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لە الیەکی دیکەوە لە ژێر ناوی باڵوکراوەکانی تەبا لەم ماوەیەدا 
هەڵسا چاپکردنی ٢ کتێب هەروەها رێکخستنی مەڕاسیمێکی 

گەورە بۆ ناساندن و واژۆکردنی یەکێک لە کتێبەکان.

لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا هەڵساوە بە ئامادەکردنی سەدان 
هەواڵ هەروەها هەم لە هەرێم و هەم لە دەرەوەی هەرێم چەندین 
ریپۆرتاژی لەگەڵ کەسایەتییە ناسراوەکان ئەنجام داوە وە بە 

تایبەتی دۆزی تورکمان کاری لەسەر کراوە  و بایەخی پێدراوە.

گرینگتر لەمانە بۆ تەبا رۆژانە بە الیەنی کەمەوە ١٤ کاتژمێر 
بە شێوەیەکی ئەکتیڤ لە وێبسایتی  ئینتەرنێت چەندەها هەواڵ 

باڵو دەکرێتەوە. بە گشتی هەواڵەکانی جیهان و بە تایبەتی 
عێراق بە شێوەیەکی زۆر خێرا بۆ بینەرانمان دەگوازینەوە. 

www. لەسەر هێڵی ئینتەرنێت لەژێر ناونیشانی ئەم سایتە
tbajansi.com  بە دوو زمان هەواڵ  باڵودەکرێتەوە هەروەها 

لە هەمانکاتدا لە رێگای تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییەکانیشدا هەواڵەکان دەگەیەنرێتە خوێنەرانمان.
لە سەرتادا تەنها کار لەسەر وێنە و هەواڵ دەکرا بەاڵم دواتر  کار 

و چااڵکی لەسەر کاری ڤیدیۆیی دەستیپێکرد.

لە ماوەی داهاتووماندا لە بواری کاری ڤیدۆییدا کار و چااڵکی 
وە بیرۆکەی نوێ دەهێنینە کایەوە ، بۆ ئەمەش ئامانجمانە لە 

نزیکترین کاتدا دەستپێبکەین.
" تیمی تەبا لە ژێر دروشمی "لەگەڵ ئێوە بۆ ئێوە"  دەستی بە 

کار کردن کرد و بە بیرۆکەی "کارێکی زۆر کارمەندێکی کەم 
کرد" بە بڕوایەکی زۆرەوە بەرداوەمە لەسەر کارەکانی.

بە بۆنەی ساڵی دووەمی دامەزراندنییەوە ئەو راو سەرنجانەی کە 
ئاراستەی تەبا کراوە بەم شێوەیەیە:

ئاژانسی میدیایی تورکمان)تەبا( لە ١ـی حوزەیرانی ساڵی ٢٠١٧ 
دەستی کرد بە کار و چااڵکییەکانی. لە ١١ـی حوزەیراندا یەکەم 

ژمارەی رۆژنامەی تەبا کە بە هەردوو زمانی تورکی-کوردی 
دەرچوو و خستیە بەر دیدی خوێنەران.

دوای دووەمین ژمارەی رۆژنامەکەمان کە لۆگۆکەی لە 
ئەستێرەیەکی هەشت گۆشە پێکهاتووە کە سیمبولی 

سەلجوقییەکانە کە ئەوانیش باوان و 
باپیرانی تورکمانن 
لە عێراق لە هەموو 

جیهانیشدا ئەم لۆگۆیە 
دەناسرێت، هەڵساین بە 

چاپکردنی گۆڤاری 
تەبا چۆجوک)تەبای 

مندااڵن(. شایەنی باسکردنە  
کە گۆڤاری تەبا جۆجۆک لە 

مێژووی رۆژنامەگەری تورکمان یەکەم 
گۆڤاری مندااڵنە کە بەردەوام بێت لە 

چاپکردن.
کارکردنەدا، تەبا جگە لەم ماوەیەی 

رێکخستنی چااڵکی 
هەندێک چااڵکی گرینگی تایبەت، 

کۆمەاڵیەتی ئەنجامدا. بۆ 
لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی نمونە 

عێراق بەرەی تورکمانی عێراقی 
وەکو لیستێکی تورکمانی لە کە 

هەولێر بەشداربوون لە هەڵبژارنەکە 
ڤیدۆییەکان، ناساندنی کاندیدان هەموو کارە 

و دروستکردنی پۆستەری هەڵبژاردنەکان لە الیەن تەبا-وە ئامادە 
کرا.  

دوای ئەمەش کار و راستەوخۆ 
لەو جۆرەمان لە چااڵکی 

ناوخۆییەکان بۆ لیست هەڵبژاردنە 
جیاوازەکان ئەنجامدا.و پارتە 

کار و چااڵکییە یەکێک لە 
گرینگەکان کە هەرە 

دابێت لە یادی ئەنجاممان 
کۆمەڵکوژیەکەی 

شەهیدانی ئاڵتون کۆپروە کە ٢٨ی ئاداری 
کارمەندانی تەبا هەڵسان بە چاندنی نەمامێکی زۆر لەسەر 

مەزاری شەهیدان.

 ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی٢
تەبا



 twitter/@tbaajansi ٣٠ی ئایاری ٣٢٠١٩

هەواڵ: محه مه د عه بدولجه بار/فۆتۆ: عەلی سالم 

نێچیرڤان بارزانی بە سەرۆکی هەرێم هەلبژێردرا
پەرلەمانی کوردستانی عێراق نێچیرڤان بارزانی، کاندیدی پارتی 

دیموکراتی کورستان بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێم بە زۆرینەی 
دەنگی پەرلەمانتاران وەک سەرۆکی داهاتووی هەرێمی 

کوردستانی عێراق هەڵبژارد.

بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم لە ٢٨ـی ئایار پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق دانیشتنێکی ئەنجامدا لە کۆی گشتی ١١١ 
پەرلەمانتار ٨١یان بەشداربوون لە دانیشتنەکە. نێچیرڤان بارزانی 

بە بەدەستهێنانی ٦٨ دەنگ وەکو سەرۆکی نوێی هەرێمی 
کوردستانی عێراق هەڵبژێردرا.

نیشتیمانی کوردستان فراکسیۆنی یەکێتی 
و نەوەی نەوێ بایکۆتی دانیشتەنەکەی پەرلەمانیان کرد، 

هەروەها فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان و 
یەکگرتووی ئیسالمی دەنگیان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی 

هەرێم نەدا.

فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا 
لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق رایگەیاند، کە بایکۆتی 

کۆبوونەوەکەی پەرلەمان دەکەن.

مەم بورهان قانع، سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە کۆنگرە 
رۆژنامەوانەییەکدا ئاماژەی بەوەکرد کە یاسای سەرۆکایەتی 
هەرێم خزمەتی دیموکراسی و سیستمی پەرلەمان ناکات، هەر 

بۆیە بەشداری لە دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمان ناکەین.

لەتیف شێخ عومەر، وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا کە لە شاری سلێمانی 

سازیکرد رایگەیاند، پارتی دیموكراتی كوردستان پابەندی 
ڕێككەوتنەكەی لەگەڵ یەكێتی نەبووه و گرفتی بۆ پرسی 
دانانی پارێزگاری كەركوك دروستکردووە  بۆیە فراكسیۆنی 
یەكێتی بایکۆتی كۆبوونەوەكەی پەرلەمانی كوردستانی کرد.

هەروەها لەتیف شێخ عومەر پارتی دیموکراتی کوردستانی بە 
جێبەجێ کردنی سیاسەتی تاکالیەنانە لە ناوچەکەدا تۆمەتبار 

کرد. 

"پارتی دیموکراتی کوردستان: ئەم هەڵوێستەی یەکێتی 
کاریگەری لەسەر هەموو رێککەوتنەکانمان دەبێت"

لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا فراکسیۆنی پارتی 
دیموکراتی کوردستان رایگەیاند، بەشدارینەکردنی یەکێتی 

نیشتیمانی کوردستان لە کۆبوونەوەکەی پەرلەمان بۆ 
هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم کاریگەری لەسەر سەرجەم 

رێککەوتنەکانمان دەبێت.

ئۆمێد خۆشناو، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی 
کوردستان لە کۆنگرە رۆژنامەوانیەکەدا رایگەیاند، " 

نیگەرانین لەو کارەی یەکێتی گەر بیانویستایە پێش شەش 
مانگ هەڵبژاردنیان بۆ سەرۆکی هەرێم دەکرد".

هەروەها ئۆمێد خۆشناو راشیگەیاند کە نێچیرڤان بارزانی بە 
بەدەستهێنانی ٦٨ دەنگ بە سەرۆکی هەرێم هەڵبژێردرا، ئاماژەی 

بەوەش کرد کە لە ئەمرۆوە هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی 
نوێ حکوومەت دەست پێدەکات.

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی 
عێراقی و پەرلەمانتار لەسەر شاری هەولێر، دوای 

کۆبوونەوەکە بۆ مایکی تەبا دوا.

ئایدن مەعروف وتی، "ئەمڕۆ دانیشتنێکی گرینگ ئەنجامدرا. 
لەم دانیشتنەدا سەرۆکی هەرێم هەڵبژێردرا. نێچیرڤان بارزانی 
بە بەدەستهێنانی ٦٨ دەنگی پەرلەمانتاران بە سەرۆکی هەرێم 
هەڵبژێردرا. بەشداری کردنی تورکمان و نەتەوەکاتی تر لەم 
دانیشتە و یارمەتیدانیان بۆ ئەم ئەرکە سیاسییە بابەتێکی 

گرینگ بوو".

مەعروف، " یەکێتی  نیشتیمانی کوردستان هەرچەندە 
رێککەوتنیشی لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان 

ئەنجامدابوو بەشدارییان لە دانیشتنەکە نەکرد. ئەمەش 
کاریگەری نەرێنی دروستدەکات، چونکە پارتی دیموکراتی 

کوردستان پارتێکی گرینگە لە پەرلەمان".

زانا مەال خالید، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان 
لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ تەبا دوا.

زانا مەال خالید لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ تەبا وتی، “ئەمڕۆ 
بەپیی بانگهێشتنامەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بانگهێشت 

کرابووین بۆ دانیشتنی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم 
کە کاتژمێر ١١ دەستی پێکرد، خوازیاری ئەوە بووین کە هەموو 

الیەنە سیاسیەکان پابەند بن بە رێککەوتنە سیاسییەکان، کە لە 

پێشتردا ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان کاتێکی زۆرمان بە 
الیەنە سیاسیەکانی تر دا بە تایبەت براوەی دووەم و سێیەم”.

"هیچ کاندیدێکی یەکێتی ناتوانێت بە بێ دەنگی فراکسیۆنی پارتی 
متمانە بەدەست بێهێنێت"

لە بەردەوامی قسەکانیدا زانا مەال خالید، ئەندامی فراکسیۆنی 
پارتی دیموکراتی کوردستان سوپاسی فراکسیۆنی گۆرانی 

کرد کە پابەند بوون بە رێککەوتنی سیاسی و وتی، ” جێگای 
سوپاسە کە ئەمڕۆ براوەی سێیەمی هەڵبژاردنەکان پابەندبوون بە 

رێککەوتنە سیاسییەکانی نێوانمان  کە برادەرانی فراکسیۆنی 
بزووتنەوەی گۆڕان بوون وە جێگای نیگەرانیشە کە براوەی 
دووەم کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو پابەند نەبوون 

بە رێککەوتنی سیاسی نێوانمان ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سەر 
بڕیاری سەرکردایەتی خۆیان  ئێمەش رێز لە بڕیارەکەیان دەگرێن 

بەاڵم دەبێت برادەرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەش 
بزانن کە هیچ کاندیدێکیان  لە کابینەی نوێ حکوومەتی 

هەرێمی کوردستاندا  ناتوانێت بە بێ دەنگی فراکسیۆنی پارتی 
دیموکراتی کوردستان  متمانە بەدەست بێهێنن”.

هاوکات لە بەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئایا ئەم هەنگاوەی 
یەکێتی نیشتیمانی هیچ کاریگەرییەکی دەبێت لەسەر قۆناغی 

داهاتووی پێکهێنانی حکوومەت  و رێککەتنی نێوان پارتی 
و یەکێتی  زانا مەال خالید وتی، ” ئێمە لە رابردوودا زۆر 

جار ناکۆکی سیاسیمان لە نێوان هەبووە بەاڵم گەیشتووینەتە 
ئەوەی جارێکی تر لەسەر مێزی گفتوگۆ بەیەکەوە دابنیشین  

چارەسەری گرفتەکانمان بکەین لە پێناو بەرژەوەندییە بااڵکانی 
خەڵکی کوردستان، هەمیشە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو 

قوربانییەی داوە لە پێناوی ئەوەی کە شەقامی کوردستان درز و 
ناکۆکی نەکەوێتە ناو، خەڵکی کوردستان زۆر ماندوو بوون لەم 
گرفتە سیاسییانە کاتی ئەوە هاتووە کە ئێمە گرفتە سیاسیەکان 

بەالوە بنێین، ئێمە دەستپێشخەربووین بۆ ئەمانە وەکو پارتی، 
ئەمڕۆکەش جارێکی تر برادەرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 

وەکو ١٨ـی شوبات ئامادەی دانیشتنەکە نەبوون”.

ئەو ئەندامەی فراکسیۆنی پارت دیموکراتی کوردستان لە 
بەرامبەر پرسیاری هۆکاری ئەو بڕیارەی یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستان بۆ چێ دەگڕێننەوە وتی، “ئەم پرسیارە دەکرێ لە 

خۆیان بکەن کە ئایا بۆ پابەند نابن بە رێککەوتنی سیاسی لە 
الی فراکسیۆنی پارتی هیچیان پێشکەشی دانیشتنی پەرلەمان 
نەکردووە تەنها نەهاتوونەتە دانیشتنی پەرلەمان  دڵنیاین لەوەی 
کە هۆکاریان هەیە بەاڵم لەگەڵ هۆکارەکانیش دەبێت ئەوەیان 

بیربێت کە رێککەتنی سیاسییان واژۆکردووە”.
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٣٠ی ئایاری ٢٠١٩ ٤
دەتوانین چی بکەین بۆ ئەو میللەتە؟" منیش لە بەڕێز قائیمقامم 

پرسی و پێم وت کە ئەو برایانەمان سەردانیان کردووین و دەیانەوێت 
کارێک بۆ ئەو خەڵکە بکەن. پێویستمان بە چییە؟ بەڕێز قائیمقام 

پێی وتین کە ئەوان پێویستیان بە دە بار هەڵگر قیر هەیە. لە راستیدا 
پێویستیان بە ١٥ بارهەڵگر هەبوو بەاڵم ٥ بار هەڵگریان لە رێگەی 

بەڕیز سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی لە کەرکوکەوە دابین 
کرابوو. دوای کۆتایی هاتنی کارە رۆتینییەکانی شارەوانی، شەقامی 

عەلوەی سەوزە و میوەمان چاک کردەوە و قیڕتاومان کرد. زیاد 
لە ١٠٠ تۆن قیریشمان لەدەست ماوە، ئەو بڕەش بۆ چاککردنەوە 

شوێنەکانی دیکەی ناوچەکەمان بەکار دەهێنین. 

