
٧

تـەبـا
لهگهڵئێوهبۆئێوهلهگهڵئێوهبۆئێوه

٥٠٠ژماره: ٧٣ دینار: ٢٠٠٠ تیراژ:

 twitter.com/tebakurdi facebook.com/tebakurdi+964 750 261 10 11+964 750 261 10 11

١٥ی تەمموز ٢٠٢١

www.tbajansi.com/kuwww.tbajansi.com/ku
٦

٢

کەرخی ئاڵتی بەرماغ، سەرۆکی 
تورکمان  دیموکراسی  بزووتنەوەی 

رایگەیاند، "تورکمان زۆر لەوە زیاترە 
کە دەردەخرێت. مافی تورکمان بەوە 

تەواو نابێت کە )٥( پەرلەمانتار و 
وەزیرێکی هەبێت. تورکمان شایەنی 

زۆر زیاترە لەوەی کە پێی دراوە".

وەک کۆمەڵگا و دەوڵەتانی تری تورکی، 
تورکمانانی عێراق ئااڵیەکی شینی ئاسمانی 

بەهێما و مانای تایبەت بە خۆیان هەیە.
ئەم ئااڵیە لە هەموو ناوچەکانی تورکمەن 
ئێلی، بەبێ لەبەرچاوگرتنی رای سیاسی، 

جێگیرکراوە و لەالیەن هەموو الیەنە 
سیاسییەکانەوە پەسەند کراوە و بە 

ئااڵیەکی نەتەوەیی دادەندرێت .

قوتابییەکی سەرکەوتوو  هەموو 
حەز بەوە دەکات کە لە دەرەوەی 

واڵت درێژە بە خوێندنی بدات. 
خوێندن لە دەرەوەی واڵت هەرکات 

تایبەت بەو کەسە  ئەزموونێکی 
دەبەخشێت.

ئەگەر لە واڵتەکەتدا سیستەمی 
ئەوکات  نەبێت  خوێندن پێشکەوتوو 
دەرەوەی واڵت دەبێتە بژاردەیەکی 

سەرنجراکێش.

ماوەیەکە بازاری کرین و فرۆشتنی تابلۆ 
لە بازاڕەکانی هەرێم گەرمبووەتەوە 
بەتایبەتی ئەو ژمارانەی کە لەرووی 

ژمارەییەوە لە سەرەتاکانیان سفر هەیە، 
واتە بە ژمارەیەک دەستپێدەکات و بە 
سفر بەردەوام دەبێت. هۆکارەکەشی 

بۆ گۆڕانی تابلۆی ژمارەی ئۆتۆمبێلەکان 
دەگەڕێتەوە کە بەپێی شارەزایان، 

تابلۆکانی هەرێم و عێراق هەمووی یەک 
دەخرێنەوە. 

 سەرۆکی بزووتنەوەی
 دیموکراسی تورکمان

 بووە میوانی بەرنامەی
کورت و پوخت

 نرخی تابلۆکان دووبارە
کشاندایە:
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 ئایا تابلۆی
 ئۆتۆمبێلەکان
 گۆڕانکاریی
بەسەردێت؟

 قوتابییە عێراقییەکان
 بۆ خوێندن �ە

ت تورکیا
ڵ

 دەرەوەی و�
دەبژێرن

ڵ
هە�

  ئااڵیئااڵی
تورکمەن ئێلیتورکمەن ئێلی

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو
سوڵتانە تورکمانەکەی هەولێر

  بەرێز وبەرێز و
  میهرەبانییەوەمیهرەبانییەوە

  یادیانیادیان
دەکەینەوەدەکەینەوە

 بەڕێزەوە یادی شەهیدانی
١٥ی تەمموز دەکەینەوە

تەمموز
کۆماری تورکیا کۆنسوڵگەری هەولێر

 گەلی تورک لە شەوی ١٥ی تەمموزی ٢٠١٦ رێگری کرد لە هەوڵی کودەتای
 خیانەتکارانەی رێکخراوی تیرۆرستی فەتۆ کە داهاتووی گەلەکەی کردبووە
ئامانج. بەهۆی کودەتاکەوە ٢٥١ هاوواڵتیمان شەهید بوون و زیاد لە ٢٠٠٠

هەزار هاوواڵتییمان بریندار بوون.

 گەلی تورک لەو شەوەدا بوون بە یەک دڵ و یەک دەست، بە کودەتاچییە
 خیانەتکارەکانیان وت کە "تورکیا تێپەڕ ناکرێت". ئیرادەی گەلەکەمان بەسەر

 تۆڕی خیانەتی فەتۆدا سەرکەوت.
 رووداوەکانمان لە یاد نەکرد، لە یادی ناکەین و ناهێڵین لە یاد بکرێت.

 لە پێنجەمین ساڵیادی ١٥ی تەمووزدا بە رێز و میهرەبانییەوە یادی ئەو
 شەهیدانەمان دەکەین کە لەپێناو دیموکراسی و نیشتمانەکەماندا خۆیان فیدا

کرد. هەروەها ئەوپەڕی سوپاس و پێزانینمان بۆ غازی-یەکانمان دەردەبڕین.

چۆن
دروستبوو؟

حەسەن توڕان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی:
 بەرەی تورکمانی بەدەر �ە حیزب بوون، پرۆژەیەکی نیشتیمانییە

بژاردنەکانی داهاتووی عێراق بۆ تورکمان وەکو سەرژمێری وایە
ڵ
هە�

بەرە یەکە و هەر بە یەکێتیی دەمێنێتەوە چونکە هێزەکەی
�ە ئیرادەی گە�ەوە وەردەگرێت نەوەک �ە �یەکی دیکە

 بەگوێرەی یاسای پارتە سیاسییەکان گۆڕانکاری �ە سەرکردایەتی
بەرەی تورکمانی ئەنجامدرا
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تـەبـا
: زیا عوزێری/ فۆتۆ: چۆبان تیمور هەوا�ڵ

حەسەن توڕان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی:

تێبینی: چاوپێکەوتنەکە بۆ هەفتەنامەی تەبا 
کورتکراوەتەوە، دەتوانن تەواوی چاوپێکەوتنەکە 

�ە هەژماریی فەرمی ئاژانسی تەبا �ە تۆڕە 
یەتییەکان و یوتیوب بدۆزنەوە.  

ڵ
کۆمە�

بژاردنەکانی داهاتووی عێراق بۆ تورکمان وەکو سەرژمێری وایە
ڵ
هە�

 بەرەی تورکمانی بەدەر �ە حیزب بوون، پرۆژەیەکی نیشتیمانییە

بەگوێرەی یاسای پارتە سیاسییەکان گۆڕانکاری �ە سەرکردایەتی بەرەی تورکمانی ئەنجامدرا

 بەرە یەکە و هەر بە یەکێتیی دەمێنێتەوە چونکە هێزەکەی �ە ئیرادەی گە�ەوە
وەردەگرێت نەوەک �ە �یەکی دیکە

•
•
•
•

بەبڕیارێکی ئێوە، وێنەی شەهید عەتا خەیڕوڵاڵ لە بەبڕیارێکی ئێوە، وێنەی شەهید عەتا خەیڕوڵاڵ لە 
سەرجام دامەزراوەکانی بەرەی تورکمانی هەڵواسرا. سەرجام دامەزراوەکانی بەرەی تورکمانی هەڵواسرا. 

هۆکاری ئەو بڕیارە چی بوو؟هۆکاری ئەو بڕیارە چی بوو؟

وەکو ئاشکرایە کە بەستنەوەی مێژووی تورکمان 
بە بەروارێک هەڵەیە. بەر لە ساڵی ١٩١٨ تورکمان لە 

سەردەمی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیدا رۆڵێکی بەرچاویان 
هەبووە لە دەسەاڵت و تەنانەت لەو شوێنانەش 

کە تورکمان نشین بووە. هەروەها لە ویالیەتەکانی 
دیکەش ئەرکیان پێسپێردراوە و رۆڵیان گێڕاوە. 

نووسەری گەورە ئێدمۆند لە کتێبی )عەرەب – کورد 
– تورک( کاتێک پیناسەی کەرکوک دەکات، ئاماژە 

بەوە دەدات کە زۆرینەی فەرمانبەرانی ئیمپراتۆریەتی 
عوسمانی لە کەرکوک بوونە. دواتر لەگەڵ داگیرکاریی 

ئینگلیزەکان سیاسەتی سڕینەوەمان دەستیپێکرد، دواتر 
کێشەی ویالیەتی موسڵ دەستیپێکرد و هەڵوێستی 

ئێمە جیاواز بوو، ئەو هەڵوێستەشمان بە مافێکی 
رەوای خۆمان دەبینی. 

دۆزی ئێمە لەو سەردەمەوە دەستیپێکرد، هەڵوێستی 
توندمان هەبوو بەرامبەر بە سیاسەتەکانی ئینگلیز. 

ساڵی ١٩٢٤، کۆمەڵکوژیی گاورباغ، کۆمەڵکوژییەکەی 
سەردەمی کۆماریی، لە ساڵی هەشتاکان، 

نەوەدەکان و تاوەکو ساڵی ٢٠٠٣ هەمان سیاسەت 
بەردەوام بوو. ئێمە تەنها یەک رابەرمان نییە، بەڵکو 

ژمارەیەکی زۆر رابەرمان هەیە کە بەگیان و خوێنی 
خۆیان رووبەڕوو بوونەتەوە و شەهید کراون. دوای 
وەرگرتنی پۆستی سەرۆکایەتی بەرە پێمان باشبوو 

وێنەی سەرکردەیەکمان لە سەرجەم دامودەزگاکانی 
حیزبەکەمان هەڵبواسین کە بووبێتە سیمبۆل و 

خزمەتی زۆری دۆزی تورکمانی کردبێت. ئەو کەسەش 
عەتا خەیڕوڵاڵ بوو. 

باشە بۆچی عەتا خەیڕوڵاڵ؟ چونکە ناوبراو رابەرێکی 
گەورەی ئێمەیە لەالیەکی دیکەشەوە لە سااڵنی ٢٠٠٥ 

بۆ ٢٠٠٦ بریارێک دەرکرا لەالیەن ئەنجومەنی تورکمانەوە 
لەبارەی هەڵواسینی وێنەی شەهید عەتا خەیڕوڵاڵ 

لە سەرجەم دامودەزگاکاندا. لەسەر ئەو بڕیارەی 
ئەنجومەنی توکمان، بریارەکەمان دەرکرد. لەالیەکی 
دیکەوە بەبۆنەی جەژنەوە سەردانی پارتە سیاسییە 

تورکمانییەکانمان کرد و وەکو دیاری وێنەیەکی 
شەهید عەتا خەیروڵاڵ ـمان بۆیان برد. پێیانم راگەیاند 

کە دڵخۆش دەبین ئەگەر ئەوانیش بە هەمان بڕیار 
دەربکەن. لە کۆتاییدا ئێمە بەدوای یەکبوونەوەین، 
باوەڕمان وایە کە بەرپرسیارییەتی ئەم دۆزە تەنها 
لەسەر شانی بەرەی تورکمانی نییە بەڵکو لەسەر 

شانی پارتە سیاسییەکانمان، دامەزراوەکانمان و کەسە 
دایە.  ئەکادیمییەکانمان 

لە میدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا قسەیەکی زۆر لە میدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا قسەیەکی زۆر 
لەبارەی تەندروستی بەڕێزتان کرا، بەتایبەت دابەزینی لەبارەی تەندروستی بەڕێزتان کرا، بەتایبەت دابەزینی 

کێشتان بووە رۆژەڤ لەنێو نێوەندی تورکمانی و کێشتان بووە رۆژەڤ لەنێو نێوەندی تورکمانی و 
خەڵک پێی وایە کە حەسەن توڕان نەخۆشە، هیج خەڵک پێی وایە کە حەسەن توڕان نەخۆشە، هیج 

کێشەیەکی تەندروستیتان هەیە؟ یاخود بەشێوەیەکی کێشەیەکی تەندروستیتان هەیە؟ یاخود بەشێوەیەکی 
گشتی تەندروستیتان چۆنە؟گشتی تەندروستیتان چۆنە؟

لەسەرەتادا سوپاسی هەموو ئەو برا و خوشکانەم 
دەکەم کە لە تەندروستییان پرسیوم، سوپاس بۆ خودا 

باری تەندروستیم زۆر باشە. لە دەرەوە و ناوەوەی 
واڵت ژمارەیەک پشکنینم ئەنجامدا، سوپاسگوزارم کە 
هیچ کێشەیەکم نییە، هیوای تەندروستی و لەشاغی 

بۆ هەمووان دەخوازم.

"دەستاودەستکردنی دەسەاڵت بە هەنگاوێکی 
دیموکرات و سروشتی دەبینین"

دوا بە دوای دەستبەکاربوونتان وەکو سەرۆکی بەرەی دوا بە دوای دەستبەکاربوونتان وەکو سەرۆکی بەرەی 
تورکمانی، هەندێک دەنگۆ باڵوبووەتەوە لەسەر ئەوەی تورکمانی، هەندێک دەنگۆ باڵوبووەتەوە لەسەر ئەوەی 

کە بەرەی تورکمانی بووەتە دوو بەش و تەکەتوالتی کە بەرەی تورکمانی بووەتە دوو بەش و تەکەتوالتی 
تێکەوتووە، قسەی ئێوە لەسەر ئەو دەنگۆیانە چییە؟تێکەوتووە، قسەی ئێوە لەسەر ئەو دەنگۆیانە چییە؟

لەراستیدا بەرەی تورکمانی عێراقی جگە لە پارت بوون، 
پرۆژەیەکی نیشتیمانییە. لە سەرەتای دامەزراندنییەوە 

تاوەکو ئەمڕۆ بە سیاسەتەکانییەوە هەوڵی داوە 
     نوێنەرایەتی نەتەوەی تورکمان بکات، لەو 

        پێناوەش شەهیدی داوە و لە قۆناغە 
         جیاوازەکاندا بەردەوام بووە لە دۆزەکەی خۆی 

            و هیچ کات هەنگاوی بۆ دواوە نەناوە. 

           کاتی خۆی بەرەی تورکمانی بوو بە 
               چەترێک، بەاڵم ئێستا پارتێکی سیاسییە، 
                لەسەرووی هەمووشیانەوە هیچ کاتێک 

                دەستبەرداریی دۆزی نەتەوەیی خۆی 
                نەبووە و زۆرترین شەهیدی سەرکردەی 

                  داوە، دەتوانم بە شانازییەوە بڵێم 
                   کە لەناو پارتە سیاسییە تورکمانییەکاندا 

                     زۆرترین سەرکردەی سیاسی 
                       لەدەستداوە. لە قۆناغە 

                      جیاوازەکاندا هەوڵیان داوە بەرە 
                     هەڵوەشێننەوە، بێهێزی بکەن یاخود 

                    الوازی بکەن. 

ئەو الیەنانەی کە هەوڵیان داوە بەرە الواز بکەن، 
ئاگاداریی ئەوە نین کە بەرەی تورکمانی دەرخەریی 

دۆز و پرۆژەی نیشتمانین. گۆڕانکاریش لە دەسەاڵت 
و دەستاودەستکردنیشی بە شتێکی سروشتی و 

بەشێکی دیموکراسیی دەزانین. بەگوێرەی یاسای پارتە 
سیاسییەکان گۆڕانکارییەک ئەنجامدرا، لەراستیدا پارتە 
سیاسییەکان هەمیشە پێویستیان بە خوێن و ئیدارەی 

نوێ و گۆڕانکاریی هەیە. 

هەموو سەرۆکەکانی بەرەی توکمانی هەر 
لەدامەزراندنییەوە تاوەکو ئەمڕۆ ئەوەی پێیان 

کراوە، درێغییان تیادا نەکردووە. هیچکام لەوانە 
کەمتەرخەمییان لە بەرزکردنەوەی بەرە بۆ پێگەیەکی 

بەهێز نەبووە. بەبێ جیاوازی مەبەستم سەرجەم 
سەرۆکەکانە. بەهاوکاریی خودا و گەلەکەمان هەوڵ 

دەدەین ئەو ئەمانەتەی وەرمانگرتووە لەسەرشان 
بکەین و بەرزیبکەینەوە بۆ ئەو ئاستەی کە پێمان 

دەکرێت. 

