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 تاتۆ:     
 شەپۆڵێکی     
 خێرا و         
بەرباڵوەبوونێکی 
بەرچاو      

لە رووی یاساکانی
 دەوڵەت و رێپێدان

 چۆنە؟

  تاتۆکردن تەمەنێکی
 دیاری کراوی 

هەیە؟

لە پرۆژەماندایە سیستەمی کۆتا 
هەڵبگرین

 پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر عەباس فازڵ بەیاتلی، سەرۆکی لیستی
:هەولێری تورکمانی و کاندیدی ژمارە ١ی ئەو لیستە

  بەشێوەیەکی گشتی ئامانجی ئەو الیەنە 
سیاسییانەی تورکمان کە بەشداری هەڵبژاردنەکان 

دەکەن زۆر نین و هەموویان نزیکن لە یەک

      نازانین كەوا چ نیەتێکیان لە 
بەرامبەر تورکمان هەیە “

“

ئەلوو.. 
دەنگتان 

دەوێ؟

  هەر کەسێک لەبەرامبەر پارە بازرگانی 
  بە دەنگ بکات، بۆ ماوەی ساڵێک زیندانی

   دەکرێت

ئایا ئامانجی عێراق لە دانانی خاڵی گومرگی لە نێوان 
هەرێمی کوردستانی عێراق و شاری کەرکوک چییە؟

  جەنگیز ساری کایا، سەرۆکی کۆمەڵەی کارا 
کارتاڵ )هەڵۆی رەش( ١٩٠٣ و دلزار مەعروف سەلیم 

نوێنەری قوتابخانەی بەشیکتاش لە شاری هەولێر 
)ئەربیل( چەند روونکردنەوەیەکییان بۆ تەبا دا.

کاندیدان بە رێگەی ‘مایکی 
هەڵبژاردن’ی تەبا دوان

بەڕێگەی ژمارەی تایبەتی ئاژانسەکەمانەوە بۆمان 
هات و رایگەیاند کە دەیەوێت بە کاندیدەکان 

بگات. کاتێک پەیامنێرەکەمان هۆکارەکەی پرسی، 
کەسی بەرامبەر لە تەلەفۆنەکەدا وتی، “بە هەڵە تێمەگەن. 

ئێمە خاوەنی ٨٠ دەنگین. لەهەمان کاتدا دەتوانین 
دەنگەکان مان بە هەر کاندیدێک بدەین”. دوای ئەم وتانە، 

پەیامنێرەکەمان بەبێ درێژەدان  بە بابەتەکە وتبووی، 
“ئێمە هیچ پەیوەندییەکمان لەگەڵ کاندیدەکان  نییە. بۆیە 

ناتوانین لە بابەتێکی وەها هاوکارتان بین” و دواتر راستەوخۆ 
 تەلەفۆنەکەی داخستبوو.  

  
  بازرگانیکردنی دەنگ لەهەمووهەڵبژاردنەکاندا 

دەبێتە بابەتی سەرەکی رۆژەڤ، بەاڵم هی 
ئەمجارەیان جیاوازە. تەلەفۆنکردنیان بۆ 

هەفتەنامەی تەبا و داواکاری فرۆشتنی دەنگ 
بۆمانی روونکردنەوە کە بازرگانیکردن بە دەنگ 
زیاد لەوەی باسی لێ دەکرێت، فراوان بووەتەوە. 

  www.tbajansi.com لە ماڵپەڕی
هەڵساین بە ئەنجامدانی رێکالم بۆ چەند لیست 
و کاندیدێک. دوای ئەم رووداوە تەلەفۆنێک 

هەژمارکرا. هاوکات خەڵکی 
کەرکوکیش لێی نیگەرانە.

محەمەد سێمان ئەغائۆغڵو، 
بەرپرسی رێخستنی شاری 

کەرکوکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی لە لێدوانێکدا بۆ 

هەفتەنامەی تەبا، باسی لەوە 
کرد کە دانانی ئەو خاڵە 

گومرگییانە خزمەت بە کێ 
و بە چی دەکات و وەاڵمی 

پرسیارەکانمانی دایەوە: 

  لە رۆژانی رابردوودا، لەسەر 
فەرمانی حەیدەر عەبادی، 

سەرۆکوەزیرانی عێراق 
راگەیەندرا کە خاڵی گومرگی 
لە نێوان کەرکوک و هەردوو 
شاری هەرێمی کوردستانی 
عێراق؛ هەولێر )ئەربیل( و 

سڵێمانی دادەندرێت.

ئەو هەنگاوە لەالیەن 
حکوومەتی هەرێمەوە 

بە هەنگاوێکی نەرێنی 
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زیا عوزێری
فۆتۆ: چۆبان تیمور

     پرۆژەی دووەمیشمان هەڵگرتنی سیستەمی 
کۆتا دەبێت

پرۆژەی دووەمیشمان هەڵگرتنی سیستەمی کۆتا دەبێت 
بە مەرجێک گەر دەستێوەردان لە دەنگەکانماندا نەکەن. 

وازبێنن با ژمارەی راستەقینەی ئێمە بەدیار بکەوێت. 

بەاڵم بەداخەوە وەک ئەوەی کە مەحمود چەلەبی وتی کە 
دەنگ دەهێنین بەاڵم دەنگەکانمان کەم دەکرێنەوە. وازبێنن 
با قورسایی راستەقینەی خۆمان بزانین. سەرەڕای ئەوەی 

کە لە هەڵبژاردنەکانی رابردوودا بەشداری نەکردبوو، بەاڵم 
برادەران ئاماژەیان بەوەدا کە ٨٠ هەزار دەنگمان بەدەستهێناوە و 
بەڵکو زیاتریش بووە. گەر سیستەمی کۆتا نەبا، دەمانتوانی 

٤ کورسی بەدەستبهێنین. لەوانەیە پارتێکی دیکەش 2-٣ 
کورسی بەدەستهێنابا. ئەی باشە بۆ ئێمەتان لە نێوان ٥ 

کورسیدا پەستاوە؟ وازبێنن با ژمارەی راستەقینەمان بزانرێت و 
بەمەرجێک کە دەستێوەردان لە دەنگەکانمان نەکەن. 

ئێمە باوەڕمان بەخۆمان هەیە. گەر ئەمەتان پێناکرێت، ژمارەی 
کورسی کۆتا زیاد بکەن. ئایا گەلی تورکمان شایەنی ئەوە 

نییە ١٠ کورسی پەرلەمانی هەبێت؟ مەسیحییەکان ٥ کورسی 
پەرلەمانییان هەیە، بێگومان ئەوان برای ئێمەن بەاڵم ژمارەی 

ئێمە و هی هەوان یەکە؟ هیوامان ئەوەیە کە ژمارەی کۆتای 
ئەوانیش زیاد بکرێت و ژمارەی راستەقینەیان بەدیار بکەوێت. 

       لەرووی کورسییەوە پێشبینی کردن شتێکی 
ئەستەمە

پێشبینییەکانتان لەبارەی هەڵبژاردنەوە چییە 
بەبۆچوونی ئێوە چەند کورسی بەدەست دێنن

 

 پێشبینی کردنی ئەمەیان شتێکی سەختە. واتە لەرووی کورسییەوە 
پێشبینی کردن شتێکی ئەستەمە. 

      چونکە ئێـە نازانین چ نیەتێکیان لە بەرامبەر 
تورکمان هەیە

 لە بارودۆخێکی ئاساییدا چاوەڕێی ٣ بۆ ٤ کورسی دەکەین. بەاڵم 
ئایا بوار بەمە دەدەن؟ ئەوەیان نازانم.

راشکاوانە بڵێم کە ئێمە ناتوانین ئەو پرۆژانەی لە ناخمانن 
بە ٥ کورسی ئەنجامیان بدەین. بۆیە یەکەم ئامانجی 

لیستەکەمان چەسپاندنی گەلی تورکمان دەبێت وەکو دووەمین 
نەتەوە لەنێو دەستووری کوردستان. لەالیەکی دیکەوە دەمەوێت 

رابگەیەنم کە هەندێک شت بە پرۆژە پێشکەشکردن نابێت، 
دەستنیشانکردنی تورکمان لە دەستوور بە دووەمین نەتەوەی 

هەرێم، بەواتای بەدەستهێنانی زۆرێک لە مافەکانمان دێت.  

لەو سۆنگەیەشەوە ئەو پرۆژانەی کە پێشکەشمان کردووە و 
تایبەتە بە مافەکانمان، بەشێوەیەکی راستەوخۆ بەدی دێن. 
دووەم، بەفەرمی کردنی زمانی تورکمانی لەئامانجەکانمان 

دایە.
 

   بەفەرمی کردنی زمانی تورکمانی 
لەئامانجەکانمان دایە

 بێگومان ئەمەش لەدەستوور دەیچەسپێنین. ئامانجەکانمان 
زۆرن، ئەوانی باسم کرد گرنگترینیانن. سێیەم، زەوی و زاری 

تورکمان لەبەرامبەر پارەیەکی کەم بەبیانوی دووبارە بنیاتنانەوە 
لەدەست خاوەنەکانیان وەرگیرا و لەبەرامبەردا برە پارەیەکی 

کەم وەکو قەرەبوو پێیان درا. ئەوانەی لە کڕین و فرۆشتنی 
خانووبەرەن دەزانن کەوا ئەو بڕە پارەیەی بۆ خاوەن مولکەکان 
گەڕێندرایەوە، لەژێرەوەی نرخی راستەقینەی زەویەکان بوو. 

جگە لەوانە ئامانجی دیکەشمان هەیە. بۆ نموونە دەبێت 
تورکمان وەکو هاوبەش مامەڵەيی لەگەڵ بکرێت نەوەک 
شاگرد. گەر ئەمە بکەین، ئەوا لە هەموو وەزارەتەکاندان 

پشکمان دەبێت و بەشداری لە وەرگرتنی پۆستی بااڵ دەکەین. 

      گرینگترین پرۆژەی ئێمە، لە هەڵبژاردنەکاندا 
بە بازنەکردنی شاری هەولێر دەبێت

وەکو لیستی هەولێری تورکمانی، پرۆژە و 
پالنەکانتان چین

 گرنگترین پرۆژەمان لە هەڵبژاردنەکاندا بەبازنەکردنی شاری 
هەولێر دەبێت. بەو رێگەیەوە دەتوانین تایبەتمەندی بە هەولێر 

ببەخشین. لە هەڵبژاردنەکاندا زۆرێک لە دەنگەکانمان لەدەست 
دەدەین. هۆکارەکەشی یەک بازنە نەبوونی شاری هەولێرە. 
گەر ئەم پرۆژەیە پەسەند بکرێت، کەسێکی دەرەوەی شاری 

هەولێر ناتوانێت بێتە نێو رکابەرێتییەکەوە. 