لە رێگەی ئێوەوە زۆر سوپاسی بەڕیز فاتیح یڵدز، باڵیۆزی کۆماری 
تورکیا لە بەغداد دەکەین. بەڕێز فاتیح هەموو کات لەالی خەڵکی 

دوزخورماتوو بووە. هەموو کات سەردانمان دەکات. خۆشەویستییەکی 
گەورەی هەیە لە ناخیدا بەرامبەر بە دوزخورماتوو. خەڵکەکەشمان 

هەمان هەستیان هەیە بەرامبەر بەو کەسە.

"بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی ٢٠١٣، بەتایبەتی 
دوای شەهید بوونی عەلی هاشم موختارئۆغڵو لە 

دوزخورماتوو کەوتە نێو دۆخێکی خراپەوە"

رەوشی بەرەی تورکمانی عێراقی لە ناوچەی 
دوزخورماتوودا چۆنە؟

بەرەی تورکمانی عێراقی لە ساڵی ٢٠١٣، بەتایبەتی دوای شەهید 
بوونی عەلی هاشم موختارئۆغڵو لە دوزخورماتوو کەوتە نێو دۆخێکی 
خراپەوە. بۆشاییەکی زۆر گەورە دروست بوو و پێگەیەکی جەماوەری 

گەورەمان لەدەست دا. دواتر کە ئێمە ئەو ئەرکەمان وەرگرت 
بارودۆخێکی تایبەت لە عێراق هاتەکایەوە. ئەو بارودۆخە تایبەتەش 
هاتنی رێکخراوی تیرۆرستی داعش بوو. وەک دەزاندرێت هاتنی 

داعش لە هەمووان زیاتر زیانی بە تورکمان گەیاند. چونکە داعش بە 
تەواوی لەسەر نەخشەی تورکمان ئێللی جێگیر بوو، لە تەلەعفەرەوە 

دەستی پێکرد تا مەندەلی و خانەقین نەوەستا. گەلەکەمان رووبەڕووی 
کۆچ بوونەوە. بێگومان ناوچەی دوزخورماتوو پشکێکی گەورەی 

بەرکەوت لە کۆچکردنانە.

"ئێمە بڕوامان بە یەک وشە هەیە، لە پێناو یەک 
وشەدا تێدەکۆشین، ئەو وشەیەش بریتییەلە وشەی 

تورکمان"
ئێمە بڕوامان بە یەک وشە هەیە، لە پێناو یەک وشەدا تێدەکۆشین، 
ئەو وشەیەش بریتییەلە وشەی تورکمان. دوژمنانمان بە هێزەوە هاتن 
و هەوڵیان دا فیتنە بخەنە نێوانمان، پرسی سوننە و شیعەیان خستە 

بەر باس. ئەوەش راستییەکە کە نەتەوەی تورکمان لە سوننە و شیعە 
پێک دێت. سوپاس بۆ خودا وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی توانیمان 
هاوسەنگییەک دروست بکەین. بە سیاسەتێکی جوان بە هەمان ماوە 
لە هەردوو الیەن نزیک بووینەوە و ئەو بارودۆخە خراپەشمان تێپەڕاند. 

لە سااڵنی ٢٠١٤-١٥-١٦ بە بارودۆخێکی زۆر خراپدا تێپەڕبووین. 
بەاڵم سوپاس بۆ خودا دواتر توانیمان ئەگەر لە سەدا ١٠٠یش نەبێت لە 

سەدا ٨٠ی پێگەی جەماوەریمان بگەڕێنینەوە.

"ئێوە بەو رێژە دەنگەی کە لە سندووقەکان دەرچوون، 
دوزخورماتووتان لە ناوچە جێ ناکۆکەکان دەرهێنا. 

سەلماندتان کە دوزخورماتوو شارۆچکەیەکی 
تورکمانییە"

لە هەڵبژاردنی ساڵی ٢٠٠٩ بەرەی تورکمانی عێراقی رێژەیەکی 
زۆر دەنگی بەدەست هێنا لە دوزخورماتوو و نوێنەرایەتی نەتەوە 

یەکگرتووەکان بە تێپەڕ بوونی کەمتر لە ٢٤ کاتژمێر لەگەڵ هەردوو 
براوەی هەڵبژاردن، عەلی هاشم و نیازی میعمارئۆغڵو کۆبوویەوە. لە 
کۆبوونەوەکەدا پێی وتن، "ئێوە بەو رێژە دەنگەی کە لە سندووقەکان 

دەرچوون، دوزخورماتووتان لە ناوچە جێ ناکۆکەکان دەرهێنا. 
سەلماندتان کە دوزخورماتوو شارۆچکەیەکی تورکمانییە". ئەوەش 
نموونەیەکە لەسەر ئەو پێگە جەماوەرییەی کە ئەو سەردەمە بەرەی 

تورکمانی عێراقی خاوەنی بوو. بەاڵم بەهۆی ئەو بارودۆخەی کە لە 
ساڵێ ٢٠١٤ بەسەرماندا هات، بارودۆخێکی تایبەت دروست بوو کە 

بووە هۆی الواز بوونی پێگەی جەماوەریمان. 

ئێستا سوپاس بۆ خودا پێگەی جەماوەریمان زۆر بەهێزە. هەم لە 
دوزخورماتوو هەم لە گوندەکانی دەوروبەری چااڵکییەکانمان 

بەردەوامییان هەیە. هەموو کاتێک پاڵپشتی گوندەکانمانین و ئەوانیش 

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو، بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی 
لە پارێزگای سەاڵحەددین وتی، "دوای ١٦ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧ 

کۆمەڵیک گۆڕانکاری لە دوزخورماتوو روویدا. دوزخورماتوو 
گەڕایەوە سەر ئەسڵی خۆی".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە لە ساڵی ٢٠١٣دا بە تایبەتی دوای 
شەهیدبوونی عەلی هاشم موختارئۆغڵو، بەرەی تورکمانی عێراقی لە 

دوزخورماتوو کەوتە نێو دۆخێکی خراپەوە، هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو 
ئاشکرای کرد، "لە سااڵنی ٢٠١٤-١٥-١٦ بە بارودۆخێکی زۆر خراپدا 

تێپەڕبووین. بەاڵم سوپاس بۆ خودا دواتر توانیمان ئەگەر لە سەدا 
١٠٠یش نەبێت لە سەدا ٨٠ی پێگەی جەماوەریمان بگەڕێنینەوە".

موختارئۆغڵو باسی لەوەکرد خەڵکی گوندەکان کە بەهۆی داعشەوە 
ناوچەکانی خۆیان جێهێشتبوو، بە تایبەتی لەبەر هۆکاری ئەمنی 
ناتوانن بگەڕێنەوە ناوچەکانیان و وتیشی، "هەر کاتێک کێشەی 

خزمەتگوزاری چارەسەر بکرێت، ئاو، کارەبا، رێگاوبان دابین بکرێت و 
باری ئەمنی رێکبخرێتەوە، بە الیەنی کەمەوە لە سەدا ٩٠ی خەڵک 

دەگەڕێنەوە گوندەکانیان".

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو، بەرپرسی بەرەی تورکمانی عێراقی لە 
پارێزگای سەاڵحەددین وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا لەبارەی دوایین 

پێشهاتەکانی دوزخورماتوو و دەوروبەری دایەوە.

دوایین پێشهاتەکانی دوزخورماتوو چین؟

بەر لە هەموو شتێک بەخێربێن بۆ دوزخورماتوو، هەر ساغ بن. ئەوە 
یەکەم هاتنی ئێوە نییە، هەموو جار دێن، لە کاتە سەختەکانیشدا 

هاتوون. خۆتان نیشانی براکانتان داوە لە دوزخورماتوو و ئەوەتان بۆ 
دەرخستوون کە هەمووکات لەالی ئەوانن.

"دوزخورماتوو گەڕایەوە سەر ئەسڵی خۆی"
دوای ١٦ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧ کۆمەڵیک گۆڕانکاری لە 

دوزخورماتوو روویدا. دوزخورماتوو گەڕایەوە سەر ئەسڵی خۆی. 
هەموو کەس دەزانێت کە دوزخورماتوو بە مێژوو، کەلتور، دروستبوون 

و پاشماوەکانییەوە شارۆچکەیەکی تورکمانییە و کەسیش ناتوانێت 
نکۆڵی لەوە بکات. وێڕای ئەوەش ئێمە دوای ٦١ ساڵ توانیمان 

قائیمقامی ئەو شارۆچکەیە بەدەست بێنین. لەم کارەشدا ئەگەر لە 
سەدا ١٠٠یش نەبێت لە سەدا ٩٩ کاریگەری و رۆڵی بەرەی تورکمانی 

عێراقی تێدایە. بەڕێز قائیمقامیش لە هەموو شوێنێک باس لەوە 
دەکات. ئێمەش وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی دوای دیاری کردنی 

قائیمقام، پاڵپشتی خۆمانمان بۆیان دووپات کردەوە.

ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی هەموو کات پاڵپشتی ئیدارەی خۆجێیی 
دوزخورماتوو و حکوومەتی ناوەندیمان کردووە. ماوەیەک بەر لە ئێستا 
بە نێوەندگیری باڵیۆزی کۆماری تورکیا لە بەغداد لەگەڵ سەرۆکی 
ئەنجوومەن و کۆمەڵێک ئەندامی ئەنجوومەنی قەزای دوزخورماتوو 
کە ئەندامی کورد و عەرەبیشی تێدابوو سەردانی تورکیامان کرد و 
چەند کۆبوونەوەیەکمان ئەنجام دا. لەگەڵ وەزارەتی دەرەوە،  تیکا و 

ئۆرسام کۆبووینەوە. لەوێش هەندێک داواکاریمان هەبوو. ئێستا دەبینین 
کە بەشێک لە کارەکان دەستیان پێکردووە کە داوامان کردبوو.

بەڕیز باڵیۆزی کۆماری تورکیا لە سەردانی دووەمیدا کە بەڕێز 
سەردار چام، سەرۆکی پێشووی تیکا لەگەڵیدا هاتبوو، زۆر خۆشحاڵ 
بوون بەو پێشوازییە جوانەی هاوواڵتییان. بەڕیز سەردار پێی وتم، "من 
لەم سەردانەم دا دەمەوێت لەالیەنی کەمەوە پرۆژەیەک ئەنجام بدەم، 

هەموو کات پاڵپشتی لە ئێمە دەکەن. ٤٠ هەزار ئاوارەمان کە لە 
کەرکوکن ئەوانیش پاڵپشتی ئێمەن چونکە ئێمەش ئەوانمان بە تەنیا 

جێنەهێشتووە.

چااڵکییەکانی بەرەی تورکمانی عێراقی لە مانگی 
رەمەزاندا چیبوو؟

لەگەڵ هاتنی مانگی رەمەزان بەردەوام بووین لە چااڵکییەکانمان. 
هەموو رۆژ دوای بەربانگ سەردانی مامۆستاکانمان، شاعیرەکانمان 
و بەبێ جیاوازی تەواوی میللەتەکەمان دەکەین و سەردانەکانیشمان 

بەردەوامن. لە هەر کەسێک ئەمە بپرسن شایەتی دەدات، لە 
دوزخورماتوو هیچ نەخۆشێک و خێزانێک نییە کە چارەسەرمان 
نەکردبێت. هەر کەسێک نەخۆش بکەوێت، رۆژێکی خۆش یان 
ناخۆشی هەبێت ئێمە لەگەڵی دەبین. هەموو کاتێک بە ماددی 
و مەعنەوی لەگەڵ گەلەکەمان بووین. دوای جەژنیش چااڵکی 

گەورەمان دەبێت.

"ئێمە هیچ کاتێک جیاوازی تورکمان، کورد و عەرەبمان 
لە نێوان گەالنی عێراقدا نەکردووە"

هەزار سەندوق هاوکاری خۆراک لەالیەن تیکا-وە بۆ ئێمە نێردرا، 
بەشێکی زۆرمان دابەش کرد و بەردەوامین لە دابەشکردنی بەشەکەی 
دیکە.گوندەکانیشمان بەشێکی گەورەیان بەرکەوت لەو دابەشکردنە. 

ئاوارەکانیشمان وێڕای ئەوەی لە کەرکوکن، بەاڵم بەشی خۆیان 
وەرگرت. سندوقەکانمان گواستەوە کەرکوک و لەوێدا دابەشمان کردە 
سەر ئاوارەکانمان. لە بۆستاملی، عەبود و یەنگیجەش کۆمەڵێکمان 

دابەش کرد. هەر کەسێک داوای هاوکارییمان لێبکات بە کورد 
و عەرەبیشەوە ئێمە بە بەتاڵی بەڕێی ناکەین. چونکە ئێمە هیچ 

کاتێک جیاوازی تورکمان، کورد و عەرەبمان لە نێوان گەالنی عێراقدا 
نەکردووە. هەموو کەسێک وەکو مرۆڤ و تاکێکی عێراقی مافی 

خۆی هەیە لەسەر ئێمە.

