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سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو ئەتابەگی 
هەولێر)ئەربیل(
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تـەبـا
لهگهڵئێوهبۆئێوهلهگهڵئێوهبۆئێوه

٥٠٠ژماره: 7٦ دینار: ٢٠٠٠ تیراژ:

4. Bölge

  ئایدن مەعروف:  پێویستە تورکمان لەپێویستە تورکمان لە
سێ سەرۆکایەتییەکەی عێراقسێ سەرۆکایەتییەکەی عێراق

نوێنەری هەبێتنوێنەری هەبێت  

  لە هەولێر سەنتەرێکی رۆشنبیری ولە هەولێر سەنتەرێکی رۆشنبیری و
کۆمەاڵیەتی بەناویکۆمەاڵیەتی بەناوی

سوڵتان موزەفەرەددینسوڵتان موزەفەرەددین دەکرێتەوە دەکرێتەوە  

  کورت و پوختکورت و پوخت  لە هۆکار ولە هۆکار و
  چارەسەری دیاردەی کۆچکردنیچارەسەری دیاردەی کۆچکردنی

گەنجان دەکۆڵێتەوەگەنجان دەکۆڵێتەوە

 ١٢٣٠ ئەنداممان هەیە بۆ بەخشینی
ئەندامەکانی جەستەیان

““

““

  ٨٠٠٨٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا سوڵتان موزەفەر و ساڵ بەر لە ئێستا سوڵتان موزەفەر و
سەاڵحەددین ئەیوبی بە "تورکمانی" نامەیان گۆڕیوەتەوەسەاڵحەددین ئەیوبی بە "تورکمانی" نامەیان گۆڕیوەتەوە

مەحمود قەسابئۆغڵو:
 تاکە خەمی من گەلەکەمە
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هەواڵ زیا عوزێری /  فۆتۆ: عەلی هەڤاڵ
عەبدولسەالم تووتونچی  /  فۆتۆ: عەلی هەڤاڵ

ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری 
پێکهاتەکان لە چەند رۆژی رابردوو سەردانی واڵتی 

تورکیای کرد و لەو سەردانەدا لەگەڵ هەریەکە 
لە مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا 

و محەمەد موش، وەزیری بازرگانی تورکیا 
کۆبوویەوە. 

لەوبارەیەوە ئایدن مەعروف باسی لەوەکرد کە 
لەمیانی کۆبوونەوەکاندا باس لە پەیوەندییە 
دووقۆڵییەکان، ئابووری، بازرگانی و دۆخی 
تورکمان و ژمارەیەک تەوەری دیکە کراوە. 

دوا بە دوای گەڕانەوەی، ئایدن مەعروف لەبارەی 
سەردانەکەیەوە وەاڵمی پرسیاری رۆژنامەی تەبای 

دایەوە. 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لەبارەی 
دیدارەکانی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا و 

وەزیری بازرگانی تورکیا رایگەیاند، "لە دیدارەکاندا 
باسمان لە پەیوەندییە دووقۆڵییەکان کرد. 

هەروەها بارودۆخی تایبەتی تورکمان لە هەرێـمی 
کوردستانی عێراق و پەیوەندیی ئابووری 
و بازرگانی نێوان تورکیا و هەرێم قسەی 

لەسەرکرا. لە رۆژانی داهاتوودا ئەو پەیوەندییانە 
بەشێوەیەکی بەهێز و چااڵک دەخرێنە بواری 

جێبەجێکردنەوە". 

"سەردانەکەی تورکیامان بووە 
مۆڕاڵی مەعنەوی بۆ تورکمان"

لە دیدارەکاندا باس لە هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی 

عێراقیش کراوە و لەوبارەیەوە ئایدن 
مەعروف وتی، "بابەتی ئەنجامەکانی 
هەڵبژاردن یەکێک بوو لەو بابەتانە کە 
لەمیانی دیدارەکاندا قسەی لەسەرکرا. 

هەروەها باس لە رۆڵی تورکمانەکان کرا کە 
لە حکومەتی داهاتووی عێراق لە چ پێگە 
و ئاستێک دەبێت. بێگومان واڵتی دایک 
تورکیا لەگەڵ تورکمان بووە و پشتگیری 

گەورەی کردووە. ئەو سەردانەمان بۆ تورکیا 
بووە مۆڕاڵی مەعنەوی بۆ تورکمان. لەو 

جۆرە سەردانانەدا وەکو تورکمان ئامانجمان 
بوونە بە فاکتەر و پردی ئەرێنیە لەنێوان 

الیەنەکان". 

"سەقامگیری و ئەمنیەتی عێراق بۆ 
تورکیا گرنگە"

لەوبارەیەوە ناوبراو ئاماژەی بە هەڵوێستی تورکیا 
لەسەر هەڵبژاردنەکانی عێراق کرد و وتی: 

"تورکیا لە رابردووەوە تاوەکو ئێستا بەردەوام 
بووە لەالیەنگیری سەقامگیری عێراق. لەراستیدا 
ئەمەیان هەر لە رابردووەوە هاتووە و بەردەوامە 
چونکە سەقامگیری و ئەمنییەتی عێراق بۆ تورکیا 

گرنگە. نەک تەنها بۆ تورکیا بەڵکو بۆ واڵتانی 
دراوسێ و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیش گرنگە. وەکو 

تورکمان لەگەڵ ئەوەین کە دەسەاڵتدارییەکی 
سەقامگیر هەبێت لە عێراق. بەو هۆیەشەوە 
گرنگی بە پەیوەندییە سیاسی و بازرگانییەکان 

دەدەین. لە رۆژانی داهاتوودا زیاتر ئەو 
پەیوەندییانە بەرجەستە دەکرێن". 

"رووداوەکانی ئەم دواییەی 
عێراق زیانی بەسەر ئەمنیەت و 

سەقامگیریی عێراق هەیە"

وەزیری هەرێم بۆ کاروبارەی پێکهاتەکان ئاماژەی 
بە سیستەمێکی سەقامگیر و رێکوپێکی 

بەڕێوەبردن دا و وتی، "زۆر گرنگە لەنێو ئەو 
سیستەمەدا تورکمانیش هەبێت. رووداوەکانی 

ئەم دواییەی عێراق زیان بە ئەمنیەت و 
سەقامگیری واڵت دەگەیەنێت. لە سەرەتادا 
خۆپیشاندان ئەنجامدرا لەبارەی ئەنجامەکانی 
هەڵبژاردن، دواتر هێرشێکی تیرۆریستی کرایە 
سەر شوێنی حەوانەوەی سەرۆکوەزیران کە 

بێگومان بەتوندی ئیدانەی ئەو هێرشە دەکەین. 
خۆپیشاندانی هاوواڵتییان لە چوارچێوەیەکی 
یاسایی مافێکی سروشتییە، بەاڵم گەر ئەمە 
بە سیاسی بکرێت یاخود بخرێتە ژێر فشاری 

سیاسەت، ئەمەیان هەڵەیە". 

"پێویستە تورکمان بەالیەنی کەمەوە 
دوو وەزارەت بەدەستبهێنێت و 

وەکو نەتەوە مامەڵەی لەگەڵ 
بکرێت"

ئایدن مەعروف تیشكی خستەسەر ئەوەی کە 
پێویست تورکمان لە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق، 
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکایەتی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوونی هەبێت و 

وتیشی، "لە عێراق سێ دامەزراوەی سەرەکی 
هەیە، پێویستە تورکمان لەو سێ دامەزراوەیە 

بوونی هەبێت. لەهەمان کاتدا پێویستە بەالیەنی 
کەمەوە تورکمان دوو وەزیری بەبەر بکەوێت و 

وەکو نەتەوە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت". 

"بەرژەوەندییەکانی تورکمان بۆ ئێمە 
لە هەموو شت گرنگترە"

لەبارەی هەڵوێستی تورکمان لەسەر 
خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەی عێراق ئایدن 

مەعروف وتی، "بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان 
هەر کێ بووبێتە خاوەنی دەسەاڵت، بەپێی یاسا 
دەتوانێت حکومەت پێکبهێنێت و داواکارییەکانی 

تورکمان لەبەرچاو بگرێت، ئێمە پشتگیری لەو 
دەکەین. لەراستیدا بەرژەوەندی هاوبەش لەو 

نێوەندەدا هەیە و هەموو الیەنەکان و گرووپەکان 
لەسەر بەرژەوەندی هاوبەش کار دەکەن. 

بەرژەوەندییەکانی تورکمان بۆ ئێمە لە هەموو 
شت گرنگترە". 

"پەیوەندییەکانی سیاسی، 
دیبلۆماسی، بازرگانی و ئابووری 

نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و 
تورکیا جێگیرە"

لەکۆتاییدا ئایدن مەعروف ئاماژەی بە 
پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی 

کوردستانی عێراق دا و وتی: 
"پەیوەندییەکانی سیاسی، دیبلۆماسی، بازرگانی و 
ئابووری نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و تورکیا 

جێگیرە. ئەم پەیوەندییانە بە شێوەیەکی رێکخراو 
بەردەوامە، کار دەکرێت بۆ ئەوەی لەمەودوا 
زیاتر چااڵک بێت. لەراستیدا ئەمە خاڵێکی زۆر 

گرنگە چونکە لە داهاتوودا لەسەر ئەو بنەمایە کار 
دەکرێت. تورکیا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست واڵتێکی 

گرنگە، هەمیشە بەرگریی لە گەالن و پێکهاتە 
ستەملێکراوەکان کردووە. بە رێگەی سیاسەت 
و دیبلۆماسی و هەموو دامودەزگاکانییەوە بە 
شێوەیەکی چااڵک پشتگیری پێشکەشکردووە 

کە ئەمەش جێگەی شانازییە. ئێمەی تورکمانان 
پشتگیری لە زیاتر چااڵکبوونی ئەو پەیوەندییە 

دەکەین. ئێمە لە هەرێمی کوردستانی عێراقداین 
و بەشداری حکومەتمان کردووە، لەگەڵ برا 
کوردەکانمان دەژین و هەرێمیش بۆ تورکیا 

ناوچەیەکی گرنگە و هەمیشە تورکیا گرنگیی بە 
پەیوەندییەکانی لەگەڵ هەرێم دەدات". 

 

"زۆرێک لە تورکمانەکان هەنە 
نایانەوێت بڵێن تورکمانین دەلێن 

هەولێرین"

لەشاری هەولێر)ئەربیل( سەنتەرێکی رۆشنبیری 
و کۆمەاڵیەتی بەناوی سوڵتان موزەفەرەددین 

دەکرێتەوە، کەتایبەتە بەخەڵکی شارەکە، کە 
تیایدا تورکمانی هەولێر چااڵکیە رۆشنبیری و 

کلتوورییەکانیان ئەنجام دەدەن.
دامەزرێنەری سەنتەرەکە ماجید بازرگان لەبارەی 

ئامانج و چااڵکیەکانی سەنتەرەکە، هەروەها 
فەلسەفەی ناولێنانی سەنتەرەکە بە ناوی سوڵتان 

موزەفەرەددین بۆ رۆژنامەکەمان دوا.
لەسەرەتای قسەکانیدا ماجید بازرگان باسی 

لەئامانجی سەنتەرەکە کرد و ئاماژەی بەوەدا، 
"بیرۆکەی دامەزراندنی ئەم سەنتەرە لە راستیدا 
سەیرمان کرد زۆرێک لە نەتەوەکانی دیکە هەن 
پێیان خۆشە کە خۆیان بە هەولێری بناسێنن و 

لەهەمان کاتیشدا لە تورکمانەکان هەنە نایانەوێت 
بڵێن تورکمانین دەلێن هەولێرین خۆیان بە 

هەولێری دادەنێن، بۆیە وتمان ئێمە نەتەوەیەکی 
گەورەین و زۆرین و بۆچی جیاکاری بکەین و 
یەکێک بڵێت من کوردم و یەکێک بڵێت من 

تورکمانم و یەکێکی دیکە بڵێت ئەم نەتەوەیەم 
کە رەچەڵەکی هەولێرییەکان دیارە، بۆیە بەناوی 

هەولێرییەکان ئەم سەنتەرەمان دامەزراند".

"ئەو هەمووە پارتە تورکمانییە هەیە 
لە شوێنی ئەوەی تورکمانەکان لە یەک 
شوێن کۆبکەنەوە تورکمانەکانیان پەرت 

و باڵوە کردووە"

لە بەردەوامیدا دامەزرێنەری سەنتەرەکە وتی، 
"هۆکارێکی تری دامەزراندنی ئەم سەنتەرە زۆرێک 

لە هەولێرییەکان کەیفیان بە حیزبایەتی نایەت واتە 
ئەو هەمووە پارتە تورکمانییە هەیە لە شوێنی 
ئەوەی تورکمانەکان لە یەک شوێن کۆبکەنەوە 

تورکمانەکانیان پەرت و باڵوە کردووە، لەگەڵ رێزم 
بۆ هەندێکیان کە لە ناو حیزبەکان دیارن بەاڵم 

ئەوانی دیکە بۆ بەرژەوەندی خۆیان کار دەکەن. 
بۆیە من کە خاوەنی بیرۆکەکەم لەگەڵ کۆمەڵێک 
برادەر رێکەوتین، پێانم وت بیرۆکەی دامەزراندی 

سەنتەرێکی ئاوام داناوە کە دڵنیا بووم هاوڕان 
لەگەڵ بیرۆکەکەم، بۆیە سەنتەرەکەمان دامەزراند 

و ناوی سەنتەری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی 

سوڵتان موزەفەرەددین-مان هەڵبژارد".

"لەالیەن هیچ حیزبێک و الیەنێک 
یارمەتی وەرناگرین و نامانەوێت"

ماجید بازرگان باسی لە سەرەتای بیرۆکەی 
سەرهەڵدانی دروستکردنی سەنتەرەکە کرد 

و وتی، "لە ساڵی ٢٠٢٠دا بیرۆکەی ئەم 
سەنتەرەمان دانا و لەو ساڵەدا مۆڵەتمان 

وەرگرت، بەاڵم بەهۆی باڵوبوونەوەی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا پڕۆژەکەمان راگرت، لە ئێستا 
دەستمان بە چااڵکی کلتووری و کۆمەاڵیەتی 

کردوە لە سەنتەرەکە. لەگەڵ ١٦ کەس ئەم 
سەنتەرەمان دامەزراند، ئەندامەکانمان 

هەموویان کەسانی رۆشنیر و فەرمانبەری 
حکومەت بوون، بەشێکیشی لە پەرلەمانی 

کوردستان و عێراق کاریان کردووە، کەسانی 
دکتۆر و ئەندازیار و بەڕێوبەری گشتی لەالی 

ئێمە ئەندامن. لێرەشەوە دەمەوێ ئەوە 
رابگەیەنم لەالیەن هیچ حیزبێک و الیەنێک 

یارمەتی وەرناگرین و نامانەوێت، سوپاس بۆ 
خوا ئەندامەکانمان کەسانی هەبوونن بۆیە 

خۆمان پاڵپشتی ئەم سەنتەرە دەکەین".

"ناوی سوڵتان موزەفەرەددین 
گۆکبۆڕوـمان هەڵبژارد بۆ 

سەنتەرەکەمان چونکە سەرکردەیەکی 
تورکمان بوو"

دامەزرێنەری سەنتەرەکە تیشکی خستە 
سەر ناولێنانی سەنتەرەکە بە یەکێک لە 

شانازییەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( کە ئەویش 
سوڵتان مووزەفەرەددین گۆکبۆروە و ئاماژەی 

بەوەدا، "ناوی سوڵتان موزەفەرەددین 
گۆکبۆڕوـمان هەڵبژارد بۆ سەنتەرەکەمان چونکە 
سەرکردەیەکی تورکمان بوو، لەهەمان کاتیشدا 
حاکمی شاری هەولێر بووە، ماوەیەکی زۆر لە 
هەولێر دەسەاڵتی هەبوە و خزمەتی گەورەی 

شارەکەی کردووە، لەگەڵ ئەندامانی سەنتەرەکە 
رێکەوتین بۆیە ئەم ناوەمان هەڵبژارد".

