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له گه ڵ ئێوه  بۆ ئێوه 

 تەبا بۆ یەکگرتوو: بۆچی
 پاڵپشتیتان لە پڕۆژە بڕیاری
 بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی

تورکمان نەکرد؟  یاسا هەیە و کردار
نییە  یاسای ژمارەی )٥(ی

ساڵی ٢٠١٥
 یاسای پاراستنی

 مافی پێکهاتەکان لە
کوردستان–عێراق

 ئەژی چەتۆ حەسەن،
بۆ  هەڵسەنگاندنی 
بوومەلەرزەی  نەخشەی 

هەرێم کرد
ل٢

رێکخراوی تیرۆرستی داعش، لە ١٦ـی حوزەیرانی 
٢٠١٤ـە شارۆچکەی تەلەعفەری داگیر کرد کە 

دانیشتوانەکەی بە رێژەیەکی زۆر تورکمانشینن. 
ئەو شارۆچکەیە بە ٦٣ کیلۆمەتر لە ناوەندی 

شاری موسڵ دوورە و دەکەوێتە رۆژهەاڵتی 
ئەو شارە.  رێکخراوی تیرۆرستی داعش ئەو 

کۆمەڵکوژییانەی کە لە شارەکانی تری عێراق 
ئەنجامیدا بەهەمان شێوەش بەرامبەر بە 

تورکمانانی تەلەعفەر ئەنجامیدا.

 سیدارەی نەمساوی
 بە تامی
عێراقی

 ئایا پالنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی ترەمپ
 رێککەوتنی سەدەیە یاخود یاسایی کردنی

داگیرکارییە؟

تورکمانی ئەدیبانی  دویو   کتێبی 
کۆکردەوە بەیەکەوە 
عەدنان قەساب ئۆغڵو کە یەکێکە لەو 

کەسانەی خزمەتێکی زۆری بە ئەدەبیاتی 
تورکمانی کردوە و یەکێکە لە نوسەرە 

کتێبی شیعری  نوێترین  تورکمان  بەناوبانگەکانی 
بە ناوی دویو باڵوکردەوە کە لە الیەن تەبا-وە بە 

چاپ گەیەندرا.  

شاعیری پایەبەرز عەدنان قەساب ئۆغڵو هەر یەک 
لە بەرهەمەکانی پێشووی بە ناوەکانی گەل، ستەم 

و ئوچونجو سیمگە لەگەل ١٥٤ شیعر و زۆرێک لە 
شیعری چوارینە لە بەرهەمی دویو کۆکردۆتەوە و 
لە لە رێورەسمێکدا کە تەبا رێکیخستبو کتێبەکە 

ناسێندرا.

پێشکەشکاری سەرکەوتوو گەیالن بەقاڵ ماویەکی زۆرە لە 
رادیۆی ئەربیل چەندین کاری گرنگی ئەنجامداوە، لە بارەی ئەو 

کارانە و چاالکیانەی کە ئەنجامی داوە بۆ مایکی تەبا دوا.  

 هونەرمەندی ئەمریکی جێنیفر گراوت:
دوای مسوڵمان بوون زۆر بەهێزترم

ئەمریکییەی  خانمە  ئەو 
بە  لە سۆشیاڵ میدیاوە 

ناوازەی  خوێندنەوەیەکی 
ناوبانگێکی  پیرۆز  قورئانی 

جیهانی  لەنێو  گەورەی 

تەلەعفەر  تورکمانەکانی 
لە ئەنقەرە

ل٥

'
'

 گەیالن بەقاڵ، پێشکەشکاری تورکمان لە رادیۆ:
 کەمو کوریەکانمان ئەوەیە کە لە هەولێر)ئەربیل(

یەک رادیۆمان هەیە بە زمان تورکمانی
ل٦

تایبەت دەرکرد  ئیسالمیدا 
دەڵێت،  قورئانەوە  لەبارەی 

ئارام  پیرۆز  "قورئانی 
شتێکە  دڵرفێنە،  بەخشە، 

ناکرێت". کە وەسف 



 twitter/@tbaajansi ٣١ی کانونی دووەمی ٢٢٠٢٠

بەشی یەکەم
ماددەی )١(:

بەمەبەستی ئەم یاسایە لە دەستەواژە و زاراوانەی 
بەرامبەریانە: ماناکانی  خوارەوە 

یەکەم: حکومەت: حکومەتی هەرێمی کوردستان – 
عێراق

نەتەوەییەکان  پێکهاتەکان: کۆمەڵە  دووەم: 
)تورکمان، کلدانی سریانی ئاشووری و ئەرمەن( 
و کۆمەڵە ئاین و ئاینزاکان )مەسیحی، ئێزیدی، 
سابیئەی مەندائی، کاکەیی، شەبەک، فەیلی، 

زەردەشتی و هی دیکە( کە هاواڵتی کوردستانی 
عێراقن. 

ماددەی )٢(:

حوکمەکانی ئەم یاسایە بەسەر گشت هاواڵتییانی 
کوردستان – عێراق کە لەو پێکهاتانەن پیادە 

دەکرێت. 

بەشی دووەم
ماددەی )٣(:

دەسەاڵتەکانی هەرێمی کوردستان – عێراق 
یەکسانی تەواو و کاریگەر بۆ پێکهاتەکان مسۆگەر 

دەکات: 

یەکەم: حکومەت مافی یەکسانی  و هاودەرفەتی 
لە ژیانی سیاسی، رۆشنبیری. کۆمەاڵیەتی و ئابووری 

لە رێگەی یاسا و سیاسەتی کاریگەر بۆ ئەو تاکەی 
سەر بە پێکهاتەیەکە مسۆگەر دەکات، هەروەها 

مافی بەشداری کردنیان لە وەرگرتنی ئەو بڕیارانەی 
تایبەتە بە خۆیان مسۆگەر دەکات. 

دووەم: سەرجەم شێوەکانی جیاکاری دژی هەر 
عێراق  کوردستانی  پێکهاتەکانی  لە  پێکهاتەیەک 

قەدەغە دەکرێت و، سەرپێچیکار سزا دەدرێت بەپێی 
بەرکارەکان.  یاسا 

بانگەشەیەکی  سێیەم: قەدەغەکردنی هەر 
ئاینی، یان سیاسی، یان راگەیاندن، بە تاک یان بە 

کۆمەڵ، راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، بۆ رقوقینە 
یان توندوتیژی، یان تۆقاندن، یان دوورخستنەوە و 
پەراوێزخستن، کەوا لەسەر بنەمای نەتەوەیی، یان 

ئەتنی، یان ئاینی، یان زمانەوانی بیناکرابێت. 

چوارەم: رێگە گرتن لە هەر رەفتارێک یان هەر 
سیاسەتێکی نەرێنی کەوا بێتە هۆی گۆڕینی 

بارودۆخی رەسەنی ئەو ناوچانەی پێکهاتەیەکی 
دیاریکراو تیایدا نیشتەجین و، رێگەگرتن لە 

هەر بە خاوەنبوونێک کەوا ئامانجی یان ببێتە 
هۆی گۆڕانکاری دیمۆگرافی بۆ مۆرکی مێژووی و 

شارستانییەتی ناوچەیەکی دیاریکراو، بە هەر 
هۆیەک بێت و لەژێر هەر پاساوێک بێت. 

ئەنجامدراو  زێدەڕۆیی  پێنجەم: چارەسەرکردنی 
لەسەر ناوچەکانی هەر پێکهاتەیەک و گەڕاندنەوەی 

بارەکە بۆ حاڵەتی پێش روودانی زێدەڕۆییەکە و ، 
نەهێشتنی ئەو ئاسەوار و پاشماوانەی بوونەتە، 

یان دەبنە هۆی گۆڕانکاری دیمۆگرافی، یان قەرەبوو 
کردنەوەیان لە حاڵەتی ئەستەمی گەڕاندنەوەی 

بارەکە بۆ حاڵەتی پێشوو. 

شەشەم: لەکاتی دیاریکردنی سنووری یەکە 
کارگێرییەکان و بازنەکانی هەڵبژاردن و، لەکاتی 

دانانی پالنی گەشەپێدانی ئابووری و پەرەپێدانی 
کۆمەڵگەکانی نیشتوجێبوونی شارەدێی و الدێی، 

هەورەها پاراستنی ژینگە، حکومەت بارودۆخی 
بەرژەوەندییە  پەیوەندی کۆمەاڵیەتی  خۆجێیی، 

پێکهاتەکانی  نەریتە چەسپاوەکانی  و  ئابوورییەکان 
ئەو ناوچەیە لەبەرچاو دەگرێت. 

حەوتەم: حکومەت کار دەکات لەسەر هاندانی 
گەڕانەوەی ئەو کەسانەی سەر بە پێکهاتەکانن و 

لەوانەی پێشتر دانیشتوانی کوردستانی عێراق بوون 
و ناچاری کۆچکردن بوون و، مسۆگەر کردنی مافە 

شایستەکانیان. 

هەشتەم: 
١- حکومەت پابەند دەبێت بە پارێزگاری کردن لە 

زمانی دایک، لە رێگەکانی مسۆگەرکردنی فێربوونیان، 
راگەیاندنی  رۆشنبیربوون و بەرێوەبردنی کەناڵی 

تایبەت بە خۆیان. 
٢- حکومەت کردنەوەی بەشی تایبەت بە زمانە 

کوردستان  زانکۆکانی  لە  پێکهاتەکان  نەتەوەییەکانی 
و ، دامەزراندنی لە ئەکادیمیای زانستی زمانەوانی 

تایبەت بە خۆیان بەپێی پێویستیان مسۆگەر دەکات. 

ماددەی )٤(:

یەکەم: هەر تاکێک مافی هەیە ناسنامەی ئاینی 
خۆی ئاشکرا بکات و، ناسنامەی نەتەوەیی بپارێزێت، 

کە ئەندامبوونی بە پێکهاتەیەکی دیاریکراو 
دەبەستێتەوە و ، ئەم مافانەش تەنها تایبەتە 
بە تاکەکەس و هیچ الیەنێک مافی نییە لێی 

بسەنێتەوە. 

دووەم: هەر پێکهاتەیەک بەیەکسانی لەگەڵ زۆرینە 
بۆی هەیە ماف و ئازادییە بنەڕەتەکانی بە ئازادی 
بیرکردنەوە، ئازادی رادەڕبڕین، دەزگاکانی راگەیاند، 

ئازادی کۆبوونەوە و دامەزراندنی کۆمەڵە و رابیتەکان 
و ئازادی پیادەکردنی بیروباوەڕی ئاینیشەوە پیادە 

بکات و، حکوومەت پابەند دەبێت بە پاڵپشتیکردن 
پیادەکارییانە بەشێوەیەکی  و چاودێریکردنی ئەو 

یەکسان لە نێوان پێکهاتەکان بەپێی یاسا 
بەرکارەکان. 

سێیەم: هەر پێکهاتەیەک مافی گوزارشتکردنی 
هەیە لە رۆشنبیری و نەریتەکانی خۆی و ، حکومەت 

پابەند دەبێت بە پاراستنی کلتووری رۆشنبیری و 
پێکهاتەکان.  ئاینی 

چوارەم: ئەو تاکانەی سەر بە پێکهاتەیەکی 
دیاریکراون، بۆیان هەیە ناوەکانیان بەویستی خۆیان 
هەڵبژێرن و، ناوی سومبول، یان کەسایەتییە مێژوییە 

گرنگەکانیان، یان رووداوی گرنگ کە بەسەریاندا 
لە  ناوی کەسایەتییەکانیان  و،  تێپەڕیوە بەکاربهێنن 
ناونانی شەقام، گەڕەک، گۆڕەپان و شوێنی دیکە لە 

بەرکارەکان.  یاسا  بەپێی  بەکاربهێنن،  ناوچەکانیان 

پێنجەم: پێکهاتەکان مافی پشووی تایبەت بە 
خۆیان لە بۆنە نەتەوەیی و ئاینییەکان هەیە و، ئەو 

پشوانەش بۆ ئەوان فەرمی دەبن. 

ماددەی )٥(:

پێکهاتەکان،  نوێنەرایەتی  رێکخراو  دەستە، 
شوێنەکانی پەرستنی مافی هاوبەندی، گەیاندنی 

پەیوەندی رۆشنبیری، فێرکاری و کۆمەاڵیەتی و 
پەرەپێدانیان هەیە لەگەڵ ئەوانەی لە تایبەتمەندی 
ئەتنی، یان ئاینی و نەتەوەیی هاوبەشن لەگەڵیاندا 

لە ناوەوە و دەرەوەدا بەپێی یاسا بەرکارەکان و، 

لە حاڵەتی هەڵسانی حکومەت بە بەستنی 
پرۆتۆکۆاڵنی نێودەوڵەتی، یان هەرێمی تایبەت بە 

پێکهاتەکان، بەشداری کردنیان تیایدا مسۆگەر بکات. 

ماددەی )٦(: 

بۆ مسۆگەر کردنی مافی پێکهاتەکان:

یەکەم: مافی بەشداری کردنیان هەیە لە 
دەسەاڵتی یاسادانان و جێبەجێکردنی هەرێم بەپێی 

بەرکارەکان.  یاسا 

دووەم: لەو ناوچانەی کە چڕی دانیستوان پێک 
دەهێنن، مافی بەشداری کردنیان هەیە لە 

بەڕێوەبردنی دامودەزگا حکومی و ئیدارییەکان، 
بەپێی یاسا بەرکارەکان. 

بەشی سێیەم
ماددەی)٧(:

کار بە هیچ دەقێکی ناکۆک لەگەڵ حوکمەکانی ئەم 
ناکرێت.  یاسایەدا 

ماددەی )٨(:

پەیوەندیدارەکان  لەسەر الیەنە  پێویستە 
حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

 
ماددەی)٩(:

ئەم یاسایە لە رۆژی باڵوکردنەوەی لە رۆژنامەی 
فەرمی )وەقایعی کوردستان( جێبەجێ دەکرێت. 

پێویستکارەکان هۆیە 
لەپێناو پاراستن و دەستەبەرکردنی مافە 

سیاسی، مەدەنی کۆمەاڵیەتی، رۆشنبیری و 
ئابوورییەکانی پێکهاتەکان بەپێی یاسا ناوخۆیی و 

نێودەوڵەتییەکان و ، بۆ چەسپاندنی گیانی رێزگرتن 
و لێبوردەیی و، پێکەوە ژیان لە نێوان هاواڵتیانی 

کوردستانی عێراق، ئەم یاسایە دانرا. 

یوسف محمد صادق
سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان – عێراق

دوای خوێندنەوەی یاساکە بۆمان دەردەکەوێت کە 
لەراستیدا یاسایەکی تەواو دابینکراوە بۆ سەرجەم 

پێکهاتەکان، بەاڵم لەڕووی پراکتیزەکردنی یاساکە و 
پێکهاتەکان  بەرپرسانی  لەالیەن  بەدواداچوونیەوە 

پشتگوێ خراوە. 

ناکرێت بە شێوەیەکی گشتی وا لە قەڵەم بدرێت 
کە سەرجەم ماددەکانی پەیڕەو نەکراوە، بەاڵم 
کاتێک یاسا و پەرلەمان مافی زیاتر پێدەدات بۆ 

پەیڕەوکردنی مافە یاساییەکانت، بۆ بەدواداچوونی 
بۆ ناکەیت و هەڵ نادەیت سەرجەمیان لە رووی 

بەدەستبهێنیت؟ پراکتیزەوە 

مارشەکانی پێکهاتە نەتەوەیی و 
ئاینییەکان 

وەکو پێکهاتەیەکی رەسەن دووەم پلەبەندی 
هەیە لەناو پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکانی 

هەرێم. لە رووی ماف و شایستەکانیشییەوە چەند 
دامەزراوەیەکی فەرمی هەیە کە سەر بە حکومەتی 
ناتوانرێت هێشتا  هەرێمی کوردستانی عێراقن، بەاڵم 

 تەبا بۆ یەکگرتوو: بۆچی پاڵپشتیتان لە پڕۆژە بڕیاری
بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان نەکرد؟

یاسای ژمارەی ٥ـی ساڵی ٢٠١٥ کە بە "یاسای پاراستنی 
مافی پێکهاتەکان لە کوردستان – عێراق" ناسراوە، لە 

رواڵەتەوە یاسایەکی زۆر گرنگ و باشە بەاڵم لەرووی 
پراتیکییەوە بایەخێکی ئەوتۆ لەالیەن تورکمان بە 

تایبەتی و بەگشتیش لەالیەن پێکهاتەکانی دیکەوە 
پێنەدراوە. 

یاساکە لە ٣ بەشی جیاواز پێکهاتووە و کۆمەڵێک ماف و 
شایستەی جیاواز دراوەتە پێکهاتەکان و وەکو سەلماندن 

لە بەشی "هۆیە پێویستکارەکان" ئەو دەقە هاتووە، 

" لەپێناو پاراستن و دەستەبەرکردنی مافە سیاسی، 
ئابوورییەکانی  مەدەنی کۆمەاڵیەتی، رۆشنبیری و 

پێکهاتەکان بەپێی یاسا ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان و 
، بۆ چەسپاندنی گیانی رێزگرتن و لێبوردەیی و، پێکەوە 
ژیان لە نێوان هاواڵتیانی کوردستانی عێراق، ئەم یاسایە 

دانرا". 

لەالیەکی دیکەوە یاسای ٥ی ساڵی ٢٠١٥ لە ٩ 
ماددە پێکهاتووە و دەقەکەی بەو شێوەیەی 

خوارەوەیە: 

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان
بەناوی خودای گەورە

پەرلەمانی کوردستان – عێراق

پشت بە حوکمی بڕگەی )١( لە ماددەی )پەنجاو شەش(ی 
یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ژمارە )١(ی ساڵی 

١٩٩٢ی هەموارکراو و ، لەسەر پێشنیاری ژمارەی یاسایی 
ئەندامانی پەرلەمان، پەرلەمانی کوردستان – عێراق لە 

دانیشتنی ئاسایی ژمارە )٩(ی رۆژی ٢٠١٥/٤/٢١ بڕیاری 
دەرچواندنی ئەم یاسایەی دا: 

یاسای ژمارەی )٥(ی ساڵی ٢٠١٥
یاسای پاراستنی مافی پێکهاتەکان لە کوردستان – عێراق

یاسا هەیە و کردار نییە



ڤیدیۆ

 twitter/@tbaajansi

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: محه مه د ئه مین

٢ ٣١ی کانونی دووەمی ٣٢٠٢٠

بەشی یەکەم
ماددەی )١(:

بەمەبەستی ئەم یاسایە لە دەستەواژە و زاراوانەی 
بەرامبەریانە: ماناکانی  خوارەوە 

یەکەم: حکومەت: حکومەتی هەرێمی کوردستان – 
عێراق

نەتەوەییەکان  پێکهاتەکان: کۆمەڵە  دووەم: 
)تورکمان، کلدانی سریانی ئاشووری و ئەرمەن( 
و کۆمەڵە ئاین و ئاینزاکان )مەسیحی، ئێزیدی، 
سابیئەی مەندائی، کاکەیی، شەبەک، فەیلی، 

زەردەشتی و هی دیکە( کە هاواڵتی کوردستانی 
عێراقن. 

