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وەستا
 یاریدەدەر یاریدەدەر

 قوماش زەرف سینی

 یاری نیشتامنی تورکامنی
سینی زەرف

  بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر ئاماری 
مزگەوتەکانی ناو شاری هەولێر و 

وردەکاری رێکاری یاسایی 
دروست کردنی مزگەوت

 روون دەکاتەوە.

 هەڵبژاردنێک و دەیان
پرسیار؟

تورکیا بەرەو هەڵبژاردنەکان دەچێ

هەر خشتەیەکی  ئاسەواری تورکمانی پێوەیە
سەربازگەی کەرکوک
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٧

چاپەمەنەکان بە ئاواتیان نەگەیشتن  سەرهەنگ یونس حوسێن: لە هەولێر
داواکاری خەڵوزی هاوردەکراو زۆرە

بروا عومەر

لەم ژمارەیەی هەفتەنامەی تەبا 
سەردانی چاپخانەکانمان کرد  چەمكی هاونیشتمانی بوون  

٦ ٤ 5

سەرهەنگ یونس حوسێن کە ٤٠ ساڵە 
پیشەی خەلوزفرۆشی دەکات بۆ ته با دوا

٢

٤

 ٣٧٩ مزگەوت لە
   ناوەندی شاری هەولێر

هەیە
هیچ کاتێک     

نەبووەتە کلێسە
مزگەوتی قەاڵ     

  “لە هەموو سەردەمێکدا مزگەوتی 
قەاڵ نۆژەنکراوەتەوە. بەاڵم سەردەمی 

ئەتابەکییەکان زۆرترین بایەخی 
پێدراوە. دواتر مەال ئەبوبەکری 

ئەلسانی ناسراو بە )مەال 
ئەبوبەکری دووەم( لە 

شارۆچکەی حەریرەوە بۆ 
هەولێر دێت و سەرپەرشتی 

مزگەوتی قەاڵ دەخاتە 
ئەستۆ. 
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ئەیمەن ئەربیلئۆغلو
فۆتۆ: چۆبان تیمور & عەبدواڵ ئەحمەد

“

هەڵبژاردنێک و دەیان پرسیار؟
لە  عێراق  گشتییەکانی  هەڵبژاردنە  ئەنجامی 

بەتایبەتی  کەرکوک  و  گشتی  بە  واڵت  سەرانسەری 
ئەنجامدانی  دوای  لێکەوتەوە.  زۆری  مشتومرێکی 
و  کەرکوک  لە  تورکمان  ١٢مایس  هەڵبژاردنەکانی 

عێراق  کوردستانی  هەرێمی  لە  سیاسی  پارتی   ٦
کردەوە. ڕەت  هەڵبژردنیان  فەرمییەکانی  ئەنجامە 

لە  ئەنجامەکان  گوماناوی  و  ناهاوتا  بەتایبەتی 
گومانی  کەرکوک،  بە  سەر  داقوقی  و  حەویجە 

کرد. زیاتر  کەرکوک  هەڵبژاردنی  لە  ساختەکاری 
 

گوماناوییەکە،  هەڵبژاردنە  ئەنجامی  دوای 
رۆژ  چەندین  بۆ  کەرکوک  لە  تورکمان 

عەرەبی  دواتر  و  رێکخست  خۆپیشاندانیان 
رەتکردنەوەی  بە  شێوە  بەهەمان  شارەکەش 

خۆپیشاندانەکاندا  لە  بەشدارییان  ئەنجامەکان، 
کرد.

 
سەرۆکوەزیرانی  خەڵک  نارەزایەتییەکانی  لەسەر 

روونکردنەوەیەکدا  لە  عەبادی  حەیدەر  عێراق، 
قەیرانەی  بەو  هێنان  کۆتایی  “بۆ  رایگەیاند 

بەدەست  ئەنجامەکان  بکات  پێوست  گەر  کەرکوک 
یاساکان  بەپێی  بەاڵم  دەکرێنەوە”.  هەژمار 

کردنەوەی  هەژمار  بەدەست  بڕیاری  دەبێت 
بااڵی  کۆمیسیۆنی  کۆمیسیارانی  لەالیەن  دەنگەکان 

دەربکرێت. هەڵبژاردنەکان  سەربەخۆی 

عێراقی،  تورکمانی  بەرەی  سەرۆکی  هاوکات 
ساختەکاری  بوونی  بەهۆی  ساڵحی  ئەرشەد 

دەزگا  بە  پەیوەندی  هەڵبژاردنەکان،  لە 
کرد. بەغداد  و  کەرکوک  حکومەییەکانی 

هەرێمی  لە  سیاسی  پارتی  شەش  تر  لەالیەکی 
رەتکردەوە  ئەنجامەکانیان  عێراق  کوردستانی 
هەڵبژاردنەکانیان  دووبارەکردنەوەی  داوای  و 

کرد.
 

ئیسالمی  یەکگرتووی  گۆڕان،  بزووتنەوەی   
و  دیموکراسی  بۆ  هاوپەیمانی  کوردستان، 
کوردستان،  ئیسالمی  کۆمەڵی  دادپەروەری، 
حیزبی  و  کوردستان  ئیسالمی  بزووتنەوەی 
سلێمانییەوە  شاری  لە  کوردستان  شیوعی 

کرد  داوایان  و  رەتکردەوە  هەڵبژاردنەکانیان 
و  عێراق  کوردستانی  هەرێمی  لە  هەڵبژاردنەکان 

بکرێتەوە.   دووبارە  کێشەلەسەرەکان  ناوچە 

ئەمین  موسەنا  ئیسالمی،  یەکگرتووی  نوێنەری   
هەڵبژاردن  رووداوەکانی  کە  بەوەدا  ئاماژەی 

“ئەنجامی  وتیشی  و  خەڵک  ئیرادەی  بە  کودەتایە 
بە  کوردستان  هەرێمی  لە  هەڵبژاردنەکان 

هەموومان  بوو.  تیا  ساختەکاری  پالنگێڕی 
لە  داوا  و  رەتدەکەینەوە  ئەنجامەکە 

هەڵبژاردنەکان  سەربەخۆی  بااڵی  کۆمیسیۆنی 
و  یاسایی  بەرپرسیارییەتی  دەکەین 

بگەیەنێت  بەجێ  خۆی  سیاسی  و  ئەخالقی 
لەهەمان  هەڵبوەشێنێتەوە،  هەڵبژاردنەکان  و 

دووبارە  هەڵبژاردن  رێکارەکانی  کاتدا 
. ” بکرێنەوە

ئەنجامدانی  چۆنییەتی  “لەبارەی 
لەالیە” بەڵگەمان  ساختەکاریەکان 
لەبارەی  کە  ئاشکرایکرد  ئەمین  موسەنا  هاوکات 

ساختەکارییەکانەوە  ئەنجامدانی  چۆنییەتی 

شەش  وەکو  “بۆیە  وتیشی  و  الیە  بەڵگەیان 
دەنگەکانی  دەستکاریکردنی  کە  رادەگەینین  الیەن 

ناکەین.  قبوڵ  کوردستان  هەرێمی  هاوواڵتییانی 
هەنگاوی  رابردوودا  رۆژانی  لە  سۆنگەشەوە  لەم 

دەگرینەبەر”. گەورەتر 
  

گشتی  سکرتێری  تایبەتی  نێردەی  ماوەیەدا  لەم 
کۆبیش  یان  عێراق،  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

سەربەخۆی  بااڵی  کۆمیسیۆنی  لە  داوای 
گومانی  لەسەر  کرد  عێراق  هەڵبژاردنەکانی 
بە  دەست  هەڵبژاردنەکان،  لە  ساختەکاری 

بکات. لێکۆڵینەوە 
 
 

دەبێت  کە  بەوەکرد  ئاماژەی  کۆبیش  یان  هاوکات 
و  وەربگرێت  بەهەند  ناڕەزایەتییەکان  کۆمیسیۆن 

: ند یا شیگە را

هەڵبژاردنەکان  ئەنجامی  دەبێت  پێویست،  “لەکاتی 
بە  کەرکوک  وەکو  گوماناوییەکانی  ناوچە  لە 

خەڵک،  دڵنیاکردنی  بۆ  بکرێنەوە.  هەژمار  دەست 
بەرێوەبچێت.  شەفافی  بە  پرۆسەکە  پێویستە 

کێشەی  لە  عێراق،  سیاسییەکانی  الیەنە  دەبێت 
یاساکان  بە  پشت  هەڵبژاردن،  وەکو  تایبەت 

. ” ستێت ببە

تورکمانی  بەرەی  رۆژنامەوانیدا  کۆنفرانسێکی  لە 
ساختەکاری  هەڵبژاردنەکان  کە  رایگەیاند  عێراقی 

رەتدەکەنەوە.  ئەنجامەکان  و  لێکەتووەتەوە 
نەتەوە  بە  گەیاندووە  ناڕەزایەتییەکانیان  هاوکات 

. یەکگرتووەکان 

کەرکوک لە  دیموکراسی  چاوەڕوانی 
عەتا  بزوتنەوەی  سەرۆکی  کاهیە،  عەمار 

ئاسایشی  ئەنجوومەنی  راوێژکاری  و 
لە  خەڵک  بەشانی  شان  کە  عێراق  نەتەوەیی 

کە  خۆشییەکە  “چ  وتی  بوو،  خۆپیشاندانەکاندا 
دەنگی  خاوەندەرایەتی  و  دا  دەنگی  ئێمە  گەلی 

کرد”. خۆی 

ئەنجامی  ئاشکراکردنی  لەبارەی  کاهیە  هاوکات 
شانۆگەرییە.  ئەمە  “لەڕاستیدا  وتی  هەڵبژاردنەکان 

ئەکتەر  بێگومان  هەیە،  نووسەری  چۆن  وەک 
بە  ئەنجامەکان  هەیە.  ئابووریشی  پاڵپشتی  و 

شاری  سندوقەکانی  پێویستە  وەرناگرین،  جدی 
بکرێن.  هەژمار  بەدەست  و  بکرێنەوە  کەرکوک 

بەردەوام  خۆپیشاندانەکانمان  بەپێچەوانەوە 
دەنگەکانی  خاوەندەرایەتی  دەنگدەرانمان  دەبێت. 

