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پەزارجک  شارۆچکەی  لە  کە  مەڕاش  بوومەلەرزەکەی 
بە گوڕی  ئەلبیستان  لە شارۆچکەی  و   ٧.٧ بە گوڕی 

٦ـی شوبات روویدا بە "کارەساتی سەدە"  ٧.٦ لە 
ناودەبرێت.  سەدە"  بوومەلەرزەی  "بەهێزترین  یاخود 
ژمارەی  ١٨ـی شوبات  رێکەوتی  تا  کارەساتەکە  دوای 

هەزار   ٤٠ گەیشتە  دەستداوە  لە  گیانیان  کەسانەی  ئەو 
و ٦٤٢ کەس.

ئیدارەدانی  سەرۆکایەتی  ئامارەکانی  گوێرەی  بە 
لە مەڕاش،  )ئافاد(،  توركیا  لەناکاوی  باری  و  کارەسات 

ئەدیامان،  ئەدەنە،  دیاربەکر،  ئورفا،  عەنتاب، 
 ٤٠ ئەالزیغ  و  مەاڵتیا  کیلیس،  هەتای،  عوسمانیە، 

 ٤٠٠ زیاتر لە  ٦٤٢ کەس گیانیان لە دەستداوە.  هەزار و 
دیکە  شارەکانی  بۆ  بوومەلەرزەش  لێقەوماوی  هەزار 

گواستراونەتەوە.

 ٧٠٠ ٥ هەزار و  هاوکات دوای بوومەلەرزەکەش 
روویداوە.  پاشلەرزە 

ماتەمینی  رۆژ   ٧ بوومەلەرزەکەوە  بەهۆی  تورکیا  لە 
کە   ٤ ئاستی  زەنگی  هەروەها  راگەیەندرا،  نیشتمانی 

پالنی  پێی  بە  نێودەوڵەتی،  پشتیوانی  بۆ  کراوەیە 
راگەیەندرا. تورکیا  ئافادی  بەرپەرچدانەوەی 

راگەیاند نائاسایی  باری  ئەردۆغان 

تورکیا  سەرۆککۆماری  ئەردۆغان،  تەیب  رەجەب 
زانیاری  هەماهەنگی  ناوەندی  لە  ٧ـی شوبات  لە 

بۆ  بەردەوامە  تیایدا  هەماهەنگی  کاری  کە  دەوڵەت 
سازکرد.   رۆژنامەوانی  کۆنگرەیەکی  بوومەلەرزە، 

بوومەلەرزەکان  لەبارەی  ئەردۆغان،  تەیب  رەجەب 
ئەوەی  "بۆ  رایگەیاند،  مەڕاشە  کە سەرچاوەکەی 

ئەنجام  خێرایی  بە  رزگارکردن  و  گەڕان  چااڵکییەکانی 
لە  پێماندراوە  دەسەاڵتەی  ئەو  گوێرەی  بە  بدرێت 

نائاسایی  باری  بڕیارماندا  دەستوور،  ماددەی  ١١٩ـەمین 
رابگەیەنین".

کە  بەوەی  ئاماژەدان  بە  تورکیا  سەرۆککۆماری 
بەوە  پێویستی  لێکەوتەکانی  و  بوومەلەرزەکە 

وتی،  و  بگیرێتەبەر  نائاسایی  رێوشوێنی  کە  کردووە 
١٠ شارەی کە بوومەلەرزەی تیادا رووداوە بە  "ئەو 

ژیانی  لەسەر  کاریگەر  سرووشتی  کارەساتی  ناوچەی 
گەڕان  چااڵکییەکانی  ئەوەی  بۆ  ناودەبەین.  گشتی 
گوێرەی  بە  بدرێت  ئەنجام  خێرایی  بە  رزگارکردن  و 
ماددەی  ١١٩ـەمین  لە  پێماندراوە  دەسەاڵتەی  ئەو 
رابگەیەنین.  نائاسایی  باری  بڕیارماندا  دەستوور، 
بوومەلەرزەکە دەگرێتەوە و  ١٠ شاری  بڕیارە  ئەو 

بە  ٣ مانگ جێبەجێ دەکرێت. سەبارەت  بۆ ماوەی 
پەرلەمان  و  کۆمار  سەرۆکایەتی  پرۆسەکانی  بڕیارەکە 

تێدەپەڕێنین".  خێرایی  بە 

کارەساتە  ئەو  کردەوە،  لەوەش  جەختی  ئەردۆغان 
کارەساتەکانی  گەورەترین  لە  یەکێکە  تەنها  نەک 

کارەساتەکانی  گەورەترین  لە  یەکێکە  بەڵکو  تورکیا، 
جیهان. 

 

گشتی  ئەنجوومەنی  لە  نائاسایی  باری 
تورکیا  میللەتی  گەورەی  ئەنجوومەنی 

پەسەندکرا )پەرلەمان( 

باری  بڕیاری  لەبارەی  کۆمار  سەرۆکایەتی  یاداشتی 
رەجەب  لەالیەن  کە  بوومەلەرزە  ١٠ شاری  بۆ  نائاسایی 

بڕیاری  تورکیا  سەرۆککۆماری  ئەردۆغان،  تەیب 
٩ـی  لە  باڵوکرایەوە،  رۆژنامەی فەرمی  لە  لەسەردرا و 
پەسەندکرا.  پەرلەمان  گشتی  ئەنجوومەنی  لە  شوبات 

)ئەلفی(  بەندی  ١١٩ و  بەگوێرەی ماددەی  بەم شێوەیە 
نائاسایی  باری  یاسای  ٣ـی  ماددەی  یەکی  فەقەرەی 

دیاربەکر،  ئەدیامان،  لە مەراش،   ،٢٩٣٥ ژمارە 
ئورفا  و  عوسمانیە  مەاڵتیا،  کیلیس،  هەتای،  عەنتاب، 

باری  ٩٠ رۆژ  ٢٠٢٣ تاوەکو  ٨ـی شوباتی  لە رێکەوتی 
راگەیەندرا.  نائاسایی 

نائاسایی باری  پڕۆسەی 

نائاسایی لەالیەن کێ و لە چ  ١-باری 
رادەگەیەندرێت؟ بارودۆخێک 

دەستوور سەرۆککۆمار  ١١٩ـی  ماددەی  گوێرەی  بە 
جەنگی  ئەگەری  کە  بارودۆخێک  جەنگ،  لەکاتەکانی 
بەهێز  هەوڵێکی  راپەڕین،  هەڵمەت،  لەدواوەبێت، 

کۆمار،  یاخود  نیشتیمان  بە  بەرامبەر  پڕاکتیکی  و 
و  ناوەوە  لە  توندوتیژی  بزووتنەوەی  زیادبوون 
یەکپارچەیی  لەسەر  بێت  مەترسی  کە  دەرەوە 

توندوتیژی  سەرهەڵدانی  میللەت،  و  واڵت 
یاخود  دەستوورییەکان  فەرمانە  ئەوەی  بۆ  بەرباڵو 
تێکچوونی  بڕووخێت،  ئازادییەکان  و  ماف  بناغەی 
بەهۆی  جدی  بە شێوەیەکی  رای گشتی  شیرازەی 

سرووستی  کارەساتی  توندوتیژی،  رووداوەکانی 
و  مەترسیدار  پەتای  نەخۆشی  باڵوبوونەوەی  یاخود 

تەواوی  لە  نائاسایی  باری  دەتوانێت  دارایی،  قەیرانی 
مەرجێت  بە  رابگەیەنێت  ناوچەیەک  یاخود  نیشتیمان 

نەبێت.  زیاتر  مانگ   ٦ لە  ماوەکەی 

دەکرێت؟ جێبەجێ  کەی  نائاسایی  باری   -٢

لە  رۆژ  دەدرێت، هەمان  نائاسایی  باری  بڕیاری  کاتێک 
دەنگدان  دەخرێتە  و  باڵودەکرێتەوە  فەرمی  رۆژنامەی 
دەبێت  بوو،  پشوو  لە  پەرلەمان  ئەگەر  پەرلەمان.  لە 
ئەگەر  پەرلەمان  ئەنجامبدات.  بەپەلە  کۆبوونەوەی 
نائاسایی  باری  ماوەی  دەتوانێت  زانی  بەپێویستی 

رایگرێت. یان  درێژبکاتەوە  کەمبکاتەوە، 

چۆنە؟ نائاسایی  باری  پڕۆسەی   -٣

دەکرێت  جێبەجێ  بڕگە  کام  نائاسایی  باری  حاڵەتی  لە 

یاساکان  بە  دەدرێن،  ئەنجام  رێکارەکان  و چۆن 
نائاسایی،  باری  کاتی  لە  رێکدەخرێن.  فەرمانەکە 

پەیوەستە  کە  بابەتانەی  لەو  دەتوانێت  سەرۆککۆمار 
کۆمار  سەرۆکایەتی  بڕیارنامەی  نائاسایی  باری  بە 

دەسەاڵتی  وەک  کە  بڕیارنامانە  ئەو  دەربکات. 
و  باڵودەکرێتەوە  فەرمی  رۆژنامەی  لە  یاساییە 

پەرلەمانەوە.  دەنگدانی  دەخرێتە  رۆژ  هەمان 

بوومەلەرزەی  ناوچەکانی  ئەردۆغان 
بەسەرکردەوە

لە  تورکیا  سەرۆککۆماری  ئەردۆغان،  تەیب  رەجەب 
شاری  سەردانی  چوارشەممە  شوبات  ٨ـی  رێکەوتی 

هەتای،  پەزارجک، شاری  مەڕاش، شارۆچکەی 
و  کرد  ئەدەنای  و شاری  ئیسکەندەرون  شارۆچکەی 

و  کیلیس  و  عەنتاب  لە شارەکانی  ٩ـی شوباتیش  لە 
ئەردۆغان  کۆبووەوە.  لێقەوماوان  لەگەڵ  عوسمانیە 
بەسەرکردەوە  مەاڵتیای  و  ئەدیامان  ١٠ـی شوبات  لە 
زانیاری  ئورفا  دیاربەکر و  ١١ـی شوباتیش چووە  لە  و 

وەرگرت.  کاروچااڵکییەکان  لەبارەی 

دروستکردنی  هەڵمەتی  بە  دەکەین  "دەست 
ماوەی  لە  و  کارەسات  نیشتەجێبوونی  شوێنی 

دەکەین" تەواوی  ساڵێک 

موراد کوروم، وەزیری ژینگە و شارسازی و 
دەکەین  "دەست  رایگەیاند،  تورکیا،  ئاوهەوای 
شوێنی  دروستکردنی  هەڵمەتی  گەورەترین  بە 

و  کۆماریمان  مێژووی  لە  کارەسات  نیشتەجێبوونی 
دەکەین". تەواوی  ماوەی ساڵێک  لە 

موراد کوروم، وەزیری ژینگە و شارسازی و 
بەیاننامەیەکدا  لە  شوباتدا  ١٧ی  لە  تورکیا،  ئاوهەوای 

هەڵسەنگاندنی  کارەکانی  پارێزگادا   ١١ "لە  رایگەیاند، 
 ٣٢٨ ٧ هەزار و  لەگەڵ  ئەنجام دەدەین  زیانەکانمان 

ملیۆن   ٣ ئێستا  تا  ئێمە  بوارەدا.  لەو  پسپۆڕمان 
هاوتایە  ئەمەش  پشکنیوە،  سەربەخۆمان  بەشی 
کە  کردووە  دیاریمان  باڵەخانە.  ٦٨٤ هەزار  لەگەڵ 

 ٦٠٩ ٩٠ هەزار و  ٣٤٥ هەزار بەشی سەربەخۆ لە 
زۆریان  زیانێکی  یان  بڕوخێنرێت  زوو  دەبێت  باڵەخانە 

هەموو  لە  چوارچێوەیەدا  لەو  هاوکات  پێگەیشتووە. 
 ٧٠٠ ٢ ملیۆن و  دیاریمان کردووە کە  پارێزگاکان 
زیانیان  کەمێک  خانوو،  ملیۆن   ٣ لە کۆی  هەزار 

پێنەگەیشتووە. زیانیان  هیچ  یان  پێگەیشتووە 
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سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ:

کــــــارەساتی ســــەدە!!!
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ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
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بەرەبەیانی ٦ی شوبات بەدیاریکراوی لەکاتژمێر ٤:١٧ خوولەکی 
بەرەبەیانی دووشەمە،  لە ١٠ شاری گەورەی تورکیا خەڵک لە 
شیرینی خەودا بە بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧.٧ پلەی رێختەر 
کە دەرئەنجامەکەی بووە "کارەساتی سەدە" راچڵەکا و یاخود 

بە یەکجاری لەژێر دارووپەردووی باڵەخانە رووخاوەکان مانەوە، 
بەهەزاران کەس یان ئەوەتا تواندرا بە موعجیزە ئاسا رزگار 

بکرێن یاخود کۆچی یەکجارییان لە دنیا کرد. ئەو بوومەلەرزەیەی 
کەچەقەکەی شاری کاهرامانمەڕاش بوو لە هەریەکە لە پارێزگاکانی 

)مەڕاش، کیلیس، دیاربەکر، ئادانا، عوسمانییە، عەنتاب، 
ئورفا، ئەدییەمان، مەاڵتیە( بووە هۆی وێرانکاری، دواتر لە 

هەمان رۆژدا بە دیاریکراوی لە کاتژمێر ١:٢٤ خولەکی دواینیوەڕۆ 
بوومەلەرزەیەکی دیکە لەو ناوچەیە بە گووڕی ٧.٦ پلەی رێختەر 
روویدا و لە ئەنجامی ئەو دوو بوومەلەرزەیەدا زیاتر لە ٤٠ هەزار 

کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە ١٠٨ هەزار کەس بریندار بوون، 
بە هەزاران باڵەخانە و خانوو و ژێرخانی ئاوەدانیش وێران بوون. 
کە تا ئێستاش هەزاران کەس لەژێر دارووپەردووی باڵەخانەکان 

ماون. 

دوای روودانی بوومەلەرزە وەک تیمی گروپی میدیایی تەبا 
لەگەڵ هاوکارم ئەحمەد سیروان-ی کامێرامان بۆ گواستنەوەی 
زانیارییەکان بەڕێکەوتین بۆ ناوچەکانی بوومەلەرزە لە تورکیا، و 
بەرەبەیانی رۆژی دووەمی بوومەلەرزەکە گەیشتینە ئەو واڵتە، 
یەکەم وێستگەمان شاری شانڵی ئورفا بوو، کاتێک گەیشتینە 
ئەو شارە و یەکەم شت کە چاومان پێکەوت دیمەنی هەزاران 

کەس بوو لە منداڵ و گەنج و پیر، لە ترسی دووبارە بوونەوەی 
بوومەلەرزە رژابوونە سەرشەقامەکان و لە باڵەخانەکانی خۆیان 
هاتبوونە دەرەوە. ئەگەر چی لەسەرەتای چوونە ناو ئەو شارە 
بوومەلەرزە زۆر کاریگەری نەکردبووە سەر باڵەخانەکان، بەاڵم 
هاوواڵتیان ماڵ و حاڵیان جێهێشتبوو و لە سەر شەقامەکان 
لەگەڵ بنەماڵەکانیان لەبەردەم ئاگردا خۆیان گەرم دەکردەوە، 
بەهۆی ئەوەی بەر لە چەند رۆژێک بەفرێکی زۆر لەو ناوچانە 

باریبوو کەشوهەوا یەکجار سارد بوو. 

