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 الیەنە سیاسییەکانی تورکمان  بۆ تاوتوێ کردنی دەستوور

بیلگای دومان، رێکخەری گشتی کاروباری عێراق لە 
ناوەندی توێژینەوەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست )ئۆرسام( 

رایگەیاند، "بەهۆی ئەوەی عێراق ناتوانێت بەرگری 
لەسەروەری خۆی بکات، تورکیا ناچارە کە بەرگری لە 

سنوورەکانی خۆی و سەروەری عێراق بکات". 

بەشی دووەم و کۆتاییی فیلمی 
دامیۆن کە پێشتر لە یوتیوب 

پەخشکرابوو، لە سینەما لەگەڵ 
فیلم دۆستان پەخشکرا. 

ئەمە جاری یەکەمە فیلمێک بە 
ناوەڕۆکی ترسناک ئامێز لەالیەن 

چەند گەنجێکی تورکمانەوە 
دەگوازرێتەوە پەردەی سپی سینەما. 

خوێن بەخشین کارێکی مرۆڤانەیە و 
پەیوەندی بە هەستی مرۆڤەکانەوە 
هەیە، هەموو کەسێک بە ویستی 

خۆی خوێنی ناو دەمارەکانی 
دەبەخشێت بۆ ئەوەی ببێتە 

هۆکارێک بۆ بەردەوام بوونی ژیانی 
ئەو کەسەی کە پێویستی پێیەتی، 

سااڵنە بە ملیۆنان نەخۆش بەهۆی 
هۆکاری جیاواز پێویستیان بە 

وەرگرتنی خوێن دەبێت، هەندێک 
لەو کەسانە پێویستیان بە وەرگرتنی 

خوێنە بەهۆی ئەنجامدانی 
نەشتەرگەری.

تەلەڤیزیۆنیدا  بەرنامەیەکی  لە 
بابەتی "ئەگەر هاتوو ژن توانی 
بگرێتە  بەڕێوەبردن  دەسەاڵتی 

دەست، چی روودەدات؟" بووە 
هۆی دەربڕینی ناڕەزایەتی لەالیەن 

ژنی تورکمان و هۆکارێکیش 
پالتفۆڕمێکی  دامەزراندنی  بۆ 

ژنان.  رۆشنبیری 

بیلگای دومان:
 عێراق ناتوانێت بەرگری

 لە سەروەری خۆی بکات

 یەکێک لە سیمبولەکانی  
 شاری هەولێر)ئەربیل 

گازینۆ عەنتەر

د. تورهان کەتانەد. تورهان کەتانە
  سەرۆکی دەزگای تورکمەن ئێلی و سەرۆکیسەرۆکی دەزگای تورکمەن ئێلی و سەرۆکی

پێشووی بەرەی تورکمانی عێراقیپێشووی بەرەی تورکمانی عێراقی: : 

•
•

 سەعدی پیرە: تورکمان بە ژمارە
زیاترە لەوەی کە دەردەخرێت

 کاکەمین نەجار: تورکمان
بە کەسوکاری خۆمان دەزانین

 لە ٤ـەمین
یادیدا

ڵ
یادیداسال
ڵ
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پیرۆزباییەکی زۆر
ئاڕاستەی تەبا کرا

 نمایشی فیلمی

"دامیۆن تەیکس رێڤێنج"

 لە کەرکوک بەڕێوەچوو

 ئایا چی دەزانیت
 لەبارەی خوێن

  بەخشین؟

 پالتفۆڕمی ژنانی تورکمان:

 کاردانەوەی ژنانی تورکمان

 لە بەرامبەر جیاوازی نێوان

 ژن و پیاو

٢

 لە بواری پەروەردەدا سەرکەوتوو نین

ئێمە لە گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا بێ ئەزموونین
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کۆبوونەوەکۆبوونەوە

 کۆبوونەوەکە بە سەرپەرشتی ئایدن
 مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری

 پێکهاتەکان، مونا قەهوەچی، سکرتێری
 پەرلەمان و پەرلەمانتارانی تورکمان لە

هەولێر)ئەربیل( بەڕێوەچوو

 لەمیانی کۆبوونەوەیەکی فراواندا،
 نوێنەرانی تورکمان لە حکومەت و

 پەرلەمان لەگەڵ الیەنە سیاسییەکان و
 رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی تورکمان،

.پرسی دەستووریان تاوتوێ کرد .
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: زیا عوزێری/ فۆتۆ: چۆبان تیمور هەوا�ڵ

د. تورهان کەتانە، سەرۆکی دەزگای تورکمەن ئێلی و سەرۆکی پێشووید. تورهان کەتانە، سەرۆکی دەزگای تورکمەن ئێلی و سەرۆکی پێشوویکاکەمین نەجار: تورکمان بە کەسوکاری خۆمان دەزانین

بەرەی تورکمانی عێراقیبەرەی تورکمانی عێراقی::

داوە کە ئەو خوێنەیان بۆ دابین بکەین، بۆ نەخۆشانی 
تاالسیمیا و شێرپەنجە ئێمە بێ بەرامبەر خوێنیان بۆ دابین 

دەکەین واتە داوایان لێ ناکەین یەکەیێکی خوێنمان بدەنەوە لە 
پێناو ئەوەشدا ئێمە پەنا دەبەینە ئەم جۆرە بانگەوازانەی 

هەڵمەتەکانی خوێن بەخشین تابتوانین خوێن بێ 
بەرامبەر بۆ ئەم چینانە دابین بکەین".

هاوکار جەالل ئاماژەی بە باشی ئاستی خوێن 
بەخشین کرد لەالیەن هاواڵتیانە و وتیشی، "ئێمە 

سااڵنە لە نێوان ٥٠ بۆ ٦٠ هەزار یەکەی خوێن 
وەردەگرین کە لەمانگێکدا نزیکەی ٥ بۆ ٦ هەزار 

یەکەی خوێن دەکات لە ئێستادا لە ئاستێکی 
باشدایە، سوپاسی خوێن بەخشان دەکەین سوپاسی 

رێکخراوەکانی خوێن بەخشین دەکەین سوپاسی 
خەڵکی هەولێر دەکەین بەگشتی کە هەموو کات بەدەم 

بانگەوازەکانمانەوە دێن".

لەبارەی ئەو جۆرە خوێنانەی کە بەرێوبەرایەتییەکەیان 
پێویستی پێییەتی، بەرپرسی هەڵمەتی خوێن بەخشین 
ئاماژەی بەوە کرد، "ئێمە پێویستمان بەهەموو جۆرە 

خوێنێک دەبێت چونکە هەر کاتێک ژمارەی خوێن بەخش زۆر 
بوو مانای وایە ژمارەی نەخۆش زۆرە، ئەمە هاوسەنگییەکی 
خواییە کە دروستبووە، بۆیە پێویستمان بە هەموو جۆرێک 
هەیە تەنانەت ناقسەکان سەرەرای ئەوەی خوێن بەخشی 

کەمە بەاڵم داواکاریشی کەمە بە پێچەوانەوە خوێنی جۆری 
زائید خوێنبەخشی زۆرە و دواکاریشی زۆرە".

لە کۆتاییدا هاوکار جەالل باسی لە چۆنییەتی شیکاری 
کردنی ئەو خوێنانە کرد کە لە خوێن بەخشەکان 

وەردەگیرێت و ئاماژەی بەوەدا، "سەرەتا ئەو کەسەی 
کە خوێن دەبەخشێت دوو پشکنینی بۆ دەکرێت دواتر 
خوێنەکەی لێوەردەگیرێت ئێمە تاقیگەیەکی تایبەتمان 

هەیە پشکنینی نەخۆشییە گوازراوەکان دەکات، واتە ئەو 
نەخۆشیانەی کە ڤایرۆسین، هەموو ئەو پشکینانە بۆ 
خوێنەکە دەکرێت کە پشکنینی ڤایرۆسین و لە رێگەی 

خوێنەوە دەگوازرێتەوە". 

تێبینی/ چاوپێکەوتنەکە کورتکراوەتەوە. بۆ بینینی 
تەواوی پرۆگرامەکە سەردانی هەژماری فەرمیی 
یەتییەکان بکەن. 

ڵ
ئاژانسی تەبا لە تۆڕە کۆمە�

•
•

بەو شێوەیەیە: دەرچووانی قوتابخانە بنەڕەتییەکان 
زمانی عەرەبی بەباشی نازانن، دەرچووانی قوتابخانە 

شموولییەکان زمانی تورکی نازانن. ئەو بارودۆخە 
چاکدەکەینەوە. 

"من سیاسەتوان نیم بەڵکو پیاوی دۆزم" 

بۆچی دوورن لە سیاسەت؟

من هەمیشە وتوومە، من سیاسەتوان و پیاوی 
سیاسەت نیم بەڵکو پیاوی دۆزم. سیاسەت لە هەندێ 

شوێنی دیاریکراودا کۆتایی دێت بەاڵم دۆز هەمیشە 
دەمێنێتەوە. من بەویست سەرۆکایەتی بەرەم 

وەرنەگرت بەڵکو بە زۆرەملێیی بووم بە سەرۆکی 
بەرە. لەراستیدا بۆ ماوەیەکی کورت سەرۆکایەتیم 

رادەستکردەوە. چەندین جاریش رامگەیاندووە 
کە نایەمە گۆڕەپانی سیاسەتەوە، هەندێک لە 

سیاسەتوانان پێیان وایە کە تورهان کەتانە دێت و 
هەموومان لەدواوە دەمێنینەوە. من نیەتێکی لەو 

جۆرەم نییە.  

من وەکو کەسێکی خاوەن دۆز و سەرۆکی دەزگای 
تورکمەن ئێلی پرۆژەی زۆر جددیم لەبەردەستە، بەم 

نزیکانە نەخۆشخانەیەکی ١٠٠ قەڕەوێڵەیی لە شاری 
کەرکوک دەکەینەوە، 

بێگومان هەمان 
شت لە ناوچەکانی 

دیکەش دەکەینەوە. 
پالنی کردنەوەی 

زانکۆیەکمان هەیە 
لە هەولێر، هەروەها 

لەپالنماندایە 
قوتابخانەی 
پیشەسازیی 

لەکاتێکدا  بکەینەوە، 
ئەم پرۆژانەمان 

لەبەردەست دایە 
پێویست بەوە ناکات 
کاتمان بە سیاسەت 

بەفیڕۆ بدەین. 

"سەیری ئەوە مەکەن 
ژمارەیەکی زۆر 

سیاسەتوانمان هەیە، 
کاتێک لەسەر مێزی 

سیاسەت کۆدەبنەوە، ناتوانن بە شێوەیەکی سیاسی بیر 
بکەنەوە"

کۆتا پرسیار: کارەکتەرە سیاسییە تورکمانەکان 
دوای ماوەیەک لەدەرەوەی مێزی سیاسەت 
مانەوە، بەبۆچوونی ئێوە هۆکاری لەدەرەوە 

مانەوەیان چی بوو؟ یاخود ئەو هەاڵنە چی بوون 
کە بووە هۆی مانەوەیان لە دەرەوەی بازنەی 

سیاسی؟

ئێمە وەکو تورکەکانی عێراق لە گۆڕەپانی سیاسی بێ 
ئەزموونین و پرۆفیشناڵ نین. سەیری ئەوە مەکەن 
ژمارەیەکی زۆر سیاسەتوانمان هەیە، کاتێک لەسەر 
مێزی سیاسەت کۆدەبنەوە، ناتوانن بە شێوەیەکی 
سیاسی بیر بکەنەوە. گەر بێئەزموونیت، پێویستە 

ئەنجومەنێکی راویژکاریت هەبێت، کەسیش ئەمەی پێ 
قبوڵ نییە. گەر من بێمە ناو سیاسەت، ئەنجومەنێکی 

راوێژکاریم دەبێت کە بەالیەنی کەمەوە لە ١٠ کەس 
پێکهاتبێت، هاوکات بەبێ وەرگرتنی بۆچوونی ئەوان 
هیچ بڕیارێک نادەم. لە ئێستادا ئەمە لەنێو سیاسەتی 

تورکمانیدا بوونی نییە، تا ئەم ئەنجوومەنە نەبێت، 
سیاسەتی تورکمان سەرکەوتوو نابێت. 

بابەتێکی رۆژەڤە، سااڵنێکی زۆرە هاوکارییەکی 
گەورە هەیە بەاڵم بەهۆی پارچە پارچەبوون 

و ئاڵۆزبوونییەوە لەبەرچاو ناگیرێت. بۆ 
چارەسەرکردنی ئەم ئاڵۆزییە هیچ رێکارێکتان 
گرتووەتەبەر؟ یاخود هیچ رێکارێکتان هەیە؟ 

وەکو دەزگا لە ساڵی ١٩٩٦ـەوە پشتگیرییەکانمان بۆ 
قوتابخانەکان بەردەوامە، ئەرکی سەرەکی یەکەی 

پەروەردە و کلتووریش هەر ئەوەیە. دوای بوونم بە 
سەرۆکی دەزگا بۆم روونبووەوە کە ئێمە لەبواری 

پەروەردەدا سەرکەوتوو نین، باشە بۆ؟ من هەر 
لەخۆمەوە هەڵسەنگاندنێکم کرد و دەمەوێت بەو 

شێوەیە روونیبکەمەوە؛ با ئاورێک لە بارودۆخی 
سااڵنی کردنەوەی قوتابخانەکان بدەین و هەمان شت 

بۆ بارودۆخی ئێستای قوتابخانەکان بکەین. بۆمان 
روون دەبێتەوە کە لە سەرەتای کرانەوەی قوتابخانەکان 

ویستێکی زۆر هەبوو. بەاڵم ئێستا ئەو ویستە 
بۆ قوتابخانە تورکمانییەکان نەماوە، ئەمە بۆمان 

رووندەکاتەوە کە قوتابخانەکانمان سەرکەوتوو نەبوون. 
گەر ئێمە شکستەکانمان وەکو سەرکەوتن وێنا بکەین، 
ئەوکات خزمەتێکی خراپمان کردووە. پێویستە هۆکاری 

شکستەکانمان بدۆزینەوە و چارەسەری بکەین.   
لە بواری پەروەردەدا گرنگترین ئامانجی ئێمە، 

چارەسەرکردنی ئەو کێشانەیە کە باسمکرد. بەبۆچوونی 
من گەورەترین گرفتی ئێستا ئەوەیە کە قوتابییانی 

بنەڕەتیمان زمانی عەرەبی یان نازانن، یاخود بە 
باشی فێرنەبوونە. بەو هۆیەشەوە پەروەردەکردنی 

زمانی عەرەبی زۆر لە دواوەیە و پێویستی بە 
چاککردنەوە هەیە. هەروەها مامۆستای وانەکانی 

فیزیا و کیمیا و زیندەزانی بە باشی پێنەگەیشتوون و 
بەرپرسیارییەتییەکەشی لە ئەستۆی ئێمەدایە. هەموو 

ئەو هەاڵنە راست دەکەینەوە و ئاستی قوتابخانە 
تورکمانییەکان دەگەیێنینە ئاستی پێویست". 

ئێمە وەکو دەزگا بەهۆی ئەوەی کە قوتابخانەکان 
زۆربەی هەرە زۆریان سەر بە حکومەتن، تا ئاستێک 
دەتوانین بچینە نێو قوتابخانەکان، ئەو خواستانەی 

هەمانە ناتوانین وەکو قوتابخانەکانی خۆمان 
بەجێی بگەیێنین. ئەوەندەی پێمان دەکرێت لەو 

ئەندازەیە کارەکانمان بەڕێوەدەبەین. بۆیە پالنەکانمان 
بەشێوەیەکی سنووردار بەرەوپێش دەبەین. 

لەالیەکی دیکەشەوە برادەرانی پێشووی ئێمە 
هەوڵیاندا هەمان سیاسەتی پەروەردەییی شاری 

هەولێر)ئەربیل( لە ناوچەکانی دیکەی تورکمەن ئێلی 
پەیڕەو بکەن. بەبۆچوونی من نەدەبوو قوتابخانە 
بنەڕەتییەکان بکەینەوە، لەبڕی ئەوە قوتابخانەی 

ئاساییمان بکردابایەوە و وانەی تورکیشمان بە 
زۆرەملێیی بخوێندایە. هەروەها نمرەی وانەی تورکی لە 
ئەزموونی گشتی هەژمار بووبایە. لە ئێستادا تابلۆیەکە 

دکتۆر تورهان کەتانە، سەرۆکی دەزگای تورکمەن ئێلی 
و سەرۆکی پێشووی بەرەی تورکمانی عێراقی لەگەڵ 

زیا عوزێری، دیمانەیەکی تایبەتی ئەنجامدا. کەتانە 
تیشکی خستە سەر ژمارەیەک تەوەری جیاوازی وەک 

پرسەکانی تایبەت بە پرۆژەکانی دەزگا، پەروەردەی 
تورکمانی، سیاسەتی تورکمانی و بوونی تورکمان لە 

عێراق. 