     
     

سیاسییەکان  الیەنە  کاری  کەم،  ماوەیەکی  مانی  سەرەڕای 
بۆ  ئامادەکاریی  و  بەردەوامە  برد  و  دەست  بەشێوەیەکی 
لەهەما  دەکەن.  ساڵە  ئەم  ئەیلوولی  ٣٠ی  هەڵبژاردنی 
و  رەفتار  هەڵبژاردنەکان،  نزیکبوونەوەی  لەگەڵ  کاتدا 
بینیوە.  بەخۆوە  زەبری  زمان  سەرکردەکان  سیاسی  گوفتاری 

وەکو هەفتەنامەی تەبا بەمەبەستی تیشک خستنە سەر ئامانج 
و پرۆژە و دیدەکانیان، هەڵساین بە ئەنجامدانی ریپۆرتاژێک 
لەگەڵ پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر عەباس فازڵ بەیاتلی،  
سەرۆکی لیستی هەولێری تورکمانی و کاندیدی ژمارە ١ی 

ئەو لیستە.  

هاوکات بەیاتلی زانیارییەکی تەواوی دەربارەی لیستەکەیانی 
بە ئێمە بەخشی و پرسیارەکانیشی بە راشکاوانە وەاڵمی 

دایەوە. 

دەتوانن بە کورتی باسی لیستەکەتان بکەن 

ئاشکرایە کەوا لیستی تورکمانی هەولێر بۆ سێیەمین جارە 
بەشداری لە هەڵبژاردنەکان دەکات. بەاڵم لەرووی بزووتنەوەی 

سیاسییەوە بۆ ساڵی ١٩٩١ دەگەرێتەوە. لەو سەردەمەدا 
بزووتنەوەکەمان دەستی پێکرد و لەرووی سەرکردەکانمانەوە لە 
هەموو شارەکانی تورکمەن ئێلی، کەسانی بەنرخمان هەبوو. 
بزووتنەوەکەمان گەورەتر بوو لە پارتێکی سیاسی. من وەکو 
خۆم بە بزووتنەوەی تورکمانی ناوزەندی دەکەم. لەو سااڵنەدا 
بزووتنەوەکە کارێکی زۆری بەجێگەیاندووە. لە ١٠ بۆ ١2 

ساڵی رابردووشدا بزووتنەوەکەمان بڕیاریدا بەشداری لە بزاڤی 
سیاسی لە هەرێمی کوردستان بکات و بەو روانگەیەشەوە 

ئامادەکاری کرد بۆ بەشداریکردنی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
کوردستان. بۆیە لیستی هەولێری تورکمانی بە بەشداری ٥ 
کاندید و بە لیستی ژمارە 2٦٧، بۆ سێیەمین جار دەچتە نێو 
كێبڕكێی هەڵبژاردنی ٣٠ی ئەیلوولی داهاتووی پەرلەمانی 

کوردستان.  کاندیدەکانمان پێکهاتووە لە؛ من عەباس فازڵ 
بەیاتلی کاندیدی ژمارە ١، سێوجان عەدنان قەسابئۆغلو 

کاندیدی ژمارە 2، عوبێد سادق سوڵتان کاندیدی ژمارە ٣، 
دکتۆر ئەشڕەف مەحمود رەفیق کاندیدی ژمارە ٤ و سەورە 

ساڵح قەوان کاندیدی ژمارە ٥. 

بەشێوەیەکی گشتی ئامانجی ئەو الیەنە 
سیاسییانەی تورکمان کە بەشداری هەڵبژاردنەکان 

دەکەن زۆر نین و هەموویان نزیکن لە یەک
 

دید و ئامانجەکانتان چییە

گەر سەیر بکەین بەشێوەیەکی گشتی ئامانجی ئەو الیەنە 
سیاسییانەی تورکمان کە بەشداری هەڵبژاردنەکان دەکەن 

زۆر نین و هەموویان نزیکن لە یەک. ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ 
ئەوەی کە سەرەڕای ئایدۆلۆجیای جیاواز، گشتیان ئاشنای 

کێشەکانی تورکمانن. هەموویان داوا دەکەن زمانی تورکمانی 
ببێت بە زمانێکی فەرمی لە هەرێمی کوردستانی عێراق. 

هاوکات دەیانەوێت تورکمان هاوبەش بێت لە حکوومەت 
و هەوڵ دەدەن زەوی و زارەکانی تورکمان دووبارە لەالیەن 

حکوومەتەوە بۆ خاوەنەکانیان بگەڕێننەوە یاخود قەرەبوویان 
بکەنەوە. ئەمانە هەموویان ئامانجی هاوبەشی الیەنە 

تورکمانییەکانە. 

      دەستنیشانکردنی تورکمان لە دەستوور بە 
دووەمین نەتەوەی هەرێم، بەواتای بەدەستهێنانی 

زۆرێک لە مافەکانمان دێت

من دەمەوێت تیشک بخەمە سەر ئەو خاڵەی کەوا پەرلەمان 
دامەزراوەیەکی تەشریعییە نەوەک تەنفیزی. باشترین کار 

ئەوەیە کە مافەکان بە دەستوور  دەستنیشان بکرێن و 
بچەسپێندرێن. واتە هەمیشەیی بن. لەئێستادا سیستەمی 
کۆتامان هەیە کە لە ٥ کورسی پێکهاتووە، دەمەوێت بە 
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لە پرۆژەماندایە سیستەمی کۆتا هەڵبگرین
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پێنجشەممە

هەواڵ: عەلی عەنتەر 

هەواڵ: عەبدواڵ ئەحمەد

  هەر کەسێک لەبەرامبەر پارە بازرگانی بە دەنگ بکات بۆ ماوەی 
ساڵێک زیندانی دەکرێت

دوای وەرگرتنی مۆڵەت لە لیوا عەبدولخالق تەلعەت، هەڵساین بە دووبارە 
پەیوەندیکردن لەگەڵ ئەو کەسەی کە پێشتر بە ژمارەیەکی نەناسراو 

تەلەفۆنمانی بۆ کردبوو. لەگەڵ ئەوەشدا دەنگی بەرامبەرمان ریکۆرد کرد. 

دووبارە وەبیرمان هێنایەوە کەوا پێشووتر پەیوەندی بە ئێمەی کردووە و 
لێمان پرسی ئایا رێکاری بازرگانییەکە چۆن دەبێت. 

خاوەن ژمارەکە نەیویست ناوی خۆی بدرکێنێت و وتی، “من 
فەرمانبەری حکوومیم، نامەوێ خۆم بخەمە نێو مەترسی. تەنها 

ناوی کاندیدەکەمان پێ بدەن و ٧٨ بۆ ٨٠ کارتی بانگەشەی 
کەسەکەمان بۆ بهێنن، ئێمە دەتوانین بۆتان بسەلمێنین کەوا لە کام 

قوتابخانە و چەند دەنگمان پێی داوە”. 

ئەو کەسەی کە نەیویست ناوەکەی ئاشکرابێت لەبارەی پرسیاری 
ئەوەی ئایا لەبەرامبەر ئەم کارەدا چەند پارەیان دەوێت، وتی “من 

وەکو خۆم هیچ بڕە پارەیەکم ناوێت. بەاڵم گەر هاتوو ئەو کاندیدەی 
کە دەنگمان پێداوە، هەڵبژێردرا، ئەوا تەنها دوو کەسمان دابمەزرێنێت 

یاخود مووچەیەکی بۆ ببڕێت”. 

لەراستیدا دەمانەوێت تیشک بخەینە سەر ئەوەی کە بازرگانیکردن 
بە دەنگ گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار. چونکە ئاشکرایە هەر 

کاندیدێک ئەم رێگەیە بگرێتەبەر، دواتر رووبەڕووی هەڕەشەی دیکە 
دەبێتەوە. 

لە ماڵپەڕی www.tbajansi.com  هەڵساین بە ئەنجامدانی رێکالم 
بۆ چەند لیست و کاندیدێک. دوای ئەم رووداوە، تەلەفۆنێک بەڕێگەی 
ژمارەی تایبەتی ئاژانسەکەمانەوە پێمانگەیشت و كەسەكە رایگەیاند کە 

دەیەوێت بە کاندیدەکان بگات.  
    

کاتێک پەیامنێرەکەمان هۆکارەکەی پرسی، کەسی         
بەرامبەر لە تەلەفۆنەکەدا وتی، “بە هەڵە تێمەگەن. ئێمە خاوەنی ٨٠ 

دەنگین. لەهەمان کاتدا دەتوانین دەنگەکانمان بە هەر  
کاندیدێک بدەین”. دوای ئەم وتانە، پەیامنێرەکەمان بەبێ درێژەدان 

 بە بابەتەکە وتبووی، “ئێمە هیچ پەیوەندییەکمان لەگەڵ کاندیدەکان 
 نییە. بۆیە ناتوانین لە بابەتێکی وەها هاوکارتان بین” و دواتر راستەوخۆ 
     تەلەفۆنەکەی داخستبوو. وەکو پەیامنێرێک بۆمان دەرکەوت کە   
         بابەتەکە خاسییەتی هەواڵ لەخۆ دەگرێت. بۆیە پەیوەندییەکی  

              تەلەفۆنییمان لەگەڵ لیوا عەبدولخالق تەلعەت، بەڕێوەبەری  
                 پۆلیسی هەولێر کرد بۆ ئەوەی بزانین ئایا ئەو کەسانەی  

                   کاری لەو جۆرە دەکەن ئاخۆ لێپێچینەوەیان لەگەڵ  
                   دەکرێت؟ یاخود ئیجرائاتی تایبەت بەو کەیسە چییە؟   

                  هاوکات عەبدولخالق تەلعەت بەڕاشکاوانە وتی،   
                  “بەپێی ماددەی ٥ی یاسای ٥٧ هەمینی  

                 کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و 
                    راپرسی، هەرکەسێک بازرگانی بە دەنگەکەی   

                     خۆی بکات، رووبەڕووی سزای ساڵێک 
                      زیندانیکردن دەبێتەوە”. 

                     لەهەمان کاتدا لیوا عەبدولخالق لەبەرامبەر  
                     پرسیاری ئەوەی کە ئایا کەسی کڕیاریش

                       رووبەڕووی هیچ سزایەک دەبێتەوە، رایگەیاند 
ک                   كەوا هەردوو الیەن رووبەڕووی هەمان سزا دەبنەوە. 

بازرگانیکردنی دەنگ لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا دەبێتە بابەتی سەرەکی 
رۆژەڤ، بەاڵم هی ئەمجارەیان جیاوازە. تەلەفۆنکردنیان بۆ هەفتەنامەی 
تەبا و داواکاری فرۆشتنی دەنگ بۆمانی روونکردنەوە کە بازرگانیکردن 

بە دەنگ زیاد لەوەی باسی لێ دەکرێت، فراوان بووەتەوە. 

