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“
“

 دلشاد شەهاب:دلشاد شەهاب:  نابێت مافی پێکهاتەکان بکرێتە
کەرەستەیەکی ملمالنێی سیاسی لە نێوان الیەنە سیاسیەکان
 بە هیچ جۆرێک سەرۆکی هەرێم لەگەڵ ئەوەدا نییە
کە هیچ پاشەکشەیەک لە مافی پێکهاتەکان بکرێت

 پێویستە لە نێوان مانگەکانی ٩-١١ـدا هەڵبژاردنی
پەرلەمان ئەنجام بدرێت

 ئەگەر و هۆکارەکانی 
 جەنگی

نێوان رووسیا و ئۆکرانیا

سەرۆکی یانەی برایەتی تورکمان لقی بەغداد

  بەرە دامەزراوەیبەرە دامەزراوەی
سەرەکییەسەرەکییە

لە تەبا هەموو رۆژێک نوێگەری

 شەقامی غەزالی- بە دیزاینی جیاوازەوە
بووەتە جێگای دڵخوازی گەنجان

شەقامی غەزالی کە بووەتە شوێنێک بۆ گەنجان،  بە ماوەیەکی 
کەم بە هۆی بوونی ئەو کافێ و رێستۆڕانتە جیاوازانەی کە 
لە شەقامەکەدا بوونی هەیە توانی سەرنجی خەڵک بۆخۆی 
رابکێشێت و ببێتە یەکێک لە شوێنە بەناوبانگەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل(.

زۆرێک لە مرۆڤەکان لەژیانی رۆژانەیاندا خوویان بە شتێک 
گرتووە و ئەم خووە بووەتە بەشێک لە ژیانیان، چیرۆکی سەید 
ماجید و تووتیەکەی چیرۆکێکی کەمێک جیاوازە، بەپێی ئەوەی 
بۆ ماوەی ٧ ساڵە سەید ماجید و تووتیەکەی وکو دایک و باوک 

لەگەڵ رۆڵەکانیان هۆگری یەکتر بوون و بێ یەکترن ناتوانن.

٢٥ شوبات

١١١ـەمین 

ساڵیادی رۆژی 

رۆژنامەگەری 

تورکمانی

 پیرۆزبێت

کیتۆ ئەو بەرنامە خۆراکیەی کە لە جیهاندا بۆ دابەزاندنی کێش 
و چارەسەرکردنی نەخۆشی و کەمی ڤیتامینات بەکاردێت و 
لە ئێستاشدا لە هەرێم پەیڕەو دەکرێت و بەپێی ئەنجامەکان 
کۆمەڵێکی زۆر هاوواڵتی سودیان لێی بینیوە، چییە و چۆن 

جێبەجی دەکرێت؟ سودەکانی؟ ئەمانە و چەندین پرسیاری تر 
لەبارەی کیتۆ لە لەم هەواڵەدا دەخەینە روو.

 تووتیەک ماوەی ٧ ساڵە لەگەڵ 
خاوەنەکەی پیاسە دەکات

  بەرنامەی خۆراکی کیتۆ چیه  وبەرنامەی خۆراکی کیتۆ چیه  و
چۆن دەکرێتچۆن دەکرێت
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"بە هیچ جۆرێک سەرۆکی هەرێم لەگەڵ 
ئەوەدا نییە کە هیچ پاشەکشەیەک لە 

مافی پێکهاتەکان بکرێت"

"پێویستە کورسی کۆتای پەرلەمان، بۆ 
الیەنی تورکمانی بەرز بکرێتەوە بۆ ١٠ 

کورسی کۆتا"

بەمەبەستی نزیک کردنەوەی بۆچوونی الیەنەکان 
لەبارەی کاراکردنەوەی کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردن 

و راپرسی و هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنەکان 
و دیاریکردنی رۆژی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی 

کوردستان-عێراق، شاندێکی سەرۆکایەتی هەرێم 
سەردانی الیەنە سیاسیەکانی هەرێمی کرد.

شاندەکەی سەرۆکایەتی هەرێم کە پێکهاتبوون لە 
فەوزی هەریری، سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی 

هەرێم و دڵشاد شەهاب، راوێژکاری سەرۆکی هەرێم. 
وەک راگەیەندرا مەبەستی سەرەکی شاندەکە 

چڕکردنەوەی هەوڵەکانە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی 
خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان-عێراق 

لەکاتی دیاریکراوی خۆیدا، بەتایبەت کە کۆمسیۆن 
داوایکردووە کە تاوەکو مانگی ئازار پێویستە بەفەرمی 

رابسپێردرێت بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان.

ناکۆکی نێوان فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان-
عێراق وێڕای کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و پێکهاتەکەی، 
لەبارەی یاسای هەڵبژاردن و بازنەکانی هەڵبژاردنیشە 
کە هەندێک لەگەڵ یەک بازنەیین و هەندێک لەگەڵ 
چوار بازنەیین بەپێی پارێزگاکانی هەرێم و هەندێکی 

دیکەش فرەبازنەیییان بەالوە پەسەندە، لەگەڵ 
ئەوەشدا هەندێک الیەنی سیاسی هەرێم داوا دەکەن 

کورسی کۆتای پەرلەمان کە تایبەتە بە کۆتاکان 
کەم بکرێتەوە، ئەمەش خاڵێکی ترە کە بابەتی 

بەرێوەچوونی هەڵبژاردنی خاو کردۆتەوە.

ئەم خولەی پەرلەمانی کوردستان لە ١١-٦- ٢٠٢٢ماوەی 
یاسایی کۆتایی پێدێت، سەرجەم الیەنەکان داوای 

ئەوە دەکەن کە دەبێت هەڵبژاردن لە کاتی خۆی و 
لە مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ بەڕێوەبچێت و لەسەر 

پێكهاتەی كۆمیسیۆن، یاسای هەڵبژاردن و چۆنییەتی 
بەڕێوەچوونی پڕۆسەکە کۆک نین.

ئەمە لە كاتێكدایە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە وادەی 
خۆیدا كە ٦-٩-٢٠٢٢ـە، دەبێت شەش مانگ بەر لەوە 

و لە ٦-٣-٢٠٢٢ كۆمیسیۆن بۆ ئامادەكاریی هەڵبژاردن 
رابسپێردرێت، بەاڵم کۆمسیۆنی هەرێم وادەکەی 

بەسەرچووە و هێشتا کارا نەکراوەتەوە.

شایەنی باسە لەمیانی سەردانەکانی شاندی 
سەرۆکایەتی هەرێم بۆ الی الیەنە سیاسیەکان، 

سەردانی بەرەی تورکمانی عیراقیان کرد لە 
هەولێر)ئەربیل(، راو بۆچوونی ئەو حیزبەیان وەرگرت 

لەبارەی بەرێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی کوردستان-

عێراق و پرسی کۆتا لەپەرلەمان خاڵێکی تری گرنگ
 بوو لە کۆبوونەوەکەیان.

"لەگەڵ بەرەی تورکمانی وەکو دوو 
حیزبی کاریگەر لەپرۆسەی سیاسی 
هەرێمی کوردستان گفتوگۆ لەسەر 

بابەتی هەڵبژاردن کرا"

لەبارەی سەردانەکەیان بۆ الی بەرەی تورکمانی 
عێراقی، دلشاد شەهاب، راوێژکاری نێچیرڤان بارزانی، 

سەرۆکی هەرێم ئاماژەی بە ئامانجی سەردانەکەیان 
بۆ الی بەرەی تورکمانی کرد و بە پەیامنێری تەبای 
راگەیاند، "لەگەڵ بەرەی تورکمانی وەکو دوو الیەن 

دانیشتین و وەکو دوو حیزبی کاریگەر لەپرۆسەی 
سیاسی هەرێمی کوردستان گفتوگۆمان لەسەر بابەتی 

هەڵبژاردن و ئامەدەکارییەکانی کرد، وەک ئاشکرایە 
جەنابی سەرۆکی هەرێم، بەپێی یاسا پێویستە لە 

ماوەی ئایندەدا دەستنیشانی رۆژی هەڵبژاردن بکات".

"الیەنە سیاسییەکان لەناو پەرلەمانی 
کوردستان هەموویان کۆکن لەسەر ئەوەی 

کە هەڵبژاردن لەکاتی خۆی ئەنجام 
بدرێت"

دلشاد شەهاب لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی 
بەوەکرد، "الیەنە سیاسییەکان لەناو پەرلەمانی 
کوردستان هەموویان کۆکن لەسەر ئەوەی کە 

هەڵبژاردن لەکاتی خۆی ئەنجام بدرێت، بەاڵم ئەوە 
دەبێت لە چوارچێوەیەکی یاساییدا رێکبخرێت، 

ئەویش ئەوەیە بە دیاریکردنی مەرسومێکە ئەوە 
پێشنیاری نێچیرڤان بارزانی بووە، بەاڵم پێی باش 
بوو کە لەگەڵ الیەنەکان گفتوگۆی لەسەر بکەین. 

ئەو پەیوەندییەی لەماوەی رابردوودا لەنێوان جەنابی 
سەرۆکی هەرێم و الیەنە سیاسیەکان بە گشتی و 
لەگەڵ بەرەی تورکمانیش بە تایبەتی هەبووە، بە 

حەقیقەت ویستومانە ئەو پەیوەندییە پەرەی پێبدەین 
و بەردەوامی هەبێت، رۆڵی ئەو هەماهەنگییە 

برایەتیەمان بەرز دەنرخێنین کە بەردەوام الیەنی 
خێربوونە لە پرۆسەی سیاسیی، لەو ماوەیەدا 

حزورێکی کاریگەریان لە کۆبوونەوەکانی سەرۆکی 
هەرێمدا هەبووە، ویستمان ئەو تەقدیرەیان پێ 

رابگەیەنین بەناوی جەنابی سەرۆکی هەرێمەوە،  
ئەمانە تەوەری سەرەکی گفتوگۆیەکەی ئێمە بوو".

"بە هیچ جۆرێک سەرۆکی هەرێم لەگەڵ 
ئەوەدا نی یە کە هیچ پاشەکشەیەک لە 

مافی پێکهاتەکان بکرێت"

لەبەرامبەر پرسیارێکی پەیامنێری تەبا، کەچەند 
الیەنێکی سیاسی هەرێم داوای کەمکردنەوەی 

کورسی کۆتایان کردبوو لە پەرلەمانی کوردستان-
عێراق، دلشاد شەهاب رایگەیاند، "ئێمە زۆر بە 
راشکاوانە وتومانە کە بە هیچ جۆرێک جەنابی 

سەرۆکی هەرێم لەگەڵ ئەوەدا نییە کە هیچ 
پاشەکشەیەک لە مافی پێکهاتەکان بکرێت، نەک 

هەر ئەو مافەی کەوا بە یاسا رێکخراوە و کە بریتیە 
لە کورسی کۆتاکان، هەموو مافەکانی تریش. 

بریاری سیاسی لە هەرێمی کوردستان، لە دامەزراوە 
فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە پارێزگاری 

لە سەر ئەو پێکەوە ژیانە بکرێت، هەرچەندە ئەو 
مافانە یاسایین رێگا پێدراون، دەبێت ئەو مافانە 

پەرەی پێبدرێت و بەرەو پێش بچێت نەوەک بەرەو 
دواوە بچێت، نابێت مافی پێکهاتەکان بکرێتە 

کەرەستەیەکی ملمالنێی سیاسی لە نێوان الیەنە 
سیاسیەکان، پێکهاتەکان خۆیان بریاردەرن لە مافی 

خۆیان، خۆیان بریاردەرن لە شێوازی گونجاو بۆ 
بەژداریان لە پرۆسەی سیاسی، الیەنی سیاسی بەرێزن 

و کاریگەریان هەیە و بەپێی یاسا کار دەکەن لەم واڵتە".

"پێویستە لە نێوان مانگەکانی ٩-١١ـدا 
هەڵبژاردنی پەرلەمان ئەنجام بدرێت"

هاوکات ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری 
پێکهاتەکان لەبارەی کۆبوونەوەیان لە گەڵ شاندی 

سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەیامنێری تەبا دووا و ئاماژەی 
بەوەکرد، "شاندێکی سەرۆکایەتی هەرێم لە هەولێر 

سەردانی بەرەی تورکمانی عێراقی کرد، بە مەبەستی 
وەرگرتنی راو بۆچوونی بەرەی تورکمانی لەبارەی پرسی 

هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان -عێراق و هه موارى 
یاساى هه ڵبژاردن  و پرسى كۆمسیۆنى بااڵى هه ڵبژاردن، 

هەروەها لەبارەی کۆتاکانەوە ئێمە بۆچوونی خۆمان 
بەئەوان راگەیاند، لەبارەی کاتی هەڵبژاردنەکانیش 
رامانگەیاند، پێویستە لە نێوان مانگەکانی ٩-١١ ـدا 

هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان-عێراق ئەنجام بدرێت. 
هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا باس لە 

بەرێوە چوونی هەڵبژاردن بەشێوەی یەک بازنەیی و فرە 
بازنەیی کرا".

"لە رۆژانی داهاتوودا بۆچوونەکانی خۆمان 
لەبارەی هەڵبژاردن بە الیەنەکانی دیکەی 
تورکمانەکان و سریانییەکان رادەگەیەنین"

ئایدن مەعروف بە ئاماژەدان بەوەی کە دەیانەوێت 
هەڵبژاردنەکان بە هیچ جۆریک دوا نەخرێت و رایگەیاند، 

"لەالیەکی دیکەشەوە دیارە کە نیچیرڤان بارزانی، سەرۆکی 
هەرێمی کوردستانی عێراق، بەم نزیکانە مەرسومێک 

باڵودەکاتەوە بۆ دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردن، بە بۆچوونی 
ئێمە هەر کاتێک بۆ هەڵبژاردن دیاریکرا، وەک بەرەی 

تورکمانی عێراقی داواکارین هەڵبژاردنەکە لەکاتی خۆیدا 
ئەنجامبدرێت و گرنگە بەهیچ جۆرێک هەڵبژاردن دوا 
نەخرێت، هەروەها لەبارەی ئەو بابەتانەی کە باسکرا 
لە کۆبوونەوەکە، لە رۆژانی داهاتوودا بۆچوونەکانی 

خۆمان بە الیەنەکانی دیکەی تورکمانەکان و سریانییەکان 
رادەگەیەنین".

"پێویستە کورسی کۆتای پەرلەمان، بۆ 
الیەنی تورکمانی بەرز بکرێتەوە بۆ ١٠ 

کورسی"

لە الیەکی دیکەوە ئایدن مەعروف، باسی لە خاڵێکی ناو 
کۆبوونەوەکە کرد کە تایبەت بووە بە کورسی کۆتای 

پێکهاتەکان لە پەرلەمان، لەو بارەیەوە وتی، "پێویستە 
پڕۆسەی کۆتا لە هەڵبژاردنەکەدا وەکو خۆی بەردەوامبێت، 

هەروەها داواکارین بەگشتی ژمارەی کۆتاکان زیاتر بکرێت 
و لە ١١ کورسی زیاتر ببێت، بە تایبەتی بۆ الیەنی تورکمانی 

کە دیارە کورسی کۆتا بۆ تورکمان ٥ کورسییە، پێویستە 
ئەم ژمارە بەرز بکرێتەوە بۆ ١٠ کورسی کۆتا".

بەڵێ، مەبەستم ئەوەیە گەنجی نوێ بێنە گۆڕەپان، بەاڵم 
لە هەمان کاتیشدا نابێت ئەو کەسانەی کە پێشووتر لەم 

رێکخراوانە کاریان کردووە پشتگوێ بخرێن، کاتێک پشتگوێ 
دەخرێن پچڕانێک روودەدات، بۆ ئەوەی بە یەکەوە هەنگاو 

بنێین دەبێت بۆچوونی ئەوانیش وەرگرین و پەرەی پێبدەین، 
دەبێت بەرد لەسەر بەرد دابنێین، بە پێچەوانەوە ئەوەی کە 
دێت هەر لە سەرەتا دەستپێدەکات و هیچ دەستکەوتێکمان 
نابێت، نابێت وا سەیر بکرێت کە "بڵێین ئەوان هەڵە بوون 

ئێمە باشین"، ئەمە بۆچوونی منە. واتە کەسانی پێش ئێمە 
چییان کردبێت، ئێمە دەبێت بەرد لەسەر بناغەی ئەوان دانێین و 

بینایەکە دروست بکەین. 

"هەنگاوی یەکڕیزی هەشت الیەنی سیاسی 
دەنگدانەوەیەکی باشی هەبوو لەالیەن خەڵک"

لە پرۆسەیەکی پڕ کێشەی حکومیداین، چەند بەڵێنێک 
لە ئارادایە بۆ تورکمان، ئێوە چاوەڕوانی چی لە بەغداد 

دەکەن بۆ تورکمان؟

لە ئێستادا بە ویستی گروپەکان پۆستەکان دابەشدەکرێن 
لە بەغداد، لە ٨ ساڵی رابردوودا هیچ پۆستێک بە تورکمان 

نەدرا، کاتێک تۆ کێشەیەکت هەیە و دەچیتە الیان و دەڵێیت 
من تورکمانم، ئەوان پێت دەڵێن تۆ سوننی ئەی کوا شیعە، 
بە پێچەوانەشەوە ئەگەر شیعە بیت پێت دەڵێن کوا سوننە، 

بەم جۆرە داواکاری هیچ کامیان جێبەجێ ناکرێت. کەسایەتییە 
سیاسییەکانمان لەوە گەیشتن کە ئەمە بەم جۆرە نابێت، 
وتیان، "وەرن با بەیەکەوە بین و پۆست وەرگرین"، بەاڵم 
بوونی تورکمان لە ژێر مەترسیدایە، بەرپرسە سیاسییەکان 
درکیان بەوە کرد، دەیانەوێت بە یەکەوە کاربکەن، بەرەی 

تورکمانی عێراقی لەگەڵ ٨ پارت یەکیگرت، هەنگاوی یەکڕیزی 
هەشت پارت دەنگدانەوەیەکی باشی هەبوو لەالیەن خەڵک، 

بەاڵم دەبێت کاری زیاتری لەسەر بکرێت، نابێت تەنها لە 
رێگەی میدیاوە پروپاگەندە بکرێت، بەڵکو دەبێت رێکخراوەکانی 

کۆمەڵگەی مەدەنیش خزمەتی ئەم پرۆسەیە بکات، ئەم 
رێکخراوانە میللەت هۆشیار دەکەنەوە و لە سۆنگەی 

کەلتووریش بەیەکیان دەگەیەنن، سیاسییەکانیش لە بەغداد 
تاوتوێی ئەم بابەتە دەکەن. 

لە بەغداد سوننی لەگەڵ سوننی، شیعە لەگەڵ شیعە، کورد 
لەگەڵ کورد بە تەواوی یەکڕیز نەبوونە. دۆخی ئێمە لە ئەوانی 

تر کەمێک باشترە، واتە مانای یەکڕیزی دێتەکایەوە و بۆ 
ئەم مەبەستەش چەند هەوڵێک هەیە، ئێمەش وەکو یانەی 

برایەتی تورکمان )ئۆجاغ( ئامانجمان ئەوەیە لە هەموو ناوچەی 
تورکمانئێلی، دەمانەوێت چااڵکییە کەلتووری و مەدەنیەکان 
یەک بخەین، خەڵک کۆبکەینەوە و دواتریش بگەینە ئامانجە 

سیاسییەکەمان.

ئێوە پۆستێکی نوێتان وەرگرتووە، چ پرۆژەیەکتان هەیە 
بۆ داهاتوو؟

یەکەم ئەرکم ئەوە بوو بە درێژایی هەفتە چااڵکی ئەنجام 
بدرێت و خەڵک کۆبکەینەوە، لە ماوەی ٢ مانگدا ٥٥ چااڵکیمان 

ئەنجامدا. لە میانی ئەم چااڵکییانە هەموو کەسایەتتیە 
سیاسییەکانمان بانهێشتی ئۆجاغ کرد، کاتێت داوەت دەکرێن 

دەرفەتی ئەوەیان دەبێت وتار پێشکەش بکەن و چەند بابەتێک 
بۆ میوانەکان روونبکەنەوە. 

دووەم بابەتیش درووستکردنی گۆڕەپانێکی یاری بۆ مندااڵنە، 
بۆ ئەوەی خێزانەکان سەردانی بکەن و لەگەڵ منداڵەکانیان کات 

بەسەرببەن. 

کۆرسی زمانی تورکیمان هەیە، شوێنێکی چۆڵ هەیە لە 
تەنیشت یانەی برایەتی، دەمانەوێت ئەم شوێنە بکەینە بەشە 
ناوخۆیی بۆ قوتابیان بەاڵم پێویستی بە توانای گەورە هەیە، 

ئەم پرسەمان بە چەند الیەنێک گەیاند، پرۆژەکە لە قۆناغی 
خوێندنەوەیە، ئەگەر ئەمە رووبدات سەرکەوتنێکی گەورەیە بۆ 

ئێمە. 