بەرپرسانی بەشی چااڵکی وەزرشی لەبەرەی تورکمانی عێراقی 
لێرەدا خوولێکی تۆپی پێیان کردەوە و لەم رۆژانەدا یاری کۆتایی 

ئەنجام دەدرێت. ئێمەش لە یاری کۆتاییدا ئامادە دەبین. ئێمە وەکو 
بەرەی تورکمانی عێراقی لە دوزخورماتوو تیپێکی تۆپی پێمان 

هەیە. تیپەکەمان بەشداری لە خوولێک بە ناوی بایراک شەهیدی 
)شەهیدی ئااڵ( کرد. وەکو بوارەکانی دیکە، بەرەی تورکمانی 

عێراقی لە بواری وەرزشیش سەرکەوتنی بەدەست هێنا. تیپەکەمان لە 
چوار یاریدا کە ئەنجامی داوە، چوار سەرکەوتنی بەدەست هێناوە.

"ئاوارەکان داوای هێزێک دەکەن کە سەربە حکوومەتی 
ناوەندی بێت"

گوندەکانی یەنگیجە، بۆستاملی و عەبود دوای داعش 
زیانی گەورەیان بەرکەوت. ئێستا گوندەکان لە چ 

دۆخێکدان ؟ خەڵک گەڕاوەتەوە گوندەکان؟
تا ئێستا لە کۆی گشتی ٢٠٠٠-٢٥٠٠ خێزان، تەنها ١١٠ خێزان 

گەڕاونەتەوە یەنگیجە. ئەوانی دیکە نەگەڕانەوە و نەگەڕانەوەشیان 
هۆکاری هەیە.  گەورەترین هۆکار کێشەی خزمەتگوزارییە. دووەم 
هۆکاریش هۆکاری ئەمنییە. هێزە ئەمنییەکان فەرق و جیاوازی 

دەکەن لە نێوان هاوواڵتییاندا. هەر کاتێک کێشەی خزمەتگوزاری 
چارەسەر بکرێت، ئاو، کارەبا، رێگاوبان دابین بکرێت و دۆخی ئەمنی 
ئاسایی ببێتەوە، بە الیەنی کەمەوە لە سەدا ٩٠ی خەڵک دەگەرێنەوە. 

ئاوارەکان داوای هێزێک دەکەن کە سەربە حکوومەتی ناوەندی بێت.

"خەڵک گەڕانەوە و بینیان کە لە سەدا ٩٥ ماڵەکانیان 
سووتاوە"

ئەو دۆخە بۆ بۆستاملی و عەبودیش بە هەمان شێوەیە. خەڵک 
گەڕانەوە و بینیان کە لە سەدا ٩٥ ماڵەکانیان سووتاوە. چاککردنەوە 
ئەو ناوچانە کاری دەوڵەتێکە. بەبێ هاوکاری دەوڵەت هیچ ناکرێت. 

ئەو کارە کارێک نییە کە لە هێز و توانای بەرەی تورکمانی عێراقیدا 
بێت. ئەو دۆخە دۆخێکە کە بڕێکی زۆر دارایی پێویستە.

خەڵکەکە رێگەیان پێدراوە کە بگەڕێنەوە گوندەکانیان بەاڵم خەڵک 
لەبەر ئەو هۆکارانە ناگەڕێنەوە. گوندی عەبود گوندێکە کە لە 

بەرامبەر داعشە. داعش شەوان دادەبەزێتە ناو گوندەکە. بۆسە بۆ هێزە 
ئەمنییەکانی ئەو ناوچەیە دادەنێن و تەقینەوەکانیان ئەنجام دەدەن. 

گەڕانەوە بۆ ئەو ناوچەیە کارێکی ترسناکە.

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور

 موختارئۆغڵو: هیچ کاتێک جیاوازی تورکمان، کورد و عەرەبمان
لە نێوان گەالنی عێراقدا نەکردووە
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لە بەردەوامی قسەکانیدا ناوبراو  وتی، " ئەو شوێنە تایبەتانەی کە 
پێویستی بە خاوێنکردنەوە هەیە وەکو باڵەخانەکانی خزمەتگوزاری 
دووبارە نۆژەن دەکرێنەوە، لە نهۆمی سەرەوەدا هۆڵێکی نوێ دروست 

دەکرێت. کتێبخانەکەشمان دووبارە نۆژەندەکرێتەوە و شوێنێک بۆ 
خوێندنەوە دروست دەکرێت". 

دکتۆر نەجدەت بەیاتلی دوای ئەوەی کە رایگەیاند کە ئەم کار و 
چااڵکییانەی تیکا سوودێکی زۆری هەیە بۆ ئۆجاغی برایەتی 
تورکمان  وتی، " لە ڕێگەی ئێوەوە دەمەوێ زۆر سوپاسی  بەرێز 

جونەید ئەسمەر، بەرێوبەری پرۆگرامی تیکا لە بەغداد بکەم چونکە 
لەم بابەتە زۆر هاوکار بوو. دوو ساڵی تەواوە ئێمە کار بۆ ئەو پرۆژەیە 

دەکەین".
بەیاتلی لەبەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئایا باڵەخانەیەکی نوێیان بۆ 
دروست دەکرێت وتی، " لە باردودۆخی ئیستادا  تەنها ئەو باڵەخانەی 

کە ئێستا تیایداین  بۆمان نۆژەندەکرێتەوە".

لە بارەی پرۆژەی دروستکردنی بەشەناوەخۆیی بۆ قوتابیان دکتۆر 
نەجدەت بەیاتلی، سەرۆکی دەستەی بەرێوەبردنی ئۆجاغی برایەتی 

رابەرایەتی گەلی تەلەعفەر و بەشداریکردنی عەشیرەتەکانی تەلەعفەر، 
لە دژی ئینگلیزەکان ئەنجامدرا. مستەفا کەمال پاشا کە حکوومەتی 
تورکیای بەڕێوەدەبرد و سەرکردایەتی بۆ جەنگی ئیستیکاالل دەکرد، 
رژێمی فەیسەڵ لە سووریا و دەستەی ئەلعەهدی عێراقی دامەزراو لە 

شام پشتگیرییان لەو شۆڕشە دەکرد".

ئەو شۆڕشەی لە ناوچەکە دەستیپێکرد، لە ماوەیەکی زۆر کورتدا 
بۆ گشت شارەکانی عێراق باڵوبووەوە. شۆڕشەکە ئەو ئیرادەیەی 
لەالی عێراقییەکان درووستکردبوو کەوا لە بەرامبەر داگیرکاری 
ئینگلیزەکان بوەستنەوە، هاوکات بووبووە پێشڕەویەکی گرینگ بۆ 

شۆڕشی گەورەی 'سەورەت ئەلعشرین' کە لە ساڵی ١٩٢٠ ئەنجامدرا. 
یەکریزی و یەکگرتوویی تورکمانە تەلەعفەرییەکان لە راپەرینەکەی 
دژی هێزەکانی ئینگلیز، لەگەڵ عەشیرەتە عەرەبەکانی دەوروبەری 

شارۆچکەی تەلەعفەر رووبەرووی سووپای ئینگلیز بوونەوە، لە 
ئاکامی هێرشی سووپای ئینگلیز بۆ تەلەعفەر، نزیکەی ماوەی ٣ 
مانگ لە سەر شاخەکان ژیان و تێکۆشان. ئەو راپەڕینەی کە لە 

مێژوودا بە "داستانی قەچەقەچ" ناوزەند کراوە، یەکێکە لە پێشهاتە 
هەرە گرنگەکانی عێراق.

تەلەعفەر بەم جۆرە باسی لێوەکراوە؛ "لە کتێبی دەرکراوی ساڵی ١٣٣٠ 
کۆچی ساڵنامەی ویالیەتی عوسمانیدا باس لە بوونی ١٥٠٠ خانوو 

و ٩ گەڕەک لە تەلەعفەر کراوە، هەروەها باس لە بوونی کۆشکێکی 
حکوومەت و ٤-٥ خانوو لە نێو قەاڵ، بوونی ئاوێک لە باکوور بۆ 
باشووری ناوچەکە کە بەشی هەموو ناوچەکە دەکات، ئامادەباشی 

نیشتەجێبووان بۆ کشتوکاڵ و مەڕومااڵت بە ڕێژەیەکی بەرچاو، 
مەردی و ئازایەتی خەڵکەکە بەشێوەیەک لەگەڵ هیچ نەتەوەیەک 
وێنا ناکرێت، یەکگرتوویی خەڵکانی ناوچەکە لەگەڵ عەشیرەت و 
هۆزە دراوسێکان و ئاخاوتن بە زمانێکی تورکی نزیک لە زمانی 

چاغتایی، کراوە". هەر لە هەمان ساڵنامەدا باس لەوە کراوە کە گشت 
دانیشتوانی شارۆچکەکە تورک بوون.

یەکێک لە گرینگترین ئەو راپەرینانەی لەم جوگرافیایەدا هاتووەتە 
ئاراوە، ٤/٣ـی حوزەیرانی ساڵی ١٩٢٠ کە لە تەلەعفەر دەستیپێکرد 
و لە هەموو عێراق باڵوەی کرد ناسراوە بە ''شۆڕشی تەلەعفەر'' یان 

"راپەرینی قەچەقاچ". لە عێراق بەر لە عەرەبەکان، تورکمان دەستی بە 
هەڵسانەوە کرد و راپەرینی لە دژ داگیرکاری ئینگلیزەکان بەرپاکرد. 
ئەو راپەرینەی لەدژی سووپا و دەسەاڵتدارێتی ئینگلیز لە تەلەعفەر 
دەستیپێکرد، رێخۆشکەر بوو بۆ هەڵسانەوە و ئەنجامدانی راپەرینی 

گەلی عێراق لە بەرامبەر داگریکارە بیانییەکان. ئەم شۆڕشە بە 

تەلەعفەر شارۆچکەیەکی قەاڵی دەوردراوە بە دار، لەسەر شاخێکی 
نێوان موسڵ و سنجارە. شارۆچکەی تەلەعفەر دەکەوێتە سەر ٣٦ـەمین 
هێلی تەریبی باکوور و ٦٠ کیلۆمەتر لە باکووری رۆژئاوای موسڵ 

دایە. هاوکات لە پێگەیەکی هاوبەشی گرنگی سێگۆشەی عێراق-
سووریا-تورکیا دایە.

تەلەعفەر شوێنێکی نیشتەجێبوونە کە مێژووی دامەزراندنەکەی بۆ 
٦٠٠٠ ساڵ بەر لە زایین دەگەڕێتەوە. حکوومرانی تورک لە ساڵی 

١٠٥٥ لەگەڵ توغروڵ بەگ لە تەلەعفەر دەستیپێکردووە. دواتر 
حکوومرانی ناوچەکە کەوتووەتە دەست بەدرەدین بەگ کە یەکێکە 

لە بەگە سەلجوقییەکان. دواتریش تەلەعفەر هاتووەتە سەر شێوەی 
ئەوەی کەوا پارچەیەک بێت لە دەوڵەتی ئیلخانی. لە ساڵی ١٣٢٨ـدا 
بە سەرۆکایەتی شێخ حەسە جەالئیری، دەوڵەتی جەالئیرییە تورکمان 

دامەزرێندراوە و تەلەعفەریش بەشێک بووە لەم دەوڵەتە.

جێگای ئاماژەیە شارۆچکەی ئێستای تەلەعفەر لە ساڵی ١٤١١ـدا 
لە سەردەمی ئەمیر مەحەمەد قەرە یوسف بە دەوڵەتی قەرەقۆینڵو، لە 
ساڵی ١٤٦٩ـدا لە سەردەمی ئوزون حەسەن بە دەوڵەتی ئاق قۆیونڵو، 
لە ساڵی ١٥٠٨ـدا بە دەوڵەتی سەفەوی تورکی و لە ساڵی ١٥٣٤ـدا 

بە دەوڵەتی عوسمانی بەستراوەتەوە. لە ساڵنامەی ویالیەتی عوسمانی، 

ئاژانسی هاوکاری و هەماهەنگی تورکیا )تیکا(، بێدابران بەردەوامە 
لە کار و چااڵکییەکانی لە عێراق. تیکا لە دواین کار و چااڵکی 

خۆید ا هەڵسا بە نۆژەنکردنەوەی  و رێکخستنی باڵەخانەی  ئۆجاغی  
برایەتی تورکمان لقی بەغداد.

دکتۆر نەجدەت بەیاتلی، سەرۆکی دەستەی بەرێوەبردنی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان لە بارەی پالن، کار و چااڵکییەکانی تیکا  بۆ 

ئۆجاغی برایەتی پرۆژەکانی داهاتوویان بەم شێوەیە بۆ مایکی تەبا 
دوا.

دکتۆر نەجدەت بەیاتلی،  زۆر سوپاسی تەبای کرد کە چاودێری ئەو 
کار و چااڵکیانە دەکات وە ئاماژەی بەوەدا کە ئاژانسی هاوکاری 

و هەماهەنگی تورکیا )تیکا( دەستی کردووە بە نۆژەنکردنەوە و 
رێکخستنەوەی باڵەخانەی ئۆجاغی برایەتی تورکمان.

بەیاتلی دوای ئاماژەدان بەوەی کە لەگەڵ تیکا رێککەوتنێکیان 
ئەنجام داوە وتی، "باڵەخانەی ئۆجاغی برایەتی تورکمان نۆژەن 

دەکرێتەوە و کاری رێکخستی بۆ ئەنجام دەدەرێت. هەروەها 
باخچەکەمان دووبارە کار و چااڵکی تیادا ئەنجام دەدرێت وە نهۆمی 

یەکەمی باڵەخانەکەش دووبارە کاشی بۆ دەکرێتەوە"

تورکمان ئەو زانیاریانەی پیداین:
''لەو پرۆژەیەی ئێستا لە بەردەستمان دایە دروستکردنی بەشەناوەخۆیی 

قوتابیان لە خۆناگرێت. بەاڵم لە کار وچااڵکییەکانی داهاتوومان 
دا بەدڵنیایەوە ئەم پرۆژەیە لە رۆژەڤە. لە تەنیشت ئۆجاغی برایەتی 
زەوییەکمان هەیە ئەویش وەکو پرۆژەی دووەممان پێشکەش دەکەین".

