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ماردین گۆککایە: بە تەنها یەک الیەن ناتوانێت
ئیدارەی شاری کەرکوک بکات

ماردین گۆککایە، سەرۆکی نووسینگەی 
رێکخستنی سیاسی بەرەی تورکمانی 

عێراقی رایگەیاند، "ئێمە هەموو کات ئاماژە 
بەوە دەکەین کە سیاسەتی تاکالیەنانە لە 
کەرکوک سەرکەوتوو نابێت. یەک الیەن بە 

تەنها ناتوانێت ئیدارەی شاری کەرکوک بکات".

 بە مەبەستی هەڵسەنگاندنی کێشەکانی 
دامەزراندن، پرۆسەی بە عەرەب کردن 

)تعریب( و ئەو بڕیارانەی کە لەبارەی 
هەڵبژاردنەوە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراقەوە دەرچوون، سەردانی سەرۆکی 
نووسینگەی رێکخستنی سیاسی بەرەی 

تورکمانی عێراقیمان کرد.

 نەریتی 'نەقیب ئەشراف'ی عوسمانییەکان و

مەزارگەی ئیمام محەمەد

هەرچەندە مەزارگەکان لەرووی چاالکییەوە 
کاریگەریی نەرێنییان هەیە، بەاڵم لە هەما 

کاتیشدا بەڵگەیەکی حاشا هەڵنەگرە لەرووی 
مێژووەوە. 

شاری هەولێر)ئەربیل( و قەاڵکەی کە وەکو یەکێک 
لە کۆنترین شوێنی نیشتەجێبوون دەناسرێت، 

ژمارەیەکی زۆر مەزارگەی لەخۆ گرتووە کە 
مێژووەکەی بۆ سەردەمانێکی کۆن دەگەڕێتەوە. 

 لە ساڵیادی دامەزراندنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان
 چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ سەنعان ئاغا ئەنجامدا

ئەوخۆپیشاندانانەی کە لەدژی گەندەڵێ و نەبوونی خزمەتگوزاری 
و دژی دەستتێوەردانی ئێران لە کاروباری ناوخۆی عێراق کە لە  ١ی 

تشرینی یەکەم دەستیپێکرد پێ دەنێتە مانگی سێیەمەوە و 
ژمارەی قوربانیانی کەسانی سڤیل روو لە زیادبوونە. 

خۆپیشاندانەکان لە بەغدادی پایتەخت دەستی پێکرد، 
بەشی باشووری عێراق بە تایبەتی ناوچە شیعییەکان بووە 

چەقی خۆپیشاندانەکان.

پاڵپشتی پەرلەمانتارانی کورد
بۆ داواکارییەکەی تورکمان 

رۆژی سێشەممە ٢٤ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٩، پەرلەمانی 
کوردستان-عێراق لە کۆبوونەوەی ١٢ی ئاسایی خۆی خوێندنەوەی 

دووەمی بۆ پێشنیازه  بڕیاری )رۆژانی بۆنه فه رمییه كانی نه ته وه ی 
توركمان( به پێی حوكمی مادده كانی )٨٧، ٨٨، ٨٩( له په یڕه وی 

تورکستانی رۆژهەاڵتناوخۆی په رله مانی كوردستان-عێراق کرد. 

 ناوچه كه  دوو جار لە مێژووییەکی
 نزیکدا بووه ته  دەوڵەتی سەربەخۆ
 ئه مه ش به دامه زراندنی كۆماری
 توركستانی رۆژهه اڵت لە ساڵی

 ١٩٣٣دا لە قاشغار و به دامه زراندنی
 كۆماری توركستانی رۆژهه اڵت

له ساڵی ١٩٤٤دا له غولجا

وەک چاوەکانی پارێزگاری لە
 شۆفرلێتە مۆدێل ١٩٣٨ـەکەی باوکی 

دەکات

 چی دەزانیت دەربارەی تۆڕی کۆمەاڵیەتی

تیک تۆک؟
 ئەو ئافرەتانەی قژیان بۆیە دەکەن،
 ئاگاداربن! بۆیەکردنی قژ رێگا بۆ

توشبوون بە شێرپەنجەی مەمک دەکاتەوە

 هۆكارەكانی لەرزینی دەست و
چۆنیەتی چارەسەركردنی

سروشتیەکان، لە ساڵی ٢٠١٩ـدا رۆژەڤی جیهان شوێن پەنجەی خۆی جێهێشت، بەداخەوە جیهان دووبارە رووداو گەلێکی ناخۆشی بەسەرداهات گرنگەکان بوو، خۆپیشاندانەکان، رووداوە توندوتیژییەکان، قەیرانە سیاسیەکان، هێرشە تیرۆرستییەکان، نەخۆشیە گوازراوەکان و رووداوە چەند رۆژێکی کەم ماوە بۆ ساڵی ٢٠٢٠، جۆشو خرۆشی ساڵی نوێ هەمو شووێنێکی گرتۆتەوە ساڵی رابردوو لەجیهاندا ساڵێکی پر لە رووداوەلە ٢٠١٩ـدا چی روویدا؟

تورکیا یەکەم ئۆتۆمبێلی دروستکراوی خۆی ناساند...

 ئۆتۆمبێلەکە لەالیەن رەجەب تەیب ئەردۆغان بۆ یەکەم لێخوڕین
تاقی کرایەوە

گروپی وەبەرهێنانی ئۆتۆمبێلی تورکیا، یەکەم ئۆتۆمبێلی

 ناوخۆیی ئەو واڵتەی کە بەناوی          ـە لە رێوڕەسمێکدا 

 لە گەبزێ بە ئامادەبوونی رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری

 تورکیا نمایشکرد. ئەو ئۆتۆمبێلەی کە لەبڕی بەنزین بە کارەبا

کاردەکات، بڕیارە لە ساڵی ٢٠٢٢ـدا دەست بە بەرهەمهێنانی بکرێت
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هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ & ڤیدیۆ: بەشی تەکنیک

٣٠ی کانونی یەکەم ٢٠١٩

 لە ساڵیادی دامەزراندنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان
 چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ سەنعان ئاغا ئەنجامدا

پاراست و ئەمە بۆ ئێستاش بەردەوامە. لەگەڵ یەکەم 
دەستەی بەڕێوەبردن پێکەوە کارمان کرد، خۆتان دەزانن 

کە باز بە باڵەکانی دەفڕێت، گەر تووکی باڵەکانی نەبێت 
ناتوانێت بفڕێت. ئەو سەردەمە برا گەورەکانمان هەبوون، 

بۆ نموونە خورشید ئەرسالن، حەمزە ئاغا)برای خورشید 
ئەرسالن(، سەاڵح مەردان، حەیدەر سەید غەریب، جەمال 
ئەفەندی، حاجی قەرەنی ئەفەندی، موحسین ئەفەندی، 

فەخرەدین محێدین و من. 

یەکەم دەستەی بەڕێوەبردن لە ساڵی ١٩٧٥ دامەزرا، 
مۆڵەتەکەشمان لە ٣١ی کانوونی یەکەمی ساڵی ١٩٧٤ 

دەرچوو.  هەر لە یەکەم مانگەوە دەستمان بە چاالکییەکان 
کرد سەرەڕای ئەوەی کە نەمانتوانیبوو خانوویەک بدۆزینەوەی 

بۆ ئەنجامدانی چاالکییەکانمان. بەپێی یاساکانی ئەو 
سەردەمە، گەر لە ماوەی ١ مانگ دەستت بە چاالکییەکان 

نەکردبا، مۆڵەتەکەت لێدەسەندرایەوە. بەو هۆیەوە لە 
ئۆفیسی پارێزەریی خۆم دەستمان بە چاالکییەکان کرد. 

دەمەوێت رووداوێکی سەیرتان باس بکەم؛ لەکاتی کردنەوەی 
ئۆجاغ رۆژێک پیاوێکی بەتەمەن و نزیک لە نەوەد ساڵ هاتە 

ژوورەوە، جلێکی مرادخانی لەبەربوو و سەعاتێکی زنجیری 
بەستبوو، من وامزانی کارێکی پارێزەریی هەیە و فەرمووم 

کرد. کاتێک پرسیارم لێیکرد کە کێشەکەی چییە، پێی 
وتم، "گوێم لێبوو ناوی تورکمانەکان دەنووسیت و ئۆجاغت 

دامەزراندووە، منیش هاتووم بۆ ئەوەی ناوم بنووسیت". ئەمە 
تابلۆیەکی زۆر جوان بوو، خودا لە کۆچکردووان خۆشبێت. 

لێرەدا پێویستە ئاماژە بە خاڵێک بدەم، دۆزی نەتەوەیی 
شتێکە و حیزبچێتی شتێکی دیکەیە. دۆزیی نەتەوەیی 

بوارێکی فراوانە و لەسەرووی حیزبچێتییە. کاتێک باس لە 
دۆزی نەتەوەیی دەکەیت، خاوەندەرایەتی سەرجەم نەتەوەی 

تورکمان دەکەیت. کاتێک خاوەندەرایەتی تورکمان دەکەیت، 
دەبێت لەهەمان کاتدا خاوەندەرایەتی سەرجەم خەڵکەکە 
بکەیت. گەر دەتەوێت کارێک بکەیت لە قازانجی تورکمان 

بێت، پێویستە پەیوەندی دۆستایەتی لەگەڵ نەتەوەکانی 
دیکە ببەستیت. گەر دۆستایەتی و یەکدی قەبوڵکردن 

نەبێت، ئەوکاتە هیچ سوودێکت بۆ تورکمان و نەتەوەکەت 
نابێت. ئەم شتە بۆ گەالنی دیکەش هەر هەمان بابەتە. 

بۆیە ئێمە ئەم دۆخەمان بە ناوەندێکی فراوان لەدەست 
گرت، لە دۆزی نەتەوەییدا حیزب و رێکخراو هەیە، دەکرێت 

گفتوگۆ لەسەر بیروبۆچوونەکان بکرێت و رکابەریی هەبێت 
لە نێوان کەسەکان، بەاڵم ئەمانە شتی الوەکین بۆ ئەو 

کەسانەی کە خاوەنی بیرکردنەوەی نەتەوەیین. یەکێک لە 
بنەماکانی قورولوش کە لە ١١ی تشرینی دووەمی ساڵی 

١٩٦٩ـوە هەیە و خۆم دامەزرێنەرەکەیم دەڵێت، "هەر کێ 
بیت و لەکوێ بیت، تەنها لەگەڵ دۆزی نەتەوەیی بە".  بۆیە 

من هیچ جیاوازییەک ناکەم لەنێوان پارتەکان، لە بەرەی 
تورکمانی عێراقی بێت یاخود لەدەرەوەی بەرەی تورکمانی 
بێت، یانیش بێالیەن بێت. هەر هەنگاوێک بۆ سەلماندنی 

گەل و دۆزەکەمان بێت ئێمە پشتگیری لێدەکەین. 

بێگومان بەرواری دامەزراندنی لقی هەولێر)ئەربیل(-ی 
ئۆجاغی برایەتی تورکمان ساتەوەختێکی هەستیاربوو، 
ئەو بەربەستە کۆمەاڵیەتی و سیاسییانە چی بوون کە 

رووبەڕووی بوونەوە؟

هەیە کوردستانی گەورە دابمەزرێنن، بێگومان گەر واڵتانی 
زلهێز بیانویستبا دەیانتوانی لەکاتی درووستکردنی سنووری 

واڵتان، واڵتێکیان بۆ کورد درووست دەکرد. 

بە عەرەبەکانیان وت بۆچی خەالفەت لەالی تورکەکانە، 
پێویستە لەالی ئێوە بێت، بەاڵم دوای جەنگ خەالفەتیان پێ 

نەدرا و هەموویان لەسەر یەک نەخشە پارچە پارچە کران. 

کاتێک سەیری خاک و سنووری عوسمانلی دەکەین ئەوا بۆمان 
روون دەبێتەوە کە عەرەبەکانیش لە هەمان خاک بوون، 

کوردەکانیش هەر بەهەمان شێوە و سەرجەم ناوچەکانیان 
لە سەر یەک خاک بوو. هیچ جۆرە پارچە پارچە کردنێک 

نییە. بەو هۆیانەوە رایانگەیاند کە لە عێراق تورکمان نییە و 
ئینکارییان کرد. تا ئێستا کێشەی ویالیەتی مووسڵ هەیە و 

هەموومان دەزانین کە رێککەوتننامەکان چین. 

سەرەڕای هەموو ئەمانە نەتەوەی تورکمان هەڵسا بە 
رووبەڕووبوونەوە بۆ مانەوەی خۆی. لە رۆژی دامەزراندنییەوە 
سیاسیەتی عێراق ئەوە بوو تورکمان ئینکار بکات و بەنەبوو 

لەقەڵەمی بدات، لەبەرامبەریشدا تورکمانەکان هەمیشە 
رووبەڕووی ئەمە بوونەتەوە. 

برا گەورەکانی ئێمە بەپێی توانا و دۆخی ئەو سەردەمەیان 
بەرگرییان لەمە کردووەتەوە. کاتێک کۆمەڵکوژی کەرکوک لە 
ساڵی ١٩٥٩ روویدا، دەوڵەت هەڵسا بە کردنەوەی رادیۆیەک 
لە یانەی برایەتی تورکمان )نادي االخاء الترکماني(، لە زمانی 
عەرەبی لەجیاتی ئۆجاغ، نادی واتە یانە بەکارهاتووە. بەاڵم 

برا گەورەکانی ئێمە پەیڕەوی ناوخۆی وەکو رێکخراوێک 
نووسییەوە نەوەک یانە.  پەیڕەوی ناوخۆی ئۆجاغ وەکو 

بەرگریکاری گەلەکەمانە. دواتر رێکخستنەکانی قوتابییان 
دامەزرا و چاالکییە کەلتوورییەکان دەستیپێکرد و گۆڤاری 

قەرداشلغ لەدایکبوو. 

کاتێک ئەو ناوە عەرەبییەمان بۆ زمانی تورکمانی گۆڕی، 
کردمانە ئۆجاغ و یانەمان بەکارنەهێنا. بە شێوەیەک، 

حکوومەت وەکو یانە مۆڵەتی بە ئێمە بەخشیبوو بەاڵم برا 
گەورەکانمان کاتێک بۆ زمانی تورکمانی وەریانگێڕا، کردیانە 

ئۆجاغ. لەڕاستیدا هەم حکوومەت و هەم ئۆجاغ لە دۆخەکە 
حاڵی بوون، بەاڵم هەردوژوال بێدەنگییان هەڵبژارد. 

سااڵن هات و رۆشت، لە ساڵی ١٩٧٠ بزووتنەوەی 
پێشکەوتووخوازی تورکمان درایە عەبدولەتیف بەندەرئۆغلو. 

ئەوکات بەندەرئۆغلو لەسەر بابەتەکانی زمان، دۆزی 
نەتەوەیی و مێژوو چەندین کاری ناوازەی کرد، لەهەمان کاتدا 

رۆژنامە چاپکرا. 

لە ساڵی ١٩٧٤ دەرفەتێکمان بۆ رەخسا بۆ کۆکردنەوەی 
خۆمان. لەبڕی ئەوەی پارتێکی سیاسی دابمەزرێنین و 

گەلەکەمان لە دوو بەشەوە بیکەین بە ٣ بەش، بڕیارماندا 
لقی ئۆجاغی برایەتی تورکمان بکەینەوە. ئەو سەردەمە 

پەیوەندییمان لەگەڵ رۆژنامەی یورت هەبوو، بنەما و 
بڕوامان وابوو هەرکەسێک پشتگیری لە دۆزی تورکمان 

بکات و ئااڵکەی هەڵگرتبێت ئێمەش پشتگیری لێدەکەین. 
گرووپچێتی و ناوچەگەرێتی لەالی ئێمە نەبوو. تەنها 

"ئێمە" هەبوو لەالمان. پشتگیریمان لە هەر کارێک کردووە 
کە سوودی هەبووبێت بۆ تورکمان. خۆمان لە ملمالنێکان 

لەمیانی دامەزراندنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان-
لقی هەولێر)ئەربیل(، چاوپێکەوتنێکی درێژمان لەگەڵ 

سەنعان ئەحمەد ئاغا، یەکێک لە دامەزرێنەرانی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان ئەنجامدا. بینەرانی تەبا دەتوانن تەواوی 
چاوپێکەوتنەکە بە شێوەی ڤیدیۆ ئەم شەو کاتژمێر ٨ لە 
ماڵپەری www.tbajansi.com  و هەژماری فەرمی تەبا لە 

فەیسبووک ببینن. 

دەمانەوێت باسی چۆنیەتی دامەزراندنی لقی 
هەولێر)ئەربیل(ی ئۆجاغی برایەتی تورکمان-مان بۆ 
بکەیت، ئەو کاریگەرییانە چی بوون کە بووە هۆی 

ئەوەی ئێوە لقی ئۆجاغ بکەنەوە؟ ئەوانەی کە لەگەڵ 
ئێوەبوون کێ بوون؟ 

ئەمڕۆ نییە دەستیپێکردبێت، 
یاخود لە ساڵی ١٩٧٤ـەوە دەستی پێنەکردووە. لە راستیدا 

دوای جەنگی جیهانی یەکەم و دووەم چەن واڵتێک دامەزرا، 
خاکی عوسمانلی بەش بەش بوو. کاتێک دەوڵەتی عێراق 

دامەزرا، واڵتانی زلهێز هەڵسان بە دارشتنەوەی ستراتیژییەک 
بۆ ئەوەی نەتەوەکانی دیکە نەتوانن سەرهەڵگرن و بڵێن 

"منیش هەم". ئەمەیان بابەتێکی درێژە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 
پەیوەندیی هەیە لەگەڵ بابەتەکە پێویستە بە شێوەیەکی 

پوختە باسی بکەین. 

