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پیشەی دروستکردنی کورتان

 سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان
لقی بەغداد دکتۆر نەجدەت بەیاتلی

 پێکەوەژیانی شاری هەولێر له
زاری هونەرمەندێکەوە

بازاری کاتژمێری دەستیی 
ساختە گەرمە!

پیشەی دروستکردنی کورتانی 
ئاژەڵ، پیشەیەکی زۆر کۆنی 
بازاڕی قەیسەری شاری هەولێرە.

  دەبێت لە کەرکوک و هەولێر ئیدارەی نوی بێنە 
سەرکار.

  سیاسەتی راستەقینەی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
ئەوەیە کە دەبێت بە دوورییەکی یەکسان لەگەڵ 

تورکمان بوەستێت. 

  هەولێرییەکان بۆ ئێمە زۆر گرنگن . گەر کەم 
وکوڕییەکمان هەبێت، بەناوی خۆم و ئۆجاغی 

برایەتی تورکمانەوە داوای لێبوردنیان لێ دەکەم.

 بە درێژایی مێژوو چەندین نەتەوە     
 و ئایینی جیاواز لە شاری هەولێر  

بەیەکەوە ژیاون و تا ئێستاش ئەم 
پێکەوە ژیانە بەردەوامە. 

لەم ژمارەیەی هەفتەنامەی تەبا 
باس لەو کاتژمێرە ساختە وکۆپییانە 
دەکەین کە لە بازارەکان بە نرخێکی 

کەم دەفرۆشرێن.

    عەبدولقادر گەیالنی 
بەغداد

بونیامین ئایگون، ئەو 
ڕۆژنامەنووسەی کە لە سووریا 
لەالیەن داعشەوە رفێندرا و بۆ 

ماوەی ٤٠ ڕۆژ دەستبەسەر بوو، 
بۆ هەفتەنامەی تەبا دەدوێ

مامۆستای ئاینی مزگەوتی شێخ عەبدولقادر گەیالنی، 
سەید عەبدولرەحمان سەید کازم سەید عەبدوڵاڵ ئەلنعێمی

  دۆخی سەردانیکەران پەیوەستە بە دۆخی ئەمنی بەغداد. دابینکردنی ئەمن و 
ئاسایشی واڵتەکەمان، واتە ئارامی لە گەشتکردن. 

هیچ یارێک وەک دایک
 هیچ شارێک وەک بەغداد نییە

لە نووسینی ئەربیل ئۆغلو...

 چارەسەری موزیکی
لەسەردەمی عوسمانییەکان

ژنامەی         
فی لە رۆ

ی فۆتۆگرا
بەری بوار

بەڕێوە

ن ئایگون 
، بونیامی

تی تورکی
    میللیە

 تورکمان بووەته ئامانجی
بکوژە نادیارەکان

  عەلی ئەڵماس، مامۆستای کۆلێژی یاسا 
لە زانکۆی کەرکوک لە کاتی لێخوڕینی 

ئۆتۆمبێڵەکەی لە شەقامی رێگای 
بەغداد کەوتە ناو بۆسەیەکی چەکداری و 
لەالیەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە، لەنێو 

ئۆتۆمبێڵەکەی خۆی شەهید کرا.

هاوكات عەلی ئەڵماس، پۆستی ووتەبێژی 
ئاسایشی کۆلێژی یاسای      

 زانکۆی کەرکوکی بەڕێوەدەبرد. 
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لێدوانەکەی مالیکی وەکو ئەوە بوو بڵێت  
“فەرموون سەرلەنوێ دەستپێبکەینەوە”

ئەحمەد کانی، ئەندامی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان

و عوسمانییەکاندا سەری 
هەڵداوە. یەکەمین دامەزراوە 

بۆ چارەسەرکردنی 
نەخۆشەکان بە موزیک کە 
ناوی )شیفاخانەیە( لەالیەن 
ئەو تورکانە دامەزراوە کە 

بەرەو ناوچەی ئانادۆڵو 
کۆچیان کردووە.

  مێژووی چارەسەرکردن بە 
موزیک لەنێو کۆمەڵگای 

تورکی بۆ  نزیکەی ٦ 
هەزار ساڵ دەگەڕێتەوە. 

یەکەمین هەنگاوی 
کرداری بۆ چارەسەرکردنی 

نەخۆشەکان بە موزیک 
لەسەردەمی سەلجوقییەکان 
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ڵبژاردنەکان لە کەرکوک وەک پێشان
 هە

ئازادانە ناکرێت
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“

““

مەزارە بە کۆنکریت دەورەدراوەکەی شێخ
عەبدولقادر گەیالنی 

 محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ    
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

پاش ١٨ ساڵ، سەردانی مەزاری عەبدولقادر 
گەیالنی کەسایەتی ئایین پەروەر و 

خۆشەویستی جیهانی ئیسالمیم کرد لە 
مزگەوتی شێخ عەبدولقادر گەیالنی کە 
دەکەوێتە ناوچەی بابلشێخی بەغدادی 

پایتەخت. ئەم جارە بۆ سەردانی و هاوکات 
ئەنجامدانی پیشەی رۆژنامەگەری گەیشتمە 

شوێنەکە. 

کاتێک بە تاکسی گەیشتینە شوێنی 
مەبەست، بەردە زەبەالحەکانی کۆنکریت کە 
درێژیان لە 2 مەتر زیاتر دەبوو، ناوچەکەیان 

داپۆشیبوو. لەهەمان کاتدا لە سەرەتای 
گەڕەکەکان ئۆتۆمبێلی سەربازی و دۆشکە 

و چەند سەربازێکی لێبوو. کاتێک ئەم 
دیمەنەم بینی، شلەژام! چونکە ئەگەر 

نەمزانیبایە ئەم شوێنە مەزارگەیە ، لەوانەیە 
وابیرم کردبایەوە کە ناوچەیەکی سەربازی 
یاخود فەرمانگەیەکی حکومییە و لەالیەن 

سەربازەکانەوە دەپارێزرێت. 

کاتێک بەرەو دەرگای مزگەوتەکە هەنگاومان 
نا، ئامێری ڕۆژنامەگەری وەک کامێرا، 

مایک، ریکۆردەر و چەند ئامێرێکی ترمان 
لەگەڵ خۆ بردبوو.لەناکاو پاسەوانێکی بەر 

دەرگاکە بەزەردەخەنەوە پرسی “چەکتان 
پێیە؟”، منیش بەزەردەخەنەوە وەاڵمم دایەوە 

“نەخێر چەکی چی؟”. کاتێک پاسەوانەکە 
منی بەو شلەژانیەوە بینی، ڕاستەوخۆ 

ووتی “بۆ دەشلەژێی؟ بەرلەچەند ڕۆژێک 
لەکاتی پشکنیندا قوتابییەکی دواناوەندی 

دەمانچەیەکی ال دەرچوو”. 

بە داخەوە ئەو راستی دەووت، منیش 
وەاڵمم نەدایەوە چونکە نەمدەزانی لێرە چی 

دەگوزەرێ. 

کاتێک پێم ووت بۆ وێنەگرتن و هەواڵ 
هاتووین، پاسەوانەکە ووتی “بەردەوام 

بن، بێگومان ئەم پرسیارانە دووبارە لێتان 
دەکرێتەوە”. ئەمە لەکاتێکدایە بردنی نەوەک 

تەنها کامێرا، بەڵکو بردنی مۆبایلیش بۆ 
ژوورەوە قەدەغەبوو. 

پاش کەمێکی تر چووینە ژوورەوە ، 
پرسگەیەکی ترمان هاتە پێش و دوو 

فەرمانبەری تیابوو، یەکێکیان پشکنینی 
دەکرد، ئەوی تریش کەلوپەلەکانی وەک؛ 
مۆبایل، کامێرا و هیتری لە سەردانیکەر 

وەردەگرت و لەبری کەلوپەلەکان باجێکی پێدەدا 
کە دواتر بتوانیت کەلوپەلەکانی وەرگریتەوە. 

کاتێک چووین بۆ پرسگەکە، باسی مەبەستی 
سەردانەکەمان بۆیان کرد. پرسیارمان لێکرا 

ئایا لەکوێوە هاتووین. دواتر راستەوخۆ ووتیان 
“بەهەموو جۆرێک وێنەگرتن قەدەغەیە. بەاڵم 

دەتوانن لە الی چوارڕیانەکە لە ئۆفیسی 
‘قادریە’ نووسراوێک واتە مۆڵەت بهێنن، 

ئەوکاتە ئێمەش رێگەتان پێدەدەین وێنەبگرن”. 

ئەو شوێنەی کە دەمانویست سەردانی بکەین، 
شوێنی حەوانەوەی پیاوچاکێکە و جگە لە 
مزگەوتێکی کراوە، شوێنێکی تایبەتیشە و 

بێگومان پێویستی بەمامەڵەی تایبەت هەیە. 

بەهەرحاڵ هەوڵ و کۆششەکان ئەنجامی 
هەبوو و مۆڵەتمان وەرگرت و چووینە ژوورەوەی 

مزگەوتی حەزرەتی عەبدولقادری گەیالنی. 
مەزارەکەی کاری نۆژەنکردنەوەی تیادا دەکرا. 
شوێنێکی ئارام و بێدەنگ بوو، چەند کەسێک 

کە دەتوانم بە پەنجەی دەست بیانژمێرم، بۆ 
سەردانی مەزارەکە هاتبوون. 

     یەکەم شت کە بەرچاومان کەوت، 
وردەکارییەکانی سەر دەرگاکەبوو کە 
وێنەی مانگ و ئەستێرەی لەسەر 

نەخشێنرابوو.

لەسەرەتادا کامێراکەمان ئامادەکرد و چووینە 
نێو ئەو شوێنە کە پێگەی ئەم زاتەی 

لێیە. بۆ چوونە ناو شوێنەکە بە دەرگای  
حەوشەکە تێپەر بووین و پاشان بە دەرگایە 
داریە سەرەکیەکە چووینە ژوورەوە کە زۆر 
پوختە دروسترکرابوو و نەخشەسازی بەشی 

سەرەوەی دەرگاکە زۆر سەرنجی ڕاکێشاین.  
بەاڵم یەکەم شت کە بەرچاومان کەوت، 

وردەکارییەکانی سەر دەرگاکەبوو کە وێنەی 
مانگ و ئەستێرەی لەسەر نەخشێنرابوو. 

لەناوەڕاستی ژوورەکەدا توربەیەکی بچووک  
له رەنگی زیو هەیە و بنمیچی واتە سەقفی 
ژوورەکە بە ئاوێنەی بچووک نەخشێنراوە. 

لەڕاستیدا چاوەکانم دەبریسکایەوە. لە 
گۆشەی ڕاستی ژوورەکەدا پیاوێکی ڕیش 
سپی وەستابوو کە قورئانێکی بەدەستەوەبوو 

دەیخوێندەوە. هاوکات دوو گەنجیش لە 
گۆشەیەکی تری ژوورەکەدا دانیشتبوون و 

نزایان دەکرد. 
 

١٨ ساڵ پێش ئێستا سەردانی مەزارگەكەم  
کردبوو، بەاڵم ئەوکات دیوارە کۆنکریتیەکان 

نەبوون. ئەم جۆرە پشکنینانەش نەبوو و 
شوێنەکە زۆر قەرەباڵغتریش بوو. 

ئەمە زۆر سەرنجی ڕاکێشام و دەستم کرد بە 
ڵێکۆڵینەوە لەسەر بابەتەکە. 

مزگەوتە زەبەالحەکە لەسەر 2٦٠٠٠ مەتردووجا 
زەوی درووستکراوە و شوێنی ١٥٠٠ نوێژکەر 

دەبێتەوە. 

بەشی تایبەتی هەیە بۆ ئافرەتان. ٤٠ بەشی 
جیاواز بۆ فێرخوازانی ئاینی و شوێنی پیاوانی 
ئاینی لەخۆدەگرێت. زیاد لەمە کتێبخانەیەکی 

گەورە تیایە. هاوکات شوێنێکی تایبەت بۆ 
شوشتنی مردووەکان و ئەنجامدانی نوێژی 

مردوو هەیە. 
جگە لەوەی کە زانراوە دەربارەی میوان 

دۆستێتی حەزرەتی گەیالنی، بۆئەم مەبەستە 
بەشێکی تایبەتی بۆ تێرکردنی هەژار و 

کەمدەرامەتان هەیە. ئەم نەریتە تاکو ئێستا 
بەردەوامە و رۆژانە سەدان هەژار لەم بەشەدا 

نانخوارد دەکرێت. 

