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ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی 
تورکمانی عێراقی، لەبارەی رۆژەڤ تورکمانی عێراقی، لەبارەی رۆژەڤ 

وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی 
دایەوە.دایەوە.
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هاوبەشیان هەیە

ئيشيل یەنی 
كايناک, پسپۆری 
دەرونناسی، 
تاوتوێی پەروەردەی 
ئەلکترۆنی دەکات.
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ماسکماسک
تەندروستییەتەندروستییە

 ئەگەر واژۆی ئێمە
 نەبوایە رێککەوتن

ئەنجام نەدەدرا

 لێکەوتە نەرێنییەکانی
 سیستەمی خوێندنی
ئەلیکترۆنی

 چی دەبێت کاتێک لە تورکیا بە
..زمانی تورکمانی قسە دەکەی؟

 وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف سەبارەت
 بە دەستپێکردنەوەی گەشتی عومڕە

روونکردنەوە دەدات!

بەرنامەی ئیپەکچە، لەگەڵ ئەوەی بابەتی جیاواز بەرنامەی ئیپەکچە، لەگەڵ ئەوەی بابەتی جیاواز  ئایا گەشتی عومڕە دەستیپێکردوە؟
دەخاتە بەردەست، لەم ئەڵقەیەدا میوانداری دەخاتە بەردەست، لەم ئەڵقەیەدا میوانداری 

د.تورهان کەتەنە، سەرۆکی وەقفی هەماهەنگی د.تورهان کەتەنە، سەرۆکی وەقفی هەماهەنگی 
و کەلتووری تورکمان ئێلی دەکات.و کەلتووری تورکمان ئێلی دەکات.

بە کەمتەرخەمییەکانی کەرتی  بە کەمتەرخەمییەکانی کەرتی سەبارەت  سەبارەت 
پەروەردە، تەندروستی و بابەتە ئیدارییەکانی پەروەردە، تەندروستی و بابەتە ئیدارییەکانی 

پێشنیارەکانی  لە  ئیلی گوێمان  پێشنیارەکانی تورکمان  لە  ئیلی گوێمان  تورکمان 
بەرێز د. تورهان کەتەنە گرت.بەرێز د. تورهان کەتەنە گرت.

سەرۆکی وەقفی 
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تورکمانئێلی
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 سەرۆکیسەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی: ئەگەر
واژۆی ئێمە نەبوایە رێککەوتن ئەنجام نەدەدرا

...

...
دەتوانن لە رێگەی هەژمارەکانی سۆشیا�ڵ میدیای تەبا

بینەری تەواوی دیدارەکە بن...بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...

بە داخەوە هەندێک حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کلدو 
ئاشوریش راستگۆ نەبوون لەگەڵ ئەو قسانەی کە 

دەیانکرد، وە لەگەڵ ئەو هەڵوێستانەی کە دەیان نواند 
بەرامبەر بە کۆتا. هەندێکیان ئامادە نەبوون بۆ ئەوەی 

حیزب و الیەن سیاسییەکانی گەلەکەمان بە یەکەوە 
داوایەک بکەن بۆ ئەوەی سیستەمی کۆتا ئالیەتی 

هەڵبژاردن بگۆرێت بەو شێوەیەی کە ئێمە دەمانەوێت. 
هەندێکیان بۆ موزایەدە چوون خۆپیشادانیان کرد لەبەردەم 

پەرلەمانی کوردستان، بریار بوو هەموو حیزبەکان بە 
حیزبەکەی ئێمەشەوە وەکو حیزبی دیموکراتی بێتنەری 

کە یەکەمین حیزب بوو واژۆی یاداشت نامەکەی کرد، بۆ 
ئەوەی خۆپیشاندان بکات لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان 

بۆ داواکردنی گۆڕینی ئالیەتی هەڵبژاردن بۆ سیستەمی کۆتا 
بۆ پێنج کورسیەکە. بەاڵم بەداخەوە لێرەو لەوێ هەندێک 

شتی نابەجێیان کرد. هەندێکیان بەتەنیا یەک دوو حیزب 
مانەوە بۆ ئەوەی بابەتەکە بۆخۆیان وەکو مەکسەبێکی 

تەسکی حیزبی بکەن، ئەمەش سەری نەگرت لەبەر ئەوەی 
ئەو الیەنانە راستگۆ نەبوون. بۆیە من خۆم لەکاتی 

گفتوگۆی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە خولی 
دووەم هەمان ئەم قسانەی لەم نوسراوەدا هاتووە باسم 

کرد. هەر ئەو کاتە نوێنەری الیەنێکی تری ئاشوری کە ئێستا 
دەیەوێت خۆی بکاتە خاوەنی ئالیەتی گۆرینی هەڵبژاردن بۆ 

نوێنەری کلدو ئاشورییەکان خۆی دژی من وەستاو وتی 
''ئەو قسانەی رۆمیۆ هەکاری دەیکات من دژیم''.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی، 
لەبارەی رۆژەڤ وەاڵمی پرسیارەکانی تەبای دایەوە.

یاسای هەڵبژاردن لە عێراق پەسەند کرا و بە رێککەوتنێک 
بازنەکانی هەڵبژاردنی کەرکوک دیاری کرا، الیەنە کورد و 

عەرەبەکان بەیەکەوە وێنەیەکیان باڵوکردەوە، ئەوەش 
وایکرد کە گەلی تورکمان بەگشتی وابیربکەنەوە کە 

دووبارە بە تەنیا ماونەتەوە، ئەو یاسایە لەڕووی ئەرێنی 
یاخود نەرێنییەوە چی بە تورکمان دەبەخشێت؟

ئەو وێنەیە بە تەواوی بە رێککەوت بوو، لەو کاتەدا ئێمە لە 
شوێنێکی جیاواز بووین، ئەوەی گرنگ بوو واژووەکە بوو، 

ئەگەر لەنێو واژووەکاندا واژووی ئێمەش نەبوایە مانای 
ئەوەبوو کە رێککەوتنەکە ناکرێت. چەندین جار ووتمان 

کە ئەو یاسایە هەڵەیە، پێویست بوو یاسایەکی جیاواز بۆ 
کەرکوک و موسڵ پەیڕەو بکرێت.

لە کەرکوک)٣( کۆتای ئافرەتانمان هەیە، پێویست بوو 
لەسەر بنەمایەک بەسەر )٣( شوێندا دابەش بکرێن، لەگەڵ 

ئەوەشدا پێویست بوو ناسنامەی کۆمەڵگا بەسەر دانیشتوان 
دابەش بکرێت. ناتوانین بڵێین یاساکە بە تەواوی لە دژی 

بەرژەوەندی ئێمەیە، کوردەکانیش بە تەواوی لە یاساکە رازی 
نین، چونکە ئەوانیش هەندێک لە دەنگەکانیان لە ناوچەکانی 
ئێمەدا دەمێنێتەوە. دەبێت خەڵک ئاگاداری ئەو گۆڕانکارییە 
دیمۆگرافیە بن کە لەبارەی کەرکوک ئەنجام دەدرێت. ئەوە 

پرسی رۆژێک و دوو رۆژ نییە بەڵکو )٨٠( ساڵە ئەو گۆڕانکارییە 
دیمۆگرافیە و سیاسەتی بە عەرەب کردن بەردەوامە. لە 

ساڵی )١٩٥٩( کوردەکان نیشتەجێکران. ئەمە پرسێکی نوێ 
نییە، ئەم گۆڕانکارییە دیمۆگرافیە لەالیەن عەرەبی سوننە و 
کوردەوە ئەنجامدرا. عەرەبە سوننەکان لە ماوەی )٨٠( ساڵی 
حکومرانیاندا کەرکوک و باشووری کەرکوکیان تەعریب کرد، 
کوردیش دوای ساڵی ) ١٩٥٨( بە سوود وەرگرتن لە بەغداد 

دەستیان کرد بە سیاسەتی بە کورد کردن، دوای ساڵی 
)٢٠٠٣( بە شێوازێکی زۆر سیستەماتیک لە باکووری کەرکوک 

بە هەزاران خانوو دروست کران، ئیتر کەرکوک بەسەر )٣( 
ناوچەی جوگرافی و نەتەوەیی دابەش کرا؛ ناوچەی کورد، 

ناوەندی شار ناوچەی تورکمان و گوندەکان و حەویجە 
ناوچەی عەرەب، ئەمە راستییەکە بەاڵم راستییەکە کە بە 

ستەم سەپێندراوە.

ژمارەی دانیشتووانی کەرکوک لە ساڵی) ٢٠٠٣(دا )٨٥٠( هەزار 
کەس بوو. ئێستا ژمارەی دانیشتوان ملیۆنێک و )٦٥٠( هەزار 

کەسە، واتە ژمارەی دانیشتوان )٨٠٠( هەزار کەس زیادی 
کردووە، لەم زیادبوونەدا کورد بە پلەی یەکەم و عەرەب بە 
پلەی دووەم دێت. ئەگەر ژمارەت زیاد نەکات وە لە هەمان 

کاتدا گۆڕانکاری دیموگرافی بکرێت، دەکەویتە دۆخی کەمینە 
بوون. یەک ملیۆن و ) ٦٥٠ ( هەزار دانیشتوان، یەک ملیۆن 

و ) ١٠٠ ( هەزار دەنگدەری هەیە. کوردەکان لە هەڵبژاردنی 
ساڵی )٢٠٠٥( هەستان بە زیادکردنی ) ٢٠٠( هەزار دەنگدەر 
لە هەولێر)ئەربیل( و سلێمانییەوە بۆ تۆماری دەنگدەران. 

پسولەی خۆراکی کەرکوک ) ٢٠٠( هەزارە ژمارەیەکی کەم نییە. 
زیادکردنی ئەم ژمارە زۆرەی دەنگدەر بە واتای زیادبوونی

)٤٠٠( هەزار لە ژمارەی دانیشتوان دێت. 
                                                                                                          

)١٢( کورسی هەیە و پێویستە ئەوە دابەش بکەین. 
کورسییەکان بەپێی ژمارەی دەنگدەران دابەش دەکرێت، 

بەپێی ئەم رێککەوتنە )٥( کورسی دراوەتە ناوچەی یەکەم  
کە ناوچەی کوردیە، )٤( کورسی دراوەتە ناوەندی کەرکوک 
کە ناوچەی ئێمەی تورکمانە، سێیەمیشیان )٣( کورسی بۆ 

پەرلەمانتاری ناوچەی عەرەبی تەرخان کراوە.

بەرژەوەندی ئێمە لێرەدا چی بوو؟ هەموو دەنگەکانمان لە 
شوێنێک کۆکردەوە، ئەمە لە بەرژەوەندی ئێمەیە، پێویستە 
گەلی تورکمان ئاگاداری ئەمە بێت هەر چەند دەنگمان هەیە 

هەموومان هێنایە ناوەند )٢٠٠( هەزار دەنگی تورکمانمان 
هەیە. لەگەڵ ئەوەش )٣٠( هەزار دەنگی کورد و )٤٠( هەزار 

دەنگی عەرەب هەیە. ئاڵتوون کۆپرو دەکەوێتە ناوچەی 
کوردەوە باشە ئێمە چۆن سوود لە دەنگی ئاڵتوون کۆپرو 
وەردەگرین؟ لە ئەنجامی رێککەوتنەکەدا وامانکرد کە لەو 

ناوەندانەی ئاڵتوون کۆپرو دەنگی تورکمانی تیادا زۆرە، 
دەنگەکان بگوازرێتەوە ناوەندی کەرکوک. رێککەوتین لەسەر 

گواستنەوەی )٣( ناوەندی دەنگدان بۆ ناوەندی کەرکوک 
هەروەها ناوچەی تاوق)داقوق(مان هەیە. بەشێکی داقوق 

کوردە، بەشێک تورکمان و بەشێک عەرەبە، بەشی تورکمانی 
داقوقمان هێنایە ناو کەرکوک، بەم جۆرەش دەنگەکانمان 

گواستەوە ناوەند.

بەرەی تورکمانی عێراقی )٨٠( هەزار دەنگی هەیە، ئەگەر 
دابەشی )٤( پەرلەمانتاری بکەین هەر پەرلەمانتارێک )٣٠( هەزار 
دەنگی بەردەکەوێت، واتە هەر )٤( کورسی بەدەست دەهێنین 

بەاڵم ئەگەر )١٠( کاندیدمان هەبێت هەر کاندیدێک )١٥( هەزار 
دەنگ بەدەست بهێنێت دەنگەکان دابەش دەبن، عەرەبەکان 
یەک کاندیدیان هەبێت و )٢٠( هەزار دەنگ بەدەست بهێنێت 
ئەوا عەرەبەکە دەردەچێت. ئەگەر ئێمە بەباشی بیقۆزینەوە 

دەتوانین )٤( کورسییەکە بەدەست بهێنین.

"سیاسەتی داعش لە هەمووان زیاتر زیانی بە تورکمان گەیاند"

دوای داگیرکاری داعش لە تەلەعفەر و ناوچەکانی دیکەی 
تورکمان ئێلی زۆرێک لە خەڵکی تورکمان بە ناچاری 

ئاوارەبوون، ئەو کەسانەی ئاوارەبوون تا ئێستا نەیانتوانیوە 
بگەڕێنەوە ناوچەکانیان، ئەم دۆخە تاچەند کاریگەری لەسەر 

هەڵبژاردنەکان دەبێت؟ 

سیاسەتی داعش زیاد لە هەمووان زیانی بە تورکمان 
گەیاند. بەشێکی زۆر لە خەڵکی تەلەعفەر ئاوارەی کەرکوک، 

هەولێر)ئەربیل(، دهۆک و تورکیا بوون هەروەها بەشێکیشیان 
ئاوارەی کەربەال و نەجەف بوون، ئەم دۆخەش لەالیەک 

گاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکان دەبێت هەروەها لە داهاتوودا 
کاریگەری لەسەر دابەشبوونی دانیشتوان دەبێت.

لە داهاتوودا کاریگەری لەسەر جوگرافیای سیاسی تەلەعفەر 
دەبێت چونکە سنجار راستەوخۆ لە پاڵیەتی، پەکەکە لە سنجاردا 
بوونی هەیە، پێکدادانێک لە سنجاردا بوونی هەبێت، لەوانەیە 

کاریگەری لەسەر تەلەعفەریش هەبێت. پێکهاتەیەک لەوێ 
ئامادە دەکرێت، پرۆژەی داعش بە ئامانج بوو کە یەکەمجار 

چووە تەلەعفەر و سنجار، لە ئەنجامی ئەمەوە ئەم دۆخە 
هاتە کایەوە. هەوڵماندا ئەو کەسانە بگەڕێنینەوە کە بە 

ناچاری کۆچیان کردبوو، بە تایبەتی لەگەڵ ئیدارەی عێراقی لە 
ئەنقەرە کۆبوونەوەیەکمان بەم ئامانجە ئەنجام دا. ئیدارەی 

عێراق و ئیدارەی تورکیا و ئێمە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆمان 
لەسەر ئەوە کرد کە ئایا چۆن دەتوانین خەڵکی تەلەعفەر 

بگەڕێنینەوە زێدی خۆیان، هۆکاری نەگەڕانەوەی بەشێک لە 
خەڵکی تەلەعفەر بریتیە لە وێران بوونی ماڵەکانیان، بەشێکیش 
بەهۆی ئەو فشارەی حکومەت لە ئەنجامی کۆمپانیاکانی کەی 
دی دەیخاتە سەریان، ناتوانن بگەڕێنەوە. بەاڵم گەڕانەوەی ئەو 
ئاوارانەی کەمپی یەحیاوە لە کەرکوک ناچاریە، کاتێک سەیری 

دانیشتوانی ئەو کەمپە دەکەین دەبینین کە فەرمانبەری 
حکومەتن، بۆ کارەکانیان دەچنە تەلەعفەر و دەگەڕێنەوە 

کەمپەکان. هاوکات هۆکاری نەگەڕانەوەی خەڵکی عیازیە وێران 
بوونی ماڵەکانیانە، ئەگەر نەگەڕێنەوە شوێنەکانیان کاریگەری 

زۆری دەبێت لەسەر هەڵبژاردنەکان.

"چەندی لەدەستمان هات دەرگامان بۆ هەموو کەس کردەوە"

هیچ هاوپەیمانییەتیەک بۆ هەڵبژاردنەکان دەکرێت؟

هێشتا کاتمان ماوە بۆ هاوپەیمانییەتی، هاوپەیمانییەتییەکان 
الیەنی باش و خراپیان هەیە. ئەو یاسایە یاسای تاکە کەسیە، 

لیستەکان زۆر گرنگیان نییە. من دەتوانم کەسانێک بهێنم 
کە لەناو خەڵکدا خۆشەویستن، دەتوانن دەنگ کۆبکەنەوە، 

دەتوانم گەورەی عەشیرەتێک، مامۆستایەکی زانکۆ، پیاوێکی 
ئایینی بکەم بە کاندید، هێشتا کات ماوە بۆ هاوپەیمانی. وەکو 

بەرەی تورکمانی عێراقی چەندی لەدەستمان هات دەرگامان 
بۆ هەموو کەسەکان کردەوە، بەاڵم کاتێک دەرگامان کردەوە 

کەسانێک بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاریان هێنا، کەسانێک 
هاتن کە ناوی تورکمانیان بەکار هێنا بەاڵم روحیەتی تورکمانیان 

نەبوو تەنها بۆ بەرژەوەندی خۆیان هاتن.

