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 حازم تەحسین بەگ میری ئێزیدییەکان:

 دۆخی سیاسی و ئەمنیی
شنگال باش نییە

پڕۆژەی  کەوتنەکاری  لەسەرەتای  باسە  شایەنی 
جار   ٣٠ نزیکەی  ئێستا  تا  ئیفرازەوە  ئاوی 

کارکردنی  بەهۆی  جار  هەندێک  و  شکاوە  
و  شکاوە  هاوواڵتیانەوە  و  کۆمپانیاکان 

و  بۆرییەکە  جۆری  بەهۆی  جاریش  هەندێک 
شکاوە. ئاودا  فشاری  لەژێر 

دانیشتووانی  لە   بە شێک  رابردوو  ماوەی  لە  
بۆری  شكانی  زۆری  بە هۆی  هە ولێر  شاری 

كە مئاوی  كێشە ی  تووشی  سێ،  ئیفراز  ئاوی 
ئە و  چاره سە ركردنی  بۆ  ده بوونە وه ، 

حكوومە تی  بنە ڕه تی،  بە شێوه یە كی  كێشە یە  
و  بۆریە   ئە و  گۆڕینی  بە   دا  بڕیاری  هە رێم 

بۆی. دیاریكراو  گوژمە یە كی  تە رخانكردنی 
 

لە ٩ـی تشرینی یەکەمی 
٢٠٢٠، رێککەوتنێک لەنێوان 

هەولێر)ئەربیل( و بەغداد 
سەبارەت بە دەرچوونی 

رێکخراوی تیرۆریستی 
پەکەکە لە سنجار واژۆکرا، 

کە دوای رزگارکردنی لە 
دەست تیرۆریستانی داعش 

لە ناوچەکە بوونیان نیشاندا. 
حکومەتی فیدڕاڵیش لە 

چوارچێوەی رێککەوتنەکە 
لە تشرینی دووەمی ٢٠٢٠ 

دوو لیوای سەربە پۆلیسی 
فیدڕاڵی ناردە سنجار، بەاڵم 
سەرەڕای ئەمانەش هێشتا 
رێککەوتنەکە لەسەر ئەرزی 

واقیع جێبەجێ نەکراوە.

زانكۆی  سە رۆكی  یونس  كامە ران  دكتۆر  رابردوو،  ساڵی  ئابی  ٩ی  سێشەممە  رۆژی 
رێگە ی  لە   ئە وەی  دوای  ئاشكرایكرد،  رۆژنامە وانیدا  كۆنفرانسێكی  لە   سە اڵحە ددین 

بەمەبەستی  زانكۆكە   قوتابیانی  بە رده ست  خراوه تە   راپرسییە ک  ئۆنالینە وه  
دەنگیان  خوێندکاران  ٧٠.٦٪ـی  راپرسییەکەدا،  لە  زانکۆکە،  قوتابیانی  یەکپۆشی 
قوتابیانی  سە رجە م  بۆ  یە كپۆشی  بڕیاری  زانكۆ  ئە نجومە نی  و  دا   یەکپۆشی  بە 

پە سە ندكرد. زانكۆكە ی 

مزگەوتی  گۆڕستانی  دەکەوێتە  کە  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  ئارامگەی 
جێهێڵدراوە.  خزمەت  بێ  کەرکوک،  لە  قاسم  ئیمام 

ئیمپراتۆرییەتی  سەردەمی  لە  کە  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  ئارامگەی 
خزمەت  بێ  بووە  سەربازی  بااڵی  فەرماندەی  عوسمانی 

لەالیێک  ئارامگەکەی  رووخاوەکانی  بەردە  و  جێهێڵدراوە 
کۆکراوەتەوە.

یەکەمی  کانوونی  ١ـی  لە  عێراق  فیدڕاڵی  دادگای 
بۆ  بڕیارێک  گەیشتووەتە  رایگەیاند،   ٢٠٢٢

باری  یاسای  لە  ماددەیەک  هەڵوەشاندنەوەی 
ماددەی  کە  بڕیاریدا  دادگاکە  هەرێم.  کەسێتی 

دەستوور"ـە.  "دژی  کەسێتی  باری  یاسای  ١٨ـی 

"لەالیەن حکومەتەوە هیچ شتێک بۆ شنگال ناکرێت"
  بە خەرجکردنی ٢٠  هەزار دۆالر بۆ هەر 

ئافرەتێک، نزیکەی ٣ هەزارو ٥٠٠ کەس رزگارکران

  پڕۆژەی گۆڕینی بۆری ئاوی ئیفراز سێپڕۆژەی گۆڕینی بۆری ئاوی ئیفراز سێ
  دەستیپێکردووە و وادەی تەواوبوونیدەستیپێکردووە و وادەی تەواوبوونی

ئاشکرا دەکرێتئاشکرا دەکرێت

  یەکپۆشی لە زانکۆی سەالحەددینیەکپۆشی لە زانکۆی سەالحەددین    
جێبەجێنەکرا و رێکارێکی نوێ دەگیرێتەبەرجێبەجێنەکرا و رێکارێکی نوێ دەگیرێتەبەر

 ئایا بڕیاری "هاوسەرگیری دووەم هۆکاری
 لێکجیانەبوونەوە نییە

دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟

سەدە   نیو  نزیکەی  سەدەدوای  نیو  نزیکەی    دوای 
کەنداو کەنداوجامی    جامی 

عێراق عێراقگەڕایەوە  گەڕایەوە 

  ئارامگەی تۆپاڵ عوسمان پاشا لەئارامگەی تۆپاڵ عوسمان پاشا لە
  کەرکوک بێ خزمەت جێهێڵدراوەکەرکوک بێ خزمەت جێهێڵدراوە
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ئامادەکردن: نورخان کەرخی 
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رێکخراوی تیرۆریستی داعش لە ٣ـی ئابی ٢٠١٤، 
هێرشی کردە سەر قەزای سنجارـی سەربە پارێزگای 

نەینەوا، دوای تێپەڕبوونی ٨ ساڵ بەسەر ئەم 
رووداوە هێشتا بەهۆی کێشەی ئەمنیی بە 

هەزاران ئێزیدی ژیانی سەخت لە کەمپی ئاوارەکان 
بەڕێدەکەن و ناگەڕێنەوە زێدی خۆیان. 

لە حوزەیرانی ٢٠١٤ تیرۆریستانی داعش هێرشیان 
کردە سەر سنجار و بە هەزاران کەسیان کە ژن و 
منداڵیشیان تێدابوو رفاند و کوشت، یاخود لەو 

ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی خۆی بەدیل گرتنی.

بەهۆی ئەم هێرشەی داعش بۆسەر سنجار، 
هەزاران ئێزیدی لە زێدی خۆیان دوورکەوتنەوە و بۆ 
شوێنە جیاجیاکان رایاندکرد، لە ئێستاشدا لە کەمپی 

ئاوارە ناوخۆییەکان ژیان بەسەر دەبەن. 

لە ٩ـی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٠، رێککەوتنێک لەنێوان 
هەولێر)ئەربیل( و بەغداد سەبارەت بە دەرچوونی 

رێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە لە سنجار واژۆکرا، کە 
دوای رزگارکردنی لە دەست تیرۆریستانی داعش لە 
ناوچەکە بوونیان نیشاندا. حکومەتی فیدڕاڵیش لە 

چوارچێوەی رێککەوتنەکە لە تشرینی دووەمی ٢٠٢٠ 
دوو لیوای سەربە پۆلیسی فیدڕاڵی ناردە سنجار، 

بەاڵم سەرەڕای ئەمانەش هێشتا رێککەوتنەکە 
لەسەر ئەرزی واقیع جێبەجێ نەکراوە. 

بەگوێرەی سەرچاوە مێژووییەکان، ژمارەی 
پەیڕەوانیی ئایینی ئێزیدی لە جیهاندا بە نزیکەیی 
١،٢ ملیۆن کەسە، بەزۆریش لە موسڵ و دهۆک 

بەدیدەکرێن و لە دەرەوەی واڵتیش لە هەریەک لە 
واڵتانی تورکیا، سووریا، ئەڵمانیا، ئەرمینیا و جۆرجیا 

دەژین. 

حازم تەحسین بەگ، میری ئێزیدییان تایبەت بە 
دواهەمین دۆخی سنجار و ئێزیدییەکان بۆ رۆژنامەی 

تەبا دوا و روونکردنەوەی لەمبارەیەوەدا. 

"دۆخی سیاسی و ئەمنیی شنگال باش 
نییە"

حازم تەحسین بەگ تایبەت بە دۆخی سیاسی و 
ئەمنیی سنجار رایگەیاند، "بە نەتەوە یەکگرتووەکان 
و هەندێک لە دامەزراوە نێودەوڵەتییەکانمان وتووە 
کە دۆخی شنگال باش نییە. داوادەکەین کۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتی بە حکومەتی عێراق رابگەیەنێت و 
حکومەتی عێراقیش بابەتی شنگال چارەسەر بکات". 

حازم تەحسین بەگ میری ئێزیدییەکان سەبارەت 
بە کۆچکردنی ئێزیدییەکان لە سنجار بەهۆی 

کێشە ئەمنییەکان و نەبوونی هیچ کارێک بۆ 
گەراندنەوەیان، و تایبەت بە رێککەوتنی سنجار 

وتی، "ئەمە ئەرکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و 
حکومەتی عێراقە کار بۆ ئەم رێکەوتنە بکەن". 

تەحسین بەگ ئاماژەی بەوەکرد، داوایان لە هێزە 
نێودەوڵەتییەکان کردووە کە رێککەوتنی نێوان 
هەرێم و بەغداد جێبەجێ بکرێت و ئێزیدییەکان 

بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. 

تەحسین بەگ راشیگەیاند، کە لە ٨٥٪ـی 
دانیشتووانی شنگال ئێزیدین، داواش دەکەن 

رێکخراوە تیرۆریستییەکان لە ناوچەکە بڕۆن 
و سیستەمێکی مەدەنی و یاسایی تیایدا 

پەیڕەوبکرێت. 

ئەوەشی خستەڕوو، ئێزیدییەکان بەدرێژایی 
مێژوو ستەمێکی زۆریان بەرامبەر ئەنجامدراوە، 
و رێکخراوی تیرۆریستی داعش لە ٢٠١٤ هێرشی 
بۆسەریان هێنا و بەنزیکەیی ٦ هەزارو ٥٠٠ ژن و 

منداڵی ئێزیدی رفاند. 

"هێشتا ٣ هەزار ژنی چارەنووس نادیار 
لەدەست داعش ماون"

حازم تەحسین بەگ، میری ئێزیدییان سەبارەت بە 
ژنە رفێندراوەکان لەالیەن تیرۆریستانی داعش وتی: 

"لە ٣ـی ئابی ٢٠١٤ لەگەڵ هاتنی داعش بۆ 
ناوچەکەمان، ٦ هەزارو ٥٠٠ ژن و کچی ئێزیدی 

لەالیەن تیرۆریستانی داعش رفێندران و دووچاری 
چەندین جۆر ئەشکەنجە و دەستدرێژی بوونەوە. 
نێچیرڤان بارزانی بەڕاستی ئەم بابەتەی پشتگوێ 
نەخست، زۆر سوپاسی دەکەین ٣ هەزارو ٥٠٠ ژن 

هەریەکێکیان بڕی ١٠ بۆ ٢٠ هەزار دۆالر بەرامبەر 
گەڕاندنەوەیان خەرج کرد، دۆخی دارایی ئێزیدییەکان 

بۆ پێدانی ئەم بڕە پارەیە بەرامبەر بە رزگارکردنی 
ژنەکانیان باش نەبوو. هەڵوێستی نێچیرڤان بارزانی 

بۆ ئێمە زۆر باش بوو، بەاڵم هێشتا ٣ هەزار ژن 
هەن کە چارەنووسیان نادیارە".  

تەحسین بەگ راشیگەیاند، حکومەتی فیدڕاڵی 
هیچ یارمەتییەکی پێشکەش نەکردین، چەندین 

بەرپرسمان بۆ بینینی دۆخی کەمپەکان بانگهێشت 
کرد بەاڵم هیچ کام لە وەزیرەکان نەهاتن و دۆخەکە 

ببینن. 

 ئاماژەی بەوەشکرد، رێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە 
لەگەڵ هاتنی بۆناو شنگال ئاڵۆزی دروست کردووە، 
حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدڕاڵ نەیانتووانیوە 

تۆرۆریستانی پەکەکە لە ناوچەکە بکەنە دەرەوە. 

"حکومەتی عێراق هیچ شتێکمان بۆ ئەنجام 
نادات"

تەحسین بەگ جەختی لەوەکردەوە، کە ئەو 
ژن و منداڵەنەی لەدەستی داعش رزگارکران بە 

شێوەیەکی جوان پێشوازیان لێکرا و لە ئێستاشدا 
تێکەڵی ناو کۆمەڵگا بوون. لەمبارەیەوە رایگەیاند:

"حکومەتی عێراق هیچ شتێکمان بۆ ئەنجام نادات، 
نایێتە کەمپەکان، ئێزیدییەکان نابینێت". و ئاماژەی 

بەوەشکرد، ئێزیدییەکان هەزار ساڵە لەسەر ئەم 
خاکە دەژین و میوان نین، چەندین شەهیدیان داوە. 

وتیشی، " تێناگەم حکومەتی عێراق بۆچی ئێمەی 
پشتگوێ خستووە". 

جەختی لەوەکردەوە، کە لە جیهاندا زیاتر لە 
ملیۆنێک ئاینزای ئێزیدی بوونیان هەیە، خۆیشی 
سەرۆکی رووحی گشت ئێزیدییەکانە، پەرستگای 
اللش کە لەالیەن ئێزیدییەکان بە پیرۆز دادەنرێت 

سەربە ناوبراوە و تاکە بەرپرس لێی ئەوە. لە 
واڵتانی دیکەش پیاوانی ئایینی ئێزیدی بوونیان 

هەیە، گشتیان سەربە ئەون. 

تەحسین بەگ رایگەیاند، لەم ماوەیەی دواییدا زۆر 
سەردانی دەرەوەی واڵتم کردووە و راشیگەیاند، 

"بەنزیکەیی ٢ مانگ پێش ئێستا لە هەرێمی 
کوردستان رۆیشتین و چووینە بەحرەین و لەوێدا 
چوار رۆژ ماینەوە. دواتر چووینە دوبەی و لەگەڵ 

دوو وەزیر کۆبووینەوە. دواتر لە رۆما لەگەڵ 
پاپا فرانسیس، سەرۆکی رووحی کریستیانەکان 

کۆبوومەوە. ماوەی ٤٠ دەقیقە کۆبوونەوەیەکمان 
لەسەر شنگال و دۆخی ئێزیدییەکان ئەنجامدا. 

دواتر چوومە سویسڕا و لە جنێف لەگەڵ سەرۆکی 
پەنابەران و ئاوارەکاندا کۆبوومەوە. دواتریش لەگەڵ 
سەرۆکی کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤ لە نەتەوە 
یەکگرتووەکان دۆخی ئێزیدییەکان و جینۆسایدیمان 

تاوتوێکرد. باسمان لەوەکرد کە وەکو نەتەوە 
یەکگرتووەکان چۆن دەتوانن یارمەتیمان بدەن". 

تەحسین بەگ ئەوەشی ئاشکراکرد، بە 
سەردانیکردنی لەندەن و ئەڵمانیا بەسمان لە 

کێشەی ئێزیدییەکان کرد، چووینە تورکیا و لەگەڵ 
چەندین دامەزراوە کۆبووینەوە و لە ٢٠ـی کانوونی 
یەکەمی ٢٠٢٢ لەگەڵ مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری 

دەرەوەی تورکیا کۆبووینەوە. 

 حازم تەحسین بەگ میری ئێزیدییەکان
"دۆخی سیاسی و ئەمنیی شنگال باش نییە"

"لەالیەن حکومەتەوە هیچ شتێک بۆ شنگال ناکرێت"
بە خەرجکردنی ٢٠  هەزار دۆالر بۆ هەر ئافرەتێک، نزیکەی

٣ هەزارو ٥٠٠ کەس رزگارکران 

:

"
"
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ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
پرۆگرامی ٨ گۆشە کە لەالیەن محەمەد فەرید ئەربیلئۆغڵو 
پێشکەش دەکرێت، ئەم هەفتەیە لە دەرەوەی ستۆدیۆ و 
چاوپێکەوتن لەگەڵ بەرپرسانی کەرتی خوێندن لە کەرکوک 

لە شوێنی خۆیان ئەنجامدرا. 