ماددەی )٢(:

حوکمەکانی ئەم یاسایە بەسەر گشت هاواڵتییانی 
کوردستان – عێراق کە لەو پێکهاتانەن پیادە 

دەکرێت. 

بەشی دووەم
ماددەی )٣(:

دەسەاڵتەکانی هەرێمی کوردستان – عێراق 
یەکسانی تەواو و کاریگەر بۆ پێکهاتەکان مسۆگەر 

دەکات: 

یەکەم: حکومەت مافی یەکسانی  و هاودەرفەتی 
لە ژیانی سیاسی، رۆشنبیری. کۆمەاڵیەتی و ئابووری 

لە رێگەی یاسا و سیاسەتی کاریگەر بۆ ئەو تاکەی 
سەر بە پێکهاتەیەکە مسۆگەر دەکات، هەروەها 

مافی بەشداری کردنیان لە وەرگرتنی ئەو بڕیارانەی 
تایبەتە بە خۆیان مسۆگەر دەکات. 

دووەم: سەرجەم شێوەکانی جیاکاری دژی هەر 
عێراق  کوردستانی  پێکهاتەکانی  لە  پێکهاتەیەک 

قەدەغە دەکرێت و، سەرپێچیکار سزا دەدرێت بەپێی 
بەرکارەکان.  یاسا 

بانگەشەیەکی  سێیەم: قەدەغەکردنی هەر 
ئاینی، یان سیاسی، یان راگەیاندن، بە تاک یان بە 

کۆمەڵ، راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، بۆ رقوقینە 
یان توندوتیژی، یان تۆقاندن، یان دوورخستنەوە و 
پەراوێزخستن، کەوا لەسەر بنەمای نەتەوەیی، یان 

ئەتنی، یان ئاینی، یان زمانەوانی بیناکرابێت. 

چوارەم: رێگە گرتن لە هەر رەفتارێک یان هەر 
سیاسەتێکی نەرێنی کەوا بێتە هۆی گۆڕینی 

بارودۆخی رەسەنی ئەو ناوچانەی پێکهاتەیەکی 
دیاریکراو تیایدا نیشتەجین و، رێگەگرتن لە 

هەر بە خاوەنبوونێک کەوا ئامانجی یان ببێتە 
هۆی گۆڕانکاری دیمۆگرافی بۆ مۆرکی مێژووی و 

شارستانییەتی ناوچەیەکی دیاریکراو، بە هەر 
هۆیەک بێت و لەژێر هەر پاساوێک بێت. 

ئەنجامدراو  زێدەڕۆیی  پێنجەم: چارەسەرکردنی 
لەسەر ناوچەکانی هەر پێکهاتەیەک و گەڕاندنەوەی 

بارەکە بۆ حاڵەتی پێش روودانی زێدەڕۆییەکە و ، 
نەهێشتنی ئەو ئاسەوار و پاشماوانەی بوونەتە، 

یان دەبنە هۆی گۆڕانکاری دیمۆگرافی، یان قەرەبوو 
کردنەوەیان لە حاڵەتی ئەستەمی گەڕاندنەوەی 

بارەکە بۆ حاڵەتی پێشوو. 

شەشەم: لەکاتی دیاریکردنی سنووری یەکە 
کارگێرییەکان و بازنەکانی هەڵبژاردن و، لەکاتی 

 تەبا بۆ یەکگرتوو: بۆچی پاڵپشتیتان لە پڕۆژە بڕیاری
بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان نەکرد؟

.
"من ئاگاداری ئەوە نیم کە ئەم پڕۆژەیە لەالیەن یەکگرتووەوە 

پاڵپشتی نەکرابێت. هیچ زانیارییەکم نییە لەمبارەیەوە. 
ئێمە مەبدەئێکمان هەیە کە هەر بابەتێک لە بەرژەوەندی 

پێکهاتەکان بێت و مافی پێکهاتەکان بێت ئەوا ئێمەش 
داواکاری ئەوەین و پاڵپشتی دەکەین. ئەگەر شتێکی لەم 

جۆرە روویدابێت بە تەواوی چارەسەری دەکەین".

خەلیل ئیبراهیم وتیشی، "من لە کاتی ریفراندۆمدا لە 
لێژنەی مافی پێکهاتەکان بووم لەو لێژنەیە وەسیقەیەکی 

سیاسیمان دروست کرد. من خۆم لە لێژنەکە بووم خۆم 
بەدەستی خۆم ئەو مافانەم تۆمار کردووە. 
لە هەردوو لێژنەی دەستووری کوردستانیش 

بەشداربووین و هیچ ڤیتۆیەکمان نەبووە لەسەر 
هیچ مافێکی سیاسی، کەلتووری، کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و رۆشەنبیری تورکمان. بە پێچەوانەوە 

ئێمە بەردەوام داکۆکیکارێکی بەهێز و سەرسەخت 
بووین بۆ مافەکانی پێکهاتەکان و بە تایبەتی برا 

تورکمانەکانمان". 

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

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

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

یەكگرتووی ئیسالمی کوردستان درێژکرد و پرسیاری 
ئەوەمان لێکرد، "لە کاتێکدا پەیوەندی نێوان 

یەکگرتووی ئیسالمی و بەرەی تورکمانی لە ئاستێکی 
باشدایە و گەلی تورکمان لە هەڵبژاردنەکاندا پاڵپشتێکی 

بەهێزی یەکگرتوو بوون، بۆچی یەکگرتووی ئیسالمی 
کوردستان پاڵپشتی لە پرۆژە بڕیاری بۆنە فەرمییەکانی 

نەتەوەی تورکمان نەبوو؟".

لە وەاڵمدا خەلیل ئیبراهیم، ئەندامی ئەنجوومەنی 
جێبەجێكردنی یەكگرتووی ئیسالمی کوردستان رایگەیاند، 

پڕۆژە بڕیاری "بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان" کە لە 
دوو رۆژ پێکهاتبوو لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق پەسەند 

کرا. بەاڵم ئەم پرۆژە بڕیارە لە کاتی ئەنجامدانی خوێندنەوەی 
یەکەمی مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا.

پڕۆژە بڕیارەکە لە بەرواری ١٠ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٩ 
وەکو بڕگەی دووەمی بەرنامەی کاری دانیشتنی ژمارە ٩ی 

ئاسایی پەرلەمانی کوردستان-عێراق، خوێندنەوەی یەکەمی 
بۆ ئەنجام درا. بەرنامەی کاری دانیشتنەکە بەبێ واژوو و 

ئامادەبوونی رێواز فایەق، سەرۆکی پەرلەمان بەڕێوەچوو و 
خوێندنەوە یەکەمی تەنها بە دەنگی پێکهاتەکان 

و پارتی دیموکراتی کوردستان پشتیوانی لێکرا.

هەرچەندە ئەم هەڵوێستەی الیەنە سیاسییەکان 
بووە هۆی دڵگرانبوونی تاکەکانی تورکمان لەنێو 
کۆمەڵگادا، بەاڵم پاڵپشتی نەکردنی یەکگرتووی 
ئیسالمی کوردستان زیاتر کاریگەری دروست کرد 
لەسەر پێکهاتەی تورکمان. چونکە بەهۆی ئەو 

پەیوەندییە ئایینیەوە خەڵکی تورکمان بە تایبەتی 
لە شاری هەولێر)ئەربیل( لە هەڵبژاردنەکاندا زۆرترین 

پاڵپشتی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستانیان 
کردووە. 

وەکو هەفتەنامەی تەبا مایکمان بۆ خەلیل 
ئیبراهیم، ئەندامی ئەنجوومەنی جێبەجێكردنی 

ئااڵی نەتەوەیی تورکمان

وەکو هەموو نەتەوەیەک، تورکمان خاوەنی 
ئااڵیەکی تایبەت بەخۆیانن. ئەوەی مایەی سەرنجە، 

هەمیشە تێکەڵ دەکرێت لەگەڵ ئااڵی بەرەی 
تورکمانی عێراقی کە جیاوازییەکی بەرچاویان 

هەیە. ئااڵی تورکمان رەنگەکەی شینە و ٢ هێڵی 
تێدایە کە رەنگەکەی سپییە و بە پانی کێشراوە. لە 

ناوەڕاستەکەشیدا مانگێک هەیە لەگەڵ ئەستێرە. 

سەرەڕای ئەوەی کە نەناسراوە، هیچ هەوڵێکیشی بۆ 
نەدراوە بۆ بەفەرمی کردنی.  

ئەوەی سەرەوە تەنها دوو نموونەیە و چەندین 
نموونەی دیکە هەن کە دەکرێت ئاماژەی پێبکرێت 
کە لە رووی یاساییەوە هیچ کێشەیەکی تێدا نییە 

بەاڵم کێشەی پراکتیزەکردنی هەیە. 

لێرەوە دەکرێت ئەو پرسیارە ئاراستە بکرێت، یاساکە 
دانراوە و ئامادەیە، ئاخۆ کێ هەڵدەستێت بە 

پەیڕەوکردنی یاساکە لەگەڵ دامودەزگا فەرمییەکان؟ 

کوردستان لەساڵی ١٩٩٢ کە 
کەمە نەتەوەکان بە زمانی 

دایکی خۆیان بخوێنن، ئێمە وەکو 
سریانەکان و هەروەها برادەرانی 

تورکمانی ئەو بڕیارەیانی گرتەوە. 
بەو پێیەش لەساڵی ١٩٩٣ 

یەکەم هۆبەی خوێندنی زمانی 
سریانی لە دیانە و دهۆک، دواتر 

لە ساڵی ١٩٩٤ لە عەنکاوە و 
شەقاڵوە و شوێنەکانی دیکە 

بە  قوتابخانەکانمان  زۆربەی 
زمانی سریانی کرایەوە. ئەم بڕیارە 

بەردەوامبوو تا ساڵی ٢٠٠٤-
٢٠٠٥ کە قوتابییانمان گەیشتنە 

قۆناغی شەشەم و دواتر 
دواناوەندیی.  گەیشتە  قۆناغەکە 
دواتر گەیشتە قۆناغی ئامادەیی. 

بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی  ئێمە وەکو  لەئێستادا 
سریانی قوتابییانمان بۆ ماوەی چوار بۆ پێنج ساڵە 

دەرچووی کۆلێژەکانن. باشترین کۆلێژ و پەیمانگەیان 
لە هەرێمی کوردستان تەواوکردووە". 

سەباح ئەنتۆن لەبارەی ژمارەی قوتابخانەکانیان و 
قوتابیانیانەوە ئاماری ساڵی پاری راگەیاند و وتی، " 
بەڕێوەبەرایەتیەکەمان  ئاماری  دواهەمین  بەگوێرەی 

و وەزارەتی پەروەردە، ٥٠ قوتابخانەمان هەیە 
لە شارەکانی هەولێر و دهۆک. هەوڵمان داوە لە 

سلێمانیش بیکەینەوە بەاڵم گەلی سریانی لەو شارە 
بەشێوەیەکی پەرت و باڵو دانیشتوون". 

ئەو وتیشی، " لەو ٥٠ قوتابخانەیە یەکێکیان 
باخچەی مندااڵنە بەناوی نەینەوا گشتیان زمانی 

٨ـیان  ١٩ قوتابخانەمان بنەڕەتییە،  سریانین. 
دواناوەندییە. ١٧ قوتابخانەمان هەیە زمانی سریانی 
دەخوێنن وەکو وانەی ئاین و زمانی سریانین وئەوانی 

دیکەش ئامادەیین. بەگوێرەی ئاماری ساڵی پار 
نزیکەی ٧ هەزار پێنجسەد قوتابییمان هەیە کە ٣ 

هەزار ٧٠٠یان لە هەولێرە". 

لەبارەی هەبوونی سروودی نیشتمانی، سەباح 
ئەنتۆن رایگەیاند کە دوو سروودیان هەیە لە 

پەروەردەییە  یەکێکیان  دەخوێننەوە،  قوتابخانەکان 
و فەرمییە، واتە لەالیەن وەزارەتی پەروەردەوە 
بەفەرمی کراوە، ئەوی دیکەشیان سروودیکی 

نەتەوەییە. 

ئەو لەبارەی سروودە پەروەردەییەکەیەوە وتی، 
"سروودێکی پەروەردەیی و نەتەوەییمان هەیە 

و فەرمییە، سروودەکەمان پەروەردەییە زیاتر، 
ناوەکەشی "شمشت حەیروثا". 

باس لەوە بکرێت کە سەرجەم ماف و شایستەکانی 
نەتەوەی تورکمان دراوە. 

بۆ نموونە؛ دوا بە دوای ئاماژەپێدانی بابەتی 
سروودی نەتەوەیی  لە ١٢ـهەمین و ١٤ـهەمین 

تورکمان  ئاژانسی میدیایی  ژمارەکانی هەفتەنامەی 
)تەبا(، وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق بڕیاریدا بە خوێندنەوەی مارشێک 
بە زمانی تورکمانی لەدوای مارشی "ئەی رەقیب" 

بڕیارەکە  تورکمانییەکان، هاوکات  لە قوتابخانە 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی  نێردراوەتە 

تورکمانی. 

شایەنی باسە لە بەشی یەکەم لە ماددەی سێیەمی 
یاسای ٥ی پاراستنی مافی پێکهاتەکان ئاماژە بەوە 

دراوە، "هەر پێکهاتەیەک مافی گوزارشتکردنی هەیە 
لە رۆشنبیری و نەریتەکانی خۆی و ، حکومەت 

پابەند دەبێت بە پاراستنی کلتووری رۆشنبیری و 
پێکهاتەکان".  ئاینی 

سەرەڕای هەوڵ و رێپێدانی وەزارەتی پەروەردە، 
تاوەکو ئێستا مارشێک بە زمانی تورکمانی 

دیارینەکراوە بۆ ئەوەی قوتابییان لەدوای مارشی 
"ئەی رەقیب" بخوێنن. 

لە  قوتابخانەکانی سریانی  بەپێچەوانەوە 
هەولێر)ئەربیل( و دهۆک مارشی پەروەردەیی یاخود 

نەتەوەیی خۆیان لە قوتابخانەکان دەخوێنن، لە 
هەواڵێکی پۆرتاڵی تەبا بە گرتە ڤیدیۆ ریکۆرد کراوە. 

لەو بارەیەوە سەباح ئەنتۆن، بەڕێوەبەری فێکردنی 
سریانی بنەرەت لە وەزارەتی پەروەردە تایبەت بە 

مایکی تەبا وتی، " ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی 
فێرکردنی سریانی لەدوای بڕیاری پەرلەمانی 

یاسا هەیە و کردار نییە



 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbaajansi

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٣١٤ی کانونی دووەمی ٢٠٢٠
هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: عەلی سالم

لەبارەی رێنماییەکانیانەوە ئەژی چەتۆ وتی، "وەکو 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی 

کوردستان لە رێگەی کەناڵەکانی راگەیاندن بینراو و بیستراو 
چاپەمەنییەکانیش هاوواڵتییان هۆشیار دەکەینەوە، 

لەهەمان کاتدا لە فەیسبووک لە الپەڕەکەی خۆمان کە 
پەڕەیەکی چاالکە بە بەردەوامی لە حاڵەتی روودانی 

بوومەلەرزە و هەر حاڵەتێکی لەوجۆرە ماوە ماوە رێنمایی 
هاوواڵتییانی خۆشەویست دەکەین لەوەی کە بەر لە 

بوومەلەرزە، لەکاتی بوومەلەرزە و دوای بوومەلەرزەش چۆن 
ژیانی خۆیان بپارێزن و چۆن مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە بکەن".

لەکۆتاییدا بەرپرسی راگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێم وتی، "هەموو ئەوانە 

رێنمایی تایبەت بەخۆی هەیە، بەاڵم هێشتا ماوییەتی و 
پێویستە دەزگای پسپۆری زیاتر و یەکەی پسپۆری زیاتر بۆ 

هەستپێکردنی بوومەلەرزە لە هەرێمی کوردستان هەبێت، 
لەهەمان کاتدا بوومەلەرزە کێشەکەی ئەوەیە کە سات و 
کاتەکەی دیار نییە و جگە لە خودای گەورە هیچ کەسێک 

ناتوانيت پێشبینی بکات بەاڵم بێگومان دەکرێت ئيمە 
پێشینەی خۆمان وەرگرین لەبەرامبەر روودانی و رێنمایی 

قوتابیان بکەین کە لەحاڵەتی روودان کێ لە پیادەیە 
یاخود لەناو باڵەخانەیە، لەو بارەیەوە زوو زووە رێنمایی 

باڵودەکەینەوە".

تیادایە دکتۆر عەلی سورداشی، 
پسپۆری جیۆلۆجی و مامۆستا لە 
زانکۆی سەاڵحەدین لە هەژماری 

تایبەتی خۆی لە فەیسبووک باسی 
کردووە و دەڵێت، ئەو ناوچەیەی 
کە ئێستا درووست بووە ناوچەی 
باشووری تورکیا، ناوچەیەکی زۆر 

الوازە و کۆمەڵێک درزی زۆر گەورەی 
تێدایە، یەکێک لەوانە درزی 

رۆژهەاڵتی ئانادۆڵووە کە لە کەنداوی 
ئەسکەندەروونەوە دەستپێدەکات 
و دێت بۆ نزیکی دەریاچەی وان. 

ئەو ناوچەیە دیاربەکر و شارەکانی 
دەورووبەری دەگرێتەوە، ناوچەیەکی 
زۆر الوازە و بەردەوام بوومەلەرزە تێدا 

روودەدات. بە بەردەوامی لە جووڵە دایە و بوومەلەرزەی زۆر 
گەورەی لێ روویداوە".

