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ل٧

له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

شەوی بەرات ئەو رێکەوتەیە کە دەکەوێتە پازدەیەمین رۆژی 
مانگی شەعبان و مانایەکی تایبەتی هەیە لە جیهانی ئیسالمی. 

لەو بارەیەوە حوسامەدین جەودەت، مامۆستای ئاینی تورکمان 
دەربارەی شەوی بەرات بۆ تەبا دوا.

کاروان هاشم، ئەندامی جڤاتی نیشتمانی 
بزووتنەوەی گۆڕان

پردی شارۆچکەی ئاڵتوون کۆپروی سەر بە شاری 
کەرکوک بەهۆی بارانی زۆر و الفاو و تێپەڕبوونی 

بارهەڵگری زۆر بەسەریدا رووبەڕووی مەترسی رووخان 
بوویەوە. بەم هۆیەوە پردەکە بۆ ماوەی ٣ رۆژ داخرا و 

نۆژەنکاری تێدا ئەنجام درا.

مقەدەم عابدین نەجمەددین شەمسەددین، بەڕێوەبەری 
پۆلیسی ئاڵتوون کۆپرو لەبارەی ئەو زیانانەی بەر پردەکە 

کەوتووە و نۆژنەکردنەوەکەی بۆ تەبا دوا.

 کۆمەڵ تاوەکو ئێستا بڕیاری
کۆتایی نەداوە

وێرای تێپەڕبوونی زیاد لە شەش مانگ لەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
هەرێمی کوردستانی عێراق، تا ئێستا یاسای پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم 

هەموار نەکراوەتەوە بۆ ئەوەی کەسێک بۆ ئەم پۆستە دەستنیشان بکرێت. هەر 
بەپێی بڕگە دەستوورییەکان، تا سەرۆکی هەرێم دەستنیشان نەکرێت پرۆسەی 
پێکهێنانی حکوومەت دەست پێناکات. چونکە پێویستە سەرۆکی داهاتووی 

هەرێمی کوردستانی عێراق کەسێک بۆ پێکهێنانی حکوومەت رابسپێرێت.

شەوی بەرات
له  دیدی مامۆستا حوسامه دین

 ئێمه  له گه ڵ پارتی رێککه وتووین به ر له وه ی پارتی
له گه ڵ یه کێتی نیشتیمانی رێکبکه وێت

کۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەکان بۆ رێککەوتن 
لەسەر پێکهێنانی حکوومەت بەردەوامی هەیە. 

ئەمە لە کاتێکدایە کە پارتی دیموکراتی 
کوردستان هەوڵی چارەسەرکردنی خاڵێکی 

ناکۆکی نێو داواکارییەکانی بزووتنەوەی گۆڕان 
و یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەدات.

هەرچەندە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 
سەرەتاوە دژی ئەوە بوو کە سەرۆکی هەرێم دوو 
جێگری هەبێت و یەکێکیان بدرێت بە تورکمان، 

بەاڵم ئێستا پێداگیری دەکات لەوەی کە ٢ 
جێگر بۆ سەرۆکی هەرێم دابندرێت و جێگری 

دووەم بدرێت بە ئەوان.

وا دەبینرێت پردە کاتییەکەی ئاڵتوون
 ئایا فەتح کردنه یان داگیرکردن؟کۆپرو بۆ هەمیشەیی بێت 

'هه موو حیزبه کان داوای پۆستی 
زیاتر ده که ن'

بونیامین ئایگون:

 کەڵەشاخ، لەڕووی ئاینی و
کۆمەاڵیەتی-یەوە

'
'

تورکیا دەیەوێت دوای ئەنجامدانی رێککەوتن لەگەڵ 
ئەمریکا و رووسیا ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە سووریا 

ئەنجام بدات

کۆمەڵەی میدیاکاران و 
رۆژنامەنووسانی تورکمانی 
 عێراق له كەركوك دامەزرا

...

 ل٣

 ل٣

 ل١٠

 ل٨

 ل٩

تورگوت هورموزلو، 
ئەندام لە دامەزراوەی 

بەڕێوەبەرایەتی 
کۆمەڵەی میدیاکاران 

و رۆژنامەنووسانی 
تورکمانی عێراق 

ئاماژەی بەوە کرد کە 
ئامانجی دامەزراوەی 

کۆمەڵەی میدیاکاران 
و رۆژنامەنووسانی 

تورکمانی عێراق ئەوەیە 

کە دەنگی تورکمان 
و دۆزی تورکمان 

بگەیێنێت بە گەلی 
 عێراق و جیهان.

تورگوت هورموزلو 
سەبارەت بە دامەزراندنی 
کۆمەڵەی میدیاکاران 

و رۆژنامەنووسانی 
تورکمانی عێراق بۆ 

 مایکی تەبا دوا:

ل٤

ل٥

مه حمود عوسمان سیاسه تمه داری به  ئه زموونی کورد
ل٢

پێویستە بزانین تا چەند لە ڕووی 
رووبەڕوو بوونەوەی گەندەڵییەوە 

بەڵێنەکانیان دەبەنە سەر

بڕوا ناکەم جەماوەری پێکهاتەکان 
رازی بن لە نوێنەرەکانیان کە 
بە کۆتا هەڵبژێردراون. چونکە 
حیزبەکان کۆتاکانیان هەڵبژاردووە
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دروست بکەن و دروستی نەکەن و دوای بخەن. پێموابێت هیچ 
دەوڵەتێک تەداخولی ئەو پرسە ناکات و بڵێت حکوومەت 

دروست بکەن و دروستی مەکەن.

دەتوانن هەڵسەنگاندنێک بکەن بۆ حکوومەتی 
عێراق کە بە سەرۆکایەتی عادل عەبدولمەهدی 

دامەزراوە 

عادل عەبدولمەهدی کەسایەتییکە کە من دەیناسم و 
خەڵکیش دەیناسێت و دەزاندرێت کە رۆڵی زۆری بینیوە لە 
عێراق. دەتوانین بڵێین لە سەردەمی پێش رووخانی سەددام 

و سەردەمی دوای رووخانی سەددام رۆڵی بینیوە لە عێراق. 
بەاڵم بێگومان مەسەلەکە هەر ئەوەندە نییە، پێویستە لە 

کاتی ئەنجامدانی هەر کارێک رای کوتلەکان وەربگرێت 
و رازییان بکات. بەداخەوە تا ئێستا نەیانتوانیوە وەزارەتەکانی 
کابینەکەی تەواو بکەن، بۆیە پێویستە چاوەڕوان بین بزانین 
کردەوەکانیان چۆن دەبێت. ئەو کات بە پێی کردەوەکانیان 

رای خۆمان دەرببڕین. چونکە ناکرێت بێ ئەوەی بزانین چۆن 
کار دەکەن و کردەوەکانیان چۆن دەبێت، لەسەریان بدوێین و 

هەڵسەنگاندنیان بۆ بکەین.

پێویستە بزانین تا چەند لەڕووی رووبەڕوو 
بوونەوەی گەندەڵییەوە بەڵێنەکانیان دەبەنە سەر

ئێمە هیوادارین پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتەکەی عادل 
عەبدولمەهدی زوو کۆتایی پێبێت و وەزارەتەکانی دیکەش 
پر بکرێتەوە. ئێمەش سەیری هەڵسوکەوتی حکوومەتەکەی 
دەکەین بزانین ئایا تا چەند بەڵێنەکانی بەجێ دەگەیەنێت و 
تا چەند راستگۆ دەبێت لەگەڵ خەڵکی خۆیدا. ئەگەر وەکو 

ئەوەی بەڵێنەکانیان دا و وتییان ئێمە رووبەڕووی گەندەڵی 
دەبینەوە، کار بکەن ئەوە کارێکی باش دەبێت، بە پێچەوانەوە 

کارێکی خراپە. بۆیە پێویستە بزانین تا چەند لە ڕووی 
رووبەڕوو بوونەوەی گەندەڵییەوە بەڵێنەکانیان دەبەنە سەر. 
ئێستا زووە بۆ ئەوەی بتوانین هەڵسەنگاندنی بۆ بکەین.

مەحمود عوسمان لەبارەی دواکەوتنی پرۆسەی پێکهێنانی 
کابینەی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستانی عێراق 

رایگەیاند، "من پێموانییە فشاری دەرەکی هەبێت لەسەر ئەم 
پرسە. ئەو دواکەوتنە هەموو لە ئەستۆی حیزبەکانە و هیچ 
فشارێکی دەرەکی لەسەر هیچ حیزبێک نییە تاوەکو بڵێین 

لەبەر ئەو فشارانە پرۆسەکە بەم جۆرە دوادەکەوێت".

دکتۆر مەحمود عوسمان، سیاسەتمدار و پەرلەمانتاری پێشوو 
کە زیاد لە ٥٠ ساڵ ئەزموونی سیاسی 
هەیە لە عێراق و هەرێمی کوردستانی 

عێراق، لە دیمانەیەکدا لەگەڵ هەفتەنامە و 
پۆرتاڵی تەبا هەڵسەنگاندنی بۆ بارودۆخی 

هەرێم و عێراق کرد.

هه موو حیزبه کان داوای پۆستی زیاتر 
ده که ن

زیاد لە شەش مانگە هەڵبژاردن 
کۆتایی هاتووە و تا ئێستا 

رێکارەکانی پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی نوێی 
هەرێمی کوردستانی عێراق دەستی پێنەکردووە. ئێوە 
وەکو سیاسەتمەدارێکی بە ئەزموون چۆن سەیری ئەم 

دۆخە دەکەن

وەکو ئێوەش دەزانن مەسەلەکە بریتییە لە کێشەی نێوان 
حیزبەکان. ئەو حیزبانە تا رێکدەکەون کاتی دەوێت. 

لەڕاستیدا وا باشترە کە ئەو مەسەلەیە درێژە نەکێشێت 
و نەبێتە هۆکارێک بۆ بێزارکردنی خەڵک، بەاڵم دیارە 

کە هەر یەک لە حیزبەکان داواکاری خۆی هەیە و 
داوای پۆستی زیاتر دەکات. هەموو ئەو رێکارانە کاتی 

دەوێت، هەرچەندە درێژەدان بەو دۆخە کارێکی خراپە بەاڵم 
لەم ناوچەیەدا هەر بەم جۆرە بووە و پرۆسەی پێکهێنانی 

حکوومەت درێژەی کێشاوە. 

من پێموانییە فشاری دەرەکی هەبێت لەسەر ئەم 
پرسە

ئیتر هۆکارەکانی دواکەوتنیش هەر کەسێک بە شتێکی 
دەبەستێتەوە، هەندێکیان دەڵێن فشاری واڵتە زلهێزەکان و 

واڵتە ئیقلیمییەکان کێشە دروست دەکات لەسەر پرۆسەکە. 
بەاڵم من پێموانییە فشاری دەرەکی هەبێت لەسەر ئەم 

پرسە. ئەو دواکەوتنە هەموو لە ئەستۆی حیزبەکانە و هیچ 
فشارێکی دەرەکی لەسەر هیچ حیزبێک نییە تاوەکو بڵێین 

لەبەر ئەو فشارانە پرۆسەکە بەم جۆرە دوادەکەوێت. هیچ 
واڵتێک نەهاتووە و بڵێت وابکەن و وامەکەن. ئەم جۆرە 

قسانە هەموو پاکانە کردنە بۆ حیزبەکان، ئەو دواکەوتنە بە 
تەواوی لە ئەستۆی حیزبەکانە هەر خۆیان دەتوانن حکوومەت 

پێشبینیتان چییە بۆ کابینەی حکوومەتی داهاتووی 
هەرێمی کوردستانی عێراق کە بڕیارە لەالیەن 

مەسرور بارزانییەوە پێک بهێندرێت

لە ئێستادا ناتوانین هیچ بڕیارێک بدەین لەبارەیەوە. چونکە 
ئێمە کارەکانی ئەو حکوومەتەمان نەبینیوە، 
پێویستە چاوەڕوان بین بۆ ئەوەی پرۆسەکە 

دەست پێبکات و حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
پێکبێت و وەزیرەکان دەستبەکاربن، ئەو کات 
دەتوانین هەڵسەنگاندنیان بۆ بکەین. ئێستا 
هەرچی پێشبینی بکەین رەنگە هەڵە بێت. 

چاوەڕێی دروست بوونی حکوومەتەکە دەکەین و 
کاتێک دەست بەکاربوون، ئەو کات هەڵسەنگاندن 

بۆ کارەکانیان دەکەین.

بڕوا ناکەم جەماوەری پێکهاتەکان 
رازی بن لە نوێنەرەکانیان کە بە کۆتا 
هەڵبژێردراون. چونکە حیزبەکان کۆتاکانیان 

هەڵبژاردووە.

سیستەمی کۆتا بۆ پێکهاتەکان داندراوە بۆ 
ئەوەی پێکهاتەکان نوێنەرایەتی خۆیان بکەن 
لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق. پێتان وایە 
پێکهاتەکان نوێنەرایەتی خۆیان دەکەن یاخود 
ئەو مافە لەالیەن حیزبەکانی دەسەاڵتەوە بۆ 

بەرژەوەندی خۆیان بەکار هێندراون

کۆتاکان حیزبەکان دایانناوە. بڕوا ناکەم جەماوەری 
پێکهاتەکان رازی بن لە نوێنەرەکانیان کە بە کۆتا 

هەڵبژێردراون. چونکە حیزبەکان کۆتاکانیان هەڵبژاردووە.