لە سەرەتای پرۆگرامەکەدا چەند پرسیارێک ئاڕاستەی 
عیماد محەمەد ئیبراهیم، بەرێوەبەری بەشی پەروەردەی 

تورکمانی لە کەرکوک کرا. 

لەکاتێکدا عیماد محەمەد ئیبراهیم ماوەی ٦ مانگە 
دەستی بە کارەکەی کردووە و لەمبارەوە رایگەیاند، 

لەکاتی دەستبەکاربوونیدا دۆخی پەروەردەی تورکمانی 
باش نەبووە و ئاماژەی بەوەشکرد، ڤایرۆسی کۆرۆنا و 
چەندین کێشەی دیکە بوونەتەهۆی ئەوەی ئەم دۆخە 

سەرهەڵبدات و لە ئێستدا هەندێک کێشە هەیە. 

بەرێوەبەری بەشی پەروەردەی تورکمانی لە کەرکوک وتی، 
"کێشەی کتێبمان هەبوو، کێشەی قوتابی و مامۆستامان 

هەبوو. کاتێک دەستبەکاربووم ئەنجامەکانی پۆلی ٩ـی 
بنەڕەتی و ١٢ـی ئامادەیی ئاشکراکران و نمرەکانیش باش 
نەبوون. ئەوە بارودۆخێک بوو کە هی سەردەمی پێش 

ئێمە بوو و دوای ئەوەش ئێمە هەرزوو دەستمان بە 
دارشتنی پالن کرد". 

وتیشی، "پۆلی ١٢ـی ئامادەیی بۆ ئێمە زۆر گرنگە. 
خولێکمان بۆ ئەوان رێکخست و ئێستاش خولەکە 

بەردەوامیی هەیە. سەردانی قوتابخانەکانمان کرد و 
بۆچوونەکانمان خستەڕوو و لەگەڵ قوتابیان پەیوەندییمان 

بەهێزکرد و ئێستاش دۆخەکە بەرەو باشی دەڕوات". 

عیماد محەمەد باسی لە بەردەوامیی کێشەی کتێب کرد 
و رایگەیاند، بەرپرسان لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە قسەیان 

کردووە و لەو بابەتەش رێککەوتن، چاپکردنی هەموو 
کتێبەکانیان لە ئەستۆ گرت، بەاڵم تائێستا هیچ کتێبێک 

چاپ نەکراوە و قوتابیان کتێبی کۆنیان پێدەدرێت. 

"هەندێک الیەن دڵخۆشنین بە بوونی 
پەروەردەی تورکمانی" 

عیماد محەمەد لەبارەی گۆڕینی قوتابخانەکان بۆ 
قوتابخانەی 'سستمی شمول' ئەوەی خستەڕوو، 
"هەندێک الیەن بە بوونی قوتابخانەی تورکمانی، 

رێکوپێکی سیستەم و پەروەردە کردنی قوتابیانمان 
لەو کەشە دڵخۆشنین و هەوڵی تێکدانی دامەزراوە 
پەروەردەییەکانمان دەدەن، لەو ئاڕاستەیەوە چەند 
کێشیەکمان بۆ دروست بووە بەاڵم چارەسەرمان 

کردووە". 
هاوکات، عەلی گولبۆی، جێگری بەڕێوەبەری گشتی 

پەروەردەی کەرکوک و سەرۆکی یەکێتی مامۆستایان 
لەمیانی ٩٣ـهەمین ساڵیادی کردنەوەی قوتابخانەی 

سەرەتایی موسەڵاڵ، بووە میوانی پرۆگرامی ٨ گۆشە. 
عەلی گولبۆی ئاماژە بەوەکرد کە خوێندن لە قوتابخانەی 

تورکمانی لە کەرکوک لە دۆخێکی باشدایە، ئاماژەی 
بەوەشدا کە بە بەردەوامی چاالکییەکان ئەنجام دەدرێن و 
بۆ هەر وانەیەکی هوونەری و وانەی پەروەردەی وەرزشی 
لە قوتابخانەی موسەاڵی بنەڕەتی ژوورێک ئامادەکراوە.  

عەلی گولبۆی رووی دەمی کردە دایکان و باوکان و 
رایگەیاند، قوتابخانە تورکمانەکان رۆژ بە رۆژ باشتر دەبن.

یەکێکی تریش لە بەشداربووانی بۆنەکە بریتی بوو لە 

سەوسەن جەدوع، بەڕێوەبەری پشکنەرانی پەروەردەی 
کەرکوک و ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەوی تورکمانی 

عێراقی، سەبارەت بەم دۆخە رایگەیاند، پەروەردەی 
تورکمانی لە دۆخێکی باش دایە و داوا لە دایک و باوکان 

دەکەین بەهیچ جۆرێک نیگەران نەبن. کەمبوونەوەی 
ئاستی زانستی قوتابیان لە هەموو قوتابخانەکان 

بەدیدەکرێت، هۆکارەکەشی بۆ باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی 
کۆرۆنا دەگەڕێتەوە. 

سەوسەن جەدوع ئەوەی خستەڕوو، کە واباڵوبۆتەوە 
"پەروەردەی تورکمانی داهاتوویەکی نییە" لەم وتانەوە 

ترسێکی زۆر دروستبووە و لەمبارەیەوە وتی، "بە 
پێچەوانەوە، بۆچی داهاتووی نەبێت، زمانی دایک مافی 

ئێمەیە. ٣ـیەمین پێکهاتەی سەرەکی عێراقین" و بەم 
وتانە سوپاسی ئەو دایک و باوکانەی کرد کە منداڵەکانیان 

دەنێرنە قوتابخانەکانی تورکمانی:

"ئەم پەروەردەیە مافی ئێمەیە"

"ئەو دایک و باوکانە نەتەوە پەروەری تەواون. دەزانن 
لە پەروەردەی تورکمانی چی دەگوزەرێت، بەمهۆیەوە 
ناهێڵن زمانی دایک لەیادیان بچێت. ئەم پەروەردەیە 

مافی ئێمەیە. بە هەموو زمانێک پەروەردە دەکرێن. لێرەدا 
ئامانجمان وەرگرتنی پەروەردەیە بە زمانی دایک". 

جەدوع تایبەت بە رەوشی مامۆستایان لە قوتابخانەکانی 
تورکمانی رایگەیاند، مامۆستای بە ئەزموون و مامۆستای 

گرێبەست بوونیان هەیە، بەاڵم بوونی ئەزموون گرنگە 
بەمهۆیەوە رۆژ بەرۆژ دۆخی مامۆستایان بەرەو باشتر 

دەچێت. لەم الیەنەوە پشکنەرانی پەروەردەیی هاتوونەتە 
سەرهێڵ و گرنگی زۆر بەم بابەتە دەدەن و لەکاتی 

پێویست خولی راهێنان دەکەنەوە. 

سەوسەن جەدوع لە کۆتاییدا داوای لە دایک و باوکان 
کرد، وەرگرتنی پەروەردەی تورکمانی مافێکە و بەهیچ 

جۆرێک بە دانانی منداڵەکانیان لە قوتابخانەکانی تورکمانی 
دوودڵ نەبن. 

عیماد بەیاتلی، بەڕێوەبەری ناوەندی پەروەردەی تورکمانی 
بووە میوانێکی دیکەی پرۆگرامی ٨ گۆشە، لەبارەی 

کێشەی کەمی کتێبەوە رایگەیاند، "پێشتر کتێبەکانمان 
لەالیەن دامەزراوەی هاوکاری و رۆشنبیری تورکمانئێللی 
چاپ دەکران. سااڵنێکی زۆر ئەم کارە کرا بەاڵم پێویستە 

لەالیەن حکومەتەوە ئەنجام بدرێت. ئێمە هاوواڵتی 
عێراقین و ئێمە مافێکی دەستووریمان هەیە. دامەزراوەی 

هاوکاری و ڕۆشنبیری تورکمانئێللی بۆماوەی سااڵنێکی 
زۆر ئەم کارەی لە ئەستۆ گرت بەاڵم باری ماددی ئەم 
کارە زۆرە. دامەزراوەکەش باری ماددی سنووردارە و 
ناتوانێت ئەو سنوورە تێیپەڕێنێت. ئەم کارە پێویستە 

لەالیەن بەغدادەوە ئەنجام بدرێت، لە راستیدا ئەم گڕێیە 
لە وەزارەتی پەروەردەی عێراق لە بەغداد ماوەتەوە". 

ئەوەشی ئاشکراکرد، کتێبی قوتابخانەکانی دیکە کە 
بە زمانەکانی تر دەخوێنن چاپ دەکرێن، بەاڵم تەنها 

قوتابخانەکانی تورکمانی لەم مافە بێبەشن. 

"نەمانتوانیوە بە تەواوی پەروەردەی 
تورکمانی و ئامانجی تورکمانبوون 

بەشێوەیەکی سەرکەوتوو بە گەلەکەمان 
بگەیێنین" 

عیماد بەیاتلی راشیگەیاند، کە لەم بارەیەوە زۆر ماندوو 
بووە و داواکاری نووسراوی ناردووە و وتیشی، "ئەم کارە 
بە نووسراو کۆتایی نایێت. هەندێک کێشە هەن پێویستە 
بە کەسیی بکرێن. هەروەها  دەستپێشخەریی کەسایەتییە 
سیاسەکانیش پێویستە بەاڵم ئەمەش بەس نییە. تائیستا 
کتێبەکان چاپ نەکراون و ئێمەش داوادەکەین بە زووترین 
کات چاپ بکرێن. کەچی بە تەنها چاپکردنی ئەو کتێبانەش 
کێشەکە چارەسەر ناکرێ، پێویستە ئەم کارە بەردەوامیی 

هەبێت. ئێمە هاوواڵتی عێراقین. چۆن مامەڵە لەگەڵ 
نەتەوەی عەرەب و برا کوردەکانمان دەکرێت، پێویستە 

بابەتی پەروەردەی تورکمانی بەمشێوەیە مامەڵەی 
لەگەڵدا بکرێت". و بەمشێوەیە بەردەوامیی بە وتەکانیدا: 

"دەتوانم بڵێم ئێمە نەمانتوانیوە بەشێوەیەکی راستەقینە 
پەروەردەی تورکمانی و دۆزی تورکمان بە گەلەکەمان 

تێبگەیێنین. هێشتا خێزانەکانی تورکمان بیر لەوە 
دەکەنەوە؛ قوتابییەکانمان دوای تەواوکردنی خوێندن 

لە هیچ شوێنێک دانامەزرێن و ناتوانن لەهیچ شوێنێک 
نیشتەجێببن. ئەمە هەڵەیە، ئەمە لەکوێوە سەرچاوەی 

گرتووە؟ کەواتە ئێمە بەجوانی تێماننەگەیاندوون. لە 
ئەنجامدا دوای تەواوکردنی قوتابخانە، دەوڵەت سەیری 
کۆنمرەی قوتابیان دەکات. ئەگەر تورکمان یاخود کورد 
بێت، هیچ پەیوەندیی پێوە نییە، دەوڵەت بەگوێرەی 

کۆنمرە مامەڵە دەکات". 

عیماد بەیاتلی ئاماژەی بەوەشکرد، دۆسیەی پەروەردەی 
تورکمانیی تەنها کاری دامەزراوەی هاوکاری و ڕۆشنبیری 
تورکمانئێللی نییە، بەڵکو کێشەی هەموو ئەو دامەزراوە 

و ئەو کەسانەیە کە خۆیان بە تورکمان دەزانن. بەم 
بۆنەیەوە پێویستە هەموومان بەیەکەوە دەستمان 

بخەینە ژێر ئەو بەردە.  

"پێویستە ئەو مامۆستایانەی لە 
قوتابخانەکانی تورکمانی دەرچوون، بکرێن بە 

مامۆستای قوتابخانەکانی تورکمانی" 

عیماد بەیاتلی راشیگەیاند، لەگەڵ چەندین دامەزراوە 
پەیوەندیمان هەیە و دەتوانین سوود لە ئەزموونەکانیان 

وەربگرین، هەنگاوی دوای ئەمە پێویستە ئەو 
مامۆستایانەی لە قوتابخانەکانی تورکمانی دەرچوون، 

بکرێن بە مامۆستای قوتابخانەکانی تورکمانی. بە 
رێزەوەش باسی لە مامۆستاکانی پێشوو کرد و رایگەیاند، 

رێز و منەتداری لە بەرامبەر مامۆستایانی بە تەمەن 
دەنوێنم، بەاڵم ئێستا کاتی ئەوەیە مامۆستا گەنجەکان 

پەرەیان پێبدرێت. 

تایبەت بە هۆکاری هەڵبژاردنی قوتابخانەکانی تورکمانی 
بەیاتلی وتی، "ئێمە هاوواڵتی عێراقین، لە هەمان کاتدا 

بەشێکین لە جیهانی تورک. ئەمڕۆ زمانی تورکی لە 
زۆربەی شوێنەکانی جیهان قسەی پێدەکرێت و دەتوانین 

بڵێین زمانی تورکی زمانێکی جیهانییە. پەروەردە بەم زمانە 
مافی ئێمەیە و ئەم مافەمان بەباشترین شێوە بەدەست 

دێنین". 

عیماد بەیاتلی لە کۆتاییدا ئاماژەی بە پێویستیی 
پێداچوونەوە بە پەروەردەی تورکمانی کرد و وتی، 

"دامەزراندن، گواستنەوە، بەرزکردنەوە... چی پێویست 
بێت دەبێت لەرێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی 

تورکمانی بکرێت. ئەمەش بۆ ئێمە کێشەیەکە". و 
جەختیشی کردەوە کە ئەم بابەتە لە پەرلەمان و لەژێر 
سەرپەرشتی سەرۆکوەزیران چارەسەر بکرێت. پێداگری 

لەوەش کرد، کە بۆ گەشەپێدانی  پەروەردەی تورکمانیی 
پێویستە بەسەر ئەو دەسەاڵتەدا زاڵ بین. 

بابەتی پرۆگرامی ٨ گۆشە
 دۆخی پەروەردە لە کەرکوک 



تـەبـا

٢٠٢
٣

٢٠٢
٣ 

ەم
وو

ی د
ون

نو
كا

ی 
م 

وە
دو

ی 
ون

نو
كا

ی 
١٧١٧

  بێژەرە ناودارەکان بوونە میوانی ئەرزوحاڵبێژەرە ناودارەکان بوونە میوانی ئەرزوحاڵ٤٤
 پشتیوان چاوشلی: بەرنامە وەرزشییەکان لەنێو تورکمان گرنگی پێنادرێت

هەواڵ و فۆتۆ: ئەرجان سەراج \ ئامادەکردن: نورخان کەرخی

پرۆگرامی ئەرزوحاڵ لە ئەڵقەی ئەم جارەیدا تایبەتکرا بە 
وەرزش دۆستان. پشتیوان چاوشلی، یەکێک لە بێژەرە 
ناودارەکانی هەواڵی وەرزشی لە هەولێر)ئەربیل( بووە 
میوانی پرۆگرامی ئەرزوحاڵ کە لەالیەن عەبدولسەالم 

توتونچی پێشکەش دەکرێت. 

چاوشلی لە ١٩٧١ لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( لەدایکبووە، 
وەکو خۆی ئاماژەی پێدەکات لە تەمەنی منداڵییەوە 

خولیای وەرزشی تۆپی پێی هەبووە بەجۆرێک بۆ کڕینی 
کردووە. تۆپ رۆژانەی پاشەکەوت 

چاوشلی 
ئاماژەی 

بەوەکرد، لە 
تەمەنی گەنجییدا 

ئەندامی یانە میلییەکان بووە، هەروەها ماوەیەک 
ناوبژیوانی بۆ یارییەکان کردووە و بۆ ئەم مەبەستەش 

چەند خولێکی ناوبژیوانی دیوە. 