"پێشبینی کردنی بوومەلەرزە شتێکی مەحاڵە" 

ئەو وتیشی، "هەموو ئەو ناوچانە ئەگەری بوومەلەرزەیان 
تێدایە بەاڵم وەکو هەرێمی کوردستانی عێراق سوپاس بۆ 
خودا بوومەلەرزەیەکی وەهای تێدا رووی نەداوە چونکە تا 

راددەیەک درزە زەبەالحەکان بەژێر خاکی هەرێمی کوردستاندا 
ناڕوات. بێگومان ئەمە مانای ئەوە نییە کە ئێمە دوورین لە 

بوومەلەرزە، پێشبینی کردنی بوومەلەرزەش شتێکی مەحاڵە" 

ناوبراو ئاماژەی بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسیی 
و بوومەلەرزەزانی هەرێم کرد و وتی، "ئێمە لە 

بەڕێوەبەرایەتییەکەماندا بەشی بوومەلەرزەمان هەیە و 
جگە لەوە نزیکەی ٨ تا ٩ وێستگەمان هەیە و هەندێکیشیان 

لەژێر درووستکردنن. بە بەردەوامی داتا و زانیارییەکان تۆمار 
دەکەین و تۆڕێکیشمان هەیە بەناوی تۆڕی بومەلەرزەیی 

هەرێمی کوردستان کە ناوەندەکەی لە ئەزمەڕی شاری 
سلێمانییە. سەرجەم داتاکان کۆدەکرێنەوە و لەهەمان کاتدا 

هەماهەنگیمان هەیە لەگەڵ واڵتانی دەورووبەر و داتاکان 
ئاڵوگۆڕ دەکەین". 

دوا بەدوای روودانی بوومەلەرزە بەهێزەکەی تورکیا لە 
شارەکانی ئێالزیغ و مااڵتیا، چاوەکان بەرەوڕووی ئەگەری 

روودانی بوومەلەرزە لە هەرێمی کوردستانی عێراق 
دەڕوانێت. 

لەو بارەیەوە ئەژی چەتۆ حەسەن، بەرپرسی راگەیاندنی 
بەرێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی 
هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە بوومەلەرزەکەی تورکیا 

دا و تیشکی خستە سەر میکانیزمی چۆنیەتی روودانی 
بوومەلەرزەکە و لەبارەی بەرێوەبەرایەتییەکەیانەوە بۆ تەبا 

دوا. 

لە دەستپێکی قسەکانیدا ئەژی چەتۆ حەسەن ئاماژەی 
بە تۆپۆگرافیا و جوگرافیای درزە زەبەالحەکالنی تورکیا دا 

و وتی، "هەرێمی کوردستانی عێراق راستەوخۆ لەسەر 
هێڵی بوومەلەرزە نییە، بەاڵم هەردوو المان واتە رۆژئاوا و 
باکوورمان هەروەها زنجیرە چیاکانی تۆرۆس، ئەو ناوچانە 

بەردەوام بوومەلەرزەی تێدا روودەدات، بەپێی وتەی 
پسپۆرانی جیۆلۆجی، چەند ملیۆن ساڵێک بەر لە ئێستا 

دەریایەکی زۆر گەورە لەو ناوچەی )نێوان عێراق و ئێران( 
هەبووە بەناوی(تیثس – Tethys(، پلێتی عەرەبی کە نیمچە 

دوورگەی عەرەبی ئەمڕۆیە بەرەو سەرەوە دەکشێتەوە بۆ 
ئەو ناوچەیەی کە ئێمە پێی دەڵێین کوردستانی عێراق، 
کاتی خۆی ژێرەکەی دەریا بووە و هەروەها ئەو جووڵەیە 
بووەتە هۆی ئەوەی ئەو پارچە پلێتانە کە کێشوەرەکان 

لەسەرییەتی بەریەک بکەون. دواتر دەریای تیثس بەهۆی 
پلێتەکانەوە نەما، ئێستاش ئەو جووڵەیە بەردەوامە و لە 
ئەنجامدا زنجیرە چیاکانی زاگرۆس و تۆرۆس درووستبوون".

هاوکات ئەژی چەتۆ حەسەن وتیشی، "بێگومان تورکیا 
بەخۆی پلێتێکی بچووک بووە بەتەنیا لەنێو ئەو دەریا 

گەورەیە، دوای پێکەوە لکانیان بەیەکەوە وایکردووە 
کە کۆمەڵە درزێکی زەبەالح لە ژێرەوە درووست ببن و 

بەبەردەوامی بمێننەوە کە بە زمانی عەرەبی فالق-ی 
پێدەڵێن. جووڵەی پلێتەکان بە بەردەوام هەیە ئینجا هەیە 
بەسەر یەک دادەڕوات، یاخود دەچنە ژێرەوەی یەکتر یانیش 

بە تەنیشت یەک دەڕۆن. ئەم جوواڵنە وادەکات کە ناوچەکە 
ئاکتیڤیتییەکی زۆر بەهێزی هەبێت. خاڵی الوازیشی زۆر 

 ئەژی چەتۆ حەسەن، هەڵسەنگاندنی بۆ نەخشەی
بوومەلەرزەی هەرێم کرد

رێکخراوی تیرۆرستی داعش، لە ١٦ـی حوزەیرانی ٢٠١٤ـە 
شارۆچکەی تەلەعفەری داگیر کرد کە دانیشتوانەکەی بە 

رێژەیەکی زۆر تورکمانشینن. ئەو شارۆچکەیە بە ٦٣ کیلۆمەتر 
لە ناوەندی شاری موسڵ دوورە و دەکەوێتە رۆژهەاڵتی ئەو 

شارە.  رێکخراوی تیرۆرستی داعش ئەو کۆمەڵکوژییانەی کە لە 
شارەکانی تری عێراق ئەنجامیدا بەهەمان شێوەش بەرامبەر 

بە تورکمانانی تەلەعفەر ئەنجامیدا.

خەڵکی تەلەعفەر بۆ ئەوەی لە ژێر ستەم و زوڵمی ئەم 
رێکخراوە تیرۆرستییە رزگاریان بێت روویان کردە شارەکانی 

باشووری عێراق، کەرکوک و رێژەیەکی زۆریشی کۆچیان کرد 
بەرەو تورکیا. شارۆچکەی تەلەعفەر کە لە رووی ستراتیژییەوە 

ناوچەیەکی گرینگە بەر لەوەی لە ساڵی ٢٠١٤ لە الیەن 
رێکخراوی تیرۆرستی داعش داگیر بکرێ ٧٥٠ هەزار کەس 

تیایدا ژیانیان دەکرد. هاوکات سەرۆکوەزیرانی پێشوو حەیدەر 
عەبادی رایگەیاند کە لە ٣١ـی ئابی ٢٠١٧ تەلەعفەرمان لەو 

رێکخراوە تیرۆرستییە پاککردۆتەوە.

لە کاتی داگیرکارییەکەی داعش نزیکەی ١٠٠ هەزار خێزانی 
خەڵکی تەلەعفەر بەرەو تورکیا کۆچییان کرد. لە بارەی 

بارودۆخی ئەو تەلەعفەریانە چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ غالب 
رەشید کەپاڵن، لێپرسراوی کارگێری ناوەندی هاوکاری تورکمان 

لە ئەنقەرە ئەنجامدا. کەپاڵن لە سەرەتای قسەکانیدا بۆ 
پەیامنێری تەبا باسی لە بارۆدۆخی تەلەعفەر کرد و ئاماژەی 
بەوەدا کە لە ئێستادا بارودۆخی تەلەعفەر زۆر ئارامە و  ئەو 
شوێنانەی کە لە کاتی ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنەکەدا روخاون 

لە ئێستادا نۆژەنکردنەوەیان دەستی پێکردووە.

کەپاڵن رایگەیاند کە دوای داگیرکردنی شارۆچکەکە نزیکەی 
١٢٠ بۆ ١٣٠ هەزار خێزان بۆ تورکیا کۆچیان  کرد بەاڵم لە 

ئێستادا ١٠٠ هەزار خێزان لە تورکیا ماونەوتەوە.

کەپاڵن، دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەو شوێنانەی زەرەر 
و زیانیان بەرکەوتووە لەو شارۆچکەیە لە ئێستادا لە ژێر 
نۆژەنکردنەوە دایە و لە نزیکترین کاتدا تەواو دەکرێت و 

راشیگەیاند کە ئەو خانوانەی لە ئێستادا رووخاون و بوونەتە 
کەالوە قەرەبوو دەکرێنەوە و بەاڵم بڕی قەرەبووکردنەوەکە زۆر 

کەمە و ناوبراو وتیشی، "بۆ خانووە روخاو و روخێنراوەکانمان 

هاوکات کەپاڵن لە بەردەوامی قسەکانیدا وتیشی، " لە 
تەلەعفەر پەیوەندییەکی خێزانی بەهێز هەیە، هەموویان 

خزم و ناسیاوی یەکن. لە هەموو خێزانێک هەم شیعی هەم 
سوونی هەیە. بەمهۆییەوە جیاکردنەوە سەری نەگرت. لە 
ئێستادا سوپاس بۆ خوا کێشەیەکی لەوجۆرە لەوێ نییە. 
حکوومەت کە لە درووستکرنەوە و بنیاتنانەوەی ئەو شارە 

تەواوبوو هەموو کەسێک دەگەڕێتەوە سەر خاکی خۆی".

لە کۆتاییدا غالب رەشید کەپاڵن لە بەرامبەر پرسیاری ئەوەی 
کە ئەو خۆپیشاندانانەی کە لە ئێستا دەکرێت لە دژی 

حکوومەتی عێراق چ کاریگەرییەکی لەسەر باردودۆخی 
تەلەعفەر درووستکردووە وتی:

"ئەو خۆپیشاندانەی کە لە مانگی تشرینی یەکەمی 
٢٠١٩ـەوە دەستی پێکردەوە و تاوەکو ئێستاش بەردەوامە 
لە دژی حکوومەتی عێراق، بەدڵنیاییەوە کاریگەری کردۆتە 

سەر تەلەعفەر. کاری بنیاتنەوەی و دووبارە درووستکردنەوە 
گەر بمانەوێت یان نا هێواش بووەتەوە. هەروەها کاریگەری 
کردە سەر کاری ئەو خێزانانەی کە لە تورکیان دەیانویست 

بگەڕێنەوە. دەوڵەتی عێراق هەر کاتێک ئاسایشی بەرقەرار کرد 
لەو ناوچەیە هەموو شتێک بەڕێگای خۆیدا دەڕوات".

داوای قەرەبوومان کرد. بەاڵم ئەگەر خانوێک نرخەکەی ٢٠٠ 
ملیۆن بێت حکوومەت بە ٤٠ ملیۆن خاوەنەکەی قەرەبوو 

دەکاتەوە. ئەمەش رێگا بۆ کێشەیەکی گەورە دەکاتەوە".

غالب رەشید کەپاڵن بە شێوەیەکی گشتی باسی لەبارودۆخی 
ئەو تەلەعفەر-ـیانە کرد کە ئێستا لە تورکیا دەژین و ئاماژەی 

بەوەدا کە لە ئێستادا نزیکەی ١٠٠ هەزار خێزانی خەڵکی 
تەلەعفەر لە تورکیان و بەسەر ١٧ پارێزگادا دابەش 

کراون و بە ژمارەش زۆرینەیان لە ئەنقەرە نیشتەجێن.

تەلەعفەرییەکان لە تورکیا بەمشێوەیە 
بەسەر پارێزگاکان دابەش کراون:

"دەنیزلی ٥٥ ، بورسا ٢٦٥، یەلۆڤا ٣٥، ئیستانبوڵ 
١٧٠، ئەداپازاری ٢٠٠، ئێسکی شەهیر ٥٣٠، کۆنیا 

٢٩٨، کارابوک ٢٥، ئەنقەرە ٨٩١٦، ٢٨٠٠ کەس تۆمار 
نەکراون، کڕشەهیر ٦٠، مەرسین ٢١١، یۆزگات ٣٠، 

ئەدانا ٣٩٣، سامسون ٢٥٠ و لە ئادییەمانیش ١٥٠ 
خێزان هەیە".

کەپاڵن دوای ئاماژەدان بەوەی کە لەو ١٠٠ هەزار 
خێزانە تەلەعفەریەی کە لە تورکیان سەدا ٢٥-
٣٠یان گەڕاونەتەوە عێراق و وتیشی، "ئەوانەی 
کە گەڕاونەتەوە ماڵەکانیان لە تورکیا هەر وەک 

خۆی ماوە و دەستکارییان نەکردووە. دەلێن لەوێ 
لەوانەیە دووبارە شتێک رووبدات، بەهۆکاری ئەوەی 

کە لەوانەیە دووبارە بگەڕێنەوە ماڵەکانیان هەر وەکو 
خۆی جێیان هێشتووە". 

ناوبراو رایگەیاند کە ئەو فەرمانبەرانەی لە حکوومەتی 
عێراق دامەزرابوون زۆرینەیان گەڕانەوە و وتیشی، "ئەو کاتەی 

کە بارودۆخ چاکبوویەوە و هەموو تەلەعەفەرییەکان بۆ 
راپەڕاندنی کارەکانیان دەگەڕێنەوە سەر خاکی خۆیان".

غالب رەشید کەپاڵن باسی لەو زوڵم و ستەمەی رێکخراوی 
تیرۆرستی داعش کرد کە بەرامبەر بە تورکمان کردوویانە و 

ئاماژەی بەوەکرد کە ئەو رێکخراوە بێ ئەوەی بزانن کە سوونی 
یان شیعی زیانێکی زۆریان بە تورکمان گەیاند و زۆریش 

هەوڵیاندا کە مەزهەبەکان جیاکەنەوە بەاڵم سەرکەوتوو 
نەبوون.

تورکمانەکانی تەلەعفەر لە ئەنقەرە
ریپۆرتاژ&فۆتۆ: عه بدواڵ عیرفانی
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رێکخراوی تیرۆرستی داعش، لە ١٦ـی حوزەیرانی ٢٠١٤ـە 
شارۆچکەی تەلەعفەری داگیر کرد کە دانیشتوانەکەی بە 

رێژەیەکی زۆر تورکمانشینن. ئەو شارۆچکەیە بە ٦٣ کیلۆمەتر 
لە ناوەندی شاری موسڵ دوورە و دەکەوێتە رۆژهەاڵتی ئەو 

شارە.  رێکخراوی تیرۆرستی داعش ئەو کۆمەڵکوژییانەی کە لە 
شارەکانی تری عێراق ئەنجامیدا بەهەمان شێوەش بەرامبەر 

بە تورکمانانی تەلەعفەر ئەنجامیدا.

خەڵکی تەلەعفەر بۆ ئەوەی لە ژێر ستەم و زوڵمی ئەم 
رێکخراوە تیرۆرستییە رزگاریان بێت روویان کردە شارەکانی 

باشووری عێراق، کەرکوک و رێژەیەکی زۆریشی کۆچیان کرد 
بەرەو تورکیا. شارۆچکەی تەلەعفەر کە لە رووی ستراتیژییەوە 

ناوچەیەکی گرینگە بەر لەوەی لە ساڵی ٢٠١٤ لە الیەن 
رێکخراوی تیرۆرستی داعش داگیر بکرێ ٧٥٠ هەزار کەس 

تیایدا ژیانیان دەکرد. هاوکات سەرۆکوەزیرانی پێشوو حەیدەر 
عەبادی رایگەیاند کە لە ٣١ـی ئابی ٢٠١٧ تەلەعفەرمان لەو 

رێکخراوە تیرۆرستییە پاککردۆتەوە.

لە کاتی داگیرکارییەکەی داعش نزیکەی ١٠٠ هەزار خێزانی 
خەڵکی تەلەعفەر بەرەو تورکیا کۆچییان کرد. لە بارەی 

بارودۆخی ئەو تەلەعفەریانە چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ غالب 
رەشید کەپاڵن، لێپرسراوی کارگێری ناوەندی هاوکاری تورکمان 

لە ئەنقەرە ئەنجامدا. کەپاڵن لە سەرەتای قسەکانیدا بۆ 
پەیامنێری تەبا باسی لە بارۆدۆخی تەلەعفەر کرد و ئاماژەی 
بەوەدا کە لە ئێستادا بارودۆخی تەلەعفەر زۆر ئارامە و  ئەو 
شوێنانەی کە لە کاتی ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنەکەدا روخاون 

لە ئێستادا نۆژەنکردنەوەیان دەستی پێکردووە.

کەپاڵن رایگەیاند کە دوای داگیرکردنی شارۆچکەکە نزیکەی 
١٢٠ بۆ ١٣٠ هەزار خێزان بۆ تورکیا کۆچیان  کرد بەاڵم لە 

ئێستادا ١٠٠ هەزار خێزان لە تورکیا ماونەوتەوە.

کەپاڵن، دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەو شوێنانەی زەرەر 
و زیانیان بەرکەوتووە لەو شارۆچکەیە لە ئێستادا لە ژێر 
نۆژەنکردنەوە دایە و لە نزیکترین کاتدا تەواو دەکرێت و 

راشیگەیاند کە ئەو خانوانەی لە ئێستادا رووخاون و بوونەتە 
کەالوە قەرەبوو دەکرێنەوە و بەاڵم بڕی قەرەبووکردنەوەکە زۆر 

کەمە و ناوبراو وتیشی، "بۆ خانووە روخاو و روخێنراوەکانمان 

 ئایا پالنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی ترەمپ رێککەوتنی
سەدەیە یاخود یاسایی کردنی داگیرکارییە؟

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا "رێککەوتنی سەدە"ـی 
راگەیاند کە وەکو پالنى بەناو ئاشتيى بۆ رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست ناوزەند کردووە. دۆناڵد ترەمپ لە چوارچێوەی 
پالنى بەناو ئاشتيى رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئاشکرای کرد 

کە قودس وەکو پایتەختی 'دابەشنەكراوی' ئیسرائیل قبوڵ 
دەکرێت.

ترەمپ لە كۆنفرانسێكی رۆژنامەوانیدا كە لەگەڵ بنیامین 
ناتانياهو، سەرۆكوەزيرانى ئيسرائيل لە کۆشکی سپی  

ئەنجامیدا، پێشنیازی تاک الیەنی رێگەچارەی ئاشتی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی بۆ رای گشتی خستەڕوو. ترەمپ 

ئاماژەی بەوەش کرد کە پالنى بەناو ئاشتی لە ٨٠ پەڕە 
پێک دێت و جەختی لەوەکردەوە کە ماددەی زۆر بە نرخ 

لەخۆدەگرێت بۆ ئیسرائیل و الیەنی فەڵەستینیش.

سەرۆکی ئەمریکا لە سەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی 
بەوەکرد کە لە چوارچێوەی پالنی بەناو ئاشتی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا، شاری قودس وەک پایتەختی “بەشنەکراو”ـی 
ئیسرائیل قبوڵ دەکرێت. هەروەها جەختی لەوەشکردەوە 

کە پالنەکە دوایین دەرفەتە بۆ فەڵەستینییەکان.

دۆناڵد ترەمپ لەبارەی پالنەکە پێشنیاری دەوڵەتێکی 
سەربەخۆی لە ناوچەیەکی رۆژهەاڵتی قودس-ـی 

پایتەختی فەڵەستین کرد و هەروەها لە کاتی 
بۆ  رێککەوتنەکەدا ئەو خاکەی  جێبەجێکردنی 

دیاریکراوە  نوێکەدا  لە نەخشە  فەڵەستینییەکان 
دوو هێندەی ئەوەی ئێستا دەبێت.