پەیڕەو کردنی سیاسەتە نێودەوڵەتیەکانی سێ ساڵی داهاتوو 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ ئێمە گرنگە، سیاسەتی زۆر گرنگ 

لە ئارادایە چەندین پڕۆژەی نێودەوڵەتی هەیە، بەشێک لە 
واڵتانی دراوسێی عێراقیش لە بارەی تورکمانەکانی عێراقەوە 
پڕۆژەیان هەیە، ئەویش ئەوەیە کە دەڵێن، "بەرەی تورکمانی 

عێراقی لە نێوان سەرکردەکانی بەغداد دا نوێنەرایەتییان 
نەکرێت، هەر کێ دێتە بەغداد با بێت تەنها بەرەی تورکمانی 

نەیەت". بەداخەوە واڵتانی دراوسێ و ئەو واڵتانەی کە 
بە هەزاران کیلۆمەتر دوورن ئەو پڕۆژەیەیان هەیە لە دژی 

تورکمان، ئێمە هیچ بوار بەم جۆرە پڕۆژانە 
نادەین هەرچۆنێک بێت، دەبێت 

بەرەی تورکمانی عێراقی لە بەغداد 
نوێنەرایەتی تورکمان بکات.

: عەلی عەنتەر/ فۆتۆ: محەمەد ئەمین هەوا�ڵ

"ئێمە دەرچوونی گروپە چەکدارەکان قبوڵ دەکەین، بەاڵم 
پێویستە ئەمە لەژێر ناوی ماددەی )١٤٠(ەوە نەکرێت"

دوای رێککەوتنی سنجار و پشتگیری بەرەی تورکمانی 
عێراقی بۆ ئەم رێککەوتنە هەندێک لە الیەنەکان هەوڵیان 

دا ئەم رێککەوتنە بە ماددەی )١٤٠(ەوە ببەستنەوە. 
هەندێک لە الیەنە عێراقییەکان جەختیان لەوە کردەوە کە 
ئەم رێککەوتنە هیچ پەیوەندییەکی نییە لەگەڵ ماددەی 

)١٤٠(. چی دەبێت ئەگەر رێککەوتننامەی سنجار بە 
شێوەیەکی دیکە بهێندرێتە بەردەم تورکمان؟

بە شێوەیەکی جدی پاڵپشتی لە هەنگاوی یەکەمی 
رێککەوتنی سنجار دەکەین، ئەویش بۆ ئەوەی گروپە 

تیرۆرستییەکان لەوێ دەربچن، داواشمان ئەوەیە نەک تەنها 
لە سنجار بەڵکو پێویستە لە مەخموریش ئەم رێککەوتنە 

جێبەجێ بکرێت، ئەو تیرۆرستانە لەوێ دەربچن بەاڵم 

نەگوازرێنەوە ناوچە تورکمانییەکان، واتە ئەگەری ئەوە هەیە 
بیانهێننە دەوروبەری کەرکوک، کفری یان خانەقین، واتە 

دووبارە لە ناوچەکانی تورکمان ئەو کارە دەکەن. ئەو خاڵە 
ئەرێنییەی کە ئێمە باسمان لێوەکردووە بریتیە لەوەی کە 

رێکخراوە تیرۆرستییەکان لەو ناوچەیە دەربهێندرێن. 

بەیاننامەی فەرمی ئێمە ئاماژە بەوە دەکات کە ئێمە 
دەرچوونی گروپە چەکدارەکان قبوڵ دەکەین، بەاڵم 

پێویستە ئەمە لەژێر ناوی ماددەی )١٤٠(ەوە نەکرێت، چونکە 
لە بنەڕەتدا ماددەی )١٤٠( لەسەر ئەو ناوچانە جێبەجێ 

ناکرێت، ئەوە دەبێتە هۆی گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە 
بۆ ئەو ناوچانە، چونکە ئەو دۆخە ناوچەکانی ئێمەش لەخۆ 

دەگرێت. کاتێک سەیری ئەو ناوچانە دەکەین دەبینین 
کە تەلەعفەریشی تێدایە، بۆچی پاسەوانەکانی باکوری 

عێراق لەوێدا بوونیان هەبێت؟ بەپێی دەستوور پێویستە 
پاسەوانەکانی هەرێم لەنێو سنووری هەرێم بن وە تەنیا 

لە سنووری خۆیان بمێننەوە. جیا لەوە تەنها لەسەر داوای 
حکومەتی عێراقی دەکرێت ببردرێنە شوێنەکانی دیکەی 

عێراق. کرانەوەی هۆبەی ئۆپەراسیۆنی هاوبەش لەروانگەی 
ئێمەوە هەنگاوێکی گوماناویە، بەم هۆیەوە ئێمەش ئەوە 
رەتدەکەینەوە و بە شێوەیەکی توند لە دژی دەوەستینەوە.

نیازیان وایە ئەو ناوەندانەی هەماهەنگی بۆ ئامانجێکی 
سیاسی دابمەزرێنن. ئێمە دژی ئەوەنین پێشمەرگە 

ئۆپەراسیۆنی هاوبەش لەگەڵ سوپای عێراق ئەنجام بدات 
بە تەواوی لەگەڵیداین بەاڵم ئێمە لەگەڵ ئەوەین کە یەکە 

ئیدارییەکانیان لە دەرەوەی سنووری کەرکوک بن.

"ئەگەر ئەمڕۆ باسی کێشەی ئافرەتانی تەلەعفەر لە رۆژەڤدا 
ناکرێت، هۆکارەکەی ئێمە نین، هۆکارەکەی کۆمەڵگایە"

حکومەتی عێراق پڕۆژەیەکی ئامادەکردووە بۆ ئەوەی 
قەرەبووی ئێزیدیە زیان لێکەوتووەکانی شەڕی داعش 

بکاتەوە. ئایا بە هەمان شێوە پڕۆژەیەکی لەم شێوەیە بۆ 
ئەو تورکمانانە جێبەجێ دەکرێت کە زیانیان بەرکەوتووە لە 

شەڕی داعش؟

وەکو کۆمسیۆنی مافەکانی مرۆڤ و ئەندامی ئەنجوومەنی 
نوێنەران بۆچوونمان ئەوەیە کە ئەم پرۆژەیە تەنها بۆ 

ئێزیدیەکان نەبێت، ئێـمە ئەم بۆچوونەمان  وەک کۆمسیۆن 
و الیەنی سیاسی راگەیاند. بەپێی ئەو یاسایە  ئەو کەسانەی 

بە هۆی داعشەوە زیانیان بەرکەوتووە، قەرەبوویەکی 
ماددی وەردەگرن. هەندێکیان کێشەی کۆمەاڵیەتییان هەیە، 
هەندێکیان منداڵیان لە داعشەکان هەیە، باشە ئەم مندااڵنە 

لەالی کێ بمێننەوە؟ لەالی ئەو ئافرەتەی کە دەستدرێژی 
سێکسی کراوەتە سەر؟ لەم پرسە تورکمانەکان کێشەیان نییە 

بەاڵم ئێزیدیەکان زیاتر ڕووبەڕووی ئەو کێشەیە بوونەتەوە. 
ئێزیدیەکان لەبەر ئەوەی ناتوانن لەناو کۆمەڵگادا بژین 

زۆربەیان چوونەتە ئەورووپا، ناتوانن ئەو مندااڵنە بکوژن، 
چونکە هیچ تاوانێکیان نییە. پێویستە ئەم جۆرە کێشانە 

چارەسەر بکرێن هەروەها ژمارەیەکی زۆر ئافرەتی تورکمان 
لەالیەن داعشەوە کوژران و رفێندران. 

ماوەیەک گەورەی عەشیرەتەکان رێگایان نەدەدا ئەم کێشەیە 
باس بکەین، ئەگەر ئەمڕۆ باسی کێشەی ئافرەتانی تەلەعفەر 

لە رۆژەڤدا ناکرێت هۆکارەکەی ئێمە نین هۆکارەکەی 
کۆمەڵگایە، کۆمەڵگا رێگای پێنەداین. لە ساڵی ) ٢٠١٤( 

ویستمان ئەو بابەتە باس بکەین، رێگرییان لێکردین، بەم 
هۆیەوە کاتێک ئێمە باسمان نەکرد ئێزیدیەکان بوونە رۆژەڤ. 

ئێمە ئەو یاسایەمان دووبارە هێنایەوە بەرباس، ئێزیدیەکان 
چی وەردەگرن، پێویستە ئەو تورکمانانەی کە لەالیەن 

داعشەوە رفێندراون هەمان شت وەربگرن.
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بەرنامەی کورت و پوخت لەگەڵ عەلی عەنتەر
بەرنامەی کورت و پوخت وەک مانگەکانی 

پێشوو بە میوانداری کەسایەتی جیاواز 
و تاوتوێکردنی پرسی جیاواز بۆ ئێوەی 

خوێنەری ئازیز ئامادە کرا. لەم ژمارەیەی 
هەفتەنامەکەماندا بەرنامەکانمان لەگەڵ 

فیکرەت تەرزیباشی، سیاسەتمەداری ناوداری 
تورکمان و رۆمیۆ هەکاری، سەرۆکی 

فراکسیۆنی هاوپەیمانی یەکێتی نەتەوەیی 
لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق بۆ ئێوە 

دارشت.

...

یەتیەکانمانەوە
ڵ

  دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�
بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...

"مێژوومان زۆر گەورەیە و هیچ کاتێک
 شەرمەزاری نەکردووین"

تەرزیباشی لەبارەی سەرەتای دەستپێکردنی بە کارکردن بۆ 
دۆزی تورکمانی رایگەیاند، "لە کۆتا رۆژەکانی ساڵی ١٩٧٤ 

ئۆجاغی برایەتی تورکمان دامەزرا. ئێمەش لە یەکەم رۆژەوە 
لەوێ بووینە رێبواری ئەم رێگایە و بەردەوام بووین. دواتر 

لە ساڵی ١٩٩٥ بەرەی تورکمانی عێراقی دامەزرا. ئێمەش لە 
نووسینگە جیاوازەکانی بەرەی تورکمانی وەکو )راگەیاندن، 

وەک دەزانین نوسراوێکتان پێشکەشی سەرۆکایەتی 
پەرلەمان کردبوو لەبارەی کۆتاکان ئەو نوسراوە چییە و 
باس لەچی دەکات؟ داواکاری پەرلەمنتارانی کلدانی و 

ئاشوری وسریانی چییە لەسەرۆکایەتی پەرلەمان؟

ئەم نوسراوە بە دڵنیایەوە زادەی زیاتر لە ١٠ ساڵە، 
کە بابەتی سیستەمی کۆتا بۆ گەلی ئێمە وەکو کلدو 

ئاشورییەکان هەروەها بۆ برا تورکمانەکانیش داندراوە. چونکە 
سیستەمەکە جیا لەنەتەوەی کورد بۆ هەردوو نەتەوەیە کە 

هەر یەکە ٥ کورسی بۆ دیاری کراوە لە پەرلەمانی کوردستان، 
مشتومرێکی زۆر هاتۆتە سەر سیستەمی کۆتا. قسە لەدژی 

پەروەردەیی و سەرۆکایەتی بەرەی تورکمانی( ئەرکی جۆراوجۆرمان 
بەجێگەیاند. لە نووسینگەی پەروەردەییمان، ئامادەیی 

مامۆستایانی کچ و ئامادەیی مامۆستایانی کوڕ و پەیمانگامان 
هەبوو. لە ئامادەیی مامۆستایانی کچ دەرچووان ئەرکی قوتابخانە 

تورکمانییەکانیان لە ئەستۆ گرت. دواتر لە سەرۆکایەتی بەرەی 
تورکمانی عێراقی ئەرکم پێسپێردرا. بوومە جێگری هەماهەنگیکاری 

بەرەی تورکمانی عێراقی. کۆمەڵێک خولمان کردەوە و چەندین 
کەسمان پێگەیاند بۆ قوتابخانەکانمان. هەروەها لە گۆڤاری 

قارداشلق و تورکمانئێلی نووسینەکانم باڵوبوونەوە".

کاتێک کۆنگرەی مەزنی تورکمان ئەنجامدرا، ٧ی تشرینی یەکەم 
وەکو جەژنی نەتەوەیی تورکمان دیاری کرا. ئەو رۆژە لەالیەن 
هەندێک الیەنی سیاسی تورکمان قبوڵکراوە و سااڵنە یادی 
دەکرێتەوە، لە هەمانکاتدا هەندێک الیەنی سیاسی دیکەی 

تورکمان ئەم رۆژە قبوڵ ناکەن. تەرزیباشی وەکو کەسایەتییەکی 
بەشدار لەو رۆژانە، لەبارەی دیاریکردنی ئەو رۆژە بەم جۆرە 

روونکردنەوەی دا:

"بێگومان ٧ی تشرینی یەکەم رۆژێکی زۆر گرنگە بۆ ئێمە. ئەو رۆژە 
لەمیانی کۆنگرە مەزنەکەی نێوان رۆژانی ٣-٧ی تشرینی یەکەم 
وەکو جەژنی نەتەوەیی تورکمان دیاری کراوە. هەموو پارتەکان، 

دامودەزگاکانی تورکمان بەشدارییان لەم کۆنگرەیە کرد. ئەگەر 
بمانەوێت ئاماژە بەو کۆنگرەیە بکەین، کۆنگرەیەک بوو کە بە 
ئیرادەی خودی گەلی تورکمان ئەنجام درا و بە باشترین شێوە 
بەڕێوەچوو. وەک ئاشکرایە لەو سەردەمەدا دامەزراندنی پارتی 

سیاسی و بزووتنەوەی سیاسی قەدەغە بوو. بەاڵم ئەوە یەکەم 
کۆنگرەبوو کە لەژێر ناونیشانی تورکمان بەسترا. ئەو کۆنگرەیە 

کۆتا دەکرێت، بەتایبەتی لە خولی چوارەمی پەرلەمان و لەم 
خولەش. خەڵک هەیە مەبەستم فراکسیۆنە کوردیەکانە، زۆر 

جار باس لەوە دەکەن کە ئەم پێنج کورسیە زیادەیە یاخود زۆرە 
بۆ کلدو ئاشورییەکان وە یاخود بۆ خوشک و برا تورکمانەکان. 

دەبێت فراکسیۆنەکان قبوڵی پێکهاتەکانی دیکە بکەن.

من  پێموایە دەبێت قبوڵی زیادکردنی ژمارەکانیشیان بکەن 
بۆ ئەوەی هاوسەنگییەک دروست ببێت لە پەرلەمانی 

کوردستان. زۆر جار فراکسیۆنەکانی دیکە لەسەر شتێک رێک 
نەکەوتوون، دەتواندرێت کۆتا ببێتە هاندەرێک بۆ ئەوەی 

الیەنەکان بە یەکتر بگەیەنێت. بەاڵم بەداخەوە نە بەمشێوەیە 
سەیری کۆتاکان کرا، نە قسەشی لەسەرکرا. بەپێچەوانەوە 

زۆر جار بانگەوازی راگەیاندنی نارێک و نادروست دژی کۆتاکان 
کرا. وەکو ئەوەی پێش چەند مانگێک روویدا، بۆ نموونە ئەم 
سیستەمی کۆتایە من لەبیرمە لە خولی دووەمی پەرلەمانی 

کوردستان ئێمە هەرخۆمان قسەمان لەسەر ئەوە کرد کە 
دەبێت تەنها رۆڵەی ئێمە، واتا کلدو ئاشورییەکان مافی 

دەگدانیان هەبێت، ئەوان دەنگ بە نوێنەری خۆیان بدەن. 
هەروەها بەهەمان شێوەش بۆ خوشک و برا تورکمانەکان. 
بەاڵم هەر لەوکاتە لە بیرمە وتیان ناکرێت لە رووی مافی 

مرۆڤ تۆ جیاوازی بکەیت لە نێوان ئەم نەتەوانە. بەم 
شێوەیە وتیان تۆ مافی کوردێک پێشێل دەکەی، کە دەیەوێت 

دەنگ بە ئاشورییەک یاخود تورکمانێک بدات. بەاڵم ئێمە 
بۆچی ئەم باسەمان کرد لەبەر ئەوەی دەستوەردان نەبێت 

لە مافی کۆتاکان. چونکە بەم شێوەیە بێت کورد بە حوکمی 
ئەوەی بە ژمارە لە کلدو ئاشورییەکان و تورکمانەکان زیاترە، 

دەتوانێت کۆتاکە بەو شێوەیەی کە خۆی دەیەوێت 
دایبرێژێت. بۆیە نیگەرانیەکی زۆری لێکەوتەوە.

کە لەژێر ناونیشانی هیچ پارتێکی سیاسی نەبوو، تەنها لەژێر 
ناونیشانی تورکمان بەسترا.

ئەو کۆنگرەیە بە ئیرادەی گەل بەسترا و تێیدا بڕیاری زۆر 
گرینگ دەرکرا. لە هەمانکاتدا نەخشەی سیاسی تورکمان 
لەو کۆنگرەیەدا کێشرا. یەکێک لەو بڕیارانە ئەوەبوو کە 

سیستەمێکی پەرلەمانی زۆرالیەنە دابمەزرێت، دامەزراندنی 
سیستەمێک کە رێز لە مافەکانی مرۆڤ دەگرێت. بڕیاری زۆر 
گرینگ بۆ بەدەستهێنانی مافی سیاسی، ئیداری و کەلتووری 

تورکمان درا. لەبەر ئەوە هەر چەندە باس لەو کۆنگرەیە بکەین 
ناتوانین بیدرکێنین کە چەندە گرینگە. بەم هۆیەوە هەموو 

پارتەکان پێویستە ئەم رۆژە گرینگە بەرز رابگرن".