لەگەڵ ئەوەی هاوواڵتییان ناڕازین لەو گەندەڵییەی کە دەکرێت، 
بەرپرسانی وێستگەکانی بەنزین و جۆرەکانی دیکەی سووتەمەنی 

ئاماژەیان بەوە دا کە ئەو بەشە سووتەمەنییەی بەسەر شاری 
کەرکوک دابەش دەکرێت، کەمترە لە شارەکانی دیکە.

حکوومەت بۆ دۆزینەوەی شوێنگرەوەیەک، سیستەمی گازی بۆ 
ئۆتۆمبێڵەکانی کەرکوک راگەیاند.

ئاماژە بەوە دەکرێت کە گاز، لەگەڵ ئەوەی هەر لیترێکی بە نرخی 
2٠٠ دینار دەفڕۆشرێت بۆ پاک راگڕتنی ژینگەش باشترە بە بەراورد 
لەگەڵ بەنزین، هاوکات باس لەوەش دەکرێت کە سیستەمێکی باشتر 

و تەندروستترە بۆ ئۆتۆمبێڵەکان.

بێ کواڵیتی بوونی بەنزین و بەرزی نرخەکەی زیانی بۆ هاوواڵتییان 
و ئۆتۆمبێڵەکان هەیە. ئاماژە بەوە دەکرێت کە بەنزینی بێ کواڵیتی 

بە تایبەتی لە مانگە گەرمەکانی هاوین زیانێکی ترسناکی بۆ 
هاوواڵتیان هەیە. بۆیە بە باشتر دەزاندرێت لە بری بەنزین، گاز بۆ 

باشتر و تەندروستتر کارکردنی ئۆتۆمبێڵەکان بەکار بهێندرێت. 
هاوکات جەخت لەوەش دەکرێتەوە کە گاز بە بەراورد لەگەڵ بەنزین، 
سووتەمەنییەکی ژینگە دۆستە و کەمتر زیان بە پاک و خاوێنی 

ژینگە دەگەیەنێت.

ئاشکرا کرا کە سیستەمی گاز بۆ یەکەم جار لە ئۆتۆمبێڵە 
حکوومییەکان دواتریش بۆ ئۆتۆمبێڵە ئاساییەکانی هاوواڵتییان 

دەچێتە بواری جێبەجێکردن. 

تا ئێستا لە کەرکوک تەنها یەک ناوەند هەیە بۆ گۆڕینی 
سیستەمی ئۆتۆمبێڵەکان لە بەنزینەوە بۆ گاز. چاوەڕێی ئەوە دەکرێت   
   لەگەڵ گۆڕینی سیستەمەکە ژمارەی ئەو ناوەندانەش روو لە زیاد 

     بوون بکات. لەالیەکی دیکەشەوە، هاوواڵتییان داوای  
      هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی کۆبۆنی بەنزین دەکەن و پێیان وایە   
       ئەو سیستەمە تەنها لە بەرژەوەندی بازرگانانی بازاڕی رەش و 

        ئەو کەسانەیە کە هاوبەشی ئەوانن.

دوای ماوەیەکی کەم لە پێشکەشکردنی داواکاری بۆ وەرگرتنی 
کۆبۆنی بەنزین، کەمال س. سەردانی ناوەندی دابەشکردنی 

سووتەمەنی دەکات بۆ ئەوەی کۆبۆنەکەی پێبدەن.  بەاڵم لە 
ناوەندەکەدا پێی رادەگەیەنن کە کارتەکەی ناوبراو ون بووە. کەماڵ 

س. دوای ئەوەی سکااڵکانی خۆی تۆماردەکات، تۆمەتی ون 
بوونی کۆبۆنەکەی دەخاتە ئەستۆی بازگانانی بازاڕی رەش و الیەنە 

سیاسییەکان. 

کەماڵ س. ئاماژەی بەوەدا کە سکااڵی تۆمارکردووە بەهۆی 
فڕۆشرانی کۆبۆنەکەی لەالیەن بازرگانانی بازاڕی رەشەوە، بەاڵم 

هیچ ئەنجامێکی دەست نەکەوتووە. 

“سەرە سەدان مەترییەکەی بەنزین هاوواڵتیانی بە تەواوی بێزار 
کردووە”

کۆبۆنی بەنزین، لەالیەن ناوەندی دابەشکردنی سووتەمەنی 
کەرکوکەوە بە نرخێکی هەرزان دابەش دەکرێت. بەاڵم هەمان کۆبۆن 

کە دەکەوێتەوە دەست بازرگانانی بازاڕی رەش، لە چواردەوری 
وێستگەکانی بەنزین هەر دانەیەکی بە ٧٠٠٠-٨٠٠٠ هەزار 

دەفڕۆشرێت.

ئەو هاوواڵتییانەی کە بۆ ماوەی چەندین کاتژمێر لە سەرەکانی 
بەنزین دەوەستن، ناڕەزایی خۆیان لە دۆخەکە دەردەبڕن و

داوا لە حکوومەتی ناوەندی دەکەن کە بارودۆخەکە
چارەسەر بکات. هاوواڵتییەک کە نەیویست ناوی خۆی   

ئاشکرا بکات، داوای کرد کە حکوومەت بە  شێوەیەکی ئاشکرا 
دەست لەو کارە وەربدات و هەندێک لە کارمەندانی ناوەندی دابەش   
            کردنی سووتەمەنی لەبارەی ون بوونی کۆبۆنەکانی   

            بەنزین تۆمەتبار کرد. 
           بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر، داوای چاوپێکەوتنمان 

           لە بەڕێوەبەری وێستگەی بەنزین و بەرپرسی 
          ناوەندی دابەشکردنی سووتەمەنی کەرکوک

         کرد. بەاڵم ئەوان رایانگەیاند کە 
         ئەوان دەسەاڵتیان نییە بۆ 

          ئەنجامدانی ئەو کارە.

سەرەڕای ئەوەی کەوا شاری کەرکوک لە رووی نەوتی خاوەوە 
دووەم دەوڵەمەندترین شاری عێراقە، كەچی بەهۆی نەبوونی بەنزینەوە 

دەناڵێنێت.

دوای داگیرکاریی 2٠٠٣ی ئەمریکا، قەیرانی سووتەمەنی لە 
سەرتاسەری عێراق درووست بوو و شاری کەرکوکیش یەکێکە لەو 

شارانە کە رووبەڕووی ئەو قەیرانە بوویەوە. 

بۆ نەهێشتنی کێشەی کەمی بەنزین و جۆرەکانی دیکەی 
سووتەمەنی نەجمەدین کەریم، پارێزگاری پێشووی کەرکوک 

سیستەمێکی نوێی بەناوی کۆبۆنی بەنزین خستەكار. بەاڵم دوای 
ماوەیەکی کەم، ئەو کەسانەی کە لە بازاڕی رەش کاریان دەکرد 

سیستەمەکەیان کۆنترۆڵ کرد و گەندەڵی دەستی پێکرد.

کۆبۆنی بەنزین لەالیەن ناوەندی دابەشکردنی سووتەمەنی کەرکوکەوە 
دەدرا بە هاوواڵتیانی شارەکە بە مەرجێک دەبێت کەسەکە بە بەڵگە 

بسەلمێنێت کە خەڵکی شاری کەرکووکە. 

ئەو کۆبۆنە لە ٥١ تیکتی بەنزین پێکهاتبوو و بۆ ماوەی ساڵێک 
کاری پێدەکرا. بەاڵم دواتر بازرگانانی بازاڕی رەش دەستیان بە 

فڕۆشتنی کۆبۆنەکە کرد بە نرخی ٧ هەزار دینار بۆ هەر تیکتێک.

ئەو هاوواڵتییانەی کە کۆبۆنی بەنزینیان نەبوو، لە بری کڕینی 
بەنزین لە وێستگە حکوومییەکان بە نرخی ٤٥٠ دیناری عێراقی، 

ناچار دەبوون لە وێستگە ئەهلییەکان بری ٧٥٠-٩٥٠ دیناری عێراقی 
بۆ هەر لیترێک بدەن. هاوواڵتیی کەماڵ س. دانیشتووی شاری 

کەرکوکە و کۆبۆنی بەنزینی
 نییه. بەمەبەستی وەرگرتنی

 سەردانی ناوەندی 
دابەشکردنی سوتەمەنی     

کەرکوکی دەکات بەاڵم 
کۆبۆنی پێنادەن. کەماڵ

 س. بە راشکاوانە
 چیرۆکەکەی بۆ

 هەفتەنامەکەمان باس 
کرد. 

کەرکوک: شاری زێری رەش و خاڵی لە بەنزین
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x دیموکراسیەت
و

 هەڵبژاردن
دەسەاڵتدارێتی باشی نیشانداوە. بەاڵم ئەو 
کۆمەڵگانەی کەوا رووبەڕووی گەندەڵی 

بەرێوەبردن و ئابووری و کۆمەڵگا 
بوونەتەوە، تێگەیشتنی دیموکراسیەت 
لەالیەن پارت و الیەنە سیاسییەکانەوە 

بە رەهەندێکی خراپ مامەڵەی لەگەڵ 
دەکرێت و وەکو هەوڵێک بۆ گەیشتن 
بە پۆست و پلە دەبینرێت. لەالیەک بە 
دەنگدانی ساختەوە یاری بە چارەنووسی 
گەالن دەکرێت و لەالیەکی دیکەشەوە 
لەکاتی هەڵبژاردنەکاندا کاندیدان بە 

پەیمانە ساختەکانییان خەڵک فریو دەدەن 
و دوای سەرکەوتنیان لە هەڵبژاردن، 

هەموو ئەو پەیمانانە لەیاد دەکەن و تەنها 
بۆ بەرژەوەندی خۆیان کار دەکەن.

 لە کاتی بانگەشەکاندا پەیمان و بەڵێنی 
بریقەدار بە خەڵک دەبەخشێت بەاڵم دوای 

هەڵبژاردن تەنها و تەنها بۆ بەرژەوەندی 
کەسیی خۆی کار دەکات و رێککەوتن 

لەگەڵ کەسانی ساختەکار و گەندەڵ 
دەکات. بەو شێوەیەش سەروەت و سامانی 

واڵت دەدزێت و پەک بە سیاسەت 
دەهێنێت و واڵت بەرەو هەڵدێر دەبات. 

لەالیەکی دیکەشەوە دەبێتە فاکتەرێکی 
سەرەکی لە گەندەڵییەکانی یاسادانان و 

تەنفیزکردن و دادوەری واڵت. 

