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"دەبێت پێکهاتەکان ئەوە دووپات بکەنەوە کە
ئەوان بەشێک نین لە فراکسیۆنی پارتی یان

یەکێتی"

پێنجەمپێنجەم ساڵیادی رزگاربوونی شارۆچکەی
تەلەعفەرتەلەعفەر لەدەست داعشلەدەست داعش 

بەڕێزەوە یادی
 شەهیدانی کۆمەڵکوژی 

 هەولێر )ئەربیل)
 دەکەینەوە 

  پێکهاتەکان: کۆبوونەوەی تایبەتیان لەسەر ئەنجام دەدرێتپێکهاتەکان: کۆبوونەوەی تایبەتیان لەسەر ئەنجام دەدرێت،،
بەاڵم خۆیان بانگهێشتی کۆبوونەوەکە ناکرێنبەاڵم خۆیان بانگهێشتی کۆبوونەوەکە ناکرێن

٢

  رێژەی گشتی دەرچوون لە قۆناغی رێژەی گشتی دەرچوون لە قۆناغی ١٢١٢ـی ئامادەییـی ئامادەیی
  قوتابخانەکانی تورکمانی لە سەدا سفرەقوتابخانەکانی تورکمانی لە سەدا سفرە

 لە رێگای تەباوە حیزبە ئیسالمییەکان هەڵوێستی فەرمی خۆیان لەسەر
کورسی کۆتای پێکهاتەکان رادەگەیەنن

!!

!!

  بابەتی دانانی هێلی ئاسنینی نوێ و کورتەبابەتی دانانی هێلی ئاسنینی نوێ و کورتە
  باسێک لە مێژوویباسێک لە مێژووی

شەمەندەفەرەکەی شاری هەولێر)ئەربیلشەمەندەفەرەکەی شاری هەولێر)ئەربیل))
گێڕانەوەی مێژووی  باسكردن و 
لە شاری هەولێر  شەمەندەفەر 
لەالیەن  ماوەیەكە  لەكاتێكدایە 

وەزارەتی گواستنەوە و 
هەرێم  حكومەتی  گەیاندنی 
دامەزراندنی هێلی  لە  باس 

لە  شەمەندەفەر  ئاسنی 
زانینی  بۆ  هەرێم دەكرێت، 

ئەم  دروستکردنی  چۆنییەتی 
پڕۆژەیە وەک رۆژنامەی تەبا، 
رێباز  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان 
بەڕێوەبەری  خەلیل،  محەمەد 
زەمینی  گواستنەوەی  گشتی 

و هێلی ئاسنی و ترام وای 
و  گواستنەوە  لەوەزارەتی 

ئەنجامدا. گەیاندن 
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"دەبێت پێکهاتەکان ئەوە دووپات بکەنەوە کە ئەوان بەشێک نین لە فراکسیۆنی پارتی یان یەکێتی"تـەبـا
 لە رێگای تەباوە حیزبە ئیسالمییەکان هەڵوێستی فەرمی خۆیان لەسەر کورسی کۆتای پێکهاتەکان رادەگەیەنن  

کوردستانی  هەرێمی  داهاتووی  هەڵبژاردنی  پرسی 
عێراق و کورسی کۆتا بۆ پێکهاتەکان، حیزب و الیەنە 

پارتی  بەرە کردووە،  دابەشی دوو  سیاسییەکانی 
فراکسیۆنی  گەورەترین  وەکو  کوردستان  دیموکراتی 

پشکی  کە  پێیوایە  کوردستان-عێراق،  پەرلەمانی 
حیزبێکی  چەند  بەاڵم  خۆیانە.  رەوای  مافی  پێکهاتەکان 
بازنەیەک و  دیکە داوا دەکەن هەڵبژاردن بکرێتە چەند 

دابەشبکرێن. بازنەکاندا  بەسەر  پێکهاتەکانیش 

پەرلەمانی  یاسای هەڵبژاردنی  لە  کورسییەی  یانزە  ئەو 
نەتەوەییەکان  پێکهاتە  بۆ  دا  عێراق  کوردستان- 
نێوان  کێشەی  بۆتە  یەکەمجارە  بۆ  تەرخانکراوە، 

وایە  پێیان  لە الیەنەکان  بەشێک  حیزبەکانی هەرێم، 
لە  کورسییەکە  یانزە  کە  چارەسەردەکرێت  بەوە  کێشەکە 

بەشی هەموو  و  دیاریکراو بسەنرێتەوە  دەست الیەنێکی 
چارەسەری  وایە  پێیان  بەشێکیش  لێبدرێت،  الیەنەکانی 

راستەقینەی  نوێنەری  پێکهاتانە  ئەو  کە  ئەوەیە  دروست 
ئەوەیە هەتا  رەگی کێشەکە  خۆیان هەبێت، چونکە 

نوێنەرایەتیەوە  بەناوی  پێکهاتانە  ئەو  هاوواڵتیانی  ئێستا 
هەیە. نوێنەرایەتیان  قەیرانی 

کوردستان- پەرلەمانی  فراکسیۆنەکانی  نێوان  ناکۆکی 
پێکهاتەکەی،  و  هەڵبژاردن  کۆمیسیۆنی  وێڕای  عێراق 

هەڵبژاردنیشە،  بازنەکانی  و  هەڵبژاردن  یاسای  لەبارەی 
بازنەیین و هەندێک لەگەڵ  کە هەندێک لەگەڵ یەک 
و هەندێکی  هەرێم  پارێزگاکانی  بەپێی  بازنەیین  چوار 

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

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

دواخستووە. هەڵبژاردنی 

وەک رۆژنامەی تەبا، بۆ وەرگرتنی راو بۆچوونی الیەنی 
ئیسالمییەکانن  حیزبە  کە  پەرلەمان  پێکهاتەی  گرنگی 

لەگەڵ دوو کەسی  چاوپێکەوتنمان  کۆتا،  لەسەر کورسی 
یەکگرتووی  بااڵی حیزبی کۆمەڵی دادگەری کوردستان و 

حیزبە  دوو  ئەو  ئەنجامدا،  کوردستان  ئیسالمی 
راو سەرنجیان  کە  الیەنانەی  لەو  بەشێکن  ئیسالمییە 

هەیە لە سەر شێواز و چۆنییەتی هەڵبژاردنی کورسی 
کۆتاکان.

رابەر،  شوان  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان  لەسەرەتادا 
دادگەری  کۆمەڵی  بااڵی  ئەنجومەنی  ئەندامی 

تیایدا وەاڵمی  ئەنجامدا و  بابەتە  کوردستان، لەسەر ئەم 
پەرلەمان  کۆتای  بە کورسی  تایبەت  پرسیاری  چەندین 

دایەوە.

هەندێک الیەن خواستی ئەوەیان هەیە ژمارەی کورسی 
کۆتاکان کەمبکرێتەوە، بۆچوونی کۆمەڵی دادگەری 

لەمبارەوەیە چییە؟ 

"ئێمە بە زەڕووری دەزانین رێژەی ژمارەی کۆتاکان نەگۆڕێت"

ئارادایە  لە  کێشمێک  کێشمە  ئێستادا  لە  هەرچەندە 
لەسەر ئەوەی باس دەکرێت لە هەڵبژاردنی داهاتوودا 
رێژەی پێکهاتەکان بگۆڕین و ژمارەی کۆتاکان  شێواز و 

دەستکاری بکرێت. ئێمە بە زەڕووری دەزانین رێژەی 
لەمبارەیەوە مامۆستا  و  نەگۆڕێت  کۆتاکان  ژمارەی 

ئەوەی  لەسەر  باپیر هەڵوێستی خۆی دەربڕیوە  عەلی 
ناڕێک  ئاگاداربن، هەرکەسێک قسەی  کە هەمووالیەک 

بڕوای  پێویستە  ئەوا  بکات  لەسەر کۆمەڵی دادگەری 
باشە  پێمان  دادگەری  وەکو کۆمەڵی  ئێمەش  پێنەکرێت. 

بمێنێتەوە.  وەکو خۆی  و  کەمنەکرێتەوە  کۆتاکان  ژمارەی 

هەڵوێستی کۆمەڵی دادگەری بەرامبەر پێکهاتەکان و 
سیستەمی هەڵبژاردن چین؟

 
"دەبێت پێکهاتەکان ئەوە دووپات 
بکەنەوە کە ئەوان بەشێک نین لە 

فراکسیۆنی پارتی یان یەکێتی"

موراعاتی  پێویستە  دەڵێم،  لێرەدا  من 
پێکهاتەکان  بۆ  بکرێت  خاڵێک  چەند 
بە تورکمان و کریستیان و ئەوانی 

ئەوانیش:  تریشەوە، 
تایبەتیان  تۆماری  پێویستە  یەکەم: 
تایبەت  دەنگدانی  دووەم:  هەبێت. 

نوێنەری  رۆژی گشتیدابێت. سێ:  لە 
هەڵبژێرن،  خۆیان  راستەقینەی 
ببێتە  کەسێک  خوانەکردە  نەک 

لەژێر  بەاڵم  پێکهاتەیەک  نوێنەری 
لە  دەسەاڵتدار  هێزێکی 

دەرچێت،  کوردستان  هەرێمی 
بێت  وابەستە  ئەو مرۆڤە 

بڕیاری سیاسی و یاسایی  لە 
نوێنەرایەتی  پەرلەمان،  لە 

نەکات،  یان مەسیحی  تورکمان 
بەڵکو لەژێر زەخت و فشار 
بێت هەروەکو لە رابردوو 

فراکسیۆنی  جارجارە  بینیمانە 
"ئێمە  دەڵێت،  دەسەاڵتدار 
ئەوان  بەکاردێنین"  زۆرینە 

٤٥ کورسیان هەیە،  وەکو پارتی 
بکەن  زۆرینە  باسی  ئەگەر 

الیەنەکانە.  پاڵپشتی  بە  هەڵبەتا 
بەراستی  باشە  پێمان  ئێمە 
دووپات  ئەوە  پێکهاتەکان 

پارتی  لە فراکسیۆنی  نین  ئەوان بەشێک  بکەنەوە کە 
زۆرینە بکەن، وە ئەو  تا ئەوان ئیستیخدامی  یان یەکێتی 
نەبن،  دیکە  کادیری الیەنەکانی  نوێنەر  دەبنە  کەسانەی 

بن.  گەلەکەیان  راستەقینەی  نوێنەری  بەڵکو 

کۆمەڵی دادگەری لەگەڵ ئەوەدایە ژمارەی کورسی کۆتاکان 
کەمبکرێتەوە یاخود هەروەکو خۆی بمێنێتەوە؟

"حیزبی دەسەاڵت نایێت لە دەنگی خۆی دەنگ بە کاندیدی 
تورکمان یاخود مەسیحی بدات"

کۆتاکان  کورسی  ژمارەی  نەمانوتووە  ئێمە  تەئکید  بە 
کە  رایگەیاندبوو  تورکمانیش  بەرەی  کەمبکرێتەوە، 

لەگەڵ  ئێمەش فیعلەن  نییە،  باش  زۆر  کۆتا  سیستەمی 
ئاماژەیان  ئەوان  نییە.  باش  کە سیستەمێکی  ئەوەداین 

بەغداد  لە هەڵبژاردنەکانی  یەکێک  لە  بەوەدابوو کە 
پارێزگای کەرکوک،  لە  داوایان کردبوو کە کۆتا نەمێنێت 

١٠٠ هەزار تورکمان دەبین"،  چونکە "ئێمە لە کەرکوک 
کەواتە ئەگەر ئەو ژمارەیە بە هەقی خۆی هەمووی 

دەنگ بدات ئەوا دەتوانێت ٧-٨ کورسی بەدەست 
بێنێت، بەاڵم ئەگەر بە کۆتا بێت، ئەوا دەکرێت گەلی 

تورکمان بەشداری لە هەڵبژاردن نەکات کە وەکو 
پێویست هانیبدات و دەنگ بدات. لەگەڵ ئەوەشدا 
و  بەکاریاندەهێنن  دەسەاڵتدارەکان  الیەنە  هەندێک 
کاندید دەکەن  ئەوان  لیستی  کادیری خۆیان لەسەر 

و هەندێک دەنگیشیان بۆ دەدەن. بەاڵم ئەگەر 
بۆ  بەرزببێتەوە،  کۆتا  کادیرێکی  دەنگهێنانی  رێژەی 

نموونە نابێت لە ٢ هەزار یان ٣ هەزار دەنگ کەمتر 
تورکمان  ئەوکات جەماوەری  ئەوا  بێنێت،  بەدەست 
و خەڵکەکە باشتر بەشداری دەکات. هەروەها ئەو 

نابێت لە دەنگی خۆی دەنگ  حیزبە دەسەاڵتدارەش 
بدات. وەکو  یاخود مەسیحی  تورکمان  کاندیدی  بە 
کە  رابردوو،  هەڵبژاردنەکانی  لە  بینیمان  پێشتریش 

لە چۆمان، ماوەت، حاجی ئۆمەران تورکمان دەنگی 
کە  دەزانین  هەموومان  ئێمە  بەدەستهێنابوو، 

ئێمە  بۆیە  نییە.  لەو شوێنانە  پێکهاتانە  ئەو  جەماوەری 
پێکهاتانە دەرچن و  لەو  باشە کە خەڵکانێک  پێمان 

بن  بن و سەربەخۆ  گەلەکەیان  راستەقینەوەی  نوێنەری 
نەبن.  لەژێر هەژموونی هیچ الیەنێکی دەسەاڵتدار  و 

ئەمەش لە بەرژەوەندی پڕۆسەی سیاسی، پەرلەمان و 
پێکهاتەکەشە. 

ئیسالمییەکان  حیزبە  دیکەی  الیەنێکی  دیکەوە  لەالیەکی 
ئیسالمییە،  یەکگرتووی  کوردستان-عێراق  پەرلەمانی  لە 

رای فەرمی حیزبەکەی لەسەر کورسی  بۆ وەرگرتنی 
هاودیانی:  محەمەد  لە  لێدوانێکمان  پێکهاتەکان،  کۆتای 

کوردستان  ئیسالمی  یەکگرتووی  سەرکردایەتی  ئەندامی 
وەرگرت.

هەڵوێستی فەرمی یەکگرتووی ئیسالمی لەسەر کورسی کۆتای 
پێکهاتەکان چییە؟

"یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان هەمیشە داکۆکیکارە بۆ ئەوەی 
کورسی کۆتاکان وەکو خۆی بمێنێتەوە"

لەگەڵ کەمکردنەوەی کورسی  بە هیچ جۆرێک  ئێمە 
کۆتای  کورسی  وایە  پێمان  ئێمە  نین،  پێکهاتەکان  کۆتای 

ئیرادەی  لە  تەعبیر  و  بێت  پێکهاتەکان کورسی خۆیان 
خۆیان و کەسایەتی خۆیان و بوونی خۆیان بکات. 