کاتێک خاکی عوسمانلی دابەشکرا، ئێمە کەوتینە ئەو 
بەشە خاکەی کە ئینگلیزەکان فەرمانڕەواییان دەکرد، 

فەرمانڕەواکانی ئینگلیز بەر لە درووستکردنی حکوومەتی 
عێراق هاتن. دواتر هەڵسان بە پیادەکردنی دەوڵەتێک کە 
لەسەر بنەڕەتی نەتەوەیی عەرەبی دامەزراوە. بەاڵم واڵت 

پێکهاتەی جیاوازی لەخۆگرتبوو کە ئەوانیش بریتیبوون 
لە عەرەب، کورد، تورکمان، ئاشوری و ئەوانی دیکە. لە بڕی 
ئەوەی جەخت لە ناسنامەی هاونیشتیمانیبوون بکرێتەوە، 
تیشک خرایە سەر نەتەوەپەرستیی عەرەبی. بەو هۆیەوە 

ناسنامەی هاونیشتیمانیبوون یاخود هاوواڵتیبوون بۆ پلەی 
دواوەی نەتەوەپەرستیی عەرەب بۆ دواوە هەنگاوی نا.  

بەو شێوەیەش هەرکەسەو تەنها بیری لەخۆی دەکردەوە. 
بەشێوەیەک، بە کوردەکانیان راگەیاند کە مافی ئەوەیان 

ڤیدیۆ
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 لە ساڵیادی دامەزراندنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان
 چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ سەنعان ئاغا ئەنجامدا

نەتەوەپەرستی وەک ئەوەی لە هەموو نەتەوەکان هەیە، 
بێگومان لە تورکمان، کورد، عەرەب و کریستیانەکانیش هەیە. 

کاتێک حکوومەتەکەی ئێمە دەستی کرد بە نەژادپەرستیی 
عەرەبی، کوردەکانیش بۆ بەرگری کردن لەخۆیان هەمان 
شتیان کرد. هەندێک لەوانەی کە لەناویان بوون ئیدعای 
ئەوەیان کرد کە تورکمان هەڕەشەیە بۆ گەیشتنیان بە 

دەسەاڵت یاخود هەڕەشەن بۆ سەریان. ئێمە ئەو فشارانەمان 
بینی، لەالیەکی دیکەشەوە تۆمەتبار کراین بەوەی کە 

دەمانەوێت ویالیەتی مووسڵ بە تورکیا ببەستینەوە. نەژادی 
ئێمە لەگەڵ سەرجەم نەژادی تورکی جیهان یەکە، بەاڵم لەو 

سەردەمەدا خۆی تورکیا تازە لە جەنگ دەرچووبوو، تەنانەت 
نەیدەتوانی لەسەر پێی خۆی بوەستێت. 

لەبەرامبەر ئەمەدا 
هەڵساین واڵتانی 
عەرەبیمان کردە 

نموونە بۆیان 
و وەبیرمان 

هێنایەوە کە 
ئەوانیش 

لەگەڵ واڵتانی 
عەرەبی هەر 

هەمان نەژادن و 
عەرەبن. بۆیانمان 
روون کردەوە کە 
ئێمەش لەگەڵ 

نەژادی تورکی یەک 
نەژادین بەاڵم ئێمە 

عێراقین. دواتر لە سااڵنی 
لە شەستەکان بنەمای ، "بەرگریی 

مافە نەتەوەیی و سیاسییەکانی خۆمان لەژێر ناسنامەی 
هاوونیشتیمانیبوون دەکەین، سنوورەکانمان سنووری عێراقن 
و ئااڵکەشمان هەر ئااڵی عێراقە" لەخۆمان بەرجەستە کرد و 
بەرگریمان لێی کرد. بەو شێوەیە توانیمان فشار و سڕینەوەی 

دەوڵەت بەالوەنێین. بەاڵم بێگومان دووبارە خەڵکی ئێمە 
شەهید بوون، ئەم رووداوانە لەژێر تاوانەوە ئەنجامدران، 

ئاشکرایە کە هەر کارێک کاردانەوەی هەیە و هیوامان وابوو 
ئەمانە رووی نەدابا و بمانتوانیبایە رێکبکەوین. لەالیەکی 

دیکەوە حیزبی شیوعی سەرەڕای ئەوەی کە حیزبێکی 
نەتەوەپەرست نین، بەاڵم هەڵسان لە هەولێر و ناوچەکانی 

هەولێر دەستیان بە کوردایەتی کرد. 

ئێمە هیچ کاتێک کوردمان ئینکار نەکردووە، هەر الیەنێک 
هەوڵی ئەوە بدات خۆی بسەلمێنێت، ناکرێت الیەنێکی دیکە 
ئینکار بکات کە لەهەمان دۆخ دایە. ئێمە دژی نەژادپەرستیی 
نێو خۆشمانین کە هەموو کەسێک رەت دەکەنەوە. لەهەمان 
کاتدا دژی ئەو کورد و عەرەبەین کە تورکمان رەت دەکەنەوە. 

ئەوانەی رەتمان دەکەنەوە بە بەڵگە و ئەرشیف توانیمان 
خۆمان بسەلمێنین، یەکێک لە بنەماکانی ئێمە دەڵێت، 

"گەر هەر شەڕێک کۆتاییەکەی ئاشتبوونەوە بێت، ئێمە لە 
ئاشتییەوە دەست پێدەکەین". لەگەڵ شەڕ ناتوانین بگەینە 

هیچ شوێنێک، لەڕاستیدا واڵتانی زلهێز سەرجەم گەالن 
بەشەڕدێنێت بۆ ئەوەی خۆی حاکمی دۆخ و ناوچەکە بێت. 
هەر لە درووستبوونی دەوڵەتی عێراقەوە ئێمە باجی ئەمە 
دەدەین، دەوڵەتمان هەیە بەاڵم تەنها لە رووکەشدا هەیە 

چونکە دامەزراوەی فەرمی دەوڵەتمان نییە. 

بۆچی ئێستا خەڵک یەکدی دەبڕێت و دەکوژێت؟ بۆ کێی 
دەکوژێت؟ بۆ یەکدی یاخود هێزە دەرەکییەکان وا لە خەڵک 

دەکەن کە یەکدیی قبوڵ نەکەن. ئێمە هەمیشە ئەوە 
دەڵێین کە ئێمە بووین بە سەمام ئەمان. رێگریمان کرد لە 

شەڕی تورکمان- تورکمان و تورکمان- نەتەوەی دیکە. زۆر 
هەوڵیاندا خوێن بکەوێتە نێو تورکمان، بەاڵم ئێمە رێگریمان 

لەوە کرد. 

بۆ نموونە؛ پارتی 
نەتەوەیی تورکمانی 

عێراقی، حیزبێکی 
لێ دەرچوو 

بەناوی پارتی 
یەکبوون، 

لە ئەنجامدا 
پێکدادانی 
چەکداری 

لەنێوانیان 
روویدا. ریاز ساری 
کەهیە سەرۆکی 

پارتی یەکبوون بوو، 
لەالیەکی دیکەوە 

مزەفەر ئارسالن سەرۆکی 
پارتی نەتەوەی تورکمانی 

یەشار عێراق بوو بەاڵم لە رووکەشدا 
ئیمامئۆغلو بوو. پێکدادانی چەکداریی لە گەڕەکی ئیسکان 

روویدا و جەودەت نەجار لەو پێکدادانەدا برینداربوو. 
دواتر لەگەڵ دامەزراندنی بەرەی تورکمانی هەڵساین بە 

خۆبەهێزکردنەوە. ئەوکات سینان چەلەبی سەرۆکی بەرەی 
تورکمانی بوو، فەرید چەلەبی-ش سەرۆکی بزووتنەوەی 

بێالیەنی تورکمان بوو، سەرەڕای هەموو ئەوانە پێکدادانێکی 
دیکە سەریهەڵدا لەنێوان مستەفا کەمال یایچیلی و ریاز 
ساری کەهیە لەگەڵ الیەنیکی هەولێری کە دەیانویست 

شەڕی هەولێری)ئەربیللی(-کەرکوک هەڵبگیرسێنن. 

لەو شەڕەدا کەسێک توانای رۆشتنی لەدەستدا، کەسێکی 
دیکە گیانی لەدەستدا و  ١٧ کەسیش برینداربوو. ئەوکات 

ئێمە رێگریمان لەو پێکدادانە کرد. ئەمە مایەی شانازییە 
بۆ ئێمە. کاتێک سەرۆکایەتی بەرەی تورکمانیمان وەرگرت، 
بەر لە هاتنی ئێمە بۆ ٣ جار هێرش کرابووە سەر بەرە و 

تااڵن کرابوو  و خەڵکی ئێمە لەوێ مردبوو. سوپاس بۆ خودا 
ئێمە رێگریمان لە هەموو ئەمانە کرد و بووین بە برا لەگەڵ 

هەموو کەسێک. بەاڵم نەبووین بە کۆیلەی هیچ کەسێک 
نە تابیعی کەسێکیش بووین، نە هێشتوومانە کەس 

کۆیالیەتیمان بۆ بکات. وەکو مرۆڤ یەکسانی مافی خۆمانە، 
ئێمە بەرگری لەو مافە دەکەین. 

ئێوە هەر لە ساڵی دامەزراندنییەوە تاوەکو ساڵی ١٩٩٦ 
سەرۆکی لقی هەولێر)ئەربیل(ی ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان بوون، راستییەک هەیە لەالیەن خەڵکەوە 
دەزانرێت ، لە راستیدا ئۆجاغ جگە لە چاالکی 

کەلتووری، هەمیشە هۆشیاریی سیاسی هەبووە، 
ئێوە چۆن هەڵسەنگاندن بۆ ئەم بابەتە دەکەن؟

لەڕاستیدا ئێمە هەمیشە باسمان لەو بابەتە 
کردووە بەاڵم وادیارە روون نییە. ئۆجاغ شوێنی 

گەلە، لەهەمان کاتدا داهاتوو و وجوودیەتی هەموو 
سیاسیەت و پارتەکانە. بۆ نموونە؛ ئۆجاغەکانی 

تورک بەر لە هەبوونی حیزبگەرایەتی هەبووە، کاتێک 
سەیری پارت و رێکخراوەکان دەکەیت بۆت دەردەکەوێت 

کە سەرجەمیان لە ئۆجاغەکانەوە هاتوون. لەڕاستیدا 
ئۆجاغی برایەتی تورکمان یەکێکە لە ئۆجاغەکانی تورکی. 

ئەرکی ئۆجاغ وەکو دایک وایە، پارت و رێکخراوەکان وەکو 
کۆرپەلەی ئۆجاغ وان. بۆچوونی ئۆجاغ بێالیەنە، بەاڵم 

پارت و رێکخراوی سیاسی و بێالیەن لەخۆ دەگرێت و رێگەی 
بەردەوامبوون لە دۆزیان پێنیشان دەدات. ئێمە ویستمان 

ئۆجاغ لە ناسنامەکەی خۆی بمێنێتەوە، ئەوکات برادەرانی 
ئێمە لەگەڵ پارتی نەتەوەیی تورکمانی عێراق رێککەوتن 

لەسەر ئەوەی لە حیزب ئەندام بن و لە ئۆجاغیش بەهەمان 
شێوە. ئەم دۆخە لەگەڵ بۆچوونی ئێمە نەدەگونجا، چونکە 

ئۆجاغ بێالیەنی خۆی و سیفەتی 
ئۆجاغبوونی خۆی لەدەستدەدا. 

ئۆجاغ لە سەروویانە، 
بەاڵم پارتە سیاسییەکان 

لە خوارەوەن چونکە 
بیرکردنەوە و 
بۆچوونەکان 
لە ئۆجاغەوە 
هەڵدەقوڵێت. 

کاتێک ئێمە بەرەی 
تورکمانی عێراقیمان 

دامەزراند، هەوڵی 
ئەوەماندا هاوشێوەی 
ئۆجاغی لێبکەین بۆ 

ئەوەی بتوانێت باوەش 
لە هەموو کەسێک بکاتەوە، 

بێگومان ئەوە بابەتێکی دیکەیە 
و لە کاتی خۆی قسەی لەسەر دەکەین. 

بەو شێوەیە برادەرانی ئێمە جەختیان لەوە کردەوە کە 
دەیانەوێت لەهەردوو ال ببن، کاتێک ئەندامی پارتێکیت، 

پێویستە بڕیارەکانی جێبەجێ بکەیت، لەالیەکی دیکەشەوە 
لە ئۆجاغیت، گەر بڕیارە سیاسییەکە لەدژی بۆچوونەکانی 

ئۆجاغ بوو چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟ نەمانەویست دووبەرەکی 
هەبێت و ئامانجی ئێمە خزمەتکردنی دۆزەکەمانە، هەر کێ 

بڵێت "من باشتر خزمەت دەکەم" فەرموو با بێت و ئااڵکە 
هەڵگرێت، بەاڵم کاتێک هەڵە دەکات پێویستە بوێری ئەوەی 

هەبێت و بڵێت کە هەڵەی کردووە. بۆیە لە ساڵی ١٩٩٦ 
وتمان فەرموون ئێوە بەردەوام بن بەاڵم ئێمە بە هەڵەکان 
و راستییەکانییەوە لەناوی نابین، دواتر راگەیەندراوێکمان 

باڵوکردەوە و بابەتەکەمان باسکرد. 

گەر ئەم بابەتە بخەینە قالبی )من، تۆ( پێویستە 
رووبەڕووی یەک ببینەوە، ئێمەش وەکو پارتە 

عەرەبییەکانی دیکە دەکەوینە نێو رکابەریی کورسی، 
نەخێر ئێمە ئەوەمان نەکرد و وتمان فەرموون هەموو 
بۆ ئێوە بێت. بەاڵم بەداخەوە لەدوای ئەو رۆژەوە پارتی 
نەتەوەیی تورکمانی عێراق و ئۆجاغی برایەتی تورکمان 

داڕمان و تا ئێستا چاکنەبوونەتەوە. ئێمە بۆ ئەمە 
دڵگرانین و بێگومان بۆ برادەرانیشمان غەمبارین چونکە 

ئەوان هە رلە ئێمەن. 

بۆ ماوەیەکی درێژ سەرۆکی لقی هەولێر)ئەربیل(
ی ئۆجاغی برایەتی تورکمان بوون، بەبۆچوونی ئێوە 

گۆڕانی ئۆجاغ لە ناسنامەی کەلتوورییەوە بۆ ناسنامەی 
سیاسی هەنگاوێکی درووست بوو؟ بەبۆچوونی ئێوە 

ئەمە ستراتیژییەکی راستبوو؟

سیاسەت لەالیەن پارتە سیاسییەکانەوە دەکرێت، گەر سەیری 
پەیڕەوی ناوخۆی پارتەکان بکەین بۆمان دەردەکەوێت کە 
ناوەڕۆکەکەی بریتییە لەخۆگرتنی گەل، پەروەردەکردن و 
بەرگری و گەیشتن بە ئامانجەکان. کاتێک سەیری ئۆجاغ 

دەکەین ئەو ئەرک و کارانەی کە لەالیەن پارتەکانەوە ئەنجام 
دەدرێت بەشێکە لە پەیڕەوی ناوخۆی ئۆجاغ، بەاڵم پارتەکان 

تەنها لە بابەتی بەشداریکردن لە حکوومەت بوونەتە 
رۆژەڤ، بەو پێیەش ئۆجاغ زیاتر دۆخێکی کەلتووریی لەخۆ 
بەرجەستە کردوە. بێگومان ئەمەش بەربەستێک نییە بۆ 

ئەوەی ئۆجاغ کاندیدی هەبێت بۆ پەرلەمان، بەاڵم ناتوانیت 
هەردووکیان لەیەک بازنە بهێڵیتەوە. هەندێک کەس هەیە 

خۆی لە حیزبگەرایەتی بەدوور دەگرێت، ئەی چی لەو 
دەکەیت؟ بەاڵم گەر تۆ لە ئۆجاغ دوور بکەویتەوە، بە ئاشکرا 

بدەیت. دەتوانیت ئەنجامی 

بابەتی سیاسی لە ئۆجاغ تەنها 
کۆمەک و هاوکاری، لقی نەبوو، بەڵکو لقی 

ئەدەبیات و وێژە و تەنانەت رێکخستنیشمان هەبوو. هەر 
ئێمە رێکخراوی کۆمەک و هاوکاریی بێالیەنی تورکمانیمان 
دامەزراند و زیاتر لە ٦ هەزار خێزانی تورکمانی رەسەنمان 
ناونووس کرد. کەسانێک هەن دەیانەوێت ئەمە بشارنەوە 

بەاڵم نەخێر. ئەم تۆمارە ناونووسە لە سێ بەش پێکهاتبوو؛ 
یەکەمیان ژن و پیاو هەردووکیان تورکمان بوون، دووەمیان 
پیاوەکە تورکمان بوو بەاڵم ژنەکە کورد بوو، بەشی سێیەم 

و کۆتاییش پیاوەکە کورد بوو بەاڵم ژنەکە تورکمان بوو. 
جگە لەوەش ٤٧ خێزانمان دیاریکرد کە باپیرە گەورەی 

ئەو کەسانە کاتی خۆی لە هەولێر لەدایکبوونە. 
هەروەها یانداشەکان هەبوون کە ئەوانە تورکمان 

نەبوون، کریستیان و ئەرمەنی بوون. لەکاتی 
جەنگی جیهانی یەکەم هاتوونەتە هەولێر و 

هەندێکیان خۆیان بە تورکمان هەژمار دەکرد و 
جگە لەوانەش برا کوردەکانیشمان هەبوون. بۆ 

ئەوەی ئەم ئەرشیفە لەناو نەچێت، بە کاندیدان 
و رێکخراوەکانمان راگەیاند بیکەن بە پەرتووک 

بەاڵم تا ئێستا ئەمەیان نەکردووە. هەندێک 
کەس هەیە بەڵگەی هەیە بەاڵم ئیدیعایان 

هەیە، بەاڵم ئیمە بەڵگەمان لەالیە و ئەوانەش 
لەالیەن دەستەی بەڕێوەبردنی ئۆجاغە. هیوامان 

وایە بە خاوەنداریەتی هەڵدەستن و دەیکەنە پەرتووک. 