ئەو سیاسەتمەدارە بە ئەزموونە باسی لە هێزی سیاسی 
تورکمانی لە ساڵەکانی ١٩٩٠ کرد و ئاماژەی بە سەختی 

چاالکییە سیاسییەکان دەکات و دەڵێت، "لەکۆندا ئەنجامدانی 
کاری سیاسی، دامەزراندنی پارتی سیاسی، دامەزراندنی 

رێکخراوی کۆمەڵگای مەدەنی و هەموو جۆرە چاالکییەکی 
سیاسی قەدەغە بوو. پاڵەپەستۆیەکی زۆر لەالیەن رژێمی 

بەعسەوە دەکرایە سەر گەلی تورکمان. لەدوای ساڵی ١٩٩١ لێرە 
ناوچەیەکی ئارام راگەیەندرا. تورکمانیش وەکو تەواوی پارتە 
سیاسییەکانی دیکە پارتی سیاسی خۆی دامەزراند. لە ساڵی 
١٩٧٤ەوە تەنها ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( 

بوونی هەبوو، تەنها ئەو دامەزراوەیە لە چوارچێوەی چاالکییە 
کەلتوورییەکان چاالکییەکانی بەڕێوەدەبرد. بەاڵم لە ساڵی 

١٩٩١ەوە پارتی نەتەوەیی تورکمان و تەواوی پارتەکانی دیکە 
دەستیان بە چاالکی سیاسی کرد".

بە داخەوە هەندێک حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کلدو 
ئاشوریش راستگۆ نەبوون لەگەڵ ئەو قسانەی کە 

دەیانکرد، وە لەگەڵ ئەو هەڵوێستانەی کە دەیان نواند 
بەرامبەر بە کۆتا. هەندێکیان ئامادە نەبوون بۆ ئەوەی 

حیزب و الیەن سیاسییەکانی گەلەکەمان بە یەکەوە 
داوایەک بکەن بۆ ئەوەی سیستەمی کۆتا ئالیەتی 

هەڵبژاردن بگۆرێت بەو شێوەیەی کە ئێمە دەمانەوێت. 
هەندێکیان بۆ موزایەدە چوون خۆپیشادانیان کرد لەبەردەم 

پەرلەمانی کوردستان، بریار بوو هەموو حیزبەکان بە 
حیزبەکەی ئێمەشەوە وەکو حیزبی دیموکراتی بێتنەری 

کە یەکەمین حیزب بوو واژۆی یاداشت نامەکەی کرد، بۆ 
ئەوەی خۆپیشاندان بکات لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان 

بۆ داواکردنی گۆڕینی ئالیەتی هەڵبژاردن بۆ سیستەمی کۆتا 
بۆ پێنج کورسیەکە. بەاڵم بەداخەوە لێرەو لەوێ هەندێک 

شتی نابەجێیان کرد. هەندێکیان بەتەنیا یەک دوو حیزب 
مانەوە بۆ ئەوەی بابەتەکە بۆخۆیان وەکو مەکسەبێکی 

تەسکی حیزبی بکەن، ئەمەش سەری نەگرت لەبەر ئەوەی 
ئەو الیەنانە راستگۆ نەبوون. بۆیە من خۆم لەکاتی 

گفتوگۆی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە خولی 
دووەم هەمان ئەم قسانەی لەم نوسراوەدا هاتووە باسم 

کرد. هەر ئەو کاتە نوێنەری الیەنێکی تری ئاشوری کە ئێستا 
دەیەوێت خۆی بکاتە خاوەنی ئالیەتی گۆرینی هەڵبژاردن بۆ 

نوێنەری کلدو ئاشورییەکان خۆی دژی من وەستاو وتی 
''ئەو قسانەی رۆمیۆ هەکاری دەیکات من دژیم''.



 دڵشاد تارزی، یەکێکە لە رۆژنامەنووسە
   دابە توانەکانی تورکمان ئێلی

 کەتەنە: ژمارەی تورکمانەکان لە عێراق  دوو میوان و دوو بابەتی جیا لە پرۆگرامی ئارزوحاڵ 
پرۆگرامی ئارزوحاڵ هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر سەروو شەش ملیۆنە

٨ی ئێوارە لەرێگەی گروپی میدیایی تەبا لە یوتیوب 
و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە پەخش دەکرێت. 

پرۆگرامەکە کە لەالیەن زیا عوزێری ئامادەکراوە 
و چۆبان تەیمور دەرهێنەرەکەیەتی توانی لە 

ماوەیەکی کورتدا هەزاران بینەری هەبێت.

هەر ئەڵقەیەکی بەرنامەکە بوار دەرەخسێنێت بابەتی 
جیا لەگەڵ کەسانی جیا بخرێتە بەر باس و سەرئەنجام 

تابلۆیەکی رەنگاورەنگمان بۆ درووست دەبێت. 

دڵشاد تارزی و ئەعزەم عبدالکریم ئەفەندی، میوانی 
ئەم هەفتەیەی پرۆگرامی ئارزوحاڵ بوون.
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دڵشاد تارزی، میوانی 
یەکەمی بەرنامەی ئەرزو حاڵ، 

کە یەکێکە لە رۆژنامەنووسە بە 
ئێلی. تورکمان  توانەکانی 

لەسەرەتای قسەکانیدا  تارزی 
باسی لەوەکرد، "لە ساڵەکانی 

١٩٩٠ دەستم بە کاری رۆژنامەوانی 
کرد، لە راستیدا لە یەکێک لە 

بارەگاکانی بەرەی تورکمانی عێراق 
کارم کرد". وتیشی،" من لە سەرەتا 

وەک نووسەر و وەرگێری هەواڵ 
دەستبەکار بووم، دواتر لە ساڵی 
١٩٩٦ بارودۆخێک دروستبوو و لە 
ساڵی ١٩٩٧ لە ڕۆژنامەدا ئەرکێکی 

نوێیان پێدام و تێدا دەستبەکار 
بووم". 

تارزی سەبارەت بەبوونی بە خاوەنی 
ئێلی  تورکمان  رۆژنامەی  ئیمتیازی 

وتی، "سەرەتا وەک فەرمانبەرێکی 
ئاسایی کارم دەکرد و دوای ئەوە 

بوومە بەرپرسی بەشی تورکی 
ڕۆژنامەی تورکمان ئێلی، دواتر 

بوومە خاوەنی ئیمتیاز لە ڕۆژنامەکە 
و چەندین بەرپرسیاریەتی دیکەم 

رۆژنامەیە". لەم  پێبەخشرا 

تارزی، لە بارەی رۆڵی رۆژنامەی 
تورکمان ئێلی وتی، "رۆژنامەی 

تورکمان  ئێلی زمانی بەرەی 
نوێنەرایەتی  بوو،  تورکمانی 

کۆمەڵەیەکی دەکرد،  لەسەردەمی 
کۆندا رۆژنامە وەکو ئێستا زۆر 

نەبوو، رۆژنامەکەی ئێمە لە 
خوێنەری  زۆرترین  هەولێر)ئەربیل( 

هەبوو، من یادگارییەکی زۆرم هەیە 
لەم رۆژنامەیە".

تارزی، لە درێژەی قسەکانی باسی 
لەوەشکرد، "لە سااڵنی رابردوودا 

بارودۆخی سیاسی باش نەبوو، 
ئەو کارەی ئێمە دەمانکرد کارێکی 

نیشتمانی بوو، ئێمە جگە لە 
دیکەمان  ئامانجێکی  خزمەتکردن هیچ 

ئەعزەم 
عبدالکریم  

ئەفەندی، کە یەکێکە لە 
کەسایەتییە ناسراوەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل(، بووە میوانی بەرنامەی 
ئەم هەفتەیەی ئەرزوحاڵ و چەندین 

زانیاری بەسوودی خستە بەردەم 
بینەرانی تەبا. 

ئەعزەم عبدالکریم، لەباسی چیرۆکی 
ژیانیدا ئاماژەی بەوەکرد، "باوکی 
و باپیری ئەفەندیان وەکو ناسناو 
هەڵبژاردووە بۆخۆیان، پێشتر لە 

هەولێر)ئەربیل( خەڵك جگە لە جل و 
بەرگی تورکمانی، چاکەت و پانتۆڵیشیان 

پۆشیوە".

ئەفەندی، لە بارەی ئاستی خوێندنی 
وتی، "من بەشی ژمێریاریم تەواو 

کردووە و بەشداری خولێکی ژمێریاریم 
کرد و دوای خولەکە بوومە ئەندامی 

سەندیکای ژمێریاران و وردبینان".

ناوبراو، یەکێکە لەو کەسانەی کە 
زانیارییەکی زۆری هەیە لەبارەی شاری 

هەولێر)ئەربیل( و وتی ،"من هەر لە 
تەمەنی منداڵییەوە خولیای کەلتوور و 
مێژووی شاری هەولێر)ئەربیل( بووم، 

بە هۆی گەورەبوون و بەڕێکردنی 
تەمەنێکی زۆری ژیانم لە قەاڵی 

هەولێر، ئەم خولیایانەی من زیاتر 
پەرەی سەند. لە ژێر قەاڵی هەولێر 
جێگایێک هەبوو بە ناوی رەشید لە 
شێوەی چایخانە بوو، لەو چایخانەیە 

چەندین کەسایەتی بە تەمەنی شاری 
هەولێر کۆ دەبوونەوە، ئەو کەسایەتییە 
بە تەمەنانە لەسەردەمی عوسمانییەکان 
ژیاون و هاوکات شایەت حاڵی شۆرشی 

ئینگلیزەکان و یەکەمین و دووەمین 
جەنگی جیهانی بوون، منیش سەردانی 

ئەوانم دەکرد دەبوومە بیسەری 
قسەکانیان".

  
ئەفەندی دەلێت، "من ماوەیەک وەک 
شارەزای بواری کلتوور و شوێنەواری، 
وەک خۆبەخش لە قەاڵی هەولێر کارم 

کردووە، زانیارییەکی زۆرم هەبوو لە 
بارەی قەاڵوە هەر بۆیەش داوایان 
لێکردم لە قەاڵی هەولێر دەست 

بەکارکردن بکەم، بەبێ داوا کردنی هیچ 
بڕە پارەیەک داواکارییەکەم قبووڵکرد، 
خەڵک زۆر بروایان بە زانیاریەکانی من 
هەبوو، تەنانەت زانیاریان لە من کۆ 

دەکردەوە و دواتر زانیارییەکانیان لە ژێر 

نەبوو".

تارزی ئاماژەی بەوەدا، 
"لە دوای ساڵی ٢٠١٠، لە دوای 

رۆژنامەی تورکمان ئێلی رۆژنامەی 
نوێ دەرکەوتن کە زمانحاڵی حزبی 

نەبوون، وەکو رۆژنامەی سەرای، بە 
شێوازێکی نوێوە بەدیارکەوت، من 
بەڕێوبەری بەشی تورکی بووم لەم 

باڵوکراوەکانی  بەهۆی  رۆژنامەیە، 
ئەو کاتی رۆژنامەکە دەنگدانەوەیەکی 

زۆر باشی هەبوو، بێگومان هەر 
وەکو رۆژنامەی سەرای رۆژنامەی 

دیکەی ئەو کات بە شێوازی جیاواز 
چاپ دەکران وەکو رۆژنامەی هیالل 

وئەربیل و گۆکبۆرو، لە رۆژگاری 
ئەمڕۆماندا لە بواری رۆژنامەوانیدا 
رۆژنامەی تەبا بوونی هەیە و کاری 

زۆر باش ئەنجامدەدەن".

لە بارەی میدیادا تارزی دەڵێت، 
"لە هەولێر ماوەیەک کزییەکی زۆر 
لە بواری میدیا بە دیدەکرا، بەاڵم 

پێش ئەم کزییە چاپەمەنیێک هەبوو 
کە دواتر چاپەمەنییەکە بە هۆی 

قەیرانی دارایی داخرا و کۆتایی بە 
هێنا". چاالکییەکانی خۆی 

 تارزی، لە درێژەی وتەکانی ئاماژەی 
بە میدیاکارە تورکمانەکان کرد 
و وتی، "هەر چەندە هەندێک 

دامەزراوە هەن میدیای تورکمانی 
نین بەاڵم رۆژنامەنووسی زۆر 

بە توانای تورکمان لەو دەزگایانە 
کاردەکەن، بەاڵم ئێمە توانای 

ئەوەمان نییە ئەو هەموو 
رۆژنامەنووسە بەتوانایە لە ژێر یەک 
چەتر کۆ بکەینەوە و سوودمەندبین 

لە تواناکانیان، هیچ کەسێک بیر 
لەم بابەتە ناکاتەوە وهەربۆیەش 
میدیاکارەکان پارچە پارچە بوون".

ناوی 
خۆیان دەگەیاندە 
سەرووی خۆیان".

لە درێژەی وتەکانیدا، ناوبراو بەم 
شێوەیە باسی قەاڵی هەولێری کرد، 
"هەموو نەتەوەیەک خاوەن کەلتوور 

و فۆلکلۆری خۆیەتی، ئێمە هەر 
لەکۆنەوە لە قەاڵ لەدایکبووین و هەر 

لە قەاڵش گەورەبووین، قەاڵ بنچینەی 
هەولێرە و مێژووی ئەم کۆاڵنانەی 

خوار قەاڵ نزیکەی ١٢٠ ساڵ کەمتر نییە، 
ئەو زانایانەی کە لە قەاڵ لە دایکبوون 

رۆڵێکی زۆریان هەبوو لە بارەی 
پێگەیاندنی دانیشتوانی دەورووبەری 

شاری هەولێر".                                                                       

ناوبراو، لە بارەی پێکهاتە ئایینی و 
نەتەوەییەکان وتی، "لە قەاڵی هەولێر 

پەرستگای جولەکەکان هەبوو، ماڵی 
جوولەکەکان لە خوارەوەی قەاڵ بوو، 

ژمارەی یەهودییەکان نزیکەی ٤٠ بۆ 
٥٠ ماڵ دەبوون کە لە خوار قەاڵ 

نیشتەجێبوون، ئەو جوولەکانە لە کاتی 
مەراسیمە ئایینیەکان دەهاتنە قەاڵ، 

لەو سەردەمەدا هیچ کەسێک  لە رووی 
نەتەوەیەوە کێشەی نەبوو، بابەتی 
پێکهاتەی نەتەوەکان پەیوەندی بە 
هۆشیاری مرۆڤەکانەوە هەیە، لەو 

سەردەمەدا کەس هەقی بە نەتەوەی 
کەسێکی دیکە نەبوو".                                                       

ئەفەندی، لە بارەی باڵوبوونەوەی 
هەولێریەکان وتی، "هەندێک کەس لە 
هەولێر هەن دەترسن بە زمانی دایک 

گفتوگۆ بکەن، لە کاتێکدا گفتوگۆکردن 
بە زمانی دایک قەدەغە نەکراوە 

هەموو کەسێک دەتوانێت بە زمانی 
دایک گفتوگۆ بکات، ئێمە هەموومان 

خوشک و برای یەکین، خوای گەورە 
دەفەرموێت، "ئێمە ئێوەمان لە خێڵ 
و نەتەوەی جیاواز دروستکرد". "ئەوە 
مانای ئەوە دەگەیەنێت، ئێوەمان بۆ 

شەڕکردن لەگەڵ یەکدی درووست 
نەکردووە". هەر کەسێک ئازادە بۆ خۆی 

دەبێتە ئەندامی چ پارتێکی سیاسی 
و الیەنگری چ الیەنێک دەکات، ئەوە 

شتێکی زۆر ئاساییە، بەاڵم لێرەدا 
ئەوەی گرینگە ئێمە نابێت رەسەنایەتی 

خۆمان لەبیربکەین". 

 میوانی دووەمم ئەعزەم عبدالکریم ئەفەندی،
کەسایەتی ناسراوی شاری هەولێر)ئەربیل

یەتی فەیسبووک و یوتیوبی تەبا.
ڵ

بینەرانی تەبا، دەتوانن بینەری بەرنامەکانمان بن لەسەر تۆڕی کۆما�
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 کەتەنە: ژمارەی تورکمانەکان لە عێراق
سەروو شەش ملیۆنە

بەرنامەی ئیپەکچە، لەگەڵ ئەوەی بابەتی جیاواز دەخاتە 
بەردەست، لەم ئەڵقەیەدا میوانداری د.تورهان کەتەنە، 

سەرۆکی وەقفی هەماهەنگی و کەلتووری تورکمان ئێلی 
دەکات.

سەبارەت بە کەمتەرخەمییەکانی کەرتی پەروەردە، تەندروستی 
و بابەتە ئیدارییەکانی تورکمان ئیلی گوێمان لە پێشنیارەکانی 

بەرێز د.تورهان کەتەنە گرت.

دوای ئەوەی ناوبراو لە ساڵی ٢٠١٩ دەستبەکاربوو، چەندین 
پڕۆژەی گرینگی لە بوارە جیاوازەکان دەستپێکرد و رووبەرووی 

چەندین کێشەی رۆژانە و کێشەی ئابووری جیهانی بووەوە، 
د. تورهان کەتەنە رایگەیاند، "لەو ماوەیەی رابردوودا، ئەو 

کێشانەی کە بەسەر میللەتەکەمان بە تایبەتی و مرۆڤایەتی 
بەگشتی تێپەری بووە هۆی ئەوەی هەست بە نائاسوودەیی 
بکەین. ئێمەش وەکو وەقف کە کارمان پێدانی یارمەتییە لە 
بوارەکانی پەروەردە، کەلتوور و تەندروستی ئەرکێکی زۆرمان 

خرابووە ئەستۆ".