دەقی چاوپێکەوتنەکە: 

ماوەیەکە هاتوونەتە عێراق و ژمارەیەک دیدار و 
کۆبوونەوەی جیاوازتان ئەنجامداوە. دەمەوێت 
لە بەرێزتانەوە گوێبیستی پرۆژەکانی دەزگا بم، 

پرۆژە نوێیەکانتان چین؟ ناوەڕۆکی پرۆژەکان چین 
و لە چ بوارێکدا پرۆژەتان ئامادەکردووە؟ 

دەزگاکەمان لە ساڵی ١٩٩٦ دامەزراوە، بەگشتی لە 
بوارەکانی هاوکاری، تەندروستی، کەلتوور و پەروەردە 

کاردەکەین. لەئێستادا بەردەوامین لە کارەکانمان و 
بەڵکو زیاتر پەرەیان پێدەدەین. گرنگترین چااڵکیی 

بۆ ئێمە پرۆژە پەروەردەییەکانە، لەو بوارەدا پرۆژە 
و پشتگیری جددیمان هەیە. لەهەمان کاتدا کاری 

جددیمان هەیە 
لەبارەی دووبارە 

پێگەیاندنی 
مامۆستایان. 
دەمانەوێت 

مامۆستاکانمان 
بگەن بەو ئاستەی 

کە شایستەن، 
بەو هۆیەشەوە 

پرۆژەیەکی 
هاوبەشمان هەیە 
لەگەڵ وەزارەتی 

پەروەردەی تورکیا و 
دامەزراوەی رەوەندی 

تورک و کۆمەڵگە 
ناسیارەکانی تورکیا. 

لەالیەکی دیکەوە 
کارێکمان ئەنجامداوە 

کە تاکو ئەمڕۆ ئەم 
کارە نەکراوە، ئەویش 

ناساندنی ناوەندی 
پەروەردە و کەلتوور وەکو رێکخراوێکی کۆمەڵگەی 

مەدەنی ناحکومی. لە ئێستادا دەزگاکەمان لە عێراق 
دەزگایەکی فەرمییە و ناوەکەشی "فزوڵی"ـیە. بەو 

پێیەش سەرجەم کار و چااڵکییەکانمان لەچوارچێوەی 
ئەو دەزگایەدا بەڕێوەدەبەین. دواتر دەزگایەکی دیکەمان 

دامەزراند بەناوی دەزگای بنیاتنان و گەشەپێدانی 
تورکمەن ئێلی، پێشووتر دەزگاکە فەرمیی نەبوو، 

بەاڵم ئێستا فەرمییە. لەماوەی ساڵی رابردووەوە لە 
عێراق لە پلەی دووەمین لەنێوان هەموو رێکخراوەکانی 
کۆمەڵگەی مەدەنی. ریزبەندەکە لەسەر چەند مەرجێک 

دەکرێت و دواتر لەالیەن یەکەیەکی نێو ئەنجومەنی 
وەزیرانی عێراقەوە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت و دواجار 

لە ماڵپەڕی فەرمیی باڵودەکرێتەوە. بەوپێیەش بواری 
بەستنی پەیوەندیی لەگەڵ دەزگا نێودەوەڵەتییەکانمان 

بۆ دەرەخسێت. لەئێستادا کاندیدی باڵیۆزی ئاشتیی 
نەتەوە یەکگرتووەکانین. 

تا ئێستا هیچ بەروارێک بۆ دەستپێکردنی کۆرسی 
تۆمەر دیاریکراوە؟ 

لەماوەی 2 مانگدا رادەگەیەندرێت، دواتر وەرگرتنی 
کۆرسی تۆمەر تا بەسڕە و هەموو ناوچەکان بەردەست 

دەبێت.  

"لەبواری پەروەردە سەرکەوتوو نین"

پشتگیرییەکانی دەزگا بۆ قوتابخانەکان 

 لە بواری پەروەردەدا سەرکەوتوو نین
ئێمە لە گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا بێ ئەزموونین
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کاکەمین نەجار: تورکمان بە کەسوکاری خۆمان دەزانین

"زۆرجار جەنابی سەرۆک دەڵێت مەڵێن کەمە 
نەتەوایەتییەکان، ئەمە لەالی ئێمە قبوڵ نییە"

"من وەکو پارتییەک لەگەڵ وشەی کەمە نەتەوایەتی 
نیم" کاکەمین نەجاڕ وای وت و رایگەیاند، "زۆرجار جەنابی 

سەرۆک دەڵێت مەڵێن کەمە نەتەوایەتییەکان، ئەمە لەالی 
ئێمە قبوڵ نییە. لە هەموو جیهانیش وایە، کاتێک دەڵێیت 

کەم لەراستیدا کەم نییە چونکە لەوانەیە لە شوێنێکی 
دیکەدا ژمارەی زیاترە. بۆ نموونە تورکمان گەر لە هەولێر 

کەم بێت، رەنگە لە تورکیا زۆربێت، بۆچی پێی دەڵێیت کەمە 
نەتەوایەتی؟". 

لەبارەی شێوەی دارشتنەوەی دەستووریشەوە بۆ پێکهاتەی 
یەکەم و دووەم، ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی پارتی 
وتی، "من نازانم کە سیغەی پێکهاتەی یەکەم و دووەم 
دروست دەکرێت یاخود نا، ئەمە الیەنێکی یاساییە. گەر 
دروستیش بکرێت گەورەترین کێشەمان ئەوەیە کە لە 

عێراق و کوردستان سەرژمێری نەکراوە بۆ ئەوەی بزانین 
کە زۆرینە کێیە. بۆ نموونە لە عێراق شیعە دەڵێت ئێمە لە 
عێراق زۆرینەین، من نازانم وایە یاخود نا، بە بۆچوونی من 

گەر هەموو پێکهاتەکان بەالیەکەوە دابنێین و شیعەش 
بەالیەک، پێموانییە شیعە زۆرینە بێت بەاڵم خۆیان 

کردووەتە زۆرینە". 

وتیشی، "گەر سەرژمێرییەک بکرێت ئەوکات دەردەکەوێت 
کە کێ پێکهاتەی یەکەم و دووەم و سێیەم_ـە. من وەکو 

خۆم باوەڕم بەوە نییە، باوەڕم بەوەیە کە ئەم واڵتە موڵکی 
هەموومانە، هەر هاوواڵتییەک خەڵکی ئەو هەولێرەیە 

سەرەڕای جیاوازی رەنگ و زمان و ئاین ماڵی هەموومانە. 
لەرووی بەرپرسیارییەتییەوە  وەکو یەک بەرپرسیارین، کاتێک 

مەترسییەک دەکەوێتە سەر ئەو واڵتە دەبێت تورکمانیش 
بەرگریی لێبکات، جیاوازیی نییە لەنێوان کورد و تورکمان 

و عەرەب و ئەوانی دیکە، لە مافیش هەر بە هەمان 
شێوەیە". 

لەسەر پرسیارێکی زیا عوزێری دەربارەی هەڵوێستی مەسعود 
بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆکی 
پێشووی هەرێم لەسەر پێکهاتەکان، کاکەمین نەجاڕ وتی، 
"جەنابی سەرۆک هەموو کاتێک دەڵێت کە ئێمە خۆمان 

نەتەوەیەکی چەوساوەین، گەر خۆمان بووین بە دەسەاڵتدار 
و وەکو ئەوان خەڵک بچەوسێنینەوە واتە ئێمە هیچمان 

نەکرد. بۆیە رێنوێنیکردنی جەنابی سەرۆک بۆ هەموو 
پێکهاتەکان بۆ نموونە بۆ ئێزدییەکان و تورکمانەکان و 

برا مەسیحییەکان. خۆزگە هەموومان وەکو ئەو بیرمان 
بکردایەوە، ئەوکات هیچ کێشەیەکمان نەدەبوو". 

داوە کە ئەو خوێنەیان بۆ دابین بکەین، بۆ نەخۆشانی 
تاالسیمیا و شێرپەنجە ئێمە بێ بەرامبەر خوێنیان بۆ دابین 

دەکەین واتە داوایان لێ ناکەین یەکەیێکی خوێنمان بدەنەوە لە 
پێناو ئەوەشدا ئێمە پەنا دەبەینە ئەم جۆرە بانگەوازانەی 

هەڵمەتەکانی خوێن بەخشین تابتوانین خوێن بێ 
بەرامبەر بۆ ئەم چینانە دابین بکەین".

هاوکار جەالل ئاماژەی بە باشی ئاستی خوێن 
بەخشین کرد لەالیەن هاواڵتیانە و وتیشی، "ئێمە 

سااڵنە لە نێوان ٥٠ بۆ ٦٠ هەزار یەکەی خوێن 
وەردەگرین کە لەمانگێکدا نزیکەی ٥ بۆ ٦ هەزار 

یەکەی خوێن دەکات لە ئێستادا لە ئاستێکی 
باشدایە، سوپاسی خوێن بەخشان دەکەین سوپاسی 

رێکخراوەکانی خوێن بەخشین دەکەین سوپاسی 
خەڵکی هەولێر دەکەین بەگشتی کە هەموو کات بەدەم 

بانگەوازەکانمانەوە دێن".

لەبارەی ئەو جۆرە خوێنانەی کە بەرێوبەرایەتییەکەیان 
پێویستی پێییەتی، بەرپرسی هەڵمەتی خوێن بەخشین 
ئاماژەی بەوە کرد، "ئێمە پێویستمان بەهەموو جۆرە 

خوێنێک دەبێت چونکە هەر کاتێک ژمارەی خوێن بەخش زۆر 
بوو مانای وایە ژمارەی نەخۆش زۆرە، ئەمە هاوسەنگییەکی 
خواییە کە دروستبووە، بۆیە پێویستمان بە هەموو جۆرێک 
هەیە تەنانەت ناقسەکان سەرەرای ئەوەی خوێن بەخشی 

کەمە بەاڵم داواکاریشی کەمە بە پێچەوانەوە خوێنی جۆری 
زائید خوێنبەخشی زۆرە و دواکاریشی زۆرە".

لە کۆتاییدا هاوکار جەالل باسی لە چۆنییەتی شیکاری 
کردنی ئەو خوێنانە کرد کە لە خوێن بەخشەکان 

وەردەگیرێت و ئاماژەی بەوەدا، "سەرەتا ئەو کەسەی 
کە خوێن دەبەخشێت دوو پشکنینی بۆ دەکرێت دواتر 
خوێنەکەی لێوەردەگیرێت ئێمە تاقیگەیەکی تایبەتمان 

هەیە پشکنینی نەخۆشییە گوازراوەکان دەکات، واتە ئەو 
نەخۆشیانەی کە ڤایرۆسین، هەموو ئەو پشکینانە بۆ 
خوێنەکە دەکرێت کە پشکنینی ڤایرۆسین و لە رێگەی 

خوێنەوە دەگوازرێتەوە". 

باشووری عێراق لە باشوورەوە هاتنە هەرێمی کوردستان، 
باشە بۆچی نەچوونە بەغداد و شارەکانی دیکە؟ ئەمەیان 

نیشانەی ئەوەیە کە تەبایی و پێکەوەژیان و لەیەکتر 
قبوڵکردن هەیە و شانازی پێدەکەین". 

"کێشەی ناوخۆ  بووە هۆی دواکەوتنی نووسینەوەی 
دەستوور"

لەبەرامبەر پرسیاری زیا عوزێری لەبارەی دواکەوتنی 
دەستوور، کاکەمین نەجاڕ وتی، "رەنگە دواکەوتنی 

نووسینەوەی دەستوور کێشەی ناوخۆ بێت، چونکە 
لە هەرێمی کوردستان تەنها یەک پارتی سیاسی نییە، 

کۆمەڵێک پارتی سیاسی و بۆچوونی جیاواز هەیە. لە پەیڕە 
و پرۆگرامی پارتی دیموکراتی کوردستاندا جێگەی هەموو 
پێکهاتەکان بووەتەوە، بەاڵم رەنگە ئەمە لەناو پەیڕەو و 
پرۆگرامی پارتێکی دیکەدا نەبێت. بۆ نموونە کابرایەکی 

ئیسالمی رەنگە لەناو پارتێکی مارکسی جێگەی نەبێتەوە 
بەاڵم لەناو پارتی جێگەی دەبێتەوە. یەکێک لەو هۆکارانە 

ئەو بابەتەی بۆچوونانەیە. ماوەیەک پارتە سیاسییە 
ئیسالمییەکان دەیانویست رەنگدانەوەی ئیسالم لە 

دەستور زۆر تۆخ بێت، رەنگە خەڵکێکی دیکە پێیباشبووبێت 
بەوشێوەیە نەبێت. ئێمەش پێمان باشە مافی هەموویان 
بپارێزرێت، پێویستە هاوسەنگییەک دروست ببێت، رەنگە 

ئەو هاوسەنگییە دروست نەبووبێت بۆیە دەستوور 
دواکەوتووە". 

شایەنی باسە کاکەمین نەجاڕ لەبارەی پەیوەندیی تورکمان و 
پێکهاتەکانی دیکە لە هەولێر رایگەیاند، "ئێمە تورکمانەکان بە 

کەسوکاری خۆمان دەزانین، بەتایبەتی لە هەولێر چەندین ساڵە 
پێکەوە ژیاوین. منیش هەر خۆم منداڵی هەولێرم. دەتوانم 
بڵێم کە لەدوای ساڵی 1991 هەندێک لە پارتە سیاسییەکان 

دروستبوون، پێشووتر ئێمە هەستمان بەهیچ نەدەکرد، 
هاوواڵتی ئەو شارە بووین، پێکەوە دەژیاین، تێکەاڵوی لە 

ئیشوکارەکانمان هەبوو، هیچ کێشەیەک لەنێوانمان نەبووە، 
نەوەک تەنها تورکمان بەڵکو ئەوانی دیکەش". 

دادەبەزێت و ماوە ماوە پێویستیمان بە بانگەوازی لەم 
جۆرە دەبێت بۆ کۆکردنەوەی خوێن بۆ بانکەکەمان".    

هاوکار جەالل لەبارەی ئەو 
کەسانەی کە دەتوانن خوێن 
ببەخشن بە رۆژنامەکەمانی 

راگەیاند، "خوێن بەخشین تایبەت 
نییە بە کەسێکی دیاریکراو 

هەموو کەسێک دەتوانێت خوێن 
ببەخشێت کە تەمەنی لە ١٨ 

ساڵ بەرەو سەرەوە بێت و باری 
تەندروستی جێگیر بێت و نەخۆشی 

درێژخایەنی نەبێت، چەند خاڵێکی 
تر هەیە کە هەر خوێن بەخشێک 

سەردانی بانکی خوێن دەکات ئەو پرسیارانەی لێدەکرێت و 
لەو پرسیارانە دەربچێت دەتوانێت خوێن ببەخشێت".

بەرپرسی هەڵمەتی خوێن بەخشین سەبارەت  بەو  
کەسانەی کە  جگەرە کێشن و خوێن دەبەخشن  ئاماژەی 
بەوەدا، "کەسانی جگەرە کێش دەتوانن خوێن ببەخشن 
بەاڵم وا چاکترە ٢٤ کاتژمێر پێش خوێن بەخشین و دوای 

خوێن بەخشین جگەرە نەکێشن بۆ ئەوەی رێژەکەی لە 
خوێنیان دابەزێت". 

شایەنی باسە لە بەردەوامی قسەکانیدا هاوکار جەالل 
باسی لە سودەکانی خوێن بەخشین کرد و رایگەیاند، 

"سودەکانی خوێن بەخشین زۆرە بۆ نمونە بۆ کۆنتڕۆڵ 
کردنی چەوری لە خوێندا و دابەزینی پەستانی خوێن و 

هەروەها دەبێتە هۆی تەندروستییەکی باش بۆ کەسی 
خوێن بەخش، کۆمەڵێک سوودی تری هەیە".

لە بەرامبەر پرسیارێکی پەیامنێری تەبا سەبارەت بەو  کەسانەی 
کە زیاتر پێویستیان بە خوێنە وتی، "زۆرن ئەوانەی پێویستیان 

بە خوێن دەبێت لە رووداوەکانی هاتووچۆ پێویستیان بە خوێن 
دەبێت نەخۆشانی تاالسیمیا و تووشبووانی شێرپەنجە ئەوانە 

بە بەردەوام پێویستیان بە خوێن دەبێت، ئێمەش هەوڵمان 

ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان 
رایگەیاند، "پێمان باشە دەستووری هەرێمی کوردستان 

دەستوورێکی مەدەنی بێت و بە دڵی خەڵکی کوردستان 
بێت چونکە خۆتان دەزانن دەستوور پێویستی بە راپڕسییە. 

بە رێگەی دەستوورەوە رەنگە زۆر کێشەمان لەکۆڵببێتەوە". 

لەمیانی بەشداریکردنی لە پرۆگرامی دیمانەی تایبەت کە 
لەالیەن زیا عوزێری-ـیەوە پێشکەش دەکرێت، کاکەمین 

نەجاڕ، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی 
کوردستان و سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی ئەو 

حیزبە لە هەولێر)ئەربیل( وەاڵمی پرسیارەکانی تایبەت بە 
دەستووری دایەوە. 

لەسەرەتادا کاکەمین نەجاڕ ئاماژەی بە پێشینەی دەستوور 
داو وتی، "پێشووتر پرۆژەکە ئامادەکرابوو، پەرلەمان کاریشی 

لەسەرکرد بەاڵم دواتر نەچووە راپرسی و جێبەجێ نەکرا، 
ئێستاش پرۆژەکە ئامادەکراوە و پێشنیاری حیزبەکان هەیە. 
پێمان باشە دەستووری هەرێمی کوردستان دەستوورێکی 

مەدەنی بێت و بە دڵی خەڵکی کوردستان بێت چونکە 
خۆتان دەزانن دەستوور پێویستی بە راپڕسییە. لەرێگەی 

دەستوورەوە رەنگە زۆر کێشەمان لەکۆڵببێتەوە". 