"لەسەرەتای بیرۆکەکەدا بڕیارماندا لە 
قەاڵ خانوویەک دیاری بکەین بۆ ئەم 

سەنتەرە"

لەبارەی شوێنەکەیان کە لەژێر منارەی چۆلی 
شاری هەولێرە ئەویش یەکێکە لە شاکارەکانی 

سوڵتان موزەفەرەددین، ماجید بازرگان رایگەیاند، 
"لەسەرەتای بیرۆکەکەدا لەگەڵ نەوزاد هادی 

پارێزگاری پێشووی 
هەولێر بڕیارماندا 

لە قەاڵ خانوویەک 
دیاری بکەین بۆ 
ئەم سەنتەرە، 
دواتر برادەران 

بیریان کردەوە کە 
هاتووچۆکردن بۆ 

قەاڵی هەولێر 
کەمێک سەختە 
و هەموو کات 

ناتوانیت سەردانی 
بکەیت، بۆیە 

منارەی چۆلیمان 

دیاریکرد و لێرە دامەزراین. خۆی لەخۆیدا ئەم 
شوێنە پێشوترهەبووە، دواتر چۆڵکرابوو، بۆیە 

پارێزگاری هەولێر ئەم شوێنەی پێداین. لە ئێستاشدا 
خانوویەکمان لە قەاڵ دیاریکردووە کە چااڵکی 
رۆشنبیریمان هەبێت لەوێ ئەنجامی بدەین".

"ئامانجمان ئەوەیە لە داهاتوودا 
دامەزراوەی دیکە لەناو ئەم سەنتەرە 

بکەینەوە"

ماجید بازرگان دامەزرێنەری سەنتەرەکە باسی 
لە پڕۆژە و کارەکانیان لە داهاتوودا کرد و وتی، 

"ئامانجمان ئەوەیە لە داهاتوودا دامەزراوەی دیکە 
لەناو ئەم سەنتەرە بکەینەوە و یارمەتی کەسانی 

هەژار بکەین و چااڵکی ئەدەبی و رۆشنبیری و 
مێژوویی ئەنجام بدەین، بە نیازین چەند لێژنەیەکیش 

دابمەزرێنین لە سەنتەرەکەمان، بۆ نمومە لێژنەی 
ئافرەتان کە سەرۆکی لێژنەکە خاتوو رۆژیدە قادری 
دەبێت، چااڵکی تایبەت بە خۆیان ئەنجام بدەن. بۆ 
ئەوانەشی دەپرسن کەی سەنتەرەکە کراوەیە؟ لە 

ئێستدا رۆژانی شەممە و سێسەممە لە پاش کاتژمێر 
سێ تا کاتژمێر ٨ لێرەین".

"من لەسەرەتاوە یەکێکم لەو کەسانەی کە 
رەتمکردۆتەوە ئەوەندە حیزبەی تورکمانی 

بوونی هەبێت"

لە کۆتاییدا پەیامنێری تەبا پرسیاری ئەوەی لە ماجید 
بازرگان کرد، لە جێگای ئەوەی چەندین شوێنی 
جیاواز بکرێتەوە بۆ کۆبوونەوەی هاوواڵتیانی 

نەتەوەی تورکمان، شوێنێکی تایبەت هەبێت و 
سەرجەم الیەن و کەسەکان لەو شوێنە کۆببنەوە 
ئاماژەی بەوەکرد، "من لەسەرەتاوە یەکێکم لەو 

کەسانەی کە رەتمکردۆتەوە ئەوەندە حیزبەی 
تورکمانی بوونی هەبێت، ئەو کاتەی من ئەندامی 

پەرلەمانی کوردستان بوم، گفتوگۆی بودجەی 
پارتە سیاسییەکان کرا من دژی ئەو بودجەیە بووم، 
بڕیارەکە وا درابوو کە هەر پارتێکی تورکمان مانگانە 

٨٠ ملیۆنی دەبێت، من ئەو کات دژی ئەم بڕیارە 
بووم، هەموو برادەرە تورکمانەکانم وتیان بۆ دژی 

ئەم بڕیارەی، وتم من لەگەڵ ئەوە نیمە تورکمانەکان 
پارچە پارچە بن و ببنە چەند حیزب و الیەنێک، ئەگەر 

هاتوو یەک پارچە بن هەموویان دەنگیان یەک 
دەبێت داواکارییەکانیان یەک دەبێت و بەهیز دەبن، 

بەاڵم بەداخەوە ئێستا زۆرێک لەو حیزبانە حیزبی 
وەهمین و تەنها خزمەت بەخۆیان دەکەن، دووبارەی 

دەکەمەوە باسی هەمو حیزبەکان ناکەم".

  لە هەولێر سەنتەرێکی رۆشنبیری و لە هەولێر سەنتەرێکی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتیکۆمەاڵیەتی
بەناویبەناوی  سوڵتان موزەفەرەددینسوڵتان موزەفەرەددین  دەکرێتەوەدەکرێتەوە

 ئایدن مەعروف:  پێویستە تورکمان لە سێ
سەرۆکایەتییەکەی عێراق نوێنەری هەبێت
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٤٤ : بارزان لوقمان هەوا�ڵ

         ناوەندی پەروەردەیی تورکمان: پێویستە کێشەی قوتابخانەکان 
 لەالیەن دەوڵەتەوە چارەسەر بکرێن     

 کورت و پوختکورت و پوخت لە هۆکار و چارەسەری
دیاردەی کۆچکردنی گەنجان دەکۆڵێتەوە

  بنچینە و شێوەزاری قسەکردن بە تورکی لەالیەن تورکمانی عێراقبنچینە و شێوەزاری قسەکردن بە تورکی لەالیەن تورکمانی عێراق

شێوەزار و قسەکردن بە زمانی تورکی لەالیەن 
تورکمانی عێراق خاوەنی مێژوویەکی کۆنە، 

بەگوێرەی سەردەمە جیاوازەکانی مێژوو، دوا بەدوای 
هێرشهێنانی مەغۆلەکان بۆسەر هۆزەکانی تورکمانی 

ئۆغوز و پەرتەوازەبوونیان بە درێژایی ساڵەکان، 
بەشێکیان لە عێراق، ئێران، سووریا، ئەفغانستان، 
تورکیا و ئوردن نیشتەجێ بوون و لەوێ بوونیان 

هەیە. سەرەڕای ئەوەی هیچ دەقێک سەبارەت 
بە دەستپێکی مێژوویی شێوەزاری تورکی لەنێو 

تورکمانی عێراق نازاندرێت، بەاڵم بەپێی قسەکردن 
و دەربڕینەکانیان دەردەکەوێت کە شێوەزاریان 

پەیوەستە بە زمانی تورکی عوسمانی و تورکی 
ئەنادۆڵ. جگە لەمەش چەندین وتەی پێشینان لەو 
زمانەدا دەگەڕێتەوە بۆ زمانی تورکی کۆن. بەهۆی 

بوون و نیشتەجێبوونی چەندین گەلی جیاواز لە 
ناوچەکە، وشەیەکی زۆر تێکەڵی زمانییان بووە. 

بەهۆی تێکەڵبوونی لەمێژەییانەوە، کاریگەری 
زمانەکانی عەرەبی و فارسی بەشێوەیەکی زەق 

تیایدا بەدیار دەکەوێت. کەچی ناسنامە و چۆنییەتی 
بەکارهێنانی شێوەزار و رێزمانی زمانەکە هێشتا 

عیماد بەیاتلی بەڕێوەبەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمان 
رایگەیاند، ئەو کێشانەی لە قوتابخانەکانی تورکمان بوونی 

هەیە پێویستە لەالیەن دەوڵەتەوە چارەسەر بکرێت. 

بەیاتلی سەبارەت بە ساڵی نوێ خوێندن و رەوشی 
قوتابخانەکانی تورکمان وەاڵمی پرسیارەکانی رۆژنامەی 

تەبا ـی دایەوە. 

بەیاتلی لەمیانی باسکردن لە مەنهەجی خوێندن لە 
قوتابخانەکانی تورکمان وتی، "سەبارەت بە کێشە لەبارەی 
کتێبەوە هیچ کێشەیەک بوونی نییە، لە کاتی بوونی هەر 

کێشەیەکیشدا، لەالیەن ناوەندی پەروەردەیی تورکمان 
چارەسەر دەکرێت". 

عیماد بەیاتلی بەڕێوەبەری ناوەندی پەروەردەیی تورکمان 
لەبارەی دامەزراندنی مامۆستا گرێبەستەکانەوە ئاماژەی 

بەوەکرد، "لە ناوچەی تورکمەن ئێلی، هەمووکات لە 
پەویوەندی داین سەبارەت بە سیستەمی پەروەردەی 

تورکمان". 

لە ساڵی نوێی خوێندندا، چ پالنێکتان 
سەبارەت بە چارەسەرکردنی کێشەی 

قوتابخانەکانی تورکمان هەیە؟ 

"لە ساڵی نوێی خوێندندا، خولی زمانی تورکی و عەرەبی 
بۆ قوتابیانی پۆلی ١. ٢. ٣ کراووەتەوە. هەر لەمیانی 

بەڕێوەچوونی ساڵی نوێی خوێندندا، خولی تایبەت بۆ 
بەرەوپێشبردنی مامۆستایانی گرێبەست بۆ قۆناغی ناوەندی 

ماوەتەوە و تێکنەچووە، بەپێچەوانەوە زمانە کۆنەکە 
خاوەنداریەتی لە ئەستۆ گیراوە و پارێزراوە. هەندێک 
لەو ناوچە نێشتەجێبوونانەی کە هێشتا زمانەکەیان 

تیادا بەکاردەهێندرێت بریتین لە دوزخورماتوو، 
تەلەعفەر، خانەقین، ئالتونکۆپری، کفری، کەرکوک و 

هەولێر)ئەربیل(. 

شێوەزارە جیاوازەکانی نێو تورکمان؟ 

لەکتێبی )چەند تێبینییەک لەبارەی زانیارییەکانی 
شێوەی زاراوەی تورکی تورکمانەکانی عێراق( کە 

لەالیەن بیلگەهان ئاتسز گۆکداغ نووسراوە، ئاماژە 
بەوە دراوە کە زمانی تورکی تورکمانەکانی عێراق 
کە دەکرێت بیخەینە نێو گروپی شێوەزاری زمانی 

تورکی ئازەربایجان، لەالیەن دوو ملیۆن و نیو کەس 
قسەی پێدەکرێت. زمانی تورکی تورکمانەکانی 

عێراق لەرووی قسەکردنەوە لە ئێران شێوەزارەکانی 
ئازەربایجانی باشوور، تەهران، ساڤە و لە تورکیاش 

لە شێوەزارەکانی ئوڕفا، دیاربەکر، ئێالزیغ و غازی 
عەنتاب دەچێت. تورکمانی لەو سەرووبەندەوە 

دەبێتە دووبەش کە بەشێک پاشگر/پێشگری )نگ( 
دەکاتە پیتی )یاء( بەشێکی دیکەش دەیکاتە )و(. لە 
کەرکوک، هەولێر، داقوق، مەندەلی، خانەقین و 

قەزانییە پیتی )و( بەکاردێت وەک )گەلدو، گێتتو(، 
بەاڵم هەرچی تەلەعفەر، ئاڵتونکۆپرو، توزخورماتوو، 

تازەخورماتوو، کفری، بەشیر و ئامرلی پیتی )یاء( 
بەکاردەهێنن وەک )گەلدی، گێتتی(.

ماوەی ١٤٠٠ ساڵە تورکمان لە عێراق دەژین، سێیەم 
گەورەترین پێکهاتەن و زمانەکەشیان بە زمانێکی 

و ئامادەیی سازدەکەین. جگە لەمەش چەندین پڕۆژەمان 
تایبەت بە پەروەدەی تورکمان بوونی هەیە. ئەم پرۆژانەش 

لە رۆژانی داهاتوودا دەخەینە بواری جێبەجێکردنەوە". 

"ناوەندی پەروەردەیی تورکمان 
دامەزراوەیەکی حکومی نییە" 

ناوەندی پەروەردەیی تورکمان لەبارەی 
روودانی کێشەی نێو قوتابخانەکان 
دووچاری چەندین رەخنە دەبێتەوە. 

چوارچێوەی کارکردنی ناوەندەکە چییە؟ 
سنووری دەستوەردانی چەندە؟ 

ناوەندی پەروەردەیی تورکمان هەنگاوێک خوارووی وەقفی 
هەماهەنگی و کلتووری تورکمەن ئێلی-یە، دامەزراوەیەکی 

حکومی نییە، دەمانەوێت رایبگەیێنین کە کێشە 
پەروەردەییەکان لەالیەن ناوەندەکەمانەوە چارەسەر دەکرێن، 

ئەم کێشانەش زۆربەیان ئیدارین و پێویستە لەالیەن 
حکومەتەوە چارەسەر بکرێت. ناوەندی پەروەدەیی تورکمان 

هەرچەندە دووچاری چەندین سەختی دەبێتەوە بەاڵم بە 
چاوێکی یەکسانەوە کێشەی پەروەردەیی لە تورکمەن ئێلی 

چارەسەر دەکات. 
ناوەندی پەروەرەیی تورکمان لەژێر فەرمان و رێنیشاندانی 

وەقفی هەماهەنگی و کلتووری تورکمان چااڵکییەکانی 
ئەنجام دەدات و کێشەی پەروەردەیی تورکمان لەالیەن 

لێژنەی بەڕێوەبەردنی وەقفەکە چارەسەردەکرێت. 
بە دڵنیاییەوە هەر رەخنەیێکی شایستە کە ئاڕاستە 
ناوەندەکەمانەوە بکرێت، ئێمە بە خۆشحاڵی و بێ 

الیەنییەوە پێشوازی لێدەکەین و ئامادەیی خۆمان بۆ 
هەمووجۆرە پێشنیارێکی ئەرێنی نیشانداوە. 

"بۆماوەی ١٧ ساڵ وەقف کتێبەکانی چاپ 
دەکرد" 

دواهەمین کاروچااڵکی و پێشهاتەکان 
لەبارەی کەمی کتێبەوە چییە؟ 

وەقفی هەماهەنگی و کلتووری تورکمان، ماوەی ١٧ 
ساڵ کتێبەکانی نێو قوتابخانەکانی تورکمان لە چاپخانەی 

فەرمی قبوڵ نەکراوە، بەڵکو بە زمانێکی ناوچەیی 
دادەنرێت، تورکمانی عێراق لە کاتێکدا کە بنچەی 
دەگەڕێتەوە بۆ بەشی باشووری گرووپی ئۆغوزی 

رۆژئاوایی، سەرنجیان بۆخۆیان راکێشاوە بەوەی کە 
چەندین شێوە و دەنگی کۆنی تورکی تایبەت بەخۆیان 

دەژیێنن. 