ئەی باشە پێویست بەم ڕێوشوێنە ئەمنییە 
توندە دەکات ؟ 

مزگەوتەکە لە 2٣ی شوباتی ساڵی 2٠٠٦دا 
بەر هێرشێکی بۆمبرێژکراو دەکەوێت و 

زیانێکی ماددی زۆری لێدەکەوێتەوە. بەم 
هۆیەوە ئەم رێوشوێنە توندە گیراوەتەبەر. 

لەوە خراپتر، لە مانگی نیسانی ساڵی 2٠٠٧دا 
هێرشێکی ئۆتۆمبێلی بۆمبرێژکراو بۆ سەر 

هەمان مزگەوت دەکرێت و بەشێکی گەورەی 
مزگەوتەکە دەڕووخێت. بەاڵم جیاواز لە جارانی 

پێشوو ئەم جارە زیانێکی زۆرتری پێدەگات. 
ئێستاش هەوڵدەدرێت برینەکانی ئەو کاتە تیمار 

بکرێت. 

   سەید عەبدولرەحمان سەید کازم      
    سەید  عەبدوڵاڵ ئەلنعێمی، 

مامۆستای ئاینی مزگەوتەکە خۆی 
بە خزمەتکاری مزگەوتی عەبدولقادر 

گەیالنی دەناساند

دوای ئەم زانیارییانە، لەگەڵ سەید 
عەبدولرەحمان سەید کازم سەید عەبدوڵاڵ 

ئەلنعێمی، مامۆستای ئاینی مزگەوتەکە 
قسەمان کرد کە ناوبراو پیاوێکی نورانی و 

ڕیش سپی بوو خەریکی خوێندنەوەی قورئانی 
پیرۆزبوو، هەروەها خۆی بە خزمەتکاری 
مزگەوتی عەبدولقادر گەیالنی دەناساند. 

 لێمان پرسی “تا ئێستا لەدەرەوەی 
بەغدادەوە سەردانیکەر هەیە بۆ 

مزگەوتەکە؟” 

لە وەاڵمدا مامۆستا ئایینیەکە ووتی 
“لەسەرەتادا دۆخی سەردانیکەران پەیوەستە 

بە دۆخی ئەمنی بەغداد. دابینکردنی ئەمن 
و ئاسایشی واڵتەکەمان، واتە ئارامی لە 

گەشتکردن. وەک دەزانرێت ئێمەی عێراقی 
پەیوەستی و خۆشەویستییەکی زۆرمان هەیە 

بۆ خودا و حەزرەتی پێغەمبەر و یارو هاوەاڵنی. 
کاتێک بارودۆخی ئەمنی واڵتەکەمان باش 
دەبێت، بێگومان ژمارەی گەشتیارانیش زیاد 

دەكات”. 

“ئایا له دەرەوەی وواڵتەوە سەردانی 
مەزارگەکە دەکەن؟”

مامۆستا ووتی “بۆ ماوەی ساڵێک بەگشتی 
گەشتیارەکان و سەردانیکەران بە کۆمەڵ دێن 

و سەردانی پێگەکە دەکەن. بەهەمان شێوە 
لە بۆنە ئاینییەکاندا خەڵکی لەشار و واڵتی 
جیاوازە بەرەو  ئەم شوێنە دێن. بەتایبەتی لە 
رۆژانی لەدایکبوون و کۆچی دوایی شێخ 
عەبدولقادر گەیالنی، رێژەی سەردانیکەران 

بەشێوەیەکی بەرچاو زیاد دەکات. لە رۆژی 
دەیەمی وەرزی پایزدا بەبۆنەی لەدایکبوونی 

شێخ عەبدولقادر گەیالنی، بەمەبەستی 
یادکردنەوەی رۆژەکە لە واڵتانی جیاوازی 

جیهانەوە سەردانی مەزارەکە دەکرێت و بۆنەکە 
بەرز دەنرخێنرێت. هەندێک لە سەردانیکەران 

هەر لە نەوەی خودی شێخ عەبدولقادر گەیالنین 
و هەندێکیشیان بەمەبەستی زیندووکردنەوەی 
ئەم تەریقەتە کە لەالیەن باب و باپیرانیانەوە 

پەیرەو کراوە، سەردانی مەزارەکە دەکەن. 

سەبارەت بە ئەو واڵتانەی کە زۆرترین 
سەردانیکەری مزگەوتەکە لەخۆدەگرن، 

مامۆستاکە ڕوونیکردنەوە کە “لە هەموو 
شوێنێکی جیهان سەردانی مەزارگەکە دەکەن. 

بۆ نموونە؛ هۆڵەندا، بەلجیکا، مۆزەمبیق، 
ئەفریقا، هیندستان، پاکستان، مالیزیا و 
واڵتە عەرەبییەکان. بەهۆی ئەوەی کە 

نەوەی پێغەمبەرە، خۆشەویستی و پایەی لە 
جیهانی ئیسالمیدا زۆر گەورەیە. ئەو کەسەی 

محەمەدی سەروەرمان دروودی خودای 
لێبێت خۆش بوێت، بێگومان نەوەکانیشی 

خۆشدەوێت”. 

هاوکات مامۆستا زانیاری سەبارەت بە 
ژمارەی سەردانیکەر دەدات و دەڵێت “لە رۆژە 
ئاساییەکاندا ژمارەی سەردانیکەران لە ٥٠٠ 
کەس زیاترە. بەاڵم لە بۆنە ئاینییەکاندا بۆ 

نموونە؛ شەوی قەدر، ئیسرا و میعراج، رۆژی 
شەهیدبوونی حەزرەتی حوسێن و رۆژانی 

لەدایکبوون و کۆچی دوایی شێخ عەبدولقادر 
گەیالنی مزگەوتەکە پڕ دەبێت بەشێوەیەک 
بەهۆی نەمانی شوێن، سەردانیکەران لەسەر 
شەقامەکان یادەکە بەرز دەنرخێنن . ئەوانەی 
کە لەدەرەوەی واڵت دێن، بۆ ماوەی ١٥ رۆژ 

یاخود مانگێک دەمێننەوە”. 

   دەوترێت لەسەردەمی سەدام دا بە 
مەبەستی فراوانکردنی مزگەوتەکە، 
لەکاتی کارکردن چەند بەشێکیان 

لەناوبردووە کە پەنجەمۆری 
سەلجوقییەکانی تێدا دیاربووە.

ئەم زانیارییانە لەالیەک، لەڕاستیدا پێویستە 
چاوێک بە مێژوو دا بخشێنینەوە. لە ساڵی 

١٥٣٤دا بە فەرمانی سوڵتان سولەیمانی قانونی 
گومبەتێکی مەزن بۆ مەزارەکە دروستدەکرێت. 

دواتر فەرمان بە سینان پاشا دەکات کە 
والی ئەوکاتی بەغداد بووە، بە دروستکردنی 

مزگەوتێک. ٣ بەشی مزگەوتەکە لە 
سەردەمی سینان پاشا تەواودەکرێت، بەاڵم 

تەمەن رێگەی پێنادات مزگەوتەکە بە 
تەواوی ببینێت و کۆچی دوایی دەکات.  
دواتر لەساڵی ١٥٩٠ لەالیەن عەلی پاشاوە 
تەواودەکرێت. لە ساڵی ١٦2٤ی زاینی لە 

سەردەمی لەشکرکێشی سەفەوییەکاندا 
گومبەتەکە زیانی زۆری بەردەکەوێت، بەاڵم 

لە ساڵی ١٦٣٨ لەالیەن سوڵتان مورادی 
چوارەمەوە بەشێوەیەکی نایاب دووبارە 

دروستدەکرێتەوە. هەمان گومەبەتەکەی سوڵتان 
موردای چوارەمە کە تا ئێستا ماوە.  

دەوترێت لەسەردەمی سەدام دا بە مەبەستی 
فراوانکردنی مزگەوتەکە، لەکاتی کارکردن 
چەند بەشێکیان لەناوبردووە کە پەنجەمۆری 

سەلجوقییەکانی تێدا دیاربووە. 

بە پێی ئەو زانیارییەی لە پیاوێکی 
بەتەمەنی مزگەوتەکە پێمان گەێشت زۆربەی 

سەردانیکەران لە پاکستان و هیندستانەوە دێن و 
لە هەر سەردانێکیاندا دیاری دەهێنن و بەسەدان 

ئاژەڵ قوربانی دەکرێت و هاوکاریی ماددی 
بەرچاو پێشکەش دەکەن 

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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لێدوانەکەی مالیکی وەکو ئەوە بوو بڵێت “فەرموون 
سەرلەنوێ دەستپێبکەینەوە”

ئەحمەد کانی، بەرپرسی لقی دوو و ئەندامی 
سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان 

لە میانی چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا، وەاڵمی 
پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە.

بەرپرسی لقی دوو-ی پارتی دیموکراتی 
کوردستان دەربارەی هەڵبژاردنەکانی عێراق، 

هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم، رووداوەکانی 
١٦ی ئۆکتۆبەر، پەیوەندییەکانی هەرێم و 

تورکیا و کۆمەڵیک و پرسی رۆژەڤ چەند 
روونکردنەوەیەکی دا.

“ئێمە پێمان باش بوو هەموو حیزبەکانی 
کوردستان بەیەکەوە بەشداری لە 
هەڵبژاردن بکەن و بچنە بەغداد”

پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەرەتادا 
بە نیازی پێکهێنانی هاوپەیمانی بوو 
بۆ بەشداری کردن لە هەڵبژاردنەکانی 
عێراق، بەاڵم دواتر بڕیاریدا بەتانها 

بەشداری لە هەڵبژاردن بکات. هۆکاری 
ئەمە چی بوو؟

ئەوە بۆچوون بوو. ئێمە پێمان باش بوو هەموو 
حیزبەکانی کوردستان بەیەکەوە بچنە بەغداد 
و بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن، بەاڵم دواتر وا 
دیاربوو هەندێک حیزب ویستی ئەوەیان هەبوو 
کە خۆیان هاوپەیمانی پێک بهێنن و ببن بە 
گروپ-گروپ. لەم حاڵەتەدا پارتی بە باشی 
زانی کە بە تەنیا بەشداری لە هەڵبژاردنەکان 

بکات. بەاڵم ئەوە مانای یەک ریز نەبوون 
ناگەیەنێت کاتێک دەچینە بەغداد ، دەکرێ 

دوای هەڵبژاردن هەموومان لە بەغداد بە 
تایبەتی پێگەی کوردستان و پێگەی نەتەوەکان 

و پێگەی کورد بەهێز بکەین. ئەوانەی لە 
کوردستان دەژین پێویستە یەکدەنگبن. ئەوە لە 
بەرژەوەندی هەمووانە لە کوردستان بە هەموو 

پێکهاتە و ئاینەکانیشەوە.

“هەڵبژاردنەکان لە کەرکوک وەک 
پێشان ئازادانە ناکرێت”

ڕووداوەکانی ١٦ ئۆکتۆبەر هیچ 
کاریگەرییەکی دەبێت لەسەر ئەنجامی 

هەڵبژاردنەکان؟

١٦ ی ئۆکتۆبەر کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی 
هەیە. ئێمە دڵنیاین ئەو هەڵبژاردنەی کە پێشان 

لە کەرکوک بە ئازادی دەکرا، ئێستا بۆ 
کورد و تورکمان بە تایبەتی تورکمانی سوننە 

زۆر جیاوازتر دەبێت و وەک پێشان ئازادانە 
ناکرێت. بەڕاستی وای بۆدەچین کە ئەو پێگە 

و واقیعەی هەبووە، وا نامێنێت و پێشبینی 
دەکەین ئەنجامەکەشی بگۆڕێت. یەکێک 
لەو هۆکارانەی بەشدارینەکردنی پارتی لە 

کەرکوک ئەوەیە کە لە کەرکوک ئێستا ئەو 
پێگەیەی نییە کە پێشان هەیبوو. دیارە کە 

کێ کۆنتڕۆڵی کەرکوکی لەدەستە. پێشبینی 
ئەوە دەکەم نە عەرەبی سوننە نە تورکمانی 

سوننە و نە کوردیش نەتوانن وەکو پێشان ئازاد 
بن، بەداخەوە من وای بۆ دەچم و دەشبینن.

