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 تا بەرچاوم روون نەبێت 
ناگەڕێمەوە بۆ پەرلەمان

 ئەم پەرلەمانەی ئێستا کارا نەکراوەتەوە، 
بەڵکو تەنها دەرگاکەی کراوەتەوە. ئەگەرنا هیچ 

ڕۆڵ و کاریگەرییەکی نییە.

 لەدیمەنە گەورەکەدا گرنگ ئەوە بوو بەڕێز 
بارزانی دەستبەرداریی پۆستی سەرۆکی هەرێمی 
کوردستان بووکە دەمێکە ماوەی یاسایی تەواو 

بوو بوو.

“
“

سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان-عێراق

 یوسف محەمەد

سەرەتا ئەوان بەهانا هاتن...

 کونسوڵی گشتی تورکیا سەردانی
 “ماڵئاوا” بۆ ئۆفیسی سەرەکی

ئاژانسی میدیای تورکمان ئەنجامدا
 مەهمەد عاکیف ئینام، کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر بە

 سەردانێک گەیشتە ئۆفیسی سەرەکی تەبا و لەالیەن محەمەد فەرید
 ئەربیلئۆغلو، بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی میدیای تورکمان پێشوازی

لێکرا
 لە سەردانەکەدا ئینام، باسی لە تەواوبوونی وادەی چوار ساڵ و نیوی
 کارەکەی لە کونسولگەری
 گشتی تورکیا كرد و ئەم

 سەردانەی بە سەردانی
“ماڵئاوا” وەسف کرد
 سەباەت بە دوا کار و

   چاالکییەکانی
 ئاژانسی تەبا،        

 عاکیف ئینام گوتی “لەم
 ماوەیەی کە لێرەبووم بە
 بەردەوامی بینەرتانبووم.

 کارەکانتان مایەی
 دەستخۆشییە. لەمەودوا
 گەر لەدووریش بم ئەوا
 هەوڵ دەدەم هەمیشە

 بینەر و خوێنەرتان بم.
 سەرکەوتنی زۆرتان لە

 کارەکانتان تۆمارکردووە.
 نەک تەنها خۆم، بەڵکو

 منداڵەکانیشم بینەری ئێوە
 بوون و هەمیشە گۆڤاری
 تەبا بووەتە مایەی سەرنج
 بۆ منداڵەکانمان. هیوای

 سەرکەوتنی بەردەوامتان بۆ
دەخوازم

       پیشەی بەقاڵی لە شاری
        هەولێر  
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هەولێر یەکێکە لە بێشکە شارستانییەتەکانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. لە مەودای مێژوودا چەندین

 نەتەوە و ئاینی جیاواز لەخۆیگرتووە و 
بووەتە داینگەیەکی لەبار بۆ ژیانێکی ئارام و دوور

 لە مەترسی. گەر ئاوڕێک بە مێژوو بدەینەوە، ئەوا 
دەبینین گشت ئەو نەتەوانە کە زەمانێک لەو خاکەدا 

ژیاون، دڵسۆزییەکی زۆریان بۆی هەبووە.

 بەقاڵی، یەکێکە لە پیشە هەرە دێرینەکانی
 شاری هەولێر و  کااڵکانی وەک پەنیر،

 قیماغ، ماست، جۆرەکانی لوقم و
 چەرەزاتی جیاواز و چەندین شتی تر

 لەخۆدەگرێت. لەگەڵ درووستبوونی
 بازاڕی قەیسەری لە شاری هەولێر،

   یەکێک لە پیشە
 سەرەکییەکان بووە و تا        
 ئێستا زیندویی خۆی پاراستووە.

 لەچاو پیشەکانی وەک دارتاشی و
  قەسابی، زیندەترە و

 زیاتر خۆی چەسپاندووە و تا
 ئێستاش بە بەردەوامی کڕیاری
 خۆی هەیە. بێگومان پیشەکە
 فرۆشتنی خۆراکە، ئەمەش

 فاکتەرێکە بۆ ئەوەی بەردەوامی
هەبێت

 هەیسەم هاشم موختارئۆغلو، بەرپرسی لقی
 سەاڵحەددینی بەرەی تورکمانی عێراقی گوتی

 “خاڵەکانی پشکنینی دەروازەی دوزخورماوو لەالیەن
 هێزی بێگانەوە کۆنترۆڵکراوە. داوامان کردووە لە
 بری هێزە بێگانەکان، هێزێک لە پێکهاتەکانی

 تورکمان، کورد و عەرەبی دوزخورماتوو
 پێکبهێندرێت بۆ پارێزگاریکردن لە دوز

خورماتوو

 هەیسەم هاشم موختارئۆغلو، دەربارەی تەقینەوەی
 ئۆتۆمبێلێکی بۆمبرێژکراو لە ٢١ی تشرینی دووەم

لە دوزخورماتوو بۆ تەبا دوا

 داعش و پەکەکە خۆیان ئامادە
 دەکەن بۆ ئەوەی هێرش بکەنە

سەر دوزخورماتوو

وەزیری داد: دەیاندەینە دادگا
 به مەبەستی ئەنجامدانی

 نەشتەرگەری سینان چەلەبی وەزیری
 دادی هەرێمی كوردستانی عێراق

 سەردانی ئەنقەرەی پایتەختی واڵتی
 تورکیا کرد، بەاڵم لە هەندێک

 کەناڵ و دەزگای راگەیاندنەکان ئەم
 رووداوە چەواشەکاری لەسەر کرا و

 چەند دەنگۆی بێ بنەمای له سه ر
باڵوکرایەوە

بوومەلەرزە
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 زانا مستەفا عوزێری، بەڕێوەبەری گشتی تەکنیک و پیالندانان لە وەزارەتی
ئاودانکردنەوە و نیشتەجێکردن لە بارەی بوومەلەرزە چەند روونکردنەوەیەکی دا
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دکتۆر یوسف محەمەد سادق، 
سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان-
عێراق “ئەم پەرلەمانەی ئێستا 
کارا نەکراوەتەوە، بەڵکو تەنها 

دەرگاکەی کراوەتەوە. ئەگەر نا 
هیچ رۆڵ و کاریگەرییەکی 

نییە”.

د. یوسف محەمەد، سەرۆک 
پەرلەمان دەربارەی 

ریفراندۆمەکەی ٢٥ی ئەیلوول، 
گوتی “لەڕاستیدا، ئەم ریفراندۆمە 

بەشێکی زۆری دۆستەکانی 
لەدەستداین”.

یوسف محەمەد، رایگەیاند کە لە 
کاتی گەشتەکەیدا بۆ واڵتانی 
ئەوروپا، ئەو کاربەدەستانەی کە 

جاوی پێکەوتوون، هەموویان پێیان 
گوتووە کە ریفراندۆم هەنگاوێکی 

هەڵەیە، گوتیشی راشیگەیاند 
“ئەوان دەیانگوت ئێمە چەکمان 

داوە بە پێشمەرگە تا شەڕی 
داعش و تیرۆری پێبکات، نەک 

شەڕی سوپای عێراق و شەڕی
 ناوخۆ”. 

د. یوسف محەمەد سادق، سەرۆکی پەرلەمانی 
کوردستان-عێراق وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی 

دایەوە، سەبارەت بە دوایین پێشهاتە 
سیاسییەکان.

وەک ئاشکرایە دوای کاراکردنەوەی 
پەرلەمان، فراکسیۆنی گۆڕان بەشداری 
لە دانیشتنی پەرلەمان کرد، بەاڵم تاوه كو 
ئێستا سەرۆکی پەرلەمان نەگەڕاوەتە سەر 

کارەکەی، بەڕێزتان چاوەڕوانی چی 
دەکەن 

من پێشتریش رامگەیاندووە، ئەم پەرلەمانەی 
ئێستا کارا نەکراوەتەوە، بەڵکو تەنها 

دەرگاکەی کراوەتەوە. ئەگەرنا هیچ ڕۆڵ و 
کاریگەرییەکی نییە. من وەکو سەرۆکی 

پەرلەمانی کوردستان، هەتا بەرچاوم ڕوون نەبێ 
و نەزانم کارەکان چۆن دەڕوات و روون نەبێ 
پەرلەمان دەتوانێ چی بکات، ناگەڕێمەوە بۆ 

پەرلەمان.

لە ماوەی رابردوو دەسەاڵتەکانی بارزانی 
بەسەر ٣ دەزگای هەرێم دابەشکرا، تا 

ئێستا هیچ راوێژێک بە ئێوە کراوە

نەخێر هیچ راوێژیێکمان پێنەکرا. بەاڵم لەدیمەنە 
گەورەکەدا گرنگ ئەوە بوو بەڕێز بارزانی 
دەستبەرداریی پۆستی سەرۆکی هەرێمی 

کوردستان بووکە دەمێکە ماوەی یاسایی تەواو 
بوو بوو.

 
وەکو سەرۆکی پەرلەمان، چ هەنگاوێک 
بە پێویست دەزانن بۆ ئاساییکردنەوەی 

بارودۆخی کوردستان

لەراستیدا بارودۆخی ناوخۆی هەرێم زۆر خراپە، 
بەتایبەتیش دوای پرۆسەی ریفراندۆم، کە بوویە 

هۆی لەدەستدانی نزیکەی٥١٪ی خاکی 
هەرێمی کوردستان. ئەو خاکەی بە خوێنی 
سەدان پێشمەرگەی کوردستان رزگارکرابوو. 
بۆیە تا بارودۆخی ناوخۆ ئاسایی نەکەینەوە، 

رۆژ بەڕۆژ بارودۆخمان خراپتر دەبێ. 
ئاسایکردنەوەش بە قسە و درووشم نابێ، 

پێویستی بە کردار و هەڵوێست دەبێ. کە تا 
ئێستا من هیچ ئاسۆیەک لەوبارەیەوە نابینم.!

سەبارەت بە گەشتە دیبلۆماسییەکانت بۆ 
واڵتانی ئەوروپا، دیدو بۆچوونی 

ئەوروپییەکان سەبارەت بە ڕیفراندۆم و 
بارودۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان 

چی بوو

لەڕاستیدا، ئەم ریفراندۆمە بەشێکی زۆری 
دۆستەکانی لەدەستداین.بەتایبەتیش ئەوروپییه 

كان و ئەمەریکییەکان. من لە دوا گەشتمدا بۆ 
ئەڵمانیا و کۆبونەوەم لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەو 

وەزارەتی بەرگری ئەڵمانیا و جێگری سەرۆکی 
پەرلەمانی ئەڵمانیا. ئەوان جەختیان  لەوە 

کردەوە کە ئەنجامدانی ریفراندۆم هەنگاوێکی 
هەڵەبوو.ئەمە ئەنجامەکەیەتی کە دەیبینین. 
سەبارەت بە ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش 

ئێمە داوامان لێکرد هاوکارمان بن بۆ بە 
پیشەییکردنی هێزی پێشمەرگە و مەشق و 

راهێنان بەو هێزانە. ئەوان دەیانوت ئێمە چەکمان 
داوە بە پێشمەرگە تا شەڕی داعش و تیرۆری 

پێبکات، نەک شەڕی سوپای عێراق و شەڕی 
ناوخۆ. سەبارەت بە پرۆسەی دیموکراتیش 

داوامان کرد لە بنیادنانی پرۆسەی دیموکراتی 
هەرێمی کوردستان هاوکارمان بن. بۆ ئەوەی 

بتوانین هەڵبژاردنێکی پاک و بێ گەرد ئەنجام 
بدەین. ئەوانیش تەکیدیان لە هەڵبژاردن لەکاتی 
خۆیدا و ملمالنێ و دەستاودەستکردنی دەسەاڵت 

لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ئاشتیان.

