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 به ره ی تورکمانی عێراقی یادی ٢٤هه مین ساڵیادی
 دامه زراندنی کرده وه

 پێشانگایەکی تایبەت بە کەلوپەلە
 تایبەتەکانی شەهیدانی تورکمان

سازکرا

 جۆش ۆ خرۆشی رەمەزان خەڵکی
هەولێر)ئەربیل( و کاسبکارانیشی گرتەوە

 پڕۆگرامی 'چیڕۆکەکانی
 رەمەزان' لەگەڵ مەال

 حوسامەددین بە درێژایی
رەمەزان لە تەبا

  لەگەڵ نزیکبوونەوەی مانگی پیرۆزی رەمەزان، 
تەبا بۆ ئەنجامدانی هەندێک کاری تایبەت دەستی 
بە ئامادەکارییەکانی کرد. یەکێک لە گرنگترین 

ئەو ئامادەکارییانە، پڕۆگرامی 'چیڕۆکەکانی 
رەمەزان'ـە کە لە شوێنە جیاواز و مێژووییەکانی 
شاری  هەولێر)ئەربیل( تۆمار دەکرێت. هەڵبەت 
پڕۆگرامەکە لەالیەن مەال حوسامەددین جەودەت 

ئامادەکراوە و پێشکەشی ئازیزان دەکرێت. 

 کاریگه ری نه رێنی زنجیره مارکێته کان
له سه ر مینی مارکێته کان
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  سەنعان ئەحمەد ئاغا، کەسایەتی سیاسی تورکمان بە 
ئاماژەدان بەوەی کە تورکیا واڵتێکە قابیلی دەستبەرداربوون 

نییە و وتیشی، "تورکیا یەکێکە لەو واڵتانەی کە یەکەم جار 
واژووی لەسەر ئەوە کرد، لە هەر واڵتێک هەر نەتەوەیەک 
ستەمی لێبکرێت تورکیا رووبەڕووی ئەو ستەمە دەبێتەوە و 

ستەمەکە لەناو دەبات".

دەکات ناوێکە کە گوزارشت لە یەک نەتەوە سەنعان ئەحمەد ئاغا: تورکمان و تورک

 پالکێتی سوپاس و پێزانین

ەر و نووسەری
 پێشکەشی ئاوازدان

 تورکمان کرا
وودی نەتەوەیی

سر
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 لەم لیستەدا ئاشنای ئەوە دەبن
 کە چۆن داهێنەرە موسوڵمانەکان

جیهانیان گۆڕیووە
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 پێویستە تورکمان بەشداری لە
حکوومەت بکات

مەولود چاوشئۆغڵۆ، وەزیری دەرەوەی تورکیا دوای ئاماژەدان بەوەی 
کە پێویستە تورکمان بەشداری لە حکوومەت بکات وتیشی، " ئەوە 

مافی تورکمانە. لوتفێک نیە بەسەر تورکمان"

مەولود چاوشئۆغڵۆ، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە چوارچێوەی سەردان 
و دیدارە فەرمییەکانیدا کە لە رۆژانی ٢٧-٢٩ نیسان ئەنجامیدا 

سەردانی بەغداد و هەولێر)ئەربیل(ی کرد.

چاوشئۆغڵۆ لە سەردانە فەرمییەکەیدا لە بارەی رەوشی تورکمان و 
پەیوەندییە دووقۆڵییەکان وەاڵمی سەرجەم پرسیارەکانی تەبای دایەوە.

هاوکات چاوشئۆغڵۆ ئاماژەی بەوەدا کە عادل عەبدولمەهدی، 
سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی تورکیا دەکات و وتی، " لە 
کۆتایی ئەمساڵدا سەرۆککۆمارمان سەردانی عێراق دەکات. 

بەشداری لە کۆبووەنەوەی هەماهەنگی ستراتیژی دەکات و هەموو 
ئامادەکاریەکانمان بۆ ئەمەش کردووە".

هەروەها وەزیری دەرەوەی تورکیا ئەوەشی خستەڕوو کە دەبێت پێشهاتە 
سیاسییەکانی عێراق بە شێوەیەکی گشتگیر بەڕێوەبچێت و وتی، 
"دەبێت برایانی تورکمان بەشدار بن لەم پێشهاتانە بۆ ئەمەش بەرێز 

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماریشمان ئەو پرسەی بە هەموو 
هاوتاکانی و سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکی پەرلەمان گەیاندووە".

لە الیەکی دیکەوە چاوشئۆغڵۆ لە بارەی کردنەوەی دەروازەیەکی تری 
سنوری وتی،

" پێوستمان بە دەروازەیەکە لەسەر تورکیاوە کە ببێتە ناوەندێکی 
بازرگانی لە کەنداوی عێراقەوە بەرەوڕووی ئەوڕووپادا بکرێتەوە". 

هەروەها وتیشی، " لە بارەی کردنەوەی دەروازەیەکی سنووری نوێ لە 
نێوان عێراق و تورکیا، دەبینین  هەندێک دید و بۆچوونی جیاواز هەیە 

لە نێوان ئیدارەی هەولێر)ئەربیل( و بەغداد". 

عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی 
تورکیا دەکات

دەتوانن هەڵسەنگاندن بکەن لە بارەی سەردان و 
دیدارەکانتان لە بەغداد چۆن بەڕێوەچوو

عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی تورکیا 
دەکات. هەروەها ئامادەکاریەکانمان کردووە بۆ سەردانەکەی، لە 
الیەکی دیکەوە سەرۆککۆمارمان لە کۆتایی ئەمساڵدا سەردانی 
عێراق دەکات. بەشداری لە کۆبووەنەوەی هەماهەنگی ستراتیژی 
دەکات و ئامادەکاریەکانمان بۆ ئەمەش کردووە. هەروەها لەگەڵ 

وەزیری دەرەوەی عێراق و سەرۆکی پەرلەمانی عێراق هەروەها 
سەرۆکوەزیران و بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتارانی ئەو بەرەیە 
کۆبووینەوە. لە هەموو سەردانەکانیشماندا لەگەڵیان کۆ دەبینەوە. لە 

چوارچێوەی سەردانەکانمان تاوتوێی پەیوەندییە دووقۆڵیەکانمان کرد و 
هەڵسەنگاندنمان کرد بۆ وەبەرهێنانی بازرگانی و دووبارە بنیاتنانەوەی 

عێراق و کە دەبێت چی بکرێت بۆ ئەنجامدانی ئەم کارانە." 

ئێمە داوایان لێ ناکەین جیکارییەکی پۆزەتیفانیان لەگەڵ 
بکەن بەڵکو بیروڕای خۆمان دەردەبڕین بۆ ئەوەی تەواوی 

مافەکانیان پێ بدرێت

بەدڵنیاییەوە هەموو کاتێک ئێمە مافی برایانی تورکمان دەپارێزین. 
ئێمە داوایان لێ ناکەین جیکارییەکی پۆزەتیفانیان لەگەڵ بکەن بەڵکو 
بیروڕای خۆمان دەردەبڕین بۆ ئەوەی تەواوی مافەکانیان پێ بدرێت. 
گەلی تورکمان لە عێراق، سێیەم گەورەترین پێکهاتەن لەم واڵتە. لە 
الیەکی دیکەوە ئەو تورکمانانەی لە عێراق دەژین هەموو کاتێک 

ئەوەیان نیشانداوە کە چەند پەیوەستن بە دەوڵەتی خۆیان بە تایبەتیش لە 
شەری دژی داعش دژیان جەنگان بۆ واڵتەکەیان و هەموو کەسێکیش 

ئەم شتە دەزانێت.

پێویستە برایانی تورکمانمان بەشدرای لە حکوومەت
 بکەن

لەبەر ئەم هۆکارە دەبێت پێشهاتە سیاسییەکانی عێراق گشتگیر بێت. 
وە پێویستە برایانی تورکمانمان بەشدرای لە حکوومەت بکەن. بەرێز 
رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماریشمان ئەو پرسەی بە هەموو 
هاوتاکانی و سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکی پەرلەمان گەیاندووە. 

هەروەها هەڵسەنگاندنمان بۆ هەموو ئەو پرسانە کردووە لە بەغداد. بەاڵم 
تورکیا رۆڵێکی گرینگ لە بەرەوپێشچوونی پەیوەندییە دووقۆڵیەکان، 
دووبارە بنیاتنانەوەی عێراق سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی شارەکان دەبینێت.

پێوستمان بە دەروازەیەکە لەسەر تورکیاوە کە ببێتە 
ناوەندێکی بازرگانی لە کەنداوی عێراقەوە بەرەوڕووی 

ئەوڕووپادا بکرێتەوە

لەکۆنگرە رۆژنامەوانییەکەی دوای کۆبوونەوەتان 
لەگەڵ محەمەد عەلی حەکیم، وەزیری دەرەوەی عێراق 
راتانگەیاند کە سەبارەت بە کردنەوەی دەروازەیەکی 

سنووری نوێ کارەکان بەردەوامی هەیە. دوایین دۆخ چییە

کردنەوەی دەروازەیەکی بازرگانی تری سنوری، لە دوو الیەنەوە 
گرینگە. ئێمە دەمانەوێت قەبارەی بازرگانیمان بگات بە ٢٠ملیار دۆالر 

وە ئەو ئامانجەش لە دواین سەردانی بەرهەم سالح، سەرۆککۆماری 
عێراق بۆ تورکیا لەگەڵ سەرۆککۆمارمان باس کرابوو. بۆ ئەوەی 
ئاستی بازرگانیمان زیاتر بێت پێویستمان بە کردنەوەی دەروازەیەکی 
سنووری ترە. لە الیەکی دیکەوە بۆ عێراق و ناوچەکە بۆ ئەوەی 

بە شێوەیەکی تەواو ببێتە ناوەندێکی بازرگانی پێویستە ئەم دەروازە 
سنوورییە بکرێتەوە. پێوستمان بە دەروازەیەکە لەسەر تورکیاوە کە ببێتە 

ناوەندێکی بازرگانی لە کەنداوی عێراقەوە بەرەوڕووی ئەوڕووپادا 
بکرێتەوە.

کردنەوەی دەروازەیەکی 
سنووری نوێ لە نێوان 

عێراق و تورکیا هەندێک 
دید و بۆچوونی جیاواز 
هەیە لە نێوان ئیدارەی 
هەولێر)ئەربیل( و بەغداد

کردنەوەی دەروازەیەکی سنووری 
نوێ لە نێوان عێراق و تورکیا 

هەندێک دید و بۆچوونی 
جیاواز هەیە لە نێوان ئیدارەی 

هەولێر)ئەربیل( و بەغداد. گەر 

لە بارەی کۆنترۆڵی دەرگا گومرگییەکان لە نێوان خۆیان رێکبکەون 
ئەوا کارەکە ئاسانتر دەبێت. بینیمان کە داواکاری زۆر هەیە لەسەر 
کردنەوەی ئەم دەروازە سنوورییە لە بەغداد و بەسراش. بۆ بوژانەوەی 
ئابووری ئەم ناوچەیە بە تەنیا تاوەکو بەسرا نا بەڵکو لە باکووری 
عێراقیش بۆ بوژانەوەی ئابووری کردنەوەی ئەم دەروازە گومرگییە 
داواکاری لەسەر هەیە. بۆ ئەمەش بەردەوام دەبین لە کارەکانمان.

لە ئیدارەی باکووری عێراق بێگومان دەبێت تورکمان 
بەشداربن لە حکوومەت. ئەوە مافی تورکمانە. ئەوە 

لوتفێک نیە بەسەر تورکمان

لە چوارچێوەی سەردان و کۆبونەوە فەرمییەکانتان لە 
هەولێر)ئەربیل( پێگەی تورکمان چییە و چون هەڵی 

دەسەنگێنن

بێگومان یەکەم کۆبوونەوەمان لەگەڵ برایانی تورکمان ئەنجامدا. 
لێرەدا لە بەرەی تورکمانی عێراقی زۆر سوپاسی هەموو بریانی 
تورکمان  دەکەین. بە شێوەیەکی زۆر جوان میوانداریان کردین 

و پێشوازییان لێکردین، بەیەکەوە نانی بەیانیمان خوارد و 
گفتۆگۆمان کرد. لێرەدا لە ئیدارەی باکووری عێراق بێگومان 

دەبێت تورکمان بەشداربن لە ئیدارە کردن. ئەوە مافی تورکمانە. 
ئەوە لوتفێک نیە بەسەر تورکمان. هەرچەندە ئەو بابەتەمان 

پێشتر لە رێگەی تەلەفۆن لەگەل بەرپرسانی ئەم ناوچەیە تاوتوێ 
کردووە. ئەمرۆش ئەمە دەهێنینەوە رۆژەڤ.

