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 كونسوڵی كۆماری توركیا له  مووسڵ:
كاره كانمان له  دواهه مین قۆناغ دایه

کوچوکساکاللی محەمەد 
كونسوڵی كۆماری توركیا له  مووسڵ ١٧ـی تشرینی دووەم-رۆژی زمان و کەلتوور''

 پڕۆژە بڕیاری "بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان"
لە پەرلەمان پەسەند کرا

٢٥ـی شوبات-رۆژی رۆژنامەگەری

شاری کەرکوک و سەربازی 
ئەمریکی تێدا جێگیرە، 

حیزبواڵی و ناو حەشدی 
شەعبی، کەسێکی خاوەن 

رەگەزنامەی ئەمریکی 
کە بە شێوەی گرێبەست 
لەوێ کاری دەکرد، گیانی 

لەدەستدا. 

 زۆرینەی مافی دامەزراندن
لە شاری کەرکوک دراوەتە

پێکهاتەی عەرەب

قەحتان وەنداوی:

لەالیەن دابینکراو  دامەزراندنی  خاڵی   ٢٨٤١ 
کەرکوک بۆ  عێراق  پەروەردەی   وەزارەتی 

دابەشکردنی لە  نایەکسانی   بەهۆی 
پارتە ناڕەزایەتی  هۆی  بووە 

تورکمان سیاسییەکانی 

بەڕێزەوە کۆچکردنیدا  ساڵیادی  پێنجەمین   لە 
 یادی هونەرمەندی گەورە یونس خەتات

دەکەینەوە
لە پێنجەمین ساڵیادی کۆچکردنی هونەرمەندی بەتوانا 

و بەئەزموونی هونەری تورکمانی کە بە گۆرانی 
"غەریب قاڵدم" شوێنی خۆی بە گەورەیی لەنێو هونەری 
تورکمانیدا جێهێشت، یونس شاکر مەجید بەقاڵ ناسراو 

بە یونس خەتات، باسی ژیانی ئەو هونەرمەندە دەکەین 
کە بە گۆرانییەکانی جۆش و خرۆشی پێدەبەخشین، 
بە بەستەکانی ئیلهام پێدەبەخشین و بەو نووسین 
وێنانەی کە دەیکێشا چاوەکانمانی دەدرەوشاندەوە. 

یونس خەتات لە ساڵی ١٩٣٣ لە گەڕەکی سەرای 
لە قەاڵی دێرینی شاری هەولێر)ئەربیل( لە دایک 

بووە. خەتات کە تەواوی ژیانی خۆی لەپێناو هونەری 
تورکمانی، خۆشنووسی، وێنەکێشی، رەنگ کردنی وێنە، 

دروست کردنی ئامێری مۆسیقا و زۆرێک لە هونەری دیکە 
بەسەر بردووە، لە تەمەنی ٨٢ ساڵیدا واتا لە ساڵی ٩ی 

کانوونی دووەمی ٢٠١٥ چووە بەر دلۆڤانی خودا.

 سەرۆكی دیوانی ئەنجوومەنی
 وەزیران: بۆ جێبەجێكردنی

پڕۆژەیاسای چاكسازی
٦٠ رۆژمان پێویستە 

 نه وه ی كه ڕه م
ده چێت؟

 هەندێک رێنمایی
 بۆ نەهێشتنی
 بۆنی ناخۆشی

دەم
بۆنی ناودەم یەکێکە 

لەباوترین ئەو دیاردانەی، 
کە زۆربەی خەڵک پێوەی 

دەناڵێنن و زۆرجار گیروگرفت 
بۆ ئەو کەسانە دروست 

لەکاتی  بەتایبەتی  دەکات 
قسەکردن لە نزیکەوە لەگەڵ 

هاوڕێ و کەسانی دەوروبەر 
کارکردنیاندا. لە شوێنی 

 لە ١٦ی کانوونی دووەم رەجەب تەیب ئەردۆغان،
 سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، "لە شەش مانگی
 ئەم ساڵە لە پالنماندایە کونسوڵخانەکانی بەسڕە

 و مووسڵ چاالک بکەینەوە و بەهەمان شێوە لە
نەجەف و کەرکوک-یش کونسوڵخانە بکەینەوە
.

ل٥
 لەساڵڕۆژی ١٦ی کانوونی دووەم

 رۆژی شەهیدانی تورکمان، خوشکی
 کادری سەرکردە نەجدەت قۆچاق بۆ

تەبا دوا

!

دایە هۆشدارییەکی  ئێران  ئۆرسام:   سەرۆکی 
و سونییەکان  عەرەبە 

کوردەکان 
لەبەرامبەر ئەوەدا 

ئەمریکا هەڵسا 
وەاڵمدانەوەی هێرشەکە 

و لەئەنجامی بۆردوومانێکی 
ئاسمانیدا ٢٨ ئەندامی حەشدی 

شەعبی سەر بە حیزبواڵ لە 
بارەگاکانی عێراق و سووریا 

کوژران.
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له ناوچوون
 به ره و

 ١٦ی کانوونی دووەم

رۆژی شەهیدانی
تورکمان

له گه ڵ ئێوه  بۆ ئێوه 
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پڕۆژە بڕیاری "بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان" لە پەرلەمان پەسەند کرا
٢٥ـی شوبات-رۆژی رۆژنامەگەری١٧ـی تشرینی دووەم-رۆژی زمان و کەلتوور

رۆژی یەکشەممە ١٢ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٠، 
پەرلەمانی کوردستان-عێراق، دانیشتنی ژمارە ١٣ی 

ئاسایی خۆی ئەنجام دا.

لە دانیشتنەکەدا کە لە ٣ بڕگە پێکهاتبوو وەک 
لە بەرنامەی کاری پەرلەمان ئاماژەی پێکرابوو، 

بڕگەی دووەم تایبەت بوو بە خوێندنەوەی سێیەم 
و دەنگدانی کۆتایی لەسەر پڕۆژە بڕیاری "بۆنە 

تورکمان". نەتەوەی  فەرمییەکانی 

دوای ئەوەی رێواز فایەق، سەرۆکی پەرلەمانی 
کوردستان-عێراق داوای لە ئەندامانی لێژنەی 

تایبەتمەند کرد کە خوێندنەوەی سێیەم ئەنجام 
بدرێت، پرۆژە بڕیارەکەی خستە دەنگدانەوە و بە 

دەنگی ٧٣ پەرلەمانتار پەسەند کرا.

بەبۆنەی پەسەندکردنی پڕۆژە بڕیاری "بۆنە 
تورکمان" سەرۆکی  فەرمییەکانی نەتەوەی 

پێکهاتەی  لە  پیرۆزبایی  پەرلەمانی کوردستان-عێراق 
تورکمان کرد.

بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان بریتین لە 
١٧ـی تشرینی دووەم کە ساڵیادی کردنەوەی 

و  لە هەولێر)ئەربیل(  تورکمانییەکانە  قوتابخانە 
کفری، بە رۆژی زمان و کەلتووری تورکمانی دابنرێت، 

هەروەها ٢٥ـی شوباتی هەر ساڵێک بە رۆژی 
دابنرێت. تورکمانی  رۆژنامەگەری 

بڕیارەکەی پەرلەمان لەبارەی بۆنە فەرمییەکانی 
نەتەوەی تورکمان تەنها وەکو بۆنە دەرچووە، واتە 

لەم دوو رۆژەدا دەوامی فەرمی دامودەزگاکان نابێتە 
پشوو. لەم بارەیەوە پەرلەمانتارەکانی تورکمان ئاماژە 
بەوە دەدەن کە ئەوان خۆیان وایان پێباش بووە کە 

ئەمڕۆژە نەکرێتە پشووی فەرمی بۆ ئەوەی بتوانن 
لەم رۆژەدا چاالکی ئەنجام بدەن.

پێشوازییان  بە خۆشحاڵییەوە  تورکمان  هاوواڵتییانی 
لەم بڕیارەی پەرلەمانی کوردستان-عێراق کرد و 

هیوایان خواست کە لە داهاتوودا هەنگاوی باشتر 
و گەورەتر بنرێت. هەروەها ئەم بڕیارە لەالیەن 

هاوواڵتییانی دیکەش بە باشی پێشوازی لێوەکرا و 
ئەوانیش خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی. 

لە بارەی بابەتەکەوە یەکێک لە زێرنگرانی بازاڕی 
قەیسەری شاری هەولێر زێرنگر حەسەن 

مەلەک بەم شێوەیە بۆ مایکی 
تەبا دوا، "پەسەندکردنی پڕۆژە 

فەرمییەکانی  بۆنە  بڕیاری 
نەتەوەی تورکمان لە الیەن 
کوردستان-ەوە  پەرلەمانی 
بۆ میللەتەکەمان زۆر باش 
بوو بەاڵم لەهەمان کاتدا 

ئەوەندە بەس نییە".

حەسەن مەلەک دوای ئاماژەدان بەوەی، "کە ئێمە 
لێرە هەموومان عێراقین، دەبێ بە یەک چاو 

سەیری نەتەوەکانی تورکمان، کورد و 
عەرەب بکرێت، واتە هیچ کاتێک نابێت 
جیاوازی لە نێوانیان بکرێت". وتیشی، 

"ئەو بابەتەی لێرە دەمانەوێت 
باسی بکەین، کاتێک دەچین بۆ 

ئێمە  حکوومەت،  فەرمانگەیەکی 
وەکو تورکمانێک قبوڵ بکەن. کە 

وتم من تورکمانم بە چاوێکی 
تر سەیرم نەکات. واتە ئەو 

نەمێنی". ناخیان  نەتەوەپەرستییەی 

زێرنگر حەسەن مەلەک ئاماژەی بەوە کرد 
کە نامانەوێت لە هیچ فەرمانگەیەک وشەی 

نەتەوە بپرسرێت و وتیشی، "بۆچی ئێمەیان بە 
نەتەوەی دووەم دیاریکرد. تەواو، با نەتەوەی دووەم 

بین لە کوردستان بەاڵم هەموو کات بەیەک 
چاو سەیرمان بکەن. هەر کەسێک کە 
هەڵگری رەگەزنامەی عێراقی بوو، جا 

عەرەب بێت، کورد بێت،  تورکمان 
بێت یاخود کریستیان بێت واتە 

دەبێت  بێت  میللەتیش  بچووکترین 
بە یەک چاو سەیر بکرێت".

هەروەها حەسەن مەلەک وتیشی، 
"لە هەمان کاتدا کە ئێمە دەچین 

بۆ فەرمانگەیەکی ئاسایش کە وتمان 
تورکمانین کۆسپ و رێگری بۆ کارەکانمان 
نەهێننە پێش. دەمانەوێت ئەو کۆسپ و 

رێگرییە نەمێنێت و داوا لە برایانمان دەکەین لە 
پەرلەمان ئەم پرسە بهێننە بەر باس، هەموو کەسێک 

بە ئازادی دەبێت بڵێت من تورکمانم".

لە بەردەوامی قسەکانیدا مەلەک وتیشی، "ئەگەر 
سەیری واڵتانی ئەورووپا بکەین، کاتێک کە 

هەویەیەک یان شوناسێک لەگەڵ خۆت هەڵدەگرێت 
بۆ نمونە کاتێک کە رەگەزنامەیەکی ئەڵمانیت 

هەبێت هیچ کاتێک پرسیاری ئەوەت لێناکەن کە 
نەتەوەکەت چییە. واتە پرسیاری ئەوەت لێناکەن کە 

تۆ تورکمانی، عەرەبی یان ئینگلیزی".

"نابێت ئەمە هیچ کاتێک بپرسرێت، کە وتی من 
عێراقیمە تەواو بێت، نەتەوە نەپرسرێت.کاتێک کە لە 
نەتەوەکەیت پرسی لێردا واتە جیاوزی دەکەیت. واتە 
کە عەرەب، شیعە و سوننە هتد.. بوون جیاوازی 
لە نێوانیان دەکەن. ئەم بابەتە لە پەرلەمان 

قسەی لەسەر بکرێت و جیاوازی نەکرێت لە 
نێوان هیچ کەسێک و بەیەک چاو سەیری 

بکرێت".  هەموویان 

هاوواڵتی تورکمان محەمەد جەلیلی سەرتاش بەم 
جۆرە هەڵسەنگاندنی بۆ بڕیارەکە کرد، "ئەم 

بڕیارەی پەرلەمانی کوردستان کە لەبارەی 
تورکمان دەریکردووە  بۆنە فەرمییەکانی 

بڕیارێکی زۆر باشە و هەنگاوێکی 
ئیجابییە. هیوادارین لە داهاتوودا 

بتوانن بڕیاری باشتر لە بەرژەوەندی 
دەربکەن". تورکمان 

محەمەد جەلیل وتیشی، "نەتەوەی 
تورکمان نەتەوەیەکی رەسەنی شاری 

هەولێرە و پێویستە گرنگی تەواوی 
پێبدرێت. هەروەها پێویستە گرنگی بە 
لەالیەن  تورکمانیش بدرێت  دامودەزگاکانی 

حکوومەتەوە لە سەرووی هەموویانەوە ئۆجاغی 
تورکمانی". برایەتی 

هاوکات زەکەریا ئۆتراقچی کە ئەویش 
بازاڕی  کاسبکارێکی تورکمان لە 

هەولێر)ئەربیل( لەم بارەیەوە وتی، 
پەرلەمان  لەبڕیارەکەی  پشتگیری  "ئێمە 
دەکەین و خۆشحاڵین بەم بڕیارە. من 

وەکو کاسبکارێک و الیەنگرێکی بەرەی 
بڕیارێکی حکوومەت  تورکمانی، هەر 

لە بەرژەوەندی نەتەوەی تورکمان بێت 
و سوودی هەبێت بۆ خەڵک پاڵپشتی 
دەکەم و خۆشحاڵم دەکات. هیوادارین 
خزمەتی زیاتر بە گەلی تورکمان بکرێت".

خۆشناو زەکەریا، خاوەن کارگەیەکی دروست 
کردنی زێر سەرنجی خۆی لەبارەی ئەم بڕیارە 

خستەڕوو و رایگەیاند، "من وەکو هاوواڵتییەکی 
ئەم واڵتە و وەکو کەسێکی هەولێری خۆشحاڵم بەو 

هەنگاوەی پەرلەمانی کوردستان کە لەبارەی بۆنە 
تورکمان دەریکردووە". فەرمییەکانی نەتەوەی 

هەروەها خۆشناو زەکەریا وتیشی، "هیوادارم لە 
داهاتوودا خزمەتی زیاتر بە تورکمان و تەواوی 

بکرێت. هەولێر  پێکهاتەکانی دیکەی کوردستان 
شارێکی فرە رەنگە و جوانییەکەشی لەوەدایە کە 

ئەم هەموو پێکهاتە نەتەوەیی 
و ئایینییە وەکو برا پێکەوە 

دەژین و  تابلۆیەکی 
جوانی پێکەوە ژیان 

نمایش دەکەن. 
زیاتر  هیوادارم 

گرنگی بە پێکەوە 
ژیان بدرێت".

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور 
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٢٠ی کانونی دووەمی ٢٠٢٠

١٧ـی تشرینی دووەم-رۆژی زمان و کەلتوور

رۆژی یەکشەممە ١٢ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٠، 
پەرلەمانی کوردستان-عێراق، دانیشتنی ژمارە ١٣ی 

ئاسایی خۆی ئەنجام دا.

لە دانیشتنەکەدا کە لە ٣ بڕگە پێکهاتبوو وەک 
لە بەرنامەی کاری پەرلەمان ئاماژەی پێکرابوو، 

بڕگەی دووەم تایبەت بوو بە خوێندنەوەی سێیەم 
و دەنگدانی کۆتایی لەسەر پڕۆژە بڕیاری "بۆنە 

تورکمان". نەتەوەی  فەرمییەکانی 

دوای ئەوەی رێواز فایەق، سەرۆکی پەرلەمانی 
کوردستان-عێراق داوای لە ئەندامانی لێژنەی 

تایبەتمەند کرد کە خوێندنەوەی سێیەم ئەنجام 
بدرێت، پرۆژە بڕیارەکەی خستە دەنگدانەوە و بە 

دەنگی ٧٣ پەرلەمانتار پەسەند کرا.

بەبۆنەی پەسەندکردنی پڕۆژە بڕیاری "بۆنە 
تورکمان" سەرۆکی  فەرمییەکانی نەتەوەی 

پێکهاتەی  لە  پیرۆزبایی  پەرلەمانی کوردستان-عێراق 
تورکمان کرد.

بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان بریتین لە 
١٧ـی تشرینی دووەم کە ساڵیادی کردنەوەی 

و  لە هەولێر)ئەربیل(  تورکمانییەکانە  قوتابخانە 
کفری، بە رۆژی زمان و کەلتووری تورکمانی دابنرێت، 

هەروەها ٢٥ـی شوباتی هەر ساڵێک بە رۆژی 
دابنرێت. تورکمانی  رۆژنامەگەری 

بڕیارەکەی پەرلەمان لەبارەی بۆنە فەرمییەکانی 
نەتەوەی تورکمان تەنها وەکو بۆنە دەرچووە، واتە 

لەم دوو رۆژەدا دەوامی فەرمی دامودەزگاکان نابێتە 
پشوو. لەم بارەیەوە پەرلەمانتارەکانی تورکمان ئاماژە 
بەوە دەدەن کە ئەوان خۆیان وایان پێباش بووە کە 

ئەمڕۆژە نەکرێتە پشووی فەرمی بۆ ئەوەی بتوانن 
لەم رۆژەدا چاالکی ئەنجام بدەن.

پێشوازییان  بە خۆشحاڵییەوە  تورکمان  هاوواڵتییانی 
لەم بڕیارەی پەرلەمانی کوردستان-عێراق کرد و 

هیوایان خواست کە لە داهاتوودا هەنگاوی باشتر 
و گەورەتر بنرێت. هەروەها ئەم بڕیارە لەالیەن 

هاوواڵتییانی دیکەش بە باشی پێشوازی لێوەکرا و 
ئەوانیش خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی. 

لە بارەی بابەتەکەوە یەکێک لە زێرنگرانی بازاڕی 
قەیسەری شاری هەولێر زێرنگر حەسەن 

مەلەک بەم شێوەیە بۆ مایکی 
تەبا دوا، "پەسەندکردنی پڕۆژە 

فەرمییەکانی  بۆنە  بڕیاری 
نەتەوەی تورکمان لە الیەن 
کوردستان-ەوە  پەرلەمانی 
بۆ میللەتەکەمان زۆر باش 
بوو بەاڵم لەهەمان کاتدا 

ئەوەندە بەس نییە".

كونسوڵی كۆماری توركیا له  مووسڵ: كاره كانمان له  دواهه مین قۆناغ دایه

 سەرۆكی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران: بۆ جێبەجێكردنی
پڕۆژەیاسای چاكسازی ٦٠ رۆژمان پێویستە

بکەینەوە و لە هەنگاوی یەکەمدا شایستە داراییەکانییان .
پارێزراوبێت و دواتر رێنمایی تایبەت دەردەچێت و لەئێستادا 

نامانەوێت بە پێش هەنگاوەکان بکەوین".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سکرتێری ئەنجوومەنی 
وەزیرانی هەرێمی کوردستانی عێراق ئاماژەی بە یاسای 

خانەنشینی کرد و وتی، "نابەرامبەری و ناهاوسەنگی هەیە 
لەنێوان خانەنشینی ئاسایی و خانەنشینی پلە بااڵدا، 

چونکە لێرە نۆ یاسای خانەنشینی هەیە، بەاڵم لە بەغداد 
یەک یاسای خانەنشینی یەکگرتوو هەیە و دادپەروەری زۆری 
تێدایە، بۆیەش لە هەرێمی کوردستان مووچەی پلە بااڵکان 

لە سەرۆکی هەرێمەوە تا بەڕێوەبەری گشتی سەدا ٨٠ی 
مووچەکەیان دەرماڵەیە".

هاوکات ئامانج رەحیم لەبارەی سندوقی خانەنشینییەوە 
وتی، "سندوقی خانەنشینی چەند ساڵێکە بەهۆی قەیرانی 
داراییەوە پارەی تێدا نەماوە، بەاڵم لەدوای دەرچوونی یاساکە 
دەکەوێتە کار کە مانگانە سەدا حەوت لە مووچەی بنەڕەتی 

دەخرێتە ناو سندوقی خانەنشینی".