هاوکات سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ سەبارەت بە 
پالنەکە وتی، "ئامادەین گفتوگۆی مەرجەکانی 
ئەو دەوڵەتە فەڵەستینییەی ئیسرائیل کە لە 

داهاتوودا دادەمەزرێنرێت، بکەین". ناوبراو وتیشی 
ناساندنی ئیسرائیل و فەڵەستین-ـە  ئامانجیان  کە 

وەکو واڵتێکی سەربەخۆ.

ماوەی ٤ ساڵ بۆ فەڵەستین

بە گوێرەی پالنی بەناو ئاشتی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستی ترەمپ پێشبینی ماوەی ٤ ساڵی 
کردووە بۆ ئەوەی فەڵەستین مەرجەکانی 

پێویست جێبەجێ بکات بۆئەوەی ببێت بە 
سەربەخۆ. دەوڵەتێکی 

هەروەها دۆناڵد ترەمپ پێداگیری لەوە کردەوە 
کە پالنی بەناو ئاشتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 

''دوایین دەرفەت''ـە بۆ فەڵەستینییەکان و 
سەربەخۆ.  فەڵەستینی  دەوڵەتێکی 

بارودۆخی مزگەوتی ئەقسا 
ناگۆڕێت

جیا لەمە ترەمپ لەبارەی مزگەوتی ئەقساوە 
رایگەیاند کەوا بارودۆخی ناگۆڕێت و ئیسرائیل 

کار دەکات تاوەکو ناوچە پیرۆزەکان کراوە 
بن بۆ موسڵمانان و ئەوانەی کە دەیانەوێت 

سەردانی ناوچەکە بکەن ئاشتییانە و لە 
مزگەوتی ئەقسادا نوێژ دەکەن.

ترەمپ ئەوەشی خستەڕوو، ئوردن هەر چۆن تا ئێستا 
سەبارەت بەم بابەتە باری تایبەتی خۆی پاراستووە، هەر 
بەم جۆرە دەبێت و بەردەوام دەبێت لە کارکردن لەگەڵ 

ئیسرائیل.

دوای راگەیاندنی پالنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، چەندین 
روونکردنەوەی یەک لەدوای یەک باڵوکرایەوە. هەڵبەت 

'رێگەچارەی ئاشتی لەنێوان ئیسرائیل و  پێشنیاری 
فەڵەستین'ـی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بەخێرایی 

کاردانەوەی لێکەوتەوە. مەحمود عەباس، سەرۆكى 
فەڵەستين هەر لە دوای ئەم روونکردنەوانەی ترەمپ هاتە 
بەردەم کامێراکان. عەباس وتی، "دەوڵەتێک قبوڵ دەکەین 

کە قودس-ـی تێدا نەبێت؟ مەحاڵە هيچ فەڵەستينييەكى 
موسڵمان و كريستيان ئەم پالنەى ترەمپ قبوڵ بكەن. لە 

سەرەتاوە ئێمە سەبارەت بەو پالنە وتمان، نەخێر!".

هەروەها مەحمود عەباس سەبارەت بە رێککەوتنامەی 
سەدە وتیشی، "ئێمە هەزار جار دەڵێين نەخێر. ئەو پالنە 

رەتدەکەینەوە. قودس بۆ فرۆشتن نييە".

عەباس رایگەیاند کە گەلی فەڵەستین ئەم پالنە فڕێدەداتە 
نێو زبڵدانی مێژوو. ناتانیاهو باس لە لێدانی سەدە دەکات، 

ئەمە بە لێدانەکان بۆیان دەگەڕێتەوە''.

حەسەن کەعبی، جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق داوای لە واڵتانی ئیسالمی کرد کە 

هەڵوێستی توندیان هەبێت بەرامبەر بە پالنەکەی ئەمریکا، 
سەبارەت بە ئاشتی نێوان فەڵەستینییەکان و ئیسرائیل کە 

بە "رێککەوتنی سەدە" ناوزەند دەکرێت.

حەسەن کەعبی،  لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەکردووە 
کە راگەیاندنی پالنی ئاشتی لەم کاتەدا لە الیەن دۆناڵد 
ترەمپی، سەرۆکی ئەمریکا جێگای گومانە، جگە لەوەش 
دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی گرژییەکی نوێ و هەموو ئەو 

هەوڵەنەش لەباردەبات کە بە ئامانجی بەدیهێنانی ئاشتی 
و ئاسایش لە ناوچەکدا خراونەتەگەڕ.

الیخۆیەوە ره جه ب ته یب ئه ردۆغان، سه رۆکكۆماری توركیا 
دەربارەی پالنی بەناو ئاشتی ئەمریکا وتی، "قودس پیرۆزی 

موسڵمانانە و بەهیچ شێوەیەك پالنی رادەستکردنی قودس 
بە ئیسرائیل قبوڵ ناکەین. ئه و پالنه ی راگه یه ندراوه ، 
خزمه ت به ئاشتی و چاره سه ركردنی كێشه كان ناكات. 
پالنەکە ئامانج دروستکردنی )ئەنجامدرا و تەواوکرا( 

نوێیەکانە بۆ فەڵەستین و قودس. ئەوە حاشاکردنە لە 
مافی فەڵەستینییەکان و داننانە بە داگیرکاری ئیسرائیل. 

ئێمە لەئیستادا وەک تورکیا واڵتێکی جێی باوەڕین لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، وەک هەندێک واڵتی دیکە چەپ و 
راستمان نییە. هەر چ الیەنێک بگریت، ئەگەر هەندێک لە 
واڵتانی عەرەبی پشتیشت لێبکەن ئێمە دەست دەکەین 
بە چاالکردنی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکانمان و بەردەوام 

دەبین لە باسکردنی ئەم پرسە بۆ جیهان بۆئەوەی مافی 

فەڵەستین و قودسی شەریف پارێزراو بێت".

کۆمکاری عەرەبی بڕیاری دەرکرد کۆبوونەوەیەکی نائاسایی 
ساز بکات و لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەی فەڵەستین 

مەحمود عەباس و وەزیرەکان بەشدار بن. 

رايگەياند چارەسەركردنى كێشەى  نەتەوە يەكگرتووەكان 
ئيسرائيل-فەڵەستين لە روانگەى دوو واڵت سااڵنێكە بە 

ئاسايش و ئەنجومەنى گشتيى  بڕيارەكانى ئەنجوومەنى 
ناسێنراوە. نەتەوەيەكگرتووەكان 

جۆسێف بۆڕێڵ، نوێنەری بااڵی سیاسەتی بەرگری و 
پەیوەندییەکانی دەرەوەی یەکێتی ئەورووپا تیشکی خستە 
سەر چارەسەری دوو دەوڵەتی و ئاشکرای کرد کەوا پالنەکە 
لەالیەن یەکێتی ئەورووپاوە لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرێت. 

هەروەها بۆڕێڵ وتیشی، "یەکێتی ئەورووپا ئامادەیە بۆ 
ئەوەی گشت بارودۆخ و کێشەکانی ئاشتی چارەسەر بکات".

حەسەن رووحانی، سەرۆککۆماری ئێران کاردانەوەی 
لەبەرامبەر پالنی بەناو ئاشتی بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

ناسراو بە "رێککەوتنی سەدە" نیشاندا کە لە الیەن 
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا راگەیەندراوە و لە تۆڕی 

"ئەمانە هەڵمەتی  رایگەیاند،  تویتەردا  کۆمەاڵیەتی 
گەمژانەن، بەسسە. ئەمە بەدترین پالنی سەدەیە".

جێگای باسە هایکۆ ماس، وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ئاماژەی 
بەوە کرد کە ئەم پالنەی ترەمپ بووەتە جێگای پرسیار. هایکۆ 
ماس وتی، "پێویستە رێککەوتنێکی دوو دەوڵەتی کە هەردوو 
ال قبوڵی بکەن بۆ چارەسەری کێشە هەمیشەییەکانی نێوان 

ئیسرائیل و فەڵەستین ئەنجام بدرێت".

دۆمینیک راب، وەزیری دەرەوەی بەریتانیا رایگەیاند 
کەوا بە خۆشحاڵییەوە پێشوازی لە پالنەکەی دۆناڵد 

ترەمپ دەکەن.

هەڵبەت قەتەر و سعودیە رایانگەیاند 
کەوا پشتگیریی لە هەنگاوی ئەمریکا 
دەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی 

فەڵەستین-ئیسرائیل 

وەزارەتی دەرەوەی سعوودیە رایگەیاند، "ستایشی 
هەوڵەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا دەکەین 

سەبارەت بە )رێککەوتنی سەدە(".

وەزارەتی دەرەوەی سعوودیە لە راگەیەندراوێکدا، 
سەبارەت بە پالنی ئاشتی بۆ رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست ناسراو بە "رێککەوتنی سەدە" کە 
لە الیەن دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکاەوە 

راگەیەندراوە باڵویکردەوە لەژێر رۆشنایی ئەوەی 
لەبارەی "رێککەوتنی سەدە"ەوە راگەیەندراوە 

جارێکی تر سعوودیە دووپاتی دەکاتەوە 
پاڵپشتی لەو هەواڵنە دەکات کە بە ئامانجی 

گەیشتن بە چارەسەرێکی دادپەروەرانە بۆ 
خراونەتەگەڕ. فەڵەستین  کێشەی 

ئیدارەی قەتەر الیخۆیەوە ئامادەیی 
بۆ  هه وڵه كان  نیشانداوه له خستنه گه ڕی 

دۆزینه وه ی چاره سه ری گشتگیر و دادپه روه رانه بۆ 
كێشه ی فه ڵه ستین و راگەیاند، "هه تا مافی 

دامه زراندنی ده وڵه تی سه ربه خۆی فه ڵه ستین 
له چوارچێوه ی سنووره كانی ١٩٦٧ نه درێت 
كه پایته خته كه ی خۆرهه اڵتی قودس بێت، 

نابێت". به رقه رار  ئاشتیی هه میشه یی 

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵۆ
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 گەیالن بەقاڵ، پێشکەشکاری تورکمان لە رادیۆ:
 کەمو کوریەکانمان ئەوەیە کە لە هەولێر)ئەربیل(

یەک رادیۆمان هەیە بە زمان تورکمانی
دەدەن. ئەو بیرۆکە و کارانەی کە دەیکەن 
هیچ سوودێکی نییە بۆ ئەوان، بەم جۆرە 

تەنها زیان بەخۆیان دەگەیەنن. 

ئەم جۆرە مرۆڤانە هەمان ئەو مرۆڤانەن 
کە دەبنە هۆی دروست کردنی کێشە 

لەنێو دانیشتنەکاندا بەهۆی توندڕەوی 
بیرۆکەی حیزبییانەوە. بەڵکو جار جار دەبنە 

هۆی دروستبوونی دەمارگیری حیزبی. 
بێگومان ئەو دەمارگیری و توندڕەوییە تەنها 

لەنێو حیزبەکاندا بوونی نییە. زۆر جار 
بەهۆی توندڕەوی لە بیرکردنەوەی ئایینیدا 

توندڕەوی دروست دەبێت. تەنانەت جاری وا 
هەیە کۆمەڵگا بەهۆی یارییەکی تۆپی پێوە 

دەشلەژێت و زۆر جار بیستومانە کە خەڵک 
بە چەقۆ هێرشدەکەنە سەر یەک. بەبێ 
ئەوەی هیچ سوودێکیان لەو سەرچاوەیە 
دەست بکەوێت کە بەرگری لێدەکەن و 

ژیانی خۆیان بۆ دەکەنە قوربانی.

ئەو هەموو بیرکردنەوە توندڕەوە و 
گیرۆدەبوونی خەڵک بە کەسانێک و دیل 

بوونی لەژێر کاریگەری ئایدەلۆژیایەکی 
حیزبی یاخود هەر ئایدەلۆژیایەکی دیکە 

چیرۆکێکم وەبیردەهێنێتەوە کە دەڵێت:
 

"سەگێك خەریكی گیاخواردنبوو و 
سەگێكی دیکەش بە تەنیشتیەوە تێپەڕی، 

كەبینی ئەویتر گیا دەخوات لەشوێنی خۆی 
وەستا )چونکە قەت نەیدیبوو سەگ گیا 
بخوات و ئەو کارەی جێگەی سەرسوڕمان 

بوو بۆ ئەوە(

پاش وەستان بە سەرسوڕمانەوە لێی پرسی: 
هێی؟ تۆكێیت؟ بۆچی گیا دەخۆیت؟

سەگە گیا خۆرەكەش سەری بەرزكردەوە 
و بە غرورەوە وتی: من! من سەگی قاسم 

خانم.

سەگەكەی تر پێكەنینێكی بۆ كرد و وتی 
"سەگی باش! تۆ كە گیا دەخۆیت ئیتر 
بۆ سەگی قاسم خانی؟ ئەگەر پارچە 
ئێسقانێكت پێبدات ئەوە شتێكی ترە، 

بەاڵم مادام هیچت پێنادات و خەریكی گیا 
خواردنی بۆ دەبیتە سەگی قاسم خان و بۆ 

نابیتە سەگی خۆت؟".

ئەو چیرۆکە چەند راست و پڕمانایە! لە 
کاتێکدا کە هیچ سوودێک لەو سەرچاوەیە 
بەدەست ناهێنیت کە بەرگری لێدەکەیت 

و دەبیت بە پارێزەریان، بۆچی بەرگری 
لێدەکەیت. بۆچی کاتی خۆتی بۆ بەفیڕۆ 

دەدەیت. کاتەکانت بۆ شتانێکی بەسود 
بەکاربهێنە کە شایەنی ئەوە بێت کاتی بۆ 

تەرخان بکەیت.

مرۆڤ دروست کراوێکی ئازادە. بە 
ئازادییەوە جوانە و هەتا پارێزگاری لە 

ئازادییەکەی بکات جوانتر و سەنگینتر 
دەبێت. هەر کاتێک مرۆڤ ئازادی خۆی 

لەدەست بدات و ببێتە دیلی کەسانێک 
یاخود بیرکردنەوەیەک، ئەوا سەنگی خۆی 

لەدەست دەدات و پرۆفایلێکی ناشرینی 
دەبێت. وەکو ئەو هەموو کەسانەی کە 

رۆژانە دەیانبینین بە ئۆتۆمبێلی گرانبەها 
هاتوچۆ دەکەن و پۆستێکی بااڵیان هەیە 
بەاڵم هێندەی کەسێکی ئاسایی ناتوانێت 

کاریگەری دروست بکات. بۆیە پێویستە 
مرۆڤ هەموو کات بە ئازادی و سەربەرزی 

بژیت.

پێویستە مرۆڤ لە واتای راستەقینەی 
ئازادی تێبگات و بزانێت کە ئازادی چییە. 

ئایا تۆ ئازادی؟ ئازادی ئەوەیە تۆ بەبێ 
کێشە بچیتە شوێنی کارەکەت و بێیتەوە؟ 
ئازادی ئەوەی کە بتوانیت شەوان تا کاتی 

درەنگ لە شەقامەکاندا بسورێتەوە و کەس 
پرسیارت لێنەکات؟ ئازادی تەنها ئەوەیە کە 

بە ئارەزووی خۆی جلوبەرگ بپۆشیت؟ زۆر 
شتی سادە هەن کە دەچنە قاڵبی مافی 

مرۆڤەوە کە پێویستە هەموو مرۆڤێک 
بتوانێت ئەنجامی بدات. بەاڵم ئێمەی 

مرۆڤ بەو هەموو ژێردەستەبوونیەیەوە 
خۆی بە ئازاد دادەنێت. کەچی زۆرجار 
دەبێتە ژێردەستەی کەسانێک یاخود 

الیەنێکی دیاری کراو.

هەرچەندە کۆمەڵگاکەمان کۆمەڵگایەکی 
فرەنەتەوەش بێت، بەاڵم ئاشکرایە کە ئێمە 

بە هەموو نەتەوەکانەوە کۆمەڵگایەکی 
مسوڵمانین. هەر لەبەر ئەم هۆیەش بەشی 

هەرەزۆرمان هاوڕاین لەسەر بنەماکانی 
ئایینی ئیسالم و شەریعەتی خودا و 
پێغەمبەر درودی خودای لەسەر بێت.

خودای گەورە فەرموویەتی کە مرۆڤی 
دروست کردووە و کەرامەتی بە هەموو 

مرۆڤەکان داوە و لەالی خودا هەموو 
مرۆڤێک سەنگێکی خۆی هەیە و خودای 

گەورە بە رێزەوە سەیری مرۆڤەکان دەکات. 
ئەوەی لەسەر ئێمەی مرۆڤە ئەوە کە 

بتوانین وەکو دروستکراوی خودا و بەندەی 
خودا بتوانین پارێزگاری لەو کەرامەت و 

سەنگەمان بکەین.

زۆر جار مرۆڤ لە بەرامبەر کۆمەڵیک 
شتی زۆر بچووک و بێ نرخ ئەو سەنگەی 

خۆیان کەم دەکەنەوە و یاخود بە 
تەواوی لەدەستی دەدەن. بۆ نموونە زۆر 

جار ئەو کەسانەی بیرۆکەی حیزبییان 
هەیە رووبەڕووی ئەو بارودۆخە دەبنەوە. 
کەسایەتی خۆیان لەپێناو حیزبێک یاخود 

بەرژەوەندییەک دەکەنە قوربانی. 

بۆ نموونە کەسانێک هەن دەگەن بە پلە 
و پۆستی بااڵ بەاڵم ناتوانن پارێزگاری لە 

کەسایەتی خۆیان بکەن. چونکە بە مافی 
خۆیان ناگەن بەو پلە و پایەیە. هەمیشە 

ترسی ئەوەیان هەیە کە پۆستەکەیان 
لەدەست بدەن و ئەو سەرچاوە داراییە 

باشەیان لەدەست بدەن. بەردەوام ناچارن 
ببن بە سێبەری کەسانێک و بەردەوام 
خزمەت بە ئامانجێکی دیکە دەکەن و 

خزمەت بە الیەنە بەهێزەکان دەکەن لە 
بری ئەو الیەنەی کە متمانەیان پێبەخشیوە 

و ئەرکیان پێسپاردووە.

