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موسڵ دوای داعش...
 بەرپرسی حەشدی شەعبی: موسڵ پڕە لە شانەی نووستووی داعش

قایمقامی تەلەعفەر: داوا لە خەڵکی تەلەعفەر دەکەین بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان
جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ: تەنها لەسەدا ٥٠ی ئەوانەی موسڵیان جێهێشت، گەڕاونەتەوە

 بازاڕی قەیسەری شاری کەرکوک بە شێوازە نوێکەی سەرنجی
خەڵک بۆ الی خۆی رادەکێشێت

دوای کارەساتی ئاگر کەوتنەوەکەی ٢٧ـی 
تشرینی دووەمی ٢٠١٨ـدا، بازاڕی قەیسەری 

کەرکوک دووبارە ئامادە دەبێت بۆ پێشوازیکردن لە 
دوکاندارەکانی.

بازاڕی قەیسەری شاری کەرکوک بە شێوازە 
نوێکەی سەرنجی خەڵک بۆ الی خۆی رادەکێشێت 

و هاوواڵتییان بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی کردنەوەی 
بازاڕەکە دەکەن. نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری 

بە یارمەتی ئاژانسی هاوکاری و هەماهەنگی 
تورکی )تیکا( و بە بەڕێوەبردنی وەزارەتی 

رۆشەنبیری عێراق بەڕێوەدەچێت.

 شەقامی ١٢٠ مەتری... دەستپێکێکی
دڵتەزێن و پرۆژەیەکی نایاب

شەقامی ١٢٠ مەتری یەکێکە لە گرنگترین 
پرۆژەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( کە 

درێژییەکەی ٣٨ کیلۆمەترە و بەرزترین 
خێرایی ١١٠ کیلۆمەترە لە 

کاتژمێرێکدا. گوژمەکەشی ٤٥٠ 
ملیۆن دۆالرە. 

شەقامەکە لە سێ بەش 
پێکهاتووە؛

 - بەشی چەماوەیی رێگای 
هەولێر)ئەربیل( - سەالحەدین، 

هەولێر)ئەربیل( - مووسڵ. 
درێژییەکەی ١٦ کیلۆمەترە و 

گوژمەکەشی ١٥٥ ملیۆن دۆالرە. 

 تورکمان لە کەرکوک ئیدارەیەکی
''دادپەروەرانەی دەوێت

''

عەلی مەهدی سادق، وتەبێژی 
بەرەی تورکمانی عێراقی و ئەندامی 
ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک 
رایگەیاند کە پۆستی پارێزگاری 

کەرکوک مافی ئەوانە.

لەالیەکی ترەوە سادق ئاماژەی بەوەدا کە 
دژی ئەوەن کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی 
پارێزگا ئەنجام بدرێت، وتیشی، "ئێمە 

وەکو تورکمان دژی ئەنجام دانی 
کۆبوونەوەین. ئەگەر ئەنجامیش بدرێت 

پێویستە لە کەرکوک بێت".

 بەرهەمێکی نوێ لەالیەن
کەوسەرئۆغڵو-ەوە

هەفتەی رابردوو کتێبێک چاپکرا و باڵوکرایەوە کە ناوەڕۆکەکەی بریتییە 
لە ناوی ئەوانەی کە لە عێراقەوە بەشدارییان لە جەنگی جیهانی یەکەم 

کردووە لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی و لە نێو ئەرشیفی بەڵگەنامەکانی 
عوسمانیدا ناویان هاتووە. لە لیستەکاندا نووسەر؛ ناو، شار، قەزا یاخود ناحیە و 

تەنانەت هۆکاری شەهیدبوونیشیانی دۆزیوەتەوە و لە کتێبەکەدا نوسیویەتی. 