"دەبێت دەستوور بە زمانێکی سادە و ساکار 
بنوسرێتەوە بۆ ئەوەی خەڵک لێی تێبگات،  زۆر قابیلی 

لێکدانەوە و شیکردنەوە نەبێت" 

کاکەمین نەجار وتیشی، "دەتوانین لەرێگەی دەستوورەوە 
هەموو دەسەاڵتەکان بنووسرێت لەیەک جیابکرێتەوە و 

سنووری هەرێمی کوردستان دیاری بکرێت، هەروەها دەبێت 
دەستوور بە زمانێکی سادە و ساکار بنوسرێتەوە بۆ ئەوەی 

خەڵک لێی تێبگات،  زۆر قابیلی لێکدانەوە و شیکردنەوە 
نەبێت چونکە ئەو ماددانەی روون نین هەریەکەو بە 

شێوەیەک لێکدانەوەی بۆ دەکات، بۆیە لە ئەنجامدا دەبێتە 
کێشە لەنێوان الیەنەکان بۆ نموونە دەستووری عێراق". 

شایەنی باسە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی 
کوردستان ئەوەشی راگەیاند، "پێویستە مافی 
هەموو پێکهاتەکانی وەک تورکمان، کریستیان، 
کورد، عەرەب، ئاشووری، کاکەیی و ئەوەی کە 

لە کوردستان هەیە مافەکانیان پارێزراو بێت. 
من وەکو پارتییەک شانازیی بەوەدەکەم کە لە 

هەرێمی کوردستان تەبایی و پێکەوەژیان هەیە، 
ئەو پێکەوەژیانە لێرە هەیە رەنگە لە شوێنی 

دیکە نەبێت. رەنگە ئەو پێکەوەژیانەی لە 
هەرێمی کوردستان هەیە، لەواڵتانی دەورووبەر 
نەبێت و لە عێراقیش نییە. برا  کریستییانەکانی 

خوێن بەخشین کارێکی مرۆڤانەیە و پەیوەندی بە هەستی 
مرۆڤەکانەوە هەیە، هەموو کەسێک بە ویستی خۆی 

خوێنی ناو دەمارەکانی دەبەخشێت بۆ ئەوەی ببێتە 
هۆکارێک بۆ بەردەوام بوونی ژیانی ئەو کەسەی کە 

پێویستی پێیەتی، سااڵنە بە ملیۆنان نەخۆش بەهۆی 
هۆکاری جیاواز پێویستیان بە وەرگرتنی خوێن دەبێت، 
هەندێک لەو کەسانە پێویستیان بە وەرگرتنی خوێنە 

بەهۆی ئەنجامدانی نەشتەرگەری. هەندێکی تر تووشی 
رووداو هاتوون، یاخود تووشی نەخۆشی جیاواز بوون 
وەکو شێرپەنجە و دابەزینی رێژەی خوێن لە جەستە و 

نەخۆشیە جیاوازەکانی تری خوێن، هەندێک کەس تەنها 
پێویستیان بە یەک پێکهاتەی خوێن هەیە ئەمانەش 

هەمووی لە رێی خوێن بەخشینەوە ئەنجام دەدرێت. 

لەم ماوەیەی دواییدا بەرێوبەرایەتی بانکی خوێنی 
هەولێر)ئەربیل( بانگەوازێکی خوێنبەخشینی بەهۆی کەم 

بوونی رێژەی خوێن لە بانکەکەدا راگەیاند، بۆ ئەم مەبەستە 
و هەروەها زانینی چۆنییەتی خوێن بەخشین و سوودەکانی 
وەک رۆژنامەی تەبا چاوێپکەوتنێکمان لەگەڵ هاوکار جەالل، 
بەرپرسی هەڵمەتی خوێن بەخشین لە بەرێوبەرایەتی بانکی 

خوێنی هەولێر ئەنجامدا. 

لەبارەی بانگەوازێکی بەرێوبەرایەتی بانکی خوێن کە 
بەمەبەستی بەخشینی خوێن، لە ماوەی رابردوو 

ئەنجامی دابوو هاوکار جەالل وتی، "لە راستیدا ماوە 
ماوە بەهۆی هەندێک هۆکارەوە بااڵنسی خوێن لە 

بانکەکەمان دادەبەزێت، هۆکارەکان زۆرە دوای کردنەوەی 
بانکی خوێن کە بووەتە ناوەندێکی دیار لە شاری هەولێر، 
چەندین نەشتەرگەری گەورە لەو شارە ئەنجام دەدرێت کە 
پێویستیان بە رێژەیەکی زۆری خوێن هەیە، وەکو چاندنی 

جگەر ئەم حاڵەتە پێویستی بە ١٥٠ یەکەی خوێن هەیە، 
یاخود سەنتەرەکانی دڵ کە نەشتەرگەرییان تیادا ئەنجام 

دەدرێت پێویستیان بە رێژەیەکی یەکجار زۆر لە خوێن 
هەیە، ئەوانە لەو هۆکارانەن کە بااڵنسی خوێن لە بانکەکە 

تـەبـا

  ئایا چی دەزانیت لەبارەی خوێن بەخشین؟
: پنار چەلەبی / فۆتۆ: عەلی جەمبازئۆغلو هەوا�ڵ

تێبینی/ چاوپێکەوتنەکە کورتکراوەتەوە، بۆ بینینی تەواوی چاوپێکەوتنەکە دەتوانن 
سەردانی ماڵپەڕی ئاژانسی تەبا لە هەژمارەکانی  سۆشیاڵ میدیا بکەن.



پیرۆزباییەکی زۆر ئاڕاستەی تەبا کرا
لە ٤ـەمین ساڵیادیدا
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 بەبۆنەی چوارەمین ساڵیادی دامەزراندی تەبا جگە لە ناوچە جیاوازەکانی تورکمەن ئێلی، لە چەندین
 واڵتانی دەرەوە بروسکەی پیرۆزبایی ئاراستەی دامەزراوەکە کرا

 چەندین کەسایەتی ناسراو لە بوارەکانی سیاسەت و هونەر و ئەدەبیات و وەرزش و ژمارەیەکی زۆر لە
بینەران نامەی پیرۆزباییان ئاراستەی تەبا کرد
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-هەیسەم موختارئۆغڵو: جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی

-ئەمیر عزەت: بەرپرسی لقی هەولێر)ئەربیل(ی بەرەی 
تورکمانی

-قەحتان وەنداوی: جێگری سەرۆکی لقی کەرکوکی بەرەی 
تورکمانی عێراقی

-ئایدن مەعروف: ئەندامی سەرکردایەتی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان

-ئەرشەد ئاوچی: ئەندامی سەرکردایەتی حیزبی تورکمان ئێلی
-عادل قەلعالی: شاعیر

-عەلی قەساب: بەرپرسی ئۆفیسی کەرکوکی ئاژانسی ئەنادۆڵو

-ئایدن کەرکوک: نوسەر و لێکۆڵەر
-سالم یونس نەجار: یەکێک لە دامەزرێنەرانی گروپی )ئەربیل قەالسی(

-یونس توتونچی: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان
-ئەرشەد هورموزلو: سەرۆکی وەقفی کەرکوک 

-سەزگین  بەیاتلی: بەرپرسی نوسینگەی کفری بەرەی 
تورکمانی عێراقی

-ماردین گۆککایا: بەرپرسی رێکخستنە سیاسیەکانی بەرەی 
تورکمانی عێراقی

-سۆران شکور: سەرۆکی لیستی هاوپەیمانی تورکمانی هەولێر
نەبیل قەساب: رۆژنامەنوس و وێنەگر

-دیار ئەربیل: شاعیر
-ئازاد کورەچی: پەرلەمانتاری لیستی میلەت 

-زاهیدە عەسافلی: مامۆستا و نوسەر
-پرۆفیسۆر د.سوبحی سەعاتچی: لێکۆڵەر و مێژووناس 

-نوردان توزڵو: سەرۆکی پالتفۆرمی ژنانی تورکمان

-محمەد توتونچی: بەرپرسی نوسینگەی تورکیای بەرەی تورکمانی عێراقی
-پرۆفیسۆر د. محەمەد عومەر قەزانچی: شاعیر و نوسەر

-دیالرا ئینجا پەرماک: میوزیسیان و میدیاکار
-موراد عیمادەدین: سەرۆکی کۆمەڵەی خوێندکاران و الوانی تورکمان ئێلی

-حوسێن کەمال زادە: پێشکەشکار
-ئیدریس قەساب: شاعیر
-تورکیش توزڵو: ئەدیب

-تیمور گۆکایا: راهێنەری تیمی تایکواندۆی ئافرەتانی عێراقی 
-جان خەلیل قەساب: سەرۆکی کۆمەڵەی نەوەکانی فاتیح 

تورکمان 

-ئەحمەد توزڵو: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان
-ئەتیال ئاغا: رۆژنامەنوس

-ئومێد چەخماخچی: فانی تەبا لە یەنگیجە
-عەبود ئیلهام: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان
-محەمەد قەیا: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان

-مستەفا بەزاز: شاعیر
-نەجات کەوسەرئۆغڵو: نوسەر و لێکۆڵەر

-محەمەد حوسێنئۆغڵو: ئەکتەر و سیناریۆنوس
-محەمەد ئاوچی: چااڵکوانی تورکمان

-عەلی ئینجا پەرماک: میوزیسیان و دابەشکاری میوزیک
-سەرمەد مەحمود: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان

-مەحمود عومەر: میوزیسیانی تورکمان 
-ئەحمەد بەننا: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان

-مازن قەسابئۆغڵو: هونەرمەندی گۆرانیبێژی تورکمان

-کەنعان شاکر عوزێری: سەرۆکی بزووتنەوەی بێالیەنی 
تورکمان

-کەماڵ بەیاتلی: سەرۆکی فیدراسیۆنی کۆمەڵەی تورکمان 
ئێلی، سەرۆکی کۆمەڵەی رۆشنبیری و هاوکاری تورکە 

عێراقییەکان



 من پێموایە تورکمان لەناو هەولێر
پێویستی بە کۆتا نەبێت". 

 سەعدی پیرە، "رەنگە بە ژمارە تورکمان
 زیاتر بن لەوەی کە دەردەخرێت.
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 سەعدی پیرە: تورکمان بە٩٩

 ژمارە زیاترە لەوەی
کە دەردەخرێت

"تورکمان هاوواڵتی کوردستانن و لەسەر 
خاک و واڵتی خۆیان دەژین، میوان نین، 

ئێمە دراوسێی یەکین و بەڵکو هەموومان 
خاوەن ماڵین"

ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێژوو، جەالل 
تاڵەبانی هەم وەکو سەرۆککۆماری 
عێراق هەم وەکو سکرتێری گشتی 

یەکێتی نیشتمانی پەیوەندیەکی باشی 
هەبوو لەگەڵ پێکهاتەکان بە تایبەتی 
پەیوەندیەکی تایبەتی هەبوو لەگەڵ 

تورکمان، بەردەوام دیدار و کۆبوونەوەی 
لەگەڵ سەرکردە تورکمانەکان ئەنجام دەدا 
و داکۆکی لە مافەکان دەکرد، بەاڵم ئێستا 

بۆچی نابیندرێت هاوسەرۆکانی یەکێتی 
هەمان هەڵوێستی مام جەالل بنوێنن، 

هیچ نزیکیەک لە نێوان ئەوان و تورکمان 
بەدی ناکرێت. هۆکارەکەی چیە؟

پەیوەندی ئێمە پەیوەندیەک نیە کە بۆ ماوەیەکی 
کاتی بێت. نەهجی مام جەالل نەهجێکی جێگیرە لەناو 
یەکێتی. پەیوەندی ئێمە لەگەڵ تورکمان و مەسیحی 

پەیوەندیەکی زۆر ئاسایی و لەسەر بنەمای پێکەوەژیانە. 
ئێمە نواندن ناکەین تەنها لەکاتی هەڵبژاردن گرنگی 

بە تورکمان بدەین و دواتر پشتگوێیان بخەین. 
یان تورکمان بهێنین بەکاریان بهێنین بۆ شتێک و 

بەرژەوەندیەک. بۆ ئێمە تورکمان هاوواڵتی کوردستانن 
و لەسەر خاک و واڵتی خۆیان دەژین، میوان نین، ئێمە 

دراوسێی یەکین و بەڵکو هەموومان خاوەن ماڵین. 
ئێمەی کورد لەگەڵ تورکمان هەزاران ژن و ژنخوازیمان 

کردووە. زۆر جار شەوانە بەیەکەوە هەڵدەستین و 
دادەنیشین. پێموایە ئەوە باشترە لەوەی لەگەڵ 
نوێنەری حیزبێک دابنیشین و وەکو فیلمێک لە 

سۆشیاڵ میدیا و کەناڵەکان نمایشی بکەین. 

ئێمە تورکمان زۆر زیاتر لەوە دەبینین کە بیری 
لێدەکرێتەوە، ئێمە تورکمان و مەسیحی بە برا، 

دراوسێ، خزم و ئامۆزای خۆمان دەزانین. بەاڵم 
پێویستە بەم جۆرە لێکنەدرێتەوە کە پەیوەندیەکان 

تەنها لەو کاتەدا ئاسایی نیشان بدرێن کە ئێمە لەگەڵ 
تورکمان کۆدەبینەوە بە نواندن. نەخێر ئەو پەیوەندیەی 

ئێمە دروستترە لەگەڵ تورکمان لەوەی الیەنەکانی 
دیکە. 

"مام جەالل پێی وابوو کە تورکمان 
هاوشاری ئێمەیە، لە ژیان، خۆشی و 

ناخۆشیەکان هاوبەشی ئێمەن"

واتا ئێوە ئێستاش هەمان سیاسەت و 
دید و بۆچوونی سەردەمی مام جەاللتان 

هەیە؟

بێگومان هەڵگری هەمان سیاسەت و بیر و بۆچوونین. 
سیاسەتی مام جەالل دوور بوو لە نواندن و 

شانۆگەری، ئەو سیاسەتێکی راست و واقیعی هەبوو. 
مام جەالل پێی وابوو کە تورکمان هاوشاری ئێمەیە، 

لە ژیان، خۆشی و ناخۆشیەکان هاوبەشی ئێمەن. بۆیە 
پێویست ناکات وا دەریبخەین کە میوانێکمان هاتووە. 

بەڵکو ئەوانیش وەکو ئێمە خاوەن ماڵن.

تورکمان لەناو هەولێر زیاتر بە ئەربیللی ناو دەبرێت. 
رەنگە کەسانێک چەند پشتێکی لە خۆشناوەتی و 

قەراجەوە هاتبێت و ئێستا خۆی بە هەولێری بزانێت 
و دەنگ بدات بە تورکمانێک لەبەر ئەوەی پێی وابێت 

ئەو تورکمانە لە پەرلەمان زیاتر خزمەتی دەکات.

ئێمە دەمانەوێت کە پێکهاتەکان ئیستغالل نەکرێن. 
کەسانی شارەزای تورکمان، مەسیحی عەرەب بێن 

نوێنەرایەتی راستەقینەی پێکهاتەکانیان بکەن و 
خزمەتی ئەم واڵتە بکەن. ئێمە هەموومان هەڵگری 

هەمان ناسنامەین. من لە قوتابخانە، قاوەخانە، 
ژیانی رۆژانە، لە تیمی تۆپی پێ و هەموو بوارەکانی 

ژیان لەگەڵ تورکمانەکان ژیاوم و هیچ هەستمان 
بەوە نەکردووە کە ئەو تورکمانە ومن کوردم. چونکە 
سەرلەبەری ئەم پرسە پەیوەندی بە هەستەوە هەیە. 

هەر کەسێک هەست بە کام نەتەوە بکات ئەوەیە. 
بۆیە پێویستە رێز لە هەست و کەلتووری یەکتر 

بگرین. 

"پێویستە ئەم رکابەریە بۆ یەکێتی و پارتی 
تەرک بکرێت. با تورکمان نەهێندرێتە ناو 

ئەم کێشەیە"

پێویستە هەوڵ بدرێت کە پێکهاتەکان دووربخرێت لە 
کێشە و سەرئێشەکان. واتا بۆ نموونە ئێمە و پارتی 

کێشەمان هەیە، ئێستا یاخود هەر لە رابردووەوە 
هەمانە، رەنگە بەیانیش کێشەمان هەبێت، ئەمە 

مەسەلەیەکە کە دوو هێزی سیاسی کوردی رکابەری 
یەکترن، پێویستە ئەم رکابەریە بۆ یەکێتی و پارتی 

تەرک بکرێت. با تورکمان نەهێندرێتە ناو ئەم کێشەیە، 
چونکە ئەم کێشەیە تایبەتە بە پارتی و یەکێتی. 

کێشەکە لەسەر دەسەاڵت و ئیدارەیە و ئەم کێشانە 
زۆر کۆنن. با گفتوگۆ و کێشەمان لەگەڵ تورکمان و 

پێکهاتەکان لەسەر پرۆگرام بێت نەک بێنە ناو کێشەی 
ئەم دوو حزبە. 