"لە یانەی برایەتی تورکمان لقی کەرکوک هەڵبژاردن 
ئەنجام دەدرێت، دواتر لە موسڵ و لە ئەربیل-یش بە 

هەمان شێوە"

پرۆژەتان هەیە بۆ لقەکانی تری یانەی برایەتی لە 
تورکمەنئێلی؟

یانەی برایەتی تورکمان لە کەرکوک و ئەربیل و موسڵ لقی 
هەیە، سەرەتا لە ٥ی مانگی ئادار لە لقی کەرکوک هەڵبژاردن 

ئەنجام دەدرێت، دواتر لە موسڵ و ئەربیل ئەم هەڵبژاردنە 
دەکرێت، بۆچوونەکانیان وەردەگرین، بێ ئەوەی دڵی خەڵک 
بڕەنجێنین گۆڕانکاری ئەنجام دەدەین، دوای ئەم کارانە، لە 

پرۆژەماندایە لقەکانی دوزخورماتوو و تەلەعفەر بکەینەوە، بەم 
شێوەیە لە هەموو تورکمەنئێلی هەڵمەتی یەکریزی بە بیرۆکەی 

رێکخراوی کلتوری و مەدەنی یانەی برایەتی تورکمان جێبەجێ 
دەکەین. 

 دلشاد شەهاب:  نابێت مافی پێکهاتەکان بکرێتە
کەرەستەیەکی ملمالنێی سیاسی لە نێوان الیەنە سیاسیەکان

سەرۆکی یانەی برایەتی تورکمان لقی بەغداد: بەرە دامەزراوەی سەرەکییە

بهختیار
ڵ
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پڕۆگرامی "کیلیت سۆرو" کە لەالیەن ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
پێشکەشدەکرێت، وەکو پرۆگرامی نوێی ئاژانسی تەبا 

بە پرسیاری شۆکهێنەر و باسی جیاوازەوە میوانداری لە 
کەسایەتییە جیاوازەکان دەکات. 

د. فاروق عەبدولرەحمان، سەرۆکی پێشووی بەرەی 
تورکمانی عێراقی و سەرۆکی ئێستای یانەی برایەتی 
تورکمان )ئۆجاغ( لقی بەغداد، بووە یەکەم میوانی 

پرۆگرامەکە و وەاڵمی چەند پرسیارێکی دایەوە تایبەت بە 
ئەرکی نوێی ناوبراو و بڕیارە سیاسییەکان و پێشبینییەکان 

بۆ دۆخی تورکمان لە سیاسەتی داهاتووی عێراق. 

"یانەی برایەتی تورکمان)ئۆجاغ(، ناوەندی سەرەکی 
سیاسەتی تورکمانە"

پێشتر ئەرکی سەرۆکایەتی بەرەی تورکمانی 
عێراقی-تان لە ئەستۆ گرت، دواتر حیزبێکی تایبەت 
بە خۆتان دامەزراند و ئێستاش لە کەرتێکی جیاواز 
لە سیاسەتدان و وەکو سەرۆکی یانەی برایەتی 
تورکمان)ئۆجاغ( هەڵبژێدران کە وەک سومبولی 

کەلتووری تورکمانە. ئەو ئەرکەتان قبووڵکرد، 
دەتوانین بڵێین ئەو ئەرکەی کە ئێستا قبووڵتان 

کردووە وەکو ئەوە لە قەڵەمی بدەین کە بڵێی"کۆتا 
خاڵت لە سیاسەتدا دیاریکرد"؟ 

دەمەوێت لە کۆتاییەوە دەست بە وەاڵمدانەوە بکەم. 
ئۆجاغ ناوەندی سیاسیەتی تورکمانە. لە ١٩٦٠ـەوە 

هەموو ئەو کەسانەی کە لەالیەنی سیاسیی کاردەکەن 
لە ئۆجاغ پێگەیشتوون. لەوانەیە تەمەنی گەنجیان لە 
ئۆجاغ بەڕێکردبێت. بەاڵم لەکاتی رژێمەکەی سەددام 

هیچ دامەزراوەیەکی سیاسی مافی نەبوو. کەچی ئۆجاغ 
ئەرکی کەلتووری و سیاسی بەیەکەوە لە ئەستۆ گرتبوو. 
لەو سەردەمەدا سەرکردە مەزنەکانمان وەکو دکتۆر عەلی 

مەردان، عەبدوڵاڵ عەبدولرەحمان و رەزا دەمیرجی و 
کەسایەتییەکانی دیکە ئەو ئەرکەیان لە ئەستۆ گرت. 

هەر یەکێکیان ئەرکێکیان بەجێدەگەیاند، بۆنموونە، رەزا 
دەمیرجی ئەرکی گەنجان، دکتۆر عەلی مەردان ئەرکی 
زانستی ، عەبدوڵال عەبدولرەحمان ئەرکی سیاسەت و 
رێکخستەنەکان، بەمشێوەیە ئەو کەسایەتییە بەنرخانە 

ئەرکی بە بایەخیان لە ئەستۆ گرتبوو. لە ساڵی ٢٠٠٣ بە 
سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی هەڵبژێردرام، دواتر 

حیزبی قەراری تورکمانم دامەزراند. 

هۆکاری دامەزراندنی حیزبی قەراری تورکمان هیچ کاتێک 
دژایەتی کردنی بەرەی تورکمانی نەبوو، یەک بەرەمان 

هەبوو و ئەویش بەرەی سەرەکیمان بوو. دامەزراوەکانی 
دیکە یارمەتی ئەویان دەدا. کەم یان زۆر توانیمان 

سەرکەوتوو ببین، لە سالی ٢٠١٦ دەستلەکارکێشانەوەی 
خۆم لە سەرۆکایەتی حیزبی قەراری تورکمان راگەیاند، 

چونکە لە عێراق نەبووم و لە لەندەن ژیانم بەسەر دەبرد. 
دوای گەڕانەوەم، لەالیەن هاوڕێیانەوە بەمەبەستی 

گەڕاندنەوەی سومبول و شکۆی ئۆجاغ بە نموونەی 
سااڵنی ١٩٧٠، داوام لێکرا لە ئۆجاغ ئەرک ببینم. کەسێکی 

نەتەوەیی کە بەدوای دۆزێکەوە بێت، هەموو ژیانی لە 
پێناو خزمەتکردن بەو دۆزە بەسەردەبات، ٥٠ ساڵە لەناو 

ئەو دۆزەدام، پێویستە کاربکەین بۆ ئەوەی بتوانین 
تورکمان بگەیێنین بە شوێنێک، دەمانەوێت بە یارمەتی 

گەلمانەوە لە ماوەیەکی کورتدا ئۆجاغی تورکمان بگەیێنینە 
ئاستێکی بەرز، بەحوکمی ئەوەی گەل سەرچاوەی هێزە، 
بۆیە ئێمە بەبێ گەلەکەمان ناتوانین هیچشتێک ئەنجام 

بدەین. دوای ئەوەی ئەو هێزە سەرچاوەی خۆی بەخشییە 
ئێمە، دەتوانین ئاستێکی بەرز تۆماربکەین. 

"یانەی برایەتی تورکمان تەنها ئامانجێکی هەیە، 
ئەویش یەکڕیزی تورکمانە"

رۆڵی یانەی برایەتی تورکمان لە بەغداد چۆن 
دەبینن؟ 

گشت حیزبەکان لە بەغداد کارەکانی خۆیان ئەنجامدەدەن. 

هەر الیەنێک بەرگری لە دید و بۆچوونەکانی خۆی 
دەکات، وەکو یانەی برایەتی تورکمان تەنها بەرگری لە 

یەک بۆچوون دەکەین کە ئەویش یەکڕیزی تورکمان-ـە. 
تورکمان هەرچیەک بێت با ببێت، بەاڵم کاتیک وتی "من 
تورکمانم" ئەوە ئێمە بە ناسنامە تورکمانیەکە پێشوازی 
لێ دەکەین، ئەگەر راست یان چەپ یاخود ئیسالمی یان 

لیبرال بێت بۆ ئێمە جیاوازی نییە و ئۆجاغ دەرگای کراوەیە. 
هیواخوازین بگەین بە ئامانجەکانمان و بەگشتی تورکمان 

لە یانەی برایەتی تورکمان کۆبکەینەوە و چااڵکی کەلتووری 
سازبکەین، هەروەها تیایدا بۆچوونی سیاسی و كەلتووری 

ئاڕاستەی گەلەکەمان بکەین. 

جەتابتان سەرۆکی پێشووی بەرەی تورکمانی عێراق 
بوون و سەرۆکی حیزبی قەراری تورکمانی بوون کە 
هەر خۆتان دامەزرێنەری بوون، کەچی بۆ ماوەیەکی 

درێژ لە سیاسەت دوور بوون، هۆکارەکەی چیبوو؟

تا ساڵی ٢٠١٣ لەناو سیاسەت بووم. ماوەی ٦- ٧ ساڵ 
لە لەندەن مامەوە. لەو ماوەیەدا تووشی خوێنبەربوونی 

مێشک بووم و بەهۆیەوە ٦ مانگ نەمتوانی بدوێم و 
بنووسم. دوای تێپەڕاندن و چاکبوونەوەم، لە ساڵی ٢٠١٨ 

گەڕامەوە عێراق و دووبارە دەستم بەکارکردن کردەوە. 

خزمەتکردن بە گەلەکەمان وەکو ئەرک دەبینین، ئەو ئەرکە 
هیچ کاتیک تەواو نابێت، لە هەرکوێیەک بین بچووک 

یان گەورە، بۆ نموونە هەندێک لە هاوڕێیانم پیم دەڵێن، 
"تۆ سەرۆکی بەرەی تورکمانی، ئەندام پەرلەمان، راوێژکار 
بووی، چۆن ئۆجاغ قبووڵ دەکەی؟". کەچی من بوونی 

ئۆجاغ بۆ کۆکردنەوەی گەل بە ئەرک زانیوە. کاتێک توانیم 
گەلەکەم کۆبکەمەوە ئەوا دەتوانم بە ئارامی بخەوم. واتە 
کارکردن لەگەڵ گەل و ژیانکردن لەناویاندا، ئەوکات مرۆڤ 
هەست دەکات کە کارێکی ئەنجامداوە و کاتێک گیانی لە 

دەست دەدات بە ئاسوودەیی دەخەوێت. 

"گەیشتینە ئەو بۆچوونەوەی کە پێویستبوو حیزبی 
قەرار دانەمەزرێت" 

دەمەوێت پرسیاری ئەوە بکەم، دوای سەرۆکایەتی 
کردنی بەرەی تورکمانی عێراقی، حیزبی قەراری 

تورکمانتان دامەزراند. ئامانجتان چیبوو لەم 
هەنگاوەتان، گەیشتنە ئامانجتان؟ 

بەرەی تورکمانی عێراقی گرنگترین دامەزراوەی ئێمەیە. 
هەموومان بە گشتی و من بە تایبەتی وەکو هێمایەکی 

سوودبەخش بە گەلەکەمان سەیری بەرەی تورکمانی 
عێراقی دەکەم، ئەو کات هەندێک کەیس هەبوو کە 

بەرەی تورکمانی عێراقی نەیدەتوانی بەرگری لێبکات، ئێمە 
دوای دامەزراندنی حیزبی قەراری تورکمان خۆمان وەکو 

پاراستنی بەرەی تورکمانی عێراقی بینی. هەندێک بابەت 
پێویستی بە بەرگری ئێمەیە، هەندێک بابەتیش ئەوان 

بەرگری لێدەکەن، بەاڵم هەمان ئامانجمان هەیە. 

کەم و زیاد توانیمان بگەینە ئامانجەکەمان. بەاڵم دواتر 
گەیشتینە ئەو بڕوایەی کە پێویست ناکات ئەو کارە 

ئەنجام بدەین، بەوهۆیەوە لە سەرۆکایەتی حیزبی قەرار 
کشاینەوە، بەمشێوەیە هاورێیانی دیکەمان ئەرکەکەیان 

رایی کرد و بەردەوامیان پێدا. 

وەکو سەرۆکی پێشووی بەرەی تورکمانی عێراق، 
چۆن دەڕواننە دۆخی ئێستای تورکمان؟ 

لەدوای ساڵی ٢٠٠٣ـوە دۆخی تورکمان زۆر ئاڵۆزە. سەرۆکی 
هەر حیزبێک و دامەزراوەیەک بەمنیشەوە، خۆی بە راست 
دەزانێت. دوای ئەو تەمەنە بۆم بەدیارکەوت کە پێویستە 

راوێژ بکەین و یەکێتی گەلەکەمان بپارێزین، چونکە ئێمە 
سێیەم نەتەوەین لەناو عێراق، سەرەڕای ئەوەش مافی 

سێیەم نەتەوەمان پێنادرێت و بۆ بەدەستهێنانی ئەو 
مافە پێویستە هەموو سەرۆک حیزبەکان بە هەموو 
هەڵوێستێکی چاکەوە بە یەکگرتوویی بجووڵێنەوە و 

هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ بۆ ئەوەی باشترین خزمەت بە 
گەلەکەمان بکەین، ئەمەش پێویستە تەنها بە یەکگرتوویی 

بکرێت، الیەنەکان تەنها بیر لە بەرژەوەندی خۆیان 
نەکەنەوە، بیر لە بەرژەوەندی گشت نەتەوە بکەنەوە، 

دواتر هەمووالیەک شایستەکەی وەردەگرێت. 

لەمیانی وتەکانتدا راتگەیاند، "دوای ئەو تەمەنە 
بۆم بەدیارکەوت کە پێویستە راوێژ بکەین"، 

مەبەستتان لە راوێژکردن چی بوو؟ لەمدواییەدا 
بابەتی جێهێشتنی شوێن بۆ گەنجان و روخساری 

نوێ بووەتە رۆژەڤ و گفتوگۆیەکی زۆری ناوەتەوە، 
مەبەستتان ئەوەبوو؟ 

بەڵێ، مەبەستم ئەوەیە گەنجی نوێ بێنە گۆڕەپان، بەاڵم 
لە هەمان کاتیشدا نابێت ئەو کەسانەی کە پێشووتر لەم 

رێکخراوانە کاریان کردووە پشتگوێ بخرێن، کاتێک پشتگوێ 
دەخرێن پچڕانێک روودەدات، بۆ ئەوەی بە یەکەوە هەنگاو 

بنێین دەبێت بۆچوونی ئەوانیش وەرگرین و پەرەی پێبدەین، 
دەبێت بەرد لەسەر بەرد دابنێین، بە پێچەوانەوە ئەوەی کە 
دێت هەر لە سەرەتا دەستپێدەکات و هیچ دەستکەوتێکمان 
نابێت، نابێت وا سەیر بکرێت کە "بڵێین ئەوان هەڵە بوون 

ئێمە باشین"، ئەمە بۆچوونی منە. واتە کەسانی پێش ئێمە 
چییان کردبێت، ئێمە دەبێت بەرد لەسەر بناغەی ئەوان دانێین و 

بینایەکە دروست بکەین. 

"هەنگاوی یەکڕیزی هەشت الیەنی سیاسی 
دەنگدانەوەیەکی باشی هەبوو لەالیەن خەڵک"

لە پرۆسەیەکی پڕ کێشەی حکومیداین، چەند بەڵێنێک 
لە ئارادایە بۆ تورکمان، ئێوە چاوەڕوانی چی لە بەغداد 

دەکەن بۆ تورکمان؟

لە ئێستادا بە ویستی گروپەکان پۆستەکان دابەشدەکرێن 
لە بەغداد، لە ٨ ساڵی رابردوودا هیچ پۆستێک بە تورکمان 

نەدرا، کاتێک تۆ کێشەیەکت هەیە و دەچیتە الیان و دەڵێیت 
من تورکمانم، ئەوان پێت دەڵێن تۆ سوننی ئەی کوا شیعە، 
بە پێچەوانەشەوە ئەگەر شیعە بیت پێت دەڵێن کوا سوننە، 

بەم جۆرە داواکاری هیچ کامیان جێبەجێ ناکرێت. کەسایەتییە 
سیاسییەکانمان لەوە گەیشتن کە ئەمە بەم جۆرە نابێت، 
وتیان، "وەرن با بەیەکەوە بین و پۆست وەرگرین"، بەاڵم 
بوونی تورکمان لە ژێر مەترسیدایە، بەرپرسە سیاسییەکان 
درکیان بەوە کرد، دەیانەوێت بە یەکەوە کاربکەن، بەرەی 

تورکمانی عێراقی لەگەڵ ٨ پارت یەکیگرت، هەنگاوی یەکڕیزی 
هەشت پارت دەنگدانەوەیەکی باشی هەبوو لەالیەن خەڵک، 

بەاڵم دەبێت کاری زیاتری لەسەر بکرێت، نابێت تەنها لە 
رێگەی میدیاوە پروپاگەندە بکرێت، بەڵکو دەبێت رێکخراوەکانی 

کۆمەڵگەی مەدەنیش خزمەتی ئەم پرۆسەیە بکات، ئەم 
رێکخراوانە میللەت هۆشیار دەکەنەوە و لە سۆنگەی 

کەلتووریش بەیەکیان دەگەیەنن، سیاسییەکانیش لە بەغداد 
تاوتوێی ئەم بابەتە دەکەن. 

لە بەغداد سوننی لەگەڵ سوننی، شیعە لەگەڵ شیعە، کورد 
لەگەڵ کورد بە تەواوی یەکڕیز نەبوونە. دۆخی ئێمە لە ئەوانی 

تر کەمێک باشترە، واتە مانای یەکڕیزی دێتەکایەوە و بۆ 
ئەم مەبەستەش چەند هەوڵێک هەیە، ئێمەش وەکو یانەی 

برایەتی تورکمان )ئۆجاغ( ئامانجمان ئەوەیە لە هەموو ناوچەی 
تورکمانئێلی، دەمانەوێت چااڵکییە کەلتووری و مەدەنیەکان 
یەک بخەین، خەڵک کۆبکەینەوە و دواتریش بگەینە ئامانجە 

سیاسییەکەمان.

ئێوە پۆستێکی نوێتان وەرگرتووە، چ پرۆژەیەکتان هەیە 
بۆ داهاتوو؟

یەکەم ئەرکم ئەوە بوو بە درێژایی هەفتە چااڵکی ئەنجام 
بدرێت و خەڵک کۆبکەینەوە، لە ماوەی ٢ مانگدا ٥٥ چااڵکیمان 

ئەنجامدا. لە میانی ئەم چااڵکییانە هەموو کەسایەتتیە 
سیاسییەکانمان بانهێشتی ئۆجاغ کرد، کاتێت داوەت دەکرێن 

دەرفەتی ئەوەیان دەبێت وتار پێشکەش بکەن و چەند بابەتێک 
بۆ میوانەکان روونبکەنەوە. 

دووەم بابەتیش درووستکردنی گۆڕەپانێکی یاری بۆ مندااڵنە، 
بۆ ئەوەی خێزانەکان سەردانی بکەن و لەگەڵ منداڵەکانیان کات 

بەسەرببەن. 

کۆرسی زمانی تورکیمان هەیە، شوێنێکی چۆڵ هەیە لە 
تەنیشت یانەی برایەتی، دەمانەوێت ئەم شوێنە بکەینە بەشە 
ناوخۆیی بۆ قوتابیان بەاڵم پێویستی بە توانای گەورە هەیە، 

ئەم پرسەمان بە چەند الیەنێک گەیاند، پرۆژەکە لە قۆناغی 
خوێندنەوەیە، ئەگەر ئەمە رووبدات سەرکەوتنێکی گەورەیە بۆ 

ئێمە. 

"لە یانەی برایەتی تورکمان لقی کەرکوک هەڵبژاردن 
ئەنجام دەدرێت، دواتر لە موسڵ و لە ئەربیل-یش بە 

هەمان شێوە"

پرۆژەتان هەیە بۆ لقەکانی تری یانەی برایەتی لە 
تورکمەنئێلی؟

یانەی برایەتی تورکمان لە کەرکوک و ئەربیل و موسڵ لقی 
هەیە، سەرەتا لە ٥ی مانگی ئادار لە لقی کەرکوک هەڵبژاردن 

ئەنجام دەدرێت، دواتر لە موسڵ و ئەربیل ئەم هەڵبژاردنە 
دەکرێت، بۆچوونەکانیان وەردەگرین، بێ ئەوەی دڵی خەڵک 
بڕەنجێنین گۆڕانکاری ئەنجام دەدەین، دوای ئەم کارانە، لە 

پرۆژەماندایە لقەکانی دوزخورماتوو و تەلەعفەر بکەینەوە، بەم 
شێوەیە لە هەموو تورکمەنئێلی هەڵمەتی یەکریزی بە بیرۆکەی 

رێکخراوی کلتوری و مەدەنی یانەی برایەتی تورکمان جێبەجێ 
دەکەین. 

سەرۆکی یانەی برایەتی تورکمان لقی بەغداد: بەرە دامەزراوەی سەرەکییە
و
ڵ
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خوولی سێیەم بەرەو کۆتایی دەچوو لە هەرێم کێشەکان 

دەستیپێکرد، هاتنی داعش و کێشەکانی دوایی ئەو 
دەستیپێکرد و ئەم ماوەیە درێژەی کێشا".