لەوبارەیەوە نەجات کەوسەرئۆغڵو، 
نووسەر و سەرنووسەری هەفتەنامەی 

تورکمان ئێلی تایبەت بۆ تەبا دوا 
و رایگەیاند کە لەو سەردەمەدا 

خەڵک لە شار و شارۆچکە 
جیاوازەکانی عێراقەوە  بەشدارییان 

لە "سەفەربەرلیک" واتە جەنگ بۆ 
بەرگری لە خاک و نیشتیمان و ئاین، 

کردووە و هەموو ئەوانەشی لەنێو 
بەڵگەنامەکانی دەوڵەتی عوسمانی 

دۆزیوەتەوە. 

له  هه ولێر )ئه ربیل( که ناڵێکی ته له فزیۆنی 
به  زمانی تورکمانی داده مه زرێت

نەبوونی
 بەهۆی 

ی لەنگە
 بازاڕ

دەناڵێنێت
ارییەوە 

زمەتگوز
خ

ل٨
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                                        ئەو پێشنیارەی کە عوسمانییەکان   
              رەتیانکردەوە، ئایا عەرەبەکان     

 قبوڵی دەکەن؟    
ل٥
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موسڵ دوای داعش
حکوومەتی عێراقدا نییە. هەبوونی ئەو رێکخراوە تیرۆریستییانە لەو ناوچانە 

بووەتە هۆی ئەندێشە بۆ عێراق و موسڵ". 

ناوبراو بەو شێوەیە بەردەوامی بە قسەکانیدا: 
"ئێمە وەکو ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ و ئیدارەی خۆجێیی ئەو شارە 

بڕیارمان داوە کە ئەوان لەو ناوچانە بچنە دەرەوە. لەبارەی چارەسەرکردنی 
کێشەکەشەوە داوامان لە سەرۆکوزیرانی عێراق کردووە و بەر لەوەی لەگەڵ 
ئێوە قسە بکەین، لەگەڵ نوێنەرایەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەسەر هەمان 

بابەت قسەمان کرد. پێویستە حکوومەتی ناوەند، ئیدارەی ناوچەیی و 
واڵتانی دیکەش بەشداربن لە چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. چونکە ئەمەیان 

کێشەیەکی نێودەوڵەتییە و حکوومەتی عێراق لەتوانایدا هەیە ئۆپەراسیۆنێک 
بۆ ئەو ناوچەیە ئەنجام بدات و لەوێ دەریان بکات". 

ئەسین حەمزە کەهیە، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ و سەرۆکی 
کۆمیسیۆنی دارایی یەکێکی دیکە بوو کە لە بینای ئەنجوومەنی 

پارێزگای مووسڵ سەردانمان کرد. 

ناوبراو لە ئۆفیسی خۆی پێشوازی لێکردین و هەمیشە باسی لەوە کرد کە 
هەولێر)ئەربیل( هەم لەرووی دوورییەوە و هەمیش لە دڵەوە لە موسڵ نزیکە. 

لەدەستپێکی قسەکەیدا ئەسین کەهیە وتی، "بەر لەوەی دەست بە قسەکانم 
بکەم دەمەوێت شتێک روونبکەمەوە. بۆمن پارتی سیاسی جیاوازی نییە. 

بەرەی تورکمانی عێراقی و پارتەکانی دیکە هیچ جیاوازییەکی بۆ من نییە. 
رێزم بۆ هەموویان هەیە. ئەوەی بۆ من گرنگە ئەو خاڵەیە کە گەلی تورکمان 
و پارتە سیاسییەکان رێککەون لەسەر خاڵێکی دیاریکراو. کە ئەویش وشەی 

تورکمانە". بەو شێوەیە دەستی بە قسەکانی کرد و دواتر تیشکی خستە 
سەر بارودۆخی تورکمان لە ناوەندی موسڵ و نەینەوا بە گشتی و وتی، 

"ئێمە وەکو تورکمان لە موسڵ خاوەن ناسنامەیەکی گەورەین. شارۆچکە و 
گوند و گوندەوارێکی زۆرمان هەیە. خاوەنی شارۆچکەی تەلەعفەرین کە 
گەورەترین شارۆچکەی عێراقە. تەلەعفەر شارۆچکەیەکی زۆر گەورەیە و 

سەرجەم دانیشتوانیشی تورکمانن. پشت بە خودا لە کاتێکی نزیکدا هەواڵی 
بە پارێزگا بوونی تەلەعفەر دەبیستین. زۆر کارمان کردووە بۆی و هیوامان 

وایە تەلەعفەر وەکو پارێزگایەکی تورکمانی ببینین". 

