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هەرچی باڵوکراوەتەوە لەبارەی 
گەڕانەوەی پێشمەرگە هیچ ئەسڵ و 

ئەساسێکی نییە
پێویستە هێزەکانی پێشمەرگە و 

هێزەکانی سوپای عێراق دووبارە بە 
هاوبەشی کاربکەن بۆ لەناوبردنی داعش 

بە یەکجاری

زۆری بەرهەمی شوتی لە کێلگەکان

پیاوێک کە زیاد 
لە ٣ هەزار گۆڕی 

جەبار یاوەر، ئەمینداری 
گشتی وەزارەتی پێشمەرگە

یونس بەیرەقدار سەرۆکی ئەنجوومەنی 
تورکمان گیانی لەدەست دا

 ئیپەک یۆڵو یەکێکە لە کۆنترین 
و گەورەترین رێگای بازرگانی، 

مێژووەکەی بۆ زیاتر لە ١٥٠٠ ساڵ 
دەگەڕێتەوە. ئەم ڕێگایە بازرگانییە کە 
لە چین دەست پێدەکات و لە ئانادۆڵو 

بەردەوام دەبێت و هەتا ئەوروپا 
درێژدەبێتەوە، زۆربەی پرینسیپی 

بازرگانیە نێودەوڵەتیەکانی ئەم 
سەردەمە بە ئەزموونی ئیپەک یۆڵو 

گەیشتوونە ئەم ڕۆژە. 

 لەبیرمان نەکردوون بەڕیزەوە یادیان دەکەین

 تەبا لەگەڵ شایەتحااڵنی کۆمەڵکوژی دوا

KERKÜK-٥٩1959 ساڵ

14 Temmuz

Katliam

 پەیامی کونسوڵگەری گشتی توركیا لە
هەولێر لەیادی ١٥ی تەمموز

ئەو رووداوانەمان لە یاد نەکردووە، 
لە یادی ناكەین و رێگەی بە لە 

یادچوونیشی نادەین.

شەهیدانی ئازیزمان لە یاد ناکەین کە 
لە پێناو پارێزگاریکردنی دیموکراسی 

و داهاتووی واڵت گیانی خۆیان 
فیداکرد. دووبارە بە رەحمەتەوە 

یادیان دەکەین، وە خۆمان بە 
قەرزارباری بریندارەکان دەزانین.

گەلی تورک لە شەوی ١٥ی تە مموزدا 
هەوڵی ئەو کودەتایەی بێ ئەنجام کرد 

کە لەالیەن رێكخراوی تیرۆریستی 
)فەتۆ( پالنی بۆ داڕێژرابوو. لە ئاکامی 

رێگریکردن لەم پەالمارەدا ٢٥٠ 
هاوواڵتی شە هید بوون و زیاتر دوو 

هەزار هاوواڵتی بریندار بوون.
  

گەلی تورک بەیەک دڵ و بە یەک 
دەست، بوێرانە لە بەردەم كۆدەتاچییە 

خاینەکان وەستایەوە و توانی 
رێگربێت لە بەردەم گەیشتن بە هیوا 
ناپاکەکانیان. ئیرادەی گەلەکەمان لە 
كۆماری توركیابەردەم خیانەت سەرفراز بوو، وە 

کونسوڵگەری گشتی هەولێر

گۆڕی هەڵکەندووە و لەگەڵ 
باوکی دەستی بەو کارە کردووە.

دەربارەی پیشەکەی و ژمارەی 
ئەو گۆڕانەی کە هەڵیکەندووە، 

حاجی قادر بۆ تەبا دوا.

لەدەست دا. بەیرەقدار، لە میانی 
رێوڕەسمێکدا بە بەشداری 

عەلی مەهدی، وتەبێژی بەرەی 
تورکمانی عێراقی و ئۆلجای 

کالڤوز، سەرۆکی ئۆجاغی ئولکو 
لە ئەنقەرە بەخاک سپێردرا.

 حاجی قادر عومەر قادر 
گۆرهەڵکەن، یەکێکە لە 

ناسراوترین گۆرلێدەرەکانی 
شاری هەولێر.

حاجی قادر زیاد لە سێ هەزار 

  یونس بەیرەقدار، سەرۆکی 
ئەنجوومەنی تورکمان کە 

ماوەیەکە لە نەخۆشخانەیەکی 
تایبەتی ئەنقەرە چارەسەری 

نەخۆشی شێرپەنجەی 
وەردەگرت، لە ٩ی تەمموز 

بەهۆی نەخۆشیەکەوە گیانی 

 شوتی ئەو میوە هاوینیەیه کە زۆری پێکهاتەى ئاویە و  
پێداویستی ئاوی لەشی مرۆڤ تەواو دەکات، هەربۆیە بە 

میوەیەکی گرنگ دادەندرێت.
 

بەهۆی زۆر چاندنی شوتییەوە، وێڕای ئەوەی 
کە رۆژانە شوتییەکی زۆر دەفڕۆشرێت، بەاڵم 

بەو رادەيه نيه کە جووتیاران ئارەزووی 
دەکەن ئەمەش بووە هۆی بەرکەوتنی 

زەرەرێکی زۆر بەو بەرووبوومە.
 

سااڵنە شوتی لە کۆماری ئێران 
و تورکیاو  هاوردە دەکرا، بەاڵم 

ئەمساڵ جووتیارانی هەرێم خۆیان 
شوتییان چاند و شوتی خۆمانە 

کەوتە بازاڕەکان. بەاڵم بەهۆی زۆر 
چاندنی ئەو بەروبوومە، نرخەکەی 

یەکجار دابەزی و جووتیارەکان 
نەیانتوانی تەنانەت پارەی 

کرێکارەکانیشیان بدەن.
 

وەکو هەفتەنامەی تەبا، بەمەبەستی 
وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەبارەی ئەو 
زیانانەی کە بەر جووتیاران کەوتووە 

سەردانی محەمەد عەبدولرەحمان 
لەشکری، جووتیار و موختاری گوندی 

گردە شێرمان کرد.

رێگای
ئاوڕیشمی 

مێژوویی
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بەم دواییانە دەنگۆی دووبارە گەڕانەوەی 
پێشمەرگە بۆ شاری کەرکوک 

هاتۆتە ئاراوە.

ئەمینداری گشتی وەزارەتی 
پێشمەرگەی هەرێمی كوردستانی 

عێراق لەبارەی دەنگۆی 
گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە 
بۆ ناوچە کێشەلەسەرەکان 

رایگەیاند “هەرچی 
باڵوکراوەتەوە لەمبارەیەوە 

کاری هۆکارەکانی 
راگەیاندنە، هیچ ئەسڵ و 

ئەساسێکی نییە لە راستیدا. 
هەندێک لەو برادەرانەی 
کە هیچ پەیوەندییان بە 

کاروبارەکانی هێزی 
پێشمەرگە نییە ئەو لێدوان و 
هەوااڵنەیان باڵو کردۆتەوە”.

 جەبار یاوەر، ئەمینداری 
گشتی وەزارەتی پێشمەرگەی 
هەرێمی كوردستانی عێراق لە 

چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ هەفتەنامەی 
تەبا ئاماژەی بەوەکرد،  تا ئەم 

خولەکەش نە لەالیەن حکومەتی 
هەرێم و نە لەالیەن حکومەتی فیدڕاڵی 

هیچ بڕیارێک نەدراوە بۆ گەڕانەوە هێزی 
پێشمەرگە بۆ ئەو ناوچانە”.

 
لەبارەی دووبارە سەرهەڵدانەوەی رێکخراوی 

تیرۆرستی داعش جەبار یاوەر وتی “ئێمە وەک 
وەزارەتی پێشمەرگە و فەرماندەکانی هێزی 

پێشمەرگە لەو کاتەدا ووتوومانە کە داعش کۆتایی 
نەهاتووە و تەنها وەکو خیالفەتی ئیسالمی لە موسڵ 
و شارەکان کۆتایی هاتووە. ئێمە پێشبینیمان دەکرد 

کە داعش جارێکی تر خۆی رێکبخاتەوە و دەست 
بکات بە کاری تیرۆرستی”.

 
لە چاوپێکەوتنێکی رۆژنامەوانیدا، جەبار یاوەر، 

ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی 
كوردستانی عێراق لەبارەی پرسەکانی رۆژەڤ 

وەاڵمی پرسیارەکانی تەبای دایەوە.

هەرچی باڵوکراوەتەوە لەبارەی    
گەڕانەوەی پێشمەرگە هیچ ئەسڵ و 

ئەساسێکی نییە
باس لە گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە 
بۆ ناوچە کێشە لەسەرەکان دەکرێت، 

ئایا لەمبارەیەوە هیچ کۆبوونەوەیەکتان 
ئەنجامداوە لەگەڵ بەغداد

 
هەرچی باڵوکراوەتەوە لەوبارەیەوە کاری 

هۆکارەکانی راگەیاندنە، هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی 
نییە لە راستیدا. هەندێک لەو برادەرانەی کە هیچ 
پەیوەندییان بە کاروبارەکانی هێزی پێشمەرگەوە 
نییە ئەو لێدوان و هەوااڵنەیان باڵوکردۆتەوە. یان 

رەنگە کەسێک لێکدانەوەی بۆ پرسەکە کردووە 
ئەگینا ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە و هێزەکانی 

پێشمەرگە هیچ کۆبوونەوەیەکی فەرمیمان نەکردووە 
لەگەڵ وەزارەتی بەرگری عێراق و هێچ الیەنکی 

حکومەتی ئیتحادی. هیچ کۆبوونەوەیەک لە نێوان 
حکومەتی هەرێم و حکومەتی ئیتیحادیش نەکراوە بۆ 

گەڕانەوەی پێشمەرگە بۆ ناوچە کوردستانییەکانی 
دەرەوەی ئیدارەی هەرێم و بە تایبەتی ناوچەکانی 

کەرکوک.
 

ئێمە ئومێدمان وایە کە حکومەتی ئیتیحادی عێراق 
بگاتە ئەو بڕوایەی کە جارێکی تر ئەو پالن و 

رێککەوتنە ئەمنییەی کە هەمانبوو بەر لە ٢٠١٤ بۆ 
پاراستنی هەموو ناوچەکانی کوردستانی دەرەوەی 

ئیدارەی هەرێم بە دیالە، سەاڵحەددین، کەرکوک، 
ناوچەکانی نزیک هەولێر و ناوچەکانی لە مووسڵ 
بە گشتی کە بنکەی هاوبەشمان هەبووە، بازگەی 

هاوبەشمان هەبووە، پرۆسەی سەربازی هاوبەشمان 
هەبووە بۆ ماوەی شەش ساڵ.