"رێگە نادەین هیچ کەسێک بەرەی تورکمانی 
الواز بکات یاخود دابەشی بکات"

لێرەوە دەمەوێت ئەوە رابگەیەنم، بەهۆی ئەوەی 
کە بەرەی تورکمانی پرۆژەیەکی نیشتمانییە، بەهیچ 

شێوەیەک نابێتە دوو بەرە و رێگە بە کەسیش نادەین 
دابەش یاخود الوازی بکات. بەرە یەکە و هەر بە 

یەکێتییش دەمێنێتەوە چونکە بەهۆی ئیرادەی گەلەوە 
بەهێزە نەوەک ئیرادەی الیەنێکی دیکە. هەر کەسێک 
پێچەوانەی ئەو قسانەی من بیر دەکاتەوە با سەیری 
سەرجەم هەڵبژاردنەکان بکات و بۆی روون دەبێتەوە 

کە گەلی تورکمان دەنگی بە کێ داوە. هەمووان 
دڵنیا دەکەمەوە کە بەرە یەکە و هەر بە یەکێتیش 

دەمێنێتەوە. 

"هەڵگرتنی بەرپرسیارییەتی ئەو دۆزە تەنها 
ئەرکی بەرەی تورکمانی عێراقی نییە، بەڵکو 

ئەرکەکە لەسەرشانی هەموو پارتە سیاسییەکان 
و دامەزراوەکان و کەسانی ئەکادیمییە"

حەسەن توڕان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی، 
بە پێشکەشکاریی زیا عوزێری بەشداریی لە پرۆگرامی 

دیمانەی تایبەت کرد. لە دیمانەکەدا توڕان ئاماژەی بە 
ژمارەیەک تەوەری گرنگ دا وەک؛ دەستاودەستکردنی 
سەرۆکایەتی بەرە، هەڵبژاردنەکان، سیاسەتی تورکمان 

و بەرەی تورکمانی عێراقی. 

"بە بازنەکردنی ویالیەتەکان، کەرکوک و چەند 
ویالیەتێکی دیکە رووبەڕووی نادادپەروەریی 

بوونەوە" 

بە لیستێکی هاوبەش لەگەڵ پارتەکانی دیکەی تورکمان بە لیستێکی هاوبەش لەگەڵ پارتەکانی دیکەی تورکمان 
بەشداریی دەکەن، ئامانجتان لەو هەنگاوە چییە؟ یاخود بەشداریی دەکەن، ئامانجتان لەو هەنگاوە چییە؟ یاخود 

چاوەڕوانییتان لەو هەڵبژاردنەدا چییە؟چاوەڕوانییتان لەو هەڵبژاردنەدا چییە؟

لەرابردووش بەبەردەوامی لەگەڵ پارتەکانی دیکەی 
تورکمان بەشدارییمان لە هەڵبژاردنەکان کردبوو. 

نوێنەرایەتیکردنی تورکمان لە دەسەاڵتە خۆجێییەکان و 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ئێمە زۆر گرنگە چونکە 
ئاساییترین رێگایە بۆ گەیاندنی دەنگ و بەرگریکردن لە 

مافی گەلەکەمان. ئەو هەڵبژاردنەی کە بریار وایە لە 
مانگی ١٠ـی ئەمساڵ ئەنجام بدرێت دوو تایبەتمەندیی 

هەیە، یەکەمیان؛ ناوچەکان بۆ بازنەکان دابەشکرا، ئەم 
بڕیارە بە زۆرینەی دەنگی ئەنجومەنی نوێنەران دەرکرا. 

هەرچەندە ئێمە ناڕازیبووین بەاڵم پابەندین بە یاساکان. 
لەالیەکی دیکەوە هەندێک هۆکار هەبوو کە ئێمە 

نارەزایەتیمان بەرامبەر بەو بریارە دەرکرد. بە بۆچوونی 
ئێمە بە بازنەکردنی ناوچەکان لە هەڵبژاردن دەبێتە 

هۆی تەسککردنەوەی گۆڕەپانی بەرگریی و کارکردنی 
پەرلەمانتاران. لە یەکەم رۆژەوە ناڕەزایەتی خۆمان 

دەربڕی و بەرگریمان لەوەکرد کە دەبێت ویالیەتەکان 
پێویستە وەکو یەک بازنە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت. 

ئێمە بۆچوونمان وابوو کە دەبێت دابەشکردنی 
ناوچەکان بەسەر بازنەکان لەالیەن وەزارەتی پالندانان 

و کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان 
بکرێت نەوەک ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. هەروەها 

پێویستبوو دابەشکردنەکە لەسەر بنەمای پێکهاتەی 
دیموگرافی و ژمارەی دانیشتووان ئەنجامدرابایە، بەاڵم 

ئەم دۆخەی ئێستا بووەتە هۆی نادادپەروەریی بۆ 
کەرکوک و ژمارەیەک ویالیەتی دیکە. 



: عەبدو�سە�م هیشام هەوا�ڵ
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆروتـەبـا

سوڵتانە تورکمانەکەی هەولێر
جگە لە شاری هەولێر، لە شارەکانی 
تریش خەڵک بانگهێشت دەکران بۆ 

ئەم بۆنەیە و هەروەها هاوکاری 
هەژاران دەکرا.

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو 
بۆ مێژوو، لە هەموو بوارەکان 

شارستانیەتێکی گرنگی بە هەولێر 
بەخشی و لە ٢٩ـی حوزەیرانی 
١٢٣٢ کۆچی دوایی کرد. چەند 

ڕیوایەتێک هەیە لەسەر مەزاری 
سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو. 

یەکێک لە ریوایەتەکان دەڵێت: 
سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە 
وەسیەتنامەکەی داوای کردووە لە 

مەککەی پیرۆز لەو شوێنەی کە خۆی 
بۆ خۆی دیاریکردبوو بینێژن. بۆیە 
لە وەرزی فەریزەی حەج، حاجیان 

لەگەڵ تەرمی سوڵتان موزەفەرەدین 
گۆکبۆرو بەرێدەکەون، بەاڵم لە 

کوفە بەهۆی هێرشی بەدەویەکانەوە 
تەرمەکەی لە تەنیشت مەزاری 
ئیمامی عەلی )ر.خ( دەنێژرێت.

بەگوێرەی ریوایەتێکی تر تەرمی 
سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو 
لە رۆژهەاڵتی قەاڵی هەولێر لە الی شەقامی 

موزەفەرییە نێژراوە.

شایەنی باسە لە شەقامی سوڵتان موزەفەر لە 
هەولێر شوێنێک دیاریکراوە بۆ مەزاری سوڵتان 

کە تایبەت بە سەردانیکردنی ئافرەتان، لە رۆژانی 
دووشەمە و پێنجشەممە چەندین ئافرەت 

سەردانی ئەو شوێنە دەکەن بە مەبەستی نزا کردن 
و خوێندنی مەولود لەو شوێنە. ئەو شوێنەی 
کە لەشاری هەولێر وەکو مەزارێک بۆ سوڵتان 
موزەفەردەین دیاریکراوە، تا ئێستا چەندین جار 

نۆژەن کراوەتەوە و دوایین جاریش لەالیەن 
وەزارەتی ئەوقافی حکومەتی هەرێم نۆژەنکرایەوە.

ئیبن خەلكان دەڵێت، "ئەگەر باس و خواسی 
سوڵتان موزەففەرەدین بەتەواوی بكەین پێویستی 

بە چەند كتێبێک هەیە". ئەمە پوختەیەک بوو لە 
ژیان و بەسەرهاتی ئەم كەڵە پیاوە خۆشەویستە، 

باسێكی كورت بوو لە حاڵی شاری هەولێر 
لەسەردەمی ئەم سوڵتانە، بۆیە ئێمەش بە دەیان 

راپۆرتی لەم جۆرە ئامادە بکەین ناتوانین مافی 
تەواو بە سوڵتان موزەففەرەدینی پایەدار بدەین،  
بێ  ئەندازە خێرخواز و چاكە ویست بووە، ئەوەی 

ئەو كردوویەتی هەرگیز لە بیری هەولێرییەکان 
ناچێت، ئاسەوار و كاریگەی ئەم زاتە تا ئەم 

سەردەمەش بەسەر هەولێرییەكان ماوە، بۆیە چۆن 
گشت جیهان شانازی بەم سوڵتانە دەکەن ئێمەش 

کە وەکو کەسوکاری ئەم سوڵتانە دادەندرێین 
دەبێت شانازی پێوە بکەین بەردەوام لەبیرمان 

بێت. 

هەر لەم سەردەمەدا نازناوی 
سوڵتان بە موزەفەرەدین 

گۆکبۆرو بەخشرا. 

سوڵتان موزەفەرەدین لە 
هەولێر ٢ مزگەوتی بنیاتناوە 

کە مزگەوتێکیان لە ناو 
قەاڵ، ئەوەی تریش لە 

بەشی خوارەوەی شارەکەیە. 
مزگەوتی ناو قەاڵ بۆ پەرستن 

و خوێندن بەکارهاتووە. 
مزگەوتی دووەمیش کە تاکو 

ئێستا منارەکەی ماوە و بە 
منارەی چۆڵی ناسراوە.

سوڵتان موزەفەرەدین رێزێکی 
زۆری لە میوانەکانی دەگرت 

و وەک بەڵگەیەک بۆ ڕێزگرتن 
لە میوان، کاروان سەرایێک 
و نەخۆشخانەیەکی دروست 

کردبوو. جگە لەمەش 
خانەیەک بۆ بێ دایک و 
باوکان و خانەیەکيش بۆ 

بەسااڵچووان دروست دەکات 
و مووچەی تایبەتیشیان بۆ 

دەبرێتەوە. موزەفەرەدین 
گۆکبۆرو زوو زووەش سەردانی ئەو خانانەی دەکرد 

و ئاو و خواردنی بە خۆڕایی بۆيان تەرخان دەکرد.

سوڵتان موزەفەرەدین دەستی چاكەكاری و 
خێرخوازیەكەی گەیشتبووە خاكی مەككەی پیرۆز، 

لەشاری مەككەی پیرۆز پرۆژەیەكی گەیاندنی ئاوی 
بۆ چیای عەرەفە سازدا و گۆماوەكانی چاک كردەوە 

و چەندین بیری لەو شوێنە لێدا. 

هەروەها سوڵتان موزەفەرەدین زۆر بایەخی بە 
خوێندەواری و زانست و زانایان داوە، رێزدارتین 

چین بەالیەوە زانا و نووسەر و ئەدیبان بوو، 
                         خۆشی زۆر حەزی بە زانست 

                         دەكرد، هەردەم خەریکی 
                            بەفێربوونی زانست بووە.
                              سوڵتان موزەفەرەدین 
                               گۆکبۆروی تورکمان، 

                                  یەکەم دانەری 
                                    مەولوودە لە 

                                    جیهانی ئیسالمی 
                                  بەبۆنەی لەدایکبوونی 

                                 پەیامبەری ئیسالم 
                              محمد)د.خ(.

 
                       گەر ئاوڕێک لە مێژووی 
                      سەرهەڵدانی مەولوود 

                     بدەینەوە، ئەوا ناوی 
                     موزەفەرەدین گۆکبۆرو، 

                     سوڵتانی هەولێر لە سەردەمی 
                      ئەتابەگییەکان دێتە بەرچاومان. 

                      ناوبراو لە مێژووی شاری هەولێر 
                      ناوی خۆی بە پیتی زێرین 

                       نوسیووە و تا ئێستا 
                        کاریگەرییەکانی بەسەر 

                       هەولێرییەکان ماوە.

                     تایبەتمەندییەکی سوڵتان 
                     موزەفەرەدین گۆکبۆرو، گرنگیدان 

                      بوو بە رۆژی لە دایکبوونی 
                        پێغەمبەر محەمەد )د.خ(. 

                         لەگەل ئەمەش لەو سەردەمە 
                           چەند مانگێک بەر لە یادی 

                                 لە دایکبوونی پێغەمبەر 
                                          محەمەد )د.خ(، 
                                            شاری هەولێر 
                                            دەڕازێندرایەوە 
                                             و ئامادەکاری 

                                                 بۆ ئەم 
                                                    بۆنەیە 
                                                     دەکرا.

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو کوڕی زەینەددین 
عەلی کوچوک سەر بە خانەوادەی بەک-تیگین،ە 
ئەتابەگی هەولێر)ئەربیل( لە سەردەمی دەوڵەتی 

گەورەی سەلجوقی لە ساڵی ١١٥٤ لە موسڵ 
لەدایکبووە. 

بەپێی تەواوی سەرچاوە مێژووییەکان، سوڵتان 
موزەفەرەدین گۆکبۆرو، سوڵتانی ئەتابەگی 

هەولێر کەسایەتییەکی تورکمانە. هەروەها سوڵتانە 
تورکمانەکەی هەولێر کە بۆ ماوەی ٤٤ ساڵ 

حوکمی شاری هەولێری کردووە هاوژینەکەی 
خوشکی سەاڵحەددین ئەیوبییە. ئەو سوڵتانە بەبێ 

جیاوازی کردن لە نێوان پێکهاتەکانی ئەو ناوچەیە 
خزمەتێکی گەورەی ئایینی ئیسالم و مرۆڤایەتی 

کردووە. 

 بەهۆی ئازایەتی و نەخشە سەربازییەکانیەوە 
سوڵتان موزەفەرەدین بە گۆکبۆرو نازناوی 

دەرکردبوو، بەواتای "گورگی شین" دێت، بەپێی 
سەرچاوە مێژووییەکان سوڵتان موزەفەرەدین 

کەسێکی سادە بووە بەردەوام جلوبەرگی 
زۆر سادەی پۆشیوە و هەروەها سوارچاکێکی 
زۆر لێهاتوو بووە، سوڵتان لەالی خەڵکی زۆر 

خۆشەویست بووە.

سوڵتان موزەفەرەدین لەزۆربەی جەنگەکانی 
سەاڵحەدینی ئەیوبیدا بەشداریکردووە، بەپێی 
سەرچاوە مێژووییەکان سوڵتان رۆڵی بەرچاوی 

گێراوە لەسەرخستنی سوپاکەی 
سەاڵحەدینی ئەیوبی لە جەنگەکاندا و 

رۆڵێکی زۆری هەبووە لە 
رزگارکردنی شاری قودس.

هەولێر لە سەردەمی 
سوڵتان موزەفەرەدین 
گۆکبۆرو لە زۆر بواردا 
پەرەسەندنی بەخۆوە 

بینی. بە جۆرێک 
سەردەمی 

سوڵتان 
موزەفەرەدین 

بە چاخی زێڕینی 
هەولێر هەژمار 
دەکرێت. لەم 

سەردەمەدا 
چەندین شوێنی 
نیشتەجێبوونی 
دامەزراندووە. 

بەمەش 
گرنگیيەکی 

زۆر بە بابەتی 
کەلتووری و 

زانستی 
درا و 



 بەوە تەواو نابێت کە )٥( پەرلەمانتار و
 وەزیرێکی هەبێت. تورکمان شایەنی

زۆر زیاترە لەوەی کە پێی دراوە".

 کەرخی ئاڵتی بەرماغ، سەرۆکی بزووتنەوەی
 دیموکراسی تورکمان رایگەیاند، "تورکمان زۆر
 لەوە زیاترە کە دەردەخرێت. مافی تورکمان
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 سەرۆکی بزووتنەوەی

 دیموکراسی تورکمان بووە میوانی
بەرنامەی کورت و پوخت

 عیرفانی
ڵ

: عە�ی عەنتەر/ فۆتۆ: عەبدو� هەوا�ڵ

هەوڵ بدەین مافەکانی دیکەی نەتەوەکەمان 
بکەین. دەستەبەر 

ئەو برادەرەی کە پێچەوانەی ئەوە قسەی کردووە، 
ئەویش لە روانگەی خۆیەوە سەیری رووداوەکان 

دەکات. لەوانەیە ئەو وا بیر دەکاتەوە کە سەرجەم 
مافی تورکمان بەوە دراوە کە ٤-٥ پەرلەمانتار دەدرێتە 

تورکمان. من بە هیچ شێوەیەک هاوڕا نیم لەگەڵی. 
ئەوە بیرکردنەوەیەکی زۆر هەڵەیە. ئایا هۆکاری 

چوونە پەرلەمانی ئەو پەرلەمانتارانە چیە؟ بەدەست 
هێنانی مافەکانی تورکمانە. چوونیان بۆ پەرلەمان و 

دانیشتنیان لەوێ مانای ئەوە نییە کە مافی تورکمان 
دراوە. پێویستە ئەوانەی لەوێن بەرگری لە مافەکانی 

بکەن. تورکمان 

١٠٠ پەرلەمانتاریان هەیە  لە کاتێکدا نەتەوەکانی دیکە 
و تورکمانیش ٥ پەرلەمانتاری هەیە، مانای ئەوە 

نییە مافەکانی تورکمان دراوە. مافەکانی تورکمان 
زۆر لەوە زیاترە. بە پێچەوانەی ئەوەی باسی لێوە 
دەکرێت، کاتێک ئێمە لە پەرلەمان بووین زۆر زیاتر 

لەوەمان داوا کردبوو. ئێمە ئێستا داوای ئەوە 
دەکەین کە مافی تورکمان لە پەرلەمان و حکومەت 

بە رێژە لە دەستووری داهاتوو جێگیر بکرێت. بۆ 
نموونە پێویستە لەالیەنی کەمەوە لە سەدا ٥ کۆتا 

بدرێت بە تورکمان. واتە ئەگەر ژمارەی پەرلەمانتارانی 
نەتەوەکانی دیکە لە ١٠٠ کەسەوە بۆ ٢٠٠ زیاد کرا، ئەوا 
١٠. بەپێچەوانەوە ئێمە  ٥ پەرلەمانتاری تورکمان دەبێتە 

هەر بە ٥ پەرلەمانتار دەمێنینەوە. لەالیەنی کەمەوە 
پێویستە لە سەدا ١٠-١٥ بدرێت بە تورکمان. ئێستا 

ناتوانین باس لەو مافانە بکەین لە بەرنامەی کورت و 
پوخت و لە کاتێکی ئەوەندە کەمدا پەنجە بخەینە سەر 

هەموو مافەکان. زۆر ماف هەن کە پێویستە بدرێن 
بە تورکمان. ئەو پەرلەمانتارانە بۆ ئەوە لەوێن تا بۆ 

بەدەست هێنانی ئەو مافانە بجەنگن.