ئەم دۆخە دوای ساڵی 2٠٠٣ لەسەردەمی 
حاکمی سیڤیلی ئەمریکی لە عێراق، 

پۆل برێمەر لە دوای دامەزراندنی 
ئەنجوومەنی حوکم لە عێراق بووە هۆی 
گرژی، گەندەڵی، بێکاری، هەژاری و 
نائومێدی. لە عێراقدا هەر چوار ساڵ 

جارێک هەڵبژاردنەکان بەڕێوەدەچێت. بە 
دیوێکی دیکە، هەر چوار ساڵ جارێک 

شانۆیەک بۆ هەڵبژاردنی نوێنەرانی 
خەڵک دەگێردرێت. 

لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا گومان و 
ساختەکاری تێیدا بەدی دەکرێت و بۆ 

چەند گرووپ و الیەنێک، بەپارە دەنگ 
هەژمار دەکرێت. بەکورتی هەڵبژاردنی 

واڵتی ئێمە هیچ جیاوازییەکی نییە 
لەگەڵ یاریکردن و لە ئەنجامی ئەو 

یارییەدا چەند سەرچاوەیەکی گوماناوی 
و ناپاک بۆ پەرلەمان هەڵدەبژێردرێن. 

لەئەنجامدا کابینەی گەندەڵ و 
نادەستپاک پێکدێت. ئەو حکوومەتانەی 

کە خەڵک لەخۆی ناگرێت، هیچ 
دەستکەوتێکی بۆ واڵت نابێت.

 پێویستە حکوومەت بە یەکسانی لە 
هاوواڵتییانی نزیک بیتەوە. دەبێت 

حکوومەت لەسەر ئەرکی هاوواڵتیبوون 
و بناغەی دەستپاکی درووستبکرێت. 
درووستبوونی حکوومەتانی گەندەڵ 
دەبنە هۆکارێک بۆ دوورکەوتنەوەی 

گەل لە حکوومەت. هاوکات ئەوە دەبێتە 
هۆی زیانگەیاندن بە رۆڵی پرۆفیشناڵی 

دامەزراوەکان. لەو سۆنگەیەشەوە 
رەهەندێکی دیکەی هەڵدێر و نائومێدی 

بەرۆکی واڵتەکەمان دەگرێت. 

دیموکراسیەت لە رەچەڵەکدا وشەیەکی 
یۆنانییە و بە واتای دەسەاڵتدارێتی 

خەڵک دێت. یاخود بەڕێوەبردنی 
خەڵک لەالیەن خودی خۆیەوە. لەهەمان 

کاتدا هەڵبژاردنەکانیش گرنگترین 
ئەدای دیموکراسیەتە. هەڵبژاردن و 

بەدامەزراوەبوون بە شێوەیەکی سەرەتایی 
لە شارەکانی یۆنان دەستیپێكرد.

 خەڵک لە مەیدانی شارەکەدا 
کۆدەبوونەوە و هەوڵیان دەدا بەڕێگەی 

وتووێژ چارەسەرێک بۆ کێشە و بابەتە 
رۆژەڤەکان بدۆزنەوە. لەگەڵ فراوانبوونی 

کۆمەڵگا، کۆبوونەوەی خەڵک لە 
مەیدان و گۆڕەپاندا بوو بە شتێکی 

سەخت و بەو هۆکارەشەوە هەڵسان بە 
هەڵبژاردنی کەسانی ریش سپی و 

سەرکردە بۆ نوێنەرایەتیکردنی خەڵک 
و دواتر بیرۆکەی یەکەم ئەنجوومەن 

لەدایکبوو. 

لەگەڵ ئەو هەنگاوە، لەنێوان سەد کەس 
نوێنەرێک هەڵبژێردرا و ئەو کەسانە 
بیروبۆچوونی گەلیان بە ئەنجوومەنی 

یاسادانانی واڵت دەگەیاند. یەکەم 
ئەنجوومەن )پەرلەمان یاخود ئەنجوومەنی 
شوڕا( بۆ سەدەی شەشەم دەگەڕێتەوە. لەو 

سەردەمەدا بۆیەکەمین جار لە ئەسینای 
پایتەختی ئێستای یۆنان ئەنجوومەنی 

گەل پێکهێنرا. 

بەو شێوەیەش یۆنانییەکان بوون 
بە یەکەم گەل کە تێگەیشتنی 

دیموکراسییان ئەنجامدا و بەرە بەرە 
تێگەیشتنی هەڵبژاردن پەرەیسەند و 

بەرەو کۆمەڵگاکانی دیکە هەنگاوی 
ناو گەیشتە ئەو ئاستەی ئەمڕۆ. 

کاتێک نوێگەرییەکان لەرووی سیاسی 
و ئابووری و شارستانیەت روویدا، 

بزووتنەوە سیاسییەکان و پارتەکان هاتنە 
کایەوە. لەگەڵ ئەمانەشدا لە کاتی 

هەڵبژاردنەکان، حیزب و الیەنی سیاسی 
هەڵسا بە کاندیدکردنی کەسێکی خاوەن 
دڵنەوایی و جێگەی متمانەی خەڵک بۆ 

نوێنەرایەتیکردنی جەماوەر. لە حاڵەتی 
هەڵبژێرانیان، هەڵدەستن بە پابەندبوونیان 
لەسەر ئەو نەخشە رێگەیەی کە لەالیەن 
پارتەکانیانەوە بۆ ئەنجوومەنی نوێنەران 

ئامادەکراوە. 

ئەو کەسەی لەالیەن خەڵکەوە 
هەڵدەبژێردرێت، دەبێتە ئەندامی 

دامەزراوەی پەرلەمان کە بااڵترین 
دامەزراوەی یاسادانانە. هاوکات 

پەرلەمانتار یاخود نوێنەر دەبێت بە 
باشترین شێوە ئەرکی یاسادانان و 

تەنفیزکردن بەجێ بگەیەنێت. ئاشکرایە 
کەوا نوێنەرایەتیکردن، پیشەیەکی پیرۆز  
و گرنگە. بۆیە ئەو کەسەی هەڵگری ئەو 
بارە گەورەیە دەبێت کەسێکی باوەڕپێکراو  

بێت و بە باشترین  شێوە نوێنەرایەتی 
گەلەکەی بکات. هەڵبژاردن لەواڵتانی 
پێشکەوتوو هەنگاو بە هەنگاو نموونەی 

کەنعان شاکر عوزێرئەغالی

لەگەڵ بکەن”

لەبارەی چااڵکییەکانی ساڵێ رابردوو، دڵزار مەعروف 
سەلیم وتی “تەمەنی قوتابییەکانمان لە نێوان ٩-١٥ 

ساڵ بوو، هاوكات لە کۆتایی ساڵەکادا لەالیەن 
بەرپرسانی ئەو قوتابخانەیە بڕوانامەی باوەڕپێکراوییان 

پێبەخشرا. قوتابییەکانمان دەتوانن بەو بڕوانامەیەی 
بەدەستیان هێناوە بچنە هەر قوتابخانەیەک و وەکو 

بڕوانامەیەکی باوەڕپێکراو مامەڵەی لەگەڵ بکەن”. 

سەلیم دوای ئاماژەدان بەوەی کە لەالیەن بەڕێز فیکرەت 
ئۆڕمان، سەرۆکی یانەی بەشیکتاشی تورکی بڕیار 
دراوە بە نوێ کردنەوەی گرێبەستەکە، بەردەوامی بە 

قسەکانی دا وتی:

“لە راستیدا گرێبەستمان لە مانگی ئایاردا کۆتایی 
پێهات و ئێمەش قوتابخانەکەمان نەکردەوە، چونکە 

دەمانویست هەموو کارەکان بەپێی یاسا رایی بکەین. 
بەمهۆیەوە بارودۆخەکەمان گەیاندە یانەکە. پێمان وتن 
کە ئەگەر نیازیان هەبێت دەتوانین گرێبەستەکە درێژ 
بکەینەوە. ئەوانیش قبوولیان کرد و لە چەند رۆژی 

رابردوودا گرێبەستەکە بۆ ماوەی ساڵێک درێژ کرایەوە. 
لە کەرکوکیش ئەمساڵ ٣ گرێبەست بۆ ماوەی 

ساڵێک درێژ کرایەوە”.

“ئەوەی گرنگە بتوانین 
وەکو یانەی وەرزشی 
بەشیکتاش  سوودێک 
بگەینین بە خەڵکی 

هەولێر و وەرزش”

دڵزار مەعروف ئاماژەی 
بەوەدا لەگەڵ دەستپێکردنی 
خوولەکە، هەفتانە دوو جار 
و نزیکەی ٤٥-٥٠ قوتابی 

بەشداری لە خوولەکان 
دەکەن و وتیشی “ساڵی 

رابردوو لە هەموو نەتەوەیەک 
قوتابیمان هەبوو. ئەمساڵیش 

بەهەمان شێوە دەبێت. ئەوەی گرنگە بتوانین وەکو یانەی 
وەرزشی بەشێکتاش  سوودێک بگەیەنین بە خەڵکی 

هەولێر و وەرزش”.

لە کۆتاییدا دڵزار مەعروف سەلیم ئاماژەی بەوەدا 
کە دایک و باوکی قوتابییان بەردەوام پرسیاری 

کاتی دەست پێکردنی خوولەکەیان لێدەکەن و وتی، 
“ئەمساڵیش بەهەمان شێوەی ساڵی پێشوو لە یاریگای 

بەختیاری قوتابخانەکەمان دەستپێدەکاتەوە. بەهۆی 
ئەوەی کە حەزێکی زۆری خەڵکی لەسەرە ئێمەش پشت 

بە خودا هەرچی لە دەستمان بێت دەیکەین بۆ ئەوەی 
بەردەوام بین”.

جەنگیز ساری کایا، سەرۆکی کۆمەڵەی کارا کارتاڵ 
)هەڵۆی رەش( ١٩٠٣ و دلزار مەعروف سەلیم نوێنەری 
قوتابخانەی بەشیکتاش لە شاری هەولێر )ئەربیل( چەند 

روونکردنەوەیەکییان بۆ تەبا دا.

هاوکات جەنگیز ساری کایا وتی، “قوتابخانەی تۆپی 
پێی بەشیکتاش پرۆژەیەکی بازرگانییە، بەاڵم تەنها ٣ 
یانەکەی عێراق مافی تۆمارکردنی ناوییان هەیە بەبێ 

بەرامبەر”. 

ناوبراو تیشکی خستە سەر هاوکارییەکانیان بۆ 
قوتابخانەکە و وتیشی، “ بڕی ١٠٠ دانە درێس 
و گۆرەوی وەرزشیمان دا بە بەڕێز دلزار نوێنەری 

قوتابخانەکانی بەشیکتاش لە هەولێر )ئەربیل(. ساڵی 
رابردووش ٣٠٠ دانەمان دابەش کردبوو، تۆپمان دابەش 

کرد و درێس و کاڵویشمان بۆ مندااڵن ناردبوو”.