“ وەک پارتی بۆچوونی ئێمە ئەوەیە 
کە سەرۆکی هەرێم لەناو میللەت 

هەڵبژێردرێ”

هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی هەرێم 
ماوەیەکی زۆر گفتوگۆی لەسەر کرا 
و کێشەی لەسەر درووست بوو کە ئاخۆ 
لەناو خەڵک هەڵدەبژێردرێت یاخود لەناو 

پەرلەمان. تا ئێستا گەیشتوون بە 
ئەنجامێک کە بە چ جۆرێک دەبێت؟

تا ئێستا نەگەیشتووین 
بە ئەنجام بەاڵم پێویستە 

ڕاپرسی بە میللەت بکەین، ئایا میللەت پێی 
باشە ڕاستەوخۆ سەرۆکی خۆی هەڵبژێرێت 
یان لەناو  پەرلەمان هەڵیبژێرێت کە لەالیەن 

میللەتەوە هەڵدەبژێردرێت. بۆچوونی ئێمە وەک 
پارتی ئەوەیە کە سەرۆکی هەرێم لەناو میللەت 
هەڵبژێردرێ چونکە کاریگەری و شەرعییەتی 
زیاترە. سەرۆکێکی هەرێم کە لەالیەن میللەتەوە 

هەڵدەبژێردرێت زۆر دروستتر و ڕاستترە لەوەی 
بکەوێتە پەرلەمان و لە پەرلەمانیش بکەوێتە 

ناو رێککەوتنەکانی حیزبەکان. ئەو کات 
دەبینین ئەو سەرۆکە ئەو پێگەیەی نابێت وەک 

ئەو سەرۆکەی کە لەناو خەڵک ڕاستەوخۆ 
هەڵدەبژێردرێت.

 
ئایا پارتی کاندیدێکی دیاری کردووە بۆ 

هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی هەرێم؟

ئەوە لەسەر دەستپێدکردنی کاتی هەڵبژاردنی 
سەرۆکایەتی هەرێم دەوەستێت. کە کاتی 

هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم دیاری کرا 
بێگومان ئەو کات پارتی بۆچوونی خۆی 

دەبێت. 

لەم دۆخەی ئێستا به رادهیه كی زۆر 
باسی نوری مالیکی دەکرێت کە گوایه 
لە هەرێم نزیک بووەتەوە. پارتی هیچ 
پەیوەندیەکی لەگەڵ مالیکی دروست 

کردووە؟
 

لە کاتە ناخۆشەکانیش هەرگیز بیر لە 
پچڕاندنی پەیوەندی مەکەوە. بەم دواییانە 
بەرێز مالیکی هەندێک لێدوانی دا ئێمە 

پێشوازیمان لە لێدوانەکان کرد، هیواخوازین کە 
ئەو لێدوانانە تەنها قسە نەبن و ببنە کردار. 
چونکە بەڕاستی ئەگەر ببێتە کردار، وای 
دەبینین کە لە بەرژەوەندی هەموو عێراقدا 

دەبێت. لێدوانەکەی مالیکی وەکو ئەوەبوو بڵێت 
ئەوەی ڕۆیی ڕۆیی هەرچی ڕوویدا هەموومان 

لێی بەرپرسیارین، فەرموون سەرلەنوێ 
دەستپێبکەینەوە. ئەوەش گرنگە، ئێمەشپێشوازی 

لێدەکەین. بەاڵم بە فەرمی پەیوەندیەکە هەر 
وەک خۆیەتی تا ئێستا هیچ بەرەو پێش 

چوونێکی فەرمی نەبووە.

“بەڕای من ١٠٠٠ تا2٠٠٠ دەنگیش 
نەخشەی سیاسی ناگۆڕێت”

بەم دواییانە چەند حیزبێکی نوێ لە 
هەرێمی کوردستان سەری هەڵداوە، 

لەوانەش حیزبەکەی دکتۆر بەرهەم ساڵح 
و حیزبەکەی شاسوار عەبدولواحید. ئەو 
حیزبە نوێیانە تا چەند کاریگەریان دەبێت 

لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان؟

کە باس لە پرۆسەی سیاسی دەکەین باشتر 
وایە بە شێوەیەکی دیموکراسی بەرێوەبچێت. 

درووست بوونی هەر حیزبێک بەگوێرەی 
یاساکانی پەرلەمان و حکومەتی هەرێمی 

کوردستان زۆر ئاساییە. ئەوە لە ڕووی 
تەکنیک و ئیدارییەوە. لە ڕووی سیاسییەوە 

ئەو حیزبانە باکگراوندی سیاسیان هەیە. 
دکتۆر بەرهەم هەتا دوێنێ جێگری سكرتێری 
گشتی یەکێتی نیشتمانی بوو، بۆ ماوەی 2 

ساڵ سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
بوو، هەڵوێستی ئەوکاتی دکتۆر بەرهەم دیاربوو 

و خەڵک لە یادی نەچووە.  دواتر بە هەر 
هۆکارێک بێت لە یەکێتی دوور کەوتۆتەوە 
و ئێستا حیزبێکی نوێی داناوە، کە حیزبێکی 

نوێی داناوە ئەوەی ئێمە دەبینین زۆربەی 
ئەوانەی لەگەڵیدان ئەوانیش باکگراوندیان 

هەیە لەناو یەکێتیە، ئەوەی لەناو بزوتنەوەی 
گۆڕانیش هاتووەتە پاڵ دکتۆر بەرهەم دیسان 
باکگراوندێکی لە یەکێتی هەیە. ئەو حیزبانە 

حیزبانێک نین کە پێشتر باکگراوندێکی 
سیاسییان نەبووبێت، بۆیە من پێشبینی دەکەم 

ووردەکاری دەنگەکان جیاواز لە حیسابی جاران 
دەرناچیتەوە، تا شتێکی نوێ لە نەخشەی نوێ 
ڕووبدات. هەر وەکو جاران کە لەناو حیزبەکەی 

خۆیان بوون ئێستاش ئەو دەنگەی بەدەستی 
دێنن هەر لەسەر حیسابی حیزبەکەی خۆیان 

دەبێت. وای دەبینم زۆرینەی بەم جۆرەیە، 
١٠٠٠تا2٠٠٠ دەنگ نەخشەی سیاسی 

ناگۆڕێت.

“کار بۆ ئەوە دەکەین کە پەیوەندیەکە 
بەرەو باشتر بچێت”

پەیوەندیەکانی پارتی دیموکراتی 
کوردستان لەگەڵ ئاک پارتی و تورکیا 
لە چ ئاستێکدایە بە تایبەت دوای 2٥ی 

ئەیلول؟

هەرێمی کوردستان چ لە ئاستی حیزبی یا 

لە ئاستی حکوومی بێت، هەرێمایەتی یا 
دەوڵەتانی دراوسێ بێت زۆر پەرۆشین و زۆر 

پێمان باشە کە پەیوەندیمان زۆر باش بێت 
لەهەردوو ڕووی حیزبی و حکوومی، هەروەها 
لە ڕووی ئیدارە و دەوڵەت و هەرێم. لەوانەیە 

پەیوەندی ئێمە لە دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر 
و دەرهاوێشەتەکانی وەستاندبێت، بەاڵم 
هەوڵ دەدەین نەچێتە دواوە. چونکە 

ئێمە پەیوەندیەکی باشمان هەبووە وەک 
حکومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها 
سەرۆکی هەرێم و سەرۆکایەتی هەرێم 

لەگەڵ تورکیا. لەڕووی حیزبییەوە وەک 
دوو حیزبی ڕۆژ هەاڵتی ناوەراست ئاک 

پارتی و پارتی دیموکراتی کوردستان 
پەیوەندیمان لەگەڵ یەک باش بووە. کار 

بۆ ئەوە دەکەین کە پەیوەندیەکە بەرەو 
باشتر بچێت. ڕاستە نیگەرانییەک و لێک 

تێنەگەیشتنێک هەبووە، هەوڵ دەدەین ئەوەی 
کە هەبووە و دەبێتە کۆسپ الی ببەین و 

جارێکی تر لەکوێ وەستاوین دەست پێبکەینەوە 
بەرەو پێش بچین و نەهێڵین بچێتە دواوە.

“چەند دڵگران دەبین کە منداڵێکی کورد 
لە عەفرین شەهید دەبێت،  بەهەمان شێوه 
بۆ مرۆڤێکی تورک دڵگران دەبین کە 

بریندار یا شەهید دەبێت”

ئۆپەراسیۆنی لقی زەیتون کە تورکیا 
لە عەفرین ئەنجامی دەدات، هیچ 
کاریگەریەکی نەرێنی دەبێت لەسەر 

پەیوەندییەکانی هەرێم و تورکیا؟

وەکو ووتم ئەوەی لەدوای ١٦ی ئۆکتۆبەر 
ڕوویدا و ئەوەی ئێستا هەیە ئێمە هەوڵی 

البردنی کۆسپەکانی دەدەین. ئێمە بڕوامان 
بەیەک شت هەیە، هیچ کێشەیەک بە 

هێزی سەربازی چارەسەر ناکرێت، ئەگەر 
چارەسەریش بکرێت ئەوا چارەسەرێکی 

کاتی دەبێت. تۆ دەبێت بەدوای هۆکارەکان 
بگەڕیت و چارەسەریان بکەیت. ئێمە نەک 
تەنها لە حکومەتی تورکیا، بەڵکو داوا لە 

هەموو الیەنەکان دەکەین لە بری چارەسەری 
سەربازی بیر لە چارەسەری مەنتقی و سیاسی 
و ئیداری بکەنەوە. چونکە بەڕاستی قوربانیە 
مەدەنییەکان ئازاری هەموو الیەکمان دەدەن. 
کە دەبینین مناڵێک، گەنجێک، ئافرەتێک 

یان پیرێک بریندار یاخود شەهید دەبێت 
بەڕاستی دەمان هەژێنی جا لە هەرالیەک 

بێت. ئێمە کە باس لەوە دەکەین چەند دڵگران 
دەبین کە منداڵێکی کورد لە عەفرین شەهید 
دەبێت لە بەرامبەردا ئەوەندەش بۆ مرۆڤێکی 
تورک دڵگران دەبین کە بریندار یا شەهید 

دەبێت. پێویستە هەموو الیەکمان دووربکەوینەوە 
لەوەی کە قوربانی مەدەنی و مرۆڤایەتی 

بدرێت. ناکرێ بەم جۆرە هەڵسوکەوت لەگەڵ 
مرۆڤایەتی بکرێت. چونکە چارەسەری 

سیاسی و دیالۆگ هەیە. لەم دۆخانە ئەوەی 
دەست پێدەکات زیاتر ئەو بەرپرسیاریەت لە 

ئەستۆدەگرێت.

“شانازی بەو قسەیە دەکەم کە برایانی 
تورکمان بە خزمی خۆیانم دادەنێن”

لەناو هەولێریان، تورکمان دەڵێت ئەحمەد 
کانی هەولێریە، دۆغرەمەچیە، خزمی 

ئێمەیە واتە تورکمانە. چی دەڵین لەسەر 
ئەمە؟

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد



٤ئاژانسی میدیایی توركمان دووشەممە ١٢ شوبات  ٢٠١٨

 محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ    
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

 سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان د. نەجدەت بەیاتلی: پێویستە ئیدارەی نوێ لە 
کەرکوک و هەولێر بێنە سەر کار

سەرۆکی لقی بەغدادی ئۆجاغی برایەتی 
تورکمان دکتۆر نەجدەت بەیاتلی باس لە 

دووبارە هەڵسانەوەی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
بۆ تەبا دەکات و ڕایدەگەیەنێت کە پێویستە 
ئیدارەی لقەکانی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 

لە کەرکوک و هەولێر بگۆڕدرێت ودەرفەت بە 
گەنجەکان بدرێت. 

لەکاتی گفتوگۆکەدا بۆمان دەرکەوت 
کە بەیاتلی گەنجێکی زیندووە، هاوکات 

بەردەوامی بە ژیانی ئەکادیمی دەدات.
لە میانەی گفتوگۆکەدا باسی لە چەند 

چااڵکییەکی خۆی کرد کە لە پالنیدایە ئەم 
ساڵ جێبەجێیان بکات. 

