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٥٠٠ژماره: 77 دینار: ٢٠٠٠ تیراژ: دووه كانوونی  سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو ئەتابەگی هەولێر)ئەربیل( م ١٩٢٠٢٢ی 
١٢٣٢ - ١١٤٤ 

 د. دیندار زێباری، داوا لە پەکەکە
 دەکات: خاکی هەرێم بەکارمەهێنن بۆ

هێرشکردنە سەر واڵتانی دراوسێ
من لە ساڵی ١٩٥٦ لە 
هەولێر لەدایکبووم، 

ئێمە بەئەسڵ خەڵکی 
پاکستانین بەاڵم 

باپیرە گەورەمان کاتی 
خۆی هاتۆتە عێراق و 

لەهەولێر نیشتەجێبووە.

د.دیندار زێباری، 
رێکخەری راسپاردە 

نێودەوڵەتییەکان لە 
حکومەتی هەرێمی 

کوردستان-عێراق 
رایگەیاند، "داوا لە 
پەکەکە و پێکهاتە 

چەکدارەکانی تر دەکەین 
کە خاکی هەرێمی 

کوردستان بەکارنەهێنن 
بۆ هێرشکردنە سەر 

واڵتانی هاوسێ".

مامۆستا شێرزاد شێخ 
محەمەد یەکێکە لەو ناوە 

دیارانەی کە لە کایەی 
رۆشنبیری و نوسینەوەدا 

دڵسۆزانە خزمەتی بە 
شاری هەولێر)ئەربیل( 

کردووە و جێ دەستی 
دیارە، جگە لە چەندین 

نوسینەوەی تایبەت بە 
شاری هەولێر چەندەها 

لێکۆڵینەوەی گرنگی 
سەبارەت بە کلتووری 

تورکمانی  و بەدواداچونی 
بۆ مێژووی شارەکە 

کردووە.

سەمیر خزەیر هادی،  بەڕێوەبەری گشتی ئاماری گشتی دانیشتووان لە وەزارەتی پالندانانی عێراق 
هۆشداری لە لێكەوتەی زیادبوونی گەشەی دانیشتووان لە عێراق دا و پێشبینی كرد لە ساڵی ٢٠٣٠ 

ژمارەی دانیشتوانی عێراق بگاتە ٥١ ملیۆن كەس، روونی كرەوە، گەشەی دانیشتووانی هەرێم و 
پارێزگاكانی باكوری عێراق كەمترە، لەکاتێکدا هی پارێزگاكانی ناوەڕاست و باشوور زیاترە.

 شاری هەولێر نوسەر و
چیرۆکی جیاوازی دەستگێرێک رۆشنبیرێکی گەورەی لەدەستدا

کە ٧ زمانی جیهانی دەزانێت 

 ژمارەی دانیشتوانی عێراق
٤٠ ملیۆن هاوواڵتی تێپەڕاند

زۆرترین رێژەی دانیشتوان لە پارێزگاکانی عێراق، خه ماڵندنه كان ده ریانخستووه  كه  به غدادی پایته خت 
له سه ر ئاستی پارێزگاكایه كانی عیراقدا زۆرترین ژماره ی دانیشتوانی هه یه  و ژماره ی دانیشتوانه كه ی به  ٨ 

ملیۆن و ٧٨٠ هه زارو ٤٢٢ كه س خه مڵێنراوه و له  ٢١.٣% ژماره ی دانیشتوانی عێراق پێكده هێنێت، پارێزگای 
موسەنا كه مترین ژماره ی دانیشتوانی هه یه  و  ٨٨٠ هه زار كه سه و له  ٢.١%ی ژماره ی دانیشتوانی عێراقه .

١٤ساڵە کێشەی هەڵبژاردنی جلوبەرگی پاسەوانی شەڕەف ـی تورکمان لە پەرلەمانی 
هەرێمی کوردستانی عێراق چارەسەر نەکراوە.

لە خولی دووەمی پەرلەمان )٢٠٠٥ – ٢٠٠٩( بڕیارێک دراوە دەربارەی نوێنەرایەتیکردنی 
پێکهاتەکان لە بۆنە و مەراسیمە تایبەتەکاندا. 

نوێنەرانی پێکهاتەی کلدانی – ئاشووری – سریانی و یەزیدییەکان توانیویانە جلوبەرگی خۆیان 

هەڵبژێرن و لە مەراسیمەکاندا نوێنەرایەتی پێکهاتەکانی خۆیان بکەن. سەرەڕای ئەوەی کە هەمان 

بڕیار بۆ تورکمانیش دەرچووە بەاڵم ١٤ ساڵە پەرلەمانتارانی تورکمان لە خولە جیاوازەکاندا ئەم 

بابەتەیان پشتگوێ خستووە. 

دوای ئەوەی تەبا ئێف ئێم بە فرێکوێنسی ١٠٤.١ لە 
هەولێر)ئەربیل( پەخشەکانی دەستپێکرد، لە ئێستادا بە دیزاینی 

ستۆدیۆیێکی نوێوە بەردەوامی بە چااڵکییەکانی دەدات.
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پەرلەمانتارانی تورکمان لەماوەی چوار خولدا نەیانتوانیوە جلوبەرگێکی تورکمانی دەستنیشان بکەن
١٤ ساڵە رێکناکەون

رادیۆی تەبا ١٠٤.١
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تـەبـا

پاسەوانی  جلوبەرگی  هەڵبژاردنی  کێشەی  ساڵە   ١٤
شەڕەف ـی تورکمان لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی 
پەرلەمان  دووەمی  خولی  لە  نەکراوە.  چارەسەر  عێراق 
)٢٠٠٥ – ٢٠٠٩( بڕیارێک دراوە دەربارەی نوێنەرایەتیکردنی 
تایبەتەکاندا.  مەراسیمە  و  بۆنە  لە  پێکهاتەکان 

و  سریانی   – ئاشووری   – کلدانی  پێکهاتەی  نوێنەرانی 
و  هەڵبژێرن  خۆیان  جلوبەرگی  توانیویانە  یەزیدییەکان 
خۆیان  پێکهاتەکانی  نوێنەرایەتی  مەراسیمەکاندا  لە 
بکەن. سەرەڕای ئەوەی کە هەمان بڕیار بۆ تورکمانیش 
لە  تورکمان  پەرلەمانتارانی  ساڵە   ١٤ بەاڵم  دەرچووە 
خستووە.  پشتگوێ  بابەتەیان  ئەم  جیاوازەکاندا  خولە 

بە  تایبەت  جلوبەرگێکی  "دەمانەوێت 
بکرێت" دەستنیشان  تورکمان  نوێنەرایەتیکردنی 

پاسەوانی  دەربارەی  تەبا  هەفتەنامەی  وەکو 
پەرلەمانتارانی  بە  پەیوەندیمان  تورکمان  شەڕەفی 
عێراق  کوردستانی  پەرلەمانی  پێنجەمی  خولی 
بیالل  هیمداد  ئیلخانلی،  محەمەد  کورەچی،  ئازاد 
لێکۆڵییەوە.  بابەتەکەمان  و  کرد  چاوشلی  سارە  و 

فراکسیۆنی  سەرۆکی  کورەچی،  ئازاد  لەسەرەتادا 
کۆبوونەتەوە  لەوبارەیەوە  کە  بەوەدا  ئاماژەی  میللەت 
بابەتە  بەو  ئاماژەمان  کۆبوونەوەکانمان  "لە  وتی،  و 
لەبارەی  هەیە  جیاواز  بۆچوونی  کردووە،  رۆژەڤە 
جلوبەرگی پاسەوانی شەڕەف. لە کۆتا کۆبوونەوەماندا 
ببێتە  جلە  ئەو  کە  بەوەدا  ئاماژەی  ئیلخانی  محەمەد 
دەکەم.  لەبەری  کە من خۆم  پاسەوانی شەرەف  جلی 
دەستنیشانبکرێت  جلوبەرگێک  دەمانەوێت  ئێمە 

بکات".  تورکمان  نەتەوەی  لە  گوزارشت  کە 

کورەچی باسی لەوەشکرد کە دوا بە دوای کۆبوونەوەکان 
پەرلەمان  سەرۆکایەتی  ئاراستەی  نووسراوێکیان 
کردووە و وتیشی، "مونا قاوەچی، سکرتێری پەرلەمان 
سەرۆکایەتی  ئاراستەی  نووسراوەکە  کە  رایگەیاند 
ئەو  ئێستا  لە  بەر  ساڵێک  ئێمە  دەکات.  پەرلەمان 
خاتوو  لەرێگەی  لەوە،  جگە  نووسیوە.  نووسراوەمان 
ئاراستەکردووە  دیکەمان  نووسراوی  دوو  موناـوە 
لەبارەی دانانی ئااڵی نەتەوەی تورکمان لە قوتابخانەکان 
و زیادکردنی زمانی تورکی لە تابلۆی بینای پەرلەمان". 

تەکنیکییە" بابەتێکی  بەڵکو  و  نییە  سیاسی  "بابەتەکە 
محەمەد  تورکمان  گەشەپێدانی  فراکسیۆنی  سەرۆکی 
نووسراوەکە  پێشکەشکردنی  لەبارەی  ئیلخانیلی 
ئاراستەکردنی  بە  هەڵساون  ئەوان  کە  بەوەدا  ئاماژەی 
رێکنەکەوتن  پەرلەمانتاران  رابردوو  "خولی  وتیشی،  و 
نەبوونی  واتە  شەڕەف.  پاسەوانی  جلوبەرگی  لەسەر 

بابەتێکی  مەراسیمەکاندا  لە  شەڕەف  پاسەوانی 
ئێمە  ئێستادا  لە  سیاسی.  نەوەک  تەکنیکییە 
لە  و  جلوبەرگەکە  لەسەر  رێککەوتن  گەیشتووینەتە 
ماوەکانی رابردوو کاتێک دانیشتنی پەرلەمان ئەنجامدرا، 
پاسەوانانی شەڕەفی تورکمان، یەزیدی و کریستیانیش 
جلوبەرگی  تورکمان  شەڕەفی  پاسەوانی  ئامادەبوون، 
بۆیە  بەدەستەوەبوو.  تفەنگێکی  و  پۆشیبوو  میللی 
تورکمانی  پۆشاکی  کە  ئەوەی  لەسەر  رێککەوتووین 
شەڕەف".  پاسەوانی  فەرمی  جلوبەرگی  ببێتە 

سەربازی  جلی  پۆشینی  پرسیاری  لەسەر  ئیلخانلی 
رایگەیاند،  تورکمانەوە  شەڕەفی  پاسەوانی  لەالیەن 
وردەکارییانەوە.  ئەو  نێو  نەچووینەتە  ئێستا  "تاوەکو 
دیزاینی  خۆ  دابنێین،  بۆ  نوێی  دیزاینێکی  ناکرێت 
کە هەن  جالنەیە  ئەو  دیارە. هەموو  دیکەش  جلەکانی 
قوماشی  و  دووراونەتەوە  مۆدێرن  شێوەیەکی  بە  و 
ئەو  هەمان  هەر  جلەکە  بەاڵم  بەکارهاتووە،  نوێ 
سەربازانی  جلوبەرگی  بیرۆکەی  پێشتر  بووە.  کە  جلەیە 
دەوڵەتانی تورکی وەک سەلجوقییەکان و ئیلخانییەکان 
نییە.  بەوەوە  پەیوەندیی  بابەتە  ئەم  بەاڵم  هەبوو، 
جلوبەرگی سەربازان هی ئەو سەردەمەن واتە ئەوەیان 
جلوبەرگە  ئەو  پێویستە  بۆیە  نییە.  میللی  جلوبەرگی 
دەستنیشان بکرێت کە لە ئێستادا تورکمانان دەیپۆشن. 
بابەتە  ئەو  و  ئارادایە  لە  جلوبەرگێک  تەنها  ئێستادا  لە 
هەبوون  جیاواز  بۆچوونی  گەر  ئەی  نەکراوە،  چارەسەر 
دەخایەنێت".  درێژە  بابەتەکە  بێگومان  دەبێ؟  چی 

پەرلەمانتار  رابردووش  خولی  لە  کە  ئیلخانلی  محەمەد 
بووە لەسەر پرسیاری ئەوەی کە لە خولی رابردوو  بۆچی 
"لەسەر  وتی،  نەبوون؟  کۆک  لەسەری  پەرلەمانتاران 
بابەتەکە کۆکبووین بەاڵم لەسەر دیزاینی نوێی جلوبەرگەکە 
کۆکنەبووین. ئەوکات ژمارەیەکی زۆر رووداوی سیاسی 
رایی  پەرلەمان کارەکانی  روویاندا. بۆ نموونە سەرۆکی 
رابردوو  خولی  کۆتایی  لە  دیکەوە  لەالیەکی  نەدەکرد، 
رووداوی سیاسی نائاسایی روویاندا و جگە لە دانیشتنی 
لەو  ئێمە  بۆیە  نەدەکرا.  دانیشتن  ستراتیژی،  و  گرنگ 
چارەسەر  تورکمان  شەڕەفی  پاسەوانی  بابەتی  خولەدا 
ئەنجامێک".  گەیشتووینەتە  ئێستادا  لە  و  دەکەین 

فراکسیۆنی  سەرۆکی  ئیلخانلیی،  محەمەد  لەکۆتاییدا 
نزیکترین  لە  کە  رایگەیاند  تورکمان  گەشەپێدانی 
دەبینین.  تورکمان  شەڕەفی  پاسەوانی  بۆنەدا 

دەربڕیوە  رەزامەندییان  "ئەوان 
رێککەوین" ئێمە  پێویستە  بەاڵم 

لەسەر  تورکمان  پەرلەمانتاری  چاوشلی،  سارە 
ئاماژەی  تورکمانی  گەشەپێدانی  فراکسیۆنی 
نووسراویان  ئێستا  لە  بەر  ساڵێک  ئەوان  کە  بەوەکرد 
کردووە.  پەرلەمان  سەرۆکایەتی  ئاراستەی 

سەرۆکایەتی  کە  رایگەیاند  چاوشلی  هاوکات 
وتی،  و  نییە  گرفتێکی  هیچ  لەوبارەیەوە  پەرلەمان 
ئێمە  پێویستە  نیشانداوە،  رەزامەندییان  "ئەوان 
بە  رێککەوین.  جلەکەوە  لەبارەی  و  دابنیشین 
بە  دەگەین  دیکە  پەرلەمانتارانی  بۆچوونی  وەرگرتنی 
دەکرێت  چارەسەر  بابەتەکە  ئادار  مانگی  و  بڕیارێک 
پشووە".  لە  پەرلەمان  ئادار  مانگی  تاوەکو  چونکە 
هەیە" ئێمەوە  بە  پەیوەندیی  کەمێک  "بابەتەکە 
لەالیەکی دیکەوە هیمداد بیالل، سەرۆکی فراکسیۆنی 

کوردستان  پەرلەمانی  لە  عێراقی  تورکمانی  بەرەی 
کەسێک  تورکمانانەوە  بەناوی  کە  لەوەکرد  باسی 
ئێمە  "خولی  وتیشی،  و  پەرلەمان  لە  دامەزراوە 
نەمانتوانی  بۆیە  هەر  بوو،  ئیفلیج  کۆڕۆناوە  بەهۆی 
ئێمە  دەستیانپێکردەوە،  دانیشتنەکان  کاتێک  کاربکەین. 
کرد.  پەرلەمان  سەرۆکایەتی  ئاراستەی  نووسراوێکمان 
سەرۆکایەتی  بینای  لە  هەیە  تابلۆ  چەند  ئەمە،  لەمەر 
بچێتە  تورکیش  زمانی  کرد  داوامان  ئێمە  پەرلەمان. 
خولەدا  ئەو  لەماوەی  بکرێت.  زیاد  و  تابلۆیانە  ئەو  ناو 
دەکرێت".  جێبەجێ  دووەیان  ئەم  کەمەوە  بەالیەنی 

کە  بەوشکرد  ئاماژەی  بیالل  هیمداد  پەرلەمانتار 
کردنی  رۆژەڤ  بەاڵم  کراوە  لەرابردوو  نووسراوەکان 
"سەرۆکایەتی  وتیشی،  و  پێویستییە  بابەتە  ئەو 
ئەوان  نییە،  ناڕەزایەتیی  هیچ  لەوبارەیەوە  پەرلەمان 
رێککەوین  لەسەری  ئێمە  کە  ئەوەن  چاوەڕێی  تەنها 
بە  پەیوەندیی  کەمێکیش  بکەین.  دیاری  جلێک  و 
ئەوەی  لەسەر  رێککەوین  نەمانتوانی  هەیە،  ئێمەوە 

دیزاینەکەیەوە  لەبارەی  هەڵبژێرین.  دیزاین  کامە  کە 
تەنها  نەکردووە  قسەمان  رابردوو  ماوەکانی  لە 
پێویستە  ئەوەی  لەسەر  رێککەوتین  کە  نەبێت  ئەوە 
ماوەیەکی  لە  پێویستە  بێت.  میللی  جلوبەرگە  ئەو 
رۆژەڤ".  بخەینە  بابەتانە  ئەو  و  کۆببینەوە  نزیکدا 

نەبیل  شەڕەف،  پاسەوانی  دامەزراندنی  پرسی  لەسەر 
وەکو  پەرلەمان  دامەزراوی  کارمەندی  پارماق،  ئاڵتی 
وتی،  و  دەڕبڕی  خۆی  نیگەرانیی  شەڕەف  پاسەوانی 
"تاوەکو ئێستا هیچ جلوبەرگێک دیارینەکراوە، بڕیارەکە لە 
ساڵی ٢٠٠٨ دەرکراوە. من لە ساڵی ٢٠١٢ دامەزرام، پێویست 
بوو دوو کەس دابمەزرێت بەاڵم تەنها من دامەزراوم". 
ئێمە  بە  مافەی  ئەو  "پەرلەمان  وتیشی،  پارماق  ئاڵتی 
و  ناکەن  دیاری  جلە  ئەو  ئەوان  بێگومان  بەاڵم  داوە 
پەرلەمانتارانی  بکەین.  دەستنیشانی  ئێمە  پێویستە 
لەوانە  هەندێک  رێکنەکەوتن،  رابردووش  خولی 
کە  دەربڕی  جالنە  بەو  بەرامبەر  خۆی  نارەزایەتیی 
دیاریکرابوون. بۆیە هیچ رێککەوتنێک نەدەکرا. تەنانەت 
نەکراوە.  دیاری  جلەکە  و  رێکنەکەوتوون  ئێستاش 
رێککەون".  لەوبارەیەوە  تورکمانییەکان  الیەنە  پێویستە 

شەڕەفی  پاسەوانانی  کە  لەوەکرد  باسی  پارماق  ئاڵتی 
پێکهاتەکانی دیکە بە جلی تایبەتی خۆیانەوە بەشداریی 
لە مەراسیمەکان دەکەن و وتی، "لەکاتی پێویستدا لە 
مەراسیمەکاندا جلوبەرگی پێکهاتەکانی دیکەم دەپۆشی. 
جلەکان  یەکتر  بڕی  لە  دەتوانین  پێویست  لەکاتی 
بپۆشین. بەاڵم هیچ کاتێک جلوبەرگی تورکمان نەبووە، 
پۆشیویانە،  دیکە  ئەوانی  نە  و  پۆشیومە  من  نە  بۆیە 
چونکە جلێک نییە کە دیاریکرابێت. لە راستیدا ئەوانیش 
دەتوانن لە کاتی پێویست جلوبەرگی تورکمانی بپۆشن. 
بکڕم  جلوبەرگ  خۆمەوە  بودجەی  لە  دەمتوانی  من 
جلێکی  چونکە  دەبم  بەرپرسیار  من  ئەوکات  بەاڵم 
بە  بابەتەم  ئەم  جار  چەندین  نییە.  دەستنیشانکراو 
بەڕێوەبەرایەتی داوە. گەر بیانەوێت بە ئاسانی بابەتەکە 
چارەسەر دەبێت. تا ئێستاش چاوەڕوانی رێککەوتنییانم". 