لە کۆتایی قسەکانیدا ئامانج رەحیم ئەوەشی خستەڕوو 
کە لەمەودوا سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکانی خانەنشینی 

جۆراوجۆر هەڵدەوەشێنەوە و تەنها یەک بەڕێوەبەرایەتی 
دەمێنێتەوە و سەرجەم خانەنشینان ناوەکانییان لە 

داتابەیسی ئەو بەڕێوەبەرایەتییە دەبێت و ئەمەش وا دەکات 
کەمترین گەندەڵی لەم بوارەدا هەبێت.

هاوکات ئومێد سەباح، سەرۆكی دیوانی ئەنجوومەنی 
وتیشی، "پرۆژە یاسای چاكسازی  ١٤ سێكتەر و بواری جیاجیا 

دەگرێتەوە، بۆیە تاوەكو نەچینە نێو جێبەجێكردنی ئەو 
یاسایە ناتوانین ژمارەكان بە وردی دەستنیشان بكەین كە 

چەند داهات بۆ خەزێنەی حكومەت دەگەڕێتەوە".
هەروەها  ئومێد سەباح راشیگەیاند، "بە گوێرەی دوایین 

داڕشتنەوە كە كراوە لە پەرلەمان لەبارەی مووچەی 
خانەنیشتنی پلە بااڵكان ١٥%ی كۆی گشتی مووچەو 

دەرماڵەكان دەبێت، ١،٥ بۆ هەر ساڵێكی خزمەت هەژمار 
دەكرێت، لە هەموو بارەكاندا نابێت لە ٥٠%ی كۆی گشتی 

مووچەو دەرماڵەكان بێت، پێموایە ئەوە پێوەرێكە كە دەتوانین 
دادپەروەرییەك بهێنینە دی لەنێوان پلە بااڵكان و پلە 

ئاساییەكان لە وەزیفەی گشتی".

شایەنی باسە دواتر هەر لە کۆنگرە رۆژنامەوانییەکەدا 
ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی 

کوردستانی عێراق، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە مووچەی 
کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسیی دەستکاری ناکرێت 

و لەمبارەیەوە وتی، "رەنگە هەڵە تێگەیشتنێک هەبووبێت 
لەبارەی پڕۆژە چاکسازییەکە، دەمەوێت کەسوکاری شەهیدان 

و زیندانییانی سیاسی دڵنیا بکەینەوە کە مووچەکانییان 
دەستکاری ناکرێت و دەمانەوێت هاوشێوەی بەغداد بێت".

جێگای ئاماژەیە لەبارەی کردنەوەی هەژمارێکی بانکی بۆ 
مووچە خۆرانی هەرێم، ئامانج رەحیم وتی، "دەمانەوێت 

هەژماری بانکی بۆ مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان 

سەرۆكی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران، لەبارەی جێبەجێكردنی 
پرۆژەیاسای چاكسازی كە دوابەدوای پەسەندكردنی لە الیەن 

پەرلەمانەوە بووە یاسا لەمبارەیەوە رایگەیاند، لەسەر كاتەكان 
لەگەڵ پەرلەمان رێککەوتووین، ٦٠ رۆژیان پێویستە بۆ ئەوەی ٥ 

پەیڕەو دابنێین بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەیاساکە.

ئومێد سەباح، سەرۆكی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران لە بەرواری  
١٦-١-٢٠٢٠ لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانییدا لە بارەی پڕۆژەیاسای 

چاکسازی رایگەیاند، "جێبەجێكردنی ئەو یاسایە پێویستی بە 
پەیڕەوە وە ٥ پەیڕەوی جیاوازی پێویستە هەروەها ٦٠رۆژمان 

پێویستە لە حكومەت بۆ ئەوەی ئەو پەیڕەوانە دابنێین، دوای 
ئەوەی ئەو پەیڕەوانە دانران لەگەڵ پەرلەمان قسە دەكەین بۆ 

دانانی خشتە كاتییەكە، دواتر سێكتەر بە سێكتەر دەچینە سەر 
بابەتەكان و پشتیوان بە خودا دەستی پێدەكەین".

ناوه ندی هه واڵ

 دوا بە دوای هێرشی داعش لە ساڵی ٢٠١٤ بۆ مووسڵ و
 داخرانی کونسوڵخانەی تورکیا لەو شارە، لە ئێستادا چەند

 هەنگاوێکی کەم ماوە بۆ دووبارە چاالککردنەوەی
کونسوڵخانەکە

 لە ١٦ی کانوونی دووەم رەجەب تەیب ئەردۆغان،
 سەرۆککۆماری تورکیا لە وتارێکیدا رایگەیاند "لە شەش

 مانگی ئەم ساڵە لە پالنماندایە کونسوڵخانەکانی بەسڕە و
 مووسڵ چاالک بکەینەوە و بەهەمان شێوە لە نەجەف و

کەرکوک-یش کونسوڵخانە بکەینەوە

 بەمەبەستی قسەکردن لەسەر بەرواری کردنەوەی
 کونسوڵخانەی مووسڵ، خزمەتگوزارییەکان و رێکارەکانی

دیکە، محەمەد کوچوکساکاللی بۆ مایکی تەبا دوا

كردنهوهیكونسوڵخانهیتوركیالهمووسڵ
گهیشتووهتهچقۆناغێك؟بهروارێكیدیاریكراوههیه

بۆدهستبهكاربوونی؟

 كاره كان له باره ی كردنه وه ی كونسوڵخانه مان له  مووسڵ
 گه یشتووه ته دواهه مین قۆناغ، له  چه ند مانگی داهاتوو
 پشت به خودا كونسوڵخانه مان له مووسڵ دووباره  چاالك

ده بێته وه

بهروارهكهیدیاریكراوه؟

 به روارێكی دیاریكراومان ده ستنیشان نه كردووه  چونكه 
 نه گه یشتووینه ته  ئه و خاڵه . به اڵم له مانگه كانی داهاتوو

 وه ك ئه وه ی سه رۆككۆمارمان پێشبینی ٦ مانگی داهاتووی
كردووه  به دڵنیاییه وه  له و ماوه یه  ده كرێته وه
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رهجهبتهیبئهردۆغان،سهرۆككۆماریتوركیا
لهدواههمینروونكردنهوهیدارایگەیاندله٦مانگی
داهاتووكونسوڵخانهیمووسڵوبهسڕهدهكرێتهوه.
بهبۆچوونیئێوهناوچهكهلهئێستاداگونجاوهبۆ

كردنهوهی؟

 مه رج و دۆخی عێراق و مووسڵ بۆ دووباره كردنه وه  و
 چاالككردنی كونسواڵخانه ی توركیا له  مووسڵ زۆر گونجاوه ،

 چونكه  روونه  كه  عێراق ١٥ ساڵه  له نێو گێژاوێكی گه وره دایه .
 داگیركاری ئه مریكا، قاعیده ، سه رده می داعش و دواتریش هه وڵی
 رزگاربوون له داعش، رۆڵیگێرانی توركیا بۆ سه قامگیری ناوچه كه  و

 دووباره  بنیاتانانه وه ی ژێرخانی مووسڵ كه  به هۆی داعشه وه
  زیانی به ركه وتووه  هه موو ئه وانه  وایكردووه  توركیا بیر له وه
  ده كاته وه   كه شێكی زۆر گونجاو بۆ كردنه وه ی كونسوڵخانه ی
 توركیا له  مووسڵ درووست بووه . به به رده وامی له  په یوه ندی

 داین له گه ڵ به رپرسانی مووسڵ، به تایبه تی له  ناوه ندی شاری
 مووسڵ هیچ كێشه یه كی ئه منی نییه  و بارودۆخی شار دوای
 سااڵنێکی درێژ یه كه م جاره  ئه منییه ت هه یه  و خه ڵك له گه ڵ

 خانه واده كه ی ئێواران ده چنه  پاركه كان. له كاتی سه ردانه كانمان
 بۆ مووسڵ بوینه  شایه تحاڵی ئه وه ی كه  هیچ كێشه یه كی

 ئه منی له شاره كه دا نییه . بۆیه  به  بۆچوونی خۆم دۆخه كه  بۆ
كردنه وه ی كونسوڵخانه كه مان له  مووسڵ زۆر گونجاو ده زانم

لهكونسوڵخانهیمووسڵچجۆرهكارێكرایی
دهكرێت؟بۆنموونهدهتوانرێتڤیزهوهربگیرێت؟

 له گه ڵ كرانه وه ی كونسوڵخانه كه مان، سه رجه م ئه و  
 كارانه رایی ده كرێن كه  له  كونسوڵخانه كان ئه نجام ده درێن، به

  وه رگرتنی پرۆسێسی ڤیزه  وه رگرتنیشه وه . توركیا پرۆسه ی
 پێدانی ڤیزه  بە ڕێگه ی كۆمپانیاكانه وه  ئه نجام ده دات. ئه مه

  شتێكی تایبه تمه ند نییه  ته نها به  توركیا، ده كرێت واڵتان
 سوودمه ند بن له كۆمپانیاكان بۆ پێدانی ڤیزه . ئه مه  ده بێته

  هۆكارێك بۆ كاركردن و بەرده وام خزمه تێكی زۆر پێشكه ش
 ده كات، له هه مان كاتدا ده بێته  هۆكارێكی باش بۆ پێدانی

 ڤیزه  به ئه و كه سانه ی كه  داواكاری وه رگرتنی ڤیزه  پێشكه ش
 ده كه ن. له و چوارچێوه یه دا وه زاره ته كه مان رێككه وتننامه یه كی

 له گه ڵ كۆمپانیایه ك واژووكردووه  بۆ پێدانی ڤیزه  له عێراق.
 به و شێوه یه ش له  هه موو شاره كان ڤیزه  ده درێت. هه مان

 كۆمپانیا له  مووسڵ خه ریكی دۆزینه وه ی شوێنێكه  بۆ
 به كرێگرتن و له  ئێستادا له  قۆناغی به كرێگرتن دایه .

 به بۆچوونی من له گه ڵ ده ستپێكردنی كاره كانی
 كونسوڵخانه كه مان، پرۆسێسی وه رگرتنی داواكاری ڤیزا

 ده ستپێده كات. به شێوه یه ك  گه ر كۆمپانیاكه  بتوانێت كاره
  سه ره تاییه كان ته واو بكات، ئه وا ده توانێت داواكاری ڤیزه ی

پێشوه خته  وه ربگرێت

حكوومهتیناوهندیعێراقچۆنپێشوازیلهو
ههنگاوهدهكات؟

 توركیا و عێراق دوو واڵتی دۆست و دراوسێن. په یوه ندییه كانی
 نێوانیان وه كو دوو واڵتی  سه ربه خۆیە و سه د ساڵه  له سه ر
 دۆستایه تی و هه ماهه نگی بووه . بۆیه  ئه م هه ماهه نگییه 

 له ئێستاشدا به به رزترین ئاست به رده وامه . له و چوارچێوه یه دا
 وجودی كونسوڵخانه ی توركیا له  مووسڵ له دێر زه مانه وه  هه ر
 هه بووه ، دوای داخستنی كونسوڵخانه كه مان له ساڵی ٢٠١٤،

 له گه ڵ كۆتاییهاتنی داعش هه ردوو واڵت په یوه ندییان
 به یه كه وه  هه بووه  بۆ دووباره  چاالككردنه وه ی

 كونسوڵخانه كه مان و پێكه وه  بڕیاریان له سه رداوه  بۆ كردنه وه ی.
 له ئێستادا حكوومه تی عێراق بۆ دووباره  چااڵككردنه وه ی

 كونسوڵخانه كه مان له  مووسڵ سه رجه م مۆڵه ته كانی
 ته واوكردووه . شوێنكێكمان ده ستنیشانكردووه  بۆ كونسوڵخانه ،

 شوێنێكمان ده ستنیشانكردووه  كه  گونجاوه  به گه شه پێدانی
 واڵته كه مان و رۆڵی جیهانی و ناوچه یی توركیا. پرۆسه ی
 به كرێگرتنی شوێنه كه  به رده وامه . له  ماوه یەکی نزیكدا

 رێككه وتننامه ی كرێ واژوو ده كرێت و نۆژه نكردنه وه  و
 رێكخستنه وه  و بابه تی ئه منی رێكده خرێت. بێگومان ئه مانه
  به خێراترین شێوه  ئه نجام ده درێت و له ماوه ی چه ند مانگێكدا

 كونسوڵخانه كه مان چاالك ده بێته وه  و بۆ ئه و مه به سته ش
كاره كانمان خێراتر كردووه

سهرۆككۆماریتوركیارهجهبتهیبئهردۆغان
رایگهیاندكهلهكهركوكیشكونسوڵخانهدهكرێتهوه،

لهوبارهیهوههیچههنگاوێكنراوه؟

 توركیا به مه به ستی كردنه وه ی كونسوڵخانه  له كه ركوك و
 نه جه ف داواكاریی پێشكەشی حكوومه تی عێراق كردووه. ماوه ی
 پێویست بۆ وه رگرتنی مۆڵه تی كردنه وه ی كونسوڵخانه  له توركیا
 ته واو بووه . هیوام وایه  له كورتترین كاتدا هه ڵسه نگاندنه كان بۆ
 كردنه وه ی كونسوڵخانه  له كه ركوك ته واو بكرێت. كاتێك توركیا

 سه یری عێراق ده كات، ته نها سه یری ئه و ناوچانه ناكات
 كه له خۆیه وه  نزیكه ، به ڵكو ده یه وێت له ناوه ڕاست و خوارووی

 عێراقیش كونسوڵخانه  بكاته وه  هه م بۆ پێدانی خزمه تگوزاری
 كونسوڵگه ری بۆ هاوواڵتییانی و هه میش پێشكه شكردنی

 خزمه تگوزاری ڤیزه  به هاوواڵتیانی عێراقی  بدات، له هه مان كاتدا
 ده یه وێت به ڕێگه ی زیادكردنی ژماره ی كونسوڵخانه كانمان

 خزمه تی زیاتر پێشكەش بكه ین به بنیاتنانه وه ی عێراق له دوای
 زیانه كانی داعش و پێشكه شكردنی هه ماهه نگی له

  خزمه تگوزارییه كانی ته ندرووستی و شاره وانییه كان و دارایی،
 هه ر بۆیه  ده مانه وێت له  شاره  جیاوازه كانی عێراق كونسوڵخانه 

 بكه ینه وه . په یوه ندی گه النی عێراق و توركیا مێژوویه كی له
  دواوه یه . واته  باس له  په یوه ندییه كی دۆستانه  و برایه تی و

 دراوسێتی ده كه ین. بۆیه  توركیا به شێوه یه كی یه كسان نزیكی
 توێژه كانی عێراقه . له و سۆنگه یه وه  ده یه وێت له  شاره  جیاوازه كان

كونسوڵخانه  بكاته وه  و نوێنه رایه تی بكرێت



ریپۆرتاژ&فۆتۆ: عه بدواڵ عیرفانی

دایە هۆشدارییەکی  ئێران  ئۆرسام:   سەرۆکی 
کوردەکان و  سونییەکان  عەرەبە 

گەر دادگای دەستووری بڕیاری وەدەرنانیشی دەرکردبێت، 
نابێتە بەربەست لەبەردەم ئەمریکا. لەوانەیە لە رووی 

دیبلۆماسییەوە سەرئێشەی بۆ پەیابکات بەاڵم ناتوانێت 
ئەمریکا لە عێراق دەربکات، جگە لەوەی خۆی بیەوێت 

دەریبکات. خۆ بەپێی روونکردنەوەکانیش هەبوونی خۆی 
لە عێراق زیاتر دەکات. 

سەرەڕایئەوەیئەمریکاژمارەیەکیزۆرلەسەربازگەی
هەیەلەعێراقبەاڵمبۆچیتەنهاسەربازگەیئەنبار
وهەولێر)ئەربیل(کرایەئامانج؟ئاخۆهیچئامانجێک

هەیەلەژێرەوە؟

لە راستیدا ئەمە پەیامێک لەخۆدەگرێت. ئێران 
هۆشدارییەکی دایە کورد و عەرەبە سونییەکان کە 

بەشدارییان لە دانیشتنی ئەنجوومەن بۆ وەدەرنانی 
ئەمریکا نەکرد. ئەمەیان پەیامێکی سیاسییە، "گەر 

ناڕەحەتم بکەن منیش کاردانەوە دەبێت". بەو پێیەش 
هۆشداریی دایە هەردوو الیەنەکە. 

دوایهێرشەکانیئێرانبەرامبەربەئەمریکالە
چوارچێوەی"تۆڵەسەندنەوەیقاسمسولەیمانی"،
قەیسخەزعەلی،سەرکردەیعەسائیبیئەهلی

حەقرایگەیاند،"نۆرەیئێمەیە،تۆڵەیئەبومەهدی
موهەندیسدەکەینەوە"،ئەمروونکردنەوەیەچۆن

هەڵدەسەنگێنن؟

لەئێستادا هەوڵێک هەیە لەنێوان ئەمریکا و ئێران بۆ 
رێککەوتن. گەر هەردووال رێککەوتن، تۆڵەسەندنەوەی ئەبو 

مەهدی موهەندیس و حەشدی شەعبی زۆر نایەتەوە رۆژەڤ. 

دوایگرژییەکانینێوانئەمریکاوئێران،دەنگۆیئەوە
هەیەپێشمەرگەدووبارەبگەڕێتەوەکەرکوکوناوچە
جێناکۆکەکان،هەڵسەنگاندنیئێوەچییەبەرامبەربە
ئەگەریگەڕانەوەیپێشمەرگەولێدوانەکانیرەجەب
تەیبئەردۆغان،سەرۆککۆماریتورکیاودیدارینێوان
مەولودچاوشئۆغلو،وەزیریدەرەوەیتورکیاوئەرشەد

ساڵحی،سەرۆکیبەرەیتورکمانیعێراقی؟

ئێران و ئەمریکا پێویستیان بە تورکیا هەیە. پێشووتر کاتێک 
ئەوانە رێککەوتن، دەیانتوانی لەدژی تورکمان و تورکیا بڕیار 

بدەن بەاڵم بەهۆی ئەوەی نێوانیان خراپە نە پارتەکانی 
نزیک لە ئێران و نە هاوپەیمانە کوردەکانی ئەمریکا ناتوانن 

هاوکێشەیەک دابنێن کە ببێتە هۆی ناڕەحەتی تورکیا، 
چونکە ئەمە دەبێتە هۆی نیگەرانییەکی زۆری تورکیا. 
بەپێچەوانەوە تورکیا هاوسەنگییەکان دەگۆڕێت. بۆیە 

هەردوو الیەن ناتوانن ئەو هەنگاوانە بگرنە بەر کە دەبێتە 
هۆی ناڕەحەتی تورکیا. گەر هاتوو عێراق بە قەیرانێک 

دابەشبێت، ئەوکاتە پێشمەرگە بەهەموو هێزییەوە 
هەوڵ دەدات بچێتە ناو ئەو ناوچانە.  بەاڵم ئەمەیان زۆر 

ماوەیەکی کورتە و لەوانەشە هەر پێی نەگەین. لە راستیدا 
تورکیا رایگەیاند کە قەیرانی ئەمریکا و ئێران سوودی بۆ 

هیچ الیەنێک نابێت و داوای هێوربوونەوەی لە هەردوو 
الیەنەکە کرد.

کە لەالیەن ئێرانەوە پشتگیرییان لێدەکرێت. لەالیەکی 
دیکەوە نەتەوەپەرستییەکی تایبەت دژی ئەمریکا هاتووەتە 

کایەوە. ئەم بارودۆخە دەبێتە هۆی ناهەمواریی دۆخی 
ئەو پارت و الیەنانە کە الیەنگیری ئەمریکا دەکەن. بە 

پێچەوانەی هەردووکیشیانەوە ئەو حیزبانەی کە بێالیەنن 
لە الیەنگیرییەکانی ئەمریکا و ئێران، بە قازانج لە 

هەڵبژاردنەکان دەردەچن. 