کەهیە رایگەیاند کە داعش بە زۆری تورکمانەکانی کردووەتە ئامانج 
و راشیگەیاند کە هەموویان ئاگایان لە داگیرکاریی داعش هەبوو بەاڵم 

شاردوویانەتەوە و بەو هۆیەشەوە کاریگەریی لەسەر تورکمان و کەمینەکانی 
دیکە هەبووە و الوازیانی کردووە، ئەو وتیشی، "سوپاسی هەموو ئەو الیەنانە 
دەکەین کە موسڵ و ئێمەی لەژێر داگیرکاری داعش رزگاکرد. گەنج  و 
الوی تورکمان بۆ ئەو ناوچانە فیدا کران. ئەو هێزەی حەشدی شەعبی کە 

لە تورکمان پێکهاتبوو، بۆ سەرانسەری عێراق شەری کرد. ناوچەکانمان 
رزگارکرد بەاڵم ئەوەی گرنگترە پاراستنی ئەو ناوچانەیە لە ئەگەری هەر 

مەترسییەکی دیکە". 

ئەو ئەندامەی ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوان 
٦ ئەندامن لە ئەنجوومەن و یەکێک لەو ئەندامانە توانی سەرکەوێت لە 

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و وتی، "لەئێستادا ٥ کەس ماوین. بێگومان ٥ 
کەس کەم نییە بەاڵم ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ ٣٩ ئەندامی هەیە و ئەو 

٥ کەسە گەر لەگەڵ الیەنەکانی دیکە رێکنەکەوێت، ناتوانێت کاربکات. 
ئێمە داوامان کرد تەلەعفەر بکرێتە پارێزگا و قەرەقۆیون-یش بکرێت بە 

شارۆچکە،  لەو ئان و ساتەدا داعش هات و ئەو پرۆژانە بوون بە خەیاڵ". 

لەبارەی پارێزگابوونی تەلەعفەرەوە کەهیە وتی، "دەمەوێت بە راشکاوانە لەو 
بارەیەوە قسەتان لەگەڵ بکەم. پێویستە لەسەر هەندێک پالن کار بکەین. 

لەوانەیە ئێمە لەماوەی ئەندامێتی خۆمان نەتوانین تەلەعفەر بکەین بە 
پارێزگا، بەاڵم بێگومان دەتوانین تا ئاستێکی باش بیبەین و دوای ئێمەش هەر 

کێ بێت دەتوانێت دۆسیەکە لەدەست بگرێت و کارەکە تەواو بکات. بەاڵم 
ئەم کارە پێویستی بە هەماهەنگی و تەوافوق هەیە. لە ئەنجوومەن کوتلەی 

لەبەردەوامی قسەکانیدا ئەو وتیشی، "لە موسڵ ١٦، لە دهۆک ١٧، لە 
هەولێر)ئەربیل( ٤ و لە کەرکوکیش ٢ کەمپی کۆچبەرانمان هەیە. لەالیەکی 
دیکەوە لە سلێمانی، بەغداد، کەربەال و نەجەفیش هەریەکەو کەمپێکمان هەیە. 
شایەنی باسە لە تورکیا، لوبنان، ئوردن و ژمارەیەکی زۆر لە واڵتانی عەرەبی 

خەڵکی ئێمە بۆ ئەوێ چوون و پەنایان بۆ ئەو واڵتانە بردووە. لەنێوشیاندا 
هاوواڵتییانی تورکمان، عەرەب، یەزیدی، شەبەک، کریستیان و کوردی تێدایە. 

هیوامان وایە سەرجەمیان بگەڕێنەوە". 