بەڵگەی ئەو ٦ هەزار خێزانە تا ئێستا ماوە. پێویستە لە 
کتێبخانەی هەموو کەسێکدا هەبێت، کاتێک منداڵيکانمان 
دێن و تەماشا دەکەن کە باوکیان یاخود باپیریان ئەندامی 

ئۆجاغ بووە، باشە بۆچی ئەمە بشاردرێتەوە؟ بۆچی 
بسڕێتەوە؟ ئەمە ناعەدالەتییەکە بەرامبەر بە تورکمان و 

چاالکییەکانی ئۆجاغ. 

لە کاتی دەنگۆی هاتنی داعش بۆ هەولێر)ئەربیل( ئێوە 
پەیوەندییەکی تەلەفۆنیتان لەگەڵ مەسعود بارزانی، 
سەرۆکی ئەوکاتی هەرێم ئەنجامداوە، ئەو پەیوەندییە 

تەلەفۆنییە چۆن روویدا؟

بوو پەیوەندی  لە مەخمور  بارزانی  کاتێک بەڕێز مەسعود 
ئێمە  کە  راگەیاند  پێم  ئەنجامدا،  لەگەڵی  تەلەفۆنیم 

بۆ  بجەنگین  لەگەڵتان  و  مەخمور  بێینە  ئامادەین 
پێویست  گەر  راگەیاند  پێمی  مەملەکەتەکەمان.  پاراستنی 

رادەگەیەنێت، لەهەمانکاتدا داوای  رۆژی دواتر پێم  بێت 
پێم  منیش  جێنەهێڵن  شار  هەولێرییەکان  کرد  لەمن 
شارەکە  و  دەرناچن  "نەخێر هەولێرییەکان  راگەیاند، 

ئەمە  لەهەولێرن".  هەموویان  لەئێستادا  جێناهێڵین، 
لە عێراقیش دۆخەکە هەر هەمان شتە.  ئێمەیە،  ئەرکی 

کاتێک  بکوژرێت؟  یاخود  بهێڵرێت  برسیی  بە  بۆچی خەڵک 
و  بە کوشتن  ئۆپۆزیسیۆن دێتە دەسەاڵت هەڵدەستێت 

بیرکردنەوەیە  لەم  پێشووی خۆی، بۆچی  بڕینی دەسەاڵتی 
تا کەی یەکدی بکوژین؟ ئەو دەسەاڵتەش  ماوینەتەوە؟ 

بە هەمان  ئۆپۆزیسیۆنەکەش هەر  و  خەڵکی عێراقە 
ئاوێنە، ئەوکات  بە  ببە  لێبکە،  بڕۆ پشتگیری  تۆ  شێوە. 

بکات.  قبوڵت  دەبێت  دەسەالتیش 

باب و باپیرانمان دەڵێن دوو عەقڵ لە یەک عەقڵ باشترە، 
بە رێگەی دوو ئاوێنە دەتوانیت دیوی پشتی سەرت ببینیت، 

بەاڵم بە یەک ئاوێنە ناتوانیت و تەنها پێشەوەی خۆت 
دەبینیت، گەر ئاوێنە نەبیت هەر هیچ نابینیت. 
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هەواڵ: عەبدواڵ عیرفانی

هەر کێ دەمی خۆی بکاتەوە، باس لە پێکەوەژیان 
دەکات. بەشێوەیەک، لە هەفتەکانی رابردوو دوای 

ئەوەی سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق 
ئامادەنەبوو واژوو لەسەر کارنامەی دانیشتنی پەرلەمان 

بکات وەلێ پێشنیازی دیاریکردنی رۆژی فەرمی بۆ 
تورکمان کرابوو کە ئەمە مافێکی زۆر سادەیە، رۆژێک 

دواتر لە میانی بەشداریکردنی لە چاالکییەکدا لەسەر 
کورسی باسی پێکەوەژیانی کرد، لە راستیدا ئەمە بۆمان 

دەردەخات کە بەهای ناوەوەی وشەی پێکەوەژیان چەندە. 

لە رابردوو ئەو و زاتی وەک ئەو ئامادە نین پشتگیری 
لە رۆژێک بکەن بۆ بەفەرمی کردنی، لە داهاتووش 
لە کەرکوک دێن و داوای رێککەوتن دەکەن. کاتێک 

رێککەوتننامەکەی رەت دەکەیتەوە، ژمارەیەک حیزبی 
بووکەڵە دێنێتە بەرامبەرت و بە دەنگێکی بەرزەوە 

پێت رادەگەیەنێت کە لەراستیدا ئەم حیزبە بووکەاڵنە 
نوێنەرایەتیت دەکەن، تەنانەت نوێنەرە راستەقینەکان بە 

خائین و ژێردەستەی واڵتانی دەورووبەر تۆمەتبار دەکات. 

بەبۆچوونی من کاتی پیشاندانی نیەتی باش و 
راستەقینە هاتووە. لەراستیدا کاتی ئەوە هاتووە بۆمان 

دەربخەن کە ئاخۆ دەتانەوێت لەگەڵ ئێمە بژین یاخود نا، 
لەهەمان کاتدا ساتی ئەوە هاتووە و بەڵکو تێپەڕیوە کە 

واز لە سیناریۆکانی پۆلیسی باش و خراپ بهێنین. 

چەمکی پێکەوە ژیان رۆژ بە ڕۆژ لەناو گۆڕەپانی سیاسی 
فراوان دەبێت، ئەوەی مایەی تێڕامانە کە ئەم چەمکە 

لەنێو خەڵک بۆ رووبەڕووبوونەوە و فشار رواڵەتی 
دەگۆڕێت، بەشێوەیەک مناڵەکانیش یەکدی قبوڵ ناکەن 

و منداڵێک دەتوانێت زۆر بە ئاسانی فشار بخاتە سەر 
منداڵێکی دیکە و بە بچووکی ببینێت. 

من وەکو تورکمانێک 
دەمەوێت پێشنیارێک 

بکەم. 

ماوەکانی پێشوو 
چەند سەردێرێک 

خرایە رۆژەڤی 
هاوواڵتییان دەربارەی 

خوێندنەوەی 
مێژووی تورکمان 

لە قوتابخانە. 
هەنگاوەکان چی 
بوون و چی کرا 

نازانم بەاڵم پێویستە 
نامیلکەیەکی بچووکی چەند الپەڕەیی ئامادەبکرێت 

لەژێر ناونیشانی "پێکەوەژیان شتێکی جوانە" کە 
ئامادەکردنی ئاسانترە و دەبێت لە سەرجەم قوتابخانەکان 

باڵوبکرێتەوە بەتایبەتی لە قۆناغەکانی سەرەتایی و 
ناوەندی. لە نامیلکەکەدا دەبێت باس لەوە بکرێت کە لەم 

خاکە کێ هەبووە، چەندین ساڵە چۆن پێکەوە ژیاون. 
لەهەمووشیانەوە گرنگتر دەبێت جەخت لەوە بکرێتەوە 

کە سەرجەم نەتەوەکان و گرووپە ئیتنیکەکان  یەکسانن 
و بە بەهان. 

بۆ ئەم مەبەستەش دەبێت پسپۆران دەست بە کارەکانیان 
بکەن. باوەڕناکەم ئامادەکردنی چەند الپەڕەیەکی زانستی 

شتێکی قورس بێت. بە پێچەوانەوە ئەم چەند الپەڕەیە 
هەر لە تەمەنی منداڵییەوە دەبێتە هۆی چەسپاندنی 

برایەتی و رەنگدانەوەی خۆشی لەسەر رەنگە جیاوازەکان. 

پێویستە ئەم پرۆژەیە یاخود هاوشێوەی ئەمە پەرەی 
پێبدرێت. نابێت هیچ کەسێک بەهۆی فشاری دەروونییەوە 

ناسنامەی خۆی بشارێتەوە. نەک تەنها بە درووشم و 
زمان، پێویستە بە شێوەیەکی راستەقینە و لە ناخەوە 

پێکەوەژیان دروشمی پێکەوە ژیان بەرز بکرێتەوە و 
لە گۆڕەپان و ژیانی راستەقینە پەیڕەو بکرێت و کاری 

پێویست بکرێت بۆ ئەوەی ئەوانی دیکەش هەمان چەمک 
بەکاربهێنن. 

هۆکارەکانم زۆرن کە بوونەتە هۆی نووسینی ئەم وتارە، 
بەاڵم بۆ بەرجەستە نەکردنی کین و نەفرەت نامەوێ 
نموونە بهێنمەوە و ویستوومە بە شێوەیەکی سادە 

پەیامەکەم بگەیەنم. هیوام وایە کەسانێک ئەمانە بە 
هەند وەربگرن و هەنگاوی لەم جۆرە بگرنە بەر و هەوڵی 

بۆ بدەن. 

لەبیرمانبێت، تەنها بە بەرزکردنەوەی درووشمی پێکەوە 
ژیان، ناتوانین پێکەوە بژین، بەڵکو ئەم چەمکە پێویستی 

بە نیەت و هەوڵدانە. 

 چەند الپەڕەیەک بۆ
 چەند وانەیەک

محەمەد فەرید ئەربیلئۆغڵو
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 هێرشکردنە سەر چاالکوانان لەالیەن
چەکدارانی نەناسراوەوە

چاالکوان )م.ز.ج( بۆ تەبا دوا:

ئەوخۆپیشاندانانەی کە لەدژی گەندەڵێ و نەبوونی 
خزمەتگوزاری و دژی دەستتێوەردانی ئێران لە کاروباری 

ناوخۆی عێراق کە لە  ١ی تشرینی یەکەم دەستیپێکرد 
پێ دەنێتە مانگی سێیەمەوە و ژمارەی قوربانیانی 

کەسانی سڤیل روو لە زیادبوونە. 

خۆپیشاندانەکان لە بەغدادی پایتەخت دەستی 
پێکرد، بەشی باشووری عێراق بە تایبەتی ناوچە 

شیعییەکان بووە چەقی خۆپیشاندانەکان. شایەنی 
باسە خۆپیشاندەران هەوڵێ ئەوەیان دەدا کە بچنە نێو 

ناوچەی سەوز کە بەشێکی زۆری وەزارەتەکان و دامەزراوە 
حکوومییەکان و نێردراوە بیانیەکان لەخۆدەگرێت، 

بەاڵم بەهۆی رووبەڕوبونەوەی توندی هێزە ئەمنیەکان 
لەگەڵ خۆپیشاندەران نەیانتوانی بچنە ناوچەکەوە. 

خۆپیشاندەران رووبەڕوی گازی فرمێسک رێژ و ئاوی 
بەهێز و فیشەکی راستەقینە و بۆمبی دەنگی بونەوە 

و هەروەها لەالیەن نیشان شكێنەکانەوە بە ئامانج 
گیران، حکوومەت بۆ ئەوەی خۆپیشاندانەکان هێمن 
بکاتەوە دەنگی میدیاکانی کپ کرد و لەالیەکی تر 

لەالیەن ئەو میدیایانەی کە سەر بە حکوومەت بوون 
هەڵمەتی پروپاگندەی درۆی سەبارەت بە خۆپیشاندەران 

دەستپێکرد.

ئەو چاالکوانانەی کە بۆ گەیاندنی رووداوەکانی 
خۆپیشاندەران بە جیهانی دەرەوە هاتنە ریزی پێشەوە، 
لە الیەن گروپێکی چەکدارانی نەناسراوەوە لە شوێنە 

جیاوازەکانی واڵت کرانە ئامانج. 

بۆ زانینی بابەتەکە لە نزیکەوە سەبارەت بەو هەڵمەتی 
پالنگێرییەی بەرامبەر بە چاالکوانان دەستی پێکردوە 

یەکێک لە چاالکوانە دیارەکانی خۆپیشاندانەکانی 
بەغداد بە ناوی )م.ز.ج( بۆ مایکی تەبا دوا. 

 )م.ز.ج( رایگەیاند تیرۆرکردنی خۆپیشاندران لەالیەن 
کەسانێکەوە ئەنجام دەدرێت کە سەیارەی سپی و 

ماتۆڕسکیل بەکاردەهێنن. هەروەها چاالکوانان کاتێک 
لە خۆپیشاندانەکان دەگەڕێنەوە ماڵەوە لە رێگادا بە 

دەمانچەی بێدەنگ دەکوژرێن.

پالنگێران بە گشتی ماتۆڕسکیل بەکاردەهێنن 

چاالکوان حوسێن عادل و خێزانەکەی سارە بەسرە 
یەکەم کەسن کە لە چاالکوانەکان شەهید کران کە 
لەریزەکانی پێشەوەی خۆپیشاندانەکان دەبیندران، 

حوسێن و سارە کاتێک لە خۆپیشاندانەکان بەرەو ماڵەوە 
دەگەڕانەوە لەالیەن شۆفێرێکی ماتۆڕسکیلەوە تەقەیان 

لێکراو و کوژران ئەوە بە یەکەم حاڵەتی تیرۆرکردنی 
چاالکوانان تۆمار کرا.

بەگوێرەی ئەو بەدوداچونانەی کە )م.ز.ج( کردویەتی 
ژمارەی قوربانیانی چاالکوانان بەم جۆرەیە: کەربەال ١٦، 
نەجەف ٧ ، حلە ٩، بەغداد ٣٢، ناسریە، ١٥، دیالە ٤، 

سەماوە ٣، میسان ١١ قوربانی.

بەگوێرەی ئەو بەدوداچونانەی کە )م.ز.ج( کردویەتی 
ژمارەی قوربانیانی چاالکوانان بەم جۆرەیە: کەربەال ١٦، 
نەجەف ٧ ، حلە ٣٢، ناسریە ١٥، دیالە ٤، سەماوە ٣، 

میسان ١١ قوربانی.

لەبارەی چۆنیەتی کۆکردنەوەی ئەم ئامارانە )م.ز.ج( بەم 
جۆرە دوا:

"بە گوێڕەی ناوچەکان خاڵی چاودێریمان هەیە 
لە شوێنی خۆپیشاندانەکان، بۆ ئەوەی دڵنیا بین 

چاالکوانەکانمان لە خۆپیشاندانەکان شتیکیان 
لێ بەسەر هاتووە لە شوێنی رووداوەکە زانیاری 

کۆدەکەینەوە و ئەو زانیاریانە لە نەخۆشخانەکان 
سەرچاوەکانمان پشتراست دەکەینەوە و لە راپۆرەکانمان 

تۆماری دەکەین".

لە خۆپیشاندانە گشتیەکاندا بە گشتی ژمارەی 
راستەقینەی کوژراو و برینداران ئاشکرا ناکرێت، 

حکومەتی عێراقیش هەوڵی شاردنەوەی ژمارەی 
راستەقینەی قوربانیان دەدات، ئێمە وەکو چاالکوانان 

ئەو ژمارانە و زانیارانەی کە حکوومەت لە جیهان و 
خەڵکی دەشارێتەوە ئێمە راسپێردراوین بۆ ئاشکرا کردنی 

ئەم زانیارانە، وەکو هەر شوینێکی دونیا کە رودەدات، 
لەعێڕاقیش لە خۆپیشاندانەکان چاالکوانی مەدەنی 

لەالیەن گروپی چەکدارە دەکرێنە ئامانح".

دەچومەوە ماڵەوە ویستیان بمفرێنن!

 )م.ز.ج(  ئەوەشی خستە روو لە کاتی بەرێوەچوونی 
خۆپیشاندانەکان هەوڵی رفاندنی دراوە و رایگەیاند، 

" لە مەیدانی تەحریر لە بەغداد دەچومە ماڵەوە، 
لەکاتەکانی شەودا کاتێک بە رێگادا دەرۆشتم هەستم 

کرد چاودێری دەکرێـم، بە سەیارە بەدوامدا هاتن و 
منیش لە گەڕەکاندا هەوڵێ خۆ دزینەوەم دا ونیان 
کردم، ئێستا دەمەوێت بچمە بەغداد، کە ٣ مانگ 

تێپەریوە بەسەر کۆچی دوایی باوکم بە رەحمەت بێت، 
بەاڵم بەهۆی مەترسی لەسەر ژیانم ناتوانم بگەرێمەوە، 

هیوادارم لە زوترین کاتدا حکومەتی نوێ دابمەزرێت و 
دۆخەکە چاک بێت، ئەوکات منیش دەتوانم بگەرێمەوە 
ماڵەکەم، دەبێت دژی ئەو زوڵمە و ستەمە بوەستینەوە 

کە ئێستا واڵت پێیدا تێپەر دەبێت، بەپێچەوانەوە 
ئەگەرنا بەردەوام دەبن لە کوشتنمان، ئـێمە یەک 
جار دەمرین و هەزار جار دەژین بەاڵم بەدەربرینی 

دەنگەکانمان با بمرین".

یاسایە دام. بەاڵم من پێشنیار دەکەم با زاراوەی پێکهاتەی 
تورکمان بگۆڕین بۆ نەتەوەی تورکمان. چونکە با ئێمە 
توشی ئەو کێشمە کێشمە نەبین کە لە عێراق باس 

لە پێکهاتەکان دەکات. چونکە نەتەوەی تورکمان و 
کریستیانەکانیش بە کلدان و سریان و ئاشوورەوە، نەتەوەی 
رەسەنی ئەو نیشتمانەن. بۆیە پێموایە پێکهاتەکە بکرێتە 

نەتەوە باشترە".

لەالیەکی دیکەوە وەیسی سەعید وەیسی، پەرلەمانتاری 
فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژەی بەوەدا کە 

تورکمان رۆڵێکی دیاری هەبووە لە "لە بزووتنەوەی رزگاری 
خوازی کوردستان" و پێویستە رۆژێک وەکو رۆژی شەهیدی 

تورکمان دیاری بکرێت.