ئالتیبەرماغ  بەئاماژەدان بەوەی کە ئەمە پرۆژەیەکی 
نەتەوەییە وتی، "هەر الیەنێک هەر بۆچوونێکی هەبێت 

هەموویانمان کۆکردەوە، کۆبوونەوەی زۆرمان ئەنجامدا، 
لەسەر هەر ژمارەیەک و وشەیەک بە شێوەیەکی دوور 
و درێژ قسەمان کرد، بە عەرەبی و کوردی و تورکی و 
سریانی نوسیمان، ئەوەمان بە ئۆرگانەکانی پەرلەمان 

گەیاند، لەو شوێنەدا واژۆ کۆدەکرێتەوە، پەرلەمان 
پێشەکەشی لێژنەکانی دەکات، ئەو راپۆرتانەی کە دێن 

قسەی لەسەر دەکرێت، لە پەرلەمان تاوتوێ دەکرێت و 
دەخرێتە دەنگدانەوە و دەبێت بە یاسا". 

باسی لەوەشکرد، ئەو دامودەزگا و رێکخراوانەی لەناو 
ئەکادیمیاکە دادەمەزرێندرێت لەژێر چاودێری حکومەتدا 

دەبێت و وتیشی، "خۆی لە خۆیدا ئاکادیمیاکە لە ئاستێکی 
وەزاریدا دەبێت، بودجەی تایبەتی خۆی دەبێت و مووچەی 

فەرمانبەرانی دەبێت، سااڵنە بودجە بۆ جێبەجێ کردنی 
پڕۆژەکان ئامادە دەکرێت". 

ئالتیبەرماغ  ئاماژەی بە گرنگیی دامەزراوەی زمانی تورکی 
دەکات و رایدەگەیەنێت، "ئێمە زیاتر لە هەر واڵتێکی 

تر پێویستمان بە کۆمەڵەی زمانی تورکیە، چونکە ئەو 
کێشانەی کە لە واڵتەکاندا هەن بە درێژایی کات چارەسەر 

کراون، لەقوتابخانەکاندا کتێبەکان لەیەک شێوەن تەنیا 
هەندێک شت زیاد دەکرێن و الدەبرێن، ئێمە هێشتا 
لە قۆناغێکداین کە ناتوانین ئەم کێشانە بدۆزینەوە، 

کتێبەکانی قوتابخانەکەمان نوسراون، بەاڵم بەپێی چی 
و بۆ کێ نوسراون؟ کێ بڕیاری دا کتێبەکان بەم شێوەیە 

ئامادە بکرێت؟".

یەشار ئالتیبەرماغ  جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە 
ئەو کارانەی بە تورکی نووسراون دەکرێت لەالیەن 

دامەزراوەیەک سەرپەرشتی بکرێت، ئەگەر هاتوو کەسێک 
کتێبێک بنووسێت، ئەگەر ئەو کتێبە لەالیەن دامەزراوەی 

زمانەوە پەسەند بکرێت، کەس ناتوانێت رەخنە بگرێت.

یەکەم میوانی بەرنامەکەیەکەم میوانی بەرنامەکە
            سەنعان ئەحمەد ئاغاسەنعان ئەحمەد ئاغا  

"حکوومەتە یەک لەدوایەکەکانی عێراق سیاسەتی پشتگوێ خستنی تورکمانیان پەیڕەوکرد""حکوومەتە یەک لەدوایەکەکانی عێراق سیاسەتی پشتگوێ خستنی تورکمانیان پەیڕەوکرد"

لە قۆناغی دەستپێکی رادیۆ تەبا، پڕۆگرامی دیالۆگ 
کە لەالیەن "زیا عوزێری"ـیەوە پێشکەش دەکرێت، 

دەستی بە ژیانی پەخشی خۆی کرد و یەکەم میوانی 
بەرنامەکەش سەنعان ئەحمەد ئاغا، سەرۆکی پێشووی 

بەرەی تورکمانی عێراقی و سەرۆکی پێشووی لقی 
هەولێری یانەی برایەتی تورکمان )ئۆجاغ( بوو. 

دوای ماوەیەکی زۆر دوورکەوتنەوەی لە میدیا، سەنعان 
ئەحمەد ئاغا بەشداریی لە پرۆگرامەکەی رادیۆ تەبا کرد و 

ئاماژەی بە بابەتە هەنووکەییەکانی نێوەندی تورکمانی 
کرد و رایگەیاند کە دۆزی تورکمان لە عێراق دۆزێکی 
نێودەوڵەتییە و وتیشی، "دۆز و مەسەلەی تورکمان 
لەرووی رەهەندەوە سیاسەتێکی نێودەوڵەتییە، واتە 

جموجۆڵێک هەیە کە جموجۆڵەکە نێودەوڵەتییە و لەدژی 
تورکایەتییە. ئەم جموجۆڵە بەهۆی بابەتی نەتەوەیییەوە 

نییە، بەڵکو پەیوەندیی بە ئایینی ئیسالمەوە هەیە، 
چونکە تورکایەتی پەیوەندیی هەیە لەگەڵ ئیسالم و 
هێندەی تورکایەتی بەهێز بێت، ئیسالمیش لەگەڵی 

بەهێز دەبێت". 

"پێویستە هەموو سیاسەتوانانی تورکمان لەرێگەی 
دۆزی نەتەوەیی کار بکەن"

سەنعان ئەحمەد ئاغا باسی لەوەکرد کە سیاسەت و 
نەتەوەیی بوون دوو شتی جیاوازە و وتیشی، "ئەگەر 

کەسێک خۆی تەرخان کردبێت بۆ دۆزی نەتەوەیی، 
هەموو بابەتە سیاسییەکان بۆ ئەو دەبێتە هەمان 

ئاست، سیاسەتی تورکمان هیچ کاتێک بابەتی 
سیاسیەت و نەتەوەییبوونی لەیەک جیانەکردووەتەوە، 

پێویستە هەموو سیاسەتوانانی تورکمان لەرێگەی دۆزی 
نەتەوەیی کار بکەن". 

ئاغا لەبارەی بەردەوامیی دامودەزگا و دامەزراوە 
تورکمانییەکان قسەی کرد و لەبارەی یانەی برایەتی 

نەجات کەوسەرئوغڵو نوسەر و مێژوونوسی تورکمان 
و سەرنوسەری رۆژنامەی تورکمانئێلی میوانی ئەم 

هەفتەیەی پڕۆگرامی ئارزوحاڵ بوو.

نەجات کەوسەرئۆغڵو کە چەندین بەرهەمی پەیوەست 
بەمێژووی تورکمانی نووسیوە، لەگەرەکی مووسەاڵ-ـی 

شاری کەرکوک چاوی بە دونیا هەڵهێناوە، کەوسەرئۆغڵو 
لەبارەی ئەو ژینگەیەی کە تیایدا گەورە بووە وتی، "من 

لە ساڵی ١٩٤٩ لە دایک بووم، لەو کاتەدا لە کەرکوک 
رووداوێکی زۆر گرنگ روویدا کە رووداوەکانی ١٤ی 

تەمووزی ١٩٥٩ بوو، لە دوای ئەم رووداوە دەستمان 
کرد بە خوێندنەوەی کتێب بۆ ئەوەی لە تورکمان و 

خۆمان تێبگەین".

"باوکم رۆڵێکی زۆر گەورەی بینی لە "باوکم رۆڵێکی زۆر گەورەی بینی لە 
خۆشویستنی مێژووی خۆمان"خۆشویستنی مێژووی خۆمان"

ناجات کەوسەرئۆغڵو بە ئاماژەدان بەوەی باوکی رۆڵێکی 
گەورەی هەبوە لەسەری لە خۆشویستینی بۆ کتێب و 
وتیشی، "ئەو ئەو کتێبانەی کە لە بازاڕەوە لەگەڵ ئێمە 

دەیهێنا پێکەوە دەمانخوێندەوە، بەتایبەتی باوکم رۆڵێکی 
زۆر گەورەی بینی لە خۆشویستنی مێژووی خۆمان".

کەوسەرئۆغڵو هەروەها کاریگەری خۆی لەسەر بیرمەندی 
گەورەی تورکمان عەتا تارزیباشی دەربڕی و ئاماژەی 

بەوەدا حەزی ئەو بۆ میژوو، هەر لە تارزی باشیەوە سەر 
چاوەی گرتووە.

کەوسەرئۆغڵو نەک تەنها لە مێژوو بەڵکو لە میدیاشدا 
بۆ ماوەی چەندین ساڵ سەرنوسەری رۆژنامەی 

تورکمانئێلی بووە و سەبارەت بە میدیا وتی:

لەساڵی ٢٠٠٥ لەئەنجامی رووداوێکی ناخۆشدا لەشاری 
هەولێر)ئەربیل( رۆژنامەی تورکمانئێلی گواسترایەوە 

تورکمان)ئۆجاغ( وتی، "لە یانەی برایەتی تورکمان 
توانیمان سەرکەوتنی گرنگ بەدەست بێنین، کاتێک 

پارتی نەتەوەیی تورکمانی عێراق دامەزرا، ئێمە سەرتاپا 
پشتگیری خۆمان دەرخست و پێمان راگەیاندن کە 

پێویستە ئێمە بێالیەنی خۆمان بپارێزین، بەاڵم لەگەڵ 
تێپەڕبوونی کات، سەرکەوتوونەبوونی پارتی نەتەوەیی 

تورکمانی عێراق خرایە سەر ئۆجاغ، ویستیان وابوو 
ئۆجاغ بچێتە نێو سیاسەت، بەشێک لەوانەی لە ئۆجاغ 
بوون، چوونە نێو پارتی نەتەوەیی، بۆیە دوو رێگەمان 

لەبەردەم بوو؛ یەکەمیان شەڕکردن لەسەر پلە و پۆست، 
دووەمیشیان ئەوەبوو کە دەست لە ئۆجاغ هەڵبگرین. 

ئێمە بژاردەی دووەممان هەڵبژارد و ئۆجاغمان رادەستی 
ئەوان کرد". 

"بۆچوونەکان ناکرێتە پارتی سیاسی، هیچ کاتێک 
ناچێتە نێو چوارچێوە و قالبێک و موخاتەبەی 

هەموو کەس دەکات"

هەر لەوبارەیەوە سەنعان ئەحمەد ئاغا لەسەر پرسیاری 
"بنەما و بۆچوونەکانی قورتولوش بۆ دروستکردنی 
پارتێکی سیاسی ئامادەکرابوو" وتی، "ئێمە لە ١١ـی 

مانگی تشرینی دووەمی ساڵی ١٩٦٩ ئەم بۆچوونانەمان 
راگەیاند. لە رۆژگاردا هەمیشە پرساری ئەوە دەکەن 

شاری کەرکوک، لەوماوەیەدا بەرەی تورکمانی عێراقی 
داوای لەمن کرد ببمە سەرنوسەری رۆژنامەکە، 

منیش بە سوپاسەوە ئەم ئەرکەم قبوڵ کرد و دواتر 
کادرۆکەمان دامەزراند و دەستمان بە کارکرد". 

 "حکوومەتە یەک لەدوایەکەکانی عێراق "حکوومەتە یەک لەدوایەکەکانی عێراق 
سیاسەتی پشتگوێ خستنی تورکمانیان سیاسەتی پشتگوێ خستنی تورکمانیان 

پەیڕەوکرد"پەیڕەوکرد"

کەوسەرئۆغڵو ئاماژەی بەوەدا کە گرنگییەکی زۆر بە 
بەڵگەنامەکان دەدات، بەتایبەتی بەڵگەنامەی مێژوویی 
و ئاماژەی بەوەکرد، "لەدوای ئیمپراتۆریەتی عوسمانی، 

حکوومەتە یەک لەدوایەکەکانی عێراق سیاسەتی 

پشتگوێ خستنی تورکمانیان پەیڕەوکرد. کۆمەڵگاکەمان 
زۆر خزمەتی شارستانیەتی عێراقی کردووە".

نەجات کەوسەرئۆغڵو ئاماژەی بە کارەکانی لە ئەرشیفی 
عوسمانیدا کرد و وتی، "مامۆستامان عەتا تارزیباشی 

هەمیشە دەیوت دەربارەی بابەتێک مەنوسە کە 
نووسراوە، کاتێک بڕیارمدا مێژووی کەرکوک بنووسم 

هەموو جۆرە کتێبێکم خوێندەوە، هەروەها ئەو 
بەڵگەنامانەم دۆزیەوە کە لە ئەرشیفی عوسمانیدا 

بەردەستن و هاوڕێکان یارمەتیان دام کە بەڵگەنامەکانیان 
پێشکەش کردم، دواتر یەکەم بەڵگەنامەم دەربارەی ئەو 

کە ئەم بۆچوون و بنەمانە کەی دەبن بە پارتێکی سیاسی، 
وەاڵمی ئێمە بۆ ئەم پرسیارە ئەوەیە؛ بۆچوونەکان نابن 
بە پارتی سیاسی و هیچ کاتێکیش ناچنە نێو چوارچێوە و 
قاڵبێک، هەروەها موخاتەبەی هەموو کەسێک دەکەن". 

لەبەردەوامی بەرنامەکەدا سەنعان ئەحمەد ئاغا باسی 
لەوەشکرد کە پێویستە گرنگیی بە لۆبیکردن لە نێوان 

تورکمانان بدرێت و وتی، "تکایە لۆبی تورکمانی دابمەزرێنن، 
تکایە بە رێگەی پرۆژەیەکەوە هەژماری ئەوە بکەن کە لە 

تورکیا، لە جیهان و ئەورووپا چەند تورکمان دەژی، هەروەها 
ئەوە دەستنیشان بکەن کە چەندیان لەرووی دارایی و 

پەروەردەییەوە بەهێزن، سەیری تواناکانیان بکەن و گرنگی بە 
بەهرەکانیان بدەن. کاتێک رووبەڕووی ناعەدالەتی دەبینەوە 

و ئەوانەی کە ناعيدالەتییان بەرامبەرمان ئەنجام داوە دەچنە 
واڵتانی ئەورووپا و چوار تورکمانمان نییە دوو دروشم 

بەرزبکەنەوە و بڵێن ئێوە ئەم ناعەدالەتییەتان بەرامبەر بە 
ئێمە کردووە". 

"هەموومان دەروێشی ئەم دۆزەین"

سەرۆکی پێشووی بەرەی تورکمانی عێراقی سەنعان 
ئەحمەد ئاغا ئەوەشی خستەڕوو کە خۆی وەکو دەروێشی 
دۆزی تورکمان دەزانێت و وتی، "دۆزی ئێمە دۆزی ماف 
و بیرکردنەوەیە، هەموومان دەروێشی ئەم دۆزەین. هەر 

کێ داوای هاوکاری بکات ئێمە لەوێین. هیچ کاتێک بیرمان 
لەخۆمان نەکردووەتەوە". 

لەکۆتاییدا سەنعان ئەحمەد ئاغا لەسەر پرسیاری جێگری 
سەرۆککۆماری عێراق بەو شێوەیە وەاڵمی دایەوە و کۆتایی 

بە قسەکانی خۆی هێنا:
"ئێمە لەو باخەدا هاوبەشین، هیچ کەسێک خێرمان پێناکات. 
وەکو مرۆڤ و هاوواڵتی مافی خۆمان هەیە. هیچ کەسێک 

مافی ئەوەی نییە ئێمە بکاتە دواکەوتەی خۆی. لە بڕی 
ئەوەی ئەنیشکمان بادەنەوە، هەوڵ بدەن شوێنی خۆتان لە 

ناخی ئێمەدا بکەنەوە". 

ئیمتیازە باڵوکردەوە کە پەیوەست بوو بە نەوتی کەرکوک 
و لەالیەن سوڵتانی عوسمانی بە بنەماڵەی نەفتیچیزادەی 

کەرکوک بەخشرابوو". 
کەوسەرئۆغلو بەئاماژەدان بەوەی کە کۆمەڵگای تورکمانی 

خاوەن کەلتوورێکی زۆر دەوڵەمەندە و وتیشی، "کۆمەڵگای 
تورکمانی کەلتوورێکی نەتەوەیی زۆر دەوڵەمەندی هەیە، 

بۆیە هێشتا چەندین بابەت هەیە کە کاری لەسەر نەکراوە، 
گەنجان پێویستە ئێستا لەو بوارەدا بیر بکەنەوە و کار بکەن، 
هەڤااڵنمان هەمیشە گرنگی بە شیعر و ئەدەبیات دەدەن، 
بەاڵم لە راستیدا پێویستە گرنگی بە بابەتی دیکەش بدرێت 
بۆ نمونە هیچ بەرهەمێک نییە کە لەسەر ئەدەبی مندااڵن 

نووسرا بێتەوە".

نەجات کەوسەرئۆغڵو، ئاماژە بە کەموکورییەکانی 
مێژوونووسانی تورکمانی کرد و وتی:

"کەموکوڕی سەرەکیمان ئەوەیە کە ئەرشیفێکی گشتیمان 
نییە، لەالی ئێمە بابەتی ئەرشیف لە ئاستی تاکەکەسیە، 

ئەمەش بەس نییە، هیوام ئەوەیە کە دامەزراوەیەک 
لەسەرانسەری عێراقدا هەبێت کە بتوانێت ئەرشیفی 

تورکمانی بپارێزێت و گشت ئەرشیفەکان لەوێ کۆبکرێنەوە.  
لەگەڵ ئەوەشدا، ئێمە بەڕاستی سەنتەرێکی کەلتووریمان 

نییە".

جگە لەوەش نەبوونی کتێبخانەیەکی گشتی سەر بەتورکمان 
کەموکوڕییەکی گەورەیە بەڕای کەوسەرئۆغڵو لەبارەی ئەم 
بابەتەش کەوسەرئۆغڵو بەم جۆرە کۆتایی بە وتەکانی هێنا:

خەڵک کتێبخانەی زۆر دەوڵەمەندیان هەیە لە ماڵەکانیان، 
کاتێک کەسەکە دەمرێت، ئەو کتێبخانانەی کە ماون لە 

ناودەچێت و ون دەبێت، ئەگەر ئێمە کتێبخانەیەکی گشتیمان 
هەبووایە، توێژەرەکانمان هیچ ئاستەنگێکیان نەدەبوو لە 

کارەکەیاندا".
تێبینی: ئەم چاوپێکەوتنە کورتکراوەتەوە بۆ رۆژنامەی تەبا، 

بۆ بینینی تەواوی چاوپێکەوتنەکە دەتوانن سەردانی ماڵپەری 
فەیسبووکمان بکەن بەناونیشانی ئاژانسی تەبا.

دانانی زەمینەی کارکردنمانین لەسەر ئەم بابەتە". 

گۆککایا جەختی لە دوورەپەرێزی حیزبە سیاسییەکان لەگەڵ 
نەتەوەکەیان کرد و رایگەیاند: 

"حیزبە سیاسییەکان، تا ئێستا جێگایێکیان تەرخان نەکردووە 
بۆ ئەوەی گەنجان و چەمکەکانی تر لە ئامێز بگرن. حیزبە 

سیاسییەکان دامەزراوەکانیان بنیاتدەنێن و چاوەڕوانی 
نەتەوەیان دەکەن. بەاڵم ئێستا بمانەوێت ناتوانین ئاشنای 
بیر و ئامانجی حیزبێکی سیاسی ببین لە ئینتەرنێت. حیزبە 

سیاسییەکانمان نەیانتوانیوە لەگەڵ نەتەوەمان یەک هەست 
و هەڵوێست بن. هەمووکات گلەیی لە نەتەوە دەکەن، کەچی 
ئەمە هەنگاوێکی هەڵەیە، گەورەترین هەڵەی حیزبێکی سیاسی 

گلەیی و گازاندەیەتی لە نەتەوەکەی. 

حیزبە سیاسییەکان بۆ نەتەوە بوونی هەیە، ئەگەر کەموکوڕی 
لە نەتەوەکاندا دەبینن، ئەوا هەمان کەموکوڕی لەخۆتانەوە 
ببینن. لە ئەنجامدا دامەزراوە و حیزبە سیاسییەکان نەتەوە 

بەڕێوەدەبەن. سەرەئەنجام ئەگەر کەموکوڕی هەبێت ئەوا لە 
حیزبە سیاسییەکاندا هەیە. ئێمە بە لەبەرچاوگرتنی هەموو 
ئەمانە بەڕێکەوتین و هەوڵ دەدەین گشت بۆشاییەکانی 

کەموکوڕیی دابخەین". 

گۆککایا بەمشێوەیە باسی لە ئازادی رادەربڕینی تاکە کەسی 
کرد، "گەلەکەمان و گەنجەکانمان بۆ ئەوەی بە ئازادانە راو 
بۆچوونەکانیان دەرببڕن، لە تێلێگرام پەڕەیەکی گفتوگۆمان 
بەناوی ئۆجاغەکانی بۆچوونی تورکمان کردووەتەوە. لەوێدا 

هەموو الیەک بیرو بۆچوونی خۆی بە راشکاوانە دەردەبڕێت". 