ئایا ئومێدتان هەیە لەم دەستوورە مافەکانی 
بکرێت؟ جێگیر  تورکمان 

ئێمە بمانەوێت و نەمانەوێت بە ژمارە کەمینەین 
لە پەرلەمان. لەبەر ئەوە پێویستە بە ئاقاڵنە الیەنی 

بەرامبەر تێبگەیێنین کە ئێمە هەرەشە نین لەسەر 
ئەوان و پێدانی مافەکانی ئێمە هیچ مەترسییەک 

لەسەر مافەکانی ئەوان دروست ناکات و مافەکانیان 
پێشێڵ ناکات. ئێمە لە رابردوودا پێکەوە ژیاین 

و پێکەوە ناخۆشیمان بینی. ئەگەر ئێستا رێز لە 
مافەکانی یەکتر نەگرین ئەو پێکەوەژیانە چ مانایەکی 

دەمێنێت. پێویستە هەموو الیەنەکان، حیزبەکان و 
هەتا کەسایەتییەکانیش ئەوەی لەدەستیان دێت لەم 

لێنەکەن. پرسە درێغی 

پێویستە ئەوە بزانین، هەموو دەرفەتێک نەرەخساوە 
و هەموو رێگاکان کراوە نین. لە ئەنجامدا ئێمە 
نین کە دەستوور دەنووسین، بەڵکو ئێمە تەنها 

دەمانەوێت مافەکانمان لەو دەستوورە جێگیر بکەین. 
لە هەرێمی کوردستاندا برا کوردەکانمان زۆرینەن و 

ئێمەش لەرووی ژمارەوە لەوان کەمترین. بەاڵم لەو 
مافانەی کە خودای گەورە بە مرۆڤەکانی داوە کەس 

لە سەرووی کەس نییە. ئەوان چ مافێکیان هەبێت 
ئێمەش هەمان مافمان هەیە. ئێمەش زمان، مێژوو 

و هەموو شتێکمان هەیە. ئەگەر ئەوان شەهیدیان 
هەیە ئەوا ئێمەش شەهیدمان هەیە. لەبەر ئەوە 

ئێمەش مافی ئەوەمان هەیە مافەکانمان لە 
بکرێت. دەستوور جێگیر 

کردنی مافی ئەوی دیکە. هەندێک کەسیش باس لە 
شتی شەخسی دەکەن ئەوە دید و بۆچوونی خۆیانە.

بەپێی ئەو ئامارانەی کە لەدەستمانە، لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق ١١ حیزب و الیەنی تورکمانی 

هەن کە بە فەرمی تۆمار کراون. ئەو حیزبانە 
تێیاندا هەیە کە سەرۆکی هەیە تەنانەت جێگریشی 

نیە و هەر یەک کەسە. هۆکار چیە کە نەتەوەی 
تورکمان کەوتووەتە دۆخێکی وا الوازەوە؟

ئەمەیان هۆکاری زۆرە، لە سەرووی هەموویانەوە 
قەیرانە داراییەکانە. وەک دەزانن سیاسەت کارێکە 

کە بە پارە بەڕێوەدەچێت و ماوەیەکی زۆرە هیچ 
حیزبێک بودجەی نییە. ئەگەر حیزبێک هێزی دارایی 
نەبێت، ئەوا هەندێک سەختە کە بتوانێت چااڵکییە 
سیاسییەکانی ئەنجام بدات. ئەم کێشەیەی بودجە 
ماوەی ٨ ساڵە بەردەوامە. ٨ ساڵ ماوەیەکی کەم 

نییە، هەندێک لە حزبەکان تەنانەت توانای ئەوەیان 
نەبوو کە کرێی بارەگاکانیان بدەن. 

هۆکاری دووەم بریتییە لە کێشەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. 
حیزبی سیاسی واتە کۆبوونەوە و ئاڵوگۆڕکردنی 

بیروڕا. وەک دیارە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە 
نزیکەی ماوەی ساڵێک و نیوە خەڵک چ توانایان 

هەیە کۆببنەوە و چ توانایان هەیە ئاڵوگۆڕی بیروڕا 
بکەن. دابڕانێک لە نێوانماندا روویدا. ئەوانە زۆر 
کاریگەرییان هەیە، دیسانیش من ئەمانە ناکەمە 

بیانوویەک کە بڵێم لەبەر ئەمە حیزبە تورکمانییەکان 
لەم دۆخەن. هۆکاری دیکەش هەن، بەداخەوە ئێمە 

وەکو حیزبە تورکمانییەکان و نوێنەرانی تورکمان 
نەمانتوانی حەقی ئەو ئەرکانە بدەین کە لەسەرمان 
بوون. سەرکەوتوو نەبووین لە گەیاندنی داواکاری 
گەلەکەمان لەکات و ساتی خۆیدا. ئەوەش بووە 

هۆی ئەوەی تورکمانەکان بڵێن، "ئەو حیزب، الیەن 
و وەزیرانە تا ئێستا چی دەکەن؟ چییان بۆ ئێمە 

کردووە؟".

 پێویستە هەموو الیەک چاو بەخۆیدا بخشێنێت و 
هەڵەکانی خۆی راست بکاتەوە. سوپاس بۆ خودا 

پرسی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەرەو کاڵبوونەوە دەچێت. 
ئەگەر پرسی بودجەش بەشێکی بچووکیشی 

چارەسەر بکرێت ئەوا چااڵکییەکان دەست پێدەکەن و 
ئۆرگانەکانی ئافرەتان و گەنجان چااڵک دەبنەوە.

لە ئەڵقەکانی رابردووی بەرنامەی کورت و پوخت، 
بەرپرسێکی بااڵی کورد کە میوانی بەرنامەکەمان 
بوو ئاماژەی بەوەدا کە "تورکمان زیاترن لەوەی 
کە دەردەخرێن پێویستە مافی زیاتریان پێبدرێت. 
هەروەها دەبێت مافەکانیان لە دەستوور جێگیر 

بکرێت". لە هەمان کاتدا بەرپرسێکی تورکمان 
دەڵێت، "تورکمان ٥ پەرلەمانتار، یەک وەزیر 

و چەندین قوتابخانەی هەیە. لەوە زیاتر چیان 
دەوێت؟ مافەکانیان بەدەست هێناوە". بەڕای 

ئێوە ئەو مافانەی دراوە بە تورکمان بەپێی 
پێویستن؟

بە دڵنیاییەوە بەس نییە. سەد لە سەد پشتگیری 
قسەکانی ئەو سیاسەتمەدارە کوردە دەکەم کە 

وتوویەتی، "تورکمان زیاترن لەوەی کە دەردەخرێن".
بەڕای منیش تورکمان لەوە زیاترن کە دەردەخرێن. 

پێدانی ٥ پەرلەمانتار و وەزیرێک بەس نییە بۆ ئەوەی 
بڵێین مافەکانی تورکمان دراوە. تورکمان شایەنی زۆر 
لەرێگەی دیموکراسییەوە  ئێمە  زیاترە. پێویستە  لەوە 

لەمیانی بەشداری کردنی لە بەرنامەی کورت و 
پوخت، کەرخی ئاڵتی بەرماغ، سەرۆکی بزووتنەوەی 
دیموکراسی تورکمان وەاڵمی پرسیارەکانی رۆژەڤی 

دایەوە.

بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی  نێچیرڤان 
عێراق لەگەڵ بەشێک لە الیەنە سیاسییەکانی 
تورکمان کۆبوویەوە. ئێوەش یەکێک بوون لە 

کۆبوونەوەکە.  بەشداربووەکانی  الیەنە 
لەم کۆبوونەوەیە باستان لە چی کرد؟

وەک دەزانن بەڕێز نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێم 
و شاندی یاوەری کە لە پارتە سیاسییە جیاوازەکان 
پێکهاتووە، دەستی کردووە بە بەرنامەی سەردانی 
لە چوارچێوەی سەردانەکانیدا  الیەنە سیاسییەکان. 

بارزانی لەگەڵ تورکمانیش کۆبوویەوە. ئێمەش 
پەرلەمانتارێکمان  وەکو خاوەن لیستێک کە 

هەیە لە پەرلەمانی کوردستان، بەشداربووین لە 
کۆبوونەوەکە. بارزانی لە قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا 

کە تورکمان بەشێکی دانەبڕاوی هەرێمە و هەموومان 
تەواوکەری یەکترین. جەختیشی لەوە کرد کە تورکمان 
بارزانی باسی  پێکهاتەیەکی رەسەنی هەرێمە. هاوکات 

لەوەکرد کە تورکمان هەموو کات رۆڵی باشیان 
هەبووە، هیچ کاتێک رۆڵی خراپیان نەگێڕاوە و لە 

چارەسەرکردنی کێشە و ناخۆشییەکاندا هەموو کات 
رۆڵیان گێڕاوە.

بەڕێز بارزانی پێی وتین کە نووسینی دەستوور 
هەنگاوێک نییە بۆ دژایەتی کردنی کەس بنرێت 

ژیانی هاوواڵتییانی  رێکخستنی  بۆ  بەڵکو هەنگاوێکە 
هەرێمی کوردستان. ئێمەش داواکارییەکانی گەلی 

تورکمانمان پێراگەیاند و ئەویش ئاماژەی بەوەدا کە 
داواکارییەکان جێبەجێ  تواناکانیان،  لە چوارچێوەی 

دەکەن.

لەگەڵ  تورکمانییەکان  الیەنە  پێشووتریش 
چەندین شاندی بااڵی جیاواز کۆبوونەتەوە، 

زیاتر  زانیارییەکانی ئێمە لە کۆبوونەوەکاندا  بەپێی 
داوای شتی کەسی )شەخسی( کراوە زیاد لە 

داواکارییەکانی خەڵک. بەڕای ئێوە داواکارییەکانی 
نەتەوەی تورکمان بە تەواوی دەگەیەندرێتە الیەنی 

بەرامبەر؟

ئەوانەی کە لە کۆبوونەوەکەدا دانیشتوون هەموویان 
ئەندامیی یەک حیزب نین. لەو کۆبوونەوەیەدا 

نوێنەر یاخود سەرۆکی چەندین پارتی سیاسی جیاواز 
ئامادەن و هەریەکەیان لە روانگەی خۆیەوە سەیری 

رووداوەکان دەکات. هەموو الیەنەکان ئازادن 
لەوەی کە چۆن خۆیان دەناسێنن و کێشەکان بە چ 

شێوەیەک دەگەییەنن بە الیەنی بەرامبەر. 

با ئێمە باسی خۆمان بکەین. ئێمە لە کۆبوونەوەکاندا 
هیچ داواکارییەکی شەخسیمان نەبوو و سوپاس بۆ 
خودا پێویستیشمان بەوە نییە. ئێمە تەنها باسمان 
لە داواکاری خەڵک و مێژووی هاوبەشی تورکمان-
کورد کرد. باسمان لەوە کرد کە ئەو دوو نەتەوەیە 

لە رابردوودا چۆن پێکەوە ژیاون، ئازارەکانیان پێکەوە 
چەشتووە و پێکەوە هەنگاو دەنێن بۆ داهاتوویەکی 

گەش.

باسمان لەوەکرد کە پێویستە لە دەستووری 
داهاتوودا مافی سەرجەم الیەنەکان بە یەکسانی 

جێگیر بکرێت و نابێت مافی کەس ببێتە هۆی پێشێڵ 
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جیهانی تورک. ئااڵی کۆمەڵگەی تورک و دەوڵەتانی 
تورک نەژاد لەم بۆنەیەدا ئامادە کرابوو، دەربارەی 

ئااڵی تورکمانیش بیر و بۆچوونەکان پێشنیار دەکرا 
و لە ئەنجامدا بیرۆکەی جۆری شینی ئااڵی قوبرس 

پێشنیار کرا، بەو پێیەش مێژووی ئێستای ئااڵی 
تورکمەن ئێلی هاوکاتە لەگەڵ ئەو کۆبوونەوەیە".

کەتانە باسی لەوە کرد کە هێماکانی 
ئااڵکە لە ئاستێکدا بووە کە شایستەی 
تورکمان بێت، وتیشی، "مانای شینی 
ئااڵکە هێمای تورک بوونە، هیالل و 
ئەستێرەکەش مانای ئاینی ئیسالمە، 
دوو هێڵی سەر ئااڵکەش ئاماژەیە بۆ 

هەردوو روباری دیجلە و فورات. دواتر 
لە هەموو کۆبوونەوەکانی جیهانی 

تورکیدا ئەم ئااڵیە هەڵکرا".

تورهان کەتانە بە کورتی ئاماژەی بە جیاوازییەکانی 
ئااڵی بەرەی تورکمانی عێراقی و تورکمەن ئێلی کرد 
و باسی لە ناوەڕۆک و مانای ئااڵی بەرەی تورکمانی 

عێراقی کرد و وتی: 

"هەموو کەسێک بانگەشەی 
ئەوە دەکات کە ئااڵی بەرەی 
تورکمانی عێراق هی ئەون، 

لێرەوە بانگەشەی ئەوە دەکەم 
کە من ئەم ئااڵیەم کێشاوە، 

تەنانەت هێشتا یەکەم کڵێشەی 
ئااڵی بەرەی تورکمانی هەن 
کاتێک ئااڵکەم کێشا بیرم لە 

رەنگی فەیروزی کردەوە، رەنگی سەرەکی ئااڵی بەرەی 
تورکمانی عێراقی فەیروزییە نەوەک شین، بەاڵم 

بەشێوەیەکی گشتی شین بەکارهاتوو و زۆر جیاوازی 
نییە. ئەوەی بڵێت ئااڵی بەرەی تورکمانی عێراقیم 
کێشاوە راست نییە چونکە ئەم ئااڵیە لەالیەن ئەم 

برایەتانەوە کێشراوە".
کەتانە باسی لە مانای ئااڵی 

بەرەی تورکمانی عێراقی کرد و 
وتی،" شەش ئەستێرەکە ئاماژەیە 

بۆ شەش دەوڵەت و میرنشی 
تورک کە لە میزۆپۆتامیا و خاکی 
عێراق فەرمانرەوایەتیان کردووە، 

کە ئەوانیش ئاققۆینڵوەکان، 
قەرەقۆینڵوەکان،  ئیڵخانڵیەکان، 
سەلجوقیەکان، ئەتابەگیەکان و 

عوسمانییەکان، هەروەها مانای مانگ 
و ئەستێرەکەی ئااڵی تورکمان ئێلی   

                  هێمای ئاینی ئیسالمە".

وەک کۆمەڵگا و دەوڵەتانی تری تورکی، تورکمانانی 
عێراق ئااڵیەکی شینی ئاسمانی بەهێما و مانای 

تایبەت بە خۆیان هەیە.

ئەم ئااڵیە لە هەموو ناوچەکانی تورکمەن ئێلی، بەبێ 
لەبەرچاوگرتنی رای سیاسی، جێگیرکراوە و لەالیەن 
هەموو الیەنە سیاسییەکانەوە پەسەند کراوە و بە 

ئااڵیەکی نەتەوەیی دادەنرێت.

پێکهاتەکانی دیکە کە لەگەڵ تورکمانی 
عێراق دەژین، هەندێک جار ئااڵی 

تورکمەن ئێلی لەگەڵ ئااڵی بەرەی 
تورکمانی عێراقی جیا ناکەنەوە، لە 

هەندێک شوێنیش ئااڵی بەرەی 
تورکمانی عێراقی وەک ئااڵی تورکمەن 

ئێلی دەناسرێت.

