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 بەر لە ساڵی ٢٠٠٣ ژمارەمان لە عێراقدا نزیکەی
 ملیۆنێک و نیو دەبوو، بەاڵم لە ئێستادا ئامارەکان و دەزگا

 راگەیاندنەکان باس لەوە دەکەن کە ناگاتە ٥٠٠ هەزار
.کەس

هەموو کەس دەزانێت کە لەناو تورکماندا کەسایەتی زۆر 
باش هەیە بۆ ئیدارەکردن

گەالوێژ شابا، سەرۆکی پارتی ئەبناء نەهرێن

حاتم تائی، سەرۆکی پارتی حەق و وتەبێژی ئەنجوومەنی عەرەب

 عەرەب دژی پارێزگاری
نین  تورکمان 

بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی هەولێر
لە سەر ئاستی پارێزگاکانی عێراقدا باشترینین

: 

چرکەیەک لە ئاگرەکەی بازاڕی قەیسەری هەولێر

ی هەولێر
کانی شار

نەما کۆنە
 سی

ە رابردوو
بوون ب

 عێراقییەکان بۆ گەشت
 تورکیا هەڵدەبژێرن

 لە بازاری ئاژەاڵنی کەرکوکدا مار
خواستی گەورەی لەسەرە

      مارەکان نزیکەی ٣ هەزار جۆریان هەیە و ٧٠٠یان خاوەن ژەهری    
      کوشندەن.

     خەڵکەکە بەشێوەیەکی سەیر گرنگییەکی زۆر بە مارەکان
     دەدەن. بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری، 

   وەکو هەفتەنامەی تەبا، چاوپێکەوتنمان لەگەڵ 
 عەباس بەیاتلی، دووکاندارێکی بازارەکە ئەنجام دا.

 بووین بە قوربانی ملمالنێی سیاسی
پارتی دەسەاڵتدار

 ئەو دراوانەی کە لە سەد ساڵی رابردوودا
لە عێراق بەکارهێنراون
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زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد

بووین بە قوربانی ملمالنێی سیاسی پارتی دەسەاڵتدار
لە بەرواری ٣٠ی ئابدا نارەزایەتییەکی فراوان بەرامبەر 

بە سیستەمی کۆتا لەالیەن پێکهاتەی کلد و ئاشووری و 
سریانییەکانی شاری هەولێر لەبەردەم پەرلەمانی کوردستان-

عێراق بەڕێوەچوو. 

هاوکات لە ناڕەزایەتییەکەدا چەند الیەنێکی سیاسی ئاشووری 
و کلدانی بەشدارییان کرد و یەکێک لەوانە گەالوێژ شابا، 

سەرۆکی حیزبی ئەبناء نەهرێن بوو. 

لە ناڕەزایەتییەکاندا گەالوێژ شابا وتارێکی پێشکەش کرد و 
نارەزایەتی خۆی بەرامبەر بە دەنگدانی نەتەوەکانی دیکە بە 

کۆتای پێکهاتەی کلد و ئاشوور و سریانی دەڕبڕی. 

لەمبارەیەوە وەکو هەفتەنامەی تەبا، بە پێویستمان زانی بۆ زیاتر 
روونکردنەوەی بابەتەکە و ئامانجی ناڕەزایەتییەکان، سەردانی 
گەالوێژ شابا، سەرۆکی پارتی ئەبناء نەهرێن بکەین و چەند 

پرسیارێکی ئاراستە بکەین. 

بەر لە ساڵی ٢٠٠٣ ژمارەمان لە عێراقدا نزیکەی ملیۆنێک و 
نیو دەبوو، بەاڵم لە ئێستادا ئامارەکان و دەزگا راگەیاندنەکان 

باس لەوە دەکەن کە ناگاتە ٥٠٠ هەزار کەس.

لە بەرواری ٣٠ی ئابدا بە بەشداری ئێوە خۆپیشاندانێکی 
فراوان لەبەردەم پەرلەمانی کوردستان – عێراق 

بەڕێوەچوو، دەتوانن وردەکاری خۆپیشاندانەکەمان بۆ 
بخەنەڕوو ؟

 هەریەکە لە پارتەکانی بزوتنەوەی دیموکراتی ئاشووری 
و ئەبناء نەهرێن و  پارتی نەتەوەیی ئاشووری هەڵساین بە 
سازکردنی خوپیشاندانێک بۆ مەبەستی هەموارکردنەوەی 

بڕگەیەکی یاسای هەڵبژاردنەکان کە ئەویش  تایبەتە بە کۆتا 
. ئەم خۆپیشاندانە لەسەر رێککەوتنی هەرسێ الیەن ئەنجامدرا. 
دەقی بڕگەکە لەساڵی ١٩٩٢ تاکو ٢٠٠٩ تەنها بۆ پێکهاتەکان 

بوو. واتە جگە لە پێکهاتەکان، کەسی دیکە نەیدەتوانی 
دەنگ بە نوێنەری پێکهاتەکان واتە کلد و ئاشووری بدات. لە 

ماوەی ئەو چەند ساڵەدا سەندوقی تایبەتمان هەبوو. لەساڵی 
٢٠٠٩دا یاساکە هەموارکراو و ئەو برگەیە هەڵگیرا. ئەو کات 
چەند هەوڵێکمان دا بۆ ئەوەی بڕگەکە وەکو خۆی بمێنێت و 

تایبەتمەندییەکەمان هەر هەبێت. 

“وشەی کەمایەتی بەکار دەهێنم و شەرمی لێ 
ناکەم، پێویستە ئەو حکوومەتانە شەرم بکەن کە 
ئێمەیان هێناوەتە ریزی کەمینە و نەیانتوانیوە 

پێکهاتەکان بپارێزن”
ئاشکرایە کەوا کورسی کۆتامان وەرگرتووە لەسەر بنەمای 

ئەوەی کە بووینە کەمایەتی لە ئەنجامی ئەو کێشە مێژوویی 
و کۆچکردنانەی کە رووبەڕووی بووینەتەوە. وشەی کەمایەتی 
بەکار دەهێنم و شەرمی لێ ناکەم، پێویستە ئەوان شەرم بکەن 
کە ئێمەیان هێناوەتە ریزی کەمینە. راستە ئێمە پێکهاتەیەکی 

رەسەنین لە عێراق، بەاڵم لەرووی ژمارەوە بووینەتە کەمینە. 
لەوانەیە هەندێک کەس بە شەرمەوە وشەی کەمایەتی بەکار 

بهێنێت. بەاڵم بە پێچەوانە شەرمەکە بۆ ئەو حکوومەتانەیە کە 
نەیانتوانیوە ئەو پێکهاتانە بپارێزن. 

“هەر گوڵدانێک بە رەنگی جیاوازی گوڵەکانەوە 
جوانە. گەر بێتوو رەنگە جیاوازەکانی لێدەربێنیت، 
ئەوا دەبێتە شتێکی سادە و جوانییەکەی لەدەست 

دەدات”
هەر گوڵدانێک بە رەنگی جیاوازی گوڵەکانەوە جوانە. گەر 
بێتوو رەنگە جیاوازەکانی لێدەربێنیت ئەوا دەبێتە شتێکی سادە 
و جوانییەکەی لەدەست دەدات. هەر خۆی عێراق پێی دەڵێن 

مۆزایک و بە جیاوازییەکانییەوە بەناوبانگە. بەاڵم بەداخەوە وای 
لێهاتووە پێکهاتەکانی لێ نامێنن و روو لە کەمبوون دەکەن. بەر 
لە ساڵی ٢٠٠٣ ژمارەمان لە عێراقدا نزیکەی ملیۆنێک و نیو 
دەبوو، بەاڵم ئێستا ئامارەکان و دەزگا راگەیاندنەکان باس لەوە 

دەکەن کە ژمارەمان ناگاتە ٥٠٠ هەزار کەس. 

بەر لە ئێستا نوێنەرانمان لە پەرلەمان پرۆژەیەکیان پێشکەش 
کردبوو کە بریتییە لە هەموارکردنەوەی برگەی کۆتا لە 

یاسای هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کۆتا 
تایبەتمەندی خۆی هەبێت و مانا راستەقینەکەی خۆی 

ببەخشێت و ناوەڕۆکەکەی بەتاڵ نەکرێتەوە. کاتێک باسی 
بەتاڵ نەکردنی ناوەڕۆکی بڕگەی کۆتا دەکەین، مەبەستمان 

ئەوەیە کە پێکهاتەکان بە شێوەیەکی کارا بتوانن نوێنەری 

راستەقینەی خۆیان هەڵبژێرن. 

“ئەو نوێنەرانەی کە لە پەرلەمانی کوردستان هەن 
تەنها بەشێکیان نوێنەری راستەقینەن و لەالیەن 

گەلەکەمانەوە هەڵبژێردراون”
بە بۆچوونی ئێوە هەموو نوێنەرانی پێهاتەی کلد و ئاشووری لە 
پەرلەمانی کوردستان – عێراق نوێنەری راستەقینەی گەلەکەن؟ 

ئێمە هەموومان یەک پێکهاتەین و دەستتێوەردانی دەرەکیمان 
لێکراوە. هاوکات بووین بە قوربانی ملمالنێی سیاسی پارتی 

دەسەاڵتدار. جارێک بووین بە یەکەم زەرەرمەندی ملمالنێیەکانی 
کوردی - عەرەبی و جارێک پارتی - یەکێتی. تۆ کاتێک 

دەتوانیت ببیت بە نوێنەری راستەقینە گەر دەنگت لە 
میللەتەکەی خۆت هێنابێت، نەوەک میللەتانی دیکە دەنگیان 

بەتۆ دابێت. بەو شێوەیە 
ناتوانیت ببیت بە نوێنەری 
راستەقینەی گەلەکەت. 

