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کێشەی قوتابخانە تورکمانییەکان لە هیچ 
رویێکەوە کۆتایی نەهاتووە. کێشەی ئەو 

قوتابخانانە بە گشتی لەالیەن وەقفی هاوکاری
و کەلتووری تورکمانئێلی چارەسەر دەکرێن.

ئاژانسی هەماهەنگی و هاوکاری تورک )تیکا( 
رۆڵی دەبێت لە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی )نووری 
کەبیر( کە خاوەن مێژوویەکی دێرینە و شوێنەواری 
هاوبەشی تورک - ئیسالمە، لەساڵی ٢٠١٧ لەالیەن 

رێکخراوی تیرۆرستی داعش وێرانکرا.

 حکومەت هێشتا بێدەنگە لە
 بەرامبەر کێشە بێکۆتاکانی

پەروەردەی تورکمان

 تیکا: یونسکۆ کارەکانی تەواوبکات،
ئێمە پاڵپشتی تەواومان دەردەبڕین

٦

٥

 کەناڵی جەزیرە لێیکۆڵییەوە: مێژووی
تورکمانی عێراق دەگەرێتەوە بۆ کەی؟

 تەبا ئێف ئێم بەبێ دابڕان
بەردەوامە

 تەبا لە ٣٠٠
 کەسی

پرسی؟
تورکمانێک وەکو راوێژکار لە

سەرۆکایەتی هەرێم دەستبەکار دەبێت 

 ناوی ١٥ شەهیدی تورکمان وەکو
 "شەهیدی هاوواڵتی" لە

 وەزارەتی شەهیدان و
ئەنفالکراوان تۆمار دەکرێن

 شەقامی ٦٠ مەتری - بەرامبەر
 ماسی شکار / ژێر هۆتێلی گراند

ئەربائیلۆ
ژمارەی مۆبایل: ٠٠ ٤٠ ٨١٧ ٠٧٥٠

رۆژنامەی تەبا، لە چاپی ئەمجارەیدا 
بە پرسیار کردن لە ٣٠٠ کەسی 
دانیشتووی هەولێر)ئەربیل( 

راپرسییەکی ئامادە کردووە، بۆ ئەم 
مەبەستەش پێنج پرسیار ئاراستەی

 ١٠٠ کورد و ١٠٠ تورکمان و
 ١٠٠ )کریستیان و کاکەیی( کراوە.

پرسیارەکانی نێو 
راپرسییەکە لە کەسانی 

جیاواز لە رووی تەمەن و 
ئاین و پیشەوە کراوە، بۆ 

ئەوەی بێالیەنی بەرجەستە 
بکرێت. ئەم راپرسییەش 

بەشێوەیەکی راستەوخۆ و 
روو بە روو ئەنجامدراوە.

١٦ـی کانوونی دووەم

رۆژی شەهیدانی 
تورکمان

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لە حکومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق رایگەیاند، دوو راوێژکار 

لە پێکهاتەکانی تورکمان و )کلد و ئاشور و سریان( لە 
سەرۆکایەتی هەرێم دەستبەکار دەبن. 

لەمیانی لێدوانێکی تایبەت بۆ ئاژانسی تەبا، ئایدن 

مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان 
ئاماژەی بەوەدا کە لە ماوەکانی رابردوو لە میانی 

دیدارێکیاندا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانی عێراق، باسیان لە دانانی 

راوێژکاری تورکمان و راوێژکاری کلد و ئاشوور و سریان 
لە سەرۆکایەتی هەرێم کردووە. 

دوای ئەوەی بە نووسراو دوای ئەوەی بە نووسراو 
رەزامەندی نیشاندراوە بۆ رەزامەندی نیشاندراوە بۆ 
دەستپێکردنی مامەڵەی دەستپێکردنی مامەڵەی 

کەسوکاریان لە وەزارەت، کەسوکاریان لە وەزارەت، 
ناوی ناوی ١٥١٥ شەهیدی تورکمان  شەهیدی تورکمان 

لەالیەن وەزارەتی شەهیدان و لەالیەن وەزارەتی شەهیدان و 
ئەنفالکراوان وەکو 'شەهیدی ئەنفالکراوان وەکو 'شەهیدی 

هاوواڵتی' تۆمار دەکرێن. هاوواڵتی' تۆمار دەکرێن. 
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: زیا عوزێری/ فۆتۆ: عەلی چەلەبی هەوا�ڵ

: زیا عوزێری/ فۆتۆ: عەلی چەلەبی هەوا�ڵ

 تورکمانێک وەکو راوێژکار لە سەرۆکایەتی
هەرێم دەستبەکار دەبێت

لە ئێستادا کار لەسەر ئەو بابەتە دەکەین. ئاشکرایە کەوا 
سەرۆکایەتی هەرێم مەرجەعیەتێکی سیاسییە و لە ئاستی 

سەرۆککۆمار دایە. بوونی دوو راوێژکاری تورکمان و )کلد و 
ئاشوور و سریان( پێویستە و هەنگاوێکی گرنگە". 

هاوکات وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان وتیشی، 
"لە راستیدا سەرۆکایەتی هەرێم بە شێوەیەکی یەکسان 
نوێنەرایەتی هەموو الیەنەکان دەکات. لەو روانگەیەوە 
بوونی راوێژکاران دەبێتە هاوکاری بۆ ئەو مەبەستە و 
لەرووی سیاسی و مەعنەوییەوە سوودێکی گەورەی 

دەبێت". 

ئایدن مەعروف لەبارەی پێشنیارەکەیانەوە رایگەیاند 
کە هەنگاوی باشی بڕیوە و وتیشی، "پێشنیارەکەمان 

گەیشتووەتە قۆناغێکی گرنگ و لە ئێستادا بەدواداچوونی 
بۆ دەکرێت. لەهەمان کاتدا کاک نێچیرڤان بارزانی پشتگیری 
لە هەبوونی پێکهاتەکان لە پلە جیاوازەکان و دامودەزگاکان 

دەکات. هەروەها پشتگیری لە هەبوونی پێکهاتەکان لە 
سەرۆکایەتی هەرێم دەکات". 

ئەو وەزیرە لەبارەی دەستبەکاربوونی راوێژکاران وتی، 
"پێشنیارەکە لە قۆناغی گفتوگۆ دایە و لە داهاتوو 

رەهەندێکی جیاوازی دەبێت و ئەنجامەکەشی ئەرێنی 
دەبێت. بەر لە کۆتایی هاتنی ئەم خولەی سەرۆکایەتی 

هەرێم، راوێژکاران دەستبەکار دەبن". 

لەسەر هەمان بابەت، دلشاد شەهاب، راوێژکاری سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانی عێراق لەبارەی تێڕوانینی سەرۆکایەتی 

هەرێم یاخود خودی سەرۆکی هەرێم بۆ مامەڵەکردن 
لەنێوان سەرجەم پێکهاتەکان تایبەت بە ئاژانسی تەبا 

رایگەیاند، "لە ناخی خۆیدا جەنابی سەرۆکی هەرێم بڕوایەکی 
تەواوی بە پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان و رێزگرتن 

لە هەموو پێکهاتە ئاینییەکان و نەتەوەییەکان هەبووە، لە 

سەردەمی سەرۆکوەزیرانیشدا ئەو بڕوایەی رەنگی داوەتەوە". 

ئەو راوێژکارەی سەرۆکی هەرێم وتیشی، "لە سەرۆکایەتی 
هەرێمیش لە جموجۆڵە سیاسییەکان و کۆبوونەوە فراوانەکاندا 

جەنابیان پێیان وابووە کە دەبێت پێکهاتەکان لە هەرێمی 
کوردستان تەواوی مافەکانییان پارێزراو بێت کە ئەمەیان 

مافێکی سروشتی ئەوانە و بەخشین نییە کە کەسێک ماف بە 
کەسێکی دیکە ببەخشێت یاخود الیەنێک بەهەمان شێوە". 

دلشاد شەهاب دەربارەی بەشداری پێکهاتەکان لە 
بەڕێوەبردنی واڵت وتی، "بەشداریی پێکهاتەکان لە دامودەزگا 

فەرمییەکانی هەرێم بەرجەستەیە. لە سەرۆکایەتی هەرێم، 
پەرلەمان، حکومەت و لە دامەزراوەکانی دیکەش بەشدارن. 

ئەمەیان تابلۆیەکی جوانی هەرێمی کوردستان نیشان دەدات 
کەوا هەموومان بەیەکەوە ئامانجی هاوبەشمان هەیە و 

دواڕۆژ و ئایندەی ئەم واڵتە هی هەمووانە". 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لە حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق رایگەیاند، دوو راوێژکار لە پێکهاتەکانی 

تورکمان و )کلد و ئاشور و سریان( لە سەرۆکایەتی هەرێم 
دەستبەکار دەبێت. 

لەمیانی لێدوانێکی تایبەت بۆ ئاژانسی تەبا، ئایدن مەعروف، 
وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان ئاماژەی بەوەدا کە 

لە ماوەکانی رابردوو لە میانی دیدارێکیاندا لەگەڵ نێچیرڤان 
بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق، باسیان لە 
دانانی راوێژکاری تورکمان و راوێژکاری )کلد و ئاشوور و 

سریان( لە سەرۆکایەتی هەرێم کردووە. 

لەو بارەیەوە ئایدن مەعروف وتی، "لەمیانی دیدارەکەمان 
لەگەڵ بەڕێز نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێم باسمان 

لە دانانی دوو راوێژکار کرد بۆ کاروباری تورکمان و )کلد و 
ئاشوور و سریان(. لەو بارەیەوە جەنابیان پشتگیرییان لەو 

پێشنیارە کرد.

دوای ئەوەی بە نووسراو رەزامەندی نیشاندراوە 
بۆ دەستپێکردنی مامەڵەی کەسوکاریان لە 

وەزارەت، ناوی ١٥ شەهیدی تورکمان لەالیەن 
وەزارەتی شەهیدان 

و ئەنفالکراوان وەکو 
'شەهیدی هاوواڵتی' 

تۆمار دەکرێن. 

هاوکات ئایدن 
مەعروف، وەزیری 
هەرێم بۆ کاروباری 

پێکهاتەکان لە حکومەتی 
هەرێم پێشوازیی 

لە کەسوکاری ئەو 
شەهیدانە کرد و رایگەیاند، "پێشوازیمان لە 

ژمارەیەک کەسوکاری شەهیدانی تورکمان کرد 
کە رەزامەندی نیشاندراوە لەالیەن وەزارەتی 

شەهیدان و ئەنفالکراوانەوە بۆ تۆمارکردنیان 
وەکو 'شەهیدی هاوواڵتی'. لیستەکە لەالیەن 
بەرەی تورکمانی عێراقیەوە پێمان گەیشت و 
ئێمەش داواکارییەکەمان بەرزکردەوە بۆ کاری 

پێویست". 

ئایدن مەعروف وتیشی، "تەواوی لیستەکە 
وەکو شەهید تۆمار دەکرێن، لە رۆژانی داهاتوودا 

کەسوکاری شەهیدان دەتوانن سەردانی 
بەڕێوەبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەولێر 
بکەن بۆ ئەنجامدانی تۆماری خۆیان. لە رابردووش 

هەمان کارمان کردووە بۆ پێکهاتەکانی دیکە. 
بێگومان ناکرێت شەهیدان جیا بکرێنەوە چونکە لە 
ئەنجامدا هەموویان بۆ ئەم خاکە شەهید بوون". 

لەالیەکی دیکەوە ئەمیر عیززەت، بەرپرسی 
لقی هەولێر)ئەربیل(ـی بەرەی تورکمانی عێراقی 

تایبەت بە تەبا وتی، "لە ساڵی ١٩٩٥ تاوەکو 

ساڵی ٢٠٠٣، کۆمەڵێک لە ئاکینجی)سەرباز( و 
خەڵکی ئێمە لەکاتی دەوام شەهید بوون. تاوەکو 

ئێستا نەگەیشتبوونە مافی 
خۆیان. بۆیە بەرەی تورکمانی 

ئەرکی خۆیەتی و لەو 
سۆنگەیەوە دەستمان بەو 

کارە کرد و داوامان لە بەڕێز 
ئایدن مەعروف کرد بۆ 

دەستپێکردنی پرۆسەکە". 

ئەمیر عیززەت رایگەیاند 
کە کەمتەرخەمییەکە لە 

هەردووال هەیە و وتیشی، 
"ئەمڕۆ بارودۆخی سیاسی 

گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە، دووبارە کەسوکاری 
شەهیدانمان بانگ کردەوە بۆ دەستپێکردنەوەی 

مامەڵەکانیان. هیوادارم ئەمانەش وەکو 
کەسوکاری شەهیدانی پێکهاتەکانی دیکە بگەنە 

مافەکانیان چونکە شەهید جیاکاری لەسەر 
ناکرێت، ئێمەش لە دژی رژێم وەستاوین 

و ئەمەکمان هەیە. بێگومان وەکو هەموو 
الیەک باجمان داوە و دەبێت ئێمەش بگەینە 

مافەکانمان. ئەوەی کردوومانە ئەرکە و 

لەسەرشانی ئێمەیە و بەردەوامیش دەبین". 

شاهین تەحسین شاکر کەسوکاری 
یەکێک لە شەهیدەکانە و لە 

پێشوازییەکەی ئایدن مەعروف 
ئامادەبوو، بە ئاژانسی تەبا-ـی راگەیاند، 

"زۆر سوپاسی بەڕێز ئایدن مەعروف 
دەکەین بۆ ئەم پێشوازییە. ئەرکیان 
کێشاوە، ئیتر هەست بەوە دەکەین 

کە ناوی شەهیدەکانمان چووەتە نێو 
شەهیدانی هەرێم. داواکارم مافە 

مەعنەوییەکان و سەرجەم مافەکان 
وەربگیرێتەوە". 

بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی ١٩٩٥ دامەزرا 
دوا بە دوای یەکبوونی چەند الیەنی جیاوازی 

تورکمان لە ژێر یەک چەتر. بەپێی زانیارییەکانی 
ئەمیر عیززەت، بەرپرسی لقی هەولێر)ئەربیل(ـی 

بەرەی تورکمانی عێراقی، ئەو حیزبە ٤٠ شەهیدی 
هەیە لە شاری هەولێر)ئەربیل( لە نێوان سااڵنی 
١٩٩٥ بۆ ٢٠٠٣، لەوانە ٣٢ کەسیان لەالیەن رژێمی 

سەددام شەهیدکراون. 

یەکەمی پرۆگرامەکەمان هەیسەم هاشم 
موختارئۆغڵو، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و 
بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی لە 

پارێزگای سەاڵحەدین، بوو. 

 ناوی ١٥ شەهیدی تورکمان وەکو "شەهیدی هاوواڵتی"
لە وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان تۆمار دەکرێن
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کورت و پوخت لە دوزخورماتووە

هەیسەم موختارئۆغڵو، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی لە پارێزگای سەاڵحەدین، میوانی یەکەمی پرۆگرامەکەمان بوو...

نیازی میعمارئۆغڵو، بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی لە بەغداد چەند زانیارییەکی لەبارەی کۆشکی تورکمان خستەڕوو...

٣٣

لە چاوپێکەوتنەکەماندا موختارئۆغڵو باسی لە 
بارودۆخی دوزخورماتوو کرد و رایگەیاند، "لە رووی 

خزمەتگوزارییەوە کێشەمان هەیە، وەکو دەیبینن 
قیرتاوی رێگاکانمان بەبێ خزمەتگوزاری ماونەتەوە 

و خەڵک لێی نیگەرانن. هەموو ئەو کێشانەی 
کە لە عێراق هەن، کۆپیەکەشی لە دوزخورماتوو 

بەرجەستەیە". 

