى شارەزایى و زانیارى و هونەرى لەکەرتى گەشت و 
گوزار.

٢- بەهێزکردنى پەیوەندى و هاوبەشى لەپێشخستنى گەشتیارى.
٣- زیاتر گرنگى پێدانى کەرتى گەشت و گوزار وەک ئالیەتێک 

کەبابخانەی یاسین دەربارەی فەرسەت سۆفی و ناوبراو وتی، "پشت بە خودا 
پرۆژەی باش ئەنجام دەدات و سەرمان بڵند دەکات و دەبێتە جێگرەوەی کاک 

نەوزاد هادی، پارێزگاری پێشوو. لەڕاستیدا کاک نەوزاد ئەوەی لەدەستی هاتبێت 
درێغی لێنەکردووە، بەبۆچوونی من ئەو باشترین پارێزگاری عێراق بوو. بێگومان 
بڕوام وایە کە کاک فەرسەت-یش لەو کەمتر ناکات و بەڵکو باشتریش دەبێت". 

ئەو وتیشی، "لەڕستیدا پێشووتر کاک نەوزاد زۆر کاری باشی کردووە و 

سەرکەوتوو بووە، هیوامان وایە کاک فەرسەت-یش بەهەمان ئاراستە کاری باش 
بکات بۆ شاری هەولێر و سەرکەوتوو بێت. ئێمەی کاسبکاران هەمیشە دەمانەوێت 

کارەکانمان بە باشی رایی بکەین". 

ئەمجارەیان مایکمان بۆ سیمایەکی ناسراوی بازاڕی قەیسەری درێژکرد کە 

ئەویش هیدایەت شێخانی-یە، ناوبراو لەبارەی سۆفی-یەوە وتی، "پیرۆزبایی 
خۆم ئاراستەی کاک فەرسەت سۆفی دەکەم بەبۆنەی دەستبەکاربوونی وەکو 
پارێزگاری شاری هەولێر.  من وەکو هاواڵتی و کاسبکاری بازاڕ و هیوای 
تەمەن درێژی بۆ دەخوازم. کاک فەرسەت یەکێکە لەو کەسانە کە کێشەی 

بۆدەستەبەرکردنى ئاشتى وە هەروەها شێوازێک بۆ هاوکارى یەکترى و بۆ 
پارێزگارى کردن لەهەمەجۆرى کەلتورى ئابورى.

٤- گۆڕینەوەى شارەزایى و پسپۆرى لەنێوان واڵتان. 
٥- باڵو کردنەوەى  ئامارەکان کە پەیوەندیان بەخستنەڕوو و داواکارى 

بوارى گەشتیارى لەسەر ئاستى جیهان هەیە رێکخراوەکە رێنمایى هاوکارى 
هەمەالیەنەى گەشت و گوزار پێشکەشى واڵتان دەکات، وەک پالنى گشتى 

و لێکۆڵینەوەى ئابورى و پێداویستى وەبەرهێنان و گواستنەوەى تەکنەلۆژیا 
و بەبازاڕکردنى گەشت گوزار، وە گواستنەوەى پسپۆرى گەشت و گوزار 

بۆ واڵتە تازە پێگەیشتوەکان بە ئەرکى خۆى دەزانێت، سەرجەم پرۆژەکانى 
رێکخراوى گەشت و گوزارى جیهانى لەسەر بنەمای پێشکەوتن بنیاد دەنرێت 

بەبێ ئەوەى زیان بە ژینگە و کولتور هیچ شوێنێک بگەیەنێت.

پێویستە لە هەرێم لە ٢٧ـی ئەیلول دەزگاکانى راگەیاندن بەرنامە و پەیامى 
پرۆفیشناڵ و پێشکەوتوو سازبکەن و گەشت و گوزار بە گەشتیارانى 

جیهان بناسێنن پروپاگەندە بکەن بۆ ئەوەى زۆرترین گەشتیار بێن سەردانى 
ئەم ناوچانە بکەن و ئاشنایان بن، وە گرنگیشە وەزارەتى شارەوانى گەشت و 

گوزار زیاتر گرنگى بەم سێکتەرە بدات هەوڵ بدات لەرێگەى کەرتى تایبەت 
و وەبەرهێنەرە ناوەخۆیى و بیانیەکان هان بدات زیاتر لەم بوارە کاربکەن 

تاوەکو گەشت و گوزارى هەرێم وەک واڵتى تورکیا-ى لێبێت، کار بۆئەوە 
بکات هەرێمى کوردستانیش ببێتە ئەندام لە رێکخراوى جیهانى گەشت و 

گوزار . 
ئەگەر سەیر بکەین لە هەرێم دەبینین کەرتى گەشت و گوزار لەدواى 

شەڕى داعش و ئەو قەیرانەنانەى کە روویان لە کوردستان کردووە، هەوڵدرا 
بەپالن گەشتیار زیاتر روو لەشوێنە گەشتیاریەکان بکەن بەم هۆیەوەش 

ژمارەى گەشتیار رووى لە زیاد بوون کرد چونکە الى هەمووان ئاشکرایە 
الیەنى ئەمنى یەکێکە لەو هۆکارانەى کە وادەکات گەشتیارى زیاتر لەو 

شوێنانە بکات لەبەر بەرقەرار بونى ئاسایش، وە بە پێى وتەى وتەبیژى 

کۆمەڵگا و هاوواڵتییان و کاسبکاران دەزانێت. هیوادارین سەرکەوتوو دەبێت". 

"دەمانەوێت پارێزگاری نوێ نرخی بەنزین به ٥٠٠ دینار جێگیر بکات"

شێخانی بەڕاشکاوانە داواکارییەکانی خۆی بۆ پارێزگاری نوێ خستەڕوو
 وتی، "داوامان ئەوەیە نرخی بەنزین هەرزان بکات و بۆ نموونە ٥٠٠ دینار 

بێت و سەقامگیر بێت. ئاشکرایە کە زستان بەڕێوەیە و بۆیە دەمانەوێت نەوت 
بەسەر هاوواڵتییان دابەش بکرێت و بازاڕەکە بورووژێنێتەوە. هاوکات دەمانەوێت 
خزمەتگوزارییەکان بۆ سەرجەم شاری هەولێر فەراهەم بکرێت. ئەم شتانە گەر 

بکرێت دەبێتە هۆی بەرەوپێشچوونی پارێزگای هەولێر". 