دواتر کاتێک چووینە ناوچەکانی بوومەلەرزە لەو شارە، ئەو 
دیمەنانەی بینیمان یەکجار جیاواز بوو لەگەڵ ئەوەی بەر لە 

رۆژێک لە شوێنەکانی خۆمان تەنها بە مۆبایلێک سەیرمان دەکرد 
و بەهەمان شێوەی رووداوە ئاساییەکان کە رۆژانە بەرچاومان 

دەکەوێت سەیرمان کرد. چیرۆکە تراژیدیایەکە ئەوکاتە الی ئێەمە 
دەستیپێکرد، کاتێک لەشاری سلۆپی بەڕێگاوە بووین بەرەوە 
شانڵی ئورفا مامەیەکی پیر لەهەمان ئەو ئۆتۆمبێلە بوو کە 

ئێمە لەناوی بووین و پرسیارم لێکرد، 'مامە گیان باروودۆخ چۆنە 
لەناوچەکانی بوومەلەرزە؟' لە وەاڵمدا وتی، 'رۆڵە باروودۆخ 

بەجۆرێکە، پەیوەندی بە ٨ ئەندامی خانەوادەکەم دەکەم لە شاری 
غازی عەنتاب بەاڵم هیچ وەاڵمێکیان نییە و سەرجەم ئەندامانی 

خێزانەکەم لە بوومەلەرزە تیاچوون، کارەسات لەمە گەورەتر 
هەیە؟'. ئینجا لەکاتی بینینی ناوچە رووخاوەکان لە شانڵی ئورفا 
بە چاوەکانی خۆم، قسەی مامە پیرەکەم بیرکەوتەوە کە بەڵی 

باروودۆخ بەجۆرێک کارەساتە ئێمە تەنها لە فیلمەکاندا بینیومانە.
دواتر لەگەڵ هاوکارم ئەحمەد ویستمان دوایین زانیارییەکانی ئەو 
ناوچەیە بگەیەنین بە بینەرانمان، تەواوی ئەو شارە گەڕاین تەنها 

یەک دووکان یان مارکێتێک یان چێشتخانەیەکمان نەدۆزییەوە، 
سەرجەمی شوێنەکان لەو شارە داخرابوون، بەهەزاران هاوواڵتی 

لەدەرەوەن و دیمەنی ئەو شارە لەدیمەنی شارێکی یاخی بوو 
دەچێت کە سەرجەمی هاوواڵتیان رژاونەتە شەقامەکان. لە 

ناوەڕاستی ئەو شارەدا کە زۆرترین زیانی پێگەیشتبوو زیاتر لە 
٢٠ باڵەخانە تەختی زەوی ببوو. بەهەزاران هاوواڵتی لەبەردەم 
ئەم باڵەخانانەدا چاوڕێی سۆراغی کەسووکارییان بوون کە لە 

ژێر داروپەردووی باڵەخانەکان بوون، بەجۆرێک دۆخەکە سەخت 
بوو، بەر لەوەی بچینە پەخشی راستەوخۆ سەرقاڵی کۆکردنەوە 

زانیاریی بووم لەسەر قەبارەی زیانەکان لەو ناوچەیە، لەهەر 
کەسێکم دەپرسی تەنها یەک وەاڵمییان بۆم هەبوو، 'ببورە 
براکەم کەسووکارەکەم لەژێر داروپەردووی باڵەخانەکانن هیچ 

ئاگام لە دنیا نییە'، ئێمە دەستمان بە پەخشی راستەوخۆ کرد و 
دووایین زانیاری و  ئاماری قوربانیانی بوومەلەرزەکانی تورکیامان 

گواستەوە، ئەوەی لەکاتی پەخشەکەمان لەوشوێنە بینیمان، 
چەندین تەرم بەداخەوە لە ژێر داروپەردووی باڵەخانە رووخاوەکان 
دەردەهێندران و هێشتا بەدەیان تەرم لە ژێر باڵەخانەکان مابوون.

دواتر لەنزیکی باڵەخانە رووخاوەکان دیمەنی سەدان خێوەتمان 
بینی کە لێقەوماوانی بوومەلەرزە لەنێویدا نیشتەجێکرابوون، 

هەر لەو ناوچەیە مانگی سووری تورکی چەندین کابینەی دانابوو 
خەڵک بەلێشاو رووی تێکردبوو بەمەبەستی خوێن بەخشین و 

یارمەتیدانی بریندارانی بوومەلەرزەکان، هەر لەنزیک ئەو ناوچەیە 
چەندین شوێنی دابەشکردنی خۆراک بەخۆڕایی داندرابوون کە 

رێکخراوە خێرخوازییەکان لەو شوێنەدا خواردنیان بەسەر چەندین 
هەزار کەس دابەش دەکرد، تا کاتەکانی ئێوارە لەنێو ناوچەی 

باڵەخانە رووخاوەکانی شانڵی ئورفا ماینەوە و دیمەنکانمان 
گوازتەوە، کۆتا زانیاری لە ئێوارەی ئەو رۆژە بەدەستمان گەیشت 

ئەوە بوو کە ژمارەی برینداران لەو شارە ئەوەندە زۆرە لە 
نەخۆشخانەکانی ئەو شارە شوێنی وەرگرتنی بریندرار نەمابوو.

دوای گواستنەوەی دیمەنی ناوچەکانی بوومەلەرزە لە شانڵی ئورفا 
بەمەبەستی گواستەنەوەی دوایین دۆخی غازی عەنتاب کە یەکێک 

بوو لەو ناوچانەی بوومەلەرزە تیادا روویدابوو، چووینە تێرمیناڵی 
شانڵی ئورفا بەاڵم ئەوەی شۆکی کردین دیمەنی هەزاران 

خانەوادەبوو لەو شوێنەدا کە ماڵ و حاڵی خۆیان جێهیشتبوو 

لەوشوێنەدا شەو و رۆژییان دەکردەوە، بەهەزاران منداڵ و گەنج 
و پیر لە ترسی دووبارە بوونەوەی بوومەلەرزە وەک سەالمەترین 

شوێن دەیانڕوانییە تێرمیناڵی شارەکەیان. چەندین خانەوادە 
لەئەرز پاڵکەوتبوون و چاوەروانبوون دۆخەکە کەمێک هێور بێت، 

لەالیەکی دیکە بەهەزارەها هاوواڵتی لەبوومەلەرزەکەی شارەکەیان 
سەالمەت دەرچووبوون، بەاڵم کەسووکاریان یاخود هاورێکانیان لە 

شارەکانی دیکەی بوومەلەرزە هیچ سۆراغیان نەبوو، پەرۆشبوون 
بۆ ئەوەی چارەنووسی کەسووکارەکانیان بزانن بۆیە بە لێشاو 
لەتێرمیناڵەوە بەرەوە ناوچەکانی دیکەی بوومەلەرزە گەشتیان 

دەکرد.

لەدوای گەیشتنمان بە شاری غازی عەنتاب هەمان دیمەنی 
وێرانییەکەی شاری شانلی ئورفا بەبەرچاومان کەوت، بەاڵم 
ئەوەی جیاواز بوو لەو شارە جگە لەوەی بەهەزاران کەس لە 

خێوەتەکان بوون کە بۆیان ئامادەکرابوو، هەزاران کەسی دیکە 
لە نێو ئۆتۆمبێلەکانیان بوون، بەهۆی ئەوەی لەو شارەدا 

بوومەلەرزە ترسی خستبووە نێو هاوواڵتیان کەس ئامادە نەبوو 
تەنانەت بچێتە نێو ئەو باڵەخانانەی کە زیانیشیان بەرنەکەوتبوو. 

خۆ ئەوانەشی کە ئۆتۆمبێلیان نەبوو و خێوەتیشیان وەرنەگرتبوو 
ئاگرێکیان کردبوویەوە لە چواردەوری ئەو ئاگرەدا چاوەڕێی سۆراغی 

کەسووکارییان بوون لە ژێر باڵەخانە رووخاوەکان. لەکاتی شەودا 
لەو شارەدا تەنها یەک کەست نەدەبینی لەنێو بااڵخانەی خۆی 

بێت سەرجەمیان لەدەرەوە ساتەکانیان بەڕێدەکرد و بوومەلەرزە 
ترسێکی یەکجار زۆری خستبووە ناخیانەوە.

کاتژمێر ١٢ی شەوی رەتدابوو گەیشتینە بەردەم باڵەخانەیەکی 
رووخاو لەناوچەی ئیبراهیملی شاری غازی عەنتاب، دەنگۆی 
ئەوە باڵوبوویەوە لەنێو ئەو باڵەخانەیەدا چەند کەسێک لەژێر 
دارووپەردووی باڵەخانەکە بە زیندوویی ماونەتەوە، تیمەکانی 

کارەساتی لەناکاو و فریاگوزاریی تورکیا )ئافاد( گەیشتنە بەردەم 
باڵەخانەکە و ئامێری بڵندگۆیان هێناو بەسەر باڵەخانەکە کەوتن، 
تیمەکان داوایان لە خەڵک کرد بێدەنگی بپارێزن بۆ ئەوەی بزانن 
و گوێیان لەوە بێت کەس بە زیندوویی لەژێر باڵەخانەکە ماون، 
سەرتاپای خەڵک لە نزیکی شوێنەکە بێدەنگ بوون بێدەنگییەکە 

بەجۆرێک بوو لەژیانمدا بێدەنگی ئاوا ترسناکم نەبینیبوو، 
بێدەنگییەک تەنها گوێمان لە تیمەکان بوو هاواریان دەکرد، 

'هیچ کەسێک لە ژێر باڵەخانەکە گوێی لەدەنگمانە؟'، بەاڵم بێ 
ئەنجام بوو تیمەکان تەنها گوێیان لە گریان و شینی کەسووکاری 

قوربانیانی ژێر باڵەخانەکان بوو.
بەحوکمی ئەوەی ماوەی دوو رۆژ بوو خەو نەچووبووە نێو 

چاوەکانمان، لەگەڵ هاوکارم ئەحمەد زۆر ماندوو ببووین، 
کاتژمێر ٤ی بەرەبەیانی الدابوو لەشارێکی گەورەی وەک غازی 

عەنتاب دووای چەندین کاتژمێر گەڕان، شوێنێکمان دۆزییەوە بۆ 
ئەوەی کەمێک خەو بچێتە چاوەکانمان. بەڕاستی تا ئەوکاتەی 

نەخەوتبووین و لە شیرینی خەودا بوومەلەرزەیەکی بەهێز 
راینەچەڵەکاندین هەستمان بە ترس و ساتەوەختی بوومەلەرزە 

بەهێزەکەی کاهرامانمەراش نەکردبوو، کە خەڵک لە شیرینی خەودا 
بوو بوومەلەرزەیەک بنەماڵە و خێزانەکانی لەیەکتر کرد و هەزارەها 
کەسی خستە ژێر داروپەردووی باڵەخانەکان، بەڕاستی ئەو دیمەنەم 
قەد لە یاد ناچێت کاتژمێر ١١ بەیانی بوو بەبوومەلەرزە بە ئاگا هاتم 

و نەمزانی بۆ کوێ رابکەم لە ترسی دووبارەبوونەوەی هەمان 
سیناریۆیی بومەلەرزە بەهێزەکە و رووخانی باڵەخانەکە، هەرچۆنێک 

بێت سوپاس بۆ خوا بەسەالمەتی رزگارمان بوو لەو شوێنە.
هەر لەهەمان رۆژدا گەیشتینە ناوچەیەکی دیکەی وێرانبووی 

دووای بوومەلەرزە لە غازی عەنتاب، دەستمان بە کۆکرنەوەی 
زانیارییەکان کرد، ئەو ناوچەیە بەجۆرێک وێران ببوو چەندین 

باڵەخانە لەنزیک یەکتر بەتەواوەتی تەختی زەوی ببوون، دیمەن 
و چیرۆکەکان بەجۆرێک لەوشوێنە تراژیدیا بوون؛ لەباڵەخانەیەکی 
١٢ نهۆمی کە تیمەکانی رزگارکردنی هاوواڵتیان سەرقاڵی الدانی 

دارووپەردووی باڵەخانەکە بوون گەیشتبوونە نهۆمی نۆیەمی 
باڵەخانەکە تەنها لە ٤ نهۆمی سەرەوەی باڵەخانەکە زیاتر لە ٥٠ 
کەس گیانیان لەدەستدابوو، لەهەر کەسێکمان دەپرسی مامە 

گیان، دایە گیان، لەم ناوچەیە زیانەکان چۆنە؟ دەیووت، 'ببورە 
براکەم هیچ نازانم چەندین کەسی خێزانەکەم لەژێر باڵەخانەکانن تا 
ئێستا سۆراغییان نییە'، دیمەنەکە بەجۆرێک بوو هەر کەسێک لەو 
ناوچەیە وەستابوو چاوەرێی سۆراغی کەسێک یان چەندین کەسی 

خێزانەکەی دەکرد.
بەهەر حاڵ خۆم ئامادەکرد بۆ ئەوەی بچمە پەخشی راستەوخۆ 

و دوایین زانیاریییەکانی ناوچەکە بگوازمەوە، هاوکارم ئەحمەد 
پەخشی دەستپێکرد و لەوکاتەدا دووبارە بوومەلەرزەیەکی بەهێز 

ئەو ناوچەیەی هەژاند، بەهەزاران کەس لە منداڵ و گەنج و 
پیر رایانکرد لە ناوچەکە، ئا لێرەدا ئەوەم بە بیر هاتەوە کاتێک 

گوێبیستی مامۆستایانی ئاینی بووم باسیان لەوە کردووە؛ لە 
رۆژی دواییدا، کەس بەفریایی کەس ناکەوێت، باوک لە منداڵەکانی 

رادەکات بە پێچەوانەوە، برا لە برا هتد..، بەراستی ئەو دیمەنەی 
لەو شوێنەدا بینیم پێناسە ناکرێت، لە ماوەی چەند چرکەیەکدا ئەو 
مامەیەی کە بۆ سۆراغی کەسووکاری کە لەژێر دارووپەردوو بوون 

دەگریا چۆن لەترسی گیانی خۆی لەشوێنکە رایکرد، ئەو تیمەی 
کە شەو و رۆژی خستبووە سەر یەک بۆ دۆزینەوە و رزگارکردنی 

هاوواڵتیان لە ژێر دارووپەردووەکان سەرجەمیان رایانکرد، لەم 
دیمەنەوە دووبارە دڵنیابوومەوە کە بەڵێ بەڕاستی ئەوەی لە 
شاشەی تەلەفیزۆنەکان و مۆبایلەکانمان دیبینین زۆر جیاوازە 

لەوەی لە ناو جەرگەی بوومەلەرزە دەیبینی و هەستی پێدەکەی.