ئێمە خاوازین هەردووالیەن رێککەون بۆ جێبەجێ 
کردنی ئەم پڕۆسە هاوبەشە. بەاڵم تا ئەم خولەکەش 
هیچ کۆبوونەوەیەک نەکراوە و نە لەالیەن حکومەتی 
هەرێم و نە لەالیەن حکومەتی فیدڕاڵی هیچ بڕیارێک 

نەدراوە بۆ گەڕانەوە هێزی پێشمەرگە بۆ ئەو

 ناوچانە.
 

وەزارەتی پێشمەرگە نیازی گەڕانەوەی 
پێشمەرگەی هەیە بۆ ناوچە 

کێشەلەسەرەکان؟ وەزارەتی پێشمەرگە داوا 
دەکات پێشمەرگە بە چ جۆرێک بگەڕێتەوە 
و ئایا کاردابەشکردن لە نێوان پێشمەرگە و 

هێزە عێراقییەکانن چۆن بێت
 

جارێکی تر دووبارەی دەکەینەوە، ئێمە بەر لە ٢٠١٤ 
رێککەوتنێکمان هەبوو لەسەر پاراستنی ناوچەکانی 
کوردستانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کە هەر پێنج 
پاڕیزگای دیالە، سەاڵحەددین، کەرکوک، موسڵ و 

ناوچەکانی نزیک هەولێر دەگرێتەوە، بە میکانیزمێکی 
هاوبەش پارێزگاری لێبکرێت. بازگەی هاوبەشمان 

هەبێت لەگەڵ هێزەکانی سووپای عێراق، هێزی 
هاوبەشمان هەبێت لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و 

هێزەکانی سووپای عێراق وئۆپەراسیۆن و دەورییەی 
هاوبەشامان هەبێت لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و 
هێزەکانی سووپای عێراق. ئەگەر حکومەتی هەرێم 
و حکومەتی ئیتحادی بگەنە رێککەوتن بۆ گەڕانەوە 
بۆ ئەم میکانیزمە، ئێمە وەکو وەزارەتی پێشمەرگە 
ئامادەین بە هەمان ئەو میکانیزنمەی کە پێشووتر 

هەبوو کاری هاوبەشی ئەمنی بکەین  بۆ پاراستنی 
ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم.

 
باس لە دووبارە سەرهەڵدانەوە و 

بەهێزبوونەوەی داعش دەکرێت ئایا ئەمە تا 
چەند پێشبینی دەکرێت و ئامادەکارییەکانتان 

بۆ ئەم پرسە چییە
 دوای ئەوەی کە بەڕێز حەیدەر عەبادی، وەکو 
فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق و 

سەرۆکوەزیرانی عێراق دوای رزگارکردنی حەویجە 
و ئەو ناوچانە بەیاننامەیەکی دەرکردبوو و لێدوانی 

فەرمی دا کە داعش کۆتایی هاتووە، ئێمە وەک 
وەزارەتی پێشمەرگە فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە 
لەو کاتەدا وتوومانە کە داعش کۆتایی نەهاتووە و 

تەنها وەکو خیالفەتی ئیسالمی لە موسڵ و شارەکان 
کۆتایی هاتووە. ئێمە پێشبینیمان دەکرد کە داعش 
جارێکی تر خۆی رێکبخاتەوە و دەست بکات بە 

کاری تیرۆرستی.

     پێویستە هێزەکانی پێشمەرگە و 
هێزەکانی سوپای عێراق دووبارە بە 

هاوبەشی کاربکەن بۆ لەناوبردنی داعش بە 
یەکجاری

ئێستا ئەو پێشبینییەمان راست دەرچوو. 
داعش نەک تەنها لە دەوروبەری کەرکوک 

بەڵکو لە ناوچەکانی دیالە، ناوچەکانی 
قەرەتەپە، ناوچەکانی حەمرین، ناوچەکانی 

سەاڵحەددین، ناوچەکانی چواردەوری 
کەرکوک، ناوچەکانی قەرەچووخ کە 

ناوچەیەکی نزیکی مەخموورە و 
ناوچەکانی نزیک موسڵ لەو ناوچانە 
داعش جارێکی تر دەستی کردووە 
بە کاری تیرۆرستی و جموجۆڵی 

هەیە. بۆیە مەترسی ئەوە دروست 
بووە دووبارە بەهێز ببن. لەبەر 

ئەوە پێویستە هێزەکانی پێشمەرگە 
و هێزەکانی سوپای عێراق دووبارە 
بە هاوبەشی کاربکەن بۆ پاراستنی 
ئەو ناوچانە و لەناوبردنی داعش بە 

یەکجاری.
 

تەقینەوەی کۆمەڵیک کۆگای چەک 
لە ماوەیەکی کورتدا لەناو خەڵک و 
مێدیاکان بە جیاواز شی دەکرێتەوە، 
ئایا تەقینەوەی ئەو کۆمەڵە کۆگایە 

بەڕێکەوت بووە
 

هەرچی شیکردنەوەیەک کراوە و هەرچی گوومانێک 
باڵوکراوەتەوە، کەسانی ناشارەزا لە بواری چەک و 
تەقەمەنی، بواری کاروباری سەربازی و چۆنییەتی 

عەمبارکردنی چەک و تەقەمەنی ئەو پێشبینییە 
گووماناوییەیان باڵو کردۆتەوە. ئێمە لیژنەمان 

دروست کردووە و لێژنەکان ئێستا خەریکی 
لێکۆڵینەوەن. ئەوانە عەمبار نەبوون هەر ئەوەندە 

شوێنێکی ئاسایی بوون و هەندێک هێزی پێشمەرگە 
چەک و تەقەمەنی زۆر سەرەتایی تێدا عەمبار 

کردبوو، بەپێی ئەو لێکدانەوە سەرەتاییانەی ئێمە 
هۆکاری تەقینەوەی ئەو بەناو عەمبارانە بۆ چەند 

خاڵێک دەگەڕێتەوە.
 

یەکەم، عەمبارەکان عەمبار نین و کوالیتی 
عەمباریان تێدا نییە. یان خانوون یان جەمەلۆن 
یاخود بەڵەخانەیەکن کە هیچ شێوازێکی کواڵیتی 

عەمبارکردنی چەکیان تێدا نییە.

 
دووەم، خەزن کردنی ئەو چەک و تەقەمەنییانە لەو 

شوێنانە بە شێوەیەکی زۆر ناشارەزاییانە بووە. 
واتە چەک لەگەڵ تەقەمەنی، لەگەڵ داینەمێک، لەگەڵ 

حەشوەی ئارپێجی و حەشوەی گولـلە هاوەن پێکەوە 
خەزن کراوە کە ئەو حەشوانە داینەمێکیان تێدایە بە 
بەرزبوونەوەی پلەی گەرما دەبێتە هۆی سووتانیان 

و روودانی تەقینەوە.

 
سێهەم، هۆکارێکی تری ئەوەی کە لە ماوەیەکی 

کەمدا ئەو هەموو کۆگایە تەقییەوە بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە پلەی گەرما لە پڕ بەرزبوویەوە. لە 

شەو و رۆژێکدا بۆ نزیکەی ٥٠ پلە بەرزبوویەوە کە 
ئەوەش بەسە بۆ سووتاندنی حەشووە کە بووەتە 

هۆکاری ئەو تەقینەوانە کە لە کۆگاکان روویاندا.

  ئەو عەمبارانەی کە تەقینەتەوە 
عەمباری سەرەکی وەزارەتی پێشمەرگە نین

ئێمە چاوەڕێی ئەنجامی لێکۆڵینەوەی لێژنەکانین بۆ 
ئەوەی بزانین ئایا لە کۆتاییدا هۆکارە سەرەکییەکان 

چییە کە دەردەکەوێت. بۆ زانینی زیاتریش ئەو 
عەمبارانە عەمباری سەرەکی وەزارەتی پێشمەرگە 
نین. عەمباری سەرەکی وەزارەتی پێشمەرگە هیچ 

کێشەیەکی نییە و چەک و تەقەمەنیش بە شێوەیەکی 
زۆر باش تێیدا خەزن کراوە. ئەو عەمارانەی کە 

تەقینەوە هەندێک لە چەک و تەقەمەنی سەرەتایی 
هەندێک لە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی پۆلیس 

و زێرەڤانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆیان تێدایە. 
واتە ئەو شوێنانەی کە تەقینەتەوە سەر بە هێزەکانی 

زێرەڤانی وەزارەتی ناوخۆ و سەر بە هێزەکانی 
یەکەی ٧٠-٨٠ی پێشمەرگەی سەر بە وەزارەتی 

پێشمەرگەن.

  مەرجی گەڕانەوەی پێشمەرگە بۆ کەرکوک 

“

هەواڵ: عەلی عەنتەر   

“
“

?

?

?

?
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یادەوەریە ناخۆشەکانی 
١٤ی تەمموز

٥٩ ساڵ بەسەر یەکێک لە گەورەترین ستەمەکان بەرامبەر بە 
تورکمان تێدەپەڕیت کە ئەویش کۆمەڵکوژی کەرکوکە کە لە 

١٤ی تەمموز ئەنجام درابوو.

ئەو کۆمەڵکوژیەی کە ژمارەیەکی زۆری تورکمانی تێدا 
شەهید کرا، لە ساڵی ١٩٥٩ یەکەمین ساڵیادی سیستەمی 
کۆماری بوو لە عیراق. کۆمەڵکوژیەکە لە نێوان ١٤-١٦ 

تەمموز بەردەوام بوو.

لە ژمارە دووی هەفتەنامەی تەبا چاوپێکەوتنمان لەگەڵ 
ئەو الیەنانە کردبوو کە ناویان لە رووداوەکەدا هاتووە و باسی 
رووداوەکەمان کردبوو. چەند پرسیارێکمان لەبارەی رووداوەکە 

لە سیاسەتمەداری کورد مەحمود عوسمان، د. سکرتێری حزبی 
شیوعی کوردستان کاوە مەحمود و سەرۆكی پارتی تورکمان 

ئێلی ریاز ساری کەهیە کردبوو.