رەنگە پارتی دیموکراتی کوردستان رۆڵی هەبێت لە 
دانانی ئەو کەسانە بۆ كۆتاكان 

 بێگومان ئەو کۆتا-یانەی کە لە کوردستان هەن زۆربەیان 
مەیلیان بەالی پارتییە. وە رەنگە پارتی دیموکراتی 

کوردستان رۆڵی هەبێت لە دانانی ئەو کەسانە. زۆرێک لە 
خەڵکیش گلەییان هەیە و دەڵێن ئەوانە نوێنەری ئێمە نین. 

چونکە زۆربەیان جەماوەر دەنگی پێنەداون. من زانیاری زۆرم 
نییە لەسەر ئەم پرسە بەاڵم ئاگادارم کە ناڕەزایی لەبارەی 

کۆتاکانەوە زۆرە.

مەحمود عوسمان: هه موو حیزبه کان داوای 
پۆستی زیاتر ده که ن

هەواڵ: عەلی عەنتەر
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دوای ئەوەی داعش باغۆز-ی لەدەستدا، پێگەی خاوەندارێتی لە 
خاکی سووریا کۆتاییهات. 

بەهۆی دواهەمین بارودۆخی سووریاوە پرسیاری 'ئۆپەراسیۆنی 
سەربازی تورکیا لە سووریا کەی ئەنجام دەدرێت' لە رۆژەڤ 

گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. 

بەمەبەستی وەرگرتنی بۆچوونی تایبەت بە بابەتەکە 
ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ بونیامین ئایگون، بەڕێوەبەری فۆتۆگرافی 
لە رۆژنامەی میلـلیەتی تورکی ئەنجامدا کە بۆ ماوەی ٤٠ رۆژ 

لەژێر دەستی داعش بە دیل مایەوە. 

تەواوی ریپۆرتاژەکە بەو شێوەیەی خوارەوەیە:

"ئەمریکا دەیەوێت واڵتێکی پاشکۆ لە سووریا دروست 
بکات"

ئایا ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی لەالیەن تورکیاوە بۆ 
مەنبیج گرنگە و بۆچی؟

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی لەالیەن سووپای تورکیا 
بۆ واڵتانی ناوچەکە زۆر گرنگە، چونکە ئەمریکا دەیەوێت 
واڵتێکی پاشکۆ لە سووریا دروست بکات. لەو چەند ساڵەی 

دواییدا ئەمریکا لە سەرەتا حکوومەتی ناوەندی عێراق و دواتریش 
تورکیای لەدەستدا. لە سووریاش هەر لە سەرەتاوە هەبوونی خۆی 

نەچەسپاندووە. بۆیە دەیەوێت واڵتێک دابمەزرێنێت بەمەبەستی 
هاوکاری لۆژیستی و سەربازی بۆ خۆی. 

"بەبۆچوونی من ئەمریکا لە بارەی ئۆپەراسیۆنەکە 
بەرامبەر تورکیا بە راستگۆیی هەڵسوکەوت ناکات"

دامەزرێندرا. پالن بۆ ئامادەکارییەکانی دەستنیشانکردنی 
ئەندامە گشتییەکان لەالیەن بەڕێوبەرانەوە دانرا کە لە ماوەی 

٢-٣ مانگ ئەنجام دەدرێت. ئەو بەڕێوەبەرانەی کە بۆ 
کۆمەڵەکە هەڵبژێردراون لە محمەد هاشیم ساڵحی، عەلی 

موکرەم قەساب، ئاتیلال ئاغا، دونیا ئاڤجی، دکتۆر تورگوت 
هورموزلو، یەحیا شەمسەدین، عەدنان رزا، تورکێش توزلو و 

جان خەلیل قەساب پێکدێن".

١٣ـی نیسانی ٢٠١٩ ئەندامانی کۆمەڵەی میدیاکاران و 
رۆژنامەنووسانی تورکمانی عێراق لە هۆڵی یانەی وەرزشی 
موسەڵال  کۆبونەوەیەکیان ئەنجامدا. ئەندام لە دامەزراوەی 
بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵەی میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی 
تورکمانی عێراق بەم شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا: 

"لەو کۆبوونەوەیەی کە لە کەرکوک بەڕێوەچوو، کۆمەڵەی 
میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی تورکمانی لە عێراق 

تورگوت هورموزلو، ئەندام لە دامەزراوەی بەڕێوەبەرایەتی 
کۆمەڵەی میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی تورکمانی عێراق 

ئاماژەی بەوە کرد کە ئامانجی دامەزراوەی کۆمەڵەی 
میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی تورکمانی عێراق ئەوەیە کە 

دەنگی تورکمان و دۆزی تورکمان بگەیێنێت بە گەلی عێراق 
 و جیهان.

تورگوت هورموزلو سەبارەت بە دامەزراندنی کۆمەڵەی 
میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی تورکمانی عێراق بۆ مایکی 

 تەبا دوا:

لە وتەکانیدا تورگوت هورموزلو ئاشکرای کرد کە 
کۆمەڵەی میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی تورکمانی عێراق 

بە فەرمی دامەزراوە و وتی، "مۆڵەتی کۆمەڵەکە بە فەرمی 
لە حکوومەت وەرگیراوە. ئامانجی ئەم دامەزراوەیە گەیاندنی 
دەنگی تورکمان و دۆزی تورکمانە بۆ گەلی عێراق و گشت 

 جیهان".
  

لە بەردەوامی قسەکانیدا هورموزلو رایگەیاند، " 
یەکێتییەکەمان دامەزراند و بۆ ماوەیەکی کاتی شاندێکی 

بەڕێوەبردنمان هەڵبژارد. لە مانگەکانی داهاتوودا 
کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی گشتی ئەنجام دەدرێت".

هورموزلو ئەوەشی خستەڕوو کە رۆژی شەممە رێکەوتی 

بەبۆچوونی ئێوە چاوەڕوانی چی دەکرێت بۆ ئەنجامدانی 
ئۆپەراسیۆنەکە؟

تورکیا نایەوێت بە تەنیا ئۆپەراسیۆنی سەربازی ئەنجام بدات و 
بەو هۆیەشەوە ئەمریکا و رووسیا بخاتە بەرامبەری خۆی. بە 
ئەنجامدانی دیداری دیبلۆماسی دەیەوێت ئەو قۆناغە ببڕێت. 

بەاڵم بەبۆچوونی من ئەمریکا لە بارەی ئۆپەراسیۆنەکە بەرامبەر 
تورکیا بە راستگۆیی هەڵسوکەوت ناکات. 

کاریگەرییەکانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی تورکیا بۆ سووریا 
لەسەر پەیوەندییەکانی تورکیا-ئەمریکا و تورکیا-رووسیا چی 

دەبێت؟

گەر ئۆپەراسیۆنەکە بە رێککەوتن ئەنجام بدرێت، نەرێنی لە 
پەیوەندییەکان روونادات. بەاڵم وادیارە ئەمریکا دەیەوێت تێکەڵی 
ئۆپەراسیۆنەکە بێت. واتە رووسیا لەبارەی مەنبیج بە دەنگی نزم 
قسە دەکات بەاڵم گەر ئەمریکا ئۆپەراسیۆنەکە رەتکاتەوە، ئەوا 

هەردوو واڵت رووبەڕووی یەکتر دەبنەوە. 

“ئه مریکا بۆ یه که مجار له  مێژووی دروستبوونیه وه  له  
ناوخۆدا رووبه ڕووی دودڵیه کی له م جۆره ده بێته وه ”

پێشووتر ئەمریکا رایگەیاند کە لە سووریا دەکشێتەوە بەاڵم 
دواتر لێدوانی جیاواز لە الیەنی ئەمریکی بەرزبووەوە. 
بەبۆچوونی ئێوە ئەمریکا لە سووریا دەکشێتەوە؟ گەر 

نەکشێتەوە، کاردانەوەی بەرامبەر ئۆپەراسیۆنی چاوەڕوانکراوی 
تورکیا چۆن دەبێت؟

هیچ ئامارێک نابینرێت بەوەی کە ئەمریکا بە مانای تەواو 
لە سووریا دەکشێتەوە. من هیچ ئەگەرێکی بۆ دانانێم.ئه مریکا 
بۆ یه که مجار له  مێژووی دروستبوونیه وه  له  ناوخۆدا رووبه ڕووی 

دودڵیه کی له م جۆره ده بێته وه

 " تورکیا سەرەڕای هەموو شتێک ئۆپەراسیۆنی سەربازی 
ئەنجام بدات، رووبەڕووی گەمارۆیەکی جددی دەبێتەوە"

کاتێک ئێمە لەدەرەوە سەیری ئەمریکا دەکەین، بۆمان روون نییە 
کە چی دەکات و چی ناکات. بەهەرحاڵ گەر تورکیا سەرەڕای 
هەموو شتێک ئۆپەراسیۆنی سەربازی ئەنجام بدات، رووبەڕووی 

گەمارۆیەکی جددی دەبێتەوە. ئەمەش دەبێتە هۆی قەیرانی ئابووری 
بۆ تورکیا. بۆیە دەیەوێت سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئێس٤٠٠ 
بکڕێت و هەنگاوی پێویست بنێت بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی 

خۆی. لەڕاستیدا نابێت نکۆڵی لەوە بکەین کە لە هاوینی ٢٠١٩ 
پەیوەندییەکانی تورکیا و ئەمریکا بەرەو خراپی دەچێت. بە درێژایی 

هاوین تەنها بابەتمان سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئێس ٤٠٠ 
دەبێت. 

بونیامین ئایگون: تورکیا دەیەوێت دوای ئەنجامدانی رێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا و رووسیا 
ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە سووریا ئەنجام بدات

کۆمەڵەی میدیاکاران و رۆژنامەنووسانی تورکمانی 
 عێراق له كەركوك دامەزرا

هەواڵ: عەلی عەنتەر
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١٧٤ی نیسانی ٢٠١٩
 ئایا فەتح کردنه یان داگیرکردن؟

 )NASA( دەزگای فڕۆكه وانی و گەردوونناسی ئەمریكا ناسا
لە باڵوکراوەیەکیدا سەبارەت بە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( ئاماژەی 

بەوە کردووە کە عوسمانییەکان زیاتر لە ٦٠٠ ساڵ خاکی 
ئەورووپا و ئاسیایان داگیر کردووە. بەم شێوەیەش دەوڵەتی 

عوسمانی بە داگیرکەر ناوزەند کردووە.

بۆ روونکردنەوە لە بارەی ناوزراندنی عوسمانییەکان بە داگیرکەر، 
وەکو تەبا پرسیارەکانمان ئاراستەی حوسام داود، گەورە 

مێژوونووسی تورکمان کرد.

عوسمانییەکان هەولێر)ئەربیل(یان لە دەست کێ وەرگرت؟

حوسام داود، مێژوونووسی سەرکەوتوو بە ئاماژەدان بەوەی کە 
شاری هەولێر)ئەربیل( لە سەردەمی پێشوودا لەژێر حکوومڕانی 
تورکمان بووە، راشیگەیاند، "قەرەقۆیونلوەکان لە ساڵی ٨١٤ـی 
کۆچی هاتوونەتە سەر حوکومڕانی. کە وەکو مەزهەبی دینی 

شیعین، هەولێر)ئەربیل(یان وەرگرتبوو. دواتر ئاککۆیونلوەکان 
کۆنتڕۆڵی ناوچەکەیان کردووە و هێناویانەتە ژێر دەسەاڵتی 

خۆیان، لە 
بنەڕەتیشدا 

هەردووکیان لە 
یەک خێزانەوە دێن. 

ئاککۆیونلوەکان 
وەکو مەزهەبی 

دینی سوونیین. لە 
هەمان سەردەمدا 
لە بەغداد-یش 
حکومڕانییان 

کردووە. لە بەرامبەر 
ئەمەشدا لە 

ئێران-ی ئێستادا 
ئەو سەردەمە 

چااڵکییەکی نوێ 
دەستیپێکرد، ئەویش 

سەفەوییەکان 
بوون. دوای ئەوەی 

تەواوی ئێران-
یان کۆنتڕۆڵ 

کرد، روویان کردە 
عێراق. دواتر 

بەرەو ئاراستەی 
ئانادۆڵو رۆیشتن. 

سەفەوییەکان 
لە سااڵنی نێوان 

٩١٤-٩٢٤ـی کۆچی لە عێراق حکومڕانییان کرد. ناوبراو 
قەرەقۆینلوەکان، ئاککۆیونلوەکان و سەفەوییەکان لە عێراق 
حوکمی تورکمانیان بەڕێوەبردووە. واتە بەم سەردەمە دەوترێت 

سەردەمی حکومڕانی تورکمان".

لە وتەکانیدا حوسام داود ئاماژەی بەوە کرد کە سەفەوییەکان 
لە ماوەی حکومڕانییان لەم ناوچانەدا هەوڵێکی زۆریان 

داوە بۆ بە شیعەکردنی بەشێکی زۆری خەڵکان، هەروەها 
ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، ''لە الیەکی دیکەشەوە 
عوسمانییەکان وەک هێزێکی سوننی لە دژی ئەمە وەستان و 

لە ئەنجامدا پێکدادان لە نێوان الیەنەکان درووست بووە. دواتریش 
یەڤوز سوڵتان سەلیم کە دەکاتە باوکی سوڵتان سولەیمان لە 

ناوچەی چاڵدێران رووبەڕووی سووپای سەفەوی دەبێتەوە کە بە 
سەرکردایەتی شا ئیسماعیل سەفەوی بووە. لە ئەنجامیشدا یەڤوز 
سوڵتان سەلیم لەم جەنگەدا سەرکەوتن بەدەست دەهێنێت. دوای ئەم 

بەروارە عوسمانیەکان خاکی ئانادۆڵو و ئێران و دواتریش عێراق 
بەدەست دەهێنێت".