سەربەخۆی  بااڵی  کۆمیسیۆنی  دەبن.  خۆیان 
کرد”. بەئێمە  بەرامبەر  یاری  هەڵبژاردنەکان  زیا عوزێری

فۆتۆ:محمد ئەمين
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جگە لە رووخساری دەرەوەی، قەاڵی هەولێر چەندین 
شوێنەواری زێرین لەخۆ دەگرێت و کۆنترین قەاڵیە 
کە تاکو ئیستا ماوەتەوە. بە مێژووە قوڵەکەشیەوە 

پێکهاتەکانی نێو قەاڵکە بە رۆژگار گەیشتووە و یەکێکە 
لەو شاکارە جیهانییانەیە کە چەندین نەتەوەی جیاوازی 

 تێدا ژیاوە.
  

یەکێک لە میراتە مێژوویەکانی نێو قەاڵکە کە گرنگی 
 تایبەتی خۆی هەیە، مزگەوتی قەاڵی هەولێرە.

مزگەوتەکە پێگەیەکی گرنگی هەیە بۆ تورکمانی هەولێر 
و کاتێک چاومان بە مزگەوتەکە دەکەوێت، دەکەوینە نێو 

هەستیاری و کە دەچینە نێو مزگەوتەکەش هەستێکی 
مێژووییمان دەبەخشێت و گەشتێکە بەنێو مێژوو . 

مۆرکی باو و باپیرانمان، نزاکان، مەولوود و نوێژەکانی 
 جەژن دووبارە لەبەر چاو زیندوو دەبێتەوە.

مزگەوتی قەاڵ خاوەن مێژوویەکی گەورەیە، پێمان 
باشبوو بۆ خوێنەر تیشک بخەینە سەر چەند پرسێکی 

 گرنگی بابەتەکە.

بەم مەبەستە لێکۆڵەر و نووسەری ناسراوی شاری 
هەولێر شێرزاد شێخ محەمەد کەمێک زانیاری پێداین، 
ناوبراو پێی ڕاگەیاندین کە مزگەوتی قەاڵ بۆ مزگەوت 

درووستکراوە و دەربارەی بانگەشەی ئەوەی کە 
پێشتر سەر بە ئاینەکانی تر بووە، وتی “مزگەوتەکە 
لە سەردەمی ئیمامی عومەر، لەالیەنی عوتبە کوری 

فەرقەدی سەلەمی، هاوەڵی پێغەمبەر دروودی خودا ی 
لەسەر بێت لەکاتی فەتح کردنی شاری هەولێر لە ساڵی 

٢٤ی هیجری کەدەکاتە ٦٠٣ی زاینی درووستکراوە. 
بەپێی گێڕانەوەیەک، دوای فەتح کردنی شاری هەولێر، 

فەرقەد نامەیەک بۆ ئیمامی عومەر دەنێرێت تێیدا ئاماژە 
بەوە دەدات کە دەیەوێت کڵێسەکەی قەاڵ بۆ مزگەوت 

بگۆڕێت. بەاڵم ئەمە گێڕانەوەیەکی الوازە. هۆکارەکەشی 
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە حەزرەتی عومەر هیچ کاتێک 

رێگەی بە گۆڕینی کڵێسە بۆ مزگەوت نەداوە”.

شێرزات شیخ محەمەد دەربارەی بانگەشەی گۆڕانی 
کڵێسەکە بۆ مزگەوت و بوونی بە پەرستگایەکی 

سەردەشتییەکان وتی “ئەوانەی کە بانگەشەی لەم جۆرە 
دەکەن، رێکالم بۆ ئاشووریەکان دەکەن. واتە ئەمە 

گێڕانەوەیەکی دروست نیە. یا باس لەوە دەکرێت کە 
هی سەردەشتییەکانە، بێگومان ئەمەش گیڕانەوەیەکی 

نادروستە. زەردەشتییەکان هیچ کاتێک لە قەاڵ 
پەرستگایان نەبووە، چونکە لێرە خاوەنی هیچ مێژوویەک 

 نین”.

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە لە سەردەمی ئەمەوی و 
عەباسیدا مزگەوتەکە نۆژەن کراوەتەوە و  دەشڵێت 

“زۆرترین بایەخ لە سەردەمی ئەتابەکییەکان بە 
مزگەوتەکە دراوە. چونکە لەو سەردەمەدا لەتەنیشت 

مزگەوتەکە مەدرەسەیەک درووستکراوە. مەدرەسەی 
قەاڵ چەندین زانای گەورەی تێدا پێگەیشتووە و لەهەمان 

 کاتدا زانایانی گەورە لە مەدرەسەکەدا وانەیان وتووە”.
دەربارەی ناوی مزگەوت و مەدرەسەکە، ناوبراو وتی 

“ناوی مەدرەسەکە ‘مدرسة القلعة المنصورة’ یاخود 
‘مدرسة القلعة’یە. ناوەکانی مزگەوتی قەاڵی هەولێریش 

‘المسجد الجامع في القلعة’، ‘الجامع القلعة المنصورة’، 
‘الجامع القلعة الکبير’ەیە. تا ئەم دواییانە بە مزگەوتی 

مەال ئەفەندی ناوزەند دەکرا. ئەمەش بەهۆی کاریگەری 
و رۆڵی مەال ئەفەندی لە مزگەوتەکەدا هەیبووە. دوا 

کۆچی دوای مەال ئەفەندی، رەشاد موفتی سەرپەرشتی 
مزگەوتەکە لە ئەستۆ دەگرێت، بۆ ماوەیەکیش بە 

مزگەوتی رەشاد موفتی ناسراوبوو. بەاڵم سەرەڕای 
هەمووئەمانە ناوی راستەقینەی مزگەوتەکە ‘المسجد 

الجامع في القلعة االربيل’ە. واتە مزگەوتی جامع لە قەاڵی 
هەولێر. مەسجد بەو شوێنە دەوترێت کە پێنج فەرزە 

 نوێژی تێدا دەکرێت و وتاری لێ دەخوێندرێت”.
  

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە بۆ یەکەمین جار وتاری 
هەینی لە مزگەوتی قەاڵ دراوە و وتیشی “ لەرووی وتار 
خوێندنەوە مزگەوتی قەاڵ کۆنترین مزگەوتە. لە سەدەی 

١٨مدا بە فەرمانێکی سوڵتانی عوسمانی ئەوکات، وتار لە 
 مزگەوتی بازار و مزگەوتی شێخی چۆلی دراوە”.

شێخ محەمەد جەخت لەوە دەکاتەوە کە لە 
نۆژەنکردنەوەی مزگەوتەکەوە ئەتابەکییەکان زۆرترین 

بایەخیان بە مزگەوتەکە داوە و دەشڵێت “لە هەموو 
سەردەمێکدا مزگەوتی قەاڵ نۆژەنکراوەتەوە. بەاڵم 

سەردەمی ئەتابەکییەکان زۆرترین بایەخی پێدراوە. دواتر 
مەال ئەبوبەکری ئەلسانی ناسراو بە )مەال ئەبوبەکری 

دووەم( لە شارۆچکەی حەریرەوە بۆ هەولێر دێت 
و سەرپەرشتی مزگەوتی قەاڵ دەخاتە ئەستۆ. ١٧ 

زانای گەورە کە لە نەوەی مەال ئەبوبەکری سانین، لە 
مزگەوتەکەدا پێشنوێژ و وتارخوێنی بوونە. هاوکات 

لە مەدرەسەکەشدا وانەی فقە و چەندین جۆری وانەی 
ئاینییان وتووە. کاتێک هەواڵی گەمارۆدانی شاری هەولێر 

لەالیەن پاشای کۆری رەواندز بە نەجیب پاشا دەگات، 
هەرزوو بە سوپایەکی گەورە بەرێ دەکەوێت. لەگەڵ 
گەیشتنی بە شار، پاشای کۆر دەستگیر دەکات و بۆ 
 ئیستانبوڵ دەینێرێت. هەرلەوێ لەسێدارە دەدرێت.  

دواتر نەجیب پاشا لە مەال گچکە یاخود
مەال ئەبوبەکری دووەم دەپرسێت 

ئاخۆ هیچ داواکارییەکی هەیە،
لەبەرامبەر مەال گچکە دەڵێت ئەو
هیچ داواکاری نیەجگە لە دووبارە

دروستکردنەوەی مزگەوتی قەاڵ
نەبێت. 