وەک وەاڵمدانەوەیەک بۆ ئەم 
ئاڵۆزییە، مێژووی دروستبوونی ئااڵی 
تورکمەنئێلی و جیاوازییەکانی لەگەڵ 

ئااڵی بەرەی تورکمانی عێراقی بۆ ئێوەی خوێنەرمان 
جیاکردووەتەوە.

بۆ قسەکردن لەسەر 
مێژووی ئااڵی تورکمەن 

ئێلی، لەگەڵ دوو 
چاوپێکەوتنمان  کەسایەتی 

ئەنجامدا و لە هەردوو 
کەسایەتییەکە هەمان 

وەاڵممان وەرگرت.

یەکێک لەو کەسانەی 
کە قسەمان لەگەڵ 

کرد پارێزەر سەنعان ئەحمەد ئاغا، سەرۆکی پێشووی 
بەرەی تورکمانی عێراقی و دامەزرێنەری بنەما و 

بۆچوونە فکرییەکانی "قورتوڵوش"  بوو بەم شێوەیە 
باسی ئااڵی تورکمەن ئێلی کرد:

"لە کۆنفرانسێکی فراوانی جیهانی 
تورک، ئااڵی تورکمەن ئێڵی وەک 

هەمان ئااڵی کۆماری تورکی قوبرسی 
باکوور کێشرا، تاکە جیاوازی ئەوەیە کە 

رەنگی ئااڵی تورکمەن ئێلی شینە، هێڵ 
و هیالل و ئەستێرەکەی سپییە".

دکتۆر تورهان کەتانە، سەرۆکی 
پێشووی بەرەی تورکمانی عێراقی 

هەمان وەاڵمی هەبوو، ئەو رایگەیاند 
کە لەو کۆنفرانسەدا لە ساڵی ١٩٩٢ 

ئااڵکە دیاری کراوە و راشیگەیاند، 
"سەرەتای دروستبوونی ئااڵی تورکمەن ئێلی 

ئااڵی تورکمەن ئێلی
چۆن دروستبوو؟
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 بۆچی ئەم جەژنە نەبێتە
 هۆکاری ئاشتەوایی و
 کردنەوەی
 باوەشی پێکەوە
 ژیان بۆ یەکتر؟
حوسێن خەتیبئۆغلو
ئاشتەوایی و پێکەوە ژیان بنچینەی هەموو ئایینە 

ئاسمانییەکانە بەبێ جیاوازی، بەاڵم ئێمە وەکو 
موسڵمانان پێویستە زیاتر پەرە بەم بایەخە مەزنە 

بدەین، چونکە لەنێو ئایینی ئیسالمدا چەندین بۆنە 
بۆ نوێکردنەوە و پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان 

دیاریکراوە. موسڵمانان 

جەژن وەکو یەکێک لە بۆنە ئایینیەکان بە گرنگترین 
پەیوەندییەکان  پتەوکردنی  ئاشتبوونەوە و  هۆکاری 

دادەنرێت. ئەی بۆچی ئەم جەژنە نەکەینە هۆکارێک 
بۆ بەرقەرارکردنی ئاشتەوایی و کردنەوەی باوەشی 

خۆشەویستی و پێکەوە ژیان بۆ دەوروبەرمان؟!!! 

هەرچەندە لەم چەند جیلەی دوایییدا پرسینی 
خزمان و هاورێیان رووی لە کەمبوونەوە کردووە، 

بەاڵم هەموومان خاسیەتی سەردانیکردنی خزم 
و ناسیاو و هاوسێکانمان بەپێی توانا لە باوک 

و باپیرانمان دەبینین و هێشتا بە یادی رۆژگاری 
رابردوو بە جۆشەوە پێشوازی لە یەکتر دەکەن، 

لە بۆنەیەکی وەکو  بەمەش پەیوەندییەکانیان 
جەژن نوێدەکەنەوە، دەربڕینی سۆز و دڵخۆشییان 

بۆ یەکتر بەشێوەیەکی روون لە روخساریانەوە 
دەبیندرێت. 

ئەی ئێمەی گەنجان بۆچی بەردەوامی بەم بایەخە 
مەزنە ئایینی و کۆمەاڵیەتییە نادەین! بۆچی 

هەوڵ نادەین تاڕادەیەک بەردەوامبین لەسەر 
رێبازی باوک و باپیرانمان! ئایا چ شتێک بووەتە 

رێگر لە بەردەمماندا؟

بەرلەوەی کەس تۆمەتبار بکەین، پێویستە 
سەرەتا لە خودی خۆمانەوە دەستپێبکەین و 

واز لە داپۆشینی کەم و کوڕییەکانمان بهێنین و 
هۆکاری ئەم دوورە پەرێزییەمان لە خزم و ناسیاو 
و هاوڕێ و هاوسێکانمان نەگەڕێنینەوە بۆ دووری 

ماوەی نێوانمان و کەمی کات و باڵوبوونەوەی 
نەخۆشی و چەندین هۆکاری تر کە رێگا خۆشکەرن 

بۆ داپۆشینی بێ هێزی و تەمەڵی هەتا بۆ بێ 
وەفایی. 

ئەی چۆن دەتوانین بە کەمترین کات زۆرترین 
کەس و ناسیاومان بەسەر بکەینەوە و دڵیان 

خۆشبکەین؟

لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا ئێمەی گەنجان هەموو 
ئاسانکاریێکمان بۆ رەخساوە و دەتوانین بە 

بەکارهێنانی مۆبایل و ئامێری زیرەک دوورترین 
ماوە و رێگا و شاخ و کێو بە چەند چرکەیەک 

ببڕین و بگەین بە کەسە ئازیزەکانمان و بە پرسینی 
تەندروستی و چەند وتەیەکی شیرین دڵیان 

خۆشبکەین. 

خوێنەری ئازیز، بۆچی تۆش ئەم جەژنە وەکو 
هەلێک ناقۆزیتەوە بۆ بەستنەوەی ئەو پەیوەندییە 

پچڕاوانەی رابردوو و دەربڕینی خۆشەویستی 
بەرامبەر بەو کەسانەی لەیادت کردوون یاخود لە 

یادیان کردووی؟ ئەم جەژنە بکە بە دەستپێکێک بۆ 
پێ نان بە کەلە رەقی، چونکە سەروەرمان محمد 
)د.خ( دەفەرمووێت: "باشترینی ئەو کەسانەی کە 
لەیەکتر ترازاون ئەوەیانە، کە زووتر ئاشتببێتەوە". 

جا ئێمەش ئەم جەژنە بکەین بە دەستپێکێک بۆ 
زیندووکردنەوەی ئەم فەرموودە پیرۆزە. چونکە 
دەکرێت ئەم جەژنە کۆتا جەژنی ژیانمان بێت و 

نەگاتە وێستگەی جەژنێکی  ژیانمان  شەمەندەفەری 
دیکە. 



قوتابییە عێراقییەکان بۆ خوێندن
لە دەرەوەی واڵت تورکیا هەڵدەبژێرن

قوتابی" دەستیپێکراوە. تاکو ساڵی ٢٠١٢ کە 
ساڵی دەستپێکی پرۆگرامی تورکیا بورسالری 

بوو زیاتر لە ١٢٠٠ 
زەمالەی  قوتابی 

بۆ  خوێندنیان 
دابینکراوە. 

گرنگیپێدانەی  ئەو 
عێراق  قوتابیانی 

بۆ خوێندن 
لە تورکیا لە 
چوارچێوەی 

تورکیا  پرۆگرامی 
بورسالری 

بەردەوامە. 
بەجۆرێک لە ساڵی 

٢٠١٢ـەوە تاکو ئێستا زیاتر لە ٣٠ هەزار داواکاری 
پێشکەش بە پرۆگرامەکە کراوە. هەموو ساڵێک 
زیاتر لە ١٠٠ قوتابی و بە کۆی گشتی تاکو ئێستا 

زیاتر لە ١٣٠٠ قوتابی زەمالەی خوێندنیان پێدراوە. 
ئەو زەماالنەی دابینکراوە لە ئاستی دیبلۆم، 

ماستەر، دکتۆرا، توێژینەوە و خولەکانی زمان دایە.

وەکو هەفتەنامەی تەبا، بۆ خستنەڕووی گرنگی 
خوێندن لە دەرەوەی واڵت، چاوپێکەوتنمان لەگەڵ 
ئەو کەسانە ئەنجامدا کە لە تورکیا خوێندنیان تەواو 

کردووە. 

دکتۆر سۆران شکور، راوێژکاری 
وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی 

هەرێمی کوردستانی عێراق، خوێندنی 
ماستەر و دکتۆرای لە تورکیا تەواو 
کردووە و دەڵێت کە خوێندن لەو 

واڵتە خاڵێکی وەچەرخان بوو لە 
ژیانیدا. 

سۆران شکور وتی، "خوێندن 
لە تورکیا چانسێکی گەورە 

بوو بۆ من. کاتێک خوێندنم 
تەواو کرد و گەڕامەوە، 

ژیانم دیاریکرد کە  ستراتیجی 
خزمەتکردنە بە میللەتی خۆم. ئەو زانیاری 

و ئەزموونانەی لە مامۆستاکانم وەرگرتووە 
هەوڵ دەدەم لێرە جێبەجێ بکەم".

ئەو راوێژکارەی وەزارەتی بازرگانی و 
پیشەسازی ئاماژەی بەوەدا کە پرۆگرامی 

ناوازەیە  پرۆگرامێکی  تورکیا بورسالری 
و رایگەیاند، "کاتێک سەیری ئەو 

ئاسانکارییانەمان کرد کە کۆماری تورکیا پێشکەشی 
ئێمەی دەکرد هەستمان بە سەرسورمان دەکرد، 

چونکە دۆخی قوتابییە تورکەکانمان لە بەرچاودابوو. 
بێ بەرامبەر خولی زمانی تورکیمان دەبینی. 

بەڕاستی ئەو قوتابییانەی خاوەن زەمالە بوون 
ئاسانکارییەکی رادەبەریان بۆ دەکرا و ئەمە ئێستاش 

هەموو قوتابییەکی سەرکەوتوو حەز بەوە دەکات 
کە لە دەرەوەی واڵت درێژە بە خوێندنی بدات. 

خوێندن لە دەرەوەی واڵت هەرکات ئەزموونێکی 
تایبەت بەو کەسە دەبەخشێت.

ئەگەر لە واڵتەکەتدا سیستەمی خوێندن 
پێشکەوتوو نەبێت ئەوکات دەرەوەی واڵت دەبێتە 

سەرنجراکێش. بژاردەیەکی 

ئەم بارودۆخە بۆ قوتابییە عێراقییەکان هەمان 
لەبەرئەوەی سیستەمی خوێندن  مانا دەگەیەنێت. 
لە واڵت خراپە، دەتواندرێت ئاماژە بەوەبکرێت کە 

وەک ژەهرێکی بێ دەنگ دەچێتە نێو جەستەی 
ئاگاداری  قوتابی سەرکەوتوو. ئەو قوتابییانەی 

بارودۆخەکەن هەمووکات هەوڵدەدەن لە دەرەوە 
درێژە بە خوێندنەکەیان بدەن.

واڵتی تورکیاـی دراوسێ بە تایبەتی لە رووی 
پەروەردە بە رێژەیەکی زۆر گەشەیکردووە و 

کوالیتی خوێندن لەم واڵتەدا لە ئاست ستانداردە 
جیهانییەکاندایە. 

هەموو ساڵێک ژمارەیەکی زۆری قوتابی بۆ 
خوێندن روولە تورکیا دەکەن، لە هەمان کاتدا 

کۆماری تورکیا-ش ئاگاداری ئەم رەواجەیە و بە 
زەمالە پشتگیری قوتابیان دەکات.  پرۆگرامەکانی 

پرۆگرامی زەمالەی تورکیا لە ساڵی ٢٠١٢ـەوە 
لەالیەن "سەرۆکایەتی تورکانی دەرەوەی واڵت و 
نەتەوە خزمەکان"ـەوە بورس )زەمالەی خوێندن( 
پێشکەش بە قوتابییە بیانیەکان دەکرێت کە بۆ 

قوتابیانی ئاستی دیبلۆم، ماستەر و دکتۆرا دابین 
دەکرێت. تەنها لە ساڵی ٢٠٢١ـدا زیاتر لە ١٦٥ هەزار 

قوتابی بۆ زەمالە 
پێشکەش  داواکاری 
بە تورکیا بورسالری 

کردووە. واتە لە ساڵی 
٢٠١٢ـەوە تاکو ئێستا 

زیاتر لە ملیۆنێک 
قوتابی لە ٢٠٣ واڵت 
پێشکەش  داواکارییان 

کردووە. 

قوتابیان لە گشت 
واڵتانی جیهان لە 

پرۆگرامی  چوارچێوەی 
بورسالری  تورکیا 

زەمالەیان بۆ دابینکراوە. لە ساڵی ٢٠١٢ تاکو ئێستا 
٥٠ هەزار قوتابی لە ١٧٧ واڵت سوودیان لەم 

بینیوە.  زەمالە  پرۆگرامەی 

دابینکردنی زەمالە لە الیەن تورکیا بۆ قوتابیانی 
عێراق لە ساڵی ١٩٩٢ لە ژێر ناوی "پرۆژەی گەورەی 

بێ جیاوازی بەردەوامە". 

هاوکات دکتۆر مۆفەق عادل عومەر، سەرۆکی 
بەشی سیستەمە سیاسییەکان و سیاسەتی 

زانکۆی  زانستە سیاسییەکانی  گشتی لە کۆلێژی 
سەالحەددین ئەوەی بەبیرهێناینەوە کە تورکیا بە 

پرۆژە و پرۆگرامی جیاواز چانسی خوێندن بۆ سەدان 
هەزار قوتابی دابینکردووە. 

ئەو سەرۆک بەشە ئاماژەی بەوەکرد کە تورکیا 
هەلی زەمالەی بۆ قوتابییانی واڵتان دابینکردووە و 
وتی، "یەکێک لەو واڵتانەش عێراق بوو. لە سااڵنی 

نەوەدەکان تاکو ئێستا سەدان قوتابی لە قۆناغی 
جیاواز چوونەتە تورکیا و خوێندنیان تەواو کردووە، 

تورکمان". تایبەتی قوتابییانی  بە 

مۆفەق عادل عومەر، جەختی لەوەکرد کە ئەو 
قوتابیانەی لە دوای تەواوکردنی خوێندنیان لە 
دەرەوەی واڵت گەڕاونەتەوە لە پۆستی گرنگ 
خزمەت پێشکەش دەکەن و رایگەیاند، "کاتێک 
لە ساڵی ٢٠١٠ سەرۆکایەتی تورکانی دەرەوەی 

واڵت و نەتەوە خزمەکان دامەزرا، گۆڕانکاری لە 

شێوازی وەرگرتنی قوتابی کرا و ئەم پرۆسەیە 
زیاتر پشتی بە ستانداردە زانستییەکان بەست. لە 

هەمووشی گرنکتر ئەوەیە کە بێ ئەوەی جیاوازی 
لە رەچەڵەک، زمان، ئایین، 
مەزهەب و نەتەوە بکرێت 

قوتابییان بۆ پرۆگرامی زەمالە 
وەردەگیرێن".

لە الیەکی دیکەوە ئەرسان 
هاشم ساقی، مامۆستا لە 

تورکی-کۆلێژی  زمانی  بەشی 
زمانی زانکۆی سەاڵحەددین، 

سەبارەت بەم بابەتە وتی، 
"ئێمە لەگەڵ تورکیا دراوسێین 

وە دۆخی ئێمەش دیارە. بە 
تایبەتی لە بارەی خوێندن 

خەڵک دەزانێت ئاستی 
خوێندن لێرە چۆنە، هەر بۆیەش هەوڵ دەدەن لە 

دەرەوە درێژە بە خوێندنیان بدەن".

ساقی، ئەوەشی راگەیاند، کە قوتابیان بۆ خوێندنی 
دەرەوەی واڵت تورکیا هەڵدەبژێرن. وتیشی، 

"دەزانین کە لە تورکیا دۆخەکە جیاوازە. لەو واڵتە 
خوێندن و تەکنەلۆژیا پێشکەوتووە. لەبەر ئەوەش 

کە لە ئێمە نزیکە خەڵک تورکیا هەڵدەبژێرن. 
لەالیەکی دیکە بابەتی زمان هەیە کە ئەوانەی 

دەچنە تورکیا زۆربەیان زمانی تورکی دەزانن. 
لەو واڵتە ژمارەیەکی زۆر زانکۆ هەیە و قوتابی 

دەتوانێت ئەزموون وەرگرێت. خوێندنی تورکیا رۆژ 
لە دوای رۆژ پێش دەکەوێت کە ئەمەش سەرنجی 

رادەکێشێت". خەڵک 
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رۆژانە لە یەک بۆ سێ 
تابلۆ گۆڕانکاریی دەکەین، 

هەندێک جاریش لە 
تەنها یەک  هەفتەیەکدا 

دانە حاڵەتی گۆرینی 
ژمارەمان هەیە". 