هەواڵ:ئه یمه ن ئه ربیل

هەواڵ:ئه یمه ن ئه ربیل

شۆڕشی تەلەعفەر یاخود راپەرینی
 قەچەقاچ 

 تیکا ئۆجاغی برایه تی تورکمان لقی به غداد
 نۆژه نده کاته وه
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"مانگی سووری عێراقی لقی هەولێر)ئەربیل( هەموو 
مانگێک لیستەکانی نوێ دەکاتەوە"

بیلگیلی لەبارەی دیاری کردنی کەسە هەژارەکان زانیاری پێداین و 
وتی، "سەرۆکایەتی مانگی سووری عێراقی لقی هەولێر)ئەربیل( بە 
سەرۆکایەتی بەڕێز هاوڕێ ئیحسان، هەموو مانگ لیستەکانی نوێ 

دەکاتەوە. مانگانە کەس و خێزانی هەژار لە لیستەکانیاندا تۆمار 
دەکەن. ئێمەش لەرێگەی ئەو لیستانەوە هەوڵ دەدەین هاوکاریمان 

بگەینین بە زۆرترین کەس. ئامانجی ئێمە تەنها هاوکاری کردنی 
هەژاران نییە. کۆمەڵێک رێکخراوی دیکە هەیە وەک کۆمەڵەی 

نابینایان و کۆمەڵەی کورتەبااڵیان. بەپێی لیستەکانی ئەو کۆمەاڵنە 
ئێمەش هاوکارییەکانمان بە ئەوان دەگەینین".

هاوکات بیلگیلی وتیشی، "ئێمە لە چوارچێوەی ئەو مانگەدا ١٠٠٠ 
سندووق هاوکاریمان لە عێراق دابەش کردووە. لەمیانی مانگەکەدا 

ئەوانە دابەش کران. ئەوەش واتە گەیشتین بە ١٠٠٠ خێزان. 
لەبارەی پرۆگرامی ئیفتاریش، ئەگەر خودا بە قسمەتی بکات و 

پرۆگرامی ئیفتارمان تەواو بکەین، ئەوا کۆی گشتی ٨٠٠ کەس لە 
خوانەکانماندا بەشدار دەبن".

 "وەکو مانگی سووری تورکی سوپاسی بێپایانی 
گەلەکەمان دەکەین لە هەموو ناوچەکانی تورکیا کە 

هاوکاری دامەزراوەکەمان دەکەن"

"لە کۆتاییدا، ئێمە وەکو مانگی سووری تورکی سوپاسی بێپایانی 
گەلەکەمان دەکەین لە هەموو ناوچەکانی تورکیا و دەرەوەی واڵت کە 

هاوکاری دامەزراوەکەمان دەکەن. چونکە لە هەر سفرە خوانێک کە 
دایدەنێین و لە هەر سندوقێکی هاوکاری کە دابەشی دەکەین، بەش و 

ئەرکی ئەوانیشی تێدایە".

کاراچای، کۆنسوڵی گشتی کۆماری تورکیا لە هەولێر)ئەربیل(، 
ئایدن مەعروف، پەرلەمانتاری بەرەی تورکمانی، نەوزاد هادی، 

پارێزگاری هەولێر بەشداربوون لە خوانەکەدا. بە بەشدارییەکی گەورەی 
پرۆتۆکۆلی چااڵکی خواردنی بەربانگی بە کۆمەڵمان ئەنجام دا".

"دواتر لە ١٢ی ئایاری ٢٠١٩ لە شارۆچکەی پیرزینی سەر بە 
پارێزگای هەولێر)ئەربیل(هاوکاریمان بەسەر ١٥٠ خێزاندا دابەش کرد. 

دووەم خوانی بەربانگیشمان لە ٢٠ی ئایاری ٢٠١٩ پێشکەش کردە 
مندااڵنی بێ سەرپەرشت. واتە لە ١٥ رەمەزان. ئێمە ١٥ی رەمەزانمان 

وەکو رۆژی جیهانی مندااڵنی بێ سەرپەرشت دەستنیشان کردووە 
لە جیهانی ئیسالمیدا. لە خوانەکەدا کۆنسوڵمان لە هەولێر)ئەربیل(، 

پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(، بەڕێوەبەری قوتابخانەی مەعاریفی 
نێودەوڵەتی، سەرۆکی دەستەی بەڕیوەبردنی دەزگای خێرخوازی 
بارزانی، کەناڵی تەرەتە و ئاژانسی ئەنادۆڵو ئامادەییان نیشاندا. 

کاتەکانی بەیانی هەمان رۆژ لە نووسینگەی مانگی سووری عێراقی 
لە هەولێر)ئەربیل( هاوکاری سندوقی خۆراکمان بەسەر ١٥٠ خێزاندا 

دابەش کرد".

موراد بیلگیلی باسی لە چااڵکییەکانی دەرەوەی هەولێر)ئەربیل( کرد 
و وتی، "دیسانەوە لە ٢٧ی ئایار لە ناوەندی کەرکوک هاوکاری 

بەسەر ٢٠٠ خێزانی کەم دەرامەت دابەش دەکرێت و لە ناوەندی 
شاری مووسڵ-یش هاوکاری بەسەر ٣٠٠ خێزاندا دابەش دەکرێت. 
پرۆگرامەکانمان بەم جۆرە دەبێت لەم مانگەدا. هەروەها لە رۆژی 

عەرفە هاوکاری ماددی بەسەر ٢٠٠ خێزانی هەژار و کەم دەرامەتدا 
دابەش دەکرێت".

"ئەو کەسانەی هاوکارییان دەکەین لەسەر لیستە 
فەرمییەکان دیارییان دەکەین"

دوای ئەوەی ئاماژەی بەوەدا کە ئەو کەسانەی هاوکارییان دەکەن 
لەسەر لیستە فەرمییەکان دیارییان دەکەن، موراد بیلگیلی وتیشی، 

"دیارە کە لە 
هەولێر)ئەربیل( 

یەک دانە خانەی 
بێ سەرپەرشتان 

هەیە. ئەویش سەر بە 
دەوڵەتە. ئێمەش ئەو 
شوێنەمان بە هەند 
وەرگرت و تەواوی 
منداڵەکانی ئەو 

شوێنەمان خستە نێو 
لیستەکانمانەوە. خێزانە 

کەم دەرامەتەکانیش 
لەالیەن مانگی 
سووری عێراقی 

لقی هەولێر)ئەربیل(
ەوە دیاری دەکرێت 
کەهاوبەشمانن لە 
چااڵکییەکانمان. 

ئێمە چااڵکییەکانمان 
بە شێوەیەکی 

ئەنجام دەدەین وە ئامارە هاوبەش لەگەڵ ئەوان 
فەرمییەکانی ئەوان 

بەکار دەهێنین و کاری 
لەسەر دەکەین. وەکو 

دەزانن مانگی سووری 
عێراقی وەکو بنەما 
سەر بە حکوومەتی 
عێراقییە. لە تۆمارە 

فەرمییەکانی مانگی 
سووری عێراقی 

نزیکەی ١٠٠٠-١٥٠٠ 
خێزانی هەژار و 

کەم دەرامەت هەیە. 
ئەوانە بە شێوەیەکی 

خوولەکی سوود 
لە هاوکارییەکان 

وەردەگرن".

رێکخراوی مانگی سووری تورکی کە بەهۆی چااڵکییە 
مرۆییەکانییەوە لە تەواوی جیهان باسی دەکرێت، کارەکانیان بەبۆنەی 

مانگی رەمەزانەوە لە عێراق و هەرێم بە شێوەیەکی خێرا بەردەوامی 
هەیە.

موراد بیلگیلی، بەرپرسی لقی عێراق لە رێکخراوی مانگی سووری 
تورکی لەبارەی چااڵکییەکانیان لە هەرێم لەمیانی مانگی رەمەزاندا، 

روونکردنەوەی بۆ تەبا دا.

"ئەگەر کەمیش بێ لە رەمەزاندا مادام دابەش دەکەی 
دەست خۆش تورکیا"

موراد بیلگیلی ئاماژەی بەوەدا کە مانگی سووری تورکی 
کۆمەڵێک کار و چااڵکی هەیە و وتیشی، "بە دروشمی 'ئەگەر 

کەمیش بێ لە رەمەزاندا مادام دابەش دەکەی دەست خۆش تورکیا' 
دەستمان بە کارەکان کرد. مانگی سووری تورکی بەرەکەتی رەمەزان 

دەگەیەنێتە هەموو ناوچەکانی تورکیا و چواردەوری جیهان، بەم 
جۆرەش بە دروشمی 'ئەگەر کەمیش بێ لە رەمەزاندا مادام دابەش 

دەکەی دەست خۆش تورکیا' کارەکانی دەستپێکردووە".

"هاوکارییەکانی مانگی سووری تورکی لە ٣٨ واڵت و 
لە ٤٠ خاڵی جیاواز بەردەوامە"

دوای ئاماژەدان بەوەی کە مانگی سووری تورکی بە سوود وەرگرتن 
لە سەرچاوەکانی خۆی بە سەدان هەزار سندوقی هاوکاری دابەش 
دەکەن، بیلگیلی رایگەیاند، "مانگی سووری تورکی بە نیازە لە 

رێگەی خوانەکانی بەربانگەوە بگاتە یەک ملیۆن کەس. مانگی 
سووری تورکی کە ١٥٠ ساڵە چرای میهرەبانییە، لە ماوەی 

مانگی رەمەزاندا لە رێگەی چااڵکییەکانی لە ناوخۆ و دەرەوەی 
واڵت، دەگاتە ١٤ ملیۆن و ٧ سەد هەزار خەڵکی کەم دەرامەت. 

هاوکارییەکانی مانگی سووری تورکی لە ٣٨ واڵت و لە ٤٠ خاڵی 
جیاواز بەردەوامە".

موراد بیلگیلی هەر لەمبارەیەوە وتی، "مانگی رەمەزان بۆ رێکخراوی 
مانگی سووری تورکی مانگی سەفەربەرییە. ئێمە وەکو مانگی 

سوور، لەم جۆرە بۆنانە سەفەربەربوون رادەگەینین. زیاتر هەوڵی ئەوە 
دەدەین کە بگەینە خوانە هەژارەکانی واڵتەکەمان کە پێویستیان 

بە ئێمەیە. لەگەڵ ئەوەش لە سەرانسەری جیهان، بۆسنا هەرسک، 
کۆسۆڤا، مەکەدۆنیا، بولگاریا، سربیا، قەرەداغ، ئەلبانیا، ماڵدۆڤا، 

رۆمانیا، کرگزیستان، کازاخستان، ئازەربایجان، ئێندۆنیزیا، ماڵدیڤ، 
ئەفغانستان، بەنگالدیش، مەنغۆلیا، پاکستان، فەڵەستین، قودس، 

سووریا، باکووری عێراق، لوبنان، عێراق، یەمەن، سۆماڵ، نێجیریا، 
ئەسیوبیا، سەنگیاڵ، سودان، چاد، تەلحا و نیوزلەندا واتە لە ٣٨ واڵت 

لە هەمان کاتدا ئەو چااڵکییانە بەڕیوە دەچن".

بەرپرسی لقی عێراق لە رێکخراوی مانگی سووری تورکی سەبارەت 
بە چااڵکییەکانیان لە شاری هەولێر)ئەربیل( بە درێژایی مانگی 
رەمەزان وتی، "ئێمە وەکو سەرۆکایەتی لقی عێراق لە رێکخراوی 

مانگی سووری تورکی  لە میانی مانگی رەمەزاندا چااڵکییەکانمان 
بەم جۆرە ئەنجام دەدەین؛ لە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان لە ٦ی 

ئایاری ٢٠١٩ لە مزگەوتی سەواف خوانی بەربانگمان بۆ ٥٠٠ 
کەسی هەژار و کەم دەرامەت ئامادە کرد. هەریەکە لە هاکان 
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هەواڵ: چۆبان تیمور/فۆتۆ:مه حه مه د ئه مین

قورئانی پیرۆز لەالیەن خوداوە لە رێگای جوبرائیلەوە بە 
سروش لە شەوی قەدر سپێردراوەتە پێغەمبەرمان محمد 

)د.خ( لەسەربێت کە ئەم شەوە تایبەتییەکی زۆری هەیە 
بۆ جیهانی ئیسالم.

پیرۆزترین و بە بەهاترین شەو لە ئیسالم، شەوی قەدرە. 
لە جیهانی ئیسالمدا کە فەزڵ و گەورەی شەوی قەدر 

لە هەزار مانگ پاداشتی زیاترە، لە قورئانی پیرۆزدا بەم 
جۆرە باسی لێوەکراوە: 

"ئێمه قورئانمان له شەوى قەدر لە مانگى ڕەمەزان 
دابەزاند، هەرلەبەرئەم دابەزینەشه، که خوا پەرستى و پلەو 
پایه و فەزڵ و چاکى و گەورەیی، لەهەزار مانگ خێرى 
زۆر تره. تۆ چوزانى فەزڵ و چاکەى شەوى قەدر چییه؟ 

شەوى بەڕێز و قەدر و پیرۆز و پڕفەر، لەالى خوا، خوا 
پەرستى و عیبادەت تێدا کردنى له هەزار مانگ چاکتره، 
بێگومان له چاو شەوانى دیکه، باشترین شەوه. لەم شەوه 

دا فریشتەکانى خواى بەخشنده، لەئاسمان به هەموکارێکى 
بڕیاردراوى خوایان دێنه خوار، که بڕیاردراوى ئەم ساڵەیه، 

هەروا جوبرائیلیان لەگەڵدایه، کەله الى خوا، لەهەموان 
بەڕێزتره، جالەبەر فەزڵ و گەورەیی ئەم شەوه، خوا 

بەم دابەزین و هاتنه خوارەوەى، فریشتانى تایبەت کرد. 
هەمو ئەم شەوه، هێمنى و ئاسایشه، سەرتاپاى ئاشتیه، 

کەلەسەرەتایەوه تا کۆتاییەکەى، فەڕو بەرەکەته، 
نەخراپى تێدایه، نه ئاشوب هەر لەسەرەتایەوه، تا سپێدەى 

بەیانیەکەى، شوم و نەگبەتى تێدانیه". }سورەتی قەدر لە 
ئایەتی ١ تا ٥{

لەگەڵ ئەوەش کەوا تا ئێستا بە تەواوی رێکەوتی شەوی 
قەدر نازاندرێت، وا دەخەمڵێندرێت کە شەوی ٢٧ـەمین 

رۆژی مانگی رەمەزان راسترین ئاماژەیە بۆ شەوی قەدر.

شێخ حەسەن عەباس حەمیدبەگ، جێگری سەرۆکی 
وەقفی سوننی لە کەرکوک باسی تایبەتی و گەورەی 
شەوی قەدر و ئەو عیبادەتانەی بۆ تەبا کرد کەوا لەم 

شەوە پیرۆزەدا پێویستە ئەنجام بدرێت.

