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ئەوانەی لە پەرلەمانن 
نوێنەری پێکهاتەکان نین 

بەنوێگەرییەوە      دەگەڕێتەوە...
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 مونا یاقۆ:

وەک رۆژنامەی تەبا بۆ قسەکردن لەبارەی هۆکاری رەخنەگرتن لەو یاسایە و رەوشی پێکهاتەکان لەهەرێم، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ مونا یاقۆ، سەرۆکی دەستەی
 سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە کوردستان ئەنجامدا و کۆمەڵێک پرسی تایبەت بە پێکهاتەکان تاوتوێی لەسەر کرا.

رایگەیاند،  عەبدولباقی  عەلی 
لە  بەشداریکردنی  یەکەمین 

ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  شانۆگەریدا 
شانۆگەرییەک  کاتێک   ،١٩٩٤
بەناوی  هەولێر)ئەربیل(  لە 

سازکرا،  تورکمان"  "موجادەلەی 
یەکەمین  بووە  ئەمەش 

شانۆگەری  لە  بەشداریکردنی 
تورکمانی.

دیوەخانێکی  خاوەنی  کە  قاوەچی  ئازاد 
لەوەکرد  باسی  قەیسەری،  بازاڕی  لە  بچووکە 

خوێندنی  ژیانی  ساڵیدا   ٥ تەمەنی  لە  کە 
 ١٩٩٦-٢٠٠٣ سااڵنی  لە  دەستیپێکردووە. 

دوای  لە  بووە،  تورکمان  ماڵی  بەڕێوەبەری 
کە  بچووکەی  دیوەخانە  ئەو  خانەنشینکردنی 
لەالیەن  کردووە  خاوەندارێتییان  خێزانەکەی 

بەڕێوەبراوە.  ناوبراو  خودی 

سەرۆکی بەشی زمانی تورکی لە کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی کەرکووکسەرۆکی بەشی زمانی تورکی لە کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی کەرکووک::

-"-"کەمی رێژەی ستافمان هەیەکەمی رێژەی ستافمان هەیە" " 
-"-"ژمارەی قوتابیان لە بەشی تورکی کەمیکردووەژمارەی قوتابیان لە بەشی تورکی کەمیکردووە" " 

هەلی چارەسەرکردنی تووشبووانیهەلی چارەسەرکردنی تووشبووانی
  شێرپەنجە بە بێبەرامبەرشێرپەنجە بە بێبەرامبەر  

تیشک  بە  شێرپەنجە  نەخۆشی  چارەسەرکردنی  بۆ  ئاوات  سەنتەری 
بە  شێرپەنجە  تووشبووانی  چارەسەرکردنی  هەلی  کە  روونیدەکاتەوە، 

پێویست  گەر  لەکاتێکدا  هەروەها  حکومەتە.  سەربە  و  دەڕەخسێنێت  تیشک 
بڕی  ئەوا  ئەنجامبدرێت  ناحکومییەکان  نەخۆشخانە  لە  چارەسەرەکەی  بکات 

دەکرێت.  دابین  حکومەتەوە  لەالیەن  تێچووەکەی 

 پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری
 هەولێر)ئەربیل( و ناڕەزایی دوکانداران

بازرگانێکی تورک یارمەتی پێشکەشی
  قوتابخانەکانی تورکمان دەکات 

شێفی گەڕۆک، تورکمانئێلیشێفی گەڕۆک، تورکمانئێلی
بەسەر دەکاتەوەبەسەر دەکاتەوە  

ه



تـەبـا

٢٢

٢٠٢
٢

٢٠٢
٢  

ەم
وو

ی د
رین

ش
ی ت

م  
وە

دو
ی 

رین
ش

ی ت
٢١٢١

تـەبـا

لە ساڵى ٢٠١٥ پەرلەمانی کوردستانی عێراق یاساى پاراستنى مافى 
پێکهاتەکانی لە کوردستانـ  عێراق پەسەند کرد و بەر لەماوەیەک 

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ کەسەر بە پێکهاتەی 
کریستیانە، رەخنەی لەو یاسایە گرت و کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی 

لەم بارەیەوە سازکرد.

وەک رۆژنامەی تەبا بۆ قسەکردن لەبارەی هۆکاری رەخنەگرتن 
لەو یاسایە و رەوشی پێکهاتەکان لەهەرێم، چاوپێکەوتنێکمان 

لەگەڵ مونا یاقۆ، سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ 
لە کوردستان ئەنجامدا و کۆمەڵێک پرسی تایبەت بە پێکهاتەکان 

تاوتوێی لەسەر کرا.

ماوەیەک بەر لە ئێستا رەخنەتان گرت لە یاسای 
ژمارە )٥(ى ساڵى ٢٠١٥، یاساى پاراستنى مافى 

پێکهاتەکان لە کوردستانـ  عێراق هۆکارەکەی چی 
بوو؟

"لەناو پەرلەمان زۆر شت لە یاساکە گۆڕدرا"

لە راستیدا ئەو یاسایە بەڕای من یاسایەکی زۆر 
گرنگ و هەستیارە، لەسەرەتای نوسینی ئەو 

یاسایە ئێمەیان بانگ کرد بۆ پەرلەمان، داوایان 
کرد رەشنووس پێشکەش بکەین لەبارەی 

ئەم یاسایە، من یەکێک بووم لەوانەی 
رەشنووسەکەم پێشکەشکرد، دواتر لەگەڵ 

لیژنەی یاسایی پەرلەمانی ئەو کات و هەموو 
پێکهاتەکان  تاوتوێی مادەکانی یاساکەمان کرد 
و یاساکەمان ئامادەکرد، بەاڵم کێشەکە لەوەدا 
بوو پاش ئەوەی یاساکە خوێندنەوەی بۆ کرا و 
لەناو پەرلەمان زۆر شت لە یاساکە گۆڕدرا، زۆر 

شت هەبوو کە لەو یاسایە دیاریمان کردبوو 
الدرا. 

هەر یاسایەک پێویستە بابەتی سزای لەناودا 
هەبێت، سزاش تەنها ئەوە نییە خودی ئەو 

کەسەی هەڵەی کردووە سزای بەسەردا 
دەسپێنیت، بەڵکو بۆ ئەوانی دیکەشە کە 

بەتەمان هەمان کار بکەنەوە، وانە لەو سزایە 
وەردەگرن و هەمان کار ناکەن". 

"ئەو یاسایە کۆمەڵە مەبدەئێکی جوانە بەاڵم لەسەر ئەرزی 
واقیع جێبەجێ ناکرێن. جگە لەو خاڵەی کە باس لە دیمۆگرافی 
کراوەتەوە،  ئەگەر هاتوو دیمۆگرافیای پێکهاتەیەک تێکچوبوو 

نەتواندرا بگەرێتەوە دۆخی پێشووی دەبێت قەرەبوو بکرێتەوە، 
یاخود ماڵێک کە ئی پێکهاتەیەک بێت داگیرکرابێت دەبێت ماڵەکە 
بۆ خاوەن پێکهاتەکە بگەرێتەوە، مەبەستی باسکردنی ئەو بابەتە 
ئەوەیە کە تەنها ئەو مادەیە لەوانەیە سودی لێوەربگرین، بەاڵم 
کاتێک دێینە سەر کێشەی زەوی و زاری مەسیحی و تورکمان و 

ئێزیدی کە لە هەرێمی کوردستان روودەدات، دەبینین لەم یاسایە 
سودمان وەرنەگرتییە، پەرلەمان ئەم یاسایەی دەرهێنا بەاڵم ئێمە 

لە ئەرزی واقیع سوودمان لەم یاسایە نەدیت، هەندێک شتی 
دیکە هەن لەم یاسایە دووبارەن، بۆ نموونە؛ لەهەرێم یاسای 

زمانی فەرمیمان هەیە کە باسی سریانی تورکمانی تێدا کراوە، لەم 
یاسایەدا دووبارە کۆپی کراوەتەوە.

 بۆیەوە زۆر گرنگە یاساکە هەموار بکرێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا 
بۆچونێکی ترمان هەیە ئەگەر دەستوور نوسرا لەوکاتەدا دەبێت 

دەستوور مافی کەمینەکان بگرێتەوە نەک ئەو یاسایە، بۆیە داوا 
دەکەین ئەو یاسایە هەڵبوەشێتەوە و لە دەستوور مافی خۆمان 
داوا دەکەین.کاتێک من نوێنەری لیژنەی نوسینەوەی دەستوور 

بووم، نوێنەری تورکمانەکان و ئێزیدیش لەگەڵمان بوون هەمومان 

کێشەمان لەو شتە هەبوو کە هەرچی مافێکمان داوا دەکرد لە 
دەستوور، دەیانوت ئەم مافە لە یاسای ژمارە ٥  بوونی هەیە و 

نابێت دووبارە بێتەوە".

وەک هاوواڵتییەکی سەر بە پێکهاتەکان و سەرۆکی 
دەستەی مافی مرۆڤ، رەوشی پێکهاتەکان چۆن 

دەبینن لە هەرێم؟

"داوای یارمەتیمان لە حکومەت کردووە بەاڵم تا 
ئێستا وەاڵممان وەرنەگرتووە"

رەوشی پێکهاتەکان لە هەرێم وا باس دەکرێت کەوا رەوشێکی 
نمونەییە، من لەگەڵ ئەوەدا نیم. بەردەوام دەبێت راستیەکە چۆنە 

بەم شێوە باسی بکەی، ئێمە لە واڵتێکی رۆژهەاڵتی ناوەراست 
دەژین، زۆر ئاساییە کە کێشە هەبێت بەاڵم ئەوەی ئاسایی نییە 

ئەوەیە، کە باسی کێشەکە نەکەی و بڵێی بارودۆخەکە باشە، 
بارودۆخمان باشە ئەگەر بەراوردی بکەین بە عێراق، بەاڵم هێشتا 

بەم جۆرە نییە کە وەکو پێکهاتەیەک داوای دەکات بەو جۆرە 

باش بێت. راستە خوێندنمان هەیە بە زمانی دایک، بەاڵم کە 
سەیری ئەو قوتابخانانە دەکەین دەبینی کە بەوشێوەیە نین کە 
تایبەتمەندی پێبدرێت، لەوانەیە هەندێک جار لەرووی دەرەوە وا 

دیار بێت کە خوێندنمان هەیە و قوتابی خۆمان بە زمانی خۆمان 
بڕوانامە بەدەست دەهێنن، بەاڵم لە راستیدا ئەم خوێندنە 

پێویستی بە پاڵپشتییەک هەیە تاوەکو بتوانین زیاتر پەرە بەو 
قوتابخانانە بدەین، بۆیە ناچارین داوای یارمەتی لە حکومەت بکەین 

و داوشمان کردووە بەاڵم تا ئێستا وەاڵممان وەرنەگرتووە، زۆر 
شتی تر بۆنموونە تائێستا ئاوارە ئێزیدیەکان زۆربەیان لە کەمپەکان 

دەژین و نەتواندراوە بگەرێندرێنەوە زێدی خۆیان، ئەمە لە رووی 
مافی مرۆڤەوە کارەساتێکی مرۆییە، دەبێت لەگەڵ حکومەتی 

ناوەندی هەماهەنگی هەبێت بۆئەوەی ئاسایشی شوێنەکەیان بۆ 
دابین بکرێت و دڵنیاییان پێبدرێت لە روویی پاراستنی ئاسایشیانەوە 

تاوەکو بگەرێنەوە زێدی خۆیان".

پالنی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ چییە بۆ 
بەدەستهێنانی مافی پێکهاتەکان لەهەرێم؟ 

"زمانەکەمان بەشێوەیەک لە شێوەکان لەبەردەم 
مەترسیدایە"

ئێمە پالنی ستراتیجیمان هەیە کە سااڵنە ئەو پالنانە دادەنێین و 
سەبارەت بە پێکهاتەکان زۆر گرنگن لەالی ئێمە، بۆ نموونە رۆژی 

٤ی شوبات کە رۆژی زمانی دایکە لە سەر ئاستی جیهان، زۆر گرنگە 
ئێمە وەکو دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ کۆمەڵگا هۆشیار 

بکەین لە گرنگی ئەم رۆژە، بەراستی ئێمە وەکو کەمینەکان 
زمانمان بابەتێکی سەرەکییە لە دیارخەری بوونی خۆمان، 

بەاڵم دەبینین ئەم زمانە بەشێوەیەک لە شێوەکان لەبەردەم 
مەترسیدایە، بۆنموونە  ئێمەی مەسیحی یان کەسێکی تورکمانی 

یان هەر نەتەوەیەکی تر زمانی ئینگلیزی بۆتە زمانێکی جیهانی 
و خۆی زاڵ کردووە بەسەر زمانەکانی دیکە، ئەو شتە وادەکات 
منداڵەکان گرنگی بدەن بەو زمانە، بۆیە ئەوە دەڵێم من ئەگەر 

سریانی بم و گرنگی نەدەم بە زمانی خۆم ئەمە کێشەیەکی زۆر 
گەورەیە بەڕاستی".

"ئەوانەی لە پەرلەمانن نوێنەری پێکهاتەکان نین"

وەکو کەسێکی سەر بە پێکهاتەی 
کریستیان، راتان چییە لەسەر 

درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمان 
و داواکارییەکانتان لەبارەی 

هەڵبژاردنەوە چین؟

یاسای هەڵبژاردن کێشەیەکی گەورەی تێدا 
هەیە بۆ ئێمەی کۆتا، وەکو پێکهاتەیەک خوازیار 

بووم ئەو بەڕێزانەی کە ئەندامن لە پەرلەمان 
ئیڕادەی خۆیان فەرز کردبا لەسەر ئەوەی دەبێت 

ئەو یاسایە هەموار بکرێتەوە. خالێک هەبوو 
لەیاسای هەڵبژاردن لە ساڵی ١٩٩٢ ئێمەی 

تورکمان و مەسیحی سندووقی تایبەتمان 
هەبوو بۆ دەنگدان و دەبوو ئەم یاسایە دووبارە 
جێبەجێبکرابا، کاتی خۆی هەڵبژاردن بە دڵی ئێمە 

بوو و هەڵبژاردن شەرعی بوو، ئەو کەسانەی 
کە دەبوونە ئەندام پەرلەمان دەمانوت ئەمە 

نوێنەری راستەقینەی ئێمەیە، بەاڵم پاشان کە 
یاساکە هەموارکرا و وتیان ئەم خاڵە الدەبرێت، 
واتە هەر کەسێک کورد بێ ئێزیدی بێ سابیئە 

بێ دەتوانێت دەنگ بداتە تورکمان و مەسیحی".

 "من وەکو پێکهاتەیەکی مەسیحی هەست دەکەم 
دەستێوەردانێک کرا لە هەڵبژاردنی ئەو کەسانە، وەکو پێکهاتەیەک 
دەیڵێم ئەوانە نوێنەری ئێمە نین، ئەوەندە باسی کێشەکانی ئێەمە 

ناکەن ئەوەندەی باسی کێشەکانی پەرلەمان و پاپەند بوون بەو 
کوتلە و کوتلەی تر دەکەن لەناو پەرلەمان، دەبێت ئەو کەسانەی 
لە پەرلەمانن لە پێشینەدا مافی پێکهاتەکانی خۆیان بپارێزن ئینجا 
مافی گەلی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی، ئەوەی تا ئێستا 
کراوە بەپێچەوانەوەیە، لەگەڵ زۆر بابەت کە کراوەتە سیاسی 
هەڵوێستیان هەبووە، بەاڵم وەکو مافی پێکهاتە لە پەرلەمان 
ئەکتیڤ نەبوون. من لە شوێنی ئەندامەکانمان بومایە واژۆم 

نەدەکرد بۆ درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمان و داوام دەکرد 
یاسا هەموار بکرێت و بەزوترین کاتیش هەڵبژاردن بکرێت، بۆ 

ئەوەی ئەو رێگایەی کە تا ئێستا بەدڵمان نەبووە باشتری بکەن. 
لێرەوەش داوا دەکەین سندووقی تایبەت بەخۆمان هەبێت لە 

هەڵبژاردنەکان، چونکە لەوانەیە وەکو کەمینەیەک ژمارەم زۆر کەم 
بێت، بەاڵم زۆرینەکە ژمارەکەی زۆر لەمن زیاترە، بۆیە منیش مافم 

هەیە دەنگم بگەینمە پەرلەمان و ئەگەر لەنێو ئەو چەند ملیۆن 
کەسەدا پێکهاتەکان هەڵبژێردران ئەوا کۆتا هیچ بەهای نامێنێت".

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ:
ریپۆرتاژ: حوسێن خەتیبئۆغڵو / ئامادەکردن: عەبدولسەالم توتونچی 

ئەوانەی لە پەرلەمانن نوێنەری پێکهاتەکان نین 
فۆتۆ: ئەنەس سەددام
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لە پڕۆگرامی ٨ گۆشە کە محەمەد فەرید ئەربیلئۆغڵو 
پێشکەشیدەکات، کۆنترین گۆڕستانی شاری هەولێر)ئەربیل( کە 
بۆتە سیمبۆلێک بۆ شارەکە "گۆرستانی گەورە" باسی لێوەکرا، 
میوانانی پڕۆگرامەکە بریتی بوون لە موشتاق عەبدواڵ تۆفیق، 

کە گلەیی لە پشتگوێخستنی گۆڕستانەکە هەبوو و هەوڵی زۆری 
بۆ نۆژەنکردنەوەی گۆرستانەکە ئەنجامدا و مەال وشیار، وتاربێژی 
مزگەوتی کورەچییان، باسی لە گرنگی گۆڕستان لە ئیسالمدا کرد.

موشتاق عەبدوڵاڵ تۆفیق لە قسەکانیدا سەبارەت بەوەی 
بۆچی گۆڕستانی گەورە گرنگە و ئاماژەی بەوەشکرد، گۆڕی 

کەسوکار و خێزانەکەی لەو گۆرستانەیە، وتیشی، “وەک دەزانن 
لە دوای شەستەکان یان حەفتاکانی سەدەی رابردوو، پێکهاتەی 
دیمۆگرافیای شارەکە لە هەولێر گۆڕانکاری بەسەردا هات. ئێستا 

قەاڵیەکمان هەیە و بووەتە شوێنێکی مێژوویی، لە ئێستادا کاتێک 
دەمانەوێت لە رۆژانی ئاساییدا بچینە قەاڵ لەوێ رێگامان پێنادەن، 

بۆ نوێژی هەینی رێگەپێدراوە. لە ئێستادا ئەوەی کە ماومانە 
گۆڕستانەکەمانە، کێ لەم گۆڕانەدایە؟".

موشتاق تۆفیق بە ئاماژەدان بەوەی کە گۆڕستانەکان رابردوو 
و ناسنامەی خۆیانن، وتیشی، "کاتێک دەپرسن تۆ چۆن خەڵکی 
هەولێرخی، بەڵگە چییە، ئەوە کەسەکە دەبەم بۆ گۆڕستانەکە و 

گۆڕستانەکانی سەر بە خێزانەکەمی پیشان دەدەم و لێی دەپرسم 
ئەی چی ئەو لەو شوێنە بوونی هەیە".

موشتاق تۆفیق بە ئاماژەدان بەوەی کە گۆڕستانی ئیمام محەمەد 
گۆڕستانێکە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی سوڵتان 

موزەفەرەدین گۆکبۆرۆ، ئاماژەی بەوشەدا کە گۆڕستانەکانی 
دیکەی شارەکە مێژووەکانیان ناگەرێتەوە بۆ سەردەمی کۆن.

 لە الیەکی دیکەوە مەال وشیار وتاربێژی مزگەوتی کورەچییان، 
جەختی لەوەکردەوە کە گۆڕستانەکان لە ئیسالمدا گرنگییەکی 

زۆریان هەیە و بە هەندێک ئایەت و فەرموودەی پیرۆزیش 
بەهایەکی گەورە بە مرۆڤ دەبەخشێت. وتیشی، "خودا بەهای 

بە مرۆڤ داوە و رێزی لێگرتووە، بەاڵم بە چی؟ بە عەقڵ، زانین، 
قسەکردن”.