موختارئۆغڵو لەبارەی ئاسایشی ناوچەکەوە رایگەیاند 
کە ئەوان هیچ کێشەیەکیان نییە و وتیشی، "جگە لە 

کەمیی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی، هیچ کێشەیەکی 
دیکەمان نییە و بە شێوەیەکی ئاسایی ژیانمان بەسەر 

دەبەین". 

ئەندامەکەی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لەبارەی دابەشکردنی پۆستە حکومییەکانی 

شارۆچکەکە رایگەیاند، "تا ١٦ـی ئۆکتۆبەر نەمانتوانیبوو 
مافەکانمان بەدەست بهێنین. لە دوای ساڵی 
٢٠٠٣ هەوڵماندا لەگەڵ ئەو الیەنانەی کە لێرە 

بااڵدەستبوون، دیالۆگ و رێککەوتن بکەین، بەاڵم 
بەداخەوە گوێیان لە ئێمە نەگرت و کۆتاییەکەشی 
دیارە. لە سااڵنی کۆتایی پێکدادان لە دوزخورماتوو 

روویدا، بەاڵم لە ئێستادا دۆخەکە هێور بووەتەوە و 
دەتوانین بڵێین تورکمانەکان لە شارۆچکەکە مافی 

خۆیان وەرگرت". 

موختارئۆغڵو ئاماژەی بە رابردووی شارۆچکەی 
دوزخورماتوو کرد و رایگەیاند کە لە رووی رەهەندی 

مێژووییەوە شارۆچکەیەکی تورکمانییە و وتیشی، 
"بەداخەوە لە ساڵی ١٩٦١-ـەوە پۆستی قایمقام بە 
تورکمان نەدرابوو، ٢ ساڵ بەر لە ئێستا کەسێکی 

تورکمان وەکو قایمقامی شارۆچکەکەمان 
دەستبەکاربوو. ئێمە هەڵەی ئەوانی دیکە دووبارە 

ناکەینەوە، گەر هەمان هەڵە دووبارە بکەینەوە ئەو 
کات هیچ جیاوازییەکمان لەگەڵ ئەوانی دیکە نابێت". 

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
موختارئۆغڵو لەبارەی هەڵبژاردنی گشتی ٦ـی حوزەیرانی 

ئەمساڵ لێدوانی تایبەتی بۆ بەرنامەی کورت و 
پوخت دا و وتی، "هەمیشە کارەکانمان بەردەوامە 
وەکو ئەوەی هەر کاتێک هەڵبژاردنمان لەبەردەمە. 

ئامانجی سەرەکیمان هەڵبژاردن نییە بەڵکو ئامانجمان 
دۆزی تورکمانە. لە هەنگاوی یەکەمدا هانی خەڵک 

دەدەین بەشداری لە هەڵبژاردنەکان بکەن و بایۆمەتری 

وێستگەی دووەممان کۆشکی تورکمان لە 
دوزخورماتوو بوو کە لەالیەن نیازی میعمارئۆغڵو، 

بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی لە بەغداد و 
پەرلەمانتاری پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، 

زانیاری لەبارەی کۆشکی تورکمان خرایەڕوو. 

لەو بارەیەوە میعمارئۆغڵو ئاماژەی بەوەکرد 
دروستکردنی کۆشکەکە لە رابردوو بووەتە 

پێویستیی و وتی، "لە نێوان سااڵنی                 

٢٠١٠-٢٠٢٠ تەقینەوەکان بەردەوام بوون. پرسەی 
شەهیدەکانمان لە ماڵەکان ئەنجام دەدرا، بڕیارماندا 

لە دوزخورماتوو هۆڵێک بۆ بۆنەکان بکەینەوە. دواتر 
پەرەمان بە پرۆژەکە دا تا گەیشتە ئەوەی بیکەین 
بە کۆشکێک بۆ تورکمان. لە ئێستادا ئامانجمانە 

کەناڵێکی سەتەالیت لە دوزخورماتوو لە کۆشکی 
تورکمان دابمەزرێنین". 

میعمارئۆغڵو سەبارەت بە بارودۆخی ئەمنی 
شارۆچکەی دوزخورماتوو ئاماژەی بەوەکرد کە 

لە ئێستادا شارۆچکەکە لە تیرۆر و تێکگیران پاک 
بووەتەوە و وتیشی، "لە ئێستادا تورکمانان لە 
سەرانسەری تورکمانئێلی بەبێ جیاوازی لەگەڵ 
پێکهاتەکانی دیکە ژیان بەسەر دەبەن. ئاسایش 

بەرقەرارە و برا کوردەکانیشمان گەڕانەوە. 
هەموومان لە چوارچێوەی رێز و تەباییدا دەژین". 

بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
بەغداد ئاماژەی بەوەکرد کە لە ئێستادا پۆلیسی 
ئیتحادی و سوپای عێراق لە پێناو رێگریکردن لە 

دروستبوونی فیتنە و ناسەقامگیری لە ناوچەکەدان. 

نیازی میعمارئۆغڵو ئاماژەی بە وەزارەتە تایبەتەکەی 
تورکمان لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کرد و وتی، 

"لە ساڵی ٢٠٠٣ تاوەکو ئەمڕۆ حکومەتە 

یەک لە دوای یەکەکانی عێراق بە ئاسانی مافی 
تورکمانیان نەدا. سەرئەنجام وەزیرێکمان پێدرا کە 

ئەویش وەزیری دەوڵەتە. ئەم بابەتە وەکو سەنەد 
وایە بۆ تورکمان. بوونی پیاو یاخود ئافرەت بە 
وەزیری دەوڵەت بەالمەوە گرنگ نییە، ئەوەی 

گرنگە بۆ من ئەوەیە کە ئەو کورسییە بە تورکمان 
دراوە". 

لە بەردەوامی چاوپێکەوتنەکەدا نیازی میعمارئۆغڵو 
رایگەیاند کە هیواخوازە پۆستی جێگری 

سەرۆککۆماری عێراقیش بەهەمان شێوە بە 
تورکمان بدرێت و وتی، "هیوام وایە کە پۆستی 
جێگری سەرۆککۆماری عێراق بە تورکمان بدرێت. 

بێگومان ئەوەش وەکو سەنەدێک بۆ تورکمان 
گرنگە و بەو پێە تورکمان دەچێتە نێو هاوکێشەی 

سیاسی".

لە کۆتاییدا میعمارئۆغڵو ئاماژەی بەوەکرد کە 
تورکمان و پێکهاتەکانی دیکەش دابەشبوونییان 

تێدایە و وتی، "سەرئەنجام ئێمە لە نێوان خۆماندا 
رێکدەکەوین. نەتەوەییەکان، تورکمانەکان و 

ئیسالمییەکانی دیکە کە خزمەت بە الیەنی دیکە 
دەکەن و بۆچوونی جیاوازیان هەیە. هیوام وایە 

سەرجەم بۆچوونەکان خزمەت بە دۆزی تورکمان 
بکەن". 

وەربگرنەوە، چونکە ئەوانەی ناسنامەی بایۆمەترییان 
نەبێت ناتوانن بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن". 

موختارئۆغڵو ئەوەی بەبیر هێناینەوە کە پارێزگای 
سەاڵحەدین بۆ سەر ٣ بازنەی هەڵبژاردن دابەش بووە 

و وتیشی، "دوزخورماتوو، ئامرلی، بەلەد، دوجێل، 
یەسرب، زلوعیە و بەشێکی شارۆچکەی دۆر لەگەڵ 

ئێمەدایە. ٤ پەرلەمانتار بۆ ئەو بازنەیە دانراوە، سێیان 
پیاوە و یەکیان ئافرەتە. کاتێک سەیری یاساکە دەکەین 

بۆمان روون دەبێتەوە کە مەرجەکان سەختن، بەاڵم 
گەر بتوانین بە باشی کار بکەین ئەوە بێگومان بەسەر 

سەختییەکاندا زاڵ دەبین". 

بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
سەاڵحەدین ئاماژەی بەوەکرد کە باشتر وایە ژمارەی 
کاندید کەم بێت و وتیشی، "ئەوانەی بەشداری لە 

هەڵبژاردن دەکەن بناغەی خۆیان و چانسی دەرچوونی 
خۆیان دەزانن. ئاخۆ پێشووتر خزمەتی بە گەل 

گەیاندووە؟ گەر هیچ خزمەتێکی نەبێت و لە سفرەوە 
بێت و خۆی کاندید بکات، بێگومان زیان بە دۆخەکە 
دەگەیێنێت. ئەوانەی خزمەتیان نەکردبێت و خۆیان 

کاندید بکەن، بە بۆچوونی من دوژمنی گەلن". 

لە کۆتاییدا موختارئۆغڵو ئاماژەی بە وەزیرە 
تورکمانەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق-ـدا و وتی، 

"پێشتر تورکمان نوێنەری لە ئەنجومەنی وەزیران 
نەبوو، بۆیە ئاگاداری پێشهاتەکانی نێو حکومەت 
نەبووین. بە الیەنی کەم هەبوونی تورکمانێک لە 
ئەنجومەنی وەزیران، دەبێتە هۆی ئاگاداریمان لە 

یاساکان". 

پڕۆگرامی ئەم جارەی کورت و پوخت 
لە ناوچەی شەهیدان، شارۆچکەی 
دوزخورماتوو-ـی سەر بە پارێزگای 

سەاڵحەددین بوو، بەو پێیەش میوانی 

یەکەمی پرۆگرامەکەمان هەیسەم هاشم 
موختارئۆغڵو، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و 
بەرپرسی نووسینگەی بەرەی تورکمانی لە 

پارێزگای سەاڵحەدین، بوو. 
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تایبەت٤٤

بەپێی وەاڵمی ئەو راپرسییەی کە لەالیەن 
١٠٠ دانیشتووی کوردی شاری هەولێر)ئەربیل( 
دراونەتەوە، ئەنجامی بەلێ و نەخێر بۆ پێنج 

پرسیارەکە بەم        شێوەیە بوو: 

هەمان پێنج پرسیارمان ئاراستەی ١٠٠ 
هاونیشتمانی کریستیان کرد، ئەنجامەکەی بەم 

                 شێوەیە             

هەمان پێنج پرسیارمان ئاراستەی ١٠٠ 
هاونیشتمانی تورکمان کرد، ئەنجامەکەی بەم 

                 شێوەیە              

بەپێی وەاڵمی ئەو ٣٠٠ کەسەی شاری هەولێر)ئەربیل( کە وەاڵمی راپرسییەکەیان داوەتەوە، 
وەاڵمەکانیان بە رێژەی سەدی بەم شێوەیە بوو:

تەبا لە ٣٠٠ کەسی پرسی؟

پرسیاری یەکەم:    بەڵێ ٤٩      نەخێر ٥١
پرسیاری دووەم:   بەڵێ ٤٨      نەخێر ٥٢
پرسیاری سێیەم:   بەڵێ ٨٩       نەخێر ١١
پرسیاری چوارەم:   بەڵێ ٩١        نەخێر ٩
پرسیاری پێنجەم:   بەڵێ ٦٧      نەخێر ٣٣

پرسیاری یەکەم:   بەڵێ ٥٨   نەخێر ٤٢

پرسیاری دووەم:  بەڵێ ٤٩    نەخێر ٥١

پرسیاری سێیەم:  بەڵێ ٨٨    نەخێر ١٢

پرسیاری چوارەم:  بەڵێ ٨٥   نەخێر ١٥

پرسیاری پێنجەم:  بەڵێ ٨٢   نەخێر ١٨

پرسیاری یەکەم:    بەڵێ ٢٧    نەخێر ٧٣

پرسیاری دووەم:    بەڵێ ٢١     نەخێر ٧٩

پرسیاری سێیەم:    بەڵێ ٩٦      نەخێر ٤

پرسیاری چوارەم:   بەڵێ ٩٥     نەخێر ٥

پرسیاری پێنجەم:   بەڵێ ٨٥    نەخێر ١٥

مەسیحیکورد تورکمان

بەڵێ                          نەخێر
  پرسیاری یەکەم:    ٤٤،٦٦٪                            ٥٥،٣٣٪

پرسیاری دووەم:   ٣٩،٣٣٪                             ٦٠،٦٦٪

پرسیاری سێیەم:     ٩١،٠٠٪                                  ٩٪

پرسیاری چوارەم:   ٩٠،٣٣٪                              ٩،٦٦٪

پرسیاری پێنجەم:    ٧٨،٠٠٪                                 ٢٢٪

 کەناڵی جەزیرە لێیکۆڵییەوە
مێژووی تورکمانی عێراق دەگەرێتەوە بۆ کەی؟

رۆژنامەی تەبا، لە چاپی ئەمجارەییدا بە پرسیار کردن لە ٣٠٠ کەسی دانیشتووی هەولێر)ئەربیل( راپرسییەکی ئامادە کردووە، بۆ 
ئەم مەبەستەش پێنج پرسیار ئاراستەی ١٠٠ کورد و ١٠٠ تورکمان و ١٠٠ )کریستیان و کاکەیی( کراوە.

پرسیارەکانی نێو لە راپرسییەکە لە کەسانی جیاواز لە رووی تەمەن و ئایین و پیشەوە کراوە، بۆ ئەوەی بێالیەنی بەرجەستە 
بکرێت. ئەم راپرسییەش بەشێوەیەکی راستەوخۆ و روو بە روو ئەنجامدراوە.

یەکێک لەو خااڵنەی کە لە ئەنجامی راپرسییەکەدا جێگای سەرنجە، وەاڵمەکانی پرسیاری یەکەمە، 
ئەوەش لەکاتێکدا ١٠٠ دانیشتووی کوردی شاری هەولێر)ئەربیل( بەڕێژەی ٤٩ بەڵێ – ٥١ نەخێر، 
١٠٠ دانیشتووی تورکمان بەڕێژەی ٢٧ بەڵێ – ٧٣ نەخێر، ١٠٠ دانیشتووی)کریستیان و کاکەیی( 

بەڕێژەی ٥٨ بەڵێ – ٤٢ نەخێر وەاڵمیان داوەتەوە.

١-بەڕای ئێوە یەکسانی 
پێکهاتەکان لە شاری 

هەولێر)ئەربیل( بوونی هەیە؟

بەڵێ     نەخێربەڵێ     نەخێربەڵێ     نەخێربەڵێ     نەخێربەڵێ     نەخێر

٢-ئایا مافی سەرجەم 
پێکهاتەکان لە هەولێر)ئەربیل( 

پارێزراوە؟

٤-کەلتوور و زمانی 
پێکهاتەکانی دیکەت ال 

قبووڵە؟

٣-ئێوە بڕواتان بە پێکەوە ژیانی 
ئایینە جیاوازەکان 

هەیە؟

٥-الت ئاساییە کە کەسێک 
جگە لە پێکهاتەی خۆت ببێت 
بە پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(؟

١٢٣

بووبوو

جگە لەم شوێنانە لە شارەکانی دیکەی عێراقیش بوونیان 
هەیە وەکو هەولێر)ئەربیل(، موسڵ، تەلەعفەر، خانەقین، 

جەلەوال، مەندەلی، کفری، ئامرلی، رەشیدیە و گوندەکانی 
ترکالن و یەحیاوە لەیالن لەگەڵ نزیکەی ٣٠ گوندی دیکەی 
تورکمانی عێراق تیادا دەژین، هەروەها لە بەغداد و کوت 

هۆزی قەراغولی تورکمان هەن و لەچەندین قەزای 
پارێزگای سەاڵحەدین-یش بوونیان هەیە.