داکۆکیکارە  هەمیشە  کوردستان  ئیسالمی  یەکگرتووی 
بمێنێتەوە". بۆ ئەوەی کورسی کۆتاکان وەکو خۆی 

پێکهاتەکان  لەسەر  ئیسالمی  یەکگرتووی  بۆچوونی 
چییە؟   کوردستان-عێراق  لەپەرلەمانی 

"پێکهاتەکان نابێت لەالیەن خەڵکانێکی تر فشارییان 
بخرێتە سەر"

بە  نابێت  ئەوەین،  لەگەڵ  ئیسالمی  یەکگرتووی  وەکو 
خەڵکانێکی  لەالیەن  لەپەرلەمان  پێکهاتەکان  جۆرێک  هیچ 

بکرێن. ئیستیغاللی سیاسی  و  بخرێتە سەر  تر فشاریان 
 

 پێکهاتەکان: کۆبوونەوەی تایبەتیان لەسەر ئەنجام دەدرێت،
بەاڵم خۆیان بانگهێشتی کۆبوونەوەکە ناکرێن

ریپۆرتاژ: عەبدولسەالم توتونچی \ فۆتۆ: عبداللە بەختیار
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 لە رێگای تەباوە حیزبە ئیسالمییەکان هەڵوێستی فەرمی خۆیان لەسەر کورسی کۆتای پێکهاتەکان رادەگەیەنن  
رۆژی ٢٦-٥-٢٠٢٢، جێنین پالسخارت، نێردەی تایبه تی سكرتێری 

گشتی نه ته وه  یه كگرتووه كان له  عێراق، لەگەڵ  كەسی یەكەمی 
شەش الیەنی هەرێم له  باره گای نه ته وه یه كگرتووه كان له  

هه ولێر)ئەربیل( کۆبووەوە.
 تێیدا گفتوگۆ لەسەر چارەسەری پرسە سیاسییە رۆژەڤەکانی 

هەرێم، لەوانەش پرسی هەڵبژاردن و كاراكردنەوەی كۆمسیۆنی 
هەڵبژاردن و راپرسی لە هەرێم، بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی كوردستان-عێراق و کورسی کۆتای پەرلەمان کرا.
دواتر لە رۆژی ٩-٦-٢٠٢٢ دووبارە الیه نه  سیاسییه كانی هه رێم به  

ئاماده بوونی نوێنه ری تایبه تی سكرتێری گشتی نه ته وه یه كگرتوه كان 
له  سه رۆكایه تی هه رێم كۆبوونه وه  و به گوێره ی به الغی كۆتایی 

كۆبونه وه كه ش، تایبه ت بووە به  بابه تی ئاماده كاریی بۆ هه ڵبژاردنی 
داهاتووی په رله مانی كوردستان-عێراق و هه وڵدان بۆ له یه ك 

نزیككردنه وه ی بیروبۆچوونی الیه نه كان له سه ر یاسای هه ڵبژاردن و 
كۆمسیۆنی بااڵی سه ربه خۆی هه ڵبژاردنه كان و راپرسی و چه ندین 

بابه تی دیكه ی په یوه ندیدار به  هه ڵبژاردنه وه  .

هاوکات رۆژی چوارشه ممه  ١٠-٨-٢٠٢٢ به  سه رپه رشتيى نێچيرڤان 
بارزانى، سه رۆكى هه رێمى كوردستانی عێراق و به  ئاماده بوونى 

جێنين پالسخارت، نێردەی تایبه تی سكرتێرى گشتيى نه ته وه  
يه كگرتووه كان له  عێراق، كۆبوونه وه ى سه رۆكايه تيى هه رێم 

له گه ڵ اليه نه  سياسييه کان لەباره ى هه ڵبژاردنى داهاتووى هه رێمى 
كوردستانی عێراق به ڕێوەچوو.

 
بەهەمان شێوە، بەپێی راگەیەندراوی سەرۆکایەتیی هەرێم، لە 

کۆبوونەوەکەدا بڕیاردراوە، "سه ره تاى ئه يلوولى داهاتوو دوايين 
كۆبوونه وه  بۆ يه كالكردنه وه ى ته واوى بابه ته كانى په يوه ست به  
هه ڵبژاردن و چاره سه ركردنى كێشه كانى به رده م پڕۆسه كه  ئه نجام 
بدرێت، تا ئه وساش سه رۆكايه تيى هه رێمى كوردستان و اليه نه  

سياسييه كان، به  هاوکاریی تیمی پسپۆڕی یوونامی له گفتوگۆ و 
ئاماده كارى به رده وام ده بن".

بەاڵم ئەوەی جێگای سەرنج بوو لەو سێ  کۆبوونەوەی 
جێنین پالسخارت، نوێنه ری تایبه تی سكرتێری گشتی 

نه ته وه یه كگرتووه كان له  عێراق لەگەڵ الیەنە سیاسییەکانی هەرێم 
ئەنجامیدا لە هیچ کام لە کۆبوونەوەکان، نوێنەری پێکهاتەکان 

بانگهێشتی کۆبوونەوەکان نەکران و  بەهیچ جۆرێک راو بۆچوونیان 
لەبارەی هەڵبژاردنەکانەوە وەرنەگیرا.

بەپێی زانیارییەکان تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکان لەبارەی 
شێوازی هەڵبژاردنی کورسی کۆتایی پێکهاتەکان بووە و هەر 

ئەو تەوەرەش بووەتە هۆی ناکۆکی نێوان الیەنەکان و شێوازی 
بەڕێوەچوونەکەی مشتوومڕی دروورستکردووە کە بووەتە هۆی 

دواخستنی هەڵبژاردنەکان.
بۆ ئەم مەبەستە وەک رۆژنامەی تەبا لێدوانمان لە بەرپرسی 

دوو پێکهاتەی سەرەکی هەرێم وەرگرت، کە ئەوانیش پێکهاتەی 
تورکمان و کریستیان بوون و بە تووندی نیگرانی خۆیان لەبارەی 

بەشداری نەکردنیان لە کۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەکان و 
پالسخارت دەربری، ئەم هەنگاوەیان بە پشتگوێخستنی پێکهاتەکان 

لەقەڵەم دا.

لەسەرەتادا ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان 
لە حکومەتی هەرێم، لەبارەی کۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەکان 
بە بەشداری جێنین پالسخارت، نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتی 

نەتەوە یەکگرتووەکان و بەشداریپێنەکردنی پێکهاتە ئاینی و 
نەتەوەییەکان تایبەت بە تەبا دوا. 

"بەشداریپێنەکردنی پێکهاتەکان لە کۆبوونەوەکان 
نادادپەروەرییە"

ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوەکرد کە بەشداریپێنەکردنی پێکهاتەکان 
نادادپەروەرییە و وتیشی، "یەکێک لە بابەتە رۆژەڤەکانی 

کۆبوونەوەکە تایبەتە بە پێکهاتەکان و کۆتا بەاڵم نوێنەری کۆتاکان 
بەشدارییان لە دانیشتنەکە پێناکرێت. بەڕاستی ئەمە ناعەدالەتی و 

نادادییە". 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان باسی لەوەشکرد کە 
پێشتریش ناڕەزایەتییان دەربریوە لەبەرامبەر بەشداریپێنەکردنی 
پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکان، وتیشی، "دەمانەوێت دووبارە 

ناڕەزایەتی خۆمان دەرببڕین. مەرجە لە کۆبوونەوەکانی داهاتوودا 
نوێنەرانی تورکمان و کریستیان بەشداریی لە کۆبوونەوەکە بکەن".  

"پێویستە تورکمان بەشداریی بکات لەو کۆبوونەوانە 
بەتایبەتی ئەوانەی کە لەژێر چاودێری نەتەوە 

یەکگرتووەکانەوە ئەنجام دەدرێت"

ئایدن مەعروف راشیگەیاند کە تورکمان لە هەرێم پێکهاتەیەکی 
گرنگە و وتیشی، "ئەمڕۆ بەپێی دەستووری عێراق، تورکمان لە 
عێراق پێکهاتەی سێیەمن و لە هەرێمی کوردستانی عێراقیش 

پێکهاتەی دووەمن" و زیاتر وتی: 

"تورکمان وەکو پێکهاتە بەشداریی لە پەرلەمان، دەستەی 
سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکومەت دەکات. هەموو ئەو کارانەی 

کە کردوومانە لە چوارچێوەی برایەتییەوەیە. بۆیە پێویستە تورکمان 
بەشداریی بکات لەو کۆبوونەوانە بەتایبەتی ئەوانەی کە لەژێر 

چاودێری نەتەوە یەکگرتووەکانەوە ئەنجام دەدرێت".
 

"ئەگەر لەبارەی کۆتاوە گۆڕانکاری لە یاسای هەڵبژاردن 
بکرێت، پێویستە راوێژ لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان و 

کۆتاکان بکرێت"

ئایدن مەعروف رایگەیاند کە ئەوان لەگەڵ ئەوەن هەڵبژاردنەکان 
لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت و وتیشی، "بڕیاربوو هەڵبژاردنەکان 

لە ١ـی تشرینی یەکەم ئەنجام بدرێت بەاڵم ئەمە ناکرێت، لەوانەیە 
دوابخرێت. بڕیار وایە مانگی ئەیلوول الیەنە سیاسییەکان بە 

بەشداری نەتەوە یەکگتووەکان کۆبوونەوەیەکی دیکە ئەنجام 
بدەن و لەوانەیە هەر لەو کۆبوونەوەیەدا بڕیاری کۆتایی لەبارەی 

هەڵبژاردنەکانەوە بدرێت. بوونی رێککەوتن لەنێوان الیەنە 
سیاسییەکان شتێکی گرنگە. گەر لەبارەی کۆتاوە گۆڕانکاری 

لە یاسای هەڵبژاردن بکرێت، پێویستە راوێژ لەگەڵ نوێنەرانی 
پێکهاتەکان و کۆتاکان بکرێت". 

شایەنی باسە پێکهاتەیەکی تری ئەم هەرێمە پێکهاتەی کریستیانە و 
بەهەمان شێوە راو بۆچوونیان وەرنەگیراوە لەبارەی هەڵبژاردنەکان 

و بەشدارییان پێنەکراوە لە کۆبوونەوەکان.

"وەکو کلد و ئاشورەکان، زۆر نیگەرانین نوێنەری پێکهاتە 
رەسەنەکان بانگهێشتی کۆبوونەوەکان ناکرێت"

لەمبارەیەوە رۆمیۆ هەکاری، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان-
عێراق لەسەر نەتەوەی کریستیان و سكرتێری پارتی دیموكراتی 
بێت نه هرێن بەتەبای راگەیاند، "ئێمە وەکو کلد و ئاشوورەکان، 

هەروەها پێکهاتەی تورکمانیش زۆر نیگەرانین بەهۆی ئەوەی بەرێز 
پالسخارت وەکو نوێنەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان 

کە چەندین جارە کۆبوونەوە دەکات لەگەڵ الیەنەکان، بەاڵم 
نوێنەری پێکهاتە رەسەنەکان بانگهێشت ناکات بۆ کۆبوونەوەکان".

"هیچ حیسابێک بۆ ماف و داخوازی پێکهاتەکان ناکرێت"

لەبەردەوامی قسەکانیدا رۆمیۆ هەکاری ئاماژەی بەوەکرد، "ئێمە 
ئەم هەنگاوە بەشێوەیەک لێک دەدەینەوە کە هیچ حیسابێک 

بۆ پێکهاتەکان و مافی پێکهاتەکان و داهاتووی پێکهاتەکان و 
داخوازی پێکهاتەکان ناکرێت. کوردستان بە پێکهاتەکانەوە جوانە 
و بەپێکهاتەکانەوە دەتوانێت تەعبیر لە پێکەوە ژیان بکات. بەاڵم 

لەئاستی دەرەکی و نێودەوڵەتی وەکو یوئێن فەرامۆشی ئەو 
پێکهاتانە بکاتن ئێمە نیگەران دەکات و بە توندیش گلەییمان هەیە 

و رەخنەی توندیشمان هەیە لە جینین پالسخارت".

"دەبێت پالسخارت کۆبوونەوەیەکی تایبەت لەگەڵ نوێنەری 
پێکهاتەکان ئەنجام بدات"

هەکاری رووی دەمی ئاڕاستەی نوێنه ری تایبه تی سكرتێری گشتی 
نه ته وه یه كگرتووه كان له  عێراق کرد و ئاماژەی بەوەکرد، "بەهۆی 

بانگهێشت نەکردنمان لەکۆبوونەوەکانی پێشوو، داوا دەکەین یان 
دەبێت کۆبوونەوەیەکی تایبەت لەگەڵ نوێنەری پێکهاتەکان ئەنجام 

بدات، یاخود لەکۆبوونەوەکانی ئەم جارە نوێنەری پێکهاتەکانیش 
بەشدار بن، پێچەوانەوەی رووبدات ئەمە الی ئێمەوە ئەوە 

دەگەیەنێت کە یوئێن تەنها گرنگی بە دەسەاڵت دەدات، یوئێن 
تەنها گرنگی بە حیزبە کوردییەکان دەدات و گرنگی بە کلد و 

ئاشووری و تورکمان نادات. هیوادارم بۆچوونی ئەو پێچەوانەی 
ئەو قسانە بێت، واتە لەبەر هەر هۆکارێک بوبێت ئەم جارە 

نوینەری پێکهاتەکان یاخود وەکو وتمان کۆبوونەوەیەکی تایبەت 
لەگەڵ پێکهاتەکان ساز بکات و بۆئەوەی ئێمەش لە نزیکەوە و 

رووبەڕوو داخوازی پێکهاتەکان بۆ بەڕێزیان باس بکەین". 

"نیگەرانین لە راو بۆچوونی زۆرێک لە حیزبە کوردییەکان کە 
دژی کورسی کۆتان"

شایەنی باسە لەبارەی ئەوەی ئایا لە کۆبوونەوەکان باس لە 
کورسی کۆتای پێکهاتەکان کراوە ، رۆمیۆ هەکاری لە وەاڵمدا 
ئاماژەی بەوەدا، "ئێمە لە کۆبوونەوەکان نەبووین، بەاڵم بە 

دڵنیاییەوە ئێستا باسی کۆتایی پێکهاتەکان بۆتە باسێکی گەرم 
لەسەرجەم کۆبوونەوە و لە شوێنە فەرمییەکان گفتوگۆی 

لەسەر دەکرێت. ئێمە نیگەرانین لە راو بۆچوونی زۆرێک لە حیزبە 

کوردییەکان کە دژی کورسی کۆتان یاخود دژی سیستەمی کۆتان. 
باس لە کەمکردنەوەی کورسییەکان دەکرێت، باس لە چۆنییەتی 

دەنگدان بۆ کۆتاکان دەکرێت و خۆیان ئامادەی کۆبوونەوەکە نین، 
لە راستیدا دەبێت خودی پێکهاتەکان چۆنییەتی کورسی پێکهاتەکان 

دیاری بکەن نەک الیەنی دیکە بۆی دیاری بکات".

