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دەستکرد شەربەتی    قوربانیانی 
رەمەزان مانگی  له 

هەزار سێ  سەرفیترە   ئەمساڵ 
دینارە

 دوای ٢٨ رۆژ بەرەنگاریی ئااڵی
هات کۆتایی  شین 

مافپەروەر جەلیل عەبدواڵ عەزیز، 
جێگری بەرێوەبەری نەخۆشخانەی 
فریاکەوتنی ناوەندی هەولێر بۆ تەبا 

دوا         4

مانگی رەمەزان لە ئیسالمدا پلەیەکی 
بەرزی هەیە و موسڵمانان هەوڵ 
دەدەن فەریزە و سونەتەکان بە 
شێوەیەکی تەواو پەیڕەو بکەن.

  کێبڕکێی کۆتا لە نێو پارتە کوردییەکان
دەستیپێکرد

خانەیەکی نەوجەوانان
          چاوەرێی ئێوەیە

  کێشەی ئاوەڕۆ لە بازاڕی
 قەیسەری هەولێر

 دوای حەوت مانگ لە دەستپێکردنی
 نۆژەنکردنەوە، کێشەی ئاوەڕۆ لە بازاڕی

قەیسەری هەولێر بووەتە رۆژەڤی
  هاوواڵتییان .                            
 

نەبوونى بەنداو لەعێراق بەپێی پێویست
هەموو بەنداوەکان

دروستكراوی سەردەمی 
رژێمه 

ئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکان لە 
عێراق بە گشتی و لە کەرکوک بە 

تایبەتی دەمەقاڵی گەورەی لێکەوتەوە.

 هۆگر هادی شکور، فڕۆشیارێکی خورمایە
 لەگەڵ براکانی ماوەیەکی زۆرە ئەو کارە

 دەکات، لە بارەی جۆرەکانی
 خورما و نرخ و بازاری
 خورما بۆ تەبا دەدوێ.

 عێراق بەهەشتی خورمایە كەچی خورمای
      سعودی و ئێرانی ڕەواجی هەیە

...
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سەعدی ئەحمەد پیرە، بەرپرسی مەکتەبی 
پەیوەندییە گشتییەکان و وتەبێژی یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان:

   کاتی خۆی کە سەدام حوسێن حزبی 
کارتۆنی بۆ الیەنە کوردییەکان دروست دەکرد 

ئێمە زۆر پێمان ناخۆش دەبوو. ئێستاش 
ناکرێت ئێمە هەمان شت دووبارە بکەینەوە

کاردۆ محەمەد، راوێژکاری سەرۆکایەتی 
پەرلەمان و هەڵسووڕاوی بزووتنەوەی گۆڕان:

   ئەم کۆتایە بە شێوەیەک بەکار نەهاتووە کە 
بتوانێت لە خزمەتی پێکهاتەکە بێت

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی 
بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری 

شاری هەولێر:

   ئەگەر ئەمرۆ دەستتێوەردان ئەنجام 
بدەن، رۆژێک دێت دەست لە کاری ئێوەش 

وەردەدرێت
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عەلی عەنتەر    
“فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد و چۆبان تیمور

کێبڕکێی کۆتا لە نێو پارتە کوردییەکان دەستیپێکرد
دوای ئەوەی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکوەزیرانی 

هەرێمی کوردستانی عێراق کۆمیسیۆنی بااڵی 
سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی راسپارد بۆ ئەوەی 

ئامادەکاری بکات بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی 
عێراق له ٣٠ی ئەیلوولی ئەمساڵ، الیەنەکان کەوتنەوە 

خۆئامادەکردن و پێشکەش کردنی ناوی لیست و 
قەوارەکان بە کۆمسیۆنی هەڵبژاردن.

 
پەرلەمانی کوردستانی عێراق لە ١١١ کورسی پەرلەمانی 

پێکهاتووە کە ١١ کورسی بۆ پێکهاتە نەتەوەیی و 
ئاینییەکانی تورکمان و کلد وئاشوور دابین کراوە. بەاڵم 

١١ کورسییەکەی کۆتا زیاد لە پێکهاتە نەتەوەیی و 
ئاینییەکان بووەتە هۆی رکابەری حزبە گەورەکان.

 
چەند سەرچاوەیەک باس لەوە دەکات کە یەکێتی 

نیشتیمانی کوردستان و بزووتنەوەی گۆڕان و 
هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری کە لەالیەن 

بەرهەم ساڵح، سەرۆکوەزیرانی پێشووی هەرێمی 
کوردستانی عێراق سەرکردایەتی دەکرێت، هەوڵی ئەوە 

دەدەن کە ئەوانیش بۆ بەدەست هێنانی چەند کورسییەکی 
کۆتا بە دەنگێکی کەم، بچنە نێو رکابەری لەگەڵ پارتی 

دیموکراتی کوردستان.

هەفتەنامەی تەبا بۆ لێکۆڵینەوە لە دەنگۆکان، 
چاوپێکەوتنی لەگەڵ هەریەکە لە سەعدی ئەحمەد پیرە، 
بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییە گشتییەکان و وتەبێژی 

یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کاردۆ محەمەد، 
راوێژکاری سەرۆکایەتی پەرلەمان و هەڵسوڕاوی 

بزووتنەوەی گۆڕان و ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی 
سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری شاری 

هەولێر کرد.
 

         کاتی خۆی کە سەدام حوسێن حزبی 
کارتۆنی بۆ الیەنە کوردییەکان دروست دەکرد 
ئێمە زۆر پێمان ناخۆش دەبوو. ئێستاش ناکرێت 

ئێمە هەمان شت دووبارە بکەینەوە

سەعدی ئەحمەد پیرە، بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییە 
گشتییەکان و وتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە 

وەاڵمی پرسیاری پەیامنێری تەبا ئاخۆ یەکێتی نیشتمانی 
کوردستان دەبێتە بەشێک لە رکابەرایەتی بەدەست 
هێنانی کورسی کۆتا؟ ووتی “ئێمە حزبی تورکمان 

دانامەزرێنین. پێمانوایە کە دەبێت تورکمان خۆی حزبی 
تورکمانی دابمەزرێنێت. کاتی خۆی کە سەدام حوسێن 
حزبی کارتۆنی بۆ الیەنە کوردییەکان دروست دەکرد 

ئێمە زۆر پێمان ناخۆش دەبوو. ئێستاش ناکرێت 
ئێمە هەمان شت دووبارە بکەینەوە و بۆ تورکمان و 
مەسیحییەکان حزبی کارتۆنی دروستبکەین. دەبێت 

تورکمان و کلد و ئاشور خۆیان حزب بۆ خۆیان دروست 

بکەن، ئێمە سیاسیەتییان لەگەڵ بکەین و رێز لە ئیرادەی 
ئەوان بگرین”.

 
       دەبێت هەوڵ بدرێت ئیستیقاللییەتێک بدرێتە 
کۆتا بۆ ئەوەی بتوانێت بە تەواوی نوێنەرایەتی 

پێکهاتەیەک بکات لە هەرێمی کوردستان

وتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئامانجی 
دەرچوونی یاسای کۆتای روونکردەوە و وتی “پرسی 

کۆتا بۆ ئەوە هاتووە کە رەنگە لە رووی ژمارەوە ئەوان 
نەتوانن بە ئەندازەی پێویست نوێنەر بۆ خۆیان دابنێن. 
بۆ ئەوە نەهاتووە کورسی بە ژمارەیەک دەنگی کەم بۆ 

حزبێکی سیاسیی مسۆگەر بکەن. من پێموایە ئەگەر هەوڵ 
بدرێت کورسی کلد و ئاشور یاخود تورکمان بە دەنگێکی 

کەم بۆ یەکێتی یان پارتی تەئمین بکرێت، ئەوا کارێکی 
خراپە و سابیقەیەکی باشیشی نابێت کە بەداخەوە ئێستا 

لە هەرێمی کوردستان نییەتی. یان دەبێت کۆتا نەبێت 
یانیش دەبێت هەوڵ بدرێت ئیستیقاللییەتێک بدرێتە 

کۆتا بۆ ئەوەی بتوانێت بە تەواوی نوێنەرایەتی 
پێکهاتەیەک بکات لە هەرێمی کوردستان. من 

پێموایە تورکمان و کلد و ئاشور پێکهاتەی 
رەسەنی هەرێمی کوردستانن، هەربۆیە 
پێویستە نوێنەری خۆیان هەبێت، نەک 

نوێنەریان هەبێت کە حزبی تر خاوەنداری 
بکات”.

سەعدی ئەحمەد پیرە وتیشی “من 
نامەوێت لێرە بێمە سەر ئەو باسە کە 

ئەو نوێنەرانە راستەقینەن یاخود نا، بەاڵم 
دەتواندرێت باشتر بێت. یەکێتی کێشەی 
ئەوەی نییە کە بەیانی تورکمانێک یاخود 
مەسیحیەک لەسەر لیستی خۆی کاندید 

بکات. پارتیش دەتوانێت لەسەر لیستی خۆی 
کاندیدی بکات. بۆ کاندیدەکان بەناوی تورکمان 

بن و یەکێتی بن؟ بۆ بەناوی تورکمان بن و 
پارتی بن؟ با پارتی لەسەر لیستی خۆی تورکمان 

کاندید بکات کەس رێگری ئەوە نییە. یەکێتیش 
دەتوانێت دایبنێت بەاڵم نەک لەسەر ئەساسی کۆتا”.

پیرە، سەبارەت بە پێشنیاری الیەنەکان بۆ شێوازی 
هەڵبژاردنی نه ته وه ی تورکمان روونی کردەوە 

“پێشنیارێک هەبوو لەالیەن هەندێک الیەن، 
ئەویش ئەوەبوو کە کۆتا نەمێنێت بەاڵم 

هەموو شاری هەولێر بکرێتە یەک مەرکەز. 
ئەوکاتە ژمارەی تورکمان لە هەولێر بەسە 

بۆ دەرچوونی دوو یاخود سێ نوێنەر”.