وەبیرهێنانەوە

دوابەدوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە 
٢١ی ئەیلوولی ساڵی ٢0١٣ دانوستاندنەکانی 

پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان کێشمەکێشێکی زۆری 

بەخۆوە بینی. یەکێک لەو بابەتانە کە 
کاتێکی زۆری خایاند، پۆستی سەرۆکایەتی 
پەرلەمان و جێگری سەرۆکی حکومەت بوو 
کە دواجار لە ١7-٤-٢0١٤ گۆڕان و پارتی 

گەیشتنە رێککەوتن وپۆستی پەرلەمانی 
کوردستان-عێراق درا بە بزووتنەوەی گۆڕان و 

بەو پێیەش پۆستی جێگری سەرۆکی حکومەت 
بۆ یەکێتی مایەوە. 

هاوکات بەپێی بەرکەوتەی هەڵبژاردنەکانی
٢١ی ئەیلوول، گۆڕان ٢٤ کورسی پەرلەمانی 
بەدەستهێنا و بووە خاوەنی ٤ وەزیر لە کابینەی 

هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراق. بەرکەوتە وه زارییەکانیش بەم شێوەیە 
بوون؛ وەزارەتی پێشمەرگە، وەزارەتی دارایی و 

ئابووری، وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی، 
وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی. جگە لە 

وەزارەتەکان، سەرۆکایەتی دەستەی وەبەرهێنان 
بووە پشکێکی تری هەڵبژاردنەکان بۆ 

بزووتنەوەی گۆڕان. 

دوای رێککەوتن لەسەر پۆستی سەرۆکایەتی 
پەرلەمان، دکتۆر یوسف محەمەد، بوو  بە 

سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان-عێراق و ناوی 
وەزیرانی بزووتنەوەی گۆڕان ئاشکرا کران و 

سیڤیان بۆ پەرلەمان رەوانەکرا. بەو پێیەش ناوی 
وەزیرەکان بەم شێوەیە بوون؛ مستەفا سەید قادر، 

وەزیری پێشمەرگە-رێباز محەمەد، وەزیری 
دارایی-ئاراس وەلی، وەزیری بازرگانی و 

پیشەسازی- دکتۆر هاشم، وەزیری ئەوقاف و 
کاروباری ئاینی(. 

لەگەڵ دەستبەکاربوونی کابینەی هەشتەم و 
پەرلەمان، گرژی لەنێوان الیەنەکان دروستبوو،  

بەتایبەتی وروژاندنەوەی پرسی سەرۆکایەتی 
هەرێم و هەموارکردنەوەی.  بۆیە لە بەرواری 
١٢-١0- ٢0١٥ لە بازگەی پردێ  كەیەكێكە 

لە بازگە سەرەكیەكانی هەولێر، رێگری لە 
چوونی یوسف محەممەد سادق سەرۆكی 
پەرلەمانی كوردستان- عێراق بۆناو شاری 

هەولێر کرا و هەمان رۆژیش رێگریان لەچوونی 
وەزیرەكانی گۆڕان بۆ دەوامی ئاسایی 

خۆیانكرا.

دوای ئەم رووداوە، بزوتنەوەی گۆڕان بە توندی 
ئیدانەی ئەم دۆخەی کرد و گشت 

تۆمەتەکانی خستە سەر پارتی دیموکراتی 
کوردستان. بەو شێوەیە پەرلەمانی کوردستان-

عێراق بۆ ماوەی ٢ ساڵ پەکخرا و هیچ 
چااڵکییەکی بەخۆیەوە نەبینی، شوێنی 

وەزیرەکانی گۆڕانیش لەالیەن پارتی دیموکراتی 
کوردستان و  الیەنە سیاسییەکانی تر بە 

وەکالەت پڕکرایەوە.

سەرەرای دوورخستنەوەی گۆڕان لە کابینەی 
هەشتەم لە ساڵی ٢0١٥دا، بزوتنەوەی گۆڕان 

لە ماوەی ئەو دوو ساڵەدا تا ئێستا بەفەرمی لە 
حکومەت نەکشانەوە. 

لە میانەی بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنیدا هێمن 
هەورامی، ئەندامی سەرکردایەتی پارتی 

دیموکراتی کوردستان رایگەیاند 
“پرسی پەرلەمانیان بەستووەتە بە 

گەڕانەوەی یوسف محەمەد و 
وەزیرەکانی گۆڕان، لێرەدا دەمەوێت 
بەڕوونی ئەمە بڵێم، تا هەڵبژاردنی 

داهاتوو یوسف محەممەد و 
وەزیرەکانی گۆڕان ناگەڕێنەوە”.

رۆژی ٢٦ ی کانوونی دووەمی 
٢0١٦ لە کۆبوونەوەی نێوان 

مەسعود بارزانی و الیەنە 
سیاسییەکاندا كه بەبێ بەشداری 
بزووتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی 

ئیسالمی ئەنجامدرا و لە 
کۆبوونەوەکەشدا کۆمیتەیەک بۆ 

سەردانی الیەنە سیاسییەکان و 
کاراکردنەوەی حکومەت و 

پەرلەمان پێکهێنرا.
کۆمیتەی کاراکردنەوەی حکومەت 
و پەرلەمان لە رۆژی ٣ ی شوبات    
سەردانی بزووتنەوەی گۆڕان و           

کۆمەڵی ئیسالمی کرد و 
گفتوگۆیان لەسەر بارودۆخی      
هەرێم و بەشداری کردنی گۆڕان و 
           کۆمەڵ لە کۆبوونەوەی داهاتووی     
           بارزانی و الیەنە سیاسییەکاندا     

           کرد.

دوای چەند کۆبوونەوەیەکی بااڵی مەسعود 
بارزانی و الیەنە سیاسییەکانی هەرێم، بڕیاری 
ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی هەرێمی کوردستانی 
عێراق راگەیەندرا و رۆژی ٢٥ی ئەیلوول وەکو 

رۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆم راگەیەندرا. 

دوای راگەیاندنی بەرواری ریفراندۆم، لە 
کۆبوونەوەی داهاتوودا لێژنەی بااڵی ریفراندۆم 
بە سەرۆکایەتی مەسعود بارزانی راگەیەندرا. 
لێرەدا بزووتنەوەی گۆڕان، کۆمەڵی ئیسالمی، 

بەرەی تورکمانی و چەند الیەنێکی تر 
بەشداری کۆبوونەوەکەیان نەکرد و بایکۆتیان 

کرد. 

پێش رۆژی ٢٥ی ئەیلوول، لە ١٥-٩-٢0١7 
پەرلەمانی هەرێم کاراکرایەوە و  ٦8 

پەرلەمانتار لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون و ٥ 
فراکسیۆن بایکۆتی کۆبوونەوەکەیان کرد.

ئەو فراکسیۆنانەی کۆبوونەوەکەیان بایکۆت 
کرد بریتیبوون لە:  بزووتنەوەی گۆڕان )٢٤ 

پەرلەمانتار( کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان)٦ 
پەرلەمانتار(  فراکسیۆنی رافیدەینی ئاشووری 

)٢ پەرلەمانتار( فراکسیۆنی بزووتنەوەی 
ئیسالمیی کوردستان )١ پەرلەمانتار( و 

فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی )١ پەرلەمانتار( 
لە دانیشتنەکە ئامادەنەبوون.

پاش چەندین رووداوی سیاسی و گۆڕانکاری 
جوگرافی، دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی 
وەزیرانی هەرێم لە ٦-١١-٢0١7، نێچیرڤان 

بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێڕاق کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانی 

سازکرد و رایگەیاند “بزووتنەوەی گۆڕان 
بەشێکە لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی 

کوردستان ، پێشتریش گوتوومە و ئێستاش 
دەیڵێمەوە، ئەوان خاوەنی کۆمەڵێک کورسین لە 

پەرلەمانی کوردستان، ئێمە ناتوانین ئەو 
کورسییانە نادیدەبگرین، زۆر بەداخەوە بۆ ئەو 
گرفتانەی پێشتر روویاندا، ئەگەر پرسیار لە 

ئارەزووی من بکەی، بەڵێ پێم خۆشە 
وەزیرەکانیان بەزووترین کات بگەڕێنەوە نێو 
کابینەی حکومەت و دەست بە ئیشوکاری 

خۆیان بکەنەوە”. 

 تا بەرچاوم روون نەبێت ناگەڕێمەوە بۆ 
پەرلەمان

عەلی عەنتەر   



٣ئاژانسی میدیایی توركمان سێشەممە 2٨ تشرینی دووەم  ٢0١7

 زانا عوزێری: بوومه له رزه كه ی ده ربه ندیخان پێشبینی
نه كراو بوو

پیشەی بەقاڵی لە شاری هەولێر

دوای بوومەلەرزەکەی دەربەندیخان کە لە ١٢ی ئۆکتۆبەری 
ئەمساڵ روویدا، سەرنجی زۆرێک لە جیۆلۆجیان و شارەزایانی 

ئەم بوارە بەالی خۆ یەوە راکێشا، چونکە بۆ یەکەمین جار 
بوومەلەرزەیەکی لەم جۆرە بە گوری 7.٦ی پلەی رێختەری 

هەرێمی کوردستانی عێراقی هەژاند و بووە هۆی زیانی گیانی 
و ماددی زۆر.

بێگومان بوومەلەرزە کارەساتێکی سرووشتییە و بەشێوەیەکی 
بنەڕەتی ناتوانرێت رێی لێبگیرێت. بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێ 

ئامادەكاری بۆ نەکرێت ودەستەوەستان بین و چاوەڕوانی روودانی 
رووداوەکە بکەین.  لێرەدا گرنگترین فاکتەر بۆ کەمکردنەوەی 

زیانی گیانی و ماددی لە کاتی رووداوی لەم جۆرە  پتەوکردنی 
باڵەخانە و سێکتەری بنیادنان و خانووبەرەیە. 

بۆ زانیاری وەرگرتن دەربارەی ستانداردە جیهانییەکان، بارودۆخی 
باڵەخانە و خانوبەرەکانی هەرێم و رێگریکردن لە زیانەکانی 

بوومەلەرزە، زانا مستەفا عوزێری، بەڕێوەبەری گشتی تەکنیک 
و پیالندانان لە وەزارەتی ئاودانکردنەوە و نیشتەجێکردن وەاڵمی 

پرسیارەکانی تەبای دایەوە. 

سەبارەت بە ناوچەی هەولێر لە رووی بوومەلەرزە و هێڵی 
بوومەلەرزەکان، زانا عوزێری گوتی “هەولێر لەسەر پێوەری 

بوومەلەرزە  بە زۆنی-٢ هەژمار دەکرێت. مەبەست لە زۆنی-
٢ واتە بوومەلەرزەکانی ناوچەی هەولێر لە ٢ تا ٣ پلەی 

رێختەرهەژمارکراوە.  بێگومان داڕشتنی زۆنەکانی عێراق دوای 
چەندین ساڵ لە توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی دیاریکراو دێت”.

زانا عوزێری، ئاماژە بە بوومەلەرزەکەی دەربەندیخان كرد 
و رایگەیاند “بوومەلەرزەکەی  دەربەندیخان کە گورەکەی 

گەیشتە7.٢ رووداوێکی پێشبینی نەکراو بو بۆ ئەم سەدەیە”.

سەبارەت بە کۆدە عێراقییەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی بوومەلەرزە و 
پاراستنی باڵەخانە و نیشتنگەکان، عوزێری،ووتی “ئێمە هەندێک 
پێوەرمان هەیە کە کۆدی عێراقییە و بۆ بوومەلەرزە  بەکاردێت و 
کە بەو شێوەیە زۆنەکانی عێراقی لەسەر  دابەشکراوە.  ناوچەی 

هەرێم لە پێکهاتەی ئەم زۆنانەیە و ٢-٣ زۆن لەخۆ دەگرێت. 
ئەم زۆنانە خاوەنی هێلی خۆیانن. بەپێی زانیارییەکان هێڵی 

بوومەلەرزەکەی دەربەندیخان لە خوارووی عێراق واتە لەناو ئاوی 
کەنداو بەرەو باکووری عێراق دواتر بەرەو هەرێمی کوردستان و 

تورکیا دەڕوات”.