چاوشلی راشیگەیاند، لە ساڵی ١٩٩٦ بۆ پیشەی بێژەری 
وەرزشی سەردانی رادیۆ و تەلەڤیزیۆنی تورکمانئێللی 

یەکێکی دیکە لە میوانەکانی پرۆگرامی ئەرزوحاڵ، 
عەبدولوەهاب خەتات-ـی لەدایکبووی ١٩٧٠ کە لەرابردوودا 

بێژەری هەواڵەکان بووە. 

خەتات ئاماژەی بە ژیانی ئەکادیمی کرد و رایگەیاند، لە 
سالی ١٩٩٤ لە کۆلێژی زانستە ئیسالمییەکانی بەغداد 

دەرچووە و لە ئێستادا لە زانکۆی سەالحەدین 
کۆلێژی زانستە ئیلسامییەکان پلەی پرۆفیسۆری 

یاریدەدەری هەیە و وانە دەڵێتەوە. 

عەبدولوەهاب خەتات بەئاماژەدان بەوەی 
دەستپێکی کاری خۆشنووسی بە السایی 

کردنەوەی برا گەورەکەی دەستی پێکردووە 
و لەمبارەیەوە رایگەیاند، "دوای ئەوەی 

کارەکە فێربووین لە نزیک سینەما سیروان 
شوێنێکمان کردەوە و دەستمان بە کارکردن 

تیایدا کرد". 

عەبدولوەهاب خەتات بەمشێوەیە باسی 
لە کەسایەتییە ناودارەکانی پیشەکەی کرد 

و وتی، "تورکەکان لە پیشەی خۆشنووسی 
بەرەوپێشچوونێکی تەواویان تۆمار کردووە، زۆر 

لەپێش ئێمەوەن. لە هەر ٤ ساڵ جارێک پێشبڕکێی 
خۆشنووسی لەوێدا بەرێوەدەچێت. خوالێخۆشبێت یونس 
خەتات دراوسێمان بوو و وای بۆ دەچم کە لە مناڵیماندا 

لە پرسی خۆشنووسی ئەو کاریگەری لەسەرمان 
هەبوو. خوالێخۆشبێت ماڵەکەی بە نەخش و نیگاری 
جوان رازاندبووەوە، ئەمەش سەرنجی ئێمەی بەالی 

خۆیدا رادەکێشا. دەتوانم بڵێم لەکاتی دەستپێکمان بە 
پیشەی خۆشنووسی یونس خەتات کاریگەرییەکی زۆری 

لەسەرمان هەبوو". 
خەتات ئامژەی بەوەکرد، لە سالی ١٩٩٧ لە ئۆجاغی 

تورکمان قۆریاتێکی نووسیوەتەوە و بە یەکەم

کردووە و وەرگیراوە، وتیشی، "رادیۆ و تەلەڤیزیۆنی 
تورکمانئێللی بایەخی بە سیاسەت، پێشبڕکێ، پرۆگرامی 

وەرزشی و کەرتی فیلم داوە، ئەمەش سەرنجی 
خەڵکی بەالی خۆیدا راکێشابوو. لەگەڵ تورکمان، برا 
کوردەکانیشمان سەیری ئەو پڕۆگرامە وەرزشیانەیان 

دەکرد کە پێشکەشم دەکرد". 

چاوشلی ئەوەشی راگەیاند، "تەلەڤیزیۆنی تورکمانئێللی 
لە ساڵی ١٩٩٤ دامەزرا و منیش لە ١٩٩٦ دەستم بە 

پێشکەشکردنی پرۆگرام کرد. بەتایبەت جامی جیهانی، 
جامی ئاسیا و جامی ئەوڕووپا. ئەوکات راستەوخۆمان 

دەگوازتەوە و لەگەڵ وەرزشوانانی کۆن و بەشێکی 
لە ناوبژیوانان شرۆڤەی یارییەکەمان دەکرد، 

پێشبڕکێکانمان بەشێوەی راستەوخۆ پێشکەش 
دەکرد. هەروەها پرۆگرامی پێشبڕکێمان 

سازدەکرد، هەوادارانی وەرزشی لە نزیکەوە 
چاودێریان دەکردین". 

چاوشلی ئەوەشی ئاشکراکرد، لە ساڵی 
٢٠٠٢ بەمەبەستی پەخشکردنی جامی 

جیهانی بەشێوەیەکی راستەوخۆ هەستاین 
بە دامەزراندنی تەلەڤیزیۆنێکی تایبەت، و 
لەمبارەیەوە وتی، "ئەو  یارییانەی کە لە 
جامی جیهانی فیفا ٢٠٠٢ لە هەمان کاتدا 

ئەنجام دەدران، لە هەمان کاتدا لە هەردوو 
تەلەڤیزیۆنەکەمان پەخشمان دەکرد. 

خەڵکیش زۆر پێشوازییان لەم کارەمان کرد و 
دڵخۆشیان دەردەبڕی". 

لەنێو پرۆگرامی ئەرزوحاڵ شوێن بە ڤیدیۆیێک درا 
کە لەالیەن مورات یەشار مشکۆ بۆ پشتیوان چاوشلی 
ئامادەکرابوو و تیایدا مورات یەشار رایگەیاند، کە پێشتر 
لە هەمان تەلەڤیزیۆن لەگەڵ چاوشلی کاریان کردووە و 
لەگەڵ یەکتردا زۆر تەبا بوون. چاوشلی ئاماژەی بەوەکرد 

کە مورات یەشار کەسێکی زۆر نزیکی ئەوە و کاری 
بەڕێوەبردنی بۆ ئەو پرۆگرامانەی دەکرد کە پێشکەشی 

دەکرد.
هاوکات لەبارەی جێهێشتنی ژیانی میدیا چاوشلی باسی 
لەوەکرد، "نزیکەی دوو ساڵ لە بەشی تورکمانی کەناڵی 

 هەڵبژێردراوە، دوای ئەوەش داوای بێژەری هەواڵی 
لێکراوە و دوای یەکەم تاقیکردنەوەش بۆ بێژەری هەواڵ 

وەرگیراوە. 
خەتات رایگەیاند، بەهۆی ژیانی ئەکادیمییەوە وازی لە 
پێشکەشکاری هەواڵ هێناوە، لە پڕۆگرامی ئەرزوحاڵ 

بەکورتی هەواڵێکی پێشکەشی بینەرانی پرۆگرامەکە کرد. 

ئاسمانی نەورۆز و ٨ مانگیش لە کەناڵی عێراقییە ٢ 
پرۆگرامم پێشکەشکرد، دوای جێهێشتنی ئەوێش کۆتاییم 

بەژیانی بێژەری وەرزشی هێنا. بەاڵم لە هەندێک لەو 
پرۆگرامە وەرزشیانەی کە میوانداری دەکرام شرۆڤەی 

یاریم دەکرد، ماوەی زیاتر لە ٥ ساڵ دەبێت بەشداریم لە 
هیچ پرۆگرامێک نەکردووە". 

چاوشلی ئەوەشی خستەڕوو کە بەهۆی تەمەنییەوە 
وازی لە کاری بێژەری وەرزشی هێناوە و لە ئێستادا 

رێگاکەی بۆ گەنجان کردووەتەوە و لەدرێژەی قسەکانیدا 
باسی لەوەکرد:

من بەرپرسی ڕاگەیاندنی یانەی وەرزشی تورکمانێلی و  
لەهامانکتدا سەرنووسەری رۆژنامەی وەرزشی تورکمانێلی 

بووم، لە یانە وەرزشییەکەمان تیمی باسکە، تۆپی پێ، 
بەرزکردنەوەی قورسایی و تێنس هەبوون، بەاڵم تیمی 

باسکەمان زۆر بەهێزبوون. 

چاوشلی راشیگەیاند، لەئێستادا تورکمان زۆر گرنگی بە 
پڕۆگرامە وەرزشییەکان نادەن و ئیتر تورکمان لەالیەنی 

وەرزشی نابینرێت، من لە نێوان ساڵنی ١٩٩٨ – ٢٠٠٢ 
بەشداریم لە چااڵکییە وەرزشییەکان دەکرد. 

چاوشلی هۆکاری سەرەکی دواکەوتنی تورکمان لە 
وەرزش بۆ باری ماددی گەڕاندەوە و ئاماژەی بەوەدا، 

تورکمانئێللی خاوەنی تیمێکی تۆپی پێی پرۆفیشیناڵ نییە 
و رووی دەمی کردە الیەنە سیاسیەکان و وتی: 

"داوا لە پارتەکان دەکەم دەست لەناو دەست کەناڵێکی 
ئاسمانی بکەنەوە. یارمەتیش لە حکومەتی هەرێمی 

کوردستان وەربگرن. هەموومان یارمەتی یەکتر بدەین و 
دووبارە پڕۆگرامی وەرزشی تورکمانی پێشکەش بکەین". 

وتەی هەریەک لە ئەحمەد کەمال و مورات عوزێرئاغا-
مان بە پارچە ڤیدیۆیەک بە پشتیوان چاوشلی گەیاند 

کەلەکاتی خۆیدا هاوپیشەی چاوشلی بوون و لەبارەیانەوە 
وتی، "خۆزگە ئەو کاتانە دووبارە بگەڕێنەوە" بە وتەکانی 

تامەزرۆیی بۆ کاتی گەنجیی دوپاتکردەوە. 

خەتات لەالیەن دەوروبەرییەوە بە جوان پۆشییەوە 
ناوبانگی دەرکردووە و لەمبارەیەوە دەڵێت، "من 
لە تەمەنی منداڵێمدا کاتێک ٧ سااڵن بووم کاری 

بەرگدووریم کردووە، دەکرێت رێکپۆشییەکەم بەمهۆیەوە 
بێت. لەسالی ١٩٩١ کۆاڵنەکەمان ٣ مووشەکی ئاڕاستەکرا، 

لە ماڵەوە هەموویان دەرچوون بەاڵم من دواهەمین 
کەس دەرچووم کاتیک بینیم پێاڵوەکانم پیس بوون، 

پێاڵوەکانم خاوێنکردەوە و ئینجا لەماڵ هاتمە 
دەرەوە. لەم رووداوە هاوڕێیەکم گیانی لەدەستدا و 
برایەکم و خاڵم برینداربوون. لە منداڵیمدا ئوتومان 

نەبوو، بۆ ئەوەی جلەکانم قەدیان نەشێوێ بە 
گرمکردنی کتلی چا جلەکانم ئوتو دەکرد، ئەوکات 

براکەم لە خۆشەویستییان ئوتویەکی بۆ کڕیم". 

خەتات ئاماژەی بە گەورەبوونی هەولێر)ئەربیل( 
کرد و رایگەیاند، "دەکرێت ئێستا هەولێر بە بیناکانی 

جوانتر بێت بەاڵم تامو چێژی سەردەمی کۆن 
خۆشتر بوو". 

لەالیەکی دیکەوە بەهۆی ئەوەی عەبدولوەهاب 
خەتات ئەندامێکی ئۆجاخی تورکمانییە ناوبراو 

باسی لەهۆکاری کەمبوونی چاالکییەکان کرد و 
وتی ،چااڵکییەکانی ئۆجاغی تورکمان بەهۆی دۆخی 

ماددیەوە کەمبووەتەوە و بەجۆرێک خەڵک بە 
سەختی باری ژیانی خۆیان دەگوزەرێنن. 

خەتات وتیشی، لە تەمەنی مناڵییەوە هەستی بۆ وەرزش 
هەبووە و چەندین ساڵیش لە یانە میلییەکانی هەولێر 

ئەندام بووە، بەاڵم بەهۆی پاڵپشتی نەکردنی پێویست 
بۆ گەنجان وازی لە وەرزش هێناوە. 

عەبدولوەهاب خەتات بە وتنی چەند قۆریاتێک کۆتایی بە 
بەرنامەی ئەرزوحاڵ هێنا. 

عەبدولوەهاب خەتات: دەکرێت ئێستا هەولێر)ئەربیل( بە بیناکانی جوانتر بێت بەاڵم تامو چێژی سەردەمی کۆن خۆشتر بوو

ئامادەکردن: ئیسرا قەسابئۆغڵو



دكتۆر  رابردوو،  ئابی ساڵی  ٩ی  رۆژی سێشەممە 
له   زانكۆی سه اڵحه ددین  یونس سه رۆكی  كامه ران 

ئه وەی  دوای  ئاشكرایكرد،  رۆژنامه وانیدا  كۆنفرانسێكی 
به رده ست  خراوه ته   راپرسییه ک  ئۆنالینه وه   رێگه ی  له  
قوتابیانی  یەکپۆشی  بەمەبەستی  زانكۆكه   قوتابیانی 

خوێندکاران  ٧٠.٦٪ـی  راپرسییەکەدا،  لە  زانکۆکە، 
بڕیاری  زانكۆ  ئه نجومه نی  و  دا   یەکپۆشی  بە  دەنگیان 

په سه ندكرد. زانكۆ كه ی  سه رجه م  قوتابیان  بۆ  یه كپۆشی 
بیرۆكه ی  وتیشی:  سه اڵحه ددین  زانكۆی  سه رۆكی 
راپرسی  كرده   بیرۆكه كه مان  هه بوو،  یەکپۆشیمان 
له   به ده ستگه یشت،  راپرسییه كه مان  ئه نجامی  و 
سه اڵحه ددین  زانكۆی  ئه نجومه نی  كۆبوونه وه ی 

 -٢٠٢٢ خوێندنی  بۆ ساڵی  و  بڕیار  ده كه ینه   یه كپۆشی 
جێبه جێده كرێت.  ٢٠٢٣

زانكۆی  کۆنگرەکەدا سه رۆكی  لە  چی  ئەگەر 
سه رۆكی  و  كۆلیژ  "راگری  رایگەیاند،  سه اڵحه ددین 

به رپرسن،  بڕیاره كه   جێبه جێكردنی  له   به شه كان 
قوتبیان،  به رزه فته ی  )٢(ی  مادده ی  به گوێره ی 

سزای  نه بێت؛  یه كپۆشی  پابه ندی  قوتابییه ک  هه ر 
ده بێته   دووه م  جاری  بۆ  وه رده گرێت،  ته مبێكردن 

هه فته یه ک  ماوه ی  بۆ  سێیه م  جاری  بۆ  ئاگاداركردنه وه ، 
جێبەجێنەکرا. ئێستا  تا  بڕیارەکە  بەاڵم  ده رده كرێت"، 
دەنگیان  بەڵێ  بە  زۆرینە  کە  راپرسییەکە  راگەیاندنی 

زانکۆی  لە  یەکپۆشی  جێبەجێکردنی  بە  دابوو 
خۆیدا  بەدوای  زۆری  دەنگدانەوەیەکی  سەالحەددین 

ئەوەیان  زانکۆیە  ئەو  قوتابیانی  لە  زۆرێک  و  هێنا 
نەبەستراوە  پێ  پشتی  ئەوان  دەنگدانی  کە  راگەیاند، 
رێگای  لە  راپرسییەکە  بۆ  دەنگدان  ئەوەی  بە هۆکاری 
قووتابی  یاخود  ئاسایی  کەسێکی  هەر  بووە،  ئۆنالین 

و  بدەن  راپرسییە  بەو  دەنگ  دەیانتوانی  تر  زانکۆیەکانی 
نەکرابوو. سەالحەددین  زانکۆی  قوتابیانی  رەچاوی 

راپرسی  سەالحەددین  زانکۆی  سەرۆکایەتی  ئێستادا  لە 
سەرجەم  بەسەر  و  دەستپێکردووە  فۆرمێکەوە  رێگای  لە 

لە  دابەشدەکرێت،  سەالحەددین  زانکۆی  قوتابیانی 
زانکۆیە  ئەو  قوتابیانی  رای  فۆرمەوە  ئەو  رێگای 

وردەگیرێت.  یەکپۆشی  بڕیاری  جێبەجێکردنی  لەبارەی 
زانکۆی  قوتابیانی  تەنها  راپرسیەوە  ئەم  رێگای  لە 

لە  بدرێت  یەکپۆشی  بە  دەنگ  دەتوانن  سەالحەددین 
زانکۆکەیان. 