"بەدڵنیاییەوە برا تورکمانەکانمان لە بزووتنەوەی 
رزگاری خوازی کوردستان رۆڵی دیاریان هەبووە"

پەرلەمانتار وەیسی سەعید رایگەیاند، "مادام ئێمە 
رۆژی زمان و کەلتوری پێکهاتەی تورکمانمان دانا، وە رۆژی 

رۆژنامەگەری پێکهاتەی تورکمانمان دانا، بە دڵنیاییشەوە برا 
تورکمانەکانمان لە بزووتنەوەی رزگاری خوازی کوردستان رۆڵی 
دیاریان هەبووە. پێشنیار دەکەم رۆژی شەهیدی تورکمانیش 

دیاری بکرێت".

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەی پەرلەماندا لەسەر هەمان 
پرس، عوسمان عەلی سمایل، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی 

کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان جەختی لەسەر ئەوە کرد کە 
دانانی رۆژێک بۆ تورکمان بچووککردنەوەی شەئنی تورکمانە و 

تورکمان لە هەولێردا زۆرینەن نەک کەمینە.

"پێکهاتەی تورکمان بە تایبەتی لە هەولێر زۆرینەن و 
کەمینە نین"

مامۆستا عوسمان عەلی وتی، "من پێشنیار دەکەم کە دیاری 
کردنی رۆژێک بۆ تورکمان نامۆکردن و غەریب کردنی برایانی 

تورکمان نەبێت. دیاری کردنی رۆژێک بۆ تورکمان پێموایە 
کەمکردنەوەی شەئنی تورکمانە. بۆ زانیاری هەموو ئەندامانی 

بەڕێز، پێکهاتەی تورکمان بە تایبەتی لە هەولێر زۆرینەن و 
کەمینە نین. بۆیە داوا دەکەم رۆژێک نەبێت نەوەک خەڵک 

قسەمان لەسەر بکات وەکو ئەوەی رۆژێکمان دیاری کردووە بۆ 
جلی کوردی کە ئەویش بێڕێزییەکی گەورەیە بۆ جلی کوردی".



 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbaajansi٤ ٣٠ی کانونی یەکەم ٥٢٠١٩

 هێرشکردنە سەر چاالکوانان لەالیەن
چەکدارانی نەناسراوەوە

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور

پاڵپشتی پەرلەمانتارانی کورد بۆ داواکارییەکەی تورکمان
رۆژی سێشەممە ٢٤ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٩، 

پەرلەمانی کوردستان-عێراق لە کۆبوونەوەی ١٢ی ئاسایی 
خۆی خوێندنەوەی دووەمی بۆ پێشنیازه  بڕیاری )رۆژانی 
بۆنه فه رمییه كانی نه ته وه ی توركمان( به پێی حوكمی 

مادده كانی )٨٧، ٨٨، ٨٩( له په یڕه وی ناوخۆی په رله مانی 
كوردستان-عێراق کرد. 

کۆبوونەوەکەی پەرلەمان بە شێوەیەکی کراوە ئەنجام درا 
و هەروەها ئایدن مەعروف وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری 

پێکهاتەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 
بە شێوەیەکی فەرمی بەشداری لە کۆبوونەوەکە کرد.

بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان بریتین لە ١٧ـی 
تشرینی دووەم بە رۆژی زمان و کەلتووری تورکمانی 

دابنرێت، هەروەها ٢٤ـی شوباتی هەر ساڵێک بە رۆژی 
رۆژنامەگەری تورکمانی دابنرێت.

 
لەکاتی گفتوگۆکردن لەبارەی پێشنیازە بڕیارەکە هەموو 

الیەنەکان بەشدارییان کرد و کۆمەڵیک پێشنیار خرانەڕوو. 
هەرچەندە هەڵوێستی سەرۆکی پەرلەمان نەگۆڕ بوو و دووبارە 

واژووی لەسەر کارنامەی دانیشتنی پەرلەمان نەکرد، بەاڵم 
زۆرێک لە پەرلەمانتاران لەکاتی گفتوگۆکردندا پاڵپشتییان بۆ 

پێکهاتەی نەتەوەیی تورکمان دەربڕی.

ئومێد خۆشناو، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی 
کوردستان لە دانیشتنی پەرلەماندا بەم جۆرە پێشنیازە 

بڕیارەکەی وەسف کرد، "ئەو پێشنیازە بڕیارەی کە خراوەتەڕوو، 
بە دڵنیاییەوە خواستی پێکهاتەی تورکمانە کە لە پەرلەمانی 

کوردستان نوێنەرایەتییان هەیە بە ٥ کورسی پەرلەمانی و 
پێشکەشیان کردووە. ئەوەش لەالیەن نەتەوەکانی دیکە و 

الیەنی جیاواز بە ١٧ ئەندام پەرلەمان پشتگیری لێکراوە".

"پێشنیاز دەکەم کەمترین گفتوگۆ لەسەر داواکاری 
پێکهاتەی تورکمان بکرێت و لە خوێندنەوەی 

سێهەمیشدا زۆرترین پشتیوانی لە خواستی ئەوان 
بکرێت"

ئومێد خۆشناو لە بەردەوامی قسەکانیدا پشتیوانی خۆی بۆ 

پێشنیازە بڕیارەکە دەربڕی و رایگەیاند، "ئەو پەرلەمانە بەڕێزە 
زادەی پێکەوەژیانی هەرێمی کوردستانە. بۆیە من پێشنیازی 

ئەوە دەکەم کە ئەوە خواستی ئەوانە و ئەوان رۆژەکانی 
خۆیان دیاری کردووە و پشتیوانی لێکراوە، بۆ ئەم پەرلەمانە 

بەڕێزەش وا جوانترە لە چوارچێوەی ئەو پێکەوەژیانەی کە 
هەموومان شانازی پێوە دەکەین، کەمترین گفتوگۆ لەسەر 

داواکاری پێکهاتەی تورکمان بکرێت و لە خوێندنەوەی 
سێهەمیشدا زۆرترین پشتیوانی لە خواستی ئەوان بکرێت. 

دووبارەی دەکەینەوە کە ئەو پەرلەمانە بەڕێزە زادەی 
پێکەوەژیانە و ئێمەش پشتیوانی لە خواستەکانی خوشک و 

براکانمان دەکەین لە پێکهاتەی تورکمان. پێمان باشە کەمترین 
گفتوگۆ لەسەر خواستی ئەوان بکرێت لە خوێندنەوەی 

دووەمدا". 

هاوکات محێدین حەسەن یوسف، سەرۆکی فراکسیۆنی 
لیستی ئازادی پاڵپشتی خۆی بۆ پەسەند کردنی پێشنیازە 
بڕیارەکە دەربڕی و داوای کرد زاراوەی "پێکهاتەی تورکمان" 

بگۆڕديڕێت بۆ "نەتەوەی تورکمان".

"من پێشنیار دەکەم با زاراوەی پێکهاتەی تورکمان بگۆڕین 
بۆ نەتەوەی تورکمان"

محێدین حەسەن لە میانی قسەکردنیدا لە دانیشتنەکەی 
پەرلەمان رایگەیاند، "من لەگەڵ پەسەند کردنی ئەو پرۆژە 

یاسایە دام. بەاڵم من پێشنیار دەکەم با زاراوەی پێکهاتەی 
تورکمان بگۆڕین بۆ نەتەوەی تورکمان. چونکە با ئێمە 
توشی ئەو کێشمە کێشمە نەبین کە لە عێراق باس 

لە پێکهاتەکان دەکات. چونکە نەتەوەی تورکمان و 
کریستیانەکانیش بە کلدان و سریان و ئاشوورەوە، نەتەوەی 
رەسەنی ئەو نیشتمانەن. بۆیە پێموایە پێکهاتەکە بکرێتە 

نەتەوە باشترە".

لەالیەکی دیکەوە وەیسی سەعید وەیسی، پەرلەمانتاری 
فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژەی بەوەدا کە 

تورکمان رۆڵێکی دیاری هەبووە لە "لە بزووتنەوەی رزگاری 
خوازی کوردستان" و پێویستە رۆژێک وەکو رۆژی شەهیدی 

تورکمان دیاری بکرێت.

"بەدڵنیاییەوە برا تورکمانەکانمان لە بزووتنەوەی 
رزگاری خوازی کوردستان رۆڵی دیاریان هەبووە"

پەرلەمانتار وەیسی سەعید رایگەیاند، "مادام ئێمە 
رۆژی زمان و کەلتوری پێکهاتەی تورکمانمان دانا، وە رۆژی 

رۆژنامەگەری پێکهاتەی تورکمانمان دانا، بە دڵنیاییشەوە برا 
تورکمانەکانمان لە بزووتنەوەی رزگاری خوازی کوردستان رۆڵی 
دیاریان هەبووە. پێشنیار دەکەم رۆژی شەهیدی تورکمانیش 

دیاری بکرێت".

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەی پەرلەماندا لەسەر هەمان 
پرس، عوسمان عەلی سمایل، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی 

کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان جەختی لەسەر ئەوە کرد کە 
دانانی رۆژێک بۆ تورکمان بچووککردنەوەی شەئنی تورکمانە و 

تورکمان لە هەولێردا زۆرینەن نەک کەمینە.

"پێکهاتەی تورکمان بە تایبەتی لە هەولێر زۆرینەن و 
کەمینە نین"

مامۆستا عوسمان عەلی وتی، "من پێشنیار دەکەم کە دیاری 
کردنی رۆژێک بۆ تورکمان نامۆکردن و غەریب کردنی برایانی 

تورکمان نەبێت. دیاری کردنی رۆژێک بۆ تورکمان پێموایە 
کەمکردنەوەی شەئنی تورکمانە. بۆ زانیاری هەموو ئەندامانی 

بەڕێز، پێکهاتەی تورکمان بە تایبەتی لە هەولێر زۆرینەن و 
کەمینە نین. بۆیە داوا دەکەم رۆژێک نەبێت نەوەک خەڵک 

قسەمان لەسەر بکات وەکو ئەوەی رۆژێکمان دیاری کردووە بۆ 
جلی کوردی کە ئەویش بێڕێزییەکی گەورەیە بۆ جلی کوردی".

ڤیدیۆ

 ماردین گۆککایە: بە تەنها یەک الیەن ناتوانێت
ئیدارەی شاری کەرکوک بکات

ماردین گۆککایە، سەرۆکی نووسینگەی رێکخستنی سیاسی 
بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاند، "ئێمە هەموو کات 

ئاماژە بەوە دەکەین کە سیاسەتی تاکالیەنانە لە کەرکوک 
سەرکەوتوو نابێت. یەک الیەن بە تەنها ناتوانێت ئیدارەی 

شاری کەرکوک بکات".

 بە مەبەستی هەڵسەنگاندنی کێشەکانی دامەزراندن، 
پرۆسەی بە عەرەب کردن )تعریب( و ئەو بڕیارانەی کە 

لەبارەی هەڵبژاردنەوە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقەوە 
دەرچوون، سەردانی سەرۆکی نووسینگەی رێکخستنی 

سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقیمان کرد.

ماردین گۆککایە، سەرۆکی نووسینگەی رێکخستنی سیاسی 
بەرەی تورکمانی عێراقی بەم شێوەیە وەاڵمی پرسیارەکانی 

تەبای دایەوە و کێشەکانی بۆ خوێنەرانمان هەڵسەنگاند:

بڕیاری دامەزراندنی ژمارەیەک فەرمانبەر و مامۆستا درا 
بۆ شاری کەرکوک و الیەنە تورکمانییەکان ناڕەزاییان 

دەربڕی لەسەر شێوازی پرۆسەی دامەزراندنەکە. هۆکاری 
ئەو ناڕەزاییانە چی بوون؟

 ئێمە ماوەی چەندین ساڵ بوو کێشەمان هەبوو لەو 
دامەزراندنانەی کەرکوک. بەر لە ساڵی ٢٠٠٣ سیاسەتی بە 

عەرەب کردن لە کەرکوک پەیڕەو دەکرا. لە سەردەمی بەعس 
لە کەرکوک ئەوانەی کە عەرەب بوون و ئەو تورکمان و 

کوردانەی کە خۆیان بە عەرەب هەژمار دەکرد دادەمەزران. 
ئەوەش سیاسەتی پێکهێنانی زۆرینەی عەرەب بوو.

بەداخەوە دوای ٢٠٠٣ هەمان سیاسیەت لەالیەن 
کوردەکانەوە، واتە لەالیەن پارتی دیموکراتی کوردستان و 
یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە پەیڕەو دەکرا. دوای ١٦ی 

ئۆکتۆبەر نوێنەری هەموو پێکهاتەکانی کەرکوک بڕیاری 
ئەوەیان دا کە هەموو دامەزراندنەکان و ئەرک دابەش 

کردنەکان بە میکانیزمی ٣٢ لە سەد بە شێوەیەکی 
دادپەروەرانە ئەنجام بدرێت. واتە ٣٢ لە سەد بۆ تورکمان، 

٣٢ لە سەد بۆ کورد، ٣٢ لە سەد بۆ عەرەب و ئەو لە سەدا 
٤ـەی کە دەمێنێتەوە بۆ پێکهاتەکانی دیکەی شاری کەرکوک 

بێت. بڕیار درا ئەو میکانیزمە لە گشت پلەکانی گشت 
دامودەزگاکانی کەرکوک پەیڕەو بکرێت.

ئێمە توانیمان ئەو کارە لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی 
ئەنجام بدەین، بەداخەوە نەمانتوانی ئەو کارە لە 

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکوک ئەنجام بدەین. 

بەداخەوە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکوک کە 
عەرەبە ئەو کارەی نەکرد. ئەو پێی وتین "بڕۆن لە بەغداد 

لە سکرتارییەتی گشتی نووسراوێک بهێنن و نووسراوەکەش 
لە وەزارەتی پەروەردە پەسەند بکەن، تەنها بەو جۆرە ئەو 

داواکارییەتان جێبەجێ دەکەم". ئێمەش پێمان راگەیاند کە 
رێککەوتنێک هەیە لە نێو شاری کەرکوک. پارێزگار، نوێنەرانی 

تورکمان، کورد و عەرەب بەشدارن لە نێو رێککەوتنەکە.

پێویستە لە کەرکوک بە میکانیزمی ٣٢ لە سەد لە نێوان 
نەتەوەکاندا دامەزراندنەکان بکرێت. لەمبارەیەوە بەغداد 

نووسراوێکیشی بۆ کەرکوک رەوانە کردووە. لە نووسینەکەدا 
هاتووە کە لە کۆمپانیای نەوتی کەرکوک، بەڕێوەبەرایەتی 

پەروەردە، بەڕێوەبەرایەتی تەندرووستی و تەواوی دام و 
دەزگاکانی دیکە پێویستە بە میکانیزمی لە سەدا ٣٢ کار 
دابەش بکرێت. بەاڵم بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکوک تا 
ئەم ساتەش رێگری لەوە دەکات. باس لەوە دەکرێت کە 

دامەزراندنەکانی کەرکوک لە رۆژانی داهاتوودا رابگەیەندرێت، 
بەاڵم وەک دیارە میکانیزمی لەسەدا ٣٢ پەیڕەو نەکراوە.

 باس لەوە دەکرێت کە بەم دواییانە سیاسەتێکی 
بە عەرەبکردنی فراوان لە کەرکوکدا پەیڕەو دەکرێت. 

دەتوانن زانیاریمان پێبدەن لەم بارەیەوە؟

ئێمە هەموو کات ئاماژە بەوە دەکەین کە سیاسەتی 
تاکالیەنانە لە کەرکوک سەرکوتوو نابێت. یەک الیەن 

بە تەنها ناتوانێت ئیدارەی شاری کەرکوک بکات. بەاڵم 
بەداخەوە ئەو دۆخە دووبارە دەبێتەوە. دوای رووداوەکانی 

١٦ی ئۆکتۆبەر ئێمە ئومێدمان هەبوو کە کەرکوک بچێتەوە 

قۆناغێکی دیکەوە. بەاڵم بەداخەوە کە ٦-٧ مانگ دوای ١٦ 
ئۆکتۆبەر پارێزگاری کەرکوک بە هەمان بیرکردنەوەوە دەستی 

بە کارکردن کرد. ئەوەشمان بە شێوەیەکی روون خستەڕوو.

بارودۆخی ئەمنی شاری کەرکوک بەڕاستی لە ئاستێکی 
باشدایە. بەاڵم لە رووی ئیدارییەوە گرفتی زۆر جددیمان 

هەیە. چونکە پارێزگاری ئێستای کەرکوک بڕیاری تاک الیەنانە 
دەدات. وەک دەزانن ئەو پێشووتر جێگری پارێزگار بوو، دوای 
ئەوەی نەجمەددین کەریم، پارێزگاری کۆنی کەرکوک رایکرد 

ئەو هاتە شوێنی. پارێزگاری ئێستا لە هیچ پرسێکدا پرس 
بە بەرپرسەکانی تورکمان ناکات. لە زۆرێک لە دامودەزگاکان 

سیاسەتی بە عەرەب کردن جێبەجێ دەکرێت و لە 
زۆرێکیشیان بەڕێوەبەرە تورکمانەکان دەگۆڕدرێن بۆ عەرەب.

 ئەگەر ئێستا سەیری کەرکوک بکەین دەبینین کە ژمارەیەکی 
زۆری خاک لەالیەن الیەنە عەرەبەکانەوە داگیر کراون. لە 

دامودەزگاکان تورکمان دەردەهێندرێت و عەرەب دەخرێتە 
شوێنی. ژمارەیەکی زۆر پشکی دامەزراندن لە بەغدادەوە 

دەدرێت بە کەرکوک بەاڵم زۆربەی ئەوانەی کە دادەمەزرێن 
عەرەبن. ئەو هەڵسوکەوتانە نیشانەیەکی زۆری پرسیاری 
دروست کردووە. ئێمە هەر وەک چۆن بۆ ماوەی ١٣ ساڵ 

رەخنەمان لە پارێزگاری کورد گرت، بە هەمان شێوە رەخنە لە 
پارێزگاری عەرەب دەگرین و باسی دەکەین. چونکە کەرکوک 
هیچ کاتێک ئیدارەی تاک الیەنانە قبووڵ ناکات. ئەوە رێگە 

خۆش دەکات بۆ دروست بوونی کێشەی گەورەتر.

 ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ماددەی ١٥ و  ١٦ی 
یاسای هەڵبژاردنەکانی پەسەند کرد. هەردوو ماددە 

لەالیەن کوردانەوە بایکۆت کران. بیروبۆچوونی تورکمان 
لەمبارەیەوە چییە؟

 لەڕاستیدا ئەو یاسایە داواکاری الیەنە سیاسییەکان 
نەبوو بەڵکو خواستی خۆپیشاندەران بوو. زۆرێک لە 

الیەنە سیاسییەکان ئەو یاسایەیان پێ باشیش نەبێت، 
بەاڵم لەبەر ئەوەی خواستی خۆپیشاندەرانە قبووڵی 

دەکەن. رەنگە ئەو یاسایە لە کەرکوک و دەوروبەریدا لە 
بەرژەوەندی ئێمەدا نەبێت. هەرچەندە یاسایەکە دەرچووە 
و لە بەرژەوەندی ئێمەدا نییە بەاڵم پێویستە ئێمە چەند 
رێگایەک بدۆزینەوە بۆ ئەوەی خەڵکەکەمان ببەینە سەر 

سندوقی دەنگدان. هەر کاتێک توانیمان رێگاچارەیەک 
بدۆزینەوە، ئەو کات رەنگە بتوانین بگەین بەو رێژانە و ئەو 
ژمارە کورسییانە بەدەست بهێنینەوە. دیسانەوە پێشبینی 

دەکەین ئەو یاسایە لە بەرژەوەندی تورکماندا نەبێت.

ئامادەكردن: عەلی عەنتەر
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هەرچەندە مەزارگەکان لەرووی چاالکییەوە کاریگەریی 
نەرێنییان هەیە، بەاڵم لە هەما کاتیشدا بەڵگەیەکی حاشا 

هەڵنەگرە لەرووی مێژووەوە. 

شاری هەولێر)ئەربیل( و قەاڵکەی کە وەکو یەکێک 
لە کۆنترین شوێنی نیشتەجێبوون دەناسرێت، 

ژمارەیەکی زۆر مەزارگەی لەخۆ گرتووە کە 
مێژووەکەی بۆ سەردەمانێکی کۆن دەگەڕێتەوە. 

ئەو مەزارگانە بووەتە بەڵگەی ئەو مرۆڤانەی کە 
لە شارەکە ژیاون و رۆڵی ئینسیکلۆپیدیایان گێڕاوە و 

سەرجەمیانی تۆمار کردووە. 

مەزارگەی ئیمام محەمەد یاخود سەید ئەحمەد  وەک 
سیمبولێکی شاری هەولێر)ئەربیل(ی لێهاتووە و بە 

دەیان زانا و کەسانی خاوەن تەقوای هەولێر)ئەربیل(
یی لێنێژراوە. 

هەر لە نێویدا مەزارەکانی ئیمام محەمەد و سەید 
ئەحمەد لەژێر گومبەتەوە نێژراوە. 

لەو بارەیەوە ئەعزەم عەبدولکەریم ئەفەندی 
کە بۆ ماوەیەک راوێژکاری خۆبەخش بووە لە 
قەاڵی هەولێر)ئەربیل( باسی لە نەریتێکی 
عوسمانییەکان کرد و وتی، "لە سەردەمی 

دەوڵەتی عوسمانیدا یاسایەک هەبوو، هەر  

ناوچەیەک لەژێر دەسەاڵتی دەوڵەت با دەبوو یەکێک لە 
نەوەکانی پەیامبەرمان موحەمەد )د.خ( لەسەربێت لەوێ 

نیشتەجێ ببێت. بەو پێیەش نەوەکانی پەیامبەرمان 
بۆ ناوچەکان دەنێردران. ئەو کەسەی کە بۆ ناوچەکە 

دەنێردرا )نەقیب ئەشراف(ی پێدەوترا، واتە سەرکردە یاخود 
سەرۆکی ئەشرافی شار. مەرج بوو ئەو کەسانە لە نەوەی 

پەیامبەرمان بن". 

لەالیەکی دیکەوە ئەفەندی ئاماژەی بە سەید ئەحمەد 
کرد و وتی، "ئیمام محەمەد نەوەی خانەوادەی سەید 

ئەحمەدلی-یە. باپیرە گەورەی سەید ئەحمەد کاتی خۆی 
لە سعوودیەوە هێنراوە و لە هەولێر)ئەربیل( نیشتەجێ 

کراوە. ناوبراو نەوەی پەیامبەرە و لە نەسلی ئەوە. مەزارگەی 
ئیمام محەمەد و زەوییەکانی دەورووبەری هی ئەوانە. 

کاتی خۆی ئەو زەوییانەیان کردووەتە مەزارگە. نەوەکانی 
سەید ئەحمەدلی-یەکان ماون و لە هەولێر)ئەربیل( دەژین. 
هەموو ئەندامانی ئەو خێزانە لە مەزارگەی ئیمام محەمەد 
نێژراوە. لەهەمان کاتدا زەوی و زارەکانی کۆاڵنی عەرەب-یش 

هەر هی ئەو خانەوادەیەیە". 

لە کۆتاییدا ئەعزەم عەبدولکەریم ئەفەندی ئاماژەی بە 
نازناوی ئیمام-ی مەزارگەی ئیمام محەمەد دا و وتی، 

"دانانی نازناوی ئیمام بۆ محەمەد بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
ناوبراو کەسێکی ئاینی یاخود پێشنوێژ بووە. مەزارەکەی 

لەژێر گومبەتێکدایە و لە ناو مەزارگەی ئیمام محەمەد-ە 
کە کەوتووەتە سەر جادەی ٣٠ مەتری". 

 نەریتی 'نەقیب ئەشراف'ی عوسمانییەکان و مەزارگەی
ئیمام محەمەد
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ماتۆڕچی مه حه مه د ئیبراهیم خه لیل وه كو چاوی خۆی 
ئاگاداری ئۆتۆمبێله كه ی باوكی بووه  كه  مۆدێله كه ی ساڵی 

١٩٣٨ـە و نزیكه ی ٣ چاره گه  سه ده یه تا ئێستا  پارێزراوه .

خوالێخۆشبوو ئیبراهیم مه حه مه د په نچه رچی ئه م 
ئۆتۆمبێله  شۆفرلێته  مۆدێل ١٩٣٨ـە ی بۆ دابینكردنی 

بژێوی ژیانی به كارهێناوه و گشت پێویستی و 
كه موكوڕییه كانی هه ر خۆی ده سته به ر ده كرد. دوای ئه وه ی 
كۆچی دوایی كردووه ، كوره كه ی خه لیل ئیبراهیم ماتۆڕچی 

درێژه ی به كاره كه داوه .

خه لیل ئیبراهیم ماتۆڕچی 
سه باره ت به و ئۆتۆمبێله 

 كالسیكه ی كه  له  باوكی بۆی 
ماوه ته وه ، بۆ مایكی ته با 

دوا.

خه لیل ئیبراهیم 
ماتۆڕچی له میانی 

خستنەڕووی زانیاریی 
ده رباره ی ئۆتۆمبێله  

كه وتی، ''ئۆتۆمبێله كه 
 مۆدێل ١٩٣٨ـە و 

خوالێخۆشبوو باوكم 
خاوه نیه تی. له  وێستگه ی 

شه مه نده فه ری كه ركوك وه كو 
مینی پاس به كارده هێندرا. ١٠-١١ 

كه س سه رده كه وتن و به ره وه  ئه حمه د ئاغا 
رێیان ده كرد و له وێیه وه ش به ره وه شۆریجا به ڕێده كه وتن، 

له هه مانكاتدا منیش له گه ڵ باوكم كارمده كرد. باوكم 
له الی خۆیه وه گشت پێویستی و كه موكوڕییه كانی ئه م 

ئۆتۆمبێله ی ده سته به ر ده كرد''.  

''تاوه كو ئێستا هه ر وه كو كۆن كارده كات''

خه لیل ئیبراهیم ماتۆڕچی دوای ئه وه ی باوكی كۆچی 
دوایی كردووه ، گشت پێویستی و كه موكوڕییه كانی ئه م 

ئۆتۆمبێله ی گرتووه ته  ئه ستۆی و رایگه یاند، ''هه روه كو 
باوكم منیش كه موكوڕییه كانی ئه م ئۆتۆمبێله  دابین 
ده كه م. تا ئێستاش هه ر وه كو كۆن كارده كات و هیچ 

كێشه یه كی نییه ، ته نها هه ندێك ره نگه كه ی كۆن بوو بوو، 
ئه وه شیان خۆم نوێم كرده وه ''.

هاوكات خه لیل ئیبراهیم ماتۆڕچی ئاماژه ی به وه كرد 
كه وا به م ئۆتۆمبێله وه  چوونه ته  به غداد و 

هه ولێر)ئه ربیل( و سلێمانی. ناوبراو وتیشی، ''له و 
شوێنانه ی كه  له  رێگه ی ئه م ئۆتۆمبێله وه   سه ردانم 
كردوون سه رنجێكی زۆرم كۆده كرده وه . به و راده یه ی 

كه سه رنجی كارمه ندانی خاڵی پشكنینی نێوان 
كه ركوك-هه ولێر)ئه ربیل(یش بۆ خۆی راكێشا.  

ماتۆڕچی له درێژه ی قسه كانیدا وتی، ''هه ر له و ساته دا 
ئاژانسه  هه واڵییه كان ئاگادار كرانه وه  و هه ر له وێدا 

ریپۆرتاژمان ئه نجامدا. هاوكات پۆلیسی هاتوچۆش 
پشكنینی بۆ ئۆتۆمبێله كه  كرد و گشت رێكاره 
 یاساییه كانی ئۆتۆمبێله كه ی كۆنتڕۆڵ كرد 

كه  گشتیان ته واو بوون. بۆ خۆپیشاندانی 
'رۆژی به غداد'یش چووم بۆ به غداد و 
له وێدا به  ئۆتۆمبێله كه م به شداریم 

له خۆپیشاندانه كان كرد''.

خه لیل ئیبراهیم ماتۆڕچی جیا 
له ئۆتۆمبێل، خولیای بۆ ماتۆرسکیل 
هه یه و له وباره یه وه  رایگه یاند، ''هه ر 
وه ك ئه وه ی باوكی خوالێخۆشبووم 

په رۆشیێكی زۆری هه بوو بۆ ئۆتۆمبێل، 
منیش په رۆشیم بۆ ماتۆڕسكیل هه یه . 

ئه گه ر له شوێنێكی تر به ناوی خه لیل 
ماتۆڕچی وه سفم نه كه ن، كه س نامناسێت''.

خه لیل ماتۆڕچی به باسكردنی كه سایه تیه كی 
هه ولێر)ئه ربیل( كه  به حاجی كانه بی ده ناسرێت، 

به مجۆره  كۆتایی به قسه كانی هێنا:

''ئه ویش باش له زمانی ماتۆڕسكیل ده گه یشت و 
شاره زاییه كی زۆری هه یه . هه روه ها خوالێخۆشبوو 

كۆر حه یده ر هه بوو كه ئه ویش گرنگیێكی زۆری 
به ماتۆڕسكیل ده دا. به اڵم حاجی كانه بی شاره زایه كی 

زۆری له بواری ماتۆڕسكیل هه یه . من گشت مۆدێله كانی 
١٩٤٥، ١٩٥١، ١٩٥٧، ١٩٦٢ی جۆره كانی ماسلیس، بێز 
و ترایف-م هه یه . كه ژماره یان ده گاته  نزیكه ی ١٠-١١ 
ماتۆڕ. وه كو چاوه كانم ئه م ماتۆڕانه م پاراستووه و خۆم 
پێداویستییه كانیان نوێده كه مه وه  چونكه  گه ر هاتوو 

كه لوپه له  كۆنه كان نوێنه كرێته وه ، دوای ماوه یه كی 
دیكه  تێكده چێت و كۆن ده بێت و نرخی نامێنێت''.

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ:عه لی سالم

هەواڵ: عەلی سالم/ ڤیدیۆفۆتۆ: چۆبان تیمور

وەک چاوەکانی پارێزگاری لە شۆفرلێتە
مۆدێل ١٩٣٨ـەکەی باوکی دەکات 
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 ئەو روداوانەی لە رۆژەڤی ساڵێ ٢٠١٩ـدا روویاندا...

لە ٢٠١٩ـدا چی روویدا؟
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٢٣ی کانونی دووەم

١١ی حوزەیران ٢٨ی ئایار
١٠ی تەمموز

١٧ی تەمموز
١ی تشرینی یەکەم

 ٩ی تشرینی یەکەم
٣٠ تشرینی دووەم  ١ی کانوونی یەکەم

١٠ی کانوونی یەکەم
 ٢٤ی کانوونی یەکەم

٧ی شوبات
٢١ی ئادار

 ١٥ی نیسان

١٥ی ئادار

 چەند رۆژێکی کەم ماوە بۆ ساڵی ٢٠٢٠، جۆشو خرۆشی ساڵی نوێ هەمو شووێنێکی گرتۆتەوە ساڵی رابردوو لەجیهاندا ساڵێکی پر لە رووداوە گرنگەکان بوو،
 خۆپیشاندانەکان، رووداوە توندوتیژییەکان، قەیرانە سیاسیەکان، هێرشە تیرۆرستییەکان، نەخۆشیە گوازراوەکان و رووداوە سروشتیەکان، لە ساڵی ٢٠١٩ـدا رۆژەڤی

جیهان شوێن پەنجەی خۆی جێهێشت، بەداخەوە جیهان دووبارە رووداو گەلێکی ناخۆشی بەسەرداهات

٢٣ی کانونی دووەم
 خوان گوایدۆ سەرۆکی ئەنجوومەنی نیشتیمانی ڤەنزوێال
 لە کاتی بەرێوەچوونی خۆپیشاندانەکانی دژی حکوومەت

لە واڵتەکەی خۆی وەکو سەرۆکی کاربەڕێکەری دەوڵەت
راگەیاند

 
 ٤ی شوبات

 ١٠ واڵتی ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا رایانگەیاند دانیان
 ناوە بە خوان گوایدۆ، سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتیمانی

 ڤەنزوێال وەکو سەرۆکی کاربەڕێکەری
ڤەنزوێال کار بکات

٧ی شوبات
 نەتەوە یەکگرتوەکان رایگەیاند کە تیرۆرکردنی

 رۆژنامەنوسی سعودی جەمال خاشقچی لەالیەن
 سعوودیەوە پالنی بۆ دارێژراوە و هەروەها سعوودیە
 رایگەیاند کە تورکیا بە شێوەیەکی جددی بەربەست

دەخاتە بەردەم رونکردنەوەی رووداوەکە

٢٦ی شوبات
 فڕۆکەی جەنگی تایبەت بە هێزی ئاسمانی هیندستان

 کایەی ئاسمانی پاکستانی بەزاند و بۆمبی ئاراستەی ئەو
واڵتە کرد

٢٧ی شوبات
 پاکستان و هیندستان بەهۆی خستنەخوارەی فڕۆکەی

 جەنگی هەستان بە داخستنی فڕۆکەخانەکان لە زۆربەی
شارەکان و بووە هۆی دواخستنی گەشتە ئاسمانیەکان

١٥ی ئادار
 لە نیوزلەندا لە شاری کریستچارچ هێرشێکی چەکداری
 کرایە سەر دوو مزگەوت لەکاتی بەرێوەچوونی نوێژی
 هەینی بەوهۆیەوە ٥١ کەس گیانی لەدەستدا و ٤٩

کەسیش بریندار بوون

 ١٨ی ئادار
 راگەیەندرا کە حکوومەتی چین لە هەر یەکە لە

 ناوچەکانی سینجان و ئویگور و ئۆزریک لە دوای ساڵێ
٢٠١٤ەوە ١٣ هەزار کەسی دەستگیرکردوە

٢١ی ئادار
 لە شاری موسڵ لە عێراق بەهۆی ژێرئاوکەوتنی بەلەمێک

١٠٣ کەس گیانیان لەدەستدا

٢٥ی ئادار
 سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئەو بڕیارنامەیەی

 سەرۆکایەتی واژوو کرد کە تێدا ئەمریکا بە فەرمی دان بە
 بەرزاییەکانی جۆاڵن وەک سەروەری خاکی ئیسرائیل

دەنێت

٨ی نیسان
 سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند سوپای

 پاسدارانی ئێرانی خستۆتە لیستی رێكخراوه  تیرۆریستییه
  بیانییه كان و هەروەها ئەنجوومەنی بااڵی ئاسایشی
 نەتەوەی ئێران لە دژی ئەم بڕیارە هێزەکانی ناوخۆی
ئەمریکای خستۆتە لیستی رێکخراوە تیرۆرستییەکان

 ١٥ی نیسان
 بەهۆی کەوتنەوەی ئاگرێک لە کلێسای نۆتردام لە پاریسی

پایتەختی فەرەنسا ئەم کڵێسایە بەتەواوەتی داڕما

٢٣ی ئایار
 بەهۆی ئەو کردەوە تیرۆرستیانەی کە داعش لە عێراق
 ئەنجامیدا نەتەوە یەکگرتوەکان ١٢ گۆڕی بەکۆمەڵی

دۆزییەوە

 ٢٨ی ئایار
 پەرلەمانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بە

 زۆرینەی دەنگ بەربژێری حیزبی پارتی دیموکراتی
کوردستان نێچیرڤان بارزانی بە سەرۆکی هەرێم هەڵبژارد