لەبارەی نەگەڕانەوەیان بۆ واڵت قەپاڵن وتی کە چەندین هۆکاری لەدواوەیە 
و وتیشی، "خەڵک بەهۆی کێشەی خزمەتگوزارییەکانەوە ناگەڕێنەوە. لە 

هەندێک ناوچە تاوەکو ئێستا خزمەتگوزارییەکان قەتیس کراون و لە زۆربەی 
هەرە زۆری ناوچەکەدا نییە. هۆکاری دووەمیش ئەوەیە کە کۆچبەران 

زۆربەیان لە کەمپن یاخود لەدەرەوەی واڵت. خانووەکانیان لە مووسڵ رووخاوە. 
توانای نۆژەنکردنەوەی خانووەکانیان نییە. هۆکاری سێیەمیش ئەوەیە کە 
بەشێکیان لەڕووی ئەمنییەوە ترسیان هەیە. هەندێک لەو خانەوادانە چەند 
کەسیان ئەندامی داعشە و وا بیر دەکەنەوە کە ئەمە دەبێتە کێشە بۆیان". 

جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ رایگەیاند کە خەڵک بڕوای 
بەوە نەماوە بە ئاشتی لە ناوچەکەی خۆیدا بژیت و وتیشی، "خەڵک بەهۆی 
تۆڵەسەندنەوەی نێوان گەالنەوە دەترسێت بگەڕێتەوە" و راشیگەیاند کە خەڵک 

بەهۆکاری چەندین بابەتی دیکەی نزیک لەمە ناگەڕێتەوە. 

بەپێی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان، شاری موسڵ پێویستی بە ٤٣ ملیار 
دۆالرە بۆ ئەوەی بگەرێتەوە دۆخی جارانی خۆی و لەو بارەیەوە نورەدین قەپاڵن 

رایگەیاند کە عێراق سااڵنە یەک ملیار دۆالری تەرخانکردووە بۆ ئەو شارە 
و بەپێی ئەو راپۆرتە مووسڵ دوای ٤٠ ساڵ ئینجا دەگەڕێتەوە سەر دۆخی 

پێشووی خۆی. 

دوای تاسانمان بە وتەکانی ناوبراو لەبارەی موسڵ، دۆخی تەلەعفەرمان لە 
قەپاڵن پرسی و وتی، "لە تەلەعفەر دۆخی خزمەتگوزاری تاوەکو ئێستا باش 
نییە. ناحیەی عیازیە زەرەر و زیانێکی زۆری بەرکەوتووە، هەر بەو هۆیەوە 

ژمارەی ئەوانەی کە گەڕاونەتەوە زۆر کەمە. لە کۆی گشتی ٢٥٠٠ خێزان، 
تەنها ٦٠٠یان گەڕاونەتەوە کەئەمەیان یەکسانە بە لەسەدا ٢٠ی خێزانەکان. 

ئەوانەی کە لە ناوچەی موحەلەبییە کۆچیان کردبوو، نزیکەی لەسەدا ٦٠یان 
گەڕانەوە. شایەنی باسە دۆخی گوند و گوندەوارەکانمان وەکو دۆخی موسڵ 

باش نییە. ناوچەکەمان پێویستی بە خزمەتی زۆر گەورە هەیە". 

 پرسیارێکمان ئاراستەی نورەدین قەپاڵن کرد کە ئەو
 لەهەمان کاتدا ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی

 عێراقییە، سەبارەت بەوەی کە لەسەردەمی داعش ٧٢
 ئاقنجی)سەرباز( تورکمان رفێنراوە و ژمارەیەکیشیان

 رووبەڕووی ئەشکەنجەدان بوونەتەوە، ئاخۆ ئەمەیان تا
چەند راستە؟

لە وەاڵمدا نورەدین قەپاڵن وتی، "راستە. لەناوچەی رەشیدیە لە سەردەمی 
داعش ٧٢ ئاقنجی)سەرباز( سەر بە بەرەی تورکمانی عێراقی رفێنران. بەشێک 

لە ئاقنجییەکان رووبەڕووی پێبژاردن بوون لەالیەن داعشەوە. هەندێکیشیان 
رووبەڕووی ئەشکەنجەدان بوونەوە. دەزانین کە داعش سیستەمی لەجەڵدەدانی 
هەیە. هەندیک لە ئاقنجییەکان)سەربازەکان( رووبەڕووی سزای لەجەڵدەدان 

بوونەوە". 