ئەو زاراوە/شێوەزارانەی تر کە لە تورکمانی 
نزیکن

نزیکترین شێوەزار لە تورکمانی بریتییە لە تورکی 
ئازەربایجان. وەکو لە سەرەوەش ئاماژەمان پێکردووە، 

شێوەزاری تورکمانی کە لە گرووپی ئۆغوزی رۆژئاواییە، 
زۆرترین بەکارهێنانی وشەکانی لە تورکی ئازەربایجان 
وەرگرتووە. تورکی تورکیا و تورکیی تورکانی گاگاوز 

سەرەڕای ئەوەی کە لە هەمان گرووپن، بەاڵم لەالیەن 
نووسەرانەوە ئاماژە بەوەدراوە کە زمانی تورکی 

تورکمانەکانی عێراق سەر بە زمانی تورکیی ئازەربایجانن 
و لەژێر ئەوەوە هەڵدەسەنگێنرێن. جگە لەوەی 

شێوەزاری تورکمانی عێراقی چەندین دەنگ و شێوەی 
تایبەت بەخۆی هەیە، نووسینەکەیشی ژیاندنەوەی 

شێوەی نووسینی کۆنە.

فوزوڵی لە کەرکوک چاپکردووە. جگە لەمەش، تێچووی ئەو 
کتێبانە لەالیەن وەقفی هەماهەنگی و کلتووری تورکمان 
لە ئەستۆگیراوە. بەاڵم ساڵی خوێندنی رابردوو کتێبەکانی 

خوێندنگاکانی تورکمان لەالیەن وەزارەتی پەروەردەی عێراقەوە 
چاپکرا و باڵوکرایەوە، لەبارەی کتێبەکانەوە هیچ کێشەیەک 

بوونی نییە، لە کاتی بوونی هەر کێشەیێکیشدا، لەالیەن 
ناوەندی پەروەردەیی تورکمان دەستووەردان دەکرێت. 

ئایا بۆ دامەزراندنی مامۆستا گڕێبەستەکان، 
لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان لە 

هەماهەنگیدان؟ 

بەڵێ، لە ناوچەی تورکمەن ئێلی لەگەڵ بەشەکانی 
پەروەردەیی تورکمانی لە پەیوەندی و هەماهەنگیداین. لەکاتی 

پێویستیی زیاتری مامۆستای گرێبەست لە قوتابخانەکان، 
بە کتێبی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەیی ناوچەکە و 
رێنیشاندانی وەقفی هەماهەنگی و کلتووری تورکمان، 

بڕیاری دامەزراندنی مامۆستا گڕێبەستەکان دەخرێتە بواری 
جێبەجێکردنەوە. بەاڵم لە دوو ساڵی رابردوودا بەهۆی 

پیویست نەبوونی مامۆستاوە، مامۆستای گرێبەست لە 
قوتابخانەکاندا وەرنەگیراوە. 

سەرەڕای ئەمەش، هەموو کاتێک هیوامان هەیە. باشترین 
ئەگەریش ئەوەیە کە ئەو مامۆستایانە بچنە نێو دامەزراوەی 

حکومەتەوە. 

"کار دەکەین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی 
هەولێر )ئەربیل("

لەمیانی سەردانیکردنتان بۆ هەولێر)ئەربیل( 
لەگەڵ کام الیەن کۆبوونەوە و چ باسێک 

تاوتوێکرا؟ 

 لەمیانی سەردانیکردنی هەولێر، لەگەڵ ئایدن مەعروف 
وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان و ئەندامی 

سەرکردایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی، فەخرەددین بەهائەدین 
بەڕێوەبەری گشتی پەروەدەی تورکمانی لە هەرێم  و ئەمیر 

عیزەت بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی لقی هەولێر 
کۆبووینەوە. کاردەکەین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەولێر، 

لەماوەی داهاتوودا هەنگاوی گرنگ لەو بوارەدا دەنێین. 

 موڕتەزا نەجمەددین

ئامادەکردن: عەبدولسەالم تووتنچی

کۆچکردن ئەو دیاردەیەی لە هەرێم، تا دێت رێژەکەی 
لە بەرزبوونەوەدایە، لە سەردەمە جیاوازەکاندا بەرۆکی 

گەنجان بەرنادات و بەپێی گۆڕانکارییەکانی سەردەم 
خواستی گەنجان بۆ کۆچکردن و بەجێهێشتنی واڵت زیاد 

دەکات.

گەنجان توێژێكی گرنگی كۆمەڵگان و سەرمایەكی گەورەی 
مرۆین ئەگەر بینیمان كۆچكردن لە واڵتێک بوە لێشاو و 
پۆل پۆل نیشتمانیان جێ هێشت ئەوا جێی هەڵوەستە 

و پرسیارە، ئەوەی لە هەرێم دەگوزەرێ دۆخێكی 
مەترسیدارە و پێویستی بە چارەسەرێكی خێرایە، لە 

هەموو دونیا گەنجان داینەمۆی گۆڕانكاری و ئومێدن.

بەپێی بەدواداچوونی رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی 
بێکاری و نەبوونی هەلی کار بۆ گەنجان لە کەرتی 

تایبەت و حکومەتدا هۆکاری سەرەکی کۆچی گەنجانە بۆ 
دەرەوەی واڵت.

هیچ کەس نایەوێ لە واڵتی خۆی کۆچ بکات بۆ دەرەوەی 
واڵت و نیشتمان جێ بهێڵێت، بەاڵم ئەوەی مرۆڤ ناچار 

دەکات کۆچ بکات بێگومان بە هۆی تەحەدای ناچارکەر 
و  ئەو کۆسپانەیە کە رووبەڕووی الوان دەبێتەوە، 
زۆرێک لەگەنجان کە ئامانجیان لەکاتی کۆچکردن بۆ 

دەرەوەی واڵت بەدەستهێنانی کارێکی گونجاوە کە لەگەڵ 
لێهاتوویی زانستییاندا گونجاو بێت، داهاتێکی گونجاویان 

بۆ دابین بکات بۆ دابینکردنی ژیانێکی شایستە.

بۆ قسەکردن لەبارەی هۆکاری دیاردەی کۆچی گەنجان 
لە بەرنامەی کورت و پوخت کە پنار چەلەبی پێشکەشی 

دەکات، میوانداری رێبوار بابکەیی ئەندامی پەرلەمانی 
کوردستان و سەرۆکی لێژنەی پەیوەندییەکان و رەهەندی 
کوردستانی کرد و چەند پرسیارێکی گرنگی لەبارەی کۆچی 

گەنجان ئاڕاستەی ناوبراو کرد.

بۆچی گەنجەکانمان روو دەکەنە دەرەوەی واڵت، 
هۆکار چییە کە واڵت  جێدەهێڵن؟

- دیارە بابەتی کۆچی گەنجان بۆ دەرەوە نەک هەر 
لە هەرێمی کوردستان وەک دیاردە سەری هەڵداوە، 
بگرە لە تەواوی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەراست و تا 

رادەیەکی زۆریش واڵتانی ئەفریقیا و ئاسیای گرتۆتەوە. 
بەپێی دیراسەی ئێمە کە کارمان  لەسەر ئەو بابەتە 

کردووە، ئەوەیە کە کۆمەڵێک هۆکاری دارایی، ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی بە دەرەجە یەک ئەوانەن، پاڵ بە گەنجەکانی 

ئێمەوە دەنێن بچنە دەرەوە و داوای مافی نیشتەجێ 
بوون بکەن بۆ ئەوەی لەوێ کارێکیان دەست بکەوێت.
پێمان وایە چوونی گەنجانمان بەو شێوەیە بۆ دەرەوە، 
کاریگەرییەکی نەرێنی ئەکاتە سەر ئاسایشی مرۆیی لە 
هەرێمی کوردستان وە ئاسایشی کۆمەاڵیەتی، لەبەر 

ئەوەی ئەم چینە، چینێکی گرنگ و بزوێنەری کۆمەڵگان 
وە کۆمەڵگای زیندوو بەوە پێناسە کراوە کە کاتێک رێژەی 
گەنج زۆر بێت، بۆیە ئێمە بە پشت بەستن بەو مەنتیقە 

داوامان کردبوو کە پەرلەمانی کوردستان 
دانیشتنێک لەسەر ئەم بابەتە ساز بکات، دیارە 
بەهۆی هەندێک هەل و مەرجی خودییەوە کە 

لە نێو دانیشتنەکانی پەرلەمان هاتە پێشەوە، لە 
مەسەلەی فەوزا و تەپڵە لێدان و ئەو بابەتانە، 

بەداخەوە قسە نەکراوە لەسەر ئەو تەوەرە 
گرنگە. ئێمە ئێستاشی لەگەڵ بێ داوامان 

کردووە لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کە هەرچی 
زووە لەسەر ئەو بابەتە گفتوگۆ بکەین و 

قسەی لەسەر بکەین.

 باسی هۆکارێکمان کرد کە وتمان 
هۆکارەکە ئابوورییە، جگە لە هۆکاری 

ئابووری هۆکارێکی دیکە نییە، یانی تەنها 
دەتوانین بڵیین خەڵک ناتوانێت بژێوی 
خۆی دابین بکات بۆیە رێگای هەندەران 

هەڵدەبژێرێت؟

- هۆکاری ئابووری و دارایی هۆکاری سەرەکین، بەاڵم 
لە پاڵ هۆکاری دارایی هەندێک هۆکاری خودی و کەسی 

هەیە، نمونە گەنجمان هەیە کە باری دارایی باشە، 
پێویستی بەوە نییە بچێتە ئەوروپا و لەوێ سەرچاوەی 

ژیانی دابین بکات، بەاڵم پێی وایە هەندێک لە پێویستییە 
خوودیەکانی بەهۆی دابوونەریت و  نیزامی گشتی ئاداب 

لە هەرێمی کوردستاندا دەستەبەر ناکرێت، هەندێک 
هۆکاری دیکە هەیە تەنها تەقلیدە گەنج چاو لە گەنجی 
دیکە دەکاتەوە، بەاڵم بە گشتی واتا دەتوانم بڵێم لە 

سەدا نەوەت زێدەتر گەنجی ئێمە ئەچنە دەرەوە هۆکاری 
داراییان لە پشتبووە.

 هۆکاری نەمانی ئینتیمای زۆرێک 
لەگەنجەکانمان بۆ واڵتەکەیان بۆچی 

دەگەرێنیتەوە؟

- زۆر بە داخەوە لە سااڵنی رابردوو هەندێک هێز لە 
ئۆپۆزسیۆن هەبوون بە شێوەیەکی زۆر خراپ و نەرێنیانە 
کاری لە سەر بیر و هۆش و هزری گەنج کرد بۆ هەرێمی 

کوردستان و ئینتیمای بۆ  واڵتەکەی، نمونە لە ئەدەبیاتی 
خۆیا ئاوا گەنجی پەروەردە دەکرد کە لەو واڵتەی ئێمە 

هەرێمی کوردستان هیچ بەهایەک نییە مایەی رێز گرتن 
بێت، جوگرافیات پیرۆز نییە سیمبوولت پیرۆز نییە و 

تۆ مێژووت نییە و فێری جۆرێک لە کلتووری جنێودان 
کران، هەڵبەتە کە ئەمە وای کرد گەنج بێ ئومێد بێت 

لە واڵتەکەیا و تووشی نامۆیی بێت و هەست بە 
بوونی خۆی نەکات لە واڵتەکەی خۆی، من پێم وایە 
خۆشەویستی بۆ واڵت نابێت بەراورد بکرێت بەرامبەر 

بە هیچ دەستکەوتێک، تۆ ئازادیت حکومەتەکەت خۆش 
نەوێت بەاڵم ئازاد نیت واڵتەکەی خۆت خۆش نەوێت، 

ئەبێت جیاوازی بکەین لە نێوان واڵت و حکومەت، 
حکومەت دەستەیەکی سیاسییە و لە دوای ٤ ساڵی 

دەستەیەکی دیکەی سیاسی و ئیداری دێتە سەر 
دەسەاڵت، بەاڵم واڵت دەمێنێت جێگیرە ئەبێت لە ناخی 

خۆمانا لە ویژدانی خۆمانا خۆشمان بوێت.

 ئێوە هیچ ئامارێکتان لەبەردەست هەیە لەم 
ساڵدا چەند کەس لە رێگای قاچاغەوە یان هەر 
رێگایەکی دیکەوە بێت کۆچیان بۆ دەرەوەی 

واڵت کردبێت؟

- بەداخەوە تاوەکو ئێستا ئامارێکی ورد بە دەستمان 
نەگەیشتووە، ئێمە لە دەرگای چەندین دام و دەزگای 
حکومەتمان داوە ئەوانەی پەیوەندیان بەو بابەتەوە 

هەیە، ئامار هەیە بەاڵم ورد نییە، جێی دڵنیایی نین ئەم 

ئامارانە، ئەمەش هۆکاری لە دواوەیە ئەویش ئەوەیە کە 
ئەوەی بە قاچاغ ئەروات لەبەرچاوی حکومەت ناروات 

ئەوانە حکومەت ئاماری ناکات، ئەوەشی کە بە فەرمی 
ئەچێت و ناگەرێتەوە دیسان ئامار ناکرێت، حکومەت 

نازانێت نیەتی ئەو هاوواڵتییە چییە، دەچێت و ناگەرێتەوە، 
بۆ ئەوەی ناوی لە ئامارێکدا تۆمار بکات. بەاڵم بە گشتی 

دەتوانین بڵێین بە داخەوە ئەم دیاردە روو لە زیاد بووندایە، 
لە ساڵی ٢٠١٤ـەوە کە ئێمە رووبەڕووی داعش بووینەوە 

و قەیرانی دارایی سەری هەڵدا، ئەو کات گەورەترین 
شەپۆڵ دەستی پێکرد، نەک هەر لە کوردستان بەڵکو لە 
هەموو عێراق بەاڵم بە تایبەت لە کوردستان، لە ٢٠١٤ تا 

٢٠١٧ نزیکەی ٣٠ هەزار هاوواڵتی سەریان هەڵگرتووە و 
رۆیشتوون وە ئێستاش ژمارەکە لە زیادبووندایە. 

 ئەوانەی کە دەرۆن بۆ دەرەوەی واڵت، ئەگەری 
ئەوەیان هەیە لە دەرەوە کێشەیان بۆ دروست 

بێت؟

- بەڵی، کاتێک کە هاوواڵتیان تووشی کێشە و گیر و 
گرفت دەبن داوا دەکەن بێنەوە، پێش چەند رۆژێک 

چەند کەسێک لە بیالڕووسیا نزیکەی 80 کەس دەبوون، 
بەشێکیان خێزان بوون بەشێکی دیکەیان گەنج بوون، 
پەیوەندیان پێوە کردین و وتیان دۆخی ئێمە زۆر خراپە 
نە حکومەتی بیالڕووس رێگا ئەدا بگەرێینەوە تورکیا و 
لەوێوە بگەرێینەوە هەرێمی کوردستان نە پۆڵەندا رێگا 

ئەدا بچینە پۆڵەندا و لەوێوە بچێنە ئەڵمانیا، وە ئێمە لە 
دارستانێکداین کە زۆر ساردە، نە خواردنمان پێ ئەدەن و 

ساردیشە و مناڵیشمان لەگەڵە، ئێمە دەستمان کرد بە 
پەیوەندییەکانمان بۆ ئەوەی کە بیانهێنینەوە.