حوسام لە بارەی ماوەیەی دوای سەرکەوتنی عوسمانیەکان دوا و 
وتی:

"سەرەتا عوسمانیەکان چوونە نێو موسڵ، دواتر هەولێر)ئەربیل( و 
پاشانیش کەرکوکیان بەدەست هێنا. بەپێی ئەمەش عوسمانییەکان 

لە ساڵی ٩٢٤ـی کۆچی هەولێر)ئەربیل(یان فەتح کردووە. 
ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ ساڵی ١٥١٨ـی میالدی. لێرەدا پێویستە 

تیشک بخرێتە سەر ئەم خاڵە؛ عوسمانییەکان بەر لە بەغداد 
چوونەتە نێو خاکی هەولێر)ئەربیل(، ئەمەش بە رابەرایەتی سوڵتان 
سولەیمان هاتووەتە ئاراوە. بەاڵم ئەوەی هەولێر)ئەربیل( و موسڵ و 

کەرکوک-ی بەدەست هێناوە، یاڤوز سوڵتان سەلیم-ـە".

مێژوونووسی تورکمان داود ئەوەشی راگەیاند، "من 
وەکو مێژوونووسێک دەمەوێت وەاڵمی پرسیاری 

فەتحکردن یاخود داگیرکردن بدەمەوە؛ گشت 
ئەم نواندنانە بۆ مەبەستی قازانج دانراون. 
قازانجەکانیش لەسەر بنەماکانی سیاسی 

و مەزهەبگەری دانراوە. وەک ئەوەی 
دەزاندرێت عوسمانییەکان پەیوەستن بە 

مەزهەبی سوننە، کەچی سەفەویەکان پەیوەستن بە مەزهەبی 
شیعە. واتە سوننییەکان بەم جواڵنەوەیان سەریان لە شیعەکان 
شێواند، لە هەولێر)ئەربیل( و موسڵ و بەغداد و کەرکوک. 

وەکو مێژوونووسێک ناتوانم دەستنیشانی ئەوە بکەم کە ئایا ئەمە 
فەتحە یاخود داگیرکردنە. بەاڵم لەم بارەیەوە بیر و بۆچوون و 

تێڕوانینێکی زۆر هەیە. وەکو نمونەیەک لە ئیسالمدا وەرگرتنی 
ناوچەیەک بە فەتح ناودەبرێت. کەچی گەر بێت و دەوڵەتێکی 

نا موسوڵمان چووە نێو دەوڵەتێکی موسوڵمان، ئەوا بە داگیرکردن 
یاخود دەستبەسەرداگرتن ناودەبرێت. بەم پێیەش ناتوانین رۆیشتنی 
عوسمانییەکان بۆ ناو هەولێر)ئەربیل( بە داگیرکردن ناو ببەین، 

چونکە باسەکە پەیوەندی هەیە بە ئاین. واتە پرسی سوننی-
شیعی لە ئارادایە، لە هەمان کاتدا هەر یەکەیان بە شێوازێکی 

راستی خۆی ناوی دەبات. بەم هۆیەش باسەکە لە راستیدا 
پەیوەندی بە سیاسەتەوە هەیە".

حوسام داود ئاشکرای کرد کە "عوسمانییەکان لە ساڵی ٩٢٤ـی 
کۆچی بۆماوەی ٤٠٠ ساڵ لە هەولێر)ئەربیل( ماونەتەوە". بەم 

شێوەیە بەردەوامی بە قسەکانیدا و وتی:

"مانەوەی عوسمانییەکان لە هەولێر)ئەربیل( بۆ ٣ سەردەمی 
جیاواز دەگەڕێتەوە، واتە دەتوانین ئەم ماوەیە دابەشبکەین بەسەر 
٣ بەش. لە سەرەتادا قۆناغی یەکەمینی سەردەمی عوسمانی 
دەستپێدەکات کە بۆ ماوەی ١٠٥ ساڵ بەردەوام دەبێت. دوای 
١٠٥ ساڵ سەفەوییەکان دووبارە دەگەڕێنەوە و بۆ ماوەی ١٠ 
بۆ ١٢ ساڵ لەم خاکانەدا درێژە بە حکومڕانی دەدەن. دواتر 
عوسمانییەکان دەست بە شۆڕشێک دەکەن بە فەرمانڕەوایی 

سوڵتان موڕادی چوارەمین و سەفەوییەکان لە هەولێر)ئەربیل( و 
موسڵ و کەرکوک و بەغداد دەسڕنەوە".

هاوکات حوسام داود تیشک دەخاتە سەر دۆخی تورکمان لەم 
دوو سەردەمەدا و دەڵێت، "لە ماوەی ئەم ٤٠٠ ساڵەدا ژمارەی 

تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( و لە عێراق-ی 
ئێستادا بەرزبووەتەوە. هەندێک 
لە نووسەرەکانی ئینگلیز 
یاخود رۆژئاواییەکان 
بەو رق و کینەی 

کە هەڵیانگرتووە، 
ئاماژە بەوە 
دەکەن کە 

تورکمان لە 

هەولێر)ئەربیل( 
بوونی نەبووە 

و لەالیەن 
عوسمانییەکانەوە 
بە زەبر هێنراونەتە 
نێو ئەم خاکە. بەاڵم 
ئەم دەنگۆیانە جێگای 

بایەخ نین، چونکە بەتەواوی 
دوورن لە راستی. هاتنی تورک بۆ 
عێراق بۆ ساڵی ٥٥ـی کۆچی دەگەڕێتەوە".

حوسام داود جەختی لە قۆناغەکانی 
حکومڕانی هەولێر)ئەربیل( کردەوە و وتی، 
"حکومڕانی لە هەولێر)ئەربیل( بە ٣ قۆناغ 
بەڕێوەچووە. لەم قۆناغانەشدا تورک بە ٤ 

جار هاتوونەتە نێو هەولێر)ئەربیل(. یەکەمیان 
بەشێک لە سووپای یاڤوز سوڵتان سەلیم 

لێرەدا ماونەتەوە. بەم شێوەیەش دووبارە بوونی 
تورک و دووبارە هاتنەوەی تورک بۆ ناو 

ناوچەکە دەستی پێکردووە. دواتر لە سەردەمی 
قانونی سوڵتان سولەیمان بە چوونە نێو بەغداد 

دووبارە تەوژمی تورک درووست بووەتەوە. 
دواتریش سوڵتان موڕادی چوارەمین دووبارە 
ئەو ناوچانەی بەدەست هێناوەتەوە و بۆ جارێکی دیکە بەشێک 

لە سەربازانی تورک لە ناوچەکەدا ماونەتەوە. لە کۆتاییشدا بە 
سەرکردایەتی شا نادیر جموجۆڵەکانی جەنگ لە هەولێر)ئەربیل( 

و موسڵ و ناوچەکانی دیکەوە دەستپێدەکات، ئەمانەش بە 
ئەسڵ ئێرانین کە لە بنچینەدا بۆ تورکە قزڵباشییەکان )کاڵو 

سوورەکان(  دەگەڕێنەوە".

لە کۆتاییشدا حوسام داود ئاماژەی بەوە دا کە لەم ٤ سەردەمەدا 
تەوژمی تورک بە شێوەیەکی ئاشکرا و جددی لە هەولێر)ئەربیل( 

هەستی پێکراوە، ناوبراو وتیشی، "بێگومان پێشتریش تورک لە 
هەولێر)ئەربیل( بوونی هەبووە، مێژووەکەشیان بۆ سەردەمی سوڵتان 

موزەففەرەددین گۆکبۆرو و بەر لەویش دەگەڕێتەوە. ماوەیەکی 
زۆر بەر لەوە عەشیرەتێکی تورکی ناسراو بە بابێکرییەکان 

بوونی هەبووە و بە چوونە نێو هەولێر)ئەربیل( هێزێبانییەکانیان 
دەرکردووە. بۆ نمونە سەلجوقیەکان لە کاتێکدا کە بە رابەرایەتی 

محەمەد کوری مەسعود هاتنە نێو هەولێر)ئەربیل(، بەشێکی 
زۆریان لە ناوچەکەدا مانەوە".
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 ئاماده کردن: عەلی سالم

وا دەبینرێت پردە کاتییەکەی ئاڵتوون کۆپرو بۆ هەمیشەیی بێت

هەالجی )پەرەچی(، پیشەیەک کە بەرەو نەمان دەچێت

پردی شارۆچکەی ئاڵتوون کۆپروی سەر بە شاری کەرکوک 
بەهۆی بارانی زۆر و الفاو و تێپەڕبوونی بارهەڵگری زۆر 

بەسەریدا رووبەڕووی مەترسی رووخان بوویەوە. بەم هۆیەوە پردەکە 
بۆ ماوەی ٣ رۆژ داخرا و نۆژەنکاری تێدا ئەنجام درا.

مقەدەم عابدین نەجمەددین شەمسەددین، بەڕێوەبەری پۆلیسی 
ئاڵتوون کۆپرو لەبارەی ئەو زیانانەی بەر پردەکە کەوتووە و 

نۆژنەکردنەوەکەی بۆ تەبا دوا.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە پردی کاتی نێوان شاری هەولێر 
)ئەربیل( و کەرکوک دوای نۆژنەکردنەوەی دووبارە 

نۆژەنکردنەوەیەکی دیکەی بۆ ئەنجام درا، 
مقەدەم عابدین نەجمەددین  شەمسەددین 

رایگەیاند، "بەر لە دروست کردنی 
پردەکە لێژنەیەکی هاوبەش لە 

نێوان بەغداد و هەولێر )ئەربیل( 
پێکهێندرا کە منیش لەنێو 
لێژنەکەدا بووم. ئەندامانی 

لێژنەکە بریتی بوون لە؛ 
پارێزگار، بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس، 

ئەفسەر فەوج، عەمید عەبدولخاڵق، 
عەمید ساالر، دکتۆر فوئاد، بە 

نوێنەرایەتی هەرێم ئامادەبوون. پردی 
کاتی لەالیەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراقەوە بۆ ماوەیەکی کاتی دروست کرا. رێگا کرایەوە و 
بازرگانییەکان ئاسایی بوونەوە و خەڵک بە شێوەیەکی ئاسایی 

هاتوچۆی خۆی ئەنجام دەدا. بەم هۆیانەوە پەستانێکی زۆر 
کەوتە سەر پردەکە و رووبەڕووی هەرەس و رووخان بوویەوە".

هەالج)پەرەچی( ئەو کەسەیە کە بە دارێکێ رێکێ درێژ یاخود لە 
ڕێگەی ئامێرێكی دەستییەوە كە لە كۆنەوە پێی وتراوە )جیكەنە(، كە 

لە دارێك و ژێ-یەك لە سیرمەی پێست دروستکراوە، پشکنینەوە یاخود 
شیکردنەوە بۆ لۆکە و خوری دەکات بۆ دروستکردنەوەی یان تازە 

کردنەوەی دۆشەگ و لێفە و سەرین.

پیشەی هەالجی)پەرەچی(، بە هۆی دروستبوونی ئامێری کارەبایی بۆ 
شیکردنەوەی خوری و لۆکە. وایكردووە ئەو پیشەیە بەرەو لەناو چوون 
بچێت. ئەگەر سەیر بکەین لە رابردوویەکی نزیکدا دەمانبینی بە هەر 

شەقامێک دا برۆشتینایە دوکانی  ئەو وەستایانەمان دەبینی  کە 
کاری هەالجییان دەکرد بەاڵم لە ئێستادا نابینرێن.

عەبدوڵاڵ شەهاب ئیسماعیل کە سااڵنێکە سەرقاڵی پیشەی 
هەالجی)پەرەچی(یەتیە سەبارەت بە پیشەکەی بۆ مایکی تەبا دوا.

عەبدوڵاڵ شەهاب ئیسماعیل ئاماژەی بەوەدا کە لە تەمەنێکی 
زۆر بچوکەوە دەستی بەم کارە کردووە وتی، " لە تەمەنێکی زۆر 
بچوکدابووم کە مەراقم لەو پیشەیەدا وە لە ساڵی ١٩٨٩ لە الی 

ئەرسەالن سولەیمان  دەستم کرد بە فێربوونی ئەو پیشەیە"
ناوبراو وتیشی،"لە ساڵی ١٩٩٧ دوکانی تایبەت بە خۆمم کردەوە. 

تاوەکو ئەمرۆش بەردەوامم لەسەر پیشەکەم هەروەها ئەوەشی خستەڕوو 
کە ئەو پیشەیە لە الیەن ئەرسەالن سولەیمان و حاجی محەمەد-ەوە 
فێربووە. ئەرسەالن خەڵکی شاری هەولێر بوو ماڵیشی لە گەرەکی 

عەرەب بوو".

لە بەردەوامی قسەکانیدا ئیسماعیل وتیشی، "لە کۆندا حاجی محەمەد 
هەالج)پەرەچی( ئەو کارەی دەکرد، دواتر ئەو پیشەیەی داوەتە کوڕە 

گەورەکەی ئەحمەد، بەهەمان شێوە ئەحمەد-یش پیشەکەی داوەتە 
کوڕەکانی خۆی. هەروەها حاجی ئەحمەد کچەکانیشی ئەم کارە 

دەکەن".