پەیوەندی کرا بە هەموو ئەوانەی کە پەیوەندیدارن بە 
باەتەکەوە بەاڵم وادیارە ١٤ ساڵە کێشەکە بەردەوامە و 
تاوەکو ئێستا چارەسەرنەکراوە. پەرلەمانتارانی خولی ٢٠٠٥، 
٢٠٠٩، ٢٠١٣ چارەسەرێکیان بۆ ئەو بابەتە نەدۆزیوەتەوە، 
گەر پەرلەمانتارانی ئەم خولەی پەرلەمان بگەنە رێککەوتن، 
کێشەی پاسەوانی شەڕەفی تورکمان چارەسەر دەکرێت. 

ئایا کێشەی مەنهەج لەخوێندنی تورکمانی چارەسەر دەکرێت؟

 شاری هەولێر نوسەر و رۆشنبیرێکی گەورەی لەدەستدا

 راپۆرت: بارزان لوقمان

 پەرلەمانتارانی تورکمان لەماوەی چوار خول نەیانتوانیوە
جلوبەرگی تورکمانی دەستنیشان بکەن
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ئایا کێشەی مەنهەج لەخوێندنی تورکمانی چارەسەر دەکرێت؟تـەبـا

.. شاری هەولێر نوسەر و رۆشنبیرێکی گەورەی لەدەستدا

 هه واڵ: بارزان لوقمان

فەرمییەکانی  زمانە  لە  یەکێکە  تورکمانی  خوێندنی 
وەزارەتی  عێراق.  کوردستانی  هەرێمی  لە  خوێندن 
وەڕگێرانی  کێشەی  چارەسەرکردنی  بۆ  پەروەردە 
نیشاندا  خۆی  ئامادەیی  تورکمانی  زمانی  بۆ  کتێبەکان 
مەنهەنج. وەڕگێرانی  بۆ  کۆمسیۆنێک  دامەزراندنی  بۆ 

نوێی  بۆ ساڵی  ئامادەکاری دەکات  پەروەردە  وەزارەتی 
لە مەنهەجی  گۆڕانکاری  تیایدا  کە   ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خوێندنی 
لە  هەبوو  کێشە  پێشوو  سااڵنی  بکرێت.  خوێندن 
وەزارەتی  تورکمانی،  زمانی  بۆ  کتێبەکان  وەرگێڕانی 
و  پڕۆگرام  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  رێگەی  لە  پەروەردە 
چاپەمەنییەکان دەیەوێت ئەم کێشەیە چارەسەر بکات. 

وەڕگێرانی  بۆ  کۆمسیۆن  پێکهێنانی  بە  سەبارەت 
سەرتیپ  حەسەن  تورکمانی،  زمانی  بۆ  مەنهەج 
چاپەمەنییەکان  و  پڕۆگرام  گشتی  بەڕێوەبەری  جاف، 
دوا.  تەبا  رۆژنامەی  بۆ  پەروەردە  وەزارەتی  لە 

حەسەن سەرتیپ جاف، لە سەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی 
و  زمان  پێنج  بە  هەرێم  لە  خوێندن  زمانی  کە  بەوەدا 
دوو زاراوەیە، راشیگەیاند، "زمانەکان، کوردی، عەرەبی، 
بە  کوردییەکەش  سریانی-یە.  و  ئینگلیزی  تورکمانی، 
ناوچەی  بادینی،  بە  بادینان  ناوچەی  زاراوەیە،  دوو 
سۆرانیش بە سۆرانی دەخوێنن. هەر لەم سۆنگەیەوە 
کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە 
باوەڕی بە مافی پێکهاتەکانی ناو کۆمەڵگا هەیە،  ئێمە 
بابەتە  تورکمانی،  کردوونەتە  بۆ  کتێبەکانمان  هەموو 
تورکمانی". کردوونەتە  بۆ  بیرکاریشمان  و  زانستییەکان 

جاف باس لە هەبوونی کێشەکەیەک دەکات سەبارەت 
کادیری  نەبوونی  ئێمە  "کێشەی  دەڵێت  و  بابەتە  بەم 
کاک  لە  کادیر  داوای  جارێک  هەموو  ئێمە  تورکمانییە، 
تورکمانی  خوێندنی  گشتی  بەڕێوەبەری  فەخرەددین، 

مامۆستا شێرزاد شێخ محەمەد یەکێکە لەو ناوە 
دیارانەی کە لە کایەی رۆشنبیری و نوسینەوەدا 

دڵسۆزانە خزمەتی بە شاری هەولێر)ئەربیل( کردووە 
و جێ دەستی دیارە، جگە لە چەندین نوسینەوەی 

تایبەت بە شاری هەولێر چەندەها لێکۆڵینەوەی گرنگی 
سەبارەت بە کلتووری تورکمانی  و بەدواداچونی بۆ 

مێژووی شارەکە کردووە، نووسەر ژمارەیەک کتێبی زۆر 
گرنگی بەجێ هێشتوە کە شەونخونی و ماندووبوونی 

چەندین ساڵەی لەسەر داناوە و بە شێکی زۆری 
ئەو نوسینانەی لە ماڵەکەیدا و لەالیەن خانەوادەی 

بەرێزیانەوە پارێزراون.

لەناو دەست نوسەکانیدا چەندین نووسینی تایبەت 
و شیعری کە پاش خۆی بەجێ ماون تا ئێستا باڵو 

نەکراونەتەوە، خوالێخۆشبوو تا دوا رۆژەکانی تەمەنی 
بەردەوام بووە لە نوسینەکانی، شێرزاد شێخ محەمەد 

خوێنەرێکی کتێب دۆست و رۆشنبیرێکی  شارەزا و 
چاودێرێکی وردی بوارە جیاجیاکان بووە. جگە لەو وتار 

و لێکۆڵینەوە و بابەتانەی لە گۆڤار و رۆژنامەکاندا 
باڵویکردۆتەوە، لە ژیانی  خۆیدا چەندین کتێبی بە چاپ 

گەیاندوە، لە ناو دەست نوسەکانیدا، پرۆژەی دەیان 
کتێبی جێهێشتوە، رەنگە  ئەگەر  باڵو بکرێنەوە  لە 

دەیان بەرگدا جێیان نەبێتەوە.

خوالێخۆشبوو جگە لە بابەتی نوسین، چەندین 
پرۆگرامی تەلەڤیزیۆنی و رادیۆیی ئەنجامداوە و 

لەگەڵ چەندین کەسایەتی دیاری شارەکە چاوپێکەوتنی 

ئەم  کەمە.  زۆر  کادیریان  ئەوان  بەاڵم  دەکەین، 
نووسینێکی  پەرلەمانتار،  کورەچی،  ئازاد  کاک  جارەیان 
تیادابوو  تورکمانی  کادیرانی  ناوی  کە  وەزیر  دابووە 
لە  ئێمە  پرۆگرام.  کتێبەکانی  لە  بکەن  کار  دەتوانن  کە 
و  بگۆڕین  خوێندن  پڕۆگرامی  هەیکەلی  پرۆژەماندایە 
دادەنێین  فەرمانبەرێک  زمان  بەڕێوەبەرایەتی  نێو  لە 
بکات  هەماهەنگی  ئەوەی  بۆ  تورکمانی  بەشی  بۆ 
لەگەڵ  چاوپێکەوتن  کاتیشدا  هەمان  لە  کارەکان.  لە 
بزانین  ئەوەی  بۆ  دەکەین  تورکمانە  کادیرە   ١٥ ئەو 
کامەیان گونجاون لە پڕۆگرامەکانی تورکمان کاربکەن".
چاپەمەنییەکان  و  پڕۆگرام  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی 
لە  گۆڕانکاری  دەیەوێت  پەروەردە،  وەزارەتی  لە 

جاف  حەسەن  بدات،  ئەنجام  خوێندن  کتێبەکانی 
دەگۆڕین  کتێبەکان  سەرجەم  "ئێمە  رایدەگەیەنێت، 
و  دەکەین  بۆ  پێداچوونەوەی  نوێدەکەینەوە،  و 
کتێبێک  کاتێک  دەکەینەوە.  چاک  زمانەوانییەکەی 
و  تورکمانی  و  بادینی  بۆ  یەکسەر  دەکرێت  تەواو 
سریانی ئەنێرین و دەڵێین کاری خۆتانی لەسەر بکەن".
جاف تیشکی خستە سەر ئەوەی کە دەبوایە پڕۆگرامی 
سااڵنە  و  کرابایە  تیادا  گۆڕانکاری  پێشووتر  خوێندن 
حکومەتی  بەاڵم   " وتی،  زیاتر  و  ئەنجامدرابا  کارە  ئەو 

ئەنجامداوە کە پرۆگرامەکانی خۆی دەبینیەوە لە 
بابەتی ئاینی و میژوویی تایبەت بەشارەکە، جگە لەمە 

لەسەرەتای دەرچوونی رۆژنامەکەمان رۆژنامەی تەبا 
لەچەندین ژمارەدا گۆشەی تایبەتی بەخۆی نوسیووە  

و مێژووی شاری هەولێری باسکردووە، هەروەها 
پەیامنێرەکانمان چەندین جار چاوپێکەوتنی رۆژنامەوانیان 

لەگەڵ ئەنجام داوە.

بۆ زانینی ژیاننامەی شێرزاد شێخ محەمەد ریپۆرتاژێکمان 
لەگەڵ کوڕی ناوبراو مستەفا شێرزاد ئەنجامدا، 

لەسەرتای قسەکانیدا باسی لە ژیاننامەی باوکی کرد و 
وتی:

"باوکم مامۆستا شێرزاد، لەساڵی ١٩٥٤ لە هەولێر 
لەدایکبووە، هەرسێ قۆناغی خوێندنی سەرتایی 

و ناوەندی و دواناوەندی لە هەولێر تەواو کردوە، 
خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی سەرەتایی خەبات 

خوێندووە، خویندنی ناوەندی لە قوتابخانەی ناوەندی 
سەاڵحەددین و دواناوەندی ئەربیل-ی تەواو کردووە، 
دواتر بۆ تەواوکردنی خوێندنی زانکۆ رووی لە موسڵ 

کردووە و لە ساڵی ١٩٨١ بەشی کیمیایی لە کۆلێژی 
پەروەردە لە زانکۆی موسڵ تەواو کردووە، دواتر وەک 

مامۆستا دەستبەکاردەبێت لەزۆربەی قوتابخانەکانی 
هەولێر وانەی وتووە، تا دواتر پاش خزمەتکردنێکی زۆر 

خانەنشین دەبێت، لەو کاتەی فەرمانبەر بوو دووای 
خانەنشین بوونیشی نەوەستاوە لە کتێب نووسینەوە. 
دواتر دوای رازیبوون بەقەدەری خوای گەورە لە ٢١-١١-

٢٠٢١ دڵە گەورەکەی لە لێدان وەستا".

شایەنی باسە مستەفا شێرزاد باسی لە کتێبەکانی 
باوکی کرد و ئاماژەی بەوەدا، "چاپکراوەکانی گەلێک 
زۆر بوون بەشێکیان پێکدێت لە، بەڵگە ئاینییەکان لە 
هەولێر-٢٠٠٢، گۆرستان و مەزارگەکانی هەولێر-٢٠١٢، 
یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر-٢٠١٢، خۆشەویستی 
دایک )چوارینە بەزمانی تورکمانی(-٢٠١٩، وەرگێرانی 

هۆندراوەی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر لە کوردیەوە 
بۆ عەرەبی، ئەمانە پێکدێن لە گرینگترین کتێبەکانی، 

بێگومان زۆر کتێبی دیکەی ئامادەی هەبوو بەاڵم 
چاپنەکراوە".

من  نەکردووەتەوە.  بەمە  دەستی  زۆرە  سااڵنێکی  هەرێم 
حەمە  ئاالن  بەڕێز  لەگەڵ  و  گشتیم  بەڕێوەبەری  مانگە   ١١
گۆڕینی  بە  کردووە  دەستمان  پەروەردە  وەزیری  سەعید، 
تەواوبوونی  دوای  کە  لەسەرە  ئەوەمان  ئێمە  کتێبانە.  ئەو 
ئەویش  و  بینێرین  تورکمانی  خوێندنی  بۆ  کتێبێک  هەر 
لەسەربکات". کاری  و  لێبکات  ئێمەی  بەرنامەکەی  وەکو 

هاوکات ئازاد کورەچی، پەرلەمانتاری پەرلەمانی کوردستان-
ئاماژەی بەوەدا کە خۆی و  عێراق لەسەر لیستی میللەت، 
الی  بۆ  ئەنجامداوە  سەردانێکیان  تورکمان  پەرلەمانتاری   ٣
ئاالن حەمە سەعید، وەزیری پەروەردە و باسیان لە کێشەی 
تورکمانی.  زمانی  بۆ  کردووە  خوێندن  پرۆگرامی  وەرگێڕانی 

وتیشی، "من و محمد ئیلخانلی و سارا چاوشلی و هیمداد 
چەند  باسی  کورتی  بە  و  کرد  وەزیرمان  سەردانی  بیالل، 
بوو،  کتێبەکان  چاپی  بابەتەکان  لە  یەکێک  کرد،  بابەتێکمان 
تورکمانییەکان.  قوتابخانە  لە  بوو  ئااڵ  بابەتی  تر  ئەوەی 
پەرلەمانەوە  لە  بڕیار  دەبێت  وتی  ئااڵ  بابەتی  بە  سەبارەت 
بارەی  لە  بکەم،  جێبەجێی  دەبێت  من  ئەوکات  بێت، 
لێژنەیەک  کە  پێشکەشکرد  پێشنیازێکم  من  وەرگێڕانیش 
کتێبەکانمان  زۆربەی  چونکە  پێکبهێندرێت  وەرگێڕان  بۆ 
چاپنەکراوە". یانیش  وەرنەگێڕدراوە  باشی  بە  یان 

کورەچی باس لە سوودی دامەزراندنی لێژنەکە دەکات و دەڵێت 
لە ئەگەری دامەزراندنی ئەم لێژنەیە دەتواندرێت وردبینی لە 
وەرگێڕانی هەڵە بکرێت و ئەگەر وەکو کتێبیش چاپ نەکرێت 
قوتابخانەکان.  بدرێتە  مەلزەمە  شێوەی  بە  دەتواندرێت 
ناوی  لیستی  کە  لەوەشکرد  باسی  کورەچی  ئازاد 
نوسینگەی  بۆ  وردەکارییەوە  بە  وەرگێڕەکانیان 
ئەوانن. بڕیاری  چاوەڕێی  و  ناردووە  پەروەردە  وەزیری 

لەالیەکی دیکەوە چاوپێکەتنمان لەگەڵ ئازاد قاوەچی کە 
کەسایەتییەکی دیاری شاری هەولێرە و خاوەنی دیوەخانێکە 

لە قەیسەری شاری هەولێر ناوبراو هاورێی نزیکی خوا 
لیخۆشبوو بووە لە سەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا، 
"شێرزاد شێخ محەمەد لە راستیدا کەسایەتیەکی زۆر بەرێز 
بوو، زۆر سودی بۆ هەولێر هەبوو و زۆر شتی بەسوودی 
بۆ شاری هەولێر نوسییوە کە خزمەتی بەشارەکە کردووە، 

وەکو نوسینە تایبەتەکانی لەسەر مزگەوتەکانی شاری 
هەولێر و گۆرستان و مەزارگەکانی هەولێر و تەکیەکانی 
شارەکە، بەداخەوە شێرزاد شێخ محەممەد لە ژیانیدا زۆر 

ماندوو بوو و هەوڵیدا ناوی شارەکە بەبەرزی بمێنیتەوە، 
بەداخەوە کە لەژیان بوو خەڵک گرنگییان پێ نەدەدا و 

قەدریان نەدەزانی، بەاڵم کە گیانی لەدەستدا تازە بە ئاگا 
هاتنەوە کە کەسایەتییەکی زۆر گەورەیان لەدەستداوە".
لە بەردەوامی قسەکانیدا ئازاد قاوەچی باسی لەوەکرد، 

"خوالێخۆشبوو زۆر سەردانی دیوەخانەکەی دەکرد و لێرە 
دادەنیشت باسی میژویی شاری هەلێری دەکرد و دەردە 

دڵەکانی لەگەڵ ئێمە باسدەکرد، دووبارە دەیڵێم بەداخەوە 
زۆر بۆنە لە شارەکەمان ئەنجام دەدرا بانگیان نەدەکرد، 

ئەگەر بێینە سەر راستی چەندین کەس سوودیان لە ناوبراو 
بینیوە، چونکە چەندین نووسینی تایبەتی هەبوو لەسەر 

شاری هەولێر و بەهۆیەوە بروانامەی بااڵیان بەم بابەتانە 
هێناوەتەوە، بەراستی شێرزاد شیخ محەمەد خاوەن 
شارەزاییەکی زۆر زۆر بوو لەسەر مێژووی شارەکە".

