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بەرنامەیەکی تایبەت
 لەگەڵ نەزمی حزوڕی، 

 کونسوڵی گشتی
 فەڵەستین لە هەرێمی

 کورستانی عێراق
کۆنسوڵی گشتی دەوڵەتی فەڵەستین لە هەرێمی 

کوردستانی عێراق رایگەیاند، "سەرکردە عومەر عەلی 
تورکمانی سەرکردەی هەموو سووپای عێراق بوو و 

نوێنەرایەتی هەموو عەرەب، کورد، تورکمان و 
مەسیحی دەکرد لە پێناو قودس 

دەجەنگا".

 بڕیارە هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی 
خولی چوارەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە تشرینی 
یەکەمی ٢٠٢١ بەڕێوەبچێت و داوا لە هاواڵتییان دەکرێت 
هەنگاوبنێن بۆ خۆتۆمارکردن و نوێکردنەوەی داتاکانیان 

لە ناوەندەکانی تۆمارکردنی دەنگدەران.

 دوو رەشنووس بۆ بودجەی
هەرێم ئامادە دەکرێت

 کۆمسیۆنیهەڵبژاردن:پێویستە
 پارتەکانوکاندیدەکانلەنزیکترین

کاتخۆیانتۆماربکەن

لەگەڵ ئەوەی گفتوگۆکان بەشێوەیەکی چڕ 
بەردەوامە لە نێوان هەرێم و بەغداد، لە ئێستادا 

ئامادەکاری بۆ پرۆژەیاسای بودجەی هەرێم دەکرێت.

 سەرۆکی گشتی ''تسیاد'': پێویستە ٥ دەروازەی 
سنووری لە نێوان تورکیا و عێراقدا هەبێت
کڵچ، لە میانی بەشداری کردنی لە بەرنامەی 

بێ مەودا، لە بارەی پەیوەندی بازرگانی تورکیا 
و عێراق، فراوانبوونی قەبارەی بازرگانی لە 

نێوان هەردوو واڵت و ئەو کێشانەی لە کاری 
بازرگانیدا هەیە چەند هەڵسەنگاندنێکی کرد.

نەڤاف کڵچ، سەرۆکی گشتی رێکخراوی 
پیشەکاران و بازرگانانی تورکیا و عێراق، 

رایگەیاند، "بۆ ئەوەی قەبارەی بازرگانی لە 
نێوان تورکیا و عێراق فراوان بێت، پێویستە 

ژمارەی دەروازە سنوورییەکان لە نێوان 
هەردوو واڵت زیاتر بێت".
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تـەبـا

ئەم سەردانەدا هەبوون. 

لەوبارەیەوە ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت 
لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق ئاماژەی بە دیدارەکەی 
لەگەڵ ئومێد خۆشناو کرد و بە وتەی کورەچی داوای 

کردووە تورکمان لە ئیدارەی خۆجێیی تورکمان خاوەن بڕیار 
بێت، کورەچی لەو بارەیەوە بۆ ئاژانسی تەبا دوا. 

ئازاد کورەچی دەربارەی دیدارەکە وتی،"داوام لە ئومێد 
خۆشناو کرد بەالیەنی کەمەوە کەسێکی تورکمان وەکو 

راوێژکار لەالی خۆی دەستبەکاربێت. لە بەرامبەردا وەاڵمی 
"لەئێستاوە قبوڵم کرد"ـم وەرگرت. هەروەها داوام 

لێی کرد بیرو بۆچوونی تورکمانەکان وەربگرێت بۆ زیاتر 
گەشەپێدانی هەولێر)ئەربیل(. کاتێک گەڕەکەکانی تەعجیل 

و خانەقا و کۆاڵنی عەرەبان بەو شێوە وێرانە دەبینین، 
جەرگمان خوێنی لێدەچۆڕێت، داوام لێی کرد دووبارە ئەم 
گەڕەکانە ئاوەدان بکەنەوە. لەبەرامبەردا وەاڵمی ئەرێنیم 

وەرگرت". 

ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( لە ٣٠ کورسی 
پێکهاتووە، لە هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠١٤ـی پارێزگاکان، 
تورکمان توانی 3 کورسی بەدەستبهێنێت. زۆرینەی 

کورسییەکان بە ١٢ کورسییەوە لەالی پارتی دیموکراتی 
کوردستانە. دوای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان، 

پارتی لەگەڵ تورکمان و کلد-ئاشوور-سریان هاوپەیمانێتی 
پێکهێنا و سەرۆکایەتی ئەنجومەنیان پێکهێنا. سەرئەنجام 

سەرۆکی ئەنجومەن لە پارتی، جێگری سەرۆکی ئەنجومەن 
لە تورکمان و سکرتێری ئەنجومەنیش درا بە پێکهاتەی 

کلد-ئاشوور-سریان. 

بۆ هەولێر و هەولێرییەکان بکات. کاک 
فرسەتی کۆچکردوو پرۆژەی باشی بۆ 
شارەکەمان ئامادەکردبوو، هیوادارین 

پارێزگاری تازە پرۆژەکانی کۆچکردوو 
پەیڕەو بکات". 

رۆژی ١٨ـی تشرینی دووەمی ٢٠٢٠، 
دکتۆر فرسەت سۆفی، پارێزگاری 
هەولێر دوا بە دوای مانەوەی لە 
نەخۆشخانە بۆ ماوەی مانگێک و 

تووشبوونی بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە دەرەوەی واڵت کۆچی 
دوایی کرد. 

دوای زیاتر لە ٣ مانگ پارتی دیموکراتی کوردستان، ئومێد 
خۆشناو-ی کاندید کرد بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگاری 

هەولێر)ئەربیل(.

 

ناوی تەواوی )ئومێد عەبدولرەحمان حەسەن خۆشناو(ـە و 
لە ساڵی ١٩٧٧ لە هەولێر)ئەربیل( چاوی بە دونیا هەڵهێناوە. 

خۆشناو، هەڵگری بڕوانامەی دبلۆم و بەکالۆریۆسە لە 
بواری راگەیاندنی رۆژنامەوانی و ماستەر لە یاسای گشتی. 

ئومێد خۆشناو کادری پارتی دیموکراتی کوردستانە و 
سەرۆکی فراکسیۆنی هەمان حیزب بووە لە خولی چوارەم 

و پێنجەمی پەرلەمانی کوردستانی عێراق. هەروەها 
ئەندامی لێژنەکانی دەستپاکی و کاروباری پەرلەمان و ناوچە 

کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بووە. 

تورکمان وەکو  جێگری ئومێد خۆشناو، پارێزگاری تازە 
هەڵبژێردراو گەاڵڵەی کرد. 

لەوبارەیەوە عیماد رەفعەت، ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگا 
لەسەر لیستی تورکمانی و سەرۆکی فراکسیۆنی تورکمانی 

تایبەت بە هەفتەنامەی ئاژانسی تەبا رایگەیاند، "وەکو 
فراکسیۆنی تورکمانی ٢ جار کۆبوونەوەمان لەگەڵ ئومێد 

خۆشناو ئەنجامدا و بەڵێنمان لێی وەرگرت. واتە بە 
ئاسانی دەنگمان پێی نەداوە. چونکە ئێمەش بەهەمان 
شێوە بە دەنگی خەڵک هاتووین، لە سیاسەتدا مامەڵە 

لەگەڵ بەرامبەر شتێکی ئاساییە، هەندێک داواکاریمان بۆ 
گەلەکەمان هەبوو. داوامان کرد وەاڵمی داواکارییە ئیداری 

و سیاسییەکانی تورکمان بدەنەوە". 

هاوکات عیماد رەفعەت رایگەیاند وەکو تورکمان لە 
کۆبوونەوەکاندا لەگەڵ ئومێد خۆشناو داواکارییەکانیان 

باس کردووە و وتیشی، "بەر لە هەموو شتێک پێویستە 
بابەتی گەڕەکەکانی خانەقا و تەعجیل و کۆاڵنی عەرەبان 

بگەیەننە ئەنجام. داوامان لێی کرد جیاکاری نەکات چونکە 
تورکمان پێکهاتەیەکی گەورەی هەرێمە. لەبەرامبەر 

داواکارییەکانماندا بەڵێنی دا کە جێبەجێی بکات". 
شایەنی باسە عیماد رەفعەت دەربارەی پێدانی پۆستی 

جێگری پارێزگا بە کەسێکی تورکمان رایگەیاند، "پێویستە 
پێدانی پۆستەکان لە پارێزگا لەگەڵ سەرکردایەتی پارتی 
قسەی لەسەر بکرێت چونکە پارتی لە هەولێر)ئەربیل( 

لەرووی دەنگەوە زۆرینەیە. لەگەڵ نوێنەرانمان لە پەرلەمان 
و حکومەت گروپێکمان پێکهێناوە، دەتوانین لەڕێگەی ئەم 
گرووپەوە قسە لەگەڵ سەرکردایەتی پارتی بکەین و داوای 

جێگری پارێزگار بکەین. جگە لەمەش ئێمە بەرێگەی ئەو 
فراکسیۆنەی تورکمان کە لە ئەنجومەنی پارێزگا دروستمان 

کردووە، گەاڵڵەی دەکەین".  
ئومێد خۆشناو دوای هەڵبژاردنی 

وەکو پارێزگار، سەردانی 
فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی 

کوردستان لە پەرلەمان کرد 
کە خۆی سەرۆکی فراکسیۆن 

بوو، دواتر لەگەڵ دەستەی 
سەرۆکایەتی پەرلەمان و 

پەرلەمانتارانی دیکە کۆبووەوە کە 
پەرلەمانتارە تورکمانەکانیش لەناو 

حاجی یوسف کەماڵ کاسبکارێکی 
کۆاڵنی دارتاشانی بازاڕی 
قەیسەرییە و رایگەیاند، 

"پیرۆزبایی لە کاک ئومێد خۆشناو 
دەکەم، ئومێدەوارم لە کارەکەیدا 

سەرکەوتوو بێت. هەروەها 
داواکارم سەردانی خەڵک بکات 
هەر لە حاجی ئۆمەرانەوە تاکو 

ناوەندی شار". 

حاجی یوسف ئاماژەی بە شاری 
هەولێر)ئەربیل(دا و وتی، "شارەکەمان و بەتایبەتی بازاڕی 

قەیسەری خاوێنە، لەرووی ئەمنیشەوە باشە بەاڵم 
کاسبییەکەمان کەمە"، هەر لەو سۆنگەوە حاجی یوسف 

داوایەکی ئاراستەی پارێزگاری نوێ کرد و وتی، "داوام 
لە کاک ئومێد ئەوەیە کە ئەو گەشتیارانەی لە خوارووی 

عێراقەوە دێن رێگرییان لێ نەکرێت چونکە بازاڕەکە بەوانەوە 
جووڵەی هەیە. هەروەها دەمانەوێت دەستپێشخەر بن بۆ 

هاتنیان و خزمەتیان بکرێت". 

یوسف کەماڵ ٢ پێشنیاری دەربارەی قەاڵی هەولێر و 
گۆڕستانەکانی بازاڕ ئاراستەی پارێزگاری تازە هەڵبژێردراو کرد 

و رایگەیاند، "ئەو خەڵکەی کە لە شیراتۆنەوە دەگاتە الی 
قەاڵت شوێنەکە زۆر تاریکی پێوە دیارە، داواکارین چەند 

رووناککەرەوەیەک دابندرێت بۆ ئەوەی گۆڕستانەکان رووناک 
بێتەوە. هەروەها کاتێک بەرەو بازاڕ دێیت، قەاڵی هەولێر 
)ئەربیل( زۆر بە تاریکی دیارە، بۆیە دەکرێت رووناککەرەوە 
و گلۆپ لە پەنجەرەی خانووەکانی سەر بەدەن دابندرێت، 

بەو شێوەیە شتێکی جوان دێتە ئاراوە، دووبارە هیوای 
سەرکەوتنی بۆ دەخوازم". 

رەوەند روشدی عەتتار، کاسبکاری بازاڕی قەیسەری 
رایگەیاند، "بەبۆنەی دەستبەکاربوونی پارێزگاری نوێی هەولێر 

پیرۆزباییەکی گەرمی لێدەکەم. هیوادارم هەڵبستێت بە 
ئەنجامدانی کاری باش بۆ شارەکەمان. هیوادارین کاری چاک 

دوا بە دوای کۆچی دوایی فرسەت سۆفی، پارێزگاری 
پێشووی هەولێر)ئەربیل( بەهۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا، لە ٨ـی 

شوباتی ئەمساڵ، لە دانیشتنێکی ئەنجومەنی پارێزگای 
هەولێر)ئەربیل( کە زۆرینەی لە ئەندامانی پارتی پێکهاتووە، 

ئومێد خۆشناو، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ 
پۆستی پارێزگار هەڵبژێردرا. 

ئەنجومەنی پارێزگا لە ٣٠ 
ئەندام پێکهاتووە، لە 
٨ـی شوبات لە میانی 
دانیشتنەکەدا کە ٢٣ 

ئەندامی ئەنجومەنەکە 
ئامادەبوون، خوشناو 

توانی دەنگی ١٨ ئەندام 
بەدەستبهێنێت و بەو 

پێیەش بەدەنگی بەشێکی 
ئەندامانی تورکمان لە 

ئەنجومەنی پارێزگا، توانی 
دەنگی پێویست بەدەستبهێنێت و ببێت بە ٤٢ـهەمین 

پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(. شایەنی باسە هەریەکە لە 
بزوتنەوەی گۆڕان، یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان، 
کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان و ئەندامانی سەربەخۆ 

دانیشتنەکەیان بایکۆت کرد. هەروەها فراکسیۆنی یەکێتی 
ئامادەی دانیشتنەکە بوو بەاڵم دەنگی بە ئومێد خۆشناو 

نەدا.  

بەر لە پرۆسەی دەنگدان، ئومێد خۆشناو سەردانی 
فراکسیۆنی تورکمانی کرد. لە سەردانەکەدا خۆشناو بە 

ئەرێنییەوە پێشوازی لە داواکارییە سیاسی و ئیدارییەکانی 
تورکمان لە پارێزگای هەولێر)ئەربیل( کردووە و پەیمانی 
داوە کە داواکارییەکان لە ژێر رۆشنایی یاسا بەرکارەکان 

جێبەجێ بکات. 

لە چەند رۆژی رابردوو لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا کە لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان باڵوبووەوە، مونا قەهوەچی، سکرتێری 

پەرلەمانی کوردستانی عێراق لەکاتی سەردانی بۆ شێخانـی 
سەر بە پارێزگای دهۆک ئاشکرای کرد کە پۆستی جێگری 

پارێزگاری دهۆک دەدرێت بە کەسێکی سەر بە پێکهاتەکان. 

دوا بە دوای ئەو لێدوانە، پرسیاری دانانی کەسێکی 

دوا بە دوای کۆچی دوایی دکتۆر فرسەت سۆفی بە 
نەخۆشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا)کۆڤید ١٩(، رۆژی ٨ـی شوبات 

ئومێد خۆشناو، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان 
لە دانیشتنی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل( بە 

بەدەستهێنانی ١٨ دەنگ وەکو پارێزگار هەڵبژێردرا. 

دوای دەنگدانەکە، خۆشناو وتارێکی پێشکەش کرد و 
رایگەیاند کە لەسەر کارنامەی دکتۆر فرسەت دەڕوات و 

وتیشی، "تا ئەمڕۆ من کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان 
بووم بەاڵم دوای ئەمڕۆ خزمەتکاری شاری هەولێرم، بەڵێن 

دەدەم خزمەتی کۆاڵن بە کۆاڵن، گەڕەک بە گەڕەک، قەزا بە 
قەزا، ناحییە بە ناحییەی پارێزگای هەولێر بکەم". 

بەمەبەستی وەرگرتنی وتەی هاواڵتییان دەربارەی 
هەڵبژاردنی خۆشناو وەکو پارێزگاری نوێی شاری هەولێر 

)ئەربیل(، سەردانی بازاڕی قەیسەری-مان کرد بۆ گوێگرتن لە 
داواکارییەکانیان لە پارێزگاری تازە هەڵبژێردراو. 

لەو بارەیەوە حازم یاسین کەبابچی، خاوەنی کەبابخانەی 
یاسین لە ناو بازاڕ تایبەت بە هەڵبژێرانی ئومێد خۆشناو 

رایگەیاند، "پیرۆزبایی لە کاک ئومێد خۆشناو دەکەین، ناوبراو 
کەسێکی تێگەیشتوو و بەڕێزە، کۆچکردوو کاک فرسەت 

سۆفیش بەهەمان شێوە کەسێکی قسەزان و رۆشنبیر بوو 
بەاڵم قەدەری خودا وابوو زوو کۆچی دوایی کرد". 