بۆیە ئەو نوێنەرانەی کە لە 
پەرلەمانی هەرێم بەناوی کلد 

و ئاشوورییەکانن هەموویان 
نوێنەری راستەقینە نین بەڵکو 

بەشێکیان لەالیەن گەلەکەمانەوە 
هەڵبژێردراون و نوێنەری ئێمەن. 
ئێمە و بزووتنەوەی دیموکراتی 

ئاشووری ٣ نوێنەرمان هەیە 
لە پەرلەمان. نوێنەرەکانمان 
پرۆژەیاسایەکیان پێشکەشی 

سەرۆکایەتی پەرلەمان 
کردووە. لەو پرۆژە یاسایەدا 
داواکراوە بڕگەی کۆتا لە 

یاسای هەڵبژاردنەکاندا هەموار 
بکرێتەوە. هاوکات ئالیەتی 

گۆڕانکارییەکەشی بۆ 
داڕێژراوە. 

ئەو الیەنانە کێن کە پرۆژەی هەموارکردنەوەی بڕگەی 
کۆتایان لە یاسای هەڵبژاردنەکانی هەرێـمی کوردستان 

پێشکەش کردووە؟

لەالیەن نوینەرانی ئەبناء نەهرێن و بزووتنەوەی دیموکراتی 
ئاشووری لە پەرلەمان پێشکەش کراوە. ئالیەتێکیش دانراوە و 

تێیدا هاتووە کە تۆمارێکی تایبەت بۆ دەنگدەرانمان دابندرێت و 
سەندوقی تایبەت بۆ دەنگدەرانمان فەراهەم بکرێت. جگە لەمە 
دەکرێت رۆژێکی تایبەت بۆ دەنگدانی پێکهاتەکان دابندرێت. 

هیچ رێککەوتنێکتان هەیە لەگەڵ الیەنە سیاسییەکانی 
تورکمان بۆ هەموارکردنەوەی بڕگەی کۆتا لە یاسای 
هەڵبژاردنەکان؟ یاخود هیچ پالنێكتان هەیە بۆ داڕشتنی 

پرۆژەیەک لەسەر سیستەمی کۆتا؟  

وەکو پارت، نەخێر هیچ رێککەوتنێکمان نیە. هاوکات لەوانەیە 
لە پەرلەمان لەرێگەی نوێنەرانەوە قسەی لەسەر کراوە. بەاڵم ئەو 

پرۆژەیەی کە پێشکەش کراوە تەنها بەناوی دوو حیزبی کلد 
و ئاشوورییە. واتە هیچ نوێنەرێکی تورکمان واژووی لەسەر 

پرۆژەکە نەکردووە چونکە پرۆژەکە تایبەت بوو بەخۆمان. ئێمە 
وەکو کلد و ئاشوورییەکان هەر لە ساڵی ١٩٩٢ەوە کۆتامان 

هەبوو. تورکمان لە ساڵی ٢٠٠٩ بوو بە خاوەنی کورسی کۆتا. 
گەر برادەرانی تورکمان بیانەوێ دەتوانن پرۆژەیەک پێشکەش 
بکەن. هەروەها سیستەمی کۆتا تەنها بۆ ئێمە نییە، بەڵکو بۆ 
تورکمان و ئەرمەنیش هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا گەر پرۆژەیەکی 

هاوبەشی لەو جۆرە هەبێت باشترە. ئەم بابەتە پەیوەستە بە 
نوێنەرانی ئەو پێکهاتانە، ئایا دەتوانن ئەو پرۆژەیە بەڕێوە ببەن؟ 

دواتر پەیوەستە بە هەڵوێستی پارتەکانیان. 

سەرنجی شەقامی کلد و ئاشوورییەکان بۆ هەڵبژاردن 
چۆنە؟ خەڵک چۆن لە هەڵبژاردنەکان دەڕوانێت؟ 

بە شێوەیەکی گشتی شەقام متمانەی بە پارتەکان نەماوە. 
نەک تەنها هی خۆمان، بەڵکو متمانەیان بە حکوومەت و 

پارتی دەسەاڵت نەماوە. هەر پارتێک الیەنگری خۆی هەیە 
و بەرژەوەندی تایبەتی خۆی هەیە. هەروەها بابەتی خزم و 

خزمایەتی لەئارادایە. بۆیە شەقامەکە دابەشکراوە. کاتێک بۆ 
خۆپیشاندان دەرچووین، بۆمان روون بووەوە کە خەڵک رەشبینە. 

کاتێک لە ساڵی ٢٠٠٩ دەستتێوەردانی کۆتا کرا بمانەوێ 
یاخود نا کاریگەری بەسەر خەڵکدا هەبوو. ئەوەی کە بووە هۆی 

زیاتر زەقبوونی رەشبینییەکە، هەڵبژاردنی نوێنەرانی پەرلەمانی 
عێراق بوو. 

“لە پەرلەمانی عێراقدا ٢ کورسیمان لەالیەن شیعەوە 
قۆرخکراوە و دووی دیکەش لەالیەن برادەرانی پارتی” 

کۆتای ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەناوی کۆتای 
مەسیحییە. بەاڵم کۆتای هەرێم بەناوی کۆتای گەلی کلدانی 
و سریانی و ئاشوورییە. ئێمە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 

٥ کورسی کۆتامان هەیە بەناوی مەسیحییەکان. بۆیە ئەم 
کورسییانە بە یاسا لێمان دزراوە چونکە کاتێک تۆ دەڵێیت 

هەموو نەتەوەیەک دەتوانێت دەنگ بە کورسی کۆتاکان 
بدات، ئەوا الیەنەکان بە رێگەیەکی ئاسانتر کورسی بۆ 

بەرژەوەندی خۆی فەراهەم دەکات. لە پەرلەمانی عێراقدا 

چوار کورسی ئێمە لە سیستەمی کۆتا دەرچوون. چونکە ٢ 
کورسی الیەنی شیعە قۆرخی کردووە، و دووەکەی دیکەش 

برادەرانی پارتی قورخیانکردووە. برادەرانی پارتی خۆیان درک 
بەوە دەکەن و دەڵێن کاتێک ژمارەی کورسییەکانی پەرلەمانی 

عێراق دەژمێرین، ٢ کورسییەکەی مەسیحیش بۆخۆمان 
هەژمار دەکەین و ئاماژە بەوە دەدەن کە دوو کورسی کۆتای 

مەسیحییەکانیان بەدەست هێناوە. 
 

شاندێکی پارتی سەردانمانیان کرد و کاتێک باسی پرۆژەکەمان 
کرد، بە هەموو شێوەیەک ئامادەیی خۆیان بۆ پشتگیریکردن 

دەڕبڕی. لەئێستادا جێگری سەرۆکی پەرلەمان کارەکانی 
سەرۆکی پەرلەمان بەڕێوە دەبات و  ئەندامێکی سەرکردایەتی 
پارتییە. بەهەمان شێوە لێژنەی یاسایی هەر لەالیەن برادەرانی 
پارتییە. ئەی بۆ چی نایخەنە بەرنامەی کاری پەرلەمان؟ 

چەند جارێک دووبارەتان کردەوە کە بوونەتە قوربانی 
ملمالنێی سیاسی پارتەکان، مەبەستتان له قوربانی 

سیاسی چییە؟ 

مەبەستم ئەوەیە کاتێک حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن دۆخەکە 
دەبینن دەڵێن بۆ لەوان حەاڵڵ بێت و لە من حەرام بێت، ئەویش 

بەهەمان شێوە هەوڵی دەستێوەردان لە کورسی کۆتاکان دەکات. 
بۆیە بوین بە قوربانی ملمالنێکانی کورد و عەرەب، شیعە و 

سوننە، دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن.  

بۆچی پەرلەمانی کوردستان - عێراق پرۆژەکە ناخاتە 
بەرنامەی کار؟ 

سەرۆکایەتی پەرلەمان ئاماژە بەوە دەدات کە دووبارە زیادکردنی 
برگەکە دژی مافەکانی مرۆڤە، بەاڵم بەبۆچوونی من ئێمە 

نەگەیشتووینەتە ئەو ئاستە دیموکراسییە کە کەسێکی مەسیحی 
دەنگ بە کەسێکی موسڵمان بدات یاخود بە پێچەوانەوە. 

واتە ئەو دیموکراسییەی کە باسی لێ دەکرێت، زۆری ماوە. 
کاتێک بەو ئاستە گەیشتین، ئەوسا پێویستمان بە کورسی کۆتا 
نامێنێت. گەروابێت هەر حیزبێک ٦-٧ کەس دەخاتە هەڵبژاردن 

و هەرکەسەو لە نەتەوەی خۆی هەڵدەبژێردرێن. سەیرکە 
حیزبەکانی خۆمان نوێنەرێکی کلد و ئاشووری ناخەنە نێو 

لیستی خۆیان، بۆ نموونە چەند ساڵە یەکێتی کەسێکی کلد و 
ئاشووری نەخستووە نێو لیستەکەی. برادەرانی دیکەش بەهەمان 

شێوە. هەموویان لەسەر حسابی کۆتا بەشداری دەکەن. 

?