“جێگای شانازییە بۆ ئێمە کاتێک لە 
دووریی چەندین کیلۆمەتر مندااڵنی خاوەن 

درێسی بەشیکتاش دەبینین”

لەالیەکی دیکەشەوە جەنگیز ساری کایا وتی، 
“ئامانجی بەشیکتاش ناردنی خۆشەویستی خۆیەتی 
بۆ ئەو مندااڵنەی کە الیەنگری بەشیکتاشن. ئەو 

وەاڵمانەی کە بۆمان دەگەڕێتەوە زۆر دڵخۆشکەرن. 
جێگای شانازییە بۆ ئێمە کاتێک لە دووریی چەندین 

کیلۆمەتر مندااڵنی خاوەن درێسی بەشیکتاش دەبینین”. 

لەبەردەوامی قسەکانیدا سەرۆکی کۆمەڵەی کارا 
کارتاڵ ١٩٠٣ باسی لەوە کرد کە ئەوان کۆمەڵێک 

کەلوپەلیان بۆ رێوڕەسمی سوننەت ناردووە. کەلوپەلەکان 
لەالیەن جەنگیز بەیاتلی، بەڕێوەبەری قوتابخانەکانی 

تۆپی پێی بەشیکتاش لە کەرکوک دەنێردرێتە هەولێر 
)ئەربیل(.

هاوکات دڵزار مەعروف سەلیم، نوێنەری قوتابخانەی 
تۆپی پێی بەشیکتاش لە 

هەولێر)ئەربیل( لەبارەی ئەو 
پرسەوە رایگەیاند “گرێبەستی 

یەک ساڵێمان لەگەڵ 
قوتابخانەی تۆپی پێی 

بەشیکتاش هەبوو. لەماوەی 
ئەم ساڵەدا ٥٠ قوتابی لە 
قوتابخانەکەماندا هەبوو”.

“قوتابییەکانمان دەتوانن 
بەو بڕوانامەیە بچنە 
هەر قوتابخانەیەک و 
وەکو بڕوانامەیەکی 
باوەڕپێکراو مامەڵەی 

 یانەی بەشیکتاشی تورکی گرێبەستی
قوتابخانەکانی تۆپی پێ لە هەولێر)ئەربیل( و 

کەرکوک نوێکردەوە
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گەورەوە هاوکاری و یارمەتی خۆیان بۆ مزگەوت 
دەهێنن و داوا دەکەن بەسەر فەقیر و هەژاراندا  

دابەش بکرێت”. 

لەبەرامبەر پرسیارێکدا کە ئایا رۆژانە چەند کەس لە 
مزگەوتی شیخی چۆلی نانیان بۆ ئامادە دەکرێت، حاجی 

موعتەسەم وتی، “دەتوانم بڵێم کە رۆژانە ١١٠ بۆ ١2٠ 
کیلۆ برنج لێدەنرێت. هاوکات برنجەکە گۆشت و شۆرباشی 

لەگەڵە. گەر گۆشتەکە مریشک بێت، ئەوا زیاتر لە ٩ 
کارتۆن مریشک لێدەنرێت و گەر گۆشتی بەرخیش بێت، 

ئەوا ٦ سەر مەڕ ئامادە دەکرێت. بۆیە زیاتر لە ١٥٠ کەس 
رۆژانە لە مزگەوت نانی نیوەڕۆ دەخۆن. ئەو کەسانە بریتین 
لە کەسانی کرێکار و کەمدەرامەت، جگە لەوانە، خەڵکی 

دەوڵەمەندیش دێن بۆ چارەسەری نەخۆشەکانیان قاپێک 
یاخود مەنجەڵێکی بچووک خواردن دەبەن”.  

لەالیەکی دیکەوە باوکی حاجی موعتەسەم کە دەکاتە 
حاجی زیا)ضیاء( حاجی نادر کەریم ئاغا عوزێری 

کەسایەتییەکی ناسراوی شاری هەولێر )ئەربیل(ە و بۆ 
ماوەیەکی درێژ لە مزگەوتی شێخی چۆلیدا رۆژانی 

هەینی قورئانی خوێندووە و دواتر بووەتە بە ئەندامی لێژنەی 
بەڕێوەبردنی مزگەوتەکە. لەهەمان کاتیشدا خەلیفەی 

شێخ ئەحمەدی نەوەی شێخ حیسامەدینی نەقشبەندییە و تا 
کۆچی دواییکردنی سەرخەتمی مزگەوتەکە بووە.  

      لەالیەکی دیکەشەوە ناوبراو رایگەیاند، “گرینگترین 
خاڵ ئەوەیە کە گشت میرات و داهاتی شێخ محەمەد بەناوی 
مزگەوتی شێخی چۆلییە، واتە وەقفکراوە و داهاتەکانی بۆ 

مزگەوت دەگەڕێتەوە”. 

خاسیەتێکی دیکەی مزگەوتی شیخی چۆلی هەبوونی 
پەرتوکخانەیە. زوبێر بیالل ئیسماعیل لە پەرتووکی “شێخی 

چۆلی”دا ئاماژە بەوە دەدات کە پەرتووکخانەکە لە سەردەمی 
شیخەوە بنیاتنراوە و کتێبی تایبەتی خۆی تێیدا پارێزراوە. 
هاوکات تاکو ئێستا کتێبخانەکە ماوەتەوە و لە ژوورێکی 

تایبەتدا هەڵگیراوە، هەندێکیشیان لە ژووری وتاربێژ و پێشنوێژی 
مزگەوتی شێخی چۆلی، مامۆستا عیمادئەدین فائز عەبدواڵ 

پارێزراوە و رۆژ بەرۆژ کتێبەکان زیاتر دەبێت. 

شاری هەولێر )ئەربیل( لەدێر زەمانەوە چەندین کەسایەتی ئاینی 
و خاکی پێگەیاندووە کە هەمیشە بووەتە سیمبوڵی شارەکە و 
بە دەیان و سەدان ساڵ ناوەکەی ون نەبووەتەوە. شێخ محەمەد 

دۆغرەمەچی یەکێکە لەو کەسە ئاین پەروەرانە کە دەرگایەکی 
فراوانی بەڕووی کەسانی کەمدەرامەت و فەقیرانی شاری 

هەولێر)ئەربیل( کردووەتەوە. هاوکات کاریگەرییەکی وەهای 
خستووەتە سەر موریدانی، بەشێوەیەک زیاتر لە سەد ساڵە 

نەریتەکە بەردەوامە و وادیارە کە بەردەوامیش دەبێت.

کۆچی تەواوبووە و مێژووە کەشی لە تاشەبەردێک نووسراوە و 
لەسەر دەرگای جێگەی نوێژکردنی مزگەوتەکە  هەڵواسراوە. 

بەاڵم بەهۆی دواهەمین  نۆژەنکردنەوەی مزگەوت، تاشە  
بەردەکە لە 

شوێنی خۆیدا نەماوە و دووبارە نەچەسپاوەتە جێی خۆی.  
دوای تەواوبوونی مزگەوت و دەستپێکردنی بەخزمەتکردن لە 
بواری ئاینی و سۆفیگەریدا شێخ محەمەدی دۆغرەمەچی 
لە بەرواری ١١ تەمموزی ساڵی ١٨٩١ی زاینی بەهۆی 

نەخۆشییەوە کۆچی دوایی دەکات و هەر لەنێو  ژوورەکەی 
خۆی کە دەکەوێت ناو حەرەمی مزگەوتەکە، دەنێژرێت. شێخ 
محەمەد تەنها کوڕێکی هەبووە بەناو شێخ مستەفا و دوای 

خۆی، ئەویش کۆچی دوایی دەکات و لەالی باوکی دەنێژرێت. 
بەو شێوەیەش وەچەی شێخ موحەمەد بەبێ نەوە دەمێنێتەوە. 

گەرجی شیخ محەمەد دۆغرەمەچی کۆچی دوایی دەکات، 
بەاڵم کۆمەڵێک مورید و هاوەڵی باوەڕدار لەدوای خۆیدا 

جێدەهێڵێت کە دەبن بە خاوەنی مزگەوتەکە و بە دڵسۆزییەوە 
کارووبارەکانی دەڕوێنن. 

مزگەوتی شێخی چۆلی چەند تایبەتمەندییەکی جیاوازی هەیە 
بەدەر مزگەوتەکانی دیکەی شاری هەولێر )ئەربیل(. یەکەمیان؛ 

ئەنجامدانی خەتمی تەریقەتی نەقشبەندییە کە هەر لە کۆنەوە 
ئەنجامدراوە و لە سەرەتادا شێخ محەمەد کەسێکی لەنێو 

موریدەکانییەوە هەڵبژاردووە و بۆ سەرپەرشتیکردنی خەتمەکە. 
خەتم، جۆرێکە لە زیکر کردن و خەتمی نەقشبەندیش پەیوەندی 
بە دڵەوەیە. مەراسیمی خەتمی نەقشبەندی لە مزگەوتی شێخی 
چۆلیدا سەرەتا دوای نوێژی بەیانی و لەنێوان نوێژی مەغریب و 
عیشا دەکرا. بەاڵم لەئێستادا تەنها لە دوای نوێژی عەسر ئەنجام 

دەدرێت. 
خاسیەتێکی دیکەی مزگەوتی شێخی چۆلی، دابەشکردنی 

نانی نیوەڕۆیە بەسەر کەسانی کەمدەرامەت و کرێکار و هەژار. 
واتە رۆژانە جگە لە رۆژی هەینی، خواردنێکی زۆر لەالیەن 
ئافرتی تایبەت بە لێنانی خواردن لەماڵی شێخ )خانووی شێخ 

محەمەد دۆغرەمەچییە و کاروباری لێنانی خواردن و هەڵگرتنی    
           خێروبێرە( ئامادە دەکرێت و دواتر بەسەر خەڵک 

            دابەش دەکرێت. نەک تەنها خەڵکی هەژار، بەڵکو 
            دەوڵەمەندانی شاری هەولێر دێن بۆ تفەرک و 

            نزا، قاپێک یاخود مەنجەلێکی بچووک خواردن 
            دەبەن بۆ نەخۆشەکانیان و داوای چاکبوونەوەی 

            دەکەن. 

            هاوکات حاجی موعتەسەم حاجی زیا )ضیاء( 
            عوزێری، فەرمانبەری وەزارەتی ئەوقاف و 

            کاروباری ئاینی و بەرپرسی      
            پرۆسەی دابەشکردنی خواردن بۆ هەفتەنامەی تەبا   

            دوا و وتی، “شێخ محەمەد کەسێکی دڵفراوان و  
            چاکەکار بووە و هەر لەسەردەمی ئەوەوە پرۆسەی  

            دابەش کردنی خواردن بەسەر خەڵکی هەژار 
             هەبووە. شێخ خۆی خاوەن زەوی و زارە. هەروەها   

                 پشکی هەیە لە باڵەخانەکەی بەردەم مزگەوت 
                   کە بە بازاری کوتاڵ فرۆشان ناسراوە. 