هاوکات کەبابچی داوای لە خۆشناو 
کرد سەردانی خەڵک بکات و وتیشی، 

" کاک ئومێد کەسێکی سیاسییە و 
هیوادارین وەکو کاک نەوزاد هادی 
خزمەتی شارەکەمان بکات. داوای 

لێدەکەین سەردانی بازاڕ بکات و 
ئاگای لە بارودۆخ و گوزەرانی خەڵک 
بێت. هیوامان وایە دۆخەکە باشتر 

بێت". 

داواکاری خەڵک لە ٤٢ـهەمین پارێزگاری هەولێر)ئەربیل

ئومێد خۆشناو کێیە؟

 رۆژەڤی کورت و پوخت، ئۆجاغی برایەتی تورکمان بوو

میوانی دووەمان، نوسەری سەرکەوتوو حوسام حەسرەت، ئەندامی دەستەی بەڕێوبەرایەتی ئۆجاغی تورکمان بوو 

      لەهەڵبژاردنیپارێزگار،تورکمانرۆڵیبەرچاویگێڕالەهەڵبژاردنیپارێزگار،تورکمانرۆڵیبەرچاویگێڕا
  ئەوبەڵێنانەچینکەدراونەتەتورکمان؟ئەوبەڵێنانەچینکەدراونەتەتورکمان؟

(

رایگەیاند، "ئۆجاغ وەکو ئەوانی دیکە زۆر پشتگیری 
منیشی کردووە، بەالیەنی کەمەوە بە رێگەی ئۆجاغ 
ژمارەیەک کتێبم چاپکرا، ناکرێت نکۆڵی لەوە بکرێت. 

ناتوانم پشتگیرییەکانی ئۆجاغ بژمێرم". 

..
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ئۆغلو، یاریدەدەری سەرۆکی ئۆجاغ بوو 
ڵ

�
ڵ
میوانی یەکەمان، عەبدولکەریم مول

 رۆژەڤی کورت و پوخت، ئۆجاغی برایەتی تورکمان بوو

میوانی دووەمان، نوسەری سەرکەوتوو حوسام حەسرەت، ئەندامی دەستەی بەڕێوبەرایەتی ئۆجاغی تورکمان بوو 

بە پێشکەشکاری عەلی عەنتەر، هەریەکە لە 
عەبدولکەریم موڵاڵئۆغلو، یاریدەدەری سەرۆکی 
ئۆجاغ و حوسام حەسرەت، ئەدیبی بەناوبانگ و 

ئەندامی دەستەی بەرێوەبردنی ئۆجاغ میوانی 
بەرنامەکە بوون. 

تیمی پرۆگرامی کورت و پوخت لە کۆتا بەشیدا 
سەردانی ئۆجاغی برایەتی تورکمان )تورکمن 

قرداشلق اوجاغی( کرد و دواهەمین پێشهاتەکانی 
خستە بەرباس. 

لە دەرەوەی ئۆجاغن و رەخنە دەگرن، بەهەندیان 
وەرناگرین. دەرگای ئێمە هەمیشە کراوەیە، وەرن 

پێکەوە چا بخۆینەوە و رووبەڕوو دەردەدڵی خۆمان 
بکەین. هەرچی بۆنەی تورکمانان هەیە وەرن لێرە 

ئەنجامی بدەن، چەندین کۆڕ و کۆبوونەوەی ئەدەبی، 
کۆنسێرتی گۆرانی هەیە وەرن لێرە ئەنجامی بدەین. 

ئێمە هیچ کاتێک دەرگامان دانەخستووە.

رایگەیاند، "ئۆجاغ وەکو ئەوانی دیکە زۆر پشتگیری 
منیشی کردووە، بەالیەنی کەمەوە بە رێگەی ئۆجاغ 
ژمارەیەک کتێبم چاپکرا، ناکرێت نکۆڵی لەوە بکرێت. 

ناتوانم پشتگیرییەکانی ئۆجاغ بژمێرم". 

لە سەرەتادا وەکو دامەزراوەیەکی کەلتووری 
چااڵکییەکانی دەستپێکرد و دواتر لە ناوەندە 

سیاسییەکان چااڵکی ئەنجامدا. لە ئێستادا ئۆجاغ 
دامەزراوەیەکی کەلتوورییە یاخود سیاسییە؟" 

وتی، 
"مۆڵەتەکەی ئێمە بوارەکانی کەلتوور و 

کۆمەاڵیەتی دەگرێتەوە. بەاڵم با بیر بکەینەوە، 
ئاخۆ ئێمە سیاسەتێکمان نییە؟ ئایا کۆکردنەوەی 

هاواڵتییانمان سیاسەت نییە؟ مەبەستی 
کۆکردنەوەی هاوواڵتییانمان چی بوو؟ گەر لێی 

وردبینەوە بۆمان روون دەبێت کە لە رۆژگاری 
ئەمڕۆماندا سیاسەت لە هەموو شتێکدا هەیە. 
دوا بە دوای جەنگی کەنداو سەرتاپای هاوکێشە 

سیاسییەکان گۆڕانکارییان بەسەردا هات. نەدەکرا 
ئێمەش تەنها بینەری رووداوەکان بین. ئێمەش 

وەکو دامەزراوەیەکی کەلتووری چووینە نێو 
سیاسەت بە فیعلی سیاسەتمان کرد. ئەی باشە 
ئامانجمان چی بوو؟ بێگومان سیاسەت لەپێناو 

گەلەکەمان دەکەین". 

لە کۆتایی قسەکانیدا عەبدولکەریم مۆڵاڵئۆغلو، 
یاریدەدەری سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان رووی 

لەوانەکرد کە رەخنەیان لێدەگرن و وتی، "ئەوانەی 
رەخنە لە ئێمە دەگرن، منیش بەهەمان شێوە 
رەخنەیان لێدەگرم. ئێوە کۆتاجار کەی سەردانی 

ئۆجاغتان کرد؟ یاخود رەخنەگرتن لە دوورەوە تا چەند 
راستە؟ هەندێک لە رەخنەگران نزیکەی ٣٠ ساڵە 

نەهاتووەتە ئۆجاغ و رەخنەش دەگرێت. ئەوانەی 

لەبەرامبەر پرسیاری "لە ئۆجاغ، گەنجانی بەهرەمەند 
چۆن پەروەردە دەکران؟ مامۆستاکان کێ بوون؟" 

حوسام حەسرەت رایگەیاند، "ژمارەیەکی زۆر 
لە شاعیری بەتوانا لە ئۆجاغ هەبوو. گەنجان 

لەالیەن کەماڵ لەتیف، عومەر ئاق باش، عەدنان 
قەسابئۆغلو، ئەسعەد ئەربیل، من و چەندین شاعیری 

بەتوانا هەبوون پەروەردە دەکران. ئێمەش بەپێی 
ئەو بەهرەیەمان و زانیارییەمان هەیە باوەشمان 

بۆ گەنجەکان دەکردەوە و وەاڵمی پرسیارەکانمان 
دەدایەوە. 

حەسرەت لەبارەی هونەرمەندان رایگەیاند، "هیچ 
هۆکارێک نییە بۆ دوورکەوتنەوەی هونەرمەندان لە 
ئۆجاغ، ئێمە کەی بمانەوێت ئەوان دووبارە دێنەوە. 
لەم نێوەندەدا بێ وەفایی هەیە. بەالیەنی کەمەوە 

دەبێت مانگی یەک جار سەردانی ئۆجاغ بکەن. دەرگای 
ئێمە هەمیشە وااڵیە. نەک تەنها بۆ هونەرمەندان و 
ئەدیبان، بەڵکو بۆ هەموو تورکمان کراوەیە. ئەوەی 

لەدەستمان بێت ئامادەین پێشکەشی بکەین". 

لەکۆتاییدا حوسام حەسرەت ئاماژەی بەوەکرد کە زۆر 
شتی لە ئۆجاغی برایەتی تورکمان وەرگرتووە و 

لەوبارەیەوە موڵاڵئۆغلو ئاماژەی بە مەبەستی 
دامەزراندنی ئۆجاغ دا و وتی، "ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان وەکو یەکەم دامەزراوەی فەرمی تورکمان 
٤٦ ساڵ بەر لە ئێستا رێکارە فەرمییەکانی تەواوکرد و 
دەستی بە چااڵکییەکان کرد. ئامانجمان کۆکردنەوەی 
ئەدیبان و هونەرمەندانی تورکمان لە یەک شوێن و 
ون نەکردنی کەلتوور و مێژوو و هونەری نەتەوەی 

تورکمان بوو". 

لەبەرامبەر پرسیاری،"بۆ چی گەنجانی تورکمان نایەنە 
ئۆجاغ؟" مۆڵاڵئۆغڵو وتی،"وەکو ئاماژەم پێکرد، ٤٦ 
ساڵ ماوەیەکی درێژە، سەردەمانێک گەنج و الوان 

حەزیان لەوە بوو کە کاتەکانیان لە ئۆجاغ بەسەر 
بەرن بۆیە هەموو ئێواران دەهاتن. ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان شوێنێکی تایبەتە، ئەوانەی دەیانەوێت بێن، 
پێویستە خاوەن حەز و ئارەزوو بن. هەر هاواڵتییەک، 

ئەدیبێک یاخود هونەرمەندێک گەر وابەستەی 
گەلەکەی بێت، خۆی لە ئۆجاغ دەبینێتەوە. ئەو 

کات گەنجەکانمان بە شێوەیەکی خۆبەش سەردانی 
ئۆجاغیان دەکرد. ئۆجاغ، کولتوور و ئەدەبیات و مێژوو 

لەخۆ دەگرێت. مرۆڤەکانیش هەر یەکێکیان جیاوازن، 
هەندێکیان هەموو رۆژ دێن، هەندێکیان هەفتەی 

جارێک، هەندێکیشیان مانگی جارێک دێن. بە دڵەوە 
حەز دەکەین گەنجەکانمان هەموو رۆژ سەردانی ئۆجاغ 

بکەن". 

یاریدەدەری سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
لەبەرامبەر پرسیاری، "ئۆجاغی برایەتی تورکمان 

میوانی دووەمی پرۆگرامەکە حوسام حەسرەت، 
ئەندامی دەستەی بەرێوەبەردنی ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان بوو، حەسرەت ئاماژەی بە رووی ئەدەبی 
ئۆجاغ دا. 

شاعیری گەورەی تورکمان مامۆستا حوسام حەسرەت 
لەبارەی ئۆجاغ وتی، "بەرلە هەموو شتێک مەبەستی 

دامەزراندنی ئۆجاغ خزمەتکردنی ئەدەبیاتی تورکمان 
بوو. لە ساڵی ١٩٧٥ کاتێک دامەزرا، توانی سەرجەم 

ئەدیبانی هەولێر)ئەربیل( کۆبکاتەوە. هەفتەی 
جارێک شەوانی خۆریات و شیعر ئەنجام دەدرا و 

ئەدیبان بەشدارییان لە شەوە ئاهەنگەکە دەکرد و 
بەرهەمەکانی خۆیان پێشکەش دەکرد. خەڵک بە 

چڕی سەردانی ئۆجاغیان دەکرد بە شێوەیەک جێگە 
نەدەما". 

حەسرەت رایگەیاند کە دواتر ئۆجاغ هەڵسا بە 
چاپکردنی کتێب بۆ ئەدیبان و بەو شێوەیەش بۆ 

هەریەکە لە عەدنان قەسابئۆغلو، ئەسعەد ئەربیل، 
غانم فەتاح، حوسام محەمەد عەزیز، کەماڵ لەتیف، 
عومەر ئاق باش، خۆی و زۆرێک لە شاعیران کتێبیان 

بۆ چاپکرا. 

..

..
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 کۆمسیۆنیهەڵبژاردن:پێویستەپارتەکانو٤٤
کاندیدەکانلەنزیکترینکاتخۆیانتۆماربکەن

 بەرنامەیەکی تایبەت لەگەڵ نەزمی حزوڕی، کونسوڵی گشتی
 فەڵەستین لە هەرێمی کورستانی عێراق

هەواڵ: بارزان لوقمان / فۆتۆ: عەبدواڵ عیرفانی

یادی
ڵ
 بۆ جاری دووەم سال

رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی دەکرێتەوە

هاواڵتییان ناتوانن دەنگ بە حیزب بدەن تەنها دەتوانن 
دەنگ بە کاندید بدەن. ئەوەی کە زیاترین دەنگ بەدەست 

بهێنێت سەردەکەوێت بە مەرجێک کە کۆتای ئافرەت 
نەبەزێنێت". 

ناوبراو باسی لەوەشکرد کە کارەکانیان بە باشی رایی 
دەکەن و لەرووی کاتەوە کێشەیان نییە راشیگەیاند، 

"ئێمە بەپێی ئەو خشتەیەی بۆمان داندراوە کارەکانمان 
رایی دەکەین. لە ئێستادا لە قۆناغی بایۆمەتریداین. لە 

هەمان کاتدا هاوپەیمانییەتی پارتەکان )تحالف االحزاب( تا 
٢٧ـی ئەم مانگە درێژکراوەتەوە و تا ٣١ـی ئادار دەتواندرێت 

کاندید پێشکەش بکرێت، واتە ماوەکە دیاری کراوە. 
بۆیە داوا لە پارتەکان دەکەین لە نزیکترین کات سەردانی 

نووسینگەکانمان بکەن بۆ تۆمارکردنی ناوی خۆیان و 
پێشکەشکردنی کاندیدەکانیان بۆ هەڵبژاردن". 

لە کۆتایی قسەکانیدا عەبدولرەزاق موشیر، بەرپرسی 
کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق-
نووسینگەی هەولێر)ئەربیل( زانیاری لەبارەی کاندیدە 
سەربەخۆکان دا و وتی، "هەروەها کەسانی دیکەش 

دەتوانن جیاواز لە پارتەکان وەکو کاندیدی سەربەخۆ خۆیان 
کاندید بکەن. بە مەرجێک واژۆی ٥٠٠ دەنگدەر کۆبکەنەوە 

کە ناوەکان دووبارە نەبێت و واژۆیان لە فۆرمی کاندیدێکی 
دیکەدا نەبێت".

ئەو رێژەیە تێکستی عەرەبی دەخوێننەوە و ٪٥ـی ئەو 
رێژەیەش بەهۆی ئەوەی لە هەرێمدا دەژین تێکستی 

کوردی دەخوێننەوە و لە ٪٥ـی ئەو رێژەیەش تێکستی 
تورکی دەخوێننەوە، بەاڵم لە ٪١ـیان تورکی تێدەگەن".

 رۆژنامەنووس حەجیئۆغڵو لەبارەی دەست هەڵگرتنی لە 
نووسینی کتێب ئاماژەی بەوەکرد، "چی بۆ ئەو کەسانە 

دەنووسی کە هیچ ناخوێننەوە؟".
رۆژنامەنووس حەجیئۆغڵو سەبارەت بە پێشکەوتنی 

میدیای تورکمانی دەڵێت، "لە میدیای تورکمانیدا 
پێشکەوتنێکی زۆر بەدی ناکرێت، رۆژنامەنووسە بە 

توانەکانی تورکمانیش لە دەرەوەی میدیای تورکمانی 
کاردەکەن، ئەو دامەزراوانەی کە رۆژنامەنووسەکانی 

تورکمانی تیایدا کار دەکەن هەموو دامەزراوەی گەورەن، 
ئەوەش بە مانای ئەوە دێت کە رۆژنامەنووسەکانمان زۆر 

پرۆفیشناڵن، بەاڵم لەناو میدیای تورکمانیدا سوودیان 
لێوەرناگیرێت و مانەوەی ئەوان لە دەروەی میدیای 

تورکمانی هەڵەیە".]

رۆژنامەنووس حەجیئۆغڵو رەخنە لە رێکخستنی رۆژی 
رۆژنامەگەری تورکمانی دەگرێت کە ساڵی رابردوو لەالیەن 

٢ گرووپی جیاواز چاالکی بۆکرا و وتی، " ئێوە هەر 
٢ـکتان یەک نەتەوەن، ئەنجامدانی چااڵکی جیاواز هیچ 

مانایەکی نییە، هەردووال دەیانتوانی چاالکییەکی هاوبەش 
رێکبخەن".