د.مەحمود عوسمان سیسەتمەداری کورد لە بارەی رووداوەکە 
کۆمەنیستەکانی تۆمەتبار کردبوو و ووتبوی “پێش ئەوەی 

عەبدولکەریم قاسم ببێ بە دژیان، حزبی شیوعی زۆر بەهێزبوو. 
دەیانویست بە جۆرێک کەرکوک کۆنتڕۆڵ بکەن و ئەوەی 

لەگەڵیان نەبێت لەدژی ببن. لە هەمان کاتدا تورکمان لەگەڵ 
شیوعیەت نەبوو. لەبەر ئەوە سوپاش لەگەڵ حزبی شیوعی 

بوون. دەستەی بەڕێوەبردنیش لەگەڵیاندا بوون. تێگەیشتنیشیان 
وابوو کە عەبدولکەریم قاسم پشتیان دەگرێ و لەگەڵیان دەبێت. 

بۆیە ویستیان کۆنترۆڵەکە لەدەست خۆیان بێت”.

سەبارەت بە تۆمەتبارکردنی پارتی کۆمەنیستییەکان لەو 
کۆمەڵکوژییەدا، دکتۆر کاوە مەحمود، سکرتێری حزبی 

شیوعی کوردستان ووتبووی “بۆیە نابێ چاوەرێی ئەوە بکەین 
کە تورکمانێک بچێت تورکمانێکی تر بکوژێت بەو ڕادەیەی 

کە کراوە. ئەوەی کە روویدا ناکرێت بڵێین رووینەداوە، 
بەاڵم ئەم بەرپرسیارییەتییە خراوەتە سەر حزبی شیوعی کە 
لەڕاستیدا ئەم بەرپرسیاریێتییە هی حزبی شیوعی نەبووە. 

هەروەها مەوقیفی حزبی شیوعی دژ بەم ئاژاوەیە بووە، هەوڵ 
و کۆششی بۆ ئەوە بووە كە ئەم حاڵەتە رابگرێت و خەڵکەکەش 

بپارێزرێت”.

ریاز ساری کەهیە، سەرۆكی پارتی تورکمان ئێلی ئاماژەی 
بەوە دابوو کە ئەم کۆمەڵکوژیە لە کاتێکدا بوو کە تورکمان 
لە غەفلەت بوون و ووتبوی “فەرماندەی هێزەکانی دووی سەر 
بە سوپای عێراق داود جەنابی لە کەرکوک بوو. ئەوکات بۆ 

شوێنە هەستیارەکان لەالیەن عەبدولکەریم قاسمەوە فەرماندە 
لێهاتووەکان بۆ ئەم شوێنانە دادەمەزران. لە هەمان کاتدا 

میلیشیا شیوعیەکان لە شارەکەدا جێگیر ببوون. بۆیە ئەم 
کۆمەڵکوژییە لەالیەن حکومەتەوە کرا. هەرچەندە بە دەستی 

میلیشیا شیوعییەکان ئەنج ام درا، بەاڵم بەهۆی بەهێزبوونییەوە 
حکومەت لە پشی ئەم رووداوە بوو”.

ئەو مێژووە رەشە چەندین چێرۆکی تاڵیشی هەیە. نەوزاد 
ئاوچی کە دوو برای لە رووداوی ١٤ی تەمموز کۆمەڵکوژی 
کەرکوک شەهید بووە خۆیشی مردن گەڕایەوە و رزگار بوو. 

ئاوچی سەبارەت بەو رووداوانەی کە بەسەری هاتوون 
بۆ تەبا دوا.

ئاوچی لەبارەی رووداوەکە وتی “١٤ی تەمموزی 
١٩٥٩، ساڵیادی یەکەمی دامەزراندنی کۆمار بوو، 

هەموو خەڵک وێنەی عەبدولکەریم قاسمیان لە 
کۆاڵنەکان هەڵدەواسی. گەلی تورکمانیش بەشدارییان 

لە ئاهەنگی ساڵیادی دامەزراندنی کۆماریان کرد. 
هاوواڵتییانی تورکمان جلکی نەتەوەیی خۆیان پۆشی 

بوو. گروپێک لە گەنجکان چوونە بەغداد و رێپێوانیان 
لەبەردەم وەزارەتی بەرگری عێراق ئەنجامدا”.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئاهەنگەکانی لە 
کەرکوک لە بەرواری ١٠ی تەمموز دەستی پێکرد، 

ئاوچی ئەمانەی خستەڕوو:

 “هەندێک لە چەتەکان بە سواری ئۆتۆمبێڵی 
جۆری پیکەپ درووشمی ›یاری نییە، پەت 

هەیە‹بەکاردەهێنا. لە ١2ی تەمموز ئیخوان موسلمین 
رێپێوانێکی رێکخست، لە شەقامی ئەتڵەسەوە 

دەستیان پێکرد. ئێمەش لەالی چایەخانەی یڵدزی 

نزیک بنکەی ئینزیبات دانیشتبووین. چەند نووسینگەیەکی 
یەکگرتووی نەتەوەیی سەر بە کۆمەنیستەکان بوونیان هەبوو.

لەنێو ئیخوانەکان تورکمان، عەرەب و کوردیش هەبوو و 
ئێمە هەستاین بە پاراستنی ئەوان، ئەوان گەیشتنە الی 

مزگەوتی ئەوقاف. کۆمەنیستەکان بە دارەکانی دەستیانەوە 
پانکارتەکانیان فڕێدەدا سەر زەوی بە پێیان بەسەری دەکەوتن 
کە لە سەری نووسرابوو )الله اکبر(. ئێمە بە ١٥-2٠ کەس 
بە دار هێرشمان کردە سەریان، نووسینگەی خودا لێخۆشبوو 

عەتا خەیروڵاڵ لە بەرامبەر ئەوان بوو. من و رەمزی هونکاریان 
دەستگیر کرد، بەرەو نووسینگەکەیانیان بردین. کاتێک 

ویستییان هەڵمبواسن داوا ئاوم لێکردن. بەرپرسی ئەو شوێنە 
لەگەڵ کەسەکانی الی خۆی لە بری ئاو چەقۆی بۆ ناردم. 

دەماڕی مەچەکیان بڕیم وتیان › ئەوەش ئاو  بیخۆوە‹. بۆ 
ئێوارە برا گەورەم هات و لەوێ رزگاری کردین.”.

یەکەم شەهیدی ١٤ی تەمموز عوسمان 
خدری خاوەن چایخانە بوو

نەوزاد ئاوچی ئاماژەی بەوەدا کە ئێوارەی ١3ی تەمموز 
دووبارە جموجۆڵێک لە شارەکەدا پەیدابوو، وتیشی “رێپێوانی 
١٤ی تەمموز لە سەرەتای شەقامی ئەتلەسەوە دەستیپێکرد، 

لەگەڵ تورکمان، کورد و عەرەبیش بوونیان هەبوو بەاڵم 
ژمارەیان زۆر کەم بوو. دەنگێکی فیشەک لە سینەمای 
عالەمەین لە کەرکوک هات، ئەوە پالنێک بوو، دەنگی 

فیشەک بەواتای دەست بەجوولە بکەن بووە. یەکەم شەهیدی 
١٤ی تەمموز عوسمان خدری خاوەن چایخانە بوو. پاشان 

ئەوانەی رێپێوانیان دەکرد باڵو بوونەوە. ئەوسا دەستیان کرد بە 
هەڵبژاردنی کەسەکان، چونکە رووداوەکە پالن داڕێژراو بوو.

لیستی ناوی ئەو کەسانە لە دەستیان بوو کە بە نیازی 
کوشتنیان بوون. پالنێکی گەورەیان ئامادە کردبوو. هەتا 

هەواڵیان بۆ گوندەکانی دەوروبەری کەرکوک ناردبوو وتبویان 
›تورکمانەکان کوردەکان دەکوژن‹. بە سواری پیکەبەکان 

رژانە کەرکوک و بۆ شەوەکەی گەیشتنە کەرکوک. کە 
هاتن هەموو شوێنێک لە خوێن وەردرابوو. ئەوەی بینییان 

بریتیبوو لەو کەسانەی کە بە پەت راکێشراون و تەرمەکانییان 
لەسەر زەوی مابوون. سینەمایەکمان هەبوو و کارمەندێکی 
کۆمەنیستمان هەبوو، منی ناردە ماڵەوە و پێ وتم کە ئەو 
ئاگاداری سینەمانکە دەبێت. من و براگەورەم بەردەوام لە 

رێگەی تەلەفۆنەوە رووداوەکانمان بە یەک دەوت. بە گولـلە 
هەوان لە سینەماکەمانیان دا. لە بەرامبەردا محەمەدی برام 

تەقەی لە کۆمەنیستەکان کرد. کۆمەنیستەکانیش تەقەیان لە 
سینەمایان دەکرد”.

ئاوچی ئاماژەی بەوەدا کە هەردوو برای بەناوی محەمەد و 
سەاڵحەددینیان لە ماڵەوە بردووە و بەردەوام بوو لە قسەکانی:

“ئافرەتێکی شایەتحاڵ باسی لەوەکرد کە لە کاتی بردنیان 
بیستوویەتی کە محەمەدی برام هاواری کردووە و وتویەتی › 
من پێش برام بکوژن‹ و سەاڵحەدینی براشم وتویەتی ›نەخێر 

یەکەمجار من بکوژن‹. بەرێوەبەری ئینزیباتیش پێیانی 
وتووە مادەم وایە باوەش بەیەکدا بکەن و پێکەوە دەتانکوژین. 

بەمجۆرە هەردوو برام لە باوەشی یەکدا کوژران. محەمەد 
لەو شوێنە شەهید بوو، بەاڵم سەاڵحەددین بریندار بوو. پاشان 
پەتیان لە پەنجەکانی سەاڵحەددین بەستاوە و محەمەدیشیان 

لە سەاڵحەددین بەستاوە و دەستیان کردووە بە راکێشانی 
هەردووکیان.

بە شەو هاتن چوار دەوری ماڵەکەمانیان گرت، ماڵی ئێمە لە 
بەرزاییەکی سەر رێگای هەولێر بوو. تاکە پیاوی ماڵەوە من 
بووم. لە دەرگایان دا، وتیان ›نەوزاد لە کوێیە‹  و دایکیشم 

وتی راکە دەتکوژن، منیش رامکرد و خۆم حەشاردا”.

نەوزاد ئاوچی کە بەخت یاوەری بووە لە شەهید بوون رزگاری 
بووە و بەمجۆرە کۆتایی بە قسەکانی خۆی هێنا:

“کە رامکرد ئەوان دوام کەوتن، بە چەکی بۆر سەید 
)چەکێکی ئۆتۆماتیکی دروستکراوی میسری بوو( 

برینداریانکردم. بە فانیلەکەم برینەکەم بەستایەوە، بۆ ئەوەی 
تووشی خوێنبەربوون نەبم دەستم بەرزکردەوە. ئەو 
شەوە لە شوێنێکی چۆلەوانی لە دەرەوە مامەوە. 