کەلتوور و داب و نەریتی تورکمان
بەپێی راپۆرتەکە، دیارترین کەلتووری تورکمان کە جیای 

دەکاتەوە لە کەلتوورەکانی دیکە، جۆرێکی شعرە کە پێی 
دەوترێت "خۆریات"، ئەو جۆرە یەکێکە لە جۆرەکانی 

شعر و گۆرانی، تایبەتە بە تورکمانی عێراق و گرنگیەکی 
زۆر بە خۆریات دەدرێت.

هاوکات لە راپۆرتەکەدا باس لەوە دەکرێت کە تورکمان 
داب و نەریتی تایبەت بەخۆیان هەیە کە جیایان 

دەکاتەوە لە نەتەوەکانی دیکە، بۆ نموونە: ئاهەنگی 
بووک گواستنەوە و مەراسیمە ئاینیەکان و ئەو  

مەراسیمانەی کە لە مانگی رەمەزان پەیرەو دەکرێت، 
تایبەتن بە نەتەوەی تورکمان.

شایەنی باسە ئاماژە بەوەشکراوە کە پێشوازی کردن 
لە مانگی رەمەزان لەالی تورکمان شێوازێکی تایبەت 

بە خۆی هەیە. تورکمان نەریتێکی کۆنیان هەیە 
کە لە مانگی رەمەزاندا لە دوای رۆژوو شکاندن، 
هاواڵتییەکانیان لە چایخانەکان کۆدەبنەوە و یاری 

"سینی سینیانێ" دەکەن کە یاریەکە تایبەتە بە 
کەلتوری تورکمانی.

لە راپۆرتەکەی کەناڵی جەزیرەدا هاتووە، نزیکەی 
٩٠ شوێنەواری عێراق دەگەڕێتەوە بۆ ئەو دەوڵەتە 

تورکمانییانەی کە عێراقییان بنیاد نا، هەروەها زۆربەی 
شێوازی ئەندازیاریی مزگەوتەکان و شوێنە مێژوییەکان 

بۆ ئەندازیاریی تایبەت بە سەلجوقییەکان 
دەگەڕێتەوە. 

ئاراستەی الیەنە پەیوەندیدارەکان کردووە".
"5 پۆل بۆ قوتابییە تورکمانەکان دابین دەکرێت"

"قوتابییەکان وەکو زیندانییەک لەو شوێنەدا دەخوێنن"

بەیاتلی باسی لە کێشەی باڵەخانەی قوتابخانەکان کرد و 
وتی:

"پێویستمان بە زیادکردنی ژمارەی قوتابخانەکانمان 
هەیە. تەنها پۆلەکانی نهۆمی دووەمی ئەو قوتابخانەنا 

دراوەتە پەروەردەی تورکمانی کە بە زمانی عەرەبی 
خوێندنیان تێدا ئەنجام دەدرێت. لەم قوتابخانانەدا 4-5 
پۆلمان پێدەدرێت. قوتابییەکان وەکو زیندانییەک لەو 

شوێنەدا دەخوێنن. کاتێک وانەکانیان تەواو دەبێت 
دێنە خوارەوە و دەچنە ماڵەکانیان. لەمبارەیەوە چەندین 

جار نووسراومان نارد و هیچ وەاڵمێکمان دەست 
نەکەوتووە".

کەماڵ بەیاتلی، بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی کە 
سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکوکە،  

ژمارەی قوتابخانە و قوتابییانی پارێزگای کەرکوکی 
ئاشکرا کرد وتی،" ١٢ هەزار قوتابی، ٥٢ قوتابخانەی 
سەرەتایی، ٢٤ قوتابخانەی ناوەندی و ئامادەییمان 

هەیە. ١٢٠ قوتابخانە لە کەرکوک بوونی هەیە کە تەنها 
یەک وانەی زمانی تورکییان هەیە. لەالیەکی دیکەشەوە 

لە ساڵی ٢٠٠٣وە کتێبەکانمان لەالیەن وەقف و 
تورکیاوە چاپ دەکران. لێرەوە سوپاسی ئەوانیش 

دەکەین. بە هەوڵەکانی پەرلەمانتار خەدیجە عەلی، ساڵی 
پار وەزارەتی پەروەردەی عێراق دەستی بە چاپکردنی 

کتێبەکان کرد. بەر لەوە هەموو ساڵێک وەقف بە 
بەهای ٥٠٠ هەزار دۆالر کتێبی چاپ دەکرد".
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ئامادەکردن: عەبدولسەالم هیشام

حکومەت هێشتا بێدەنگە لە بەرامبەر کێشە بێکۆتاکانی پەروەردەی تورکمان

 کەناڵی جەزیرە لێیکۆڵییەوە
مێژووی تورکمانی عێراق دەگەرێتەوە بۆ کەی؟

:
بەپێی راپۆرتێکی تایبەتی کەناڵی جەزیرەی عەرەبی کە 

لەبارەی تورکمانی عێراق ئامادەی کردووە، باسی مێژووی 
تورکمانی عێراق دەکات و ئاماژە بەوە دەکات، بنچینەی 

تورکمان دەگەرێتەوە بۆ ساڵی ٥٤ی هیجری. ناوی  
تورکمان بەو کەسانە دەوترێت کە رەچەڵەکیان دەگەڕێتەوە 

بۆ نەتەوەی تورک، لەو سۆنگەیەوە لەسەردەمی 
سەلجوقیەکاندا ئەو کەسانە بە تورکمان ناوبران. 

تورکمان لە ناوچەکانی باکور و ناوەراستی عێراق بوونیان 
هەیە، لە پارێزگاکانی نەینەوا، هەولێر)ئەربیل(، کەرکوک، 

دیالە، سەاڵحەدین و لەگەڵ هەندێک ناوچەی بەغداد 
نیشتەجێن.

تورکمان لە عێراق بە سێیەمین پێکهاتەی نەتەوەیی 
دادەنرێت لەدوای عەرەب و کورد، بەپێی هەندێک 

سەرچاوە ژمارەیان زیاتر لە دوو ملیۆن و ٥٠٠ هەزار کەسە.

هاوکات کەلتوورێکی تایبەت بەخۆیان هەیە کە بەڕێژەیەکی 
زۆر کاریگەرە بە کەلتووری تورکیا و بەهەمان شێوە 

داب و نەریتیان نزیکە لەو واڵتە. شایەنی باسە لە رووی 
رۆشەنبیری و زمانەوانیشەوە لەگەڵ تورکیا هاوبەشە. 

تاوەکو ئێستا تورکمان پارێزگارییان لە زمانەکەیان کردووە 
کە بە "تورکمانی" ناسراوە و زۆربەی تورکمان قسەی 

پێدەکەن. شێوەزاری تورکمانی نزیکە لە شێوەزاری 
ناوچەکانی دیار بەکر و ئورفە، زۆربەی تورکمان زمانی 

عەرەبی بەباشی دەزانن لەگەڵ زمانی کوردی .

رەچەڵەکی تورکمان
رەچەڵەکی تورکمان دەگەڕێتەوە سەر باپیرە گەورەیان 

"ئۆغوز" کە لە ناوەراستی رۆژهەاڵتی ئاسیا نیشتەجێبوو 
و لە چەندین خێڵی جیاواز پێکهاتبوون وەک )ئاق قۆینڵو، 

قەرە قۆینڵو، قایالر، سەلجوق(.

لەمیانی راپۆرتەکەدا مێژوو نووسێکی تورکمان باس 
لەوە دەکات کە مێژووی نیشتەجێ بوونیان لە عێراق، 
دەگەڕێتەوە بۆ ١٤٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا، بە دیاری کراوی 

لە ساڵی ٥٤ی هیجری کاتێک لەگەڵ سەربازانی ئیسالمی 
بەشداری لە جەنگەکانی ئەم ناوچەیە دەکەن.

راپۆرتەکەی کەناڵی جەزیرە ئاماژەی بەوەش کردووە کە 
هاتنی تورکمان بۆ عێراق بۆ ماوەیەکی زۆر لەسەر یەکتری 
بەردەوام بووە، بە پێی ئەوەی دەوڵەتی سەلجوقی بریتی 

بوون لە رەچەڵەکی تورکمانی، دەوڵەتەکەیان فراوان 
بوونی بەخۆوە بینی تا وای لێهات ئێران و ئازەربایجان و 
عێراق و ئەنادۆڵ و سووریا بووە بەشێک لەو دەوڵەتەکە.

لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە کە تورکمان کۆچبەرن 
لەو واڵتە، بەاڵم پەرەیان بە شارستانیەتەکەیان داوە و 

لە ماوەیەکی کەم توانیویانە چەندین دەوڵەت لە عێراق 
دابمەزرێنن، لەوانە دەوڵەتی سەلجوقی و زەنگی و 

ئەتابەگ و غەزنەوی.

هاوکات لە راپۆرتەکەدا، تورکمانی عێراق ئاماژە بەوە 
دەکەن سەرەتای بوونیان لە عێراق پەیوەندیدار نییە بە 

دەسەاڵتگرتنی عوسمانیەکان لە عێراق، چونکە بەپێی وتەی 
ئەوان، هاتنی تورکمان بۆ عێراق دەگەڕێتە بۆ پێش سەردەمی 

عوسمانیەکان، هەروەها ئاماژە بەوەش دەکەن لە ماوەی 
دەسەاڵتی عوسمانیەکان کۆچکردنی تورکمان بۆ عێراق زۆر 

زیادی کرد و بەردەوام بوون لە کۆچکردن بۆ عێراق. 

لە راپۆرتەکەی کەناڵی جەزیرەدا چاوپێکەوتن لەگەڵ 
سەرنووسەری رۆژنامەیەکی دیاری نێو تورکمان دەکرێت و 
ئاماژە بەوە دەکات کە سەرەتایی هاتنی تورکمان بۆ عێراق 

دەگەڕێتەوە سەردەمی سۆمەریەکان واتە ٧ هەزار ساڵ 
پێش ئێستا، هەروەها ئەو دەڵێت کە زۆربەی توێژینەوەکان 

ئاماژە بەوە دەکەن کە پەیوەندیەکی پتەو هەیە لە نێوان 
زمانی سۆمەری و ئۆرال ئاڵتای تورکی.

شایەنی باسە هۆزە دیارەکانی تورکمانی عێراق بریتین لە 
بەیات و وەنداوی و دەکەزی و بەیرەقدار.

باڵوبوونەوی تورکمان
راپۆرتەکەی کەناڵی جەزیرە ئەوەش دەخاتەڕوو کە تورکمان 

لە زۆربەی شارو شارۆچکەکانی عێراق باڵوەبوون بە 
تایبەتی لە باکووری واڵتەکە بە چڕی و لە کەرکوک بوونیان 
هەیە لەگەڵ تازەخورماتوو، داقوق، دوزخورماتوو و ئاڵتون 

کۆپری. 

جگە لەم شوێنانە لە شارەکانی دیکەی عێراقیش بوونیان 
هەیە وەکو هەولێر)ئەربیل(، موسڵ، تەلەعفەر، خانەقین، 

جەلەوال، مەندەلی، کفری، ئامرلی، رەشیدیە و گوندەکانی 
ترکالن و یەحیاوە لەیالن لەگەڵ نزیکەی ٣٠ گوندی دیکەی 
تورکمانی عێراق تیادا دەژین، هەروەها لە بەغداد و کوت 

هۆزی قەراغولی تورکمان هەن و لەچەندین قەزای 
پارێزگای سەاڵحەدین-یش بوونیان هەیە.

کەلتوور و داب و نەریتی تورکمان
بەپێی راپۆرتەکە، دیارترین کەلتووری تورکمان کە جیای 

دەکاتەوە لە کەلتوورەکانی دیکە، جۆرێکی شعرە کە پێی 
دەوترێت "خۆریات"، ئەو جۆرە یەکێکە لە جۆرەکانی 

شعر و گۆرانی، تایبەتە بە تورکمانی عێراق و گرنگیەکی 
زۆر بە خۆریات دەدرێت.

هاوکات لە راپۆرتەکەدا باس لەوە دەکرێت کە تورکمان 
داب و نەریتی تایبەت بەخۆیان هەیە کە جیایان 

دەکاتەوە لە نەتەوەکانی دیکە، بۆ نموونە: ئاهەنگی 
بووک گواستنەوە و مەراسیمە ئاینیەکان و ئەو  

مەراسیمانەی کە لە مانگی رەمەزان پەیرەو دەکرێت، 
تایبەتن بە نەتەوەی تورکمان.

شایەنی باسە ئاماژە بەوەشکراوە کە پێشوازی کردن 
لە مانگی رەمەزان لەالی تورکمان شێوازێکی تایبەت 

بە خۆی هەیە. تورکمان نەریتێکی کۆنیان هەیە 
کە لە مانگی رەمەزاندا لە دوای رۆژوو شکاندن، 
هاواڵتییەکانیان لە چایخانەکان کۆدەبنەوە و یاری 

"سینی سینیانێ" دەکەن کە یاریەکە تایبەتە بە 
کەلتوری تورکمانی.

لە راپۆرتەکەی کەناڵی جەزیرەدا هاتووە، نزیکەی 
٩٠ شوێنەواری عێراق دەگەڕێتەوە بۆ ئەو دەوڵەتە 

تورکمانییانەی کە عێراقییان بنیاد نا، هەروەها زۆربەی 
شێوازی ئەندازیاریی مزگەوتەکان و شوێنە مێژوییەکان 

بۆ ئەندازیاریی تایبەت بە سەلجوقییەکان 
دەگەڕێتەوە. 

کێشەی قوتابخانە تورکمانییەکان لە هیچ رویێکەوە کۆتایی 
نەهاتووە. کێشەی ئەو قوتابخانانە بە گشتی لەالیەن وەقفی 

هاوکاری و کەلتووری تورکمانئێلی چارەسەر دەکرێن.

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی تورکمانی بەهۆی دانەمەزراندنی 
مامۆستا و کۆن بوونی باڵەخانەی قوتابخانەکان ناڕازییە. 
لەگەڵ ئەوەی حکومەت لەم بارەیەوە بێدەنگی خۆی بە 

تەواوی پاراستووە، بەاڵم بەرپرسە تورکمانەکان بەردەوام لە 
هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

کەماڵ بەیاتلی، بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی سەربە 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکوک بە ئاماژەدان بە 

گرفتە سەرەکییەکانی سیستەمی پەروەردەیی، باسی لەوەکرد 
کە ژمارەی قوتابییان زیادی کردووە بەاڵم کادیری پەروەردەیی 

لە بەرامبەر ئەم زیادبوونەدا بەپێی پێویست نییە.

بەیاتلی لەبارەی کێشەکانی کتێب، باڵەخانەی قوتابخانە و 
دامەزراندنی مامۆستا لە پەروەردەی تورکمانی بۆ رۆژنامەی 

تەبا دوا. 

دوای ئاماژەدان بەوەی کە گەورەترین کێشەی پەروەردەی 
تورکمانی بریتییە لە کێشەی دانەمەزراندن، بەیاتلی وتیشی، 

"لە ساڵی ٢٠٠٣دا  قوتابخانەکانمان کرانەوە. رۆژ لەدوای 
رۆژ ژمارەی قوتابخانە و قوتابیمان زیاد دەکات، لە بەرامبەر 

ئەوەدا هیچ دامەزراندنێک بۆ ئەم قوتابخانانە ناکرێت".
بەیاتلی باسی لەوەشکرد کە مامۆستا گرێبەستەکان تا ئێستا 

دانەمەزراون و مووچەکانییان لەالیەن وەقفی هاوکاری و 
کەلتووری تورکمانئێلی دابین دەکرێت.

بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی بەیاتلی وتی، "لە 
ئێستادا وەقف مووچەی ٣٥٠ مامۆستای گرێبەست 

دابەش دەکات. لەنێو ئەم مامۆستایانەدا خاوەن 
بڕوانامەی ماستەریش بوونی هەیە و تا ئێستاش وەک 

مامۆستای گرێبەست کار دەکات و دانەمەزراوە".

"داواکارییەکانمان بۆ دامەزراندنی مامۆستا بێ وەاڵم 
ماونەتەوە"

هەروەها کەماڵ بەیاتلی، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە 
کە داواکارییەکانیان بۆ دامەزراندنی مامۆستا بێ وەاڵم 
ماوەتەوە، وتیشی، "کاتێک داوای دامەزراندن دەکەین 

پێمان دەڵێن کە تەنها دەتوانن ئەو کەسانە دابمەزرێنن کە 
پسپۆڕییەتیان لە زمانی تورکییە. بەاڵم ئێمە پێویستمان 

بەوە نییە. لەراستدا ئێمە پێویستمان بە دەرچووانی 
بەشی بیرکاری، فیزیا، کیمیا، زیندەوەرزانی هەیە. کاتێک 
ئێمە داوای دامەزراندن دەکەین ئەوان وادەزانن کە ئێمە 
تەنها دەرچووی بەشی زمانی تورکیمان دەوێت. منیش 

وەک بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی نووسراوی زۆرم 

ئاراستەی الیەنە پەیوەندیدارەکان کردووە".
"5 پۆل بۆ قوتابییە تورکمانەکان دابین دەکرێت"

"قوتابییەکان وەکو زیندانییەک لەو شوێنەدا دەخوێنن"

بەیاتلی باسی لە کێشەی باڵەخانەی قوتابخانەکان کرد و 
وتی:

"پێویستمان بە زیادکردنی ژمارەی قوتابخانەکانمان 
هەیە. تەنها پۆلەکانی نهۆمی دووەمی ئەو قوتابخانەنا 

دراوەتە پەروەردەی تورکمانی کە بە زمانی عەرەبی 
خوێندنیان تێدا ئەنجام دەدرێت. لەم قوتابخانانەدا 4-5 
پۆلمان پێدەدرێت. قوتابییەکان وەکو زیندانییەک لەو 

شوێنەدا دەخوێنن. کاتێک وانەکانیان تەواو دەبێت 
دێنە خوارەوە و دەچنە ماڵەکانیان. لەمبارەیەوە چەندین 

جار نووسراومان نارد و هیچ وەاڵمێکمان دەست 
نەکەوتووە".

کەماڵ بەیاتلی، بەڕێوەبەری پەروەردەی تورکمانی کە 
سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکوکە،  

ژمارەی قوتابخانە و قوتابییانی پارێزگای کەرکوکی 
ئاشکرا کرد وتی،" ١٢ هەزار قوتابی، ٥٢ قوتابخانەی 
سەرەتایی، ٢٤ قوتابخانەی ناوەندی و ئامادەییمان 

هەیە. ١٢٠ قوتابخانە لە کەرکوک بوونی هەیە کە تەنها 
یەک وانەی زمانی تورکییان هەیە. لەالیەکی دیکەشەوە 

لە ساڵی ٢٠٠٣وە کتێبەکانمان لەالیەن وەقف و 
تورکیاوە چاپ دەکران. لێرەوە سوپاسی ئەوانیش 

دەکەین. بە هەوڵەکانی پەرلەمانتار خەدیجە عەلی، ساڵی 
پار وەزارەتی پەروەردەی عێراق دەستی بە چاپکردنی 

کتێبەکان کرد. بەر لەوە هەموو ساڵێک وەقف بە 
بەهای ٥٠٠ هەزار دۆالر کتێبی چاپ دەکرد".

: بارزان لوقمان هەوا�ڵ
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تیکا: یونسکۆ کارەکانی تەواوبکات، ئێمە
پاڵپشتی تەواومان دەردەبڕین 

.

قایمقامی هەولێر)ئەربیل( بەرزبوونەوەی نرخی دۆالر و کاریگەرییەکانی لەسەر بازاڕەکان هەڵسەنگاند

ئاژانسی هەماهەنگی و هاوکاری تورک )تیکا( 
رۆڵی دەبێت لە نۆژەنکردنەوەی مزگەوتی نووری 
کەبیر کە خاوەن مێژوویەکی دێرینە و شوێنەواری 
هاوبەشی تورک - ئیسالمە، لەساڵی ٢٠١٧ لەالیەن 

رێکخراوی تیرۆرستی داعش وێرانکرا.

بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی مزگەوتەکە، رێکخراوی 
پەروەردە، زانست و رۆشەنبیری نەتەوە 

یەکگرتووەکان )یونسکۆ(، ناوەندی توێژینەوە و 
پاراستنی کەلتوورە نێودەوڵەتییەکان و وەزارەتی 

رۆشەنبیری عێراق کارێکی هاوبەش ئەنجام دەدەن. 
پێشتر یونسکۆ رایگەیاندبوو کە پێشبینی دەکەن 

پرۆژەکە لە ماوەی پێج ساڵدا تەواوبێت.

کارەکانی دروستکردنی مزگەوتی نوری و مینارەی 
حەدبا کە بەرزییەکەی ٤٥ مەترە، بە سەرپەرشتی 

یونسکۆ، بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی 
کۆرۆنا)کۆڤید-١٩( بە سستی بەڕێوەدەچێت. 

لەمبارەیەوە مستەفا یازیجی، سەرپەرشتیاری 
ئاژانسی تیکا لە عێراق بە رۆژنامەی 'تەبا'ی راگەیاند، 
دوای تەواوبوونی کارەکانی نۆژەنکردنەوەی لەالیەن 

یونسکۆوە، تیکا ئامادەیە بۆ پێشکەشکردنی 
پاڵپشتی بۆ مزگەوتەکە.

دوای بەبیرهێنانەوەی ئەوەی کە یونسکۆ
 تەواوی کاری نۆژەنکردنەوەی لە ئەستۆ 

گرتووە، یازجی وتی، "لە ئێستادا 
ماوەیەکی کارکردن لەسەر پرۆژەکە لە 

جێبەجێکردنە. دوای کۆتایی هاتنی کارەکانی 
ئەوان ئێمە دەتوانین رۆڵی خۆمان بگێڕین. دوای 

تەواوبوونی ئەم ماوەیە هەرچی بکەوێتە 
ئەستۆی ئێمە، بە خۆشحاڵییەوە 

هەوڵی ئەنجامدانی دەدەین".

بولەنت کۆرکماز، سەرۆکی نووسینگەی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و ئەفریقا لە تیکا لە سەردانەکەیدا بۆ 

مزگەوتەکە روونکردنەوەیەکیدا تیایدا رایگەیاندبوو، 
پرۆژەی نۆژەنکردنەوەی مزگەوتەکە لەژێر 

چاودێری یونسکۆ دەستیپێکردووە بەاڵم بەهۆی 
باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤید-١٩( کارەکان 

بە سستی ئەنجام دەدرێن و بەپێی پێویستە کارەکان 
بە خێرایی ناپەڕێنن.

کۆرکماز وتیشی، "هیواخوازم دوای ئەم پەتایە 
رێکارەکان خێراتر بکرێن. دڵنیام کە تورکیاش لە 

دووبارە بنیاتنانەوەی مزگەوتەکەی نورەددین زەنگی 
رۆڵێکی بەردەکەوێت. چونکە ئەو شوێنە مزگەوتێکە 

کە کەلتووری ئێمەی هەڵگرتووە".

هەروەها کۆرکماز باسی لە هونەرمەندان و 
زانکۆکانی تورکیا کرد بۆ دروستکردنی نیگارەکان، 

میحراب و مینبەری مزگەوتەکە بۆ بەدەستهێنانی 
    کۆدە کەلتورییەکان و زانییارییەکان دەتواندرێت 

      سوود لە ئەزموونەکانی تورکیا وەربگیرێت. 
       وتیشی، 

      

"دڵنیام لەوەی کە لەڕێگەی تیکا، یاخود 
دامەزراوەکانی دیکەی کۆماری تورکیا لەم پرۆژەیەدا 

بەشدار دەبین، خزمەتی ئەو شوێنە دەکەین".

موسڵ لەکاتی ئۆپەراسیۆنەکانی رزگارکردنی لەژێر 
داگیرکاری رێکخراوی تیرۆرستی داعش زیانێکی زۆر 

گەورەی بەرکەوت، زۆرێک لە شوێنەواری مێژوویی 
و ئایینی وێرانکران.

مینارەی حەدبا و مزگەوتی نوری کەبیر لە بەرواری 
٢١ی حوزەیرانی ٢٠١٧ بە پالنی رێکخراوی تیرۆرستی 

داعش لەماوەی ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنی 
موسڵ کە لەالیەن سوپای عێراقەوە ئەنجامدرا، 

تەقێندرایەوە. 

حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق 
لە کانونی یەکەمی ٢٠١٧ رایگەیاند کە ناوچە 

داگیرکراوەکان لەژێر دەسەاڵتی داعش رزگار کران. 
مزگەوتی نووری گەورە کە لەالیەن نورەددین 
مەحمود زەنگی، ئەتابەگی سەلجوقییەکان لە 

                                        سەدەی ١٢ بنیاتنرا 
                                          و ماوەی

                                          ٨٥٠ ساڵ وەکو         
                                         یەکێک لە

                                         سمبۆلەکانی 
                                          ئەو شارە ماوەتەوە.

                                          

قایمقامی هەولێر)ئەربیل( سەبارەت بە کاریگەرییەکانی 
بەرزبوونەوەی نرخی دۆالر لە بەرامبەر دیناری عێراقی و دۆخی 

بازار و گرانبوونی نرخی کااڵکان تایبەت بە "تەبا" دوا.

لەالی هەموومان ئاشنایە لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی دۆالر لە 
بەرامبەر دیناری عێراقی، گرانییەکی بەرچاو بازارەکانی داپۆشیوە و 

بۆ ئەم مەبەستەش ئاژانسی تەبا لەگەڵ قایمقامی هەولێر)ئەربیل( 
سەبارەت بە پرسی کۆنتڕۆڵ کردنی بازاڕ چاوپێکەوتنێکی ئەنجامدا.

لە وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبا سەبارەت بە پێکهێنانی لێژنە 
بۆ رووبەرووبوونەوەی ئەم دۆخە نەخوازراوەی ئێستا کە بەرامبەر 

نرخی کااڵ هاتووەتە ئاراوە لە بازاڕەکاندا نەبەز عەبدولحەمید، 
قایمقامی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، "ئێمە وەکو قایمقامییەتی 

هەولێر)ئەربیل( لێژنەیەکمان هەیە کە لێژنەی بەدواداچوون و 
چاودێریکردنی بازاڕە، لێژنەکە بە سەرپەرشتی خۆمان کار دەکات، 

نوێنەری هەموو الیەنێکی تیادایە کە پەیوەندیدارن بەو کاروبارەی 
کە پێویستە لەناو بازاڕدا بگیرێتەبەر وەکو تەندروستی و ڤێتەرنەری 

و بەرگری شارستانی و گەشتو گوزار و کۆمەڵەی چێشتخانە و 
رێستوڕانتەکان و هەموو ئەو فەرمانگانەی کەوا پەیوەندیدارن بە 
پڕۆسەکە، ئەو لێژنەیە بەپێی پالن کارەکانی خۆی ئەنجام دەدات 
بەاڵم لە کاتی پێویستدا لێژنەکە بە زووترین کات کۆدەبێتەوە و 

ئەندامانی لێژنەکە سەردانی شوێنی دیاریکراو دەکەن، لەکاتی 
سەردانیکردنەکەدا جەخت لەسەر چەند خاڵێک دەکەن وەکو پاک و 
خاوێنی و کوالێتی خواردن و خواردنەوەکان جا چ رێستوڕانت بێت 

یاخود چێشتخانەیەکی میللی بێت یاخود ماڕکێتێک بێت".

سەبارەت بە کۆکردنەوەی داتای سااڵنەی سەرپێچییەکان و سزا 
سەپێندراوەکان لەساڵی ٢٠٢٠ قایمقامی هەولێر)ئەربیل( وتی، 

"سەرەڕای ئەوەی بارودۆخی باڵوبوونەوەی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا 
لە ئارادا بوو بەاڵم لە کۆتایی ساڵەکەدا توانیمان داتاو ئامارەکان بە 

ژمارە رابگەیێنین، چەند شوێن داخراوە و چەند سەرپێچی کراوە و 
بڕی ئەو پارەیەی کە خەڵکی پێ سزا دراوە، ژمارەی ئەو شوێنانەی 
داخراون بەاڵم سەرەڕای ئەم هەموو کێشەیە، شوێن هەبوو زۆر 

بە رێکو پێکی کارەکانی خۆی ئەنجامدابوو کە بۆ ئێمە جێگای 
دەستخۆشییەکی زۆرە".

نەبەز عەبدولحەمید لەبارەی ئەو دۆخەی ئێستای بازاڕ و 
گرانبوونی نرخی کااڵکان و چۆنییەتی هەوڵدانیان بۆ هاوسەنگ 

راگرتنی دۆخەکە ئاماژەی بەوەدا، "لە راستیدا بەرزبوونەوەی 
نرخی دۆالر بەرامبەر بە دیناری عێراقی خۆتان دەزانن لە 

دەسەاڵتی کەسمان دانەبوو، لە ئەنجامی بڕیارێکی بانکی 
ناوەندی و حکومەتی عێراق بوو ئەویش بەهۆی بارودۆخی 
دارایی، ئێمە هەر لە سەرەتاوە لە رێگای لێژنەکانی خۆمان 

چاودێرییەکی زۆر توندمان لەسەر بازاڕ کرد، بۆ چاودێریکردنی 
بازاڕ و رێگری کردن لە هەر قۆرخکارییەک کە بەداخەوە 

کەسانێک هەن لە ئەگەری روودانی ئەم جۆرە گۆڕانکارییانە 
هەوڵ دەدەن دۆخەکە بۆ بەرژەوەندی خۆیان بقۆزنەوە و 
قۆرخکاری ئەنجام بدەن. لەسەر بنەمای گرانبوونی بەهای 

دۆالر لێژنەکانمان دەچن پشکنین و بەدواداچوون لەو شوێنانەدا 
دەکەن، لە راستیدا بەرزبوونەوەی نرخ دۆالر کاریگەری لەسەر 

کااڵ و خواردن و خواردنەوەکان هەیە بەاڵم ناتوانین رێگە بدەین 
بەم شێوەیە نرخی کااڵکان بەگشتی بەرزببێتەوە، بۆ نموونە 

ئەگەر نرخی دۆالر بەڕێژەی ٢٠٪ بەرزببێتەوە ناتوانین رێگا 
بدەین کە کااڵکان بەڕێژەی ٥٠ ٪ نرخیان بەرزببێتەوە، خەڵکانێک 

هەبوون بەم شێوەیە مامەڵەیان لەگەڵ نرخی کااڵکان دەکرد 
بەاڵم ئێمە لە رێگەی لێژنەکانمان توانیمان رێکاری یاسایی لە 

بەرامبەریان بگرینە بەر و پێبژاردەیان بکەین، ئامانجمان ئەوەیە 
سەقامگیری بگەرێتەوە نێو بازارەکان".