شایەنی باسە حەجیئۆغڵو سەبارەت بە سستی راگەیاندنی 
تورکمانی ئاماژەی بەوەکرد، "چارەسەری ئەوەیە کە ئێمە 

دەبێت گەنجان پەروەردە بکەین، ئێمە چەندین رووناکبیری 
زیرەکمان هەیە کە لە واڵتی تورکیان و ناگەڕێنەوە 

واڵتەکەی خۆیان، ئێمە دەبێت دەستی یارمەتی بۆ 
گەنجەکانمان درێژ بکەین و هاوکاریان بین".

بەرپرسی نووسینگەی هەولێر)ئەربیل( دەشڵێت،"ئەوانەی 
کە پێش ٢٠١٨ بایۆمەتریان بۆ کراوە، کارتەکانیان چاپکراوە 
و لە بنکەکانی تۆماری دەنگدەراندایە. لە ٪٨٧-٨٨ـی ئەو 

کارتانە بەسەر خاوەنەکانیاندا دابەش کراون و ئەو بەشەی 
ماوەتەوە پێویستە خاوەنەکانیان وەریبگرنەوە. پێویستە 

دەنگدەر خۆی سەردانی بنکە بکات بۆ وەرگرتنەوەی کارتی 
دەنگدان یاخود دایک، باوک، خوشک و براکەی دەتوانن 
بەڵگەنامەکانی بهێنن بۆ ئەوەی کارتەکەی بۆ وەرگرن".

"شێوازی ئەم هەڵبژاردنە جیاوازتر دەبێت هاواڵتییان ناتوانن 
دەنگ بە حیزب بدەن تەنها دەتوانن دەنگ بە کاندید بدەن"

لەبارەی شێوازی هەڵبژاردنی ئەمجارەی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق عەبدولرەزاق موشیر وتی، "شێوازی 
ئەم هەڵبژاردنە جیاوازتر دەبێت لە هەڵبژاردنی پێشوو. 

رۆژنامەگەری تورکمانی" دادەندرێت و یادی ئەو رۆژەش 
بە چەندین چااڵکی جیاواز دەکرێتەوە.

رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی لە ٢٠٢٠/١/١٢ لە پەرلەمانی 
هەرێمی کوردستان-عێراق وەک رۆژی رۆژنامەگەری گەلی  

تورکمان پەسەند کرا.
لە میانی ١٣ـهەمین دانیشتنی ئاسایی پەرلەماندا، پڕۆژە 

یاسای رۆژی بۆنە فەرمییەکانی تورکمان خرایە دەنگدان و 
بە دەنگی ٧٣ پەرلەمانتار پەسەند کرا.

لە ئەنجامی دەنگدانەکەدا ٢٥ـی شوبات وەک رۆژی 
رۆژنامەگەری تورکمانی و ١٧ـی تشرینی یەکەم وەک رۆژی 

زمان و کەلتووری تورکمانی پەسەندکرا.
لەبارەی رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی، رۆژنامەنووسی بە 

توانای تورکمانی عبدالقادر حەجیئۆغڵو، بیر و بۆچوونەکانی 
لەبارەی میدیای تورکمانی بە رۆژنامەی تەبا راگەیاند.

حەجیئۆغڵو وتی، " لە سەردەمی سەددامدا سەرەرای 
فشارەکان رۆژنامە و گۆڤار و پەخشی رادیۆکانمان پڕتر 

بوون، من ٥ ساڵ لەمەوبەر لە کەرکوک لە کۆبوونەوەی 
رۆژنامەوانی تورکمانی باسم لەو بابەتە کرد و زۆرێک لە 

هاورێكانم لەو قسانەم زویر بوون".
حەجیئۆغڵو لە بارەی میدیاوە ئاماژەی بەوەشکرد،"لە 

سەردەمی ئێستادا دەرفەتێکی زۆر هەیە لە کەرتی 
راگەیاندن، بەاڵم ناتواندرێت سوودی لێوەربگیرێت".

هاوکات  حەجیئۆغڵو جەختی لە کەم و کوڕییەکانی میدیای 
تورکمانی کرد و ئاماژەی بەوەدا، میدیای تورکمانی کەم 

کوڕی هەیە و دەبێت گەلی تورکمان لەخۆیدا بە دوای 
هەڵە بگەڕێت و وتیشی، "بەداخەوە ئێمە زۆر حەز لە 

خوێندنەوە ناکەین، مرۆڤی رووناکبیریشمان زۆر کەمە، 
٢ کتێبی چیرۆکم نووسیبوو، بەاڵم کە زانیم خوێنەری 

نەبوو، بە نائومێدییەوە وازم لە نووسینی کتێب هێنا، 
تەنها لە ٪٣٠ـی تورکمانەکان شت دەخوێننەوە دەزانم 

ژمارەیەکی زۆریشم وت، بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە %٪٢٠ـی 

بڕیارە هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی 
خولی چوارەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە تشرینی 
یەکەمی ٢٠٢١ بەڕێوەبچێت و داوا لە هاواڵتییان دەکرێت 

هەنگاوبنێن بۆ خۆتۆمارکردن و نوێکردنەوەی داتاکانیان لە 
ناوەندەکانی تۆمارکردنی دەنگدەران.

عەبدولرەزاق موشیر، بەرپرسی کۆمسیۆنی بااڵی 
سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق-نووسینگەی 

هەولێر)ئەربیل( لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ تەبا رایگەیاند، 
"تۆماری دەنگدەران بە شێوەیەکی ئاسایی کاری لەسەر 
دەکرێت خەڵک بەردەوام سەردانمان دەکات بۆ ئەوەی 

بتوانن کارتی دەنگدانیان نوێ بکەنەوە". 

دوای ئاماژەدان بەوەی کە هاواڵتییان پێویستە سەردانی 
بنکەی تۆماری دەنگدەران بکەن، عەبدولرەزاق موشیر، 

وتی، "لە پارێزگای هەولێر ٥٣ بنکەمان هەیە. هاواڵتییان 
دەتوانن کارتی نیشتمانی یاخود ناسنامەی باری شارستانی 

و رەگەزمانەی عێراقی لەگەڵ کارتی زانیاری و پسوولەی 
خۆراک لەگەڵ خۆیاندا ببەن بۆ یەکێک لە بنکەکانی تۆماری 

دەنگدەران بۆ ئەوەی کارتی دەنگدان وەربگرن. پێویستە 
هاواڵتییان کارتی دەنگدانی کۆنیش رادەستی بنکەی 

تۆماری دەنگدەران بکەن. ئەوانەی کە بایۆمەترییان بۆ 
دەکرێت و کارەکانیان تەواو دەبێت، لە ئایندەیەکی نزیکدا 

کارتیان بۆ چاپ دەکرێت". 

میدیا و راگەیاندن لە بەرەو  پێشچوونی کۆمەڵگاکان  
پێگەیەکی زۆر گرنگی هەیە، میدیا هەریەکە لە 

فەرمانەکانی زانیاری بەخشین بە خەڵک، بەرزکردنەوەی 
هۆشیاری گشتی و دروستکردنی هەستیاری پێویست لە 

رای گشتیدا دەگرێتەوە.
میدیا کە یەکێکە لە رەگە پێویستەکانی ژیانی دیموکراتی، 
دەبێت بە وردی، راستی، خێرایی و بەبێالیەنانە زانیاری و 

هەواڵ بگەیێنێتە رای گشتی، هەروەها گەلەکەی خۆی 
هۆشیار بکاتەوە، لەم چوارچێوەیەشدا رۆڵێکی گەورە 

دەکەوێتە سەر میدیای تورکمانی.
دوای هەوڵدانێکی زۆر ساڵی رابردوو رۆژی رۆژنامەگەری 

تورکمانی بە فەرمی پەسەند کرا، ئەم ساڵ بۆ جاری 
دووەم یادی رۆژنامەگەری تورکمانی دەکرێتەوە.

رۆژنامەی حەوادیس لە ١٩١١/٢/٢٥ـدا دەستی بە چاپ 
و باڵوکردنەوەی کرا و بۆ ماوەی ٨ ساڵ بەردەوامی 
هەبوو. ئەو رۆژنامەیە بە یەکەم رۆژنامەی تورکمانی 

دادەنرێت، رۆژی دەست بەکاربوونی رۆژنامەکە بە "رۆژی 

و ئەوەشی وت، "یەکێکی تر لە رێکارەکان ئەوەیە جاران گەشتی 
عومرە ١٠ رۆژ بوو بەاڵم لە ئیستدادا ئەگەر یەک تووشبووی کۆرۆنا 

تۆمار بکرێت دەبێت گروپەکە هەموویان کەرەنتین بکرێن و بەمجۆرە 
گەشتەکە زیاتر لە ١٠ رۆژ دەخایێنێت و تێچوەکەی لەسەر ئەرکی 

خۆیان دەبێت، ئەمە جگە لەوەی لەکاتی گەرانەوە دەبێت دووبارە 
پشکنینی کۆرۆنا ئەنجام بدەن ئەمەش تێچویەکی ترە. هەروەها 

نابێت ئەو هاواڵتییەی کە گەشتەکە ئەنجام دەدات نەخۆشی 
دریژخایەنی هەبێت و بەرگری لەشی الواز بێت".

سەبارەت بەکاتی دەستپێکردنی گەشتەکانی عومرە وتەبێژەکەی 
وەزرەتی ئەوقاف رایگەیاند، "تا ئێستا هیچ گەشتێکی عومرە لە 
عێراق ئەنجام نەدراوە چونکە رێنماییەکان زۆر قورسن و هاواڵتی 

ئێمە ناتوانێت ئەمە جێبەجێ بکات، هەروەها ئەگەر تووشی کۆرۆنا 
ببێت سەرەرای ئەوەی تێچووی عومرەی داوە تیێچوی کەرەنتین 

کردنیشی دێتە سەر کە ماوەکەی ١٤ رۆژە، بەاڵم تاوەکو ئێستا هیچ 
وادەیەک بۆ دەستپێکردنی یەکەم گەشت دیارینەکراوە تەنها ئەوەیە 

گەشتکردن بۆ سعوودیە دەستیپێکردوە، ئێمەش کۆمپانیاکانی 
تایبەت بەگەشتی عومرەمان ئاگادارکردۆتەوە چاوەروانین یەکەم 
گەشتی عومرە لە هەرێم بەرەو سعودیە بەرێبکەوێت. شایەنی 

باسە دەمەوێت لێەرەوە بە هاواڵتیان رایبگەێنم تێچوی عومرە لە 
پێشوتر زۆر زیاتر دەبێت بۆیە دەبێت هاواڵتیان ئاگاداربن گەشتی 

عومرە هەم لە روی تێچوو هەم لەروی جێبەجێکردنی ئەرکەکە لە 
چاو پێشوو قورستر دەبێت".

لە کۆتاییدا نەبەز ئیسماعیل بەتەبای راگەیاند، "سەبارەت بە 
دەستپیکردنی گەشتی حەج ئێمە چاوەرێی واڵتی سعودیە دەکەین 

چونکە بۆ رێکارەکانی حەج کاتی ماوە، ناتوانین هیچ پێشبینییەک بۆ 
ئەنجامدان و چۆنیەتی ئەنجامدانی گەشتی حەج بکەین".
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 بەرنامەیەکی تایبەت لەگەڵ نەزمی حزوڕی، کونسوڵی گشتی
 فەڵەستین لە هەرێمی کورستانی عێراق

"سوڵتانعەبدولحەمیددەستبەرداریقودسنەبوو"

ئێمە ئەمڕۆ لەرێگەی ئاژانسی تەباوە دووپاتی دەکەینەوە، 
سوڵتان عەبدولحەمید دەستبەرداری قودس نەبوو. هەمووکات 

پاڵپشتی قودس بوو، وێڕای ئەو بارودۆخە سەختەی دەوڵەتی 
عوسمانی تێیکەوتبوو. وێڕای ئەو هەموو سامانەی داوا دەکرا بۆ 

دەستبەرداربوونی، بەاڵم ئەو سوور بوو لەسەر دەستبەردارنەبوونی 
چونکە پێیوابوو کە هەموو بستێکی خاکی فەڵەستین بە خوێنی 

شەهیدانی موسڵمان وەگیراوە. ئێمە ئەمڕۆ وای دەبینین کە گەلی 
تورک گەلێکی پاڵپشت و پەرۆشە بۆ مافەکانی گەلی فەڵەستین. 

هەروەها رۆڵ و هەڵوێستی سەرۆک رەجەب تەیب ئەردۆغان بۆ 
فەڵەستین شایەنی رێزە کە لە کۆبوونەوەی هاریکاری ئیسالمی 
بە ئامادەبوونی فەخامەتی مەحمود عەباس، سەرۆکی دەوڵەتی 

فەڵەستی و شا عەبدواڵ، شای ئوردن رایگەیاند کە گۆڕانکاری 
سەدەیەک و بڕیاری ترەمپ بۆ گواستنەوەی پایتەختی ئیسرائیل بۆ 

قودس رەتدەکاتەوە. 

"سەرکردەعومەرعەلیتورکمانیسەرکردەیهەموو
سووپایعێراقبوولەپێناوقودسدەجەنگا"

گەلی تورکمان هەموو کات هاوسۆز و پاڵپشتی گەلی فەڵەستین 
بووە، ئایا ئێوە پەیوەندییەکی چۆنتان هەیە لەگەڵ تورکمان؟

ئێمە خۆمان بە خۆشحاڵ دەزانین کە وەکو کونسوڵخانەی دەوڵەتی 
فەڵەستین لە هەرێم، لە هەولێر)ئەربیل(ـی پایتەختی هەرێمی 
کوردستانین. ئومێدەکانمان بەردەوامە بۆ زیاتر لێکتێگەیشتن 
و باشتر کردنی پەیوەندییەکان، بە پشتبەستن بە پەیوەندییە 

مێژووییەکان. فەڵەستین پەیوەندییەکی باشی لەگەڵ عێراق و 
تەواوی پێکهاتەکانی عێراقدا هەیە وەکو کورد، تورکمان و برا 

مەسیحییەکان و هەموو پێکهاتەکانی عێراقی یەکگرتوو. دەمەوێت 
ئەوەتان بیر بخەمەوە کە سەرکردە عومەر عەلی تورکمانی 

سەرکردەی هەموو سووپای عێراق بوو و نوێنەرایەتی هەموو 
عەرەب، کورد، تورکمان و مەسیحی دەکرد لە پێناو قودس 

دەجەنگا. ئەو کەسایەتیە کەسایەتییەکی گەورەیە لەالی ئێمە.

"ئێمەلەگەڵگەلیتورکمانپەیوەندییەکیزۆرباشمان
هەیە"

بێگومان پەیوەندییەکی باشمان هەیە لەگەڵ گەلی تورکمان 
کە ئەویش پەیوەندییەکی دێرین و مێژووییە. گەلی فەڵەستین 

هەموو کات خۆشەویستی و سوپاسگوزاری خۆی بۆ گەلی 
تورکمان دەربڕیوە بەهۆی ئەو هەڵوێستەی لە مێژوو و لە ئێستادا 

دەریانبڕیوە. من لە قسەکانمدا ئاماژەم بەوەدا کە سەرکردەی 
تورکمان عومەر عەلی و سووپاکەی گەیشتە ناوچەی حەیفا بۆ 

پارێزگاری کردن لە گەلی فەڵەستین. ئەو سەرکردەیە سەرکردەیەکی 
تورکمان بوو سەرکردایەتی هەموو سووپای عێراقی دەکرد کە لە 

پێکهاتە جیاوازەکان پێکهاتبوو. 

ئێمە لەگەڵ گەلی تورکمان پەیوەندییەکی زۆر باشمان هەیە کە 
لە مێژووەوە سەرچاوە دەگرێت و بە دڵنیاییەوە بەردەوامی بەم 

پەیوەندیە دەدەین. ئەوەی بەیەکمان دەبەستێتەوە تەنها هاوئایین 
بوونمان نییە بەڵکو مرۆڤایەتی، تێکەڵبوونی کۆمەاڵیەتی و 

کۆمەڵێک هۆکاری دیکە هەن بەیەکمان دەبەستنەوە. تورکمان 
لە هەرشوێنێک بێت پاڵپشتی فەڵەستینە و زۆرێک لە واڵتان 
کە تورکمانی تیادایە هەموو کات پاڵپشتی دەسەاڵت و گەلی 

فەڵەستین دەکەن بۆ ئەوەی مافەکانیان دەستەبەر بکەن. سوپاس 
و رێزمان بۆ گەلی تورکمان هەیە.

زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. ئینشا الله رۆژێک ئەم دیدارە لە 
قودسی پایتەختی فەڵەستین ئەنجام دەدەین.

ئاشتی نۆبڵ نەک ببێتە کەسێکی پاڵەوان بۆ ئیسرائیل لەسەر 
حیسابی فەڵەستین وخوێنی منداڵەکانی فەڵەستین. 

یەکێکی دیکە لە کارەکانی ترەمپ ئەوەبوو کە هاوکاری بۆ 
رێکخراوی هاریکاری و گەیاندنی خۆراک بە مندااڵن بە ناوی 
"ئەنەروە" هەڵوەشاندەوە و هاوکاری بودجەی دەسەاڵتی 

فەڵەستین و خەڵکی فەڵەستینی بە گشتی راگرت. ئەمانەشی لە 
رێگەی رێگری کردن لەو واڵتانە ئەنجام دا کە هەوڵیان دەدا هاوکاری 

فەڵەستین بکەن. 

"قۆناغیئاساییکردنەوەیپەیوەندییەکانلەگەڵ
ئیسرائیلبەئاقارێکیهەڵەدادەروات"

رێککەوتنی ئیسرائیل-واڵتانی عەرەبی تا چەندە کاریگەری لەسەر 
دۆزی فەڵەستین و پەیوەندی فەڵەستین لەگەڵ واڵتانی عەرەبی 

دەبێت؟

قۆناغی ئاسایی کردنەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئیسرائیل بە 
ئاقارێکی هەڵەدا دەروات وە خزمەت بە دۆزی فەڵەستین ناکات. 

کاریگەری نەرێنی لەسەر پەیوەندییەکانی فەڵەستین، واڵتانی 
عەرەبی و تەواوی واڵتانی جیهاندا دەبێت. ئێمە وەکو خەڵکی 
فەڵەستین و دەوڵەتی فەڵەستین بەشێکی دانەبڕاوی واڵتانی 
عەرەبی و کۆمکاری عەرەبین. ئەو گرێبەستەی لە نێوان ئێمە 
و واڵتانی عەرەبیدا هەیە خۆی لەخۆیدا پرۆسەیەکی ئاشتییە. 

دەستپێشخەری شا عەبدواڵی ئوردن دەستپێشخەریەک بوو بۆ 
یەکریزی عەرەب و دروستبوونی ئاشتی. خاڵێک لە گرێبەستی 

ئاشتی نێوان واڵتانی عەرەبی بریتیە لە دامەزرانی دەوڵەتی 
فەڵەستین کە قودسی رۆژهەاڵت پایەتەختیەتی، لەسەر نەخشەی 

١٩٦٧ و دواتر دروستکردنی پەیوەندی دیبلۆماسی و بەرپابوونی 
ئاشتی. ئەمە خاڵێکی گرنگە لەسەر گرێبەستی نێوان واڵتانی 

عەرەبی برا. 

ئایا ئەم ئاسایی بوونەوەی پەیوەندییانە لە نێوان ئیسرائیل و 
واڵتانی عەرەبی لەسەر چ بنەمایەکە؟ ئیسرائیل لە گرێبەستەکەدا 
دان بەوەدا دەنێت کە واڵتێکە و سنووری هەمان سنوور دەبێت 
لەگەڵ ١٩٦٧ یاخود ئیسرائیل بە بیرکردنەوەی سەهیۆنی بەردەوام 
دەبێت لە گەورەبوون و سنووری دەکەوێتە نێوان دیجلە و نیل. 

ئەگەر ئیسرائیل دان بە نەخشەی خۆیدا نەنێت کە نەخشەی ١٩٦٧ـە، 
بە پێی رێککەوتنی واڵتانی عەرەبی، ئەوا خاڵێکی ناکۆکە لەگەڵ 

عەرەب و خزمەت بە دۆزی فەڵەستین و یەکێتی عەرەبی ناکات. 
ئەم ئاساییکردنەوەیە هەموومان بەرەو قۆناغێکی خراپتر دەبات. 

ئێمە بە گرێبەستێک بەیەکەوە بەستراوین کە ناوی دەستپێشخەری 
ئاشتی عەرەبیە و لە بەیروت واژۆ کراوە.

ئەو واڵتانەی کە پاڵپشتی دۆزی فەڵەستین دەکەن کامانەن؟

"رۆڵیئەوواڵتانەیکەوەکوبەرەنلەرۆژهەاڵتی
ناوەڕاستوەکوتورکیاوئێرانلەبەرچاودەگرین"

بێگومان دەوڵەتی فەڵەستین دەوڵەتێک نییە کە لە جیهان 
جیاکرابێتەوە. لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لە 
٢٩ـی تشرینی دووەمی ٢٠١٢ بەڕێوەچووبوو ١٣٩ واڵت بڕیاریاندا و 

وتیان بەڵێ بۆ دەوڵەتی فەڵەستین و دانیان نا بە ئااڵی فەڵەستین. 
متمانەمان هەیە بە واڵتانی عەرەبی و ئوممەتی عەرەبی کە 

بەردەوام بن لە پاڵپشتی کردنی دۆزی فەڵەستین. هەروەها رۆڵی 
یەکێتی ئەوڕووپا، ئەمریکای التینی، چین، رووسیا، هیند، واڵتانی 
بێالیەن و ئەو واڵتانەی کە وەکو بەرەن لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

وەکو تورکیا و ئێران لەبەر چاو دەگرین. هەروەها هەڵوێستی 
واڵتانی ئەفریقا و ئەو پاڵپشتییانەی کە واڵتانی باشووری ئەفریقا 

پێشکەشی ئێمەیان کردووە. 

کۆنسوڵی گشتی دەوڵەتی فەڵەستین لە هەرێمی کوردستانی 
عێراق رایگەیاند، "سەرکردە عومەر عەلی تورکمانی سەرکردەی 

هەموو سووپای عێراق بوو و نوێنەرایەتی هەموو عەرەب، کورد، 
تورکمان و مەسیحی دەکرد لە پێناو قودس دەجەنگا".

نەزمی حزوری، کۆنسوڵی گشتی فەڵەستین لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق لە دیمانەیەکدا وەاڵمی پرسیارەکانی ئاژانسی 

تەبای دایەوە.
دەستبەکاربوونی جۆو بایدن وەکو سەرۆکی ئەمریکا و 

هەڵوەشاندنی بڕیارەکانی ترەمپ چۆن هەڵدەسەنگێنن، ئایا 
سیاسەتی بایدن جیاوازتر دەبێت لە سیاسەتی ترەمپ؟

"فەڵەستینییەکانهەستیانبەناڕەحەتیکردلە
سەردەمیدەسەاڵتیترەمپ"

لە سەرەتادا لەم رۆژە پیرۆزە بەخێرهاتنی ئاژانسی تەبا دەکەم.

لە ئێستادا دەست بە قۆناغێکی نوێ دەکەین کە دەبینین ترەمپ 
لە هەڵبژاردنێکی دیموکراتیدا بەرامبەر بە بایدن دەدۆڕێت و گەلی 

ئەمریکا دەڵێن بەڵێ بۆ بایدن. بەم جۆرەش کۆتایی بە قۆناغی 
ترەمپ هات. لە راستیدا ئێمەی فەڵەستینییەکان و گەلەکانی 

دیکەی جیهان هەستمان بە ناڕەحەتیکرد لە سەردەمی دەسەاڵتی 
ترەمپ. بێگومان ئەوەی سەرۆکی پێشوو ترەمپ بەرامبەر بە 
فەڵەستین و دۆزی فەڵەستین ئەنجامی دا تاوانێکی مێژووییە. 

هەروەها هەنگاوەکانی دژی ئاشتی بوون، دژی بەرپابوونی 
ئاشتی و دژی پێکهاتن و ئاشتی نێوان دوو واڵت بوو کە بریتین 

لە دەوڵەتی فەڵەستین و قودسی پایتەختی لەگەڵ دەوڵەتی 
ئیسرائیلی داگیرکەر کە دوای پرۆسەی ئاشتی بوو بە دەوڵەتی 

ئیسرائیل. 

"قودسخاکێکیپیرۆزەکەپێشوازیکردلە
پێغەمبەریئیسالممحەمەد"

ئەوەی ترەمپ بڕیاری لەسەر دا ئەوەبوو کە وەرقەی چەکی دا 
بە ئیسرائیل و قودسی بە پایتەختی داگیرکەر ناساند. ئەو بڕیارە 
دژی هەموو پرنسیبەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکان بوو. نەتەوە 

یەکگرتووەکان، رێکخراوەکانی نێو نەتەوە یەکگرتووەکان و واڵتانی 
بەشدار ئەم بڕیارەیان رەتکردەوە و باسیان لەوەکرد، قودس خاکێک 

نییە کە موڵکی ترەمپ بێت یاخود ژمارەیەک 
         بێت لەسەر هەژماری بانکی ترەمپ. قودس خاکێکی 

          پیرۆزە کە پێشوازی کرد لە پێغەمبەری ئیسالم محەمەد 
          )درودی خودای لەسەر بێت( و شوێنی کەلیسەی 

          قیامەی حەزرەتی مەسیحە.

              "ترەمپپاڵەوانێکبووبۆئیسرائیللەسەر
حیسابیخوێنیمنداڵەکانیفەڵەستین"

             بە گشتی ویستم ئەم شتانە روون بکەمەوە چونکە    
             ئەم پیاوە ویستی مێژوو بگۆڕێت. ئێمە 

                                هیواخوازبووین کە دۆناڵد ترەمپ،   
                                سەرۆکی  پێشووی ئەمریکا بتوانێت 

                                                  کارێک  بکات بۆ 
                                                    بەرپابوونی ئاشتی و 

                                                  وەگرتنی مافەکانی 
                                                     دەوڵەتی  فەڵەستین و 
                                                         بەرپاکردنی ئارامی   

                                                           لە دەوڵەتی 
                                                           ئیسرائیل، بۆ 

                                                       ئەوەی کاندید  بێت 
                                                       بۆ وەرگرتنی  خەاڵتی 

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور 

و ئەوەشی وت، "یەکێکی تر لە رێکارەکان ئەوەیە جاران گەشتی 
عومرە ١٠ رۆژ بوو بەاڵم لە ئیستدادا ئەگەر یەک تووشبووی کۆرۆنا 

تۆمار بکرێت دەبێت گروپەکە هەموویان کەرەنتین بکرێن و بەمجۆرە 
گەشتەکە زیاتر لە ١٠ رۆژ دەخایێنێت و تێچوەکەی لەسەر ئەرکی 

خۆیان دەبێت، ئەمە جگە لەوەی لەکاتی گەرانەوە دەبێت دووبارە 
پشکنینی کۆرۆنا ئەنجام بدەن ئەمەش تێچویەکی ترە. هەروەها 

نابێت ئەو هاواڵتییەی کە گەشتەکە ئەنجام دەدات نەخۆشی 
دریژخایەنی هەبێت و بەرگری لەشی الواز بێت".

سەبارەت بەکاتی دەستپێکردنی گەشتەکانی عومرە وتەبێژەکەی 
وەزرەتی ئەوقاف رایگەیاند، "تا ئێستا هیچ گەشتێکی عومرە لە 
عێراق ئەنجام نەدراوە چونکە رێنماییەکان زۆر قورسن و هاواڵتی 

ئێمە ناتوانێت ئەمە جێبەجێ بکات، هەروەها ئەگەر تووشی کۆرۆنا 
ببێت سەرەرای ئەوەی تێچووی عومرەی داوە تیێچوی کەرەنتین 

کردنیشی دێتە سەر کە ماوەکەی ١٤ رۆژە، بەاڵم تاوەکو ئێستا هیچ 
وادەیەک بۆ دەستپێکردنی یەکەم گەشت دیارینەکراوە تەنها ئەوەیە 

گەشتکردن بۆ سعوودیە دەستیپێکردوە، ئێمەش کۆمپانیاکانی 
تایبەت بەگەشتی عومرەمان ئاگادارکردۆتەوە چاوەروانین یەکەم 
گەشتی عومرە لە هەرێم بەرەو سعودیە بەرێبکەوێت. شایەنی 

باسە دەمەوێت لێەرەوە بە هاواڵتیان رایبگەێنم تێچوی عومرە لە 
پێشوتر زۆر زیاتر دەبێت بۆیە دەبێت هاواڵتیان ئاگاداربن گەشتی 

عومرە هەم لە روی تێچوو هەم لەروی جێبەجێکردنی ئەرکەکە لە 
چاو پێشوو قورستر دەبێت".

لە کۆتاییدا نەبەز ئیسماعیل بەتەبای راگەیاند، "سەبارەت بە 
دەستپیکردنی گەشتی حەج ئێمە چاوەرێی واڵتی سعودیە دەکەین 

چونکە بۆ رێکارەکانی حەج کاتی ماوە، ناتوانین هیچ پێشبینییەک بۆ 
ئەنجامدان و چۆنیەتی ئەنجامدانی گەشتی حەج بکەین".

ئەو رێنماییانەی کە سعوودیە دەیدات دەتوانن گەشتی عومرە 
ئەنجام بدەن".

سەبارەت بە رێکارەکانی تایبەت بە گەشتکردنی هاواڵتیان بەرەو 
سعوودیە نەبەز ئیسماعیل باسی لەوەکرد، "سعوودیە کۆمەڵێک 

مەرجی زۆر توندی داناوە بۆ ئەوانەی سەردانی واڵتی عەرەبستانی 
سعوودیە دەکەن، یەکەم مەرجی سعوودیە ئەوەیە ئەو کەسەی 
عومرە ئەنجام دەدات نابێت لە ١٨ ساڵ کەمتر بێت و لە ٥٠ ساڵ 

زیاتر بێت، دووەم ئەوەیە ئەو کەسەی عومرە ئەنجام دەدات پێش 
٤٨ کاتژمێر دەبێت پشکنینی کۆرۆنا لە واڵتەکەی خۆی ئەنجام بدات 

و لەوێش بۆ ماوەی ٣ رۆژ کەرەنتین دەکرێت کە لەچوارچێوەی 
گەشتەکەیدایە، یەکێکی دیکە لە رێکارەکان ئەوەیە دەبێت ماوەی 

دووری نێوان عومرەکاران ٢ مەتر بێت". 

هاوکات ئاماژەی بەوەشکرد، "پێشووتر دەتواندرا کەسێک بۆ 
چەند جارێک لە گەشتەکەیدا عومرە ئەنجام بدات، بەاڵم ئێستا 

دەتوانێت تەنها یەک جار عومرە ئەنجام بدات، ئەویش لە رێگای 
ئامێری زیرەکەوە دەبێت، واڵتی سعوودیە لە رێگای ئەپلیکەیشنەوە 
عومرەکار کۆنترۆل دەکات و بەم ئەپلیکەیشنە دەتواندرێت عومرەکار 

بزاندرێت عومرەی ئەنجام داوە یاخود نا، واتە وەکوو جاران نییە 
هەر هاواڵتیەک بچێت یەکسەر چەندین عومرە ئەنجام بدات، چونکە 
خەڵک هەبوو لە رۆژێکدا چوار عومرەی ئەنجام دەدا بەاڵم لە ئێستدا 

لەو گەشتەی کە ئەنجامی دەدات دەتوانێت تەنها یەک عومرە 
ئەنجام بدات".