هیچ کەسێک ناتوانێت لێپرسینەوە لە پەیوەندییەکانمان 
بکات لەگەڵ برایانی تورکمان

تورکمان لە هەموو ناوچەکانی عێراق بۆ گەشەپێدانی واڵتەکەیان 
رۆڵێکی بەرچاویان گێراوە وە بۆ بەرناگاربوونەوەی تیرۆریش 

دژی تیرۆرستان وەستاونەتەوە. لەم مێژوووەوە بەمالوە ئاوا بووە، 
ئەو پەیوەندییەی کە هەمانە لەگەڵ برایانی تورکمان کەس 

ناتوانێت  لێپرسینەوەی لە بارەوە بکات. ئێمە لێرەدا دەمانەوێت 
برایانی تورکمان بەیەکەوە بن و یەگرتوو بن وە ئەو کارانەی 
کە لە رابردوودا بەسەرمان هاتووە دەبێت ببێت بە پەندێک بۆ 
داهاتوومان. هەر چەندە ئێمە لەم دواییانەدا ئەمە دەبینین کە 

تورکمان یەکگرتوو و بەیەکەوەنە وە بەوەش دڵخۆش دەبین ئێمە. 
بەم هۆیەوەش چۆن لە بەغداد بابەتی برایانی تورکمانمان هێنایە 
رۆژەڤەوە لێرەشدا ئەو کارە دەکەین. ئەمرۆ لەگەڵ بەرێز وەزیر و 

برایانی تورکمان و سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی لە هەولێر 
کۆبوونەوەیەکی بەسودمان ئەنجامدا.

"
هەواڵ: ئه یمه ن ئه ربیل /فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

"



 twitter/@tbaajansi

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور

٤ی ئایاری ٣٢٠١٩

سەنعان ئەحمەد ئاغا، کەسایەتی سیاسی تورکمان بە ئاماژەدان بەوەی 
کە تورکیا واڵتێکە قابیلی دەستبەرداربوون نییە و وتیشی، "تورکیا 

یەکێکە لەو واڵتانەی کە یەکەم جار واژووی لەسەر ئەوە کرد، لە هەر 
واڵتێک هەر نەتەوەیەک ستەمی لێبکرێت تورکیا رووبەڕووی ئەو 

ستەمە دەبێتەوە و ستەمەکە لەناو دەبات".

دوای ئاماژەدان بەوەی لە کۆبوونەوەی مەولود 
چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا لەگەڵ 

سیاسەتمەدارانی تورکمان و بەرپرسانی بەرەی تورکمانی 
عێراقی باس لە پرسەکانی عێراق کراوە بە گشتی، 
سەنعان ئەحمەد ئاغا روونیکردەوە، "لە هەر شوێنێک 

تورکمان رووبەڕووی ناحەقی بووبێتەوە، بەڵێنی ئەوەیان 
دا هەروەک چۆن لە هەر نەتەوەیەک رووبەڕووی ستەم 
ببێتەوە ئەوان بەرگری لێدەکەن و پاڵپشتی لێدەکەن بە 

هەمان شێوە بەرگری لە تورکمان بکەن و پاڵپشتی 
بکەن".

سەنعان ئەحمەد ئاغا ئاماژەی بەوەدا کە بەهۆی ئەوەی 
تورکمان گەلێکی شارستانیە و پابەندە بە دەستوور و 

وتیشی، "لەدوای بەستانی عێراق نین بە واڵتێکی دیکە 
یاخود بە تورکیا. هەموو کات بەرگریمان لە یەک 

پارچەیی خاکی عێراق کردۆتەوە".

سەنعان ئەحمەد ئاغا، سەرۆکی پێشووی بەرەی 
تورکمانی عێراقی پرسیارەکانی تەبا-ی لەبارەی 

سەردانی مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا بۆ هەولێر و 
دوایین پێشهاتە تایبەتەکان بە تورکمانی، دایەوە.

"تورکیا لە ناوچەکەدا واڵتێکە قابیلی دەستبەرداربوون 
نییە"

کۆبوونەوەی مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا 
هەم لە بەغداد هەم لە هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ بەرپرس 

و کەسایەتییەکانی تورکمان هەروەها دەرکەوتنی 
بەشێوەیەکی فەرمی و ئەوەندەش نزیک و گەرم و گوڕ لەم 

دوو شارە، چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

لە سەرەتادا دەڵێم هەرساغ بن، هاتن لەگەڵ دامەزراوەکان و 
بەرپرسەکانی تورکمان کۆبوونەوە. هەڵبەتە سەردانی کردنەکەیان 

شتێکی زۆر ئاسایی و مایەی سەرسوڕمان نییە. چونکە تورکیا لە 
ناوچەکەدا واڵتێکە قابیلی دەستبەرداربوون نییە، هەروەها سنوورێکی 
درێژی هاوبەشی هەیە لەگەڵ عێراق. بێگومان واڵتێکە کە قابیلی 
دەستبەردار بوون نییە. تورکیا بەهۆی دەوڵەتێکی شارستانی بوونیەوە 

چەند ئەرکێکی گرنگ هەیە لەسەر شانی. پێشووتریش لە نەتەوە 
یەکگرتووەکان ئەوەمان باس کرد. تورکیا یەکێکە لەو واڵتانەی کە 

یەکەم جار واژووی لەسەر ئەوە کرد، لە هەر واڵتێک هەر نەتەوەیەک 
ستەمی لێبکرێت تورکیا رووبەڕووی ئەو ستەمە دەبێتەوە و ستەمەکە 

لەناو دەبات. ئەمەیان خاڵی یەکەمە.

بەهۆی ئەوەی کە هەر کێشەیەک لە عێراق هەبێت راستەوخۆ 
پروشکی بەر تورکیا دەکەوێت، پێویستە تورکیا ئاگاداری ئەو کێشانە 
بێت. بەم هۆیەوە تورکیا نەک تەنها لەگەڵ تورکمان، بەڵکو لەگەڵ 

عەرەب، کورد و کریستییانەکانیش پەیوەندییەکی باشی هەیە. 
لەگەڵ ئێمەش پەیوەندییەکی خوێنی هەیە. ئەوەش شتێکی زۆر 

گرنگە. بۆچی بۆ ئێمە حەرام و بۆ کەسانی دیکە حەاڵل بێت؟ ئێمە 
وابیردەکەینەوە کە ئەمەیان سەردانێکی درەنگ کەوتوو بوو. دەبوایە 

زووتر سەردانمان بکەن.

"سیاسەتی تورکیا زۆر روونە، چاوی لە خاکی عێراق نییە"

سیاسەتی تورکیا زۆر روونە، یەکەمیان چاوی لە خاکی عێراق نییە. 
دووەمیان هەموو گەالنی عێراق بانگهێشت دەکات بۆ ئاشتی و یەکتر 

قبووڵ کردن. تورکیا لە ئێستادا ٥ ملیار دۆالری ئامادەکردووە بۆ 
وەبەرهێنان لە عێراق، لەم روانگەیەوەش یەکێکە لەو واڵتانەی کە 
ناویان لە سەرووی واڵتانە. بۆچی نەیێن؟ بێگومان هاتنیشیان زۆر 

ئاساییە.

"تورکمان و تورک ناوێکە کە گوزارشت لە یەک نەتەوە 
دەکات و هیچ جیاوازییەک نییە لە نێوانیاندا"

گرنگترین سەردێرەکانی کۆبوونەوەکەتان لەگەڵ 
چاوشئۆغڵو چی بوو؟

بێگومان گرنگترین پرسەکان پرسە تایبەتەکانی عێراق، پرسی 
وەبەرهێنان و یەکترقبووڵ کردنی نەتەوەکانی عێراق بوو. لە هەر 

شوێنێک تورکمان رووبەڕووی ناحەقی بووبێتەوە، بەڵێنی ئەوەیان دا 
هەروەک چۆن لە هەر نەتەوەیەک رووبەڕووی ستەم ببێتەوە ئەوان 
بەرگری لێدەکەن و پاڵپشتی لێدەکەن بە هەمان شێوە بەرگری لە 

تورکمان بکەن و پاڵپشتی بکەن. ئەمەیان وەکو دەوڵەتێکیش ئەرکە 
لەسەریان. کەس لێیان ناپرسێت بۆچی ئەو کارەتان کرد. ئەگەر 

دەشپرسن، کەواتە تورکیا بۆچی ئەو هەموو ئاوارە سوورییەی لەباوەش 
گرت؟ هەڵوێستی تورکیا هەر ئاشکرا بووە، ئێمەش لەگەڵ جیهانی 

تورکی بەستەرێک هەیە لە نێوانمان و کەسیش ناتواێت نکۆڵی 
لێبکات. لە سەردەمی سۆمەرییەکانەوە تورک لە عێراقدا بوونی هەیە. 

تورکمان و تورک ناوێکە کە گوزارشت لە یەک نەتەوە دەکات و 
هیچ جیاوازییەک نییە لە نێوانیاندا.

"لەدوای بەستانی عێراق نین بە واڵتێکی دیکە یاخود 
بە تورکیا. هەموو کات بەرگریمان لە یەک پارچەیی 

خاکی عێراق کردۆتەوە، بەرگریمان لە یەکترقبووڵکردنی 
خەڵکەکەمان کردووە"

ئێمە چونکە نەتەوەیەکی شارستانیین، پابەندین بە دەستوور. نەتەوە 
یەکگرتووەکان ئەم سنوورانەی کێشا و ئێمە پابەند بووین بەو 

سنوورانەوە. لەدوای بەستانی عێراق نین بە واڵتێکی دیکە یاخود بە 
تورکیا. هەموو کات بەرگریمان لە یەک پارچەیی خاکی عێراق 
کردۆتەوە، بەرگریمان لە یەکترقبووڵکردنی خەڵکەکەمان کردووە. 

ئەوانەش بیرکردنەوەی نەتەوەیەکی خاوەن شارستانییەتە. ئێمە هەموو 
کات ئەوانە دەزانین و هیچ کاتێکیش لە دژی دەستووری عێراق 

ناوەستینەوە.

ئەگەر سنوورە نێودەوڵەتییەکان گۆڕانکارییان بەسەردا هات ئەو کات 
هەموو الیەک قسە دەکات. ئێمەش ئەو کات وەکو تورکمان دەپرسین 

کە لە کوێین. ئایا بەسەر ٣-٤ پارچەدا دابەش دەبین؟ یانیش ئێمە 
لە یەک پارچەدا کۆدەبینەوە؟ ئێمە وەکو تورکمان بیرکردنەوەمان 

لەگەڵ ئەوەیە کە بە یەک پارچەیی بمێنینەوە و پارچە پارچە نەبین. 
ئێمە ئەم پرسە بەم جۆرە دەبینین ئەگەر کەسانی دیکەش بە جۆرێکی 

تر دەیبینن ئەوە پرسێکی جیاوازە. ئەگەر دۆخی نێودەوڵەتی عێراق 
بەسەر ٣ بەشدا دابەش بکات، ئەوکات تورکمان دابەشی ٣ دەبێت، 

بەشێکیان مووسڵ و تەلەعفەر، بەشێکیان دوزخورماتوو و دیالە، 
ئێمەش لە هەولێر)ئەربیل( دەبین. ئەگەر کەرکوکیش ببێتە هەرێمێکی 

تایبەت تورکمانی کەرکوکیش دەکەونە هەرێمێکی تر. ئێمە وەکو 
هاونیشتمانییانی عێراق، بەرگری لە یەکپارچەیی خاکی عێراق 

دەکەین. چونکە بە بۆچوونی ئێمە پارچە بوون نیشانەی الوازبوونە. 
بەاڵم ئەگەر سنوورە نێودەوڵەتییەکان دووبارە بکێشرێن، ئێمە وەکو 
تورکمان لە بری دابەشبوون بەسەر چەند هەرێمێک، داوای یەک 

هەرێم دەکەین. بە پێی پرۆژەی ئێمە لەناو یەک پارچەدا مانەوەمان 
باشترە بۆ ئێمە. ئێمە بەم جۆرەی دەبینین ئەوەیشی بەم جۆرەی نابینێت 

شتێکە کە خۆی دەزانێت.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانیدا 

بانگهێشتی کۆنگرەی گەورەی تورکمانی کرد. ئەو 
بانگهێشتە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

ئێمە هیچ چاوپێککەوتنێکمان نەبووە لەگەڵ بەڕێز ئەرشەد. قسەمان 
لەسەر ئەم پرسە نەکردووە، پرۆژەکەمان نەبینیەوە. بەم هۆیەوە کارێکی 

راست نییە ئێستا بیرکردنەوەی خۆم بڵێم. بەاڵم ئەگەر چاوم پێی 
بکەوێت، پرۆژەکەی ببینم، بۆچی بیری لە کارێکی لەم جۆرە 

کردەوە؟ پرۆژەی چییە؟ ستراتیژییەکەی چییە؟چۆن دەبێت؟ پێویستە 
قسە لەسەر ئەمانە بکەین. ئێستا چۆن دەتوانین بیرورای خۆمان 

دەربخەین و قسە لەسەر ئەم پرسە بکەین؟

"ئەگەر باس لە یەکسانی بکەین پێویستە وەکو پێکهاتە 
مامەڵە لەگەڵ تورکمان بکەن و مافەکانی پێبدەن"

لە حکوومەتی داهاتووی هەرێمدا باس لە پێدانی 
وەزارەتێک دەکرێت بە تورکمان. بەڕای ئێوە 

پێدانی وەزارەتێک بە تورکمان تا چەند گرنگە؟

ئێمە هەمووکات ئەوەمان وتووە، پرسەکە تەنها پێدانی 
وەزارەتێک نییە. ئێمە لە هەرێمدا هاونیشتمانین و بەهۆی 
هاونیشتمانی بوونمانەوە خاوەنی هەمان مافین. یەکسانی 

مافێکی هاونیشتمانیی بوونمانە. ئەگەر باس لە یەکسانی 
بکەین پێویستە وەکو پێکهاتە مامەڵە لەگەڵ تورکمان بکەن 

و مافەکانی پێبدەن. نابێت بە چاوێک سەیری تورکمان بکەن 
بڵێن کۆتایان هەیە یاخود ئەوەندە کورسییەیان هەیە.