"نوێنەری تورکمان و مەسیحی نابێت ببێتە 
الیەنێک لە کێشەی یەکێتی و پارتی"

پێکهاتەی تورکمان لە دەستوری عێراق 
دا وەکو پێکهاتەی سێیەم جێگیر کراوە و 
لە ئێستاشدا داوا دەکات لە دەستووری 
هەرێم بە پێکهاتەی دووەم ناوی تۆمار 
بکرێت. یەکێتی چۆن سەیری ئەم بابەتە 
دەکات؟ دەکرێت تورکمان وەکو دووەم 
نەتەوە لە هەرێم هەمان ئەو مافانەی 

هەبێت کە کورد وەکو دووەم نەتەوە لە 
عێراق بەدەستی هێناوە؟

ئێمە هیچ کێشەیەکمان نیە لەسەر پرسی تورکمان 
وەکو تورکمان، مەسیحی وەکو مەسیحی. کێشەکەی 
ئێمە لە شوێنێکی ترە، نوێنەری تورکمان و مەسیحی 

نابێت ببێتە الیەنێک لە کێشەی یەکێتی و پارتی. ئێمە 
لە هەرێمی کوردستان بە ناوچە کێشە لەسەرەکانەوە 

ئامارمان هەیە، با سەرژمێری بکرێت بە ژمارە کێ 
دووەم نەتەوە بوو لەم دەستوور جێگیر بکرێت. ئەگەر 

تورکمان بە ژمارە دووەم نەتەوەیە مەعقول نیە 
الیەنێک بڵێت تورکمان دووەم نیە. ئەمە ئەوپەڕی 

نەزانیە. ئێمە هیچ کێشەیەکمان نابێت لەوەدا ئەگەر 
بەپێی سەرژمێری نەتەوەی دووەم دیاری بکرێت. 

لەمیانی بەرنامەی کورت و پوخت، سەعدی ئەحمەد 
پیرە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی 

کوردستان هەڵسەنگاندنی بۆ مافی پێکهاتەکان و 
پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتەکان کرد.

پیرە لەبارەی پەیوەندی نێوان یەکێتیی نیشتمانیی 
کوردستان و پێکهاتەکان رایگەیاند، "پەیوەندی ئێمە 

لەگەڵ تورکمان و مەسیحی پەیوەندیەکی زۆر ئاسایی 
و لەسەر بنەمای پێکەوەژیانە. ئێمە نواندن ناکەین 

تەنها لەکاتی هەڵبژاردن گرنگی بە تورکمان بدەین و 
دواتر پشتگوێیان بخەین. یان تورکمان بهێنین بەکاریان 

بهێنین بۆ شتێک و بەرژەوەندیەک".

"پێکهاتەکان دەبێ رای خۆیان هەبێ، 
داواکاری خۆیان هەبێت و بە قەناعەتەوە 

هەست بە بوونی خۆیان بکەن"

چەند رۆژێک بەر لە ئێستا الیەنە 
سیاسییەکان لە کۆنفرانسێک کە 

تایبەت بوو بە نووسینی دەستوور 
جەختیان کردەوە کە دەبێت دەستوور 

مافی سەرجەم پێکهاتەکان بپارێزێت و 
رەنگدانەوەی پێکەوەژیانی تێدا بەدی 

بکرێت. ئێوە وەکو یەکێتی چ پرۆژەیەکتان 
هەیە بۆ پێکهاتەکان؟

ئێمە لە سەرەتاوە پێمانوایە کە پێویستە پێکهاتەکان 
لەرێگای نوێنەرە راستەقینە و شەرعیەکانیانەوە 

بەرژەوەندییەکانیان مسۆگەر بکرێت و بەشداربن لە 
دەسەاڵتی یاسا دانان و جێبەجێ کردن. هەروەها 

بەشداربن لە دەوڵەمەند کردنی کەلتوور و سیمای 
نیشتمانی. ئێمە لە هەڵبژاردنی مانگی ٥ی ١٩٩٢ 

داوامان کرد هەموو الیەنەکان بەشداری هەڵبژاردن 
بکات. ئەو کات برایانی تورکمان نەیانتوانی بەشداری 

هەڵبژاردن بکەن کە ئەویش هۆکاری خۆی هەبوو 
دواتر بەشداریان کرد. ئێستاش بەشدارن لە پرۆسەکان 

بەاڵم ئێمە پێمان وایە کە دەبێت ئەوان نوێنەرایەتی 
راستەقینەی خەڵکی تورکمان بکەن، نوێنەرایەتی 

بەرژەوەندی و خواستی خەڵکی تورکمان بکەن. هەمان 
شت بۆ عەرەب و مەسیحی و هەموو پێکهاتەکانی 

دیکەش دەڵێینەوە.

ئێمە وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەڵێین الیەنە 
سیاسییەکان شەریک بین باشترە نەک وەکو داشی 

دامە بیانجوڵێنین. پێکهاتەکان دەبێ رای خۆیان هەبێ، 
داواکاری خۆیان هەبێت و بە قەناعەتەوە هەست بە 

بوونی خۆیان بکەن. 

"رەنگە تورکمان بە ژمارە زیاتر بن لەوەی 
کە دەردەخرێت. من پێموایە تورکمان لەناو 

هەولێر پێویستی بە کۆتا نەبێت"

لە ئێستادا پێتان وایە کە پێکهاتەکان 
بەپێی پێویست بەشداریان پێکرابێت لە 

پەرلەمان و لە حکومەت؟

رەنگە تورکمان بە ژمارە زیاتر بن لەوەی کە 
دەردەخرێت. من پێموایە تورکمان لەناو هەولێر 

پێویستی بە کۆتا نەبێت. ئەگەر ناو هەولێر بکرێتە یەک 
بازنەی هەڵبژاردن تورکمان پێویستی بە کۆتا نابێت. 

لە ٤ـەمین ساڵیادیدا

 عیرفانی
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 بیلگای دومان: عێراق ناتوانێت بەرگری لە سەروەری خۆی بکات
خۆی لەخۆیدا کێشەکانی ئەمنیی عێراق 

لە ئاستێکی بەرزدایە. لەالیەکیشەوە 
عێراق لەناو شەڕی بەرەنگاربوونەوەی 

داعشدایە. باردودۆخی ناوخۆیی عێراقیش 
لەو ئاستەدا نییە کە بتوانێت رێگری 

لەوە بکات. سیستەمی بەرگری عێراق 
لە چەندین پارچە پێکهاتووە. سووپای 

عێراق لەالیەک، پۆلیس لەالیەک، 
حەشدی شەعبی لەالیەک و گڕوپەکانی 

ناو حەشدی شەعبیش لەالیەک. بەم 
جۆرەش پەڕاوی ئاسایشی عێراق بە 

یەکدەست دا تێناپەڕێت. لەگەڵ ئەوەش 
هیچ کاریگەرییەکی نییە لەسەر سنووری 

باکووری عێراق. بۆ رێگری کردن لە گروپە 
تیرۆرستییەکان پێویستە هەم هێزی 

هەبێت و هەم کاریگەری هەبێت. بەاڵم 
زیاتر لەسەر هێڵی سنووری هەرێمی 

کوردستانی عێراق کاریگەری هەیە. وە بەهۆی سیاسەتی 
ناوخۆیی کوردەوە، حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بە نا 

ئارەزوومەندانە مامەڵە لەگەڵ پرسی بەرەنگاربوونەوەی پەکەکە 
دەکات. 

ئێمە لەو دیدارانەی کە لێرە ئەنجاممانداون، گوێبیستی 
ئەوەبووین کە الیەنەکان دان بەوەدا دەنێن، رێکخراوە 

تیرۆرستییەکان لێرەدا بوونیان هەیە. بەاڵم لەپرسی 
بەرەنگاروونەوەی چەکداری لەگەڵ تیرۆر ویستیان نییە. پێموایە 

ئەگەر نیازی ئەوە هەیە پەیوەندییەکانی عێراق- تورکیا و 
پەیوەندییەکانی ئەنقەرە-هەولێر)ئەربیل( بەرەو پێش ببرێت، 

پێویستە لەم پرسە راستگۆیانە مامەڵە بکەن. چونکە ئەم 
ئۆپەراسیۆنانە تێچووێکی هەیە بۆ تورکیا. ئەو تێچووانەش بریتین 

لە مرۆیی، دیبلۆماسی، ئابووری، سەربازی و سیاسی. ئەو 
تێچووانە لە روانگەی تورکیاوە تێچووی قورسن. بەاڵم بەهۆی 
ئەو دۆخەی کە ئێستا تیایدایە، بەهۆی رێگری نەکردنی عێراق و 
کەم توانایی عێراق بۆ چوونە ژێر ئەم بارەوە، تورکیا ناچارە ئەم 

تێچووە لە ئەستۆ بگرێت. تورکیا تا ئەو کاتەی پەکەکە لە عێراقدا 
مابێت، بەردەوام دەبێت لە ئۆپەراسیۆنەکانی.

بە کورتی تورکیا لەم پرسەدا دەیەوێت چ پەیامێک 
ئاراستەی عێراق بکات؟

پەیامی تورکیا لەمبارەیەوە زۆر روونە. تا ئەو کاتەی لە خاکی 
عێراقەوە هێرشەکان بۆ سەر تورکیا بەردەوام بێت، تورکیا بە 

هەموو پێکهاتەکانیەوە بە سەرچاوەکانی خۆی بەردوام دەبێت لە 
بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. تورکیا بێ ئەوەی راو بۆچوونی ئەمریکا، 
ئێران و واڵتانی دیکە پارێزگاری لە سەروەری خۆی دەکات. ماوە 

ماوە حکومەتی ناوەندی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق لەمبارەیەوە ناڕەزایی دەردەبڕن، بەاڵم تورکیا گوێ بە هیچ 
کاردانەوەیەک نادات و لە ئۆپەراسیۆنەکانی بەردەوام دەبێت لە 

پاراستنی خۆی، کۆتایی هێنان بە تیرۆر و پاراستنی سەروەری 
عێراق.

یەکێکی دیکە لە بابەتەکانی رۆژەڤ بریتیە لە وشکەساڵی. 
عێراق سەرچاوەی ئاوی بە دەرەجەیەک لە تورکیا و دواتر 

لە ئێران بەدەست دەهێنێت. کێشەی وشکەساڵی تا چەند 
کاریگەری لەسەر سیاسەت دروست دەکات؟

پرسی ئاو بۆ تورکیا و عێراق یەکێکە لە گرنگترین پرسەکان. 
هەتا جار جار عێراق پرسی ئاو بەرامبەر بە تورکیا وەکو کارتێک 

بەکار دەهێنێت. قسەیەکی زۆر کالسیک هەیە، "تورکیا ئاومان 
پێنادات" بەاڵم لە راستیدا من پێموانیە کە ئەوە راست بێت. 

وەک دەزاندرێت تورکیا لەسەر داوای عێراق ئەو بڕە ئاوەی 
بەردایەوە کە لە بەنداوەکانیدا عەمباری کردبوو. 

بیلگای دومان، رێکخەری گشتی کاروباری عێراق 
لە ناوەندی توێژینەوەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

)ئۆرسام( رایگەیاند، "بەهۆی ئەوەی عێراق 
ناتوانێت بەرگری لەسەروەری خۆی بکات، 

تورکیا ناچارە کە بەرگری لە سنوورەکانی خۆی 
و سەروەری عێراق بکات". 

لەمیانی بەشداری کردنی لە بەرنامەی کورت و 
پوخت لە گروپی میدیایی تەبا، بیلگای دومان، 

رێکخەری گشتی کاروباری عێراق لە ئۆرسام 
وەاڵمی پرسیارەکانی رۆژەڤی دایەوە. 

دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی چنگ- 
بروسکە و چنگ- تریشقە لەالیەن تورکیاوە 

راگەیەندرا، تورکیا رایگەیاندبوو کە ئەم 
ئۆپەراسیۆنەی سەر سنووری عێراق-تورکیا 

بۆ رووبەڕووبوونەوەی رێکخراوە تیرۆرستییەکان ئەنجام 
دەدرێت. بەڕای ئێوە ئەم ئۆپەراسیۆنە تا چەند کاریگەری 

لەسەر پەیوەندییەکان دروست دەکات؟ 

بێگومان ئۆپەراسیۆنەکان کاریگەری دروست دەکەن. ئەو 
ئۆپەراسیۆنانە لەروانگەی تورکیاوە هەوڵی رووبەڕووبوونەوەی 

تیرۆرە. تورکیا وەک پاکێجێکی گشتگیر سەیری پرسی 
بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەکات. ئەو ئۆپەراسیۆنانەی کە تورکیا 
لەدەرەوەی سنووری ئەنجامی دەدات جیا ناکەینەوە لەگەڵ ئەو 

ئۆپەراسیۆنانەی کە لەناوخۆدا ئەنجامی دەدات. تورکیا لەناو 
بەرەنگاربوونەوەیەکی گشتگیرە لەگەڵ رێکخراوە تیرۆرستییەکان. 

ئەم بەرەنگاربوونەوە گشتگیرە تەنها رێکخراوی تیرۆرستی پەکەکە 
ناگرێتەوە، بەڵکو رێکخراوی تیرۆرستی داعش و رێکخراوی 

تیرۆرستی فەتۆ-ش دەگرێتەوە. تورکیا هەموو ئەو رێکخراوە 
تیرۆرستییانە لە هەمان کاسە دادەنێت و بەهەمان شێوە 

هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکات. 

ئۆپەراسیۆنەکانی باکووری عێراق لەالیەن تورکیاوە بە مەبەستی 
رووبەڕووبوونەوەی پەکەکە ئەنجام دەدرێت. وەک دەزانن 

ئۆپەراسیۆنەکانی چنگ ماوەی دوو ساڵە ئەنجام دەدرێت. ماوە 
ماوە ئەو ئۆپەراسیۆنانە دەبنە ئۆپەراسیۆنی وشکانی و ماوە 

ماوە بۆ هەڵسەنگاندنی تەکنیکی رادەگیرێن. بەاڵم بەبۆچوونی 
من ئەم ئۆپەراسیۆنە تا ئەوکاتەی پەکەکە لە باکووری عێراق 

کۆتایی پێدێت، بەردەوام دەبێت. 

ئەم ئۆپەراسیۆنانە کاریگەری لەسەر پەیوەندییەکانی عێراق و 
تورکیا دروست دەکات بەاڵم پەیامی تورکیا زۆر روونە لەبارەی 
ئەم ئۆپەراسیۆنانەوە. ئەم ئۆپەراسیۆنانە تەنها ئۆپەراسیۆنێکی 

تورکیا نییە دژ بە تیرۆر، بەڵکو ئۆپەراسیۆنێکە بۆ لەچااڵکی 
خستنی رێکخراوە تیرۆرستییەکان لە تەواوی ناوچەکە و 

پاراستنی سەروەری واڵتانی دراوسێیە. هەبوونی پەکەکە لە 
عێراق، سەروەری عێراق پێشێڵ دەکات. لە دەستووری عێراق 
ئاماژە بەوەکراوە کە رێگە نادرێت هیچ رێکخراوێکی تیرۆرستی 

لەخاکی عێراقەوە هێرشبکاتە سەر واڵتانی دراوسێ. ئەمە 
مافی سەروەری عێراقە. ئەگەر عێراق بتوانێت سەروەری خۆی 

بپارێزێت و کۆتایی بە هەبوونی پەکەکە بهێنێت لە عێراق، تورکیا 
پێویستی بەوە نابێت ئۆپەراسیۆنێکی لەم جۆرە ئەنجام بدات. 
بەهۆی ئەوەی کە عێراق ناتوانێت سەروەری خۆی بپارێزێت، 

تورکیا ناچارە سنوورەکانی خۆی و سەروەری خاکی عێراق 
بپارێزێت.

باشە بۆچی عێراق ناتوانێت سەروەری خۆی بپارێزێت؟

داینامیکەکانی ناوخۆی عێراقیش لەوبارەیەوە زۆر کاریگەرە، 
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یەککەمان گەیشتنە بە بەدامەزراوەکردنی 
پالتفۆڕمەکەمانە هەروەها توانای پێدانی 

یارمەتی زیاترە بە ژنان. 
ئەمانە پالنی درێژخایەنن 

و کە کاتی خۆی هات 
لەگەڵ فۆلۆوەڕەکانمان 

بەشی دەکەین".

"تورکمان 
پێویستی بەم 
پالتفۆڕمەیە"

توزڵو، لەبارەی 
کاردانەوەی پالتفۆڕمەکە بەمشێوەیە دوا: 

"ئەگەر بێتو باسی راستییەکان بکەین، لەکاتی 
دامەزراندنی پالتفۆڕمەکەدا چاوەڕوانی 

کاردانەوەی نەرێنیمان دەکرد. بەاڵم ئەوەی 
روویدا پێچەوانەی چاوەڕوانکراو بوو، چەندین 

نامەمان سەبارەت بە پێویستی ئەوجۆرە 
پالتفۆڕمانە لەنێو تورکمان بۆهات. 

لە یەکەم رۆژی دامەزراندنییەوە ژنانی تورکمان 
پەیوەندییان پێوەکردین و داوایان لێدەکردین 

و لەشێوەی 'ئایا دەتوانن ئەو بابەتانەش 
بخەنە بەرباس؟' پرسیارییان ئاراستە دەکردین، 

یاخود 'پرسیارەکان تەنها لەالیەن ئەندامانی 
نێو پالتفۆڕمەکەوە ئامادە دەکرێت، ئەگەر 
بێتو ئێمەش پرسیار ئامادەبکەین دەتوانن 

باڵویبکەنەوە؟' ژنانی ئێمە، پالتفۆڕمەکەمان 
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان وەکو ئامرازێک بۆ 

دەربڕینی دۆزی خۆیان بەشێوەیەکی ئازاد 
بەکاردەهێنن. ئەمەش شانازییەکی گەورەیە بۆ 

ئێمە. لەکاتێکدا لە کارەکانماندا بەردەوامین، 
هەڵوێستی بەوشێوەیە زۆر 

گرنگە بۆ ئێمە". 