 لەرێگای ئەم بەرنامەیەوە ئێوە چی بەو گەنجانە 
ئەڵێن کە دەیانەوێت نیشتیمان جێبهێڵن؟

- دەمەوێت بە گەنجەکانمان بڵێم دەرفەتی کار مەرج نییە 
تەنها لە حکومەت دەست بکەوێت، رەنگە دەرفەتی کار لە 
کەرتی تایبەت دەستت بکەوێت، هەم بە نرخێکی باشتر و 
بەهایەکی دارایی باشتر دەست بکەوێت و هەم دەتوانی 
خۆت باشتر بگونجێنی لە رووی کۆمەاڵیەتییەوە. بەاڵم 

لەسەر گەنجە پێداویستیەکانی سەردەم فێر ببێت، هەندێک 
لەوانە وەکو زمان و ئایتی و کۆمپیوتەر و بەرنامەکانی 
دیکە و بڕوانەمەی زانکۆ بەدەست بهێنێت بۆ ئەوەی 

بتوانێت سوود لە کەرتی تایبەت وەربگرێت. دووەمیان 
ئەوەیە بێ ئومێد مەبن لەبەر ئەوەی هەل و مەرجێک 
ئێستا هاتۆتە پێشەوە رەنگە دوای ساڵێکی دیکە چەند 

مانگێکی دیکە رەوشەکە باشتر ببێت و حکومەت بتوانێت 
چەندین هەلی کاری دیکە رابگەیەنێت. خاڵی سێیەم، هەر 
کەسێک بیەوێت بوونی خۆی بسەلمێنێت، چاوەرێی هیچ 

الیەنێک و کەس و گروپ و حیزبێک نەکات بۆ ئەوەی 
دەستی بگرێت و بوونی ئەو بسەلمێنێت، گەر گەنج ئەو 

توانایەی تیایە ئەتوانێت خۆی بسەلمێنێت و نموونەی 
زۆرمان بەردەستە، ئەو کاتە کە گەنج خۆی سەلماند، 

رەنگە الیەنەکان بێن و داوای کارت لێبکەن لەبەر ئەوەی 
پێویستیان بە توانای تۆ هەیە.

تێبینی: ئەم چاوپێكەوتنه کورتکراوەتەوە 
تایبەت بە رۆژنامەکەمان بۆ بینینی تەواوی 

بەرنامەکە دەتوانن سەردانی پەڕەی فەرمیمان 
بکەن لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک لە ژێر 

ناونیشانی "تەبا کوردی"
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٦٦ هەوا�ڵ : نورخان کەرخی

و
ڵ
: حوسێن خەتیبئۆغ� هەوا�ڵ

ئامادەکردن: زیا عوزێری

میوانی ئەمجارەی پرۆگرامی ئەرزوحاڵ ئەدیبی گەورە و نووسەری 
مارشی نەتەوەیی تورکمەن ئێلی مەحمود قەسابئۆغڵو بوو. 

قەسابئۆغڵو لە شارۆچکەی ئاڵتونکۆپروـی سەر بە شاری 
کەرکوک لە ئامێزی تورکمەن ئێلی لەدایکبووە و هەر لە تەمەنی 
منداڵییەوە مەیلی لەسەر ئەدەبیات و جیهانی شیعر هەبووە و 

لەوبارەیەوە وتی:  
"هەر لە تەمەنی منداڵیمەوە مەیلم لەسەر شیعر و ئەدەبیات 

هەبوو. ئەم مەیلە بۆ کاریگەریی خێزانیم دەگەڕێتەوە چونکە 
رەحمەتی دایکم هەموو ئەو قۆریاتانەی دەزانی کە لە هەولێر 

بیستراوە و بەناوبانگە. تەنها دایکم نا، بەڵکو پلکەکانیشم 
بەهەمان شێوەبوون، ئاشنای فۆلکلۆری شارەکەمان بوون و 

وەکو فەرهەنگ وابوون". 

قەسابئۆغڵو ئاماژەی بەوەکرد کە کاریگەریی باوکیشی لەسەر 
هەیە و زیاتر وتیشی، "بەهەمان شێوە زۆر شت لە براگەورەکەم 

عەدنان قەسابئۆغڵو فێربووم، چونکە هەر کە چاوەکانم 
کردووەتەوە، ئەوم بینیوە". 

"هەوادارێکی سەرسەختی ئەکرەم توزلو ـم، بە 
بەردەوامی گوێبیستی گۆرانییەکانی ئەو دەبووم"

لەالیەکی دیکەوە ئەو ئاماژەی بەوەکرد کە هەر لە تەمەنی 
منداڵییەوە هەوادارێکی سەرسەختی گۆرانیبێژی گەورەی 

تورکمان ئەکرەم توزلوـیە و وتیشی، "بە بەردەوامی گوێبیستی 
گۆرانییەکان ئەو دەبووم، هەروەها بەشداریم لە کۆنسێرتەکانی 
ئەو دەکرد. توزلو بۆ من وەکو مامۆستایەکی نەتەوەیی بوو". 

"کاتێک یەکەم قوتابخانەی تورکمانی کرایەوە، بە 
شێوەیەکی خۆبەش وانەم دەوتەوە"

ئەو تەنها لە ئەدەبیات بااڵدەست نییە، بەڵکو لەڕووی 
پەروەردەییشەوە خزمەتی کردووە و لەوبارەیەوە ئاماژەی 

بەوەکرد کە کاتێک قوتابخانەی دۆغوش ـی تورکمانی لە هەولێر 
)ئەربیل( کرایەوە کە یەکەم قوتابخانەی تورکمانی بوو، بە 

شێوەیەکی خۆبەش وانەی تورکی داوە و وتیشی، "ئەوکات گڕ 
و تینێکی زۆر هەبوو لە خەڵک، کاتێک تۆمارەکان دەستیپێکرد، 

خەڵک بە لێشاویی روویان لە قوتابخانەکە دەکرد و منداڵەکانیان 
ناونووس دەکرد. بێگومان لەو ماوەیەدا پێویستی مامۆستا 

هەبوو، منیش بە شێوەی خۆبەش مامۆستایەتیم کرد". 

مەحمود قەسابئۆغڵو ئاماژەی بە ساڵی نەوەدەکان کرد کە بۆ 
تورکمان بە چەرخی زێڕین ناودەبرێت و لەوبارەیەوە وتی، "لەو 

ئەم قسەیەی سەرەوە هی فەرهاد پیرباڵ، نووسەر 
و مامۆستای زانکۆیە کە لە پڕۆگرامێکی تایبەتی 

خۆیدا ئاماژەی بەوەکرد کە لە ساڵی ١٢٢٠ـدا نامەیان 
گۆڕیوەتەوە دوای سەرکەوتنەکانی سەاڵحەددین 

ئەیوبی لە ناوچەی فەڵەستین-ـی ئێستا. 

دوای پڕۆگرامەکە، بابەتەکە بەتایبەتی لەناو نێوەندی 
تورکمانیدا بووە رۆژەڤی سەرەکی و وەکو شتێکی نوێ 

سەیرکرا، بەاڵم لەڕاستیدا ئەم بابەتە بۆ هەفتەنامەی 
تەبا نوێ نییە، چونکە بابەتەکە لەمیانی چاوپێکەوتنێکی 

راستەوخۆ لەگەڵ دکتۆر فەرهاد پیرباڵ وروژێندرا و لە 
بەرواری ٢٥ـی تشرینی یەکەمی ساڵی ٢٠١٧ لە ژمارەی 

هەشتەمی هەفتەنامەی تەبا. 

لەو چاوپێکەوتنەکەدا دکتۆر فەرهاد پیرباڵ ئاماژە بە 
دەستهێنانی بەڵگەنامەکە دەکات کە لە فەڕەنسا 
هێناویەتی و دەڵێت، "ئەو بەڵگەنامەیە بە زمانی 

تورکمانی نووسراوە. توانیم بەدەستی بهێنم چونکە 
ئەوەی دکتۆرای هەبێ دەتوانێت بچیتە بەشی 

ئەرشیف، بەاڵم بەڵگەکانی نادەنێ. من بەختم هەبوو 
کە دکتۆرام هەبوو چووم وەرمگرت. بەڵگەنامەکەشم 

لە کتێبخانەی نیشتمانی پاریس وەرگرت. لە سێ 
سیمینار کە لە هەولێر ئەنجامم دا، باسم کرد و 

سەردانی ئەکادیمیای کوردستانیشم کرد. سەرۆکی 
ئەوکاتی ئەکادیمیای کوردستان وتی، ئەوە خەتەرە بۆ 

ئەمنی قەومی. مەبەستی ئەوەبوو کە ئێمە نابێت 
بڵێین سوڵتان موزەفەر تورکمانە". 

دەربارەی چیرۆکی نووسینی نامەکە فەرهاد پیرباڵ 
لە چاوپێکەوتنەکەی لەگەڵ رۆژنامەی تەبا وتوویەتی، 

لە سەرەتای دەرکەوتنی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا بە دیاریکراوی لە 
مانگی کانوونی یەکەمی ساڵی ٢٠١٩ و مانگی کانوونی دووەمی 

٢٠٢٠ بەوالوە، کە لە واڵتی چین بە دیاریکراویش لە ویالیەتی 
ووهان سەریهەڵدا و دواتر بە هەموو جیهاندا باڵوبوویەوە تاکو 
ئێستا زیاتر لە ٢٥٥ ملیۆن تووشبوو و زیاتر لە پێنج ملیۆن گیان 

لەدەستدان بەهۆی پەتاکەوە تۆمارکراوە. رێکارە تەندروستییەکان 
لە واڵتانی جیهان بە شێوەی جیاجیا بۆ خۆپارێزی لە تووشبوون و 

رێگڕیکردن لە زیاتر تەشەنەسەندنی پەتاکە گیراونەتە بەر. 

بەشێوەیەکی ئاسایی، کەرەنتین کردن و داخستنی گواستنەوە 
و هاتووچۆی نێوان شارەکان و واڵتەکان بەڕووی 

مڕۆڤایەتیدا بەشێک بوو لە رێکارەکانی خۆپارێزی لەم 
پەتایە، فڕۆکەخانە و دەروازە سنوورییەکان بێبەش نەبوون 

لە رێنمایی و یاساکانی خۆپارێزی لە کۆڕۆنا، بەشێوەیەک 
هەر واڵتێک بەگوێرەی یاسا ناوخۆییەکانی واڵتەکەی 

رێگای بە هاتنە ناوەوەی هاوونیشتمانیانی واڵتانی دیکە 
دەدا یاخود رێگری لێدەکردن کە بچنە نێو واڵتەکەیان. 
زۆرترین زیانی دارایی لە کەرتی گواستنەوە و گەیاندن 
بەر فڕۆکەخانەکان و کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی کەوت، 

تا ئێستاش بەهۆی رێکارەکانەوە ئەو زیانانە بەردەوامی 
دەکێشێت و بە چەندین قۆناغ دەتوانرێت بەربەستە 

تێبپەڕێندرێت.  تەندروستییەکان 

هێڵی ئاسمانی عێراقی-ش وەکو یەکێک لە کۆمپانیا 
نێودەوڵەتییەکانی گواستنەوەی ئاسمانی ئەم رێکارە 

تەندروستییانەی تیادا بەرجەستە دەکرێت. ماوەیەکی زۆرە 
هێڵی ئاسمانی عێراقی گەشتەکانی بەرەو دەرەوەی واڵت 
ئەنجام دەدات، ئەمەش بە مەرجی ئەنجامدانی پشکنینی 

PCR کە ٧٢ کاتژمێر )سێ رۆژ(ـی بەسەردا تێپەڕنەبووبێت، دواتر 
ئەو بڕیارە بە جێگرەوەیەک پڕکرایەوە، ئەویش بریتی بوو لەوەی 
کە هەر هاوواڵتییەک دوو ژەمی ڤاکسینی کۆرۆنای وەرگرتبێت 
و بەڵگەنامەی وەرگرتنی ڤاکسینەکەی البێت، ئەوا پێویست بە 

ئەنجامدانی پشکنینی  PCR ناکات. 

سەردەمەدا دەرفەتمان بۆ رەخسا و بەتایبەتی خەڵک گروتینێکی 
زۆری هەبوو، لەبواری سیاسی و رامیاریدا پێشەوەچوونی 

بەرچاو هەبوو، دامەزراوە سیاسییەکان لەو سەردەمەدا 
دامەزران، قوتابخانەکان کرانەوە، رادیۆ و تەلەفیزیۆنەکان 
دەستیان بە پەخش کرد. کاتێک رادیۆ کرایەوە، بەشێوەی 

خۆبەخش پرۆگرامێکی تایبەت بە ئەدەبیاتم پێشکەش دەکرد". 

ئەو باسی لەوەکرد کە لە کەناڵی تورکمەن ئێلی هەر لە 
پێشکەشکارییەوە تاوەکو بەڕێوەبەری گشتی کاری کردووە، 
لەوبارەیەوە وتی، "من یەکێکم لە دامەزرێنەرانی رۆژنامەی 
تورکمەن ئێلی. ماوەیەک لەو رۆژنامەیەدا بەرپرسی بەشی 

تورکی بووم، هەر لەو سەردەمەدا یەکێتی ئەدیبانی تورکمان 
ـمان دامەزراند". 

جێگەی ئاماژەیە قەسابئۆغڵو ئاماژەی بە داکشانی دۆزی 
تورکمان لەدوای سااڵنی نەوەدەکان کرد و وتی، "لەگەڵ 
فراوانبوون و کرانەوەمان، بۆچوونی جیاوازمان زۆرتربوو. 

لەراستیدا بۆچوونێکی جیاوازی گەورەمان نەبوو، بەاڵم ئەوانەی 
کە ئێمەیان خۆشنەدەویست و بەغیلییان بە ئێمە دەبرد ئەوان 

هەوڵیاندا نێوانمان تێکبدەن، لەو کارەشیان سەرکەوتووبوون". 

لە پڕۆگرامەکەدا مەحمود قەسابئۆغڵو ئاماژەی بە چیرۆکی 
نووسینی مارشی نەتەوەیی تورکمان کرد و وتی، "کاتێک 

لەساڵی ١٩٩٣ یەکەم قوتابخانەی تورکمانی کرایەوە، گروتینێکی 
نەتەوەیی لە خەڵکەکە هەبوو، ئەوکات مارشەکان ژمارەیان 

کەمبوو، لە هەموویان بەناوبانگتر مارشی
 ) And Olsun Mavi Asmanım Sana ئاند ئۆلسون ماڤی ئاسمانم 
سانا( بوو کە لەالیەن ئیسماعیل سەرت تورکمانەوە نووسراوە. 

لە سەرەتای ساڵی ١٩٩٤ دەستم بە نووسینی مارشەکە کرد. 
ئەوکات لە نوسینگەی راگەیاندی بەرەی تورکمانی بووم، 

هونەرمەندی گەورە بەرێز مەغدید شێخ ئۆغڵوش لەگەڵمان بوو، 
مارشەکەم پێشکەش کرد، دوای ٢٠ رۆژ ئاوازی بۆ سروودەکە 

دانا و بە دەنگی خۆیشییەوە تۆماری کرد. لە دەستپێکی 
کرانەوەی رادیۆ سروودەکە لێدەدرا. دواتر لە ساڵی ١٩٩٧ـدا 

دوای تەواوبوونی کۆنگرەی نەتەوەیی تورکمان، سروودەکە 
لەالیەن ئەنجومەنی شوورای تورکمان وەکو سروودی نەتەوەیی 

پەسەندکرا". 

قەسابئۆغڵو گلەیی دەکات: بە شێوەیەکی  
پێویست خەڵک بایەخ بە سروودی نەتەوەیی نادات

مەحمود قەسابئۆغڵو ئاماژەی بەوەکرد کە خەڵک بەپێی 

"کاتێک سەالحەددین ئەیوبی قودس رزگار دەکات لە 
دەست سەڵێبی و خاچ پەرستەکان، مەسیحیەکانی 

عەنکاوە زەندەقیان دەچی. دەڵێن مادام سەاڵحەددین 
سەرۆکی فەرەنسا و بەریتانیای سەڵیبیەکانی لەناو 

برد، ئێمەش لەناو دەبات. لەو کاتەدا سوڵتان 
موزەفەر قوربانی بم سەاڵحەدین ئاگەدار دەکاتەوە و  
ئەویش فەرمانێک دەردەکات کە بە زمانی تورکمانیە. 
من وا تەسەوڕ دەکەم سوڵتان موزەفەر لەبەر ئەوەی 

سوڵتانی هەولێر بووە خۆی فەرمانەکەی نووسیبێت". 