"بایەخ بە کەسایەتییە دیارەکانی شاری هەولێر بدرێت"

کاتێک سەردانی بازاڕی قەیسەری دەکەین، ناکرێت ئاوڕێک لە چایخانەکەی 
مام خەلیل نەدەینەوە، محەمەد خەلیل چایچی، کە کوڕی خەلیل چایچی 

کۆچکردووە و لەئێستادا خاوەنی چایخانەکەیە بۆچوونی خۆی دەربارەی 
گۆڕانکارییەکەی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند و وتی، "پێشەکی 

پیرۆزبایی لە کاک فەرسەت سۆفی دەکەم و هیوادارین پارێزگاری نوێی هەولێر 
وەکو کاک نەوزاد کاری بەرچاو بکات. ئاشکرایە کە شوێنپەنجەی کاک 

نەوزاد هەمیشە دیارە و ئەو کارانەی کە بۆ هەولێر کردوویەتی هەموویان دیارن. 
هیوامان وایە کاک فەرسەت-یش مۆرکی خۆی لە شاری هەولێر جێبێڵێت و 

پرۆژەی زیاتر بۆ شاری هەولێر جیبەجێ بکات. هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکە 
نوێکەی بۆی دەخوازین". 

محەمەد چایچی ویست و داواکارییەکانیشی بەو شێوەیە بۆ مایکی تەبا 
خستەڕوو، "دەمانەوێت کاک فەرسەت بایەخ بە کەسایەتییەکانی شاری 

هەولێر بدات و بیانناسێت و هەوڵسوکەوتیان لەگەڵ بکات بەپێی پێگەیان لەنێو 
کۆمەڵگا. بێگومان ئێمەش بەرامبەر بە ئەو بەهەمان شێوە دەبین. داواکارین 

سەرجەم پرۆژەکانی بە شێوەیەکی سەرکەوتوو بۆ شاری هەولێر جێبەجێ بکات". 

دەستەى گەشت و گوزار ژمارەى گەشتیاران زیاتر لە ٣ ملیۆن بووە کە 
ژمارەى پێوانەیى تۆمار کرد بەبەراورد لەگەڵ پێش قەیرانەکان و متمانەى 

بگەرێنێتەوە بۆ وەبەر هێنان،  لەو چەند مانگەى رابردووى ساڵى ٢٠١٩ 
کەرتى گەشتیارى لە وەبەرهێنان پلەى یەکەم تۆمار بکات  بەرێژەى لە سەدا 

٣٨ کۆى وەبەرهێنان لە هەرێم. 

وە پێویستە لەرێگەى پەسەند کردنى یاساى پەرەپێدانى گەشت و گوزار 
لەهەرێم زیاتر ئەم کەرتە ببوژێننەوە و گرنگى زیاترى پێبدرێت بۆئەوەى 
لەئایندە شان بەشانى  نەوت و کشتوکاڵ پیشەسازى  ببێتە داهاتێکى 

ئابورى بەهێز بۆ هەرێمى کوردستان .

خەڵک بە گەشبینییەوە لە فەرسەت سۆفی دەڕوانێت
فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: زیا عوزێری

پزیشکی بەتوانای تورکمان ئەسمەهان حەمدی دەیەوێت نەخۆشخانەیەک لە شاری هەولێر)ئەربیل( بکاتەوە

 ٢٧ـی ئەیلول رۆژى جیهانى گەشت و گوزار
ده شتی مه نتک، جێگری به رپرسی رێکخراوی ئاڤیار
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٧٤ـەمین دانیشتنی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ڕۆژی 
٢٤ی ئەیلول لە نیویۆرکی ئەمریکا لە بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان 
بەڕێوەچو، کە زۆربەی سەرۆکی واڵتەکانی جیهان ووتەی سااڵنەی 

واڵتەکەیان لەبەردەم کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان پێشکەش کرد 
و باسی زۆربەی کێشە و قەیرانەکانی جیهانیان کرد.

بەرهەم ئە حمەد ساڵح، سەرۆککۆماری عێراق، لە ٧٤ـەمین کۆبونەوەی 
کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان وتارێکی پێشکەش کرد و سەرەتا 

بەوە دەستیپێکرد، "خۆشحاڵم بە ناوی عێراق، دەوڵەتی دامەزرێنەر لە 
نەتەوەیەکگرتوەکان، ساڵوتان لێبکەم". 

سەرۆککۆماری هاوکات 
قێزەون بوو بۆ وێرانکردنی عێراق وتی، "پیالنێکی 

عێراق و ناوچەکە، سەرەڕای ئەو قوربانییە گەورانەی گەلەکەمان و 
هێزە چەکدارەکانمان لە سوپا و حەشدی شەعبی و پێشمەرگە و ئەوانی 

تر پێشکەشیان کرد لە رێگەی ئازادی و بەگژداچوونەوەی تیرۆر 
بەهەماهەنگی و پشتیوانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و دۆستەکانمان کە 
لێرەوە سوپاس و پێزانینی خۆمانیانی پێڕادەگەیەنین، مێژوو ئەوە تۆمار 

دەکات کە عێراقییەکان توانیان بە یەکڕیزی و ئیراده ی به هێزیان و رۆڵی 
گەورەی مەرجەعییە دینییەکان، شکست بەو پیالنە تەکفیرییە بهێنن و 

هاوکات جیهانیش لە دڕندەیی ئەو تاقمە بپارێزن". 

هەروەها بەرهەم ساڵح جەختیشی لەوە کردەوە کە عێراق ئێستا بە قۆناغێکی 
گەشەپێدانی ئیجابی گرنگدا دەڕوات لە رووی ئاسایش و دۆخی سیاسی 

و ئابوورییەوە و وتیشی، "لەئێستاشدا وه رچه رخانێکی ئه وتۆ لە عێراق 
بەڕێوەدەچێت کە لە چەندین ساڵی رابردوودا بە خۆیەوە نەبینیوە. پێویستە 

ئەم گەشەسەندنە ئیجابییانە بە بایەخەوە سه یر بکه ین و لەبەر رۆشنایی 
ئەو ئارامی و ئۆقرەییەی کە لەئێستادا بەدیهاتووە، شتی زیاتری له سه ر 

بونیات بنێین، به  له به رچاوگرتنی ئه وه ی کە گەلی عێراق لە ماوەی 
٤٠ ساڵی رابردوودا لە زوڵم و جینۆساید و ئەنفال و گۆڕە بەکۆمەڵەکان 
و بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە هەڵەبجە و وشکردنی هۆڕەکان و 

لەناوبردنی ژینگە و جەنگ و گەمارۆکان و پەتای تیرۆر و وێرانکردنی 
ژێرخانی ئابووری و گەندەڵی تووشی هات، لەوانەیە هیچ ده وڵه تێکی تر 

به قه د عێراق لەو ماوەیەدا رووبەڕووی ئەو وێرانکارییە نەبوبێتەوە، بۆیە ئەو 
ئۆقرەییەی ئێستا بەدیهاتووە دەستکەوتێکی گرنگە و پێوستە پارێزگاری 

لێبکەین و بیپارێزین".