وەک نێردراوی گروپی میدیایی تەبا ئامانجامان بوو لە کورترین کاتدا 
زۆرترین ناوچەی بوومەلەرزە رووماڵ بکەین، بۆیە بریارماندا بەرەو 
شاری دیاربەکر بەڕێبکەوین و گەیشتینە تێرمیناڵی غازی عەنتاب، 

دووبارە هەمان دیمەنی تێرمیناڵی شانڵی ئورفا بەرچاومان کەوت، 
بەڵکوو زۆر زیاتریش لە هاوواڵتیان لە ترسی دووبارە بوونەوەی 

بوومەلەرزە لەوشوێنەدا شەو و رۆژییان دەکردەوە. گەیشتینە 
شاری دیار بەکر، کەشوهەوا بەجۆرێک سارد بوو تاقەت پڕوکێن 
بوو، سەرەڕای پۆشینی چەندین جلوبەرگ لەبەر سەرما لەرزمان 
گرتبوو، بیرمان لەو خێزانانە دەکردەوە کە هیچ جۆرە ئامرازێکی 

گەرم کەرەوەیان ال نییە و لەنێو خێوەتەکان دەژین.
لێرەدا بە پێویستی دەزانم ئاماژە  بەیارمەتییەکانی رێکخراوە 

خێرخوازییەکان و مانگی سووری تورکی بکەم، کە بێ وەستان 
بەردەوام خواردن و یارمەتییان بۆ لێقەوماوان دابین دەکرد، 

ئەوەی ئێمە شاهێدی بووین لە دیاربەکر سەردانی چێشتخانەی 
مانگی سووری تورکیمان کرد لەو شارە ، تەنها ئەو رێکخراوە و 

لەو چێشتخانەیەدا خواردنی زیاتر لە ٤٠ هەزار کەسی ئامادە دەکر 
بە تێر و پڕی، ئەمە جگە لەدابینکردنی خۆراک لە شارەکانی دیکەی 

زیانپێگەیشتوو. 

ئەگەر چی کەمتر لە چوار رۆژ لە ناوچەکانی بوومەلەرزە ماینەوە، 
بەاڵم دیمەن و چیرۆکی ئەو بوومەلەرزەیە بۆ هەتا هەتایە 

لە هزرم دەمینێتەوە و بە یادگارییەکی تاڵ و ناخۆش شوێنی 
خۆی لە دەروونم کردۆتەوە. ئاخر ئەوە بۆ ماوەی زیاتر لە دوو 

هەفتەیە بوومەلەرزە لەو ناوچەیە روویداوە و گەڕاومەتەوە هێشتا 
دەنگی ئەو مامەیەی کە پێی وتم 'رۆڵە کارەسات لەوە گەورەتر 

چی، هەشت ئەندامی خێزانم لە بوومەلەرزەکە لەدەستدا'، 
دەزرینگێتەوە. هێشتا دیمەنی ئەو کەسانەی بە رووخسارێکی 

خەمبار و ئاهێکی سارد لە بەردەم باڵەخانە رووخاوەکاندا 
وەستابوون تەنها چاوەڕوانییەک لەو جیهانەدا هەیانبوو بیستنی 

سۆراغێکی خۆشەویستانیان بوو، کە بەڵێ ئەو کەسەی چاوەڕوانی 
بوون لە ژێر دارووپەردووی باڵەخانەکە زیندووە. ئەوەی مابێتەوە بۆ 

ووتن، بوومەلەرزەکە چەندین چیرۆکی کارەساتباری لەدوای خۆی 
جێهێشت کە هەرگیز برینەکەی بە ئاسانی ساڕێژ نابێت، بەتایبەتی 
الی ئەوانەی کەچەندین کەسی خێزانەکانیان لەدەستداوە، یاخود 

ئەو کەسانەی رۆژانێک خۆشترین کاتەکانی ژیانیان لەنێو ماڵ و 
حاڵێکی سادە لەگەل خۆشەویستانیان بەڕێکرد و بەچەندین سەختی 

بینین توانیویانە لەو ماڵەدا جێگیر بن، بەاڵم لە چەند چرکەیەکدا 
و بە بوومەلەرزەیەک تەختی زەوی بوو و چەندین چیرۆکی لەیاد 

نەکراوی بۆ هەتا هەتایە لەگەڵ خۆی خستە ژێر دارووپەردووی 
باڵەخانەکان.

لەکۆتاییدا دەمەوێت سەرنج بخەمە سەر شتێک کە رێکەوتی 
بوومەلەرزەکەی تورکیا هاوکاتبوو لەگەل هەفتەی رۆژی 

خۆشەویستی لە جیهاندا، بەاڵم ئەمساڵ لە مانگی دوودا 
خۆشەویستی راستەقینە و بێ درۆ و نمایشمان بینی، لەو باوكەی 

دەستی خستبووە ناو دەستی كچە بێگیانەكەی، كە قوربانی 
بوومەلەرزەبوو، لەو باوكەی ماوەی سێ رۆژ منداڵەكەی لەژێر 

خاک و بەرد بە پێیەكانی دەپاراست، ئەو خوشكەی ماوەی سێ 
رۆژ دەستی لەسەر براكەی هەڵنەگرت، لەو باوكەی لە بێچارەیی بە 
مست لە خاكی سەر منداڵەكانی دەدا، لەو دایكانەی تا ئێستاش لە 
چاوەڕوانی منداڵەكانیان لەسەر باڵەخانە رووخاوەكانیان وەستاون، 
لەو خەڵكە خێرخوازانەی لە هەموو شوێنێک دەچنە ئەو دوو واڵتە 

و بۆ هاوكاری لێقەوماوان بەرگەی سەرماو ناخۆشی و ئازار دەگرن، 
یان لێرەوە کەلووپەلیان بۆ دەنێرن و فرمێسكیان بۆ دەڕێژن. بەڵێ 

ئەوانەی باسم کرد ئەو چیرۆکە تراژیدیانە بوون کە بوومەلەرزە 
لەدوای خۆیدا جێیهێشت، لە خودا داواکارین مردووان بەبەهەشتی 
بەرین شاد بکات و هەرچی زووە شیفای برینداران بدات، داواکارین 

لە خوای گەورە روودای هاوشێوە لەهەر کوێیەکی ئەم جیهانە 
دووبارە نەبێت و سەبووری ئەو خانەوادانە بدات کە چارەنووسیی 

خۆشەویستانیان بە "کارەساتی سەدە" کۆتایی پێهات.

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ:
لەناوچەکانی بــوومـەلــەرزە چیم بینی؟!
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دوو بوومەلەرزە گەورەکەی تورکیا کە لە رێکەوتی 
٦ـی شوباتی ٢٠٢٣ کاتژمێر ٤ و ١٧ خولەکی بەیانی و ١ 
و ٢٤ خولەکی دوای نیوەڕۆ بە کاتی تورکیا روویدا و 

سەرچاوەکەی شارۆچکەکانی پەزارجک و ئەلبیستانی سەر بە 
شاری مەڕاش بوو، لە سووریا بەتابەتی و لە عێراق و میسڕ 

و لوبنان هەستی پێکران. 

بۆ بەهانەوەچوونی لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە لە 
هەموو جیهان کەمپینی یارمەتی جیاواز راگەیەندرا و لە 

تورکمەنئێلیش زۆربەی پارت و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی کەمپینی هاوکارییان راگەیاند. 

لە هەولێر)ئەربیل( لە ژێر چاودێری ئایدن مەعروف وەزیری 
هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان و بە هاوکاری گروپی 

میدیایی تەبا چەند کەمپینێک راگەیەندران. هەروەها لقی 
هەولێری بەرەی تورکمانی عێراقی، کۆمەڵەی ئەربیل 

قەاڵسی، ماڵی تەعجیل، هاوکارییان کۆکردەوە.

هاوکارییەکانی لقی هەولێری بەرەی تورکمانی عێراقی، 
کۆمەڵەی ئەربیل قەاڵسی، ماڵی تەعجیل رادەستی مانگی 

سووری تورکیا کران بۆ ئەوەی بگات بە لێقەوماوانی 
بوومەلەرزەکە. 

لە چوارچێوەی کەمپینێک "لە ژێر چاودێری ئایدن مەعروف 
وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان و بە هاوکاری 

گروپی میدیایی تەبا" وەک هەنگاوی یەکەم ٢ بارهەڵگر 
هاوکاری کۆکرانەوە. هاوکارییەکان رادەستی جیهاد کۆچ، 
پارێزگاری سلۆپی کران بۆ ئەوەی بگات بە لێقەوماوان. 
لە هەنگاوی دووەمیش بارهەڵگرێک هاوکاری دووبارە 

رادەستی پارێزگاری سلۆپی کرا. 
دوای ئەوەی خێرخوازەکان داوای درێژکردنەوەی ماوەی 

کەمپینەکەیان کرد، بۆ جاری سێیەم کەمپینەکە درێژکرایەوە. 

ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان 
کە راستەوخۆ هاوکارییەکانی رادەستی پارێزگاری سلۆپی 

کرد رایگەیاند، "تورکیا هەموو کات خاوەنداریەتی کەسانی 
ستەملێکراوی کردووە. لە ناوچەکە هاوکاری تورکمان 

و پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکانی دیکەی کردووە. بەم 
هۆیەوە ئێمە ئەمڕۆ الی کۆماری تورکیاین".

ئایدن مەعروف هیوای رەحمەتی بۆ گیان لەدەستداوان 
و زووچاکبوونەوەی برینداران خواست و سەرەخۆشی 

ئاڕاستەی تورکیا کرد. 
وەیسی کۆچ، پارێزگاری سلۆپی لە لەلێدوانێکی بۆ تەبا 

رایگەیاند، "لە هەموو شوێنێکی جیهان هاوکاری بۆ 
واڵتەکەمان دێت بەاڵم ئەو هاوکارییانەی لە دۆستەکانمان 

دێن ماناکەی بۆ ئێمە زیاترە".

پارێزگاری سلۆپی، سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی 
گشت الیەنەکانی عێراق بەگشتی و تورکمان بە تایبەتی کرد 
و جەختی لەوە کردەوە کە ئەو هاوکارییانە زۆر پێویستن بۆ 

لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە. 

ئەو کەل و پەالنەی کۆدەکرانەوە بە رێژەیەکی زۆر بەتانی 
لەخۆ دەگرت و ئەوانی تر بەشێوەیەکی گشتی بریتیبوون 
لە؛ سەرین، دۆشەک، جلوبەرگی زستانە، دایبی، سانتی، 

کلێنکس و هتد. کە لەالیەن خێرخوازان رادەستی ئەو 
الیەنەیان دەکرد کە کەمپینەکەیان دەستپێکردبوو بۆ ئەوەی 

بگات بە لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە. 

لە کەرکوکیش رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ١٥ 
بارهەڵگر یارمەتیان بۆ لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە ناردە 

تورکیا. 

حەسەن توران، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی لەبارەی 
بوومەلەرزەکە رایگەیاند، "ژانی تورکیا ژانی ئێمەیە. لە 

تورکمەنئێلی لەگەڵ رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی 
کەمپینی هاوکاریمان راگەیاند بۆ براکانمان لە تورکیا کە 

لێقەوماوی بوومەلەرزەکەن".

توران زیاتر وتی، "لەشیان ساغ بێت دوای ئەوەی 
کەمپینەکەمان راگەیاند لە کەرکوک و ناوچەکانی دیکەی 

تورکمەنئێلییەوە هاوواڵتییەکی زۆری تورکمان بەشدارییان 
کرد. تورکیا هەموو کات لەگەڵ ئێمە بووە، هەموو کات 

برینەکانمانی سارێژ کردووە، ئەمڕۆش وەک وەفادارییەک 
ئەرکمان لەسەرە. دەبێت بەشداری بکەین بەو رادەیەی 
کە لەدەستماندێت. رەحمەتی خوا لەو کەسانەبێت کە 

لە بوومەلەرزەکە گیانیان لەدەستداوە، هیوای زوو 
چاکبوونەوەی بریندارەکان دەکەین".

هەیسەم موختارئۆغلو، جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانیش 
لەبارەی بوومەلەرزەکە قسەی بۆ میدیاکارەکان کرد و 

ئاماژەی بەوە دا، "گیان لەدەستدان و برینداربوونی 
هەزاران کەس لە بوومەلەرزەکەی تورکیا خەمێکی گەورەیە 

لەدڵماندا".

موختارئۆغلو وتیشی، "لە کەرکوک، بەغداد، موسڵ، هەولێر 
)ئەربیل(، سلێمانی، سەاڵحەددین و دیالە چەند کەمپینێکی 

هاوکاریمان راگەیاندووە".

جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی ئاماژەی بەوە 
کرد، لەم کاتە سەختە براکانیان لە تورکیا بە تەنها ناهێڵنەوە 

و لە ٧ شاری عێراق کەمپینی هاوکارییان راگەیاندووە. 
باسی لەوەشکرد، بۆ کەمپینەکان گشت ئۆفیسەکانی 

رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی سەر بە بەرەی تورکمانی 
عێراقیان تەرخانکردووە. 

وتیشی، "خواردن، جلوبەرگ، جلوبەرگی مندااڵن، بەتانی، 
سووتەمەنی و کەلوپەلی تەندروستی لە چوارچێوەی 

کەمپینەکان کۆکراونەتەوە".

الی خۆیەوە ئیستبراق یازارئۆغلو، سەرۆکی رێکخراوەکانی 
کۆمەڵگەی مەدەنی تورکمان سەبارەت بە کەمپینەکان 
رایگەیاند، "١٥ بارهەڵگر هاوکاری کە پێکدێن لە بەتانی، 

جلوبەرگی زستانە و هتد. کە کۆکراونەتەوە بۆ برا 
و هاوزمانمان لە میلەتی تورک نێردرا بۆ ناوچەکانی 

بوومەلەرزەکە".

یازارئۆغلو، ئاماژەی بەوە دا، تورکیا لە رۆژە خۆشەکان و 
کاتە سەختەکان لە الی عێراق و میللەتی تورکمان بووە و 

ئەوانیش تورکیا و میللەتی تورک بە تەنها ناهێڵنەوە.

وتیشی، "وەکو رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی تورکمان 
لە ٧ شاری عێراق کەمپەینمان راگەیاندووە و ئەو کەمپینانە 

بەردەوام دەبن".

هاوکات قەحتان وەنداوی، سەرۆکی لقی کەرکوکی بەرەی 
تورکمانی عێراقی رایگەیاند، "لقەکان، رێکخراوەکان و 

یەکێتی قوتابیانی سەر بە بەرەی تورکمانی عێراق لە گوند 
و شارۆچکەکان بەردەوامن لە کۆکردنەوەی هاوکارییەکان. 
لەگەڵ رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی هاوکارییەکانمان 

گەیاندە لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە". 

الی خۆیەوە لقی کەرکوکی یانەی برایەتی تورکمانی بۆ 
لێقەوماوانی بوومەلەرزە لە تورکیا کەمپینی هاوکاری 

راگەیاند.

عەبدولقادر هورمزلو، سەرۆکی یانەی برایەتی تورکمان 
ئاماژەی بەوە دا، ئازاری تورکیا و گەلی تورک ئازاری 

ئەوانیشە. 

هورموزلو باسی لەوە کرد، بۆ لێقەوماوان کە دۆست و 
برا و هاوزمانی ئەوانن کەمپینی هاوکارییان راگەیاندووە 

و لە هەنگاوی یەکەم بەتانی و جلوبەرگی زستانەیان 
کۆکردووەتەوە. 

وتیشی "کەمپینی هاوکاریمان لقەکانی کەرکوک، بەغداد، 
موسڵ، هەولێر )ئەربیل(ـی یانەی برایەتی تورکمان 

دەگرێتەوە". 

سەرۆکی یانەی برایەتی تورکمان باسی لەوەش کرد، بەتانی 
و شتومەکەکانی دیکەن بە ماوەیەکی کەم گەیەندراوەتە 

ناوچەکانی بوومەلەرزە لە تورکیا. 

