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هەر ٣ بەربژێری تورکمان لە هەولێر، بوونە میوانی بەرنامەی کورت و پوخت

104.1

کاندیدی تورکمان لە کام ناوچەوە بەژداری لە

      هەڵبژاردنەکان دەکەن؟
تانی جیهان چاوەڕێی
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  چەندین ئافرەتی تورکمان چەندین ئافرەتی تورکمان لەالیەنلەالیەن

  رێکخراوی تیرۆرستی رێکخراوی تیرۆرستی داعشەوەداعشەوە

رفێندراون و چارەنووسیان نادیارەرفێندراون و چارەنووسیان نادیارە

تیر-ـدا لەگەڵ  سەما 
لەنێو  تورکمان  تایکواندۆی   یاریزانی 

دایە ستافەکە 

زوهێر جاسم توتنچیزوهێر جاسم توتنچی

 مستەفا جێجێلی
بووە میوانی

ئه فغانستان به  گۆڕستانی شارستانیه ته كان ناسراوه ، تەبا ئێف ئێم 
پێگه یه كی جیۆسیاسی تایبه ت و گرنگی هه یه  كه  
ناتواندرێت زۆر به  ئاسانی له الیه ن داگیركه رانه وه  
كۆنترۆڵ بكرێت. یه كێک له  هۆكاره كانی رووخانی 
یه كێتی سۆڤیەتی پێشوو داگیركردنی ئه فغانستان

 بوو بۆیه  ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مریكا

 مستەفا جێجێلی، بووە
 میوانی پرۆگرامی زینگ کە

 لەالیەن گەیالن بەقاڵ-ـەوە
پێشکەشدەکرێت

 له  ساڵی ٢٠٠١ وه كو كاردانه وه یه كی به په له  
و ناستراتیجی ئه م واڵته ی داگیر كرد. دوای 

نزیكه ی بیست ساڵیش له  مانه وه ی له م واڵته  
رووبه ڕووی هه مان سیناریۆی یه كێتی سۆڤیەت 

بوویەوە كه  بریتیه  له  شكست و كشانه وه  لێی به  
ده ست به تاڵی.

سەرەڕای ئەوەی چەندین ئەکتەر لە واڵتانی تورکیا، عێراق، 
ئازەربایجان، جۆرجیا، ئێران و ئەڵمانیا بەژداری لە فیلمی 'سەما 

لەگەڵ تیر-ـدا دەکەن، لە هەمان کاتدا داوا لە یاریزانی تایکواندۆی 
تورکمان کراوە کە بەژداری تیادا بکات. 

"ئەگەر 
ئیزرائیلیش 
بگاتە سەرم 

من هەر 
بەردەوام دەبم 

لە پێکەنین"

لەدوای چاوەڕوانییەکی زۆر هەولێر)ئەربیل( بە رادیۆیەکەی خۆی شاد دەبێت، لە ژێر ناونیشانی 
لەگەڵ ئێوە بۆ ئێوە بەردەوام دەبین لەبەرەو پێشەوەچوونبەردەوام دەبین لەبەرەو پێشەوەچوون

بەپێی زانیارییەکان لە تەلەعفەر بەپێی زانیارییەکان لە تەلەعفەر ٦٣٧٦٣٧ کەس کە  کەس کە 
٤٣٧٤٣٧ـی ئافرەتە لەالیەن داعشەوە رفێندراوەـی ئافرەتە لەالیەن داعشەوە رفێندراوە
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کاندیدی تورکمان لە کام ناوچەوە بەژداری لەکاندیدی تورکمان لە کام ناوچەوە بەژداری لەتـەبـا
      هەڵبژاردنەکان دەکەن؟

لە کاتێکدا ماوەیەكی کەم لەبەردەست ماوە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 
عێراق، لیست و کاندیدەکان بانگەشەی هەڵبژاردنەکانیان چڕتر کردووەتەوە. 

چەندین لیست و کوالیسیۆنی جیاجیا لە سەرانسەری واڵتدا بۆ 
بەدەستهێنانی سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکان. بەردەوامیی بە هەوڵەکانیان 

دەدەن. 
بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکانی ١٠ـی تشرینی یەکەم، کاندیدانی تورکمان 

لە بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق کۆبوونەتەوە، چاوەڕوانی 
سەرکەوتنی گەورە دەکەن لە هەڵبژاردنەکاندا. 

لە خوارەوە ئاماژە بە ناوی کاندیدەکانی تورکمان کراوە کە لە سەرانسەری 
عێراقدا بەشداری لە هەڵبژاردنەکان دەکەن: 

چەندین ئافرەتی تورکمان لەالیەن رێکخراوی 

کەرکوك
بازنەی ١ 

١- ماردین گۆککەیا )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 
٢- ژاڵە نێفتچی )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 

٣- تولین ساریکەهیا )سەربەخۆ( 
٤- ئیبراهیم یەشار )پارتی مەیدانی تورکمانی( 

بازنەی ٢

١- ئەرشەد ساڵحی )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 
٢- سەڤجان جێدو )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 

٣- دکتۆر موراد سایب )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی 
عێراق( 

٤-عەممار کاهیا )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 
٥- نیازی میعمارئۆغڵو )سەربەخۆ( 

٦- دکتۆر ئەحمەد حەیدەر) سەربەخۆ( 
٧- خەدیجە عەلی تورکمان )سەربەخۆ( 

٨- غەریب تازەلی )لیستی فەتح( 
٩- ئەحمەد تاهیر )سەربەخۆ( 

١٠- نەجات حەسەن حوسێن )لیستی حیکمە( 
١١- سەلیم جیهان بازرگان )سەربەخۆ( 

١٢- نیشام ئەنوەر کۆپریلی )سەربەخۆ( 
١٣- دکتۆر کازم تیسینلی )لیستی دەوڵەتی یاسا( 

١٤- باسیرە تیسینلی )پارتی مەیدانی تورکمان( 
١٥- یڵدرم ئایدن )پارتی مەیدانی تورکمان( 

١٦- ئەرکان کانبەر )لیستی قادیمون( 
١٧- دکتۆر غەسان بەیاتلی )سەربەخۆ( 

١٨- محەمەد موسەوی )سەربەخۆ( 
١٩- حوسێن زەینیلعابیدین )سەربەخۆ( 

 

بازنەی ٣
فەالح یایچلی )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 

موسڵ
بازنەی ٤ )ناوچەی تەعفەر و عیازییە(

١- محەمەد تەقی مەوال )لیستی فەتح(
٢- کوبرا عەلی غالب )سەربەخۆ(

٣- لەیال محەمەد عەلی بەیاتی )لیستی فەتح(
٤- ریاز حوسێن بەقاڵ )سەربەخۆ( 

٥- نەهلە حەبابی )سەربەخۆ(
٦- موختار موسەوی )لیستی فەتح(

٧- عەبدولکەریم بەقاڵ )لیستی تەقەدوم(
٨- خەلیل چۆالک )لیستی ئەل-نەسر(

٩- فایزە عەونی مەوال )سەربەخۆ(
١٠- ساجیدە محەمەد ئەفەندی )بەرەی تورکمانی عێراق- لیستی 

تەقەدوم(
١١- عەبدولرەزاق محەمەد سەید وەهاب )سەربەخۆ(

١٢- ئەحالم محەمەد هیمەت )کوالیسیۆنی وەحد ئەل-وەتەنی(
١٣- زولەیخا ئیلیاس بەکر )لیستی ئەل-حەسم(

١٥- موسەنا محەمەد )لیستی عێراق موتەحیدون(

بازنەی ٦
١- سابیت بەشار بەگ )لیستی ئەل-حەسم(

٢- د. موحسین عەبدولقادر )لیستی ئەل-نەسر(

بازنەی٧
١-لوقمان رەشیدیلی ) بەرەی تورکمانی عێراقی(

٢- محەمەد حازم قەپاڵن )لیستی ئەل-نەسر(
٣-شەیما حوسێن بەیاتی )سەربەخۆ(

بازنەی ٨ 
ریاز موحسین شیلەر )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق(

٢- یەشار حەبیبی )لیستی ئیقتیدار وەتەن(
٣-محەمەد ئیبراهیم عەلی بەیاتی)لیستی عەمار حەکیم(

سەاڵحەددین
بازنەی ناوچەی دوزخورماتوو

 
١- هەیسەم هاشیم موختارئۆغڵو )بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی 

عێراق( 
٢- شێخ جاسم جەشامی )سەربەخۆ( 

٣- دکتۆر محەمەد کەمال چایرلی )سەربەخۆ( 
٤- دکتۆر نوران عەبدولئەمیر بەندەر )سەربەخۆ(

٥- هەنا ئەسغەر بەیاتلی )سەربەخۆ( 
٦- دکتۆر موراد تارزی )لیستی حیکمە( 

٧- خالیدە ئیبراهیم عەزاوی )لیستی تەقەدوم( 
٨- نیزام فازڵ دوغار )سەربەخۆ( 

٩- فەرناز محەمەد )لیستی سەدر( 
١٠- دونیا سەباح بەیاتلی )لیستی تەیار کەلیمە(

هەولێر)ئەربیل(
بازنەی ٣ 

پنار نەوزاد تیمور )بەرەی تورکمانی عێراقی( 

بازنەی ٤ 
ریحاب تۆفیق سەلیم )بەرەی تورکمانی عێراقی( 

کازم یاوەر ئەنوەر )بەرەی تورکمانی عێراقی( 

سلێمانی
بازنەی ٥ )ناوچەی کفری( 

بیرسەن بەیاتلی )بەرەی تورکمانی عێراقی( 

 بەغداد
بازنەی ٧ 

گوڵشەن جەالل مستەفا )بەرەی 
یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق( 

ئامرلی
١- مەهدی تاکی ئامرلی )لیستی فەتح( 

٢- فاتیمە خەلیل ئامرلی )لیستی قانون( 

بەستاملی
١- سەجا بەیاتلی )سەربەخۆ( 

دیالە 
بازنەی ١ 

١- محەمەد قورەیبا بەیاتی )لیستی عەزیم( 

بازنەی ٤ 
١- حاکم کەریم وینداوی )پارتی مەیدانی تورکمان( 

٢- محەمەد قادر عەسکەری )کۆمەڵگای کۆماری عێراقی( 
٣- شەیما یەحیا خالیدی )کۆمەڵگای دەنگی کۆماری( 
٤- زەینەب عیسمەت عوبەیدی )بەرەی یەکگرتووی 

تورکمانەکانی عێراق(

: بارزان �وقمان  هەوالڵ
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٣٣
چەندین ئافرەتی تورکمان لەالیەن رێکخراوی تـەبـا

ئامادهكردن:نورخانكهرخیداعشەوە رفێندراون و چارەنووسیان نادیارە

جێگەی ئاماژەپێدانە کە رەمزی باسی لەوەشکرد بۆ 
رێگریکردن لە فشاری کۆمەڵگە و سایکۆلۆژی، بابەتەکە 

زۆر لە میدیاکاندا باسی لەسەرنەکراوە و وتیشی، 
"هەموو پشتگیرییەک ئەدرێتە ئافرەتانی یەزیدی، 

لەهەمان کاتدا پشتگیری ماددیشیان کراوە. ئەو ئافرەتە 
یەزیدییانەی کە لەژێر دەستی داعش رزگارکراون، 

تەنانەت هاوکاری پزیشکی و سایکۆلۆژیش وەردەگرن. 
دواتر هەموو ئەوانەی کە ژیاون و بەسەریان هاتووە 

بۆ کۆمیسیۆنێکی تایبەتمەند باس دەکەن. بەو 
پێیەش هەموو ئەو شتانەی کە ژیاوە، تۆمار دەکرێن. 
بەاڵم سیستەمەکە بۆ تورکمان پەیڕەو ناکرێت چونکە 

بەرپرسێک نییە سەرقاڵی ئەو دۆسیەیە بێت". 

هیمان رەمزی باسی لەوەکرد کە پێویستە چاوپێکەوتنێکی 
تایبەت ئەنجام بدرێت لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی 

عێراق لەسەر پرسی ئەو ئافرەتانەی کە مەغدوور و 
ناهەقیان لەگەڵ کراوە و راشیگەیاند کە پێویستە هەموو 

لێکۆڵینەوەکان لە سفرەوە دەستپێبکات. 

نەتەوە یەکگرتووەکان لە ٣ـی ئابی ساڵی ٢٠١٦ بۆ 
یەکەمینجار دانی بەوەدا نا کە ئافرەتانی شیعە مەزهەب 

لەالیەن داعشەوە رووبەڕووی هەرەشەی سێکسی 
بوونەتەوە، هیمان رەمزی لەوبارەیەوە وتی، "بەر 
لە ساڵی ٢٠١٦ ئێمە ئەو زانیارییانەی کە هەمانبوو، 

رەوانەی کونسوڵخانەکانمان کرد. یەکەم کونسوڵخانە 
کە پەیوەندییمانی پێوەکرد، کونسوڵخانەی ئەمریکا بوو. 

ساڵێکی ویست تا راستی و درووستی ئەو زانیارییانە 
ئاشکرابکرێن". 

رەمزی لەبارەی ئەو کۆنفرانسەی کە لە بەغداد تێیدا 
بەشداریی کردبوو، وتی، " ئافرەتانی تورکمان کە 

ئامادەیی کۆنفرانسەکە بوون دۆخی یاساییان خستەڕوو، 
بەتایبەتی باسیان لە چەند یاسایەک کرد لەبارەی ئەو 

ئافرەتانەی کە رفێندراون. بەپێی یاساکان، ئەو ئافرەتانەی 
لە داعش رزگاریان دەبێت، بەبێ جیاکاریی تورکمان یاخود 

یەزیدی پێویستە قەرەبوو بکرێنەوە. بەاڵم یاسایەک 
هەیە کە چەسپێندراوە کەموکورتی هەیە، بەروارێکی بۆ 
یاساکە دیاریکراوە، بەو پێیەش ئەو ئافرەتانەی کە پێش 

دوای بەدوای هێرشەکانی رێکخراوی تیرۆریستی داعش 
بۆ ئەو ناوچانە کە لە ساڵی ٢٠١٤ دەستی بەسەردا 

گرتبوو، بەسەدان ئافرەت رفێندران. 

لەوباریەوە رێکخراوانی کۆمەڵگەی مەدەنی بە بەڵگە 
ئاماژەیان بەوەداوە کە لە تەلەعفەر ٦٣٧ کەس کە ٤٣٧ـی 

ئافرەتە لەالیەن داعشەوە رفێندراوە. 