سەرۆککۆماری عێراق وێڕای رەخنەگرتن لە لکاندنی بەرزاییەکانی 
جۆالن و ناوهێنانی وەکو "سەرپێچییەکی روون و ئاشکرا"، هەروەها باسی 

لە پرسەکانی سووریا، فەڵەستین، بەردەوامبوونی جەنگ لە یەمەن، بە 
ئامانجگرتنی ئاسایشی کەنداو شانشینی عه رەبستانی سعوودی کرد و 
وتی، "ئیتر جەنگ به سه ، بێگومان ناوچه که مان پێویستی بە جەنگێکی 
تازه  نییە، بە تایبەت کە جەنگی ئەم دواییەی دژبە تیرۆر تا ئێستاش بە 

شێوەیەکی بنەبڕ کۆتایی نەهاتووە".

جێگای ئاماژەیە لە ٧٤ـەمین کۆبونەوەی کۆمەڵی گشتی 
نەتەوەیەکگرتووەکان رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا لە 

میانی کۆبونەوەکەدا وتارێکی پێشکەشکرد، به  ساڵوكردن له  به شداربووانی 
كۆبوونه وه كه  وتارەکەی دەستپێکرد و هیوای خواست كۆبوونه وه ی كۆمه ڵه ی 

گشتی نه ته وه یه كگرتووه كان ببێته  مایه ی خێر بۆ جیهان و مرۆڤایه تی و 
باسی له وه  كرد، ئه مڕۆ جیهان رووبه ڕووی زۆر كێشه  بووه ته وه  كه  به هۆی 

نادادپه روه رییه وه  له  سه ر ئاستی جیهان درووستبوونە.

سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، "له كاتێكدا كه مینه یه كی به خته وه ری 
جیهان تاوتوێی ته كنه لۆژیای دیجیتاڵ، ژیریی ده ستكرد و نه خۆشی 

قه ڵه وی ده كه ن، زۆر ئازار به خشه  كه  زیاتر له  دوو ملیار مرۆڤ به ده ست 
هه ژارییه وه  ده ناڵێنن و نزیكه ی ملیارێك مرۆڤ له خوار سنووری برسێتییه وه  
ژیان به سه رده به ن، سااڵنێكه  لێره وه  ده ڵێم كه  ناكرێت چاره نووسی مرۆڤایه تی 
بۆ ئاره زووی ژماره یه ك واڵتی دیاریكراو به جێبهێڵین. له حزورتاندا دووباره ی 

ده كه مه وه ، جیهان لەو  پێنج واڵتە گه وره تره . ده مێكه  كاتی ئه وه  هاتووه  
ئه قڵیه ت و دامه زراوه  و یاساییەكانیشمان بگۆڕین. ته نها نادادپه روه ریی 

له وه ی هه ندێك واڵت خاوه نی هێزی ئه تۆمییه  و هه ندێكی خاوه نی نییه ، 
به سه  بۆ تێكدانی هاوسه نگی جیهان. به كارهێنانی هێزی ئه تۆمی وه ك 

كارتی فشار له  هه ر قه یرانێكدا له جێی ئه وه ی كه  هه موویان له ناوببرێن، وه ك 

هه رالیه نێكی دیكه  ئێمه شی نیگه ران كردووه . پێویسته  چه كه  كۆكوژه كانی 
پشت به ستوو به هێزی ئه تۆمی یان قه ده غه بێت بۆ هه مووان، یان ئازاد بێت 
بۆ هه مووان، با ئه و كێشه یه  له سه ر بنه مایه كی دادپه روه ر چاره سه ربكه ین''.

  
ئه ردۆغان لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژه ی به وه دا، "ئیدی كاتی كۆتاییهێنان 

به  قه یرانی سووریا هاتووه  كه  بووه ته  هۆی گیان له ده ستدانی نزیكه ی 
ملیۆنێك مرۆڤ، ئاواره بوونی زیاتر له  ١٢ ملیۆن كه س كه  نیوه یان 

ناچاربوون له ده ره وه ی واڵت بژین".

هەروەها ئەردۆغان راشیگەیاند، "واتا توركیا هێنده ی ژماره ی دانیشتوانی 
هه ریه كه  له  ٢٩ ویالیه تی ئه مریكا په نابه ری له خۆگرتووه . سێ ملیۆن و 
٦٥٠ هه زار په نابه ر ته نها له  سووریای دراوسێمانه وه  هاتوون. واتا هێنده ی 

نیوه ی دانیشتوانی نیویۆرك میوانی سوورییمان هه یه ". 

سەرۆککۆماری تورکیا لە کۆتایی وتارەکەیدا رایگەیاند جیهان زۆر 
به خێرایی ئایالنی بچووكی بیرچووه وه ، وتی، "ئایا هیچ هاوكارییه ك بۆ 
توركیا نێردراوه ؟ تا ئێستا یه كێتی ئه ورووپا ئه ویش له ڕێگه ی دامه زراوه  

خێرخوازییه  نێوده وڵه تییه كانه وه  بڕی سێ ملیۆن یۆرۆی ناردووه  بۆ ده زگای 
ئافاد و مانگی سووری توركی نه ك بۆ بودجه كه مان. ٣٦٥ هه زار په نابه ری 

سووریی له  واڵته كه مانه وه  گه ڕاونه ته وه  بۆ ئه و ناوچانه ی ئارامییان بۆ 
گه ڕاوه ته وه . نزیكه ی نیوه ی په نابه ره  سوورییه كان ته مه نیان له خوار ١٨ 

ساڵه وه یه . ژماره ی ئه و منداڵه  سوورییانه ی له  توركیا له داییكبوون، 
له  ٥٠٠ هه زار نزیكبووه ته وه . ئێمه  ته نها شوێنی حه وانه وه مان بۆ دابین 

نه كردوون، به ڵكو هه موو خزمه تگوزارییه كی په روه رده  و ته ندروستییشیان 
بۆ ده سته به ركراوه . لە بەرامبەر ئه مه دا جیهان زۆر خێرا رێگرییه كانی له  
ده ریای ناوه ڕاست و ته له  دڕكاوییه كانی سنووره كانیانی به ڕووی ملیۆنان 

سته ملێكراودا بیرچووه وه . به تایبه تی جیهان زۆر به خێرایی ئایالنی بچووكی 
بیرچووه وه . بیرتان نه چێت ده كرێت رۆژێك هه مان دۆخ به سه ر ئێوه شدا بێت. 