            هەمیشە ئەو الیەنانەی 
کە حوکمی عێراقیان کردووە 

رێگەیان بە پێکهاتەکان نەداوە بۆ 
گەیشتنیان به مافی خۆیان

 
کاردۆ محەمەد، راوێژکاری سەرۆکایەتی 

پەرلەمان و هەڵسووڕاوی بزووتنەوەی گۆڕان 
لە وەاڵمی هەمان پرسیاری پێشوودا وتی 

“سیستەمی کۆتا لەبەر ئەوە دامەزراوە کە عێراق 
و کوردستان لە پێکهاتەی جیاواز پێکهاتووە. هەمیشە 

ئەو الیەنانەی کە حوکمی عێراقیان کردووە رێگەیان 
بە پێکهاتەکان نەداوە بۆ مافی خۆیان، بۆ نموونە مافی 

رۆشنبیری، ئیداری و قەومی و کۆمەڵێک مافی ترە. 
دوای گۆڕانکارییەکانی عێراق بە پێویست زاندراوە کە 

یاسا خزمەتی یەکسان کردنی هەموو پێکهاتەکان بکات. 
بەتایبەتی ئەو پێکهاتانەی ئەو دەرفەتەیان نەبووە لە 

عێراق بە گشتی و لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی. ئێمە 
یاساکەمان پێ باشبووە. پێمان وایە یاسایەک خزمەتی 

پاراستنی مافی پێکهاتەکان بکات، کارێکە لە خزمەتی 
مرۆڤایەتی و سەقامگیری دایە. داوایەکی رەوای یاساییە. 
ئێمە بە گشتی یاساکەمان پێ باشە، بەاڵم چۆن بەکاری 

دەهێنین؟ ئەوەش پرسیارە. تا ئێستا لە عێراق دا بە 
شێوەی سروشتی خۆی جێبەجێ نەکراوە. ئەو جێبەجێ 

نەکردنە لەوانەیە هەندێک کێشەی بۆ کۆتاکانیش دروست 
کردبێت”.

         پێویسته لە کوردستان ئەم کۆتایە بە 
شێوەیەک بەكاربێت کە بتوانێت خزمەت به 

پێكهاتەكان بكات

راوێژکاری سەرۆکایەتی پەرلەمان ئاماژەی بەوەدا کە 
کۆتا بەکار نەهاتووە بۆ خزمەتکردن بە پێکهاتەکان و 

وتیشی “ئێمە پێمانوایە لە کوردستان بەتایبەتی ئەم 
کۆتایە بە شێوەیەک بەکار نەهاتووە کە بتوانێت لە 
خزمەتی پێکهاتەکە بێت. بە حوکمی زاڵی هەیمەنەی 

حزبی بەسەر پێکهاتەکان کاریگەری هەبووە لەسەر ئەو 
یاسایە”. 

         راستە شتەکە یاساییە و ئەنجام دەدرێت، 
بەاڵم نوێنەرەکان زیاتر نمایندەی حزبن نەوەک 

پێکهاتەکان

كاردۆ محەمەد دەشڵێت “راستە شتەکە یاساییە و ئەنجام 
دەدرێت، بەاڵم نوێنەرەکان زیاتر نمایندەی حزبن نەوەک 

پێکهاتەکان. خۆی لە راستیدا ئەو نوێنەرانە پێویستە 
لەرێگەی حزب و خەڵکەوە دەنگی پێبدرێت و ببێتە 

نوێنەری ئەو پێکهاتەیە. لە هەرێمی کوردستان کۆتا 
بووەتە نوێنەرایەتی حزب و الیەنێک نەک نوێنەرایەتی 

پێکهاتەکان”.

کاردۆ محەمەد ئەوەشی خستەروو، “ئێمە سەبارەت بە 
پێکهاتەکان بەتایبەتی کە باسمان لە ماددەی ١٤٠ دەکرد 

بۆ چارەسەر کردنی کێشەکانی نێوان پێکهاتەکان، بە 
تایبەتی کەرکوک لەبەر ئەوەی پێکهاتەی جیاوازی تێدا 
دەژی، پێمان وابوو دەبێت کارێک بکەین لەسەر ئاستی 
دەستووری عێراق بەرگری کردن لە مافی پێکهاتەکان 

بکەین و لە کوردستانیش تایبەتمەندییان پێبدەین بۆ 
ئەوەی بە کردار بسەلمێنین کە مافی پێکهاتەکان لە 

کوردستان بە یاسا پارێزراوە. ئیستغاللی ئەو پێکهاتانە 
نەکرێت بۆ چارەسەر کردنی ماددەی )١٤٠(. توانیمان 

ئەو پڕۆژەیە بکەین بە یاسایەکی تایبەت بە مافی 
رۆشنبیری، کەلتووری، ئیداری، زمان و بەشداری کردن 

لە دەسەاڵت”.

      ئێمە لەگەڵ ئەوە نین کە حزب بێت و نوێنەر 
دابنێت بە ناوی ئەوان

هەڵسووڕاو و پەرلەمانتاری خولی سێیەمی پەرلەمان 
لەسەر لیستی بزووتنەوەی گۆڕان باسی لەوە کرد کە 

پێویستە لیستی پێکهاتەکان گوزارشت لە بۆچوونی 
پێکهاتەکان بکات و وتیشی “ئێمە لەگەڵ ئەوە نین کە 

حزب بێت و نوێنەر دابنێت بە ناوی ئەوان. چونکە 
کێشەکە دەبێتە کێشەی نێوان یەکێتی و پارتی و 

گۆڕان. من پێموایە کێشەکە دەبێت لە نێوان خودی 

نوێنەرە راستەقینەکانی پێکهاتەکان بێت. پێویستە لە ناو 
پێکهاتەکان لیستێک دروست بێت هەست بە کێشەکانی 

پێکهاتەکان و گوزارشت لە بۆچوونی پێکهاتەکان 
بکات. پێویستە لیستەکە هەست بە مافی تەندروستی و 

پەروەردەیی و هاوواڵتیبوونی پێکهاتەکان بكات”.
 

کاردۆ محەمەد، راوێژکاری سەرۆکایەتی پەرلەمان 
لە کۆتاییدا رایگەیاند “ئێمە لە مافی هاوواڵتی بوون 

کێشەمان هەیە. ئایە ئێمە مافی هاوواڵتی بوونمان داوەتە 
هەموو پێکهاتەکان؟ هەموو هاوواڵتییەکی تورکمان یاخود 

عەرەب مادام لەسەر خاکی ئەو واڵتە دەژێت پێویستە 
مافی یەکسانی هەبێت. پێویستە یاسا ئەو دەرفەتەی 

پێبدات واتە یاسا هەبێت و دەستتێوەردان نەبێت. کێشەی 
ئێمە ئەوەیە یاسامان هەیە بەاڵم دەستتێوەرەدان لە 
یاساکە هەیە. وەکو پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەمجارە. 

یاساکە هەیە، بەاڵم دەستتێوەردانیش هەیە. ئێمە چۆن 
دەتوانین رێگری بکەین لەو دەستتێوەردانە؟ ئێمە چۆن 
دەتوانین نوێنەرێک بێنین کە نەبێتە نوێنەرێک پاڵپشت 

بە گۆڕان یان پاڵپشت بۆ یەکێتی دروست بکەین لە 
منافەسەی ئەوەی کە حزب و نوێنەر هەن کە پاڵپشتن 

بۆ پارتی. ئێمە دەمانەوێت هەموومان فشار بخەینە سەر 
الیەنەکان بۆ ئەوەی دەستتێوەردان دروست نەبێتەوە و 
پێکهاتەکان خۆیان نوێنەری خۆیان هەبێت لە پەرلەمان، 

ئێمەش رێز لە بەرنامە و خواستیان بگرین”.

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی 
تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتاری شاری هەولێر دەڵێت 

کە لە پرسی کۆتا تورکمان رووبەڕووی کۆمەڵێک گرفت 
بووەتەوە.

مەعروف ئاماژەی بەوەکرد لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق ناحەقی بەرامبەر بە کرستیانەکان 
کراوە و وتی “لە رابردوو ناحەقی بەرامبەر ئێمەش 

کرا. کاتێک باس لە کۆتا دەکەین پێویستە رێوشوێنی 
تایبەتی بۆ جێبەجێ بکەین. هەفتەی رابردوو لەگەڵ برا 
کریستیانەکانمان پرۆژەیەکی تایبەتمان ئامادە کرد. لە 

پڕۆژەکەدا باسمان لەوە کردووە کە پێویستە لە هەرێمی 
کوردستان بنکەی دەنگدانی تایبەت بۆ کۆتاکان دابین 

بکرێت. ماددەیەکی دیكەی پڕۆژەکەش باس لەوە دەکات 
کە پێویستە پۆلیس و هێزە سەربازییەکان دەنگ بە 

کۆتا نەدەن. چونکە زۆرترین ساختەکاری لەم رێگەیەوە 
ئەنجام دەدرێت”.

     داوا دەکەین بنکەی تایبەتی دەنگدان لە 
هەولێر، کفری و سلێمانی بۆ پێکهاتەی تورکمان 

دابین بکرێت. بەم جۆرە دەتوانین رێگری لە 
ساختەکاری بکەین

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
ئاماژەی بەوەشدا کە ئەو پڕۆژەیان پێشکەشی پەرلەمان 

کردووە و راشیگەیاند “داوا دەکەین بنکەی تایبەتی 
دەنگدان لە هەولێر، کفری و سلێمانی بۆ پێکهاتەی 

تورکمان دابین بکرێت. بەم جۆرە دەتوانین وجودی 
تورکمان دەربخەین و رێگری لە ساختەکاری بکەین. 
پێویستە ئەو یاسایە بەر لە هەڵبژاردن لە پەرلەمان 

دەربچێت بەاڵم بەهۆی نزیک بوونەوەی هەڵبژاردن کاتی 
پێویست نەماوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پڕۆژەیە. 

