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بەرێزەوە یادی شەهیدانیبەرێزەوە یادی شەهیدانی
کۆمەڵکوژی کۆمەڵکوژی ٣١٣١ ئاب-ـی  ئاب-ـی ١٩٩٦١٩٩٦ هەولێر)ئەربیل( دەکەینەوە هەولێر)ئەربیل( دەکەینەوە  
رۆژنامەی 
دۆغوش: 

ئەو 
رۆژنامەیەی 

کە بە ئەلف و 
بێی عوسمانی 

لە هەولێر 
چاپدەکرا

دوو الیەن سوودیان لە تێپەڕاندنی ئەو یاسایە بینی

ئەوەی ئێستا هەیە بەناوی یاسای هەڵبژاردن، لەبنەڕەتەوە یاسایەکی هەڵەیە

من بۆچی لە الیەنەکانی تر نزیکبمەوە؟
     گفتوگۆکان سەربارەت بە هەڵبژاردنەکانی پێشوەختەی پەرلەمانی    
     عێراق بەردەوامە، هەرچەندە بە کشانەوەی هەندێک الیەن، باس لە 
ئەنجام نەدانی  هەڵبژاردنەکان دەکرێت، بەاڵم کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان 
بەردەوامە لە ئامادەکارییەکانی بۆ بەڕێوەچوونی پڕۆسەکە، کۆمیسیۆنی 

بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، وەک ئەوەی هەڵبژاردن لە کاتی 
دیاریکراوی خۆیدا واتا ڕۆژی ١٠ـی مانگی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ 

بەڕێوەبچێت، بەدەوامە لە ئامادەکارییەکانی. 
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 تووتونچی: بەناوی تورکمان
یارمەتی پێشکەشی ژیاندنەوەی
 دارستانی یادەوەری لە ناوچە 
 سووتاوەکانی تورکیا دەکرێت

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراق

 

یاسای پاراستنی مافی پێکهاتەکان جێبەجێ نەکراوە  

• لە دەستەکەمان ئەندامی تورکمان بوونی نییە

   ئەرشەد ساڵحی بووە میوانی پڕۆگرامی دیمانەی 
تایبەت: وەاڵمی پرسیارە مەراقکراوەکانی دایەوە

مونا یاقو: 

"لە سەدا "لە سەدا ٧٠٧٠ـی خەڵک باوەری ـی خەڵک باوەری 
بە هەڵبژاردنەکان نییە"بە هەڵبژاردنەکان نییە"

• پێویستە یاسای هەڵبژاردن هەمواربکرێتەوە

"رێژەی کرێنشینان لە 
هەرێم رۆژ لەدوای رۆژ لە 

زیادبووندایە"

چەند هۆکارێک بۆ 
دروستبوونی بۆنی ناخۆش 

لە لەشمان

 تەنها ژنانی ئێزیدی نەرفێندراون لەالیەن
 رێکخراوی تیرۆرستی  داعشەوە، بەڵکو ژنانی
تورکمانیش بەهەمان شێوە بوونەتە قوربانی

مستەفا سەعدون، لێپرسراوی 
روانگەی مافەکانی مرۆڤی عێراق

ئومێد ئەحمەد، وتەبێژی 
وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێم

هونەرمەندی 

ناودار سامل فەتاح 

دەربارەی "هابە" 

بۆ تەبا دوا

وتەبێژی وەزارەتی کارەبا: بە 
دانانی پێوەری زیرەک

 زۆرێک لە کێشەکانی کارەبای 
هەرێم چارەسەر دەبێت 

ئەرزوحاڵ بە 
بەردەوامە  نوێکارییەکانیەوە 

پرۆفیسۆری یاریدەدەر. د. عەبدورەحمان عەسافی 
رایگەیاند،  ژینگە  پیسبوونی  لەبارەی  تورکمان  فیزیاناسی 

ئەو رێژە دوانۆکسیدی کاربۆنەی کە لە شەقامی ٦٠ مەتری 
هەولێر)ئەربیل( دەردەدرێت ژینگە، زۆر لە رێژەی ستانداردی 

خۆی زیاترە و پێویستە ئەو بارە لەبەرچاو بگیرێت.  پرۆفیسۆری یاریدەدەر. د.عەبدورەحمان عەسافی
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: زیا عوزێری  فۆتۆ: عەلی جەمبازئۆغلو هەوا�ڵ
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سەرەکیترین کێشەی مافی مرۆڤ لە چ بوارێکدایە؟

لە بەڵگەنامە و دۆکیۆمێنتە نێودەوڵەتییەکاندا کە عێراقیش 
واژووی لەسەرکردووە، مافێکمان هەیە کە پێدەڵێن )حق 

االنسان في مستوی الئق( واتە مافی ژیانی شایستە. هەر 
مرۆڤێک بۆی هەیە کە بەشێوەیەک بژێت کە گونجاو بێت 
لەگەڵ مرۆڤایەتی. هەمیشە من ئەو مافەم زۆر پێ گرنگ 

بووە، تەنانەت کاتی خۆی کردوومەتە ناونیشانی تێزی 
ماستەر لە زانکۆ. ئەو مافە زۆر شت دەگرێتەوە، کارەبا، 

ئاو، پاکوخاوێنی شۆستەکان و هەموو ئەو شتانە. 

ئەو مافە زۆر شت دەگرێتەوە و پێویستی بە دووبارە 
چاوخشاندنەوەیە و پێویستی بە چاککردنەوەیە بۆ 

هاوواڵتییان. وابزانم دەتوانین باسی زۆر بوار بکەین 
لەیەک کاتدا بۆ مەبەستی چاککردنەوەیان. دووەم شت 
کە زۆر گرنگە باسی بکەین، دەتوانم پێتبڵێم کە کێشەی 
گەنجەکانە. چونکە خۆم خاوەنی دوو منداڵم کە گەنجن، 

زانکۆیان تەواوکردووە و هەتا ئێستا بێکارن، لەوانەیە ژیانی 
زانکۆ بۆیان زۆر باشتربوو لەوەی لەماڵەوە بەبێ کاری 

دابنیشن. لەوانەیە ئەوەیان ببێتە هۆکاری کێشەی دیکەی 
کۆمەاڵیەتی وەک باڵوبوونەوەی ماددەی هۆشبەر یاخود 

کۆچکردن کە تووشی شتی دیکە دەبن و بەداخەوە گیانیان 
لەدەستد دەدەن. من پالنم داناوە بۆ ماوەی چەند مانگێک 

و دەمەوێت کەیسێک بگرم کە زۆر شت لەخۆی گرتووە 
تا بتوانین باسی هەموو ئەو شتانە بکەین کە لەخۆی 

دەگرێت. 

"پێویستە دەستە لەرووی ئابوورییەوە سەربەخۆ 
بێت"

تاوەکو ئێستا کاریگەرییەکانی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ 
چین لەسەر حکومەت؟ بەشێوەیەکی دیکە گەر بڵێین، تاوەکو 
ئێستا دەستەکەتان توانیویەتی لە بریار و پرۆسێسەکانی 

حکومەت کاریگەریی هەبێت؟ 

حەزدەکەم تێبینیەکتان ئاراستە بکەم. تا دەستە بە 
شێوەیەکی تەواو سەربەخۆ بێت و کار بکات بە ئازادی، 

پێویستە لەرووی داراییەوە سەربەخۆبێت بۆ ئەوەی 
موحتاجی کەس نەبێت. لێرە لە کوردستان سەر بە 

پەرلەمانین و لەهەمان کاتیشدا سەر بە ئەنجومەنی 
وەزیرانین و بودجەی خۆمان نییە، لەوانەیە هەندێک 
کاریگەرییمان کەمتر بێت. بەاڵم لەهەمان کاتدا ئەوە 

ناگەیەنێت کە هیچ کاریگەرییمان نییە، پێویستە بە 
شێوەیەک کار بکەین کە بەرهەمەکەمان بەدیار بکەوێت. 

بۆ نموونە بۆمان هەیە راوێژ بدەین بۆ هەر وەزارەتێک 
یاخود دامەزراوەیەکی حکومەت بەپێی یاسای ٤ـی 

ساڵی ٢٠١٠. لەهەمان کاتدا بۆمان هەیە کە قسە لەگەڵ 
ئەو الیەنانە بکەین لەکاتێکدا کارێک دەکەن و لەگەڵ 

رێککەوتننامە نێودەوڵەتییەکان ناگونجێت، دەتوانین پێیان 
رابگەیەنین کە چاو بە کارەکانیان بخشێننەوە. 

لەالیەکی دیکەوە بۆمان هەیە سەردانی زیندانەکان بکەین 
و راپۆرت ئامادە بکەین گەر رەخنەیەکمان هەبێت کە 

پێویستە راپۆرتەکە یاسایی بێت، هەروەها دەستخۆشی 
لە کارە باشەکانیان بکەین. هەروەها بۆمان هەیە لەگەڵ 

دامەزراوە نێوخۆیی و دەرەکییەکان کار بکەین لەسەر 
هەر کەیسێک کە پەیوەندیی بەحکومەت و ژیانی 

هاوواڵتییانەوە هەیە. لە ئەنجامدا راپۆرتێک ئامادە دەکەین 
بۆ ئەو الیەنە بۆ ئەوەی کارەکە بە باشی بەڕێوەبچێت. 

"یاسای پاراستنی مافی پێکهاتەکان دەقی جوان 
لەخۆدەگرێت بەاڵم لە ئەرزی واقعدا جێبەجێ 

نەکراوە"

لەبارەی توندوتیژی بەرامبەر بە پێکهاتەکانی دیکە، یاخود 
جیاکاریی لەنێوان پێکهاتەکانی نێوان کۆمەڵگاکەمان، ئاخۆ 

وەکو دەستە هیچ تۆمارێکتان هەیە کە لەسەر بنەمای جیاکاریی 
بێت لەنێوان پێکهاتەکان؟

لەپالنمان دایە کە مانگێک تەرخان بکەین بۆ پێکهاتە ئایینی 

مونا یوحەننا یاقو، سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی 
مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراق وەاڵمی 

پرسیارەکانی ئاژانسی تەبای دایەوە و چاوپێکەوتنەکە بەو 
شێوەیەی خوارەوەیە.

هەمیشە بوونی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێم 
بووەتە جێگای پرسیار لەبارەی پێویستییەوە، واتە دەوترێت کە 
دەستەی مافی مرۆڤ بۆچی هەیە و ئەرکەکانی چین، وەکو کەسی 

یەکەمی ئەو دەستەیە دەتوانن پێمان بڵێن کە دەستەی مافی 
مرۆڤ بۆچی بۆ هەرێم پێویستە؟

من وەکو مامۆستای زانکۆ لەبابەتی مافەکانی مرۆڤ، 
بەبۆچوونی من پێویستیی هەبوونی دەستەکە لە واڵتێکی 

وەکو عێراق و هەرێمی کوردستان زۆر گرنگترە لەوەی 
کە لە واڵتێکی زۆر پێشکەوتوو هەبێت چونکە لەوێ 
هاوواڵتییان مافێکی زۆریان هەیە و پێویستییان بەو 

جۆرە دەستانە نییە. بەاڵم لە واڵتانی رۆژهەاڵت کێشەی 
مافی مرۆڤ و کەموکوڕییەکان لەو بوارە هەیە، بۆیە 
دەستەیەکی لەو جۆرە زۆر پێویستە کە بە شێوەیەکی 
زانستییانە و بابەتییانە کار بکات و الیەنگیری نەکات و 
باس لە کێشەکانی مافی مرۆڤ بکات. من لەو بوارە 

نوێم و بۆیە پێویستە بسەلمێنم و لەهەمان  کاتدا وەکو 
ئەرکێکە بۆم کە هەبوونی ئەم دەستەیە پێویستە و زۆر 
گرنگە بۆ ئەوەی کەیسەکانی مافی مرۆڤ زۆر بە باشتر 

بەڕێوەبچێت. هەرچەندە دۆخەکە وەکو چاڵنجێک وایە 
بەاڵم هیوادارم و باوەڕم بە تیمەکەم هەیە کە بتوانین 

بسەلمێنین هەبوونمان شتێکی گرنگە بۆیان. 

رەوشی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراق وەکو 
کەسێکی ئەکادیمی و مامۆستای زانکۆ چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ 

بەبۆچوونی ئێوە کەموکورتییەکان چین؟

هەر بوارێک کێشەی تایبەتمەندی خۆی هەیە. بابەتی 
منداڵ، کێشەی کەمینەکان، ئافرەت، گەنج و چەندی 

دیکە هەموویان بواری جیاوازن و زۆرن، هەروەها کێشە 
لە هەموو بوارەکاندا هەیە. هیوادارین لەو چەند مانگەی 
کە ماوە لە ساڵی 2021، فۆکس بخەینە سەر کێشەکان 

و لەهەمان کاتیشدا کەسانی پسپۆر لە دەسەاڵتیش 
بانگهێشت دەکەین، ئامانجمان تەنها وەرگرتنی رەخنە 
و باسکردنی کێشەکان نییە، بەڵکو چارەسەرکردنیانە و 

پیشاندانی رێگای دروستە بۆ کەسەکان و کۆمەڵگاکەمان 
بە شێوەیەکی گشتی. 

بۆیە لەگەڵ باسکردنی هەر کێشەیەک، پێویستە بژاردەی 
چارەسەرمان هەبێت. پالنەکان روون بکەینەوە و الیەنی 

ئەرێنی و نەرێنیش لەچاوبگرین. دەمانەوێت بەشێوەیەکی 
زانستییانە هەموو شتێک روون بکەینەوە، ئەوەی الی من 

گرنگە ئەوەیە کە کاتێک باسی کێشەکان دەکەین، باسی 
دەستوور و یاساش بکەین، واتە بە دەقی یاسا بیرۆکە و 
قسەکانمان بخەینەڕوو. بۆیە پێویستە دەستە لە هەموو 

کارەکانیدا خۆی بە یاساوە ببەستێتەوە. 

و نەتەوەیی و زمانەوانییەکان. تاوەکو بزانین کێشەکانیان 
چییە و هەروەها باس لە یاسای ژمارە ٥ـی ساڵی ٢٠١٥ـی 

یاسای پاراستنی مافی پێکهاتەکان لە هەرێمی کوردستان 
بکەین. یاساکە دەقی جوان لەخۆ دەگرێت بەاڵم بەداخەوە 

لە ئەرزی واقعدا هیچ دیار نییە کە ئەوە شەش ساڵە 
دەرچووە. من وەکو ئەندامێکی پێکهاتەکان پێموایە 

کەموکورتی هەیە و پێویستە هەموار بکرێتەوە بۆ ئەوەی 
سوودی لێوەربگیرێت. یاسا تەنها ئەوە نییە کە باسی 

مافێک بکات، بەڵکو دەبێت ئالیەتێک بدۆزیتەوە تاوەکو 
لەکاتی پێشێلکاریی ئەو ئالیەتە وەربگرین. بۆنموونە 

کاتی باسی وتاری نەفرەت و توندئاژۆ دەکرێت بەرامبەر 
بە پێکهاتەکان، نابێت هیچ پەیرەوکەری ئاینێک قسەی 
نەشیاو یاخود وتاری توندئاژۆ ئاراستەی بەرامبەرەکەی 
بکات، بەاڵم هیچ ئالیەتێک نییە بۆ سزادانی کەسەکە. 

"پێویستە یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە 
و تەنها کەمینەکان بتوانن دەنگ بە کاندیدی 

کەمینەکان بدەن"

بۆیە دەبێت ئەو یاسایە بەشێوەیەکی باشتر باسی مافی 
کەمینەکان بکاتەوە، یاسای دیکەش هەیە کە لەبارەی 

کەمینەکان لەکاتێکدا لە میدیا زۆر گەورە کراوە بەاڵم لە 
ئەرزی واقعدا سوودی بۆ ئێمە نییە، بۆ نموونە؛ یاسای 
هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان. شەس کورسی بۆ کلد 

و ئاشوور و سریان و ئەرمەن دانراوە. هەروەها پێنج 
کورسیش بۆ تورکمان دابین کراوە. لەراستیدا کێشەکە 

ئەوەیە کە هەموو گەلی کوردستان دەتوانێت دەنگ بەو 
پێنج کورسییە بدات. کاتێک ئێمەی مەسیحی کاندیدمان 

هەیە، زۆر بە زەحمەت دەتوانین پێنج هەزار دەنگی بۆ 
دابین بکەین. بەاڵم دەبینین کە حیزبێکی دیکەی گەورە 

لەگەڵ رێزم بۆ هەموو الیەنە سیاسییەکان هەیە، دە هەزار 
دەنگی پێدەدەن و بەو پێیەش کاندیدی راستەقینەی ئێمە 

کە شەرعیەتی هەیە لەناو گەلی خۆی دەرناچێت، چونکە 
دەنگەکانی کەمتر دەبێت. بێگومان ئەمەیان پێشێڵکردنی 

مافی مرۆڤە، لە یاسا شتێک هەیە پێی دەڵێن فێڵی 
یاسایی. کورسییەکان بۆ کەمینەکان دانراوە بەاڵم لە 

واقعدا کەسانێکی دیکە لێی سودمەند دەبن. 