                  لەالیەکی دیکەشەوە خەڵکی شاری هەولێر     
                   بە دڵفراوانییەکی  

            
 

کاتێک کاتژمێر بوو بە ١١ی نیوەڕۆ، پەلە پەلێک لە نێو 
حەڕەمی مزگەوتەکە دەستپێدەکات و کۆمەڵێک کەسی هەژار 
و کەمدەرامەت لە الی بەشی راستی مزگەوتەکە سەرەیەکی 

دوورودرێژ دەگرن و چاوەڕێی وەرگرتنی قاپێک خواردنی نیوەڕۆ 
دەکەن. دواتر هەرکەسەو خۆی و قاپەکەی بەرەو ژوورێکی 

تایبەت دەرۆن و لەوێ خواردنەکەیان دەخۆن، لەگەڵ قاپەکەدا 
هەرجارێک و خواردنەوەیەکیان بۆ ئامادە دەکرێت، بۆ نموونە؛ 
ماستاو و شەربەت و هتد.. . لەگەڵ تەواوبوونیان، دێنە دەرەوە 
و قاپەکە رادەست دەکەنەوە. تەنها ئەوەندە نییە، چونکە لەگەڵ 

تەواوبوونیان لە نانخواردن، چایچی تایبەتی مزگەوت هەڵدەستێت 
بە ئامادەکردنی چای بۆ گشتیان و بەسەریاندا دابەش 

دەکات. بەو شێوەیە، هەموو رۆژێک جگە لە رۆژانی هەینی، 
کۆمەڵێک کەسی هەژار و کرێکار و کەمدەرامەتی شاری 

هەولێر)ئەربیل( لە حەرەمەکە سکی خۆیان بەخۆڕایی تێردەکەن. 

مزگەوتی شێخی چۆلی، یەکێکە لە مزگەوتە هەرە کۆنەکانی 
شاری هەولێر)ئەربیل( و پێگەیەکی تایبەتی هەیە لەالیەن 

خەڵکی ئەو شارە. مزگەوتەکە لەالیەن شێخ محەمەدی 
کوڕی شیخ مستەفای کوڕی حاجی عومەری دۆغرەمەچی 

ئەربیللیی درووستکراوە. شێخ محەمەد کەسێکی ناوداری 
ئەو شارەیەوە و لە گەڕەکی تەکیەی قەاڵی هەولێر )ئەربیل( 

لەدایکبووە. هاوکات دۆغرەمەچی کەسێکی سەر بە تەریقەتی 
نەقشبەندی بووە. نازناوی شێخی چۆلی و ناوی مزگەوتەکە، 

لەکاتی درووستکردنیدا لە چۆل و نەبوونی هیچ خانوویەک لە 
چواردەورەی مزگەوتەکە دەگەڕێتەوە. واتە خەڵکی ئەو سەردەمە 

بەهۆی دووریی و چۆلبوونی ناوچەکە، ئەو نازناوەیان پێ 
بەخشیوە. 

مزگەوتەکە لە نێوان سااڵنی ١٨٨2-١٨٨٣ لە ناوچەیەکی 
چۆلی شار درووستکراوە کە لە ئێستادا بە گەڕەکی عەرەب 

ناسراوە. نووسەری گەورەی شاری هەولێر )ئەربیل( زوبێر بیالل 
ئیسماعیل لە کتێبی )شێخی چۆلی( ئاماژە بەوە دەدات کە 

لە سەرەتادا مزگەوتەکە ٣ گومبەتی بچووکی هەبووە. ناوبراو 
لە کتێبەکەیدا تیشک دەخاتە سەر ئەوەی کە مزگەوتەکە 
لەالیەن مورید و هاوەاڵنی شێخ محەمەدەوە درووستکراوە و 

رۆڵێکی گرنگیان لە بنیادنانەوەی مزگەوتەکە بینیوە. هاوکات 
مزگەوتەکە لەساڵی ١٨٨٣ی     زاینی کە دەکاتە ١٣٠١ی 

شێخی چۆلی.. دەرگای هاوكاریكردنی هەژاران
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پیشەی عەتاری لە شاری هەولێر)ئەربیل(
عەتار رایگەیاند کە چەندەها دەرمان هەیە بۆ چارەسەری ژانە زگی 

مندااڵن و کێشەی با بەربوون. 

عەتار راشیگەیاند، “دەرمانێک بە ناوی ئاجی)تاڵ( هەیە کە بۆ 
چارەسەری ژانە زگ و کێشەی با بەربوون  بۆ مندااڵن بەکار دێت. 
دەرمانەکە بۆ کەسی گەورەش گونجاوە بەاڵم وەک زیاتر بۆ مندااڵن 

بەکاردێت”.  

هەروەها نەوزاد عەتار ئاماژەی بەوەدا کە دەرمانێکی تایبەت بۆ ئەو 
منداڵە درووست دەکرێت کە تووشی نەخۆشی زەرتک هاتوون، ناوبراو 

وتیشی، “رۆنی کونجی و کرشان )پۆدرە( تێکەڵ دەکرێت. وەک 
مەرهەمێک بە الشەی منداڵەکە دادەهێنرێت. لەهەمان کاتدا پێویستە 

منداڵەکە لە هەموو ژەمەکانی خواردن رۆنی کونجی بخواتەوە. 
دواتریش بە پەرۆی کەتتان )پەرۆیەکی تایبەتە( و سابونی رەقی 

جەستەی منداڵەکە دەشورێت و شیفای پێدەگات”.

لەالیەکی دیکەشەوە نەوزاد محەمەد ئەمین جەردیس عەتار دەڵێت 
هەر لە کۆنەوە خۆی گیایەکانی لە شاخ و دەشتەکان کۆکردووەتەوە، 

کەچی لە ئێستادا بەهۆی بەرەوپێشچوونی تەمەنەکەی ناتوانێت 
بچێت تەنانەت کەرەستەکانی بۆ دێنن و خۆی تێکەڵەکە درووست 

دەکات. 

لەکۆتاییدا نەوزاد عەتار ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو گیراوانەی 
درووستی کردووە و ئەو کااڵیانەی کە لە دوکانەکەیدا بەردەستن، لە 
دوبەی و هیندستان هاوردە دەکرێت. ناوبراو تیشکی خستە سەر ئەو 
کەسانەی کە هەر لە کۆنەوە پیشەکەیان بەجێگەیاندووە و وتیشی 

“پێشان هەریەکە لە مام مالیک و کورەکەی وشیار، فەیصەل، صباح 
و منداڵەکانی فەالح و سالم پیشەی عەتارییان دەکرد”.

هەولێر)ئەربیل( یەکێک   بوو لە کارە هەرە گرنگەکان، ئێستاش هەر 
بە هەمان شێوە گرنگی خۆی دەپارێزێت.

نەوزاد محمد ئەمین جەردیس کە لە بازاری قەیسەری شاری 
هەولێری پایتەخت بە کاری عەاری سەرقاڵە، لەم بارەیەوە زانیاری 

زیاتری سەبارەت بە پیشەکەی دا و بۆ تەبا دوا. 

هاوکات نەوزاد عەتار ئاماژەی بەوە کرد کە لە ساڵی ١٩٨٠کانەوە 
بەوە پیشەیە خەریکە و وتیشی “بە یاریمەتی مام مالیک 

ئاشنای ئەم پیشەیە بووم وبەردەوامیم پێداوە. ئێستا منداڵەکانم 
لە دوکان کار دەکان و بەردەوامی بە کارەکەی من دەدەن”.

ئەو عەتارەی بازاری قەیسەری ئاماژەی بەوە دا کە 
بەر لەوەی دەست بەو پیشەیە بکات، دایکی لە ماڵەوە 

دەرمانی دەمی )بۆنبڕ( درووستکردووە و وتی: 

“دەرمانی دەم بۆ چارەسەرکردنی برینەکانی ناو دەم 
بەکاردەهێندرا. ئەم چارەسەرە لە ٧ جۆری جیاوازی 
گیا درووست دەکرێت. بە هۆکاری پاراستنی نهێنی 
کارەکەمان ناتوانم ناوی گژوگیاکان بدەم. هاوکات 
دەرمانەکە بۆ برینی نێوان پەنجەکانی پێ بەکاردێت. 
دەرمانی دەم بە شوێنی برینەکە دادەکرێت و راستەوخۆ 

برینەکە چاک دەبێتەوە”.

جیا لەمە نەوزاد عەتار لەبارەی چارەسەری برین ئاماژەی بە 
دەرمانێکی دیکە دا و وتی “هەردوو ماددەی مازی و شاپ 
بۆ چارەسەری برینەکان بەکاردەهێنران. ماددەی مازی لە جۆرە 

دارێک لە ناو چیاکان دەردەهێنرێت و لەگەڵ شاپ تێکەڵ دەکرێت”. 
ناوبراو وتیشی، “دوای بەکارهێنانی پێکهاتەکە، برینەکە هەر چەن 

سەختیش بێت، چاکدەبێتەوە”. 
وێرای دەرمان و چارەسەرەکانی دیکە، نەوزاد محمد ئەمین جەردیس 

عەتارەکان ئەو دوکانانەن کە رووەکی وشککراو و گوڵ و چەندین 
گژوگیا بۆ چارەسەری نەخۆشییەکان و بەهارات دەفڕۆشن. 

وەکو دەزانرێت لە سەردەمی پێشوو پیشەی عەتاری لە شاری 

مامناوەندە. بۆیە ئەندازیار کلۆتز لەسەر بیرۆکەی “هەموو کرێکارێک شایەنی ئەوەیە پشوو بدات” 
هەڵساوە بە درووستکردنی هوتێلێک کە لەتوانایدایە 2٠ هەزار کەس لەخۆ بگرێت. 

هەموو ژوورەکانی هوتێلەکە خاوەن دیمەنی دەریان و قەبارەیان ٥ مەتر بە 2 مەترو نیوە. هاوکات هەر 
ژورێک 2 سیسەمی نوستن و دۆالبێک و مەخسەلێک لەخۆ دەگرێت. باڵەخانەکان لە ٦ نهۆم پێکهاتووە و 

هەموو ژوورەکان هاوشێوەی یەکن. لە روویەکی هوتێلەکەدا ١١١٨ پەنجەرە هەیە. 

قوڵیی ژوورەکان بووەتە هۆی ئەوەی کە ژوورەکان بە پانی دەرکەوێت. بەمەبەستی پێشوازی میوانەکان 
بەشێوەیەکی یەکسان، توالێت و گەرماوەکان گشتین و بە هاوبەشی بەکاردێن. هوتێلەکە باالنسێکی 
سەرنجراکێشی لەگەڵ هوتێلەکانی دیکەی دەورووبەر هەیە و بووەتە جێگەی سەرنجی گەشتیاران. 