زانکۆی  نوێیەی  رێکارە  ئەوە  لەبارەی  بۆ قسەکردن 
شوان  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان  سەالحەددین، 

لە  بەدواداچوون  بەڕێوەبەری  عەبدولرەحیم،  محەمەد 
دا. ئەنجام  سەاڵحەدین  زانکۆی  سەرۆکایەتی 

عەبدولرەحیم  محەمەد  شوان  قسەکانیدا  سەرەتای  لە 
سەاڵحەددین  زانکۆی  "سەرۆکایەتی  راگەیاند،  تەبای  بە 

یەکپۆشی  بڕیاری  بۆ  راپرسی  دووەمی  قۆناغی 
بەشێوەی  و  دەگەڕێین  کۆلێژ  بە  کۆلێژ  دەستپێکردووە، 

بەشێوەی  قوتابیان  پێشتر  کە  راستەوخۆوە  فۆرمی 
راگەیاندنەکان  لە  وەکو  رێژەکەش  دا،  دەنگیان  ئۆنالین 
باڵوکرایەوە کە رێژەی بەڵێ سەروو ٪٧٠ بۆ ٪٧٥ بوو. 
وەکو  بکات  جێبەجێی  دەیتوانی  سەاڵحەدین  زانکۆی 

بەدەستبێت،  زیاتر  دڵنیایی  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  بڕیار، 
قوتابی  راستەوخۆوە،  فۆرمی  هەزار   ٢٥ لەرێگەی  ئێمە 

ئەو  سەالحەددین  زانکۆی  کۆلێژی  بە  کۆلێژ  قوتابی 
نەخێر  یاخود  بەڵێ  بە  ئەوەی  بۆ  دەدەینێ  فۆرمەیان 

سەالحەددین  زانکۆی  لە  یەکپۆشی  سیستمی  بە  دەنگ 
بدەن". 

سەاڵحەدین  زانکۆی  لە  بەدواداچوون  بەڕێوەبەری 
ئێستا  تا  کە  کرد  کۆلێژانە  ئەو  ژمارەی  بە  ئاماژەی 

 ١١ "تائێستا  وتیشی،  و  ئەنجامداوە  راپرسیەکەیان 
زانکۆی سەاڵحەددین  کۆلێژی   ١٦ گشتی  کۆی  لە  کۆلێژ 

پۆل  بەسەر  فۆرمەکە  راپرسییەدا  لەم  ئەنجامدراوە، 
بۆیان  ئێمە  کراوە.  دابەش  قوتابی  بە  قوتابی  پۆل  بە 

راپرسییەکە  چۆنە،  راپرسییەکە  کە  شیدەکەیەنەوە 
بەڵێ  پرسیارەکان  و هەموو  کراوە  تێدا  پرسیاری  چوار 

ئەوەی  بەبێ  ئازادانە  زۆر  قوتابی  تێدایە،  نەخێری  و 
و  سەرپەرشتی  لەژێر  لەسەربێت  فشارێکی  هیچ 

ئازادانە  بە  ژوورەوە  لە  خۆیان  مامۆستایانی  رۆشنایی 
نەخێر  یان  بەڵێ  لەوەی  سەرپشکن  ئێوە  دەڵێین  پێیان 

سەاڵحەددینە  زانکۆی  پەیامی  ئەمە  بەاڵم  هەڵدەبژێرن، 
پریدەکەنەوە و  ئازادن چۆن  ئێوەش  و  یەکپۆشی  بۆ 

چۆن دەنگ دەدەن".  

لە  باسی  عەبدولرەحیم  محەمەد  شوان  هاوکات 
لە  بەژدارییان  کە  کرد  دەنگانە  ئەو  بەدواداچوونی 

"رۆژانە فۆڕمەکان  وتی،  و  کردووە  راپڕسیەکە 
سەاڵحەددین  زانکۆی  سەرۆکایەتی  و  کۆدەکرێتەوە 

بەڵێ  دەنگی  لێکجیاکردنەوە  بۆ  دیاریکردووە  لێژنەیەکی 
لێژنەیەکی  ئەوەی  حوکمی  بە  رەنگەکان،  و  نەخێر  و 

جارێ  و  جیایدەکاتەوە  سەاڵحەدین  کۆلێژی  لە  تایبەت 
ئەو  تەنها  بکەین.  ئاشکرای  ناتوانین  و  ماوە  راپرسیەکە 

یاخود  نەکردووە  دەوامیان  رۆژەی  ئەو  کە  قوتابیانەی 
قوتابیانی  سەرتاپای  ئەگەرنا  ژوورەوە،  نەچوونەتە 

بەشداری  ئازادانە  بە  هەموویان  زانکۆی سەالحەددین 
پرکردنەوەیە دەکەن و دەنگیان دەدەن". لەو فۆرم 

کاری  راپرسییە  ئەو  ئەنجامی  بەوەی  سەبارەت 
عەبدولرەحیم  محەمەد  شوان  نا،  یاخود  پێدەکرێت 
سەاڵحەدین  زانکۆی  لە  بەدواداچوون  بەڕێوەبەری 

نەخێری  و  بڕیار  دەبێتە  قوتابیان  "بەڵێی  رایگەیاند، 
ئەمە  زانکۆ  وەکو  ئێمە  بڕیار،  دەبێتە  قوتابیانیش 

لەسەر  کار  زانکۆ  ئەنجومەنی  سۆنگەوە  لەم  دەزانین. 
بە  پێویستی  بڕیارانە  ئەم  چونکە  دەکات  راپرسییە  ئەم 

بە  هەیە. سەبارەت  زانکۆ  و سەرۆکی  زانکۆ  ئەنجومەنی 
راپرسیانە  ئەنجامی  ئەو  بااڵ،  ئەنجومەنی  وەکو  ئێمەش 
بڕیار  ئەوان  تاکو  زانکۆ  ئەنجومەنی  بەردەست  دەدەینە 

یاخود  بکرێت  جێبەجێ  دووەم  سیمستەری  بۆ  ئایا  بدەن 
جێبەجێبکرێت".   ٩ مانگی  لە  خوێندن  داهاتووی  ساڵی 

تـەبـا تـەبـا
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یەکپۆشی لە زانکۆی سەالحەددین جێبەجێنەکرا و رێکارێکی نوێ دەگیرێتەبەریەکپۆشی لە زانکۆی سەالحەددین جێبەجێنەکرا و رێکارێکی نوێ دەگیرێتەبەر    

پڕۆژەی گۆڕینی بۆری ئاوی ئیفراز سێ دەستیپێکردووە
و وادەی تەواوبوونی ئاشکرا دەکرێت

دانیشتووانی  له   به شێک  رابردوو  ماوەی  له  
بۆری  زۆری شكانی  به هۆی  شاری هه ولێر 

كه مئاوی  كێشه ی  تووشی  ئیفراز سێ،  ئاوی 
كێشه یه   ئه و  چاره سه ركردنی  بۆ  ده بوونه وه ، 
هه رێم  حكوومه تی  بنه ڕه تی،  به شێوه یه كی 

ته رخانكردنی  و  بۆریه   ئه و  گۆڕینی  به   دا  بڕیاری 
بۆی. دیاریكراو  گوژمه یه كی 

 
پڕۆژەی  کەوتنەکاری  لەسەرەتای  باسە  شایەنی 

جار شکاوە    ٣٠ نزیکەی  ئێستا  تا  ئیفرازەوە  ئاوی 
کۆمپانیاکان  کارکردنی  بەهۆی  جار  هەندێک  و 

جاریش  هەندێک  و  هاوواڵتیانەوە شکاوە  و 
ئاودا  لەژێر فشاری  و  بۆرییەکە  بەهۆی جۆری 

شکاوە.

ئاوی  بۆڕی  گۆڕینی  یەکەمی  قۆناغی  ئێستادا  لە 
رۆژنامەی  وەک  و  دەستیپێکردووە   ٣ ئیفراز 
لەبارەی دووایین دۆخ و  بۆ قسەکردن  تەبا 

بۆرییەکە،  گۆڕینی  پڕۆژەی  بوونی  تەواو  وادەی 
سەرسام،  زەردەشت  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان 

ئەنجامدا. هەولێر  ئاوەڕۆی  و  ئاو  بەڕێوەبەری 

لە  باسی  لەسەرەتادا  زەردەشت سەرسام، 
پڕۆژەی بۆری ئاوی ئیفراز سێ کرد و وتی، 

ئاوی  ئیفراز سێ،  ئاوی  پڕۆژەی  ئه وه ی  "به هۆی 
دابین  هەولێر  دانیشتووانی  ٤٠%ی  بۆ  پاک 

ئاو  ١٦٠ هەزار هاوبەشی  زیاتر لە  دەکات، کە 
ده بووه   بۆرییه كه،   شكانی  بۆیه   دەگرێت،  لەخۆ 

پارێزگای  دانیشتووانی  له   به شێک  بۆ  كێشه یه ک 
سەرۆکی  بارزانی،  مەسرور  بەمهۆیەوە  هه ولێر، 

بە  دا  بڕیاری  کوردستان،  هەرێمی  حکوومەتی 
بڕیاری  دینار،  ملیار   ٢١ نزیکەی  تەرخانکردنی 

 ١١ درێژیی  بە  ئیفراز سێی  ئاوی  بۆری  گۆڕینی 
یەکەم  قۆناغی  کارەکانی  ئێستا  و  کیلۆمەتر 

 ٧٥٠ ٢ هەزار  دەستی پێ کردووە كه  درێژیه كه ی 
مارعۆدا". وێستگه ی  نزیک  ده كه وێته   و  مه تره  

لە هۆکاری شکانی  باسی  زەردەشت سەرسام 
رایگەیاند،  و  کرد  بۆرییەکە  جارەی  چەندین 

جۆری  له   به كارهاتبوو  پێشتر  بۆرییه ی  "ئه و 
رێکخراوی  پێوه ری  بەپێی  کە  بوو،  فایبه ر گالس 

به اڵم  بوو،  رێگه پێدراو  جیهانی  ته ندروستی 

وێستگه كه ی  ناو  په مپانه ی  ئه و  فشاری  به رگه ی 
تووشی  زۆرجار  به شەی   ئه و  بۆیه   نه ده گرت، 
له   دانراوه   ئێستا  بۆریه ی  ئه و  ده بوو،  شكان 

بار ده گرێت   ٣٧ به رگه ی  كاربۆن ستیله  و  جۆری 
هەزار  تیرەکەی  و  باشه   زۆر  كوالێتییه كه ی  و 

 ١٤ ئەستوورییەکەشی  و  مللیمەترە   ٥٠٠ و 
لەحیم  چین  پێنج  بە  بۆرییەکان  مللیمەترە، 

دەبەسترێنەوە". پێکەوە 

ئاماژەی  ئاوەڕۆی هەولێر  و  ئاو  بەڕێوەبەری 
ئێستا  کە  نوێیەی  بۆرییە  ئەو  کە  بەوەکرد 

ئەوەشی  و  باشە  کوالێتییەکەی  دەهێنن  بەکاری 
کێشەی  کارەکان  تەواوبوونی  "بە  خستەڕوو، 
کۆتایی  هەولێر  لە  ئیفراز سێ  بۆری  شکانی 

سێ  ئیفراز  نوێیەکەی  بۆرییە  پێدەهێنرێت، 
سێجا  مەتر  هەزار   ١٠ کاتژمێرێکدا  لە  هەیە  توانای 

کۆنەکەش  بۆرییە  بە  بەراورد  و  بگوازێتەوە  ئاو 
پتەوترە". زۆر 

هاتنی  کۆتایی  وادەی  زەردەشت سەرسام 
ئاشکرا  ئیفراز سێ  ئاوی  بۆڕی  گۆڕینی  پڕۆژەی 
ئه و  كه   بن   دڵنیا  "هاوواڵتییان  رایگەیاند،  و  کرد 
ماوه ی  و  ده بێت  چاره سه ر  به ته واوی  كێشه یه  
بوو،  رۆژ   ٩٠ بۆڕییه كەش   گۆڕینی  ته واوكردنی 

ته واوی بكات،  به ڵێنده ر  رۆژ   ٧٥ به   بڕیارە  به اڵم 

دوو  ته نیا  تێستكردنی  و  ته واوبوونیشی  دوای 
هاوكارمان  هاوواڵتییان  ئه وه ی  بۆ  پێویسته   رۆژ 
ده به سترێنه وه ". به یه كتر  بۆرییه كان  تاوەكو  بن 

ئیفراز  بۆڕی  گۆڕینی  دووەمی  قۆناغی  لەبارەی 
ئاماژەی  ئاوەڕۆی هەولێر  و  ئاو  بەڕێوەبەری 

بەوە دا، "قۆناغی دووه م كه  له  داهاتوو 
ئیفرازه وه   وێستگه ی  له   ده كرێت  له سه ر  كاری 

له   جگه   جار  هه ندێک  چونکە  ده ستپێده كات، 
ئیفراز یه ک و  پڕۆژه ی  لە هه ردوو  ئیفراز سێ 
دوو شکان رووی دەدا، لە کاتی کارکردن لە 
بۆ مااڵن  پاک  ئاوی  بیره كان  قۆناغی دووەم 

به شانه ی  له م  به كاركردن  بۆیه   ده كه ن،  دابین 
هیچ  هه ولێر  پارێزگای  له   ئاو  هاوبه شانی  ئیفراز 

نابێت". دروست  بۆ  ئه وتۆیان  گرفتێكی 

ئاو  لەوەرگرتنی  جگە  هەولێر  شاری 
ئیفرازی  ئاوی  پڕۆژەی  سێ  لەبیرەکانەوە، 

دروستکراوە،   ١٩٦٧ کە ساڵی  یەک  ئیفراز  هەیە. 
 ٢٠٠٧ ١٩٨٢ و ئیفراز سێ ساڵی  ئیفراز دوو ساڵی 

کار. کەوتووەتە 

سێ   ئیفراز  ئاوی  پڕۆژەی  لەکاتێکدایە،  ئەمە 
  ٣٢ تا دەگاتە هەولێر  زێی گەورەوە  لەسەر 
رۆژانە  و  دروستکراوە  ١٥ ساڵە  کیلۆمەترە، 
دەکات.  دابین  ئاو  لیتر  ملیۆن   ٢٤٠ نزیکەی 

ئاوی  بۆریی  جارێک  رابردوودا هەر  لەماوەی 
 ١٠ نزیکەی  کاژێرێکدا  هەر  لە  ئیفراز سێ شکابا، 
هەروەها  دەچوو،  بەفیڕۆ  ئاو  مەتر سێجا  هەزار 
بەتاڵ  بۆڕیەکە  ناو  ئاوی  بوو سەرەتا  پێویست 

٢٤ بۆ  بکرێت و پاشان چاک بکرێتەوە و ماوەی 
تێچوی  لە   ئەمە جگە  دەویست،  کاتژمێری   ٤٨
دینار  ملیۆن   ٢٥ لە  زیاتر  چاکردنێک  دارایی هەر 

بوو.
 

ئیفرازەوە  گوندی  بەناوی  ئیفراز  ئاوی  پڕۆژەی 
زێی گەورە و کە شوێنی  ناونراون لەسەر 

ئاوی  بۆریی  بۆ شاری هەولێر.  ئاوە  وەرگرتنی 
هەولێر  شاری  باکووری  کەوتووەتە  ئیفراز سێ 

بریتین  کە  ئاوی شاری هەولێر  ٤٠%ـی  نزیکەی  و 
دابین  رۆژئاوای شارەکە  و  باکوور  گەڕەکەکانی  لە 

دەکات. 
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و  تابلێت  زیرەک،  مۆبایلی  تەقینەوەی 
بارگاویکردنی  لە  کێشە  بەهۆی  زیرەک  کاتژمێری 

لە  بەشێک  بووەتە  لەمدواییاندەدا  پاترییەکەی 
ژیانمان.  لەسەر  ترس 

بەاڵم  نەبێت،  زۆریش  بەشێوەیەکی  ئەگەرچی 
مۆبایل  تەقینەوەی  دواییدا  ساڵەی  چەند  لەم 

بەگوێمان  رووتینی  بەشێوەیەکی  پاتری  و 
 ١٦ تەمەن  گەنجێکی  جار  دواهەمین  دەچرپێت، 
مۆبایلەکەی  دانانی  بەهۆی  گەرمیان  لە  ساڵ 

بارگاویکردن،  لەسەر  جێهێشتنی  و  بالیفیدا  لەژێر 
پاترییەکەی.  تەقینی  بووەهۆی 

گیرفانمان  لە  کە  مۆبایلەی  ئەو  لەکاتێکدا 
بالیف،  ژێر  دەیخەینە  جارجارەش  و  هەڵیدەگرین 
ژیانمان  بۆسەر  هەڕەشە  کاتی  بۆمبێکی  وەکو 

دەکەن.  دروست 
پاتری مۆبایلەکان گەورە دەبن و  رۆژ بە رۆژ 
کارەساتی  مۆبایلەکان  هەڵەی  بارگاویکردنی 

بۆسەر  گەورە  هەڕەشەیەکی  و  دەنێتەوە  گەورە 
دەکات.  بەرجەستە  ژیانمان 

تەقینەوەی  یاخود  ئاگرکەوتنەوە  رووداوی 
ئەمەش  کە   Li-ion لێنراوە  ناوی  مۆبایل  پاتریی 

ئاراوە. دێتە  پاترییەوە  دزەکردنی  بەهۆی 
 

هۆکارەکانی  تەکنەلۆژیا،  شارەزایانی 
تەقینەوەی  یاخود  ئاگرکەوتنەوە 

دەکەن:  بۆ  ریزبەندی  بەمشێوە  مۆبایلەکان 

سەرچاوە  پاترییەوە  لە  مۆبایل  تەقینەوەی   -
سەردەمییەکان  مۆبایلە  هەموو  پاتری  دەگرێت. 