چونكه  ئایالنه كان یه ك دانه  نیین و هه زاران و ملیۆنانن و پێویسته  له سه رمان 
رێوشوێن له به رانبه ر هه موو ئه وانه دا بگرینه به ر".

شایەنی باسە لە کۆبونەوەکاندا زۆرترین رەخنە لە ئێران گیرا دوای 
ئەوەی لە ماوەی رابردودا تۆمەتبار کرا بە هێرشکردنە سەر دامەزراوەی 

نەوتی ئارامکۆ لە سعودیە، هاوکات بەشی زۆری وتارەکەی دۆنالد 
ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە ٧٤ـەمین دانیشتنی کۆمەڵەی گشتی 

نەتەوەیەکگرتووەکان تایبەت بوو بە تۆمەتبارکردنی ئێران بە گرژییەکانی 
کەنداو لە وتارەکەیدا و دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند "یەکێک لەو هەڕەشانەی 

سەر ئاسایش کە واڵتانی ئاشتیخواز رووبەڕووی بوونەتەوە، ئەو رژێمەی 

خەڵک زەوت دەکات. مێژووی ئێرانە کە مافی 
رژێمەکە لە کوشتن و وێرانکاری الی هەموومان ئاشنایە. ئێران نەک 

تەنیا سپۆنسەری سەرەکی تیرۆرە، بەڵکو ئێران ئاگری ئەو شەڕە تراژیدیەیە 
لە یەمەن و سووریا خۆشدەکات، لە هەمان کاتدا واڵتەکە پارەی هەندێک 

واڵت دەبات و دەیەوێت بەو پارەیە چەکی ئەتۆمی بەدەستبێنێت، نابێت 

هەرگیز رێگە بەوە بدەین رووبدات".

ناوبراو ئاماژه ی به  گرژییه كانی واڵته كه ی له گه ڵ ئێران كرد و وتی، 
"هه موو واڵتێك به رپرسیارێتیی ئه وه ی له ئه ستۆدایه  كه  دژی ئێران هه ڵوێست 

بنوێنێت".

لە درێژەی قسەکانیدا ترەمپ رایگەیاند رژێمی ئێران گەورەترین مەترسییە 
لەسەر ئاسایشی جیهان و داوای لەتارانیش کرد بەرژەوەندییەکانی خەڵکی 

ئێران بخەنە سەروی هەمو شتێکەوە، وتیشی لەوەاڵمی هێرشەکانی 
کۆماری ئیسالمی ئێران بۆسەر کۆمپانیای ئارامکۆ، بەرزترین ئاستی 
سزایان بەسەر کۆماری ئیسالمی ئێراندا سەپاندوە و بانکی نیشتیمانی 

ئەو واڵتەیان خستۆتە لیستی رەشەوە، سه رباری ئه وه ش ئێران به رده وامه  له  
هه ڵسوكه وته كانی.

لە کۆتایی وتارەکەیدا دۆناڵد تره مپ، سه رۆكی ئه مریكا ئاماژه ی 
به وه دا كه  ئێران به رده وامه  له  په الماره كانی و وتی، "تا ئێران به م شێوه یه  

هه ڵسوكه وت بكات، سزاكانی ئەمریکا كه مناكرێنه وه  و به پێچه وانه وه  قورستر 
ده كرێن".

هەروەها هەر لەمیانەی کۆبونەوەکەدا حەسەن رۆحانی، سەرۆککۆماری 
ئێران وتارێکی پێشکەشکرد.

حەسەن رۆحانی رایگەیاند هه ڵوێستی ئه مریكا به رامبه ر رێككه وتنی 
ئه تۆمی هێرشه  بۆ سه ر سه ربه خۆیی سیاسیی و سه روه ریی ته واوی واڵتانی 

جیهان و رایگه یاند، ''به  ناوی گه ل و واڵته كه مه وه ، رایده گه یه نم كه  وه اڵممان 
بۆ دانوستانه كان له ژێر گوشاردا نه خێره . ئه گه ر وه اڵمی به ڵێتان ده وێت تاكه  

رێگا بۆ دانوستان گه ڕانه وه یه  بۆ به ڵێنه كان''.

كرد سزاكان رۆحانی داوای 
به رده م دانووستان بكرێته وه  و هه ڵبگیرێن بۆ ئه وه ی رێگای 

رایگه یاند، ''رێككه وتنی ئه تۆمی النی كه می رێككه وتنێك بوو كه  رێگه ی 
تێده چوو. ئه گه ر زیاترتان ده وێت ده بێت زیاتر بده ن. بابه ته كه  چه كی ئه تۆمی 

بێت ئێران رایگه یاندبوو كه  حه رامه . له بڕی نماییشی دانوستان بگه ڕێنه وه  
بۆ راستی دانوستانه كه . وێنه ی یاده وه ری دواین قۆناغی دانوستانه كانه ، نه ك 

یه كه م وێستگە". 

سەرۆککۆماری ئێران راشیگەیاند، ''چۆن تاوان و گوشاره كانی سه ر ژیانی 
٨٣ ملیۆن ئێرانی به تایبه تی مندااڵن و ژنان بۆ به ڕێوه به رانی ده وڵه تی 

ئه مریكا ده بێته  مایه ی دڵخۆشی و شانازی؟ گه لی ئێران هیچ كاتێك ئه و 
تاوانانه  و بكه رانیشیان له بیرناكات و لێیان نابورێت. باوه ڕ به  بانگێشتی 

دانوستانی ئه وانه  ناكه ین كه  قورسترین سزای مێژوویان به سه ر گه له كه ماندا 
سه پاند''.

هاوکات سه باره ت به  هێرشه كه ی سه ر كۆمپانیای نه وتی نیشتمانیی 
سعوودیه  ئارامكۆ، رۆحانی باسی له وه كرد، ئه مریكا بریكار و كه فیلی 
ده وڵه تی هیچ گه لێك نییه  و رایگه یاند، ''هیچ حكوومه تێك وه كاله ت 

ناداته  حكوومه تێكی دیكه  و له  رێگه ی كه سانی دیكه وه  خۆی ناپارێزێت. 
ئاسایشی سعوودیه  به  كۆتایی هاتنی داگیركاری یه مه ن ده سته به رده بێت، 

نه ك به  بانگێشتكردنی الیه نی دیكه ''.