باشە مرۆڤ بۆچی بەرژەوەندی دەخاتە 
پێش ئەو سیفاتەی کە خودای گەورە پێی 
بەخشیوە. مرۆڤ بە ئازادی لە دایک دەبێت 
و تەنها تا دەکەوێتە سەر پێیەکانی خۆی 

دایک و باوکی رێنمایی دەکەن. دواتر تەنها 
خۆی دەمێنێتەوە و بەم جۆرە هەڵسوکەوت 

دەکات کە پەروەردە کراوە و کەسایەتی 
خۆی نمایش دەکات. لە کۆتاییدا لەسەر 
رێژەی جوانی هەڵسوکەوت و رەوشتی 

سەنگێکی دەبێت لەناو کۆمەڵگادا. بۆچی 
دەبێت لەبەر بەرژەوەندییەک و چەند 

دەستکەوتێکی کاتی ئەو سەنگەی 
لەدەست بدات؟ خۆ ئەگەر هەر مرۆڤێک 
هەوڵ بدات ئەوا دەتوانێت هەموو ئەو 

دەستکەوتانە بەدەست بهێنێت. بەاڵم بە 
شێوەیەکی زەحمەتتر. بەاڵم سەیرە کە 

مرۆڤ کەسایەتی خۆی دەکاتە قوربانی بۆ 
ئەوەی ئەو دەستکەوتانە بە شێوەیەکی 

ئاسانتر بەدەست بهێنێت. بەڕای من 
ئەو کەسانەی بەم جۆرە دەژین جۆرە 

کەسانێکی سەیرن،

بەاڵم کەسانێک هەیە زۆر سەیرترن لەو 
کەسانەی کە پێشووتر باسمان کردن. 

ئەو کەسانە زۆر جار کەسایەتی خۆیان 
بەخت دەکەن و لەدەستی دەدەن و هیچ 

دەستکەوتێکیان نابێت و تەنها خۆیان بەو 
شتە بێسوودانە سەرقاڵ دەکەن. 

سەیرکەن، زۆر جار کەسانێک دەبینین 
کە لە بارودۆخێکی ئابووری زۆر خراپدا 

دەژین. بەاڵم لەبڕی ئەوەی هەوڵ بدەن بۆ 
بەدەست هێنانی بژێوییەک بۆ ژیانیان و 
ماڵەکانیان، بەدوای بیرۆکەیەکی حیزبی 
دەکەون کار و کاتیان لەم پێناوە بەفیڕۆ 

 ئایا توانیوتە پارێزگاری لە ئازادی
و سەنگی مرۆڤبوونت بکەیت؟

پێشکەشکاری سەرکەوتوو گەیالن بەقاڵ 
ماویەکی زۆرە لە رادیۆی ئەربیل چەندین 

کاری گرنگی ئەنجامداوە، لە بارەی ئەو 
کارانە و چاالکیانەی کە ئەنجامی داوە بۆ 

مایکی تەبا دوا.  

بەقاڵ ئاماژەی بەوەدا سەرەتای کاری 
پێشکەشکاری رادیۆیی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 
٩٠کان و یەکەم وێستگەی کاری رادیۆیم لە 
رادیۆی چاکسازی تورکمان دەست پێکردوە، 

ناوبراو ئەوەشی وت، "لە راستیدا ژیانی 
پێشکەشکاری رادیۆیم لە تەمەنی ١٠-١٢ 

ساڵی دەستی پێکرد، لەو کاتەوە هەستێکم 
بۆ کاری پێشکەشکاری هەبوو و وە دەمزانی 

رادیۆیی". پێشکەشکاری  دەبمە 

تەواوی ئەو رێپۆرتاژەی کە لەگەڵ 
رادیۆیی  گەیالن بەقاڵ پێشکەشکاری 

ئەنجامان داوە بەم جۆرەیە: 

گەیالن بەقاڵ کێیە، دەتوانیت خۆتمان 
پێبناسێنێت؟

لە ساڵی ١٩٨٨ لە هەولێر )ئەربیل( 
هاتومەتە دونیا، باوکم لە بازاڕی قەیسەری 

هەولێر )ئەربیل( دوکانی بەقاڵ هەبوو، 
نازناوەکەشمان لەوە وەرگرتووە، لە 

تەمەنی بچوکیەوە کاری بەقاڵیم کردووە، 
لەگەڵ باوکم پێکەوە دەچوینە بازاڕ، لەو 
تەمەنەوە لە ناخم خۆشەویستی موزیک 
و کاری پێشکەشکاری رادیۆیی هەبوو، لە 

تەمەنێکی بچوکەوە دەستم بە کار کردوە، 
وازم لە ئامادەیی پیشەسازی هێنا، گەیالن 

ئەوندەیە.   بەقاڵ 

کەی دەستتان بە کاری  رادیۆیی کرد؟

لە نێوان ١٩٩٨-٢٠٠٠ ئەو کاتە لە 
تەمەنی ١٠-١٢ 

سااڵن بووم بەرەی 
رادیۆیەکی  تورکمانی 

هەبوو لەسەر شەپۆڵی 
٩٨.٠٠. ئەو کاتە 

پێشکەشکاری  خوشکم 
رادیۆیی بوو، لە 

ئاهەنگەکان  رۆژی 
و جەژنەکان منی 

دەبرد بۆ رادیۆ، لەو 
کاتەوە ئارەزوی کاری 

رادیۆییم بۆ دروستبوو، 
بۆ نمونە میکەسەر 

چییە ئەو شتە چییە؟ 
کاسێتەکان چۆن کار 
دەکات؟  چۆن تۆمار 

ئەنجامدەدرێت  کردن 
ئەو جۆرە پرسیارانەم دەکرد دەمویست 

فێر ببم. واتە ژیانی پێشکەشکاری رادیۆیی 
دەگەڕێتەوە بۆ تەمەنی ١٠-١٢ ساڵی، لەو 

کاتەوە هەستێکم بۆ کاری پێشکەشکاری 
هەبو و وە دەمزانی دەبمە پێشکەشکاری 

رادیۆیی.

لەم دوواییانەدا لە رادیۆی تورکمانیدا 
نوێکاری ئەنجام دەدەن، ئەویش 

لە  تورکیا  بەناوبانگەکانی  هونەرمەندە 
رادیۆ پەیوەندیان لەگەڵ دەبەستن، ئەم 

پەیوەندیەتان چۆن دروست کردوە؟

وەکو پێشوتریش باسم کرد لە تەمەنی ١٠-
١٢ ساڵی هاتوچۆی رادیۆم دەکرد، دواتریش 

لە ٢٠٠٤ەوە واتە لە تەمەنی ١٦ ساڵی 
دەستم بە پەخشکرد لە رادیۆیی چاکسازی 

تورکمان.دواتر پشویەکی کورتم دا، دواتر 
لە رادیۆی ئەربیل دواکاریەکم پێشکەشکرا، 

پێشوتر سەردانیانم کردبوو و پێم 
راگەیاندبون شوێنێکی بەتاڵ هەبو دەتوانم 

کاریان لەگەڵ بکەم و الیەنی دارایی 
کارەکەم هیچ لەال گرنگ نەبوو چونکە کاری 

رادیۆیی خولیای منە. پێشکەشکاری 
لەم  شتێکی   ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ساڵەکانی  لە 
لەگەل  کاتە  ئەو  و  رێکخستبوو  جۆرەم 

یارمەتی  بە  ئیبو  کوچوک  گۆرانیبێژ 
ئەو  پەخشمان،  مێوانی  بووە  هاوڕێیانم 

بەهۆی  تەقیەوە،  رووداوە  ئەو  کاتە 
زیاتر  دیاریکراوبوون  توانەکانمان  ئەوەی 

تەنها  بەرەوپێشبچین،  نەمانتوانی 
سۆنگول  رادیۆکەمان  ئێستای  بەرێوبەری 

کردم. پاڵپشتی  زۆر  قەساب 

گۆرانیبێژەکان  لەگەڵ  پەیوەندییەی  ئەو 
تایبەتە  بارودۆخێکی   ئەمە  دایدەنێم 
بتوانێت  تر  یەکێکی  بەخۆم، سەختە 

بیکات، "گوێم لەم قسانە دەبێت کە پێم 
پەیوەندیەکی  بەخۆتە  زۆر  متمانەت  دڵێن 

گەرمو گورت هەیە کاتێک لەگەڵ خەڵک 
بەرامبەرەکەت  بە  وزە  گفتوگۆ دەکەیت 

کارەکەم ئەوەندە خۆش  دەبەخشی". 
دەوێت بۆ نمونە سۆشیال میدیا زۆر 

باڵوکردنەوەی هەر  کاتی  لە  بەکاردهێنم 
دەستنیشان  گۆرانیبێژەکەم  ناوی  شتێک 

دەکەم وە بەرامبەرەکەم کاتێک ئەمە 
دەبینێت دەزانن زۆرم خۆش دەوێن و 

کارە  لە خۆشەویستیان ئەم  و  دەیبینن 
دەکەم و کەسەکە خۆی بۆمن دەگەڕێتەوە، 

چاغتای  جیجیلی،  موستەفا  نمونە  بۆ 
ئۆزان  لەگەڵ سینان  داود گولئۆغلو،  ئاکمان، 

پەیوەندیم  بەیەک  یەک  لەگەڵ هەمویان 
لەگەڵ هەر کەسێکی  ئینیستاگرام  لە  دانا، 

راستەوخۆ وەاڵم  بەناوبانگ قسە بکەم خۆی 
دەداتەوە، بۆ نمونە فەریدە هیالل ئاکن لە 

ئێستادا لە تورکیا لە لوتکەیە هەم لە رووی 
لە گۆرانی  لە فیلمدا هەمیش  بینین  رۆڵ 
لەگەڵم  وتندا، کاتێک هاتە سەر پەخش 

ئاوامان کرد لەوە دەچوو کە  گفتوگۆیەکی 
٤٠ ساڵی ئەوم. هاوڕێیەکی 

رادیۆیی  وەک پێشکەشکارێکی 
بەئەزمون لە کاری رادیۆی تورکمانی 

گەورەترین کەموکورتی لە چیدا 
دەبینی؟

لە هەموو شتێک کەموکوڕیمان هەیە، 
تا ئێستا هیچ جۆرە رێزلێنانێک و نامەی 
پیرۆزبایی یاخود هیچ جۆرە پاڵپشتیەک 

لە هیچ دامەزراوەیەکی تورکمانی نەبووە، 
لەوانەیە هەندێک کەسی تورکمان هەبێت 

لە هەولێر من نەناسن بەاڵم دامەزراوەی 
تورکمان و پارتە سیاسیەکان نەخێر. 

لە هەولێر تاکە رادیۆیین کە بە زمانی 
تورکمانی پەخش بکەین، دەمانەوێت 

رادیۆیەکی رکابەرمان هەبێت، زیاتر بایەخ 
بدات بە کاری رادیۆیی، لە هەولێر زۆر رادیۆ 

هەیە بە کوردی پەخش دەکەن، بەتەنها 
لە رویی رادیۆیی تورکمانیەوە ئەمە ناڵێم، 

رادیۆیەکی رکابەر بکرێتەوە بێگومان  ئەگەر 
ئەم بارودۆخە بۆ ئێمەش باش دەبێت 

چونکە رکابەری دەخاتە نێوەندەکە. 

عەلی عەنتەر
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هەواڵ: زیا عوزێری

٣١ی کانونی دووەمی ٢٠٢٠

پێشکەشکاری سەرکەوتوو گەیالن بەقاڵ 
ماویەکی زۆرە لە رادیۆی ئەربیل چەندین 

کاری گرنگی ئەنجامداوە، لە بارەی ئەو 
کارانە و چاالکیانەی کە ئەنجامی داوە بۆ 

مایکی تەبا دوا.  

بەقاڵ ئاماژەی بەوەدا سەرەتای کاری 
پێشکەشکاری رادیۆیی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 
٩٠کان و یەکەم وێستگەی کاری رادیۆیم لە 
رادیۆی چاکسازی تورکمان دەست پێکردوە، 

ناوبراو ئەوەشی وت، "لە راستیدا ژیانی 
پێشکەشکاری رادیۆیم لە تەمەنی ١٠-١٢ 

ساڵی دەستی پێکرد، لەو کاتەوە هەستێکم 
بۆ کاری پێشکەشکاری هەبوو و وە دەمزانی 

رادیۆیی". پێشکەشکاری  دەبمە 

تەواوی ئەو رێپۆرتاژەی کە لەگەڵ 
رادیۆیی  گەیالن بەقاڵ پێشکەشکاری 

ئەنجامان داوە بەم جۆرەیە: 

گەیالن بەقاڵ کێیە، دەتوانیت خۆتمان 
پێبناسێنێت؟

لە ساڵی ١٩٨٨ لە هەولێر )ئەربیل( 
هاتومەتە دونیا، باوکم لە بازاڕی قەیسەری 

هەولێر )ئەربیل( دوکانی بەقاڵ هەبوو، 
نازناوەکەشمان لەوە وەرگرتووە، لە 

تەمەنی بچوکیەوە کاری بەقاڵیم کردووە، 
لەگەڵ باوکم پێکەوە دەچوینە بازاڕ، لەو 
تەمەنەوە لە ناخم خۆشەویستی موزیک 
و کاری پێشکەشکاری رادیۆیی هەبوو، لە 

تەمەنێکی بچوکەوە دەستم بە کار کردوە، 
وازم لە ئامادەیی پیشەسازی هێنا، گەیالن 

ئەوندەیە.   بەقاڵ 

کەی دەستتان بە کاری  رادیۆیی کرد؟

لە نێوان ١٩٩٨-٢٠٠٠ ئەو کاتە لە 
تەمەنی ١٠-١٢ 

سااڵن بووم بەرەی 
رادیۆیەکی  تورکمانی 

هەبوو لەسەر شەپۆڵی 
٩٨.٠٠. ئەو کاتە 

پێشکەشکاری  خوشکم 
رادیۆیی بوو، لە 

ئاهەنگەکان  رۆژی 
و جەژنەکان منی 

دەبرد بۆ رادیۆ، لەو 
کاتەوە ئارەزوی کاری 

رادیۆییم بۆ دروستبوو، 
بۆ نمونە میکەسەر 

چییە ئەو شتە چییە؟ 
کاسێتەکان چۆن کار 
دەکات؟  چۆن تۆمار 

ئەنجامدەدرێت  کردن 
ئەو جۆرە پرسیارانەم دەکرد دەمویست 

فێر ببم. واتە ژیانی پێشکەشکاری رادیۆیی 
دەگەڕێتەوە بۆ تەمەنی ١٠-١٢ ساڵی، لەو 

کاتەوە هەستێکم بۆ کاری پێشکەشکاری 
هەبو و وە دەمزانی دەبمە پێشکەشکاری 

رادیۆیی.

لەم دوواییانەدا لە رادیۆی تورکمانیدا 
نوێکاری ئەنجام دەدەن، ئەویش 

لە  تورکیا  بەناوبانگەکانی  هونەرمەندە 
رادیۆ پەیوەندیان لەگەڵ دەبەستن، ئەم 

پەیوەندیەتان چۆن دروست کردوە؟

وەکو پێشوتریش باسم کرد لە تەمەنی ١٠-
١٢ ساڵی هاتوچۆی رادیۆم دەکرد، دواتریش 

لە ٢٠٠٤ەوە واتە لە تەمەنی ١٦ ساڵی 
دەستم بە پەخشکرد لە رادیۆیی چاکسازی 

تورکمان.دواتر پشویەکی کورتم دا، دواتر 
لە رادیۆی ئەربیل دواکاریەکم پێشکەشکرا، 

پێشوتر سەردانیانم کردبوو و پێم 
راگەیاندبون شوێنێکی بەتاڵ هەبو دەتوانم 

سێ هونەرمەندی خۆشەویستی هونەری 
تورکمانی، یونس توتنچی، سینان شەهید و 

ئەرکان عەرایس لە ئیستانبوڵ بەیەک گەیشتن. 

شایەنی باسە هەر سێ هونەرمەند بۆ ئەنجام 
تایبەتی بوک گواستنەوە  دانی ئاهەنگێکی 

کرد. ئیستانبوڵیان  سەردانی 

جێگای ئاماژەیە لە ئاهەنگێکی تورکمانیدا هەر 

سێ هونەرمەند بە گۆرانی و دەنگە زواڵڵەکانیان 
هێناوەتە  ئاهەنگەکەیان  بەشداربووانی  هەموو 

جۆش و خرۆش. 

توتنچی، شەهید و عەرایس لەالیەن تورکمانە 
زۆرەوە  رێزێکی  نیشتەجێبووەکانی تورکیاوە بە 

پێشوازییان لێکراوە و بە شێوازێکی زۆرجوان 
بەرەو عێراق بەڕێکراون.

تورکمانی ئەدیبانی  دویو   کتێبی 
کۆکردەوە بەیەکەوە 

عەدنان قەساب ئۆغڵو کە یەکێکە لەو کەسانەی خزمەتێکی 
زۆری بە ئەدەبیاتی تورکمانی کردوە و یەکێکە لە نوسەرە 

بەناوبانگەکانی تورکمان نوێترین کتێبی شیعری بە ناوی دویو 
باڵوکردەوە کە لە الیەن تەبا-وە بە چاپ گەیەندرا.  

شاعیری پایەبەرز عەدنان قەساب ئۆغڵو هەر یەک لە 
بەرهەمەکانی پێشووی بە ناوەکانی گەل، ستەم و ئوچونجو 

سیمگە لەگەل ١٥٤ شیعر و زۆرێک لە شیعری چوارینە لە 
بەرهەمی دویو کۆکردۆتەوە و لە لە رێورەسمێکدا کە تەبا 

رێکیخستبو کتێبەکە ناسێندرا.

لە شوێنی جیاواز و زۆرێک لە شاعیران و نوسەران کەسانی 
خوێندەوار بەشداریان لە رێورەسمی ناساندنەکەدا کرد، 
سەرەتای دەسپێکردنی رێورەسمی ناساندەکە بە کورتە 

ڤیدیۆیەکی ژیاننامەی شاعیر عەدنان قەساب ئۆغڵو دەستی 
پێکرد.

دوای پیشاندانی ڤیدیۆکە یەکێک لەو کەسانەی کە بۆ کتێبی 
دویو ماندوبونێکی زۆری کێشا دیار ئەربیل بوو و  وتەیەکی 

پێشکەش کرد. 

دیار ئەربیل خۆشحاڵی خۆی دەربڕی لە بەرامبەر بەشداریکردنی 
پڕۆگرامەکە ئاماژەی بەوەشکرد شاعیر عەدنان قەساب ئۆغڵو 
بەرهەمێکی زۆر بەنرخی بۆ ئەدەبیاتی تورکمان زیاد کردوە. 

دیار ئەربیل دوای ئاماژەدان بەوەی کە لە ساڵی ١٩٨٠ـەوە 
شاعیر قەساب ئۆغڵو دەناسێت وتیشی، بەبۆنەی ئەوەی 

لەگەڵ قەساب ئۆغڵو هاورێی یەک رێگاین زۆر خۆشحاڵم و 
هەست بە شانازی دەکەم، ناوبراو بەمشێوەیە بەردەوامی بە 

قسەکانی دا: 

"زۆر سوپاس کە برایەک، دۆستێک و هاوبیرێکی وەکو کاک 
عەدنانم هەیە، لە شیعر زۆر سودم لێ بینیوە هەروەها لە 

دۆزی تورکمان زۆر شت لەو فێر بووم".