هاوکات هەندێک لە پارتە سیاسییەکان ئارەزووی 
جێبەجێ بوونی ئەم پرۆژەیە ناکەن کە داوامان کردووە. 

دەیانەوێت کۆتا بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکار بهێنن. 
ئەگەر لەم خولەی پەرلەمانیدا نەتوانین ئەو پڕۆژەیە 

پەسەند بکەین، پەسەند کردنی ئەم پڕۆژەیە لە خولی 
داهاتوو بۆپێکهاتەی تورکمان زۆر گرنگ دەبێت”.

        
          هەندێک لە پارتە سیاسییە 

گەورەکان، دەستتێوەردەدەنە ناو کارە 
ناوخۆییەکانی پێکهاتەی تورکمان و 
کۆتا بۆ بەرژەوەندییەکانی خۆیان 

بەکار دەهێنن

هاوکات پەرلەمانتار ئایدن مەعروف 
روونیکردەوە کە سیستەمی کۆتا لە ساڵی 

١٩٩٧ لە هەرێمی کوردستانی عێراق و 
لە ساڵی ٢٠٠٣ لە عێراق جێبەجێ کراوە. 

لەگەڵ جێبەجێ کردنی ئەو سیستەمە دەست 
بە دەستتێوەردان کراوە. لە بەردەوامی 

قسەکانیدا مەعروف وتیشی:

“بۆ نموونە؛ بوونی پێنج کۆتای تورکمان و 
هەڵبژاردنی ئەو نوێنەرانە بەبێ ویست و ئیرادەی 

پێکهاتەی تورکمان دەبێتە هۆی ناهاوسەنگی لە 
کارەکانی پەرلەمان. چونکە نابێتە هۆی وێنەدانەوەی 
ئیرادەی پێکهاتەی تورکمان، بەڵکو خزمەتی الیەنێکی 

تر دەکات. ئەوەش دەبێتە هۆی کاردانەوەی گەلی 

تورکمان. بۆچی ئێمە ببین بە الیەن لە کێشەیەکی نێوان 
یەکێتی و پارتی لە کاتێکدا کە پێویستە ئێمە نەبین بە 

الیەن. بەداخەوە هەندێک لە پارتە سیاسییە گەورەکان، 
دەستتێوەردەدەنە ناو کارە ناوخۆییەکانی پێکهاتەی 
تورکمان و کۆتا بۆ بەرژەوەندییەکانی خۆیان بەکار 

دەهێنن. پێویستە رووبەڕووی ئەوە ببینەوە”.  

     لەالیەن حزبی دەسەاڵتدارەوە هەم سیستەمی 
کۆتا دەستکاری دەکرێت هەم پرۆسەی 

هەڵبژاردن

ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
وەک وەبیرهێنانەوەیەک باسی لەوە کرد کە نه ته وه ی 
تورکمان بە یەک لیست بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کردبوو و وتیشی “داوامان 
لە هەموو الیەنە سیاسییە تورکمانییەکان کرد کە لیستێک 
ئامادە بکەین بۆ ئەم هەڵبژاردنە، بەاڵم کەسییان لیستیان 

پێکنەهێنا و بەرەی تورکمانی عێراقی وەکو تاکە لیست 
بەشداری لە هەڵبژاردنەکە کرد. باشە بۆچی بەشدارییان 

نەکرد؟ چونکە دەزانن کە کۆتا نییە و ئەوانیش ئەو 
ژێرخانەیان نییە. جگە لەوەش چونکە کۆتا نەبوو، پارتە 

کوردییە گەورەکانیش تێکەڵێ پرسەکە نەبوون.

بەاڵم بۆ هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق لە 
٣٠ ئەیلوول، ٨-٩ لیستی تورکمانییان پێکهێنا. پارتێکی 
سیاسی کوردی چوار لیست، پارتێکی دیكەی سیاسی 
کوردی دوو لیست و پارتەکەی دیكەش یەک لیستی 

بە ناوی تورکمان داناوە، بەاڵم زۆری ئەو لیستانە لە 
دەرەوەی ئیڕادەی تورکمان دروست کراوە. هەمان شت 
بەسەر کریستریانەکانیش هاتووە. بەم هۆیەوە لەالیەن 
حزبی دەسەاڵتدارەوە هەم سیستەمی کۆتا دەستکاری 

دەکرێت هەم پرۆسەی هەڵبژاردن”.

مەعروف، بەر لە دەست پێکردنی پرۆپاگەندەکانی 
هەڵبژاردن هۆشداری بە پارتەکان دا و رایگەیاند:

“هۆشداری دەدەینە ئەو الیەنانە کە ئەم جۆرە کارانە 
ئەنجام دەدەن و داوایان لێدەکەین خۆیان لەو پرسە بە 
دوور بگرن. ئەگەر یەک یاخود هەزار تورکمان هەبێت، 
با لێگەڕێن بە ئیڕادەی خۆیان دەنگ بدەن. ئەگەر ئەمرۆ 

دەستتێوەردان ئەنجام بدەن، رۆژێک دێت دەست لە کاری 
ئێوەش وەردەدرێت. دروستکردنی پارت لەالیەن حزبی 
بەعس لە دژی کورد و پێشمەرگە شتێکی ناڕەحەتکەر 

بوو. بەاڵم کورد بێ ئەوەی هیچ بەهایەک بۆ ئەو پارتانە 
دانێن پارتە نوێنەرەکانی ئیڕادەی خۆیان دەدۆزیەوە. 

لە زاخۆ تا بەسڕە هەر لیستێکی تورکمانی لە دەرەوەی 
ئیڕادەی گەلی تورکمان دامەزرابێت، گەلی تورکمان ئەو 

لیستە ناناسن.

هەموو کەس دەتوانێت ببێت بە نوێنەری گەل و 
پەرلەمانتار بەاڵم پێویستە بە ئیرادەی خۆی سیاسیەت 

بکات. بەم هۆیەوە هۆشداری دەدەینە هەموو الیەنەکان”.

“

““
““

“
“

“
“ دوای ٢٨ رۆژ بەرەنگاریی ئااڵی شین کۆتایی هات

ئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکان لە عێراق بە گشتی و لە کەرکوک بە تایبەتی دەمەقاڵی 
گەورەی لێکەوتەوە.

دوای هەڵبژاردنە گوماناوییەکەی ١٢ی مایس، تورکمانی کەرکوک لە دژی ئەنجامەکان 
بۆ ماوەی ٢٨ رۆژ خۆپیشاندانیان ئەنجامدا.

 
لە بەرواری ٦ی حوزەیرانی دانیشتنێکی پەرلەماندا بڕیاردا دەنگەکان بە رێژەی لەسەدا 

سەد بە دەست بژمێردرێتەوە. هاوکات لە دانیشتنەکەدا هەموارکردنەوەی یاسای 
هەڵبژاردن بە بەشداریکردنی ١٧٢ پەرلەمانتار پەسەندکرا.

لەالیەکی دیکەوە پەرلەمان بڕیاریدا پۆستی ئەندامانی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی 
هەڵبژاردنەکان سڕبکرێتەوە و بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانیش نۆ دادوەر راسپێردرا.  

لە بەرواری ٨ی حوزەیراندا ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی بەهۆی 
دەرئەنجامە سەرکەوتووەکانەوە کۆتایی هاتنی خۆپیشاندانەکانی لە بەغدادەوە راگەیاند.

هاوکات ساڵحی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تویتەر وتی “دوای چەندین رۆژ، 
خۆپیشاندانەکانی کەرکوک کۆتایی هات. گەلی تورکمانی شکۆمەند لە عێراق بە 

بەرەنگاریی ئااڵی شین بۆ جارێکی دیکە ناوی خۆی لە مێژوو تۆمارکرد و بەشێوەیەکی 
بەهێز بۆ جیهانی سەلماند”.

لەو ماوەیەدا لە شاری کەرکوک چەندین پەالماری جۆراوجۆر روویدا. لە ٨ی 
حوزەیراندا سێ تەقینەوە روویدا و لە ئاکامی تەقینەوەکاندا دوو کەس گیانی لەدەستدا و 

ئامادەكردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو١٨ی دیکەش بریندرابوون.
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کۆتای پەرلەمانی واتە دانانی چەند 
نوێنەرێک بۆ پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەکان 

بە دەنگێکی کەم. ئەو یاسایە لە هەرێمی 
کوردستان و عێراق دەرچوو بۆ ئەوەی 
تورکمان و کلد و ئاشووریەکان بتوانن 
نوێنەرایەتی خۆیان بکەن لە پەرلەمانی 
هەرێمی کوردستان. کۆتای پەرلەمانی 

کوردستان بریتییە لە ١١ کورسی پەرلەمانی 
کە ٥ کورسیان تایبەتە بە تورکمان. هاوکات 

لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عیراقیش کۆتا 
هەیە بەاڵم تورکمان داوایان کرد کە بەبێ 

 کۆتا بەشداری ئەنجوومەنی نوێنەران بکەن.

٥ کورسی کۆتای پەرلەمانی هەرێنی 
کوردستانی عێراق بە درێژایی مێژوو 

لە بری تورکمان خزمەتی بە الیەنی تر 
کردووە. حزبی دەسەڵالت هەموو کاتێک 

کۆتای بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکارهێناوە. 
بەداخەوە کاتێک گوێبیستی دەسەاڵتدارانی 

هەرێم دەبین کۆمەڵێک قسەی بریقەدار 
و جوان دەبیستین، هەمیشە باس لەوە 

دەکەن کە تورکمان پێکهاتەیەکی رەسەن و 
سەرەکیە بۆیە دەبێت خزمەتیان بکرێت و 
مافەکانیان پارێزراو بێت، بەاڵم لە کرداردا 

تەواو بە پێچەوانەی ئەو قسانە رەفتار 
 دەکەن و هەنگاو دەنێن.