"لەئێستادا کارەکانمان  بۆ دروستکردنی نەخۆشخانەیەکی 
١٠٠ قەرەوێڵەیی بەردەوامی هەیە"

سەبارەت بەو پڕۆژانەی کە لە سەردەمی باڵوبوونەوەی پەتا 

جێبەجێکرابوون  یان لە بواری جێبەجێکردندا بوون، 
د.تورهان کەتەنە وتی، "کارەکانمان بۆ پڕۆژەی دروستکردنی 

نەخۆشخانەیەکی ١٠٠ قەرەوێڵەیی لە ناوەندی پارێزگای کەرکوک 
بەردەوامی دەبێت. سەرەڕای ئەوەی لە سەردەمی 

باڵوبوونەوەی پەتا-دا زۆر کێشەی تەکنیکیمان هاتە پێش، بەاڵم 
هەموو توانامان بۆ بەئەنجام گەیاندنی ئەم پڕۆژەیە خستۆتەگەڕ 

و دوای سەری ساڵ راستەوخۆ پالنمان هەیە بۆ کردنەوەی 
نەخۆشخانەکە".

ناوبراو سەبارەت بە پێشخستنی پڕۆژەی زانکۆ وەاڵمی 
پرسیارەکانی ئێمەی بەم شێوەیە دایەوە:

"دوو پالنی فێرکاری تەندروستیمان هەیە. یەکەمیان، 
دەستپێکردنەوەی ماستەر و دکتۆرا، دووەمیشیان، 

پێشکەشکردنی خوێندنی بەکالۆریۆس. هەردوو پالنەکە 
بەردەوامیان دەبێت، بۆ ئەم مەبەستەش پالنمان هەیە تا 

ساڵێکی دیکە هۆڵەکانی خوێندن ئامادە بکرێت".

"دەمانەوێت لەگەڵ فێرخوازە تورکمانەکان لەم رێگایەدا 
بەردەوامبین".

د.تورهان کەتەنە، لە پڕۆژەی کردنەوەی زانکۆدا کاتێک باسمان لە 
کارکردنی هاوبەش لەگەڵ فێرخوازە تورکمانەکاندا کرد، ئاماژەی 
بەوەدا، "ئەگەر پێویست بکات، ستافی دیکە لە تورکیا، واڵتە 

عەرەبییەکان و واڵتانی دەرەوە بە گشتی دەهێنین".

"ئەو سیستەمی خوێندنەی ئێستا بە راست نازانم"

سەبارەت بە گرنگی کەرتی خوێندن بۆ گەلی تورکمان، 
د.تورهان کەتەنە بەم شیوەیە بۆچوونی خۆی دەربڕی:

"کێشەی سەرەکی نەگەیشتنمان بە ئامانجەکانمان، هەڵە 
بەکارهێنانی سیستەمی 

پەروەردەییمانە. بۆ سیستەمی نوێی پەروەردە کاری جددیمان 
لەبەردەستدایە. سەبارەت بەم بابەتە، لە چەند مانگی داهاتوودا 

لەگەڵ چەند کەسایەتییەکی شارەزا لەم بوارەدا کۆدەبینەوە".

"لەنێو سیاسەتدا نیم"

سەرەڕای ئەوەی ناوبراو رایگەیاند، کە خاوەن ئەزموونێکی 
زۆرە لەبواری سیاسەتدا، لە وەاڵمی پرسیاری، ئایا لەبواری 
سیاسەتدا پڕۆژەتان هەیە؟ بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە و 

وتی، "لەنێو سیاسەتدا نیم، پێویستە ئەم رێگایە بۆ گەنجەکان 
خۆشبکرێت. برا گەنجەکانمان هەرکاتێک خواستیان لەسەربوو، 

من بە سوپاسەوە پڕۆژەی شایستەیان دەخەمە بەردەست".

"لە عێراق ژمارەمان زیاترە لە شەش ملیۆن کەس"

د.تورهان کەتەنە، باسی لە ژمارەی تورکمانەکانی عێراق کرد 
و وتی، "عەشیرەتی)بەیاتی(، دوای دەوڵەتی عوسمانی، بۆ 

بەدەستهێنانی بەرژەوەندییەکانیان، خۆیان بەعەرەب کرد. بەم 
شێوەیە بە گۆڕانکاری نەتەوەیی تاکەکانی گەلەکەمان لەدەستدا. 

بە یارمەتی وەقفی تورکمان ئیلی توانیمان ئەنجومەنی 
عەشیرەتی بەیاتی لە دیالە دابمەزرێنین. لێرەدا یەکگرتوییەکی 

گەورە هەیە، ١٧-١٨ سەرۆک عەشیرەت لەگەڵ ئێمە یەکیان 
گرتەوە". لەم باسانەدا ناوبراو ئەوەی درکاند، بە هاتنە 

ناوەوەی چوار ملیۆن ئەندامی عەشیرەتەکانی بەیاتی، ژمارەی 
تورکمانەکانی عێراق بۆ شەش ملیۆن کەس بەرزبووەوە. 

لە کۆتا پرسیارماندا سەبارەت بە پێشنیارەکانی ناوبراو بۆ گەلی 
تورکمان لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو، د. تورهان کەتەنە وتی، 

"هەموو کاتێک پێشنیاری من بۆ گەلی تورکمان ئەوەیە، 
یەکگرتوویی زۆر گرینگە، لقی زۆر لەخۆمان نەکەینەوە و 

بەرژەوەندی گشتی بەالوەنێین، چ لە کەرتی تەندروستی و 
چ لە کەرتی سیاسی، ئەگەر هاتوو یەکگرتوو بووین دەگەینە 

شوێنی زۆر بەرزتر".
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لەدوای هەموو ئافرەتێکدا چیرۆکێک شاراوەیە کە هێزی پێبەخشیوە. 
چیرۆکەکەی زەهڕا-ش بێگومان بوێری و هەستی نەتەوەیی بە زەهڕا 

بەخشیبوو. سەرەڕای ئەوەی ئەو کەسانە ئەویان لە ماڵ و خاکی خۆی دەربەدەر 
کرد بەاڵم ئەو هەمیشە بەرگەی گرت و رووبەڕووبووەوە. 

تورکمانەکان لە سەردەمی رژێمی سەدام بۆ مەبەستی بەدەستهێنانی مافەکانیان و 
لەبەرامبەر ئەو گەندەڵییانەی بەرامبەریان دەکرا هەمیشە خۆڕاگر بوون و بە بوێرییەوە 

رووبەڕووی بوونەوە. بەاڵم سیاسەتی سڕینەوەی تورکمانەکان چەندین ساڵی خایاندووە. 

لەو سەردەمەدا ژمارەیەکی زۆر لە هاواڵتی دەربەدەر و دوورەپەرێز کراون. دەست بەسەر 
ماڵەکانیاندا گیراوە و بەبێ جیاکاری لە تەمەن لە پەتی سێدارە هەڵواسراون یاخود بەند کراون. 

وەکو زۆربەی هەرە زۆری ناوچەکان، لە ناوچەی تسین-یش بەهەمان شێوە بوو. تسین 
ناوچەیەکی تایبەتە و دەستی لە داب و نەریتەکانی تورکمانی هەڵنەگرتووە. گوندنشینە 
تورکمانەکانی ئەو ناوچەیەش بە زۆرەملێ دوور دەخرانەوە و دەست بەسەر ماڵەکانیاندا 

دەگیرا. ئەوانەشی کە هەوڵی رووبەرووبوونەوەیان دەدا، مەحکومی لەسێدارەدان دەکران. 

بێکتاش عەلی فەیزوڵاڵ، باوکی زەهڕا یەکێک بوو لەو کەسانەی کە بێ ئەوەی بزانێت، 
رووبەڕووی گەورەترین فشار و ژان دەبێتەوە. جگە لە زەهڕا، خاوەنی چوار کچ و دوو کوڕ بوو، 

لە سەردەمی جەنگی عێراق و ئێراندا کوڕێکی بەدیل گیرابوو، زاواکەشی هەر لەو شەڕەدا 
ون ببوو و دواتر هیچ سۆراخێکی نەبوو. بێکتاش باوەشی بۆ چوار نەوەی بێسەرپەرشتیار 

کردبووەوە، پێکەوە رووبەڕووی رۆژگارێکی سەخت ببوونەوە. ئەو باوکێکی دڵ فراوان بوو، 
هەمیشە بەرپرسیارییەتییەکانی لەسەر شانی خۆی هەڵگرتبوو. رۆژە دژوارەکان تەواو نەدەبوون 

و تەنانەت دژوارتر دەبوون، ئەو کوڕەی کە بە دیل گیرابوو، بەتۆمەتی تێکەاڵوبوونی بە 
چاالکییەکانی دژ بە عێراق دەستگیرکرابوو، هەروەها رووبەڕووی ئەشکەنجەیەکی زۆر ببووەوە.

سەرەڕای ئەو هەموو ئازارە، فەرمانێک لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی ئەمنی کەرکوک بە باوکە 
دڵ بە ناسۆرەکە دەکرێت کە دەبێت لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا کەرکوک جێبهێڵن. باوکە دڵ 

بریندارەکە لەپێناو پاراستنی خانەوادەکەی، هەڵدەستێت بە جێبەجێکردنی فەرمانەکە و دەست 
بە ئامادەکارییەکان دەکات، جگە لە زەهڕا. ئەو رۆژە زۆر بیر دەکاتەوە و بە خۆی دەڵێت کە 
چۆن دەبێت خاکەکەی خۆی جێبهێڵێت و بۆ شوێنێکی دیکە کۆچ بکات. ئەو پێی وابوو کە 

ئەمە لێرەدا کۆتایی نایەت بەڵکو شتی دیکەی بەدواوەیە. 

ئای کە سەختە لە ماڵ و خاکت دووربیت، 
ئای کە سەختە دەست بە ژیانێکی نوێ بکەیتەوە،

ئای کە سەختە ژانەکان لە ناو دڵی خۆت بنێژیت و چاوەڕوانی ژانێکی دیکە بیت، 
ئای کە ژیان سەختە. 

تورکمانە بوێر و بەهێزەکان سەرجەم ژانەکانیان لە قوواڵیی دڵیان دەنێژن و بەو ژانە لە ژیان 
کردن بەردەوام دەبن، تا ئێستاش بەردەوامن. 

یەکێک لەوانە بەرگری لەو ژانە نەکرد، نەییتوانی بینێژێتە نێو قواڵیی دڵی و بەرگری کرد.

ناوی کچە بوێرەکە، کچە نیشتمانیەکە، کچەکەی گەل، کچە تورکمان زەهڕا بوو. 

ئەو رۆژە کێ دەیزانی کەوا زەهڕا دەبێتە ئەکتەری چیرۆکێکی قارەمانی، کێ 
دەیزانی کەوا سەراپای تورکمان ئێلی فەخر و شانازی بەو دەکات. 

رۆژەکە هات و هێزەکانی ئەمنی عێراق لەبەردەم دەرگایان پەیابوون. زەهڕا دەرگای 
کردەوە و چیرۆکی قارەمانی دەستکرا بەنووسرانی. زەهڕا پڕ بە دەمی خۆی بە دەنگێکی بڵند 

رایگەیاند کە لە کەرکوک ناڕۆن و خاکی خۆیان جێناهێڵن. بەرزکردنەوەی دەنگەکەی بووە هۆی 
سەرنجی چواردەورەکەی، زەهڕا رووی لە قەرەباڵغییەکە کرد و رایگەیاند:

"خەڵکینە! من کچی کەرکوکم. هەرگیز لەم شارە کۆچ ناکەم. لەپێناو کۆتاییهێنان بەو سیاسەتە 
زۆردارییە و کردنەوەی رێگای ئازادیخوازی بۆ تورکمانەکان و بەرزکردنەوەی ناوی تورکمان، هەر 

ئێستا خۆم دەسووتێنم. کەرکوک بۆ ئێمە دەمێنێتەوە، مردن بۆ پیاوکوژ و ستەمکاران!".

زەهڕا دوا بە دوای قسەکانی، دەبەیەک نەوتی بە الشەی خۆی داکرد و شقارتەکەی هەڵکرد 
و لەبەردەم هەموو بینەران خۆی سووتاند. ئامادەبووان بە تۆقینەوە هەوڵی رزگارکردنی 

زەهڕایان دا، ئا لەو ساتەدا زەهڕا گەیەندرایە نەخۆشخانە بەاڵم رزگاری نەبوو. 

وەک دەوترێت }مردن شایستەی ئەو نەبوو{، بێگومان مردن شایستەی ئەو نەبوو، ئەو 
کچێکی الو بوو و دەکرا هەموو شتێک جیاواز بێت بۆ ئەو. بەاڵم تەنانەت لە ساتی مردنیش 
وەکو قارەمانێک رۆحی لەجەستەی دەرچوو. ئەو بەرگرییە پڕ شانازییەی زەهڕا بووە شاکارێکی 

مێژوویی. 

دوا بە دوای مردنی کچەکەیان تەنانەت لەناو پرسەکەیدا، هێزە ئەمنیەکان دووبارە هاتنەوە 
بەردەم دەرگایان و باوکەکە سەرەڕای هەموو نائومێدییەکان و ئازارەکان، لە جیابوونەوە زیاتر 

هیچی بۆ نەمابوو. بێکتاش عەلی لەگەڵ خانەوادەکەی رەوانەی هەولێر)ئەربیل( کرا. 

ناوی زەهڕا لەنێو دۆزی نەتەوەیی تورکماندا بە شانازییەوە دەهێندرێت، ئێمە زەهڕامان 
لەیاد نەکردووە و هەرگیزیش لەیادی ناکەین. لە بەرامبەر ئەو هەڵوێستە قارەمانەی ئەودا و 

فیداکردنی خۆی بێگومان هەڵسوکەوتێکی شانازییە بۆ نەتەوەی تورکمان. 

چەندەها کەسی وەکو زەهڕای بوێر خزمەتی ئەو رێگا پڕ شانازییەیان کردووە، ئەو دایکانەی 
کە لە تەلەعفەر منداڵەکانی خۆیان دا بە کوشت و ئەو ئافرەتانەی دوزخورماتوو کە بە 

سەربەرزییەوە پێشوازییان لە منداڵە شەهیدەکانیان کرد. ئێوە سەرەڕای ئەوەی کە بە توندی 
ژانی ئەو بەرگرییە لەناوتاندا هەڵدەقوڵێت، لەهەمان کاتدا بە وەستانتان لەسەرپێ وەاڵمی 

هەموو ئەو زۆردارییەتان داوەتەوە و رووبەڕووی بوونەتەوە. 

هەموو ئەوانە نیشاندەری ئەوەن کە ئافرەتی تورکمان رۆشنبیر و بوێر و خاوەن 
خۆشەویستییە بۆ خاکەکەی. هەمیشە رووبەڕوو بوونەتەوە و بە ئازادی ژیاون و خۆیان فیدا 
کردووە، دووبارە بە رێز و شانازییەوە یادیان دەکەین. لەساڵیادی گیان لەدەستدانیدا بە رێزەوە 

یادی زەهڕا بێکتاش دەکەم. دەمەوێت بە شیعرێک کۆتایی بە وتارەکەم بێنم، تا وتارێکی دیکە  
بەخوداتان دەسپێرم. 

من زەهرایەکم ناسی                 کە دڵەکەی بۆ کەرکوک لێدەدا
من زەهرایەکم ناسی                    ترپەی دڵی بۆ خاکەکەیەتی
من زەهرایەکم ناسی                     خۆی بۆ خاکەکەی سووتاند

 زەهڕا
ئیپەک ئەلیف یەحیائۆغلو کچە تورکمان

: ئیپەک ئاڤشار هەوا�ڵ



ئیبراهیم ڕایگەیاند، کە ناکرێت تورک لەو خاکانەدا نەبێت کە 
یادگارییەکانی فاتیح-ن و وتی، "هەزاران ساڵە تورک لەو 

خاکانەدا دەژی. لە سەردەمی عوسمانییەکان و بەر لەوانیش 
هەروەتر بوونی تورکەکان لەو ناوچانە بەردەوام بووە".

ئەو پەرلەمانتارە ڕایگەیاند، لەگەڵ هەڵوەشانەوەی 
یوگۆسالڤیا، کۆمەڵگای تورکی لەڕووی ناسنامەوە 

بوونە کەمینە و وتیشی، "ژمارەی دانیشتوانمان نزیکەی 
لەسەدا ٤ی واڵتە. بێگومان ئەم بارودۆخە بۆتە هۆی 

کێشەی جددی بۆ ئێمە. بەتایبەتی لە بواری سیاسەت 
و ڕامیاری گرفتی جددیمان هەیە. لە دوای جەنگی 
جیهانی دووەم ناوچە ناوچە شار شار رێژەی تورک 
لەسەرووی لەسەدا ٥٠ بوو، لە ئێستادا ئەو ڕێژەیە 

بۆ خوارووی لەسەدا ٢٠ نزم بووەتەوە. تەنانەت لە 
هەندێک ناوچە رێژەکە گەیشتۆتە خوارووی لەسەدا ٥. 

ئەمڕۆ لەسەدا ٣.٨٥ی واڵت لە تورک پێکهاتووە". 

ئەنەس ئیبراهیم ڕایگەیاند، بەهۆی کەمبوونی رێژەی 
دانیشتووان، پەیڕەوکردنی هەندێک لە مافەکان 

کێشەی تێکەوتووە و لە ئێستادا هەوڵ و کۆشش 
دەدەن بۆ بەجێگەیاندنی مافە دەستوورییەکانیان.