ئیسماعیل ئاماژەی بەوەدا کە لە کۆندا هەالجەکان)پەرەچییەکان(
لەگەڵ ئەو ئامێرانەی کە بەکاریان دەهێنا بۆ ئەم پیشەیە لە 

شەقامەکاندا دەگەڕان، بەم شێوەیە رونکردنەوەی زیاتری دا، " لە 
کۆندا هەالجەکان)پەرەچییەکان( دەرۆشتن بۆ ماڵەکان پشکنینەوە 
یاخود شیکردنەوەیان بۆ لۆکە و خورییەکان دەکرد. دواتر حاجی 

محەمەد ئامێری کارەبایی بۆ شیکردنەوە و دەرهێنانی لۆکە کڕی، 
هەموو جووتیارەکان لۆکەکانیان بۆ الی ئەو دەهێنا. 

دوای ئەوەی ئەم لۆکانە دەردەهێنران لە دوکانەکانی بازاڕی قەیسەری 
دەفرۆشران".

لە الیەکی دیکەوە ئیسماعیل هەالج)پەرەچی( وتیشی، "حاجی 

محەمەد لە گەڕەکی عەرەب خانووێکی گەورەی هەبوو، هەر لەناو 
خانووەکەیدا کاری هەالجی)پەرەچی(یەتی دەکرد و دواتر ئەو لۆکە 

یاخود خورییەی ئامادەی دەکرد لە دوکانەکەی خۆی لە بازاڕی 
قەیسەری دەیفرۆشت".

ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، " لە کۆندا هەولێرییەکان چەند 
ساڵ جارێک لەگەڵ هەالجێک)پەرەچییەک( رێکدەکەوتن. هەالج 

دەهاتە ماڵەکەیان لە بەیانییەوە تاوەکو درەنگانی شەو پشکنینەوە 
یاخود شیکردنەوەی  بۆ لۆکەکانی ئەو ماڵە دەکرد ئەم کارەش چەند 

رۆژێکی دەخایەند. ئەگەر ئەو کەسەی  ماڵی لە گوند بوایە و 
پێویستی بە هەالج)پەرەچی( بوبا بۆ پشکنینەوە یاخود شیکردنەوەی 

لۆکەکانی ماڵەکەی هەالج تا کارەکەی تەواو دەکرد بۆ ماوەی چەند 
هەفتەیەک لە گوندەکە دەمایەوە".

عەبدوڵاڵ شەهاب ئیسماعیل ئاماژەی بەوەدا کە لە رۆژانی ئێستاماندا 
پیشەی هەالجی)پەرەچی( لە کەمبوونەوەدایە و وتی، " زۆربەی 

هاوواڵتیان لە ئێستادا دۆشەگ و لێفە و سەرینی لە لۆکە دروستکراو 
بەکار ناهێنن، بەاڵم هەندێک لە خێزانە هەولێرییەکان تاوەکو ئێستا بە 
تایبەت ئەو سەرین و لێفە لە لۆکە دروستکراوانه بەکاردەهێنن وە بۆ 

پشکنینەوە یان شیکردنەوەیان ئێمە بانگهێشت دەکەن".

ناوبراو بەردەوامی بەقسەکانیدا و وتی، " لەڕووی تەندروستییەوە 
ئەو سەرین و لێفانەی کە لە لۆکە دروستدەکرێن  سوودی زیاترە و 
بۆ ئازارەکانی پشت و مل بەسوودە. تاوەکو ئێستاش هەندێک لە 

دکتۆرەکان بۆ تەندروستییەکی باشتر  داوای ئەوە لە نەخۆشەکانیان 
دەکەن کە سەرین و لێفەی لە لۆکە دروستکراو بەکاربهێنن. لەبەر 
ئەم هۆکارە تاوەکو ئێستا ئەگەر رێژەیەکی کەمیش بێت بایەخ بە 

دۆشەگ و سەرین و لێفەی لۆکە دەدرێت''.

لە کۆتایی قسەکانیدا  ئیسماعیل هەالج)پەرەچی( وتی، " لە ئێستادا 
لە کۆنەکان بە تەنها مام قەرەنی ماوە بەاڵم ئەویش دوای ئەوەی کە 

جەڵتەی دڵ لێیدا وازی لەو کارە هێنا".

لەبارەی قۆناغی نۆژەنکردنەوەی پردەکە، بەڕێوەبەری پۆلیسی 
ئاڵتوون کۆپرو وتی، "لە قۆناغی دروستکردنی پردەکە، لەو 

شوێنەی کە پردەکە و شەقامەکە یەک دەگرن خۆڵیان تێکرد و 
لەسەر خۆڵەکەش قیرتاوکرا. بەاڵم بەهۆی باران و جەنجاڵی زۆر 

دابەزی و بووە هۆی لەسەر ئەو پردە، ئەو بەشە 
رێگاکە. تێکچوونی 
بەهۆی                     

تێکچوونی رێگاکەوە، 
ناحیە و ئەنجوومەنی 

ئاڵتوون کۆپرو نووسراوێکیان 
رەوانەی پارێزگا کرد و داوای 

چاککردنەوەی رێگاکەیان کرد. دوای 
ئەوەی داواکارییەکە قبوڵ کرا لە کەرکوکەوە هاتن 

و دەستیان بە نۆژەنکردنەوەکە کرد. نۆژەنکردنەوەی پردەکە ٣ 
رۆژی خایاند".

مقەدەم عابدین نەجمەددین شەمسەددین لەبارەی ئامادەکارییەکانی 

دابینکردنی بودجە بۆ دروستکردنی پردێکی سەرلەنوێ وتی، 
"کاتێک یەکەم جار لێژنەیەک لە بەغدادەوە هات ئاماژەیان 

بەوەدا کە بە بڕی ٧٣٠ ملیۆن دینار هەردوو پرد دروست دەکرێت 
و هەر کاتێک بودجە هات کارەکان ئەنجام دەدرێت. لە سەردانی 

دووەمی کۆمسیۆن ئەوەیان بەدیکرد کە دینگە وەستێنەرەکانی 
پردەکەش الوازبووەتەوە و بودجەکەیان بۆ ملیارێک و ٢٥٠ 

ملیۆن دینار بەرز کردەوە. بەاڵم تا ئێستاش هیچ هەنگاوێک لە 
ئارادانییە".

سەبارەت بە بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ئاڵتوون کۆپرو، 
مقەدەم عابدین نەجمەددین شەمسەددین ئاشکرای کرد، " 

بەرزبوونەوەیەکی نزیکەی یەک مەتری هەیە لە کۆپرو، بەاڵم 
ئەو بڕە بە رێککەوتن و هەماهەنگی هەردوو بەنداو واتە بەنداوی 

دۆکان و دبس زیاد دەکرێت".

 لە وەاڵمی پرسیاری 'ئایا هیچ 
زیانێکی ماددی بەهۆی باران 

بارینی بەخوڕەوە لە ئاڵتوون کۆپرو 
دروست بووە؟' مقەدەم عابدین 
نەجمەددین شەمسەددین وتی:

"گەڕەکێک هەیە لە ئاڵتون 
کۆپرو بە ناوی تاریخلەر کە 

دەکەوێتە ناوەندی ئاڵتوون کۆپرو، 
گەڕەکەکە شوێنەکەی نزمە بەم 
هۆیەوە کێشەمان بۆ دروستبوو. لەم 

گەڕەکەدا نیو مەتر ئاو هەڵسا و بەهۆیەوە 
بەداخەوە ٩ ماڵ ژێرئاو کەوتن. ئێمە ئەو مااڵنەمان 

چۆڵ کرد. بە چەند ئامێرێکی گەورە کە لە کەرکوک و 
ئاڵتوون کۆپرو هێنامان، ئاوی گەڕەکەکەمان دەرهاوێشت".
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 بەیەکگەیشتنێکی گەورە لە هەولێر-رۆژی واژووکردنی
کتێبەکەی قەزانچی

مەڕاسیمی ناساندنی کتێبی "Hışırtılar"ی پرۆفیسۆر دکتۆر 
محەمەد قەزانچی بەڕێوەچوو. 

لەبەرواری ٦ی مانگی نیسان، مەڕاسیمی ناساندن و واژووکردنی 
کتێبی "Hışırtılar" بە سپۆنسەری دەزگای تەبا بەڕێوەچوو. 

هاوکات مەڕاسیمەکە بە بەشداری 
ئەدیب و نووسەر و کەسانی ئەکادیمی 

بەڕێوەچوو، شایەنی باسە ژمارەیەکی زۆر 
میوان لە شارەکانی بەغداد، کەرکوک، 

ئاڵتون کۆپرو و  هەولێر )ئەربیل( 
بەشدارییان کرد. 

لەالیەکی دیکەوە محەمەد فەرید 
ئەربیلئۆغلو، سەرنووسەری دەزگای تەبا 
لە وتارێکیدا تیشکی خستە سەر مانا و 

گرنگی رۆژەکە. لەهەمان کاتدا تیشکی 
خستە سەر ئەوەی کە تەبا دەزگایەکی 

تازە دامەزراوە و بە کورتی باسی تەبای 
کرد و وتی، "ئاژانسی میدیایی تورکمان 
تەمەنی تەنها ساڵێک و نیوە. لە سەرەتادا 

بە دەرکردنی هەفتەنامەیەک دەستمان 
پێکرد. دواتر هەڵساین بە چاپگەیاندنی 

گۆڤاری تەبا چۆجوک بەشێوەی مانگانە. 
ئەوەیان چاپێکی تایبەتە بە مندااڵن. 

ئەوەندەی لە تواناماندا بووە هەوڵمانداوە 
گۆڤارەکە بگەیەنینە دوورترین شوێن". 

لەبارەی کتێبەکەشەوە ئەربیلئۆغلو وتی، "لەسەر مۆڵەتی ئێوە 
دەمەوێت ئەوە رابگەیەنم کە ئێمە وەکو تەبا پێمانوایە کە بەداخەوە 

بایەخی پێویست بە نووسەر، کەسانی ئەکادیمی و بەتایبەتی 
ئەوانەی کە بە پێنوسەکانیان ژانی گەلی خۆیان دەردەبڕن 

نەدراوە. ژمارەیەک پەرتووک چاپ دەکرێن و دەبینین، گەر 
خۆمان لێکۆڵینەوە یاخود بەدوایدا نەچین ئەوا ئاگامان لێی نابێت. 

هۆکارەکەشی ئەوەیە کە بەداخەوە بە پێی پێویست رێکالمی بۆ 
ناکرێت". 

لەبەردەوامی قسەکانیدا محەمەد فەرید ئەربیلئۆغلو ئاماژەی 
بەوە کرد کە کتێبی "Hışırtılar" دووەم چاپی دەزگای 
 'İlk Petek' تەبا-یە و وتیشی، "یەکەم چاپمان بۆ کتێبی

کرد. دواتر پەیوەندییمان لەگەڵ مامۆستای خۆشەویست 
درووستبوو بووین بە هاوڕێ. لەو سۆنگەیەوە وەکو تەبا شتێکی 

لەو جۆرەمان لێی داواکرد و ئەویش نەمانیگەڕاندەوە. بۆیە 
رێگەی پێداین کە کتێبی 'Hışırtılar' لەالیەن ئێمەوە 

بە چاپ بکرێت و بدرێتە بازاڕ. لێرە 

ئامادەبوونی هەمووتان 
سوپاسی بەرێزیان دەکەم". 

شایەنی باسە محەمەد فەرید ئەربیلئۆغلو بەو شێوەیە بەردەوامی 
بە وتارەکەی دا:

"بەرێزان کاتێک سەیرتان دەکەم گۆشەیەکی زۆر جوانم لێ 
دیارە. بێگومان دەمانویست لە سەرانسەری ناوچەی تورکمەن 

ئێلییەوە شاعیر و شیعر دۆستان بەشداری ئەو مەڕاسیمە بکەن. 
پشت بە خودا لەمەودوا سەرجەم پەرتوکەکانمان بەو شێوەیە 

مەڕاسیمی ناساندنیان بۆ دەکەین چونکە بێگومان شایەنی زۆر 
لەوە زیاترن". 

دوای وتارەکە، گرتە ڤیدیۆیەکی تایبەت بە ژیانی محەمەد 
عومەر قەزانچی نمایشکرا کە تایبەت بو بە بایۆگرافیای 

ناوبراو. 

دوای ڤیدیۆکە، محەمەد عومەر قەزانچی، نووسەری کتێبی 
"Hışırtılar" بەمەبەستی روونکردنەوەیەک لەبارەی کتێبەکە 

و ئەدەبیاتی تورکمانی وتارێکی پێشکەشکرد. شایەنی باسە 
قەزانچی سوپاسی خۆی بەو وتانە دەڕبڕی و وتی، "هاوڕێیانی 

ئازیز ئەمڕۆ رۆژێکی زێدە خۆشە بۆمن. وا هەست دەکەم 
کە لە لووتکەی خۆشیدام. بێگومان ئەمڕۆ تەنها رۆژی 

ناساندن و واژووکردنی کتێبەکەم نییە، بەڵکو جەژنە. ئەمڕۆ 
دۆستان لەگەڵ کەسانی تایبەت و رۆشنبیر و ئەدەب 

کۆبوومەتەوە. 