ئەوەی سەیرە و جێی سەرنجە ئەوەیە، ئەو 
حزبە گەورانەی کە دەسەاڵتدارن و خاوەن 

هێزی تایبەتی چەکداری سەرمایەیەکی 
زەبەالحن، وێڕای خاوەندارییەتی کۆمەڵێک 

کورسی و زۆرینەی پەرلەمانی هێندە 
هەست بە الوازی دەکەن چاو دەبڕنە 
کورسی و مافی پێکهاتە نەتەوەیی و 

ئاینییەکان. لەگەڵ ئەوەی کورسی ئەوان 
بۆخۆیان بەکار دەهێنن رێگەشیان پێنادەن 

کار بۆ هاوواڵتی خۆیان بکەن. نموونەیەکی 
روون و ئاشکارش ئەوەیە کە لە ماوەی ٤ 
ساڵی رابردوو نوێنەرانی پێکهاتە نەتەوەیی 

و ئاینییەکان بەشدارییان لە کۆمەڵیک پرۆژە 
یاسای دەسەاڵت کردووە و دەنگیان بۆ 

داوە کەچی تا ئێستا نەیانتوانیەوە یاسایەک 
دەربکەن لە بەرژەوەندی تورکمان و کلد و 

 ئاشوور.

یەکێکی تر لە زیانەکانی ئەو یارییە نا 
دیموکراسیە ئەوەیە کە وای کردووە 
حزبەکانی تریش وا بیر بکەنەوە کە 

پێویستە سوود لە کۆتا ببینن. دەبینین 
و دەبیستین ئێستا حزبەکانی تریشس 

دەستیان کردووە بە دروست کردنی حزبی 
کارتۆنی بە ناوی تورکمان و کلد و ئاشوور 

بۆ ئەوەی ئەوانیش کورسی و مافی 
تورکمان بۆ بەرژەوەندی خۆیان زەوت 

بکەن. لە ئەنجامدا بزووتنەوەی گۆڕان کە بە 
ناوی چاکسازییەوە هاتە مەیدابی سیاسی، 
هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری 

کە بەناوی دابین کردنی خۆشگوزەرانی 
و گەڕاندنەوەی شکۆی هاوواڵتیانی 

هاتۆتە مەیدانی سیاسی، کەچی هەردوو 
حزب لە مەبدەئی خۆیان الدەدەن و دێنە 

ناو رکابەری لەگەڵ پارتی دیموکراتی 
کوردستان بۆ بە دەستهێنانی کۆتای 

تورکمان و بەکار هێنانی بۆ بەرژەوەندی 
خۆیان و دژی تورکمان.

 کۆتا خزمەت بە
تورکمان ناکات

ئێوەیە چاوەڕێی  نەوجەوانان  خانەیەکی 
لەگەڵ هاتنی جەژنی رەمەزانی پیرۆز مندااڵن هەست بە 

خۆشییەکی زۆر دەکەن و لەگەڵ خێزانەکانیان کاتێکی خۆش 
بەسەر دەبەن، بەاڵم جەژن لە خانەی مندااڵنی بێ سەرپەرشت 

جیاوازتر بەڕێوەدەچێت. کۆمەڵێک منداڵی بێ دایک و باوک 
بەبێ ئارامی کەشی خێزان و باوەشی پڕ لە میهرەبانی دایک 

جەژن بەڕێ دەکەن و چاوەڕێی ئێوەن.
 

بەڕێوەبەری ماڵی خەندە ئاماژەی بەوەدا، “یەکەم رۆژی جەژن 
وەک هەموو ماڵێک بەیانیەکە خواردن ئامادە دەکرێت ئێمەش 
وەک ئیدارە هەموومان جەژنە پیرۆزە لە منداڵەکان دەکەین”.

کەژاڵ جەماڵ، بەڕێوەبەری ماڵی خەندە و توێژەری 
کۆمەاڵیەتی لەبارەی چۆنییەتی ژیانی مندااڵنی بێ 

سەرپەرشت بۆ مایکی تەبا دوا.
 

دەتوانی باسی ماڵی خەندەمان بۆ بکەیت؟
ماڵی خەندە بۆ چاودێری کچان سەر بە بەڕێوبەرایەتی 

چاودێری کۆمەاڵیەتی و سەر بە وەزارەتی کار و کاروباری 
کۆمەاڵیەتییە. لێرە مەرجی وەرگرتنی منداڵ؛ نەمانی دایک 

یان باوک یان هەردووکیانە، یاخود کەسوکاری لە دەست دابێت 
واتە ئەو منداڵە هیچ کەسێکی نەمابێت، یەکێکی دیكە لە 

حاڵەتەکانی وەرگرتنی منداڵ حاڵەتی تەاڵق بێت یاخود دایک 
و باوک زیندانی کرابن. واتە لە حالەتێک کە کەسێک نەبێت 
سەرپەرشتی ئەو منداڵە بکات، ئێمەش هەوڵدەدەین ئەو مندااڵنە 
ژیانێکی ئاساییان بۆ دروست ببێتەوە وەکو منداڵەکانی دیكە 

پێداویستییان بۆ دابین بکرێت جا لە رووی خواردن بێت یان لە 
رووی تەندروستی یاخود دابینکردنی قوتابخانە شوێنی یاریکرن 

هەروەها شوێنی حەوانەوە، ئامانجی ئێمە لە ناو ئەم دەزگایە 
رەخساندنی ژیانێکی ئاسایی بۆ ئەم مندااڵنە بۆ ئەوەی هەست 

بە کەمتەرخەمی نەکەن لە ژیانیاندا.  
 

لە رووی تەندروستیەوە، تەندروستییان چۆن 
کۆنتڕۆڵ دەکرێت،نەخۆشخانە هەیە؟ چاودێرییان 

دەکرێت بەشێوەیەکی بەردەوام؟
لە ناو دەزگاکەماندا نەخۆشخانە نیە، بەاڵم ئێمە کادیری 

پزیشکیمان هەیە کە بە باشترین شێوە سەرپەرشتی منداڵەکان 
دەکەن بە پێی پێویست دەیانبەن بۆ الی دکتۆر یان زۆربەی 

جار دکتۆرەکان سەردانمان دەکەن بۆ چاودێری منداڵەکان و بە 
باشترین شێوە چارەسەر دەکرێن. ئەگەر هاتوو بارێکی نا هەموار 
رووبدات دەیان بەین بۆ نەخۆشخانە ئەهلی و حکومییەکان و بە 

هەموو شێوەیەک الیەنی تەندروستی بۆ دابین دەکرێت.
 

چاالکی ڕۆژانەی ئەم منذااڵنە چیە؟
ئەو مندااڵنەی کە دێن بۆ ئێرە ئێمە یەکەم شت هەوڵدەدەین 

ببێتەوە بە منداڵیکی ئاسایی لە بارودؤخێکی ئاسای بژی و 
لە هەموو رووێکەوە پێداویستیەکانی ئەو مندااڵنە دابین بکرێت 

و هەست بە تەنیای نەکات، کاتی قوتابخانە هەر منداڵێک 
سەرقاڵی خوێندەنەکەی خۆیەتی و کاتێکیش کە پشووە ئێمە 

ژووری چاالکیمان هەیە، نموونە ژووری وێنەکێشان، کۆمپیوتەر، 
مۆسیقا هەر یەکە بە پێی بەهرەی خۆی و حەز و ئارەزوی خۆی 
کامەی بوێت کاتی خۆی بەو شتە بەسەردەبارت. جگە لەمانەش 
دەرچونمان دەبێت و ئەیانبەین بۆ دەرەوە بۆ ئەوەی کاتێکی خۆش 
بەسەر ببەن و هەست بە جیاوازی نەکەن لەگەڵ ئەو مندااڵنەی 
کە دایک و باوکیان هەیە و هەوڵ دەدەین ئەو بۆشاییەی کە 

هەیانە بۆیانی پڕ بکەینەوە.
 

لە رووی جلوبەرگ، کێ دابینی دەکات؟
حوکمەت سااڵنە دوو جار جلوبەرگ بۆ ئەو مندااڵنە دابین 

دەکات جارێکیان زستانە و جارێکیشیان هاوینە، خەرجی 
گیرفانیان هەیە، ئەو پارەیەی کە بۆیان دابین دەکرێ خەرجی 

گیرفانی خۆیانە بچوکەکان 3٠ هەزار و گەرەکان 45 هەزارە لە 
مانگێکدا. ئەوە خەرجی گیرفانی خۆیانە کە دابەشکرایە رۆژانە 
بچوکەکان هەزار دینار و گەورەکانیش هەزار و پێنج سەد دینار، 
ئەو مندااڵنەی کە حەز دەکات بچێت بۆ دوکانێک دەتوانێت بەو 
پارەیەی خۆی کە هەیەتی بروات شتێک بۆ خۆی بکرێت ئەمە 

بۆ ئەوەی که هەست بکات شتێکی هەیە لێرە و لە هەمان 
کاتدا لەبەر دەرونی مندالەکە باشە.

جگە لەمەش کەسانی تر هەن 
کە ئەوانیش بە پێی توانای 

خۆیان هاوکاریمان 
دەکەن، هەیە ئەیان 
بات بۆ دەرەوە 

بۆ پارك یان 

شاری یاری یان گەشتێکی بچووکیان بۆ رێکدەخەن یاخود 
داوەتیان دەکەن یاخود هەیە جلوبەرگیان بۆ دابین دەکات، ئەو 

کەسەی دێت بۆ ئێرە بە پێی توانای خۆیان هاوکاری ئەو 
مندااڵنە دەکات بێگومان ئەمانەش هەموو لە ژێر سەرپەرشتی 

ئیدارە و دەزگایەکە دەبێت.
 