 کەی پۆستی سەرۆکایەتی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمانتان وەرگرت؟

لە هەڵبژاردنەکانی تشرینی دووەمی ساڵی 
2٠٠٣ بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئۆجاغی 

برایەتی تورکمان هەڵبژێردرام. 

ئاشکرایە کە چااڵکی زۆر ئەنجام دەدەن، 
بەچاپ گەیاندنی پەرتووک، گۆڤاری 
قەرداشلخ )برایەتی(، سیمینارەکان، 
بۆنەکان و هیتر...، دەتوانین ئەمە لە 

زاری ئێوەوە ببیستین؟

گۆڤاری قارداشلخ )برایەتی( وەکو 
مارکەیەکی ئۆجاغی برایەتی تورکمان سێ 
مانگ جارێک چاپ دەکرێت. گۆڤارەکە 
نوێنەرایەتی گەلی تورکمان دەکات و بە 

هەردوو زمانی عەرەبی و تورکی دەردەچێت. 
لەگەڵ ئەمەش، داواکاری زۆرێک لە 

نووسەرانمان پێدەگات لەبارەی فۆلکلۆر و 
کەلتووری تورکمان و داوا دەکەن پەرتووکیان 

بۆ چاپ بکەین. ئێمەش پێشوازی لە 
داواکاریەکان دەکەین و پەرتووکەکان چاپ 

دەکەین. ئەو پەرتوکانەی لەالیەن ئێـمەوە 
چاپ دەکرێت گرنگیەکی جیاوازی هەیە. 

نووسەرەکانمان بەتایبەتی ئەوانەی لە تورکیان، 
توانای ئەوەیان هەیە پەرتووکەکانی خۆیان 

چاپ بکەن، سەڕەرای ئەمە داوامان لێدەکەن 
پەرتووکەکانیان لەالیەن ئۆجاغی برایەتییەوە 
چاپ بکرێت و بۆ ئەم مەبەستە پاڵپشتیمان 

دەکەن. ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
بوونی ناوی ئۆجاغ لەسەر پەرتووکەکە، 

مایەی سەرفرازییە و مانای تایبەتی 
دەگەیەنێت. ئەوەندەی لە توانامان دابێت 

گرنگی بە چاپکردنی پەرتووک دەدەین. 
لە ساڵی 2٠١٧دا  هەلی چاپ کردنی١2 
پەرتوکمان رەخساند. پەرتووکمان بۆ قوتابیە 
ئەکادیمییەکان چاپکردووە کە لە ناوچەی 
جیاوازی وەک کەرکووک و دوزخورماتوو 
و تورکیا نیشتەجێن. بەپێی توانا لەم کارە 

بەردەوام دەبین. هەوڵدەدەین خەزێنەی کەلتوور 
و فۆلکلۆری نەمرمان و هەبوونی میللیمان 
بپارێزین. بەتایبەتیش گرنگییەکی زۆر بە 

ناوەڕۆکی پەرتووکەکان دەدەین. پەرتووکەکان 
بەگوێرەی کاتێگۆرییەکان )هەڵبژاردن( 

پێشکەشی کۆمیسیۆنمان دەکرێت و دوای 
هەڵسەنگاندنیان لەچاپ دەدرێن. 

ئەو هەنگاوانەی کە ئێوە باستان کرد 
هەمووی پێویستی بە پاڵپشتی ماددی 
هەیە. ئەو پاڵپشتیە لە کوێوە بۆتان 

بەردەست دەبێت؟

بەڵی راستە، ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
هۆڵێکی بووک گواستنەوەی هەیە. بە 

داهاتی ئەو هۆڵەوە چااڵکییەکانمان ئەنجام 
دەدەین. جگە لەمە لە ڕێی دەوڵەمەندەکان و 
کۆکردنەوەی ئابوونەوە بەردەوامی بەکار و 

چاالکیەکان دەدەین. 

لەبەغداد چەند ئەندامتان هەیە؟

نزیکەی دوو هەزار ئەنداممان هەیە. 

“هەمیشە ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە 
دڵی تورکماندایە”

ماوەیەک چااڵکییەکانتان کەمی 
بەخۆوە بینیبوو، وادیار بوو کە هۆگری 
کەم بووە. هاوکات بەم دواییە ئەوەی 
ئێمە بینیمان زیندووبوونەوەیەک لە 

چااڵکییەکاندا هەیە. کۆمێنتتان لەسەر 
ئەمە چییە ؟

سەرەڕای گۆڕانکاری لە سەردەمەکان 
شوێنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە ساڵی 

١٩٦٠ەوە هەمیشە لە دڵی تورکماندایە. 
بەهۆی نەبوونی زانکۆ و بەشەکانی زانکۆ لە 
شارەکانی وەک؛ موسڵ، دیالە، کەرکووک 
و دوزخورماتوو، زۆربەی زۆری قوتابییەکانی 

تورکمان لە شاری بەغداد دەیانخوێند. 
ئەمەش لەو سەردەمەدا ببووە هۆیەک بۆ 

قەرەباڵغ بوونی ئۆجاغی برایەتی تورکمان. 
دوای ساڵی 2٠٠٣ بەهۆی کرانەوەی بەشی 
زانکۆکان لەو شارانەی کە لەسەرەوە ئاماژەم 
پێکرد، قوتابییەکان لە شار و شارۆچکەکانی 
خۆیان مانەوە و لە شوێنی خۆیان دەیانخوێند 

و بەردەوامیان بە پرۆسەی خوێندن دەدا. 
ئەمەش بێگومان کاریگەری خۆی لەسەر 
ئۆجاغ دا هەبوو. پێویست بوو لەبەرامبەر 

ئەم کاریگەرییەدا هەنگاوی پێویست بنێین، 
ئێمە ئەو هەنگاوەمان نا. لەهەموویان گرنگتر 

ئەوەیە کە پێویستە بەردەوام بین لە هەنگاونانی 
پێویست.

ئۆجاغ لە هەولێر و کەرکووک لقی هەیە، 
پێویستە کار بۆ چااڵککردنی ئەوانیش بکەین 
و لەپێناو ئەمەدا هەنگاو بنێین. لە نزیکترین 

کاتدا رووبەڕووی ئەمە دەبینەوە و دووبارە 
چااڵکییان ئەنجام دەدەینەوە. 

“سیاسەتی ڕاستەقینەی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان ئەوەیە کە دەبێت بە 
دوورییەکی یەکسان لەگەڵ تورکمان 

بوەستێت”

دەبێت گەلی ئێمە بەشێوەیەکی بەرچاو 
ڕووبکەنە ئۆجاغی برایەتی تورکمان بەپێی 
ئەوەی کە رێژەی دانیشتوانی تورکمان لە 

کەرکوک لەچاو بەغداد زیاترە. بۆ هەولێر 
و موسڵیش هەمان شێوەیە. لەو ناوچانەدا 
پێویستییەکی زۆر بە ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان هەیە چونکە سیاسەتی راستەقینەی 
ئۆجاغی برایەتی تورکمان ئەوەیە کە دەبێت بە 
دوورییەکی یەکسان لەگەڵ تورکمان بوەستێت. 

پێویستە ئەندام بوونیان بە پارتێک و 
مەزهەبێک و ئایدۆلۆژیایەک پشتگوێ 

بخرێت و باوەش بۆ هەموو کەسێک بکرێتەوە. 
هەر بۆیە شوێنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 

لەالی هەموو پارتە سیاسییەکان گرنگییەکی 
جیاوازی هەیە. بەهەمان شێوە لەنێو گشت 

هەڵبژاردەی گەلەکەماندا شوێنێکی گرنگی 
هەیە. بەبۆچوونی من بەهۆی نەگۆڕینی 
ئاراستەی خۆی، لەهەمان نرخ و بایەخدا 

ماوەتەوە.   

ماوەیەکی زۆرە لە لقەکانی کەرکوک 
و بەتایبەتی هەولێر هەڵبژاردنەکانی 
ئۆجاغی برایەتی تورکمان ئەنجام 

نەدراوە. بەپێی ئەمەش هیچ 
گۆڕانکارییەک لە ئیدارەکەدا نەکراوە. 

سەبارەت بەم بابەتە چی دەڵێن؟ 

بەبۆچوونی من لە کەرکوک و هەولێر، 
هەروەها دوای ئاسایی بوونی دۆخی موسڵ 
دەبێت ئیدارەی نوی بێنە سەر کار. هاوکات 

پێویستە لەئیدارەدا پێگە بە گەنجەکان بدرێت. 
پێویستە زیاتر دەرفەت بە گەنجەکان بدەین، 
لەگەڵ ئەوان ژیان رەنگاوڕەنگترە. رێزی بێ 

کۆتاییمان هەیە بۆ گەورەکانمان و سوودێکی 
زۆر لە ئەزموونی ئەوانمان بینیوە بەاڵم گەر 

بێتوو توانای گەنجان بێتە سەر دامەزراوەکانمان 
ئەوە بێگومان هاونیشتمانی بەرەو ئاراستەیەکی 

جیاوازتر هەنگاو دەنێت. 

“پالنی کردنەوە لقێکی ئۆجاغی برایەتی 
توركمان لە دوزخورماتوو هەیە”  

لە پرۆژەماندایه لقێکی ئۆجاغی برایەتی 
لە دوزخورماتوو بکەینەوە، چونکە گەنجی 

بەتوانای زۆری لێیە. الو و ئافرەت و پیاوانی 
گەلەکەمان بۆ وەرگرتنی هەناسە هەمیشە 
بەدوای شوێندا دەگەڕێن. وەک ئاشکرایە 
باری ئەمن و ئاسایشی موسڵ و بەغداد و 
کەرکوک زۆر خراپە. بەاڵم ناتوانم هەمان 

شت بۆ هەولێر بڵێم؛ چونکە دۆخەکە لە هەولێر 
باشترە. بۆیە تورکمان لە بەغداد بەشوێنێکدا 

دەگەڕێت کە بتوانێت بە زمانی خۆیەوە 
قسەبکات و کەلتووری خۆی بەرجەستە 

بکات. دەیەوێت لە رۆتینیەکان دوور بکەوێتەوە 
و چااڵکییە کۆمەاڵیەتییەکانی خۆی لە 
ئۆجاغی خۆماندا لەگەڵ هاواڵتییەکانمان 

ئەنجام بدات نەوەک لەو شوێنانەی کە عەرەبی 
لێیە. بۆ ئەنجامدانی ئەمانە پێویستیمان بە 

توانای گەنجان هەیە. 
سوپاس بۆ خودا الوی بەتوانا و خوێندەوار 
و رۆشنبیری زۆرمان هەیە کە لە عێراق و 
تورکیا خوێندنیان تەواو کردووە. بێگومان 
دیدی ئەوان بۆ ژیان جیاوازە. ئاراستەی 

دیدەکانیان هەمیشە بۆ هاوچەرخ بوون دەڕوات. 
بۆیە پێویستە دەرفەت بۆ ئەوان برەخسێنین. 

بڕوای تەواوم بەوان هەیە، ئەگەر دەرفەتیان بۆ 
برەخسێنین، کاری جیاواز و هەنگاوی جوان 

دەنێن. 

پرۆژە و پالنەکانی ئۆجاغی برایەتی 
تورکمان بۆ ساڵی 2٠١٨ چییە؟ ئایا 

چااڵکیتان دەبێت؟

لە یەکەم هەفتەی مانگی کانوونی دووەمدا 
بە ئەنجامدانی شانۆگەرییەک، دەستمان بە 

چااڵکییەکان کرد. لە ساڵی 2٠٠٣وە تاوەکو 
ئێستا شانۆگەری تورکمان زیندوونەکرابووەوە، 

بۆیە بووە مایەی سەرنجی گەلەکەمان و 
خەڵک بە چڕی بەشداری لە چااڵکییەکە 

کرد. لە دووەم هەفتەی ساڵی نویدا کۆڕێکی 
شیعریمان سازکرد بۆ فەوزی ئەکرەم تەرزی 

و نزیکەی ٨٠ شاعیر لە ناوچەی جیاجیا 
بەشدارییان لە چااڵکییەکە کرد. لە یەکەم 
هەفتەی مانگی شوباتدا ئاهەنگی “رۆژی 

کفری”مان سازکرد. ویستمان خەڵکی 
کفری بزانن کە ئێمە لەگەڵ ئەوانین. لە 

کۆتایی مانگی شوباتدا ئاهەنگی “رۆژی 
دوزخورماتوو” سازدەکەین. هەموو هونەرمەند 

و شاعیر و ڕۆشنبیرەکانمان لێرە دەبن. هەمیشە 
دەمانەوێت لەگەڵ براکانماندا بین چونکە 
ئەوان زۆرترین شەهیدیان داوە. گەلەکەمان 
پێویستی بە هەڵمژینی هەناسەیەک هەیە. 