لەکۆتاییدا ئازاد قاوەچی ئاماژەی بەوەدا کە شێرزاد شێخ 
محەمەد چەندین نوسینی ئامادە بووە بەاڵم چاپنەکراوە و 

وتیشی، "بەراستی ئەوەندی من لە نزیکەوە ئاگام لێبوو 
خوالێخۆشبوو زۆر دەینااڵند بەهۆی نەخۆشیەکەیەوە، کە 

دیارە نەخۆشی دڵی هەبوو، بەم دواییانەش نەخۆشی 
شیرپەنجەی تووشبوو، بەردەوام سەردانم دەکرد لەماڵەوە 

ئەو نوسینانەی پیشان دەدام کە چاپ نەکراون هەر لە 
غەمی ئەوەدابوو کەسێک بێت و ئەو کتێبانەی بۆ چاپ 
بکات، ئێستاش زۆر کتێبی ماوە چاپنەکراوە، داوا دەکەم 

وەک وەفایەک بۆ ئەم بەرێزە خێرخوازێک تێچووی چاپکردنی 
کتێبەکانی لەئەستۆ بگرێت. بەداخەوە لەدەستدانی ئەم 
کابرا گەورەیە خەسارەتێکی زۆر گەورە بوو بۆ شارەکە و 

خەڵکەکەی بەاڵم ئەم بڕیاری خوایە رازین پێوەی داواکارین 
خوای گەورە خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شادبکات."

هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام
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ئەربیل، بەمشێوەیە روونکردنەوەیدا لەسەر چۆنییەتی 
بڕیاردانی بۆ دامەزراندنی یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی 

تورکمان:

"دوای تێکچوونی ماوەی سیاسی، بیرم لە هەنگاونانی نوێ 
کردەوە. بڕیارماندا یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی تورکمان 
دامەزرێنین، دامەزراندنیشی ساڵێک و پێنج مانگی خایاند. 
یەکەم کۆبوونەوەشمان لە ماڵی تورکمان رێکخست، لە 

ئێستادا کادرۆکەمان لە نووسەر و شاعیران پێکهاتووە 
کە ژمارەیان ٦٧ ئەندامە. دوا شوێنیش لە کەرکوک 

ئەنداممان وەرگرت، بەمەش ژمارەکە گەیشتە 
نزیکەی ٨٠ ئەندام. بەهۆی پەتای کۆرۆناوە، ناتوانین 

کۆبوونەوەکانمان بەیەکەوە ئەنجام بدەین، بەم 
بۆنەیەوە هەر کەسێک بڕیاری دەرهێنانی کتێبێک 

بدات، بڕیارمانداوە یارمەتی ماددی پێشکەش بکەین". 

ئەربیل، بوونی لە پەرلەمانی کوردستان- عێراق وەکو 
ئەندام پەرلەمان بەمشێوەیە لێکدایەوە، بەهۆی 

ئەوەی کەسێک نەبووە داکۆکی لە مافی تورکمان 
بکات بۆیە ئەم ئەرکەی گرتووەتە ئەستۆ و خۆی 

کاندید کردووە بۆ پەرلەمان، دوای پێشکەشکردنی 
داواکاری بۆ دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

پەروەردە و زانستی تورکمان و کەلتووری تورکمان لە 
پەرلەمان، داواکارییەکەیان پەسندکراوە. 

ئەربیل، زانیاریی ئەوەی پێداین کە یەکێتی ئەدیب و 
نووسەرانی تورکمان بڕیاریداوە بگوازرێتەوە بۆ دەرەوەی 
واڵت، ئاماژەی بەوەشکرد، بەهۆی نەبوونی پشتگیری 
داراییەوە، ئەنجامدانی چەندین چااڵکییان وەستێنراوە. 

ئەربیل، روونیکردەوە کە شێوازی نووسینی زمانی تورکیان 
کردووەتە پێشەنگ لە نووسینەکانیاندا، بەاڵم بەهۆی 
بەکارنەهێنانی نووسینی تورکی لە هەولێر، ئەدەبیاتی 

تورکمان پاشەکشەی بەخۆوە دیوە، بەمهۆیەوە هەنگاویان 
بۆ دامەزراندنی شورایەک ناوە و راشیگەیاند، ئامانجامن 

واژۆکردنی پڕۆژەی جوانە لە کارەکانی داهاتووماندا. 

راپۆرتەکە روونیکردەوە "عێراق لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانەوە 
پلەی ٣٦ی هەیە لەسەر ئاستی واڵتانی جیهان و پلەی 

چوارەمیشى هەیە لەسەر ئاستی واڵتانی عەرەبی بەجۆرێک لە 
دوای هەریەکە لەواڵتانی میسر،جەزائیر و سودانەوە دێت".

    
ئەمە لەکاتێکدایە سەبارەت بە زۆرترین رێژەی دانیشتوان لە 

پارێزگاکانی عێراق، خه ماڵندنه كان ده ریانخستووه  كه  به غدادی 
پایته خت له سه ر ئاستی پارێزگاكایه كانی عیراقدا زۆرترین ژماره ی 
دانیشتوانی هه یه  و ژماره ی دانیشتوانه كه ی به  ٨ ملیۆن و ٧٨٠ 
هه زارو ٤٢٢ كه س خه مڵێنراوه و له  ٢١.٣% ژماره ی دانیشتوانی 

عێراق پێكده هێنێت، پارێزگای موسەنا كه مترین ژماره ی 
دانیشتوانی هه یه و  ٨٨٠ هه زار كه سه و له  ٢.١%ی ژماره ی 

دانیشتوانی عێراقه .

شایەنی باسە، حكومەتی عێراق  ٢٥ ساڵ لەمەوبەر سەرژمێری 
گشتی ئەنجامدا،بەاڵم ئەم ئامارەی وەزارەتی پالندانی عێراق 

رایگەیاندوە بۆ ژمارەی دانیشتوانی عێراق لە ساڵی ٢٠٢١ بەپێی 
خەماڵندنێک ئامادەی کردووە. لەم ئامارەدا، ئەو پێوەرانەی 
وەزارەتی پالندانانی عێراق پشتی پێ بەستووە بەپێی رێژەی 

گەشەی سااڵنەی ژمارەی دانیشتووانی عێراق بووە.

لە عێراق تا ئێستا هەشت سەر ژمێری ئەنجامدراوە کە دواین 
سەرژمێریان لە ساڵی ١٩٩٧ بووە، لەو سەرژمێریەدا ژمارەی 

دانیشتوانی عێراق زیاتر لە ١٩ ملیۆن کەس بوو، لە ئێستاشدا بە 
گوێرەی ئەو داتایەی وەزارەتی پالندانان باڵویکردۆتەوە ژمارەی 

دانیشتوان زیاتر لە ٤٠ ملیۆن کەسی تێپەڕ کردووە.

...سێ باران و سێ الفاو ژمارەی دانیشتوانی عێراق
پاش وشكەساڵیەكی بەرچاو و چاوەڕێیەكی زۆری باران، 

لەناكاو و بەماوەیەكی كەم باران لە هەرێم دەستیپێکرد، 
بەجۆرێک بەتەنها بارینی سێ بارانی بەلێزمە لە 

هەولێر)ئەربیل( الفاوی گەورە دروستبوو، کەبەداخەوە 
الفاوەکان بوونە هۆی گیان لەدەستدانی ١٢ کەس کە 

تەرمی مندالێکی ١٠ مانگی بەناوی دانەر تائێستاش 
نەدۆزراوەتەوە، هەروەها الفاوەکان بوونە هۆی وێران 

بوون و زیان گەیاندن بەسەدان خانوو و سەیارە، 
زیانێکی زۆری ماددی بە هاوواڵتیانی هەولێر گەیشت.
سااڵنە هەرێم لەوەرزەکانی پایز و زستان تەنانەت لە 

بەهاریشدا رووبەڕووی رووداوی الفاو دەبێتەوە، هەر 
چەندە هۆکاری ئەم الفاوانە رێژەی بارانەکە و شێوازی 
تۆپۆگرافی شارەکانی هەرێمە، بەاڵم ناتوانین خۆمان 
لەهەندێک هۆکاری الوەکی دیکە البدەین، بەتایبەت 

کە دەبینین لەهەندێک شاری هەرێمدا لەگەڵ باران 
بارینی کەمیشدا گردبوونەوەی ئاو و الفاو روودەدات، 
زیانی ماددی و هەندێک جار زیانی گیانیشی بەدواوەیە، 

لەکاتێکدا ئەو رێژەی باران بارینە بەراورد بکەین بە 
هەندێک واڵتی جیهان زۆر کەمە و لەو شوێنانەدا الفاو 

روونادەن و ژیان بەشیوەیەکی ئاسایی خۆی دەڕوات.

بۆئەو مەبەستە وەک رۆژنامەی تەبا چاوپێکەوتنێکمان 
لەگەڵ ئوسامە ئەشرەف مامۆستای زانکۆ ئەنجامدا و 

باسی لە هۆکار و چارەسەرەکانی الفاو کرد بەتایبەت بۆ 
شاری هەولێر.

لە سەرەتای قسەکانیدا ئوسامە ئەشرەف، باسی لە 
هۆکارەکانی الفاو کرد و ئاماژەی بەوەکرد، "الفاو لە 
هەندێک حاڵەتدا دیاردەیەکی سروشتییە لە هەندێک 

حاڵەتدا دیاردەکە سروشتی مرۆییە لە هەندێک 
حاڵەتیشدا دیاردەکە بە تەواوی مرۆییە. الفاو لە 

ئەنجامی باران بارینێک دروست دەبێت کە بڕێکی 
زۆری ئاو لە شوێنێک کۆببێتەوە و نەتواندرێت ئەو 

ئاوە تێپەرێت، جا لەرێی ئاوەرۆیی سروشتییەوە بێت 
وەکو دۆڵ وخەرەندەکان یاخود لەرێگای ئەو ئاوەرۆ 

دەستکردانەوە بێت کە وا لەناو شارەکان و لەناو پڕۆژەو 
دامەزراوە مرۆییەکان بنیاتنراون".

ناوبڕاو لەبەردەوامیدا باسی لەوەکرد، "لەو حاڵەتانەی 
الفاو بەتەواوەتی سروشتییە و هیچ دەستێکی 

مرۆڤی تیا نییە، دەبێت هەوڵ بدرێت مرۆڤەکان بە 
کەمترین مەترسی و ئەو شارە یاخود ئەو کۆمەڵگە 

مرۆییەی بە کەمترین زیان رزگاری ببێت، الفاوی 
سروشتی کاتێک دەبێت کە بڕێکی زۆری بارانی بەلێزمە 

بۆ ماوەیەک کە زیاتر بێت لە دوو یان سێ کاتژمیر 
ببارێت، ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی بڕێکی زۆری ئاو 

لەسەر رووی زەوی کۆببێتەوە، کە زەوی نەتوانێت 
لە رێگای کونیلەکانیەوە وەریبگرێت واتە دابچۆرێت 

بۆ ناو چینەکانی زەوی لە رێگای درز و کونیلەکانەوە، 
هەروەها ئەو ئاوەڕۆ سروشتیانەی کە هەیە نەتوانێت 

لەخۆی بگرێت لەم حاڵەتەدا الفاو دروست دەبێت، 
لەم حاڵەتەدا تاکە چارەسەر ئەوەیە لەو ناوچەیە 

دووربکەوینەوە بۆ ئەوەی بە کەمرتین مەترسی لێی 
رزگار ببین، چونکە ئەمانە دەچێتە چوارچێوەی کارەساتی 

سروشتیەوە".

ئوسامە شەریف، لەبەردەوامی قسەکانیدا لەبارەی 
هۆکارەکانی الفاو وتی، "هەندێک جاریش الفاوەکە 

دیاردەیەکی سروشتی مرۆییە، واتە الفاوەکە 
هۆکارەکەی بەشێکی سروشتە و بەشێکی مرۆڤە، 

ئەمە لەکاتێکدا دەبێت کەوا بڕی باران بەوجۆرە نییە 
کە ببێتە هۆی الفاو، بەڵکو لەم حاڵەتەدا ئەو پڕۆژانەی 

دروست دەکرێن، ئەو ئاوەدانی و گەرەک و ناوچە 
نیشتەجێبوونە تازانە دروست دەکرێن دەبنە هۆی 

ئەوەی ئەم بڕە ئاوەی کەبڕەکەی ئەوەندە زۆریش نییە، 
ببێتە هۆی کارەسات و الفا کە کارەسات بخوڵقێنێت، 

ئەمەش بەهۆی ئەوەی رەچاوی لێژی و رەچاوی 
قەبارەی ئاو و ئاوەڕۆکان نەکراوە، واتە لە پانی و 

بەرزی پشت نەبەستراوە بە داتاکان، هەروەها بڕی 
دابارین لەماوەی ١٠ ساڵ ١٥ ساڵ ٢٠ ساڵی ئەو ناوچەیە 
کۆ نەکراوەتەوە و وەک داتایەک پشتی پێببەسترێت، 

ئاخۆ زۆرترین بڕی بارانبارین لەناوچەیە چەندە بۆ ئەوەی 
ئامادەکاری بکرێت لە دروستکردنی ئەو ناوچەیە، 
لەم حاڵەتەدا راستە باران زۆرە  بەاڵم ئاوەرۆکان 

بچوکراوەتەوە و ژمارەیان کەم کراوەتەوە و هەندێکیان 
لەوانەیە ئاراستەکەیان گۆڕابێت، وەکو هەموومان 

دەزانین ئەو ناوچانەی کە پێی دەوترێت ناوچەی 
دانیشتوان هەموویان پێکهاتوون لە کۆنکریت و قیڕ، 

بۆیە ئەو ناوچانە بڕێکی زیاد ئاوی لێ کۆدەبێەتەوە 
چونکە رێگە نییە ئاو بچۆرێت بە ناخی زەویدا و دەبێتە 

هۆی دروستبوونی الفاو".

هاوکات مامۆستا ئوسامە باسی لە جۆرێکی تری 
هۆکاری الفاو کرد کە هۆکارەکەی مرۆڤە و ئاماژەی 

بەوەدا، "جۆری سێیەم بریتیە لەوەی الفاو لێرەدا 
بەتەواوی هۆکارەکەی مرۆییە، ئەمەش کاتێک دەبێت 

نەتوانین مامەڵەیەکی زانسیتیانە لەگەڵ پڕۆژەکانی 
نیشتەجێبوون و پیشەسازی و رێگاوباندا بکەین، 

هەندێکجار بڕی بارانەکە بەو جۆرە نییە لە حاڵەتێکی 
ئاساییە یاخود لە سااڵنی پێشوشدا لەم بڕە زیاتریش 

باریوە بەاڵم نەبووەتە هۆی الفاو، ئەمەیان بە 
تەواوەتی هۆکارەکەی مرۆڤە کە دیسان نزیکە لەجۆری 
دوومەوە بەاڵم هۆکاری دەستی تێدا زۆر زاڵە بەهەمان 

شێوە ئەو ئاوەرۆیانەی کە دروستدەکرێن ژمارەیان 
کەمە و قەبارەیان بچووکە، ئاوەڕۆ سروشتییەکان 

وەکو دۆڵ و خەرەند ئەو رێڕەوە رووباریانە کە چەندین 
ساڵە بە رێگای سروشتی جێبەجێدەکرێن کە سروشت 

خۆی دروستیکردووە دەستکاری دەکرێت و رێڕەوی 
دەگۆڕدرێت یاخود قەبارەکەی بچووک دەکرێتەوە، 

هەندێک جار لەوانەیە هەر لەناوی ببەن و گرنگی 
بە لێژی نادرێت و گرنگی بە ئاراستەی ئاو نادرێت، 

بۆیە دەتوانین بڵێین هەندێک جار هەندێک لە ناوچە 
نیشتەجێبووەکان ئەگەر بێتوو کەمێک گرنگی بدەن 

بە بەرزکردنەوەی خانووەکان بۆ ئەوەی خانووەکانیان 
پارێزراو بێت لەوانەیە کارەسات لەباران بارینیکی کەم 

دروست نەبێت".