ئەو خاوەن نووسینگەیە 
راگەیاند،  ئەوەشی 

ئێستادا  لە  "خەڵکەکە 
رووی خۆی داوەتە بەر 

ئەو تابلۆیانەی کە ٢ سفری تێدایە، چونکە بە گشتی 
خەڵک ئەو ژمارانەی پێناکڕێت کە لە لەدوای ژمارەی 

یەککەم ٣ سفر و زیاتری هەیە. چونکە ئەو ژمارانە 
نرخیان گەیشتووەتە یەک دەفتەر دۆالر )١٠ هەزار 

دۆالر( و زیاتر. بۆیە دەچێت تابلۆیەک دەکرێت بە ٥٠٠ – 
٦٠٠ دۆالر و پێی وایە کە لە داهاتوو دەبێتە ژمارە دوای 

ئەوەی کە سفرەکان دەسڕێنەوە". 

لەبارەی نرخی تابلۆکان کە لە ١٠٠ هەزارەوە 
دەستپێدەکات، ئەو سەرچاوەیە بە تەبای 

راگەیاند، "پێشووتر نرخی ئەو تابلۆیانەی کە لە ١٠٠ 
هەزارییەکانەوەبوو، واتە ١٠٠ دواتر ٢ ژمارە )نموونە:** 

١٠٠٠(  ٤٠ بۆ ٨٠ وەرەقە دەبوو، بەاڵم ئێستا ١٣٠ وەرەقە 
)١٣ هەزار دۆالر( کەمتر نییە. ئەو تابلۆیانە کە لە 

١٠٠ هەزارییەکانەوەیە و ٢ سفری هەیە )نموونە:*** 
١٠٠( نرخی لە هەزار دۆالرەوە دەستپێدەکات، ژمارە 

کۆتاییەکە چەند جوانتر بێت، نرخەکە زیاتر بەرز 
دەبێتەوە". 

لەبارەی تابلۆکانی دیکەشەوە وتی، "ژمارەکانی دیکە 
کە لە ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠ تا هەزار دۆالرە )بۆ نموونە:*** ٢٠٠ 
،*** ٣٠٠،*** ٤٠٠(، دووبارە دەگەڕێتەوە سەر کۆدەکانی 

دواتر واتە ئەو ژمارانەی کە لە دوای سفرەکانەوە 
دێن". 
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ئۆف فایتەرس هەڵبژێردران. منیش بەژداریمکرد و لە 
لیستی ٩٥ کغم دا هەڵبژێردرام. دواتریش لە یەکەم 

ببەزێنم".  رکابەرەکەم  توانیم  پێشبڕکێیەکەدا  یاری 

تورکمان باسی لە پالنەکانی کرد بۆ ئەوەی لە 
داهاتوودا ببێتە ناودارترین وەرزشوان لە بوارەکەی 

خۆیدا و رایگەیاند، کە ئەو بووتە مایەی سەربەرزی بۆ 
تورکمان و وتی، "دەمەوێت ببمە ئاواتێک بۆ براکانم 
کە وەکو من لە چەندین ئاستەنگ تێپەڕیون. منیش 
تاکە ئامانجم ئەوەیە لە کێشی خۆمدا ببمە باشترین 

جیهان".  زۆرانبازی 

هەندێک لە پاڵەوانێتییەکانی کە یوسف تورکمان 
بەژداری تیادا کردووە لەگەڵ دەستکەوتەکانی: 

٢٠١٤ بەدەستهێنانی پلەی دووەم لە 	 
پێشبڕکێی موای تای 

٢٠١٥ بەدەستهێنانی پلەی یەکەم لە 	 
پێشبڕکێدا هەمان 

٢٠١٦ پاڵەوانییەتی ئاکدەنیز )بۆ یەکەمجار(	 
٢٠١٧ موای تای )EMF( پاڵەوانێتی جامی 	 

ئەوڕوپا 
٢٠١٨ بەدەستهینانی پلەی دووەم لە جامی 	 

ئەوڕوپا  کیکبۆکسی 
٢٠١٩ بەدەستهینانی پلەی دووەم لە جامی 	 

ئەوڕوپا  کیکبۆکسی 
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رۆژانە لە یەک بۆ سێ راپۆرت: زیا عوزێری / فۆتۆ: چۆبان تیمور
تابلۆ گۆڕانکاریی دەکەین، 

هەندێک جاریش لە 
تەنها یەک  هەفتەیەکدا 

دانە حاڵەتی گۆرینی 
ژمارەمان هەیە". 

ئەو خاوەن نووسینگەیە 
راگەیاند،  ئەوەشی 

ئێستادا  لە  "خەڵکەکە 
رووی خۆی داوەتە بەر 

ئەو تابلۆیانەی کە ٢ سفری تێدایە، چونکە بە گشتی 
خەڵک ئەو ژمارانەی پێناکڕێت کە لە لەدوای ژمارەی 

یەککەم ٣ سفر و زیاتری هەیە. چونکە ئەو ژمارانە 
نرخیان گەیشتووەتە یەک دەفتەر دۆالر )١٠ هەزار 

دۆالر( و زیاتر. بۆیە دەچێت تابلۆیەک دەکرێت بە ٥٠٠ – 
٦٠٠ دۆالر و پێی وایە کە لە داهاتوو دەبێتە ژمارە دوای 

ئەوەی کە سفرەکان دەسڕێنەوە". 

لەبارەی نرخی تابلۆکان کە لە ١٠٠ هەزارەوە 
دەستپێدەکات، ئەو سەرچاوەیە بە تەبای 

راگەیاند، "پێشووتر نرخی ئەو تابلۆیانەی کە لە ١٠٠ 
هەزارییەکانەوەبوو، واتە ١٠٠ دواتر ٢ ژمارە )نموونە:** 

١٠٠٠(  ٤٠ بۆ ٨٠ وەرەقە دەبوو، بەاڵم ئێستا ١٣٠ وەرەقە 
)١٣ هەزار دۆالر( کەمتر نییە. ئەو تابلۆیانە کە لە 

١٠٠ هەزارییەکانەوەیە و ٢ سفری هەیە )نموونە:*** 
١٠٠( نرخی لە هەزار دۆالرەوە دەستپێدەکات، ژمارە 

کۆتاییەکە چەند جوانتر بێت، نرخەکە زیاتر بەرز 
دەبێتەوە". 

لەبارەی تابلۆکانی دیکەشەوە وتی، "ژمارەکانی دیکە 
کە لە ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠ تا هەزار دۆالرە )بۆ نموونە:*** ٢٠٠ 
،*** ٣٠٠،*** ٤٠٠(، دووبارە دەگەڕێتەوە سەر کۆدەکانی 

دواتر واتە ئەو ژمارانەی کە لە دوای سفرەکانەوە 
دێن". 

یەکخستنی  پرسیاری  لەسەر 
تابلۆکان وەکو ئەوەی 

عێراق کە هەیەتی، عەمید 
ئەسعەد مەال کەریم وتیشی، 
نوێ دەستنیشان  "شێوازێکی 
دەکرێت بۆ تابلۆکان هەم بۆ 

عێراق و هەمیش بۆ هەرێم". 

لەبارەی بەرواری 
و  بریارەکە  بەگەرخستنی 

گۆڕانکارییەکە،  ئەنجامدانی 
وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتووچۆی هەرێم 

وتی، "تاوەکو ئێستا هیچ شتێک نییە وەکو بەروار بۆ 
گۆڕانکارییەکان".  بە  دەستکردن 

ئاژانسی تەبا گەیشتووەتە ئەو زانیارییانەی کە لە 
تابلۆ نوێیەکاندا ناوی شارەکان نانووسرێت و بەڵکو 
مامەڵە لەگەڵ )پیت( دەکرێت، هەروەها تابلۆکانی 

هەرێم ئاماژەیەکی تایبەتی دەبێت بۆ جیاکردنەوەی 
لە شارەکانی دیکەی عێراق. هەروەها لەرووی 

تابلۆیان  رەنگەوە هەموو ئۆتۆمبیلەکان هەمان رەنگ 
دەبێت جگە لەوەی کە گۆشەی تابلۆی ئۆتۆمبێلە 

تەکسییەکان سور دەبێت، هەروەها گۆشەی تابلۆی 
بارهەڵگرەکان زەرد دەبێت. 

سەبارەت بە بەرزبوونەوەی نرخی 
تابلۆکان و ئەو تابلۆیانەی کە 
لە ئێستادا بازاڕیان گەرمبووە، 

لە خاوەن نووسینگەکانی  یەکێک 
تابلۆی  تایبەت بە فرۆشتنی 
ئۆتۆمبێل بە تەبای راگەیاند، 

تابلۆکان گەرمبووە  "بازاری 
بەتایبەتی ئەوانەی ٢ سفر و ٣ 

سفریان هەیە لە سەرەتا بازاڕیان 
خۆشە، ئەوەش بۆ دەنگۆی 

دەگەڕێتەوە.  تابلۆکان  گۆڕینی 

ماوەیەکە بازاری کرین و فرۆشتنی تابلۆ لە بازاڕەکانی 
هەرێم گەرمبووەتەوە بەتایبەتی ئەو ژمارانەی کە 
لەرووی ژمارەییەوە لە سەرەتاکانیان سفر هەیە، 

واتە بە ژمارەیەک دەستپێدەکات و بە سفر بەردەوام 
دەبێت. هۆکارەکەشی بۆ گۆڕانی تابلۆی ژمارەی 
ئۆتۆمبیلەکان دەگەڕێتەوە کە بەپێی شارەزایان، 

تابلۆکانی هەرێم و عێراق هەمووی یەک دەخرێنەوە. 

لەوبارەیەوە بۆ بەرچاوڕوونی و زیاتر لێکۆڵینەوە 
لەبارەی بابەتەکە، عەمید ئەسعەد مەال کەریم، 

پۆلیسی هاتووچۆی هەرێمی کوردستانی  وتەبێژی 
عێراق تایبەت بە هەفتەنامەی تەبا وتی، "نزیکەی 

ساڵێک بەر لە ئێستا کۆبوونەوەیەکی فراوان 
بەڕێوەچوو لەنێوان هاتووچۆی گشتی عێراق و 
هاتووچۆی گشتی هەرێم کە وەزیری ناوخۆش 

ئەڵمانی هات  بەشداربوو. ئەوکات کۆمپانیایەکی 
و بڕیاردرا کە یەک شێواز و قەبارەی تابلۆ دروست 
بکرێت هەم بۆ کوردستان و هەمیش بۆ عێراق". 

هاوکات عەمید ئەسعەد مەال کەریم لەبارەی هۆکاری 
گەرمبوونی بازاڕی کرین و فرۆشتنی تابلۆی ئۆتۆمبێل 

رایگەیاند، "دوای ماوەیەکی زۆر چەند رۆژێک بەرلە 
ئێستا 

بەڕێوەبەری 
گشتی 

هاتووچۆ 
لێدوانێکی 

دابوو سەبارەت 
ئەنجامدانی  بە 

و  گۆڕانکارییەک 
کە  رایگەیاندبوو 
بە شێوەیەکی 

سەرەتایی 
رێککەوتوون". 

تـەبـا

تورکمان کیکبۆکسی   وەرزشوانی 
: بارزان �وقمان لە ٢ راوند رکابەرەکەی بەزاند  هەوا�ڵ

ئۆف فایتەرس هەڵبژێردران. منیش بەژداریمکرد و لە 
لیستی ٩٥ کغم دا هەڵبژێردرام. دواتریش لە یەکەم 

ببەزێنم".  رکابەرەکەم  توانیم  پێشبڕکێیەکەدا  یاری 

تورکمان باسی لە پالنەکانی کرد بۆ ئەوەی لە 
داهاتوودا ببێتە ناودارترین وەرزشوان لە بوارەکەی 

خۆیدا و رایگەیاند، کە ئەو بووتە مایەی سەربەرزی بۆ 
تورکمان و وتی، "دەمەوێت ببمە ئاواتێک بۆ براکانم 
کە وەکو من لە چەندین ئاستەنگ تێپەڕیون. منیش 
تاکە ئامانجم ئەوەیە لە کێشی خۆمدا ببمە باشترین 

جیهان".  زۆرانبازی 

هەندێک لە پاڵەوانێتییەکانی کە یوسف تورکمان 
بەژداری تیادا کردووە لەگەڵ دەستکەوتەکانی: 

٢٠١٤ بەدەستهێنانی پلەی دووەم لە 	 
پێشبڕکێی موای تای 

٢٠١٥ بەدەستهێنانی پلەی یەکەم لە 	 
پێشبڕکێدا هەمان 

٢٠١٦ پاڵەوانییەتی ئاکدەنیز )بۆ یەکەمجار(	 
٢٠١٧ موای تای )EMF( پاڵەوانێتی جامی 	 

ئەوڕوپا 
٢٠١٨ بەدەستهینانی پلەی دووەم لە جامی 	 

ئەوڕوپا  کیکبۆکسی 
٢٠١٩ بەدەستهینانی پلەی دووەم لە جامی 	 

ئەوڕوپا  کیکبۆکسی 

ئارمی ئۆف فایتەرس، توانی سەرکەوتنێکی گەورە 
واژۆبکات. کە توانی بە سووڕاندنەوەی گۆشەی 

یارییەکە بۆ بەرژەوەندی خۆی، بە ٢ راوند لە رکابەرە 
بباتەوە.  یارییەکە  ببەزێنێت و  رووسییەکەی 

تورکمان کاتیک بۆ رۆژنامەی دوا، چەند زانیاریەکی 
خستەڕوو و رایگەیاند: 

"من یوسف تورکمان، بە رەچەڵەک تورکمانی 
کەرکوکم. وەرزشوانێکی تەمەن ٢٦ ساڵم. لە 

بنەچەی خێزانێکم کە لە سوپای عوسمانییەکان 
سەرکاردایەتییان کردووە. لە تەمەنی منداڵیدا 
لە کەرکوکەوە بەرەو تورکیا کۆچمان کرد و لە 

سیڤاس نیشتەجێبووین؛ بەهۆی ئەوەی لە تەمەنی 
منداڵییەوە ئەرکی خێزانەکەم کەوتە سەرشانم، منیش 

بۆ پارێزگاریکردن لێیان دەستم بەم وەرزشە کرد، 
بەاڵم لەالیەکی دیکەش پێویستبوو کاربکەم. بۆیە 

بەیانیان زوو دەچوومە سەرکار و ئێوارە دەگەڕامەوە. 
دوای تەواوبوونی کارەکەم تا درەنگانی شەو راهێنانم 

زۆرانبازیم بەمشێوەیە دەستیپێکرد.  ژیانی  دەکرد. 
ژیانی وەرزشیم  لێهاتووانە  ئێستاش بەشێوەیەکی 

پەرەپێدەدەم". 

وەرزشوانە تورکمانەکە لە کاتێکدا باسی لە 
ئامانجی گەورەتر دەکرد بۆ داهاتووی رایگەیاند، کە 
تورکمان  سەرکەوتنەکەی پێشکەشی هەموو گەلی 

دەکات. 

تورکمان باسی لە چۆنییەتی بەژداریکردنی لە 
پێشبڕکێی ئارمی ئۆف فایتەرس کرد، وتی، "باشترین 
زۆرانبازانی تورکیا بۆ بەژداریکردن لە پێشبڕکێی ئارمی 

یوسف تورکمان، وەرزشوانی کیکبۆکسی تورکمان، 
بەژداری لە گەورەترین پێشبڕکێی تورکیا بەناوی 

"ئارمی ئۆف فایتەرس" کرد و سێرگی هاوزێل-ی 
رکابەرە رووسییەکەی دوای تێپەڕبوونی تەنها ٢ راوند 

بەزاند و توانی سەرکەوێت بەسەریدا. 

وەرزشوانی سەرکەوتوو تەمەن ٢٦ ساڵ، سەبارەت 
بە کەسایەتییە وەرزشییەکەی و ئاواتەکانی داهاتووی 

بۆ رۆژنامەی تەبا دوا. 

یوسف تورکمان لە 
ساڵی ٢٠٠٨ لە کەرکوک 
دابڕا و لە ئیستانبوڵ 

بەردەوامی بەژیانی دا، 
لەگەڵ سەالحەددین 

مامۆستا  ئایدن، 
مانێجەرەکەی  و 
ئەکادیمیای  لە 
نبێیلی  سولتا

بەیەکەوە  ماستەر 
بۆ گەیشتن بە 
خەیاڵەکانیان 

بەکار  دەستیان 
کرد. 