برا کوردەکانمان لە بەغداد بە پێی ژمارەی کورسییەکانیان 
ئیمتیازیان پێنادرێت. ئەوان وەکو پێکهاتە یاخود نەتەوە ئەو 

پۆستانە بەدەست دەهێنن. ئێمەش لێرەدا نەتەوەین. بەم هۆیەوە 
لێرەدا کەس سەدەقەمان پێناکات تا وەزارەتێکمان پێبدات. ئێمە 
پێشووتر ٢ وەزارەتمان هەبوو، لە سااڵنی ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بەڕێز 

ویداد ئەرساڵن و بەڕیز عەبدولڵەتیف بەندەرئۆغڵو وەزیری تورکمان 
بوون. ئێمە بە تێپەڕبوونی کات بەرەو پێش دەچین یاخود بەرەو پاش 
دەگەڕێینەوە؟ بەالیەنی کەمەوە پێویستە لە ٢ وەزیر کەمتر نەبێت. 

وەزیریش بڕیارەکانی سەرۆکوەزیران جێبەجێ دەکات.

پێویستە ئێمە وەکو پێکهاتە یاخود نەتەوە نوێنەرێکمان هەبێت. 
پێویستە قسە لەسەر ئەوە بکەین کە لە کوێ دەبێت؟ چۆن دەبێت؟ 
لە چ ئاستێکدا دەبێت؟ پێویستە ئەو پۆستەی بە ئێمە دەدرێت لە 
ئاستێکدا بێت کە بتوانێت بەرگری لە دامەزراوەکانمان بکات. 

دامەزراوەکانی ئێمە تا ئێستا خاوەنیان نییە. قوتابخانەکانمان خاوەنیان 
نییە. کۆمەڵەکانمان تا ئێستا خاوەنیان نییە. هەموویان دامەزراون و 

مۆڵەتییان وەگرتووە بەاڵم کاریان نەکردووە. هۆکارەکەی چییە؟ وەک 
دەزانن پێویستە هەموو شتێک پاڵپشتی ماددی و مەعنەوی هەبێت. 

بەاڵم ئێمە ئەو پاڵپشتییە نابینین.

"کەس وابیرنەکاتەوە کە تورکمان لە ژێر یەک چەتردا 
نییە یان دژی یەک وەستاون"

کەس وابیرنەکاتەوە کە تورکمان لە ژێر یەک چەتردا نییە یان دژی 
یەک وەستاون. بنەمایەکی نەگۆڕی ئێمەی تورکمان جا چ ئەوانەی 

لەناو بەرەی تورکمانی عێراقن یانیش لە دەرەوەی بەرەی تورکمانی 
عێراقن، بەرگری کردنە لە مافەکانی تورکمان. لە کۆمەڵە یاخود 
پارتەکانی ئێمە هەرکەسەو بەپێی پێگەی خۆی بەرگری لە مافی 
تورکمان دەکات. هەر تابڵۆیەک یاخود هەر دامەزراوەیەک ناوی 

تورکمانی لەسەر بێت ئێمە بە تورکمان قبوڵی دەکەین، بە تورکمان 
قبوڵ نەکردنی جائیز نییە. ئەگەر یەکێک بڵێت من تورکمانم، 

هیچ کەس دەتوانێت پێی بڵی تۆ تورکمان نیت؟ مادام ئەو ئااڵیە 
هەڵدەگریت، بەرگری لە مافی تورکمان بکە. ئەگەر بەرگریش 

ناکەیت ئەوە پرسێکی دیکەیە.

لەبەر ئەوەش وەکو بیرۆکەی قورتوڵوش )رزگاربوون(  ئێوەش دەزانن 
و زۆریش باسمان کردووە، لە ١١-١١-١٩٦٩ەوە دامەزراندنی بیرۆکە 

و بنەمای قورتولوش بە نسیبی ئێمە بوو. لەو رۆژەوە ئێمە بە 
پەیوەندییەکی روحییەوە بەرگری لە دۆزی نەتەوەیی و فۆلکلۆرمان 
دەکەین. زمانمان، مێژوومان و مافمان چی بێت بەرگری لێدەکەین. 
لە هەمان کاتدا الیەنەکانی دیکەش قبوڵ دەکەین. جێگەی خۆمان 

لەناو دڵی خەڵکدا دەکەینەوە. بۆ ئەوەی ئەوان رێگر نەبن لە مافەکانی 
ئێمە، یەکەم جار ئێمە نابینە رێگری مافەکانی ئەوان. ئێمە ئەوان 

قبوڵ دەکەین بەاڵم پێویستە ئەوانیش ئێمە وەکو خۆمان قبوڵ بکەن.

"لەگەڵ هەموو کەس براین بەاڵم سەر بە هیچ کەسێک نین 
و پێویستە سەر بە هیچ کەسێکیش نەبین"

لەگەڵ هەموو کەس براین بەاڵم سەر بە هیچ کەسێک نین و پێویستە 
سەر بە هیچ کەسێکیش نەبین. با هەموو کەس باش ئەوە بزانێت، هەر 
کێ پەرداخێک هەڵگرێت و بانگەشەی سەرکردایەتی بکات، پێویستە 

کەسێکی سەربەخۆبێت و سەر بە هیچ هێزێک نەبێت. ئەگەر سەر 
بە هێزێک بێت، ئەوا ئەو هێزە دەبێتە سەرکردەی ئەو و ئەو کەسەش 

شایەنی سەرکردایەتی کردنی گەلێک نابێت.

 سەنعان ئەحمەد ئاغا: تورکمان و تورک ناوێکە کە گوزارشت لە
یەک نەتەوە دەکات
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٤ی ئایاری ٢٠١٩ ٤
 مه راسیمی ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی
 تورکمانی عێراقی لە هەولێر)ئەربیل( بەڕێوەچوو

بەبۆنەی ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی، لە 
ناوەندی ئەو حیزبە مەراسیمی پێشوازیکردن لە میوانان بەڕێوەچوو 

و ژمارەیەکی زۆر لە سیاسییان و دامەزراوەکان پیرۆزباییان لە 
بەرەی تورکمانی کرد. 

شایەنی باسە هاکان کاراچای، کونسوڵی گشتی تورکیا لە 
هەولێر)ئەربیل( سەردانی ناوەندی بەرەی تورکمانی کرد و 

لەبارەی گرنگی رۆژەکەوە بۆ تەبا وتی، "ئاشکرایە کە تورکمان 
لە عێراق سێیەمین نەتەوەیە. هاوکات لە هەرێمی کوردی 

عێراقیشدا دووەم گەورەترینی کۆمەڵگایە. ئێمە وەکو تورکیا 
دەمانەوێت تورکمان لە عێراق لەڕووی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
و ئابووری و سەرجەم توویژەکانی ژیان بگەن بەو ئاستەی کە 
مافیانە. پێویستە لە سەرجەم ئەو توێژانەدا بە شێوەی شایستە 

نوێنەرایەتییان بکرێت".

کاراچای بەبۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی 
عێراقییەوە وتیشی، "بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی ١٩٩٥ 
دامەزرا و لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا ئەرکێکی گرنگی هەیە. 

لێرەوە ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی عێراقی لە سەرجەم 
برایانی تورکمان پیرۆز دەکەم". 

"بەرەی تورکمانی تاکە نوێنەری گەلی تورکمانە"
لەالیەکی دیکەوە سینان چەلەبی، وەزیری دادی حکوومەتی 

هەرێمی کوردستانی عێراق سەردانی ناوەندی بەرەی تورکمانی 

کرد و لەبارەی ساڵیادی دامەزراندنییەوە وتی، "ئەمرۆ رۆژێکی 
پڕشنگداری مێژووییمانە، لەوانەیە ماوەیەکی کەمبێ دامەزرابێ 

بەاڵم بێگومان بەرەی تورکمانی عێراقی دەنگدانەوەی گەلی 
تورکمانە لە رابردوو. ئەم دامەزراوەیە لە رۆژانی داهاتوو 

نوێنەرایەتی ئامانجی گەلەکەمان دەکات.بە باوەڕی من بەرەی 
تورکمانی تاکە نوێنەری گەلی تورکمانە. بۆیە دەبێت هەموومان 

پشتگیری لەو دامەزراوەیە بکەین". 

شایەنی باسە ریاز ساری کەهیە، سەرۆکی پارتی تورکمەن ئێلی 
لە میانی سەردانەکەیدا بۆ ناوەندی بەرەی تورکمانی عێراقی 

لە هەولێر)ئەربیل( بە تەبا-ی وت، "ئەم رۆژە واتایەکی تایبەتی 
بۆ من هەیە. لەو سااڵنەدا )ساڵی ١٩٩٥( من یەکێک بووم 

لە دامەزرێنەرە چاالکەکان. بێگومان ئێمە لەو سااڵنەدا بەرەی 
تورکمانی عێراقیمان بۆ ئامانجی بەڕێوەبردنی تورکمان دامەزراند، 

لە دوو پارت پێکدەهات. ئەوەی دیکەش لە ئۆجاغی  برایەتی 
 تورکمان پێکدەهات کە دامەزراوەیەکی کلتوورییە". 

ساری کەهیە وتیشی، "دوای دامەزراندنی بەرەی تورکمانی، 
لە بزووتنەوەی سیاسی لە هەولێر)ئەربیل( هێزی بەخۆوە بینی. 

پێشووتر بزووتنەوەی تورکمانی هەبوو بەاڵم لەگەڵ دامەزراندنی 
بەرە زیاتربوو. لەهەمان کاتیشدا بەرەی تورکمانی عێراقی 
دامەزراوەیەک بوو کە بەمەبەستی درووستکردنی کادری 

سەرکەوتوو پێکهێنرابوو". 

یەکێک لە سەردانیکەرانی 
بەرەی تورکمانی لە ٢٤ی 

نیسان، سەعدی ئەحمەد 
پیرە، ئەندامی مەکتەبی 

سیاسی یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستان بوو. پیرە لەمیانی 

سەردانەکەیدا پیرۆزبایی 
خۆی ئاراستە کرد و هیوای 

سەرکەوتنی خواست. 

لەهەمان کاتدا عەلی 
حوسێن، بەرپرسی 

پەیوەندییەکانی عێراق و 
هەرێمی پارتی دیموکراتی 

کوردستان بە یاوەری 
شاندێک گەیشتە ناوەندی 

بەرەی تورکمانی عێراقی و لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا وتی، 
"ئێمە بڕوایەکی قووڵمان بە تەبایی و پێکەوەژیان و برایەتی 

هەیە لە نێوان پێکهاتەکان 
و الیەنەسیاسییەکان هەموو 
الیەنەکانی تری کوردستان. 

ئێمە ئەو پێکهاتانە 
بە پێکهاتەی رەسەنی 

کوردستان دەزانین و چەندین 
خاڵی هاوبەشمان هەیە کە 

کۆمان دەکاتەوە". 