بۆیە من پێمباشە ئەو یاسایە هەمواربکرێتەوە و تەنها 
مافی دەنگدان بۆ کەمینەکان بێت و بۆ کاندیدانی خۆمان 

بگەڕێتەوە. پێویستە ئەو بابەتە نەمێنێت. لە ساڵی ١٩٩٢ لە 
یەکەم هەڵبژاردندا سندوقی تایبەت هەبوو بۆ کەمینەکان، 

بۆم هەبوو تەنها بۆ کاندیدانی کۆتا دەنگ بدەم. واتە 
کوردێکی موسڵمان بۆی نییە دەنگ بەو کۆتایانە بدات. 

کاتێک ئەنجامەکان دەرچوون، نوێنەری راستەقینەی 
کەمینەکان بوون. پێویستە یاساکە بگەڕێتەوە بۆ یاسای 

هەڵبژاردنی رابردوو. 

"گەر لە دەستەکەمان کەسێکی تورکمان 
هەبێت، دەتوانێت باشتر باسی کێشەکانی 

پێکهاتەی خۆی بکات"

دەستەکەتان کە ئێستا ئێوە سەرۆکن تێیدا، نوێنەرانی 
پێکهاتەکانی تێدایە؟ واتە جگە لە ئێوە، کارمەندی سەر بە 

پێکهاتەکانی دیکەی تێدایە؟ 

بەداخەوە کاتێک من دەستبەکاربووم، بینیم کە پلە 
تایبەتەکان بۆ دوو یاخود سێ مانگ دامەزراون و 

هەموویان لە نەتەوەی کوردە لەگەڵ رێزم بۆ هەموو 
نەتەوەکان و کار دەکەین بۆ مافی مرۆڤ. بەاڵم لەهەمان 

کاتدا مەبەستم ئەوەبوو کە دەستەکەمان رەنگاورەنگ 
بێت چونکە بۆ نموونە کەسێکی تورکمان هەبێت 

دەتوانێت باشتر باسی کێشەکانی بکات. یەزیدیی و 
هەموو کەمینەکانی دیکەش بەهەمان شێوە. لە ئێستادا 

سەرجەم پلە تایبەتەکان پڕ کراونەتەوە و تەنها هەندێک 
شتی سادە ماوە، داوام کردووە و حەزیش دەکەم ئەو 

رەنگاورەنگەی هەرێمی کوردستان کە شانازی پێدەکەین، 
لە دەستەکەماندا رەنگبداتەوە و هەریەکەو داکۆکی لە 

مافەکانی خۆی بکات و هەمووشمان پشتگیری دەکەین بە 
شێویەکی یاسایی. هیوادارین شوێنێک بۆیان بکرێتەوە لە 

دەستەکەمان بە هەر شێوەیەک بێت. 

مونا یاقو: 
سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراق

• لە دەستەکەمان ئەندامی تورکمان بوونی نییە
 • پێویستە یاسای هەڵبژاردن هەمواربکرێتەوە

یاسای پاراستنی مافی پێکهاتەکان جێبەجێ نەکراوە   •
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تێبینی: چاوپێکەوتنەکە بۆ هەفتەنامەی تەبا 
کورتکراوەتەوە. دەتوانن لەرێگەی ماڵپەڕی 

فەرمیی ئاژانسی تەبا لە فەیسبووک بینەری 
تەواوی چاوپێکەوتنەکە بن. 

هەڵەیە. ئێمە بە تەنیا لەدژی ئەوە وەستاین. 
هۆکاری هەڵەبوونی یاساکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 

کە دروشمەکان الواز دەکاتەوە. بەو پێیەش هەموو 
کاندیدەکان بە دەنگی خۆیانەوە دەچنە ئەنجومەنی 

نوێنەرانی عێراق. بۆ ئەو مەبەستەش ناوچە 
هەڵبژاردنەکانیان بۆ سەر بازنەکان دابەشکرد. کاتێک 

بازنەکەکان تەسک دەکەیتەوە، ئەو بازنانەی زۆرینەیان 
شیعەن، راستەوخۆ دەبێتە هۆی ئەوەی کە دەنگی 

سوننەکان بەفیڕۆ دەچێت. لەالیەکی دیکەشەوە 
زۆرترین زیان بە تورکمانەکان کەوتووە". 

"دوو الیەن سوودیان لە تێپەڕاندنی ئەو 
یاسایە بینی"

ساڵحی لەبارەی سوودی یاساکە بۆ ئەو الیەنانەی 
کە دەنگیان بە یاساکە داوە، رایگەیاند، "دوو الیەن 
سوودیان لە تێپەڕاندنی ئەو یاسایە بینی. یەکێکیان 

عەرەبە سوننیەکان، ئەوانی دیکەش عەرەبە شیعییە 
سەدرییەکان. ئەوان توانای دابەشکردنی دەنگەکانیان 

هەیە، هەروەها رێکخستنەکانیان بەهێزە و لە 

تێپەڕاندنی ئەو یاسایە سوودمەندبوون".

لەالیەکی دیکەوە ئەرشەد ساڵحی ئاماژەی بەو 
لیستە دا کە لە کەرکوک پێکهێندراوە بە بەشداری 

الیەنە تورکمانییەکان و رایگەیاند کە ئەو لەگەڵ 
یەکگرتنە و وتیشی، "پێویستە ئەنجامی یەکگرتنەکە 
ببینین. لیستێکمان پێکهێناوە لەگەڵ چەند الیەنێک 
کە بۆچوونی جیاوازیان هەیە. کاتێک لیستەکەمان 

پێکهێنا، پێویستبوو ژمارەی کاندیدەکانیش کەم 
بکەینەوە بەاڵم لە ئێستادا ژمارەی کاندیدەکانمان 

زیاتر بووە، هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەو 
کەسانەی لەالیەن لیستەکەمانەوە کاندید نەکراون، 
بە شێوەیەکی سەربەخۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکان 

دەکەن". 

هەروەها ساڵحی باسی لە دەنگی تورکمان لە 
هەڵبژاردنەکانی رابردوو و داهاتوو کرد و وتی، 
"گەر سەیرکەن ئێمە بۆ سێ خول بەشداریمان 

لە هەڵبژاردنەکان کرد. خولی یەکەم کە لە ساڵی 
٢٠١٠ بوو، لەگەڵ لیستی عێراقیە وەکو بەرەی 

تورکمانی عێراقی بەشداربووین و ٦٤ هەزار دەنگمان 
بەدەستهێنا. دواتر لە ساڵی ٢٠١٤ لەگەڵ ژمارەیەک 
پارتی تورکمانی بەشداریمان لە هەڵبژاردنەکان کرد 
و سەرئەنجام ٧٥ هەزار دەنگمان بەدەستهێنا. لەو 
ژمارەیە، ٦٥ هەزار دەنگ هی بەرەی تورکمانییە و 

بەبۆچوونی من بەبەراورد لەگەڵ کارکردنمان کەمە. 
کۆتا جار لە هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠١٨ توانیمان ٨٢ هەزار 
دەنگ بەدەستبهێنین. ئەو ژمارەیە، دەنگی کاندیدانی 
سەربەخۆ و پارتە سیاسییەکانیشی تێدایە. هەموومان 

لەنێو ئەو چەترە کۆبووینەوە و چەند پارتێکیش 

لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکان، پێکهاتەی 
تورکمانیش وەکو سەرجەم پێکهاتەکانی دیکەی 

عێراق دەستیان بە راییکردنی کاروبارەکانی تایبەت بە 
هەڵبژاردن کردووە. 

 
تورکمان لەسەرووی هەمووشیانەوە لە شاری 

کەرکوک لەژێر یەک چەتر کۆبوونەوە و لیستێکی 
هاوبەشیان پێکهێنا بەناوی لیستی بەرەی تورکمانی 

یەکگرتووی عێراق.

وەکو ئاژانسی تەبا، دیمانەیەکی تایبەتمان لەگەڵ 
ئەرشەد ساڵحی، کاندیدی ژمارە یەکی لیستەکە و 

ئەندامی مەکتەبی راپەڕاندنی بەرەی تورکمانی عێراق 
ئەنجامدا.

لەوبارەیەوە ساڵحی پرسیارەکانی تایبەت بە رۆژەڤی 
ئێستا و گۆڕانکارییەکەی مانگی نیسانی رابردووی 

سەرۆکایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی وەاڵمدایەوە. 

لەسەرەتای دیمانەکەدا ساڵحی ئاماژەی بە 
سیاسییەکانی  هاوسەنگییە 

عێراق دا و رایگەیاند، 
"لەڕووی سیاسییەوە الیەنە 
سیاسییەکانی عێراق بەپێی 

توانایان هەوڵی تواندنەوەی 
پێکهاتە سیاسییەکانی 

دیکە دەدەن لەنێو پێکهاتە 
سیاسییەکانی خۆیان 

بەتایبەتی شیعەکان و کورد. 
لە راستیدا سوننیەکان 

زۆر بەرەو ئەو ئاراستەیە 
هەنگاویان نەناوە، ئەوان 
زیاتر هەوڵی کۆکردنەوەی 

گۆڕەپانی خۆیانن. شیعەکان 
بەپێی توانا هەوڵیان داوە 

تەنانەت کەمینەکانیش 
بۆخۆیان رابکێشن، 

کوردیش هەمان سیاسەت 
پەیڕەودەکەن. ئێمە توانای 

توانەوەمان نییە لەو پڕۆژانە 
و بۆیە دەبێت لەبەرامبەریان 

بووەستینەوە". 

"من بۆچی لەئێوە نزیکبمەوە؟"

هاوکات ساڵحی وتیشی، "عەرەبە سوننیەکان 
ماوەیەک لەگەڵ من هەوڵیان دا، تەنانەت لە تورکیا 

سکااڵیان لەدژی من پێشکەش کرد، شیعەکانیش 
بەهەمان شێوە. بەپێی قسەی ئەوان، ئەرشەد 

ساڵحی لێیان نزیک نابێتەوە. لێرەوە دەمەوێت بپرسم؛ 
من بۆچی لە ئێوە نزیکبمەوە؟ من نە شیعیم و نە 
سوننی، من نوێنەری تورکمانەکانم. بۆیە شیعەکان 

هەوڵی ئەوەیان دا تورکمان و بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە نێو پێکهاتەیەکی شیعی بتاوێننەوە. ئێمە 
لەدژی ئەوە وەستاین، الیەنە سوننیەکانیش هەمان 

هەنگاویان گرتەبەر". 

هاوکات ساڵحی وتیشی، "لە عێراق سیاسییەک 
بوونی نییە کە سەرجەم هێلکەکان لە سەبەتێک 

کۆبکاتەوە چونکە لە عێراق سیاسەتێکی پەرشوباڵو 
بوونی هەیە. بۆیە ئێمە پێویستە ئاگاداری ئەوە بین و 

بەدوایدابین".

"ئەوەی ئێستا هەیە بەناوی یاسای 
هەڵبژاردن، لەبنەڕەتەوە یاسایەکی 

هەڵەیە"

ئەرشەد ساڵحی ئاماژەی بە یاسای هەڵبژاردن دا کە 
بەزۆرینەی پەرلەمانتاران لە ئەنجومەنی نوێنەرانی 

عێراق تێپەڕێندرا و وتی، "ئەوەی ئێستا هەیە 
بەناوی یاسای هەڵبژاردن، لەبنەڕەتەوە یاسایەکی 

لەدەرەوە مانەوە، بەشێوەیەکی گشتی دووبارە بەرەی 
تورکمانی عێراقی توانی لەو ژمارەیەوە ٦٠ بۆ ٦٥ 

هەزار دەنگ بەدەستبهێنێت. لەئێستادا سیستەمێکی 
نوێمان هێناوەتە کایەوە و پێویستە ئەو ٨٢ هەزار 

دەنگە بەرزبکەینەوە بۆ ١٨٢ هەزار. بەهۆی یەکگرتنەوە 
پێویستە هەر چوار کورسییەکە ببەینەوە بە پێچەوانەوە 

ئەو یەکگرتنەوەیە سوودی چییە؟". 

ساڵحی ئاماژەی بە دوای رووداوەکانی 
دەستبەرداربوونەوەی لە سەرۆکایەتی بەرەی 

تورکمانی دا بەتایبەتی تیشکی خستە سەر لێدوانی 
وەک "حەسەن توڕان و ئەرشەد ساڵحی نێوانیان 
نەماوە و پێکەوە دەرناکەون" دا و رایگەیاند کە 

میکانیزم و کاتی گۆڕانکارییەکە هەڵە بووە و وتیشی:
"بەر لە ساڵ و نیوێک داوامکرد کۆنگرەی بەرەی 
تورکمانی عێراقی ببەسترێت. بەو پێیەش دوای 

کۆنگرەکە بە دیدێکی نوێوە بەردەوام بین. هەروەها 
دوای کۆنگرەکە زیاتر سەرقاڵی کارەکانی بەغداد بم، 
بەاڵم ئەم داواکارییەم لەالیەن سەرکردایەتی بەرەی 

تورکمانی و هەندێک لە کەسانی هزرمەندمان لە 
تورکیا رەتکرایەوە. وەکو پاساو باس لەوەکرا کە کاتی 

ئەو جۆرە گۆڕانکارییە 
نییە و پێویستە لەو 

قۆناغەدا من لە 
پۆستەکەم بمێنمەوە. 

گۆڕانکارییەکەی ئەم 
دوواییە لەرووی کات و 
میکانیزمەوە هەڵەبوو، 

لەئەنجامدا بەشێوەیەکی 
کاتی پۆستەکەم 

دەستاودەستی بەڕێز 
حەسەن توڕان کرد". 

جێی باسە ئەرشەد 
ساڵحی ئاماژەی بە 

چەند دەنگۆیەکی وەک 
"بەرەی تورکمانی بۆ 

دوو بەش جیابووەتەوە" 
و "لەیەک جیابووەوە" دا 

و رایگەیاند،  "بێگومان 
شتێکی لەو جۆرە لە 

ئارادا نییە و دەکرێت لە 
هەموو پارتێکی سیاسیدا 

جیاوازی بیروبۆچوون 
هەبێت. ئاساییە نەتەوەی تورکمان جیاوازی بۆچوونی 

هەبێت، من پێموایە ئەم جۆرە جیاوازییانە سوودی 
هەیە".

ساڵحی باسی لە پۆستەکەی نێو بەرەی تورکمانی 
عێراقی کرد و رایگەیاند، "لە ئێستادا ئەندامی 

مەکتەبی راپەڕاندنی بەرەی تورکمانی عێراقیم، 
لەگەڵ ئەوەشدا نوێنەری بەرەی تورکمانی عێراقم لە 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق".

لەکۆتاییدا ساڵحی  قسەکانی بەو شێوەیە کۆتایی 
پێهێنا: 

"لە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕین. پێویستە 
کێشمەکێشە کەسییەکان بەالوەنێین و هەوڵ 
بۆ هەڵبژاردنەکان بدەین. پێویستە دەنگ بەو 

کاندیدانەمان بدەین کە دەنگ و ئیرادەی بەهێزە. 
هەروەها دەبێت بەرگریی لە پرۆژەی تورکمەنئێلی 

بکەین. لەهەمان کاتدا پێویستە ببین بە خاوەن قسەی 
خۆمان لە بواری وزە، بە پێچەوانەوە لەنێو سیاسەت 

ون دەبین".

   ئەرشەد ساڵحی بووە میوانی پڕۆگرامی دیمانەی 
تایبەت: وەاڵمی پرسیارە مەراقکراوەکانی دایەوە
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بۆ قسەکردن لەبارەی چارەنووسی ئەم رفێندراوانە و 
رێکارەکانی حکومەت بەرامبەر بەم بابەتە هەستیارە، 
وەک رۆژنامەی تەبا، ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ مستەفا 
سەعدون، لێپرسراوی روانگەی مافەکانی مرۆڤی 

عێراق ئەنجام دا.

لە سەرەتای قسەکانیدا لێپرسراوی روانگەی مافەکانی 
مرۆڤ لە عێراق باسی لەو کارەساتە کرد کە بەرامبەر 

ژنان و مندااڵنی تورکمان ئەنجامدرا و بە تراژیدیا 
ناوی برد وتی، "بەداخەوە رفێندراوانی تورکمان 

لەالیەن میدیاکان و حکومەتەوە ستەمێکی زۆر 
گەورەیان لێکراوە و پەراوێزخراون، هەرگیز تراژیدیا و 

رفاندنەکانیان کە بەسەریان هات باس نەکراوە لە هیچ 
شوێنێک. بەراستی دەبێت ئەمە بوتڕێت، تەنها ژنانی 

ئێزیدی نەرفێندراون لەالیەن رێکخراوی تیرۆرستی 
داعشەوە، بەڵکو ژنان و مندااڵنی تورکمانیش 

بەهەمان شێوە رفێندراون".