لەبەرامبەر پرسیاری بەردەوام دووبارەبوونەوەی الفاو 
لەگەڵ هەر بارانێک لە شاری هەولێر، ئوسامە ئەشرەف 

بەمجۆرە وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبا ـی دایەوە، 
"سەبارەت بە شاری هەولێر لەبەر ئەوەی ژینگەیەکی 

دەشتایی هەیە هەروەها ئێستا شارەکە زۆر فراوان 
بووە بەپێی فراوانبوونی شارەکە وەکو ئاماژەمان پێکرد 

رێژەی نزیکەی لە سەدا ٩٠ ـی ناو شاری هەولێر بریتیە 
لە قیر و و کۆنکریت، ئەمەش رێگا نادا ئاو دابچۆڕێتە 
ناو زەوییەوە، هەروەها ئەو ئاوەڕۆ سروشتیانەی کە 
هەیە پڕۆژەی لەسەر دروستکراوە و تێکدراون، یاخود 

رێڕەوی دەستکرد دروستکراوە سەرەکانیان داخراوە، کە 
بەشێوەیەکی نەگونجاو دروستکراوە ئەمەش توانای 
وەرگرتنی کەمتری ئاوی هەیە، هەندێک جاریش ئەم 
باران و الفاوە کە کۆدەبێتەوە لە ناوچەیەکدا چەندین 

کەرەستە بەقەبارەی گەورە راپێچ ئەکات بۆ ناو مەنهۆڵ 
و ئاوەرۆکە بەاڵم ئەگەر ئاوەرۆکە کراوەبێت تووشی 
گیران و بەربەست نابێت یان کەمتر تووش دەبێت".

لەبەردەوامی وتەکانی لەبارەی الفاوەکانی هەولێر ئوسامە 
ئەشرەف وتی، " کاتێک کە مەنهۆڵەکان دەخراو بێت لە 

هەندێک وێنە و ڤیدیۆ بینیومە کورسی سەرتاش یان ماتۆر 
یاخود بەتانی و عەرەبانە و پاسکیل دەچنە ناو ئاوەرۆکانەوە، 

بێگومان تووشی بەربەست دەبن و دەگیرێن، ئەمەش 
دەبێتەوە هۆی ئەوەی ئەو ناوچەیە نەتوانێت هەموو 

ئاوەکە وەربگرێت تووشی الفاو بێت، هۆکارێکی تر بەهۆی 
ئەوەی ناوچەکە دەشتاییە و بەشێکی دەوورووبەری هەولێر 
ناوچەی شاخاوییە کاتێک باران دەبارێت ئاوەکە کۆدەبێتەوە 
روو لە چەند رووبار و چەند چەم و دۆلێک دەکات بۆیە کە 

توانای نەبوو ئەم ئاوە وەربگرێت دەبێتە هۆی دروستبوونی 
الفاو، بەشێکی کەمیشی پەیوەستە بەوەی کە رووبەرێکی 
دیاریکراوی هەولێر ناوچەکەی نزمە ئەمەش دیسان ئەویە 

ناوچەی نزم کەمتر توانای رزگاربوونی هەیە لە ئاوی الفاو، 
لەالیەکی دیکەوە گۆڕانکارییە ئاو و هەواییەکان کاریگەرییان 

هەیە، یەک لە تایبەتمەندی گۆڕانکارییە ئاو و هەواییەکان 
بارانێکی زۆر بەخوڕ دەبارێت لە ماوەیەکی کەمدا ئەمە بەبێ 

گومانی دەبێتە هۆی الفاو ئەگەر ناوچەکە ئامادەکاری زۆر 
تەواویشی کردبێت".

شایەنی باسە لە بەشێکی قسەکانیدا ئوسامە ئەشرەف، 
تیشکی خستە سەر ژێرخان و ئامادەکاری شاری هەولێر 

بۆ رووبەێووبوونەوەی الفاو و ئاماژەی بەوەکرد، "شاری 
هەولێر لە رووی ژێرخانی ئابووریەوە زۆر پێشکەوتووە 
و زۆر گرنگی پێدراوە، بەهەمان شێوە لەرووی کەرتی 

بیناسازی هەروەها کەرتی رێگا و بان، کەرتی پیشەسازی و 
کەرتی گەشتوگوزار، بەاڵم بەداخەوە لە بنیادنانی ژێرخانی 

ناوچە نوێیەکانی شاردا هەروەها لە بنیاتنانی پڕۆژەکانی 
نیشتەجێبووندا کەسانی پسپۆڕ بیروبۆچوون و قسەیان 
وەرنەگیراوە یان هەر بەشدار نەبوون لە دانانی پالن و 

رێکارەکانی بنیاتنانی ئەو ناوچانە، یاخود ئەگەر بەشداریش 
بوبێتن گوێیان بۆ نەگیراوە و بەقسەیان نەکراوە، کاتێک 

شارەکە ئەم هەموو پێشکەوتنەی هەبێت جیاواز بێت 
لە ناوچەکانی دەوورووبەری، بەاڵم لەکاتی بارانباریندا 

بەهەمان شێوە جیاواز بێت لە دەوورووبەری و زۆرترین 
کارەسات تێیدا رووبدات ئەمە عەيبەیەکی گەورەیە، بۆیە 

پێویستە لەکاتی بنیاتنانی هەر پڕۆژەیەکی نیشتەجێبوون و 
بازرگانی و پیشەسازی بیر و بۆچوونی کەسانی جیۆلۆجی 

و وەزارەتی پالندانان، جوگرافیناس و ئەندازیاری شارستانی 
و کەرتی شارەوانی هەموو ئەمانە بەشداری پێبکرێن و بە 
پسپۆری جیاواز و بە لێژنەی جیاواز بۆ ئەوەی ئەم ژێرخانە 

تووشی گرفت نەبێت. ئەگەر هاتوو لەو کۆمەڵگە و گەڕەکە 
نیشتەجێبووە نوێیانەی کە دروستدەکرێن راوبۆچوونی 

کەسانی پسپۆر وەربگیرابا ئێستا لەم الفاوانەی ئەم 
دواییەی هەوڵێر کارەساتێکی ئەوها گەورە روویان نەدەدا".

لە کۆتاییدا ئوسامە ئەشرەف، مامۆستای زانکۆ باسی لە 
رێگا و چارەسەرەکانی الفاو کرد و رایگەیاند، "چارەسەری 

الفاو ئەمە زۆر قورسە شارەکە بنیاتنراوە و کۆمەڵگای 
فراوانی نیشتەجێبوونی هەیە چەندین گەڕەک و کۆمەڵگەی 

نیشتەجێبوونی بوونی هەیە، ئەمانە هەموو تێچوویەکی 
زۆری هەبووە ناتواندرێت شار دووبارە بنیاد بنرێتەوە، 

بەاڵم دەکرێت ئەو رێڕەوە ئاویانەی کە لەپێشتردا هەبوون 
ئەگەر پڕۆژەیەکی ئابووری و نیشتەجێبوونیان لەسەر 

دروستکراوە تێکبدرێن و فراوان بکرێن لە جاران، چونکە 
ئێستا گۆڕانکاریەکان پێمان دەڵێن کە خۆمان بگونجێنین 

لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانە، ئەو رێڕەوە ئاویە سروشتیانەی کە 
هەیە ژمارەیان زیاد بکرێت و هەروەها رووبەریان فراوان 
بکرێت کە پێشتر بۆ نمونە پانی ئەو رێڕەوانە ٨ مەتر بوو 
ئێستا زیاتر بکرێن، بۆ ئەوەی ئەم ئاوە زیادەیە نەچێتە ناو 
کۆاڵن و ماڵەکان و پڕۆژە ئاوەدانییەکان، تەنها چارەسەر 
ئەوەیە، هەروەها ئەو ئاوەرۆ و مەنهۆاڵنەشی کە هەیە 
زیاترن بکرێن و لەهەندێک شوێنیشدا بتواندرێت سەری 

مەنهۆڵەکان قەبارەی گەورە بکرێت".

هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام\ فۆتۆ: عه لی هه ڤاڵ
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ئەسعەد ئەربیل، سەرۆکی یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی 
تورکمان،  بووە     میوانی  بەرنامەی     ئەرزوحاڵ 

دواهەمین بەرهەمی ئەسعەد ئەربیل، مامۆستا 
لەبواری ئەدەبیات و نووسین بریتی بووە لە 'خۆریاتتا 

فەلسەفەلەریم'، ناوبراو لە ساڵی ١٩٥٣ لە گەڕەکی 
تەکیەیی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( لەدایک بووە. لە 

کاتێکدا تەمەنی تەنها پێنج ساڵ بووە، خۆی لە ناو 
ژیانی ئەدەبیات و نووسیندا دۆزیوەتەوە و بەهۆی 
هۆگربوونیشی بە هەولێر، نازناوی ئەربیلی بۆخۆی 

هەڵبژاردووە. 

ئەسعەد ئەربیل دەرچووی پەیمانگای زانستەکانی 
بیرکارییە و لەمیانی ئاماژەدان بەوەی کە لە 

تەمەنی منداڵیەوە دەستی بە ئەدەبیات کردووە، 
رایگەیاند، " یەکەم شیعرم لە قۆناغی خوێندنی 
ناوەندیدا نووسیوەتەوە. بەهۆیی دروستبوونی 

کاریگەری ئەو الیالیانەی کە دایکم بۆمنی 
دەخوێندەوە، دەستم بە نووسینەوەی خۆریات 

کرد". 

ئەسعەد ئەربیل، باسی لە کردنەوەی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان کرد لە بەرواری ٣١ـی کانوونی 

یەکەمی ١٩٧٠ و وتی، "هەموو ئەندامەکان 
بەشداریان لە وردەکارییەکانی ئۆجاغ هەبووە. 

بە کۆکردنەوەی هونەرمەندە دەنگ رەسەنەکانی ناو 
تورکمان هەموو ساڵێک یادی ئۆجاغمان دەکردەوە. 
هەموو ئەندامان کەموکوڕییەکانی ناو کادرۆکەیان 

دەخستە بەرباس و بە یەک هەڵوێست هەوڵی 
چارەسەرکردنمان دەدا". 

لەمیانی باسکردن لە بوونی برایەتی و دۆستایەتی 
لە نێوان پێکهاتەکان لە رابردوودا، ئەربیل جەختی 

لەوەکردەوە کە ئەو دۆستایەتییە لە ئێستادا بەهۆی 
کەلتوورە جیاوازەکانەوە تێکچووە و بەمشێوەیە 

بابەتەکەی شیکردەوە:

"دامەزراوەیەکی یارمەتیدانی ئۆجاغمان رێکخست و 

كێشەی عێراق هەر ئەوەندە نییە لە رابردوو دەیان تەنگژەی 
بۆ كەڵەكە بووە و چارەسەركردنیان دەیان ساڵی پێویستە، 

وەک گەندەڵی و قەرز و هەژاری و هەاڵوسان و بێكاری 
و هیتریش، بەرپرسانی حكوومی و شارەزایان دۆخێكی 

مەترسیدارتر بۆ عێراق لە داهاتوو وێنا دەكەن و داوا دەكەن 
پێویستە رێگە لە تەنگژەیەکی نوێ بگیرێت.

سەمیر خزەیر هادی،  بەڕێوەبەری گشتی ئاماری گشتی 
دانیشتووان لە وەزارەتی پالندانانی عێراق هۆشداری 

لە لێكەوتەی زیادبوونی گەشەی دانیشتووان لە عێراق 
دا و پێشبینی كرد لە ساڵی 2030 ژمارەی دانیشتوانی 
عێراق بگاتە 51 ملیۆن كەس، روونی كرەوە، گەشەی 

دانیشتووانی هەرێم و پارێزگاكانی باكوری عێراق كەمترە، 
لەکاتێکدا هی پارێزگاكانی ناوەڕاست و باشوور زیاترە.

شایەنی باسە لە نوێترین ئاماریدا وەزارەتی پالندانانی عێراق، 
هەڵسەنگاندن بۆ ژمارەی دانیشتوانی عێراق دەكات لە 

ساڵی ٢٠٢١، هەڵسەنگاندنەكەش پشت بە پێوەرەكانی ئامار 
و ڕێژەكانی گەشەی سااڵنە و لەدایكبوون و مانەوە لە ژیاندا 

دەبەستێت.

وەزارەتی پالندان لە بەیاننامەیەكدا رايگەياندوە، بەپێی 
هەڵسەنگاندنەكان بۆ ژمارەی دانیشتوانی عێراق لە 

ساڵی ٢٠٢١دا ژمارەی دانیشتوان گەیشتۆتە )٤١.١٩٠.٦٥٨( 
كەس، كە  )٢٠.٨١٠.٤٧٩( نێرینەن و رێژەی ٥١%ی كۆی 

دانیشتوان پێكدەهێنێن،  ژمارەی مێیینەش بە )٢٠.٣٨٠.١٧٩( 
مەزەندەكراوەو رێژەی ٤٩%ی كۆی گشتی دانیشتوان 

پێكدەهێنن.

یەکەم یارمەتیش لەالیەن رێکخراوێکی ئەمریکی بەناوی 
T0DEV و دووەمینیش لەالیەن رێکخراوی مانگی 
سووری تورکی پێمان گەیشت. کارتی تایبەتمان بە 

پێکهاتە جیاوازەکان بە رەنگی جیاواز چاپکرد. توانیمان  
یارمەتەکانمان بە ٥ هەزارو ٧٠٠ خێزانی تورکمان 

بگەیێنین، هەموویشی بە تۆمارکراوی لە ئەرشیفمان 
بوونی هەیە. ئەو رێکخراوە لەگەڵ هاتنی پارتی میللی 

تورکمان لە چااڵکییەکانی وەستێندرا". 

ئەسعەد ئەربیل، باسی لە پێدانی خول کرد لە ئۆجاغ 
کە خۆی لە بوارە جیاجیاکان دەبینێتەوە و وتی، 

"ئەدیب و هونەرمەندی نوێمان پێگەیاند. هاتنی 
پارتەکان بوونە هۆکاری پارچە پارچە بوون لە ناو 

تورکمان. بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بۆچوونی سیاسی لە ئۆجاغ، 
دەستوەردانمان لە سیاسەت کرد، بە ناسنامەی 

کەلتووریی نەماندەتوانی کاری زۆر ئەنجام بدەین". 

ئەربیل، ئاماژەی بەوەشکرد، لەگەڵ دەستوەردانی 
ئۆجاغ لە کاری سیاسی، زۆربەی کارەکانی دیکەی 
وەستێندران، دوای دەستوەردانمان لە سیاسەت 
توانیمان تامی ئازادی بکەین، سەرەڕای هەموو 

بەربەستەکان توانیمان لە بواری سیاسی، ماددی و 
مەعنەوییدا یارمەتییەکانمان پێشکەشی تورکمان بکەین. 

هاوکات وەزارەتی پالندانان راشیگەیاندوە، هەڵسەنگاندن 
بۆ ژمارەی دانیشتوانی شارەكان لە عێراق )٢٨.٧٧٩.٢٠١( 
كەسە لە ساڵی ٢٠٢١، كە رێژەی ٦٩.٩%ی كۆی گشتی 

دانیشتوانی عێراق پێكدەهێنن، دانیشتوانی گوندنشینیش 
ژمارەیان دەگاتە )١٢.٤١١.٤٥٧( كە رێژەی ٣٠.١%ی كۆی گشتی 

دانیشتوانی عێراق پێكدەهێنن.

ئاماژە بەوەشكراوە
 ئەوانەی منداڵن و تەمەنیان تاوەكو ١٤ ساڵییە، ٤٠.٤٪ی 

كۆی دانیشتوانی عێراق پێكدەهێنن، ئەوانەی پیرن 
و تەمەنیان لە ٦٥ ساڵ بەرەو سەرە، كەمترین رێژەی 

دانیشتوانن و  ٣.١٪ی كۆی دانیشتوانی عێراق پێكدەهێنن.

ئەربیل، بەمشێوەیە روونکردنەوەیدا لەسەر چۆنییەتی 
بڕیاردانی بۆ دامەزراندنی یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی 

تورکمان:

"دوای تێکچوونی ماوەی سیاسی، بیرم لە هەنگاونانی نوێ 
کردەوە. بڕیارماندا یەکێتی ئەدیب و نووسەرانی تورکمان 
دامەزرێنین، دامەزراندنیشی ساڵێک و پێنج مانگی خایاند. 
یەکەم کۆبوونەوەشمان لە ماڵی تورکمان رێکخست، لە 

ئێستادا کادرۆکەمان لە نووسەر و شاعیران پێکهاتووە 
کە ژمارەیان ٦٧ ئەندامە. دوا شوێنیش لە کەرکوک 

ئەنداممان وەرگرت، بەمەش ژمارەکە گەیشتە 
نزیکەی ٨٠ ئەندام. بەهۆی پەتای کۆرۆناوە، ناتوانین 

کۆبوونەوەکانمان بەیەکەوە ئەنجام بدەین، بەم 
بۆنەیەوە هەر کەسێک بڕیاری دەرهێنانی کتێبێک 

بدات، بڕیارمانداوە یارمەتی ماددی پێشکەش بکەین". 

ئەربیل، بوونی لە پەرلەمانی کوردستان- عێراق وەکو 
ئەندام پەرلەمان بەمشێوەیە لێکدایەوە، بەهۆی 

ئەوەی کەسێک نەبووە داکۆکی لە مافی تورکمان 
بکات بۆیە ئەم ئەرکەی گرتووەتە ئەستۆ و خۆی 

کاندید کردووە بۆ پەرلەمان، دوای پێشکەشکردنی 
داواکاری بۆ دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

پەروەردە و زانستی تورکمان و کەلتووری تورکمان لە 
پەرلەمان، داواکارییەکەیان پەسندکراوە. 