ناوبراو باس لە دیزاینی باڵەخانەکان لە هەولێر دەکات و ئاماژە 
بە شێواز و تەکنیکی نوێ دەدات و دەڵێت “ئێمە تا ئێستا 

لە دیزاینەکانماندا لە هەولێر دوو شتمان کردووە،  یەکەمیان 
گۆڕانکارییمان کردووە لە دیزاینی کۆنەوە بۆ شێوەدیزاینی 

تونێلی )Tunnel Form( ، لەالیەکی تریشەوە هەڵساین بە 
زیادکردنی بەرگری مەقەسی )Shear( بۆ ئەوەی بەرگری 
بومەلەرزە بکات. دووەمیان ئەوەیە کە زۆنی-٢بەکارمان هێناوە 
کە کۆدێکی عێراقییە بۆ دیاریکردنی ناوچەی بوومەلەرزە”. 

عوزێری تیشكی خستەسەر گۆڕانکاری  ژمارەکان و باسی 
لەوە کرد کە لێژنەیەکیان درووستکردووە بۆ دووبارە توێژینەوەی 
ژمارەکان، زیاتر ووتیشی “لەئێستادا لێژنەیەکمان پێکهێناوە بۆ 
پێداچوونەوە لە بڕیارەکانی پێشتر و پێکهاتەکانی خۆمان. وە 
لەوانەیە گوری ٢ بەکار نەهێنین و زیاتری بکەین، چونکە 

تائێستا ئەوەی روویدابێ لەخانەقین تۆمارکرابوو کە گوڕەکەی 
دەگەیشتە ٥ پلەی رێختەری. بەاڵم ئەوەی دەربەندیخان ٢.7 
پلەی رێختەری بوو، بۆیە دەبێت لەمەودوا زۆنی 7 بۆ 8 لە 
سلێمانی بەکاربهێنرێت.  هەولێریش بەهەمان شێوە پێویستە 

زۆنی کارکردن بگۆڕێت، چونکە بەپێی زانیارییەکان گوڕی 
بوومەلەرزەکەی دەربەندیخان لە هەولێر بە ٤.٥ پلەی رێختەری 

تۆمارکراوە .  بۆیە دەبێت لەمەودوا زۆنی ٤ بۆ٥ بەکاربهێنرێت”. 

دەربارەی کاریگەرییەکانی بوومەلەرزەکە لەسەر باڵەخانەکان 
و زیانەکانی، بەڕێوەبەری گشتی تەکنیک و پیالندانان لە 

وەزارەتی ئاودانکردنەوە و نیشتەجێکردن ووتیشی “خۆشبەختانە 
بوومەلەرزەکە هیچ کاریگەرییەکی لەسەر ئەو باڵەخانانە نەبووە 
کە لەالیەن ئێمەوە درووستکراوە بۆ هاوواڵتییە کەمدەرامەتان. 

تەنیا دەرەزێکیشمان لێنەکەوتووە، هەروەها پێداچوونەوەمان 
بۆ گشت ئەو باڵەخانانە کرد کە خۆمان درووستمانکردوە بۆ 
نیشتەجێ. هەر باڵەخانەیەک کە ئێمە سەرپەرشتیمان لەسەر 

کردبێت، خۆشبەختانە کاریگەری بوومەلەرزەکەی لەسەر 
نەبووە . ئەمەش  ئاماژە بەوە دەکات کە باڵەخانەکانی ئێمە 

بە ستانداردێکی جیهانی و کواڵیتییەکی باش درووستکراون. 
بەشێوەیەکی گشتی هیچ باڵەخانەیەک یاخود تونێل و پردێک 

کاریگەریی لەسەر نەبووە و کراکێکی )دەرز( لێدیارنەبووە”. 

دەربارەی بناغەکان و چۆنییەتی دانانیان ، زانا عوزێری، ووتی 
“کاتێک هەر باڵەخانەیەک دیزاینی بۆ دادەنێیت، پێویستە 

زانیاریت هەبێت لەسەر جۆری بناغەکە ئایە ئەمە کلەیە، سیلتە؟ 
)جۆرەکانی خاک؛ کلەی لە سیلت ووردترە و دەنکۆڵەکانی 

ئارامترە. بەاڵم سیلت بە قەبارە لە کلەی گەورەترە( و هەروەها 
پێویستە بزانیت ئایە ئەم شوێنە لە ئاستی ئاو بەرزە یان نا؟ 

یاخود ئایا ئەم خۆڵە لەکاتی تێکەڵبوونی ئاو دەکشێتەوە یان 
نا؟ ئەمانە هەمووی پێویستە زانیاریی لەسەر کۆبکرێتەوە و 

لێکۆڵینەوەی بۆ بکرێت. پاش ئەم هەنگاوانە پێویستە زۆنەکانی 
بوومەلەرزە دیاری بکەین. واتە پێوستە بزانین ئایە ئەو ناوچەیە 
کە باڵەخانەکەی لەسەر دروستدەکرێت چەند پلەی رێختەری 
بوومەلەرزە لەخۆدەگرێت. بۆ ئەم مەبەستەش لە رێگەی هێڵە 

بومەلەرزەییەکانەوە دەتوانین بزانین. بۆ نموونە هێڵێک هەیە لە 
نزیک ناوچەی ئاکری تێدەپەرێت و هێڵێکی الوازە. 

بۆیە لە حاڵەتی لەم جۆرە ژمارەی شیشەکان زیاد دەکەین 

و بە لە یەکبەستراوێک  پتەویان دەکەین تاکو کاریگەری 
جواڵنەوە لەسەر باڵەخانەکە نەبێت. بەو پێیەش بناغەکە وەک 

جۆالنەیەک بەدیاردەکەوێت و جووڵەکە کاریگەری  لێناکات. 
گەر سەیری باڵەخانەکانی ئێمپایەر بکەین ئەوا دەبینین لەکاتی 
بوومەلەرزەکەدا وەک جۆالنە دەجووالیەوە، ئەمەش مانای ئەوە 
لێكدانەوەو  ئامادەکاری پێشوەختەی بۆ کراوە. بێگومان ئێمەش 

بەهەمان شێوە ئەم لێكدانەوە بۆ گشت باڵەخانەکان دەكەین، 
بەاڵم لەئێستادا زۆنەکە بەرز دەکەینەوە. واتە لە زۆنێکەوە بەرەو 
زۆنێکی تر رێژەی کۆدەکە بەرزدەکەینەوە . هەموو کۆدەکان  
توێژینەوەی بۆ کراوە ٢0 ساڵی و ٣0 ساڵی ئەوەیان ئاماژەیان 
بەوە دا کە بوومەلەرزە لەم ناوچانە لە نێوان ٣.٥ بۆ٤ دەبێت و 

ناگاتە ٥”.

عوزێری باس لە جیاوازی جیۆلۆجیای سلێمانی و هەولێر دەکات 
تیشک دەخاتە سەر ئەوەی کە سلێمانی پێشبینی زیاتری   

ئەگەری روودانی بوومەلەرزەی هەیە،  دەشڵێت “لەرووی زانستی 
جیۆلۆجییەوە زۆنی سلێمانی لە زۆنی هەولێر جیاوازترە . بە 
شێوازێکی تر دەتوانین بڵێین سلێمانی پێشبینی بوومەلەرزەی 

زیاتری هەیە، هۆی ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە چینەکانی 
زەوی  بەتەواوی جێگیر نەبووە. لەئێستادا سەندیکای ئەندازیاران 
کار لەسەر ئەوە دەکەن و بڕیار وایە چەند سیمینارێک ئەنجام 

بدرێت بۆ ئەم مەبەستە چونکە هەندێک ژمارەی نوێ هاتوونەتە 
ئاراوە”.

دەربارەی چارەسەر و رێگری کردن لە روودانی کارەسات و زیانی 
ماددی، زانا مستەفا عوزێری گوتی “لەم حاڵەتانەدا  پێویستە 

رێژەی ئاسن لە بناغەکاندا زیادبکرێت و لەکاتی دانانیدا پێویستە 
بەشێوەیەک دابنرێت کە ڕێگری لە روودانی بوومەلەرزە بکات. 

جگە لەمە پێویستە ئاراستەی بوومەلەرزە بە شیش چارەسەر 
بکرێت و دەبێت شیشەکان بە ئاراستەی بڕینەکانەوە زیادبکرێت و 

بەو شێوەیە ئەندازیارانە دەتوانین چارەسەری دۆخەکە بکەین”.

هەر لە کۆنەوە بەقاڵی یەکێک بووە لە پیشە 
هەرە دیارەکانی شاری هەولێر لە سەرەتای 
دروستبوونی بازاری قەیسەری لە شاری 
هەولێر، یەکێک لە پیشە سەرەکییەکان 

بووە و تاوەکو ئێستاش پیشەکە بە زیندوویی 
ماوەتەوە بەبەراوورد لەگەڵ پیشەکانی تری 

وەک دارتاشی و گوشت فرۆشی پڕفرۆشترە و 
دیارترە. کااڵکانی هەمەچەشنن وەک پەنیر، 
قه یماغ، ژاژی ، ماست و جۆرەکانی لوقم 
و چەرەزاتی وچەندین کااڵی تر ،کڕیاری 

تایبەت و بەردەوامی خۆی هەیە لەبەر 
هەمەجۆری و پێویستی بابەتی فرۆشتنی 
بە تایبەتی خۆراکی رۆژانەی  هۆکاری 

بەردەوامی پیشەکەیە.

عیسمەت وەلی خەلیل بەقاڵی تەمەن ٦٣ ساڵ 
دەرچووی زانکۆیە هەر لەکۆنەوە سەرقاڵه 

بە پیشەی بەقاڵی ، بۆ مایکی تەبا دەدوێت 
“ئێمە نزیکەی سەدەیەکە لەم بازارە کاردەکەین 
باوباپیرانمان هەر لەم بازارەدا بوونە وخەریکی  
ئەم کاسبییە بوونە. سوپاس بۆ خودا دەرچووی 

کۆلێژم و سەرقالیشم بە فرۆشتنی پەنیرو 
قەیماغ وهەنگوین”. 

شایەنی باسە عیسمەت ئاماژە بە دۆخی 
بازارەکە دەکات ودەڵێت “ئیشەکانمان  جێگیر 

نیە دەمێک باش و دەمێک خراپە،بەاڵم 
بەگشتی باشە”.

دەربارەی کڕینی کااڵکان و چۆنیەتی 
هاتنیان، عیسمەت بەقاڵ ووتی “کااڵکان لە 
بازاری شێخەڵال و هەندێک له کارگە کاندا 

بەدەستدەکەون ئێمەش لەو شوێنانەدەکڕین.
قەیماغەکان لە کەرکوکەوە دەهێنین. 

هەنگوێنیش لە کوێستانەکان و ناوچەی حاجی 
ئۆمەرانەوە بۆمان دێت و هەروەهاهەنگوینی 

ئێرانیشمان ال دەستدەکەوێت بە نرخێکی 
کەمترله وانی تر”.

هیمداد حەسەن بەقاڵیش، خاوەنکارێکی 
ترە لە بازاری بەقااڵنی قەیسەری باس 

لەپیشەکەدەکات کەچۆن بەقاڵی پیشەی 
باوکییەتی و دوای باوکی ئەمیش له سەر 

ئەم پیشەیەبەردەوام بووە، ناوبراو دەڵێت “باوکم 
پیشەی بەقاڵی بوو. هەر لە سەرەتاوە لێرە بووین 
و هەر لێرەدا کارمان کردووە. باوکم ٥0 ساڵ 

لێرەدا بەقاڵی کردووە. منیش لە تەمەنی ٩ 
ساڵییەوە خەریکی ئەم کارەم”.