ئاستیجددیەتیبەرەنگاربوونەوەیموقتەداسەدر،
سەرۆکیرەوتیسەدروسووپایمەهدیلەگەڵهێزە
میلیشیاکانیدیکەبەرامبەربەئەمریکاچییە؟ئاخۆ

ئەگەریهەیەبەرەنگارییەکیلەوجۆرەبکرێت؟

دوای کوژرانی قاسم سولەیمانی لە عێراق بزووتنەوەیەکی 
جددی لەدژی ئەمریکا دەستیپێکرد، سەدر دەیەوێت پێگەی 

خۆی بەهێز بکات بەوەی کە ئەو رایدەگەیەنێت، "گەر 
تێکەڵی من بن منیش کاری خۆم ئەنجام دەدەم"، ئەم 

دۆخە بۆ ئەوانەشە کە سەر بە ئێران نین و لەنێو حەشدی 
شەعبیش هەن. دوای ئەو دۆخە سەرکردایەتی حەشدی 

شەعبی رووبەڕووی بێ سەروبەری دەبێتەوە، بێگومان سەدر 
دەیەوێت سوود لەو بێ سەروبەرییەی حەشدی شەعبی 

وەربگرێت. لەالیەکی دیکەوە دوای هێرشەکەی ئێران، سەدر 
هەڵسا بە بنیاتنانەوەی سووپای مەهدی لەبەرامبەر ئەگەری 

بوونە ئامانج لەالیەن ئەمریکاوە و بانگەوازێکی بۆ 
بنیاتنانەوەی سووپا دەرکرد. من وای بۆ دەچم کە ئەم 

بانگەوازە بۆ بەرەنگاریی هەنگاوێکی جدییە. 

هۆکاریکوژرانیئەبومەهدیموهەندیسبۆ
ئەوەدەگەڕێتەوەکەناویئەویشلەنێولیستی

کوژراوانیئەمریکاهەبووە،یاخودتەنهابە
رێکەوتبوو؟

 
لەو کاتانە ئامانجی گەورە گرنگە. لەو هێرشەدا 

دیارییە گەورەکە قاسم سولەیمانی-یە. لە راستیدا 
کوژرانی ئەبو مەهدی موهەندیس لە قازانجی 

ئەمریکا بوو چونکە هەم بەرپرسی سیاسەتەکانی 
ئێران لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و هەمیش بەرپرسی 

سیاسەتەکانی ئێران لە عێراق کوژرا. لە راستیدا 
بەرەنگاریی سەرەکی ئەمریکا، عێراقە. دیار نییە کە لەنێو 

لیستی کوژراواندایە یاخود نا، ئەوەی گرنگە بۆ ئەمریکا 
لەناوبردنی دوو ئامانج لە یەک کات. 

دوایئەوهێرشەئەنجوومەنینوێنەرانیعێراق
بڕیاریداهێزەکانیئەمریکالەعێراقوەدەرنرێن،
لەبەرامبەریشداسەرۆکیئەمریکادۆناڵدترەمپ

رایگەیاندکەگەمارۆدەخاتەسەرعێراق،چیتانهەیە
بیڵێنلەسەرجدییەتیئەوبڕیارە؟

دەرهێنانی سەربازانی ئەمریکا لە عێراق کارێکی سەختە 
چونکە حکوومەتی عێراق ئەو هێزەی نییە ئەو جێبەجێ 

بکات، بەتایبەتی دوای خۆپیشاندانەکان و الوازبوون و 
شەرعییەتی ئەنجوومەن، وادیارە لە ئێستادا هیچ کەسێک 
ناتوانێت سەربازانی ئەمریکا لە عێراق دەربکات. هەر بۆیە 

دوابە دوای بۆردوومانی فرۆکەخانەی کەی ١ کە دەکەوێتە 
شاری کەرکوک و سەربازی ئەمریکی تێدا جێگیرە، حیزبواڵی 

و ناو حەشدی شەعبی، کەسێکی خاوەن رەگەزنامەی 
ئەمریکی کە بە شێوەی گرێبەست لەوێ کاری دەکرد، گیانی 
لەدەستدا. لەبەرامبەر ئەوەدا ئەمریکا هەڵسا وەاڵمدانەوەی 

هێرشەکە و لەئەنجامی بۆردوومانێکی ئاسمانیدا ٢٨ 
ئەندامی حەشدی شەعبی سەر بە حیزبواڵ لە بارەگاکانی 
عێراق و سووریا کوژران. ئەم هێرشە بووە هۆی توڕەبوونی 
الیەنگرانی حەشدی شەعبی، لە ئاکامی پرۆتیستۆکردنی 

هێرشەکە لەالیەن الیەنگرانی حەشدی شەعبییەوە 
لەبەردەم باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد، خۆپیشاندەران 

لە ماوەیەکی کەم توانییان بچنە نێو باڵیۆزخانە و بەشێکی 
باڵیۆزخانە سووتێندرا. دوای ئەم ڕووداوە ئەمریکییەکان 

رایانگەیاند کە ئێران لە دیوی پشتی هێرشەکەیە و 
پالنێکی تایبەت بە کوشتنی قاسم سولەیمانی، فەرماندەی 

پێشووی قودسی سەر بە سووپای پاسدارانی ئێران و 
ئەبو مەهدی موهەندیس، جێگری سەرۆکی دەستەی 
حەشدی شەعبی جێبەجێ کرا کە لە سووریاوە هاتە 

عێراق و لەئەنجامی بۆردوومانی فرۆکەیەکی بێفرۆکەوان 
کوژران. لەبەردەم ئەو هێرشەی ئەمریکا، حکوومەتی ئێران 

رایگەیاند کەتۆڵەی ئەو هێرشە دەکەنەوە و لە ٣ی کانوونی 
دووەم ١٥ مووشەکی بالیستیکی بە ئاراستەی سەربازگەی 

عەین ئەسەد لە ئەنبار و سەربازەگەی حەریر کرد. 

بەمەبەستی قسەکردن لەسەر کاریگەری قەیرانەکە 
لە عێراق، پێشهاتەکانی ناوچە جێناکۆکەکان، 

خۆپیشاندانەکانی عێراق و دوای دەستلەکارکێشانەوەی 
عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی کاربەڕێکەری عێراق و 
قۆناغەکانی دوای ئەو، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ پرۆفیسۆر 

دکتۆر ئەحمەد ئویساڵ، سەرۆکی ناوەندی لێکۆڵینەوەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست )ئۆرسام( ئەنجامدا. 

گرژییەکانینێوانئێرانوئەمریکالەگەڵ
خۆپیشاندانەکانیدژبەحکوومەتچکاریگەریەکی

دەبێتلەسەرهەڵبژاردنەوەیسەرۆکوەزیران؟

کاریگەریی بەسەر هەڵبژاردنەکانی عێراق دەبێت. 
هەبوونی ئانتیپاتی و نەفرەت لەبەرامبەر ئێران، دەبێتە 

هۆی کەمبوونەوەی هێز و دەنگی ئەو الیەنە سیاسییانەی 

 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbaajansi

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٢٠٤ی کانونی دووەمی ٢٠٢٠
کوردستاندا بنێت، چەندین جاریش 
وتوویانە دەمانەوێت ئااڵی هەرێمی 

کوردستان باس لە ئێمەش بکات، 
کەواتە کاتێ ئەندامێکی پەرلەمان 

لەسەر لسیتی بەرەی تورکمانی ئااڵکە 
ناکاتە ملی بۆ دەبێت هێرشی بکرێتە 

سەر؟ مافی خۆیەتی و ئەی نالێن 
هەموو کەس مافی هەیە ئەی کوا 

مافی پێکهاتەی تورکمان؟

هونەرمەندێکی تورکمان تەنیا لەبەر 
ئەوەی وتی من کورد نیم ، هێرشێکی 

ناڕەوای کرایە سەر لەالیەن ئەوانەی 
ئیدعای ریفراندۆم و دەوڵەت و 

یەکسانی و مافی پێکەوەژیانیان دەکرد، 
تەنیا لەبەر ئەوەی یونس توتنچی 

وتی"من هەولێریم کورد نیم تورکمانم" 
خۆ قسەکە سەد لەسەد راستە دەیان 
هەزار کەس هەیە هەولێرییە و کورد 

نیە، واتا تورکمانە یان عەرەبە خۆ نابێت 
هەرچی هەولێری بێت کورد بێت نەخێر 

وانیە دەهۆکیش هەیە کورد نیە و 
سلێمانیش هەیە وکورد نیە واتا لەسەر 

قسە راستەکەی هێرشیشی کرایەسەر.

یەعنی ئەوەی بەریتانی بێت دەبێت 
ئینگلیز بێت ؟ ئەوەی ئەمریکی بێت 

دەبێت ئەمریکایی بێت؟ ئەوەی کەنەدی 
بێت دەبێت کەنەدایی بێت؟ نەخێر 

ملیۆن کەس لەو واڵتانە هەیە و ئینگلیز 
و ئەمریکی و کەنەدایی نین بەئاشکراش 

وادەلێن، ئەسڵەن لەهەندێک شوێن 
ناوچەکە هی نەتەوەی تر بووە دواتر 

دیموگرافیای گۆراوە.

من وەک و کوردێک  و دانیشتووی 
هەرێمی کوردستان و هەولێر ئەوە 

دەنوسم، بەڕاستی شەرم لەخۆم دەکەم 
سبەی رۆژ بەتورکمانێک بڵێم بەرگری لە 

کوردستان بکە، دەزانن بۆ؟ ئاخر چۆن 
دەبێت رێگە نەدەی تورکمان نەتەوەی 
خۆی خۆشبوێت، رێگە نەدەی بەرگری 

لە کولتوری خۆی بکات، رێگەنەدەی 
بەزمانی خۆی قسە بکات، رێگە نەدەی 

جەژن و ئاهەنگی خۆی بکات، رێگە 
نەدەی مافی خۆی هەبێت، رێگە نەدەی 
بە ئاشکرا بڵێت من تورکمانم کورد نیم، 

یان نوکتە و سوکایەتی بەنەتەوەی 
تورکمان، ئەمانە وایان کردوە کە من 

وەک کوردێک شەرم لەخۆم بکەم 
بەرامبەر بە هاوڕێ تورکمانەکانم ئاخر 

کە وتت کوردستان یەعنی تەواو سەدا 
سەد کورد؟ نەخێر وانیە، کە وتت 
کوردستان یەعنی سەدا سەد واتا 

موسڵمان؟ نەخێر وانیە.

تێبینی من ئەو وتارەم بە ئارەزەو 
و ویستی خۆم نوسیووە و وەک 

موسڵمانی  کوردی  رۆژنامەنوسێکی 
دانیشتووی هەولێر، نە لەبەر دڵی 

تورکمانەکانە ونە کارم بە تورکمانەکان 
و نەخزمایەتیم لەگەڵیان هەیە، 

تەنیا وەک مرۆڤێک و راستیەک ئەوەم 
نوسیووە، هەتا دەمرم وا دەلێم بەبێ 
تورکمانەکان نەهەولێر هەولێرە و نە 

کوردستانە. کوردستان 

 تیرۆریسته  قه ڵه وه كه
 ده ستگیركرا

 فه تواده ری به ناو موفتی ته قاندنه وه ی مزگه وتی نه بی
 یونس كه  ٦ ساڵ به ر له ئێستا له الیه ن رێكخراوی

تیرۆریستی داعشه وه  ته قێنرابوویەوە، ده ستگیركرا

 له روونكردنه وه یه كدا شانه ی راگه یاندنی ئه منی سه ر به 
 وه زاره تی به رگری عێراق ئاماژه ی به وه داوه  له  مووسڵ

 كه سێك به ناوی شیفا ئه لنوعمه  به ناوی ساخته ی ئه بو
 عه بدولباری به ناو موفتی له  گه ڕه كی مه نسوڕ-ی

 رۆژئاوای شار ده ستگیركراوه  كه  فه تواده ری ته قاندنه وه ی
مزگه وتی نه بی یونس-ـە  له  مووسڵ

 له  روونكردنه وه كه دا تیشك خراوه ته  سه ر ئه وه ی كه  له 
 كاتی كۆنترۆڵكردنی مووسڵ له الیه ن داعشه وه له  نێوان

 سااڵنی ٢٠١٤ - ٢٠١٧  عه بدولباری له  نێو كه سه
  دیاره كانی رێکخراوه كه  بووه  و فه توای كوشتنی
 ده ركردووه  بۆ ئه و كه سایه تییه  ئاینییانه ی كه

  به یعه تیان بۆ داعش نه داوه  و هه روه ها له  به رواری
 ٢٥ی ته مموزی ساڵی ٢٠١٤ فه توای رووخاندنی

 .مزگه وتی ئه بو یونس-ی ده ركردووه

 رێكخراوی تیرۆریستی داعش له مانگی حوزه یرانی ساڵی
 ٢٠١٤ له  سه ره تا مووسڵ و دواتر یه ك له سه ر سی

        .خاكی عێراقی داگیركرد
 له  ئه نجامی زنجیره  ئوپه راسیۆنی هێزه  ئه منییه كان له 

 مانگی كانوونی یه كه می ساڵی ٢٠١٧ سه رجه م
.ناوچه كانی ژێر ده ستی داعش وه رگیرایه وه

ناوه ندی هه واڵ

!



 لەساڵڕۆژی ١٦ی کانوونی دووەم رۆژی شەهیدانی تورکمان،
خوشکی کادری سەرکردە نەجدەت قۆچاق بۆ تەبا دوا

دایە هۆشدارییەکی  ئێران  ئۆرسام:   سەرۆکی 
کوردەکان و  سونییەکان  عەرەبە 

 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbaajansi٤ ٢٠٥ی کانونی دووەمی ٢٠٢٠
کوردستاندا بنێت، چەندین جاریش 
وتوویانە دەمانەوێت ئااڵی هەرێمی 

کوردستان باس لە ئێمەش بکات، 
کەواتە کاتێ ئەندامێکی پەرلەمان 

لەسەر لسیتی بەرەی تورکمانی ئااڵکە 
ناکاتە ملی بۆ دەبێت هێرشی بکرێتە 

سەر؟ مافی خۆیەتی و ئەی نالێن 
هەموو کەس مافی هەیە ئەی کوا 

مافی پێکهاتەی تورکمان؟

هونەرمەندێکی تورکمان تەنیا لەبەر 
ئەوەی وتی من کورد نیم ، هێرشێکی 

ناڕەوای کرایە سەر لەالیەن ئەوانەی 
ئیدعای ریفراندۆم و دەوڵەت و 

یەکسانی و مافی پێکەوەژیانیان دەکرد، 
تەنیا لەبەر ئەوەی یونس توتنچی 

وتی"من هەولێریم کورد نیم تورکمانم" 
خۆ قسەکە سەد لەسەد راستە دەیان 
هەزار کەس هەیە هەولێرییە و کورد 

نیە، واتا تورکمانە یان عەرەبە خۆ نابێت 
هەرچی هەولێری بێت کورد بێت نەخێر 

وانیە دەهۆکیش هەیە کورد نیە و 
سلێمانیش هەیە وکورد نیە واتا لەسەر 

قسە راستەکەی هێرشیشی کرایەسەر.

یەعنی ئەوەی بەریتانی بێت دەبێت 
ئینگلیز بێت ؟ ئەوەی ئەمریکی بێت 

دەبێت ئەمریکایی بێت؟ ئەوەی کەنەدی 
بێت دەبێت کەنەدایی بێت؟ نەخێر 

ملیۆن کەس لەو واڵتانە هەیە و ئینگلیز 
و ئەمریکی و کەنەدایی نین بەئاشکراش 

وادەلێن، ئەسڵەن لەهەندێک شوێن 
ناوچەکە هی نەتەوەی تر بووە دواتر 

دیموگرافیای گۆراوە.

من وەک و کوردێک  و دانیشتووی 
هەرێمی کوردستان و هەولێر ئەوە 

دەنوسم، بەڕاستی شەرم لەخۆم دەکەم 
سبەی رۆژ بەتورکمانێک بڵێم بەرگری لە 

کوردستان بکە، دەزانن بۆ؟ ئاخر چۆن 
دەبێت رێگە نەدەی تورکمان نەتەوەی 
خۆی خۆشبوێت، رێگە نەدەی بەرگری 

لە کولتوری خۆی بکات، رێگەنەدەی 
بەزمانی خۆی قسە بکات، رێگە نەدەی 

جەژن و ئاهەنگی خۆی بکات، رێگە 
نەدەی مافی خۆی هەبێت، رێگە نەدەی 
بە ئاشکرا بڵێت من تورکمانم کورد نیم، 

یان نوکتە و سوکایەتی بەنەتەوەی 
تورکمان، ئەمانە وایان کردوە کە من 

وەک کوردێک شەرم لەخۆم بکەم 
بەرامبەر بە هاوڕێ تورکمانەکانم ئاخر 

کە وتت کوردستان یەعنی تەواو سەدا 
سەد کورد؟ نەخێر وانیە، کە وتت 
کوردستان یەعنی سەدا سەد واتا 

موسڵمان؟ نەخێر وانیە.

تێبینی من ئەو وتارەم بە ئارەزەو 
و ویستی خۆم نوسیووە و وەک 

موسڵمانی  کوردی  رۆژنامەنوسێکی 
دانیشتووی هەولێر، نە لەبەر دڵی 

تورکمانەکانە ونە کارم بە تورکمانەکان 
و نەخزمایەتیم لەگەڵیان هەیە، 

تەنیا وەک مرۆڤێک و راستیەک ئەوەم 
نوسیووە، هەتا دەمرم وا دەلێم بەبێ 
تورکمانەکان نەهەولێر هەولێرە و نە 

کوردستانە. کوردستان 

بەر لەهەمووشت من تورکمان نیم 
وقەتیش دراوسێی تورکمانمان 

نەبووە و هەرگیزیش نەچوومەتە 
تورکیا و لەژیانیشمدا نەچوومەتە 

ماڵی تورکمانێک، بەاڵم ئەوە دەزانم 
غەدرێکی زۆر لە تورکمانەکان دەکرێت 
لە هەرێم لەکاتێکدا تەنیا مومارەسەی 

مافی و کولتوری خۆیان دەکەن.

نزیکەی ٣٠ ساڵە هەرێمی کوردستان، 
قەوارەیەکی ئۆتۆنۆمییە لە باکووری 

عێراق، بەردەوام حکومەتی هەرێم باس 
لەوە دەکات کە ئێرە شوێنی پێکەوە ژیانە 

و هەمووان دەتوانن تیایدا بژین، بەاڵم 
تاکوو ئیستا نەیتوانیووە خەڵکەکەی 

واڕابهێنێت کە باس لە نەتەوە و 
پێکهاتەکانی تر نەکەن و رێگەیان لێبگرن 

ژیان و مافی خۆیان پیادەبکەن.

دوو هۆکار وایکردوە پێکهاتەکان 
تەنگیان  کوردستان  لەهەرێمی 

پێهەڵچن و یان بەزۆر بیانکەن بە کورد 
یان ناچار بە کولتوری کورد یان بکەن 

یان ئاینەکانی تر وەک مەسیحی و 
کاکەیی و ئێزیدی و زەردەشتیەکان و 
تا بێدەینەکانیش بکەن بە موسڵمان، 

لەکاتێکدا مرۆڤ ئازادە چ ئاینێک 
هەڵدەبژێرێت هەتا ئازادە لەوەی 

نەتەوەی خۆی بگۆڕێت، ئەوە پەیوەندی 
بە تاکەکانەوە هەیە نەک کۆمەڵگا.

هۆکارەکان یەکەمیان حیزبەکان 
بەتایبەت هەمیشە ویستوییانە 

تورکمانەکان و لەبەرژەوەندی خۆیان 
بەکاربهێنن و بیانکەن بە پردێک بۆ 

گەیشتن بە ئامانجەکانین و دواتریش 
لەپاڵ ئەوەدا ناو و ناتۆرەیان بۆ 

کردوون و وەک تورکمانی سینی، 
تورکمانی پارتی، تورکمانی یەکێتی 
و تورکمانی دەستی دوو جا ئەوە بۆ 
مەسیحیەکانیش و ئێزدییەکانیش و 

زەردەشتیەکانش راستە.