ئەربیل، زانیاریی ئەوەی پێداین کە یەکێتی ئەدیب و 
نووسەرانی تورکمان بڕیاریداوە بگوازرێتەوە بۆ دەرەوەی 
واڵت، ئاماژەی بەوەشکرد، بەهۆی نەبوونی پشتگیری 
داراییەوە، ئەنجامدانی چەندین چااڵکییان وەستێنراوە. 

ئەربیل، روونیکردەوە کە شێوازی نووسینی زمانی تورکیان 
کردووەتە پێشەنگ لە نووسینەکانیاندا، بەاڵم بەهۆی 
بەکارنەهێنانی نووسینی تورکی لە هەولێر، ئەدەبیاتی 

تورکمان پاشەکشەی بەخۆوە دیوە، بەمهۆیەوە هەنگاویان 
بۆ دامەزراندنی شورایەک ناوە و راشیگەیاند، ئامانجامن 

واژۆکردنی پڕۆژەی جوانە لە کارەکانی داهاتووماندا. 

راپۆرتەکە روونیکردەوە "عێراق لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانەوە 
پلەی ٣٦ی هەیە لەسەر ئاستی واڵتانی جیهان و پلەی 

چوارەمیشى هەیە لەسەر ئاستی واڵتانی عەرەبی بەجۆرێک لە 
دوای هەریەکە لەواڵتانی میسر،جەزائیر و سودانەوە دێت".

    
ئەمە لەکاتێکدایە سەبارەت بە زۆرترین رێژەی دانیشتوان لە 

پارێزگاکانی عێراق، خه ماڵندنه كان ده ریانخستووه  كه  به غدادی 
پایته خت له سه ر ئاستی پارێزگاكایه كانی عیراقدا زۆرترین ژماره ی 
دانیشتوانی هه یه  و ژماره ی دانیشتوانه كه ی به  ٨ ملیۆن و ٧٨٠ 
هه زارو ٤٢٢ كه س خه مڵێنراوه و له  ٢١.٣% ژماره ی دانیشتوانی 

عێراق پێكده هێنێت، پارێزگای موسەنا كه مترین ژماره ی 
دانیشتوانی هه یه و  ٨٨٠ هه زار كه سه و له  ٢.١%ی ژماره ی 

دانیشتوانی عێراقه .

شایەنی باسە، حكومەتی عێراق  ٢٥ ساڵ لەمەوبەر سەرژمێری 
گشتی ئەنجامدا،بەاڵم ئەم ئامارەی وەزارەتی پالندانی عێراق 

رایگەیاندوە بۆ ژمارەی دانیشتوانی عێراق لە ساڵی ٢٠٢١ بەپێی 
خەماڵندنێک ئامادەی کردووە. لەم ئامارەدا، ئەو پێوەرانەی 
وەزارەتی پالندانانی عێراق پشتی پێ بەستووە بەپێی رێژەی 

گەشەی سااڵنەی ژمارەی دانیشتووانی عێراق بووە.

لە عێراق تا ئێستا هەشت سەر ژمێری ئەنجامدراوە کە دواین 
سەرژمێریان لە ساڵی ١٩٩٧ بووە، لەو سەرژمێریەدا ژمارەی 

دانیشتوانی عێراق زیاتر لە ١٩ ملیۆن کەس بوو، لە ئێستاشدا بە 
گوێرەی ئەو داتایەی وەزارەتی پالندانان باڵویکردۆتەوە ژمارەی 

دانیشتوان زیاتر لە ٤٠ ملیۆن کەسی تێپەڕ کردووە.

 ژمارەی دانیشتوانی عێراق
٤٠ ملیۆن هاوواڵتی تێپەڕاند

 ئۆجاغی برایەتی تورکمان دوای چوونە ناو
'سیاسەت، گشت کار و چاالکییەکانی دیکەی وەستان

'

 ئامادەکردن: عه لی هه ڤاڵ

ئامادەکردن: ئیسرا قەسابئۆغڵو
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مرۆڤگەلێکی زۆر هەن کەبەهۆی ئاستبەرزی لە 
قۆناغەکانی خوێندن چەندین زمانی جیهانی فێربوون 

و دەتوانن قسەی پێبکەن، بەاڵم کەمن ئەو کەسانەی 
بەبێ ئەوەی قۆناغێکی بەرزی خوێندن تەواو بکەن بزانن 
چەندین زمانی جیهانی تێبگەن و بەشێوەیەکی زۆر باش 
قسەی پێبکەن، فێربوونی زمانێکی نوێ جگە لە زمانی 

دایک کەمێک قورسە و ماندووبونی زۆری دەوێت، 
مەبەستمانە لەم هەواڵەدا باسی کەسێک بکەین کە تەنها 
تا پۆلی ٦ی سەرەتایی خوێندووە و فێری ٧ زمان بووە و 

دەتوانێت بە ئاسانی گفتگۆی پێ بکات.

چیرۆکی جەلیل پاکستانی کە دستگێرێکی بازاڕی قەیسەری 
شاری هەولێر)ئەربیل(ـە و پیشەی فرۆشتنی گۆرەوی 
دەکات تەواو جیاوازە، لەالیەک دەتوانێت بە ٧ زمانی 

جیهانی قسە بکات و لەالیەکی دیکەوە لە بازرگانی زێڕەوە 
بووەتە گۆرەوەی فرۆش!، چیرۆکی جەلیل بۆیە جیاوازە 
بەهۆی ئەوەی لە بنەرەتدا خەڵکی واڵتی باکستانە و لە 

هەولێر لەدایکبووە و لەڕابردوودا لە واڵتی کوێت بازرگانی 
زێڕ بووە و بەهۆی داگیرکردنی کوێت لەالیەن عێراقەوە 

گەرماوی "گشتی" مێژوویەکی کۆنی هەیە لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( بەپێی ئەوەی لەسەرەتادا لەسەر قەاڵی 

هەولێر بوونی هەبووە، دواتر لەگەڵ هاتنە خوارەرەی 
هاوواڵتیان لە قەاڵی هەولێر و نیشتەجێبوونیان لە 

دەورووبەری قەاڵکە وردە وردە دەستکراوە بە بنیادنانی 
پێداویستیەکانی رۆژانەی خەڵک یەکێکیش لەو پێداویستیە 

سەرەکیانە گەرماوەکان بوون، لەو ماوەیەدا چەند 
گەرماوێک دروستدەکرێن یەکێکیش لەوان گەرماوی 
عەسڕی-ـە بەاڵم جیاوازی گەرماوی عەسڕی لەگەڵ 

گەرماوەکانی تر تا ئێستاش ئاگرەکەی نەکوژاوەتەوە و 
بەردەوامە لە خزمەتکردن بە هاوواڵتیانی شارەکە.

بەپێی سەرچاوە مێژووییەکان، گەرماوی عەسڕی لە ساڵی 
١٩٥٦ لە گەڕەکی عارەبان لە شاری هەولێر دروستکراوە، 
گەرماوەکە 

هێشتا سیما 
کۆنەکەی جارانی 
لەدەستنەداوە و 

تەنانەت 
کەرەستەو 

پێداویستییەکانی 
خۆشوشتنیش 
تیایدا تازە نین، 

جۆرەها بابەتی خۆماڵی تێدایە بۆ خۆ شۆردن. لە بەشی 
پشتەوەی گەرماوە دێرینەکە کوڕەیەکی گەورەی ئاگر هەیە 

و ناو گەرماوەکەی پێ گەرم دەکرێت کە بە"کوڵخان" 
ناسراوە، کوڕە ئاگرەکە هێندە گەرماوەکە گەرم دەکات 

بەئاسانی ناتوانیت خۆتی تێدا بگریت لەبەر گەرمیەکەی و 
بەپێی لێدوانی خاوەنی گەرماوەکە چارەسەرە بۆ چەندین 

نەخۆشی.

گەرماوەکە بەو تەمەنە درێژییەوە هیچ کات وەکو ئێستا 
گرفتی بێ بازاڕی نەبووە، گەرماوی عەسری لە گەڕەکی 

عارەبانی شاری هەولێر سەرباری بێ بازاڕی وخۆکەم 
شووشتن تێیدا بەاڵم هێشتا وەکو شوێنێکی دێرینی 

شارەکە لێی دەرواندرێت.

وەک رۆژنامەی تەبا بۆ قسەکردنی زیاتر و وەرگرتنی 
زانیاری لەبارەی گەرماوەکە چاوپێکەوتنمان لەگەڵ فارس 

عەبدولرەحمان، خاوەنی گەرماوی عەسڕی ئەنجامدا، 
لەسەرەتادا خاوەنی گەرماوکە باسی مێژووی گەرماوەکەی 
کرد و زانیاری لەبارەی گەرماوی عەسڕی دا وتی، "ئەوەی 

من گوێم لێبووە لە خاوەنەکەی لە ساڵی ١٩٥٦ ئەم 
حەمامە دروستکراوە و تا ئەم کاتەی کە قسەی تێدا 

دەکەم ئاگرەکەی بەردەوامە و نەکوژاوەتەوە و بەردەوامە 
لە خزمەتکردن بە هاوواڵتیانی هەولێر، دیزاین و شێوازی 

حەمامەکە هەروەکوو شێوەی کۆنی خۆی ماوەتەوە، 
حەمامەکە کەپێکدێت لە هۆڵێکی گەورە وەکو شێوازی 

کۆن، حەمامەکە بە کوڵخانێک گەرم دەکرێت کە پێشوتر 
بە نەوتی رەش کارمان بە کوڵخانەکە دەکرد بۆ ئەوەی 

تەواوی سەروەتەکەی لەدەستداوە و گەڕاوەتە عێراق.
وەک رۆژنامەی تەبا ماوەیەکی زۆربوو دەمانویست 

چاوپێکەوتنێک لەگەڵ جەلیل پاکستانی ئەنجام بدەین 
و لێی ببپرسین چۆن ئەو هەمووە زمانە فێر بووە 
و دەتوانێت قسەی پێبکات، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 

جەلیل لەبازاڕدا شوێنێکی دیاریکراوی نییە و بەردەوام 
دەگەڕێت نەمان دەدۆزییەوە، خۆشبەختانە لە کۆتاییدا 

لەبازاری قەیسەری چاومان کەوت بە جەلیل پاکستانی و 
چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ ئەنجامدا و تەواوی ژیانی خۆی 

بۆ رۆژنامەکەمان باسکرد. 

لەسەرەتادا ژیاننامەیمان لێ پرسی کە چۆن رێی کەوتۆتە 
هەولێر کە خۆی لە بنەرەتدا خەڵکی واڵتی پاکستانە، 
لەوەاڵمدا باسی چیرۆکی خۆی و چۆنیەتی فیربوونی 

٧ زمانی جیهانی کرد و وتی، "من لە ساڵی ١٩٥٦ لە 
هەولێر لەدایکبووم، ئێمە بەئەسڵ خەڵکی پاکستانین 

بەاڵم باپیرە گەورەمان کاتی خۆی هاتۆتە عێراق و 
لەهەولێر نیشتەجێبووە، دواتر نەوە دوای نەوە فێری 

تورکمانی بوون بەهۆی ئەوەی لەهەولێر تەنها بە 
تورکمانی قسەیان کردووە و خزمایەتیان لەگەڵ خەڵکی 
شارەکە دروستکردووە، بۆیە منیش لە منداڵیەوە تەنها 
بە تورکمانی قسەم کردووە، تا پۆلی شەشی سەرتاییم 
خوێندوە لە شاری هەولێر، بێگومان خوێندنم بە زمانی 

عەرەبی بوو".

لە بەردەوامی قسەکانیدا باسی چۆنییەتی جێهێشتنی 
شاری هەولێر و کردنەوەی دەرگای فێربوونی ئەم هەموو 
زمانە دەکات و ئاماژە بەودەکات، "لەساڵی ١٩٦٣ دوکانی 

زێڕنگریمان هەبوو لە هەولێر، دواتر من لەساڵی ١٩٧٥ 
چوومە کوێت نەگەرامەوە لە وێدا پەرەم بەکاری خۆمدا 

کە کاری زێڕنگرییە، لە واڵتی کوێت بازرگانی زێر بووم، 

حەمامەکە گەرم بکات، بەاڵم لە ئێستدا بە سیستەمی غاز 
کار دەکەین، بێگومانیش حەمامەکە تایبەتە بە پیاوان".

فارس عەبدولرەحمان خاوەنی گەرماوی عەسڕی گلەیی 
لەبێ بازاری گەرماوەکە و نەهاتنی هاوواڵتیان بۆ گەرماوکە 
کرد و ئاماژەی بەوەدا، "رێژەی موشتەرییەکانمان بەگوێرەی 

بارودۆخ و وەرزەکان دەگۆڕێت، بۆ نموونە لە هاویندا 
رێژەی مووشتەری کەمترە و لە وەرزی پایز و زستاندا زیاتر 
دەبێت، بەاڵم بەداخەوە ئێستا کە ئێمە لە وەرزی زستانین 

رێژەی موشتەرییەکان کەمه و بازاڕەکەمان زۆر خەراپ 
بووە، هۆکارەکەشی دەگەرێتەوە بۆ تێکچوون و نەمانی 

دانیشتوانی گەڕەکی عارەبان، کاتی خۆی کە گەرەکی عارەبان 
تێکنەدرابوو حەمام عەسڕی بەبەرنەدەکەت، پێشووتر ئەو 

مااڵنەی لێرە بوون زۆربەیان حەمامیان نەبوو لە ماڵەوە 
ناچاربوون دەهاتنەوە حەمام عەسری، گەر هیچ نەهاتبان لە 
هەفتەیەدا جارێک یان دوو جار دەهاتن، بەداخەوە حکومەت 

ئەو گەڕەکە کۆنەی تێکدا تا ئێستا نازانین چارەنووسی ئەم 
گەڕەکە چیلێدێت".

لەبارەی وەاڵمی پرسیاری جیاوازی نێوان گەرماوی جاران 
و ئێستا خاوەنی گەرماوی عەسڕی بەم جۆرە وەاڵمی 

دایەوە، "ئەگەر باسی نرخی جاران و ئێستا بکەین، نرخەکان 
بە گۆڕانکاری بارودۆخ گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە، بۆ 

نمونە لەم حەمامە خەڵک بە ٥٠ فلسی و ١٠٠ فلسی و 
جۆرەها دراوی تر خۆیان شوشتوە، لە ئێستاشدا نرخی هەر 
نەفەرێک ٥ هەزار دینارە، ئەگەر باسی جیاوازی حەمامەکە 
لەگەڵ سەردەمی کۆن و ئێستا بکەین، بێگومان پێشووتر 
حەمامی "بازاڕ" زۆر تایبەت بوو، خەڵک زۆر رووی لێدەکرد 

و بە چەندین کاتژمێر لە حەمام دەمانەوە، دواتر دەهاتنەوە 
دەروە جلیان لەبەر دەکرد و داوای خواردنیان دەکرد بۆیان 

بێتە ژورەوە، زیاتر خەڵک داوای شتی ساردی دەکرد لەگەڵ 
خواردنی تەشریب، کە وەک نەریتێکی لێهاتبوو، بێگومان 

ئێستا ئەو نەریتە کۆنە نەماوە، بە دەگمەن دەیبینی 
موشتەریەکانمان داوای خواردن بکەن تەنها چەند کەسێکی 
کەم نەبێت کە بەردەوام سەردانمان دەکەن و ئێمە قاوە و 
ساردەمەنیان پێشکەش دەکەین، بەاڵم وەکو سیسستەمی 
کۆن ئێستاش بەردەوامین لە کاتی بانگدانی نوێژی بەیانی 

حەمامەکە دەکەینەوە تا ئێوارە درەنگ بەردەام دەبین، 
وەکو باسم کرد بەداخەوە هاوواڵتییەکی زۆر کەم سەردانی 

حەمامەکە دەکات ئەوانەی سەردانیشی دەکەن کەسە 
بیانیەکانن کە لە هوتێلەکانی نزیک بازاڕ دەمێننەوە بۆ 

کاسبی روویان لەهەرێم کردووە".

لەبەردەوامیدا خاوەنی گەرماوی عەسڕی ئاماژەی بەوەدا، 
"جیاوازی حەمامی بازاڕ و ماڵەوە تەنها ئەو کەسە دەیزانێت 

کە بەردەوام سەردانی حەمامی بازاڕ دەکات، ئەگەر باس 
لە جیاوازیەکی تری حەمامی ماڵەوە لەگەڵ حەمامی بازاڕ 
بکەم دەتوانم بڵێم ئەو سوودەی کە لە کاتی خۆشوشتن 
لەحەمامی "بازاڕ" دەیکەی لەماڵەوە ئەو سوودە ناکەی، 

بەهۆی سەردانەکانم بۆ واڵتانی ئاسیا و ئەوروپا و هیند و 
پاکستان و مامەڵەکردن لەگەڵ بازرگانەکانیان، فێری چەند 
زمانێک بووم کە ٧ زمانی جیهانییە، زمانەکانی ئینگلیزی و 

عەرەبی و تورکی و کوردی و پاکستانی و هیندی و فارسی 
بە تەواوەتی تێدەگەم و دەتوانم قسەی پێبکەم، بێگومان 
فێربوونی ئەم هەموو زمانە دوای سەردانی کردنی واڵتی 

کوێت دەستپێدەکات، زمانەکانی تورکی و کوردی لە هەولێر 
فێربووم، لەبارەی زمانەکانی تر ئەو کاتەی لە کوێت بووم 
سەردانی زۆرێک لە واڵتەکانم کرد ئەمەش هۆکاری ئەوە 

بوو فێری زمانی عەرەبی و ئینگلیزی و هیندی و پاکستانی و 
فارسی بم".