شێخ حەسەن عەباس حەمیدبەگ ئاماژەی بە مەزن و 
پاداشتی شەوی قەدر کرد و وتی، "پاداشتی ئەم شەوە 

لە هەزار مانگ زیاتر و چاكترە كە شەوی قەدریان 
تیا نەبێ. لە کاتی هەژمارکردنی شەوی قەدر بۆمان 

دەردەکەوێت کە لە ٨٠ ساڵ زیاترە".

حەمیدبەگ، جێگری سەرۆکی وەقفی سوننی کەرکوک  
بەبیریهێناینەوە کەوا پێغەمبەرمان )د.خ( لەسەربێت 

بەمجۆرە باسی لە شەوی قەدر کردووە کەوا لە کۆتایی 
١٠ رۆژی مانگی رەمەزانی پیرۆزدا بەجێگەیاندنی 

عیبادەت و نزا و پاڕانەوە گرینگی و پاداشتێکی زۆری 
هەیە، چونکە شەوی قەدر دەکەوێتە ١٠ رۆژی کۆتایی 

مانگی رەمەزان. 

شەوی قەدر بە واتای چی دێت؟

شێخ حەسەن عەباس حەمیدبەگ ئاماژەی بەوە کرد کە 
ئامانجی خودای گەورە لەبارەی بەخشینی ئەم شەوە 

پیرۆزە بۆ موسوڵمانان بەم جۆرە دەخاتە روو:
"شەوی قەدر، شەوی پەرستن و نزا و پارانەوەیە بۆ 

مسوڵمانان. ئەم شەوە لوتفێکی خودای گەورەیە. خودا بە 
پێشکەشکردنی ئەم شەوە پیرۆزە بۆ  ئێمەی موسوڵمان، 

دەیەوێت بمانخاتە بەهەشت. بەاڵم بەداخەوەین کە زۆرێک 
لە مرۆڤەکان ئەم شەوە دوور لە پەرستن بەڕێوەدەبەن 

و خۆیان بە شتی بێ سوود خەریک دەکەن. رەمەزان 
جوانترینی مانگەکانە، مانگی تەقوایە. پەروەرێن لەو 

مانگەدا دەرگاکانی بەهەشت و رەحمەت بۆ موسوڵمانان 
دەکاتەوە، هەروەها لە مانگی رەمەزاندا شەیتانەکان 

دەبەسترێنەوە و دەرگاکانی دۆزەخ دادەخرێن. پەروەردگارم 
ئەم دەستکەوتە جوانانەی بە ئێمە بەخشیوە و لە 
بەرامبەریشدا تەنها داوای عیبادەتی لێکردووین".

جێگری سەرۆکی وەقفی سوننی بەم شێوەیە باسی 
لە گفتوگۆیەکی پێغەمبەرمان )د.خ( لەسەربێت و 

هاوسەرەکەی سەبارەی بە شەوی قەدر کرد:

"رۆژێکیان دایکمان عائیشە پرسیارێک 
ئاراستەی خۆشەویستمان دەکات، 'ئەی 

پێغەمبەر ئەگەر هاتوو بزانم شەوی قەدر 
دەکەوێتە کام رۆژ، ئەو کات پێویستە 

چی بکەم؟'، پێغەمبەری خۆشەویستمان 
بەم جۆرە وەاڵمی دایکی ئازیزمان 

عائیشە دەداتەوە، 'ئەم وتانە دووبارە بکەوە 
ئەی عائیشە، خودایە تۆ لێخۆشکەری، 
لێخۆشبوونت خۆشدەوێت، لێمان خۆشبە' 

)الَلّهَمّ إنََّك عفٌوّ حتُبّ العفَو فاعُف عِنّي(". 

مامۆستای ئایینی حەمیدبەگ جەختی 
لە گرنگی و دووبارە کردنەوەی ئەم دوعایە کردەوە و 

رایگەیاند، "بە تایبەتی ئەو ئافرەتانەی لە ماوەی سوڕی 
مانگانەدان و هەروەک دەزانرێت کە رۆژوو و دەستنوێژیان 

لەسەر هەژمار نییە، بەمهۆیە پێویستە هەتا بەیانی ئەم 
زیکرە دووبارە بکەنەوە، پێویستە عیبادەتی ئەم شەوە 

هەتاوەکو بەیانی ئەنجام بدەن".

"لەم شەوەدا نزاکان گیرا دەبن"

حەمیدبەگ ئەوەشی خستە روو کەوا شەوی قەدر 
ئەو شەوەیە قورئانی پیرۆزی تێدا هاتووەتە خوارەوە کە 

پیرۆزترین کتێبی سەر رووی زەویە. ناوبراو وتیشی، 
"خودای گەورە دەفەرموێت، 'پاداشت و خێری ئەم شەوە لە 

هەزار شەو زیاترە. ئەو شەوەیە کە قورئانی پیرۆز لە لەوحی 
مەحفوزەوە بۆ بەیت ئەلعیزە هاتەخوارەوە. بەیتول عیزە بە 

واتای چی دێت! بە واتای ئاسمان دێت. قورئان لەم شەوەدا 
هاتە خوارەوە. لە ٢٣ ساڵی تەواودا، گشت رووداوەکان 

هێنرایە خوارەوە".

هاوکات مامۆستای ئایینی حەمیدبەگ تیشکی 
خستەسەر ئەوە کە فریشتەکان لە شەوی قەدردا هاتوونەتە 
سەر زەوی و راشیگەیاند، "ئەو شەوەیە کە 'جوبرائیل' تێیدا 

هاتووەتە خوارەوە".

شێخ حەسەن عەباس حەمیدبەگ ئاماژەی بەوە دا کە 
بەشێک لە زانایانی ئاینی وای بۆ دەچن شەوی قەدر 

٢٧ـەمین رۆژی مانگی رەمەزان بێت، بەشێکی دیکەش 
دەڵێن دەکەوێتە ١٠ رۆژی کۆتایی مانگی رەمەزانی 

پیرۆز.

لە کۆتاییدا شێخ حەسەن عەباس حەمیدبەگ، جێگری 
سەرۆکی وەقفی سوننی لە کەرکوک باسی لە 

ئەنجامدانی خێر و پاداشتەکان کرد کە پێویستە لەم شەوە 
پیرۆزەدا ئەنجام بدرێت و وتی، "لەگەڵ ئەوەدا کە عیبادەت 

و پارانەوە لە شەوی قەدر دا ئەنجام دەدەین، پێویستە 
هەرگیز خەڵکە هەژارەکانیش لە یاد نەکەین. پێویستە 

زەردەخەنە بەڕووی کەسە هەتیو و بێ دایک و باوکەکان 
بکەین".

گه وره یی شه وی قه در
كە لە رەمەزان تاك رادێت لەسەر خۆگرتن لە 
حەرامكراوەكان وە سنور بەزاندنەكان وە دەبێت 

بەهەمان شێوە دوای رەمەزان بەردەوام بێت.
•رێكخستن و پاك راگرتنى مرۆڤ لەكاتى 
رۆژو: لەوكاتەدا مرۆڤەكان پاك دەبنەوە وە 
گشت سیفەتە نامۆكان دادەماڵن لێى وە 
سیفاتى جوان جێگای دەگرێتەوە لەكاتى 
رۆژوگرتن تاك هەست بەوە دەكات كە 

بۆتە كەسێكى زۆر جیاواز تەنانەت لەكاتى 
رۆژوگرتن تاكەكان ئیعتراف بەهەڵەكان 

دەكەن كەئەم حاڵەتە باشترین حاڵەتە مرۆڤ 
پێى بگات دەبێت هەمیشە دان دانبنێین بە 

هەڵەكانمان بەرامبەر خوا و بەرامبەر بە 
مرۆڤەكانى تر.

•تواناى خۆ گرتنەوە لە گوناه و تاوان و 
تواناى دووربوون لە خراپە و هەڵەوە بوونى 

ئیرادەیەكى بەهێز لە رووبەڕووبوونەوەى 
تاوانەكان كە تاك لەڕووى دەروونى زۆر بەهێز 

دەبێت بە جۆریك كەمترین سنور بەزاندن دەكات 
و كەمترین تاوان دەكات، دەبێت ئەمە وای 

لێبكات كە هەمیشە وابێت.
•هەست كردن بە بەرپرسیاریەتى: رۆژو 

وامان لێدەكات هەست بەبەرپرسیاریەتیبكەین 
بەرامبەر ئەوانى تر وە هەمیشە چاكەمان 

بۆهەموان دەوێت وەكەسى 
خۆپەرست نابین هەست 
بە ئەوانى تریش دەكەین 
بۆیە دەبینین لە رەمەزان 

هەمیشە دەرگاى 
ماڵەكانمان لێدەدرێت 
خواردنێكمان بۆدێت 

لەالیەن دراوسێکانمانەوە 
بەاڵم بەداخەوە كە كاتییە 

كۆتایی دێت.

•بەهێزبونى هەستى 
نێو ناخمان: واتا 

زیندوكردنەوەى زەمیر لە 
ناو ناخى تاك بە جۆرێك 

كە دەبێتە هۆى گەشەسەندنى زەمیر و بەزەیی 
هاتنەوە بە كەسانى تر و رێزگرتن و هاوكارى 

كردنیان.

ئەمانە بەشێكى كەمی كاریگەریە دەروونیەكانن 
لەسەر رۆژو گر، بەڕاستى رەمەزان و رۆژو 
وەكو قوتابخانەیەك وایە كە مرۆڤ تیایدا 

دەتوانێت گرنگى بەخۆى بدات و ببێتە هۆكارى 
نەهێشتنى خوە خراپەكان و گەشەپێكردنى 

خوە باشەكان و سیفاتە باشەكان لەناو 
مرۆڤدا بەاڵم بەداخەوە چۆن لە قوتابخانەكان 
كۆمەڵێك قوتابی سوود دەبین و دەردەچن و 

سەركەوتوو دەبن دەگەن بە دوارۆژێكى رۆشن 
وە هەندێك لە قوتابییان دەكەون و سەركەوتوو 

نابن لەوەى قوتابخانە بكەن بە وێستگەى 
ژیانێكى نوێ ئاوهاش لە رەمەزان كەسانێك 
ناتوانن گۆرانكارى ریشەیی دروست بكەن 

ودوای رەمەزانیش بەردەوامى بدەن بە سیفەتە 
باشەكانی نێو رەمەزان و ببێتە ئاسودەیی بۆ 

تاك وكۆمەلگاش،  دووبارەى دەكەمەوە بەر لە 
رۆژوگرتن پیویستە خواى رۆژو بناسین تاكو 
سیفەتەكان كاتى نەبن چونكە راستە رەمەزان 

یەك مانگە وە رۆژوگرتن تەنها بە رۆژە بەاڵم 
خوا هەمیشە بوونى هەیە و لەشەو و رۆژدا 
پێویستە ئیمە كەسى باش و خاوەنى سیفاتى 
باش بین بۆیە با قوتابیەكى زیرەكى رەمەزان 

بین بە نمرەى باش لێى دەرچین و داهاتوو 
بۆخۆمان و كۆمەلگاش بە دەست بهێنین.

هەركات وردبینەوە لە فەلسەفەى رۆژو بۆمان 
دەردەكەوێت كە لە وانەیە ئێمە تاكو ئێستا 

وەكو پێویست و بە پێى پێویست نەبوبین بەو 
رۆژوگرەى كە خوا دەیەوێت بەو پێیەش نابین 

بەو كەسەى كە خوا دەیەوێت ببین، سەرەتا 
دەبێت ئێمە لە خاڵێكی زۆر گرنگ حاڵى ببین 

ئەوكات دەتوانین بە وردی ڵێكوڵینەوە لەسەر 
رۆژو بكەین ئەویش یەكێكە لە ناوەكانى خوا 
كە )دانایی( )الحكیم(ـە لەم ناوەدا بۆمان 
دەردەكەوێت كە خوا هەرگیز كارى نابەجێ 

ناكات و هەركارێك كە دەیخاتە سەر مرڤەكان 
ئەنجامی بدەن حیكمەت و دانایی تێدایە، بەاڵم 

كاتێك مرۆڤەكان بێ ئاگابن لەم حیكمەتە 
ئەوكات هیچ كامێك لەو ئەركانەى خوا لەسەر 
مرۆڤەكان فەرزى دەكات وەكو خۆى جێبەجێ 

ناكرێت كاریگەریشى نابێت لەسەر تاك و 
كۆمەڵگا كەواتە ئێمەى رۆژو گر جارێ بەر لە 
بەڕوژوبون دەبێت ناسینێكى تەواوى خواى رۆژو 

بكەین.

 كاتێك رۆژو گۆرانكارى لەناخ و 
هەڵسوكەوتمان دروست ناكات لەكاتێكدا كە 

رۆژانە خۆمان لە خواردن و خواردنەوە دەگرینەوە 
بە دڵنیاییەوە هەڵەیەك هەیە دەبێت بیدۆزینەوە 
ئەوەى بە پێى بە دواداچونەكانم پێى گەیشتوم 

ئەوەیە كە خەڵك جارى ماویانە خواى رەمەزان 
بناسن كە )الله( یە دەچن بەرۆژو دەبن بۆیە 
هیچ كاریگەرى نابێت وە دەبێت ئەوە بزانین 

كە رۆژو كۆمەڵێك كاریگەرى دروست دەكات 
لەكاتى بەرۆژو بوون. بەاڵم پرسیارێكى زۆر 
جەوهەرى هەیە كە بیكەین باشە بۆچى لە 

رەمەزان زۆربەى تاكەكانى ناو كۆمەلگا دەبن 
بە كەسانی پۆزەتیف بەاڵم هەر ئەو مرۆڤە 

پیش رەمەزان و دوای رەمەزان دەگەڕێتەوە سەر 
هەمان خوە نێگەتیفەكان و ئەنجامدانى هەڵە؟ 

بەڕاستى جێگای خۆیەتى هەموو مرۆڤەكان بەر 
لە ئەنجامدانى هەر ئەركێك سەرەتا تێگەیشتن 

و ناسینى تەواوی بۆ ئەو الیەنە هەبێت كە 
ئەركەكەى داناوە بۆنمونە بۆ ئەركە ئایینیەكان 
دەبێت خوا وەكو خۆى وەكو پێویست و بەشێوەى 

پێویست بناسرێت.