لەبارەی ناوەڕۆکی فەرمانەکە فەرهاد پیرباڵ ئەوەشی 
وتووە، "لە نامەکەدا دەڵێت لە ئەربل)هەولێر( نابێت 
کەس دەستدرێژی بکاتە سەر مەسیحیەکان، دەبێت 

ماڵ و موڵک و ژیانیان پارێزراو بێت، مەسیحی کلدانی 

کەچی لە ماوەیەکی نزیکدا کۆمپانیا حکومییەکە بڕیارێکی نوێی 
دەرکردووە و تیایدا ئاماژەی بەوەداوە، کە جگە لە وەرگرتنی 

دوو ژەمی ڤاکسینی کۆرۆنا و بوونی بەڵگەنامەکەی پێویستە، 
ئەنجامدانی پشکنینی PCR دەکرێتە ناچاری، بە واتایەکی تر: 

هەر هاوواڵتییەک کە خوازیاربێت گەشت بەرەوە دەرەوەی واڵت 
ئەنجامبدات، پێویستە هەردوو ژەمی ڤاکسین بە بەڵگەنامە و 

پشکنینی PCRـی هەبێت بە مەرجێک کە ٧٢ کاتژمێر بەسەر 
تێپەڕنەبووبێت.  پشکنینەکەیدا 

وەکو رۆژنامەی تەبا بۆ زیاتر ئاشنابوون بە ناوەڕۆکی بابەتەکە، 

چاوپێکەوتنمان لەگەڵ ئەحمەد خۆشناو، بەڕێوەبەری بەشی 
فڕۆشیاری لە کۆمپانیاییەکی فڕۆکەوانی ئەنجامدا و وەاڵمی 

پرسیارەکانمانی دایەوە. 

لەمیانی باسکردن لە بابەتی گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت بە 
گشتی لە دوای سەرهەڵدانی پەتای کۆرۆنا و دەرکردنی بڕیاری 

پێویست بایەخی بە زمان بایەخ بە سروودی نەتەوەیی نادات و 
وتیشی، "بەداخەوە رێگە نادرێت لە قوتابخانەکانمان بخوێندرێتەوە. 

باشە بۆچی؟ ئێمەش نەتەوەیەکین و ئاساییە سروودی 
نەتەوەییمان هەبێت. لە مێژوو شەش دەوڵەتمان دامەزراندووە. 

لە دێرزەمانەوە هەر دەوڵەتداریمان هەبووە، بەتایبەتی سەردەمی 
سوڵتان موزەفەرەددین کە تاوەکو ئێستا بە شێوەیەکی زیندوو 

ماوە. باشە بۆ بەغیلی بەوە دەبەن؟ جگە لەوەش ئەوانەی ئێمە 
بە پێی پێویست بایەخی پێنادەن".  

لەئێستادا مەحمود قەسابئۆغڵو خەریکی نووسینی فەرهەنگێکی 
فراوانی زمانی تورکمانییە و لەوبارەیەوە دەڵێت، "فەرهەنگێکی 

تایبەت دەبێت بە تورکمان و بەپێی پێویستی خەڵکەکەمانە. 
کارەکان لەسەر ئەو پرۆژەیە بەردەوامە و بەرواری تەواوبوونی دیار 

نییە چونکە بە سەلیقەوە کاری لەسەر دەکەم". 

ئەو باسی لەو دەستنووسانە کرد کە هەڵەی گراماتیکی لەخۆ 
دەگرێت لە زمانی تورکمانی و وتی، "خەڵکی ئێمە بەزۆری 

تەمەڵن و حەزیان لە کارکردن نییە. سەرەڕای ئەوەی کە ئەدیبن، 
بەاڵم لەرووی رێنووسەوە هەڵەیان هەیە. کەسانێک باس لەوە 
دەکەن کە ٦ جۆری رێنووس هەیە، ئەمە هیچ بنەمایەکی نییە. 

نووسراوەکان دەبێت لەسەر بنەمای یاساکانەوە بێت و بەداخەوە 
خەڵکی ئێمە پرسیار ناکات و تەنها رەخنە نەبێت".

لەکۆتاییدا مەحمود قەسابئۆغڵو لەبەرامبەر پرسیارێک کە بۆ چی 
مەحمود قەسابئۆغڵو خۆی لە بینەران دەکێشێت، ئەو وتی، 

"وازبێنە با ئەوەی لە دڵمدایە لەوێ بمێنێتەوە، تاکە خەمی من 
گەلەکەمە".

و ئاشووریەکان دەبێ بە ئاسایی مومارەسەی ئاین و 
کلتوور و زمانی خۆیان بکەن".

وەکو لەسەرەوە ئاماژەی پێکراوە کە ئەم بابەتە زیاتر لە 
٤ ساڵ بەر لە ئێستا لە هەفتەنامەی تەبا باڵوکراوەتەوە 
و د. فەرهاد پیڕباڵ ئەوکات بۆ تەبا پەردەی لەسەر ئەم 

راستییە حاشا هەڵنەگرە هەڵداوەتەوە. 

سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو کێیە؟

سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو کوڕی زەینەددین عەلی 
کوچووک سەر بە خانەوادەی بەک-تیگین، ئەتابەگی 

هەولێر)ئەربیل(-ـە لە سەردەمی دەوڵەتی گەورەی 
سەلجوقی لە ساڵی ١١٥٤ لە موسڵ لەدایکبووە. 
بەپێی تەواوی سەرچاوە مێژووییەکان، سوڵتان 

موزەفەرەدین گۆکبۆرو، سوڵتانی ئەتابەگی هەولێر 
کەسایەتییەکی تورکمانە. هەروەها هاوژینی سوڵتانە 
تورکمانەکەی هەولێر کە بۆ ماوەی ٤٤ ساڵ حوکمی 

شاری هەولێری کردووە، خوشکی سەاڵحەددین 
ئەیوبییە. ئەو سوڵتانە بەبێ جیاوازی کردن لە نێوان 
پێکهاتەکانی ئەو ناوچەیە خزمەتێکی گەورەی ئایینی 

ئیسالم و مرۆڤایەتی کردووە. 

 بەهۆی ئازایەتی و نەخشە سەربازییەکانیەوە سوڵتان 
موزەفەرەدین بە گۆکبۆرو نازناوی دەرکردبوو، بەواتای 

"گورگ شین" دێت، بەپێی سەرچاوە مێژووییەکان 
سوڵتان موزەفەرەددین کەسێکی سادە بووە بەردەوام 

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

خۆشەویست بووە.

نوێی حکومەتی عێراق سەبارەت بە گەشتکردن بۆ دەرەوەی 
واڵت ئەحمەد خۆشناو رایگەیاند، هەرچەندە رێکارەکان بوونەتە 
هۆی سەختکردنی دۆخی گەشتکردن، کاریگەری نەرێنی لەسەر 

هاوواڵتییانی عێراقی دروستکردووە، دەتوانین بڵێین هێشتا زووە 
بڕیاری لەمجۆرە دەربکرێت، هۆکارەکەشی ئەوەیە کە بەشێکی 

کەمی هاوونیشتمانیانی عێراق هەردوو ژەمی ڤاکسینی کۆرۆنایان 
وەرگرتووە کە رێژەکەی ناگاتە ١٥٪ ئەمەش ژمارەیەکی کەمە، 

چونکە دیاریکردنی ماوە بۆ وەرگرتنی ڤاکسین زۆرە و ماوەی نێوان 
وەرگرتنی ژەمی یەکەمی و ژەمی دووەمی ڤاکسینەکە ٢١ رۆژە، 

بۆیە هاوواڵتییان ناتوانن بەپێی بەپێی پێویست گەشت بکەن. 

سەبارەت بە بڕیاری حکومەتی عێراق بۆ دروستکردنی 
بەڵگەنامەی پێویست بە وەرگرتنی هەردوو ژەمی 

ڤاکسینی کۆرۆنا و ئەنجامدانی پشکنینی PCR کە 
مەرجی هێڵی ئاسمانی عێراقین بۆ گەشتکردن بەرەو 

دەرەوەی واڵت و ٢٢ـی تشرینی دووەمی ئەمساڵ بە 
دوا مۆڵەتی بەفەڕمی بوون و بەرواری دەستپێکی ئەم 
بڕیارانە دادەنرێت، ئەحمەد خۆشناو ئاماژەی بەوەکرد، 

سەرەڕای بوونی ژمارەیەک هێڵی ئاسمانی جیاواز لە 
عێراق بۆ گەشتکردن بەرەوە دەرەوەی واڵت، جگە 

لە هێڵی ئاسمانی عێراقی هیچکام لەوانی تر بڕیاری 
لەوجۆرەیان دەرنەکردووە کە وەرگرتنی هەردوو ژەمی 
ڤاکسین و ئەنجامدانی پشکنینی PCR بکرێتە ناچاری، 
بەڕاستی ئەمە هێڵەکە الواز دەکات و دەبێتە هۆکارێک 
بۆ بەکارنەهێنانی هێڵی ئاسمانی عێراقی لەالیەن ئەو 
کەسانەی کە نیازیان هەیە گەشت بەرەوە دەرەوەی 
واڵت بکەن. هەرچەندە حکومەتی عێراق بەروارێکی 

بۆ بەفەڕمی دەستپێکردنی ئەم قۆناغە دیاریکردووە، 
بەاڵم بەبۆچوونی من جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە دوادەخرێت بۆ 

کاتێکی نادیار، چونکە ئەم بڕیارە لە ١ـی تشرینی یەکەمەوە دەرکراوە 
بەاڵم ئەمە بۆ جاری سێیەمە دوادەخرێت. چونکە ناکرێت بڕیارێک 

دەربکرێت کە تەنها لەسەر کۆمپانیایەک جێبەجێبکرێت. 

 تاکە خەمی من گەلەکەمەمەحمود قەسابئۆغڵو:

 ٨٠٠ ساڵ بەر لە ئێستا سوڵتان موزەفەر و
سەاڵحەددین ئەیوبی بە "تورکمانی" نامەیان گۆڕیوەتەوە

ئایا مەرجە تەندروستییە نوێیەکان چینئایا مەرجە تەندروستییە نوێیەکان چین
  بۆ گەشتکردن بەرەو دەرەوەی واڵت؟بۆ گەشتکردن بەرەو دەرەوەی واڵت؟  

بەخشینی ئەندامی جەستە، پڕۆسەی گواستنەوەی 
بەشێک یان ئەندامێکی تەندروستە لە جەستەی 

بەخشەرێکی مردوو یان زیندوو، بۆ شوێنی ئەو ئەندامەی 
کە ناتوانێت فەرمانەکانی خۆی لە جەستەدا ئەنجام بدات.

بەخشینی ئەندامی جەستە، بە شێوازێکی دروست 
و پێشکەوتووی چارەسەر کردن دادەنرێت، بۆ ئەو 

کەسانەی کە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە لە ئەندامەکانی 
جەستەیاندا. لەسەرتاسەری جیهان و هەرێم ژمارەی 

ئەو نەخۆشانەی چاوەڕێی چاندنی ئەندامن بەردەوام 
لەزیادبووندایە.

رێکخراوی جەستە بەخشان لە کوردستان، لە بەرواری ١ـی 
کانونی یەکەمی ٢٠١٣ بە وەرگرتنی مۆڵەتی فەرمی، لە 

هەرێم دامەزراوە. 

وەکو رۆژنامەی تەبا، بە مەبەستی وەرگرتنی زانیاری و 
وردەکاریەکان سەبارەت بە بەخشینی ئەندامی جەستە، 
چاوپێکەوتنێکمان ئەنجامدا لەگەڵ فەرهاد قادر محمەد، 

سەرۆکی رێکخراوی جەستە بەخشان لە کوردستان 
ئەنجامدا.

فەرهاد قادر محمد سەرۆکی رێکخراوی جەستە بەخشان 
لە کوردستان وتی، "رێکخراوەکەمان، بە تایبەتی لەم 

دواییانەدا لە کاتی روودانی قەیرانی دارایی دامەزراوە، 
بۆ رێگەگرتن لە بازرگانی پێوەکردنی ئەندامی جەستە و 

هەروەها بۆ دابینکردنی ئەندامێکی جەستە بۆ نەخۆشێک 
کە پێویستی پێیەتی، وە بۆ ئەوەی ئەمە نەبێتە کارێکی 

بازرگانی".

فەرهاد قادر رایگەیاند، پێشووتر لە هەرێمی کوردستان، 
لەسەر بابەتی بازرگانی کردن بە ئەندامی جەستەی مرۆڤ 

کارمان کردووە بۆ دانانی سزای یاسایی، لەمبارەیەوە 
وتیشی، "لە ئەنجامی کارەکانماندا، ساڵی ٢٠١٨ پەرلەمان 

پڕۆژەیەکی ٣١ خاڵی یاسایی دەرکرد، کە تیایدا هاتووە 
بازرگانی کردن بە ئەندامی جەستەی مرۆڤ تاوانێکە و 
سزای توند دەدرێت بەو کەسەی کە ئەم کارە دەکات".

سەرۆکی رێکخراوەکە باسی لەوەشکرد کە هیچ 
نەخۆشخانەیەکی تایبەت نییە بۆ بەخشینی ئەندامی 

جەستە و وتی، "چەند مانگێک لەمەوبەر پەوەندیمان بە 
سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی هەرێم کرد، لە کاتی 

پەیوەندیەکەدا سامان بەرزنجی وتی، لە ئێستادا بەهۆی 
قەیرانی داراییەوە لە تواناماندا نییە نەخۆشخانەیەکی 

تایبەت دروستبکەین، بەاڵم دروستکردنی نەخۆشخانەکە 
پێویستە و لەمبارەیەوە دەتوانین پشتگیر بین ئەگەر 

کەرتی تایبەت ئەمە بگرێتە ئەستۆی. بەداخەوە هەندێک 
پڕۆژە جێبەجێ دەکرێت بەاڵم پڕۆژەیەکی رزگارکردنی 

ژیانی مرۆڤەکان جێبەجێ ناکرێت".

فەرهاد قادر ئاماژەی بەوەدا، "لە هەرێمدا باوترین 
جۆری نەخۆشی )نەخۆشی الوازی گورچیلە(ـیە، لە کاتی 

سەردانێکیمدا بۆ نەخۆشخانەی شار، بینیم لەماوەی 
مانگێکدا ٥٠٠ بۆ ٧٠٠ کەس چارەسەری شوشتنی 

وە ئەمەش رێژەیەکی گورچیلەی بۆ کراوە، 
ئێکجار زۆرە".

فەرهاد قادر محمد سەرۆکی ڕێکخراوی جەستە بەخشان 
لە کوردستان جەختی لەوەکردەوە، "لەو رۆژەی کە ئەم 

رێکخراوەمان داناوە تاوەکو ئێستا لە چوارچێوەی توانا 
سنووردارەکانمان، بە نزیکەیی ٦٠٠٠ کەس داوایان کردووە 

کە دوای مردنیان ئەندامەکانی جەستەیان ببەخشن".