لەسەر ئەم داواکارییە نەجیب 
پاشا دووبارە مزگەوتەکەدرووست 

دەکاتەوەو مینارەیەکیشی 
بۆ زیاد دەکات

سەردەمی  لە  قەاڵ  مزگەوتی  ئێستای  مینارەکەی 
مینبەرەکەش  هاوکات  درووستکراوە.  پاشا  نەجیب 

)محەمەد  کراوە.  دروست  پاشا  سەردەمی  لە 
لەالیەن  ١٨٤١وە  ساڵی  لە   – پاشا  نەجیب 

بەغداد  والی  وەکو  عوسمانیەوە  ئیمپراتۆریەتی 
. ) وە ا نکر  دەستنیشا

شێخ  شێرزاد  هەولێر،  شاری  بەتوانای  لێکۆڵەری 
شاعیری  ئەربیللی،  حافز  شیعرێکی  محەمەد 

هاتنی  باسی  کە  دەخوێنێتەوە  هەولێر  گەورەی 
“شاعیری  دەڵێت  و  دەکات  هەولێر  بۆ  پاشا  نەجیب 

هەیە  شیعرێکی  ئەربیللی  حافز  هەولێر،  ناوداری 
هەولێر  شاری  بۆ  پاشا  نەجیب  هاتنی  لەبارەی 

شێوەیەیە؛ بەم  دەقەکەی 

دنیایي ایتتي  ایلە  لطف  خودا   بحـمداللە 
مصالیي جامع  ایچون  عباداللە  وصي   ایدیپ 

اصلني معبدخانةنین  بو  موئرختن  ایتتیم   سٶال 
تقوییی دار  بو  ایلدي  مزين  پاشا   نجيب 

  
هۆنراوەکە  دێری  دواهەمین  سەیری  ئەگەر 

 ، ین بکە
١٨٤١مان  ساڵی  عەرەبی  پیتی  ژمارە  بەپێی  ئەوا 
دەگەڕێتەوە.   ساڵە  ئەو  بۆ  کە  دەردەکەوێت  بۆ 

درووستکردنەوەی  دووبارە  ساڵی  شیعرەکە  واتە 
نەجیب  لەالیەن  کە  دەردەخات  مزگەوتەکە 

مزگەوتی  یارمەتییەکانی  درووستکراوە  پاشاوە 
هەولێر  شاری  لە  ئیسالم  ئاینی  بۆ  قەاڵ 

پێدانی  بایەخ  تر  لەالیەکی  شاکارێکە.  بەقەد 
مزگەوتەکە،  بە  ئەتابەکییەکان  و  عوسمانییەکان 

بە  هەولێر  تورکمانی  هۆگری  بۆ  بەڵگەیەکە 
.  مزگەوتەکە

نۆژەنکردنەوە  بەهۆی  دواییانە  بەم  کە  ئاشکرایە 
قەاڵی  خانووەکانی  ئاسەوار،  بە  بوونیان  و 

هەموو  ئەمە،  سەرەڕای  بەاڵم  چۆڵکراون  هەولێر 
تورکمانی  لەالیەن  قەاڵ  مزگەوتی  هەینی  رۆژانی 

دەدرێت  پێ  زۆری  بایەخێکی  هەولێر  شاری 
هەولێر  تورکمانی  نوێژکەر.  لە  دەبێت  پڕ  و 

بەتاڵی  بە  مزگەوتەکە  ئەوەی  لەسەر  سوورن 
وتارەکە  دەکەن  ئەوە  داوای  هەروەها  جێنەهێڵن. 

سەرەڕای  بخوێندرێت.  تورکمانی  بە  جاران  وەکو 
هەولێر  تورکمانی  رەتکردنەوەی،  بۆ  هەوڵەکان 

داواکاریە. ئەم  لەسەر  سوورن 

 بانگەشە و راستییەکان دەربارەی مزگەوتی
قەاڵی هەولێر

زیا عوزێری
فۆتۆ:محمد ئەمين



٤ئاژانسی میدیایی توركمان سێشه ممه  ٢٩ مایس ٢٠١٨

 هەواڵ & فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

   چەمكی هاونیشتمانی بوون

بروا عومەر
زانایانی بواری زمانناسی ووشەی 

هاونیشتمانی بوون بۆ هەریەكە لە واتای 
شار،ئاوەدانی. شوێنی ژیانكردن و ) پۆلیس( 
كە وشەیەكی یۆنانیە كە بەمانای ژینگە دێت 

شیدەكەنەوە.
هەموو ئەو ناونان و شیكردنەوانە بۆ ئەوە 

دەگەرێنەوە كە مرۆڤ لەگەڵ دروست 
بوونی بە خۆرسكی هەوڵی دروستكردنی 
ژینگەیەكی لەباری داوە بۆ خۆی تا تیایدا 

بژی.
بۆیە مرۆڤ مافی سروشتی خۆیەتی لە 
چۆنیەتی ژیان و نیشتەجێبوونی لەسەر 

زەوی بەبێ هیچ جیاوازیەك لە پرۆسەی 
بنیاتنان و ئاوەدانكردنەوە.

كەواته كۆكراوەی هەردوو ووشەی 
هاوواڵتی )المواطن( و ووشەی نیشتمان 
)الوطن( مانای تەواوی نیشتمانی بوون 

دەدات، بەواتای پەیوەندییەكی سروشتی 
بەهێز هەیە لەنێوان هاواڵتی و نیشتمانەكەی.

چەمكی هاونیشتمانی بوون لەهەر 
كومەڵگایەك بەوە دەناسرێتەوە كە 

هاواڵتییەكانی بە هەموو مافێكی زیندەگی 
كردن گەیشتبن و لە ئاكامیدا   یەكسان 
بن لە بەدیهێنانی ئەركە سەرەتاییەكانی 

وەك بەرگریكردن لە خاك و هەستی 
بەرپرسیاریەتی نەتەوایەتی و یەكسانی 

كۆمەاڵیەتی.
بێگومان هاوواڵتی تەنها كاری جێبەجێکرنی 

ئەركەكانی سەرشانی نیە بەڵكو لە 
دەستكەوت و داهاتی واڵت مافی تایبەتی 

خۆی هەیە بەبێ جیاوازی لەنێوان پێكهاتە 
و چینی کۆمەڵگا بەبێ رەچاوكردنی ئاین 

و زمان و نەتەوە و رەگەز، بۆیە ئەو 
رێكارانە دەبێ بەپێی دەستوور بە یاسا 
بكرێن بەشێوەیەك هاوواڵتی هەست بە 
جیاوازی و زەوتکردنی مافەکانی نەكات 

لەالیەن كومەلێك یان الیەنانێك كە ئەوەش 
پێویستە لە رێی دەسەاڵتی دادوەری بێ 
الیەن یەكالیی بكرێتەوە و سەرپێچی و 

پێشێلكردنی مافی مرۆڤ توندترین سزای 
یاسایی هەبێت بەیەكسانی و بێ جیاوازی لە 

نێوان هەموو پێكهاتەكانی كۆمەڵگە.
تێگەیشتن و ئەداكردنی چەمكی نیشتیمانی 
بوون  ئەوەیە كە هاواڵتی بەبێ جیاوازی 

مافە دەستوریەكان و ئازادی تەواوی 
بیروڕای جیاواز و پراكتیزەكردنی لە 

كەشێكی دیموكراتی بەدەست بهێنێت بە 
شێوەیەك بااڵنسی ژیانی تاكی كۆمەڵگە 

هاوتەریب بێت لەگەڵ ژیانی تاکی واڵتانی 
پێشكەوتوو و هاوچەرخ لەسەر بنەمای مافی 
هاونیشتمانی بوون ئەمەش بە پشت بەستن 

و پەیڕەوكردنی بەندەكانی مافی مرۆڤی 
جیهانی.

هەستە سەرەكیەكانی تاك بۆ هاونیشتمانی 
بوون ئەمانەن؛

هەستی بەژداری كردن:
تاكەكانی كۆمەڵگە دەبێ هەستی بەژداری 

كردنیان بە کردار ال دروست ببێ لە هەموو 
ئەرك و چااڵكی و رووداو گۆڕانكارییەی 

بەسەر واڵت دادێ بەبێ هیچ سەپاندنێك و 
جیاوازی پێكردن لەنیوان تاكەكان و فەرز 

كردنی چینێك بەسەر چینێكی تردا.
لەنموونەی خۆكاندیدكردن و بەڕێوەبردنی 

دام ودەزگای دەوڵەت و بەرهەمهێنان و 
دروست كردنی پارت و رێكخراو كە لەوانەیە 

لە بەرژەوەندی دەسەاڵتیش نەبن.
هەستی بەرپرسیاریەتی كۆمەالیەتی:

بۆ زانینی ئاستی بەرپرسیاریەتی دەبێ 

سەرەتا تاک شارەزاییان هەبێ لە یاساكانی 
تایبەت بە موڵكی گشتی كە وەكو ئەركێكی 

ئاینی و نیشتیمانی دەبێ بیانپارێزی.
ئەمەش بەڕێزگرتن لە یاساكان و 

جێبەجێكردنی ئەركەكانی هاواڵتی بوونی 
كەبریتین لە دانی باج بە دەوڵەت و 

خزمەتی سەربازی و راپەڕاندنی ئەركەكانی 
سەرشانیەتی بەبێ جیاوازی لەنێوان پێكهاتە 

و تاكەكانی كۆمەڵگە. 
هەستی ئازادی:

مرۆڤەكان هەر لە دایك دەبن و تا ئەوكاتەی 
مالئاوایی لە ژیان دەكەن ئازادن لە چۆنیەتی 
ژیانكردنیان چونکە ئەوە مافێكی سروشتیە 

بۆیە دەسەاڵت دەبێ بزانێ ئەگەر ئازادی 
تاكەكانی كۆمەڵگە سنوردار بكات ئەوا توشی 

شكستی دەسەاڵت دەبێ و كۆمەڵگا بەرەو 
توندوتیژی راپێچ دەكات.