لە کەرکوک رێکخراوی گەشەپێدان و هاریکاری رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست کەمپینێکی بۆ لێقەوماوانی بوومەلەرزەکە 

راگەیاند. 

لە چوارچێوەی کەمپینەکە ٢٥٠ بەتانی، ١٠٠ کارتۆن خواردنی 

قوتوکراو، هەزار و ٥٠٠ دایبی مندااڵن، نیو تەن خورما و 
جلوبەرگ بۆ لێقەوماوان نێردراون و کەمپەینەکە بەردەوامە. 

یاریزانانی تایکواندۆی تورکمان هاوکاری بۆ لێقەوماوان 
کۆدەکەنەوە.

یاریزانانی تایکواندۆی تورکمان، هاوکارییان بۆ لێقەوماوانی 
بوومەلەرزەکە نارد کە بە کارەساتی سەدە ناودەبرێت و 

ناوەندەکەی مەڕاشە.
فیدەراسیۆنی تایکواندۆی تورکیا لە هەژماری فەرمی لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان پۆستێکی باڵوکردووەتەوە و تیایدا هاتووە، 
"برایانمان لە شاری کەرکوکی عێراق کە یاریزانی تایکواندۆن، 

هاوکارییان کۆکردووەتەوە بۆ لێقەوماوان و ناردوویانە بۆ 
ناوچەی کارەسات".

لە پۆستەکە تۆمارێکی ڤیدیۆیی راهێنەر تیمورتاش گۆککایا 
باڵوکراوەتەوە کە تیایدا دەڵێت، "سەرەخۆشی خۆم 

ئاراستەی جیهانی تورک دەکەم. ئێمەش لەگەڵ دەوڵەتی 
تورکین. ئەو هاوکاریانەمان دەنێرین کە دڵۆپێکە لە دەریا". 

ئەحمەد بەربەر، ئەندامی مێزی قەیرانی بوومەلەرزە لە 
ژووری بازرگانی کەرکوک ئاماژەی بەوەدا، دوای ئەوەی 

لە تورکیا و سوریا بوومەلەرزە روویدا راستەوخۆ مێزێکی 
قەیرانیان پێکهێناوە.  

بەربەر باسی لەوە کرد کە بۆ یارمەتیدانی دوو واڵتی دۆست 
و دراوسێ کەمپینی هاوکارییان راگەیاندووە و هاوواڵتی، 

دامەزراوەکان، رێکخراوەکان و پیاوانی بازرگان هاوکارییەکای 
زۆریان کردووە. 

دوکاندارێک لە کەرکوک پێاڵو و جلوبەرگ دەنێرێت بۆ 
لێقەوماوانی بوومەلەرزەکەی تورکیا کە ناوەندەکەی شاری 

مەڕاش بوو و زیانی بە ١٠ شار گەیاند.

سەید ئەدیب، دوکاندار لە بازاڕی ئەمیر لە شەقامی قودس، 
ئاماژەی بەوەدا، دوای رووداوەکە راستەوخۆ دەستیان 

کردووە بە کۆکردنەوەی هاوکاری. 

ئەو دوکاندارە باس لەوە دەکات، پێاڵو و جلوبەرگی منداڵ 
و گەورە و چەند هاوکاری دیکەیان کۆکردووەتەوە. دەشڵێت 
"لە دوکانی خۆم هەزار و ٢٠٠ پانتۆڵ و ٤٠٠ جلوبەرگی دیکەم 

بەخشیوە بۆ لێقەوماوان". 

الی خۆیەوە ئەحمەد عیسام، کە دوکاندارە لە هەمان بازار 
وتی، "سااڵنی پێشوو کاتێک بەهۆی رووداوەکانی رێکخراوی 
تیرۆریستی داعش کۆچبەری ناوخۆمان هەبوو رێکخراوەکانی 

مانگی تورکی و ئافادی تورکیا یارمەتی ئێمەی دا و ئێمە 
ئەوەمان لەبیرە".

ئەحمەد عیسام، جەختی لەوە کردەوە، کۆکردنەوەی یارمەتی 
بۆ لێقەوماوان ئەرکی سەرشانیانە و خۆی ٣٠٠ جووت پێاڵوی 

بەخشیوە.

باسی لەوەش کرد، هاوکارییەکانیان بەردەوام دەبێت و 
سەدان دوکاندار ئامادەن هاوکاری بنێرن بۆ لێقەوماوان. 

بەڕێوەبەرایەتی وەقفی سوننی لقی کەرکوک لە 
راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، "لە چوارچێوەی راسپاردەی 
وەقف لە گشت مزگەوتەکان نوێژی مردوو بۆ ئەو کەسانە 

ئەنجامدران کە لە تورکیا و سوریا بەهۆی بوومەلەرزە گیانیان 
لەدەستداوە. هەروەها کەمپینی هاوکاریمان راگەیاندووە". 

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، "لە مزگەوتەکانی ناوەند، 
شارۆچکە و قەزاکانی کەرکوک کەلوپەلی پێداویستی 

سەرەتایی و هاوکاری ماددی کۆکراونەتەوە و ماوەی 
کەمپینەکە بە کراوەیی ماوەتەوە".

هەر سەبارەت بەم بابەتە شێخ حەمید حوسامەددین، ئیمام 
و وتارخوێنی مزگەوتی فاتیح رایگەیاند، "بۆ هاوکاری ماددی 
سندوقی بەخشینمان لە حەوشەی مزگەوتەکەمان داناوە و 

خەڵکی گرنگییەکی زۆر بەو کەمپینەمان دەدات". 

تورکمەنئێلی بۆ تورکیا بوو بە یەک گیان لە نێو کۆمەڵە جەستەیەکدا
ئامادەکردن: نورخان کەرخی-ئیسرا قەسابئۆغلو 
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دوای روودانی بوومەلەرزەکەی تورکیا کە دەیان هەزار 
قوربانی لێکەوتەوە و هەزاران باڵەخانە و شوێنی 

نیشتەجێبوون بەسەریەکترەوە داڕمان، ئەمەش دوای ئەو 
بوومەلەرزانەی کە بە گوڕی ٧،٧ و ٧،٦ لە پارێزگای مەڕاشی 

تورکیا کە زیاتر لە ٢٧٠٠ پاشلەرزەی بەدوای خۆیدا هێنا. 

لەمبارەیەوە، رۆژی چوارشەممە ٨-٢-٢٠٢٣، ئەنجوومەنی 
وەزیرانی هەرێم کۆبووەوە، لە دوای کۆبوونەوەکە 

لە راگەیەندراوێکدا رایگەیاند، لە چەند رۆژی رابردوودا 
یەکەمین کاروانی فریاگوزاری و هاوکاریی هەرێم گەیێندرایە 

تورکیا و پرۆسەکەش بەردەوام دەبێت.  ئەنجومەنی 
وەزیران ئەوەشی راگەیاند، پارێزگار و سەرپەرشتیارانی 

ئیدارە سەربەخۆکان راسپێردراون کە "کەمپینێکی 
بەرفراوانی گەیاندنی هاوکاری و کۆکردنەوەی کۆمەک بۆ 

زیانلێکەوتووانی کارەساتەکە" رابگەیەنن. 
تایبەت بەم پرسەش لە هەرێمی کوردستانی عێراق 

دەست کرا بە راگەیاندنی هەڵمەتی کۆکردنەوەی کۆمەک 
و هاوکاری بۆ لێقەوماوان و هاوواڵتییان بەشێوەیەکی 

بەرچاو روویان لە کەمپەینەکانی شار و شارۆچکەکان 
کرد کە ماوەی چەندین رۆژە لە پارێزگا و ئیدارە 

سەربەخۆکانی هەرێم، هەڵمەتی کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ 
زیانلێکەوتووانی بوومەلەرزەکەی تورکیا دەستیپێکردووە 

و ناوەندی گشتیی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان لە 
وەزارەتی ناوخۆی هەرێم سەرپەرشتی هەڵمەتەکە دەکات.  

حوسێن کەالری، به ڕێوه به ری گشتیی ناوەندی هاوبەشی 
قه یرانه كان له  وه زاره تی ناوخۆی هه رێم رۆژی ١٣ـی شوباتی 

٢٠٢٣ )لە ٨ـەمین رۆژی بوومەلەرزەکە( بە میدیکارانی 
راگەیاند، پێشبینی دەکەین تاکو ئێوارە هەشت بارهەڵگر 
هاوکاری کە کۆکراوەتەوە ئامادەبکرێت و رەوانەی ئەو 
ناوچانە بکرێن لە بوومەلەرزەکەدا زیانیان بەرکەوتووە، 

ئەو هاوکارییانەی رەوانە دەکرێن بریتین لە: بەتانی، راخەر، 
دۆشەک، سەرین، جلوبەرگ، سۆپا، دایبی و شیری منداڵ، 

رۆن و رۆنی شل، برنج و پێداویستییە سەرەکییەکانی 
دیکە.  

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر تایبەت بەم بڕیارە 
رایگەیاند، لە کۆبوونەوەکەی ئەنجوومەنی وەزیران 

بڕیاردراوە، بۆ رێکخستنی راگەیاندنی کەمپەینەکە دەسەاڵت 
بە پارێزگار و سەرپەرشتیاری ئیدارە سەربەخۆکان بدرێت، 

بۆ ئەوەی لە سنووری ئیدارەکان کەمپەینەکە رابگەیێنرێت 
و ئامادەکاری بۆ بکرێت و ئاشکرایکرد، "گەیاندنی 

هاوکارییەکان تەنیا لە رێگەی ئەم کەمپەینەوە دەبێت 
و حکومەتی هەرێمی کوردستان رێوشوێنە یاساییەکەی 

لەگەڵ سووریا و تورکیا تێپەڕاندووە، بۆیە ئەگەر کەسێک 
بیەوێت خۆی راستەوخۆ هاوکاری زیانلێکەوتووان 

بکات، ئەگەر هەرێمی کوردستانیش ئاسانکاری نەکات 
مومکین نییە لە تورکیا و سووریا ئاسانکاری بۆ بکرێت کە 

هاوکارییەکانی بگەیێنێتە شوێنی مەبەست. ئەوە مامەڵەی 
نێوان دوو واڵت دەبێت.''

کەمپەینەکەی شاری هەولێر بە وتەی ئومێد خۆشناو، 
رۆژی پێنجشەممە ٩-٢-٢٠٢٣ لە سەنتەری شاری هەولێر لە 

بەردەم پارکی شانەدەر راگەیەندرا بۆ ئەم مەبەستە خێوەت 
هەڵدرا. ئەوەش روونکرایەوە کە ئەوانەی پارە دەبەخشن 

دەتوانن پارەکە بخەنە سەر ژمارەی بانکی ٥٠٨ لە بانکی 
منارە. 

سروە رەسول، بەڕێوەبەری قەیرانەکانی پارێزگای هەولێر 
لە ١٦-٢-٢٠٢٣ لەمیانی ٨ـەمین رۆژی راگەیاندنی کەمپینی 
یارمەتی بۆ زیانلێکەوتووانی بوومەلەرزە لە کەمپینەکەی 
شاری هەولێر لە بەردەم پارکی شانەدەر بۆ هەفتەنامەی 

تەبا دوا و رایگەیاند، "ئەمڕۆ ٨ـەمین رۆژی کەمپەینەکانە و 
تائێستا زیاتر لە ٥٠ بارهەڵگر یارمەتی کۆکراوە رەوانە کراوە 

کە تەنها ئەمڕۆ پێنج بارهەڵگری خێرخوازان بەرەو کۆگای 
گەورە بۆ لێکجیاکردنە وە و رێکخستنی یارمەتییەکان 

بەڕێکەوتن، ئەم پڕۆسەیە رۆژانە بەردەوامی هەیە و بە 
دوو جۆریش دەکرێت کە یەکەمیان هی کۆمپانیاکانن 

ئەوانە رێکخراون جا موافەقات و تەنسیقاتیان 
بۆ دەکەین و دەیاننێرین، ئەوەی تر کە کەلوپەلی 

هاوواڵتییانە جیاکردنەوە و رێکخستنیان بۆ دەکرێت 
و دواتر دەنێردرێت. ئەمە لەکاتێکدا هەموو کەلوپەلە 

کۆکراوەکانی کەمپینەکانی دیکەش لێرەدا کۆدەکرێنەوە، 
دەکرێت وەکو کەمپینی گشتی ناوزەندی بکەین، کۆکراوەی 

کەمپینی قەزاکانیش لێرەدا کۆدەکرێتەوە، کە ئەویش 
ئەمڕۆ دەستمان پێکردووە و دەیاننێرینە کۆگا ئەمەش بە 

شێوەیەکی راستەوخۆی چاودێری جەنابی پارێزگاری هەولێر 
و لەالیەن قەیرانەکانی هەولێر پڕۆەسەکە بەڕێوەدەچێت". 

بەڕێوەبەری قەیرانەکانی پارێزگای هەولێر تایبەت بە بڕ 
و ژمارەی یارمەتییەکان وتی، "ناتوانین بڕەکە بەتەواوی 

بڵێین، چونکە رێژەکە هێندە زۆرە، هەر ئەمڕۆ ٤ بارهەڵگری 
دیکە لەو کەلوپەالنە دەنێردرێت، رۆژانە لەگەڵ گەیاندنی 

یارمەتییەکان لەالیەن تیمەکانیانەوە تۆماردەکرێن و بڕیاریشە 
دوای رۆژی )هەینی ١٧–٢-٢٠٢٣( کە دواهەمین رۆژی 

کەمپینەکەیە، جەرد بۆ کەلوپەلە کۆکراوەکان بکرێت و 
ژمارەکەش بە وردی بۆ هاوواڵتییان رابگەیەنین". 

سەبارەت بە ناردنی ئەو یارمەتییانە بۆ هەریەک لە واڵتی 
تورکیا و سووریا سروە رەسول ئاماژەی بەوەکرد، "ناتوانین 

بڵێین یارمەتییەکان بەشێوەی یەکسان بۆ هەردوو واڵت 
دەنێردرێت و رێژەکان دیاری نەکراون، رۆژێک بۆ تورکیا 

دەینێرین رۆژێکیش بۆ سووریا بەاڵم وەکو دەزانن بەراورد بە 
زیانەکان زیانەکانی تورکیا سێ هێندەی زیانەکانی سووریایە 

وە ئیجرائاتی سووریاش زۆر قورسە، بەاڵم سەرەڕای 
ئەوەش دوێنێ پێنج بارهەڵگر بۆ سووریا نێردراوە، دڵنیایی 
دەدەین لەوەی کە دۆخەکە بە تەواوی لەبەرچاو گیراوە". 

لەالیەکی دیکەوە، عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک 
رایگەیاند، ئەم کەمپەینە بەشێوەیەکی گشتی دەبێت 

و هەموو فەرمانگەکانی حکومەت تیایدا بەشدار دەبن. 
دەشڵێت، ''خێرخوازان دەتوانن بە تاک یان بە کۆمەڵ 

تێیدا بەشدار بن و هەر شتێکیش کە کۆدەکرێتەوە، دەبێ 
بەپێی پسوولە و وەسڵ بێت." داواشدەکات، تەواوی 
ئەو کەرەستە و کەلوپەالنەی کە لەالیەن خێرخوازانەوە 

دەبەخشرێن، دەبێ نوێ بن و بەهیچ شێوەیەک کەلوپەلی 
بەکارهاتوو وەرناگیرێت. لەبارەی کەرەستەی پێویستی 

زیانلێکەوتووانیش دەڵێت: ''ئەو شتانەی کە زۆر پێویستن، 
پارە، بەتانی و کەرەستەی گەرمکەرەوە و خۆراکیی 

لەقوتوونراوە.''