هاوکات ناوبراو لەبارەی بەڕێوەبردنی کارەکانی 
رێکخراوەکە وتی، "ئەوانەی کە دێن بۆ تۆمارکردنی 

ناوەکانیان ئێمە داوای دوو بەڵگەنامەیان لێ دەکەین، 
یەکەمیان گرێبەستێکە کە کەسەکە دەڵێت دەیەوێت 

ئەندامەکانی جەستەی ببەخشێت، ئەوەی دیکە 
وەرگرتنی گرێبەستی رێگەپێدانە لە کەسە نزیکەکانی 
بەخشەرەکە، ئەگەر گرێبەستی دووەممان بە دەست 
نەگەیشت ناوی کەسەکە لەالی ئێمە تۆمار ناکرێت 

چونکە دوای مردنی ئەو کەسانەی کە پەیوەنییان 
پێوە دەکەین خزمە نزیکەکانی کەسەکەیە، بۆیە ئێستا 

نزیکەی ١٢٣٠ ئەنداممان هەیە کە هەردوو بەڵگەنامەکەیان 
پێشکەش کردوە و ئامادەنە دوای مردنیان ئەندامەکانی 

جەستەی خۆیان ببەخشن".

فەرهاد قادر ئاشکراشی کرد کە تاوەکو ئێستا لە 
رێکخراوەکەیاندا، ٣ کەس گورچیلەیان بۆ گواستراوە و 

وتیشی، هیچ پەیوەندی خزمایەتییەک لە نێوان بەخشەر و 
وەرگرەکەدا نەبووە.

فەرهاد قادر لە درێژەی قسەکانیدا وتی، "زۆر کەس 
لەبارەی بابەتی بەخشینی ئەندامی جەستەیان پێشوازیان 

لە بابەتەکە کردوە و بە ئەرێنی دەیبینن بەاڵم لەالیەن 
خێزانەکانیانەوە رێگریان لێ دەکرێت، چونکە لەناو نەریتی 
خەڵکی ئێمەدا کەسێک پێش مردنی وەسیەت دەکات و 
دەڵێت )گەر مردم ئەندامەکانی جەستەم ببەخشن( بەاڵم 

خێزانەکانیان رێگایان پێنادەن، چونکە باوەڕیان وایە ئەو 
کەسە هەواڵی مردنی وەرگرتووە یان دوای کردنی ئەم 

قسەیە دەمرێت، لەبەر ئەم هۆکارانەیە زۆرجار ئەو کەسەی 
کە دەیەوێت ئەندامی جەستەی ببەخشێت تووشی ئەم 

جۆرە کێشانە دەبێت".

سەرۆکی  رێکخراوەکە رایگەیاند، "دۆخی بەخشینی ئەندامی 
جەستە لە واڵتانی دەورووبەر وەکو تورکیا و ئێران زۆر 

باشە، بەاڵم بەداخەوە لە واڵتی ئێمەدا لە دۆخێکی زۆر 
خراپدایە و سفرە، لەبەر ئەوەی هیچ نەخۆشخانەیەکی 

تایبەت بە گواستنەوەی یان بەخشینی ئەندامی جەستە نیە 
لە واڵتەکەمان".

ناوبراو لەبارەی هەندێک نەخۆشەوە کە ناتوانن 
ئەندامەکانیان ببەخشن وتی، "کەسی تووشبوو بە 

نەخۆشیە درێژخایەنەکان، ئایدز، نەخۆشی دڵ و نەخۆشیە 
گوازراوەکان، ناتوانن ئەندامی جەستەیان ببەخشن".

فەرهاد قادر لە کۆتایی قسەکانیدا سەبارەت بەو جۆرە 
ئەندامانەی کە دەتوانرێت ببەخشرێت روونیکردەوە، 

"گورچیلە، چاندنەوەی جگەر، سییەکان و قەرینەی چاو 
لە کەسی زیندو بۆ زیندو دەگوازرێتەوە، ئەو کەسانەی 
مێشکیان مردووە یان ئەو کەسەی بێهۆشن دڵیان لە 

لێدان بەردەوامە، بۆیە ئەو کەسانە لەوانەیە ئەندامەکانیان 
ببەخشرێتە کەسێکی دیکە، بەاڵم تا ئێستا لە هەرێمدا 

ئەندامێکی جەستەی کەسێکی مردوو  ناتواندرێت 
بگوازرێتەوە".

 ١٢٣٠ ئەنداممان هەیە بۆ بەخشینی ئەندامەکانی
جەستەیان

“

“



هەڵبژاردنەکانی پێشوەختەی عێراق کە لە ١٠ـی 
تشرینی یەکەم ئەنجامدرا، پێشبینی دەکرێت 

داهاتووی عێراق دیاری بکات، لە هەڵبژاردنەکاندا 
جگە لە چاودێرە نێوخۆییەکان، چاودێرە بیانیەکانیش 

بەشداری پڕۆسەکەیان کرد، هەرچەندە ئەنجامە 
سەرەتاییەکان دوای ٢٤ کاتژمێر راگەیەندرا، بەاڵم تا 

ئێستا ئەنجامی کۆتایی رانەگەیەندراوە.

ئەنجامی هەڵبژاردنەکە بووە هۆی کاردانەوەی 
الیەنە شیعەکان و بەم هۆیەشەوە لە بەغدادی 

پایتەخت خۆپیشاندانیان ئەنجامدا، دواتر لە 
بەرواری ٧ـی تشرینی دووەمی ٢٠٢١، بە ٣ فرۆکەی 

بێ فرۆکەوان "دڕۆن" هێرش کرایە سەر ماڵی 
مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق.

رۆژنامەی تەبا، بۆ لێکۆڵینەوە لەبارەی کاریگەری 
ئەنجامەکانی هەڵبژاردن و ئەو کێشانەی لە 

ناوچەکانی ناوەراست و باشووری عێراق روویاندا 
لەسەر هەرێم چییە؟ چاوپێکەوتنی لەگەڵ 
کاسبکارانی ناو بازاڕی قەیسەری ئەنجامدا.

زوهێر جاسم کە زێڕنگرێکی کۆنی بازاڕی قەیسەری 
شاری هەولێر)ئەربیل(ـە وتی، "دیارە کە ئەگەر 

بارودۆخی واڵت باش بێت و دۆخی ئەمنی باش 
بێت، ئەوا بازاڕ باشتر دەبێت، بێگومان خراپ 

بوونی دۆخەکە کاریگەری لەسەر هەموو شتێک 
دەکات، هەرێم بۆ دابینکردنی بودجە پشت بە 

عێراق دەبەستێت و ئەگەر بتوانین بودجەی خۆمان 
دابین بکەین و پێویستمان بە بەغداد نەبێت ئەوا 

دۆخەکەمان باشتر دەبێت".

ئەو رووداوانەی دوای هەڵبژاردنەکان روویاندا 
کاریگەرییەکی گەورەیان لەسەر عێراق و 

ناوچەکەمان بەگشتی هەبوو، دەسەاڵتداران 
بەردەوام قسە لەسەر ئەو ٢٠٠ ملیار دینارە دەکەن 
کە لەالیەن حکومەتی عێراقەوە دەنێردرێت، ئەگەر 

بودجەی تایبەت بە خۆمان هەبێت پێویستمان 
بەکەس نابێت. داوا لە دەسەاڵتدارانمان دەکەین 

کە گرنگی بە کشتوکاڵ و سەرچاوەی ئاو و کەرتی 
تایبەت بدەن با بەرهەمی خۆمان بەرهەم بهێنین 

بۆ ئەوەی پێویستمان بە واڵتانی تر نەبێت".

عەبدولباست تارزی، کە وەک بەرگدوور کاردەکات، 
ئاماژەی بەوەکرد، کێشەکانی دوای هەڵبژاردن 

کاریگەری خراپی لەسەر پیشەگەرەکان هەبووە، 
هەروەها دیار نەبوونی کاتی دابەشکردنی 
مووچەکان کارەکەی ئێمەی کەم کردووە، 

ئەستەمە بارودۆخی عێراق بەتایبەتی هەرێم 
بگەڕێتەوە دۆخی پێشوو، لە رابردوودا کلتوور لە 
شارەوە دەگەیەندرانە گوندەکان و ئێستا دۆخەکە 

پێچەوانە بووە، ئەوەش دەبێتە هۆی کێشە".

شاخەوان کەمال، کە بەقاڵێکی بازاڕی قەیسەرییە 
وتی، کۆنتڕۆڵ نەکردنی دۆخی کێشەکانی 

ناوەڕاست و باشووری عێراق کاریگەری خراپی 
لەسەر کاسبکارانی هەرێم هەبوو، لەئەگەری 

چاک نەبونی دۆخەکان لەو ناوچانە زیانی زیاتر بە 
کاسبکارەکانی ناوچەکە دەگات، چونکە  گەشتکردن 
و هاتنی هاوواڵتی عەرەب بۆ ناوچەکە بازرگانیمان 

زیاد دەکات".

کاروان ئەحمەد کە عەتاڕێکی بازاڕی قەیسەرییە 
بەم جۆرە دەستی بە قسەکانی کرد، دۆخی 
سەقامگیری عێراق پێش هەڵبژاردن و دوای 
هەڵبژاردنیش بەرقەرار نەبوو، هەڵەی دارایی 
و ئیداری هەیە کە دەبێتە هۆی دروستبوونی 

ئەم دۆخە، وتیشی، "هەمو هاوواڵتیانیان 
پەیوەست کرد بە مووچەوە، کشتوکاڵ و کەرتی 

تایبەت گرنگی پێ نەدرا ئەمەش بوە هۆی 
ئەوەی هەموو هاوواڵتیان پەیوەست بن بەو 

مووچەیەی کە حکومەت دەیدات، لەگەڵ هاتنی 
داعش لە ساڵی ٢٠١٤دا حکومەتی مووچەکانی 

راگرت و دوای ماوەیەک مووچەکان بە بڕینەوە 
دابەشکرا، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کە داهاتی 
خەڵک ببڕدرێت یان کەم ببێتەوە، ئەوان بە ناوی 
چاکسازییەوە رێژەی باجیان بەرزکردەووە، کێشەی 

ئێمە ئیداری و داراییە نەک پڕوپاگەندەی پێش 
هەڵبژاردن".

لەالیەکی دیکەوە لەوەاڵمی پرسیارەکانی 
پەیامنێری تەبا موعتەسەم سەباحئۆغڵو وتی، 
"هەموو کەس لەعێراق بەدوای حکومەتێکی 
جیاوازدا دەگەڕێت، دەسەاڵتدارەکان دەست 
ناکەنە دەستی یەکتر و لە واڵتانی جیاوازەوە 

فشار دەکرێت، هەر کەسێک بەدوای بەرژەوەندی 
خۆیەتی، یەکڕیزی پێویستە بۆ ئەوەی هەنگاوێکی 

ئەرێنی بنرێت. بڕینی مووچە و نەبوونی پشتیوانی 
بۆ هاوواڵتیان کاریگەری خراپی لەسەر کاسبکاران 
هەیە، ئەگەر حکومەت پشتگیری گەلەکەی بکات 

هیچ کەسێک واڵتەکەی بەجێناهێڵێت". 

سەباح تارزی، کە کاری بەرگدووری  دەکات و 
کاسبکارێکی کۆنی بازاڕی قەیسەرییە، ئاماژەی 
بەوەکرد، ئەو کێشە و گرفتانەی لە ناوەڕاست 

و باشوری عێراق هەیە کاریگەری لەسەر گەشتی 
هاوواڵتیانی ئەو ناوچانە هەیە بۆ ناوچەکەمان.

سەباح تارزی باسی لەوەکرد، دۆخی ئابووری 
هاوواڵتیان باش نییە و وتیشی "ئێستا لە هەر 

گەڕەکێکدا بازاڕێک کراوەتەوە و بۆیە هاوواڵتیان 
پێیان باشە نەچنە بازاڕە گەورەکانەوە".
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هێرشکردنە سەر سەرۆکوەزیران و 
سەرۆکی گشتی هێزە چەکدارەکانی 

عێراق شۆکێکی گەورە لەالی 
بەرپرسانی جیهان و ناوخۆ و 

هاوواڵتیانی عێراقی دروستکرد، 
پرسیار لەالی هاوواڵتیان دروستبوو 
ئاخۆ دەبێت چی الیەنێک بێت کە لە 

شیرینی خەودا هەوڵی کوشتی کازمی 
بدات و ئامانجی چی بێت؟

سەرەتا دەبێت بزانین سەرەداوی 
ئەنجامدەرانی هێرشەکە بۆ الی 

کێمان رادەکێشێت؟ ئەگەر چی تا 
ئێستا ئەنجامدەری راستەقینەی 
هێرشەکە ئاشکرا نەکراوە، بەاڵم 

پەنجەی تۆمەت بۆ حەشدی شەعبی 
و گروپە ناڕازییەکانی شیعە لە 

ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی تشرینی 
یەکەم درێژ دەکرێت، چه ند رۆژێک 
بەر لەئەنجامدانی هێرش بۆ سەر 

کازمی الیه نگران و ئه ندامانی حه شدی 
شه عبی بۆ ناڕه زایه تی له  ئه نجامی 

هه ڵبژاردنه كان خۆپێشاندانیان ئه نجام 
دا و لە ناوچه ی سه وزی به غداد 
گردبووەنەوە، لە خۆپیشاندانەکە 
بەگولەی هێزە ئەمنیەکان چوار 

خۆپیشاندەر کوژران و دەیانی دیکە 
بریندار بوون  و لەالیەن سه ركرده كانی 
حه شدی شه عبیەوە په یامی رەخنە 
ئامێز ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی 

عێراق کرا، یه كێک له  سه ركرده كانی 
حه شدی شەعبی قه یس خەزعه لی 
له نێو خۆپێشانده رانه وه  هه ڕه شه ی 

تۆڵەكردنه وه ی برینداره كانی کرد.

هەرچیش لە ئامانجی هێرشەکە 
بکۆڵیتەوە چەند خاڵێکت بۆ روون 
دەبێتەوە کە ئەو گروپەی هێرشیان 

کردە سەر سەرۆکوەزیران و سەرۆکی 
گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئاخۆ 

ئامانجیان چییە؟

یەکەم: دەتوانین بڵێین لە دوای 
ساڵی ٢٠٠٣ەوە و نەمانی رژێمی 

بەعس لەالی زۆرێک لە الیەنەکان 
ئەمە یەکەم هەڵبژاردنە ئەنجامەکانی 
بە راست و دروستی باڵوبکرێتەوە، 
بەپێی ئەنجامەکانیش بێت الیەنە 

توندڕەوەکانی شیعە ئەم ئەنجامەیان 
پێ هەزم نەکرا و ئەنجامەکەیان 
رەتکردەوە و کەوتنە پەلەقاژە، 

دوای ئەوەی الیەنی سەدر بووە 
براوەی هەڵبژاردنەکان و زۆرترین 

کورسی پەرلەمانی بەدەستهینا کە 
دیارە موقتەدا سەدر دژی الیەنە 
توندرەوەکانی شیعەیە و هەوڵی 
پێکهێنانی گەورەترین کوتلەی 

پەرلەمان دەدات بەبێ بونی ئەو 
الیەنانە، هەروەها بەمەبەستی 
پێکهێنانی حکومەتی زۆرینەی 

سیاسی، سەدر سەردانی حەلبوسی 
و عەمار حەکیم و عەبادی کرد. 
لەوالشەوە وەفدێکی پارتی 

دیموکراتی کوردستان لەگەڵ شانێکی 
رەوتی سەدر کۆبوونەوە. ئەم 

جوڵەیەی موقتەدا سەدر، بوە هۆی 
توڕەکردنی الیەنە توندڕەوەکانی شیعە 
و حەشدی شەعبی، بۆیە بەم هێرشە 
ویستیان پەیامێک بنێرن کە ئامانج و 
ویستەکانی ئەم الیەنانە لە پێکهێنانی 
کوتلەی پەرلەمان حکومەت لەبەرچاو 
بگیرێت، ئەگەر بە قسەیان نەکرێت 

سەقامگیری عێراق تێکدەچێت.