''تورکەکانی مەکدۆنیا پابەندی بەها 
نەتەوەییەکانیانن''

سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی تورکی لە مەکدۆنیا 
ئاماژەی بەوە کرد کە تورکەکانی مەکدۆنیا 

پابەندی زمان و نەریتەکانی خۆیانن و وتیشی، 
"لەوانەیە لە سەختترین کاتدا باب و باپیرانمان 

توانیویانە زمان و ئایینمان بژێنن، دەتوانم بڵێم 

سوڵتانی بارودۆخ و ستایلی 
ژیانی و کەلتووری تورکمانەکانی 
ئەفغانستانی بۆ پڕۆگرامی بێ 

مەودا باسکرد. 

''تورکمانەکان لە ناوچە 
سنوورییەکان دەژین''

سوڵتانی ئاماژەی بەوە 
کرد کە تورکمانەکان 

لە ناوچەکانی باکووری 
ئەفغانستان دەژین و لە ناوچە سنوورییەکانی 

تورکمانستان، ئۆزبەکستان، کازاخستان، قیرغزستان، 
ئێران و تاجیکستان دەژین و لەوێ نیشتەجێن. 

سوڵتانی باسی لەوەش کرد، کە ژمارەی دانیشتووانی 
تورکمانەکانی ئەفغانستان لە سەرووی ٣ ملیۆن 
کەسە و دوا بە دوای دیاریکردنی سنوورەکانی 

تورکمانستان و ئەفغانستان، کۆمەڵێک تورکمان لە 
دیوی ئەفغانستان ماونەتەوە. 

پڕۆگرامەری رادیۆ سوڵتانی ئاماژەی بەوە کرد کە 
تورکمانەکان و ئۆزبەگەکان لە ژێر لێکتێگەیشتندا 

بەیەکەوە دەژین و ڕایگەیاند، "تورکمان و 
ئۆزبەگەکان نزیکەی لە ٨ بۆ ٩ ویالیەتی 

ئەفغانستان دەژین. بە گشتی لە باکووری واڵت 
نیشتەجێن". 

شارەوانیەکان نوێنەرمان نییە. 

بەر لە ساڵی) ٢٠٠١( زمانی تورکی 
زمانێکی فەرمی بوو، بەاڵم دوا بە 

دوای رێککەوتننامەی ئۆهری لەو ساڵە، 
زمانی تورکی لە فەرمیبوون دەرهێنرا. 

سەرەڕای ئەوانە لە ئەنجامی ماندووبوونی 
پارتەکەمان و سیاسەتوانەکانی پێشوو 
لە ئێستادا لە زۆرێک شارەوانی زمانی 

تورکی فەرمییە تەنانەت رێژەی دانیشتوانی 
تورکەکانیش لە خوارووی لەسەدا )٢٠(ە 

بەاڵم نیازپاکی شارەوانییەکان بۆتە هۆی 
ئەوەی کە زمانی تورکی بەفەرمی بکرێت. 

لەگەڵ ئەوەشدا بەداخەوە زمانی تورکی 
تەنها لە سەر کاغەز فەرمییە، لەرووی 

جێبەجێکردنەوە کێشەمان هەیە.   

ئەو پەرلەمانتارە تورکەی مەکدۆنیا رایگەیاند، 
کە لە ئێستادا ٢ شارەوانی هەن کە رێژەی 

دانیشتوانی زیاتر لە سەدا ٩٠ی تورکن، یەکێک 
لەو شارەوانییانە جوپا-یە کە باپیرەی مستەفا 
کەمال ئەتاتورک، دامەزرێنەری کۆماری تورکیا 

لەوێ لەدایک بووە. 

ئیبراهیم ڕایگەیاند؛ لە سەردەمی یوگۆسالڤیا-
وە پەروەردەی زمانی تورکی بەردەوامە بەاڵم 
ئەوەشی نەشاردەوە کە دەبێت بەکارهێنانی 
زمانی تورکی فراوانتر بکرێت و پەروەردەی 

تورکیش پەرەی پێبدرێت. 

ئیبراهیم سوڵتانی ئەوەی ئاشکراکرد 
کە تورکمانەکانی ناوچە سنوورییەکان 

ڕووبەڕووی کێشەی بێ ئاوی بوونە و 
بەو هۆیەشەوە لە رووی کشتوکاڵی و 

ئاژەڵدارییەوە گرفتیان بۆ درووست بووە. 

لە کۆتاییدا سوڵتانی لەبارەی دید و 
بۆچوونی تورکمانەکان بەرامبەر بە 

سیاسەت ئاماژەی بەوەدا، کە کۆمەڵگای 
تورکمانی لەو واڵتە بە گەرمی پێشوازیی لە 

سیاسەت ناکەن و وتیشی:

"تورکمانەکان دوورن لە سیاسەت بەاڵم 
ئەمە هێواش هێواش نامێنێت. تورکمانەکان 

کۆمەڵگایەکن کە حەزیان لە حەوانەوەیە، 
بۆیە پێیان وایە گەر بچنە ناو سیاسەت، بۆیان 

دەبێتە سەرئێشە. لە ئێستادا تورکمانەکان 
پەروەردە دەکرێن و لە سیاسەت پەرە بە خۆیان 

دەدەن، هەروەها بەدوای مافەکانی خۆیانن". 
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دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�

...

کە زەمینەیەکی لەباریان رەخساندووە بۆ ئەوەی ئێمە بە 
ئەمڕۆ بگەین، چونکە لەسەردەمی یوگۆسالڤیا لەگەڵ 

کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم لە واڵت دەست کرا 
بە پێدانی پەروەردەی تورکی، قوتابخانەی تورکی کرایەوە 

و شانۆگەریی بە زمانی تورکی پێشکەش کرا و میدیای 
تورکی دامەزرا، لەو سۆنگەیەوە ئێمەش لە هەوڵێکی بێ 

پایانداین بۆ ژیاندنەوەی زمانی تورکی. زمان و کەلتوور 
و نەریتی تورکی هێڵی سووری ئێمەیە. تا ئەمڕۆ بەهیچ 

شێوەیەک تەنازولمان لە بارەیەوە نەداوە".

''تورکەکانی مەکدۆنیا لە جوگرافیایەکی 
پەرت و باڵو دەژین''

  
ئەو پەرلەمانتارە تورکەی مەکدۆنیا ئاماژەی بەوە کرد کە 
پێکهاتەیەکی نەتەوەیی بەگوێرەی ژمارەی نوێنەرەکانی 
لە شارەوانی مافەکانی بەدەست دەهێنێت و وتیشی، 

"لە ساڵی ٢٠٠١ ڕووبەڕووی شەڕێکی ناوخۆ بوینەوە. دوای 
ماوەیەکی قورس و دژوار رێککەوتننامەی ئۆهری واژۆکرا. 

دوای ئەو رێککەوتنە بنەمای نوێنەرایەتی خەڵک دەستیپێکرد. 
بەو پێیەش هەر پێکهاتەیەکی نەتەوەیی لە واڵت چەند 

نوێنەرایەتی بکرێت، بەهەمان شێوە لە حکومەتیش بەو 
رێژەیە نوێنەرایەتی خۆی دەبێت. بۆ بەفەرمی بوونی زمانێک 

پێویستە لەسەدا ٢٠ی دانیشتووانی شارەکە لەو نەتەوەیە 
بێت. بەاڵم ئێمە لە جوگرافیایەکی پەرت و باڵو دەژین".  

سەرەڕای ئەوەی کە رووبەری واڵتەکەمان و ژمارەی 
دانیشتووانمان کەمە، کۆمەڵگای تورکیش بەهەمان رەهەند 
لە جوگرافیایەکی پەرت و باڵو دەژیت. لە ئێستادا لە هەموو 

ناوچەیەکی واڵت هاوواڵتی تورک هەیە، هەندێک دۆخی 
نەرێنی هەیە کە ئەویش بریتییە لەوەی لە 

سوڵتانی ئاماژەی بەوەش کرد، کە تورکمانەکانی ئەفغانستان 
کەلتوور و بوونی خۆیان دەپارێزن، سەرەڕای ئەوەی کە 
زمانی خوێندن لەو واڵتە فارسییە و پەروەردەی زمانی 

تورکمانی نییە، سوڵتانی ئەوەشی راگەیاند کە تورکمانەکان 
بە زمانی تورکمانی لە نێوانیاندا قسە دەکەن. 

''بۆ پاراستنی زمانمان، لەنێوان خۆماندا بە 
تورکمانی چات دەکەین و دەنووسین''

سوڵتانی دەشڵێت، "بۆ پارێزگاری کردن لە زمانەکەمان، 
لە نێو خۆماندا بە تورکمانی چات دەکەین و دەنووسین. 

لە ناوچە دوورەدەستەکان تورکمانەکان قۆناغی سەرەتایی 
خوێندن لە مەدرەسە و حوجرە دەخوێنن. بۆ ماوەی ساڵێک 

بۆ دوو ساڵ لەوێ دەخوێنن، لەهەمان کاتدا پەروەردەی 
تورکمانیش وەردەگرین".

ئیبراهیم سوڵتانی ئاماژەی بە پیشە و کاری رۆژانەی 
تورکمانەکان کرد و وتی، "تورکمانەکانی ناوچە دوورە 

دەستەکان و گوندەکان بە کشتوکاڵ و ئاژەڵگەری داهاتی 
خۆیان دابین دەکەن. ئافرەتانی تورکمانیش خەریکی پیشەی 
چنینی مافوور و فەرشن. مافوور و فەرشەکان هەناردەی 

سەرانسەری جیهان دەکرێن. باشترین مافووری جیهان، 
مافووری تورکمانەکانە، بە دەست دروستی دەکەن و 

کوالێتی بەرزن". 

بارزان لوقمان

بێ مەودابێ مەودا

لە ئەلقەیەکی دیکەی پرۆگرامی بێ مەودا ئیبراهیم سوڵتانی، 
بێژەری رادیۆ باسی تورکمانەکانی ئەفغانستانی کرد. 

''ناکرێت تورک لەو خاکانەدا نەبێت کە یادگارییەکانی فاتیح-ە''

ناساندنی جیهانی تورکی 
بووە تەوەری سەرەکی 

بەرنامەی بێمەودا.

لەمیانی هەر پڕۆگرامێکی بێ 
مەودا چەندین بابەتی جیاواز 

باسی لێوەکرا و کۆمەڵگای 
تورکی لە سەرانسەری 

جیهانەوە لە رێگەی پڕۆگرامەکە 
ناسێندرا..

لە کۆتاهەمین دوو پڕۆگرام 

زانیاری لەسەر تورکەکانی 
مەکدۆنیا و تورکمانەکانی 

ئەفغانستان خرایە بەرباس. 

ئەنەس ئیبراهیم، 
ئەنجومەنی  پەرلەمانتاری 

مەکدۆنیای باکوور 
و سەرۆکی پارتی 

بزووتنەوەی تورکی لەو 
واڵتە باسی تورکەکانی 

مەکدۆنیای کرد.

کورسییەکەی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( چاوەڕوانی نوێنەرە نوێیەکەیەتی

٦٦



: زیا عوزێری & پنار چەلەبی هەوا�ڵ

لەمیانی دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان-عێراق کە لە ٢٤ی 
کانوونی یەکەمی ٢٠١٩ ئەنجامدرا، رۆژی ١٧ی تشرینی دووەم 

بە رۆژی زمان و کەلتووری تورکمان دیاریکرا، بەو پێیەش 
رۆژەکە خرایە رۆژژمێری فەرمی حکومەت. 

رۆژەکە بە هەوڵ و پشتگیری پەرلەمانتار و وەزیری تورکمان 
دیاریکرا و بەیاساکرا، جگە لە ١٧ی تشرینی دووەم، رۆژی 
٢٥ی شوبات وەکو رۆژی فەرمی رۆژنامەگەری تورکمان 
هەڵبژێردرا، وەکو هەفتەنامەی تەبا ویستمان هەندێک 

زانیاری بدەین بە خوێنەران لەبارەی شێوەزاریی تورکمانی.

نەجات کەوسەرئۆغلو، نووسەر و مێژووناسی گەورەی 
تورکمان بە تێروتەسەلی باسی بابەتەکەی بۆ هەفتەنامەی 

تەبا کرد و رایگەیاند کە تورکمانی لە بنەڕەتدا شێوەزارە و 
وتی، "شێوەزاری تورکمانی لەنێو زمانی تورکی یەکێکە لە 
ئەندامی گرووپی زمانەکانی تورکی ئۆغوزەکان و بەشێکە 

لە زمانی ئازەربایجانی. گرووپی زمانەکانی ئۆغوز بریتییە لە؛ 
تورکی تورکیا، تورکی ئازەربایجان، تورکی تورکمانی، تورکی 

گاگاوز، تورکی باشکایی، تورکی خۆراسان". 

کەوسەرئۆغلو ئاماژەی بە کورتە مێژووی زمانی تورکی کرد 
و بۆ ٧ قۆناغی جیاواز دابەشی کرد و وتی،"وەکو هەموو 
زمانێکی ریشەدار، زمانی ئێمەش لەگەڵ تێپەڕبوونی کات 

لقوپۆپی بۆ زیاد بووە و گەشەی بەخۆیەوە بینیوە. گەر بێت 
و ئەو سەردەمەش باس بکەین کە تەنها قسەکردن بووە و 
نووسراوی نەبووە، مێژووی زمانەکەمان بۆ ٣٥٠٠ ساڵ بەر 
لە زایین دەگەڕێتەوە و لە رۆژهەاڵتەوە تاوەکو رۆژئاوا، لە 
باکوورەوە تاوەکو باشوور لە ملیۆنەها کیلۆمەتری رووی 

زەمین قسەی پێدەکرێت". 

قۆناغە جیاوازەکەی دابەش کرد بۆ ٧ بەش بەمشێوەیە، 
"سەردەمی ئاڵتای- زمانی ئاڵتایی، سەردەمی کۆنترین زمانی 

تورکی، یەکەم سەردەمی زمانی تورکی، سەردەمی زمانی 
تورکی کۆن، سەردەمی زمانی تورکی ناوەڕاست، سەردەمی 

نوێی زمانی تورکی. وتیشی، "زمانەکەمان سەر بە خێزانی 
زمانەکانی ئاڵتای-ئورالە، لە ژێر زمانی ئاڵتایی ئەو زمانانە 

هەیە" تورکی، مەنگۆلی، مانچویی، تونگوزی، کۆریی، وە 
بەپێی هەندێک بیرورا ژاپۆنیش بەهەمان شێوە". 

کەوسەرئۆغلو بە جیا باسی لە وشەی تورکمانی کرد و 
وتی، "زمانی تورکمانەکانی عێراق لە سەردەمی داگیرکاری 

ئینگلیزەکان و دواتر لە حکومەتە یەک لە دوای یەکەکان 
و لەناو بەڵگەنامە فەرمییەکان بە زمانی تورکی باسی 

لێوە دەکرا. لە ساڵی ١٩٥٩ی زایینی بەڕێوەبەرایەتی 
هەواڵگری عێراق فەرمانێکی دەرکرد و رایگەیاند؛ لە رۆژنامە 

فەرمییەکاندا ناوی تورک بە تورکمان، 
زمانی تورکیش بە زمانی تورکمانی 

ناودەبردرێت، ئەم بڕیارە بە فشار لەسەر 
کۆمەڵگای تورکمانی جێبەجێکرا". 

کەوسەرئۆغلو لەبارەی یەکەم تۆماری 
زمانی تورکی و دواتریش تورکمانی وتی، 

"یەکەم نووسراوی تورکی کە تا ئێستا 
زانرابێت هەندێک دەستنووسی ناوچەی 
ئۆرهونە لە واڵتی مەنگۆلیا کە مێژووی 

دۆزینەوەکەی بۆ سەدەی نۆزدەهەم 
دەگەڕێتەوە. بەشێک لە دەستنووسەکان 

هی بیلگە تۆنیوکوک، کول تیگین و 
بیلگە کاغانە، دەستنووسەکان بە ئەلف 

و بێی گۆکتورک یاخود ئۆرهون نووسراون، کە یەکێکە لە 
کۆنترین گرووپی زمانی تورکی و لەسەر بەرد نەخشێندراوە. 

ژمارەی ئەلف و بێی گۆکتورک ٣٨ پیتە،٤-یان بزوێنە و ٣٤-یان 
نەبزوێنە، نووسینەکە لە راستەوە بۆ چەپ دەنووسرێت". 

ئەو نووسەرە بە تایبەت تیشکی خستە سەر یەکەم 
دەستنووسە تورکمانییەکان و وتی، "یەکەم بەرهەمە 

تورکمانییەکان کە بە شێوەزاری  تورکمانی نووسرابن بریتین 
لە هەندێک بەرهەمی لێکۆڵەر و نووسەرە تورکمانەکان، 
کە بابەتەکانیان ئەدەبی و چیرۆک و قۆریات و هەندێک 

گۆرانین، مێژووەکەشی بۆ ساڵی چلەکانی سەدەی رابردوو 
دەگەڕێتەوە". 

کەوسەرئۆغلو هەندێک نموونەی بۆ دەستنووسە 
تورکمانییەکان هێنایەوە و وتی، "مەال سابیر، عوسمان 

مەزلوم، عەتا تەرزیباشی هەندێک قۆریاتیان باڵوکردۆتەوە 
لەو سەردەمە، کە بە شێوەزاری میللیە، چیرۆکەکانی عەرز و 

قەمبەریش یەکێکە لەوانە". 