بەیانییەکەی گەڕامەوە کەرکوک، چونکە 
سووپا هاتبووە ناو کەرکوک. کە دۆخەکە 
ئارامبوویەوە دەستمان کرد بە گەڕان بەدوای 

مردووەکانمان”.

مونیبە حوسەین جومعە کە یەکێکی ترە 
لە شایەتحاڵەکانی رووداوی کۆمەڵکوژی 

کەرکوک لە ١٤ی تەمموز، وتی “لە رۆژی 
١٤ی تەمموزدا هەموو کەس خۆی رازاندبووەوە 

و بەرەو ناوچەی تاقەکانی الی ئەساڵن 
یوڤاسی ڕۆشتن. عەبدولوەهاب محەمەدی 

هاوسەریشم زوبون و چاکەتی پۆشی و 
بەشداری ئاهەنگەکەی کرد. محەمەد عەباسی 

باوکی هاوسەرەکەم گەڕایەوە ماڵەوە وتی با 
ئەو بگەڕێتەوە ماڵەوە، گڕوپێک دار و پەتیان 

لە دەستە زمانیان لە دەرەوەیە گاڵتە دەکەن و لە 
ناوچەکەدا دەگەڕێن”.
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مونیبە حوسەین ئەوەشی ئاشکرا کرد کە گەڕانەوە ماڵەوە، 
لەگەڵ بانگی ئێوارە دەنگی تەقە هات و وتیشی “دەنگی 
تەقە هات و هاتوچۆی لە شەقامەکان قەدەغە کرا. دوای 

گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە، هاوسەرەکەم چووە شوێنی کارەکەی 
لە گەڕەکی عەرەفە و لە کاتی بەرەبەیاندا هاتە ماڵەوە. 

باسی لەوە کرد کە دۆخەکە زۆر خراپ تێکچووە. شوێنی 
کۆمەنیستەکان نزیک بوو لە حەمامی محەمەد ئەمین لە 

گەڕەکی موسەاڵ. ماڵی دایکیشم نزیک بوو لەو شوێنە.

هەمان رۆژ دایکم هاتە ماڵمان و بە هاوسەرەکەمی وت 
›عەبدولوەهاب ئاگاداری خۆت بە ناوت لەناو لیستەکەدا 

نوسراوە‹ عەبدولوەهابیش دەیوت ›من هیچم نەکردووە‹. دایکم 
وتی ›گوێم لێبوو، تۆش دەستگیر دەکەن. خۆت بشارەوە‹. 

دوای ماوەیەک عزەدینی کوڕی محەمەد عەلی جگەرچی 
هاتە ماڵمان و وتی کارێکمان بە ئێوەیە بەمجۆرەش هاوسەرم 

و عەبدولرەحمانی برامی برد. هاوسەرەکەم چەکەکەی لەگەڵ 
خۆی برد. دواتر برامیان ئازاد کرد. چەکیان لە هاوسەرەکەم 

وەرگرتەوە و بارمەتەیان کرد”.

مونیبە حوسەین ئاماژەی بەوەدا کە هاوسەرەکەیان ئەشکەنجە 
داوە و وتی “هاوسەرم رووداوەکانی دەگێڕایەوە، وتی ›کاتێک 

منیان لە ماڵەوە دەرهێنا، بردمیان بۆ ناوچەی خاسە. لەوێ 
پەتیان لە مل کردم و بە ئۆتۆمبێڵ رایانکێشام‹. هاوسەرم 

بەهۆی ئەوەی کە پیاوێکی بە هەیکەل بوو، پەتەکەی 
لە ملکردەوە و خۆی بە ئۆتۆمبێڵەکە گرتبوو. تا قشلە 

رایانکێشابوو و هەموو ئەو خەڵکەی ئەو شوێنەیان بە ریز 
وەساتنبوو. هاوسەرم وتی ›دواتر ئافرەتێکیان هێنا، دەستیان 

لە ئاسنی پەنجەرە بەستام. ئافرەتەکە هەر لە پێشم هاتوچۆی 
دەکرد و دەیوت هێندەی برنج بخۆیت ملت وەک ورچی 

لێهاتووە و تفی لێکردم. دواتر ئێمەیان بردە ژوورەکان، هەموو 
شوێنێک پڕ بوو لە ریخەڵۆک و خوێنی مرۆڤ. لەکاتی 

تێپەڕبوونمان لە ژوورەکان، 
دەیانوت ئەوە تەرمی قاسم 

ئەفەندییە، ئەوە تەرمی 
حەسیم کیچەیە‹.”.

موبینە حوسەین، ئاماژەی 
بەوەشدا کە کوڕە 

خاڵەکەیان لە پردەوە 
هەڵداوەتە خوارەوە و وتی 

“کوڕە خاڵەکەم ئەویشیان 
هەڵدایە خوارەوە و سەقەت 

بوو تا مرد بە ئارامی 
نەخەوت ”.

شایەتحاڵی رووداوەکە، 
موبینە حوسەین لەبارەی 

چۆنییەتی کۆتایی هاتنی 
رووداوەکە ئاماژەی بەمانە 

دا:
 

“باوکی فاروق عەبدوڵاڵ 
بە جۆرێک چووەتە بەغداد 

و خۆی گەیاندۆتە الی 
عەبدولکەریم قاسم و پێی 

وتووە ›چارمان بکە یەک تورکمان نەما لە کەرکوک‹. 
قاسمیش پێی وتبوو ›لێرەش پێچەوانەی ئەو قسەیەمان پێ 

دەڵین. تورکمانەکان لە قەاڵ وەستاون و ئەوەی دێت و دەڕوات 
دەیکوژن‹.دوای ئەو دیدارە عەبدولکەریم قاسم سووپای لە 
مووسڵەوە ناردە کەرکوک و دۆخەکەی کۆنترۆڵ کردەوەو 

بارمەتەکانیش ئازاد کران. 

دوای هاتنی سووپا، لە وێستگەی شەمەندەفەر لێژنەیەکیان 
دامەزراند و ئەنجامدەرانی ئەو کارەیان دیاری کرد و دەستیان 
کرد بە دەستگیر کردنیان. دواتر لە موسەڵال، ئەحمەد ئاغا و 
بەردەم قشلە ئەنجامدەرانی ئەو کارەیان لە سێدارە دا. ئەگەر 
کەمێکیش بێت حەقی ئێمەیان بەو لەسێدارەدانە وەرگرتەوە”.

ڕێگەی ئاوریشم )ئیپەک یۆڵو( لە مێژوودا
ئیپەک یۆڵو یەکێکە لە کۆنترین و گەورەترین رێگای 

بازرگانی، مێژووەکەی بۆ زیاتر لە ١٥٠٠ ساڵ 
دەگەڕێتەوە. ئەم ڕێگایە بازرگانییە کە لە چین دەست 

پێدەکات و لە ئانادۆڵو بەردەوام دەبێت و هەتا 
ئەوروپا درێژدەبێتەوە، زۆربەی پرینسیپی بازرگانیە 
نێودەوڵەتیەکانی ئەم سەردەمە بە ئەزموونی ئیپەک 

یۆڵو گەیشتوونە ئەم ڕۆژە.  
 

گرنگترین نیشانەی ناوەکە ›ئاوریشم‹ رێگای بازرگانی 
کە لە سەرچاوە عەرەبیەکان بە الطریق الحریر ناوبراوە، 

ئەم رێگایە تەنها بۆ گواستنەوەی بازرگانی شتومەک 
و کااڵ نەبو وە، بەڵکو بووەتە هۆکاری گواستنەوە 

مرۆڤەکان و کلتورەکانیان و تەنانەت شوازی 
بیرکردنەوەشیان.

 
دوای ماڵی کردنی گیاندارانی شتومەک گواستنەوە 

و بەرەوپێشچوونی پیشەی کاروانی، یەکەم 
بازرگانی نێودەوڵەتی لە ئانادۆڵو و میزۆپۆتامیا 
و میسڕ و هیندستان بەڕێوەچوو. بەرهەمهێنانی 

شوشەی سروشتی چیای ئاگرینی کە ناسراوە بە  
ئۆبسیدیان)بەردێکی شووشەیی ڕەشی سەختی ئاگرینە( 
لە ئانادۆڵو، مێژووەکەی بۆ ١٢ هەزار ساڵ پێش ئێستا 
دەگەڕێتەوە، وا دەزانرێت کە واڵتەکانی وەک میسڕ و 

سووریا و فەڵەستین و قوبرس لە ٩٠٠٠ ساڵ پێش 
ئێستاوە بەردی دەستکردی ئۆبسیدیان-یان دەناردە 
ئەنادۆڵو. کەچی وەبەرهێنانی بەهارات لە هیندیستان 
و ئاسیا و میزۆپۆتامیا مێژووەکەی بۆ ٤٠٠٠ ساڵ 

پێش ئێستا دەگەڕێتەوە. چینییەکان بە چاکردنەوەی 
ئەم رێگا بازرگانیانە، بەرهەم هێنانی ئاوریشمیان 

باڵوکردۆوەتەوە.

ئاوریشم بۆ یەکەم جار پێش ٦٠٠٠ ساڵ لە چین 
دۆزرایەوە. ئاوریشمی چین بۆ یەکەم جار پێش ٣٠٠٠ 

ساڵ بۆ میسڕ نێردرا، هەناردە کردنی ئاوریشم لە 

رووی ئابووریەوە چین-ی بەرەوە
پێش بردووە و هەر بەهۆی ئەوەشەوەیە کە بە پێی 

کات جار جار ئاوریشم بۆ ئەوڕوپاش هەناردە کرایە.  
ئاوریشمی چین ٣٠٠٠ ساڵ پێش ئێستا بۆ ناوەڕاستی 
ئاسیا و هەر ٥٠٠ ساڵ دوای ئەوە بە رێگای پاشایەتی 

ئێران گەیشتە یۆنان و ئانادۆڵو.
 