رۆژی پێنجشەممە ٢٤-٢-٢٠٢٢، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێم 
فەرمانی هەرێمی بۆ دەستنیشانكردنی رۆژی هەڵبژاردنی گشتیی 

پەرلەمانی هەرێمی كوردستانـ  عێراقی واژۆكرد و بڕیاریدا رۆژی 
١-١٠-٢٠٢٢ هەڵبژاردن بکرێت. دوای سێ رۆژ، مەسرور بارزانی، 

سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم، الیەنە پەیوەندیدارەکانی 
راسپارد هاوئاهەنگی لەگەڵ کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 

هەڵبژاردن و راپرسی بکەن بۆ ئەوەی هەڵبژاردن لەوادەی خۆیدا 
بکرێت. بەاڵم بەهۆی ناکۆکی الیەنەکان لەسەر چۆنییەتی شێوازی 

هەڵبژاردنی کورسی کۆتای پێکهاتەکان و جیاوازی راو بۆچوون 
لەسەر چەند میکانیزمێکی تری هەڵبژرادن، بەوتەی کۆمیسیۆن لە 

کاتی دیاریکراوی خۆیدا هەڵبژاردن ناکرێت. 

 پێکهاتەکان: کۆبوونەوەی تایبەتیان لەسەر ئەنجام دەدرێت،
بەاڵم خۆیان بانگهێشتی کۆبوونەوەکە ناکرێن !!ریپۆرتاژ: عەبدولسەالم توتونچی  \ فۆتۆ: عبداللە بەختیار
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 رێژەی گشتی دەرچوون لە قۆناغی ١٢ـی ئامادەیی

! قوتابخانەکانی تورکمانی لە سەدا سفرە
بەدەستنەهێنانی نمرە و دابەزینی ئاستی دەرچوون لە 

تاقیکردنەوەکانی قۆناغی ١٢ـی ئامادەیی لە قوتابخانەکانی 
تورکمانی بۆ سفر، مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا. 

رایانگەیاند، بەهۆی  تورکمانی  قوتابییانی قوتابخانەکانی 
ئەوەی چاوەڕوانی ئەم کۆنمرانەمان نەدەکرد، ناڕەزاییمان 

پڕکردەوە و داوای دووبارە پێداچوونەوەمان کرد بە 
وەاڵمی پرسیارەکانمان. لەالیەکی دیکەوە قوتابیان 

ناڕەزایەتییان لەسەر ئەوەش دەربڕی کە ئەو کتێبانەی لە 
قوتابخانەکانیان وانەی لەسەر دەخوێنن، کەموکوڕی لە 

زانیارییەکانی ناویدا هەیە. 
بۆ ئاشنابوون لە راستی بابەتەکە و هێنانی رۆشنایی 

بە تاریکییە نەزانراوەکان، 
لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان 
داغیسانلی،  فەخرەددین 

بەڕێوبەری گشتی پەروەردەی 
تورکمانی بە وەکالەت ئەنجامدا.

 
داغیسانلی لە سەرەتادا باسی لە 
دانەمەزراندنی وەکو بەڕێوەبەر لە 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی 
تورکمانی کرد و رایگەیاند، "کاتی 

خۆی کە پرسیارمان کرد بۆچی 
کەسێک وەکو بەڕێوەبەری گشتی 
پەروەردەی تورکمان دیاریناکرێت، 

پەستانێکی زۆرمان خرایەسەر، 
بەاڵم ئەوکات ٣-٤ بەڕێوەبەرایەتی 

گشتی دیکە بە وەکالەت 
بەڕێدەکران. ئەم ئەرکانە لەالیەن 

راوێژکارانەوە رایی دەکرا. ئێمە 
بە بەتاڵ مانەوەی ئەم کورسیە تاوانبارکراین. من هەموو 

کات دەمگوت، من چ وەزیرم چ سەرۆکوەزیران، رۆژێک 
حکومەت بە بڕیارێک یەکێک دادەمەزرێنێت، ئێمەش ئەو 

ئەرکە رادەستی ئەو کەسە دەکەینەوە". 
داغیسانلی تایبەت بە کەمی ژمارەی فەرمانبەر ئاماژەی 

بەوەدا، "یەک یان دوو فەرمانبەر هەبوو، بە زەحمەتییەوە 
توانیمان فرمانی دامەزراندنی ئەوانەش دەربکەین. 

هەندێکیان ژن بوون، هەرکەسێک بەبۆنەی هۆکاری 
جیاجیاوە شوێنی دامەزراندنەوەی گۆڕی و ئەمەش 

بێتوانای کردین. دەیانویست لە وەزارەت وەربگیرێن. 
بەهۆی هاتنە ناوەوەی پرسی خێزانی، بە ناچاری رێگەمان 

دا بگوازرێنەوە. لە ئێستادا دوو فەرمانبەرمان هەیە. 
لەمدواییەدا ویستمان شوێنیان لە قوتابخانەکانی تورکمان 

بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی بگۆڕین بەاڵم کەسیان رازی 
نەبوون بێن، هۆکارەکەشی ئەوەبوو، لە وەزارەت ژمارەی 

کاتژمێرەکانی دەوامکردن زیاترە و سااڵنەش سێ مانگ 
پشووی نییە". 

داغیسانلی تایبەت بە پرسی ناڕەزایەتی قوتابیان لەسەر 
بوونی کێشەی کتێب لە قوتابخانەکانی تورکمانی وتی، 

"کتێبمان هەیە. بەاڵم ئەو بابەتە زۆر گەورە کراوە، 
کەچی بابەتەکە بەوجۆرە گەورە نییە کە لە دەرەوە باسی 

لێوەدەکرێت. هەمووالیەک وەکو بنێشت باسی ئەم 
بابەتە دەکەن. تەنها کتێبێک کە بە کۆمپیوتەر نوسرابێتەوە 

نیمانە. ئەولەوییەتی ئێمە وانە چەندایەتییەکان بوو، لە 
ئێستادا ئەو کتێبانە لە وەزارەت ئامادە دەکرێن". 

"هەموو کتێبەکان لە سەرەتاوە پێویستە پێداچوونەوەی 
پێدا بکرێت" 

سەبارەت بە پێداچوونەوەی کتێبەکان داغیسانلی وتی، 
"هەموو کتێبەکان بە گشتی پێویستە لە سەرەتاوە 
پێداچوونەوەی پێدا بکرێت. وەڕگێڕەکان بەگوێرەی 

تواناکانیان هەوڵیان داوە شتێک بکەن بەاڵم کە سەیری 
دەکەین هەڵەی زۆری تیادایە. ئەوانە پێویستی بەوەیە 

دووبارە راست بکرێنەوە. چەندین ساڵە من سەرپەرشتی 
ئەو دامەزراوەیە دەکەم، هەموویان باس لە بوونی 

هەڵە دەکەن لە کتێبەکاندا، بەاڵم تائێستا هیچ کام لەو 
مامۆستایانە بەشێوەیەکی فەرمی نەهاتوون و بڵێن لەو 

کتێبە ئەو هەڵەیە هەیە. کاتی خۆی کاتێک هەڵەیەک 
هەبووایە، مامۆستای بابەت ئەو هەڵەیەی دیاریدەکرد و 
بەشێوەی راپۆرت پێشکەشی دەکرد. بەاڵم تائێستا کەس 

نەهاتووە و بەمشێوەیە راپۆرتێک پێشکەش بکات".
 

داغیسانلی تایبەت بە کەمی رێژەی دەرچوون لە 
قوتابخانەکانی تورکمانی رایگەیاند، "ئەم بابەتەش لە 
قاڵبی خۆی زیاتر گەورەکراوە، دەکرێت ئەو کەسانەی 

باسی ئەو بابەتە دەکەن و لەسەری دەنوسن دەستکەوتی 
کەسییان نەبێت؟ من نازانم. ئەم دۆخە تایبەتە بەڕێژە 
و رێژەییە. من لێکۆڵینەوەم لەم بابەتە کرد نامەوێت 

رێژەیەکی سەدی بدەم بەاڵم زیاتر لە ٨٠ هەزار قوتابی 
دەرنەچوو هەبوو. دوو بەڕێوەبەرمان لە بوونی هەڵە 

ئاگاداریکردینەوە. دەستبەجێ بەدوای بابەتەکەوە چووین، 
ئەو ناڕەزایەتییانەی گەیشتبوونە الی ئێمە ئەوەبوو؛ 
قوتابی وەالمی A هەڵبژاردووە بەاڵم وەاڵمی B بە 

هەڵبژێردراو بەدیاردەکەوێت. لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
قسەمان کرد و راستەوخۆ لێژنەیەک کە لە دوو مامۆستا 
پێکهاتبوون دەستمان بە لێکۆڵینەوە کرد لە وەاڵمەکان. 

یەکێک لە مامۆستاکان زاهیدە عەسافی بوو، ئەوەی 
دیکەش روناک سوڵتان کە بەڕێوەبەرمان بوو. هیچ 

دیارینەکرا".  هەڵەیەک 

"٤ بۆ ٥ قوتابی لە پۆلەکانماندا هەیە، با بڵێین 
١٥ قوتابی بوونی هەیە" 

داغیسانلی لە بەردەوامی قسەکانیدا باسی بەمشێوەیە 
باسی لە دەرنەچوونی گشت قوتابیان کرد، "ساڵی 
رابردووش رووبەڕووی دۆخێکی هاوشێوە بووین. 

پرسیاری هۆکارەکەیم لە گشت مامۆستایان کرد. چونکە 
قوتابخانەکانی ئێمە وەکو قوتابخانەی نموونەییە، لە 

پۆلەکاندا ٤ بۆ ٥ قوتابی هەیە. با بڵێین ١٥ قوتابی بوونی 
هەیە. بەاڵم کاتێک سەیری قوتابخانە کوردییەکان دەکەین 

هەر پۆلێک ٤٥ قوتابی تیایدا بوونی هەیە. بۆچی؟ جگە 
لەمەش خولیان پێدەدرێت". 

"مامۆستاکان هەڵەکان دەخەنە ئەستۆی مامۆستای پێش 
خۆیان یاخود سەردەمی پێشوو" 

فەخرەددین داغیسانلی بەمشێوەیە تایبەت بە 
کۆبوونەوەی مامۆستایان و بەڕێوەبەرەکان دوا، "کاتێک 

لەگەڵ مامۆستایان قسە دەکەم، وەکو زنجیرەیەک 
مامۆستای پێش خۆیان بە هۆکاری سەرەکی کێشەکان 

ناودەبەن، یاخود سەردەمی خوێندنی پێش خۆیان بە 
هۆکار دەزانن. شتی وا بوونی نییە. هەر قوتابییەک کە 

دێتە التان بۆ فێربوون، رەگەز و نەژاد و زمانی هەرچییەک 
بێت ئەو قوتابییە ئامانەتە. وەکو مامۆستایەک پێویستە 

بەباشترین شێوە فێری بکەیت و پەروەردەی بکەیت. 
ئەگەر قوتابییەک نەتوانێت دەربچێت، ئەوا لێگەڕێ با لە 

شوێنی خۆی بمێنێتەوە، بە دەرچواندنی خیانەتی لێمەکە". 

"مامۆستایەک کە ساڵێک یان دووی مابێت بۆ 
خانەنشینی چی لەگەڵ دەکرێت؟" 

داغیسانلی ئاماژەی بەوەکرد، "ماوەیەک پێش ئێستا 
دەستمان بە رێکاری توند کرد. هەندێک لە بەڕێوبەرەکانم 

لە یەکەم قۆناغدا گۆڕی" و وتی: 
"خانەنشینبوونم نزیکبووەتەوە. دەستمان بە گۆڕینی 

بەڕێوبەرەکان کرد. بە شێوەیەکی نوێ دەستمان بە 
کارەکانمان کرد. پێویستە ئەرکی مامۆستایانی کۆن 

بەکەم سەیر نەکەین. کاتیک کە قوتابخانەکانی تورکمانی 
دانران، بەداخەوە شارەزامان نەبوو. بەشێوەی گواستنەوە 

قوتابخانەکانمان پڕکرانەوە. ئێستا تەمەنیان زۆربووە 
و توانای کۆنیان نەماوە. لەالیەکی دیکەوە ئەوانەی 
لە خوێندنی تورکی تێناگەن کێشەیەکی دیکەمان بۆ 

دروست دەکەن. ئەگەر داوایان لێبکەین بە زمانێکی دیکە 
وانەکان بڵێنەوە ئەوا بەباشترین شێوە وانەکان دەڵێنەوە. 

بەاڵم وانەوتنەوە بە زمانی تورکی تاڕادەیەک قوڕسە. 
مامۆستایەک کە ساڵێک یان دووی مابێت بۆ خانەنشینی 

چی لەگەڵ دەکرێت؟".
 

داغیسانلی وتیشی، "تایبەت بە وەرگیرانی مامۆستای 
وانەبێژ لە قوتابخانەکاندا ١٠ مەرج داندراوە، بەگوێرەی 

ئەوانیش ئەگەر مامۆستای فەرمی هەبێت ئەوا پێویستە 
هەفتانە ٢٤ وانە بڵێتەوە. دواتریش سەیر دەکەن ئایا 

ئەو قوتابخانەیە پێویستی بە مامۆستایە یاخود نا؟ 
بەمهۆیەوە ئەو ٤٠ مامۆستایەی کە پێشتر وەکو وانەبێژ 

وەرمانگرتبوون، هەندێکیان پێویستە بڕۆن. سەبارەت 
بەوەی ئەو مامۆستایانە نەڕۆن هیچ توانایێکمان نییە. 

لە راستیدا سەبارەت بەم بابەتە زۆر بەداخەوەم. چونکە 
لەکاتی کەرەنتیدا، مامۆستایانی وانەبێژ هاتن و بەشێوەی 
ئۆنالین وانەیان دەوتەوە. مامۆستایانی فەرمی نەدەهاتن 

و وانەیان نەدەوتەوە". 

داغیسانلی  فەخرەددین 
جەختی لەوەکردەوە، "دەتوانم 

راستگۆیانە  بەشێوەیەکی 
رێنماییان  بڵێم، هەندێک 

دایە بەڕێوەبەرەکان. ئەگەر 
سوود لە مامۆستا کۆنەکان 

نابینن، ناوەکانیان بە ئێمە 
بدەن، ئێمە دەیانگوازینەوە 

قوتابخانەی دیکە تاکو بتوانین 
گرێبەست  مامۆستایانی 

دابمەزرێنین. وەزیری 
پەروەردەش لەم بۆچوونە 

دایە". 