هۆکاری دووەم خودی  بەشێکی 
پێکهاتەکانن کە هەندێک لە 

سەرکردەکانیان ئیرادەیان تەسلیم 
کردوە بە پارە و بۆیە بەئاگری 

ئەوانیشەوە ئەوانی تر سوتاون، 
ئەگەرنا هەرگیز تورکمان نابێت بەکورد 

و کوردیش نابێت بەتورکمان هەرگیز 
تورکمان پشتگیری شتێک ناکات لە 
بەرژەوەندی ئەو نەبێت و کوردیش 

ئەوە ناکات، باشە بۆچی ئەوەی 
بۆ تورکمانەکان کفر بێت بەاڵم بۆ 

کوردەکان شانازی؟ ئەی باشە کوا مافی 
پێکهاتە و تورکمانەکان.

هەندێکنموونە

کاتی ریفراندۆمەکەی کوردستان 
خەڵکی هەرێم رەخنەی لە بەرەی 

تورکمانی هەبوو کە بۆ لەگەڵ 
ریفراندۆم نین من دەستخۆشی 

لەبەرەی تورکمانی دەکەم کە پیاوانە 
خاوەن مەوقیفی خۆیان بوون و 

نوێنەرانیان بە ئاشکرا وتیان ئێمە 
لەگەڵ ریفراندۆم نین. واتا لەگەڵ 
سیاسەتی ئەوان ناگونجێت ئیدی 

درۆی نەکرد ئەوەش مافێکی شەرعی 
خۆیەتی ، بەاڵم هەندێک کەسی تر 

کە تورکمانن من بە تورکمانی ناڕەسەن 
ناویان دەبەم، کەچێ خۆیان لە 

تورکمانی بوون خاڵی کرد لەبەرامبەر 
هەندێک دەستکەوتی شەخسی.

هەموو کورد دەزانێت کە ئااڵی 
کوردستان تەعبیر لە پێکهاتەکان و 

ئاینەکان ناکات کەواتە بۆ دەبێت 
تورکمانێک دان بە ئااڵی هەرێمی 

 واز لە تورکمانەکان بێنن،
کوا پێکەوە ژیان؟

هانا چۆمانی
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 تیرۆریسته  قه ڵه وه كه
ناوه ندی هه واڵ ده ستگیركرا

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: عەلی سالم
مامۆستای خانەنشین نەزاهەت قۆچاق... 

ئەو ئافرەتەی کە لەنێو شایەتحااڵنی 
شەهیدانی ١٦ی کانوونی دووەم 

ئەو خوشکی  نزیکترینیانە، چونکە 
سەرکردەی تورکمان نەجدەت قۆچاق-ە. 

نەزاهەت خان لە 
گەڕەکی تسین-ی شاری 
کەرکوک لە ماڵەکەیدا 

بە زەردەخەنەیەکی دیو 
ئازار پێشوازیمانی لێکرد 

و بەو شێوەیە باسی 
نەجدەت قۆچاق-ی بۆ 

مایکی تەبا کرد: 

لەدایکبووی  "نەجدەت 
ساڵی ١٩٣٨ بوو. 
کاتێک چاوی بە 

ئەندامانی خانەوادەکەمان  دنیا هەڵهێنا، 
قوربانییان سەربڕی. نەجدەت منداڵی دوای 

دوو کچ بوو وە تاقانەبوو. کاتێک لەدایکبوو، 
پارچەیەک لەسەر روخساری هەبوو کە 

ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی ئەو منداڵە 
کەسێکی سەرکردە دەبێت. باوکم بەڕێوەبەری 

قوتابخانە بوو. نەجدەت بە چاودێری 
قوتابخانەی  هاتووچۆی  قوتابخانە  کارگوزاری 

دەکرد.  هەر لەتەمەنی ٧ ساڵییەوە دەستی 
بە سیاسەت کرد. لە بەرامبەر قوتابخانەکەیدا 
پارکێکی بچووک هەبوو، برادەر و کەسە لەخۆ 

گەورەترەکانی کۆدەکردەوە و قسەیانی بۆ 
دەکرد، هەمیشە باسی ئەوەی دەکرد کە 

ئێمە عەرەب نین بەڵکو تورکین". 

باوکیشی وەکو  رایگەیاند کە  نەزاهەت خان 
خۆی پەروەردەیی بووە و وتیشی، "باوکم 
بە مامۆستاکان و دەورووبەری نەجدەتی 

لەخۆبایی  نەجدەت  نایەوێت  کە  راگەیاندبوو 
بوو.  خێزانەکەمان  تاقانەی  چونکە  بێت. 
قوتابخانەی  لە  قۆناغی سەرەتایی  دواتر 

موسەاڵ تەواوکرد، لەو سەردەمەدا 
لە کەرکوک نەبوو. قۆناغی  مامۆستای باش 

ناوەندیدا  لە  سەرەتایی باشتر بوو بەاڵم 
قۆناغی  لە  دواتر  بەتوانا کەمبوو.  مامۆستای 

ناوەندی بوو بە قوتابی رەزا دەمیرچی. 
لە  دەمیرچی هەمیشە  رەزا  خودالێخۆشبوو 
وانەکەیدا هۆشیاریی  ١٥ خولەکی  کۆتایی 

بۆ دەکرد.  و قسەیانی  دەدایە قوتابییەکانی 
و  پێشەنگبوون  شیوعییەکان  سەردەمەدا  لەو 

دادەمەزران".   شیوعییەکانیان  مامۆستا 

نەزاهەت قۆچاق-ی خوشکی نەجدەت قۆچاق 
رایگەیاند کە نەجدەت قۆچاق دەیویست ببێت 
بە ئەندازیار و باسی لە رووداوێکی کرد لەگەڵ 

مامۆستایەکی شیوعی و وتی:

"جارێکیان نەجدەت لەگەڵ یەکێک لە 
دەمەقاڵییان  دەبێتە  شیوعییەکان  مامۆستا 

و خۆی لەسەرهەق بوو. بەو هۆیەوە 
دیکە  قوتابخانەیەکی  بۆ  مامۆستاکەیان 
گواستەوە. منداڵێکی زۆر بە جووڵەبوو، 

خەسڵەتی وتاربێژیی هەبوو و هەمیشە 
ناهەقی هەمیشە  لەبەرامبەر  قسەکەربوو. 
دەوەستایەوە و بێباکانە لەبەرامبەر هەموو 

کەسێک دەوەستا. حەزی دەکرد ببێتە 
ئەندازیار. دەیویست لە تورکیا بخوێنێت 

و هەمیشە دەیوت 'دەچمە تورکیا' بەاڵم 
لەو سەردەمەدا ئاڵۆزیی کەرکوکی تەنیبوو 

و زۆڵمێکی زۆر بەرامبەر بە گەنجەکان 
دەکرا. بەو هۆیەوە وازی لە چوون بۆ تورکیا 

هێنا بەاڵم عەتا خەیرواڵ بانگهێشتی 
نەجدەتی کرد بو رێکخراوەکەیان کە ئەو 

سەردەمە دایانمەزراندبوو. عەتا خەیرواڵ پێی 
راگەیاندبوو کە پێویستی پێیەتی بەاڵم 
ناکرێت لە کەرکوک بمێنێتەوە و دەبێت 

بێگومان ئێمەش دەمانوێست  تورکیا.  بچێتە 
بچێت، لە ئەنجامدا تاکە کوڕمان بوو". 

نەزاهەت قۆچاق باسی کاریگەریی کەسایەتی 
شەهید عەتا خەیرواڵ لەسەر شەهید 

نەجدەت قۆچاق کرد و وتی، "عەتا خەیرواڵ 

بە نەجدەت-ی راگەیاند کە ئەو پێویستی پێیەتی، 
بەاڵم دەبێت بچێتە تورکیا. دوای ماوەیەک نەجدەت 
چووە تورکیا و دوای ئەو کۆمەڵکوژیی ١٤ی تەمموزی 

ساڵی ١٩٥٩ روویدا. کاتێک لە تورکیا بوو چەندین 
چاالکی ئەنجامدا، هەروەها یەکێکە لە دامەزرێنەرانی 

بزووتنەوەی نەتەوەیی. دواتر هەر لەوێ ژیانی 
هاوسەرگیری پێکهێنا، بەاڵم هیچ کاتێک نەیدەویست بە 

یەکجاری لەوێ بمێنێتەوە. 
وتەیەکی هەبوو کە 

هەمیشە دووبارەی 
دەکردەوە؛ سیاسەت 

لەدوورەوە کۆنترۆڵ ناکرێت". 

نەزاهەت خان باسی 
یادگارییەکی نێوان خۆی 
و نەجدەت قوچاق کرد و 

وتی:
جارێکیان نەجدەت گەڕایەوە 
ماڵەوە و زۆر بێتاقەتبوو. لێم 

پرسی ئاخۆ بۆچی بێتاقەتە،  لەوەاڵمدا وتی، 'هەندێک 
بەر لە ئێستا برادەرێکی خۆم بینی، پێمی راگەیاند کە 
بۆچی لەکەرکوکم و خەڵک هەوڵ دەدات بچێتە تورکیا 
کەچی من لێرەم و وتی تۆ شێت بوویت، نەجدەت-یش 
لە بەرامبەردا پێی دەڵێت هەر هیچیشی پێ نەکرێت لە 
کەرکوک دەمێنێتەوە و پاسەوانێتی ئەبو عەلوک دەکات. 

لەسەر قسەی نەجدەت برادەرەکەشی ناچێتە تورکیا و 
لە کەرکوک دەمێنێتەوە". 

نەزاهەت قۆچاق باسی لە تۆمەتبارکردنی براکەی و ئەو 
تۆمەتانە کرد کە دراونەتە پاڵی و وتی، "لە ١ی ئادار بە 

تۆمەتی هەبوونی پەیوەندیی لەگەڵ تورکیا لەالیەن 
ئەمنی عێراقییەوە دەستگیرکرا. ژمارەیەکی زۆر برادەری 

مامۆستای هەبوو، بەتایبەتی لە زانکۆ، هەموویان پێیان 
وتبوو کە لە کەرکوک نەمێنێت و خۆی رزگار بکات. بەاڵم 
ئەو رایگەیاند کە لە کەرکوک دەرناچێت و دەمێنێتەوە. 

پێش ئەوە نەجدەت بۆ ماوەی ١٠ ساڵ لە تورکیا ژیابوو". 

لەالیەکی دیکەوە نەزاهەت قۆچاق باسی دوای 
لەسێدارەدانی شەهید نەجدەت قۆچاق-ی کرد و بەو 

شێوەیە دوا:

"زۆر رۆژی رەشمان بەسەربرد. هەموو رۆژیک لە ئەمنەوە 
دەهاتن. من مامۆستا بووم، منیان لە قوتابخانەی 

خۆمەوە بۆ تکریت گواستەوە. کاتێک لە ماڵمان 
دەردەچووین راستەوخۆ لە ئەمنەوە هەڵیاندەکوتایە 

سەر ماڵمان.  دوای مانەوەم بۆ ماوەی ساڵێک یاخود ٢ 
ساڵ، خۆم خانەنشین کرد. دواتر گەڕامەوە کەرکوک، 

ئەو کاتە لە کەرکوک خاوەنی ئۆتۆمبێلی خۆم بووم. 
دوای گەڕانەوە چەند کەسیک لە ئەمنەوە هاتنە ماڵمان 

و لێمیان پرسی چۆن گەڕاومەتەوە کەرکوک. جگە 
لەمن ٣ کەسی دیکەشی خانەوادەکەمان نێردرانە 

تکریت. زۆر ناڕەحەتیان دەکردین، دوو دانە ئۆتۆمبێلمان 
هەبوو، ناچاربووین بیفرۆشین. ئۆتۆمبێلەکەی خۆشم 
فرۆشت چونکە ساڵێک بەر لە مردنی نەجدەت، باوکم 

لە تەنیشتم لەنێو ئۆتۆمبێلەکە گیانی لەدەستدا. 
دواتر تەرمی نەجدەتیش هەر بە ئۆتۆمبێلەکەی من 

گەڕێنرایەوە. کاتێک ئۆتۆمبێلەکەم لێدەخوڕی وامدەزانی 
باوکم لەتەنیشتم دانیشتووە، لە کۆتاییدا بەرگەم 

نەگرت و فرۆشتم". 

نەزاهەت خان لە بەردەوامی قسەکانیدا پەیامێکی 
ئاراستەی سیاسەتوانان و خەڵکی تورکمان کرد و وتی، 

"نەک وەکو برام نەجدەت، بەاڵم دەبێت هەندێک 
فیداکاری بکەن و بابەتەکانی تایبەت بە پارە بەالوەنێن. 

پێویستە بەباشی لە دۆخەکان حاڵی ببن. دوای 
دەستگیرکردنی، بۆ ماوەی ١٠ مانگ نەجدەتمان نەبینی، 

دواتر سەردانمان کرد و ئەو پێمانی وت، ' ئااڵکە 
بەرنەدەنەوە' و بەردەوام بن لە تێکۆشان". 

لە کۆتاییدا نەزاهەت قۆچاق باسی یادگارییەکی کرد 
کاتێک نەجدەت قۆچاق لە زینداندایە و وتی: 

"نەجدەت بە هاوسەرەکەی وت، 'تۆ جارێ گەنجیت، بڕۆ 
شوو بکە'، هاوسەرەکەی تورکی ناوچەی یۆگسالفیای 

پێشوو بوو. لەبەرامبەردا هاوسەرەکەی وتی، "من چۆن 
دەتوانم کەسێکی وەک تۆ بدۆزمەوە، چۆن دەتوانی 

ئەمەم پێبڵێی؟'. براکەم هیچ کاتێک هەڵنەهات، لەو 
سەردەمەدا سەدام هەوڵیدا نەجدەت بگوازێتەوە بۆ 

ناوچەیەکی دیکە. ئەو بۆچوونی وابوو گەر نەجدەت 
بڕوات شتێک نامێنێت بەناوی تورکمان، لەبەرامبەردا 

براکەم هەمیشە بەرەنگاریی کرد و مایەوە". 
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٢٠ی کانونی دووەمی ٢٠٢٠

لە پێنجەمین ساڵیادی کۆچکردنی هونەرمەندی بەتوانا 
و بەئەزموونی هونەری تورکمانی کە بە گۆرانی "غەریب 

قاڵدم" شوێنی خۆی بە گەورەیی لەنێو هونەری تورکمانیدا 
جێهێشت، یونس شاکر مەجید بەقاڵ ناسراو بە یونس 
خەتات، باسی ژیانی ئەو هونەرمەندە دەکەین کە بە 

گۆرانییەکانی جۆش و خرۆشی پێدەبەخشین، بە بەستەکانی 
ئیلهام پێدەبەخشین و بەو نووسین 

وێنانەی کە دەیکێشا چاوەکانمانی 
دەدرەوشاندەوە. 

یونس خەتات لە ساڵی 
١٩٣٣ لە گەڕەکی سەرای 

لە قەاڵی دێرینی شاری 
هەولێر)ئەربیل( لە 
دایک بووە. خەتات 
کە تەواوی ژیانی 

خۆی لەپێناو هونەری 
تورکمانی، خۆشنووسی، 

وێنەکێشی، رەنگ کردنی 
وێنە، دروست کردنی 

ئامێری مۆسیقا و زۆرێک لە 
هونەری دیکە بەسەر بردووە، لە 
تەمەنی ٨٢ ساڵیدا واتا لە ساڵی 

٩ی کانوونی دووەمی ٢٠١٥ چووە بەر 
دلۆڤانی خودا.

وەکو هەفتەنامەی تەبا بۆ گواستنەوەی ژیانی هونەرمەندی بە 
ئەزموون یونس خەتات، چاوپێککەوتنێکمان لەگەڵ عەبدولقادر 

یونس خەتات، کوڕە گەورەی ئەو هونەرمەندە ئەنجامدا.

عەبدولقادر یونس خەتات لەگەڵ باس کردنی کۆمەڵێک 
یادەوەری ژیانی باوکی، ژمارەیەک لە کار و پیشەکان و ئەو 

چیرۆکی چەند گۆرانییەکیشی بۆ باس کردین کە بەرهەمی 
باوکییەتی.

کوڕەکەی یونس خەتات بەمجۆرە باس لە باوکی دەکات:

"یونس خەتات لە ساڵی ١٩٣٣ لە گەڕەکی سەرای قەاڵی 
هەولێر)ئەربیل( لە دایک بووە. لە خێزانێکی فراوانی خاوەن ٦ 

کوڕ و ٣ کچ هاتۆتە دونیاوە و تێیدا گەورە بووە. خۆشی خاوەن 
٧ کچ و ٢ کوڕە. یەکێک لە براکانی کە ناوی محەمەد بووە لە 

زێی کەلەک خنکا و گیانی لەدەست دا. خوشکێکیشی بەهۆی 
ئاگرکەوتنەوەوە گیانی لەدەست داوە. مامی گەورەشم کە برا 

گەورەیەتی ٤ ساڵ لەخۆی گەورەتر بوو.

پێشان لە هەولێر)ئەربیل( نەریتێک هەبوو، خێزانەکان 
منداڵەکانیان لەالی ئەو خاوەن پیشانە لە کار دادەنا بۆ ئەوەی 

فێری پیشە یاخود هونەرێکی دەستی ببن. باوکم یەکەم 
کاری خۆی لەالی وەستا رەئوف دیشچی ئەنجام داوە و لەوێ 

دەستی بە کارکردن کردووە. دواتر وازی لەوێ هێناوە و ماوەیەک 
لەگەڵ باوکی کاری کردووە. دواتر چووەتە بازاڕ ٣ تایەی کڕیوە 

و عارەبانەیەکی دەستی ٣ تایەیی دروست کردووە. بە 
عارەبانەکەی چووەتە بەردەم قوتابخانەکان و لەو ٣-٤ گەڕەکەی 

هەولێر)ئەربیل( گەڕاوە بۆ ئەوەی بتوانێ لە رێگەی فرۆشتنی 
دۆندرمە بژێوی ژیانی دەست بکەوێت. باوکی کاتێک بینیویەتی 
کە کوڕەکەی لەخۆی زیاتر پارەی دەست دەکەوێت، ناچاری کردووە 

کا واز لە کارەکەی بهێنێت و لەگەڵ خۆیدا دەیبردە کار کردن. 

باوکم ماوەیەک لەگەڵ باوکی خۆی کاری کرد بەاڵم خولیای 
وێنەکێشانیشی پشتگوێ نەخست. چەند قوتووێکی بچووکی 

بۆیەی دەکڕی و دەچوویە گەراجەکانی گواستنەوەی نێوان 
شارەکان، جامی ئەو ئۆتمبێالنەی کە شکابوون بە بۆیە 

بەگوێرەی شکانەکەی رەنگ دەکرد و دەیکردە وێنەی گوڵ. 
هەروەها پێشووتر پاسەکانی هاتووچۆی نێوان شارەکان بە دار 

داپۆشرابوون.  ئەو پاسانەشی رەنگ دەکرد و وێنەی لەسەر 
دەکێشا.

دەستنووسێکیزۆرجوانیهەبوولەبەرئەوەخەڵک
نازناوییونسخەتات-یانپێبەخشی...

 
هەڵبەت دوای کردنی ئەم کارانە دەستی کرد بە هونەری 

خۆشنوسی، زیاتر حەزی دەکرد بە خەتی روقعە و فارسی و 
تەعلیق بنوسێت، لەو سەردەمەدا زیاتر تابلۆی بۆ دوکانەکان و 
بۆنە و خۆپیشاندانەکان دەنوسی، دەستنوسێکی زۆر جوانی 

هەبوو لەبەر ئەوە خەڵک نازناوی یونس خەتات-یان پێبەخشی، 
نازناوی خەتات لەمەوە دێت بەاڵم خۆی لە بنەماڵەی بەقاڵەکانە.

 
ئێستالەماڵەکۆنەکانیهەولێر)ئەربیل(وزۆرێکلە

خانەوادەکانیئەوشارەوێنەیخێزانیرەنگکراوهەیەکە
باوکمدروستیکردوە...