هەر لەم سۆنگەوە، دەزگای خێرخوازیی بارزانی یەکێک 
بوو لەو دەزگا خێرخوازیانەی کە رۆڵێکی گەورەی لە 

گەیاندنی یارمەتی بۆ لێقەوماوان نیشاندا و ئاماری ئەو 
پێداویستییانەی باڵوکردەوە کە رەوانەی ئەو ناوچانەی 
کردووە بەهۆی بوومەلەرزەوە زیانیان بەرکەوتووە، کە 

پێکدێن لە دەرمان، بەتانی، خۆراک و خواردنی خێرا، ئاوی 
خواردنەوە، چادر و جلوبەرگ و پێداویستیی دیکە. ئەمەش 

لەکاتێکدایە هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
بەشێکیان لەالیەن خۆیانەوە دابیندەکرێن و بەشێکیشیان 

لەالیەن کۆمپانیا و سەرمایەدارانەوە پێیان دەدرێت و 
ئەوانیش دەیگەیێننە ناوچە زیانلێکەوتووەکانی تورکیا.

بەپێی ئامارەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی ئەم پارێزگایانە 
لە هاوکاریی دەزگاکە سودمەندبوون:

لە پارێزگای عەنتاب زیاتر لە ٢١ هەزار خێزان هاوکاری کراون, 
لە پارێزگای عەنتاب، ئەم پێداویستیانە لەالیەن دەزگا 

خێرخوازییەکەوە دابەشکراون؛ ١٠ هەزار و ٥٠٠ بەتانی، هەزار 
و ٥٦٧ خێوەت، ١٤ بارهەڵگر کە خۆراکی وشک، بەتانی، 

دۆشەکە، سۆپا، خواردنی خێرا و شیری مندااڵنی تێدا بووە 
و زیاتر لە ٧ هەزار خێزان سوودیان لێوەرگرتووە؛ هەروەها 
هەزار و ٨٣ بریندار چارەسەری پزیشکییان پێشکێش کراوە. 

پارێزگای  ئەدییەمان ٤٠٠ خێوەت، ٢ هەزار ژەمە خۆراکی 
ئامادەکراو و ٧ هەزار و ٥٠٠ سێت ئاو دابەشکراون.

نزیکەی ٢٧ هەزار خێزان لە مەراش هاوکاری مرۆییان 
پێدراوە، دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە دیاربەکر 4 هەزار ژەمە 

خۆراکی ئامادەکراوی دابەشکردووە؛ هەروەها لە مەراش 
٣ هەزار و ١٠٠ ژەم خواردن، ٥ هەزار و ٦٠٠ سێت ئاو، هەزار 

و ٣٠٠ بەتانی، هەزار و ٥٠ سەرین، هەزار و ٦٠٠ خواردنی 
خێرا، ٥٠٠ پاکەت خوورما، ٢ هەزار و ٥٠٠ ژەمە خۆراکی گەرم 
دابەشکراوە. لە ئورفا لەالیەن دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە 
٤ هەزار و ٥٠٠ ژەمە خۆراک، ٥٠٠ سێت ئاو، ١٥٠ سێت دایبی 

مندااڵن و ٣٠٠ بەتانی دابەشکراون. هاوکات ئەو کەرەستە و 
خواردنانەی لە مەاڵتییە دابەش کراون بریتین لە: ٥٠٠ بەتانی، 
٥٠٠ پارچە دایبی مندااڵن، ٥٨٠ پاکەت خوورما، ٢ هەزار ژەمە 

خواردن و هەزار سێت ئاو دابەشکراون.
 

رۆژی هەینی ١٠-٢-٢٠٢٣ نەبەز ئیسماعیل، وتەبێژی وەزارەتی 
ئەوقاف و کاروباری ئایینیی لەمیانی وتاری هەینیدا بە 

میدیاکانی راگەیاند، "ئەمڕۆ لە نزیکەی ٣٥٠٠ مزگەوتی هەرێم 
نوێژی مردوو لەسەر قوربانیانی بوومەلەرزەکەی ناوچە 

زیانلێکەوتووەکان دەکرێت، لە هەولێر)ئەربیل( ژمارەیەک لە 
بەرپرسانی وەزارەتی ئەوقاف و یەکێتیی زانایان و بەرپرسانی 

دیکە لە مز گەوتی جەلیل خەیات بەشداریی نوێژەکەیان 
کرد." 

    
هاوکات مامۆستای ئایینی، بەشیر خەلیل حەداد بە 

تەبای راگەیاند، "بۆ ئەو کارەساتەی کە لە هەندێک لە 
شارەکانی تورکیا و سووریا روویداوە، داوا لە خوای 
گەورە دەکەم کە برینی کارەساتەکە سارێژ بکات و 

سەرەخۆشی لە کەسوکاری قوربانییان دەکەین و خوا 
لە مردووان خۆش بێت و داواکارین بە شەهید ناویان 

تۆمار بکرێت، برینداران شیفای بەپەلە بدرێن و ئەوانەی 
لەژێر داروپەردووی رووخاوی باڵەخانەکان ماونەتەوە بە 

سەالمەتی رزگاریان ببێت. هیوادارم ئەوە دوا کارەسات بێت 
و ئەو کارەساتانە هەمووی نیشانەکانی ئیالهین. ئەوانەی 
گیانیان لەدەستداوە ئینشائەڵاڵ شەهید و ئەوانەی تووشی 

کارەسات بوون خوا ئەجریان بداتەوە. چونکە پێغەمبەری 
خۆشەویستمان دەفەرمووێت هەر مرۆڤێک ناخۆشی 

ببینێت ئەوا بەقەدەر ناخۆشییەکەی، خوا ئەجری دەداتەوە. 
خوا گەورە دوورمان بکات لەهەموو ئەو کارەساتانە". 

وتیشی، "یەکێک لە باشییەکانی ئەو کارەساتانە ئەوەیە کە 
مرۆڤەکان دەکەونە بیری ئەوەی کە یارمەتی یەکتر بدەن 

و سەرەڕای ئەوەی رەنگە دین، مەزهەب و زمانیشیان جیا 
بێت، بەاڵم یەک شت هاندەریانە بۆ یارمەتیدانی یەکتر 

ئەویش مرۆڤایەتییە. بۆیە دەبینین کە ئەو یارمەتییانە لە 
هەموو شوێنێک دەگات و لە هەرێمی کوردستانیش لە خوا 
بەزیاد بێت کە یارمەتی باش کۆکراوەتەوە، ئەوە سەرەڕای 
ئەوەی کە دۆخی دارایی خەڵکی هەرێمی کوردستان باش 

نییە، بەاڵم خوشک و براکانی خۆیان لەبیر نەکردووە و 
ئەوەی لەدەستیان هاتووە ناردوویانە. دوعا و نزاکانمان 

روویان لە خوشک و برایانی لێقەوماوانمانە". 

هاوکات بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر، سەید سدیق 
کەپرانی ئاماژە بەوەکرد هەر دوای روودانی کارەساتەکە ئەوا 

هەڵمەت و کەمپەینی هاوکاری بۆ لێقەوماوان لە هەرێم 
دەستی پێ کرد و پڕۆسەکەش بەردەوامە.

بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر، سەید سدیق کەپرانی 
تایبەت بە کارەساتەکە وتی، "بەناوی بەڕێوەبەرایەتی 

ئەوقافی هەولێر هاوخەمی خۆمان رادەگەیەنین سەبارەت 
بەو کارەساتەی روویدا، ئەو بوومەلەرزەیەی کە لە تورکیا 

و سووریا روویدا بەداخەوە بووە هۆی شەهیدبوونی 
هەزارەها هاوواڵتیی سڤیل، داڕووخانی هەزارەها باڵەخانە و 
برینداربوونی هەزاران هاوواڵتیی دیکە، داوا لە خوای گەورە 
دەکەین قوربانییانی ئەم رووداوە بە شەهید قبوڵ بکات". 

کەپرانی ئاماژەی بەوەشکرد، "وەک شاری هەولێر هەمیشە 
هاوخەم بووینە لەگەڵ هەموو ئەوانەی تووشی کارەسات 

دەبن، هەولێر شوێنی پێکەوەژیانە، هەر بۆیەش بە 
سوپاسەوە لەسەر راسپاردەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی 

کوردستان کەمپەینی هاوکاری راگەیەندراوە و هەژمارێکی 
بانکیش کراوەتەوە بۆ ئەم مەبەستە، هاوکات لە چەند 
شوێنێکی دیکەیش کەمپەین و هەڵمەتی کۆکردنەوەی 

یارمەتی بۆ لێقەوماوان کراوەتەوە". 

بەرەبەیانی رۆژی دووشەممە ٦ی شوبات کاتژمێر ٤:١٧ 
خولەک، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی  ٧،٨ پلە بە پیوەری 

رێختەر تورکیای هەژاند و بوومەلەرزەکە سووریا و بەشێک 
لە واڵتانی دیکەیشی گرتەوە و لە هەرێمی کوردستانی 

عێراقیش بە ٤،٧ پلە هەستی پێکرا. 

شاری قـــــــــەاڵ و منارە؛ پێشەنگ لە کۆکردنەوەی
خەتیبئۆغلو یارمەتییە مرۆییەکان بۆ لێقەوماوانی بوومەلەرزە ئامادەکردن:حوسێن 
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ئامادەکردن: عەبدولسەالم توتونچی 

کە  تورکیا  کارەساتبارەکەی  بوومەلەرزە  لەدوای 
چەندین  و  لەدەستدا  گیانیان  هاوواڵتی  چەنین  تیایدا 

مانەوە. هەرزوو  ماڵ  و  بێشوێن  دیکە  کەسی 
بەدەم  ناوەراست  رۆژهەاڵتی  و  جیهان  واڵتانی 
کە  واڵتانەی  لەو  یەکێک  هاتن،  کارەساتەکەوە 

لەگەڵ  بوو  لەخەت  بوومەلەرزەوە  ساتی  لەیەکەم 
بوو. عێراق  و سووریا،  تورکیا  واڵتانی 

هەروەها چەندین کەس و الیەن و کۆمپانیا و 
کۆکردەوە  یارمەتییان  عێراق  لە  سەرمایەدارەکان 

لەو  کران،  بوومەلەرزە  ناوچەکانی  رەوانەی  و 
عێراق  لە  سوننی  وەقفی  دیوانی  سۆنگەیەوە 

بخرێت  پێش  زەکات  دەرکردنی  دەکرێت  رایگەیاند، 
لە  بوومەلەرزەکان  زیانلێکەوتووانی  بە  بدرێت  و 

و سووریا. تورکیا 
فەرمانی  بە  بوومەلەرزەکە،  ساتی  لەیەکەم 

عێراق،  سەرۆکوەزیرانی  سوودانی،  شیاع  محەمەد 
تیمێکی  شارستانی  بەرگری  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی 

ناردە  رزگارکردنی  و  گەڕان  بواری  لە  تایبەتمەند 
تورکیا. بوومەلەرزەکەی  ناوچەکانی 

گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  رۆژەوە  لەیەکەم  هەر 
دوای  رایگەیاند،  عێراق  شارستانی  بەرگری 

نێودەوڵەتی  و  فەرمی  رەزامەندی  تەواوکردنی 
رزگارکردن  و  گەڕان  بواری  لە  تایبەتمەند  تیمێکی 

بەڕێکەوتن. تورکیا  بەرەو 
کە  یارمەتیانەی  ئەو  لەمیانی  هەر  هاوکات 

زیانپێگەیشووتوی  ناوچەکانی  پێشەکەشی  عێراق 
ئەنجوومەنی  گشتی  ئەمینداریەتی  کرد،  بوومەلەرزە 

راگەیاند  تورکیا  بۆ  فڕۆکەی  دوو  رۆیشتنی  وەزیران 
هەڵگرتبوو. فریاگوزارییان  هاوکاری  کە 

گشتی  ئەمینداریەتی  وتەبێژی  مەجید،  حەیدەر 
“لەیەکەم  رایگەیاند،  وەزیران،  ئەنجوومەنی 

لە چوارچێوەی  بوومەلەرزەوە دوو فڕۆکە  رۆژی 
و  عێراق  نێوان  ئاسمانی  پردی  یەکەمی  کاروانی 

فریاگوزاری  هاوکاری  تۆنێک  کە  هەڵفڕین،  تورکیا 
 ٢٣٤ و  گواستووەتەوە  تورکیا  بۆ  بەپەلەیان 

چەندین  فەرمی  و شاندی  فەرمانبەر  لە  کەس 
ئەفسەر و   ٣٥ تیمی گواستنەوەی خۆراک و 

سەر  گەڕانی  و  فریاکەوتن  تیمەکانی  ئەندامی 
تیمێکی  و  شارستانی  بەرگری  بەڕێوەبەرایەتی  بە 

پاڵپشتیکردنی  بۆ  لەخۆگرتبوو  عێراق  سووری  مانگی 
دەکەن  تورکی  الیەنی  هاوکاریی  تیمە  ئەم  و  تورکیا 
کەوتوونە  ئەوانەی  هەڵگرتنەوەی  و  رزگارکردن  بۆ 

ژێر داروپەردووەوە ".
کە  هاوکارییانەی  ئەو  لەبارەی  مەجید،  حەیدەر 
بە  "عێراق  راشیگەیاند،  کرا  تورکیا  پێشەکەشی 
ناوچە  ناردە  فڕۆکە   ٥٠ بە  یارمەتییەکانی  گشتی 

ماددەی  تۆن  چەندین  و  زیانلێکەوتووەکان 
الیەنی  داواکاریی  بەپێی  بەپەلەیە،  فریاگوزاریی 

فڕۆکەخانەی  بەرەو  فڕۆکە   ٢٦ کە  تیادابوو؛  تورکیا 
پێداویستی  و  کەرەستە  تۆن   ١٣٦.٥ بە  عەنتاب  غازی 

بریتیبوون  هاوکارییەکان  بەڕێوکەوتن،  جۆراوجۆر 
دیکە،  پێداویستیی  و  راخەر  و  خێوەت  کۆمەڵێک  لە 

بەرگریی  تیمەکانی  بە  تایبەت  کەرەستەی  لەگەڵ 
رزگارکردن". و  گەڕان  تیمی  و  شارستانی 

بۆ  عێراق  هاوسۆزی  هەڵوێستی  وەک  هاوکات 
ئەنجوومەنی  تورکیا،  بوومەلەرزەکەی  قوربانیانی 

بڕیاریدا کە وەزارەتی کۆچ و  وەزیرانی عێراق 
پێداویستی  و  خۆراک  تاوەکو  راسپێرێت  کۆچبەران 

و  بکڕێت  دینار  ملیار   ٣ بەهای  بە  تەندروستی 
بەناوی  تاوەکو  عێراق  مانگی سووری  بیداتە 

پێشکێشی  هاوکارییانە  ئەو  عێراقەوە،  حکومەتی 
بکرێن. بوومەلەرزەکە  زیانلێکەوتووانی 

رەوانەی  پاڵپشتییەکانی  عێراق  دیکەوە  لەالیەکی 
زیانێکی  واڵتە  ئەو  شاری  کەچەندین  کرد،  سووریا 

بەرکەوت،  بوومەلەرزەوە  بەهۆی  زۆرییان 
بەڕێوەبەری  موسەوی،  هاشم  لوما  لەوبارەیەوە 

رایگەیاند،  عێراق  خۆراکی  بازرگانیی  کۆمپانیای 
کاروانێکی  ناردنی  بە  دەستیکرد  بازرگانی  "وەزارەتی 

گەلی  بۆ  هاوکارییەک  وەکو  خۆراکییەکان  ماددە 
بوومەلەرزەیە  و  قەیران  لەو  برا.  سووریای 

دۆخەی  ئەو  دووچاری  هاوواڵتییانیان  کە  لەگەڵیانین. 
بوونەتەوە." ئێستا 

 
لەسەرەتای  عێراق  کە  هاوکارییانەی  ئەو  لەبارەی 

کرد،  سووریایی  پێشەکەشی  بوومەلەرزەکان 
بەوەکرد،  ئاماژەی  موسەوی  هاشم  لوما 

ئاسمانەوە  و  زەوی  لە  هاوکارییەکان  گەیاندنی 
وەزارەتی  خۆراکەی  بارە  ئەو  دەستیپێکردووە، 

برنج،  لە  پێکهاتووە  کە  تۆنە،   ٦٥٠ بازرگانی 
تانکەر   ٢٨ هەروەها  پاقلەمەنی.  و  زەیت  شەکر، 

ملیۆنێک  کە  کرا  سووریا  رەوانەی  سووتەمەنی 
تەواوکردنی  کاروانانە  ئەم  بوون.  سووتەمەنی  لیتر 

دیمەشقە  و  بەغداد  نێوان  دیکەی  کاروانەکانی 
فڕۆکەی  دوو  دروستکراوە،  ئاسمانی  پردێکی  کە 

فڕۆکەی   ٣ بڕیارە  هاوکات  گەیشتوون.  هاوکارییش 
بە   ١٨-٢-٢٠٢٣ رۆژی شەممە  عێراقی  دیکەی 

پێخەف  و  جلوبەرگ  وەکو  سەرەتایی  کەلوپەلی 
بەڕێبکەوێت".  ئەزقییە  پارێزگای  بەرەو  وهتد... 