هه روه ها تیشكی خسته سه ر ئه وه ی ئێران له پێناو چاره سه ركردنی قه یرانی 
سووریا له گه ڵ توركیا و رووسیادا له چوارچێوه ی قۆناغی ئه ستانادا 
هاریكاری كردووه  و له  پێناو ده سته به ركردنی ئاشتیی له نێوان الیه نه  

یه مه نییه كانیشدا هه نگاوی ئاسانكاریی هاویشتووه .
 .  

سه باره ت به  زیادبوونی گرژیی و بانگه شه كانی ده ستوه ردان، حه سه ن رۆحانی 
لە کۆتایی وتارەکەیدا رایگه یاند، ''ئاراممان نییه  به رامبه ر ده ستوه ردان و 

هاندانه كانی كه سانی دیكه . به  توندی وه اڵمی هه ر جۆره  هێرشێك ده ده ینه وه  
بۆ سه ر ئاسایش و یه كپارچه یی خاكه كه مان". 

 ٧٤-ـەمین کۆبونەوەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان
لە نیویۆرک ئەنجامدرا

كۆكراوەی هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام
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هەواڵ: محه مه د عه بدولجه بار/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین
لە جیهانی ئەمڕۆدا، ئەشکەنجەدانی، دەروونی، کۆمەاڵیەتی و سیاسی، 

بێ حورمەتی، لێدان، دەرکردن لە ماڵ و پێشێلکردنی ئازادیی تاکەکەسی، 
لە نموونە ڕوون و بەرچاوەکانی توندوتیژی لە دژی ئافرەتان دێنە ئەژمار.

توندوتیژی دژی ئافرەتان هەموو ئەو کردەوانە دەگرێتەوە کە بە شێوەیەک 
لە شێوەکان ژنان بە هۆی رەگەزیانەوە ئازار بدات. بە لەبەرچاوگرتنی ئەو 

پێناسەیە، توندوتیژی جەستەیی و دەروونی دوو شێوەی بەرچاوی توندوتیژی 
دژی ئافرەتانن.

بۆ  ئەم مەبەستە وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ 
نەقیب رێباز زیوەر مستەفا، لێپرسراوی بەشی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی 
بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان-هەولێر 

ئەنجامدا.

لە دەستپێکی قسەکانیدا نەقیب رێباز زیوەر مستەفا، لێپرسراوی بەشی 
راگەیاندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 

دژی ئافرەتان و خێزان-هەولێر لە بارەی ئامانجی یاسای توندوتیژی خێزان و 
ئافرەتان بۆ مایکی تەبا وتی، " ئەو یاسایە لە ساڵی ٢٠١١ لە پەرلەمانی 

کوردستان دەرچووە بۆکارکردن لە نێو بەرێوەبەرایەتییەکانی توندوتیژی 
دژی ئافرەتان و خێزان، کە ئەم ساڵ ناوەکەی بووە توندوتیژی دژی 

ئافرەتان و خێزان لە پێشتردا بە تەنها بەرێوەبەراتییەکانی توندوتیژی دژی 
ئافرەتان بوو. لە ئێستادا ئەم یاسایە کاری پێدەکرێت و لە ساڵی ٢٠١٣ 

یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە ژمارە ٨ـی ساڵی ٢٠١١ 
لەنێو بەرێوەبەرایەتییەکانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و 

خێزان و نوسینگەکانی سەر بە بەرێوەبەرایەتییەکان کاری پێدەکرێت".

هاوکات نەقیب رێباز زیوەر مستەفا لە بارەی ئامانج و رۆڵێ ئەم یاسایە 
رایگەیاند، "ئامانج و رۆڵی ئەم یاسایە بەرێژەیەکی باش توانیویەتی 

رووبەڕووی سەرجەم ئەم سەرپێچیکارانە ببێتەوە کە لە رێگای خۆیانەوە 
یان کەسانی تر هەوڵی لەکەدارکردن و توندوتیژیی کەسانی تریان داوە لە 

سەرجەم جۆرە توندوتیژییەکان، وەک دەزانن توندوتیژی شێواز و جۆری 
زۆرە و تا ئاستێکی باش توانیویەتی دیاردەکانی توندوتیژی کەمبکاتەوە. 

لە هەموو کۆمەڵگایەک توندوتیژی هەیە و پێویستە یاساش هەبێت و 
ئێمەش یاسایەکی باشمان هەیە و لە هەوڵیشداین لەگەڵ گۆڕانی کات 

یاساکانیش هەمواردەکرێتەوە بۆ نمونە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 
خێزانی هەوڵ دەدرێت چەند بڕگەیەکی هەموار بکرێتەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ 

سەردەمی ئێستا زیاتر بگونجێ".

شایەنی باسە سەبارەت بەو کەسانەی کە دەبێت ئاگاداری ئەو یاسایانە 
بن لێپرسراوی بەشی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتی 

بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان-هەولێر وتی، "سەرجەم 
تاکەکانی خێزان و دەرەوەی خێزان دەبێت ئاگاداری ئەو یاسایانە بن، چونکە 
تاکەکانی خێزان بەتایبەتی لە نێویاندا ئافرەت دیاریکراوە کە چ مافێکی 
هەیە لە چ چوارچێوەیەک یاخود لە سنوری ئەو چوارچێوەیە دەربچێت بە 
توندوتیژی هەژمار دەکرێت بۆ ئەوەی بزانێت چ شتێک مافی خۆیەتی 
و چ شتێک بە توندوتیژی هەژمار دەکرێت تاوەکو ئەگەر توندوتیژی 
بەرامبەر ئەنجام درا بتوانێت لە رێگای ئەم یاسایەو و دادگاکان مافی 

خۆی بسەنێتەوە". 

نابراو لە درێژەی قسەکانیدا باسی لە چاالکییەکانی ئەم بەرێوەبەرایەتییە 
کرد و وتیشی، "سەبارەت بە چاالکییەکان ئێمە پێنج نوسینگەمان هەیە 

لە سنووری شاری هەولێر کە دوو نوسینگە لە سەنتەری شارن یەکێکیان 
نوسینگەی قەاڵ و منارەیە و نوسینگەی قەزای خەباتمان هەیە کە 
سنووری هەموو قەزای خەبات دەگرێتەوە، نوسینگەی قەزای کۆیە-
مان هەیە و نوسینگەی قەزای شەقاڵوەمان هەیە. ئیش و کاری ئەم 

نوسینگایانە ئەوەیە کە لێکۆڵینەوە دەکەن لەسەر کەیسی خێزان و ئافرەتان 
بە پێی ئەو یاسایانەی کە لە هەرێمی کوردستان بەرکارە کێشەکان 

چارەسەر دەکرێت هەروەها هەلێکی تریش بە بەرێوەبەرایەتی نوسینگەکان 
دراوە کە کاری هەڵمەتی هۆشیار کردنەوە ئەنجام دەدەن بە بەردەوام لە نێو 

چین و توێژەکانی کۆمەڵگا".