قایمقامی هەولێر)ئەربیل( ئاماژەی بە ژمارەی لێژنەکانی 
شاری هەولێر)ئەربیل( کرد و وتی، "لە راستیدا ئێمە وەکو 

قایمقامییەت ٢٨ لێژنەمان هەیە کە لە قایمقامییەت 
کاری خۆیان دەکەن بەاڵم ئەوەی تایبەتە بە چاودێریکردنی 
دۆخی بازاڕ لێژنەیەکی فراوانمان هەیە کە وەکو لێژنەیەکی 

بااڵ لەسەر ئاستی شاری هەولێر)ئەربیل( سەیر دەکرێت، 
نوێنەری هەموو ئەو الیەن و فەرمانگانەی تێدایە کە رۆژانە 

کارەکانی خۆیان ئەنجام دەدەن بەاڵم لەگەڵ لێژنەی بااڵی 
قایمقامییەت چەندین لێژنەی دیکەی الوەکیمان هەیە، بۆ 

نموونە لە تەندروستی دەیان لێژنە هەیە و چاودێری بازرگانی 
بە دەیان لێژنەی هەیە، بەڕێوبەرایەتی ئاسایشی هەولێر 

لەڕێگەی لێژنەکانی خۆی کە سەربە بەشی ئابووری ئاسایشە 
بە دەیان لێژنەی خۆیان هەیە کە چاودێری بازاڕ دەکەن بەاڵم 
ئەوەی لێرەدا گرنگە هەماهەنگییەکی تەواو لە نێوان هەموو 
لێژنەکاندا هەیە، لە هەمان کاتدا ئەو بڕیارانەی کە لە بەرامبەر 

سەرپێچیکاران دەدرێت بڕیاری دروستن، هەموو کاتێکیش 
هەوڵمان داوە ئەو هەاڵنەی کە لەالیەن ئەو سەرپێچیکارانەوە 
ئەنجامدراوە چاکبکرێنەوە و دووبارە روونەدەنەوە، مەبەستی 

ئێمە داخستنی یەکجارەکی شوێنی سەرپێچیکردنەکە 
نییە بەڵکو مەبەستی ئێمە چاکردنەوەی سەرپێچی و 

ئەنجامنەدانی هەڵەکانی پێشووترە. لە ئەگەری دووبارە و 
سێبارە بوونەوەی سەرپێچییەکاندا ئێمە رێگای دادگامان 

هەیە بۆ چارەسەر کردنی کێشەکان ئەویش لێپێچینەوەی 
دادوەرە لەگەڵ کەسانی سەرپێچیکار".

نەبەز عەبدولحەمید لە بەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە 
چاوپۆشی لە گرانبوونی کااڵکان دەکرێت، بۆ نموونە 

لەئێستادا کێشی سەموون و نان دابەزیوە و کاردانەوەی 
لێژنەکانی بەدواداچوون بەرامبەر ئەو فرنییانەدا چییە؟ 

وتی، "ئێمە چۆن بەرژەوەندی خەڵکی ئاسایی لە پێشەنگی 
کارەکانمان دایە، بەم جۆرەش بەرژەوەندی خاوەن دوکان 

و بازرگانەکانمان لە بەرچاودا گرتووە و هەوڵ دەدەین 
هاوسەنگییەک لە بازاڕەکاندا جێگیر بکەین، چونکە ئێمە 

خواستی ئەوەمان نییە کە ئەو شوێنانە دابخرێن، لە ئەگەری 
داخستنی ئەم دوکانانە زەرەر بە چەند خێزان دەگات کە 
بژێوی ژیانی رۆژانەیان لەسەر ئەم کار و شوێنەیە، ئێمە 

ئەرکی سەرشانمانە پشتگیری ئەوانیش بکەین بە مەرجی 
ئەوەی کە ئەوانیش بە هەلی وەرنەگرن و قۆرخکاری 
ئەنجام نەدەن، سەبارەت بە نانەواخانە و فرنەکان، لە 

ئەنجامی بەرزبوونەوەی نرخی ئارد و روون و غاز دا، ئەوان 
داوایان کرد ژمارەی نان و سەموون کەم بکرێتەوە بەاڵم 

ئێمە رێگامان نەدا کەمکردنەوە لە ژمارەکە رووبدات بەڵکو 
هەوڵماندا بتوانین چارەسەری مامناوەند بدۆزینەوە، ئەویش 

تاکو ١٠ غرام ئەگەر لە کێشەکەی کەم بکرێتەوە ئەگەری 
هەیە لەالیەن لێژنەکانەوە هاوکاری بکرێن، وەکو پێشتریش 
ئاماژەم پێدا ناتوانین کارێکی وا بکەین کە نانەوا و فرنەکان 

دابخرێن".

نەبەز عەبدولحەمید، قایمقامی هەولێر)ئەربیل( لە کۆتا 
وتەکانیدا سەبارەت بە باڵبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای 

نوێ )کۆڤید٢٠( کە لە ئێستادا لە زۆربەی واڵتانی جیهاندا 
باڵوبووەتەوە داواکارییەکی ئاراستەی دانیشتووانی شاری 
هەولێر)ئەربیل( کرد و وتی، "داواکاریمان لە خەڵک ئەوەیە 
کەوا پابەندی رێنماییە تەندروستییەکان بن و هەر بڕیارێک 

و راسپاردەیەک لە حکومەتەوە دەردەچێت جێبەجێ بکرێت، 
هەوڵ بدەن هاوکاری هەموو تیمەکان و هەموو 

لێژنەکان بن، لە کاتی سەردانیکردندا ماسک ببەستن و 
قەرەباڵغی دروست نەکەن، پرسە دانەنێن، ئاهەنگی 
بووک گواستنەوە ساز نەکەن. ئەگەر ئێمە وابکەین 

بە دڵنییاییەوە دەگەینە قۆناغێکی ئارام".

و
ڵ
: پنار چەلەبی \ فۆتۆ: عەلی جامبازئۆغ� هەوا�ڵ

: بارزان لوقمان هەوا�ڵ
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 سەرکەوتووان لەدایک
 نابن،بەڵکو خۆیان

بنیات دەنێن

عەبدولسەالم هیشام

 شێخشەریف:تەبیبوشێخوپیاو
  ماقووڵیقەاڵیهەولێر)ئەربیل(

ئەگەر بە حیکمەتەوە سەیر بکەین، ئەوا دەتوانین 
وەاڵمی زۆرێک لەو پرسیارانە بدەینەوە کە لە بیر 

و هزرماندا دەخولێنەوە.

خوێنەری بەرێز، ئایا هیچ کات لەخۆت پرسیوە کە 
چۆن دەتوانیت ببیتە کەسێکی سەرکەتوو؟ یاخود 
چۆن دەتوانیت گۆڕانکاری لە دەروونی خۆتدا، لە 

ناو خێزانەکەتدا یاخود لەناو کۆمەڵگاکەت دروست 
بکەیت و بەرەو باشتری ببەیت؟ 

ئایا هیچ رۆژێک لەخۆت پرسیوە کە چۆن دەتوانیت 
رێگای جیاواز بۆ سەرکەوتن بگریتە بەر؟ 

دەگەڕێینەوە بۆ حیکمەتی گەورەیی سەرکەوتن، 
کە واتایەکی زۆر بەهێزی هەیە، حیکمەتەکەش 

ئەوەیە کە هەرگیز سەرکەوتن خۆی بەرەو رووت 
نایێت، سەرکەوتن بەو شێوەیە ئاسان و ئاسایی 
نییە کە چاوەڕێی دەکەین، بەڵکو سەرکەوتن بە 
هەوڵ و کۆشش و ماندووبوون و شەونخونی 

و بڕینی ئاستەنگییەکان و ئارام گرتن و پالندانان 
و ورەبەرزی دێتە دی، سەرکەوتن پێویستی 
بە ئیڕادەیەکی پۆاڵیینە، بۆئەوەی کۆسپ و 

بتوانێت  تا  بشکێنێت،  بەردەمی  ئاستەنگەکانی 
بەرگەی هەموو تەنگەژە و نارەحەتییەکان بگرێت.

بەکورتی سەرکەوتن پێویستی بە ماندووبوونە، 
هیچ سەرکەوتنێک بەبێ ماندووبوون و قوربانیدان 

و ورەبەرزی و شەونخوونی نایەتدی.

کاتێک مرۆڤ رێگای سەرکەوتن دەگرێتەبەر، 
کۆسپ و ئاستەنگ و ناڕەحەتی دێنە بەردەمی، 
بەشێوەیەک کە  توانای جەستە و ژیری ماندوو 

دەکەن، زۆرێک لە خەڵکی کاتێک قسە لەسەر 
سەرکەوتن و داهێنان و کەسانی دیکەی 

سەرکەتوو دەکەن، دەڵێن: سەرکەوتن زۆر قورسە 
و بارودۆخ و گوزەران و ناڕەحەتییەکانی رۆژگار 

پاڵنەر نین بۆ گەیشتن بە سەرکەوتن.

ئەو دایکەی کە باسی سەرکەوتنی بۆ دەکەیت لە 
بواری پەروەردەی منداڵەکانیدا، دەڵێت: باوکیان 
هاوکاریم ناکات و منداڵەکانیشم زۆر هارو هاجن.

بیر لە دایکی ئەدیسۆن بکەرەوە، کوڕەکەی لە 
قوتابخانە لەبەر تەممەڵی و بێ توانایی دەرکرا 

بەاڵم دایکی گەشبینانە پێی دەووت: تۆ خاوەنی 
توانایەکی ناوازەی، تۆ کەسێکی داهێنەری.. 

سەرئەنجام تواناکانی جیهانی رووناک کردەوە، 
بیانوو هێنانەوە و وەاڵمی لەو شێوازە، 

مانای یەک وشە هەڵدەگرێت ئەویش وشەی 
شکستهێنانە!.

کەواتە ئێستا کاتی ئەوەیە واز لە شکست بهێنین 
و بەدوای سەرکەوتندا بگەڕێین، بەڵێ بەدوای 

سەرکەوتندا بگەرێ، سەرەتا لەخۆتەوە دەست پێ 
بکە، لەدەروونی خۆتدا بەدوای سەرچاوەی هێز و 
توانادا بگەڕێ، بۆ لێهاتوویی و توانا شاراوەکانت، 

بگەڕێ لەو خەسڵەتە جوانانەی کە دەتوانن خۆت و 
کۆمەڵگاکەت بەرەو پێشەوە بەرن.

دڵنیابە هەر کات توانا شاراوەکانی دەروونت 
دۆزییەوە، دەبیتە کەسێکی سەرکەوتوو، دڵنیابە 

کاتێک گوێت بۆ قسە رووخێنەرەکانی دەوروبەرت 
نەگرت، ئەوسا دەبیتە کەسێکی سەرکەوتوو!.

کەسانی سەرکەوتوو، هەر کەسێک هەڵەی 
بەرامبەر کردن، بەهەڵە وەاڵمی نادەنەوە، 

توڕەو نیگەران نابن، بەڵکو ئەم دەستەواژەیە 
ئۆتۆمبێلێک  لەئاوێنەی هەموو  کە  بەکاردەهێنن: 
نووسراوە، "ئەو شتانەی تۆ لێرەوە بە بچووکی 
دەبینیت، لە راستیدا گەورەن"، بۆیە هەمیشە 

گەشبین بە دەگەیت بە ئاواتەکانت و سەرکەوتوو 
دەبیت.

شێخ مەحەمەد 
شەریف ناسراو بە 

)شێخ شەریف( کوڕی 
شێخ عەبدوڵاڵ کوڕی 

مەال یونس سدیقیە، 
هەڵکەوتەی خێزانێکی 

ناودارە لەبوارەکانی 
زانست و ئایین، مەال 

یونس-ی باپیری لە 
شاری هەولێر)ئەربیل( 

لەرووی ئایینییەوە 
کەسایەتییەکی مەزنی هەبوو، هەر لەو شارەش کۆچی 

دوایی کردووە و لە گۆڕستانی گەورە بەخاکسپێردراوە، شێخ 
عەبدوڵاڵ-ی باوکیشی هەر لەژێر رۆشنایی و زانستی مەال 

یونسی باپیری پەروەردە کراوە و ئەویش لە ساڵی
١٨٨٣-ی زایینی کۆچی دوایی کردووە، لەالی گۆڕی مەال 

یونس بەخاک سپێردراوە. شێخ شەریف جگە لە خۆی دوو 
برای دیکەی هەبووە ئەوانیش )مەال سەعدوڵاڵ( و 

)شێخ یونس( ناسراو بە شێخۆ، بوون.

ژیاننامەی شێخ شەریف:

سەرەرای ئەوەی زۆر بۆچوونی جیاواز هەبووە لەسەر ساڵی 
لەدایکبوونی بەاڵم بەپێی سەرچاوە تۆمارکراوەکان شێخ 
شەریف لەساڵی ١٨٧٠-ی زاینی لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 

لەدایک بووە. لەالی باوکی و چەندین زانای دیکەی شاری 
هەولێر)ئەربیل( قورئان و زانستە ئایینییەکان خوێندووە و 

دوای تێپەڕاندنی تەمەنی منداڵی بڕیاری داوە بچێتە کەرکوک 
و لە خزمەتی شێخ عەلی کەبیر کوڕی شێخ عەبدولرەحمان 

کوڕی شێخ ئەحمەد تاڵەبانی شارەزووری بخوێنێت، 
دوای تەواوکردنی خوێندن مۆڵەتی ئیرشادی 

تەریقەت و مۆڵەت لەبواری ئایینی و مۆڵەتێکی 
دیکە لەبواری پزیشکی و ئامادەکردنی چارەسەری 

سروشتی لە شێخ عەلی وەرگرتووە، لەسەر داوای 
شێخ عەلی وەکو جێگرەوەیەک داوای لێکراوە بچێتە 

هیندستان بۆ گەیشتن بە خزمەتی شێخێکی ئەو 
واڵتە، هەرچەندە شێخ شەریف حەزی لە چوونی 
بۆ هیندستان نەبووە بەاڵم بەمەرجی وەرگرتنی 

وەکالەتی تەکییەی قادری لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 
و کردنەوەی دەرگای تەکییەکە کە بۆماوەیەکی 

زۆر بێ سەرپەرشتی بوو ئەویش بەهۆی ئەوەی 
دوایین خاوەندارییەتی لەالی )شێخ خان ئەحمەد 

سدیقی(ـی ئامۆزای باوکی بوو کە ساڵی ١٨٦٦ کۆچی دوایی 
کردبوو و خاوەنی دوو کچ بوو بەناوەکانی )عایشە- ئاسیا( و 

هیچ کورێکی نەبوو تا بتوانێت تەکییەکە وەکو ئەمانەتێک 
بۆیان جێبهێڵێت، بۆیە شێخ عەلی رێگای پێدا بگەڕێتەوە بۆ 

هەولێر)ئەربیل(.