?
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 عەرەب دژی پارێزگاری تورکمان نین
هیچ هەماهەنگییەکتان هەیە لەگەڵ 

بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
کەرکوک بۆ دابەشکردنی هێزەکان 

لەسەر میکانیزمی لەسەدا ٣٢

ئێمە پێشووتریش ئەو میکانیزمەمان 
داوا کرد. لەڕاستیدا هیچ الیەنێک 
نایەوێت هێزەکان لە کەرکوک بە 

شێوەیەکی دادپەروەرانە دابەشبکرێت.  
میکانیزمی لە سەدا ٣٢ بۆ 

هەرالیەک چارەسەرێکی جددیە بۆ 
کێشەکانی ناو کەرکوک، بەاڵم وەک 
ئاماژەم کرد هێچ الیەنێک لەم پرسەدا 

دڵسۆزانە کار ناکات. هەموویان لە هەوڵی 
ئەوەن لەسەرووی ئەوی دیکە بن. لەو بڕوایەم 

کە سیستەمێک لەژێر رۆشنایی هەڵبژاردنە 
پڕ ناکۆکی و گوماناوییەکەی کەرکوک هیچ 
خزمەتێک بە خەڵکی ئەو شارە ناکات. بەبۆچوونی 
من دوای دامەزراندنی حکوومەت دابەشکردنی هێز لە 

کەرکوک ئەنجام بدرێت باشتر دەبێت، چونکە ئەو کات ناوی 
نوێ دێتە ئاراوە.

               هەموو هێزە سیاسییەکان لە کەرکوک 
هەوڵی خۆفەرزکردن و خۆسەپاندن دەدەن

دوای هەڵبژاردن و دوایین رووداوەکان، داهاتووی 
کەرکوک چۆن دەبینن

بەر لە پێشبینیکردنی داهاتووی کەرکوک، با سەیری 
مێژووی کەرکوک بکەین. ئەو شارە پێگەیەکی ستراتیجی 

هەیە و بووەتە وێستگەیەک بۆ حەوانەوەی ئەو بارهەڵگر 
و کاروانانە کە لە باشوورەوە بۆ باکوور دەچن. لەهەمان 

کاتدا لەالیەن هێزە ناوەکی و دەرەکییەکانەوە خاوەندارییەتی 
دەکرێت. هەموو هێزە سیاسییەکان لە کەرکوک هەوڵی خۆ 

فەرزکردن و خۆ بەسەر سەپاندن دەدەن.

تەنها خەڵکی کەرکوک دەتوانن یەک بگرن و 
بەرپرسیارییەتی ئەو شارە لە ئەستۆ بگرن و لە چوارچێوەی 

مەرجی بەیەکەوە ژیان ئەنجامێک بەدەست بێنن بۆ داهاتوو. 
بەپێچەوانەوە ئەگەر خەڵک یەک نەگرن، کەرکوک هیچ 

کاتێک بەئارامی ناگات.

عەرەب، تورکمان، کورد و پێکهاتەکانی دیکەیە.
ئێمە وەکو عەرەب، لەبەر دوو هۆکار نامانەوێت هیچ هێزێک 

جگە لە پۆلیسی ئیتحادی لەناو کەرکوک بوونی هەبێت؛

یەکەمیان، بەپێی ئەو بڕیارەی کە پەرلەمانی عێراق 
دەریکردووە، نابێت هیچ هێزێک جگە لە هێزی پۆلیسی 

فیدراڵی عێراقی لە شاری کەرکوک بوونی هەبێت. 
دووەمیان، ئێمە وەکو عەرەب هەڵسوکەوتی زۆر نەرێنیمان بینی 

لەو هێزانە کە لە سەردەمی ئیدارەی بەر لە ١٦ی ئۆکتۆبەر 
بوونیان هەبوو. هاوکات لە ژێر بارودۆخێکی قورس ژیانمان 

بەڕێدەکرد. جگە لەمە هیچ کاتێک رێگە بەوە نادەین. 
لەڕاستیدا برایانی تورکمانیش لەو پرسەدا هاوڕان لەگەڵ ئێمە. 

پێشووتریش هەڵوێستی خۆیان لەمبارەیەوە نیشانداوە.

    ترسمان لەوە هەیە شاری کەرکوک لەپێناو 
بەرژەوەندی کەسیی و حیزبی بفڕۆشرێت

وەک دەزانن دوای هەڵبژاردنەکان هەوڵێک هەیە بۆ 
دامەزراندنی حکوومەت، بە راشکاوانە دەڵێم کە لە قۆناغەدا 

ترسمان لەوە هەیە شاری کەرکوک لەپێناو بەرژەوەندی کەسی 
و حیزبی بفڕۆشرێت.

      هیچ الیەنێک نایەوێت هێزەکان لە کەرکوک بە 
شێوەیەکی دادپەروەرانە دابەش بکرێت

ئەنجوومەنی عەرەب کە لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی ٢٠١٥ی 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقدا ٣ کورسیان لە شاری 

کەرکوک بەدەست هێنا، بە کرۆکی هاوپەیمانی 
عەرەبی دادەندرێن.

ئەنجوومەنەکە لە ١٠ الیەنی چااڵک پێکهاتووە 
کە خاوەن قەبارەی ناوخۆیی، سیاسی، 

کۆمەاڵیەتی و عەشیرەتگەرین. لەهەمان کاتدا 
خاوەن رەهەندێکی نەتەوەیین و لە ژێر چەترێک 

کۆبوونەتەوە.

لەم بارەیەوە حاتم تائی، سەرۆکی پارتی حەق 
و وتەبێژی ئەنجوومەنی عەرەب تیشکی خستە 

سەر پەیوەندییەکانی تورکمان - عەرەب و دوایین 
پێشهاتە سیاسییەکان و وەاڵمی پرسیارەکانی 

هەفتەنامەی تەبای دایەوە. 

ماوەیەک بەر لە ئێستا دەنگۆی ئەوە خرایە رۆژەڤ 
کە گوایە عەرەبی کەرکوک دژی ئەوەن تورکمانێک 

پۆستی پارێزگاری ئەو شارە وەربگرێت. 
ئەمه تا چەند راسته

بە دڵنیاییەوە ئێمە وەكو عەرەب، ئەم جۆرە دەنگۆیانە 
رەتدەکەینەوە. عەرەب مافی ئەوەی نییە کە قسەیەکی لەم 

جۆرە بکات، چونکە ئەو کارە تەنها لەسەر ئەو نەخشە رێگایە 
پەیڕەو دەکرێت کە دەستوور رێگەی پێداوە. راکان سەعید، 

پارێزگاری ئێستای کەرکوک ئەو پۆستەی پێنەدراوە لەبەر 
ئەوەی کە عەرەبە یاخود ئەو پۆستە بەشی عەرەب  بێ. بەڵكو 
بەپێی بڕگەی “دابەشکردنی هێزەکان” پۆستەكەی وەرگرتووە 
کە لە ساڵی ٢٠٠٥ دا لە دەستوور ئاماژەی پێکراوە. بەاڵم 

بەر لە ١٦ی ئۆکتۆبەر پۆستی پارێزگار لەالی کورد، 
پۆستی جێگری پارێزگار لەالی عەرەب و پۆستی سەرۆکی 

ئەنجوومەنی پارێزگا لەالی تورکمانەوە بەڕێوەدەبردرا.

بەهۆی ئەوەی ئەنجوومەن لە دوای ١٦ی ئۆکتۆبەر 
کۆنەبووەتەوە، نەتوانراوە پارێزگارێک هەڵبژێردرێت. بەم هۆیەوە 

حکوومەتی ناوەند بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی مافی دا بە 
راکان سەعید جێگری نەجمەدین کەریم، پارێزگاری پێشووی 

کەرکوک کە ببێتە پارێزگاری ئەو شارە.

هەر وەک چۆن تورکمان و کورد مافی رێگری کردنیان 
نەبوو لە وەرگرتنی پۆستی پارێزگار لەالیەن عەرەب، بەهەمان 

شێوە عەرەبیش مافی رێگریکردنی نییە لە هەڵبژاردنی 
پارێزگارێکی تورکمان. ئەو کارانە لەڕێگەی یاسا و 

دەستوورەوە جێبەجێ دەکرێت.

       هەموو کەس دەزانێت کە لەناو تورکماندا 
کەسایەتی زۆر باش هەیە بۆ ئیدارەکردن

بەپێچەوانەوە، هەموو کەس دەزانێت کە لەناو تورکماندا 
کەسایەتی زۆر باش هەیە بۆ ئیدارەکردن. بەشیوەیەک 

گوێبیستی ئەوە دەبین لە خەڵک کە دەیانەوێ 
کەسایەتییەکی دیاری تورکمان ببێتە پارێزگاری کەرکوک.

      دژی ئەوەین کە هەر هێزێک جگە لە پۆلیسی 
ئیتحادی سەربە حکوومەتی ناوەندی لە کەرکوک 

بوونی هەبێت

لە گفتوگۆکاندا گوێبیستی گەڕانەوەی هێزی 
پێشمەرگە یاخود ئاسایش دەبین بۆ شاری کەرکوک. 

لەمبارەیەوە چی دەڵێن

ئەو پرسە بۆ عەرەب و تورکمان زۆر روونە. پێشووتریش 
هەڵوێستی خۆمان راگەیاند. دژی ئەوەین کە هەر هێزێک 
جگە لە پۆلیسی ئیتحادی سەربە حکوومەتی ناوەندی لە 

کەرکوک بوونی هەبێت. حکوومەتی ناوەند تاکە نوێنەری 

“
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عەبدواڵ ئەحمەد
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: چۆبان تیمور

 بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی هەولێر: لە سەر ئاستی
پارێزگاکانی عێراقدا باشترینین

شوێنی رووداوەکە، بە هیچ شێوەیەک لە ئەستۆی بەرگری 
شارستانی نییە رووداوەکە بەو شێوەی لێهاتووە، چونکە ئەو 
کۆگا و دووکانانە لەهیچ روویێکەوە مەرجەکانی بەرگری 
شارستانیان تێدا نییە. لەکاتی روودانی ئاگرکەوتنەوەکەش 
خاوەنەکانیان پەنجەی تۆمەت و هۆکاری زیانەکان دەخەنە 

ئەستۆی تیمەکانی ئێمە، بۆیە ئێمە بە مافی خۆمانی 
دەزانین هەر کەسێک بەو شێوەیە لە دەزگاکانی راگەیاندن بە 
ئارەزووی خۆی کارمەندانی بەرگری شارستانی بەکەمتەرخەم 

لەقەڵەمبدات، ئێمەش ناچارین رووبەڕووی یاسای بکەینەوە.