گۆککایا لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوەکرد، پالنیان هەیە بەدامەزراوە 
بن لەژێر ناوی ئۆجاغەکانی بۆچوونی تورکمان، بەاڵم دوای 

تەواوبوونی رێکارە یاساییەکان بەشێوەیەکی فەرمی رایبگەیێنن.  

ئاماده کردن: زیا عوزێری

ئاماده کردن: زیا عوزێری
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"یەکەم ئامانجی ئەکادیمیاکان کە بەناوی 
نەتەوەکانەوە دامەزراون پاراستنی زمانی ئەو 

نەتەوەیەیە"

"لە هەموو واڵتێک زیاتر پێویستمان بە دامەزراوەی 
زمانی تورکییە"

پڕۆژەی ئەکادیمیای تورکمانی پڕۆژەیەکە کە لەساڵی 
٢٠٠٧ـەوە باسی لێوەکراوە بەاڵم هێشتا نەتواندراوە 

پێشکەشی پەرلەمان بکرێت.

لەم مانگانەی دواییدا بە دەستپێشخەری ئایدن 
مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان، 

لێژنەیەکی ئامادەکار دروستکرا بۆ بوژانەوەی پرۆژەکە.

لەبارەی پڕۆسەی دەستپێکردنی پرۆژەی ئەکادیمیای 
تورکمانی هەریەکە لە ئەسعەد ئەربیل، سەرۆکی 
یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی تورکمان و یەشار 

ئالتیبەرماغ، ئەندامی خانەنشینی پەرلەمان و ئەرسەن 
هاشم ساقی، مامۆستا لەبەشی زمانی تورکی زانکۆی 

سەاڵحەددین، میوانی پرۆگرامی ٨ گۆشە بوون 
زانیاری وردیان لەبارەی مانا و گرنگی ئەکادیمیاکە 

خستەڕوو.

ئەرسەن هاشم ساقی، مامۆستا لەبەشی زمانی 
تورکی زانکۆی سەاڵحەددین، سەرەتای سەرهەڵدان 

و هۆکارەکانی ئەکادیمیای باسکرد و وتی، لەسەدەی 
چواری بەرلە زاینیی، ئەفالتوون قوتابیەکانی 

کۆکردەوە بۆ ئەوەی لە بوارە جیاوازەکاندا وانەی 
وەک زمان و جوگرافیایان فێر بکات و لەو کاتەوە بە 

ئەکادیمیا ناودەبرێت".

ئەو قوتابخانەیە کە ئەفالتوون لە پارێزگای ئەسینای 
یۆنان دایمەزراند، پاش کۆچی دوایی لەالیەن 

خوێندکارەکانیەوە پەرەی پێدرا و بەردەوام بوو.

لە راستیدا، ئەکادیمیاکە، ماوەیەک پشتگوێخرا، لە 

ساڵی ١٤٠٠ـەکان دووبارە لە ئیتالیا دەرکەوتەوە، دواتر 
لە سااڵنی ١٦٠٠ ئاکادیمای فەرەنسی دامەزرا و ئامانجی 

پاراستنی زمانی فەرەنسی بوو. یەکەم ئامانجی 
ئەکادیمیاکان کە بەناوی نەتەوەکانەوە دامەزراون 

پاراستنی زمانی ئەو نەتەوەیەیە".

بابەتی سەرەکی پڕۆگرامەکە سەرهەڵدانی پرۆژەی 
ئەکادیمیای تورکمانی و بەردەوام بوونی بابەتەکە 

تا ئەمرۆ خرایە بەرباس و ئەسعەد ئەربیل، سەرۆکی 
یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی تورکمان ئامانجی 

پڕۆژەکەی بەمشێوەیە روونکردەوە.

"ئەم پڕۆژەیە لە کۆتایی ساڵی ٢٠٠٧ـدا لەو ماوەیەی 
کە ئەندامی پەرلەمان بووین خرایە بەرباس، چونکە 

لەوکاتەدا لە گفتوگۆکانی ئەکادیمیای کوردیدا، 
تورکمان و کریستیانەکان ئاماژەیان بەوەدا کە نابێت 
ئەمە تەنیا بۆ کورد بێت و دەبێت هەموو کەسێک 

بگرێتەوە و پێشنیازکرا لەجیاتی ناوی کورد بە 
کوردستانی ناوببرێت".

ئەسعەد ئەربیل ئاماژەی بەوەدا، هەرچەندە ئەم 
پێشنیارە پێشوازی لێ نەکرا بۆیە بە تورکمانەکان و 

کریستیانەکان وترا دەتوانن ئەکادیمیای جیا پێکبهێنن 
وتیشی، "ئەو کاتە ئێمە زۆر دڵخۆش بووین و 

دەستمان کرد بە ئامادەکردنی پڕۆژەکە، پرۆژەکە 
ئامادەبوو پێشکەشی پەرلەمان بکرێت، ئەویش لەو 
کاتەدا گفتوگۆکان لە بارەی دەستوور دەستی پێکرد 
و پەرلەمان حەوت مانگی بەسەربرد بۆ مامەڵەکردن 

لەگەڵیدا، بەاڵم بەداخەوە ئەو خوولەی کە عەدنان 
موفتی سەرۆکی پەرلەمان بوو، خەریک بوو ماوەکەی 

تەواو دەبوو بۆیە پرۆژەکە دوخرا بۆ خوولی دواتر".

یەشار ئالتیبەرماغ  پەرلەمانتاری خانەنشین لەسەر 
ئەو کارانەی بۆ پڕۆژەکە کراوە کە لەماوەی کارکردنیدا 

نەتواندرا پێشکەشی پەرلەمان بکرێت ئاماژەی 
بەوەشکرد، "لەوکاتەدا پەرلەمانتارێک بەوەرگرتنی 

پڕۆژەکە لە ئەسعەد ئەربیل ویستی ئەو پڕۆژەیە 
بەناوی خۆیەوە پێشکەش بکات و جارێکی تر پڕۆژەکە 

وەستا و پێشکەش نەکرا، لەساڵی ٢٠١٤ کاتێک 

خوولی سێیەم بەرەو کۆتایی دەچوو لە هەرێم کێشەکان 
دەستیپێکرد، هاتنی داعش و کێشەکانی دوایی ئەو 

دەستیپێکرد و ئەم ماوەیە درێژەی کێشا".

ئالتیبەرماغ  بەئاماژەدان بەوەی کە ئەمە پرۆژەیەکی 
نەتەوەییە وتی، "هەر الیەنێک هەر بۆچوونێکی هەبێت 

هەموویانمان کۆکردەوە، کۆبوونەوەی زۆرمان ئەنجامدا، 
لەسەر هەر ژمارەیەک و وشەیەک بە شێوەیەکی دوور 
و درێژ قسەمان کرد، بە عەرەبی و کوردی و تورکی و 
سریانی نوسیمان، ئەوەمان بە ئۆرگانەکانی پەرلەمان 

گەیاند، لەو شوێنەدا واژۆ کۆدەکرێتەوە، پەرلەمان 
پێشەکەشی لێژنەکانی دەکات، ئەو راپۆرتانەی کە دێن 

قسەی لەسەر دەکرێت، لە پەرلەمان تاوتوێ دەکرێت و 
دەخرێتە دەنگدانەوە و دەبێت بە یاسا". 

باسی لەوەشکرد، ئەو دامودەزگا و رێکخراوانەی لەناو 
ئەکادیمیاکە دادەمەزرێندرێت لەژێر چاودێری حکومەتدا 

دەبێت و وتیشی، "خۆی لە خۆیدا ئاکادیمیاکە لە ئاستێکی 
وەزاریدا دەبێت، بودجەی تایبەتی خۆی دەبێت و مووچەی 

فەرمانبەرانی دەبێت، سااڵنە بودجە بۆ جێبەجێ کردنی 
پڕۆژەکان ئامادە دەکرێت". 

ئالتیبەرماغ  ئاماژەی بە گرنگیی دامەزراوەی زمانی تورکی 
دەکات و رایدەگەیەنێت، "ئێمە زیاتر لە هەر واڵتێکی 

تر پێویستمان بە کۆمەڵەی زمانی تورکیە، چونکە ئەو 
کێشانەی کە لە واڵتەکاندا هەن بە درێژایی کات چارەسەر 

کراون، لەقوتابخانەکاندا کتێبەکان لەیەک شێوەن تەنیا 
هەندێک شت زیاد دەکرێن و الدەبرێن، ئێمە هێشتا 
لە قۆناغێکداین کە ناتوانین ئەم کێشانە بدۆزینەوە، 

کتێبەکانی قوتابخانەکەمان نوسراون، بەاڵم بەپێی چی 
و بۆ کێ نوسراون؟ کێ بڕیاری دا کتێبەکان بەم شێوەیە 

ئامادە بکرێت؟".

یەشار ئالتیبەرماغ  جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە 
ئەو کارانەی بە تورکی نووسراون دەکرێت لەالیەن 

دامەزراوەیەک سەرپەرشتی بکرێت، ئەگەر هاتوو کەسێک 
کتێبێک بنووسێت، ئەگەر ئەو کتێبە لەالیەن دامەزراوەی 

زمانەوە پەسەند بکرێت، کەس ناتوانێت رەخنە بگرێت.

  لە پڕۆگرامی لە پڕۆگرامی ٨٨ گۆشە ئ گۆشە ئەەکادیمیای تورکمانکادیمیای تورکمان
خرایە بەر باسخرایە بەر باس

گرووپێکی گەنج لە کەرکوک، لەژێر سەرپەرشتی محەمەد 
گۆککایا بەیەکگەیشتن و لە هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی 

نوێکاری بۆ گەنجانی تورکمان. 

لەمیانی بەشداریکردنی گۆککایا لە پرۆگرامی بێ مەودا 
کە لەالیەن بارزان قاوەچی پێشکەش دەکرێت، گۆککایا 

ئاماژەی بەوەدا، الیەنە سیاسیەکەن برەو بە گەنجان 
نادەن و بۆ ئەم مەبەستەش هەندێک کار و چااڵکیمان 

رێکخستووە و وتی: 

"گەنجان بڕبڕەی پشتی نەتەوەن، کاتێک لە ریزی 
جوواڵنەوەی گەنجاندا بووین، ئەزموونێکی گەورەمان 

بەدەستهێنا. لەو کاتەدا لەگەڵ گەنجان بەیەکگەیشتین و 
چەندین بابەتی نوێمان خستەروو، باسی کێشەکانمان بۆ 

یەکتر دەکرد، پالنمان بۆ چەندین پڕۆژە دانا، بەاڵم جێبەجێ 
نەکران، ئێمە ئەو پڕۆژانەمان بە تێبینی نووسیبوو. 

ئێستاش وا بیردەکەمەوە کە پێویستە گەنجەکانمان بە 
بێالیەنی بەشداری لە کارو چااڵکییەکان بکەن". 

گۆککایا باسی لە کەموکورییەکانی دامەزراوەکانی تورکمان 
لە بەرامبەر گەنجان کرد و رایگەیاند، ماوەی ٤ ساڵە 

دەگەڕێم تاکو بتوانم شتێک بۆ گەنجان و گشت تورکمان 
بکەم، وتیشی:

"بۆمان دەرکەوت لە بابەتێکدا کەموکوڕییەکی زۆر هەیە. 
چەمکی نەتەوەیی لە کەمبوونەوەدایە، لەوانەشە تەنها 

لە ناوچەیەک سنووردار کرابێت و لە شوێنەکانی تری 
تورکماننشین نابیندرێن، بەمهۆیەوە گەیشتینە ئەو 

باوەڕەی کە کارو چااڵکییەکان بۆ پتەو راگرتنی چەمکی 
نەتەوەیی کۆتاییهاتووە، لە بەڕێکەوتن لەم سۆنگەوە 

بۆمان دەرکەوت کە پێویستە چااڵکی تایبەت بە گەنجان 
رێکبخەین، چونکە زۆر گرنگە پابەند بین بە چەمکی 

نەتەوەیی و هەست و بەهاکانەوە. تورکمانی عێراقی 
خاوەنی چەندین حیزبی سیاسی، رێکخراو، دامەزراوە و 

دەزگایە بەاڵم لەناو هیچ کام لەمانە دامەزراوەیەک نییە 
کە لە چوارچێوەی بنەمای نەتەوەیی کەسانێک پەروەردە 

بکەن. دامەزراوە بوونی هەیە کە مرۆڤەکان پێدەگەیێنێت، 
بەاڵم بەگوێرەی بۆچوونەکانمان توانایان بەپێی پێویست 

نییە". 

محەمەد گۆککایا ئاماژەی بەوەکرد، دامەزراوەکانی 
تورکمان، گەنجان بۆ چااڵکی سنووردار بەکاردەهێنن و 

وتی:

دامەزراوەکانی تورکمان گەنجەکان بۆ چااڵکی سنووردار 
بەکاردەهێنن، لە هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییەی تورکمان، 

ژمارە و چااڵکییەکان کەمیکرد و هەمان کەسەکان 
لە هەمان چااڵکییەکاندا دەبیندران، چەندین ساڵە لە 

هەڵبژاردنەکاندا خاوەنی هەمان پێگەی بەدەستهێنانی 
دەنگین. توانای بەدەستهێنانی دەنگ لە کەرکوک هەر 

لەنێوان ٨٠ بۆ٩٠ هەزار دەنگ بووە، کە ئەمە بەگوێرەی 
ژمارەمان رێژەیەکی زۆر کەمە. بۆ ئەوەی دووبارە 

مرۆڤەکانمان بە چەمکی نەتەوەیی ببەستینەوە پێویستە 
کارو چااڵکی زیاتر ئەنجام بدەین. ئێستاش ئێمە لە پڕۆسەی 

دانانی زەمینەی کارکردنمانین لەسەر ئەم بابەتە". 

گۆککایا جەختی لە دوورەپەرێزی حیزبە سیاسییەکان لەگەڵ 
نەتەوەکەیان کرد و رایگەیاند: 

"حیزبە سیاسییەکان، تا ئێستا جێگایێکیان تەرخان نەکردووە 
بۆ ئەوەی گەنجان و چەمکەکانی تر لە ئامێز بگرن. حیزبە 

سیاسییەکان دامەزراوەکانیان بنیاتدەنێن و چاوەڕوانی 
نەتەوەیان دەکەن. بەاڵم ئێستا بمانەوێت ناتوانین ئاشنای 
بیر و ئامانجی حیزبێکی سیاسی ببین لە ئینتەرنێت. حیزبە 

سیاسییەکانمان نەیانتوانیوە لەگەڵ نەتەوەمان یەک هەست 
و هەڵوێست بن. هەمووکات گلەیی لە نەتەوە دەکەن، کەچی 
ئەمە هەنگاوێکی هەڵەیە، گەورەترین هەڵەی حیزبێکی سیاسی 

گلەیی و گازاندەیەتی لە نەتەوەکەی. 

حیزبە سیاسییەکان بۆ نەتەوە بوونی هەیە، ئەگەر کەموکوڕی 
لە نەتەوەکاندا دەبینن، ئەوا هەمان کەموکوڕی لەخۆتانەوە 
ببینن. لە ئەنجامدا دامەزراوە و حیزبە سیاسییەکان نەتەوە 

بەڕێوەدەبەن. سەرەئەنجام ئەگەر کەموکوڕی هەبێت ئەوا لە 
حیزبە سیاسییەکاندا هەیە. ئێمە بە لەبەرچاوگرتنی هەموو 
ئەمانە بەڕێکەوتین و هەوڵ دەدەین گشت بۆشاییەکانی 

کەموکوڕیی دابخەین". 

گۆککایا بەمشێوەیە باسی لە ئازادی رادەربڕینی تاکە کەسی 
کرد، "گەلەکەمان و گەنجەکانمان بۆ ئەوەی بە ئازادانە راو 
بۆچوونەکانیان دەرببڕن، لە تێلێگرام پەڕەیەکی گفتوگۆمان 
بەناوی ئۆجاغەکانی بۆچوونی تورکمان کردووەتەوە. لەوێدا 

هەموو الیەک بیرو بۆچوونی خۆی بە راشکاوانە دەردەبڕێت". 

گۆککایا لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوەکرد، پالنیان هەیە بەدامەزراوە 
بن لەژێر ناوی ئۆجاغەکانی بۆچوونی تورکمان، بەاڵم دوای 

تەواوبوونی رێکارە یاساییەکان بەشێوەیەکی فەرمی رایبگەیێنن.  

!گەنجانی تورکمان چارەسەری کێشەکانی خۆیان دەکەن  ئامادەکردنی: بارزان قاوەچی
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لە ساڵی ١٩٢١ واڵتێک بەناوی )کۆماری 

عێراق( لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
دامەزرا، سەرەرای ئەوەی لە 

سەرەتاکاندا حوکمڕانی تیایدا لەسەر 
سیستەمی پاشایەتی بوو، بەاڵم لە 
ساڵی ١٩٥٨ بە سەرکەوتنی شۆڕشی 

١٤ـی تەممووز سیستەمی کۆماری 
بەرقەرار بوو و دەستپێکێکی نوێ و 
کەشێکی حوکمڕانی نادیار رووی لە 

عێراق کرد. 

لەماوەی ١٠ ساڵدا بە دیاریکراوی لە 
سااڵنی ١٩٥٨ بۆ ١٩٦٨ چەندین کودەتای 

سەربازی لە عێراقدا ئەنجامدران، کە 
دوایینیان کودەتای رژێمی بەعس 

١٩٦٨ - ٢٠٠٣ بوو، رژێمێک کە لەدوای 
رووخانی لە ساڵی ٢٠٠٣ هەموو گەلی 
عێراق چاوڕوانی کۆمارێکی راستەقینە 
و خەمخۆری نیشتمان و هاوواڵتییانی 
بوون، کەچی حوکمە چاکسازیخواز و 
دیموکراسییە شکستخواردووەکەی 

ئەمریکا لە عێراق، بەغدادی پایتەخت 
و پارێزگاکانی باشووری کە واڵتانی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە بەهەشتی 
سەر رووی زەوی ناوزەندیان دەکرد، 

کردی بە دۆزەخێک بۆ دانیشتووانەکەی 
و رووبارێکی خەڵتێنراو بە خوێنی 

رۆڵەکەی، گەلی عێراق هەموو 
بەیانیێک بە دەنگی تەقینەوە چاویان 

بە رۆژی نوێ هەڵدەهێنا، رژانی 
خوێنی سەدان هەزار مەدەنی و هێزی 
ئەمنیی ناوخۆیی و دەرەکی، سەرەڕای 
تێپەڕبوونی ١٩ ساڵ بەسەر کۆتاییهاتن 

بەو رژێمە هێشتا کێشە ئەمنیی و 
ناکۆکیە سیاسیەکان بەردەوامی 
دەکێشێت و وا دەردەکەوێت کە 

تینوویەتی و چااڵکیی دوژمنانی گەل 
لە ناوەوە و دەرەوەی نیشتمان بۆ 

بەگەڕخستنی پالنە قێزەونەکانیان درێژە 
بکێشێت. 

هەرچەندە عێراق بەدەست حوکمڕانی 
و ستەمی دەست رژێمی بەعسەوە 

دەینااڵند، بەاڵم راستەوخۆ دوای 
رووخانی ڕژێمەکە دەسەاڵت و 

پەلهاوێژیی دەستی تیرۆری رێکخراوی 
تیرۆریستی "ئەل قاعیدە" بەشێکی 

زۆری واڵتی داپۆشی و کۆماری عێراق 
بە واڵتی تیرۆر ناوبانگی دەرکرد، 

لەگەڵ زیادبوونی گرژی ناوخۆیی، 
چەندین گرووپی چەکداری سەربە 

الیەنە حیزبییەکان و میلیشیا نایاساییە 
مەزهەبییەکان کۆنتڕۆڵی ناوچەی 

جیاجیایان گرتە دەست و بەوەشەوە 
نەوەستان و دەستی دەرەکیان هێنایە 
ناو واڵت کە بەبێ بوونی ڕەزامەندی 

واڵتانی دەرەوە، هیچ بەرپرسێک 
نەیدەتوانی دەنگ و بۆچوونی لە 
نیشتمانەکەی خۆیدا دەرببڕێت، تا 

وای لێهات هەریەک لە پۆستی سێ 
سەرۆکایەتییەکە لە واڵتانی دەرەوە بە 

عێراق دەگەیێنرا و جێبەجێدەکرا. 
ئەمڕۆ، لە دوای ١٩ ساڵ لە حوکمڕانی 

بەناو دیموکراسی و هێنانە کایەی 
سیستەمێکی دەنگدانی بێ فێڵ 

کە گوزارشت لە دید و بڕیاری گەلی 
عێراق دەکات، کەچی ئێستاش وا 

دەردەکەوێت کە سەرەڕای هەڵبژاردنی 
پێشوەختە و گۆڕینی چەندین پارێزگار 

و بەڕێوەبەری گشتی و ئەفسەری پلە 

بااڵ و کۆبوونەوە و تەوقەکردنی نوێنەری 
حیزبەکان و ئەنجامدانی چاکسازی زەبەالح، 
کەچی ئەمانە هەموویان هێشتا نەبوونەتە 

چارەسەرێک بۆ الدانی بەربەست لە 
بەردەم هەڵبژاردنی سێ سەرۆکایەتییەکەی 

پەرلەمانی عێراق. 