وەرگرتنی مۆڵەتی کردنەوەی تەکییەی قادری 
لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل(:

دوای گەڕانەوەی شێخ شەریف بۆ شاری هەولێر)ئەربیل(، 
لەسااڵنی ١٨٨٩-١٨٩٠ بڕیاریدا بچێتە شاری "ئورفە" لە تورکیا 

بۆ ئەوەی بتوانێت بگاتە )شێخ عەبدولقادر کوڕی شێخ 
مەحیەددین سانی سدیقی ئەربیللی(، بۆ ئەم مەبەستەش 

لەگەڵ قافڵەیەکی حاجییانی هەولێر)ئەربیل( بەرێکەوت، 
لەرێگادا بەرلەوەی بگەنە حەلەب لە سووریا، شێخ شەریف 

لەکاتی خواردنەوەی ئاودا کەوتنە نێوان دوو ئەسپ، 
دەمانچەکەی کە بۆ خۆپارێزی لەالی بوو فیشەکێکی 

لێدەرچوو و بەر رانی کەوت و برینداری کرد بەاڵم بەهۆی 
بوونی زانیاری لەبواری زانستی پزیشکی توانی تا راددەیەک 

چارەسەری خۆی بکات. دوای بەرێکردنی قافڵەی حاجییان 
شێخ شەریف بەیاوەری رێبوارێک خۆی گەیاندە ئورفە و 

لەالیەن شێخ عەبدولقادر پێشوازی لێکرا و بۆماوەی سێ 
مانگ لە ماڵی شێخ عەبدولقادر مایەوە و لەم ماوەیەدا 

چەندین کەسایەتی و شێخی تەریقەتەکانی )قادری و 
مەولەوی( ناسی و دوای وەرگرتنی مۆڵەتی کردنەوەی 

تەکییەی قادری گەڕایەوە هەولێر)ئەربیل(.

کرانەوەی دەرگای تەکییەی قادری:
دوای گەرانەوەی شێخ شەریف بۆ قەالی هەولێر)ئەربیل( 

تەکییەی قادری لە مەال عەبدوڵاڵ کوڕی مەحەمەد ئەربیللی 
کە پێشنوێژی مزگەوتی گەورەی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( بوو، 

دەرگای تەکییەی کردەوە و هەر لەو رۆژەدا شێخ شەریف 

نوێژی تیایدا کرد و وتاری تیادا پێشکەش کرد، دوای ئەوە 
هەموو هەفتەیەک رۆژانی دووشەممە و هەینی دوای 

نوێژی عیشا زیکرەکانییان تیایدا ئەنجام دەدا، ئەم دابونەریتە 
بەردەوام بوو تاکو ناوبراو کۆچی دوایی کرد.

کەسایەتی شێخ شەریف و 
هەڵسوکەوتەکانی لەگەڵ خەڵکدا:

شێخ شەریف کەسێکی نەرم و نیان بوو، هەموو کاتێک 
ئامۆژگاری خەڵکی دەکرد بۆ ئەوەی بێنە سەر رێگای راست 

و لە خواناسی النەدەن، تایمەتمەندییەکی دیکەی ناوبراو 
ئەوەبوو کە کاتێکی زۆری لەگەڵ مەیخۆرەکان دەبردە سەر 

بۆ ئەوەی دووربکەونەوە لەو خواردنەوانەی کە لەسەر 
کەسانی موسڵمان قەدەغەکراون و هەوڵی زۆری دەدا 

تاوەکو خواردنەوەی مەی بنبڕ بکات، جگە لەرێگای ئایینی 
هەوڵی دەدا بەرێگای زانستی بۆ خەڵکی بسەلمێنێت کە 

ئەو جۆرە خواردنەوانە زیانی بۆ لەش و ئەقڵی مرۆڤەکان و 
چواردەورییان هەیە.

هەڵوێست و رێزی خەڵک بەرامبەر 
شێخ شەریف:

خەڵکی هەولێر)ئەربیل( رێزێکی زۆریان لە شێخ شەریف 
دەناو چەندین کەس لەسەر ئامۆژگارییەکانی رێگای راستییان 

گرتووەتە بەر و چەندین موریدی تەریقەتەکە لەژێر سایەی 
شێخ فێری پەروەردەی )رەوشتی بەرز و کاری چاکە( بوون.

نەخۆشخانە و حوجرەی شێخ شەریف:

خوالێخۆشبێت هەموو رۆژێک 
دوای ئەنجامدانی نوێژی بەیانی لە 

تەکییەکەی دەمایەوە تا رۆژهەاڵتن، 
یەکەم کاریشی ئەوەبوو لە قەاڵ 

دەهاتە خوارەوە و دەچووە حوجرەی 
تایبەتی خۆی لە مزگەوتی خانەقا 
)مەوالنا خالیدی نەقشبەندی( لە 
هەولێر)ئەربیل( کە شوێنەکەی لە 

نزیک قەاڵوە بوو، تیایدا کتێبخانەیەکی 
هەبوو وەکو حوجرە و وانەی زانستە 

ئاینییەکانی دەوتەوە، هاوکات هەر 
ئەو شوێنەشی بەکاردەهێنا بۆ 

دروستکردن و پێدانی چارەسەر و 
دەرمانی سروشتی بەو نەخۆشانەی 

کە سەردانیان دەکرد. شێخ شەریف چەند کتێبێکی 
دەستنووسی خۆی تایبەت بە پێکهاتە و چۆنییەتی 

دروستکردنی دەرمان هەبووە، ناوبراو لە دوای نوێژەکانی 
مەغریب و عیشا کاتێکی تەرخان دەکرد بۆ چارەسەرکردنی 
ئەو نەخۆشانەی کە سەردانی تەکییەیان دەکرد، تا کۆچی 

دوایی کرد شێخ شەریف ژیانی بەمشێوەیە بەڕێکرد.

چۆنییەتی دروستکردنی دەرمانی سروشتی 
لەالیەن شیخ شەریف:

یەکێک لە نەوەکانی بەناوی )شێخ فوئاد کوری شێخ 
عەبدولقادر( کە ئێستا جێگرەوەی شوێنی باوک و باپیرییەتی 

لە تەکییەی قادری و بەردەوامی بەرێبازەکەیان دەدات لە 
سەرەتای وتەکانیدا سەبارەت بە چۆنییەتی دروستکردنی 

دەرمانی سروشتی لەالیەن )شێخ شەریف(ـی باپیری وتی، 
"شێخ شەریف بۆ دروستکردنی دەرمانی سروشتی پشتی 
بە رووەکە سروشتییەکان دەبەست، لەگەڵ هاتنی وەرزی 
پێگەیشتنی رووەک و گوڵەکان سەردانی دەشت و ناوچە 

شاخاوییەکانی دەوروبەری هەولێر)ئەربیل(ـی دەکرد، بەهۆی 
هەمەچەشنی و جیاوازی دەرمانەکان سوودی لە )گوڵ- 
قەد- رەگ و گەاڵ(ـی رووەکەکان وەردەگرت، لەئەگەری 
نەبوونی زانیاری لەبارەی دەرمانێکدا بەهیچ شێوەیەک 

چارەسەری هەڵەی بە نەخۆشەکانی نەدەدا".

کۆچی دوایی کردن و مەراسیمی 
بەخاکسپاردنی شێخ شەریف:

)شێخ فوئاد(ـی نەوەی شێخ شەریف لەبارەی کۆچی دوایی 
کردنی باپیرییەوە وتی، "شێخ شەریف لە ٢٩-٣-١٩٥٧ کۆچی 
دوایی کرد، دوای ئەنجامدانی نوێژی مردوو لەسەر تەرمی 

ناوبراو لە تەکییەی قادری، بە خوێندنەوەی قەسیدە و 
مەدح بە بەژداری موریدەکانی تەکییەی قادری و شێخ 
و خەلیفەکانی تەکییەی تاڵەبانی و چەندین تەریقەتی 

دیکەی هەولێر)ئەربیل( و شارەکانی دیکە کە هەریەکەیان 
بە )دەف و عەلەم(ـی تایبەت بە تەکییەکانیان هاتبوونە 

مەراسیمی بەخاکسپاردن، تەرمەکەی لە مەزارگەی شێخ 
زادە کە دەکەوێتە گۆڕستانی گەورەی شاری هەولێر)ئەربیل( 

بەخاکسپێردا، رۆژی کۆچی دوایی ناوبراو رۆژێکی لەیاد 
نەکراوە لەالیەن خەڵکی هەولێر)ئەربیل(، هاوکات بەهۆی 

زۆری ژمارەی ئەو کەسانەی کە هاتبوونە دوا ماڵئاوایی کردن 
لە شێخ شەریف، تەرمی خوالێخۆشبێت لە بەردەم ماڵی تا 
سەر گۆڕەکەی دەستاو دەست گواسترایەوە، بەمشێوەیە 

شاری هەولێر)ئەربیل( ماڵئاوایی لە یەکێک لەدیارترین شێخ و 
تەبیب و پیاو ماقووڵی شارەکە کرد".

..

و/ فۆتۆ:عەبدولسەالم هیشام
ڵ
: حوسێن خەتیبئۆغ� هەوا�ڵ



ئۆکان تۆسون
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 ئاندا: ئەو کۆمەڵەیەی
 کە ئازارەکانی ناوچە

جەنگییەکان کەم دەکاتەوە
کار و چااڵکییەکانی کۆمەڵەی ئاندا وەفا 
بۆ برا دەبێتە پرسی ئەمجارەی بەرنامەی 

بێمەودا )مەسافەسیز( کە لە پەڕەی 
فەیسبووک و کەناڵی یوتوبی ئاژانسی 

تەبا پەخش دەکرێت.

ئۆکان تۆسون، سەرۆکی کۆمەڵەی 
ئاندا وەفا بۆ برا لەمیانی بەشدارکردنی 
لە بەرنامەی بێمەودا کە لەالیەن بارزان 

لوقمانەوە پێشکەش دەکرێت، باسی 
لە کار و 

چااڵکییەکانی 
کۆمەڵەکەی 

کرد. 

تۆسون لەبارەی کۆمەڵەی ئاندا زانیاری پێداین و وتی، 
"ئاندا سەرەتا لە ساڵی ٢٠١٤ دەستی کرد بە هاوکاری 
کردنی تورکمانەکانی عێراق کە بە ناچاری ناوچەکانی 

خۆیان جێهێشتبوو، دواتر لە ساڵی ٢٠١٥ چااڵکییەکانی بە 
هاوکاری کردنی تورکمانەکانی سووریا بەردەوامی پێدا 
و لە ساڵی ٢٠١٦دا بووە کۆمەڵەیەکی 

فەرمی. 

ئاندا لە ئێستادا کۆمەڵەیەکە کە لە سووریا و 
ئەفغانستان ناوەندی بێسەرپەرشتانی هەیە".

"هەوڵی پێچانەوەی )تیمارکردنی( برینەکان دەدەین"

هەروەها تۆسون ئاماژەی بەوەدا کە کاردەکەن 
لە پێناو تورکمانەکانی سووریا و عێراق و وتیشی، 

"ماوە ماوە لەرێگەی رێکخستنی چااڵکی سەربرینی 
قوربانی دەرفەتی لەئامێزگرتنی براکانمان بۆ 

دەرەخسا لە کەرکوک، هەولێر)ئەربیل(، تەلەعفەر، 
موسڵ. ئاندا بە واتایەکی گشتی بە مەبەستی 

تیمارکردنی ئەو برینانە دامەزراوە کە بەهۆی 
کێشەی ناوخۆیی و ستەمکاری ناوچەکان دروست 
بوون. دامەزراوەیەکە کە بە بەشداری خۆبەخشان 

دامەزراوە".

تۆسون ئاماژەی بەوەشدا کە ئاندا کۆمەڵەیەکە 
لە ٣٣ پارێزگای تورکیا پێگەی خۆی تەواو 

چەسپاندووە، لە قوبرس، ئوسکوپ و ئەلباب 
نوێنەرایەتی خۆی هەیە.

"مرۆڤەکانی ئێمە لە کاتی گریانی 
کەسێکی دیکە پێناکەنن"

ئۆکان تۆسون باسی لە خۆبەخشەکانی کۆمەڵەکەی 
کرد و وتی، "شوناسی مرۆڤەکانی ئێمە بەم جۆرەیە 
کە لە کاتی گریانی کەسێکی دیکە پێناکەنن و لەکاتی 

دڵگرانی کەسێکی دیکە دڵگران دەبن. ئێمە چەند 
هاوڕێیەک بووین کە بەم ئازارەوە بەڕێکەوتین، دواتر 
چەندین کەسیش کە بە ئازاری ئێمەوە دڵگران بوون 
هاتنە ریزەکانمان و بوونە هاورێمان. لە ساڵی ٢٠١٦ 
بەهۆی زۆربوونی خۆبەخشەکان و بەخشەرەکانمان 

چووینە قۆناغی بەفەرمیکردنی کۆمەڵەکەوە. 
لەئێستادا کۆمەڵەیەکین کە ٣٦٣ بەرگری شارستانی و 

٢٨٠٠ خۆبەخشی هاوکاریکردنمان هەیە".

"ئامانجمان 
ئەنجامدانی چااڵکی 

درێژخایەنە لە عێراق"
ئۆکان تۆسون، سەرۆکی کۆمەڵەی ئاندا وەفا بۆ برا 

باسی لەوەکرد کە بەبێ جیاوازی هەوڵی هاوکاری 
کردنی هەموو مرۆڤەکان دەدەن و لەبارەی 

پالنەکانیان بۆ عێراق وتی:

"بە پێدانی یارمەتی و هاوکاری پەڕاوگەیی بۆ 
قوتابخانەکانی ناوچەکە، بەتانی، سندوقەکانی 
خواردن ماوە ماوە چااڵکیمان ئەنجام دا. بەاڵم 

ئێمە دەمانەوێت کاری درێژخایەن ئەنجام بدەین کە 
بۆ ماوەیەکی درێژ بمێنێتەوە. دەمانەوێت خولێکی 

زمان لە هەولێر)ئەربیل( بکەینەوە. بە تایبەتی 
ئامانجمان فێرکردنی زمانی تورکییە. دەمانەوێت 

بە ئەنجامدانی چااڵکییەکانمان مافی برایەتی 
نێوان خەڵکانی دوو جوگرافیای جیاواز دەستەبەر 
بکەین. بۆ موسڵ-یش هەمان پڕۆژەمان هەیە. 

پالنمان وایە لە ساڵی ٢٠٢١دا بەردی بناغەی 
یەکێک لەم پڕۆژانە دابنێین".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئاندا ئامادەیە 
هەماهەنگی بکات لەگەڵ رێکخراوەکانی 

دیکەی هاوکاریکردن، تۆسون باسی لەوەکرد 
کە ئەوان بڕوایان بە پێکەوە کاردکردن هەیە 
لەگەڵ کۆمەڵەکانی دیکە بۆ ئەوەی بتوانن 
بگەنە ژمارەیەکی زیاتر لە خەڵک و دەستی 

یارمەتییان بۆ درێژ بکەن.

ئۆکان تۆسون، سەرۆکی کۆمەڵەی ئاندا 
وەفا بۆ برا لە کۆتایی بەرنامەکەدا باسی 

ئەوەی کرد کە خۆڵی ئەو خاکانەیان 
پێشکەشی سلێمان سۆیلو، وەزیری 

ناوخۆی تورکیا کردووە کە چااڵکییان تێدا 
ئەنجام داوە. ئەو خاکانەش بریتین لە 

   کەرکوک، ئوسکوپ و عەفرین.
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 رابردووی پیشەی تووتنچی لە شاری
هەولێر)ئەربیل

حاجی زوهێر جاسم تووتنچی لەبارەی کاغەزی جگەرە 
رایگەیاند، "تووتنەکان لە ئێران و کاغەزی جگەرەش 
لە موسڵ هاوردە دەکران. لە هەولێر)ئەربیل( تەنها 
کاری پێچانەوەی بۆ دەکرا و ٢ جۆر کاغەزی جگەرە 

هەبوو، یەکێکیان لە شێوەی قەمیش بووە و تەنها 
پڕکراوەتەوە، ئەوەی دووەمیش دەبوایە خۆت 

تووتنی لەناو دابنێیت و بیپێچیتەوە. جۆری دووەم 
کۆنتر بوو. ئامێرێکی بچووک هەبوو بۆ پێچانەوەی 

جگەرە، کاغەزەکە ناوی "بافرا" بوو. ئامێرە بچووکەکە 
لە پێست دروستکرابوو، بەو پێیەش پێچانەوەی 

تووتنەکەی ئاسانتر دەکرد". 