لەبارەی چارەنووسی ئەو رفێندراوانە ئاماژەی بەوەدا 
حەوت ساڵە چارەنووسی ئەم بێ تاوانانە نادیارە و 

ئاماژەی بەوەکرد، "بەداخەوە تا ئێستا چارەنووسیان 

نازاندرێت هیچ کەسێک خەم لەم بابەتە ناخوا و 
چارەنووسیان نادیارە، وا پێشبینی دەکرێت بەشێک 

رفێندراوەکان لەگەڵ منداڵەکانیان لەالیەن داعشەوە 
کوژرابن، یاخود ئافرەتەکانیان بەکارهێناوە وەکو 

کەنیزەیەک و منداڵەکانیشیان بەکارهێناوە بۆ کاری 
تیرۆرستی وەکو مندااڵنی دیکەی ئێزیدی و هیتر". 

بەهۆی هێرشەکانی داعش لە ساڵی ٢٠١٤ بۆ سەر 
ناوچە تورکمان نشینەکان لە عێراق، چەندین ژن و 

کچ و منداڵی تورکمان لەالیەن داعشەوە رفێندران تا 
ئێستا چارەنووسیان نادیارە و هیچ الیەنێکی جیهانی 

و ناوخۆیی مافی پێشێلکراوی ئەو رفێندراوانەی 
نەگرتۆتە ئەستۆ.

لە ساڵی ٢٠١٤ـدا زیاتر لە سێ هەزار تورکمان لە موسڵ 
و تەلەعفەر بەهۆی هێرشەکانی داعشەوە گیانیان 

لەدەستداوە. هەروەها زیاتر لە هەزار ئافرەت و 
منداڵی تورکمان لەالیەن داعشەوە رفێنراون، تا ئێستا 

هیچ زانیارییەک لەبارەی چارەنووسی رفێندراوانی 
تورکمان له بەردەست نییە.

کارەساتی رفاندنی ژنان و مندااڵنی تورکمان 
لە حەفتەمین ساڵیدایە

 دوای ئەوەی داعش لە مانگی ئابی ٢٠١٤ـدا دەستی 
بەسەر ناوچەکانی تەلەعفەر و ئامرلیی و کەرکوک و 

دووزخورماتوو داگرت و ئەم گروپە  تیرۆرستیە سەدان 
پیاوی تورکمانی کوشت و یەکێک لە قێزەونترین 
تاوانەکانی دژ بە مرۆڤایەتیی ئەنجامدا، ئەویش 

رفاندنی هەزاران ژن و منداڵی تورکمان بوو. 

ئەگەر چی هەروەکو نەتەوەی تورکمان نەتەوەی 
دیکەش هەمان کاریان بەرامبەر ئەنجام درا بەاڵم 

کۆمەڵگای مەدەنی و گشت رێکخراوەکانی داکۆکی 
لە مافی مرۆڤ و نەتەوە یەکگرتووەکان و واڵتانی 
جیهان هاتنە سەر هێڵ بۆ دیاریکردنی چارەنووسی 

رفێندراوانی ئەم نەتەوەیە، تورکمانیش بێبەش نەبوو 
لەو کارە قێزەونەی داعش، لە نەتەوەی تورکمان 

بە هەزاران کەس رفێندران و تا ئێستا چارەنووسیان 
نادیارە و هیچ الیەنێک خۆی ناکاتە خاوەن بۆ 

بەدواداچوون لە چارەنووسی ئەم بێ تاوانانەی 
نەتەوەی تورکمان.

شایەنی باسە ماوەیەک پێش ئێستا لێپرسراوی 
روانگەی مافەکانی مرۆڤ لە عێراق باسی لەوە 

کردبوو، "تەنها ژنانی ئێزیدی نەرفێندراون لەالیەن 
رێکخراوی تیرۆرستی داعشەوە، بەڵکو ژنانی 

تورکمانیش بەهەمان شێوە رفێندراون، ئەمانە نە لە 
میدیاکان و نە لە سیاسەتدا باس نەکراوە و زوڵمیان 

لێکراوە".

لێپرسراوەکەی روانگەی مافەکانی مرۆڤ لە عێراق 
باسی لە خەم ساردی حکومەتی عێراقی کرد لەبارەی 

بەدواداچوون لە چارەنووسی ئەم ژن و مندااڵنە 
و وتی، "بەداخەوە تا ئێستا نەک هیچ رێکارێک 

لەالیەن حکومەتەوە نەگیراوەتەبەر سەبارەت بە 
ژنان و مندااڵنی رفێندراوی تورکمان، بەڵکو تا ئێستا 
حکومەت بە هیچ جۆرێک لە بەیاننامە و هەڵوێستە 

فەرمییەکانی باسی ئەم بابەتەی نەکردووە. ئەمەش 
بەراستی کارەساتێکی گەورەیە بەداخەوە حکومەتی 

عێراقی لەشوێنی ئەوەی بەدواداچوون بۆ چارەنووسی 
ئەم رفێندراوانە بکات بووە هۆکاری ئەوەی کە ئەم 

بابەتە بزر بکرێت و باس نەکرێت". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد، 
"حکومەتی عێراقی لە هیچ شوێنێک باسی ئەم 
بابەتەی نەکرد و بووە هۆی ئەوەی چارەنووسی 
ئەم رفێندراوانە بەنادیاری بمێنێتەوە و تا ئێستا 

سۆراغێکیان نەبێت. بەداخەوە هیچ ئامارێکی فەرمی 
لەبارەی ئەو ژن و مندااڵنە لە ئارادا نییە بەاڵم بە زیاتر 

لە هەزار کەس دەخەملێندرێن".

شایەنی باسە حیزبی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
رابردوودا لەبەردەم نووسینگەی کۆمسیۆنی بااڵی 

سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە شاری کەرکوک، 
خۆپیشاندانێکی ئەنجامدا و داوایکرد حکومەتی عێراق 

و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان چارەنووسی ئەو ژنە 
تورکمانانە ئاشکرا بکات، هەروەها راگەیەنراوێکی 
باڵوکردەوە و رایگەیاند، کۆی گشتی رفێندراوانی 
تورکمان لە تەلەعفەر ١٣٠٠ کەس بووە، لەنێویاندا 

هەزار و ٢٠٠ کەس لە ساڵی ٢٠١٤ـدا لە کاتی هێرشی 
چەکدارانی داعش بۆ سەر تەلەعفەر رفێندراون و 

هەروەها ١٠٠ کەسی دیکەش لە نێوان ساڵی ٢٠١٥- 
٢٠١٧ رفێندراون.

شایەنی باسە بەپێی راگەیەندراوەکە، لەنێو 

رفێندراوەکاندا ٤٧٠  ژن و کچ  و ١٣٠ منداڵ و ٧٠٠ پیاو 
بوونیان هەبووە، هەروەها ٤٢ رفێندراوی خوار تەمەن 

١٨ ساڵ لە درندەیی رێکخراوی تیرۆرستی داعش 
رزگاریان بوو، ئەوانی دیکەش تا ئێستا چارەنووسیان 

نادیارە. 

        تەنها ژنانی ئێزیدی نەرفێندراون لەالیەن رێکخراوی تیرۆرستی
داعشەوە، بەڵکو ژنانی تورکمانیش بەهەمان شێوە بوونەتە قوربانی
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رۆژنامەی دۆغوش: ئەو رۆژنامەیەی کە بە 

ئەلف و بێی عوسمانی لە هەولێر چاپدەکرا
پرۆفیسۆر. د. محەمەد عومەر قەزانچی وەکو 

هەڵەچنەر لە یەکەم چاپی رۆژنامەکە جێ پەنجەی 
بوونی هەیە و بەم شێوەیە باسی لە رۆژنامەی 

دۆغوش کرد: 

"کەسێک بەناوی سەباح عەزیز وەکو نوێنەری 
هەولێری پارتی میللی تورکمانی عێراقی هەبوو، 

لەبارەی رۆژنامەیەکەوە پێشنیارێکی کردبوو، لە ماڵی 
نوسرەت مەردان بەیەکگەیشتین و ئەو کاروانەمان 

پێکهێنا. بڕیارماندا ئەو رۆژنامەیە دەرکەین، کارەکەش 
لەالیەن نوسرەت مەردان لە ئەستۆ گیرا". 

قەزانچی بەمشێوەیە سەبارەت بە نووسینە 
بەناوبانگەکانی ئەو سەردەمە دوا، "بەداخەوە زۆربەی 

نووسینەکانی ئەو سەردەمە پەیوەندیدار بوون بە 
شیعر و ئەدەب. بە دڵنیاییەوە لە یەکەم چاپدا تووشی 
زۆر ئاستەنگ بووین، کاری چاپکردنمان لە چاپخانەیەکی 

تایبەت بە زانکۆی سەالحەددین ئەنجامدا". 

قەزانچی، سەبارەت بە سێ چاپی یەکەمی لە هەولێر 

کە لە بازنەی ٤ـی هەولێر بە ژمارەی ٢٦ بەژداری لە 
هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات. 

ئەمانجی هەرە گەورەی بەربژێرەکەی 
بەرەی توركمانی عێراقی، 

بەجێگەیاندنی 
پڕۆژەی 

بەرگریکردنە 
لە 

مافەکانی 
ژنان و 

لەمبارەیەوە 
ریحاب تۆفیق 

رایگەیاند، "دەمەوێت 
لە چوارچێوەی بەرچاوخستنی 

پڕۆژەی بەهێزکردنی مافی ئافرەت، کێشەکانی 
ئافرەت بە جیاوازی بکەمە باسی رۆژەڤ. بەدەر لە 

مافەکانی خوێندن، کارکردن، پێکهێنانی خێزان، بابەتی 
توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت دەخەمە بەرباس". 

کاندیدی ژمارە ٢٦ـی بەرەی 
تورکمانی عێراقی ئاماژەی 

بەوەکرد کە خواستی هەیە 
ئەو پالنانە بەشێوەیەکی 

کارا بخاتە بواری 
جێبەجێکردن و رایگەیاند، 
"من هیچ کاتێک بەدوای 

پێگەوە نەبووم، تەنها 
دەمەوێت کاربکەم. لە 

هەوڵدام بۆ دابینکردنی 
مافی ژنان. زۆربەی کچان 

دوای تەواوکردنی خوێندنی 
سەرەتایی بە شوو دەدرێن. 

دەمەوێت ئەو بابەتانە بخەمە بەرباس". 

کازم یاوەر ئەنوەر کاندیدی ژمارە ٢٠ لە بازنەی ٤ـی 
لیستەکە، باسی لەوە کرد کە ١٧ ساڵە هیچ 

کاندیدێکی تورکمان لە هەولێر بەژداری لە 
هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی 
عێراق نەکردووە و رایگەیاند، بۆ ئەم 

مەبەستە خۆی بۆ هەڵبژاردنەکان 
کاندید کردووە. 

کازم یاوەر جەختی لە هاتنی کاتی 
بەدەستهێنانی مافەکانی تورکمان 

کردەوە و رایگەیاند، "بەپێی مادەی ٤ـی 
برگەی ٤ـی دەستوور، ئەگەر لە ناوچەیەکدا 

ژمارەی تورکمان و سریانی زۆرینە بوون ئەوا 
پێویستە ئیدارەی ئەو شوێنە زمانی ئەوان قبوڵ 

تێبینی: وێنەی سەر رۆژنامەکە لە ئەرشیفی 
محەمەد عومەر قەزانچی وەرگیراوە.

رۆژنامەی دۆغوش؛ ئەو رۆژنامەیەی کە سااڵنی 
نەوەدەکان بە زمانی عوسمانی لە هەولێر)ئەربیل( 
چاپدەکرا، ئەو سااڵنەی کە بزووتنەوەی سیاسیی 

تورکمانی لە چاخی زێڕینی خۆی بوو کە بەهۆیەوە 
پێشکەوتنی گەورە لە رووی میدیاوە هاتە ئاراوە. 

رۆژنامە و تەلەفزیۆن و رادیۆ و بوارەکانی تری 
راگەیاندن بە خێرایی لە کۆمەڵگای تورکمانی پەرەی 

سەند. 

رۆژنامەی دۆغوش یەکێکە لە یەکەمەکانی بواری 
رۆژنامەگەری تورکمانی و بە ئەلفوبێی کۆن 

باڵودەکرێتەوە و دەبێتە زمانحاڵی پارتی نەتەوەیی 
تورکمانی عێراق.

رۆژنامەکە بۆ یەکەم جار لە ١٥ـی ئابی ١٩٩١ـدا 
باڵوکرایەوە. ئەو رۆژنامەیەی کە لە ٤ الپەڕە بە 

ئەلفوبێی تورکی )ئەلفوبێی عوسمانی( و عەرەبی 
باڵودەبێتەوە ناوی عەرەبی رۆژنامەکە وەک ئاش 

شروک چاپ دەکرا.

لەگەڵ نزیک بوونەوەی هەلبژاردنەکانی عێراق 
کاندیدەکان دەستیان بە ئامادە کارییەکانی هەڵبژاردن 

کردووە.

بەرەی تورکمانی عێراقی وەکو تاکە حیزبی 
تورکمانی لە هەرێم بە ٣ کاندید لە 

هەولێر)ئەربیل( و کاندیدێک لە کفری 
بەژداری لە هەڵبژاردنەکانی عێراق 

دەکات. 

کاندیدانی بەرەی تورکمانی عێراقی 
هۆکار و ئامانجی بەژداریکردنیان لە 

هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ رۆژنامەی تەبا 
باسکرد. 

پنار نەوزاد حاجی تەیمور وەکو تاکە کاندیدی بەرەی 
تورکمانی عێراقی لە بازنەی ٣ـی هەولێر بە ژمارەی ٢٩ 

بەژداری لە هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات. 

پنار تەیمور لەمیانی ئاماژەدان بەوەی کە خواستی 
هەبووە لە نیشاندانی کاندیدی ژن بۆ هەڵبژاردنەکانی 

عێراق لە هەولێر رایگەیاند، "ژنانی تورکمانیش دەتوانن 
بەژداری لە هەڵبژاردنەکان بکەن و خۆیان دەربخەن. 

براوەی هەڵبژاردنەکە بم یاخود نا، لەو رێگایەدا 
بەردەوام دەبم، چونکە پێویستە خۆمان دەربخەین. 

پێویستە نیشانی بدەین کە بەرەیەک هەیە نوێنەرایەتی 
تورکمان دەکات". 

جەختی لەوەشکردەوە کە هەر تاکێک خۆی بە 
تورکمان دەزانێت پێویستە دەنگ بە لیستەکە بدات و 

بەبیریشی هێناینەوە کە لە بازنەی ٣ـی هەولێر بەژداری 
هەڵبژاردنەکان دەکات. 

هاوكات ئاماژەی بە پرۆژەکانی کرد لە ئەنجومەن و 
رایگەیاند، "ئەگەر بچینە ناو پەرلەمان خزمەتی میللەت 

و گەنجان دەکەین. هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی 
تایبەت بە تورکمان دەدەین کە تاکو ئەمڕۆ 
چارەسەر نەکراون. ئامانجمان خزمەکردنی 

زمان و میللەتەکەمانە". 

پنار تەیمور کاتێک ئاماژەی بە 
گرنگیپێدانی ژنان لەالیەن بەرەی 

تورکمانی عێراقی کرد، جەختی 
لەوەکرد، کاتێک ناویان بۆ 

هەڵبژاردنەکانی عێراق تۆمارکردووە بە 
ئەرێنییەوە پێشوازییان لێکراوە. 

ریحاب تۆفیق سەلمان پاڵێوراوێکی دیکەی لیستەکەیە 

و دواتر بەهۆی 
دوورکەوتنەوەی 

لەو شارە بەم 
شێوەیە باسی لەو 

سەردەمە کرد، "دوای 
دوورکەوتنەوەی لە 
هەولێر، نوسرەت 

مەردان تا ٦ـەمین چاپ 
بەردەوام ببوو. ئەو 

هەوااڵنەی کە لە چاپی 
یەکەم دەرکرابوون گشتییان بە قەڵەمی نوسرەت 

مەردان و مندا تێپەڕ ببوون". 

قەزانچی، لە باسی رۆژنامەکە وەکو یەکەمین 
رۆژنامەی چاپکراوی بە زمانی تورکی رایگەیاند، 

"رۆژنامەیەک بوو کە بە زمانی کۆنی عوسمانی 
نووسرابوویەوە". 

بکات. بەاڵم بەداخەوە ئەو شتانە نەبوونە راستی 
و بۆ بەدیهێنانی ئەو مافانە پێویستە ئێمە نوێنەری 

راستەقینەمان لەو شوێنەدا هەبێت". 

کازم یاوەر لەمیانی دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی 
سەبارەت بە بوونی تورکمان و لیستی جیاواز لە 

هەولێر ئاماژەی بەوەکرد، "سەرەڕای ئەوەی 
یەک لیستی تورکمان بوونی هەیە ئەویش 

بەرەی تورکمانی عێراقییە. ئێمە لە ٢ ناوچەی 
هەولێر ٣ کاندیدمان هەیە. بەپێی یاسای 

هەڵبژاردنەکان بوونی ژمارەی کەمی کاندید 
خاڵێکی ئەرێنییە بۆ حیزبەکە". 