لە الیەکی دیکەوە نەقیب رێباز زیوەر مستەفا لە بارەی کارپێکردنی 
ئەم یاسایە لە دادگاکاندا رایگەیاند، "لە رێکەوتی دەرچوونی وەقاعی 

کوردستانی کار بەم یاسایە کراوە، هەر کەسێکیش کێشەیەکی خێزانی 
هەبێت تەنها بە یاسای بەرانگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی مامەڵەی 

لەگەڵ دەکرێت". 

لە بەردەوەامی قسەکانیدا نەقیب رێباز زیوەر مستەفا سەبارەت بە ئاستی 
توندوتیژی خێزانی لە هەرێم وتی، "من ناتوانم لە بارەی هەرێم قسە بکەم 
تەنها لە بارەی سنووری پارێزگای هەولێر دەتوانم چونکە هەرێم سەرجەم 

پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان دەگرێتەوە، لە شارێک بۆ شارێکی 
تر رێژەی توندوتیژییەکان جیاوازە و ئێمە ئامارمان هەیە و بە ئامار 

دەیخەینەڕوو دەتوانم ئەمەش بڵێم کە ئەمساڵ لەگەڵ ساڵی رابردوو رێژەی 
توندوتیژی لە سنووری پارێزگای هەولێر لە زۆربەی حاڵەتەکان کەمی 

کردووە".

لە بارەی هەماهەنگی بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی 
ئافرەتان و خێزان لەگەڵ رێکخراوەکان نەقیب رێباز زیوەر مستەفا وتی، 

"هەماهەنگیمان لەگەڵ دامودەزگاکان و رێکخراوەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنی هەیە و بە تایبەتی ئەوانەی کە لە بواری ئافرەتاندا کار دەکەن".

نابراو لە بارەی جۆرەکانی توندوتیژی خێزانی رایگەیاند کە توندوتیژی 
خێزانی زۆر جۆری هەیە و وتیشی، "توندوتیژی خێزانی زۆر جۆری هەیە 
بە تایبەتی دەبینی کە لە نێو خێزان زۆرجاران کە ئەوانەی بە توندوتیژی 

هەژمار دەکرێن و کە لە یاساکانیش ئاماژەی پێکراوە ئەمانەن؛ بەشوودانی 
بچوک بە گەورە ، بەشوودان لە بڕی خوێن، بەزۆر سەرجێیی کردن، 

بەزۆر کارپێکردنی منداڵ، بەزۆر دەرهێنانی قوتابی لە کاتی خوێندن و 
بەزۆر سواڵ پێکردن کە ئەمانە سەرجەم بە توندوتیژی هەژمار دەکرێن، 

بەاڵم یاسایێکی بەم شێوەیە کە چەند بڕگەیەکی دیاری کردووە ئەمە بۆ 
ئەوەیە کە بتوانرێت رێگری لەو کەسانە بکرێت کە توندوتیژی بەرامبەر بە 

تاکەکانی تر بەکاردێنن لە بەرامبەر خێزان".

لە کۆتایی قسەکانیدا نەقیب رێباز زیوەر مستەفا، لێپرسراوی بەشی 
راگەیاندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 

دژی ئافرەتان و خێزان-هەولێر ئاماژەی بە ئامارەکانی توندوتیژی ئەمساڵ 
بە بەراورد بە ساڵی رابردوو کرد وتی، "وەکو باسمکرد لە حەوت مانگی 
ساڵی پێشوو بە بەراورد بە ئەمساڵ زۆربەی حاڵەتەکان کەمی کردووە 
تەنها حاڵەتی تۆمارکردنی سکااڵ نەبێت وەکو دەزانرێت گەر هاوواڵتی 

هۆشیاری یاسایی زیاتر بێت هەر کاتێک هەر کێشەیەکی هەبێت سکااڵ 
تۆمار دەکات وە زیادبوونی تۆمارکردنی سکااڵ شتێکی ئاسایییە، ئێمەش 
پێمان باشە گەر هەر کەسێک کێشەیەکی هەبوو لە شوێنی ئەوەی پەنا 

بۆ بەر شتێکی نەخوازراو ببات، پەنا بۆ  یاسا ببات و لە رێگەی ئەم 
یاسایانەوە کە لە هەرێمی کوردستان بەرکارە کێشەکانیان یەکالییبکەنەوە و 

داوای مافی خۆیان بکەن".

ئەمجەد ئەسعەد قەساب، خاوەنی یەکێک لە بەناوبانگترین تۆمارگاکانی 
هەولێر)ئەربیل( بە ئەرشیفە گەورەکەوەیە هەمیشە لەسەر زاری خەڵکە. بە 
شێوەیەک هەندێک لە گۆرانی هونەرمەندانی الیە کە تاوەکو ئێستا باڵو 

نەکراوەتەوە. 

هاوکات قەساب یەکەم ئەزموونی کاسێت لەالی عەبدولەتیف دامرچی-ی 
خاڵی دەستپێدەکات و لە ساڵی ١٩٦٧وە تاوەکو ئەمڕۆ لە کاری تۆمار 
بەردەوامە. لە ئێستادا شوێنێکی تایبەتی بۆ دابینکراوە لەسەر قەاڵی 

هەولێر)ئەربیل( و لەوێ ئەرشیفی کۆنی شاری هەولێر)ئەربیل( دەپارێزێت. 

خاوەنی تۆمارگای ناز، ئەمجەد ئەسعەد قەساب بۆ هەفتەنامەی تەبا 
تیشکی خستووەتە سەر  چیرۆکی ژیانی، چۆنیەتی چوونە ناو پیشەکەی 

و ئەرشیفە ناوازەکەی و بەو شێوەیە دوا.

ئەمجەد ئەسعەد قەساب کێیە؟ دەتوانن چیرۆکی ژیانتان بۆ ئێمە باس 
بکەن؟

ناوم ئەمجەد ئەسعەد مەجید قەسابە. لە ساڵی ١٩٥٩ لە قەاڵی 
هەولێر لە دایک بووم. لە تەمەنی ٨ ساڵییەوە لەالی عەبدولەتیف 
دامرچی خاڵم دەستم بە کاری کاسێت کرد. دامرچی خاڵم یەکەم 
کاسێتچی واتە خاوەن تۆمارگای هەولێر بوو. ئەو یەکەم دوکانی 
تۆمارگای کاسێتی لە ساڵی ١٩٥٢ لە شاری هەولێر کردۆتەوە. 