مێژووناسی بەناوبانگی تورکمان نەجات کەوسەرئۆغلو ئاماژەی 
بە پەیوەندی شێوەزاری تورکمانی لەگەڵ گرووپە زمانەکانی 

دیکە کرد و رایگەیاند، کە پەیوەندیی راستەوخۆی هەیە 
لەگەڵیان و وتی، "تورکمانی پەیوەندییەکی راستەوخۆی لەگەڵ 

زمانی تورکی لە گرووپی ئۆغوزەکان هەیە، بەپێی دواهەمین 
لێکۆڵینەوەکان، زمانی سۆمەرییەکان و تورکمانی هەندێک 

وشەی هاوبەشیان هەیە، زانایان ئاماژەیان بەوە داوە کە ئەو 
زمانە ٤٠٠٠ بۆ ٥٠٠٠ ساڵ پێش زایین دەگەڕێتەوە، پەیوەندییەکی 

نزیکی هەیە لەگەڵ زمانی تورکی". 

لەبارەی جیاوازییەکانی شێوەزاری تورکمانی نەجات 
کەوسەرئۆغلو بۆ ٢ خاڵی جیاواز دابەشی کرد، خاڵەکانیش 

بەم شێوەیەی خوارەوەیە: 

"یەکێک لە خاسیەتەکانی زمانی تورکمانەکانی عێراق؛ 
کەسی دووەمی تاک و کەسی دووەمی کۆ بە ئامرازێک  

دەناسرێنەوە، بۆ ئامرازی کەسی دووەم بە تاک )و(،هەروەها 
ئامرازی کەسی دووەم بە کۆ )وز( بەکاردێت. ناوچەکانی 
کەرکوک، هەولێر)ئەربیل(، خانەقین، داقوق، قەزانییە، 

مەندەلی، یایچی و کومبەتلەر بەم شێوەیە قسە دەکەن؛ بۆ 
نموونە: باباو)باوکت(، نەناو)دایکت(، باباوز)باوکتان(".

"بەشێکی دیکە بۆ کەسی دووەمی تاک ئامرازی )ی( بەکار 
دەهێنن، وە بۆ کەسی دووەمی کۆ )یز(بەکاردەهێنن. 

ناوچەکانی دوزخورماتوو، کفری، تەلەعفەر، ئاڵتون کۆپری، 
بەشیر، تازەخورماتوو، ئیمام زەینەلعابدین، ئامرلی، 

تورکەالن، باستاملی، ئاشتۆکەن، ئیالنچیالر، گەڕەکێکی 
شاری کەرکوک بە ناوی تسعین هەموویان بەم شێوەیە 
قسە دەکەن، بۆ نموونە: بابای )باوکت(، نانای )دایکت(، 

بابایز )باوکتان(". 

لەکۆتاییدا کەوسەرئۆغلو ئاماژەی بەوە کرد، کە زمانی 
تورکمانی وشەی بیانی تێکەلی بووە و وتی، "لە 

هەندێک ناوچە زمانی تورکمانی وشەی بیانی لەگەڵ 
تێکەڵ بووە، ئەمەیان هۆکاری جیاوازی هەیە و یەکێک 

لەوانە هەبوونی کاریگەریی زمانەکانە لەسەر یەکتر".                                                                                                                                          
             

لەبارەی زیندوو مانەوەی زمانی تورکمانی وتی، "لەژێر 
دیموکراسیەتی عێراق تورکمانەکان توانیویانە تا رۆژگاری 

ئەمڕۆ بمێننەوە و بژین. سەرەڕای هەموو ئەمانە 
تورکمانەکان لە ساڵی ١٩١٨-وە توانیویانە لەسەرپێ 

بمێننەوە و زمان و کەلتووریان بە هەموو هێز و 
تواناکانیانەوە بپارێزن و تا ئێستاش بەردەوامن". 
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 زمانی سۆمەرییەکان و تورکمانی
وشەی هاوبەشیان هەیە

کورسییەکەی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( چاوەڕوانی نوێنەرە نوێیەکەیەتی
دوا بە دوای کۆچی دوایی نەزهەت عەبدولغەنی، 

لەسەر  هەولێر)ئەربیل(،   پارێزگای  ئەنجومەنی  ئەندامی 
ناوبراو وەکو  عێراقی، کە  تورکمانی  بەرەی  لیستی 

پەرلەمانی  ئەندامی  کورەچی،  ئازاد  یەکەمی  یەدەگی 
ئێستادا  لە  دەستبەکارببوو،  عێراق  کوردستانی 

چاوەڕێی  و  بەتاڵە  عەبدولغەنی  نەزهەت  کورسییەکەی 
دەکات.  نوێیەکەی  نوێنەرە 

ئەنجومەنی  بە دوای هەڵبژاردنی  دوا 
تورکمان  پێکهاتەی  هەولێر)ئەربیل(،  پارێزگای 

لە  ٣ کورسییە،  لە ئەنجومەن خاوەنی 
دیموکراتی  پارتی   ٢٠١٤ هەڵبژاردنەکەی ساڵی 
بەدەستهێنا،  دەنگەکانی  زۆرینەی  کوردستان 

تورکمان و کریستیان  لەگەڵ  پارتی  دواجار 
و  پێکهێنا  پارێزگایان  ئەنجومەنی  سەرۆکایەتی 
ئەندامی  رەشید خۆشناو،  پێیەش عەلی  بەو 

پارتی  لیستی  لەسەر  پارێزگا  ئەنجومەنی 
دیموکراتی کوردستان بوو بە سەرۆک، 

ئەندامی  ئازاد کورەچی،  دیکەوە  لەالیەکی 
لیستی  لەسەر  هەولێر  پارێزگای  ئەنجومەنی 

بەرەی تورکمانی بوو بە جێگری سەرۆکی 
ئەندامی  ئەنجومەن و هاالن گۆرگیز، 

سکرتێری  وەکو  ئەنجوومەن  کریستیانی 
دەستبەکاربوو.  ئەنجوومەن 

دواتر ئازاد کورەچی بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
کوردستانی عێراقی کرد لە ساڵی )٢٠١٨(ە و وەکو 

پەرلەمانتار هەڵبژێردرا، بەو پێیەش نەزهەت عەبدولغەنی، 
یەدەگی ئازاد کورەچی بوو بە ئەندامی نوێی ئەنجوومەن. 

 
دواجار لە بەرواری ٣٠ی ئەیلوولی ئەمساڵ نەزهەت 

عەبدولغەنی بەهۆی تووشبوونی بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا 
ئەنجوومەن  ئێستا کورسییەکەی  لەدەستدا.  گیانی 
بووەتە جێگەی باس و خواسی خەڵک کە ئاخۆ کێ 

جێگرەوەی؟  دەبێتە 

لەو بارەیەوە عەلی رەشید خۆشناو، سەرۆکی ئەنجومەنی 
پارێزگای هەولێر)ئەربیل( بە تەبا-ی راگەیاند، "بەپێی ئەو 

زانیارییەی کە بە دەست ئێمە گەیشتووە، جێگرەوەکە 
ئافرەتێکە بەناوی خالیدە. بەاڵم نازانین ئەوە یان نا، بۆیە 
ئێمە موخاتەبەی کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن و راپرسی-

مان کردووە. ئەوان بەدواداچوون دەکەن، لە ئێستادا  
یەدەگی یەکەم کۆچی دوایی کردووە و پێویستمان بە 

یەدەگی دووەم هەیە". 

هاوکات خۆشناو وتیشی، "کۆمیسیۆن بەدواداچوون 
بۆ یەدەگی دووەم دەکات، دواتر ناوەکەی بۆمان 

دەنرێت و داوا دەکات کە کاری پێویستی بۆ بکەین". 

لەالیەکی دیکەوە عیماد رەفعەت، ئەندامی ئەنجومەنی 
تورکمانی  لیستی  لەسەر  پارێزگای هەولێر)ئەربیل( 

تایبەت بە تەبا وتی، "کۆچی کاک نەزهەت خەمباری 
کردووین بەاڵم ئاشکرایە 

کە سیاسەت و بەڕێوەبردن 
بەپێی  بەردەوامە.  هەمیشە 

یەدەگی  یاساکەی کۆمیسیۆن 
دووەم دەبێتە شوێنگرەوە". 

عیماد رەفعەت ئەوەشی 
وت، "خاتوو خالیدە سەبری 

یەدەگی دووەمە و بڕیار 
وایە ئەو بێتە شوێنی 

نزیکانە  بەم  خودالێخۆشبوو، 
بە گوێرەی یاسای ٣ دەنگدانی 

بۆ دەکرێت و دەستبەکار 
دەبێت". 

بارەیەوە کۆمیسیۆنی  لەو 
بااڵی هەڵبژاردن و راپرسی 
بە یاسا رێکیخستووەتەوە کە دەبێت هەر کاندیدێک 

یەدەگی هەبێت و ئەمە قەوارەش دەگرێتەوە. 

لە ساڵی )٢٠١٤( هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان 
بەڕێوەچوو، لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا هیچ 

هەڵبژاردنێکی دیکە ئەنجام نەدراوە سەرەڕای هەوڵ و 
داوای ئەنجامدانی هەڵبژاردن. 

: زیا عوزێری  هەوا�ڵ



: ئیپەک ئاڤشار هەوا�ڵ
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 چی دەبێت کاتێک لە تورکیا بە
زمانی تورکمانی قسە دەکەی؟..

ئیپەکچە، ئەو بەرنامەیەی بە بابەتە هەمەجۆرەکانی سەرنجی 
بینەرانی تەبای بۆخۆی راکێشاوە، لە ئەڵقەی چوارەمی 

بەرنامەکەیدا تاقیکردنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی ئەنجامدا.

ئیپەک ئاڤشار، پێشکەشکاری بەرنامەکە لە ئەنقەرەی 
پایتەختی تورکیا بە درێژایی رۆژێک لە بەرنامەکە لە شوێنی 

جیاواز بە زمانی تورکمانی قسەی کرد. لە بەرنامەکە 
تاقیکردنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بۆ بینەرانی ئەنجامدا، بۆ 

ئەوەی بزانێت تا چەند خەڵکی تورکیا لە زمانی تورکمانەکانی 
عێراق تێدەگەن. 

بەپێی روونکردنەوەیەکی سولەیمان سۆیلو وەزیری ناوخۆی 
تورکیا لە کۆتایی ساڵی رابردوو رایگەیاند، لە واڵتی تورکیا 

لەکۆی ٨٣ ملیۆن نیشتەجێبوو، ٥ ملیۆن و ٧٤ هەزار و ٩٠٨ 
کەسی بیانی هەن، لەو ژمارەیەش ملیۆنێک و ٧٠ هەزار 

و ١٥٥ کەس مافی نیشتەجێبونیان هەیە، هاوکات نەتەوە 
یەکگرتووەکان ئاماژەی بەوەکردوە ١٤٢ هەزار هاواڵتی عێراقی 
لە تورکیا نیشتەجێن، وە لە تەواوی عێراق نزیکەی ٣ ملیۆن 

تورکمان بوونی هەیە.

بەگوێرەی ئەوەی لە تورکیا تورکمانی عێراق ژمارەیان زۆرە 
ئەم تاقیکردنەوە کۆمەاڵیەتیە لەم بەرنامەیە ئەنجامدرا، 

تورکمانێکی عێراق لە ماوەی رۆژێکدا لە بەیانی تا ئێوارە توانی 
بڕواتە حەوت شوێنی جیاواز، لەم شوێنانە بەو شێوەزارەی 

کە تورکمانەکانی عێراق قسەی پێدەکەن کە شێوەزاری 
تورکمانیە، گفتوگۆی لەگەڵ تورکەکانی تورکیا ئەنجامدا.

لەم چوار چێوەیەدا یەکەم شوێن کە سەردانی کرد بازاڕی 
گشتی بوو. ئیپەک ئاڤشار پێشکەشکاری بەرنامە لە 

کاتی بازاڕکردنی لە بازاڕدا بەزمانی تورکمانی مامەڵەی 
کردو توانی بێ کێشە بازاڕکردنەکەی ئەنجام بدات. دوای 

تاقیکردنەوەی یەکەمی لە بازاڕدا، دواتر سەردانی یەکێک لە 

شوێنە بەناوبانگەکانی ئەنقەرەی کرد ئەویش ئاتەکولە بوو، 
لەوشوێنەدا سەردانی رێستۆرانتێکی کرد بۆ داواکردنی نانی 
بەیانی، لەو شوێنەشدا پێشکەشکار هیچ کێشەیەکی نەهاتە 

پێش و بە ئاسانی داواکاریەکەی جێبەجێکرا. 

بەبیرکردنەوە لەوەی کاتێک کە تورکمانێکی عێراق بە 
ئۆتۆمبێلە تایبەتەکەی خۆی سەردانی تورکیا دەکات ئینجا بۆ 
هەرمەبەستێک بێت، چی بۆ گەران بێت چی بۆ تەندروستی 

بێت یاخود بۆ کار بێت پێویستی بەبەنزین دەبێت. لە شوێنی 
سێیەم کە بەنزینخانەیە پێشکەشکارەکەمان بە ئاسانی لەالیەن 
کارمەندانی بەنزینخانەکە بەبێ بوونی هیچ کێشەیەک کارەکەی 

بە ئەنجام گەیەندرا.

بە پێی ئەوەی کەسانێک هەن ئۆتۆمبێلی تایبەتیان نییە، 
پێویستیان بە گواستنەوەی گشتییە. پێشەکەشکار لە شوێنی 

چوارەم سەردانی شوێنێکی بڕینی بلیتی کرد، لەشوێنی 
بڕینی بلیت کێشەیەکی بچووکی بۆ دروستبوو، بەاڵم ئیپەک 
ئاڤشار-ی پێشکەشکار ئەوەی راگەیاند، ئەم کێشەیە بەهۆی 

ئەو رێکارانەی بۆ رێگری کردن لە باڵوبوونەوەی  ڤایرۆسی 
کۆرۆنا دەگیرێتەبەر لە تەواوی دونیا کێشەی دروست کردووە، 
ئەویش پاراستنی دووری نێوان کەسەکان و بەستنی ماسکە، 

بۆیە بەهۆی دووری کەسەکە و بەستانی ماسک گوێی لە 
دەنگی نەدەبوو هەر لەبەر ئەوە ئەم کێشەیەی بۆدروست بوو.

دواتر ئەو شتەی کە لە کەلتووری عەرەب و تورکەکان بە 
شێوەیەکی بەرچاو بەدی دەکرێت خواردنەوەی قاوەیە، بە 

مەبەستی خواردنەوەی قاوە سەردانی قاوەخانەیەکی کرد، لەم 
شوێنەشدا کە پێنجەمین شوێن بوو، تاقیکردنەوەکە ئەنجامدرا 

وهیچ کێشەیەک رووینەدا.

هەر وەکوو لە بازاڕە گشتییەکان بازاڕکردن زۆر دەکرێت، بە 
هەمان شێوە لە مارکێتەکانیش بازاڕکردن بەشێوەیەکی زۆر 

ئەنجام دەدرێت. شوێنی شەشەم مارکێتێک دیاریکرا، دووبارە 
بە درێژایی بازاڕکردنەکە پێشکەشکارەکە بەزمانی تورکمانی 

قسەی کرد، بەبێ 
ئەوەی دووچاری هیچ 

کێشەیەک ببێتەوە.

لە چوارچێوەی ئەو شوێنانەی کە رۆژانە تورکمانێکی 
عێراق سەردانی دەکات رێستۆرانتە، بۆ ئەو مەبەستەش 

رێستۆرانتێک وەکو کۆتا شوێن بۆ تاقیکردنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکە هەڵبژێردرا و پێشکەشکارەکەمان داوای 

خواردنی ئێوارەی کرد، هەروەکو تەواوی رۆژەکە، بەبێ کێشە 
کۆتا تاقیکردنەوە کۆمەاڵیەتیەکە بەسەرکەوتووی ئەنجامدرا.

 
لە کۆتایی شرۆڤەی پرۆگرامەکەدا باس لە زمانی تورکی 
تورکیا و تورکمانی عێراقی کرا، ئاڤشار باسی لەوەکرد، 

هەردوو زمانەکە بەشێکن لەخێزانی ئوراڵ ئاڵتای، کە سەربە 
گروپی ئۆغوزن. زمانێکی دیکەش هەیە کە بەهەمان شێوە 

لە گروپی ئۆغوزە، ئەویش زمانی ئازەربایجانیە، لەنێوان زمانی 
ئازەربایجانی و زمانی تورکمانی عێراقی لێکچوونێكی زۆرهەیە. 
ئەو نەتەوە تورکەی کە زمانی تورکی ئازەری بەکاردەهێنن لە 

ئازەربایجانی دراوسێی تورکیا دەژین. تورکەکانی ئازەربایجان 
لە تورکیا ژمارەیان زۆرە و لەگەڵ واڵتی تورکیا لە یەکەوە 

نزیکن. لە کۆتاییدا بەپێی ئەم تاقیکردنەوە کۆمەاڵیەتییەی کە 
ئەنجامماندا، دەتوانین بڵیین تورکەکانی تورکیا کاتێک قسە 

لەگەڵ تورکمانەکانی عێراق دەکەن، لە تێگەیشتن لە نێوانیان 
تووشی ئاستەنگی نابن، بە 

ئاسانی لەیەکتر 
تێدەگەن.

: زیا عوزێری هەوا�ڵ

یەکێک لە سیما هەرە گرنگەکانی ناوچەی رافیدەین، بوونی 
ئەهوارەکانە کە لەرووی سامانی جیهانییەوە بایەخێکی 

تایبەت و گرینگ بە خۆی هەیە. 

لە رووی تۆپۆگرافییەوە لە ژمارەیەک گۆمی ئاو پێکهاتووە 
و  بە شێوەی سێگۆشە کەوتووەتە شارەکانی عەمارە، 

ناسڕیە، بەسڕە، زیقار و میسان.  