مەال وشیار ئاماژەی بەوەدا، لە ئیسالمدا، بەهای کەسی مردوو 
لەو نموونەیەی فەرموودەی پێغەمبەر محمد )د.خ( لەسەر بێت 

بۆمان دەردەکەوێت، دەفەرموێت: "شکاندنی ئێسکی مردوو 
وەک شکاندنی ئێسکی کەسێک وایە لەکاتی زیندووییدا". ئەگەر 

ئەو کەسە لە ژیاندا بێت، رەنگە بەرگری لە خۆی بکات، بەاڵم 
مردووەکان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن بەرگریی لەخۆیان بکەن. 

پێغەمبەر محمد )د.خ( لەسەر بێت فەرموویەتی؛ "رۆیشتن لەسەر 
رەژوی ئاگر یان شمشێر یاخود دورینی پێاڵوەکانم لە پێیەکانم بۆ 

من خۆشترە لە رۆیشتن لەسەر گۆڕی موسڵمانێک".
موشتاق تۆفیق کە پەیوەندی بە زۆرێک لە دامودەزگاکانەوە 

کرد بۆ پاک راگرتنی گۆڕستانەکە و نۆژەنکردنەوەی، هەوڵەکانی 
خۆی بۆ پاراستنی گۆڕستانەکان روونکردەوە و وتی، “٧-٨ ساڵ 
لەمەوبەر هەنگاوێکم ئەنجامدابوو. بەاڵم دوایین جار کە چەند 
رۆژێک لەمەوبەر تووشی ئەو دیمەنە پیسە بووین، تووشی 

شۆک بووین. لە کاتێکدا شوێنێکی خاوێن دەکەیەوە لە الیەکی 
دیکە دووبارە پیس دەبێتەوە. وێنەمان گرت و لە سۆشیال 

میدیا باڵومان کردەوە. ئەمجارەیان خەڵکێکی زۆر کاردانەوەیان 
هەبوو. دۆخەکە گەیشتە پارێزگار و بەرپرسان.  گۆڕی کەسایەتییە 
کۆنەکانی شاری هەولێر لەم گۆڕستانەدایە، هەر بۆیە دەستیان 

کرد بە پاککردنەوە. داوایان لێکردم بابەتەکە گەورە نەکەم، وتیان 
پاکی دەکەینەوە. کەواتە بۆچی چاوەڕێی ئەوە بوون کە ئەمە 

رووبدات؟".

موشتاق تۆفیق، سەبارەت بە پڕۆسەی نۆژەنکردنەوە و 
قۆناغی دواتری گۆڕستانەکە و کۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری 

هەرێم بۆکاروباری پێکهاتەکان و بەرپرسان و دەزگای هاوکاری و 
هەماهەنگی تورکیا "تیکا"، وتی: لە ساڵی ٢٠٢٠ وەک کۆمەڵەی 

قەاڵی هەولێر خۆمان دەستمان بەم کارە کرد، هاوڕێکانمان 
هاوکارییان نارد. زۆر کەس کە لە هەولێرەوە هاوکارییان کردووە 

نایانەوێت ئێمە ناویان بهێنین، شەش هەزار دۆالرمان کۆکردەوە”.

موشتاق تۆفیق ئاماژەی بەوەدا کە ئۆفەرێکیان پێشکەش بە 
تیکا کردووە بەهۆی ئەوەی گۆڕستانەکە گەورەیە، تیکا ئاماژەی 
بەوەکردووە کە ئەوان زیاتر لەوەی داوایان کردووە لە پڕۆژەکەدا 
کاردەکەن. وەک موشتاق تۆفیق باسی کردووە کە لە مانگی 
نیسانی ٢٠٢١ دەستی کردووە بە داواکاری بۆ ئەو پڕۆژەیە، کە 

دیاری کراوە و بۆ ماوەی ٥ مانگ هەوڵی پەسەندکردنی پڕۆژەکەی 
لەالیەن دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمەوە کردووە، دواجار 
توانیویەتی پڕۆژەکە پەسەند بکات، بەاڵم لە کۆتا ساتدا ئەو 

رۆژەی پڕۆژەکە دەستیپێکردووە رێگری کراوە لە نۆژەنکردنەوەی 
گۆڕستانەکە.

دوای ئەوەی لە پڕۆگرامەکەدا باس لەو بابەتە کرا، سەرۆکایەتی 

شارەوانی هەولێر رایگەیاند، کارەکانی پاککردنەوەی گۆڕستانەکە 
دەستیپێکردووە و لە چەند رۆژی داهاتوودا نەمام لە گۆڕستانەکە 

دەچێندرێت، هەروەها شارەوانی هۆشداری داوەتە ماڵ و 
شوێنە بازرگانییەکانی دەورووبەری گۆڕستانەکە کە پاک و خاوێنی 

گۆڕستانەکە  رابگرن.

"ئەمڕۆی بەرەی تورکمانی عێراقی نەوەکو دوێنێی"
لە پڕۆگرامێکی دیکەی ٨ گۆشە لە ژێر ناونێشانی "ئەمڕۆی بەرەی 

تورکمانی عێراقی نەوەکو دوێنێی"، ئەمیر عیزەت ئەندامی 
مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و بەرپرسی حیزبەکە لە 

هەولێر)ئەربیل( بووە  میوانی پڕۆگرامەکە.
لەبارەی بەڕێوەبردنی هەردوو ئەرکەکە لە بەرەی تورکمانی عێراقی 

ئەمیرعیزەت وتی، "بەڵێ سەختە بەاڵم هەردوو ئەرکەکە بەیەکەوە 
گرێدراون، کاتێک بوومە بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی، مانای 
ئەوە نییە کە چاو لە رێکخستن و ئاڕاستەکان و کارەکانی بەرەکە 

نەکەم و بەدواداچونی بۆ ناکەم. بەپێچەوانەوە ئەرکی هەمووانە 
کە لە بەرەدا ئاگاداری هەموو شتێک بن. بەاڵم بەو پێیەی من 

بەرپرسی پارێزگاکەشم، دەچمە ناو وردەکارییەکان. من بەرپرسیارم 
لە هەموو رێکخراوێک، هەموو بەشێک".

ئەمیر عیزەت کە لە ساڵی ٢٠١٩ وەک بەرپرسی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لقی هەولێر)ئەربیل( دەستبەکاربووە، وەاڵمی ئەو 

پرسیارەی دایەوە کە دوای دەستبەکاربوونی چی گۆڕانکارییەک 
ئەنجمادراوە و وتی، "بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە ماوەی دوو 

ساڵی خایاند، لەو کاتەدا نەمانتوانی زۆر شت بکەین، بەاڵم دواتر 
دەستمان بە چاالکییەکانمان کرد لە ماوەی دوو ساڵی رابردوو  

چاالکییەکانمان لە هەموو بوارەکاندا زیادی کرد. توانیمان کەمێک 
رووخساری راستەقینەی بەرەی تورکمانی پیشان بدەین، ئێمە 

یارمەتی زۆرێک لە دامەزراوە و رێکخراوەکان دەکەین. رووخساری 
نوێ هاتنە ناوەوە.

ئەمیر عیزەت کە پێشینەی سەربازیی هەیە، باسی ئەو دەنگۆیانەی 
کرد کە گوایە لە گۆڕەپانی سیاسیدا سەرکەوتوو نەبووە، 

هەروەک چۆن لە بواری سەربازیدا سەرکەوتوو بوو و رایگەیاند، 
"ئەوانەی کاری خۆیان بە باشی ئەنجام نادەن، مافی رەخنە لە 

کەسانی دیکە بە رەوا دەبینن، لەسەر چ بنەمایەک ئەمە دەڵێن، 
بەڵێ من پێشینەی سەربازیم هەیە، تازەم لە سیاسەتدا، بەاڵم 

تازەنەهاتوومەتە ناو دۆزەکە. من کەسێکم لەگەڵ سیاسەتمەداران 
ژیاوم".

ئەمیر عیزەت لەبارەی رێکخستنەکان و بەشەکانی ئێستای بەرەی 
تورکمانی عێراقی لقی هەولێر)ئەربیل( وتی، "حیزب جێگای 

مووچە وەرگرتن نییە، شوێنی بەرژەوەندی نییە. مرۆڤ دەبێت 
گیانی خۆبەخشی هەبێت و ئەمەش شتێکی نەتەوەییە. ئێمە 

لە پارتێکی نەتەوەیین. کەس ناڵێ بڕۆ دەرەوە خۆت بکوژە، ئێمە 
دەڵێین 'وەرە خزمەت بە میللەتی خۆت بکە، زمان و کەلتوور 
و نیشتیمانت بپارێزە'. لە هەموو دونیا میللەت حیزب بەخێو 

دەکات، بەاڵم لە رۆژی یەکەمەوە ئێمە میللەتمان بەخێوکردووە. 
لە پشت هاتنی زۆربەی خەڵک بۆ حیزب، بابەتی بەرژەوەندی، یان 

ئامانجێکی دیاریکراو یان وەرگرتنی یارمەتی هەیە.  پرسی نەتەوەیی 
ئامانجی سەرەکی نییە، بۆیە کارەکەمان قورستر بووە.  حیزب 
دامەزراوەیەکە، هیچ مانایەکی شەخسی نییە. بەرەی تورکمانی 
عێراقی حیزبی هیچ کەسێک نییە بەتەنیا، ئەو کەسانەی دێنە 

پارتەکە، سەرەتا دەبێت باوەڕییان بە دۆزەکە هەبێت. یەکەم شت 
کە خەڵک دێنە ئەم دامەزراوەیە دەبێت بیکەن، خزمەتکردنی ئەم 

میللەتە و ئەم زمانەیە”.

هاوکات ئەمیرعیزەت بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی لقی 
هەولێر)ئەربیل(، لەبارەی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ پارتەکانی دیکە 

ئاماژەی بەوەدا، هەموو حیزبە تورکمانییەکان هاورێمانن و 
دۆستی ئێمەن. ئێمە کاتی خۆی لەگەڵ ئەوان پێکەوە لەناو ئەم 
دۆزە بووین، بەاڵم بۆچوونی جیاوازمان هەیە. ئەوان پێش ئێمە 

هاوکاریان لەگەڵ حکومەتی خۆجێی کرد. خەڵک پرسیار دەکەن 
و دەڵێن 'ئەگەر ئەوان خیانەتکار بوون، ئەوا بۆچی لەگەڵیان 
چوونە ناو حکومەت، رێبازی ئەوانمان هەڵبژارد، چووینە ناو 

پەرلەمانەوە. ئەگەر هەڵەن، نەدەبوو ئێمە هەمان هەڵە بکەین'. 
پەیوەندییەکانمان باشە، بەاڵم بەداخەوە ئێمەیان بەش کرد. بۆ 

نموونە داوای ناوێکمان لێدەکرێت بۆ ئەرکێک، ئێمە ناوێک پێشنیار 
دەکەین، بەاڵم ئەوان ناوێکی دیکە پێشکەش دەکەن، هەرچەندە 

پەیوەندییەکەمان  باش نەبێت.

ئەمیر عیزەت بە دەربڕینی ئەوەی کە خۆیان بۆ هەڵبژاردنی 
داهاتوو ئامادە دەکەن و وتی، “هەندێک هەڵە هەیە، دەوترێت 

تورکمان بەکاردەهێندرێن، بەاڵم ئەمە وا نییە، هەموومان لەسەر 
هەمان بۆچوون نین. ئێمە نوێنەری راستەقینەمان لە کۆمسیۆنی 

هەڵبژاردنەکاندا نییە. دەبێت تورکمان خۆیان نوێنەری خۆیان 
هەڵبژێرن. بۆچی دەنگی تایبەت تەنها دەنگ بە یەک حزب دەدات. 

ئەمە هەڵەیە، کاتێک الیەنێک بە هێزی سەربازی پشتیوانی 
دەکرێت، بێگومان الیەنی بەرامبەریش ئەم دۆخە رەتدەکاتەوە. 

ئەو الیەنەشی کە رەتی دەکاتەوە بە هەر شێوەیەک بێت بە 
بیرکردنەوە لە ئێمە ئەم دۆخە رەت ناکاتەوە.

سەبارەت بە کاردانەوە و تۆمەتەکانی گروپە نزیکەکان و 
پاڵپشتیکەرەکانی "پەکەکە"، دوای ئەوەی سەردان و کۆبوونەوەی 
گرنگ لە لقی هەولێری بەرەی تورکمانی عێراقی ئەنجامدرا، ئەمیر 

عیزەت ئەم لێدوانانەی خوارەوەی دا:

پەکەکە تیرۆریستە وەک هەمووان دەزانن، الیەنی کوردی، 
عەرەبی، عێراق ئەمە دەزانێت. کاتێک بەرەی تورکمانی عێراقی 

لێرە چاوی بە بەرپرسێک دەکەوێت، یەکەم پێش هەموو شتێک 
بەڕاستی ئەمە گرنگە دەبێ بگوترێ، ئەم بەرپرسە بە نهێنی 
نەهاتۆتە ناوچەکە، لە رێگای فەرمیەوە هاتووە. دووەم لە 

دەوڵەتێکی بیانیەوە نەهاتۆتە الی ئێمە.  کاتێک ئەمریکییەک، 
ئینگلیزێک کە لێت نزیک نییە و یارمەتیت دەدات، بەالی ئێوە 

سەیر نییە. بۆچی دەبێت مانایەکی جیاوازی هەبێت کاتێک 
ناسیاوێک، ئەو الیەنەی کە هەمان زمان و ئایینیان هەیە، یارمەتیم 
دەدات. باشە کامە الیەن لە عێراقدا پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتەکانی 

تر نییە، ئێوە هاتوون بەرد لە ئێمە دەگرن ؟. بەداخەوە دۆخی 
عێراق ئەمەیە، ئایا ئێمە هێزێکی سەربازیمان هەیە بۆ ئەوەی 

بتوانین هەڕەشە لە خەڵک بکەین؟ بەاڵم هێزی سەربازییان هەیە. 
ئایا ئێمە هەڕەشەمان لە ئاسایشی هیچ هەرێمێک کردووە، 

دۆخەکە زۆر جیاوازە.

هەڕەشە لە دەوڵەتێکی تر دەکات کە لە واڵتێکی دوورەوە هاتووە 
و لێرە رێکخراوی تیرۆرستی داناوە، بەاڵم لە واڵتی خۆم کەسێک 
سەردانم دەکات، لێرەدا دەتوانم چ هەڕەشەیەکم هەبێت؟. ئایا 

ئێمە چەکمان هەیە؟ لە ئێستادا پەیوەندییەکی باش لە نێوان 
هەرێم و تورکیا هەیە، بە هەمان شێوە، لە نێوان هەرێم و ئێران، 

لە نێوان عێراق و تورکیا. لێرەدا هەم کورد، هەم تورکیا، هەم ئێران 
و هەم سووریا کێشەیەکیان هەیە؛ رێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە 

هەڕەشەیان لێدەکات، هەڕەشە لە سەالمەتییان دەکات. ئێمە 
نەتەوەیەکین ئاشتیمان دەوێت. ئێستاش داوای هەمان ماف 

دەکەین کە لە سااڵنی حەفتاکان داوامان دەکرد، زمانی تورکمان 
تایبەت بەخۆی، کەلتووری، پێدانی پۆستێک لە حکومەتدا... ئەمانە 

ئەو شتانەن کە تا ئێستاش باسی دەکەین.

لە وەاڵمی پرسیارێکدا سەبارەت بە ئامانجەکانی بەرەی تورکمانی 
عێراق لە قۆناغی نوێی هەڵبژاردندا، جگە لەو پۆستانەی لە 

حکومەتی هەرێمدا هەیەتی، ئەمیر عیزەت، وتی، "ئامانجمان 
بوونمانە، زمان، کولتوور، بوونی تورکمانە. ئامانجمان نابێت 
شوێن وەرگرتن بێت. ئەگەر دە وەزیر و دوو ئەندام پەرلەمان 

هەبێت، بەاڵم هەر لەم دۆخەدا بین، چ سوودێکمان لەم دۆخە 
وەرگرت؟، هەر لەبەر ئەم هۆکارە دەمەوێت سەرەتا قسە 

لەسەر میللەتەکەمان بکەم؛ پێویستە هەمووان بچنە هەڵبژاردن، 
کەس پێتان ناڵێت کاندیدی بەرەی تورکمانی عێراقی هەڵبژێرن، 
تورکمانێکی ئازا هەڵبژێرن، هەمووان بچنە هەڵبژاردن بۆ ئەوەی 

لێرە بوونی خۆمان بسەلمێنین. بەاڵم ئەگەر حیزبێک لە شوێنێکی 
جیاوازەوە دەنگی بەدەست هێنا و سەرکەوت، ئەوە خزمەت بە 

زمانی ئێمە ناکات، چونکە ئەو کەسە نیە کە تۆ هەڵتبژاردبێت. ئەو 
کاتە بۆچی دەبێت خزمەتت بکات؟ هەر الیەنێک ئەوی بردبێتە 
ئەو پۆستە، خزمەتی ئەو دەکات. زمان و بوونى تورکمانى لە 
مەترسیدایە، هەمیشە پۆستێک دراوەتە تورکمان چونکە ئێمە 

مەترسیدار نین. ئەوان ئێمە بەکاردەهێنن".