لەالی ئەو کارم کرد و دواتر لە ساڵی ١٩٧٦ دووکانی خۆم 
کردەوە. شوێنی دووکانەکەم دەکەوتە بەرامبەر سینەما سیروان. 
دوای ١٠ ساڵ واتە لە ساڵی ١٩٨٦ گواستراینەوە بۆ گەڕەکی 
ئیسکان و تۆمارگای ناز-م لە شەقامی ئیسکان کردەوە. دوایین 

جاریش ساڵی پار واتە لە ٢٠١٨ هاتینە قەاڵ و لەو خانووەی 
کە لێرەدا بۆمان دیاری کرابوو دەست بەکار بووین. واتە دووبارە 

گەڕامەوە ئەو شوێنەی کە تێیدا لەدایک بووم.

تۆمارگای ناز کە ئێوە خاوەندارییەتی دەکەن لەالیەن خەڵکەوە هەمیشە 
دەوترێت کە خاوەنی ئەرشیفێکی گەورەی تورکمانییە. چۆن ئەو کارەتان 

ئەنجام دا؟

من لەالی خاڵم دەستم بە کارکردن کرد. لەو سەردەمەدا کۆمەڵێک 
هونەرمەندی بە توانا لە هەولێر هەبوون بۆ نموونە: شەوکەت سەعید 

)مشکۆ(، محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، حاجی حەیدەر بەقاڵ، یونس مەحمود 
چەلەبی، سالم فەتاح و ژمارەیەکی زۆر هونەرمەند هەبوون. هەموو 

هەفتەیەک لە قەاڵ و تەعجیل و تەیراوە ٣-٤ ئەگلەنجە ئەنجام دەدرا. 
ئێستا ئەو شتانە نەماون.

دەتەوێت چی بڵێیت لەبارەی ئەرشیفەکەتەوە؟ دەتوانیت 
روونکردنەوەیەکی گشتی کورتمان بۆ بدەیت لەسەر ئەرشیفەکەتەوە؟

لەڕووی ژمارەوە ژمارەی تۆمارەکان هێندە زۆرن کە نایەتە ژمار. لە 
یەکەم کاسێت تا دوایین کاسێتی هونەرمەندانی هەولێر لەالی ئێمە 

هەیە. کۆمەڵێک کاسێت هەیە کە تا ئێستا باڵو نەکراوەتەوە. بۆ نموونە 
کاسێتی مشکۆ، سالم فەتاح و یونس مەحمود کاسێتەکانیان تا ئێستا باڵو 
نەکراوەتەوە. هەندێکیان تا ئێستا کەس نەیبیستووە. کاسێتی هونەرمەندانی 

کوردی هەولێریش هەمووی لەالی من هەیە.

تەکنەلۆژیا چ کاریگەرییەکی هەبوو لەسەر پیشەکەی ئێوە؟

لەڕاستیدا تەکنەلۆژیا سوودی زۆری هەبووە بۆ پیشەکەی ئێمە. بۆ نموونە 
تۆمارکردنی کاسێتێک لە رێگەری کۆمپیوتەرەوە زۆر بە شێوەیەکی 
ئاسانتر دەکرێت. پێشووتر تۆمارەکانمان لە رێگەی بەکرەوە ئەنجام دەدا 

بەاڵم ئێستا کارەکەمان ئاسانترە. هەروەها پرسی مافی تەئلیفیش هەیە. 
پێشان کاتێک تۆمارمان دەکرد تەنها مافی تەئلیفی لە سەدا ٩٠ی لەالی 

ئێمە بوو بەاڵم ئێستا مافەکە بە تەواوی لەدەست ئێمەیە. 

لە ئێستادا هونەری تورکمانی لە ئاستی پێویستدا نییە بەڵکو زۆریش 
دواکەوتووە بە بەراورد لەگەڵ رابردوو. ئێوە وەکو کەسێک 
کە ئەزموونتان هەیە لەناو ئەم کارە چۆن بیر دەکەنەوە 

لەم بارەیەوە؟

لەڕاستیدا هۆکاری سەرەکی ئەمە کۆچکردنی هونەرمەندە 
گەورەکانمانە. هەروەها زۆرێکیان ئێستا ئەو هێز و تاقەتەیان 

نەماوە کە گۆرانی بڵێن. هەندێکیان بە تەواوی وازیان لە 
گۆرانی وتن هێنا و ئێستا هونەری تورکمانی لە هەولێر لە 
ئاستێکی خراپدایە. هەروەها پێشان هەموو شەو ئەگلەنجە 

دەکرا و لەو سەردەمەدا دۆزینەوەی هونەرمەندەکان زەحمەت 
بوو چونکە هەموویان لە ئەگلەنجەکانی دیکە بوون و 

هونەرەکەیان پێشەکەشێ گوێگران دەکرد. لە هەمووشیان 
گرنگتر هونەرمەندەکانمان لە نێو کۆمەڵگادا رێزێکی 

تایبەتیان لێدەگیرا و بە تەواوی رێزیان دەگیرا. بەاڵم لە 
ئێستادا چ ئەو بەهایەی جاران چ ئەو خولیایە نەما. پێشان 

زۆر جیاواز بوو.

گەڕامەوە بۆ ئەو شوێنەی کە تێیدا لەدایکبوومە

 نەقیب رێباز زیوەر مستەفا: بە بەراورد بە ساڵی پار رێژەی توندوتیژی دژی ئافرەتان
و خێزان لە سنووری پارێزگای هەولێر لە زۆربەی حاڵەتەکان کەمیکردووە
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هەولێر و کەرکوک ناویان لە نێو شارە دێرینەکانی جیهان هەیە
شام، سووریا

شام-ی پایتەختی سووریا ئەو شارەی کە ٤.٥ ملیۆن مرۆڤ ژیانی تیادا 
بەرێکردووە، هەرچەندە ئەگەر مێژووەکەی بە تەواویش نەزانرێت ئاماژە 
بەوەدەکرێت مێژووی ئەو شارە بۆ سەدەی ٨ـی پێش زایین دەگەڕێتەوە. 

ئەو شارەی کە دەکەوێتە نێوان ئەفریقا و ئاسیا، خاوەنی تایبەتمەندییەکی 
ستراتیژییە. شام کە بۆ ماوەی چەندین سەدە وەکو ناوەندێکی بازرگانی 
و کولتوری و ئیداری بەکارهاتووە، ناوەندێکی گرینگی نیشتەجێبوونیش 
بووە و بە تەالرە ئەندازیارییەکانی سەرنجی خەڵکی راکێشاوە. ئەو شارەی 
کە شوێنپەنجەی سەردەمەکانی رۆما، بیزانس و عوسمانی هەڵگرتووە، لە 

ماوەی رابردوودا بەهۆی شەڕی ناوەخۆوە زیانێکی گەورەی بەرکەوت.
 