 لە دوای کاری فرۆشتنی دۆندرمە و دروستکردنی وێنە لەسەر 
جام و فێربوونی هونەری خۆشنوسی  لەالی باوکی، ئەمجارەیان 

وێنەی رەش و سپی ئەکتەرە هیندییەکان و میسری و 
عەرەبەکانی لە بازاڕ دەهێنا بە قەڵەم رەنگی دەکرد، واتە وێنەی 

رەش و سپی رەنگ دەکرد و دەیکردە وێنەی رەنگاو رەنگ، ئێستا 
لە ماڵە کۆنەکانی هەولێر)ئەربیل( و زۆرێک لە خانەوادەکانی ئەو 

شارە وێنەی خێزانی رەنگکراو هەیە کە باوکم دروستی کردوە.
 

تەمەنینەگەیشتبووە١٧ساڵدەستیکردبە
خزمەتیسەربازیخۆبەخش....

 
لەو سەردەمەدا بەهۆیی زۆر قەرەباڵخ بونی ماڵیان 

و ناهەمواری باری مادییان باوکم پێش ئەوەی 
ببێت بە ١٧ سااڵن دەستیکرد بە خزمەتی 

سەربازی خۆبەخش، بۆ ئەوە داواکاری کردوە و 
داواکارییەکەی پەسەند کراوە، بەپێی یاساکانی 

ئەو  سەردەمە هەر کەسێک ناوی بۆ سەربازی 
دەرچووبا برۆیشتبا بۆ سەربازی مانگانە تەنها ١ 
دینار و چارەگێکی وەردەگرت بەاڵم هەر کەسێک 

داواکاری سەربازی خۆبەخشانەی کردبا مانگانە ٥دینار 
موچەی وەردەگرت، باوکیشم ئەو ٥ دینارەی وەریدەگرت 

دوو دیناری لە ماوەی مانگێکدا خەرج دەکرد و ئەو ٣ 
دینارەی کە دەماوە بۆ دایک ماڵەوەیانی دەناردەوە لە بەغداد 

دەیناردە هەولێر بۆ ئەوەی خەرجی ماڵەوەی پێ دابین بکەن.
 

باوکم دوای ئەوەی ساڵێک و چوار مانگ بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە  
هونەری  خۆشنوسی و بەردەوامی دان بە هونەرەکانی تری وازی 

لە سەربازی هێنا، لە دوای گەڕانەوەی لە سەربازی لە بازاڕی هەولێر 
دوکانێک بە کرێ دەگرێت و کاری خۆشنوسی دەستپێکردووە جگە 

لەوەش کاری رەنگکردنی وێنەی رەش و سپی کردووە.

تا ١٩٥٨ بەردەوامی بەو کارە داوە، لە دوای کودەتایی ساڵی 
١٩٥٨ لە بەغداد رادیۆیی تورکمان کراوە، لە ساڵی ١٩٥٩ یەکێک 

لەو کەسانەی کە یەکەمجار سەردانی رادیۆیی تورکمانی لە 
بەغدادیان کرد باوکم و محەمەد ئەحمەد ئەربیلی بوون، 

باوکم و محەمەد ئەحمەد ئەربیلی لەو کەسانە بوون کە لە 
ئەزمونی تاقیکردنەوەکانی ئەو شوێنە دەرچون باوکم لە ساڵی 
١٩٥٩ یەکەمین گۆرانیەکانی لە بەغداد تۆمار کرد ناونیشانی 

هونەرمەندیان پێدرا.
 

باوکم خوێندنی سەرەتایی لە هەولێر لە قوتابخانەی ئەربیل 
ئەلئوال تەواو کردووە دواتر لە مزگەوتی قەاڵت دەستیکردوە بە 
خوێندنی قورئان، لەوێ کەسێک هەبووە مامۆستایەتی کردووە 

و فێری کردووە، دواتر تا نەخۆش دەکەوێت هەموو ئێوارەی 
دووشەممەیەک و پێنجشەممەیەک لە دیوەخانی قازی مەال 

ئەفەندی بەشداری دەکرد و مەولودی دەخوێند.

"لەوکاتەدادەیانوتئەمشتانەعەیبەتادەگەیشتە
ماڵەوەئەوکەسانەیدەیانبینیبەردوتەماتەوپەلکی

شفتیانتێدەگرت..."

لە ساڵی ١٩٥٩ لە تاقیکردنەوەکان سەرکەوتوو بوو و نازناوی 
هونەرمەندی پێ بەخشرا. لەو سەردەمەدا وەکو ئێستا 

نەبوو، هەموو کەس نەیدەتوانی لە شوێن خۆیەوە بڵێت من 
هونەرمەندم. لە بەغداد پێیان وتووە کە عود ژەنین بە سوود 

دەبێت بۆ ئەو. وەک دەزانن هەر هونەرمەندێک نەزانێت ئامێرێکی 
میوزیک بژەنێت، دەنگی نەشاز دەبێت. بەم هۆیەوە دەبێت 

هەموو هونەرمەندێک بەالیەنی کەمەوە شارەزا بێت لە ژەنینی 
ئامێرێک. پێشنیاریان بۆ کردووەکە فێری عود ببێت.ئەویش 

مەڕەقی لێداوە و بڕیاری داوە عودێک بکڕێت. عودێکی بە ٢دینار و 
چارەگێک کڕیوە لە شوێنی وەستانی پاسدا تا دەگەڕێتەوە 

ماڵەوە ئەو کاتە دەیان وت ئەم شتانە عەیبە ئەو 
کەسانەی کە بینیویانە بەرد و تەماتە و پەلکی شفتیان 
تێگرتوە بەهۆیی ئەمەوە هەمو شووێنێکی سور بۆتەوە 
و عودەکەی شکاوە، جەباری برای بەهۆیی ئەوەی دارتاش 

بووە عودەکەی بردوە بۆ دارتاشخانەکەی ئەو لەوێدا 
دەستی کردوە بە چاکردنەوەی، لەم ماوەیەدا بۆی 

دەرکەوتووە کە دروست کردنی ئامێری عود شتێکی 
ئەوەندە گران نییە، بۆیە ئیزنی لە براکەی وەرگرتوە ئەو 
دارە زیادانەی کە لە دوکانەکەی برای هەبووە هەمووی 

کۆکردۆتەوە و بە داری فایبەر دەستی کردوە بە دروست 
کردنی ساز و عود، دوای ئەوە بۆ زۆر لە موزیسیانەکان 

ساز و عودی دروست کردووە.

باوکم ئەم کارەی تەنها بۆ قازانج نەدەکرد، بەڵکو زیاتر لە 
خۆشەویستی بۆ پیشەکەی ئەم کارەی دەکرد، لەو سەردەمەدا 
لە هەولێر شارەزا لە ئامێری ساز و موزیک ژمارەیان زۆر نەبوو ئەو 

پەڕی ٥ بۆ ٦ کەس دەبون، دواتر کاتێک ژمارەیان زۆر بوو هەمویان 
دەهاتن بۆ الی باوکم ساز و عودیان دەکڕی، ئێستا ئەو کەسانەی 
کە لەژیاندا ماون هەر کاتێک ئێمە لە هەر شوێنێک ببینن یادی 

ئەو رۆژانە دەکەنەوە و ئەو چاکانەی کە باوکم لەگەڵیانی کردووە 

 لە پێنجەمین ساڵیادی کۆچکردنیدا بەڕێزەوە یادی هونەرمەندی گەورە
یونس خەتات دەکەینەوە
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بۆ ئێمە باسی دەکەن.

باوکم یارمەتی زۆر کەسی دەدا ئەو کەسەی کە پارەی نەبا ساز 
یاخود عود -ی پێ دەدا پێی دەوت هەر کاتێک پارەت هەبوو 

ئەو کاتە بۆم بێنە، دواتر کاتێک ئامێری نەی زۆر بوو خۆی فێری 
نەی کرد و ئامێرەکانی نەی دروست دەکرد و دەیفرۆشت، لەم 

ماوەیەی دواییدا میوزیسیانێکی زۆر بەناوبانگ هاتە دووکان 
سەرەخۆشی لێکردم کە لە سۆشیال میدیا بینیبووی ٥ ساڵ 

بەسەر کۆچی دوایی باوکم تێپەڕیوە هاتوو سەرەخۆشی لێکردم 
و یادگارییەکانی لەگەڵ باوکم باس کرد.

زۆر کات قوتابیان دەهاتن بۆ الی باوکم ساز-یان دەویست بەاڵم 
پارەی پێویستیان نەبوو ئەو پارەیەی کە مابوو باوکم وەری 

نەدەگرت یاخود دەیوت هەر کاتێک هەتبو بیهێنە، من دەموت 
باوکە تۆ ئەمانە دەناسی؟ بۆچی پارەیان لێ وەرناگری ساز و 

عودیان پێ دەدی، باوکم دەیگوت نەخێر نایان ناسم بەاڵم ئەمانە 
گەنجن لێیان گەڕێ با ساز هەڵبگرن باشترە لە هەڵگرتنی چەک، 

چونکە لەو کاتەدا هەڵگرتنی چەک زۆر ببو جەنگ لە ئارادابوو 
باسی سااڵنی ١٩٧٤-١٩٧٥دەکەم. 

لەو گۆرانیانەی کە باوکم نوسیویەتی لە جوانترینیان الی من 
گۆرانی "یەواش یەواش" لە راستیدا سێ گۆرانیم زۆر خۆش 

دەویست، گۆرانی "غەریب قاڵدم"،"بیلمەم نیشن"،"یەواش یەواش" 
بەاڵم گۆرانی یەواش یەواش الی من گۆرانیەکی زۆر تایبەتە، 

هۆکاری خۆشەویستیم بۆ ئەم گۆرانیە ئەوەیە موزیکەکەی زۆر 
جوانە هەروەها وەکو گۆرانیەکانی تری لە دڵەویە گۆرانیەکە ئەم 

گۆرانیەش چیرۆکێکی هەیە.

چیرۆکیگۆرانییەواشیەواش

باوکم لەبارەی چیرۆکی ئەم گۆرانیە دەیوت لە بازاڕ لە شەقامی 
باتا دانیشتبوین ئافرەتێک منداڵێکی لە باوەش بوو دەستی 
منداڵێکی تری گرتبو لەسەرخۆ دەرۆیشتن و لە تەنیشتیان 

ئۆتۆمێلێک دەرۆیشت لەگەڵ کەسێک قسەی دەکرد کە لەناو 
ئۆتۆمبێل بوو، وادیار بوو کە لەنێوان ئافرەتەکە و شۆفێری 

ئۆتۆمبێلەکە خزمایەتییەک هەبوو لەسەر بابەتێک مشتومریان 
بوو. کاتێک رێگاکە کراوە شۆفێری ئۆتۆمبێلەکە پێی لە بەنزین 

ناو رۆیشت ئەو منداڵەی کە دەستی ئافرەتەکەی گرتبو دەستی 
بە ئۆتۆمبێلەکە گرتبو هەندێک مابو لەم کاتەدا بەربنەوە، 

ئافرەتەکەش بە دەنگێکی زۆر ناسک و جوان وتویەتی یەواش 
یەواش، باوکیشم کاتێک دەنگی ئەو ئافرەتە دەبیستێت کە 

دەڵی یەواش یەواش یەکسەر کاغەز و پێنوسەکەی دەردێنێت 
لەو شوێنە گۆرانییەکەی بەناوی یەواش یەواش نوسیووە و ئەم 

گۆرانییەی بۆمن زۆر تایبەتە.

"شاهیتربەناگۆکتایڵدزالر.
گێجەلەریاتمامیاراالرسیزالر..."

لەهەمان کاتدا گۆرانی "شاهیتر بەنا" گۆرانیەکی زۆر تایبەتە، ئەو 
گۆرانیەی بۆ دایکم لە ساڵی ١٩٦٦ نوسیوە، لەو کاتەدا تەنها دوو 
کچیان هەبوو لە گەرەکی تەعجیل دەژیان، دایکم دوای ئەوەی زۆر 
نەخۆش دەکەوێت باوکم چی هەیە هەموی دەفرۆشێت دەیدات 

بە خەرجی دەرمان بۆ دایکم، بەاڵم بینیویەتی دایکم باش 
نەبووە بە ناچاری ماڵەکەی جێهێشتوووە و لەگەڵ دایکم لە ماڵی 

خەزورانی نیشتەجێبووە، ئێوارەیەکیان کاتێک لە کار دەگەڕایەوە 
ماڵەوە دایکم وتویەتی یونس چاوی چەپەم نابینێ، باوکیشم 

کاتێک ئەمە دەبیستێت زۆر غەمبار دەبێت و سەیری کردووە 
پارەی تەواوی پێ نییە بۆ چارەسەر کردنی خێزانەکەی، لەوێدا 

زۆر غەمبار بووە هۆندراوەی ئەم گۆرانییەی نوسیوە "شاهیتر بەنا 
گۆکتا یڵدزالر. گێجەلەر یاتمام یاراالر سیزالر".

"یونسخەتاتبۆمننیعمەتێکیخودابوو..."

یونس خەتات بۆمن نیعمەتێکی خوایە، باوکێکی زۆر باش بوو 
، هەمو کەسێک ئەوی زۆر خۆش دەویست، ئەو هەموو شتێکی 
فێر کردم، کەسایەتیەکی زۆر هێمنی هەبوو، دڵیکی زۆر باشی 

هەبوو، ئەگەر توڕە بوایە زوو ئارام دەبویەوە هیچ کاتێک رقی لە دڵ 
هەڵنەدەگرت، ئەو شتەی کە بەسەری هاتووە هەمان کات لە یادی 
دەکرد و ئارام دەبویەوە، هەموو کەسێکیش ئەوی خۆش دەویست".
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 باپیرانمان شەڕواڵیان
!لەبەردەکرد
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 مرۆڤ لە ژیانیدا چەندین برینی دەبێت، بەاڵم بە
 ئازارترین برین ئەو برینەیە کە بەبێ هەبوونی

زانیاریی و هۆش لە خەنجەری نزیکەکانتەوە دێن

 لە سەرەتادا دەمەوێت تیشک بخەمە سەر ئەوەی کە
 لەنێو هەر نەتەوەیەکدا هەمان زاراوە هەیە کە

 تەنانەت هەر لە هەمان بنچینەوە هاتوون. بۆ نموونە؛
 ئاخۆ زمانی عەرەبی عێراقی هەر هەمان زاراوە نییە

لەگەڵ عەرەبی سووری؟

 نموونەیەکی دیکە؛ ئەربیل، کەرکوک، تەلەعفەر،
 کفری و ناوچەکانی دیکەی ئێمە بە هەمان شێوە

 قسە دەکەن کە خۆی هەر یەک زمانە؟

 با نموونەیەکیش لە تورکیاوە بهێنینەوە؛ جلوبەرگی
 سەیمەنەکانی ئەنقەرە هەمان جلوبەرگی ئەفەکانی

ئیجەیە؟

 ئەم نموونانە لە نێوان سەرجەم گەلەکان و واڵتان و
تەنانەت لەناو ناوچەی زۆر بچووکیش دەبینرێت

 بێئاگابوون لەمە لەوانەیە بۆ زۆربەی خەڵک ئاسایی
 بێت و لەوانەشە هیچ گرنگی نەبێت بەاڵم رەخنە

 گرتن بێ ئەوەی ئەمانە بزانین گەورەترین
نەخوێندەوارییە

ئێستا بێینە سەر بابەتەکەمان

 وەکو ئەوەی لە ناونیشانەکەدا نووسیومە، باپیری
 زۆربەمان لە ئەربیل بە چەندین جۆرییەوە ئەو جلەیان

 لەبەردەکرد کە پێی دەڵێن شەڕواڵ. بێگومان
 هەندێکیان سەڵتە و زوبنیان لەبەر   دەکرد، بەاڵم

 ئەوانیش هەبوون کە جلوبەرگی کەلتووری تورکمانی
 )موراد خان(یان لەبەر دەکرد کە لە بەشی خوارەوەی
 شەڕواڵە و بەشی سەرەوەشی چاکێتێکە و دوورین و
 دوگمەی تایبەتی خۆی هەیە و گیرفانەکەشی وەکو

قەباغێک وایە و دیزاینێکی جیاوازی هەیە

 پێویستە ناوچە و شارەکانی دیکەی ئێمە بزانن و
 سۆراخی ئەوەیان هەبێت. موراد خان جلوبەرگی
 کەلتووری تورکمانە لە ئەربیل، بەاڵم ئەمڕۆ من

 هەڵسم و شتێکی لەو جۆرە لەبەر بکەم، سەرەتا لە
 ناوچەکانی دیکەوە لەالیەن تورکمانە

 نەتەوەییەکانەوە رەخنەم لێدەگیرێت و بەردم
تێدەگیرێت

 هەر بەو هۆیەوە مورادخان نەوەک لەالیەن ئێمەوە
 بەڵکو لەالیەن نەتەوەیەکی دیکەوە خاوەندەرایەتی
 .دەکرێت و دەستی بەسەر دیزاینە جوانەکەی گیراوە

 ئەی باشە برا تورکمانەکانی تەلەعفەر چییان
 لەبەردەکرد و بەتەمەنەکان کە لە ژیاندا ماون چی

 لەبەر دەکەن؟ چی لەسەر دەکەن؟

 دەتوانم چەندین نموونەی تاوانبارکردنی سەیر لە
 نووسینەکەم بنووسم بەاڵم هۆکاری نووسینیەکەم

 تەنها گەیاندنی ئەو پەیامەیە؛ "وەرن با ئێمە یەکدی
 بناسین. وەرن با زۆر لە نزیکەوە یەکدی بناسین. وەرن

 با کەلتووری ناوچەکانمان بزانین نەوەک یەکدی بە
 خائین، شەڕواڵ لەپێ و سەربەستنی نامۆ لەقەڵەم

 بدەین، تەنانەت با سەیری زاراوەکانیشمان بکەین،
بزانین و فێربین

 دەدۆڕێین گەر بە بەردەوامی من بە تۆ بڵیم ئەبو
دیشداشە و تۆش بەم بڵێیت شەڕواڵ لەپێ

وەرنبایەکدیبناسینەوە...