روناک سوڵتان، بەڕێوەبەری 
ئامادەیی غەریبی  قوتابخانەی 
کچان روونکردنەوەیەکی بۆ تەبا دا و رایگەیاند، "قوتابیان 

رۆڵێکی گەورەیان لە کەمی رێژەی دەرچوون هەیە. 
ئێمەش شۆک بووین. دەڵێن کێشەی کتێب هەیە، بەاڵم 

پێشتریش هەمان کتێبەکان دەخوێنران، نازانین هۆکاری 
سەرەکی کێشەکان چین". 

روناک سوڵتان ئاماژەی بەوەشکرد، "لەکاتی کەرەنتیندا، 
نەبوونی وانە وتنەوەی رووبەڕوو رۆڵێکی گەورەی هەبوو 

لە ئەنجامەکانی پۆلی ١٢ـی ئامادەیی. بەهۆی ئەوەی لە 
دوورەوەی پۆلەکان وانەکانیان بۆ شیدەکرایەوە، بۆیە 
نەیانتووانی بەجوانی لە وانەکان بگەن و نەخوێندنی 

هەموو بەشەکان کاریگەری لەسەر پۆلی ١٢ـی ئامادەیی 
هەبوو". 

ناوبراو ئەوەشی ئاشکراکرد، کە یەکێک بووە لە ئەندامانی 
کۆمیسیۆنی بەدواداچوون لە پرسیارەکان، لەمبارەیەوە 

وتی، "ئێمە وەکو کۆمیسیۆن لێکۆڵینەوەمان لە 
پرسیارەکان کرد لەبارەی ئەو سکااڵیانەی کە ئاڕاستەی 

پرسیارەکان کرابوون، بەاڵم کێشەیەکی بەوشێوەیە نەبوو. 
هۆکاری سەرەکی کۆنمرەی نزم نازانین چییە".

 
رۆدی عەلی سەبری، قوتابی لە پۆلی ١٢ـی ئامادەیی لە 
قوتابخانەی تورکمانی بۆ تەبا دوا و رایگەیاند، "کاتێک 

وەاڵمی تاقیکردنەوەکان ئاشکراکرا، بۆم دەرکەوت 
لە وانەی تورکی نمرەی ٩٢ـم بەدەستهێناوە، بەاڵم 

کاتێک چوومە قوتابخانە پێیان راگەیاندنم کە لەو وانەیە 
دەرنەچوویت. بۆ دڵنیابوونەوە لە هۆکاری کێشەکە 

سەردانی وەزارەتی پەروەردەم کرد، هەرچەندە لەوێدا زۆر 
گوێیان بۆ داواکارییەکەم نەگرت، بەاڵم پێیان راگەیاندم 

کە پێویست ناکات دووبارە بەشداری لە تاقیکردنەوەکان 
بکەم". 

رۆدی ئاماژەی بەوەکرد کە هۆکاری سەرەکی کۆنمرەی 
کەمی قوتابیان کتێبەکانە و وتی، "وا بیر دەکەمەوە 

پرسیارەکانی ئەمساڵ لەچاو سااڵنی رابردوو زۆر قورس 
بوون. بەهۆی بوونی کێشە و کەمووکوڕی لە کتێبە 

تورکییەکانمان، قوتابیانی تورکمانی پۆلی ١٢ـی ئامادەیی 
ئاستەنگی زۆریان دروست دەبێت. جگە لە کەموکوڕی 

زانیاری، زەحمەتێکی زۆر دەبیبین لە گەڕان و دیتنەوەی 
تورکییەکان".  کتێبە 

رۆدی عەلی سەبڕی جەختی لەوەکردەوە، کە زۆرێک 
لەخوێندکارانی پۆلەکەی پێشبینی ئەوەیان نەدەکرد کە 

رابگەیەنرێت.  بەکەمی  کۆنمرەکانیان 
تێبینی: تایبەت بە پرسی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلی 
١٢ـی ئامادەیی لە قوتابخانەکانی تورکمانی چاوپێکەوتنمان 

لەگەڵ بەڕێوبەری گشتی بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی 
تورکمان، بەڕێوەبەری قوتابخانە و قوتابییان ئەنجامدا. 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە چاوپێکەوتنمان لەگەڵ هەندێک لە 
بەڕێوەبەران ئەنجامدا، کەچی ئامادە نەبوون قسەکانیان 

باڵوبکرێتەوە. 

هەواڵ: زیا عوزێری - نورخان کەرخی

بۆچوونی قوتابیانی زانکۆی سەاڵحەددین بەرامبەر
 بڕیاری یەکپۆشی چییە؟ 
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زانکۆی سەاڵحەددین  یونس، سەرۆکی  کامەران  د. 
یەکپۆشی  لەبارەی  زانکۆکەیانەوە  لە  بڕیارێک  رایگەیاند، 

سەرۆکایەتیی  سەربە  پەیمانگاکانی  و  زانکۆ  قوتابیانی 
دەرکراوە.  سەاڵحەددین  زانکۆی 

روونکردنەوەیەکدا  لەمیانی  سەاڵحەددین  زانکۆی  سەرۆکی 
لە ساڵی  رایگەیاندووە،  ٢٠٢٢ـدا  ئابی  ١٠ـی  بەرواری  لە 

یەکپۆشیان  سیستەمی  بڕیاری  خوێندندا  نوێی 
جیاوازیی  ئەوەیە  ئامانجیان  و  دەرکردووە 
خوێندکاران  و  کەمبکەنەوە  کۆمەاڵیەتی 
نەک  بکەنەوە  خوێندنەکانیان  لە  بیر  زیاتر 

جلوبەرگەکانیان. 

بە  بەوەکرد،  ئاماژەی  یونس  کامەران  د. 
٤٥٠ قوتابی زانکۆی  ١١ هەزار و  بەشداری 
ئەلیکترۆنیمان  راپرسیێکی  سەاڵحەددین، 

بەمەبەستی  "راپرسیمان  وتی،  و  رێکخست 
و  کۆمەاڵتی  جیاوازی  کەمکردنەوەی 

خێزانی  سەرشانی  باری  کەمکردنەوەی 
رێکخست".  قوتابیان، 

ساڵی  بۆ  بڕیارە  ئەم  راشیگەیاند،  ناوبراو 
بڕیارەکە  ئامادەکراوە و   ٢٠٢٣  – ٢٠٢٢ خوێندنی 

بواری  دەخرێتە  یەکەم  تشرینی  ١ـی  لە 
جێبەجێکردنەوە. 

بوون:    بەمشێوەیە  راپرسییەکە  ناو  ئەنجامەکانی  و  پرسیار 
جێبەجێی  ئامادەی  ئایا  رابگەیێندرێت،  یەکپۆشی  ئەگەر    *

نا؟  یان  بکەی 
٢٩.٤٪ نەخێر  ٧٠.٦ ٪ بەڵێ ،    -

*  لەنێوان رەنگی سپی و رەساسی و رەش و سپی.
٧٤.٦٪  رەنگی رەش و سپییان هەڵبژاردووە.   -

قوتابی  خانەوادەی  لەسەر  بارگرانیی  یەکپۆشی    *
کەمدەکاتەوە؟ 

٢٩.١٪  نەخێر. - ٧٠.٩٪   بەڵێ ، 

وێستگەی شەمەندەفەر یان مەحەتەی قیتارەكەی 
هەولێر)ئەربیل( كە لە چلەكانی سەدەی رابردوو تا سەرەتای 

هەشتاكان لەكاركردن بەردەوامبووە، بۆتە بەشێک لە 
مێژووی شارەكە  و لەهزر و بیرەوەری دانیشتوانەكەی 

بەزیندوویی ماوەتەوە، بەتایبەتی ئەوانەی باوک و باپیرانیان 
وەک كارمەند كاریان تێدا كردووە.

                              

بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی باس دەكرێت، شەمەندەفەری 
هەولێر سەر بە دەستەی هێلی ئاسنینی عێراقی بووە، 

لەالیەن دوو كۆمپانیای بەریتانی و هیندی لە ساڵی ١٩٤٣ 
دروستكراوە و لە ساڵی ١٩٤٩ تەواوبووە.

شەمەمەندەفەرەكە كە تایبەت بووە بەهاتووچۆی نێوان 
شارەكانی بەغداد و كەركوک  و هەولێر)ئەربیل(، بەخەڵوزی 

بەردی كاریكردووە، بەسێ کاتژمێر لە هەولێرەوە بۆ 
كەركوک  و بە دوازدە کاتژمێرێش دەگەیشتە شاری بەغداد، 
رۆژانە کاتژمێر دەی بەیانی خەڵكی شاری هەولێر گوێیان لە 

زەنگی ئاگاداركردنەوەی هاتنی شەمەندەفەرەكە دەبوو، 
دوای دابەزینی گەشتیاران  و دانانی كەلوپەل  و عەمبارە 

سوتەمەنییەكانی، كاری نۆژەنكردنەوە و دابینكردنی ئاو و 
سوتەمەنی بۆ ئەنجامدەدراو، پاش نیوەڕۆی هەمان رۆژیش 

بەرە و شاری كەركوک بەرێ دەكەوتەوە.
وەك دەڵێن پێكهاتەی شەمەندەفەرەكە جگە لەشوێنی 
گواستنەوەی كەلوپەل، دوو شوێنی دانیشتنی هەبوو، 

یەكێکیان گشتی بووە و لەدار دروستكراو بوو، ئەویتریان 
لەشێوەی ژووری تایبەت بووە، كە تاڕادەیەک نرخی 

بلیتەكەی گرانتر بووە لە شوێنە گشتییەكە.
شەمەندەفەرەكە لەكاتی گەیشتنی بەناو شار بەتەنیشت 

یاریگای كۆنی هەولێر تێپەڕیووە، دواتر بەرەو شوێنی 
پێشوازی و كۆگای سوتەمەنی، تا وێستگەی كۆتایی كە 
پاركی شانەدەری ئێستایە، وەک دەڵێن ئەوانەی ئەوكاتە 

شەمەندەفەریان بەكارهێناوە زیاتر فەرمانبەر  و خەڵكی 
مووچەخۆر و سەربازەكان بوون، چونكە نرخەكەی بەراورد بە 

ئۆتۆمبێل كەمتربووە.
دوای زیاتر لە سی ساڵ كاركردن لەسەرەتای هەشتاكانی 
سەدەی رابردوو شەمەندەفەرەكەی هەولێر لەكاركەوت، 

كە بەشێک لەهۆكارەكەی بۆ دەستپێكردنی جەنگی 
عیراق- ئێران دەگێڕنەوە، هەروەها بەهۆی ئەوەی هێلی 
شەمەندەفەرەكەی هەولێر هاوشێوەی هێلی شارەكانی 

عێراق رێكنەخرایەوە، بەو جۆرە ئیتر بوو بە مێژوو و جارێكی 
تر هەولێر شەمەندەفەری بەخۆیەوە نەبینیەوە.

باسكردن و گێرانەوەی مێژووی شەمەندەفەر لە شاری 
هەولێر لەكاتێكدایە ماوەیەكە لەالیەن وەزارەتی گواستنەوە 

و گەیاندنی حكومەتی هەرێم باس لە دامەزراندنی هێلی 
ئاسنی شەمەندەفەر لە هەرێم دەكرێت، بۆ زانینی 

چۆنییەتی دروستکردنی ئەم پڕۆژەیە وەک رۆژنامەی تەبا، 
چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ رێباز محەمەد خەلیل، بەڕێوەبەری 

گشتی گواستنەوەی زەمینی و هێلی ئاسنی و ترام وای 
لەوەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن ئەنجامدا.

لەسەرەتادا رێباز محەمەد لەبارەی دەنگۆی دروستکردنی 
هێلی ئاسنی نوێ لە هەرێم بە تەبای راگەیاند، "هەرێمی 

کوردستان وەکو بەشێک لەعێراق یەکێکە لە شوێنە 
هەستیارەکانی رۆژهەاڵتی ناوەراست، بەپێی هەڵکەوتە 

جوگرافییەکەی و بەپێی شوێنەکەی لە نێوان عێراق 
و تورکیادا خاڵێکی هاوبەشی گرنگە، بەهەمان شێوە 

لەگەڵ ئێرانیشدا خاڵی هاوبەشی تر هەن کە بەیەکەوەیان 
دەبەستێتەوە. خۆتان دەزانن لە سەردەمی ئەو جیهانگیرییە 

کە ئێستا هەیە وەک بابەتی پێشکەوتنەکانی جیهان، هەرێمی 
کوردستانیش دەیەوێت بەو ئاڕاستەیە هەنگاو بنێت، 

حکومەتی هەرێم و وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەش پێشتر کاری 
لەسەر ئەم بابەتە کردووە و وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن 

کە یەکێک لە کارە سەرەکییەکانی بریتییە لە گەیاندن و 
دروستکردنی هێلی ئاسنین. ئـێمە لەناوخۆی هەرێم خەریکی 

دیراسەکردن و دانانی ستراتیجیەتین بۆ ئەوەی بتوانین 
تەریب لەگەڵ واڵتانی پیشکەوتوو لەو بوارە بچینە کێبرکێ 

و رێگایەکی تر زیاد بکەین بۆ بابەتی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و 
گەشتیاری، کە پێمان وایە دەتوانین لەم رێگایە هەم هەرێمی 
کوردستان ببوژێنینە و هەم ئەم خاڵی گەیاندنە ورتر دروست 

بکەین لە نێوان عێراق و تورکیادا. 

لەبەردەوامیدا ناوبراو ئاماژەی بەوەکرد، "وەکو هەرێم 
پڕۆژەیەک هەیە لەم بارەیەوە،  سیاسەتی حکومەتی هەرێم 

بەم ئاڕاستەیەیە کە بتوانین لەم بوارەدا پێشکەوتن دروست 
بکەین و هەنگاوی جددیش نراوە لەگەڵ حکومەتی عێراقیدا. 
لەبەر ئەوەی وەزارەتی گواستنەوە  یەکێکە لەو وەزارەتانەی 

گفتوگۆی راستەوخۆی هەیە لە گەڵ حکومەتی عێراق لەسەر 
ئەم بابەتانە قسەمان کردووە و توانیومانە تا حەددێک 

رێگاچارەیەک بدۆزینەوە و لێکتیگەیشتنێکی باش دروست 
بکەین بۆ بابەتی دروستکردنی هێلی ئاسنین". 