بۆ ئەم مەبەستە هیمان رەمزی، چااڵکوانی تورکمان 
لەمیانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی کورت و پوخت 

ئاماژەی بە چارەنووسی ئەو ئافرەتە تورکمانانە کرد کە 
لەالیەن رێکخراوی تیرۆریستی داعشەوە رفێندراون. 

هیمان رەمزی لەبارەی مەغدووری و نا هەقی کردن 
بەرامبەر ئافرەتانی تورکمانەوە وتی، "دوای ساڵی ٢٠١٤ 

و سەرهەڵدانی داعش لە عێراق، زیاتر مەغدووریی 
یەزیدییەکان لە جیهان دەنگی دایەوە. هۆکارەکەشی 

بوونی ئەنجومەنیی رووحانی یەزیدییەکانە و دەرهێنانی 
فەتوا بوو لەالیەن ئەو ئەنجوومەنەوە بۆ دووبارە 

گەڕانەوەی ئەو ئافرەتانە بۆ نێو کۆمەڵگا. بەپێچەوانەوە 
ئافرەتانی تورکمان کە ئەوکات رفێندرابوون، تەنانەت 

ئەمڕۆش نەبوونەتە رۆژەڤ". 

"٢٢ ئافرەتی تورکمان لە دەستی داعش 
رزگارکران"

لەالیەکی دیکەوە هیمان رەمزی باسی لەوەکرد کە 
رووداوەکانی رفاندنی ئافرەتان وەکو کۆمەڵکوژی وایە 

و وتیشی، "ساڵی ٢٠١٧ لە مووسڵ کاتێک شارەکە 
لەژێردەستی داعش دەرهێنرا، ٢٢ ئافرەتی تورکمان لە 

ژوورێکدا بینرا و دواجار رزگارکران". 

شایەنی باسە رەمزی باسی لەوەکرد کە چاوی کەوتووە 
بەو ئافرەتانە کە لە دهۆک لەدەستی داعش رزگاربوونە 
و وتی، "بۆم روون بووەوە کە ناوی ئافرەتانی تورکمان 

لەالیەن داعشەوە گۆڕاوە، هەموو ئەو ناوانە لەالی 
ئێمە تۆمار کراوە. رێکخراوی ناوبراو ٨ ئافرەتی کوشتووە 

لەناو بیرێک و بەڕێگەی تیزابەوە. تەنانەت بەرپرسان 
تاوەکو ئێستا باسی ئەوە ناکەن کە ئافرەتانی تورکمان 

لەژێر دەستی داعش بوونە". 

ئەو چااڵکوانە تورکمانە باسی لەوەشکرد کە بەهۆی 
فشاری کۆمەڵگەوە خێزانەکان لەبەرامبەر ئەو رووداوانە 

بەبێدەنگی ماون و وتیشی، "هەموو ئەوانەی کە 
هەستی مرۆڤبوونیان هەیە، پێویسە بێدەنگ نەبن 

لەبەرامبەر ئەو رووداوانە. رووداوەکان بە ویستی ئەو 
ئافرەتانە نەبووە تا بابەتە بکێشرێتە نێو ناموس". 

دوا بە دوای هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر، رۆژی ٥ی 
ئەیلوول لە مەراسیمێکی فراواندا و بە بەشداری 

بەرپرسانی حکومی و پارتە تورکمانیەکان، ماڵی 
کەلتووری تورکمان لە قەاڵی هەولێر )ئەربیل( کرایەوە. 

لە مەراسیمەکەدا وەزیری هەرێم بۆ کاروباری 
پێکهاتەکان، سکرتێری پەرلەمانی کوردستان-عێراق. 
سەرکردەی پارتە سیاسییە تورکمانییەکان، پارێزگاری 

هەولێر، بریکاری وەزیری کەلتوور و رۆشنبیری و 
ژمارەیەک بەرپرسی بااڵی دیکە بەشدارییان کرد. 

جگە لە وتاری بەرپرسان، ژمارەیەک هونەرمەند گۆڕانییان 
چڕی و لەالیەکی دیکەشەوە ئەدیبانی تورکمان بە شیعر 

و خۆریات بەشدارییان لە مەراسیمەکە کرد. 

ئەو خانووەی کە وەکو ناوەندێکی کەلتووری 
بەکاردەهێندرێت، لەالیەن حاجی شەوقی جەمیل-

ـەوە ژمارەیەکی زۆر کەلەپوور و کەلوپەلی ئەنتیکی بۆ 
دابینکراوە. 

یەکێک لە بەشداربووانی مەراسیمەکە، ئایدن مەعروف، 
وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان بوو و تایبەت بە 
تەبا وتی، "کردنەوەی ماڵی تورکمان لە قەاڵی هەولێر 

هەنگاوێکی گرنگە. لە ئەنجامی ئەو کارکردنە لەگەڵ 
پەرلەمانتارانی پێشوو، ئەمڕۆ بڕیاری کردنەوەی ئەو 

ناوەندە دراوە. هەموومان پێکەوە ئەمڕۆ ئامادەبووین 
و ماڵەکەمان کردەوە. جگە لە مەراسیمەکە خاڵێک هەیە 

کە گرنگە، ئەویش بوونی ئەو خانووەیە لە قەاڵ". 

ئایدن مەعروف ئاماژەی بە گرنگیی قەاڵی هەولێر 
دا و وتی، "قەاڵی هەولێر و لەگەڵ ئەوەشدا شاری 

هەولێر بەهەمان دیدگا و رێبازەوە  بووەتە سیمبوڵی 
پێکەوەژیان". 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان باسی لەوەشکرد 
کە پێکهاتە ئاینی و نەتەوەییەکانی شاری هەولێر 

چەمکی پێکەوەژیانیان قبوڵکردووە و وتی، "هەموو ئەو 
پێکهاتە ئاینی و نەتەوەییەکانی هەولێر خاڵی هاوبەشی 
پێکەوەژیانیان قبوڵکردووە و ئەمەش هەم بۆ هەولێر و 

هەمیش بۆ هەرێم گرنگییەکی تایبەت بەخۆی هەیە". 

لەالیەکی دیکەوە ئایدن مەعروف ئاماژەی بە 
لەیەکتێگەیشتنی نێوان پێکهاتەکان دا و وتی، 

"وەکو نەتەوەی تورکمان لەگەڵ پێکهاتەی کورد و 
مەسیحییەکان دەتوانین کار بکەین لەسەر بنەمای 

پێکەوە ژیان لە بوارەکانی کەلتوور و پەروەردەیی 
و هەموو بوارە جیاکان لەپێناو باشترکردنی ئەو 

لەیەکتێگەیشتنە و بەمۆدێرنکردنی دیدگاکە". 
لەکۆتاییدا ئایدن مەعروف هیوای خواست کردنەوەی 

ماڵەکە ببێتە مایەی خێر و بەو شێوەیە کۆتایی بە 
قسەکانی هێنا،"ئەمرۆ لە مەراسیمێکی شایستەدا 

ماڵەکەمان کردەوە، هیوادارین ئەو هەنگاوە ببێتە مایەی 
خێر بۆ خەڵکی هەولێر". 

یەکێک لە بەشداربووانی مەراسیمەکە، هیمداد سەباح، 
پەرلەمانتاری بەرەی تورکمانی عێراقی لە پەرلەمانی 

کوردستان-عێراق بوو، لەبارەی مەراسیمەکەوە 
رایگەیاند، "رۆژێکی زۆر گرنگە، بەو بۆنەیەوە پیرۆزبایی 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەلتووری تورکمانی، وەزارەتی 
کەلتوور و رۆشنبیری، پارێزگای هەولێر و کۆمیسیۆنی 

بااڵی نۆژەنکردنەوەی قەاڵ دەکەین". 

هیمداد سەباح باسی لە گرنگیی کردنەوەی ناوەندەکە 
لەبارەی سەلماندنی هەبوونی تورکمان کرد و وتی، 
"ماڵی کەلتووری تورکمان بەشێوەیەکی راستەوخۆ 

نوێنەرایەتی کەلتوور و داب و نەریتە راستەقینەکانی 
تورکمان دەکات. بەو هۆیەشەوە پێویستە نەتەوەی 

تورکمان بە گشتی پشتگیری ئەو ماڵە بکات. دووبارە 
پیرۆزبایی لە گەلەکەمان دەکەم". 

ئەو بەروارە رفێندرابێت، ناچێتە نێو ئەو یاسایە و ئەو 
ناگرێتەوە. لەئێستادا کار دەکرێت بۆ هەموارکردنەوەی 

ئەو یاسایە". 

"ناسنامەی ئافرەتەکان ونبووە"
ئەو چااڵکوانە تورکمانە باسی لەوەکرد کە کێشەیەکی 

دیکە هەیە کە پەیوەستە بەو بابەتەوە و رایگەیاند، 
"کێشەیەکی دیکە هەیە کە بریتییە لەوەی کە ناسنامەی 
ئەو ئافرەتانە ونبووە. ئافرەتەکان ناسنامەکانیان لەکاتی 
رووبەڕووبوونەوەی داعش ونکردووە. لەالیەکی دیکەوە 
هەموو ئەرشیفی تۆمار لەالیەن داعشەوە سووتێندران. 

بەداخەوە بەرپرسەکان گوێیان نەداوەتە بارودۆخی 
ئافرەتان نەوەک ناسنامە". 

هیمان رەمزی باسی لەوەشکرد کە بابەتەکە بووەتە 
سوودوەرگرتن و وتیشی، "چاوم بە بەڵگەنامەیەک 
کەوت کە لەالیەن رێکخراوانی کۆمەڵگەی مەدەنی 

ئامادەکراوە و لەوێ باس لەوە دەکرێت کە ١٢٨ ئافرەتی 
تورکمان لەدەستی داعش رزگارکراون. بەاڵم لەراستیدا 

٢٢ ئافرەت رزگارکراوە و پشتگیری ئەو ئافرەتانە نەکراوە 
کە لەراستیدا رووبەڕووی ئازار بوونەتەوە. لەالیەکی 

دیکەشەوە ئەم بارودۆخە کاریگەریی نەرێنی هەیە لەسەر 
دۆزی ئێمە". 

"هەندێک لە ئافرەتان لەالیەن 
خێزانەکانیانەوە رێگرییان لێدەکرێت 

تەنانەت بچنە دەرەوە"
لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا،"ئەو 

کۆمیسیۆنەی کە لە هەرێمی کوردستان پێکهێندراوە، 
سەر بە حکومەتی بەغدادە. تەنانەت گەر ئافرەتە 

رزگارکراوەکان نەتوانن بێن بۆ هەولێر، ئێمە دەتوانین 
بچینە تەلەعفەر و گوێبیستی کێشەکانیان دەبین. 

هەندێک لەو ئافرەتانە لەالیەن خێزانەکانیانەوە رێگرییان 
لێدەکرێت تەنانەت بچنە دەرەوە". 

لەکۆتایی قسەکانیدا هیمان رەمزی، چااڵکوانی تورکمان 
لە بواری کۆمەڵگەی مەدەنیی رایگەیاند، "لەالیەن 
حکومەتی ئەڵمانیاوە هاوکاری سایکۆلۆژی بۆ ئەو 

ئافرەتە یەزیدییانە دابینکراوە کە ٦ مانگی خایاند. دوای 
هاوکارییە پزیشکییەکە کچەکان بە سایکۆلۆژییەکی 
جیاوازەوە دەرکەوتن و بارودۆخیان زۆر گۆڕانکاریی 

بەسەرداهات". 

جێگەی ئاماژەیە هیمان رەمزی ئەوەشی نەشاردەوە کە 
٢٠٠ ئافرەتی تورکمان لە کەمپی هۆڵ هەن و وتی، "لە 
کەمپی هۆڵ ئافرەتی تورکمانمان هەیە کە منداڵیشیان 

بووە. ئەو ئافرەتانە لەالیەن رێکخراوەوە مێشکیان 
شووراوەتەوە". 

 راپۆرت: زیا عوزێری / فۆتۆ: عە�ی هەڤالڵ
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بەرنامەی کورت و پوخت کە لەالیەن پێشکەشکاری 
بە ئەزموون پنار چەلەبییەوە پێشکەش دەکرێت بە 

شێوازێکی جیاواز لە وەرزی نوێیدا لەگەڵ بینەرانی شاد 
بوویەوە.

 پنار نەوزاد تیمور، ریحاب تۆفیق و کازم یاوەر، 
بەربژێری تورکمانی لە هەولێر )ئەربیل( بۆ هەڵبژاردنی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بوونە میوانی بەرنامەی 
کورت و پوخت.

بەربژێرەکان، لە رێگای بەرنامەکەوە خۆیان ناساند و 
باسیان لە بەرنامەی کار و پڕۆژەکانیان کرد کە بڕیارە لە 

١٠ـی تشرینی یەکەمی ئەمساڵدا بەرێوەبچێت.

پنار نەوزاد تیمور، بەربژێری بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە هەولێر کە تاکە بەربژێری تورکمانە لە بازنەی ٣ی 
ئەو شارە، لەبارەی بەژداریکردنی لە سیاسەت وتی، 

"من زۆر شانازی بەوە دەکەم کە کچی سیاسەتمدارێک 
و مامۆستایێکم، دایکم هەم مامۆستایەتی هەمیش 

لە بواری سیاسەت کار دەکات، هەستکردن بە 
نیشتیمان پەروەری وای لەمن کرد کە بەژداربم لە 

بواری سیاسەت بۆیە هەستی نیشتمانپەروەری لەگەڵ 
خوێنمان تێکەڵ بووە".

پنار تیمور لە بارەی پیشەکەیەوە ئاماژەی بەوەدا، "من 
خۆم مامۆستام و دایکم زۆر حەزی دەکرد کە من ببم 

بە مامۆستا، کاری سیاسەت و پیشەکەم زۆر دڵخۆشم 
دەکات، هەردوو پیشەکە ماندوبوونی تێدایە بەاڵم 

لەبەر ئەوەی هەر دوو پیشەکەم خۆشدەوێت هەست 
بە ماندووبوون ناکەم و لەراستیدا هەڵبژاردنی یەک 

پیشە لەنێوان ئەم دووانە سەختە". 

لە بارەی کاندید بوون بۆ هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق پنار تیمور ئاماژەی بەوەکرد،"ئەوەی 

کە هانیدام خۆم بۆ هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق کاندید بکەم ئەوە بوو کە ناوم 
لەگەڵ ئااڵی تورکمان لە مەیدانەکانی هەڵبژاردن 

بگەشێتەوە، جگە لەوەش ئارەزووم دەکرد ئەو پەیامە 
بگەێنمە خەڵکی هەولێر کە ئافرەتانیش رۆڵێكی 

گرنگیان هەیە لە سیاسەت، هەروەها هەر ئافرەتێکی 
تورکمان کە بیەوێت بەژدار بێت لە سیاسەت ئێمە 

وەکو بەرەی تورکمانی دەرگاکانمان بۆ ئەوان وااڵیە".