٧. جارێکی دیکە بۆ هەموو الیەک دووپاتی دەکەینەوە 
ئەگەر بێت و مەرجەکانی بەرگری شارستانی پەیڕەو نەکەن 
خوانەخواستە ئەو جۆرە رووداوانە ئەگەری دووبارە بوونەوەیان 

دەبێت، کە رەنگە زیانەکانیشی زیاتر و زۆرتر بن.

٨.  هەموو کارمەندانی بەرگری شارستانی وەک پێشمەرگەی 
ناو ئاگر و الفاو بوومەلەرزە شانازی بە ئەرکی خۆیان دەکەن 

و هەمیشە بەوپەڕی هێز و توانایان رووبەڕووی هەموو ئەو 
رووداوانە دەبنەوە کە رۆژانە روو دەدەن، بۆیە هیوادارین خەڵک 

بە ویژدانەوە بڕیار بدەن.

وەكو هەفتەنامەی تەبا لەبارەی ئاگرکەوتنەوەکەی بازاڕی 
قەیسەری شاری هەولێر و بارودۆخی تیمەکانی بەرگری 

شارستانی، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ عەمیدی پۆلیس شوان 
عەبدولقادر عەزیز، بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی هەولێر ئەنجام 

دا.

عەمیدی پۆلیس شوان عەبدولقادر عەزیز، بەڕێوەبەری بەرگری 
شارستانی هەولێر لەبارەی رووداوەکەی 4ی ئاب رایگەیاند 

“رووداوی سێبیران لە بازاڕی قەیسەری بەهۆی شۆرتی کارەبا 

رۆژی شەممە 4ی ئاب کاتژمێر ٩ی ئێوارە ئاگرێک بەهۆی 
شۆرتی کارەباوە کەوتە نێو بازاری قەیسەری شاری هەولێر و 

بووە هۆی سووتانی چەند دووکانێکی ناو بازارەکە.

هاوکات ئاگرەکە لە ژێرزەمینی بەشی فرۆشتنی جلوبەرگی 
مندااڵنی ناو بازاری سێبیران کەوت و یەکەکانی بەرگری 

شارستانی هەولێر دوای هەوڵێکی زۆر توانییان ئاگرەکە 
کۆنترۆڵ بکەنەوە.

لەم بارەیەوە بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی هەولێر 
روونکردنەوەیەکی ٨ خاڵی باڵو کردەوە و دەقی روونکردنەوەکە 

بەم شێوەیەی خوارەوە بوو: 

دوای ئەوەی رووداوی ئاگرکەوتنەوەی شەوی شەممە 4 
ئابی ٢٠١٨ لە بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر پایتەخت 

روویدا، کە رووداوەکە بووە هۆکاری زەرەر و زیانێکی 
ماددی بۆ دووکانەکانی نێو ئەو بازاڕە. دیارە لەنێو 

هەندێک دەزگای راگەیاندن و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان 
قسە و باسی زۆری لێکەوتەوە. بۆیە ئێمە بە پێویستی 
دەزانین بۆ هاوواڵتییانی کوردستان بەگشتی و هەولێر 

پایتەخت بەتایبەتی چەند خاڵێکی گرنگ هەیە 
روونیبکەینەوە، بۆ ئەوەی بۆ هەموو الیەک ئەو بابەتە 

بەڕوونی باسی لێوە بکەین و هەریەکەمان ئەرک و 
مافی یەکدی لەبەرچاو بگرین:

١.  ئەو رووداوە وەک هەر رووداوێکی دیکەی 
ئاگرکەوتنەوە رووداوێکە دەبێ خۆمانی بۆ ئامادەبکەین. 
دەکرێ بڵێین چاوەڕوانکراویش بوو، بەاڵم لێرەدا پێویستە 

ئەوە بگوترێ ئێمە بەردەوام لەڕێگەی تیمی پشکنینەکانمان 
سەردانی شوێنە بازرگانییەکان، دووکان، هۆتێل، چێشتخانە و 
سەرجەم شوێنەکان دەکەین بۆ ئاگادارکردنەوەیان لە هەبوونی 
مەرجەکانی بەرگری شارستانی، بەاڵم بەداخەوە پەیڕەونەکردن 
و بەهەندوەرنەگرتنی مەرجەکان دەبێتە هۆکاری رووداوی لەو 

شێوەیە.

٢. رووداوی بازاڕی قەیسەری لەڕووی کاتەوە زۆری خایاند 
بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە، ئەوەشیان هۆکاری ئەوەیە 
شوێنەکە زۆر بچووک و دووکانەکان کۆنن. هەروەها 

زۆری ئەو کەلوپەالنەی لەنێو کۆگای بازاڕەکە دانراون 
بەشێوەیەکی ناڕێک وایکردبوو ئاگرەکە زیاتر دزە 
بکات و باڵو ببێتەوە. هەروەها بەرزی پلەی گەرما 
ئێستا ئەوەشیان هۆکارێک بوو بۆ ئەوەی ئاگرەکە 

زیاتر کات بخایەنێت.

٣. کارمەندانی بەرگری شارستانی پالن و 
رێنمای تایبەتی خۆیان هەیە لەکاتی روودانی 

هەر ئاگرکەوتنەوەیەک، بەاڵم لەو کاتەی خەڵکی 
رێگەنادەن یاخوود قەرەباڵغی دروستدەکەن جا بۆ 

مەبەستی سەیرکردنی رووداوەکە یاخود وێنەگرتن و 
گواستنەوەی وێنەکان بۆ تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی لەڕێگەی 
مۆبایلەوە، ئەوەشیان کاریگەری زۆر خراپی بۆ بەڕێوەچوونی 
کاری تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە دروستکردووە، هەروەها لەبەر 
تەسکی رێگاکانی نێو بازاڕەکە رێگری گەورە بوون بۆ زووتر 

کۆنترۆڵکردنی رووداوەکە.

4. ئێمە وەک بەرگری شارستانی ماوەی نزیکەی لە ١٦ 
کاژێر بەبێ وەستان سەرجەم تیمەکان خەریکی کۆنترۆڵکردنی 

رووداوەکە بووین، تەنانەت چەندین کارمەندمان تووشی 
هەناسەتووندی و مەترسی هەبوو لەسەر تەندروستی و ژیانیان، 

توانیان لەو ماوەیەدا چەندین دووکان و کۆگای گەورەی 
هاواڵتیان رزگاربکەن، بۆیە ئێمە لێرەوە رایدەگەینن ئەگەر 

ئەو هەوڵ و ماندووبوون و شەونخوونی کارمەندانی بەرگری 
شارستانی نەبووایە کارەساتەکە بەشێوەیەک دەبوو زیانەکانی 

چەندین قات دەبوو، تەنانەت مەترسی بۆ سەر گیانی 
هاوواڵتیانیش دروستدەکرد.

٥. ئێمە لەڕووی لۆجستیک و کەلوپەلەوە توانایەکی باشمان 
هەیە، بەاڵم لە ئاستی ئەو رووداوە گەورانە و هەروەها لەو 

پێشکەوتنە زۆرەی ئێستا هەیە بۆ بەرگری شارستانی لە هەموو 
دونیا، رەنگە ئێمە لەو رووەوە پێویستی زیاترمان بە کەلوپەل و 

ئۆتۆمبێلی ئاگر کوژێنەوە هەبێت.

٦. سەرجەم تیمەکانمان لەکات و ساتی خۆیاندا گەیشتوونەتە 

بوو. لێکۆڵینەوەكان بەردەوامە و تا ئێستا نازانین کە زیانەکان 
چەندە. کۆی گشتی ١٠٣ دووکانە و لێژنەیەکمان پێکهێناوە بۆ 

ئەوەی لێکۆڵینەوە بکەن و زیانەکە دیاری بکەن”. 

هاوکات عەمید شوان عەبدولقادر ئاماژەی بە هۆکاری 
درەنگکەوتنی کۆنترۆڵی ئاگرەکە کرد و وتی “هۆکاری 

درەنگ کۆنترۆڵ کردنی ئاگرەکەی بازاڕی قەیسەری ئەوەبوو 
کە ئەو ماددانەی دەسووتان هەموویان ماددەی الیلۆنی و 

ماددەی پەمۆیی بوو وەکو گۆرەوی و خاولی و جلوبەرگی 
ژێرەوە. هاوكات بازاڕەكه کۆاڵنەکانی تەسکن و شوێنی 

ئاگرەکان ژێر قاڵدرمە و سەرداب بوون و جێگەی تەنفیسی 
نەبوو. بەم هۆیانەوە دووکەڵ دەرنەدەچوو. تیمەکانمان بەهۆی 

زۆری دووکەڵ و ئەو ماددانەی کە دەسوتان نەیاندەتوانی بچنە 
ژوورەوە. بە زەبری لێدانی ئاو و فۆم توانیمان ئاگرەکە کز 
بکەینەوە. ئەو کەلوپەالنەی دیكەشمان هێنایە دەرەوە و 

لە دەرەوە بەرئاومان كرد. هەموو ئەوانە هۆکار بوون کە 
وایکرد درەنگ کۆنترۆڵی بکەین”.

بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی هەولێر هۆکارێکی 
دیكەی درەنگکەوتنەکەی بۆ کۆبوونەوەی خەڵک 

گەڕاندەوە و لەم بارەیەوە دوا و رایگەیاند:

 “ئێمە هەموومان خەڵکی ئەو شارەین و شارەزاین. 
سێ بەشی خەڵک خەریکی وێنەگرتن بوون بۆ تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان. ئەگەر بە کەسێکت بوتبا ئەگەر 

ئەرک نەبێت رێگاکە بەردە با ئەو سۆندەیە رابکێشین یان 
ئەو بوتڵە فۆمەی ببەین یاخود ئەو کەلوپەالنە دەربهێنین، 
لەوانەیە خۆشی توڕە بکردبا و هاواری بکردبا کاکە ماڵم 

سوتایە و بای ١٠ دەفتەر زەرەرم کردووە بۆ دەرم دەکەن. 
نەماندەتوانی بەکەس بڵێین بكشێوه. لەدەست ئێمە نییە سرووشتی 

میللەتەکەمان بەم جۆرەیە و حەزی لە قەرەباڵغییە. 

هەندێک کەس تەنها قەرەباڵغی دروستکردبوو و بەردەستی 
ئێمەیان گرتبوو، ئێمەش نەماندەتوانی کار بکەین. کەسێک 

ئۆتۆمبێلەكەی لەوێ راگرتبوو و لە تەنیشت سەیارەکە 
وەستابوو، دەمانوت ئەو ئۆتۆمبێله البە با سەیارەی 

ئاگرکوژێنەوە بێتە شوێنی، دەیوت ئەو ئۆتۆمبێله هی من 
نییە. هەتا ویستمان جامەکەی بشکێنین ئینجا وتی هی 

منە و الیبرد. بەداخەوە کە خەڵکەکە دەبنە رێگر لە 
کارکردنمان. 

ئەو باڵەخانە و شوێنە کۆنانەی وەکو بازاڕی 
قەیسەری و لەنگە و بازاڕی نەورۆز کە سووتان 
هیچ مەرجێکی بەرگری شارستانییان تێدا نییە، 
بەداخەوە گوێڕایەڵی ئێمەش نین و ئەنجامەکەش 

دەبینین کە خۆیان زەرەمەندن. هەروەها لەو باڵەخانە و 
هۆتێل و رێستۆرانتەکان کە بە شێوازی نوێ و لەسەر 
مەرجەکانی بەرگری شارستانی دروستکراون، رووداوی 

لەمجۆرەی لێ روونادات. ئەگەر رووداوی لەمجۆرەش 
رووبدات ئەوا زۆر با ئاسانی کۆنترۆڵ دەکرێت”. 

لەبارەی ئاست و کەموکوڕییەکانی بەرگری شارستانی، شوان 
عەبدولقادر عەزیز رایگەیاند “کەرەستە و تیمەکانمان وەکو 

واڵتە پێشکەوتووەکان نییە، لەبەر ئەوەی شەقامەکانمان بەپێی 
پێویست نین و رێگای تایبەت بە بەرگری شارستانیمان نییە بۆ 

ئەوەی بتوانین لە ماوەی ٢ خولەک بگەینە شوێنی رووداوەکە.  
ئۆتۆمبێڵی مەدەنی، تەکسی، پۆلیس ئامبواڵنس و بەرگری 
شارستانی هەر هەموویان یەک جادە بەکاردەهێنین. ئەوانە 

هەموو هۆکارن کە وادەکەن ئێمە درەنگ بکەوین، ئەگەر نا 
وەکو لۆجستی دەتوانم بڵێم لە سەر ئاستی عێراق و پارێزگاکانی 
عێراق لە سەرووی هەموویانین، چونکە کەلوپەل و کەرەستەی 

پێویستمان هەیە و هەموو ئۆتۆمبێڵەکانمان مۆدێلیان لە سەرووی 
٢٠١4ەوەیە.  ئێمە کارەکانمان پێدەکرێت، بەاڵم کە باڵەخانەیەك 
کۆن بێت وەکو بازاڕی قەیسەری چی لێ بکەین لە کاتێکدا 

ئۆتۆمبێڵەکانمان ناگەنە ژوورەوە”.

عەمیدی پۆلیس شوان عەبدولقادر عەزیز، بەڕێوەبەری بەرگری 
شارستانی هەولێر لە کۆتایی قسەکانیدا وتی “تیمەکانی 

بەرگری شارستانی بەبەرداوام خوول دەبینن. لە بەرواری ١٦ی 
ئەیلوول خولێکمان هەیە بۆ ماوەی ٧٥ رۆژ لە ژاپۆن. بەردەوام 

خولمان هەیە بۆ ژاپۆن، بەریتانیا، ئیتاڵیا، تایلەند و ئوردن، 
کاتێک دەگەڕێنەوە هەموویان دەبن بە پسپۆڕ و وانە دەڵێنەوە”.



٥ئاژانسی میدیایی توركمان سێشەممە ١٤ ئاب ٢٠١٨

 عێراقییەکان بۆ گەشت تورکیا هەڵدەبژێرن

سینەما کۆنەکانی شاری هەولێر بوون بە رابردوو

ئۆتۆباس و پاسەکانیشەوە گەشتی تورکیا ئەنجام 
دەدەن کە تێچووەکەی کەمترە. بەشێوەیەک 
رۆژانە ژمارەیەکی زۆر ئۆتۆباس بەرێگەی 

تێرمیناڵی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بۆ تورکیا گەشت 
دەکەن. 

عیرفان ئیبراهیم-ی خاوەن کۆمپانیای بێست 
فێدێرال رادەگەیەنێت کە ئەو پاسانەی رۆژانە 

بۆ گەشتی تورکیا بەڕێدەکەون، هەموو 
کورسییەکانیان گیراوە. 

هاوکات عیرفان ئیبراهیم رادەگەیەنێت کە رۆژانە 
لە شارەکانی سلێمانی، کەرکوک، هەولێر، 

دهۆک و زاخۆ گەشتیاریان هەیە بۆ تورکیا 
و وتیشی، “خەڵک بەزۆری بۆ شارەکانی 
ئیستانبوڵ و ئەنقەڕە بلیت دەبڕن. بەرێگەی 

کۆمپانیاکەمانەوە مانگانە بەالیەنی کەمەوە ٣ 

هەزار و ٦٠٠ کەس بۆ تورکیا گەشت دەکات”.

لەکۆتاییدا ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە بەگشتی 
لە وەرزی هاوین و پێش جەژن و پشووەکاندا 

فشارێکی زۆریان لەسەرە و وتیشی، “بەهۆی 
گرانبوونی بلیتی فرۆکە، خەڵکەکە رێگەی 

ئۆتۆبەس هەڵدەبژێرن”. 

یاخود گەشتە ئاسمانیەکان بێت، سەردانی ئەم 
کۆمپانیایانە دەکەن. 

ابراهیم نەجات ابراهیم، خاوەنی کۆمپانیای 
ال-فینار دەربارەی بابەتەکە بۆ تەبا دوا و وتی، 

“خەڵك لە وەرزی هاوین زیاتر تورکیا هەڵدەبژێرن. 
ئازەربایجان و لوبنان و میسر-یش لەنێو ئەو 

واڵتانەن کە خەڵک ئارەزووی گەشت دەکەن، 
بەاڵم زۆربەی زۆری خەڵک روو لە واڵتی تورکیا 

دەکەن”. 

ابراهیم نەجات ئاماژەی بەوەدا کە شارەکانی 
ئیستانبوڵ و ئانتاڵیا سااڵنە زۆرترین گەشتیار 

لەخۆدەگرێت. ئەم ساڵ ئیزمیر و ناوچەی 
کارادێنیز سەرنجی زۆری خەڵک راکێشاوە. 

هاوکات ابراهیم نەجات ئاماژەی بە زیاد بوونی 
نرخی بلیتی فرۆکە دا و وتیشی “نەبوونی 

گەشت لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بۆ 
تورکیا، فشارێکی زۆری بۆ فڕۆکەخانەی هەولێر 
دروستکرد. هەر لەبەر ئەم هۆیەش نرخی بلیتەکان 

بەرزبۆوە. شایەنی باسە نرخی بلیتەکان بۆ 
واڵتانی ئەورووپاش زیادی کرد، ئەمەش بەهۆی 
ئەوەی خەڵک لەسەر واڵتی تورکیاوە بۆ واڵتانی 

ئەورووپا گەشت دەکەن”.

لەالیەکی دیکەوە ئیبراهیم نەجات ئیبراهیم، 
خاوەنی کۆمپانیای ئەل-فینایر بۆ فرۆكەوانی  
رایگەیاند کە گەشتی راستەوخۆیان هەیە بۆ 

شارەکانی ئەنقەرە و ئیستانبوڵ و ئانتاڵیا، ناوبراو  
وتیشی، “ئەوانەی دەیانەوێت سەردانی شاری 

ترابزۆن بکەن، بەگشتی چەند رۆژێک لە شاری 
ئیستانبوڵ دەگەڕێن و دواتر بەرێگەی ئۆتۆباس 

و فرۆکەوە دەچن بۆ ئەوێ. ئەوکات نرخی 
بلیتەکانیش گونجاوترە”. 

خاوەنی کۆمپانیای ئەل-فینایر ئاماژەی بەوەدا کە 

نرخی بلیت بۆ تورکیا  گرانە و بەو هۆیەوە 
خەڵک بەدوای هەڵبژاردەی دیکە دەگەڕێن و 
وتیشی، “خەڵک بە گشتی ڤیزەی ئەتیکێت 
وەردەگرێت و بەو شێوەیە لە سنوور تێدەپەڕێت. 

دواتر لە فرۆکەخانەی شرناخ-ەوە بۆ ئەو شوێنە 
دەچن کە مەبەستیانە. بێگومان تێچووەکەی 
کەمترە و ئەم رێگەیە لەالیەن خەڵکەوە زیاتر 

هەڵدەبژێردرێت”. 

ئیبراهیم نەجات تیشک دەخاتە سەر بابەتی ڤیزە 
و  رادەگەیەنێت کە ڤیزەی ئەتیکێت لەالیەن 

کونسوڵگەی گشتی تورکیا لە هەولێر دەدرێت و 
لەهەمان کاتدا ڤیزەی ئەلیکترۆنی بەو کەسانە 

دەدرێت کە بە فرۆکە گەشت دەکەن. 