لە پڕۆگرامەکەدا شاعیری پایەبەرز حوسام حەسرەت شیعرێکی 

خوێندەوە بۆ میوانان کە خۆی بۆ عەدنان  قەساب ئۆغڵو 
نوسیبوی، لە دوای خوێندنەوەی شیعرەکەی حوسام حەسرەت 

لە هۆڵەکە چەند ساتێکی خەمگین بەڕێکرا.

 نوسەری هۆنراوەی نەتەوەیی تورکمان لە هەمان کاتیش برای 
عەدنان قەساب ئۆغڵو، مەحمود قەساب ئۆغڵو شیعرێکی 

برای خوێندەوە بۆ میوانان کە لەسەر شاری ئاڵتون کۆپرو 
نوسیبووی.  

 
بە نوێنەرایەتی کردنی تورکمانانی ناوچە جیاوازەکان 

نەجات کەوسەر ئۆغڵو، سەرنوسەری رۆژنامەی تورکمان ئێلی 
وتەیەکی پێشکەشکرد سوپاسی تەبا-ی کرد بۆ رێکخستنی 

رێورەسمەکە ئاماژەی بەوەشکرد:  
 

"ئەگەر بە خێرایی سەیرێکی مێژوی رۆژنامەگەری  تورکمانی 
بکەین من وەکو مێژنوسێک وەکو ئەم رێورەسمی زانیارییە 

لە مێژویی ئێمەدا بۆ دوەمین جارە ساز دەکرێت، تەبا 
ئەمەی لەناو کۆمەڵگەی تورکمانی باڵوکردۆتەوە، سەرەتا 
لە ناو کۆمەڵگەی تورکمانی ناساندی کتێبەکە و هەروەها 

تێگەیاندنی کتێبەکەی نوسەر و شاعیری پایەبەرزمان گرنگ 
بوو. بەمهۆیەوە سوپاسی خۆم ئاراستەی ئەم دامەزراوەیە 
گەورەیە دەکەم، "عەدنان قەساب ئۆغڵو بە درێژایی ژیانی 

ئەو بەرهەمە شیعرییە ئەدەبییانەی کە پێشەکەشی 
کۆمەڵگەی تورکمانی کردووە تیایدا مێژوو و دابو نەریت و 

هەستەکانی ئەو شاعیرە زۆر جوان لەم پڕۆگرامەدا پێشکەش 
کران و پڕۆگرامێکی زۆر جوان بوو".

نەجات قەساب ئۆغڵو بەم هیوا و خواستانە کۆتایی بە 
قسەکانی هێنا، "هیوادارم ئەم جۆرە رێورەسمە زانیاریانە و 

دانیشتنانە بەردەوام بێت،کە لە شاری سوڵتان موزەفەر دەستی 
پێكرد، بە ناوی کەرکوکییەکان دوبارە سوپاستان دەکەم".

 
سەبارەت بە مانا و گرنگی رۆژەکە ئەسعەد ئەربیل وتەیەکی 
پێشکەشکرد رایگەیاند، لەگەڵ عەدنان قەساب ئۆغڵو لە دێر 

زەمانەوە بە یەکەوە خەباتیان کردوە و ئاماژەی بەوەش کرد 
کە بە یەکەوە چەند چاالکیەکیان ئەنجام داوە، وە لە هەولێر 

لە بارەی دۆزی تورکمان هەوڵیان زۆر داوە بەردەوام لە پێشڕەوی 
دابوونە. 

 
سەعدون کۆپرلو لە ئاڵتون کۆپرو-ـیەوە بەشداری لە 

رێورەسمەکە کردبوو تیایدا تیایدا چەند وتەیەکی پێشکەشکرد 
و  رایگەیاند، سەرەڕای ئەوەی عەدنان قەساب ئۆغڵو 

شاعیرێکی هەولێرییە ئەو شوێنەی تیایدا لە دایک بووە ئاڵتون 
کۆپروە و شاعیری ئەو شووێنەشە. سەعدون کۆپرلو راشیگەیاند 
کەوا شاعیری گەورە عەدنان قەساب ئۆغڵو ماوەی سااڵنێک بە 
بەردەوامی پەرەی بەخۆی داوە و  گەیشتۆتە ئاستێکی بەرز و 

چەندین بەرهەمی بەرز و ناوازەی پێشکەشکردوە.  

خاوەنی بەرهەمی بە نرخی دویو عەدنان قەساب ئۆغڵو کە 
مەراسیمەکە بۆ ئەو رێکخرابوو لەگەڵ بەرێوەبەری گشتی 

رادیۆی ئەربیل، سۆنگول قەساب ئۆغڵو پێکەوە چوونە 
سەر ستەیج و بەرهەمی شاعیری پایەبەرزیان پێشکەش بە 

میوانەکان کرد.

عەدنان قەساب ئۆغڵو و سۆنگول قەساب ئۆغڵو بەبۆنەی 
رێورەسمەکە دەستخۆشیان لە تەبا و گشت ئامادەبوانی 

رێورەسمەکە کرد.

لە دوای قسەکانیان شاعیر عەدنان قەساب ئۆغڵو و 
بنەماڵەکەی و دۆستە نزیکەکانی پێکەوە کێکیان بڕی.

 
لە کۆتایی پرۆگرامەکەدا سەرنوسەری گشتی تەبا، محەمەد 

فەرید ئەربیل ئۆغڵو بە پێشکەشکردنی رێزلێنان بەهۆی 
گرنگی پێدان و پێشخستنی ئەدەبیاتی تورکمانی پالکێتی 

رێزلێنانی بەخشییە عەدنان قەساب ئۆغڵو. هەروەها هەر لە 
مەراسیمەکەدا بەهۆی ماندوبوونی

 لە تەبا و لە چاپکردنی
 کتێبی دویو پالکێتی 

رێزلێنان بەخشرایە دیار 
ئەربیل و مەراسیمەکە 

کۆتایی پێ هات.

لە ئیستانبو�ڵ بەیەک گەیشتن
 توتنچی، شەهید و عەرایس

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵۆ



AA derleme

چین چەند هەفتەیەکە لە دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا 
وەستاوەتەوە. ئەو ڤایرۆسەی کە لەچین باڵوبۆتەوە و 

بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی ٢١٣ کەس وە ژمارەی 
توشبووانی ئەم ڤایرۆسە ٩ هەزار و ٦٩٢ کەسە. بەهۆی 
ئەوەی کە لە ناوچەی ووهان سەری هەڵداوە بەمهۆیەوە 

بە ''ڤایرۆسی ووهان'' ناوی دەرکردەوە، باشە لەبارەی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا چی دەزانین؟ ڤایرۆسی کۆرۆنا بەچی 

باڵودەبێتەوە؟، بۆ خۆپاراستن لە توشبوون بە ڤایرۆسەکە 
چی دەکرێت؟، نیشانەکانی ئەم ڤایرۆسە چین؟، لە کوێ 

سەری هەڵدا؟، سەرجەم زانیاریەکانمان سەبارەت بە 
ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ ئێوە کۆکردۆتەوە.   

لە شاری ووهان لە چین ڤایرۆسیکی نوی باڵو بوویەوە، 
سەرەتا لە مانگی کانونی یەکەم سەریهەڵدا و ڤایرۆسی 

ئێن سی ئۆ ڤی بەناوی ڤایرۆسی کۆرۆنا ناسێندرا.

تا ئێستا ڤایرۆسەکە بەگشتی لە ٢١ واڵت بەدی دەکرێت 
کە سەرەکیترینیان چین-ـە وە هەروەها لە ژاپۆن و تایلەند 

و کۆریای باشور و ئەمریکا و سەنگافور و ڤێتنام و تایوان 
باڵوبۆتەوە.

ئەم جۆرە نوێیەی ڤایرۆسی کۆرۆنا، بەزۆری لەرێگەی ئەو 
کەسانە کە لە چینەوە گەشت دەکەن بۆ نیپال، فەرەنسا، 
کەنەدا، ئەمریکا، ئوستوڕالیا، ئەڵمانیا، ئینگلتەرا، ئیمارات، 

ئیتاڵیا و فینلەندا بەمهۆیەوە ئەم ڤایرۆسە لە رێگەی ئەو 
کەسانەوە لەم واڵتانەش تۆمارکراون.

ئەو ڤایرۆسەی لە چین سەری هەڵداوە 
چییە؟  تایبەتمەندییەکانی 

رێکخراوی تەندروستی جیهانی رایدەگەنێت ڤایرۆسی 
کۆرۆنا لە هەمان خێزانی ڤایرۆسی مێرس و سارس-ـە کە 

سەرەتا بە  نیشانەکانی نەخۆشی سەرما بوون دەست 
پێدەکات دواتر دەبێتە هۆی کێشەی تەندروستی زۆر 

ترسناک. 

ڤایرۆسی کۆرۆنا هاوشێوەی ڤایرۆسی مێرس و سارس 
لە نێوان ئاژڵەکان و مرۆڤەکان دەگوازرێتەوە، بۆ نمونە 

ڤایرۆسی سارس لە پشیلەی میسک بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە، 
ڤایرۆسی مێرس لە حوشترەوە بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە. 

ئەو نمونانەی کە لە نەخۆشەکان وەرگیراون براونەتە 
تاقیکردنەوە بەرپرسانی چین و رێکخراوی تەندروستی 

جیهانی ئەوەیان ئاشكرا کردووە کە تاقیکردنەوەکان 
دەیسەلمێنن نەخۆشیەکە ڤایرۆسی کۆرانایە. 

ڤایرۆسی کۆرۆنا بەشێکە لە خێزانی ڤایرۆسی گەورە، بەاڵم 
ڤایرۆسە نوێیەکە ٧ جۆر لە ڤایرۆس دەگوازرێنەوە بۆ مرۆڤ، 

لە سەرەتادا وادەزاندرا ڤایرۆسەکە تەنها لە ئاژەڵەوە بۆ 
مرۆڤ دەگوازرێتەوە، بەاڵم بە پێی ئەو کەسانەی کە توشی 

ئەو ڤایرۆسە بوون وای پێشان دەدات کە لە مرۆڤ بۆ 
مرۆڤیش دەگوازرێتەوە.    

پرۆفیسۆر پاتیر هاربی، لە زانکۆی ئۆکسفۆرد رایدەگەینێت، 
" ئەو ڤایرۆسە گوێزەرەوەیە  لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤێکی تر 

بە ئاشکرا بەدی دەکرێت پرسیارە سەرەکیەکە ئەوەیە کە 
ئەوە بە چ رێگایەک دەگوازرێتەوە"، جەختی لەوە کردۆتەوە 

ڤایرۆسە نوێکە وەکو ڤایرۆسی سارس لە مرۆڤەوە بۆ 
مرۆڤێکی تر دەگوازرێتەوە. 

نیشانەکانی توشبوانی ئەو ڤایرۆسە چییە؟

رێکخراوی تەندروستی چین رایدەگەینێت نیشانەکانی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا کۆخە، هەناسە تەنگی و تا-یە،توشبووانی  

نەخۆشییەکە لەهەناسەداندا روبەڕووی ئاستەنگ دبنەوە، 
زۆرێک لە توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا روبەوڕوی ئاوسانی 

سیەکانیان دەبنەوە، توندی لە هەناسەدان و سستی 
گورچیلەکان کە دەبێتە هۆی مردن.

توشبووانی ئەو ڤایرۆسە سەرەتا تایەکی بەرز دەیانگرێت، 

دواتر کۆخەیەکی توند بەدی دەکرێت، لە دوای 
هەفتەیەک کێشەی هەناسەتەنگی دروست دەبێت. 

لە چین هەندێک نەخۆش پێویستی کرد بۆ ماوەیەکی 
زۆر لە نەخۆشخانەکان لە ژێر چاودێری بمێننەوە، شایەنی 

باسە زانیارییەکان تەنها لەو کەسانە وەرگیراون کە 
سەردانی نەخۆشخانەیان کردوە. 

تا چەند بکوژە؟

هەندێک لە زاناکان وای بۆ دەچن کە ڤایرۆسی کۆرۆنا 
وەکو ڤایرۆسی سارس بکوژ نییە، سارس لە نێوان  

ساڵەکانی  ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لە چین بە جیهاند باڵوبوویەوە 
نزیکەی ٨٠٠ کەس بە هۆیەوە گیانیان لەدەستدا، مێرس 

کە زیاتر کوشندەبوو بەاڵم تەشەنی نەکرد، هاوکات ٢ 
لەسەر ٣ی توشبووانی کوشت.    

١٠ شار خرایە حاڵەتی ئامادەباشییەوە؟

بەرپرسانی چین لە ناوچەی هۆبی ١٠ شاریان خستە 
حالەتی ئامادەباشیەوە کە دانیشتیوانی دەگاتە ٢٠ ملیۆن 

کەس، هاتوچۆکردن بۆ شارەکان قەدەغەکران، داواش لە 
دانیشتوانی ناوچەکە دەکرێت گەشت نەکەن بۆ دەرەوە.

ئەوانەی کە پالنیان داناوە گەشت بکەن بۆ ڤوهان 
پێویستە لەسەریان لە شارەکە خۆیان بەدوربگرن 

و پێداچونەوە بە پالنەکەیان بکەن، هاوکات هێلی 
گواستنەوەی گشتی لە نێوان شارەکانی ڤوهان 

بە شێوەیەکی کاتی وەستاون ، هەروەها گەشتە 
ئاسمانیەکانی فڕۆکەخانەی ڤوهان وەستێندران.

بۆچی چین؟

پرۆفیسۆر ووڵهاوس ئاماژە بەوە دەکات، زۆری ژمارەی 
دانیشتوانی و جەنجاڵی لەگەل ئەو پەیوەندییە نزیکەی 

ئاژەڵ و مرۆڤانەی کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن هۆکارن:

ڤایرۆسی کۆرۆنا سەرەتا لە ئاژەڵەوە دەگوازرێتەوە بۆ 
مرۆڤ، بەاڵم ئەوەی وا لە ڤایرۆسەکە دەکات ترسناک 
بێت ڤایرۆسەکە گۆرانکاری دەکات و لە مرۆڤێکەوە بۆ 

مرۆڤێکی تر دەگوازرێتەوە، ئەگەرەکان ئەوە نیشان دەدات 
کە ڤایرۆسی ئێن سی ئۆ ڤی سەرەتا لە بازاڕێکی ماسی 

فرۆشتن سەریهەڵداوە. 

 بە ملیۆنان کەس پارێزگاریان لێکرا و زۆرێک لە ناوچەکان داخران
ئەو ڤایرۆسەی لە چین هاتۆتە ئاراوە ڤایرۆسی کۆرۆنا )٢٠١٩-ئێن سی ئۆ ڤی( چییە؟
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٦-  كەبوونەوەی ئارەزووی خواردن: كاتێك كەسێك توشی 
ئەم حاڵەتە دەبێت و خواردن بە بڕی پێویست ناخوات ، ئەوا 
كالۆری جەستەی كەم دەبیتەوە و بە شێوەیەكی مەترسیدار 
كار لە تەندروستی دەكات ، و ڕێژەی پێكهینەرە خۆراكیەكان 

بەگشتی و چەوری بە تایبەت لە جەستەیدا كەم دەبێتەوە ، 
بەمەش بەردەوام هەست بە سەرما دەكات.

٧-  ئەنفلۆنزا: توشبوون بەم پەتایە كاریگەری هەیە لەسەر 
تێكچوونی هاوسەنگی پلەكانی گەرمی لەش و لەهەندێك 

كەسدا بەردەوام هەست بە سەرما دەكەن.

٨-  كەمی ڕێژەی ڤایتامین B١٢: كەمبونەوەی بڕی 
ئەم ڤایتامینە گرنگە لە جەستەدا كاریگەری خراپ لەسەر 

تەندروستی دادەنێت و یەكێك لەو حاڵەتانەش كە دووچاری 
دەبێت هەستكردنە بە سەرمای زۆر.

٩-  كەمبونەوەی بڕی ئاسن : كاتیك ئاستی ئاسن لە 
خوێندا كەمبێتەوە مەترسی توشبوون بە كەمخوێنی 

ڕوودەدات و بەمەش كەسی توشبوو زیاتر لە ئاسایی هەست 
بە سەرما بوون دەكات.

لە ڕاستیدا هەستكردن بە سەرما لە وەرزی زستاندا شتێكی 
ئاساییە و مانای ئەوە دەبەخشێت كە ئەندامەكانی جەستەی 

مرۆڤ بەشێوەیەكی چاالك كار دەكات ، كاتێك خوێن بە 
جەستەدا تێپەڕ دەبێت و زۆرترین بڕی خوێن دەگات بەو 

شوێنەی جەستە كە پێویستە، بەاڵم هەندێک کەس لە وەزری 
زستاندا بە بەردەوامی هەست بە سەرما دەکەن ، لێرەدا باس 

لە هەندێک هۆکار دەکەین کە وا دەکات هەندێک کەس بە 
بەردەوامی هەست بە سەرما بکەن. 

مرۆڤ بونەوەرێكە پلەی گەرمی لەشی جێگیرە و لە نێوان 
)٣٦.٥ تا ٣٧.٥ سەدی( دایە، ژیانی بەستراوە بە ڕێكخستنی 

پلەی گەرمی بە یارمەتی هۆرمۆنەكانی و بەتایبەتی 
هۆرمۆنەكانی ) ڕژێنی دەرەقی -تیرۆید- ڕژێنی ئەدرینال-

كۆرتیزۆن( وە لەش بۆ بەرگری لە سەرما هۆرمۆنی تایبەت 
دەڕێژێت كە دەبێتە هۆی گرژبونی بۆریەكانی خوێنی دەست 
و پێ تاوەكو خوێنی زیاتر بگەڕێتەوە بۆ ئەندامە گرنگەكانی 
وەكو ) دڵ، مێشك ، جگەر ...( وە ئەمە دەبێتە ساردبونەوەی 

دەست و پێ وە هەروەها بۆ دروست بونی ووزەی زیاتر بۆ گەرم 
كردنەوەی لەش دەبێتە لەرزینی دەست و پێ و لەش. 

پلەی گەرمی جەستەی مرۆڤ لەالیەن چەندین سیتمی 
جیاوازەوە ڕێكدەخرێت و كۆنترۆڵ دەكرێت بەشێك لە 

سیستەمی دەماری بە له مێشك دا هەیە كە هیپۆتەلەمۆس 
ناودەبرێت و وەكو ئامێرێكی تایبەت كار دەكات بۆ ڕێكخستنی 

پلەی گەرمی لەش و ڕاگرتنی هاوسەنگی گەرمی و ساردی 
جەستە و فەرمان و ئاماژەكان دەنێرێت بۆ جەستە سەبارەت بە 

ئاست و ڕێژەی پلەی گەرمی و ساردی لەش.