١٠ی حوزەیران
 نێچیرڤان بارزانی سوێندی یاسایی خوارد و وەک سەرۆکی

هەرێم بە فەرمی دەستبەکار بوو

١١ی حوزەیران
 مەسرور بارزانی لەالیەن پەرلەمانی حکومەتی هەرێمی

 کوردستانی عێراق متمانەی پێدراو بە سەرۆکی
ئەنجومەنی وەزیران هەڵبژێردرا

١٥ی حوزەیران
 هەرێمی هۆنگۆنگ-ی سەر بە چین رایگەیاند ئەو یاسایەی

 کە رادەستکردنەوەی تۆمەتباران بە چین ئاسان دەکات
پەسەندی کردووە

١٠ی تەمموز
 مەسرور بارزانی لە پەرلەمانی حکوومەتی هەرێمی

 کوردستانی عێراق وەک سەرۆکوەزیرانی کابینەی ٩یەمی
حکومەتی هەرێم سوێندی یاسایی خوارد

١٧ی تەمموز
 لە عێراق لە شاری هەولێر بەهۆی هێرشێکی چەکداری

 بۆسەر رێستۆرانتێک دیپلۆماتێکی سەر بە کۆنسوڵخانەی
 تورکیا و هاواڵتییەکی عێراقی گیانیان لەدەستدا، هەروەها

 ئەنجامدەری هێرشەکە دوای ٣رۆژ لە رووداوەکە
دەستگیرکرا

١ی تشرینی یەکەم
 لەعێڕاق لەدژی گەندەڵی و نەبوونی خزمەتگوزاری گشتی

 و نەبوونی کار خۆپیشاندان دەستیپێکرد بەهۆیەوە الیەنی
 کەم ٤٥٠ خۆپیشاندەر گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە ١٩

هەزار کەسیش  بریندار بوون

 ٩ی تشرینی یەکەم
 وەزارەتی بەرگری تورکیا رایگەیاند کۆماندۆکان بە

 ئۆتۆمبێلی زریپۆشی تورکی دەستیان بە جوڵە کردوە بۆ
دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی کانی ئاشتی

 ١٥ی تشرینی دووەم
 لە ئێران بەهۆی باج خستنە سەر بەنزین بەرێژەی لەسەدا
 ٣٠٠ لەزۆربەی شارەکان خۆپیشاندان دەستی پێکرد و سێ
 رۆژ بەردەوام بوو، خۆپیشاندەران باڵەخانە حکوومییەکان و
 بانکەکان و بەنزینخانەکانیان تێکدا، مارکێتەکان تااڵن کران.
  ٧هەزار کەس دەستگیرکران. رێکخراوی ئافی نێودەوڵەتیش

 رایگەیاند لە خۆپیشاندانەکان الیەنی کەم
٢٠٨ کەس گیانیان لەدەستدا

 ٢٨ی تشرینی دووەم
 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانی

 عێڕاق دوای ئەوەی دەسەاڵتی وەرگرت یەکەم سەردانی
 فەرمی دەرەوەی واڵتی بۆ تورکیا ئەنجامدا و لە ئەنقەرە
 لەگەڵ رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا و

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەروەی تورکیا کۆبوویەوە

٣٠ تشرینی دووەم
 عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی عێڕاق نامەی

دەستلەکار کێشانەوەی پێشکەشی پەرلەمان کرد

 ١ی کانوونی یەکەم
 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێڕاق دەستلەکار کێشانەوەی

 عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێڕاق-ی قەبوڵ
 کرد، هەروەها لەدانیشتنەکەدا ئەندامانی ئەنجوومەنی

 نوێنەران بە زۆرینەی دەنگ دەستلەکار کێشانەوەی
عەبدولمەهدی قەبوڵکرا

١٠ی کانوونی یەکەم
 خوێندنەوەی بۆ پێشنیازه  بڕیاری رۆژانی بۆنه  فه رمییه كانی

نه ته وه ی توركمان لە پەرلەمانی هەرێم ئەنجامدرا

 ٢٤ی کانوونی یەکەم
 لە عێراق لەخۆپیشاندانەکانی دژی حکوومەت یەکێک لە

 داواکاریە سەرەکییەکان کە ئەویش یاسای نوێی
هەڵبژاردنە لە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند کرا

 خوێندنەوەی دووەم بۆ پێشنیازە بڕیاری رۆژانی بۆنە
فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان ئەنجامدرا

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵۆ



٣٠ی کانونی یەکەم ٨٢٠١٩

"نەتەوەیەکی پشتگوێ خراو"
لێرە نەتەوەیەک هەیە کە پشتگوێ خراوە، 
وێڕای ئەوەی هیچ زیان و خراپەیەکی نییە، 

خۆشیان ناوێت، قبووڵی ناکەن. نەتەوەیەک 
هەیە وێڕای ئەوەی کە شارستانییە، رۆشەنبیرە 

و لەسەرخۆیە، بەاڵم قبووڵ ناکرێت و 
دووردەخرێتەوە. نەتەوەیەک هەیە بە ناوی 

تورکمان کە نەتەوەی رەسەنی شاری هەولێرە 
بەاڵم مامەڵەی بێگانەی لەگەڵدا دەکرێت و 

بەردەوام بە غەریب و بێگانە لە قەڵەم دەدرێت. 
دونیا کەی نەتەوەی تورکمان دەبینێت؟ ئاخۆ 

کەی دێن و باس لە مافەکانی ئێمەش دەکەن!

تاوانی ئێمە ئەوەبێت کە نەتەوەیەکی 
شارستانین، منیش دەڵێم ئەگەر هەزاران 

ساڵ بەر لە زایین سۆمەرییە تورکەکان ئەو 
شارستانییەتەیان لەم ناوچەیەدا دروست 

نەکردبا، ئێستا ئەوانەی ئێمەیان پێ قبووڵ 
ناکرێت لێرەدا نەدەژیان بۆ ئەوەی ئێمەش 

وەدەرنێن. وەکو بێگانە و غەریبێک مامەڵە کردن 
لەگەڵ تورکمان لە شاری هەولێری پاشماوەی 

شارستانییەتی سۆمەرییەکان، رەنگە دۆخێکی 
ئازاربەخش بێت بۆ نەتەوەی تورکمان)تورک( کە 

خاوەنی شارستانییەتی سۆمەرییە. 

میدیاکان هیچ کاتێک راستییەکانیان وەکو خۆی 
نەگەیاندووەتە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی. هەموو 
کات وایان نیشانداوە کە مافەکانمان پارێزراون، 

رووبەڕووی گۆڕانکاری گۆڕینی ناسنامە نابینەوە، 
داواکارییەکانمان قبووڵ دەکرێت، نوێنەرمان 
هەیە. بەم هۆیەوە کۆمەڵگای نێوەدەوڵەتی 

نزیکی دۆزی تورکمانی نابێتەوە و نابینێت کە 
تورکمان لە عێراق بە گشتی و لە هەولێر بە 

تایبەتی رۆژ لە دوای رۆژ چۆن دەتوێتەوە.

پەرلەمانی کوردستان-عێراق لە ساڵی ١٩٩٢دا 
دامەزرا. ١٣ ساڵ دوای دامەزراندنی بە هەڵبژاردن 

قۆناغی دووەمی خۆی 
دەستپێکردەوە. لە ساڵی 
٢٠٠٥دا بەبێ هەبوونی 

سیستەمی کۆتای پەرلەمانی، 
تورکمان بە چەند کورسییەک 

بەشداری پەرلەمانی کرد. دوای 
تێپەڕبوونی تەنها ٤ ساڵ 

بەسەر ئەو رووداوەدا لە ساڵی 
٢٠٠٩ تورکمان بە گشتی لە 
هەڵبژاردنەکانی هەرێم ٢٩ 

هەزار دەنگی بەدەست هێنا. 
بەاڵم ئەگەر سەرنج بدەن 

لە هەڵبژاردنەکانی ٢٠١٨دا 
تورکمان تەنها ١٠ هەزار دەنگی بەدەست هێنا. 

واتە لە ماوەی ٨ ساڵدا ١٩ هەزار دەنگی لەدەست 
دا و ئەوەش رێژەیەکی زۆری دابەزینی دەنگە.

هەرچەندە دەنگەکانی هەردوو هەڵبژاردنەکە 
دەنگی راستەقینەی نەتەوەی تورکمان نییە، وە 
ئەوەش دەزانین کە پارتە سیاسییەکانی هەرێم 

بۆ مەرامی سیاسی خۆیان دەنگ بە لیستە 
تورکمانییەکان دەدەن کە نزیکن لە خۆیان، 
بەاڵم دابەزینی ئەو رێژە دەنگە لە ماوەی ٨ 

ساڵدا بە شێوەیەکی بەرچاو دیارە کە تورکمان 
لە الوازبوون و لەناوچوونە.

ئەوەش بەڵگەیەکە لەسەر ئەوە کە نەتەوەی 
تورکمان ژیانێکی ئەوەندە ئاسوودە و ئازادی 

نییە کە لە میدیاکاندا باسی لێوە دەکرێت. بۆ 
سەلماندنی ئەوە کە تورکمانەکان قبووڵ نەکراون، 
چەند نموونەیەک دەهێنمەوە کە بەم دواییانەدا 

روویانداوە و دەیخەمە بەردەم ئێوەی خوێنەری 
بەڕێز. سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان-عێراق لە 

دوایین دوو دانیشتنتنی پەرلەماندا دەریخست کە 
چەندە رقی لە دڵە بەرامبەر بە تورکمان.

دوای چەندین ساڵ پرۆژەیاسای ئەو مافە 
سەرەتاییەی کە بڕیاربوو بۆ پێدانی بە تورکمان 

بخرێتە بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە. بەاڵم 
سەرۆکی پەرلەمان پاڵپشتی لە پرۆژەیاساکەی 

تورکمان نەکرد و هەموو هەوڵێکی خستەگەڕ بۆ 
ئەوەی رێگری بکات کە ئەو پرۆژەیاسایە بخرێتە 

بەرنامەی کاری پەرلەمان. هەمان ئەو سەرۆک 
پەرلەمانەش لە رۆژی ئەنجامدانی خوێندنەوەی 

یەکەمی پرۆژەیاسای "بۆنە فەرمییەکانی 
نەتەوەی تورکمان" لە رێوڕەسمێکدا لە شاری 
هەڵەبجە وتاریێکی پێشکەش کرد کە تێیدا 
باسی لە پێکەوەژیان دەکرد. تا ئێستاش لە 
مەبەستی ئەو پێکەوەژیانە نەگەیشتم کە 

سەرۆکی پەرلەمان باسی دەکرد! ئاخۆ دەبێ 
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سەرۆک باس لە کام پێکەوەژیان بکات؟ 
سەرۆکێک کە پێکەوەژیانی نێوان دوو نەتەوەی 
ئەو هەرێمەی قبووڵ نەبێت کە تێیدا پۆستی 

سەرۆکایەتی پەرلەمانی پێدراوە، دەبێت باس لە 
پێکەوە ژیانی کام نەتەوەکانی کام واڵت بکات؟

دووەم نموونەش بریتییە لە گرتە ڤیدیۆییەک کە 
بەم دواییانە دووبارە بووەتە پرسێک لە پرسەکانی 

رۆژەڤ. ساڵی رابردوو کەناڵێکی مەگەزینی 
کوردی چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ یونس توتنچی، 

هونەرمەندی تورکمان ئەنجام دابوو. لەکاتی 
چاوپێکەوتنەکەدا پەیامنێری کەناڵەکە چەند 

پرسیارێکی بێزارکەری ئاراستەی ئەو هونەرمەندە 
تورکمانە کرد. دوای ئەوەی ئەو هونەرمەندە 

وتبووی "من هەولێریم و تورکمانم"، پەیامنێرەکە 
لێی دەپرسێت، "هەولێرییەکان کورد نین؟" لە 

وەاڵمدا یونس توتنچی پێی دەڵێت، "من هەولێریم 
و تورکمانم. چۆن هەندێک لە هونەرمەندان لە برا 
کوردەکانمانن و هەندێکیشیان لە برا عەرەبەکانن، 

منیش تورکمانم". ئەو بەرنامەیە کە نزیکەی 
ساڵیکە تۆمار کراوە، بووە پرسێکی رۆژەڤ هەموو 

کەسێک قسەی لەبارەوە دەکرد. لە ئێستاشدا 
هەمان ڤیدیۆ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەردەوام 

باڵو دەکرێتەوە و بە دەیان قسەی نەشیاوی 
لەسەردا دەنوسرێت.

نزیکترین دۆستەکانمان و نزیکترین هاوڕێکانمان 
ڤیدیۆکە باڵودەکەنەوە و لەسەر دەنووسن، "ئەو 

پیاوە چۆن دەڵی من کورد نیم؟ چۆن دەهێڵن ئەو 
پیاوە لە هەولێر بژیت بۆ دەری ناکەن؟ تورکمان 
هەقی سزایەکی باشی هەیە. تورکمان خاینە". 

هەموو ئەو قسە نەشیاوە لەسەر تورکمان یاخود 
کەسێکی تورکمان دەنووسن تەنها لەبەر ئەوەی 

ئاماژە بەوە دەکات کە تورکمانە.

هۆکاری باسکردنی ئەو نموونەیە 
بۆ ئەوە دەگەڕێنمەوە کە 

دەمەوێت بۆتان بسەلمێنم کە 
تورکمان چەندە بێچارەیە و چۆن 

بەردەوام رووبەڕووی گۆڕانی 
ناسنامە دەبێتەوە. زۆر الیەن بە 

شێوەیەکی ئاشکرا هەم پارتە 
سیاسییەکانی تورکمان و هەم 

نەتەوەی تورکمان بە گشتی وەکو 
دوژمنێک دەبینێت. ئەوەش لە 

کاتێکدایە کە تورکمان بە سەدان 
ساڵە پێکەوە لەگەڵ کورددا 

دەژیت و تا ئێستا بۆ یەکجاریش 
هەنگاوێکی نەناوە کە ببێتە 
هۆی ئازار گەیاندن بە کورد. 

کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە تەواوی بێئاگایە 
لەو بارودۆخەی کە تورکمان تێیدا دەژیت، 

یاخود ئاگادارە و چاوپۆشی لێدەکات. لەوانەیە 
حکوومەت و پارتە سیاسییەکان کە لە رووکەشدا 
وا دیارن کە زۆر باشن بۆ تورکمان، لەڕاستیدا بەم 

جۆرە نەبن کە دەبیندرێن. بەم دواییانەدا دەبینین 
کە چەند گروپێک هەن هەم لە حکوومەت هەم 

لە پەرلەمان پاڵپشتی تورکمان دەکەن، بەاڵم 
من وەکو بیرکردنەوەی شەخسی خۆم بڕوام 
بەو گەرموگوڕیەی ئەو الیەنانە نییە. چونکە 
بە بۆچوونی من، هەمان ئەو حیزبانەن کە 

تورکمانییان الواز کرد و گەیاندیان بەم بارودۆخەی 
کە ئێستا تیایدایە. ئەو پارتە سیاسییانەی کە 
تورکمانیان خستۆتە چاڵێکەوە و دواتر دەستی 

هاوکاری بۆ درێژ دەکەن تا خەڵک بە نیازپاک 
بیانناسێت و بڵێت ئەمانە دەیانەوێت تورکمان 

لەم چاڵە رزگار بکەن. هەر ئەو الیەنانەشن 
کە دەیانەوێت وای دەربخەن کە تورکمان لەم 

ناوچەیەدا زۆر بە ئارامی ژیانیان بەسەر دەبەن و 
دڵخۆشن. بەاڵم لە راستیدا کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 

نەک تەنها بێ ئاگان لە بارودۆخی تورکمان، 
بەڵکو ئاگایان لەوەش نییە کە زۆرێک لە خەڵکی 

کورد ژیانێکی ئاسوودە و ئازاد بەسەر نابەن.

پێویستە بە شێوەیەکی راست بڕیار بۆ 
پاراستنی مافەکانی نەتەوەی تورکمان بدرێت 
لە هەرێم و بڕیارەکەش بە شێوەیەکی راست 
و دروست پەیڕەو بکرێت. حکوومەتی هەرێم 

لەبڕی ئەوەی پێکەوەژیان پشتگوێ بخات و 
مافەکانی پێکهاتەکان زەوت بکات، پێویستە زیاتر 

گرنگی بە پێکەوە ژیان بدات و هەر کەسێک، 
سیاسەتمەدارێک، پارتێکی سیاسی هەوڵی ئەوە 

بدات پێکەوەژیان بشێوێنێت، دەبێت سزای یاسایی 
پێبدرێت. بەم جۆرەش ئەم پێکەوەژیانە جوانەی 

کە لە جیهان دەریدەخەن، وەکو تابلۆیەکی جوان 
دەبێت، نەک لە خەیاڵ بەڵکو لە واقیعدا.

(

تیک تۆک تۆرێکی کۆمەاڵیەتی دروستکراوی 
واڵتی چینە رێژەیەکی زۆر بەکارهێنەری هەیە 
لە سەرجەم واڵتە جیاوازەکان،  بەکارهێنەرانی 

دەتوانن ڤیدیۆی میوزیکی باڵوبکەنەوە،  
لە ئەیلولی ساڵی ٢٠١٦ لەالیەن تشانگ 

مینگ-ی چینی بەرهەم هێندرا، لە رۆژگاری 
ئەمڕۆماندا بەرنامەی تیک تۆک بە سەکۆیەکی 

دیار دادەندرێت بۆ باڵوکردنەوەی ڤیدیۆ لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.

شایەنی باسە تیک تۆک لە گەشەکردنێکی 
خێرادایە لە ساڵێ ٢٠١٨دا تیک تۆک بووە 
یەکەم بەرنامە لە نێو بازاڕەکانی داگرتنی 

بەرنامە کە زۆرترین داگرتنی هەبێت لە مۆبایلە 
هۆشمەندەکان هەروەها بووە گەورەترین 

بەرنامەی ڤیدیۆی و موزیک کە زۆرترین بەکار 
هێنەری هەبێت لە جیهاندا بە جۆرێک رۆژانە 

١٥٠ ملیۆن بەکارهێنەر لەم بەرنامەیەدا 
چاالکبوون وە مانگانە ٥٠٠ ملیۆن بەکارهێنەر 
چاالکبوون و ڤیدیۆکانی خۆیان باڵودەکردەوە.