لەهەمان 
لە هەولێر)ئەربیل(ی گۆکبۆرو و غەریبی و نەسرین کاتدا 

ئەربیل کۆبووینەتەوە. لەهەمووشیانەوە گرنگتر ئەوەیە کە ئەمرۆ 
لەو شارە کۆبووینەتەوە کە سروودی نیشتیمانی لێ نووسراوە". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا محەمەد عومەر قەزانچی ئاماژەی 
بەوە کرد کە لە کاری ئەدەبیاتدا کتێبێکیان دەرکردووە لەژێر 
درووشمی 'چۆن دەتوانرێت گەلی تورکمان بۆ پێشەوە هەنگاو 

بنێت' لەگەڵ هەریەکە لە عیسمەت ئۆزجان و نوسرەت مەردان و 
کتێبەکەش ناوی "شەفەق"ە و لەڕووی ناوەڕۆکەوە لە کۆمەڵێک 

شیعر پێکهاتووە. 

لەهەمان کاتدا قەزانچی وتیشی، "لەو سەردەمەدا کتێبی 
شیعری شەفەق-مان چاپکرد. کتێبەکە روونکردنەوەیەکی لەخۆ 

دەگرت کە ئەمەیان لە نێو ئەدەبیاتی تورکمانیدا پێشەنگە و 

روونکردنەوەیەکی شیعریشی تێدایە. تا ئەمڕۆ تازەیی و زیندوویی 
خۆی پاراستووە". 

پرۆفیسۆر دکتۆر محەمەد عومەر قەزانچی وتیشی، "ژمارەیەک 
کەسی تایبەت هەن کە ئەمڕۆ بواریان رەخساند پێکەوە 

کۆببینەوە. لە حزووری ئێوە سوپاسیان 
دەکەم. سوپاسی بێپایەنم بۆ براکانم لە 
تەبا و لە سەرەتاش سوپاسی محەمەد 

ئەربیلئۆغلو دەکەم کە بەرپرسی 
دەزگاکەیە. لێڕەوە رێز و خۆشەویستی 
خۆمی ئاراستە دەکەم. کاتێک ئەو 

تیمە الوە دەبینم، وا بیر دەکەمەوە کە 
داهاتوومان رۆشنتر دەبێت و بێگومان 

هەر بەو شێوەیەش دەبێت. لە نێوان ئێمەدا 
جیلێکی نوێ پێدەگات. بە بۆچوونی 

من بە هەوڵ و کۆششەکانی ئەم تیمە 
کەلتوورەکەمان تا ١٠ بۆ ١٥ ساڵی 

دیکە گەشاوەتر دەبێت". 

ناوبراو تیشکی خستە سەر وتارێکی 
خۆی بە ناونیشانی "سیاسەت لە 
ئەدەبیاتی تورکمانی"دا و وتی، 

"کاتێک بەباشی سەیری ئەدەبیاتی 
تورکمانی دەکەین، بۆمان دەردەکەوێت 

کە ئەو شیعرانەی کە لە دوای سااڵنی 
١٩٢١ەوە نووسراون، سەرجەمیان لەنێو 

سیاسەتدا پۆلێن دەکرێن. بەاڵم بەشێک 
لەو بەرهەمانە بە شێوەیەکی کراوە باسی نەکردووە و هاوشێوەی 

)مجاز(ی بەکارهێنراوە" و ئەو نموونەی خوارەوەی خوێندەوە: 

Bilmirem neynim sene
Düşüptü meylim sene

 Men dönsem göylüm dönmez
 Sen dönsen neynim sene

قەزانچی دەربارەی ئەو بەرهەمەی سەرەوە وتی، "ئەمەیان بۆ 
خوشەویستی نەنووسراوە، بەڵکو بۆ خۆشەویستیێکی گەورە 

نووسراوە کە ئەویش تورکیایە". 

دوای وتارەکەی نووسەر و شاعیری سەرکەوتوو قەزانچی، 
شیعرێکی تایبەتی بەبۆنەی سێیەمین ساڵیادی کۆچی دوایی 

عەتا تەرزیباشی پێشکەشکرد کە لەالیەن خۆیەوە نووسراوە و هەر 
خۆیشی خوێندیەوە. 

لە کۆتاییدا محەمەد فەرید ئەربیلئۆغلو، سەرنووسەری دەزگای 
تەبا پالکێتی پێشکەشی پرۆفیسۆر دکتۆر محەمەد عومەر 

قەزانچی کرد و دواتر مەڕاسیمی واژووکردنی کتێب بەڕێوەچوو. 
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هەواڵ: هەواڵ: محه مه د ئایدن/فۆتۆ:ئه رشیف

جۆش و خرۆشی مندااڵنی تورکمان لە ٢٣ی نیساندا

 باسکردنی شەوی بەرات لە الیەن مامۆستا
حوسامەدین

شەوی بەرات ئەو رێکەوتەیە کە دەکەوێتە پازدەیەمین 
رۆژی مانگی شەعبان و مانایەکی تایبەتی هەیە لە 

جیهانی ئیسالمی. 

لەو بارەیەوە حوسامەدین جەودەت، مامۆستای ئاینی 
تورکمان دەربارەی شەوی بەرات بۆ تەبا دوا. 

شایەنی باسە مامۆستا حوسامەدین وتی، 
"گەورەترین بەڵگەی ئێمە دەربارەی شەوی بەرات لە 
قورئانی پیرۆز، سورەتی دوخان-ە. لەو شەش ئایەتەدا 

پێغەمبەرمان موحەمەد)دروودی خودای لەسەربێت(
باسی مەکانەتی قورئان دەکات". 

ناوبراو وتیشی، "لەو شەوە پیرۆزەدا چاکە و خراپەی 
مرۆڤەکان لەالیەن فریشتەکانەوە بەرەو ئاسمان 

بەرز دەکرێنەوە. لەهەمان کاتدا رزق و داهاتووی 
مرۆڤەکان نیشانی فریشتەکان دەدرێت، بۆیە ئەم 
شەوە لە جیهانی ئیسالمیدا پێگەیەکی گەورەی 

هەیە". 

ئەو مامۆستا ئاینییە رایگەیاند کە لە دێر زەمانەوە لە 
شاری هەولێر)ئەربیل( لەم شەوەدا مامۆستایانی ئاینی 

تورکمانی عێراق لە سااڵنی نەوەدەکان لە ٢٣ی نیسان 
کە دەکاتە جەژنی سەروەریی نیشتیمانی و مندااڵن لە 

تورکیا ئاشنابوون. دوای کۆتاییهاتنی دەسەاڵتی رژێمی 
سەدام حوسێن لە شارەکانی باکوور، یەکەم قوتابخانەی 

تورکمانی لە شاری هەولێر)ئەربیل( لەالیەن تورکمان 
کرایەوە. بەو پێیەش بۆ یەکەمین جار ١٠ قوتابی 
تورکمان بەمەبەستی نوێنەرایەتیکردنی تورکمانی 

عێراق برانە تورکیا و بەشدارییان لە مەڕاسیمەکانی 
تایبەت بە ٢٣ی نیسانی جەژنی مندااڵن کرد. 

دواتر هەموو ساڵێک ژمارەیەک قوتابی لە 
قوتابخانە تورکمانییەکان هەڵبژێران و بەشدارییان 

لەو چااڵکییە نێودەوڵەتییە کرد. 

هاوکات لەیال خانچی، رێکخەری مەڕاسیمی ٢٣ی 
نیسان لە عێراق دەربارەی پرۆژەکەوە بۆ تەبا دوا و 

وەاڵمی پرسیارەکانی دایەوە. 

هاوکات خانچی لەبەرامبەر پرسیاری ژمارەی 
قوتابییان بۆ هەر ساڵێک وتی، "بۆمان هەیە سااڵنە 

بەالیەنی کەمەوە ١٦ قوتابی بە مەرجێک لە ٢٠ قوتابی 
زیاتر نەبێت، بنێرینە تورکیا. ئێمە بەشێوەیەکی گشتی 

١٨ قوتابی دەنێرین". 

ناوبراو تیشکی خستە سەر سوودەکانی چااڵکییەکە بۆ 
قوتابییان و وتی، "زیاتر فێربوونی زمان و ئاشنابوونیانە 

بە کولتوورێکی دیکە. کاتێک قوتابییەکانمان لەوێن، 
ئاشنای ئەو کەلتوورانە دەبن و بەها کۆمەاڵیەتییەکانیان 

فێردەبن. بۆ نموونە هەندێک جار رووبەڕووی قوتابییە 
کۆنەکانمان دەبینەوە کە سااڵنی پێشوو بە بۆنەی ٢٣ی 
نیسانەوە چوونەتە تورکیا، تا ئێستا پەیوەندییان لەگەڵ 

برادەرانیان لە تورکیا ماوە و هەمیشە ئارەزووی سەفەریان 
هەیە بۆ ئەو واڵتە. لێرەدا دەتوانین بڵێین کە تۆرێکی 

پەیوەندییان دامەزراندووە". 

دەربارەی چۆنیەتی ئامادەکاری بۆ چااڵکییەکە، 
لەیال خانچی وتی، "لە مانگی کانوونی یەکەم 

دەست بە کارەکان دەکەین. لەو ماوەیەدا دوو کاری 
جیاوازمان هەیە. یەکەمیان جلوبەرگ چونکە لەوێ بە 
جلوبەرگەکانەوە دەناسرێنەوە کە لە کامە واڵت هاتوون. 

دووەمیشیان ئامادەکردنی چااڵکییەکی دوو خولەکی. 
لەئێستادا هەندێک گۆڕانکاری کراوە، سەرجەم 

چااڵکییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماریی تورکیا لە 
ئەنقەرە بەڕێوەدەچێت".

خانچی تیشکی خستە سەر هەڵسەنگاندنی قوتابییان 
و هەڵبژاردنیان بۆ چااڵکییەکە و وتی، "دەمانەوێت 
لە سەرتاپای تورکمەن ئێلییەوە قوتابی ببەین. 
واتە لە مەندەلییەوە تا تەلەعفەر. جار جاریش 
قوتابیمان هەیە لە بەغدادەوە بەشداری دەکەن، 
بەاڵم هەندێکیان خێزانیان نییە. بە شێوەیەکی 

گشتی تەنها ئەو قوتابییانە دەتوانن بەشداربن کە 
تەمەنیان لەنێوان ٩ بۆ ١٢ ساڵیدایە. هاتووچووی 

ئەو مندااڵنە لەڕووی ئەمنییەوە کێشەی نییە 
چونکە ناوچەکان بۆ نموونە هەولێر )ئەربیل( 

و تازەخورماتوو و ئەوانە نزیکەی ١ کاتژمێرن. 
ئەوەی گرنگە بەالی ئێمەوە ئەمنییەتی 

منداڵەکانە. بۆ نموونە تەلەعفەر ناوچەیەکی 
گەرمە، بەداخەوە لە ساڵی ٢٠٠٣وە تاوەکو ئێستا 
تەنها ٢ قوتابی توانی بەشداریی بکات. لە ساڵی ٢٠١٥-

٢٠١٦دا قوتابییانی بەغداد بەشدارییان کرد". 

لە کۆتاییدا لەیال خانچی دەربارەی ئەو قوتابییانەی 
کە بڕیار وایە ئەمساڵ بچن بۆ تورکیا وتی، "ناوی 

قوتابییانی ٢٣ی نیسان دیاریکراوە. ناوەکانیان لە 
ناوچەکانی کەرکوک، تازەخورماتو، تورکەالن، یایچی، 

داقوق، دوزخورماتوو و ئاڵتون کۆپرویەوە هەڵبژێردراون. 

دوای نوێژی عیشا لە مزگەوتەکان دانیشتوون و ٣ 
جار سوورەتی یاسین-یان خوێندووەتەوە، ناوبراو وتیشی، 

"ئامانجی خوێندنەوەی ئەم سورەت-ە یەکەمیان بۆ 
خستنی بەرەکەتە لە تەمەنی مرۆڤەکان، دووەمیان بۆ 

بەرەکەتدار بوونی رزقەکەیان و لە کۆتاییشدا بەمەبەستی 
دوورکەوتنەوە لە بەاڵ و موسیبەت دێت". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا حوسامەدین جەودەت وتی، 

"لە دێر زەمانەوە خەڵکی تورکمان لە مزگەوتی قەاڵی 
بەناوبانگ کۆدەبوونەوە. لەو سەردەمەدا حەنەفییەکان 

لەالیەک و شافیعییەکانیش لەالیەکی دیکە دادەنیشتن. 
دواتر شەوەکەیان بە مەولود بەڕێدەکرد".

ئەو وتیشی، "هەر کەسێک خواستێکی هەبووبا 
یاخود مرازێکی لەدڵدابوبا و داوای کردبا، 

پێچەیەکی لەخۆ دەبەست و لەبەردەم دەرگای 
مزگەوت سواڵی دەکرد. بەبۆچوونیان هەرکەسێک 

پارەی پێدابا، مرازەکەی قبوڵ دەبوو. الوانی 
گەڕەک بەدوایان دەگەڕان و دواتر پەچەکانیان 
پێ الدەدان و ئاویان پیادەکردن. هەندێکیان ماڵ 
ماڵ دەگەڕان و سواڵیان دەکرد. گەر خاوەن ماڵ 

زانیبای کە سواڵکەرەکە پیاوە، هەمان شتی دەکرد 
و ئاوی پیا دەکرد". 

لەکۆتاییدا مامۆستا حوسامەدین جەودەت، 
مامۆستای ئاینی تورکمان ئاماژەی بەوەدا کە 
شەوەکە زۆر بە جۆش و خرۆشەوە بەڕێدەکرا و وتی، 

"تورکمان لە قەاڵ بە یەکگرتوویی بەشدارییان لەم بۆنەیە 
دەکرد. ئەو کەسانەی کە لە یەکتر زویربوون، بە هاتنیان 
بۆ مزگەوت بەیەکتر شاد دەبوونەوە و ئاشت دەبوونەوە". 