لە کۆتاییدا حاجی زوهێر جاسم تووتنچی لەبارەی 
سبیل یاخود فلتەری جگەرە وتی، "لەو سەردەمەدا 
دوو جۆرە فلتەری جگەرە هەبوو، یەکێکیان لە دار 

دروستدەکرا و ئەوەی دیکەش لە قوڕ. ئەوەی لە قوڕ 
دروستدەکرا بەهۆی پێکهاتەکەیەوە کێشی قوڕستر 

بوو. لە هەولێر)ئەربیل( "ئەمجیک"یان پێدەوت. 

هەندێک لە فلتەرەکان درێژبوون، هۆکارەکەشی 
دوورخستنەوەی دووکەڵی جگەرە بوو. ئەوانی 

دیکەش لە درێژییە ستاندەرەکەی دروست دەکرا". 

شەریف جەرجیس س�ێمان چەخماخچی

AA derlemeAA derleme

شەریف جەرجیس سلێمان چەخماخچی لە ١٥ی ئاداری ساڵی 
١٩٥٥ لە گەڕەکی تەیراوەی شاری هەولێر)ئەربیل( لەدایکبووە. 

شەریف جەرجیس لە دایک و باوکێکی تورکمان چاوی بە 
دونیا هەڵهێنا و قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی خوێندنی 

لە هەولێر)ئەربیل( تەواوکردووە و دواتر لە ساڵی ١٩٧٧ 
پەیمانگەی مامۆستایانی لە شاری دهۆک تەواوکردووە.

هەر لە تەمەنی منداڵییەوە خولیای ژەنین لە ئامێرە ریتمییەکان 
بەرجەستە دەکات و لەو سەردەمەدا چاوی بەو هونەرمەندانە 

دەکەوێت کە لەو بوارەدا کار دەکەن. لە ساڵی ١٩٧٤ بە 
یەکجاری دەچێتە ناو جیهانی هونەریی و لەگەڵ تێپەڕینی کات 
دەبێتە میوزیک ژەنێکی ناسراو. شەریف جەرجیس وەکو خۆی 
رایگەیاندووە کە لەو ماوەیەدا گەورەترین پاڵپشتی لە میوزیک 

ژەنی گەورە شێرزاد عوزێر ئاغالی وەرگرتووە.

لە ساڵی ١٩٧٥ بەشداری لە تیپی میللی هەولێر)ئەربیل( 
دەکات و دواتر لە چەندین فیستیڤاڵ، کۆنسێرت و 

چااڵکی ئامادە دەبێت.

لەکاتی بەجێگەیاندنی ئەرکی سەربازی لە ساڵی ١٩٨١ کاتێک 
جەنگی نێوان عێراق-ئێران بەرپا ببوو، شەریف جەرجیس لە 
بەرەی عەبدان بۆ ماوەی ٩ ساڵ بە دیل دەگیرێت و دوای 

کۆتایی هاتنی جەنگ لە ساڵی ١٩٩٠ دەگەڕێتەوە. 

دوای ماوەیەک دووبارە دەگەڕێتەوە ناو جیهانی میوزیک و 
لە بەڕێوەبەرایەتی چااڵکی قوتابخانەکان وەکو سەرپەرشتیاری 

هونەری دەستبەکاردەبێت.

لە ساڵی ١٩٩٤ دەبێتە ئەندامی ناوەندی کەلتووری 
تورکمان لە بەشی تیپی مۆسیقا و دواتریش لە یەکێتی 

هونەرمەندانی تورکمان بۆ ماوەی سااڵنێکی زۆر خزمەت 
دەکات و بگرە لەوەی یەکێک بووە لە چااڵکترین ئەندامی 
ئەو یەکێتییە. لەو ماوەیەدا بەشداری لە دەیان فیستڤاڵ 

و مەراسیم لە دەرەوە و ناوەوەی واڵت کردووە.

شەریف جەرجیس یەکێک بووە لە بەشداربووانی 
فیستیڤاڵ و چااڵکییەکانی ئورفە ١٩٩٥، قۆنیا ١٩٩٨، 

ئەنقەرە و ئیستانبوڵ.

لەهەمان کاتدا وەکو میوزیکژەنی سەرەکی بەشداری لە 
  TERT Mışko و Her Telden Bir Ses پرۆگرامەکانی

کردووە کە لەالیەن هونەرمەندی گەورە 
یەشار مشکۆ-وە پێشکەش دەکرا.

شەریف چەخماخچی بە رووخسارە پڕ بە خەندەکەیەوە 
دەناسرا و پەیوەندیی باشی لەگەڵ هەموو چین 
و توێژەکان هەبوو، خەڵک ئەویان بەشێوەیەک 

خۆشدەویست کە بۆ ماوەی چەندین ساڵ کاری لەگەڵ 
هونەرمەندانی گەورەی کورد کردووە.

لەالیەکی دیکەشەوە چەندین قوتابی پێگەیاندووە لە 
بواری ریتم لە ناوەندی کەلتووری تورکمانی و رێکخراوە 

هونەرییەکانی دیکە.

سەرەڕای ئەوەی لە ساڵی ٢٠١٠ خانەنشین کرا، بەاڵم 
هەرگیز پەیوەندیی لەگەڵ هونەر و هونەرمەندان 

نەپچڕاند، بە شێوەیەک هەموو هەفتەیەک لەگەڵ 
ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان 

بەبێ جیاکاری سەردانی کەسایەتییە گرنگەکانی 
هونەریی و وەرزشیی و بوارەکانی دیکە دەکرد.

شەریف چەخماخچی خاوەنی ٣ کوڕ و ٢ کچە. کارزان-ی 
کوڕی لەبواری میوزیکژەنیدا درێژە بەخزمەتەکانی باوکی 

دەدات، لەئێستادا ئامێری کالرنێت دەژەنێت و لە 
گۆڕەپانی میوزیکدا کەسایەتییەکی دیارە.

چەخماخچی لە ٢ی کانوونی یەکەمی ٢٠٢٠ بەهۆی 
تووشبوونی بە پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆنا گیانی 

لەدەستدا.

نە خۆی و نە خزمەتەکانی هیچ کاتێک لەیاد ناکرێن.

و
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 رابردووی پیشەی تووتنچی لە شاری
هەولێر)ئەربیل

 رێکارە "سەیرەکان"ی واڵتان بۆ
 رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا

رووەکی تووتن، بە گوڵە پەمەییەکانییەوە لەمانگەکانی 
حوزەیران و ئاب دەڕوێت و درێژییەکەی دەگاتە)٧٥(

سم بۆ مەترێک و نیو، رووەکێکی سااڵنەیە و لەالیەن 
مرۆڤەکانەوە بۆ مەبەستی جیا جیا بەکاردەهێندرێت. 

هیندییە سوورەکانی کیشوەری ئەمریکا 
بەر لەوەی ئەورووپاییەکان بگەنە 

کیشوەرەکە، تووتنیان بەکارهێناوە. 
بۆیە یەکەم دانیشتووانی ئەورووپی 
لە ئەمریکا لە هیندییە سوورەکانەوە 
فێری کێشانی تووتن دەبن و لەگەڵ 

کات تووتن دەگاتە ئەورووپا و 
ناوبانگێکی زۆر پەیدا دەکات.

لە راستیدا هیندییە سوورەکان بۆ 
رابواردن و کەیف تووتنیان نەدەکێشا 

بەڵکو لە بۆنە ئاینییەکاندا لەالیەن پیاوانی 
ئاینی شارەزاوە 

بەکاردەهات. بەاڵم 
دواتر لە ئەورووپا 

وەکو شتێکی 
ئاسایی بۆ کەیف و 
رابواردن بەکارهات. 

حاجی زوهێر جاسم 
توتنچی، یەکێکە لە 
توتنچییەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل( 
بەاڵم لە ئێستادا 

لە بوارێکی دیکەدا 
کاردەکات، لەبارەی 
رابردووی پیشەی 

تایبەت  تووتنچییەتی 
بۆ تەبا دوا.

دوا بە دوای باڵوبوونەوەی پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆنا، واڵتان 
بەپێی توانا و ژێرخانەکانییان کۆمەڵێک رێکاری تایبەتییان 

گرتووەتەبەر بۆ رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسەکە. 

بەو پێیەش هەندێک لە رێکارەکان بوونەتە مایەی سەرنج، 
بۆیە وەکو هەفتەنامەی تەبا هەڵساین بە رێکخستنی 

کۆمەڵێک رێکاری سەیری واڵتان بۆ رێگری کردن لە 
باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە.

-  لە واڵتی ماداگاسکار بۆ رووبەرووبوونەوە و رێگری کردن 
لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا، جۆرە دەرمانێکی تایبەت 

بە چارەسەری ڤایرۆسی کۆڕۆنا بەکارهێنرا کە ناوەکەی 
"کۆڕۆنا ئۆرگانیک "ـە و بەخۆڕایی بەسەر هاوواڵتییان 

دابەشکرا. لەوبارەیەوە سەرۆککۆماری ماداگاسکار رایگەیاند، 
دەرمانەکە لەسەدا سەد سروشتییە و سەرکەوتنێکی گەورەی 

تۆمارکردووە. 

-  لە کۆماری باشووری ئەفریقا، حکومەت بۆ 
رووبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا هەڵسا بە داخستنی سەرجەم 
باڕ و مەلەوانگە و کەناراوەکان، هاوکات فرۆشتنی ماددە 

کحولییەکانیش قەدەغەکرا. بازرگانانی خواردنەوە کحولییەکان 
دوای قەدەغەکرانی فرۆشتنی بەرهەمەکانییان، بە شێوازی 

حاجی زوهێر تووتنچی رایگەیاند کە باپیرە گەورەی 
کۆنترین تووتنچی شاری هەولێر)ئەربیل( بووە و وتی، 

"حاجی قاسم تووتنچی کە دەکاتە باپیری باوکم بەر 
لە ١٥٠ ساڵ پیشەی تووتنچییەتی کردووە. دوکانەکەی 

لە بازاڕی باتەی ئێستا بووە. لە راستیدا 
تووتنچییەکان لەو شوێنە بوونە، بەو پێیەش 

باپیرانمان لەوێ کاریان کردووە". 

تووتنچی بەم شێوەیە باسی لە هۆکاری 
دووربوونیان لە پیشەی تووتنچییەتی 

کرد، "بابەتی قاچاغچییەتی لە 
پیشەی تووتنچییەتی و رێگەپێدراو 

نەبوونی لەرووی ئایینەوە بووە هۆی 
دوورکەوتنەوەمان لەو پیشەیە. دوای 

باپیرە گەورەم، خانەوادەی عەزیز تووتنچی 
دەست بەو پیشەیە دەگرن. دەتوانم بڵێم 

کە حاجی قاسم کۆنترین تووتنچی شاری 
هەولێر)ئەربیل(ـە". 

حاجی زوهێر ئەوەشی باس کرد کە لە هەولێر)ئەربیل( 
بەرووبوومە تووتنییەکان نەچێندراوە، چونکە خەڵکی 

ئەو سەردەمە زانیارییان لەبارەی چاندنەکەیەوە نەبووە 
بەڵکو لە ئێرانەوە هاوردە کراوە. 

لەبارەی بازرگانی تووتنەوە حاجی زوهێر وتی، "تووتن 
لە ئێرانەوە هاوردە دەکرا، خەڵکی هەولێر)ئەربیل( 
شارەزاییان لە چاندنی تووتن نەبوو هەر بۆیەش 

بەرهەمەکایان نەچاندووە بەڵکو بە رێگای قاچاغەوە 
هاوردە کراوە و هەر بۆیەش باپیرە گەورەم 

دەستبەرداری پیشەکە بووە و رووی لە کاری جیاواز 
کردووە. دوای وازهێنانی، هاتووەتە ناو بازاڕی 
قەیسەری و دوکانێکی کردووەتەوە کە کااڵی 

هەمەجۆری تیادا فڕۆشتووە بە شێوەیەک 
دەتوانین بڵێین کە سوپەرمارکێتی ئەو 

سەردەمە بووە و کااڵی جیاوازی 
تیادا فڕۆشراوە". 

جیا جیا هەڵدەستن بە فرۆشتنی کااڵکانییان. لەو بارەیەوە 
وەزیری پۆلیسی ئەو واڵتە ئاماژەی بەوە کرد کە لەناو 
'کتلی چا خواردنەوە' کحول دەفڕۆشرێت، لە ئەگەری 

ئاشکرابوونی هەرکەسێک، ئیتر ناتوانێت کاری بازرگانی 
لەو واڵتە بکات. 

-  لە پەنەما قەدەغەکان بەگوێرەی رەگەز گۆڕانکاری 
بەسەردا دێت. واتە ئافرەتان و پیاوان لە رۆژانی جیا 
دەتوانن بچنە دەرەوە و تەنها بۆیان هەیە ٢ کاتژمێر 
لەدەرەوە بن. لەالیەکی دیکەوە رۆژانی یەکشەممە 

قەدەغەی هاتووچۆی سەرتاسەری هەیە. 

-  لە کۆلۆمبیا بەگوێرە ژمارەی ناسنامەکەت رووبەڕووی 
رێکاری تەندروستی دەبیتەوە. بۆ نموونە لە ناوچەی 

'بارانکابیرمیجا' ئەوانەی کۆتا ژمارەی ناسنامەیان
)٠ و ٤ و ٧(ـە دەتوانن رۆژانی دووشەممە بێنە دەرەوە. 

ئەوانەی کۆتا ژمارەی ناسنامەکەیان )١ و ٥ و ٨(ـە دەتوانن 
رۆژانی سێشەممە بچنە دەرەوە. 

-  لە سڕبیا حکومەت کاتی پیاسەپێکردنی سەگەکانی 
دیاریکردبوو بۆ هاوواڵتییان. بەو پێیەش حکومەت 

کاتژمێر ٠٢:٠٠ تاوەکو ٢١:٠٠ بۆ پیاسەپێکردنی سەگەکان 
دیاریکردووە. دوای بڕیارەکە خاوەن ئاژەاڵن رەتیان کردەوە 

بڕیارەکەی حکومەت جێبەجێ بکەن، بۆیە حکومەت 
ناچاربوو بڕیارەکە هەڵبووەشێنێتەوە. 

-  لە ئیسرائیل حکومەت ماسکێکی تایبەت بۆ ئەو 
کەسانە دروست دەکات کە ریشیان درێژە و نایانەوێت 

بیتاشن. بەو پێیەش بڕاوادارانی جووی ئۆرتۆدۆکس 
کە بە ریشە درێژەکانیانەوە ناسراون دەتوانن ئەم جۆرە 

ماسکە بەکار بهێنن کە سەراپای ریشیان بخەنە نێو 
ماسکەکەوە. 

-  لە بێالروس پێشنیازێکی سەیر لەالیەن ئەلێکساندەر 
لوکاشێنکۆ، سەرۆککۆماری ئەو واڵتە هات و 

حاجی زوهێر جاسم تووتنچی لەبارەی کاغەزی جگەرە 
رایگەیاند، "تووتنەکان لە ئێران و کاغەزی جگەرەش 
لە موسڵ هاوردە دەکران. لە هەولێر)ئەربیل( تەنها 
کاری پێچانەوەی بۆ دەکرا و ٢ جۆر کاغەزی جگەرە 

هەبوو، یەکێکیان لە شێوەی قەمیش بووە و تەنها 
پڕکراوەتەوە، ئەوەی دووەمیش دەبوایە خۆت 

تووتنی لەناو دابنێیت و بیپێچیتەوە. جۆری دووەم 
کۆنتر بوو. ئامێرێکی بچووک هەبوو بۆ پێچانەوەی 

جگەرە، کاغەزەکە ناوی "بافرا" بوو. ئامێرە بچووکەکە 
لە پێست دروستکرابوو، بەو پێیەش پێچانەوەی 

تووتنەکەی ئاسانتر دەکرد". 