لە ساڵی ١٩٣٧دا لە پیشانگەی جیهانی لە پاریس، هوتێلی پرۆرا خەاڵتی گراند پریکس-ی پێ بەخشراوە. 

پرۆرا، تایبەتمەندییەکی دیکەی هەیە بۆ هیتلەر، چونکە سەردەمانێک سەرۆکی ئەڵمانیا لەخەیاڵیدا بووە 
کە هوتێلێکی جیهانی لە ئەڵمانیا بکاتەوە و لەکاتی شەڕیشدا ببێت بە نەخۆشخانەیەک بۆ سەربازانی 

بریندار. هەبوونی سیستەمی گەرمکەرەوە لە سەرانسەری هوتێلەکە ئاماژەیەک بوو بۆ ئەوەی کە هیتلەر 
جگە لە هوتێل، بۆ چەندین مەبەستی دیکە بەکاری دەهێنێت. 

بناغەی بینای پرۆرا لە بەرواری 2ی ئایاری ساڵی ١٩٣٦ دانرا و بە ١٧ مانگ واتە بە 
ژمارەیەکی پێوانەیی هەیکەلەکەی تەواوبوو. لەو سەردەمەدا گەورەترین کۆمپانیاکانی 
ئەڵمانیا بەشدارییان لە پرۆژەکە کرد و نیکەی ٩ هەزار کرێکار و سەرباز تێیدا کاریان 

کردووە. 

لەگەڵ دەستپێکردنی جەنگی جیهانی دووەم لە ساڵی ١٩٣٩، درووستکردنی هوتێلەکە 
وەستا و تەنها ٨ باڵەخانە و هۆڵی شانۆگەری و هۆڵی سینەما تەواوکرابوو. مەلەوانگە و 

ساڵۆنی فیستیڤالەکان کە لەالیەن هیتلەرەوە بایەخێکی زۆری پێدەدرا، درووست نەکرا.

 لەکاتی بۆمب بارانکردنی شاری هامبورگ، خەڵک هوتێلەکەیان وەکو سەنگەر و 
خۆشاردنەوە بەکارهێنا. دوای شەڕ، پرۆرا بوو بە دانیشتگەی سەربازی یەدەگی ژنی سەر 
بە سووپای ئاسمانی ئەڵمانیا. لەکۆتاییدا هیچ گەشتیارێک نەیتوانی لە هوتێلەکەدا پشوو 

بدات. 

کەناراوێکی سەیر هەیە لە ئەڵمانیا کە کەوتووە سەر دەریای بەلتیق. ئەوەی مایەی سەرنجە، بوونی 
هوتێلێکی ٥ کیلۆمەترییە کە لەسەر کەناراوەکە بەشێوەیەکی تەریب درووستکراوە و  پرۆرا-ی ناوە. 

هاوکات هوتێلەکە ١٠ هەزار ژووری هەیە و ٧٠ ساڵ بەر لە ئێستا درووستکراوە و هیچ کاتێک 
موشتەری خۆی نەبووە، بەڵکو هوتێلەکە لەسەردەمی ئەڵمانیای نازی بە فەرمانی ئەدۆڵف هیتلەر 

درووستکراوە و لەنێوان سااڵنی ١٩٣٦ بۆ ١٩٣٩ بنیاتنراوە. 

درێژی هوتێلەکە ٥ کیلۆمەترە و ١٥٠ مەتر لە دەریاوە دوورە و لەالیەن ئەندازیار کلێمێنز کلۆتز 
درووستکراوە. لەهەمان کاتدا بە دیزاینێکی مۆدێرنی ئەو سەردەمە نەخشەکەی کێشراوە. 

پرۆرا لە ٨ بینای زەبەالحی جیاواز پێکهاتووە و تایبەتمەندی ئاوی بڵقاو و  حەمامی کانزایی هەیە. جگە 
لەمەش لە کێبڕکێیەکدا پلەی یەکەمی بەدەستهێناوە و کاریگەرییەکانی باهاوسی لێدیارە. 

پرۆرا یەکێکە لە گرنگترین نەخشەزایی ئەندازیاری ئەڵمانیای نازی و یەکەم هەوڵە بۆ چوونە نێو 
سێکتەری گەشتوگوزاری بگشتی.  بۆیە خراوەتە نێو لیستی میراتی نەخشەسازی ئەڵمانیا. 

لەالیەکی دیکەوە بیرۆکەی درووستکردنی هوتێلەکە لە کەمپی سەیرانگەی ئینگلیزەکانەوە هەڵقواڵوە 
کە لەالیەن رۆبەرت لێی درووستکراوە. کەمپەکە تایبەتە بۆ ئەو خێزانانە درووستکراوە کە باری ئابوورییان 

هوتێلی پرۆرای ٢٠ هەزار کەسیی

 هەواڵ: زیا عوزێری
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ئایا ئامانجی عێراق لە دانانی خاڵی گومرگی لە نێوان هەرێمی 
کوردستانی عێراق و شاری کەرکوک چییە؟

لەئێستاوە دەتوانین پێشبینی زیادبوونی نرخی کااڵکان لە شاری 
کەرکوک بکەین. بۆیە دەتوانم بڵێم کەوا ئەو هەنگاوە تەنها 
بارگرانی دەخاتە سەر خەڵکی کەرکوک و هیچ مانایەکی 

دیکەی نییە. 

بەبۆچوونی من حکوومەتی عێراقی هەڵەی ستراتیژی جددی 
دەکات و دەتوانم بڵێم کۆمەڵێک هەنگاو دەنێت کە هەڕەشەیە بۆ 

سەر سەروەری عێراق.

 بەاڵم بە کردنەوەی خاڵی گومرگی لە نێوان عێراق و حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق وەک ئەوە وایە کو حکوومەتی      

هەرێم وەکو دەوڵەتێک دەربخەیت. ئەو خاڵە گومرگییانە 
وەک ئەوە وایە کە لە نێوان دوو واڵت داندرابێت. 

لەالیەکی دیکەشەوە ئۆتۆمبێڵە بازرگانییەکان و 
بارهەڵگرەکان تا لە تورکیاوە دەگەنە بەغداد، پێویستە لە ٣ 

شوێنی جیاواز پارەی گومرگ بدات. 

ئەمەش دەبێتە هۆکاری زیادبوونی پارەی باج و هەرەشەیەکە 
بەسەر نرخی کااڵکان. لەهەمان کاتدا زۆربەی زۆری 

بازرگانییەکان دەشكێتەوە سەر ئێران. 

بە بۆچوونی ئێوە دانانی ئەو خاڵە گومرگییانە 
هیچ سوودێکیان هەیە؟

 
دانانی خاڵی گومرگی هیچ سوودێکی بۆ شاری 

کەرکوک نابێت، چونکە هەموو باجەکان بۆ بەغدادی 
پایتەخت دەنێردرێت. لەالیەکی دیکەشەوە زۆربەی هەرە 
زۆری فەرمانبەرانی خاڵە گومرگییەکە کە لە زیاتر لە 

١٠٠ کەسە، لە نەتەوەی عەرەب هەڵدەبژێردرێن. بۆی هیچ 
سوودێکی بۆ تورکمان نەبووە. 

لە رۆژانی رابردوودا، لەسەر فەرمانی حەیدەر عەبادی، 
سەرۆکوەزیرانی عێراق راگەیەندرا کە خاڵی گومرگی لە نێوان 
کەرکوک و هەردوو شاری هەرێمی کوردستانی عێراق؛ هەولێر 

)ئەربیل( و سڵێمانی دادەندرێت.

ئەو هەنگاوە لەالیەن حکوومەتی هەرێمەوە بە هەنگاوێکی نەرێنی 
هەژمارکرا. هاوکات خەڵکی کەرکوکیش لێی نیگەرانە.

محەمەد سێمان ئەغائۆغڵو، بەرپرسی رێخستنی شاری کەرکوکی 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە لێدوانێکدا بۆ هەفتەنامەی تەبا، 

باسی لەوە کرد کە دانانی ئەو خاڵە گومرگییانە خزمەت بە کێ 
و بە چی دەکات و وەاڵمی پرسیارەکانمانی دایەوە: 

دانانی خاڵی گومرگی لە نێوانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق و شاری کەرکوک چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
دانانی ئەو خاڵە گومرگییەكان هیچ مانایەک بەمن نابەخشێت، 

چونکە ئەوەی من بیزانم خاڵی گومرگی لە دەروازە سنوورییەکاندا 
دادەندرێت. لەڕاستیدا من پێموایە پێویستە حکوومەتی عێراق 
فشار بخاتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق، بۆ 

ئەوەی پارەی خاڵی گومرگی سنووری وەرگرێت. ئەگەر نا دانانی 
گومرگ لە نێوان شاران دەبێ ئاماژە بە چێ بکات؟!

بە بۆچوونی ئێوە ئامانج لە کردنەوەی خاڵە 
گومرگییەکان چییە؟

کاندیدان بە رێگەی ‘مایکی هەڵبژاردن’ی تەبا دوان
جێگەی ئاماژەیە کەوا پرۆگرامەکە بووە سەرنجی زۆرێک 

لە هاوواڵتییان بە شێوەیەک نزیکەی 2٠ هەزار  بینەر توانی 
سەیری بکات و کلیکی لەسەر بکات.

هاوکات پرۆگرامەکە لەالیەن کارمەندانی تەبا-وە ئامادەکرا، 
بەو پێیەش کاری مۆنتاج و دەرهێنانەکەی لەالیەن چۆبان 

تەیمور ئەنجامدرا. لەالیەکی دیکەشەوە زیا عوزێری، ئەرکی 
پێشکەشکردنی پرۆگرامەکەی لە ئەستۆ گرت، لەهەمان کاتدا 
هەریەکە لە محەمەد ئەمین و عەلی سالم و عەبدواڵ ئەحمەد 

هەڵسان بە بەجێگەیاندنی کاری رووناکی و کامێرا. 

بۆ بەشداریکردنیان لە پرۆگرامەکە، هەڵساین بە 
پێشکەشکردنی داواکاری بۆ چەند لیستێک. 

بەاڵم بەهۆی وەاڵمی نەرێنییەوە نەیانتوانی بواری 
بەشداریکردن لە پرۆگرامەکە بەدەستبهێنن. 

هاوکات تەبا لێرەوە بە بینەرانی رادەگەیەنێت کەوا بۆ 
ئەنجامدانی پرۆگرامی دیکە، هەر لە ئێستاوە دەست 

بەکار بووە. 