 ئازادی ئەو مافەیە کە هەموو تاكەكان لە 
دەربڕینی بیروڕای جیاواز و پراكتیزەكردنی 

پرۆسە ئاینی و كەلتوریەكان بەدەستی 
دەهێنن بەیەكسانی لە چوارچێوەی یاسادا 
لەوانە؛ رەخنەگرتن، خوپێشاندان، نارەزایی 
دەربڕین لە دەسەاڵت و مەراسیمە ئایینیە 

جیاوازەكان.
ئەگەر بە ووردی سەیری میژووی واڵتان 

بكەین  دەبینین چەمكی هاونیشتیمانی بوون 
و گەاڵلە كردنی زۆر كۆن نیە چونكە واڵتە 

زلهێز و پیشكەوتووەكانیش لە بەدەست 
هێنانی قوربانی و باجی زۆریان داوە بە 

نموونە:
واڵتی ئەمریكا كە بە چەندین قوناغی 
قورس و هەستیار تێپەڕیوە كە هەر 

لەدروستبوونەوە تا ناوەڕاستی سەدەی 
بیستەم جیاوازی و چینایەتی بە ئاشكرا 

هەستی پێدەكرا لەنیوان تاكەكان و بەتایبەتی 
چینی رەش پێستەكان وەكو رەگەزێكی 

دواكەوتوو و كۆیلە مامەڵەی لەگەل دەكرا بە 
شێوەیەك كە لە بچوكترین مافی سەرەتایی 

ژیان بێبەش بوون كە خوێندن و پێكەوە 
ژیان بوو.

تا ئەو ئاستەی رەش پێستەكان بەچاوی 

سوك سەیردەکران وزوڵم و ستەم و بێ 
رێزیان لێدەکرا بەڕادەیەک قەدەغەكران 
لە شوێنە گشتیەكان و تەنانەت شوێنی 

نانخوارن و ژیانیان جیاواز بوو لەگەڵ سپی 
پێستەكان.

فەڕەنسییەكان تیگەیشتنی جیاوازیان هەبوو 
بۆ چەمكی هاونیشتمانی بوون بە پۆلێنكردنی 
خانەوادە رەسەنەكان و پیاوماقوالن لە چینی 
كرێكار و هەژاران كە جیاوازیەكە لە پێدانی 

باج و دەرامەت بە دەوڵەت دیاریدەكرا بە 
جۆریك  ئەوانەی باج دەدەن مروفی باش 
و رەسەنن و ئاوەنەشی نایدەن مروڤی بێ 

سوود و بێ رێزن.
لە واڵتی ئەلمانیا ئەم پرۆسەیە بەتەواوی 

پێچەوانەی مانا راستەقینەكەی بووەوە كە 
بە ئاراستەی رەگەزپەرستی چوو بە جۆریك 

جیاوازی لە نیوان تاكەكان گەیشتە ئاستی 
جیاوازی رەگەزی ) العرقی(، ئەویش بە 

بێروكەی هـەڵگرانی خوێنی ئەلمانی هاوواڵتی 
رەسەنن و ئەڵمانەكان دەبێ حوكمی جیهان 
بكەن و هەموو دونیا بە زمانی ئەڵمانی قسە 
بکات كە لە سەردەمی نازییەكان روویدابوو.
كە ئەم جۆرە بیرۆكەیە پێچەوانەی هەموو 

یاسا مرۆڤایەتیەكان بوو.
بێ گومان واڵتی عێراقیش بیبەش نیە لە 
گۆرانكاریە مێژوویی و سەردەمییەكان 

هەر لەسەردەمی هاتنە كایەوەی سیستەمی 
مەلەكی و دەستنیشانكردنی یەكەم مەلیك 

ولەبەر ناكۆكی و ناتەبایی پێكهاتەكانی ئەو 
سەردەمە بۆیە بە ناچاری بڕیاردرا بە دانانی 

مەلیكێك بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵت كە بە 
رەسەن عێراقیش نەبوو.

لە ئاكامیدا تا ئێستاش ئەو واڵتە 
نەگەیشتووەتە ئاستێك بتوانێ هەموو 

پێكهاتەكانی لە ژێر سێبەری كۆ بكاتەوە.
كوتایی بە ووتەیەكی بەناوبانگی غاندی 

دەهێنم كە دەڵێ:
بۆ شارەزابوون لە ئاستی رۆشنبیری و 

دیموكراتی هەر كۆمەڵگەیەك پێویستە بزانی 
تا چەند پێكهاتەكانی سوودمەند بوون لە 

مافەكان  بە یەكسانی.

سەربازگەی کەرکوک لە ئاسەوارە بەنرخەکانی تورکە 
لە شاری کەرکوک لەالیەن محەمەد نامیق پاشا لە ساڵی 

١٨٦٣ لە کاتی والی بوونی لەبەغداد دروستکراوە.
 

سەربازگەکە لەالیەن ئەندازیارە لێهاتووەکانی دەوڵەتی 
عوسمانی دیزاین کراوە. دەووترێ  هەموو کرێکارەکانی 

خەڵکی شاری کەرکوک بوونە. لە ڕاستیدا هەر دانە 
کەرپووچێکی سەربازگەکە ئاسەواری تورک و تورکمانی 

پێوەیە.
 

ئەندازیار ئەیاد تاریق حوسێن، بەرێوەبەری شوێنەواری 
ئاسەواری کەرکوک مێژووی سەربازگەکە و دۆخی 

ئێستای بۆ تەبا باس دەکات.
 

ئەندازیار ئەیاد تارق ئاماژە بەوە دەدات کە بە هۆکاری 
سەربازی سەربازگەکە درووستکراوە و دەڵێت 

“لەراستیدا سەربازگەی کەرکوک ناوەندی فەرماندەیی 
سەربازانی دەوڵەتی عوسمانی بووە، هاوکات وەک 

کۆگا و شوێنی حەسانەوە و مەشقپێکردنی سەربازان 
بەکارهێنراوە”.

ناوبراو تیشکی خستە سەر ئەندازەی سەربازگەکە کە بە 
شێوەی پیتی)U(ی ئینگلیزی درووستکراوە و دەشڵێت 

“لەگەڵ رووخانی دەوڵەتی عوسمانی، سەربازگەکە 
لەالیەن سەربازانی ئینگلیز دەستی بەسەراگیرا. دوای 

دامەزرانی دەوڵەتی عێراق، رادەستی سەربازانی 
عێراقی کرایەوە. تا ساڵی ١٩٨٥ وەکو سەربازگە 

بەکارهێنرا. هاوکات تابوری دووەمی سوپای عێراق 
کە لە سەربازگەکە جێگیرببوو، لەوماوەیە باڵەخانەکەی 

شێواندبوو. لە ساڵی ١٩٨٥ وەزارەتی کەلتووری عێراقی 
بەنووسراوێکی فەرمی داوای لە وەزارەتی بەرگری کرد 

کە سەربازگەکە وەربگرێتەوە و بەو پێیەش رادەستی 

بەڕێوەبەرایەتی ئاسەواری کەرکوک کرا. کاتێک رادەستی 
وەزارەتەکەمان کرا، باڵەخانەکە لەالیەن سەربازانەوە 

دارووخانێکی زۆری بەخۆیەوە بینیبوو بەجۆرێک 
بەشێکی باڵەخانەکە بە تەواوەتی رووخابوو. لەو 

بەروارەوە تاکو ئێستا سەربازگەکە باڵەخانەیەکی سەر 
بە بەڕێوەبەرایەتی ئاسەواری کەرکوکە”.

  
ئەیاد تارق ئاماژە بەوە دەدات کە لە ساڵی ٢٠٠٤ەوە 

پۆستی بەڕێوەبەرایەتیەکەی وەرگرتووە و هەوڵی داوە 
سەربازگەکە بگەڕێنێتەوە سەر شێوازی خۆی، بەاڵم 

بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەیانتوانیوە نۆژەنکردنەوەی 
باڵەخانەکە تەواو بکەن.

 
بەرێوەبەری ئاسەواری کەرکوک ئاشکرایکرد کە  
هۆکاری پشتگوێخستنی سەربازگەکە تەنها دۆخی 
ئابووری نییە و هۆکاری سیاسیشی لەپشتەوەیە.

 
هاوکات ئەیاد تارق ئەوەشی روونکردەوە کە چەند 

ساڵێک بەرلە ئێستا ویستوویانە سەربازگەکە بەڕووی 
خەڵک بکەنەوە، زیاتر وتیشی”دوو 
مۆزەخانەمان لەناو سەربازگەکە 
دروستکرد. یەکێکیان تایبەت بوو 

بە کەلوپەلی هونەری کۆنی شاری 
کەرکووک و ئەوی تریشیان تایبەت بوو 
بە پەیکەری مۆمیایی بیرمەند و نووسەر 

و شاعیرانی شاری کەرکوک. هاوکات 
مۆزەخانەکە توانی ناودارانی شاری 

کەرکوک وەک؛ محەمەد عزەت خەتات و 
عەتا تەرزیباشی و عەبدولواحید کوزەچی 
لە الپەڕەکانی مێژوو بنوسێت. هاوکات لە 
مۆزەخانەکەدا کەسایەتی دیاری برایانی 

کورد و عەرەبیش هەیە. هەرکاتێک 

مۆزەخانەکە تەواوبوو، بەڕووی خەڵک دەکرێتەوە”.
 

دەربارەی پشتگوێخستنی سەربازگەکە، بەڕێوەبەری 
ئاسەواری کەرکوک وتی “بەهۆی کێشە سیاسییەکانی 

کەرکوک، بودجەیەکی تایبەتی بۆ تەرخان نەکراوە. لەگەڵ 
ئەمەشدا کەرەستەی ئاسەواری لەم جۆرە دێرینە لە 

واڵتماندا دەست ناکەوێت”.  
  

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە بەرپرسانی نوێنەرایەتی تیکا 
)TİKA( لە بەغداد سەردانی سەربازگەکەیان کردووە 
و وتیشی “دوای مۆڵەت وەرگرتن لە حکومەتی ناوەند، 

پرۆژەیەکمان نووسی و پێشکەش بە تیکا-مان کرد. 
چاوەڕوانی ئەنجامەکەین”.

 لەکۆتاییدا ئەیاد تاریق یونس، بەڕێوەبەری ئاسەواری 
کەرکوک ئەوەی خستەروو کە ئەگەر بە زووترین کات 
کاری پێویستی بۆ نەکرێت، ئەوا سەربازگەی کەرکوک 
لەناو دەچێت ئەوەش بە واتای لەناوچوونی میراتێکی 

دیکەی تورکمان دێت.