لێرەدا ئاماژە بە چەند كاریگەرییەكى دەروونى 
رۆژو دەكەم لەسەر تاك كە ئەگەر بەردەوام بێت 

لەسەرى دوای رەمەزان ئەوا دەبێتە هۆكارى 
ئاسودەیی هەم بۆخۆی و هەم بۆ كۆمەڵگاش:
•ئارامی دەروونى: رۆژو تاك بەرەو ئارامی 

دەروونى دەبات وە فێرى ئارام گرتنى دەكات وە 
فێرى دەكات كە بتوانێت خۆڕاگر بێت وە خۆى 
رابێنى لەسەر خۆڕاگرى كە ئەمەش بە هێزترین 

چەكى مانەوەى مرۆڤە بەرامبەر ناخۆشیەكان.
•راهاتن لەسەر چاو تێربونى مرۆڤ:  مرۆڤ 
لەكاتى رۆژوگرتن دەبێتە كەسێك كە قەناعەتى 
لەال دروست دەبێت وە بەكەمترین شت تێر دەبێت 
ئەوەش دەبێت بە هۆكارێك كە دوای رەمەزانیش 
چاوچنۆك نەبێت بەهیچ تێر نەبێت وە دەبینین 

ڕۆژو و دەروون

د.ئەحمەد سەیدە
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ئۆجاغی برایەتی تورکمان-هەولێر)ئەربیل( لە ساڵی ١٩٧٤ 
دامەزرا. بەو چااڵکییە کەلتووری و کۆمەاڵیەتییانەی کە 

ئەنجامی دا، بوو بە ماڵی دووەمی هاوواڵتییانی تورکمان لە 
هەولێر)ئەربیل(. بەاڵم لە سااڵنی دواییدا چااڵکییەکانی ئۆجاغی 
برایەتی تورکمان بە شێوەیەک کەمی کردووە کە دەتوانین بڵێین 

چااڵکی نەماوە.

ئۆجاغی برایەتی تورکمان کە هەموو ساڵێک بە تایبەتی لە 
مانگی رەمەزاندا لەالیەن خەڵکی تورکمانەوە بۆ گفتوگۆکردن و 
یاری میللی تورکمانی سینی و زەرف روویان تێدەکرد، ئەم ساڵ 

بە تەواوی بێدەنگ مایەوە.

هەفتەنامەی تەبا لە سەرەتای دامەزرانییەوە تا ئەمڕۆ کۆمەڵێک 

هەواڵی لەسەر ئۆجاغی برایەتی تورکمان ئامادەکردووە، چونکە 
پێی وایە ئەو شوێنە لەالیەن خەڵکی تورکمانی هەولێر)ئەربیل(

ەوە خاوەن پێگەیەکی تایبەتە. بۆ جارێکی دیکە قسەمان لەگەڵ 
عەبدولکەریم موڵاڵئۆغڵو، جێگری سەرۆکی ئۆجاغی برایەتی 

تورکمان کرد و پرسیارەکانمان ئاراستە کرد.

"ئێمە ماوەیەکی زۆرە بودجەمان نییە"

 ئۆجاغی برایەتی تورکمان-هەولێر)ئەربیل( بۆچی لە 

مانگی رەمەزاندا بەم جۆرە بێدەنگ بوو و هیچ چااڵکییەکی 
ئەنجام نەدا؟

٣-٤ خاڵمان هەیە کە هۆکارن بۆ ئەو دۆخە. لەهەموویان 
گرنگتر ئەوەیە کە کاتێک دەتانەوێت چااڵکییەک ئەنجام 
بدەن، پێویستتان بە بودجە دەبێت بۆ ئەو چااڵکییە. نەبوونی 

ئیمکانییەتی ماددی بە پلەی یەکەم کاریگەری هەبوو. ئێمە 
ماوەیەکی زۆرە بودجەمان نییە.

"خەڵکەکەمان حەز لە ئەنجامدانی کاری ئاسان دەکەن، 
لە بڕی ئەوەی بێنە الی ئێمە دەچنە تەعجیل"

خاڵی دووەمیش بریتییە لەوەی کە زۆرێک لە هاوڕیکانمان 
باری تەندروستییان باش نییە. ئەوەش کاریگەرییەکی گەورەی 

لەسەر ئێمە و چااڵکییەکانمان دروست کردووە. هۆکارێکی 
دیکەش کرانەوەی شوێنی ترە. خەڵکەکەمان حەز لە ئەنجامدانی 

کاری ئاسان دەکەن، لە بڕی ئەوەی بێنە الی ئێمە دەچنە 
تەعجیل)گەڕەکی تەعجیل(. ئەوانە هەموویان هاوڕێی ئێمەن، 

بەاڵم دەڵێن، "ئێمە لە بڕی ئەوەی بچینە شوێنێکی دوور، دەچین 
بۆ تەعجیل یاخود شوێنێکی دیکە".

ئەگەر راستییەکان بڵێین، ئێمەش چااڵکیمان رێکنەخست. 
بێگومان ناکرێت بڵێین ئێمەش بەرنامەیەکمان هەبوو. بەاڵم 

هۆکاری نەبوونی بەرنامەشمان دیارە.

"وەکو ئۆجاغی برایەتی تورکمان ئەگەر بەرواردێک 
بکەین لە نێوان دۆخی ئێمە و الیەنەکانی دیکە، 

ئێمە زۆر باشترین"

بە شێوەیەکی گشتی ئۆجاغی برایەتی تورکمان لە چ 
رەوشێکە؟

وەکو ئۆجاغی برایەتی تورکمان ئەگەر بەرواردێک بکەین 
لە نێوان دۆخی ئێمە و الیەنەکانی دیکە، ئێمە زۆر باشترین. 

بۆچی باشین؟ چونکە هەندێک لە پارتە سیاسییەکان 
ئیمکانییەتی ماددییان نییە بۆ ئەوەی کرێ بدەن. ئێمە کرێ 

نادەین، لە باڵەخانەی خۆمانین.
لەگەڵ ئەوەشدا ئێستاش دەتوانین هەندێک لە چااڵکییەکانمان 
ئەنجام بدەین. بەبێ ئەوەی کەس هاوکاریمان بکات هەندێک 

کار دەکەین. ئەگەر چااڵکییەکانمان بە هەمان شێوەی پێشووش 
نەبێت، بەاڵم ناوەستین و هێشتا چااڵکیمان هەیە. بەشداری لە 

کۆبوونەوە سیاسییەکان، پانێل و کۆبوونەوەکانی دیکە دەکەین. 
لە مانگەکانی رابردوو ٢ کتێبمان لەسەر بودجەی ئۆجاغی 

برایەتی تورکمان چاپکرد. واتە کەم تا زۆر چااڵکیمان هەیە 
بەاڵم وەک جاران نییە.

"گۆڕانکاری پێویستە"

باس لە ئەنجامدانی کۆنگرەیەک دەکرێت بۆ هەڵبژاردنی 
دەستەیەکی بەڕێوەبردن. ئەو کۆنگرەیە کەی ئەنجام 

دەدرێت؟

بەڵێ بیرۆکەیەکی لەم جۆرەمان هەیە، هەڵبژاردنمان لەپێشە. 
نازانین کەی ئەنجام دەدرێت، بەاڵم هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت. 

پرسی گۆڕانکاری لە حیزبەکان، لە بەرەی تورکمانی یاخود لە 
ئۆجاغ هیچ جیاوازییەکی نییە، ئەوە پێداویستییەکی گرنگە. من 

بڕوام بە پرسی هەڵبژاردن هەیە. ئینشااڵ هاوڕێیانمان کۆدەبنەوە 
و بڕیاری هەڵبژاردن دەدەن. ئومێدەوارین کەسە گونجاوەکانیش 

خۆیان ئامادە بکەن بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن.

 twitter/@tbaajansi ٣٠ی ئایاری ٨٢٠١٩

ئۆجاغی برایه تی تورکمان ره مه زانێکی بێ ده نگی به ڕێکرد

 نادر روستی: که رتی گه شتوگوزاری هه رێم له  بوژانه وه دایه
سااڵنە رێژەیەکی زۆر گەشتیار روو لە هەرێمی کوردستانی عێراق دەکەن 
بۆ بینین و گەڕان لە شوێنە گەشتیاریەکان و شارەزابوون لەکلتوری ئەم 

ناوچەیە.

وەکو هەفتەنامەی تەبا بۆ زانینی دوایین ئامارە گەشتیارییەکان و وەرگرتنی 
زانیاری لەبارەی کەرتی گەشت و گوزاری هەرێم، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ 

نادر روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم ئەنجامدا. 

لە بەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئایا لە ئێستادا گەشتوگوزاری هەرێم لە چ 
ئاستێک دایە؟ نادر، روستی وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری 

هەرێم بەم شێوەیە وەاڵمی داینەوە و بۆ مایکی تەبا وتی، " سەرەتا 
بەخێرهاتنتان دەکەم و زۆر خۆشحاڵم بە هاتنتان وە دەستخۆشیتان لێدەکەین 
بۆ گرینگیدانتان بە کەرتی گەشتوگوزار. کەرتی گەشتیاری لە ئێستادا 

لە هەرێم لە قۆناغێکی پێشکەوتوو و باش دایە وە رۆژ لە دوای رۆژ 
مانگ لە دوای مانگ و ساڵ لەدوای ساڵ لە بوژانەوە دایە و لە 

باشبوون دایە، بە تایبەتی دوای تێکشکاندنی داعش و نەمانی قەیرانی 
دارایی لە ناوچەکەدا ئێستا هەرێمی کوردستان لە کەرتی گەشتیاری 
لە بوژانەوەیەکی خێرا دایە و سااڵنە ژمارەی گەشتیاران زیاد دەکات 
کە چەند ئاماژەیەکمان هەیە پێمان دەڵێت ئەم کەرتە لە بووژانەوەیە 

یەکێک لەوانە ژمارەی گەشتیاران سااڵنە زیاد دەکات و وەبەرهێنەران 
دێنەوە سەرهێڵ بۆ وەبەرهێنان لە کەرتی گەشتیاری. واتە شوێن و بنکە 

گەشتیاریەکان روو لە زیادبوون دەکەن بۆ نمونە ئۆتێل، رێستۆرانت و 
گوندی گەشتیاری سااڵنە ئەمانەش روو لە زیادبوون دەکەن''. 

''لە الیەکی دیکەوە داهاتی گەشتیاری سااڵنە دەگۆرێت زیادبوونی 
بەخۆوە بینیوە هەموو ئەمانە ئاماژەی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان روو 
لە بوژانەوەیە جگە لەمە حکوومەتیش ساڵ دوای ساڵ زیاتر گرینگی بە 
کەرتی گەشتیاری دەدات هەروەها چاوەڕێینە لەم کابینەیەی حکوومەت 

گرینگییەکی تایبەت بە کەرتی گەشتوگوزار بدرێت. جگەلەمەش لەڕووی 
هۆشیاری کۆمەڵگا  و تێگەیشتینی هاوواڵتییانی ئێمەش هەم وەکو 

هاوواڵتی هەم وەکو کەرتی تایبەت لە هەرێمی کوردستان رۆژ بەرۆژ باشتر 
دەبێت چااڵکی گەشتیاری لە الیەن حکوومەت، کۆمەڵگای مەدەنی و 

کەرتی تایبەتیشەوە روو لە زیادبوون دەکەن بۆ نمونە لە ئێستادا رێکخراوە 
ناحکوومییەکان  چااڵکی جۆراوجۆر ئەنجامدەدەن پەیوەندیمان پێوەدەکەن و 

ئێمەش پەیوەنییان پێوەدەکەین کارئاسانیان بۆ دەکەین هەموو ئەمانە لە پێناو 
ئەوە ئەنجام دەدەین کە کەرتی گەشتیاری پێشبخەین و ژمارەی گەشتیاران 

زیاد بکەین".
هاوکات نابراو ئاماژەی بە رێژەی گەشتیارانی ئەمساڵدا بەبەراورد بە 

سااڵنی رابردوو دا و وتی، " ژمارەی گەشتیاران دوای شەری داعش لە 
ساڵی ٢٠١٦ـدا ملیۆنێک ٦٠٠ هەزار گەشتیاربوو وە لەس اڵی ٢٠١٧ـدا 

ئەم رێژەیە بۆ دوو ملیۆن و١٠٠ هەزار گەشتیار بەرزبوویەوە هەروەها ژمارەی 

گەشتیاران لە ساڵی ٢٠١٨ـەشدا گەیشتە ٣ ملیۆن ٥٧هەزار گەشتیار وە 
لە پالن و بەرنامەمان دایە ئەمساڵ ژمارەی گەشتیارانمان لە ٣ ملیۆن و 
٥٠٠ هەزار تێبپەڕێنین بۆ ئەمەش پالنمان دارشتووە خەریکی کۆمەڵێک 
چااڵکیین هەم لە مانگەکانی پێشووی ئەمساڵ کۆمەڵێک چااڵکیمان 

ئەنجامدا وە درێژەشیان پێدەدەین لە مانگەکانی داهاتووش وە دەمانەوێت لە 
رێگەی ئەم چااڵکییانە رێژەی گەشتیاران زیاد بکەین".

 لە درێژەی قسەکانیدا نادر روستی، وتەبێژی فەرمی دەستەی 
گەشتوگوزاری هەرێم ئاماژەی هاتنی رێژەی گەشتیاراندا لە ناوەڕاست 

و خوارووی عێراق و گەشتیارانی بیانی دا و وتی، '' لە ئێستا هاتنی 
گەشتیاران لە سەدا ٨٠ بۆ ٨٥ لە خواروو و ناوەڕاستی عێراقە، رێژەکەیکەش 

لە دەرەوەی واڵت دێن بە پلەی یەکەم گەشتیارانی ئێران دواتر تورکیا 
پاشانیش واڵتانی بیانی و ئەورووپی ئەمانە هەموویان بەیەوەکەوە رێژەی لە 
سەدا ٢٠ بۆ ٢٥ پێکدەهێنن بەالم لە ئێستادا ژمارەی ئەوانە زیاتر لە سەدا 

١٥بۆ ٢٠  دەبێت. ئێمە لە بەرنامەمان دایە ژمارەی گەشتیاری بیانی زیاد 
بکەین لە سەدا ١٥بۆ ٢٠ـەوە بیگەیێنیە سەدا ٢٥ و زیاتر بە گوێرەی ئەو 

پالنەی کە لە ئێستادا لەبەردەستمانە کاری تێدا دەکەین".