دوای ئەوەی 
تورکمان 

لە  بەژداریکرد 
کێی  پێشبڕ

 	

 نرخی تابلۆکان دووبارە لە هەڵکشاندایە:
ئایا تابلۆی ئۆتۆمبێلەکان گۆڕڕانکاریی بەسەردێت؟
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وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف:
بەهیچ جۆرێک پارە نەدەن بەهیچ کەسێک و کۆمپانیاییەک بە ناوی حەجی بەدە�
هاواڵتیان زۆر باسی لێوە دەکرێت، ئەویش چارەنووسی 

ئەو هاواڵتیانەی کە لەهەرێم ناویان نوسیوە بۆ 
ئەنجامدانی حەج ئاماژەی بەوەکرد، "بەسەرپەرشتی 

پشتیوان سادق وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی لە 
١٩ی ١٢ی ٢٠١٩ دیداری حەجمان رێکخست، لەو 

دیدارەدا ٧٠ هەزار هاواڵتی ناوی خۆیان بۆ حەج 
تۆمار کرد لەو ٧٠ هەزارە ئێمە چوار هەزار و ٣٥٠ 

هاواڵتیمان لە پرۆسەیەکی ئاشکرا بەشێوەی 
تیروپشک راکێشا، لە ٢٠١٩ ئێمە بەتەما بووین 

پرۆسەی حەج ئەنجام بدرێت، بێگومان کۆرۆنای 
بەسەرداهات ئەنجام نەدرا".

لە بەردەوامیدا وتی،"ئەم ساڵ کە ٢٠٢١ـە 
ئەم ناوانە الی ئێمە هەمووی پارێزراو بوون 
ویستمان پرۆسەی پێشکەشکردنی مامەڵەی 

هاواڵتیان دەستپێبکەین و داوامان لە هاواڵتیان 
کرد بێن پارەکانیان بدەن بۆ ئەوەی حەج ئەنجام 

بدەن، بەاڵم بەداخەوە ئەم ساڵیش بەهۆی 
رێگا نەدانی واڵتی سعوودیە و بەهۆی دۆخی نەخوازراوی 
کۆرۆنا لە جیهان بەگشتی و هەروەها بەتایبەتی لە واڵتی 

سعوودیە پرۆسەکە دووبارە راوەستایەوە، لە ئێستادا 
ئەم ناوانە الی ئێمە پارێزراون هەموو هاوواڵتیان ئاگادار 

دەکەمەوە کە مافی هەموویان پارێزراوە و وەزارەتی 
ئەوقاف و کاروباری ئاینی هەوموو ناوەکان الی خۆی 
دەپارێزێت و هیچ کەسێک مافی نافەوتێت الی ئێمە، 

هەر کاتێک پرۆسەی حەج بە شێوەی ئاسایی خۆی وەکو 
جاران دەستیپێکرد ئەوە بێگومان هاواڵتیانی ئازیزی 

خۆمان و دەتوانن حەجی خۆیان ئەنجام بدەن".

لە کۆتاییدا نەبەز ئیسماعیل ئاماژەی بە کاتی 
دەستپێکردنی گەشتی عومرە کرد و وتی، "لە دوای 

جەژن رەمەزانی پیرۆز لەمانگی شەوال 
گەشتەکانی عومرە وەستێندران، واڵتی 
عەرەبستانی سعووودیە بەهۆی هاتنی 
وەرزی حەج و نزیکبوونەوی مەراسیمی 

حەج پرۆسەی عومرەی بۆ جیهان راگرتوە 
لە ئێستادا، لەدوای جەژنی قوربان کە 
وەکو دیارە ٢٠ی ٧ جەژنە و گەشتەکان 

بە شێوەیەکی راستەوخۆ دەستپێدەکات، 
بەاڵم ئێمە نازانین رێنماییەکانی چی بەسەر 
دێت چونکە لە ئێستدا ڤاکسینی کۆرۆناش 

دروست بووە. بەپێی ئامارێکی تایبەت 
بە وەزارەتەکەمان لە ماوەی پێنچ مانگی 

رابردوو، تەنها ١٥٠ کەس لە هەرێم گەشتی 
عومرەیان ئەنجامداوە".

حاجی ئیبراهیم وتی، "بەراستی ساڵی پار خەڵک بەهۆی 
باڵوبوونەوەی کۆرۆنا و ترسی دووبارە سەرهەڵدانەوەی 
کەرەنتین ترسیان لە کڕینی ئاژەڵ هەبوو، چونکە دۆخی 

ئەو کات لەبار نەبوو بۆ قوربانیکردن، بەاڵم ئەو ساڵ 
داخوازی خەڵک بۆ کڕین و فڕۆشتنی ئاژەڵ زۆر زیادی 

کردووە". 

سەبارەت بە نرخی ئاژەڵی گەورە و بچووک حاجی ئاماژەی 
بەوەکرد، هیچ جیاوازییەک لەنێوان نرخی کاوری گەورە و 
ئاژەڵی بچووکدا نییە و هەردووکیان کیلۆی بە ٥٠٠٠ )پێنج 
هەزار( دینار مامەڵەی لەسەر دەکرێت. هەرچەندە ئاژەڵ 
لە واڵتانی ئێران، تورکیا و سووریا زۆر هاوردە دەکرێت 
و بووەتە هۆکاری نزمبوونی نرخەکان بەاڵم خەڵکێکی 

زۆریش هەیە کە مامەڵەی کڕین و فڕۆشتنی باشی پێ 
دەکات. 

جەژنی قوربان، جەژنێکە تایبەتە بە هەموو مسوڵمانان 
کە چوار رۆژە و مسوڵمانان جەژنە پیرۆزە لە یەکتری 

دەکەن و گەردنی یەکتر ئازا دەکەن، مێژووی قوربانی 
کردن لەم جەژنەدا دەگەڕێتەوە بۆ داستانی حەزرەتی 

ئیبراهیم و حەزرەتی ئیسماعیلی کوڕی. 

 جەژنەکە رۆژێکی دیاری کراوە و دەکەوێتە رۆژی ١٠ـی 
زیل حیججە کە دەکاتە رۆژێک دوای ئەوەی حاجیان لە 

کێوی عەرەفە دەوەستن و گرنگترین پایەی ئەنجامدانی 
حەجە و هەروەها جیاوازیەکی نێوان حەج و عەمرەیە 

و بەگشتیی ئەم جەژنە پیرۆزە لە ١٠ـی زیل حیججە 
بەردەوام دەبێت تا ١٣ـی مانگی زیل حیججە. 

حەجی ئاسایی نییە چۆن بەدەل حەج ئەنجام دەردرێت، 
بۆیە ئێمە وەک وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی و 
بەرێوبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی کوردستان هەر 

زوو هەستی بەو بابەتە کرد".

لەبەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی 
بەوەکرد، "لە ٣٠ی ٥ی ئەم ساڵ 
ئاگاداری نامەیەکمان باڵوکردەوە 
بۆ هەموو کۆماپانیاکانی حەج و 
عومرە ئەوانەی کە کاروبار الی 
ئێمە ئەنجام دەدەن کە زیاتر لە 

١٢٠ کۆمپانیان بە هیچ شێوەیەک 
بۆیان نییە رێکاڵمی حەجی بازرگانی 

یان بەدەل حەج ئەنجام بدەن، 
چونکە لەپاڵ رێکاڵمی بەدەلی 
حەج رێکالمی بازرگانی دەکرا 
کۆمپانیاکان ریکالمی ئەویان 

دەکرد کە دەتوانن حەجی بازرگانی 
و بەدەل حەج ئەنجام بدەن، ئێمە وەک حکومەت 

ناتوانین هیچ پرۆسەیەکی حەج ئەنجام بدەین سعوودیە 
خۆی داوایکردوە حەج رابگرین، ئەم کۆمپانیانە چۆن 

دەتوانن حەجی بازرگانی ئەنجام بدەن، بۆیە دوای ئەوەی  
ئێمە ئاگاداری نامەیەکەمان باڵوکردەوە رێکالمەکانیان 

وەستاند و لێرەش بە هەموو هاونیشتیمانیانی خۆمان 
رادەگەیەنین بەهیچ جۆرێک پارە نەدەن بەهیچ کەسێک 

و کۆمپانیاییەک بە ناوی حەجی بەدەل چونکە ئەم 
ساڵ هیچ کەسێک لە دەرەوەی سعوودیە سەردانی 

حەج ناکات و رێگا نادرێت بەهیچ کەسێک حەجی بەدەل 
ئەنجام بدات".

نەبەز ئیسماعیل لەبارەی وەاڵمی پرسیارێک کە الی 

بەپێی زانیارییەکان ئەمساڵیش وەکو سااڵنی پێش 
سەرهەڵدانی کۆرۆنا، قوربانیکردن خواستێکی زۆری 

لەسەرە، بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ حاجی ئیبراهیم، 
قەسابێکی نێو مەیدانی ئاژەاڵنی شاری هەولێر)ئەربیل( 

قسەمان لەسەر چۆنییەتی کڕین و فڕۆشتن و نرخی 
ئاژەڵ کرد لە مەیدانی ئاژەاڵن. 

حاجی ئیبراهیم لە دەستپێکی قسەکانیدا ئاماژەی بە 
بەرواری دەستپێکردنی بازاڕی ئاڵوگۆڕی ئاژەڵ کرد و 

وتی، "لە رۆژی شەممە بەرواری ١٧ـی تەمووز، واتە سێ 
رۆژ پێش جەژن بازاڕەکانی کڕینی و فڕۆشتنی ئاژەڵ لە 

مەیدانی ئاژەاڵن زۆر دەبێت و تا بەیانی رۆژی چوارەمی 
جەژن بەردەوام دەبێت". 

لە بەرامبەر پرسیاری پەیامنێری تەبا سەبارەت بە زۆری 
خواستی خەڵک لەچاو ساڵی رابردوو بۆ قوربانی کردن، 

بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەکتر، وەزارەتی حەج و عومرەی 
سعوودیە رایگەیاند، بەهۆی ئەوەی بەردەوام ڤایرۆسی 

كۆرۆنا لە باڵوبوونەوەدایە و جۆری گۆڕاوی دیكە 
دەركەوتوون، بۆیە پڕۆسەی فەریزەی حەجی ئەمساڵ 
تەنها بۆ هاونیشتمانیان و هاوواڵتیانی نیشتەجێی ناو 

سعوودیە دەبێت.
بەمەبەستی زانینی نوێترین بڕیارەکانی حکومەتی 
هەرێم سەبارەت بە ئەنجامدانی فەریزەی حەج و 

چارەنووسی ئەو کەسانەی کە لە هەرێم ناویان 
بۆئەنجامدانی حەج نووسیوە، وەک هەفتەنامە و 

پۆرتاڵی تەبا ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ نەبەز ئیسماعیل، 
وتەبێژی وەزارەتی ئەوقافی حکومەتی هەرێم ئەنجامدا.

لە سەرەتای قسەکانیدا نەبەز ئیسماعیل سەبارەت بە 
ئەنجامدانی حەجی ئەمساڵ رایگەیاند، "ئەمساڵ حەج 

بەشێوەیەکی گشتی بۆ جیهان نییە دەسەاڵتدارانی 
سعوودیە بریاریاندا ئەمساڵ بە شێوەیەکی فەرمی 

وەکوو ساڵی پار بەهۆی هاتنی لێشاوی کۆۆنا و 
بەردەوام بوونی نەخۆشی کۆرۆنا فەریزەی حەج بۆ 

هیچ واڵتێکی بیانی لە جیهان و واڵتانی ئیسالمی نییە 
و پرۆسی حەج بەرێوە ناچێت، هەرێم و عێراقیش 

وەکو هەموو واڵتانی جیهان پرۆسەی حەج ئەم 
ساڵ نایگرێتەوە، هیچ حاجیەک لە هەرێم وعێراق 
سەردانی حەج ناکات. ئەمساڵ حەجی ئاسایی بۆ 

واڵتی عەرەبستانی سعوودیە بریتیە لە ١٥ هەزار کەس، 
ئەوانیش تەنیا هاواڵتی سعوودین و لە ماوەی پێنج 

ساڵدا هیچ حەجیان ئەنجام نەداوە، هەروەها ٤٥ هەزار 
کەس لەو بیانیانەی کە نیشتەجێی سعوودیەن".

لەبارەی ئەنجامدانی رێکالمی حەجی بازرگانی و بەدەل 
حەج لەالیەن کۆمپانیاکانی حەج و عومرە لە هەرێم 

وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف هۆشداری 
دا و وتی، "سەرەتا ئێمە دەبێت بزانین 

بەدەل حەج چییە، بەدەل حەج هەر 
کەسێک کە توانای حەجکردنی نەبێت و 

نەتوانێت حەج ئەنجام بدات لە رووی 
شەرع و تەندروستییەوە ئامادەیی 

نەبێت. واتە توانای مادی هەیە بەاڵم 
تاقەت و تەندروستی باش نییە، یان 

هەر کێشەیەکی دیکە کە رێگرە لە 
ئەنجامدانی حەج بۆ ئەو کەسە زانایانی 

ئاینیی رێگایان پێداوە حەج ئەنجام 
نەدات و بەدەل حەجی بۆ ئەنجام 

بدرێت. بینیمان چەند کۆمپانیایەک 
رێکالمی حەجی بازرگانی و حەجی بەدەل 
دەکەن، کارە سەیرەکە ئەوەیە ئەم ساڵ 

تەنها چەند رۆژێک ماوە بۆ جەژنی قوربان کە موسڵمانان 
بە پەرۆشەوە لە جیهانی ئیسالمیدا چاوەروانی دەکەن، 
لە ئاینی پیرۆزی ئیسالمیدا جەژنی قوربان گرنگییەکی  

زۆری هەیە، بەپێی ئیمانی ئیسالم "ئەنجمادانی 
قوربانی" واتە نزیک بوونەوە لە خوا، لە ئاینی ئیسالمدا 
سەربڕینی گونجاوی ئاژەڵ لە جەژنی قوربان بە مەرجی 

دیاریکراو دەبێتە هۆی رەزامەندی خوای گەورە.

لەگەڵ هاتنی جەژنی قوربانی پیرۆز، موسڵمانان وەکو 
بەجێگەیاندنی سونەتێکی ئایینی، ئاژەڵ سەردەبڕن و 
بەشێک لە گۆشتەکەی بۆ خۆیان بەشێکی دیکەش 

بەسەر خەڵکیدا دابەش دەکەن. 

بەپێی بڕیارێکی واڵتی سعوودیە، رۆژی سێ شەممە 
٢٠ـی تەمووز دەکرێتە یەکەم رۆژی جەژنی قوربان. 

هەموو ساڵێک لە هەرێمی کوردستانی عێراق لەگەڵ 
سعوودیە یەکەم رۆژی جەژنی قوربان دیاری دەکرێت 

واتە ئەوکاتەی حاجیان بچن بۆ کێوی عەرەفە ئەوا 
بەیانییەکەی لە هەرێم دەکرێت بە یەکەم رۆژی جەژن. 

دوای ئەوەی ماوەی دوو ساڵبوو بازاڕی ئاژەڵ 
خواست لەسەری کەمببوویەوە و داواکاری خەڵک 

بۆ کڕینی ئاژەڵی قوربانی دابەزینی بەخۆیەوە دیبوو، 
بەاڵم ئەمساڵ بەهۆی فراوانبوونی رێکارەکانی 

خۆپارێزی لە کۆرۆنا و مانەوەی ئاژەڵ و زیادبوونی 
ژمارەیان لە بەرامبەردا زۆربوونی داخوازی کڕیار، 

بازارەکانی ئاژەل قەرەباڵغی بەخۆیەوە بینیوە. 

: عەبدو�سە�م ھیشام هەوا�ڵ

.
: حوسێن خەتیپئۆغلو/ فۆتۆ: چۆبان تیمور هەوا�ڵ

کەلتووری خواردنی جەژن لە واڵتانى ئیسالمی چۆنە؟کەلتووری خواردنی جەژن لە واڵتانى ئیسالمی چۆنە؟

پۆستەرێکیدا بۆ یەکەمجار زمانی نێودەوڵەتی 
ئیمۆجی دانا. کوریتا بە پشتبەستن بە 

هونەری وێنەکێشانی چینی کە لە واڵتی 
چیندا کارتۆنی منداڵەکان بەو زمانە باڵو 

دەکەنەوە ئەم زمانەی داهێنا.

سەرەتا ژمارەی ئیمۆجیەکان لە ١٧٦ دانە پێک هاتبوون بەاڵم لە 
ئێستادا ژمارەکەیان بۆ ٣ هەزار دانە بەرز بووەتەوە.