لە بەشێکی دیکەی وتوێژەکەدا قەپاڵن رایگەیاند کە ژمارەیەکی زۆر 
لە خەڵکی تورکمان رفێنراون و تاوەکو ئێستا سۆراخیان نییە.  ناوبراو 

وتیشی، "جگە لە ئاقنجییەکان، لە تەلەعفەر و عیازیە و ناوچەکانی دیکە 
ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک رفێنران و تا ئێستا سۆراخیان نییە. ژمارەیەکی 

زۆر لە ژن و خانەوادە رفێنراون و نەدۆزراونەتەوە. کێشەکەی ئێمە سیستەمی 
عەشایەرییەکەمانە. لە زۆرێک ناوچەکان ئافرەت و خێزانەکان رفێنران 

و عەشیرەتەکان ئەم بابەتەیان شاردەوە. تاوەکو ئێستا زیاتر لە ٧٠ منداڵی 
تەلەعفەر رفێنراون و سۆراخیان نییە. هەمووشیان لە تەمەنی خوار ١٢ ساڵن. 

هەندێکیشیان تەمەنیان ٢ ساڵە". 

 لە بەردەوامی وتوێژەکەماندا نوردەین قەپاڵن تیشکی خستە
 سەر کاریگەریی هەبوونی پەکەکە لە سنجار کە تاوەکو

ئێستا لە رۆژەڤ ماوەتەوە بەسەر مووسڵ و وتی

 "سنجار شارۆچکەیەکی سەر بە موسڵە و تەنها ٥٥ کیلۆمەتری لەنێوان 
تەلەعفەر هەیە. لە چیای سنجار ژمارەیەک لە چەکدارانی پەلەلە و یەپەگە 

و کوردانی سووریا هەن کە لەگەڵ یەزیدییەکانن. بەڕاستی ئەم بارودۆخە 
سەرجەم شاری موسڵی ناڕەحەت کردووە. ئەو ناوچانە تاوەکو ئێستا لەژێردەستی 

دوای دەستبەسەرداگرتنی داعش بۆ ماوەی نزیکەی ٤ ساڵ و کردنی بە 
پایتەختی خەالفەتەکەی خۆی، مووسڵ لەالیەن هێزە عێراقییەکانەوە ٢ ساڵ 

بەر لە ئێستا رزگارکرا، بەاڵم تاوەکو ئێستا برینەکانی سارێژ نەبووە.  

وەکو تیمی تەبا بڕیارماندا سەردانی شارەکە بکەین بۆ ئەوەی بتوانین 
بارودۆخ و دواهەمین پیشهاتەکانی بۆ خوێنەران بگوازینەوە. کاتێک سەردانی 

شارەکەمان کرد، وێنای شارەکە زۆر گۆڕابوو  بەبەراورد لەگەڵ مووسڵی کۆن 
زۆر جیاوازبوو. 

لەکاتی چوونمان بۆ شارەکە یەکەم ناونیشانمان ئەنجوومەنی پارێزگای مووسڵ 
بوو. لەبارەی قسەکردن لەسەر دواهەمین دۆخی شارەکە و کێشە سەرەتاییەکان 

لەگەڵ نورەدین قەپاڵن، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ 
و ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی کۆبووینەوە و 

وتووێژێکمان ئەنجامدا.  

 جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ: تەنها
لەسەدا ٥٠ی ئەوانەی موسڵیان جێهێشت، گەڕاونەتەوە

نورەدین قەپاڵن لە ئۆفیسی تایبەتی خۆی پێشوازیمانی لێکرد و دواهەمین 
دۆخی موسڵ-ی بۆمان شیکردەوە. ناوبراو رایگەیاند کە لە ١٠ی تەمموزی 
ساڵی ٢٠١٧ وەکو رۆژی رزگارکردنی ناوەندی مووسڵ و پارێزگای نەینەوا 

راگەیەندرا و وتیشی، "ئێمە دەستمانکرد بە بنیاتنانی پرۆژەی سڤیل لە 
شارەکە. کارەبا، ئاو، تەندرووستی و پەروەردەمان بۆ شارەکە گەڕاندەوە و بینای 

باڵەخانەکانمان لە سفرەوە بەڵکو لە ژێر سفریشەوە دروست کردەوە. زۆربەی 
هەرە زۆری بینا فەرمییەکانی حکوومەت رووخێنرابوون. ئەوانەشی کە 

نەڕووخێنرابوون، رووبەڕووی زەرەر و زیانێکی زۆر ببوونەوە. لەئەنجامدا زەرەر و 
زیانەکان زۆر گەورە بوون. سەرەڕای هەموو ئەوانە فەرمانگە حکوومەییەکانی 

دەوڵەت دەستیان بە کارەکانیان کردەوە". 

قەپاڵن تیشكی خستە سەر کارەکانی ٢ ساڵی رابردوو و وتی، "٢ ساڵ بەسەر 
رزگاکردنی موسڵ تێپەڕیوە و لەبارەی خزمەتگوزارییەکانەوە گەیشتوونەتە 
ئاستێکی باش. بڕی بودجەی ساڵی ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بەپێی پێویست نەبوو، 
بەاڵم بڕی بودجەی ساڵی ٢٠١٨ی تەرخانکراو لەوانی پێشووتر زیاتر بوو. 

دواتر یەک ملیار دۆالر بۆ ساڵی ٢٠١٩ تەرخانکرا. لەئێستادا ئامادەکاری 
دەکەین بۆ پەسەندکردنی بڕە بودجەکە لە ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ و 

بۆ ئەوەش لەگەڵ پەروەردە و ئاوەدانکردنەوە و الیەنەکانی دیکە چەند دیدار و 
کۆبوونەوەیەک ئەنجام دەدەین". 

لەکاتی وتووێژەکەماندا قەپاڵن رایگەیاند کە گەورەترین کێشەی ئەوان 
کۆچبەرەکانن و لەبەرامبەر پرسیاری "ئاخۆ لەسەدا چەندیان گەڕاونەتەوە"، 

ئەو  تیشکی خستە سەر ئەوەی کە لەسەدا ٥٠ی کۆچبەران گەڕاونەتەوە و  
وتیشی، "ئەمەیان تەنها تێکڕاییە. بۆ نموونە لە هەندێک ناوچە لەسەدا ٩٠ 

خەڵک گەڕاونەتەوە شوێنی خۆیان. لەگەڵ ئەوەش لە هەندێک ناوچە کەمتر 
لە لەسەدا ١٠ گەڕاونەتەوە". 

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 

      ،



 twitter/@tbaajansi٢ ٣٠ی حوزەیران ٣٢٠١٩

موسڵ دوای داعش شایەنی باسە ئەبو عەزیز بەشێوەیەکی گشتی باسی بارودۆخی ئەمنی 
شارەکەی کرد و ناوبراو رایگەیاند کە سەقامگیرییەک هەیە لە شارەکە 

و وتی، "نابێت سیاسییەکان روونکردنەوە بدەن و رابگەیەنن کە بارودۆخەکە 
باشە. هەمیشە دەبێت کێشەکان بگەیەننە سەرۆکایەتی وەزیران و وەزارەتی 

ناوخۆی و هێزە ئەمنییەکان". 

ناوبراو وتیشی، "ناکرێت موسڵ پشتگوێ بخرێت. گەر جارێکی دیکە 
موسڵ لەدەست دەربچێت، کامە هێز دەتوانێت بیهێنێتەوە؟ خەڵکی عێراق 
ناکرێت هەمیشە منداڵەکانی بکاتە قوربانی بۆ ئێـمە. ناکرێت دووبار بۆ 

رزگاکردنی ناوچەکان خەڵک شەهید بدات. تاکەی خێزانەکانی موسڵ لە 
هەندەران چاوەڕێی رزگارکردنی شارەکە بکەن؟ ناتوانن ئەمە دووبارە بکەنەوە، 
چیدی خەڵك هێزی بۆ ئەم دۆخە نەماوە. بەهەزاران خێزان لە هەولێر)ئەربیل(، 

کەرکوک، باشووری عێراق و تورکیا وەکو کۆچبەر و پەنابەر دەژین. 
هەموویان چاوەڕێی ئەوەن سەقامگیری لە شاری موسڵ بەرقەرار بێت". 