کاتێک پرسیاری ئەوەی لێکرا کە چی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە الیەنەکانی دیکە جیا دەکاتەوە، ئەمیر عیزەت وتی، “لەگەڵ 

جوڵەکردنمان، الیەنەکانی دیکەش بە هەمان شێوە دەجووڵێن، 
ئەمە شتێکی باشە. ئەگەر ئێمە بەرزبووین ئەوانیش بەرز دەبنەوە 

و ئەگەر ئێمەش بکەوین ئەوانیش دەکەونە خوارەوە. ئەگەر بەرەی 
تورکمانی عێراقی بەهێز بێت، هەموو الیەنەکان و تورکمان بەهێز 
دەبن. ئێمە ناوێکین، ئەگەر بەهێز بین هەموو تورکمانەکان بەهێز 

دەبن. ئەمە جیاوازی ئێمەیە"

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ:  ئەو کارانەی بۆ گۆڕستانی گەورەی هەولێر)ئەربیل(
ئەنجامدرا و ئەو ئەنجامانەی بەدەست هاتن ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
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  کرانەوەی فڕۆکەخانەی کەرکووک چەندین هەلی کاریکرانەوەی فڕۆکەخانەی کەرکووک چەندین هەلی کاری

""رەخساندووەرەخساندووە
""

سەرۆکی بەشی زمانی تورکی لە کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی کەرکووکسەرۆکی بەشی زمانی تورکی لە کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی کەرکووک::
-"-"کەمی رێژەی ستافمان هەیەکەمی رێژەی ستافمان هەیە" -" -
-"-"ژمارەی قوتابیان لە بەشی تورکی کەمیکردووەژمارەی قوتابیان لە بەشی تورکی کەمیکردووە" -" -

لەنێو  پێشتر  کە  کەرکووک  نێودەوڵەتی  فڕۆکەخانەی 
لە  بەکارهاتبوو،  سەربازی  بنکەی  وەکو  پارێزگاکەدا 

و  کرایەوە  فەرمی  رێوڕەسمی  بە  یەکەم  تشرینی  ١٦ـی 
و  ناوخۆیی  گەشتە  بە  دەستی  یەکەم  تشرینی  ٢٠ـی  لە 

کرد.  دەرەکییەکانی 

مەدەنی  فڕۆکەوانیی  دەسەاڵتی  نووسراوێکی  بەگوێرەی 
فڕۆکەخانەی  روونکراوەتەوە،  تیایدا  کە  عێراقی 

لەگەڵ  تایبەتمەندییەکانی  کەرکووک  نێودەوڵەتی 
بۆ  ئامادەیە  و  گونجاوە  جیهانییەکان  ستانداردە 

ئەم  هەروەها  مەدەنییەکان،  گەشتە  ئەنجامدانی 
بۆ  دەبێت  جیددی  یارمەتیدەرێکی  فڕۆکەخانەیە 

کارگۆ)بار(.  گەیاندنی  و  هاوواڵتییان  گواستنەوەی 

تشرینی  ٢٧ـی  لە   )THY ( تورکیا  ئاسمانی  هێڵی 
لە  فڕۆکەوانی  گەشتی  یەکەمین  ئەمساڵ،  یەکەمی 
ئەنجامدا. کەرکووک  فڕۆکەخانەی  بەرەو  ئیستانبوڵ 

 
 )THY ( نووسینگەی  بەڕێوەبەری  گارگی،  خەیرەددین 

کانوونی  ٣ـی  بەرواری  لە  رایگەیاند،  بەغداد  لە 
چااڵک  بەشێوەیەکی  فڕۆکەوانییەکان  گەشتە  یەکەمەوە 

دەکات.  زیادبوون  لە  روو  کەرکووک   – ئیستانبوڵ  لەنێوان 

لە  جگە  کەرکووک،  نێودەوڵەتی  فڕۆکەخانەی  کرانەوەی 
فڕۆکەوانی  کۆمپانیاکانی  سەرنجی  پارێزگاکە،  دانیشتووانی 

راکێشا. خۆیدا  بەدوای  گەشتیارییش  و 

دوای  دواهەمین دۆخی  لەبارەی  زیاتر  زانیاری  وەرگرتنی  بۆ 
بەرپرسانی  کەرکووک،  نیودەوڵەتی  فڕۆکەخانەی  کرانەوەی 

نەبوونی  و  کارکردن  رێژەی ستافی  کەمی  لەگەڵ 
بەشی  لە  پێویست  کتێبی  دابینکردنی  توانای 
زانکۆی  پەروەردەی  کۆلێژی  لە  تورکی  زمانی 

بەشێکی  قوتابیان  ژمارەی  لە  کەمی  کەرکووک، 
بەشەکەیە.   کێشەی  دیکەی 

خەیڕووڵاڵ،  لەتیف  د.حەمید  یاریدەدەر  پڕۆفیسۆری 
کۆلێژی  لە  تورکی  زمانی  بەشی  سەرۆکی 

٢٠٠٦ـەوە  لەساڵی  کە  کەرکووک  زانکۆی  پەروەردەی 
کێشە  دروستبوونی  لەبارەی  دامەزراوە،  بەشەکە 

بۆ  تورکی  زمانی  بەشی  کەمتەرخەمییەکانی  و 
دا.  روونکردەوەی  تەبا  هەفتەنامەی 

خەیڕووڵاڵ،  لەتیف  د.حەمید  یاریدەدەر  پڕۆفیسۆری 
لە  تورکی  زمانی  بەشی  دامەزراندنی  لەبارەی 

٢٠٠٦ وتی، "لە سااڵنی سەرەتادا ژمارەی  ساڵی 
بەرزبووەوە.  ژمارەکە  دواتر  بوو.  کەم  قوتابیانمان 

ئەمساڵ  بەاڵم  دەڕۆیشت  باشی  بەرەو  دۆخەکە 
کەمیکردووە".  تەواوی  بە  قوتابیان  ژمارەی 

کەمیکرد" قوتابیانمان  "ژمارەی 
بەوەکرد،  ئاماژەی  تورکی  زمانی  بەشی  سەرۆکی 

٨٠ قوتابی و ساڵێک  ئێستا  بەرلە  "دوو ساڵ 

لە  وەزارەتی پەروەردەن، ئەوان دەتوانن 
بەهۆی  ئێرە.  بێنە  رۆژێک  تەنها  هەفتەیەکدا 

ئەمەش  هەفتەیەکدا،  لە  رۆژێکە  تەنها  ئەوەی 
وانەوتنەوەدا  پڕۆگرامەکانی  لە  گەورە  کێشەی 

رێژەی  کێشەی کەمی  دەکات.  دروست 
هەیە".  ستافمان 

ئەو  کەسین.   ٣ وەکو ستاف  "ئێمە  وتیشی، 
لەنێو  هاتوون  دەرەوەوە  لە  مامۆستایانەی 
دامەزراندن  نەبوونی  بەهۆی  نین.  ستافدا 

رۆژانە  مووچەی  بە  مامۆستاکان  لە  هەندێک 
لە  قوتابیان  گشتی  ژمارەی  کاردەکەن. 

یەکەم  قۆناغی  قوتابییە.   ٣٣٥ بەشەکەمان 
لە  نەکردووە.  خوێندن  بە  دەستی  هێشتا 

و  هەیە  تورکیمان  وانەی   ٥ یەکەمدا  قۆناغی 
دەخوێندرێت. عەرەبی  زمانی  بە  دیکە  وانەکانی 

تورکیمان  وانەی   ٧ دووەمیش  قۆناغی  لە 
٣ وانەی دیکەش بە زمانی عەرەبی  هەیە و 

قۆناغەکان  بەگوێرەی  ئەمەش  دەخوێندرێت. 
بەسەردێت".  گۆڕانکاری 

لەتیف  حەمید  د.  یاریدەدەر  پڕۆفیسۆری 
قوتابیان  کە  لەوەکردەوە  جەختی  خەیڕووڵاڵ 

"جگە  وتیشی،  و  بزانن  تورکی  زمانی  پێویستە 
قوتابیانی  لە  تورکمانی  قوتابخانەکانی  لە 

وەرگرتووە".  دیکەشمان  قوتابخانەکانی 

تۆمارکردبوو.  ناوی  قوتابی   ٤٠ ئێستا  لە  بەر 
لە  دابەزی و  بەتەواوی  ژمارەکە  بەاڵم ئەمساڵ 

سیستەمی  لە  و  خوێندکار   ٢٠ ناوەندی  سیستەمی 
لە  بە گشتی  واتە  وەرگیراون.  خوێندکار   ١٥ پاڕالێل 

هەیە".  بوونی  قوتابی   ٣٥ یەکەم  قۆناغی 

ژمارەیە  ئەو  کەمبوونەوەی  هۆکاری  بە  تایبەت 
بۆ  ناوبراو وتی، "هۆکاری سەرەکی  ڕێژەیە  بەم 

هۆکارێکی  دەگەڕێتەوە.  دامەزراندن  نەبوونی 
دەرچوو  قوتابیانی  ژمارەی  کەمبوونەوەی  دیکەش 

ساڵی  بەگوێرەی  تورکمانی  قوتابخانەکانی  لە 
کەمیکردووە".  رابردوو 

)خوێندنی  دووەم  وتیشی،"دەوامی  د.حەمید 
قوتابیان  ژمارەی  فێرخوازان.  بۆ  هەیە  ئێواران(ـمان 

لە  رووی  لەوێشدا  رابردوو  بەگوێرەی سااڵنی 
کردووە".  کەمبوونەوە 

 ١٠-١٢ ئێواران  دەوامی  بەوەشکرد،"لە  ئاماژەی 
بەگوێرەی  و  بێت  ئەگەر  هەیە.  بوونیان  قوتابی 

بەیانیان  قوتابیانی  ژمارەی  رابردوو  سااڵنی 
ناکات،  دروست  بۆ  ئەوتۆمان  کێشەی  کەمیکرد 
ئێواران  قوتابیانی  ژمارەی  کەمبوونەوەی  بەاڵم 

ناچارمان دەکات دەوامی  ١٠ قوتابی،  لە  بۆ کەمتر 
دابخەین".  بەشەکە  لە  ئێواران 

ژمارەی  بچووکە،  زۆر  "کتێبخانەکەمان 
کەمن" کتێبەکانمان 

حەمید  د.  بەشەکەیان  کێشەکانی  بە  تایبەت 
برتین  "کێشەکانمان  رایگەیاند،  خەیڕووڵاڵ  لەتیف 

زۆر  کتێبخانەکەمان  سەرچاوە.  کتێبی  کەمی  لە 
کتێبەکانمان  ژمارەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بچووکە، 

بەاڵم  هێندران  تورکیاوە  لە  کتێب  هەندێک  کەمن. 
نین.  سەرچاوە  کتێبی  واتە  فێرکارین،  کتێبی  ئەوان 

هەیە". گەورە  کتێبخانەیەکی  بە  پێوستمان 
                                

کاتێک  قوتابییەکانمان  ئاشکراکرد،  ئەوەشی 
نەبوونی  بەهۆی  بنووسن  تێز)بەحس(  خوازیارن 

مامۆستاکانیان  لە  کتێب  سەرچاوە،  کتێبی 
سەربە  "مامۆستاکانمان  وتیشی،  وەردەگرن، 

مایکی  بۆ  ئاسمانیی  هێڵی  و  گەشتیاری  کۆمپانیاکانی 
دوان.  تەبا 

گەشتیاری  کۆمپانیای  بەڕێوەبەری  گامگون،  فیکرەت 
کەرکووک  فڕۆکەخانەی  "کرانەوەی  رایگەیاند،  ساریگول 

ئەنجامدانی  پێشتر  ئێمە.  بۆ  بوو  گرنگ  هەنگاوێکی 
بەفیڕۆ  زۆری  کاتێکی  و  ماندووی دەکردین  زۆر  گەشت 

دەداین". 

کاری  هەلی  چەندین  فڕۆکەخانەکە  راشیگەیاند،  گامگون 
فڕۆکەخانەکە  کرانەوەی  "لەگەڵ  وتی،  و  رەخساندووە 

دیکەشەوە  لەالیەکی  و  دەبن  دەستبەکار  تاکسییەکانمان 
چێشتخانەکانمان  دەگەرێتەوە،  هۆتێلەکانمان  بۆ  ژیان 

ئێمە و  لە  قەرەباڵغ دەبن و ئەو واڵتانەی 
پێچەوانەیان  گەشتی  ئارامی  بە  نزیکن  گەلەکەمانەوە 

دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  دەدەین.  ئەنجام  لەگەڵ 
رەخساندووە".  زۆری  کاری  هەلی  فڕۆکەخانەکە 

گەشتێک  ئەنجامدانی  بۆ  "پێشتر  وتیشی،  گامگون 
بکەین،  ئامادە  خۆمان  زووتر  کاتژمێر   ٨-٩ بوو  پێویست 

و  فرۆکەخانە  ناو  دەگەینە  ١٠ خولەک  بە  ئێستا  بەاڵم 
دەدەین".  ئەنجام  گەشتەکانمان 

عەرەفا  کۆمپانیای  بەڕێوەبەری  خەلیل،  ئیبراهیم 
فڕۆکەخانەی  "کرانەوەی  رایگەیاند،  لەمبارەیەوە 

هاوواڵتییانی  بۆ  کاری  هەلی  رەخساندنی  کەرکووک، 
کردووە".  زیاد  کەرکووک 

کاتێکی  لە  خواست  هیوای  خەلیل  ئیبراهیم 
جێگای  لێرەدا  فڕۆکەوانی  کۆمپانیاکانی  نزیکدا 
جیاجیاکان  واڵتە  بۆ  گەشت  و  بکەنەوە  خۆیان 

"پێویستە  بەوەشکرد،  ئاماژەی  و  دەستپێبکەن، 
بەرەو  زیاتر  بەشێوەیەکی  ئاسمانییەکان  گەشتە 

بدرێت".  ئەنجام  کەنداو  واڵتانی  و  ئەوڕووپا 

کەرکووک-  نێوان  راستەوخۆی  "گەشتی  وتیشی، 
ئەنجام  شەممە  و  پێنجشەممە  رۆژی  ئیستانبوڵ 

لە  تورکیا  ئاسمانی  هێڵی  فڕۆکەکانی  دەدرێت. 
هێڵی  گەشتەکانی  بەمزووانە  و  هەیە  بوونیان  ئێستادا 

دەکرێت".  چااڵک  پێگاسۆس 

دووپاتکردەوە،  ئەوەشی  عەرەفا  کۆمپانیای  بەڕێوبەری 
واڵتی  چەندین  بۆ  ئاسمانییەکان  گەشتە  ئەنجامدانی  بۆ 

کەرکووک،  نێودەوڵەتی  فرۆکەخانەی  لەرێگەی  جیاواز 
بەرپرسان.  لە  جیددین  هەنگاوی  چاوەڕوانی 

هەواڵ و فۆتۆ: ئەرجان سەراج \ ئامادەکردن: نورخان کەرخی

هەواڵ:نورخان کەرخی



تـەبـا تـەبـا

٢٠٢
٢

٢٠٢
٢  

ەم
وو

ی د
رین

ش
ی ت

م  
وە

دو
ی 

رین
ش

ی ت
٢١٢١

کۆمپانیا جیهانییەکان هەڵمەتی دەرکردنی کارمەندەکانیان لە کارەکانیان دەستپێکردووەکۆمپانیا جیهانییەکان هەڵمەتی دەرکردنی کارمەندەکانیان لە کارەکانیان دەستپێکردووە

  پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری هەولێر)ئەربیل(پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری هەولێر)ئەربیل(
  و ناڕەزایی دوکاندارانو ناڕەزایی دوکانداران

سەرۆکی بەشی زمانی تورکی لە کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی کەرکووکسەرۆکی بەشی زمانی تورکی لە کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی کەرکووک::

!

لە  یەکێکە  بازاڕی قەیسەری  یان  گەورە  بازاڕی 
مێژووەکەی  و  هەولێر  شاری  کۆنەکانی  شوێنەوارە 

بازاڕە  ئەم  لەمەوبەر دەگەڕێتەوە،  ٢٠٠ ساڵ  بۆ 
التینی  پیتی  لەشێوەی  و  فراوان  رووبەرێکی  لەسەر 

کە  بازنەیی  شوێنێکی  لە  پێکهاتووە  و  بونیادنراوە 
و  کوچە  چەندین  و  لەخۆدەگرێت  دوکان  بەسەدان 

پێک  بەشێک  چەند  لە  و  تیادایە  پێچاوپێچی  کۆاڵنی 
کە  بەرگدروور  و  کوتاڵفرۆش  بەشی  لە  بریتین  کە  دێت 
دۆشەگ،  و  پێخەف  بەشی  بازاڕەکەیە،  بەشی  کۆنترین 

و  پەنیر  زێرنگران،  دارتاش،  پێاڵوفرۆشان،  بەشی 
چەخماخچی  و  قەساب  فرۆش، سەوزەفرۆش،  ماست 
و  تەکنەلۆجیا  بەهۆی  ئێستا  کە  دیکە  بەشێکی  چەند  و 

نەماون. پیشانە  لەو  بەشێک  پێشکەوتنەوە 
ئەمیش  هەیە،  دەوڵەمەندی  مێژوویەکی  بازاڕە  ئەم   

نەتەوەیی  جیاجیای  پێکهاتەی  چەندین  کارکردنی  بەهۆی 
رابردوو  ٥ ساڵی  ٤ بۆ  تاکو  تیایدا، کە  ئایینی  و 

لەگەڵ  بەاڵم  دەکرا.  بەدی  تیادا  جیاوازییەی  ئەم 
پەرەپێدانی  بودجەی  لەسەر  بازاڕەکە  نۆژەنکردنەوەی 
مۆدێرن،  شێوازێکی  پێبەخشینی  و  هەولێر  پارێزگای 

وەکو  ئێستادا  لە  و  لەدەستدا  دێرینەی  رووکەشە  ئەم 
دەردەکەوێت.  ئاسایی  بازاڕێکی 

٣ ساڵ دەبێت  نزیکەی  سەرەڕای ئەوەی ماوەی 
لەئێستادا  بەاڵم  وەستاوە،  بازاڕەکە  نۆژەنکردنەوەی 
بازارەکە دەستی  ٣ کۆاڵنی  لە  نۆژەنکردنەوە  دووبارە 

سەرۆکایەتی  هەولێر،  پارێزگای  کە  پێکردووەتەوە 
یەک  شارەوانی  بەڕێوەبەرایەتی  و  هەولێر  شارەوانی 

ملیار   ١،٢ گوژمەی  و  دەکەن  پڕۆژەکە  سەرپەرشتی 
ئەیلوولی  مانگی  لە  بڕیارە  و  تەرخانکراوە  بۆ  دیناری 
لەالیەن  نۆژەنکردنەوەکە  کارەکانی  داهاتوودا  ساڵی 

بکرێت.  تەواو  "خاکان"  کۆمپانیای 

بە  دەستیان  جیهان  کۆمپانیاکانی  زۆربەی  ئێستادا  لە 
کۆمپانیاکانیان  لە  کارمەندەکانیان  دەرکردنی  هەڵمەتی 

خاوەنی  مێتای  کۆمپانیای  و  تویتەر  کردووە، 
هەروەها  و  واتسئەپ  و  ئینستاگرام  و  فەیسبووک 

کۆمپانیانەی  لەو  یەکێکن  ئەمازۆنیش  کۆمپانیای 
کردووە.  هەڵمەتەکە  بە  دەستیان 

کۆمەاڵیەتی  تۆڕی  کڕینەوەی  دوای  مەسک  ئیلۆن 
جیهانی  سەرنجی  و  کردووە  کاری  چەندین  تویتەر 

سەرنجی  کارانەی  لەو  یەکێکیش  راکێشاوە  خۆی  بۆ 
تویتەر  کارمەندانی  نیوەی  دەرکردنی  راکێشا،  جیهانی 

بوو، ئەمەش دوای ئەوە دێت کە بووە خاوەنی تۆڕی 
کارمەندانی  ژمارەی  گشتی  کۆی  تویتەر،  کۆمەاڵیەتی 

)٤ـی  رۆژی هەینی  و  کارمەندە   ٧٥٠٠ نزیکەی  تویتەر 
کارمەندەکانی  نیوەی  مەسک  ئیلۆن  دووەم(  تشرینی 

دوورخستەوە. کارەکانیان  لە  جارێک  بە 

ئینستاگرام  و  فەیسبووک  خاوەنی  مێتای  کۆمپانیای   
هەزاران  کۆمپانیایەی  لەو  ترە  یەکێکی  واتسئەپ  و 

زوکەربێرگ خاوەن و  کارمەندی دەرکرد، مارک 
رایگەیاند،  مێتا  دامەزراوەی  جێبەجێکاری  بەڕێوەبەری 

داهاتوودا  لە  کە  پڕۆژانەی  بەو  بدات  گرنگی  دەیەوێت 
بۆیە  جیهاندا،  لە  بەکارهێنەرانیان  بەردەستی  دەخرێنە 

دەرکردووە،  مێتا  کۆمپانیای  لە  کارمەندی  هەزار   ١١
فەیسبووک  و  تویتەر  دوای  ئەمازۆنیش  کۆمپانیای 
کۆمپانیاکە  لە  کارمەندی  هەزار   ١٠ دەرکردنی  بڕیاری 

یەک  لە  زیاتر  ئەمازۆن  کۆمپانیای  ئێستادا  لە  دەرکرد، 
ئاستی  لەسەر  کارمەندی هەیە  ٥٠٠ هەزار  و  ملیۆن 

هەیە. جیهان 

لە  کارمەندەکان  دەرکردنی  هۆکاری  باسە  شایەنی 
گەورەکانی  ئابوورییە  کێشە  کۆمپانیاکاندا،  زۆربەی 

هەزاران  دەرکردنی  داهاتەکانیانەوە.  دابەزینی  و  ئێستا 
جیهانی  تەواوی  سەرنجی  کۆمپانیایانە  ئەم  کارمەندی 

راکێشاوە.   بابەتە  ئەم  بۆ 

کارەکانیان  لە  کارمەندەکانی  ٥٠%ی  تویتەر 
دەردەکات

دوای  جیهان  کەسی  دەوڵەمەندترین  مەسک  ئیلۆن 
دەرکردنی  گەورەی  هەڵمەتێکی  تویتەر  کڕینەوەی 

ئیمەیڵەوە  رێگەی  لە  و  دەستپێکردووە  کارمەندەکانی 
دەمێننەوە  لەکارەکانیان  ئایا  کە  دەکاتەوە  ئاگاداریان 

دەرکراون. یاخود 
بسەپێنێت"  بازرگانی  نوێی  "یاسای  هەوڵدەدات  تویتەر 

کارەکانیان  لە  کۆمپانیاکە  کارمەندانی  نیوەی  بەوەی 
کەم  کۆمپانیاکە  تێچووی  ئەوەی  بۆ  دووربخاتەوە 

ببێتەوە.  
دەوڵەمەندترین  مەسک،  ئیلۆن  کە  کاتێکدایە  لە  ئەمە 

رایگەیاند  تویتەر  کڕینەوەی  و  ئێستادا  لە  جیهانە  کەسی 
کۆمپانیاکە. لەنێو  دەدات  چاکسازی  هەوڵی  کە 

ئەمە 
لە 

کارمەندە  لەسەر  یەکگرتووەکان  نەتەوە  کاتێکدایە، 
و  دەنگ  هاتە  تویتەر  کۆمەاڵیەتی  تۆڕی  دەرکراوەکانی 
لە مافەکانی مرۆڤ  رێز  کرد  ئیلۆن مەسک  لە  داوای 

بگرێت.
یەکگرتووەکان  نەتەوە  نووسینگەی  بااڵی  کۆمیساری 
کردبوو،  مەسکی  ئاراستەی  کە  کراوەدا  نامەیەکی  لە 

لە  یاسایی،  تیمی  تەواوی  دەرکردنی  نووسیویەتی: 
نەبوو. باش  سەرەتایەکی  منەوە،  روانگەی 

 ٧٥٠٠ نزیکەی  تویتەر  کارمەندانی  ژمارەی  گشتی  کۆی 
ئیلۆن  دووەم(  تشرینی  )٤ـی  رۆژی هەینی  و  کارمەندە 
کارەکانیان  لە  جارێک  بە  کارمەندەکانی  نیوەی  مەسک 

دوورخستەوە.