دووەم: لەالیەکی دیکە ئەو کەس 
و هێزه  سیاسییانه ی نزیک بون له  

حه شد، له  هه ڵبژاردن دۆڕان ئەوەش 
نیگه رانی الیەنەکان حه شدی شه عبی 
لێکەوتەوە، كە دەتوانین ئەوە بڵێین 
ئەو هێرشە جۆرێکی ترساندی الیەنی 

کوردی و سونە بوو بۆ ئەوەی 

هاوپەیمانی لەگەڵ موقتەدا سەدر 
نەبەستن و خۆیان لەالیەنەکانی 

حەشد و ئێران نزیک بکەن، ئەوانیش 
کە بینیان هەوڵی تیرۆرکردنی 

سەرۆکوەزیرانی عێراق درا بێگومان 
دەتوانن دەستیان بەالیەنی دیکش 

بگات.

سێیەم: بەپێی لێکدانەوەی 
چاودێرانی دۆخەکە پەیامەکانی 

پشت هێرشەکەی ماڵی کازمی  
پرسەکە تیرۆر نییە، بەڵکو ترساندنی 
سەرۆکوەزیرانی داهاتووە، پەیامێک 
بوو لەالیەن نەیارەکانی ئێرانەوە ئەو 
کەسەی بە سەرۆکی نوێی عێراق 
هەڵدەبژێردرێت، دەبێت نزیک بێت 

لە هەژموونی حەشد شەعبی و ئێران 
چونکە بەپێی زانیارییەکان ئەو گروپانە 

زانیویانە کەسێک هەڵدبژێردڕێت 
بە کەسی دڵخوازی ئەوان هەژمار 

ناکرێت و دورە لە ئەجێندای ئەوان. 
لە هێرشەکە پەیامی ئەوەیان 

راگەیاند، نابێت هێزه كانی حه شدی 
شه عبی بخرێنه  په راوێزه وه  دەبێت 
سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق 

رەزامەندی الیەنەکانی حەشدی لەسەر 
بێت و ئەگەر بەو شێوەیە نەبێت 

دۆخەکە تێکدەچێت و کە فرۆکە بێ 
فرۆکەوانەکان دەگەنە زۆر شوێن و 

جێگەی گرنگی تر.

چوارەم: لەم هەڵبژاردنەدا الیەنەكانی 
نزیک لە ئێران و حەشد براوە نەبوون 
وا خوێندنەوەی بۆدەكرا كە دەخرێنە 
دەرەوەی گۆڕەپانی سیاسی، بەاڵم 
لە دوای راگەیاندنی ئەنجامەكان 
و ئەو هۆشداریی و هەڕەشە و 
خۆپیشاندانانەی ئەنجامیاندا و بە 
هێرشکردنە سەر مستەفا کازمی 
سەرۆکوەزیرانی عێراق لە رێگای 

دڕۆنەوە پەیامێكی روونبوو بۆ الیەنی 
براوە و هاوپەیمانەكانی كە ئێران 

هەر بە چاودێر و جەمسەرێكی بەهێز 
دەمێنێتەوە لە عێراق.

ئەگەر چی کازمی لەکاتی 
دەستبەکاربوونیدا ئاماژەی بەوەدا 
له جیاتی پیرۆزبایی، سه ره خۆشیم 
لێ بكه ن، چونکە کازمى باش لە 
بارودۆخەکەى عێراق گەیشتبوو 

بە حوکمى ئەوەى خۆى بەرپرسی 
هەستیارترین دەزگا بوو، کە ئەویش 

دەزگاى هەواڵگرى عێراق بوو، 
بەاڵم هەرگیز چاوەرێی هێرشێکی 

ئاوا نەبوو، بۆیە پەالماردانی 
سەرۆکوەزیران بە فڕۆکەی بێ 

فڕۆکەوان ئەوەی پێ وتین، عێراق 
دیلی چەندین الیەنی توندڕەو و 

میلیشیایە کە چۆن مەبەستیان بێت 
ئاوا دۆخەکە دەگۆڕن، پێی وتین لەو 
کۆمەڵگایەدا تەنها و تەنها دەبێت 
شیعەکان بااڵدەست بن و نابێت 

دۆڕان قبوڵ بکەن.

بەڕای زۆرێک لە الیەنەکان هێرشکردنە 
سەر ماڵی سەرۆکوەزیران، هێرشکردنە 
بۆ سەر شکۆی دەوڵەت و دەرکەوتنی 

سەرەتایەکی پر لەتەنگژەی تائیفیە، 
ئەمەش کۆی پێکهاتەکانی عێراق 
باجەکەی دەدەن. لە دوای هەر 
رووداوێکش لە عێراق لە ئاستی 

جیهان و ناوچەکەدا ئیدانەی دەکەن، 
لە کاتێکدا عێراق پێویستی بە ئیدانە 
نییە، بەڵکو پێویستی بە سەروەڕییە 

پێویستی بەوەیە چیتر واڵتانی 
ئیقلیمی دەست لەکاری ناوخۆیی 

واڵتەکە نەدەن، بەاڵم وادەرناکەوێت 
کە نەک لە ئێستا بەڵکو لە ئایندەشدا 
سەروەی خۆی بەدەست بێنێت و 

ببێتە واڵتێک کە خاوەن قسەی خۆی 
بێت.

 عەبدولسەالم توتنچی

 کێن ئەوانەی بوێری ئەوەیان
 هەبوو لە شیرینی خەودا هێرش

بکەنە سەر کازمی؟

 ئەنجامەکانی هەڵبژاردن تا چەند
کاریگەری لە کاسبکارانی هەولێر کردووە؟

چی دەزانیت لەبارەی دراوی ئەلکترۆنی؟چی دەزانیت لەبارەی دراوی ئەلکترۆنی؟
لەم چەند ساڵەی دوایدا زۆر گوێمان لە دراوی 

ئەلکترۆنی و بیتکۆین دەبێت، هەندێک لە خەڵکی 
کەم تا زۆر لەسەر ئەم جیهانە نوێیەی دراو زانیاریان 

هەیە، بەاڵم بەشێکی زۆری هاووالتیان تا ئێستا نازانن 
ئەم جۆرە دراوە چییە و بۆ چی بەکاردێت لە کێووە 

سەریهەڵداوە، دراوە ئەلکترۆنییەکان لەهەرێم بوونە 
هۆکارێک بۆ ئەوەی چەندین کەس بەهۆیەوە زیانێکی 
زۆر بکەن و هەرچی هەیانە لەسەر ئەم جۆرە دراوەی 

دانێنن، بۆ بەشێکیش بوە سەرچاوەیەکی باش بۆ 
کردنی قازانجێکی زۆر و گۆڕینی ژیانیان بە شێوەیەکی 

چاوەڕوان نەکراو.
بۆ قسەکردن لەبارەی ئەم بابەتە پەیامنێری رۆژنامەی 

تەبا ئیبراهیم سیروان ریپۆرتاژێکی لەگەڵ هەڤاڵ 
حەسن عەلی، شارەزا لە بازاڕی دراوە ئەلیکترۆنیەکان 
ئەنجام دا و وەاڵمی هەموو ئەو پرسیارانەی دایەوە 

کە لە الی خەڵکی تا ئێستا بەبێ وەاڵم مابوونەوە.

دراوی ئەلیکتۆنی چییە؟  

دراوی ئەلیکترۆنی داهێنراوێکی نوێی بواری دارایی و 
بازرگانییە، کە سەرەتاکەی دەگەڕێتەوە بۆساڵی ٢٠٠٩، 

کە شۆڕشێکی گەورەی لە جیهانی تەکنەلۆجیا و پارەدا 
دروستکرد، بیتکۆین یەکەمین دراوی ئەلیکترۆنیە کە 

لە سا ڵی ٢٠٠٩ دروستبوو، لە ئێستاشدا چەندین جۆری 
نوێی دراوی ئەلیکترۆنی دروستبوون، لە جیهاندا و 

رۆژانە نرخەکانیان گۆڕانکاریان بەسەردادێت. 
دراوی ئەلیکترۆنی و کریپتۆکەرێنسی زۆرجار لەجیاتی 

یەکدی بەکارهاتوون، بە اڵم جیاوازییەکی جەوهەرییان 
هەیە کە زۆرجار شارەزایانی ئابووریش لە ناوخۆ و 

دەرەوەش کەوتونەتە هەڵە لەو جیاوازیەدا. 
دراوی ئەلیکترۆنی بەگشتی بریتین لە دراوێک کە 

زیاتر لە الیەن بانکەکانەوە بەرهەم دەهێنرێن و وەکو 
یەکەیەک بەکاردێن لەجیاتی بەکارهێنانی پارەی کاش.

دروای ئەلکترۆنی بەوەش دەناسرێتەوە کە دراوی 
شاراوەن –  "العملة المشفرة"  ئەو دراوانەن کە 

تاوەکو ئێستا بە گشتی لەدەرەوەی الیەنێکی حکومی 
کاریان پێدەکرێت و هێشتا بەیاسایی نەکراون.

هەرچەندە ئەمە بەمانای ئەوە نایەت کە یاسایی 
نین بەاڵم هێشتا نەخراو نەتە قالبێکی مەرکەزی کە 
حکومەتێک، الیەنێک یان کۆمپانیایەکی باوەڕ پێکراو 

بەمەرکەزی بکات وکارەکانی رێک بخات.

 زۆر گوێبیستی ناوی دراوە ئەلیکترۆنیەکان 
دەبین، بە تایبەتی لە چەند ساڵی رابردوو، 

هۆکاری دەنگدانەوەی دراوی ئەلیکترۆنی چییە؟ 
بۆچی هاوواڵتیان بەلێشاوی رووی تێدەکەن؟  

 
لە ئێستادا دراوە ئەلیکترۆنیەکان میدیاکانی جیهانی بە 
خۆیەوە سەرقاڵ کردووە و کوردستانیش بێبەش نییە 
لەو گەشەسەندن و داهێنراوە نوێیانەی جیهانگیری بە 

خۆیەوە دەیانبینێت. 
 

گەر باس لە هۆکاری دەنگدانەوەی "دراوی 
ئەلیکترۆنی" کریپتۆکەرەنسی بکەین دەبێت باس لە 

تایبەتمەندی وگرینگی کریپتۆکەرەنسی بکەین لە چەند 
خاڵێکدا: 

 یەکەم : نەناسراوبوونی گواستنەوەکان بە نمونەیەک 
روونی دەکەینەوە، ئەگەر ئێستا تۆ بتەوێت ١ ملیۆن 

دۆاڵر بۆ هاوڕێیەکت لە ئەمریکا بنێریت، دەبێت بانک 
و حکومەت بزانن کە ئەم گواستنەوە لە بەرامبەر 

چیدا ئەنجام دەدرێت، لێکۆلینەوە دەکرێت لەوەی کە 
ئەو پارەیەی تۆ لە چ ڕێگایەکەوە بەدەست هاتووە، 
وە لێکۆڵینەوەش لەسەر کەسی بەرامبەر دەکرێت، 

بەاڵم لەڕێگەی بیتکۆینەوە پارە دەگوازیتەوە بۆ 
کەسی بەرامبەر لە رێگەی ئادرێسەکەیەوە بەبێ 

ئەوەی کە بزانرێت ئەو  کەسەی گواستنەوەکەی 
ئەنجامداوە کێیە.

دووەم : خێرایی لە گواستنەوەی پارە لە ڕێگەی 
بانکەوە بۆ دەرەوەی واڵت کاتێکی زۆری دەوێت 

بەهۆی ئەو ڕۆتیناتەی لە کاروباری ئیداری بانکەکاندا 
هەیە کە بەشێوەیەکی ئاسایی لەنێوان ٢ بۆ ٧ رۆژ 
دەخایەنێت، بەاڵم لەرێگەی بیتکۆینەوە دەتوانیت 

لە ماوەی چەند خولەکێک گواستنەوەکانت ئەنجام 
بدەیت.  

 

سێیەم : عمولەی گواستنەوە واتا )تێچووی 
گواستنەوە( بانکەکان بۆ ئەو مامەڵە گواستنەوانەی 
کە ئەنجامی دەدەن رێژەیەک عمولە وەردەگرن کە لە 

بانکێک بۆ بانکێکی دیکە دەگۆڕێت، کە بە شێوەیەکی 
نێوەندی بە نزیکەیی لە سەدا ١ یان زیاترە، بەاڵم 

عمولەی گواستنەوە لە بیتکۆین زۆر کەمە، هەندێک 
کات بۆ گواستنەوەی چەند ملیار دۆاڵر بڕێکی کەم 

عمولە وەردەگرێت کە لە نێوان ١٥ بۆ ٢٠ دۆالرە.
ئەمە وایکردووە ئەوانەی خاوەن سەرمایەی زۆرن لە 
جیهاندا پارەکانیان بکەن بە دراوی کریپتۆکەرەنسی و 

پارەکانیان لەو رێگایەوە هەڵگرن یان ئاڵوگۆڕی پێبکەن 
چونکە لەم رێگایەوە پێویست ناکات باج بدەن و 

پێویستیش بەوە ناکات کرێی گواستنەوە بدەن لە 
هەمان کاتدا بەرزبوونی بایەخی دراوەکان و پێدانی 
قازانج وایکردووە خەڵکی بە لێشاوی روو لەم بازارە 

بکەن و گرینگی پێ بدەن. 
 

 ئاڵتکۆینەکان چین؟  یان بە شێوەیەکی گشتی 
چەند جۆر دراوی ئەلیکترۆنی هەیە؟

 
ئاڵتکۆینەکان بریتین لە هەموو دراوە

 کریپتۆکەرەنسیەکان جگە لە بیتکۆین و لە ئێستاشدا 
زیاتر لە ١٤٠٠٠ جۆر دراوی ئەلیکترۆنی هەیە.  

 تا چەند دەتوانین متمانە بە دراوی ئەلیکترۆنی 
بکەین؟ واتا ئایا وەبەرهێنان کردن یان بازرگانی 

پێوەکردن بەو دراوانە ریسکی هەیە؟ 
 

دراوە ئەلیکترۆنیەکان بەگشتی لەسەر سیستەمێک 
بنیات دەنرێت کە پێی دەوترێت )بلۆکچەین(، ئەم 
سیستەمە نەک هەر کاری دراوی پێدەکرێت بەڵکو 

بگرە دەتوانرێت لە هەموو کارە ئابووری و سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و ئەندازیارییەکاندا سوودی 
لێ وەربگیرێت و ژیانی مرۆڤایەتی بە تەواوەتی بباتە 

قۆناغێکی جیاوازەوە. 
هەروەها بلۆکچەین هەرگیز هاک ناکرێت و تا ئێستا 

هیچ کەس نەیتیوانیوە ئەو کارە بکات، ئەوەی هاک 
کراوە ئەکاونتی ئەو بۆرسانەیە کە کاری ئەم دراوە 

ئەلیکترۆنانە رێکدەخەن، یان بۆرسەکە خۆیەتی، بۆیە 
لەم تاقیکردنەوەیەشدا بلۆکچەین براوەیەو واڵتان بە 

گشتی نایانەوێت لەم شۆڕشە سەرتاسەرییەدا دوا 
بکەون. 

لە هەموو کاتێکی ژیاندا لە هەر کارێکدا ریسک 
و مەترسی بوونی هەیە لەم بازاڕەشدا بێگومان 

مەترسی بوونی هەیە و بازرگان و مامەڵەکار دەبێت بە 
شێوەیەکی زیرەکانە و لێزانانە کار بکات تاوەکو دوور 

بێت لە زەرەر.
 