هاوپەیمانێتی و الیەنە سیاسییەکان بە 
حیزب و کوتلە جیاوازەکانەوە، رۆژێک کۆک 
و رۆژێک لە بەرەی دژ بەیەک دان، دەمێک 
گەیشتن بە رێککەوتن رادەگێننن و دەمێک 
ئەستەم بوونی رێککەوتنیان لەگەڵ یەکتر 
دەخەنە روو، رۆژانە بەشێوەیەکی ئاسایی 

میوانداری الیەنی بەرامبەر دەکەن و 
بەڕووی یەکتر پێدەکەنن و دەستخۆشی لە 

پێشنییارەکانی بەرامبەر دەکەن و بەڵێنی 
یەک ریزی و یەک هەڵوێستی بەیەکتر 

دەدەن، لە کاتی بانگهێشتی پەرلەمانیشدا 
نەوەک دەستی ناڕازی لە دژی یەکتر 

هەڵدەگرن بەڵکو بایکۆتی دانیشتنەکەی 
دەکەن، وێڕای بەشداری نەکردن، لێدوان 

و پەیامی دوژمن ئامێز باڵودەکەنەوە، 
الیەنگرانییان تووشی ملمالنێ و 

دوژمنایەتی دەکەن لە پێناو سیاسەتێک کە 
بۆ هاوواڵتییان شینەکراوەتەوە. 

ملمالنێ و پێشبڕکێی ناو پەرلەمان 
هەڵوێستێکی ئاساییە و لە سەرانسەری 
جیهاندا بوونی هەیە، تەنانەت زۆرجار لە 
پێناو چاکسازی گەل و رەخساندنی هەلی 

ژیانێکی باشتر، شەڕی دەستەو یەخە دێتە 
ئاراوە، بەاڵم لە دەرەوەی کۆبوونەوەی 

پەرلەمان دژایەتی یەکتر ناکەن چونکە 
ئەوان درک بەوە دەکەن کە بە دەنگی 
هاوواڵتیی بوونەتە خاوەن پێگە لەناو 

پەرلەمان. 

سەرەڕای ئەوەی، ماوەی زیاتر لە پێنج 
مانگ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمان 

تێپەڕیوە، کەچی هێشتا "کۆماری عێراق" 
واڵتێکی کەم ئەندامە و بە فەرمی خاوەنی 

هەریەک لە سێ سەرۆکایەتییەکە نییە و 
و لەمیانی داواکاری پێشکەشکردنی ناوی 

کاندیدانی الیەنە بەژداربووەکان بۆ پۆستی 
سەرۆککۆمار، ناکۆکییەکان بەردەوامن 
و وادیارە کە درێژەش دەکێشت. لەم 

سۆنگەوە ئەو دۆخانەی چاوەڕوانی عێراق 
دەکەن بریتین لە: 

١-  رێککەوتنی الیەنەکان و دەنگدان 
بە کاندیدی دیاریکراو لە چوارچێوەی 

هاوپەیمانێتی و بەرژەوەندی هەمەالیەن 
تا بتوانن ئەو بەڵێنانەیان کە بە هاوواڵتی 

داوە بیگەیێننە جێ و حوکمڕانییەکی 
بەڕێوەبردنی تۆکمەی هەمەچەشن کە 

گشت پێکهاتە و ئایین و زمانەکان تیایدا 
بەژداربن و بەڵکو واڵتێکی +٤٠ کەسی لەژێر 

سێبەری بحەوێتەوە. 
٢- دەستوەردانی دەرەکی و یاریکردن بە 

دید و خواستی دەنگدەران، کە دەبێتە 
هۆکارێک بۆ دووبارەبوونەوەی شەڕی 

مەزهەبی، سەرهەڵدانی تیرۆر و بنیاتنانی 
کوشتارگەیەکی گەل لەژێر ناوی "کۆماری 

عێراق". 
٣-  هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامەکانی 

هەڵبژاردنی پەرلەمان و راسپاردنی 
حکومەتێکی نوێ بۆ بەڕێوەبردنی کاری 
واڵت، یاخود بەردەوامبوونی حکومەتە 

کاتییەکەی ئێستا تا کۆکبوون لەسەر 
ئەنجامی هەڵبژاردنێکی دیکە. 

چاوی جیهان لەسەر سنوورەکانی 
ئۆکرانیایە، ئەو شوێنەی ماوەیەکە 

رووسیا زیاتر لە ١٠٠ هەزار سەربازی تێدا 
کۆکردوەتەوە و ئەگەری دەستپێکردنی 

جەنگێکی خوێناوی لە ئان و ساتدایە.
رۆژ لەدوای رۆژ گرژییەکانی نێوان رووسیا 

و ئۆکرانیا قوڵتر دەبێتەوە و مەترسی 
جەنگ نزیکتر دەبێتەوە، لەخاڵێکی سنووریدا 

هێزەکانی ئۆکرانیا خراونەتە حاڵەتی 
ئامادەباشییەوە لەئەگەری هێرشی رووسیا 

بۆ ناوچە سنورییەکانی ئۆکرانیا.
ئەڤدیڤکا یەکێکە لەو بەرانەی پێشەوەی 
جەنگ کە تێیدا سوپای ئۆکرانیا خراونەتە 
حاڵەتی ئامادەباشییەوەو تەنها ٤٥ مەتر 

لەجوداخوازەکانی نزیک لە رووسیاوە 
دوورن و سەربازانی ئۆکرانیا لەکەشێکی 

ساردا لەئامادەباشیدان و دەڵێن ئەگەر ئەو 
چەکدارانەی رووسیا هێرش بکەن ئەوا 

وەاڵمیان دەبێت.
شایەنی باسە ئەمریکا بەردەوام هۆشداری 

دەدات لە هێرشی رووسیا بۆ ئۆکرانیا و 
لە دوایین لێدوانیدا جۆ بایدن رایگەیاند، 

"ڤالدیمێر پوتین، سەرۆکی رووسیا بڕیاری 
خۆیداوە بۆ هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا و 

من باوەڕی تەواوم بەوە هەیە کە پالنی 
داگیرکردنی ئۆکرانیا دەستپێدەکات، 

بەتایبەت کە دەزگاکانی راگەیاندنی رووسیا 
چەندین جارە بانگەشەی پێشێلکاری لە 

ناوچەی دوونباس و پالنێکی ئۆکرانیا بۆ 
هێرشکردنەسەر رووسیا دوپاتدەکەنەو".

ئەمە لە کاتێکدایە رووبەری واڵتی رووسیا 
١٧ ملیۆن و ١٣٠ هەزار کیلۆمەتری چوار 

گۆشەیە و لە رووی رووبەرەوە گەورەترین 
واڵتی جیهانە و ژمارەی دانیشتوانەکەی 

نزیکەی ١٤٥ ملیۆن کەسە، هەرچی 
ئۆکرانیایە رووبەرەکەی ٦٠٣ هەزار و 

٥٤٨ کیۆمەتری چوارگۆشەیە و ژمارەی 
دانیشتوانەکەی نزیکەی ٤٤ ملیۆن کەسە.

لەالی زۆرێک لە هاوواڵتیان روون نەبۆتەوە 
ئاخۆ بۆچی ئەو گرژیانەی نێوان رووسیا 

ئۆکرانیا دەستیپێکرد، ئەنجامی ئەو گرژیانە 
بەرەو کوێ دەگات، بۆ ئەو مەبەستە وەک 

رۆژنامەی تەبا چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ 
محەمەد باپیر، چاودێری سیاسی ئەنجامدا 
و لەسەر دوایین پێشهاتەکانی ئەم دواییە 

رووسیا و ئۆکرانیا دووا. 

لە سەرەتای قسەکانیدا محەمەد باپیر باسی 
لە هۆکاری سەرهەڵدانی ئەو گرژییەی 

نێوان رووسیا و ئۆکرانیا کرد و وتی، "دوای 
ئەوەی رووسیا لەنەوەدەکان هەرەسی 

فکری و ئابووری هێنا لەسەردەستی 
میخایل گورباتشو، ئیدی زۆربەی 

واڵتانی کۆماری جیابوونەوە لەرووسیا 
و سەربەخۆیی خۆیان راگەیاند، وەک 

ئۆکرانیا و شیشان و جۆرجیا و بیالرووسیا 
و زۆریتر، بەاڵم ئێستا رووسیا وردە وردە 

دەیەوێت دەستبەسەر ئەو هەرێمانەدا 
بگرێتەوە کەپێشتر لەدەستیچووبوون، 
هەروەها نایەوێت هەژموونی ناتۆ و 

ئەمریکا و ئەوروپا لەو ناوچانە بااڵدەست 
بێت، دەیەوێت هەردەم بۆشایەک هەبێت 

بۆ پاراستنی ئاسایشی نیشتیمانی خۆی، 
ئەوەش بەوە دەکرێت بەربەست لەبەردەم 

ئۆکرانیا دروست بکات بۆ ئەوەی نەبێتە 
ئەندام لەناتۆ".

لەبارەی ئەگەری هێرشی رووسیا بۆ 
ئۆکرانیا محەمەد باپیر بە دووری زانی و 

ئاماژەی بەوەکرد، "زۆر ئەستەمە رووسیا 
هێرش بکاتە سەر ئۆکرانیا و داگیری 

بکات، چونکە ئێستا ئۆکرانیاش پالپشتی 
لۆجستی و نێوودەوڵەتی بۆ دروستبووە، 
پێم وایە ئەم مانۆرە سەربازیانە و لێدوانی 

بەرپرسانی رووسیا تەنها چاوسورکردنەوەیە، 
هۆکارەکەی بەرژەوەندی ماددیە لەگەل 

ئەوروپا و بەتایبەتی بەرژەوەندی فرۆشتنی 
غاز، چونکە ئەوروپا هەرەشەی راگرتنی 
کرینی غازی لەرووسیا کردووە، بۆیە بە 

دووری دەزانم رووسیا هێرش بکاتە سەر 
ئۆکرانیا".

زۆرێک لە چاودێران پێیان وایە لە ئەگەری 
هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا لەالیەن رووسیاوە 

سەقامگیری ئاسایش و ئابووری جیهان 
تێکدەچێت، محەمەد باپیر لە وەاڵمی ئەو 

دەنگۆیە بەم جۆرە وەاڵمی دایەوە، "ئەگەر 
ئەو بارگرژییەی ئێستا هەیە بێتە کرداری و 

شەڕ رووبدات، لەوانەیە  کارەساتی دڵتەزێنی 
وەک جەنگی جیهانی لێ بکەوێتەوە، 

بیگومان ئەمەش کاریگەری نێگەتیڤی 
دەبێت بۆ سەقامگێری ئاسایشی جیهان 

و ئابووری جیهانیش تووشی شلەژان 
دەبێت، چونکە ئەوجەنگە جەنگی تەقلیدی 

و کالسیکی کۆن نیە، ئەو جەنگە جەنگی 
مووشەک و فرۆکەی پێشکەوتووە، بۆیە 

کارەساتی ئاوا گەورە روو دەدات لە عەقلی 
مرۆڤ دوورە".

لە کۆتاییدا چاودێرە سیاسییەکە باسی لە 
کاریگەری ئەم دۆخەی ئێستای ئەو دوو 

واڵتە لەسەر ناسەقامگیری ئابووری جیهان 
کرد و ئاماژەی بەوەدا ئەم دۆخە کاری 

گەورەی کردووەتە سەر گۆرانکاری و هەڵبەز 
و دابەزی ئابووری جیهان وتیشی، "بێگومان 

کاریگەری گەورەی کردووەتە سەر نەوت 
و غاز، کاریگەرییەکە بەجۆرێکە لەوانەیە 

لەهەندێ واڵتان هاوردە و هەنارەکردنی 
نەوت و غاز بوەستێ و نرخەکەیان بەرز 

بێتەوە، بێگومان کوردستانیش مەترسی 
ئەوەی لێ دەکرێت پڕوشک و کاریگەری 

خراپی بەهۆی ئەم دۆخە بەربکەوێت".

حوسێن خەتیبئۆغڵو

 کۆماری عێراق: واڵتێکی کۆماری
 بێ سەرۆککۆمار

 ئەگەر و هۆکارەکانی جەنگی 
نێوان رووسیا و ئۆکرانیا

 کەسە بەنرخەکانمان لە پڕۆگرامی کامێرای ئەرجان
 .. ١٩٥٩ دوای کۆمەڵکوژییەکە ئاوازەکەم هۆنیبوو". 

سۆنماز، لەگەڵ ئاماژەدان بە وەستانی هونەری تورکمان 
لەدوای هابە رایگەیاند، ئەو هونەرمەندانەی لەدوای ئەوەوە 
هاتوون ویستوویانە السایی بکەنەوە بەاڵم نەیانتوانیوە لە 

هەوڵەکانیاندا سەرکەوتوو ببن. 

جگە لە کاری هونەری، دکتۆرێکی بەتوانا خۆی لە کەسایەتی 
سۆنماز بەرجەستە کردووە، و لەمیانی وەاڵمی پرسیاری "کام 
لەم ناسنامانەت لەال گرنگترە؟" سۆنماز وتی، "بە دڵنیاییەوە 

هونەر. من بە رێکەوت بوومە دکتۆر، دەکرا بووبام بە دارتاش. 
هەموو کەسێک دەتوانێت بە هەوڵدان ببێت بە دکتۆر، بەاڵم 

هەموو کەس ناتوانێت ببێت بە هونەرمەند، بەمهۆیەوە هونەر 
بۆمن لە پێشینەدایە. سوپاس بۆ خوا ئێمە بە شێوازی خۆمان 

خزمەتی ئەم هونەرەمان کردووە". 

"هونەرەکەمان بەرەو باشی ناچێت، زیاتر رووی بەرەو ماددی 
بوون چووە" 

د. تەلعەت سۆنماز، لەگەڵ ئاڕاستەکردنی چەند تێبینییەکی 
بۆ شێوازی هونەری ئەمڕۆ، بەمشێوەیە گللەییەکانی هێنایە 

بەرباس: 

"بەداخەوە، هونەرەکەمان بەرەو باشبوون ناڕوات. ناتوانین 
بڵێین ئەدەبیاتمان بەرەو باشی دەچێت. گەنجەکانمان، 

وەرزشوانانمان، دەستەی هەڵپەڕکێ دیارنەماون و ئەمانە 
هەموویان گرنگن. هەموو ئەوانەی باسیانم لێوەکرد 

دیارنەماون، چونکە هیچ شتێک نەماوە مانای هونەری بدات. 
کەرتەکە زیاتر بەرەو ماددی بوون چووە. چەندین کەس کە 

دەنگ و ئاوزیان نییە، دەچنە دەرەوەی واڵت و چەند گۆرانییێک 
دەڵێنەوە دواتر لە رادیۆ و کەناڵە ئاسمانییەکان باڵویدەکەنەوە. 

ئەمە شتێکی ئاسایی نییە، بەڵکو راستییەکەی ئەوەیە 
کە ئاواز دانەر کاری دانانی ئاواز دەکات و هەنورمەندیش 

دەیخوێنێتەوە". 

قەبارەی خۆیان هەیە".

شاهین، ئاماژەی بە کاری کۆمەڵەکە کرد و وتی، " لە ٢٠١٤ـەوە 
٣٥ کۆرسمان کردووەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا کۆرسمان بۆ 

ژنانیش ئامادەکرد. ٣٥٠ خوێندکار لە خۆشنووسی جۆری جیاوازدا 
دەرچوون. کۆرسی ٢ مانگیشمان هەیە و کۆرسی مانگ و 

نیویشمان هەبوو". 

 "ویستمان ئافرەتانیش روو لە خۆشنووسی بکەن"

ناوبراو وتی، " ئێستا لە کۆرسەکەماندا کچێکی تەمەن ١٢ ساڵ 
هەیە، بە سێ جۆری جیاواز سەبارەت بە خەت پەروەردەی 
وەرگرتووە، لە کۆرسەکانماندا سنوورمان بۆ تەمەن نییە".

هەروەها شاهین، لە درێژەی قسەکانیدا لە سەبارەت بە 
ئافرەتان و خۆشنووسییەوە بە رۆژنامەی تەبای راگەیاند، 
"ویستمان ئافرەتانیش روو لە خۆشنووسی بکەن. لە 

عێراقدا ئافرەتی خۆشنووس بوونی نییە، نزیکەی ١٤ 
ئافرەت لە کەرکوک هەیە خاوەن دەستنووسێکی 

جوانن، بەاڵم بۆ ئەم کارە نەکەن؟"
 ئامانجمان ئەوەیە لە هەر ماڵێکدا خۆشنووسێک 

هەبێت".

شاهین کەرکوکی، ئەوەشی خستەڕوو کە داوایان 
کردووە لە قوتابخانەکاندا پەروەردەی خۆشنووسی 

بدرێت و لەمبارەیەوە وتی، " دەمانەوێت دایک و باوکان 
لە پشووەکانی هاویندا ناوی منداڵەکانیان لە کۆرسەکاندا 

بنووسن. ئەو کۆرسانە تەنها لە کەرکوک نا پێویستە لە هەموو 
پارێزگاکاندا بکرێت. داوکارم لە حکومەت هونەری خۆشنووسی 

بخاتە نێو پرۆگرامەکانی خوێندنەوە. پێشووتر وانەی 
خۆشنووسی لە قوتابخانەکاندا بوونی هەبوو بەاڵم هەڵگیرا. 

نەوەک تەنها وانەی هونەری خۆشنووسی بەڵکو دەبێت 
قوتابخانەی تایبەت بەوە هەبێت".

شاهین لە میانی چاوپێکەوتنەکەدا بەمجۆرە کۆتایی بە 
قسەکانی هێنا و نیگەرانی خۆی دەربڕی بەرامبەر ئەوەی 

کە تەکنەلۆجیا بەرەو پەرەسەندن دەچێت و ئەگەری هەیە 
گەنجەکانیش خواستیان لەسەر خۆشنووسی کەمببێتەوە 
و هەروەها لەبارەی پەرەسەندنی ئەم هونەرەشەوە وتی، 

دەبینین بەم ٣-٤ ساڵەی دواییانە گەنجان گرنگییەکی زۆر بە 
هونەرەوە دەدەن.

هەواڵ:عەبدولسەالم هیشام
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تـەبـا  کەسە بەنرخەکانمان لە پڕۆگرامی کامێرای ئەرجان

خۆشنووس شاهین: لە عێراق باشترین خۆشنووسەکان لە هەولێر)ئەربیل(ـن

ئاژانسی تەبا بە پڕۆگرامێکی نوێ بەناوی "کامێرای ٧٧
ئەرجان" بەشێوەی جیاواز چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەو 
کەسایەتییە بەنرخانەی تورکمان ئەنجامدەدات کە 

شوێن پەنجەیان لە بابەتە جیاوازەکان جیهێشتەوە، بەم 
پڕۆگرامەش بەبیریان دێنێتەوە کە لەیادنەکراون. 

پرۆگرامەکە کە شەوانی دووشەممە لە پەڕەی تایبەتی 
ئاژانسی تەبا لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک 

پەخشدەکرێت، هەموو هەفتەیەک میوانداری کەسایەتیی 
بەتوانا لە بوارەکانی هونەر، ئەدەب، مۆسیقا و مێژوو 

دەکات. 

د. تەلعەت سۆنماز، یەکێکە لەو کەسایەتییانەی کە شوێن 
پەنجەی لە هونەری مۆسیقای تورکمان هەیە، بووە 

میوانی یەکەم ئەڵقەی پڕۆگرامی کامێرای ئەرجان، باسی 
مۆسیقای تورکمان لە دەستپێکەوە تا رۆژگاری ئەمڕۆمانی 

بۆ کردین. 

سۆنماز، لەمیانی سوپاس و پێزانینی بۆ یادکردنەوەی لە 
پرۆگرامەکە بەمشێوەیە باسی لە ژیانیی خۆی کرد، "لە 

ساڵی ١٩٤١ لە شاری کەرکوک چاوم بەدنیا هەڵهێناوە. 
دوای تەواوکردنی خوێندنی سەرەتایی، ناوەندی و 

ئامادەیی لە کەرکوک، بۆ خوێندنی کۆلێژی پزیشکی 
چوومە ئیستانبوڵ. لە کاتێکدا کە قوتابی کۆلێژی پزیشکی 

بووم زۆر بایەخم بە رادیۆی بەغداد دەدا، لەوێدا کاتێکی 
دیاریکراو هەبوو بۆ بەشی تورکمانی، ئێمەش ئەوکات 
داوای نۆرەی خۆمان دەکرد، بۆ نموونە کاتێک نۆرەی 
عەبدولواحید کوزەجیئۆغڵو دەهات دەڕۆیشت. منیش 

لەکاتی پشووەکانمدا دەگەڕامەوە و کاتێک نۆرەم دەهات، 
دەچوومە پرۆگرامەکە و کارەکانی خۆمم ئەنجامدەدا". 