ئەبو عەزیز تیشکی خستە سەر هێزی حەشدی تورکمانی لە موسڵ و وتی، 
"حەشدی تورکمانی لە سەرانسەری عێراق رووبەڕووبوونەوەی زۆری کردووە. 

لە تەلەعفەر کە بەشێکی گرنگی شاری موسڵە، و چەند ناوچەیەکی 
دیکەی موسڵ لە ناوچەکەدا کۆنترۆڵکراوە. لەوێ هێزێکی زۆرمان هەیە، 
ژمارەیان زۆرە و سەرانسەری تەلەعفەر کۆنترۆڵکراوە. تەلەعفەر بۆ شاری 

موسڵ زۆر گرنگە، چونکە لەگەڵ هەریەکە لە دەیرزۆر، حەسەکە، قامیشلۆ 
و رەققە نزیکە و کەوتووەتە سەر سنووری نێوان عێراق و سووریا" و بەو شێوەیە 

گرنگی جیۆپۆلیتیکی تەلەعفەری روونکردنەوە. 

شایەنی باسە ئەو بەرپرسەی لیوای ١٤ی سەر بە هەیئەی حەشدی شەعبی 
رایگەیاند، "لەناوەندی شاری موسڵ لیوایەکمان هەیە بەناوی سەید ئەلشوهەدا 
و لیوای ١٤ی هەیئەی حەشدی شەعبی سەرجەم سەربازەکانمان تورکمانن. 
هەر لە رەشیدیە، قەرەقۆین، جیمالیە، شێخ محەمەدەوە تاوەکو عەلەملۆک 

کۆنترۆڵ کراوە. لەهەمان کاتدا لیوایەکی دیکەشمان هەیە کە ئەویش 
لیوای ٣٠-یە. ئەویش بەهەمان شێوە ناوچەی زۆر گرنگی کۆنترۆڵکردووە. 
لەالیەکی دیکەوە لیوایەکی دیکەمان هەیە بەناوی لیوای عەباس. ئەویش 

چەند ناوچەیەکی گرنگی لەدەستە  و سەرجەم سەربازەکان تورکمانن و سەر 
بە حەشدی شەعبین. ژمارەی تورکمان لەنێو حەشدی شەعبی گەلێک 
زۆرە. نیوەی هێزەکانی سەهلی نەینەوا لە تورکمان پێکهاتووە. واتە لە 
مووسڵ گەر بەدوای ئارامترین شوێن بگەڕێت ئەوا بێگومان هێزەکانی 

حەشدی تورکمانی لەوێن". 

لەکۆتاییدا ئەو بەرپرسەی حەشدی شەعبی رایگەیاند کە تاوەکو ئێستا 
شانەی نوستووی داعش لە شاری موسڵ هەیە و وتی، "من بەرپرسم لەوەی 

کە دەیڵێم، موسڵ پڕە لە شانە نوستووەکانی داعش. پێویستە دادگا بڕیار 
بدات و ئەوانەی کە تاوانیان ئەنجام داوە دەستگیر بکرین. هەروەها پێویستە 

ئەو بڕیارە لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە جێبەجێ بکرێت. هەر کێ بڵێت 
'پاشماوەی داعش لە موسڵ نەماوە' ئەوا درۆ دەکات و ناکرێت لەبەرامبەر 

ئەم لێدوانە بێدەنگ بمینێین. گەر خۆمان بێدەنگ بکەین و قسە نەکەین ئەوا 
دووبارە موسڵ خۆی لەناوەندی کێشەکان دەدۆزێتەوە". 