زۆر قسە و تیۆری هەن لەبارەی ئەوەی دراوە 
ئەلیکترۆنیەکان لە داهاتووێکی نزیکدا دەبنە 

شوێنگرەوەی دراوە کاغەزیەکان ئایا ئەمە تا چەند 
راستە و باوەڕ پێکراوە ؟ 

 
وەک باسمان کرد دروستبوونی دراوە ئەلیکترۆنیەکان 
شۆڕشێکی ئابووری گەورەی جیهانیە کە دەکرێت لە 
ئایندەدا جێگای پارەی کاغەز بگرێتەوە هەروەک چۆن 
پێش دروستبونی دراوی کاغەز شتی دیکە هەبوون 

کە لە جێگای پارە بەکار دەهات، لە ئێستادا و بە 
تایبەت ئەمساڵ زۆرێک لە کۆمپانیا گەورەکانی جیهان 

مامەڵەکانیان لە ریگای بیتکۆینەوە ئەنجام دەدەن 
وەکو گەورە کۆمپانیای تێسال و ماستەر کارد و زۆرێکی 
دیکە، کە دەکرێ لە ئایندەدا ژمارەی کۆمپانیا و شوێنە 
گشتیەکان بۆ پشت بەستن بەم جۆرە دراوە زیاتربێت، 

بەاڵم پێویستی بە رێکخستن و یاسایکردن دەبێت 
تاوەکو بە دوور بێت لە کۆمەڵێ گیر و گرفت کە لە 

ئێستادا بونیان هەیە. 
 

گەر باس لە هەرێم بکەین و بپرسین بۆچی ئەم 
ساڵ بە تایبەت خەلکێکی زۆر روویان لەم بازاڕە 

کردووە چی شتێک بووەتە هۆکار؟

لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢٠ بە تایبەت و تاوەکـو ئەمساڵ 
کۆمەڵێک کۆمپانیای سکام)ساختە( کە لەژێر ناوی 

وەبەرهێنان و پێدانی قازانجی خەیاڵی روویان لە 
کوردستان کرد، ئەم کۆمپانیانە کاریان ئەوە بوو پارە 

لە خەڵک وەربگرن و لە بەرامبەردا مانگانە یان بە 
چەند مانگێک داهاتەکەیان بۆ بکات بە دوو هێندە یان 

زیاتریش.
 

ئەم کۆمپانیانە لە ژێر ناونیشانی ئەوەی مامەڵە لە 
بازاڕی دراوە ئەلیکترۆنیەکان دەکەن و مانگانە لەو 

رێگایەوە قازانج دەبەخشن بە بەشداربووەکانیان، کە لە 
راستیدا وا نەبوو بەاڵم وا خۆیان نیشان دەدا، بەمەش 
گەنجان و خەڵکانێکی زۆر روویان لەم کۆمپانیانە کرد بە 
مەبەستی قازانجی گەورە، بەاڵم سەرئەنجام هیچ کام 
لەم کۆمپانیانە تەمەنیان نەگەیشتە ساڵێک و ساختە 

دەرچوون و پارەیەکی زۆریان لە خەڵک خوارد و دیار 
نەمان، ئەمەش وایکرد کە خەڵکێکی زۆر لە کوردستان 

تووشی زەرەری گەورە بن بەاڵم لە ئەنجامدا بووە 
هۆی ناساندنی دراوە ئەلیکترۆنیەکان، واتا لەم ڕێگایەوە 

ئاشنای بیتکۆین و دراوە ئەلیکترۆنیەکان بوون. 

: ئیبراهیم سیروان  هەوا�ڵ
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عادل قەڵعالی شاعیر، لەم 
دواییانەدا باڵوکراوەکانی 

لە سۆشیاڵ میدیا، 
سەرنجی خەڵکی 

راکێشا و رووبەڕووی 
رەخنەی توند بووەوە، 

شاعیری بەناوبانگ 
دوای ئەو کێشانەی کە 

بەسەری 

دا هات لەگەڵ خێزانەکەی نیشتەجێی دەرەوەی واڵت بوو و 
یەکە بە یەکە باسی هەموو ئەو ستەم و بوختانانەی کرد کە 

لێیکرابوو.

عادل قەلعالی نووسەر و شاعیری بەناوبانگ، لە بەرنامەی 
ستۆدیۆی ئێمە لە  تەبا ئێف ئێم بووە مێوانی مەڕوە 

قەاڵیی.

شاعیری پایەبەرز رایگەیاند کە هەر لە تەمەنی منداڵیەوە 
مەیلی ئەدەبی لەبەرکردنی شیعر و خۆڕیاتی هەبووە 

و وتی، هەر لە دوای مردنی دایکیەوە دەستی کردووە 
بە نووسینەوەی خۆڕیات، ناوبراو خوێندنی لە بەشی 

شانۆی کۆلێژی هونەرە جوانەکان تەواوکردووە،   بەهۆی 
بەرگەنەگرتنی ئازاری ئەو کەسانەی کە لەدەستی داوە 

یونس توتونچی هونەرمەندی بەناوبانگی هەولێر)ئەربیل( کە 
بە ئیمپڕاتۆڕ ناسراوە وتی، ئەولەویاتی سەرەکی سێکتەری 

هونەر"رێز"ـە.

یونس توتونچی هونەرمەندی شارەزا کە لە هەفتەکانی 
رابردوودا دووەم کتێبی خۆی ناساند و باڵوی کردەوە، لە 

ستۆدیۆی تەبا ئێف ئێم بووە میوانی بەرنامەی ستۆدیۆی 
ئێمە کە مەروە قەاڵیی پێشکەشی دەکات.

توتونچی کە هەموو خۆڕیاتەکانی خۆی لە دووەم کتێبی 
خۆیدا پێشکەش بە خوێنەرانی کرد، پرۆژە نوێیەکەی راگەیاند 

و ئاماژەی بەوەدا، لە درێژایی تەمەنیدا لە پیشەکەیدا ئەو 
گۆرانیانەی کە وتوویەتیەوە کۆیان دەکاتەوە و دەیانکات بە 

کتێبێک.

یونس توتونچی لەکاتی وەاڵمدانەوەی پرسیاری 
پێشکەشکارەکە سەبارەت بە براکەی کە ناوی ئەحمەد 

توتونچیە لەسەر هەمان رێچکەی هونەریدا دەڕوات، وتی، 
هەمیشە لەالی براکەمم و لە هەموو بوارێکیشەوە پاڵپشتیم 

کردووە.

"لە موقابەلەکاندا خۆڕیاتەکانمان لە دەرەوە بە جیاواز 
لێکدانەوەی بۆ دەکرێت"

ناهیدە بەباشلی کە لە پاڵێوڕاوی خەاڵتەکانی ئاڵتن کەلێبەک "پەپولەی زێرین" بوو، پێش کۆنسێرتەکەی لە 
هەولێر)ئەربیل(، لە ستۆدیۆی تەبا ئێف ئێم بووە میوانی پڕۆگرامی بەیانیی گەیالن بەقاڵ.

هونەرمەند ناهیدە بەباشلی کە ناوی لە ریزبەندی یەکەمەکانی ئازەربایجانە، لە هەولێر لەگەڵ هەوادارانی بەیەک 
گەیشتن، پێش کۆنسێرتەکەی، لە پەخشی راستەوخۆی تەبا ئێف ئێمدا بە قسە خۆشەکانیەوە بینەرانی بەخۆیەوە 

سەرقاڵ کرد.

هونەرمەندە شۆخ و شەنگەکە، لە کۆتا ساتەکانی بەرنامەکەدا لەسەر داواکاری گەیالن بەقاڵ سەیری فینجانی 
قاوەکەی کرد و فاڵی بۆ گرتەوە، لە لێکدانەوەی فاڵەکەی بە شێوەیەکی گاڵتە ئامێز وتی، " بە لێکدانەوەی من تۆ 

بەم نزیکانە دەمریت، لێرەدا دارێک دەبینم لەوانەیە خۆت بەو دارە هەڵواسی"، هەوادارەکانی خستە پێکەنینەوە.

چووە ئەمریکا و ماوەیەک ژیانی لەوێدا بەڕێکرد، دواتر 
بە حەسرەتی واڵتەکەیەوە نەیتوانی لەوێش بمێنێتەوە و 
گەڕانەوەی راگەیاند و لە بەرنەمامەکە باسی ژیانی خۆی 

کرد.

عادل قەلعالی رایگەیاند، دوای کارکردنی لە پیشەی 
پێشکەشکاری لە تەلەفزیۆندا، دواتر لە پێشکەشکاری رادیۆدا 
کاری کردووە و وتی، کە زیاتر پیشەی پێشکەشکاری رادیۆی 

بەالوە خۆشەویستتر بووە.

شاعیری ناودار ئاماژەی بەوەدا، هەرچەندە سۆشیاڵ 
میدیا سوودی بۆی هەبووە بە هەمان شێوە زیانیشی 
بۆی هەبووە، باسی لەوەش کرد کە رۆژگارێک بەهۆی 
باڵوکردنەووەی پۆستەکانیەوە بەندیش کراوە، جەختی 

لەوەشکرد کە لەمبارەیەوە هەژماری تایبەتی خۆی لەالیەن 
خزمانیەوە دزراوە و چەندین شت باڵوکراوەتەوە کە تێیدا 

سووکایەتی بە کەسانی سیاسی کراوە، بەم هۆیەوە 
تووشی چەندان بوختانکاری بووە.

"لە هەندەراندا خۆشەویستی کەرکوک 
گەورەترین دەردم بوو"

مەڕوە، پێشکەشکاری بەرنامەکە لە پرسیارێکیدا کە ئاراستەی 
شاعیرە بەهرەمەندەکەی کرد و هۆکاری نووسینی شیعر و 

خۆڕیاتی بە گشتی لەسەر دایک و غەریبی لێکرد؟ عادل قەلعالی 
لە وەاڵمدا وتی، "بە زۆری، ئازاری ئەو کەسانەی لەدەستمدا 

منیان بریندار کرد، لە سەرەتادا کۆچی دوایی دایکم بە تایبەتی 
و دواتر باوکم، براکەم، لە بەغدادیش دۆستە نزیکە کوژراوەکەم 

توتونچی لە وەاڵمی پرسیارێکدا کە کە ئاراستەی کرا چی 
دەڵێت سەبارەت بەو ناکۆکیەی نێوان خۆی و مستەفا 

پارالغ یلدز کە لە دانیشتنێکدا روویدا و دەنگدانەوەیەکی 
زۆری بە دوای خۆیدا هێنا وتی، "لە رۆژی لە دایکبوونمدا، 

لەبەرامبەر وەاڵمدانەوەم بۆ ئەو خۆڕیاتەی کە ئاراستەی 
مێوانێکم کرا، بە هەڵە لێم گەیشتن، ئەگەر هەمان شت 

بەسەر مستەفاشدا هاتبا پارێزگاریم لەویش دەکرد، لە 
ئەنجامدا هەردووکیان میوانی منن، ئەوە لە نەریتی 

موقابەلەکانی ئێمەدا هەیە بەاڵم خۆڕیاتەکەمان لە دەرەوەدا 
بە جیاواز لێکدانەوەی بۆ دەکرێت و دەنگۆی ئەوە دروست 

دەبێت کە ئێمە دەمەقاڵی دەکەین".

لە ناخەوە منییان غەمبار کرد، چوونم بۆ ئەمریکاش دوای کۆچی 
دوایی دۆستە نزیکەکەم بوو، لەوێدا لە هەموو شتێک زیاتر بیری 

نیشتیمانەکەمم دەکرد، لە هەندەراندا خۆشەویستی کەرکوک ببو بە 
گەورەترین دەردم، ئێستاش هەندەرانم هەڵبژارد و بیرەوەرییەکانی 

کەرکوکیش هێشتا لە ناخمدایە".

شاعیری تەمەن ٤٤ ساڵ لەدوای گەڕانەوەی لە ئەمریکا چووە نێو 
ژیانێکی نوێ، بۆ یەکەمجار چیرۆکی داوای هاوسەرگیریکردنەکەی 
لە هاوسەرەکەی لە تەبا ئێف ئێم ئاشکرا کرد، خێزانەکەی پێش 
یەکتر ناسینیان نامەی بۆ شاعیرەکە ناردووە بۆ چارەسەر کردنی 
کێشەیەکی کە لە سۆشیاڵ میدیادا روویدابوو، قەلعالی لە نێو 
قسەکانیدا لە بارەی یەکترناسینیان وتی، "بۆ یارمەتی دانم لە 

رزگارکردنی هەژماری ئینستەگرامەکەی نامەی بۆ نووسیم، 
دوای ماوەیەک قسەکردنم لەگەڵیدا، داوای هاوسەرگیریم 

لێی کرد، ئەویش سەرسوورماو مابوویەوە، وە تا وەکو ئێستا 
خێزانەکانیشمان ئەم شتانە نازانن".

"ئەو بووە ئومێدی دڵم"

شاعیری پایەدار وتی، دوای ئەو هەموو رووداوانەی کە 
بەسەریدا هات، لەگەڵ خێزان و منداڵەکانی لە ئەنقەرە 

نیشتەجێ بوون، بە وانە وتنەوەی لە قوتابخانەکاندا بژێوی 
ژیانی پەیدا دەکات.

ناوبراو لە وەاڵمی پرسیاری، هۆکاری دانانی ناوی ئوموت 
"ئومێد" بۆ کوڕەکەی ؟ بەو وشانەی کۆتایی بە قسەکانیدا 

هێنا و وتی، "ئەو بووە بە ئومێدی دڵم، لەبەر ئەم هۆیە 
ناویم کردە ئوموت".

لە پرسیارێکدا کە لێی کرا و لە سەرکەوتنی خۆریاتەکانی خۆی 
بە قەرزداری چی دەزانێت؟  توتونچی لە وەاڵمدا وتی "من 

قەرزداری ئەو بەهرەیەم کە خودا پێی بەخشیوم". 

"پێویستە رێز لە گەورە هونەرمەندان بگیرێت"

ئەو هونەرمەندە تەمەن ٤١ ساڵە کە وتی ئەولەویاتی سەرەکی 
سێکتەری هونەری رێزە، بیرەوەریەکانی بۆ یەکەمجار لە 

تەبا ئێف ئێم باسکرد. ئەو ئیمپڕاتۆڕە رایگەیاند، لە رێگای 
هونەریدا هونەرمەندی گەورە پاڵپشتی بووە و پێیانگەیاندووە، 

ئاماژەی بەوەشدا، "من دەردێکم هەیە، دەمەوێت وەک ئەو 
هونەرمەندە گەورانە کە منیان پێگەیاندووە، منیش کەسانی 
دیکە پێ بگەیەنم، بەاڵم لەم سێکتەرەدا ئەو گەنجانە نابێت 

نکۆڵی بکەن لە بەرامبەر ئەو کەسانەی کە فێریان کردون، لە 
هەر شوێنێک بیانبینن پێویستە رێزیان لێ بگرن".

لە کۆتاییدا یونس توتونچی جەختی لەوە کردەوە، رۆژەکان 
دەژمێرێت بۆ باڵوکردنەوەی ئەو کارە نوێیەی کە لەگەڵ عەلی 

ئینجەپەرماغ میوزیکژەن و خاوەنی ڤۆیس ستۆدیۆ ئامادەی 
کردوە.

""من بە دڵێکی شکاو لە نیشتیمانەکەم جیا بوومەوەمن بە دڵێکی شکاو لە نیشتیمانەکەم جیا بوومەوە""

......یونس توتونچی: من دەردێکم هەیەیونس توتونچی: من دەردێکم هەیە

ناهیدە بەباشلی لە ستۆدیۆی تەبا ئێف ئێم