بیرسەن جیهاد محەمەد عەلی کاندیدی ژمارە ٢٧ـی 
بازنەی ٥ لە کفری بەژداری لە هەڵبژاردنەکانی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکات. 

بیرسەن جیهاد ئاماژەی بە خۆشەویستی بۆ 
میللەتەکەی کرد و پێداگری خۆی بۆ هەوڵەکانی لە 

پێناو بەرەوپێشبردن و بەدەستهێنانی مافەکانی گەلی 
تورکمان دەربڕی. 

ناوبراو لە ئەنجامی هەڵبژاردنی وەکو ئەندام 
پەرلەمانی عێراق بەمشێوەیە باسی لە پالنەکانی 

کرد بۆ کفری: 

"ئەگەر بە ئەندامی پەرلەمان هەڵبژێردرام 
ئامانجم کردنەوەی کۆلێژی نوێیە لە کفری. لە 
هەمووشیان گرنگتر، کرانەوەی کۆلێژی زمان 

دەبێت. چونکە 

دەرچووی قوتابخانەی تورکمان نازانن بۆ کوێ بڕۆن. 
کرانەوەی ئەو کۆلێژە و بوونی زمانی تورکی تیایدا زۆر 

گرنگە". 

لەالیەکی دیکەش لە کفری تەنها کۆلێژی کشتوکاڵ 
بوونی هەیە. بەم هۆیەوە پێویستە کۆلێژی 

دیکەش بکرێتەوە. ئەگەر کۆلێژیش نەکرێتەوە، ئەوا 
کرانەوەی پەیمانگای تەندروستی مەرجە. ئامانجێکی 

دیکەشم ئەوەیە، نەخۆشخانەی خالید گەرمیانی 
بگۆڕم بۆ نەخۆشخانەیەکی راوێژکاری. بەمشێوەیە 
ژمارەی کارمەندانی زیاد دەکات و ئامێری نوێی بۆ 

نەخۆشخانەکە تەرخان دەکرێت. 

بیرسەن عەلی لەدرێژەی وتەکانیدا ئاماژەی بە 
هەوڵەکانی کرد بۆ پەرەپێدانی ژێرخانی ئابووری کفری 

و سەرلەنوێ نۆژەنکردنەوەی شوێنە مێژووییەکانی 
ئەو ناوچەیە.

ئامادەکردن: زیا عوزێری

بیرسەن جیهاد

کازم یاوەر ئەنوەر پنار نەوزاد حاجی تەیمور

ریحاب تۆفیق سەلمان

       تایبەت: کاندیدانی بەرەی تورکمانی عێراقی لە هەرێم

 بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ هەفتەنامەی تەبا دوان
: بارزان لوقمان هەوا�ڵ
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"بە گوێرەی پرۆژەكە دەبێت ملیۆنێک و ٦٠٠ هەزار پێوەری 

زیرەک بۆ سەرجەم هاوبەشەكانی كارەبا لە هەرێم 
دابنێین، بۆ ئەومەبەستەش لە ئێستادا لەو شوێنانەی 

كە دەستمان پێكردووە لە سلێمانی و هەولێر و دهۆک 
بە گوێرەی پالنی بەردەستمان دەبێت تا كۆتایی ساڵی 
٢٠٢١ كۆتایی بە پرۆسەی دانانی پێوەری زیرەک بهێنین 

ئەگەر گرفتمان بۆ نەیەتە پێشەوە، بۆ تەواوكردنی 
ئەم پرۆژەیە حكومەتی هەرێم بڕی زیاتر لە ٢٦٥ ملیۆن 

دۆالری تەرخانكردووە و هیچ برە پارەیەک لە هاوواڵتییان 
وەرناگیرێت لە كاتی بەستنی پێوەرەكەدا".

ئومێد ئەحمەد باسی لە سوودەکانی پێوەری زیرەک کرد 
و وتی، "سەبارەت بە سوودەکانی پێوەری زیرەک بریتیە 
لەوەی کۆتایی بە هەموو ئەو سەرپێچی و زیادەڕەوییانە 

دەهێنێت کە لەسەر سیستەمی کارەبا هەیە و ئاستی 
خزمەتگوزاریەکان بەرز دەکاتەوە، هەروەها خوێندەوەی 
پێوەری پێدانی کارەبا بەشێوەیەکی راست و دروست و 
دادپەروەرانە دەبێت و هیچ هەڵەیەکی تێدا نابێت لەبەر 

ئەوەی سیستەمەکە زیرەکە و ئەلکترۆنییە، هەروەها 
دەتوانێت کاروباری فرۆشتنی وزە رێکبخاتەوە، هاوکات 

دەکرێت بە پەیڕەوکردنی سیستەمی زیرەکەوە سنوورداری 
لە بەکارهێنان جێبەجێبکرێت کە ئەوەش وا دەکات تۆری 

کارەبا پارێزراو بێت لە سووتانی گۆڕەر، هەروەها بۆ 
خوێندنەوەی پێوەر ناچینە ناو مااڵن و بە دانانی پێوەری 

زیرەک زۆرێک لە کێشەکانی کارەبای هەرێم چارەسەر 
دەبێت"...

"گرنگی ئەم پرۆژەیەش لەوەدایە كە كارئاسانی زیاتر 
دەكات بۆ ئیدارەدانی كەرتی كارەبا لەگەڵ ئەوەشدا 

پێدانی كاتژمێرەكانی كارەبا زیاد دەكات، لە دروستبوونی 
هەر كێشەیەكیش لە كارەبادا تیمەكان بە خێرایی دەتوانن 
گرفتەكە بدۆزنەوە و چارەسەری بكەن، هەروەها لەڕووی 
داراییەوە بڕێكی زۆر پارە بۆ حكومەت دەگێڕێتەوە چونكە 

هۆكارێكە بۆ سنوودارکردنی بڕی پێدانی کارەبا بۆ 40 
ئەمپێر، ئەگەر هاوبەشانی کارەبا رازی بن لە زستان و 
هاویندا ئەم بڕە کەمتر بکرێت، دەتوانین کارەبای زیاتر 

بدەین".

بەهۆی دۆخی خراپی دارایی هاوواڵتیان قەرزێکی زۆری 
کارەبا الی هاوبەشان کەڵەکەبووە، وتەبێژی کارەبا 

باسی لە چۆنییەتی پێدانی ئەو قەرزانە و چارەنووسی 
قەرزداران کرد و ئاماژەی بەوەدا، "بە پێی یاسا و رێنمایی، 

هەر هاوبەشێکی کارەبا ئەگەر دوو جار بە سەر یەکەوە 
کرێی کارەبا نەدات، کارەباکە دەبرێت، بەاڵم ئێمە دۆخی 

هاوواڵتیانمان لە بەرچاو گرتووە و کارەبای کەسمان 
نەبڕیوە، لە ماوەی نۆ مانگدا، بە بڕیاری ئەنجومەنی 
وەزیران لە ١٥٪ـی لێخۆشبوون بۆ قەرزی کرێی کارەبا 
هەبوو. ئێستا قەرزی هاوبەشانی کارەبا دەکەینە ١٢ 

قیست، کە دەتوانن مانگانە لەگەڵ کرێی کارەباکەیان 
بدەن. لە ئێستادا قەرزەکانی هاوبەشانی کارەبا بۆ 

هاوکات باسی لەوەشکرد، ئەو ئامارەی باسمانکرد 
تەنیا ژمارەی ئەو خێزانە کرێچییانەن، کە لە کۆمەڵەکە 

تۆمارکراون، بەاڵم ژمارەی راستیی کرێنشینان زۆر لەوە 
زیاترن و بەڕێوبەرایەتیی ئاماری کوردستان باس لە 

هەبوونی زیاتر لە ٢٠٠ هەزار کرێنشین دەکات.
سەبارەت بە دروستکردنی ئەو پرۆژە 

نیشتەجێبوونیانەی کە حکومەتی هەرێم 
رایگەیاندووە، سکرتێری کۆمەڵەی داکۆکی 
لە مافی کرێنشینان پرۆژەکانی بەرزنرخاند 

و ئاماژەی بەوەکرد، "حکومەتی هەندێک 
کاری کردووە، بەتایبەت ئەو پرۆژانەی 

وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە کە بەپێی یاسای 
ژمارە ١٦ دروستدەکرێت بە قیستێکی 
درێژخایەن بۆ ماوەی ٢٥ساڵ وە هیچ 
برە پێشەکیەک لە خەڵک وەرناگیرێت، 
ئەو پرۆژەیە لە بواری جێبەجێکردن دایە 

لە کۆمەڵێک شار و شارۆچکەدا ئەم یەکانە 
دروستکراون، ئەم یەکەی نیشتەجێیانە مانگانە تەنها 

١٠٤ هەزاریان لێوەردەگیرێت، ئەو یەکانەی دروستکراون 
ئێمە بەرزی دەنرخێنین بوونیان لە نەبوونیان باشترە".

لەبەردەوامی قسەکانیدا باسی لەوەکرد، "هیوادارین، 

چەندین ساڵە خەڵک بەدەست خراپی دۆخی کارەبا لە 
هەرێم دەناڵێنێت بەتایبەت لەگەڵ گۆڕانی وەرزەکان 
و هاتنی گەرما کارەبا لەهەرێم بەشێوەیەکی گشتی 
کەم دەبێتەوە، لە ئێستادا بۆ رێکخستەوەی کەرتی 

کارەبا حکومەتی هەرێم لە دوو رێگەوە هەنگاوی ناوە، 
یەکەمیان پرۆژەی پێوەری زیرەکە بۆ کۆتاییهێنان بە 

سەرپێچییەکان، دووەمیان هاوبەشی پێکردنی کەرتی 
تایبەتە. 

بۆ قسەکردن سەبارەت بە دوایین دۆخی کارەبا لە هەرێم 
و هەروەها ئەو قەرزانەی کە هاوبەشانی کارەبا الیانە 
و دانانی پێوەری زیرەک بۆ نەهێشتنی سەرپێچییەکان 

و پێدانی کارەبا بە کەرتی تایبەت، وەک رۆژنامەی تەبا 
چاوپێکەتنێکمان لەگەڵ ئومێد ئەحمەد، وتەبێژی وەزارەتی 

کارەبای حکومەتی هەرێم ئەنجامدا. 

لە سەرەتای قسەکانیدا وتەبێژی کارەبای هەرێم باسی 
لە دۆخی ئێستای کارەبای هەرێم کردو ئاماژەی بەوەدا، 

"ئێستا ژێرخانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان شەش هەزار 
و ٨٥٠ مێگاواتە، نزیک لە سێ هەزار و ٦٠٠ مێگاوات 

لەکاردایە، هەروەها کاتەکانی پێدانی کارەبا بە هاوواڵتیان 
لە نێوان ١٥ بۆ ١٦ کاتژمێرە بێگومان ئەم ژمارەیە بەپێی 

ناوچەکان و پلەکانی گەرما دەگۆڕێت".  

لەگەڵ دەستبەکاربوونی کابینەی نۆیەمی حکومەتی 
هەرێم، وەزارەتی کارەبا دەستی برد بۆ بڕینی هێڵەکانی 

کارەبای زێدەڕۆ. ئومێد ئەحمەد باسی لە ئاماری 
سەرپێچیەکانی کارەبای زێدەڕۆ کرد وتی، "لە شه ش 
مانگی یه كه می كابینه ی نۆیه م، ٦ هەزار سه رپێچی 

البراون، له  ساڵی ٢٠٢٠ گه یشته  ١٠ هەزار سه رپێچی و له  
ماوه ی ٧ مانگی ئه مساڵیش ٥ هەزار سه رپێچی البراون، 

كه  ده كاته  ٢١ هەزار سه رپێچی، پرۆسەی بنبڕکردنی 
کارەبای زێدەڕۆ بەردەوامە، ئەگەر ڤایرۆسی کۆرۆنا و 
رێکارەکانی خۆپارێزی سەختی باری دارایی یەک ساڵی 

رابردوو نەبوایە، زیاتر لەو ژمارەیە کارەبای زێدەرۆ 
دەبڕدرا". 

حکومەتی هەرێم بۆ چارەسەر کردنی کەمی کاتەکانی 
کارەبا و زۆری فشاری سەرهێلەکانی کارەبا بڕیاریدا لە 

تەواوی هەرێم پێوەری زیرەک ببەستێت، لەباسکردنی 
پێوەری زیرەک وتەبێژی کارەبا رایگەیاند، "تا ئێستا زیاتر 

لە ٨٠٠ هەزار پێوەری زیرەک لە سەرانسەری هەرێمی 
کوردستان بەستراون، بەر لە پرۆژەی پێوەری زیرەک 

بە فیڕۆچوونی کارەبا لە ٤٤٪ بوو، ئێستا بۆ ٣٦٪ نزم 
بووەتەوە، بە هۆی پێوەری زیرەکەوە، لە ٧ مانگی ٢٠٢١ 
بە بەروارد لەگەڵ ٧ مانگی ٢٠١٩، بە رێژەی ٣.١٢ کاتژمێر 

کارەبامان زیاتر داوە"...

بەهۆی قەیرانی دارایی و هاتنی کۆرۆنا بژێوی 
هاوواڵتیانی رۆژ بە رۆژ رووی لە کەمبوونەوە کردووە 
کە ئەمەش بووەتە هۆی زیادبوونی رێژەی کرێنشینان 

لە تەواوی هەرێم و دۆخی خراپیی ئابووریی وایکردووە، 
سااڵنە ئاماری کرێچێتیی لە هەرێم بەرزببێتەوە.

بۆ قسەکردن لەسەر دۆخی 
کرێنشینان و ژمارەیان لە هەرێمی 

کوردستانی عێراق وەک 
هەفتەنامەی تەبا لێدوانێکمان 

لە بەرهەم قەرەداغی سکرتێری 
کۆمەڵەی داکۆکی لە مافی 

کرێنشینانی کوردستان وەرگرت.

سکرتێری کۆمەڵەی داکۆکی لە 
مافی کرێنشینان لە لێدوانەکەیدا 

بۆ تەبا باسی لە دۆخی خراپی 
کرینشینانی هەرێم کرد و کرێچێتیی 

بە یەکێک لە هۆکارەکانی دروستبوونی کێشە 
کۆمەاڵیەتییەکان ئەژمار کرد.

لەسەرەتای قسەکانیدا بەرهەم قەرەداغی باسی لە 
ژمارەی کرێنشینان کرد لە هەرێم و ئاماژەی بەوەدا، 

"لە هەرێمی کوردستان لەالی کۆمەڵەکەی ئێمە وەکو 
کۆمەڵەی داکۆکی لە مافی کرێنشینان زیاتر لە ٩٠ هەزار 

ئەندام ناویان تۆمارە، بەاڵم بە دڵنیاییەوە رێژەکە زۆر 
لەو ژمارەیە زیاترە، چونکە ئێمە تەنها کۆمەڵەیەکین 

دەستمان ناگات بە هەموو شار و شارۆچکەیەک. 
بەداخەوە رێژەکە رۆژ لەدوای رۆژ لە زیادبووندایە، لەبەر 

ئەوەی حکومەتی هەرێم پالنێکی تۆکمەی نییە بۆ 
دابەشکردنی یەکە بەسەر ئەو چینە، مۆڵەت بەسەر ١٩٢ 
هەزار یەکەی نیشتەجێبوون دراوە بەاڵم وەکو پێویست 

بۆ کەمدەرامەتان دروستنەکراوە". 

وەزارەتی کارەبا 
زیاتر لە یەک 

ترلیۆن و ٣٥٠ ملیار 
دینارە، ئەوەی 

بریارە لە ئێستادا 
دەبێت ئەو قەرزانە 

بدرێتەوە بەاڵم 
وەزارەتی کارەبا  کار 
ئاسانی کردووە کە 

بەشێوەیەکی وا 
بێت کە بارگرانی 

لەسەر هاوبەشان 
دروست نەکات بەشێوەی قەرزی درێژ خایەن لێیان 

وەردەگیرێتەوە". 

لەبارەی بریارێکی تری حکومەت کە وا بریارە پێدانی 
دابەشکردنی کارەبا بدرێتە کەرتی تایبەت ئومێد ئەحمەد 

ئامانجی هاوبەشیپێکردنی کەرتی تایبەت لە کەرتی 
دابەشکردن بۆ دوو بابەت دەگەڕێنێتەوە و دەڵێت، 

"یەکەمیان چاکسازییە، ئەوەی دیکە بەڕێوەبردنی 
سیستمەکەیە، ئامانجەکەش بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی 
خزمەتگوزاری و بەدیهێنانی کارەبای ٢٤ کاتژمێرییە بۆ 

هاوبەشی کارەبا و کەمکردنەوەی خەرجییەکانە لەسەر 
حکومەت".