هاوکات جەلیل باسی لەو شکستە گەروەیە کرد کە بەداخەوە 
بووە هۆی گۆڕانی تەوای ژیانی بە جۆرێک بووە هۆی ئەوەی 
لە پیشەی بازرگانی زێرەوە دووبارە لە سفرەوە دەستپیبکات و 
دەست بە كاری دەستگێری بکات لە شاری هەولێر و پیشەی 
گۆرەوی فرۆشی هەڵبژێرێت، "من کەلە ساڵی ١٩٧٥ سەردانی 
واڵتی کوێتم کرد بریارمدا لەو واڵتە نیشتەجێبم باری داراییم 

زۆر باش بوو، بەجۆێک بازرگانی زێر بووم چەندین کیلۆ زیر 
لە جامخانەکەم بوونی هەبوو، دواتر لە لەساڵی ١٩٩١ بەهۆی 

شەری عێراق و کوێت زیانێکی زۆرم بەرکەوت و سەرجەم 
ماڵەکەم فەوتا، بۆیە گەرامەوە عێراق و دەستم بە کاری 
دەستگێری کرد لە بازاڕ، ئەوە بۆ ماوەی چەندین ساڵە لە 

بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر گۆرەوی دەفرۆشم".

لە کۆتاییدا پرسیاری ئەوەم لە جەلیل پاکستانی کرد کە چۆن 
کەسێک بتوانێت فێری زمانی بیانی بێت، کە ناوبراو لەم 
بابەتەدا شارەزاییەکی تەواوی هەیە و گرنگترین زمانەکانی 

جیهانی دەزانێت، بە رستەیەکی زۆر کورت و پوخت وەاڵمی 
دامەوە وتی، "گەر مرۆڤ بەتەواوەتی هەوڵی شتێک بدات 

بێگومان بەدەستی دێنێت". 

بەهۆی ئەوەی حەمامی بازاڕ گەرمییەکی لەڕادەبەری هەیە 
ئەمەش چارەسەرە بۆ زۆرێک لە نەخۆشییەکان، چەندین کەس 
کە سااڵنێکە مووشتەری بەردەوامی حەمامەکەمانن گەر هەر 

نەخۆشییەکی کۆخە و پەسیویان هەبێت دێنە حەمامی عەسڕی 
و لێرە چاک دەبنەوە، جگە لەمەش هەر کەسێک پشت و مل 

یاخود هەر جومگەیەکی 
ئازاری هەبێت لێرە 

ئێمە کەسی تایبەتمان 
هەیە بەدەرمانی تایبەت 

مەساجی بۆ دەکات و 
بەئاوی گەرم دەیشوات 
بەهۆیەوە ئازارەکەی زۆر 

کەم دەبێتەوە".
لە  کاتی سەردانیکردنمان 

بۆ گەرماوی عەسڕی 
یەکێک لە موشتەرییە 

هەرە کۆنەکان سەردانی گەرماوەکەی کردبوو بەمەبەستی 
خۆشوشتن، ئازاد عومەر کە زیاتر لە ٣٥ ساڵە سەردانی گەرماوی 
عەسری دەکات و چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ ئەنجامدا و بەمجۆرە 
باسی لە گەرماوی عەسڕی کرد، "زیاتر لە ٣٥ ساڵە من بەردەوام 

لەحەمام عەسڕی سەرم شوشتووە، بەالیەنی کەمەوە ئەگەر 
هەموو رۆژێک نەیەم دوو رۆژ جارێک لە حەمام عەسڕی سەرم 

دەشۆم، کە تەواویش بوم قاوەیەک دەخۆمەوە ئینجا لە 
تەنیشت حەمامەکە خوردنگەیەکی تەشریب هەیە تەشریبەکەش 

دەخۆم، کاتێک تەواو دەبم وا دەزانم "ئەو دونیایە ئیمنە"، 
بەراستی حەمامی بازاڕ شتێکی جیاوازە بۆ من، هەروەها ئەگەر 
هەست بکەم قەلبم تەواو نییە دێمە حەمام و چاک دەبمەوە، 
لێرە دۆاڵبی تایبەت بەخۆم هەیە شتومەکی تایبەت بەخۆمی 

تێدایە و چەندین موشتەری دیکەش لەحەمامەکە دۆاڵبی تایبەت 
بەخۆیان هەیە ئەوانە موشتەری بەردەوامی حەمام عەسڕی-ـن".

هاوکات لەحەمامەکە فرۆشتگایەکی تایبەت هەیە سەرجەم 
پێداویستیەکانی سەر شوشتن تیایدا بەردەستە، فرۆشتگایەکە 

مامەیەکی پیر بەڕێوەی 
دەبات بەناوی مام 

زرار، باسی لە گەرماوی 
عەسڕی کرد و ئاماژەی 

بەوەدا زیاتر لە ١٥ 
ساڵە ئەو فرۆشتگایە 

بەڕێوە دەبات و 
وتیشی، "خواست 

لەسەر حەمامی بازاڕ 
زۆر کەم بووە بەتایبەت 

حەمامەکەمان حەمام عەسری، پێشوتر زۆر باش بوو چونکە 
دانیشتوانی سێ گەڕەک سەردانی حەمامەکەیان دەکرد، کە 

گەرەکەکانی تەعجیل و خانەقا و عارەبان بوون، ئێستا بەهۆی 
تێکچوونی ئەم سێ گەڕەکە حەمامەکە سەردانیکەرانی کەم 

بووە، جیاوازی حەمامەکە لەگەڵ حەمامی ماڵەوە ئەوەیە لێرە 
بەردەوام ئاوی گەرم هەیە کە دیارە بەهۆی خەراپی دۆخی کارەبا 

زۆر جار لەماڵەوە ئاو درەنگ گەرم دەبێت و بەش ناکات".

...چیرۆکی جیاوازی دەستگێرێك کە ٧ زمانی جیهانی دەزانێت

 گەرماوی "عەسڕی" لەهەولێر زیاتر لە نیو سەدەیە ئاگرەکەی
نەکوژاوەتەوە

هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام

هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام
ئامادەکردن: ئیبراهیم سیروان نەجار
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زۆرجار مێژوو دووبارە دەبێتەوە و 
پێویستە مرۆڤ وانە لە رابردووی 

وەربگرێت، بەاڵم ئەو مێژووە تەنها 
پەیوەست نییە بە مرۆڤەکانەوە 

بەڵکو پەیوەستە بە واڵتەکانیشەوە. 
ئەگەر بێتو باس لە واڵتی عێراق 

بکەین، بۆمان دەردەکەوێت 
کە زۆرترین دووبارەبوونەوە لە 

مێژوویەکی کورتدا بەسەری هاتووە، 
بگرە لە کودەتای سەربازی و رووخانی 

رژێمی شا و هەڵوەشاندنەوەی 
حکومەتی پەسندکراو.  

واڵتی عێراق لە سەرەتای دروست 
بوونییەوە تا ئەم ساتە هەناسەیەکی 
قووڵی بە ئارامییەوە هەڵنەکێشاوە، 
ئەمەش بەهۆی شەڕ- دروستبوون 

و رووخانی رژێمە یەک لەدوای 
یەکەکانی حوکمڕانی - دەستوەردانی 

دەرەکی و خیانەتی ناوخۆیی 
واڵتەکەوە بووە، یاخود رادەستکردنی 

دەسەاڵت بووە بە دەسەاڵتێک 
کە گەندەڵی بە مافی رەهای خۆی 
زانیوە و چەوساندنەوەی گەلەکەی 

کردووە بە عادەت. 

باشتر وایە بگەڕێینەوە ناوەڕۆکی 
بابەتەکە، لێرەدا پرسیارێک لە 

هزری هەموو هاونیشتیمانیانی 
ئەو واڵتە دروست دەبێت ئەویش 

"داهاتوویەکی چۆن چاوەڕوانی 
عێراق دەکات؟". ئایا دووبارە مێژوو 

رووخسارە بێبەزەییانەکەی نیشانی 
عێراق دەداتەوە؟ ئایا عێراق دەبێتە 

گۆڕەپانی ملمالنێی کەسایەتییە 
سیاسییە دوور لە سیاسەتەکان، 
ئایا عێراق دەبێتە جوگرافیایەکی 

کراوە بۆ شەڕ و سەرهەڵدانەوەی 
میلیشیا نایاساییەکان؟ ئایا دوای 
رێکخراوە تیرۆریستییەکانی وەکو 

"قاعیدە و داعش"، رێگا دەدرێت بە 
لەدایکبوونی تیرۆر بە ناوێک یاخود 

رووخسارێکی نوێ لە ناوچەکە؟ 
یاخود دەخرێتەوە ژێر رکێف و حوکمی 

واڵتانی دەرەوە؟ ئەمانە هەموویان 
گریمانەن و بە حوکمی ئەوەی 

لە دۆخەکان راهاتووین، ئەگەری 
روودانی ناتوانرێت پشتگوێ بخرێت 

و ئاگری ترس لە دڵی گەلی عێراقیی 
دامرکێتەوە. 

بۆ زیاتر ئاشنابوون لە سۆنگی 
بابەتەکە، دەگەڕێینەوە کۆتا 

رۆژەکانی ساڵی ٢٠٢١ و سەرەتاکانی 
٢٠٢٢، کە هاوکات بوون لەگەڵ 

کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان 
بە سەرۆکایەتی ئەمریکا لە عێراق، 

بە تایبەتی هێزە شەڕکەرەکان، 
کە ببووە هەلێک بۆ میلیشیا 

نایاساییەکان تا بتوانن بە دڵی خۆیان 
ناوچە جیاجیاکان، بنکە و سەنگەرە 

سەربازییەکان بە مووشەکی 
جۆراوجۆر بکەنە ئامانج و تیرۆریستان 

سوود لەو کاتە هەستیارە وەرگرن 
تا بتوانن هێرش بکەنە سەر رۆڵە 

پارێزەرەکانی ئەو گەلە و ماڵ و حاڵی 
خەڵک بسووتێنن و هاوواڵتییان 

بڕفێنن، تاکو ترس و پەشێوی 
لە دڵی هاونیشتمانیانی واڵتەکە 

دروست بکەن، ئەمە لە کاتێکدایە 
بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، لە 
ساڵی ٢٠٢١ـدا بە تۆمارکراوی ٢٥٧ 

کردەوەی تیرۆریستی روویداوە کە 
خۆیان لە بۆسە و هێرشی راستەوخۆ 
و خۆکوژی و خاڵی پشکنینی ساختە 
و رفاندن و ئاڕاستەکردنی مووشەک 

بینیوەتەوە، کە لە ئەنجامدا 
٣٨٧ شەهید و ٥١٨ بریندار و ٣٧ 

رفێندراویان لێکەوتۆتەوە. 

هەموو ئەو رووداوانە، چەرخی 
دوای ساڵی ٢٠٠٣ـمان بەبیر دێنێتەوە 

کە لەگەڵ رووخانی رژێمی بەعس، 
میلیشیا و رێکخراوە تیرۆرسیتییەکان 

تەواوی عێراقیان خستە تەنگەژەی 
تیرۆر کە بەهۆیەوە تەڕ و وشک 

بەیەکەوە سووتان، ئێستاش 
چاوەڕوان دەکرێت هەمان سیناریۆ 

دوای نزیکەی ١٩ ساڵ دووبارە 
ببێتەوە، راستەوخۆ دوای جێهێشتنی 
عێراق لەالیەن هێزەکانی هاوپەیمانان 
بە سەرۆکایەتی ئەمریکا، دۆخەکە وا 

بشێوێت کە عێراق پێویستی بە ١٩ 
ساڵی تر بێت تاکو بتوانێت بگەڕێتەوە 

دۆخی ئێستای، یان پێویستە ئەو 
ئەمریکایەی کە بە هەڕەشە و 

دژایەتییەوە لە عێراق دەنێردرێتە 
دەرەوە، لەژێر چەتری دیموکراسی 
و پاراستنی مافی مرۆڤ، کلیلی 

داگیرکاری سەر و بنی خاکی عێراقی 
پێشکەش بکرێت بۆ ئەوەی دووبارە 
تاکو دەیان ساڵی تر پیت و سەرچاوە 
سرووشتییەکانی وەکو موڵکی خۆی 

مامەڵەی لەگەڵدا بکات. 

لێرەدا بۆچوونی ئەوەمان لەال 
دروست دەبێت کە ئایا داهاتووی 

نزیکی عێراق هاوشێوەی ئەفغانستان 
دەکەوێتە ژێر دەسەاڵتی بزوتنەوە و 

میلیشیاکان لەژێر ناوی دیموکراسی و 
حوکمی فیدڕاڵی؟ یاخود پێچەوانەی 

ئەو بیرکردنەوەیە، داهاتوویەکی 
پڕشنگدار و چاخێکی نوێ چاوەڕێی 

گەلی عێراق دەکات؟. 

ئەگەرەکانی دوای کشانەوەی 
هێزەکانی لە چەند خاڵێکدا کۆدەبێتەوە 

کە گرنگریتنیان ئەمانەی خوارەوەن:

یەکەم : بە کشانەوەی هێزەکانی 
ئەمریکا دووبارە ئەگەری 

بەرزبوونەوەی ئۆپەراسیۆنی سەربازی 
و چااڵکییەکان و هێرشەکانی 

رێکخراوی تیرۆرستی داعش هەیە لە و 
لە بەرامبەریشدا الوازیی هێزە فەرمی 

و سەربازییەکانی سوپای عێراق ئەم 
ئەگەرە بەهێزتر دەکات.

دووەم: بەکشانەوەی هێزەکانی 
ئەمریکا عێراق پێدەنێتە قۆناغێکی 

مەترسیدارەوە کە پێدەچێت شەری 
شیعە و سوننە، سیناریۆیەکی 

کراوەبێ، چونکە لەنەمانی ئەمریکا 
الیەنەکانی شیعەی سەربەئێران، 

سوننەکان ئەوەندەی تر چوارچێوەیان 
دەکەن و لەم بارودۆخەش شەقامی 

عێراقی مەترسی شەری تائیفی 
چاوەڕوانی دەکات .

سێیەم : یەکێکی تر لەسیناریۆکان 
لەپاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا 

، پێکهێنانی حکومەتی عێراقیە کە 
لەدوای هەڵبژاردنەکانی ئۆکتۆبەری 

ئەمساڵ ئەوهێزانەی کەسەربەئێران 
بوون توشی شکستێکی گەورەبوون 
و کورسیەکانیان بەشێوەیەکی بەرچاو 

دابەزی و تانەیان لەهەڵبژارنەکاندا 
بۆیە، بەتایبەت دووای پێکهێنانی 

سەرۆکایەتی پەرلەمان بەبێ بوونی 
کەسێکێکی نزیک لە هێزی شیعە 

تووندرەوەکان ئەگەرەکە بەبەهێزی 
دەمێنێتەوە.

د.دیندار زێباری، رێکخەری راسپاردە 
نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی 

کوردستان-عێراق رایگەیاند، "داوا لە پەکەکە 
و پێکهاتە چەکدارەکانی تر دەکەین کە خاکی 

هەرێمی کوردستان بەکارنەهێنن بۆ هێرشکردنە 
سەر واڵتانی هاوسێ"

 د.دیندار زێباری، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا 
چەند پرسێکی خستەڕوو کە تێیدا تیشکی 

خستەسەر چەند راپۆرتێکی نێودەوڵەتی 
و سەرنجی حکومەتی هەرێم بە تایبەت 

)رێکخستنەوەی هێزە ئەمنییەکان لە دامەزراوە 
فەرمییەکان - شەفافیەت و رووبەڕووبوونەوەی 

گەندەڵی - ئازادی رۆژنامەوانی و میدیا - 
بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە 

عەقڵییەکان(.

سەبارەت بە کردەوە تیرۆرستیەکانی داعش 
و ئەنجامەکانیانەوە لە ساڵی ٢٠٢١ لە عێراق، 

رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان وتی، 
"لە ساڵی رابردوو ٢٥٧ هێرشی تیرۆرستی 

ئەنجامدراوە، كه خۆیان لە بۆسە و هێرشی 
راستەوخۆ و خۆکوژی و خاڵی پشکنینی ساختە و 
رفاندن و مووشەک بینیوەتەوە، و لە ئەنجامدا 

٣٨٧ شەهید و ٥١٨ بریندار و ٣٧ رفێندراویان 
لێکەوتۆتەوە".

هاوکات د. دیندار زێباری، دەربارەی پێکدادان 
و بۆردوومانە سنوورییەکان داواکارییەکی لە 

پێکهاتە چەکدارەکان و واڵتانی هاوسنوور هەبوو 
و وتی، " لە ساڵی رابردوو، ٦٢٦ بۆردوومانی 

سنووری هەبووە کە ٢١٦ هێرشی ئاسمانی 
و ٤٠٣ تۆپ و ٨ هێرشی زەمینی تۆمارکراون. 

داوا لە پەکەکە و پێکهاتە چەکدارەکانی 
تر دەکەین کە خاکی هەرێمی کوردستان 

بەکارنەهێنن بۆ هێرشکردنە سەر واڵتانی 
هاوسێ، هاوکات داوا لە واڵتانی هاوسێ 
دەکەین کە ئەوە لەبەرچاوبگرن کە خەڵکی 

سڤیل لە ناوچە سنوورییەکان نیشتەجێن و 
بەهۆی بۆردوومانەکانەوە ماڵ و حاڵیان لەژێر 

مەترسیدایە."