وە سەرکەوتنێکی گەورەیە گەربێتوو بەو 
چااڵکییانە برینی گەلەکەمان سارێژ بکەین 

و ئازارەکانیان دابمڕکێنین. ئەو خاکە 
بووە خاکیک کە بەتەواوی بۆنی خوێنی 
لێدێت. هەمیشە گریان و ڕەش پۆشی بۆ 
شەهیدەکانمان بووە. بۆیە پێویستە خاوەنی 
خاکەکەمان بین بە پێچەوانەوە الوەکانمان 

بەڕێگەی جیاواز دەبنە خاوەنی ئایدۆلۆژیایی 
جیاواز. ئەمەش زیان بە گەلەکەمان 

بگەیەنێت. پێویستە باوەش بۆ تورکمانی 
ئەوێ بکەینەوە. لە مانگی ئاداردا چااڵکی 

نەورۆزمان دەبێت. پارساڵ نزیکەی ١٠٠٠ 
کەس بەشداری لە چااڵکییەکە کرد. لە 
مانگی نیساندا ئاهەنگی “رۆژی هەولێر” 
سازدەکەین. لە مانگی مایسدا ئاهەنگی 

رۆژی دامەزراندنی ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
سازدەکرێت. لە مانگی حوزەیرانەوە بەدوا 

کورتە فیلمی ئینفۆگرافیکی و  کورتەفیلمە 
دیكۆمێنتارییەکان پێشکەش بە بینەران 

دەکەین و سیمینار و کۆنفرانس ئەنجام دەدەین. 
لەو کاتانەدا زۆربەی خەڵک بۆ گەشت و 
گوزار سەردانی تورکیا دەکەن. ئامانجی 
ئێمە یەکخستنەوەی تورکمانە. بۆ ئەوەی 

خەڵکەکەمان پشتگوێ نەخەین، چااڵکیی 
سیمینار و کۆنفرانسی لەم جۆرە ئەنجام دەدەین. 

لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا رۆژانی شەممە، 
لەگەڵ خەڵكی خۆمان کۆدەبینەوە، ئەمە 

لەالی ئێمەوە بووەتە نەریتێک. 

لەهەولێر ناڕەزاییەتییەکی زۆر لە 
ڕۆشنبیر و نووسەر و هونەرمەندان 

بەرامبەر بە ئۆجاغی برایەتی تورکمان 
هەیە، بەهۆی بانگهێشت نەکردنیان لە 
کاتی ئەنجامدانی چااڵکییەکان، یاخود 
پێگە پێنەدانیان. لەم بارەیەوە چیتان هەیه 

بیڵێن؟

هەولێرییەکان بۆ ئێمە زۆر گرنگن. کاتێک 
لە تورکیا دەمخوێند، بۆ ماوەی ٩ ساڵ 
هاوڕێیەتی زۆرانێکم لە هەولێری کردووە 
و هاوڕێی زۆریشم هەیە. بە ویستی خودا 

قەرەبوی دەکەینەوە. گەر کەم وکوڕییەکمان 
هەبێت، بەناوی خۆم و ئۆجاغی برایەتی 
تورکمانەوە داوای لێبوردنیان لێ دەکەم. 

الپەڕەیەکی نوێ هەڵدەدەینەوە. لەمانگی نیسان 
چااڵکی ئاهەنگی “رۆژی هەولێر” و دواتر 

“رۆژی ئەدیبانی هەولێر” سازدەکەین. هیوادارم 
بە شێوەیەکی ئەنقەستی بیری لێناکەنەوە. 

پایەی هەولێر بۆ ئیمە جیاوازە و ئەوان برای 
ئێمەن. 
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ئەو پایەتەختەی کە بە سەدان شیعری بۆ نووسراوە، ووتەی بۆ 
ریزکراوە و گیانی بۆ فیدا کراوە.

ئەو شارەی کە دوو خۆشەویستی کۆنی وەک دیجلە و فوراتی 
بەیەک گەیاندووە. 

بەغداد شارێکە دەتوانین لە ڕووی ئەدەبییەوە زۆر شتی لەسەر 
بنووسین، بەاڵم بەداخەوە کە دەمانەوێت باس لە ڕاستیەکان 

بکەین، ناتوانین بە شێوەیەکی شیاو ڕاستییەکان شی بکەینەوە. 

دوایین جار لە ساڵی 2٠٠٣ چوو بووم بۆ بەغداد. ڕژێمی سەدام 
رووخابوو، لە هەمووالیەک ئۆتۆمبێڵی سەربازیی ئەمریکی و 
کۆمەڵە سەربازێکی چەکدارمان دەبینی، بەاڵم ئاشکرایە کە 
ئەم تابڵۆیە ماوەیەکی زۆرە نەماوە و وێنەی گرنگتر و زۆر 

جیاوازتر دەبیندرێت. 

ئەم جارە شارێکی زۆر ماندووم بینی. باڵەخانە کۆنەکان، 
ستوونە کەوتووەکان، پرۆژە تەواو نەکراوەکان و خەڵکانێکی 

بێگانە لە بەغداد کە خەڵکی شارەكە نین.
پێشان کاتێک ناوی شاری بەغداد دەهێنرا، یەکەم شت کە بە 
خەیاڵ دەهات پیاوی شیک، ئافرەتی مۆدێرن پۆش بوو، بەاڵم 
بەداخەوە ژمارەی ئەو کەسانەی کە پێیان دەڵێن “شروگی” کە 

لە باشووری عێراقەوە هاتوون بۆ بەغداد و لە دواکەوتووترین 
ئاستەکانی کۆمەڵگای عێراقین، بە ڕێژەیەکی زۆر زیادی 

کردووە. 

ژمارەیان زیاترە لە ملیۆنێک و ئەو ناوچانەیان ناشرین کردووە 
کە سەردەمێک بە دیارترین ناوچەکانی بەغداد دادەندرا. 
مەیدانی تەحریر، شەقامی سەعدون، شەقامی فیردۆس و 
کۆمەڵێک شوێنی تر پڕ بووە لە فرۆشگا گوازراوەکان. 

هەرچی بە خەیاڵتاندا بێت دەدۆزنەوە، هەتا زۆری خەڵک لە 
عارەبانە دەستییەکان، نۆکی کواڵو، شەربەتی لیمونی بەسڕە، 

شێلمی بە دۆشاو و فەالفل و جۆرەکانی تری خواردنیان دەخوارد 

و دەخواردەوە. بابەتی پاك و خاوێنی شارەکەش مایەی پێکەنینە. 

“ئەبوو نەواس” کە کۆمەڵیک رێستۆرانتی بەناو کراوەتەوە 
و بەردەوامیش لە زنجیرە تەلەفزیۆنییەکانی کۆنی 

عێراق گوێبیستی دەبووین لە دۆخێکی زۆر خراپدایە. 
ویستمان بە کەناری ڕووباری دیجلەدا تێپەڕین و وێنەی 

چەند گۆشەیەکی بگرین، بەاڵم هەر زوو بە سواری 
تەکسیەک گەڕایەنەوە. چونکە پارکەکەی بەرامبەری 
پڕبوو لە دووکانی فرۆشتنی خواردنەوە کحوولیەکان و 
کۆمەڵێک گەنجی تەمەن ١٥-2٠ ساڵ کە رەفتاریان 

جیاوازبوو. 

کە پرسیاری دۆخەکەمان لە شۆفێری تەکسییەکە 
کرد، ووتی “سەردەمانێک خواردنەوەی کحوولیتان لێرە 

نەدەدۆزیەوە، کۆمەڵیک کەسی لەسەر ئەو پرسانە کوژران 
بەاڵم بە پاساوی ئارامی ناوچەکە، پارکەکە پڕ بووە لە 

فڕۆشگای خواردنەوە کحوولیەکان، پارکەکەش خۆشی نەما”.

ویستمان بچین بۆ شوێنێک کە خەڵکی ڕاستەقینەی بەغداد 
ببینین، پێشنیاری “بەغداد مۆڵ”یان کرد. 

بازاڕی هاوچەرخی “بەغداد مۆڵ”، کە دەکەوێتە گەڕەکی 
حارسیە لە ساڵی 2٠١٧ کراوەتەوە و بە یەکێک لە گەورەترین 

ناوەندەکانی بازرگانی دادەندریت.  ئەو گەڕەکە کە بازاڕی 
هاوچەرخی بەغدادی لێیە گەڕەکێکی زۆر قەرەباڵغە و شوێنێکە 
بۆ بەسەر بردنی پشووێکی خۆش، بەاڵم دیسان هەموو الیەک 

پڕە لە ئۆتۆمبێڵی سەربازی هێزەتایبەتەکان. بە تایبەت بازاڕکە 
بە ستوونی چیمەنتۆیی دەوردراوە، پاسەوانێک لە بەشی 

چوونەژوورەوەی ستوونەکە جانتاکەتان دەپشکنێت، دواتر دەتوانن 
بەرەو ژوورەوە هەنگاو بنێن. 

پاسەوانەکە لە کاتی پشکنینی جانتای کامێراکەمان لێی 
پرسین “ لە هەولێرەوە هاتوون”. ئێمەش ووتمان “بەڵێ بەاڵم چۆن 

زانیت کە لە هەولێرەوە هاتووین”. زۆر سەیرم بە وەاڵمەکەی 
هات، پێی ووتم “هەولێرییەکان پۆشتەن”. بەم قسەیەی ئەو 

پاسەوانە تێگەیشتم کە چۆن پێشتر بەغدادییەک دەهاتە هەولێر 
و هەسمان دەکرد و دەمانزانی کە جیاوازە، لە بەغدادیش بە 

هەمان شێوە هەولێرییەکان دەبینن. 

وەک ئەوە وابوو بچیتە ناو کۆشکی سەرۆکایەتی 
کۆمار نەک بازاڕ، چونکە جانتاکانمان بە ناو 

ئامێری پشکنینەوە تێپەردەبوون و خۆشمان 
بە هەمان شێوە. دواتر پۆلیسێک پشکنین 
دەکات و لە کۆتاییدا دەتوانن بچنە ناو 

بازاڕەکە. 
لە ڕاستیدا گەورەییەکەی لە مەزەندەی 
ئێمەدا نەبوو بەاڵم  ئەو بەغدادیانەی 
کە دەمانویست بیانبینین لە ژوورەوە 

بینیمان. لە پشت بازاڕەکەدا کافتریا 
و خواردنگەیەکی زۆر خۆش هەبوو، 

کاتێک دانیشتین کەشێکی زۆر 
جیاوازتری هەبوو لە چاو دەرەوەی 
مۆڵەکە. خەڵکەکە نەک خەڵکی 

بەغداد وەک خەڵکی 

ئەوروپا وابوون. خزمەتگوزاری گارسۆنەکان، جلوبەرگیان جیاواز 
بوو، بە کورتی دەمانتوانی بڵێین ئێرە پایەتەختە. 

گەڕەکی حارسییە بە ناوەندەکانی تەندرووستی و خواردنگەکان 
و کافتریاکان ناوبانگی دەرکردبوو و یەکێک بوو لە گەڕەکە 

هەرە گرنگەکانی شاری بەغداد. کرێی دوکانەکان، نرخی 
زەوی و نرخی باڵەخانە و ئەمانە زۆر گرانبەها بوو. 

وێڕای هەموو شتێک بەغداد بەغدادی پێشان نییە، نزیکەی ٩ 
ملیۆن کەس تێیدا نیشتەجێیە. بەهۆی بێکارییەوە رێژەی چینی 

هەژاری زۆر زیاتر و بەرچاوە
 .