ناوی  کە  دروستدەکرێت  ماددەیەک  بە 

پاترییانە  ئەمجۆرە  ئەوەی  سەرەڕای  )لیتیۆم(ـە، 
لە  بەاڵم  دروستکراون  تەکنەلۆژی  بەشێوەیەکی 

دەتەقنەوە.  هەڵە  بچووکترین 
مۆبایل  تەقینەوەی  دیکەی  هۆکارێکی   -

پاترییەکەیەتی.  یەکجاری  گەرمبوونی 
کارپێکردندا  یاخود  بارگاویکردن  کاتی  لە  مۆبایل   -

هەیە.  تەقینەوەی  ئەگەری  و  دەبێت  گەرم 

مۆبایل  گەرمبوونی  هۆکارەکانی  شارەزایان 
دەکەن:  پۆلێن  بەمشێوەیە 

مۆبایلەکە.  نێو  کێشەکانی   -

پاترییە  لە  سەرچاوەیان  کێشانەی  ئەو   -
وەرگرتووە. 

سەرچاوە  بارگاویکردندا  لەکاتی  کێشانەی  ئەو   -
دەگرن. 

ئەو  بۆ  چارج  فاست  بەکارهێنانی شەحنی   –
و  نین  چارج  کە خۆیان فاست  مۆبایالنەی 

و  باتریەکە  دەخاتە سەر  زۆر  پەستانی  ئەمەش 
دەکات. گەرمی  خێرا 

- لە هەمان کاتدا کاری زۆر بە مۆبایل 
ئەنجامدان. 

زۆر.  ماوەیەکی  بۆ  مۆبایل  بەکارهێنانی   -
بەرزە.  قەبارەیان  کە  یارییانەی  بەو  یاریکردن   -

هەڵە.  کەڤەری  هەڵبژاردنی   -
بێت.  بەدواوە  خراپی  مەبەستی  کە  ڤیرژنێک   -

زۆر.  ماوەیەکی  بۆ  کامێرا  بەکارهێنانی   -
بەرنامەکان.  کردنەوەی  ئەپدێت   -

بۆ  دەکەن  پێشنیار  چی  شارەزایان 
تەلەفۆن؟ تەقینەوەی  لە  رێگریکردن 

 
ئۆریجیناڵ.  زیرەکی  مۆبایلی  بەکارهێنانی   -
باوەرپێکراو.  کێبڵی  و  پالک  بەکارهێنانی   -
زۆر.  گەرمبوونەوەی  لە  دوورکەوتنەوە   -

مۆبایلەکانتان.  سەر  مەخەنە  پەستان   -
زۆر.  بارگاویکردنی  لە  دوورکەونەوە   -

دەتوانین  رێنماییانە  ئەم  جێبەجێکردنی  بە 
تەقینەوە  و  ئاگرکەوتنەوە  لە  مۆبایلەکانمان 

دووربکەینەوە. 

گۆڕستانی  دەکەوێتە  کە  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  ئارامگەی 
خزمەت  بێ  کەرکوک،  لە  قاسم  ئیمام  مزگەوتی 

جێهێڵدراوە. 

لە سەردەمی  کە  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  ئارامگەی 
سەربازی  بااڵی  فەرماندەی  عوسمانی  ئیمپراتۆرییەتی 

رووخاوەکانی  بەردە  و  جێهێڵدراوە  خزمەت  بێ  بووە 
کۆکراوەتەوە.  لەالیێک  ئارامگەکەی 

و  لێکۆڵەر  و  کەوسەرئۆغڵو،مێژووناس  نەجات 
تۆپاڵ  ئارامگای  بە  تایبەت  کەرکوکی  نووسەری 

دا:  تەبا  رۆژنامەی  بۆ  تایبەتی  لێدوانێکی  پاشا  عوسمان 

رایگەیاند،  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  لەبارەی  کەوسەرئۆغڵو 
بەدیاریکراوی  عوسمانی  ئیمپراتۆرییەتی  سەردەمی  لە 

بووە و وتیشی،  بااڵی سەربازی  ١٧٣٣ فەرماندەی  سالی 
عوسمانی  سوڵتانی  فرمانی  بە  پاشا  عوسمان  "تۆپاڵ 

بە  شا  نادر  لەالیەن سوپای  بەغداد  داگیرکردنی  لەکاتی 
نادر  توانیویەتی  و  بەغداد  چووەتە  زۆرەوە  سەربازێکی 

دەربکات".  بەغداد  لە  شا و سوپاکەی 

عوسمان  تۆپاڵ  خستەڕوو،  ئەوەشی  کەوسەرئۆغڵو   
باکووری  لە  لەیالن  ناوچەی  پاشا دوای سێ مانگ چووە 

بۆ  گەڕانەوەیان  بۆ  زۆری سوپاکەی  بەشێکی  کەرکوک، 
کەم  ژمارەیەکی  بەمهۆیەوە  کرد،  ئازاد  ماڵەکانیان  ناو 

مانەوە.  ناوچەکە  لە  سوپاکەی  لە 

گەیشتنی  دوای  شا  "نادر  وتیشی،  کەوسەرئۆغڵو 
زانی  هەل  بە  ئەمەی  لەالیەن سیخوڕەکانی،  زانیاری 
لەیالن"  ناوچەی  کردەسەر  ١٧٣٣ هێرشی  لەساڵی  و 
عوسمان  تۆپاڵ  هەرچەندە  بەوەشکرد،  ئاماژەی  و 

توانی  بەاڵم  ناجێگیربوو،  تەندروستی  کاتی  ئەو  پاشا 
ببێتەوە.  شا  نادر  سوپاکەی  بەرەنگاری 

"سەرەڕای  خستەڕوو،  ئەوەشی  کەوسەرئۆغڵو  نەجات 
تەندروستی  کات  ئەو  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  ئەوەی 

قبوڵ  بەدەستەوەدانی  خۆ  بەاڵم  ناجێگیربووە، 
نادر شا بەرپا  نەکردووە و شەڕی دژی سوپاکەی 

٢٠٠ هەزار کەسییەوە  بە سوپایەکی  نادر شا  دەکات، 
پشتی  لەسەر  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  هێرشدەکات، 

جەنگدا  مەیدانی  لە  ئەسپەکەی 
دەبێت".  شەهید 

شەهید  "دوای  ئاشکراکرد،  ئەوەشی 
لە  پاشا  عوسمان  تۆپاڵ  بوونی 

قاسم  ئیمام  مزگەوتی  گۆڕستانی 
دەسپێردرێت،  بەخاک  کەرکوک  لە 
ئەم  بەسەر  ٢ ساڵ  تێپەڕینی  پاش 

پارێزگاری  پاشای  ئەحمەد  رووداوە، 
ئارامگەیێکی  و  گومبەتێک  بەغداد 

ئارامگەکەش  و  بۆ دروست دەکات 
دەڕازێنێتەوە،  مەڕمەڕ  بەردی  بە 

شەهیدبوونیشی  بەرواری  هەروەها  
شاعیرێکی  و  دەنەخشێنێت  لەسەر 

لەسەر  قەسیدەیێک  کەرکوکیش 

دەنەخشێنێت".  ئاڕامگەکە  مەڕمەڕی 

ئەو  نۆژەنکردنەوەی  بانگهێشتی  کەوسەرئۆغڵو 
ئیمپراتۆرییەتی  سەردەمی  هێمای  کە  دەکات  ئارامگەیە 

بەدیدەکرێت.  تیادا  عوسمانی 

ئارامگەکە  پشتگوێخستنی  لە  باسی  کەوسەرئۆغڵو 
کرد و وتی:  بەرپرسان  لەالیەن 

و شەهیدە  فەرماندە  ئەم  ئارامگەی  "بەداخەوە 
هیواخوازین  جێهێڵدراوە.  خزمەت  بێ  گەورەیە 

وەزارەتی  سەربە  مێژووییەکان  شوێنەوارە  فەرمانگەی 
ئارامگەکە  نۆژەنکردنەوەی  بە  بایەخ  عێراق  رۆشنبیری 

یادگارییە  ئەم  پشتگوێخستنی  بەهۆی  بەداخەوە  بدات. 
لەالیەن  عوسمانی  ئیمپراتۆرییەتی  گەورەیەی 

هاوکاری  رێکخراوی  لە  داواکارین  عێراقەوە،  حکومەتی 
ئارامگەیە  ئەم  تورکیا  و  "تیکا"  تورکی  هەماهەنگی  و 

نۆژەنبکەنەوە". 
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  ئارامگەی تۆپاڵ عوسمان پاشا لە کەرکوکئارامگەی تۆپاڵ عوسمان پاشا لە کەرکوک٦٦
  بێ خزمەت جێهێڵدراوەبێ خزمەت جێهێڵدراوە

 مۆبایلەکان بۆچی دەتەقێتەوە؟
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ئایا دزەکە نەگیرا

نیو سەدە  نزیکەی   دوای 
کەنداو کەنداوجامی    جامی 

عێراق گەڕایەوە  " ؟"

بە  عێراق  واڵتی  هاونیشتمانیانی 
)عەرەب و کورد و تورکمان و گشت 

جیاجیاکان(  ئایینە  و  پێکهاتە  و  نەتەوە 
لە سەرەتای دامەزراندنی کۆماری عێراق 

تائێستا خۆشی و  1920ـەوە  لە ساڵی 
نەدیوە، دەکرێت ئەم  ئارامیان بەخۆوە 
رێگا  نەبێت چونکە  تازە  لەالتان  قسانە 
بەرەو  بیرکردنەوەکان  نادرێت ئەقڵ و 

دەیانەوێت  بەڵکو هەر  ببەین  پێش 
بیر لە داهاتوو بکەینەوە و چاومان 

بێت  کوێر  بەرەوپێشچوونەکان  بەرامبەر 
و گوێچکەکەنمان کەڕ بن و خۆیان 

خێر و بێری واڵتەکە بخۆن و لە بڕی 
رۆزییەکانی  رزق و  دانیشوانی عێراق 
ئەو واڵتە بە هەزاران و سوپاس و 
بدەنە واڵتانی دەرەوە. ستایشەوە 

 
باوکێک هیواخوازە  هەموو دایک و 
گەورەکان  گوێڕایەڵی  منداڵەکانیان 

گەورەکان  بێت  هەرچۆنێک  چونکە  ببن 
کردووە و کۆمەڵێک  بەڕێ  ژیانێکیان 

شارەزاییان لەو رووەوە پەیداکردووە، 
ساڵی  گەیشتینە  ئێمە  هەرحاڵ  بە 

2023 و بە تەواوی ماوەی 103 ساڵ 
تێپەڕیوە  کۆمارێک  دامەزراندنی  بەسەر 

ئەم کۆمارە هێشتا منداڵە،  بەاڵم 
بە  بەڕاستی گوێ  کەچی منداڵێکە کە 

دەدات،  دراوسێیەکانی  ئامۆژگاریی 
بەاڵم چی دراوسێیەک؟!!!    ئەی 

هاوار دراوسێیەک کە ماوەی زیاتر لە 
لەالیەن  ئابووری  ئابڵووقەی  20 ساڵە 

ئەمریکا و رۆژئاواوە خراوەتەسەر و 
دانیشتووانەکەی رۆژ بە رۆژ دەچنە ژێر 

هێڵی هەژاری و نایەنەوە دەرەوە. ئەمە 
جگە لەوەی لە ناوخۆی واڵتەکە ئاگری 

گوێدانە  بەبێ  و  ناڕەزایەتی هەڵیکردووە 
سەرمای زستان و گەرمای هاوین 

و  زیاتر  گڕەکەی  بەڵکو  دانامرکێتەوە، 
کەسانەشی  ئەو  پەرەدەسەنێت،  زیاتر 

بڕوامان پێکرد و واڵتمان دایە دەستیان 
لە گەلەکەی  پارێزگاری  ئەوەی  بەهیوای 

ناوی بکەن، خۆ واڵتەکەمانیان بە سەرو 
نییە. لێی  ئاگامان  و  بنەوە فڕۆشتووە 

 
عێراق  بابەتی  بگەڕێینەوەسەر  وەرن  جا 

لەالیەن  گەلەکەی  دڵدانەوەکانی  و 
زۆر  ماوەیەکی  گوێڕایەڵ.  حکومەتی 

ئاشکرابوو  دزییەک  تێنەپەڕیوە  بەسەریدا 
کە نە سەری هەیە و نە بن. ئەوەی 

گوێی لێ بوو چاوەکانی زەق بوویەوە 
و ناوێکیشی لێنرا و بە فەڕمی بە 

 3 )دزی سەدە( ناسرا، بەجۆرێک بڕی 
380 ملیۆن و  701 ملیارو  ترلیۆن و 

پێنج کۆمپانیا  لەرێگەى  دینار  882 هەزار 
و )247(  چه کی بانکی لەدوو لقی 

 2021 ئابى  لەنێوان  رافیدەین  بانکی 
رافیدەین  بانکی  2022 لە  و ئەیلوولى 

دزرا. مرۆڤ بێت و ئەو هەموو ژمارەیە 
زمانی  و  بخوێنێتەوە دەم  بەیەکەوە 

دەبێتەوە. وشک 

 بە هەرحاڵ بۆ زانیاریتان )1 ترلیۆن = 
1.000.000.000.000( دینار جاوەرن 
حسابێک بۆ ئەم پارە دزراوە بکەین، 

ژمێرەر)حاسیبە(  ئامێری  بە  پێویستتان 
رادەگرێت.  ئەقڵ  دەبێت چونکە 

عێراق،  تازەکەی  حکومەتە  لەمبارەیەوە 
تازە دەستی بە  بەحوکمی ئەوەی 

٢٥هەمین پاڵەوانێتی جامی کەنداو لە شاری 
بەسرە باشووری عێراق دەست پێ کرد. 

هەریەک لە هەڵبژاردەکانی عێراق، سعوودیە، 
سوڵتانیشینی عومان، کوێت، بەحرێن، قەتەر، 

ئیمارات و یەمەن بەشداری لە ٢٥هەمین 
پاڵەوانێتی جامی کەنداودا دەکەن کە بەسەر دوو 

کۆمەڵەدا دابەشکراون. رێکەوتی ٦-١-٢٠٢٣ بە 
فەرمی پاڵەوانێتی جامی کەنداو لە شاری بەسرە 

دەستی پێ کرد.
سه ره تا پاڵەوانێتییەکە بە ئەنجامدانی ئاهه نگێک 
کە ژماره یه ک هونه رمه ندی به ناوبانگی عێراقی 

له وانه ؛ ره حمه  ریاز ئەحمەد و حوسام رەسام 
و مەحمود تورکی، دەست پێ کرد و پاشان 

یاری یەکەمی پاڵەوانێتییەکە لەنێوان هەردوو 
هەڵبژاردەی عێراق و سوڵتانیشینی عومان 

بەڕێوەچوو.
ئاهەنگی کردنەوەی پاڵەوانێتییەکە بە 

نمایشی یاری ئاگرینی و نمایشی لێزەری، 
سەرنجی هەمووانی بۆ الی خۆیدا راکێشا  و 

دەنگدانەوەیەکی زۆری لەالیەن سەرجەم 
بەکارهێنەرانی سۆشیال میدیا لە رۆژهەاڵتی 

ناوەراست بەدوای خۆیدا هێنا.