تەنها لە چارێگی یەکەمی ساڵی ٢٠١٨دا 
ژمارەی ئەو کەسانەی کە بەرنامەی تیک تۆک-

یان داگرت گەیشتە ٤٥.٨ ملیۆن کەس، هەروەها 
لە ساڵی یەکەمی باڵوکردنەوەی دا توانی ١٠٠ 

ملیۆن بەکارهێنەر کۆبکاتەوە لە سەرانسەری 
جیهاندا.

لە دوای ساڵی  ٢٠١٨ بەرنامەی تیک تۆک بۆ 
١٥٠ واڵت دەستەبەر بو بە ٧٥ زمانی جیاواز، 

توانی زۆرترین داگرتنی بەرنامە کۆبکاتەوە 
بۆخۆی و پێش بەرنامەکانی تری تۆڕەکانی 

کۆمەاڵیەتی بکەوێت وەک فەیسبووک و 
ئینیستاگرام و یوتیوب.

لە تشرینی دووەمی ٢٠١٧دا، کۆمپانیای بایت 
دانس کە خاوەنداریەتی تیک تۆک دەکات بۆ 
زیاتر فراوانکردنی تیک تۆک بە بڕی یەک ملیار 
دۆالر تۆڕی کۆمەاڵیەتی میوزیکاڵ-یان کڕی کە 

ناوەڕۆک و شێوەی بەکارهێنانی لە تیک تۆکەوە 
نزیک بوو بەاڵم لە ئەمریکا ناودار بوو. دانس 
بایت میوزیکاڵی خستە پاڵ تیک تۆک و بەم 

شێوەیە هێندەی دیکە ژمارەی بەکارهێنەرانی 
زیادی کرد.

یەکێک لە هۆکارەکانی سەرکەوتنی ئەم ئەپە 
بەشداری زۆری ئەستێرە ناودارەکانی جیهانە. 

چەندین ئەستێرەی بوارە جۆراوجۆرەکان لە 
تیک تۆک ئەکاونتی تایبەتی خۆیان هەیە و 

کورتە ڤیدیۆی میوزیکی باڵودەکەنەوە. لەگەڵ 
ئەمەشدا رێکالم و کەمپینی سەرکەوتووی 

بەرفراوانی بۆ دەکرێت کە هۆکارێکی دیکەی 
پشت سەرکەوتنەکانی تیک تۆکە.

تایبەتمەندییەکانی بەرنامەی تیک تۆک

بەرنامەی تیک تۆک رێگە بە بەکارهێنەرانی 
دەدات ڤیدیۆی ماوە کورتی تایبەت بەخۆیان 

باڵوبکەنەوە لەهەمان کاتدا دەتواندرێت 
ڤیدیۆکە کاریگەری دەنگی بخرێتە سەر 
وەک دەنگی میوزیك و هەر دەنگێک کە 
بەکارهێنەرەکە ئارەزویی لێبێت، لەگەڵ 

میوزیکەکەدا جوڵەی دەمیان یەکدەخەن و 
سەما دەکەن.

هەروەها دەتواندرێت دەستکاریی ڤیدیۆکە 
بکەی بە خاوکردنەوەی یاخود بە 

پێچەوانەوە دەتواندرێت خێرا بکرێت.

هەروەها دەتواندرێت دەستکاری ڤیدیۆکە 
بکرێت بە گۆڕینی رەنگی ڤیدیۆکە 
یاخود دانانی فلتەری  کاریگەر بۆ 

سەرنجراکێشێ ڤیدیۆکە هەزاران فلتەر و 
ستیکەر و ئیفێکتی تایبەت دابین کراوە 
بۆ ئەوەی بەکارهێنەرەکە ڤیدیۆکەی پێ 

سەرنجڕاکێشتر بکات.

شایەنی باسە یەکێک لە 
تایبەتمەندییەکانی ئەم بەرنامەیە 

ئەوەیە ناتواندرێت ڤیدیۆ لە ١٥ چرکە زیاتر 
باڵوبکرێتەوە.

بەکارهێنەران دەتوانن ئەکاونتەکانیان بکەن 
بە شێوەی پرایڤت )تایبەت(، واتە تەنها 

ئەو کەسانەی فەڵۆو-یان کردون دەتوانن 
ڤیدیۆکانیان ببین، یان دەشتوانن بە پەبلیک 

)گشتی( ئەکاونتەکانیان دابنێن و هەموو 
بەکارهێنەرێکی ئەو تۆڕە بە بێ جیاوازی 
بتوانێت ڤیدیۆکانیان ببینێت. بە هەمان 

شێوەش بەکارهێنەر دەتوانێت ئەو کەسانە 
دیاری بکات کە دەتوانن کۆمێنت بنوسن یان 

نامە بنێرن.

ریزبەندی ئەو واڵتانەی کە 
زۆرترین بەکارهێنەری تیک تۆک-ی 

لەخۆگرتووە 

تیک تۆک لەم ماوەی دواییدا لە جیهاندا 
بەکارهێنەرێکی زۆری بۆخۆی کۆکردەوە، 

هیندستان لە ریزبەندی یەکەمی ئەو واڵتانە 
دێت کە زۆرترێن بەکارهێنەری تیک تۆک-ی 

تێیدا کۆبۆتەوە بە جۆرێک ١١٩.٣ ملیۆن 
کەس لەو واڵتە تیک تۆک بەکاردەهێنن.

 لە پلەی دووەمی ریزبەندی زۆرترین واڵتانی 
بەکارهێنەری تیک تۆک واڵتی ئەمریکا دێت 

کە تێکرای بەکارهێنەرانی تیک تۆک لەو 
واڵتە دەگاتە ٣٩.٦ ملیۆن بەکارهێنەر.

هەروەها تورکیا لە پلەی سێیەمی 
ریزبەندییەکە دێت بە ٢٨.٤ ملیۆن 

بەکارهێنەر.
 

شایەنی باسە لە پلەی چوارەمی ریزبەندی 
زۆرترین بەکارهێنەرانی تیک تۆک رووسیا 

دێت بە کۆکردنەوەی ٢٤.٣ ملیۆن 
بەکارهێنەر، واڵتی مەکسیکیش پلەی 

پێنجەمی زۆرترین بەکارهێنەرانی تیک تۆک 
گرتەوە بە ١٩.٧ ملیۆن بەکارهێنەر.

شایەنی باسە تیک تۆک لە عێڕاق وهەرێم 
بەکارهێنەرێکی باشی بۆ خۆی کۆکردۆتەوە 

بەتایبەتی لەالیەن چینی گەنجانەوە زۆر 
بەکار دەهێندرێت، کۆمەڵێک کەس بە 

بۆنەی بەکارهێنانی ئەم بەرنامەیەوە و 
باڵوکردنەوەی ڤیدیۆکانیان لە هەژماری 

تایبەتی خۆیان لە تۆری کۆمەاڵیەتی تیک 
تۆک ناوبانگێکی زۆریان پەیدا کردوە.

جێگای ئاماژەیە لە رویی جیهانیەوە لیزا 
و لێنا دوو کچی ئەڵمانین کە پێکەوە 

ئەکاونتێکی 
هاوبەشیان 
هەیە و بە 

٣١ ملیۆن و 
نیو فەلۆوەر 
لە تیک تۆک 

خاوەنی 
زۆرترین 

فەلۆوەرن 
لە 

جیهاندا.

 چی دەزانیت دەربارەی تۆڕی کۆمەاڵیەتی
تیک تۆک؟
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ناوه ندی هه واڵ
تیک تۆک تۆرێکی کۆمەاڵیەتی دروستکراوی 

واڵتی چینە رێژەیەکی زۆر بەکارهێنەری هەیە 
لە سەرجەم واڵتە جیاوازەکان،  بەکارهێنەرانی 

دەتوانن ڤیدیۆی میوزیکی باڵوبکەنەوە،  
لە ئەیلولی ساڵی ٢٠١٦ لەالیەن تشانگ 

مینگ-ی چینی بەرهەم هێندرا، لە رۆژگاری 
ئەمڕۆماندا بەرنامەی تیک تۆک بە سەکۆیەکی 

دیار دادەندرێت بۆ باڵوکردنەوەی ڤیدیۆ لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.

شایەنی باسە تیک تۆک لە گەشەکردنێکی 
خێرادایە لە ساڵێ ٢٠١٨دا تیک تۆک بووە 
یەکەم بەرنامە لە نێو بازاڕەکانی داگرتنی 

بەرنامە کە زۆرترین داگرتنی هەبێت لە مۆبایلە 
هۆشمەندەکان هەروەها بووە گەورەترین 

بەرنامەی ڤیدیۆی و موزیک کە زۆرترین بەکار 
هێنەری هەبێت لە جیهاندا بە جۆرێک رۆژانە 

١٥٠ ملیۆن بەکارهێنەر لەم بەرنامەیەدا 
چاالکبوون وە مانگانە ٥٠٠ ملیۆن بەکارهێنەر 
چاالکبوون و ڤیدیۆکانی خۆیان باڵودەکردەوە.

تەنها لە چارێگی یەکەمی ساڵی ٢٠١٨دا 
ژمارەی ئەو کەسانەی کە بەرنامەی تیک تۆک-

یان داگرت گەیشتە ٤٥.٨ ملیۆن کەس، هەروەها 
لە ساڵی یەکەمی باڵوکردنەوەی دا توانی ١٠٠ 

ملیۆن بەکارهێنەر کۆبکاتەوە لە سەرانسەری 
جیهاندا.

لە دوای ساڵی  ٢٠١٨ بەرنامەی تیک تۆک بۆ 
١٥٠ واڵت دەستەبەر بو بە ٧٥ زمانی جیاواز، 

توانی زۆرترین داگرتنی بەرنامە کۆبکاتەوە 
بۆخۆی و پێش بەرنامەکانی تری تۆڕەکانی 

کۆمەاڵیەتی بکەوێت وەک فەیسبووک و 
ئینیستاگرام و یوتیوب.

لە تشرینی دووەمی ٢٠١٧دا، کۆمپانیای بایت 
دانس کە خاوەنداریەتی تیک تۆک دەکات بۆ 
زیاتر فراوانکردنی تیک تۆک بە بڕی یەک ملیار 
دۆالر تۆڕی کۆمەاڵیەتی میوزیکاڵ-یان کڕی کە 

ناوەڕۆک و شێوەی بەکارهێنانی لە تیک تۆکەوە 
نزیک بوو بەاڵم لە ئەمریکا ناودار بوو. دانس 
بایت میوزیکاڵی خستە پاڵ تیک تۆک و بەم 

شێوەیە هێندەی دیکە ژمارەی بەکارهێنەرانی 
زیادی کرد.

یەکێک لە هۆکارەکانی سەرکەوتنی ئەم ئەپە 
بەشداری زۆری ئەستێرە ناودارەکانی جیهانە. 

چەندین ئەستێرەی بوارە جۆراوجۆرەکان لە 
تیک تۆک ئەکاونتی تایبەتی خۆیان هەیە و 

کورتە ڤیدیۆی میوزیکی باڵودەکەنەوە. لەگەڵ 
ئەمەشدا رێکالم و کەمپینی سەرکەوتووی 

بەرفراوانی بۆ دەکرێت کە هۆکارێکی دیکەی 
پشت سەرکەوتنەکانی تیک تۆکە.

تایبەتمەندییەکانی بەرنامەی تیک تۆک

بەرنامەی تیک تۆک رێگە بە بەکارهێنەرانی 
دەدات ڤیدیۆی ماوە کورتی تایبەت بەخۆیان 

باڵوبکەنەوە لەهەمان کاتدا دەتواندرێت 
ڤیدیۆکە کاریگەری دەنگی بخرێتە سەر 
وەک دەنگی میوزیك و هەر دەنگێک کە 
بەکارهێنەرەکە ئارەزویی لێبێت، لەگەڵ 

میوزیکەکەدا جوڵەی دەمیان یەکدەخەن و 
سەما دەکەن.

 چی دەزانیت دەربارەی تۆڕی کۆمەاڵیەتی
تیک تۆک؟

قژ خاوکردنەوە بەکاردەهێنن مەترسی توشبوونیان بە 
شێرپەنجەی مەمک لەسەدا ٣٠ زیاد دەکات. 

بەاڵم بۆ ئەوەی لە ئامارەکان تێبگەین، دەبێت سەیری دوای 
ئەنجامەکان بکەین و هەندێک ژمارە و داتای دیکە زیاد 

بکەین. هەموو ئەم رێژانەی سەرەوە ژمارەی لەسەدا سەد 
نین و بەڵکو هەژماریین. 

مەترسیی راستەقینە لە راستیدا ژمارەیەکی بچووکترە 
و لەوانەی سەرەوە. لە لێکۆڵینەوەکەدا هیچ ئافرەتێک 
رووبەڕووی دیاریکردنی شێرپەنجەی مەمک نەبوەتەوە 

بەاڵم هەموو ئەوانەی بەشداربوون کەسانێک هەیە لە 
خانەوادەکانیان کە رووبەڕووی شێرپەنجە بوونەتەوە و هەر 
بۆیە تووشبوون بەو نەخۆشییە بە بەراورد لەگەڵ ژمارەی 

دانیشتووانی گشتی زۆر زیاترە. 

لە ساڵی ٢٠٠٨ زیاتر لە ٢٣ هەزار ئافرەتی سویدی 
کە خوشکەکانیان نەخۆشی شێرپەنجەیان هەیە 

لێکۆڵینەوەیان لەسەر کرا و بە بەراورد لەگەڵ ئافرەتانی 
دیکە مەترسی دوو یاخود شەش جار نیو زیاترە مەترسی 

توشبوونیان بە شێرپەنجە هەیە. 

یەک لەسەر هەشتی ئافرەتانی ئەمریکا گرێیەکی 
چاالکیان هەیە

وا دەبینرێت یەک لەسەر هەشتی ئافرەتانی ئەمریکا لە 
قۆناغی ژیانیان رووبەڕووی گرێیەکی چاالک دەبنەوە. جگە 
لەوانە بە پێوەرەکانی نزیکی خێزانی و رابردووی خێزانی و 
تەمەن گرووپی دیکە هەن کە ئەگەری توشبوونیان هەیە. 

بۆیە هۆکاری شێرپەنجەی پێشبینیکراو تەنها بە 
رەچاوکردنی ژمارەکان دیاری ناکرێت، بەاڵم دەتوانرێت 

خوێندنەوەی بۆ بکرێت بە وەرگرتنی زانیاریی دەربارەی 
بەکارهێنانی بۆیەی قژ بە جۆرەکانییەوە. 

سەرەڕای هەموو ئەو لێکۆڵینەوانە دەکرێت بڵیین ماددە 
کیماییەکانی نێو بۆیەی پرچ کاریگەریی هەیە لەسەر 
ئەم دۆخە، بەاڵم ناکرێت وەکو بەڵگەیەکی تاکالیەنە 

بکرێت.  سەیری 

لێکۆڵینەوەکە لە گۆڤاری نێودەوڵەتی شێرپەنجە باڵوکرایەوە. 

بووە هۆی ئەوەی کە لێکۆڵەران بتوانن پرسیار بکەن لە 
گرووپێکی گەورە. بەشداربووان لە ئەمریکا و پۆرتۆریکۆوە 

هاتن و رابردووی جیاوازیان هەیە، ژمارەیەک پرسیاریان 
ئاراستەکرا کە تێیدا پرسیاری بۆیەکردنی قژ هەبوو. 

یەک لەسەر دەی بەشداربووان رەچەڵەکەکەیان بۆ 
ئەفریقا دەگەڕێتەوە، کە ئەمەش بووە هۆی ئەوەی بتوانن 

لێکۆڵینەوەکە لەسەر گرووپی نەژادیی جیاواز بکەن. 

جیاوازی رێژەی مەترسی توشبوون لە نێوان ئەو کەسانەی 
کە هەرگیز ماددەی ئارایش و بۆیە بەکار ناهێنن لەگەڵ 

ئەو کەسانەی کە ٥ یاخود ٨ هەفتە جارێک بەکار دەهێنن 
لەسەدا ٨ـە. 

ئەو کەسانەی کە بە بەردەوامی بۆیەی قژ بەکار دەهێنن 
و خەڵکی ئەمریکان و بە رەچەڵەک ئەفریقین رێژەی 

مەترسیی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمک دەگاتە لەسەدا 
٦٠ کاتێک هەڵسەنگاندنەکان گەیشتە سەر خاوکردنەوەی 

قژ یاخود راستکردنەوەی قژ، هیچ جیاوازییەک لەرووی 
رەچەڵەکەوە دەرنەکەوت. 

دەرکەوتووە کە ئەوکەسانەی دوو مانگ جارێک ماددەکانی 

بەپێی لێکۆڵینەوەیەکی نوێ، ئەو ماددانەی کە لەنێو 
بۆیەی قژ و ئارایشدا هەیە دەبێتە هۆی شێرپەنجەی مەمک 

بۆ ئەو ئافرەتانە کە لەژێر مەترسی تووشبوون دان. 

لەو بارەیەوە ئەلێکساندرا وایت، پسپۆر لە بواری پێست لە 
پەیمانگای تەندرووستی ژینگەی نیشتمانی و نووسەری 

لێکۆڵینەوەکە رایگەیاند کە لێکۆڵەران ماوەیەکی درێژە کار 
دەکەن لەسەر پەیوەندیی نێوان بۆیەی قژ و شێرپەنجە، 
بەاڵم ئەو زانیارییانەی بۆیان دەرکەوتووە سەقامگیر نین. 

لەو لێکۆڵینەوەیەدا لێکۆڵەران کاریان کردووە لەسەر ئەو 
خێزانانەی کە مەترسی شێرپەنجەیان هەیە و پێشووتریش 

حاڵەتی شێرپەنجەی مەمک لەناویاندا بینراوە. 