ناوبراو نەیشاردەوە کە لە مانگی حوزەیران 
و تەمموز و ئابدا فشارێکی زۆریان لەسەرە 

و  لەکۆتاییدا دەڵێت، “گەشتەکان رۆژانە لە 
فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بۆ تورکیا 

ئەنجام دەدرێت. لەهەمان کاتدا رۆژانە ٥٠٠ کەس 
ڤیزەی ئەلیکترۆنی وەردەگرێت”. 

جگە لە هێڵی ئاسمانی، خەڵک بەرێگەی 

هەموو کەسێک ئارەزووی گەشتکردن و گەڕان و 
سوڕانی هەیە و حەزدەکات بۆ شوێنە نەبینراوەکان 
بچێت، بۆ ئەوەی هەندێکیش بێت خۆی لە ژاوەژاو 

و ژیانی بێزارکەری کارکرد دووربکات.

تورکیا یەکێکە لەو واڵتانەی کە هەموو ساڵێک 
ملیۆنەها  گەشتیار بە مەبەستی گەڕان و گەشت 

و گوزار سەردانی دەکەن. لە چەندەها واڵتی 
جیاوازەوە خەڵک تورکیا بۆ گەشتکردن هەڵدەبژێرن 

و روو لەو واڵتە دەکەن بۆ ئەوەی سەیران و 
گەڕانی خۆیان بۆ شوێنەوارە کۆن و دێرینەکان 

ئەنجام بدەن.

لە نیوەی)شەش مانگی( یەکەمی ساڵی ٢٠١٨دا 
١٦ میلۆن کەس سەردانی  تورکیای  کردووە. 
بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی کەلتوور و گەشت 

و گوزاری تورکیا، ژماری دیدەنیار بە گوێرەی 
ساڵی رابردوو بە رێکۆردێکی لەسەدا ٣٠،4 زیادی 

کردووە. 

لە الیەکی دیکەشەوە داهاتی گەشت و گوزاری 
٦ مانگی یەکەمی واڵتەکە بە بەراورد لەگەڵ 

ساڵی رابردوو لەسەدا ٣١ زیادی کردووە و 
گەیشتۆوەتە ١١،٥ ملیار دۆالر.

بێگومان لە نێو ئەو واڵتانەی کە زۆربەی 
گەشتیاری روو لە تورکیا دەکات، واڵتی دراوسێی 

عێراقیشی تێدایە.

هاواڵتییانی عێراق، بۆ مەبەستی تەندرووستی 
و گەشت و گوزار زیاتر تورکیا هەڵدەبژێرن. 
لەناویشیان شارەکانی ئیستانبوڵ و ئەنقەرە و 
ئەنتاڵیا  زۆرترین گەشتیار سەردانیان دەکەن.

هەڵبژاردنی تورکیا لەالیەن عێراق، بێگومان 
کۆمپانیاکانی گەشت و گوزار قایل دەکات و 

قازانجیان پێ دەبەخشێت. لەکاتێکدا کە خەڵکی 
 بارزان لوقماندەیانەوێت گەشت بکەن چ بە رێگای وشکانی 

فۆتۆ: محەمەد ئەمین

لە ساڵی ١٩٧٢ پرۆژەیەک لەالیەن جەلیل خەیات-ەوە دانرا کە 
ئەربیل تاوەر و هۆتێلی شیرین پااڵس و سوپەرماکێتێک و چەندین 

دوکان و نووسینگەی لەخۆ دەگرت. ئەندازیاران پێشنیاری ئەوەیان بۆ 
جەلیل خەیات کرد کە سینەمایەکی مۆدێرن لەناو پرۆژەکەدا دروست 

بکات.

لەگەڵ پرۆژەکە دەستکرا بە دروستکردنی سینەماکە. وێڕای 
ئەوەی لە رووداوەکانی ساڵی ١٩٩١ زیانی زۆری بەرکەوت، بەاڵم 
سینەماکە لە ساڵی ١٩٩٢ دەستی بە پەخشکردنی فلیمەکانی ئەو 

سەردەمە کردەوە. 

مەڕمەرەکانی سینەما کریستال لە دەرەوەی واڵت هاوردەکرا و 
کورسییەکانی لە واڵتانی پێشکەوتووەوە هێنرا. لە ساڵی ١٩٩٧ 

خاوەنەکەی دەستی کرد بە دروست کردنی مزگەوتی جەلیل خەیات، 
بەم هۆیەوە بەباشتری زانی کە سینەماکە دابخات، بەم جۆرە سینەما 

کۆنەکانی شاری هەولێر کۆتاییان هات.

١٩4٦ دروستکراوە. ناونیشانی سینەماکە دەکەوێتە بەرامبەر 
باڵەخانەی پارێزگای ئێستا و مەزاری سوڵتان موزەفەرەددین 

گۆکبۆرو. 

دواتر سینەما حەمرا دوای ساڵێک لە ساڵی ١٩4٧ دروستکراوە و 

دەکەوێتە نێو بازاری شێخ ئەاڵ. لەئێستادا هۆڵەکەی وەکو کۆگای 
هەڵگرتنی کەلوپەل و خواردەمەنی بەکاردێت.

هاوکات سینەما سیروان دوو هۆڵی لەخۆ دەگرت کە یەکێکیان 
بۆ هاوین و ئەوی دیکەش بۆ زستان بەکار دەهێنرا. لەالیەکی 
دیکەوە بە کورسی مۆدێرن و ساردکەرەوەی گەورە کەشێکی 
فێنک و ئارامی بۆ دابین کرابوو. ئەو سینەمایەش لە ساڵی 

١٩٦٧ دروستکراوە.

هەر یەکە لە سینەماکانی سەفین و جوندیان لە سااڵنی 
١٩٦٠ەوە دروستکران و لە هۆڵی کراوەی سینەما پێکهاتبوو و 
شوێنەکەشی لەسەر شەقامی بەڕێوەبەرایەتی  پەروەردەی هەولێر 
بوو و کەوتبووە نێوان قەاڵی دێرینی هەولێر و گەڕەکی تەیراوە. 

سینەما کەلتوورێکی گەورەی شارستانیەتی هاوچەرخە. لەگەڵ 
ئەوەدا واڵتانی پێشکەوتوو چەند پەرە بە تەکنۆلۆجیا و زانیاری بدەن، 

لەهەمان کاتدا پەرە بە بواری کەلتووری سینەما دەدەن. 

ئاشکرایە کەوا شاری هەولێر هەر لەدێر زەمانەوە خاوەن 
شارستانییەتێکی تایبەت بووە و خۆی لەگەڵ هەموو چەرخێکی 

سەردەم گونجاندووە. هەبوونی سینەما بەڵگەیەکە بۆ خۆگونجاندنی 
هەولێر لەگەڵ شار و واڵتانی دیکە. 

سینەما کۆنەکانی شاری هەولێر، لە کۆنترینەوە بۆ دوایین سینەما 
بریتیبوو لە؛ سینەما سەاڵحەددین، سینەما حەمرا، سینەما سیروان، 
سینەما جوندیان، سینەما سەفین و سینەما کریستال. هاوکات لە 

نێوان سااڵنی ١٩4٦ – ٢٠٠٠کاریان کردووە.

سینەما سەاڵحەددین کە یەکەم سینەمای شاری هەولێرە، لە ساڵی 

عەلی عەنتەر   
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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جەژنی قوربان و قوربانیدان
جەژنی قوربان هەموو ساڵێک لەناو موسڵمانان بەجۆش و 

خرۆشەوە پێشوازی لێ دەکرێت. هاوکات ئەو کەسانەی کە 
توانای مادییان هەیە، لەڕێی خودا ئاژەڵێک دەکەنە قوربانی 

و بەدەستهێنانی چاکە دەکەنە ئامانج. 

ئەی باشە عیبادەتی قوربانیکردن واجبە؟ یاخود سوننەتە؟ 
چۆن پرۆسەی قوربانیکردن ئەنجام دەدرێت؟ کاتی 

قوربانیکردنی ئاژەڵ چەندە؟ هەموو وەاڵمی پرسیارەکان 
لەنێو هەواڵەکەدایە. 

مامۆستا وشیار حەیدەر، وتاربێژی مزگەوتی کورەچیان 
و ئەندامی یەکێتی زانایانی ئیسالمی تورکمان هەموو 

زانیارییەکانی دەربارەی قوربانیکردن بۆ هەفتەنامەی تەبا 
باسکرد. 

لە جەژنی قورباندا، پرۆسەی قوربانیدان دەبێت 
چۆن بێت؟ یاساکانی چین 

حوکمی قوربانیدان لە مەزهەبی ئیمامی شافعی سوننەتە و 
لە مەزهەبی ئیمامی حەنەفی-دا بۆ ئەو کەسانە واجبە کە 

توانای داراییان هەیە. لە مەزهەبی شافعی کەسێک توانای 
دارایی هەبێت و  قوربانی نەدات گوناهکار نابێت. بەاڵم لە 
مەزهەبی حەنەفی بە پێچەوانەوە گوناهکار دەبێت. ئەمەش 

جیاوازیی نێوان سوننەت و واجبە. 

لەسەر قوربانیدان چەند دەلیلێکمان هەیە؛ بۆ نموونە خودای 
گەورە لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرموێت:    

)إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو األبتر(
بەشی )فصل ربک وانحر( خۆی لەخۆیدا دەلیلێکە بۆ 

قوربانیدان. لە ئایەتەکەدا دەڵێت کەوا سەرەتا نوێژەکەت بکە 
و دواتر قوربانی بدە. 