هاوکات عەلی حوسێن 
وتیشی، "ئێمە وەکو 

شاندی پارتی بەناوی 
نووسینگەی پەیوەندییەکان 

و سەرکردایەتی پارتی 
هاتووین بۆ سەردانی بەرەی 

تورکمانی بۆ پیرۆزبایی 
لێکردنیان". 

لەالیەکی دیکەوە بەرپرسی 
پەیوەندییەکانی 

عێراق و هەرێمی 
پارتی وتیشی، 

"پارتەکانی 
تورکمان لە 
ناوچەکەدا 

لەڕووی پێشهاتە 
سیاسییەکانەوە 

رۆڵێکی گرنگیان 
هەیە، بەتایبەتی 
بەرەی تورکمانی 

عێراقی. ئامانجی 
ئێمە فراوانکردنی 
ئەو پەیوەندییانەیە، 
بە کۆکردنەوەی 
خاڵە هاوبەشەکان 
دەتوانین خزمەتی 
کوردستان بکەین. 

ئەوەی گرنگبێت هەبوونی رۆڵمانە لە سەرانسەری عێراق و 
کوردستان". 

سەفین دزەیی، وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 

و شاندێکی یاوەری بەمەبەستی پیرۆزباییکردنی ساڵیادی 
دامەزراندنی بەرەی تورکمانی عێراقی گەیشتە ناوەندی ئەو 
حیزبە لە هەولێر)ئەربیل( و لەالیەن ئایدن مەعروف، ئەندامی 

مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانییەوە پێشوازییان لێکرا. 

یەکێکی دیکە لە بەشداربووانی مەراسیمەکە، محەمەد ئیلخانلی 
بوو، ناوبراو بە شاندیکی یاوەری سەردانی ناوەندەکەی کرد 
و لەالیەن ئایدن مەعروفەوە پێشوازی لێکرا. هاوکات نەزمی 

حەزووری، کونسوڵی گشتی فەڵەستین یەکێکی دیکە بوو لە 
بەشداریکەرانی مەراسیمەکە. ناوبراو پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی 

ئایدن مەعروف کرد. 

شایەنی باسە ئەحمەد کانی، بەرپرسی لقی دووی پارتی 
دیموکراتی کوردستان بە یاوەری شاندێک سەردانی بەرەی 

توکمانی عێراقی کرد و پیرۆزبایی خۆی و هیوای سەرکەوتنی 
بۆ ئەو حیزبە خواست. 

لە کۆتاییدا شاندێکی بااڵی کونسوڵگەریی ئێران سەردانی 
ناوەندی بەرەی تورکمانی کرد. 
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بەبۆنەی ٢٤ هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی 
عێراقی، لەالیەن ناوەندی بەرەی تورکمانی عێراقی لەکەرکوک 

بە بەشداری لقەکانی موسڵ، دوزخورماتوو و سەالحەددین-ی ئەو 
بەرەیە، لە ٢٥ی نیسان لە کەرکوک مەراسیمی پێشوازیکردن لە 

میوانان بەڕێوەچوو.

ژمارەیەکی زۆر لە سیاسییان و دامەزراوەکان بۆ  پیرۆزبایی 
کردن بەشدارییان لە مەراسیمەکە کرد. بەڕێوەبەری گشتی 

ئاسایشی کەرکوک، وە زۆرێک لە ئەفسەر سەربازان بەشداربوون 
لە مەراسیمەکە بۆ پیرۆزبایی کردن.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی و 
پەرلەمانتاری عێراق لە سەر شاری کەرکوک بە بۆنەی 

ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی عێراقی بۆ گەلی 
تورکمان دوا.

سەرۆکی بەرەی تورکمان عێراقی وتی، " ئەمرۆ نوێنەرە 
گرینگەکانی داکۆکاری دۆزی تورکمان ، بە یەکێتی 

و بەیەکەوەبوون لەسەرتاسەری جیهان بە شێوەیەکی 
راستییانە ٢٤هەمین ساڵیادی دمەزراندنی بەرەی 

تورکمانی عێراقی پیرۆز دەکەن".

ساڵحی، ئاماژەی بەوەدا کە بەرەی تورکمانی 
عێراقی بۆ خزمەتی تورکمان لەسەر هێڵی تورکمان 

و سوێندی نەتەوەیی وە پێویستە هەموو تورکمان 
لەودا ئەرکیان هەبێت.

ئەرشەد ساڵحی دوای ئاماژەدان بەوەی کە هەنگاوی 
بچووک بۆ گەلی تورکمان بەکەڵک هیچ شتێک نایەت و 
وتی، " لە بەرامبەر گەلی تورکمان ئاستەنگ و کێشەی زۆر 

گەورە هەن وە بەرامبەر ئەو کێشانەش پێویستە کە بەرگرییەکی 
باشمان هەبێت و بەیەکەوە تێیانپەڕێنین".

هاوکات ساڵحی بەمشێوەیە بۆ مایکی تەبا دوا وتی، " بەرەی 
تورکمانی لە ساڵی ١٩٩٥ لە هەولێر)ئەربیل( دانەمەزراوە بەڵکو 
راگەیاندراوە، هەروەها لە راگەیاندنی بەرەی تورکمانی خەڵکی 

هەولێر)ئەربیل(  و کفریش پشتگیرییان کردووە". لە دامەزراندنی 
بەرەی تورکمانی عێراقی  لە هەولێر)ئەربیل(  هاونیشتیمانیانی 
ئەو شارە و  خەڵکی کفری بەشدارییەکی گەورەیان کردووە وە 

پارتە تورکمانییەکان، وەقفی تورکمەن ئێلی و  ئۆجاغی برایەتی 
تورکمان زۆر دامەزراوەی تری تورکمان دەستیان هەبووە".

هەروەها شاندی پەرلەمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
بەشداربوون لە مەراسیمی پیرۆزبایی کردنەکە.

لە الیەکی دیکەوە راکان سەعید، پارێزگاری کەرکوک 
یەکێک بوو لەو بەشداربوانی مەراسیمی ٢٤هەمین ساڵیادی 

دامەزراندنی بەرەی تورکمانی عێراقی.

سەعدەدین ئەرگەچ، سەرۆکی پێشووتری بەرەی تورکمانی 
عێراقی بەشداربوو لە مەراسیمی ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی 

بەرەی تورکمانی عێراقی کە لەکەرکوک سازکرابوو و بەم 
شێوەیە بۆ مایکی تەبا دوا.

بۆنەی ئەرگەچ، بە 
٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی عێراقی وتی، 

"  ٢٤ ساڵ بەر لە ئێستا بەرەی تورکمانی عێراقی دامەزرا 
تاوەکو بەم رۆژەی ئێستای گەیشتووە دووچاری زۆر ئاستەنگ و 
قورسایی بووەتەوە بەاڵم هەرگیز لەسەر رێچکە و ئامانجی خۆی 

الینەداوە". 

لە درێژەی قسەکانیدا ئەرگەچ ئاماژەی بەوەدا کە بەرەی 
تورکمانی عێراقی لە ساڵی ١٩٩٥ـەوە دامەزراوە بە داکۆکیردن 

و خزمتکردنی مافی تورکمان بەردەوامە وە لە ساڵی ١٩٩٥ 

ئااڵی بەرەی تورکمانی عێراقی لە ئاسمانەکانی هەولێر)ئەربیل(   
دەشەکێتەوە. تاوەکو ئێستا لە هەولێر)ئەربیل( ، کەرکوک، 

تەلەعفەر، دوزخورماتوو و ناوچەکانی دیکەی تورکمان ئێلی 
لەبەردەم هەموو ئەو پالن گێڕییانە وەستاونەتەوە کە دژیان گێرداوە.

حەسەن توران، جێگری سەرۆکی بەری تورکمانی عێراقی 
و پەرلەمانتاری پێشووی عێراق لەسەر شاری کەرکوک 
هەڵسەنگاندنی لە بارەی ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی 

بەرەی تورکمانی عێراقی کرد ئاماژەی بەوەدا کە ئەم بەرەیە بۆ 
داکۆکیکردن لە مافی تورکمان رەنج و کۆششێکی زۆری داوە 

بەردەوامە لە خەباتکردن.

حەسەن توران بەم شێوەیە بۆ پەیامنێری تەبا دوا و وتی، "بەرەی 
تورکمانی عێراقی بەتەنیا دامەزراوەیەکی سیاسی نییە، 

بەڵکو دامەزراوەیەکە کە نوێنەری پرۆژەیەکی نەتەوەیییە 
هەروەها داکۆکی دەکات لە مافی تورکمان لە عێراق 
و پارێزگاری لە سەروەری خاکی عێراق دەکات. لە 
ماوەی ٢٤ ساڵی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی 

عێراقی هەموو کەسێک کۆششی هەبووە لەوەی 
کە ئەرکێکی پێڕاسپێردرابێت وە خەباتێکی 

گەورەیان کردووە و بەرداوم بوونە. ئێمەش ئەمڕۆ 
چی پێویست بێت بۆ ئەم سپاردەیە دەیکەین وە 

لەسەرمانە کە بیکەین. ئینشااڵ بە خوێن و 
گیانمان پارێزگاری لەو سپاردەیە دەکەین".

هاوکات عەلی مەهدی، وتەبێژی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک 

بەشداربوو لە مەراسیمەکە و لە سەرەتای قسەکانیدا 
لە بارەی ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی عێراقی  

یادی لە شەهید مستەفا کەمال یایچی کردەوە.
عەلی مەهدی بەمشێوەیە بەردەوامی بە قسەکانیدا و وتی، 

" شەهید مستەفا کەمال یایچی ١٦ ساڵ بەر لە ئێستا 
کاتێک کە ئااڵی بەرەی تورکمانی عێراقی دەگواستەوە 

شەهید بوو هەروەها یادی لە هاورێیانی رێگای شەهید یایچی 
نەجمەددین قەسابئۆغڵوی رەحمەتی، شەهید حازم دەمیرجی 
و فەالح قەرەئاڵتونی رەحمەتی کردەوە.  لە الیەکی دیکەوە 
بە سەربەرزییەوە یادی لە شەهید عەلی هاشم موختارئۆغڵۆ 

، مونیر قافیلی و یاڤوز ئەفەندی ئۆغڵو کردەوە کە لە پێناو 
داکۆکیکردن لە مافەکانیان شەهید کران، بەرەی تورکمانی 

عێراقی کە تاوەکو ئەمڕۆ بەردەوام بووە  بە خەبات و قوربانیدانی 
ئەوانە بووە  وە کەس نابێت لەبیریان بکات".

 مه راسیمی ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی
تورکمانی عێراقی لە کەرکوک بەڕێوەچوو
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کۆمەڵەی شەهیدان و زیندانە سیاسییەکانی تورکمانی عێراق 
پێشانگایەکی تایبەت بە کەلوپەلە تایبەتەکانی شەهیدانی 

تورکمان ئامادە کرد.

هاشم ساڵحی، سەرۆکی کۆمەڵەی شەهیدان و زیندانە 
سیاسییەکانی تورکمانی عێراق لەبارەی ئەو پێشانگایەی کە 

لە کەرکوک ئامادەیان کردبوو، بۆ تەبا دوا.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەو پێشانگایەی ئامادەیان کردبوو 
بەردەوامی دەبێت، هاشم ساڵحی
 وتیشی، "ئێمە دەمانەوێت ئەوە 
رابگەیێنین کە هیچ کاتێک 

شەهیدەکانمان لە بیر گەلەکەمان 
نابەینەوە و هەموو کات لەسەر 

رێگەی ئەوانەوە دەڕۆین".

لەبارەی چۆنییەتی دەرچوونی 
بیرۆکەی ئەو پرۆژەیە،هاشم 

ساڵحی ئاشکرای کرد، "پرۆژەکە 
لە کاتی کۆکردنەوەی وێنەی 
شەهیدەکانمان بۆ ئامادەکردنی 

یادکردنەوەیەک بۆیان، ئەو 
بیرۆکەیەمان بۆ دروست بوو. 

دوای ئەوە بڕیاری ئامادەکردنی 
پێشانگایەکمان دا".