هیمداد بەقاڵ، ئاماژە بە دۆخی ئێستای 
پیشەی بەقاڵی دەکات و دەشڵێت “پیشەکەی 
ئێمە پەیوەستە بە خواردەمه نیه وە،گەر ئاستی 

بە بازارکردنی خواردەمەنیش دابەزێ بەو 
رادەیەکار لە خواستی کریار ناکات. سوپاس بۆ 
خودا تا ئێستا ئیشوکارەکان باشن، بەاڵم وەک 

پێشووتر نه ماوە”.

زیا عوزێری 
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

زیا عوزێری 
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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ئاشکرایە کە چەند مانگێکە عێراق بە گشتی 
رووبەڕووی گۆڕانکاری گەورە بووەتەوە. ئەمەش 

دوای ئەو گرژی و ئاڵۆزیانە دێت کە لە 7ی 
حوزەیران بڕیاری ریفراندۆم درا. دوای ئەم 

بەروارە، کۆمەڵێک دەنگی ناڕەزایی  لە ناوخۆ 
و دەرەوەی هەرێم بەرزبووەوە. هەموو واڵتانی 
ئیقلیمی و واڵتە زلهێزەکان هاوڕابوون لەسەر 

ئەوەی کە ئەم بڕیارە ئەنجامی خراپی دەبێت و 
خەڵک و ناوچەکە تووشی نەهامەتی دەبێت. 

ئەنجامەکەشی ئەوەیە کە ئێستا هەموومان تێیدا 
دەژین و شایەتحاڵین. پێویست ناکات باس لە 
بڕیارەکە و شێوازی ئەنجامدان و نا شەفافی 

پرۆسەکە بکەم. پێم باشە هەنگاوی دوای ئەم 
پرۆسەیە بکەمە باسی رۆژەڤی خۆم.

 
بێگومان دوای ٢٥ی ئەیلوول، شێوازی قسەکان 

گۆڕا، دۆخەکە ئاراستەیەکی جیاوازی 
گرتەبەر. ئەو مەترسیانەی کە پێش ٢٥ی 

ئەیلوول هۆشداریان بۆ درابوو، هەنگاو بە هەنگاو 
نزیکبوویەوە. تا بەرواری ١٦ی ئۆکتۆبەر 
هێزەکانی سەر بە حکومەتی مەرکەزی 

عێراق، بڕیاری ›‹کۆنترۆڵ کردنەوەی ناوچە 
کێشەلەسەرەکان و خاڵە سنووریەکان«ی 

دەرکرد و سووپای بەرەو کەرکوک و ناوچە 
کێشەلەسەرەکان جواڵندەوە. سووپای عێراق بە 

رووبەروو بوونەوەیەکی کەم، گشت ناوچەکانی 
خستەوە ژێر کۆنترۆڵی خۆی و سنووری هەرێم 

و عێراقی گەراندەوە سەر هەمان سنووری 
 .٢00٣

هەموو ئەو رووداوانە وایان کرد کێشەکە 
ئەوەندە گەورە بێت کە لە هێز و توانای هەرێم 

و عێراق دەربچێت. ئێستا هاوسەنگییەکە 
گۆڕا، هەرێم هەوڵ دەدات عێراق رازی بکات 
بۆ گفتوگۆ و رێککەوتن. بەاڵم عێراق هەوڵ 
دەدات هەموو الیەک لەخۆی رازی بکات، 
لەالیەکەوە دەیەوێت ئێران رازی بکات کە لە 

رووی مەزهەبییەوە  گەورەترین پاڵپشتی عێراقە، 
لەالیەکی ترەوە دەیەوێت تورکیا رازی بکات 

بۆ ئەوەی تورکیا لە پاڵ عێراقدا بێت و نەبێتە 
هاوڕێی هەرێم و عێراق پشتگوێ بخرێت. 

لەالیەکی تریشەوە دەیەوێت سعوودیە و ئەمریکا 
رازیبکات بۆ ئەوەی بە پاساوی هاوکاری 

کردنی ئێران پشت لە عێراق نەکەن.

ئایە ئەو تەرازووە تاسەر بە یەکسانی دەمێنێتەوە؟ 
من دەڵێم نەخێر. چونکە وەک باسم کرد، 

ئێستا یارییەکە گەورەترە لە هەرێم و عێراق.  
ناکۆکیەکان بە شێوەیەک گەورە بووە، کەس 
نازانێت چ جۆرە دەرئەنجامێکی دەبێت. ئێران 
و سعوودیە بەردەوامن لە هەرەشەکردن. ئێران 

کۆنترۆڵی تەواوی شیعەکانی جیهان کردووە، 
لە لوبنان یاری بە حزبوڵال دەکات. لە یەمەن 

یاری حوسییەکان دەکات. ئەو هێزانەش بوونەتە 
هۆی مەترسی لەسەر واڵتە سوننەکان. ئەمریکا 

پێناچێت رێگە بدات ئەو هێز و دەسەاڵتەی 
ئێران بەردەوام بێت. کەواتە ئێران هەموو کات 

ئەگەری تووشبوونی هەیە بە جەنگێکی سەخت. 
هەرکاتێک ئێران تووشی جەنگ بێت واتە 
عێراقیش بە گشتی تووشی وێرانبوون دێت. 
چونکە شەڕ لەگەڵ شیعە واتە شەر لەگەڵ 
ئێران، عێراق، لوبنان، یەمەن و کۆمەڵێک 

ناوچەی تر. کەوایە هەرێمیش دەبێتە مەیدانی 
جەنگ. واتە دەبێت هەموومان دوعا بکەین 

کێشەکان لەوە گەورەتر نەبن. 

عەلی عەنتەر

یارییەکە لە هەرێم گەورەترە سەرەتا ئەوان بەهانا هاتن

بوومەلەرزەیەک بە گۆڕی 7.٢ پلە لە ناوچە 
سنوورییەكانی نێوان ئێران وعێراق روویدا و 

هەڵەبجەش چەقی بوومەلەرزەکە بوو. 

دوای کارەساتەکەی هەڵەبجە، ، مانگی سووری 
تورکی وەکو یەکەمین دەزگای هاوکاری هه 
رزوو گەیشتە ناوچەکە. لەم بارەیەوە گۆکسەن 

یەنیگول سەرۆکی شاندی مانگی سووری تورکی 
لە عێراق دەربارەی هاوکارییەکانی بۆ ناوچە 

جیاجیاکانی عێراق، وەاڵمی پرسیارەکانی تەبای 
دایەوە. 

دوای روودانی بوومەلەرزە له ناوچەکە 
یەکەمین دەزگای هاریكاری مانگی 

سووری تورکی بوو. لە یەکەم رۆژەوە تاکو 
ئێستا چ جۆرە هاریکاری و کۆمەکیەكتان 

بووە لە زیان پێكەوتووەكان؟ 

لە ساڵی ٢0١٤وە ستافمان لە عێراق كاردەكەن. 
دوای روودانی بوومەلەرزەکە لە کاتژمێر ٢١:١٥، 

کارمەندەکانمان لە کاتژمێر ١٢:٣0ی شەو بە 
شوێنی رووداوەکە گەیشتن.  دوای دوو کاتژمێرو 

نیوی تر سەردانی سلێمانی و هەڵەبجەیان کرد. 
سەرەتا لێکۆڵینەوەمان لە ناوچەکانی گوندی 
بامۆ، گوندی مەیدان و قەزای دەربەندیخان و 

دەوروبەری كرد. کاردانەوەیەکی باشمان نیشاندا. 
کاتێک  بەرەو سلێمانی و هەڵەبجە بەڕێکەوتین 
، هاوكات لە ٦ شاری جیاوازی تورکیا ستافی 
مانگی سووری تورکی و ئافاد بەڕێکەوتن بۆ 

شوێنی مەبەست. 

وەکو مانگی سووری تورکی نزیكەی٥٥ بارهەڵگر 
کۆمەک و هاوکاریمان گەیاند. له بەرەبەیانی 

دوای ئێوارەی بوومەلەرزەكه نزیکەی ٣0 
کارمەندمان گەیشتنه هەڵەبجە و سلێمانی نزیكەی 

١١ بارهەڵگر لە كۆی له ٥٥ بارهەڵگر لەگەڵ 
رۆژهەاڵتن کۆمەکیەكان گەیشتنه هەڵەبجە و 

سلێمانی ،لە نزیكەی 7-8 گوند دەست بەكاربووین 
و هاوكات دەست بە دانانی خەیوەت و دابەشكردنی 
پێداویستیەكانی زستانەی وەك و نوین و یەتاغ كرد. 

سەرەرای زۆری زیانەكان بەاڵم كەمی ژمارەی 
مردوان و برینداربووان مایەی دڵخۆشی ئێمە بوو 

چونكە لە توركیا بومەلەرزەی 7.٢-7.٣ پلەیی بە 
بومەلەرزەی زۆر گەورە هەژماردەكرێت.

لە ناوچەی مەیدانی سەر بە قەزای دەربەندیخان و 
گوندی بامۆ و شارۆچكەی بیارە  لە گوندەكانی 
دەوروبەری هەلەبجە نزیكەی 87٦ خەیوەتمان داناوە 
. بەگوێرەی كارەكانمان لە ناوچە زیان لێكەوتووەكان 

نزیكەی 87٦ خەیوەتمان هەڵداوە نزیکەی ٤ 
هەزار بەتانیمان دابەشکردووە. بەالیەنی کەم 

پێویستی مانەوە و حەوانەمان بۆیان دابینکردووە. 
نەخۆشخانەی هەڵەبجە، زیانێكی زۆری  

بەرکەوتبوو. هاوواڵتی توانای وەرگرتنی چارەسەر 
و پشکنینی نەبوو لە نەخۆشخانەکە. بۆیە لەبەردەم 

نەخۆشخانەی هەڵەبجە، خێوەتێکی کۆمەاڵیەتی 

گەورەمان هەڵدا. سێرڤیسێکی گشتیمان ئەنجامدا. 
نزیکەی ١00 بۆ ١٥0 کەس دەتوانێت بەكاریبهێنێت. 
بەهەمان شێوە ٣ دانە خێوەت لە بەردەم نەخۆشخانەی 

هەڵەبجە هەڵدرا. لەوێشەوە خزمەتی پشکنین 
و چارەسەری پزیشکی بەردەوامی هەبوو. لە 

شارۆچکەی بیارە خێوەتێکی گەورەمان هەڵدا بە 
مەبەستی دابینکردنی خوێندن بۆ ئەو ١٥0 قوتابی 
کە قوتابخانەکەیان كە زیانێكی زۆری بەرکەوتبوو. 

هەروەها خێوەتێکمان لە نزیک نەخۆشخانەی 
لەدایكبوونی هەڵەبجە هەڵدا، بەم شێوەیە هەوڵماندا 

نیشتنگە بۆ خەڵک دابین بکەین. 

الیەنی پەیوەندیداری ئێمە مانگی سووری عێراقییە 
بە گشتی بۆیە هەماهەنگیمان لەگەڵ مانگی 

سووری عێراقییە چونكە بەپێی رێککەوتنی جنێڤ 
کاتێک چاالكیمان لە وواڵتێك دەبێت ، پێویستە 
پێشینە بە مانگی سوور یاخود خاچی سووری 
بدرێت  و هەماهەنگی لەگەڵ ئەوان بکرێت. 

کاتێک ئەمانەمان كرد هەماهەنگییەکی باشمان 
لەگەڵ لقی هەولێر و سلێمانی مانگی سووری 
عێراقی ئەنجامدا. کۆمەکەکان بۆ کۆگاکانی 

ئەوان گواسترایەوە و لەگەڵ کارمەندانیان بە 
هاوبەشی کارمان کرد. لەگەڵ پارێزگاری سلێمانی 
و هەڵەبجە بە هەماهەنگی کارمان کردووە، چونکە 

پێویستە کارەکان بە زانیاری ئیدارەی شارەكە
ئەنجام بدرێن، چاالكیمان  بەردەوامە و بارهەڵگری 

مەتبەخی گەڕۆكمان هەیە . رۆژانه توانای 
دابەشکردنی خۆراک بۆ ٥ هەزار کەس هەیە. 