باسی لەوەشکرد، "بە پێدانی کەرتی دابەشکردنی کارەبا بە 
کەرتی تایبەت یاخود هاوبەشکردنی ئەوان لە بەرێوەبردن 

و ئیدارەدان و چاکسازی ئەو سێکتەرە وەزارەتی کارەبا 
هەنگاوی باشی ناوە، لەساڵی رابردوو لە مانگی پێنج 

ئەنجمومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێم سەبارەت بەم 
بابەتە بڕیاری داوە، لە ئێستاشدا لە کۆتا قۆناغەکانی 

ئەم پرۆژەیەین کە گرێبەستی کۆتایی بکرێت لەگەڵ ئەو 
کۆمپانیانەی کە مەرجەکانیان تێدایە بەشێوەیەکی وا 

زۆرترین خزمەتگوزاری بە هاوبەشان پێشکەش بکات و 
خەرجییەکان لەسەر حکومەت کەم بکاتەوە".

لە کۆتاییدا ئومێد ئەحمەد وتەبێژی وەزارەتی کارەبای 
هەرێم باسی لە پرۆژەیەکی نوێی بەرهەمهێنانی کارەبا 

کردو وتی، " گرنگیی پرۆژەی كارۆئاوی دێره لۆک کە 
یەکەمینە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان، 

پرۆژەکە ئەوەیە کە بە ئاو کار دەکات و پرۆژەکە بە دوو 
یەکەی بەرهەمهێنان، ٣٨ مێگاوات کارەبا بەرهەم دێنێت 

و لەسەر قەرزی رێکخراوی جایکای ژاپۆنی بە تێچوونی ١٢٩ 
ملیۆن دۆالر جێبەجێ دەکرێت. لە ئێستادا لەسەرو بەندی 

کۆتایی کارەکانیدایە ئەگەر هەیە بۆ ناوەراستی ساڵی ئایندە 
هەموو کارەکانی تەواو بێت، بە دڵنیاییەوە ئەمە جگە 

لەوەی بەنداوێکە بەکاردێت بە مەبەستی گڵدانەوەی ئاو 
وەکو وزەی کارەباش سوودێکی زۆری بۆ تۆری کارەبای 

هەرێم دەبێت".

حکومەتی هەرێم ئاوڕێک بداتەوە لەو چینەی کە 
بژێویان مام ناوەندە یاخود کەمە، بتوانێت یەکەی 

نیشتەجێبوونیان بۆ دروستبکات بە قیستێکی درێژخایەن 
و پێشەکیەکی کەم تا بتوانن الیەنی کەم سەرەتاترین 

مافی خۆیان بەدەستبهێنن".

لەبارەی پرۆژەکانی کۆمەڵەکەیان بەرهەم قەرەداغی 
وتی، " ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی دەبێت یەکەی 

نیشتەجێبوون بۆ چینی کەم دەرامەتان دروستبکرێت، 
وەک کۆمەڵەی کرێنشینان پرۆژەیەکمان پێشکەشی 

حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە، وەبەرهێنێکی 
زۆر باشمان هێناوە کە لە هەموو هەرێمی کوردستان 

لە هەولێر و سلێمانی و دهۆک ئامادەیە یەکەی 
نیشتەجێبوون دروست بکات بە قیستێکی درێژ 

خایەن و بە پێشەکیەکی زۆر کەم ٢٥ وەرەقە پێشەکی 
وەردەگرێت و دواتر کە چووە ناو پرۆژەکە مانگانە 

١٠٠ دۆالر دەدات ئەمە باشترین و هەرزانترین پرۆژەیە 
ئومێدەوارین حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاورێک 

لە پرۆژەکەمان بداتەوە و بە زووترین کات وەاڵممان 
بداتەوە چونکە ئەم پرۆژەیە سودێکی تەواوی دەبێت بۆ 

سەرجەم کرێنشینان لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێم".

تووتونچی: بەناوی تورکمان یارمەتی پێشکەشی ژیاندنەوەیتووتونچی: بەناوی تورکمان یارمەتی پێشکەشی ژیاندنەوەی

  دارستانی یادەوەری لە ناوچە سووتاوەکانی تورکیا دەکرێتدارستانی یادەوەری لە ناوچە سووتاوەکانی تورکیا دەکرێت  

وتەبێژی وەزارەتی کارەبا: بە دانانی پێوەری زیرەک
 زۆرێک لە کێشەکانی کارەبای هەرێم چارەسەر دەبێتچارەسەر دەبێت 

"رێژەی کرێنشینان لە هەرێم رۆژ لەدوای رۆژ لە زیادبووندایە"
: عەبدولسەالم ھیشام هەوا�ڵ

: عەبدولسەالم ھیشام هەوا�ڵ
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تووتونچی باسی لە گەیاندنی دەستکێش، پێاڵوی دژە 
ئاگر و کولوپەلی تایبەت بە ئاگرکوژێنەوە کرد و وتی، 

"لە راستیدا شارەوانییەکانی ئەو ناوچانە بەهۆی بوونی 
پەیوەندییان بە دامەزراوەکانی وەکو سەرۆکایەتی 

بەڕێوەبردنی کارەسات و باری لەناکاو
)AFAD( و مانگی سووری تورکی بەشێوەیەکی ئاسان 

لە توانایان دابوو بەسەر سەختییەکاندا سەربکەون، بەاڵم 
ئێمەش وەکو دامەزراوەکانمان خواستمان هەبوو مشتێک 

لە خەرمان یارمەتی پێشکەشی چارەسەرخوازان بکەین". 

تووتونچی نوێنەری تورکیا لە بەرەی تورکمانی عێراقی 
لەمیانی ئاماژەدان بە کەمپینی کۆکردنەوەی یارمەتی 

لەالیەن دامەزراوەکانی تورکمان بەمشێوەیە دوا:

"ئەنجومەنی رووناکبیرانی تورکمان لە موسڵ- تەلەعفەر 
بانگەوازی کرد. خۆبەخشیان بۆ دامرکاندنەوەی ئاگری 

دارستانە سووتاوەکان کرد و لەماوەی ٢ رۆژدا ١٣٥٠ کەس 
ئامادەبوون. خەڵکانێکی زۆریش لە دامەزراوەکان و یەکە 

ئیدارییەکانی پارێزگا و ناوچەکانی دیکە ناویان تۆمارکرد 
بە مەبەستی بەژداریکردن لە چاالکییەکانی کۆنتڕۆڵکردنی 
ئاگرەکان. هەندێک لە دامەزراوە و رێکخراوەکانمان چوونە 
نێو رکابەری بۆ گەیاندنی یارمەتی بە شوێنە پێویستەکان. 

جگە لەمەش زیاتر لە ٣٠٠ کەس بۆ بەخشینی خوێن 
سەردانیان کردین". 

تووتونچی جەختی لە بەدەست گەیشتنی یارمەتیی 
دامەزراوەکانی تورکمان بە )AFAD( و مانگی سووری 

تورکی و بەرپرسان کرد. 

تووتونچی لەمیانی باسکردن لە رۆڵی پیاوی کار و 
بازرگانانی تورکمان لەم بابەتە رایگەیاند، "هەندێک لە 

پیاوانی کاری تورکمان ئۆتۆمبێل، خواردن، خواردنەوە و 
شوێنی مانەوە بۆ ئەو کەسانەیان دابینکرد کە خواستییان 

ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانە، وەکو ئایا پەرلەمانتاران رێگا 
دەدەن پەرلەمان هەڵبوەشێتەوە بۆ ئەوەی هەڵبژاردنی 
پێشوەخت ئەنجام بدرێت ئەمەش کێشەیەکی دیکەی 

بەردەم هەڵبژاردنەکانە".

لەالیەکی دیکەوە چاودێرە سیاسییەکە تیشکی خستە 
سەر کاریگەری کشانەوەی رەوتی سەدر لە هەڵبژادنەکان 

و ئاماژەی بەوەدا، "بەراستی کشانەوەی رەوتی سەدر 
کاریگەری گەورەی هەیە لە چارەنووسی هەڵبژاردنەکان، 

رەوتی سەدر حیزبێکی گەورەیە لە عێراق و رۆڵێکی 
زۆر گەورەی هەیە لە پێکهێنانی حکومەت، هەروەها 

پێگەیەکی زۆر گەورەی هەیە لە نێو شیعە، بەرای من 
بەبێ بەشداری کردنی سەدر هەڵبژاردن لە عێراق ئەنجام 

نادرێت، ئەگەر هەر پڕۆسەیەکی هەڵبژاردن لە عێراق ئەنجام 
بدرێت دەبێت رەوتی سەدر لەو پرۆسەیەدا بەشدار بێت، 
بەشداری نەکردنی سەدر لە هەڵبژاردنەکان لێکەوتەی زۆر 
خراپی دەبێت بۆ داهاتووی پرۆسەی سیاسی، پێکهێنانی 

حکومەت بەبێ سەدر هۆکارە بۆ ئەوەی هاوکێشەی 
سیاسی عێراق لە بەرژەوەندی ئێران و گروپە میلیشیاکان 

بێت".

د.نەوزاد عەبدواڵ پێشبینی کرد هاوواڵتییەکی زۆر کەم 
بەشدار بن لە هەڵبژاردنەکان و رایگەیاند، "بە پێشبینی 

من لە عێراق خەڵکێکی زۆر کەم بەشدار دەبێت لە 
هەڵبژاردنەکان، بەراستی خەڵک باوەری بەو سیستەمە 

زۆر الوازە بەهەمان شێوە رێژەی بەشداریکردنی 
لەهەڵبژاردنەکان لە هەرێمیش کەم دەبێت، هۆکارەکان 
زۆرن لە خۆپیشاندانەکانی ٢٠١٩ی عێراق خۆپیشاندەران 
جگە لە داوا کردنی نەهێشتنی گەندەڵی و باشترکردنی 

خزمەتگوزارییەکان داویان دەکرد ئەو کەسایەتییە سیاسییە 
دووبارانەی کە زیاتر لە ١٨ ساڵە لە دەسەاڵتن نەمێنن، 

داوایان دەکرد کەسانی نوێ بێن بتوانن گۆڕانکاری بکەن لە 
رووی دابین کردنی ئاسایش و کۆنترۆڵکردنی دەستوەردانی 
واڵتانی دەوروبەر، بەاڵم بەداخەوە سەرکەوتوو نەبوون لە 

داواکارییەکانیان"...  بەجێگەیاندنی 

محەمەد تووتونچی نوێنەری بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
تورکیا روونیکردەوە، بەناوی تورکمان یارمەتی پێشکەشی 

ژیاندنەوەی دارستانی یادەوەری لە ناوچە سووتاوەکان 
دەکرێت. 

دوای ماوەیەکی زۆر لە دابڕان، بەرنامەی بێ مەودا کە 
لەالیەن "بارزان لوقمان"ـەوە پێشکەش دەکرێت لەگەڵ 

بەیەکگەیشتەوە.  بینەرانی 

یەکەم بابەتی بێ مەودا لە وەرزی نوێ تایبەت بوو 
بە یارمەتی تورکمان بۆ رووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە لە 

دارستانەکانی تورکیا. تووتونچی نوێنەری تورکیا لە بەرەی 
تورکمانی عێراقی وەاڵمی ئەو پرسیارانەی دایەوە کە 

تایبەت بوون بە کەمپینی یارمەتییەکان بۆ رووداوەکانی 
تورکیا. 

تووتونچی سەبارەت بە دەستپێکی زنجیرە رووداوەکانی 
ئاگرکەوتنەوە لە واڵتی تورکیا لە ٢٨ـی مانگی حوزەیران 

لە شارۆچکەی "مەناڤگات"ـی سەربە پارێزگای ئەنتاڵیا 
هاوخەمی خۆی بەمشێوەیە راگەیاند، "کۆماری تورکیا 
واڵتێکە بە رووداوی ئاگرکەتنەوە راهاتووە، سەرەڕای 

ئەوەی بە وەرزی سووتان تێپەڕدەبین، بۆیە بۆچوونمان 
وابوو کە ئاگرەکە ئەمڕۆ و سبەی کۆنتڕۆڵ دەکرێت کەچی 

بەهۆی باری کەشو هەواوە ئاگرەکە بەرەو ناوچەی دیکە 
تەشەنەی سەند و بووە هۆی باڵوبوونەوەی بە زۆربەی 

شوێنە هاوشێوەکان. بەمەش کۆنتڕۆڵکردنی ئاگرەکە بووە 
کارێکی قورس". 

گفتوگۆکان سەربارەت بە هەڵبژاردنەکانی پێشوەختەی 
پەرلەمانی عێراق بەردەوامە، هەرچەندە بە کشانەوەی 
هەندێک الیەن، باس لە ئەنجام نەدانی  هەڵبژاردنەکان 

دەکرێت، بەاڵم کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بەردەوامە لە 
ئامادەکارییەکانی بۆ بەڕێوەچوونی پڕۆسەکە، کۆمیسیۆنی 
بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، وەک ئەوەی هەڵبژاردن 

لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا واتا ڕۆژی ١٠ـی مانگی 
تشرینی یەکەمی ئەمساڵ بەڕێوەبچێت، بەدەوامە لە 

ئامادەکارییەکانی. 

لە ناوەڕاستی تەممووزی رابردوودا موقتەدا سەدر 
كشانەوەی لە هەڵبژاردن و حكومەتی ئێستا و داهاتووی 

عێراق راگەیاند، حكومەت و هێزە سیاسییەكانی عێراقیش 
داوا دەكەن لەو بڕیارە پاشگەزببێتەوە. کشانەوەی 

رەوتی سەدر و چەند الیەنێکی دیکە لە بەشداریکردن لە 
هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق، نیگەرانیی زۆری 

الی الیەنە سیاسیەکان دروستکردووە و داوا دەکەن سەدر 
بە بڕیارەکەیدا بچێتەوە بەشدار بێت لە پرۆسەی هەڵبژاردنە 

پێشوەختەکەی عێراق.

مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە سەرەتای 
ئەم مانگەدا لە کۆبوونەوەی نێوان الیەنە سیاسییەکان 
بە ئامادەبوونی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان لە بەغداد، 

رایگەیاند، "الیەنەکان و حکومەت پێداگرن لە بەڕێوەچوونی 
هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمان لە ١٠ـی تشرینی یەکەمی 

ئەمساڵ؛ بۆیە پێشنیاز دەکەم لێژنەیەک لە الیەنە 
نیشتمانییەکان پێکبهێندرێت بۆ گفتوگۆ کردن لەگەڵ ئەو 
الیەنانەی هەڵبژاردنیان بایکۆت کردووە بۆئەوەی رازییان 

بکەن بە پاشگەزبوونەوە لە بڕیارەکەیان".

بۆ قسەکردن لەبارەی چارەنووسی هەڵبژاردنەکان و 
بەشداری کردنی هاوواڵتیان لە هەڵبژاردنەکان وەک 

رۆژنامەی تەبا، ریپۆرتاژێکی رۆژنامەوانیمان لەگەڵ د.نەوزاد 
عەبدواڵ، مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی ئەنجامدا.

لە سەرتای قسەکانیدا د.نەوزاد عەبدواڵ باسی لە ئەگەری 
ئەنجامدان و ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنەکان کرد و وتی، "لە 
راستیدا ناتوانین بڵێین لە سەدا سەد هەڵبژاردنەکان ئەنجام 

دەدرێت، ئەگەرێکی زۆر هەیە ئەنجام نەدرێت کێشەیەکی 
زۆر لەبەردەم پرۆسەی هەڵبژاردنە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا 
کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان بەردەوام ئەوە دەڵێت 
کە هەڵبژاردنەکان دەبێت لەکاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت، 
بەرای من ئەگەر حکومەتی کازمی سووڕ بێت لەسەر 
ئەنجامدانی هەڵبژاردن و دەوڵەتانی دەرەوە پاڵپشتی 

بکەن وەک ئەمریکا کە فاکتەرێکی زۆر گرنگە بۆیە ئەگەری 
هەیە هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام بدرێت و پەرلەمان 
هەڵوەشێتەوە، لەالیەکی دیکەوە رێگری دیکە لەپێش 

هەبوو بەژداری لە پڕۆسەی کوژاندنەوەی ئاگرەکان بکەن، 
ئەمەشیان بە ئێمە راگەیاند". 

"بەناوی تورکمانی عێراق دارستانی یادگاری دروستدەکەین" 

تووتونچی باسی لە هەنگاوەکانی شارەوانیی ناوچە 
سووتاوەکان و وەزارەتی کشتوکاڵ و دارستانی تورکیای 

کرد سەبارەت بە دووبارە بووژاندنەوە و ژیاندنەوەی 
دارستانە سووتاوەکان و ئاماژەی بەوەکرد، "یارمەتییەکان 

بەردەوامن. خودی خۆمان بەنیازین لەو رێککەوتەی کە 
بەرپرسان دیاری دەکەن بۆ چاندنی نەمام لە شوێنی 

دارستانە سووتاوەکان بەژداری بکەین. ژمارەیەکی زۆر 
بەخشینی نەمام لەالیەن تورکمانی عێراقەوە ئەنجام 

دەدرێت. لەم ناوچانەدا چەند دارستانێکی یادگاری بەناوی 
تورکمانی عێراق دروستدەکەین". 