هەروەها لە بارەی بەژداریکردنی لە هەڵبژاردنەکانی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق وتی، "من دەمەوێت 
خزمەتی خەڵکی هەولێر بکەم، بۆیە داوا لە خەڵکی 
هەولێر دەکەم کە پشتگیریم بکەن،ئایا چ هۆکارێک 

هەیە بۆ ئەوەی تورکمانەکان دەنگ بە من نەدەن، لە 
تۆرە کەمەاڵیەتییەکاندا نوسراوە کە من کەرکوکیم و 

خۆم لە هەولێر کاندید کردووە، بەاڵم دەمەوێت ئەوە 
روون بکەمەوە کە من لە هەولێر لە دایک بووم و 

هەر لە هەولێریش گەورە بووم".

لە بارەی بەرنامەی کارەکانی و پڕۆژەکانی ناوبراو 
رایگەیاند، "زۆر پڕۆژە هەیە لە مێشکمدا کە دەمەوێت 

جێبەجێی بکەم، بەاڵم گرنگترین پڕۆژەم ئەوەیە کە 
ئافرەتانی تورکمان لە مەیدانی سیاسیدا بوونیان 
هەبێت، من دەمەوێت چارەسەر بۆ ئەو هۆکارە 

بدۆزمەوە کە ئایە بۆچی ئافرەتانی ئێمە دوورن لە 
سیاسەت، یەکێک لە پڕۆژەکانی دیکەی من ئەوەیە 
کە گرنگی بە گەنجە تورکمانەکان بدرێت بۆ ئەوەی 

بتوانن بەردەوامی بە رێبازەکەمان بدەن، چونکە ئەوان 
داهاتووی ئێمە و گەلەکەمانن، هەروەها یەکێک لە 

پڕۆژەکانی دیکەی من ئەوەیە کە سەرەرای ئەوەی 
کە دووەمین نەتەوەین لە ناوچەکە، سیستەمی 

پەروەردەییمان پێشکەوتوو نییە، گەورەترین 
کێشەی قوتابیانی تورکمان پەرتووک و وەرگێرانی 

پەرتووکەکانە و هەر بۆیە دەبێت سیستەمێکی تۆکمە 
دابنرێت بۆ ئەو کێشەیە"...

"تورکمانیش دەتوانێت لە هەڵبژاردنەکانی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقدا سەرکەوتن بە دەست 

بهێنێت ئەوە شتێکی مەحاڵ نییە، دەمەوێت ئەوە 
بپرسم کە ئایە هەولێر تەنها دە هەزار تورکمانی تیایە؟ 
بە دڵنیایەوە نەخێر سەدەها هەزار خانەوادەی تورکمان 
دانیشتووی هەولێرن، بۆچی ئێمە نەتوانین دە هەزار 

دەنگ بە دەست بهێنین، نابێت هیچ هۆکارێک هەبێت 
بۆ ئەوەی ئێمە نەتوانین دە هەزار دەنگ بەدەست 

بهێنین".

پنار تیمور داوایەکی ئاراستەی خەڵک کردوو 
وتی، "ئێمە تەنها داوای شتێک لە میلەتەکەمان 

دەکەین، تەنها رۆژێکە بۆ ئەوەی بڕۆن دەنگ بدەن، 
ئێوە گوێ بەو قسە و باسانە مەدەن کە لە تۆرە 

کۆمەاڵیەتییەکان دەنووسرێت، ئەگەر ئێمە پشتگیری 
لە یەک بکەین ئەوە دەتوانین سەرکەوتن بە دەست 

بهێنین". 

کازم یاوەر، کە کاندیدی ژمارە ٢٠ـی بازنەی ٤ـی 
هەولێرە، لەبارەی بەژداریکردنی لە هەڵبژاردنەکانی 

ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، من لە بواری 
سیاسەتدا کاردەکەم هەستم کرد کە بۆشاییەک هەیە 

لە مەیدانی سیاسەتی تورکمانی، بۆیە بڕیارمدا کە 
خۆم بۆ هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 

کاندید بکەم. بۆ ماوەی ١٧ ساڵە هیچ کاندیدێکی 
تورکمان لە هەولێرەوە نەچووەتە ئەنجوومەنی 

نوێنەرانی عێراق، ئەگەر بێت و ئێمە لە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق بین ئەوە دەتوانین لەوێ نوێنەرایەتی 

میلەتەکەمان بکەین ئەوەش سەلمێنەری بوونی 
ئێمەیە لە عێراق، هەر ئەندامێکی پەرلەمان 

نوێنەرایەتی ١٠٠ هەزار هاونیشتیمانی دەکات". 

کازم یاوەر لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا، 
"تاکو ئێستا تورکمان لە هەرێم بە شێوەیەکی فەرمی 

وەک نەتەوەی دووەم هەژمار نەکراوە، ئەگەر بێتو 
ئێمە نوێنەرەکانمان بنێرینە پەرلەمانی عێراق ئەوە 

بەم شێوەیە دەتوانین لە هەرێم کاریگەریمان هەبێت 
لە ناوچەکە، ئێمە لە پەرلەمانی هەرێم خاوەنی ٥ 

کورسین و دەتوانین ژمارەی ئەو کورسییانە بکەینە ١٠ 
کورسی و بەم شێوەیەش ئێمە دەتوانین قەرەبووی  

ئەم ١٧ ساڵە بکەینەوە".

پێشکەشکار پنار چەلەبی پرسیاری ئەوەی لە کازم یاوەر 
کرد و وتی، بۆچی تورکمان دەنگ بدەن بە ئێوە؟ 
یاوەر بەم شێوەیە وەاڵمی پرسیارەکەی چەلەبی 

دایەوە و وتی، "تاکو ئێستا من ئەزموونێکی زۆرم 
تاقیکردۆتەوە و خاوەن ئەزمونێکی زۆرم، دەمەوێت 
بەو ئەزموونانەی کە هەمە خزمەتی گەلەکەم بکەم، 

ئەگەر بەشێوەیەکی فەرمی بوونمان هەبێت لە 
پەرلەمانی عێراق ئەوە دەتوانین کاری زیاتر ئەنجام 

بدەین و بەم شێوەیە دەتوانین مافە رەواکانمان بە 
دەست بهێنین". 

یاوەر لە بەرنامەکەدا باسی لە بەرنامەی کار و 
پڕۆژەکانی کرد و وتی، "تورکمان لە خزمەتگوزارییە 

گشتییەکاندا زیانێکی زۆریان بەرکەوتووە، ئامانجی من 
ئەوەیە کە چارەسەری ئەو کێشانە بکەم، مەبەستم 

لەچارەسەرکردنی خزمەتگوزارییە گشتیەکان غاز، ئاو و 
کارەبا و بەنزین و هاوشێوەیەتی".

لە میانی بەرنامەکەدا یاوەر وەاڵمی ئەو بابەتەی 
داوە کە لەم ماوەی دواییدا بووە باسی رۆژ کە تیایدا 

ناوبراو باسی لە کەمکردنەوەی نرخی غاز کردبوو:

"هەموو کاندیدێک کە بەشداری لە هەڵبژاردن بکات 
دەبێت بەرنامەی هەبێت، کاتێک کە خەڵک متمانە 
بە بەرنامەی ئەو بەربژێرە بکات کە دەچێتە پەلەمان 
دەبێت پڕۆژەکەی پێشکەشی سەرۆکوەزیران بکات، 
ئەو پرۆژانەی کە من باسی لێوە دەکەم هەمووی 
لەگەڵ دەستووری عێراق گوونجاوە، نەوت و غاز 

موڵکی میللەتە، هەر بۆیەش دەبێت بەئاسانی بگاتە 
دەستی میللەت، من لە راستیدا وتم یەک بوتڵ غاز 

دەکەمە ٥ هەزار دینار بەاڵم ئەو قسەیەی من لە تۆرە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا بەشێوەیەکی دیکە باڵوکرایەوە کە 
گوایە من وتوومە ٢ بوتڵ غاز دەکەمە ٥ هەزاردینار".

لەالیەکی دیکەوە بەربژێری ناوبراو لە بارەی ئەو 
لێدوانەی کە پێشتر ئاماژەی پێکردبوو 'لە نێوان من 

و سەرۆکوەزیرانی عێراقدا تەنها دوو جیاواز هەیە؛ 
ئەویش تەمەن و پیتی "ی" ـیە' ئەولێداوانەی 

یاوەر لەتۆری کۆماڵیەتیەکاندا بەشێوەیەکی بەرچاو 
باڵوکرایەوە، لەبەرنامەکەدا لەبارەی ئەو لێدوانەی 

روونکردنەوەی دا و وتی، "من ئەو لێدوانەم لە دوای 
ئەو رەخنانە هات کە ئاراستەم دەکرا و بروام وایە 

هەموو کەسێک دەبێت متمانە بەخۆی بکات و خۆی 
بۆکەس کەم نەکاتەوە".

ریحاب تۆفیق سەڵمان، بەربژێرێكی دیکەی حیزبی 
بەرەی تورکمانیە، کاندیدی ژمارە ٢٦ـی بازنەی ٤ـی 

هەولێرە، بەپێی وتەکانی ئەو، هەر لە منداڵییەوە لە 
باوکییەوە فێرە سیاسەت بووە چونکە باوکی ئەوان 

کە منداڵبوون خەریکی سیاسەت بووە.

ریحاب تۆفیق لە بارەی بەشداریکردنی لە سیاسەت 
دەڵێت، "من لەساڵی ٢٠١٣ هاتمە ناو سیاسەتەوە و 

بووم بە ئەندامی رێکخراوی گەنجانی بەرەی تورکمانی 
و دواتر پۆستی جێگری سەرۆکی رێکخراوەکەم پێدرا، 
لە ساڵی ٢٠١٦ـدا بەشێوەیەکی فەرمی بووم ئەندامی 

یەکێتی قووتابیانی تورکمان، ئێستاش بەرپرسی 
یەکێتی مامۆستایانم". 

بەربژێر ریحاب وەک ئافرەتێک کە بەشداریکردووە لە 
سیاسەت دەڵێت، "خۆی لەم ناوچەیەدا ئافرەت بیت 

و لە سیاسەت بیت زۆر سەختە، لەبەرئەوەی ئەو 
کەمەڵگاییەی کە ئێمە تێیدا دەژین کۆمەڵگایەکە کە 
زۆر بە جیاوازی بیر لە بابەتەکان دەکاتەوە، دەبێت 

ئافرەت پشتگیری ئافرەت بکات چونکە هەردووکیان 
یەک رەگەزن و هەموو ئافرەتێک دەتوانێت چەندین 

پیشە لە یەک کاتدا بەرێبکات".

ناوبرا لە بارەی بەرنامەی کارەکانی و پرۆژەکانی وتی، 
"من وەکوو مامۆستایەک دەبینم هەزارەها گەنجمان 
هەیە کە زانکۆیان تەواو کردووە بەاڵم دانەمەزراون، 

بۆیە دەمەوێت رێگا چارەیەک بۆ ئەم پرسە گرنگە 
بدۆزمەوە و یەکێک لە ئامانجەکانی دیکەم ئەوەیە 

کە لە ناو قوتابخانەکان دایەنگەیەک بۆ مندااڵنی 
مامۆستایانی ئافرەت بکرێتەوە".  

ریحاب تۆفیق باسی لە کێشەکانی مامۆستاین 
کرد ئاماژەی بەوەکرد، لەو بروایەدام کە مووچەی 

مامۆستایان کەمە و کاتێک کەمووچەکانیشیان دوا 
دەکەوێت مامۆستایان رووبەڕووی کێشە دەبنەوە، 
دەمەوێت رێگا چارەیەک بۆ ئەم گرفتە بدۆزمەوە، 

پرۆژەیەکی دیکەم ئەوەیە زۆر قوتابی هەن ماڵەکانیان 
لە قووتبخانەکەیان زۆر دوورە و گرفتی هاتووچۆیان 

هەیە بۆیە دەمەوێت کێشەی ئەوانیش چارەسەر  
بکەم".

ئاماده كردن: نورخان كه رخی

بەرنامەی بەرنامەی کورت و پوختکورت و پوخت بە   بە  
شێوازێکی جیاواز دەستیپێکردەوە شێوازێکی جیاواز دەستیپێکردەوە 
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: بارزان �وقمان هەوالڵ

 د. مۆفەق عادل: واڵتانی جیهان چاوەڕێی ئه وه ن تاڵیبان
 بەڵێنەکانی بگەیەنێتە جێ

دوابەدوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان 
و کۆنترۆڵکردنی ئەو واڵتە لەالیەن بزوتنەوەی تاڵیبان 

بووە رۆژەڤی جیهانی. بۆ هەڵسەنگاندی رەوشی 
ئەفغانستان چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ د. موفەق عادل 

عومەر، سه رۆكی به شی سیسته مه  سیاسییه كان و 
سیاسه تی گشتی كۆلێژی زانسته  سیاسییه كان لە زانكۆی 

سه الحه ددین، ئەنجامدا.