...

هەواڵ: چۆبان تیمور/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین
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حکوومەت شەقامی فراوان دروست بکات 
هەر جارەى ناوێکى جا )١٢٠ یان ١٥٠ 

( یان هەر ناوێکى تر بێت ئەوا ناتوانرێت 
ڕێگا بگیرێت لە نەهیشتن یان کەم 

کردنەوەى رووداوەکان. ئەگەر بە هاوتەریب 
لەگەل فراوان کردنى شەقام وەزارەتە 

پەیوەندیدارەکان دەست نەکەن بە فراوان 
کردنى مێشک و بیرکردنەوەى خەڵک وە 
ووشیاکردنەوەیان لە ترسناکى هەڵەکانیان 

لەسەر شەقام، کەواتە هەرکاتێک 
مێشکى خەڵک عەقڵیەتیان بوو بە ١٢٠م 
ئەوکاتە لەشەقامی ٦٠م نە جەنجاڵى وە 
نە رووداوى نەخوازراو نابینریت یان زۆر 
کەم دەبێتەوە، بۆ ئەمەش بە دڵنیاییەوە 

چۆن وەزارەتى 
ئاوەدان کردنەوە 

و شارەوانى 
ئەرکی 

کردنەوە و 
فراوانکردنى 
ڕێگا دەگرنە 

ئەستۆ 
ئەوا دەبێت 

وەزارەتەکانى 
پەروەردە و 

خوێندنى بااڵ 
و ئەوقاف 

ئەرکى کردنەوە 
و فراوان 

کردنى شەقامی مێشکى مرۆڤەکان 
و هاووالتیان بۆ ١٢٠ و ١٥٠ بیگرنە 
ئەستۆ وە لێرەدا ئەوەش لە بیر ناکەم 
کە وەزارەتى تەندروستیش بگرێتەوە 

هى رەنگەکان چونکە زۆرجار شۆفێر 
دوچاری رووداو دەبێت وە سوێند دەخوات 

کە ترافیک الیتەکە سەوز بوو من 
باوەڕى پێدەکەم چونکە کاتێک کەسێک 
ڕەنگ کوێر بێت لەوانەیە سوور بە سەوز 

ببیینى بۆیە دەبێت هەوڵى فراوانکردن 
لە گشت الیەکەوە دەست پێبکرێت 
تاکو بتوانین رێگا بگرین لەهەموو 
حاڵەتێکى نەخوازراو، بۆیە گرنگی 

فراونی مێشک و هزر و بیرکردنەوى 
مرۆڤ زۆر لەوە گرنگترە تەنها بە 

فراوانی شەقامەکان کۆنتروڵ بکرێت وە 
ئێمە هەموومان بەرپرسین لەم بابەتە بە 
پێى ڕادەى بەرپرسیاریەتى سەر شانمان 

وە دەبێت ئەوەش لە بیر نەکەین کاتێک 
هاوواڵتیەک لە شەقامێک کە بۆى 

دیاریکراوە لە سەر چەند ئۆتۆمبێلەکە 
لێبوخڕێت بۆ نمونە بە پێى ئەندازەى 

هاتوچۆ دەبێت لە سەر ٦٠ بڕوات بەاڵم 
ئەو لەسەر ١٢٠ دەڕوات ئایا ئەگەر ئەم 
هاوواڵتییە کێشەى ژیرى و بیرکردنەوەى 

نەبێت ئەى چ جۆرە راڤەیەکى تر 
هەلدەگرێت بۆیە بە دڵنیاییەوە دەبێت 

هەڵوەستەى لەسەر بکەین وە دەبێت کارى 
لە پێشینەى ئێمە فراوان کردنى عەقڵیەتى 
خەڵک بێت تاکو بزانن ئۆتۆمبێل ئامانج 
لە بوونى چییەو وە شەقام چۆن بەکاردێت 
ئەوکات دەتوانین رێگا بگرین لە زۆرێک 

لە رووداوەکان بۆیە دەڵێم بەڵى بۆ 
عەقڵیەتى ١٢٠م و ١٥٠م پێش شەقامی 

لەم جۆرە.

لەوانەیە خوێنەرى بەڕێز پرسیارى ئەوە 
بکات بۆچى ئەم ناونیشانە؟ مافى 

خۆیەتى پرسیار بکات وە منیش 
مافی خۆمە وەکو هاوواڵتییەک 

کە ئەم ناونیشانە هەڵبژێرم بە پشت 
بەستن بە واقعی کۆمەڵگاکەم وە 
ئەو راستیانەى کە حاشا هەڵنەگرن 

لەناویدا چونکە وەکو ئاشکرایە 
نوسەر لەکاتى نوسین هەرچەندە 

نوسینەکانی واقعی تر بن ئەوا زیاتر 
بەرەو ئەوە دەچین کە چارەسەرى 
کێشەکان بکەین، لەناو خەڵکیدا 
هەمیشە گوێ بیستی ئەوە دەبین 

هەواڵێکى خۆش دەبین کە دەڵین ئەوا 
پرۆژەى 

شەقامی ١٢٠م تەواو دەبێت و 
دەبیستین کە بەهەمان شێوە پرۆژەى 
شەقامی ١٥٠م دەست پێ دەکات، 
ڕەنگە کەسانێک وا تێبگەن کە 

نوسینەکەم توانجە لە حکوومەت و 
دەزگا بەرپرسەکان نەخێر بەڵکو لێرەدا 

دەمەوێت ئاماژە بە الیەنێکى ترى 
یان دیوێکى ترى ئاوەدان کردنەوەى 

کوردستان بکەم کە جیاوازە لە 
ئاوەدان کردنەوەى کوردستان بە 

شەقامی فراوانى نوێ بۆ نەهێشتنى 
جەنجاڵى و نەهێشتنى رووداوە 

جەرگبرەکانى هاتووچۆ کە هیچى 
کەمتر نەبووە لە قوربانیەکانی 

بەرەکانى جەنگ لەگەل دوژمناندا. 
ئەوەى تێبینى دەکرێت ئێمە کێشەى 

نەبوونى شەقامی فراوانمان نییە 
بە هیچ شێوەیەک بەاڵم رۆژانە 

ئەوەندەى هەواڵى مەرگ دەبیستین 
بەهۆکارەکانى هاتوچۆ ئەوەندە 
لە شتى تر نایبیستین کەواتە 
کێشەیەک لێرەدا دێتە کایەوە 

ئەویش بەپێى یاساکانى هاتوچۆ 
بە دڵنیاییەوە شەقام بەشێکە لە 

سیستەمى هاتوچۆ بەاڵم بەشێکى 
مادییە نەوەک مرۆیی وە دەزانین 
هاتوچۆ واتا بەکارهێنانى شەقام 
بەپێى یاساو ڕێساکان واتا لێرەدا 

شتێک دەردەکەوێت بۆمان ئەویش 
کە ڕەگەزى زۆر گرنگتر هەیە لە 

شەقام سەبارەت بە سەالمەتى گیانى 
هاوواڵتییان ئەویش شۆفێرەکانن کە 
الیەنى مرۆیی سیستەمى هاتوچۆ 

پێکدێنن بۆیە من لێرەدا جەخت 
لەوە دەکەمەوە کە چەندە گرنگە 

د.ئەحمەد سەیدە
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 کەڵەشاخ، لەڕووی ئاینی و  عەقڵیەتى ١٢٠م،١٥٠م
 کۆمەاڵیەتی-یەوە

کەڵەشاخ لە رۆژگاری ئەمڕۆدا بە چارەسەری پزیشکی شوێنگرەوە 
ناودەبرێت، هەروەها سوننەتێکە کە پێغەمبەرمان محمد )د.خ( 

لەسەر بێت وەک رێگایەکی چارەسەر بەکاری هێناوە. ئەنجامدانی 
کەڵەشاخ ئارامی دەبەخشێتە جەستەی مرۆڤ و بە شێوەیەکی 

تەندروست دەیهێڵێتەوە.

زۆرێک لە ئێمە وا دەزانێت کە کەڵەشاخ یاخود کەڵەشاخ پەیوەستە 
بە ئاینی ئیسالم، بەاڵم لەڕاستیدا کرداری کەڵەشاخ بۆ چەندین 

ساڵ بەر لە زاین دەگەڕێتەوە و ئەم رێگایە لە چین بەکارهێنراوە بۆ 
چارەسەرکردنی نەخۆشییەکان. 

بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری لەبارەی کەڵەشاخ، سەردانی 
یاریدەدری پزیشکی شاکر عومەر حەمەد-مان کرد کە ناوبراو ٢٨ 
ساڵە کاری یاریدەدەری پزیشکی دەکات و بۆ ماوەی ١١ ساڵیشە 

کەڵەشاخ دەکات. 

شایەنی باسە شاکر عومەر تیشکی خستە سەر کەڵەشاخ و وتی، 
"کەڵەشاخ هەر لە زانستی پزیشکی کۆنەوە بەر لە ئیسالمیش 

بوونی هەبووە، بە گوێرەی مێژووی چین ٥ هەزار ساڵ بەر 
لە ئیسالم ئەم چارەسەر بوونی هەبووە. بە بیروبۆچوونی زانا و 

شارەزایان ئەم چارەسەرە لەگەڵ هاتنی ئادەم )د.خ( بوونی هەبووە 
بەاڵم ناوە ناوە ون بووە و دووبارە تەشەنەی کردۆتەوە. هەروەها 

پێغەمبەرمان )د.خ( فەرمانی پێ کراوە بە کردنی کەڵەشاخ، لە 
فەرموودەیەکیشدا هاتووە کە ئەو کاتەی پێغەمبەرمان )د.خ( لە 

ئیسرا و میعراج بەرزبووەتەوە بۆ ئاسمان، فریشتەکان ئامۆژگارییان 
کردووە بەوەی کە ئامۆژگاری ئومەتەکەی بکات بە کردنی 

کەڵەشاخ".

شاکر عومەر وتیشی، "چارەسەرکردن بە کەڵەشاخ چارەسەرێکی 
زۆر گرنگ و گەورەیە. هەرچەندە هەندێک لە پزیشکانی 

نەخۆشخانە ئەم چارەسەرەیان لەال دروست نەبێت بە هۆکاری 
گواستنەوەی ڤایرۆس بیانوی لەم جۆرە، بەاڵم کەڵەشاخ ئەگەر 

هاتوو لە شوێنێکی خاوێن و بەشێوەیەکی راست ئەنجام بدرێت ئەوا 
سودێکی ئێجگار زۆری دەبێت بۆ کەسەکە". 

ناوبراو ئاماژەی بە دووبارە سەرهەڵدانی کەڵەشاخ کرد و وتی، 
"ئەم چارەسەرە لە ساڵی حەفتاکان لە سووریا سەری هەڵدا و نوێ 

بوویەوە. هاوکات دکتۆر شێخ محمد ئەمین شێخۆ یەکێک بوو 
لەو دەستە بااڵیانەی ئەو سەردەمە کە چەندین کتێب و نووسراوی 

لەسەر بواری پزیشکی هەبوو، کارەکەی بە چارەسەرکردنی سەدەها 
کەس بەرەو پێش برد و باڵوی کردەوە. جێگای باسە هەر ئەو 

سەردەمە شای بەریتانیا بەیاننامەیەکی بۆ دکتۆرە شارەزاکانی 
سووریا نارد کە گوایە خێزانەکەی نەخۆشی خوێنی هەیە و 

پێویستی بە چارەسەرە. دواتر بە ئەنجام دانی کەڵەشاخ لەالیەن 
چەند دکتۆرێکەوە. نەخۆشیەکەی چارەسەر بوو. لەکاتێکدا کە 
چەندین دکتۆر و پڕۆفیسۆری ناودار لەو واڵتە بوونی هەبوو، 
ئەم نەخۆشەیان پێ چارەسەر نەکرابوو. هەڵبەت تاقیکردنەوە بە 

چارەسەری کەڵەشاخ لەسەر سەدەها نەخۆشی توشبووی شەکرە و 
پەستانی خوێن و چەوری خوێن و ژمارەیەکی دیکەی نەخۆشی 

کوشندە کە لە ئێستادا باون کراوە". 
شاکر عومەر رادەگەیەنێت کە کرداری کەڵەشاخ بۆ هیچ 

تەمەنێک سنووردار نەکراوە و دەکرێت بۆ هەموو تەمەنێکی جیاواز 
ئەنجام بدرێت. ناوبراو وتیشی، "بۆ نمونە لە هەندێک حاڵەتدا منداڵ 

هەستیاری بە شیری قوتوو یاخود شیری دایک هەیە، تەنها 
بە کردنی کەڵەشاخ لەسەر ناوکی منداڵەکە، هەستیارییەکەی 
نەماوە. یاخود نەخۆشی بۆ سهرئێشهى درێژخایهن و سهرئێشهى 

نیوهیی)شهقیقه( کە بە ئاماژەی دکتۆر ئەم نەخۆشییە تا مردن 
بەردەوامی دەبێت، بە ئەنجامدانی جارێک، دوو یاخود سێ جاری 
کەڵەشاخ نەخۆشەکە رزگاری دەبێت لەم نەخۆشییە درێژ خایەنە. 
باشترین شوێن بۆ ئەنجامدانی کەڵەشاخ ئەو شوێنانەن کە ئازاریان 

هەیە، واتە ئەو شوێنە ئازاری هەیە لەو شوێنە کارەکە ئەنجام 
بدەیت".