لەالیەكی دیكەشەوە سوڕی خوێنی لەش یاریدەی 
باڵوكردنەوەی گەرمی بە جەستەدا دەدات، ئەگەر كێشە 
لەو سیستمەشدا دروست ببێت، ئەوا ئەگەری ئەوە هەیە 

هەستكردن بە سەرما ڕوبدات.

هەندێك كەس هەن زیاتر لە خەڵكی ئاسایی هەست بە سەرما 
دەكەن، و لە كاتێكدا كەش و هەوا بۆ كەسانی چواردەوریان 

ئاسایی بێت یاخود گەرم بێت ، ئەمان هێشتا هەست بە سەرما 
دەكەن ، ئەمەش ڕەنگە پەیوەندی بە سیستەمی گشتی 

جەستەیانەوە هەبێت، یاخود بە هۆی تێكچوونی تەندروستی 
لە خڕۆكە سورەكانی خوێنیاندا ، یانیش بەهۆكاری تر.

ئێمە لێرەدا باس لە سەرەكیترین ئەو هۆكارانە دەكەین كە 
دەبنە هۆی ئەوەی بەردەوام یاخود زۆر تر لە خەڵكی ئاسایی 

هەست بە سەرما بكەیت.

لە دیاترین هۆكارەكانیش بریتین لــــــــــــــە:

١- كەمخوێنی: كەمبونەوەی رێژەی خرۆكەسورەكانی 
خوێن و نەتوانینی گەیاندنی بڕی پێویستی ئۆكسجین بە 

لەش وادەكات كەسەكە هەست بە ماندوویی و الوازی و 
گێژبوون بكات ، و وای لێدێت زياتر هەست بە سەرما بكات .

٢- كەم چاالكی غودەی دەرەقی: كاتێك گالندەڕژێنەكانی 
جەستەی مرۆڤ كە پەیوەستن بە غودەوە نەتوانن بڕی 
پێویستی هۆرمۆنەكان بەرهەمبهینن، ئەوا ئەو كەسە 

توشی هەستیاری بە سەرما دەبێت ، كاردانەوەی بۆ 
هەستكردن بە سەرما زیاتر دەبێت لە كەسێكی ئاسایی.

٣-  نەخۆشیەكانی گورچیلە: كاتێك گورچیلە توشی 
گرفتی ناتەندروست دەبێت و ناتوانێت بە باشی 

كارەكانی ئەنجامبدا ، ئەوا مرۆڤ دووچاری چەندین 
نەخۆشی دەبیت، لەوانەش دابەزینی پلەكانی گەرمی 

جەستهیی و هەستكردنی زۆر بە سەرما.

٤-  نەخۆشی شەكرە: هەندێك كەس بە كاریگەری 
شەکره  توشی نەخۆشی تر دەبن وەك كەمخوێنی و 

دروستبوونی كێشە لە سوڕی خوێنیاندا ، بەمەش زیاتر لە 
خەڵكی تر هەست بە سەرما دەكەن.

٥-  نەخۆشی خوێنبەرەكان: كاتێك كێشە لە یەكێك 
یاخود هەندێك لە خوێنبەرەكاندا ڕوودەدات ، بۆ نمونە 

تەسكبوونەوەیان ، كە دهبێتە هۆكاری نەگەیشتنی بڕی 
پێویستی خوێن بە بەشێكی جەستەوەك قاچ یان هەر 

بەشێكی تر . ئەمەش دەبیتە هۆی هەستكردن بە سەرما لەو 
بەشەی لەشدا.

بۆچی هەموو کات هەست بە سەرما دەکەیت؟
ئاماده کردن: عبدولسه الم هیشام

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵۆ

5G

 هونەرمەندی ئەمریکی جێنیفر گراوت: دوای
مسوڵمان بوون زۆر بەهێزترم
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 تەکنەلۆژیای نەوەی پێنجەم
ئامادەكردن: عەبدولسه الم هیشام

لە ڕاستیدا هەستكردن بە سەرما لە وەرزی زستاندا شتێكی 
ئاساییە و مانای ئەوە دەبەخشێت كە ئەندامەكانی جەستەی 

مرۆڤ بەشێوەیەكی چاالك كار دەكات ، كاتێك خوێن بە 
جەستەدا تێپەڕ دەبێت و زۆرترین بڕی خوێن دەگات بەو 

شوێنەی جەستە كە پێویستە، بەاڵم هەندێک کەس لە وەزری 
زستاندا بە بەردەوامی هەست بە سەرما دەکەن ، لێرەدا باس 

لە هەندێک هۆکار دەکەین کە وا دەکات هەندێک کەس بە 
بەردەوامی هەست بە سەرما بکەن. 

مرۆڤ بونەوەرێكە پلەی گەرمی لەشی جێگیرە و لە نێوان 
)٣٦.٥ تا ٣٧.٥ سەدی( دایە، ژیانی بەستراوە بە ڕێكخستنی 

پلەی گەرمی بە یارمەتی هۆرمۆنەكانی و بەتایبەتی 
هۆرمۆنەكانی ) ڕژێنی دەرەقی -تیرۆید- ڕژێنی ئەدرینال-

كۆرتیزۆن( وە لەش بۆ بەرگری لە سەرما هۆرمۆنی تایبەت 
دەڕێژێت كە دەبێتە هۆی گرژبونی بۆریەكانی خوێنی دەست 
و پێ تاوەكو خوێنی زیاتر بگەڕێتەوە بۆ ئەندامە گرنگەكانی 
وەكو ) دڵ، مێشك ، جگەر ...( وە ئەمە دەبێتە ساردبونەوەی 

دەست و پێ وە هەروەها بۆ دروست بونی ووزەی زیاتر بۆ گەرم 
كردنەوەی لەش دەبێتە لەرزینی دەست و پێ و لەش. 

پلەی گەرمی جەستەی مرۆڤ لەالیەن چەندین سیتمی 
جیاوازەوە ڕێكدەخرێت و كۆنترۆڵ دەكرێت بەشێك لە 

سیستەمی دەماری بە له مێشك دا هەیە كە هیپۆتەلەمۆس 
ناودەبرێت و وەكو ئامێرێكی تایبەت كار دەكات بۆ ڕێكخستنی 

پلەی گەرمی لەش و ڕاگرتنی هاوسەنگی گەرمی و ساردی 
جەستە و فەرمان و ئاماژەكان دەنێرێت بۆ جەستە سەبارەت بە 

ئاست و ڕێژەی پلەی گەرمی و ساردی لەش.

لەالیەكی دیكەشەوە سوڕی خوێنی لەش یاریدەی 
باڵوكردنەوەی گەرمی بە جەستەدا دەدات، ئەگەر كێشە 
لەو سیستمەشدا دروست ببێت، ئەوا ئەگەری ئەوە هەیە 

هەستكردن بە سەرما ڕوبدات.

هەندێك كەس هەن زیاتر لە خەڵكی ئاسایی هەست بە سەرما 
دەكەن، و لە كاتێكدا كەش و هەوا بۆ كەسانی چواردەوریان 

ئاماده کردن: عبدولسه الم هیشام 5G
جیهان لە پێشکەوتنێکی خێرادایە لەم کاتەدا تۆڕی 

جاڵجاڵۆکەی ئینتەرنێت و پەیوەندیکردن و گەڕان دەورێکی 
و گەورە و گرنگیان هەیە لە ژیانی ئێمەدا، بۆیە بۆ 

دەستکەوتنی خزمەتگوزاری تەلەفزیۆن و یاریکردن و 
بینی ڤیدیۆکان و خزمەتگوزاریەکی پارێزراو پێویستمان بە 

ئینتەرنێت و تەکنەلۆژیایەکی گەورە و پێشکەوتووتر هەیە. 

 5th Generation the( تەکنەلۆژیای نەوەی پێنجەم کورتکراوەی
Networks(ـە.

یەکێکی ترە لە نەوەکانی تۆڕی پەیوەندی کردن، وا بڕیارە لە 
چەند ساڵی داهاتوودا بە فەرمی کاری پێبکرێت و کاریگەری 
گەورە لەسەر ژیانی ڕۆژانە دروست دەکات، بەجۆرێک جیهان 

بەرەو ڕێڕەوێکی تر ئاراستە دەکات بەتایبەت لە بواری 
تەکنەلۆژیادا.    

لە نەوەی یەكەمی پەیوەندییەكان كە تا ناوەڕاستی سااڵنی 
نەوەد بەردەوام بوو، تەنها دەتوانرا پەیوەندی دەنگی 

ببیسترێت، لە نەوەی دووەمدا كورتە نامە و تۆڕی سنورداری 
ئینتەرنێت و پەیوەندیی ڤیدیۆیی كوالێتی خراپ دروستبوو، 
لە نەوەی سێیەم كار لەسەر باشتركردنی پەیوەندیی دەنگی 
و ڤیدیۆیی و ئینتەرنێتی خێرا كراوە، ، لە نەوەی چوارەمیش 

كە بە )4G( ناسراوە توانای گواستنەوەی داتا )٥٥٠ تا ٨٠٠( 
مێگابایتی هەیە بۆ هەر چركەیەك بەاڵم لەم نەوەیەدا 

زۆركات زۆربوونی پەیوەندییەكان كار لەسەر خاوكردنەوەی 
ئینتەرنێت دەكات لە ناوچەیەكی دیاریكراودا.      

لە نەوەی پێنجەمدا کە بە )5G( ناسراوە چەند لەرەلەرێك 
لەسەر ئاستی میلیمەتر بەكادرێت كە بە شێوەی ئاسایی 

لە  )٦( گێگاهێرتز زیاترە و توانای گواستنەوەی )١٠( كێگابایت 
داتای هەیە لە چركەیەكدا و خێرایی دابەزاندنی  دەگاتە٢٠ 

گێگابایت داتا لە یەک چرکەدا.

ئەو لەرەلەرەش بەرزترە لەو لەرەلەرەی كە لە شەپۆلی وای فایدا 
بەكاردەهێنرێت، لەگەڵ ئەوەشدا باشی و خێراپی خۆی هەیە. 

باشییەكەی لەوەدایە گواستنەوەی داتای زۆر بەهێزە و بە خێرایی 
ئەو كارە دەكات، بەاڵم لەو لەرەلەرە بەرزەدا توانی بڕینی دیوار و 

بەستەرەكانی كەمدەبێتەوە و ئەوەش گرفتی بۆ دروستدەكات.

 ،)2G( نەوەی دووەم ،)1G( نەوەکانی تر وەك نەوەی یەکەم
نەوەی سێیەم )3G(، نەوەی چوارەم )4G( هەر یەکەیان کاریگەری 
خۆی هەبوە لە کاتە جیاوازەکاندا، چەند تایبەتمەندیەک جیای 

کردۆتەوە لە نەوەی پێشوتری خۆی و جیاواز بوە، نەوەی پێنجەم 
)5G( نزیکەی  ١٠ هێندەی نەوەی پێشوتری خۆی کە بە نەوەی 

چوارەم )4G( ناسراوە خێراترە، بە جۆرێک خێرایی نەوەی پێنجەم 
دەگاتە ١٠ گێگابایت لە چرکەدا واتە فلیمێکی کوالێتی بەرز 
لە چەند چرکەیەکدا دادەبەزێنێت، دەتوانێت خزمەتگوزاری 

گەیاندن بۆ یەك ملیۆن بەکارهێنەر دابین بکات لە ڕوبەری یەك 
کیلۆمەتر چوارگۆشەدا.

)5G( سودەکانی

دەتوانیت بە سود وەرگرتن لە نەوەی پێنجەم ئۆتۆمبێلەکەت 
)5G( خۆی کۆنتڕۆڵی خۆی بکات و بڕوات بە رێگادا ،لە رێی

ەوە ئۆتۆمبێلەکان پەیوەندییان بە هەستەوەری ترافیکەکانەوە 
دەبێت.

نەوەی پێنجەم  سودێکی زۆر بە کەرتی تەندروستی 
دەگەینێت، لەگەڵ )فایف جی( پزیشکەکان دەتوانن لە چەند 
شووێنێکی جیهانەوە لە هەمان کاتدا کۆنترۆڵی ڕۆبۆۆتوکان 

بکەن بۆ ئەنجامدانی هەر نەشتەرگەرییەک کە لە شوێنێکی 

تری جیهاند بەرێوە دەچێت ئەمەش دەتوانێت ببێتە 
رزگار کردنی ژیانی چەندەها کەس.

هاوکات دەتواندرێت لە کارگەکاندا سودی لێ وەرگیرێت لە 
رێگای پەیوەندی کردنی رۆبۆرتەکان بە نەوەی پێنجەمەوە، 
دەتواندرێت روبۆتی خۆبەڕێوبەر بەکاربهێندرێن کارەکان زۆر 

خێراتر دەکات.

)5G( مەترسیەکانی

هاوکات سەرەڕای سودی زۆری نەوەی پێنجەم بە مرۆڤایەتی 
بەاڵم زیانێکی زۆری بۆ تەندروستی مرۆڤ هەیە چونکە کاری 
تەکنەلۆژیا نوێیەکە لەگەڵ مۆبایلە خێرا و زیرەکەکاندایە و 

شەپۆلەکانی کورت و بەرزە پێویستی بە ئامێری باڵوکەرەوەی 
زۆر هەیە ، زانایان هۆشداری دەدەن لەوەی بوونی شەپۆلە 

کورتەکان و ژمارەیەکی زۆر ئامێری باڵوکەرەوە )ئانتێنا( 
مەترسی گەورە لەسەر ژیانی دانیشوانی زەوی دروست 

دەکەن و ئەگەری توش بوون بە جۆرەکانی شێرپەنجە زیاد 
دەکەن، زۆرێک لە زانایان بروایان وایە زیانی بۆ جەستەی 

مرۆڤ هەیە، هەرەوەها تاقیکردنەوەیەکیشە لەسەر 
مرۆڤایەتی.

تاوەرەکانی )5G( سیگناڵیک باڵودەکەنەوە کە وەک ئەو 
سیگنااڵنە وان لە هەڵمی ئاوەوە دەردەچن ئەمەش وا دەکات 

بۆ کەشناسەکان سەخت بێت ئەو سیگنااڵنە جیا بکەنەوە 
و بزانن کامیان سرووشتین و کامیان دەستکردی مرۆڤن تا 

کەشوهەوای ناوچەکان بە باشی پێشبینی بکەن.

جگە لە زیانە تەندروستیەکانی بۆ مرۆڤ مەترسی ئەوە 
چاوەڕوان دەکرێت تەکنەلۆژیای )5G( ببێتە هۆی ئەوەی 

شووێنی مرۆڤ بگرێتەوە لەو کارانەی کە مرۆڤ بە دەستی 
خۆی ئەنجامی دەدات، زانایان پێشبینی ئەوە دەکەن 

رۆبۆتەکان ببەسترێن بە تەکنەلۆژیای )5G( و نەک تەنها 
شوێنی مرۆڤ بگرێتەوە بەڵکو باشتر و وردتریش کارەکان 
ئەنجام بدات، ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی بە ملیۆنەها 

کەس لە جیهاندا لە کارەکانیان دەربکرێن و رۆبۆتەکان 
شووێنیان بگرێتەوە.

 هونەرمەندی ئەمریکی جێنیفر گراوت: دوای
مسوڵمان بوون زۆر بەهێزترم

ئەو خانمە ئەمریکییەی لە سۆشیاڵ میدیاوە بە 
ناوبانگێکی  پیرۆز  ناوازەی قورئانی  خوێندنەوەیەکی 

گەورەی لەنێو جیهانی ئیسالمیدا دەرکرد لەبارەی 
قورئانەوە دەڵێت، "قورئانی پیرۆز ئارام بەخشە، دڵرفێنە، 

شتێکە کە وەسف ناکرێت".

هونەرمەند گراوت باس لەوە دەکات کە لە ساڵی 
٢٠١٣ەوە ئاینی ئیسالمی هەڵبژاردووە و ئەو ئاینە هێزی 

پێبەخشیوە. هاوکات هیچ کاتێک گوێی نەداوە بەو 
ئەنجامدراون. بەرامبەری  کە  ئیسالمفۆبیایەی 

جێنیفر گراوت لەرێگەی پۆستەی ئەلیکترۆنییەوە باس لە 
ژیانی خۆی، چۆنییەتی مسوڵمان بوونی دەکات و وەاڵمی 

پرسیارەکانی هەفتەنامەی تەبا دەداتەوە.

من جێنیفر گراوت. تەمەنم ٢٩ ساڵە و خێزاندارم. 
هاوسەرەکەم خەڵکی مەغربە و کچێکیشمان هەیە. من 

خەڵکی شاری بۆستۆن-م لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا. لە خانەوادەیەکی میوزیکژەن و هونەرمەندەوە 

هاتوومە دونیاوە. بەکالۆریۆسم لە بەشی میوزیکی 
زانکۆی ماکجیل لە مۆنتریال لە کەنەدا 
)McGill University in Montreal( تەواو 
کردووە. هەروەها لە ئێستادا وانەکانی 

میوزیکی عەرەبی و زمانی عەرەبی 
دەخوێنم. 

زۆر سەرسامم بە هونەری عەرەبی و من 
هونەرمەندم، ئامێری عود دەژەنم و گۆرانی 

عەرەبی کالسیکی دەڵێمەوە. لە رێگای 
مامۆستاکانمەوە بەردەوامم لە هەوڵدان بۆ 

فێربوونی عەرەبییەکی باش. 

چۆن ئاشنای ئیسالم بوویت و چۆن بڕیاری 
ئەوەت دا کە ببیت بە مسوڵمان؟

من لە ساڵی ٢٠١٣ لە واڵتی مەغریب بووم بە 
مسوڵمان. کۆمەڵێک پەیوەندی و نزیکیم هەبوو 

و ژمارەیەک لە موعجیزە هەبوون کە بوون بە 
پاڵنەرێک بۆ ئەوەی ببم بە مسوڵمان و ئەو 

رێگایە وەکو رێگای حەق و راست قبوڵ بکەم.

دوای مسوڵمان بوون بڕیارت دا چی بگۆریت لە ژیانت؟

دوای ئەوەی بووم بە مسوڵمان، پێشهاتەکان و 
گۆڕانکارییەکانی ژیانم زۆر بە سەبر و لەسەرخۆیی روویاندا. 

لە سەرەتای هەڵبژاردنی ئەم ئایینەم هەوڵمدا دەست بە 
نوێژ بکەم، رۆژوو بگرم و لەبارەی رێزگرتن و بەخشیندا شتە 

فێربم.  ئیسالم  ئاینی  سەرەتاییەکانی 

دوای مسوڵمان بوون هەستەکانت چۆن بوون؟ مسوڵمان 
بوون هەستێکی چۆنە؟

هەست دەکەم دوای مسوڵمان بوون زۆر بەهێزترم لەوەی 
کە خەیاڵم بۆی دانابوو. زیاد لە خەیاڵەکانم بەهێزتر 

دەردەکەوم. هەستێکی زۆر خۆشم هەیە.