دوای ئەوەی ئیمپڕاتۆریەتی رۆما پەرەیسەند و میسڕ 
داگیرکرا، بەشێکی گرنگی رێگای ئاوریشم کەوتە دەست 

کۆنتڕۆڵی رۆما. دەوڵەمەندەکانی ئیمپڕاتۆریەتی رۆما 
لە شوێن قوماشی کەتان و خوری، خواستیان زیاتر 
لەسەر قوماشی ئاوریشم هەبوو بۆیە داواکاری زۆر 
زیادی کرد. بە بیروڕای گەورەکانی رۆما ئاوریشم 

پارەیەکی زۆری تێدەچێت و دەبێتە هۆی زیادەڕۆی جیا 
لەمەش بە بیروڕای ئەوان ئەو ئافرەتانەی کە ئاوریشم 
دەپۆشن لە شەقامەکان لەگەڵ ئەخالق و نەریتی رۆما 

ناگونجێت، سەڕەڕای ئەم بیرۆکانە هیچی بە کەڵک 
نەهات. هەر چەند بازرگانەکانی ئەم ئیمپڕاتۆریەتە 

بیانەوێت شێوازی دروستکردنی ئاوریشم لە 
چینییەکانەوە فێرببن، چینییەکان هەردەم ئەم نهێنییەیان 

بە شاراوەیی پاراست.
 

ئیمپراتۆریەتی بیزانس جوستینیەن: سیخورەکانی خۆی 
بۆ چین ناردووە و ئەو هێلکە ئاوریشمانەی کە پێیان 

دزیووە هێناویەتی بۆ ئیستانبوڵ. سەڕەڕای ئەوەی 
ئەم هێلکانە پێش ١٥٠٠ ساڵ لە ئیستانبوڵ و یۆنان 

یارمەتیدەر بووە بۆ بەرهەمهێنانی قوماشی ئاوریشم، 
کاریگەری هەبووە لەسەر بازرگانی رێگای ئاوریشم.

 
رێگای ئاوریشم کاریگەری هەبوو بۆ باڵوبوونەوەی 

ئایینی پیرۆزی ئیسالم
 

لە ٥٠٠ ساڵ پێش زایینیەوە بە یارمەتی هێزەکانی 
سەربازی گۆکتورکەکان دواتریش ئویگارەکان، رێگای 
ئاوریشم ئاسایشی خۆی پاراست. 

باڵوبوونەوەی ئاینی ئیسالمیش 
بە بەکارهێنانی ڕێگای ئاوریشم لە 
ناوەراستی ئاسیا هەتا چین، زیادی 

کرد. لە سەردەمەکانی ئەمەوی و 
عەبباسی دا رێگای ئاوریشم لە 

ژێر دەستی ئاسایشی خەلیفەکان 
بوو. دوای داگیرکاری مەغۆلەکان، 

ڕێگای ئاوریشم کەوتە ژێر 
دەستی مەغۆلەکان. ساڵی ١٤٥٣ 

لە دوای فەتحی ئیستانبوڵ، ناردنی 
ئاوریشم لە ڕێگای ئاوریشم 
و ناردنی بەهارات لە ڕێگای 

بەهارات بۆ ئەوڕوپا، نبەرێژەیەکی 

بەرچاو کەمبوونی بەخۆوەبینی. دوای ئەوەی گەڕۆکە 
ئەوڕوپییەکان بە کەشتیەکان ئەو ڕێگایەی کە لە 

باشووری ئەفریقا بۆ هیندیستان و ئاسیا درێژ دەبێتەوە 
دۆزییەوە، رێگای ئاوریشم گرنگی بە تەواوی لەدەستدا.

 
یونێسکۆ لە ساڵی ٢٠١٤، بەشی )چانگ‹ئان-تیانشان(ی 
رێگای ئاوریشم، کە ٥٠٠٠ کیلۆمەترە خستە نێو لیستی 

میراتی کلتوری.
 

هەندێک لە شار و واڵتەکانی )ڕێگای ئاوریشم( ئیپەک 
یۆڵو:

عێراق: رەمادی، فەلوجە، ئەبو غورەیب، بەغداد، موسڵ، 
بەعقوبە.

تورکیا: ئیستانبوڵ، بورسا، ئیزمیر، بێیاز پەزاری، 
ئانتالیا، کۆنیا، ئەدەنە، ئایاس)یومورتاڵیک(، تارسوس، 

ئیسکەندەرون، سامانداغ، ئانتاکیا، عەنتاب، مەڕاش، 
کایسێری، سیڤاس، کێماه، ئێرزینجان، ئێرزوروم، 

ترابزۆن.
ئێران: کرماشان، حەمەدان، ڕای، تەهڕان، تەبڕێز، 

شیراز، ئەسفەهان، حەرات، هێکاتۆمپیۆڵۆس، سێبزەڤار، 
نیشابور، یێزد.

سووریا: شام، حەلەب، الزقیە.
هێلی دەریای رۆژهەاڵت .... : سووڕ، بەیروت، تڕابلوس 

شام، حاککا، هایفا، سەییدا، ئەسکەندەرییە.
تورکمانیستان: مێرڤ، کۆهنێ ئورگێچ.

ئۆزبەکیستان: بوهارا، سەمەرکاند، تاشکێنت، 
شەهیرسابز، کازاخستان، تورکیستان.

چین: ئورومچی، کاشگار، ئاکسو، کۆراڵ، جایۆهی، 
لۆالن، گاوچۆهانگ، کوموڵ/هامی، هۆتان، مینفێنگ، نییا، 

دونهاونگ، میران، ئانکسی، یومێن، ژانگهیێ ئوهوێیی، 
النژهۆن، خهی‹یان.

ئەفغانستان: حێرات، بامیان، قابیل.
پاکستان: پێشاڤێر، تاکسیال، موڵتان، دێبال.
هیندستان: ئەحمەدئابەد، بۆمبای، کاڵکوتە.

باکووری کۆریا: پیۆنگپیانگ. کۆریای باشوور: سیوڵ. 
ژاپۆن: ناڕا.

بەشی رێگای بەهارات: میسڕ، بابل، عەرەبیستان، ئیران، 
هیندستان، سەیالن.

ئاراستەی ئاوی بۆ ئیپێک یۆڵو: دێبال، قوانژۆو، کانتۆن، 
کۆڵۆمبۆ، گۆوئا، بۆمبای، کۆچهین، ماسولیپاتنام، 

لۆتهال، ئاستراهان، دەربەند، عەدەن، سوڤێش، بەسڕە، 
ئایاس)یومورتاڵیک(، تاڕاسوس، ڤەنەدیک، رۆما، ئیزمیر، 

ئیستانبوڵ، سینۆپ، ترابزۆن، سوغداک.
بەشی باشوری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا: قەداح، النگکاسوکا، 

لیگۆڕ، چیی توو، گانگا ناگاڕا، ماالککا، پان پان، فوونان، 
بیجایا ئۆف چامپا، چهێنال، خهمێر/کامبوژا، هۆی ئان، 

سریڤیژایا. پاسای، پێرالک، سوماترا، کاڵکوتا.
جگە لەم ڕارەو و سەرەڕێیانە سەرەوە چەند گوزەری 
تریش هەن بۆ بازرگانی ئاوریشم لە رێگەی کاروانی 

بەلەمی بچوک وەک رووباری نیل، تونا، ڤۆڵگا، فورات و 
دیجلە.

 هەواڵ & فۆتۆ: چۆبان تیمور

ئامادەكردن:عەلی سالم

هەواڵ: عەلی عەنتەر   



٥ئاژانسی میدیایی توركمان یەكشه ممه  ١٥ تەمموز ٢٠١٨

چۆن خۆمان لە گەرما دەپارێزین؟

یەکەم کۆنگرەی پەروەردەی تورکمانی
لە کەرکوک ئەنجامدرا 

یەکەم کۆنگرەی پەروەردەی تورکمانی لە ناوەندی 
رۆشنبیری تورکمان لە کەرکوک ئەنجامدرا.

 
پرۆفیسۆر عەباس تاکی، سەرۆکی زانکۆی 

کەرکوک، چەتین کۆلەمەن، بەڕێوەبەری گشتی 
پەروەردەی تورکمانی و دکتۆر مستەفا زیایی، 

سەرۆکی ناوەندی رۆشەنبیری تورکمان 
بەشدارییان لە یەکەمین کۆنگرە لە مێژووی 

پەروەردەی تورکمان کرد. هەروەها لە 
دوزخورماتوو، بەغداد و موسڵیش چەند مامۆستا و 

چاودێری تورکمان لە کۆنگرەکە ئامادەبوون.

کۆنگرەکە دوو رۆژی خایاند و لەمیانی 
دا کەموکوڕییەکانی پەروەردەی تورکمان 

هەڵسەنگێندرا.
 

لە یەکەم رۆژی کۆنگرەی پەروەردەی تورکمانی، 
بابەتی “پرۆگرام و روانینی زانستی لە پەروەردەی 

تورکمانیدا” باسکرا.
 

دکتۆر مستەفا زیایی، سەرۆکی ناوەندی 
رۆشەنبیری تورکمان، لە لێدوانێکیدا بۆ تەبا 

رایگەیاند “لە رۆژی دووەمی کۆنگرەکەدا، بابەتی 
کێشە و رێگاکانی چارەسەر بۆ پەروەردەی 
تورکمانی لە رووی بەڕێوەبردن و تەکنیکی 

باسکرا”.

زیایی وتی “لە کۆنگرەکەدا بە شێوەیەکی گشتی 
کێشەکانی پەروەردەی تورکمانی دیاری کرا. دوای 

کۆنگرەکەش راگەیەندراوی ئەنجامی کۆنگرەکەمان 
باڵوکردەوە”.

 
ناوبراو سەبارەت بە راپۆرتی کۆنگرەکە وتی 

“بۆچوونەکانی کۆنگرەکە و هەندێ بابەتی ناوەندی 
رۆشنبیری تورکمانمان لەگەڵ زانیارییەکانی دوو 

رۆژی کۆنگرەکەمان کۆکردەوە و بە شێوەی 
راپۆڕت ئامادەمان کرد، هەروەها راپۆرتەکەمان 

گەیاندووتە وەزارەت”.
 

سەرۆکی ناوەندی رۆشنبیری تورکمان لەبارەی 
راگەیەندراوی ئەنجامی 

کۆنگرەکە، رایگەیاند:
 

“بڕیاری ئەوەمان دا کە 
قوتابخانه تورکمانیەکان 
لە رووی بەڕێوەبردن و 
تەکنیکی دەبێت سەر بە 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
پەروەردەی تورکمان 

بێت. هەروەها گرنگە بۆ 
ئێمە کە بەشی تایبەتی 
ژمێریاری و سەرچاوە 

مرۆییەکان بکرێتەوە 
و سەر بە ناوەندی 

پەروەردەی تورکمان 
بێت، چونکە لە ئێستا 

بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
پەروەردەی تورکمان 

تەنها رۆڵی راوێژکاری دەبینێت. گەر ئەم هەنگاوانە 
جێبەجێ بکەین، ئەوا بەڕێوەبەرایەتی گشتی 

پەروەردەی تورکمان دەبێتە خاوەن بێالیەنییەکی 
تایبەت بەخۆی.