سەربازگەی کەرکوک: هەر خشتەیەکی  ئاسەواری تورکمانی پێوەیە
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٣٧٩ مزگەوت لە ناوەندی شاری هەولێر هەیە

چاپەمەنەکان بە ئاواتیان نەگەیشتن
دەرئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکەی عێراق  رێژەیەکی 

کەم بەشداری کردن و دەنگۆی ساختەکاری بوو.

ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی ١٢ی ئایار ماوەی چەند رۆژێکە 
 بووەتە پرسی گفتوگۆ.

لەم ژمارەیەی هەفتەنامەی تەبا سەردانی چاپخانەکانمان 
کرد کە یەکێکە لە سێکتەرە گرنگەکان کە بەشی رێکالمی 
پرۆسەی هەڵبژاردن لەخۆ دەگرن و لەگەڵ کاندیدەکان  
 لەنزیکەوە ئاگاداری پرۆسەی بانگەشە و پرۆپاگەندەن.

مەروان ئیسماعیل خەیات، خاوەنی چاپخانەی مستەر 
فالگ لە هەڵسەنگاندنی پرۆسەی هەڵبژاردن وتی “لە 

ڕاستیدا هەڵبژاردنە گشتییەکانی ئەمجارەی عێراق 
زۆر جیاواز بوو. بە بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی 

پێشوو ئیش و کارمان زۆر کەم بوو. بەڕای من 
پارتە سیاسییەکان زۆر گرنگییان بەو پرسە نەدا. لە 

هەڵبژاردنەکانی چوار ساڵی رابردوو کارمان زۆر باشتر 
بوو، بەاڵم ئەمجارە بەو ڕادەیە نەبوو”.

مەروان ئیسماعیل خەیات هۆکاری کەمبوونەوەی کاریان 
بە بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنی رابردوو بەم شێوەیە 

 روونکردەوە:

لە هەڵبژاردنی رابردوو دوو هەڵبژاردن لەسەر یەک 
کرا. ئەم جارە بانگەشەکان درەنگ دەستیان پێکرد و 

کاندیدەکان گرنگی کەمتریان بە هەڵبژاردنی ئەمجارە دا. 
هۆکارێکی تری کەمی کارەکان بریتییە لەوەی کە پارتە 
سیاسییەکان و کاندیدەکان پێداویستی هەڵبژاردنیان لە 

 دەرەوەی واڵت دابین دەکرد.

هەندێک لە کاندیدەکان کااڵکانی وەک کارت ڤیزیت 
)کارتی کەسی( فلێکس و پۆستەریان لە تورکیا و ئێران 
چاپ کرد. بەڕای من کارێکی زۆر خراپیان کردووە. لەم 

بارودۆخە قەیراناوییەدا کاسبکارانی ناوخۆ ئەو کارانەیان 
ئەنجام بدابا و قازانجیان دەستکەوتبا باشتر دەبوو. بەم 

جۆرە پارەشمان نەدەچووە دەرەوەی واڵت و خەڵکی 
سوومەند دەبوون. ئەگەر بەراورد بکەین لە رووی 

نرخەوە جیاوازییەکی ئەوەندە زۆری نییە”.

مەروان ئیسماعیل خەیات ئاماژەی بەوەدا، بەهۆی نالەباری 
کەش وهەوا زۆرێک لە پۆستەر و فلێکسەکان دڕان و وتیشی 

“ئەو باران و رەشەبایانە بوونە هۆی دڕانی زۆرێک لە پۆستەر 
و فلێکسی کاندیدەکان. بەڕای من خەتای ئەوەش دەکەوێتە 

ئەستۆی کاندیدەکان. کاندیدەکان دێنە الی ئێمە داوای دروست 
کردنی پۆستەری کوالیتی نزممان لێدەکەن بۆ ئەوەی بە 

نرخێکی هەرزان دروستی بکەین. ئەگەر هەموو شتێکیان بە 
 کوالیتییەکی باش دروست بکردبایە بەم جۆرە نەدەبوو”.

هێمن محەمەد، بەڕێوەبەری بەشی فڕۆشتنی چاپخانەی شەباب 
باسی لەوە کرد کە بە بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردنی رابردوو، 

لەم هەڵبژاردنە کاریان زۆر 
کەمتر بووە و وتی “لە 

هەڵبژاردنەکانی پێشووی 
پەرلەمانی عێراق کارمان 
زۆر باشتر بوو. کارمان 
زۆر بوو بەاڵم ئەویش 

هۆکارێکی هەبوو. لە 
هەڵبژاردنی رابردوو دوو 

هەڵبژاردن لەسەر یەک 
ئەنجام درا بەم هۆیەوە 
گرنگی زیاتری هەبوو. 

پارتەکان زۆر گرنگییان 
بە هەڵبژاردنی گشتی 

ئەمجارەی عێراقیان نەدا. 
ئەمەش کاریگەری هەبوو 

 لەسەر کارەکان”.

بەڕێوەبەری بەشی 
فڕۆشتنی چاپخانەی شەباب 

ئاماژەی بەوە کرد، ئەوان 
بەهۆی ئەوەی کە لەم 

سێکتەرە  ماوەیەکی زۆرە کار دەکەن کاریان زیاتر لە ئەوانی 
ترە و وتیشی “ئیشمان زۆرە و بەشێک لەداواکارییەکان تەواو 
نابێت. بەاڵم ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی سەیر بکەین کارمان 

زۆر نییە. بەبۆچوونی من سیاسەتمەدارانی ئەو ناوچەیە زیاتر 
گرنگی بە هەڵبژاردنەکانی هەرێم دەدەن”.

لەبارەی کاریگەری نالەباری کەش و هەوا هێمن محەمەد 
ئاماژەی بەوە کرد کە کاریگەی هەبووە لەسەر کارەکانیان 

زیاتر وتیشی “خراپی کەش و هەوا جوڵەیەکی خستە نێو بازار 
و کاریگەری هەبوو، بەاڵم دیسان ئەوەندە باش نەبوو کە 

باسی بکەین. وەک ئەوەی هەمووکەس دەیبینێت ژمارەیەکی 
زۆر لە فلێکس و ئااڵی پارتەکان لە شەقامەکاندا نابیندرێت”.

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: محمد ئەمين

بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر ئاماری مزگەوتەکانی ناو 
شاری هەولێر و وردەکاری رێکاری یاسایی دروست 

کردنی مزگەوت روون دەکاتەوە.
 

کەماڵ حوسێن محەمەد بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر لە 
چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ هەفتەنامەی تەبا، باسی لە ئاماری 
مزگەوت و تەکییە و مەزارگەکانی ناوشاری هەولێر کرد.

لەبارەی ئاماری مزگەوتەکانی ناو شاری هەولێر کەماڵ 
حوسێن محەمەد وتی “ئەو مزگەوتانەی کە ئێستا لەناو 

شاری هەولێر هەن و بەردەوام نوێژ و خودا پەرستییان 
تێدا ئەنجام دەدرێت، بریتیە لە ٣٧٩ مزگەوت و لە کۆی 

ئەم ژمارە مزگەوتە ٢٨٥ مزگەوت وتاری هەینی تێدا 
دەخوێندرێتەوە. مزگەوتەکانی تریش وتاریان تێدا 
ناخوێندرێتەوە تەنها پێنج فەرز نوێژی تێدا ئەنجام 

دەدرێت لەگەڵ تەراویح نوێژی جەژن”.
 

بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر ژمارەی تەکییە 
تۆمارکراوەکانی ئاشکرا کرد و وتی “٣٠ مزگەوتمان 

هەیە لەناو سەنتەری شاری هەولێر لە قۆناغی 
دروستکردندا. لەالی ئێمە ٤٠ تەکییە تۆمار کراوە 

لەناو سنووری ناوشاری هەولێر. هەریەکە لە 
تەکییەکان بینای خۆیان هەیە و نوێژەکان و خودا 

پەرستی و زیگرەکانی تێدا ئەنجام دەدرێت.

کەماڵ حوسێن محەمەد، بەڕیوەبەری ئەوقافی 
هەولێر دوای ئاماژە دان بە گرنگی مەزاگەی سوڵتان 
موزەفەرەددین، رایگەیاند “لە ناوەندی شاری هەولێر 

٩ مەزاگەی پیرۆزمان هەیە )مەرقەد(. گرنگترین 
مەزاگە لەو مەزارگانە، مەزارگەی سوڵتان موزەفەر و 
دووەمیشیان مەزارگەی عوزێر پێغەمبەرە کە هەفتانە 

کۆمەڵێک ئافرەت سەردانی دەکەن و مەولودی 
تێدا ئەنجام دەدرێت. جگە لەوانەش مەزارگەی 

ئیمام محەمەد و چەند مەزارگەیەکی تریشمان هەیە کە 
زۆرگرنگن”.

لەبارەی رێنمایی و رێکارە یاساییەکان بۆ دروستکردنی 
مزگەوت، بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێر روونیکردەوە:

“دروستکردنی مزگەوت پێوەری خۆی هەیە. هەر 
گەڕەکێکی نوێ مزگەوتێکی تێدا دروست دەکرێت و 
لەالیەن شارەوانییەوە پارچە زەوییەک بۆ مزگەوت 

تەرخان دەکرێت. هەر خێرخوازێک نیازی دروستکردنی 
مزگەوتی هەبێت سەردانی بەشی ئەندازەی ئێمە دەکات، 
بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ئەوقاف زەوی پێدەدرێت 

و زەوییەکە لەسەر وەزارەتی ئەوقاف تۆمار دەکرێت. 