"ئەمریکا بە شێوەیەکی ناستراتیجی ئەفغانستانی 
داگیرکرد"

بۆچوونتان سەبارەت بە کۆتا پێشهاتەکانی 
ئەفغانستان و حکومداری تاڵیبان چییە؟

ئه فغانستان به  گۆرستانی شارستانیه ته كان ناسراوه ، 
پێگه یه كی جیۆسیاسی تایبه ت و گرنگی هه یه  كه  
ناتواندرێت زۆر به  ئاسانی له الیه ن داگیركه رانه وه  
كۆنترۆڵ بكرێت. یه كێک له  هۆكاره كانی رووخانی 

یه كێتی سۆڤیەتی پێشوو داگیركردنی ئه فغانستان 
بوو. بۆیه  ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مریكا له  ساڵی 
٢٠٠١ وه كو كاردانه وه یه كی به په له  و ناستراتیجی ئه م 
واڵته ی داگیر كرد. دوای نزیكه ی بیست ساڵیش له  
مانه وه ی له م واڵته  رووڕبه رووی هه مان سیناریۆی 
یه كێتی سۆڤیەت بوویەوە كه  بریتیه  له  شكست و 

كشانه وه  لێی به  ده ست به تاڵی. دواین رووداو و 
پێشهاته كانی ئه فغانستان ئه م خااڵنه ی خواره وه مان 

پێ نیشان ده دات: 

یه كه م: شكستێكی گه وره ی دامه زراوه ی سه ربازیی 
ئه فغانستانمان پێ نیشان ده دات، كه  سه ره رای 

ئه وه ی ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مریكا بۆ ماوه ی 
بیست ساڵ پاڵپشتی ته واوی ئه م دامه زراوه یه ی كرد 

به  مه شق پێکردن و پڕچه کكردنی به  چه كی پێشكه وتوو 
و سه رده میانه  و پێشكه شكردنی یارمه تی لۆجستی، 

به اڵم له  ئه نجامدا به هۆی ئه و گه نده ڵیه  زۆره ی كه  له  
دامه زراوه كه دا باڵوبوویەوە، نه توانرا هێزێكی ٣٠٠ هه زار 

سه ربازی به رگه ی بزوتنه وه یه كی وه كو تاڵیبان بگرێت 
كه  به  سه ره تاییترین چه ک و ته قه مه نی ده جه نگان. هه ر 

بۆیه  ده بینین سه رۆكی ئه مریكا )جۆ بایدن( سه باره ت 
به كشانه وه ی هێزه كانی ئه مریكا له  ئه فغانستان ده ڵێ، 

"نابێت ئێمه  سه ربازانی خۆمان به  کوشت بده ین له  
جه نگێكدا كه  سوپای ئه فغانستان ئاماده  نییه  تیایدا 
بجه نگێت"، بایدن لێره  زۆر به  راشكاوانه  ره خنه یه كی 

توند له  بێ ده سه اڵتیی و كێشه ی سوپای ئه فغانسان 
ده گرێت. 

"دەسەاڵتداران زیاتر خەریکی بەرژەوەندی خۆیان بوون"

دووه م: له  الیه ک كێشه  ناوخۆییه كانی ئه فغانستان 
وای له م واڵته  كرد كه  نه توانرێت حكومه ت و 

سەركردایه تییه كی نیشتمان په روه ر له سه ر ئاستی 
ناوخۆیی دروست بێت. الیه نه  سیاسییه كان له بڕی 

ئه وه ی پرۆژه ی ستراتیجی كورت خایه ن و درێژ خایه ن 
دابڕێژن، زیاتر بیریان له  به رژه وه ندییه  تایبه تیه كانی 

خۆیان كرد و به رژه وه ندیی بااڵی نیشتمانیان فه رامۆش 
كرد. له الیه كی دیكه  له  ئه مریكا و له سه ر ئاستی 

ناوخۆدا پرسیاری ئه وه  دروست بووه  )ئایا ئه مریكا چ 
سوودێكی له  داگیركردنی ئه فغانستان بینی؟( به راستی 
وه اڵمی ئه م پرسیاره  زۆر قورس بوو بۆ ده سه اڵدارانی 
ئه مریكا، چونكه  واشنتۆن له  ئه فغانستان بودجه یه كی 

زه به الحی خه رج كرد به  بێ ئه وه ی ده ست كه وتێكی 
به رچاو به  ده ست بهێنێت، جا ده توانین بلێن یه كێک 

له  هۆكاره كانی كشانه وه ی ئه مریكا بۆ ئه م خاڵه  
ده گه رێته وه . 

سێیه م: ئه مریكا له  جیاتی ئه وه ی توانا سه ربازی و دارایی 
و ئابووریی خۆی له  ئه فغانستان خه رج بكات و له وێ 
به كاری بهێنێت، بیری له وه  كردۆته وه  كه وا پێویسته  

ئه م بوودجه  و توانایه ی ئه وێش له  ئاسیا به كاربهێنێت 
به رانبه ر چین، چونكه  ئه مریكیه كان پێیان وایه  سوود و 

لێكه وته  ئه رێنیه كانی ئه م هه نگاوه  بۆ واشنتن به راورد به  
ئه فغانستان، زۆر زیاتره . رۆژهه اڵتی ئا سیا و ئە و ناوچه  

ئاوییانه ی كه  ده كه ونه وه  دەورووبەری چین بووەتە 
ئامانجی سه ره كی و ستراتیجی واشنتۆن. واتا هۆكارێكی 
دیكه ی كشانه وه ی ئه مریكا له  ئەفغانستان بۆ گۆرانكاری 
له  ستراتیجییه تی واشنتۆن دێت له  ناوچه كه ، كه  بریتیه  

له  زیاتر سه رقاڵبوون به  چین له  جیاتی كات و گیان و 
پاره  به  فیرۆدان له ئه فغانستان. 

 
سه باره ت به  حومكداری تاڵیبان، ئه وه  ئیتر له  

ئه فغانستان بووەته  واقعێک كه س ناتوانێت نکۆلی 

لێی بكات، واڵته  هه رێمی و نێوده وڵه تییه كان چاوه رێی 
ئه وه ن تاڵیبان ئه و به ڵێنانه ی كه  پێش كۆنترۆڵ كردنی 

ئه فغانستان دایبوو، له  ئه رزی واقعیدا جێبه جێیان 
بكات. به اڵم چاوه روان ناكرێت تاڵیبان زۆر بگۆردرێت، 

راسته  هه ندێک به ڵێن و هه نگاوی بچووكی ناوه  به ره و 
گۆرانكاری و جه ختكردنه وه ی له سه ر بابه تی ئه وه ی 
تاڵیبانی ئێستا تاڵیبانی پێشوو نییه ، به اڵم له گه ڵ 

ئه وه شدا نابێت چاوه روانی زۆر شت بكرێت له  تاڵیبان، 
به داخه وه  پێم وایه  سه رده مێكی تارێک له م واڵته  

ده ستی پێكرد و خه ڵكی ئه فغانستانیش زیاتر له ده ست 
تاڵیبان ده ناڵێنێت.

زۆرێک لە شرۆڤەکاران ئەم دۆخەی ئەفغانستان بە دۆخی 
داگیرکاری گرووپی تیرۆریستی داعش دەچوێنن، 

هەڵسەنگاندنتان بۆ ئەم بۆچوونە چیە؟

 بزوتنەوەی تاڵیبان و رێکخراوی تیرۆریستی داعش 
لە چەندین رووەوە جیاوازن، ئامانجی تاڵیبان وه كو  

رێکخراوی تیرۆریستی داعش راگه یاندنی ده وڵه تی 
ئێسالمی نییه  له  سه رتاسه ری جیهاندا، زۆربه ی 

چه كدارانی تاڵیبان له  مه زهه بی حه نه فین و دوورن 
له  بۆچوونی سه له فی و خۆیان به  ئه فغانستانه وه  
سنووردار كردووه . هه روه ها له  رووی ئایدیۆلۆجی، 

سه ربازی و سیاسیه وه  جیاوازی هه یه  له  نێوانیان، چونكه  
به  تایبه تی له  رووه  سیاسیه كه  ، رێکخراوی تیرۆریستی 
داعش به  هیچ شێوه یه ک بروای به  پرۆسه ی سیاسی 
نییه  و بروایان ته نها به  حوكمرانی خودا هه یه . به اڵم 

ئه وه  به  مانای ئه وه  نایێت كه  تاڵیبان توندره و نییه  له  
بابه تی به جێ گه یاندنی ئه حكامه كانی ئیسالم. به اڵم 

جیاوازیه  سه ره كیه كه  له وه دایه  كه  داعش له  تاڵیبان زۆر 
توندتره . به  گشتی ده توانین بڵێن جۆره  ملمالنێیه ک 
هه یه  له  نێوان تاڵیبان و داعش ده رباره ی ده سه اڵت 
و چۆنیه تی به ڕێوه بردنی ئه فغانستان. له  ده ره نجامدا 
ده گه ینه  ئه وەی كه  تاڵیبانیش بزوتنه وه یه كی تونده  

به اڵم داعش رێکخراوێکی تیرۆریستییە . 

"سیاسەتمەدارانی ئەفغانستان پێشبینی کشانەوەی 
ئەمریکایان نەدەکرد"

پێتوایە بارودۆخی نێوخۆی ئەفغانستان لەبار بوو 
بە جۆرێک کە تاڵیبان بە شێوەیەکی ئاسان جڵەوی 

دەسەاڵت بگرنەدەست؟

نه خێر، رووداوه كان زۆر به  خێرایی و بەشێوه یه كی 
لەناكاو بوو، زۆربه ی سیاسه تمه دارانی ئه فغانستان 

پێشبینی ئه وه یان نه ده كرد كه  ئه مریكا جددی بێت له  
كشاندنی هێزەكانی و به جێ هێشتنی ئه فغانستان 

به م شێوه یه ی كه  روویدا. چونكه  له  رووی سیاسیه وه  
له  ماوه ی بیست ساڵی رابردوودا نه توانراوه  

سه ركردایه تیه كی نیشتیمانی قبوڵ كراو له الیه ن زۆرینه ی 
ئه فغانه كانه وه ، دروست بكرێت. واڵت به  سه ركرده  

شكستخواردووه كان به ڕێوه بردراوه  و هه نگاوی جددیش 
نه نراوه  بۆ  باڵوكردنه وەی  بنه ماكانی دیموكراسیه ت. 

جگه  له مه  شێوازی پێكهاته ی ئه فغانستانیش زۆر له بار 
نییه  بۆ چه سپاندنی پره نسیپه كانی دیموكراسیه ت. 

خودی گه یشتنی تاڵیبان له  ده ره نجامی شكستی بیست 
ساڵه ی حوكمرانی ئه فغانه كانه  كه  به یارمه تی ویالیه ته  

یه كگرتووه كانی ئه مریكا هه وڵ ده درا جومگه كانی 
ده وڵه ت به ڕێوه ببرێت. 

یه كتر قبوڵ نه كردن، ملمالنێ له سه ر ده سه اڵت و 
گه نده ڵی گرنگترین خەسله ته كانی الیه نه  سیاسییه كانی 

بیست ساڵی رابردووی ئه فغانستانه ، واتا هیچ 
هه نگاوێكی کردەیی بۆ بنیاتنانی واڵتێكی دیموكراسی 

و موئەسە ساتیی نه نراوه . ده ره نجام هه ر چه نده  
سه ركرده كانی پێشووی ئه فغانستان پێیان وابوو كه  
سووپاكه یان ده توانێت به ره نگاری بزوتنه وه ی تاڵیبان 

ببێته وه ، به اڵم له  راستیدا ئه م خوێندنه وه یه  بۆ سووپا 
له  واقیع زۆر دوور بوو و له  ماوه یه كی زۆر كورت و 
به بێ هیچ به رگریه كی سووپا، ته واوی ئه فغانستان 

كه وته  ژێر كۆنترۆڵی بزوتنه وه یه كی توندره و كه  زۆرینه ی 
واڵتانی جیهان به  گومانه وه  ده رواننه  تاڵیبان و جۆره  

نامتمانه ییه ک هه یه  له  بابه تی ناسینی حوكمرانی تاڵیبان. 

بە بۆچوونی ئێوە ئەمریکا و واڵتانی رۆژئاوا چ 
هەنگاوێک دەنێنن لە داهاتوودا، لەگەڵ تاڵیبان 

رێککەوتن ئەنجام دەدەن؟ 

ئه مریكا پێش كشاندنی هێزه كانی خۆی له  ئه فغانستان 
رێكکه وتنی له گه ڵ تاڵیبان ئه نجامدابوو. هه ر له سه ر 

بنه مای ئه وه  رێكه وتنه  كه  له  قه ته ر له  نێوان وه زیری 
ده ره وه ی ئه مریكا و نوێنه رانی تاڵیبان ئه نجامدرابوو، 

واشنتۆن هێزه كانی خۆی كشانده وه . واڵتانی جیهانی 
به  گشتی زۆر به  حه زه ره وه  هه ڵوێستی خۆیان به رامبه ر 

به  پێشهاته كانی ئه فغانستان راده گەیێنن. رێككه وتن 
یاخود داننان به  حكومه ته كه ی ئه فغانستان له الیه ن 

ئه مریكا و واڵتانی رۆژئاواوه  به نده  به وه ی ئایا تاڵیبان 
تا چ رادده یه ک پابه ند ده بێت به و به ڵێنانه ی كه  پێشتر 

رایگه یاندبوو. رێز گرتن له  مافی مرۆڤ، پاراستن 
و زامن كردنی مافی ئافره ت، به شداری پێكردنی 

الیه نه  سیاسییه كانی دیكه ی ئه فغانستان له  پرۆسه ی 
سیاسی نوێی ئه فغانستان و به كارنه هێنانی توندوتیژی 

لە گرنگترین ئه و به ڵینانه  بوون كه  تاڵیبان پێشتر 
رایگه یاندبوو، ئه گه ر ئه فغانستان پابه ند بێت به م خااڵنه ، 
له وانه یه  جۆرە رێككه وتن و داننانێكی ساده  به  حكومه ت 

و ده سه اڵته كه ی تاڵیباندا بنرێت. پێشبینی ئه وه ش 
ناكرێت دووباره  ئه فغانسانی تاڵیبان بخرێته  ژێر گوشاری 
نێوده وڵه تی و هیچ الیه ک له گه ڵی رێكنه كه وێت، چونكه  

به تایبه تی ئه مریكا نایه وێت سیناریۆیی ساڵی ٢٠٠٠ 
دووباره  بێت، كه  ئه و كات گوشارێكی زۆر كرایه  سه ر 

تاڵیبان و له ئه نجامدا ده ستی به  هه ماهه نگی كرد له گه ڵ 
ڕێكخراوی تیرۆرستی ئه لقاعیده . هه روه ها واشنتۆن 
زۆر نیگه رانه  له  زیادبوونی هه ژموونی چین به سه ر 

ئه فغانستاندا، واتا ئه مریكا مه حاڵه  رێگە  بدات چین 
راسته وخۆ په یوه ندییه كانی له گه ڵ ئه فغانستان فراوان 

بكات له  سه ر حیسابی واشنتۆن.  

"چاوەڕوان ناکرێت رێز لە مافی ئافرەت بگرێت"

پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ، بە تایبەتی مافی ئافرەت 
بەشێوەیەکی گشتی قسە و باسێکی زۆری لەسەرکرا، 
ئایا بۆچی جیهان بەرامبەر بەم پێشێلکارییانە بێدەنگی 

هەڵبژارد؟ بەتایبەتی لە پێشێلکاری مافی ئافرەت.
تاڵیبان له ژێر بانگه شه  و بیانووی جێبه جێكردنی شه ریعه  
و ئه حكامه كانی ئیسالم، مافی مرۆڤ پێشێل ده كات. 