هاشم ساڵحی ئاماژەی بەوەدا کە بەر لە دەست پێکردنی 
رێوڕەسمی ٢٤هەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی 

تورکمانی عێراقی پێشانگاکەیان کردەوە و وتیشی، "بەر 
لە دەست پێکردنی ساڵیادی دامەزراندنی بەرەی تورکمانی 

پێشانگاکەمان کردەوە و پێشکەشی گەلەکەمان کرد. 
ویستمان بێن و ئەو کەلوپەلە مەعنەویانە ببینن. ئەوانەی 

نەیانتوانی سەردانی پێشانگاکە بکەن، کۆمەڵەکەمان کراوەیە 
هەر کاتێک بیانەوێت دەتوانن سەردانمان بکەن و سەیری 

پێشانگاکە بکەن و کەلوپەلەکان ببینن".
هاشم ساڵحی باسی لە کەلوپەلەکانی نێو پێشانگاکە کرد 

و وتی، "لە پێشانگاکەدا جلوبەرگی شەهیدەکانمان، ئەو 

دوای رووداوەکانی ساڵی ٢٠١٧، 
پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی 
کوردستانی عێراق بەشێوەیەکی بەرچاو 
گرژیی تێکەوت و سەرەڕای ئەوەی کە 

سووکترین گەمارۆ لەالیەن تورکیاوە خرایە 
سەر هەرێم، بەاڵم هەندێک الیەن زۆرترین 

رەخنەیان ئاراستەی کرد. 

لەڕاستیدا هۆکارەکەی زۆر روونە، چونکە 
تورکیا لەرووی نفوز و کاریگەرییەوە لەچاو 

واڵتانی دیکە زیاترە و پێشەنگە. ٢٠ 
مانگی رەبەق لەسەر رووداوەکانی ساڵی 
٢٠١٧ تێپەڕی و لە ٢٧ی نیسان رۆژی 

شەممە مەولود چاوشئۆغڵو ، وەزیری 
دەرەوەی تورکیا دوای بەغداد و بەسرە 

بە سەردانێک گەیشتە هەولێر و لەالیەن 
سەرۆکی هەرێمی "داهاتوو" پێشوازی 

لێکرا. 
لەرووی دینامیکی سیاسییەوە هاتنی بۆ 

هەولێر پەیامی زۆر گرنگ لەخۆ دەگرێت. 
چونکە دوای بەغداد و بەسرە سەردانە 
راستەوخۆیەکەی بۆ هەولێر بە واتای 

بەالوەنانی سەرجەم گەمارۆ و رووداوەکانی 
رابردوو دێت. 

شایەنی باسە ویست ئارەزووەییەکی 
بەرچاو بەرامبەر بە چاوشئۆغڵو نیشاندرا 

بەشێوەیەکی تەریب لەڕووی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی. بە شێوەیەک، نەنکە 

پیرەکەم ئاگای لە رووداوەکانە و رۆژێک 
بەر هاتنی پێمی وت "چاوشئۆغڵو  
گەیشتە هەولێر؟"،  ئەمە هەمووی 
ئاماژەیە بۆ مانەوەی کاریگەریی 
ئیمۆراتۆریەتی عوسمانی و هێزی 

پەیوەندییە پتەوەکانی تورکیا لەگەڵ 
هەرێم. 

چاوشئۆغڵو  بە شێوەیەک هات کە 
کەس باوەڕی نەدەکرد شێوازەکەی بەو 

ئەندازەیە بێت. دەرفەتی ئەوەم هەبوو کە لە 
نزیکەوە چاودێری سەرجەم سەردانەکانی 
چاوشئۆغڵو  بکەم. هەر لە فرۆکەخانەوە 

کەشێکی پۆزیتیف هەبوو کە پێمانی 
راگەیاند، لە داهاتوودا پەیوەندییەکان بەرەو 
باشتر دەچن و پێشهاتی گرنگ روودەدات. 

لە کازیوەی بەیانییەوە ناونیشانی یەکەمی 
چاوشئۆغڵو ، ناوەندی بەرەی تورکمانی 

لە شاری هەولێر و  خوانی بەیانی لەگەڵ 
بەرپرسانی بەرەی تورکمانی و کەسایەتییە 
دیارەکانی تورکمان لە شاری هەولێر بوو. 

دوای خوانەکە پێکەوە دوان و پەیامی ئەوە 
بەرجەستەکرا کە هەبوونی تورکیا لە هەرێم 

بە پلەی یەکەم بۆ تورکمان دەگەرێتەوە. 
ئەم تێزەش بۆ ئەوە دەگەڕێنمەوە کە یەکەم 

سەردانی بۆ بەرەی تورکمانی بوو کە 
ئەمەسیان بووە هۆی راستیی تێزەکەم و 

بەالوەنانی گومانەکان. 

لەالیەکی دیکەوە دەتوانم وەکو پشتگیری 
بۆ تێزەکەم نموونەی راگەیاند بهێنمەوە، 
چونکە تاکە شوێن کە چاوشئۆغڵو  

مایکرۆفۆنی بۆ درێژکرابێت و وەاڵمی 
دابێتەوە، ناوەندی بەرەی تورکمانی عێراقی 
بووە. تەنها لەوێ وەاڵمی چەند پرسیارێکی 

دا و لێدوانێکی رۆژنامەوانی بۆ میدیای 
تورکمانی دا. پرسیار و وەاڵمەکانیش هەر 

تایبەت بوو بە تورکمان. 
دووەم ناونیشانی چاوشئۆغڵو  لە زنجیرە 

سەردانەکانیدا بۆ ئۆفیسی نێچیرڤان 
بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێم و بەربژێر بۆ 
سەرۆکی هەرێم بوو. لەوێ لەگەڵ مەسرور 
بارزانی، سەرۆکی ئەنجوومەنی ئاسایشی 
هەرێمی کوردستان و بەربژێر بۆ سەرۆکی 
ئەنجوومەنی وەزیران کۆبوویەوە. هەرچەندە 

پەیوەندییەکانی مەسرور بارزانی لەگەڵ 
تورکیا لەوانەیە وەکو پەیوەندییەکانی 

نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ تورکیا نەشبێت لە 
ئاستێکی پۆزەتیف بەڕێوەیە. 

سێیەمین ناونیشانی چاوشئۆغڵو ، نێچیرڤان 
بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق بوو کە هەر لەگەڵ 
هاتنەخوارەوەی چاوشئۆغڵو  لە فرۆکە 

باوەشیان بەیەک گرت و لەوێ بۆمان روون 
بووەوە کە داهاتووی پەیوەندییەکانی تورکیا 

و هەرێم باشتر دەبێت و لەسەر "رێچکە 
پتەوەکان" درووست دەکرێنەوە. ئەو کەشە 

پۆزەتیفەی کە لە فرۆکەخانە هەبوو، لە 
دیدارەکەشدا هەر بەردەوامبوو. 

لەڕاستیدا سەیر و "نائاساییترین" سەردانی 
چاوشئۆغڵو  بۆ قوباد تاڵەبانی، جێگری 
سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێم بوو. 

پێویستە مافم پێبدەن کاتێک دەڵێم سەیر و 
نائاسایی چونکە کاتێک ئاوڕ لە رابردوو 

دەدەینەوە، ناتوانین گرژییەکانی نێوان 
پارتەکەی تاڵەبانی و تورکیا پشتگوێ 

بخەین. سەرەڕای ئەمانە دیدارەکەی نێوان 
جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم و 

وەزیری دەرەوەی تورکیا لەهەمان کەشی 
پۆزەتیف و خۆزگەی باش بەڕێوەچوو ، 

بەشێوەیەک لەکاتی پێشوازیکردن بۆمان 
دەرکەوت کە پەیوەندیی نێوان تاڵەبانی و 
چاوشئۆغڵو  چەند هاوڕێیانەیە و وەکو 

سەرجەم رۆژنامەوانان بینیمان. 

دوای دیدارەکەی قوباد تاڵەبانی، مەولود 
چاوشئۆغڵو ، وەزیری دەرەوەی تورکیا بە 
فرۆکەیەکی تایبەت هەولێری جێهێشت 
بەاڵم پەیام و دیادرەکانی تاکو ئێستا 

لە هزری سیاسەتوانەکاندا دەسوورێتەوە. 
لەالیەکی دیکەوە سەردانی رەجەب تەیب 
ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا بۆ 
عێراق پرسیاری "ئاخۆ سەردانی هەولێر 

دەکات؟" دێنێتە هزرمان. لە راستیدا 
پرسیارەکە زۆر جەوهەرییە. گەر بێتوو 

ئەردۆغان سەردانی هەولێر بکات، هەرێمی 
کوردستانی عێراق لە ٣٩ ساڵی رابردووەوە 

تاوەکو ئێستا گەورەترین سەرکەوتنی 
دەستکەوتی سیاسی بەدەست دەهێنێت.  

جلوبەرگ و جوانکارییانەی کە لە کاتی شەهید بوونیان 
پۆشیویانە و کۆمەڵێک کەلوپەلی بە نرخی شەهیدەکانمان 

نمایش دەکرێن. هەندێک کەلوپەلی شەهیدانمان کە 
مێژووەکەی نزیکەی ٣٠-٤٠ ساڵە لەالی ئێمە بووە، ئێمەش 

پارێزگاریمان لێکردوون. ئەمەش بەڵگەیەکە لەسەر ئەوەی 
کە تورکمان چەندە رێز لە شەهیدەکانی دەگرێت و گرنگییان 

پێدەدات".

سەرۆکی کۆمەڵەی شەهیدان و زیندانە سیاسییەکانی 
تورکمانی عێراق ئەوەشی خستەڕوو کە ئامانجیان لە 

کردنەوەی ئەو پێشانگایە بریتی بووە لە گەیاندنی مێژوو بە 
نەوەی داهاتوو و رۆشتنە لەسەر هەمان رێگەی شەهیدان. 

لەوەاڵمی پرسیاری "ئایا ئەو پێشانگایە لە ناوچەکانی 
دیکەی تورکمان ئێلی دەکرێتەوە؟" هاشم ساڵحی وتی، "لە 
هەموو شوێنێک بە خۆشحاڵییەوە دەتوانین پێشانگاکەمان 
بکەینەوە، تەنها ئەوەندە بەسە کە پەیوەندی بەمنەوە بکەن، 

چونکە کەلوپەلی هەموو ئەو برا  شەهیدانەمان کە لە 
ناوچەکانی تورکمان ئێلی شەهیدبوونە لەالی ئێمەیە. 
بۆ نموونە ئەو شەهیدانەی لە ساڵی ١٩٩٦ لە هەولێر 

)ئەربیل( شەهید بوون کەلوپەلەکانیان لەالی ئێمەیە و 
ئێمە حەز دەکەین کە هەموو خەڵکی تورکمان ئێلی ئەو 
کەلوپەالنە ببینن. ئامادەیین هەموو شتێکیش بە 

خۆشحاڵییەوە ئەنجام بدەین لەمبارەیەوە".

لە کۆتاییدا هاشم ساڵحی، 
سەرۆکی کۆمەڵەی شەهیدان 

و زیندانە سیاسییەکانی 
تورکمانی عێراق وتی، 

"شەهید لە کاتی 
لێدرانی نا بەڵکو لە 
کاتی لەیادچوونی 
دەمرێت. ئێمە بە 

بنەما گرتنی ئەم 
وتەیە کار دەکەین 
و لە رێگەی ئێوەوە 

ئەوە رایدەگەینین 
بۆ لەیاد نەچوونی 
شەهیدانمان هەموو 

هەوڵێک دەدەین".

هەواڵ: چۆبان تیمور/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

 سەردانەکەی چاوشۆغڵو و
الپەڕەیەکی نوێ

 پێشانگایەکی تایبەت بە کەلوپەلە
 تایبەتەکانی شەهیدانی

تورکمان سازكرا 
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شایەنی باسە سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
سوپاسی هەردوو میوانە تایبەتەکەی کرد و ئاماژەی 
بەوە کرد کە نووسینەوەی شیعر و دواتر ئاوازدانانی 
بۆی لە سەردەمی ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی گرنگی 

خۆی هەبووە و هەر بەو بۆنەیەشەوە 
سوپاسی خۆی ئاراستەی نووسەر و 

ئاوازدانەری سروودی نەتەوەیی کرد. 

لەالیەکی دیکەوە ساڵحی دوای 
دەستپێکردنی چااڵکییەکان 
قەسابئۆغلو و شێخئۆلوی 
داوەتی سەر ستەیج کرد و 

سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستە 
کردن. 

هاوکات ساڵحی بەر 
لە دەستپێکردنی 
چااڵکییەکان 

بەبۆنەی 

٢٤هەمین ساڵیادی 
دامەزراندنی بەرەی تورکمانی، 
لەگەڵ مەحمود قەسابئۆغلو و 
مەغدید شێخئۆغلو کۆبووەوە. 

لە ناوەندی بەرەی تورکمانی عێراقی لە شاری 
کەرکوک ئەرشەد ساڵحی پالکێتی سوپاس و 

پێزانینی پێشکەشی مەحمود قەسابئۆغلو، 
نووسەری سروودی نەتەوەیی تورکمان و 

مەغدید شێخئۆغلو، ئاوازدانەری سروودەکە 
کرد. 