چۆن فێری خوێندنەوەی قورئان بووی؟ سەرسامی کام 
قورئان خوێنی؟

من زۆر حەز بە خوێندنەوەی قورئان دەکەم. قورئانی پیرۆز 
ئارام بەخشە، دڵرفێنە، شتێکە کە وەسف ناکرێت. من لە 

رێگەی گوێگرتن و السایی کردنەوەی قورئان خوێنەکان 
فێربووم. محەمەد سدیق مەنشاوی ئەو قورئانخوێنەیە 

کە من زۆر پێی سەرسامم و بەردەوام گوێی لێدەگرم. 
بۆیە زۆر شت لە قورئان خوێندنی ئەوەوە فێربووم و 

السایی دەکەمەوە. بەاڵم لە ئێستاشدا دەستم کردووە 
بە خوێندنی قورئان بە شێوەیەکی ئەکادیمی و 

مامۆستای تایبەتم هەیە بۆ ئەم بوارە.

دوای مسوڵمان بوون هەڵوێستی دەوروبەرت 
چۆن بوو؟ چۆن پێشوازییان لەم بڕیارە کرد؟ هیچ 

کێشەیەکت بۆ دروست بوو؟

بێگومان لە مەغرب و واڵتە ئیسالمییەکان زۆر بە جوانی 
پێشوازیم لێکرا و دوای ئەوەی کە هاتمە سەر ئاینی 

ئیسالم هەموویان هەوڵیاندا کە ورەی زیاترم پێببەخشن 
و بەهێزیان کردم. بەاڵم ئەوەی سەختە ئەوەیە کە ئەم 
شتانە لە واڵتێکی نا ئیسالمیدا رووبدات بە گشتی. من 

لە کاتی لەسەرکردنی سەرپۆش رووبەڕووی ئیسالمفۆبیا 
بوومەوە، بەاڵم ئەوە شتێکی چاوەڕوانکراو بوو. سوپاس 
بۆ خودا من پارێزگاریم لێکرا و پیرۆزباییشم لێکرا لەبەر 

ئەوەی کە خانەوادەکەم رێزیان لە 
بڕیارەکەم گرت.

هیچ پالنێکت هەیە بۆ 
ئەنجامدانی سەردانێک بۆ 

واڵتانی ئیسالمی؟ ئایا پێشووتر 
سەردانی هیچ واڵتێکی 

ئیسالمیت کردووە؟

واڵتێکم  چەند  سەردانی  بێگومان 
مەغرب،  لەوانەش؛  کردووە. 

عەرەبی،  ئیماراتی  کوێت،  تونس، 
لە  لوبنان. هیوادارم کە  و  قەتەر 

بکەم  گەشت  داهاتوودا  ماوەی 
تورکیا،  ئەفغانستان،  ئێران،  بۆ 
بتوانم  مالیزیا.  و  ئەندەنووسیا 

بکەم  سەردانی چەند واڵت 
من. بۆ  دەبێت  باشتر  ئەوەندە 

تایبەت
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کە دیارییەکەی قبوڵ دەکات یاخود چی لێدەکات، 
نوری سەعیدیش لە بەرامبەردا دەڵێت "بەڵێ بێگومان 
لەسەر سەری خۆمی دادەنێم"، راستەوخۆ سیدارەکەی 
پێشکەشی کرد و لەبەرامبەردا نوری سەعید ناچاربوو 

سیدارەکە لەسەری خۆی دابنێت. فەیسەڵی یەکەم 
ویستی وابوو سیدارە ببێتە کاڵوێکی فەرمی بۆ 

فەرمانبەرانی عێراق، دوو کەس زۆر کەیفخۆشبوون بە 
جێبەجێکردنی ئەم ویستەی شا، یەکێکیان شاعیری 

گەورە مەعروف رەسافی بوو، هەرچەندە ئەو چەندین 
شیعری هەیە لەسەر بارودۆخی سیاسی و ئابووری 
عێراق و تەبا نەبوو لەگەڵ سیستەمی پاشایەتی 

بەاڵم پشتگیری لە سیدارە دەکرد، پێیوابوو ئەمەیان 
دەبێتە هۆکارێک بۆ یەکریزی عێراقییەکان. ئەوەی 

دووەمیش مارف جیاوک بوو کە ئەندامی پەرلەمانی 
عێراق بوو ئەو زیاتر لەهەمووان پشتگیری سەختی 

ویستەکەی شا دەکرد، هەر لەو سۆنگەیەوە هەڵسا بە 
ئامادەکردنی پڕۆژەیەک بۆ ئەوەی رادەستی پەرلەمان 

بکات و بیکاتە سەرپۆشێکی فەرمی بۆ ئەوەی هەموو 
فەرمانبەرەکان لەسەری بکەن". 

ئەو توێژەرە کۆمەاڵیەتییە وتیشی، "ناوی سیدارە ناوێکی 
ئەڵمانییە، بەاڵم لە عێراق زیاتر وشەی فەیسەڵی-یان 

بۆ بەکار دەهێنا بە حوکمی ئەوەی کە شا فەیسەڵ بۆ 
یەکەم جار لەسەری کرد. تاوەکو ئێستاش بە سیدارەی 
فەیسەڵی ناسراوە. وەکو عورف و عادەتێکی گشتی  

لەنێو کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، سەرکۆتیی شتێکی 
یازوخ)داخ( بوو، واتە عەیب بوو. هەروەها عەلی وەردی 
لە کتێبێکیدا باس لەوە دەکات کە رۆشنبیران هەمیشە 

حەزیان لەوەیە کە جیاوازییەکیان هەبێت لەگەڵ 
چینەکانی دیکەی کۆمەڵگا لەرووی قسە و جلوبەرگ و 

بەتایبەتیش بە سەرپۆشەکانیانەوە".

یوسف کەمال باسی چیرۆکێکی راستەقینە دەگێڕێتەوە 
دەربارەی سیدارە و پرۆسەی هاوسەرگیری دوو کەس و 

وتی، "یەکێک لەو چیرۆک و قسانەی کە زۆر دووبارە 
دەبێتەوە ئەوەیە کە من خۆم نەوەی یەکێک لەو 

کەسایەتییانەم بینیوە رایگەیاند کە کاتێک باپیرەی)باوکی 
دایکی( قایمقامی خانەقین بووە، باب و باپیرەکەی 

لەهەمان شوێن کاریان کردووە، کاتێک باپیرەکەی 
سیدارەکەی لەسەر مێزەکەی دادەنا و دەچوو بۆ رەواندنی 

پێداویستییەکی خۆی، باوکی زانیوییەتی کە ئەو 
کەسە کچێکی جوانی هەیە و بەاڵم بەهۆی عادات 

و عورفی ئەو سەردەمە کەس کچی نەدەبینی، بۆیە 
باوکی نامەیەکی لەنێو سیدارەکەی باپیری دادەنێت. 

کاتێک بەیانی باپیری دەگەڕێتەوە دەوام، باوکی ترسێک 
دەکەوێتە دڵییەوە، رۆژی دووەم باوکی دەبینێت کە 

نامەکە نەماوە، لە رۆژی چوارەم باوکی سەیری ناو 
سیدارەکەی باپیری دەکات و دەبینێت کە نامەیەکی بۆ 
گەڕاوەتەوە، بۆ رێگریکردن لە کێشە راستەوخۆ دەچێتە 

خوازبێنی". 

یوسف کەمال لە بەردەوامی قسەکانیدا تیشکی خستە 
سەر رەنگەکانی سیدارە وتی، "لە رووی ئەتەکێتەوە 

رەنگی رەساسی تایبەت بوو بە شا فەیسەڵ و کوڕەکانی. 
کەس بۆی نەبوو رەنگی رەساسی لەسەر بکات، رەنگی 
رەش زیاتر باو بوو بۆ فەرمانبەر و خەڵک، هەروەها نوری 
سەعید-یش بەهەمان شێوە. سیدارەی قاوەیی لەالیەن 
ئەو کەسانەوە دادەنرا کە کەسی دیاریی ناو گرووپێکن 

بۆ نموونە بازرگان و کەسایەتییە ناودارەکان. لە بۆنە 
فەرمییەکانی حکوومەتیش فەرمانبەران لە رووی 

ئەتەکێتەوە سیدارەی سپییان لەسەردەکرد. واتە سیدارە 
وەکو سەرپۆشێک چووەتە نێو ئەتەکێتی پڕۆتۆکۆڵی 

عێراقی". 

ئەو ئاماژەی بە کۆتایی هاتنی بەستنی سیدارە کرد 
و وتی، "لەگەڵ کۆتاییهاتنی سیستەمی پاشایەتی و 

سیدارەی نەمساوی بە تامی

دەستپێکردنی سەردەمی عەبدولکەریم قاسم بەستنی 
سیدارە وردە وردە کۆتاییهات هەرچەندە خۆیشی هەر 

لەسەری دەکرد کاتێک دادگایەکی هەرەمەکی دامەزرا و 
دواتر گولـلەباران کرا. نەمانەکەشی هۆکاری ئەوە نەبوو 
کە سیستەمی پاشایەتی نەماوە، بەڵکو خەڵک ویستی 
لەسەر سەرکۆتی زیادبوو و وازی لە کاڵو  و تەڕبوش و 
سیدارە هێنا. هۆکاری حەماسەتەکانی مارف جیاوک بۆ 
سیدارە بۆ ئەوە نەبوو کە پشتگیری لە سیستەمەکە 

دەکات، بەڵکو بەر لە هاتنی سیدارە بۆ بەغداد، لە 
سلێمانی کارگەیەکی سیدارەیان دامەزراندبوو کە بە 
قوماشی چۆخ درووستیان دەکرد کە سەرمایەکەی ٥ 
روپیە بوو، لە سلێمانیش بەلسیر-یان پێدەوت، ئەمە 

قسەی یەکێک لە نەوەکانی مارف جیاوکە. بەڵگەشی 
لەبەردەستدایە کە چۆن چۆنی بووە". 

ئەو تیشكی خستە سەر چاالکییەکانیان لەبارەی سیدارە 
و وتی، "کاتێک خاک بەنێو کۆمەڵە کێشەدا دەگوزەرێت، 

واڵتانی رۆژهەاڵت بە گشتی و عێراقیش بە تایبەتی 
هەستی خۆشەویستیمان هەیە بۆ رابردوو، وەکو دکتۆر 
عەلی وەردی رادەگەیەنێت کە خۆشەویستی بۆ رابردوو 

مانای ئەوە ناگەیەنێت کە رابردوومان جوان بووە، 
بەڵکو بە مانای تاڵیی ئەمڕۆمان دێت. ٦ ساڵ بەر لە 

ئێستا بیرمان لەوە کردەوە فێستڤاڵێک بکرێتەوە بەناوی 
فێستیڤاڵی سیدارەی بەغدادی. لە شەقامی موتەنەبی 
شاری بەغداد چوار ساڵە لە هەینی کۆتایی ڤێستیڤاڵی 
سیدارەی بەغدادی بەڕێوەدەچێت، من لە سەرەتاوە لەناو 
فێستیڤاڵەکەم و هەر بۆیە ناونیشانی "باڵیۆزی سیدارەی 
بەغدادی"یان پێدام. من یەکەم کەسم کە لە عێراق ئەو 
نازناوەم پێبدرێت. ماوەی دوو ساڵە لە هەولێریش ئەنجام 
دەدرێت. ئەم ساڵی جگە لە هەولێر و بەغداد، گەنجانی 

پێکهاتەی کاکەیی هەڵسان وێنەیەکی منیان درووستکرد 
بەو پرچانەی کە کاک یونس حەالق فرێی دەدا وەکو 

باڵیۆزی سیدارەی بەغداد و بەو شێوەیەش ڤێستیڤاڵەکە 
چووە خەبات-یش". 

لەبەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئاخۆ سیدارە ئەوەندە 
دەهێنێت گرنگییەوەی لەو جۆرەی پێبدرێت؟ یوسف 

کەمال بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا، "خودای 
گەورە لە قورئانی پیرۆزدا فەرموویەتی کە بە ئادەم و 
حەوا-ی راگەیاندووە ئێمە جلوبەرگمان داوەتە ئێوە بۆ 
داپۆشینی عەیبەکانتان، جل وەکو ئەلیکسێس کالێل 

ئاماژەی پێداوە فەلسەفەی تایبەتی خۆی هەیە لەرووی 
رەنگ و قەبارە و پێکهاتەکەیەوە. ئێمە سیدارەی عێراقی 

وەکو ئامرازێک دەبینین کە سەرجەم عێراق بە هەموو 
پێکهاتەکانییەوە یەک دەخاتەوە. ئەمڕۆ زیاتر لە هەموو 
کاتێک پێیویستیمان بە خۆشەویستی هەیە، دەبینین 

خەڵکانێک هەن کە زیاتر لە ملیارێک خەڵک بەدەوری 
تۆپێکەوە کۆیان دەکاتەوە، ئێمەش دەمانەوێت سیدارە 

بکەینە ئامراز. ئێمەی خەڵکی هەولێری رەسەن ئەندامانی 
ئەو خانەوادانەین کە سیدارەیان لەسەرکردووە. 

ئەرشیفەکانیش هەمووی بەڵگەن لەسەر ئەمە. خەڵکی 
ئێمە سیدارەی لەسەرکردووە و وەریگرتووە چونکە 

هەڵگری رۆشنبیری و فیکر و قەڵەم بووە و ویستوویەتی 
پیشان بدات کە ئێمەس هەین و رۆشەنبیرییەکەشمان 

هەر هەیە. هیوادارین ئەم نەریتە بۆ نەوەکانی دیکە 
بگوازرێتەوە و دەستخۆشیش لە هەموو کەسێک دەکەم 

کە کەلتوور و رۆشنبیری ئێمە زیندوو دەکاتەوە بەتایبەتی 
ئێمەی خانەوادە کەونە هەولێرییەکان کە رەسەنایەتیمان 

کە قەاڵتە و دواتر لە هەولێر پەرتبووین". 

سیدارەی عێراقی یاخود سیدارەی فەیسەڵی یەکێکە عێراقی
لە پۆشاکە هەرە گرنگەکانی سەردەمی سیستەمی 

پاشایەتی لە عێراق و دواتریشی بەهەمان شێوە. 

سەرەڕای ئەوەی کە سیدارە لە ئێستادا باو نییە و لەالیەن 
نەوەی نوێوە نامۆیە، بەاڵم بیرەوەرییەکانی پێشوو 
هەمیشە لێی دەچۆڕێتەوە و خەڵک لەیادی ناکەن. 

بەمەبەستی زیاتر قسەکردن لەسەر سیدارە و هاتنی 
بۆ عێراق و رەچەڵەکەکەی، یوسف کەمال، توێژەری 
کۆمەاڵیەتی بۆ تەبا دوا و سەرەتا وتی، "سیدارەی 

بەغداد جۆرە کاڵوێکە و کەوانەییە، کەوانەیی بەشی 
پێشەوەی زیاترە لە بەشی پشتەوە. لە سەرەوە دەبێتە 

دوو بەش، لەنێویشیدا پارچە چەرمێکی هەیە بێگومان 
ئەمەیان بۆ وەستانی کاڵوەکەیە. بەشێوەیەکی گشتی 
لە سەردەمی پاشایەتی عێراق بەکارهێنراوە و بەاڵم تا 
سااڵنی هەشتاکان کاریگەریی بەسەر خەڵکەوە مابوو، 

چونکە زۆرێک لە خەڵک لەسەریان دەکرد".

یوسف کەمال کە نازناوی باڵیۆزی سیدارەی عێراقی هەیە 
وتیشی، "سیدارە لە رووی رەچەڵەکییەوە نەمساوییە. 

بەرێگەی سووپای ئیتاڵییەوە لە سەردەمی جەنگی 
جیهانیی یەکەم گوازرایەوە عێراق، بەاڵم بڕیاری شای 
عێراق فەیسەڵی یەکەم بووە هۆی بەرەباڵوەبوونی 

فراوانی سیدارە. ئەو تێبینی ئەوەی کردبوو کە هەندێک 
کەس هەیە جامانە دەبەستێت، هەندێکیان تەربوش 

لەسەر دەکەن، هەندێکیش عەگاڵ دەبەستن،  ئەمانە 
هەمووی وایکرد کە شتێک بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی 

عێراقییەکان پابەند بن پێی". 

یوسف کەمال وتیشی، "لە رووی کۆمەاڵیەتییەوە 
دەبێت ئاماژە بەوە بکەین کە لەو سەردەمەدا بەشێک 

رۆشنبیران و فەرمانبەران کە بە سلێمانی پێیان 
دەڵێن چینی جلخوارەکان داوایان دەکرد بگەڕینەوە 

ژێر حوکمی عوسمانی، بەشێکی دیکەیان داوای 
سەربەخۆییان دەکرد، لەوالوە داوای ئەوەیان دەکرد کە 
لەگەڵ ئینگلیزەکان بن چونکە ئینگلیزەکان زۆر شتی 

پێشکەوتوویان هێنا بۆ ئەو سەردەمە وەکو قوتابخانە 
و فەرمانگەکان و چاپخانە. لە رووی چینایەتییەوە 
رۆشنبیران و فەرمانبەرەکان چینێکی کۆمەاڵیەتی 
بوون، بەاڵم لەگەڵ پێشکەوتنی و زۆربوویان بوون 

بە شەریحەی کۆمەاڵیەتی، بۆیە شا فەیسەڵ کاڵوی 
سیدارەی لەسەرنا، لەوکاتەدا بەربەرەکانێیەک لەنێوان 
ئەوانەی کە تەربوشیان لەسەر دەکرد لەگەڵ ئەوانەی 

کە سیدارەیان لەسەر دەکرد، پەیابوو. هەندێکیشیان 
حەزیان دەکرد سەرکۆت بن و هیچ لەسەر نەکەن بۆ 

نموونە؛ نوری سەعید، سەرۆکوەزیران کە دەیویست هیچ 
لەسەر نەکات. بەشێکی دیکە کاریگەر ببوون بە کەمال 
ئەتاتورک، دامەزرێنەری کۆماری تورکیا و بیرۆکە نوێکەی 

کە ئەویش شەبقە بوو". 

یوسف کەمال لە بەردەوامی قسەکانیدا باسی 
چیرۆکێکی دەربارەی سیدارە کرد کە لەنێوان شا 

فەیسەڵی یەکەم و نوری سەعید روویداوە و وتی، "رۆژێک 
شا فەیسەڵ سەردانی ماڵی نوری سەعید دەکات، پێی 
رادەگەیەنێت کە دیارییەکی بۆ هێناوە. لێی دەپرسێت 