به اڵم پێشێل كردنی مافی ئافره ت دیارترین خاڵه  كه  
جیهانی له  ئه فغانستان نیگه ران كردووه . دوو هۆكاری 
سه ره كی هه یه  ده رباره ی پێشێلكردنی مافی ئافره ت 

له الیه ن تاڵیبانه وه ، یه كه مینیان بریتیه  له وەی  كه  
زۆرینه ی چه كدارانی تاڵیبان "په شتون"ن و كۆمه ڵه  

داب  و نه ریتێكی عه شایریی توندوتیژیان هه یه  به رامبه ر 
به  ئافره ت. ئه مه  خۆی له  خۆیدا وای لێكردووه  كه  

ئافره ت مافه كانی له م چوارچێوه یه  به  زه قی پێشێل 
بكرێت. له الیه كی دیكه  بزوتنه وه ی تاڵیبان به  هۆی 

بروا و بۆچوونه  توند و تیژه كانیه وه  راسته وخۆ مافی 
ئافره ت پێشێل ده كه ن، بۆ نموونه  هه ر له  سه ره تای 

كۆنترۆڵ كردنی ئه فغانستان، بابه تی به ستنی حیجابی 
كرده  زۆره مڵێ. به  شانازیه وه  چه ندین جار ئه وه ی راگه یاند 

كه  رێگه  به  خوێندنی ئافره ت ده ده ن له  قوتابخانه كاندا، 
وه كو ئه وه ی ئمیتیازێكی باشی پێشكه ش بە ئافره ت 

كردووه . به  گشتی چاوه روان ناكرێت تاڵیبان به و شێواز 
و بیروبۆچوونه ی كه  هه یه تی بتوانێت رێز له  مافه كانی 

ئافره ت بگرێت، چونكه  پێی وایه  ئافره ت ته نها بۆ 
ماڵه وه  و منداڵ به خێو كردنه  و هیچ رۆڵێكی دیكه ی 

نییه . 
سه باره ت به  بێ ده نگی جیهان لەبارەی پێشێلكارییكانی 

تاڵیبان به رامبه ر به  ئافره ت، ئه وه  پێمان وایه  واڵتانی 
جیهان به  حه زه ره وه  چاوێری پێشهات و هه نگاوه كانی 

تاڵیبان ده كه ن بۆیه  تا ئێستا بێ ده نگیان هه ڵبژاردووه ، 
دواتر كه  تابلۆكه  له  ئه فغانستان زیاتر روون بووه وه  

و ده ركه وت تاڵیبان به ڵێنه كانی خۆی نه برده  سه ر 
و به رده وام بوو له  سه ر پێشیلكاریه كانی به رامبه ر 

به  ئافره ت، ئه وه  ئه و كات واڵتانی جیهان ده كه ونه  
جموجۆڵ و هه ڵوێستی خۆیان راده گه یێنن و كۆتایی 

به بێ ده نگیه كه  ده هێنن. 
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سەرەڕای ئەوەی چەندین ئەکتەر لە واڵتانی تورکیا، 
عێراق، ئازەربایجان، جۆرجیا، ئێران و ئەڵمانیا بەژداری 

لە فیلمی 'سەما لەگەڵ تیر-ـدا دەکەن، لە هەمان 
کاتدا داوا لە یاریزانی تایکواندۆی تورکمان کراوە کە 

بەژداری تیادا بکات. 

فیلمی ئاکشنی 'سەما لەگەڵ تیر-ـدا' کە نووسینی 
سیناریۆ و دەرهێنانی لەالیەن مستەفا شاهین کراوە، 

کە واژۆی کۆمپانیای دەرهێنانی MMSـی لەژێرە، 
بڕیارە لە ساڵی ٢٠٢٢ پەخش بکرێت. 

لەو فیلمە ئاکشنەدا کە لێشاوی ئەستێرەکان 
بەژدارییان تیادا کردووە لە ١٥ پارێزگای جیاوازی 

تورکیا گرتەی ڤیدیۆییەکەی بۆ گیراوە، لە ٦ واڵتی 
جیاجیا ئەکتەر و یاریزان تیایدا بەژدارییان کردووە. 
بە زمانەکانی تورکی، ئینگلیزی و عەرەبی پەخش 

دەکرێت. 

تیمور گۆککەیا یاریزانی ناوداری تایکواندۆی 
تورکمان لەم فیلمەدا رۆڵی فەرماندەی سەربازە 

هەڵبژێردراوەکانی عێراق دەبینێت. لە کاتێکدا ناوبراو 
کارەکەی خۆی بە راهێنانی تیپی ئافرەتانی عێراق 

بەردەوامی پێدەدات، لەم پڕۆژەیەدا بۆ یەکەم جار رۆڵ 
لە فیلمێکی بەمشێوەیە دەبینێت. هاوکات رۆڵی ئەم 

راهێنەرە بە توانایە لەم فیلمەدا جێگای سەرنجە. 

ئەستێرە درەوشاوەکانی سینەمای تورکیا وەکو، 
عایشە ئینجی، تێفیک یاپیجی، تونجای ئاکچا، ئومیت 

ئەجار و ئارزو بوداک لەم فیلمەدا بەژداری دەکەن جگە 
لەمانیش ئەو ناوانە بەژدارن تیایدا: 

ئێرهان ئوفاک کە سەردەمێک لە زنجیرە ئەڵقەی 
)کورتالر ڤادیسی( کە لە جیهاندا دەنگی دایەوە و 

بۆ چەندین زمان وەرگێردرا رۆڵی )گوللو ئێرهان(ـی 
بینیبوو، لەم فیلمەدا بەژداری دەکات. ویلما ئێلێس 

کە لە زنجیرە ئەڵقەی )ئۆیلێ بیر گێچێر زەمانکی( رۆڵی 
ئافرەتێکی خراپی بینیبوو، لەم فیلمەدا رۆڵی سیخوڕ 

و بکوژ دەبینێت. جگە لەمانەش شەفاک سۆنمێز، 
محەمەد کۆسێ، زێالل فێرا، ئوموت بار، ڤێدات 

ئوچار، توچێ کەبەتاش، بینێلی ئەغاچ، شاهین زیلێلی، 
زەینال کەبەتاش و گولشێن حوسێینێلی و چەندین 

ئەکتەری دیکە بەژداری لە رۆڵبینین لەم فیلمەدا 
دەکەن. 

بەم ستافە زۆرەی ئەکتەر، بڕیار وایە پەخشی فیلمەکە 
لە ٢٠٢٢ ئەنجامبدرێت. 

 زوهێر جاسم توتنچی

موراد یەشار مشکۆ

"ئەگەر ئیزرائیلیش بگاتە سەرم من هەر بەردەوام دەبم �ە پێکەنین"

زوهێر جاسم توتنچی کە لە بنەماڵەیەکی دیاری شاری 
هەولێرە )ئەربیل(-ـە بووە میوانی ئەمجارەی بەرنامەی 

ئەرزوحاڵ. 

توتنچی کە لە تەمەنی گەنجییەوە خەریکی کاسبییە لە 
بازاری قەیسەری شاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد کە لە 

ساڵی ١٩٥٦ لە بنەماڵەیەکی دیاری ئەو شارە لە دایکبووە و 
شانازی بە بنەماڵەکەی دەکات. 

توتنچی ئاماژەی بە ناڕەحەتی لە دۆخی ئێستای بازاڕ دا و 
وتی، "لە بازاڕی قەیسەری پێشتر موحیببەت، راستگۆیی 

موراد یەشار مشکۆی هونەرمەند و شاعیر کە نەوەی 
هونەرمەندی دێرین مشکۆیە، یەکێکی تر بوو لە 

میوانەکانی بەرنامەی ئەرزوحاڵ.

موراد یەشار، ئاماژەی بەوە کرد کە شانازی بەوە دەکات 
کە خاوەن باوکێک و باپیرێکی هونەرمەندە و سااڵنێکی 

زۆر خزمەتیان بە هونەری تورکمانی کردووە و وتی، "ئەو 
گرینگیدانەی نەتەوەی تورکمان بە باوکم و باپیرم من 

بەختەوەر دەکات. وشە نابینمەوە بۆ پێناسەکردنی ئەم 
بەختەوەرییە".

نەوەی مشکۆ، باس لەوە دەکات کە بە گوێگرتن 
لە گۆرانییەکانی عزەددین نیعمەت دەستی بە ژیانی 

هونەری کردووە و لەم بوارە وانەی لە باوکی وەرگرتووە. 

و دۆستایەتی هەبوو کە ئێستا ئەمە نەماوە. کاسبکارانی 
بازار دۆستایەتییەکی جوانیان هەبوو وەکو خێزان وابوون. 

خەڵک حەزی دەکرد یارمەتی یەکتری بدات".

کاسبکارەکەی بازاری قەیسەری جەختی لەوە کردەوە کە 
ئەو خۆشەویستی و دۆستایەتییەی بازاڕ کەم بووەتەوە، 

زیاتر وتی، "بە بۆچوونی من گەورەترین هۆکاری کەم 
بوونەوەی دۆستایەتی و خۆشەویستی سۆشیال میدیایە. 

حەز دەکەم یارمەتی هەموو کەسێک بدەم. بۆمن 
خۆشترین شت ئەوەیە کە یارمەتی مرۆڤ بدەیت. بڕوام 

وایە کە دەبێت پەتی خۆشەویستی لە نێوان دۆستان 
بەهێز بێت".

توتنچی ئاماژەی بەوە کرد کە لە بنەماڵەکەی فێری ئەوە 
بووە بە گەشبینی بڕوانێتە ژیان. دەشڵێت، "کاتێک بە 

گەشبینی و جوانی دەڕوانیتە دونیا، ئەوە دەتوانیت 
بەختەوەر بیت. هەروەها من لە رێگەی هاریکاری و 

سەردانی کردنی نەخۆش و رێزگرتن لە گەورە و بچووک 
توانیم بگەم بە بەختەوەری".

راشیگەیاند، " کاتێک دەستم بە موزیک کرد گوێم لە 
مشکۆی باپیرم و یەشاری باوکم نەدەگرت. گوێم لە 

عزەدین نیعمەت دەگرت کە خۆشەویستترین هونەرمەند 
بوو لە الم، بە پەرۆشییەوە گوێم لەم گۆرانییەکانی ئەم 

هونەرمەندە دەگرت".

ئەو هونەرمەندە لێهاتووە باسی لەوەکرد کە بۆ یەکەم جار 
خۆریاتی مەزانی خوێندووە و لە ستودیۆ بچووکەکەی نێو 

ماڵەوەیان یەکەم گۆرانی تۆمارکردووە. 

موراد یەشار مشکۆ، جەختی لەوە کردەوە کە هەبوونی 
هونەرمەند و شاعیر لە دەورووبەرەکەی سوودێکی 

زۆری بۆخۆی هەبوو و رایگەیاند، "بەشداریم لە شەوانی 
ئەدەبیات دەکرد کە پێشبرکێی خۆریات تیایدا ئەنجام دەدرا 

و زۆر سوودی بۆمن هەبوو. لە بارەی خۆریات زۆر شت 
لە مامۆستا کەمال لەتیف کە زۆر نزیک بوو لە گەنجان، 

فێربووم".

موراد یەشار، سەبارەت بە خۆریات بێژە کۆنەکان وتی، 
"عومەر ئەقباش بە بۆچوونی من باشترین خۆریات 

بێژ بوو. کەس نییە لە تەواوی تورکمانێلی ئەو کابرایە 
نەناسێت. ئێستاشی لەگەڵدا بێت لە هەموو بۆنەکان یەک 
یان دوو خۆریاتی ئەو کەسە دەخوێندرێت. کەمال لەتیف و 

عەدنان تەرزی-ش دەتوانم بڵێم لە خۆریات بێژە باشەکان 
بوون".

                          "کاتێک دەستم بە موزیک کرد گوێم �ە مشکۆی باپیرم و یەشاری باوکم 
نەدەگرت, گوێم �ە عزەدین نیعمەت دەگرت کە خۆشەویستترین هونەرمەند بوو �ە �م"

زوهێر توتنچی دەڵێت، " گەر ئەزرائیلیش بگاتە سەرم 
من هەر بەردەوام دەبم لە پێکەنین. بە درێژایی تەمەنم 

بەردەوام دەبم لە یارمەتیدانی خەڵک و بە گەشبینی 
روانینە ژیان".

لەبارەی گەنجانەوە زوهێر توتنچی، وتی، "دەبێت 
گەنجەکانمان رێز لە خێزانەکانیان بگرن. لە نێو کۆمەڵگادا، 

بەراستی چەمکی رێزگرتن لە دایک و باوک کەم 
بووەتەوە".

توتنچی جەختی لەوە کردەوە کە تەکنەلۆجیا بە نەرێنی 
کاریگەری لەسەر ژیان کردووە و گەنجەکان دەبێت 

دووربکەونەوە لە زیاد بەکارهێنانی مۆبایل، زیاتر وتی، 
"گەنجەکان بەردەوام تەلەفۆن بەدەستیانەوەیە. من دکتۆر 

نیم بەاڵم ئەم زیاد بەکارهێنانی تەلەفۆن زیان بە ئێوە و 
جەستەتان دەگەیەنێت".

لە کۆتایی قسەکانیدا باس لە هەڵبژاردنەکانی عێراق 
دەکات و دەڵێت، "بۆ ئەوەی دەنگی خەڵک ببیسترێت 

دەبێت هەموو هاوواڵتیان بچنە سەر سندوقەکان".

ئەو هونەرمەندە ئاماژەی بەوە کرد کە زیاتر لە ١٠٠ 
هۆنراوەی داوەتە هونەرمەندان و نزیکەی ٤٠-٥٠ هۆنراوە 

لەالی خۆی ماوەتەوه و بەهۆی نەبوونی پشتگیری 
نەیتوانیوە یەک لە دوای یەک بیانخوێنێتەوە. وتیشی، "لە 

هەولێر هونەری تورکمانی زۆر دوواکەوتووە".

موراد یەشار راشیگەیاند، "باوکم هەر کاتێک ئیلهامی 
بۆ بهاتبا هۆنراوەی دەنووسی و ئەم کارەی زۆر 

خۆشدەویست. حەزی دەکرد خەڵک بەختەوەر بکات. کاتێک 
بەشداری ئاهەنگەکانی دەکرد حەزی دەکرد خۆشی بە 

خەڵک ببەخشێت و یەک لە دوای یەک گۆرانی دەگووت".

موراد یەشار، باسی لەوەشکرد کە ئەو گۆرانییانەی لە 
هونەری تورکمانی وتراون لە ئەرشیفەکەیدا دەیپارێزێت.