لەبارەی ئامادەکارییەکانی وەزارەتەکەی سەبارەت بەم پڕۆژەیە 
رێباز محەمەد رایگەیاند، "ئێمە ئەو ئامادەکارییانەی کە لەسەر 
حکومەتی هەرێمی کوردستانە کراوە و وەزارەتی گواستنەوە 

و گەیاندنیش کۆمەڵێک لێکتێگەیشتنی لەگەل کۆمپانیاکان 
ئەنجام داوە، کە کاریان دروستکردنی هێلی ئاسنینە، بە 

نیازی ئەوەی دەستی کار بێنینە ئەم واڵتە و هاوکاربن لە 
بونیادنانی 
ژێرخان بۆ 

دروستکردنی 
هێلی ئاسنین". 

هاوکات رێباز 
محەمەد باسی 

لە وادەی 
دەستپێکردن 

و کۆتایی 
هاتنی پڕۆژەکە 

کرد و وتی، "خۆی ئەم پڕۆژەیە ماوەیەکی زۆرە هەبووە، 
بەداخەوە دەڵێم هەرێمی کوردستان تووشی کۆمەڵێک کێشە 

و گرفت و قەیرانی دارایی بوو، بەدڵنیاییەوە رەنگدانەوەی 
لەسەر گشت وەزارەت و سێکتەرەکان دروستکرد، بەپێی 

پالنی وەزارەت بێت ئێمە دەمێک بوو دەبایە لە قۆناغێکی 
پێشکەوتوتر باین لە ئاستی ئێستا، بەاڵم لە ئێستاشدا 

دەستەوەستان نەوەستاوین کاری زۆر باشمان کردووە، 
هەنگاومان ناوە لێکتێگەیشتنمان لەگەڵ حکومەتی عێراقی 
هەیە لەسەر ئەم بابەتە. حکومەتی عێراقی پڕۆژەی هێلێکی 

هەیە کە لەفاو تا زاخۆ کە کەرکوک و بە موسڵ و دهۆک 
و هەولێریشدا تێپەرێت، ئێمە دەمانەوێت بتوانین الیەنی 

کەم سوود لەم هێلە وەربگرین. دەمانەوێت هێلەکانی نێوان 
شارەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئیمکانییەتی حکومەتی 

هەرێم دروست بکەین و بیبەستنینەوە لەگەڵ ئەم هێلە 
گشتییەی کە حکومەتی عێراقی لە پالنیدا هەیە دەستی 

پێبکات".

 

رەنگی  لەنێوان  هەبێت  جیاوازی  دەزانیت  بەباشی   *
کوڕان و کچان؟

٤١.٧٪  بەڵێ. - ٥٨.٣٪   نەخێر ، 
بەرزکردنەوەی  لەسەر  کاریگەری  یەکپۆشی  پێتوایە    *

دەبێت؟ قوتابییان  زانستی  ئاستی 
٣٦.٤٪ نەخێر. ٦٤.٦٪  بەڵێ ،   -

بە هەند  راستەوخۆ  راپرسییانە  ئەو شێوازە  ئایا    *
وەردگری؟ 

٢٠.٤ ٪ نەخێر  ٧٩.٦ ٪ بەڵێ ، 

بڕیارەکەی  زانکۆی سەاڵحەددین  ئەوەی سەرۆکی  دوای 
لەالیەن  نەرێنی  و  ئەرێنی  تێڕوانینی  دوو  راگەیاند، 
گفتوگۆ.  بابەتی  بوونە  و  خرایەڕوو  خوێندکارانەوە 

دەڵێت،  سەاڵحەددین  زانکۆ  لە  قوتابی  میران،  عەبدوڵاڵ 
بڕیارێکی  بە  خوێندندا  نوێی  ساڵی  لە  یەکپۆشی  "بڕیاری 

بێگومان  دەبینم.  کاریگەر  و  بوێرانە  پەسەندکراو، 
ئابوورییەوە  لەڕووی  قوتابیان  زانکۆکاندا  هەموو  لە 
بە  ببن  زانکۆکان  دەبێت  کە  ئەوەی  لەگەڵ  جیاوازن، 

قوتابی،  پێگەیاندنی  و  زانست  و  پەروەردە  شوێنی 
نمایشکردنی  شوێنی  بووەتە  ئێستادا  لە  بەداخەوە 

جلوبەرگ". 

وایە  پێی  سەاڵحەددین  زانکۆی  قوتابییەی  ئەو 
دەبەخشێت  زانکۆ  بە  جوان  دیدێکی  یەکپۆشی 
قوتابییانیش  نێوان  ئابووری  ئاستی  جیاوازی  و 

دادەپۆشێت. 

زانکۆی  قوتابی  دەمیرجی،  ئەمیر  دیکەوە  لەالیەکی 
کە  رایگەیاند  یەکپۆشییەوە  لەبارەی  سەاڵحەددین 
وتی،  و  دەڕوانێت  بڕیارەکە  لە  ئەرێنییەوە  بە  ئەو 
باشە  پێم  زانکۆی سەاڵحەددین،  لە  تەنها  "نەک 

پەیمانگەکان  و  تایبەتەکان  زانکۆ  هەموو  لە  بڕیارەکە 
پەیڕەوبکرێت". 

رەنگەکانی  بە  "یەکپۆشی  وتیشی،  دەمیرجی 
رووکەشەوە شتێکی  لەرووی  رەش و سپی 

بۆ  ئاسانکاریی  دەبێتە  یەکپۆشی  هەروەها  جوانە. 
قوتابییان". 

زمان و  بەشی  رەسول کورەچی، قوتابی  نوها 
تەبا  بۆ  زانکۆی سەاڵحەددین  لە  تورکی  ئەدەبیاتی 

بابەتی  راستەوخۆ  یەکپۆشی  پرسی  کە  رایگەیاند 
کاتێک  وایە  پێی  نوها  ئەو،  هزری  دێنێتە  دیسپلین 

ئازادی  لە  بیر  قوتابی  راستەوخۆ  دەکرێت،  زانکۆ  لە  باس 
ناڕەزایەتی  راستەوخۆ  بەم هۆیەشەوە  هەر  و  دەکاتەوە 

دەردەبڕێت.  یەکپۆشی  بە  بەرامبەر  خۆی 

و  سەالحەددینە  زانکۆی  دیکەی  قوتابییەکی  خەلیل  لینا 
جیاواز  "زانکۆ،  دەڵێت،  لینا  یەکپۆشییە.  بریاری  دژی  ئەو 

سیستەمی  خاوەن  پەروەردە  دیکەی  قۆناغەکانی  لە 
لەنێوان  هەیە  جیاوازیی  خۆیەتی.  فێرکردنی  و  پەروەردە 

بۆمان  بڕیارەکە  قوتابخانە.  قوتابی  و  زانکۆ  قوتابی 
قۆناغی  لە  نییە  جیاوازییەک  هیچ  کە  دەکاتەوە  روون 

زانکۆ  قوتابییانی  باشە  پێم  دیکە.  قۆناغەکانی  و  زانکۆ 
ببینم".  جیاوازییەوە  بە  دیکە  قوتابییانی  و 

ئامادەکردن: نورخان کەرخی

هەواڵ: نورخان کەرخی فۆتۆ :عەلی هەڤاڵ 
ئامادەکردن: عبدولسەالم توتونچی

٥٥
بۆچوونی قوتابیانی زانکۆی سەاڵحەددین بەرامبەر

 بڕیاری یەکپۆشی چییە؟ 
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 بەڕێزەوە یادی شەهیدانی کۆمەڵکوژی هەولێر)ئەربیل(٦٦
 دەکەینەوە

 پێنجەم ساڵیادی رزگاربوونی شارۆچکەی تەلەعفەر
لەدەست داعش

گەلی تورکمان یەکێکە لەو گەلە ستەملێکراوانەی 
کە لەالیەن رژێمە یەک لەدوا یەکەکانی عێراقەوە 
زیانیکی زۆری پێگەیشتووە. لەگەڵ دەستپێکردنی 

سیستەمی کۆماری لە عێراق کۆمەڵێک جینۆساید 
بەرامبەر گەلی تورکمان ئەنجامدراوە. 

لە ناوچە جیاجیاکاندا هەوڵی ئەوەدراوە بوونی 
پێگەی سیاسی، کەلتووری و کۆمەاڵیەتی 

تورکمان بنبڕ بکرێت. ئەو کۆمەڵکوژیەی لە ساڵی 
١٩٩٦ـدا بەسەر گەلی تورکماندا هات، یەکێکە لەو 

رووداوە دڵتەزێنانەی کە بە کوژرانی دەیان تورکمان 
کۆتاییهات. 

لەو کاتەدا کە الیەنە سیاسییەکان لە تەنگەژەی 
شەڕدا بوون، سەرەڕای ئەوەی تورکمان یەکێک 
نەبوو لەو الیەنانە، بەاڵم لە ٣١ـی ئابی ١٩٩٦ کە 
بەگوێرەی مێژوو لە ٢ـی ئەیلوول لەگەڵ هاتنی 

رژێمی بەعس بۆ ناو هەولێر و هێرشکردنەسەر پارت 
و دامەزراوەکانی تورکمان، چەندین ئەندامی الیەنەکە 

تورکمانییەکان  ناوچە  لە  یەکێکە  کە  تەلەعفەر 
٦٣ کیلۆمەتر لە رۆژئاوای  دەکەوێتە دووری 
رێکخراوی  لەالیەن  ناوەندی شاری موسڵ. 
 ٢٠١٤ ١٦ی حوزەیرانی  تیرۆریستی داعش لە 

تەواوبوونی  دوای  دەستیبەسەرداگیرا. 
١٠ی  ئۆپەراسیۆنی دژ بە داعش لە موسڵ لە 

 ٢٠١٧ ٢٠ی ئابی  ٢٠١٧، یەکەکانی سوپا لە  تەمموزی 
تەلعەفەرییان  کۆنترۆڵکردنەوەی  ئۆپەراسیۆنی 
٢٠١٧ راگەیەندرا کە  ٢٧ی ئابی  دەستپێکرد، لە 

ئازادکرایەوە. شارۆچکەکە  ناوەندی 

لەماوەی ئەو سێ ساڵەی کە داعش دەستی 
لەوشوێنە  زۆر  خەڵکێکی  گرتبوو  تەلەعفەردا  بەسەر 

کۆچییان کرد، کاتێک لە دەست داعش رزگارکرا 
شارۆچکەکە  لە  گەورە  وێرانکارییەکی  تەنها 

خۆیان  بەچاوی  تەلعەفەر  خەڵکی  مابووەوە، 
بە  لە دروستکراوەکانی سەر  زۆرێک  بینییان کە 
تورکمان لەالیەن داعشەوە وێران کران، قەاڵی 

٣ هەزار  تەلەعفەر کە مێژووەکەی دەگرێتەوە بۆ 
تەقێندرایەوە،  لەالیەن داعشەوە  ئێستا  لە  بەر  ساڵ 

ئیلیاس  خزر  پێغەمبەر  ئارامگەی  شێوە  بەهەمان 
و زانکۆکان و نەخۆشخانەکان و چەندین شوێن و 

دامەزراوەی دیکە لە شارۆچکەکە بە هەمان شێوە 
بەرکەوت.  زۆریان  زیانێکی 

و سەاڵحەددین  کۆنتڕۆڵکردنی موسڵ  لەگەڵ 

لە حوزەیرانی  داعش  تیرۆریستی  رێکخراوی  لەالیەن 
مرۆیی  زۆری  پێشێلکارییەکی   ،٢٠١٤ ساڵی 

١٧٠٠ سەرباز لە  هاتە ئاراوە. لەمانەش کوژرانی 
راهێنانی  و  تیایدا مەشق  کە  سەربازگەی سپایکەر 

یەزیدییەکانی  کۆمەڵکوژی  دەکرد،  سەربازیان 
٨٥ رۆژ.  سنجار و گەمارۆدانی ئامرلی بۆماوەی 

سنجار  یەزیدییەکانی  ئاوارەبوونی  دیکەوە  لەالیەکی 
تەلەعفەر و گوندی  تورکمانی  ژنانی  رفاندنی  و 
رفێندرانی  بابەتی  بەاڵم  داعش.  لەالیەن  بەشیر 

بەپاساوی کەمی  لەالیەن داعش،  تورکمان  ژنانی 

میدیاکاندا  لە  یەزیدییەکان،  بەگوێرەی  رێژەکەی 
رایگشتی  یارمەتی  و  گرینگیدان  کەمی  بەهۆی 

بایەخێکی  یاساییەوە  چوارچێوەی  لە  نێودەوڵەتی 
پێنەدرا.  ئەوتۆی 

ژنە  لە ژمارەیەکی دیاریکراو، گشت  جگە 
داعش  دەستی  تورکمانی  رفێندراوەکانی 

شاری  تەلەعفەری سەربە  شارۆچکەی  دانیشتووی 
موسڵ بوون. بەهۆی کەمی بەدواداچوون بۆ 

رێکخراوە  لەالیەن حکومەتی عێراقی و  رووداوەکان 
ژنە  تەواوی  ژمارەیەکی  تائێستا  نێوەدەوڵەتییەکان، 
زانیاری  کۆکردنەوەی  نییە.  بەردەست  رفێندراوەکان 

ئاماری دروست و هەوڵەکان بۆ بەدەستهێنانی  و 
تورکمان  رفێندراوەکانی  ژنە  تەواوی  ژمارەی 

لە  ناحکومییەکانەوە  رێکخراوە  و  چااڵکوان  لەالیەن 
گیراوە.  ئەستۆ 

زانیاری تەواو لەالیەن  بەهۆی نەبوونی ئامار و 
حکومەت سەبارەت بە ژمارە و ناسنامەی ژنە 

لێدوانێکی  هیچ  تائێستا  تورکمان،  رفێندراوەکانی 
نەدراوە.  لەمبارەیەوە  حکومی  فەرمی 

دەستگیرکران و دواتریش لەسێدارە دران. 
بەبێ هیچ تاوانێک کە تەنها تورکمان 

بوون لە هەولێر دەستگیرکران و لە بەغداد 
شەهید کران. 

٢٦ ساڵ بەسەر کۆمەڵکوژی هەولێر 
تێپەڕدەبێت 

یادی شەهیدانی تورکمان لە ١٩٩٦، داخێکی 
رەشی ناو دڵی گەلی تورکمانە... ٢٦ ساڵ 

بەسەر ئەو رووداوە تێپەڕدەبێت کە بووەتە 
هۆکارێک بۆ دووبارە سەرهەڵدانەوەی 

برینی گەلی تورکمان. 

سەری رێز و نەوازش بۆ شەهیدە 
قارەمانەکانی تورکمان لە ٢٦ ـەمین 

ساڵیادی کۆمەڵکوژی هەولێر دادەنوێنین. 