 
هاوکات دەبێت بەڕێوەبەرایەتییەکە لەبارەی 

پرۆگرام زیاتر کراوە بێت، واتە رێگە بە گۆڕینی 
پرۆگرام یاخود زیادکردن و کەمکردنەوە بدات. 
قوتابخانە تورکمانیەکانی هەرێمی کوردستانی 

عێراقیش دەبێت سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
پەروەردەی تورکمان بن”.

ئەو کەش و هەوا گەرمەی کە لە عێراقدا هەیە، 
کاریگەرییەکی خراپ لەسەر مرۆڤەکان جێدەهێڵێت، 

جۆرییەتی ژیان الواز دەکات.
 

گەرمای لەڕادەبەدەری هاوین، چااڵکی ئەوانە کەم 
دەکاتەوە کە کاردەکەن بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیان، 

ئەمەش دەبێتە هۆی تێکدانی باری تەندروستی 
کەسەکان. ئایا پێویستە مرۆڤ لە وەرزی هاویندا 
ئاگاداری چی بێت؟ خۆی لە چی بە دوور بگرێت؟

هەفتەنامەی تەبا چاوپێکەوتنێک لەگەڵ دکتۆر 
زانیار نوری ئاغاڵ، پسپۆڕی دڵ و هەناو لەبارەی 

زیانەکانی بەرزی پلەی گەرما و چۆنییەتی 
خۆپاراستن لەو زیانانە ئەنجام دەدات.

دکتۆر زانیار نوری ئاغاڵ، پسپۆڕی دڵ و 
هەناو لەبارەی کاریگەرییەکانی بەرزبوونەوەی 
پلەی گەرما بە تەبای راگەیاند “پلەکانی گەرما 

بەرزبووەتەوە. بە دڵنیاییەوە دەتوانین بڵێین پلەی 
بەرزی گەرما زیانی زۆرە رەنگە هەر سوودی 
نەبێت بۆ تەندروستی مرۆڤ. کاریگەرییەکانی 

گەرما لەسەر مرۆڤ، دەبێت بە دوو بەش؛ 
یەکەمیان بریتییە لەوەی کە مرۆڤ ماندوو و 

شەکەت بێ و لەگەڵ گەرمی نەخۆش بکەوێت. 

دووەمی ئەو کەسانەن کە ماندوو و شەکەت نەبن 
تەنها گەرمی نەخۆشی دەکات. ئەم دوو گروپە 

جیاوازن”.
 

ئاغاڵ لە بەردەوامی قسەکانیدا باسی لەو کەسانە 
کرد کە بە هۆی گەرماوە باری تەندروستیان 

تێکدەچێت و وتی:

“گروپی یەکەم ئەو کەسانەن کە لە بەردەم گەرما 
ماندوو ببن بۆ نموونە؛ لە بەردەم گەرمادا وەزرش 

بکەن یاخود کرێکارییەکی زۆر بکەن و تێنەگەیشتبن 
لەوەی کە پێویستە خۆیان فێنک بکەنەوە یان 

ئاو بخۆنەوە. بەاڵم گروپی دووەمیان زۆر 
مەترسیدارترە بە تایبەتی لە کوردستان. ئەو گروپە 
بریتیە لەو کەسانە کە خۆشیان ماندوو ناکەن بەاڵم 

بە گەرماکە تێکدەچن. ئەمە لە کێ روودەدات؛ لە 
منداڵیکی ساڵەوەخت، یاخود پیرێکی پەکەوتە نەک 
پیرێکی ئاسایی، لە کەسێک روودەدات مەشرووب 

خۆرێکی لە رادەبەدەر بێت یان لە کەسێک 
روودەدات کە دەرمان وەردەگرێت، وەک دەرمان 

دەروونییەکان و گورچێلە و دڵ. ئەو کەسانە خۆیان 
تووشی وشکبوونەوە دەبن و ئەو گەرمایەش زیاتر 

کاریگەری دەبێت”.
 

لە وەاڵمی پرسیاری “ئایە کەش و هەوای گەرم 
هیچ سوودێکی هەیە بۆ مرۆڤ؟” دکتۆر زانیار 
روونیکردەوە “بەرزبوونەوەی پلەی گەرما هیچ 
سوودێکی نییە بۆ مرۆڤ. باشترین پلەی گەرما 

لە دەوروبەردا ئەو پلەی گەرمایەیە کە لە ٣٣ 
کەمتر بێت. ئەو گەرمایەی کە لە ٣٣ زیاتر بوو 

عارەقت دروست دەبێت و کە عارەقێکی زۆری کرد 
ناڕەحەتی بۆ مرۆڤ دروست دەکات، بە تایبەتی 
لەو گڕوپانە کە خۆیان ناساغن زیاتر کاریگەری 
دەبێت لەسەریان. بۆیە باشترین پلەی گەرما ئەو 
پلەی گەرمایەیە کە لە ٣٣ پلە کەمتر بێت کە ئێمە 

تەنها لە بەهار و پایزدا هەمانە”.

زانیار نوری ئاغاڵ ئاماژەی بەوەشدا کە پێویستە 
مرۆڤ خۆی بپارێزێت لە گەرما، تا بتوانێت خۆی 
فێنک بکاتەوە و وتیشی “بۆ خۆپاراستن لە گەرما، 

پێویستە ئەوانەی کە وەرزش دەکەن، خەریکی 
پاسکیل سواری و راکردنن، پێویستە هەموو 

پێشینەیەکیان بۆ خۆیان دانابێت بۆ فێنک بوونەوە. 
پێویستە ئەوەی کە وەرزش دەکات کاتێکی گونجاو 
هەڵبژێرێت بۆ وەرزش کردن و حیسابی حەسانەوە 

و ئاو خواردنەوەش بکات بۆ ئەوەی فێنک ببێتەوە”.

لەبارەی ئەو کەسانەی کە ئەرکی سەربازییان 
هەیە یاخود کاری قوڕسی وەک کرێکاری دەکەن، 
دکتۆر ئاغاڵ زانیاری چۆنییەتی خۆپاراستنیان لە 
بەرزی پلەی گەرمای پێداین و رایگەیاند “ئەگەر 

کەسێک پیشەی کرێکاری بکات یاخود لەسەر 
شەقامەکان شت بفڕۆشێت دەبێت ئو کەسە لەش 
ساغ و تەندروست بێت، پێویستە جار جار بچێتە 

بەر سێبەر و ئاوێک بخواتەوە بۆ ئەوەی فێنک 
ببێتەوە، بەم جۆرە کێشەی بۆ دروست ناکات. لە 
کاتێکدا کێشە دروست دەبێت کە کەسەکە نەگات 

بە فێنکكەرەوە. بۆ نموونە پێشمەرگەیەک لە دەوام 
لەبەردەم هەتاوێکی زۆر بەهێز لە ئەرکە، بەاڵم 
دواتر یەک دوو کاتژمێر پشوو دەدات شلەمەنی 

دەخواتەوە کێشەی بۆ دروست نابێت”.

 دکتۆر زانیار نوری ئاغاڵ، پسپۆڕی دڵ و هەناو 
چەند خاڵێکی بۆ روونکردینەوە و بەم جۆرە کۆتایی 

بە قسەکانی هێنا:

“ئەو کەسانەی وەرزش دەکەن و ئاگایان لەخۆ 
نابێت زۆر کێشەیان بۆ دروست دەبێت. بەاڵم 
ئەوەی کێشە سەرەکییەکەیە گڕوپی دووەمە. 

ئەوانەی پیر و پەکەوتەن یاخود منداڵێکی بچووک 
بێت پێویستە لەبەر سێبەربن. ئەگەر لە ماڵەوەش 

بێت پێویستە شتی تەنک لەبەر بکات و خۆی 
فێنک بکاتەوە. ئەوانەی کە نەخۆشی سستی دڵ، 
شەکرەیان هەیە، ئەو دەرمانانە بەکار دەهێنن کە 

باسیان دەکەین و نەساغن با لە کاتی گەرمادا 
هەوڵ بدەن نەچنە دەرەوە. ئەگەر چوونە دەرەوەش 

با ئاو بخۆنەوە، خۆیان فێنک بکەنەوە و زوو زوو 
پشوو بدەن. ئەگەر وا نەکەن کێشەیان بۆ دروست 

دەبێت”.
هەواڵ: عەلی عەنتەر   

عەبدواڵ ئەحمەد
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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هەواڵ: عەلی سالم

 هەواڵ: عەبدواڵ ئەحمەد
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 خانەی بەسااڵچووان و گرتووخانەی سەر
دەرگای قەاڵی هەولێر

قەاڵی هەولێر 
کە ماوە سەدان 
ساڵە مێوانداری 

کۆمەڵیک 
شارستانییەت و 

نەتەوەی کردووە، 
لە لیستی میراتی 

کەلتووری 
یونسکۆ ناوی 
تۆمارکردووە.

ئێمە وەک 
هەفتەنامەی 

تەبا، لێکۆڵینەوە 
لەسەر هەموو 

بەشەکانی قەاڵی 
هەولێر دەکەین 
و دەیخەینە بەر 
دەستی ئێوەی 

خوێنەر.

بەردەوامین لە وەرگرتنی زانیاری لە مێژووناسەکان 
و ئەو کەسانەی پێشووتر لە قەاڵی هەولێر ژیاون، 

لەبارەی چۆنییەتی ژیان لە سەردەمی کۆنەوە تا 
ئەمڕۆ.

بەشی سەرەوەی دەرگای گەورەی قەاڵی مێژوویی 
هەولێر سەردەمانێک وەکو گرتووخانە و دواتریش 

وەکو خانەی بەسااڵچووان کە لە نێو کۆمەڵگا بە 
)تەمبەڵخانە( ناوزەند دەکرێتت بەکار هاتووە.

بورهان یەرالی کە یەکێکە لە لێکۆڵەر و نووسەرە 
گرنگەکانی شاری هەولێر لە روونکردنەوەیەکدا 

لەبارەی بەشی سەرەوەی قەاڵ وتی “لە سەردەمی 
دەوڵەتی عوسمانی، بەشی سەرەوەی قەاڵی هەولێر 

شوێنی پارێزگاری حکومی و دام و دەزگاکان بوو. 
هاوکات گرتووخانەش لەم شوێنە بوو”.