١١-٢-٢٠٢٣، کەریم سەید،  رۆژی شەممە  هاوکات 
تویتێکدا  لە  عێراق  پەروەردەی  وەزارەتی  وتەبێژی 
هاوکاری  ئۆتۆمبێلی   ٢٧ شەممە  ئەمڕۆ  رایگەیاند، 

بە وەزارەتی  و فریاگوزاریی سەر 
بەرەو سووریا  عێراق  پەروەردەی 

رۆژەدا  لەو  بەڕێدەکەون. هەر 
رایگەیاند،  عێراق  بەرگریی  وەزیری 

بارهەڵگر   ٤٢ عێراق  بەرگریی  وەزارەتی 
فریاگوزاری  و  مرۆیی  هاوکاریی 

کردووە. رەوانەی سووریا 

ئیهاب   ،١٢-٢-٢٠٢٣ یەکشەممە  رۆژی 
ئەندازیاری  موقەدەمی  سەلمان، 
"بە  رایگەیاند،  عێراق  فڕۆکەوانی 

سوودانی،  شیاع  محەمەد  رێنمایی 
بە  و  عێراق  سەرۆکوەزیرانی 

عێراق،  بەرگریی  وەزیری  سەرپەرشتی 
پەیوەندی  پردێکی  عێراق  هێزەکانی 

دروستکرد  سووریا  و  عێراق  نێوان  لە  ئاسمانیمان 
پاوەند  هەزار   ٢١ هاوکارییەکە  هاوکاری،  ناردنی  بۆ 

پێکهاتوون  هاوکارییەکان  دەبێت،  تۆن(   ١٠ )نزیکەی 
لە دەرمان، خۆراک، خێمە و جلوبەرگ".

ئەو  لە دوای  عێراق  دواتر حکوومەتی 
پارێزگای  لە  چەقەکەی  کە  بوومەلەرزانەی 

"کارەساتی سەدە"  بە  و  بوو  قەهرەمانمەڕەش 
ئەویارمەتیانەی  یەکەم  کاروانی  وەک  وەسفدەکرێت 

بۆ هەردوو واڵتی  رەوانکرد  کرد  لێوەی  کەباسمان 
٣٠ هەزار تۆن  بڕیاریدا  تورکیا و سووریا، دواتر 

پاڵپشتی  وەکو  بەرزە  گۆگردی  رێژەی  کە  گازوایل 
 ٦٠ عێراق  حکوومەتی  هەروەها  بنێرێت.  تورکیا  بۆ 

بۆ  هەیە  تایبەتمەندیی  هەمان  کە  گازوایل  تۆن  هەزار 
دەنێرێت. سووریا 

رەوانە  قۆناغ  بە  قۆناغ  یارمەتییەکان  ئەوەی  بەهۆی 
وتەبێژی   ١٤-٢-٢٠٢٣ رۆژی  بەهەمانشێوە  دەکرا 

وەزیرانی  ئەنجوومەنی  گشتیی  ئەمیندارێتیی 
رۆژنامەوانییدا  لێدوانێکی  لە  مەجید  حەیدەر  عێراق، 
ئاسمانیی  هێزی  سەربە  فڕۆکەی  دوو  رایگەیاندوو: 

بەرەوە  هەڵگرتووە  مرۆییان  هاریکاریی  کە  عێراق 
بەرێکەوتوون. عەنتاب  غازی  پارێزگای 

عێراق  وتەبێژی حكومەتی   .١٥-٢-٢٠٢٣ رۆژی  لە  دواتر 
هاوكاری  لە  پڕ  نوێی  فڕۆكەی  دوو  ئەمڕۆ  رایگەیاند، 

بۆ  تایبەتە  فڕۆكانە  لەو  یەكێك  و  توركیا  دەگەنە 
و  توركیان  دانیشتووی  كە  عێراق،  هاوواڵتیانی 
بەركەوتووە.  زیانیان  بوومەلەرزەكەوە  بەهۆی 

لەو  هاوواڵتی  هەزار  چەندین  لەکاتێکدایە  ئەمە   
لەنێو  بەهەمانشێوە  لەدەستدا،  گیانی  بوومەلەرزە 

هەبوو،  بوونی  عێراقیش  هاوواڵتی  قوربانیان 
لە  رایگەیاند،  عێراق  دەرەوەی  وەزارەتی  وتەبێژی 

گیانیان  عێراقی  هاوواڵتی   ١٣ تورکیا  بوومەلەرزەکەی 
لە  برینداربوو،  دیکەش  ٢٢ کەسی  و  لەدەستداوە 

عێراق  گەڕاندووەتەوە  هاوواڵتییان   ٢٠ عەنتاب  غازی 
٥٩ هاوواڵتیی  بە هەمان شێوە  ئەنقەڕەش  لە  و 

گەڕێندراونەتەوە.   عێراقی 

عێراق بە هانای لێقەوماوانی بوومەلەرزەکەی
...تورکیا و سووریا چوو 
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بۆ ١٨١٨ تورکیا  رادیۆیەکانی  و  کەناڵ  هاوبەشی  رووماڵی  لە 
لەسەر  کاریگەری  کە  مەڕاش  بوومەلەرزەکەی  ناوچەکانی 
یەک  تورکیا  "کەمپینی  ناونیشانی  ژێر  لە  هەبوو،  شار   ١١
٥٢٨ هەزار لیرە هاوکاری  ١٤٦ ملیۆن و  ١١٥ ملیار و  دڵ" 

نێردران.  ١٠ هەزار کورتەنامە  ٩ ملیۆن و  کۆکرایەوە و 

و  تەلەڤیزیۆنی  کەناڵی   ٢١٣ ١٥ـی شوبات  شەوی 
رووماڵێکی  تورکیا  تورکیا و دەرەوەی  لە  رادیۆ   ٥٦٢

هاوکاری  راستەوخۆ  پەخشی  لە  و  ئەنجامدا  هاوبەشیان 
کۆکرایەوە. مەراش  بوومەلەرزەکەی  لێقەوماوانی  بۆ 

سیاسی،  هونەرمەند،  بازرگان،  لە  زۆر  کەسانێکی 
و  مەدەنی  کۆمەڵگەی  رێکخراوی  بەرپرسانی 

 ٧ کە  کرد  پرۆگرامەکە  لە  بەشدارییان  دامەزراوەکان 
خایاند.  کاتژمێری 

نیشان  فراوانی خۆی  میللەتەکەمان دڵ  ئەردۆغان: 
دەدات

بە  تورکیا  سەرۆککۆماری  ئەردۆغان،  تەیب  رەجەب 
هاوبەشی  "رووماڵی  لە  بەشداری  تەلەفۆنی  پەیوەندی 

کرد.  دڵ"  یەک  تورکیا  کەمپینی 

وتی،  ئەردۆغان 
دامەزراوەکانی  "گشت 

ستاف،  دەوڵەت، 
کەلوپەل، 

لە  میللەتەکەمان 
تەمەنەکان  گشت 

بوومەلەرزە  کاتی  لە 
ن  تێکیا ڵمە هە

ئەوەی  بێ  دەستپێکرد 
بە سەختی  گوێ 

و  زستانە  سەرمای 
رووبەری  فراوانی 

بدەن.  رووخاو 
ئێستاش  تاوەکو 

لە  چااڵکییەکانیان 
رزگارکردن  گەڕان و 

بەردەوامە". 

تورکیا  سەرۆککۆماری 
ئەو  بەوەدا،  ئاماژەی 

ئالەنگارییانەی  و  کێشە 
لەسەرەتای  کە 
بوومەلەرزەکە 

کاتێکی  بە  هەبوون 
کراوە.  چارەسەر  کەم 

میللەت  هەموو  و  ئەفسەر  هەزار   ٢٥٠" راشیگەیاند، 
ئەنجام  خێرایی  بە  کارەکانیان  زۆرەوە  هەوڵێکی  بە 

گشتی،  کەرتی  فەرمانبەرانی  سوپاسی  دەدەن. 
خۆبەخش  مەدەنی،  کۆمەڵگەی  رێکخراوانی  ئەندامانی 

رووبەڕوو  ئەرکی  بەیەکەوە  و هەموو الیەک دەکەین کە 
سوپاسی  لەسەرشانە.  سەدەمان  کارەساتی  بوونەوەی 

چااڵکییەکانی  لە  کە  دەکەم  دۆستەکانمان  واڵتە  ئەو 
لەگەڵمان  ئەمرۆ  کەمپینەی  ئەم  و  رزگارکردن  و  گەڕان 
هیوای  و  ناردووین  بۆ  ماتەمینییان  بروسکەی  و  بوون 

چااڵکییەکانی  سەرەتا  لە  خواستووە.  سەالمەتییان 
ناهێڵین یەک  تەواو دەکەین و  رزگارکردن  و  گەڕان 
جگە  بمێنێتەوە.  داروپەردوو  ژێر  لە  هاوواڵتیشمان 

بژێوی  خزمەتگوازییەکانی  لە  کەس  ناهێڵین  لەمەش 
بێت. بێبەش  نیشتەجێبوون  و  ژیان 

لە الدانی  پەلە دەکەن  لەوە کرد،  ئەردۆغان باسی 
لە  نانەوەی شارەکان،  بنیات  داروپەردوو و دووبارە 

کاری  کە  لەو شوێنانەی  داهاتووش  مانگی  رۆژی  یەکەم 
یەکەی  هەزار   ٣٠ بناغەی  بەردی  تەواوکراوە  پێشەکییان 

دادەندرێت. نیشتەجێبوون 

لە  ساڵدا  یەک  ماوەی  لە  ئەوەیە  "ئامانجمان  وتیشی، 
نیشتەجێبوون  یەکەی  رووخاوەکان  باڵەخانە  شوێنی 

بە  بتوانن  کە  بکەین  هاوواڵتییانمان  رادەستی 
ئەم  بەیەکەوە  ئینشەاڵ  بژین.  تیایدا  ئارامی  و  دڵنیایی 
کابینە  کۆبوونەوەی  لە  تێدەپەڕێنین.  تاقیکردنەوەش 

خۆیاندا  نێو  لە  هاوڕێیانمان  لەگەڵ  ئەنجامدرا  دوێنێ  کە 
لیرە هاوکاریمان کۆکردەوە.  ٥٨٩ هەزار  ١٣٦ ملیۆن و 

هەژمارەکانی  بۆ  کە  ئەمڕۆش  کەمپینەکەی  لەگەڵ 
ئافاد دەنێردرێت لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت، هەر 

خەرجدەکرێت". لێقەوماوان  بۆ  قوروشێکی 
وەزارەتی  یەکەم  هەنگاوی  وەک  بەوەشکرد،  ئاماژەی 
لە  ناردووە و  لیرە هاوکاری  ١٠٠ ملیار  خەزێنە و دارایی 

دروستکردنی  بۆ  ناوبراو  وەزارەتی  داهاتووش  پڕۆسەی 
هاوکارییەکە. هەموو  ئامادەی  نیشتەجێبوون  یەکەی 

تورکیا  سەرۆککۆماری  ئەردۆغان،  تەیب  رەجەب 
لە  مۆڵەتم  داوای  یەک ساڵ  تەنها  "من  راشیگەیاند، 

یەک لەماوەی  ئێمە  ئینشەاڵ  کردووە.  خۆم  خەڵکی 
رادەستی  و  دروستدەکەین  یەکانە  ئەو  ساڵدا 

دەکەم  الیەک  هەموو  سوپاسی  دەکەین.  خاوەنەکانیان 
بوون". هاوکار  کە 

تورکی  کۆماری  تەتەر، سەرۆککۆماری  ئەرسین 
باکوور قوبرسی 

قوبرسی  تورکی  کۆماری  سەرۆککۆماری  تەتەر،  ئەرسین 
هاوبەش  رووماڵی  بە  پەیوەندی  تەلەفۆن  بە  باکوور 
باکوور  قوبرسی  کەمپەینەکانی  "لە  رایگەیاند،  و  کرد 

یەکەی  دروستکردنی  بۆ  کۆنتەینەر  هەزار  بڕی  بە 
بەبۆنەی  کۆکراوەتەوە.  هاوکاری  نیشتەجێبوون 

تورکیا  گەلی  ئاراستەی  خۆم  سەرەخۆشی  بوومەلەرزەکە 

دارووپەردوو  ژێر  لە  بالەمان  یانەی  ئەدیامان  لە  دەکەم. 
لەدەستدا  گیانیان  شوێنە  لەو  هاوواڵتیمان   ٥٠ مانەوە. 
ئێوارەی  تورکیایە.  لەگەڵ  نزاکانمان  منداڵن.  ٢٤ـیان  کە 

ئینشەاڵ  دەبەخشم.  مووچەم   ٣ خۆمەوە  بەناوی  ئەمڕۆ 
ئێمە  چونکە  دەکەین.  سارێژ  بەیەکەوە  برینەکانمان 

پارچەیەکی  کات  هەموو  وەکو  بەهێزین،  میللەتێکی 
تورکیاین". دانەبڕاوی 

یەکگرتووەکان:  نەتەوە  گشتی  سکرتێری  گوتێرێز، 
هاوکاریکردنی  بۆ  دەکەم  جیهان  "بانگێشتی گشت 

ئێوە"

نەتەوە  گشتی  سکرتێری  گوتێرێز،  ئەنتۆنیۆ 
نارد  هاوبەش  رووماڵی  بۆ  نامەیەکی  یەکگرتووەکان، 

پەنابەر  زۆرترین  لە  پێشوازی  "تورکیا  هاتووە،  تیایدا  کە 
دراوسێ  بە  بەرامبەر  زۆری  دڵفراوانییەکی  کردووە. 
بانگهێشتی  من  ئێستاش  نیشانداوە.  سوورییەکانی 

ئێوە". هاوکاریکردنی  بۆ  دەکەم  جیهان  گشت 

تورک  گەلی  ئاڕاستەی  ماتەمینی  بروسکەی  کە  گوتێرێز 
رایگەیاند،  و  کرد  گەورە  هاودەنگییەکی  بە  ئاماژەی  و  کرد 
بە  و  بووەتەوە  کارەسات  گەورەترین  رووبەڕووی  "تورکیا 

ناهێڵین".  جێی  تەنها 

ئەرناڤوتلوک یەک ملیۆن  بەناوی گەلی  راما:  ئێدی 
دەبەخشین یۆڕۆ 

بە  پەیوەندی  ئەرناڤوتلوک،  سەرۆکوەزیرانی  راما،  ئێدی 
رووماڵی هاوبەش کرد و ئاماژەی بەوە کرد کە رەجەب 
٢٠١٩ـی  ساڵی  بوومەلەرزەکەی  کاتی  لە  ئەردۆغان  تەیب 

ناکەن.  لەبیری  و  کردوون  زۆری  واڵتەکەیان هاوکاری 
یۆڕۆ  ملیۆن  یەک  ئەرناڤوتلوک  گەلی  "بەناوی  وتیشی 

کەمپەینەکەتان". دەبەخشینە 

زۆرترین هاوکاری لە بانکی ناوەندی و بانکە 
هات گشتییەکان 

بانکی  لە الیەن  بڕی هاوکاری  زۆرترین  لەم شەوەدا 
کاڤجیئۆغلو،  شەهاب  هات.  تورکیاوە  کۆماری  ناوەندی 

لیرە  ملیار   ٣٠ بڕی  رایگەیاند،  بانکەکە  سەرۆکی 
دەبەخشن.