"هونەری ئێمە ئەوە نییە! بەڵکو هەوڵدەدەن هونەرمان 
لەناو ببەن"

سۆنماز باسی لە یەکەم تاقیکردنەوەی لە رادیۆ کرد 

هونەری خۆشنووسی، كه لە مێژووی ئیسالمەوە 
خۆشنووسەکان ئیلهامیان لە "قورئانی پیرۆز" وەرگرتووە 

پەرەیان پێداوە، بۆ نووسینی ئایەت و فەرموودە و قسەی 
نەستەقەکان بە جوانترین شێواز. هەرچەندە لەم رۆژگارەدا 

بە هۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆجیاوە نووسینەکان بە 
شێوەی دیجیتاڵی ئامادە دەکرێت، بەاڵم هەرگیز بایەخدان 

بە هونەری خۆشنووسی کەمی نەکردووە.

چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ شاهین کەرکوکی، سەرۆکی 
کۆمەڵەی خۆشنووسانی کەرکوک ئەنجامدا کە سااڵنێکە 

لە کەرکوک سەرقاڵی هێنانی کار و ناوی تازەیە بۆ هونەری 
خۆشنووسی سەبارەت بە پیشە و وردەکارییەکانی 

خۆشنووسی لەگەڵی دوواین.

شاهین بەباسکردنی سۆز و خۆشەویستی خۆی بۆ 
هونەری خۆشنووسی دەستی بە قسەکرد و وتی، 

"بایەخدانم بە پیشەی هونەری خۆشنووسی لە ساڵی 
١٩٨٧ـەوە دەستیپێکرد کە ئەو کاتی هێشتا لە قۆناغی 

دووەمی خوێندنی سەرەتاییمدا بووم، لەم ساتەدا 
تەمەنم ٥١ ساڵە و خۆشەویستیم بۆ خۆشنووسی بە 

تێپەڕبوونی کات بەسەریدا زیاد دەکات".

ناوبراو ئاماژەی بە کۆمەڵەکە کرد و وتی، " 
کۆمەڵەکەمان کۆمەڵەی خۆشنووسی لە ساڵی ٢٠١٤ـدا لە 
کەرکوک دامەزرا، تاوەکو ئێستاش کارەکانی بەردەوامن. 
لەزۆر کاردا بێبەش بووین بەاڵم لەگەڵ بەرەوپێشچوون، 

کارەکانمان بەردەوامن. دەمانویست خۆشنووسی 
فێری قووتابییەکان بکەین، زۆر سوپاس گەیشتین بەو 

ئامانجەمان". 

شاهین کەرکوکی وتیشی، "هونەری خۆشنووسی لە 
ئەکرەم سابر شاعیر و خۆشنووسی شاری کەرکوک-

ـەوە فێربووم. بەتێپەربوونی کات خۆم باشترکرد و لە 
پێشبرکێ و پێشانگاکاندا بەشداریمکرد، ویستم لە هەر 

خۆشنووسێکەوە شتێک فێربم". 

خۆشنووس شاهین، لەبارەی جۆرەکانی هونەری 
خۆشنووسییەوە وتی، "خەتی 'کوفی' جۆرێکە لە 

جۆرەکانی خۆشنووسی کە لە شاری کوفەـی عێراق پەرەی 
سەندووە، خەتی کوفی پێشڕەوی خەتەکانە. سەرەتای 

دەستپێکردنی هونەری خۆشنووسی لە سەردەمی 
خەلیفە عومەری کوڕی خەتاب )ر.خ( لەسەر بێت، جۆری 
خەتی کوفی بوو. یەکەمین خۆشنووس لە جیهاندا ئیبن 
ئەلبەواب ـی عێراقی بوو. دووەمین جۆری خۆشنووسی 

پێی دەڵێن خەتی سولوس، خاوەنی ئیبن ئەلموکلە، 

و وتی، "لە ساڵی ١٩٥٩ دوای ٢ مانگ لە کۆمەڵکوژی 
کەرکوک، بۆ یەکەمجار چووبوومە رادیۆی بەغداد. ئەوکات 

لە قۆناغی دواناوەندی بووم. لێژنەی هەڵسەنگاندن لە 
رادیۆکەدا هەبوو، لە نێویاندا جەمیل بەشیر، عەلی مەردان 

و فوئاد ئەربیللی هەبوون. لەو سەردەمەدا لێژنەکە 
هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکردی و سەیری دەنگ و وشەیان 

دەکرد. پێویستە لە رادیۆ و سەتەالیتەکانی تورکمان 
لێژنەی هەڵسەنگاندن هەبێت. پێویستە لەو لێژنەیەدا ٢ 

هونەرمەند و ئەدیبێک هەبێت، تاکو بتوانن هەڵسەنگاندن 
بۆ ئەو هونەرمەندانە بکەن و بەرهەمکانیان بۆ پەخش 
بکەن. بەداخەوە کاتێک هەندێک کەسایەتی دەبینم لە 
کەناڵەکانی کەرکوک شەرم دەکەم. هونەرمەندی ئێمە 

ئەوە نییە، دەیانەوێت هونەرمان لەناوببەن. ئێمە لە 
مامۆستاکانمانەوە لە هونەر راهاتین؛ مامۆستاکانمان 

وەکو حاجی فایق بازرگان، حاجی جەمیل قاپقاپچی، رەشید 
کولە رزا و مستەفا قەاڵیی فێری هونەریان کردین". 

لەگەڵ ئەوەی کە د. تەلعەت سۆنماز رۆڵێکی گەورەی لە 
بەرەو پێشبردنی میوزیکی تورکمانی هەبوو، تایبەت بە 
یەکەم ئاوازی وتی، "یەکەم ئاوازم لە رادیۆ، 'کەرکوکن 

ئیتماز ئیزی/ دایم عیراق یولدزی' کە بە شیعرەکانی 
خوالێخۆشبێت مستەفا گۆککەیا ئامادەم کردبوو، لە ساڵی 

خۆشنووسێکی سەردەمی عەباسییەکان بوو، پەرەی 
بەم خەتە دا و هێنایە سەر رێچکەی خۆیەوە. سێیەمین 

جۆری خەت لە عێراق، یاقوت ئەلموستەعسیمی ـیە. لەم 
رۆژانەشدا بۆ پیاهەڵدانی کەسێک کە خەتی جوان بێت پێی 

دەڵێن "بە خەتی یاقوت دەچێت".

بەمجۆرە بەردەوامی بە قسەکانیدا و وتی، " لە تورکیادا، 
جۆرەکانی خەت وەکو ریکا، دیڤانی، جێلی دیڤانی، خەتی 

لەجۆری ئیجازی سەری هەڵدا. میر عەلی تەبرێزیش لە 
ئێراندا دەستووری خەتی فارس ـی دامەزراند، لەگەل 

ئەمانەشدا، مۆری 'توگرا' هەبوو سوڵتانەکانی عوسمانی 

بەکاریان دەهێنا، دەمەوێت 
ئاماژە بەوەش بدەم گشت 

سوڵتانەکان خۆشنووسبوون".

 "لە عێراق باشترین خۆشنووسەکان لە 
هەولێر)ئەربیل(ـن"

شاهین باسی لەوەشکرد، " لە عێراق باشترین 
خۆشنووسەکان لە هەولێرن. لە گشت پێشبڕکێیەکاندا 

باسی خۆشنووسەکانی هەولێر دەکەین. مامۆستا ئەحمەد 
عەبدولرەحمان، یەکێکە لە سەرکەوتووترین خۆشنووسەکان 

هەولێر".
شاهین کەرکوکی، کە حەزی بە هەموو جۆرەکانی 

خۆشنووسییە، وتی، " هەموو جۆرەکانی خۆشنووسیم 
بێ جیاوازی وەک منداڵەکانم خۆشدەوێ. ریکا، دیڤانی، 

جێلی دیڤانی و گشت جۆرەکانی دیکە خەتی گرنگ و 
جوانن. بەکارهێنانی وشەیەک لە هەر جۆرێکیاندا شێواز و 

١٩٥٩ دوای کۆمەڵکوژییەکە ئاوازەکەم هۆنیبوو". 

سۆنماز، لەگەڵ ئاماژەدان بە وەستانی هونەری تورکمان 
لەدوای هابە رایگەیاند، ئەو هونەرمەندانەی لەدوای ئەوەوە 
هاتوون ویستوویانە السایی بکەنەوە بەاڵم نەیانتوانیوە لە 

هەوڵەکانیاندا سەرکەوتوو ببن. 

جگە لە کاری هونەری، دکتۆرێکی بەتوانا خۆی لە کەسایەتی 
سۆنماز بەرجەستە کردووە، و لەمیانی وەاڵمی پرسیاری "کام 
لەم ناسنامانەت لەال گرنگترە؟" سۆنماز وتی، "بە دڵنیاییەوە 

هونەر. من بە رێکەوت بوومە دکتۆر، دەکرا بووبام بە دارتاش. 
هەموو کەسێک دەتوانێت بە هەوڵدان ببێت بە دکتۆر، بەاڵم 

هەموو کەس ناتوانێت ببێت بە هونەرمەند، بەمهۆیەوە هونەر 
بۆمن لە پێشینەدایە. سوپاس بۆ خوا ئێمە بە شێوازی خۆمان 

خزمەتی ئەم هونەرەمان کردووە". 

"هونەرەکەمان بەرەو باشی ناچێت، زیاتر رووی بەرەو ماددی 
بوون چووە" 

د. تەلعەت سۆنماز، لەگەڵ ئاڕاستەکردنی چەند تێبینییەکی 
بۆ شێوازی هونەری ئەمڕۆ، بەمشێوەیە گللەییەکانی هێنایە 

بەرباس: 

"بەداخەوە، هونەرەکەمان بەرەو باشبوون ناڕوات. ناتوانین 
بڵێین ئەدەبیاتمان بەرەو باشی دەچێت. گەنجەکانمان، 

وەرزشوانانمان، دەستەی هەڵپەڕکێ دیارنەماون و ئەمانە 
هەموویان گرنگن. هەموو ئەوانەی باسیانم لێوەکرد 

دیارنەماون، چونکە هیچ شتێک نەماوە مانای هونەری بدات. 
کەرتەکە زیاتر بەرەو ماددی بوون چووە. چەندین کەس کە 

دەنگ و ئاوزیان نییە، دەچنە دەرەوەی واڵت و چەند گۆرانییێک 
دەڵێنەوە دواتر لە رادیۆ و کەناڵە ئاسمانییەکان باڵویدەکەنەوە. 

ئەمە شتێکی ئاسایی نییە، بەڵکو راستییەکەی ئەوەیە 
کە ئاواز دانەر کاری دانانی ئاواز دەکات و هەنورمەندیش 

دەیخوێنێتەوە". 

قەبارەی خۆیان هەیە".

شاهین، ئاماژەی بە کاری کۆمەڵەکە کرد و وتی، " لە ٢٠١٤ـەوە 
٣٥ کۆرسمان کردووەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا کۆرسمان بۆ 

ژنانیش ئامادەکرد. ٣٥٠ خوێندکار لە خۆشنووسی جۆری جیاوازدا 
دەرچوون. کۆرسی ٢ مانگیشمان هەیە و کۆرسی مانگ و 

نیویشمان هەبوو". 

 "ویستمان ئافرەتانیش روو لە خۆشنووسی بکەن"

ناوبراو وتی، " ئێستا لە کۆرسەکەماندا کچێکی تەمەن ١٢ ساڵ 
هەیە، بە سێ جۆری جیاواز سەبارەت بە خەت پەروەردەی 
وەرگرتووە، لە کۆرسەکانماندا سنوورمان بۆ تەمەن نییە".

هەروەها شاهین، لە درێژەی قسەکانیدا لە سەبارەت بە 
ئافرەتان و خۆشنووسییەوە بە رۆژنامەی تەبای راگەیاند، 
"ویستمان ئافرەتانیش روو لە خۆشنووسی بکەن. لە 

عێراقدا ئافرەتی خۆشنووس بوونی نییە، نزیکەی ١٤ 
ئافرەت لە کەرکوک هەیە خاوەن دەستنووسێکی 

جوانن، بەاڵم بۆ ئەم کارە نەکەن؟"
 ئامانجمان ئەوەیە لە هەر ماڵێکدا خۆشنووسێک 

هەبێت".

شاهین کەرکوکی، ئەوەشی خستەڕوو کە داوایان 
کردووە لە قوتابخانەکاندا پەروەردەی خۆشنووسی 

بدرێت و لەمبارەیەوە وتی، " دەمانەوێت دایک و باوکان 
لە پشووەکانی هاویندا ناوی منداڵەکانیان لە کۆرسەکاندا 

بنووسن. ئەو کۆرسانە تەنها لە کەرکوک نا پێویستە لە هەموو 
پارێزگاکاندا بکرێت. داوکارم لە حکومەت هونەری خۆشنووسی 

بخاتە نێو پرۆگرامەکانی خوێندنەوە. پێشووتر وانەی 
خۆشنووسی لە قوتابخانەکاندا بوونی هەبوو بەاڵم هەڵگیرا. 

نەوەک تەنها وانەی هونەری خۆشنووسی بەڵکو دەبێت 
قوتابخانەی تایبەت بەوە هەبێت".

شاهین لە میانی چاوپێکەوتنەکەدا بەمجۆرە کۆتایی بە 
قسەکانی هێنا و نیگەرانی خۆی دەربڕی بەرامبەر ئەوەی 

کە تەکنەلۆجیا بەرەو پەرەسەندن دەچێت و ئەگەری هەیە 
گەنجەکانیش خواستیان لەسەر خۆشنووسی کەمببێتەوە 
و هەروەها لەبارەی پەرەسەندنی ئەم هونەرەشەوە وتی، 

دەبینین بەم ٣-٤ ساڵەی دواییانە گەنجان گرنگییەکی زۆر بە 
هونەرەوە دەدەن.

 ئامادەکردنی: بارزان قاوەچی

:نورخانکەرخی/فۆتۆ:ئەحمەدسیروان هەوا�ڵ
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 ئامادەکردنی: ئیسرا قەسابئۆغڵو /فۆتۆ: عه بدواڵ به ختیار

بەرنامەی خۆراکی کیتۆ چیه  و چۆن دەکرێتبەرنامەی خۆراکی کیتۆ چیه  و چۆن دەکرێت

لەکۆتایی شەقامەکە "کافێی فرۆکە" بوونی هەیە وا لە تۆ 
دەکات هەست بکەیت کە تۆ لە سەرووی هەورەکانەوەیت، 

ئەو کافێیەی کە لە شێوەیەی فرۆکەیەکدا دروستکراوە 
سەرنجی زۆر لەو سەردانیکەرانە رادەکێشێت کە هاتوون بۆ 

شەقامی غەزالی.

عەبدولسەالم مەحمود کە یەکێکە لە کارمەندانی کافێیەکە 
وتی، "بیرۆکەی دروستکردنی کافێیەکە لەفڕۆکە بیرۆکەیەکە 
لە دەرەوە وەرگیراوە و ئاماژەی بەوەدا کەخاوەنی کافێیەکە 

چەندین ساڵ چاوەڕێی جێبەجێکردنی پڕۆژەکەی کردووە".

عەبدولسەالم رایگەیاند، هەر کە بڕیارماندا شەقامی غەزالی 
گونجاوترین شوێنە بۆ جێبەجێکردنی بیرۆکەکە، هەموو 

کەرەستە و پێویستەکان لە ناوخۆ و دەرەوە دابینمان کرد، 
وتیشی، "خەڵک زۆر پرۆژەی دروستکردنی کافێ لە فرۆکەی 
بەدڵە، موشتەریەکانمان زۆر حەزیان لێیە لەناو فرۆکەکە وێنە 
بگرن، زۆر کەس دەیانەوێت ئاهەنگی لە دایک بوونیان لێرە 

ئەنجام بدەن".

عەبدولەسەالم مەحمود گلەیی لەنەبوونی دار و رووبەری 
سەوزایی بەگشتی لەشەقامی غەزالی کرد و وتی، "دەیانەوێت 

گرنگی بەناوچەی سەوزیی بدەن و درەختەکان زیاد بکەن".

لەگفتوگۆیەکی کورتدا لەگەڵ بەناز کە بۆ بەسەربردنی کات 
هاتبووە شەقامی غەزالی وتی، "لێرە جۆرەها تامی جیاواز 
هەیە، ئەو شتەی کە دەتەوێت بە ئاسانی لێرە بەدەست 

دەکەوێت. ئەو تامانەی لێرە بوونی هەیە و دیمەنی شوێنەکە 
لەگەڵ وەرزەکان گۆرانکاری بەسەردا دێت".

دۆڵمەی میدیە، لە پارێزگای هەولێر)ئەربیل( بووەتە یەکێک 
لە خورادنە ئاوییە زۆر فرۆشەکان، لەگەڵ هاتنیدا دەستی 
کرد بە کردنەوە شوێنی خۆی لە نێو خواردنە بەتامەکانی 

نێو شەقامەکان. میدیە کە لەگەڵ لیمۆدا دەخورێت، بووە 
بە خواردنێکی دلخوازی ئەو کەسانەی کە حەز بە خواردنی 

ترش دەکەن.

وەک رۆژنامەی تەبا، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ عیسا 
داغاڵر کە کاری فرۆشتنی میدیە دەکات لە یەکێک لە 

شەقامەکانی شاری هەولێر)ئەربیل(  ئەنجامدا و سەرەتا 
باسی له چۆنیەتی ئامادەکردنی و دواتر باسی چەند 

تایبەتمەندییەکی خواردنەکەی کرد.

عیسا داغاڵر، لەبارەی هۆکاری هاوردەکردنی میدیە وتی، 
بەپێی ئەوەی بەپێویستم زانی ئەم خواردنە بە لەزەتی 
تورکیا لە هەولێریش هەبێت، بڕیارمدا میدیە هاوردەی 

هەولێر بکەم.

داغاڵر، لە نێو قسەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد کە لە پالنیاندا 
هەیە رووبەری شوێنەکەیان گەورەتر بکەن و لقی جیا لە 
گشت شوێنەکانی هەرێمی کوردستان-عێراق بکەنەوە، 
بە مەرجی ئەوەی لقی سەرەکی لە هەولێردا بێت، بیر 
لەوەش دەکەنەوە لە دهۆک، زاخۆ و سلێمانیشدا لقی 

دیکە بکەنەوە.

داغاڵر، لە چاوپێکەوتنەکەدا باسی لە چۆنیەتی 
هاوردەکردنی میدیەی کرد و وتی، "بەهۆی نەبوونی دەریا 
لە شاری هەولێر، میدیەکان لە رێگەی سیستەمی بەستوو 

لە ئیزمیر دابینی دەکەن".

عیسا داغاڵر، ئاشکرای کرد بە وەرگرتنی ئیلهام لە خواردنی 
دۆڵمەی هەولێر، بڕیاری بە درووستکردنی ئەو خواردنە 

داوە و لە درێژەی قسەکانیدا وتیشی، 

"بە پشتبەستن بە دۆڵمەی تایبەت بە کەلتووری هەولێر، 
بڕیارماندا بە کردنەوەی ئەم بازرگانییە. وتمان هەولێر  
دۆڵمەی هەبێت ئیزمیر ـیش دۆڵمەی میدیەی هەیە و 

و ژمارەی مۆبایلی منی لەسەرە، بۆیە زۆر ترسم لەسەر نییە. 
تووتیەکەم زۆر حەزی بە یاریکردنە و لەگەڵ هەموو مرۆڤێک 
دەبێتە هاورێ، جۆرەکانی تری تووتی ئاوا نین و تەنها دەچنە 

الی خاوەنەکانیان، بەاڵم ئەم تووتیە دەچێتە الی هەموو 
کەسێک، کاتێک دەیبەمە دەرەوە زۆر کەیفی پێدێت. هەروەها 

فێرم کردووە قسە بکات و ناوی من دێنێت و چەند وشەیەکی 
دیکەش فێر بووە بە زمانی تورکی و کوردی".

سەید ماجید باسی لە چۆنییەتی بەخێوکردنی تووتی کرد و 
رایگەیاند، "بەخێوکردنی ئەم جۆرە تووتیە هیچ قورسییەکی 

تێدا نییە، تەنها دەبێت لێی تێبگەی و بزانی چی دەوێت، من 
بەهۆی ئەوەی چەندین ساڵە لەالمە دەزانم چی دەوێت و 

تائێستاش قەفەسی نییە، لەماڵەوە بەخۆی هاتووچۆ دەکات 
و کاتێکیش دەیهێنم بۆ دووکان شوێنێکی تایبەتم بۆ کردووە 

لەو شوێنە دایدەنێم. بەراستی ئەم تووتیە بووەتە کەسێک لە 
خێزانەکەمان ناتوانیین دەستەبەرداری بین، زۆر کەس داوای 

کردووە تووتیەکەی پێ بفرۆشم بەاڵم من بەهیچ نرخێک 
نایفرۆشم".