قوربانیدان ئەجرێکی گەورەی هەیە. خێر و پاداشتی گەلێک 
زۆرە. پێغەمبەرمان دروودی خوای لەسەر بێت دەڵێت، 

“مرۆڤ هیچ شتێکی نەکردووە بەقەد قوربانیدان ئەجر و 
پاداشتی هەبێت”. لەوانەیە یەکێک بڵێت لەباتی ئەوەی 
مەڕێکی ٣٠٠ هەزار دیناری بکڕم، دەتوانم بە بڕی ٢ 

ملیۆن دینار گۆشت بکڕم و وەکو خێر دابەشی بکەم. بەاڵم 
گەر بێتوو بەراوردێک بکەین ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کە 

مەڕە ٣٠٠ هەزار دینارییەکە ئەجر و پاداشتی زیاترە، چونکە 
قوربانیدان خۆی لەخۆیدا خێرێکە. 

ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت قوربانی بدەن، سوننەتە لە ١ی 
زولحیجەوە نینۆکەکانیان نەبڕن و موویان نەتراشن. هاوکات 
سوننەتێکی دیکەیە گەر بێتوو خاوەنەکە قوربانییەکە سەر 

ببڕێت.  

کام ئاژەڵ بۆ قوربانیدان دەشێت؟ پێویستە چ 
جۆرە خاسییەتێکی هەبێت 

4 ئاژەڵ بۆ قوربانیدان دەشێت. ئەوانیش پێکهاتووە لە؛ 
حوشتر، مانگا یاخود گامێش یاخود بێچووەکەی، مەڕ و 
بزن. سەربرینی ئەوانەش چەند مەرجێکی هەیە. یەکێک 
لەو مەرجانە تەمەنە. پێویستە حوشتر لە تەمەنی ٦ ساڵ 
بێت. هاوکات بزن و مانگا دەبێت تەمەنیان ٣ ساڵ بێت و 
مەڕیش ٢ ساڵ. هەندێک جار چەند ددانێکی دەکەوێت، 

لەو حاڵەتەدا لەالیە زانایانەوە رێیپێدەدرێت. 

چەند کەس دەتوانێت لە ئاژەڵێکی قوربانی بەشداربێت؟
٧ کەس دەتوانێت بەشداری مانگا و حوشتر بێت. ئەمەش 
لەنێوان ١بۆ ٧ کەس دەبردڕێت. هاوکات زیاتر لە ٧ کەس 

نابێت. لەبەرامبەر ئەمەدا تەنها کەسێک دەتوانێت بەشداری 
لە قوربانیدانی بزن و مەڕ ببێت. 

رێکاری قوربانیدان چ پەیوەندییەکی بە 
تەندرووستی ئاژەڵەکە هەیە

نابێت ئاژەڵەکە کەموکورتیی و کەمئەندامیی هەبێت. 

پێویستە تەندرووست بێت و هیچ نەخۆشییەکی نەبێت کە 
دەبێتە هۆکارێک بۆ الوازبوون و کاریگەری لە 

گۆشتەکەی. 

کاتێک مرۆڤ دیاریەک دەکرێت، 
بە وردییەوە لێی دەڕوانێت و 
گرنگی پێدەدات. ئەمەش 

بۆ ئەوەیە کە بتروانێت 
دیارییەکی چوان 
پێشکەش بکات. 

کاتێک تۆ ئاژەڵێک 
بەقوربانی دەدەیت، 
پیشکەشی خودای 

گەورە دەکەیت، 
لەراستیدا خودای 
گەورە پێویستی 
بەوە نییە بەاڵم 

کاتێک تۆ 
چاکە دەکەیت، 

واتە دیاری 
پێشکەشی خودای 

گەورە دەکەیت. 

لەالیەکی دیکەوە 
نابێت ئاژەڵەکە 

شێت بێت. چونکە 
ئەمانە دەبنە هۆکارێک 
بۆ  کاریگەریی لەسەر 

گوشتەکە و الوازی دەکاتەوە. 
لەهەمان کاتدا نابێت ئاژەڵەکە کوێر 

بێت. تەنها چاوێکیشی کوێر بێت، بۆ 
قوربانیدان ناشێت. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا 

نابێت ئاژەڵەکە بشەلێت. 

هەر ئاژەڵێک پارچەیەک لە زمانی و گوێچکەی و 
کلکەکەی لێکرابێت، بۆ قوربانیدان ناشێت. هاوکات نابێت 
ددانێکی لێکرابێتەوە یاخود پارچەیەک لە گوانی قرتابێت. 

گەر ئاژەڵێک لە زگماکەوە گوێچکەی نەبێت، ناشێت 
بکرێتە قوربانی. بەاڵم نەخۆشییەکی هەبێت بەشێوەیەک 
کاریگەری لەسەر گۆشتەکەی نەبێت، ئەوا بۆ قوربانیدان 

دەشێت. لەهەمان کاتدا کوێرییەکی کەمی هەبێت و  شەلە 
بکات، ئەوا بۆ قوربانیدان رێگەپێدراوە. هاوکات ئەو ئاژەاڵنە 
دەبێتە قوربانی کە بۆ ناسینەوەی، گوێچکەیەکی کونکراوە. 

كەی دەتوانرێت ئاژەڵەکە بکرێتە قوربانی؟ 
ماوەكه کەی دەستپێدەکات و کەی تەواو دەبێت 

قوربانیدان دوای دەرچوونی خۆر لە یەکەم رۆژی 
جەژنی قورباندا دەستپێدەکات. هاوکات دوای گەڕانەوە 

لە نوێژی جەژن، خەڵک هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی 
پرۆسەی قوربانیدان. پێغەمبەرمان دروودی خوی لەسەربێت 

فەرموویەتی، “بەجێگەیاندنی پرۆسەی قوربانیدان بەر لە 
دەرچوونی خۆر رێگەپێدراو نییە و ئاژەڵەکە بە قوربانیدان 
هەژمار ناکرێت”. واتە ئەمەیان عیبادەت نییە. سەربڕینی 
ئاژەڵی قوربانیدان دوای نوێژی جەژن دەستپێدەکات و لە 

چوارەم رۆژی جەژن دوای ئاوابوونی خۆر تەواودەبێت. 
گرنگ ئەوەیە سەری ئاژەڵەکە بەر لە ئاوابوونی خۆر 

ببڕێت، دواتر دەتوانرێت پارچەکردنی ئاژەڵەکە بکرێت. لەو 
چوار رۆژەی جەژندا دەتوانرێت شەو یاخود بەیانی پرۆسەی 

قوربانیدان بەجێ بگەیەندرێت، هەموو کاتێک دەتوانیت 
ئەنجامی بدەیت. لەهەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئەو کەسەی 

قوربانی دەدات مەرجە نیەت بێنێت.

دابەشکردنی گۆشتی قوربانی پێویستە چۆن 
بێت؟ کێ دەتوانێت لە گۆشتەکە سوودمەند 

بێت

گەربێتوو قوربانیدانەکە نەزر نەبێت و سوننەت بێت، ئەوا 
خۆی و خێزانەکەی و کەسوکارەکەی دەتوانن لە گۆشتەکە 
بخۆن. بەتایبەتی سوننەتە جەرگی ئاژەڵەکە بخۆیت. کەسی 

قوربانیدەر دەتوانێت گۆشتی یەک لەسەر سێی ئاژەڵەکە 
بۆخۆی هەڵگرێت. هاوکات دەوترێت کە دەتوانێت نیوەی 
گۆشتەکەی بۆخۆی هەڵگرێت. لەگەڵ ئەوەی سوننەتە، 

لەهەمان کاتدا واجبیشە بەشێکی گۆشتی ئاژەڵەکە دابەش 
بکات.  

بەاڵم گەر هاتوو قوربانییەکە نەزر بوو، بەپێی مەزهەبی 
ئیمامی شافعی جائیز نییە نە خۆی و نە خێزانەکەی لە 

گۆشتەکە بخوات. چونکە نەزر وەکو زەکات ماڵی هەژارە. 
گەر کەسوکارەکەت زەکاتیان پێ ناشێت، نابێ ئەوانیش لە 
گۆشتەکە بخۆن. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا نابێت گۆشتی 

نەزر بچێتە شارێکی دیکە. 
دەبێت ئەوەش بزانین کە ئەو قوربانیدانەی بۆ نەزر و سوننەت 

دەکرێت، نابێت بە ئاینپەروەرانی دیکە بدرێت.  

لەالیەکی دیکەوە گەر کەسێک ببێت بە وەکیلی کەسێکی 
دیکە بۆ نموونە؛ لەکاتی خۆیدا باوکی وەسیتی کردبێت 

کە قوربانی بۆ بکرێت، ئەوا نابێت وەکیلەکە لە گۆشتەکە 
بخوات، بەاڵم کەسوکارەکەی دەتوانێت. هەروەها گەر بێتوو 

خۆی لە شارێکی دیکە بێت و وەکالەتی بدات بە برای 
خۆی، نابێت براکەی و خێزانەکەی لە گۆشتەکە بخۆن. 

لەسەرووی هەمووشیانەوە گۆشتی ئاژەڵی قوربانیدان 
لەبەرامبەر نرخ نادرێت. بۆ نموونە؛ نابێت پێستی ئاژەڵ 

یاخود هەر پارچەیەکەی لەبەرامبەر پارە بدەیت بە قەساب. 
گەر قوربانییەکە نەزر بێت، ئەوە پێویستە پێستەکەی 
ببەخشرێت. هاوکات دەتوانیت وەکو ئەجر گۆشت و 

پێستەکەی بدەیت بە قەساب. 