بانک  وەقف  ملیار،   ٢٠ زراعەت  بانکی  دیکەوە  لەالیەکی 
ملیار   ٣.٥ تورکسەل  ملیار،   ٧ بانک  هالک  ملیار،   ١٢

بەخشی.  لیرەیان 
سەرۆکایەتی  بەرگری  پیشەسازی  سەرۆکایەتی  هاوکات 

بڕی  سەرۆکایەتییە  بەو  سەر  کۆمپانیاکانی  و  کۆمار 
کۆمپانیاکانی  لە  بریتین  کە  بەخشی  لیرەیان  ملیار   ٣.٦

ئیشبیر،  هاڤێلسان،  رۆکێتسان،  توساش،  ئەسێلسان، 
هێزە  بەهێزکردنی  وەقفی  بە  سەر  ئەپیلسانی 

هاوبەشی  سستێکی  و  ستم  و  تورکیا  چەکدارییەکانی 
بەرگری. پیشەسازی  سەرۆکایەتی 

هۆڵدینگ  جەنگیز 
 ٥٠٠ پێشتر  کە 

هاوکاری  لیرە  ملیۆن 
ئەمجارەیان  ناردبوو 

لیرەی  ملیار   ٢.٥
هەریەک  بەخشی. 

بیمەی  سندوقی  لە 
پاشەکەوتکردن،  پارەی 
گروپی  تەلەکۆم،  تورک 
ئیستەنبووڵ،  بۆرسەی 
تورکیا  ئاسمانی  هێلی 

 ٢ تورکیا  بیمەی  و 
بەخشی. لیرەیان  ملیار 

بایراکتار،  هالوک 
گشتی  بەڕێوەبەری 

پەیوەندی  بایکار 
ئەنجامداو  تەلەفۆنی 

ملیار   ٢ رایگەیاند 
بەخشیوە. لیرەیان 

لەبانکەکانی  هەریەک 
کەتلم،  زیراعەت 
و  کەتلم  وەقف 

لیرەیان  ملیار  یەک  کۆنوت  ئەمالک  و  کەتلم  ئەمالک 
بەخشی. 

بازرگانی  جیهانی  بەناوبانگەکانی  کۆمپانیا 
هاوکاربوون

 ٥٠٠ گروپ  ملیۆن، دۆغوش   ٩٥٠ کالیۆن هۆلدینگ 
هاوکاری  ملیۆن   ٤٠٠ پێشتر  کە  هۆڵدینگ  لماک  ملیۆن، 

بەخشی. هاوکاری  دیکە  لیرەی  ملیۆن   ١٠٠ کردبوو، 

لماک  ئیداری  ئەنجومەنی  سەرۆکی  ئۆزدەمیر،  ئەبرو 
بەندەری  لە  ئەوەی  بۆ  بەوەدا،  ئاماژەی  هۆڵدینگ 

 ٢ بڕی  دروستبکرێت  گەیاندن  بنکەی  ئەسکەندەروون 
دەکەین.  تەرخان  بوودجە  لیرە  ملیار 

لیرەی  ملیۆن   ٨٠ پێشتر  بازرگان  کەمەری  جیهان 
دیکەی  ملیۆنی   ٢٢٠ رووماڵەکە  لە  لەمە  جگە  بەخشیبوو، 

بەخشی. 

 قوتابییانی تورکمان بۆ تورکیا بوون بە یەک دڵ

تورکانی دەرەوەی واڵت  ئەرەن، سەرۆکی  عەبدواڵ 
قوتابیانی  کە  رایگەیاند  )یەتەبە(  خزمەکان  کۆمەڵگا 

ناردووە.  لیرەیان وەکو هاوکاری  ٤١ هەزار  بڕی  تورکمان 

لە تۆڕە  ئەرەن، لە هەژماری فەرمی خۆی 
"قوتابییە  نووسیویەتی،  کۆمەاڵیەتییەکان 

دڵ.  بەیەک  بوون  تورکیا  بۆ  تورکیاش  نێودەوڵەتییەکانی 
لیرەیان  هەزار   ٤١ خۆیاندا  نێو  لە  عێراق  تورکی  قوتابیانی 

کۆکردووەتەوە". بوومەلەرزە  لێقەوماوانی  بۆ 

 لە رووماڵی هاوبەشی "تورکیا یەک دڵ" هاوکارییەکی رێکۆرد 
کۆکرایەوە ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو 
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ئۆرهان تەتار، بەڕێوەبەری گشتی بوومەلەرزە و 
کەمکردنەوەی زیان لە سەرۆکایەتی کارەساتی لەناکاو و 

رایگەیاند "ئەو بوومەلەرزەیەی  )ئافاد(  فریاگوزاریی تورکیا 
ناوەندەکەی مەراش بوو و بە گوڕی ٧.٧ پلەی رێختەر 
روویدا ٦٥ چرکەی خایاند، بوومەلەرزەکەی دووەمیش 

٤٥ چرکەی خایاند. واتە ناوچەکە بۆ ماوەی ٢ خولەک بە 
شێوەیەکی جددی هەژاوە".

ئۆرهان تەتار، ئاماژەی بەوەدا، دوای بوومەلەرزەکان 
بەشێوەیەکی چڕ پاشلەرزە روویانداوە و وتی، "رووبەڕووی 

تاوەکو  بووینەتەوە.  نائاسیی  بارێکی 
ئێستا ٥ هەزار و ٧٠٠ پاشلەرزە 

روویداوە".

تەتار، لە رێکەوتی ١٧ـی شوبات 
لە ناوەندی ئافاد لەبارەی 

بوومەلەرزەکەی مەڕاش بۆ 
رۆژنامەوانان دوا. 

بەڕێوەبەری گشتی بوومەلەرزە و 
کەمکردنەوەی زیان بە ئاماژەدان 

یەکێکە  بوومەلەرزەکە  بەوەی 
کارەساتەکانی  لە گەورەترین 

تورکیا و رایگەیاند، دوای 
بوومەلەرزەکە کارەکانی گەڕان و 
رزگارکردن بەردەوامە و هەواڵە 

هیوایان  موعجیزەئاساکان 
پێدەبەخشێت.

تەتار، بوومەلەرزەکەی بە گەورەترین 
بوومەلەرزەی ٢ هەزار ساڵی رابردوو 
لە جوگرافیای ئەنادۆڵ وەسفکرد و 

باسی لەوە کرد، کارەکانی الدانی 
بەشێوەکی  باڵەخانەکان  داروپەردووی 

خێرا بەردەوامییان هەیە. 

ئۆرهان تەتار لەسەر ئەوە وەستا، بوومەلەرزەکانی 
پەزارجک و ئەلبیستان بۆ ماوەی ٢ خولەک بەردەوامییان 

هەبووە و وتی "توێکڵی زەوی لەو دوو بوومەلەرزەیە 
بۆ ماوەی ٢ خولەک بە شێوەیەکی جددی هەژاوە. 

قوڵی بوومەلەرزەکان لە نێوان ٨.٥ بۆ ١٠ کیلۆمەتر بووە. 
زانیارییە مەیدانییەکان ئەوەمان بۆ رووندەکاتەوە؛ زۆرێک 

لە هاوڕێیانمان لەو ناوچەیە پێیان راگەیاندین، بە پێی 
توێژەرەکانی ناوچەکە توێکڵی زەوی ٣ بۆ ٤ مەتر شوێنی 

خۆی گۆڕیوە و تاوەکو دوێنێش ئەم ژمارەیە گەیشتووەتە 
٧ مەتر و ٣٠ سانتیمەتر کە ئەمارە ژمارەی زۆر جدین".

تەتار ئاماژەی بەوەشکرد، ئەو گۆڕانکارییە ٧.٥ مەترییە 
گەورەتین گۆڕانکارییە کە لە ٢ هەزار ساڵی رابردوو 

روویداوە. 

وتیشی، "رێژەیەکی زۆر لەو پاشلەرزانەی کە لە  ٣.٥ پلەی 
رێختەر یان زیاترن روویداوە، بەاڵم ئەو پاشلەرزانەی کە 
بەهێزییەکەیان زیترە لە ٤ پلە ژمارەیان لە ٤٠ پاشلەرزە 

زیاترە. پشلەرزە لە هێزی بوومەلەرزەکانی ئیزمیر و دوزجا 
روودەدەن، ئەو پاشلەرزانە لە رۆژەکانی داهاتووشدا 

بەردەوامی دەبێت، بەتایبەتی ئەگەری روودانی 
پاشلەرەزەی بەهێزی ٥ پلە لەئارادایە".

ئۆرهان تەتار وتیشی "ئەو پاشلەرزانەی کە لە ٣.٥ 
پلە گەورەترن هاوواڵتییانی ناوچەکە دەتوانن هەستی 

پێبکەن. هاوواڵتیانمان ١٠ بۆ ١٥ خولەک جارێک هەست 
بە بوومەلەرزەیەک دەکەن کە پلەکەی بەو رێژەیەیە کە 

هەستی پێبکرێت. چااڵکی پاشلەرزەیەکی وەها جددی لە 
ئارادایە. ئەو پاشلەرزانەی کە پلەیان لە نێوان ٥ بۆ ٦ـە 

تاوەکو ئێستا ٣٨ دانەیە. ئەوە بە واتای چی دێت؟ ئەگەر 
وەبیرتانبێت ٣ ساڵ لەمەوبەر لە ئیزمیر بوومەلەرزەیەک 
بە پلەی ٤.٩ روویدا، دواتر لە دوزجە بە پلەی ٥.٩ روویدا 

کە ئەمە واتای ئەوە دەگەیەنێت، ئێمە دوای دوو 
بوومەلەرزە گەورەکە هەست بە پاشلەرزەیەکی زۆر 

دەکەین کە پلەکەی هێندەی بوومەلەرزەکانی ئیزمیر و 
دوزجەیە. بەراستی ئەمە دۆخێکی جددیە".

بەڕێوەبەری گشتی بوومەلەرزە و کەمکردنەوەی 
زیان لەبارەی تێگەیشتن لە گەورەیی رەهەندەکانی 
بوومەلەرزەکە چەند نمونەیەکی هێنا و وتی "ئەو 

بوومەلەرزەیە لە رووبەری زۆربەی واڵتانی ئەورووپا 

فراوانترە. لە یۆنان، نەمسا، لوکسەمبۆرگ و چەند 
واڵتێکی دیکەی ئەورووپا فراوانترە. ئێمە رووبەڕووی 

بوومەلەرزەیەکین لە ناوچەیەکی فراوانی گرتووەتەوە کە 
لە واڵتی ئوردن و واڵتانی دیکە فراوانترە".

تەتار، باسی لەوە کرد، بە گوێرەی چاودێرییەکان لە توێکڵی 
زەوی لە مەودای ٤٠٠ کیلۆمەتر شکان روویداوە و لە 

رۆژانی داهاتووش دوای ئەوەی لێکۆڵینەکان تەواو دەکرێن 
لەوانەیە رێژەی شکانەکە زیاتر بێت. جەختی لەوەش 

کردەوە بەهۆی بوومەلەرزەکەوە ٣٠ کوادریلیۆن جووڵ وزە 
سەریهەڵداوە.

بەڕێوەبەری گشتی بوومەلەرزە و کەمکردنەوەی زیان 
لە لێدوانێکیدا بۆ رۆژنامەوانان باسی لەوەش کردبوو 

"بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧.٧ پلە ئەو وزەیە دەخاتەڕوو 
کە لە کاریگەری ٥٠٠ بۆمبی ئەتۆمی دروست دەبێت".

ئەو وزەیەی لە بوومەلەرزەکەی مەڕاش دروستبوو 
وێنەی نییە لە جیهان

چڕی ئەو وزەیەی لە بوومەلەرزەکەی مەڕاش دروستبوو 
بریتییە لە ٣٠ کوادریلیۆن کە ئەمە دوو هەزار جار زیاترە لە 

ژاپۆن.  ئەتۆمییەکەی هیرۆشیمای  بۆمبە  کاریگەری 

بە بەراورد کردنی ژمارەکانی دروستبوونی چڕی وزە ئەوە 
دەردەکەوێت کە ئەم کارەساتە  بێوێنەیە لە جیهاندا.

لە بوومەلەرزەکەی مەڕاش ٣٠ کوادریلیۆن جووڵ وزە 
دروستبوو، ئەمە لە کاتێکدایە لە بوومەلەرزەکەی ساڵی 

١٩٨٩ـی ئەمریکا کە بە لۆما پریێتا ناودەبرێت ١.٥ کوادریلیۆن 
جووڵ وزە دروستبوو و ئەم ژمارەیە لە بوومەلەرزەکەی 

٢.١ کوادریلیۆنە. بڕی وزەکەی بۆمبی هیرۆشیماش  هایتی 
بە ١٥ تریلیۆن جووڵ هەژمارکراوە. 