پاڵەوانێتی جامی کەنداو، خولی پێشبڕكێی 
جامی كه نداوە كه  هه ر دوو ساڵ جارێک به  

به شداری هه شت هەڵبژاردەی كه نداوی عه ره بی 
به ڕێوه ده چێت و بڕیاردرا ٢٥هەمین خولی 

پاڵەوانێتییەکە له  شاری به سڕه  باشووری عێراق 
به ڕێوه بچێت.

لە میانی خولەکانی پێشووی پاڵەوانێتی جامی 
کەنداودا، عێراق سێجار له  سااڵنی ١٩٧٩، ١٩٨٣ و 

١٩٨٨ نازناوی پاڵه وانێتییەکەی به ده ستهێناوه .
وەشانی پاڵەوانێتی جامی کەنداوی ٢٥ زۆر 
تایبەتە، ئەمەش لەبەر چەند هۆکارێک کە 

یەکەمیان میوانداری مێژوویی عێراقە لە دوای 
٤٤ ساڵ جارێکی دیکە  میوانداری پاڵەوانێتیەکە 
دەکات، هەروەها بەهۆی ئەوەی پاڵەوانێتیەکە 
زیاتر لە ٣ ساڵە وەستاوە، دوایین جار لە مانگی 

تشرینی دووەمی ٢٠١٩ لە قەتەر بەڕێوەچوو.
شایەنی باسە سەرۆکی هەرێم لەسەر 

بانگهێشتنی فەرمیی محەممەد شیاع سوودانی، 
سەرۆکوەزیرانی عێراق بەشداریی لە ڕێوڕەسمی 
کردنەوەی جامی کەنداو ٢٥ لە بەسرە کرد، کە 
جیانی ئینفانتینۆ، سەرۆکی فیفا و محەممەد 

حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و 
چەندان بەرپرسی دیکە بەشدارییان تێدا کرد.
جێگەی ئاماژەیە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی 

هەرێم بە یاوەریی شاندێک کە پێک هاتبوون 
لە حەمەی حەمەسەعید، وەزیری رۆشنبیریی 

هەرێم، فەالح مستەفا، راوێژکاری بااڵی 
سەرۆکی هەرێم، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری 
هەولێر)ئەربیل(، هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری 

سلێمانی، عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک و شاکر 
سمۆ، بەڕێوەبەری گشتیی وەرزش و الوان 

بەشداریی لە رێوڕەسمەکەدا کرد.
هەروەها سەرۆکی هەرێم دوای دەرچوونی لەنێو 

یاریگا لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان رای گەیاند، 
"ئێمە هاتبووین بۆ کردنەوەی جامی کەنداو ٢٥، 
ئەمە رووداوێکی گرنگە بۆ عێراق. پێم وایە ئەمە 
گرنگترین رووداوە کە لە بەسرە بەڕێوە دەچێت. 
ئێمە وەکوو شاندێک لە هەرێمی کوردستانەوە 
بۆ پیرۆزبایی هاتووین بۆ بەسرە و پێمان خۆش 

بوو. خۆشحاڵین بەم سەردانە."
یارییەکانی جامی کەنداوی ٢٥ لە هەردوو یاریگای 

بەسرەی نێودەوڵەتی کە ٦٥ هەزار هاندەر 
لەخۆدەگرێت و یاریگای مینا کە ٣٠ هەزار هاندەر 

لە خۆدەگرێت بەڕێوەدەچن.
لە رابردوودا ٢٤ جار جامی کەنداو ئەنجامدراوە، 

هەڵبژاردەی کوەیت بە بردنەوەی ١٠ نازناو 
خاوەنی زۆرترین نازناوە، عێراق و سعودیە و 

قەتەڕ هەریەکەیان خاوەنی سێ نازناون.
ئەمە دووەم جارە یارییەکانی جامی کەنداو لە 

خاکی عێراقدا بەڕێوەدەچێت، یەکەم جار لە ساڵی 
١٩٧٩دا بووە کە لە بەغداد ئەنجامدراوە یارییەکان. 

عێراق لە ١٦ جار بەشداریکردنیدا سێ نازناوی 
بردوەتەوە دوو جاریش لە پلەی دووەمدا بووە و 
تەنیا یەک جار میدالیای برۆنزی بەدەستهێناوە و 

لە پلەی سێیەمدا بووە.

جامی کەنداو ئەستێرە گەورەکانی بەرهەمهێناوە 
کە ناوەکانیان بە زێڕ نووسراوە، دیارترینیان جاسم 
یەعقوب کوەیتی بوو کە بە تۆمارکردنی ١٨ گۆڵ 

بە گۆڵکاری مێژوویی پاڵەوانێتییەکە دادەنرێت. 
هەروەها بە جیاوازی یەک گۆڵ، حوسێن 

سەعیدی عێراقی و مەجید عەبدوڵاڵی سعوودی 
بە ١٧ گۆڵەوە لە دوای پێشەنگی گۆڵکارانی 

پاڵەوانێتییەکە دێن.

بەبەڕێوەچوونی یارییەکانی جامی کەنداوی 
٢٥ لە واڵتەکەیان عێراقییەکان زۆر دڵخۆشن، 

لەسەرجەم یارییەکانی هەڵبژاردەکەیان بلیتەکانی 
سەیرکردنی یارییەکە دەفڕۆشرێت و هیچ 

شوێنێک نامێنیت لە یاریگاکاکەدا، عێراقییەکان 
ئەوە دەڵێن کە هیوایان بە هەڵبژاردەکەیانە بۆ 
ئەوەی بۆ جاری چوارەم ببێتە پاڵەوانی جامی 

کەنداو.
شایەنی باسە رۆژی سێشه ممه  ١٠-١-٢٠٢٣، 

وته بێژی یه كێتی تۆپی پێی عێراق رایگه یاند، 
یاریزانانی هه ڵبژارده ی عێراق به  بڕه  پاره یه ک 

رێز له  سه ركه وتنه كه یان به رامبه ر به  سعوودیه  
ده گیرێت و وتی، "هه ر یاریزانێكی هه ڵبژارده ی 
عێراق به  هه زاران دۆالر ) به  نزیكه ی ١٠ ملیۆن 
دیناری عێراقی( رێزیان لێگیرا وه ک پێزانینێک 

بۆ هه وڵه كانیان له میانی یارییه كه ی عێراق 
و سعوودیه ، كه  به  دوو گۆڵی بێبەرامبەر 

بردنه وه یان تۆماركرد".

ئاماژه ی به وه شكرد، “یه كێتی تۆپی پێ بڕیاریدا 
به  سێ هه زار دۆالر رێز هه ر یاریزانێک بگرێت، 

هاوكات وه زاره تی الوان و وه رزشیش به  
چوار هه زار دۆالر رێز له  یاریزانانی هه ڵبژارده ی 

نیشتمانی ده گرێت".

ئەوە لە کاتێکدایە ئەمینداری گشتی فیدراسیۆنی 
تۆپی پێی جامی کەنداوی عەرەبی، جاسم 

ئەلرومەیحی، رایگەیاند خەاڵتی دارایی پاڵەوانی 
یەکەمی ٢٥هەمین پاڵەوانێتی جامی کەنداو 

بریتییە لە یەک ملیۆن دۆالر و هەروەها خەاڵتی 
پلەی دووەم ٧٥٠ هەزار دۆالرە.

شایەنی باسە رۆژی ١٩ی ١ی ٢٠٢٣، کاتژمێر 
٧:٠٠ی ئێوارە، لە یاریگای نێودەوڵەتی بەسرە، 

یاری کۆتایی ٢٥هەمین پاڵەوانێتی جامی کەنداو 
بەڕێوەدەچێت.

کارەکانی کردووە و خوازیارە گەرماو 
گەرم کارەکانی بە گەلی عێراق 

نیشان بدات، کە ئەمە لە عادەتی 
دێنە  هەتا  واڵتەدایە،  ئەو  حکومەتەکانی 

دەسەاڵت هەزاران درۆ بۆ میللەت 
دەچنن و ئێمەش زۆر دڵسافین هەموو 

هەروەها  پێدەکەین،  باوەڕیان  جارێک 
بەپێکەنین  پێشوویان  حکومەتی  دەستی 
و هەزاران سوپاسەوە دەکوشتن، بەاڵم 

گرتنەدەستی دەسەاڵت هەرچی  دوای 
پیسی و چەپەڵی هەیە بەسەر ئەوانەی 

دەکەنەوە. ساغ  پێشوویان 

 هەرچەندە با بەردەوام بین، 
لێکۆڵینەوە و هەرا  دوای چەندین 

لەرێگەی  عێراق  حکومەتی  نانەوە، 
هاتەسەر  کە  سەرۆکوەزیرانەکەیەوە 

رایگەیاند  و  تەلەڤیزیۆنەکان  شاشەی 
 535 تائێستا بڕی317  ملیار و 

525 دینار  536 هەزارو  ملیۆن و 
رافیدەین  بانکی  پارە دزراوەکەی  لە 

ئەو  هەرچەندە  بانکەکە.  گەڕێندرایەوە 
بەاڵم  بەالتانەوە گەورەیە  ژمارەیە 

لە  نییە  بێت "مشتێک  باوەڕتان 
با بەیەکەوە بە  خەرمان". فەرموون 

تێبگەین: یەکتر  لە  ئاسانتر  زمانێکی 
 

پارەیەی کە سەرۆکوەزیران  ئەو 
لەالیەوە وەستابوو و لەسەر 

نمایشی  تەلەڤیزیۆنەکان  شاشەی 
بۆ دەکرد. بریتی بوو لە 8.56%ـی 

ئەو پارە دزراوەی کە لە بانکی 
رافیدەین دزرابوو. بە کوردی و بە 

تەنیشت  گەڕێندراوەکەی  پارە  کورتی 
خواردنی  وەکو  عێراق  سەرۆکوەزیرانی 

زیاتر  زەاڵتەی پێش نان بێتە بەرچاو 
دەبێتەوە.  روون 

بکەین  مێش  فێرکراوین  عێراقی  ئێمەی 
لەبەر  بە گامێش، هەرچی شتی بچووکە 
چاومان گەورە دەکەین و بۆ ماوەیەکی 

دوور و درێژ بە بەژن و بااڵیدا 
وا  هەڵدەڵێین و ستایشی دەکەین، 

دەزانین کارێکی زۆر گەورەمان بۆ کراوە 
و منەتی حکومەت هەڵدەگرین و خاتری 
سەر سەر و چاومان دەگرین لە کاتێکدا 

ئەمە مافی رەهای خۆمانە و ئەرکی 
سەرشانی حکومەتە وەکو گەورەی ماڵ 

لەگەڵ  باوکێکی دادپەروەر مامەڵە  و 
ئێمە  بەاڵم  بکات،  ماڵەکەی  دانیشتوانی 
تاریک کراوە لە بەرامبەر ئەو  بەرچاومان 

هەموو ناڕەوایی و ماف خوراوییەی 
ناتوانین  و  بەسەرماندا سەپێندراوە  کە 

نبینین. بیا

بەسەر  بەمشێوەیە  تاوانێکی  کاتێکیش 
دەسەاڵتداران ئاشکرا دەبێت و واڵتانی 
دەرەوەش دەستیان لێ دەشۆنەوە و 
کە  ئەمانیش  ناکەن،  پشتگیرییان  ئیتر 

لەپێش  دیکەیان  دەرچەیەکی  هیچ  زانیان 
نەماوە، دەست دەکەن بە بەرگری 

بەکارهێنانی  بە  کورسییەکانیان  لە  کردن 
هێز و دەسەاڵت بۆ کوشتن و بڕینی 
وەکو  چەوسێندراوە،  گەلی  تاکەکانی 

لێنەکردبن.  زوڵمێکیان  هیچ  ئەوەی 
لەبارەی  پرسیار  دەمەوێت  کۆتاییدا  لە 

بکەم، دۆسییەکە چی  ئەوەوە 
بەسەرهات، " ئایا دزەکە نەگیرا؟ "
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هەواڵ: نورخان کەرخی 

  ئایا بڕیاری "هاوسەرگیری دووەم هۆکاری لێکجیانەبوونەوە نییە"ئایا بڕیاری "هاوسەرگیری دووەم هۆکاری لێکجیانەبوونەوە نییە"
دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟

پرۆگرامێکی نوێ لە تەبا: تەندروستی و جوانیپرۆگرامێکی نوێ لە تەبا: تەندروستی و جوانی

 ٢٠٢٢ یەکەمی  کانوونی  ١ـی  لە  عێراق  فیدڕاڵی  دادگای 
هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  بڕیارێک  گەیشتووەتە  رایگەیاند، 

دادگاکە  هەرێم.  کەسێتی  باری  یاسای  لە  ماددەیەک 
"دژی  باری کەسێتی  یاسای  ١٨ـی  کە ماددەی  بڕیاریدا 

دەستوور"ـە. 

بەو  بکرێتەوە،  هەموار  بڕیاردرابوو  کە  مادەیەی  لەو 
پیاوانەی هاوسەرگیری دووەم دەکەن،  ئەو  بوو  جۆرە 

لێکجیابوونەوەی  داواکردنی  مافی  یەکەمیان  هاوسەری 
هەیە. 

یاسای  ٤٠ی  لە ماددەی   ٥ بڕگەی  هاوکات، بەگوێرەی 
ئەنجامدانی  لەکاتی  پیاو  عێراق،  کەسێتی  باری 

ناتوانێت  یەکەمی  هاوسەری  دووەم،  هاوسەرگیری 
هەژمار  جیابوونەوە  هۆکاری  بە  دووەم  هاوسەرگیری 

بکات. 

کوردستان-  پەرلەمای  یاسایی  راوێژکاری  سەعدی،  وریا 
داواکارییەکە  روونکردەوە،  میدیاکارانی  بۆ  عێراق 

بااڵی  دادگەی  تۆمارکراوە،  هەڵەبجەوە  دادگەی  لەالیەن 
الیەنەکانی  ئامادەبوونی  بە  گوێدان  بەبێ  فیدڕاڵی 

کردووە.  پەسند  بڕیارەکەی  هەرێم، 

کرد  بڕیارەکە قسەی  بە  تایبەت  حەسەن  یونس  پارێزەر 
روونکردەوە.  تەبا  رۆژنامەی  بۆ  وردەکارییەکانی  و 
جێبەجێنەکردنی  یاخود  جێبەجێکردن  بە  سەبارەت 

رایگەیاند،  حەسەن  یونس  پارێزەر  هەرێم  لە  بڕیارەکە 
و  عێراق  کوردستان-  پەرلەمانی  "سەرۆکایەتی 

گشت  نییە  ناچار  کوردستان،  هەرێمی  سەرۆکایەتی 
خۆیەوە  یاساکانی  بە  فیدڕاڵی  حکومەتی  بڕیارەکانی 

سەرۆکایەتی  بڕیارەش  بەم  تایبەت  ببەستێتەوە. 