چاالکیتان چی دەبێت لە رۆژی جەژن بۆ ئەو 
مندااڵنە؟

یەکەم رۆژی جەژن وەک هەموو ماڵێک بەیانیەکە خواردن 
ئامادە دەکرێت دەزگاکەمان خۆی ئامادەی دەکات ئێمەش وەک 
ئیدارە هەموو دێین جەژنە پیرۆزە لە منداڵەکان دەکەین، مێوانمان 
دێت یاخود ئەو مندااڵنەی کە ناسیارەکیان هەیە دێن سەردانیان 

دەکەن و هەندێک جار بۆ ماوەی جەژن لە الی ئەوان دەمینێنەوە 
بۆ ماوەی 2-3 رۆژ، بەم شێوەیە منداڵەکانیش هەست بەم بۆنەیە 

دەکەن و لە الیەنی دروونی ئارام دەبن.

دەتوانن بۆ سەردانی نزیكەكانیان مۆڵەت وەرگرن؟
بەڵێ ئاساییە، بەاڵم پێویستە ئێمە بزانین دەچێت بۆ الی کێ 

بۆ نمونە ئەو کەسە مامیتی، خاڵیتی، پلکیتی ..هتد کە 
ئێمەش لێژنەی)رێکخراوی( تایبەتی خۆمان هەیە دەچن بۆ 

ماڵەکان تاوەکو منداڵەکان دەگەرێنەوە ئێمە بە هەموو شێوەیەک 
چاودێری ئەو مااڵنە دەکەین بۆ ئەوەی بزانین ئایە کە ئەو 

منداڵە ئاسودەیە یان نا لەو ماڵە، چونکە ئەگەر هاتوو زانیمان 
باری دەرونی منداڵەکە تێک دەچێ ئەو کات بە پێی بڕیاری 
ئیدارە خۆمان ڕێگە نادەین بەوە بەاڵم ئەگەر زانیمان منداڵەکە 
هیچ کێشەی نابێت لەو ماڵە یان ماڵەکە هیچ کێشەی نەبێت 

ئەو کات بۆ ئێمەش کێشە نابیت.
 

ئایا بۆ بەخێوكردنی منداڵ سەردانتان دهكرێت؟
بەڵێ ئەوانەی کە سەردانمان دەکەن زیاتر ئەو خێزانانەن کە 
هیچ منداڵیان نیە یاخود منداڵیان نابێت، ئەوانیش زیاتر بەو 

جۆرە دەیانەوێت کە منداڵەکە بهێننە سەر نفوسی خۆیان نەک 
مندالێک بێت نفوسی خۆی هەبێت ئینجا هاتبێتە ئێرە، چونکە 

بەخێوکردنی ئەوانە زۆر ئەستەمە، کەسوکاری دووریان هەیە 
وەک )مام،خاڵ،پلک، هتد( یەک لە هۆکارەکان ئەوەیە ئەوان 
ڕێگە نادەن ئەوەیتریشیان ئەو خێزانانەی کە دێن رازای نابن بەوە.

ئەوانەی کە دێن بۆ ئێرە زیاتر حەزیان لە منداڵی ساوایە تبنی 
بکەن و بیانهیننە سەر نفوسی خۆیان و خۆیان سەرپەرشتی بکەن  
بێگومان ئەویشیان لە ڕێگای دادگا دەبێت، بۆ ئەوەی رۆژێک 

لە ڕۆژان کەس نەتوانی بڵی ئەو منداڵە منداڵی من بووە و 
لێیانی بسەنێ.

 
منداڵەکان تەمەنیان چەندە؟

ئێمە لە 4 بۆ ١٨ ساڵی منداڵەکان وەردەگرین لە هەمان کاتیشدا 
حالەتی تایبەت هەیە، بۆ نمونە کە من زیاتر چاودێری کچەکان 
دەکەم، كچمان هەیە کە سەرو ١٨ ساڵی تێپەراندووه بەاڵم هیچ 

جێگایەکی نەبووە وەک خۆبەخشەک لێرە ماوەتەوە بۆ چاودێری 
شەو بۆ منداڵە بچووکەکان، کورەکانیش زیاتر دەچن بۆ ئیش 

یان دەرۆن بۆ دەرەوە، بەاڵم کچەکان کە شوێنێکیان نەبوو دەتوانن 
لێرە بمێننەوە و وەک خۆبەخشەک کاربکەن ئەم حالەتەش کەمە 

یەک یان دوو حاڵەتی لهم جۆرەمان هەیە.
 

ئایا بچوکتر لە تەمەنی4 ساڵ وەردەگرن؟

لە ناوەوەی هەولێر ئەو بەشەمان نیە، لە بەڕێوبەرایەتی چاودێری 
سڵێمانی ئەو بەشە هەیە، واتە هەر منداڵێکی خوار تەمەنی چوار 
ساڵی هەبێت دەیگوازرێتەوە بۆ بەڕێوبەرایەتی چاودێری سڵێمانی 

و لەوەێ بەخێو دەکرێت.

ژمارەی منداڵەکان چەندن؟
ژمارەکە دیاری نیە، تا ئێستا 2٠ منداڵن لەوانەیە بەیانی 

منداڵمان بۆ بێت، یان ئەوەیە دایک و باوکێک بارودۆخیان باش 
بوو منداڵەکەیان بدەینەوە خۆیان، هەتا ئێستا 2٠ کچ و 4٦ کور 

لێرەیە.

مانگی له  دەستکرد  شەربەتی   قوربانیانی 
 رەمەزان

زیادبوونی نەخۆشییەکان لە مانگی رەمەزان بووەتە هۆی 
ئەوەی کە خەڵکی بیر لە چۆنییەتی درووستکردن و ژینگەی 

خواردەمەنییەکانی دەرەوە بکاتەوە.

مافپەروەر جەلیل عەبدواڵ عەزیز، جێگری بەڕێوەبەری 
نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ناوەندی هەولێر تیشکی خستە 
سەر ئاماری نەخۆشخانە بۆ حاڵەتەکانی رەمەزان و وتی 

“بەپێی ئەو ئامارانەی المان بەردەستە، رۆژانە ١٠٠ بۆ ٢٠٠ 
هاوواڵتی سەردانی نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ناوەندی 

هەولێر دەکەن. زۆربەی هەرە زۆری نەخۆشەکان بەهۆی 
سکچوون و رشانەوە سەردانی دەکەن، رێژەی ئەم حاڵەتانە 

لە مانگی رەمەزاندا بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. 
هاوکات هەر بەپێی ئەو ئامارانە، تەنها لە مانگێکدا واتە 

لە بەرواری ٢٠١٨/٥/١ بۆ٢٠١٨/٦/١ نزیکەی سێ هەزار 
نەخۆش سەردانی کردووین”.

هاوکات جەلیل عەبدواڵ تیشکی خستە سەر هۆکاری 
نەخۆشبوونی هاوواڵتییان و وتیشی “لە کاتی رۆژوو 

شکاندن هاوواڵتییان بەهۆی ئەو خواردنانەوە نەخۆش 
دەکەون کە لە دەرەوە دەکڕن. بەتایبەتی ئەو شەربەتانەی 
کە لە مانگی رەمەزاندا دروست دەکرێت و دەفرۆشرێت. 
بۆ نموونە؛ چەند رۆژێک بەرلە ئێستا، خێزانێک بەهۆی 
خواردنی لۆرەوە ژەهرخوارد ببوون. چەندین کەیسی 

دیکەی وەکو ئەمەمان هەیە”.  
 

جێگری بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ناوەندی 
هەولێر ئاشکرای کرد شەربەتی دەستکرد کاریگەری لەسەر 

تەندروستی مرۆڤ هەیە و وتیشی “پێویستە چاودێرانی 

تەندرووستی سەر بە فەرمانگەی تەندرووستی هەولێر 
ئاگاداری دوکانداران بن. بەتایبەتی ئەو فرۆشیارانەی کە 

شەربەتەکانیان لەبەر رۆژ داناوە، بەهۆی تیشکی خۆر 
شەربەتەکان تێکدەچن. بۆیە دەبنە هۆکارێکی گەورە بۆ 

نەخۆش کەوتنی هاوواڵتییان”.
 

مافپەروەر جەلیل عەبدواڵ عەزیز، جێگری بەرێوەبەری 
نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ناوەندی هەولێر هۆشداری دا 

کە هاوواڵتی پێویستە ئاگاداری ئەو جۆرە خۆراکانە بن کە 
رۆژانە لە دەرەوە دەیکڕن.

 کێشەی ئاوەڕۆ لە بازاری قەیسەری
    هەولێر

ئەوەیە ئەگەر زەمینەکە بۆ درووستکردنی سیستەمی 
ئاوەڕۆی پشت گوێخراو دەبێت دووبارە هەڵبگیرێتەوە کە بە 

واتای دوبارە داخستنی دووکانەکان دێت.

 
عوبێد سادق خەیات یەکێک لە خاوەنکارانی بازاری قەیسەری 
گلەیی لەرێی تەبا-وە ئاراستەی بەرپرسانی دەکات و دەڵێت 
“دەمەوێت بەو الیەنە بڵێم کە هەڵدەستێت بە درووستکردنی 

سیستەمی ئاوەڕۆ، با کارەکان لە جەژن بکرێن. چونکە 
لە جەژن دوکانەکان ناکەینەوە، لە راستیدا ئێمە ماوەی 

حەوت مانگە کارمان نەکردووە. هەموو خاوەنکاران بەهۆی 
نۆژەنکردنەوە دووکانەکانیان داخستووە. نامانەوێت بکەوینە 

نێو هەمان دۆخی پێشووتر”.
 