سوسا، ئێران

شاری سوسا بەر لەوەی لە الیەن ئاشوورییەکان-ەوە داگیر بکرێت لە ژێر 
فەرمانڕەوایەتی ئیمپڕاتۆریەتی ئیالم بووە و مێژووی ئەم شارە بۆ ٦٢٠٠ 
ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. لە سەردەمی یۆنانی کۆندا ئەسهیلۆس، 
کە نوسەرێکی شانۆی ئەو کاتە بوو لە شانۆیكیدا باسی لە کیرۆسی 
گەورە، دامەزرێنەری ئیمپراتۆریەتی ئاهامەنیش لە کاتی داگیرکردنی 

شاری سوسا کردووە. ئەو شانۆگەرییەش تاوەکو سەردەمی ئەمڕۆمان بە 
شێوەیەکی سەرکەوتووانە گەیشتۆتە دەستمان وە بە کۆنترین شانۆگەری 

دادەنرێت تاوەکو ئێستا.

هەولێر)ئەربیل(، عێراق

لە سەردەمی کۆندا هەولێر)ئەربیل(لە الیەن هەریەک لە فارسەکان، 
ئاشوورییەکان، ساسانییەکان، عەرەبەکان و عوسمانییەکان کۆنترۆڵ کراوە. 
شاری هەولێر)ئەربیل( یەکێک بووە لەو وێستگە سەرەکییانەی کە رێگای 

ئاوریشم-ی پیایدا تێپەڕ بووە، هەروەها لە سەدەی ١٢ـدا بووەتە شارێکی 
گرینگی بازرگانی و تاوەکو سەدەی ١٥ سەرکەوتوو بووە لە پاراستنی 
ئەو گرینگییە. یەکێک لە کۆنترین و سەرنجراکێشترین هێما لەم شارە 

قەاڵی هەولێر)ئەربیل(ـە کە لە ناوەندی ئەم شارەیە و تەالرسازییەکی زۆر 
سەرنجراکێشی بۆ کراوە و لە ئاستی زەویدا ٢٦ مەتر بەرزبووەتەوە.

کەرکوک، عێراق

شاری کەرکوک بە گوێرەی پێگە و ناونیشانەکەی بێت بە درێژایی مێژوو 
خاوەنی پێگەێکی ستراتیژی و گرنگ بووە هەروەها مێژووی ئەو شارە بۆ 

٤٢٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. قەاڵی کەرکوک کە پایتەختی 
ئاشوورییەکان بووە  و لەسەر عەرفات بنیاتنراوە کە مێژووی ئەو قەاڵیە 

بۆ ٥ هەزار ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە و تاوەکو ئێستا شوێن پەنجەی 
ئەو گەلەی لەسەر جێماوە. ئاشووریەکان، ماد-ـەکان و بابلییەکان بەهۆی 

گرنگی و ستراتیژی ئەو ناوچەیە لەسەری جەنگاون لە ئێستاشدا  ئەو شارە 
ناوەندی پیشەسازی نەوت-ـە لە عێراق.

ئەریحا، فەڵەستین

دوای وشکبوونی دەریاچەی ئوردن لە نزیک ئەو دەریاچەیە 
بەمەبەستی شوێنەواری چەند کارێک لەم ناوچەیە ئەنجام درا لە 

کاتی گەڕاندا لەم ناوچەیەدا شاری ئەریحا دۆزرایەوە پێشبینی ئەوە 

دەکرێت کە مێژووی ئەو شارە بۆ ١١ هەزار ساڵ پێش ئێستا 
بگەڕێتەوە. لە رۆژانی ئێستاماندا نزیکەی ٢٠ هەزار کەس لەو 

شارەدا دەژین، لە کتێبی پیرۆزی یەهوودییەکانیش بە 'شاری 
دارخورماکان' ناودەهێنرێت. لە نێوان سااڵنی ١٥١٧-١٩١٨ شاری 
ئەریحا پارچەیەک بووە لە ئیمپڕاتۆریەتی دەوڵەتی عوسمانی، لە 
ساڵی ١٩٩٤ـەوە بووەتە بەشێک لە خاکی فەڵەستین. یەکێک لە 

بەناوبانگترین شوێنی تەالرسازی لەو شارە مێژوویە هیشام سەڕایی-یە. 

بیبلۆس، لوبنان

بیبلوس دەکەوێتە باکووری شاری بەیروت کە شارێکی بەندەری 
فینیقییە. زانایان مێژووی ئەو شارە دەگەڕێننەوە بۆ ٧ هەزار 

ساڵ بەر لە ئێستا. کریستیانەکان باوەڕیان بەوە هەیە کە 
ناوی ئەم شارە لە کتێبی پیرۆزی ئەوان دا هاتووە لە وشەی 
'بیبلە' وەرگیراوە. شایەنی باسە ئەو شارە سەردەمێک لە ژێر 

فەرمانڕەوایەتی فیرعەونەکانی میسر دا بووە و شاری بیبلۆس 
بۆ ماوەیەک پایتەختی بازرگانی ناوچەی فینیقیە بووە. ئەو 

ئەلفابێیە التینییەی کە لە رۆژانی ئێستاماندا  بەکاری دەهێنین 
لە الیەن بیبلۆسەکان دۆزراوەتەوە. تاوەکو ئێستا لە بیبلوس 

شوێنەوارە کۆنەکانی چاخەکانی پێشوو بە شێوەیەکی بەرچاو 
دەبینرێت.

لویانگ، چین

شاری لویانگ سەر بە ویالیەتی هەنان-ـە و بە یەکێک لە شارە 
هەرە کۆنەکانی ئاسیا دادەندرێت. لویانگ لە نێو یەکێک لە ٧ 

گروپە مێژووییکەی پایتەختی چین خۆی دەبینێتەوە. لە چین 
هیچ شارێک وەکو لویانگ نییە کە بەوجۆرە خاوەنی خانەدان و 
ئیمپراتۆریەت بێت. لە ئێستادا لەو شارە کە خاوەن مێژوویەکی ٤ 
هەزار ساڵەیە ٧ ملیۆن کەس ژیان دەکەن. لە نزیک دەریاچەی 

ئەو شارە ئەشکەوتی هەڵکەندراو هەیە کە لە ساڵی ٢٠٠٠  ناوی 
چووتە نێو لیستی شوێنەوارە مێژوویەکانی جیهان.

ئاماده کردن: محه مه د عه بدولجه بار