کارمەندی  هەزاران  فەیسبووکیش  تویتەر  دوای 
دەردەکات

و  ئینستاگرام  و  فەیسبووک  خاوەنی  مێتای  کۆمپانیای 
واتسئەپ

لە  کارمەندی  ١١ هەزار  لە  زیاتر   دورخستنەوەی 
گشتی  کۆی  ١٣%ی  دەکاتە  کە  راگەیاند،  کارەکانیان 

کارمەندەکانی.
جێبەجێکاری  بەڕێوبەری  و  خاوەن  زوکەربێرگ  مارک 

داهاتوو  ساڵی  بۆ  رایگەیاند،  مێتا  دامەزراوەی 
و سەرنج  دیاریکراو  بوارێکی  چەند  بە  دەدەن  گرنگی 

کارمەندی  هەزار   ١١ بۆیە  بەرەوپێشبردنیان،  دەخەنەسەر 
دوورخستۆتەوە.   کۆمپانیاکەی  لە 

تاکو  فەیسبووک  کۆمپانیای  ئامارەکانی  بەگوێرەی 
تۆڕی  کارمەندانی  ژمارەی  ئەمساڵ،  ئەیلولی  مانگی 

بووە  کارمەند  هەزار   87 فەیسبووک  کۆمەاڵیەتی 
جیهاندا. لەسەرانسەری 

زیاتر  هەیە  ئەوەی  پالنی  مێتا  دەڵێت،  زوکەربێرگ  مارک 
و  کەم  بوارێکی  چەند  لە  وەبەرهێنان  بخاتەسەر  سەرنج 
بۆ  وایە  باوەڕیان  بوارانەی  ئەو  بەتایبەت  دیاریکراودا، 

بکرێن  و  پێبدرێت  زیاتریان  گرنگی  دەبێت  داهاتوو  ساڵی 
فەیسبووک. کارەکانی  بۆ  لەپێشینە  کاری  بە 

هەزار   ١٠ مێتا  و  تویتەر  دوای  ئەمازۆنیش  کۆمپانیای 
دوورخستەوە کارەکانیان  لە  کارمەندی 

مێژووی  لە  تایمز،  نیویۆرک  رۆژنامەی  بەگوێرەی 
دەرکردنی  هەڵمەتی  گەورەترین  کۆمپانیاکەدا 

٢٠٠١دا  ساڵی  لە  ئەمازۆن  کۆمپانیای  کارمەندەکانیانە، 
دوورخستەوە،  کارەکانیان  لە  کارمەندی   ١٥٠٠ نزیکەی 
رابردوودا  ساڵی   ٢٠ لە  کۆمپانیاکە  ستافی  هەرچەندە 

ئێستادا  لە  کردووە،  زیادی  بەرچاو  بە شێوەیەکی 
٥٠٠ هەزار  و  یەک ملیۆن  لە  زیاتر  ئەمازۆن  کۆمپانیای 

جیهان. ئاستی  لەسەر  هەیە  کارمەندی 
جێبەجێکردنی  کارمەندە  هەزار   ١٠ ئەو  لەکارالدانی 

لە  کارمەندە  کەمکردنەوەی  پالنی  گەورەترین 
راستەوخۆی  کاریگەری  دەکرێت  پێشبینیش  و  ئەمازۆن 

سەرچاوەمرۆییەکانی  و  تەکنۆلۆژیا  بوارەکانی  لەسەر 
هەبێت. کۆمپانیاکە 

جێف  لەالیەن  کە  ئەمەریکی  ئەمازۆنی  کۆمپانیای 
کۆمپانیای  گەورەترین  دەکرێت،  خاوەندارێتی  بێزۆسەوە 

ژمارەی  و  ئۆناڵینە  فرۆشتنی  و  کڕین  بە  تایبەت 
هەزار   ٨٠٠ دەگاتە  جیهاندا  لەسەرانسەری  کارمەندەکانی 

کارمەند.

پڕۆژەکە  تەواوکردنی  ماوەی  پالنەکان  بەگوێرەی 
بۆ دیاریکراوە. کەچی بەوتەی  )١٢( مانگی  رۆژ   ٣٦٥

زۆری  زیانێکی  نۆژەنکردنەوەیە  ئەم  دوکانداران، 
لە  گلەیی  لێکەوتووەتەوە،  ئەوان  بۆ  ماددی 

دوکانەکانیان  یەک ساڵ  ماوەی  کە  دەکەن  حکومەت 
بەهۆی  بەاڵم  دادەخرێت،  نۆژەنکردەنەوە  بەهۆی 

ئەوا  موڵکەکان،  خاوەن  لەسەر  باج  کەمنەکردنەوەی 
ئەمەش  خاوەن موڵکەکان.  بە  بدەن  تەواو  کرێی  ناچارن 
ساڵێک.  بۆماوەی  کارەکانیان  وەستانی  لەگەڵ  هاوکاتە 

بۆ  و  قەیسەرییە  بازاڕی  دوکاندارێکی  زرار،  شەماڵ 
لە دۆخی دوکانداران  تەبا قسە دەکات و باس  مایکی 

دەکات و دەڵێت، "سەرەڕای ئەوەی خاوەن موڵکەکان 
لەو  ژمارەیەک  تەواو وەردەگرن، بەاڵم  کرێی 

نۆژەنکردنەوەکە  پڕۆژەی  ناو  کەوتوونەتە  فرۆشگایانەی 
هەرێمی  ئایینی  کاروباری  و  ئەوقاف  وەزارەتی  موڵکی 

زیادکردنی  بە  بڕیارێکیانداوە  مانگە  ئەم  و  کوردستانە 
لە  بەاڵم  دەرچووە،  ئێستا  بڕیارەکە  دوکانەکان،  کرێی 

دووەمی  کانوونی  مانگی  لە  دەڵێ  بڕیارەکەدا  ناوەڕۆکی 
واتا  دەکرێت،  هەژمار  کرێیەکە  زیادکردنی  ئەمساڵ 

رابردووش  مانگی  نۆ  کرێی  زیادەی  بڕی  ئێمە  دەبێت 
دینارە،  بڕی دوو ملیۆن  بدەین کە کۆی گشتی 

کرێی  بەاڵم  دوکانەکان  داخستنی  سەرەڕای  لەئێستاشدا 
ئومێد  پڕۆژەکە  دەستپێکی  لە  زیادکردووە.  مانگانەیان 
ئێمەدا  بە  بەڵێنی  هەندێک  هەولێر  پارێزگاری  خۆشناو، 

وەرناگیرێت  کارەبا،  تابلۆ،  خاشاک،  و  پارەی خۆڵ  کە 
دوکانەکان  کرێی  لە  کە  لەوەکردەوە  جەختیشی  و 

باسمان  کە  پارەیەی  بڕە  ئەو  ئێستا  بکات،  هاوکاریمان 
بڕیارە  بەو  خاوەن موڵک  تەنیا  راگیراوە  کرد هەمووی 

رازی نییە و داوای کرێی تەواو دەکات". 

ئاماژەی  پڕۆژەکە  دواکەوتنی  بە  تایبەت  زرار  شەماڵ 
پێیان  داخست  بەئێمە  دوکانەکانیان  "کاتێک  بەوەکرد، 
تەواو  تاکو  پێویستە  مانگی   ١٢ ماوەی  پڕۆژەکە  وتین، 

٤٣ رۆژە ئەم دوکانانە داخراون و  دەبێت. ئەمە ماوەی 
هەموو  دانەنراوە،  کەرپووچ  لەسەر  کەرپووچ  تائێستا 

لە  ئەوەی  بۆ  بازاڕ  دێینە  رۆژێک خۆم و جیرانەکانم 
گەیشتوون،  بەکوێ  بزانین  و  ببینین  کارەکان  نزیکەوە 

٤٣ رۆژە تەنها  بەاڵم ئەوەی جێگای داخە ماوەی 
زیاتر لە دوو  تیادا کراوە و  کاری چەند رۆژێکی کەمی 
ئێستا  دەبێت  چۆن  ئاخر  هێشتووە.  جێیان  هەفتەیە 

و  تەواوکردیە  لێرە  خۆی  کاری  کەمی  بەشێکی  ئاسنگەر 
ئەوەش  دەکات،  کار  دیکە  کۆاڵنێکی  چووتە  و  رۆیشتییە 

پڕۆژەکەیە".  دواکەوتنی  سەرەکی  هۆکاری 

خەمی  کاسبکاران  کە  ئاشکراکرد،  ئەوەشی  زرار  شەماڵ 
لەمبارەیەوە  و  بووەستێت  پڕۆژەکە  هەیە،  ئەوەیان 

سبەینان  هەموومان  جیرانەکانم  و  "خۆم  دەڵێت، 
هەیە  ترسمان  یەک  و هەموومان  لێرەین  نێوەڕۆ  تا 

بەڕاستی  چونکە  کارەکانە،  راوەستانی  ئەویش 
هەتا  نەکردییە،  تەواو  کارەکانی  ئاسنگەر  هێشتا 

و  ناکرێ  دیکە  ئیشەکانی  ئەوا  مابی  ئاسنگەری  کاری 
دەستپێناکەن". 

بەدەم کاسبکاران بچن و  داوا دەکات  ناوبراو 
دەست  هەولێر  پارێزگای  رایدەگەیەنێت،"هیوادارین 
ئاگادار  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  و  وەردات  لەکارەکە 

کاتێکی  بڕوا  ئەوها  چونکە  ئێستا،  دۆخەی  لەو  بکرێنەوە 
ئێمەش وەکو  تەواو دەبی،  پڕۆژەکە  زیاتری دەوێ هەتا 
تەواوبی  زووتر  رۆژێک  پڕۆژەکە  دەمانەوێت  دوکانداران 

خۆمانی  کاسبی  و  بکەینەوە  دوکانەکانمان  بتوانین  تاکو 
بکەین".  تیادا 

دوکاندارەکان  "بەڕاستی  دەشڵێت،  زرار  شەماڵ 
و  نەمایە  كارمان  لەالیەک  ناخۆشدان،  دۆخێکی  لە 

داوای  دوکانەکان  موڵکی  خاوەن  دیکەش  لەالیەکی 
ئاخر  بێنین؟،  لەکوێی  ئێمە  دەکەن،  مانگانەیان  کرێی 
کرێی  ئێمەش  و  داخرابی  دوکان  ماوەی ساڵێک  نابی 

بدەین".  داخراوەکان  دوکانە 

کۆمپانیای  بەڕێوەبەری  نوێنەری  حەسەن،  خالید  شکور 
ستافی  ئێمە  راگەیاند،  تەبای  هەفتەنامەی  بە  خاکان 
کارەکانیان  کەس،  شەش  لە  پێکهاتووە  ئاسنگەریمان 

ستافی  هێشتا  دەدەن،  ئەنجام  کەموکوڕی  بەبێ 
کاری  تەواوبوونی  لەگەڵ  بەاڵم  نەهاتوون،  کەرپووچ 
کە  دێن  کەرپووچ  ستافی  راستەوخۆ  ئەوا  ئاسنگەری 

دوو ستافن و بە دوو کاتی جیاواز کاردەکەن کە ژمارەی 
ئەوکات  دەبێت،  ١٠ کەس  نزیکەیی  بە  هەر ستافێک 

بەڕێدەکرێت.  خێرا  بەشێوەیەکی  کارەکان 

"ئەوەی  وتیشی،  کۆمپانیاکە  بەڕێوەبەری  نوێنەری 
بە  پڕۆژەکە  ئەوەی  بۆ  دەیکەین  بێ  ئێمە  لەدەست 

ئەوا زستان دێت،  بەاڵم  بکرێت،  تەواو  زووترین کات 
و  ناڕوا  بەڕێکی  کارەکان  بارانبارین  لەکاتی  بەڕاستی 

بۆ  هۆکارێکە  ئەمەش  بوەستێنین،  کارەکان  دەبین  ناچار 
پڕۆژەکە.  تەواوکردنی  بۆ  دیاریکراو  کاتی  دواخستنی 
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ئەرزوحاڵ بە نوێگەرییەکانیەوە گەڕایەوە...٦٦
 ئازاد قاوەچی: نە میللەت و نە خاکی هەولێر

)ئەربیل( لە هیچ شوێنێکی جیهان دووبارە نابێتەوە
زێڕ. کیلۆ   ١.٥ بە  بوو  یەکسان  وەنەوشەیی  بۆیەی 

رەنگی وەنەوشەیی بووە هۆی  زۆرەی  بەها  ئەم 
لە  رەنگە  ئەم  و شانشینییەک  ئەوەی هیچ واڵت 

بەکارنەهێنن. ئااڵکانیاندا 

رەنگی  بوو کە  نۆزدەهەمدا  لە سەدەی  دواتر 
و  گشتی  بەکارهێنانی  ناو  هاتە  وەنەوشەیی 

دەیتوانی  کەسێک  هەموو  کە  رەنگێک  بە  بوو 
بهێنێت. بەدەستی 

لە  ئینگلیزی  کیمیاکاری  پێرکین،  هێنری  ویلیام 
مەالریا،  دژە  دەرمانێکی  لەسەر  کارکردن  کاتی 

دروستکراوی  وەنەوشەیی  رەنگی  هەڵە  بە 
ئەو  گۆڕینی  بڕیاری  بە  پێرکین  پەرەپێدا. 

بەرهەمهێنانی  بۆ  پێدا  پەرەی  کە  شێوازەی 
خۆی  تایبەتی  کارگەیەکی  بەکۆمەڵ، 

رەنگی  بەرهەمهێنانی  بە  دەستی  و  دامەزراند 
کرد. وەنەوشەیی 

وردە  وردە  وەنەوشەیی  پێرکین،  داهێنانی  بە 
بە  بوو  و  لە هێمای شاهانەیی هێنا  وازی 

بەاڵم  دەهێنا.  بەکاریان  هەمووان  کە  رەنگێک 
ئااڵی واڵتانی جیهان وەک خۆی مایەوە. زۆربەی 

ئااڵی  لەسەر  وەنەوشەیی  رەنگی  وردەکاری  بە  ئەمڕۆ 
بە  ئااڵیانە سەر  ئەم  دەبینرێت.  تەنها سێ واڵت 

نیکاراگوان. و  بۆلیڤیا  و  دۆمینیکا  واڵتانی 

عەبدوسەالم  پێشکەشکردنی  لە  ئەرزوحاڵ  بەرنامەی 
زۆر  ماوەیەکی  دوای  نوێ  فۆرماتیکی  بە  توتونچی، 

ئاشنابووەوە.   بینەرانی  بە  دووبارە 

قاوەچی،  ئازاد  ئەرزوحاڵ  بەرنامەی  یەکەمین  لە 
بووە  هەولێر  قەیسەری  بازاڕی  ناو  دیاری  کاسبکارێکی 

لە  بەرنامەکە  گەرمی  گفتوگۆی  بەرنامەکە.  میوانی 
ستۆدیۆی  لە  و  دەستپێکرد  قاوەچی  ئازاد  دیوەخانی 

کۆتاییهات.  ئەرزوحاڵ 

لە  بچووکە  دیوەخانێکی  خاوەنی  کە  قاوەچی  ئازاد 
 ٥ تەمەنی  لە  کە  لەوەکرد  باسی  بازاڕی قەیسەری، 
سااڵنی  لە  دەستیپێکردووە.  خوێندنی  ژیانی  ساڵیدا 

لە  بووە،  تورکمان  ماڵی  بەڕێوەبەری   ١٩٩٦-٢٠٠٣
کە  بچووکەی  دیوەخانە  ئەو  خانەنشینکردنی  دوای 
خودی  لەالیەن  کردووە  خاوەندارێتییان  خێزانەکەی 

بەڕێوەبراوە.  ناوبراو 

کەسایەتییە  لە  جگە  بەوەدەکات،  ئاماژە  قاوەچی  ئازاد 
گشت  گەنجانی  قەیسەری،  بازاڕی  ناو  دیارەکانی 

لەم  کردووە  دیوەخانەکەیان  سەردانی  پێکهاتەکان 
قسەی  رێز،  رووخۆشی،  بە  توانیویەتی  رێگەیەشەوە 

کۆبکاتەوە.  شوێن  یەک  لە  هەولێرییەکان  شیرین 

و  کرد  دیوەخانەکەی  ئامانجی  لە  باسی  قاوەچی 
بەمشێوەی  ئابووری  باری  ئەوەی  "پێش  رایگەیاند، 

دەکرد.  خێرخوازیم  کاری  لێرە  بێت من  خراپ 
کاری  باوکیان  بەناوی  جەمال  حاجی  منداڵەکانی 

دەدایە هەژاران،  لێرە مووچەم  دەکرد. من  خێرخوازیان 
کەسانەی  ئەو  لەمەش  جگە  کەمئەندامان،  و  بێوەژن 

دەرمان  تەمەنیان  بەدرێژایی  بوو  پێویست  کە 
دوای  بەاڵم  دەکڕی.  بۆیان  دەرمانم  بەکاربهێنن من 

بۆ  پێدراو  مووچەی  بڕی  دارایی  قەیرانی  سەرهەڵدانی 
کەمکرایەوە.  پارەکە  نیوەی 

کاتێک  هونەرمەندان  لەوەشکرد،  باسی  قاوەچی 
دڵخۆشییەوە  بە  دەکرد  دیوەخانەکەیان  سەردانی 

کە  چەندین هونەرمەند هەبوون  و  دەرەوە  دەچوونە 
خوالێخۆشبێت؛  لەوانە  دەکردم  سەردانیان  رۆژانە 

جەبار  حەسرەت،  حوسام  ئەربیللی،  ئەحمەد  محەمەد 
و  دامیرچی  سەعید  حاجی  بەهجەت،  حاجی  ئەحمەد، 

ئەربیللی.  ئەسعەد 

و  دۆستایەتی  پتەوی  بە  قاوەچی سەبارەت 
بێت  "ئەگەر  رایگەیاند،  هاوڕێکانی  بۆ  وەفاداری 

رۆژ   ١٠ یان  ٢ هەفتە  لە هاوڕێکانمان  و یەکێک 
دەچین  ئێمە  ئەوا  نەکات،  دیوەخانەکەمان  سەردانی 
ئەم  بۆ  هەینیشمان  رۆژێکی  هەموو  و  دەیپرسین  و 

بە  پێڕانەگەیشتن  لەکاتی  کردووە،  تەرخان  پرسە 
بۆ  تەلەفۆنی  ئەوا  هاوڕێیان،  هەموو  سەردانیکردنی 

دەپرسین.  ئەحواڵیان  و  تەندروستی  لە  و  دەکەین 
رەوشتمانە،  نیشاندانی  و  ئێمەیە  ئەرکێکی  ئەمە 
مڕۆڤەکان  دڵی  پرسینە  حاڵ  و  ئەم سەردانیکردن 

دەکات".  تاڕاددەیەک خۆش 

چەند  ویستمان  بەرنامەکەدا  لە  کارکردن  لەمیانی 
قاوەچی  لەبارەی  تورکمان  ناو  کەسایەتییەکی 

دالوەر  ڤیدیۆیەی  پارچە  ئەو  لەوانەش  بدوێنین، 
قاوەچیمان  نیشانی  و  ئامادەکردبوو  بازرگان-مان 

ئازاد  ١٩٨٠ـوە  بازرگان دەڵێت، "لە ساڵی  دا، دالوەر 
پیشەیی  ئامادەیی  قۆناغەکانی  لە  دەناسم.  قاوەچی 

ماڵی  بەڕێوەبەری  کە  کاتێکدا  لە  فێربووم.  لێوە 
کاتێک  خۆشیدەویست.  خەڵک  هەموو  بوو  تورکمان 

دەکەین  وا هەست  نەبێت  دیوەخانەکەی  لە  ئەو 
ناو  کاسبکارانی  هەموو  نییە.  بوونی  بازاڕ  لە  کەس 

دیوەخانەکەی  سەردانی  رۆژێک  هەموو  تەنانەت  بازاڕ 
دەکەن". 