لە تەواوی جیهاندا لە پۆستی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا، رۆژانە ٧٠٠ 
ملیۆن ئیمۆجی بەکار دەهێندرێت. تەنها لە کۆمێنت و پۆست 
و چاتدا لە پێگەی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک رۆژانە ٩٠٠ ملیۆن 

ئیمۆجی بەکار دەهێندرێت.

بەکارهێنانی هەندێک ئیمۆجی لە هەندێک واڵتدا قەدەغەیە 
بۆ نموونە لە واڵتێكی عەرەبی، لە هەندێک حاڵەتدا 

ناردنی "ئیمۆجی" دەبێتە هۆی سزادان و لەوانەیە بگاتە 
زیندانیكردنیش.

لە واڵتی عومان ناردنی ئیمۆجی لەكاتی نامەگۆڕینەوەدا 
بۆ كەسایەتییە عومانییەكان یاخود بیانییەكان بەمەبەستی 

گاڵتەپێكردن و تەنز، سزای ماددی و زیندانی لێدەكەوێتەوە. 

واڵتی عومان  ئەو كارە بە پێشێلكاری و هێرشكردنە سەر ژیانی 
تایبەتیی تاكەكان هەژماردەكات، بۆیە سزای سەختی بۆ داندراوە.

ئەو كارانە دەخرێنە چوارچێوەی ئەنجامدانی تاوانەوە لە 
دەستووری عوماندا و ئەنجامدەری تاوانەكە لەنێوان ساڵێک 

بۆ سێ ساڵ زیندانی دەكرێت، وێڕای سزای ماددی كە سزاكە 
لەنێوان ٢.٦ هەزار دۆالر بۆ 

١٣ هەزار دۆالردایە.

 ئەمسا�ڵ خواست �ەسەر کڕینی ئاژە�ڵ
نی رابردوو زیاترە
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لەوبارەیەوە مارک هامر، لە تیمی توێژینەوەکە وتی، 
بچووکبوونەوەی  لەبارەی  ئەنجامدرابوو  توێژینەوە  "پێشتر 

مێشک کە دەبێتە هۆی لەدەستدانی بیرەوەری، لەگەڵ 
ئەوەشدا هیچ داتایەک نەبوو لەسەر پەیوەندی نێوان 

چەوری زیادەی لەش و قەبارەی مێشک. توێژینەوەکەمان 
دەریخستووە کە قەڵەویی رەنگە پەیوەندی بە 

هەبێت". مێشکەوە  بچووکبوونەوەی 

هامر وتی، هێشتا نەزاندراوە کە قەڵەوی دەبێتە هۆی 
یان ئەو ناسروشتییانەی  ناسروشتی لە پێکهاتەی مێشکدا، 

لە پێکهاتەی مێشکدا هەیە دەبێتە هۆی قەڵەوی.
ماددەی خۆڵەمێشی بە زۆری خانە دەمارییەکان پێک 

دێت و " ماددەی سپی " لە ریشاڵەکانی دەمار پێکدێت. 
توێژینەوەکە کە ئەنجامەکەی لە گۆڤاری زانستی "زانستی  
دەمارناسی" دا باڵو کراوەتەوە، هیچ گۆڕانێکی بەرچاویان 

لە قەبارەی ماددەی سپیدا نەدۆزییەوە.

پەیوەندی  بە  ئاماژە  بەڵگەیان دۆزیوەتەوە کە  زاناکان 
زیادەی لەش و بچووکبوونی مێشک  نێوان چەوریی 

بەریتانیا  لە  زانکۆی الفبۆرۆگ  لە  توێژینەوەکە کە  دەکات. 
 ٥٥ ٩٦٥٢ کەسی تەمەن  توێژینەوەکە لەسەر  ئەنجامدراوە، 

ئەنجامدراوە.  ساڵ 

نۆزدەی بەشداربووان کە  لە سەدا  تویژینەوەکە،  بەپێی 
ئەو  دا کە  نیشانی  ئاڕ ئەی  ئێم  تاقیکردنەوەکانی  قەڵەوبوون 
بچووکی  قەبارەیێکی  هەیە،  کەمەریان  ئەستووری  کەسانەی 

مێشکیان هەیە بە بەراورد لەگەڵ ئەوانەی الوازن یاخود 
نییە.  کەمەریان 

بچووکترین ماددەی خۆڵەمێشی مێشک  ١٢٩١ کەسدا  نێو  لە 
قەبارەی  پێوانەکرا. هەروەها  چوارگۆشە  ٧٨٦ سانتیمەتر  بە 

٣٠٠٠ کەس کە لەش و قەبارەی جەستەیان ئاساییە  مێشکی 
بووە. چوارگۆشە  سانتیمەتر   ٧٩٨

: عەبدو�سە�م ھیشام هەوا�ڵ

ئاماده کردن: عەبدو�سە�م ھیشام

 کێشی زیادە دەبێتە هۆی بچووکبوونەوەی مێشک

ئیمۆجییەکان؟ لەبارەی  دەزانیت  ئیمۆجییەکان؟چی  لەبارەی  دەزانیت  چی 

کەلتووری خواردنی جەژن لە واڵتانى ئیسالمی چۆنە؟کەلتووری خواردنی جەژن لە واڵتانى ئیسالمی چۆنە؟
یەكێك لە جیاوازییەكان لەنێوان واڵتانی ئیسالمیدا، جۆری ئەو خواردنانەیە كە لە بەیانی یەكەم رۆژی جەژندا 
دەخورێت، بەو پێیەی یەکەم رۆژی جەژنی قوربانە و موسڵمانەکان ئاژەڵ دەکەنە قوربانی گۆشتەکەی وەک 

خێر دابەشی سەر یەکتر دەکەن، بۆیە لەو رۆژەدا لەسەرجەم واڵتانی موسڵمانان خواردنی تایبەت و جیاواز 
ئامادە دەكەن، ئەوەش بووە بە كەلتوورێک و چەندین ساڵە بەردەوامى پێدراوە. 

هەندێک لەو واڵتە ئیسالمییانەی کە کەلتووری خواردنی جەژن تیایدا بەرباڵوە:
١- عێراق: لە زۆربەی شارەکانی عێراق لە دوای ئەنجامدانی نوێژی جەژن هاوواڵتیان جۆرە خواردنێک دەخۆن کە پێی دەوترێت کاهی، لەگەڵیدا قەیماغ دەخۆن، کاهی و قەیماغ 
خواردنی خوازراوی عێراقییەکانە لە جەژندا، هەوروەها بۆ شیرینی عێراقییەکان "کولیچە" دروست دەکەن و لە جەژندا پێشکەشی میوانەکانی دەکەن.هاوکات هەرێمش وەک 
بەشێک لە عێراق موسڵمانان لە بەیانی جەژندا برنج و گۆشت و فاسۆلیا لەگەڵ قەیسی ئامادە دەكەن و بەشێکیشیان لەگەڵیدا "شێخ مەحشی" ئامادە دەکات، ئەوان دوای 

ئەنجامدانی نوێژی جەژن خواردنەكەیان دەخۆن، دواتر دەچنە الی خزم و دۆست بەمەبەستی جەژنە پیرۆزە.
٢-  میسر: بڕێكی زۆر شیرینی و پسكیت ئامادە دەكرێت و لە بەیانی یەكەم رۆژی جەژندا دەخورێت، دواتر بۆ ژەمی نیوەڕۆ جۆرە خواردنێک ئامادە دەكەن كە بە "رینگە و ملوحە" 

ناسراوە و بە ماسی دروست دەكرێت.
٣-   ئیمارات: دوو جۆری خواردن لە ئیمارات لە جەژندا دروست دەكرێت ئەوانیش "هەریس" كە هاوشێوەی گەنمە كوتایە، لەگەڵ "ئەلسرید" كە تشریبی ئاوی گۆشتە.
٤-  ئەفغانستان: ئەفغانییەكان بۆ نانی بەیانی جەژن هێلكەی كواڵو ئامادە دەكەن، بەجۆرێک هێلكە بووە بە یەكێكە لە سەرەكیترین كەرەستەكانی جەژن، دواتر دەچنە 

سەیرانگاكان لەوێ هەر كەسێ وەک پێشبڕكێ هێلكەیەک دەشكێنێت و دەیخوات.
٥-  سعودیە: لە زۆرینەی ناوچەكانی سعودیە "كەبسە" ئامادە دەكرێت كە لە برنج و گۆشت پێكدێت، جا گۆشتی مریشک بێت یاخود گۆشتی سووری مەڕ و مانگا و حوشتر، 
لەگەڵ دروستكرنی جۆرە نانێک كە بە "مەعسوب" ناسراوە، پێكهاتووە لە نانێكی كون كون، لەگەڵ مۆز و رۆن و هەنگوین و قەیماغ تێكەڵی دەكەن، بۆ شیرینیش "عەسیدە" 

دروستدەكەن، كەلە هەنگوین و شەكر پێكدێت.
٦-   ئوردن: جۆرە شیرینییەک ئامادە دەكەن كە بە "لەزیجات" ناودەبرێت، لە ئارد و هێلكە و هەنگوین دروست دەكرێت و راستەوخۆ دوای نوێژی بەیانی دەیخۆن.

٧-  ئیندۆنیزیا: بۆ جەژن جۆرێک كێک ئامادە دەكرێت كە ناوی "لپیس لیجێنتە"، تایبەتە بە ئیندۆنیزییەكان، لە ئارد و كەرە و چەند جۆرێكی بەهارات دروستدەكرێت و لە چەند 
چینێک پێكهاتووە.

٨-  تونس: ئامادەكردنی شیرینی "قەیرەوانی" مێژوویەكی كۆنی هەیە بە تایبەت لە تونسی پایتەخت، ئەویش پێكهاتووە لە جۆرێكی شیرینی كە ناوەكەى میوەی وشككراوی 
تێدایە و بە هەنگوین و شەكر و زەیتی زەیتون دەڕازێندرێتەوە.

٩-  عومان: گرنگییەكی زۆر بە ئامادەكردنی گۆشت دەدەن بە چەند شێوازێكی جیاواز، بەتایبەت بە برژاوی، هەروەها بە تشریب و گەنمە كوتاو، لەگەڵ ئامادەكردنی دوو جۆری 
دیكەی خورادن كە بە "مەشاكیک" و "مەفور" ناودەبرێن.

١٠- تورکیا: بەرهەمە شیرەمەنییەکان لەو واڵتەدا زیاتر وەکو خوردنی جەژن دەناسرێت وەک پەنیر و لەگەڵیدا بۆرەک و سمیت ئامادە دەکرێت، بەاڵم وەک تایبەتمەندییەک بۆ 
جەژن، خانمان پێش جەژن ئامادەباشی دەکەن و سەرقاڵی دروستکردنی شیرینیە باوەکانی واڵتەکەیان دەبن، رۆژانی جەژن پێشکەشی میوان و ئازیزانیانی دەکەن.

ئاماده کردن: ئاماده کردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلوئەیمەن ئەربیلئۆغلو

پۆستەرێکیدا بۆ یەکەمجار زمانی نێودەوڵەتی 
ئیمۆجی دانا. کوریتا بە پشتبەستن بە 

هونەری وێنەکێشانی چینی کە لە واڵتی 
چیندا کارتۆنی منداڵەکان بەو زمانە باڵو 

دەکەنەوە ئەم زمانەی داهێنا.

سەرەتا ژمارەی ئیمۆجیەکان لە ١٧٦ دانە پێک هاتبوون بەاڵم لە 
ئێستادا ژمارەکەیان بۆ ٣ هەزار دانە بەرز بووەتەوە.

لە تەواوی جیهاندا لە پۆستی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا، رۆژانە ٧٠٠ 
ملیۆن ئیمۆجی بەکار دەهێندرێت. تەنها لە کۆمێنت و پۆست 
و چاتدا لە پێگەی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک رۆژانە ٩٠٠ ملیۆن 

ئیمۆجی بەکار دەهێندرێت.

بەکارهێنانی هەندێک ئیمۆجی لە هەندێک واڵتدا قەدەغەیە 
بۆ نموونە لە واڵتێكی عەرەبی، لە هەندێک حاڵەتدا 

ناردنی "ئیمۆجی" دەبێتە هۆی سزادان و لەوانەیە بگاتە 
زیندانیكردنیش.

لە واڵتی عومان ناردنی ئیمۆجی لەكاتی نامەگۆڕینەوەدا 
بۆ كەسایەتییە عومانییەكان یاخود بیانییەكان بەمەبەستی 

گاڵتەپێكردن و تەنز، سزای ماددی و زیندانی لێدەكەوێتەوە. 

واڵتی عومان  ئەو كارە بە پێشێلكاری و هێرشكردنە سەر ژیانی 
تایبەتیی تاكەكان هەژماردەكات، بۆیە سزای سەختی بۆ داندراوە.

ئەو كارانە دەخرێنە چوارچێوەی ئەنجامدانی تاوانەوە لە 
دەستووری عوماندا و ئەنجامدەری تاوانەكە لەنێوان ساڵێک 

بۆ سێ ساڵ زیندانی دەكرێت، وێڕای سزای ماددی كە سزاكە 
لەنێوان ٢.٦ هەزار دۆالر بۆ 

١٣ هەزار دۆالردایە.

١٧ـی تەمووزدا ئەپڵ و ئەندرۆید لیستی ئیمۆجیەکانیان خستە 
بەردەستی بەکارهێنەران.

کێ بوو بۆ یەکەمجار ئیمۆجی داهێنا؟

رۆژانە ئیمۆجی زەردەخەنەی زەرد دەبینیت، لەوانەیە لەسەر 
وەرەقەیەک بیبینیت، یان لە تەلەفیزیۆن، یاخود لەسەر 

تیشێرتی یەكێک لە هاوڕێكانت.

ئەم وێنە زەردە پێكەنیناوییە لەساڵی ١٩٦٣ 
لە ئەمریكا دروستكرا، كاتێك كۆمپانیای 

 state mutual life assurance company"
"داوای لەدیزاینەر هارڤی بال كرد، كە وێنیەكیان 

بۆ دروستبكات، رۆحی هاوكاری لەكارمەندەكان زیاد بكات.

هارڤی بال لەماوەی دە خولەكدا، بە رەنگی زەرد لەسەر 
پەڕەیەكی سپی وێنەی دەموچاوێكی پێكەنیناوی كێشا و بە 

هۆی جوانی وێنەكە و رەنگەكەیەوە پەسەندكرا.

ئیمۆجیەکان پێش ئەوەی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا بەکار 
بهێندرێت لە کۆپانیاکانی گەشەپێدانی مرۆیدا بەکار هاتوون. 

ئیمۆجی روخساری پێکەنیناوی لە پێشوودا بۆ پەرەپێدانی 
مرۆیی و وەبەرهێنانی تاکدا لەالیەن کۆمپانیایەکی ئەمریکی 
لە ساڵی ١٩٦٣ـدا دروست کراوە. بەاڵم بە ماوەیەکی کەم لە 

تەواوی جیهادا باڵو بووەتەوە.
لە ساڵی ١٩٧٢ رۆژنامەی فرانس سۆیەر هەر هەواڵێکی باش 

لە رۆژدا هەبووایە ئەو ئیمۆجیەی لەسەر دادەنا، 
کە بە ئیمۆجی دەموچاوی پێکەنیناوی ناسراوە.

دواتر دیزاینەری ژاپۆنی شینگێتاکا کوریتا 
بۆ کۆمپانیاکەی خۆی لە ساڵی ١٩٩٩  لە 

١٧ـی تەمووز وەک رۆژی جیهانی ئیمۆجی یاد دەکرێتەوە. 
پێش ٢٠ ساڵ ئیمۆجیەکان هاتنە نێو ژیانمانەوە 

و جێگای هەندێک لە وشە و رستەکانیان 
گرتووەتەوە و بوونەتە زمانێکی جیهانی و لە 

هەموو جیهاندا بەکار دەهێندرێن.

"ئیمۆجی یان ئیمۆوجی" وێنەی ئەندێشەیی 
و دەم بە خەندەن کە لەناو پەیامە ئەلیکترۆنییەکان و 

پەڕەکانی وێب بەکاردەهێندرێن. ئیمۆجی هێمای دەربڕینی 
هەستی ئەو کەسە دەردەخات کە هێماکە یاخود هێماکان 
بەکاردەهێنێت. لە بنەڕەتدا ئیمۆجی وشەیەکی ژاپۆنییە و 

یەکەم دەرکەوتنی ئیمۆجییەکان لە سااڵنی نەوەدەکاندا بوو،  
بۆ یەکەمجار لە نێو ئەو مۆبایالنەدا هەبوون کە لەالیەن 
کۆمپانیا ژاپۆنییەکانەوە دروست کرابوون، بەاڵم تەنها لە 

واڵتی ژاپۆن، دواتر خواست لەسەر ئیمۆجییەکان زیادی 
کرد و لە ساڵی ٢٠١٠ خرایە ناو مۆبایلە زیرەکەکانی تر. دواتر 

ئیمۆجییەکان بەجۆرێک ناوبانگیان پەیدا کرد هەر 
رستەیەک لە پالتفۆرمەکانی سۆشیال میدیا 

بنووسرابا ئیمۆجی لەگەڵ بەکاردەهات، تا 
وای لێهات ئیمۆجیی پێکەنینی فرمێسک 
لەچاو لە ساڵی ٢٠١٥دا لەالیەن فەرهەنگی 

ئۆکسفۆردەوە بە وشەی ساڵ ناسێندرا.