تووتونچی ناوەڕۆکی کەمپینێکی یارمەتی لە کەرکوک کە 
بە پێشڕەوی حەسەن توران سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی ئەنجام دەدرێت بەمشێوەیە باسکرد، "زۆرترین 

یارمەتی لەو کەمپینەوە پێشکەش دەکرێت، چونکە 
چاوەڕوان دەکرێت کەمپینی یارمەتی بە پێشڕەوی حەسەن 

توران سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی سەرەتا لە 
کەرکوک و دواتر لە هەموو شارە تورکمان نشینەکانەوە 

یارمەتی و پشتگیری بۆ کۆبکرێتەوە. وەکو ئاماژەم پێکرد، 
کۆکردنەوەی یارمەتییەکان لەم کەمپینەدا تا مانگی 

تشرینی یەکەم بەردەوام دەبێت. کەمپینی کۆکردنەوەی 
یارمەتی لەالیەن چەند دامەزراوەیەکی جیاجیا بە جددی 

کاری لەسەر دەکرێت". 

تووتونچی نوێنەری تورکیا لە بەرەی تورکمانی عێراقی 
جەختی لەوەکردەوە، دڵی تورکمانی تورکیا، عێراق و ناوچە 

جیاجیاکانی جیهان لەگەڵ تورکیا بووە.

"بۆیە هەمان کارەکتەرە سیاسییەکان لەسەر هەمان کاری 
سیاسیی رابردوو بەردەوام بوون، ئەمەش بووەتە هۆی 

ئەوەی خەڵک باوەری بەو کەسە کالسیک و دووبارانە 
نەمێنێت کە هیچ گۆڕانکارییەکیان لە هەگبەدا نییە و خەڵک 
دڵنیایە کە ناتوانن گۆرانکاری بکەن نە لە رووی سیاسی نە 
لە رووی خزمەتگوازاری، بۆیە دەتوانم ئەوە بڵێم لە سەدا 

٧٠ـی خەڵک باوەری بە هەڵبژاردنەکان نییە و بەشداری 
ناکات و دڵنیاییە لەوەی هەر ئەو کەسانە دەردەچنەوە 
کە ئێستا لە دەسەاڵتدان و پێیان وایە پێویست ناکات 

بەشداری لە هەڵبژاردنەکان بکەن".

لە کۆتاییدا چاودێرییە سیاسییەکە ئاماژەی بەوەدا 
هەڵبژاردن بەو جۆرەی ئێستا خزمەت بە شیعەکان دەکات 

و وتی، "ئێستا سیستەمی هەڵبژاردن لە بەرژەوەندی 
شیعەکانە و بە تایبەت ئەوانەی سەر بەئێرانن و الیەنی 

بەهێزن و ١٨ ساڵە لە پرۆسەی سیاسین لە عێراق و 
ئەگەری دەرچوونی ئەو الیەنانەی کە تازە هاتوونەتە نێو 
پرۆسەی سیاسی زۆر کەمە لە هەڵبژاردنەکان، بەتایبەت 
کە لەئێستادا زیاتر لە ٨٠ بازنەی هەڵبژاردن هەیە ئەوەش 

کاریگەری خراپی هەیە بەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن و 
کەمینەکان". 

شایەنی باسە بڕیارە ١٠ـی تشرینی یەكەمی ئەمساڵ 
هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق بەبەشداری ٢٤ 

هاوپەیمانێتی و نزیکەی ٢٥٠ حیزب بەڕێوەبچێت.

لەدوای ٢٠٠٣ ئەمە یەكەم هەڵبژاردنی پێشوەختەیە و 
یەكەم جاریشە سەرۆكوەزیران بەشداری كێبڕكێكە نەكات. 

زیاتر لە دوو هەفتەیە بە شێوەیەکی فەرمی دەرگای 
بانگەشەی هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق، 

لەالیەن كۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانەوە، 
بە رووی الیەنە سیاسییەکاندا کراوەتەوە، بەاڵم لە عێراق 

و هەرێمیش، بە شێوەیەكی گشتی هەڵمەتی بانگەشە 
سستە. بەپێی دوایین راگەیەندراوی فەرمیی کۆمیسیۆنی 
بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ژمارەی گشتیی 

كاندیدەکان، سێ هەزار و ٥٢٣ کاندید دەبێت کە ٨٨٧ 
كاندید بە شێوەی سەربەخۆ و ١٠٠٢ کاندید لە چوارچێوەی 
حزبەکاندا بەشدارییان لە کێبڕکێی هەڵبژاردن کردووە، لە 
رووی جێندەرییەوە دوو هەزار و ٥٦٠ كاندید لە رەگەزی 

نێرن و ٩٦٣ یان لە رەگەزی مێن. 

بازنەكانی هەڵبژاردن لە هەرێم دابەش بوون بەسەر سێ 
پارێزگای هەولێر)ئەربیل(، سلێمانی و دهۆک، کە بەسەر 

٤٦ كورسیدا دابەش كراون، لە پارێزگای هەولێر ٥٣ كاندید 
كێبڕكێ لەسەر ١٥ كورسی دەكەن )٣٥ نێر و ١٨ مێ(. لە 
پارێزگای سلێمانی ٦٥ كاندید كێبەركێ لەسەر ١٨ كورسی 
دەكەن )٤١ نێر و ٢٤ مێ(. لە پارێزگای دهۆك ٢٨ كاندید 

كێبڕكێ لەسەر ١٢ كورسی دەكەن )٢١ نێر و ٧ مێ(.

تووتونچی: بەناوی تورکمان یارمەتی پێشکەشی ژیاندنەوەیتووتونچی: بەناوی تورکمان یارمەتی پێشکەشی ژیاندنەوەی

  دارستانی یادەوەری لە ناوچە سووتاوەکانی تورکیا دەکرێتدارستانی یادەوەری لە ناوچە سووتاوەکانی تورکیا دەکرێت  

"لە سەدا ٧٠ـی خەڵک باوەری بە هەڵبژاردنەکان نییە"
: عەبدولسەالم ھیشام هەوا�ڵ
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تێبینی: چاوپێکەوتنەکە بۆ هەفتەنامەی تەبا کورتکراوەتەوە. دەتوانن لەرێگەی ماڵپەڕی 

فەرمیی ئاژانسی تەبا لە فەیسبووک بینەری تەواوی چاوپێکەوتنەکە بن. 

بەرنامەی ئەرزوحاڵ کە لەالیەن زیا 
عوزێری پێشکەش دەکرێت، دوای 

ماوەیەک لە دابڕان لەگەڵ بینەرانی 
بەیەکگەیشتەوە. 

فیزیا وەکو بابەتێکی بەدەر لە 
رووتینەکانی ئەرزوحاڵ بووە باسی 
بەرنامەکە. پرۆفیسۆری یاریدەدەر. 

د.عەبدورەحمان عەسافی مامۆستا 
لە زانکۆی سەاڵحەددین کۆلێژی 

زانست بەشی فیزیا بووە میوانی 
بەرنامەی ئەرزوحاڵ و زانیاریی 

سەبارەت بە توێژینەوەیەکی زانستی 
روونکردەوە. 

عەسافی کە لەبواری فیزیا ٢٥ 
پێشکەشکردووە  توێژینەوەی 

رایگەیاند، توێژینەوەکانی لە واڵتانی 
ئەمریکا، مالیزیا، سعوودیە، ئوردن و 

لوبنان باڵوکراونەتەوە. 

عەسافی بەمشێوەیە باسی لە دوو 
فاکتەری گرنگ لە روونکردنەوەی 

زانستیدا کرد، "قۆزینەوەی هەلەکان 
زۆر گرنگە. پێویستە لە زووەوە 

بابەتە نوێیەکان کاری لەسەر 
بکرێت. دووەمین فاکتەریش 

ئەوەیە کە پێویستە ئەو کارەی 
ئەنجامی دەدەیت سەرنجراکێش 
بێت. بۆ نموونە، چاودێری زۆری 

بابەتەکانی خوێندن)مەنهەج(م 
کردووە لە قوتابخانەکاندا. گوێبیستی 

نااڵندنی قوتابیان بەدەست ژانی 
پشت، مل و پێ بووین. سەبارەت 

بە توێژینەوەیەک لەسەر ئەم 
بابەتە لە ٦ قوتابخانە چاودێری 

٦٠٠ قوتابیمان کرد. بەشێوەیەکی 
زانستی پێویستە ئەو جانتایەی کە 

قوتابی لەسەرشانی دەکات پێویستە 
١٠٪ـی کێشی قوتابییەکە بێت. 

ئەگەر کێشی قوتابی ١٠٠ کیلۆگرام 
بێت ئەوا پێویستە زۆرترین رێژە 

جانتاکەی ١٠ کیلۆگرام بێت. زۆرینەی 
ئەو قوتابییانەی ئێمە چاودێریمان 

دەکردن کێشی جانتاکانیان ٨-٩ 
کیلۆگرام بوو. ئەمەمان بە وەزارەتی 
پەروەردە راگەیاند هۆشداریمان دا کە 
ئەو قوتابییانە بەهۆی هەڵگرتنی ئەو 

هەموو کتێبە لە داهاتوودا تووشی 
کێشەی مل و پشت و قاچەکان 

دەبنەوە".

عەسافی لەمیانی باسکردن لە 
توێژینەوەیەک سەبارەت بە 

رێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن لە 
رایگەیاند: هەولێر)ئەربیل( 

"بەپێی زانیارییەک کە بەدەستم 

گەیشتووە، نزیکەی ٦١٠ هەزار 
ئۆتۆمبێلی جۆراوجۆر لە هەولێر 

بوونی هەیە. لە سلیمانیشدا ٤٠٠ 
هەزار ئۆتۆمبێل بوونی هەیە. بۆیە 
بە توێژینەوەیەک ویستمان رێژەی 

دوانۆکسیدی کاربۆن لە هەولێر 
بزانین. رێژەی زۆری دوانۆکسیدی 

کاربۆن کێشەی گورچیلە لە مرۆڤ 
دروست دەکات. رێژەی سروشتی 

دوانۆکسیدی کاربۆن بریتییە لە ٣٠٠ لە 
ملیۆنێک. لەمیانی توێژینەوەکەدا ١٣ 
وێستگەمان دامەزراند. ئەوانیش لە 

قەاڵی هەولێر، شەقامی ٣٠ مەتری، 
شەقامی ٦٠ مەتری و شەقامی ١٠٠ 

مەتری دامەزرێنران. 

لە کۆتایی توێژینەکەدا دەرکەوت 
کە شەقامی ٦٠ مەتری دۆخی 

خراپە، رێژەکە لەو شەقامەدا ٥٠٠ لە 
ملیۆنێک دەرچوو. شوێنێکی دیکە 
کە دۆخی بەمشیوەیە خراپ بوو، 

زبڵخانەی هەولێر. جگە لە سووتاندنی 
ئەو زباڵنە، لە عێراقدا ٤ ملیۆن 

مۆلیدە بوونی هەیە و ئەمانەش 
رۆژانی کاردەکەن. ئەگەر بیر بکەینەوە 

بڕی چەند دوانۆکسیدی کاربۆن 
دەردەرێتە ژینگەی واڵتەکەمان، ئەوا 
تێدەگەین کە چەندە زیان بە کەش و 

هەوای دەوروبەرمان دەگەیێنین.  

عەسافی لەمیانی باسکردنی لە ١٣ 
هەزار وێستگەی تەلەفۆن لە عێراق 

کە بەپێی ئامارەکانی ساڵی ٢٠١٧ 
تۆمارکراون ئاماژەی بەوەکرد، "ئێمە 

لە ناو دەریایەکی کارۆموگناتیسی 
دەژین. بەپێی توێژینەوەیەک کە 
لەساڵی ٢٠١٥ ئەنجامدرابوو، تێدا 

دەردەکەوێت کە زۆری رێژەی 
کارۆموگناتیسی ئەگەری دروستبوونی 

گڕێ لە مێشکی مرۆڤ زیاد دەکات. 
لە ساڵی ٢٠٠٤ـەوە لە هەولێر دەست 
بە بەکارهێنانی مۆبایل کرا. لە ساڵی 

٢٠١٤ دوای ١٠ ساڵ لە بەکارهێنانی 
مۆبایل توێژینەوەیەکمان ئەنجامدا و 
بینیمان رێژەی ئەو کەسانەی گرێ لە 

مێشکیان هەیە رووی لە زیادبوون 
کردبوو. ئەم توێژینەوەیەمان 

لە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیدا 
پێشکەشکرد کە عێراق - مالیزیا- 

ئیندۆنیزیا بەژدارییان تیایدا کردبوو. 
ئەو کارەمان لەالیەن ٤ هەزار کەسە 

وەکو سەرچاوە بەکارهێندرا". 
 

فیزیا ناس عەسافی ئاماژەی بە 
کاریگەرییە الوەکییەکانی ئەو 

کەلوپەالنەی ماڵەوە کرد وەکو؛ 
تەلەفۆن، ئینتەرنێت و فڕنی 

مایکرۆیی لەسەر تەندروستی مرۆڤ.

 چوار ساڵ لە
تەبا

عەلی عەنتەر
لە راستیدا دوای ئەوەی لە گرووپی 

بڕیارمدابوو لە  میدیایی تەبا جیابوومەوە 
٤ نووسیندا باس لە چوارساڵی کارکردنم 
لە تەبا بکەم. بەاڵم بە پێویستم زانی لە 

یەکەم مانگی دوورکەوتنەوەم کورتەیەک 
لەبارەی ئەم سااڵنە باس بکەم کە 

هۆکارەکەی دواتر دەخەمەڕوو. 

لە مانگی نیسانی ٢٠١٧دا کۆتا مانگەکانی 
خوێندنم بوو لە پەیمانگا و هاوکات 
ماوەی ساڵێک زیاتر بوو لە رێگەی 

رێخراوی گەنجانی بەرەی تورکمانی عێراقی 
خۆبەخشانە کارم دەکرد. هەموو ئاواتم 

ئەوەبوو کە بتوانم خزمەتێکی باشم 
هەبێت بۆ گەلی تورکمان. بەاڵم ئیتر 
هەستم دەکرد کە ئەو کارەی دەیکەم 

تەنها خزمەت بەخۆم دەکات و سوودێکی 
نەتەوەیی نییە. بەم هۆیەوە هێدی هێدی 

نائومێد دەبووم لەو کارانەی دەیکەم. 

لە درەنگە شەوێکدا پەیوەندیم پێوەکرا 
و بووم بە بەشێک لە پرۆژەی لەدایک 

نەبووی تەبا. لەگەڵ هاوکارانم هەوڵێکی 
زۆرماندا تا ئەو پرۆژەیە لە نووسراوەوە 

بگۆڕین بۆ ئەرزی واقع. خۆشبەختانە لە ١ـی 
حوزەیرانی ٢٠١٧ بە فەرمی دەستبەکاربووین 

لە ١٥ی حوزەیران یەکەم رۆژنامەمان 
خستەبەر دیدی خوێنەران. لە کاتێکدا 
تەنها وەکو رۆژنامە دەستمان پێکرد، 

بەاڵم ئەو جۆش و خرۆشەی هەمانبوو 
بکەین.  پرۆژەکەمان گەورەتر  وایلێکردین 
هەرچەندە ئەوە کارێکی قورس بوو بۆ 

بەشێکی زۆرمان، چونکە تەبا کۆمەڵێک 
قوتابی کۆکردەوە کە تا ئەو رۆژە هیچ 
لەگەڵ  نەبووە  میدیاییان  باکگراوندێکی 

تەبا چوونەتە ناو بواری میدیاییەوە. بەاڵم 
ئەمە بەربەستێک نەبوو لە سەرکەوتنی 

تەبا. هێزی گەنج، هەستی بەرپرسیارییەتی 
بەرامبەر بە گەلی تورکمان و بەڕێوەبەرێکی 

رێنیشاندەر وایکرد کە رۆژ لە دوای رۆژ 
پرۆفیشناڵ  رۆژنامەنووسی  تیمێکی 

دروست بێت. ئەنجامەکەشی ئێستا دیارە 
کە تەبا نەک تەنها لەناو تورکمان و هەولێر، 
ناوچەکانی تورکمەنئێلی و  لەتەواوی  بەڵکو 
لەالیەن نەتەوەکانی دیکەشەوە دەناسرێت 

و بەڕێزەوە سەیری دەکرێت.

دەمەوێت وەک کەسێکی بێالیەن کە 
ئێستا بەشێک نیم لە تەبا، باسێکی 

رۆژانی رابردوو بکەم. لە سەرەتادا کە 
کارمان دەکرد کارەکە بەبێ کێشە دەگوزەرا 
چونکە هەموو کەسێک هێشتا نەیدەزانی 
ئامانجی تەبا چییە و خزمەتی کێ دەکات. 