دەربارەی  بەمشێوەیە  توتونچی  جاسم  زوهێر  هاوکات 

کرد: قاوەچی قسەی  ئازاد 

لەڕووی  دەناسم.  ئازاد قاوەچی  ٦٠ ساڵە  "نزیکەی 
بەیەکەوە  هاوشێوەین.   ٪٩٠ کەلتوورەوە  و  تەمەن 
دەکەین.  هەولێرییەکان  شایی  و  پرسە  لە  بەشداری 

دەکەین،  میللەتەکەمان  بە  خزمەت  ئەوەی  بەبۆنەی 
بەسەردەبەین".  دڵخۆشی  بە  تەمەنمان  تەواوی 

و  بازرگان  بۆ  سوپاسگوزاری  لەمیانی  قاوەچی 
دێرینی  زۆر  هاوڕێێ  هەردووکیان  رایگەیاند،  توتونچی 

منن. 

لە هەولێری جاران کرد و وتی،  قاوەچی باسی 
هەولێر  خاکی  و  میللەت  من،  بۆچوونی  "بەگوێرەی 
دووبارەش  و  نییە  بوونی  جیهان  هیچ شوێنێکی  لە 
هەولێر  قەاڵی  لە  هەرخێزانێک  خۆی  کاتی  نابیتەوە. 

دراوسێکانیشی  بۆ  بێگومان  دروستکردبا،  خواردنێکی 
هەموو  هەبووایە  پرسەی  یەکێک  کاتێک  دەنارد. 

دەبوون،  پرسەکە  خاوەن  لەدەورووبەری  دراوسێکان 
ئاهەنگێڕانەکانیش  و  بۆنە  بۆ  ئەمە  دڵنیاییەوە  بە 

وابوو". 

هەولێر  لە  کۆن  سەردەمی  رایگەیاند،  قاوەچی 
بەاڵم  هەبوو،  بوونی  کەسەکاندا  نێوان  لە  رێزگرتن 

یەکهەڵوێستی  و  یەکڕیزی  رێز،  ئەم  بیردەکەمەوە  وا 
نەمێنێت.  نوێیەدا  جیلە  ئەو  لەناو 

هونەرمەندی  قۆریاتی  ڤیدیۆی  کە  بەرنامەکەدا  لە 
ماوەیەک  کە  تێدابوو،  ئەربیلیشی  ئەحمەد  محەمەد 

ئازاد  لەالیەن  کە  کرد،  دوایی  لەمەوبەر کۆچی 
ڤیدیۆکە  لەبارەی  ناوبراو  و  تۆمارکرابوو  قاوەچی 

تایبەتی  بە  "ئەربیلی  وتی،  و  دەربڕی  هەستی خۆی 
پیاوە هەر جارێک دەهاتە الی  ئەم  رۆیشت.  ئێەمە  لە 

دەکردین”.  دڵخۆشی  و  دەکردین  ئێمە سەردانی 
لە  یەكێک  کە  بەوەکرد  ئاماژەی  قاوەچی 

چاکە  بەرامبەر  بەبێ  ئەوەیە  وەسییەتەکانی 
"ئامۆژگاری من  دەڵێت،  و  بکەین  خەڵک  لەگەڵ 
بە  بایەخ  کە  ئەوەیە  تازە  جیلی  و  منداڵەکانم  بۆ 
و  هەبێت  کراوەیان  دڵێکی  بدەن،  مرۆڤبوونیان 

بەرامبەر  بێ  و  هاوڕێیانە  بە  بکەن.  یەکتر  خزمەتی 
بدەن".  یەکتر  یارمەتی 

و  شانۆگەر  ئەرزوحاڵ  میوانەکانی  لە  دیکە  یەکێکی 
عەبدولباقی  عەلی  هەولێر  شاری  ناوداری  دەرهێنەری 

بوو.

دەستپێکی  سەرەتاکانی  لە  باسی  عەبدولباقی  عەلی   
لەسەرتادا  رایگەیاند،  و  کرد  ژیانی هونەری خۆی 

بەخۆشەویستییەوە  و   نەکردووە  پشتگیری  باوکی 
ئەنجامداوە.  شانۆگەری  هونەری 

بەشداریکردنم  یەکەمین  رایگەیاند،  عەبدولباقی  عەلی 
 ،١٩٩٤ بۆ ساڵی  دەگەڕێتەوە  لە شانۆگەریدا 

بەناوی  هەولێر)ئەربیل(  لە  شانۆگەرییەک  کاتێک 
بووە  ئەمەش  سازکرا،  تورکمان"  "موجادەلەی 

تورکمانی. شانۆگەری  لە  بەشداریکردنم  یەکەمین 

کە  تەلەڤیزیۆنی  کەناڵێکی  ئێستا،  پێش  ماوەیەک 
و  دەکرا  خاوەندارێتی  عەبدوباقی  عەلی  لەالیەن 

لەوبارەیەوە  دەکرد  پەخشەکانی  تورکمانی  بەزمانی 
داخرا.  ماددی  کێشەی  بەهۆی  رایگەیاند، 

شانۆگەری  هونەری  بە  تایبەت  عەبدولباقی  عەلی 
کارە  ئەو  رایگەیاند،  ناوبانگ  هێنانی  بەدەست  و 
وتی:   و  بدرێت  ئەنجام  دڵەوە  لەناخی  پێویستە 

بچمە  ناتوانم  ستاندمەوە.  لەدەست  ئازادی  "ناوبانگ 
دەیانەوێت  هەمووکات  خەڵک  شوێنێک.  هەموو 
بەرتەسک  ئازادیم  ئەمەش  بگرم،  لەگەڵ  وێنەیان 

لە  گەورەم  خەزێنەیەکی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەکاتەوە، 
خۆشەویستی  ئەویش  کە  هێنا  بەدەست  ناوبانگ 

بۆمن".  گەلەکەمە 

هونەری  خوازیارە  کە  لەوەکرد  باسی  ناوبراو 
رایگەیاند،  و  بکات  ئاشنا  گەالن  هەموو  بە  تورکمانی 
لە  بەشداری  تورکمان  دەڵێم،  گشتی  "بەشێوەیەکی 
لەو  ناکەن.  و عەرەب  تایبەتەکانی گەلی کورد  رۆژە 

لە  گەمارۆداوە.  خۆیان  تیایدا  کە  دەرناچن  چوارچێوەیە 
و  چااڵکی هونەری  چەندین  تورکمانی  بەرەی  ١٩٩٧ـدا 

بەمشێوەیەش  و  دەدا  ئەنجام  تەندروستییان  و  شیعر 
دەدرا. سااڵنی  تریش  الیەنەکانی  بە  گرنگی 

تورکمانی  بەرەی  رابردوو  نەوەدەکانی سەدەی 

بوو.  تورکمان  گەلی  زێڕینی  سەردەمی 

ئێستادا  لە  کە  لەوەکرد  باسی  عەبدولباقی  عەلی 
وتی،  و  خراپدایە  زۆر  لەئاستێکی  تورکمان  هونەری 

ئاوڕ  کاربەدەستان  لە  هیچکام  گشتی  "بەشێوەیەکی 
ئەو ستافە  تەنها  هەولێر  لە  نادەنەوە.  هونەر  لە 
نەوەدەکانی سەدەی  لە  کە من  هەیە  هونەرییە 

بۆ  بودجەت  هەرچەندە  پێشتر  داممەزراند،  رابردوو 
گرووپێکی  و  بەدەستدەهێنا  داواکردبا  هونەری  کاری 
پێشبڕکێ  هەروەها  هەبوو.  بوونیان  هونەریش  زۆری 

بەرەوپێش  زیاتر  بۆ  گرووپەکاندا  لەنێوان  هەبوو 
ئەوەی  بەهۆی  بەاڵم  هونەرەکەیان.  بردنی 

نییە  بەردەست  دارایی  دامەزراوەیەک  هیچ  لەئێستادا 
ویستیان  نییە.  بوونی  هونەریش  گرووپی  بەمهۆیەوە 
بایەخی  شیعر  لەئێستادا  دابخرێت،  منیش  گرووپەکەی 

بە شانۆگەری  بایەخدان  بەاڵم  پێدەدرێت،  زۆری 
نەما".  بوونی 

ئەندام  کە  بەوەکرد  ئاماژەی  عەبدولباقی  عەلی 
دەریبکات  ماڵە  لەو  داوە  ئەوەی  هەوڵی  پەرلەمانێک 

باسی  و  دەدا  ئەنجام  تێدا  کارە هونەرییەکانی  کە 
لەوەکرد، "بۆ ئەوەی لەو ماڵە بچمە دەرەوە کە کاری 
کلیلەکەیان  و  دەرگاکەم  قوفڵی  دەکەم،  تێدا  هونەری 

کرد  پارێزگار قسەم  لەگەڵ  دواتر چووم  گۆڕیم، 
دواتر  خانووەکەم،  ناو  بگەڕێمەوە  دووبارە  توانیم 

پەرلەمانێک  ئەندام  بڕی.  ماڵەکەیان  کارەبای  و  ئاو 
ئایا  دەکات.  هونەرمەندەکەی  بە  بەزم  بەمشێوەیە 

رێگری  و  لێدەکەن  رێگریم  بڵێم  بۆئەوەی  نییە  بەس 
دەکەن؟".  هونەرەکەم  لە 

و  عەلی  بەرنامەی  لەبارەی  هونەرمەندە  ئەو 
"بەرنامەی عەلی و  رایگەیاند،  دورسون دوا و 

لە  جگە  بوو.  پڕۆفیشناڵ  بەرنامەیەکی  دورسون 
گەیشتە  کەم  بەماوەیەکی  ناوخۆیی،  چوراچێوەی 

کفری،  و  دوزخورماتوو  تەلەعفەر،  کەرکوک، 

تا  بینەری هەبوو.  دەرەوەی واڵتیش  لە  بەجۆرێک 
کوردەکانیش  بنەماڵە  تەنانەت  و  تورکمان  ئێستاش 
بەرگەی  نەیانتوانی  کەس  هەندێک  دەکرێت.  سەیر 
بردە الی  تیمەکەم  لە  ئەندامیان  و هەندێک  بگرن 

بەرنامەکە  ئاستیدا  بەرزترین  لە  بڕیارمدا  بۆیە  خۆیان. 
٢٠٠٠ وەک  لە سااڵنی  بوەستێنم. عەلی دورسون 

بە  بوو  دواتر  و  پێکرد  دەستی  رادیۆیی  بەرنامەیەکی 
تەلەفزیۆنی".  بەرنامەیەکی 

نەبوونی  بەهۆی  لەوەکرد،  باسی  عەبدولباقی  عەلی 
لەبەردەمی،  رێگرییەکان  و  کەس  لەالیەن  یارمەتی 
لە هونەری تورکمان هێناو و وتی، "لەڕووی  وازی 

هیچ  بەاڵم  بینی،  کوردەکان  لە  یارمەتیم  هونەرییەوە 
نەگەیشت.  بەمن  تورکمانەوە  لەالیەن  یارمەتییەک 

کارە  ناگەڕێمەوە  ماددیش  یارمەتی  نەبوونی  لەکاتی 
بڕی  لە  بگەرێتەوە  کات  دووبارە  ئەگەر  هونەرییەکانم. 

کارگوزارێکی  بە  ببم  خوازیارم  هونەرمەند  بە  بوون 
خاشاک".  و  کۆکردنەوەی خۆڵ 

دا:  قسەکانی  بە  بەردەوامی  بەمشێوەیەش 

تێنەگەیشتووە.  هونەر  لە  هێشتا  تورکمان  "سیاسەتی 
ئەوەی  لەبڕی  بێت.  ئازاد  پێویستە  هونەرمەند 

تورکیا  بچێتە  هونەرەکەمان  دەرفەتێکدا  لەهەموو 
دەزانن،  ئێمە  لە هونەری  بەتەواوی  ئەوان  کە 

فەڕەنسا  میسر،  بگوازرێتەوە  هونەرەکەمان  پێویستە 
ئاشنا  جیهان  بە  هونەرەکەمان  پێویستە  ئیماڕات.  و 

دیکە  کەسانی  بە  بەسترانەوەمان  بەهۆی  بکەین. 
نابینێت".  بەخۆیەوە  فراوانبوون  هونەرەکەمان 

کەس  مردنم  "لەدوای  بەوەکرد،  ئاماژەی  لەکۆتاییدا 
عەبدولباقی  عەلی  بڵێت  و  گۆڕەکەم  سەر  نەیێتە 

کورد  دەرکرد،  منی  تورکمان  بوو.  هونەرمەندی من 
دەری نەکردم، ئەم کارە زۆر بێزاری کردم، بۆیە کەس 

بوو".  من  هونەرمەندی  نەڵێت 

هەبێت".  بەردەوامیی 
“دامەزراوەیەکی  بەوەشکردووە،  ئاماژەی  باشتووغ 

کە  بێشیر  کۆمەڵەی  ناوی  لەژێر  هەیە  بوخارامان 
بارەگایەکیش  هەروەها  تورکیایە،  لە  بارەگاکەی 

کۆمەڵەی  لە  بریتیە  کورتکراوەی  ناوە  عێراقە.  لە 
ئاشتیی.  و  ئەخالق  و  نێودەوڵەتی  برایەتی 

کە  چاالکییانەیە  ئەو  بەهێزکردنی  زیاتر  مەبەستمان 
پێشکەشکردووە،  کورسیمان  سی  کردوومانە.  لێرە 

هەبوو،  بۆیەکردن  پڕۆسەی  تریش  قوتابخانەکەی  لە 
دەخوازم". کارەکانمان  بەردەوامی  هیوای 

ناوەندی  قوتابخانەی  بەڕێوەبەری  بەننا،  ساڵح  سەباح 
"قوتابخانەکەمان  رایگەیاند،  لەمبارەیەوە  ئۆغزخان 

خۆمان  دەنگی  هەبوو.  کورسی  بە  پێویستی  زۆر 
وەاڵمێکمان  هیچ  بەاڵم  جیاواز  جێگای  زۆر  گەیاندە 

بۆ  هەرێم  وەزیری  بەرێز  لەرێگەی  وەرنەگرت. 
بەرێز  لە  داوا  توانیمان  پێکهاتەکان  کاروباری 

بەهانای  و  بکەین  تورک  بازرگانی  باشتوغ،  فاروق 
قوتابخانەکەمان  بۆ  کورسی  و  هات  دەنگمانەوە 

دابینکرد". 

ئامادەکردن: ئیسرا قەسابئۆغڵو



تـەبـاتـەبـا

٧٧
  ئایا دەزانی رەنگێک هەیەئایا دەزانی رەنگێک هەیە

  کە هیچ واڵتێکی دونیا کە هیچ واڵتێکی دونیا لە ئااڵکەیاندالە ئااڵکەیاندا
بەکاریان نەهێناوەبەکاریان نەهێناوە!!

بازرگانێکی تورک یارمەتی پێشکەشی
  قوتابخانەکانی تورکمانی دەکات 

دەزگای  تورک و سەرۆکی  بازرگانی  باشتوغ،  فاروق 
تورکمانی  قوتابخانەکانی  پێشکەشی  یارمەتی  بوخارا 

دەکات.   هەولێر)ئەربیل(  لە 

مەکتەبی  ئەندامی  مەعروف،  ئایدن  لە  هەریەک 
هەرێم  وەزیری  و  عێراقی  تورکمانی  بەرەی  سیاسی 

باشتوغ، سەرۆکی  فاروق  و  پێکهاتەکان  کاروباری  بۆ 
ناوەندی  قوتابخانەی  سەردانی  بوخارا  دەزگای 

بەننا،  ساڵح  سەباح  لەالیەن  و  کرد  ئۆغوزخانیان 
مامۆستایان  ستافی  و  قوتابخانەکە  بەڕێوەبەری 

لێکرا.  پێشوازیان 

کورسی  سەردانەکەیدا،  لەمیانی  باشتوغ  فاروق 
پێشکەشی  گرنگی  پێداویستییەکی  چەند  و 

کرد.  قوتابخانەکە 

بەردەوامیی  لە  باسی  مەعروف  ئایدن 
قوتابخانەکانی  بە  یارمەتییەکان  پێشکەشکردنی 

قوتابخانەکانی  "بوونی  رایگەیاند،  و  کرد  تورکمان 
ئێمە  بۆ  زۆری  گرنگیییەکی  هەولێر  لە  تورکمانی 

تورکمانی  قوتابخانەکانی  یارمەتیدانی  هەیە. 
داهاتوو. بۆ  گرنگە  پڕۆژەیەکی 

 

لە جیهاندا هەن و هیچ  ١٩٥ واڵت  کۆی گشتی 
ئااڵکانیاندا  لە  وەنەوشەیی  رەنگی  واڵتانە  لەو  کام 
راستیدا  لە  چییە؟،  هۆکارەکەی  باشه   بەکارناهێنن. 

وەنەوشەیی  رەنگی  زۆر سادەیە.  وەاڵمەکەی 
مانای  بە  بووە  پەیوەست  درێژایی مێژوو  بە  کە 

پاشایەتی و دەسەاڵت و سەروەت 
تێچووی  و  گرانی  لەبەر  و سامانەوە، 

هەر  بەکارنەهێندراوە،  زۆر  زۆری 
ڕەنگێکی  بە  وەنەوشەیی  بۆیە 

لەالیەن  تەنها  کە  ناسراوە  دەگمەن 
دەوڵەمەندەکانەوە  چینە  و  پاشاکان 

بەکارهێندراوە.