لەبارەی جۆرەکانی کەڵەشاخەوە ئەو یاریدەدەرە پزیشکییە وتی، " 
جۆرەکانی زۆر زۆرن، بۆنمونە کەڵەشاخ بە خوێن، کەڵەشاخ بە 
ئاو، کەڵەشاخ بە زەیتی زەیتون، کەڵەشاخ بە هەڵم، کەڵەشاخ بە 

ئاگر و کەڵەشاخ بە وشکی کە بەبێ خوێن دەکرێت. ئەوەی ئێمە 
ئەنجامی دەدەین زیاتر بە رێگەی خوێنە، کاتی خۆی بە ئاگر 

و پەرداخ و پیالە کراوە، لە ئێستادا ئاسانترین رێگا بەکارهێنانی 
کاسە و موس و شەفرەیە. بەکارهێنانی موسیش کارامەیی دەوێت 

کە نابێت نیو ملم پێست ببڕێت". 
هەر لەبارەی شوێنی ئەنجامدانیشەوە وتی، "کەڵەشاخ بە گشتی 

لە پشت، پشتە سەر، پشتە مل، باڵ، هەردوو دەستەکان، ڕان، 
هەردوو قاچەکان و جومگەکان. جیا لەمە هەر نەخۆشییەک 

شوێنی دیاری کراوی خۆی هەیە. بۆ نمونە کەسێک کە ژان 
لە ئەژنۆکانی هەیە نابێت بە هەڕەمەکی لە شوێنێکی دیکە 

کەڵەشاخەکەی بۆ ئەنجام بدرێت، بەڵکو دەبێت یەکەمجار لەسەر 
شانی کەسەکەدا بۆی ئەنجام بدرێت گەر هاتوو بە تەواوەتی 

کاریگەری نیشان نەدا، ئەوا دەبێت لەسەر ئەژنۆکانیشی 
کەڵەشاخی بۆ بکرێت کە شوێنی ئازارەکانە. لە زانستی 

کەڵەشاخیشدا هاتووە کە دەتوانرێت بۆ ١٥ جار کەڵەشاخ بۆ هەمان 
شوێنی ئازار بکرێت گەر هاتوو چارەسەرەکەی بە تەواوی نیشان 

نەدا. چاکترینیشیان ئەوەیە وەرزانە ئەنجام بدرێت". 

زۆربەی ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت کەڵەشاخ بکەن، دەیانەوێت 
بزانن ئاخۆ بەر لە کردارەکەی خواردن بخۆن یاخود نا، شاکر 

عومەر لەوبارەیەوە وتی، "هەر الیەنەک بیر و بۆچوونێکی هەیە. 
ئەنجامدانی کەڵەشاخ وەکو نەشتەرگەری وایە، زانایان وایان پێ 
باشە کە بەر لە کردارەکە چارەسەر وەرگرەکە بۆ ماوەیەک نان 
نەخوات، ئەوەشیان نەک لەبەر ئەوە کە کەڵەشاخەکە سوودی 

نابێت بەڵکو لەبەر ئەوە کە نەخۆشەکە ئەگەری رشانەوەی دەبێت 
دوای ئەنجامدانی کەڵەشاخ و ئەگەری هەیە لە هەندێک حاڵەتدا 
بەمهۆیەوە بخنکێت. بۆیە زانایان وایان لەال چاکە کە نەخۆشەکە 

خواردن نەخوات بەر لە ئەنجامدانی کەڵەشاخ". 
لەکۆتاییدا شاکر عومەر تیشکی خستە سەر وەرزی ئەنجامدانی  

کەڵەشاخ و وتیشی، "زستان، بەهار، هاوین، پایز، ساڵ دوانزەی 
مانگ ئەم چارەسەر ئەنجام دەدرێت. تەنها دەبێت ئەو ژوورەی کە 
کەڵەشاخی تیادا ئەنجام دەدرێت پلەی گەرمی لە ٣٧ پلە بەرەو 

سەرەوە بێت و لە ٢٥ـیش بەرەو ژوور نەبێت. باشترین ئەو ڕۆژانەی 
کە کەڵەشاخ تیایدا ئەنجام بدرێت ڕۆژەکانی)١٧ و ١٩ و ٢١(

ـی مانگی کۆچی)قەمەڕ(ین. باشترین کاتیش بۆ ئەم کردارە 
کاتەکانی شەوە.کەڵەشاخ باشترین رێگەیە بۆ کەمکردنەوەی 

بیرچوونهوه و بە پلەی یەکەم رێگەگرتنە له تووشبوون به جهڵتهى 
دڵ و دەماغ، هەروەها زۆر گرنگە بۆ البردنی چەوری زیانبەخش 
و ماددەی کیمایی و ژەهر و کێشەکانی ئازاری پێست و گرژ 
بوونی دەمارەکان. هاوکات کەڵەشاخ کردن بەرگری لەش زیاد 

دەکات و وا دەکات کە بەکتریای لەناوبەر و ڤایرۆسی لەناوبەر و 
خانەی شێرپەنجەیی لەناوبەر ئەکتیڤ بن". 

هەواڵ: محه مه د ئایدن/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین
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 twitter/@tbaajansi ١٧ی نیسانی ٩٢٠١٩

نوێ بنێت بۆ دابەزاندنی نرخەکان لە 
بازاڕدا. لەگەڵ پێدانی مووچەی تەواو 

بە فەرمانبەران بەبێ دواکەوتن، پێویستە 
بۆ ئەو بڕە زۆرە پارە پاشەکەوتکراوەی 

هاوواڵتییان لە بڕی ئەوەی راستەوخۆ دابەش 
بکات و پارەیەکی زۆر بخاتە بازاڕ، دەبێت 
سیستەمێکی کارتی بانکی دابمەزرێنێت و 
لە رێگەی ئەو سیستەمەوە پارەی خەڵکی 

بگەڕێنێتەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 
بەو داهاتەی بەدەستی دەهێنێت و بەو 

بڕە پارەیەی کە لە بەغدادەوە بۆی رەوانە 
دەکرێت، 
دەتوانێ 

مووچەی 
تەواوی 

فەرمانبەران 
دابین بکات 

و چەند 
پرۆژەیەکی 
بچووکیش 
بخاتەگەڕ. 

بەاڵم ئەگەر 
سیستەمی 

بانکی 
چااڵک 
بکات کە 

تا ئێستا نەیتوانیوە جێبەجێی بکات، 
دەتوانێت لەگەڵ پێدانی مووچەی تەواوی 
فەرمانبەران و تەواوی ئەو پرۆژانە بەکار 
بخات کە ناچاربووە رایانبگرێت. لەبڕی 
پێدانی تەواوی مووچەکە بە شێوەیەکی 

کاش، دەتوانێت هەمان بر بخاتە سەر 
هەژماری بانکی فەرمانبەرەکان. بەم 
جۆرە خەڵک پێداویستییە رۆژانەکانی 

لە رێگەی کارتی بانکەوە دابین دەکات 
و پارەکە لەهەژماری بانکی کەسێکەوە 

دەچێتە سەر هەژماری کەسێکی 
دیکە. حکوومەتیش بەو پارەیەی کە 

لە بانکەکانە دەتوانێت هەموو پرۆژەکان 
بەکار بخاتەوە.بەم جۆرەش ئەو کەسانەی 
کە فەرمانبەری حکوومی نین دەتوانن 
لە رێگەی ئەو پرۆژانەوە کاریان دەست 

بکەوێت و کار بکەن.

ئەگەر حکوومەت بتوانێت ئەو سیستەمە 
جێبەجێ بکات کە سیستەمێکی زۆر 

زەحمەت نییە، دەتوانێت پرۆژەکانی 
دەست پێبکاتەوە و بە شێوەیەکی 

خودکار کۆمەڵێک هەلی کار دابین 
بکات بۆ هاوواڵتییە بێکارەکان. بەم 

شێوەیە رێژەی بێکاری کەمتر دەبێت و 
ناوچەکە کەمێکیش بێت دوور دەکەوێتەوە 

لەو ناڕەحەتییانەی کە چەندین ساڵە 
نەیتوانیوە لێی رزگار بێت. خەڵکی 
هەرێم بەر لە ساڵی ٢٠١٤ ژیانێکی 

باشیان هەبوو لەڕووی داراییەوە، دوای 
کۆتایی هاتنی ئەم قەیرانە پێویستە 
سیستەمێکی کەسی ژیرانەتر ئامادە 
بکات بۆ قەیرانێکی نوێی چاوەڕوان 

نەکراو. چونکە وەک هەموومان دەبینین 
و تێیدا دەژین، دەزانین کە ئەو ناوچانە 

بەهۆی یارییە جیهانییەکانەوە هیچ 
کاتێک ئارام و خاوەن ئابوورییەکی 

جێگیر و سەقامگیری نەبووە و بە ئەستەم 
دەبیندرێت بۆ ئەوەی ئەم دۆخە ببینێت.

خەڵکی عێراق و هاوواڵتییانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق کە بەهۆی نەوتی 

واڵتەکەیانەوە بوونەتە وزەی جوواڵندنەوەی 
پیشەسازی جیهان، رزگارییان نابێت لە 
قەیرانی دارایی. ئەو قەیرانە داراییەی 
کە لە ساڵی ٢٠١٤دا دەستی پێکردووە 

تا ئەمڕۆمان بەردەوامی هەیە. نێچیرڤان 
بارزانی، سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق دوایین بڕیاری دەرکرد 
بۆ خەندە خستنە سەر لێوی فەرمانبەرانی 

حکوومەت. بەاڵم بڕیارەکەی بارزانی 
کاریگەری نەرێنی لەسەر بازاڕ دروست کرد.

بارزانی رایگەیاند 
کە سیستەمی 

پاشەکەوتی 
مووچەی 

فەرمانبەران 
هەڵدەوەشێنێتەوە 
کە ماوەی ٣ 

ساڵە بەردەوامە، 
وە  مووچەی تەواو 

لە کاتی خۆیدا 
بەبێ دواکەوتن 

دەدرێت بە 
فەرمانبەران. دوای 
روونکردنەوەکەی 

بارزانی، رێباز 
حەمالن، وەزیری 

دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق بە لێدوانێک قسەکانی 

بارزانی پشتڕاست کردەوە و موژدەی ئەوەی 
بە هاوواڵتییان دا کە مووچە پاشەکەوت 

کراوەکانیش دەگەڕیننەوە بۆ فەرمانبەرانی 
حکوومەت. بەاڵم بڕیارەکانی حکوومەت 

گوزەرانی خەڵکی قوڕستر کرد. 

زیادبوونەوەی مووچەکان بە رێژەی لە سەدا 
٢٠-٣٠ بووە هۆی هەاڵوسانی نرخەکان بە 

رێژەی لە سەدا ٧٠-٨٠ لە زۆربەی بەشەکانی 
بازاڕدا. لەپاڵ بەرزبوونەوەی نرخەکانی 

خانوبەرە، نرخی خواردنەمەنیەکان، میوە، 
سەوزە وئۆتۆمبێل و تەواوی بەرهەمەکانی 

دیکە بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. 
واتە خەڵک پێشووتر بە مووچەیەکی کەمتر 

لە ئێستا دەیتوانی مانگێک بگوزەرێنێت بەاڵم 
ئێستا وێرای زیاد بوونی مووچەکەیان بە 

سەختی مانگێک دەگوزەرێنن.

هاوواڵتی باجی هەڵەی حکوومەت لە 
نەکردنی حیساباتی تەواو بە ئەو ئەگەرانەی 

کە لە دوای بڕیارەکە دێنە ئاراوە و کۆنترۆڵ 
نەکردنی نرخی کرێ و بازاڕ، دەدات. خاوەن 
دووکان و فڕۆشگای گەورە و مارکێتەکان 
بە هەمان شێوە لە دۆخەکە ناڕازیین. ئەوان 
دەڵێن، "بەر لەو بڕیارەی حکوومەت هەموو 

شتێک هەرزان بوو و بەردەوام کڕیارمان 
هەبوو. ئێستاش هەموو شتێک گرانە  و 
کەس پارەی خۆی خەرج ناکات. چونکە 

ئەوانەی کڕیاری ئێمەن تەنها فەرمانبەری 
حکوومی نین بەڵکو بەشێکی زۆریان خاوەن 
کاری ئازادی  خۆیانن. بەاڵم بەرزبوونەوەی 

نرخەکان کاریگەرییەکی زۆری لەسەر 
ئەوانیش کردوە".

پێویستە حکوومەت بە زووترین کات 
لێژنەیەکی چاودێری دابمەزرێنێت و ئەو 

بازرگانانە بدەنە دادگاکان کە بوونەتە هۆی 
هەاڵوسانی نرخەکان، هەروەها هەنگاوی 

عەلی عەنتەر
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نا سەقامگیر بوونی ئابووری  کۆمەڵ تاوەکو ئێستا
بڕیاری کۆتایی نەداوە

وێرای تێپەڕبوونی زیاد لە شەش مانگ لەسەر 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق، 
تا ئێستا یاسای پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم هەموار 

نەکراوەتەوە بۆ ئەوەی کەسێک بۆ ئەم پۆستە 
دەستنیشان بکرێت. هەر بەپێی بڕگە دەستوورییەکان، 

تا سەرۆکی هەرێم دەستنیشان نەکرێت پرۆسەی 
پێکهێنانی حکوومەت دەست پێناکات. چونکە پێویستە 

سەرۆکی داهاتووی هەرێمی کوردستانی عێراق 
کەسێک بۆ پێکهێنانی حکوومەت رابسپێرێت.