لە  عێراقی  تورکمانی  بەرەی  ئافرەتانی  لقی 
ئەوەی  بۆ  دەکەن  مەریەم  هاوکاری  هەولێر)ئەربیل( 

هەر  مەریەم  بدات.  بەهرەکەی  بە  پەرە  بتوانێت 
پیشانگا  ژمارەیەک  لە  بەشداریی  پێشتر  خۆیشی 

پیشانگایەکی  کردنەوەی  "ئاواتم  وتیشی،  و  کردووە 
ناوم  دەمەوێت  پیشانگاکەدا  لە  خۆمە.  بە  تایبەت 

بنووسرێت،  وێنەکانمدا  ژێرەوەی  لە  بەروارەکەی  و 
بێت".  گەورە  زۆر  پیشانگاکەم  دەمەوێت 

لە  و  باشە  ژیانی  ئێستادا  لە  ئەو دەڵێت کە 
مەریەم  دوورکەوتووەتەوە،  نەهامەتییەکان 

دەشڵێت: 
پێشووتر  قوتابخانە.  لە  دوودڵم  "لەراستیدا 

کەمپ  لە  جارێکیان  هەبوو.  قوتابخانەم  ئەزموونی 
تەکەری  لەرێگادا  دەرچووم،  قوتابخانە  بەرەو  بووین، 

بەفرو  بدەمە  گوێ  ئەوەی  بێ  كورسییەکەم شکا. 
دواجار  بەاڵم  قوتابخانە،  دەچوومە  هەمیشە  باران 

ئێستادا  لە  وازمهێنا.  سەختییەکانەوە  بەهۆی 
بم بەاڵم دوودڵم".  بەردەوام  لە خوێندن  دەمەوێت 

نیگارەکانت  "بۆچی  پرسیاری  لەسەر  مەریەم 
رایگەیاند،  دیارە؟"  لێ  پەژارەی  و  هەمیشە خەم 

هەموو  لە  هەیە،  هەر  ئەمە  "لەڕاستیدا 
دەکرێت".  بەرجەستە  نیگارەکانیشمدا 

هەولێر  لە  ئێستادا  لە  کە  لەوەکرد  باسی  مەریەم 
تەلەعفەر  بگەرێمەوە  "نامەوێت  وتیشی،  و  دڵخۆشە 

هەن.  ناخۆشەکانم  یادگارییە  هەموو  لەوێ  چونکە 
بەاڵم  بکەم  و سەردانی  بچـم  دەمەوێت  بێگومان 

بژیم".  لەوێ  نامەوێت 
ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو فۆتۆ: چۆبان تیمور

ئامادەکردن: نورخان کەرخی



تـەبـاتـەبـا

٧٧

 پێنجەم ساڵیادی رزگاربوونی شارۆچکەی تەلەعفەر
لەدەست داعش

 مەریەم، بەربەست نەناسەکەی تەلەعفەر

))چیرۆکی سەیری مزگەوتێک لە تورکیا )وای دابنێ چیرۆکی سەیری مزگەوتێک لە تورکیا )وای دابنێ خواردمخواردم

نەهامەتی  و  ئازار  زۆرترین  کە  گەلێک  وەکو  تورکمان 
خەریکی  ئێستاش  بینیوە،  تیرۆر  تاوانەکانی  بەدەست 

تاریکەکانە.  رۆژە  زامی  داپۆشینی 

لە  تەلەعفەر  تورکمانەکەی  کچە  نیهاد،  مەریەم 
ژیانیدا  سەرەتاییەکانی  هەنگاوە  لە  تەنها  کە  کاتێکدا 

ژیانی بە تەواوی گۆڕا و  تیرۆر  بوو، بە هاتنی 
دەرئانجامەکەیدا  لە  ستەم،  حوکمی  قوربانی  بووە 
خاوەن  کورسییەکی  مەحکومی  تەمەن  بەدرێژایی 

خۆشەویستەکەشی  باوکە  کرا.  تایبەت  پێداویستی 
بیر و  بووە قوربانی  دوای ماوەیەکی کەم 

تیرۆر.  بۆگەنەکانی  باوەڕە 

کە  ڕۆژە سەختانەی  ئەو  نیهاد،  مەریەم 
پیایدا  تیرۆریستیەکانەوە  کردەوە  بەهۆی 

باسکرد.  تەبا  بۆ  یبوو،  تێپەڕ 

بەرواری  و مانگی  رۆژ  کاتێکدا  لە  مەریەم، 
ساڵی  لە  بەاڵم  نازانێت  لەدایکبوونی 

٢٠٠٨ کە  ٢٠٠٦ لەدایک بووە و لە ساڵی 
بەهۆی  بووە،  دوو ساڵ  تەمەنی  تەنها 

لەدەستداوە.  قاچی  دوو  تەقینەوەیەکەوە 

تا ئەمڕۆ لەسەر  رۆژەوە  لەو  مەریەم، 
ژیانی  تایبەت  پێداویستی  خاوەن  کورسی 
لەدەستداوە  قاچەکانی  ئەو  بەڕێدەکات، 

نەداوە.  لەدەست  بەاڵم هیوای 

بە  دەستی  باوکی  رێنمایی  لەسەر  مەریەم، 
خۆی  کات   تێپەڕبوونی  لەگەڵ  و  کرد  نیگارکێشی 

برد.  بەرەوپێش 

ژیانی  بەسەر  باڵی  تاریکی  دیکە  جارێکی   ٢٠١٣ لە ساڵی 
باوکە  ئەوەی  بەهۆی  ئەویش  کێشا،  مەریەم-دا 
لەدەستدا.  تیرۆریستیدا  هێرشێکی  لە  ئازیزەکەی 

دوای ئەوەی بۆ ماوەیەک مەریەم وازی 
و  یارمەتیی  بە  بەاڵم  هێنا،  نیگارکێشی  لە 

ژیاندنەوەی  بۆ  دووبارە  دایکی،  پشتگیرییەکانی 
لە  کردەوە.  نیگارکێشی  بە  دەستی  باوکی  یادگاری 

داعش چوونە  تیرۆریستانی  ئەوەی  دوای   ٢٠١٤ ساڵی 
خۆیان  زێدی  لە  ناچاری  بە  خێزانەکەی  تەلەعفەر،  ناو 
ئەو  سەختییەکانی  لەبارەی  مەریەم  دوورکەوتنەوە. 

براکەمەوە  لەالیەن  کاتژمێر  چەندین  رایگەیاند،  رۆژانە 
کردووە،  رێی  بەپێ  کاتێکدا  لە  کراوم  لەپشت 

ژیانیان  لە سووریا  ناوچەی عەزیز  لە  ٣ ساڵ  بۆماوەی 
بەسەربردووە. 

لە  ئێستا مەریەم  لە کەمپ،  مانەوە  پێنج ساڵ  دوا 
نەهامەتییەکان  هەموو  سەرەڕای  و  خۆیانە  خانووی 

دابینکرانی  ئاواتی  تاکە  نیگارکێشی.  لە  بەردەوامە 
فڵچە و بۆیەیە بۆ ئەوەی بەردەوام بێت و هەروا 

خۆی  بە  تایبەت  پیشانگایەکی  دەخوازێت  هیوا 
بکات.  نمایش  تابلۆکانی  هەموو  و  بکاتەوە 

لە  عێراقی  تورکمانی  بەرەی  ئافرەتانی  لقی 
ئەوەی  بۆ  دەکەن  مەریەم  هاوکاری  هەولێر)ئەربیل( 

هەر  مەریەم  بدات.  بەهرەکەی  بە  پەرە  بتوانێت 
پیشانگا  ژمارەیەک  لە  بەشداریی  پێشتر  خۆیشی 

پیشانگایەکی  کردنەوەی  "ئاواتم  وتیشی،  و  کردووە 
ناوم  دەمەوێت  پیشانگاکەدا  لە  خۆمە.  بە  تایبەت 

بنووسرێت،  وێنەکانمدا  ژێرەوەی  لە  بەروارەکەی  و 
بێت".  گەورە  زۆر  پیشانگاکەم  دەمەوێت 

لە  و  باشە  ژیانی  ئێستادا  لە  ئەو دەڵێت کە 
مەریەم  دوورکەوتووەتەوە،  نەهامەتییەکان 

دەشڵێت: 
پێشووتر  قوتابخانە.  لە  دوودڵم  "لەراستیدا 

کەمپ  لە  جارێکیان  هەبوو.  قوتابخانەم  ئەزموونی 
تەکەری  لەرێگادا  دەرچووم،  قوتابخانە  بەرەو  بووین، 

بەفرو  بدەمە  گوێ  ئەوەی  بێ  كورسییەکەم شکا. 
دواجار  بەاڵم  قوتابخانە،  دەچوومە  هەمیشە  باران 

ئێستادا  لە  وازمهێنا.  سەختییەکانەوە  بەهۆی 
بم بەاڵم دوودڵم".  بەردەوام  لە خوێندن  دەمەوێت 

نیگارەکانت  "بۆچی  پرسیاری  لەسەر  مەریەم 
رایگەیاند،  دیارە؟"  لێ  پەژارەی  و  هەمیشە خەم 

هەموو  لە  هەیە،  هەر  ئەمە  "لەڕاستیدا 
دەکرێت".  بەرجەستە  نیگارەکانیشمدا 

هەولێر  لە  ئێستادا  لە  کە  لەوەکرد  باسی  مەریەم 
تەلەعفەر  بگەرێمەوە  "نامەوێت  وتیشی،  و  دڵخۆشە 

هەن.  ناخۆشەکانم  یادگارییە  هەموو  لەوێ  چونکە 
بەاڵم  بکەم  و سەردانی  بچـم  دەمەوێت  بێگومان 

بژیم".  لەوێ  نامەوێت 

مزگەوتی "وای دابنێ خواردم" لە گەڕەکێکی 
کە  هەیە  سەیری  چیرۆکێکی  ئیستانبوڵ،  بچووکی 
راکێشاوە.  خۆیدا  بەالی  سەرنجی هەمووالیەکی 

کاسبکارێک  کە  دەستپێدەکات  کاتەوە  لەو  چیرۆکەکە 
باری  بە ناوی خەیرەددین کێچەزادە ئەفەندی کە 

دارایی مامناوەند بووە، دوای ئەوەی سەرنج 
دەدات کە پاشاکان مزگەوتی ناوازە دروست 
دەکەن، خولیای ئەوەی بۆ دروست بووە کە 

ئەویش مزگەوتێک دروست بکات. دوای ئەوەی 
لەال دروست دەبێت،  بیرکردنەوەیەی  ئەو 

دروستکردنی  دەبێتە  ژیانی  ئاواتی  گەورەترین 
مزگەوتێک. 

لە کاتێکدا چ باری دارایی و چ باری ژیانی گونجاو 
ئەم مزگەوتە، هەرچەندە  دروستکردنی  بۆ  نەبوونە 

دەوروبەری زۆر پێیان وتووە "وەرە واز لەو خواستە 
بێنە" بەاڵم وازی لە حەزەکەی نەهێنا. لەم کاتەدا 

لە  تاکە چارەسەر بۆ دروستکردنی ئەم مزگەوتە 
بۆ  دۆزیوەتەوە.  نەفسی  خواستەکانی  گرتنەوەی 

دەیوت  بویستایە  دڵی شتێکی  هەرکاتێک  ئەمەش 
"وای دابنێ خوارم" و پارەکەی لەالیەک پاشەکەوت 

کردووە. 

١٠ ساڵ لە کۆکردنەوەی پارە بەمشێوەیە،  دوای 
دروستکردنی  بۆ  پێویست  دارایی  بڕی  دەتوانێت 
شوێنێک  دیاریکردنی  بە  کۆبکاتەوە.  مزگەوتەکە 

لە ناوچەی زەیرێک لە فاتیح بۆی، دەتوانیت 
بگاتە  تیادا دروست بکات و  مزگەوتەکەی 

ئامانجەکەی. 

خەیرەددین  هەرکەسێک  ئێستا  تاکو  لەوماوەیە 
نا، دەماو دەم  یاخود  ناسیبێت  کێچەزادە ئەفەندی 
و بە باسکردنی ئەم چیرۆکە، ناوی مزگەوتەکە بە 

"وای دابنێ خواردم" ناوزەند دەکرێت. 

جەنگی  لەمیانی  مزگەوتەکە 
گەورەی  ئاگرێکی  یەکەمدا،  جیهانی 
گەورەی  بەشێکی  و  لێدەکەوێتەوە 

بەردەکەوێت.  زیانی  مزگەوتەکە 

لە ساڵی ١٩٥٩ دوای ئەوەی بینای 
مەتروک  بەشێوەیەکی  مزگەوتەکە 
پارە  کۆکردنەوەی  بە  دەمێنێتەوە، 

گەڕەکەکە  دانیشتووانی  لەالیەن 
نۆژەندەکرێتەوە. 

ناوەوەی مزگەوتەکە  ئێستادا دیوی  لە 
٢٠٠ کەس  ١٠٠ مەتر دووجایە و نزیکەی 

دەدات.  ئەنجام  تیادا  خواپەرستی 
مینارەی  یەک  خاوەن  مزگەوتەکە 

 . سپییە

ئەوەی مزگەوتەکە خاوەنی  سەرەڕای 
تاکو  بەاڵم  تەالرسازییەکی سادەیە، 

ماوەتەوە،  ناوبانگی  ئەمڕۆمان 
لەسەر  نوسراوەکان  لە خشتە  جگە 

نوێ  کە  محرابی مزگەوتەکە 
ئێستا شێوە  تاکو  بەاڵم  دەردەکەوێت، 

نەداوە.  لەدەست  راستەقینەکەی 

ریپۆرتاژ: زیا عوزێری فۆتۆ: ئەحمەد سیروان
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قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی... چیرۆکی نەریتێکی سەدەییقاوەخانەی عەبۆ قاوەچی... چیرۆکی نەریتێکی سەدەیی

  پێشکەوتنێکی سەرسورهێنەر لە کەرتی تەندروستیپێشکەوتنێکی سەرسورهێنەر لە کەرتی تەندروستی

بەناوبانگەکانی  و  ناوازە  خواردنەوە  لە  یەکێکە  قاوە 
یەکێکە  قاوە  خواردنەوەی  واڵتاندا  لە  زۆرێک  لە  جیهان. 