"پیاوانیش پاڵپشتیمان 
دەکەن"

سەرۆکی پالتفۆڕمی ژنانی 
تورکمان، جەختی لەوەکردەوە 

کە ئەو پالتفۆڕمە لەساتی 
دامەزراندنییەوە دەرگای 

بەرامبەر پیاوانیش کراوە بووە 
و لەهەمان گۆشەوە سەیری 

ئامانجی پالتفۆڕمەکەیان 
کردووە و وتیشی: 

"لە ستافەکەماندا چەندین 
پیاو بوونیان هەیە کە 

بەشێوەیەکی زۆر چااڵک 
کاردەکەن و لە دامەزراندنی 
پالتفۆڕمەکەماندا رەنجی زۆریان کێشاوە. 
بابەتەکە بە رووبەڕووبوونەوەیەکی ژیرانە 

بەرامبەر نەزانی سەیردەکەن". 

توزڵو لەدرێژەی وتەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد، "بۆ 
بەرەوپێشبردنی گەلی تورکمان لەگەڵ پیاوان 

شانبەشانی یەکتر پێشڕەوی دەکەین. جگە 
لەوەش ژمارەیەکی زۆر لە فۆلۆوەری پیاو هەن 
کە پشتگیریمان دەکەن. ئەوانیش ئاگاداری ئەو 

کێشانەن کە ژنانی کۆمەڵگەکەمان دووچاری 
دەبنەوە، بۆ ئەم مەبەستەش دەستخۆشیمان 

لێدەکەن. دەمەوێت بەتایبەتی جەخت 
لەوەبکەمەوە کە پالتفۆڕمی ژنی تورکمان، 

دامەزراوەیەکی ئایدیۆلۆژی نییە. 

بێگومان هەموومان وەک تاک خاوەن 
دونیابینین و بۆچوونێکین، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم 
پالتفۆرمە رێکخراوە کە لە بەرژەوەندی و ژنانمان 
کار بکات. ئەمە مانای ئەوە نییە کە دوژمنایەتی 

پیاوان دەکات، بەپێچەوانەوە ئێمە چاوەڕوانی 
ئەوەین هەر پیاوێکی رۆشنبیر پشتیوانی ئەم 

پالتفۆرمە بکات. چونکە بۆ ئەوەی کۆمەڵگای 
ئێمە بەرەو پێشەوە بڕوات و بەرزبێتەوە، 

پێویستە سەرەتا ژنانمان بەهێز بن نابێت گوێ 
بە جیاوازی نێوان نێر و مێ بکرێت. تێکۆشانی 
ئێمە تێکۆشانی یەکسانییە بەو شێوەیە پێمان 

باشە سەیری پالتفۆرمەکەمان بکەین".

بە رێنمایی سەرۆککۆماری تورکیا، کۆمسیۆنێکی تایبەت بە 
پرسی ئاو لە تورکیا دامەزرا و ئەو کۆمسیۆنە بەردەوام لە 

پەیوەندیدایە لەگەڵ عێراق. لێرەدا پێویستە ئاماژە بە دوو شت 
بکەین، یەکەمیان پرسی سووریا. وەک دەزاندرێت ئاوی فورات 

لە سووریاوە تێدەپەڕێت و دەگاتە عێراق. پەیوەندییەکانی سووریا 
لەگەڵ عێراق و تورکیا کاریگەری دروست دەکات لەسەر بڕی ئەو 

ئاوەی کە دەنێردرێتە عێراق. 

پرسی دووەمیش پرسێکە کە بەراستی دەبێت هەڵوەستەی 
لەسەر بکرێت، ئەویش ئەو کارانەیە کە ئێران کردوویەتی. 

هەمووان بەردەوام باس لە تورکیا دەکەن بەاڵم ئێران رێڕەوی 
ئەو ئاوانەی گۆڕی کە ئاراستەی عێراقیان هەبوو. ئەگەر 

وەبیرتان بێتەوە ساڵی رابردوو بەهۆی کەم ئاو ناردنی ئێرانەوە 
کێشەی کەمی کارەبا دروست بوو لە عێراق. بەم هۆیەوە من 

وابیردەکەمەوە کە عێراق پێویستە لە پرسی ئاودا بە باشی 
سەیری دەورووبەری خۆی بکات. 

عێراق پێویستە لە پرسی ئاودا هەنگاوی جددی بنێت. ئەو 
سەرچاوە ئاوییەی کە تورکیا بە شێوەیەکی راستەوخۆ دەیدات 

بە عێراق ئاوی دیجلەیە. دیجلە کاتێک خاکی تورکیا جێدەهێڵێت، 
سااڵنە بە نزیکەیی ١٦ هەزار مەتر سێجا دەگاتە سنووری 

عێراق. بەاڵم ئەو بڕە تا دەگاتە بەغداد دەگاتە نزیکەی ٥٠ هەزار 
مەتر سێجا. واتا دیجلە سەرچاوەی سەرەکی ئاویی خۆی لە 
خاکی عێراقدا وەردەگرێت. عێراق پێویستی بە ئیدارەدانێکی 

سەرکەوتوو هەیە لە بواری ئاو. من پێموانیە کە عێراق 
ئیدارەدانێکی سەرکەوتووی هەبێت. عێراق پێویستە لە پرسی 

ئیدارەدانی ئاو سوود لە ئەزموونی تورکیا وەربگرێت.

تورکیا کەسێکی نوێی وەکو باڵیۆزی واڵتەکەی لە بەغداد 
دیاری کرد. باڵیۆزی نوێی تورکیا پێشووتر لەسەر دۆسیەی 
عێراق ئەرکی بینیوە و کەسێکی زۆر بە ئەزموونە. باڵیۆز 
عەلی رەزا گونای لە یەکەم لێدوانیدا زاراوەی "تورکەکانی 
عێراقی" بۆ تورکمانەکانی عێراق بەکارهێنا. ئەو زاراوەیەی 

باڵیۆز چ واتایەک دەبەخشێت؟

خاڵێکی زۆر گرنگتان دەستنیشان کردووە. ئەمە پەیامێکە هەم 
بۆ تورکمانەکان و هەم بۆ عێراق. بەڕای من، باڵیۆز ئاماژە 

بەوەدەدات کە تورکەکانی عێراق هیچ جیاوازییەکیان نییە لەگەڵ 
تورکەکانی تورکیا. پەیامی ئەوەش دەداتە عێراق کە تا ئەو 

پۆستی باڵیۆز بەڕێوەدەبات، پێویستە عێراقیش بەم شێوەیە 
سەیری تورکەکانی عێراق بکات. بەم هۆیەوە ئەمە خاڵێکی زۆر 

گرنگە کە باڵیۆزی تورکیا لە یەکەم پەیامیدا باسی لەم پرسە 
کردووە. 

باڵیۆزی تورکیا وەک ئاماژەتان پێدا، جێگری بەڕێوەبەری گشتی 
پەیوەندییەکانی عێراق بوو لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا. واتا 

بەرپرسی بااڵی دێسکی عێراق بوو. بەم هۆیەوە باڵیۆزی نوێی 
تورکیا کەسێکە کە زۆر باش شارەزای عێراقە، خوێندنەوەیەکی 
زۆر چاکی هەیە بۆ هاوسەنگییەکانی عێراق، ئاکتەرەکان باش 

دەناسێت و کەسێکی راهاتووە لەگەڵ پرسە ناوخۆییەکانی 
عێراق. بەڕای من دەستنیشان کردنی ئەو کەسە وەکو باڵیۆز 

چانسێکی زۆر باشە هەم بۆ عێراق هەم بۆ تورکیا. فاتح 
یڵدز رۆڵی تورکیای گەیاندبووە ئاستێکی بەرز لە عێراق، بۆ 

بەردەوامبوونی ئەم ئاستە بەرزە، پێویست بوو کە کەسێکی لەم 
شێوەیە بکرێتە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق. 

ئەمە زۆر گرنگە کە بەڕێز عەلی رەزا گونای لەسەر هەمان ئەو 
هێڵە بەرزەی بەڕێز فاتح بەردەوام دەبێت. چونکە ئەو کەسێکی 
بە ئەزموون و شارەزایە لە عێراق. لە هەمان کاتدا، ئەو مەیلەی 

کە بەرێز عەلی رەزا بۆ تورکەکانی عێراق هەیەتی، چانسێکی باشە 
بۆ تورکەکانی عێراق.

 پالتفۆڕمی ژنانی تورکمان:
 کاردانەوەی ژنانی تورکمان لە

 بەرامبەر جیاوازی نێوان ژن و پیاو

: عەلی عەنتەر/ فۆتۆ: چۆبان تیمور هەوا�ڵ

هەروەها داواکاری الیەنە سیاسییەکان ئەوەبوو کە 
تورکمان بەشداربێت لە هەردوو دەسەاڵتی یاسادانان 
و جێبەجێکردن. باس لەوەش کرا کە پێویستە ژمارەی 
کورسییەکانی کۆتای پەرلەمانی بە رێژە دیاری بکرێت. 

بۆ ئەوەی ئەگەر ژمارەی کورسییەکانی پەرلەمان 
زیاد بکرێت، ژمارەی کورسییەکانی کۆتای 

تورکمان راستەوخۆ زیاد بکات. 

هاوکات الیەنە سیاسییەکان داوایان 
لە نوێنەرانی تورکمان لە پەرلەمان و 

حکومەت کرد، کە رێژەی کۆتا تەنها بۆ 
پەرلەمان بەکار نەهێندرێت، بەڵکو ئەو 

رێژەیە لە سەرۆکایەتی هەرێم، حکومەت و 
سەرجەم پۆستە سیادییەکانی هەرێم بەکار 

بهێندرێت. 

مەدەنیی تورکمانی بەشدارییان لە کۆبوونەوەکە کرد.

شایەنی باسە لە کۆبوونەوەکەدا، سەرجەم الیەنەکان 
داوای جێگیرکردنی تورکمان وەک دووەم نەتەوە لە 

هەرێمی کوردستانی عێراق لە دەستوور کرد.

تورکمان  نوێنەرانی  لەمیانی کۆبوونەوەیەکی فراواندا، 
لە حکومەت و پەرلەمان لەگەڵ الیەنە سیاسییەکان 
و رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی تورکمان، پرسی 

دەستووری هەرێمیان تاوتوێ کرد.

بە سەرپەرشتی  کۆبوونەوەکە 
ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم 

بۆ کاروباری پێکهاتەکان، مونا 
پەرلەمان  قەهوەچی، سکرتێری 

و پەرلەمانتارانی تورکمان لە 
بەڕێوەچوو. هەولێر)ئەربیل( 

پارێزگای  ئەنجومەنی  ئەندامانی 
پارتە سیاسیەکان  هەولێر، سەرۆکی 

رێکخراوەکانی کۆمەڵگای  و 

 الیەنە سیاسییەکانی تورکمان بۆ تاوتوێ کردنی
دەستوور کۆبوونەوە

: عەلی عەنتەر/ فۆتۆ: ئەنەس سەددام هەوا�ڵ
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لە ساڵی ٢٠٢٠
 کۆرۆنا سێیەم 

هۆکاری مردن بووە
حوسێن خەتیبئۆغلو

لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیدا بابەتی 
"ئەگەر هاتوو ژن توانی دەسەاڵتی 

بەڕێوەبردن بگرێتە دەست، چی 
روودەدات؟" بووە هۆی دەربڕینی 

ناڕەزایەتی لەالیەن ژنی تورکمان 
و هۆکارێکیش بۆ دامەزراندنی 
پالتفۆڕمێکی رۆشنبیری ژنان. 

بەشێکی زۆری ژنی تورکمان 
ناڕەزایەتییان لە بەرامبەر بەرنامە 

تەلەڤیزیۆنییەکە دەربڕیبوو، 
بەتایبەتی بە ناردنی نامەی 

ئیدانەکردن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان. 

سەبارەت بەم رووداوە، گروپێک لە ژنی 
تورکمان پالتفۆڕمێکی رۆشنبیریان لەژێر ناوی 

پالتفۆڕمی ژنی تورکمان دامەزراند. 

نوردان توزڵو، سەرۆکی پالتفۆڕمی ژنی 
تورکمان بۆ رۆژنامەی تەبا دوا و ئاماژەی بە 
چەند زانیاریەکی گرنگ لەبارەی دامەزراندنی 

پالتفۆڕمەکە دا. 

توزڵو سەبارەت بە ناساندی پالتفۆڕمەکە 
رایگەیاند، "پالتفۆڕمی ژنی تورکمان دەبێتە 
دەنگی ژنی تورکمان لە عێراق، ئامانج تیایدا 
پشتیوانیکردنی ژنان و فراوانکردنی یاسای 

بەیەکەوەژیان دەبێت". 

"دوای دەربڕینی ناڕەزایەتی 
بەرامبەر بەرنامە 

تەلەڤیزیۆنییەکە، پرۆسەکە 
دەستیپێکرد" 

توزڵو، بەمجۆرە 
باسی لە پێویستی 

ئەم پالتفۆڕمە 
کرد و رایگەیاند:

"میدیایەک 
ئەم بەرنامە 
بەدبەختەی 
باڵوکردەوە 

کە بووەهۆی 
دەربڕینی 

ناڕەزایەتی لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان. 

منیش بەناوی 
ژنی تورکمان 

ئیدانەیەکم 
ئامادەکرد و 

باڵومکردەوە. 
نوسراوە ئیدانە 

ئامێزەکەم لەنێو تورکمان بەشێوەیەکی خێرا 
باڵوبوویەوە و سەرنجێکی زۆری راکێشا. 

لە ئەنجامی ئەو باڵوکراوەیەدا لەگەڵ چەند 
هاوڕێیەکی تورکمان یەکترمان لە نزیکەوە 

ناسی و لە نێوانماندا پشتیوانییەکی جوانمان 
بنیاتنا و بڕیارێکی یەکالییکەرەوەمان دا 

لەبارەی سنووردارنەکردنی پشتیوانییەکە تەنها 
تایبەت بەم دۆزە و زیاتر داواکردنی مافی ژنی 

تورکمان لە سێکتەرە جیاوازەکان. 

دەستمان هەڵکرد و ئامادەکارییەکانمان 
دەستپێکرد. بەمشێوەیە پالتفۆڕمی ژنی 
تورکمان هاتە کایەوە. پێویستە جەخت 

لەوەبکەمەوە، پالتفۆڕمی ژنی تورکمان لە 
دڵەکانەوە سەریهەڵداوە و لەژێر سێبەری هیچ 

حیزب و الیەنێک بنیاتنەنراوە". 

توزڵو، باسی لە پالتفۆڕمەکە کرد و 
رایگەیاند، لەئێستادا پالتفۆڕمەکە لە تۆڕە 

کۆمەالیەتییەکان بەردەوامی بە چااڵکییەکانی 
دەدات، ئامانج لێی دەرخستنی ئەو کێشانەیە 

کە دەبنە ئاستەنگ لە بەردەم ژن. 

توزڵو، ئاماژەی بە چااڵکییەکانیان لەبارەی 
بەرۆشنبیرکردن و پاراستنی مافی ژنان داو وتی، 

"دەمانەوێت پالتفۆڕمەکە وەکو چااڵکییەک 
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بناسێنین. ئامانجی 

یەککەمان گەیشتنە بە بەدامەزراوەکردنی 
پالتفۆڕمەکەمانە هەروەها توانای پێدانی 

یارمەتی زیاترە بە ژنان. 
ئەمانە پالنی درێژخایەنن 

و کە کاتی خۆی هات 
لەگەڵ فۆلۆوەڕەکانمان 

بەشی دەکەین".

"تورکمان 
پێویستی بەم 
پالتفۆڕمەیە"

توزڵو، لەبارەی 
کاردانەوەی پالتفۆڕمەکە بەمشێوەیە دوا: 

"ئەگەر بێتو باسی راستییەکان بکەین، لەکاتی 
دامەزراندنی پالتفۆڕمەکەدا چاوەڕوانی 

کاردانەوەی نەرێنیمان دەکرد. بەاڵم ئەوەی 
روویدا پێچەوانەی چاوەڕوانکراو بوو، چەندین 

نامەمان سەبارەت بە پێویستی ئەوجۆرە 
پالتفۆڕمانە لەنێو تورکمان بۆهات. 

لە یەکەم رۆژی دامەزراندنییەوە ژنانی تورکمان 
پەیوەندییان پێوەکردین و داوایان لێدەکردین 

و لەشێوەی 'ئایا دەتوانن ئەو بابەتانەش 
بخەنە بەرباس؟' پرسیارییان ئاراستە دەکردین، 

یاخود 'پرسیارەکان تەنها لەالیەن ئەندامانی 
نێو پالتفۆڕمەکەوە ئامادە دەکرێت، ئەگەر 
بێتو ئێمەش پرسیار ئامادەبکەین دەتوانن 

باڵویبکەنەوە؟' ژنانی ئێمە، پالتفۆڕمەکەمان 
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان وەکو ئامرازێک بۆ 

دەربڕینی دۆزی خۆیان بەشێوەیەکی ئازاد 
بەکاردەهێنن. ئەمەش شانازییەکی گەورەیە بۆ 

ئێمە. لەکاتێکدا لە کارەکانماندا بەردەوامین، 
هەڵوێستی بەوشێوەیە زۆر 

گرنگە بۆ ئێمە". 