نەبەز ئیسماعیل باسی لەوەکرد ئەگەر یەکێک لە عومرەکاران 
تووشی کۆرۆنا بێت دەبێت گروپەکە بەتەواوی کەرەنتین بکرێن 

دوای ساڵێک لە وەستانی بەهۆی 
باڵوبوونەوەی کۆرۆناوە بڕیارە گەشتی 
عومرە بۆ سعوودیە بە چەند مەرج و 

رێنمایەکی توند  دەستپێبکاتەوە.
بۆ زانینی چۆنیەتی دەستپێکردنی 

گەشتەکان و رێکارە تەندروستییەکانی 
تایبەت بە گەشتی عومرە 

وەک ئاژانسی میدیایی تەبا 
چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ نەبەز 

ئیسماعیل، وتەبێژی وەزارەتی ئەوقافی حکومەتی هەرێم ئەنجامدا.
لەسەرەتای قسەکانیدا نەبەز ئیسماعیل باسی لە دەستپێکردنی 

گەشتی عومرە کرد و رایگەیاند، "بێگومان دوای وەستانی گەشتی 
عومرە لە ٢٨ـی شوباتی ساڵی رابردوو بەهۆی سەرهەڵدانی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا، بۆماوەی نزیکەی ساڵێک گەشتی عومرە 

وەستێندرا بۆ گشت جیهان، لە ئێستادا بۆماوەی مانگێکە وردە 
وردە خەریکە گەشتی عومرە دەستپێدەکاتەوە، دەستەی بااڵی 

حەجی عێراقی ئێمەی ئاگادارکردەوە وەکو وەزارەتی ئەوقاف، کە 
وەزارەتی حەجی سعوودیە لەمەو دوا رێگا دەدات عومرەکارانی 

جیهان و هەرێم گەشتی عومرە ئەنجام بدەن".
لە بەردەوامی قسەکانیدا نەبەز ئیسماعیل وتی، "لە ١٨ ی مانگی 

١ی رابردوو نوسراوێکمان ئاراستەی وەزارەتی تەندروستی حکومەت 
هەرێم کرد بۆ ئەوەی لە رێکار و رێنماییەکانی دەستپێکردنوەی 
گەشتی عومرە ئاگادارمان بکاتەوە، خۆشبەختانە نوسراوەکەی 
ئێمەیان وەاڵم دایەوە بەوەی ئێوە دەتوانن بەپێی ئەو مەرج و 

رێنماییانەی کە ئێمە وەک وەزارەتی تەندروستی دایدەنێین هەروەها 

گەشتەكانی عومرە بە رێکاری توندی تەندروستی دەستپێدەكاتەوە
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 ئەم مانگە لە ئارزوحا�ڵ
باسی شاری هەولێر)ئەربیل(ـی  موفتی 

بۆ بینەرانی تەبا کرد کە بووەتە 
پێکەوەژیان. سیمبوڵی 

عوسمان رەشاد موفتی، کەسایەتی 
ناسراوی شاری هەولێر)ئەربیل( میوانی 

پرۆگرامی ئارزوحاڵ بوو. 

 شاری هەولێر)ئەربیل( لە چاوی عوسمان
 رەشاد موفتی

عوسمان رەشاد موفتی، کەسایەتی 
ناسراوی شاری هەولێر)ئەربیل( میوانی 
پرۆگرامی ئارزوحاڵ بوو. موفتی باسی 

شاری هەولێر)ئەربیل(ـی بۆ بینەرانی تەبا 
کرد کە بووەتە سیمبوڵی پێکەوەژیان. 

ناوبراو ئاماژەی بەوەکرد کە لە رابردوو 
رابەرایەتی ئایینی و سیاسی لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( هەبووە و خانەوادەی 

موفتی-ش کە خۆی ئەندامی ئەو 
خانەوادەیەیە، رابەرایەتی ئایینی 

گرتووەتە ئەستۆ. موفتی راشیگەیاند 
کە بە بەڵگەوە خانەوادەکەی ٤٠٠ ساڵ 
موفتی هەولێر)ئەربیل( بوونە و ئەو 

ئەرکەیان بەڕێوەبردووە. 

عوسمان موفتی لە ساڵی ١٩٤٨ لە 
قەاڵی هەولێر)ئەربیل( چاوی بە دونیا 

هەڵهێناوە، کاتێک داوامان لێکرد 
باسی سەردەمی ئەوکاتی شاری 

هەولێر)ئەربیل(مان بۆ بکات، موفتی 
وتی: 

"هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ جیاوازییەکان بە 
درێژایی مێژوو هەڵبەز و دابەزی بەخۆوە 

بینیوە. کاتێک چاوم بە دونیا هەڵهێنا، 
سەردەمی کۆتایی پاشایەتی عێراق 

بوو. لەرووی سایکۆلۆژییەوە ئارام بوو، 
بۆ نموونە 5 ساڵ جارێک گوێبیستی 

حاڵەتێکی خۆکوشتن دەبوویت. کاتێک 
بەراورد بە رۆژگاری ئەمڕۆمان دەکەین، 

بۆمان روون دەبێتەوە کە تەنها لە 
ساڵی٢٠٢٠، ٢٠٠ کەس خۆی کوشتووە. 
ئەوکات کۆمەڵگا وابەستەی یەکتربوو، 
لەگەڵ ئەوەشدا سیستەمی پەروەردە 

پتەوبوو". 

موفتی باسی لەوەکرد کە لە لە رابردوو 
پەیوەندییە خێزانییەکان زۆر پتەوبوون 

و وتیشی، "قین و نەفرەت لە دڵی 
مرۆڤەکان چەکەرەی نەکردبوو. خەڵک 

بەرامبەر بە یەکتر هەڵگری بەغیلی 
نەبوون. باوکی رەحمەتیم دوو برادەری 

زۆر نزیکی هەبوو، یەکێکیان تەنانەت 
نەخوێندەواربوو بەاڵم کەسایەتییەکی 

گەورەبوو. هەموو ئەوانی رابردوو 
خەڵکی نەجیبزادە بوون و سەرەڕای 

هەبوونی جیاوازی کەلتووری 
هەموویان رەسەن و خانەدان بوون، 
بۆیە شایستەی یەکتر بوون. بە هیچ 
شێوەیەک جیاوازی چینایەتی لەنێوان 

خەڵکدا نەبوو". 

عوسمان موفتی باسی دیوانخانەی 
باوکی کرد و ئاماژەی بەوەکرد کە 
دانیشتنەکانی ئەوکات پڕبوون لە 

هونەر، بابەتی ئایینی و سەرەبابەتێک 
هەڵدەبژێردرا و لەسەر ئەو قسە دەکرا، 

موفتی زیاتر وتیشی، "لە رۆژگاری 
ئەمڕۆدا لە دانیشتن و کۆبوونەوەکان 

باسی سیاسەت و هەڵبەز و دابەزی 
دۆالر دەکرێت". 

ئاشکرایە کە کتێبخانەی خانەوادەی 
موفتی ئەرشیفێکی ناوازەی هەیە، 
عوسمان موفتی ئاماژەی بەوەکرد 
کە کتێبخانەکەیان کتێبێکی زۆر لە 
خۆ دەگرێت و تەنانەت ژمارەکەی 

لەرادەبەدەرە و راشیگەیاند، کە زیاتر 
لە ٣٠٠ کتێبی دەستنووسی عوسمانی 

تیادایە. 

لە کۆتاییدا عوسمان رەشاد موفتی 
لەسەر پرسیاری "دوورکەوتنەوە لە 

کۆمەڵگا" بەو شێوەیە وەاڵمی دایەوە، 
"لە رابردوو پێنج برا هەر هەموویان 

یەکتریان خۆشدەویست. لە 
رۆژگاری ئەمڕۆدا بابەتە سیاسی و 
فیکرییەکان نەک تەنها برا، بەڵکو 

پەیوەندییەکانی نێوان هاوسەرەکانیشی 
تێکداوە. لە راستیدا لە کۆمەڵگا 

دوور نەکەوتوومەتەوە، سەردانی 
دیوانخانەکان دەکەم. جگە لەوەش لە 

مزگەوتی قەاڵ شوێنێکی تایبەت بە 
خۆم هەیە، بە شێوەیەکی گشتی لەوێ 
دادەنیشم. کۆمەڵگاکەمان وەکو پێشان 
نییە، دەمەوێ ئەو پرسیارە لە تۆ بکەم، 

جەژنی رابردوو چەند کەس سەردانی 
ماڵتانی کرد؟ ئەی باشە سااڵنی رابردوو 

چەند کەس بۆ جەژن سەردانتانی 
دەکرد؟". 

:

    خۆشنووس یەحیا ئەربیللی و هونەری خۆشنووسیخۆشنووس یەحیا ئەربیللی و هونەری خۆشنووسی
لە هەولێر)ئەربیللە هەولێر)ئەربیل

میوانی دووەمی پرۆگرامی 
ئارزوحاڵ، خۆشنووسی ناسراو 

شاری هەولێر)ئەربیل( یەحیا ئەربیللی 
بوو. ئەربیللی ئاماژەی بە مێژووی 

خۆشنووسی شاری هەولێر)ئەربیل( 
کرد و چەند وێستگەیەکی ژیانی خۆی 

باسکرد. 

یەحیا ئەربیللی لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 
چاوی بە دونیا هەڵهێناوە، لە سەرەتادا 

لە ساڵی ١٩٩٣ لەالی خۆشنووسی 
ناسراوی شاری هەولێر)ئەربیل( نەجات 

ئەنوەر دەستی بە خۆشنووسی کردووە، 
لە بەردەوامی قسەکانیدا ئەربیللی 

وتی، "دوای مانەوەم بۆ ماوەی چەند 
مانگێک، لە ئەنجامی مەشقێکی 

زۆر توانیم فێری خۆشنووسی 
بم. لە راستیدا بۆ یەکەم جار لە 

ساڵی١٩٩٢ مەیلم کەوتە سەر هونەری 
خۆشنووسی". 

ئەربیللی ئاماژەی بەوەکرد کە هونەری 
خۆشنووسی بەر لە هاتنی ئایینی 

ئیسالم و دواتریش بەهایەکی گرنگی 
هەبووە و لەگەڵ تێپەڕبوونی کات، 
هونەری خۆشنووسی هەمەچەشن 

بووە و وتیشی، "دواتر لەگەڵ نووسینی 
قورئانی پیرۆز، نووسینی نەسخ 

دروستبوو و گرنگییەکی زۆری پێدرا". 

خۆشنووس یەحیا ئەربیللی ئاماژەی 
بەوە کرد کە هونەری خۆشنووسین 

تەنها نووسینەوە نییە و وتیشی، 
"خۆشنووسی حاڵەتێکی رووحی تایبەت 

بە خۆی هەیە، راستەوخۆ دەچێتە ناو 
جیهانێکی دیکە. 

ئەربیللی ئاماژەی بە مێژووی 
خۆشنووسی لە شاری هەولێر)ئەربیل(دا 
و رایگەیاند کە بەتەمەنترین خۆشنووس 

مامۆستا نەجات ئەنوەر-ە و وتیشی، 
"زۆربەی هەرە زۆری ئەو 

خۆشنووسانەی کە لە گۆڕەپاندا هەن 
قوتابی مامۆستا نەجات-ن. هەندێک 

خۆسنووسی کۆنیش هەن بۆ نموونە 

جمشید خەتات و دیار کەریم. یەکێک 
لە خۆشنووسە بەرێزەکانیش مامۆستا 

ئەحمەد عەبدولرەحمان-ە. لەرووی 
ئەکادیمییەوە کەسێکی سەرکەوتووە. 

هەموومان قوتابی ئەوین، لە 
ئێستادا ئەندامی دامەزراوەی هونەری 

خۆشنووسی جیهانە". 

جگە لە هونەری خۆشنووسی، یەحیا 
ئەربیللی بە بەکارهێنانی زێڕ ژمارەیەکی 
زۆر کاری دەستی ئەنجامداوە، لەبارەی 

دیزاینی زێڕ و کاری دەستییەوە وتی، 
"لە کۆتاییەکانی ساڵی نەوەدەکان 

دەمویست شتێکی نوێ بخەمە نێو 
بازاڕی زێڕینگران، ئەویش دیزاینکردنی 
زێر بوو بە دەستکاری. ئەو کەلێنەی 

دۆزیمەوە هەوڵمدا بەکاری بخەم 
و خزمەتێک پێشکەش بە مێژوو 
و هونەری شارەکەم بکەم. دواتر 

دەستبەکاربووم بۆ ئەنجامدانی ئەو 
جۆرە دیزاینانە و بە شانازییەوە دەتوانم 
بیڵێم کە ئێمە بووین دەستپێشخەریمان 

کرد و سەرکەوتووبووین". 

ئەربیللی بەشداری لە کۆمەڵێک 
پێشانگای ناوخۆیی و دەرەوەی واڵتی 

کردووە، لەو بارەیەوە وتی، "رۆژانە زیاتر 
لە ١٠ کاتژمێر مەشقم دەکرد، بەو جۆرە 
دەستم بە هونەری خۆشنووسی کرد. 

لە ساڵی ١٩٩٧ بۆ یەکەمین جار دوکانێکی 
خۆشنووسیم کردەوە کە تەمەنم لە 

بیستەکان بوو. پانۆ و پانکارتی تایبەتم 
ئامادە دەکرد" و راشیگەیاند کە بۆ 

یەکەمین جار لە ساڵی ١٩٩٨ لە تورکیا 
بەشداری لە پێشبڕکێیەک کردووە. 

لە کۆتاییدا یەحیا ئەربیللی رایگەیاند 
کە وەک نووسین حەزی لە نووسینی 

خەتی دیوانییە و وتیشی، "زۆرترین 
ئەو نووسینانە دەکەم بە خەتی دیوانی 
دەنووسم، ئەم جۆرە نووسینە لەالیەن 

عوسمانییەکانەوە دروستکراوە" و 
راشیگەیاند کە نووسینی دیوانی لە 

چوارچێوەی پسپۆری خۆیەتی. 

((

تێبینی: هەردوو پرۆگرامەکە لە ماڵپەری 
ئاژانسی تەبا )TEBA Ajansİ( لە فەیسبووک و کەناڵی یوتوب هەیە و دەتوانن تەواوی پرۆگرامەکان لەو ناونیشانە ببینن. 
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١١ساڵبەسەرکۆچیدواییدۆغرەماچیتێدەپەرێت
نێودەوڵيتی هەیە، 

نەک تەنها لە 
ئەنقەرە، بەڵکو 

لە شارەکانی 
رۆژهەاڵتیش 

کرانەوە و دەست 
کرا بە پێگەیاندنی 

قوتابی ئاست 
بەرز و بەهرەمەند. 

ئەمەش زۆر 
ئێمەی دڵخۆشکرد. 

"ئەو یەکێکە لەو کەسە دەگمەنانە کە توانیویەتی هەموو ئەو 
سەرکەوتنانە لە نێو تەمەنێک قەتیس بکاتەوە" 

مامۆستا پێشەنگی کردووە لە کردنەوەی کۆلێژی پزیشکی لە 
زانکۆی ئاتاتورک ئەرزوروم و زانکۆی تەکنیکی دەریای رەش 
ترابزۆن، هەروەها زانکۆکانی سامسون- ئۆن دۆکوز مایس، 

سیڤاس – جومهوریەت، ئەسکیشەهیر – ئانادۆڵو، ئەنقەرە – 
هاجەتتەپە، ئەنقەرە – بیلکەنتی دامەزراندووە. لە دڵەوە 

پشتگیری هەموو ئەو زانکۆیانەی کردووە. 

لە ساڵی 1984 یەکەم زانکۆی تایبەتی بەناوی زانکۆی 
بیلکەنت دامەزراند. دواتر زانکۆ تایبەتەکانی دیکە 

کرانەوە. ئەو خزمەتی زۆری جیهانی تورکی کردووە 
لەو سۆنگەیەشەوە گەلەکەمان شانازی پێوەدەکات. 

مامۆستا دۆغرەمەچی یەکێکە لەو کەسە دەگمەنانە کە 
توانیویەتی هەموو ئەو سەرکەوتنانە لە نێو تەمەنێک 

قەتیس بکاتەوە. 

"دۆغرەمەچی کەسێکی نموونەییە و هاوواڵتی 
جیهانییە"

بەبۆچوونی ئێوە ئیحسان دۆغرەمەچی هیج خەونێکی 
ماوە نەیکردبێت؟ 

لەباکووری عێراق ١٨ قوتابخانەی تورکمانی هەن کە بە 
زمانی تورکییەوە خزمەت پێشکەش دەکەن. لە ساڵی 

١٩٩٥ـەوە تاکو کۆتا ساڵەکان مامۆستا هیچ کاتێک 
مامۆستا و قوتابیانی تورکمانی لەیاد نەکرد. بەبەردەوامی 

خزمەتیانی دەکرد. هەموو ساڵێک لە وەرزی بەهار مامۆستا 
و پەیامنێران و بێژەران و کامێرامانەکان بانگهێشتی زانکۆ 

دەکرد و خولیانی بۆ ئامادە دەکرد. دەستپێشخەری دەکردن 
بۆ کردنەوەی خولی تایبەت بە وانەبێژ و مامۆستایان. لە 

زانکۆکەماندا و بۆ واڵتانی تورکی و کۆمەڵگەی تورکی 
بەتایبەتی مامۆستایانی زانکۆکانی هەولێر)ئەربیل(، کەرکوک، 
موسڵ لە ماوەی ٢٥ ساڵ ٣ هەزار و ٢١ مامۆستا و قوتابی 
خزمەتیان کراوە لەالیەن بیلکەنتەوە. بە بەردەوامی دەستی 

هاوکاری بۆ مامۆستا و قوتابییانی هەولێر)ئەربیل( درێژدەکرد 
ئەو شارەی کە خۆی لێی لەدایکبووە. مامۆستا ناوەندێکی 
تەندروستی بۆ کۆمەڵگا کردەوە. ئەو کارمەند و دکتۆرانەی 
کە لە ناوەندەکە دەستبەکاربوون لەالیەن کلینیکی زانکۆی 

هاجەتتەپە پەروەردە کران. دۆغرەمەچی کەسێکی نموونەییە و 
هاوواڵتی جیهانییە. 