قائیمقامی دەربەندیخان دڵسۆزیی نیشاندا و ووتیشی   
کەوا پێویستی زیاتر لە گوندەکانە نەک ناوەند. 
رۆژانە خواردنی گەرم بۆ ٢000-٢٥00 کەس 

ئامادە دەکرێت. لە گوندەکانی نزیک دەربەندیخان، 
هاوکاری و کۆمەک دابەشدەکەین. یەکێک 
لە بەشەناوخۆییەکانی شاری هەڵەبجە زیانێکی 

زۆری بەرکەوتبوو، دەستبەجێ ٥0 خێوەتمان بۆیان 
هەڵدا. بەو شێوەیە دوو قوتابی دەتوانێت یەک 

خێوەت بەکاربهێنێت و لەئێستادا ١00 قوتابی لە 
کۆی ٥0 خێوەت دەمێنێتەوە تاكو نۆژەنكردنەوەی 

بەشەناوخۆییەکە دەتوانن لە خێوەتەکاندا بمێننەوە و 
بەردەوامی بە خوێندنیان بدەن. بەو جۆرە توانیمان 

پێداویستییەکانی وەک؛ گەرمکەرەوە، بەتانی، نوین 
و نیشتنگەکانیان بۆ دابین بکەین. ئەو قوتابیانەی 

کە لە بەشەناوخۆییەکان دەمێننەوە، دوو ژەمی 
خواردنیان بۆ دابین دەكەین. لە راستیدا ئێمە توانای 

٥ هەزار کەسمان هەیە، بەاڵم بەیارمەتی پارێزگا 
و مانگی سووری عێراقی، ئەم رێژەیەمان بۆ 

١٦00 کەس دابەزاند و بەردەوامین لە دابەشکردنی 
خواردنی گەرم بۆیان.

ئایا هاوکاری و کۆمەکەکانتان بۆ ناوچە 
زیان لێکەوتووەکان بەردەوام دەبێت؟

دابەشکردنی خواردن بۆ هەفتەیەک بەردەوام دەبێت. 
پێداویستییەکانی بەشەناوخۆیی گوندنشینەکان 
و نەخۆشخانەکان بۆ ماوەیەک دابین دەکەین.  

هاوکارییەکانمان بەردەوام دەبێت هەتاوەكو تەواوبوونی 

نۆژەنکردنەوە و چاکردنەوەی شوێنە 
زیانبەرکەوتووەکان،. ئەگەرچاالكیەکانمان 
لەسەر كارەساتی بوومەلەرزە تەواویش بێت 

بەاڵم هاوکارییەکانمان و لە چاالكیەکانمان 
بەردەوام دەبین  بەتایبەتیش هاوکاری  

پەتابەران بەردەوام دەبێت. 

هەر بێینە سەر ناوچە جەنگییەکانی 
وەک؛ تەلەعفەر، مووسڵ و 

لەکۆتاییشدا ئاڵتون کۆپری، شەرێکی 
زۆر لەم ناوچانە روویدا، چ جۆرە 
هاوکاریتان لەم ناوچانە پێشکەش 

کردوو؟

دوای داگیرکردنی ئەم ناوچانە لە ساڵی 
٢0١٤ لەالیەن داعش، هاوکاری زۆرمان بۆ 
ئەم ناوچەیە گەیاندووە. تەنها لە باکووری 

 )IDP( عێراق ٥٤ کەمپی ئاوارەیی خۆیی
بوونی هەیە. کۆی گشتی کۆچبەر لە 

عێراق ٣.7 ملیۆن کەسە. ١.٤ ملیۆن کەس 
لە کەمپەکانی باکووری عێراق نیشتەجێنە. 
واتە نزیکەی ملیۆنێک و نیو هاواڵتی لە 
ماڵ و حاڵی خۆی دوورکەوتووەتەوە ولە 

کەمپەکان دەژین. ئەوانی هەندێک باری 
داراییان باشە، لە گوندەکان، شارۆچکەکان 
یاخود لە شارە جیاوازەکان ژیان بەسەر دەبەن 

و لە ناوەندی جیاجیا لە شارەکان دەژین. 
هەندێک لەوانە لە شوێنی رووخاو یاخود 

باڵەخانەیەکی تەواونەکراو دەژیت. 

ئێمە زیاتر بەشێوەیەکی چر لە کەمپەکانی 
نزیکشارەکانی وەک هەولێر، مووسڵ و 

کەرکوک کار دەکەین. هاریکاری کەمپی 
یەحیاوەمان کردووە لە کەرکوک کە 

پێکدێت لە کۆچبەرانی تەلەعفەر و مووسڵ، 
لەم بارەیەوە بەتایبەتی هاوکارییەکی زۆر 
پێشکەشی تورکمان لەالیەن ئێمەوە کراوە. 
هاوکارییەکانی خۆراک بەردەوامە، بۆ 
نموونە هاوکاری خۆراک، هاوکاری 

پاککەرەوەکان و تەندرووستی بە کەمپەکانی 
وەک؛ یەحیاوە، حەمام عەلیل، تلکێف، 

حەسەن شام، نەمرود گەیاندووە. هاوکاری 
تورکمان لە کەمپەکان دەکەین و هەموو 

جۆرە کۆمەک و هاوکارییان بۆ دەگەیەنین. 
جگە لەمە پۆشاک بۆ خانمان و مندااڵن و 

پیاوان بۆیان دابین دەکەین. ئەمانە هاوکارییە 
ئاساییەکانمان و بەبەردەوامی ئەنجامی 
دەدەین. بەپێی داواکاری لە هەفتەیەکدا 

جارێک یاخود ٣ جار کۆمەک و هاوکاری 
بە کەمپەکان دەگەیەنین. بەتایبەتی 

رووداوەکانی مووسڵ زۆر سەخت بوون. بەپێی 
راگەیەندراوەکان 800-8٥0 هەزار کەس 

لەساڵی ٢0١٤ شارەکەیان جێهێشتووە. دوای 
پاککردنەوەی موسڵ لە داعش، نزیکەی 
٣00 هەزار کەس گەڕاوە ماڵ و حاڵی 

خۆیان، بەاڵم ٥00 هەزار کەس تاکو ئێستا 

...
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بارزان لوقمان
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

نەگەڕاوەتەوە و هەوڵدەدات بگەڕێتەوە. زۆربەی زۆری ئاوارەکان 
لە شارەکانی وەک؛ حلە، ئەنبار، کەربەال و بەغداد جێگیرکران. 

بەاڵم ئێمە بەهۆی ئەوەی کەوا لەم ناوچانە نزیکین، بۆیە 
هاوکارییەکانیشمان هەر لەم ناوچانە ئەنجامداوە. 

لە ساڵی ٢0١٤ تەلەعفەر بەتاڵکرا. لەئێستادا تەلەعفەر شارێکی 
بەتاڵە بەاڵم هێدی هێدی دەگەڕێنەوە. لەگەڵ چەند بەرپرسێکی 
تورکمان لە ئەنجومەنی شارۆچکەی تەلەعفەر لە پەیوەندیداین. 
هەواواڵێکمان پێگەیشت کەوا 7 هەزار ئاوارەی تەلەعفەر كه له 
سووریا بوون، لەو واڵتەوه بەرەو تورکیا بەرێکەوتوون و چوونەتە 

نێو خاکی تورکیا و ٥00 هاوواڵتی شاری تەلەعفەر لە دەروازەی 
سنووری خاپوور هاتوونەتە ژوورەوە. هەر ١٥ رۆژ جارێک 

٥00 کەس دەگەڕێنەوە. لەگەڵ ئەنجومەنی 
شارۆچکەی تەلەعفەر لە پەیوەندیداین. هاوکاری 

جلوبەرگی زستانە، خێوەت و خۆراک بۆیان 
ئامادە کراوە. داوامان لەوان کرد کەوا بزانین 
ئایە چییان پێویستە تا بۆیان ئەنجام بدەین. 

بەپێی پێداویستییەکانی ئەوان،  لە هەولێرەوە 
کۆمەکەکان لە ماوەی ٦ کاتژمێر دەگەیەنین. 

زۆربەی زۆر کۆمەکەکانمان لە؛ هاوکاری 
خۆراک، هاوکاری پاککەرەوە، هاوکاری 
جلوبەرگ و هاوکارییەکانی تەندرووستی. 

دوای ماوەی ریفراندۆم، هێڵیکی فیعلی 
درووستبوو، هێڵەکە لە نێوان مووسڵ، تەلەعفەر 

و کەرکوکە. بۆیە هێزە عێراقییەکان هەندێکجار 
بارهەڵگرەکانمان دەوەستێننەوە و لەمبارەیەوە 

دوودڵن. کاتێک هاوکارییەکانمان دەگەیەنێن، 
ئەمجارە لەالیەن ئاسایشی ئێرەوە کۆنترۆڵ 

دەکرێینەوە. دواکەوتنی ئێمە هەندێک 
لەمبارەوەیە. بەهۆی کێشەکانی نێوان حکومەتی 

ناوەند و ئیدارەی هەرێم ئێمە لەو نێوانیان 
دەمێنینەوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی کەوا هاوکاریی 
مرۆیی ئەنجامدەدەین، لەالیەن هەرێم و حکومەتی 
ناوەند کێشەمان بۆ درووست ناکرێت. هەڵمەتێکی 
گەورەی هاوکاریی بۆ تەلەعفەر دەستیپێکردووە. 

لە رۆژی سێشەممەوە کۆمەکەکانی وەک؛ 
دابینکردنی شوێن بۆ نیشتەجێبوون و هاوکاری 

جلوبەرگ بۆ مندااڵن دەگەیندرێتە شوێنی 
خۆی. چونکە ئاوارەکانی تەلەعفەر بەرەو 

سوریا رۆشتن، دواتر چوونە نێو خاکی تورکیا 
و هاتنەوە ئێرە. دوای پاککردنەوەی تەلعفەر 

لە داعش، خانووەکانیان زیانێکی زۆری پێگەیشتووە. تا ئێستا 
نازانین ئایا خانووەکانیان بۆ حەوانەوە دەستدەدەن یاخود نا. بۆیە 

هەموو رێکارەکانمان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی یارمەتییان بدەین و 
هاوکاریایان بکەین. کۆگاکانیشمان بۆ ئەم مەبەستە گونجاوە.

 
دوای رووداوەکانی ئاڵتون کۆپری، چ جۆرە 

هاوکارییەکتان گەیاند؟ 

گەر لە چوارچێوەی کەرکوک باس بكەین. تەنها لە ساڵی 
٢0١7، ٤ بارهەڵگری کۆمەک و هاوکاری گەیشتە کەرکوک. 
هاوکاریی و کۆمەکەکانمان  لە کەرکوک و ئاڵتونکۆپری یاخود 
ناوچە تورکمان نشینەکان بە هاوکاری دەزگای تورکمەن ئێلی بۆ 

هاوکاری و دەزگای گەشەپێدانی داهاتوو، ئەنجام دەدەین.گشت 

داواکارییەکانی تورکمان وەاڵم دەدەینەوە. هاوکاری تەندرووستی 
بۆ نەخۆشخانەی شیفا دابینکرا. لەگەڵ هاوکاریمان بۆ تەلەعفەر، 
کۆمەکی شاری کەرکوکیش دەکەینەوە. بەپێی  سەرچاوەیەك ، 
هاوواڵتیان و قوتابیان لە ئاڵتون کۆپری پێویستییان بە هاوکاری 
هەیە. هەر بەپێی هەمان سەرچاوە، چەندین ئافرەتێکی بێوەژن و 

منداڵێکی بێ دایک و باوک هەن و چاوەڕیی کۆمەک دەکەن. 
لەئێستادا ئامادەکارییەکمان هەیە بۆ ئەوان. لەگەڵ دەزگای 

تورکمان ئێلی چێوپێکەوتنێکمان دەبێت، لە کۆتایی ئەم مانگە، 
کۆمەکەکانمان دەنێرین، بەتایبەتی جلوبەرگ. هەندێک کچی 
بێ دایک و باوک هەیە لەوێ، کۆمەکی پاککەرەوەمان بۆیان 

ئامادە کراوه و بەم زوانە دەگاتە دەستییان. لە جەژنی قوربانی 
رابردوو، ٦ تۆن گۆشتی قوربانی لە کەرکوک و ئاڵتون کۆپری 

بەسەر هاوواڵتییان دابەشکراوە. بەهۆی پەیوەندییمان لەگەڵ 
خەڵکی کەرکوک و ئاڵتون کۆپری و تەلەعفەر هەیە  ئەمە 

هۆكارێكە بۆ ئەوەی کۆمەک و هاوکارییەکانمان بەزووترین کات 
دەگاتە شوێنی مەبەست. لەوانەیە لە رۆژانی داهاتوو کۆمەکی 

خۆراك و جلوبەرگ بۆ ئاڵتون کۆپری ببەین. 