ناوبراو وتیشی “تێچووی راخستنەوەی زەمین لەالیەن ئێمەوە 
دابینکرابوو، لە ئێستادا دووبارە زەمینەکە هەڵدەگرنەوە و 
دەیانەوێت تێچووی راخستنەوەی زەمین دووبارە لە ئێمە 
وەرگرنەوە. هیچ حیسابێکیان بۆ خەڵک نەکردووە کە ئەو 
ماوەیە بەبێ کاری ماونەتەوە، لە راستیدا دەبێت هەموو 

تێچووی کارەکە بدەن. دەبوایە پێشووتر بیری سیستەمی 
ئاوەڕۆیان کردبا”.

دوای حەوت مانگ لە دەستپێکردنی نۆژەنکردنەوە، کێشەی 
ئاوەڕۆ لە بازاری قەیسەری هەولێر بووەتە رۆژەڤی 

هاوواڵتییان.
 

هاوکات خاوەنکاران دەڵێن حکومەت تەنها بەشی پێشەوەی 
دووکانەکان و بنمیچی بازارەکەی نۆژەنکردووەتەوە ئەوان 
بەپێی توانا هەڵساون بە دروستکردنی زەمینی بازارەکە.  

خاوەنکارانی بازاری قەیسەری  گلەیی ئەوە دەکەن کە 
نزیکەی شەش مانگ بەبێ کاری ماونەتەوە و نەیانتوانیوە 

دووکانەکانیان بکەنەوە و کرێی دووکانەکانیان داوە.

هاوکات خاوەنکارانی بازاری قەیسەری تیشکیان خستە 
سەر  ئەوەی کە لە گیرفانی خۆیان تێچووی چاکردنەوە و 
راخستنی زەمینیان داوە، بەاڵم لەکاتی نۆژەنکردنەوەکەدا 

خەمساردییەکی زۆر هەبووە و سیستەمی ئاوەڕۆ نەکراوە.  

پرسیاری سەرەکی کە بووەتە هۆی بیرکردنەوەی خاوەنکاران 

عەلی عەنتەر

عەلی سالم
فۆتۆ:محمد ئەمين

عەبدواڵ ئەحمەد
فۆتۆ: محەمەد ئەمین

عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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زیا عوزێری
فۆتۆ: عەلی سالم

 عێراق بەهەشتی خورمایە كەچی خورمای
      سعودی و ئێرانی ڕەواجی هەیە

ئەمساڵ سەرفیترە سێ هەزار دینارە

خورما، ئەو خۆراکەیه كه الی موسڵمانان پیرۆزی تایبەتی خۆی هەیە.

 
 بە گشتی لە مانگی رەمەزان بۆ جێبەجێ کردنی سونەتی پێغەمبەری ئیسالم سەالمی 

خودای لێبێت موسڵمانان رۆژوو بە خورما دەشکێنن .

لە بازاڕەکانی شاری هەولێر دەیان جۆر خورما بوونی هەیە و نرخەکانیشیان لە 
نێوان سێ بۆ ٣٠ هەزار دیناری عێراقی دەگۆڕێت.

هۆگر هادی شکور، فڕۆشیارێکی خورمایە و لەگەڵ براکانی ماوەیەکی زۆرە 
ئەو کارە دەکات، لە بارەی جۆرەکانی خورما و نرخ و بازاری خورما بۆ تەبا 

دەدوێ.
سەبارەت بە خورمای عێراق، هۆگر هادی شکور ئاماژەی بەوەدا كه لە مانگی 

٨ خورمای عێراق زۆر دەبێت لە بەرادەکان هەڵدەگیرێت بۆ وەرزی زستان، ئەو 
کات دەیفڕۆشن.

 
فڕۆشیارەکە لەبارەی جۆرەکانی خورما دەڵێت، ئێستا لەم شوێنە ١٠ بۆ ١١ 

جۆر خورمامان هەیە. بەاڵم خورمای سعودی باشترین جۆری خورمای 
عەجوەی مەدینەی پیرۆزە. هاوکات لە کۆماری ئیسالمی ئیرانیش چەند جۆرە 

خورمامان بۆ دێت.
 

هۆگر هادی شکور، باسی لەوەش کرد کە نرخی خورما لە نێوان سێ بۆ٣٠ 
هەزار دەگۆڕێت و لە مانگی رەمەزان قەبارەی فڕۆشتنیان بە شێوەیەکی 

بەرچاو زیاد دەکات، لە مانگەکانی تر خواست لەسەر خورما بەو رادەیە نیە. 
لە رەمەزاندا خەڵک خورما زۆر دەکڕن، بەاڵم بازاری خورما ١٠ تاکو ١٢ی 

رەمەزان باشە، پاشان کڕینی خورما کەم دەبێت چونکە ئەگەر یەک کیلۆ خورما 

بکرن لەوانەیە ١٠ رۆژ بەشیان بکات.
 

لەبارەی پڕفرۆشترین جۆرەکانی خورما ناوبراو وتی “زیاتر خورمای سعودی 
دەفرۆشرێت، چونکە تامی زۆر خۆشترە لە خورماکانی دیكه، هەروەها گرانترە بە 

بەراورد لەگەڵ ئەوانی تر. بەاڵم خورما ئێرانییەکانیش باشن و خەڵک زۆر دەیکڕێت. 
بەشێوەیەکی پاکێتکراو دەیهێنین و فەلیان دەکەین، دواتر بە کیلۆ دەفرۆشین.

دەربارەی بڕ و چۆنیەتی پێدانی فیترە، مامۆستا 
گۆران وتی “بۆچوونی زانایان بە شێوەیەکی 

گشتی دوو بەشە، بەشێکیان دەڵێن کە 
پێویستە خواردن بدرێت وەک ئەوەی 

کە پێغەمبەرمان سەالمی خوای 
گەورەی لەسەربێ فەرموویەتی، 

بەشەکەی دیکەش دەڵێن کە ئاینی 
ئیسالم بۆ بەرژەوەندی بەندەکان 

هاتووە، پارە بەرژەوەندی 
مرۆڤی تێدایە، ئیمامی حەنەفی 
دەفەرموێت: ئەگەر پارەت دا 

بە هەژارێک دەتوانێت برنج و 
گەنم و هەر خواردنێکی بیەوێ 
بیکرێت. بەاڵم ئەگەر برنجەکەت 

پێیدا و ئەو برنجی هەبوو وە 
پێویستی بە روون یان خۆراکێکی 

دیکە هەبوو؟ بۆیە ئەگەر بێت 
و پارەکەی پێ بدەیت ئەو کات 

دەتوانێت ئەوەی پێویستییەتی دابینی 
بکات. عومەری کوری عبدالعزیز و 
حەسەنی بەسری و سوفیانی ثوری 

هاوڕان لەگەڵ ئیمامی حەنەفی. بەاڵم لە 
مەزهەبی ئیمامی شافیعی و ئیمامی مالیکی 

و ئیمامی احمد دەڵێن وا باشترە خواردن 
بدرێت”.

 

لە کۆتاییدا مامۆستا گۆران فاروق شێخانی، 
وتاربێژی مزگەوتی قەرەچناگە ئاماژەی بەوەدا 

کە بۆ فیترە پێویستە هەر تاکێک بڕی دوو کیلۆ و 
٣٠٠ گرام بۆ برنج و دوو کیلۆ و ٤٠ گرام بۆ گەنم 
بدات و وتیشی “دوای دیاریکردنی بڕی خواردنەکە، 
یەکێتی زانایان هەستان بە قرتاندنی ئەو بەشە گەنم 

و برنجەکە و بۆ هەر تاکێک دوو هەزار و ٥٠٠ 
دیناری عێراقی دەرچوو. بەاڵم بە زیادەوە بڕی سێ 

هەزار دیناریان بۆ داناوە”.

وەردەگرێت، تایبەتمەندیەکانی وەرگرتنی زەکاتی 
تێدا هەبێت. بۆ ئەم مەبەستەش خودای پەروەردگار 

هەشت پۆلی دیاریکردووە کە ئەو پۆالنە دەتوانن 
زەکات و فیترە وەرگرن. پۆلەکان بریتین لە؛ هەژار و 

قەرزار و هتد..”.
 

مانگی رەمەزان لە ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا 
پلەیەکی بەرزی هەیە و موسڵمانانی 

جیهان لەگەڵ هاتنی ئەو مانگە، هەوڵ 
دەدەن فەریزە و سونەتەکان لەو 

مانگە پیرۆزە بە شێوەیەکی تەواو 
پەیڕەو بکەن.

 
فیترە، یەکێکە لە فەرمانەکانی 

رەمەزان کە هاوواڵتییان 
سااڵنە بۆ هەر تاکێک 

فیترەی خۆیان دەردەهێنن 
و لەپێناو خودای بااڵدەست 

دەیبەخشن.
 

لەمبارەیەوە مامۆستا 
گۆران فاروق عوسمان 

شێخانی، وتاربێژی مزگەوتی 
قەرەچناگە تیشکی خستە سەر 

ئەو کەسانەی کە پێویستە فیترە 
بدەن و بۆ مایکی تەبا وتی “لە 

فەرموودەیەکی صحیح هاتووە کە 
پێغەمبەرمان محمد سەالمی خودای 

گەورەی لێبێ دەفەرموێ:
 فََرَض رسوُل اهلّل }صلى اهلل عليه وسلم{ َزَكاَة الِْفْطِر َصاعًا

 ِمْن تَْمٍر أْو َصاعًا ِمْن َشِعيٍر َعلى ُكّلِ َعْبٍد أْو ُحّرٍ َصِغيٍر أْو َكِبيٍر َذَكٍر
 أْو أُنَْثى ِمَن الُمْسِلِميَن

 واتە: خوای گەورە زەکاتی فیترەی فەرز کردووە 
لەسەر هەموو موسوڵمانێک، ئافرەت بێت یان پیاو، 

ئازاد بێت یان کۆیلە، گەورە بێت یان بچووک، 
کاسەیەک لە خورما یاخود جۆ”.