لە فرۆکەخانەوە بە تەواوی هەستمان بە کاریگەری ئێران 
کرد. تەنانەت لە هەندێک تابلۆ نووسینی فارسی بەرچاوتان 

دەکەوێت. گرنگی تایبەتی بەو ئۆتۆمبێالنە دەدرێت کە تایبەتە 
بە ئەوان و لە فرۆکەخانەوە دەگوازرێنەوە بۆ ئەو شوێنەی کە 

مەبەستیانە. بە تایبەت زۆری ئەو کااڵنەی کە لە بازاڕەکاندا 
دەفڕۆشرێن ئێرانین. بەشێکی زۆری تەکسییەکان دروستکراوی 

ئێرانن و لە ڕووی دیزایینەوە زۆر ئاست نزمن. 
ئەوەی سەرنجراکێش بوو، خەڵکەکە لە بابەتەكانی وەكو سیاسەت 

و هەڵبژاردنەکان ڕایاندەکرد. زیاتر ئارەزووی باسکردنی 
سەختییەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی و ئەو بەسەرهاتانەی کە لە 

ماوەی سااڵنی ڕابردوو بەسەر بەغداد دا هاتوون، دەكرد. 

پەردەیەکی مەزهەبی بەسەر بەغداد ڕووی کێشاوە، وەک 
هەموو کاتێک خەڵکی هەژار دەبنە قوربانی، کەسانی بڕوادار 

و پابەند بە ئایین و ملکەچ بە مەزهەبەکەی دەبنە قوربانی. 
کەسانێک کە نەعلەکەی پێیان دڕاوە و ئەو 2-٣ هەزارەی 

گیرفانیان دەخەنە ناو مەزاری فالن ئیمام و فیالن شێخ. 
بە کورتی، بەغداد هەمان ئەو بەغدادە نییە کە بە ووتەی “هیچ 

یارێک وەک دایک، هیچ شارێک وەک بەغداد نییە” لە 
هزرمان مابوو.

هیچ یارێک وەک دایک، هیچ شارێک وەک بەغداد نییە 

 محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ    
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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 بارزان لوقمان    
فۆتۆ: عەلی سالم

چارەسەری موزیکی لەسەردەمی عوسمانییەکان

پێکەوەژیانی شاری هەولێر له زاری هونەرمەندێکەوە
       لە ئاهەنگەکانی تورکمان ئێمەیان دەهێنایە بەشی پێشەوە، کوردەکان دەهاتن بە کوردی
              گۆرانییان دەووت دواتر برایانی تورکمان قۆریاتیان دەووت
 نیزام شکور   

مەقامی رەهاوی: بۆ گشت ئازارەکانی سەر 
بەسوودە، هەروەها بۆ نەخۆشییەکانی وەکو ئیفلیج 
بەسوودە و رێگری لە خوێن بەربوونی لووت دەکات 
و بۆ نەخۆشییەکانی بەڵغەم و خواری دەم بەسوودە. 

مەقامی بزرکە: بۆ مێشک و ئازاری شان و مل 
بەسوودە. لەناوبەری بێهێزیە. 

مەقامی زەرگول: بۆ نەخۆشییەکانی دڵ و مێشک 
و هەوکردنی خانەکانی مێشک و گەرم بوونی 

گەدە و تای جگەر بەسوودە. 

مەقامی حیجاز: بۆ نەخۆشییەکانی میزەڕۆ 
بەسوودە.

مەقامی بوسلیک: بۆ ئازارەکانی جومگەی ڕان و 
کەلـلەی سەر نەخۆشییەکانی چاو بەسوودە.  

مەقامی ئوشار: بۆ ئازارەکانی پێ و کەم خەوی 
بەکاردێت.

مەقامی ئوشار: بۆ ئازارەکانی پێ و کەم خەوی 
بەکاردێت.

مەقامی حوسێنی: بۆ نەخۆشییەکانی سیپەالک 
و دڵ بەسوودە و چارەسەرێکی باشە بۆ لەرزوتا و 

نەخۆشییەکانی تا.

مەقامی نەوا: بۆ تەمەنی  ئەو مندااڵنە باشە کە 
لە ماوەی هەرزەکاریدان. جگە لەمە بۆ ئازارەکانی 
جومگەی ران و  دەبێتە مایەی خۆشی بۆ دڵ و 

زیاتربوونی هەستی خۆشی. 

شعوری کە لە پزیشکە کۆنەکانی تورکە لە 
پەرتووکی )تعديل االمزجة( ئاماژە بەوە دەکات 

کە موزیک بۆ گشت نەخۆشییەکان و ئازارەکان 
بەسوودە و ئەو ووتانەشی دوای وەرگرتنی پشتگیری 

و پاڵپشتی لە زانایانەوە دێت. 

نەخۆشخانەی نورەدین لە شام دروستکراوە. جگە 
لەم نەخۆشخانەیە، دوو دامەزراوەی گرنگ هەیە 

کە چارەسەری موزیکی لێ ئەنجام دەدرێت 
ئەوانیش؛ دارولشیفای فاتح لە شاری ئیستانبوڵ و 
دارولشیفای ئێدیرنە کە دەکاتەکولیەی بایەزیدی 

دووەم لە شاری ئێدیرنە.  
هاوکات ئیبن سینا لە نەخۆشخانەی نورەدین هەوڵی 

ئەوەی داوە بە موزیک چارەسەری نەخۆشی 
مێشک بکات. کاریگەرییەکانی ئیبن سینا لە 

سەردەمی عوسمانیشدا بەردەوام هەبووە. 
لەالیەکی ترەوە پزیشکی کۆشکی عوسمانی 

موسا بن حەموم، بە چارەسەری موزیک 
هەوڵی چارەسەرکردنی نەخۆشییەکانی ددان و 

سایکۆلۆجیای منداڵ داوە. 
لەسەدەی هەژدەهەم سەرپزیشک گەڤرەکزادە حەسەن 

ئەفەندی کە قوتابی موستەفا ئەفەندی تۆقاتلی 
وەرگێری پەرتووکی )القانون في الطب(ی ئیبن 
سینا-یە، رایگەیاندووە کە سوودێکی زۆری لە 

بەرهەمەکەی ئیبن سینا بینیووە. 

گەڤرەکزادە حەسەن ئەفەندی لە پەرتووکی )امراض 
روحانی نغماء موسیقي( باسی ئەو مەقامانە 

دەکات کە بۆ چارەسەری نەخۆشییەکانی 
منداڵ بەسوودە و ڕیزبەندیەکە بەو شێوەیە: 

مەقامی عێراق: بۆ چارەسەری هەوکردنی 
خانەکانی مێشکی منداڵ بەسوودە.

مەقامی ئیسفەهان: بۆ زیرەکی و مێشک 
کراوەیی بەسوودە و پارێزەرە لە نەخۆشییەکانی 

وەک سەرمابوون و تا. 

مەقامی زەرەفکەند: بۆ چارەسەری ئیفلیج 
و ئازاری پشت بەسوودە و هەستی هێزت 

پێدەبەخشێت.

کۆمەڵی جۆراوجۆری مرۆڤایەتی، لەگەڵ تەریب 
بوونی بە ژیانی کۆمەاڵیەتی کاریگەرییەکانی 
موزیکی دۆزیوەتەوە بەپێی ئەو خاڵەی کە بەها 
کەلتوورییەکانی پێی گەیشتوون و لەزۆرێک   

     بابەتدا سوودیان لە موزیک بینیوە و بەریتم و    
      سەماکانەوە سوودمەندبوونە. 

        مێژووی چارەسەرکردن بە موزیک لەنێو        
        کۆمەڵگای تورکی بۆ  نزیکەی ٦ هەزار  
         ساڵ دەگەڕێتەوە. یەکەمین هەنگاوی   
         کرداری بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشەکان  
       بە موزیک لەسەردەمی سەلجوقییەکان و  
     عوسمانییەکاندا سەری هەڵداوە. یەکەمین   

     دامەزراوە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشەکان 
     بە موزیک کە ناوی )شیفاخانەیە( لەالیەن 
      ئەو تورکانە دامەزراوە کە بەرەو ناوچەی 

        ئانادۆڵو کۆچیان کردووە. 
          یەکەمین شیفاخانە واتە شوێنی  

           چارەسەری نەخۆش ٩٠٠ ساڵ           
          بەر لە ئێستا لەالیەن نورەدین زەنگی،   

         سوڵتانی سەلجوقییەکانەوە بەناوی 

ئامادەكردن: عەلی سالم

ئەربیللی و قورئان خوێنەکانی ئەو کات یادگاری 
زۆرمان هەبووە”.

ناوبراو ئاماژەی بەوەکرد کە هونەرمەندانی 
تورکمان کاریگەرییان لەسەر هەبووە و ووتیشی”من 

لەگەڵ ئەوان زۆر ئاهەنگم سازکردووە و 
کاریگەری قۆریات و گۆرانییەکانیان لەسەر من 
هەبووە، وە شانازی دەکەم بەو هەولێرییانە کە من 

لە ئاهەنگانیان بەشداریم کردووە”.

هونەرمەند نیزام شکور لەبارەی شێوازی 
بەڕێوەچوونی ئاهەنگەکانی تورکمان ووتی “لە 
ئاهەنگەکانی تورکمان ئێمەیان دەهێنایە بەشی 

پێشەوە، برایانی کورد دەهاتن بە کوردی گۆرانییان 
دەووت دواتر برایەکی تورکمان قۆریاتیان دەووت. 
ئێمەش کە لەو شوێنە ئامادەبووین بە پەرۆشەوە 

سەیرمان دەکردن.

دواتر دووبارە گۆرانی کوردی دەووترا، ئەوە من 
یاخود کەسێکی تر بوایە، دوای ئێمە مشکۆ 

یان هابە یان محەمەد ئەحمەد ئەربیللی گۆرانی 
دەووت. سەردەمێکی زۆر خۆشبوو، من شانازی 

بەو کاتانە و بە هەولێر دەکەم”. 

بە درێژایی مێژوو چەندین نەتەوە و ئایینی جیاواز 
لە شاری هەولێر بەیەکەوە ژیاون و تا ئێستاش ئەم 

پێکەوە ژیانە بەردەوامە. 

یەکێک لە هونەرمەندە هەرە دیارەکانی شاری 
هەولێر، نیزام شکور تیشکی خستەسەر پێکەوە 

ژیانی نەتەوە جیاوازەكانی شاری هەولێر 
و ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو شانازی بە 

هەولێرییەکان دەکات.
نیزام شکور، لە میانی بەشداریکردنی لە 
پانێڵێک لە بارەگای بەرەی تورکمانی 

عێراقی لە هەولێر، ووتارێکی پێشکەشکرد.

ئەو هونەرمەندە  ئاماژەی بەوەدا کە لەو 
کاتەوە چاوی بە دونیا هەڵهێناوە، ئاشقی 

هەولێر و هەولێرییەکان بووە.

نیزام شکور باس لەو هونەرمەندە 
تورکمانانە دەکات کە بە یەکەوە لە 

چەند ئاهەنگێک ئامادەبوونە و ووتی 
“من یەکێک بووم لە گەنجە دەنگ 
خۆشەکانی هەولێر، لەو کاتەی کە 
چاوم بەم دونیایە هەڵهێنا، لەگەڵ 

کۆچکردوو مشکۆ و محەمەد ئەحمەد 
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هەواڵ: عەلی سالم

هەندێک لە زانیارییەکان لە سالم فەتاح جەمبازئۆغلو 
وەرگیراوە

بازاری کاتژمێری دەستیی ساختە گەرمە!  خەریکە باجی هەڵمژینی هەواشمان
بەسەردا بسەپێنن

کورتان دروویی لە
هەولێر

عەلی عەنتەر 

هەموومان دەزانین کە کاتژمێری دەستی 
یەکێکە لەو کەل و پەل و ئەکسێسوارانەی 

کە پیاوان و ئافرەتان گرنگی زۆری پێدەدەن 
هەندێک جار ئەگەر بەهاکەشی گران بێت 

کڕیاری دەبن.

لەم ژمارەیەی هەفتەنامەی تەبا باس لەو 
کاتژمێرە ساختە وکۆپییانە دەکەین کە لە 

بازاڕەکان بە نرخێکی کەم دەفرۆشرێن .