دوای کۆنترۆڵکردنەوەی ئاڵتون کۆپری و کەرکوک 
لەالیەن هێزە عێراقییەکان، هەندێک لە هاوواڵتییان 

شوێنی خۆیان جێهێشت و هەاڵتن. هیچ هاوکارییەکتان بۆ 
ئەوان دابینکردووە؟

ئەوانەی کەوا هاتن بۆ ناوچەی ئێمە، بەڵێ بێگومان هاوکاریمان 
کردن. دوای رووخانی پردەکە، هاتووچۆی ئێمە بۆ ناو کەرکوک 

سەخت بوو. ئەوانەی کەوا هاتن بۆ هەولێر، ئێمە لەگەڵ لقی 
مانگی سوور هاوکاری دابینکردنی شوێنی نیشتەجێ و خۆراکمان 

بەسەریاندا دابەشکرد. زۆربەیان لە سەر جادەی ٦0 مەتری لە 
شوێنێک جێگیرکران. بێگومان هەندێک لەوانە لەالیەن خزم و 

کەسانیان نیشتەجێبوون, 70 خێزان هاتن و ئەوانیش نزیکەی ٣٥0 
کەس بوون. هاوکاری خۆراک و بەتانی و نوین بەسەر ئەم ٣٥0 

کەسە دابەشکرا. بەپێی دوازانیارییش کە پێم گەیشتووه، هەموویان 
گەڕاونەتەوە سەر مالو حالین. 

ئاڵتون کۆپری بۆ ئێمە گرنگە، هیچ کاتێک پەیوەندیمان لەگەڵ 
ئەوێ ناپچڕێنین. بۆیە سەدا٣0-٤0 کۆمەک و هاوکارییەکانمان 

لە کۆگاکاندا بۆ ئەوان تەرخان دەكەین. لە کۆتا رۆژەکانی 

نۆڤەمبەر و بە درێژاییی مانگی دیسەمبەر بە تەواوی کارەکانمان 
بۆ شاری کەرکوک و ئاڵتون کۆپری تەرخاندەکەین و خێراتر 

دەكەین. هەر لە جاوپێکەوتنەكەمان لەگەڵ مانگی سووری 
عێراقی، داوای هاوکاریمان لێ کردن بۆ كەركوک واتە مەركەزی 
ئیتحادی عێراق بەربەست درووست نەكەن لە چوون وهاتنمان بۆ ناو 
کەرکوک ئاسانکاری بۆ بکرێت و بە ئاسانی هاوکارییەکانمان 

بگەیەنین. لەم بارەوە وەاڵمێکی ئەرێنیمان وەرگرت. لەپیالنمان دایە 
سێ چوار بارهەڵگر کۆمەک بۆ کەرکوک دابین بکەین، بەپێی 

پێشبینییەکان دەکاتە نزیكەی 80 تەن هاوکاری و کۆمەک. 
لە پالنەكه دا هەوڵدەدەین هاوکاری که رکوک و ئاڵتون کۆپری 

بكەین. واتە هاوکاری بۆ ئاڵتون کۆپری کەرکوک و بە بری٦ تا 
7 بارهەڵگر دەبێت. 
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هەیسەم هاشم موختارئۆغلو، 
بەرپرسی لقی سەاڵحەددینی 

بەرەی تورکمانی عێراقی گوتی 
“خاڵەکانی پشکنینی دەروازەی 

دوزخورماوو لەالیەن هێزی 
بێگانەوە کۆنترۆڵکراوە. داوامان 
کردووە لە بری هێزە بێگانەکان، 

هێزێک لە پێکهاتەکانی 
تورکمان، کورد و عەرەبی 
دوزخورماتوو پێکبهێندرێت 
بۆ پارێزگاریکردنی لە دوز 

خورماتوو”.

هەیسەم هاشم موختارئۆغلو، 
دەربارەی تەقینەوەی 

ئۆتۆمبێلێکی بۆمبرێژکراو 
لە ٢١ی تشرینی دووەم لە 
دوزخورماتوو بۆ تەبا دوا. 

موختارئۆغلو، دەربارەی 
تەقینەوەکە، رایگەیاند 

“تەقینەوەکە، کاتژمێر ٣:٣0 
دوای نیوەڕۆ روویدا. لە ئاکامی 

تەقینەوەکە ٢٦ کەس شەهید بوو، 
تەرمی ٤ شەهیدمان نەدۆزرایەوە، 

زیاتر لە ٤0 کەسیش بریندار 
بوون”. 

موختارئۆغلو، ئاماژەی بە بوونی چەند هێزێکی بیانی دا 
و گوتی “بوونی چەند هێزێکی جیاواز و نەبوونی ژووری 

ئۆپەراسیۆنی هاوبەش، بووەتە هۆکارێک بۆ روودانی رووداوی 
لەمجۆرە. تا رۆژهەاڵت و رۆژئاوای دوز پاک نەکرێتەوە لە 

تیرۆرستان، کارەساتەکان بەردەوام دەبن”. 

بەرپرسی لقی سەاڵحەددینی بەرەی تورکمانی عێراقی ، 
رایگەیاند کە لە رۆژئاوای دوزخورماتوو هێزەکانی رێکخراوی 
تیرۆرستی پەکەکه و داعش بوونیان هەیە، گوتیشی “خۆیان 

ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی هێرش بکەنە سەر دوزخورماتوو. پێویستە 
شارەکە پاک بکرێتەوە لەو هێزانە”. 

هەیسەم هاشم، ئاماژەی بەوەدا کە دەروازەکانی شارەکە لەالیەن 
هێزی بێگانەوە ئیدارە دەکرێت و لە بەردەوامی قسەکانیدا 

رایگەیاند:  
“ئێمە لە سەرەتاشدا گوتمان، هێزە ئەمنیەکانی دوزخورماتوو 

با خەڵکی دوزخورماتوو بن. لە بری هێزە بێگانەکان، هێزێک 
لە پێکهاتەکانی تورکمان، کورد و عەرەبی دوزخورماتوو 

پێکبهێندرێت بۆ پارێزگاریکردنی دوزخورماتوو”. 

لە ٢١ی تشرینی دووەم ئۆتۆمبێڵێکی بۆمبرێژکراو، لە قەزای 
دوزخورماتووی سەربە پاریزگای سەاڵحەددین، تەقییەوە.

لەمبارەیەوە عەلی حوسەینی، ئەندامی ئەنجوومەنی شارۆچکەی 
دوزخورماتوو هەواڵەکەی پشتراستکردەوە و رایگەیاند کە لە 

گەڕەکی عەسکەریەی ناوەراستی دوزخورماتوو، ئۆتۆمبێڵێکی 
بۆمبڕێژکراو تەقییەوە.

 داعش و پەکەکە خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی هێرش بکەنە
سەر دوزخورماتوو

عەلی عەنتەر   

عەلی عەنتەر   

لەگەڵ بارینی بەفر نرخی نەوت بەرز بوویەوە
لەگەڵ بارینی بەفر و سارد بوونی کەش و هەوا، نرخی نەوت بەرزبووەیەوە. 

ئەمەش دوای ئەوە دێت کە تا ئێستا نەوت لەالیەن بەڕێوبەرایەتی 
دابەشكردنی سووتەمەنی هەولێر، دابەش نەکراوە.

نەبەز عەبدولحەمید، قایمەقامی ناوەندی قەزای پارێزگای هەولێر پێشتر 
ئاماژەی بە ناردنی بەشە نەوتی سپی هەرێمی کوردستانی عێراق لە الیەن 

حکوومەتی ناوەندیەوە  کرد و رایگەیاند “ئەگەر بۆ هەر ماڵێک بڕی یەک 
بەرمیل نەوتی سپی دابین بکرێت ئەوا پێویستمان بە زیاتر لە ١00 ملیۆن 

لیتر نەوت هەیە”.
لە سااڵنی رابردوودا، وەزارەتی سامانە سروشتییەکان سااڵنە بڕی سێ 

بەرمیل نەوتی سپی بە نرخی ٤0 هەزار دینار بۆ هەر بەرمیلێک دەدا بە 
هاوواڵتییان.

بەهۆی دابەش نەکردنی نەوت، نرخی یەک بەرمیل نەوتی سپی دەگاتە 
١70 هەزار دیناری عێراقی. نرخە بەرزەکەی نەوت، نەبوونی مووچە، 

قەیرانی دارایی و وەرزی سەرما و سۆڵ خەڵکی نیگەران کردووە.
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جەنگاوەرن نەوەك کۆیله
هەولێر یەکێکە لە بێشکە شارستانییەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
بە درێژایی مێژوو چەندین نەتەوە و ئاینی جیاوازى لەخۆگرتووە و 
بووەتە داینگەیەکی لەبار بۆ ژیانێکی ئارام و دوور لە مەترسی. 

گەر ئاوڕێک لە مێژوو بدەینەوە، ئەوا دەبینین گشت ئەو 
نەتەوانەی کە ساتەوەختەک لەو خاکەدا ژیاون، دڵسۆزییەکی 

زۆریان هەبووە بۆی. یەکێک لە نەتەوە هەرە دێرینەکانی هەولێر 
بێگومان گەلی تورکە کە پتر لە هەزار ساڵە لەم خاکە دەژین 
و تاکو ئێستاش بەردەوامی بەژیانی خۆیان دەدەن. گەر سەرنج 
بدەن دەستەواژەی تورکم لە بری ووشەی تورکمان بەکارهێنا. 

چونکە ئەوە ناوە رەسەنەکەیە بەگوێرەی ئاماژەی مێژوونووسان 
و لێکۆڵەران. تورکمان ووشەیەکی لێکدراوە و لە دوو بەش 

پێکهاتووە، )تورک(و)مان(. بەهەمان شێوە بەپێی زۆرێک لە 
مێژوونووسان بە مانای )تورکە موسڵمانەکان( لێکدەدرێتەوە. 
نەک بە تەنها لە عێراق، بەڵکو لە سووریا و چەند شوێنێکی 
تر هەن، تەنانەت ئاشكرايه كه واڵتێکی سەربەخۆ لە ئاسیای 

ناوەڕاست بەناوی تورکمانستان بوونی هەیە.
ماوەیەک پێش ئێستا چەندین لێدوان و قسەوباس لەسەر کۆچی 

تورکمان یاخود تورک بۆ عێراق و هەولێر باڵوبووەوە. بۆیە بە 
پێویستم زانی کە لێکۆلینەوەیەکی زانستیانە لەسەر ئەم بابەتە 

بکەم. 