بۆ  رەنگی وەنەوشەیی  زانراوە  وا 
فینیقیەکانەوە  لەالیەن  یەکەمجار 
کەناراوەکانی  لە  کە  بەکارهێنراوە 

لوبنان  و  ناوەڕاستی سووریا  دەریای 
رۆژهەاڵتی  ئەمڕۆی  واڵتانی  کە  ژیاون 

رەنگی  بەرهەمهێنانی  ناوەڕاستن. 
مارمێلکەیەکی  لە  کە  وەنەوشەیی 

تایبەتە  کە  دەستدەکەوێت  دەریاییەوە 
١٨ زۆر  بەم ناوچەیە، تا سەدەی 

دەیان هەزار  تایبەتی  بە  بوو،  قورس 
گرام  یەک  بەدەستهێنانی  بۆ  بوو  پێویست  مارمێلکە 
شاری  لە  کە  مارمێلکەیەی  لەو  وەنەوشەیی  بۆیەی 

لوبنانە. لە سنووری  ئەمڕۆ  کە  دۆزرایەوە  کۆنی سور 

وەنەوشەیی  رەنگی  کە  ئەوەی  بەهۆی  هەروەها 
زیاتر بووە لەوەی کە بەنرخ بووە، ئەم  زێڕ  لە  نرخی 

ئیمپراتۆریەت  و  پاشایەتی  رەنگی  بە  کردووە  رەنگەی 
رەنگی  ئەوەی  درێژایی مێژوو. هەروەها بەهۆی   بە 

قوماشەکە  لە  ئاسانی  بە  و  بەهێزە  وەنەوشەیی 
بەرکەوتنی  لەگەڵ  دەکات  زیاد  بریسکەی  و  دەرناچێت 

چینە  لەالیەن  رەنگە  ئەم  وایکردووە  خۆر  تیشکی  بە 
بێت. دڵخواز  دەوڵەمەندەکانەوە 

فارس،  و  بیزەنتین  و  رۆمانی  ئیمپراتۆریەتی  لە  جگە 
شاهانە  بنەماڵەی  هێمای  بووەتە  وەنەوشەیی  رەنگی 

ئینگلتەرا. لە 

ئەلیزابێسی  ١٦٠٣ شاژنە  بۆ   ١٥٣٣ نێوان سااڵنی  لە 
بنەماڵەی  و  خۆی  لە  جگە  ئینگلتەرا  یەکەمی 

بەرگی  و  نەبوو جل  بۆی  دیکە  شاهانەی کەسی 
کیلۆ  نیو  بەهای  کاتەدا  لەو  بپۆشێت.  وەنەوشەیی 

زێڕ. کیلۆ   ١.٥ بە  بوو  یەکسان  وەنەوشەیی  بۆیەی 

رەنگی وەنەوشەیی بووە هۆی  زۆرەی  بەها  ئەم 
لە  رەنگە  ئەم  و شانشینییەک  ئەوەی هیچ واڵت 

بەکارنەهێنن. ئااڵکانیاندا 

رەنگی  بوو کە  نۆزدەهەمدا  لە سەدەی  دواتر 
و  گشتی  بەکارهێنانی  ناو  هاتە  وەنەوشەیی 

دەیتوانی  کەسێک  هەموو  کە  رەنگێک  بە  بوو 
بهێنێت. بەدەستی 

لە  ئینگلیزی  کیمیاکاری  پێرکین،  هێنری  ویلیام 
مەالریا،  دژە  دەرمانێکی  لەسەر  کارکردن  کاتی 

دروستکراوی  وەنەوشەیی  رەنگی  هەڵە  بە 
ئەو  گۆڕینی  بڕیاری  بە  پێرکین  پەرەپێدا. 

بەرهەمهێنانی  بۆ  پێدا  پەرەی  کە  شێوازەی 
خۆی  تایبەتی  کارگەیەکی  بەکۆمەڵ، 

رەنگی  بەرهەمهێنانی  بە  دەستی  و  دامەزراند 
کرد. وەنەوشەیی 

وردە  وردە  وەنەوشەیی  پێرکین،  داهێنانی  بە 
بە  بوو  و  لە هێمای شاهانەیی هێنا  وازی 

بەاڵم  دەهێنا.  بەکاریان  هەمووان  کە  رەنگێک 
ئااڵی واڵتانی جیهان وەک خۆی مایەوە. زۆربەی 

ئااڵی  لەسەر  وەنەوشەیی  رەنگی  وردەکاری  بە  ئەمڕۆ 
بە  ئااڵیانە سەر  ئەم  دەبینرێت.  تەنها سێ واڵت 

نیکاراگوان. و  بۆلیڤیا  و  دۆمینیکا  واڵتانی 

سەرەتا  جیاوازی  رەچاوکردنی  بەبێ  ئێمە 
یارمەتی  دواتریش  و  تورکمانی  قوتابخانەکانی 

سەربە  کە  دەکەین  قوتابخانانە  ئەو  گشت  پێشکەشی 
لەو  دەبین  بەردەوامیش  و  دیکەن  پێکهاتەکانی 

کارەدا". 

کە  لەوەکرد  باسی  تورک  بازرگانی  باشتوغ،  فاروق 
سەردانی  هەولێر)ئەربیل(  بۆ  پێشووی  گەشتی  لە 

"بەتایبەت  وتی،  و  کردووە  قوتابخانەیەی  ئەو 
ئەنجامدرا.  قوتابیان  بۆ  کورسی  دابینکردنی  یارمەتی 

تاکو  پێشکەشکردبوو  یارمەتیمان  پێشتریش 
بکرێت.  بۆیە  کچان  غەریبی  ئامادەیی  قوتابخانەی 

لە  مەعنەوی  واتای  و  گرنگە  ئێمە  بۆ  یارمەتییانە  ئەم 
دواوەیە". 

بۆ  یارمەتییانە  ئەو  راشیگەیاند،  مەعروف  ئایدن 
دەبێت.  بەردەوامیی  قوتابخانەکانمان 

مەعروفی  ئایدن  سوپاسی  باشتوغ  فاروق  بازرگان 
ئەو  تەواوکردنی  بۆ  پێداون  کرد کە دەرفەتی 

وتی،"بەهۆی  و  دەستنیشانکراون  کەموکوڕیانەی 
دامەزراوەیەکی  بە  پێشکەش  یارمەتیمان  ئەوەی 

پەروەردە کردووە زۆر زیاتر دڵخۆش و 
یارمەتییانە  ئەمجۆرە  هیواخوازین  شەرەفمەندین، 

هەبێت".  بەردەوامیی 
“دامەزراوەیەکی  بەوەشکردووە،  ئاماژەی  باشتووغ 

کە  بێشیر  کۆمەڵەی  ناوی  لەژێر  هەیە  بوخارامان 
بارەگایەکیش  هەروەها  تورکیایە،  لە  بارەگاکەی 

کۆمەڵەی  لە  بریتیە  کورتکراوەی  ناوە  عێراقە.  لە 
ئاشتیی.  و  ئەخالق  و  نێودەوڵەتی  برایەتی 

کە  چاالکییانەیە  ئەو  بەهێزکردنی  زیاتر  مەبەستمان 
پێشکەشکردووە،  کورسیمان  سی  کردوومانە.  لێرە 

هەبوو،  بۆیەکردن  پڕۆسەی  تریش  قوتابخانەکەی  لە 
دەخوازم". کارەکانمان  بەردەوامی  هیوای 

ناوەندی  قوتابخانەی  بەڕێوەبەری  بەننا،  ساڵح  سەباح 
"قوتابخانەکەمان  رایگەیاند،  لەمبارەیەوە  ئۆغزخان 

خۆمان  دەنگی  هەبوو.  کورسی  بە  پێویستی  زۆر 
وەاڵمێکمان  هیچ  بەاڵم  جیاواز  جێگای  زۆر  گەیاندە 

بۆ  هەرێم  وەزیری  بەرێز  لەرێگەی  وەرنەگرت. 
بەرێز  لە  داوا  توانیمان  پێکهاتەکان  کاروباری 

بەهانای  و  بکەین  تورک  بازرگانی  باشتوغ،  فاروق 
قوتابخانەکەمان  بۆ  کورسی  و  هات  دەنگمانەوە 

دابینکرد". 

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
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ئامادەکردن: ئیسرا قەسابئۆغڵو
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هەواڵ: نورخان کەرخی / فۆتۆ: عەلی هەڤاڵ

  هەلی چارەسەرکردنی تووشبووانی شێرپەنجە بە بێبەرامبەرهەلی چارەسەرکردنی تووشبووانی شێرپەنجە بە بێبەرامبەر....

  ئەمساڵ بۆ دوانزەهەمین جار ماراسۆنی راکردنیئەمساڵ بۆ دوانزەهەمین جار ماراسۆنی راکردنی
نێودەوڵەتی هەولێر)ئەربیل( رێکدەخرێتنێودەوڵەتی هەولێر)ئەربیل( رێکدەخرێت

شێرپەنجە  نەخۆشی  چارەسەرکردنی  بۆ  ئاوات  سەنتەری 
چارەسەرکردنی  هەلی  کە  روونیدەکاتەوە،  تیشک  بە 
و  دەڕەخسێنێت  تیشک  بە  شێرپەنجە  تووشبووانی 
پێویست  گەر  لەکاتێکدا  هەروەها  حکومەتە.  سەربە 
ناحکومییەکان  نەخۆشخانە  لە  چارەسەرەکەی  بکات 

لەالیەن  تێچووەکەی  بڕی  ئەوا  ئەنجامبدرێت 
دەکرێت.  دابین  حکومەتەوە 

ئاوات  سەنتەری  بەڕێوەبەری  شوانی،  سەمیر  محەمەد 
نەخۆشی  چارەسەرکردنی  سەنتەری  یەکەمین  وەکو  کە 

تایبەت  هەولێر)ئەربیل(  لە  تیشک  بە  شێرپەنجەیە 
و  ئامارەکان  شێرپەنجە،  نەخۆشی  چارەسەرکردنی  بە 

دوا.  تەبا  هەفتەنامەی  بۆ  سەنتەرەکە  لە  کارکردن 

بەمشێوە  گشتی  بە  قسەکانیدا  دەستپێکی  لە  شوانی 
کرد،  شێرپەنجە  چارەسەری  جۆرەکانی  لە  باسی 

چارەسەرانەی  لەو  جۆرێکە  تیشک  بە  "چارەسەری 
شێرپەنجە  نەخۆشی  تووشی  کەسانەی  ئەو  بۆ  بەکاردێ 
حەب،  لەرێگەی  شێرپەنجە  نەخۆشی  چارەسەری  دەبن، 

دواتریش  و  ئەنجام دەدرێت  نەشتەرگەری  یان  دەرزی 
جۆری  بەگوێرەی  ئەمەش  دەبێت،  تیشک  لەرێگەی 

لەکاتی  هەیە  نەخۆش  هەندێک  دەگۆرێت،  نەخۆشەکە 
کیمیاوی  چارەسەری  بە  پێویستی  چارەسەرکردندا 

دەبێت.  نەشتەرگەری  بە  پێویستی  هەشە  دەبێت، 
دەبێت،  تیشک  بە  تەنها  پێویستیان  رێژەیەکیش 

جۆری  هەرسێ  بە  پێویستی  هەیە  دیکەش  هەندێکی 
تێبپەڕێت،  پێویستە  فلتەر  هەرسێ  بە  کەواتە  دەبێت 

دەرزی کیمیاوی و حەب و نەشتەرگەری، دوای 

ساڵێک  هەموو  ٢٠١١ەوە  یەکەمی  تشرینی  مانگی  لە 
بەڕێوەدەچێت.  هەولێر  نێودەوڵەتی  راکردنی  ماراسۆنی 

ئەوروپیش  و  لە واڵتانی عەرەبی  کە  ماراسۆنە  ئەم 
زۆری  سەرنجی  سااڵنێکە  کردووە،  تێدا  بەشدارییان 

بۆ  توێژەکان و هەروەها وەرزشوانانی  و  هەموو چین 
راکێشاوە. الی خۆی 

بیانی  و  ناوخۆ  وەرزشوانانی  لە  زۆرێک  سااڵنێکە 
رێکخراوی  لەالیەن  کە  دەکەن  ماراسۆنە  ئەم  بەشداری 

رێکدەخرێت. ئاشتی  و  وەرزش  بۆ  هەولێر  ماراسۆنی 
ماراسۆنە،  ئەو  وردەکارییەکانی  گەیاندنی  بەمەبەستی 

ئەمساڵ  دووەمی  تشرینی  ٢٥ی  رۆژی هەینی  کە 
تەبا،  رۆژنامەی  وەک  بەڕێوەدەچێتەوە،  دووبارە 

عیسمەت  عەبدولسەتار  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان 
بۆ  هەولێر  ماراسۆنی  رێکخراوی  بەڕێوەبەری  یونس، 

ئەنجامدا. ئاشتی،  و  وەرزش 

لە  یەکەمجار  بۆ  کە  لەوەکردەوە  جەختی  یونس 
لە  کە  رایگەیاند،  و  رێکخرا  ماراسۆنەکە   ٢٠١١ ساڵی 

ماراسۆنەکە  بەشداربووی  وەرزشوانانی  چاودێریکردنی 
کۆمپانیایەکی  کە  هەیە  تایبەتیان  سیستەمێکی 

ساڵی  لە  سیستەمە  ئەم  و  هێنراوە  بەرهەم  ئەڵمانیەوە 
چاودێریان  چەندین  هەروەها  و  بەکارهێنراوە  ٢٠١٥ەوە 

هەیە.

ماراسۆنی  ئەمساڵ  کە  بەوەی  ئاماژەدان  بە  یونس 
وتیشی،  و  بەڕێوەدەچێت  هەولێر  نێودەوڵەتی  راکردنی 

رۆژی  لە  هەولێر  نێودەوڵەتی  راکردنی  “ماراسۆنی 
بەڕێوەدەچێت.  ئەمساڵ  دووەمی  تشرینی  ٢٥ی  هەینی 

ئامادەکارییەکان  و  ئامادەکراوە  باش  زۆر  پالنێکی 
لە  دەتوانن  بەردەوامن.  داواکارییەکانیش  بەردەوامن، 

شێوەی  بە  کردووە  ئامادەمان  کە  تایبەت  وێبسایتی 
لە  داواکاری  ناوەندەکانی  لە  یان  تەلەفۆن  بە  ئۆنالین، 

بەشداریکردن  داواکاری  عەبدولڕەحمان  سامی  پارکی 
بکەن. پێشکەش 

 ٢ ماراسۆنەکە  ئەمساڵ  کە  بەوەی  ئاماژەدان  بە 

تێراپی)تیشک(".  رادیۆ  دێتە  نەشتەرگەرییەکەش 

کرد کە سەردانی  ئەو کەسانە  ژمارەی  ئاماژەی  شوانی 
هەیە  "نەخۆش  رایگەیاند،  و  دەکەن  سەنەتەرەکەیان 
١٠ جەلسەی دەوێ، هەیە  ١٥ جەلسەی دەوێ، هەیە 

٣٣ رۆژ هەموو  ٣٣ جەلسەی دەوێ، کەواتە هەتا  هەتا 
دێت  نەبێت،  پێنجشەممە  و  هەینی  لە  جگە  رۆژێک 

رۆژێک چارەسەری خۆی وەردەگرێت،  و هەموو 
بۆ  جیهانییە  ڤێرژنی  دوایین  ئامێرەکە  ئەوەی  بەهۆی 

چارەسەر  نەخۆش   ١٣٠ لێرەدا  رۆژانە  تیشک،  چارەسەری 
ئامێری  لەژێر  نەخۆش  کە  کات  زۆرترین  وەردەگرێت، 

خولەک".   ١٥ هەتا  خولەک   ١٠ دەگاتە  بمێنێتەوە  تیشک 

سەنتەرەکە  سەردانیکەرانی  داتای  بە  تایبەت  ناوبراو 
٦-١١-٢٠٢٢، بە ژمارەی تەواو  ١١-٤-٢٠٢١ تاکو  وتی، "لە 

کردووە،  سەنتەرەکەمانی  سەردانی  نەخۆش   ٢٩٢٨
ئەوەی کە نۆرەی داناوە و ئەوەی کە چارەسەری 

ژمارەیان  وەرگرتووە  چارەسەری  کە  ئەوەی  وەرگرتووە. 
نۆرەن و چاوەڕوان  لە  ئێستا  ئەوانەی  نەخۆشە.   ١٩٠٥

زیاتر  ٩٩٠ نەخۆش دەبیت.  ژمارەیان  نۆرەیان بێ  دەکەن 
راوێژکردن و خۆیان  بۆ  ئێرە  ٣٠٤٣ کەس هاتوونەتە  لە 
نەخۆش  وەرگرتووە،  رێنماییان  و  داوە  دکتۆر  نیشانی 

هەیە  نەخۆشیش  و  ناگرێ  تیشک  بەرگەی  هەیە 
وەاڵمیان  راپۆرت  بە  لێرەش  نییە.  تیشک  بە  پێویستی 

دەدرێتەوە.
ئێرە  کاری  "بە سێ شەفت  وتیشی،  هاوکات 

هەتا   ٠٨:٣٠ لە  ئامێر  بەیانیان  شەفتی  بەڕێوەدەچێت، 
هەم  رێستە  کاتژمێرەک  پاشان  دەکاتن،  ئیش   ١٢:٠٠

دەکا.  لەسەر  کاری  ئەو ستافەی  بۆ  ئامێرەکە هەم  بۆ 
ئەوجا   ٠٤:٠٠ تاکو   ٠١:٠٠ لە  دووەم دەستپێدەکاتن  شەفتی 

 ٠٥:٠٠ لە سەعات  ئەوجارە  و  رێستە  دووبارە  کاتژمێرێک 
تاکو  ستافەکە  و  ئامێرەکە  کاردەکاتەوە  بە  دەست 

١١:٠٠ـی شەو."

سەنتەرێکی  سەنتەرە  "ئەم  لەوەشکرد،  باسی  شوانی 
حکومەتەوە  لەالیەن  داراییەکەی  بەرامبەرە  و  حکومییە 

جیدییە،  بابەتێکی  شێرپەنجە  بابەتی  دەکرێت،  تەرخان 
سکان(  )پیت  دەوترێت  پێی  هەیە  تیشکێک  نموونە  بۆ 

نرخەکەی  بگیرێت  دەرەوە  لە  ئەگەر  تیشکە  ئەو 
١٠٠٠ دۆالرە، بەاڵم سەندووقی  تا   ٩٠٠ بەرامبەر 
لەگەڵ  هەیە  پرۆتۆکۆڵێکی  شێرپەنجە  کۆمەکی 

بەدیدەکرێت  تیادا  سکان(ـی  )پیتی  کە  میدیا  سەنتەری 

 ٤ درێژایی  بە  راکردنێک  لەخۆدەگرێت،  راکردن  جۆر 
دەبێت  کیلۆمەتر   ٢١ راکردنێکیش  و   دەبێت  کیلۆمەتر 

مەتری   ٤٠ شەقامی  لە  "پێشبڕکێکان  راشیگەیاند،  و 
کۆتاییش  خاڵی  پێدەکات،  دەست  رۆتانا  هۆتێل  بەردەم 

دەبێت."  عەبدولڕەحمان  سامی  پارکی  ناو  لە 

بەخشینی  ئامانجیان  کە  لەوەکردەوە  جەختی  بە  یونس 
وتیشی: بەشداربوان،  بە  خەاڵتەکانە  باشترین 

بەخشراون  ئێمەوە  لەالیەن  ئێستا  تا  خەاڵتانەی  "ئەو 
بەخشراون.  عێراقدا  سەرانسەری  لە  کە  خەاڵتن  باشترین 

٢٠١٩ دوو هەزار دۆالری  بۆ نموونە براوەی ساڵی 
بۆ  گفتوگۆداین  لە  سپۆنسەرەکانمان  لەگەڵ  بردەوە. 
بەپێی  بکەین.  دیاری  باش  خەاڵتێکی  ئەمساڵ  ئەوەی 

دووەم  و  یەکەم  پلەی  تەنها  نێودەوڵەتی،  سیستەمی 
پلەی  بەاڵم هەوڵدەدەین  دەکرێن،  و سێیەم خەاڵت 

بکەین.  خەاڵت  حەوتەمیش  تەنانەت  یان  پێنجەم 
ماراسۆنەکەدا  لە  کەسەی  ئەو  ئەگەر  لەوەش  جگە 

خەاڵتی  نەبێت،  کوردستان  هاوواڵتی  بوو،  براوە 
تایبەتیش  خەاڵتێکی  بەاڵم  پێدەدرێت،  یەکەمی 

یەکەمی  پلەی  کوردستان  لەسەر  کەسەی  ئەو  دەدرێتە 
بەدەستهێناوە".