لەالیەکی دیکەوە دەستپێشخەربوو لە کردنەوەی بەشی 
زمان و ئەدەبیاتی تورکی لە زانکۆکانی موسڵ، کەرکوک، 

سەاڵحەدین و کۆیە. سااڵنێکی زۆرە وانەی زمانی تورکی بە 
رێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە بە قوتابییانی بەکەلۆریۆسی ئەو 
بەشانە دەدرێت. ئەو قوتابییانەی دەرچوون و تاقیکردنەوەی 

ماستەریان بەدەست هێناوە لە تورکیا بەردەوامییان بە 
خوێندنیان داوە. دوای تەواوکردنی خوێندنیان، بۆ واڵتی 

خۆیان دەگەڕێنەوە و لە زانکۆکانی خۆیان دادەمەزرێن. بەو 
پێیەش کەموکورتی زانکۆکان بە جۆرێک بێت پڕ کراوەتەوە. 
40 قوتابی بۆ خوێندنی ماستەر لە زانکۆی بیلکەنت هێنرانە 
تورکیا. دوای تەواوکردنی خوێندنیان، گەڕانەوە بۆ باکووری 

عێراق و لە زانکۆکان وەکو وانەبێژ دەستبەکاربوون. بۆشایی 
زانکۆکان تا رادەیەک پڕکرایەوە. مامۆستا دۆغرەماچی پاڵپشتی 
نۆژەنکردنەوە و کەلوپەلی قوتابخانەکانی کرد و خەرجییەکانی 

گرتەئەستۆ. هەروەها هاوکاربوو بۆ بەگەڕخستنەوەی 
هۆڵەکانی ڤیدیۆ کۆنفرانس. 

 ئەو قوتابخانەی تاقیگەیی بیلکەنت و ئەرزروم-ی کردەوە 
هەروەها قوتابخانەی نێودەوڵەتی سەرەتایی و ناوەندنی و 
دواناوەندی بیلکەنت-ی تایبەت بە ئیحسان دۆغرەمەچی، 
هەروەها قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەدنی و دواناوەندی 
تایبەت بە میوزیکی سەر بە زانکۆی بیلکەنت کردەوە، 

هەروەها لە باکووری عێراق لە هەولێر)ئەربیل( دەستپێشخەری 
کرد بۆ کردنەوەی کۆلێژی ئەربیل. بەم دواییانە کارەکان 

دەستیپێکرد بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەک لە مااڵتیا و بە جۆش 
و خرۆشێکی زۆرەوە بەردەوامن. پێگەیاندنی کەسایەتی پایە 

بەرز و باش پێگەیشتوو بێگومان بریتییە لە سیاسەتێکی 
باشی پەروەردەیی و هێز و بازووی ئەو کەسە سەرکەوتووانە 

کە دەبنە هۆکارێک بۆ پێگەیاندنی خەڵک. هەموو ئەمانە 
بە پرۆگرامی مرۆیی کوالیتی بەرز و مامۆستایانی پایەبەرز 

دەکرێت. 

کۆمەڵگەی تورکی بۆ ئەوەی بتوانێت کراوەبێت بەرامبەر 
بە نوێگەرییەکان و گۆڕانکارییەکان، هەروەها بە ئامانجەکانی 

بگات و لەو حەپەساوییە رزگاری بێت،  پێویستیی بە ریفۆرمی 
پەروەردەیی هەیە و دەکرێت نوێگەریی بۆ ئەم مەبەستە 

بگیرێتەبەر. پێویستە کۆمەڵگەی تورکی نەک تەنها سبەی، 
بەڵگو دەبێت داهاتوو و سەد ساڵەکان بکاتە ئامانج. 

ئامانج و داواکارییەکانی کۆمەڵگەکەمان رۆژ لەدوای رۆژ 
گۆڕانکاری بەسەردێت. بەو پێیەش پێگەیاندنی قوتابی و 
مامۆستا یاخود بەشێوەیەکی گشتی پێگەیاندنی تاک بۆ 

داهاتووی واڵتەکەمان زۆر گرنگە. لەو سۆنگەیەوە گۆڕانکاری 
لە کوالێتی پەروەردە پێویستی بە گۆڕانکاری بیرکردنەوەکانە 
نەوەک کارەکان. پێویستە رەخنە لە شتە خراپەکان بگیرێت 
و شتە باشەکانیش پشتگیری بکرێت، ئەو مامۆستایانەی 

کە خاوەن ئەزموون و تەکنیکی پەروەردەیین لەبارەی 
سایکۆلۆجیای منداڵ و گەنج، پێویستە بە هاوکێشەی 

هاوچەرخ و سیستەماتیک پەروەردە بکرێن. لەو ٢٥ ساڵەی 
کە لە بیلکەنت کار دەکەم ئەم جۆرە کارە جوانانەم بینی. زۆر 

دڵخۆشم. 

مامۆستامان نەک ئەمڕۆ، بەڵکو بیری لە سبەی و رۆژانی 
داهاتوو دەکردەوە. 

چەند ساڵێک لەمەوبەر بەهۆی هۆکاری ئەمنییەوە 
بەڕێوبەرەکانمان، مامۆستایانمان و خاوەن پۆست و پلە 

بااڵکان چەندین بیانوویان دەهێنایەوە بۆ ئەوەی لە شارەکانی 
رۆژهەاڵتی واڵتەکەمان ئەرک نەبینن. ئەوان بیانووی ئەوەیان 
دەهێنایەوە کە قوتابخانەی کوالێتی بەرز لەو شارانەدا نییە و 
بەو هۆیەشەوە ناتوانن منداڵەکانیان لە قوتابخانەی ئاست 
بەرز پەروەردە بکەن. کاتێک مامۆستا دۆغرەماچی ئاگاداری 

ئەم بابەتە بوو، بێ یەک و دوو قۆڵەکانی هەڵکرد بۆ 
کردنەوەی قوتابخانەی ئاست بەرز لە شارەکانی رۆژهەاڵت. 

          ئێوارەیەک بە راسپاردەی مامۆستا ئیحسان    
           دۆغرەماچی، ئۆیا جانگولئۆغلو، خامەی نهێنی 

            مامۆستا هەموومانی بانگهێشتی شوێنی مانەوەی 
               مامۆستا کرد. لە کۆبوونەوەکەدا مامۆستامان 

                   پرۆژەی کردنەوەی قوتابخانە کە هاوشێوەی  
                     قوتابخانەی تاقیگەیی بیلکەنت لە ئەنقەرە  

                      وایە لە شارەکانی ئەرزروم، مااڵتیا، وان  
                      و شانلی ئورفای راگەیاند، لەگەڵ باس  

                     کردنی زۆر دڵخۆش بووین و ئەو کاتە 
                   هەستێکی زۆر سۆزیاریمان بۆ دروستببوو. 

                 بەو پێیەش قوتابخانە ئاست بەرزەکانمان وەک 
               قوتابخانەی بیلکەنت کە ئاستێکی بااڵی 

ناوی پرۆفیسۆر د.ئیحسان دۆغرەماچی لە تورکمانئێلی، 
تورکیا و جیهاندا گرنگییەکی گەورەی هەیە. ناوبراو خاوەن 

کەسایەتییەکی وابوو کە تەواوی ژیانی بۆ خزمەتکردنی 
مرۆڤایەتی تەرخانکرد. دۆغرەمەچی لە رێکەوتی ٣ـی نیسانی 

ساڵی ١٩١٥ لە شاری هەولێر )ئەربیل( لە دایکبووە، لە رێکەوتی 
٢٥ـی شوباتی ساڵی ٢٠١٠ کۆچی دوایی کردووە.

وەکو هەفتەنامەی تەبا لە ساڵیادی کۆچکردنی ئەو 
کەسایەتییەی کە خزمەتێکی زۆری بە تورکمانئێلی، تورکیا و 

مرۆڤایەتی کردووە، ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ پرۆفیسۆر د.راسیم 
ئۆزیورەک، مامۆستای زانکۆ لە کۆلێژی بیلکەنت ئەنجامدا.

ئۆزیورەک، بەم شێوەیە باسی لە دۆغرەماچی کرد و رایگەیاند، 
"پێویستە گەیاندنی هەڵوێستە نوێگەر و پێشخەرەکان، ئەو 

سامانە زانستییەی کە لەالیەن ناوبراوەوە بۆمان جێماوە ببێتە 
ئەرکمان و هەموو هەوڵێک بۆ بەرەو پێشبردنی رێبازەکەی 

بدەین". 

"دۆغرەماچی هیچ کاتێک لەیاد ناکرێت"

دۆغرەماچی لە ئاستی جیهانیدا تا چەند خاوەن پێگە بوو؟

مامۆستامان پرۆفیسۆر د.ئیحسان دۆغرەماچی تەمەنی لە 
ئەشقی بۆ مرۆڤایەتی بەسەر برد، بەتایبەت بۆ مندااڵن، 

گەنجەکان، مامۆستایان ئیتر ئەو خزمەتانەی کە پێشکەشی 
گشت جیهانی کرد بەهیچ شێوەیەک لەیاد ناکرێن، ناوبراو 

وتەیەکی بە نرخی هەبوو و دەیوت، "گەورەترین پرۆژە 
خوێندنە، دروستکردنی رێگا، دروستکردنی پرد، بنیاتنانی 
کارگە پرۆژەیە. لەسەروو هەمووشیانەوە خوێندن دێت. 

کۆمەڵگایەکی خوێندەوار هیچ کاتێک دوا ناکەوێت. کۆلێژەکان 
بنیاتنراوی جوواڵون و هیچ کاتێک لەشوێن و پێگەی خۆیان 

ناوەستن بەڵکو پێویستە کۆلێژەکان هەموو کاتێک بەرەو 
پێشەوە هەنگاو بنێن".

ئیحسان دۆغرەماچی چ واتایەکی بۆ تورکیا هەبوو؟

دۆغرەماچی زۆربەی کات ئاماژەی بەوە دەکرد، "من بۆ 
پەروەردەکردنی کەسانی پلەی یەکەم ژیانم تەرخانکردووە. 

ئەو کات پێویست بوو دژایەتی هەموو خەڵک بکەم، 
چونکە حکومەت هیچ پالنێکی بۆ رێگەپێدان بە دامەزراندنی 

کۆلێژێکی سەربەخۆ نەبوو. ئەمڕۆ زانکۆکانی سەربە 
وەقفەکان سەربەخۆن. خۆیان لێژنەی بەڕێوەبردن بۆخۆیان 

دیاری دەکەن". پێویستە بە ئامانج کردنی هەڵوێستە نوێگەر 
و پێشخەرەکان ، خاوەندارییەتی کردنی سامانە زانستییەکانی 

ناوبراو، بکەینە هەوێنی بەرەوپێشچوون.
کاتێک دەبینین کە زانکۆکان، ئەو شوێنانەی کە لەالیەن 

دۆغرەماچییەوە بۆ بەرەو پێشخستنی خوێندن و خوێندەواری 
بنیاتنرابوون بەرهەمییان داوە، ئەو کاتە هەست بە گەورەیی 
و نرخی مەعنەوی ئامانجەکانی ناوبراو دەکەین کە بۆ ئێمەی 
جێهێشتووە. مامۆستامان هەوڵێکی زۆری دا بۆ پێگەیاندنی 
کەسانی گەنج و بەتوانا بۆ خزمەتکردنی توێژینەوەی زانستی 

لە تورکیا، بۆ ئەو مەبەستەش ناوی خۆی لەنێو ئەو کەسانەدا 
تۆمارکردووە کە جێ پەنجەیان لە جیهانی زانست دا هەیە. 

بۆ رێکخستنی کۆنگرەی نێودەوڵەتی ناساندی زمانی تورکی 
هەموو کاتێک رابەری بۆ ئێمە کردووە.

ئیحسان دۆغرەماچی چی کرد بۆ کەسانی تورکمان؟ بۆ 
تورکمانئێلی چی لە خەیاڵ بوو بیکات کە بۆ ئێوەی باس 

کردبوو؟  

ریپۆرتاژ:بارزان لوقمان
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 سەرۆکی گشتی تسیاد: پێویستە ٥ دەروازەی سنووری لە 
نێوان تورکیا و   عێراقدا هەبێت

دوو رەشنووس بۆ بودجەی هەرێم ئامادە دەکرێت

  میوزیکژەنیتورکمانعومەرمحەمەدبووەمیوزیکژەنیتورکمانعومەرمحەمەدبووە
  میوانیئەمجارەیپڕۆگرامیبێمەودامیوانیئەمجارەیپڕۆگرامیبێمەودا

گەشتی نێودەوڵەتی گرنکە، ئێمە دەمانەوێت گەشتی 
راستەوخۆ لە تورکیاوە بۆ کەرکوک ئەنجام بدرێت". 

کڵچ ئاماژەی بەوەدا کە هیوایان هەیە پێشهاتی بازرگانی لە 
تەواوی عێراق بێتە ئاراوە، هەروەها وتی، "عێراق هاوکارێکی 

گرنگە بۆ تورکیا".

نەڤاف کڵچ، سەرۆکی گشتی رێکخراوی پیشەکاران و 
بازرگانانی تورکیا و عێراق، لە کۆتایی قسەکانیدا لەبارەی شاری 
موسڵ دوا و رایگەیاند، کە لە ماوەیەکی نزیکدا سەردانی ئەو 

شارە دەکەن و دەیانەوێت لە دووبارە بنیاتنانەوەی موسڵ 
رۆڵی گرنگ ببینن.

نەکرا،  ئەوکات حکومەت لە چوارچێوەی داهاتەکانی خۆی 
پرۆژەکە ئامادە دەکات. ئەو کات بەگوێرەی سااڵنەی تاکی 

هەرێمی کوردستان دیاریدەکرێت، بۆ نموونە ئەگەر ٢٠٪ لێبرین 
هەبێت، سەرجەم فەرمانبەران ئاگادار دەبن کە ساڵی ٢٠٢١دا 

٨٠٪ مووچەکەیان وەردەگرن". 

محەمەد ئیلخانلی رایگەیاند بڕیاروایە لە ماوەی ئەم ساڵەدا 
فەرمانبەران هەموو مانگێک مووچەکانیان وەربگرن و 

وتیشی، "ئەمساڵ حکومەتی هەرێم پالنی خۆی داڕشتووە 
کە مانگانە مووچەی فەرمانبەران دابین بکات، بەو پێیەش 

فەرمانبەران لە ٢٥ـی مانگەوە دەست بە وەرگرتنی 
مووچەکانیان دەکەن". 

لە ساڵی ٢٠١٣دا یاسای بودجەی گشتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق ئامادەکرا و لە ٤٦ ماددە پێکهاتبوو، هاوکات داهاتی 
بودجەی ساڵی دارایی بە بڕی پازدە تریلیۆن و دوو سەدو 

پەنجاو حەفت ملیار و هەشت سەد و چل و نۆ ملیۆن دینار 
خەملێندراوە. 

هەر لە یاساکەدا پشکی هەرێم بەگوێرەی یاسای بودجەی 
گشتی عێراق بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٣ بە چواردە تریلیۆن و چوار 

سەد و شەش ملیار و حەوت سەد و سی و پێنج ملیۆن دینار 
هەژمار کراوە. 

میدیا نییە و وتی، "دەتوانم بڵێم تەمەڵی نەوەی ئێمەیە. 
لەگەڵ گرووپە نوێیەکەماندا دەمانەوێت کارەکانمان لە 
یوتیوب بگەیێنینە بیسەران" و رایگەیاند کە دەیانەوێت 
چااڵکییان لە سۆشیال میدیا بگەیێننە بەرزترین ئاست. 

لە کۆتاییدا عومەر محەمەد ئامۆژگاری هونەرمەندە 
الوەکانی کرد و رایگەیاند، "گەورەترین ئامۆژگاریم 

ئەوەیە کە پێویستە زۆر کار بکەن. چەندی پێیان دەکرێت 
خۆیان پێبگەیێنن، گوێبیستی میوزیکی بیانی و میوزیکە 

جیهانییەکان بن. بوونی ئینتەرنێت لەو رۆژگارەی ئەمڕۆدا 
ئەوپەڕی پێشکەوتنە، 
بۆیە پێویستە بە چڕی 

بەدوای سەرچاوەی 
میوزیکی بگەڕێن. بەو 

شێوەیە دەتوانن بگەن 
بە پێگەی باش". 