بۆگەیشتن بە ئامانجەکەم، لەگەڵ پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود 
ئەلئەربیللی، گەورە مێژووناس و لێکۆڵەر دانیشتنێکی دوورو 
درێژمان ئەنجامدا و ناوبراو تیشکێکی مێژوویی خستە سەر 

بابەتی کۆچی تورک بۆ ناوچەی ئێستای عێراق .
لەگەڵ دەستپێکی بابەتەکە هەندێک زانیاری نوێ و 

سەلمێندراوی ئاشکراکرد و گوتی “بوونی تورکمان لە عێراق 
مێژوویەکی دێرینی هەیە. لەوانەیە بتوانرێت بە سۆمەرییەکانەوە 

بلکێندرێت. لەڕاستیدا سۆمەرییەکان لە وەچەی سامییەکان 
نین. بۆ نموونە سامییەکان لە عەرەب، جولەکە و سریانییەکان 
و هتد.. پێکهاتووە. سامی نەبوونیان لەالیەن مێژووناسەکانەوە 
لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە و بووەتە مایەی پرسیار کەوا گەر 
سامی نەبن ئەی چین؟ هەندێک لەو قسانە ئەوەیە کە دەڵێن 

سۆمەرییەکان لە رەچەڵەکدا فنلەندین، هەندێکیشیان هەیە دەڵێن 
کەوا تورکن. بەاڵم زۆرینە دەڵێن كه  تورکن، چونکە فینلەندا لە 

رووى جوگرافیاوە  ناوچەيەکی دوورە لە عێراق”. 

بەڕاستی سەبارەت بە باسی سۆمەرییەکان سەرسام بووم، 
پرسيارى ئەوەم کرد کە چ هۆکارێک بووەتە هۆی ئەوەی 

کە بڵێین سۆمەرییەکان تورکن، لەوەاڵمدا پرۆفیسۆر حوسام 
گوتی “لەرووی زمانەوانییەوە فنلەندییەکان و سۆمەرییەکان و 
تورک لە کاتی بەکارهێنانی ووشەیەک شێوەی )االلتصاقية( 

واته لکاندن بەکاردەهێنن، واتە دوو ووشەی جیاواز کاتێک 
لەیەک دەلکێندرێت، ووشەیەکی نوێ دێتە بەرهەم و مانایەکی 

تردەبەخشێت. لە بنەڕەتدا سۆمەرییەکان و فنلەندییەکان ئەم 
زمانەیان بەکارهێناوە. ئەی باشە لە كوێوە هاتوون؟ ئەمە 

پرسیارێکی گرنگە ، بێگومان لە ناوچەکانی سەرەوە لەگەڵ 
درێژبوونەوەی هەردوو رووباری دیجلە و فورات ووردە ووردە 

هاتوونەتە خوارەوە و گەیشتوونەتە باشووری عێراق. هەر بۆیە 
سۆمەرییەکان لە ناوچەی ئەنادۆڵەوە هاتوونەتە خوارەوە و لێرەدا 
نیشتەجێبوونە. زۆرینەی مێژووناسان دەڵێن کەوا سۆمەرییەکان 

تورکن،هەر بۆیە دەتوانین بڵێین کەوا سۆمەرییەکان بە رەچەڵەک 
تورکن”. 

پرۆفیسۆر ئەلئەربیللی، رای خۆی دەربارەی رەچەڵەکی 
سۆمەرییەکان دەڕدەبرێت و دەڵێت کە ئەویش باوەڕی وایە 

سۆمەرییەکان بە رەچەلەک تورکن . ئەمە خاڵێکی گرنگ 
بوو بۆمن، چونکە پێشووتر گوێبيستى لێدوان و دەنگۆی لەم 

جۆرە ببووم، بەاڵم پشتراستکردنەوەی ئەمە لەالیەن مێژووناسێکی 
بلیمەتى وەك ئەلئەربیللی ، دووبارە سەرنجمی بۆ بابەتەکە 

راکێشا. ناوبراو دەربارەی لەبیرکردنی تورکبوونی سۆمەریەکان 
دەڵێت “لە کاتێکدا هاتوونەتە ئەم خاکە، بێگومان لە نێو 

سامییەکان و نەتەوە جیاوازەکانی ئەم ناوچەیە بزربوون و زمان و 
ئاسەواری تورکبوونیان نەماوە. بەاڵم وەک راستییەک ، پێویستە 

بڵێین کە ئەوان بەرەچەڵەک تورکن. ئەمانە بەالیەک، گەر 
بێت و بڵێین کە پێنج هەزار ساڵ بەرلە ئێستا تورک هاتووەتە 

خاکی عێراقی ئێستا، ئەمە لە دیدی زانستی کەمێک ئەستەم 
دەبێت. لێرەدا گەر بپرسین ئایا سۆمەرییەکان تورکن یاخود تورك 

سۆمەریین، ئەوا بێگومان سۆمەرییەکان بە رەچەڵەک لە وەچەی 
تورکەوە هاتوون”.

دوای چەند زانیارییەکی سەرنجراکێش، دکتۆر حوسام باس 
لە هاتنی تورک بۆ عێراق دەکات و دەڵێت “بۆ یەکەمین جار 

هاتنی تورک بۆ عێراق بۆ ساڵی ٥٥-٥٤ی کۆچی دەگەڕێتەوە. 
واتە نزیکەی ١٣٥0 ساڵ پێش ئێستا هاتوون”.

الم روونبووەوە کەوا بوونی تورک لە عێراق بۆ پتر لە هەزار 
ساڵ دەگەڕێتەوە. ئەی باشە چۆن هاتوون؟ بۆچی هاتوون؟ 
لەوەاڵمدا ئەلئەربیللی، گوتی “کاتی خۆی والی خۆراسان 

کە عەبدوڵاڵ ئیبن زیاد بوو، کاتێک دەگەڕێتەوە بۆ بەسرە، بە 
فەرمانی حەجاج دەبێت بە والی بەسرە. لەگەڵ گەیشتنی ئەم 

هەواڵە بۆ عەبدوڵاڵ، لەکاتی گەڕانەوەکەیدا دوو هەزار سەربازی 
بوخاری لەگەڵ خۆیدا دەهێنێتەوە. بێگومان سەربازانی بوخاری 

تورکن. بۆیە لەو کاتەوە مێژووی ئێمەی تورکمان لە عێراق 
دەستپێدەکات”.

ناوبراولە  درێژەی ووتەكانى  دەڵێت “ئەوەی باس دەکەم تەنها 
مێژووی تورکە لە عێراق نەک هەولێر. هۆی هێنانی ئەم دوو 

هەزار جەنگاوەرە بۆ ئازایەتیی و سوارچاکییان دەگەرێتەوە، ،واتە 
سوارچاکی جەنگاوەر و بەتوانابوونە بۆیە عەبدوڵاڵ ئیبن زیاد 
لەگەڵ خۆی دەیانهێنێتەوە. لەگەڵ رۆیشتنی کات، ژمارەی 

تورک لەم ناوچەیە تەشەنە دەکات و دەگەنە ناوچەکانی واست و 
خوارووی بەغداد”. 

دکتۆر حوسام لە قسەکانیدا هەمیشە ئاماژەی بە تورک لە 
عێراق دەدا و باسی باکووری عێراق، واتە تورکی هەولێر و 

کەرکوک نەدەکرد. بۆیە کاتێک پرسیم ئەی چی سەبارەت 
بە تورک یاخود تورکمانی هەولێر و کەرکوک؟ ئەو گوتی 
“تورکمان یاخود تورک لە هەولێر و کەرکوک، لەو تورکانە 

نین کە بە دوو هەزار کەسەوە هاتوون بۆ باشووری عێراق. 
دوای ساڵی ٥٥ - ٥٤ک، کۆچێکی زۆر بەرەو ئاراستەی 

عێراق دەستیپێکرد چونکە کاتێک سەربازەکان هاتوون بۆ ئەم 
ناوچانە، بێگومان لەگەڵ خێزانەکانیان هاتوون. دوای ماوەیەک 
خزمەکانیشی خۆیان بانگهێشتکردووە. واتە لێرەدا جیاوازییەک 
هەیە ئەوەی یەکەم هاتنی بەکۆمەڵ بووە و دووهەزار چەکدار 
هاتوون، بەاڵم کاتێک خزمەکانیان هاتوون ئەوا بەتێپەربوونی 

کات بەشێوەیەکی تاک تاک بووە. هاتنی ئەمانە فاکتەرێکی 
گرنگ لەخۆ دەگرێت؛ ئەویش بەغدادە. واتە بەغداد لەو کاتەدا 

پایتەختی دەوڵەتی عەباسی بووە و لەبارەی ئاین و ئەدەبیاتەوە 
شوێنێکی زۆر گرنگ بووە. بۆیە دەتوانین بڵێین کەوا ئەمەش 

فاکتەرێکە بۆ کۆچکردن”.

دکتۆر حوسام، زیاتر گوتی “تورک، یاخود تورکمانی هەولێر و 
کەرکوک و باکووری عێراق، بەهۆی لەشکرکێشی مەغۆلەوە 

لە ناوەڕاستی ئاسیاوە هەاڵتوون و هاتوون بۆ هەولێر. بەاڵم 
تورکی باشووری عێراق لەو دوو هەزار چەکدارە جەنگاوەرەیە کە 

لەالیەن والی بەسرە هێنراون”. 

دەربارەی کۆچی تورک بۆ عێراق لە باکوور و باشوور، 
پرۆفیسۆر ئەربیللی گوتی “کۆچی تورک لە سەردەمی 

سەلجوقییەکان گەیشتە لووتکە. لە ساڵی ٤٤7ی کۆچی چوونە 
نێو شاری بەغداد، ئەمەش دەستکەوتێکی گەورەبوو بۆ ئەوان، 

چونکە بەغداد لەو سەردەمەدا خەالفەتی عەباسی لەخۆدەگرت. 
ئەوان پێیان وابوو گەر بگەیت بە خەالفەتی عەباسی واتە 

گەیشتوویت بە جیهان. بە گوێرەی هەندێک لە ریوایەتەکان، لەو 
سەردەمەدا خەالفەتی عەباسی داوا لە سەلجوقییەکان دەکات 

کەوا بێن بۆ بەغداد، چونکە ئەوان دەوڵەتێکی بەهێزبوون و 
بێگومان عەباسییەکانیش ترسی ئەوەیان هەبوو کەوا بوهییەکانی 

ئێران و فارسەکان ناوچەکە کۆنترۆڵ بکەن”. 

دوای ئەم زانیارییانە بۆم روونبووەوە چۆن چۆنى هاتوون وجیاوازی 
تورک لە باکوور و باشووری عێراق چییە. بۆیە ویستم بابەتەکە 
هەندێک تەسک بکەمەوە، بەو ئاراستەیە پرسیارێکم لە دکتۆر 

حوسام کرد ئایا تورک یاخود بە شێوازێکی تر تورکمانی 
هەولێر بۆ یەکەمین جار چۆن هاتوون؟ لەوەاڵمدا ئەلئەربیللی 

گوتی “پێش دەسەاڵتی سەلجوقییەکان لە هەولێر و دەوروبەری، 
میرنشینێک هەبووە لە هەولێر ناوی میرنشینی هەزەبانی )االمارة 

الهذبانية الکردية( بووە. ئەم میرنشینە کورد بوونەو لە هەولێر 
ژیاون . بەاڵم ئەوە مانای ئەوە نییە کە هەولێر بە تەواوەتی 

کورد بێت. کاتێک سەیری مێژوو دەکەین ئەوا دەبینین ئەمانە 
خەڵکی ئازەربەیجانن و لە ناوچەی ئەرمینیاوە هاتوون کە بە 

ناوچەی دوێن ناسراوە، بەاڵم بەتێپەربوونی کات لە رێگەی زێی 
گەورە و بچووک بەرەو خوارەوە هاتوون. هەزەبانییەکان لەگەڵ 
عوقەیلییەکانی مووسڵ بوون بە خزم بەجۆرێک، هاوسەرگیری 

لەنێوانیاندا كراوه. عوقەیلییەکان کاتێک لە مووسڵ فەرمانڕەوایه 
تیان دەکرد هەڵدەستن بە جیاکردنەوەی هەولێر لە مووسڵ و 

پێشکەشی ئەبو هەیجاء دەکەن کە یەکێکە لە فەرمانڕەواکانی 
هەزەبانییەکان و بەمشێوەیە میرنشینی هەزەبانی دامەزرا. دواتر تا 
ساڵی ٥١7-٥١٩ خێزانی ئەبو هەیجاء لە هەولێر دەمێننەوە. پاشان 

لەالیەن خانەوادەی بابەکری فەرمانرەوایەتیان لێدەسەندرێتەوە”.