 
هاوکات دەڵێت ئەو کەسانەی شایەنی پێدانی فیترەن 
پێویستە تایبەتمەندی وەرگرتنی زەکاتیان تێدا هەبێت 

و وتیشی “پێویستە ئەو کەسەی کە پارەی فیترە 

نەبوونى بەنداو لەعێراق بەپێی پێویست
هەموو بەنداوەکان دروستكراوی سەردەمی رژێمه

سەرەڕای هەبوونی چەندین سەرچاوەی سرووشتی و 
کشتووکاڵی، کێشەی بێ ئاوی رووی لە عێراق کردووەتەوە 

و ئاستی رووباری دیجلە بەپێی دەنگۆکان دابەزیوە. لە 
بەرواری ١ی حوزەیرانەوە گرتنەوەی ئاوی بەنداوی ئیلیسو 

کە لەالیەن تورکیاوە درووستکراوە، دەستیپێکرد. بەاڵم دواتر 
بە فەرمانی رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا 
گرتنەوەی ئاوی بەنداوەکە بۆ بەرواری ١ی تەمموز دواخرا. 

لەالیەکی دیکەوە گرتنەوەی ئاوی بەنداوەکە بە دیارترین 
کاریگەری کەمبوونەوەی ئاوی دیجلە دەڕوانرێت.

هاوکات فاتیح یڵدز، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق لە کۆنفرانسیکی 
رۆژنامەوانیدا دەربارەی گرتنەوەی ئاوی دیجلە وتی 

“لە ئێستادا ئاوی دیجلە بەبێ گرتنەوەی یەک دڵۆپە ئاو 
رەوانەی عێراق دەکرێت. پەنجەرەکانی بەنداوی ئیلیسو بۆ 

عێراق کراوەتەوە. بە وەرگرتنی بڕیاری دواخستن، دووبارە 
نیشانمانداوە کە پێداویستییەکانی دراوسێمان لە پێش 

پێداویستییەکانی خۆمانە. دوای گرتنەوەی ئاوی بەنداوی 
ئیلیسو لە ١ی تەمموز، لە چوارچێوەی رێککەوتنەکانماندا 

بەردەوام دەبین لە بەردانەوەی ئاو”.

بۆ زیاتر روونکردنەوەی بابەتەکە، بە پێویستمان زانی 
سەردانی بەشی بەنداو و سەرچاوەکانی ئاوی کۆلێژی 

ئەندازیاری زانکۆی سەاڵحەدین بکەین. چاومان بە مامۆستا 
خەلیل کەریم حەمەدەمین کەوت. ناوبراو وەکو پسپۆرێکی 
زانستی لە بوارەکە، سەرەتا باسی پێکهاتەی ئاوی عێراقی 

کرد و وتی “عێراق بە گشتی خاوەنی دوو رووباری 
سەرەکییە. یەکێکیان دیجلەیە و ئەوەی دیکەش فوراتە، 

هەردوو رووبارەکە لە تورکیاوە هەڵدەقوڵێت. فورات بەپێی 
ئەندازەی رووبارەکەوە نەهاتووەتە نێو هەرێمی کوردستان. 

هاوکات رووباری دیجلە چەند لقێکی لەسەرە کە بووەتە 
هۆی دەوڵەمەندکردنی رووبارەکە. واتە دیجلەی سەرەکی 

دەگاتە حەوزەی فیشخابوور کە سەر بە خاکی عێراقە، دواتر 
زێی گەورە دێت. بەشێوەیەکی گشتی، رووباری دیجلە پێنج  

لقی هەیە. نەجیب خەروفە کە پەرتووکێکی هەیە ئاماژەی 
بەوە داوە کە لە سااڵنی حەفتاکان، بەرهەمی ئاوی 

رووباری دیجلە له عێراق تەنها لە ساڵێکدا ٤٥ 
ملیار م٣ بووە. زێی بچووک تەنها بەربەستێکی 

لەسەرە کە بەنداوی دووکانە. زێی سیروان 
دوو بەربەستی لەسەر درووستکراوە 

کە لە بەنداوی دەربەندیخان و حەمرین 
پێکهاتووە. زێی ئەلوەندیش بەهەمان شێوە 

سەرچاوەکەی لە ئێرانەوە هەڵدەقوڵێت و 
بەرەو خانەقین تێدەپەرێت. لەالیەکی

 تر رووباری کاروخ دەڕژێتە نێو رووباری دیجلە”.
 

“هەر تاکێکی ئەردەنی پشکی ١٥٠ م٣ ئاوی 
هەیە بۆ ساڵێک. لەبەرامبەر ئەمەدا پشکی ئاو بۆ 
تاکێکی عێراقی هەزار و ٥٠٠ م٣ و بۆ هەرێمی 

کوردستانیش زیاتر لە سێ هەزار م٣ یە”

هاوکات خەلیل کەریم بەراوردێک لەنێوان عێراق و ئەردەن 
دەکات و دەڵێت “هەر تاکێکی ئەردەنی پشکی ١٥٠ م٣ ئاوی 

هەیە بۆ ساڵێک. لەبەرامبەر ئەمەدا پشکی ئاو بۆ تاکێکی 
عێراقی هەزار و ٥٠٠ م٣ و بۆ هەرێمی کوردستانیش زیاتر 

لە سێ هەزار م٣ یە. گەر بەراوردێک لە نێوان ئەردەن و 
ئێمە بکەین ئەوا بەهیچ شێوەیەک لەرووی سەرچاوەوە 

ناتوانین بڵێین کە ئێمە کەم ئاوین. لێرەدا دوو شت هەیە کە 
پێی دەڵێن )ادارة المیاە – Water Management( واتە 
 )Water Security – بەڕێوەبەرێتی ئاو و  )االمن المیاە

واتە ئاسایشی ئاو. هەر واڵتێک پێویستە پارێزگاری ئاو 
بکات و بتوانێت بەکاری بهێنێت. ئێمە لەم دوو شتەدا زۆر 

دواکەوتووین. دوو پالنی ستراتیجی لەالیەن وەزارەتی 
کشتووکاڵەوە دەرچووە و پیالنەکان لە پێنج ساڵ پێکهاتووە. 

واتە هەر پیالنێک ماوەی پێنج ساڵی هەیە. یەکەمینیان لە 
ساڵی ٢٠٠٧ بۆ ٢٠١٢ بوو. ئەوەی دیکەش لە ساڵی ٢٠١٢ بۆ 

.”٢٠١٧
 

“بەنداوی مووسڵ کێشەی کۆکردنەوەی ئاوی هەیە 
و لە چوار تا پێنج ملیار م٣ زیاتر ناتوانێت ئاوی تێدا 

کۆ بکرێتەوە کە توانای خۆی زیاترە لە ١١ ملیار 
م٣”

ئەو پسپۆرەی زانکۆی سەاڵحەدین دەشڵێت “بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی بەنداوەکان پالنی زیاتر لە ١٠ بەربەستی ستراتیجی 

لەسەر رووباری دیجلە و لقەکانی گەورە 
ئامادە کردبوو. لە راستیدا 

رووباری دیجلە تەنها 
دوو بەنداوی 

گەورەی لێیە. 
یەکێکیان 

بەنداوی 
مووسڵە 

کە 
کێشەی 

کۆکردنەوەی 
ئاوی هەیە 
و لە چوار تا 

پێنج ملیار م٣ زیاتر 
ناتوانێت ئاوی تێدا کۆ 

بکرێتەوە کە توانای خۆی زیاترە لە 
١١ ملیار م٣. دووەمینیشیان بەنداوی 

سامەڕایە کە لەسەر رووباری دیجلە 
درووستکراوە و لە توانایدایە ١٠٠٠ 
مەتر م٣ ئاو لە رووباری دیجلەوە 

بۆ دەریاچەی سەرسار بگوازێتەوە. 
ئەم بیرۆکەیە لە ساڵی ١٩٨٢ 

لەالیەن کۆمپانیایەکی رووسیەوە 
توێژینەوەیەکی گشتی بۆ هەموو 

عێراق کرا. دوای تەواوبوونی 
بەنداوی ئەتاتورک، رووباری 
فورات بۆ ماوەیەک وشکبۆوە. 

دوای ئەم رووداوە توێژینەوەکە 
خرایە کار و لەترسی گرتنی 

ئاو لەالیەن سووریاوە پرۆژەکە 
جێبەجێکرا. ٢٠٠ م٣  لەو ١٠٠٠ م٣بۆ 
رووباری دیجلە دەگواسترا، ٨٠٠ەکەی 
دیکەش بۆ فورات دەنێردرا. کێشەکە بەو 

شێوەیە چارەسەر کرا”.

 مامۆستا خەلیل کەریم محەمەد ئەمین دەربارەی پرۆژەکانی 
ئاوی هەرێمی کوردستانی عێراق دەڵێت “ لە هەرێمی 

کوردستاندا ١٠ پرۆژەی بەنداوی سەرەکی هەن لەسەر 
لقەکانی رووباری دیجلە. ١٠٠ پرۆژەی بەنداوی بچووک 
هەیە کە لە توانایاندایە ملیۆنێک یاخود ملیۆنێک و ٥٠٠ 
هەزار م٣ ئاو لەخۆ بگرن بە سەدان پۆند هەیە کە لە 

بەنداو بچووکترە و وەکو بەربەستێک وایە. ئەمانە بۆ ئاوی 
خواردنەوە سوودێکی زۆریان هەیە و ٧٠ دانە لەو پۆندانە 

خۆمان دیزاینەکەمان بۆ داناوە. لە پرۆژە گەورەکاندا 
توێژینەوەی هەندێکیان تەواو بووە بەاڵم هیچ کام لەو ١٠ 

بەنداوە نەخراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. تەنها ئەوە نەبێت 
کە لە سەردەمی رژێمی پێشوو کراون. هەندێک لە بەنداوە 
بچووکەکان تەواو بووە ئەوانی دیکەش بەهۆی قەیرانەوە 

راگیراوە”.
 