دیکە بەجێبهێڵین. هەوڵدەدەین لە زاخۆ تا بەسڕە لە گشت 
پارێزگاکان بڕاندی تورکی زیاتر بەرچاوبێت".

"گەورەترین کێشە بابەتی ڤیزایە"
ناوبراو، لەبارەی کێشەی ڤیزا لە نێوان عێراق و تورکیا باسی 
لەوەکرد، "هاواڵتییانی ئاسایی تورکیا کاتێک دەیانەوێت ڤیزا 
بۆ عێراق وەربگرن، تەنها ڤیزای یەک مانگ-یان پێدەدرێت، 

بەو ڤیزایەش دەتوانن لە بەشەکانی باکووری عێراق)هەرێمی 
کوردستانی عێراق( ئەو واڵتە هاتووچۆ بکەن، بەاڵم 

ناتوانن لە باشوور بەم ڤیزایە بگەڕێن. ئەم بابەتە کێشەی 
دروستکردووە. بەدەستهێنانی ڤیزای عێراق پرۆسەیەکی 

قورسە هەر بۆیە دەمانەوێت لە زووترین کاتدا ئەم کێشەیە 
چارەسەر بکرێت".

نەڤاف کڵچ، سەبارەت بە سەردانەکەیان بۆ عێراق، رایگەیاند 
"کەرکوک پارێزگایەکە کە شایەنی گەشەسەندنە. تورکمان 

و کورد و عەرەب لە شارەدا بەیەکەوە دەژین، ئەم شارە بۆ 
ئێمە گرنکە. دەمانەوێت لە داهاتوودا ژمارەی ئەندازیارانی 
تورک لە کەرکوک زیاد بکات. چەند هەوڵێک لە ئارادایە بۆ 

ئەوەی کونسوڵخانەی گشتی تورکیا لە کەرکوک و نەجەف 
بکرێنەوە، هیوام وایە لە کەمترین ماوەدا ئەمە بکرێت. 

لەالیەکی دیکەوە کرانەوەی فرۆکەخانەی کەرکوک بۆ 

ئەگەری رێکنەکەوتنی هەرێم و بەغداد وتی، "دوو جۆر 
بودجە ئامادە دەکرێت، ئەگەر هاتوو پشکی هەرێمی 

کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگی لەسەردرا 
و ماددەکانی تایبەت بە هەرێم جێبەجێکرا، بەگوێرەی پشکی 
هەرێم بودجەکە ئامادە دەکرێت و فەرمانبەران سەد لە سەد 

مووچەکانیان وەردەگرن''. 

محەمەد سەعدەدین ئیلخانلی باسی ئەگەری دووەمیشی 
کرد کە بە پێی ئەو ئەگەری دووەم ئەگەرێکی الوازە و 

وتیشی، " ئەگەر هەرێم و بەغداد نەگەیشتنە رێککەوتن کە 
ئەمە ئەگەرێکی الوازە، یاخود ئەو ماددانەی پەیوەستن بە 
هەرێمی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پەسند 

ناسیارێکی خۆم بووە هاندەرم، لە ساڵی ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ 
دەستم بە ژەنینی گیتار کرد و تاکو ئەمڕۆش هەر 

بەردەوامم". 

ئەو هونەرمەندە تەمەن ٣٥ ساڵییە بە کورتی ئاماژەی بە 
ژیانی ئەکادیمی خۆی دا و رایگەیاند، "قۆناغی سەرەتایی 
لە قوتابخانەی دۆغوش لە هەولێر)ئەربیل( خوێندوومە. 

دواتر قۆناغی ئامادەییشم لە قوتابخانەی ئۆغوزخان 
تەواوکرد. لە ساڵی ٢٠٠٣- ٢٠٠٤ دەستم بە خوێندنی 

زانکۆ کرد و چوومە ئەنقەرە. لەوێ بەشی پەیوەندییە 
نێودەوڵيتییەکانم تەواوکرد، هەروەها ماستەریشم لە 

هەمان بوار هەیە". 

"خەونەکانلەتەمەنەجیاوازەکانگۆڕانکارییان
بەسەردادێت"

میوزیکژەن عومەر محەمەد لەبەرامبەر پرسیاری 
پێشکەشکار بارزان لوقمان دەربارەی خەونەکانی لە کەرتی 

میوزیک، رایگەیاند، "خەونەکان لە تەمەنە 
جیاوازەکان گۆڕانکارییان بەسەردادێت. 

دەمەوێت سەرمەشقی پرۆژەیەک بم کە لە 
داهاتوو وەکو یادگارییەک بۆم بمێنێتەوە. 

لەو پێناوە لەسەر پرۆژەکە دەستم بە 
کارکردن کردووە". 

ئەو میوزیکژەنە تورکمانە ئاماژەی بەوەدا کە 
بە شێوەیەکی چااڵک بەکارهێنەری سۆشیاڵ 

نەڤاف کڵچ، سەرۆکی گشتی رێکخراوی پیشەکاران و 
بازرگانانی تورکیا و عێراق، رایگەیاند، "بۆ ئەوەی قەبارەی 

بازرگانی لە نێوان تورکیا و عێراق فراوان بێت، پێویستە 
ژمارەی دەروازە سنوورییەکان لە نێوان هەردوو واڵت زیاتر 

بێت".
کڵچ، لە میانی بەشداری کردنی لە بەرنامەی بێ مەودا، 

لە بارەی پەیوەندی بازرگانی تورکیا و عێراق، فراوانبوونی 
قەبارەی بازرگانی لە نێوان هەردوو واڵت و ئەو کێشانەی 

لە کاری بازرگانیدا هەیە و چەند هەڵسەنگاندنێکی کرد.

کڵچ، ئاماژەی بەوەکرد کە پێویستە ژمارەی دەروازە 
سنوورییەکانی نێوان هەردوو واڵت زیاد بکرێن و وتی، 

"کاتێک ژمارەی دەروازەکان زیاد دەکات، قەبارەی بازرگانیش 
زیاد دەکات. ئەو کات خەڵک دەتوانن بە ئاسانی هاتوچۆ لە 
نێوان هەردوو واڵتدا بکەن. لەبەر ئەو هۆکارە پێویستە لە 
نێوان هەردوو واڵتدا نەک ٢ بەڵکو ٥ دەروازەی سنووری 

هەبێت".
سەرۆکی گشتی ''تسیاد'' جەختی لەوەشکردەوە کە کەل و 
پەلی تورکی لە عێراق خواستی زیاتری لەسەرە و رایگەیاند، 

"بە گوێرەی ئەو بەرهەمانەی کە لە واڵتانی دیکەوە 
هاوردە دەکرێن، بەرهەمی تورکی زیاتر خواستی لەسەرە. 

هەر بۆیە نامانەوێت ئەم ئاڵوگۆڕە بارزگانییە بۆ واڵتانی 

لەگەڵ ئەوەی گفتوگۆکان بەشێوەیەکی چڕ بەردەوامە 
لە نێوان هەرێم و بەغداد، لە ئێستادا ئامادەکاری بۆ 

پرۆژەیاسای بودجەی هەرێم دەکرێت. 

لەو بارەیەوە محەمەد سەعدەدین ئیلخانلی، بڕیاردەری 
لێژنەی دارایی و کاروباری ئابووری لە پەرلەمانی کوردستانی 

عێراق تایبەت بە هەفتەنامەی تەبا رایگەیاند، "لە ئێستادا 
حکومەتی هەرێم لە ئامادەکاری دایە بۆ ئامادەکردنی 

پرۆژەیاسای بودجەی ٢٠٢١، هەموو وەزارەتەکان پالن و 
خەرجییەکانی خۆیان ئاراستەی وەزارەتی دارایی کردووە. لەو 
سۆنگەیەوە وەزارەتی دارایی لەگەڵ وەزارەتی پالندادان بە 

هەماهەنگی بودجەکە ئامادە دەکەن، دواجار تەنها وەزارەتی 
سامانە سروشتییەکان ماوە خەرجییەکان و داهاتی ئەوانیش 

ئامادە دەکرێت و ئاراستەی وەزارەتی دارایی دەکرێت". 

شایەنی باسە ئیلخانلی ئاماژەی بە رێکارەکانی تێپەڕاندنی 
بودجەی هەرێم  دا و رایگەیاند کە وەزارەتی دارایی 

رەشنووسەکە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکات، دواتر 
ئەنجومەنی وەزیران دوای پەسندکردنی رەوانەی پەرلەمان 
دەکات بۆ ئەوەی گفتوگۆی لەسەر بکرێت و دواتر دەنگی 

پێ بدرێت. 

بڕیاردەری لێژنەی دارایی و کاروباری ئابووری لەبەرامبەر 

میوزیکژەنی تورکمان عومەر محەمەد رایگەیاند، کە 
پێویستە هونەرمەندە الوەکان کاری زۆر بکەن بۆ ئەوەی 

خۆیان پێبگەیێنن و ئاماژەی بەوەشکرد نەک تەنها 
میوزیکی تورکمانی، بەڵکو دەبێت ئاگاداری میوزیکە 

جیهانییەکانیش بن. 

عومەر محەمەد بووە میوانی پڕۆگرامی "بێ مەودا" 
کە لەالیەن بارزان لوقمان-ەوە پێشکەش دەکرێت و لە 

ئاژانسی تەبا باڵودەکرێتەوە. 

عومەر محەمەد لەسەر پرسیاری بارزان لوقمان دەربارەی 
دەستپێکردنی ژیانی هونەری رایگەیاند، "لەساڵی ١٩٩٤ 

بۆ یەکەمین جار دەستم بە میوزیک کرد. لە راستیدا 

: بارزان لوقمان هەوا�ڵ

هەواڵ: زیا عوزێری

 پیشەی باخچەچی ئەو پیشەیەی کە سەردەمانێک
ی هەولێری )ئەربیل( سەوزپۆش کردبوو
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بۆ بدوورێتەوە، دواتر بردوویەتییە گومرگ بەروبوومەکە ٢٥ 
هەزاری کردووە و ٥ هەزاری لەبەڕکی خۆی داوە، ئەمە جگە 

لەوەی تۆوی کرییە و پارەی کارەبای داوە و پارەی کێاڵنی 
داوە ئەمانە هۆکاری ئەوەیە کە پیشەی باخچەچی زۆر کەم 

بووەتەوە، سەرەرای ئامانە لە واڵتانی دەوروبەر و خوارویی 
عێراق هەمان ئەو بەروبوومانە بە نرخێکی زۆر کەمتر دێت 

بۆیە بەروبوومی ناوخۆ لەبازاڕەکان نافڕۆشرێت".

لەکۆتاییدا تاهیر حاجی رەشید باخچەچی ئاماژەی بەوەکرد، 
"ئەوانەی کە لە پێشوودا خەریکی کاری باخچەچی بوون 

لە ٩٠٪ـیان گیانیان لە دەستداوە، زۆربەی منداڵەکانیشیان 
دەستبەرداری پیشەکە بوون و وازیان هێاوە، لە ئێستادا 

ئەمن فەرمانبەرم و براکەشم کە لەرابردوودا باخچەچی بووە 
لە ئێستادا لەناو بازاری هەولێر )ئەربیل( کاسبە و دوکانی 

هەیە، هۆکارەکەشی ئەوەیە پیشەکە قازانجێکی وای تیادا 
نەما کە خێزانێک بەهۆی باخچەکەوە خۆی بەرێوە ببات. 

هەندێک لەوکەسانەش کە لەکۆندا پیشەیان باخچەچی بووە 
و باری داراییان باش بووە لە ئێستادا کەلوپەلی کشتوکاڵی 

دەفرۆشن وەکو منداڵەکانی حاجی حەکیم مەال داود 
وغەفور مەال داود". 

زەوی کشتوکاڵی هەبوو پێان دەوت "باخچە"، هەروەها 
حاجی کەریم هەبوو لە شوێنی سینەما سیروان باخچەی 
هەبوو ئەو کارەی دەکرد، هەروەها حاجی سەلیم هەبوو 
لە شوێنی گومرگی کۆن کە سەرەوەی شێخەاڵ دەکات 

لەو شوێنە باخچەی هەبوو. دواتر ئەو زەوییە کشتوکاڵییانە 
باڵەخانەی لەسەر دروستکرا، ئینجا زەوییەکان چووە 

گەرەکی سێتاقانی ئێستا، لەو شوێنەش حاجی ئیبراهیم 
و مەال داود باخچەیان هەبوو دواتر لە کۆتایی سااڵنی 

٦٠ـکان گەرەکەکانی ئێستای کوران و نەورۆز کە بە "حەی 
عسکەری" ناسراوە خەڵکێکی زۆر لەوناوچەیە بیریان لێدا 

نزیکە ٢٠ بیری ئاو دەبوو کە بووە هۆی ئەوەی باخچەیەکی 
زۆر لەو ناوچەیە دروست بکرێت".

باخچەچی لەبەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد، "ئەو 
کەسانەی لە گەرەکەکانی کوران و نەورۆز "باخچەیان" 
هەبوو بریتی بوون لە حاجی پیرباڵ و حاجی ئەکرەم و 

حاجی عەنتەر و مام کەریم و کورەکەی حاجی بەکر و مام 
خەتاب باخچەیان هەبوو، بابیشم حاجی رەشید باخچەچی 

لەگەڵ حاجی هاشم دوو باخچەیان لەو شوێنە بوونی 
هەبوو. لەبەردەم زەوییەکان ئاوی پیس دەرۆیشت 

هەندێک لەباخچەکان ئاوی پیسیان بەکاردەهێنا بۆ ئاودانی 
باخچەکەیان چونکە ئاودان بەو ئاوە ئاسان بوو تێچووی 
زۆر نەدەویست، هەندێکیش ئاوی بیریان بەکاردەهێنا. 

کارکردن لەم باخچانە تا کۆتایی ساڵی 
١٩٨٦ بەردەوام بوو دواتر حکومەت 

خاوەندارییەتی زەویەکانی لێوەرگرتنەوە 
و گەرەکەکانی کوران و نەورۆز"حەی 

عسکەری" بنیاتنرا.

تاهیر باخچەچی بەم شێوەیە باسی 
لە هۆکاری دوورکەتنەوەیان لە 

پیشەی باخچەچی کرد، "هۆکاری 
دوورکەوتنەوەمان لە پیشەی باخچەچی 

ئەوەبوو کە بەروبوومەکان پارەیان 
نەدەکرد، ماوەیەک لەمەوپێش 

باخچەچیەک پێی وتم ٣٠ هەزاری 
داوەتە کرێکارێک بۆ ئەوەی کەرەوزی 

لە رابردوودا لە شاری هەولێر)ئەربیل( چەندین پیشەی 
جۆراو جۆر هەبوون کە لە ئێستدا یان لەناوچوون یاخود 

لە لێواری لەناوچووندان، وەک هەفتەنامە و ئاژانسی 
میدیایی تەبا لە رۆژنامەکەمان هەوڵدەدەین ئەم 

پیشانە باس بکەین بۆئەوەی کەلتووری دێرینی شاری 
هەولێر)ئەربیل( بەردەوام لە بیر و هزری خەڵکی شارەکە 

بمێنێتەوە و مێژووەکەی لەناو نەچێت.

یەکێک لەو پیشانەی کە دەتوانین بڵێین لە لێواری 
لەناوچوونە پیشەی "باخچەچییە"، پیشەی "باخچەچی" تا 
سەرەتاکانی ساڵی نەوەدەکان بەشێوەیەکی چڕ بەردەوام 

بوو دواتر هەنگاو بە هەنگاو لە شاری هەولێر)ئەربیل( 
ئەم پیشەیە کەم بوویەوە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر 

پیشەی "باخچەچی" وەک ئاژانسی تەبا چاوپێکەوتنێکمان 
لەگەڵ تاهیر حاجی رەشید باخچەچی ئەنجامدا.