کۆمەڵێک براند و مارکەی جیهانی 
کاتژمێری دەستی لە وواڵتانی جیاواز 

بوونیان هەیە. بەناوبانگترینی ئەو بڕاندانەش 
دەکەونە واڵتی سویسرا. کاتژمێری 
دەستی جۆرێتی بەرز و ئۆڕیجیناڵ 

نرخەکەی دەگاتە سەدان ملیۆن دۆالر. ئەو 
نرخەش بەپێی براند و جۆرێتی و دیزاینی 
کاتژمێرەکە دەگۆڕێت. بەاڵم کۆمپانیا 

جیهانییەکان بەدەست باڵوبوونەوەی 
کاتژمێری کۆپی و ساختەوە دەناڵێنن. 

بە مەبەستی بەدواداچوون و کۆکردنەوەی 
زانیاری دەربارەی جۆر و نرخی کاتژمێرەکان 

سەردانی چەند کاتژمێر فرۆشێکی ناو 
بازاڕی هەولێرمان کرد. کاتژمێرفرۆش 
سەعید فەرهاد عەبدوڵاڵ، کە سااڵنێکە 

کاری چاکردنەوە و فڕۆشتنی کاتژمێری 
دەستی دەکات کەمێک زانیاری پێبەخشین 

لەسەر کاتژمێری ئۆرجیناڵ و ساختە.

سەعید فەرهاد عەبدوڵاڵ سەعاتچی 
ئاماژەی بەوەکرد کە ئەو کاتژمێرە 

ئۆرجینااڵنەی کە لەالیەن بڕاندە 
جیهانییەکانەوە دروست دەکرێن، نرخەکانیان 

لە سەرووی ٥٠٠ دۆالرەوەیە. بەاڵم ئەو 
کاتژمێرانەی کە لەبازاڕەکاندا بەردەستن 

زۆربەیان کۆپیین، ئەوانیش نرخ و جۆرێتی 
جیاوازیان هەیە. بۆ نموونە کاتژمێری کۆپی 

هەیە کە هیچ جیاوازییەکی نییە لەگەڵ 
ئۆرجیناڵەکەی، بەاڵم جیاوازییەکی زۆریان 

لە نرخدا هەیە ئەوەش بە پێی جۆرێتی 
کۆپییەکەی دەگۆڕێت.

کاتژمێرفرۆش سەعید فەرهاد دەڵێت کە ئەو 
کاتژمێرە هەرزانانەی کە نرخەکانیان 2تا ٣ 
دۆالرە کاریگەری ئەوتۆیان لەسەر بازاری 

ئەوان نییە. چونکە ئەو کڕیارەی ئارەزووی 
کڕینی کاتژمێرێکی باش بکات ڕوو لەو 

جۆرە کاتژمێرفرۆشە هەرزانانە ناکات، بەاڵم 
ئەو کاتژمێرە کۆپی و گرانبەهایانەی بازاڕ 
زیانێکی زۆریان بە کاتژمێرە ئۆرجیناڵەکانی 

بڕاندە جیهانییەکان گەیاندووە، چونکە لە 
ڕووی نرخەوە جیاوازییان زۆرە بەاڵم لە 
کوالێتی جیاوازییەکی کەمیان هەیە.

لە بەردەوامی بەدواداچوونەکەدا 
چاوم بە کاتژمێرفرۆش سیزار 
ئەحمد کەوت کە بە نرخێکی 
زۆر هەرزان کاتژمێر لە واڵتی 

چین دروست دەکات. 

سیزار ئاماژەی بەوەکرد کە 
نرخی کاتژمێرەکان لە نێوان ٥٠ 
سەنت و ٣٠ دۆالر دەگۆڕێت. 

هەر جۆرە کاتژمێرێک کە 
نرخی بەرز بێت دەتوانن لە 

واڵتی چین بە نرخێکی زۆر 
گونجاوتر دروستیبکەن، بەاڵم 

بە جۆرێتیەکی جیاوازتر. بۆ نموونە ئەگەر 
کاتژمێرێکی بڕاندی ئەلف بە ٥٠٠ دۆالر 
بێت ئەوان دەتوانن هەمان کاتژمێر لە چین 

بە چەند کوالیتی و نرخێکی جیاواز دروست 
بکەن. کوالیتی بەرز بە ١٠٠ دۆالر، 

کوالیتی مامناوەند بە  ٣٠تا ٤٠، کوالیتی 
نزم بە 2 یاخود ٣ دۆالر. نرخ و جۆرێتی لە 

دەستی ئێمەیە.
پرسیاری ئەوەم لە سیزار ئەحمد کرد 

کە بۆچی کاتژمێری ساختە و کۆپی 
درووست دەکەن؟ ئەویش لە وەاڵمدا 

ووتی’’ ئێمە ڕەچاوی بارودۆخی ئابووری 
خەڵک دەکەین. ئەو کەسانەی حەزیان لە 
کاتژمێری جوانە ڕەنگە نەتوانن بەسەدان 

دۆالر بە کاتژمێرێکی دەستی بدەن. بەاڵم 
دەتوانن دۆالرێک یان زیاتر بە کاتژمێرێکی 
لەم جۆرە بدەن. ڕەنگە هەمان کوالیتی نەبێت 

بەاڵم هەمان شێواز و دیزایینی هەیە، بۆیە 
خەڵک بێ دوودڵی دەیکڕن.’’ 

باجی خانووبەرە، تابڵۆی سەیارە، ژینگە، هەڵواسینی 
تابڵۆی بازرگانی و کۆمەڵێک باجی تر کە خەڵکی 

تەواو بێزار کردووە. هەموو وواڵتێک سیستەمێکی 
هەیە و باج وەرگرتن لە هەموو وواڵتێکی دوونیا بە 

ڕیژەی جیاواز و گۆڕاو بوونی هەیە، لە بەرامبەریشدا 
وواڵت کۆمەڵێک خزمەتکگوزاری باش پێشکەش 
بە هاواڵتیانی خۆی دەکات. بەاڵم بەداخەوە هەرێمە 
سەیرەکەی ئێمە لەوەشیان پێچەوانەی تەواوی جیهانە.

 هەر یەکە لە وواڵتانی ئەڵمانیا و بەریتانیا و 
کۆمەڵێک وواڵتی تر بەو بڕە پارەیەی کە وەک 

باج لە هاواڵتیانی وەری دەگرێت لە بەرامبەر 
داهاتی مانگانەیان، کۆمەڵێک کەسی بێکاری پێ 

بەخێو دەکات و مانگانە مووچەیان پێدەدات. بەاڵم 
هەرێمەکەی ئێمە بە نیازێکی هەیە و نیازەکەیش 

جێبەجێ دەکات، ئەویش وەرگرتنی باجە و لە 
بەرامبەریشدا نەک کەسانی بێ کار بەخێو بکات 

بەڵکو مووچەی مووچە خۆرانیش نادات. 

کە دەڵێین مووچە نادات مەبەستمان ئەوەیە کە 
2-٣ مانگ جارێک بڕێک پارە دەدات کە هەر 

نەشیدا کاریگەرییەکی ئەوەتۆی نابێت. تا ئێرە بەم 
شێوەیەیە، ئەوەی ئێستا دەست دەکەین بە باسکردنی 

لەوەی پێشووتر سەیرترە یاخود ئازاربەخشترە. لە 
بەرامبەر نەبوونی مووچە و گرانی نرخەکان و 
بوونی کێشەگەلێکی زۆر نرزخی هەندێک لە 

خزمەتگوزارییەکان بوونەتە 2-٣ هێندەی خۆی، 
هەندێکجار زیاتریش . هاواڵتییەکی هەژار بەیانی تا 

ئێوارە کار دەکات بۆ ئەوەی بژێوی ژیانی پەیدا بکات 
کەچی دەچێتە بەڕیوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر بۆ 
وەرگرتنی تابڵۆی ئۆتۆمبێڵەکەی، زۆر بەبێویژدانانە 

نزیکەی ١2٠٠ دۆالری ئەمەریکی لێوەردەگرن، 
کە دەچێت ساڵیانەی ئۆتۆمبێڵەکەی نوێ بکاتەوە 

کۆمەڵێک پارەی بەناوی ژینگە و رێگاوبانەوە 
لێوەردەگرن کەچی ژینگەکەشمان لە ژینگەی زۆربەی 
وواڵتان پیسترە و رێگاوبانیشمان لە خراپترین دۆخدایە. 

لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە ئۆتۆمبێڵەکەت ببەیتە پشکنین 
و هەزەی ئەهلی کە بەرپرسێک خاوەنەکەیەتی. جگە 

لەوەش شۆفێرەکان لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەتی 
شۆفێری پێویستە دیسان پارە بدەن. حکوومەت کا 

پارەی ژینگە وەردەگرێت پێویستە ژینگە پاک 
بکاتەوە، کە دەڵێت ژینگە بە ئێمە پاک ناکرێتەوە 

کاری خوایە، پێویستە پارەش لە هاواڵتی وەرنەگرێت 
بەناوی ژینگەوە. 

هەندێک بڕیار هەیە کە حکوومەت بەسەر هاواڵتیدا 
دەیسەپێنێت جێگەی قبووڵکردن نییە. لە کاتێکدا 

خەڵک پارەی زۆر بوو هیچ باجێک و پارەی 
خزمەتگوزاری بوونی نەبوو. بەاڵم حکوومەتی هەرێم 

لەگەڵ درووستکردنی قەیرانی دارایی، نرخەکانی بەرز 
کردەوە و باجیشی بەسەر خەڵکدا سەپاند.

بە درێژایی مێژووی عێراق نرخی کارەبا و ئاو هێندەی 
ئێستا بەرز نەبووە. ئەو کاتەی کە حکوومەتی هەرێم 

بە شێوەیەکی بەردەوام کارەبای بە هەواڵتی دەدا، نرخی 
کارەبا هەرزانتر بوو لە چاو ئێستا کە کارەبا نادات. 
ئەوەی سەیرە ئەوەیە کە کارەبامان نییە و پارەیەکی 

زۆر دەدەین پێشان کارەبامان هەبوو و پارەیەکی کەممان 
دەدا، بەرای ئێوەش سەیر نییە کە ئەو دۆخەمان پێ 

قبووڵە؟

جێگەی داخە کە کەسانێک کۆمەڵگا بەڕیوە دەبەن 
توانای بەڕیوە بردنی فەرمانگەیەکیشیان نییە. هەر بەم 
هۆیەشەوە لە هەموو روویەکەوە بارودۆخمان لە زۆربەی 
وواڵتان خراپترە. بەاڵم راستییەکیش هەیە کە پێویستە 
چاوپۆشی لێنەکەین و نەیشارینەوە، خراپی و گەندەڵی 

دەسەاڵت رەنگدانەوەی خراپی وگەندەڵی هاواڵتیە.

کورتانەکە و بیدوورن. لەسەر کورتانەکە 
ڕایەخێکی وەک مافوور دەدورا و 

رووپۆشكردنی پێدەوترا. لە پێش و پشتی 
کورتانەکە واتە لەالی سک و کلکی 
ئاژەڵەکە دوو پەتی بەستانەوە هەبوو بۆ 
جێگیر کردنی کورتانەکە لەسەر پشتی 

ئاژەڵەکە.

پەتی بەستانەوەی کورتانەکە، لە 
پارچەیەک لباد و پارچەیەک مافوور 

درووست دەکرا، الیەکی پارچەیەک ئاسنی 
پێوە دەکرا بۆ ئەوە کورتانەکە لەسەر 

پشتی ئاژەڵەکە نەخزێت و بەرنەبێتەوە. بەم 
جۆرە پەتەکە لە ژێر ئاژەڵەکەوە دەخوالیەوە 

و لەگەڵ ئاسنەکە بۆ جێگیربوونی 
دەبەسترایەوە.

پێی پانی پشتی ئاژەڵەکە بە 
مەقەستێک لباد دەبڕدرا، چەند 

لبادێک لەسەر یەک دادەنرا 
و بەرگیان بۆ دەدوورا ، پاشان 

بە داو و دەرزی دورمان بۆ 
چواردەوری کورتانەکە دەکرا. 
پاشان بەشی ناوەوەی پڕ دەکرا 
لە چڵی گەنم. بە دەستە دەستە 
چڵی گەنم دانوشتێندرا و لەناو 
کورتانەکە دادەنرا. لە کۆتاییدا 
کورتانەکە بە شێوەی چەماوە 

دروست دەبوو.