لە کۆتاییدا حاجی زوهێر جاسم تووتنچی لەبارەی 
سبیل یاخود فلتەری جگەرە وتی، "لەو سەردەمەدا 
دوو جۆرە فلتەری جگەرە هەبوو، یەکێکیان لە دار 

دروستدەکرا و ئەوەی دیکەش لە قوڕ. ئەوەی لە قوڕ 
دروستدەکرا بەهۆی پێکهاتەکەیەوە کێشی قوڕستر 

بوو. لە هەولێر)ئەربیل( "ئەمجیک"یان پێدەوت. 

هەندێک لە فلتەرەکان درێژبوون، هۆکارەکەشی 
دوورخستنەوەی دووکەڵی جگەرە بوو. ئەوانی 

دیکەش لە درێژییە ستاندەرەکەی دروست دەکرا". 

رایگەیاند کە ئەوانەی ڤۆدگا دەخۆنەوە و دەچنە ساونا، 
تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا نابن. 

-  لە تورکمانستان، بەکارهێنانی وشەی "ڤایرۆسی 
کۆڕۆنا" قەدەغەکرا. بەپێی رادیۆی ئازادی ئەوروپا 

)Radio Free Europe(، سیخوڕانی تایبەت بە دەوڵەت 
لەناو خەڵک دەگەڕێن و هەر کەسێک لەسەر ڤایرۆسی 

کۆڕۆنا قسە بکات، رووبەرووی رێکاری یاسایی 
دەبێتەوە. 

(

حاجی مەحەمەد حاجی قاسم تووتنچی

: زیا عوزێری/فۆتۆ: عەلی سالم چەلەبی  هەوا�ڵ

: زیا عوزێری   هەوا�ڵ
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات
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١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ دیزاین: محەمەد ئەمین ئیبراهیم/عەلی سالم 

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام/حوسێن خەتیبئۆغڵو

ئەو میوانانەی بەشدارییان لە پرۆگرامەکانی
تەبا ئێف ئێم کرد 

لەالیەن تەبا ئێف ئێم ئامادەکراوە

تەبا ئێف ئێم بەبێ وەستان لە پەخشەکانی بەردەوامە

تەبا ئێف ئێم پەخشی پڕۆگرامەکانی بە شێوەیەکی 
ئۆناڵین لەسەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک پێشکەش 

دەکات،چەند ساتێکی خۆش بە بینەر و بیسەرانی 
دەبەخشێت، هەروەها لە کاتی پەخشی بەرنامەکاندا 
پەیوەندییە تەلەفۆنییەکانیان لەگەڵ هونەرمەندان  

بەردەوامە.

تەبا ئێف ئێم کە بەشێوازی جیاواز پڕۆگرامەکانی میوزیکی 
پێشکەش دەکات. لە پڕۆگرامی"بورام بورام تورکمانئێلی" 
کەلتوری میوزیکی تورکمانی و هونەرمەندی تورکمان بە 

بینەر و بیسەران دەناسێندرێن، هەروەها لە پڕۆگرامەکانی 
دیکەی تەبا ئێف ئێم بە زمان و کەلتوری جیاواز، نوێترین 
و ناودارترین گۆرانیی هونەرمەندان پێشکەش دەکرێت، 
هاوکات لە هونەری میوزیکدا ئەو بەرهەمانەی کە لەیاد 

ناکرێن پێشکەشی بینەر و بیسەرانی تەبا ئێف ئێم دەکرێت. 

لە پرۆگرامی "بورام بورام تورکمانئێلی" هونەرمەند 
)سەرمەد مەحمود، مەحەمەد قەیا،ئەحمەد بەننا( بوونە 

میوانی پێشکەشکار ئیسرا قەساب ئۆغڵو.

سەرمەد مەحمود: شانازیی دەکەم کە بەشداری 
پێشبڕکێی تورکڤیزیۆن-م کردووە.

هونەرمەندی ناوداری تورکمان سەرمەد مەحمود بووە 
میوانی پڕۆگرامەکە و ژیانی 
تایبەتی و دیوە شاراوەکانی 

ژیانی هونەری باسکرد.

سەرمەد مەحمود دوای 
دەربرینی خۆشەویستی 

خۆی بۆ هونەری گۆرانیبێژی 
سەبارەت بە پێشبڕکێی 
تورکڤیزیۆن رایگەیاند، 

"وەکو تورکمانێک شانازی 
دەکەم کە بەشداریم لەم 

پێشبرکێیە کردووە". ناوبراو 
لە پێشبڕکێیەکە بە گۆرانی 

"کەلەبەک" بەشداری 
کردبوو.

هونەرمەند سەرمەد مەحمود باسی لە ژیانی زانکۆ کرد 
و ئاماژەی بەوەدا کە ئەو کاتانە بەشداری لە کۆرسی 
میوزیکی میللی تورکی کردووە و کۆرسەکە لەژیانی 

هونەریدا زۆر سوودی پێبەخشییووە.  

میوانێکی دیکەی پرۆگرامی "بورام بورام تورکمانئێلی" 
مەحەمەد قایا بوو.

هەموو کەسێک پێی دەڵێن "باوک"
   قایا سەبارەت بە هۆکاری ناسرانی بە"باوک" لەالیەن 
خەڵکەوە باسی لەوەکرد، "سەرچاوەی ئەو نازناوەی من 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە هۆندراوە دەنووسم و ئاوازی 

بۆ دادەنێم دواتریش ئەو هۆندراوە و ئاوازەی کە دامناوە 
دەکەمە گۆرانی، هەر بۆیەش خەڵک نازناوی 'باوک'ـیان 

پێداوم".

قایا ئاماژەی بەوەکرد، لە هونەری تورکمانیدا ئافرەتان 
لەیاد کراون و وتیشی، "لە کۆتا ئەلبوممدا گۆرانییەکم بە 

ناوی 'دۆزی تورکمان' تۆمار 
کردووە کە تیایدا باسم لە 

رۆڵی ئافرەتان لە کۆمەڵگەدا 
کردووە".

هاوکات قایا ئاماژەی 
بەوەشدا لەماوەیەکی 

نزیکدا لەگەڵ هونەرمەندی 
جیاواز کاری دوێت دەکات، 

هەروەها ئەوەشی خستەروو 
کە سەرەتای دەستپێکردنی 
لە کاری هونەری بە رێگای 

شیعر دەستیپێکردووە و 
یەکەم گۆرانی لە ساڵی ٢٠٠٤ 

بەرهەمهێناوە. 
 

گۆرانییەکانی ئەو لە پالتفۆرمە جیهانییەکانی میوزیک 
وەکو سپۆتیفایی و ئایتوونس بەردەستە...

هونەرمەندی گەنج و سەرکەوتوو ئەحمەد بەننا 
لەگەڵ ئیسرا قەسابئۆغڵو لە پڕۆگرامی"بورام بورام 

تورکمانئێللی" گفتگۆیەکی ئەنجامدا.

بەننا لەبارەی سەرەتای دەستپێکردنی ژیانی هونەری 
وتی، "ئێمە بە بنەماڵەوە 

خۆشەویستیمان بۆ هونەر 
و میوزیک هەیە. هەموو 

ئەندامانی خێزانەکەمان 
گرنگی بە هونەر دەدەن".

هونەرمەند بەننا ئاماژەی 
بەوەدا سەرەڕای هەبوونی 
بەهرەیەکی سروشتی، بۆ 
زیاتر خزمەتکردنی هونەری 

تورکمانی، دەستی 
بە فێربوونی بەهرەی 

جیاوازی هونەری کردووە 
و تا ئێستاش بەردەوامە.

لەبارەی کارەکانییەوە بەننا باسی لەوەکرد، ئەو گۆرانییەی 
کە یەکەم جار پێشەکەشی کردووە و بۆ هونەری 

تورکمانی زیادی کردووە ناوی"بیلمام هارداسان"ـە کە 
تاکە بەرهەمی تورکمانییە لە پالتفۆرمە جیهانییەکانی 
میوزیک وەکو و سپۆتیفایی و ئایتوونس بەردەستە. 

هونەرمەندی ناسراو بە "یوجێکس" لە تەبا ئێف ئێمە

پرۆگرامی"ئێیالنجا مۆدو" کە لەالیەن گەیالن بەقاڵ 
پێشکەش دەکرێت هونەرمەندی سەرکەوتوو جان یوجا کە 

ناسراوە بە 'یوجێکس' بووە 
میوانی پرۆگرامەکە. 

'یوجێکس' بە وتە 
خۆشەکانی وەاڵمی 

پرسیارەکانی بەقاڵی دایەوە، 
هەروەها لەبارەی ئەو 

رووداوی هاتووچۆیەی 
کە ماوەیەک بەر لەئێستا 

بەسەری هات ئاماژەی 
بەوەدا، تەنها چەند برینێکی 

سووکی هەبووە و ئێستا 
بارودۆخی زۆر باشە، جان 

یوجا باسی لە قۆناغی دوای 
رووداوی هاتووچۆکە کرد و 

وتی، "بەراستی پێشتر وەکو ئەوە دەژیام کە بەیانی نییە، 
بەاڵم دوای رووداوەکە دەستم کرد بە پرسیار دەربارەی 
ژیان، بەراستی لەکاتێکدا کە ئێمە دەژین لەمردنەوە زۆر 

نزیکین". هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
رۆڵێکی زۆریان لە دەرکردنی ناوبانگی ناوبراو هەبووە، 

ناوبراو سەبارەت بە بۆچوونی بەرامبەر ئەو کەسانەی کە 
دوو رووییان لەگەڵدا کردووە وتی کە ئەو کەسانەی کاری 
لەگەڵ دەکەن لەشوێنی ئەوەی پاڵپشتی بکەن کۆسپ لە 

ڕێگاکەی دادەنێن.

گولدان باسی ئەلبوومە نوێیەکەی کرد بۆ 
تەبا ئێف ئێم

لەم ماوەیەی دواییدا 
یەکێک لەو هونەرەمەندە 

سەرکەتووانەی کە ناوبانگی 
پەیدا کردووە هونەرمەند 

'گولدان' بوو کە بووە 
میوانی پرۆگرامەکە، 

گولدان لەڕێگای پەیوەندی 
راستەوخۆوە باسی 

لە دڵخۆشی خۆی کرد 
بەبۆنەی بەژداریکردنی لە 

پرۆگرامەکە و ئاماژەی 
بەوەدا کە لە منداڵییەوە 

حەزی لە گوێگرتنە بۆ رادیۆ. 
گولدان باسی لە ئەلبومە نوێیەکەی کرد و رایگەیاند، 

"ئەلبومە نوێیەکەم ناوی 'موداڤیم'ـە لە ٥ گۆرانی 
پێکهاتووە و یەکەم گۆرانی بە ناوی 'ئونوتور مویوم'ـە و 

سەرجەم گۆرانییەکانی ئەلبومەکەی ئاواز و هۆندراوەی 
تایبەتە بەخۆم".

گیزام کارا لە تەبا ئێف ئێمە
یەکێکی دیکە لەو کەسایەتییانەی کە بەشداری لە پڕۆگرامە 

راستەوخۆکانی تەبا ئێف ئێم کرد "گیزام کارا" بوو.
هونەرمەند گیزام کارا، بە گفتوگۆیە جوانەکانی 

پرۆگرامەکەی هەمەرەنگتر کرد و لەگەڵ پێشکەشکردنی 
گۆرانی 'یەرامسن' 

بە دەنگە خۆشەکەی 
دڵی بینەر و بیسەرانی 
ئارامکردەوە، لەدرێژەی 

گفتوگۆیەکەییدا ئاماژەی 
بەوە کرد، "ماوەی ١٠ 

ساڵ کاری پێشکەشکاریم 
لە رادیۆ و تەلەفیزیۆن 
ئەنجامداوە و بەهۆی 
سەرقاڵبوونمەوە بەم 

پیشەیەم، دوا ئەڵبوومم 
لەساڵی ٢٠١٣ دەرکرد". 

لەبارەی ماندووێتی 
بەهۆی کارکردنی لە تەلەفزیۆن ناوبراو وتی، "لەکاتی 

کەرەنتیندا زۆر بێزاربووم، بەم هۆیەوە ئەنجامی پرۆژەکان 
بەم شێوەیە بوون".

ئاوازی ئازەربایجان لە ئاکشام نۆبەتی 

ئایتان رەسول پەیوەندی بە تەبا ئێف ئێم-ـەوە کرد...

پرۆگرامی 'ئاکشام نۆبێتی' کە گەیالن بەقاڵ و یونس 
سەرحان پێشەکشی دەکەن دوو هونەرمەندی ئازەربایجان 
بوونە میوانی پرۆگرامەکە. سەرەتا ئایتان رەسوڵ کە لەم 

ماوەیەی دواییدا بە گۆرانی "یانڵشم سان"ناوبانگێکی 
زۆری پەیدا کرد بووە میوانی پرۆگرامەکە. ئایتان باسی 

لەوەکرد کە بۆیەکەم جارە 
دەبێتە میوانی رادیۆیەک 

و بەهۆی ئەمەوە زۆر 
خۆشحاڵ و بەهەیەجانە.

هونەرمەندی گەنج 
ئاماژەی بەوە کرد، کە 
کارەکانی بەشێوەیەکی 
خێرا ئەنجام دەدات و 
ساڵی ٢٠٢١ بۆ ئەو زۆر 

جوان دەستی پێکرد 
و وتیشی، "ماڵەکەم 

گوازتەوە نزیک ستۆدیۆ 
هەر لەوێ نیشتەجێبووم، 

هەموو رۆژ لە ستۆدیۆم و بەردەوام کاری نوێ تۆمار 
دەکەین و پرۆژەی زۆر جوانمان هەیە". ئایتان ئاماژەی 
بەوەشکرد کە ئەو نامانەی لەالیەن خەڵکی عێراقەوە 

پێیدەگات زۆر دڵخۆشی دەکات و بەم هۆیەوە لە پالنی 
دایە بەم زوانە سەردانی عێراق بکات.

عەلی جان لە تەبا ئێف ئێمە

بە وتنی گۆرانی "یاندم ئای ئامان" شوێنی خۆی لە دڵی 
هەوادارانی کردەوە، هونەرمەندی ئازەربایجانی عەلی جان 
بە وتە جوانەکانی پرۆگرامەکەی جوانتر کرد، لەبارەی بیر 

کردنەوەی بۆ خەڵکی عێراق هونەرەمەندی ئازەربایجان 
وتی" پێشتر هاتوومەتە 

عێراق لە دهۆک 
کۆنسێرتم ئەنجامداوە.

زۆر خۆشحاڵم بەهۆی 
ئەوەی خەڵکی عێراق 

گرنگیم پێدەدەن 
و نامەی جوانم 

بۆ دەنووسن". لە 
کۆتاییدا بەشێوەیەکی 
راستەوخۆ عەلی جان 

گۆرانی "یاندم ئای 
ئامان"ـی پێشکەش بە 

هەوادارانی خۆی و بینەر و بیسەرانی تەبا ئێف ئێم کرد.