یەرالی، وتیشی “بەهۆی بوونی پیاوانی دەوڵەت و 
دام و دەزگاکان، ئەو بەشەی قەاڵ ناونرا بە گەڕەکی 

سەڕای کە یەکێکە لە سێ گەڕەکەکەی سەر قەاڵ”.

نووسەر و لێکۆڵەر ئەوەشی خستەڕوو کە کۆاڵنی 
تەنیشت باڵەخانەی دەوڵەت شوێنێک بوو کە پێیان 

دەوت “حەڕەم“ و ئاماژەشی بەوەکرد کە خانەوادەی 
پارێزگار )والی( و پیاوانی دەوڵەت لەو شوێنە 

دەژیان هەر بۆیە ناویان نابوو بە حەڕەم.

یارالی ئاماژەی بەوە کرد کە گرتووخانەکەی سەر 
دەرگای قەاڵ تا جەنگی جیهانی یەکەم بوونی هەبوو 
وتیشی “کەلوپەلەکانی ناو گرتووخانەکە لە شوێنی 

خۆیدا مابوونەوە. 
بەاڵم لە کۆتایی 
جەنگی جیهانی 
یەکەم واتە لە 
نێوان سااڵنی 
 ١٩١٧-١٩١٨

لەگەڵ کشانەوەی 
دەوڵەتی عوسمانی 

لەو ناوچەیە، 
ئینگلیزەکان هاتن 
و لە ساڵی ١٩٢٠ 

گرتووخانەکە 
داخرا«.

بورهان یەرالی 
زانیاری پێداین 

لەبارەی چۆنییەتی 
بەکارهێنانی شوێنی 
گرتووخانەکە دوای 

داخستنی:
“دوای داخستنی گرتووخانەکە، ئەو شوێنە 

وەک خانەی بەسااڵچووان بەکارهێندرا. پاشان 
دامەزراوەکانی دەوڵەت هەموویان لە قەاڵوە 

گواسترانەوە بۆ خوارەوە. چونکە دوای کشانەوەی 
دەوڵەتی عوسمانی ئینگلیزەکان حوکمی عێراقیان 

کرد. ئینگلیزەکان بە فێڵ ناوچەکەیان داگیر کرد و 
هەتا رەواندز چوون. ئەو شوێنەش کە لە قەاڵی 

هەولێر بە مەبەستی گرتووخانە بەکار دەهات، کرا بە 
تەمبەڵخانە”.

یەرالی لە کۆتاییدا وتی “لە نێوان سااڵنی ١٩٦٠-
١٩٦١ دەرگای گەورەیان روخاند. بەو هۆیە 

تەمبەڵخانە گواسترایەوە خانووێک لە پشت مزگەوتی 
مەحمود عەالف. دوایین جاریش گواسترایە گەڕەکی 

ئیسکان”.

بولبولی خورما دەنگە خۆشەویستەکەی مااڵن
بولبولی خورما، یەکێکە لەو باڵندانەی کە دەتوانین 
بڵێین لە هەموو ماڵێکی عێراقی بوونی هەیە، وەک 

بچووکترین ئەندامی خێزان مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. 
ئەو باڵندەیە یەکێکە لەو ئاژەڵە ماڵییانەی کە خەڵکی 

زیاتر دەیکڕن.

ئەو جۆرە بولبولە کە پێی دەڵین بولبولی خورما، 
بەپێی ئەو سرووشتەی کە هەیەتی لە ماوەیەکی 
کەمدا ماڵی دەکرێت، زیاتر لە باخچەکانی میوە و 
شوێنە سەوازییەکان دەبیندرێت. ئەو باڵندەیە لە 

نیمچە چۆالییەکان و دار خورماکان هێالنە دروست 
دەکات. بە زۆری لە ئەفغانستان، ئێران، سووریا، 

نیمچە دوورگەی عەرەب و باشووری عێراق بوونیان 
هەیە.

یەکێک لە بازرگانانی باڵندانە کە ناوبانگیان 
دەرکردووە لە بازاڕی باڵندەی کەرکوک بریتییە لە 
باوکی محەمەد کە ئەویش باسی بژاردەی جۆری 

بولبول لەالیەن خەڵک و مەترسییەکانی بۆ تەبا، کرد.

باوکی محەمەد ئاماژەی بەوەکرد کە لە دوای ساڵی 
٢٠٠٣وە باڵندەکان بێ چاودێری

راودەکرێن و وتیشی “ئەو باڵندانەی کە
راو دەکرێن و دەفڕۆشرێن بەرەو 

نەمان دەچن. بەچکەی ئەو باڵندانەی 
کە لە بازاڕی باڵندە دەفڕۆشرێن 

هەفتانە لە بەعقوبە، بارا،
شەهرەبان و دیالە دەهێندرێن”.

بەر لەوەی لە بارەی نرخەکان زانیاریمان پێبدات، 
باوکی محەمەد ئەوەشی خستەڕوو کە دوای ئەوەی 

بە هەزاران بەچکە و باڵندەی گەورە دەهێندرێتە 
بازاری باڵندەی کەرکوک، دەفڕۆشرێنە ئەو 

کڕیارانەی کە لە سلێمانی، دهۆک و هەولێرەوە دێن.

باوکی محەمەد لەبارەی نرخەکان وتی “نرخی 
بەچکەکان لە بازاڕ لە نێوان ٢٠-٣٥ هەزار دینارە. 
بەاڵم نرخی ئەو باڵندانەی کە ماڵی کراون و بەپێی 

یاساکان دەخوێنن، لە نێوان ٣٠٠-١٥٠٠ دۆاڵر 
دەگۆڕێت. نرخی بولبولی کێوی و بێ مەشق لە 

نێوان ٧-١٠٠ هەزار دەگۆڕێت، ئەوەش پەیوەندی بە 
شێوازی خوێندنی بولبولەکەوە هەیە”.

هاوکات ئەو ئاگاداری کردینەوە کە نەوەی بولبولی 
خورما بەرەو نەمان دەچێت 

و وتی “ئەگەر دەوڵەت 
دەستێوەردان نەکات و 

    راوکردن کۆنترۆڵ           
      نەکات ئەو جۆرە    

  باڵندەیە کە سااڵنە ٣ جار  
  هێلکە دەکەن، لە واڵتمان 
  نامێنن. ئەوەش بە واتای 

 نەمانی ئەو خۆشیانەی نێو 
  ماڵەکانمان دێت”.

 لەبارەی ئەو جۆرە 
خۆراکانەی کە دەدرێنە 

باڵندەکان، باوکی محەمەد 
ووتی “خۆراکی سەرەکی 

بولبول کە ١٥٠ جۆری 
جیاوازی هەیە لە جیهان، 

میوەکان و مێرووەکانن، بەاڵم 
ئەو خۆراکانەش دەخۆن 
کە مرۆڤەکان دەیخۆن. 
ئەگەر بولبولتان هەبێت 

باشترین خۆراک  میوەکان 

و ئاردی کرمە کە لە بازاڕەکان دەفڕۆشرێت. 
ئەو میوەجاتانەی کە بولبول زۆر حەزی لێدەکات 

بریتییە لە؛ سێو، پرتەقاڵ، خورما و شیلەک. خەیار 
و تەرۆزیش پێویستە بە کەمی بدرێت بە بولبولەکان 

چونکە دەبێتە هۆی تێکچوونی گەدەیان”.

لە کۆتاییدا، باوکی محەمەد وتی “بولبولەکان 
حەزیان لە مەلەیە، لەبەر ئەوە دانانی قاپێک ئاو لەناو 

قەفەزەکانیان لەیاد مەکەن”.
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 گەشتی ئاسمانی لە فڕۆکەخانەی کەرکوک
دەست پێدەکات

پیاوێک زیاتر لە سێ هەزار گۆڕی هەڵکەندووە

راکان سەعید جبوری، پارێزگاری کەرکوک دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزیری گواستنەوەی عێراق 
رایگەیاند کە ئەو وەزارەتە بڕیاری دەستپێکردنی گەشتی ئاسمانی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی 

کەرکوکی پەسەند کردووە.

بەپێی راگەیەندراوی پارێزگاری کەرکوک، گەشتەکان لە دوو هەفتەی داهاتووەوە 
دەستپێدەکەن. ئەم بڕیارەش دوای کۆبوونەوەی پارێزگار و ئەندامەنی ئەنجوومەنی 

پارێزگای کەرکوک لەگەڵ کازم فینجان، وەزیری گواستنەوەی عێراق دێت.
 

هاوکات راکان جبوری، پارێزگاری کەرکوک ئاماژەی بە گرنگی کردنەوەی 
فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی کەرکوک کرد و باسی لەوە کرد کە ئەم فڕۆکەخانەیە 

خزمەت بە یەک ملیۆن و ٥٠٠ هەزار هاوواڵتی کەرکوک و سێ ملیۆن هاوواڵتی 
دیالە و سەاڵحەددین و باشووری مووسڵ دەکات.

جبوری ئەوەشی خستەڕوو کە حەیدەر عەبادی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەو 
پڕۆژەیەی پەسەند کردووە و هیچ رێگرییەک نییە لە بەردەم کرانەوەی ئەم 

فڕۆکەخانەیە.
 

کازم فینجان، وەزری گواستنەوەی عێراق رایگەیاند کە گەشتە ناوخۆیی 
و نێودەوڵەتییەکانی فڕۆکەخانەی کەرکوکی نێودەوڵەتی لە دوو هەفتەی 

داهاتوودا دەستپێدەکات. ئاراستەی گەشتەکانیش بەرەو تورکیا، لوبنان و 
ئێران دەبێت. لە ناوخۆشەوە گەشتەکان بۆ بەغداد و دواتر بۆ شارەکانی تر 

دەستپێدەکات.

حاجی قادر عومەر قادر گۆرهەڵکەن، یەکێکە 
لە ناسراوترین گۆرلێدەرەکانی شاری هەولێر. 

حاجی قادر زیاد لە سێ هەزار گۆڕی 
هەڵکەندووە و لەگەڵ باوکی دەستی بەو کارە 

کردووە.

دەربارەی پیشەکەی و ژمارەی ئەو گۆڕانەی کە 
هەڵیکەندووە، حاجی قادر بۆ تەبا دوا.

حاجی قادر لەدایکبووی ساڵی ١٩٣٢ گەڕەکی 
تەعجیلی شاری هەولێرە، ناوبراو دەڵێت “لەگەڵ 
باوکم پێکەوە ئەم کارەمان دەکرد. عومەر شیت 

و مەلیحیش هەبوون کە ئەو کارەیان دەکرد. 
لە سااڵنی ١٩٢٠ەکان ئەو شوێنەی کە کەباب 

یاسینی ئێستای لێیە، دووکانی ئێمە بوو. باپیرم 
لەو شوێنە کەبابچی بوو. پاشان کەبابخانەیەکی 

الی چەخماخچییەکان لەالی مام ئەسوەدی 
خاڵم کردەوە. خاڵەکەی تریشم کە ناوی 

ئەحمەد شەفیق بوو لەسەر شەقامی سەرەکی 
کەبابخانەی هەبوو”.