هەر بەپێی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی ٣٠ ئەیلوولی 
٢٠١٨، کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان بەهۆی زیاد 
کردنی ژمارەی کورسییەکانی بە بەراورد لەگەڵ 
حزبە ئیسالمییەکانی دیکە، بە یەکێک لە حیزبە 

سەرکەوتووەکانی ئەم خوولەی هەڵبژاردن دەبیندرێت. 
بەاڵم تا ئێستا لەالیەن براوەی یەکەمی هەڵبژاردنەوە 
کە پارتی دیموکراتی کوردستانە، تەکلیفی جددی 
لێنەکراوە و رێکنەکەوتوون لەسەر هیچ ئالییەتێک. 

کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان تا ئێستا خۆی یەکالیی 
نەکردۆتەوە کە ئایا بەشداری حکوومەتی داهاتویی 

هەرێم دەکات یاخود 
نا.

لەم بارەیەوە سۆران عومەر، سەرۆکی 
فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان لە 
پەرلەمانی کوردستانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ 
هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا رایگەیاند، "تا ئێستا 

وەکو کۆمەڵی ئیسالمی یەکالییمان نەکردۆتەوە 
کە بەشداری لە حکوومەتی داهاتووی هەرێم 

دەکەین یاخود نا".
هاوکات سۆران عومەر وتیشی، "تا ئێستا 
بە فەرمی لەالیەن حزبی براوەی یەکەمەوە 

تەکلیفمان لێ نەکراوە بۆ بەشداری کردن. بەاڵم 
قسە و گفتوگۆ هەیە. ئێمە هەتا ئێستا وەکو 

کۆمەڵ قسەمان لەسەر مەرجەکانمان نەکردووە".

لە هەڵسەنگاندنی بارودۆخی سیاسی هەرێمی 
کوردستانی عێراق و هەوڵەکانی پێکهێنانی 
حکوومەت، سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵی 
ئیسالمی کوردستان وتی، "بەداخەوە هەموو 

الیەنەکان کەوتوونەتە نێو ملمالنێی سیاسی و 
کێشمەکێشم بۆ بەدەست هێنانی پۆستی زیاتر 

و دەستکەوتی زیاتر. هەوڵی الیەنەکان بۆ 
بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان نییە. ماوەی 
٧ مانگ بەفیڕۆ دراوە تەنها لە 

پێناو پۆست و بەرژەوەندی 
الیەنەکان. ئەمە 

کارێکی زۆر 
خراپە".

هەواڵ: عەلی عەنتەر
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پاشماوەی عوسمانییەکان لە کەربەال-خانی روبع

ئێمه  له گه ڵ پارتی رێککه وتووین به ر له وه ی پارتی له گه ڵ یه کێتی نیشتیمانی رێکبکه وێت

ژمارەیەکی زۆری شوێنەوار کە لەسەردەمی عوسمانی 
ماونەتەوە، لە سنووی عێراق بوونی هەیە. خانی روبع کە 
دەکەوێتە شاری کەربەال یەکێکە لەو شوێنەوارە دێرینانە.

خانی روبع کە لە شێوەی چوارگۆشەیە دەکەوێتە سەر رێگەی 
نێوان کەربەال و نەجەف، یەکێکە لەو ٤٨ خانەی کە لە 

سەردەمی عوسمانیدا دروست کراوە. جگە لەوەش خانی ئەل 
ئەتیشی لەگەڵ خانی روبع دەکەوێتە کەربەال. هەردوو خانەکە 
لەالیەن سلێمان پاشای گەورەوە دروست کراوە. لەو سەردەمەدا 
خانەکان لە نێوان بەسرە و شام وەکو شوێنی حەسانەوە بەکار 

دەهێندران.

لەناو خەڵکدا، خانی روبع بە خانی 
نەهیلە-ش دەناسرێتەوە. وشەی 
روبع کە وشەیەکی عەرەبییە  

بە واتای چارەگ دێت. 
هۆکاری ناونانی ئەو 

شوێنە بە روبع و 
بەکارهێنانی ئەو 

ناوە لەالیەن 
خەڵکەوە بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە 

ئەو خانە دەکەوێتە 
نێوان کەربەال و نەجەف، 

وە چارەگێک لە هەر 
یەکێکیانەوە دوورە.

خانی روبع  لەسەر شێوەی چوارگۆشەیە و یەک دەرگای 
سەرەکی هەیە کە ئەویش دەکەوێتە الی رۆژهەاڵتی 

خانەکەوە. لە چوونە ژوورەوەی خانەکەدا گومبەتێکی گەورە 
هەیە کە بە کاری دەست نەخش و نیگاری بۆ کێشراوە. ئەو 

دروستکراوە بە تەواوی لەسەر شێوازی شوێنەوارە ئیسالمییەکان 
دروست کراوە و خاوەنی هەمان شێوەی دینگە و گومبەت و 

نیو گومبەتە.

کۆبوونەوەی الیەنە سیاسییەکان بۆ رێککەوتن لەسەر پێکهێنانی 
حکوومەت بەردەوامی هەیە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پارتی 

دیموکراتی کوردستان هەوڵی چارەسەرکردنی خاڵێکی ناکۆکی نێو 
داواکارییەکانی بزووتنەوەی گۆڕان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان 

دەدات.

هەرچەندە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرەتاوە دژی ئەوە 
بوو کە سەرۆکی هەرێم دوو جێگری هەبێت و یەکێکیان بدرێت 

بە تورکمان، بەاڵم ئێستا پێداگیری دەکات لەوەی کە ٢ جێگر بۆ 
سەرۆکی هەرێم دابندرێت و جێگری دووەم بدرێت بە ئەوان. 

لەالیەکی دیکەوە بزووتنەوەی گۆڕان بە هەموو شێوەیەک دژی ئەو 
داواکارییەیە کە یەکێتی ئاراستەی پارتی دیموکراتی کوردستانی 

کردووە و جەخت لەوە دەکاتەوە کە نابێت پارتی هیچ رێککەوتنێک 
لەگەڵ یەکێتی بکات کە کاریگەری لەسەر رێککەوتنەکەی 

لەگەڵ گۆڕاندا هەبێت.

کاروان هاشم، ئەندامی جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان بە 
تەبای راگەیاند، "ئێمە لە کۆبوونەوەی هەفتەی رابردوودا ئەوەمان 
بە پارتی دیموکراتی کوردستان راگەیاندووە کە سەرۆکی هەرێم 

یەک جێگری دەبێت و ئەو جێگرەش ئیستحقاقی ئێمەیە. ئێمە 
لەگەڵ پارتی لەمبارەیەوە رێککەوتووین کە جێگرێکی دیکە بۆ 

سەرۆکی هەرێم زیاد ناکرێت".

لە وەاڵمی پرسیاری "لە ئەگەری رێککەوتنی پارتی کوردستان و 
یەکێتی نیشتمانیی کوردستان لەسەر زیاد کردنی جێگرێکی دیکە 

بۆ سەرۆکی هەرێم، هەڵوێستی بزووتنەوەی گۆڕان چی دەبێت؟" 
کاروان هاشم وتی، "ئێمە لەگەڵ پارتی دیموکراتی رێککەوتووین 

بەر لەوەی پارتی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی رێکبکەوێت. بێگومان 
هەر رێککەوتنێک بکرێت لە نێوانیاندا نابێت لەسەر حیسابی 
رێککەوتنی پارتی و گۆڕان بێت. برادەرانی پارتی دڵنیایی 
ئەوەیان داوە کە هیچ رێککەوتنێک ناکەن لەسەر حیسابی 

رێککەوتنەکەی ئێمە و ئەوان. بۆیە هیوادارین پارتی پابەند بێت 
بە بەڵێنەکانی خۆی هەر وەک چۆن ئێمە پابەندین بە بەڵێنەکانی 

خۆمان".

هاشم لەبارەی دەنگۆی نێوەندگیری کردنی پارتی دیموکراتی 
کوردستان لە نێوان گۆڕان و یەکێتی، وتی، "پێویست بە 

نێوەندگیری پارتی ناکات، ئێمە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ یەکێتی 
نیشتمانی کوردستاندا نییە. ئەوە پرسە پەیوەندی بە پارتییەوە هەیە 
چونکە پارتی پێکهێنەری حکوومەتی تازەی هەرێمە بە حوکمی 

ئەوەی ئەو براوەی هەڵبژاردنی رابردووی ٣٠ ئەیلوولی ٢٠١٨ بووە. 
بۆیە ئەوەیان کێشەی پارتییە کە چۆن ئەم کێشەیە لەگەڵ یەکێتیدا 

چارەسەر دەکات. ئێمە وەکو حیزب لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی 
کوردستان هیچ کێشەیەکمان نییە. ئەوەی هەیە پێویستە پارتی 

دیموکراتی کوردستان خۆی لەگەڵ یەکێتیدا چارەسەری بکات. 
ئێمە هیچ کێشەیەکمان نییە هەتا پارتی بێت و بۆمان چارەسەر 

بکات".

ئەندامی جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان ئاماژەی بەوەکرد کە 
بزووتنەوەکەی هیچ رێککەوتنێکی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی نییە 

و لە کۆتایی قسەکانیدا رایگەیاند، "ئێمە رێککەوتنێکمان هەبوو 
لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان. بەاڵم دواتر رێککەوتنەکەمان 

بە دەنگدان لە جڤاتی نیشتمانی بزووتنەوەی گۆڕان هەڵوەشاندەوە. 
ئێمە پێمانوابوو کە سەرکردایەتی یەکێتی لەژێر هەژموونی حزبی 
دیکە و دەوڵەتی ئیقلیمیدا بوون. بۆیە بڕیارماندا ئەو رێککەوتنە 

سڕبکەین و هەڵیبپەسێرین بۆ کاتێکی نادیار".

لە هەردووالی چوونەژوورەوەی مەمەرێک و گومبەتێک 
کە چەندین شوێنی تایبەت بە حەسانەوەی کاروانەکان یاخود 

گەشتیارەکان هەیە. جگە لەمانەش لە بەشی چوونەژوورەوەدا ٢ 
پلیکانە هەیە، ئەو پلیکانانەش بەرەو سەرەوەی خانەکە دەڕۆن.

لە ناوەندە فراوانەکەی خانەکەدا 
بیرێک هەیە. بیرەکە، بە شێوەیەکی 

تایبەت بۆ میوانەکان هەڵکەندراوە و 
زەوییەکەی بە بەردی قوڕینەی ئەو کات 

داپۆشراوە. ئەو جۆرە بەردانە نەک لە ناوەندی خانەکە 
بەڵکو لە تەواوی دروستکردنی خانەکە بەکار هێندراوە. ئەو 
جۆرە بەردانە لەو سەردەمەدا بۆ دروستکردنی خانەکان بەکار 

دەهێندران.

لەالیەکی دیکەوە خانی ئەل ئەتیشی یەکێکە لەو خانانەی 
کە سەرنجراکێش و خاوەن مێژوویەکی گەورەیە، وە لەالیەن 
ئەو رێبوارانەی کە لە ناوچەکانی دەوروبەرەوە دەهاتن، وەکو 

شوێنەرارێکی گەشتیاری بەکاردەهێنرا.

ئەنجوومەنی ئاسەوار و پاشماوە مێژووییەکان بە تایبەتی 
سەرپەرشتی ئەو خانە و شوێنە هاوشێوەکانی دەکات. 

لەمبارەیەوە پارێزگای کەربەال بۆ نوێکردنەوە و نۆژەنکردنەوەی 
ئەو شوێنانەی خانەکە کە زیانیان بەرکەوتووە، پرۆژەیەکی 
ئامادە کردووە. بەاڵم بەهۆی رووخانی رژێمی سەددام، ئەم 

پرۆژەیەش وەکو پرۆژەکانی دیکە وەستێندرا.

بۆ نۆژەنکردنەوە و نوێکردنەوەی ئەو بەشانەی کە زیانیان 
بەرکەوتووە ئەنجوومەنی ئاسەوار و پاشماوە مێژووییەکان 

پرۆژەیەکی دەست پێکردووە و کاری لەسەر دەکات. 
بەپێی زانیارییەکان لە سەردەمی دروستکردنیەوە تا ئێستا 

تەنها یەکجار لە سااڵنی ٧٠کان نۆژەنکراوەتەوە. بەاڵم 
لە نۆژەنکارییەکەدا کارێکی کەم کراوە و تەنها کارە 

سووکەکانی تێدا ئەنجام 
دراوە.

بەشی گەورەی 
وێرانکارییەکانی 

خانەکە لە 
سەردەمی 
رژێمی 

کۆنی عێراق 
ئەنجامدراوە، 

چونکە لەو 
سەردەمەدا لە 

جەنگەکانی کوێت و 
ئێران وەکو بەرە بەکار 
هێندراوە. ماوە ماوە وەکو 

کۆگای تەقەمەنی  بەکارهێنراوە و هێرشی کراوەتە سەر بەم 
هۆکارەش رووبەڕووی وێرانکارییەکی گەورە بووەتەوە.

دوایین جار لە ساڵی ٢٠٠٤ ئەو خانە لەالیەن سەربازانی 
پۆڵۆنیا کە بەشێک بوون لە هێزی داگیرکەر بۆمب باران کرا 

و چەک و تەقەمەنییەکانی رژێمی پێشوو تێیدا لەناو بردرا.

ناوه ندی هه واڵ

هەواڵ: عەلی عەنتەر

''