کاتێک خێرخواز لە تاپۆ زەوی بەناوی وەزارەتی 
ئەوقاف تۆمار دەکات، دەبێت نەخشەمان بۆ بێنێت و لە 
بەشی ئەندازیاری وەزارەت ئەوقاف نەخشەکە پەسەند 
دەکرێت. پێویستە نەخشەکە نەخشەیەکی نوێ بێت و 

ئەو تایبەتمەندییانە لەخۆ بگرێت کە مزگەوتێک هەیەتی. 
پێویستە هەموو شوێنەکانی دیاری کرابێت، بۆ نموونە 
حەڕەمی مزگەوت، دروستکردنی خانوو بۆ پێش نوێژ 
و وتارخوێنی مزگەوت، هۆڵی بۆنەی ئاینی پیاوان و 

ئافرەتان. بەم شێوەیە رێنماییەکان وەردەگرێت و دەست 
بە دروست کردنی دەکرێت”.

هاوکات کەماڵ حوسێن محەمەد ئاماژەی بە 
ویستی خێرخوازان دا بۆ دروستکردنی مزگەوت 
و وتیشی”خەڵک زۆر داوا دەکەن 

بۆ ئەوەی مزگەوت دروست بکەن. 
بەاڵم ئێمە رێنمایی تایبەتمان هەیە 

بۆ دروستکردنی مزگەوت. بەپێی ئەو 
دابەشبوونە جوگرافییەی کە ئێستا لە 

هەرێمی کوردستاندا هەیە، پێویستە ئەو 
مزگەوتانە یەک کیلۆمەتر لە نێوانیان بێت. 

ئەو مزگەوتانەی ئێستا دروستدەکرێن 
زۆر گەورەن وەک مزگەوتە کۆنەکان 
بچووک نین. ئێستا مزگەوتمان هەیە 

رووبەریان ٧-١٠ هەزار مەتر دووجایه”.

بەڕێوەبەری ئەوقافی هەولێروئاماژەی 
بەوە دا کە پێش نوێژ و وتارخوێن 

لەالیەن وەزارەتی ئەوقافەوە 
دابین دەکرێت بۆ ئەو مزگەوتانە. 
بەڕێوەبەرایەتی ئەوقافی هەولێر 

سەرپەرشتی هەموو مزگەوتەکانی 
سنووری ناوشاری هەولێر دەکات.

عەلی عەنتەر
فۆتۆ:  عەلی سالم
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دووشەممە ١٦ نیسان ٢٠١٨

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەلی سالم

بەهۆی پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا بە خێرایی و 
گۆڕانکارییەکانی پیشەسازی و بازرگانی، چەند پیشەیەک 

بەرەو نەمان هەنگاو دەنێن.

گەشەسەندن گۆڕانکاری بەدوای خۆی دەهێنێ بەڕادەیەک 
کە دەبێتە پێویستی بەرادەیەک ئەوانەی بەرگەی ئەم 
گۆڕانکارییە ناگرن، لەدەرەوەی بازنەکە دەمێننەوە و 

مەحکومی لەناوچوون دەبن. هەربۆیە خاوەن پیشەکان 
بەهۆی نەگونجانیان بە قەبارەی بازرگانی، لەدەرەوەی 

بازنەکە دەمێننەوە. پیشەی خەلوزفرۆشیش یەکێکە                      
                            

      

 

لەو پیشانە کە لەدەرەوەی بازنەکە ماوەتەوە. سەرهەنگ 
یونس حوسێن کە ٤٠ ساڵە پیشەی خەلوزفرۆشی دەکات، 
وتی “یەکەمین دوکانی ئێمە لە تەنیشت مزگەوتی گەورەی 

بازاری قەیسەری بوو، پێشتر دوکانەکان لە تەنەکە 
دروستدەکران. ماوەیەک کارمەندانی شارەوانی هەموویان 
رووخاندن. دواتر لە نزیک پارکی عادل خەلیل دوکانێکمان 

کردەوە. دوای چەند ساڵێک ئەوێشیان تێکدا. ئێمەش 
هاتین بۆ ئەو شوێنەی کە تا ئێستا کاری تێدا دەکەین. 

دەمانویست لە شوێنێک دووکان بکەینەوە کە نزیک 
ناوەندی شار بێت”.

ناوبراو تیشکی خستە سەر ئەو ناوانە کە پێشووتر کاری 
خەڵوزیان دەکرد و وتی “موحسین پلکە خەڵوزفرۆش بوو. 

لە نزیک مزگەوتی خانەقا دوکانی هەبوو”.

لەالیەکی تر سەرهەنگ یونس باسی چۆنییەتی 
دابینکردنی خەڵوزی کرد و وتی”خەڵوزمان لە 

قەزای کۆڕێ-وە دەکڕی و بە بارهەڵگر رەوانەی 
هەولێرمان دەکرد. گوندنشینانی کۆڕێ خەڵوزیان 
لە شاخەوە دەردەهێنا. ئەگەرخەڵوز کەم بووایە، 

لە دەیانهێنا گوندەکان. لە گوندەکانەوە بە تراکتۆر 
بەرەو کۆڕێ دەمانهێنا و دواتر رەوانەی هەولێرمان 

دەکرد”.

ناوبراو وتیشی “لە چواردەورەی هەولێر خەڵووزیان 
دەردەهێنا. بەاڵم وەکو ئەوەی شاخ نەبوو. چونەک 

خەڵوزی شاخ لە داری بەلوت)کەستانە( دروستدەکرا. 
داری کەستانە درەنگ گڕ دەگرێت و درەنگیش 

 دەکوژێتەوە”.
  

لە کۆتاییدا سەرهەنگ یونس لە دۆخی خەلوزفرۆشی و 
ویستی هاوواڵتییان بۆ خەڵوز وتی “لەراستیدا پیشەکە 

کەم نەبووەتەوە بەڵکو فراوان بووە و لە دەرەوەی واڵت 
هاوردە دەکرێت. چینێکی زۆر کەم خەڵوزی خۆمانە بەکار 

دەهێنێت. خەڵوزی هاوردەکراو زیاتر ویستی لەسەرە. 
خەڵوزی شاخ ویستێکی زۆری لەسەر نییە چونکە لە چین 

و میسر زیاتر خەڵوز هاوردە دەکرێت. بەاڵم خەڵوزی
خۆمان کوالیتییەکەی لەهەموویان باشترە”.

 سەرهەنگ یونس حوسێن: لە هەولێر داواکاری
خەڵوزی هاوردەکراو زۆرە

تورکیا بەرەو هەڵبژاردنەکان دەچێ

عەلی سالم
فۆتۆ:محمد ئەمين

تورکیا، لەبەرواری یەکشەممەی ٢٤ی حوزەیران، بەمەبەستی 
هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و پەرلەمانتاران بەرەو سەندوقەکانی 
دەنگدان دەچێت. لەکاتی مانەوەی هەڵبژاردنە بۆ خولی دووەم 
، بڕیار وایە لە بەرواری ٨ی تەمموزی ٢٠١٨ گەڕی دووەمی 

هەڵبژاردنەکان بەڕێوەدەچێت. 

بەپێی یاسا پێویستە هەڵبژاردنەکان لە ٣ی تشرینی دووەمی 
ساڵی ٢٠١٩ بەڕێوەبچێت، بەاڵم لەسەر پێشنیاری دەوڵەت 

باخچەلی، سەرۆکی بزووتنەوەی نەتەوەیی تورکیا بەروارەکە 
لەالیەن سەرۆککۆماری تورکیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان 

پێشخرا. 

هاوکات کاندیدانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بریتییە لە؛ 
رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری ئێستای تورکیا، 

موحەرەم ئینجە، مەڕاڵ ئاکشەنەر، سەاڵحەدین دەمیرتاش، 
تەمەل قەرەمۆاڵئۆغلو و دۆغو پەرینچەک. کاندیدبوونی 

هەموویان بە فەرمی راگەیەندرا. 

کاندیدەکان
هاوپەیمانییەتی کۆماری

سەرۆکی ئێستای تورکیا و سەرۆکی گشتی پارتی داد و 
گەشەپێدانی تورکیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان کاندیدبوونی 

خۆی بۆ پۆستەکە راگەیاند. هاوکات لە ٨ی کانوونی دووەمی 
ساڵی ٢٠١٨دا سەرۆکی گشتی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی، 

دەوڵەت باخچەلی رایگەیاند کە خۆی کاندید نابێت و پارتەکەی 
پشتگیری لە رەجەب تەیب ئەردۆغان دەکات. لەالیەکی 

دیکەشەوە موستەفا دەستیجی، سەرۆکی پارتی یەکگرتووی 
گەورە لە بەرواری ١٢ی نیسانی ٢٠١٨ رایگەیاند کە وەکو پاتی 

بزووتنەوەی نەتەوەیی پشتگیری لە ئەردۆغان دەکەن. 

پارتی کۆماری گەل
جەهەپە یاخود پارتی کۆماری گەل لە بەرواری ٤ی مایسی 

ئەمساڵ بە واژووی ١١٠ پەرلەمانتار بڕیاریدا موحيرەم 
ئینجە کاندید بکرێت. دوای رۆژێک کاندیدبوونی ئینجە بە 

دامەزراوەی هەڵبژاردنی بااڵ راگەیەندرا.  

پارتی ئییی
سەرۆکی گشتی پارتی ئییی، مەڕاڵ ئاكشەنەر رایگەیاند 

، گەر بێتو بتوانێت ١٠٠ هەزار 
واژوو کۆبکاتەوە، ئەوکاتە 

کاندیدبوونی خۆی 
رادەگەیەنێت و دواتر 
بە شێوەیەکی فەرمی 

لەبەرواری ٢ی 

مایس کاندیدبوونی خۆی بۆ پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری 
تورکیا تۆمارکرد. هاوکات ئاکشەنەر توانی لە بەرواری 

٤ی مایس، کە یەکەم رۆژی تۆمارکردنی کاندیدانی پۆستی 
سەرۆکایەتی کۆماربوو، ١٠٠ هەزار واژوو کۆبکاتەوە و 

بەشێوەیەکی فەرمی کاندید بێت.  