وتەبێژی فەرمی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم لە بارەی هەبوونی پرۆژەی 
گەشتیاری لە ئێستادا وتی، " وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکو 

کابینەی نوێ پێکنەهێندرێت بڕیار نەدرێت لەسەر چااڵکییەکانی ئێمە، 
ئێمە ناتوانیت هیچ پرۆژەیەک ئەنجامبدەین. دوای پێکهێنانی کابینەی 

نوێی حکوومەت بە پیی ئەو بوودجەیەی کە بۆمان تەرخان دەکرێت ئینجا 
ئێمە دەتوانین پرۆژەکانمان پێشکەش بکەین لە ئێستادا ناتوانین قسە لەسەر 
ئەو باسە بکەین. بەاڵم وەکو کەرتی تایبەت ئێمە توانیومانە کۆمەڵێک 

پرۆژە و چااڵکی گرینگ ئەنجام بدەین  بۆ نمونە لە کەرتی تایبەت 
سااڵنە لە ناوچە شاخاوییەکان پرۆژەی نوێ هەیە  هەروەها سااڵنی 
رابردووش ئێمە کۆمەڵێک چااڵکیمان ئەنجامدا  بۆ نمونە لە ناوچە 

گەشتیارییەکانی بێخاڵ، گەلی عەلی بەگ و کۆمەڵێک شوێنی دیکە 
نۆژەن کرانەوە  رەنگە لە ئێستادا هەموو شوێنەکانم لە یاد نەبێت بەاڵم 

شوێن زۆرن کە کاری تێدا ئەنجام دراوە نۆژەنکراوەنەتەوە چااڵکی تیادا 
ئەنجامدراوە وە بەدڵنیایەوە دەبێت لە سااڵنی داهاتوشدا ئەم جۆرە کارکردنە 

بەردەوام بێت".

لە کۆتایی قسەکانیدا نادر روستی ئاماژەی بەو شوێنانە دا کە گەشتیاران 
رووی تێدەکەن و وتی، "وەکو شار بە تایبەتی روو لە هەولێر دواتر سلێمانی  

پاشانیش دهۆک دەکەن وە گەرمیانیشمان هەیە کە گەشتیاران رووی 
تێدەکەن. وەکو ناوچەش ناوچە شاخاوییەکان و هاوینە هەوارەکان بە تایبەتی 
ناوچەی سۆران کە دەکاتە چۆمان و رواندز و ئەو شوێنانە هەروەها ناوچەی 

ئاکرێ و ئامێدی لە سنووری دهۆک لە سنوری سلێمانیش دۆکان، 
سەرچنار و ئەحمەداوە ئەم شوێنانە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار بۆ خۆیان 

رادەکێشن ". 
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حاجی ئەحمەد  کە دوکاندارێکی ترە  لە نێو بازاڕی 
قەیسەری ، ئاماژەی بە خراپی بازاڕ کرد و بەم شێوەیەش 

لەسەر کاریگەری رەمەزان و دابەشکردنی موچە دوا، ''ئەم 
رەمەزانە بە بەرواد بە رەمەزانی پارساڵ بازاڕ زۆر رووی 

لە خراپبوون کردووە، بەهۆی ئەوەی تاقیکردنەوەکان لە نێو 
رەمەزاندا ئەنجام دەدرێن، خەڵکیش بەهۆی تاقیکردنەوەکانەوە 

ناتوانێت بەیاننیان بخەوێت چونکە منداڵەکانیان دەنێرن بۆ 
دەخەونەوە ناتوانن بێن قوتابخانە دواتریش 

هەروها ئەگەر بۆ بازاڕ. 
موچە بکەین باس لە 

ئەویش کە 

کاریگەرییەکی 
لەسەر بازاڕ،  راستە زۆری هەیە 

لە ئێستادا موچە دابەش دەکرێت بەاڵم خەڵک قەرزدارە وە 
خەڵک پێویستیان بە خواردنە و پێویستیان بە جلوبەرگ نیە  
بەڕێژەیەکی کەم خەڵک جلوبەرگ دەکرێت یانی لە سەدا 
 ١٠ بۆ ٢٠ ئەوانیتر بۆ خواردن و قەرزەکانیان پێ دەدەنەوە ".

دوکاندارێکی تر  لە بازاڕی قەیسەری بەمشێوەیە 
باسی بازاڕی کرد لە ئێستادا وتی، "بە دڵنیاییەوە بازاڕ 
گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە رووی لە باشبوون کردووە.

سەبارەت بە موچەش کە لە ساڵی ٢٠١٤ بەغداد موچەی 
هەرێمی کوردستانی بڕی، هەوڵێکی زۆردرا لە الیەن 
حکوومەتی هەرێمەوە ئەم بۆشاییە پڕکرایەوە. هەروەها 

لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی دکتۆر عادل 
عەبدولمەهدی  کە جەنابی سەرۆکمان چوو بۆ بەغداد بۆ 
چارەسرکردنی کێشەکان لە ئێستاشدا بەرهەمەکە دەبینین 

کە موچەکان لە کاتی خۆیاندا دێن و بەڕێکوپێکی 
دابەش دەکرێت دەستخۆشیان لێدەکەین. خەڵکیش چاوەڕێی 

موچەکەی دەکات ئەگەر موچەکان وەرگرن بازاڕیش 
 بەسەردادێت". گۆرانکاری 

لێردا  شتێک "بەس 
بە داخەوە هەیە 
دەبینین لە کە 

کاتی 

دابەشکردنی 
هەندێک خەڵک موچە 

گرانکردنی شتومەک هەڵدەستن بە 
لە بازاڕاکاندا، بەڕاستی پێویستە ئەمانە لێپێچینەوەیان 

لەگەڵ بکرێ  بەرێز قایمقامی هەولێر و پارێزگاری هەولێر 
هەڵسن بە ئیش و کاری خۆیان لێپێچینەوەیەکی گرینگ 

بکەن لە بازاڕدا  و ئەو کەسانە بە سزای خۆیان بگەیێنین. 
چونکە  خەڵکیش هەژارە هەیە کرێچییە و منداڵی هەیە 

پێویستی بە پێداویستی زۆرە. من لێرەدا بەس تیشک 
ناخەمە سەر ئەوەی کە موچە دابەش کرا تەواو کۆتایی 
هەموو شتێکە بەاڵم الی من ئەمە کۆتایی نیە، کۆتایی 

ئەوەیە کە هاوسەنگی لە بازاڕدا هەبێت، لە ئێستادا لەم 
بازاڕە  نمونەیەک دەهێنمەوە  ئەگەر کیلۆیەک چەرەزات لە 
دوکانێک ١٠ هەزار بێت لە دوکانێکی تر هەمان چەرەزات 

کیلۆی بە ١٢ هەزارە لە شوێنێکیتریش بە ١٣ هەزار، 
بەڕاستی پێویستە نرخەکان هاوسەنگ بکرێن لە هەموو 

شوێنەکان وەکو یەک بێت".

هاتنی مانگی رەمەزان و دابەشکردنی مووچەی تەواوی 
بێ پاشەکەوت لەالیەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراقەوە هەواڵێکی ئومێد بەخش بوو بۆ کاسبکاران بە 
گشتی. بەاڵم ئەوەی کە لە بازاڕەکانی هەولێر)ئەربیل( 

 بەدی دەکرێت جیاوازترە لەو ئومێدانەی کاسبکاران. 

کاسبکاران بە گشتی ناڕازین بە بارودۆخی ئابووری و 
بەردەوام باس لەوە دەکەن کا بازاڕەکان سارد و سڕن. وێڕای 
ئەوەی لە مانگی رەمەزاندا بەهۆی هاتنی مووچەوە پێویست 
بوو بازاڕ گەرم و گوڕ بێت، بەاڵم خەڵک بە گشتی تەنها 

 بە  مەبەستی گەڕان سەردانی بازاڕاکان دەکات.

وەکو هەفتەنامەی تەبا مایکمان بۆ چەند کاسبکارێکی 
ناو بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر)ئەربیل( درێژ کرد و 

 پرسیاری بارودۆخمان لە ئەوان کرد. 

دوکاندار عیسمەت وەلی بەقاڵ ئاماژەی بە خراپی بازاڕی 
سااڵنی رابردوودا و وتی، ئەمساڵدا بە بەراورد بە 

منداڵییەوە من لە " لە تەمەنی 
دەکەم بەاڵم بازاڕ کار 

ئێستا لە تاوەکو 
مانگی 

رەمەزاندا 
بازاڕمان 

شێوەیە بەم 
نەبووە. لە خراپ 

تاوەکو ئێستا هیچ بەیانییەوە من لێرەم 
شتێکم نەفرۆشتووە کە ئێستا نزیکی ئێوارەین". هەروەها 

ناوبراو ئاماژەی بە کەمبوونەوەی گەشتیارانی عەرەب کرد 
بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق  کە کاریگەرییەکی زۆریان 

 هەیە لەسەر کڕین و فرۆشتن لەسەر تەواوی بازاڕ.

هاوکات یەکێکی دیکە لە دوکاندارەکان کە بۆ تەبا 
دوا، عومەر وشیار حەیدەر کوتاڵفرۆشێکی شاری 

هەولێر)ئەربیل( ە سەبارەت بە کاریگەری هاتنی مانگی 
رەمەزان و دابەشکردنی موچە لەسەر بازاڕ بەم شێوەیە بۆ 
مایکی تەبا دوا وتی، "بە دڵنیاییەوە دابەشکردنی موچە 

کاریگەری لەسەر بازاڕ دەبێت ئەمساڵ بە بەراورد بە 
بازاڕ زۆر باشترە سااڵنی رابردوو 

ئێستادا بە هەروەها لە 
مانگی هۆی 

تاوەکو رەمەزان 

درەنگانی 
بازاڕەکان شەو 

پێوە دیارە. ئەم قەرەباڵەغیان 
رەمەزانەش بەبەراورد بە رەمەزانەکانی پێشوو بازاڕمان باشترە 

چونکە بە دڵنیاییەوە ئەگەر خەڵک پارەی لە گیرفاندا 
نەبێت ناچێت بۆ بازاڕ لە ئێستاشدا بە هۆی دابەشکردنی 
موچەکان خەڵک روو لە بازاڕ دەکەن  گەرموگوڕیەکی 

زۆری پێوە دیارە هەروەها گەشتیارانیش کاریگەریێکی 
باشیان هەیە لەسەر باشبوونی بازاڕ. لە ئێستاشدا خەڵک 

ئامادەکاری دەکات بۆ جەژن جلوبەرگ و ێداویستییەکانیان 
 دەستەبەر دەکەن".

 twitter/@tbaajansi
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 ئەفەندینە! لەساڵی ۲٠۲٠
سەرژمێری دەکرێت
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ئەنجامدانی سەرژمێری لە عێراق بە 
بەراورد لەگەڵ عەرەب و کورد، بۆ 
تورکمان گرنگترە، چونکە عەرەب 

و کورد وەکو دوو نەتەوەی سەرەکی 
بەفەرمی کراون و ژمارەیەکی زۆر 

مافیان پێدراوە کە ناژمێردرێن. سەرەڕای 
ئەو هەموو مافە وادیارە هەردوو نەتەوەکە 

لە تورکمان زیاتر شپرزە دیارن.

دووبارە مەسەلەکە کەرکووکە؟

گەر بە فیعلی سەیر بکەین ئەوا 
بۆمان دەردەکەوێت کە عێراق لەرووی 

جوگرافیاوە بووەتە دوو بەش کە لە 
ناوچەی عەرەبی و ناوچەی کوردی 

پێکدێت. هەرچەندە لە ناوچەی عەرەبی 
سوننەگەری و شیعەگەری، بەهەمان 

شێوەش لە ناوچەی کوردیدا زۆنی سەوز 
و زەرد دەکەوێتە بەرباس، بەاڵم لەڕاستیدا 
تورکمان تاکو ئێستا لەرووی جوگرافیاوە 

نەیانتوانیوە هێڵی خۆیان دیاری بکەن.

بێگومان ئەمەیان هۆکار گەلێکی زۆری 
هەیە. گەورەترین هۆکار ئەوەیە کە 

تورکمان هێزی چەکداری 
نیە وەکو نەتەوەکانی تر. لەو 
سۆنگەیەوە لە مەملەکەتی 

ئێمە بۆ ئەوەی قسەی خۆت 
هەبێت، دەبێت لەسەرەتادا 
هێزی سەربازیت هەبێت، 

بەپێچەوانەوە ماسی گەورە  
ماسی بچوک حەپەلوش 

دەکات.

گەر بگەڕێینەوە سەر 
بابەتەکەی خۆمان، کورد  
پێی وایە کە سەرژمێریی 

زیانیان پێدەگەیەنێت چونکە 
جەخت لەوە دەکەنەوە کە 

لە کەرکوک سیاسەتی تەعریب پیادە 
دەکرێت و گەلی کورد ئازاد نین.

لەالیەکی دیکەوە عەرەب بە پێچەوانەی 
بەو بۆچوونە بیر دەکاتەوە و پێیان وایە 

کە کورد دوای ساڵی۲٠٠۳ بەزۆر 
زەوییەکانیانی داگیرکردووە و کار دەکەن 
بۆ ئەوەی دووبارە بگەڕێنەوە سەر زەویی 

خۆیان.

ئەی تورکمان چی دەڵێت؟

لەڕاستیدا هەموو الیەک دەزانێت 
کە تورکمان خاوەنی سیاسەتی بە 
تورکمانکردن نین و هەرگیز نابێت 

چونکە لەرووی دانیشتووانەوە توانای 
ئەوەی نییە و بەپێچەوانەوە گەر بیەوێت 

لە ناوچەیەکەوە بخزێتە ناوچەیەکی 
دیکە، ئەوکات ناوچەکەی پێشووی 

خۆی لەدەست دەدات. لەڕوویەکی دیکەوە 
تورکمان ناتوانێت لەدەرەوەی عێراقەوە 

تورکمان هاوردە بکات، چونکە بۆ ئەو 
هەنگاوە دەبێت وەکو عەرەب و کورد 
خاوەنی ناوچەیەکی تایبەت بە ژێر 

دەسەاڵتی خۆی بێت و بە ویستی خۆی 
هاتووچووی پێبکات. بەاڵم گەر بێت و 
ئەو توانایەشی هەبێت، هیچ کەسێک 

بیری بۆ ناچێت کە تورکمان شتێکی لەو 
جۆرە بکات چونکە ئاشکرایە کە تەنها 

پارێزگاری و بەرگری لە هەبوونی خۆی 
دەکات.