 بارزان لوقمان
فۆتۆ: محەمەد ئەمین
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 تەندوورچێتی و تەندوورە لەقور درووستکراوەکان

لە بازاری ئاژەاڵنی کەرکوکدا مار خواستی گەورەی لەسەرە
بێگومان کەسە پسپۆرەکان دەتوانن ئەو گیراوەیە ئامادە بکەن. 
بە پێچەوانەوە ئەو کەسەی کە دەرمانەکە بەکاردەهێنێت خۆی 

دەخاتە مەترسییەکی گەورەوە.

راستە کە جادووكەرەکان مار بەکاردەهێنن؟  بە چ 
شێوەیەک مار لە جادوو بەکاردێت؟

بەڵێ راستە. بۆیە تەنها بەو کەسانە دەفڕۆشین کە موشتەری 
خۆمانن و دەیانناسین. ئاشکرایە کەوا جادووکردن لە ئاینی 
ئیسالمدا حەرامە، هەر لەبەر ئەم هۆکارە مارەکان تەنها بەو 

کەسانە دەفڕۆشین کە ناسیارن. 

خۆتان دەزانن جادووی مار هەر لە کۆنەوە بۆ جیاکردنەوەی 
خۆشەویستەکان و خێزانەکان،  بۆ لەیەک ساردکردنەوەی 

ئەندامانی خێزان بەکاردێت و زۆر کاریگەرە.

کاتێک جادووەکە دەکرێت، پێست، چاو، ددانەکان، رۆن و 
ئاوی ماری مردوو بەکاردێت. چەند جۆرە خوێندنەوەیەکی 

بەسەر دەکرێت و چەند رێکارێکی لەسەردا تاقیدەکرێتەوە. دواتر 
دەیهێننە سەر شێوەی نوشتە. دواتریش نوشتەکە لە دەرگای ماڵی 

کەسەکە یان لە سەربانی ماڵەکە یاخود لە شوێنێکی نهێنی 
دەشاردرێتەوە. 

نرخ و بەهای مارەکان چەندە؟
نرخکە  بە گوێرەی شێوە و جۆریان دەگۆڕێت. بەگشتی لە ٥ 

هەزار دەستپێدەکات و بگرە هەتا ١٠٠ دۆالریش دەچێت. 

هاوکات خەڵکەکە بەشێوەیەکی سەیر گرنگییەکی زۆر 
بە مارەکان دەدەن. بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری، وەکو 

هەفتەنامەی تەبا  چاوپێکەوتنمان لەگەڵ عەباس بەیاتلی، 
دووکاندارێکی بازارەکە ئەنجام دا. 

لە دەستپێکی قسەکانیدا بەیاتلی ئاماژەی بەوەدا کە هەر لە 
تەمەنی الوێتییەوە حەز و ئارەزووی بەرامبەر بە مار هەبووە و 
لەگەڵ باوکی لە بیابانەکانی دەورووبەری کەرکوک، ماریان 

راو ناوە.

هاوکات عەباس بەیاتلی لەبەرامبەر پرسیاری “ئایا کێن ئەوانەی 
مار دەکڕن و بۆ چ مەبەستێک بەخێوی دەکەن؟” وتی، “هەر 

جۆرێک کڕیاری تایبەتی خۆی هەیە”.

لەالیەکی دیکەوە عەباس کە خۆی ئارەزووی بەخێوکردنی 
ماری هەیە، وتیشی “پیتۆنەکان بێ ژەهرن و کۆمەاڵیەتین. لە 

هەمان کاتدا جۆرە ئاژەڵێکن کە بە ئاسانی ماڵی دەکرێن”.
 

عەباس بەیاتلی، دووکانداری بازاڕی ئاژەڵفرۆشانی کەرکوک 
سەبارەت بە نرخ و هۆکاری کڕینی مارەکان، وەاڵمی 

پرسیارەکانمانی دایەوە.

بەگشتی خەڵک بۆ چ مەبەستێک مار دەکڕێت؟
مار ئاژەڵێکی بکوژە، بەاڵم ژەهرەکەی بۆ چارەسەری چەندەها 
نەخۆشی بەکاردێت. کڕیارەکانی ئێمە بەگشتی ئەو بەهارات 

فڕۆشانەن کە دەرمانی گیایی دروستدەکەن. بەهارات فڕۆشەکان 
پێست و ژەهرەکەی لەگەڵ رۆنی زەیتوونی سرووشتی و 

ڤازلین تێکەڵ دەکەن و بۆ زۆربەی جۆرەکانی نەخۆشی پێست 
بەکاردێنن. بۆ نموونە؛ سووتان و لۆچبوونی پێست.

رۆژانی هەینی هەموو هەفتەیەک هەزارەها کەس روو لە 
بازاڕی قەرەباڵغی ئاژەاڵنی شاری کەرکوک دەکەن. 

شایەنی باسە بازاڕەکە لەالیەن خەڵکەوە خواستێکی زۆری لەسەرە 
و جۆرەها ئاژەڵی لێیە، بۆیە سەرسام مەبن کاتێک ئاژەڵێکی 

کێوی و نامۆ دەبینن.

سەرەڕای ئەوەی کە بازاڕەکە جۆرەها ئاژەڵی وەک؛ مار 
و دووپشک و گیانلەبەری سەیری لێیە، بوونی کونەپەپو، 

کەمتیار، رێوی، گورگ، ژمارەیەکی زۆر لە جۆرەکانی باڵندە 
و ئاژەڵی دڕندە لە بازارەکە، خەڵکەکە دەحەپەسێنێت. 

ئاشکرایە کە زۆربەی جۆرەکانی مار ژەهراوین و سااڵنە 
هەزارەها کەس بەهۆی پێوەدانی مارەوە  گیان لەدەست دەدەن و 

هەندێکیشیان بە زیانێکی هەمیشەیی باجی دەدەنەوە.
مارەکان نزیکەی ٣ هەزار جۆریان هەیە و ٧٠٠یان خاوەن ژەهری 

کوشندەن.

 پیشەی دروستکردنی تەندوور یەکێکە لە پیشە هەرە زۆر 
خواستیارەکانی شاری کەرکوک. وێڕای پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و 
زۆربوونی ئامێری فڕنی، خواست لەسەر تەندوور تا ئێستا بەردەوامە.

لەمبارەیەوە عومەر حەمید کە ماوەی ١٠ ساڵە پیشەی دروستکردنی 
تەندوور ئەنجام دەکات، لەبارەی وردەکارییەکانی پیشەکە بۆ تەبا دوا.

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە لەگەڵ هاوڕێکانی فێری پیشەکە بووە 
و وتیشی “لەگەڵ تیمێکی ١٠-١٢ کەسیدا رۆژانە ٦-٧ تەندوور 
دروست دەکەین و بۆ ماوەی ٨ رۆژ چاوەڕێ دەکەین تا وشک 
دەبێتەوە. واتە ٦-٧ تەندوور لە ماوەی ٨ رۆژدا ئامادە دەکەین”.

وەستا عومەر حەمید تیشکی خستە سەر کەرەستەکان و چۆنییەتی 
درووستکردنی تەندوور و وتی، “ خۆڵەکان لە دوبزەوە دەهێنین. 

پێویستە خۆڵەکە تایبەت بێت، واتە خۆڵەکە رەنگی سوور بێت. دواتر 
بە تێکەڵکردنی لەگەڵ ئاو دەیکەین بە قوڕ، پاشان لەگەڵ کا 

دەیشێڵین و بۆ ماوەی ٢ رۆژ بەجێی دەهێڵین. دواتر دەست دەکەین بە 
دروستکردنی تەندوور”.

لەالیەکی دیکەوە عومەر حەمید رایگەیاند کە تەندوورە 
درووستکراوەکانی کەرکوک بۆ ناوچە نزیکەکانی وەکو هەولێر 
و سلێمانی و ناوچەکانی دیکەی نزیک سنووری ئێران دەنێرن و 

وتیشی، “جگە لەمەش تەندوورەکان دەنێرینە بەغداد. لە کوفەشەوە 
دەنێردرێتە ناوچەکانی باشووری عێراق”.

لەبارەی چۆنیەتی بەکارهێنانی تەندوورەوە، عومەر حەمید وتی 
“تەندوورەکان لە بواری جیا جیا بەکاردێت. زۆری کڕیارەکان بۆ 
خواردنگەکان و نانەواخانەکان دەکڕن. تەندوورە بچووکەکانیش بۆ 
ماڵەکان و کێڵگەکان دەیانکڕن. لەنێو تەندوور خواردنەمەنییەکانی 

وەک ماسی و نان و گۆشت دەبرژێنن”.

ناوبراو نەیشاردەوە کە قەیرانی دارایی واڵت کاریگەری نەرێنی بەسەر 
پیشەکەیانەوە کردووە و دەشڵێت، “پێشان هەفتانە ئەو تەندوورانەی کە 
دروستکردمان دەکرد، دەفڕۆشرا و پارەکەمان وەردەگرت. بەاڵم ئێستا 

لە ماوەی مانگێکدا یەک تاقم تەندووریش نافڕۆشین”. 

لە کۆتاییدا عومەر حەمید، وەستای درووستکردنی تەندوور باسی 
لە قەبارە و نرخی تەندوورەکان کرد و وتی، “لەبەر ئەوەی قەبارەکان 
لە هزرماندا جێگیر کردووە، بەپێی خۆمان دروستی دەکەین. رەنگە 

کورتتر یاخود درێژتر دەربچێت، بەاڵم ئەگەر جیاوازییەکە زۆر نەبێت 
هیچ کێشەیەک دروست ناکات. جگە لەمە بە دەست دەیپێوین. هیچ 

تەندوورێک درێژتر لە ٧ بست دروست ناکەین. بەپێی داواکاری 
قەبارەی جۆراوجۆریش درووست دەکەین. نرخی تەندوورەکانیش بەپێی 

قەبارەیان، لە نێوان ٧٥-٢٢٠ هەزار دینار دەگۆڕێت”.
چۆبان تیمور 
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