پارتی دیموکراتی گەالن 
پارتی دیموکراتی گەالن لە راگەیەندراوێکدا سەاڵحەدین 
دەمیرتاشی وەکو کاندیدی پارتەکە راگەیاند. بەفەرمی 

کاندیدبوونی ناوبراو لە بەرواری ٤ی مایس راگەیەندرا. 

پارتی سەعادەت
تەمەل قەرەمۆاڵئۆغلو لە بەرواری ١ی مایسی ٢٠١٨، بوو بە 

کاندیدی پارتی سەعادەت بۆ پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار. 
هاوکات قەرەمۆاڵئۆغلو کاندیدبوونی خۆی بەشێوەیەکی فەرمی 
لە بەرواری ٢ی مایس تۆمارکرد و لە بەرواری ٦ی مایسدا بە 

کۆکردنەوەی ١٠٠ هەزار واژوو توانی بە شێوەیەکی فەرمی 
کاندید بێت. 

پارتی نیشتیمان 
پارتی نیشتیمان رایگەیاند کە دۆغو پەرینچەک، 

سەرۆکی گشتی پارتەکە، بە کاندیدی سەرۆکایەتی 
کۆمار دەستنیشان کراوە. هاوکات لە بەرواری 
١ی مایسی ٢٠١٨دا پەرینچەک وەکو کاندیدی 

پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار تۆمارکرا. 
دواتر بە کۆکردنەوەی ١٠٠ هەزار دەنگ 

توانی بەشێوەیەکی فەرمی کاندیدی پۆستی 
سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بێت. 

رێزبەندی کاندیدان لە پسولەی دەنگدان
لە پسوولەکەدا موحەرەم ئینجە لە پلەی یەکەم 
دێت. دواتر مەراڵ ئاکشەنەر  و رەجەب تەیب 

ئەردۆغان لە پلەی دووەم و سێیەمدان. هاوکات 
لە پلەی چوارەم و پێنجەمیش هەریەکە لە 

سەاڵحەدین دەمیرتاش و تەمەل قەرەمۆاڵئۆغلو 
دێت. لە کۆتایی ریزبەندەکەدا دۆغو پەرینچەک 

هاتووە. 
ئامادەكردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو
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زیا عوزێری
فۆتۆ: عەلی سالم

 شانۆگەری تورکمانی لە شاری هەولێر
‘‘مردووە

بۆچی ئێوەش وەکو عەلی عەبدولباقی 
بەشداریتان لە بەرنامە شانۆییە 

کوردییەکان نەکردووە؟

زۆر داوایان لێکردم بۆ ئەوەی وەک 
نووسەر بەشدار بم بەاڵم من ئێستا 
سەرقاڵی نووسینی دوو کتێبم. لە 
یەکێکیان مێژووی هەزار ساڵەی 

شانۆگەری تورکمانی لە هەولێر باس 
دەکەم. کتێبەکە بە زمانی عەرەبی 

دەردەچێت کە ١٢٠٠ الپەرەیە. 
کتێبەکە کارێکی کەمی ماوە 

خەریکە لە تەواو بوون. لە هەمان 
کاتدا دەربارەی زانیاری مەقام 

لە هەولێر کتێبێک دەنووسم. ئەو 
کتێبەم بە زمانی کوردی نووسیوە 

بەاڵم بە نیازم وەریبگێڕمە سەر 
زمانی تورکی و عەرەبی. کتێبەکە 
١٠ بەڵگەنامەی گرنگ لەخۆدەگرێت.

زانیاری کەسی

محەمەد عەبدوڵاڵ یونس، لە ساڵی ١٩٦٠ 
لە گەڕەکی عەڕەبانی شاری هەولێر 

لەدایک بووە. کوڕی مەقام خوێنی بەتوانا 
مەال عەبدوڵاڵی فەفژەن دەفچییە. نووسەر 

و دەرهێنەری بەتوانا، محەمەد عەبدوڵاڵ یونس 
لە تەمەنی ٩ ساڵیدا مامۆستا ئەسوەد مەال کەریم 

کە مامۆستای زمانی عەرەبی قوتابخانەکەی بووە 
هانیداوە بۆ ئەوەی کاری شانۆیی بکات.

بۆ یەکەمجار لە شانۆی ئەسوەد مەال کەریم بە ناوی “بولبول 
و قەلە ڕەش” ڕۆڵی بولبولی بینیوە.

بە درێژایی قۆناغی خوێندنی بەردەوام بووە لە ئەنجامدانی 
چااڵکی شانۆیی. بە بۆنەی رۆژی قوتابیان لە ساڵی ١٩٧٣ بۆ 

یەکەمجار شانۆی “زاوای شێت”ی پێشکەش کردووە کە لە 
نووسینی خۆی بووە.

لە ساڵی ١٩٩٤ لە بواری راهێنەری ستەیج لە چااڵکییەکانی 
قوتابخانە لە سەردەمی سەرۆکایەتی فەرید چەلەبی لە 

جوالنەوەی بێالیەنی تورکمان کاری کردووە.

سێناریست و دەرهێنەری یەکەمین درامای تورکمانی بە ناوی 
“کردی کاچتی” بووە.

پێشکەشکاری بەرنامەی جیهانی هونەری بووە.
سەرنووسەری گۆڤاری گۆکبۆرو بووە.

خاوەنی دوو کتێبە بەناوی “یارییە 
میللیەکانی منداڵی تورکمان” و ئەلبومی هونەر”.

لە یەکەم کۆنگرەی تورکمان لە ساڵی ١٩٩٧، رۆڵی بینیوە لە 
شانۆی “بێشیک” واتە النک کە لەالیەن عەلی عەبدولباقییەوە 

نووسرابوو.

ئەوەی ڕوویدا بە تەواوی پێچەوانەی قسەکانمان بوو. ئەگەر 
قبووڵمان بکردبایە بێگومان ئێستا پاڵپشتی مادیمان دەبوو، 

بەاڵم لەرووی مەعنەوییەوە نا. بەرەی تورکمانی عێراقی 
پاڵپشتی نەکردین.

دوای دەرچوونی بەڕێز عەلی عەبدولباقیش بەردەوام بووین لە 
چااڵکییەکانمان، تاوەکو من گروپێکی شانۆگەری و هەلپەرکێم 
دامەزراند. بەڕێز سەیفی ئازەری و بەڕێز رەفعەت ئەکرەمیش 

بەشدارییان تێیدا کرد. جگە لەمە یەکێکم لە دامەزرێنەرانی 
ناوەندی کەلتووری تورکمان. بەداخەوە دەڵێم پاڵپشتیان 

نەکردووین.

لەگەڵ بەڕیز عەلی عەبدولباقی دەستم بە بواری هونەری 
تورکمانی کرد. تا ئێستا ٣٧٥ بەرهەم و ژمارەیەکی زۆر 

ئاوازم هەیە. بەشێکی زۆری پرۆگرامی تەلەفزیۆنی تورکمانیم 
ئامادەکردووە. زیاد لەوە رۆژنامەیەکی تایبەت بەخۆم هەبوو. 

ئێستا لە هیچ شوێنێک تەنانەت ناویشم باس ناکرێت. هاوکاری 
هەندێک کەس دەکەن بۆ ئەوەی بەشداری لە ڤیستیڤال و 

پانێڵەکان بکەن بەاڵم بەداخەوە ئەو کەسانە هیچ پەیوەندییان 
بە هونەرەوە نییە. لە ئێستا هیچ چاالکیەکم نیە لە بواری 
شانۆگەری. لە دوای عەلی عەبدولباقی شانۆ لە هەولێر 
لەناوچوو. بەڕوونی دەیڵێم شانۆی تورکمانی لەناوچوو.

دەرهێنەر و نووسەری سینەمایی تورکمان محەمەد 
عەبدوڵاڵ یونس لە دیمانەیەکدا هۆکارەکانی لەناوچوونی 

شانۆگەری لە هەولێر بۆ تەبا باس دەکات.

هۆکاری لەناوچوونی شانۆگەری 
تورکمانی چییە لە شاری هەولێر؟

ژمارەی شانۆگەرەکانی تورکمان 
ئەوەندە کەمە کە بە پەنجەکانی 
دەست دەژمێردرێن. واتە تەنها 

چەند کەسێکن. ئەگەر تۆ پاڵپشتی 
ئەوکەسانە نەکەی، بە دڵنیاییەوە 

الیەنی تر بۆخۆی بەکاریان 
دەهێنێت. بۆ نموونە لە بەرنامەی 

“بەزمی بەزم” بەڕێز عەلی 
عەبدولباقی رۆڵی پێبەخشراوە و 
پرۆگرامەکەی بەرەوپێشبردووە. 

بێگومان بینەرانی ئەو 
پرۆگرامە بەهۆی بەڕێز عەلی 

عەبدولباقییەوە سەیری ئەو 
پرۆگرامە دەکەن و بەشداری لە 

شانۆیەکە دەکەن.

پێشتر باسی ئەوەتان کردبوو 
کە کەس پاڵپشتی نەکردوون، 

مەبەستتان کێبوو؟

بەرەی تورکمانی عێراقی دامەزراوەیەکی 
شەرعی بوو، پێویستبوو پاڵپشتی ئێمە بکەن. 

ئاشکراتر بیڵێم کاتێک بەرەی تورکمان عێراقی لە 
هەولێرەوە گوازرایە کەرکوک، هەولێر پشتگوێخرا.  