لەسەر  بەوەی کە خواست  ئاماژەدان  بە  یونس 
زیادی  پێشوو  سااڵنی  بە  بەراورد  ماراسۆنەکە 

ئاگاداری  ئەوەیە کە خەڵک  ئەمەش دەرخەری  کردووە، 
ڕاکردنن. سوودەکانی 

دەکات،  دابین  بۆ  داراییەکەیان  بڕە  حکومەت خۆی 
چارەسەری  هەیە  نەخۆش  هەندێک  ئەوەش  لەگەڵ 
ئەرکەکە  حکومەت  ئەوکاتیش  واڵتە،  دەرەوەی  لە 
کۆمەکی  سەندووقی  لەرێگەی  دەگرێت  ئەستۆ  لە 

پلیتی  و  ڤیزا  وەکو  بەرامبەرەکانی  هەموو  شێرپەنجە 
حکومەت  ئەستۆی  لە  هتد  مانەوە...  و شوێنی  فڕۆکە 

دایە". 
عێراقەوە  دیکەی  شارەکانی  لە  لەوەشکردەوە،  جەختی 
ئامێری  "ئێمە دوو  و وتی،  نەخۆش سەردانیان دەکات 
ئامێرە  دوو  ئەو  )لیناک(،  بەناوی  هەیە  تێراپیمان  رادیۆ 
ئێرەدایە.  لەسەر  کە  ناکات  پەستانە  هەموو  ئەو  بەشی 

نەخۆشخانەی  بەسرە  نەجەف  کەربەال،  بەغداد،  لە 
بەاڵم  هەیە،  ناحکومی  شێرپەنجەی  چارەسەرکردنی 

بڵێم  دەتوانم  دەکات،  لە هەولێر  روو  زۆربەی  خەڵکەکە 
چارەسەر  سەنتەرە  لەو  نەخۆشانەی  ئەو  زیاتری  نیوەی 

پیشەکەی  ئەوەی  لەبەر  رەگەزعەرەبن،  بە  وەردەگرن 
خەڵکی  لەسەر  دەرگا  نابێت  )شێرپەنجە(  مڕۆییە  ئێمە 
و  بێت  کورد  خەڵکی  دەبێت  تەنها  بڵێین  و  دابخەین 

ئێمەیە  لەسەر  کە  پەستانەش  ئەو  وەربگرێت،  چارەسەر 
تاکە  ئێرە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەساسەیە.  ئەو  لەسەر 

هەولێر".  لە  تیشکە  چارەسەری  سەنتەری 
لەڕێگەی  ئەوان  کە  لەوەکردەوە  جەختی  شوانی 

نەخۆشەکان  سەرشانی  قوڕسایی  سەنتەرەوە  ئەو 
سەنتەرە  لەو  "ئێمە  رایگەیاند،  و  کەمدەکەنەوە 

سەرشانی  زۆری  بارقوڕسییەکی  بەڕاستی 
هەیە  دەوامکردنمان  کەمکردووەتەوە.  نەخۆشەکانمان 

بۆ  کەمتر،  پارەیەکی  بە  بەاڵم  ناحکومی  نیمچە  وەکو 
 ٣٠٠ کەمەوە  بەالیەنی  جەلسانە  ئەو  بەغداد  لە  نموونە؛ 

٤٠ هەزار  -٤٠٠ دۆالری پێویستە. بەاڵم لەالی ئێمە بە 
بەخۆڕاییە".  ئێوارە  ٥ـی  تاکو  بەیانییەوە  لە  دینارە، 

ماراسۆن،  چاودێرەکانی  لە  یەکێکە  بیالل،  ساالر  سەفا 
چاودێران  بە  تایبەت  خولێکی  کە  کردەوە  لەوە  جەختی 

دەرچووی  چاودێران  پێویستە  رایگەیاند،  و  دراوە 
بن. وەرزش  فاکەڵتی 

ژن  نێوان  لە  جیاوازی  چاودێراندا  “لەنێو  دەشڵێت،  سەفا 
دەستبەجێ  و  بن  وریا  چاودێران  پێویستە  نییە،  پیاودا  و 

بن".  بەشداربووان  ناڕێکی  ئاگاداری 
و  باشە  بەوەی کە خواستی خەڵک  ئاماژەدان  بە 

بەشداری  بە جۆش و خرۆشەوە  سااڵنە هاوواڵتیان 
“زۆرێک  وتیشی،  دەکەن. سەفا  ماراسۆنەکەدا  لە 

بەسود  کاتێکی  بەسەربردنی  بۆ  خێزانەکان  لە 
بەشداربووانی  زۆربەی  دەکەن.  ماراسۆنەکە  بەشداری 
بۆیە  تێدەگەن،  وەرزش  لە  کە  کەسانێکن  ماراسۆنەکە 

لە  زۆرێک  لەوەش  جگە  هەیە.  ئەرێنییان  فیدباکێکی 
بۆ  خۆیان  ساڵێک  ماوەی  بۆ  نیشتمانی  وەرزشوانانی 

دەکەن”.  ئامادە  ماراسۆنە  ئەم 

بەشدارییان  قوتابخانەکانیش  کە  رایگەیاند،  هاوکات 
کردووە،  هەولێر  نێودەوڵەتی  ڕاکردنی  ماراسۆنی  لە 
ڕاهێنەرانی  و  خوێندکاران  کە  کردەوە  لەوە  جەختی 
رۆژێکی  ماراسۆنەکەدا  لە  بەشداریکردن  بە  وەرزش 

دەبەن. بەسەر  خۆش 

خزمەتگوزاری  تیمەکانی  کە  کرد  بەوە  ئاماژەی  سەفا 
هەرێم  حکومەتی  تەندروستی  وەزارەتی  فریاکەوتنی 

بەمەبەستی  ئامادەن  ماراسۆنەکە  ناوچەی  لە  سااڵنە 
رەنگە  کە  تەندروستییانەی  کێشە  ئەو  چارەسەرکردنی 
ئێستا  تا  ٢٠١١ـەوە  ساڵی  "لە  وتیشی،  سەرهەڵبدەن، 

بەاڵم  نەبووە،  ماراسۆنەکەدا  لە  نەرێنی  دۆخێکی 
وەک  ئەمنیەوە  بەرپرسانی  لەالیەن  ماراسۆنەکە 

دەکرێت”. چاودێری  خۆپارێزییەک 

ئارەزووی  کە  لەوەشکرد  باسی  بیالل  سەفا 
زۆرە و وتی،  تاڕادەیەک  ماراسۆنەکە  بۆ  بەشداربووان 

نێودەوڵەتی  راکردنی  ماراسۆنی  بەشداربووانی  "زۆربەی 
خۆیاندا  لەنێوان  پێشبڕکێ  خۆشی  بۆ  هەولێر 
دەکات".  دڵخۆشیان  زۆر  ئەمەش  رێکدەخەن، 

کرین  توانای  لەبەرامبەردا  بەاڵم  لێکردووە،  قازانجی 
ئەم  رێگای  لە  بۆتەوە و  لەالیەن هاوواڵتیان کەم 
گرتویەتیە  عێراق  حکومەتی  و  کراوە  کە  رێکارانەی 

لە   ٢٠ نزیکەی  دیارە  حکومەتی عێراق   ئاشکرا  بە  بەر، 
کرینی الی هاوواڵتیان کەم کردۆتەوە و  توانای  سەدا 

هەروەها  دروستکردووە،  بازاردا  لە  زۆری  هەاڵوسانێکی 
بەهۆی  کردۆتەوە  بەرز  زۆر  عێراق  لە  ئاستی هەژاریشی 

دۆالردا". لەبەهای  گۆڕانکاری 

دەکەن  لەوە  باس  کۆمەڵگا  چینی  لە  بەشێک  هاوکات 
بەخۆیەوە  دابەزین  دۆالر  نرخی  داهاتوودا  لە  ئەگەر 

کااڵ  نرخی  پێشووی،  نرخی  سەر  بگەرێتەوە  و  ببینێت 
گڕانی  نرخەکان  کە  دەمێنێتەوە  ئێستا  نرخی  بەهەمان 

شتومەک  دۆالر  نرخی  دابەزینی  بۆیە  بینیوە  بەخۆیەوە 
گریمانەیەی  ئەم  لەوەاڵمی  ناکات،  هەرزان  لەبازاردا 
دڵنیاییەوە  "بە  رایگەیاند،  سەعید  بیالل  هاووالتیان 

بەتایبەت  و  رووبدا  دۆالر  نرخی  لە  گۆڕانکارییەک  هەر 
لەسەر  راستەوخۆی  کاریگەری  دابەزێت  دۆالر  نرخی  کە 

کااڵیانەی  ئەو  زۆرینەی  چونکە  دەبێت،  کااڵ  و  شتومەک 
بۆیە  نێوخۆی عێراق،  دێتە  لە دەرەوەی واڵت  هەیە 
بەشە  کە  دراوەکەت  کاتێک سەرچاوەی سەرەکی  تۆ 
بازار  دەرۆیتە  کاتێک  دینارە  خۆران  زۆرەکەی مووچە 

هەاڵوسانێکی  بەدڵنیایییەوە  دەکری  دۆالر  بە  شتەکە 
رەنگدانەوەی هەبووە،  بازار دروست دەبێت و  لە  گەورە 
عێراقی  دیناری  لەبەرامبەر  دۆالر  نرخی  کاتێک  هەر  بۆیە 

دەبێت".  هەرزان  شتومەکیش  دابەزێت 

چارەکانی  رێگا  بە  ئاماژەی  سەعید  بیالل  کۆتاییدا  لە 
دروست  لەبازارەکاندا  کە  هەاڵوسانەی  ئەم  دابەزاندنی 

دیناری  لەبەرامبەر  دۆالر  نرخی  بەرزبوونی  بەهۆی  بووە 
بااڵنسە  ئەم  بۆئەوەی  وایە  "پێم  وتی،  کرد  عێراقی 

هەیە  رێگایەک  تەنها  پێشووی  دۆخی  بگەرێتەوە 
ئەویش  بەر،  بیگرێتە  عێراق  حکومەتی  ئێستادا  کەلە 

پڕۆسەی  باشترکردنی  رێگای  لە  هەژاران  بۆ  پاڵپشتییە 
دابەشکردنی  فۆرمی  لەرێگای  کە  خۆراک  دابەشکردنی 
برە  هەژارەکان  چینە  بۆ  یان  دابەشدەکرێت،  خۆراکەوە 

هەنگاوی  کۆمەڵێک  هەروەها  بکرێت،  تەرخان  پارەیەک 
دەبێت  هەیە  خۆراکدا  لەئاسایشی  کە  هەیە  جیاوز  جیاواز 

فشارەکە  هەروها  و  کاریگەری  ئەوەی  بۆ  بەر  بگیرێتە 
بێتەوە". کەم  هاوواڵتیان  لەسەر 

دۆالر  نرخی  لەسەر  گۆڕانکاری  لەبارەی  باسە  شایەنی 
ناوه ندی  بانكی  پارێزگاری  موخیف،  غالب  مسته فا 

شێوه یه ک  به هیچ  ئاشكرایكرد،  لێدوانێکیدا  لە  عێراق 
بۆ  نییه   پالنیان  و  ناكه ن  دۆالر  به های  ده ستكاری 

عێراقی  دیناری  به رامبه ر  دۆالر  نرخی  داهاتووش  سااڵنی 
به رده وام   ئێستا  به شێوه ی  نرخەکە  بکەن،  پێ  گۆڕانکاری 

ده بێت.
گۆڕانكاری  له   ئێستا  " ئه گه ر  كرده وه،  جه ختیشی 

عێراق  و سه قامگیریی  ئابووری  بكرێت،  دۆالردا  نرخی 
چونكه   ده دات،  تێكی  و  مه ترسیدار  دۆخێكی  ده كه وێته  

وه به رهێنانی  و  ئابوورییه كان  و  دارایی  مامه ڵه   سه رجه م 
هه ڵه یه   بۆیه    كراون،  ئێستا  نرخی  له سه ر  پڕۆژه كان 

بدرێت." دۆالر  بەهاى  گۆڕینی  بۆ  هه وڵێک  هه ر  ئێستا 

هەواڵ: ئیسرا قەسابئۆغڵو
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 گۆڕانکاری نرخی دۆالر بەرامبەر دیناری عێراقی لە نێوان لێدوانەکان و راستیدا
بەهای دۆالری  ٢٠٢٠دا  لە ساڵی  ناوەندی عێراق  بانکی 

هەزار  بڕی  بە  عێراقیدا  دیناری  بەرامبەر  لە  ئەمریکی 
لەکاتێکدا  بەرزکردەوە،  بۆ هەر دۆالرێک  دینار   ٤٦٠ و 

١٨٢ دینار بوو بۆ هەر  نزیکەی هەزار و  نرخەکەی 
قەرەبووکردنەوەی  مەبەستی  بە  ئەوەش  دۆالرێک، 

کاتەدا. لەو  نەوت  بەهای  دابەزاندنی 

لە  گۆڕانکاری  لەبارەی  ناوەندی  بانکی  بڕیارەی  ئەو 
داهاتی  زیادبوونی  بووەهۆی  هەرچەندە  دۆالر،  نرخی 

و  زۆربەی خۆراک  نرخی  لە هەمانکاتدا  بەاڵم  ناوخۆیی، 
 ٪٢٠ لە  زیاتر  رێژەی  بە  بازاڕەکاندا النیکەم  لە  کەلوپەلی 

بەرزکردەوە.

وەک  سودانی  ئەوەی  پێش  لەکاتێکدایە،  ئەمە 
رایگەیاند،  بکرێت  دیاری  نوێ  حکومەتی  سەرۆکی 

حکومەتی  لە  ناوەندییە  بانکی  بڕیارەکەی  دژی 
بەبەهای  بە  سەبارەت  کازمیدا  مستەفا  کاربەڕێکەری 
بە  بکرێت  چاوخشانەوەیەک  بەپەلە  داوایکرد  و  دۆالر 

دیناری  بە  بەرامبەر  دۆالردا  بەهای  بەرزکردنەوەی 
لەهەمان  خراپەکانی،  کاریگەرییە  و  شوێنەوار  و  عێراقی 
کەسایەتی  و  پەرلەمانتار  چەندین  و  مالیکی  نوری  کاتدا 
بەرامبەر  کرد  دۆالرییان  نرخی  دابەزینی  داوای  سیاسی 

عێراقی. دیناری 

فەمەرمی  بە  شیاع سوودانی  محەمەد  کاتێک  دواتر 
هەڵبژێردرا،  عێراق  نوێی  سەرۆکوەزیرانی  وەک 

بەرامبەر  دۆالر  بەهای  دەستکاریکردنی  بە  سەبارەت 
بە  پابەندە  حکومەتە  ئەم  وتی،  عێراق  دیناری 

یاسای  ناکات.  پێشێل  یاسا  و  یاساکان  جێبەجێکردنی 
لە  دامەزراوەیە  ئەم  داوەتە  ناوەندی دەسەاڵتی  بانکی 
سیاسەت  بە  پابەندین  بۆیە  دراو،  سیاسەتی  داڕشتنی 

لە  پشتیوانی  و  پارێزگاری  ناوەندی.  بانکی  بڕیارەکانی  و 
الیەنی  تاکە  کە  دەکەین  ناوەندی  بانکی  سەربەخۆیی 

بابەتەیە. ئەو  پەیوەندیداری 

لەالی  کە  دەنگۆیانەی  ئەو  لەبارەی  بۆ قسەکردن 
لە  گۆڕانکارییەکان  لەبارەی  بووە  دروست  هاوواڵتیان 
بیالل  لە  لێدوانمان  تەبا  رۆژنامەی  نرخی دۆالر، وەک 

ئەنجامدا. ئابووری  بوواری  لە  شارەزا  سەعید، 

لە  باسی  سەعید  بیالل  قسەکانیدا  سەرەتای  لە 
ئاماژەی  و  کرد  نرخی دۆالر  لە  گۆڕانکاری  ئەگەرەکانی 
پشتراسکراو  هەواڵێکی  هیچ  راستیدا  "لە  کرد،  بەوە 

ناوەندی  بانکی  دۆالر،  نرخی  لە  گۆڕانکاری  لەبارەی  نییە 
جەخت  هەموویان  عێراق  حکومەتی  راوێژکارانی  و 

گۆڕانکاری  لە  نیازێک  و  دەکەنەوە هیچ خواست  لەوە 
رابردوودا  لە قۆناغی  ئەوەی هەبووە  نییە،  نرخی دۆالر 
کەسێکی  چەند  یان  پەرلەمانتار  کۆمەڵیک  هەوڵی  تەنها 
دەستکاریکردنی  بۆ  بووە  مالیکی  نوری  وەکو  سیاسی 

لە گۆڕانی بەهای دۆالر  نرخی دۆالر، بەاڵم کاتێک باس 
هەیە  ئەوەی  توانای  کێ  بکەین  دەبێت سەیر  دەکرێت 
بانکی  تەنها  بێگومان  بکات،  دۆالر  نرخی  لە  گۆڕانکاری 

لەوە  جەختی  جار  چەندین  ئەویش  و  عێراقە  ناوەندی 
و نیەتێک  هیچ  کردووەتەوە 

تازە  بەرنامەیەکی  نوێیدا  وەرزی  لە  تەبا  میدیایی  گروپی 
کرد. ئامادە  بینەرانی  دیکەیبۆ  پڕۆگرامەکانی  لە  جیاواز  و 

گەڕۆک”  “چێشتلێنەری  ناوی  بە  لێنان  چێشت  پڕۆگرامی 
کە  بەسەربردنە  کات  پڕۆگرامێکی 

بەتامەکان  ژەمە  فەالح  شێف  سەرکەوتوو  چێشتلێنەری 
پڕۆگرامەکە  و  ئامادە دەکات  بە دەستی خۆی 

پێشکەشدەکات.

چێشتلێنەری  پڕۆگرامی  کە  سەرەکیانەی  خاڵە  ئەو 
دەکاتەوە  جیا  چێشتلێنان  تری  پڕۆگرامەکانی  لە  گەڕۆک 

جیاجیاکانی  ناوچە  و  جیاوازەکان  شوێنە  لە  کە  ئەوەیە 
ناوچەیە  ئەو  میوانەکانی  لە  پێشوازی  تورکمانئێلی 

دەکات.

لە  لەوەی  بریتییە  بەرنامەکە  سەرەکییەکانی  ئامانجە 
بەخۆیان. تایبەت  ناوچاکانی 

کە  تورکمانە  ناوازەی  خۆراکی  کەلتووری  ناساندنی   
جیاوازەکانی  ناوچە  پێشاندانی  و  تورکمان  بە  تایبەتە 

شاشەکان. سەر  لە  تورکمانئێلی 

بەتامەکانی  و  بەناوبانگ  خواردنە  دەتەوێت  ئەگەر 
تورکمانئێلی  خاکی  بە  خاک  و  بیت  فێر  تورکمان 

لەدەست  گەڕۆک  شێفی  بەرنامەی  ئەوا  بناسیت، 
مەدە...