کێ دێت و کێ دەڕوات هیچ 
جیاوازییەکی نییە چونکە کاتێک 

عەرەب لە کەرکوک و ناوچەکانی دیکە 
دەست بە پرۆسەی بەعەرەب کردن کرد، 

بێگومان لە کەرکوک تەنها زەوی و 
زاری کورد بەبەر نەکەوت و تورکمانیش 

بەهەمان شێوە زەرەرمەندبوون.

کاتێک کورد چاوپۆشی لە "بیناکردنی 
نافەرمی" کرد تەنها زەوی و زاری 
عەرەب بەبەر نەکەوت بەڵکو ئەوەی 
تورکمانیش هەر هەمان شت بوو. بە 
کورتی هەر کێ بێت زەرەرەکە بەر 

تورکمان دەکەوێت.

لە ئێستادا چاوەڕێ دەکرێت لە ساڵی 
۲٠۲٠ سەرژمێری بکرێت. لەوانەیە 

ئەو سەرژمێرییە " بەمەرجێک وەکو 
هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراق ساختەکاری تێنەکەوێت" 
ببێتە چارەنووسی تورکمان لە عێراق. 
بەتایبەتی لە کەرکوک و بەهێندەی 
دیکەش لەهەولێر )ئەربیل( و کفری.

هەولێر)ئەربیل( و کفری لە دۆخێکی 
زۆر جیاوازدایە. تورکمان هەستیاریی 

بابەتی ناسنامەی نەتەوەیی لەدەستداوە و  
کاڵوی خۆی گرتووە تاوەکو با نەیبات 

و ژیانی رۆژانەی خۆی بەرێدەکات.

هیچ شتێک نییە بیشارینەوە و هەمووی 

بە ئاشکرا دیارە. ئازادیت بە زمانی 
خۆت قسە بکەیت بەاڵم کاتێک قسە 

دەکەیت، گۆشەگیر دەکرێیت. لەالیەکی 
دیکەشەوە خاوەنی قوتابخانەی خۆتیت 

بەاڵم هیچ شتێکی تێدا نییە کە 
پەیوەندی هەبێت بە مێژوو و سروود و 

مۆرکی نەتەوەییت. چونکە تەنها لەسەدا 
۱٠ی قوتابییان تورکمانن ئەویش گەر بە 

رێکەوت!

چی بکرێت؟

لە دەستپێکدا پێویستە سەرجەم 
کەسایەتییە سیاسییەکانمان بە مەرجێک 

کە خاوەنی هزری نەتەوەیی بن، 
کۆببنەوە و نەخشەڕێگایەک بکێشنەوە.

لەهەمان کاتدا دەبێت میدیای 
تورکمانیمان کە چەند دانەیەکە هەوڵ 

بدەن تاکی تورکمان لە خەوی بێئاگایی 
رابێنن و هزری نەتەوەیی زیندوو بکەنەوە.

بێگومان ئەمانەی سەرەوە بەس نییە 
چونکە ئەو کارە تەنها هی سیاسییەکان 

و میدیاکاران نییە و بەڵکو هی تاک 
بە تاکی تورکمانە. دەبێت گرنگیی ئەو 
بابەتە لە سەرەتادا بە خانەوادەکەمان  و 

دواتریش بە دەورووبەرمان بگەیەنین و 
تیشک بخەینە سەری بۆ ئەوەی لە 

گرنگیی بابەتەکە تێبگەن.

دەبێت هەرکەسێک لە ئێستاوە بە ئەرکی 
خۆی هەڵسێت نەوەک چەند رۆژێک 

پێش پرۆسەی سەرژمێری. بەپێچەوانەوە 
ئەو وتەی شاعیری گەورە نەجیب فازڵ 
کساکورەک ـتان وەبیردێنمەوە کاتێک 

دەڵێت، "لەسەر بستە خاکی خۆت 
غەریبیت و لە نیشتیمانی خۆشت هیچ 

مافێکت پێ رەوا نابینن".

 کاسبکاران بە گشتی باس لە
سارد و سڕی بازاڕ دەکەن



twitter/@tbaajansi ٣٠ی ئایاری ١٠٢٠١٩
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بەردابێت و رۆشتبن. چونکە ستافی تەبا وێنەی گۆڕستانی 
چراغی گرت و دیارە کە گۆرڕستانەکە بە ناوی پاککردنەوە تەنها 
سووتێندراوە و ئەو رووەکە سەوزانە و دارەکانیش بەهۆی ئاگرەکە بە 
تەواوی زیانیان بەرکەوتووە. بە جۆرێک بەردی گۆڕەکانیش زیانیان 

بەرکەوتووە.

سااڵنێکی زۆرە خاوەن گۆڕەکانی گۆڕستانی چراغ ناڕەزایی 
دەردەبڕن بەهۆی فڕێدانی زبڵ و خاشاک لەو گۆڕستانە کە 

بەهۆی ئەوەی لەناو بازاڕە و ئەو پرسەش هەموو ساڵێک لەالیەن 
کەسایەتییەکانی تورکمانی هەولێر)ئەربیل( باسی لێوە دەکرێت و 

ناڕەزایی دەردەبڕن.

هاوکات پێشووتر لەالیەن ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر)ئەربیل(
ەوە هەنگاوێکنرابوو و گۆرستانەکە پاککرابوویەوە. بەاڵم دوای 

ماوەیەکی کەم لە پاککردنەوەکە دووبارە دەستکرا بە فڕێدانی زبڵ و 
خاشاک لەو شوێنە و دۆخی گۆڕستانەکە وەکو پێشووتری لێهاتەوە.

ئاو خواردنەوە بە ڕێژەیەکی زۆر پێویستە بۆ ئەوەی   •
هاوسەنگی الشە بپارێزین. رۆژانە دەبێت نزیکەی ٨ بۆ ١٠ پەرداخ 

ئاو بخورێتەوە.

ئەگەر ناتانەوێت لە سەردانەکانی جەژندا شیرنەمەنی بخۆن،   •
لە شوێنی شیرنی هەویرکاری و شەکرەمەنییەکان، بە رێژەیەکی کەم 
ئەو شیرینییانە بخۆن کە شیر لە دروستکراوە یاخود میوەی نوێ. لە 
شوێنی شەربەتەکانیش دەتوانن شەربەتی کەم شەکر یاخود بێ شەکر 

یان ماستاو بخۆنەوە.

نەخۆشییەکانی وەک دڵ و شەکرە و فشاری خوێنی بەرز   •
و ئەو کەسانەی کە هەڵگری نەخۆشی درێژخایەنن، پێویستە لە 

جەژنیشدا بەردەوام بن لەو پارێزییە.

گشت تاکەکان بە تایبەتی ئەوانەی لە تەمەنی پیری دان   •
یاخود نەخۆشی فشاری خوێنیان هەیە، پێویستە بە درێژایی رۆژ 

خۆیان بەدور بگرن لە زۆر خواردنەوەی شلەمەنیەکان کە رێژەیەکی 
زۆر کافاین لەخۆ دەگرن وەکو چا و قاوە.

لە کاتێکدا کە بە درێژانی مانگی رەمەزان بۆ خواردنی   •
پارشێو بە ئاگا دەهاتین، پێویستە لە دوای مانگی رەمەزان 

بگۆڕدرێت بۆ ژەمی ئێواران و بەردەوامی پێبدرێت.

ئەو چاالکی و وەرزشانەی کە گرنگیەکی زۆری هەیە و   •
لە مانگی رەمەزاندا بە مەبەستی بەفیڕۆنەدانی وزە کەمکراوەتەوە، 

پێویستە هەر لەگەڵ تەواو بوونی مانگەکە زیادبکرێتەوە.

بە گشتی دوای رەمەزان بە ڕێژەیەکی بەرچاو بۆ کێشەکانی 
هەرس نەکردن و کێشەی پەستانی شەکر سەردانی دامەزراوە 
تەندروستییەکان دەکرێت. لە مانگی رەمەزاندا لەسەر ئەوەی 

کۆگاکانی کاربۆهیدرات خاڵی بووەتەوە، سەرفکردنی رێژەیەکی 
زۆر لە کاربۆهیدرات بێ ئەوەی ئاگاداربن، دەبێتە رێخۆشکەرێک 

بۆ نەخۆشیەکانی نزمبوونەوە یاخود بەرزبوونەوەی پەستان یان 
چاالکبوونی نەخۆشی شەکرە، لە کاتێکی چاوەڕوان نەکراودا 

خۆتان لە نەخۆشخانەدا دەبیننەوە. بۆ خۆ بەدوور گرتن لەو حاڵەت و 
نەخۆشییانە و پاراستنی تەندروستی و وەرگرتنی خواردنی تەندروست، 

ژەمەکان هەنگاو بە هەنگاو زیاد پێویستە 
و بکرێت 
هۆشیار 

پابەند و 
بە بن 

رێنمایی 

وەرگرتنی 
خواردنی 

ئێوەمان تەندروست لە ماوەی جەژن کە بۆ 
ئامادەکردووە.

رێنماییەکانی وەرگرتنی خواردنی تەندروست لە جەژن و دوای جەژن

گرنگترین ژەم کە خواردنی بەیانییە پێویستە هەرگیز   •
پشتگوێ نەخرێت.

بەهۆی زۆر خواردن پێویستە زۆر پەستان نەخرێتە سەر گەدە   •
لە کاتێکدا کە بەدرێژای مانگی رەمەزاندا حەساوەتەوە. پێویستە 

گەدە بە خواردنی شیرنەمەنی و هەویرکاری ماندوو نەکرێت.

لە سەرەتای رۆژەکانی جەژندا پێویستە بە شێوەیەکی کەم   •
و بەردەوام، سەوزە و میوە بخورێت. پێویستە تەندروستی بپارێزین بۆ 

گەڕانەوەی هاوسەنگی الشە بۆ باری کۆن، ئەمەش هەندێک کاتی 
پێویستە.

لەم رۆژانەدا کە لە کۆتایی مانگی رەمەزان نزیک دەبینەوە، 
پسپۆڕان هاوواڵتییان ئاگادار دەکەنەوە کە پێویستە بە شێوەیەکی 

تەندروست ژەمەکانی خۆراک بخورێت. 

لەکاتێکدا کە پێشتر بە ژەمە ناوەندییەکان و خواردن راهاتبووین، 
ئێستا دووبارە زیادکردنی ژەمە خۆراکیەکانمان بۆ ٥-٦ ژەم 
دەبێتە کێشەی تەندروستی بۆ هەندێک لە تاکەکان. لەبەر 
ئەوەی بەدرێژایی مانگی رەمەزانی پیرۆزدا رۆژانە تەنها ٢ 

ژەمە خۆراک وەردەگرین، دەبێتە هۆی سستی و هێواشبوونەوەی 
چاالکی الشە، گەر هاتوو دوای مانگی رەمەزان خواردنێکی زۆر 
بخورێت ئەوا دەبێتە هۆی زیاد کردنی کێش بە شێوەیەکی خێراتر، 
لەگەڵ ئەمەشدا ئەگەری هەیە چەندین نەخۆشی بەدوای خۆیدا 

بهێنێت.    

بە درێژایی جەژنی رەمەزان لە دابونەریتەکانی ئێمەدا ئەوە هەیە 
کە لە کاتی سەردانیکردنی خزم و دۆست چەندین جۆری جیاواز 
خواردن و شیرینی و چکلێت و قاوە پێشکەش دەکرێت، هەڵبەت 
ئەم رێژە خواردنەی کە وزەیەکی زۆرمان پێدەبەخشێت زۆر لە 

سەروو ئەو رێژە وزەیەیە کە لەشمان بە درێژایی مانگی رەمەزان 
لێی راهاتووە، ئەمەش دەبێتە کێشە بۆمان کە چۆن ئەم بڕە زۆرە 
وزەیە سەرف بکەین، بەم هۆیەوەش لێرەدا دەبێتە مایەی کێشەی 

تەندروستی وەک بێتاقەتی و 

بەرزبوونەوەی پەستانی 
خوێن و کۆڵسترۆڵ و هەرسنەکردن لە جەستەمان. بەم جۆرەش 

پێویستە بە تایبەتی لەدوای مانگی رەمەزان لە جەژن ژەمە 
خواردنەکانمان ئاسایی بکەینەوە و ئاگاداربین لە خواردنەکانمان و 

بە شێوەیەکی تەندروست وەریانبگرین.

گۆڕستانی تورکمان کە دەکەوێتە ناوەندی شاری هەولێر)ئەربیل( لە 
بری خاوێنکردنەوە، گڕی تێبەردرا.

ئەم ساڵ بەهۆی زۆری باران بارینەوە هەموو شوێنێک پڕ بووە 
لە رووەکە خۆڕسکەکان و رووەکەکان بە نزیکەیی دەگاتە بااڵی 

مرۆڤێک. بەاڵم بەهۆی بەهێزی تیشکی خۆرەوە رووەکەکان وشک 
بوونەوە و بە تایبەتی لە گۆڕستانەکان ببوە هۆی ئەوەی خەڵک 

نەتوانن سەردانی مەزاری مردووەکانیان بکەن.

بەپێی زانیارییەکانی تەبا، بۆ چارەسەر کردنی ئەو کێشانە 
هەندێک لە هاوواڵتییان داوایان لە الیەنە پەیوەندیدارەکان کردووە کە 

گۆڕستانەکانی ناوەندی هەولێر)ئەربیل( بە تایبەتی چراغ و شێخ 
چۆلی پاک بکەنەوە. 

لە ئەنجامی ئەو داواکارییانەی هاوواڵتییان، وا دیارە کە ئەو 
ستافەی لەالیەن شارەوانییەوە لە بەرواری ٢٧ی ئایار نێردراون بۆ 

خاوێنکردنەوەی گۆڕستانەکان، ئاگریان لە پوش و رووەکەکان 

فۆتۆ: عەلی سالم / هەواڵ: عەلی سالم

تەر و وشک بەیەکەوە سووتان

ئاگاداری ژه می خواردنه کان بن له  دوای ره مه زان
هەواڵ:ئه یمه ن ئه ربیل