لێکۆڵەرانی پەیمانگای تەندرووستی ژینگەی نیشتمانی 
و زانکۆی کارۆلینا-ی باکوور دوای وردبوونەوە لەسەر ٤٧ 

هەزار ئافرەت کە خوشکەکانیان توشی شێرپەنجەی مەمک 
هاتوون، بۆیان دەرکەوت کە ئەو ئافرەتانەی ئارایش و 

بۆیەی قژ دەکەن بەشێوەیەکی چڕ، ئەگەری توشبوونیان 
زۆرترە بە نەخۆشییەکە. 

لەڕاستیدا ئەمەیان بابەتێکی نوێ نییە و لە رابردووش 
وردبوونەوەیەکی زۆری لەسەر کراوە. بەاڵم لێکۆڵینەوەکان 

بەهۆی هەبوونی مەترسیی تەندرووستی لەسەر 
ئافرەتەکان، نەتوانراوە ئەنجامێکی ئەوتۆی هەبێت. 

بەاڵم هەبوونی ماددەی شێرپەنجەیی لەنێو بەرهەمەکانی 
بۆیەکردنی قژ بووە هۆی ئاراستەکردنی لێکۆڵەران بەرەو 

هەڵسەنگاندن بۆ کاریگەریی ئەو بابەتانە. 

هەندێک لێکۆڵینەوەی ئەم دواییانە دەریان خست کە 
رەنگی کراوەی بۆیەی قژ  و بەرهەمەکانی راستکردنەوەی 

قژ پەیوەندیی هەیە لەگەڵ پەرەسەندنی شێرپەنجەی 
مەمک. بەاڵم هەندێک لێکۆڵینەوەکانی تایبەت بە پێست و 
قژ دەریانخست کە لە ئێستادا سەرەداوێک نەدۆزراوەتەوە و 

بۆیە بابەتەکە نەبووەتە سەرنج و بایەخ. 

رەچەڵەکی یەک لەسەر ١٠ی بەشداربووانی ئەمریکی 
بۆ ئەفریقا دەگەڕێتەوە

لێکۆڵینەوەکەی پەیمانگای تەندرووستی ژینگەی نیشتمانی 

 ئەو ئافرەتانەی قژیان بۆیە دەکەن، ئاگاداربن! بۆیەکردنی قژ
رێگا بۆ توشبوون بە شێرپەنجەی مەمک دەکاتەوە

هۆكارەكانی لەرزینی دەست و چۆنیەتی چارەسەركردنی
ئامادەكردن: عبدولسه الم هیشام

له رزین یه کێکه  له  حاڵه ته  باوه کانی کۆئه ندامی ده مار، ڕه نگه 
 بۆ ماوه یه کی کاتی بێت یا ببێته  دیارده یه کی درێژخایه ن، 

سه ره تا ته نها ده ست ده له رزێت به اڵم ڕه نگه  دواتر سه ر و قاچ 
و شوێنه کانی تری جه سته  بگرێتەوە.

لەرزینی دەست زۆر كات بۆ چەند حاڵەتێكی ئاسایی لەش 
دەگەڕێتەوە و پەیوەندی بە نەخۆشیەكی دیاریكراوەوە 

نیە تەنیا بە حاڵەتێك دادەنرێت بۆ نموونە رەنگە بە هۆی 
هیالكی زۆرەوە رووبدات یان بەكارهێنانی دەرمان لەگەڵ 
ئەوەشدا رەنگە بۆ چەند هۆكارێكی تر بگەڕێتەوە وەكو 

نەخۆشیە دەمارییەكان و نارێكی دەمار و  یان پەیوەندی بە 
شانەكانی لەشەوە.

لێرەدا باس لە باوترین ئەو هۆكارانە دەكەین كە دەبنە 
هۆی لەرزینی دەستەكان.

١. هۆكاری بۆماوەیی بە بۆنەی تێكچوونێك لە جینەكانەوە ڕوو دەدات و 
نەخۆشی نیە و ئەگەر یەكێك لە دایك یان باوك هەی بێت مناڵەكانیان 

ئەگەریان زیاترە تووش بن.

٢. غوودەی ژەهراوی

B٣. كەمی ڤیتامین ١٢

٤. دابەزینی ئاستی شەكر لە ناو خوێن

٥. سستی و تێكچوون و لەناوچوونی دەمارەكان کە هۆكاری زۆرە وەك 
نەخۆشی شەكرە، جەڵتەی مێشك.

٦. multiple sclerosis  نەخۆشی ڕەقبوونی شانەو خانە جیاوازەكان

٧. بەكارهێنانی هەندێ دەرمان كە ماددەی دۆپامینیان تێدایە 
٨. فشاری دەروونی یان جەستەیی زۆر و دڵەڕاوكێی بەردەوام.

٩. خواردنەوەی بڕێكی زۆر لەو خواردنەوانەی مادەی كافایینان 
تێدایە وەك چا و قاوە.

١٠. خواردنەوە كحولیەكان

١١. پیسبوونی ژینگە و ئاو وهەوا

١٢. تەمەن: لە پاش تەمەنی ٤٠ ساڵی دا زیاترە

چارەسەری له رزینی دەستەکان

یەكەم: فشار و دڵەراوكێ، زۆر كات دەستەكان تووشی لەرزین 
دەبن بەهۆی فشار و بیركردنەوەی زۆر  فشار و دڵەراوكێ 

پێكەوە دەبنە هۆی دەردانی برێكی زۆر هۆرمۆنی ئەدریناڵ و 
بەم شێوەیەش خوێنێكی زۆر بە دەمارەكاندا دەروات ئەمەش 

دەبێتە هۆی لەرزینی دەستەكان بەهۆی خێرایی رۆشتنی 
خوێنەوە، بۆیە باشتر وایە خۆت بەدوور بگیرت لە فشاری 
رۆژانە زیاتر خۆت سەرقاڵ بكە بە كاری رۆژانەوە بۆ ئەوەی 

دەستەكانت تووشی لەرزینی نەبن بەهۆی بیركردنەوەی زۆر 
فشاری دەروونیەوە.

دووەم: زۆر خواردنەوەی قاوە، ئەگەر هۆگری خواردنەوەی 
قاوەیت و رۆژانە برێكی زۆر قاوە دەخۆیتەوە ئەوە بە 

دڵنیاییەوە دەستەكانت تووشی لەرزین دەبن، چونكە برێكی 
زۆر كافاین دەچێتە خوێنەوە كافاین هاندەرێكە كە دەبێتە 

هۆی ورووژاندنی دەمارەكان جگە لە لەرزینی دەستەكان 
چەند كاریگەرییەكی تر لەسەر لەش دروست دەكات 
وەك نیگەرانی و نارێكی لێدانی دڵ و ژانەسەر و زیاد 

ئارەقكردنەوە، پێویست ناكات بوترێت ئەوە بیرۆكەیەكی 
باشە كە خواردنەوەی قاوە سنووردار بكرێت، چونكە تاكە 

هۆكارە بۆ لەرزینی دەستەكان بەهۆی كافاینەوە.

سێیەم: وازهێنان لە مادە كحولییەكان، هەوڵبدە 
خواردنەوە كحولییەكان كەم بكەیتەوە، چونكە 
بەهەمانشێوە دەبنە هۆی لەرزینی دەستەكان 

بەتایبەتی كاتێك بەشێوەیەكی خێرا واز لە خواردنەوە 
كحولییەكان دەهێنرێت هەوڵبدە سەرەتا كەمی 

بكەیتەوە پاشان واز لە خواردنی بهێنرێت، ئەگەر لە پڕ 
واز لە خواردنەوەی كحول بهێنرێت چەندان زیان بەلەش 

دەگەینێت وەك زوو ئارەقكردنەوە، خێرا لێدانی دڵ، پەشۆكان، 
ژانەسەر، هێڵنجدان، رشانەوە و خەوی ناخۆش، بۆیە 

پێویستە بە هەنگاو واز لە خواردنەوەی كحول بهێنرێت نەك 
بەشێوەیەكی خێرا، چونكە دوایی واز هێنانی بە شێوەیەكی 

خێرا ئەم كاریگەرییە خراپانە لە لەشدا دروست دەبن.

چوارەم: بەرزی رژێنە دەرەقییەكان، رژێنی دەرەقی 
دەكەوێتە بەشی پێشەوەی مل بەرپرسە لە دروستكردنی 
هۆرمۆن كە چەندان كرداری لەش رێكدەخات. كاتێك رژێنی 

دەرەقی بەرز دەبێتەوە لە رووی زانستیەوە پێی دەوترێت 
هایپەرسایرۆیدس، بەهەمان شێوە ئەم نارێكییە لە هۆرمۆنی 

رژێنە دەرەقییەكاندا دەبێتە هۆی لەرزینی دەستەكان، 
بەرزی رژێنە دەرەقیەكان چەندان نیشانەی تر لە لەشدا 

دروست دەكەن وەكو كەمبوونەوەی كێش بەشێوەیەكی 
نەخوازراو، نیگەرانی، دڵەراوكێ، نارێكی لێدانی دڵ، زۆر 

ئارەقكردنەوە و نارێكی نووستن. زۆر جۆری دەرمان هەیە كە 
یارمەتی هاوسەنگكردنەوەی ئەم هۆرمۆنە دەدات لەرزینی 
دەستەكانیش بەهەمان شێوە پەیوەندی بە نارێكی رژێنە 
دەرەقیەكانەوە هەیە لە هەندێك حالەتدا نەشتەرگەری 
ئەنجام دەدرێت بۆ ئەو نەخۆشانەی هۆرمۆنی دەرەقیان 
نارێكە ئەگەر بەردەوام هەستت بە لەرزینی دەستەكانت 
كرد ئەوە پێویستە سەردانی پزیشك بكرێت بۆ وەرگرتنی 

چارەسەری پێویست.



واڵتانی دراوسێ

 قیرغیزستان

مەنگۆلیا چین

ئەفغانستان تاجیكستان

 پاكستان

 كازاخستان

زێدۆنگ، ئه مڕۆ داگیركاری چین له گه ڵ داگیركاری مائۆ 
 ٧٠ ساڵه  به رده وامه 

 توركستانی رۆژهه اڵت له مێژوودا ئەو شوێنەیە كه  نه ته وه ی
 تورك تیایدا ژیانی كردووه . هه روه ها جوگرافیایه كه  كه تیایدا

 ژماره یه كی زۆر له ده وڵه ت و ئیمپراتۆریه تی وه ك ئویگار و
 گۆكتورك و هون دامه زراوه . هه ڵبه ت جوگرافیایه كه  كه وا بۆ
 یه كه مجار ناوی تورك-ی تیادا ناوبراوه . ناوه ندی هاوبه شی

 كلتور و رۆشه نبیری)شارستانی( جیهانی توركه

داگیركاری ١٩٤٩

لە ساڵی ١٩٣٣دا قاشغار
 لە ساڵی ١٩٤٤دا غولجا

دوو جار وەکو کۆمار راگەیەندراوە

 ژمارەی دانیشتوانی ٤٠ ملیۆن کەسە

سه عید توومتورك
سه رۆكی ئه نجوومه نی وه زیرانی نه ته وه یی توركستانی رۆژهه اڵتە 

سەرچاوەکانی ژێرزەوی و سەرزەویی تورکستانی رۆژهەاڵت:

 نەوتی خاو، گـازی سروشتی، زیو، یورانیوم و هەروەها جوگرافیایێکی
دەوڵەمەندی هەیە کە خاوەنی هەموو جۆرە ماددە و توخمێکە

رووبەر ١.٨٢٨.٤١٨

 ناوچه كه  دوو جار لە مێژووییەکی نزیکدا بووه ته  دەوڵەتی سەربەخۆ ئه مه ش به دامه زراندنی كۆماری توركستانی رۆژهه اڵت
لە ساڵی ١٩٣٣دا لە قاشغار و به دامه زراندنی كۆماری توركستانی رۆژهه اڵت له ساڵی ١٩٤٤دا له غولجا

٣٠Tbajansi.com/kuی کانونی یەکەم ١٠٢٠١٩

تورکستانی رۆژهەاڵت

"

"

.

.

- توركستانی رۆژهه اڵت كه له ساڵی ١٩٤٩ به والوه  له ژێر حكومرانی چینه،   به رده وام له ناوچه كانی الدێی 
و گونده كانی چوارده وریدا بینا و باڵه خانه ی به رز دروست ده كات. گرته  ڤیدیۆكانی مانگه  ده ستكرده كان 

ئه وه یان خستووه تەڕوو كه ژماره ی ئه و كه مپانه ی له بیابانه كانی توركستانی رۆژهه اڵت دروستده كرێت 
و له نێویدا به سه دان هه زار توركی ئویگور ده ستگیر كراون، له كۆتا ساڵی رابردوودا ٣ هێنده ی قه باره ی 

خۆی گه وره  بووه ته وه .

- ئه مه  كاریگه ری ده كاته  سه ر ئاماری ژماره ی دانیشتوان له  توركستانی رۆژهه اڵت. له وباره یه وه  په كین 
هه وڵده دات چینیه كانی هون به خێرایی ئاراسته ی ناوچه كه بكات.

- توركستانی رۆژهه اڵت به هۆی ده وڵه مه ندی له سه رچاوه كانی سروشتی، دووچاری داگیركاری و جۆره ها 
سته م و زۆرداری چین بووه ته وه  .

- به گوێره ی ئه و روونكردنه وانه ی نه ته وه یه كگرتووه كان و په رله مانی ئه ورووپا باڵویان كردووه ته وه ، 
له ئەمڕۆدا نزیكه ی ١ ملیۆن توركی ئویگور له كه مپه كاندا دووچاری ئازار و ئه شكه نجه  ده بنه وه .

- له ساڵی ٢٠٠٩ـوە  فشاره كانی هه ڵبژاردنی ئاین و به ها كلتورییه كان له سه ر ئویگوره كان خێرابوونی 
به خۆوه  بینیووە.

- وێڕای قه ده غه كردنی پۆشته كردنی جلوبه رگی درێژ بۆ ئافره تان و به ردانه وه ی ریش بۆ پیاوان، 
هه روه ها ناچاركردنی هاوواڵتیان به خواردنه وه ی مادده  كحولیه كان له ئاهه نگه كاندا یه كێك بوو له و زۆره  

ملێیانه .

- ئه و كه سانه ی له پارتی كۆمۆنیست نزیكن، دزه  ده كه نه  نێو هاوواڵتیان، زانیاری كۆده كه نه وه و دواتر 
ئه و كه سانه ی كه  گومانیان لێده كه ن به هێزه كانی ئه منی رایده گه یێنن.

- زۆرێك له و باڵه خانه و بیناكانی قوتابخانه و نه خۆشخانه و دامه زراوه و ده زگاكانی حكوومی سه رده می 
كۆن له ئێستادا هاتوونه ته  سه ر شێوه ی كه مپه بچووكه  كان. 

- چه ندین ئااڵی گه وره ی پڕوپاگەندە و ناڕه زایی كه نوسینه كانی وەکو 'واڵتت خۆشبوێ' و 'پارته كه ت 
خۆشبوێ' له سه ر نوسراو و په یوه ندی به پارتی كۆمۆنیست هه یه ، له سه ر مزگه وته كانی توركستانی 

رۆژهه اڵت هه ڵواسران.

جێگای ئاماژه یه  له ئێستادا مزگه وته كان له نوێژه كانی هه ینی خاڵین له هاوواڵتیان. ئه مه ش به هۆی 
ئه وه ی ئه و كه سانه ی سه ردانی مزگه وته كان ده كه ن ناویان تۆمار ده كرێت و ده خرێنه  لیستی ره شه وه .

نه ته وه یه كگرتووه كان: ئه و ناوه ندانه ی كه هیچ مافێكیان نییه  له  ناوه ڕاستی 
بیاباندا 

كۆمیته ی نه هێشتنی جیاوازی نه ژادی سه ر به نه ته وه یه كگرتووه كان چین-ی تاوانبار كرد به وه ی كه به بێ 
ره چاوگرتنی هیچ مافێكی مرۆڤ،   ده یانه وێت توركستان بهێننه  سه ر شێوه ی كه مپه كانی كۆكردنه وه ی 

گرووپه كان.

له توێژینه وه یه كیدا میدیای ئێرترایس-ی سه ر به دامه زراوی كۆمه ڵگای سڤیل كه له سه ر گرته  ڤیدۆكانی 
٣٩ كه مپی كۆكردنه وه  ئه نجامدراوه  راگه یه ندرا، قه باره ی ئه م كه مپانه  له نێوان مانگی نیسانی ٢٠١٧ بۆ 

مانگی ئابی ٢٠١٨دا ٣ هێنده  زیاتر گه وره  بووه . 

ئه و رووبه ره ی ٣٩ كه مپه كه داگیری كردووه هاوشانه له گه ڵ گه وره یی ١٤٠ یاریگای تۆپی پێ.

''به ڵگه نامه یه ك واژۆ ده كرێت كه  ئاماژه ی ره تكردنه وه ی ئاین و
باوه ڕنه كردن به خودا ده كات''

به رپرسه  خۆجێكانی ئه و ناوچه یه  به زه برو زه نگ به ڵگه نامه یه ك به توركه  ئویگوره كان واژۆ ده كه ن كه وا 
ئه و به ڵگه نامه یه  ئاماژه یه كه  بۆئه وه  كه  واژووكه ره كه  ئاین ره تده كاته وه  و باوه ڕی به خودا نییه . هاوكات 
زۆربه ی زۆری ئه و كه سانه ی كه  ره وانه ی ئه و كه مپانه  ده كرێن ناتوانرێت په یوه ندییان له گه ڵ ببه سترێت.

چین تۆمه ته كان ره تده كاته وه 

په كین له گه ڵ ره تكردنه وه ی تۆمه ته كانی كۆكردنه وه ی توركه  ئویگوره  موسوڵمانه كان له  كه مپه كاندا، 
هه روه ها وه ها نیشانی جیهان ده دات كه ئه و بینایانه ی له  توركستانی رۆژهه اڵت دروست ده كرێن پێك 

دێن له هه ریه كه  له  'ناوه ندی په روه ده ' و 'ناوه ندی فێركردنی پیشه ' و 'ناوه ندی چاره سه ری ده روونی'.

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