موراد یەشار مشکۆ، ئاماژەی بەوە کرد کە گۆرانییەکی 
بەناوی "ئاشکنن ئانالری" بەرهەم هێناوە و ئاواز و 

تێکستی تایبەتە بەخۆی. وتیشی، "بەم نزیکانە گۆرانییەکی 
دیکە باڵودەکەمەوە کە بە ناوی "کیمدی بو خانم"-ـە و لە 

تۆمارگای ڤۆیس ستودیۆ تۆمارکراوە".

موراد یەشار لە کۆتاییدا بە خوێندنەوەی چەند خۆریاتێک 
مااڵئاوایی لە بینەرانی کرد.

سەما لەگەڵ تیر-ـدا!.. یاریزانی تایکواندۆی تورکمان لەنێو ستافەکە دایە 
و
ڵ
: ئاسلی کوزەچیئۆغل هەوالڵ

: ئیسرا  قەسابئۆغلو هەوالڵ
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سەزگین بەیاتی، بەرپرسی لقی کفری بەرەی تورکمانی 
عێراقی، ئاماژەی بەوە کرد کە تورکمان لە کفری پشتگیری 

لە هەڵبژاردنەکان دەکەن، بەاڵم لە شارۆچکەکە کێشەی زۆر 
هەیە.

بەیاتی، لە میانی بەشداری کردنی لە پرۆگرامی بێ 
مەودا کە بارزان لوقمان پێشکەشی دەکات، باسی لە 

ئامادەکارییەکانی هەڵبژاردن و کێشەکانی کفری کرد.

سەزگین بەیاتی، ئاماژەی بەوەدا کە کاروچااڵکی نوێ 
ئەنجام دەدەن و وتی، "بەتایبەتی لەگەڵ ئیدارەی ناوچەکە 

هەوڵ دەدەین پەیوەندی باشمان هەبێت بۆ ئەوەی 
مافەکانی تورکمان بەدەست بهێنین".

بەرپرسی لقی کفری بەرەی تورکمانی عێراقی، راشیگەیاند، 
خەریکی کردنەوەی رادیۆیەکی تورکمانین و کارەکانیان 

لە کەرکوک گەنجێکی تورکمان بە دانانی کتێبخانەیەکی 
ئەلیکترۆنی دەیەوێت کتێبی تورکی بۆ خوازیارانی کتێب 

دابین بکات. 

عومەر فوئاد، خاوەنی کتێبخانەی "لیدەر"، لە میانی 
بەشداریکردنی لە پرۆگرامی بێ مەودا باس لە پرۆژەکەی و 

کێشەکانی هێنانی کتێبی تورکی دەکات. 

عومەر فوئاد، ئاماژی بەوەدا کە لە تەمەنی منداڵیەوە 
عاشقی خوێندنەوەی کتێبە و وتی، "لە سەرتاسەری عێراق 

ژمارەی ئەو کەسانە کە خەریکی خوێندنەوەی کتێبن زۆر 
کەمە. کردنەوەی کتێبخانەیەک هەر لە خەیاڵمدابووە، هەر 

بۆیە ٢ ساڵ بەر لە ئێستا کتێبخانەیەکی ئۆناڵینم دانا. بە 
سیستەمی "کارگۆ" گەیاندن کتێبەکان بە گشت عێراق 

پەتای وەرزی چییە؟
پەتای وەرزی یاخود ئەنفلۆنزای وەرزی، بریتیە لەو نەخۆشییە 

گواستراوەی کە تووشی کۆئەندامی هەناسەدانی مرۆڤ دەبێت. 
ڤایرۆسەكانی ئەنفلۆنزا چەند جۆرێكیان هەیە كە بە گشتی لە رێگەی 

هەوا یاخود بەركەوتنی راستەوخۆوە دەگوێزرێنەوە لە كەسێكەوە 
بۆ كەسێكی تر و کار لەسەر بەرگری لەشی کەسی توشبووی پەتاکە 

دەکات و بەرگری جەستەی مرۆڤ لە کەسێک بۆ کەسێکی دیکە 
دەگۆرێت، ماوەی توشبوون بەم پەتای  لەنێوان ٧ بۆ ١٤ رۆژدایە.

نیشانەکانی پەتای وەرزی
پەتای وەرزی چەندین نیشانەی جۆراو جۆری هەیە، بەپێی حاڵەتی 

توشبوونی كەسەكە دەگۆرێت، هەندێک کەس بە  سوكی تووشی 
پەتاکە دەبێت بەاڵم هەندێک کەسی دیکەش بە سەختی تووش 

دەبێت، ئەوەشیان پەیوەستە بە جۆری ڤایرۆسەكان كە بوونەتە هۆی 
توشبوون بە حاڵەتەكە و هەروەها بە تەمەن و تەندروستی گشتی 

كەسی توشبووەوە. 

دیارتریین  نیشانەکانی پەتای وەززی بەم شێوەیەیە 
- ئازاری ماسولکەکانی لەش

رشانەوە و سکچوون
- هەوکردنی قوڕگ

- سەرئێشە و هەستکردن بە بێتاقەتی.
- هەاڵمەت.

-کۆکە. 
-مانووبوون و شەکەتی.

- تا و لەرز.
- پشمین.

-نەخواردنی خواردن.

گەیشتووەتە کۆتا قۆناغ.

بەیاتی جەختی لە کێشەی بێکاری گەنجان کرد و وتی، 
"بەهۆی کێشەی ئابووری ئەم دواییانە، هەلی کار بۆ 
گەنجەکانمان نییە. ئەم دۆخە بۆ گشت گرووپەکانی 

کفری وەکو یەکە و دەبێت چارەسەر بکرێت. ئێمە وەکو 
بەرەی تورکمانی عێراقی، بۆ خزمەتکردنی گشت گرووپە 
نەتەوەییەکان کار دەکەین. لە الیەکی ترەوە شوێنەوارە 

مێژووییەکانی کفری خەریکە لەناو دەچن کە ئەمەش خۆی 
لەخۆیدا بابەتێکی گرنگە".

ئەو بەرپرسەی بەرەی تورکمانی، سەبارەت بە 
ئامادەکاریەکان بۆ هەڵبژاردنەکان رایگەیاند، "وەکو 

بەرەی تورکمانی عێراقی لە بازنەی ٥ی سلێمانی یەک 
کاندیدمان هەیە. بە ئامانجی گەیاندنی دەنگی تورکمان 

و دەستەبەرکردنی مافەکانیان پشتگیری ئەو کاندیدە 
دەکەین. لەم چوارچێوەیەدا کارەکانمان دەستیپێکرد و 

چاوەڕوانی پشتیوانی خەڵکین".
بەیاتی، لەسەر ئەوە وەستا کە لە عێراق بە گشتی 

خەڵک بە ساردی سەیری هەڵبژاردنەکان دەکەن. وتیشی، 

دەگات. لە ماوەی یەک رۆژ کتێب لە زاخۆ دەگاتە بەسڕە".

ئەو گەنجە تورکمانە جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەیەوێت 
بە دڵسۆزییەوە خزمەت بکات. راشیگەیاند کە بۆ ئەوەی 

سەرنجی گەنجان بەالی کتێب رابکێشێت گرنگی بە 
بەکارهێنانی تۆڕی کۆمەاڵیەتی ئینستاگرام داوە. 

عومەر فوئاد، سەبارەت بە کێشەکانی هێنانەوەی کتێب لە 
دەرەوەی واڵت وتی، "کێشەمان بۆ درووست دەبێت لە 
هێنانەوەی کتێب. ئەو کتێبانەی کە بە زمانەکانی عەرەبی 
و ئینگلیزی نووسراون بێ کێشەن، بەاڵم لە هێنانەوەی 
کتێبی تورکی کێشەم بۆ دروست دەبێت. تەنانەت چەند 
کتێبی بێ زیانی وەکو رۆمان و چیرۆکیش هەندێک جار ٢ 
مانگ لە دەروازە دەهێڵدرێتەوە. لەمپەرمان بۆ دروست 

دەکەن بۆ ئەوەی کتێبی تورکی نەهێنینەوە".

لە تورکمانئێلی هیچ کتێبخانەیەکی دەوڵەمەند بوونی نییە، 
عومەر فوئاد سەبارەت بە بۆچوونی بەرپرسان بۆ ئەم 

بابەتە رایدەگەیەنێت، "پێشەکی پرۆژەکەی من پرۆژەیەکی 

ئەوە نیشانانەی کە لەسەرەوە ئاماژەمان پێکرد بەگشتی 
كۆمەڵێک لەو نیشانانە بوون كە دەكرێت لە كەسانی 

توشبوودا دەربكەون، بەاڵم لە كەسێک بۆ كەسێكی تر و لە 
حاڵەتێكەوە بۆ حاڵەتێكی تر دەگۆرێت.

جۆنیەتی خۆپاراستن لە پەتاکە
پەتای وەرزی یەکێکە لەو نەخۆشیانەی کە 

سااڵنە لەزۆربەی زۆری واڵتان باڵودەبێتەوە،                                                                      
کارلەسەر بەرگری لەش دەکات، بەر لەوەی تووشی پەتای 
 ،A,B,C وەرزی بین پێویستە برێكی زۆر لە ڤیتامینەکانی
بخوورێت و ئەو ڤیتامینانە بەرگری جەستە بەهێز دەکەن 
و لە تووشبوون بە پەتاكانی وەرزی ، پێویستە رۆژانە زۆر 
ئاو بخۆیتەوە چونکە ئاوی پێویست جەستەت بەشێداری 
دەهێڵێتەوە و بەرگری جەستەت بەهێز دەكات، هەروەها 

لە وەرزی پایزدا هەموو کەسێک دەبێت ڤاکسینی  تایبەت 
ئەنفلۆنزا بەکاربهێنێت کە هەموو ساڵێک جۆره تازەکانی 
بۆ زیاد دەکرێت و تێکەڵ نەبوون و نەچوونە بۆ شوێنی 

قەرەباڵخ لە وەرزەکانی پایز و زستان و دەست شتن و بە 
کارهێنانی ماسک بۆ شوێنی قەڕەباڵخ، دەستگرتن بە دەم و 

لوت لەکاتی پژمە و کۆکە.

         چارەسەری  پەتای وەرزی

- پشوودان بۆ ماوەیەک
- خواردنەوەی بڕێكی زۆر لە شلەمەنی 

-خوارنی ئەو میوانە کە برێكی زۆر ڤیتامین سی تێدایە.
-خواردنەوەی چای بە لیمۆ.

- وەرگرتنی دەرمانە ئازار شكێنەكان وەك پاراسیتۆڵ

لەگەڵ هاتنی وەرزی پایز و گۆڕانکاریەکانی کەشووهەوا، بەشێکی زۆر لە تاکەکان تووشی سەرمابوون و نەخۆشی باوەکانی وەک 
ئەنفلۆنزا و پەتا دەبن، هەندێک لەو پەتایانەش گوازراوەن و بە ئاسانی لە رێگەی هەواوە لە کەسێكی تووشبووی پەتاکە دەگوازرێتەوە 

بۆ کەسێکی دیکە، ئەو کەسانەی کە ئەندامی یەک خێزانن بە گشتی کاتێک لەماڵێکدا کەسێک تووشی پەتایەک دەبێت، هەموو 
ئەندامانی خێزانەکەشی بە دوای یەکدا تووشی پەتا وەرزییەکە دەبن، ئەگەرچی لە هەموو كاتەكاندا ئەگەری توشبوون بە پەتا هەیە، 

بەاڵم  بەزۆری لە وەرزە ساردەكاندا و بەهۆی دابەزینی پلەكانی گەرماوە مرۆڤ توشی ئەم نەخۆشیە دەبێتەوە.

"دەبێت تورکمان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی بەشداری 
لە هەڵبژاردنەکان بکات. دەبێت ئەوە بسەلمێنین کە لە 

کفری تورکمان بوونی هەیە و خزمەتی گشت نەتەوەکان 
دەکات".

کێشەیەکی تری تورکمان لە کفری بابەتی خوێندنی 
تورکمانیە، بەیاتی لەبارەی خوێندنی تورکمانی دەڵێت، 

"کێشەی کتێب، کەمی ئەزموونی زانستی مامۆستایان 
و چەند کێشەی تر هەیە. دەبێت کەسانی پەروەردەییمان 

چارەسەر بۆ ئەم کێشەیە بدۆزنەوە. وەکو بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە رووی سیاسیەوە ئامادەین پشتگیری پەروەردە 
و خوێندن بکەین و هیچکات بێبەشیمان نەکردووە بەاڵم 

دەبێت کەسانی پەروەردەیی دەستپێشخەری لەم بوارە 
بکەن".

بەیاتی ئاماژەی بەوەشدا کە ئەو قوتابییانەی دەرچووی 
خوێندنی تورکمانین، لە میانی هەڵبژاردنی بەشی زانکۆ 
کێشەیان بۆ دروست دەبێت. راشیگەیاند کە لە کفری 

دەیانەوێت بەشی زمانی تورکی بکەنەوە. 

سەربەخۆ و تاکەکەسییە. ئەگەر باس لە کتێبخانەیەکی 
دەوڵەمەند بکەین، دەبێت ئەوە گشتی بێت کە ئێمە 

ناتوانین ئەمە ئەنجام بدەین چونکە ئەم بابەتە لە سەرووی 
تاکە. واتە دەبێت بە توانای دامەزراوە و دەزگاکان ئەم 

پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت. ئێمەش ئەو کات چی پێویست 
بوو دەیکەین. بەاڵم وا دیارە کە هیچ بیرۆکەیەک 

سەبارەت بەم بابەتە لە ئارادا نییە. لەوانەیە ئەم پرۆژەیە 
هیچ سوودێکی بۆ پەرپرسەکان نەبێت بەاڵم بۆ میللەت 
سوودێکی زۆری هەیە. هیوادارین پرۆژەیەکی لەم جۆرە 

بێتە ئاراوە".

عومەر فوئاد، خاوەنی کتێبخانەی "لیدەر"، لە کۆتایی 
قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد کە بەشی زۆری بەرپرسەکان 

پشتگیریان نەکردووە و وتی، "بەرپرسەکان بۆ ئەوەن 
کە ئاگاداری کێشەکانمان بن، بەاڵم لێرەدا شتێکی وا 

نابیندرێت".

: بارزان �وقمان هەوالڵ
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زانیاری لەبارەی ئەو الیەنانەی کە لە زانیاری لەبارەی ئەو الیەنانەی کە لە 
هەرێم بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکەنهەرێم بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکەن

لەگەڵ تێپەڕبوونی کات و دەستپێکردنی بانگەشە 
و ئامادەکارییەکان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عیراق. 