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: عەلی سالم 

 ٢٨٤١ خاڵی دامەزراندنی دابینکراو لەالیەن وەزارەتی پەروەردەی
 عێراق بۆ کەرکوک بەهۆی نایەکسانی لە دابەشکردنی بووە

پارتە سیاسییەکانی تورکمان ناڕەزایەتی  هۆی 

 لەبڕی ئەوەی بە شێوەیەکی یەکسان بەسەر پێکهاتەکان
 دابەش بکرێت، خاڵەکانی دامەزاندن بە چڕی لەسەر پێکهاتەی

 عەرەب-ی شاری کەرکوک دابەشکراوە و گەنجانی تورکمانی
 ناوەندی شار لە مافی دامەزراندن دوورکەوتوونەتەوە کە

 ئەمەش بووە هۆی بەجووڵە خستنی پارتە سیاسییەکان و لە
 بەرواری ١١ی کانوونی دووەم کۆنفرانسیکی رۆژنامەوانی

ئەنجامدرا هاوبەش 

 لە کۆنفرانسە رۆژنامەوانییەکەدا گەندەڵی و نایەکسانییەکانی
 بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکوک، ناعەدالەتی گەورە لە

دامەزراندنەکان و نە یەکسانیەکان خرایە بەرباس

 لەو بارەیەوە قەحتان وەنداوی، جێگری سەرۆکی لقی
 کەرکوک-ی بەرەی تورکمانی عێراقی تایبەت بە تەبا دوا و

 رایگەیاند کە گەنجانی ناوەندی شاری کەرکوک لە مافی
دامەزراندن بێبەش کراون

 
 هاوکات وەنداوی لەبارەی باسەکە وتی، "وەکو دەزانرێت کەرکوک

 خاسیەتی تایبەت بەخۆی هەیە کە ئەویش پێکەوە ژیانی ٣
 پێکهاتەی جیاوازە بە برایەتی. سەرەڕای ئەوەی کە تورکمان
 زۆرینەیە بەاڵم ئێمە هەمیشە الیەنگری ئەوەی کە دەبێت

 شارەکەمان بە هاوبەشی بەڕێوە ببردرێت. ئێمە وەکو بەرەی
 تورکمانی عێراقی ١٦ ساڵە هەمیشە باس لەوە دەکەین کە

 دەبێت دامەزراندنەکان و پۆستەکان بە یەکسانی و بێ ئەوەی
 خواردنی مافی کەسانی دیکە دابەش بکرێت. بەاڵم بەداخەوە

 شارەکەمان بە شێوەیەکی راست
 بەرێوەنەبردراوە

 قەحتان وەنداوی باسی سەردەمی پارێزگاری پێشووی کەرکوک
 نەجمەدین کەریم کرد و وتی، "لە سەردەمی پارێزگاربوونی

 نەجمەدین کەریم دامەزراندن و پۆستەکان درایە برا کوردەکانمان.
 لە ئێستادا داوا لە پارێزگاری کەرکوک و سەرجەم بەرپرسەکان

 دەکەین کە ناکرێت ئەمە دووبارە ببێتەوە. لەو بارەیەوە ژمارەیەک
 کۆبوونەوەمان ئەنجامدا، نوێنەرانی پارتە تورکمانییەکان لەگەڵ
 پارێزگاری کەرکوک کۆبوونەوە، پاریزگار پشتگیری لە یەکسانی و

پەیڕەوکردنی یاسای لەسەدا ٣٢ی کرد

 وەنداوی تیشکی خستە سەر رۆژەڤی ئەم دواییانەی تایبەت بە
 دامەزراندن و وتی، "لەم دواییانەدا بابەتی دامەزراندن لەالیەن

 بەڕێوەبەرایەتی کەرکوکەوە خرایە رۆژەڤ و ٢٨٤١ خاڵی
 دامەزراندن دابینکرا. ئامانجەکەشی تەواوکردنی کەموکورتییەکان

 بوو، دواتر ژمارەیەک کۆبوونەوە لەبارەی دامەزراندنەکانەوە
 ئەنجامدرا و پەرلەمانتارانمان بەڕێز ئەرشەد و بەرێز خەدیجە
 لەگەڵ وەزیری پەروەردە و کۆمیسیۆنی پەروەردەی پەرلەمان

 کۆبوونەوە. باسیان لە هەستیاریی و دۆخی کەرکوک کرد.
 ئاشکرایە کە باشووری عێراق بەهۆی ئەوەی کە لە یەک پێکهاتە
 پێکهاتووە، بۆیە کێشە لەو جۆرەیان نییە. بەاڵم دۆخی کەرکوک
جیاوازە و گەنجی هەموو الیەک بێکارن و چاوەڕێی دامەزراندنن

 وەنداوی لە بەردەوامی قسەکانیدا رایگەیاند، "داوامان کرد بە
 شێوەیەکی دادپەروەرانە دامەزراندنەکان لەسەر پێکهاتەکان

 دابەش بکرێت و مافی هیچ الیەک نەخورێت، لەو بارەیەشەوە
 ژمارەیەک کۆبوونەوەمان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی
 کەرکوک ئەنجامدا. لە سەرەتادا بەڵێنمان لێوەرگرت لەسەر

 دابەشکردنی دامەزراندنەکان لەسەر پێکهاتەکان، بەڵگەی ئەو
 بەڵێنەش ئەوەیە کە بژاردەی نەتەوە خرایە سەر فۆرمی

 دامەزراندن. بەو شێوەیە نەتەوەی پێشکەشکاران دیاربوو کە سەر
 بە چ پێکهاتەیەکە، بەاڵم بەداخەوە یەکسانییەکە نەهاتە

 پەیڕەوکردن، هۆکارەکەشی قورسایی الیەنێکی سیاسی و
پێکهاتەی عەرەب بوو

 جێگری سەرۆکی لقی کەرکوک-ی بەرەی تورکمانی عێراقی
 رایگەیاند کە خاڵەکانی دامەزراندن بەشێوەیەکی گشتی دراوەتە

 پێکهاتەی عەرەب و و وتیشی، "خاڵەکانی دامەزرانن زۆرینەی
 دراوەتە حەویجە و زاب و قەزا و ناحیەکانی دیکە. نزیکەی ١٠٠٠

 خاڵ بۆ ئەو ناوچانە دابینکراوە. بەو شێوەیەش گەنجانی
 ناوەندی شاری کەرکوک کە زۆرینەیان تورکمانە رێژەیەکی کەمی

 بۆ تەرخانکرا، پاساوەکەشی ئەوەبوو کە ناوەندی کەرکوک

 پێویستی پێنییە. لەو بارەیەوە لە ١١ی کانوونی دووەم، وەکو
 نوێنەری پارتەکان کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ بەڕێوەبەری

 پەروەردەی کەرکوک ئەنجامدا، لەوبارەیەوە رامانگەیاند کە ئەوە
 هەڵەی ئێمە نییە بەڵکو هەڵەکە هی بەڕێوەبەرایەتی

 پەروەردەی کەرکوکە چونکە لە ئەنبار و تکریت و ویالیەتەکانی
 دیکەوە خەڵک هاتوون و بە دامەزراندنی دائیمی دانراون.

 لەالیەکی دیکەوە خەڵکی حەویجە و قەزا و ناحیەکانی دیکەی
 کەرکوک خەڵک هێنراوە

 وەنداوی ئاماژەی بەوەدا کە گەنجانی ناوەندی شاری کەرکوک کە
 زۆرینەیان تورکمانن لە دەرفەتی دامەزراندن بێبەشکراون و

 وتیشی، "داوامان کرد ئەم بارودۆخە چاکبکرێتەوە و هەرکەسەو
 بگەڕێتەوە ناوچەی خۆی بۆ ئەوەی گەنجەکانی خۆمان بێبەش

 نەبن. لەهەمان کاتدا داوامان لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی
 کەرکوک کرد دابەشکردنی خاڵەکان بە یەکسانی بێت. ناکرێت تۆ

 قەزایەک کە دانیشتووانەکەی ٣٠٠ هەزار کەس بێت، تۆ ١٠٠٠
 خاڵی بدەیتێ، لەالیەکی دیکەشەوە زیاتر لە ملیۆنێک کەس لە

 شاری کەرکوک دەژیت بەاڵم کەمتر خاڵی بۆ تەرخان بکەیت، ئەمە
 شتێکی ئاسایی نییە. ئەم دۆخەمان بۆی روونکردنەوە، خۆیشی

 وەکو هەموو جاران سەرجەم بەرپرسیارییەتییەکەی خستە
 ئەستۆی وەزارەت لە بەغداد، بەاڵم بەپێی بۆچوونەکانی ئێمە

زانیاریی جیاوازی داوەتە وەزارەتی پەروەردە

پارتە سیاسییەکانی تورکمان رایگەیاند   قەحتان وەنداوی 
 ئامادەکاری دەکەن بۆ ئیدانەکردن و ئەنجامدانی گردبوونەوە و
 وتیشی، "ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی و پارت و الیەنە
 سیاسییەکانی تورکمان لە نزیکترین کاتدا بە شێوەیەکی کراوە
 گربوونەوەی ناڕەزایی ئەنجام دەدەین و بەهیچ شێوەیەک وازی
تا مافەکانمان دەستەبەر دەبێت. چەند هەفتەیەک  لێناهێنین 

 بەر لە ئێستا مامۆستاکانی گرێبەست داواکارییان لە ئێمە
 ئەوەبوو کە گردبوونەوە ئەنجام بدەن. ئێمەش پشتگیریمان

پێمانیان بۆیە  بۆ بەکارهینانی مافە دیموکراسییەکان.   لێکردن 
 راگەیاند کە داواکاری پێشکەش بکەن بۆ گردبوونەوە. بەو

 پێیەش لە گردبوونەوەکەدا ٦٠٠ گەنجی ئێمە بەشدارییان تێدا
 کرد. لە گردبوونەوەکەدا بەڵێن بە مامۆستاکانمان درا و پێیان

 راگەیەندرا کە دابەشکردنی خاڵی دامەزراندن بە یەکسانی
 دەبێت، بەاڵم تاوەکو ئەمڕۆ هیچ هەنگاویکی فیعلی نەنراوە.
رێنماییەکانی بەغداد هەنگاو  بەم دواییانە بەڵێنیاندا لەسەر 

 بنێن. هیوامان وایە وەزارەتی پەروەردە و حکوومەتی عێراق
خاسیەتەکانی کەرکوک لەچاو بگرێت

 لەکۆتاییدا قەحتان وەنداوی رایگەیاند کە لە کەرکوک ژیان بە
برایەتییەوە بەردەوامە و بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا

 کەرکوک لەدوای ١٦ی ئۆکتۆبەرەوە بەشێوەیەکی جوان ئیدارە"
 دەکرێت. هیچ کێشەیەک نییە و خەڵک بە برایانە دەژین،

 لەهەمان کاتدا هیچ ئاڵۆزی و کێشەی ئەمنی نییە. نامانەوێت
 بابەتی دامەزراندن ببێتە هۆی تێکدانی برایەتی، دەمانەوێت بە
 راشکاوانە بیڵیین. پەیامێکیشمان هەیە بۆ الیەنە سیاسییەکان،

 بۆ بەردەوامبوونی ئەم برایەتییە پێویستە هەموومان باجی
 ئەوە بدەین. ئێمەی تورکمان ١٦ ساڵە باجمان داوە چونکە خەڵک

 لەو شارەدا وا دەخوازێت بە یەکسانی بژێت. هیوامان وایە
 سەرجەم پارتە سیاسییەکان هەوڵ بدەن بۆ لەدەستگرتنی

خاسیەت و برایەتییە

 قەحتان وەنداوی: زۆرینەی مافی دامەزراندن
لە شاری کەرکوک دراوەتە پێکهاتەی عەرەب
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به نه بوونی منداڵ. رۆژێ له  رۆژان سوڵتان و خێزانی هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم
قەشە له كاتی رێكردنیان بۆ باغه كه  به ڕێكه وت پیاوێكی 

به ته مه ن ده بینن و پیاوه  به ته مه نه كه  دار سێوێك 
و دارێكی به هێ پێشكه ش به دوو خانمه كه  ده كات. 

ئه م پیاوه  پێیان ده ڵێت؛ 'ئه مانه  دیاری منه ، بڕۆن له 
 باخه كه تان بیچێنن'. خانمه كان به بێ ئه وه ی ئه م 

پیاوه  به ته مه نه  بناسن، دیارییه كه  قبوڵ ده كه ن و 
ده یانچێنن. باغه كه یاندا  له  

له دوای تێپه ڕبوونی ماوه یه ك به سه ر ئه م 
رووداوه ، سوڵتان له خه ودا پیاوه  به ته مه نه كه 

 ده بینێت و هه ر له خه وه كه یدا پێی ده ڵێت؛ 
'من داره كانم پێشكه ش به ئێوه  كرد، میوه كانی 

لێبكه نه وه  و بیخۆن'. سوڵتانیش رۆژی داهاتوو 
سه باره ت به م خه ونه  خێزانی قەشە ئاگادار 

ده كاته وه  و خێرا ده چنه  باغه كه  و ده بینن كه وا سێوی 
زۆر جوان له دار سێوه كه دا هه یه  به اڵم بێئاگان له وه ی 

كه سێوه كان ژه هراوین. دواتر له  گه ڕانه وه یاندا سێوه كان 
به  هاوبه شی له گه ڵ شا و قەشە ده خۆن و هه ردوو خانم 

له دوای ئه وه  ده چنه  نێو ماوه ی دووگیان بوون. 

له م ماوه یه دا هه ردوو خانمه كه  بێ ئه وه ی ئه رمه نی بوونی 
خانه واده ی قەشە و موسوڵمان بوونی خانه واده ی شا له به ر 
چاو بگرن، به ڵێن ده ده ن له  داهاتوودا هاوسه رگیری له  نێوان 

منداڵه كانیان ئه نجام بده ن ئه گه ر هاتوو یه كیان كوڕ و 
ئه وه ی تریان كچ بێت. قەشە به بیستنی ئه مه  زۆر ناڕه حه ت 

ده بێت چونكه  قایل نابێت به وه ی كه کچە كه ی ئاینه كه ی 
خۆی بگۆڕێت. كچه كه ی دوور له چاوی شا به خێوده كات 
و له كۆتاییشدا به شا راده گه یه نێت كه  كچێكی هه یه  و 

دواتریش داوا ده كات كه وا شا رێگای پێبدات واز له كاره كه ی 
بهێنێت. ده ستبه جێ دوای ئه وه ی قەشە له كاره كه ی جیا 
ده بێته وه  شاری ئەسفه هان جێده هێڵێت و كچه كه یان بۆ 

شارێكی تر ده به ن.

له م كاته دا ئه حمه د میرزا-ی ناسراو به كه ڕه م بێئاگایه 
 له  ئاسڵی و له م رووداوانه  و سه رقاڵی خوێندنه . كه ڕه م 

شه وێكیان له خه ویدا كچێكی زۆر جوان ده بینێت و ئه و كچه 
 له خه وه كه دا شه ڕابی عه شق ده دات به كه ڕه م. دوای ئه وه ی 

كه ڕه م له خه و ڕادێت باری ده روونی تێكده چێت. هاوڕێكه ی 
برا سۆفوو داوا له  كه ڕه م ده كات مۆڵه ت له  باوكی وه رگرێت 

بۆ ئه وه ی هه ندێك پیاسه  بكه ن. كه ڕه م مۆڵه ت له باوكی 
وه رده گرێت و له گه ڵ برا سۆفوو ده چن بۆ گه ڕان، له وكاته دا 

كه ڕه م له شارێكی تر نزیكی باغێك ده بێته وه و بازه كه ی سه ر 
شانی به ڕه اڵ ده كات بۆ ئه وه ی باڵنده یه ك له  ئاسمان راو بكات. 

بازه كه  ده چێته  نێو باغه كه ، كه ڕه م بۆ دۆزینه وه ی بازه كه  
ده چێته  نێو باغه كه  و له وێدا چاوی به و كچه ده كه وێت كه  له 

 خه ونه كه یدا شه ڕابی عه شقی پێشكه ش به كه ڕه م كردبوو. 
كه ڕه م كچه  جوانه كه ی نێو خه ونه كه ی له نێو گوڵه كاندا بینی 
كه  سه رقاڵه  به دوورینه وه ی پارچه  قوماشێك. كه ڕه م له  كچه كه 

 نزیك ده بێته وه  و باسی خه وه كه ی بۆ ده كات. كه ڕه م دوای 
داوایه كی زۆری ئاسڵی ناچار ده بێت شوێنه كه  جێببهێڵێت. 

كه ڕه م باغه كه  جێده هێڵێت و له و كه سانه ی كه 
 له ده وروبه ری باغه كه  ده یانبینێت، پرسیار له باره ی خاوه نی 

باغه كه  ده كات و بۆی روون ده بێته وه  كه  خاوه نی 
باغه كه  قەشەکەیە . دواتریش كه ڕه م ده گه ڕێته وه  الی 
باوكی و باسی گشت بابه ته كه ی بۆ ده كات. باوكیشی  

ده ستبه جێ قەشە بانگ ده كاته  الی خۆی و به ڵێنه كه یان 
وه  بیرده هێنێته وه . قەشە پێیان ده ڵێت كه وا ئه وان 
ئاینه كه یان جیاوازه  به اڵم شا به قەشە راگه یاندووه ، 

'به خۆشی بێت یاخود بەناخۆشی، دەبێت كچه كه ت 
هاوسه رگیری له گه ڵ كه ڕه م ئه نجام بدات'. قەشە بۆ 

ئاماده كارییه كان داوای ٥ مانگی له شا كردووه  و دووباره 
 ئه و شاره شی جێهێشتووه . كه ڕه م دوای ئه وه ی گوێبیستی 

ئه مانه  ده بێت، زۆر بە ناڕەحەتییەوە برا سۆفوو له گه ڵ 
خۆی ده بات و شار به  شار له  دوای ئاسڵی ده گه ڕێت. دوای 
ماوه یه كی درێژ له  خاكی شام شوێنی ئاسڵی ده دۆزێته وه .

دادوه ری شام زۆری له  قەشە كردووه  بۆ ئه وه ی كچه كه ی 
بدات به  كوڕی شا. له  كۆتاییدا ئه ویش رازی بووه  به 

 هاوسه رگیری كه ڕه م و ئاسڵی به اڵم كراسێكی سیحراوی 
كه  ٤٠ قۆپچه ی پێوەبووە، داویەتی به کچەکەی و مه رجی 

ئه وه ی داناوه  كه  دەبێت كه ڕه م قۆپچەی جله كانی بکاتەوە. 
كه ڕه م-یش هه ر قۆپچه یێكی ئاسڵی به  وتنه وه ی گۆرانیێك 

كردووه ته وه . هه ڵبه ت له  كردنه وه ی هه ر ٣٩ قۆپچه ی جلەکە 
له  خۆیه وه  دووباره  قۆپچه كان داخراون. كه ڕه م-یش له و 

كاته دا توڕه ییێكی زۆری له  حه سره تی كێشاوه . دووكه ڵ له 
 ده م و لووتی ده رهاتووه ، جه سته ی ئاگری گرتووه   و له به رده م 
ئاسڵی سوتاوە بووه  به خۆڵه مێش. ئاسڵی-یش ویستوویه تی 

به  پرچه كانی خۆڵه مێشی كه ڕه م هه ڵبگرێت و له و ساته دا 
ئاسڵی-یش ئاگر ده گرێت و ده بێت به خۆڵه مێش''.

نه وه ی كه ڕه م به ره و له ناوچوون ده چێت؟
چیڕۆكی ئاسڵی و كه ڕه م بووه ته  زیاتر له  چیڕۆكێك بۆ 

خه ڵكی هه ولێر)ئه ربیل(. به  جۆرێك كه  ئه مه یان له  هه ردوو 
مه قامی درێژی حیجاز و ئوشاك خوێندراوه ته وه . ئه م جۆره 
 هۆنراوانه خۆی له خۆیدا پێویستی به قوڕگێكی تایبه ت له 

 رووی ده نگ و دڵێكی تایبه ت هه یه .

هیچ ناوچه یه كی دیكه  چیڕۆكه كانی ئاسڵی و كه ڕه م-ی به م 
شێوازه  باس نه كردووه . مه به ستم لێره دا ئه وه یه  كه  هیچ 

كامیان تایبه تیان نه كردووه  به جۆرێك كه وا ناوی ''مه قامی 
كه ڕه م''ی بۆ دابنێن. درووسته  ئه گه ر هاتوو بڵێین جگه  له  

هه ولێر)ئه ربیل( كه س نادۆزینه وه  كه  كه ڕه م-ی خوێندبێته وه ، 
ئه وانه ش كه  خوێندویانه ته وه  ته نها بۆ ئامانجێكی 

جیاواز بووه . بۆ نمونه  كه  له  پڕۆگرامێكی ته له فیزیۆنیدا 
یاخود له كارێكدا باسی لێوه ده كرێت، تایبه ت ده كرێت 

به هه ولێر)ئه ربیل(.

له  راستیدا شێوازی كه ڕه م تا ناوه ڕاستی سااڵنی ٩٠ـە كان 
له  هه موو ئاهه نگێكی كۆبوونه وه ی شه وانه دا و ئه وه ی 
جێگای سه رنجه  له  هه موو مه ولودێكدا وه كو نه ریتێك 

ده خوێندرایه وه .

سه ره ڕای ئه وه ی تا ئێستا له مه ولوده كاندا ده توانین 
گوێبیستی شێوازی كه ڕه م ببین، به اڵم به داخه وه  

هونه رمه ندانی سه رده می ئێستا نه یانتوانی به شێوه یه كی 
چاالك ئه م نه ریته زیندوو بكه نه وه .

له به ر ئه مه شه  كه  ده توانین بڵێین كه ڕه م له  هه ولێر)ئه ربیل(
دا به ره و له ناوچوون ده چێت.