سەردەمێک کێشەی تەندروستیم هەبوو و تووشی جەلتەی 
دڵ بووم هۆکارەکەشی ماندوو بوون و نووسین بوو، کەس 

سەردانی نەکردم. کەسێک پەیوەندی پێوە نەکردم  حاڵم 
بپرسێت . ئێستا من بە زۆر خۆم گرتووە بۆ ئەوەی نەگریم. 
لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەلتووری تورکمانی کارم دەکرد، 
بەڕێوەبەرەکەشم کە تورکمان بوو سەردانی نەکردم و لێی 

نەپرسیم. وەزیر هاتە الم و حاڵی پرسیم بەاڵم ئەوان نەهاتن. 
بەهۆی پاڵپشتی نەکردنی شانۆگەرەکان، شانۆی تورکمانی 

بەرەو نەمان دەچێت.

ئێوە وەک شانۆگەرێک هیچ پۆستێکتان هەیە لە 
وەزارەتی ڕۆشەنبیری ؟

ئێمە تەنها لە بەرەی تورکمانی عێراقی 
کارمان کردووە. لە سەردەمی پێشوودا شاندێکمان هەبوو 
بەناوی شاندی بااڵی شانۆگەری. شاندەکە بەرپرسیاریەتی 

هەموو شتێکی لە ئەستۆ دەگرت. جارێکیان لەگەڵ فەلەکەدین 
کاکەیی، وەزیری پێشووی ڕؤشەنبیری کۆبووینەوە. لێی 

پرسین ئێوە کێن، لە وەاڵمدا خۆمان بە “شاندی بااڵی 
شانۆگەری تورکمان” ناساند و ئەویش زۆر خۆشحال بوو بەو 

ڕادەیەی بە زمانی تورکمانی لەگەڵمان دوا.

بەڵینی ئەوەی پێداین کە مووچەمان بۆ ببڕێت و هەرچی داوا 
بکەین بۆمان جێبەجێ بکات. وابزانم ئەو ڕووداوە لە ساڵی 
٢٠٠٠ ڕوویدا. لە بەرامبەر قسەکانیدا منیش ووتم کە ئێمە 

خاوەنی بەرەی تورکمانی عێراقیین و پێویستمان بە کەس نییە، 
بەرەی تورکمانی عێراقی مەرجەعی ئێمەیە. بەاڵم بەداخەوە 
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تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

یاری سینی زەرف یارییەکی پێویستی مانگی رەمەزان و نیشتمانی 
تورکمانە، لەم چەند ساڵەی رابردوودا بووەتە مایەی سەرنجی نەتەوەکانی 

تر و لە چااڵکی و بۆنە کەلتورییەکاندا ویستێکی زۆری لەسەرە.
 شێوازێکی تایبەت لە یارییەکە هەیە، جیاوازی لە یارییەکانی تریش 

ئەوەیە کە دەبێت چاوی رکابەرەکەت و هەڵسوکەوتەکانی 
بخوێنیتەوە و شی بکەیتەوە.

 ئەو کەلوپەالنەی لە یاری سینی
زەرف بەکاردێن

 سینیەکی کانزایی

 یاری نیشتمانی تورکمانی
سینی زەرف

:

 ١١ زەرف

لوقم

 دانەیەک
 مۆرو یاخود
 ئیسکیف

 سینییەکە بەتایبەتی    
  بۆ یاری سینی  

  زەرف درووست 
  دەکرێت و دەبێت   

چەقی سینییەکە 
قۆپاو بێت

بۆ راگرتنی   
 زەرفەکان بەکاردێت  
 و لە چواردەورەی  

 سینیەکە پێداهێنرێ،  
دەبێت لوقمەکە 
رێژەی شەکری 
هاراوی زۆربێت

قوماشی پەردە کە درێژییەکەی بەالیەنی کەم دوو مەتر بێت )کاتێک 
مۆرووەکە دەشاردرێتەوە، پێویستە قوماشەکە بەسەر کەسەکە دابدرێت. 

بەم شێوەیە دەتوانرێت مۆرووەکە بە ئاسانی بشاردرێتەوە(

وەکو کوپە       
  وایە. لە مس   

    پێکهاتوو

موستیلەی    
 بەرگدروو    
  بۆ دورمان   

   بەکاردێت

رێگایەکی تر بۆ شاردنەوەی مۆرووەکە، ئەویش بە 
شاردنەوەی لە ژێر چوار زەرفی سینیەکە. واتە چوار 

بژاردە پێشکەشی بەرامبەر دەکرێت و بۆی هەیە 
تەنها دانەیەکیان هەڵبژێرێت. بژاردەیەکی تر هەیە کە 
بە شێوەی مانگ و ئەستێرە دەبێت، زەرفەکانی ناو 

سینییەکە لەسەر شێوەی مانگ و ئەستێرە ریز دەکرێت. 
مۆروەکە یا لە بەشی مانگەکە یاخود لە بەشی ئەستێرەکە 

دەشاردرێتەوە. تیپی بەرامبەر تەنها بۆی هەیە بەشێک 
هەڵبژێرێت.

 
دوای دیاریکردنی تیپەکە، ١١ زەرفەکە بە دووریی 

یەکسان لە چواردەورەی سینیە لوقماوییەکە ریز دەکرێت 
و مۆرووەکە دەخرێتە ژێر یەکێک لەو زەرفانە. وەستای 
تیپی شاردنەوە بە وتنی “باد” پەردەکە الدەدات و دوای 
سوڕاندنەوە سینییەکە دەخاتە گۆڕەپانی تیپی بەرامبەر.

ئەو کەسەی دەیەوێت مۆرووەکە بدۆزێتەوە، تەنها 
دوو لێدانی گوڵی هەیە )واتە دوو بژاردەی هەیە(، گەر 

نەیدۆزێتەوە، ئەوا دەبێت دانە دانە زەرفەکان بکاتەوە.  

کاتێک مۆرووەکە دەدۆزرێتەوە، زەرفەکانی دیکە 
کە نەکراونەتەوە، دەژمێردرێن و دوو گوڵیش زیاد 
دەکرێت و لە خانەی تیپی بەرامبەر دەنووسرێت. 

لەهەمان کاتدا دەتوانیت بە جارێک دوو گوڵ لێدەیت 
واتە دوو زەرف بکەیتەوە یاخود بە ماوەی جیاواز 
دەتوانیت بیکەیتەوە. لەالیەکی دیکەشەوە لەمەر دوو 
بژاردە، بژاردەیەکی دیکە بۆ یاریزانە دەرەخسێت کە 
پێی دەڵێن “گوباه”. ئەگەر لە کاتی یارییەکەدا وشەی 
گوباه بەکار بێت و مۆرووەکە بدۆزرێتەوە، لەمەر ١١ 

خاڵ، ٣ خاڵ دەنووسرێت. ئەوە تەنها لە هەولێر هەیە. لە 
شاری کەرکوک لەمەر گوباە، دەڵێن “ئیکی-واتە دوو”. 

لەکاتی کردنەوەی زەرفەکە یاریزان بڵێت دوو، ئەوا لەمەر 
١١ خاڵ،دوو خاڵ دەنووسرێت. ئەو تیپەی ١٠١ خاڵی 

بەسەر بنووسرێت ئەوا یارییەکە دەدۆڕێنێت و سینییەکە 
بۆ تیپی بەرامبەر دەگوازرێتەوە.

ئەگەر یاریزانەکە لەکاتی گوڵ لێدان مۆرووەکە بدۆزێتەوە، 
ئەوا دڵخۆش دەبێت. تیپە دڵخۆشەکە وەکو دەرخستنی 

دڵخۆشی خۆیان، سینییەکە بە گۆڕەپانی یارییەکە دادەدەن 
یاخود هەڵدەستن و سەما دەکەن. لەکاتی بەڕێوەچوونی 

یارییەکە، قۆریات و گۆرانیش دەوترێ.
 

کاتی ئەنجامدانی سینی زەرف؟
وەکو یارییەکی تورکمانی، سینی زەرف تەنها لە رەمەزاندا 

دەکرێت. یەکێکە لە یارییە پێویستەکانی مانگی رەمەزان 
و تیمەکان لە کەرکوکەوە بۆ هەولێر و لە هەولێرەوە بۆ 
ئاڵتون کۆپری یاخود بە پێچەوانەوە و بە شێوەی تیپ 

یاری دەکەن. لە دوای رۆژووشکاندن تا پارشێو یارییەکە 
ئەنجام دەدەن. پارشێو لەو شوێنە دەکەن و دواتر بەرەو 

شوێنی خۆیان دەگەڕێنەوە.

یاساکانی یاری سینی زەرف
یارییەکە لەنێوان دوو تیپ بەڕێوەدەچێت. هەر تیپێک 

پێویستە بەالیەنی کەمەوە سێ کەسی تێدابێت و نابێت لە 
چوار کەس تێپەریت. یەکێک لەو یاریزانانە دەبێتە “وەستا” 

و ئەوانی دیکەش دەبنە هاوکاری یاریزانەکە.
 

بۆ دەستپێکردنی یارییەکە، لە سەرەتادا ئیسکیف یاخود 
مۆرووەکە دەشاردرێتەوە. ئەویش چەند رێگایەکی هەیە.

مۆرووەکە یا لەژێر زەرفەکان یاخود لە دەست 
دەشاردرێتەوە. دواتر پێویستە تیپی بەرامبەر بزانێت 

لە کوێیە. بۆیە پرسیاری “لەکامەیە؟” لە تیپی بەرامبەر 
دەکرێت. ئەگەر بزانێت ئەوا یارییەکە لەوانەوە 

دەستپێدەکات.

بارزان لوقمان
فۆتۆ: چۆبان تیمور