جیهانی ئیسالمی پێ دەنێتە رەمەزانێکی دیکە و خەڵک بە 
جۆش و خرۆشەوە چاوەڕوانی دەکەن، لەگەڵ ئەوەش دەستیان 

بە ئامادەکارییەکانی ئەو مانگە پیرۆزە کردووە. 

بەر لە دەستپێکردنی مانگی رەمەزان، تەبا هەڵسا بە گەران 
و سووڕان لەنێو بازاڕ و سەردانی ئەو دووکانانەی کرد کە 

زۆرترین کەلوپەلەکان لەو مانگە دەفرۆشرێن. 

محەمەد نادر، تورشی فرۆش 
تایبەت بە ئامادەکارییەکانی 

رەمەزان بۆ مایکی تەبا 
دوا و وتی، "پیرۆزبایی 

مانگی رەمەزان لە گەلی 
موحەممەد )د. خ( دەکەم. 
ئاشکرایە کەوا خەڵک لە 
مانگی رەمەزان ئارەزووی 

ئەوە دەکات کە ژمارەیەکی 
زۆر لە خواردن لەسەر سفرەکەدا 
ئامادە بێت. یەکێک لەوانەش 

تورشییە". 

محەمەد نادر دەربارەی تورشییەوە وتی، "ئێمە بەشێوەیەکی 
گشتی تورشی زەرد و سوور، جۆرەکانی زەیتون، تورشی 

هەنار، تورشی خورما و تورشی بیبەر المان دەست دەکەوێت". 

محەمەد نادر تورشیچی ئاشکرای کرد کە لە مانگی 
رەمەزان تورشی بەشێوەیەکی ئێجگار زۆر خواستی لەسەرە 
و وتی، "بە بەراورد لەگەڵ مانگەکانی دیکە، لە مانگی 

رەمەزاندا چوار بۆ ٥ هێندە زیاتر تورشی دەفرۆشین. خۆتان 
دەزانن کە رۆژەکانی مانگی رەمەزان جیاوازە لە رۆژانی 

ئاسایی". 

ئەو تورشیچییە دەربارەی کارگەکەیانەوە وتی، "ئێمە 
تورشییەکان لە کارگەی خۆمان ئامادە دەکەین کە 

کەوتۆتە نزیک گەڕەکی مینارە. بەهۆی مانگی 
رەمەزانەوە ئامادەکارییەکانمان بە خێرایی بەردەوامە. سەرجەم 
کەلوپەلەکانمان ئامادەکردووە کە لە درووستکردنی تورشی 

بەکاردێت". 

بێگومان پاقلەمەنییەکان ئەو خواردنەن کە لە مانگی 
رەمەزاندا خواستێکی زۆری لەسەرە. لەو بارەیەوە حاجی 

مستەفای خاوەن دوکانی خواردنە پاقلەمەنییەکان 
وتی، "بەبۆچوونی من ئەو پەلە پەلەی 

خەڵک وەکو رەمەزانەکانی پێشوو نییە. 
لە ئێستادا لە سەرجەم گەڕەکەکاندا 

مارکێت هەیە و خەڵک رۆژانە 
شت بۆ ماڵەکەی دەکڕێت. واتە 

بازاڕکردنی ئاسایی خۆیان بە 
هەمان شێوە لە مانگی رەمەزانیش 

دەکەن". 

حاجی مستەفا ئاماژەی بەوە دا کە ئامادەکارییەکانی 
پێشوو بۆ مانگی رەمەزان جیاواز بووە لە ئەمرۆ و وتیشی، 
"لە رابردوو بەو جۆرە نەبوو. لە رەمەزانەکانی کۆن خۆشی 
هەبوو. لەوانەیە بەهۆی رەمەزانەوە جموجۆڵێک هەبێت لە 

بازاڕ بەاڵم وەکو ئەوانی پێشوو نییە". 

لەالیەکی دیکەوە سەید ئەنەس، خاوەنی دووکانی ساردەمەنی 
بە تەبا-ی وت، "بێگومان ئامادەکارییەکانمان بۆ مانگی 
رەمەزانی پیرۆز کردووە. بە شێوەیەکی گشتی لە مانگی 

رەمەزان بە رۆژ شەربەتی مێوژ، هەنار، پرتەقاڵ و لیمۆ لەنیو 
بوتڵی دوو لیتری دەفرۆشین. رۆژانە ٢٠٠ بۆ ٣٠٠ دانەی 
لێی دەفرۆشین و هەر لەئێستاوە دەستمان بە ئامادەکردنی 

بوتڵەکان کردووە". 

ناوبراو رایگەیاند لەگەڵ دەستپێکردنی مانگی رەمەزان دەست 
بە کارەکانیان دەکەن و وتی، "لەهەمان کاتدا پاقاڵوەش 

دەفرۆشین. دوای کردنەوەی رۆژووەکان، دوکان دەکەینەوە 
و تا درەنگانی شەو محەلـلەبی و شەربەت و دۆندرمە 

دەفرۆشین". 

سەید ئەنەس وتیشی، "شوکر بۆ خودا ئەمساڵ بەڕێژەیەکی 
کەمیش بێت توانرا قەیرانی دارایی بڕوێنرێت. بازاڕمان 

بەبەراورد لەگەڵ ساڵی پار باشترە 
و هیوامان وایە خودای 
گەورە ئەو مانگە 

بکاتە مایەی خێر 
و بەرەکەت". 

بێگومان 
خورما لە 

مانگی رەمەزان 
پێگەیەکی 

تایبەتی هەیە، 
لەوبارەیەوە پشتیوان 
جەمالی خورمافرۆش 

"لە سەرەتادا پیرۆزبایی مانگی وتی، 
رەمەزان لە گشت موسڵمانان دەکەم. ئاشکرایە کە خورما 

یەکێکە لە سەرەکیترین خۆراکەکان لە مانگی رەمەزان. ئێمە 
لە چوار وەرز خورما المان دەست دەکەوێت. بەاڵم زۆرترین 

فرۆشتن لە مانگی رەمەزان ئەنجام دەدرێت". 

ناوبراو وتیشی، "بە گشتی خورما لە مانگی ئاب پێدەگات، 
ئاشکرایە کە خورما بە سێ قۆناغ دەڕوێت. نرخەکەی لە ٤ 
هەزار دیناری عێراقییەوە دەستپێدەکات بۆ ٢٠ هەزار دینار 
بۆ هەر کیلۆیەک. ئەوەی بە ٢٠ هەزار دینارە لە دەرەوە 

هاوردە دەکرێت و تامێکی جیاوازی هەیە. نرخی خورماکانی 
عێراقیش لە نێوان ٥ هەزار بۆ ٦ هەزار دینارە".  

 پالکێتی سوپاس و پێزانین پێشکەشی ئاوازدانەر و
نووسەری سروودی نەتەوەیی تورکمان کرا

جۆش ۆ خرۆشی رەمەزان خەڵکی هەولێر)ئەربیل( وکاسبکارانیشی گرتەوە
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کاریگه ری نه رێنی زنجیره مارکێته کان له سه ر مینی مارکێته کان
سوپەر مارکێت، هایپەر مارکێت و بازاڕە هاوچەرخەکان بوونەتە 

جێگرەوەیەکی سەرەکی مارکێتە بچووکەکان و کردارەکانی 
کڕین و فرۆشتنیان لە دەست گرتووە، بەم جۆرەش تەواوی 

پێداویستییەکانی خەڵک دابین دەکەن.

هاوچەرخی و گەورەیی بازاڕەکان و هەرزانی نرخەکانیان بووەتە 
هۆی کزبوونی خواست لەسەر مارکێتە بچووکەکان. خاوەن 

لە کۆمپانیاکان دەگرن مارکێتە بچووکەکانیش رەخنە 
کەلوپەلەکان بەهۆی ئەوەی کە 

هەرزانتر بە نرخێکی 
سوپەر دەدەن بە 

مارکێتەکان 
نرخی شتومەک و و ئەوەش وادەکات 

خواردنەمەنییەکان لە سوپەر مارکێتەکان هەرزانتر بێت.

هاوکات خاوەن مارکێتە بچووکەکان پێیان وایە کە بەشێک لە 
بازرگانان و سوپەر مارکێتەکان ساختەکاری دەکەن لە نرخ و 

کوالێتی ئەو بەرهەمەی کە بە کڕیارانی دەفڕۆشن.

ئەحمەد باسل لەبارەی پرسیاری کاریگەری کردنەوەی هایپەر 
مارکێت و بازاڕە هاوچەرخەکان لەسەر مارکێتە بچوکەکان بۆ 

مایکی تەبا دوا و وتی، "پێنج ساڵە مارێکتم هەیە، نزیکەی سێ 
ساڵە ئەم زنیجیرە مارێکێتانە کراونەوتەوە  کە کاریگەریەکی 

زۆرییان لەسەر ئێمە کردووە چونکە ئەوان لە کڕینی 
شتومەکەکان لە الیەن کۆمپانیاکان ئۆفەریان پێشکەش دەکرێت 

و داشکانیان بۆ دەکەن لە کڕینی ئەو خواردن و خواردنەمەنیانەی 
کە دەیکڕن. بۆ نمونە؛ شتێک لە مارکێتەکەی من بە دوو 

هەزار بێت لە زنجیرە مارکێتەکان بە ١٢٥٠ دینارە کاتێکیش کە 
کڕیار سەردانی مارکێتەکەی من دەکات دەڵێت بۆ لە زنجیرە 

مارکێتەکان بەو نرخەیە. بەاڵم من ناتوانم وەکو ئەوان بکەم 
چونکە هەرچی ئەوان بن بە کۆ ئەم شتومەک و خواردنەمەنیانە 

دەکڕن لە الیەن کۆمپانیاکانەوە داشکانیان بۆ دەکریت.".

لەبەردەوامی قسەکانیدا ئەحمەد باسل وتیشی، " گەر نمونەیەکی 
تریش بهێنەمەوە سەبارەت بە زنجیرە مارێکێتێکی تر  کە نامەوێت 

ئاماژە بە ناوەکەی بکەم  خواردن و شتومەکەکانیان بە زەرەر 
دەفرۆشن بۆ نمونە من کارتۆنێک هێلکە دەکڕم بە ٣٢ هەزار  
نزیکەی لەسەر خۆم تەبەقەی بە ٢٦٠٠ دینارە کەچی ئەوان بە 

١٥٠٠ دینار دەیفرۆشن".

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە ئاوان ئەو کارە دەکەن بۆ ئەوەی 
سەرنجی کڕیاران بۆ الی خۆیان رابکێشن بەاڵم ئێمە ناتوانین 

وەکو ئەوان بکەین چونکە زەرەر دەکەین، بەم هۆکارانە ئەو زنجیرە 
مارکێتانە بازاری ئێمەییان راگرتووە چونکە ئێمەش کرێمان زۆر 
لەسەرە  و لە الیەن خاوەن موڵکەوە کاریگەریمان دەکەوێتە سەر  

بۆیە کاریگەرییەکی زۆر خراپی کردۆتە سەر ئێمە.

ئاوارە ئەحمەد یەکێکی ترە لەو خاوەن مارکێتانەی کە بە 
هۆی دروستبوونی ئەو زنجیرە مارکێتانە کاریگەریەکی زۆر 

خراپی کردۆتە سەر مارکێتەکەی و لە رێگەی تەباوە 
هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخی بازاڕ و کاریگەرییەکان کرد.

ئاوارە وتی، "لە بارەی ئەو بازاڕەی کە ئێستا دەگوزەرێ 
بازاڕەکە سەرلێشێواویەکی زۆری پێوە دیارە  بە 

تایبەت دوای هاتنی داعش  و تاوەکو نەمانی داعش 
سەرلێشێواویەک لە بازاڕ دروستبووە کە خەڵکێکی زۆر 

هەمان کار و پیشەی یەکتری دەکەن. بەتایبەتی لە بارەی 
مارکێتی ئێمە مینی مارکێتی ئاوارە لە فلکەی زراعە کە 

لە ساڵی ١٩٩٦ـەوە کە ئێمە لێرەدا کار دەکەین لە ڕاستیدا لە 
سەرەتای کردنەوەی ئەم مارکێتەودا خەڵکێكی زۆر رووی لە 
ئێمە دەکرد کارمان زۆر باش بوو  بەاڵم بەم دواییانە بەهۆی 

کرانەوەی کۆمەڵێک زنجیرە مارکێت سەرلێشواوییەک لەم بازاڕە 
دروستبووە، بە تایبەتی رکابەرایەتییەکی ناشەریفانە هەیە خۆی 

لە راستیدا رکابەریکردن لە بازاڕ لە هەموو دونیا هەیە بەاڵم 
نابێت رکابەرییەکان بگاتە ئاستی ئەوەی کە فێڵ لە خەڵک 

بکەن بۆ نمونە ئێستا لە زۆربەی هەرە زۆری سوپەرمارکێتەکان 
یاخود مۆڵەکان لە ناو رەفی شتومەک و خواردنەمەنیەکان 
نرخێکیان نوسیووە  کە دێیتە الی کاشێر نرخێکی ترە یان 

کۆمەڵێک شتومەکت کڕیوە کە لیستی پارەی شتومەکەکانت 
پێدەدات نرخەکان جوان دیار نین لێرەدا هەموو خەڵکێک نازانێت 

بیخوێنێتەوە یاخود بیژمێرێت هەروەها ئەو خەڵکانەش پێیان شەرمە 
کە پرسیار بکەن لەم بارەیەوە، لیستی پارەکە چەند بێت ئەیدەن 

و دەڕۆن بەاڵم ئەو خەڵکانە وابیر ناکەنەوە کە لە راستیدا فێلیان 

لێدەکرێت".