بۆ وه رگرتنی زانیاری ده رباره ی كه ڕه م و ئاسڵی و شێوازی 
كه ڕه م بۆ ئێوه ی خوێنه ری ئازیز، وه كو هه فته نامه و پۆڕتاڵی 
ته با پرسیار و سه رنجه كانمان ئاراسته ی هونه رمه ند و شاعیر 

و لێكۆڵه ر حوسام حه سره ت كرد. له وباره یه وه  ناوبراو وتی، 
''به ر له هه موو شتێك من له سه رده می مناڵیمدا بینیم 
كه وا دانیشتوانی هه ولێر)ئه ربیل( به په رۆشی و جۆش 

و خڕۆشه وه  بایه خ به  چیڕۆكی كه ڕه م و ئاسڵی ده ده ن. 
بۆچی له  هه ولێر)ئه ربیل(دا ته نها باس له م چیڕۆكه 

 ده كرێت؟ بۆچی باس له  چیڕۆكه كانی تر ناكه ن؟ هه موو 
كاتێك سه یرم به مه  هاتووه . گه ر هاتوو به شێوه یه كی جوان 

له  بابه ته كه  بڕوانین، ده بینین كه وا له  ئه ده بی تورك و 
توركماندا چیڕۆكی له و جۆره  زۆرن به اڵم ته نها چیڕۆكه ی 

كه ڕه م و ئاسڵی له  هه ولێر)ئه ربیل(دا باوه و له  هه مان 
كاتیشدا خه ڵك ئه م چیڕۆكه ی زۆر خۆشده وێت''.

شاعیر و لێكۆڵه ر حوسام حه سره ت ئاماژه ی به وه كرد 
كه ٣ كتێبی له وباره یه وه  خوێندووه ته وه  و وتیشی، ''من 
٣ كتێبم له باره ی ئه م بابه ته وه  خوێندووه  و كۆمه ڵێك 

زانیاریم ده رباره ی چیڕۆكه كه  ده ستكه وتووه . ئه و ٣ 
كتێبه ی كه  خوێندوومه ته وه  تیایدا كۆمه ڵێك زانیاری 
خراوه تەڕوو. ئه و چیڕۆكانه ی له نێو كتێبه كه دا بوون، 

سه رنجی خه ڵكی راده كێشا. توانای خه یاڵی شاعیره كه 
 چیڕۆكه كه ی جیاواز كردووه  و له ناو شیعره كانی نێو 

چیڕۆكه كه دا، كه ڕه م له  شوێنێكدا له گه ڵ كاسه ی سه ر 
و له  شوێنێكی تریشدا له گه ڵ شاخێك گفتوگۆ ده كات. 

ئه مه ش بووه ته مایه ی سه رنجی خه ڵك''.

هاوكات حه سره تی شاعیر ئاماژه ی به وه كرد كه وا 
باشترینی ئه و كه سانه ی شێوازه كه  ده ڵێنه وه  خه ڵكی 
هه ولێر)ئه ربیل(ن، ئه و له درێژه ی قسه كانیدا وتیشی، 

''باشترینی ئه و كه سانه ی له سه ر شێوازی كه ڕه م 
ده خوێننه وه ، هونه رمه نده كانی شاری هه ولێر)ئه ربیل(ن. من 

زۆر لێكۆڵینه وه م له وباره یه وه  ئه نجامدا. شێوازی خوێندنه وه ی 
وته كانی كه ڕه م تایبه ته  به  هه ولێر)ئه ربیل(. بۆ نمونه  له 
 توركیا هۆنراوه ی كه ڕه م داده ڕێژن به اڵم به شێوه یه كی تر 
ده یڵێنه وه . له  هه مان كاتدا گوێبیستی ئه وه ش بووم كه 

 هونه رمه نده كانی ته له عفه ریش شێوازی كه ڕه م به كارده هێنن 
به اڵم به شێوه یه كی جیاواز ده یخوێننه وه . هه ڵبه ت وه كو 

شێواز له ژێر ناونیشانی كه ڕه م ته نها له  هه ولێر)ئه ربیل(دا 
ده خوێندرێته وه . هونه رمه نده كانی هه ولێر)ئه ربیل( به دوو 

شێوه  كه ڕه م ده خوێنن؛ یه كه میان به مه قامی
به یات)ئوشاك(ـە ، دووه میشیان حیجاز-ـە ''.

حوسام حه سره ت باسی له و كه سانه كرد كه وا له 
 هه ولێر)ئه ربیل( شێوازی كه ڕه م به كار ده هێنن و به مجۆره 

 هه ڵسه نگاندنی كرد، ''له كۆندا ئه وانه ی شێوازی كه ڕه میان 
له  هه ولێر)ئه ربیل( به كارده هێنا، زۆربوون. باشترینیان له وانه 

 سه ید ئیسماعیل، حاجی جه میل قه پقاپچی، شه وكه ت 
سه عید )مشكۆ(، حه یده ر عه بدولره حمان به قاڵ و كوڕه 
 پوری مامۆستا جبڕائیل بوون. هه روه ها له  هونه رمه ندە 
الوه كانیشماندا یونس توتونچی و سه دره دین كوره چی 

به شێوه یه كی جوان كه ڕه م ده خوێننه وه . به بۆچوونی 
من سه ید ئیسماعیل به باشترین جۆر شێوازی كه ڕه می 

ده خوێنده وه . به نایابترین شێوه  و ده ستووره كه ی ده یگووته وه . 
به اڵم هونه رمه نده كانی تر له هه ر شیعرێكدا 

ته نها پارچه یه ك ده خوێننه وه . هه ندێك 
له وانه ش له  خۆیه وه  وشه  یاخود 

شیعر زیاد ده كه ن و ئینجا 
ده یخوێننه وه ''. 

جێگای ئاماژه یه  حه سره ت 
تیشكی خسته سه ر ئه وه ی كه  

خوێندنه وه ی شێوازی كه ڕه م له 
ئێستادا له   هه ولێر)ئه ربیل( به  
به راوردی كۆن، بەڕاده یه كی زۆر 
كه مبوونه وه ی به خۆووه  بینیوه .

شاعیری ناوبراو به مجۆره  درێژه ی به وته كانی 
دا، ''له ئێستادا هۆكاری كه م خوێندنه وه ی شێوازه كه  له 

 هه ولێر)ئه ربیل( ده كه وێته  سه ر ئاره زووی هونه رمه ندانه وه . 
ئه وانه ی كه  ده یخوێننه وه ش، له كاتی وتنه وه دا هه ڵه  

له وته كانیدا ده كه ن. ئه م هۆنراوانه  به زمانی توركی نوسراون 
و ئه وانه ی ئێمه  له  كاتی خوێندنه وه یاندا به زمانی توركمانی 
ده یخوێننه وه . مه قامه كان دیاریكراوه ، له مه قامه كانی حیجاز و 
به یات ده خوێندرێته وه ، وشه كانیش دیاریكراوه  و له كتێبه كاندا 

هه یه . شێوازه كه شی دیاره ، به مجۆره ش هیچ ئاسته نگیێك 
نییه  له  خوێندنه وه یه دا''.

شاعیری شاره زا حوسام حه سره ت جارێكی تر جه ختی له 
 گرنگی ئه م شێوازه  كرده وه  له  هه ولێر)ئه ربیل( و به م وتانه 

 كۆتایی به قسه كانی هێنا، ''ئێمه  هه ولێر)ئه ربیل(ییه كان 
شانازی به شێوازی كه ڕه م ده كه ین. زۆر پێویسته  بۆ جارێكی 

دیكه  شێوازی كه ڕه م له  هه ولێر)ئه ربیل( بخوێندرێته وه . 
چونكه  ئێمه ی هه ولێر)ئه ربیل(ی شانازی به شێوازی كه ڕه م 

ده كه ین. هه روه ها خوالێخۆشبوو عومه ر ئاغاباش له مباره یه وه  
قۆڕیاتێكی هه یه  و ده ڵێت؛ 

''كهڕهمسێڤێر
ئاسڵینیكهڕهمسێڤێر
بیزیمبوئاسیلمیللێت
دیڤاندانكهڕهمسێڤێر''

 
زۆرێك له شاعیران شیعر و قۆریات له سه ر كه ڕه م ده نوسن. 

منیش له  كۆمه ڵێك شیعری خۆشه ویستیدا ناوی كه ڕه م-م له 
 سه ره تادا نوسیووه ''. 

له  ئه نجامی ئه و زانیاریانه ی له  كه سایه تی ناوداری 
ئه ربیل)هه ولێر( سه ید سه عید دامرچی و شاعیرانی شاره زا 
حوسام حه سره ت و بورهان یاراڵی-مان وه رگرتووه ، چیڕۆكی 

كه ڕه م و ئاسڵی-مان به م جۆره  بۆ ئێوه  ئاماده كرد:

''شای ئه سفه هان و قەشەی خه زێنه داری كۆشك دوو 
هاوڕێی زۆر نزیكن و هه ردووكیان منداڵیان نابێت. 

له وباره یه وه  هه ردووكیان زۆر ناڕه حه تن و ئه مه  ئازاریان 
ده دات. به جۆرێك له هه ر چاوپێكه وتنێكیاندا باس 

له حه سره تی منداڵ ده كه ن. رۆژێك له كاتی پێكه وه 
 گه ڕانیاندا قەشە به شای ئه سفه هان ده ڵێت 'وه ره باغێك 
دروست بكه ین. شای ئه سفه هان كه  به  درووستكردنی 

بانگهێشتی  باغه كه  هه ڵستا، كۆمه ڵێك خه ڵكی شار 
باغه كه  ده كات و له وێدا كات به سه ر ده به ن.

له  هه مان كاتدا ئه م باغه  ده بێته  شوێنێكی جوان بۆ 
كات به سه ربردنی سوڵتان )خێزانی شای ئه سفه هان( 
و خانمی قەشە. له  ئه نجامی بوونی په یوه ندیێكی 

به یكگه یشتنێكیاندا  له هه ر  ئه وانیش  هاوڕێیه تی،  به هێزی 
هاوخه می خۆیان بۆ یه كتر نیشانداوه  سه باره ت 
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دەستکەوت، ئەو یارییەی کە لە جیهاندا زۆر بەناوبانگ بوو 
بووە هۆی گۆڕینی ژیانی بریندان ئەویش ناوی )پەبجی( 

بوو کە گشت جیهانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کرد.

زۆرێک پێیان وایە راستە دامەزرێنەرەکەی قازانجی کرد 
بەاڵم زۆرێک لە خەڵکی پێوە ئاڵودە بوو بە جۆرێک شیرازەی 

چەندین خیزانی تێکداو بووە هۆی لەدەستدانی بیر و 
هۆشی زۆرێک لەگەنجان.

یاری پەبجی چییە ؟
 PlayerUnknown’s(کە کورتکراوەی  Pubgیاری پەپجی

Battlegrounds(یە واتە گۆڕەپانی ڕوبەڕوبونەوەی یاریزانە 
نەناسراوەکان کە یارییەکی جیهانییە و زیاتر لە ملیارێک 

بەکارهێنەری هەیە لەسەر ئاستی جیهان و ئەو یارییەش 
لەسەر ئاستی عێراق و هەرێم بەکارهێنەرێکی زۆری 

هەیە.

یاری پەبجی لە ئێستادا یەكێكە لەو یارییە ئەلكترۆنیە 
باوانەی كە زۆربەی گەنجانی بە خۆیەوە سەرقاڵكردووە 

لە هەموو جیهاندا، ئەمە لە كاتێكدایە گەنجانی هەرێم 
بەشێوەیەكی زۆر بەرباڵو بوونەتە بەكار هێنەری یاری 
پەبجی، ئەنجامدانی یارییەكە بووەتە دیاردە لە نێو 

گەنجاندا.

لە ئێستادا كۆمپانیای دروستكەری یاری پۆبجی ئاماژە بەوە 
دەكات بە كار هێنەرانی ئەم یارییە لە ڕێگەی مۆبایلەوە لە 

هەموو جیهاندا گەیشتۆتە ٢٠٠ملیۆن بەكار هێنەر.

ئەمە لە كاتێكدا نزیكی ٥٠ ملێۆن كۆپی ئەم یارییە 
لەسەرئامێری )پلەی ستەیشنی چوار( و )ئێكس بۆكس( و   

)كۆمپیوتەری تاكە كەسی( بەكار هاتووە. 

بەرنامە داڕێژەرانی یارییەکە هەلی ئەوەیان دابوو بە 
یاریزانەکان چیرۆکی یارییەکە دەستکاری بکەن، ئەمەش 

بووە هەلێک بۆ گرین کە هەندێک کەم و کوڕی ناو یارییەکە 
پڕ بکاتەوە، لەپاشان بڕیاریدا تایبەتمەندییەکی نوێ بۆ 
یارییەکە زیاد بکات کە ئەویش یاریزانەکان دەیانتوانی 

جەنگ لەگەڵ گروپێکی تردا ئەنجام بدەن، گرین لە 
دامەزرێنەرانی یارییەکە نەبوو بەاڵم بە شارەزاییەکی 

کەمەوە چەندین تایبەتمەندی گرنگی بۆ یاریەکە زیاد 

کرد، پاشان لەگەڵ یاریزانەکانی تردا بەشداری پێ دەکرد 
ئەوانیش زۆر بەدڵیان بوو، ناوی بریندان وەک بەرنامە 
داڕێژەری یارییەکە باڵوبویەوە، سەرباری ئەوەی تەنها 

بەشداربوویەک بوو.

داڕشتنی یاری زۆر سەرنجی راکێشا رۆژێکیان سەیری فیلمی 
یابانی )باتڵ رۆیال(ی دەکرد کە بریتی بوون لە گروپێک 

خوێندکار یەکتری دەکوژن لە شوێنێکدا، فیلمەکە کاریگەری 
کردە سەر گرین کە بیرۆکەی فیلمەکە بگۆرێت بۆ یاریی 

بەناوبانگی  کۆمپانیایەکی  لەگەڵ  پەیوەندی  ڤیدۆیی، 
یاریی ڤیدۆیی ئەنجامدا و بیرۆکەکەی پێشکەشکردن وە 
تایبەتمەندییەکی وەک ژیانی ڕاستەقینە بۆ زیاد کرد کە 

یاریزان تەنها دەرفەتێکی هەیە یان دەمرێت یان دەژی.

کۆمپانیاکە ڕەزامەندییان لەسەر بیرۆکەکە نیشاندا، 
یارییەکەیان پڕۆگرام کرد و لە ساڵی ٢٠١٧دا خستیانە 

بازاڕەوە، لە سەرەتاکانی خستنە بازاڕییەوە یارییەکە 
سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستهێنا سەرەتا تەنها بۆ 

ئامێری کۆمپیوتەر بەردەست بو پاشان بۆ مۆبایلی زیرەک 
بەردەستیان کرد و هەموو کەسێک دەیتوانی دایبەزێنێت 

بۆ سەر مۆبایلەکەی، لە ماوەی ٦٠ رۆژدا دوو ملیۆن جار 
یارییەکە لە بازاڕەکانی داگرتنی بەرنامەدا داگرتنی بۆ کرا، 

بریندان لە ماوەی تەنها چوار مانگدا ٢٠٠ ملیۆن دۆالری 

لە پشت هەموو سەرکەوتنێک چیرۆکێکی پر لە هەوراز و 
نشێو هەیە، پیاوێک لە چلەکانی تەمەنیدایە بە درێژایی 

ژیانی لە هەموکارێکدا کە کردی شکستی هێنا، خێزانەکەی و 
هاورێکانی وازیان لێهێنا بە هۆی دۆڕاوی لە ژیاندا.

ئەم دورکەوتنەوەیەی خێزان و هاورێکانی زۆر کاری لێدەکات 
بە تەواوی لە خەڵکی دووردەکەوێتەوە، بەاڵم بەشێوەیەکی 
چاوەروان نەکراو شکستەکەی هەڵگێرایەوە بۆ سەرکەوتنێک 

کە سەدەها ملیۆن دۆالری تێدا دەستکەوت.

)بریندان گرین( پیاوێکی خەڵکی ئێرلەندایە ساڵی 
١٩٨٠ لە دایک بووە، پاش ئەوەی خوێندنی ناوەندی و 

ئامادەیی تەواو کرد چوە زانکۆ لە بەشی هونەر وەرگیرا، 
بریندان هیوای ئەوەی هەبوو زانکۆی هونەر تەواو بکات 
و نواندن بکاتە پیشەی خۆی، بەاڵم پاش ئەوەی زانکۆی 
تەواو کرد سەرکەوتوو نەبوو لە دۆزینەوەی کاری نواندن 

لەبەر ئەوەی وەک خۆی دەڵێت کەسی نەناسیوە لەو 
بوارەدا یارمەتی بدات کارێکی نواندی بۆ بدۆزێتەوە.

بۆ کارێکی تر گەڕاو کاری گرافیک و دیزاینەری وێبسایتی 
دستپێکرد بۆ ئەوەی بژێوی ژیانی پێ دابین بکات، بەاڵم 

لە واڵتەکەی خۆیدا لەم کارە سەرکەوتوو نەبوو، هەر 
بۆیە گەشتی کرد بۆ بەرازیل بۆ ئەوەی لە  فۆتۆگرافەر و 
دیزاینەری وێبسایت کار بکات، بەخت لەو کارەشدا یاوەری 

نەبوو و دووبارە شکستی هێنا لە سەرکەتوو بوونی لە 
کارێکدا، ئەمجارەیان بڕیاری دا لە بواری مۆسیقادا کار بکات 

وەک  ئاواز دانەر دەستی بەکارەکە کرد و چەندین پارچە 
مۆسیقای بەرهەم هێنا لەمەشدا دووبارە شکستێکی تری 

بۆ کارە شکستخواردوەکانی زیاد کرد، بەهۆی شکستەکانی 
خێزانەکەی وازی لێ هێنا تەنانەت هاورێکانیشی لێی 

دورکەوتنەوە، بەتەنها لە شوقەیەکدا مایەوە گۆشەگیر بوو 
قسەی لەگەڵ کەس نەدەکرد.

گرین لەبەر ئەوەی لە جیلی هەشتاکانە رق و تورەیی 
خۆیی بە یارییە ڤیدۆییەکان بەتاڵ دەکردەوە، چیرۆکی 
گرین لەگەڵ یارییە ڤیدۆییەکاندا لەگەڵ )ئەتاری ٢٦٠٠(

دا لە منداڵییەوە دەست پێ دەکات، لەساڵی نەوەداکاندا 
توانی کۆمپیتەرێک بکرێت، لەو کاتەدا یاری بە ڤیدیۆ گەیمی 
بەناوبانگ )دووم( دەکرد، پاش شۆرشی پەیوەندی ئینتەرنێت 

لە ناوەڕاستی نەوەدەکانەوە دەستی کرد بە یارییە بە 
کۆمەڵەکان،لە گرینگترینیان )دەلتا فۆرس( لە کاتی زانکۆدا 

پەیوەندی لەگەڵ یارییە ڤیدۆییەکاندا پچراند بەهۆیی 
پەیوەستبوونی بە زانکۆ و ژیانی خێزانی و گەڕان بەدوای 

کارێکدا.

لەکاتی کێشەی سۆزداری و جیابونەوە لە خێزانەکەی و 
لەدەستدانی کارەکانیدا بەتەنها گەڕایەوە سەر یارییە 
ڤیدۆییەکان، لەو کاتەدا یاری )ئارما تۆ( لە لوتکە بوو 

چیڕۆکی سەرکەوتنی دامەزرێنەری یاری پەبجی
لە شکستەوە بەرەو ملیۆنێر بوون 

هەندێک رێنمایی بۆ نەهێشتنی بۆنی ناخۆشی دەم
ئامادەكردن: عبدولسه الم هیشام

بۆنی ناودەم یەکێکە لەباوترین ئەو دیاردانەی، کە زۆربەی 
خەڵک پێوەی دەناڵێنن و زۆرجار گیروگرفت بۆ ئەو کەسانە 
دروست دەکات بەتایبەتی لەکاتی قسەکردن لە نزیکەوە 
لەگەڵ هاوڕێ و کەسانی دەوروبەر لە شوێنی کارکردنیاندا.