“تورکیا رێڕەوی رووباری دیجلەی نەگۆڕیوە و 
ئاوەکەشی نەگرتووەتەوە”

ناوبراو بەراوردێك لەنێوان توركیا و وئێران دەكات له بارەی 
ئاوەوه و ووتی “دروستکردنی هەر بەنداوێک، قەیرانی ئاوی 
لێ دەکەوێتەوە. ئەم قەیرانە بەردەوام دەبێت تاکو بەنداوەکە 

پڕ دەبێت. بۆ نموونە بەنداوی ئیلیسو ماوەیەک بەر لە 
ئێستا تەواوبوو،  چەند ساڵێکی دەوێت تاکو پڕ دەبێت. واتە 
پڕبوونی یەکەم. جا ئەمە سێ ساڵ دەبێت یاخود زیاتر. بۆ 

ئەم مەبەستە پرۆتۆکۆڵی سیاسی هەیە کە دەتوانێت ئەم 
بابەتە چارەسەر بکات بەاڵم لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست تەنها 

هێز و رێککەوتن بڕیار دەدات. خاڵێک هەیە کە شایەنی 
باسکردنە ئەویش ئەوەیە کە کاتێک رێککەوتنەکان واژوو 
دەکرێن، لەسەر دانیشتووانی هەردوو واڵتە دەکرێت. واتە 
٣٠ ساڵ پێش ئێستا واڵتێک ٥٠ ملیۆن دانیشتووانی هەبێت 

ناتوانێت دوای ٣٠ ساڵ هەمان بڕە ئاو بە واڵتە دراوسێکەی 
بدات، چونکە دانیشتووانەکەی بۆ ١٠٠ ملیۆن کەس 

بەرزبۆتەوە و خەرجی ئاوەکەی زۆرترە.  بۆیە سیاسییەکان 
و دیپلۆماتکارەکان بە رێگەی رێککەوتن دەتوانن ئەم کێشانە 

چارەسەر بکەن. بۆیە گەر تۆ بەنداوێکی وەکو موسڵت هەبێت 
و لە راستیدا توانای هەڵگرتنی ١١ ملیار م٣ ئاوی هەبێت 
بەاڵم بەهۆی کێشەی تەکنیکییەوە نەتوانێت لە پێنج ملیار 
م٣ زیاتر هەڵگرێت، دراوسێیەکانی تۆ چ گوناهێکی هەیە؟ 

گەر بێینە راستی، تورکیا وەکو ئێرانی نەکردووە. بۆ نموونە 
ئێران لەسەر زێی بچووک بە هەموو لقەکانییەوە بەنداوی 
بۆ درووست کردووە بە شێوەیەک گەر بیەوێ دەتوانێت 

یەک دلۆپ ئاو نەنێرێت بۆ هەرێمی کوردستان. بەاڵم تورکیا 
ئەمەی نەکردووە، بەڵکو وزەکەی بەرهەم دەهینێت و دواتر 
ئاوەکەی بۆمان دەنێرێت. بە دڵنیاییەوە رێڕەوی رووباری 

دیجلەی نەگۆڕیوە و ئاوەکەشی نەگرتووەتەوە. بەاڵم ئێران 
زۆربەی زۆری رێڕەوەکانی پچڕاندوە و گۆڕیوە. کاتێک 

تورکیا بەنداوێکی لەم جۆرە دەکات بێگومان دەبێت حکومەتی 
عێراق لەگەڵی رێککەوێت. چەند بڕە ئاوی زیاتری بوێت 

لەوانەیە لە بەرامبەر پارە بۆی تەرخان بکات. 

“پێویستمان بە بەڕێوەبردنێکی بەهێزی ئاو هەیە”

لەكۆتاییدا خەلیل كەریم محەمەد ئەمین تیشكی خسته سەر 
بەڕێوەبردنی ئاو و وتیشی “ئیدارەیەكی بەهێزی ئاومان 

پێویستە. لەسەر زێی گەورە کە کەلەکی پێ دەڵێن، تورکیا 
نەیتوانییوە بەنداوی زۆری لەسەر بکات چونکە ناوچەکە 

بەهۆی سیاسەتی پەکەکەوە ناوچەیەکی ئارام نییە. تا چەند 
ساڵێک تەنها دوو بەنداوی لەسەر کرابوو. گەر لەسەر پردی 

کەلەک بوەستین ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کە ئاوی کەلەک 
بە فیڕۆ دەچێت و دەچێتە نێو حەوزەی سەرەکی رووباری 

دیجلە. لەوانەیە تەنها ئەو ئاوە بەشی هەموو هەرێمی 
کوردستان بکات. لە مانگی ٦ و ٧ و ٨ بە الیەنی کەمەوە 
٦٠ م٣ لە چرکەیەکدا دەجێتە خوارەوە. بەنداوێکمان نییە 
لەسەر زێی گەورە تاکو بتوانێت کۆنترۆڵی ئاوەکە بکات. 

لەگەڵ دروستکردنی بەنداوی بێخمە رێکەوت وابوو کە عێراق 
ووزەیەکی باش لەو بەنداوە وەربگرێت و وزەی کارەبا 
بفرۆشێت. گەر بێتوو لێکدانەوەی بڕە تێچووی گازوایل 
بۆ وێستگەکانی کارەبا بکەین، سااڵنە بە ملیارەها دینار 
دەمانتوانی ١٥ بەنداوی گەورەی لێ درووست بکەین”.
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.دەکات

:

یەکەم پەرتووکی باڵوکراوەکانی تەبا دەرچوو
 

 باڵوکراوەکانی تەبا پەرتووکی شاعیری تورکمان، ئیدریس حەلوب قەساب کە لە ١١٠ شیعر
پێکهاتووە، خستە بەردەم خوێنەرانی

 
 دڵنیاین لەوەی کە لە پەرتووکە ١5٣ الپەرەییەکەدا چەندین نموونەی ئەدەبیاتی تورکمانی و

 تورکی بدۆزنەوە. لە سبەیەوە دەتوانن پەرتووکی “ئیلک پەتەک” لە زۆربەی هەرە زۆری
پەرتووکخانەکانی شاری هەولێر و ناوەندی تەبا بەدەست بهێنن

نەریتی کۆنی دەهۆلچێتی بەرەو نەمانە

 ئاژانسی میدیایی تورکمان کە نوێگەریی
 بە میدیایی تورکمان بەخشیوە، واژوو لەسەر

بەرهەمێکی دیکە دەکات

 دەتوانن بە رێگەی تەبا مەگەزین، هەواڵە
 مەگەزینەکانی تورکمەنئێلی ببینن و

 زانیاری لەبارەی هونەرمەندانی خۆشەویست
.وەرگرن

 تاکە ماڵپەڕی مەگەزین
لە تورکمەنئێلی

لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز دەهۆڵ لێدان لەناو گەڕەکەکان بۆ 
بەئاگاهێنانی ڕۆژووانان بۆ پارشێو نەریتێکی کۆنە. ئەو نەریتە لە 

سەردەمانی پێشوو باوتر بوو، بەاڵم بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆجیا 
ساڵ بە ساڵ لە کەمبوونەوەدایە.

لە شاری هەولێر بۆ دەهۆڵ لێدان لە مانگی رەمەزان چەند کەسێکی 
دیاری کراو لەالیەن شارەوانییەوە مۆلەتیان وەردەگرت. قایمقامیەتیش 

بڕە پارەیەکی بەرامبەر بەو ماندووبوونە دەبەخشییە دەهۆڵچیەکان.

ئوسامە غانم مەحیەدین، موختاری گەڕەکی عەرەب کە یەکێکە لە 
کۆنترین گەڕەکەکانی شاری هەولێر دەربارەی نەریتی دەهۆڵچیەکانی 

مانگی رەمەزان بۆ تەبا دوا.

موختاری گەڕەکی عەرەب ئاماژەی بەوەدا کە یەکێک لە دەهۆڵچیە 
بەناوبانگەکان شێما بوو و وتیشی “ئەو هەموو ساڵێک بۆ دەهۆڵ 

لێدان دەهات، ماوەی ٢٠ بۆ ٣٠ ساڵ لە گەڕەکی عەرەب ئەو کارەی 
ئەنجام دا بەاڵم ماوەی چەند ساڵێکە ئەو وازی لەو کارە هێناوە. 

دەهۆڵی رەمەزان نەریتێکی زۆر جوان بوو کە لە عێراق باڵو ببووەوە. 
ئەو نەریتە لە شاری بەغداد و موسڵیش بەرباڵو بوو. بەاڵم ئێستا کەس ئەو کارە 

نەکات یاخود ژمارەی ئەو کەسانەی ئەو کارە دەکەن زۆر کەمە”.

ئوسامە غانم موحیەدین باسی لەوە کرد کە دەهۆڵچیەکان رۆژانە لەکاتی پارشێو 
لە گەڕەکەکان دەگەڕان و وتی “دەهۆڵچیەکانی رەمەزان یەک دوو رۆژ بەر لە 

جەژن یەک یەک دەچوونە مااڵن و خەڵکیش بەخشیشیان پێدەدان”.

لەبارەی لەناوچوونی ئەو نەریتە ئوسامە غانم موحیەدین وتی “ئێستا خەڵک 
لە مانگی رەمەزان بەر لە پارشێو ناخەوێت. تەلەفزیۆن و ئینتەرنێت هەیە، 

کاتەکانیان بەو شتانە بەسەر دەبەن. بەداخەوە پیشەی دەهۆڵچییەتی وەک 
کۆمەڵێک پیشەی دیكه روو لە لەناوچوون دەکات”.

ئوسامە غانم مەحیەدین، موختاری گەڕەکی عەرەب لە کۆتاییدا ووتی کە ساڵی 
داهاتوو داواکارییەک ئاراستەی قایمقامیەتی هەولێر دەکات بۆ ئەوەی وەک 

رەمەزانانی پێشوو دەهۆڵچییەکان لە گەڕەکەکان بگەڕێن.

.
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 هەواڵ: عەلی سالم