خاوەنی فرۆشگای ئاوارە ئاماژەی بەوەدا کە پێویستە هەر 
کەسێک کاری خۆی بکات و دەرفەت بە کەسانی دیکەش 

بدات بۆ ئەوەی بتوانن کار بکەن. وتیشی، "لە الیەکی دیکەوە 
ئێستا خەڵک کاری خۆی ناکات  بۆ نمونە؛ حکوومەت 

بڕیارێکی دەرکرد سەبارەت بە فەرمانبەران و ئەو کەسانەی کە 
موچە خۆرن نابێت کاری تەکسی بکەن، لەوانەیە سەبارەت بەم 
بڕیارە هەندێک خەڵک پێیان وابێت کە بڕیارێکی خراپە بەاڵم 
لە راستیدا وانییە چونکە گەر نمونەیەک لەسەر خۆم بهێنمەوە 

ئەوا من لە ساڵی ١٩٩٦ـەوە لەم مارکێتە کار دەکەم کە دەکاتە 
٢٤ ساڵ بەر لەو بەروارەش من کابینەم هەبوو لەسەر شەقامی 

١٠٠ مەتری نزیکە من وا سی ساڵە ئەم کارە دەکەم لێرەدا من 
جێگەو پێگەیەکم بۆ خۆم داناوە بەاڵم موچە خۆر نیم بەاڵم 

کەسی وا هەیە کە ٢-٣ کار بەیەکەوە دەکات. بە تایبەتی گەر 
باسی خۆم بکەم کە وەکو مینی 
مارکێتی ئاوارە دوای ئەم 

هەموو ساڵە لە کارکردن 
بە هۆی زۆربوونی 

ئەو سوپەرمارکێتانە 
کاریگەریە 

خراپەکانیان بۆ 
سەر ئێمە بیر لەوە 

دەکەینەوە کە 
مارکێتەکەمان 
دابخەین و بیر لە 

کارێکی تر بکەینەوە". 

هاوکات ئاوارە ئەحمەد 
رەخنەی لە نەبوونی یاسایەک 
گرت بۆ دامەزراندنی مارکێت و رایگەیاند، "لە ئێستادا جۆرە 

خەڵکێک هاتۆتە ناو بازاڕ کە دەچن بە کۆنتێنەر ساختە دەکەن، 
بۆ نمونە شامپۆیەک یاخود دایبی مندااڵن کە لەم دواییانەدا 
ساختەیان کردبوو لە هەموو بازار خەڵک  بە یەک نرخ دەیان 
فرۆشت کەسێکی دەسترۆیشتوو ئەم بابەتەی ساختە کرد و بە 

نرخێکی زۆر هەرزان کرین و فرۆشتنی پێوە ئەنجام دەدا. زۆر شت 
هەیە کە باسی بکەین ئێمە لەسەر خراپ بوونی بازاڕ لە ئێستادا. 

هەر کەسێک بیەوێت دەتوانێت سوپەر مارکێتێک دابنێت 
لەبەر ئەو هۆکارە بازاڕ رووی لە خراپ بوون کردووە، خۆی 

دەبێت یاسایەک هەبێت هەر کەسێک ویستی نەتوانێت بچێت 
مارکێتێک دابنێت".

 پڕۆگرامی 'چیڕۆکەکانی رەمەزان' لەگەڵ مامۆستا
حوسامەددین بە درێژایی رەمەزان لە

تەبا 
رەمەزان لە ماڵپەر و پەڕە فەرمییەکانی تۆڕی کۆمەاڵیەتی 
تایبەت بە تەبا پەخش دەکرێت، وێرای ئەوەی پڕۆگرامەکە 
چەندین ئامۆژگاری بەسوود کە پەیوەندی بە رەمەزان هەیە 
لەخۆدەگرێت، تێیدا ژمارەیەک چیڕۆک بۆ ئێوەی بینەری 

ئازیز باڵودەکرێتەوە کە تا ئێستا ژمارەیەکی زۆر کەمی 
خەڵک گوێبیستی بووە.

شایەنی باسە یەکەی تەکنیکی تەبا هەڵدەستێ بە کاری 
مۆنتاژ و تۆمارکردنی پرۆگرامەکە، وە چۆبان تیمور کاری 

دەرهێنەری پڕۆگرامەکە دەکات.

لەگەڵ نزیکبوونەوەی مانگی پیرۆزی رەمەزان، تەبا 
بۆ ئەنجامدانی هەندێک کاری تایبەت دەستی بە 
ئامادەکارییەکانی کرد. یەکێک لە گرنگترین ئەو 

ئامادەکارییانە، پڕۆگرامی 'چیڕۆکەکانی رەمەزان'ـە کە 
لە شوێنە جیاواز و مێژووییەکانی شاری  هەولێر)ئەربیل( 

تۆمار دەکرێت. هەڵبەت پڕۆگرامەکە لەالیەن مەال 
حوسامەددین جەودەت ئامادەکراوە و پێشکەشی ئازیزان 

دەکرێت. 

ئەو پڕۆگرامە کە هەموو رۆژێک بە درێژای مانگی 

...
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یەکێک لە گرینگترین تواناکانی مرۆڤ کە بەدەستی 
هێنابێت خوێندنەوەیە، ژمارەیەک واڵت هەن کە توانیویانە 

خوێندنەوە بکەن بە رۆتینێکی رۆژنانەی خۆیان. 

زۆرێک لە نووسەران و زانایان پێیان وایە کە خوێندنەوە هیچ 
جیاوازییەکی نییە لەگەڵ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی و 
لە بەرامبەر ئەوەدا بەداخەوە خوێندنەوە بووەتە چااڵکییەک 
کە تەنها بۆ مەبەستی پڕکردنەوەی کات ئەنجام دەدرێت. 

ئاشکرایە کە خوێندنەوە دەبێتە هۆی رۆشنفکری و 
فراوانکردنی توانای بیرکردنەوە، لەهەمان کاتدا هۆکارێکی 

سەرەکییە بۆ پەرەپێدانی خوێندنەوە و خێرایی. 

لێرەدا ١٠ واڵت خراوەتە ژێر تیشک کە زۆرترین خوێنەریان 
هەیە و لە ١٠ واڵتی ریزبەندی یەکەم ٦ واڵتی ئاسیایی و ٤ 

واڵتی ئەورووپی هەیە. 

ئیندێکس بۆمان روون دەکاتەوە کە دوای قورئانی پیرۆز کە 
زۆرترین خوێنەری هەیە، پەرتووکی پیرۆزی ئینجیل لە پلەی 

دووەم هاتووە. 

شایەنی باسە بەرێگەی ئیندێکسەوە بۆمان دەردەکەوێت 
کە هەفتانە هاوواڵتییان چەند کاتژمێرێک تەرخان دەکەن 
بۆ خوێندنەوە. جگە لە پەرتووکە چاپکراوەکان، گۆڤار و 

رۆژنامە و نووسراوە ئۆنالینەکان خراونەتە نێو راپرسییەکەوە. 

لە ریزبەندی یەکەم واڵتی هیندستان هاتووە کە پڕخوێنەرترین 
واڵتی جیهانە و هاوواڵتییانی ئەو واڵتە زیاتر لە ١٠ 

کاتژمێر بۆ هەفتەیەک دەخوێننەوە و بەو جۆرە کاتەکانیان 
پڕدەکەنەوە. 

ریزبەندەکە بەو شێوەیەی خوارەوەیە:- 

١.هیندستان

لەڕووی هۆگری بە خوێندنەوە و زۆرترین رێژەی خوێنەر لە 
جیهان لە هیندستانە. بەپێی ئامارەکان هاوواڵتییەکی هیندی 

لە هەفتەیەکدا بۆ ماوەی ١٠ کاتژمێر و ٤٣ خولەک 
دەخوێنێتەوە. 

٢.تایالند

لەڕووی رووبەرەوە 
گەورە نییە، بەاڵم ئەو واڵتە رۆژهەاڵتییە نەک تەنها 

بە خواردنەکانییەوە بەناوبانگە، بەڵکو هۆگریی بەرامبەر 
خوێندنیش هەیە. بەو پێیەش لە واڵتە هاوواڵتییەکی تایلەندی 

لە هەفتەیەکدا ٩ کاتژمێر و ٢٤ خولەک دەخوێنێتەوە. 

٣.چین

چین لە رۆژهەاڵتی 
دوور و جیهان خاوەنی گەورەترین ژمارەی دانیشتووانە. 

وادیارە لەگەڵ زۆربوونی هاوواڵتییان، ویستێکی ئاشکراش 
هەیە بەرامبەر بە خوێندن و خوێندنەوە. ژمارەی دانیشتووانی 

ئەو واڵتە زەبەالحە نزیکەی ١ ملیار و ٣٥٠ ملیۆن کەسە 
و هەر هاوواڵتییەکی چینی لە هەفتەیەکدا ٨ کاتژمێر 

دەخوێنێتەوە. 

٤.فلیپین

فلیپین لە ٧ هەزار 
و ١٠٧ دوورگەی بچووک پێکهاتووە. بەپێی ئامارەکان 

ژمارەیەکی زۆر پەرتووک لەو دوورگانەدا بوونی هەیە. بەو 
پێیەش هاوواڵتییانی فلیپین لە هەفتەیەکدا ٧ کاتژمێر و ٣٦ 

خولەک دەخوێننەوە. 

٥.میسر

میسر بۆ ماوەی 
سەدان ساڵ بووەتە 
بێشکەی کەلتوور و شارستانییەت. وادیارە خەڵکی میسر 

لەم رۆژگارەش هەر لەسەر هەمان رێچکەن. لە هەفتەیەکدا 
هاوواڵتییەکی میسری بۆ ماوەی ٧ کاتژمێر و ٣٠ خولەک 

دەخوێنێتەوە. 

٦.کۆماری چیک 

کاتێک ناوی 
کۆماری چیک 
دێت نازانین ئاخۆ چیتان بیر دێتەوە، بەاڵم ئێمە راستەوخۆ 

کافکای نووسەرمان دێتەوە یاد، بە شێوەیەک، هەر 
هاوواڵتییەکی واڵتی کافکا لە هەفتەیەکدا ٧ کاتژمێر و 

٢٤خولەک دەخوێننەوە. 

٧.رووسیا

ناتوانین پەنجەمۆری 
رووسیا لە جیهانی 

ئەدەبیات بژمێرین؛ تۆلستۆی، دۆستۆیڤسکی، چێخۆڤ.. 
و هتد. هاوواڵتییانی رووسی کە نەریتێکی بەرچاوییان بە 

جیهانی ئەدەبیات بەخشیوە هەفتانە بۆ ماوەی ٧ کاتژمێر و 
٦ خولەک دەخوێننەوە. 

٨.فەڕەنسا – سوید 

لە لیستەکەماندا پلەی هەشتەم دراوەتە فەڕەنسا و سوید. بەو 
پێیەش هاوواڵتیانی هەردوو واڵت لە هەفتەیەکدا ٦ کاتژمێر 

و ٥٤ خولەک دەخوێننەوە. 

٩.سعوودیە – هەنگاریا 

شانشینی سعوودیە گەورەترین واڵتی نیمچەدوورگەی 
عەرەبییە و توانیویەتی بچێتە نێو ریزبەندەکەوە. هاوکات 
سعوودیە لەگەڵ هەنگاریا توانیویەتی ریزبەندی نۆیەم 

وەرگرێت و هاوواڵتییانی ئەو دوو واڵتە لە هەفتەیەکدا ٦ 
کاتژمێر و ٤٨ خولەک دەخوێننەوە. 