چاوی واڵتان لە عیراقێکی نوێیە، هەوڵ و بانگەشەی 
بەربژێرانی هەرێمیش شانبەشانی کاندیدانی دیکەی 

عیراق بەردەوامە. 

٣٥٢٣ کاندید لە هەڵبژاردنەکانی عێراق کێبرکی دەکەن 
لەسەر ٣٢٩ کورسی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە 

بڕیارە لە بەرواری ١٠-١٠-٢٠٢١ بەرێوە بچێت.

هەموو هەرێمی کوردستان-عێراق بەسەر ١٢ بازنە 
دابەشکراوە هەولێر)ئەربیل( چوار بازنە، دهۆک سێ 

بازنە و سلێمانی پێنج بازنەی هەڵبژاردنن.

لەسەر ئاستی پارێزگای هەولێر ٥٢ کاندید لە چوار بازنە 
رکابەری لەسەر بەدەستهێنانی ١٥ کورسی گشتی و 
١ کورسی کۆتا دەکەن، ٣٤ کاندیدییان پیاون ١٨یان 

ئافرەت، کە پێکدێن لە  ٥ کاندیدی سەربەخۆ و ٣٥ 
کاندیدی پارتە سیاسییەکان و ٧ کاندیدی هاوپەیمانیی 
کوردستان )یەکێتیی نیشتمانی و بزووتنەوەی گۆڕان( 

و ٥ کاندیدی کۆتای کریستیان.

پارێزگای هەولێر بەسەر ٤ بازنەی هەڵبژاردن 
دابەشکراوە، پارتیی دیموکراتی کوردستان ١٢  

کاندیدی هەیە، هاوپەیمانی کوردستان ٧ کاندید و 
بەرەی تورکمانی عێراقی ٣ کاندید و نەوەی نوێ ٤ 
کاندید، و کۆمەڵی دادگەری ٢ کاندید، یەکگرتووی 

ئیسالمی ٢ کاندید و حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی 
كوردستانیش ٤ کاندیدی هەن.

هاوکات لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی  ٦٥ کاندید 
لە پێنج بازنەی جیاواز رکابەری لەسەر بەدەستهێنانی 

١٨ کورسی دەکەن، ٤١ کاندید پیاون ٢٤یان ئافرەتن، کە 
پێکدێن لە ١٧ کاندیدی سەربەخۆ و ٣٣ کاندیدی پارتە 

سیاسییەکان و ١٥ کاندیدی هاوپەیمانیی )یەکێتیی 
نیشتمانی و بزووتنەوەی گۆڕان(.

پارێزگای سلێمانی بەسەر ٥ بازنەی هەڵبژاردن 
دابەشکراوە، پارتیی دیموکراتی کوردستان ٥  

کاندیدی هەیە، هاوپەیمانی کوردستان ١٥ کاندید 
و بەرەی تورکمانی عێراقی ١ کاندید هەیە لەبازنەی 

٥-ـی سلێمانی ناوچەی )کفری( و نەوەی نوێ ٥ 
کاندید، و کۆمەڵی دادگەری ٣ کاندید، یەکگرتووی 

ئیسالمی ٢ کاندید و حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی 
كوردستانیش ٦ کاندیدی هەن.

شایەنی باسە لەسەر ئاستی پارێزگای دهۆک ٣٤ کاندید 
رکابەری لەسەر بەدەستهێنانی ١١ کورسی دەکەن، ٢٦ 
کاندید پیاون ٨ یان ئافرەتن، ٧ کاندیدی سەربەخۆ و 

٢٧ کاندیدی پارتە سیاسییەکان.

پارێزگای دهۆک بەسەر ٣ بازنەی هەڵبژاردن 
دابەشکراوە، پارتیی دیموکراتی کوردستان ١١  کاندیدی 

هەیە، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ٢ کاندید و 
نەوەی نوێ ٣ کاندید، و کۆمەڵی دادگەری هیچ 

کاندیدێکی نییە، یەکگرتووی ئیسالمی ٢ کاندید و 
حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستانیش ٣ 

کاندیدی هەن.

پارتی دیموکراتی کوردستان
لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان 

بە ٢٨ کاندید لە هەریەک لە 
پارێزگاکانی هەرێم بەژدارە لە 

هەڵبژاردنەکان. 

بەپێی پارێزگاکان، پارتی دیموکراتی کوردستان خاوەنی 
١٢ بەربژێرە لە هەولێر، پێنج بەربژێر لە سلێمانی، بە 
١١ بەربژێریش لە دهۆک بەژداری لە هەڵبژاردنەکان 

دەکات.
 

هەولێر: لە لە بازنەی یەکەمی هەولێر پارتی ٤ 
کاندیدی هەیە، هەروەها لە بازنەی دووەم ٣ کاندید 
و لە بازنەی سێیەم ٢ کاندید و لە بازنەی چوارەم ٣ 

کاندیدی هەیە.

سلێمانی: پارتی لە پارێزگای سلێمانی ٥ کاندیدی لە 
هەر پێنج بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە، لە هەر بازنەیەک 

یەک کاندیدی هەیە.

دهۆک: پارتیی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای 
دهۆک ١١ کاندیدی لە هەرسێ بازنەکەی هەڵبژاردندا 
هەیە، لە بازنەی یەکەم پارتی ٤ کاندیدی هەیە، لە 
بازنەی دووەم پارتی ٣ کاندیدی هەیە، لە بازنەی 

سێیەم ٤ کاندیدی هەیە.

هاوپەیمانی کوردستان

یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
و گۆران بە هاوپەیمانیەتییەک بەشداری لە 

هەڵبژاردنەکان دەکەن، بە گشتی ٣٩ کاندید لە هەردوو 
حیزبەکە لەم هاوپەیمانییەتە بەشدارن. 

هاوکات، هاوپەیمانی کوردستان خاوەنی ٧ کاندیدە 
لە هەولێر، ١٥ کاندید لە سلێمانی، بە ٢ کاندیدیش لە 

دهۆک بەژداری لە هەڵبژاردنەکان دەکات. 

هاوپەیمانی کوردستان لە پارێزگای سلێمانی ١٥ 
کاندیدی لە هەر پێنج بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە.

هەروەها هاوپەیمانی کوردستان لە پارێزگای دهۆک ٢ 
بەربژێری لە هەرسێ بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە.

بەرەی تورکمانی عێراقی
بەرەی تورکمانی عێراقی وەکو 

تاکە حیزبی تورکمانی لە هەرێم بە 
٣ کاندید لە هەولێر و کاندیدێک لە 

بازنەی ٥ی سلێمانی ناوچەی )کفری( 
بەژداری لە هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات. 

لەهەولێر بەرەی تورکمانی عێراقی خاوەنی ٣ کاندیدە 
لە هەر چوار بازنەکە، لە بازنەی سێ کاندیدێکی هەیە 

و لە بازنەی چوار دوو کاندیدی هەیە.
هەروەها لە بازنەی ٥-ـی سلێمانی لە کفری بەرەی 

تورکمانی عێراقی کاندیدێکی بۆ هەڵبژاردنەکانی 
ئەنجومەنی نوێنەران هەیە. 

یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان

یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان 
لە پارێزگای هەولێر لە هەر چوار 

بازنەکە ٢ کاندیدی هەیە، لە بازنەی 
یەک و دوو هیچ کاندیدێکی نییە، 

لە بازنەی سێیەم یەک کاندید و لە 
بازنەی چوارەم یەک کاندیدی هەیە.

هاوکات لە پارێزگای سلێمانی ٢ کاندیدی لە هەر پێنج 
بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە و لە بازنەکانی ١ کاندیدێکی 

هەیەو و لە بازنەی ٣ کاندیدێک، لە بازنەکانی تر 
کاندیدی نییە. 

یەکگرتووی ئیسالمی لە پارێزگای دهۆک ٢ کاندیدی 
لە هەرسێ بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە، لە بازنەی ١ 

کاندیدێک و لە بازنەی دووەم یەک کاندید، لە بازنەی 
سێیەم هیچ کاندیدێکی نییە.

کۆمەڵی دادگەری کوردستان
کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە 

پارێزگای هەولێر بەهەمان شێوەی 
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان لە هەر چوار بازنەکە 

٢ کاندیدی هەیە و لە بازنەی یەک و دوو هیچ 
کاندیدێکی نییە. لە بازنەی سێیەم یەک کاندید و لە 

بازنەی چوارەم یەک کاندیدی هەیە.

هەروەها کۆمەڵی دادگەری لە پارێزگای سلێمانی ٣ 
کاندیدی لە هەر پێنج بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە، لە 

بازنەی یەک هیچ کاندیدێکی نییە، لەبازنەی دوو و 
سێ و چوار لەهەر بازنەیەکیان یەک کاندیدی هەیە و 

لە بازنەی پێنج هیچ کاندیدێکی نییە.

 
نەوەی نوێ

نەوەی نوێ لە پارێزگای هه ولێر لە 
هەرچوار بازنەکە ٤ کاندیدی هەیە 
و لە هەر بازنەیەک یەک کاندیدی 

هەیە.

نەوەی نوێ لە پارێزگای سلێمانی ٥ کاندیدی لە هەر 
پێنج بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە لە هەر یەک لە ٥ 

بازنەکان یەک کاندیدی هەیە.

نەوەی نوێ لە پارێزگای دهۆک ٣ کاندیدی لە هەرسێ 
بازنەکەی هەڵبژاردندا هەیە، لە بازنەی یەک کاندیدێک، 
لە بازنەی دووەم یەک کاندید و لە بازنەی سێیەمیش 

یەک کاندید.

حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی 
كوردستان لە پارێزگای هه ولێر لە 

هەر چوار بازنەکە ٤ کاندیدی هەیە 
و لە هەر بازنەیەک یەک کاندیدی 

هەیە.

حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان لە پارێزگای 
سلێمانی ٦ کاندیدی لە هەر پێنج بازنەکەی هەڵبژاردندا 
هەیە، لە بازنەی یەک هیچ کاندیدێکی نییە، لە بازنەی 

دووەم یەک کاندید و لە بازنەی سێیەم یەک کاندید 
لە بازنەی چوارەم یەک کاندید و لە بازنەی پێنجەم ٢ 

کاندیدی هەیە.

حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان لە پارێزگای 
دهۆک ٣ کاندیدی لە هەرسێ بازنەکەی هەڵبژاردندا 
هەیە، لە بازنەی یەک ١ کاندید، لە بازنەی دووەم ١ 

کاندید و لە بازنەی سێیەم یەک ١ کاندید.

بڕیارە لە ١٠ی ئتشرینی یەکەمی ئەمساڵدا هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەبچێت، کە بەپێی 

کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان سێ 
هەزار و ٥٢٣ کەس خۆیان کاندید کردووە، لەنێویاندا 

هەزار و دوو کاندیدییان هی هاوپەیمانێتییەکانن و 
حیزبەکانیش هەزار و ٦٣٤ کاندیدیان هەیە، هەرچی 

بەربژێرە سەربەخۆکانن ژمارەیان ٨٨٧ کەسە، بەگشتی 
٩٣٦ ژن بەربژێرن و رێژەی ٢٥%یان لە هەڵبژاردنەکە 
سەردەکەون، هەروەها نزیکەی ٢٥ ملیۆن کەس لە 

عێراق و هەرێم مافی دەنگدانیان هەیە.

: عەبدو�سە�م ھیشام هەوالڵ
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عەممار کەهیە: گەر الیەنە سیاسییە تورکمانییەکان بە 
یەک لیست بەشداری هەڵبژاردنیان نەکردایە، خەڵک 
رووبەڕوویان دەبوویەوە و لەوانەیە خۆپیشاندانیان 

ئەنجامدابایە.

لەیەکەم ناونیشاندا عەممار کەهیە، کاندیدی بەرەی 
یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق لە بازنەی دووەم 

ژمارە ٦٤ بوو بە میوانی پرۆگرامی دیمانەی تایبەت. 

کەهیە لەبارەی پێکهێنانی لیستی هاوبەش رایگەیاند، 
"پێکهێنانی لیستەکە بڕیاری گەلەکەمان بوو، الیەنە 
سیاسییە تورکمانییەکان کاتێک بە دوو یاخود سێ 
لیست بەشداری هەڵبژاردن دەبوون، خەڵکەکەیان 

دابەش دەکرد بەاڵم لە ساڵی ٢٠٠٣وە تاوەکو ئەمڕۆ 
بۆ یەکەمین جارە تورکمان بەیەک لیست بەشداری 

هەڵبژاردنەکان دەکات". 

بەربژێری ژمارەی ٦٤ـی بازنەی دووەمی کەرکوک 
رایگەیاند، گەر لیستەکە پێکنەهێدرابا، خەڵک 

رووبەڕووی پارتە سیاسییە تورکمانییەکان دەبوویەوە 
و وتیشی، "خەڵک رووبەڕووی پارتەکان دەبوویەوە، 

تەنانەت وەکو کاردانەوە ئەگەری هەبوو خۆپیشاندان 
لەدژیان ئەنجام بدرێت، چەند دەنگۆیەکی هاوشێوە 

هەبوو". 

کەهیە باسی لەوەکرد کە یاسای نوێی هەڵبژاردن وا 
دەکات الیەنەکان کۆببنەوە و وتیشی، "یان دەبێت 

یەکبگریت، یانیش دابەش بیت و دەدۆڕێنیت. بەپێی 
یاسای هەڵبژاردن ناوچەکان کرایە بازنە. ئیتر بە دواوە 

پێویستە دەنگێکی زۆر بهێنیت بۆ ئەوەی ببیت بە 
پەرلەمانتار". 

عەممار کەهیە دەربارەی پێشبینییەکانی بۆ لیستەکە 
ئاماژەی بەوەکرد کە لە ئێستادا خەڵک لە سیاسییەکان 

زویر بووە و وتیشی، "خەڵک هەندێک زویرە. بەاڵم 
ئێمە دڵنیاین کە گەلەکەمان ئەم زویرییە بۆ ئاشتی 

دەگۆڕێت. گەر تورکمان لەکەرکوک بەشداریی 
هەڵبژاردنەکان بکات، دەتوانێت چوار یاخود پێنج 

کورسی بەدەستبهێنێت. بەو پێیەش لە بازنەی یەکەم 
کورسییەک و لە بازنەی دووەمیش دەتوانین سەرجەم 

کورسییەکان بەدەستبهێنین. چونکە لەسەدا 65ـی 
دانیشتووانی بازنەی دووەم تورکمانە. گەر بەشداریی 

هەڵبژاردنەکان نەکەین، پێکهاتەیەکی دیکە کورسییەکە 
بەدەست دەهێنن. بەپێی ئەو یاسایە گەر نەچیتە 
دەنگدان، بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەنگت بۆ 

کەسێکی دیکە دەچێت.  