نییە". دۆالر  بەهای  گۆڕینی  لەسەر  خواستی   

نرخی  بەسەر  توانای  الیەنێک  ئەوەی چی  لەبارەی 
بکات  نرخەکەی  لە  گۆڕانکاری  دەتوانێت  و  دۆالردا هەیە 

بەهیچ  عێراق  نوێی  "حکومەتی  وتی،  سەعید  بیالل 
بکات،  دۆالر  نرخی  دەستکاری  نییە  دەسەاڵتی  جۆرێک 
ناوەندییەوە  بانکی  بە  پەیوەندی  بابەتێکە  بابەتە  ئەم 

هەیە  سەربەخۆی  دەسەاڵتێکی  ناوەندی  بانکی  هەیەم، 
لە  گۆڕانکاری  ناتوانێت  پەرلەمان  نە  حکومەت  نە  واتە 

پێشنیار  ئەمانە  دەکرێت  بەاڵم  بکات،  دۆالدا  بەهای 
بکەن،  لەسەر  و قسەی  بکەن  ڵێوە  باسی  دەکرێت  بکەن 

تەنها  بەسەریدا  هەبێت  دەسەاڵتی  ئەوەی  وەکو  بەاڵم 

گۆڕانکاری  هەیە  دەسەاڵتی  ئەو  تەنها  و  ناوەدییە  بانکی 
ئەوەیە؛  ئەمەش  هۆکاریش  بکات،  دۆالر  لەبەهای 
دادەرێژرێت،  حکومتەوە  لەالیەن  دارایی  دەسەاڵتی 

ناوەندییەوە  بانکی  لەالیەن  نەختینەیی  سیاسەتی  بەاڵم 
دەبێت  دۆالر  لەبەهای  گۆڕانکاری  بۆ  بۆیە  دادەرێژرێت، 

بکرێت". ناوەندی  بانکی  چاوەڕوانی 

لەال  ئەوەیان  پرسیاری  هاوواڵتیان  زۆری  بەشێکی 
تا  عێراقی  دیناری  بەرامبەر  نرخی دۆالر  بووە،  دروست 
لەبەرامبەر  دەمێنێتەوە؟،  ئێستا  شێوەیەی  بەم  کەی 

رایگەیاند،  ئابوورییە  شارەزایە  ئەو  پرسیارەدا  ئەو 
ئێستا قسەی  تا  ئەوەی  دۆالر  بەهای  راستیدا  "لە 
بڵێین  کە  نییە  دیاریکراوی  وادەیەکی  کراوە  لەسەر 

نرخی دۆالردا  لە  گۆڕانکاری  کاتە  لەو  دیاریکراوی  بە 
پێشوتر  بەاڵم  ناوەندییەوە،  بانکی  لەالیەن  دەکرێت 
کاتێک   ٢٠-١٢-٢٠٢٠ لە  کازمیدا  مستەفا  لەسەردەمی 

دۆالردا  نرخی  لە  گۆڕانکاری  درا  لەمشێوەیە  بڕیارێکی 
کرا کە وەرەقەیەکی  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئەو کات  بکرێت، 

بۆ  ئاماژە  روونی  بە  لەوێدا  سپی حکومەت هەیە 
بۆیە  بخایەنێت،  بۆ سێ ساڵ  بابەتە  ئەم  کراوە  ئەوە 
زیاتریش  ئەکرێت  بێت  ئەکرێت سێ ساڵ  دۆخە  ئەم 

یەنێت". بخا
قازانجی  بڕی  لە  باسی  بیالل سەعید  دیکەوە  لەالیەکی 

لە  گۆڕانکاری  بەهۆی  هاوواڵتیان  زیانی  و  حکومەت 
"قازانجەکانی حکومەت  وتی،  و  کرد  دۆالردا  نرخی 

بانکی  یەدەگی  ئێستا  دیارە،  روونی  بە  زۆر  زۆر 
٩٠ ملیار دۆالر و هەوروەها  لە  نزیک بۆتەوە  ناوەندی 
ئاماژە  ئەو  ئەمانە  بەرزبۆتەوە، هەمو  زۆر  زێر  یەدەگی 
دابەزاندنی  رێگای  لە  عێراق  حکومەتی  کە  ئەرێنیانەن 

بەرزکردنەوەی بەهای دۆالر  بەهای دراوەکەی خۆی و 

کرین  توانای  لەبەرامبەردا  بەاڵم  لێکردووە،  قازانجی 
ئەم  رێگای  لە  بۆتەوە و  لەالیەن هاوواڵتیان کەم 
گرتویەتیە  عێراق  حکومەتی  و  کراوە  کە  رێکارانەی 

لە   ٢٠ نزیکەی  دیارە  حکومەتی عێراق   ئاشکرا  بە  بەر، 
کرینی الی هاوواڵتیان کەم کردۆتەوە و  توانای  سەدا 

هەروەها  دروستکردووە،  بازاردا  لە  زۆری  هەاڵوسانێکی 
بەهۆی  کردۆتەوە  بەرز  زۆر  عێراق  لە  ئاستی هەژاریشی 

دۆالردا". لەبەهای  گۆڕانکاری 

دەکەن  لەوە  باس  کۆمەڵگا  چینی  لە  بەشێک  هاوکات 
بەخۆیەوە  دابەزین  دۆالر  نرخی  داهاتوودا  لە  ئەگەر 

کااڵ  نرخی  پێشووی،  نرخی  سەر  بگەرێتەوە  و  ببینێت 
گڕانی  نرخەکان  کە  دەمێنێتەوە  ئێستا  نرخی  بەهەمان 

شتومەک  دۆالر  نرخی  دابەزینی  بۆیە  بینیوە  بەخۆیەوە 
گریمانەیەی  ئەم  لەوەاڵمی  ناکات،  هەرزان  لەبازاردا 
دڵنیاییەوە  "بە  رایگەیاند،  سەعید  بیالل  هاووالتیان 

بەتایبەت  و  رووبدا  دۆالر  نرخی  لە  گۆڕانکارییەک  هەر 
لەسەر  راستەوخۆی  کاریگەری  دابەزێت  دۆالر  نرخی  کە 

کااڵیانەی  ئەو  زۆرینەی  چونکە  دەبێت،  کااڵ  و  شتومەک 
بۆیە  نێوخۆی عێراق،  دێتە  لە دەرەوەی واڵت  هەیە 
بەشە  کە  دراوەکەت  کاتێک سەرچاوەی سەرەکی  تۆ 
بازار  دەرۆیتە  کاتێک  دینارە  خۆران  زۆرەکەی مووچە 

هەاڵوسانێکی  بەدڵنیایییەوە  دەکری  دۆالر  بە  شتەکە 
رەنگدانەوەی هەبووە،  بازار دروست دەبێت و  لە  گەورە 
عێراقی  دیناری  لەبەرامبەر  دۆالر  نرخی  کاتێک  هەر  بۆیە 

دەبێت".  هەرزان  شتومەکیش  دابەزێت 

چارەکانی  رێگا  بە  ئاماژەی  سەعید  بیالل  کۆتاییدا  لە 
دروست  لەبازارەکاندا  کە  هەاڵوسانەی  ئەم  دابەزاندنی 

دیناری  لەبەرامبەر  دۆالر  نرخی  بەرزبوونی  بەهۆی  بووە 
بااڵنسە  ئەم  بۆئەوەی  وایە  "پێم  وتی،  کرد  عێراقی 

هەیە  رێگایەک  تەنها  پێشووی  دۆخی  بگەرێتەوە 
ئەویش  بەر،  بیگرێتە  عێراق  حکومەتی  ئێستادا  کەلە 

پڕۆسەی  باشترکردنی  رێگای  لە  هەژاران  بۆ  پاڵپشتییە 
دابەشکردنی  فۆرمی  لەرێگای  کە  خۆراک  دابەشکردنی 
برە  هەژارەکان  چینە  بۆ  یان  دابەشدەکرێت،  خۆراکەوە 

هەنگاوی  کۆمەڵێک  هەروەها  بکرێت،  تەرخان  پارەیەک 
دەبێت  هەیە  خۆراکدا  لەئاسایشی  کە  هەیە  جیاوز  جیاواز 

فشارەکە  هەروها  و  کاریگەری  ئەوەی  بۆ  بەر  بگیرێتە 
بێتەوە". کەم  هاوواڵتیان  لەسەر 

دۆالر  نرخی  لەسەر  گۆڕانکاری  لەبارەی  باسە  شایەنی 
ناوه ندی  بانكی  پارێزگاری  موخیف،  غالب  مسته فا 

شێوه یه ک  به هیچ  ئاشكرایكرد،  لێدوانێکیدا  لە  عێراق 
بۆ  نییه   پالنیان  و  ناكه ن  دۆالر  به های  ده ستكاری 

عێراقی  دیناری  به رامبه ر  دۆالر  نرخی  داهاتووش  سااڵنی 
به رده وام   ئێستا  به شێوه ی  نرخەکە  بکەن،  پێ  گۆڕانکاری 

ده بێت.
گۆڕانكاری  له   ئێستا  " ئه گه ر  كرده وه،  جه ختیشی 

عێراق  و سه قامگیریی  ئابووری  بكرێت،  دۆالردا  نرخی 
چونكه   ده دات،  تێكی  و  مه ترسیدار  دۆخێكی  ده كه وێته  

وه به رهێنانی  و  ئابوورییه كان  و  دارایی  مامه ڵه   سه رجه م 
هه ڵه یه   بۆیه    كراون،  ئێستا  نرخی  له سه ر  پڕۆژه كان 

بدرێت." دۆالر  بەهاى  گۆڕینی  بۆ  هه وڵێک  هه ر  ئێستا 

چێشتلێنەری گەڕۆکچێشتلێنەری گەڕۆک

هەواڵ: عەبدولسەالم توتونچی 

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: گەڕەکی رووناکی / شەقامی ٤٠م

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات
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١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ دیزاین: عبداللە بەختیار

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

"لە ڕووی هونەرەوە لە دۆخێکی باشدا نین"١٠١٠

دوو کلیپی نوێ بە سپۆنسەری گرووپی میدیایی تەبا بەڕێوەیە

ئامادەکردن: ئاسڵی کوزاچیئۆغلو

سۆنگول  عەلی  شانۆ،  بواری  بەناوبانگی  هونەرمەندی 
و  کۆمەڵگایە  پشتی  بڕبڕەی  هونەر  کە  بەوەدا  ئاماژەی 

ناڕوات.  باشی  بە  تورکمان  هونەری  دەڵێت 

ئیبراهیم  جەلیل  عەلی  شانۆ  بەناوبانگی  هونەرمەندی 
زۆرێک  لە  کە  بە عەلی سۆنگول،  ناسراو  یان  تارزی 
زنجیرە  لە  بەتایبەتی  دەرکەوتووە،  بەرهەمەکاندا  لە 

دا. مەگازین  تەبا  بۆ  لێدوانی  شانۆییەکان،  و  تەلەفزیۆنی 

پەروەردەی  پەیمانگای  تەواوکردنی  دوای  سۆنگول 
نیشتمانی  شانۆی  لە  ساڵ   ٨ ماوەی  هونەرەجوانەکان، 

تەواوکردنی  بۆ  ئێستدا  لە  و  کردووە  کاری  تورکمان 
سەرکەوتووە  ئەکتەرە  ئەو  دەژیت،   تورکیا  لە  خوێندنی 
نەکردووە،  پڕۆژەیەکدا  هیچ  لە  بەشداری  ماوەیەکە  کە 
هەروەها  و  تەندروستی  کێشەی  بەهۆی  رایگەیاندکە 

ساڵ   ٢ ماوەی  بۆ  ناچاربووە  خێزانییەوە  هۆکاری 
وەربگرێت. هونەری  کاری  لە  پشوویەک 

لە سایەی  بەوەی  ئاماژەدان  بە  عەلی سۆنگول 
بەشداریکردنی  مافی  خوێندندا  سااڵنی  لە  ئەوەی 
هۆی  بووەتە  و   بەدەستهێناوە  فێستیڤاڵێکدا  لە 
ژیانی  باسی  بەم قسانە  و   بە شانۆ  ئاشنابوونی 

کرد: خۆی  هونەری 

کاتێک  بووم  ئاشنا  شانۆ  لەگەڵ  خوێندنمدا  سااڵنی  لە   "
هەڵبژێردرام. نیشتمانی  فێستیڤاڵێکی  بۆ 

بە  ئەو کەسەی کە منی  ئیلهام و  یەکەم سەرچاوەی    
بوو”. کلیچ  مەهمەت  هاوڕێم  باشترین  ناساند،  نواندن 

بەرهەمی  تایبەتترین  کە  ئەوەی  دەربڕینی  بە  سۆنگول 
ئاماژەی  نووسیویەتی،  خۆی  ئەوەیە  شانۆگەری 

بەوەشکرد:

و  نووسیومە  خۆم  کە  شانۆم،  بەرهەمی  "بەنرخترین 
شانۆکە  خۆم  ویستم  ڕاستیدا  لە  'سنوور'.  ناوە  ناوم 
دەزانن  بەاڵم وەک  بکەم،  نواندنەکەی  و  بنووسم 
شێوەیە  بەو  ژیاندا  لە  شتێک  هەموو  بەداخەوە 

الیەن  لە  شانۆکە  بابەتی  دەمانەوێت.  ئێمە  کە  دەرناچێت 
ساریکاهیا  ئەحمەد  د.  خۆشەویستم  ئەکادیمی  هاوڕێی 

سەرکەوتووەکانی  ئەکتەرە  لەگەڵ  و  کراوە  ئامادە 

شاد  هەوادارانی  بە  نوێوە  کلیپێکی  بە  شەهاب  ئەرجان 
دەبێتەوە 

دەبێتەوە  شاد  هەوادارانی  بە  نوێوە  کلیپێکی  بە  شەهاب  ئەرجان 

گرووپی  لەالیەن  کە  نوێ  کلیپێکی  بە  شەهاب،  ئەرجان  ناودار  هونەرمەندی 
هەوادارانی.  خزمەت  دێتەوە  کراوە  بۆ  سپۆنسەری  تەبا  میدیایی 

)سۆنامز  فۆلکلۆری  بەرهەمی  وتنەوەی  بە  توانیبووی  کە  ناودار  هونەرمەندی 
ئەمجارەیان  رابکێشێت،  خۆی  بۆالی  زیاتر  هەوادارانی  دڵی  قاڵدی(  گۆلدە 

و  دەرهێنان  کاری  ئەربیلئۆغڵو  فەرید  محەمەد  لەالیەن  کە  کلیپێکە  سەرقاڵی 
دەکرێت.  بۆ  سپۆنسەری  تەبا  میدیایی  گرووپی  لەالیەن 

بە  تایبەت  قاڵدی(ـی  گۆلدە  )سۆنامز  گۆرانی  وتنەوەی  بە  ئەرجان شەهاب 
ئینجەبارماغ  عەلی  لەالیەن  دەنگی  کاری  ستۆدیۆ  ڤۆیس  لە  کە  سابیر،  مستەفا 

رابکێشێت.  خۆی  بۆالی  هەوادارانی  دڵی  توانی  کرابوو،  بۆ 

کراوە”. نمایش  تورکمان  نیشتمانی  شانۆی 

زنجیرە  و  شانۆ  بەرهەمی  لە  جگە  عەلی سۆنگول 
دەنگیش  هونەرمەندێکی  وەک  تەلەفزیۆنییەکانی، 

شانۆکار  کە  بەوەکرد   ئاماژەی  دەردەکەوێت. سۆنگول 
هونەردا  لقەکانی  لە  تایبەت  بە  پیشەیەکدا،  هەموو  لە 

راشیگەیاند: هەبێت،  زانیاری  دەبێت 

هەبێت،  زانیاری  بوارەکاندا  هەموو  لە  دەبێت  "ئەکتەر 
دابین  ئەکتەرەکە  بۆ  داهات  تەنها  نەک  ئەمە  چونکە 

سەرکەوتوبێت". پێدەدات  رێگەی  بەڵکو  دەکات، 

تایبەتە" من  لەالی  میوزیک  "شوێنی 
کە  بەوەی  ئاماژەدان  بە  33 ساڵە  تەمەن  ئەکتەرە  ئەو 

لەوەشکرد،  باسی  هەیە.  لەال  تایبەتی  شوێنێکی  میوزیک 
بوارە دەگەرێتەوە سەردەمی  ئەم  بۆ  ئارەزووی خۆی 

دەژەنێت.  ساز  و  عود  ئامێرەکانی  هەروەها  منداڵییەتی، 
پڕۆژەی  هەیە  پالنی  کە  ئەوەی  دەربڕینی  بە  سۆنگول 
بە خۆی دروست  تایبەت  تورکوی  یان  وەک گۆرانی 

تێکست  لەبارەی  هەستیارم  زۆر  "من  وتیشی،  بکات، 
دەمەوێت  بکەم،  کارێک  بێت  بڕیار  ئەگەر  ئاوازدانان،  و 

ئەوەیە  من  تایبەتی  بۆچوونی  بیکەم.  وریاییەوە  بە 
گوێی  جارێک  چەند  و  بکرێت  دروست  کارێک  نابێت  کە 
ئەنجامدانی  پێموایە  الیەک.  بدرێتە  فڕێ  و  بگیرێت  لێ 
دەتوانین  کە  هەیە  مانای  زیاتر  بەرز،  کوالێتی  کارێکی 
ژیاندا، نەک هەر دوو  لە  باش  زۆر  کارێکی  بنێین  ناوی 

بهێنین”. بەرهەم  گۆرانییەک  جارێک  هەفتە 

نین" باشدا  دۆخێکی  لە  هونەرەوە  ڕووی  "لە 
باسەکان  قسەو  بە  ئاماژەدان  بە  بەناوبانگە  ئەکتەرە  ئەو 

و  هونەر  رووی  لە  پێشکەوتن  نەبوونی  بە  سەبارەت 
وتی؛ و  دواییانەدا  لەم  شانۆ،  بەتایبەت 

بۆچوونی  بگرین،  لەبەرچاو  گشتی  بە  هونەر  ئەگەر 
دۆخێکی  لە  هیچ شێوەیەک  بە  ئێمە  کە  ئەوەیە  من 

ناو  کۆمەاڵیەتییەکانی  کێشه  مڕۆ  ئه  نین.  باشدا 
لە  هونەر  چونکە  ئەمەن.  ڵگەی  به  ئێمه  کۆمەڵگەی 

وەک  رادەکێشێت.  خەڵک  سەرنجی  روویەکەوە  هەموو 
برێخت  بێرتۆڵت  ئەڵمانی  جیهانی  بەناوبانگی  نووسەری 

پیاوێکی  منیش  بدە،  پێ  و شانۆم  'نان  پێداوە؛  ئاماژەی 
بە  خوێندەوارت پێ دەدەم'.  هەر بۆیە من هونەر 

دەکەم”. وەسف  گشتی  بە  کۆمەڵگایەک  پشتی  بڕبڕەی 

ئارادایە لە  نوێ  پڕۆژەی 
"ئامان  زنجیرەی  بە  کە  سۆنگول  عەلی  کۆتاییدا  لە 
ئاشنای  دەرکرد،  ناوبانگی  باسی  زۆر  کە  ئیممۆغڵو" 

کۆمپانیایەکی  لەالیەن  پڕۆژەکە  کە  وتی  بووین، 
بەرهەمهێندرا. تەلەفزیۆن  داوای  لەسەر  بەرهەمهێنانەوە 
لە شانۆ و شاشەکان  لە دوو ساڵە  زیاتر  کە  سۆنگول 
ئاماژه  نوێیە.  پڕۆژەی  سەرقاڵی  دوورکەوتووەتەوە، 
ی به وه کرد که دوو پڕۆژەی هەیه که دەیەوێت له 

وتووه  سەڕکه  کتەڕه  ئە  ئەو  بکات،  جێبەجێی  داهاتوودا 
زنجیره  بۆ  کار  داهاتوودا  رۆژی  ند  له چه  "ئێمه  ڵێت،  ده 
درامایەک ده کەین، به پڕۆژەکانی خۆم و  هاو ڕێ ئه 

کەرکوک". له  کانم  سەڕکەوتووه  کادیمییه 

بەڕێوەیە کۆرو"  "ئاشق  سینگڵی  کلیپی 
نوێیەکەی  کارە  دەرهێنانی   تەواوبوونی  دالکلیچ  عەلی  رابردوودا  رۆژی  چەند  لە 

چرپاند.  هەوادارانی  گوێی  بە  نوێی  کلیپی  مژدەی  و  راگەیاند 

و  دۆنیسان  هەزەمان  "ئایریلیک،  وەکو  بەرهەمی  چەندین  کە  دارکلیچ  عەلی 
باڵودەکرێنەوە. نوێیەکەی  سینگڵە  لەگەڵ  هەیە،  ماشئەپ"ـی 

دەهێنێت،  بەرهەم  کۆرو(  )ئاشک  بەناوی  تورکی  کلیپێکی  یەکەمجارە  بۆ  کە  دارکلیچ   
ڤۆیس  لەالیەن  رێکخستنی  و  دەنگ  و  تەبا  میدیایی  گرووپی  لەالیەن  سپۆنسەرەکەی 

دەدرێت.  ئەنجام  ستۆدیۆ 