چااڵک،  رۆژێکی  دەستپێکی  بۆ  رۆژانە  رووتینەکانی  لە 
لە  دێت  دووەم  ریزبەندی  لە  قاوە  بازرگانی  بەجۆرێک 

نەوت. بازرگانی  دوای  جیهاندا 

بە  کەس  ملیۆنان  گشتی  بەشێوەیەکی  جیهاندا  لە 
پەیدا  ژیانیان  بژێوی  قاوە  هاڕینی  و  دوورینەوە  چاندن، 

کارگەی  لە  کارکردن  و  گواستنەوە  لە  جگە  ئەمە  دەکەن، 
ساغکردنەوەی  و  فڕۆشتن  و  قاوە  جیهانییەکانی  براندە 

بازاڕەکاندا.  لە 

بەرهەمی  لە  نەبووە  بێبەش  هەولێر)ئەربیل(یش  شاری 
دانیشتووانی شارەکە  زەمانەوە  دێر  لە  و هەر  قاوە 

لە  یەکێک  هەبووە،  قاوە  بۆ  حەزیان  بە گشتی 
بووە  بریتیی  هەولێریش  قاوەخانەکانی  بەناوبانگترین 
)عەبۆ  بە  دواتر  کە  سلێمان  عەبدوڵاڵ  قاوەخانەکەی  لە 

نازناوەش  ئەم  و  دەرکردووە  ناوبانگی  قاوەچی( 
ماوەتەوە.  هەولێر  شاری  لە  ئەمڕۆ  تاکو 

ئاشناکردنی  زیاتر  بۆ  تەبا  هەفتەنامەی 
دامەزراندن  چیرۆکی  بە  خوێنەرانی 
قاوەخانەی  گەیشتنی  چۆنییەتی  و 

هەولێر  لە  ئەمڕۆ،  بە  قاوەچی  عەبۆ 
قاوەچی،  عەلی  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکی 

خاوەنی  و  قاوەچی  عەبۆ  نەوەی 
ئەنجامدا:  قاوەخانەکە  ئێستای 

"لەبەر خۆشەویستی خەڵک بۆی بەناوی 
عەبۆ قاوەچی بانگکراوە"

چیرۆکی عەبۆ قاوەچی چۆن دەستیپێکرد؟
 

قاوەخانەیەکی  قاوەچی،  عەبۆ  قاوەخانەی 
 ١٨٨٦ لە ساڵی  بووە.  کۆنی شاری هەولێر 

شار  باغی  بە  ئێستا  کە  هەولێر  قەاڵتی  بەرامبەر 
کوڕی  عەبدوڵاڵ  بەناوی  قاوەخانە  یەکەم  ناسراوە. 
خۆشەویستی  بەهۆی  دواتر  دامەزراوە،  سلێمان 

لە  کردووە.  بانگیان  عەبۆ  بە  ئەو کەسە  بۆ  دەوروبەر 
قاوەی  دواتر  پێکردووە،  دەستی  چایچێتی  بە  سەرەتادا 

بەیانیان  و  هاڕیویەتی  خۆی  دەستی  بە  و  هێناوە 
لە  کردووە.  خەڵکی  پێشکەشی  بەرامبەر  بەبێ  زوو 
تێکردووە  روویان  زۆر  خەڵکانێکی  دەوروبەریشەوە 

عەبۆ  قاوەخانەی  نەچیتە  ئەگەر  دەیانوت  بەجۆرێک 
هەولێر.  نەچوویتە  دانێ  وا  قاوەچی، 

"قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی جگە لە قاوەخانەیەک، شوێنی 
کۆبوونەوەی کەسایەتیە دیارەکانی هەولێر بووە"

قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی گرینگییەکی چۆنی هەبوو لە شاری 
هەولێر و ئەو کەسانە کێ بوون سەردانیان دەکرد؟

ناوبانگێکی  قاوەچی  عەبۆ  قاوەخانەی  ئەوەی  دوای 
گرنگەکان،  دانیشتنە  شوێنی  بووە  پەیداکرد،  زۆری 

مەال،  لە  هەولێر  دیارەکانی  کەسایەتییە  زۆربەی 
تیایدا  سیاسییەکان  و  رۆشنبیران  دکتۆر،  مامۆستا، 

و گفتوگۆیان  دەخواردەوە  قاوەیان  و  چا  و  کۆدەبوونەوە 
دەکرد.  سەردەمە  ئەو  گرنگی  بابەتی  چەندین  لەسەر 

"قاوەخانەکە تاکو ١٩٨٣ لە بابەوە بۆ منداڵ هەر لە شوێنی 
سەرەتایی خۆی مابوویەوە"

قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی تا ساڵی چەند مابوویەوە و هۆکاری 
سەرەکی داخرانی قاوەخانەکە چی بوو؟

 
لەو شوێنەی  هەر   ١٩٨٣ تا ساڵی  قاوەخانەکە  راستیدا  لە 

شار  باغی  بە  ئێستا  کە  هەولێر  قەاڵی  بەرامبەر  خۆی 
بەردەوامیدان  بەهۆی  بەاڵم  مابوویەوە.  ناسراوە 

ئەو  لەالیەن  بڕوانامە  بەدەستهێنانی  و  خوێندن  بە 
کە  دەکرد،  کاریان  قاوەچی  عەبۆ  لەالی  کەسانەی 
فەرمانبەری  بوونە  و  مامۆستا  بوونە  هەندێکیان 

دواتر  و  گەیشت  باپیرم  تاکو  پیشەکە  بۆیە  حکومی، 
توانی  و  دا  بە خوێندن  بەردەوامی  باوکم  ئەوەی  بەهۆی 
بۆیە  مامۆستا،  ببێتە  و  بەدەستبهێنێت  زانکۆ  بڕوانامەی 

بدات.  پیشەیە  بەو  بەردەوامیی  نەیتوانی 

"دوای ٣٩ ساڵ بڕیارمدا بگەرێمەوە سەر پیشەی قاوەچێتی" 

چی شتێک پاڵنەربوو بۆ ئەوەی بڕیار بدەیت دووبارە 
بگەڕێیتەوە سەر پیشەی قاوەچێتی؟ 

پارێزەری دەکەم،  کاری  ١٧ ساڵە  ئەوەی من  بە حوکمی 
واڵتی  هاتووچۆی  و  کاردەکەم  کۆمپانیاکان  لەگەڵ 

کردەوە.  قاوە  هێنانی  لە  بیرم  رۆژێکیان  دەکەم.  تورکیا 
دیکە،  مارکەیێکی  بە  هەولێر  هێنایە  قاوەم  ئەوەبوو 

دەبێت  بەرهەمەکان سەرف  بینیم  کە  دواتر  بەاڵم 
قاوەچی.  قاوەی  بەناوی  خۆمان  تایبەتی  براندی  کردمە 

کە من  کاتێکدا  لە  بدەم  بریار  کە  وایکرد  ئەمەش 
پیشەی  سەر  بگەڕێمەوە  پیشەیە،  لەو  نەوەم  چوارەم 

تیادا  قاوەی  هەم  بکەمەوە  شوێنێک  و  باپیرانم  باو 
باپیرانمان  و  باو  پیشەکەی  بە  درێژە  هەمیش  بفڕۆشین، 

بدەین. 

"قەیسەری هەولێر وەکو شوێنێکی کەلتووری و کالسیک گونجاو 
بوو بۆ کردنەوەی قاوەخانەیەکی بەمشێوەیە تیایدا" 

کەی و چۆن بڕیارتان دا قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی لەناو 
بازاڕی قەیسەری هەولێر بکەنەوە؟ 

قاوە  بە  بازرگانیکردن  لەگەڵ  من  دووساڵە  ماوەی 
هەولێر  قەاڵی  لە  داوامانکرد  سەرەتا  سەرقاڵم، 

جار  دوو سێ  ئەوەی  بکەینەوە، سەرەڕای  قاوەخانەکە 
دواتر  بەردەممان،  هاتە  زۆر  کۆسپی  بەاڵم  داوامکرد 

هەولێر  قەیسەری  مێژووەکەی  و  کەلتوور  بەهۆی 
قاوەخانەیەکی  کردنەوەوەی  بۆ  بوو  شوێن  گونجاوترین 
دیارە.  پێوە  هەولێری  رەسەنایەتی  کە  تیایدا  لەمشێوەیە 
هاتین  کە  دروستبوو  مانگ  شەش  بەرلە  بیرۆکەکەیشی 

کاری  بە  دەستمانکرد  و  بەکرێگرت  ئەمشوێنەمان  و 
نۆژەنکردنەوە. 

"ئێستاش کەسانی بەتەمەنی سەردەمی باپیرم دێن و قاوەمان 
لەال دەخۆنەوە"

هیچ کەسێک هەیە پێشتر لەالی باپیرت قاوەی خواردبێتەوە و 
ئێستاش بگەڕێتەوە و لەالتان قاوە بخواتەوە؟ 

و  دێن  زۆر  کەسانێکی  ئێستاش  تەئکید،  بە 
قاوەمان  عەبۆ  لەالی  خۆی  کاتی  دەڵێن 

مام  وەکو  کەسانی  ئێستاش  خواردووەتەوە، 
ئازاد  و  وادی  عیزەددین  خەیات،  نەشئەت 

شاری  دیاری  کەسایەتی  چەندین  و  ئەمین 
دەلێن،  و  دەکەن  هەوێر سەردانمان 

جارانمان  تامی  هەمان  و  کەش  هەمان 
دەداتێ. 

سەرچاوەی بەرهەمەکانی مارکەی قاوەی 
قاوەچی کە پێکهاتووە لە ٢٠ جۆر قاوە، 
لە واڵتی بەرازیل و ئۆغەنداوە بەدەستمان 

دەگات  
چۆن بڕیارتان دا قاوەی قاوەچی لە 

قاوەخانەیەکەوە بکەنە براندێکی جیهانی؟ 

ناوی  گوێبیستی  منداڵییەوە  هەرلە  من 
کە  هانیدام  وا  ئەمەش  بوومە،  قاوەچی  عەبۆ 
جیهانی  و  گشتی  براندێکی  ببێتە  قاوەخانەیە  ئەو 

قاوەچی(ـەوە  )عەلی  منەوە  بەناوی  ئێستادا  لە  کە 
ئەفریقا  و  بەرازیل  لە  قاوەکانیش  دەنکی  تۆمارکراوە. 

جۆری  باشترین  کە  دەکڕین  ئۆغەندا  لە  بەتایبەت  دەکڕین 
لەوێدا  و  تورکیا  دێتە  تەن  بە  ئەمەش  قاوەیان هەیە. 
تامی   ٢٠ بە  کە  هەیە،  کارگەمان  ئیستانبوڵ  شاری  لە 

زۆریان  خواستی  کە  جۆرەکانیش  دەیهاڕین.  جۆراوجۆرەوە 
دیبەک،  قاوەی  تورکی،  )قاوەی  لە  بریتیین  لەسەر 

جۆری  چەندین  و  قاوەی فستق  و  قاوەی عوسمانی 
جۆر   ٧ تێکەڵکردنی  لە  و  تێکەڵەن  زۆربەیان  کە  دیکە( 
تامی  لەوانیش  جگە  بەرهەمدێن.  قاوەوە  جۆر   ٨ یان 

تامیکی  و  بنیشت(ـە  )قاوەی  ئەویش  کە  هەیە  تایبەتمان 
هەیە.  ناوازەی  و  تایبەت 

"ئامانجمان ئەوەیە، قاوەی قاوەچی تەنها لە هەولێر 
نەمێنێت، بەڵکو بۆ هەموو عێراق و تەنانەت هەناردەی 

درەوەی واڵتیش بکرێت"
 

پالنتان هەیە لە دەرەوەی هەولێریش بەردەوامی بە پیشەی 
باو و باپیرانتان بدەن؟ 

دوارۆژدا  لە  بتوانین  ئەوەیە  ئامانجمان  تەئکید،  بە  بەڵی 
دیکەی  شەرەکانی  بۆ  قاوەچی  قاوەی  بەرهەمەکانی 

بنێرین.  واڵتیش  دەرەوەی  بۆ  تەنانەت  و  عێراق 
لە شاری  دیکە  لقی  هەیە  خواستمان  ئەوەش  سەرەڕای 

شارەکانی  بیگوازینەوە  تەنانەت  و  بکەینەوە  هەولێر 
عێراق.  دیکەی 

ریپۆرتاژ: حوسێن خەتیبئۆغڵو \ فۆتۆ: موئمین محەمەد
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مێتاڤێرس چییە؟

  پێشکەوتنێکی سەرسورهێنەر لە کەرتی تەندروستیپێشکەوتنێکی سەرسورهێنەر لە کەرتی تەندروستی

مێتاڤێرس جیهانێکی خەیاڵی سێ دوورییە کە بەکارهێنەران 
دەتوانن لەبری ئینتەرنێت پەیوەندی بەیەکەوە بکەن و 

ئەزموونی نوێ تاقی بکەنەوە.

ماڵپەڕی زەسەنی بەریتانی باسی لەوەکردووە لە 
فەرهەنگی زمانی ئینگلیزیدا مێتاڤیرس، "جیهانێکی 

دروستکراوی سێ دووریە و یارییەکی رۆڵبینینی ئۆناڵینە".

مارک زوکەربێرگ، ملیاردێری ئەمیرکی و بەڕێوەبەری 

جێبەجێکاری کۆمپانیای مێتا بە "وەشانێکی نوێی 
ئینتەرنێت" ناوی بردووە و رایگەیاندوە، "ئەم بابەتە مانای 

وانییە کاتی زیاتر لەسەر ئینتەرنێت بەسەر ببەیت، بەڵکو 
پەیوەندی بەوەوە هەیە چۆن کاتێک دروست بکەین کە 

باشتر بەسەری ببەین". 

ئەمەش لەدوای ئەوە دێت فەیسبووک ناوی 
کۆمپانیاکەی گۆڕی بۆ مێتا و چووە ناو جیهانی 

مێتاڤێرسەوە.

سەرۆکی مێتاڤێرسی VR ئەنردۆ بۆسوپەرس لە 
لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا باسی لەوەکردووە، "مێتاڤێرس 

کۆمەڵێک زنجیرەی جیهانی سێ دووریە کە دەتوانیت 
چەندین ئەزموونی نوێی تیادا تاقی بکەیتەوە لەگەڵ 

کەسانی تردا، کە ناتوانیت بە شێوەیەکی ئاسایی ئەنجامی 

شێوازێکی نوێی چارەسەرکردن لە رێگەی بۆماوەی مرۆڤ، 
شێرپەنجەی قۆناغی پێشکەوتوو رادەگرێت 

زانایانی ئەمریکی توانیان سەرکەوتوو بن لە وەستاندنی 
شێرپەنجەی پەنکریاس قۆناغی پێشکەوتوو لە ژنێکدا. 

زانایان لە رێگەی گۆڕینی بۆماوەی خانەی بەرگری لەش 
کە بەرپرسن لە لەناوبردنی خانەی گرێی شێرپەنجەیی 

سەرکەوتووبوون، کە ئەم شێوازی چارەسەرە تەنها تایبەت 
نییە بە شێرپەنجەی پەنکریاس، بەڵکو هەنگاوێکی گرنگە لە 

بەرامبەر هەموو جۆرەکانی دیکەی شێرپەنجە لە مرۆڤ. 

ژنێک لە ئەمریکا کە تووشبووی شێرپەنجەی پلەی ٤ بوو، 
بە چارەسەری جۆری T- CELL بە رێژەی ٧٢٪ وەاڵمی 

ئەرێنی بۆ چارەسەری دەستکاریکردنی بۆماوەیی هەبوو. 