عەممار کەهیە ئاماژەی 
بەوەکرد کە هەندێک قسە 

و باس هەیە لەبارەی 
هەڵبژاردنەکان و بەو شێوەیە 

روونی کردەوە: 
"بەهۆی یاسای نوێی 

هەڵبژاردنەوە ساختەکاریکردن 
ئاسان نییە. ئەو الیەنانەی 
کە دەیانەوێت ساختەکاری 

لە هەڵبژاردنەکان بکەن، 
کاندیدی بەکرێگیراو دەخەنە 

هەڵبژاردنەکە. ئامانج لەو 
کارە پەرت و باڵوکردنی 

دەنگەکانە. لەالیەکی دیکەوە 
لەبارەی هەڵبژاردن دەنگۆی )ئەنجامی هەڵبژاردنەکان 
دیارە، بەشداری هەڵبژاردنەکان مەکەن( لەناو خەڵک 

باڵودەکەنەوە. ئامانجی ئەو دەنگۆیانە ساردکردنەوەی 
خەڵکە لە هەڵبژاردن، ناتوانن ساختەکاریی ئەنجام 

بدەن بۆیە ئەو رێگایانە دەگرنەبەر". 

لەالیەکی دیکەوە عەممار کەهیە لەبارەی بارودۆخی 
ئێستای کەرکوکەوە ئاماژەی بە چەند خاڵێکی گرنگ دا 

و بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی خۆی هێنا:
"بەداخەوە کەرکوک لە بارودۆخێکی زۆر خراپ دایە. 

خەڵکەکەی پەرێشان بووە، بێکاری و کێشەی کارەبای 
تەنگی بە دانیشتووانەکەی هەڵچنیوە. سەرەڕای 

ئەوەی کە خاوەنی نەوتە بەاڵم رۆژانە تەنها ١٠ کاتژمێر 
کارەبا هەیە ئەویش هەندێک جار هەیە و هەندێک 
جاریش نییە. لێرەوە دەمەوێت بپرسم، هەبوونی 

نەوت لە کەرکوک چیی گۆڕیوە؟ من بۆچی سەیری 
ئەو ئاگرە بکەم؟ ئاگرەکەی بابا گوڕ گوڕ بووەتە 

ئاگرێک لەناخی خەڵکەکە. خەڵک بەبێکاری و بێنانی 
و بێ کارەباییەوە سەیری ئاگرەکەی بابا گوڕ گوڕ 

دەکات". 

سەوسەن جەدوع: چوار ساڵ جارێک بۆ ماوەی نیو 
کاتژمێر دەچیت، پشتگیری هەموو کەسێک دەکەین 

بەشداریی هەڵبژاردنەکان بکات

ئەم هەفتەیە یەکێک لە میوانەکانی دیکەی پرۆگرامی 
دیمانەی تایبەت سەوسەن عەبدولواحید جەدوع، 

کاندیدی بەرەی یەکگرتووی تورکمانەکانی عێراق بوو. 

جەدوع لە بنەڕەتدا ٢٨ ساڵە لە بواری پەروەردە 
کاردەکات و لە ئێستادا بەڕێوەبەری سەرپەرشتیارانی 
پەروەردەی کەرکوکە، ناوبراو تاکە کاندیدی ئافرەتی 

بازنەی دووەمە. 

جەدوع ئاماژەی بە بەشداریکردنی 
وەکو ئافرەتێک دا و وتی، 
"هەڵبژاردنەکان بە سەختی 

بەڕێوەدەچن چونکە ئاشکرایە کە 
گۆڕانکاریی لە یاسای هەڵبژاردن 

کرا و من کاندیدی نۆ پارتی 
تورکمانی و لیستەکەمم. بە 
شانازییەوە خۆم کاندید کرد، 

ئافرەتانیش  ئاواتەخوازین 
بەشداریی لە هەڵبژاردنەکان 
بکەن، هەروەها دەمانەوێت 

ئەو پەیامە بگەیەنین کە وەکو 

ئافرەت ئێمەش مافمان لە پلە و پێگە بااڵکاندا 
هەیە". 

لەبارەی کۆبوونەوەی پارتە تورکمانییەکان لە ژێر 
چەترێک سەوسەن جەدوع رایگەیاند کە هەنگاوێکی 

گرنگە و وتیشی، "یەکگرتنەوەی پارتەکان لەژێر 
لیستێک بۆ ئێمە و بۆ گەلی تورکمان بە گشتی 
بووەتە مایەی خۆشی. ئەو یەکبوونەوەی کە لە 

ئێستادا پێی گەیشتووین، لەهەموو رەهەندێک و 
شوێنێک باسی لێدەکەین. بێگومان گەلەکەشمان بە 

دڵخۆشییەوە پێشوازیی لەو بڕیارە کرد". 

ئەو کاندیدە باسی لەوەکرد کە کەرکوک خاوەن 
تایبەتمەندیی خۆیەتی و وتیشی، "زۆرینەی 

دانیشتووانی تورکمان لە کەرکوک لە بازنەی دووەمە. 
ژمارەی دانیشتووانەکەی نزیکەی ٣٠٠ هەزار کەسە. 

ئاواتەخوازین و گەر خەڵک بە چڕی بەشداریی لە 
هەڵبژاردنەکان بکات، هەموو کاندیدانمان لەو بازنەیە 

دەردەچن". 

جەدوع ئاماژەی بە بۆچوونەکانی خۆی لەبارەی دۆخی 
پەروەردەی کەرکوک دا و وتی، "لە هەموو شوێنێکی 

جیهاندا گەر پەروەردە نەبێت، کولتوور و داهاتوو و 
ئاسۆ نابێت. بە بەردەوامی زۆرترین بایەخ بە پەروەردە 

دەدەین. پێویستە کارمەندانی پەروەردە زیاتر خەڵک 
هان بدەن بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان چونکە 

بە بەشداریکردن بەرگریی لە مافی خۆتان دەکەن، 
بێگومان پەروەردەش هەر مافە. وەکو واڵتانی 

پێشکەوتوو پێویستە توانای گرنگ و پتەو لەبواری 
پەروەردە دەستەبەر بکرێت، بۆیە من خاوەنداریی 

هەموو ئەو بابەتانە دەکەم کە تایبەتە بە سیستەمی 
پەروەردەییمان".

لەکۆتاییدا سەوسەن جەدوع ئاماژەی بە چەند رۆژی 
ماوەی هەڵبژاردن دا و وتی، "کەس نەڵێت )بەشداریی 

هەڵبژاردنەکان ناکەم(، ئەمەیان ئەرکێکی نیشتمانییە 
و پێویستە بە بەشداریکردنمان لە هەڵبژاردنەکان 

بوونی خۆمان بسەلمێنین. گەر بووین بە پەرلەمانتار، 
لە بەغداد گرووپێک دادەمەزرێنین و بەرگری 

لە سەرجەم مافەکانی تورکمان دەکەین. باسی 
هەموو کەموکوڕییەکان لە شاری کەرکوک دەکەین، 

بێگومان هەموو ئەوانە بە دەنگی گەلەکەمانەوە 
دێتەدی. بەتایبەتی پێویستە گەنجەکانمان ئاراستەی 

هەڵبژاردنەکان بکەین و هانیان بدەین، چوار ساڵێکە و 
نیو کاتژمێرێکە، پشتگیری لە هەموو کەسێک دەکەین 

کە بەشداریی لە هەڵبژاردنەکان دەکات". 

دیمانەی تایبەت لە کەرکوکە.. 
عەممار کەهیە و سەوسەن جەدوع 

هەڵسەنگاندنیان بۆ کەشی هەڵبژاردن لەو شارە کرد 

دەتوانن لە رێگەی هەژمارەکانی سۆشیاڵ میدیای تەبا 
...بینەری تەواوی دیدارەکە بن
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خۆش بکەین
ڵ
 مرۆڤەکان د�

 بە کورتە فیلمی "ئێفگان"، عێراقی وود
 بە بینە رەکانیی شاد دەبێتەوە

گۆرانیبێژی ناودار مستەفا جێجێلی ئەوەی درکاند کە بەنیازە گۆرانی بە زمانی 
بیانی بڵێتەوە.

مستەفا جێجێلی، بووە میوانی پرۆگرامی زینگ کە لەالیەن گەیالن بەقاڵ-ـەوە 
پێشکەشدەکرێت. 

لەمیانی باسکردن لە کارکردن لەسەر دوێتێک بە ناوی "ئیمتیاز" کە لەگەڵ 
گەنجێکی عێراقی ئەنجامی داوە رایگەیاند: 

"گۆرانییەکە، واژۆی بیالل سۆنسێس-ـی لە ژێرە، دەمێکە ئامادەکراوە. بیرۆکە، 
تۆمارکردن، هەموو شتێکی کۆتایی هاتبوو و چاوەڕوانی کاتی گونجاومان 
دەکرد. کاتێک ویستمان لەگەڵ ژینە دوێتێک بەیەکەوە ئەنجام بدەین، ئەم 
گۆرانییەمان هەڵبژارد چونکە بڕوامان وابوو ئەم گۆرانییە لەگەڵ دەنگمان 

گونجاوە". 

لەمیانی ئاماژەدان بە پالنەکانی بۆ ئەوەی گۆرانییەکی کوردی لەگەڵ ژینە 
بڵێنەوە، گۆرانیبێژی ناودار ئەو وتانەی درکاند، "لە داهاتوودا بەیەکەوە 

دەتوانین گۆرانییەکی بیانی بڵێینەوە". 

جێجێلی کاتێک سوپاسی ئەو گرنگیپێدانە کرد کە لە ئەنجامی کارەکانیدا 
ئاڕاستەی دەکرێن وتی، "ئێمە بە میوزیک هەوڵ دەدەین مرۆڤەکان دڵخۆش 
بکەین. لەم دواییەدا زۆر رووداوی دڵتەزێن روویدا کاتێکی ناخۆشمان بەرێکرد، 

بۆیە ئێمە بە جیاوازی میوزیک هەوڵ دەدەین هەندێک لە ئازارەکان کاڵ 
بکەینەوە". 

ئەو دوو گەنجە تورکمانە بەمجۆرە سیناریۆ 
جیاوزانەی کە دەینووسن سەرنجی خەڵکیان بۆ 

خۆیان راکێشاوە، ئەم جارەشیان کورتە فیلمێکی 
نوێی پڕاو پر لە گرژی و کرداری مەترسیدار و 

جیاواز تۆمارکردووە. 

ژوورێكی تاریکی لێپێچینەوە، تاوانی نامرۆڤانە 
و بکوژێک کە خراوەتە نەخۆشخانەیەکی 

دەروونی.. باشە کێن ئەوانەی کە ئەکتەری 
سەرەکی فیلمەکەن و ئەو فیلمە بە چی زمانێک 

تۆرمارکراوە و کەی نمایش دەکرێت؟ ئێستاش 
ناوەرۆکی فیلمە پر جۆشو و خڕۆشەکەتان بۆ 

باس دەکەین.

کورتە فیلمی ئێفگان بە مانای هاوار کردنی 
بە ئازار دێت، سیناریۆی ئەم فیلمە لەالیەن 

دوو گەنجی بە توانای تورکمان عەبدولرەحمان 
عومەر و محەمەد حوسێن ئۆغڵو نوسراوە، 

عەبدولرەحمان عومەر کە یەکەمجارە کاری نواندن 
ئەنجام دەدات لە فیلمەکەدا  وەک داواکارێكی 

گشتی رۆڵی سەرەکی بینیوە، حوسێن ئۆغڵوش 
وەک تۆمەتبارێک کە نەخۆشی دەروونی هەیە 
و لە هەمان کاتدا بکوژێکی دڕەندە و ترسناکە 

کە خراوەتە نەخۆشخانەیەکی دەروونی  لە 
فیلمەکەدا رۆڵی سەرەکی بینیوە،  هەروەها 
کادیرانی ستافی عێراقی وود، وەکو؛ عەمار 
ئاسۆس و مستەفا حەسەن، هاوکات وەکو 

یەکەم بەشداریکردن، عەلی رەفعەت و محەمەد 
بەیاتلی رۆڵیان لە فیلمەکەدا بینیوە. 

لەالیەکی دیکەوە، شاهین قەساب، وەک ئەکتەرێک 
کە لە فیلمەکانی پێشووتردا بە سەرکەوتوویی 

نواندنی  ئەنجام دابوو، لەم فیلمەشدا وەکو وێنەگر 
بەشداری کردبوو ئەوەش بووە ئەزموونێکی نوێ 

بۆ ناوبراو. 

ئەم پرۆژەیە پەرەی بە ئەزموونی جیاوازی و نوێ 
داوە، بابەتێکی دیکەی گرنگی کورتە فیلمە ئەو 
جۆرە زمانەبوو کە لە  فیلمەکەدا بەکارهێنرابوو. 

لەکاتێکدا ئەم ستافە بەزۆری پڕۆژەکانیان بە 
زمانەکانی ئیگلیزی و عەرەبی ئامادە دەکەن بەاڵم 

ئەمجارەیان پرۆژەکەیان بە زمانی تورکی ئامادە 
کردبوو، واتە؛ فیلمی ئێفگان بە پێچەوانەی فیلمی 
دامیۆن تەیکس ریڤێنج بە زمانی تورکی تۆمارکراوە 

و بە ژێرنووسی زمانی عەرەبی نمایش دەکرێت. 

میوزیكژەنە تورکمانەکان بوونە جێگای باسی 
فیلمەکە

میوزیکی فیلم یەکێکە لە گرنگترین فاکتەرەکانی 
فیلمەکان کە وامان لێدەکەن هەست بە ترس و 

خۆشی بکەین و چێژی لێوەرگرین، دوو گەنجی بە 
توانای تورکمان میوزیکییان بۆ ئەم پرۆژەیە ئامادە 
کردووە، محەمەد چاکماک کە  گۆرانیبێژی گرووپی 

کەیگان دەنگی پڕۆژەکەی ئامادە کردووە، یڵدرم 
شێها میوزیکی فیلمەکەی ئامادە کردووە. 

   
پێشبینی دەکرێت ئەم فیلمە لە بەرواری ٢٥ی  

ئەیلوول نمایش بکرێت و  فیلمێکی پر جۆش و 
خڕۆش بێت. 