"پیاوانیش پاڵپشتیمان 
دەکەن"

سەرۆکی پالتفۆڕمی ژنانی 
تورکمان، جەختی لەوەکردەوە 

کە ئەو پالتفۆڕمە لەساتی 
دامەزراندنییەوە دەرگای 

بەرامبەر پیاوانیش کراوە بووە 
و لەهەمان گۆشەوە سەیری 

ئامانجی پالتفۆڕمەکەیان 
کردووە و وتیشی: 

"لە ستافەکەماندا چەندین 
پیاو بوونیان هەیە کە 

بەشێوەیەکی زۆر چااڵک 
کاردەکەن و لە دامەزراندنی 
پالتفۆڕمەکەماندا رەنجی زۆریان کێشاوە. 
بابەتەکە بە رووبەڕووبوونەوەیەکی ژیرانە 

بەرامبەر نەزانی سەیردەکەن". 

توزڵو لەدرێژەی وتەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد، "بۆ 
بەرەوپێشبردنی گەلی تورکمان لەگەڵ پیاوان 

شانبەشانی یەکتر پێشڕەوی دەکەین. جگە 
لەوەش ژمارەیەکی زۆر لە فۆلۆوەری پیاو هەن 
کە پشتگیریمان دەکەن. ئەوانیش ئاگاداری ئەو 

کێشانەن کە ژنانی کۆمەڵگەکەمان دووچاری 
دەبنەوە، بۆ ئەم مەبەستەش دەستخۆشیمان 

لێدەکەن. دەمەوێت بەتایبەتی جەخت 
لەوەبکەمەوە کە پالتفۆڕمی ژنی تورکمان، 

دامەزراوەیەکی ئایدیۆلۆژی نییە. 

بێگومان هەموومان وەک تاک خاوەن 
دونیابینین و بۆچوونێکین، لەگەڵ ئەوەشدا ئەم 
پالتفۆرمە رێکخراوە کە لە بەرژەوەندی و ژنانمان 
کار بکات. ئەمە مانای ئەوە نییە کە دوژمنایەتی 

پیاوان دەکات، بەپێچەوانەوە ئێمە چاوەڕوانی 
ئەوەین هەر پیاوێکی رۆشنبیر پشتیوانی ئەم 

پالتفۆرمە بکات. چونکە بۆ ئەوەی کۆمەڵگای 
ئێمە بەرەو پێشەوە بڕوات و بەرزبێتەوە، 

پێویستە سەرەتا ژنانمان بەهێز بن نابێت گوێ 
بە جیاوازی نێوان نێر و مێ بکرێت. تێکۆشانی 
ئێمە تێکۆشانی یەکسانییە بەو شێوەیە پێمان 

باشە سەیری پالتفۆرمەکەمان بکەین".

لەسەرەتای دروستبوونییەوە تائێستا، 
مرۆڤایەتی لەسەر گۆی زەوی دووچاری 
هەزاران نەخۆشی جیاواز بووەتەوە، هەر 

یەکێکیش لەو نەخۆشیانە توانیویانە 
ماوەیەکی درێژ مرۆڤایەتی بەخۆیانەوە 
سەرقاڵ بکەن، تا ئەوکاتەی کە دەبنە 

نەخۆشی رۆتینی و ئیتر مرۆڤ بەچاوی 
نەخۆشی سەیریان ناکات و وەکو حالەتێکی 

ئاسایی مامەڵەیان لەگەڵ دەکات. 

سەنتەری کۆنترۆڵکردن و رێگڕیکردن لە 
نەخۆشییەکان لە ئەمریکا رایدەگەیێنێت، لە 
ساڵی ٢٠٢٠ـدا پەتای کۆرۆنا سێیەم هۆکاری 

مردن بووە. ژمارەی ئەوانەی بەهۆی 
کۆرۆناوە گیانیان لەدەستداوە لە ساڵی 

٢٠٢٠ ئێجگار زۆر بووە. 
  

لەبارەی هۆکارەکانی مردن لە ٢٠٢٠ـدا، 
نەخۆشییەکانی دڵ بە پلەی یەکەم، 

شێرپەنجە بە پلەی دووەم و کۆرۆناش لە 
پلەی سێیەمی ریزبەندییەکەدایە. 

 
 WHO رێکخراوی تەندروستی جیهانی

سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوی 
لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتی بۆ شێرپەنجە 

IARC  باس لەو هۆکارانە دەکەن کە رێگە 
بۆ نەخۆشیی شێرپەنجە خۆش دەکەن. 

لە رابردوو بۆچوونەکان لەو الیەنەدا بوون 
کە پیسبوونی ژینگە هۆکارە بۆ نەخۆشیی 
دڵ و هەوکردنی جگەر، بەاڵم بەگوێرەی 
ئەو بەڵگانەی توێژینەوەیان لەسەرکراوە، 

پیسبوونی ژینگەش هۆکارێکە بۆ 
تووشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە. 

ساڵی ٢٠١٠ ژمارەی ئەو کەسانەی 
بە هۆی پیسبوونی ژینگە تووشی 

نەخۆشیی هەوکردنی جگەر بوون و دواتر 
نەخۆشیەکەیان بۆ شێرپەنجە تەشەنەی 

کردووە، نزیکەی ٣.٩ ملیۆن کەس بووە. 
بە گوێرەی ئامارەکان ئەوانەی بەهۆی 

پیسی ژینگەوە تووشی هەوکردنی جگەر 
بوون، دواتریش تووشی شێرپەنجە بوون 

و مردنی پێشوەختەیان تۆمارکردووە، 
ژمارەیان دەگاتە ٣.٢  ملیۆن کەس. 

گومان دەکرێ ئەو کەسانەی زیاتر بەهۆی 
پیسی ژینگە گیان لەدەست دەدەن خەڵکی 

چین و رۆژهەاڵتی ئاسیا بن، بەتایبەتی 
بەهۆی بوونی پیشەسازیی، بەرێژەیەکی 
زۆر لە شارە پیشەسازییەکاندا ئەو رێژەیە 

زیاتر بەرچاوە. 

هەروەها بە گوێرەی ئەو بەڵگانەی 
لەبەر دەستدان، پیسبوونی ژینگە 

دەبێتە هۆی شێرپەنجەی میزڵدان. 
هاوکات لێکۆڵینەوەی کورت سترایف 

سەرۆکی بەشی دەستنیشانکردنی 
  IARCهۆکارەکانی شێرپەنجە لە رێکخراوی
پشتراستی دەکاتەوە کە پیسبوونی ژینگە 

هەڕەشەیەکی گەورەیە لەسەر تەندروستی 
گشتی و دەبێتە هۆی تووشبوونی مرۆڤ 

بە شێرپەنجە و نەخۆشییەکانی دڵ و 
سییەکان. 

بۆچی باس لە سوودەکانی کۆرۆنا 
ناکرێت؟

لە دوا هەفتەکانی ساڵی ٢٠١٩ـدا 
نەخۆشییەکی پەتایی لە واڵتی چین 

سەریهەڵدا و دواتر بە هەموو جیهاندا 
تەشەنەی کرد، هەرچەندە سەرەتا 

نەخۆشییەکە وەکو بەربەستێکی بچووک 
دەبیندرا، بەاڵم لە کۆنتڕۆڵ دەرچوو و 

تائێستاش گشت مرۆڤایەتی نەیانتوانیوە 
چارەسەرێک بۆ بنبڕکردنی نەخۆشیەکە 

بدۆزنەوە، ئەویش پەتای 
ڤایرۆسی کۆرۆنا-یە. 

نزیکەی ساڵ و نیوێکە ئەو پەتا ڤایرۆسییە 
هەموو جیهانی بەخۆیەوە سەرقاڵکردووە 

و هەموو ساتێک چاوەکان لەسەر ئەو 
ژمارانەن کە گوزارشت لە رێژەی قوربانیانی 
پەتاکە دەکەن، بەجۆرێک گیان لەدەستدان 

و تەنانەت هەاڵمەتێکی وەرزیش لە 
دەوروبەردا بووەتە گومانێکی گەورە کە 

یەکەم هۆکار بەدوایدا بگەڕێین پەتای 
ڤایرۆسی کۆرۆنا بێت. 

سەرەڕای ئەوە، سەنتەری کۆنتڕۆڵکردن 
و رێگریکردنی نەخۆشییەکان لە ئەمریکا 

رایدەگەیەنێت کە لە ساڵی ٢٠٢٠ـدا پەتای 
کۆڕۆنا سێیەم هۆکاری مردن بووە. 

ئەویش دوای نەخۆشییەکانی دڵ کە لە 
پلەی یەکەم و شێرپەنجە بە پلەی دووەم 
دێت، ئاژانسی لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتی 

بۆ رێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO لە 
لێکۆڵینەوەکانیدا دەریخستووە کە هۆکاری 

سەرەکی تووشبوون بە نەخۆشییەکانی 
دڵ و شێرپەنجە دەگەڕێتەوە بۆ پیسبوونی 

ژینگە، دوکەڵی تووتن، تیشکی سەروو 
بنەوشەیی. هۆکارە سەرەکییەکانی 

پیسبوونی ژینگەش دەگەڕێندرێتەوە بۆ 
پیشەسازی و پاشماوەی کارگە و پااڵوتە 

نەوتییەکان. 

بەاڵم تەشەنەسەندنی کۆڕۆنا بووە هۆی 
داخستنی زۆربەی کارگە پیشەسازییەکان 
و کەمکردنەوەی بەرهەمە نەوتییەکان 

بەمەش پاشەڕۆ کیمیاییەکان بەشێوەیەک 
کەمیکرد کە بووە هۆی دووبارە 

گەورەبوونی قەبارەی چینی ئۆزۆن و 
خاوێنبوونەوەی کەشوهەوای جیهان 
بەگشتی، ئەمەش هۆکارێک بوو بۆ 

کەمبوونەوەی نەخۆشی شێرپەنجە و 
هەوکردنی جگەر و تەنانەت کەرەنتینی 

واڵتە گەورەکان بووە رێگاچارەیەک 
بۆ سنووردارکردنی نەخۆشی ئایدز کە 

ڤایرۆسی HIV هۆکارەکەیەتی، ئەمەش 
ئەوەمان بۆ دەردەخات کۆڕۆنا بووە 

رێگرێک لەبەردەم هەموو ئەو نەخۆشیانەی 
کە رێگای خێران بۆ مردنی پێشوەختە. 

 THINK( بەپێی راپۆرتێکی ماڵپەڕی
GLOBAL DEATH(ـی جیهانی لە 

سەرەتای ٢٠٢٠ تاکو ناوەڕاوستی ٢٠٢١ 
نزیکەی ٪١٦ـی مردنە تۆمارکراوەکانی 

جیهان نەخۆشییەکانی دڵ-ن کە بەهۆیەوە 
نزیکەی ١٢.٨ ملیۆن گیان لەدەستدان 

تۆمارکراوە و ٪١١ـیش بەهۆی جەڵتەن کە 
دەکاتە نزیکەی ٩.٢ ملیۆن گیان لەدەستدان 

و ٪٦ـی بەهۆی نەخۆشی سییەکانەوەن 
ئەوانیش نزیکەی ٤.٦ ملیۆن حاڵەتە و لە 
بەرامبەردا تەنها ٪٤ـی مردنە جیهانییەکان 
لەوماوەیەدا بە کۆڕۆنا بوون کە ئەویش 
بە نزیکەی ٣.٧ ملیۆن گیان لەدەستدان 

هەژمار دەکرێت. ئەمەش بۆمان 
رووندەکاتەوە کە پێویستە نەخۆشی کۆڕۆنا 

بەگوێرەی ئەوانیتر بەوشێوەیە زۆر بەرچاو 
نەبێت کە مرۆڤایەتی بەخۆیەوە سەرقاڵ 

بکات. 

ئەمەوێت لێرەدا بپرسم، "ئایا کۆڕۆنا 
نەبووەتە هۆکاری خاوێنبوونی ژینگە 
و کەمکردنەوەی گیان لەدەستدان بە 

نەخۆشیی و رووداوە مرۆییەکانی دیکە 
کە سەرچاوەیان مرۆڤە؟"، لێرەدا پێویستە 
بەچاوێکی دیکە سەیری کەشەکە بکەین، 
چونکە ئێمەی مرۆڤ خۆمان بە خاوەن 

گەورەترین دەسەاڵتی سەر زەوی دەزانین 
و تەنانەت پەل بەرەو هەسارەکانی دیکەش 
درێژ دەکەینەوە، کەچی هێشتا نەمانتوانیوە 

چارەسەرێک بۆ بنبڕکردنی ئەو نەخۆشییە 
بدۆزینەوە کە ئەو زیندەوەرە بچووکە 

)ڤایرۆس( سەرچاوەکەیەتی!!!. 

 پالتفۆڕمی ژنانی تورکمان:
 کاردانەوەی ژنانی تورکمان لە

 بەرامبەر جیاوازی نێوان ژن و پیاو
: بارزان لوقمان  هەوا�ڵ
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گازینۆ عەنتەر..
) یەکێک لە سیمبولەکانی شاری هەولێر)ئەربیل 

نمایشی فیلمی "دامیۆن تەیکس رێڤێنج"
 لە کەرکوک بەڕێوەچوو

باخچه یه كى زۆر جوانى هه بوو  به گوڵو گولزار رازاوه  بوو. 
له  ناوه راستى حه وزێك بە نافوره  دروست كرابوو، له الى 

باشوورى گازینۆیه كه  هۆڵێكى گه وره ى هه بوو خه ڵك 
له  زستانان كه سه ردانى گازینۆیان ده كرد له م هۆڵه  

داده نیشتن به اڵم له وه رزه كانى دیكه  له ناو باخچه كه  ته خته 
 و كورسى له فافۆن دروستكراو بوو داده ندرا و مێزێكى 

بازنه ییش له  ناوه راستى كورسیه كان داده ندرا، جێى 
دانیشتنى حاجى عه نته ر له  ته نیشت هۆڵه كه  بوو. چه ند 
یاریه ك هه بوو به سااڵ  چووه كان یاریان ده كرد .هەروەها 

خواردن و خواردنه وەش پێشكه ش به  موشتەرییەکان 
ده كرا له وانه  چایی گازینۆ عه نتەر تام و چێژێكى تایبەتى 

خۆى هه بوو، هه روه ها زستانان لیمۆ به سرا و شیرى 
خۆماڵى وهاوینان خواردنەوە گازییەکان، تراوبی، مشن و 

به موشته ریه كان ده كرا".  كندراى پێشكه ش 

"دوكانێك هه بوو لە گازینۆکە میوه جاتى 
تیادا ده فڕۆشرا"

 
شایانی باسە عەبدولسەالم حاجی عەنتەر لەبەردەوامی 

قسەکانیدا باسی لەوەکردووە، "هه روه ها دوكانێك 
هه بوو لە گازینۆکە میوه جاتى تیادا ده فرۆشرا،  جێگایه كى 

تایبه تیش هه بوو تكه  و جه رگ و سه نده ویجى گۆشتى 
هه بووه. نزیكترین براده ره كانى باوکم حاجى عه نته ر كه 

 ده هاتن له الى داده نیشت ئه م كه سایتیانه  بوون: حاجى 
خورشید ئیتیان كوره چى، حاجى رۆژى كوره چى، حاجی 

ئیكره م عبدولعەزیز به زاز، حاجی نەجمەدین حاجی نوری 
به قاڵ، حاجی محەمەد نەداف، وه ستا خدر به نا، وه ستا 

تۆفیق به نا، سەید سەعید دامیرچى، مام كه ریم نانه كه لی". 

"له سه ره تای دامه زراندنى ئامێرى قه وان و 
به كره لە گازینۆ عەنتەر داندرا" 

لەبارەی  لە کۆتایی چاوپێکەوتنەکە عەبدولسەالم عەنتەر 
گازینۆ عەنتەر ئاماژەی بەوەکردووە، "هه رله سه ره تاى 

دامه زراندنى ئه م گازینۆیه باوکم حاجى عه نتەر 
گۆرانیبێژانى  گۆرانیه كانى  البوو  به  کره ى  تەسجیلێكى 

ناودارى میسرى ئوم كەلسوم و فەرید ئه تره ش و 
گۆرانیبێژانى  كات  لەهەمان  پێدەکرا،  عەبدولحەلیم 

توركمانى وه كو محمد ئه حمه د ئه ربیللی ده نگیان به  
گۆرانیه  تازه كانیان ده زرینگاوه  وه كو، "یاڵاڵشوفێر" و 

مشكۆش به  گۆرانیه كانى "له پاش مه رگم" ده زرینگاوه ، 
هه روه ها گۆرانیه كانى هونەرمەندان حه یده ر به قال و 

حاجى فایق و یونس مەحمود لەم تەسجیلی به ك ره یە 
گۆرانیان پێدەکرا. پاشان كه ناڵى ته له فزیۆنى كه ركوك 

كرایه وه  باوکم حاجى عه نته ر ته له فزیۆنێكى گه وره ى كڕى 
له  هۆڵی گازینۆ داینا بوو. خه ڵكه كه  ده هاتن بۆ بینینى 
زنجیره كانى عه ره بی میسرى ته مسیلیه  و شانۆیه كانى 

عێراقی". 

یەکەمە شتێکی لەوجۆرە لە کەرکوک تاقیدەکەینەوە. 
هەستێکی جیاوازە، لەو باوەرەدا نەبووم بەمشێوەیە 

خەڵکانێکی زۆر بەشداری لە نمایشی فیلمەکەدا 
بکەن. فیلمی ترسناک ئامێز لە کەرکوک جۆرە 
فیلمێکی نامۆیە. تەنانەت بەم نزیکانە پالنمان 

هەیە بە زمانی تورکیش فیلم دەربهێنین". 