لەبارەی چۆنییەتی دەست کردن بە کاری 
گۆڕ هەڵکەندن، حاجی قادر زانیاری پێداین و 
وتی “خێزانی رەشاد ئەفەندی کۆچی دوایی 

کردبوو، منیش بۆ هاوکاری کردن چووبووم. 
مەال جەردیس، رەشاد ئەفەندی و مەال ماجید 

شەقالوە وتیان ›بۆچی ئەو کارە ناکەی خێر و 
چاکەیەکی زۆر گەورەیە‹. قورئانم لە الی مەال 

سولەیمان لە مزگەوتی دێرەبروشە لە گەڕەکی 
عەرەبان خەتم کرد. پاشان دەستم کرد بە 

ئەنجام دانی ئەو کارە. بەر لە ١٥ ساڵ لەسەر 
داوای منداڵەکانم ئەو کارەم جێهێشت”.

زیاد لە سێ هەزار کەسم بەخاک 
سپاردووە

حاجی قادر ئاماژەی بەوەدا کە گۆڕی بۆ زیاتر 
لە سێ هەزار کەس هەڵکەندووە و وتی “گۆڕی 

مەاڵکان، شێخەکان، زانایان و کەسایەتییە 
گەورەکەنم هەڵکەندووە و بەخاکم سپاردوون”.

 شایەنی باسە ئەو پیشەی سەرەکی خۆی 
بیناسازی بووە، وتیشی “باپیرم کەبابچی بوو، 

باوکیشم لەگەڵ باپیرم کاری 
دەکرد. دواتر باوکم دەستی بە 
کاری بیناسازی کرد و منیش 
بۆ ماوەی٥٠ ساڵ ئەو کارەم 
کرد. لە هەمان کاتیشدا کاری 

گۆڕ هەڵکەندنم دەکرد”.

سەبارەت بە گۆڕستانەکانی 
ئەو سەردەمە لە 

هەولێر، حاجی قادر وتی 
“مردووەکانمان لە گۆڕستانی 

گەورە، گۆڕستانی چراغ، 

گۆڕستانی شێخ ئەحمەد، گۆڕستانی مەعمەل قیر 
و ئیمام محەمەد بەخاک دەسپارد. لە سەردەمی 
کۆندا تەنها مەرازگەی گەورە، گۆڕستانی چراغ 

و گۆڕستانی شێخ ئەحمەد بوونیان هەبوو. 
لەو سەردەمەدا حکومەت نیازی تێکدانی 

گۆڕستانەکانی ناو هەولێری هەبوو، بەاڵم 
خەڵکی هەولێر رێگەیان بەو کارە نەدا. هەربۆیە 

گۆڕستانەکانی تر دروست بوون”.

حاجی قادر لە کۆتاییدا چۆنییەتی هەڵکەندنی 
مەزارەکانی خستەڕوو و وتی “پێشان بە سێ 

چوارکەس لە ژێر رووناکی فانووس مەزارمان 
هەڵدەکەند و مردوومان بە خاک دەسپارد. لە 

هەرکاتێدا ئاگادار بکرابام دەچووم، شەو با یان 
رۆژ جیاوازی نەبوو بۆمن”.

ئامادەكردن:عەلی عەنتەر

عەلی سالم
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

زۆری بەرهەمی شوتی لە کێلگەکان
شوتی ئەو میوە هاوینیەی کە زۆری پێکهاتەى 
ئاویە و پێداویستی ئاوی لەشی مرۆڤ تەواو 

دەکات، هەربۆیە بە میوەیەکی گرنگ دادەندرێت.
 

بەهۆی زۆر چاندنی شوتییەوە، وێڕای ئەوەی 
کە رۆژانە شوتییەکی زۆر دەفڕۆشرێت، بەاڵم 

بەو رادەيه نيه کە جووتیاران ئارەزووی دەکەن 
ئەمەش بووە هۆی بەرکەوتنی زەرەرێکی زۆر 

بەو بەرووبوومە.
 

سااڵنە شوتی لە کۆماری ئێران و تورکیاو  
هاوردە دەکرا، بەاڵم ئەمساڵ جووتیارانی 

هەرێم خۆیان شوتییان چاند و شوتی خۆمانە 
کەوتە بازاڕەکان. بەاڵم بەهۆی زۆر چاندنی 
ئەو بەروبوومە، نرخەکەی یەکجار دابەزی 
و جووتیارەکان نەیانتوانی تەنانەت پارەی 

کرێکارەکانیشیان بدەن.
 

وەکو هەفتەنامەی تەبا، بەمەبەستی وەرگرتنی 
زانیاری زیاتر لەبارەی ئەو زیانانەی کە 

بەر جووتیاران کەوتووە سەردانی محەمەد 
عەبدولرەحمان لەشکری، جووتیار و موختاری 

گوندی گردە شێرمان کرد.
 

 محەمەد عەبدولرەحمان لەشکری لەبارەی 
هۆکاری زەرەر و نەفڕۆشرانی شوتی وتی 
“راستییەکەی شوتیەکان ئەم ساڵ الی هیچ 

جووتیارێک هیچ کێشەیەکی نەبوو و لە رووی 
چاکی و تەندروستیەوە زۆر باش بوو. هۆکاری 
ئەوەبوو کە شوتی زۆر چێندرا بوو، زۆر بوونی 
ژمارەی شوتی بووە هۆی دابەزینی نرخەکەی. 

ئەگەر جووتیار ساڵێ یەک عەلبەکی کردبا، 
ئەم ساڵ پێنج عەلبەی کردووە. ئێمە شوتیمان 
دەبردە گومرگ و لەوێ دەمانفرۆشت، ئەگەر 
نەفرۆشرابایە دەبوو ١٠ هەزاریش دابنێین و 

تەنها زەرەرمان دەکرد. بۆ نمونە ماوەکە پێش 
ئێستا پیکەبێکمان نارد بۆ گومرگ ٤٠ هەزاریان 
بە پیکەبەکە دابوو نەیفرۆشتبوو، پاشان لە کاتی 
هاتنە دەرەوەی لە گومرگ ١٠ هەزار غەرامەیان 

لێ وەرگرتبوو”.
 

موختاری گوندی گردە شێر لە بەردەوامی 
قسەکانیدا ئاماژەی بەوەشدا کە جووتیارەکان بە 

گشتی روویان کردە چاندنی شوتی و وتی:

“جگە لەمەش هەموو خەڵکەک رووی کردە 
چاندنی شوتی ئەمەش لەبەر ئەوەی پارساڵ 

شوتی بازارێکی باشی هەبوو، خەڵکەکەش 
بە هۆی بازاری باشی شوتیەوە هەموو 

روویان کردە چاندنی شوتی. ئێستاش سەیری 
بیستانەکان بکەین دەبینین کە زۆربەی 

شوتیەکان بە فیڕۆ چوون و بە هۆی زۆری 
لە شوێنی خۆیان ماونەتەوە. هۆکاری 

هەرزانیەکەی هەموو بۆ ئەمانە دەگەڕێتەوە. 
زیانەکانی ئێمە زۆربەیان بۆ ئەم هۆکارانە 

دەگەڕاوە کە پیکەبەکە ئەو پارەیەی نەدەکرد 
کە ئێمە داماننابوو بۆی دواتر لەسەر ئەمەش 

پارەی غەرامەیان وەردەگرت”.
 

لەشکری ئەوەشی خستەڕوو کە ئەمساڵ شوتی 
بە کەمی هەناردەی دەرەوەی واڵت کرا و زیاتر 

روونی کردەوە “ئەمساڵیش وەک سااڵنی تر 
شوتی بۆ دەرەوەی واڵت نێردرا بەاڵم زۆر کەم 
بوو وەک سااڵنی پێشوو نەبوو. هۆکارەکەشی 
بۆ ساردی کەش وهەوا و باران دەگەڕێتەوە 

هەم لێرە و هەمیش لەوێ، کەشوهەوای 
دەرەوەش فێنک بوو بۆیە ئەوانیش شفتییان 

ماوە. هاوکات ئێمە خیار و تەرۆزی و 
گندۆرەشمان هەموو بەفیڕۆ چوو بەهۆی 
سارد و باران، گندۆرەکەش وەک شوتی 

پارەی نەکرد. تەنها شوتییەکە هەندێک 
باش بوو”.

 
 محەمەد عەبدولرەحمان لەشکری 

وتیشی “ئێمە زۆربەی زۆری 
میوەکانمان چاندبوو وەک شوتی 
و خیار و تەرۆزی و باینجان و 
گندۆرە، جگە لەمانە ئەوەی کە 

باییبجانی چاندبوو باش بوو کە 
ئەویشیان بەم کۆتاییانە نرخی 
دابەزیوە. لەبەر ئەو هۆکارانە 

دەتوانین بڵێین ئەوەی کە تەنها 

شوتی چاندبێ وەک ئەوە وایە ئیفالسی کردبێ 
چونکە وەک پێشتر ئاماژەمان پێکرد شوتیەکە 

تەنها زەرەری هەبوو”.
 

لەبارەی کرێی کرێکارەکان، موختاری گوندی 
گردە شێر وتی “ئێمە سێ چوار بیری ئاومان 

هەیە، کە لەسەر هەر بیرێکیان دوو سێ 
جووتیار دانراوە، ئەم ساڵ تەنانەت پارەی 

کرێکارەکانیش دەرنەچوو”.
 

  محەمەد عەبدولرەحمان لەشکری، جووتیار و 
موختاری گوندی گردەشێر لە کۆتایی قسەکانیدا 

وتی “راستیەکەی بازاری شوتی دیار نیە ساڵ 
بۆ ساڵ دەگۆرێ، گەر هاتوو لە ساڵێک بازار 

باش بوو، ئەو جووتیارەی کە هیچیش نەزانێت 
لەسەر شوتی هەر قازانج دەکات. لە ناوچەکانی 

سلێمانی و دهۆکیش شوتی دەچێندرێت بەاڵم 
خاکەکەی هەولێر زیاتر گونجاو و بەپیتترە وەک 

خاکی سلێمانی و دهۆک”.
محەمەد ئەمین

فۆتۆ: عەلی سالم