لەالیەکی دیکەوە سەبارەت بە مافی ئازادی 
رادەربڕین و سەربەخۆیی دادگاکان، رێکخەری 

راسپاردە نێودەوڵەتییەکان رایگەیاند، "حکومەتی 
هەرێم نموونەیەکی هەرێمیە بۆ دیموکراسی و 

بەها دیموکراتییەکان، و پابەندە بە سیستەمێکی 
پتەوی بەرزەفتکردنی دامەزراوەیی لە نێوان 
دەسەاڵتەکانی جێبەجێکردن و یاسادانان و 

دادوەری. لە هەمان کاتدا، ئامادەی ئەنجامدانی 
گۆڕانکارییە لەو شوێنانەی کە پێویستن"،  

ئەوەشی روونکردەوە کە دادگاکان بێ الیەنن و 
لە چوارچێوەی سیستەمی بەرزەفتکردنەکە بە 

سەربەخۆیی کاردەکەن.

لە درێژەی قسەکانیدا، د. دیندار زێباری ئاماژەی 
بەوەدا کە نوێنەرانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا، واڵتانی یەکێتی ئەوڕوپا، و کەنەدا 

پێشوازییان لە دوایین ڕاپۆرتی یۆنامی کردووە 
و هاوکات ستایشی نووسینگەی رێکخەری 

راسپاردە نێودەوڵەتییەکانیان کردووە لە 
هەمبەر تێبینیەکانی کە بە پاشبەندی راپۆرتەکە 

لکێندراوە.

هەروەها دەربارەی رێکخستنەوەی هێزە 
ئەمنییەکان لە دامەزراوە فەرمییەکان ، د. 

دیندار رایگەیاند، " ئەمساڵ ٤ لیوای پیادەی 
هێزەکانی پێشمەرگە یەکیان گرتۆتەوە، هاوکات 
هێزی پشتیوانی یەکیش هاتۆتە سەر وەزارەتی 
پێشمەرگە و هێزی پشتیوانی دووش کارەکانی 

تەواوبووە و بەم نزیکانە یەکدەگرێتەوە".

سەبارەت بە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی، 
د. دیندار زێباری وتی، " لە ٢٠٢١دا، ٤٤٥ 

داوای سزایی لەسەر گەندەڵی تۆمارکراوە 
کە ئەمە ژمارەیەکی زۆرترە لەچاو سااڵنی 

رابردوودا، لەگەڵ داوا خوالوەکانی سااڵنی 
رابردوو، ئێستا ٥٦٠ داوای سزایی لە قۆناغی 

لێکۆڵینەوەدان، بەمەش بە هەموو داوا سزایی 
و هەوڵدەرییەکان کە ٥٦٠ داوای سزایی و ٢٤٥ 
داوای هەواڵدەرین، ٨٠٥ کەیسی گەندەڵی لە 
هەردوو قۆناغی هەواڵدەری و سزایی ئێستا 

لەالیەن دەستەی دەستپاکی لێکۆڵینەوەی تێدا 
دەکرێت. کۆی کەیسەکانی کە ئەمساڵ رەوانەی 

دادگاکان کراون ١٣٦ کەیسی سزایی ئەمساڵ 
چوونەتە قۆناغی دادگاییکردن پاش ئەوەی 

لێکۆڵینەوەیان تێدا تەواو کراوە".

جێی تێرمانینە دەربارەی بەرەنگاربوونەوەی 
ماددە هۆشبەرەکان، رێکخەری راسپاردە 

نێودەوڵەتییەکان جەختی لەوەکردەوە، "لە 
ساڵی ٢٠١٩ دا، ١،٧٩٤ کەس دەسگیرکراون 

بەهۆی بەکارهێنان و بازرگانی کردن بە ماددەی 
هۆشبەر، و ئەم ژمارەیە کەمیکردووە بۆ ١٢٩٥ 
کەس لە ساڵی ٢٠٢٠ دا. بە گشتی ٣٠٨٩ کەس 

دەستگیرکراون کە ٧٥یان بازرگانیان پێوەکردووە 
و٣٠١٤ یان بەکارهێنەر بوونە. ئامارى تۆمەتبارانى 

ماددەى هۆشبەر ئاڵوودەبوان و بازرگانان بۆ 
شەش مانگى یەکەمى ئەمساڵ کە دەستگیر 

کراون و دراونەتە دادگا بریتییە لە ٨٨١ تۆمەتبار 
و بڕى ئەو ماددە هۆشبەرەى دەستى بەسەر 

داگیراوە بریتییە لە ٢١٥ کیلۆ گرام بە گشت 
جۆرەکانییەوە".

شایەنی باسە رێکخەری ڕاسپاردە 
نێودەوڵەتییەکان لە کۆتایی قسەکانیدا، 

رایگەیاند، " حوکمەتی هەرێم رێککەوتنی لەگەڵ 
کۆمیتەی خاچی سوور هەیە، و بە گوێرەی 
رێککەوتنەکە الیەنی ناوبراو بۆی هەیە بێ 

مۆڵەت سەردانی تەواوی زیندانی و سەنتەری 
چاکسازییەکان بکا لە هەرێم. یۆنامییش هەمان 
مۆڵەت سەردانی پێدراوە. لە ژێر رۆشنایی ئەم 

رێککەوتنە، یۆنامی تا مانگی پێنجی ساڵی 
پار، ١٤ جار سەردانی چاکسازییەکانی کردووە و 
چاوپێکەوتنی لەگەڵ ٦٠ زیندانی ئەنجامداوە ".

حوسێن خەتیبئۆغڵو

 داهاتوویەکی چۆن چاوەڕێی
 عێراق دەکات؟ ئایا دەبێتە

 گۆڕەپانێکی نوێ بۆ میلیشیاکان؟

 د. دیندار زێباری ، داوا لە پەکەکە دەکات: خاکی هەرێم
بەکارمەهێنن بۆ هێرشکردنە سەر واڵتانی دراوسێ ئامادەکردن: ئیبراهیم سیروان نەجار٧٧
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  د. ئۆزار بێی تایبەت بە "هۆڵیوود سمایل" وەاڵمید. ئۆزار بێی تایبەت بە "هۆڵیوود سمایل" وەاڵمی
  پرسیارە مەراقکراوەکانی دایەوەپرسیارە مەراقکراوەکانی دایەوە

  ده بێت ته واوی دانیشتوانی سه ر زه وی تووشیده بێت ته واوی دانیشتوانی سه ر زه وی تووشی
""ئۆمیکرۆن ببنئۆمیکرۆن ببن

""

دوا بەدوای پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا چەندین دیزاین و رێکاری 
نوێ لە زانستی ددانسازیدا سەریهەڵدا. خەندەی هۆڵیوود 

"هۆڵیوود سمایل" لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا یەکێکە لە 
بەرباڵوترین ئەو رێگایانەی کە زۆرترین بەکارهێنەری هەیە. 
ئۆزار بێی، دکتۆری ددانساز چەند پرسیارێکی مەراقکراوی 
لەبارەی هۆڵیوود سمایل بۆ خوێنەرانی هەفتەنامەی تەبا 

وەاڵمدایەوە. 

د. ئۆزار بێی، بۆ یەکەمجار ئامانجی پەنابردن بۆ هۆڵیوود 
سمایل ئاشکرا دەکات و رایدەگەیێنێت، " تەنها ددانی سپی 
بەس نییە بۆ بەدەستهێنانی پێکەنینێکی جوان. بەڵکو رێژەی 
تەندروستیی پدووەکانیش گرنگە. ئامانجمان لە ئەنجامدانی 
هۆڵیوود سمایل دروستکردنی پەیوەندییەکی باشە لە نێوان 

ددان- پدوو و لێو". 

بێی، پەیوەستبوونی رەگەز، تەمەن، هێڵەکانی رووخسار، 
لێو و رەنگی چاو بە جۆری هۆڵیوود سمایل ئاشکراکرد و 
وتی، "بۆ دیزاینکردنی جۆری پێکەنین، پێشەکی پێویستە 

شێوازی رووخسار دیاریبکرێت و ئینجا داخوازی بۆ 
دەستنیشانکردنی جۆری ددان ئەنجام دەدرێت". 

تایبەت بە سوودەکانی هۆڵیوود سمایل، بێی رایگەیاند، 
"دیزاینی پێکەنین، دەرکەوتنی ددانی سپی و تەندروست، 

پێکەنینێکی بێ هاوتا، دەمێکی تەندروست، دەبێتە هۆی 
دروستکردنی کەشێکی گونجاو بۆ جووڵەی شەویلگەکان 

و پاراستنی تەندروستی دەم بە گشتی بۆ ماوەیەکی 
درێژخایەن". 

"بوونی چارەسەری ددان بە درێژایی تەمەن بە تەواوەتی 
خەونێکە". 

د ئۆزار، لەبارەی یەکێک لە پرسیارەکان کە خەڵک زۆر مەراق 
دەکات لە کاتی نەشتەرگەری هۆڵیوود سمایلدا ئایا بە 

هەمیشەیی دەمێنێتەوە یاخود نا ، بەم شێوەیە وەاڵمی 
هەفتەنامەی تەبا ـی دایەوە،

"بۆ مانەوەی جوانکاری ددانەکان بۆ ماوەیەکی درێژ، ئەوەی 
پێویستە لەسەر دکتۆر بیکات ئەوەیە کە بە وردەکارییەکی 

زۆر و بە شێوازێکی رێک کارەکانی بەجێبگەیێنێت. ئەو 
ئەرکەی کە پێویستە نەخۆش بەجێیبگەیێنێت ئەوەیە کە 

دوای ئەنجامدانی نەشتەرگەرییەکە پێویستە چاودێری 
ددانەکانی بکات، وەکو شووشتنی ددانەکانی بە فلچە و 

بەکارهێنانی داو، هەروەها بە الیەنی کەمەوە هەر شەش 
مانگ جارێک سەردانی دکتۆر بکات. بوونی چارەسەری 

هەمیشەیی ددان، بە درێژایی تەمەن بە تەواوەتی 
خەونێکە". 

بێی، ئاماژەی بەوەدا کە گرێنتیدان بە جوانی پێکەنین 
هەڵسوکەوتێکی بازرگانی و هەڵەیە، راشیگەیاند، "دەکرێت 

بە درێژایی تەمەن بەکاربهێنرێت بەاڵم ئەوە نادرێت. 
ئەگەر بێت و کەسەکە بیر لە نەبوونی گرێنتی بۆ ددانە 

سروشتییەکانی خۆی بکاتەوە، ئەوا کەسەکە  جوانتر لەو 
بابەتە دەگات". 

"باشترین رێگاچارە بۆ مانەوەی بە درێژایی تەمەن، 
هەڵبژاردنی پالنێکی رێکە "

بێی، لەمیانی وەاڵمدانەوەی پرسیاری"پێویستە چی 

بکرێت بۆ ئەوەی بەدرێژایی تەمەن پێکەنینەکانمان بەمشێوەیە 
بمێنێتەوە؟" وتی، "باشترین مەرج بۆ مانەوەی پێکەنینەکانمان 

بەجوانی ئەوەیە کە پالنی رێکو پێک جێبەجێبکەین. 
بۆ ئەنجامدانی ئەمجۆرە جوانکاریە چەند هەنگاوێک و 

ئامادەکارییەکی سەرەتایی هەیە:

د. ئۆزار بێی، ریزبەندی ئەو کردارانەی لەکاتی ئەنجامدانی 
جوانکاریی هۆڵیوود سمایل پێویستە بکرێن، بەم شێوەیە 

شیکردەوە: 

* ددانەکان بەشێوەیەک رێکدەخرێن تاکو دەم دەگەیێنێتە 
ئاستێکی تەندروست.  

* کەموکوڕی ددانەکان دیاری دەکرێت. 

* دیزاینی پێکەنینێکی تایبەت بەگوێرەی کەسەکە دیاری دەکرێت 
و لە ناوەندێکی دیجیتاڵدا بۆی دروستدەکرێت. 

* کێشە لە ددانەکانی کەسەکە هەبێت، دەبێت کرداری 
چەماندەوەی بۆ ئەنجامبدرێت. 

* کێشەی پدووی کەسەکە بنبڕ دەکرێت. 

* ددانەکان بەشێوەیەک گۆڕانکاری تیادا دەکرێت کە بگونجێت 
لەگەڵ دیزاینی پێکەنینی تایبەت بە کەسەکە. 

* جوانکاری لە پدوو و لێوی کەسەکە ئەنجام دەدرێت تاکو 
بتوانرێت پێکەنینێکی گونجاو بە خاوەنەکەی ببەخشرێت. 

* لەکۆتاییدا، ددانەکان سپیدەکرێنەوە و وای لێ دەکرێت بە یەک 
تۆنی رەنگ ببیندرێن.

پاش تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر سەرهەڵدانی 
ڤایرۆسی کۆرۆنادا  لە ئێستادا ڤایرۆسی گۆڕاوی کۆرۆنا 

کە بە ئۆمیکرۆن ناسراوە، بووەتە جێگای مەترسی 
و دوودڵی لە سەرانسەری جیهاندا بە تایبەت کە 

بەشێوەیەکی خێراتر لە “دەلتا” باڵو دەبێتەوە.
راوێژكاری بااڵی ته ندروستی سه رۆكایه تی ئه مریكا 

رایگه یاند، رێگایەک نییه  تا مرۆڤایه تی بپارێزێت 
له وه ی تووشی ڤایرۆسی ئۆمیكرۆن نه بێت، ته واوی 

دانیشتوانی سه ر زه ویش ده بێت تووشی ئه و ڤایرۆسه  
ببن تا ئه و كاته ی هه نگاوی راگوزه ر ده ستپێده كات و 
ده تواندرێت وه ک ڤایرۆسێكی وه رزی له  ئۆمیكرۆن 

بڕواندرێت. 

ئه نتۆنیۆ فاوچی، پزیشک و راوێژكاری بااڵی ته ندروستی 
سه رۆكایه تی ئه مریكا رایگه یاند، هیچ رێگایه كی 

ده ربازبوون نییه  له به رده م ڤایرۆسی كۆرۆنای گۆڕاو 
ناسراو به  "ئۆمیكرۆن" و ئه و ڤایرۆسه  

به الیه نی كه مه وه  په الماری ته واوی 
دانیشتووانی سه ر زه وی ده دات.

ئاماژه ی به وه شكردووه ، له  ئێستادا له  
بارودۆخێكی باشدا نین تا به  هاوواڵتیان 

رابگه یه نین به  شێوازێكی سروشتی له گه ڵ 
ئه و ڤایرۆسه دا هه ڵبكه ن، به هۆی ئه و فشاره  

زۆرانه ی كه  ئێستا له سه ر كه رتی ته ندروستی و 
سیستمی چاودێریكردنی هه ن.

وتیشی، "له و بڕوایه داین كه  ته واوی 
دانیشتوانی زه وی روبه ڕوی ڤایرۆسی 

ئۆمیكرۆن ببنه وه ، سه ره ڕای به رزی 
رێژه ی چاكبوونه وه  له  ڤایرۆسی كۆرۆنا و 

هاوشێوه كانی، به اڵم هه ڕه شه ی ئۆمیكرۆن 
كۆتایی نه هاتووه  و مه ترسیه  گه وره كه ش له  
ئۆمیكرۆندایه ، به اڵم بڕوام وایه  به  شێوازێک 

له  شێوازه كان گۆمه ڵگای واڵته كه مان بتوانێت 
له گه ڵ ئه و ڤایرۆسدا هه ڵبكات و وه ک 

په تایه كی وه رزی لێبڕوانێت".

روونیشیكرده وه ، "ئه گه ر گه یشتین به و بارودۆخه ی كه  
بتوانین له گه ڵ كۆرۆنادا هه ڵبكه ین و جێگره وه یه ک بۆ 
ڤاكسینی ڤایرۆسی كۆرۆنا بدۆزینه وه ، به جۆرێک كه  

رووبه ڕووی دژه  ته نه كانی ڤایرۆسی ئۆمیكرۆن ببێته وه ، 
له وانه یه  ئه وه  هه نگاوێک بێت بۆ چونه  ناو قۆناغی 

راگوزه ره وه  كه  تێیدا وه ك ڤایرۆسێكی په تای وه رزی له  
ڤایرۆسی كۆرۆنا و هاوشێوه  و گۆڕاوه كانی بڕوانین".

 شایەنی باسە رێکخراوی تەندروستیی جیهانیی جارێكی 
دیكه  هۆشداری لەوە دا کە سەرەڕای ئەوەی جۆری 

ئۆمیکرۆنی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە بەخێرایی باڵودەبێتەوە 
بەراورد لەگەڵ جۆری دەلتا "کاریگەریی کەمترە"، 
بەاڵم بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە ڤاکسینیان 

بەکارنەهێناوە "نەخۆشخستن و کوشتن" درێژه ی هه یه .

تیدرۆس ئادناهۆم گیبریسیۆس بەڕێوەبەری گشتیی 
رێکخراوی تەندروستیی جیهانیی،  لە میانی ئەو کۆنگرە 

رۆژنامەوانییەی کە لە ناوەندی رێکخراوەکە لە جنێڤ 
لەگەڵ شارەزایانی تەندروستیی جیهانی ئەنجامیدا، ئاماژەی 

بەوە کرد کە هەفتەی رابردوو ١٥ ملیۆن حاڵەتی نوێی 
تووشبوون بە ئۆمیكرۆن راگەیەندراوە و ئەمە بەرزترین 

ژمارەی هەفتانەی تووشبوونە بە ڤایرۆسەکە لەسەر ئاستی 
جیهان و وتی، "ژمارەی گیان لەدەستدانی هەفتانە لە 

٥٠ هەزارەکاندایە و ئەمەش زۆر زۆره . نابێت راهاتنی ژیان 
لەگەڵ ڤایرۆسەکە بە مانای ئەوە بێت کە ئەم ژمارانە قبوڵ 

دەکەین".