گرووپی خوێنی گورچیلە وەرگیراوەکە گۆڕدرا

زانایان کاردەکەن بۆ ئەوەی لەکاتی گواستنەوەی 
ئەندامەکانی جەستەدا، بەربەستی یەکنەگرتنی گرووپی 

خوێن لەو نێوەندە هەڵگرن. 

بەگوێرەی نەشتەرگەرییەکی ئەنجامدراو لە بەریتانیا، 
گرووپی خوێنی گورچیلەیەک لەرێگەی ئامێرێکی 

پێشکەوتووەوە گۆڕدرا. 

زانایان توانیان سەرکەوتوو بن لە گۆڕینی گرووپی خوێنی 
گورچیلەی گواستراو. 

لەمیانی نەشتەرگەرییەک کە لە زانکۆی کامبریج لە بەریتانیا 
ئەنجامدراوە، توانراوە لەرێگەی ئامێرێکی پێشکەوتووەوە، 
خوێنی پڕکراو بە ئۆکسجین بەناو گورچیلەیەکدا تێپەڕێنن. 

تیایدا لەرێگەی ئەنزیمێکی تایبەتەوە، خوێنە پڕ 
ئۆکسجینەکە خرایە ناو دەمارەکانی ناو گورچیلەکە، 

ئەمەش بووەهۆی هەڵگرتنی بەربەستی یەکنەگتنی 
گرووپی خوێنی جیاواز. کە تیایدا خوێنی ناو گورچیلەکە 

بۆ گرووپی خوێنی "0" گۆڕدرا، ئەمەش بەهۆی 
ئەوەی لەگەڵ هەموو جۆرەکانی گرووپی خوێن خۆی 

دەگونجێنێت. 

دووانەیەکی بەیەک لکاو لەرێگەی تەکنەلۆژیای مۆدێرن 
لەیەکتر جیاکرانەوە 

دوو كچی بەرازیلی بەیەک لکاوی تەمەن سێ ساڵ لە 
رێگەی تەکنەلۆژیایێکی مۆدێرن، لە یەکتر جیاکرانەوە. 

جگە لەمەش نەشتەرگەری لەرێگەی تەکنەلۆژیای مۆدێرن 
بووە یەکەم نەشتەرگەری لە جیهاندا کە ئەم نازناوە لەخۆ 

دەگرێت. 

دووانە بەرازیلییە بەیەک لکاوەکە. لە ئەنجامی 
نەشتەرگەرییەکەی ٢٧ کاتژمێری لە لەندەنی پایتەختی 

بەریتانیا لەیەکەتر جیاکرانەوە. 

var/folders/s_/9wmk2hr51f39vf0bxpz_z73h-/
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نەشتەرگەرییەکەدا هەریەک لە تیشکی XRAY و تیشکی 
موگناتیسی بێرناردۆ و ئارثەر لیما بەکارهێنراوە و کەشێک 

بۆ تەکنەلۆژیای مۆدێرن رەخسێندراوە. 

تیمە پزیشکییەکان بۆ ماوەی چەندین مانگ لەسەر پڕۆژەی 
تەکنەلۆژیای مۆدێرن کاریان کرد، بۆ یەکەمجار دوو تیمی 

پزیشکی لە دوو واڵتی جیاجیاوە توانیان لە ژوورێکدا 
بەشێوازی تەکنەلۆژیای مۆدێرن نەشتەرگەری ئەنجامبدەن. 

بدەیت، لەبری ئەوەی لەسەر شاشە ببینیت، دەتوانین 
خۆت ئەزموونیان بکەیت".

ئەوەشی خستووەتەڕوو، ئەو چااڵکیانەی کە دەتوانیت 
ئەزموونیان بکەیت لە مێتاڤێرسدا ئەمانە لەخۆ دەگرێت:  

یاریکردن، تۆڕی نێتوۆرکین، ڤیدیۆ، بازارکردن، تەندروستی 
و فیتنێس و چەندین شتی تر. 

تۆڕی فەیسبووک بە ملیار دۆالری لە دروستکردنی 
مێتاڤێرسدا خەرج کردووە و بەڵێنیان داوە نزیکی زیاتر لە 

١٠ هەزار ستافی دیکە بخاتە سەرکار بۆ کارکردن لەسەر ئەم 
بیرۆکە نوێیە.

لەڕێگەی مێتاڤێرسەوە هەر لەماڵەکەی خۆتەوە دەست لە 
بەردە رەشەکەی کەعبە بدە!

بەدیجیتاڵ کردنی بەردە رەشەکە و چوونە ناو دنیای 
مێتاڤێرسی شوێنە پیرۆزەکانی مەککە و مەدینە یەکێکە لە 

پالنەکانی واڵتی سعودییە. 

لەمەودوا ئەو کەسانەی ناتوانن حەج بکەن دەتوانن 
لەڕێگەی تەکنەلۆجیای بلۆکچەین و مێتاڤێرسەوە دەست 
لە بەردە رەشەکە بدەن و ئەو هەستە وەرگرن کە سااڵنە 

حاجیان بۆیان دروست دەبێت. 

کاریگەری مێتاڤێرس لەسەر مرۆڤەکان چۆن دەبێت؟

مێتاڤێرس كاریگەریی زۆری لەسەر ژیانی مرۆڤەكان 
دەبێت، هەروەک چۆن فەیسبووک الیەنی كۆمەاڵیەتیی 

مرۆڤەكانی گۆڕی، گۆڕانكارییەكە بە جۆرێک بوو كە 
مرۆڤەكان لە رێگەی فەیسبووک یەکتریان دەناسی، 

هاوسەرگیرییان دەكرد، پیرۆزباییان لەیەكدی دەكرد، كاری 
نوێی خۆیان رادەگەیاند، چااڵكییەكانی رۆژانەیان لەسەر 

دادەنا. بەشێک لەم گۆڕانكارییانە بە بڕوای شارەزایان 
دەرئەنجامی خراپیان لەسەر الیەنی كۆمەاڵیەتی مرۆڤەكان 

هەبووە. 

مێتاڤێرسیش بەهەمان شێوە، كاریگەری )باش یان خراپ( 
و دەرئەنجامی خۆی دەبێت لەسەر ژیانی مرۆڤەكان. لەم 

سااڵنەی دواییدا، بە تایبەت لە سەردەمی كۆرۆنا زۆربەمان 
ئەوەمان بینیوە كە لە جەژندا بەشێک لە خەڵک سەردانی 

یەكدی ناكەن و تەنیا لە فەیسبووک نامەیەک دەنێرن، 
بەاڵم رەنگە لە داهاتوو كەسەكە لە ماڵی خۆیانەوە 

سەردانی خزمەكانی بكات.

 ئامادەکردن: عبداللە بەختیار

ئامادەکردن: نورخان کەرخی



ئۆزتورک لەمیانی باسکردن لە پڕۆژەکانی کە لە 
ماوەی هەفتەکانی داهاتوودا باڵودەکرێنەوە 

ئاماژەی بەوەدا، کە چەندین هونەرمەندی 
ناودار و ناسراو تیایدا بەشداریان کردووە و لەو 
سۆنگەوە پڕۆژە نوێیەکانی ستۆدیۆی هونەری 

بۆ روونکردینەوە. 

 گۆرانییەکی نوێی سەرمەد مەحمود بەڕێوەیە

هونەرمەندی ناسراو سەرمەد مەحمود، 
دوای دابڕانێکی زۆر لە دونیای هونەری، بە 

گۆرانییەکی نوێوە بە خزمەت هونەردۆستان 
دەگات. لە کاتیکدا بەستە و ئاوازی 

گۆرانییەکەی ناوبراو لەالیەن محەمەد فەرید 
ئەربیلئۆغڵو-وە بە شێوەیەکی مۆدێرن 

ئامادەکراوە، هاوکات مستەفا جان بە ژەنینی 
کالرنێت بەشداری تیادا دەکات. 

لەالیەکی دیکەوە، ئومید جان، هونەرمەندی 
سەرکەوتوو بە کارێکی مۆدێرن گۆرانییەکی 
ئامادەکردووە و بە خزمەت خۆشەویستانی 

دەگات کە ئاوازی لەالیەن هونەرمەندی گەنج 
خەلیل قەرەگۆز و بەستەکەی لەالیەن مستەفا 

ئۆزتورکەوە ئامادەکراوە. 

شێوازی میوزیکی رۆک لە هونەری تورکمانی 
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١٠١٠
 ئۆزتورک باسی لە کارە نوێیەکانی کرد

هونەرمەندی گەنج محەمەد تالیب خۆی 
بۆ پڕۆژەیەکی نوێ ئامادە دەکات. کە 

فۆلکلۆرێکی تورکمانی بە شێوازی رۆک 
دەڵیتەوە و بە هەوادارانی شاد دەکات. 

هونەرمەندی سەرکەوتوو قادر بەقاڵ لەگەڵ 
وەسیم کۆچاک بە هاوبەشی فۆلکلۆرەکانی 
تورکمانی دەڵێنەوە و بە هەوادارانیان شاد 

دەکەن. 

"پڕۆژەیەکی زۆر بە بایەخ"

مستەفا ئۆزتورک، هونەرمەند و ئەندازیاری 
دەنگ، پڕۆژەیەکی دیکەی لە ستۆدیۆی 

هونەری ئاشکراکرد و رایگەیاند، گۆرانییەکی 
حوسێن بەهاددین-ی باوکی کە ساڵی رابردوو 
لە مانگی تشرینی دووەم چاوی بەڕووی ژیان 

داخست، دەڵێتەوە. کە چیرۆکی گۆرانییەکە 
بۆ سەردەمێکی کۆن دەگەڕێتەوە لە کاتێکدا 

ئاوازی تایبەت بە سەالح نەورەس و بەستەی 
تایبەت بە باوکییەتی.بەم گۆرانییە دێتە 

خزمەت هەوادارانی. 

ئۆزتورک راشیگەیاندووە، کۆمەڵەیەکی زۆر 
کاری هونەری کە گۆرانی عەرەبی تایبەت 

بە ئەحمەد سەفار و چەندین سرودی ئاینی 
ئامادەکراون و لە داهاتوودا دەخرێنە بەردەم 

هەوادارانی. 

ستۆدیۆی هونەری کە واژۆی لەژێر چەندین 
پڕۆژەی گۆرانی، تورکو، سروودی ئاینی 
و سروودی نیشتمانی تورکمانیدا هەیە، 

لە نزیکترین کاتدا بە پڕۆژە نوێیەکانی دێتە 
خزمەت هونەردۆستان. 

مستەفا ئۆزتورک، هونەرمەند و ئەندازیاری 
دەنگ، ستۆدیۆی هونەری لەگەڵ عەلی 

ئۆزتورک-ی برای بەڕێوەدەبات، تایبەت بە 
پڕۆژەی داهاتووی کە کاری لەسەر دەکات بۆ 

تەبا مەگەزین دوا. 

گەیالن کامەران، کالرنێت ژەنی گەنج 
رایگەیاند، کە ئامانجی ناساندن و 

بەناوبانگکردنی موزیکی مۆدێرنە لە عێراق.

گیالن کامەران، میوزیک ژەنی گەنج کە لە 
تەمەنی زووەوە بە مۆسیقا ئاشنا بووە 
و توانیویەتی ببێت بە میوزیک ژەنێکی 

سەرکەوتووی کالرنێت و بە شێوازی 
مۆسیقای جاز هونەرەکەی پێشکەش بە 

خۆشەویستانی بکات، بەمشێوەیە وەاڵمی 
پرسیارەکانی تەبا مەگازینی دایەوە. 

ئەو هونەرمەندە گەنجە ئاماژەی بەوەکرد، 
بە پاڵپشتی باوکی کە ئەویش هونەرمەند 

بووە، توانیویەتی لە تەمەنی زووەوە 
ئاشنای میوزیک ببێت، دوای دەرچوونی بە 

سەرکەوتوویی لە هونەرە جوانەکان، لەئێستادا 
خەریکی بەرزکردنەوەی بروانامەکەیەتی، و 
بەمشێوەیە باسی لە کەسایەتییەکەی کرد: 

"ساڵی ٢٠١٢ بە یاوەری باوکم لە تەمەنی 
١٥ ساڵیدا دەستم بە میوزیک کرد. لەوکاتدا 

ئەوەندەی لە توانامدا بوو هەوڵمدا خۆم 
بەرەوپێش ببەم. دواتریش دەستم بە 
خوێندنی ئەکادیمی کرد و تائێستاش 

بەردەوامم. لە سایەی دۆرین کێچێنس ئاشنای 

کالرنێت بووم و بە دڵنیاییەوە وەکو ئەو 
شێوە میوزیکی جاز-م هەڵبژارد".  

هونەرمەندی تەمەن ٢٥ ساڵ جگە لە 
ژەنینی کالرنێت لە هەمانکاتدا ئاواز دانەرە، 
واژۆی لەسەر چەندین کاری ناوازە کردووە 
کە لەگەڵ چەندین گرووپی ناوخۆییەکان و 

بیانی ئەنجامیان داوە. 

گەیالن کامەران بەهۆی ئەو میوزیکەی 
کە دەیژەنێت بە )گەیالن جاز( ناوبانگی 

دەرکردووە، و راشیگەیاند، حەزی بە 
میوزیکی تورکی و عەرەبی هەیە. 

ناوبراو کاتێک ئاماژەی بەوەکرد کە 
بەشێوەیەکی گشتی کارەکانی بە تەنها 

ئەنجامدەدات، بەمشێوەیە لۆمەی کرد کە 
میوزیکی مۆدێرن لە عێراق باونییە:  

"من زۆربەی کات بە تەنها کاردەکەم 
چونکە لەو جوگرافیایەی کە تێیدا دەژین، 

میوزیکەکانی جاز، رۆک و فەنک بەشێوەیەک 
بەرباڵو نییە. دەتوانم هەندێک کات لەگەڵ 
ئەو هاوڕێیانەمدا کاربکەم کە هاوخواستی 
منن لەمشێوە میوزیکانە و لەگەڵ گرووپە 
بیانییەکانیش لە پەیوەندیی بەردەوام دام. 

بەاڵم بەداخەوە میوزیکی مۆدێرن لە عێراق باو 
نییە". 

هونەرمەندی سەرکەوتوو لە کاتێکدا واژۆی 
لەسەر چەندین کاری هونەری میوزیک ژەنی 

دیارە ئاماژەی بەوەکرد، کە لەسەر پڕۆژەیەکی 
ئەلبوومی میوزیکی مۆدێرن کاردەکات. 

وتیشی، " ئامانجم ناساندن و بەناوبانگکردنی 
موزیکی مۆدێرنە لە عێراق". 

"میوزیکی مۆدێرن بە واڵتەکەمان ئاشنا دەکەین"

ئامادەکردن: ئاسڵی کوزاچیئۆغلو