لەکۆتاییدا سەید ماجید ئاماژەی بەوەدا کە تووتیەکە زۆر 
هەڵسوکەتی الساری دەکات و وتی، "لەالیەکی دیکە هەندێک 

هەڵسوکەوتی سەیری هەیە لەوانە خواردن و لێکردنەوەی 
وایەری کارەبا و لێکردنەوەی شتوومەک لە دیوار ئەم 

هەڵسوکەتانەی کەمێک بێزارەکەرە. سەبارەت بەئازاردانی 
کەسەکان، نەخێر ئازاری کەس نادات تەنها ئەگەر کەسێک 
ئازاری بدات یاخود هاواری لەسەر بکات و جوێنی پێبدات. 

شتێکی تریش ئەگەر هاتوو شتێکی ویست پێی نەدەی دەنگی 
بەرز دەکا و مرۆڤەکان بێزار دەکات. لەالیەکی دیکە نابێت 

بەهیچ جۆرێک بەتەنیا جێیبهێڵی لە ماڵەوە، چونکە تووشی 
نەخۆشی دەروونی دەبێت و تووکی خۆی لێدەکاتەوە و رەنگە 

بێتە هۆی گیانلەدەستدانی، بۆیە قەت بەتەنیا جێیناهێلم".

بەم شێوەیە ئەو تامەمەمان هێنا، هەرچەندە میدیە لەزەتێکی 
وا جیاواز نییە، لەناویدا برنج و بەهارات هەیە، لە کەلتووری 

رۆژهەاڵتی ناوەراستدا بەشێوەیەکی بەرچاو بەهارات بەکار 
دەهێندرێت، دۆڵمەی میدیەش هەر لە بەهارات دروست 
دەکرێت، تاکە جیاوازی ئەوەیە لە دەریا دەردەهێندرێت".

داغاڵر، ئەوەشی خستەڕوو کە میدیە لە هەر چوار وەرزدا 
دەست دەکەوێت و وتیشی، میدیەکان لە ژێر دەریاوە 

بە دەستی مرۆڤەکانەوە دەردەهێندرێن، لە هەمان رۆژدا 
جیا دەکرێنەوە و خاوێن دەکڕێنەوە، دواتر  ئەو میدییانەی 

ناوەکانیان خاوێندەکرێنەوە، بە برنجە ئامادەکراوەکان 
پڕدەکرێنەوە، گەر بتانەوێت هەر لەو ساتەدا  یەکسەر دەتوانن 
بیخۆن. بە سیستەمی بەستوو هەناردەی هەموو شوێنەکانی 

تورکیا و دەرەوەی واڵتەکە دەکرێت".

داغاڵر، باسی لەوەشکرد، رێگایەکی جیاواز  بەکاردەهێنین 
بۆ تازە مانەوەی ئەو میدییانەی کە بە سیستەمی بەستوو 

هاوردە دەکرێت. هەروەها ناوبراو لە کۆتایی قسەکانیدا وتی، 
"لەبەر تەندروستی و رازیکردنی کڕیارەکانمان، بۆ تازە مانەوەی 

میدیەکان لە ماوەیەکی کەمدا بە شێوەی کەم کەم هاوردە 
دەکەین".

کیتۆ ئەو بەرنامە خۆراکیەی کە لە جیهاندا بۆ دابەزاندنی 
کێش و چارەسەرکردنی نەخۆشی و کەمی ڤیتامینات 
بەکاردێت و لە ئێستاشدا لە هەرێم پەیڕەو دەکرێت و 
بەپێی ئەنجامەکان کۆمەڵێکی زۆر هاوواڵتی سودیان 

لێی بینیوە. چییە و چۆن جێبەجی دەکرێت؟ سودەکانی؟ 
ئەمانە و چەندین پرسیاری تر لەبارەی کیتۆ لە لەم 

هەواڵەدا دەخەینە روو.
کیتۆ دایت بەجۆرەکانی تایبەتی خۆراک لە سیستەمی 

خۆراکی بۆتە جێگای سەرنجی بەشێکی زۆری هاووالتیان، 
ئەم سیستەمی خواردنە لە سەرەتای سەدەی رابردوو بۆ 
چارەسەر کردنی گەشکەی مناڵ بەکار ئەهات، لە دوایی 
پزیشکان تێبینی کاریگەرە خێرا و بەسوودەکەیان کرد بۆ 

دابەزاندنی کێشی لەش. لەم رێجیمەدا پێویستە ٧٠-٨٠٪ی 
خواردن چەوری بێت، ٢٠-٢٥٪ی پڕۆتین و تەنها ١٠-١٥٪ 

کاربۆهیدرات بێت.
ناوی کیتۆ لە کیتۆن Keton ەوە هاتوە کە بریتین لە 

پێکهاتەی بچوکی ووزەی ناو خانەکانی لەش. سەرچاوەی 
سەرەکی وزەی لەش شەکری گلوکۆزە )کاربۆهیدرات(. 

کاتێک بۆ ماوەیەکی زۆر کاربۆهیدرات ناخۆی ئەوا لەش 
بیر لە بەدیلێکی تری ووزە ئەکاتەوە، ئەویش کیتۆنە. ئەم 

کیتۆنە لە چەوری زیادەی لەش پێک دێت و لە جگەر و 
ماسولکەکان خەزن ئەکرێ. کە شەکر ناخۆی، لەش چەوری 

ناو جگەر و ماسولکە بەکار ئەهێنێ بۆیە کێشی لەشت 
کەم ئەکات.

وەک رۆژنامەی تەبا بۆ قسەکردن لەبارەی بەرنامەی 
خۆراکی کیتۆ، ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ د.سەیدا شێخ زرار، 

شارەزا لەبواری کیتۆ ئەنجام دا.
لەسەرەتای قسەکانیدا د.سەیدا باسی لە بەرنامە خۆراکی 

کیتۆ کرد و وتی، "کیتۆ دایت، بە واتای کەمخواردنی 
کاربۆهیدرات، هەروەها جێگرتنەوەی بە چەوری. کە 

ئەمەش مێتابۆلیزمی لەشت دەگۆرێ بۆ بارێک کە پێی 
دەوترێت کیتۆسس. کاتێک ئەمە روودەدات، لەشت زۆر 

بەتوانا دەبێت لە سووتاندنی چەوری بۆ دەستکەوتنی 
وزەی پێویستی لەش، هەروەها گۆڕینی چەوری بۆ کیتۆن 
لە جگەردا کە وزەی پێویست بۆ مێشک دابیندەکات. کیتۆ 
دایت دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی بەرچاوی شەکری لەش 
و وەاڵمدانەوەی خانەکانی لەش بۆ هۆرمۆنی ئینسولين، 

واتا دەکرێ وەک چارەسەر بۆ نەخۆشی شەکرەی جۆری 
دووەم بەکاربهێنرێت، هەروەها رێگایەکی زۆر باشە بۆ 

دابەزاندنی کێشی زیادەی لەش، لەڕاستیدا زۆرینەی 
لێکۆڵینەوە تازەکان دەریانخستووە کە کیتۆجنیک دایت، 

زۆر کاریگەرترە لە رێگاکانی دیکەی کێش دابەزاندنی وەکو 
نەخواردنی چەوری و رێگا کالسیکییەکانی دیکە".

لەبارەی ئەو خواردننانەی کە لە کیتۆ دایت 
دەتواندرێت بخورێت و رێگا پێدراوە بەم جۆرە 

وەاڵمی پەیامنێری تەبای دایەوە

چەورییەکان: 
یەکەم: دونگی مەڕ، یان چەوری ئاژەڵەکانی تر. ئەمە 

زۆر باشە و سەرچاوەی سەرەکیت دەبێت، لە بازاڕیش 
بەردەستە، نرخەکەشی زۆر گران نییە، دەبێتە خواردنی 

سەرەکیت. 
دووەم: کەرە، بە تایبەت کەرەی  خۆمالی، تا پێت بکرێ 

دووربی لە خواردنی لە قوتوو نراو. 
سێیەم: قەیماغ، ئەوەش بە هەمان چەشنی کەرەکە، 
خۆماڵی بێت، باشترە تاوەکو لە قوتونراو و مەعەلەب 

بێت.
چوارەم: زەیتی زەیتوون، زەیتی زەیتوونی سروشتی، 

زەیتی زەیتوون بۆیە زۆر باشە چونکە تەنها بە گوشینی 
زەیتوونەکە، رۆنەکە دێتە دەرێ، پێویستی بە هیچ 

کارلێکێک نییە.
پێنجەم: رۆنی گوێزی هیندیش لەو دایتە بەکار دێت، 

ئەگەر بەر دەستت کەوت. زۆر بەسودە و رۆنەکەی خراپ 
نییە. 

گۆشتەکان: 
یەکەم: گۆشتی سور، لە هەمووی باشترە، چ گۆشتی 

گۆلک و مانگا بێت، چ گۆشتی بەرخ بێت. بەاڵم وا باشە 
باش بکوڵێندرێن، تا ئەگەر نەخۆشیێک لە ئاژەلەکە هەبێت 

لە رێگای گۆشتەکەیەوە بۆت نەگوازرێتەوە، لەبەر ئەوە 
برژاندن زۆر باش نییە، کواڵندن باشترە!

دووەم: گۆشتی سپی، گۆشتی مریشک و پەلەوەرەکانی 
تر، بە گشتی ئەوە وا باشترە بە دونگی مەڕ سوری 

بکەیتەوە، ئینجا بیخۆی، چونکە تەنها خۆی، چەوریێکی 
ئەوتۆی نییە، بەاڵم لەگەڵ دونگدا، چەور دەبێت، بۆیەش 

زۆر باشە، هەم زۆر ناکەوێت و هەم پێویستییەکانی 
جەستەت پڕ دەکاتەوە. 

سێیەم: گۆشتی ماسی و هەموو زیندەوەرە دەرییاییەکانی 
تریش هەروا، ئەمانە بە گشتی باشن و لەو دایتەدا 

دەخورێن، بڕی پرۆتینی پێویست دابین دەکەن، تامیشیان 
خۆشە، بەس ماسی وا باشترە بە دونگ یان کەرە سورۆ 

بکرێتەوە، تاوەکو ببرژێنرێت، چونکە بە سورۆکراوی چەوری 
زیاتر دەگرێتە خۆی.

سەوزەکان: 
جەرجیڕ، سپێناغ، خەس، بیبەری شیرین، کەرەوز، خۆی 

ئامانج لەو بڕگەیە، بەدەست خستنی فایبەری پێویستە، 
بۆ ئەوەی کۆئەندامی هەرست توشی کێشە نەبێت، 

چونکە لە کیتۆ دایتدا، هەمیشە قەبزی لەگەڵ دایە، بۆیە 
پێویست و گرنگە کەسەکە فایبەر بخوا، فایبەر خۆی لە 

خواردنی جەرجیڕ دەبینێتەوە، کەرەوزیش هەروا، بە تایبەت 
قاسکەکەی، هەروها سلقیش، قاسکەکەی، دەکرێ 

سەرچاوەی باشی فایبەر بێت، تەماتەش بەاڵم زۆر بە 
کەمی، واتا هەر بۆ تام، بەاڵم ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە، 
برکۆلییە، برۆکلی هەم زۆر باشە، هەم زۆر دەوڵەمەندە، 

هەم فایبەریشی زۆرە، لەبەر ئەوە سورکردنەوە و بە خاوی 
خواردن و کوالندنی برۆکلی، دەبێ بە کاری بەردەوامیت، 

باشیش ئەوەیە کە تامی زۆر خۆشە، هەروەها برۆکلی 
فایبەری پێویستیشی تێدایە، جگە لە پێویستی تری 

جەستە. کەمترین کاربۆهایدرەتیشی تیایە،  سیر باشە 
بخورێ، بەاڵم پیاز زۆر نا، بە کەمی.

بەهاراتەکان، بە گشتی زۆر باشە بەکار بێن، رێژەکەی بە 
ئارەزووی خۆت، هەروەها خواردنەکان تا بکرێت سوێر 

بن، چونکە بۆ باالنسی جەستە گرنگن، کاتێک کە کیتۆیی 
دەژیت، خوێش لەگەڵ گۆشتدا، تامێکی خۆشی هەیە، کە 

ئەوەش هەر باشە.

چەرەس و ناوکەکان:
 گوڵەبەڕۆژە و گازۆ و گوێز، هەرچی ئەوەی کە ناوکە و 

چەورە، دەگرێتەوە، بادەمیش هەروا، ئەمانە بە گشتی دەکرێ 
وەک سەر گەرم کردن و بێزار نەبوون، کەسێک کە پەیڕەوی 

کیتۆ دەکات، بیانخوات. 
زۆر گرنگ: 

یەکەم:هێلکەیە، هێلکە هەم بە سورۆکراوی، بەو رۆنانەی کە 
باسمان کردن، هەم بە کواڵوی، زۆر باشە و زۆر هەرزان و بەر 

دەستیشە. چەوری و پرۆتینێکی زۆری تێدایە. 

دووەم: ماست
سێیەم:پەنیریش باشە، بەاڵم پەنیری خۆماڵی، پەنیری لە قوتو 

نراو و پەنیری کارگەیی نا.
چوارەم: خامەش زۆر پراکتیکییەوە و دەکرێ بە کاری بێنی و 

بیخۆی.
زەیتوونیش دەتوانی بخۆی. 

میوەکان: 
لە میوەکان، ئەڤۆکادۆ زۆر باشە  بەاڵم لە کوردستان کەم 

دەستدەکەوێت، بەاڵم شلک هەیە کە زۆر باشە، ئینجا کالەک 
و شوتی و توو و لیمۆ و هەندێ میوەی تر، بەس ئەمانە بە 

کەمی بخورێن باشە، زۆر بە کەمی، زیاتر ئامانج چەورییە.
لەکاتی چاوپێکەوتنەکەدا پەیامنێری تەبا لە پرسیارێکدا کە 

ئاراستەی  د.سەیدا کرد و وتی، ئایا کیتۆ هیچ تەمەنێکی بۆ 
دیاریکراوە، یان هەموو کەس دەتوانێت کیتۆ ئەنجام بدات؟ لە 
وەاڵمدا وتی، "وەکو ستانداردێک، هانی خەڵکێکی خوار تەمەن 

١٨ ساڵی نادەم بۆ ئەنجامدانی کیتۆ، بە پێچەوانەوە، دەبێت 
هۆشیاری کۆمەڵ باڵو بکرێت لەو حاڵەتە، کاتێک دەبێنیت 

کەسێک تەمەنی ١٥-١٦ ساڵە، گەر کەسێکی لەو تەمەنە کێشی 
١٠٠ کیلۆ بێت هەرچەندە کێشی داببەزێنێت، هەندێک کێشە 
هەیە لەوانەیە هەتاوەکو ١٠ ساڵی دیکە وازی لێ نەهێنێت، 

بۆ نمونە گەر چەوریی رووی ناوەوەی ورگی داببەزێنێت 
ئەو پێستەی شۆڕ دەبێتەوە لەوانەیە نەشتەرگەری پێویست 
بێت، بۆیە دەڵێم پێش ئەو کارەساتانە رووبدەن دەبێت ئەو 
رۆشنبیرییە وا باڵو ببێتەوە کە پێویست ناکات تۆ سێ ژەم 

بخۆیت و پاش هەر ژەمێکیش میوە بخۆیت یان لە نیوە شەودا 
بچیت لەفە بخۆیت".

شایەنی باسە د.سەیدا کە خۆی فرۆشیارێکی بەرهەمەکانی 
کیتۆیە باسی لەوەکرد، "ئێمە لێرە زیاتر لە ٥٠٠ بەرهەمی 

کیتۆییمان هەیە، سەرەتا ئەم کارە الی خەڵک شتێکی سەیر 
بوو، ٣ بۆ ٤ ساڵ پێش ئێستا ئەو هەموو جۆرە نەستەلەیە 

نەبوو کە رێژەی شەکر و کاربی ٪٠ بێت، ئێستا ئێمە دەیان جۆر 
پاقاڵوەمان هەیە و چەندەها جۆر سەمون و نان و  پسکیت 

تۆستمان هەیە، هەمووی بە شەکری )ستیڤیا و ئەریسریتۆل 
و مۆن فرویت( کە ئەم شەکرانە گونجاون بۆ ئەو کەسانەی کە 
کیتۆ دەکەن یان دایت دەکەن و شەکرەیان هەیە، ئەم بابەتانە 
شەکرە بەرز ناکەنەوە، خەڵک باشە رووی لە بەرهەماکانی کیتۆ 

کردووە لە هەموو جیهاندا بە تایبەت کوردستان و دەتوانم 
بڵێم هەولێر هەنگاوێکی لەپێشتریشی بڕیوە ئەگەر بەراورد 

بکەین لەگەڵ شارەکانی ترەوە".
لە کۆتاییدا سەبارەت بەو کەسانەی کە نایانەوەێت بەرنامەی 

کیتۆ پەیرەو بکەن و کێشی لەشیان دابەزێنن د.سەیدا بەمجۆرە 
باسی لە قسەکانی کرد، "یەکێک لەو رێگانەی کە زۆر باشە 
و ئاسانترە، گەر کەسێک رێجیم یان کیتۆ ناکات و دەیەوێت 

کێشی داببەزێنیت، ئەوەیە بتوانێت فێڵ لەخۆی بکات، 
سەرەتا١٠  بۆ ٣٠  خولەک پێش نان خواردن، بەپێی زۆری 

کێشەکەی چەند پەرداخێک ئاو بخواتەوە و لەکاتی نان خواردندا 
پەلە نەکات و چەندی پێبکرێت سەوزە و شلە و بخوا لە 

سەرەتادا، ئینجا دوای ئەم فێڵە ٪٦٠ بۆ ٪٧٠ـی گەدەی دەگیرێت 
و دواجار ئەو بەشەی لە گەدەکەدا کە بە بەتاڵی جێماوە هەر 

شتێکی تەندروست بخوات و ئەمە بکات بە ستایلی ژیانی 
خۆی، لەوانەیە هەرگیز ئەو کەسە پێویست بە رێجیم و کڕینی 

هەموو ئەو بەرهەمانە نەکات".

(    )      ..دۆڵمەی میدیە لە هەولێر ئەربیل
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 شەقامی غەزالی- بە دیزاینی جیاوازەوە بووەتە جێگای
دڵخوازی گەنجان

تووتیەک ماوەی ٧ ساڵە لەگەڵ خاوەنەکەی پیاسە دەکات 

 ئامادەکردنی: ئیسرا قەسابئۆغڵو /فۆتۆ: عه بدواڵ به ختیار

شەقامی غەزالی کە بووەتە شوێنێک بۆ گەنجان،  بە 
ماوەیەکی کەم بە هۆی بوونی ئەو کافێ و رێستۆڕانتە 

جیاوازانەی کە لە شەقامەکەدا بوونی هەیە توانی 
سەرنجی خەڵک بۆخۆی رابکێشێت و ببێتە یەکێک لە 

شوێنە بەناوبانگەکانی شاری هەولێر)ئەربیل(.

لە دەمەو ئێوارەوە، لە شەقامی غەزالی هەموو جۆرە 
تەمەنێک بەرچاوت دەکەوێت، دەتوانین بڵێین کە خەڵک 

لەم شەقامە حەز دەکەن قاوە بخۆنەوە، کتێب بخوێننەوە 
و خواردنی کەلتوری جیاواز تام بکەن.

وەک رۆژنامەی تەبا چاوپێکەوتنمان لەگەڵ خاوەنی ئەو 
کافێیانە ئەنجامدا کە بە دیزاینی جیاواز لە شەقامی غەزالی 

دروستکراون و رای هاوواڵتیانمان وەرگرت.  

 لە دەروازەی شەقامەکە شوێنێکی ماسی بوونی هەیە 
کە لە شێوەی کەشتی دروستکراوە و دیمەنی کەنار دەریا 
دەبەخشێتە شوێنەکە، لەگەڵ هەڵمەت عەبدواڵ خاوەنی 
شوێنەکە چاوپێکەوتنێکمان ئەنجام دا و وتی، "ویستمان 

بە ماسی دەریا لەفەی ماسی پێشکەشی هاوواڵتیان 
بکەین و تامێکی جیاواز بۆ کەلتوری هەولێر زیاد بکەین".

هەڵمەت عەبدوڵاڵ رایگەیاند کەبڕیاریانداوە شوێنێک 
لەشێوەی کەشتیدا بکەنەوە و ئیلهامی ئەو شوێنەشیان 

لەکاتی سەردانێکیان بۆ دەرەوەی واڵت بینیوە و ئاماژەی 
بەوەشدا، "پێکهاتەی شوێنەکەمان هەندێکی لەناوخۆ و 

هەندێکی لەدەرەوەی واڵت دابینکردووە، وەک گەنجێکی 
هەولێر ئەوەی لەدەستمان هاتووە بەرهەمی ناوخۆمان لە 

شوێنەکە بەکارهێناوە".

هەڵمەت ئاماژەی بەوەدا کە لە هەولێر)ئەربیل( تاکە 
شوێنن کە لەفەی ماسی پێشکەشی هاوواڵتیان بکەن. 

جەختیشیکردەوە، کە گرنگە شوێنی وەک شەقامی غەزالی 
بکرێتەوە کە شوێنێک بیت تایبەت بێت بۆ گەنجان.