ئەو  وەاڵمی  شەنگوڵ،  یاکتا  د.  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری 
و  چاو  جوانکاری  بە  پەیوەندیان  کە  دایەوە  پرسیارانەی 

هەیە. چاوەوە  تەندروستی 

پنار  لەگەڵ  جوانی  و  "تەندروستی  نوێ  پرۆگرامێکی 
شارەزایانی  میوانداری  بە  ئێم  ئێف  تەبا  لە  چەلەبی" 

جوانکاری  و  تەندروستی  بابەتەکانی  گشت  تەندروستی 
بەردەمتان.  دەخاتە 

شارەزای  شەنگوڵ،  یاکتا  د.  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری 
میوانی  بووە  چاو  تەندروستی  و  چاو  جوانکاری 

چەلەبی  پنار  لەگەڵ  جوانی  و  تەندروستی  بەرنامەی 
بەرنامکەدا  ئەڵقەی  یەکەمین  لە  و  ئێم  ئێف  تەبا  لە 

و  بەرباس  خرایە  چاو  تەندروستی  و  چاو  جوانکاری 
بوونەتە  کە  کرا  لەسەر  تاوتوێی  پرسانە  ئەو  گشت 

پرسیار.  جێی 

شەنگوڵ  یاکتا  د.  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری  سەرەتادا  لە 
رایگەیاند،  چاوەکان  وشکبوونی  کێشەی  بە  تایبەت 

نیشانەیە  راستیدا  لە  چاوەکان  وشکبوونی  "کێشەی 
بێت.  لەپاڵەوە  دیکەی  نەخۆشییەکی  چەند  دەکرێت  و 
تەکنەلۆژیاداین  لووتکەی  و  دیجیتاڵی  سەردەمێکی  لە 
لە  بریتییە  چاو  تەندروستییەکانی  کێشە  لە  یەکێک  و 

چاو  وشکبوونی  پێشتر  بەجۆرێک  چاو،  وشکبوونی 
بەاڵم  دەکەوت  بەدیار  ٤٠ ساڵی  تەمەنی  دوای  لە 

دەکەوێت".  بەدیار  مندااڵنیشدا  لە  لەئێستادا 

شاشەدا  لەدیار  بەزۆری  مرۆڤەکان  رایگەیاند  شەنگوڵ 
لەهەر  دەکەم  پێشنیاز  بۆیە  دەدەن  ئەنجام  کارەکانیان 

بدەن  چاوەکانیان  بە  پشوویەک  جارێک  کاتژمێر  نیو 
"ئەو  وتی،  و  کارەکانیان  بگەڕێنەوە سەر  دواتر  و 

دەکەن،  کار  کۆمپیوتەر  بەردەم  لە  زۆر  کە  کەسانەی 
دەکەین.  پێنشیاز  بۆ  ئاویان  زۆری  بڕێکی  خواردنەوەی 

بڕیاردانیان  دەسەاڵتی  هەرێم  سەرۆکایەتی  و  پەرلەمان 
هەیە". 

دادگای  بڕیاری  لەبارەی  یونس حەسەن  پارێزەر 
پیاو  دووەمی  "هاوسەرگیری  بە  سەبارەت  فیدڕاڵی 
بۆ  یەکەم  هاوسەری  خواستی  بۆ  هۆکارێک  نابێتە 
روونیکردەوە: تەبا  بۆ  بەمشێوەیە  لێکجیابوونەوە" 

داواکردنی  مافی  پێویستە  ژنێک  "هەموو 
لەنێو  هاوسەرەکەی،  لە  هەبێت  لێکجیابوونەوەی 

دان  جوێن  هەڵخەڵەتاندن،  خیانەت،  هۆکارانەش  ئەو 
داواکردنی  بۆ  دەتوانریت  کە  بوونی هەیە  دزیکردن  و 

هاوسەرگیری  بخرێنەڕوو.  هۆکارانە  ئەم  لێکجیابوونەوە 
لێکجیابوونەوە  هۆکارەکانی  لە  یەکێک  بە  دووەمیش 
یاسادانانی  دەسەاڵتی  و  هەرێم  حکومەتی  دەبینرێت، 

هەموو  و  بڕیارە  ئەم  نییە  ناچار  کوردستان  هەرێمی 
بکات".  پەیڕەو  فیدڕاڵی  بااڵی  دادگەی  بڕیارەکانی 

کەم  چاو  وشکبوونەویە  هۆکارەکانی  لە  یەكێک 
سەرنجدانەوە  زۆر  لە  ئەمەش  چاوەکانە  تروکاندنی 

تروکاندنی  مەبەستەش  ئەم  بۆ  دەگرێت.  سەرچاوە 
دەکەین".  پێشنیاز  رووتینی  بەشێوەیەکی  چاوەکان 

بە  تایبەت  شەنگوڵ  یاکتا  د.  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری 
زۆر  ئەمڕۆماندا  رۆژگاری  لە  کە  چاو  پەستانی  نەخۆشی 

وتی:  بەرباڵوە 

نموونە،  بۆ  هەیە.  سنوورداری  رێژەی  چاو  "پەستانی 
رێژەیەکی  بە   ٢١  –  ١٥ لەنێوان  چاو  پەستانی  رێژەی 
ژمارەیە  ئەم  دەکرێت  دەدەین.  لەقەڵەم  ستاندارد 

یەکێکە  چاو  پەستانی  زۆربێت.  نەخۆش  هەندێک  بۆ 
هیچ  چونکە  کوێربوون  سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە 

چاویان  هەیە  نەخۆش  بۆیە  نادات.  نیشان  نیشانەیەکی 
دەست  چاو  پەستانی  کاتێک  تر  واتایەکی  بە  نەماوە. 

زۆر  راستیدا  لە  نیشانەکان،  دەرکەوتنی  بە  دەکات 
بووە. درەنگ 

کەسانی  بەتایبەت  بەوەکرد،  ئاماژەی  شەنگوڵ 
کەمەوە  بەالیەنی  پێویستە  ساڵ   ٥٠  –  ٤٠ تەمەن 

و  بکەن  چاویان  پەستانی  بۆ  پشکنین  جارێک  مانگانە 
پەستانی  بەهۆی  کەسانەی  "ئەو  وتیشی،  لەمبارەیەوە 
بۆ  هیچیان  بەداخەوە  دەدەن  لەدەست  بینایی  چاوەوە 
تەواوی  مردنی  بەهۆی  نەخۆشانە  ئەم  چونکە  ناکرێت 

نەخۆشییەکەیان  بە  هەستیان  بینایی  دەمارەکانی 
نەخۆشییەکی  چاو  پەستانی  دەکرێت  کردووە. 

بێت".  بۆماوەیی 

دەستکاریکردنی  پرۆسەی  وردەکارییەکانی  شەنگوڵ 
"پێستمان  روونکردەوە،  بەمشێوەیە  چاو  ژێر  رەشاتی 

رۆژدا  لە  هەیە،  شلەی  دیاریکراوی  هاوسەنگییەکی 
و  بەکاردەهێنین  دەموچاومان  دەربڕینی  زۆرجار 
دەکات  دەست  پێست  سروشتی  شێوەیەکی  بە 

ژێر  رەشاتی  دەستکاریکردنی  شلبوونەوە.  بە 
چاو  ژێر  کیسی  بۆ  پڕۆسەیەکە  لەراستیدا  چاو 
چاو  ژێر  کیسەکانی  لەکاتێدا  بەکاردەهێندرێت. 

دەکەوێت،  بەدیار  رووسخار  هێڵی  دەبنەوە  پووچ 
ئەو  شاردنەوەی  بەمەبەستی  رووناکی  پڕکردنەوەی 

چاو  ژێر  کیسی  پڕکردنەوەی  بۆ  دەدرێت.  ئەنجام  هێاڵنە 
دەکەین". نەشتەرگەری  ئەنجامدانی  پێشنیازی  بەزۆری 

 

ئەم  کە  لەوەکردەوە،  جەختی  یونس حەسەن  پارێزەر 
تائێستاش  و  بکرێت  بۆ  لێکۆڵینەوەی  پێویستە  بڕیارە 

جێبەجێکردنەوە.  بواری  نەخراوەتە  هەرێم  لە  بڕیارە  ئەم 

ئەنجامدانی  هەرێم  لە  بەوەشکرد،  ئاماژەی  ناوبراو 
وتی،  و  لێکجیابوونەوە  بۆ  هۆکارە  دووەم  هاوسەرگری 
ئەنجامدانی  دوای  هەیە  ئەوەیان  مافی  ژنان  هەرێم  "لە 

داوای  پیاوەکانیان،  لەالیەن  دووەم  هاوسەرگیری 
بکەن".  تۆمار  لێکجیابوونەوە 

ناوچەکانی  و  پارێزگا  بە  حەسەن سەبارەت  یونس  پارێزەر 
فیدڕاڵی  بااڵی  دادگەی  بڕیاری  کە  عێراق  دیکەی 

هۆکاری  نابێتە  دووەم  "هاوسەرگیری  بە  سەبارەت 
بۆچوونەکان  و  تیایاندا  جێبەجێکردنی  و  لێکجیابوونەوە" 

رایگەیاند:   لەمبارەیەوە 

لەم چەند  بابەتەکە دەڕوانم، کە  لە  وا  پارێزەرێک  "وەکو 
دا  زۆر شەهیدی  ژمارەیەکی  عێراق  رابردوودا  ساڵەی 

لە شەڕی داعش  لەو شەهیدانە  زۆریش  ژمارەیەکی  و 
بێوەژن  ژن  زۆر  ژمارەیەکی  ئەنجامدا  لە  سپارد،  گیانیان 

بە  فیدڕاڵی  بااڵی  دادگەی  بەبۆچوونی من  مانەوە، 
بڕیارەی  ئەم  بێوەژنە  زۆرەی  ژمارە  ئەم  لەبەرچاوگرتنی 

دەرکردووە". 

و  میدیاکان  پێویستە  کە  بەوەشکرد،  ئاماژەی 
و  پێبدرێت  زانیاریان  یاساکانەوە  لەبارەی  میدیاکاران 

دەکەم،  میدیاییەکان  دامەزراوە  لە  داوا  "لێرەوە  وتی، 
یاسایانەی  ئەو  لەبارەی  بەتایبەت  هاوواڵتییان  پێویستە 
دەرچوون  عێراقەوە  کوردستان-  پەرلەمانی  لەالیەن  کە 

پێبدرێت".  زانیارییان 

کە  رێکارانەی  ئەو  کە  ئەوەی  راگەیاندنی  بە  شەنگوڵ 
بۆتۆکس  لە  بریتین  نزمە  برۆیان  ئەوانەی  بۆ  دەیکەن 

و  بێت  "ئەگەر  وتیشی،  و  نەشتەرگەری  و  پڕکردنەوە  و 
ئەگەری  هێشتا  ژێرەوەی  پێستی  و  کەوتبوون  برۆکان 
بۆ  بۆتۆکسی  نەخۆشەکە  ئەوا  مابێت  پێوەنووسانی 

برۆکانی  پێوەنووسانی  ئەگەر  بەاڵم  دەدرێت،  ئەنجام 
دەکەین.  بۆ  نەشتەرگەری  پێشنیازی  نەبێت  باش 

گەشبوونەوە  لە  کەم  بڕێکی  پڕکردنەوەش،  بە  تایبەت 
برۆکان".  بە  دەدەین 

لەدوای  ئەوەی  پرسیاری  وەاڵمی  لە  شەنگوڵ 
پلیکانەکان  ئایا  چاو،  پلیکانەی  بۆ  نەشتەرگەری 

لە  رایگەیاند،  پێدەکرێت،  جووڵەیان  جاران  وەکو 
پلیکانەکانی  زۆری  بەشێکی  نەشتەرگەریدا  کاتی 

بە  چاو  بڕێکی  خەوتندا  لەکاتی  ئەوا  وەربگیرێت  چاو 
دەمێنێتەوە.  کراوەیی 

ئاماژەی  شەنگوڵ  یاکتا  د.  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری 
چاو  پلیکانەی  نەشتەرگەری  پێویستە  کە  بەوەکرد 
"پێویستە  وتی،  و  بکرێت  چاو  پزیشکی  رادەستی 

جۆرە  ئەو  چونکە  وەربگیرێت،  هەند  بە  شتێک  هەموو 
دەکرێت  و  چاو  وشکبوونەوەی  دەبێتەهۆی  هەاڵنە 

پلیکانەکانی  چونکە  چاوەکان.  لەدەستدانی  هۆی  ببێتە 
چاوەکانمان".  پاراستنی  بۆ  گرنگە  زۆر  هۆکارێکی  چاو 

ئەو  بۆ  دەکات  لێنز  و  لێزەر  پێشنیازی  شەنگوڵ 
رزگاریان  چاویلکەکانیان  لە  خوازیارن  کە  کەسانەی 
تەمەنی  لەدوای  کردارێکە  "لێزەر  دەڵێت،  و  ببێت 

توانای  کە  دەدرێت  ئەنجام  کەسانە  ئەو  بۆ  ٢٠ ساڵ 
نایێت.  بەسەردا  گۆڕانکاری  بەزۆری  چاوەکانیان  بینی 

نین  گونجاو  کامیان  و  لێزەر  بۆ  گونجاوە  چاو  کام 
دەتواندرێت  تێست  و  پشکنین  ئەنجامدانی  بە  ئەوا 

لە  دەتوانین  تەنها  لێرەدا  بدرێت.  لەسەر  بڕیاری 
بدەین.  ئەنجام  گۆڕانکاری  چاو  شەفافی  بەشی 

نزیک و دوور  کە  ئەوانەی  ٤٠ ساڵ  تەمەنی  لەدوای 
پێشنیاز  بۆ  زیرەکیان  لێنزی  چارەسەری  ئەوا  نابینن 
لێنزی  کە  دەکرێت  بەشێوەیەک  ئەمەش  دەکەین. 

بۆ  زیرەکی  لێنزی  و  دەردەهێندرێت  نەخۆشەکە  چاوی 
دادەنرێت".  لەشوێن 

تەواوی  ئێم  ئێف  تەبا  میدیایی  سۆشیاڵ  لە  دەتوانن 
بکەن...  سەیر  پرۆگرامەکە 

ئامادەکردن: نورخان کەرخی 



ناوچەکانی  گەڕانی  لەمیانی  فەالح  شێف 
بە  خواردنەکان  خۆشترین  ناساندنی  و  تورکمانئێلی 
سەری  بەبۆنەی  خواردنەکانی  تایبەتترین  بینەرانی، 

کاتژمێرەکانی  کۆتا  باسی  بووە  و  ئامادەکرد  ساڵ 
 .٢٠٢٢

یاوەری  بە  هوونەری  پرۆگرامی 
تەبا  لە  تایبەت  ئۆرکێسترایەکی 

بەڕێوەچوو 

پێشوازی  بۆ  کە  میوزیکی  تایبەتی  پرۆگرامێکی 
بەڕێوەچوو. بەتا  لە  ئامادەکرابوو  ساڵ  سەری 

یونس  تورکمانئێلی،  ناو  دیاری  هونەرمەندانی 
بە  مشکۆ  یەشار  مورات  و  بازرگان  هاوار  توتونچی، 

یەکجار  رەنگێکی  خۆریاتەکانیان  و  شیعر  گۆرانیی، 
بەخشی  تەبا  میوزیکییەکەی  پرۆگرامە  بە  جوانیان 
خۆیاندا  بەالی  بیسەرانیان  و  بینەران  سەرنجی  و 

 . اکێشا ر

مورات  پێشکەشکردنی  لە  میوزیکییەکە  پرۆگرامە 
خۆش،  گفتوگۆی  لە  جگە  بوو  مشکۆ  یەشار 

هاوڕێ  پێکەنینی٣   لە  پڕ  ساتێکی  چەند  دیمەنی 
پرۆگرامەکەی  پێکەوەن،  زۆرە  سااڵنێکی  کە 

کرد. ناوازەتر 

ئەوروپا  بەرەو  گەشتێک  توتونچی 
ئەنجامدەدات

گۆرانی  چەندین  وتنەوەی  دوای  توتونچی،  یونس 
نیازی  رایگەیاند،  خۆشەکەی  دەنگە  بە  خۆریات  و 

بدات.  ئەنجام  ئەوڕوپا  بەرەو  گەشتێک  هەیە 

بەرهەمی   توتونچی  زۆر،  ماوەیەکی  دوای 
خۆی  کە  باڵوکردەوە  بەاڵم(ـی  )الیلە  سینگڵی 

و  گۆرانییەکەیە  میوزیکی  و  ئاواز  دانەری 
شاری  بە  تایبەتی  پڕۆژەیەکی  راشیگەیاند، 
لەگەڵ  کە  ئامادەکردووە  هەولێر)ئەربیل( 

باڵویدەکاتەوە.  کلیپەکەی 

رۆژانی  لە  ئەوەی  دوای  بەتوانا  هونەرمەندی 
بووین  دوورکەوتنەوەی  گوێبیستی  رابردوودا 
بە  ئەوروپا  لە  هەیە  نیازی  کۆنسێرتەکان،  لە 

ببێتەوە.  شاد  هەوادارانی  بە  ناوازە  کۆنسێرتێکی 

تازە  ساڵی  بۆ  رایگەیاند،  توتونچی  لەمەش  جیا 
ئامادەکردووە.  کتێبێکی 

تایبەت  پرۆگرامێکی  بە  تەبا،  میدیایی  گرووپی 
دیاری   ٥٠ لە  زیاتر  دابەشکردنی  و  بە سەری ساڵ 

رێگای  لە  هەروەها  و  تیروپشکەوە  رێگەی  لە 
ساڵی  سەری  لە  پێشوازی  هونەرییەوە  پرۆگرامێکی 

تازەی )٢٠٢٣( کرد. 