ئەحمەد قەساب وەکو یەکێک لە ئەکتەرەکانی 
نێو فیلمەکە ئاماژەی بەوەکرد، "هەستەکانمان 

باس ناکرێن. زۆر دڵخۆشین، فیلمەکە 
بەشێوەیەکی سەرکەوتووانە لە سینەما 

پەخشکرا. زۆر ماندوبووین بەاڵم کۆتاییەکەی 
جوان بوو. ژمارەی بەشداربووان تاڕادەیەک 

زۆربوو". 

شاهین قەساب وەکو یەکێک لە ئەکتەرەکان 
کە لەنێو فیلمەکەدا، جەختی لەوەکردەوە کە 
یەکەمینجارە کارێکی لەم شێوەیە لە کەرکوک 

ئەنجامبدرێت.

عەلی قەسابئۆغڵو بەرپرسی ئۆفیسی ئەنادۆڵ لە 
کەرکوک کە بەشداری لە نمایشی فیلمەکەدا کردبوو 

رایگەیاند، "ئەو هاوڕێیانە بەبێ وەرگرتنی کۆرسی 
ئەکادیمی، کارێکی لەوجۆرەیان ئەنجامداوە. هەرچەندە 

کەموکوڕی بوونی هەیە بەاڵم کارەکێکی گەورەیان 
ئەنجامدا". 

یانەکانی ئەوروپا یاری تۆپی پێ دەکەن.

محەممەد شەفیق، کە برا گەورەی عەلی شەفیقە بە 
رۆژنامەی تەبای راگەیاند، "براکەم دوو ساڵ لەمەوبەر 

پەیوەندی بە تیپی خوار ١٧ ساڵی یانەی فەنەرباخچە 
کردووە". 

هاوکات، محەممەد شەفیق رایگەیاند، "فیدراسیۆنی تۆپی 
پێی عێراق، ناوی ئەو کەسانەی باڵوکردەوە کە بەشداری 
دەکەن لە پاڵەوانەتییەکە، بەاڵم تاکو ئێستا، فیدراسیۆنی 
تۆپی پێی عێراق، هیچ نوسراوێكی بۆ یانەی فەنەرباخچە 

نەناردووە و چاوەرێ دەکرێت بەم نزیکانە فیدراسیۆن 
نوسراوەکە بنێرێتە یانەکە". 

محەممەد شەفیق، لە بارەی 
خۆشەویستییان بۆ یاری 

تۆپی پێ دەڵێت، "عەلی 
لەگەڵ من دەستی بە 

خۆشویستنی تۆپی پێ 
کرد، کاتی خۆی من 

و عەلی لەگەڵ یەک 
لە یانەی فەریککۆی 

یاریمان دەکرد، 
هەر لەوێ دەستی 

بەخۆشویستنی تۆپی 
پێ کرد، براکەم لەبەر 
ئەوەی بااڵی بەرز بوو 

لەالیەن مامۆستاکانی 
وەرزش بایەخی پێدەدرا". 

براکەی عەلی شەفیق ئاماژەی 
بەوەشدا،"یانەی وەرزشی قاسم 
پاشا، پرۆژەیەکیان هەبوو کە لە 

١٠٠ قوتابخانە وەرزشوان هەڵبژێرن، 
عەلیش وەک یاریزانی هێرشبەر 
بەشداری لە پرۆژەکە کرد، بەاڵم 

لەبەر ئەوەی بااڵی بەرز بوو 
پێیان وت تۆ برۆ لە شوێنی 

گۆڵپارێزی بووەستە، بەم شێوەیە 
بووە گۆڵپارێز، ئەڤرەن یڵدرم کە 
مامۆستای عەلییە، بریاریدا عەلی 

لە هێرشبەرەوە ببێتە گۆڵپارێز، 
دواتریریش لەگەڵ یانەکەی دەستی 

بە راهێنان کردوو بەشداری لە 
یارییەکان کرد".   

ناوبراو لە بارەی پەیوەندیکردنی 
بە تیپی خوار ١٧ ساڵی یانەی 

فەنەرباخچە وتی، "ئەڤرەن یڵدرم، 
مامۆستای عەلی بوو ئەو چووە تیپی خوار ١٧ ساڵی یانەی 
فەنەرباخچە و دواتر حەزی کرد عەلیش لەو یانەیە ببینێت، 
مامۆستاکەی براکەم لەو بروایەدابوو کە عەلی لەو یانەیە 

زیاتر سەرکەوتوو دەبێت، هەر بۆیەش براکەم پەیوەندی بە 
یانەی فەنەرباخچە کرد". 

حاجی عەنتەر لە هەمانکاتدا کاری کشتوکاڵیی بە 
سەرکەتوویی ئەنجامداوە. بە جۆرێک، لە بەخێوکردنی 
ئاژەڵی پەلەوەر و چاندنی زەوی ناوبانگی دەرکردووە 
تا لە کۆتایی ساڵی ٨٠کان خەاڵتی باشترین جوتیاری 

پێبەخشراوە.  عێراقی 

دروستکردنی  مێژووی 
بۆ  دەگەرێتەوە  گازینۆعه نته ر 

کەی؟

"پاش ئه وه ى كه  
دروستكرا  گازینۆعەنتەر 
خه ڵك بە لێشاو روویان 

له م گازینۆیه  دەکرد"

خوالێخۆشبوو عەبدولسەالم 
کە تاکە کوڕی حاجى عه نته رە، لە چاوپێکەوتنێکیدا 

لەگەڵ شێرزاد شێخ محەمەد نووسەر و لێکۆڵەر لەسەر 
شاری هەولێر لەکاتی خۆی باسی لەوەکردووە،"باوكم 

به سه رپه رشتى خۆى ئه و گازینۆیه ى لە ساڵى ١٩٥٩ 
له سه ر رووبه رى ٥٥٠ مه تر دووجا دروستكردووه ، پاش 
ئه وه ى كه  ئه م گازینۆیه ى دروستكرد خه ڵك بە لێشاو 

روویان له م گازینۆیه  كردووه ، هه موو چینه كانى هه ولێر 
سه ردانى ئه م گازینۆیه یان ده كرد به تایبه تى مامۆستایان و 
فه رمانبه ران و ئه ندازیار و هه روه ها پیاوه  ماقووڵه كان له م 
گازینۆیه  داده نیشتن كاتى خۆیان بەسەر دەبرد. له و كاته ى 

موشته ریه كانى گازینۆ كۆمه ڵ بە كۆمه ڵ داده نیشتن 
له  سه ر بارى رامیارى عێراق ده دوان بۆیه  له ساڵى ١٩٦٣ 
دووجار حكومه ت هه ڵسا به داخستنى ئه و گازینۆیه  واته  

زیاتر لە جارێك داخراوه ، پاش ماوه یه ك ئه م گازینۆیه  
ده رگاى كرایه وه ، هه روه كو جاران گازینۆكه  قه رەباڵغ 
بوو، له  ساڵى ١٩٨٠ گازینۆی عه نته ر روخێندرا و چه ند 

بینایه كى تازه  له سه ر زه ویه كه ى دروستكرا. دواتر حاجى 
عه نته ر هه ڵسا به  كارى كشتوكاڵى. لە رێكه وتى ١٩٩٨/٥/١٣ 
نه خۆش كه وت زۆرى نه خایاند كۆچى 
دوایی كرد هه ر له گۆڕستانى باوك و 
باپیرانى له گۆرستانى ئیمام محەمەد 

به خاك سپێردرا". 

"چایی گازینۆ عه نتەر تام 
و چێژێكى تایبەتى خۆى 

هه بوو" 

بەپێی وتەی عەبدولسەالم لە 
بەوەداوە،  ئاماژەی  چاوپێکەوتنەکە 

"گازینۆ عه نتەر رووبه ره كەى نزیكه ى 
٥٥٠ مه تر دوجا بوو، له  ده رگاى 

سه ره كى كه  ده چوویته  ژووره وه  

سینەماکە، خۆشحاڵی خۆیان بۆ فیلمەکە دووپاتکردەوە. 

بۆ بینی یەکەم نمایشی فیلمەکە خەڵکێکی زۆر  ئامادە 
بوو، هونەرمەندانی نێو تورکمان، رۆژنامەوان و 

میدیاکاران سەبارەت بە فیلمەکە بۆ بارزان لوقمان 
پەیامنێری ئاژانسەکەمان لێدوانیان دا. 

عەبدورەحمان عومەر، دەرهێنەر و سیناریۆنووسی 
فیلمی دامیۆن تەیکس رێڤێنج رایگەیاند، "بۆجاری 

لە رابردوودا لە شاری هەولێر. چەندین شوێن 
هەبووە وەکو چایخانە و گازینۆ خەڵکی ئەو سەردەمە 

کاتەکانیان تیادا بەسەردەبرد و شوێنێک بوون بۆ 
کۆبوونەوەی گشت چین و توێژەکانی شاری هەولێر. 

یەکێک لەو شوێنانەی کە بووەتە مێژووێک و 
ئەو  عەنتەر"ـە،  سیمبولێکی شاری هەولێر"گازینۆ 
ناوبانگی دەرکردووە چواریانی  گازینۆیە بەجۆرێک 

گەرەکی تەیراوەی شاری هەولێر بە چواریانی 
ناسراوە.  گازینۆعەنتەر 

به رله وه ى له سه ر ئه م گازینۆیه  بدوێین با تۆزێک 
باس له  كه سایه تى حاجى عه نته ر خاوه نی ئه م 

بکەین.  گازینۆیه  

حاجى عه نته ر ناوى ته واوى )حاجی پیرداود حەمادى 
حەسەن(ـه  له  ساڵى ١٩٢٢ له  گه ره كى عه ره ب له دایك 

بووه ، خاوەنی کورێک و کچێک بووە. رەچەڵەکی 
باوكو باپیرانى )به یات(بووه . هه ر له  منداڵیه وه  باوكى 

كۆچى دوایی كردووه  و ده ستى به كاركردن كردووه . 
له ناوخه ڵك نازناوى عه نته رى وه رگرتووه  ،چونكه  له  

گه نجیدا پیاوێكى زۆر ئازا و گورج و گۆل بووه . 

لە منداڵییەوە بەبێ سۆزی باوک ژیانی بەسەربردووە 
ئەرکی خێزانێکی گەورەی لەسەر شان بووە. دوای 

چەندین ساڵ کارکردن توانیویەتی وەکو وەبەرهێنەر 
کار بکات و چەندین قوتابخانە و نەخۆشخانە لە 

پارێزگا جیاوازەکانی عێراق دروست بکات. لەوانەش 
قوتابخانەی خانزادی بنەڕەتی و بنکەی تەندروستی 

تەیراوە لە پارێزگای هەولێر، هەروەها قوتابخانەیەک 
لە تەلەعفەر و قوتابخانەیەک لە کفری و چەندین کار 
و پرۆژەی دیکە لە پارێزگا جیاوازەکانی عێراق لەالیەن 

حاجی عەنتەرەوە دروست کراوە. 

بەشی دووەم و کۆتاییی فیلمی دامیۆن کە پێشتر لە 
یوتوب پەخشکرابوو، لە سینەما لەگەڵ 

فیلم دۆستان پەخشکرا. 

ئەمە جاری یەکەمە فیلمێک بە ناوەڕۆکی 
ترسناک ئامێز لەالیەن چەند گەنجێکی 

تورکمانەوە دەگوازرێتەوە پەردەی سپی 
سینەما. 

سیناریۆی فیلمی دامیۆن تەیکس 
رێڤێنج لەالیەن محەمەد حوسێنئۆغڵو 
و عەبدورەحمان عومەر نوسراوەتەوە، 

لەهەمان کاتدا حوسێنئۆغڵو رۆڵی 
ئەکتەری سەرەکی لە فیلمەکەدا گێڕاوە و 
عەبدوڕەحمان عومەر دەرهێنەری فیلمەکە 
بووە و هاوکات شاهین قەساب، ئەحمەد 

قەساب و عەممار ئاسۆس-یش رۆڵیان 
تیادا گێڕا. 

فیلمە ترسناک ئامێزەکە لەالیەن چەند گەنجێکی 
تورکمان لەژێر توانای سنووردار ئامادەکراوە. هەرچەندە 

زمانی فیلمەکە عەرەبییە بەاڵم بەژێرنووسی تورکی 
خراوەتە بەردەم بینەرانی. 

ئەو بینەرانەی کە بۆ بینینی فیلمەکە هاتبوونە 

 وەرزشوانانی تورکمان
: عەبدولسە�م ھیشام بەرەو سەرکەوتنی گەورە هەنگاو دەنێن هەوا�ڵ

.

حاجی پیرداود حەمادى حەسەن

: بارزان لوقمان/ فۆتۆ: عەبدولسە�م ھیشام هەوا�ڵ
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محەممەد شەفیق، کە برا گەورەی عەلی شەفیقە بە 
رۆژنامەی تەبای راگەیاند، "براکەم دوو ساڵ لەمەوبەر 

پەیوەندی بە تیپی خوار ١٧ ساڵی یانەی فەنەرباخچە 
کردووە". 

هاوکات، محەممەد شەفیق رایگەیاند، "فیدراسیۆنی تۆپی 
پێی عێراق، ناوی ئەو کەسانەی باڵوکردەوە کە بەشداری 
دەکەن لە پاڵەوانەتییەکە، بەاڵم تاکو ئێستا، فیدراسیۆنی 
تۆپی پێی عێراق، هیچ نوسراوێكی بۆ یانەی فەنەرباخچە 

نەناردووە و چاوەرێ دەکرێت بەم نزیکانە فیدراسیۆن 
نوسراوەکە بنێرێتە یانەکە". 

محەممەد شەفیق، لە بارەی 
خۆشەویستییان بۆ یاری 

تۆپی پێ دەڵێت، "عەلی 
لەگەڵ من دەستی بە 

خۆشویستنی تۆپی پێ 
کرد، کاتی خۆی من 

و عەلی لەگەڵ یەک 
لە یانەی فەریککۆی 

یاریمان دەکرد، 
هەر لەوێ دەستی 

بەخۆشویستنی تۆپی 
پێ کرد، براکەم لەبەر 
ئەوەی بااڵی بەرز بوو 

لەالیەن مامۆستاکانی 
وەرزش بایەخی پێدەدرا". 

براکەی عەلی شەفیق ئاماژەی 
بەوەشدا،"یانەی وەرزشی قاسم 
پاشا، پرۆژەیەکیان هەبوو کە لە 

١٠٠ قوتابخانە وەرزشوان هەڵبژێرن، 
عەلیش وەک یاریزانی هێرشبەر 
بەشداری لە پرۆژەکە کرد، بەاڵم 

لەبەر ئەوەی بااڵی بەرز بوو 
پێیان وت تۆ برۆ لە شوێنی 

گۆڵپارێزی بووەستە، بەم شێوەیە 
بووە گۆڵپارێز، ئەڤرەن یڵدرم کە 
مامۆستای عەلییە، بریاریدا عەلی 

لە هێرشبەرەوە ببێتە گۆڵپارێز، 
دواتریریش لەگەڵ یانەکەی دەستی 

بە راهێنان کردوو بەشداری لە 
یارییەکان کرد".   

ناوبراو لە بارەی پەیوەندیکردنی 
بە تیپی خوار ١٧ ساڵی یانەی 

فەنەرباخچە وتی، "ئەڤرەن یڵدرم، 
مامۆستای عەلی بوو ئەو چووە تیپی خوار ١٧ ساڵی یانەی 
فەنەرباخچە و دواتر حەزی کرد عەلیش لەو یانەیە ببینێت، 
مامۆستاکەی براکەم لەو بروایەدابوو کە عەلی لەو یانەیە 

زیاتر سەرکەوتوو دەبێت، هەر بۆیەش براکەم پەیوەندی بە 
یانەی فەنەرباخچە کرد". 

چەندین پاڵەوانیێتی و سمینار کردووە، جگە لەمەش 
لە کۆریای باشوور بەشداریم لە پاڵەوانییەتی جیهانی 

تایکواندۆ کردووە و پشتێنی رەشم لە پاڵەوانییەتیێکە 
بەدەستهێناوە". 

گۆککایە، لە بارەی کارەکانی ئاماژەی بەوەکرد، من 
لە کەرکوک پێنج هۆڵی وەرزشی بەرێوە دەبەم، ئێمە 

دەمانەوێت الوەکانی تورکمان بەشداری بکەن لە 
وەرزشی نیشتیمانی عێراق، لە سەردەمی ئێستادا 
گەنجەکانمان زۆربەی کاتەکانیان بە  ئینتەرنێت و 

یاری و کافتیریاکان بەسەر دەبەن، ئێمە دەمانەوێت 
گەنجەکانمان کاتیان بە وەرزش و تایکواندۆ و 

وەرزشی هاوشێوە بەسەر ببەنن. 

لە بارەی پالنەکانی داهاتووی گۆککایە 
ئەوەشی خستەروو، "من لە ئێستدا 

سەرقاڵی ئامادەکردنی تیپەکەممم بۆ 
پاڵەوانییەتیەک کە لە مانگی حوزەیران 

لە بەیرووتی پایتەختی واڵتی لوبنان 
بەرێوەدەچێت، بۆ ئەوەی پلەیەکی باش 
لە پاڵەوانییەتیەکە بەدەستبهێنین رۆژانە 

چەندین کاتژمێر کاردەکەین". 

یاریزانی الوی تورکمان بانگهێشتی 
هەڵبژاردەی وەرزشی نیشتیمانی 

عێراق کرا

یاریزانێکی دیکەی 
سەرکەوتووی تورکمان، 

عەلی شەفیق کە 
گۆڵپارێزی یانەی 

فەنەرباخچەیە ماوەیەک 
لەمەوبەر بانگهێشتی 

یانەی وەرزشی 
نیشتیمانی عێراق کراوە. 