کۆی ئەهوارەکانی عێراق لە ناوچەیەکی فراوان و 
رووبەرێکی ٩٠٠٠ بۆ  ٢٠٠٠٠ کیلۆمەتری داپۆشیوە و هۆزە 

عەرەبەکانی ئەو ناوچەیە لە سەرەتادا بەتیحە-یان پێوتووە، 
ماناکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئاوی ئەهوارەکان دابەزیوە 

و خانووەکان لەسەری مەلە دەکەن. 

لە ١٧ی  تەمموزی ساڵی 
٢٠١٧، یونێسکۆ بڕیاریدا 

ئەهوارەکانی عێراق بخاتە 
ناو لیستی کەلەپوری 

جیهانی سەرەڕای ئەوە 
پێشووتر لە سەردەمی 
رژێمی بەعس زۆربەی 

هەرە زۆری ئەهوارەکان 
پڕ کرانەوە بە کۆنکریت 

و خاشاک بە پاساوی 
هەبوونی مەترسی 

ئەمنی. 

لەرووی پێکهاتەکەیەوە 
ماڵەکانی ئەهوار لەماوەیەکی کەم درووست دەکرێت 
بەبێ بەکارهێنانی بزمار و جام. کەرەستەی سەرەکی 

خانووەکانیش لە قوڕ و قەمیش پێکهاتووە. خانووەکان لەسەر 
دوورگەی بچووک درووستکراوە کە دوورگەکان لەسەر گۆمەکە 
چەقێنراون، بەو پێیەش ژمارەیەک دوورگەی بچووک بەیەکتری 

بەستراون و بە رێی خشۆڵکەوە جووڵەیان پێدەکرێت. 

لە دێر زەمانەوە خانووی ئەهوارەکان بووەتە جێگەی 
سەرنجی گەشتیار و گەڕۆکەکان، بەو پێیەش هەندێک لەوانە 

ئەهوارەکانیان بە "باخچەی بەهەشت" وەسفکردووە. 

مێژووناسان پێیان وایە ئەو ناوچەیە گرنگیی خۆی هەیە 
لەرووی مێژووییەوە و بەپێی هەندێک لە توێژینەوەکان 

دەرکەوتووە کە بۆ یەکەمین جار  سۆمەرییەکان 
لەو ناوچەیە دەرکەوتوون و شارستانیەتی ئەوان 

لێرە دەرکەوتووە، جگە لەوەی لە پەیمانی کۆن بە 
"بەهەشتی عەدەن" ناسراوە. 

زانایان پێیان وایە بوونی 
ئەهوارەکان کاریگەری ئەرێنی 
هەیە لەسەر ژینگە بەو پێیەی 

کە سەرچاوەیەکی باشە بۆ 
دابینکردنی ژمارەیەکی زۆری 

خۆراک کە لە ماسی و باڵندە و  بەروبوومی کشتوکاڵی 
پێکهاتووە  و بۆ چاندنی برنج و قامیشی شەکر بەکاردێت. 

موحسین عەزیز، بەڕێوەبەری ژینگەی پارێزگای زیقار لەبارەی 
ئەهوارەکانی عێراق دەڵێت، "نزیکەی ٤٠ جۆر باڵندە لە 

ئەهوارەکان دەژین، ١٢ لەوانە جۆری دانیسقەن. هەروەها 
ئەهوارەکان گەورەترین گۆماون لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

و رۆژئاوای ئاسیا، لەرووی ژینگەییەوە تەواوکەری یەکترە و 
سیستەمی ژینگەیی تێیدا بە سەرکەوتوویی بەردەوامە". 

لە ئێستادا ژیان بە شێوەیەکی نیمچەیی  لە ئەهوارەکان 
بەردەوامە، بەاڵم پڕۆگرامی ژینگەیی سەر بە نەتەوە 

یەکگرتووەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە پێویستە بە زووترین 
کات رێکخسنەوەی بۆ بکرێت، بەپێچەوانەوە لەرووی 

ژینگەییەوە رووبەڕووی لەناوچوون دەبێتەوە.

 ئەهوار..
کەلتوورێکی دێرینی عێراق کە خەریکە لەناو دەچێت
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 لێکەوتە نەرێنییەکانی سیستەمی
خوێندنی ئەلیکترۆنی...

تووشی سەرئێشە و سەرسووڕان و هیالکی و بگرە 
بێخەویش بین، ئەگەر بەسەر ئەمانەدا سەرکەوتین، ئایا 
ئێمە تەندروستییەکی باشترمان دەبێت؟ ئەوە ڕاستیە 

ئێمە بەبێ قاوەش دەتوانین بەردەوام بین لە ژیان بەاڵم 
بێبەش دەبین لەو کافاینەی کە قاوە پێمان دەبەخشێت. 
هەرچەندە خەڵکی ڕێگای زیاتر دەدۆزنەوە بۆ ئەوەی ئەو 

بڕە کافاینەیان دەستبکەوێت، هەندێک لە خواردنەوە وزە 
بەخشەکان ئەم بڕەیان تێدایە، بەاڵم ئەوانیش زیانیان 
بۆسەر تەندروستی مرۆڤ دەبێت، وەک قەڵەوی و 

نەخۆشییەکانی شەکرە و هەندێکجار بوورانەوەش تەنانەت 
دەگاتە مردنیش.

جیهان چی بەسەر دێت ئەگەر واز لە خواردنەوەی قاوە 
بێنین؟

ئایا دەزانن لە جیهاندا دوای نەوتی رەش، قاوە زۆرترین 
خواستی لەسەرە، زیاتر لە ٥٠ واڵت سەرقاڵی وەبەرهێنانی 
قاوەن لە جیهاندا، ٢٥ ملیۆن جوتیار بژێوی ژیانیان لەسەر 
بەرهەمهێنانی قاوە وەستاوە، بەجۆرێک تەنها لە ئەمریکا 
تێچووی سااڵنەی بەکارهێنانی قاوە ٢٢٥ ملیار دۆالرە وە 
نزیکەی ١.٧ ملیۆن دەرفەتی کاری رەخساندووە، کەواتە 

ئەگەر قاوە لە پڕێکدا نەمێنێت، ئەوا بەبەر چاومانەوە 
داڕمانێکی ئابووری لە جیهاندا روودەدات.

کەواتە دەتوانین بڵێین بەبێ قاوە ژیان بەرێدەکرێت، بەاڵم 
ژیانی زۆر کەس بەبێ قاوە لەناودەچێت. 

هاوکات، لە درێژەی ووتەکانیدا باسی لە زیانەکانی خوێندنی 
ئۆناڵین کرد و ووتی، "بەداخەوە  خوێندنی ئۆناڵین وەک 

پڕۆسەی خوێندنی راستەوخۆ پەیوەندییەکی گەرم دروست 
ناکات، لە پەیڕەوکردنی ئەم سیتەمەدا مامۆستایانیش 

رووبەڕووی سەختییەکی زۆر دەبنەوە، هەندێک کات 
قوتابی هێڵی ئەنتەرنێتی دەپچرێت لە هێڵ دادەبرێت و 

مامۆستاش ئاگادار نییە لە دابڕانی قوتابییەکانی لە هێڵی 
ئینتەرنێت. بۆ ڕێگریکردن لەم کێشانە پێویستە خێزان لە 
نزیکەوە چاودێڕی کێشە و گرفتەکانی منداڵەکەی بکات".

لە کۆتاییدا یەنی کایناک ئاماژەی بەوەدا، "کاتێک ئێمە 
هەموو شتێک بە ئۆناڵین ئەنجام دەدەین ئەوا ئەو کارە 

دەبێتە رێگرلە بەردەم ناسینی کەسایەتی کەسانی بەرانبەر، 
بە پێی کات وادەکەت کە مندااڵن و گەنجان لە پەیوەندی 

کۆمەاڵیەتی دووربکەونەوە، بە تایبەتی لە گەنجەکاندا 
زۆر بەکارهێنانی سۆشیاڵ میدیا دەبێتە هۆی تێکچوونی 

کەسایەتی".
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 لێکەوتە نەرێنییەکانی سیستەمی
خوێندنی ئەلیکترۆنی...

ئایا چی دەزانی لەبارەی بازرگانی قاوە؟
ئاماده کردن: حوسێن خەتیپئۆغلو

قاوە، ئەو ماددەیەی بەشێکی زۆری دانیشتووانی جیهان 
بەتەواوەتی ئالوودەی بوون، زۆربەیان ناتوانن رۆژەکەیان 

بەبێ خواردنەوەی دەستپێبکەن.

هەرچەندە واڵتانی رۆژئاوا قاوە بە موڵکی خۆیان 
دادەنێن، بەاڵم مێژووی سەرهەڵدانی قاوە دەگەرێتەوە 
بۆ سەدەی سێیەم لە واڵتی ئەسیوبیای ئێستا، کاتێک 

شوانێک بە ناوی "کاڵدی" سەرقاڵی لەوەڕاندنی 
مەڕومااڵتەکەی بوو، توێکڵێکی قاوەی سووری 

بەرچاوکەوت، دوای خواردنی توێکڵە قاوەکە، بۆماوەیەک 
وەکو منداڵ هەڵسوکەوتی دەکرد و دڵخۆشییەکی زۆری 

پێوەدیاربوو.

باوبوونی خواردنەوەی قاوە لە واڵتانی رۆژئاوا 
دەگەرێتەوە سااڵنی ١٨٠٠ی زایینی، دواتر 

بووەتە سەچاوەیەکی بازرگانی لەو واڵتانە و 
پردێکی گەورە لەنیوان واڵتە هەژارەکان و واڵتە 

دەوڵەمەندەکان،بەجۆریک لە واڵتە هەژارەکان بەرهەم 
دەهیندرێت و رەنجی بۆ دەکێشرێت، لە واڵتە 

دەوڵەمەندەکان بازرگانی پێوە دەکرێت.

بەپێی لێکۆڵینەوەیەکی  رێکخراوێکی نێودەوڵەتی، ڕۆژانە 
یەک ملیار کوپ قاوە دەخورێتەوە، بە پشت بەستن 

بەم لێکۆڵینەوەیە دەتوانین بڵێین بەشێکی مرۆڤایەتی 
بە تەواوی ئالوودەی خواردنەوەی بوون. بەجۆرێک لە 

واڵتانی رۆژئاوا، دوای لەخەو هەستان، خواردنەوەی 

کوپێک قاوەی بەیانیان بۆتە بەشێکی گرینگ لە رۆتینی 
ڕۆژانە، واتە خواردنەوەی کوپێک قاوە لە بەیانیان واتای 

دەستپێکی رۆژێکی چاالک دەگەیەنێت.

بەاڵم چی روودەدات، ئەگەر دەست هەڵبگرین لە 
خواردنەوەی قاوە؟ چی بەسەر کۆمەڵگاکەمان دادێت 

ئەگەر ئەوە ڕووبدات؟

دەتوانین بڵێین، قاوە لێوان لێوە لە کافاین، کافاین 
راستەوخۆ کاریگەری لەسەر ترشی )ئەدینۆسین (دەبێت، 

)ئەدینۆسین(، دەمارەکان هێور دەکاتەوە و مێشک هێواش 
دەکاتەوە. واتە کاردەکاتە سەر سیستەمی خانە و چاالکی 
زیاتر ئەبەخشێت، بە واتایەکی دیکە هەست بە ئارامی و 
ئاسوودەیی دەکەین، کەچی بەم هەستەش ناڕەوێتەوە 
و دەبێتە هۆی ئەوەی هەست بە چاالکی زیاتر بکەین و 

هێز و توانای زیاتر بە مێشک دەبەخشێت، لە هەمان کاتدا 
مێشک پەیام بۆ ئەندامانی جەستە دەنێرێت کە گورجوگۆڵتر 

بجووڵێنەوە و چاالکتر بن.

کافاین شتێکی باشە، بەاڵم وەکو هەموو شتێکی دیکە 
زیادەرۆیی لە بەکارهێنانی الیەنی خراپیشی دەبێت، 

بەتایبەتی الیەنی تەندروستی. باشە چی روودەدات ئەگەر 
وازبێنین لە خواردنەوەی قاوە؟

ئەوا پێویستە ئامادەبین لە ڕوودانی چەند شتێک، لەوانە 
چەند گۆڕانکارییەک لە جەستەماندا ڕوودەدات. دەکرێت 

تووشی سەرئێشە و سەرسووڕان و هیالکی و بگرە 
بێخەویش بین، ئەگەر بەسەر ئەمانەدا سەرکەوتین، ئایا 
ئێمە تەندروستییەکی باشترمان دەبێت؟ ئەوە ڕاستیە 

ئێمە بەبێ قاوەش دەتوانین بەردەوام بین لە ژیان بەاڵم 
بێبەش دەبین لەو کافاینەی کە قاوە پێمان دەبەخشێت. 
هەرچەندە خەڵکی ڕێگای زیاتر دەدۆزنەوە بۆ ئەوەی ئەو 

بڕە کافاینەیان دەستبکەوێت، هەندێک لە خواردنەوە وزە 
بەخشەکان ئەم بڕەیان تێدایە، بەاڵم ئەوانیش زیانیان 
بۆسەر تەندروستی مرۆڤ دەبێت، وەک قەڵەوی و 

نەخۆشییەکانی شەکرە و هەندێکجار بوورانەوەش تەنانەت 
دەگاتە مردنیش.

جیهان چی بەسەر دێت ئەگەر واز لە خواردنەوەی قاوە 
بێنین؟

ئایا دەزانن لە جیهاندا دوای نەوتی رەش، قاوە زۆرترین 
خواستی لەسەرە، زیاتر لە ٥٠ واڵت سەرقاڵی وەبەرهێنانی 
قاوەن لە جیهاندا، ٢٥ ملیۆن جوتیار بژێوی ژیانیان لەسەر 
بەرهەمهێنانی قاوە وەستاوە، بەجۆرێک تەنها لە ئەمریکا 
تێچووی سااڵنەی بەکارهێنانی قاوە ٢٢٥ ملیار دۆالرە وە 
نزیکەی ١.٧ ملیۆن دەرفەتی کاری رەخساندووە، کەواتە 

ئەگەر قاوە لە پڕێکدا نەمێنێت، ئەوا بەبەر چاومانەوە 
داڕمانێکی ئابووری لە جیهاندا روودەدات.

کەواتە دەتوانین بڵێین بەبێ قاوە ژیان بەرێدەکرێت، بەاڵم 
ژیانی زۆر کەس بەبێ قاوە لەناودەچێت. 

ئيشيل یەنی كايناک, پسپۆری دەرونناسی، تاوتوێی 
پەروەردەی ئەلکترۆنی دەکات.

ڤایرۆسی کۆرۆنا، خوێندکارانی بێبەش کردووە لە 
پرۆسەی خوێندنی راستەوخۆ، بە میلیۆنان  خوێندکار 
بە هۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە دوورەوە بە سیستەمی 

ئەلیکترۆنی پەرە بە پرۆسەی خوێندن دەدەن.

سەبارەت بە کاریگەریەکانی پرۆسەی سیستەمی خوێندنی 
ئەلیکترۆنی لە سەر منداڵ و دایک و باوک، ئيشيل یەنی 

كايناک, پسپۆری دەرونناسی مندااڵن وەاڵمی پرسیاراکانی 
)تەبا(ی دایەوە.

یەنی کایناک سەبارەت بە پرۆسەی خوێندن بە 
سیستەمی ئەلیکترۆنی وتی، "بە هاتنی  ڤایرۆسی کۆرۆنا 

رۆتینی رۆژانەی تاک و کۆمەڵگا گۆڕانکارییەکی زۆری  
بەسەرداهاتووە، خۆپارێزی و خۆکەرەنتین کردن لە ماڵەوە 

بووەتە هۆی زیاتر بەکارهێنانی ئامێرەکانی تەکنەلۆژیا".

یەنی کایناک ئاماژەی بەوەشکرد، "کێشەی هەرە گەورەی 
خێزانەکان ئەوەیە کە ناتوانن سیستەمێکی دیاری کراو 

بۆ سەیرکردنی تەلەڤیزیۆن و خەوتنی منداڵەکانیان 
دابنێن، درەنگ خەوتن، درەنگ لەخەو هەستان، زیان بە 

سیستەمی خوێندنی ئەلەکترۆنی دەگەیەنێ، ئەگەرچی بۆ 
ماوەیەکی کەمیش بێت دوریان دەخاتەوە لە سیستەمی 

خوێندنی ئۆنالین .

یەنی کایناک ووتیشی، " پێویستە دایک و باوکان دەبێت 
بزانن گرنگی بە چی بدەن و چۆن لەگەڵ منداڵەکانیان 

هەڵسوکەوت بکەن، دایک و باوکان لە بری ئەوەی 
کاتێکی دیاریکراو بۆ سەیرکردنی تەلەڤیزیۆن بۆ مناڵەکانیان 
دیاریبکەن و سنووردار بکەن، دەبێت هەوڵ بۆ ئەوە بدەن 
کە چەند دەتوانن مناڵەکانیان لە شاشەکان بەدوور بگرن، 

ئەمە مانای ئەوە دەگەیەنێت کاتی سەیرکردنی شاشە 
سنوودار دەکرێت و کەمدەکرێتەوە وا بکەن خوێندی 

ئۆناڵین لەالی منداڵەکانیان خۆشەویست بکەن".

 ووتیشی، "لەم ماوەیەدا دەبێت سەرنج بخرێتە سەر 
شێوازی ژیانی ڕۆژانە و چاودێری هەندێک خاڵی گرنگ 

بکرێت سەبارەت بە کاتی خەوتنی منداڵ، خواردنی 
ڕۆژانە، بەسەربردنی کاتی پێویست لەگەڵ ئەندامانی 

خێزان، ڕێکخستنی ژیانی ڕۆژانەی منداڵ بە پێی تەمەن، 
جووڵەی منداڵ و شێوازی پەیوەندی، دەتوانین وەاڵمی 
پرسیارەکانمان بدۆزینەوە، ئەگەر وەاڵمی پرسیارەکانمان 
نەخێر بوو ئەوە دەتوانین بڵێین منداڵەکانمان ئالوودەی 

شاشەی ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان بوون".