کاتێک گوێم لە ناوی بابەکری بوو، هەرزوو پرسیارى ئەم 
خانەوادەیەم کرد ، ئاخۆ کێن و بۆچی تا ئێستا گوێمان لەم 

خانەوادەیە نەبووە؟ دکتۆر حوسام، لەسەر کورسییەکەی هەستا 
و کتێبێکی پیشاندام کە مێژووەکەی بۆ 8٥0 ساڵ پێش ئێستا 

دەگەڕێتەوە، دوای نیشاندانی ناوی بابەکری لە کتێبەکە، 
پرۆفیسۆر ئەلئەربیللی، گوتی “خانەوادەی بابەکر)العائلة 

البابکرية(بە رەچەلەک تورکن و خاوەن مەڕومااڵت بوون. بۆیە 
دەتوانین بڵێین لە ساڵی ٥١7 کۆچی،تورک بە یارمەتی ئەم 

خانەوادەیە هاتوونەتە هەولێر و بۆ ماوەی ٣ ساڵ فەرمانرەوایەتیان 
کردووە. پاشان فەرمانرەوایه تیان نەماوە. لێرەدا بۆ یەکەمین 

جار تورکمان یاخود تورک هەبوونی خۆی تۆمارکردووە. من 
ناتوانم بڵێم کە لەوکاتەدا هەولێر هەمووی بابەکری بووە، بەاڵم 
سەرەتاى هەبوونيان لەم خانەوادەیە تورکەوه بووە. تورکبوونی ئەم 
خانەوادەیە لە پەرتووکی )االبن الهيجاء( بە )البابکرية االتراك( 

واتە بابەکری تورک ناودەبردرێت. واتە هاتنی تورک بۆ هەولێر 
بۆ ساڵی ٥١7-٥١٩ی کۆچی دەگەڕێتەوە”.

لە بەردەوامی کۆچکردنی تورک بۆ عێراق، دکتۆر حوسام 
داود، باس لە قۆناغەکانی تری کۆچەکە دەکات دەڵێت“دوای 
ئەم رووداوە، عیمادەدین زەنگی لە ساڵی٥٢١ کۆچی دێتە نێو 

شاری هەولێر. پێش هاتنی عیمادەدین زەنگی بە ١0 ساڵ، 
هەولێر لەالیەن مەسعود بن محەمەد بن مەلیک شا سەلجوقی 

فەرمانرەوایەتی دەکرا. لێرەدا پێویستە بڵێین کە عیمادەدین زەنگی 
سەرۆکی ئەتابەکییەکانە لە شاری مووسڵ، بەم شێوەیە ئیدارەی 

هەولێر کەوتە سەر مووسڵ. بێگومان ئەمانەی کە باسیان 
لێدەکەین هەموویان تورکن. دوای بەسەرچوونی کات، سەردەمی 
عوسمانییەکان دەستپێدەکات و بەهێزێکی زۆرەوە دێنە ناوچەکە”.   

ناوبراو ئاماژە بە رەچەڵەکی تورکمان لە هەولێر دەکات و 
دەڵێت “تورکمانی هەولێر بە فەرمانرەوایەتی دوو جۆرن، ئۆغوزو 

ئویغور”.

لە کاتى بەردەوام بوونى پرۆفیسۆر ئەربیللی لە گێڕانەوەی 
مێژووی تورکمان لە عێراق،  ئەوەم بۆ دەرکەوت کە جەنگاوەرانەو 
بە شکۆ  نزیکە هەزار ساڵێکە هاتوونەتە ئەم ناوچانە لەم خاکە 

دەژین. زیاد لە هەموو ئەمانە، دەرئەنجام بۆم دەركەوت کەوا 
مێژووی ئەم گەلە دێرینە بە چەند الپەرەیەكى رۆژنامە تەواو 

نابێت، بەڵکو پێویست بە چەندین لێکۆڵینەوە دەکات بۆ ئەوەی 
بتوانین شکۆی ئەم گەلە بە تەواوی بخەینە بەردەم رای گشتی.

زیا عوزێری 
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد



8

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا

سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ

ئەدیتۆر: زیا عوزێری 

دیزاین: چۆبان تیمور & عەبدوڵاڵ ئەحمەد

 facebook.com/tbajansi

 twitter/@tbaajansi

 instagram.com/tbajansi

 plus.google.com/tbajansi

 youtube.com/tbajansi 

www.tbajansi.com

ناونیشان: شەقامی ٣0م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

بۆ رێكالم كردن:

بۆ پەیوەندی:

Email: gazete@tbajansi.com

0750 2٦1 10 11
0750 ٣٤٣ 10 11

0750 9٣٣ ٦٣ ٣٤
0750 9٣٤ 7٣٣ ٣

ئاژانسی میدیایی توركمان

تێبینی
 بابەتە جیاجیاکانی بەشی

 بیروڕای هەفتەنامەی
 تەبا، بیرکردنەوە و رای

 نووسەر  بەرجەستە دەکات.
 لەم بارەیەوە گشت مافی
 بابەتەکانی بیروڕا بۆ
.نووسەرەکە دەگەڕێتەوە

:

سێشەممە 2٨ تشرینی دووەم  ٢0١7

زیا عوزێری 

 کونسوڵی گشتی تورکیا سەردانی “ماڵئاوایی” بۆ ئۆفیسی سەرەکی ئاژانسی
میدیای تورکمان كرد

وەزیری داد: دەیاندەینە دادگا

مەهمەد عاکیف ئینام، کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر 
بە سەردانێک گەیشتە ئۆفیسی تەبا و لەالیەن محەمەد 

فەرید ئەربیلئۆغلو، بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی میدیای 
تورکمان)TBA( پێشوازی لێکرا.

 ئینام لە سەردانەکەیدا ، باسی لە تەواوبوونی وادەی چوار ساڵ 
و نیوی کارەکەی لە کونسولگەری گشتی تورکیا کرد و ئەم 

سەردانەی بە سەردانێکی »ماڵئاوایی« وەسف کرد. 

سەبارەت بە دوا کار و چاالکییەکانی ئاژانسی تەبا، عاکیف 
ئینام گوتی »لەم ماوەیەی کە لێرەبووم بە بەردەوامی 

بینەرتانبووم. کارەکانتان مایەی دەستخۆشییە. لەمەودوا گەر 
لەدووریش بم ئەوا هەوڵ دەدەم هەمیشە بینەر و خوێنەرتان  بم. 
سەرکەوتنی زۆرتان لە کارەکانتان تۆمارکردووە. نەک تەنها 

خۆم، بەڵکو منداڵەکانیشم بینەری ئێوە بوون و هەمیشە گۆڤاری 

به مەبەستی ئەنجامدانی نەشتەرگەری سینان چەلەبی وەزیری 
دادی هەرێمی كوردستانی عێراق سەردانی ئەنقەرەی پایتەختی 

واڵتی تورکیا کرد، بەاڵم لە هەندێک کەناڵ و 
دەزگای راگەیاندنەکان ئەم رووداوە چەواشەکاری 
لەسەر کرا و چەند دەنگۆی بێ بنەمای له سه ر 

باڵوکرایەوە. 

چەلەبی بە تەلەفۆن بۆ پەیامنێری )تەبا( ووتی 
لەسەر ئەو دەنگۆ بێ بنەمایانە سكااڵیان لە سەر 

تومار دەكەین لە دادگا.

سینان چەلەبی وەزیری دادی هەرێمی کوردستانی 
عێراق دەڵێت کە دوای تەواوبوونی ماوەی 

وەرگرتنی چارەسەری دەگەڕێتەوە و بەردەوام دەبێت 
لەسەر کارەکەی.

لەم بارەیەوە دکتۆر سۆران شوکر، راوێژکاری 
وەزیری داد لە وەزارەتی دادی هەرێمی 

تەبا مایەی سەرنجە بۆ منداڵەکانمان. هیوای سەرکەوتنی 
بەردەوام بۆتان دەخوازم«. 

هاوکات لەم بارەیەوە محەمەد فەرید ئەربیلئۆغلو، بەڕێوەبەری 
گشتی تەبا، ووتی »لە سەرەتای دەستپێکردنی کارەکانمانەوە 
تاکو ئێستا پشتگیری مەعنەویتان کردووین. بەناوی خێزانی 
تەبا، سوپاس گوزارتانم و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم لە 

کاری داهاتووتان ».  

مەهمەد عاکیف کێیە؟

مەهمەد عاکیف ئینام، کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر لە 
ساڵی ١٩7٥ لە ئەڵمانیا لەدایک بووە، هەڵگری  بروانامەی  
بەکالۆریۆسی لە بەشی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لە زانکۆی 
تەکنیکی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست )ODTÜ( و بڕوانامەی 

ماستەر لە زانکۆی کۆلێژی دوبلن، لە بواری پرۆگرامی کاری 

کوردستانی عێراق رایگەیاند »چەلەبی لە ئەنقەرە نەشتەرگەری 
بۆ کراوە و بەپێی    

ئابووری و حکوومی ئەوروپا بە دەستهێناوە.

لە ساڵی ٢00١ لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دادەمەزرێت ودەبێتە 
یاریدەدەری بەڕێوەبەری کاروباری پرۆتۆکۆڵی دبلۆماسی 

ویاریدەدەری بەڕیوەبەری گشتی کاروباری ئابووری یەکێتی 
ئەوروپا، پاشان لە کونسولخانەکانی ئابوژا لە نێوان سااڵنی 

٢00٤-٢00٦ ، دوبلین لە نێوان سااڵنی ٢00٦-٢007 و تاڵین لە 
نێوان سااڵنی ٢007-٢00٩ وەک دیپلۆمات کاری کردووە.

لە نێوان سااڵنی ٢00٩-٢0١١ وەک یاریدەدەری بەڕێوەبەری 
گشتی کاروباری سیاسی باشووری ئاسیا کاردەکات. پاشان 
لە ساڵی ٢0١١ دەبێتە راوێژکاری کونسولخانەی تورکیا لە 

واشنتۆن.

لە ١٥ تەمموزی ساڵی ٢0١٣ دەبێتە کونسوڵی گشتی تورکیا 
لە هەولێر، ناوبراو خێزاندارە و خاوەنی ٢ منداڵە.

             رێنماییەکانی دکتۆر نابێت بۆ ماوەیەک گەشت   
              بکات«. 

د. سۆران شوکر ئاماژەی بەوە کرد کە 
راپۆرتەکانی نەشتەرگەری نێردراوەتە ئەنجوومەنی 

وەزیرانی هەرێم.

ناوبراو هه موو ئەو دەنگۆیانەی بەدرۆخستەوە و 
لە ٢٣ی تشرینی دووەم لە ئەنقەرە سەردانی کرد 
و وێنەیەکی کاتی سەردانەکەی لە هەژماری 

تایبەتی خۆی لەگەڵ سینان چەلەبی لە تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی فەیسبووک باڵوکردەوە.

لە وێنەکەدا دەرکەوتووە بۆ درێژکردنەوەی 
قاچەکانی مێزێک لەپێش سینان چەلەبی داندراوە 

پێدەچێ تەندروستی باش بێت