هەڵبژاردەی نیشتیمانی 
الوانی عێراق، لە 

مانگی حوزەیران لە 
واڵتی میسر بەشداری 
دەکات لە پاڵەوانیەتی 

تۆپی پێی الوانی 
عەرەبی، بەم بۆنەیەوە 

بۆ بەشداری کردنی 
لەپاڵەوانێتییەکە شەش 
یاریزانی دیکەی عێراقی 
بانگهێشت کردووە کە 

لە یانەکانی ئەورووپا 
یاری دەکەن.

عەلی شەفیق، کە تەمەنی ١٦ ساڵە لە شاری 
ئیستانبوڵ-ی واڵتی تورکیا لە دایک بووە و بۆ یەکەم 

جار لە یانەی قاسم پاشا وەک گۆڵپارێز دەستی بە ژیانی 
وەرزشی کردووە، ئەو یەکێکە لەو شەش یاریزانەی کە لە 

دەکرێت هەموو تاکێکی سەرکەوتوویی تورکمان لە 
هەموو بوارەکاندا ببینین، دەتوانین سەرکەوتنی تاکەکانی 

تورکمان لە بوارەکانی میوزیک، وێنەکێشان و وەرزشدا 
ببیستین و ئەوان ببنە هیوا بۆ گەلی تورکمان. 

چەند وەرزشوانێک لەم 
ماوەیەدا بوونەتە مایەی 

سەربەرزی و لە بوارە 
جیاوازەکاندا بەهرەی 

خۆیان پیشان دەدەن، 
ناویان چووەتە نێو لیستی 
بەدەستهێنانی سەرکەوتنە 

گەورەکان. 

ماوەیەکە گوێبیستی ناوی 
چەند وەرزشوانێكی بە توانا 

و سەرکەوتووی تورکمان 
دەبین کە ئەوانیش، تیمور 

گۆککایا و عەلی شەفیق-ـن، تیمور گۆککایا یاریزانێکی 
تایکواندۆیە و عەلی شەفیقیش کە تەمەنی 16 ساڵە 

یاریزانێكی بە توانای یانەی وەرزشی فەنەرباخچەیە.

تیمور گۆککایا، کە راهێنەری تایکواندۆی ژنانی نیشتیمانی 
عێراقە، بەشداری پاڵەوانییەتییەکی کرد کە لەالیەن 
وەزارەتی وەرزش و الوانی تورکیا رێکخرابوو، لەم 

پاڵەوانێتیە گۆککایە پلەی دووەمی بەدەستهێنا و بووە 
جێگای شانازی گەلی تورکمان. 

گۆککایا لەبارەی بەدەستهێنانی پلەی دووەم لە 
پاڵەوانییەتی "پۆمیسیا" کەتایبەتە بە یاری تایکواندۆ و 

لەواڵتی تورکیا لەالیەن وەزارەتی وەرزش و الوانی تورکیا 
لە رۆژی جیهانی وەرزش و الوان رێکخرابوو بۆ تەبا دوا. 

یاریزانی سەرکەوتووی تورکمان گۆککایا لە بارەی 
بەشداری کردنی لە پاڵەوانەتییەکە رایگەیاند، " بەبۆنەی 
١٩ـی ئایارەوە پاڵەوانییەتییەک لەالیەن وەرزش و الوانی 

تورکیا رێکخرا، من لەالیەن سەرۆکی فیدیراسیۆنی 
ئەنتاڵیاوە بانگهێشتی ئەم پاڵەوانییەتیە کرام، بەاڵم 

پاڵەوانییەتییەکە بەهۆی پەتای کۆرۆناوە بەشێوەیەکی 
ئۆناڵیین بەرێوەچوو".

گۆککایا دەشلێت، کاتێک کە بانگهێشت نامەکەم 
پێگەیشت هەر بەزوویی بانگهێشت نامەکەم قبووڵ 

کرد و بەشداریم لە پاڵەوانییەتیەکە کرد، زۆر سوپاس بۆ 
خواش پلەی دووەمم بەدەستهێنا.

یاریزانی سەرکەوتووی تایکواندۆ، گۆککایە-ی 
تەمەن  ٣٦ ساڵ لەبارەی دەستپێکی ژیانی وەرزشی و 
سەرکەوتنەکانی وتی، "من هەر لە منداڵییەوە حەز بە 

وەرزشی تایکواندۆ و هونەری هاوشێوەی تایکواندۆ 
دەکەم، سەرەتا لە یانەی وەرزشی کەرکوک دەستم بە 

وەرزشی تایکواندۆ کرد و سەرکەوتنێکی زۆرم لەو بوارەدا 
بەدەستهێنا، هەروەها  لە پاڵەوانییەتێکی تایکواندۆ 

پلەی یەکەمم بەدەستهێناوە لەسەر عێراق، لە دەرەوەی 
واڵت بە نوێنەرایەتی تورکمان وعێراق بەشداریم لە 

 وەرزشوانانی تورکمان
 بەرەو سەرکەوتنی گەورە هەنگاو دەنێن

: بارزان لوقمان  هەوا�ڵ



تـەبـا

٢٠٢
١

٢٠٢
ن ١

یرا
زە

حو
ی 

ن 
یرا

زە
حو

ی 
٩٩

بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: گەڕەکی رووناکی / شەقامی ٤٠م

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

٢٦ ٠٧٥٠1 1٠ 11
٣٤٣ ٠٧٧٣ 1٠ 11 سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ دیزاین: محەمەد ئەمین ئیبراهیم

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

ئامادەکردن: ئاسلی کوزەچیئۆغڵو

محەمەد ساڤجی بووە میوانی تەبا ئێف ئێم 

کاران باس لە 'ئیکیلەم' دەکات

'چیرۆکی کلیپەکە رەنگدانەوەی ژیانی خۆم بوو'

محەمەد ساڤجی کە بە بەرهەمی "نەفرەتیمسەن" ناوبانگێکی زۆری پەیدا کرد، بووە میوانی 
پەخشی راستەوخۆی گەیالن بەقاڵ.

بە ئاماژەدان بەوەی بەرهەمەکەی ٥ ساڵ بەر لە ئێستا ئامادەکردووە و وتی، "زۆر باش بوو ئێستا 
گۆرانییەکەمان باڵوکردەوە چونکە  هەموو وشەکانی گۆرانیەکە توانی کاریگەری دروستبکات، 

  لەگەڵ تیمێکی زۆر گەورە کارمان کرد و بەرهەمێکی زۆر باش بوو".

هونەرمەندی تەمەن ٢٥ ساڵ باسی لەو بەرهەمە کرد کە لەگەڵ تووچا هاشیمئۆغڵو ئامادەی 
کردبوو هەروەها ستایشی گۆرانیبێژە جوانەکەی کرد و رایگەیاند، "ئێمە ئەو بەرهەمەمان بە رێکەوت 

ئەنجامدا کاتێک لە تورکیا بووم، لە داهاتوودا لە گەڵ تووچا کۆنسێرت و پرۆژەی نوێمان دەبێت".

کاران، سۆلیستی گروپی دووانی )ئیکیلەم( کە لە هەردوو هونەرمەند 
سەرهەت کاران و ئوغور ئەتێش پێکهاتووە، بە پەیوەندی تەلەفۆنی 

بەشداری لە بەرنامەی راستەوخۆی گەیالن بەقاڵ کرد. 

کاران ئاماژەی بەوەدا کە نزیکی ١٠ ساڵە لەناو بواری میوزیکن و توانیویانە بەرهەمی 
جۆراوجۆر بخەنە ناو جیهانی هونەریەوە و وتیشی، "زۆر تێکست و ئاوازمان 

کۆکردبووەوە و ویستی ئەوەمان بۆدروست بوو کە ئیتر پێویستە بەرهەمی 
خۆمان هەبێت. لە ژیان زۆر دەکەوینە ناو هەستی دووانیەوە و ناتوانین بڕیار 

بدەین لەسەر شتەکان. وشەی ئیکیلەم وەسفی ئەو هەستە دەکات 
و زۆر بەکاری دەهێنین. بۆیە ویستمان ببێتە ناوی گروپەکەمان". 

دوای ئاماژەدان بەوەی کە گرنگی بەوە دەدەن تەنها ئەو 
گۆرانییانە بەرهەمبهێنن  کە خەڵک ئارەزووی گوێگرتنی 

دەکات، کاران وتی، "زۆر متمانەمان بە گۆرانییەکان هەبوو، 
زۆر بە هەستیارییەوە ئامادەمان کرد بەاڵم هیچ 

پێشبینییەکمان نەبوو کە ئاخۆ چەند بیسەری دەبێت. زۆر 
خۆشحاڵین کە ئەو ژمارە زۆرەی بیسەرمان بینی".

هونەرمەند ئوفوک بایدەمیر کە بە وتنی 
گۆرانی ئافرەتی مانگ ئاسا "ئای تەنلی کەدن" 

دەنگدانەوەیەکی زۆری دایەوە، بووە 
           میوانی پڕۆگرامی ئەیالنجە 
                      مۆدو کە لەالیەن 

گەیالن بەقاڵەوە 
پێشکەش دەکرێت.

بایدەمیر لە وەاڵمی بەقاڵ لەبارەی 
تێکست، ئاواز و چیرۆکی گۆرانییەکەداەدا 

وتی، "هەرکەسێک کە گوێبیستی 
گۆرانییەکە دەبێت هەستی بۆ چیرۆکێکی 

جیاواز هەیە. نامەوێت بە باسکردنی 
چیرۆکی خۆم چیرۆکی کەسانی دیکە 

وەالبنێم و دووریان بکەم لەو هەستە. 
نامەوێت ببمە بکوژی چیرۆکی بیسەرانم".

دوای باڵوکردنەوەی گۆرانییەکی سینگڵ 
بەناوی هیچ، بایدەمیر باسی لەوەکرد کە 

لەمەودوا زیاتر بە بەرهەمی سینگڵەوە 
سەرقاڵ دەبێت.

 فوندی، ئەو هونەرمەندەی کە بە 
گۆرانی لەناو غەمزەکەتدا بمخەوێنە 
"گامزێندە ئویت بەنی" توانیویەتی 
لە لوتکەدا بمێنێتەوە، بووە میوانی 
بەرنامەی ئەیالنجە مۆدی کە لە تەبا 
ئێف ئێم لەالیەن گەیالن بەقاڵەوە 

پێشکەش دەکرێت.

فوندی لەبارەی گۆرانیەکەی کە 
تێکستی خۆیەتی و لەالیەن یوسف 
تۆماکینەوە ئاوازی بۆ داندراوە وتی، 

"زۆربەی کەسەکان لە مەبەستی 
کلیپەکەم تێنەگەیشتن، چیرۆکی کلیپەکە 
رەنگدانەوەی ژیانی من بوو. ئافرەتە قژ 

هونەرمەند زەهرا کە لەماوەی دواییدا بە هونەرمەند زەهرا کە لەماوەی دواییدا بە 
بەرهەمە ناوازەکانی سەرنجی زۆری بۆ الی بەرهەمە ناوازەکانی سەرنجی زۆری بۆ الی 
خۆی راکێشاوە میوانی تەبا ئێف ئێم بوو.خۆی راکێشاوە میوانی تەبا ئێف ئێم بوو.

لە سەرەتای قسەکانیدا زەهرا بەم جۆرە لە سەرەتای قسەکانیدا زەهرا بەم جۆرە 
دەستی بە وتەکانی کرد، "لە سەرەتادا دەستی بە وتەکانی کرد، "لە سەرەتادا 

گۆرانی کەڤەرم دەوت و  باڵوم دەکردەوە گۆرانی کەڤەرم دەوت و  باڵوم دەکردەوە 
و گۆرانی "جەنەت چیچەک" بەشێوەیەکی و گۆرانی "جەنەت چیچەک" بەشێوەیەکی 
چاوەروان نەکراو  دەنگدانەوەیەکی زۆری چاوەروان نەکراو  دەنگدانەوەیەکی زۆری 
بەدوای خۆیدا هێنا، بەجۆرێک بەدوای خۆیدا هێنا، بەجۆرێک ٤٤ ملیۆن  ملیۆن 
بینەری بۆخۆی کۆکردەوە، راستیەکەی بینەری بۆخۆی کۆکردەوە، راستیەکەی 

بڵێم من چاوەروان نەبووم گۆرانییەکە بەم بڵێم من چاوەروان نەبووم گۆرانییەکە بەم 

زەردەکە رۆڵی سەردەمی گەنجێتی من 
دەگێرێت و کارەکتەری کیلۆپاترا نمایشی 

زیندووبوونەوەی من دەکات".

ئەو هونەرمەندە ئاماژەی بەوەدا کە 
لە کاتی نووسینی تێکستی گۆرانییەکە 

ئیلهامی لە رووداوێکی کۆنی ژیانی خۆی 
وەرگرتووە و دەشڵێت، "خۆشەویستە 

کۆنەکەم غەمزەیەکی زۆر جوانی هەبوو، 
من عاشقی غەمزەی ئەو بووم. رەنگە 
ئێستا ئەو یەکێکی تر لەناو غەمزەکانیدا 

دەخەوێنێت، بەاڵم لەسای ئەوەوە 
ملیۆنان کەس گوێ لەمن دەگرن".

جۆرە دەنگدانەوەی هەبێت".جۆرە دەنگدانەوەی هەبێت".

زەهرا لە بەرامبەر ژمارەی بینەرانی زەهرا لە بەرامبەر ژمارەی بینەرانی 
دڵخۆشی خۆی دەربڕی و وتی، دڵخۆشی خۆی دەربڕی و وتی، 

"دڵخۆشم بەو سەرنجانەی کە بۆ "دڵخۆشم بەو سەرنجانەی کە بۆ 
گۆرانیەکانم پیشان دراون، زۆر جار حەز گۆرانیەکانم پیشان دراون، زۆر جار حەز 

دەکەم گوێ لە گۆرانی کالسیک بگرم و دەکەم گوێ لە گۆرانی کالسیک بگرم و 
بیخوێنمەوە ، بەاڵم من بەڕاستی ستایلی بیخوێنمەوە ، بەاڵم من بەڕاستی ستایلی 
ئەم جۆرە گۆرانیە جیا ناکەمەوە، هەموو ئەم جۆرە گۆرانیە جیا ناکەمەوە، هەموو 

ستایلێک کە پێم وابێت لەگەڵ خۆم دا ستایلێک کە پێم وابێت لەگەڵ خۆم دا 
دەگونجێن دەیڵێم، لە داهاتوودا کاری دەگونجێن دەیڵێم، لە داهاتوودا کاری 

جیاوازم دەبێت".جیاوازم دەبێت".

هونەرمەند 
ئوفوک بایدەمیر بووە 
میوانی ئەیالنجە مۆدو

"بۆ ئەم هاوینە بەرهەمێکی
زۆر ناوازە
چاوەرێتان
دەکات"

1٠1٠

بەقاڵ گەیالن 
هونەرمەندە  لەگەڵ 

ناودارەکان

خۆشەویستی ئەو بۆ گۆرانی کالسیکی 
تورکی لە ئەمریکا دەستیپێکرد و 

تا ئێستاش بەردەوامە
هونەرمەندی گەنج عەلییە بە 

وتنەوە و ژەنینی کەمان لەگەڵ  
گۆرانی کالسیکی "قەاڵنین دیبیندا" 

توانی سەرنجی زۆر بۆ الی خۆی 
رابکێشێت.

هونەرمەندی کچ عەلییە ئیمان 
عەزیز کە دایکی ئەمریکی و باوکی 

تورکمانە، وەاڵمی پرسیاری تەبا 
مەگەزینی دایەوە.

بەئاماژەدان بەوەی کە لەتەمەنێکی 
بچوکەوە خولیای بۆ کاری میوزیک 

دەستی پێکردووە و وتیشی" 
لەسایەی داپیرەم دەستم بە 

گوێگرتنی میوزیکی میلی تورکی و 
میوزیکی تورکمانی کرد، هەست 
دەکەم ئەم جۆرە میوزیکانە زۆر 

لەمن نزیکن".

عەلییە، تەمەنی 19 ساڵە و لە 
ئەمریکا لەدایکبووە و گەورە 

بووە و دواتر لە زانکۆیەکی تورکیا 
دەستی بە خوێندن کردووە و لەوێ 
ژیاوە هەروەها وتی، "من ئامادەیی 
هونەرە جوانەکانم تەواو کردووە و 
بۆ زانکۆش هاتمە تورکیا و بەشی 

پەیوەندیم بەدەستهێنا. بەهۆی 
خۆشەویستیم بۆ گۆرانی کالسیکی 

تورکی 
حەزم کرد

 لێرە بیخوێنم فێری ئەم جۆرە 
گۆرانییە ببم".

عەلییە ئاماژەی بەوەدا ئامێری پیانۆ 
و کەمان و ساز دەژەنێت

و  باسی لەوەشکرد، بەهۆی 
لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونی 
گۆرانی 'قەاڵنین دیبیندا'ـی 

دۆزیوەتەوە و گوێی 
لێگرتەوە، هەستی 

کردووە گۆرانییەکە زۆر 
لە هەستەکانی نزیکە و 
گۆرانیەکەی ووتۆتەوە.

عەلییە ئیمان، لە کۆتاییدا 
وتی بەردەوامە لە 

پرۆژەکانی و هەروەها 
میوزیکی تورکمانی لە 

هەستەکانی زۆر نزیکە بۆیە 
هەوڵ دەدات لەم بوارەدا 
زیاتر خۆی بەرەو پێشەوە 

ببات.