تەبا  ساڵ  سەری  بە  تایبەت  پرۆگرامی  بە 
نایاب،  ساتێکی  چەند  بەڕێکردنی  لەگەڵ 

کرد.  تازە  ساڵی  لە  بەخێرهاتنی 

ساڵ  سەری  بەبۆنەی  تەبا  میدیایی  گرووپی 
لەرێگەی  جوان  دیاری  چەندین  دابەشکردنی  بە 
خواردنی  چەندین  ئامادەکردنی  تیروپشکەوە، 

سازدانی  و  گەڕۆک  شێفی  پڕۆگرامی  لە  تایبەت 
تورکمان،  نێو  دیارەکانی  هونەرمەندە  کۆنسێرتی 

راکێشا.  بۆخۆی  بینەرانی  سەرنجی 

بۆ  تیروپشک  ساڵ  سەری  بەبۆنەی 
کرا! دیاری   ٥٥ دابەشکردنی 

ساڵدا  سەری  پرۆگرامەکانی  لە  ئەوەی  بەهۆی 
گشتی،  رووتینێکی  بووەتە  دیاری  دابەشکردنی 
رووتینە  لەم  بەشێک  بووە  تەبا  بۆنەیەوە  بەم 

بەسەر  تیروپشکەوە  لەرێگەی  دیاری   ٥٥ و 
دابەشکرد.  هەوادارانی 

خاوەنی  بوونە  تیروپشکەکان  براوەی 
تەندروستی  چاودێری  جوانکاری،  پیداویستییەکانی 

لە  یەک  دیاری  چەندین  و  تەکنەلۆژی  ئامێری  و 
جوانتر.  یەک 

گەڕۆک شێفی  تایبەتەکانی  خواردنە 

دروستکردنی  پرۆگرامێکی  گەڕۆک،  شێفی 
فەالح  لەالیەن شێف  کە  تەبا  لە  خواردنە 

ساڵ  سەری  بە  تایبەت  پێشەکەشدەکرێت، 
شاشەی  سەر  هێنایە  نایابی  و  جیاواز  زۆر  خواردنی 

بینەران. 
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ئامادەکردن: ئاسڵی کوزاچیئۆغلو

وتەوە نوێیەکەی  گۆرانییە  بازرگان 

ئەوەی   دوای  بازرگان  هاوار  ناودار  هونەرمەندی 
بە  )دەڕۆی(  بەرهەمی  رابردوودا  هەفتەکانی  لە 

پرۆگرامەکەی  لەمیانی  باڵوکردەوە،  کلیپەوە 
بەگوێی  گۆرانییەکەی  بەشێکی  ساڵدا  سەری 

چرپاند.  هەوادارانیدا 

چاوەڕوانی  زۆرە  ماوەیەکی  رایگەیاند،  بازرگان 
ساڵ   ٢٠ دوای  بەاڵم  گۆرانییەکەم،  باڵوکردنەوەی 

بکەم. ئامادەی  توانیم 

پرۆگرامە  رەنگی  بوونە  خۆریات  و  گۆرانی 
ساڵ سەری  تایبەتەکەی 

بە  گۆرانی  پێشکەشکردنی  سەرەڕای  پرۆگرامەکە 
لەالیەن  عەرەبی  و  کوردی  تورکمانی،  زمانەکانی 

بە  تورکمانئێلی،  بەتوانای  هونەرمەندی  سێ 
بیسەرانی  و  بینەر  سەرنجی  نایابەکانیش  خۆریاتە 

راکێشا.  خۆیدا  بەالی 

ناشرین  قسەی  وتنی  بە  سەبارەت  هونەرمەندان 
ماوەیەی  لەم  کە  خۆریات  لەرێگەی  نابەجێ  و 

بەوەکرد،  ئاماژەیان  باس  بووەتە  دواییدا 
رووحی  لە  دوورن  رەفتارانە  ئەمجۆرە  کە 

توتونچی  یونس  بارەیەوە  لەم  و  هونەرمەندان 
ئاڕاستەی  بە  هونەر  گفتوگۆیانە  "ئەمجۆرە  وتی، 

هونەر  لەسەر  خراپ  کاریگەری  و  دەبات  البەال 
بەهیچ  من  بێت  هەرچۆنێک  بەاڵم  جێدەهێڵێت. 

راناکەم".  خۆریات  شەڕی  لە  شێوەیەک 

)ئەربیل(  هەولێر  ناوداری  هونەرمەندانی 
نوێیان،  ساڵی  ئاواتەکانی  راگەیاندنی  دوای 
سێ  لەالیەن  گۆرانییەک  پێشکەشکردنی  بە 

بیسەران  و  بینەر  لە  ماڵئاواییان  هونەرمەندەوە 
کرد. 

هەواڵ: ئیسرا قەسابئۆغڵو

  سەری ساڵێکی پڕاو پڕ لەسەری ساڵێکی پڕاو پڕ لە
  سوپڕایز لە تەباسوپڕایز لە تەبا
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1٠1٠
ئەو گەنجەی کولتووری تورکامنئێلی گەیاندە شەقامەکان: هەیالپەرست کەرکوکلو

 ئەحمەد بەننا موژدەی دەرکردنی ئەلبووم بە
هەوادارانی دەدات

ئامادەکردن: ئاسڵی کوزاچیئۆغلو

لە  ڤیدیۆیانەی  بەو  کە  گەنجەی  دیاردە  ئەو  بەیاتلی  ئۆرهان 
ئینتەرنێتییە  پالتفۆرمە  لە  یەکێکە  کە  باڵویدەکاتەوە،  یوتیوب 

و  رادەکێشێت  خەڵک  سەرنجی  جیهاندا،  لە  بەناوبانگەکان 
ناوبانگ. دەرکردنی  لە  بەردەوامە 

شاری  دانیشتووی  گەنجی  دیاردەیەکی  بەیاتلی،  ئۆرهان 
کەرکولو"  "هەیالپەرست  بە  هەروەها  تورکیایە،  ئیستانبوڵی 

دا. مەگەزین  تەبا  بۆ  لێدوانێکی  ناسراوە، 

جیاواز،  ناوەڕۆکی  ڤیدیۆی  باڵوکردنەوەی  لە  جگە  بەیاتلی 
لە  تیایدا  کە  رادەکێشێت  خۆی  ڤیدیۆکانی  بە  خەڵک  سەرنجی 
دەناسێنێت. خەڵک  بە  تورکمانئێلی  کولتووری  شەقامەکاندا، 

خوێندنی  تەواوکردنی  بۆ  کە  ٢٧ ساڵە،  تەمەن  دیاردەیە  ئەو 
لەوێش  هەر  و  کرد  ئیستانبوڵ  لە  لە  رووی  بەکالۆریۆس 
ئەندازیاری  بەشی  تەواوکردنی  دوای  بوو،   نیشتەجێ 

دواتردا  لە سااڵنی  کرد  کارکردن  بە  لەوێ دەستی  رووپێوی 
پیشەکەی خۆی سەرنجی  لە  زیاتر  کە  کرد  بوارێک  لە  رووی 

. راکێشا

خەونەکانیەتی" مرۆڤ  سامانی  "گەورەترین 

کەرکوکەوە  لە  کە  گێڕایەوە،  چیرۆکەکەی  بەیاتلی  ئۆرهان 
وشانە  بەم  درێژدەبێتەوە،  ئیستانبوڵ  تا  و  پێدەکات  دەست 

کرد: چیرۆکەکە  لە  باسی 

تێگەیشتم  دەدا،  خوێندنەکەم  بۆ  هەوڵم  کە  کاتێکدا  لە 
ئامانجە  بۆ  کار  خۆمەوە،  بە  گەنجان،  هەموو  نزیکەی  کە 
کار  خەونەکانمان  بۆ  هیچ  هەرگیز  و  دەکەین  ئاساییەکان 
پشتگوێ  خەونەکانمان  و  دەمانخوێند  ناکەین.هەموومان 

دیاری  بۆمان  ئاسانی  بە  کە  کارانەی  ئەو  بۆ  دەخست 
١٠٠ کەس ئەو  لە  ٩٠ کەس  نزیکەی  تر  بە واتایەکی  دەکرێن. 
بهێنن  بەدەست  زۆر  پارەیەکی  کە  باشترە  پێ  پیشانەیان 

ویستم  ئەوەی من  دەوێت.  کە خۆشیان  پیشەیەی  ئەو  نەک 
و  زۆرم خۆشدەوێت  کە  بهێنم  بەدەست  کارێک  بوو  ئەوە 

ئەنجامدانی”. بە  بم  دڵخۆش 

قسەکردن  لە  حەزی  زۆر  ئەوەی  بەهۆی  رایگەیاند،  بەیاتلی 
رووی  گەڕانە،  و  و گەشتکردن  پرسیارکردن  و  لەگەڵ خەڵک 
ئەزموونی  “دەمەوێت  وتی،  و  کردووە  جیاواز  بوارێکی  لە 

بکەم،  جیاوازەوە سەیر  روانگەی  لە  و  هەبێت  جیاوازم 
خۆم  توانای  و  دەربچم  قاڵبەکەم  لە  ئەوەیە  ئامانجم 

دەرببڕم،  شەقامەکان  لەسەر  ناڕەزایەتی  نەک  بدۆزمەوە 
بۆ  کردووەتەوە  یوتیوبم  کەناڵێکی  هۆکارە  ئەم  هەرلەبەر 

بکەم". بەش  ڤیدیۆکانم  خەڵکدا  لەگەڵ  ئەوەی 

کەناڵەکەی،  ناوی  بۆ  سەرنجدان  بە  یوتیوبەرە  گەنجە  ئەو 
گەورە'  'خەونی  ناوی  بە  کەناڵەکەمم  "سەرەتا  دەڵێت 
مرۆڤ  سامانی  گەورەترین  پێموایە  چونکە  کردەوە، 

نەبێت،  ئامانجی  و  خەون  مرۆڤ  ئەگەر  خەونەکانیەتی. 
کەناڵەکە  ناوی  وابوو  پێم  پاشان  ناکات.  ژیان  بە  پێویست 
خەونبینە  ‘کەسە  بۆ  گۆڕیم  و  تێدایە  کوڕی  و  کەم 
بکەم  بەوە  ئاماژە  ئەوەی  بۆ  کەرکوک’  گەورەکەی 

کێیە”.  خەونبینە  ئەم  کە 

بەڵکو  نییە  شاهانە  ژیانێکی  "ئامانجم 
پڕە" پڕاو  ژیانێکی 

گوێگرتن  بە  تیایدا  کە  ڤیدیۆکەی  بە  کە  بەیاتلی 
کاردانەوەی  تورکمان  فۆلکلۆرییەکانی  گۆرانییە  لە 

زۆری  ناوبانگێکی  تۆمارکردووە،  ئیستانبوڵی  خەڵکی 
کە  بەوەشکرد  ئاماژەی  دروستکردووە،  خۆی  بۆ 

دەڵێت؛ و  هەیە  کەناڵەکەی  بۆ  ئامانجی 

بگرم،  یوتیوب  بۆ  ڤیدیۆیەک  تا  ناژیم  ئەوە  بۆ  "من 
باڵوی  یوتیوب  لە  و  دەکەم  تۆمار  ژیانم  بەڵکو 
گرنگترینیان؛  بەاڵم  زۆرە،  ئامانجم  دەکەمەوە. 

دەبێتە  تەمەنم  کاتێک  و  ساڵە   ٢٧ تەمەنم  ئێستا 
لە دوای خۆم  باشم  ژیانێکی  ٦٠ ساڵ دەمەوێت 

بەڵکو  نییە  شاهانە  ژیانێکی  ئامانجم  بەجێهێشتبێت. 
پڕە". پڕاو  ژیانێکی 

سەرنجی  زیاتر  کە  رایگەیاندووە  کە  ئۆرهان 
لەوە  جەختی  راکێشاوە،  خۆی  الی  بۆ  گەشتیارانی 
گەشت  بودجە  کەمترین  بە  دەیەوێت  کە  کردەوە 

بگەیەنێتە  ئەو شوێنانە  و  بکات  واڵتان  و  لە شار  زۆرێک  بۆ 
خەڵک.

نین" ساتێک  بۆ  ئامانجەکانم  و  "خەون 

دەیەوێت  کە  هەیە  پەیامێکی  کە  ئەوەی  دەربڕینی  بە 
کەرکوک  خەونبینەکەی  گەنجان،  بەتایبەت  خەڵک  بیبەخشێتە 

هێنا: قسەکانی  بە  کۆتایی  شێوەیە  بەم 

هەیە  پەیامێکم  نین،  ساتی  هەستێکی  ئامانجەکانم  و  خەون 
کە  بدەم  خەڵک  نیشانی  ئەوەی  بۆ  بیگەیەنم.  دەمەوێت  کە 

بەبێ  بکەین  گەورە  کاری  دەتوانین  بم  من سەرکەوتوو  ئەگەر 
کەمەوە.  بودجەیەکی  بە  و  بین  حکومی  فەرمانبەری  ئەوەی 

ئامانجە  ئەم  بدات،  بەم شتە  رێگە  ژیان  بارودۆخی  ئەگەر 
دەکەم. بەشی  خەڵکدا  لەگەڵ  و  راستی  دەکەمە 

تراکیان   ٢ و  منن  کۆنی  گۆرانی  تراکیان   ٤ کە  پێکدێت، 
کلیپکردنیان  لەگەڵ  نوێیەکە  گۆرانییە  هەردوو  نوێن. 

دەکەمەوە". باڵو 

بەخۆی تایبەتن  هەمووی  ئاوازەکانی 

تێکستی  بەوەشکردووە،  ئاماژەی  بەننا  ئەحمەد 
عەسافئۆغڵو،  سادق  هی  ئەلبوومەکە  ناو  گۆرانییەکانی 
"سێ  بە  کە  بووە،  بال  ئەحمەد  و  قەسابئۆغڵو  سابیت 

بردن. ناوی  سەرسوڕهێنەرەکە"  کەسە 

گۆرانییەکانی  ئاوازی  تەواوی  راشیگەیاند.  بەننا  هاوکات 
بەخۆی. تایبەتە  ئەلبوومەکە  ناو 

لە  بەوەکرد،  ئاماژەی  سەرکەوتوو  هونەرمەندی 
لەتەواوی  نوێیەکەی  ئەلبوومە  کاتدا  نزیکترین 

باڵودەکاتەوە. هونەرییەکان  پالتفۆرمە 

تورکمان  بەناوبانگی  هونەرمەندی  بەننا  ئەحمەد 
دەدات. هەوادارانی  بە  نوێ  ئەلبوومێکی  موژدەی 

چەندین  خاوەنی  کە  الو  هونەرمەندی  بەننا   ئەحمەد 
پڕۆژەی  لەبارەی  بەخۆیە  تایبەت  و   کەڤەر  گۆرانی 

کرد.   مەگەزین  تەبا  بۆ  هونەری قسەی  نوێی 

میدیای  سۆشیال  ئەکاونتی  لە  پێشوو   هەفتەکانی  لە 
ساڵی  لە  کە  بەوەکردبوو،  ئاماژەی  بەننا  خۆیەوە 

باڵودەکاتەوە،  نوێیەکان  ئەلبوومە  و  پڕۆژە  ٢٠٢٣دا 
پرسیاری  تەبا مەگەزین وەاڵمی  بۆ  و  هەروەها 

دایەوە. مەراقکراوەکانی 

لەسەر  کار  بەوەی  بەئاماژەدان  الو  هونەرمەندی 
وتیشی: و  دەکات  نوێ  ئەلبوومێکی 

تراک   ٦ لە  کە  دەبێت  ئەلبوومێک  نوێیەکەم  "کارە 