ئەم ئیمۆجیانە لە ئێستادا ژمارەیان گەیشتووەتە ٣ هەزار دانە 
و بوونەتە زمانێکی نێودەوڵەتی، لە هەموو جیهاندا هەمان 

واتایان هەیە.

بۆچی بۆچی ١٧١٧ـی تەمووز وەک رۆژی جیهانی ئیمۆجی دیاریکراوە؟ـی تەمووز وەک رۆژی جیهانی ئیمۆجی دیاریکراوە؟

لە جیهاندا ١٧ـی تەمووز وەک رۆژی جیهانی ئیمۆجی داندراوە، 
هۆکارەکەشی ئەوەیە کە لە ساڵی ٢٠١٤ ئەم رۆژە دیاری کرا لە 



ئایدیلگە دڵخۆشی خۆی بۆ تەبا راگەیاند 
کە بەهۆی گۆرانی "باڵ گیبی"ـەوە توانی 

بگەڕێتەوە نێو هونەری تورکی. 

دوای ئەوەی هەفتەی رابردوو گۆرانییەکەی 
باڵوکردەوە و خەڵک بە ئەرێنییەوە پێشوازییان 

لێکرد و الیکێکی زۆری بۆ هات، هونەرمەند 
ئایدیلگە بووە میوانی گەیالن بەقاڵ. 

ئایدیلگە بەمشێوەیە باسی لەو گۆرانییەکرد کە 
ئاواز و هۆندراوەکەی تایبەت بە خۆیەوەتی:

"گۆرانییەکی زۆر گونجاومان بە وەرزی 
هاوین دروستکرد. من هۆنراوەی ئەو 

گۆرانییەم بەهۆی ئەو کەسانەوە نووسی 
کە بەهۆی کەرەنتینەوە لە ماڵەوە 

مانەوە و نەیانتووانی بچنە کۆنسێرتە 
هونەرییەکان. مرۆڤەکان لەو باوەڕەدان، 
کاتێک ئێمە گۆرانییەک ئامادە دەکەین، 

خۆمان لەنێو هەستی گۆرانییەکەداین، کەچی 
لە راستیدا وا نییە". 

گۆکچە کاتێک باسی لە گۆرانییە نوێیەکانی کرد، 
یەکە بە یەکە بەروارەکانی ئاشکراکرد. 

هونەرمەندی بەناوبانگ گۆکچە، بووە میوانی 
پرۆگرامی زینگ کە لەالیەن گەیالن بەقاڵەوە 

پێشکەش دەکرێت. 

        گۆکچە کاتێک باسی لە ناوەڕۆکی 
          ئەلبوومەکەی کرد لەبارەی بوونی گۆرانی 
           هیپ هۆپ و شێوازی باڵقان، رایگەیاند، 

          "وا بیردەکەمەوە لە شوبات یاخود ئادار_ـی 
          ٢٠٢٢ بەنیازم ئەلبوومەکە باڵوبکەمەوە". 

          هونەرمەندی بەناوبانگ، بە گۆرانی 
         'گێل چیچەک ئەچاڵم' کە لە مانگی تەمووز 
          باڵویدەکاتەوە، بەنیازە گۆرانییەکی دیکەی 
   بە هەمان شێواز لە مانگی ئەیلول باڵوبکاتەوە. 

موراد کورشون رایگەیاند، چەند 
کارێکی نوێ و جوان چاوەڕوانی 

بیسەرە خۆشەویستەکانم دەکات. 

هونەرمەندی ناودار موراد 
کورشون، لە راستەوخۆدا 

ـی چەند پرسیارێکی گەیالن بەقاڵ_
وەاڵمدایەوە. 

هەنەرمەندی بەتوانا، کاتێک باسی لەو ١٣ ئەلبوومە دەرهێندراوە کرد 
کە زۆربەی کارەکانی سینگڵ-ن رایگەیاند، "لە پالنمدایە لە داهاتوویەکی 

نزیکدا کارە نوێیەکانم لەگەڵ بیسەرە خۆشەویستەکانم بەش بکەم". 
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تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات
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خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

ئامادەکردن: ئاسلی کوزەچیئۆغڵو

پڕۆژەیەکی زەبەالح لە یەکێتی هونەرمەندانی تورکمان!

هونەرمەند هاوار بازرگان لەم دواییانەدا 
بەمەبەستی ئەنجامدانی نوێترین کلیپی 
لە بەردەم لێنزی کامێرادا بەدیارکەوت، 

بە نمایشکردنی وێنەی سەرنجراکێش لە 
کلیپەکە، بەر لە جەژنی قوربان کلیپەکە بۆ 

هەوادارانی هونەرمەند باڵودەکرێتەوە.

هاوار بازرگان گۆرانی "غەریب قاڵدم"، 
           کە بە یەکێک لە کارە هەرە 

                   بەناوبانگەکانی هونەرمەندی 
                        گەورەی تورکمان یونس 
                       خەتات دادەندرێت کلیپ 
                       کرد. گۆرانییەکە لەالیەن 

                        عەلی ئینجاپەرماک کاری 
                          میوزیک و تۆمارکردنی 

                                 بۆ ئەنجامدراوە.

                          گروپی میدیایی تەبا                           گروپی میدیایی تەبا 
                                  کاری کلیپی بۆ                                   کاری کلیپی بۆ 

                          گۆرانیەکە ئەنجامداوە.                           گۆرانیەکە ئەنجامداوە. 

محەمەد سوبحی، برازای عەبدولرەحمان قزاڵی، گەورە 
هونەرمەندی تورکمانی عێراق بەردەوامە بۆ گەیشتن 

بە خەونەکانی خۆی، ئەی باشە بەبۆچوونی ئێوە وەکو 
مامی بووەتە هونەرمەند؟ وەاڵمەکە "بەڵێ"ـیە بەاڵم 
نەک هونەرمەندی دەنگ، بەڵکو بووەتە هونەرمەندی 

دروستکردنی کێک.. 

ئەو دوو خەونی هەبوو؛ یەکەمیان ئەوەبوو کە 
ئەو بەشە بخوێنێت ئارەزوویەتی، ئەوەی دیکەشی 

کردووەتە کاری خۆی. محەمەد سوبحی لە کەرکوک 
وەستایەکی ناسراوی دروستکردنی کێکە و لە 

تەمەنی منداڵییەوە خەریکی ئەو پیشەیەیە، لەرێگەی 
پیشەکەیەوە هونەرێکی جوان پیادە دەکات. 

محەمەد سوبحی دەرچووی 
پەیمانگای پیشەسازیی بەشی 

ئۆتۆمبێلە، لە تەمەنی منداڵییەوە 
خەریکی دروستکردنی کێکە و کاتی 

خۆی لەگەڵ باوکی هەنگاوی 
ناوەتە ئەو پیشەیە. محەمەد 

حەزی لە ئۆتۆمبێلە خێراکان و 
پێشبڕکێکانە، هەر ئەوەش بووە 

هۆی ئەوەی کە بچێتە پەیمانگای 
پیشەسازی ئۆتۆمبێل، بەاڵم 

دروستکردنی کێک بووە خولیای 
ئەو، هەر ئەویشی کردە پیشەی 

خۆی. 

بۆ ماوەی ٧ ساڵ وەکو 

یەکێتی هونەرمەندانی تورکمان، یەکێتی هونەرمەندانی تورکمان، 
کە لەالیەن حەربی قەیاجی کە لەالیەن حەربی قەیاجی 

شارەزای کەمانچەژەنەوە شارەزای کەمانچەژەنەوە 
سەرۆکایەتی دەکرێت، سەرۆکایەتی دەکرێت، 

ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەوەی ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەوەی 
پڕۆژەیەکی گەورە ئەنجام بدەن. پڕۆژەیەکی گەورە ئەنجام بدەن. 

یەکێتی هونەرمەندانی تورکمان، یەکێتی هونەرمەندانی تورکمان، 
کە ستافەکەیان میوزیکژەن کە ستافەکەیان میوزیکژەن 

و هونەرمەندی گەنج و و هونەرمەندی گەنج و 
هەروەها چەندین کەسی هەروەها چەندین کەسی 

شارەزا لەخۆ دەگرێت، دەستی شارەزا لەخۆ دەگرێت، دەستی 
بە کاری پرۆژەیەک کردووە بە کاری پرۆژەیەک کردووە 

کە ڤیستیڤاڵی کەلتووری بۆ کە ڤیستیڤاڵی کەلتووری بۆ 
گوێگرانی سازدەکات، یەکێتیەکە گوێگرانی سازدەکات، یەکێتیەکە 

بەو گروپە ئۆرکێسترایەی کە بەو گروپە ئۆرکێسترایەی کە 
دایانمەزراندووە لە چەندین دایانمەزراندووە لە چەندین 

فیستیڤاڵی کەلتوور و فیستیڤاڵی کەلتوور و 
هونەریدا بەشداری دەکات و بە هونەریدا بەشداری دەکات و بە 

بەاڵم بۆ شارەکانی تر پێویستە بەاڵم بۆ شارەکانی تر پێویستە 
لەوێوە پشتیوانی و بانگهێشتنامە لەوێوە پشتیوانی و بانگهێشتنامە 

ئاراستەمان بکرێت".ئاراستەمان بکرێت".

حەربی قایاجی ئەوەشی حەربی قایاجی ئەوەشی 
خستەڕوو کە لەچوارچێوەی خستەڕوو کە لەچوارچێوەی 
پڕۆژەکەدا دەست دەکرێت پڕۆژەکەدا دەست دەکرێت 

بەئەلبومێکی گۆرانی نوێ کە بەئەلبومێکی گۆرانی نوێ کە 
لەالیەن چەندین هونەرمەندی لەالیەن چەندین هونەرمەندی 
تورکمانەوە بەشداری دەکرێت. تورکمانەوە بەشداری دەکرێت. 

حەربی قەیاجی راشیگەیاند حەربی قەیاجی راشیگەیاند 
کاتی ئامادەکردنی گۆرانیەکان کاتی ئامادەکردنی گۆرانیەکان 

بۆ ئەوەی لە ئەلبوومەکەدا بۆ ئەوەی لە ئەلبوومەکەدا 
دابندرێت درێژە دەکێشێت و دابندرێت درێژە دەکێشێت و 

جەختی کردەوە کە بە بایەخەوە جەختی کردەوە کە بە بایەخەوە 
کارەکان ئامادە دەکرێت، جیاواز کارەکان ئامادە دەکرێت، جیاواز 

لەو کارانەی کە ئەمڕۆ دەکرێت و لەو کارانەی کە ئەمڕۆ دەکرێت و 
کاریگەری خراپی لەسەر هونەری کاریگەری خراپی لەسەر هونەری 

تورکمانی هەیە .تورکمانی هەیە .

هۆندراوە و میوزیکەکەی دەگەرێتەوە بۆ 
هونەرمەندی کۆچکردوو یونس خەتات، کاری 
دەرهێنانی کلیپەکە لەالیەن دەرهێنەری گەنج 

چۆبان تیمور ئەنجامدراوە.

کلیپەکە شێوازێکی جیاوازی هەیە!

لە کلیپەکە وردەکارییە مانادار و رەسەنەکان 
رەچاو کراوە. کتێبی شیعری کە لەالیەن 

هونەرمەندی کۆچکردوو یونس خەتاتەوە 
نووسراوە هەروەها دەستنووسەکانی تایبەت 

بەخۆی وەک باکگراوند لە 
کلیپەکە بەکارهاتووە. هاوکات وێنە 

کۆن و نوێیەکانی هونەرمەند 
لە کلیپەکە پیشاندراون. 

گۆرانییەکە کە ژمارەیەکی زۆر 
ئامێری میوزیکی تیادا 

بەکارهاتووە، لە کلیپەکەدا 
شوێنی تایبەتی پێدراوە.

وەستای دروستکردنی پاقاڵوە و کێک کاریکردووە، دواتر 
لە ساڵی ٢٠١٢ بۆ وەرگرتنی خوێندنی ئەکادیمی لە بواری 
دروستکردنی کێک بەرەو شاری ئانتاڵیاـ ی تورکیا رێگای 

گرتەبەر. لەوێ لەبارەی دروستکردنی کێک و بەرهەمەکانی 
چوکلێت خوێندنی تەواوکرد، دوای ساڵێک سەردانی 

بەیروتـ ی لوبنان و سەقاریاـ ی تورکیا دەکات و لەوێش 
لە بوارەکەی خۆیدا دەخوێنێت. زیاتر لە ١٠ ساڵە وەستای 

دروستکردنی کێکە و لە ئێستادا تەمەنی ٣٩ ساڵە، یەکەم 
کەسە کە بەشێوەیەکی مۆدێرن کێک دروست دەکات. 

"هونەری دروستکردنی کێک رۆژ لەدوای رۆژ 
بەرەوپێشچوون بەخۆوە دەبینێت، منیش بۆیە لە 

بوارەکە خوێندوومە"

محەمەد سوبحی باسی لە هۆکارەکانی خوێندنی بابەتەکە 
بە شێوەیەکی ئەکادیمی کرد و رایگەیاند، "هونەری 
دروستکردنی کێک رۆژ لەدوای رۆژ بەرەوپێشچوون 

بەخۆوە دەبینێت، منیش هەمیشە حەزم لە 
گەشەپێدانی خودی خۆمە، بۆیە هەڵسام بە وەرگرتنی 

پەروەردەی ئەکادیمی لە بابەتەکە و دەمەوێت 
بەشێوەیەکی پرۆفیشناڵ لە پیشەکەم بەردەوام بم". 

ئەوەشی رایگەیاند کە ئامادەیە هاوکاریی 
هەرکەسێک بکات کە دەیەوێت لەو بوارە خۆی 

پەرەپێبدات. 

سەرۆکایەتی قەیاجی لە هەموو سەرۆکایەتی قەیاجی لە هەموو 
تورکمان ئێلی ڤیستیڤاڵی تورکمان ئێلی ڤیستیڤاڵی 

میوزیک رێکدەخات.میوزیک رێکدەخات.

له بارەی وردەکارییەکانی له بارەی وردەکارییەکانی 
پڕۆژەکەوە کەمانچەژەنی دێرین پڕۆژەکەوە کەمانچەژەنی دێرین 

قەیاجی بۆ تەبا مەگەزین دوا.قەیاجی بۆ تەبا مەگەزین دوا.

ژەنیاری دێرین حەربی قەیاجی ژەنیاری دێرین حەربی قەیاجی 
رایگەیاند، "پڕۆژەکە ئامادەکراوە رایگەیاند، "پڕۆژەکە ئامادەکراوە 

و چاوەرێن لەالیەن بەرەی و چاوەرێن لەالیەن بەرەی 
تورکمانی عێراقی پەسەند تورکمانی عێراقی پەسەند 
بکرێت، چەندین موزیکژەن بکرێت، چەندین موزیکژەن 

و هونەرمەند بەشداری لەو و هونەرمەند بەشداری لەو 
پڕۆژەیەدا دەکەن کە ئامادەمان پڕۆژەیەدا دەکەن کە ئامادەمان 

کردووە بۆ ئەوەی هونەرەکەمان کردووە بۆ ئەوەی هونەرەکەمان 
بە زیندوویی بهێڵدرێتەوە . ئەو بە زیندوویی بهێڵدرێتەوە . ئەو 

چااڵکیانەی کە لە کەرکوک ئەنجام چااڵکیانەی کە لە کەرکوک ئەنجام 
دەدرێت ئێمە ئامادەی دەکەین، دەدرێت ئێمە ئامادەی دەکەین، 

"کارە سینگڵەکانی نێو ئەلبوومە 

نوێیەکەم کۆتایی پێهات"

هاوار بازرگان نوێترین بەرهەمی 
خۆی بەر لە جەژن باڵودەکاتەوە 

هونەرمەندی ناودار 
"ئایدیلگە" 

دڵخۆشی خۆی
بۆ تەبا ئێف ئێم 

دەربڕی 

برازاکەی عەبدولرەحمان 
قزاڵی خەونەکەی خۆی

هێنایەدی 

کورشون ئاشکرایکرد: 
لە داهاتوویەکی 

نزیکدا... 
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