سەرەتا نەک تەنها لەگەڵ بەرپرسانی 
نەتەوەکانی تر بەڵکو لەگەڵ ژمارەیەکی 

زۆری تورکمانیش کێشەمان هەبوو. 
چونکە هەموویان دەیانویست تەنها قسە 

بۆ میدیایەک بکەن کە خزمەتی هەمان 
سەرچاوەی خۆیان دەکات. کەچی ئامانجی 

تەبا تەنها خزمەتکردنی تورکمان بوو. 
بەداخەوە ئەمەش دەبووە هۆی ناڕەحەتی 

ئەو کەسانەی کە خەمی خزمەتکردنی 
کارە  نەبوو. خۆشبەختانە  تورکمانیان 

جوانەکانی تەبا وایکرد کە هێدی هێدی 
هەموو نەیارەکان حەز بە دیداری تەبا 
بکەن. زۆرێک لەو کەسانەی تەبا-یان 

رەت دەکردەوە، بە پەیامی راستەوخۆ 
و ناراستەوخۆ داوایان لە تەبا دەکرد کە 

بدات.  ئەنجام  لەگەڵ  چاوپێککەوتنیان 
ئەوەی باسی دەکەم رێکالم نییە بەڵکو 

راستییەکە کە دەتوانم بە بەڵگەوە 
تورکمانەکان،  بەرپرسە  لەپاڵ  بیسەلمێنم. 

توانیم و توانیمان بگەینە ئەو بەرپرسە 

کوردانەی کە بەشێکی زۆری کەناڵە 
پێیبگەن. ناتوانن  کوردییەکان 

سنووری جوگرافی کارکردنمان لە 
هەولێرەوە بەرەو تەواوی ناوچەکانی 
تورکمەنئێلی، دواتر تەواوی هەرێمی 

کوردستان و ژمارەیەکی زۆر لە پارێزگاکانی 
عێراق درێژبوویەوە. ئەوەش شانازییەک 

بوو بۆ من کە توانیم ببم بە بەشێک لەم 
گەورەبوونەی تەبا تا وای لێهات رۆژنامەی 

تەبامان کرد بە گرووپێکی میدیایی. 
لە نووسینەکانی داهاتوومدا باس لە 

وردەکاری رووداوە خۆش و ناخۆشەکانی 
دەرەکی دەکەم کە لە چوار ساڵی 

کارکردنمدا بەسەرم هات و بینەری بووم. 
بەاڵم ئەم نووسینەم تەنها کورتەیەک بوو 

لەبارەی ساڵە پڕ شانازییەکانم.

جیابوونەوەم لە تەبا بڕیارێکی وا ئاسان 
نەبوو. چونکە تەبا عەلی عەنتەری لە 

بواری میدیا لە سفرەوە گەیاندە ئەو رۆژە 
کە ئێوەی بەڕێز دەتوانن حوکم بدەن 

لەسەری. بەاڵم ئەوەی دڵگرانی کردم ئەو 
دەنگۆیانە بوون کە لەدوای جیابوونەوەم 
لە تەبا دروست بوون لەالیەن خەڵکەوە. 

بە دڵنیاییەوە دەتوانم بڵێم تەبا دەزگایەک 
نییە کە رێز لە ماندووبوون و شەونخوونی 

خۆشبەختانە  نەگرێت.  کارمەندەکانی 
بەرامبەری ماددی و مەعنەوەی هەموو 
ئەو ماندووبوونەم وەرگت و ئەوەی لە 

زیادەوە دەستمکەوت، ئەو شانازییە بوو 
کە ئێستا لە شوێنەکان باسی لێوە دەکەم 
دەڵێم من یەکێکم لە دامەزرێنەرانی تەبا و 
ئەوان منیان فێرە هەموو ئەو کارانە کرد 

کە ئێستا دەیزانم و منیش لەرێگەی تەباوە 
خزمەتێکی گەورەی تورکمانم کرد. 

ئەو شانازییەی باسی دەکەم زیادەڕۆیی 
تاکە میدیای تورکمانییە  نییە چونکە تەبا 

کە بە الساییکردنەوە کار ناکات و هەمیشە 
پێشەنگە لە کارە نوێکان، بە جۆرێک 
لەالیەن میدیا گەورەکانەوە کارەکانی 

السایی دەکرایەوە و جار جار لەالیەن میدیا 
باڵودەکرانەوە. هەواڵەکانی  تورکییەکانەوە 

سەبارەت بە هۆکاری جیابوونەوەم لە 
تەبا کە بووەتە جێگەی پرسیاری زۆر 

کەس و بەردەوام پرسیارم لێدەکرێت، 
روونکردنەوەیەک دەدەم. وەک 

پێدا جیابوونەوەم  ئاماژەم  پێشووتریش 
لە تەبا بڕیارێکی ئاسان نەبوو. بەاڵم 

خۆشبەختانە بڕیارێک بوو کە دوای هیچ 
کێشەیەک نەدراوە. من بەهۆی هەندێک 

کار و پرۆژەی خۆم و خانەوادەکەم 
پێویست بوو ماوەیەک کار نەکەم خۆم 
بۆ کارەکان تەرخان بکەم. راستە دوای 

لەالیەن  کارەکەم  دەستبەرداربوونی 
چەند دەزگایەکی میدیایی و کەناڵێکەوە 

پێشنیاری کارکردنم بۆکرا، بەاڵم هەمووان 
دڵنیا دەکەمەوە، هیچ کار و ئیمتیازاتێکی 

تر بۆمن ئەوەندە بە نرخ نییە کە تەبای 
بۆ جێبهێڵم. چونکە چوار ساڵی تەبا بە 

چوار ساڵی زێڕین لە ژیانی خۆمدا دەبینم 
و کەسانێکی زۆر باشم تێدا ناسی کە 
ژیانی منن.  ئێستاش بەشێکی گرنگی 

دەتوانم بڵێم تەبا ئێستاش ماڵی منە و 
ئێستاش من کارمەندێکی خۆبەخشی ئەو 

دەزگا جوانەم. 

وەک پێشووتریش ئاماژەم پێدا لە 
نووسینەکانی داهاتوومدا زیاتر باس لە 

کارەکانم دەکەم و ئەو چوار ساڵە زێڕینە بە 
بەرباس. دەخەمە  وردەکارییەکانیەوە 

ئەرزوحاڵ بە نوێکارییەکانیەوە 
بەردەوامە 

پرۆفیسۆری یاریدەدەر. د. عەبدورەحمان 
لەبارەی  تورکمان  فیزیاناسی  عەسافی 
رایگەیاند، ئەو رێژە  ژینگە  پیسبوونی 

دوانۆکسیدی کاربۆنەی کە لە شەقامی ٦٠ 
ژینگە،  دەردەدرێت  مەتری هەولێر)ئەربیل( 
زۆر لە رێژەی ستانداردی خۆی زیاترە و 
بارە لەبەرچاو بگیرێت.  پێویستە ئەو 

هونەر کردووە، لەوانەیە سەرەتای دەرکەوتنی 
بۆ ٦٠ ساڵ بەر لە ئێستا بگەرێتەوە، بەاڵم 

بەناوبانگ بوونی دەگەرێتەوە بۆ ئەو کاتەی 
لە تازەخورماتوو ئاهەنگێک سازکرابوو لەوێدا 
لەگەڵ هونەرمەند مشکۆ پێکەوە گۆرانییان 

وت ئەو ئاهەنگە بووە هۆی ئەوەی هەموو 
خەڵک هابە بناسێت. هونەرمەندی وەکو هابە 
و مشکۆ هەرگیز نایەتەوە ناو مەیدانی هونەر، 

ئەو دوو هونەرمەندە سەر لە نوێ قۆریاتیان 
زیندوو کردەوە. هابە زیاتر حەزی دەکرد لە 
هەردوو مەقامی بەیات و حیجاز گۆرانی 

بڵێت". 

هونەرمەندی ناودار سالم فەتاح دەربارەی "هابە" بۆ تەبا دوا

پرۆفیسۆری 

یاریدەدەر. 

د.عەبدورەحامن 
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ئاماده کردن: عەبدولسەالم ھیشام

دروستبوونی بۆنی ناخۆشی لەش یەكێكە لە حاڵەتە باوەكان بەتایبەت لەوەرزی هاویندا، ئەوەش بێزارییەكی زۆر بۆ خودی كەسەكە و ئەوانەی 
چواردەوریشی دروست دەكات.

پسپۆڕانی تەندروستی لێكدانەوەی خۆیان بۆ ئەو بابەتە هەیە و روونكردنەوە دەدەن لەبارەی دروستبوونی بۆنی ناخۆشی جەستە لەكاتی ئارەق 
كردنەوەدا، باس لەوەش دەكەن، مەرج نییە تەنها لە ئارەق كردنەوەدا لەشی مرۆڤ بۆنی هەبێت بەڵكو چەند كێشەیەكی تەندروستی هەیە كە 

هۆكارن بۆ دروستبوونی بۆنی ناخۆش.

سالم فەتاح رایگەیاند کە هابە لە ئاهەنگەکانی 
شەواندا )ئەگلەنجە( رەفتاری تایبەتی بەخۆی هەبوو، 

وتیشی، "هابە لەگەڵ هەموو کەس بەشداری لە 
ئاهەنگەکان نەدەکرد، وەکو هابە کەسێک بتوانێت 

قۆریات بخوێنێت دووبارە نابێتەوە لەم جیهانە. ئەو 
پیاوە بوو کە هەموو فۆلکلۆری تورکمانی زیندوو 

کردەوە. کاتێک بانگهێشتی هەولێر)ئەربیل( کرابا بۆ 
ئاهەنگ، کاتێک زانیبای لە ئاهەنگەکە من لەگەڵیدام 

یەکسەر دەهات".

سالم فەتاح باسی لە یادەوەرییەکانی لەگەڵ هابە کرد 
و گلەیی لەوەکرد هابە زۆر جگەرەی دەکێشا و ئاماژەی 

بەوەدا، "پێمدەوت تۆ زۆر جگەرە دەکێشی، گلەییم 
الی دەکرد پێم دەوت برۆ بۆ شوێنێکی تر بیکێشە بە 
دووکەڵەکەی نارەحەت دەبم، ئەویش دەیوت ئەگەر 

الی تۆ دانەنیشم ئارام نابم، کەسێکی زۆر دڵ فراوان 
بوو، بەو پارەیەی کە دەستی دەکەوت یارمەتی 

هاورێیە دەست کورتەکانی دەدا، ئەم کارەشی بە 
بەبێ دەنگی بەبێ ئاگادار بوونی کەس ئەنجامی 

دەدا". 

سەبارەت بە سەرەتای دەرکەوتنی هابە، سالم فەتاح 
ئەوەی راگەیاند، "هابە زۆر لە کۆنەوە دەستی بەکاری 

عەبدولوەهاب بەرگش حوسێن ناسراو بە 
"هابە" کە یەکێکە لە هونەرمەندانی ناوداری 

تورکمەنئێلی، لە ١٧ـی ئابی ٢٠٠١ کۆچی 
دوایی کرد و هونەری تورکمانی ناوێکی 

گەورەی لەدەستدا. 

وەک رۆژمانەی تەبا پرسیاری هابە-مان لە 
هاوڕێیەکی نزیکی کرد کە ئەوی لە نزیکەوە 

دەناسی و لە چەندین ئاهەنگدا پێکەوە 
بەشداریان کردووە، ئەویش هونەرمەندی 

ناوداری تورکمان سالم فەتاح-ـە. 

هونەر کردووە، لەوانەیە سەرەتای دەرکەوتنی 
بۆ ٦٠ ساڵ بەر لە ئێستا بگەرێتەوە، بەاڵم 

بەناوبانگ بوونی دەگەرێتەوە بۆ ئەو کاتەی 
لە تازەخورماتوو ئاهەنگێک سازکرابوو لەوێدا 
لەگەڵ هونەرمەند مشکۆ پێکەوە گۆرانییان 

وت ئەو ئاهەنگە بووە هۆی ئەوەی هەموو 
خەڵک هابە بناسێت. هونەرمەندی وەکو هابە 
و مشکۆ هەرگیز نایەتەوە ناو مەیدانی هونەر، 

ئەو دوو هونەرمەندە سەر لە نوێ قۆریاتیان 
زیندوو کردەوە. هابە زیاتر حەزی دەکرد لە 
هەردوو مەقامی بەیات و حیجاز گۆرانی 

بڵێت". 

هونەرمەندی ناودار سالم فەتاح دەربارەی "هابە" بۆ تەبا دوا

چەند هۆکارێک بۆ دروستبوونی بۆنی ناخۆش لە لەشمان

تا ئێستا سەرنجی ئەم خااڵنەتان داوەتا ئێستا سەرنجی ئەم خااڵنەتان داوە

هۆکارەکانی دروستبوونی بۆنی ناخۆشی لە لەشمان:
بەهۆی تێكچوونی میتاڵزمی خۆراک لە جەستەدا دروست 
دەبێت، ئەوەش دەبێتە هۆی تێكشكانی پێكهاتە كیمیاییە 

جیاوازەكان و دروستبوونی بۆنی ناخۆش، بەتایبەت لە 
كەسەكەدا هەست بە بۆنی سارد یاخود بۆنی ماسی 

دەكرێت.

شەشەم:شەشەم: خواردنی هەندێک جۆرە خۆراک، هەندێک كەس 
كێشەی بۆنی ناخۆشی جەستەیان هەیە و رەنگە بێ ئاگا 

بن لەوەی خواردنی چەند جۆرێک لە خۆراک هۆكارە بۆ 
ناخۆشی بۆنی جەستە وەک، گۆشتی سوور، بەهۆی 

مانەوەی گۆشتی سوور بۆ ماوەیەكی زۆر لەناو گەدەدا بۆ 
ئەوەی هەرس بكرێت هۆكارە بۆ ناخۆشكردنی بۆنی دەم 

و جەستە هەروەها هەندێک جۆری سەوزە، لەگەڵ ئەوەی 
لە ناو سەوزەكاندا بڕێكی باش پۆتاسیۆم و پێكهاتەی 

دژە ئۆكسێنەر هەیە و ئەمە سوودی بۆ تەندروستی زۆرە 
بەاڵم خواردنی سەوزەكانی جۆری 

)كەلەرم و قەرنابیت و برۆكلی( 
بەهۆی بوونی چەند پێكهاتەیەكی 

كیمیاوی لەناویاندا هۆكارن بۆ ئەوەی 
بۆنی دەم و جەستە ناخۆش ببێت.

حەوتەم:حەوتەم: زیاد بوونی کێش، زیاد 
بوونی کێش ئەبێتە هۆی زیاد بوونی 

ئارەق كردنەوە و بە باشی هەستی پێ 
ئەکرێت، هەروەها زیاد بەکارهێنانی 
بەهارات و خۆراکە چەورەکان دەبێتە هۆی دروستکردنی 

بۆنی ناخۆش بۆ لەشمان.

هەشتەم:هەشتەم: هەندێك كەس بۆنی پێستی سەریان ناخۆشە و 
هۆكاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ زیاد دەردانی چەوری لەژێر 

پێستدا و ئەو كەسانەی قژیان چەورە زیاتر بەدەست ئەم 

یەکەمیەکەم، ئارەق كردنەوە، دروستبوونی بۆنی ناخۆش لەكاتی 
ئارەق كردندا بەهۆی گەرماوە دەبێت، هۆكارەكەشی بونی 

جۆرە بەكتریایەكە لەسەر پێست.

پسپۆڕەكان ئارەقكردنەوەیان پۆلێن کردووە بۆ دوو جۆر، 
یەكەمیان بە 'ئیكرین' ناسراوە، بۆنەكە لە دەست و قاچ و 

سەرەوە دێت، جۆری دووەمیش 'ئەپۆكرین'ـە كە بریتییە 
لە بۆنی ناوچەی سک و كۆئەندامی زاوزێ.

دووەم:دووەم: حاڵەتێکی دیكە هەیە كە بریتییە لە زۆر ئارەق 
كردنەوەی ناسروشتی، ئەمە لە زۆرینەی حاڵەتەكاندا بۆنی 
ناخۆشی نییە، بەاڵم لەهەندێک كاتدا بۆن دروست دەبێت 
بەتایبەت بەهۆی بەكتریاكانی سەر پێست.ئەم جۆرە ئارەق 

كردنەوە چارەسەر دەكرێت لەڕێی بەكارهێنانی دەرمان و 
تەواوكەرە خۆراكییەكانەوە.

سێیەم:سێیەم: چااڵكییەكانی غودەی 
دەرەقی، زۆرجار ئەوانەی غودەی 

دەرەقییان هەیە گرفتی بۆنی 
ناخۆشی جەستەیان هەیە، چونكە 

زۆرجار غودەكە گۆڕانكاری لە چااڵكی 
ئارەق كردنەوەكەدا دەكات، بەجۆرێک 
هەندێک رۆژ بێ ئەنجامدانی كارێكی 
زۆر بۆنی ناخۆش لە لەشەوە دێت.

چوارەم:چوارەم: نەخۆشی شەكرە، یەكێكە لە هۆكارەكانی 
دروستبوونی بۆنی ناخۆش، ئەوەش بەهۆی زیادبوونی 

رێژەی گلوكۆز لە خوێندا، كە كاریگەری لەسەر ئەركی 
ئەندامەكانی لەش دەبێت.