ئيشيل  یەنی كايناک, پسپۆری دەرونناسی مندااڵن 
ئاماژەی بەوە کرد، لەم ماوەیەدا دایک و باوکان پێویستە 

دەرفەتی زیاتر بۆ بەسەربردنی کات لەگەڵ منداڵەکانیان 
برەخسێنن و لە ژێرناوی بەسەربردنی کاتی هاوبەشی 
زیاتر بۆ یاری کردن لەگەڵ منداڵەکانیان سیستەمێکی 

تایبەت دروست بکەن لە نێوان خوێندن و چۆنیەتی کات 
بەسەربردن.

 
دایکان و باوکان دەبێت خۆشیان ببنە نموونە لەبەردەم 

منداڵەکانیان و خۆیان  لە شاشەکان بەدوور بگرن، بۆ 
بەسەربردنی کاتی زیاتر لەگەڵ منداڵەکانیان دەتوانن 

چەندین چاالکی لە ناو ماڵەکانیاندا ئەنجام  بدەن وەک 
"خوێندنەوەی کتێب، دروستکردنی خواردن و شیرینی 

لەگەڵ منداڵەکانیان، هاوکات لەگەڵ منداڵە گەورەکاندا 
دەتواندرێت یاری وشە، یاری سینەمای بێدەنگ و وەرزش  

ئەنجامبدرێت، ئەمانە هەموویان  پەیوەندیەکی پر 
خۆشەویستی دروست دەکەن لە ناو خێزان و 

کۆمەڵگادا".

ناوبراو، سەبارەت بە رەخساندنی کەشێکی گونجاو بۆ 
خوێندنی ئەلیکترۆنی دەڵێت، "لە پرۆسەی خوێندنی 

ئەلیکترۆنیدا، خێزان پێویستە کەشێکی تایبەت ئامادە 
بکات بۆ منداڵەکەی، لە کاتی خوێندنی ئۆناڵیندا دایک 
و باوک پێویستە ڕۆژانە بە دواداچوون بکەن بۆ وانەی 
منداڵەکانیان، بە تایبەتی ئەو مندااڵنەی کە تەمەنیان 

گەورەیە دەبێت زیاتر چاودێری بکرێن". 

هاوکات، لە درێژەی ووتەکانیدا باسی لە زیانەکانی خوێندنی 
ئۆناڵین کرد و ووتی، "بەداخەوە  خوێندنی ئۆناڵین وەک 

پڕۆسەی خوێندنی راستەوخۆ پەیوەندییەکی گەرم دروست 
ناکات، لە پەیڕەوکردنی ئەم سیتەمەدا مامۆستایانیش 

رووبەڕووی سەختییەکی زۆر دەبنەوە، هەندێک کات 
قوتابی هێڵی ئەنتەرنێتی دەپچرێت لە هێڵ دادەبرێت و 

مامۆستاش ئاگادار نییە لە دابڕانی قوتابییەکانی لە هێڵی 
ئینتەرنێت. بۆ ڕێگریکردن لەم کێشانە پێویستە خێزان لە 
نزیکەوە چاودێڕی کێشە و گرفتەکانی منداڵەکەی بکات".

لە کۆتاییدا یەنی کایناک ئاماژەی بەوەدا، "کاتێک ئێمە 
هەموو شتێک بە ئۆناڵین ئەنجام دەدەین ئەوا ئەو کارە 

دەبێتە رێگرلە بەردەم ناسینی کەسایەتی کەسانی بەرانبەر، 
بە پێی کات وادەکەت کە مندااڵن و گەنجان لە پەیوەندی 

کۆمەاڵیەتی دووربکەونەوە، بە تایبەتی لە گەنجەکاندا 
زۆر بەکارهێنانی سۆشیاڵ میدیا دەبێتە هۆی تێکچوونی 

کەسایەتی".
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 بەسەرهاتێکی کاریگەری شاری قەاڵ و منارە
ئیبۆ بەربەر، دکتۆر و بەربەری هەولێر لە سەدەی رابردوو

: عەبدولسە�م هیشام هەوا�ڵ

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

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات
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زۆرجار دەبیستین و دەڵێین کەوا بیری سەردەمی 
منداڵی تیژە و منداڵ روداوەکان لەبیر ناکات. لەو 

سۆنگەیەشەوە سەردەمی منداڵی هەموو مرۆڤێک 
دونیایەکی تایبەتە. دەستپێکی ژیانیش لەناو چیرۆک و 

درامەیەکە کە پاڵەوان و کارەکتەرەکانی لە کەسانێک 
سەرهەڵدەدات کە وەک ئەستێرەیەکی گەشاوە لە 
ئاسمان هەمیشە دەدرەوشێنەوە لە دروستکردنی 

رووداوەکان و بەسەرهاتەکان کە هەندێکیان جێگەی 
سەرسوڕمانن. بۆیە هەڵوەستەکردن و تیشک خستنە 

سەر ژیانیان ئەرکە بۆ گێڕانەوەی کاریگەریی ئەوان 
لەکۆمەڵگا و ناساندنیان بە نەوەی ئەمڕۆ. 

دیکۆمێنتکردنی بەسەرهاتەکانی مرۆڤە بلیمەتەکان 
ئەرکێکی لەپێشینەی ئێمەی نووسەرە، نموونەیەک 

لەوانە گێرانەوەی چیرۆکێکە لەسەر کەسایەتییە 
مەزنەکەی شاری هەولێر ئیبراهیم بەربەر-ی ناسراو 

بە ئیبۆ بەربەرە کە تەبیب و سەرتاشی شاری هەولێر 
بووە. ئیبۆ بەربەر پاڵەوانێکی گەورەیە لە ناو ژیانی 

مندا و ئامادەی قسە خۆش و بەسەرهاتەکانی 
ئەو کەڵە پیاوە بووم. دەمەوێت یەکێک لەوانە بۆ 

خوێنەرانی ئازیز باس بکەم: 

ئەم بەسەرهاتە بۆ ساڵی ١٩٧٠ دەگەڕێتەوە و لە زاری 
ئەوەوە گوێم لێبووە و بەو شێوەیە بۆمی باسکرد: 

سااڵنی رابردوو کچێکی تەمەن ٢٠ ساڵ زۆر بە خراپی 
دەسووتێت کە رێژەی سووتانەکەی لەرادەبەدەر 

دەبێت، دکتۆرەکانی ئەو سەردەمە بوێری ئەوەیان 
نابێت دەستی بۆ ببەن و تیماری برینەکانی بکەن. 

دوای هەوڵێکی زۆر، خانەوادەی کچەکە بیرۆکەی ئەوە 

لە مێشکیان گەاڵڵە دەکات کە بیبەن بۆ الی ئیبۆ 
بەربەر. ئیبۆ بەربەر سەیرێکی کچەکە دەکات و بۆی 

دەردەکەوێت کە کچەکە هەر لە پەنجەی پێیەکانییەوە 
تاوەکو تۆقی سەری سووتاوە تەنانەت قژیشی 
نەماوە. لەو کاتەدا ئیبۆ بەربەر بە خانەوادەکەی 

رادەگەیەنێت کە ئەو ناتوانێت چارەسەری بکات چونکە 
ئافرەتە. 

لەبەرامبەر ئەو هەڵوێستەی ئیبۆ بەربەر، خانەوادەکە 
دەکەونە پاڕانەوە و دواتر ئیبۆ بەربەر بەزەیی بە کچەکە 
دێتەوە و رووی خۆی لە خانەوادەکەی دەکات و پێیان 
دەڵێت، }کچەکەتانم لێ مارە بکەن{ لەو ساتەدا باوکی 

کچەکە سوور دەبێت و بە توڕەییەوە بە ئیبۆ بەربەر 
دەڵێت }حاجی ئەوە چی دەڵێیت؟ شەرم لە ردێنە 
سپییەکەت ناکەیت؟{ لەبەرامبەردا ئیبۆ بەربەر بە 

حیکمەتەوە دەڵێت، }لەرووی شەرعەوە من ناتوانم 
دەست لە الشەی ئەو کچە بدەم، چونکە حەرامە و 

جائیز نییە{. دوای هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر باوکی 
کچە سووتاوەکە رازی دەبێت و مارەییەکە دەبڕدرێت. 

دوای مارەییەکە، ئیبۆ بەربەر بۆ ماوەی ٣ مانگ رۆژانە 
٣ جار سەردانی ماڵەکە دەکات و بە حزووری دایک 

و پووری کچەکە دەست بە تیمار کردن و شوشتنی 
کچەکە دەکات و دواتریش جۆرە دەرمانێکی بۆ 

دەگرێتەوە و پێستە سووتاوەکەی الدەبات. هێدی 
هێدی کچەکە شیفای پێدەگات و چاکدەبێتەوە، 

رۆژێکیان ئیبۆ بەربەر کاتێک دەچێت بۆ تیمارکردنی 
برینەکانی، داوا لە خانەوادەکەی دەکات مەالیەک 

بهێنن. لەو کاتەدا ئیبۆ بەربەر کچەکە تەاڵق دەدات 

و بەو شێوەیەش تیمارەکەی کۆتایی دێت و کچەکە چاک 
دەبێتەوە. 

ئەو جۆرە رووداوە 
جێگای سەرنجە چونکە 
کەسێک لە مردن رزگار 
دەکات دوور لە کاری 
نابەجێیی. حاجی ئیبۆ 
بەربەر کەسایەتیەکی 

ناسراو و خۆشەویستی 
خەڵک بوو، بەشێکە لە 

مێژووی ئەم شارە.

کۆچکردوو زۆر حەزی 
لە تۆپی پێ دەکرد، 
چونکە کاتی خۆی 

یاریزانێکی بەتوانا بووە 
و چارەسەرەکانیشی 

بێبەرامبەربوو. 

لێرەوە لە رێگەی 
هەفتەنامەی تەباوە 

داوا دەکەم پەیکەرێکی 
لە شوێنی دووکانەکەی 

بۆ بکەن چونکە مێژوو بە شانازییەوە باسی ئەو کەڵە پیاوە 
دەکات. دووکانەکەی شوێنی کۆبوونەوەی کەسایەتییە 

دیارەکانی شار و یاریزانانی تۆپی پێ بوو، ناکرێت ئەوەش 
لەبیر بکەین کە ئیبۆ بەربەر یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی 

یانەی برووسک.

 وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی گەشتی عومڕە
روونکردنەوە دەدات!

 ئایا گەشتی عومڕە دەستیپێکردوە؟

ئایا گەشتی عومڕە دەستیپێکردوە؟ وتەبێژی وەزارەتی 
ئەوقاف سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی گەشتی 

عومڕە  بۆ مایکی تەبا دوا.

دوای نزیكەی ساڵێك واڵتی سعودیە جارێكیتر 
ڕێگەیدا بەوەی كە واڵتانی دەرەوە گەشتی عومڕە 

ئەنجامبدەن، وتەبێژی وەزارەتی ئەوقافیش 
دەڵێت،" تا ئێستا ئێمە ئاگادارنەكراوینەتەوە بۆ 

دەستپێكردنەوەی گەشتی عومڕە".

ئەمە لە كاتێكدایە بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی 
كۆرۆنا نزیكەی ساڵێك دەبێت گەشتی عومڕە 

وەستێندراوە و تەنانەت مەڕاسیمی حەجیش لە 
هاوواڵتییانی دەرەوەی سعودیە قەدەغەكرا، بەاڵم 

دوای کەمێک ئاسایی بوونەوی دۆخی کۆرۆنا یەكەم 
كاروانی عومڕەكارانی دەرەوەی سعودیە رێگایان پێدرا 

بچنە ئەو واڵتە كە ٣٠ عومڕەكاری پاكستان و ٢٥٠ 
عومڕەكاری ئیندۆنیزیا بوون.

بەمەبەستی زانینی نوێترین بڕیارەکانی 
واڵتی سعوودیە و دەستپێکردنەوەی 
گەشتی عومڕە بۆ واڵتانی دەرەوەی 

سعوودیە، وەک هەفتەنامە و 
پۆرتاڵی تەبا چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ 
نەبەز ئیسماعیل، وتەبێژی وەزارەتی 

ئەوقافی حکومەتی هەرێم ئەنجامدا. 

نەبەز ئیسماعیل سەبارەت بە 
دەستپێکردنەوەی گەشتی عومڕە 

بۆ هاواڵتیانی هەرێم بە تەبای راگەیاند، "تا ئێستا 
سعودیە ئێمەی ئاگادار نەکردۆتەوە بۆ دەستپێکردنی 

گەشتی عومڕە. لە حاڵەتێکدا کاتێک سعودیە 
بەفەرمی دەستەی بااڵی حەجی عێڕاقی ئاگادار 

کردەوە سەبارەت بە دەستپێکردنەوەی گەشتەکان، 
دەستەی بااڵی حەجی عێڕاقی، حکومەتی هەرێم و 
ئێمە ئاگادار دەکاتەوە، لەو حاڵەتەدا ئێمە ئەو بڕیارە 

فەرمییە دەنێرینە لێژنەی بااڵی کۆرۆنا، ئینجا لێژنەکە بڕیار 
لەسەر شێوازی چۆنییەتی دەستپێکردنەوەی گەشتەکان 
دەدات. بەاڵم تا ئێستا هیچ بڕیارێکی فەرمی بەدەستی 

ئێمە نەگەیشتووە بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتی عومڕە. 
سعوودیە لیستێکی هەیە لیستەکە بۆ جیهانە هەر جارەو 

ڕێگا بە چەند واڵتێک دەدات کە عومڕەکارانی گەشتی 
عومڕە ئەنجام بدەن تا ئێستا ئێمە وەکو عێراق لەو 

لیستەدا نین". 

سەبارەت بە 
گۆڕانكاری لە 

نرخی گەشتی 
عومڕە 

وتەبێژی 
ئەوقاف 
ئاماژەی 

بەوەكرد، 

"سەبارەت بە نرخی عومڕە نرخەکە لە دەست کۆمپانیاکانە، 
لە رابردوودا کە عومڕە وەستا نرخەکەی لە نێوان ٧٥٠ بۆ 
٨٥٠ دۆالر تا ٩٠٠ دۆالر بوو، کێبڕکێ لەنێوان کۆمپانیاکان 

لەسەر کەمکردنەوەی نرخ بوو، بەاڵم ئەوەی الی 
ئێمەیە سەرپەرشتی دەکەین لە ڕووی ئیداری، کوالێتی و 
خزمەتگوزاری بەپێی ئەو بڕیارەی کە بەرێوبەرایەتی حەج 
وعومڕە دەیدات ئێمە سەرپەرشتیان دەکەین. نازانین كە 

دووبارە گەشتی عومڕە دەستیپێكردەوە نرخەكان چۆن 
دەبن. لە سااڵنی رابردوو ٢٠ هەزار كەس لە ماوەی ١٠ 

مانگدا گەشتی عومڕەیان ئەنجامدەدا، بەاڵم لە ٢٠١٩ دا 
٢٦ هەزار هاوواڵتی گەشتی عومڕەیان ئەنجامداوە".

بەپێی راگەیەندراوی بەرپرسانی سعوودیە واڵتەکە  پالنی 
هەیە بە چوار قۆناغ عومڕە ئاسایی بکاتەوە بەمشێوەیە:

١-  قۆناغی یەکەم لە چواری تشرینی یەکەم بوو، 
سعودیە ڕێگای بە شەش هەزار عومڕەکار دا کە 

خەڵکی سعودیە بوون.

٢ -  قۆناغی دووەم لە ١٨ـی تشرینی یەکەم 
بوو، ڕێگا بە ١٥ هەزار هاوواڵتی سعودی و 

دانیشتووی واڵتەکە درا عومڕە بکەن.

٣ - قۆناغی سێیەم  ڕێگا بە ٢٠ هەزار 
کەس لە ناوەوە و دەرەوەی سعودیە 

دراوە عومڕە بکەن.

٤-  لە قۆناغی چوارەمدا دەرگای عومڕە 
بەڕووی ١٠٠٪ـی خەڵکی سعودیە و 

موسڵمانانی جیهان دەکرێتەوە، بەاڵم هێشتا 
دیار نییە ئەمە کەی روودەدات. بەرپرسانی 

سعودیە چاوەڕوانن کاتێک  کۆرۆنا بەتەواوەتی 
هەڕەشەی لەسەر ژیانی  مرۆڤایەتی نەمێنێت 

ئینجا ئەو بڕیارە بەبێ دوودڵی جێبەجێبکەن.

لە سەرەتای ئەمساڵەوە  بەهۆی  باڵوبوونەوەی  
ڤایرۆسی کۆرۆنا  لە جیهاندا، رێکاری  خۆپارێزی  

گیرانەبەر و لەو چوارچێوەیەشدا  سعودیە لە سەرەتای 
مانگی ئازارەوە  پێدانی  ڤیزای  بەمەبەستی گەشتی 
عومڕە ڕاگرت و لە مەڕاسیمی  حەجی ئەمساڵیشدا  

تەنها سعوودیە  ڕێگەی  بە ١٠ هەزار کەس دا  بە 
رێنمایی  توندی تەندروستی،  حەج بکەن،  لەکاتێکدا 
ساڵی ٢٠١٩ نزیکەی ٢.٥ ملیۆن کەس حەجیان کردبوو.