زۆرترین بڕی تۆمارکراوی چڕی وزە لە گەورەترین 
مێژوو کارەساتەکانی 

ئەمریکا ١٩٨٩ / بوومەلەرزەی لۆما پریێتا ٦.٩ پلە / 
وزەی دروستبوو : ١.٥ کوادریلیۆن

هایتی ٢٠١٠ / بوومەلەرزەی هایتی ٧ پلە / وزەی 
٢.١ کوادریلیۆن دروستبوو: 

ژاپۆن ١٩٤٥ / بۆمبی ئەتۆمی هیرۆشیما / وزەی 
١٥ تریلیۆن دروستبوو: 

تورکیا ٢٠٢٣ / مەڕاش ٧.٧ پلە / وزەی دروستبوو:  ٣٠ 
کوادریلیۆن

پرۆفیسۆر مای، شارەزای جیۆفیزیا: 
بوومەلەرزەکان "دۆخێکی سەروو ئاسایە"

پرۆفیسۆر پاوڵ مارتین مای، پرۆفیسۆر لە کۆلێژی 
جیۆلۆجی و ئەندازیاری زانکۆی زانست و تەکنەلۆجی 
شا عەبدواڵ، لەبارەی بوومەلەرزەکەوە وتی، "لەسەر 

ئاستی جیهانی دوو بوومەلەرزەکەی مەڕاش کە بە 
پلەی ٧.٧ و ٧.٦ روویانداوە دۆخێکی سەروو ئاسایە".

مای، ئاماژەی بەوە دا، بوومەلەرزەی دووەم پاشلەرزەی 
بوومەلەرزەکەی یەکەم نەبووە و بوومەلەرزەیەکی 

سەربەخۆ بووە بە پلەی ٧.٦ و وتی "روودانی گەورە 
بوومەلەرزەیەکی دیکە چەند کاتژمێرێک دوای بوومەلەرزە 
گەورەکەی یەکەم لە رووی زانستییەوە دۆخێکی سەروو 

ئاسایە. ئەم بوومەلەرزانە بە دوانە ناودەبرێن". 

ئەو شارەزایەی جیۆفیزیا، باسی لەوەشکرد، بوومەلەرزەکە 
هێڵی بوومەلەرزەی چااڵک کردووە و پێکهاتەی جیۆلۆجی 

کارا کردووە کە ئەمەش بە رێکەوتێکی خراپ ناودەبات.

وتیشی "بوومەلەرزەی دووەم ١٠٠ 
لە بوومەلەرزەکەی یەکەم  کیلۆمەتر 

دوورتربوو. لەبەر ئەم هۆکارە بە 
پاشلەرزە ناوی نابەین بەڵکو بە 

بوومەلەرزەی دووەم ناوی دەبەین. 
ئەو بوومەلەرزانەش پاشلەرزەی 

خۆیان دروستدەکات. ناوچەکە سەدان 
پاشلەرزەی تیادا رووداوە".

راستییە قبوڵبکرێت  ئەو  "دەبێت 
کە لە تورکیا و ژاپۆن بوونی 

بوومەلەرزە لە ئارادایە"

یاشینۆری، شارەزایەکی  ماریواکی 
بوومەلەرزەیە لە واڵتی ژاپۆن کە ماوەی 
٣٢ ساڵە لە تورکیا دەژی، ئاماژەی بەوە 

کرد، بوومەلەرزەکەی مەراش دوای 
بوومەلەرزەکەی ئەرزینجان لە ساڵی ١٩٣٩ 

بووە.  بوومەلەرزە  بەهێزترین 

ماریواکی، باسی لەوەکرد، ئەو پلێلتانەی 
تاوەکو ٣ ساڵ لەمەوبەر بێجووڵەبوون 

دەستیان بە شکان کردووە و وتی "ئەم 
شتە ٣ ساڵ لەمەوبەر لە سلیڤری 

دەستیپێکرد و لە ئەلەزیغ، بینگۆل، موغال، مانیسا وئیزمیر 
ژمارەیەکی زۆر بوومەلەرزە روویدا. لە تورکیا ٦ پلێت هەیە 

و جووڵەی پلێتەکان لە گشت شوێنەکان دەستیپێکردووە". 

ئەو شارەزایەی بوومەلەرزە باس لە بوومەلەرزە گەورەکان 
و خۆئامەدەکردن دەکات و دەڵێت "دەبێت بوومەلەرزەکان 

بە هەند وەربگیرێن و ئامادەکاری بۆ بکرێت. دەبێت 
ئەو راستییە قبوڵبکرێت کە لە تورکیا و ژاپۆن بوونی 

بوومەلەرزە لە ئارادایە".

د. لوسی جۆنس کە بە "ئافرەتە بوومەلەرزەکە" 
ناسراوە

د. لوسی جۆنس بوومەلەرزەزانی بەناوبانگی ئەمریکا لە 
بوومەلەرزەکەی مەراش  بۆ  کالیفۆرنیاوە هەڵسەنگاندنی 

کرد.

ئەو بوومەلەرزەزانە باس لەوە دەکات، هێڵی بوومەلەرزەی 
ئانادۆڵی رۆژهەاڵت وەکو هێڵی سان ئەندریاسی 

کالیفۆرنیایە کە هێلێکی ستوونییە و جوڵەی بۆ تەنیشتەکان 
و سەرەوە-خوارەوە هەیە. دەشڵێت "ئەمەش وادەکات 

خەڵک بە نزیکی هەست بە هەژاندنەکە بکەن کە نزیکە لە 
رووی زەوی. واتە خەڵک جیاواز لە بوومەلەرزەکانی دیکە 
نزیکتر لە سەرچاوەی هەژاندنەکە دەبن. بەم هۆیەوە بە 

ئـــافـــاد: ئەو وزەیەی بوومەلەرزەی یەکەم درووستیکردووە
ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو  یــــەکسانە بە کـــــاریگەری ٥٠٠ بۆمبی ئەتۆمی
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درێژایی هێلی بوومەلەرزە لە ئاستێکی بەرز هەست بە 
دەکرێت".  هەژاندنەکە 

جۆنس راشدەگەیەنێت، "بوومەلەرزەیەک بە 
گوڕی ٧.٨ پلە بە رێژەیی سااڵنە یەک بۆ دوو جار 
روودەدات بەاڵم ئەمانە زیاتر لە چینە قوڵەکانن و 

خاڵی دوورن کە خەڵک زۆر هەستی پێناکات". 

ئەمریکی: "دەتوانین  بوومەلەرزەزانی  تۆبین، 
بڵێین رووداوێکی وەها تاوەکو ئێستا 

رووینەداوە"

هارۆڵد تۆبین، بەڕێوەبەری تۆڕی بوومەلەرزەی 
باکووری رۆژئاوای پاسیفیک و پرۆفیسۆر لە 

زانکۆی واشینگتۆن لەبارەی  بەشی جیۆلۆجی 
بوومەلەرزەکە رایگەیاند "٢ بوومەلەرزەی بەو رادەیە 

گەورە لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا دەتوانین بڵێین 
رووداوێکی وەها تاوەکو ئێستا رووینەداوە. دەتوانم 

بڵێم دوای داهێنانی ئامێرەکانی بوومەلەرزەوە 
رووداوی لەم جۆرە تۆمار نەکراوە". 

تۆبین، ئاماژەی بەوەدا، تورکیا واڵتێکە ئەگەری 
بوومەلەرزەی زۆرە و بوومەلەرزەکەی مەراش 

بوومەلەرزەیەکی زۆر گەورەیە
وتیشی "ئەو بوومەلەرزەیە تەنها گەورەترین بوومەلەرزە 

نیە کە لە تورکیا روویداوە بەڵکو گەورەترین بوومەلەرزەیە 
کە لە سەدەی رابردووەوە لە ناوچەکانی نیشتەجێبوون 

روویدابێت".

تۆبین بە ئاماژەدان بەوەی کە بوومەلەرزە لە وشکانیدا 
بەهۆی جوڵەی الیەنی پلێتەکانەوە دروست دەبێت کە 
شانبەشانی یەکتر وەستاون و شێوازی بوومەلەرزەکە 

لە تورکیا جیاوازە، وتیشی: "بوومەلەرزە گەورەکانی ٧.٧ 
و ٧.٦ لە ماوەی کەمتر لە ٢٤ کاتژمێردا، تەنانەت لە ٢٠٠ 

ساڵی رابردووشدا نەبووە".

بوومەلەرزەزانی سویسری: سەد ساڵ زیاترە لەم 
ناوچەیە بوومەلەرزەی بەو رادەیە گەورە رووینەداوە

بەڕێوەبەری خزمەتگوزاری  ویێمەر،  ستێفان 
بوومەلەرزەزانی لەبارەی بوومەلەرزەکەی مەراش وتی 

"بوومەلەرزەی لەم شێوەیە زۆر دەگمەنە. لە جیهان 
لەوانەیە ساڵی جارێک بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٨ پلە 

رووبدات. لە ناوچەی نێوان تورکیا و سوریا ١٠٠ ساڵ زیاترە 
بوومەلەرزەیەکی لەم جۆرە رووینەداوە".

جۆردی دیاز، بوومەلەرزەزانی ئیسپانی: "بە 
ئامارەکان بوومەلەرزەکەی تورکیا  گوێرەی 

بوومەلەرزەی سەدەیە"

جۆردی دیاز، بوومەلەرزەزان لە ئینستیتوی زانستە 
بارسێلۆنا سەر بە ئەنجومەنی بااڵی  جیۆلۆجیەکانی 
بە  بوومەلەرزەکە  ئیسپانیا،  زانستییەکانی  توێژینەوە 

"کارەساتی سەدە" ناودەبات و دەڵێت "بە جیاوازی ٩ 
کاتژمێر ٢ بوومەلەرزەی گەورە روویدا کە ئەمە زۆر بە 

دەبیندرێت". ئەستەم 

وتیشی "بوومەلەرزەیەکی زۆر گەورە و بەهێز بوو. بە 
ئامارەکان بوومەلەرزەکەی تورکیا بوومەلەرزەی  گوێرەی 

سەدەیە. لە جیهان سااڵنە ١٠ بۆ ٢٠ جار ئەم جۆرە 
بوومەلەرزانە روودەدەن بەاڵم ئەوەی تورکیا لە رووی 

جیاوازی هەبوو". رووخێنەرییەکەی 

لی، بوومەلەرزەزانی ئەمریکی: "رووخێنەر و 

ترسناک"
سوزان ڤان دێر لی، شارەزای جیۆفیزیا و بوومەلەرزەزان لە 
بوومەلەرزەکانی مەراش  ئەمریکا،  نۆرسوێستێرنی  زانکۆی 

بە "رووخێنەر و ترسناک" وەسفکرد. 

لی، ئاماژەی بەوە کرد، روودانی ٢ بوومەلەرزەی گەورە 
لە ٢٤ کاتژمێردا دۆخێکی ئاسایی نییە بەاڵم دوای 

بوومەلەرزەی سەرەکی روودانی پاشلەرزە ئاساییە. 

وتیشی "ئێمە کۆمەڵگایەکی جیهانین و خەمخۆری خەڵکی 

تورکیاین".

پ.ی.د. سیلڤیان باربۆت: "دۆخێکی سەرسورهێنەر 
و دەگمەنە"

بوومەلەرزەزانانی ئەمریکا، بوومەلەرزەکەی مەراش بە 
هێزێکی وا و لە ماوەیەکی وا کورتدا روویدا، بە "دۆخێکی 

سەرسورهێنەر و دەگمەن" وەسف دەکەن.
 

پ.ی.د. سیلڤیان باربۆت، توێژەری فیزیای بوومەلەرزە 
لە زانکۆی کالیفۆرنیای باشوور لە ئەمریکا، ئاماژەی بەوە 
کرد، لە ناوچەی بوومەلەرزە جوواڵنەوە بە مەودای چەند 

مەترێک روویداوە.

راشیگەیاند "هۆکاری ئەمەش لەبەر ئەوەیە کە پلێتی 
ڕادەکێشن.  تێپەڕبوونی کات کیشوەرەکان  بە  تەکتۆنیکی 

ئەمەش بەزۆری چەند ملیمەترێک لە ساڵێکدا، هەندێکجار 
تەکتۆنیکیەکان  پلێتە  روودەدات.  چەند سانتیمەترێک 

بۆ دەیان ساڵ و چەندین سەدە بەرەنگاری هێزی 
بوومەلەرزە بوون. هەربۆیە ماوەیەکی زۆرە ناوچەکانی 

بوومەلەرزە نەجوواڵوەتەوە. لە کۆتاییدا لە ماوەی چەند 
تەکتۆنیکەکانەوە  پلێتە  جوڵەی  بەهۆی  خولەکێکدا 

هێزی بوومەلەرزە تەقییەوە و لەرزین روویدا. دوای 
ئەوەی بۆ چەندین سەدە ئەوەندە جێگیر بوو، 
لەناکاو تەقینەوەیەکی گەورە روویدا، ئەمەش 

کرد". وێرانتر  بوومەلەرزەکانی 

بوومەلەرزەکەی  ئینگلیزی،  ئەکادیمی  هیکس، 
مەڕاشی بە دوورگەی بەریتانیا شوبهاند

ستێفن هیکس، توێژەری بوومەلەرزەزان لە زانکۆی 
کۆلێج لەندەن، لەبارەی بوومەلەرزەکەی مەڕاش وتی، 
"لە ئەگەری روودانی بوومەلەرزەیەکی لەم شێوەیە لە 
مانچستەر،  بیرمینگهام،  بەریتانیا، شارەکانی  دوورگەی 

شێفیڵد و بریستۆڵ تەخت دەبوون".

باسی لەوەشکرد، لە ئەگەری روودانی 
بوومەلەرزەیەکی لەم شێوەیە لە دوورگەی بەریتانیا، 
زیانی بەرناکەوێت بەڵکو وێلزیش  ئینگڵتەرا  تەنها باشووری 

زیانی گەورەی بەردەکەوێت. 

پرۆفیسۆری بوومەلەرزەزانی کەنەدی: ئەم 
بوومەلەرزەیە یەکێکە لە گەورەترین بوومەلەرزەکان 

تۆمارکرابێت کە 

پ.د. ئەدوین نیسێن، مامۆستا لە کۆلێژی زانستی 
زەویناسی و ئۆقیانوس زانکۆی ڤیکتۆریا لە کەنەدا  وتی، 
"بوومەلەرزەی یەکەم لە وشکانی روویدا، ئەمە یەکێکە لە 

تۆمارکرابێت". گەورەترین بوومەلەرزەکان کە 

ئاماژەی بەوە کرد، گەورەترین بوومەلەرزەکان لە 
ئۆقیانوسەکان روودەدەن و رایگەیاند "ئەوانەی لە 

کەناراوەکان دەژین هەست بەم بوومەلەرزانە دەکەن و 
کەمترە". هەستپێکردنیان  وشکانی  بەگوێرەی 

نیسێن، جەختی لەوە کرد، بوومەلەرزەکە لە وشکانی 
روویداوە، "ئەم بوومەلەرزەیە کە بە گوڕی ٧.٧ پلە 
روویداوە یەکێکە لە گەورەترین بوومەلەرزەکان کە 

١٠ یەکەمی جیهانە  تۆمارکرابێت. لەوانەیە ٥ یەکەم یاخود 
لەوەی کە لە وشکانی روویدابێت بەم گوڕە. روودانی لە 

وشکانی زۆرترین زیان دروستدەکات".

 تێبینی: زانیارییەکانی
 ناو هەواڵەکان بەپێی ئەو

 داتایانە ئامادەکراون کە لەالیەن
 بەرپرسانەوە تا کاتژمێر ٦:٠٠ی
1٨ی شوباتی ٢٠٢٣ باڵوکراوەتەوە