دەرزییەکی تایبەت بۆ 
دوورمانەکە بەکار دەهێندرا، 
پارچە ئاسنێکی ڕەقیان لەناو 

لەپی دەست دادەنا بۆ ئەوەی بە 
ئاسانی دەرزییەکە بچێتە ناو 

پیشەی دروستکردنی کورتانی ئاژەڵ، پیشەیەکی 
زۆر کۆنی بازاڕی قەیسەری شاری هەولێرە.

شەش شوێنی تایبەت بۆ دروستکردنی کورتان لەناو 
بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر هەبووە. زۆرینەی 
ئەو کەسانەی ئەو کارەیان دەکرد تورکمان بوون. 

لەو شوێنانە کورتان بۆ ئەو ئاژەاڵنە درووستدەكرا کە 
بەمەبەستی گواستنەوە بەکار دەهێندرا. 

کورتان درووەکانی وەک حاجی جبرائیل، ئەنوەر 
عەبدوڵاڵ و حاجی سەمەد لەم بوارەدا کاریان دەکرد.

لە یەکەم قۆناغی دروستکردنی کورتان، بە 

هەواڵ: عەلی عەنتەر   
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تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

لە ناوچەکەدا شەڕ بۆ ماوەیەکی درێژ بەردەوام دەبێت
رۆژنامەنووسی بەتوانا بونیامین ئایگون:

بۆ ئەنجامدانی کاری ڕۆژنامەوانی 
لە مانگی تشرینی دووەم دووەمی 
٢٠١٣ چووە سووریا، لەالیەن 

داعشەوە رفێندرا.
رۆژنامەنووسی بە توانا، ٤٠ ڕۆژ 

دوای رفاندنی رزگار کرا.

بەڕێوەبەری بواری فۆتۆگرافی لە رۆژنامەی میللیەتی 
تورکی، بونیامین ئایگون ئامانجی تورکیا لە ئۆپەراسیۆنی 

لقی زەیتوون بە ‘پاککردنەوەی ناوچەکە لە تیرۆر’ پێناسە دەكات 
و دەڵێت “ئامانجی درێژخایەن لە ئۆپەراسیۆنەکان ڕێگری کردن 
لەو رێڕەوە تیرۆرستیەیە کە لە قەندیلی باکووری عێراقەوە بەرەو 

دەریای سپی درێژ دەبێتەوە”.

دەربارەی ماوەی جواڵنەوەکە لە ڕووی کاتەوە، ئایگون دەڵێت 
“ئامانجی تورکیا کۆتایی پێهێنانی ئۆپەراسیۆنەکەیە لە 

مانگی ئایاردا”.

رۆژنامەنووس ئایگون ئاماژە بەوە دەکات کە ئۆپەراسیۆنەکە 
تا ئێستا بەگوێرەی پالنەکانی هێزە چەکدارەکانی تورکیا 

درێژەی کێشاوە و هەواڵی کوشتنی سیڤیلەکان لەالیەن هێزە 
چەکدارەکانی تورکیاوە، ئۆپەراسیۆنی فیکری پەکەکە\

پەیەدەیە.

رۆژنامەنووسەکە دەشڵێت       
‘’ئەمریکا و هەندێک لە واڵتانی ئەوروپا چەندین ساڵ پێش 

ئێستا ناوچەکەیان پالن ڕێژ کردووە تا ئێستا تەنها دوو واڵت دژ 
بەم پالنە وەستاون، ئەوانیش؛ سوریا کە لەالیەن ڕوسیا و ئێران 

پاڵپشتی دەکرێت و هەروەها تورکیایە”.
 

بونیامین ئایگون، کە لەئێستادا لە ناوچە سەختەکانی سووریا 
کاری رۆژنامەوانی دەکات، سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنی “لقی 

زەیتوون” وەاڵمی چەند پرسیارێکی تەبای دەداتەوە. 

ئێوە ئێستا لە سووریان، وەکو رۆژنامەنووسێکی لێهاتوو 
و شارەزا لە ناوچەکە، بەڕای ئێوە ئامانجی تورکیا لە 

بەڕێوەبردنی ئۆپەراسیۆنی “لقی زەیتوون” چییە
 

دەتوانین ئۆپەراسیۆنی “لقی زەیتوون” بە مەبەستی 
پاککردنەوەی ناوچەکە لە تیرۆر شی بکەینەوە. بەاڵم کاتێک 
دەچینە ناوەڕۆکی بابەتەکە دەتوانین بلێین فشاری جدی هەیە 
لەالیەن پەیەدە/پەکەکەوە بۆ سەر خەڵکی ناوچەی عەفرین و 
دەورووبەری. بەشێوەیەک، رێکخراوەکە لە هەندێک گوندی 

ناوچەکە رێگە بە دروستکردنی پەرستگا نادات. کاتێک 
بە مەودایەکی درێژ سەیری ئۆپەراسیۆنەکە دەکەین ئەوا 

دەبینین کە ئامانجی ئۆپەراسیۆنی “لقی زەیتوون” رێگریکردنە 

لە ڕێڕەوی تیرۆر کە هەوڵ دەدرێت لە عێراق-قەندیلەوە بۆ 
باکووری سووریا و دواتر بەرەو دەریای سپی درێژەی پێبدرێت.  

ئەگەر ئەم ڕێرەوە درووستبوو ئەوا بەدووری ٩١١ کیلۆمەتر 
دەبێتە دراوسێی تورکیا ، بەم شێوەیە دەتوانین لە گرنگی 

بابەتەکە تێبگەین. 

“تورکیا لە پالنیدایە تا مانگی ئایار ئۆپەراسیۆنەکە 
کۆتایی بهێنێت”

بەبۆچوونی ئێوە تورکیا دەیزانی کە ئۆپەراسیۆنەکە 
ماوەیەکی درێژ دەخایەنێت 

ئەگەر سەیری دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە بکەین ئەوا 
دەتوانین بڵێین تورکیا لە پالنیدایە تا مانگی ئایار کۆتایی 

بە ئۆپەراسیۆنەکە بهێنێت. چەندین جاریش بە شێوەیەکی 
فەرمی ئاشکرای کردووە کە ئۆپەراسیۆنەکە چەند مانگێک 

دەخایەنێت.

“سوپای تورکیا بە هێواشی پێشڕەوی ناکات، بەڵکو 
بەپێی پالنەکان هەنگاو دەنێت”

پێشتر ئەوەمان بینی کە هاواڵتیانی سیڤیل لەالیەن 
پەیەدە/پەکەکەوە ڕێگری دەرچوونیان لە عەفرین 

لێدەکرا. ئایا ئەمە دەبێتە رێگرییەک بۆ پێشڕەوییەکانی 
سوپای تورکیا 

سوپای تورکیا بەهێواشی پێشڕەوی ناکات، بەڵکو بەپێی 
پالنەکان هەنگاو دەنێت. لەالیکی ترەوە ڕاستییەک هەیە کە 
ئەویش بەکارهێنانی خەڵکی سیڤیلە لەالیەن پەیەدە/پەکەکەوە 

بۆ دروستکرنی قەڵغانی مرۆیی و بەم هۆیەشەوە رێگە بە 
خەڵک نادات عەفرین و ناوەندی شارەکە چۆل بکەن. بەپێی 
ئەو دیمەنانەی کە لە گوندە ئازادکراوەکاندا دەبینم، پێشتر بە 

خەڵکەکە ڕاگەیەندراوە کە سەربازی تورک نایەت و گوندەکان 
چۆڵ نەکەن. بەڵگەیەک بۆ ئەمە، کاتێک سوپای تورکیا 
گوندەکان کۆنترۆڵ دەکاتەوە، خواردنی ماڵەکان هێشتا بە 

گەرمی مابووەتەوەو.
 

“کوشتنی خەڵکی سیڤیل لەالیەن سوپای تورکیا 
ئۆپەراسیۆنێکی فیکرییە و پەیەدە/پەکەکە دروستی 

کردووە”

ئۆرگانە ڕاگەیاندنەکانی پەیەدە/پەکەکە  لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتی و ماڵپەڕەکانیان گرتە ڤیدیۆ لەسەر 
کوشتنی خەڵکی سیڤیل لەالیەن سوپای تورکیاوە 
باڵودەکەنەوە. هەرچەندە ئەمانە لەالیەن میدیای 

تورکیا بە بەڵگەوە بەدرۆدەخرێتەوە، بەاڵم ئێوە وەکو 
رۆژنامەنووسێکی گۆڕەپانەکە چی دەڵێن

شایەتحاڵی ئەوە بووم کاتێک سوپای تورکیا و سوپای 
سوریای ئازاد گوندێک کۆنترۆڵ دەکەنەوە، تەنانەت بەرامبەر 

بە ئاژەڵەکانیش  میهرەبانی دەنوێنن. هاوکات بە کامێراکەم 
وەک بەڵگەیەک ئەو ساتانەم تۆمارکردووە. بێگومان دەنگۆی 

کوشتنی خەڵکی سیڤیل لەالیەن سوپای تورکیا کە بە 
میهرەبانیەوە لە ئاژەڵەکان دەڕوانن، ئۆپەراسیۆنێکی فیکرییە 

و  پەیەدە/پەکەکە دروستی کردووە. لەم بارەیەوە بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی میدیا و پەخش و زانیارییەکانی سەر بە سەرۆکایەتی 

وەزیرانی تورکیا چەند کارێکی ئەنجام داوە. زۆرێک لە 
وێنەکان کە لەالیەن رێکخراوی تیرۆریستییەوە خراوەتە 

ماڵپەڕەکان بە ساختەکاری لەقەڵەم دراوە و ڕاستی وێنەکان لە 
ڕاگەیاندنەکان باڵوکراونەتەوە.  

“تورکیا زیاتر لە جارانی پێشوو سوورە لە هەنگاوی 
بنبڕکردنی پەکەکە. ئەمە بە مانای ئەوە دێت کە 
تورکیا بۆ قەندیل و سنجار ئۆپەراسیۆنی سەربازی 

ئەنجام دەدات”.
 

دوای عەفرین ئامانجێکی تر هەیە؟ بە نموونە ئەو 
ناوچانەی کە لە نێو سنووری عێراقدان، وەک قەندیل و 

سنجار 

بەپێی ووتەکانی سەرۆککۆماری تورکیا رەجەب تەیب 
ئەردۆغان کەئەگەر ئامانجی شێواندنی مەبەستەکان نەبێت، 

ئەوا دوای عەفرین نۆرەی مەنبیج دێت. بەهەرحاڵ تورکیا زیاتر 
لەهەر کاتێک خاوەن بڕیاری خۆیەتی. ئەمەش بە مانای ئەوە 

دێت کە بۆ قەندیل و سنجار ئۆپەراسیۆنی سەربازی ئەنجام 
دەدات. لەم بارەیەوە تورکیا بەتەنها ناچێتە ناو قەندیل. پێشتر 
ئاماژەی بەوەدابوو کە لەگەڵ عێراق و ئێران ئۆپەراسیۆنێکی 

سەربازیی ئەنجام دەدات. 

“بۆ ماوەیەکی درێژ شەڕ لە ناوچەکە بەردەوام دەبێت”

وەکو رۆژنامەنووسێک کە پێشتر لەالیەن داعشەوە 
دەست بەسەرکراویت، ئەم ڕووداوانە چۆن پێناسە دەکەیت

‘’بەبۆچوونی من بۆ ماوەیەکی درێژ شەڕ لە ناوچەکە بەردەوام 
دەبێت. ئەمریکا و هەندێک لە واڵتانی ئەوروپا چەندین ساڵ 

پێش ئێستا پالن ڕێژیان بۆ ناوچەکە کردووە، تا ئێستا دوو واڵت 
هەن دژ بەم پالنە وەستاون، ئەوانیش؛ سوریا کە لەالیەن ڕوسیا و 
ئێران پاڵپشتی دەکرێت و تورکیایە کە بەتەنیایە. گەر سەیری 
چەند ساڵێک بەرلە ئێستا بکەین، ئەوا دەبینین کەوا هەر لە 
خۆرئاوا و واڵتانی رۆژئاوا ئۆپەراسیۆنێکی فیکرییان لەدژی 

تورکیا هەڵگیرساندووە و زۆر بە ئاسانی دەتوانین لەمە تێبگەین. 
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؟
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