لەهەمان کاتدا ئامانجی تەبا ئەوەیە کە سەرەتا 
لە هەولێر )ئەربیل( دواتر لە کەرکوک، 

کفری، ئاڵتون کۆپری، تەلەعفەر، مووسڵ، 
دوزخورماتوو و هەموو ناوچەکانی تورکمەن 

ئێلی کاری ڤیدیۆیی ئەنجام بدات و 
پرۆگرامی نوێ پێشکەشی بینەرانی 

بکات.

 لەکۆتاییدا تەبا بە بە چەمکێکی نوێوە 
هەنگاوی دڵنیایی دەنێت بۆ بوون بە 

دامەزراوەی میدیایی تورکمان. 

لیستێکی تورکمانی بواری ئەوەی پێدەدرێت کە خۆی بناسێنێت. 
هاوکات باسی پرۆژە و پرۆگرامەکانی خۆیان دەکەن. لەالیەکی 
دیەکشەوە بیروبۆچوونەکانی خۆیان لەبارەی پرۆژەکان دەخەنەڕوو. 

کارە نوێکەی تەبا لەکاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا بۆ 
کاندیدانی تورکمان ئەنجامدرا، دواتریش بەڕێگەی 

www.tbajansi.com  ، هەژماری تایبەتی 
تەبا لە فەیسبووک و تویتەر و یوتوب باڵوکرایەوە

بەمەبەستی گەیشتنی بە هاوواڵتی بە رێگەی گرتەڤیدیۆیی، 
ئاژانسی میدیایی تورکمان هەڵسا بە ئامادەکردنی کاری 

ڤیدیۆیی لەگەڵ کاندیدانی ٥ کورسییەکەی کۆتای 
تورکمان لە پەرلەمان کە بڕیار وایە 

هەڵبژاردنەکان لە بەرواری 
٣٠ی ئەیلوولی ئەمساڵ 

بەڕێوەبچێت. 
پرۆگرامەکە 
لە ١٠ بەش 

پێکهاتووە، لە 
هەر بەشێکیدا 
کاندیدێکی 

سەر بە 

 هەواڵ: زیا عوزێری
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محەمەد ئەمین
فۆتۆ: عەلی سالم

نرخەکان الی ئێوە چۆن دیاری دەکرێن؟
نرخی تاتۆ لەالی ئێمە بە پێی داواکاری و وێنەکە دیاری 

دەکرێت. بۆ نموونە گەر هاتوو هێڵی زۆر بێت وێڕای بچووکیش 
بێت، کاتێکی زیاتری دەوێت. هەر بەو هۆیەش نرخێکی 

زیاتر داوادەکرێت. هەندێک جاریش وێنەکە گەورەیە بەاڵم 
هێڵکارییەکەی کەمە و ماندووبوونێکی کەمی دەوێت، ئەو 
کات نرخی کەمتر دەبێت لە چاو وێنەیەکی بچووک کە 
هیالکبوونێکی زۆری دەوێت. 

بەاڵم بە گشتی ئەم ساڵ 
لەگەڵ سااڵنی رابردوو 

گۆرانکاریەکی 
زۆری هەبووە و 

نزمبوونەوەیەکی 
چاکی بەخۆوە 

بینیووە، 
بۆ نموونە 
وێنەیەک 

پێشتر بە ١٠٠ 
دۆالر دەکرا، 
کەچی ئێستا 

بە ٥٠ دۆالر 
دەکرێت و لە سەدا 

٥٠ دابەزیوە.

 ئەمە تەنها بۆ هەرێم وایە. 
کەچی لە واڵتانی جیهان نرخەکان 
دیاریکراوە و هەمووکات بەرزە، ئەمەش بەهۆی ئەوەی کە 

تاتۆ تەنها یەکجار دەکرێت شتێکی بەنرخە و 
هەمیشەییە. ئەو خەڵکانەی کە بۆ تاتۆ 
کردن دێن شتێکی تایبەتی دەوێت 
بۆیە پارەکەی هەر چەند بێت 

دەیکەن. 

سەبارەت بەو تاتۆیانەی 
کە بۆ ماوەیەکی کاتی 
خەڵکی دەیکات. دەتوانیت

وردەکارییەکانمان بۆ 
باس بکەیت؟

لە ١ مانگی دەستپێدەکات تا ١2 
مانگ دەروات کە هەرچەندە ئەویشیان 
کوتانە کەچی بۆیەکان جیاوازن لەو بۆیانەی 

کە بۆ تاتۆیی ئاسایی بەکاردەهێنرێت. بەاڵم لە ساڵێک زیاتر 
نامێنێتەوە و بۆیەکان لە خۆیەوە ماوەی بەسەر دەچێت و پێست 

فڕێیان دەدات و وون دەبێت.

لە رووی یاساکانی دەوڵەت و رێپێدان چۆنە؟

سەرەتا پێویستە لەالیەن وەزارەتی تەندروستیەوە مۆڵەتت پێ 
بدرێت. ئەویشیان بەو مەرجە دەبێت کە تۆ چەند خولێکت 
ئەنجامدابێت بۆ ئەوەی شارەزا و کارامە بیت لە کارەکە. 

جیا لەمە پێویستە خولی فریاگوزاری سەرەتایی ببینین، بۆ 
نموونە؛ یەکێک لە میانی تاتۆکردن پەستانی خوێنی نزم 

دەبێتەوە، پێویستە تۆ ئەو خولەت بینیبێت بۆ ئەوەی بتوانیت ئەو 
کەسە بهێنیتەوە سەر هۆش خۆی و بە ئاسانی خۆت و کەسی 
بەرامبەر لە کێشە نەخوازراوەکان رزگار بکەیت. وێرای ئەمانە 
وەزارەتی تەندروستی 22 رێنمای دەدات کە پێویستە رەچاوی 

هەر 22 خاڵ بکرێت.

ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجەی هەبووبا، ئەو کات کەسە 
دەوڵەمەند و ناودارەکانی جیهان لێی نزیک نەدەبوونەوە. چونکە 

تاتۆ شتێکی باوە لە جیهان.

تاتۆکردن تەمەنێکی دیاری کراوی هەیە؟
بەڵی بێگومان، پێویستە ئەو کەسەی تاتۆ 

دەکات لە ١٨ ساڵ یاخود بەسەرەوە بێت کە 
لە هەموو جیهان هەر ئەم تەمەنەیە. 
ئەگەریشی هاتوو خوار ١٨ ساڵ

بێت ١٦-١٧ ساڵ بێت، ئەو 
کات لەسەر رێپێدانی 

دایک و باوک دەتوانێ تاتۆ بکات.

ئەو جۆرانەی کە خواستی لەسەر هەن چین و تاتۆ لە 
کۆن و لە ئێستادا 

چۆنە؟

ئەوانەی کە لە کۆن کاریان دەکرد تەنها یەک رەنگ بوو و 
تەنها نووسین و شتی سادە بوون و بە دەرزی ە بە دەست دەکرا. 

ئاشکرایە کەوا ئێستا ئامێری جۆراوجۆر و پێشکەوتوو هەیە و 
بۆیە و رەنگێکی زۆر هەن. تاتۆکانیش کە دەیکەین زیاتر بە 

پێی خواستی کەسەکە دەبێت و زیاتر خۆی دیاری دەکات کە 
چ جۆرە ئارەزوویەکی هەیە. چونکە ئێستا ڕۆژ بە رۆژ شتی 

جوانتر و مۆدێلی   ٣ رەهەندی  جیاواز دەردەکەوێت، بۆیە 
مۆدێل و وێنەکان دیاری ناکرێت. 

کرداری تاتۆ لە جەستە بەم دواییانە خواستێکی زۆری لەسەرە و 
بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە.

لە شاری هەولێر )ئەربیل( کۆمەڵیک سەنتەری دروستکردنی 
تاتۆ کراونەتەوە و گەنجانیش بە 

شێوەیەکی چڕ سەردانی ئەو 
سەنتەرانە دەکەن بۆ 
دروستکردنی تاتۆ.

ئێمەش وەکو 
هەفتەنامەی 

تەبا، هەستاین 
بە ئەنجامدانی 

چاوپێکەوتنێک 
لەگەڵ نەجاح 

ئەڵماس حەمید، 
خاوەن سەنتەری 

دروستکردنی تاتۆ 
لەبارەی چۆنییەتی دروست 

کردن و پێشوازی ئایینی ئیسالم 
لەو کردەوەیە و ئەگەری زیانی تەندرووستی.

نەجاح ئەڵماس حەمید دەرچووی پەیمانگای هونەرە 
جوانەکانە و نزیکەی ١٣-١٤ ساڵە سەرقاڵی 

تاتۆکردنە. نەجاح ئاماژە بەوە دەدات 
کە لە چەندەها شار و واڵت کاری 

تاتۆی کردووە و سەرەتا لە 
سلێمانی دەستی پێکردووە 
و دواتر هاتووەتە هەولێر 

)ئەربیل(. ناوبراو خاوەنی 
چەندین بڕوانامەی 

نێودەوڵەتییە. 

تاتۆ لەرووی 
تەندرووستیەوە هیچ 

الیەنێکی زیان بەخشی 
هەیە؟
تاتۆ کردن لەرووی 

تەندرووستیەوە هیچ زیانێکی نیە، 
بەاڵم چەند خاڵێک هەیە گەر هاتوو 
رەچاویان نەکەین ئەو کات ئەگەری 

هەیە کێشەمان بۆ درووست بکات. ئەوانیش 
بریتین لە پاکوخاوێنی شوێنەکە، یاخود گۆڕینی 

دەرزی و کەرستە و ماددەکان، بۆ نموونە دەرزی تەنها بۆ یەک 
کەس بەکاردەهێنرێت یان گۆرینی رەنگ و بۆیەکان. تەنها لە 

حاڵەتێک نەخۆشی دەگوازرێتەوە و زیانی لێدەکەوێت ئەگەر 
هاتوو دەرزی و دەمی دەرزی و حوبر نەگۆڕدرێت. 

ئەی ئەو الیەنانەی کە دەڵێن تاتۆ ئەگەری توشبوون 
بە شێرپەنجە زیاد دەکات؟

ئەمەیان هیچ ئەسڵ و ئەساسی نیە. ئەمە تەنها لە حاڵەتێک 
نەبێت ئەویشیان گەر هاتوو کەسێک نەخۆشیەکانی جگەری 
هەیە کە ئەم نەخۆشیە نزیکە لە شێرپەنجە. لە کاتێکدا کە 

ئیشێکی تاتۆکاریت بۆ کرد و هەمان دەرزیت بۆ کەسێکی تر 
دووبارە بەکار هێنایەوە ئەو کات ئەو کەسەش هەمان نەخۆشی 

توشی دەبێت. واتە تەنها گواستنەوەیە. ئەگەر هاتوو تاتۆ 

تاتۆ: شەپۆڵێکی خێرا و بەرباڵوەبوونێکی بەرچاو