هۆکاری سەرەکی بوونی بۆنی ناوده م، بریتییە لە شیبوونەوەی 
پاشماوەی خۆراکی ناودەم بەتایبەتی پڕۆتین بەهۆی هەندێک 

جۆری بەکتریاوە کە ئەمەش بە گرنگترین هۆکار دادەنرێت، 
بەاڵم چەند هۆکارێکی تریش هەن لەوانە، "درووستبوونی برین 

لەناو دەمدا - دومەڵی پووک و ددانەکان - کەڕووی ناودەم - 
شێرپەنجەی ناودەم - هەوکردنی پووک و بەستەرە شانەکانی 
دەوری ددانەکان - ووشکبوونەوەی ناودەم - نەخۆشییەکانی 

کۆئەندامی هەناسە - هەوکردنی قورگ و لەوزەتێن - دومەڵی 
سییەکان - شێرپەنجەی سییەکان - شێرپەنجەی جگه ر - 

سستی گورچیلەکان - نەخۆشییەکانی کۆئەندامی هەرس - 
الوازبوونی دەرچەی نێوان گەدە و سورێنچک".

هەندێکڕێنماییبۆنەهێشتنیبۆنیناخۆشیدەم:
 

ددانشوشتنوبەکارهێنانیپەتیددان

رۆژانە دوو جار ددانەکانت بشۆ و بە پەت )داو( نێوان ددانەکانت 
خاوێن بکەرەوە بۆ ئەوەی لە بەکتریای زیان بەخشی ناو دەم 

بەدووربیت.
 

زمانتخاوێنرابگرەوئاگاداریبە

هەرگیز شوشتنی زمانت بیرنەچێت، چونکە سەر زمان روویەکی 
زبری هەیە و هەمیشە بەکتریا و خواردن تیایدا گەشە دەکەن و 

لە هەنێک حاڵەتیشدا دەبێتە هۆی کەڕو هێنانی سەر زمان.

ئەنجامدانیغەرغەرە

ئەنجامدانی غەر غەرە چارەسەرێکی کاتییە، بەاڵم دەبێتە هۆی 
ئەوەی کە بەکتریا لە ناو دەم گەشە نەکات و لەناویان بەرێت.

وازهێنانلەجگەرەکێشان

وازهێنان لە جگەرە کێشان، دەبێتە هۆی تەندروستبوون  و 
باشترکردنی شێوازی رۆژانەی ژیانت و کاریگەری ئەرێنی لەسەر 

سەرتاپای لەشت دەبێت.

سەردانیپزیشکیددانەکانتبکە

ئەگەر ئەتەوێت راستەوخۆ هۆکاری دروستبوونی بۆنی ناخۆشی ناو 
دەمت بدۆزیتەوە، ئەوا پێویستە هەموو ٦ مانگ جارێک سەردانی 

پزیشکی ددانەکەت بکەیت و هەر کێشەیەک هەبوو زوو بۆت 
چارەسەر بکات.

نەخواردنیڕێژەیەکیزۆریپرۆتین

ڕێجیمکردن و نەخواردنی ڕێژەیەکی زۆر پرۆتین هۆکارێکە بۆ 
نەهێشتنی بۆنی ناخۆشی ناودەم.

خاوێنکردنەوەیتاقمیددان

ئەو نەخۆشانەی تاقمی ددانیان هەیە، پێویستە هەموو رۆژێک 
تاقمەکانیان خاوێن بکەنەوە و شەوانیش پێش خەوتن بیکەنە نێو 

پەرداخێک خوێ و ئاو یاخود ماددەی تایبەت بە شوشتنی تاقمی 
ددان.

دووربکەوەلەوخۆراكانهیشەکرێكیزۆریتێدایه

لەدوای نانخواردن شیرینی خواردن واز لێبێنە و لەبڕی بنێشت بجوو، 

چونكە بەكتریاكانی نێو دەم ئارەزوی شەكر دەكەن، ئەمەش 
ددانەكانت تێك دەدات و بۆنی دەم ناخۆش دەكات، لەبڕی ئەوە 

بنێشتێكی بێ شەكر بجوو.

خواردنەوەیبرێکیزۆرلەئاو

خواردنەوی بڕێكی زۆر لە ئاو، كە نابێت دەم وشك ببێتەوە ، بۆیە 
دەبێت برێكی باش ئاو بخورێتەوە ڕۆژانە.

سەردانیپزیشكبكە
ئەگەر زانیت  لەدوای هەوڵێكی زۆر، بەاڵم هەر بۆنی دەم 
ناخۆشە ئەوا دەبێت سەردانی پزیشك بكرێت، بۆ زانینی 

كێشەكە و چارەسەركردنی.

تێبینی:هۆکاریبۆنیناخۆشیدەملەبەیانیاندا،
دیاردەیەکیئاساییەوبەهۆیووشکبونەوەوکەم

دەردانیلیکە.

نه وه ی كه ڕه م به ره و له ناوچوون ده چێت؟
چیڕۆكی ئاسڵی و كه ڕه م بووه ته  زیاتر له  چیڕۆكێك بۆ 

خه ڵكی هه ولێر)ئه ربیل(. به  جۆرێك كه  ئه مه یان له  هه ردوو 
مه قامی درێژی حیجاز و ئوشاك خوێندراوه ته وه . ئه م جۆره 
 هۆنراوانه خۆی له خۆیدا پێویستی به قوڕگێكی تایبه ت له 

 رووی ده نگ و دڵێكی تایبه ت هه یه .

هیچ ناوچه یه كی دیكه  چیڕۆكه كانی ئاسڵی و كه ڕه م-ی به م 
شێوازه  باس نه كردووه . مه به ستم لێره دا ئه وه یه  كه  هیچ 

كامیان تایبه تیان نه كردووه  به جۆرێك كه وا ناوی ''مه قامی 
كه ڕه م''ی بۆ دابنێن. درووسته  ئه گه ر هاتوو بڵێین جگه  له  

هه ولێر)ئه ربیل( كه س نادۆزینه وه  كه  كه ڕه م-ی خوێندبێته وه ، 
ئه وانه ش كه  خوێندویانه ته وه  ته نها بۆ ئامانجێكی 

جیاواز بووه . بۆ نمونه  كه  له  پڕۆگرامێكی ته له فیزیۆنیدا 
یاخود له كارێكدا باسی لێوه ده كرێت، تایبه ت ده كرێت 

به هه ولێر)ئه ربیل(.

له  راستیدا شێوازی كه ڕه م تا ناوه ڕاستی سااڵنی ٩٠ـە كان 
له  هه موو ئاهه نگێكی كۆبوونه وه ی شه وانه دا و ئه وه ی 
جێگای سه رنجه  له  هه موو مه ولودێكدا وه كو نه ریتێك 

ده خوێندرایه وه .

سه ره ڕای ئه وه ی تا ئێستا له مه ولوده كاندا ده توانین 
گوێبیستی شێوازی كه ڕه م ببین، به اڵم به داخه وه  

هونه رمه ندانی سه رده می ئێستا نه یانتوانی به شێوه یه كی 
چاالك ئه م نه ریته زیندوو بكه نه وه .

له به ر ئه مه شه  كه  ده توانین بڵێین كه ڕه م له  هه ولێر)ئه ربیل(
دا به ره و له ناوچوون ده چێت.

بۆ وه رگرتنی زانیاری ده رباره ی كه ڕه م و ئاسڵی و شێوازی 
كه ڕه م بۆ ئێوه ی خوێنه ری ئازیز، وه كو هه فته نامه و پۆڕتاڵی 
ته با پرسیار و سه رنجه كانمان ئاراسته ی هونه رمه ند و شاعیر 

و لێكۆڵه ر حوسام حه سره ت كرد. له وباره یه وه  ناوبراو وتی، 
''به ر له هه موو شتێك من له سه رده می مناڵیمدا بینیم 
كه وا دانیشتوانی هه ولێر)ئه ربیل( به په رۆشی و جۆش 

و خڕۆشه وه  بایه خ به  چیڕۆكی كه ڕه م و ئاسڵی ده ده ن. 
بۆچی له  هه ولێر)ئه ربیل(دا ته نها باس له م چیڕۆكه 

 ده كرێت؟ بۆچی باس له  چیڕۆكه كانی تر ناكه ن؟ هه موو 
كاتێك سه یرم به مه  هاتووه . گه ر هاتوو به شێوه یه كی جوان 

له  بابه ته كه  بڕوانین، ده بینین كه وا له  ئه ده بی تورك و 
توركماندا چیڕۆكی له و جۆره  زۆرن به اڵم ته نها چیڕۆكه ی 

كه ڕه م و ئاسڵی له  هه ولێر)ئه ربیل(دا باوه و له  هه مان 
كاتیشدا خه ڵك ئه م چیڕۆكه ی زۆر خۆشده وێت''.

شاعیر و لێكۆڵه ر حوسام حه سره ت ئاماژه ی به وه كرد 
كه ٣ كتێبی له وباره یه وه  خوێندووه ته وه  و وتیشی، ''من 
٣ كتێبم له باره ی ئه م بابه ته وه  خوێندووه  و كۆمه ڵێك 

زانیاریم ده رباره ی چیڕۆكه كه  ده ستكه وتووه . ئه و ٣ 
كتێبه ی كه  خوێندوومه ته وه  تیایدا كۆمه ڵێك زانیاری 
خراوه تەڕوو. ئه و چیڕۆكانه ی له نێو كتێبه كه دا بوون، 

سه رنجی خه ڵكی راده كێشا. توانای خه یاڵی شاعیره كه 
 چیڕۆكه كه ی جیاواز كردووه  و له ناو شیعره كانی نێو 

چیڕۆكه كه دا، كه ڕه م له  شوێنێكدا له گه ڵ كاسه ی سه ر 
و له  شوێنێكی تریشدا له گه ڵ شاخێك گفتوگۆ ده كات. 

ئه مه ش بووه ته مایه ی سه رنجی خه ڵك''.

هاوكات حه سره تی شاعیر ئاماژه ی به وه كرد كه وا 
باشترینی ئه و كه سانه ی شێوازه كه  ده ڵێنه وه  خه ڵكی 
هه ولێر)ئه ربیل(ن، ئه و له درێژه ی قسه كانیدا وتیشی، 

''باشترینی ئه و كه سانه ی له سه ر شێوازی كه ڕه م 
ده خوێننه وه ، هونه رمه نده كانی شاری هه ولێر)ئه ربیل(ن. من 

زۆر لێكۆڵینه وه م له وباره یه وه  ئه نجامدا. شێوازی خوێندنه وه ی 
وته كانی كه ڕه م تایبه ته  به  هه ولێر)ئه ربیل(. بۆ نمونه  له 
 توركیا هۆنراوه ی كه ڕه م داده ڕێژن به اڵم به شێوه یه كی تر 
ده یڵێنه وه . له  هه مان كاتدا گوێبیستی ئه وه ش بووم كه 

 هونه رمه نده كانی ته له عفه ریش شێوازی كه ڕه م به كارده هێنن 
به اڵم به شێوه یه كی جیاواز ده یخوێننه وه . هه ڵبه ت وه كو 

شێواز له ژێر ناونیشانی كه ڕه م ته نها له  هه ولێر)ئه ربیل(دا 
ده خوێندرێته وه . هونه رمه نده كانی هه ولێر)ئه ربیل( به دوو 

شێوه  كه ڕه م ده خوێنن؛ یه كه میان به مه قامی
به یات)ئوشاك(ـە ، دووه میشیان حیجاز-ـە ''.

حوسام حه سره ت باسی له و كه سانه كرد كه وا له 
 هه ولێر)ئه ربیل( شێوازی كه ڕه م به كار ده هێنن و به مجۆره 

 هه ڵسه نگاندنی كرد، ''له كۆندا ئه وانه ی شێوازی كه ڕه میان 
له  هه ولێر)ئه ربیل( به كارده هێنا، زۆربوون. باشترینیان له وانه 

 سه ید ئیسماعیل، حاجی جه میل قه پقاپچی، شه وكه ت 
سه عید )مشكۆ(، حه یده ر عه بدولره حمان به قاڵ و كوڕه 
 پوری مامۆستا جبڕائیل بوون. هه روه ها له  هونه رمه ندە 
الوه كانیشماندا یونس توتونچی و سه دره دین كوره چی 



ناوه ندی هه واڵ
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

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

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ دیزاین: محەمەد ئەمین

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

وشەی “ئین شاء الله” لە فەرهەنگی زمانی ئەڵمانیدا
وشەی “ئین شاء الله” کە رۆژانە بە 

رێژەیەکی زۆر لەالیەن مسوڵمانانەوە 
بەکار دێت، لە فەرهەنگی زمانی 

ئەڵمانیدا تۆمار کرا.

فەرهەنگی دودێن کە بە گرنگترین 
فەرهەنگی ئەڵمانیا دادەندرێت و 
رۆڵێکی گەورەی هەیە لە زمانی 
ئەڵمانی، بەرانبەری وشەی “ئین 

شاء الله”ی بە ‘inschallah’ لە 

فەرهەنگەکانیدا تۆمار کرد.

لە فەرهەنگە ئەڵمانییەکەدا وشەی 
ئین شاء اللە بە “گەر خودا)الله( ویستی 

لەسەر بێت” تۆمار کراوە.

هاوکات لەم فەرهەنگەدا جەخت 
لەوە کراوەتەوە کە وشەکە وشەیەکی 

عەرەبییە و لەنێو مسوڵماناندا 
وشەیەکی باوە.

مرۆڤە چاوشینەکان خاوەنی یەک رەچەڵەکن
مرۆڤە  رایدەگەیەنن  دانیمارکییەکان  توێژەرە 

چاوشینەکان لە یەک رەچەڵەکەوە سەرچاوەیان 
گرتوە. 

رایدەگەیەنن  زانکۆی کۆپینهاگن  لە  تیمێک 
هۆکاری شینی چاوی هەموو مرۆڤە چاو 

شینەکانی جیهان دەگەڕێتەوە بۆ هۆکارێکی 
بۆماوەیی  کە١٠هەزار ساڵ پێش ئێستا 

روویداوە.

زانکۆی کۆپینهاگن  لێکۆڵەرەکەی  تیمە  هاوکات 
بە سەرۆکایەتی هانز ئیبەرگ رایدەگەیەنن 
بەهۆی گۆڕانکارییەک لە بۆماوەییدا مادەی 

میالنین کەمی کردووە ئەو چاوەی کە پێویست 
بووە رەنگی قاوەیی وەرگرێت رەنگی شینی 

وەرگرتوە.

گۆڕانکاریبۆماوەییچییە؟

هانز ئیبەرگ  پرۆفیسۆر لە بەشی تەندروستی 
خانە و گەردیلە رایگەیاند، "لە بنەڕەتدا 

هەمومان چاومان قاوەییە، بەاڵم بەهۆیی 
گۆڕانکاری لە کرۆمۆسۆمەکان گۆڕان لە 
رەنگەکان دروست دەبێت، بە واتایەکی 

تر تایبەتمەندی چاوی قاوەیی نامێنێت، 
بەمجۆرەش رەنگی چاوەکە بۆ شین دەگۆڕێت، 
لە راستیدا سەرچاوەی رەنگی سەوز لە چاودا 

لە گۆڕانی رێژەی میالنین لە ئاستەکانی 
ئیریس دێتە ئاراوە، ئیبەرگ  لە درێژەی 

رایگەیاند، بەهۆی ئەم بەڵگانەوە  قسەکانیدا 
دەیسەلمێنێت کە مرۆڤە چاوشینەکان لە 

هەمان رەچەڵەکەوە هاتوون.   

گۆڕانکاریبۆماوەییسنوردار

تەواوی ئەو گۆڕانکارییانەی لە رەنگی قاوەیی 
بۆ سەوز، دەتوانرێت بە رێژەی میالنینی نێو 
ئیریس دیاری بکرێت، بەاڵم ئەو کەسانەی  

چاویان شینە تەنها جیاوازیێکی زۆر کەم هەیە 
رێژەیی میالنینی چاوەکانیان. لە 

پرۆفیسۆر ئیبەرگ  لە درێژەی وتەکانیدا 
رایگەیاند "دەتوانین بڵێین هەموو چاو 

شینەکان دەگەڕێنەوە سەر یەک باپیرە". 

کەسانی خاوەن چاوی قاوەیی خاوەنی جیاوازی 
تاکە کەسین لە دی ئێن ئەی کە توانایان هەیە 

کۆنترۆڵی بەرهەم هێنانی میالنین بکات. 

ئیبەرگ  و تیمەکەی خانەکانی دی  پرۆفیسۆر 
ئێن ئەی کەسانی چاو شینی هەریەک واڵتانی 
لەگەڵ کەسانی  تورکیا-یان  دانیمارک  و  ئوردن 

چاو شینی واڵتە جیاوازەکان بەراورد کرد.   

جیناتی  کە  دەسەلمـێنن  ئەوە  ئەنجامەکان 
ئۆ سی ئەی و هەروەها پرۆفیسۆر ئیبەرگ بۆ 
یەکەمینجار ئاماژەی بەوە داوە کە لە ساڵی 
رایگەیاندووە کە ئەم جینە بەرپرسە   ١٩٩٦

لە رەنگی چاو و دوای ئەوە لێکۆڵینەوەیەکی 
فراوانی لەوبارەیەوە بۆ ماوەی ١٠ ساڵ 

دەستیپێکردووە.
 

سروشتجیناتەکانمانتێکەڵدەکات

گۆڕانی چاویی قاوەیی بۆ شین هیچ 
رەنگدانەوەیەکی ئەرێنی و نەرێنی 

ناگەیەنێت، هەر وەک پرۆفیسۆر ئیبەرگ 
رایدەگەینێت، "بە سروشتی مرۆڤ بە 

دەگۆڕێت،  بەردەوامی جیناتەکانی 
کرۆمۆسۆمەکانی مرۆڤ تێکەڵەیەک لە جینات 

دروستدەکات و ئاماژە بە تاقیکردنەوەیەکی 
جیاواز دەکات". 

AA derleme

 له  ئوستراڵیا كۆمه ڵكوژیی له سه ر وشتر كرا:
٥ هه زار وشتر به چه ك كوژران

به هۆی  ئوستراڵیا،  باشووری  له  بیابانه كانی 
به  رێگه ی  وشتر  هه زار  وشكه ساڵییه وه  ٥ 

گوله باران  و  هه لیكۆپته ره وه  كرانه  ئامانج 
كران. 

پێشتر له  ناوبردنی ١٠ هه زار وشتر و 
له ئه سپه  وه حشیه كان به هۆی  هه ندێك 

نه كوژانه وه ی ئاگره كه ی ئوستراڵیا بۆ چه ند 
له  میدیاكانه وه  بیسترابوو.  مانگێك 

كاردانه وه كان، ئوستراڵیا  سه ره ڕای 
ئه نجامدا  واڵته كه ی  كۆمه ڵكوژیی وشتره كانی 

و ٥ هه زار وشتر به رێگه ی هه لیكۆپته ره وه 
 كرانه  ئامانج و گوله باران كران. پێشبینی 

ده كرێت له رۆژانی داهاتوو كوشتنی 
وشتره كان به رده وام بێت. 

دانیشتووانی  كه   پیتیانتیانتیارا  ئانانگو  ناوچه ی  خۆجێیی  ئیداره ی 
له   وشتره كان  كه  كوشتنی  رایگه یاند  لێده ژیت  ئوستراڵیای  ره سه نی 

٥ هه زار وشتری وه حشی كوژراوه.   رۆژی یه كشه ممه وه  ده ستیپێكردووه  و 

ئیداره ی خۆجێیی له  به رامبه ر ره خنه ی ئاژه ڵ 
دۆستان، وشكه ساڵی ناوچه كه یان كردووه  به 

 بیانوو و به و شێوه یه ش بڕیاری له ناوبردنی 
وشتره كانیان دابوو. دواتر كوشتنی ئه سپه  

لیسته كه.   خرایه  نێو  وه حشییه كانیش 

وشكه ساڵییه وه  وشتره كان  كه به هۆی  راگه یه ندرا 
ئاو دۆزینه وه  ده گه ڕان  بۆ  به شێوه ی گرووپ 

بووه  هۆی مه ترسی سه ر خه ڵكی  ئه مه ش  و 
ناوچه كه.  

له كۆی گشتیدا ١.٢ ملیۆن وشتر له  ئوستراڵیا 
هه ن و به مه به ستی خسته ژێر كۆنتڕۆڵی 

وشتره كان، چاوه ڕێ ده كرێت ٥ هه زار وشتری دیكه  
بكوژرێت.

تۆمار کرا 

ناوه ندی هه واڵ