لەبارەی پیشەی "باخچەچی" تاهیر حاجی رەشید باخچەچی 
بەمجۆرە بۆ تەبا دوا، "پیشەی باخچەچی واتە پیشەی 

کشتوکاڵی، لە هەولێر)ئەربیل( پێشووتر بەو کەسانە 
دەوترا باخچەچی کە سەوزەی دەچاند، وەکو کەرەوز و 

کەوەر سلق و تور ئەم جۆرە بابەتانە لە زستان دەچێندرا و 
پێی دەوترا بەروبوومی زستانە، بەاڵم لە وەرزی هاویندا 
باینجان و کودی و خەیار تەماتە دەچێندرا، ئەو کەسانەی 
کە پیشەی کشتوکاڵیان بکردبا پێیان دەوت "باخچەچی"، 
بابم حاجی رەشید پیشەی "باخچەچی" بووە هەر لەوەوە 

نازناوی "باخچەچی" وەرگرتووە، بەتەواوی نازانم کەی 
دەستی بەم کارە کردووە بەاڵم بە پێی گێرانەوەکان لە 
سااڵنی ٣٠ـیەکانـەوە کاری باخچەچی دەستپێکردووە و 
براکەشم حاجی نەجمەدین لەگەڵی بووە پێکەوە ئەو 

کارەیان کردووە".
تاهیر باخچەچی ئاماژەی بەو شوێنە کرد کە لە 

رابردوودا بەکاریان هێناوە بۆ کاری "باخچەچی" و وتی، 
باخچەچیەکان لە ساڵەکانی ٥٠ـکان و ٦٠ـکان لە بن 

قەاڵتی هەولێر )ئەربیل( زەوی کشتوکاڵیان هەبووە و 
بەروبوومیان لێ چاندووە، بابم حاجی رەشید لەگەڵ 
براکەی حاجی مەعروف لەبن قەاڵی هەولێر )ئەربیل( 

 پیشەی باخچەچی ئەو پیشەیەی کە سەردەمانێک
ی هەولێری )ئەربیل( سەوزپۆش کردبوو
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گۆڕستانە بنێژرێن، چونکە پێیان وایە ئەگەر لەو گۆڕستانە 
بنێژرێن لە سزای ناو گۆڕ پارێزراو دەبن. شێخ محەمەدی 
کوڕی یەعقوب کوڕی ئیسحاق کلینی رازی کە لە ساڵی 

329ـی هیجری کۆچی دوایی کردووە، بانگەشەی ئەوەی 
کردووە کە ناوی ئەم گۆڕستانە راستەوخۆ لەالیەن عەلی 

کوری ئەبو تاڵیبەوە داندراوە. 

بەپێی سەرچاوە مێژووییەکان، ئەو شوێنە بەر لە هاتنی 

ئایینی ئیسالم بە هەمان شێوە وەکو گۆڕستان بەکارهاتووە. 
دواتر بووەتە گەورەترین گۆڕستانی موسڵمانان. 

بەپێی ریوایەتەکان وادی سەالم ئەو شوێنەیە کە فریشتەکان 
تیایدا کڕنۆشیان بۆ ئادەم برد. 

وەکو بەڵگەیەکیش بۆ ئەم ریوایەتە، ئەم وتەیەی ئیمام 
عەلی کوڕی ئەبو تاڵیب بە نموونە دەهێندرێتەوە، "ملّا أمر الّل 

املالئكة أن يسجدوا آلدم، سجدوا على ظهر الكوفة". واتە، "کاتێک 
خوادی گەورە فەرمانی بە فریشتەکان کرد کرنۆش بۆ ئادەم 

ببەن، لەسەر خاکی کوفە کرنۆشیان برد".

داعش، رۆژانە ١٥٠-٢٠٠ کەس لەم گۆڕستانە دەنێژران. 
ئەم گۆڕستانە کە دەکەوێتە ناوەڕاستی پارێزگای نەجەف 

بەهایەکی مەعنەوی زۆری لەالی شیعەکان هەیە. 

شیعەکان، بەهۆی بوونی گۆڕی ژمارەیەکی پیاوی ئایینی و 
نزیکی ئەو گۆڕستانە لە گۆڕی ئیمام عەلی کوری ئەبو تاڵیب 

گرنگییەکی زۆر بەو گۆڕستانە دەدەن. 

لەم گۆڕستانەدا ٢ جۆر گۆڕ بوونی هەیە. یەکەمیان گۆڕەکە 
٨٠سم بەرزە، دووەمیان لە شێوەی ژێرزەمینە. ئەو گۆڕەی 
کە لە ژێرزەمینەکەیە نزیکەی ٥-٨ مەتر لە قوواڵییزەویدایە.

 
ناوی گۆڕستانەکە لە هەردوو وشەی "وادی" و "سەالم" 

پێکهاتووە. وادی واتە دۆڵ، ئەم ناوەش لەم گۆڕستانە 
نراوە بەهۆی ئەوەی دەکەوێتە نێوان گرد و چیای بەرز. 

وشەی سەالم بە واتای ئاشتی دێت و یەکێکە لە ٩٩ ناوە 
پیرۆزەکانی خودایە. 

بەشێک لە شیعەکان ئاواتیان ئەوەیە دوای مردنیان لەو 

وادی سەالم کە دەکەوێتە پارێزگای نەجەف لە باشووری 
عێراق بە گەورەترین گۆڕستانی جیهان دەناسرێت.

ئەو شوێنە هەم لەرووی ژمارەی گۆڕەکان و هەم لەڕووی 
رووبەرەوە گەورەترین گۆڕستانە لەسەر ئاستی جیهان.

پێشبینی دەکرێت کە وادی سەالم نزیکەی ٦ ملیۆن 
گۆڕ لەخۆ بگرێت و ئەم گۆڕستان لە لیستی شوێنەواری 

"میراتی جیهانە".

دیمەنی گۆڕستانی وادی سەالم زیاتر لە شارێک دەچێت 
نەک گۆڕستان و رووبەرەکەشی زیاد لە ١٠ کیلۆمەتر 

چوارگۆشەیە.  

بەشێکی زۆری گۆڕەکان دەگەڕێتەوە سەردەمی جەنگی 
سەددام حوسێن- کۆماری ئێران و رووبەڕووبوونەوەی 

رێکخراوی تیرۆرستی داعش.

جیهاد ئەبو سائیبی، مێژووناسی ئەو گۆڕستانە دێرینە 
لە لێدوانێکیدا بۆ ئاژانسێکی بیانی ئاماژەی بەوەداوە، 

لە سەردەمی جەنگی عێراق لەگەڵ رێکخراوی تیرۆرستی 

ئاماده کردن: عەلی عەنتەر

گەورەترین گۆڕستانی جیهان 
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ئامادەکردن: ئاسلی کوزەچیئۆغڵو

ئۆلمەز کە تەمەنی ٤٢ ساڵە و لەبارەی گۆرانییە نوێکەی 
وتی، من خۆم ئاواز و هۆنراوە و رێکخستنیم بۆ 

گۆرانییەکەم کردووە، لە کاتی کەرەنتین زۆربەی کاتەکان 
لە ستۆدیۆکەم بەسەر دەبرد، ئەو گۆرانیەشم  پێشتر 

ئامادە کردبوو بەاڵم هۆکاری درەنگ باڵوکردنەوەی 
گۆرانییەکەم ئەوەبوو کە حەزمکرد لە یەکەم هەفتەی 

ساڵی نوێدا گۆرانییەکەم بااڵو بکەمەوە بۆ ئەوەی ببێتە 
ئومێدێک بۆ خەڵک. 

هونەرمەندیروحسوکئەلیفبوسەدۆغان
بەشداریلەبەرنامەیئێیالنجامۆدوکرد

هونەرمەند بوسە دۆغان یەکێک بوو لە میوانەکانی 

پرۆگرامی ئێیالنجا مۆدو کە لەالیەن گەیالن بەقاڵ 
پێشکەشدەکرێت، زۆربەی گۆرانییەکانی دۆغان لە 

زنجیرە دراماکان بەرگوێ دەکەوێت ئەوەش وایکردووە 
کە زیاتر لەنێو خەڵکدا بناسرێت.  

دۆغان باسی لە رێگرییکانی کەرەنتین کرد و وتی، 
"هیوادارم ڤاکسینی دژی پەتای کۆرۆنا ببێتە چارەسەر 

بۆ ئەوەی ئێمەش بتوانین دووبارە بگەرێینەوە 
سەر ستەیجەکان، راستە ئێمە بەشداری دەکەین 
لە بەرنامەکانی تەلەفیزیۆن و گۆرانی لە یوتیوب 

باڵودەکەینەوە و ئەلبووم دەرەدکەین بەاڵم هیچی 
جێگای ستەیج ناگرێتەوە، بەراستی زۆر بیری ستەیج و 

هەوادارەکانم کردووە".
هاوکات دۆغان باسی لەو نامانە کرد کە لەالیەن 

هەوادارە عێراقییەکانییەوە بۆی دەنێردرێن و وتی، 
" نامەی ئەوان زۆر دڵخۆشم دەکات و لە داهاتوودا 

لە بەرنامەمدا هەیە بێمە عێراق و کۆنسێرتێک بۆ 
هەوادارانم ئەنجام بدەم".

جانڤاتانسێڤەرناسراوبەجانڤیئێسلەتەبا
ئێفئێم-ـە

هونەرمەند جان ڤاتان سێڤەر ناسراو بە جان ڤی ئێس 
بووە میوانی پرۆگرامی ئێیالنجا مۆدو کە لەالیەن 

گەیالن بەقاڵ پێشکەش دەکرێت.

جان ڤی ئێس لە بارەی ژیانی هونەری و کارەکانی وتی، 
" ئەو کارانەی کە پێشتر دەمکرد کە لەو کاتانەی کە 

کاتم هەبوو ئێستا بە هۆی کەرەنتین ناتوانم بییانکەم 
بۆیەش لە ئێستادا زیاتر سەرنجم داوەتە کارەکەم و 

زۆرترین کاتم لە ستۆدیۆ بەسەر دەبەم". 
هاوکات لە بارەی کەرتی میوزیک ئاماژەی بەوەکرد، 

"بەرای من کەرتی میوزیک بەرەوپێشچوونێکی باشی 
بەخۆیەوە بینی و ئیتر بیسەرەکانیش هۆشیارن، پێشتر 
خەڵک گوێی لەو میوزیکانە دەگرت کە کەسانی دیکە 

دەیانویست نەک ئەوەی خۆی حەزی لێبوو بەاڵم ئێستا 
بیسەرەکان خۆیان بریار دەدەن گوێ لە کام میوزیک 

بگرن".

وتی، "من کاتێک دەستم بە میوزیک کرد منداڵ 
بووم، باپیرم میوزیک ژەن بوو، دوای ئەوەی کە 

باپیرم کۆچی دوایی کرد منیش دەستم بە گوێگرتنی 
میوزیک کرد و هەرچەند گوێم لە میویزیک گرت زیاتر 

میوزیکم خۆشویست". 

هونەرمەند بەندەئۆغڵوـی تەمەنی ٢٨ ساڵ، لە بارەی 
بەشداری کردنی لە ئاهەنگەکان ئاماژەی بەوەکرد، 
من حەز ناکەم پارە لە ئاهەنگی بووک گواستنەوە 
و ئاهەنگی دیکە وەربگرم چونکە من ئەو کارە بۆ 

پارە ناکەم بەڵکو من ئاشقی کارەکەمم و هیچ 
خەیاڵێکیشم نییە لە بواری هونەردا چونکە کاری 

هونەری بۆ من واتای ئیشق دەبەخشێت. 

سێچیلگوربووەمیوانیئێیالنجامۆدو

هونەرمەندی سەرکەوتوو سێچیل گور بووە میوانی 
بەرنامەی ئێیالنجا مۆدو کە لەالیەن گەیالن بەقاڵ-

ـەوە پێشکەش دەکرێت، لە پرۆگرامەکەدا بەقاڵ 
بە گور-ـی وت، زۆرجار لەالیەن بیسەرەکانمانەوە 

داوای گۆرانیەکانت دەکرێت و گور بە بیستنی ئەو 
قسەیە دڵخۆشبوونی خۆی دەربڕی و وتی، من ئێستا 
هەواڵێکی زۆر خۆشم پێگەیشت و بەراستی زۆر دڵخۆ 

شبووم. 
هونەرمەند گور کە تەمەنی ٣٥ ساڵە لە بارەی ژیانی 
هونەریی ئاماژەی بەوەکرد، "مرۆڤ هونەر بۆخۆی 

دەکات بەاڵم میوزیک ئاوا نییە بەپێچەوانەی هونەرە 
و لێرەدا بیسەرەکان بۆ ئێمە زۆر گرنگن". 

هونەرمەندیبەتوانائۆرهانئۆلمەزبووەمیوانی
تەبائێفئێم

لە پرۆگرامی ئێیالنجا مۆدو کە لەالیەن گەیالن بەقاڵ 
پێشکەش دەکرێت، هونەرمەندی بە توانا ئۆرهان 

ئۆلمەز لە پەخشی راستەوخۆ بەشداری کرد. 

هونەرمەند ئۆلمەز سەرەتا باسی لەو دڵخۆشییە کرد 
سەبارەت بەو نامانەی کە لە عێراقەوە بۆی دەنێرن 
و باسی لە نوێترین بەرهەمی کرد، کە بە ناوی براک 

گیتسین چەند هەفتەیەک لەمەوبەر باڵوی کردبوویەوە. 

عادل قەلعالی کەسایەتی ناسراوی نێو هونەری 
تورکمانی، بووە میوانی تەبا ئێف ئێم 

عادل قەلعالی بووە میوانی پرۆگرامی بورام 
بورام تورکمنئێلی کە لەالیەن پێشکەشکار ئیسرا 

قەساب ئۆغلو-ـەوە پێشکەش دەکرێت، ناوبراو لە 
پرۆگرامەکەدا باسی دیوە نەزاندراوەکانی پیشەکەی 

کرد. 

قەلعالی لە بارەی دەستپێکردنی ژیانی هونەری 
وتی، "من بە نووسینی خۆریات هاتمە نێو بواری 

ئەدەبیاتی تورکمانی، کاتێک کە دایکم لەدەستدا لە 
پۆلی ٧ـتەم بووم ئەو کات زۆر بیری دایکمم دەکرد 
و بەم هۆیەوە دەستم بە نووسینی خۆریات کرد، 

یەکەم خۆریاتیش کە نووسیم بۆ دایکم بوو". 
هونەرمەند قەلعالی لە ئێستادا تەمەنی ٤٤ ساڵە 

و بە خۆریاتەکانی رەنگێکی جیاوازی بە پرۆگرامەکە 
بەخشی، لەنێو پرۆگرامەکەدا دوای دەربڕینی 

چوار وشەی جیاواز لەالیەن ئیسرا قەساب ئۆغلو 
پێشکەشکاری بەرنامەکە، ناوبراو دەستی بە 

وتنەوەی چەند خۆریاتێکی جیاوازکرد و کاتێکی خۆشی 
بۆ بیسەران و بینەران رەخساند. 

هونەرمەندی الو عەلی چارداغڵی پەیوەندی بە تەبا 
ئێف ئێم ـەوە کرد 

هونەرمەندی الو عەلی چارداغڵی بە گۆرانی 
''خەیاڵودان'' هاتە نێو جیهانی میوزیک، ئەو دەڵێت 
جگە لەوەی کە من هۆگری میوزیکم لەهەمان کاتدا 

هۆگری نووسینی شیعریشم. 

چارداغڵی کاتێک باسی هۆنراوەی یەکەم گۆرانی 
خۆی کرد وتی، "من خۆم هۆنراوەی یەکەم گۆرانی 

خۆمم نووسیوە، ماوەی ٩ ساڵە شیعر دەنووسمەوە 
بەاڵم هیچ کات بیرم لەوەنەکردووەتەوە کە بە 

دەنگی خۆم بییانخوێنمەوە یاخود بیکەمە گۆرانی، 
کاتێک ئەو شیعرەم بردە الی هونەرمەند مەحەمەد 

قەیا ئەو ئاوازی بۆ هۆنراوەکەم دانا و منیش کردمە 
گۆرانی". 

هاوکات چارداغڵی لەبارەی کارە نوێیەکانی ئاماژەی 
بەوەکرد، ماوەیەکی دیکە بۆ جەژنی رەمەزان 

کلیپێکی نوێم باڵودەکەمەوە. 
''هۆکاری بەژداریکردنم لە ئاهەنگەکان پارە نییە بەڵکو 

من ئاشقی میوزیکم''

میوانێکی دیکەی پرۆگرامی بوارم بورام تورکمەنئێلی 
کە ئیسرا قەساب ئۆغلو پێشکەشی دەکات 

هونەرمەندی الو محەمەد بەندەئۆغلو بوو، ناوبراو 
سەبارەت بە سەرەتای دەستپێکردنی ژیانی هونەری 

 هونەرمەندەسەرکەوتوووبەتواناکانرەنگێکی
 جیاوازیانبەتەبائێفئێمبەخشی