کانی جەلیل خاوەنی بیرۆکەی "پاس کافێ" کە یەکێکی ترە 

لەوشوێنانەی لەو شەقامە سەرنجی خەڵکی بەالی خۆیدا 
راکێشاوە رایگەیاند، "بۆیە چوونەتە ناو ئەو بازرگانیەوە 
بۆ ئەوەی شوێنێک لە هەولێر دروست بکەن کە داوای 
گەنجان بگەیێنێتە جێ و جیاواز بێت لە شوێنەکانی تر".

کانی وتیشی، من حەز دەکەم پڕۆژەی جیاواز بهێنم بۆ 
واڵتەکەم. کاتێک لە ساڵی ٢٠١٨ دەستم بەم بازرگانیە 

کرد، خواردنگەی ئۆتۆمبێل)فوود تراک( لە هەرێم بوونی 
نەبوو، وتمان باشە بۆچی پڕۆژەیەکی ئاوا نەبێت؟، ئەم 

پرۆژەیەمان جێبەجێ کرد، چەند پڕۆژەیەکی جیاوازم بینیبوو 
لە دەرەوەی واڵت، دیزاینەکانمان لێکدا و پاس کافێمان 

دامەزراند.

کانی بە ئاماژەدان بەوەی سەرجەم پێدوایستییەکانی 
کافێکەیان لە ناوخۆ دابین کردووە و وتی، "کەلتووری 

قاوە لەم سااڵنەی دواییدا تێکەڵی کەلتووری ئێمە بووە 
و خەڵک بۆ قاوە دێنە الی ئێمە، بە دڵنیاییەوە دیزاینی 

جیاوازی کافێکەمان وا دەکات هەست بە جیاوازی بکەن، 
کاتێک لەناو پاسەکە دادەنیشن و قاوە دەخۆنەوە، 

هەروەها موشتەرییەکانمان حەز دەکەن لێرە وێنە بگرن".

لەکۆتایی شەقامەکە "کافێی فرۆکە" بوونی هەیە وا لە تۆ 
دەکات هەست بکەیت کە تۆ لە سەرووی هەورەکانەوەیت، 

ئەو کافێیەی کە لە شێوەیەی فرۆکەیەکدا دروستکراوە 
سەرنجی زۆر لەو سەردانیکەرانە رادەکێشێت کە هاتوون بۆ 

شەقامی غەزالی.

عەبدولسەالم مەحمود کە یەکێکە لە کارمەندانی کافێیەکە 
وتی، "بیرۆکەی دروستکردنی کافێیەکە لەفڕۆکە بیرۆکەیەکە 
لە دەرەوە وەرگیراوە و ئاماژەی بەوەدا کەخاوەنی کافێیەکە 

چەندین ساڵ چاوەڕێی جێبەجێکردنی پڕۆژەکەی کردووە".

عەبدولسەالم رایگەیاند، هەر کە بڕیارماندا شەقامی غەزالی 
گونجاوترین شوێنە بۆ جێبەجێکردنی بیرۆکەکە، هەموو 

کەرەستە و پێویستەکان لە ناوخۆ و دەرەوە دابینمان کرد، 
وتیشی، "خەڵک زۆر پرۆژەی دروستکردنی کافێ لە فرۆکەی 
بەدڵە، موشتەریەکانمان زۆر حەزیان لێیە لەناو فرۆکەکە وێنە 
بگرن، زۆر کەس دەیانەوێت ئاهەنگی لە دایک بوونیان لێرە 

ئەنجام بدەن".

عەبدولەسەالم مەحمود گلەیی لەنەبوونی دار و رووبەری 
سەوزایی بەگشتی لەشەقامی غەزالی کرد و وتی، "دەیانەوێت 

گرنگی بەناوچەی سەوزیی بدەن و درەختەکان زیاد بکەن".

لەگفتوگۆیەکی کورتدا لەگەڵ بەناز کە بۆ بەسەربردنی کات 
هاتبووە شەقامی غەزالی وتی، "لێرە جۆرەها تامی جیاواز 
هەیە، ئەو شتەی کە دەتەوێت بە ئاسانی لێرە بەدەست 

دەکەوێت. ئەو تامانەی لێرە بوونی هەیە و دیمەنی شوێنەکە 
لەگەڵ وەرزەکان گۆرانکاری بەسەردا دێت".

زۆرێک لە مرۆڤەکان لەژیانی رۆژانەیاندا خوویان بە شتێک 
گرتووە و ئەم خووە بووەتە بەشێک لە ژیانیان، چیرۆکی 
سەید ماجید و تووتیەکەی چیرۆکێکی کەمێک جیاوازە، 

بەپێی ئەوەی بۆ ماوەی ٧ ساڵە سەید ماجید و تووتیەکەی 
وکو دایک و باوک لەگەڵ رۆڵەکانیان هۆگری یەکتر بوون و 

بێ یەکترن ناتوانن.
سەید ماجید کە دوکاندارێکی بازاڕی قەیسەری شاری 

هەولێر)ئەربیل(ـە  و بۆماوەی ٧ ساڵ دەبێت بە بەردەوامی 
لەگەڵ تووتیەکەی هاتووچۆ دەکات و تووتیەکەی بووەتە 
بەشێک لە ژیانی، بەقسەی سەید ماجید تووتیەکە ناوی 

کووکەیە و لەجۆری کۆکاتۆیە.
وەک رۆژنامەی تەبا کە بەردەوام بۆ ئەنجامدنی کاری 

رۆژنامەوانی سەردانی بازاڕی قەیسەری دەکەیەن، سەرنجی 
ئەوەمان دابوو کە سەید ماجید بەردەوام لەبازار هاتووچۆ 

دەکات و تووتیەکی لەسەر شانە، بۆیە بەمەبەستی 
وەرگرتنی زانیاری لەبارەی ئەم تووتیە، چاوپێکەوتنێکمان 

لەگەڵ سەید ماجید ئەنجامدا.

لەسەرەتای قسەکانیدا سەید ماجید چیرۆکی دەستپێکردنی 
کرینی ئەم تووتیەی کرد و زانیاری لەبارەی تووتیەکە دا 
و وتی، "ئەم تووتیە تەمەنی ٨ ساڵە، تەمەنی تەنها ١ 

ساڵ بوو لەبازاڕی باڵندەی شاری هەولێر کڕیم، لە راستیدا 
لەم جۆرە تووتیەم تەنها لە تەلەڤیزۆن بینیبوو. ئەوە 

بۆماوەی ٧ ساڵە لەالی منە و ناوم لێناوە کوکە. بەخێو 
کردنی تووتی بۆمن هیوایەتێکە، بۆ نمونە هەندێک 

کەس هیوایەتی تەسبیحە یاخود ئۆتۆمبێلە، هیوایەتەکەی 
منیش تووتییە و زۆر حەز بەخێوکردنی تووتی دەکەم، 

بچمە هەر شوێنێک لەشانی خۆم دەیبەم، بچمە ماڵەوە 
بچمە میوانداری هەر لەگەڵ خۆمە، رۆژانەش لەگەل خۆم 

دەیهێنم بۆ بازاڕ".
سەبارەت بەجۆر و رەچەڵەکی تووتیەکە سەید ماجید وتی، 

"ئەم جۆرە تووتیە لە جۆری کۆکاتۆیە و بە رەچەڵەک 
ئەمریکییە، نزیکەی ١٢٥ ساڵ دەژین و لە ئوستراڵیا 

بەشێوەیەکی بەرچاو دەژین، بەهەمان شێوە لە فلیپین و 
دورگەکانی رۆژهەاڵتی ئەندەنوسیاش هەن، ناوی کۆکاتۆ 
لە زمانی ئەندەنوسیەوە هاتووە، درێژییەکەی لە نێوان ٣٠ 
بۆ ٦٠ سانتیم دەبێت و کێشی لە ٣٠٠ بۆ ١٢٠٠ گرام دەبێت".

 
لەبەردەوامی قسەکانیدا سەید ماجید باسی لە خۆراکی 

رۆژانەی تووتیەکە کرد و ئاماژەی بەوەدا، "رۆژانە من چی 
بخۆم دەدەمە تووتیەکەش، من حەزم لە قەیماغە بەیانیان 

قەیماغ دەخۆم دەیدەمە تووتیەکەش، خۆی خواردنی 
سەرەکی ئەم جۆرە تووتیە چەرەزاتەکانە، بەاڵم نایخوا 

چونکە فێر بووە، من چی بخۆم ئەویش بەهەمان شێووە 
دەیخوا، نیوەرۆش بەهەمان شێوە کاتێک لەبازاڕ نانی 

نیوەرۆ دەخۆم، ئەویش لەگەڵ خۆم دەبەم ئەو خواردنەی 
من دەیخۆم دەیدەمە ئەویش". 

پەیامنێری تەبا پرسیاری ئەوەی ئاراستەی سەید ماجید 
کرد کە چۆن بەبەردەوامی تووتیەکە لەسەر شانیەتی 
و پێکەوە بەردەوام پیاسە دەکەن و تووتیکە نافرێت، 

لەوەاڵمدا سەید ماجید وتی، "لە راستیدا جۆرێکی دیکەی 
تووتیم هەبوو لە جۆری کاسکۆ ساڵێک زیاتر لەالم ماوە 

دواتر فڕی، بەاڵم ئەم تووتیە بەردەوام لەسەر شانمە 
هیچ نافرێت، خۆی راهاتووە لەسەر شانم نافرێت، بۆ 

ئەوەشی هەر کاتێک فری حەلقەیەکم لە پێی کردووە، ناو 

و ژمارەی مۆبایلی منی لەسەرە، بۆیە زۆر ترسم لەسەر نییە. 
تووتیەکەم زۆر حەزی بە یاریکردنە و لەگەڵ هەموو مرۆڤێک 
دەبێتە هاورێ، جۆرەکانی تری تووتی ئاوا نین و تەنها دەچنە 

الی خاوەنەکانیان، بەاڵم ئەم تووتیە دەچێتە الی هەموو 
کەسێک، کاتێک دەیبەمە دەرەوە زۆر کەیفی پێدێت. هەروەها 

فێرم کردووە قسە بکات و ناوی من دێنێت و چەند وشەیەکی 
دیکەش فێر بووە بە زمانی تورکی و کوردی".

سەید ماجید باسی لە چۆنییەتی بەخێوکردنی تووتی کرد و 
رایگەیاند، "بەخێوکردنی ئەم جۆرە تووتیە هیچ قورسییەکی 

تێدا نییە، تەنها دەبێت لێی تێبگەی و بزانی چی دەوێت، من 
بەهۆی ئەوەی چەندین ساڵە لەالمە دەزانم چی دەوێت و 

تائێستاش قەفەسی نییە، لەماڵەوە بەخۆی هاتووچۆ دەکات 
و کاتێکیش دەیهێنم بۆ دووکان شوێنێکی تایبەتم بۆ کردووە 

لەو شوێنە دایدەنێم. بەراستی ئەم تووتیە بووەتە کەسێک لە 
خێزانەکەمان ناتوانیین دەستەبەرداری بین، زۆر کەس داوای 

کردووە تووتیەکەی پێ بفرۆشم بەاڵم من بەهیچ نرخێک 
نایفرۆشم".

لەکۆتاییدا سەید ماجید ئاماژەی بەوەدا کە تووتیەکە زۆر 
هەڵسوکەتی الساری دەکات و وتی، "لەالیەکی دیکە هەندێک 

هەڵسوکەوتی سەیری هەیە لەوانە خواردن و لێکردنەوەی 
وایەری کارەبا و لێکردنەوەی شتوومەک لە دیوار ئەم 

هەڵسوکەتانەی کەمێک بێزارەکەرە. سەبارەت بەئازاردانی 
کەسەکان، نەخێر ئازاری کەس نادات تەنها ئەگەر کەسێک 
ئازاری بدات یاخود هاواری لەسەر بکات و جوێنی پێبدات. 

شتێکی تریش ئەگەر هاتوو شتێکی ویست پێی نەدەی دەنگی 
بەرز دەکا و مرۆڤەکان بێزار دەکات. لەالیەکی دیکە نابێت 

بەهیچ جۆرێک بەتەنیا جێیبهێڵی لە ماڵەوە، چونکە تووشی 
نەخۆشی دەروونی دەبێت و تووکی خۆی لێدەکاتەوە و رەنگە 

بێتە هۆی گیانلەدەستدانی، بۆیە قەت بەتەنیا جێیناهێلم".
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ئاس� ئامادەکردن:

حەسەن دەرویش گۆرانیبێژی سەرکەوتوو کە بەم دواییانە 
بە الیڤ موزیکەکانی ناوبانگێکی زۆری پەیدا کردووە بە 
بەتایبەتی لە کەرکوک، وتی مۆسیقا گەورەترین ئیلهامە 

لە ژیانیدا.

گۆرانیبێژی سەرکەوتوو حەسەن دەرویش وەاڵمی 
پرسیارەکانی تەبا مەگەزینی دایەوە.

دەرویش کە لە تەمەنی زووەوە خولیای بۆ بە مۆسیقا 
پەیدا بووە و لە سااڵنی دواتردا کردیوەتی بە پیشە 

ئاماژەی بەوەکرد، "گۆرانی وتن و گوێگرتن لە مۆسیقا و 
سەما هەستێکی باشم بۆ دروست دەکات و هەموو وزە 

نێگەتیڤەکانی ناخم دەکاتە پۆزەتیڤ".

گۆرانیبێژی گەنج دوای خوێندنی ئامادەیی هونەرە 
جوانەکان لە بەشی شانۆ، هەروەها دەرچووی 

بەشی سینەما و تەلەڤزیۆنە، ئەو لەگەڵ 
ئەوەشدا سەرتاشێکی پرۆفیشناڵە بۆ پیاوان و 

ئافرەتان.

"ویستم شێوازی خۆم نیشانی خەڵک 
بدەم"

حەسەن دەرویش کە بووەتە ناوێکی دیار لە 
کافێ و چێشتخانەکان بە ئەنجامدانی الیڤ 
موزیکەکانی، هۆکاری سەرکەوتنەکەی بەم 

شێوەیە روون دەکاتەوە:

"من هەمیشە زۆر جیاواز بووم، هەمیشە هەوڵم 
داوە شێوازی خۆم و جیاوازی خۆم نیشانی 

خەڵک بدەم، خێزانەکەم لەم ماوەیەدا بەردەوام 
پشتگیریان کردووم و من سوپاسگوزاری ئەوانم. 
کاتێک لەسەر ستەیجم هەست بە دڵخۆشیەکی 

بێ وێنە دەکەم".

گۆرانیبێژی گەنج کە دەڵێت گوێ لەچەندین 
ستایلی مۆسیقا دەگرێت و زیاتر حەز بە ستایلی 

پۆپ فانتازی دەکات، دەرویش بەئاماژەدان 
بەوەی جۆرەها شیوازی گۆرانی هۆنیوە، 

وتیشی، "مۆسیقای پۆپ و فەنتازیا و رۆک و هونەری 
تورکیم دەخوێنم، لەگەڵ ئەوەشدا من گۆرانی عەرەبیم 

خۆش دەوێت و هەنێک جار دەیڵێم".

"لەگەڵ دوو گروپی جیاوز کار دەکەم"

حەسەن دەرویش باسی لە موزیکژەنە سەرکەوتووەکانی 
پشت تەختەی شانۆ کرد و وتی، لەگەڵ دوو گروپی 

جیاوازدا کار دەکات.

لەگەڵ گرووپی زار پێکەوە گۆرانییەکانی ستایلی رۆک 
دەهۆننەوە. گرووپی میوزیکی میتاڵ دارک فانتۆم کە 
لە چەندین واڵتی جیاواز توانیویانە ببن بە پڕفرۆشترین 
گروپ، ناوی زار گروپ بەکاردێنن کاتێک گۆرانییەکانی 
جگە لە راک و میتال دەهۆننەوە. دارک فانتۆم کە لە 
عێراق و تورکیا چەندین کۆنسێرتیان کردووە، خاوەن 

گرووپێکی جیاوازی هەوادارن و توانییان بتوانن سەرنجی 
هەوادارانی خۆیان رابکێشن لەکاتێکدا لەگەڵ حەسەن 

دەروێش پێکەوە گۆرانییان هۆنیەوە.

گروپی فرێندس، گروپی دووەمە کە دەرویش لەگەڵیان 
کار دەکات و لە شێوازی پۆپ و فانتازیا جۆش وخرۆش 

دەخەنە الیڤ میوزکەکان.

"گۆرانی خۆشم باڵودەکەمەوە"

حەسەن دەرویش، وتیشی، پرۆژەیەکی لە ساڵی ٢٠١٥ 
تۆمار کردووە و تیایدا لەگەڵ موزیکژەنی بەناوبانگ 
حوسنو شانلێندیریجی کاری کردووە، بەاڵم تا ئێستا 

باڵونەکراوەتەوە، هونەرمەندە سەرکەوتووەکە پالنی 
هەیە لەداهاتودا گۆرانییەکانی خۆی باڵوبکاتەوە ئەگەر چی 

لەئێستادا لە الیڤ میوزیک بەردەوامە.

  حەسەن دەرویش: من هەموو کات زۆر جیاواز بوومحەسەن دەرویش: من هەموو کات زۆر جیاواز بووم

  خۆشەویستی گەنجێکی تورکامن بۆ مۆسیقایخۆشەویستی گەنجێکی تورکامن بۆ مۆسیقای  ئەلیکرتۆنیئەلیکرتۆنی
یڵدڕم، هونەرمەندی بەتوانای تورکمان لە 
کاتێکدا بە کارەکانی سەرنجەکانیی بۆالی 
خۆی راکێشاوە، لەمیانی سەرقاڵبوونی 

بە میوزیکێکی کەم ناسراوە، بەدوای 
خەیاڵەکانی رادەکات. 

یڵدڕم سەبارەت بە خەیاڵەکانی بۆ داهاتوو و 
دروستکردنی میوزیکی ئەلیکترۆنی و ژیانی 

خۆی بۆ تەبا مەگەزین دوا. 

میوزیکژەنی بەتوانی تورکمان لە کەرکوک 
لەدایکبووە و خوێندنی زانکۆی هەر لەوێدا 

تەواوکردووە، بۆ تەواو کردنی خوێندنی 
بااڵش چووەتە تورکیا و ئێستاش لە ئەنقەڕە 

ژیان بەسەر دەبات. یڵدڕم بەم جۆرە باسی 
لە دەستپێکی بۆ خواست لەسەر میوزیکی 

ئەلیکترۆنی کرد و ئاماژەی بەوەکرد، لە 
قۆناغی ناوەندی خوێندن بە میوزیک ئاشنا 

بووە، لەگەڵ تێپەڕبوونی کات خواستی زیاتر 
بووە بۆ میوزیکی ئەلیکترۆنی و توانیویەتی 

پەرە بە تواناکانی بدات. 

هونەرمەندی تەمەن ٢٩ ساڵ، ماوەیەکی 
زۆرە ئەلیکترۆنیک دانس میوزیک 

بەرهەمدەهێنێت و پێیوایە شێوازەکەی لە 
هەریەک لە فیوچەر رەیڤ میوزیک، ئی 

ئێم، هاوس میوزیک و سینەماتیک میوزیک 
نزیکە.  

لەمیانی باسکردن لە ئامانجەکانی لەگەڵ 

میوزیک بۆ داهاتوو، یڵدڕم وتی: 

"خوازیارم لەگەڵ پەرەبەخۆدان لە بواری 
میوزیکی نوێ، بتوانم داهێنان لە شێوازێکی 

تایبەت بە خودی خۆم بکەم و بتوانم بەجۆرێک 
پەرە بە میوزیکی فیوچەر رەیڤ میوزیک بدەم. 
ئامانجی ئێستای من ئەوەیە کە بتوانم لە شانۆ 
بەناوبانگەکانی جیهان وەکو تومۆڕۆوالند، گۆوا 

و ئیبیزا میوزیک بژەنم. 

تەنانەت دەربارەی ڤیستیڤاڵی گۆوا ٢٠٢٢، 
گفتوگۆکانم بەردەوامی دەکێشێت". 

میوزیکژەنی تورکمان جەختی لە نوێکارییەکانی 
ناو میوزیکی سەردەمیانە کردەوە و رایگەیاند، 

کاردەکەم بۆ ئەوەی نوێکاری لەوجۆرە 
میوزیکانەدا ئەنجام بدەم و لەالیەکی تریشەوە 

بتوانم رۆڵ لە بەرەوپێشبردنیدا بگێڕم. 

یڵدڕم هاوشانی میوزیک خەریکی بازرگانی 
کردنە. 

لە وەاڵمی پرسیاری "بۆ گەیشتن بە خەیاڵ 
و ئامانجەکانت، بەرهەڵستی گۆڕینی پیشە 

دەکەیت؟" وتی:
"من ئەوە باش دەزانم کە بۆ گەیشتن بە 

خەیاڵ  و ئامانجەکانم، ئەگەر پێویست بکات 
ئەوا پێگە و کات ژینگەی خۆمم دەگۆڕم لە پێناو 

بەدیهێنانی خەیاڵەکانم". 