پێنجەم:پێنجەم: تێكچوونی میتاپۆلیزم، حاڵەتێكی پزیشكییە 

كێشەیەوە دەناڵێنن. 

چارەسەری بۆنی ناخۆشی لەشمان:

یەکەم: پێویستە  ژێر باڵ باش وشک بکەینەوە پاش 
خۆشۆرین، بۆ رێگە گرتن لە گەشە و زۆربوونی ئەو بەکتریا 
و میکرۆبانەی کە دەبنە هۆی دروستکردنی بۆنی ئارەقە، 

چونکە لە شوێنی شێدار زۆر ئەبن.

دووەم: پۆشینی جل و بەرگی گونجاو، بە تایبەت ئەوانەی 
لە لۆکە دروست کراون،  چونکە ئەم جۆرە قوماشە 

هەناسەدانی پێست ئاسانتر ئەکەن و ئارەقەش هەڵئەمژن، 
پێویستە دووربکەوینەوە لەو قوماشانەی کە پێست ئازار 
دەدەن و هەوابڕی دەکەن کە دەبێتە هۆی زیاتر دەردانی 

ئارەقە.

سێیەم: بەکارهێنانی تێکەڵە و گیراوە ئامادەکراوەکان بۆ 
نەهێشتنی ئارەقە کە لە بازاڕەکان و دەرمانخانەکان دەست 

ئەکەوێت، رێگایەکی باشە بۆ رزگاربوونی لەش لە بۆنە 
ناخۆشەکەی لە ماوەیەکی کەمدا.

چوارەم: بۆدرە، بۆدرەی سروشتی گەشەكردنی بەكتریا 
دەوەستێنێت، دوای ئەوەی كە ژێر باڵەكان بە جوانی 

دەشۆردرێت و وشک دەكرێتەوە هەندێ  بۆدرەی لێ بدەن 
بە درێژای رۆژ گەشەكردنی بەكتریا دەوەستێنێت.

بۆنە ناخۆشەكانی لە مرۆڤ دەردەچن زۆر جار پەیوەستن 
بە دۆخی تەندروستی ئەو كەسەوە بۆیە ئەگەر هەست 
بە بوونی بۆنێكی ناخۆشی لەش بكەیت و بەم رێگایانە 

چارەسەر نەبوو رەنگە پێویستیت بە چوونە الی پزیشكی 
شارەزاو و ئەنجامدانی پشكنینی تاقیگەیی هەبێت.

: بارزان لوقمان / فۆتۆ: عەلی جەمبازئۆغلو هەوا�ڵ
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ئامادەکردن: ئاسلی کوزەچیئۆغڵو 1٠1٠
عەلی ئینجەبەرماخ: هۆکاری دروستبوونی ڤۆیس ستۆدیۆ نەبوونی کوالیتییە لە تۆمارگاکان

قەرەگۆز: ئەدەب لە پێش هەموو شتێکمەوەیە 

هونەری میوزیکی تورکامن و ئازەری لە کارێکی هاوبەشدا بە یەک گەیشنت هونەری میوزیکی تورکامن و ئازەری لە کارێکی هاوبەشدا بە یەک گەیشنت 

میوزیک. لە کاتێکدا ماندووم بە ژەنینی ساز 
هێور دەبمەوە. بە کورتی عەلی ئینجەبەرماخ واتە 

میوزیک". 

'میوزیکژەنی و کاری رێکخستن بەستراون بە 
یەکتر' 

ئێوە وەکو میوزیکژەن یاخود رێکخەر دەناسرێن؟

"من وەکو میوزیکژەن دەستمپێکرد و رێکخەری 
هاتە ناو ژیانم. لە راستیدا هەردووکیان 

بەیەکترەوە بەستراون. تا نەبیتە میوزیکژەن 
نابیت بە رێکخەر. من لە هەمان ئاستدا کار 

لەسەر هەردووکیان دەکەم، بەاڵم ئەو کەسانەی 
دەمێکە من دەناسن دەزانن عەلی ئینجەبەرماخ 
سەرەتا میوزیکژەن و ئینجا رێکخەر و دواتریش 
ئەندازیاری دەنگە. ئەو کەسانەشی نامناسن، 
ناوی من لەگەڵ کامیان ببیستن لەگەڵ ئەو 

کارەم لێکیدەدەنەوە. هۆکارەکەشی بەمشێوەیە 
باسبکەم، لێرەدا ئەو کارە هیچ قوتابخانەیەک 

یاخود وانەی تایبەتی نییە. ئەو کەسانەشی کە 
خواستمان هەیە فێریان بکەین، سەرکەوتوو 
نابن، هۆکارەکەشی ئەوەیە کە بەرلەوەی بە 
تەواوی فێری ببێت، لە زووەوە دەست بە 

کارکردن دەکات. بۆیە پێویست دەکات هەموو 
ئەو کارانە کەسێک لە ئەستۆی بگرێت.  

ئەگەر ڤۆیس ستۆدیۆ نەبوایە، هونەری تورکمان 
دەگەیشتە کوێ؟ بەمشێوەیە هونەری کوالیتی 
بەرز تۆماردەکرا؟ بەڕای ئێوە کاریگەری ڤۆیس 

ستۆدیۆ لەسەر هونەری تورکمان چییە؟

"لە راستیدا هۆکاری دروستبوونی ڤۆیس 
ستۆدیۆ ئەوە بوو کە خاوەنی ستۆدیۆیەکی وا 
بووین. من کاتێک ویستم بەستەی سازی خۆم 
تۆماربکەم درکم بەوەکرد کە لە هەمان کوالیتی 

واڵتانی دیکەدا نییە. بەهۆی حەزی هونەرمەندان 

''من ناتوانم خۆم پێناسەم بکەم، ئەو 
کەسەی کە لە بەرامبەرم دایە دەتوانێت بە 

باشترین شێوە پێناسەم بکات، تەنها دەتوانم 
ئەو شتە لەسەر خۆم بڵێم، من هەر شتێک 

دەبێت با ببێت ناتوانم رێزی خۆم لە دەست 
بدەم، سەرەڕای هونەریش بۆ من ئەدەب 

لەپێش هەموو شتێکەوەیە". 

شاعیری بە توانا لە کاتی باڵوکردنەوەی 
دواهەمین شیعریدا کە هاوکات بووە لەگەڵ 

کاتی تاقیکردنەوەکانی زانکۆ رایگەیاند، لە 
کاتی نووسینەوەی شیعرەکەدا کەس نازانێت 

ژیانم بە چ دۆخێک تێدەپەری، چیرۆکی 
کارکردنەکەی خۆی گێرایەوە و وتی: 

''شەوێک هەر شتێک لە دەستم هەبوو 
دەربارەی قوتابخانە فرێمدا و ئەم شیعرەم 

نووسی. کەس نەیدەزانی بیر لەچی و هەست 

''تەبا ئێف ئێم''، هەستا بە بەرهەمهێنای 
ئەو پڕۆژەیەی کە لە ئازەربایجاندا 

ئامادەکراوە. بەشێک لە تۆمارکردنەکە لە 
ئازەربایجان و بەشەکەی تری لە ستۆدیۆی 

دەنگی عێراق ئامادەکراوە. دوای تەواو 
بوونی تۆماری دەنگیەکە، کلیپەکەی لە 

تورکیا ئامادەکراوە. 

ناونیشانی کلیپەکە ئیستانبوڵە!

عەلی و ئایتان لە ئیستانبوڵ 
بەیەکگەیشتن، بەختیار ئاالکبەرۆڤ 

دەرهێنەری کلیپەکە بوو. ساتە لەبیر 
نەکراوەکانی کلیپەکە لە کەناڵی یوتوبی 

ئایتان بۆ گوێبیستەکانی پەخش دەکرێت. 

عەلی داڵکلچ بە تەبا مەگەزینی راگەیاند، 

زۆربەی گۆرانیبێژ و هونەرمەندان بۆ تۆمارکردنی 
دەنگیان سەردانی ڤۆیس ستۆدیۆ دەکەن کە 
لەالیەن عەلی ئینجەبەرماخ موزیکژەن، رێکخەر 

و ئەندازیاری دەنگی-یەوە بەڕێوەدەبردرێت 
و سەبارەت بەم کارەشی دەڵێت، هۆکاری 

دروستبوونی ڤۆیس ستۆدیۆ دەگەڕێتەوە بۆ 
نەبوونی کوالیتی بەرزی تۆمارکردنی دەنگ لە 

تۆمارگاکانی ناوچەکانی تورکمەنئێلی. 

ئینجەبەرماخ لەمیانی بەژداریکردنیدا لە تەبا 
مەگەزین لەبارەی لە ڤۆیس ستۆدیۆ، مۆسیقا، 

ژیانی تایبەتی و ئەو بابەتانەی کە لەالیەن 
خەڵکەوە جێی پرسیارن، دوا. 

ئینجەبەرماخ، لە ریپۆرتاژەکەدا بەمشێوەیە 
پێناسەی خۆی کرد: 

"من عەلی خەلیل محەمەد، ساڵی ١٩٨٢ لە 
کەرکوک چاوم بە دنیا هەڵهێناوە. ئەگەر باس 

لە ژیانی خوێندنم بکەم، بە گۆڕانی سیستەمی 
بەڕێوەبردنی واڵت خوێندنم لە دوا قۆناغی 

ئامادەیی پیشەگەری کارەبا جێهێشت. بەهۆی 
خۆشەویستی زۆرم بۆ میوزیک بە تەواوی 

خۆم ئاڕاستەی ئەو کارە کرد. ساڵی ٢٠٠١ یەکەم 
هەنگاوم نا لەو بوارەدا و ساڵی ٢٠٠٣ دەرگای 

زیاتر لە بەردەم کرایەوە. لەو کاتەوە تا ئێستا لە 
ناو میوزیکم. لە هەمان کاتدا خێزاندارم و باوکی 

دوو منداڵم". 

"عەلی ئینجەبەرماخ بە واتای میوزیک دێت" 

میوزیک، تا چەند شوێنی لە ژیانی ئێوە گرتووە؟ 

"میوزیک بە واتای هەمووشتێک دێت لە 
ژیانی من. لەگەڵ میوزیک دەخەوم و بە ئاگا 

دێم، هەڵدەستم و دادەنیشم، بەجۆرێک 
پشووەکانیشم پەیوەستە بە گوێگرتن لە 

'هەموو کەس وەکو شیعری عەشق دەیبینی، 
بەاڵم من بە چاوێکی تر سەیرم دەکرد'

شاعیری بە توانا خەلیل قەرەگۆز، لە 
هەفتەکانی رابردوودا بە باڵوکردنەوەی 
شیعرێک بە ناوی ''نازانیت'' سەرنجی 

هەمووانی بۆ الی خۆیدا راکێشا و 
رایگەیاند شیعرەکە هاوکات بووە لەگەڵ 

تاقیکردنەوەکانی زانکۆ، شیعرەکە عاشقانە 
نییە. 

خەلیل قەرەگۆز لە لێدوانە جوانەکانی 
ناوەرۆکی شیعرەکانی بۆ تەبا مەگەزین 

باسکرد. 

قەرەگۆز لەمیانی پێانسەکردنی خۆیدا ئاماژەی 
بەوەکرد کە گرنگییەکی زۆر بە بۆچوونی 

بەرامبەرەکەی دەدات و وتیشی:

عەلی داڵکلچ هونەرمەندی گۆرانی بێژی 
تورکمان و ئایتان رەسول گۆرانی بێژی 
بەناوبانگی ئازەربایجان، لە پرۆژەیەکی 

ماشاپ کۆبوونەوە. 

  عەلی داڵکلچ بەم دواییەدا بە بەرگ و 
کاری گۆرانی نوێی کە ئێستا لە لوتکە 

دایە، ئەمجارەیان پرۆژەیەکی دوێتی 
گەورەی واژۆکرد، لەگەڵ ئایتان رەسول 

گۆرانی بێژی بەناوبانگ پرۆژەیەکی نوێی 
ماشاپ ئامادەکرد. 

ئەو پڕۆژەیەی کە پێکهاتووە لە 
گۆرانییەکانی زمانی تورکمانی و زمانی 

ئازەری، وردەکاریەکانی پرۆژە کە 
سەرنجراکێش بوو. گەیالن بەقاڵ رێکخەری 

گشتی پەخشی رادۆیی و دی جەی-ـی 

بەم کوالیتییە دەستمانکرد بە تۆمارکردن، لە 
راستیدا بەهۆی نەبوونی تۆمارگای بە کوالیتی 

ڤۆیس ستۆدیۆ بوونی هەیە". 

'بەهۆی بەسەربردنی زۆرینەی کاتم لەگەڵ 
میوزیک، ژیانی تایبەتیم زۆر نییە' 

عەلی ئینجەبەرماخ لە ژیانی تایبەتیدا کەسێکی 
چۆنە؟ 

"هەوڵ دەدەم ئەو کاتەی کە لەپێش کارەکانم 
دەمێنێتەوە لەگەڵ خێزان و منداڵەکانم 

بەسەرببەم. کەسێکی دەم بە خەندەم. کاتەکانم 
بۆ هاوڕێ و خێزانەکەم جیا دەکەمەوە. بەاڵم 

بەهۆی بەسەربردنی زۆربەی کاتەکانم بە 
میوزیک، دەتوانم بڵێم ژیانی تایبەتیم بوونی 

نییە، ئەمەش لە تایبەتییەوە دەرچووە و بەرەو 
بەگشتیبوون هەنگاوی ناوە". 

هەندێک لە هونەرمەندان بە تایبەت گەنجەکان 
ئەوە دەدرکێنن کە گەیشتن بە عەلی ئینجەبەرماخ 

کارێکی ئاسان نییە. ئایا گەیشتن بە عەلی 
ئینجەبەرماخ بەمشێوەیە قورسە؟ 

"وەاڵمی پرسیارێک دەکرێت بەڵێ بێت و 
دەکرێت نەخێر بێت. وەاڵمی ئەو پەیوەندییانە 
نادەمەوە کە ژمارەکەی نەناسراو بێت، زۆربەی 
کاتەکانم لە ستۆدیۆ بەسەردەبەم. هەندێک رۆژ 
٦-٧ تۆمارکردن وەردەگرم و لەکاتی کارکردنمدا 

تەلەفۆنەکەم دادەخەم. دوای تەواوبوونی 
کارەکانیشم زۆر ئەستەمە بتوانم وەاڵمی نامە 
و تەلەفۆنەکان بدەمەوە، ئەگەر هاتوو ژمارەکە 

ناسراو بوو ئەوە پەیوەندی پێوە دەکەمەوە 
بەاڵم ئەگەر بێت و نەناسراو بوو ئەوا زۆربەی 

جار پەیوەندی پێوە ناکەمەوە. دەکرێت بەم 
هۆیەوە گەیشتن بە من قورس بێت". 

بەچی دەکەم. بۆ هەموو کەس وەکو شیعری 
عەشق وابوو، بەاڵم ئەوەی من پێیدا تێپەریم 

شتێکی زۆر جیاواز بوو. لە سەرەتاکەی 
شیعرەکەم بە شێوەیەکی جیاواز نووسیبووم 

بەاڵم دواتر گۆریم بۆ غەزەل. 

هەروەها ئەو گەنجە بە توانایە لەسەر 
کارەکانی داهاتووی بەمشێوەیە چەند 

زانیارییەکی بۆ تەبا درکاند، "کاری جوانتر لە 
دەستمدا هەیە بۆ داهاتوو". 

مۆسیقا و رێکخستنی خەلیل کاراگۆز لەالیەن 
مستەفا ئۆزتورکەوە لە ستۆدیۆی هونەر 

تۆمارکرا و حەسەن دەرویش دەرهێنەری ئەو 
موزیکە بوو کە لەالیەن ئاکای پرۆدکشنەوە 

بەرهەم هێندراوە، ڤیدیۆی شاعیری 26 ساڵ 
لە کەناڵی یوتویوبی "نێتد" باڵوکرایەوە.

خۆشحاڵ بووە بە کارکردنی لەگەڵ ئایتان 
رەسول، وتیشی بە تێکەڵکردنی دوو 

هونەری زمانی جیاواز لە هەمان کاردا 
جۆش و خرۆشی پێبەخشیوە. 

لە الیەکی ترەوە ئایتان رەسول وتی،کە 
دڵخۆش بووە بە کارکردنی لەگەڵ 

هونەرمەند و گۆرانی بێژێکی تورکمان و 
رایگەیاند، "ئەمە ئەزموونێکی زۆر جوان 

بوو بۆ من، لە ماوەی کارکردندا زۆر 
خۆشیم بینی، هیوادارم کە هەموو کەس 

کارەکەیان بە دڵ بێت، بەردەوام دەبین 
تا بەم جۆرە پڕۆژانە بێینەوە بەر چاوتان''. 

بەم قسانەش دەرگاکەی بە کراوەیی 
جێهێشت بۆ پڕۆژە نوێیەکان. 