١٠.هۆنگ کۆنگ

لە کۆتا ریزبەندی لیستەکەدا یەکێک لەگەورەترین 
واڵتی ناوەندی ئابووری و پیشەسازی و گەشتیاری 

هەیە کە ئەویش هۆنگ کۆنگە. ئایا دەزانن کە 
هاوواڵتییەکی هۆنگ کۆنگ لەهەفتەیەکدا بۆ 

ماوەی ٦ کاتژمێر و ٤٢ خولەک دەخوێننەوە؟ 

لە ریزبەندی هەژدەهەمدا تورکیا هاتووە کە لە 
هەفتەیەکدا بۆ ماوەی ٥ کاتژمێر و ٥٤ خولەک 

دەخوێننەوە.

پڕخوێنەرترین واڵتەكان
ئاماده کردن: مه حه مه د ئه مین



twitter/@tbaajansi ٤ی ئایاری ١٠٢٠١٩

بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ دیزاین: چۆبان تیمور & عەلی سالم

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: محه مه د عه بدولجه بار & عەلی عەنتەر 
  

ئاماده کردن: مه حه مه د ئه مین

 لەم لیستەدا ئاشنای ئەوە دەبن کە چۆن داهێنەرە موسوڵمانەکان
جیهانیان گۆڕیووە

گەورەترین ئەو داهێنانانەی جیهانی ئیسالمی کە لەالیەن زانا 
موسوڵمانەکانەوە بەرهەمهێندراون و بوونەتە میراتێک لە جیهانی 

ئیسالمدا لە ژمارەی ئەمجارەدا بۆتان باس دەکەین.

گەورەترین داهێنانی موسوڵمانان لە خوارەوە باسکراون:-

گوممەت: ئەو درووستکراوانەی کە لەسەر شێوەی گوممەت و کەمەر 
بنیات دەندرێت، بەرهەمێکی ئەندازیاریی ئیسالمە. بە تایبەتی 

زانیاریی و تەکنیکە شاراوەکان لە بابەتی ئەندازیاری گوممەت، 
بە یارمەتی زانایانی ئیسالمەوە بۆ ئەورووپا گوازراوەتەوە. هاوکات 

ئەندازیاری کۆشکی پاشای ڤی هێنری موسوڵمان بوو.

چاو: بە گوێرەی باوەڕی مرۆڤەکان لە سەردەمی یۆنانی کۆندا 
توانای بینین بە هاتنەدەرەوەی تیشک لە چاوەکان بوونی هەیە، بەاڵم 
لە سەدەی دەیەمدا زانای موسوڵمان ئیبن هەیتەم ئەوەی بۆ یەکەمین 
جار دووپاتکردەوە کە توانای بینین بە چوونەژوورەوەی رووناکی بۆ 
ناوەوەی چاو و لە ئەنجامی شکانەوەی دێتە ئاراوە. بۆ یەکەم جار 
ئیبن هەیتەم لە ژوورێکی تاریک بە بەکارهێنانی تەکنیکەکانی 

رووناکی توانی وێنەی سینەمایی بەدەستبهێنێت.

سیستەمی میل)خوالنەوە(: ئەم سیستەمەی کە جواڵنەوەی راست بۆ 
جواڵنەوەیەکی سوڕاوە دەگۆڕێت بۆ یەکەم جار لەالیەن زانای ئیسالمی 
ئەلجیزری دۆزراوەتەوە و پەرەی پێدراوە. هەڵبەت ئەم سیستەمە بناغەی 

سەرەکی مۆتۆڕی ناوەوەی ئاگرین و گشت ئامێرە میکانیکیەکانی 
جیهانە.

شەتڕەنج: ئەم یاریە کە لە هیندستان-ی کۆندا باڵوەی کردووە، 
لە سەدەی دەیەمدا ئیسپانییەکان بە یارمەتی ئەمەویەکان پێوەی 

ئاشنابوون. شێوەی ئێستای شەتڕەنج کە یاری پێ دەکرێ، بۆ یەکەم 
جار لە ئێران پەرەی پێدرا و بۆ رۆژئاوا باڵوکرایەوە.

جلوبەرگ: بەکارهێنانی کەرەستە و ماددەی قوماش بۆ ناوپۆشی 
جلوبەرگ لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا باڵوبووەوە داهێندرا.

رۆژ و زەوی: لە سەدەی ٩ـدا ژمارەیەکی زۆر لە زانای ئیسالمی 
ئاماژەیان بەوە دەکرد کە زەوی بە دەوری رۆژدا دەخولێتەوە. واتە ٥٠٠ 
ساڵی تەواو بەر لە گالیلێۆ. بە گوێرەی پێوانی ئاماری ئەو سەردەمە، 

رووبەری زەوی ٤٠ هەزار و ٢٥٣ کیلۆمەتر بوو. )٢٠٠ کیلۆمەتر 
کەمتر لە رووبەری راستی خۆی(.

سابون: هەرچەندە میسرییەکان و رۆماییەکان چەند کەرەستەیەکیان 
وەک خاوێنکەرەوە بەکارهێناوە، موسڵمانەکان بە تێکەڵکردنی 

رۆنی رووەکی لەگەڵ هایدرۆئۆکسیدی سۆدیۆم یەکەم سابوونیان 
دروستکردووە. هەروەها شامپۆ یەکێکە لە داهێنانی 

عەرەبەکان. شامپۆ بۆ یەکەم جار ساڵی ١٩٥٩ گەیشتە 
ئینگڵتەرا.

شلەکان: زانای ئیسالمی جابیر ئیبن حایان بۆ یەکەم جار 
شلەکانی بە گوێرەی خاڵی جیاواز کواڵند و لەیەکترییان 

جیای کردەوە. جێگای باسە کە بەو تاقیکردنەوە 
زانستییانەی ئەنجامیداوە، ناوبراو بە یەکێک لە 

دامەزرێنەرانی کیمیا هەژمار دەکرێت.

تاوەری با: سەرەتا لە ئێران پێی ئاشنا بوون و دواتر لە 
واڵتانی عەرەبی پەرەیپێدرا. دوای ٥٠٠ ساڵی تەواو یەکەم 

تاوەری با لە ئەورووپا بنیات نرا. 

پێنووسی مەرەکەب: یەکەم پێنووسی مەرەکەب لە ساڵی 
٩٥٣ـدا لەسەر فەرمانی سوڵتانی میسر داهێنرا. سوڵتان ئەم فەرمانەی 

دوای بێزاربوون لە پیسکردنی دەستەکانی بە مەرەکەب، دەرکرد.

خواردنی ئێوارەی ٣ جۆر: عەلی ئیبن نافی کە لە ئیسپانیاوە 
بۆ عێراق رۆیشت، لە سەدەی ٩ـدا سیستەمێکی خواردنی 

ئێوارانی بە دەستپێکی شلە و دواتر گۆشت یاخود 
ماسی و کۆتایهێنان بە میوە یاخود شیرنەمەنی لە 
رێستۆرانتەکەیدا جێبەجێ کرد. هەر لەو سەردەمەدا 

پەرداخی شوشە رووی کردە ئەورووپا.

مافور: بەکارنەهێنانی شێوەکاری مرۆڤ رێخۆشکەرێک 
بوو بۆ پەرەدان بە پیشەی مافور لە جیهانی موسوڵمانان. 

نزیکەی گشت کارە هونەرییەکانی رستن و چنین بۆ 
دروستكردنی مافور لەالیەن موسوڵمانانەوە بۆ ئەورووپا 

گوێزراوەتەوە.

چەکی پارە: چەکی پارە کە لە بانکی مۆدێرنی ئێستا 
بەکاردێت لە بنەڕەتدا لەالیەن عەرەبەکانەوە بەکارهێندراوە، 
ئەم پارچە کاغەزە بە "صک" ناودەبرێت. لە سەدەی ٩ـدا 
موسوڵمانەکان لە بازرگانیکردندا ئەو بڕەی کە پێویست 

بوو بیدەن بە کەسانی فڕۆشیار لەسەر ئەم کاغەزە دەیاننووسی و ئەم 
کاغەزە وەک 
ئاماژەیەک 

بۆ بڕە پارەکە 
بەکاردەهێندرا.
رازاندنەوەی 

باخچە: 

رازاندنەوەی هونەری باخچە بە بەکارهێنانی گوڵ و 
کەلوپەل و هێنانە سەر شێوەی ناوەندێکی ئارامکەرەوە 

سەرەتا لەالیەن موسوڵمانانەوە گەیەندرایە ئەورووپا. 

نەشتەرگەری و ئامێرەکانی نەشتەرگەری: گشت ئەو ئامێرە 
نەشتەرگەرییانەی ئەمڕۆ لە جیهان بەکاردەهێندرێت، کۆتا دیزاینی 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەبولقاسم ئەلزەهراوی-ی سەر بە ئەمەوییەکانی 
ئەندەلوس. مشاری ئێسک، ئامیری نوکتیژ، ئەو مەقەسانەی لە 

سەدەی ١٠ـدا بۆ نەشتەرگەری چاو بەکارهێندراوە و نزیکەی ٢٠٠ 
ئامێری نەشتەرگەری دیکە تا ئێستا لە بواری پزیشکی مۆدێرندا 
کاری پێوەدەکرێت. هاوکات ئەلزەهراوی ئەوەشی دۆزییەوە کە ئەو 

دوورینانەی بە داوی درووستکراو لە ریخۆڵەی ئاژەڵ ئەنجامدەدرێت، 
شوێنەکانی ون دەبێت. هەروەها ئەو زانایە بۆ یەکەم جار کەپسولی لە 
ریخۆڵەی ئاژەڵ درووستکرد. لە سەدەی ١٣دا ئیبن نەفیس سیستەمی 

سوڕی خوێنی دۆزیوەتەوە.

دەرزیلێدان: یەکەم دەرزی کە لە جیهانی ئیسالمدا پەرەی پێدرا ٥٠ 
ساڵ بەر لە بەکارهێنانی دەرزی گوڵ بوو لە ئەورووپا، دەرزی لە 
منداڵەکانی دەوڵەتی عوسمانی دەدرا لە دژی نەخۆشی گوڵ.  

ئاڵگۆریزم: سەرەتا ئاڵگۆریزم و سێگۆشەزانی لە جیهانی ئیسالمییەوە 
باڵوەی کرد.

بەکارهێنانی بارووت لە رۆکێت: موسوڵمانەکان بۆ یەکەمجار بارووتیان 
بە مەبەستی سەربازی بەکارهێناوە، بەتایبەتی ئەو تەقەمەنییانەی 
هاوشێوەی رۆکێت لە جەنگەکانی خاچ بەکارهێندراوە. چینییەکان 

رۆکێتەکانیان بە تێکەڵکردنی پۆتاسیۆم و نیترات بەمەبەستی 
سەربازی بەکارهێناوە.

ئێلەگی ئاسن )گوللـە نەبڕ(: بۆ یەکەمجار موسوڵمانەکان ئەو 
پۆشاکانەیان درووست کرد کە تیر نایبڕێت. خاچ پەرستەکان لە 

میانی جەنگەکانی خاچ پەرستەکاندا ئاشنای ئەم زانییارییە بوون.

پەڕەشوت و فڕین: یەکەم هەوڵی فڕین زیاتر لە هەزار ساڵ لەمەوبەر 
لەالیەن براکانی رایت ئەنجامدرا. 

لە ساڵی ٨٥٢ـدا عەباس ئیبن 
فیراس-ی ئەندەلوسی هەوڵی 

سەرەکی درووستکردنی ئامێرێکی 
فڕین بوو، ئیبن فیراس چووە 

سەر مینارەی مزگەوتێک و بە 
باڵە لە دار درووستکراوەکانییەوە 
خۆی هەڵدا، هەڵبەت باڵە لە دار 

درووستکراوەکان بە هێواشکردنەوەی 
خێرایی وەک پەڕەشوت، تەنها بە 
شێوەیەکی هێواشتر کەوتەخواروە. 

لە ساڵی ٨٧٥ کە تەمەنی بووە ٧٠ 
ساڵ، ئەمجارەیان باڵی لە پەڕی 

باز و ئاوڕیشم درووستکرد. جێگای 
ئاماژەیە بە یارمەتی ئەم بااڵنە 

توانی لە ئاسماندا بۆ ماوەی ١٠ خولەک بمێنێتەوە.
 

قاوە: شوانێکی موسوڵمان بە ناوی خالید لە ناوچەی قافا-ی 
ئەسیوبیا بینی کە بزنەکانی دەنکی تۆییەک دەخۆن کە رەنگەکەی 

قاوەیییە. قاوە لە ساڵی ١٦٤٥ـدا گەیشتووەتە ڤێنێدیک.

...