لەالی خۆیەوە، گەورە راوێژکاری رێكخراوه كه ، بروس ئایلورد، 
جەختی لەوە کردەوە کە وازهێنان و ساردبوونەوە لە 

رێکارەکانی خۆپارێزیی بەناوی بەرگریی بە کۆمەڵ بژاردەیەکی 
هەڵەی گەورە دەبێت.

هاوكات سەرۆکی تیمی بەرەنگاربوونەوەی 
کۆرۆنا لە رێکخراوی تەندروستیی جیهانیی، 
ماریا ڤان کیرکۆڤ، وتی، "ئەوە دەبینین کە 

جۆری ئۆمیکرۆن زۆر بە کاریگەری لە نێو خەڵکدا 
باڵودەبێتەوە. ئەگەر رێگە بەم جۆرە بدەین بەم 

شێوەیەی ئێستا باڵوببێتەوە، لە هەفتەکانی 
داهاتوودا ژمارەی بەرزی حاڵەتەکانی تووشبوون 

دەبینین".

ماریا ڤان کیرکۆڤ تیشكی خسته سه ر ئه وه ش 
كه ، سەرەڕای ئەوەی جۆری ئۆمیکرۆنی ڤایرۆسی 

کۆرۆنا کە بەخێرایی باڵودەبێتەوە بەراورد لەگەڵ 
جۆری دەلتا "کاریگەریی کەمترە"، بەاڵم بەتایبەتی 

بۆ ئەو کەسانەی کە ڤاکسینیان بەکارنەهێناوە 
"نەخۆشخستن و کوشتن" درێژه ی هه یه .

 هەواڵ: نورخان کەرخی

هەواڵ: ئەحمەد سیروان نەجار
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دوای ئەوەی تەبا ئێف ئێم بە فرێکوێنسی ١٠٤.١ لە هەولێر)ئەربیل( پەخشەکانی دەستپێکرد، لە 
بەیانیان، بە دەستپێکی پڕۆگرامی"کاتی بەیانی" کە لەالیەن پنار چەلەبی پێشکەش دەکرێت، کە ئێستادا بە دیزاینی ستۆدیۆیێکی نوێوە بەردەوامی بە چااڵکییەکانی دەدات. 

تیایدا زانیاری لەبارەی دوا هەواڵی رۆژەڤ، رووداوەکانی رۆژ، پێشنیارەکانی ژیان، هەواڵەکانی 
بەیانی، هۆرسکۆپ و هەواڵە تەندروستییەکان بە بیسەرانی شاد دەبێتەوە. 

لە ناوەڕاستی رۆژدا، جگە لە پێشکەشکردنی میوزیک، لەم دواییەدا سەرە کاتژمێرەکان بە سەردێڕ و 
هەواڵی نوێوە، رۆژەڤ و دوا رووداوەکانی ناوخۆ و جیهانی بە گوێی بیسەراندا دەچرپێندرێت. 

تاکە ناونیشانی مەگەزینی تورکمان "تەبا مەگەزین" بە پڕۆگرامی 

'تورکمان مەگەزین' کە لەالیەن ئەسلی کوزەجیئۆغڵو پێشکەش 

دەکرێت، هەموو هەفتەیەک شەوانی یەکشەممە لە خزمەت 

بیسەرەکانی دایە. هاوکات پڕۆگرامی 'زینگ' کە لەالیەن گەیالن 

بەقاڵ پێشکەش دەکرێت و تیایدا هونەرمەندە ناودارەکان لە 

دەرەوەی واڵت بە شێوازی ئۆنالین دەبنە میوانی بەرنامەکە، بە 

جۆش و خڕۆشەوە بەردەوامی دەکێشێت. 

پڕۆگرامی "بورام بورام تورکمەن ئێلی" کە بە میوزیکی تورکمانی لەالیەن مەروا قەاڵیی 

پێشکەش دەکرێت لە پەخشەکانی بەردەوامە و هەموو هەفتەیەک بە میوانداری 

هونەرمەندە ناودارەکانی تورکمان لە پڕۆگرامی 'بیزیم ستۆدیۆ' بە گوێگرانی شاد 

دەبێت. هەروەها گەیالن بەقاڵ بە میوزیکی داواکراو و گفتوگۆ شیرینەکانی هەموو 

بەیانیان پڕۆگرامی 'میوزیک چەالر' بە جۆشێکی زۆرەوە دڵی گوێگرانی داگیرکردووە، 

هەروەها یونس سەرهان تورکمان هەموو ئێوارەیەک بە پڕۆگرامی 'گێجەنین سەسی' 

بووەتە خاوەن شوێنێکی تایبەت لە دڵی ئاشقانی میوزیک لە تەبا ئێف ئێم. 

هەروەها، تەبا ئێف ئێم هەموو بەرەبەیانیەکی رۆژانی هەینی، بە پڕۆگرام و 
گفتوگۆی ئایینی 'جومعە بەرەکاتی' کە لەالیەن لەالیەن مەال حوسامەددین 

بەشێوەیەکی راستەوخۆ پێشکەش دەکرێت، وەاڵمی پرسیاری گوێگرانی 
دەداتەوە. 

جگە لەمانەش، لە رادیۆی تەبا ئێف ئێم بەمزوانە چاوەڕوانی چەندین پڕۆگرامی 
سیاسی، مێژوویی، کەلتووری، هونەری و ئەدەبی بن کە کەسایەتییە دیارەکان 

  تەبا رادیۆتەبا رادیۆ
  بە روخسارێکی نوێوە دەردەکەوێتەوەبە روخسارێکی نوێوە دەردەکەوێتەوە

و
ڵ
کوزەچیئۆغ� ی 

ڵ
ئاس� ئامادەکردن: 
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: گەڕەکی رووناکی / شەقامی ٤٠م

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ دیزاین: ئه حمه د سیروان نه جار

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

١٠١٠
و
ڵ
کوزەچیئۆغ� ی 

ڵ
ئاس� ئامادەکردن: 

گروپی میوزیکی نوێ "کارا باند" بە یەکگرتنی ٦ گەنجی 
تورکمان پێکهێندراوە، بەم کۆتاییانەدا بە شێوازەکەیەوە 
سەرنجی خەڵکانی بەالی خۆیدا راکێشاوە. ئەو گەنجانەی 
کە یەکیانگرتووە بۆئەوەی شێوازێکی نوێ لە مۆسیقای 
تورکمانیدا پێشەکەشبکەن، ئامانجەکانیان لەوە گەورەترە 

وەک لەوەی کە دەبینرێت. باشە گروپی "کارا باند" 
کێیە؟ لەالیەن کێوە داندراوە ؟ ئامانجیان چییە؟ 

پاڵپشتی دەکرێن؟ وەاڵمی زۆربەی ئەو پرسیارانەی 
کە لەالی خەڵک ببوە جێی پرس لەم هەواڵە وەاڵم 

دەدرێتەوە.

عومەر موئەیەد، گۆرانی بێژی گروپی کارا باند کە بەم 
دواییانەدا بە ئامادەبوون لە سەر ستەیجەکانی کافێ 

و رێستورانتەکان، سەرنجی خەڵکیان بەالی خۆیاندا 
راکیشاوە، وەاڵمی هەموو ئەو پرسیارانەی دایەوە کە 

لەالیەن رۆژنامەی تەبا ئاراستەی کرابوو.

کارا باند، ئەو گروپەی کە دامەزراوە لە ئەنجامی 
بەشداری کردنی ٦ گەنجی میوزیکژەن و یەکترناسینیان 

لە فێستیڤاڵێکی میوزیکدا، جۆرەها ستایلی میوزیک 

محەمەد دامرچی ئەکتەری گەنجی 
عێراقی رایگەیاند بە دەستپێکردنم لە 
رۆڵی نواندندا گەورەترین پاڵپشتم لە 

خێزانەکەم وەرگرتووە. ئەکتەرە تورکمانەکە 
وتیشی، لە چەندان پڕۆژە و زنجیرەی وەک 

کورولوش ئۆسمان، ئویەنیش بویوک 
سالچوکلو و یەساک ئێلمەـدا رۆڵم بینیوە. 

لەم هەواڵە ئاشنا دەبین بە سەرکێشیی 
کاری نواندنی دامرچی کە لە عێراقەوە 

دەیگوازێتەوە بۆ تورکیا، ئەکتەری بە توانا 
ئەو زانیارییانەی کە لەبارەیەوە نازانرێت بە 

رۆژنامەی تەبای راگەیاند.

محەمەد دامرچی، لە کەرکوک لە 
دایکبووە و دوای تەواوکردنی کۆلێژ، بۆ 

بە دەستهێنانی بڕوانامەی ماستەر رووی 
لە تورکیا کردووە. لەالیەک خوێندنی کۆلێژ 
و لەالیەکی دیکەوە  پەرەی بەخۆی داوە 

لە بەپێشخستنی خەونی تەمەنی منداڵیی، 
کە کاری نواندن بووە. دامرچی، کە لەگەڵ 

ژمارەیەک کۆمپانیا و ئاژانسدا کاری 
کردووە، بە دەستپێکردنی وەک رۆڵی 

نواندن لە پیشەکەیدا توانی ئاستەکەی 
بۆ رۆڵی ئەکتەری یاریدەدەر بەرزبکاتەوە. 

دامرچی کە لە چەندین زنجیرەی 

تەلەفزیۆنی و ئینتەرنێتدا و هەروەها لە 
دۆکیۆمێنتاری و رێکالمەکاندا رۆڵی بینیوە، 
بەپێی تێپەڕبوونی کاتیش بوو بە یەکێک لە 

ناوە سەرەکییەکانی شاشەکان.

"هەمیشە ئەو خەونانەی کەهەمبووە، 
بەدیم هێناوە"

دامرچی ـی تەمەن 26 ساڵ، بەهۆی ئەوەی 
هەر لە تەمەنی منداڵییەوە خەریکی السایی 

کردنەوەی ئەکتەرەکان بووە، سەرسامی 
پیشەی نواندن بووە و بە تێپەڕبوونی کات 

بووەتە خەونێک لەالی.
دامرچی لەمبارەیەوە ئەم چەند رستەیەکی 

هێنایە سەر زار و وتی:

"کاتێک لە تەمەنی منداڵیدا لەگەڵ خێزانم 
دەچووین بۆ سەیرکردنی شانۆ، بۆ من وەک 

خەونی لێهاتبوو، بە پاڵپشتی خێزانەکەم 
هەمیشە ئەو خەونانەی کە هەمبووە، 

هەموویم بەدی هێناوە. من فەلسەفەیەکم 
هەیە لەژیان، ئەویش، " خەیاڵ بکەن بەاڵم 

هێچ کاتێک خەیاڵ پەرست مەبن".

لەنێو ئەو بەرهەمانەی کە دامرچی رۆڵی لێ 

بینیوە هەمیشە پڕ بینەرترین بووە، وەک، 
کورولوش ئۆسمان، ئویەنیش بویوک 

سالچوکلو، سەداکاتسیز، یەساک ئێڵمە، 
ئارکە سۆکاکاڵر، بیر ئانێنین گوناهی، 
ئاکنجی، بێنیم هایاتیم، سەنە سۆز و 
ئاشک مانتیک ئینتیکام(ـیشدا بینیوە.

ئەو ئەکتەرە گەنجە هەروەها رۆڵی 
لە زنجیرەی ئینتەرنێت و رێکالم و 

دۆکیمێنتاری بینیوە.

دامرچی ئەوەشی خستەڕوو، بە دەر 
لە کاری ئەکتەری و نواندن، حەزی لە 

بواری ئەدەبیاتیش هەیە، وە هەندێک 
جاریش شیعر و خۆریاتیش دەنووسێتەوە. 
دامرچی ئەکتەری سەرکەوتوو، دەربارەی 

ئامانجەکانیشی بە رۆژنامەی تەبای 
راگەیاند، "دەمەوێت لە عێراقدا پەرە بە 

شانۆ و کلتووری نواندن بدەم".

محەمەد دامرچی، لەم دواییانەدا بە 
هۆکاری خوێندنیەوە پشووی بە کاری 

نواندن داوە و کاردەکات بۆ تەواوکردنی 
نووسینی تێزی ماستەرەکەی. جێی 

سەرنجە، محەمەد لە نووسینەکەییدا باس 
لە بابەتی "شانۆی تورکمان" دەکات و 
دەیەوێت دوای تەواو بوونی بیکات بە 

کتێب.

پێشکەشدەکەن. ئەو گروپە لەسەر بنەمای ستایلی ئەرەبێسک 
و تورکو داندراوە و کاریگەر رۆک ـیش لەسەر گروپەکە 

بەدەردەکەوێت. بە شێوەیەکی سەرەکی خۆیان هۆنراوە و ئاوازی 
بۆ دادەنێن و هەردوو شێوازی دێرین و مۆدێرن بەشێوازێکی 
جیاواز پێشکەشدەکەن، هاوکات ئەندامەکانی گروپی کارا باند 

پێکدێن لەمانە :-

عومەر موئەیەد، گۆرانی بێژی گروپەکە لە هەمانکاتدا گیتار 
ژەنی گروپەکەیە. ٢١ ساڵە و هۆنراوە و ئاواز دانەریشە، 

تەمەن ٢٥ ساڵەکەی گروپەکە ئەیوب وەلید ـە کە گیتار ژەنە 
و هاوتەمەنەکەشی محەمەد بورهان عود ژەنە، لەالیەکی 

دیکەشەوە عومەر چەتین ـی ٢٠ ساڵ و ئەحمەد شاهین ـی 
تەمەن ٢١ ساڵیش گیتار دەژەنن. سەرمەد مستەفا، هونەرمەندی 

کالرنێت و عود لە هەمان کاتدا ساکسیفۆنیش دەژەنێت.

عومەر موئەیەد لەکاتی باسکردنی ئامانجەکانی گروپەکە وتی، 
ئامانجە هەرە گەورەکەیان ئەوەیە بتوانن لە هەموو شوێنێکی 

عێراقدا کۆنسێرت ئەنجام بدەن. گۆرانی بێژە گەنجەکە لە درێژەی 
قسەکانیدا وتیشی، " لە واڵتەکەماندا کلتووری کۆنسێرت 

وەک پێویست نییە، ئێمەش دەمانەوێت مرۆڤەکان بە 
کۆنسێرت رابهێنین". هەروەها ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو، لە 

مورات گۆگیێبەکان، بوون بە ئیلهامێک بۆ من".

ئۆزباش، گەنجە بە توانا تەمەن ٢٣ سااڵنەکە 
وتیشی، بەم نزیکانە چەند پڕۆژەیەکی نوێی هەیە 

و چاوەروانی کاتی گونجاو دەکات بۆ باڵوکردنەوەی 
ئەم پڕۆژانە.

لەالیەکی دیکەوە ئۆزباش، لەبارەی خەون و 
خەیاڵیشییەوە وتی، " زۆربەی هونەرمەندەکان لە 
دانانی ئامانجی بەرز دەترسێن بەاڵم من ناترسم. 

گەورەترین ئامانجم، ببم بە یەکێک لە هونەرمەندە 
ناودارەکانی جیهانی تورکی. من چۆن بە نەتەوە و 

نیشتمانمەوە بەستراوم دەمەوێت ئاوا نەتەوەکەم 
بتوانن بەمن ببەسترێتەوە".

لەالیەکی دیکەوە ئەحمەد ئۆزباش، راهێنانی 
وانەکانی وتنەوەی سروودی ئاینی و بانگدانی 

وەرگرتووە، هەروەها جار جار لە مزگەوتەکاندا بانگ 
دەدات.

ئەحمەد ئۆزباش، ئەو کەسەی لە یەکەم کاریدا 
بە پێشکەشکردنی گۆرانییەکی کەسایەتییەکی 

ناودارێکی تورک، سەرنجی بیسەرانی بۆ الی خۆیدا 
راکێشا و وتی، بۆ باڵوکردنەوەی بەرهەمەکەی 

چاوەرێی کاتی گونجاوی دەکرد و هەر بۆیەش لە 
ئێستادا باڵویکردەوە.

ئەحمەد ئۆزباش، کە بە بەرهەمێک بە ناوی 
"گێجەالر یاریم ئۆڵدو" )شەوەکان بوونە یارم( یەکەم 

هەنگاوی نایە ناو جیهانی میوزیکەوە، تایبەت بە 
رۆژنامەی تەبا دووا.

ئۆزباش ئاماژەی بەوەکرد، بە گوێگرتن لە میوزیکی 
هونەری تورکی، میوزیکی خەڵکی تورکی، تورکو، 

مەقام و سروودی ئاینی، ئاشنای جیهانی میوزیک 
بووە، یەکەم بەرهەمیشی هەر لەسەر هەمان 

شێوە باڵوکردەوە. گۆرانی بێژە سەرکەوتووەکە 
جەختی لەوەکردەوە، " عەبدولوەهاب هابە، موازێز 
ئارسۆی، عزەت ییلدیزهان، ماحسون کرمیزیگول و 

نێو ئامانجەکانیدا دەیەوێت گۆرانیەکانی تایبەت بە خۆی 
باڵوبکاتەوە.

گۆرانی نوێ بــــــــــــــــەم نزیکـــــــانە!
عومەر موئەیەد، لە کۆتایی قسەکانیدا وتی وەک 
کارا باند، بەم نزیکانە لە پالنیدایە گۆرانی خۆمان 
باڵوبکەینەوە. گروپەکە، کاری "ئاشک ئۆڵمەدان 

ئۆلموش" کە هۆنراوە و میوزیکەکەشی تایبەتە بەخۆی، 
لە هەفتەکانی داهاتوودا پێشکەش بە بیسەرانی دەکات.

""هونەرهونەر""  خۆشەویستی گەنجە تورکمانەکان بۆخۆشەویستی گەنجە تورکمانەکان بۆ
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