بنیاتنان لە تەلەعفەر

بە مەراقێکی زۆرەوە پرسیاری بنیاتنان و راگەیاندنی پرۆژەکانمان لە ئیسماعیل 
بەرزنجی کرد و وتی، "ئێمە بەر لە داگیرکاری داعش لە ٢٠١٤، لە ویالیەتی 

تەلەعفەرەوە بودجەمان بۆ دەهات بەپێی دانیشتووان. ئەو کات بری بودجەکە 
زۆر باش بوو، نزیکەی ٢٥ ملیار دینار بوو بۆ ساڵێک. ژمارەیەکی زۆر 

خزمەتگوزاری و شەقام و گەڕەک و قوتابخانە و نەخۆشخانەمان درووستکرد. 

لە ساڵی ٢٠٠٨ەوە بۆ ساڵی ٢٠١٣ ٤٠ قوتابخانەمان درووستکرد. گەر داعش 
نەبا، ئێمە لە ماوەی ٢ ساڵ لە نەینەوا جیا دەبووینەوە و دەبووین بە پارێزگا". 

ئەو ئەندامەی ئەنجوومەنی شارۆچکەی تەلەعفەر باسی بارودۆخی تەلەعفەری 
کرد لەدوای داعش و وتی، "دوای داعش سەرجەم خزمەتگوزارییەکان داڕمان 
و لەبارودۆخێکی خراپ دایە. هۆکاری نەگەڕانەوەی کۆچبەران بۆ تەلەعفەر، 
کێشەی خزمەتگوزارییە. ئەو خزمەتانەی کە پێشکەشمان کردووە، کەمترە لە 
مافی سرووشتی خەڵک. شتێکی دیکەش هەیە کە ئەویش کێشەی ئاوە. لە 

ناوچەکانی تەلەعفەر لە هەفتەیەکدا تەنها رۆژێک ئاو دێت". 

ناوبراو وتیشی، "لە رابردوو کار کراوە بۆئەوەی ٣ شارۆچکەی گەورە بکرێت 
بە پارێزگا، بەاڵم تەلەعفەر نەکرا چونکە شارۆچکەیەکی تورکمانییە. رژێـمی 
سەدام رێگری لە پارێزگابوونی تەلەعفەر کرد. دوای ئەویش حکوومەتە یەک 

لەدوای یەکەکان قبوڵیان نەکرد بکرێتە پارێزگا. لەڕاستیدا تەلەعفەر لە نەجەف 
و کەربەال  گەورەترە بەاڵم هەمیشە رێگری لەوە کراوە بکرێتە پارێزگا" و بەو 

رستانە کۆتایی بە قسەکانی خۆی هێنا: 

"لە ساڵی ٢٠١١ داواکارییەکمان بۆ وەزارەتی شارەوانی نارد. بەڕێگەی 
دکتۆر تورهان موفتییەوە گەیشتە سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران. دواتر 
ئەنجوومەنی وەزیران داواکارییەکەی خستە دەنگدانەوە و بە زۆرینەی دەنگ 
پەسەندکرا. لەپاش ئەوە بڕیارەکە بۆ پەرلەمان نێردرا، بەاڵم دۆسیەکە بەبێ 

روونکردنەوەی هۆکارەکە داخرا". 

 دوای وتوێژێکی درێژ لە ئۆفیسی پارتی تورکمان ئێلی لە
 موسڵ، لەگەڵ ریاز موحسین، بەرپرسی ئۆفیسەکە چووین بۆ
 مزگەوتی گەورەی نوری، مینارەی حەدبا و ناوچەی کۆنی

 موسڵ. ناوچەی کۆنی موسڵ بە بەشی راستی موسڵ
 دەناسرێتەوە و کۆنترین بەشی شارەکەیە. شایەنی باسە

 لەناوچەکەدا سەرجەم بینا دێرین و مێژووییەکان
 رووخێنراون و تاوەکو ئێستا پڕە لە الشەی خەڵکی موسڵ و

ئەندامانی داعش

 بەرپرسی حەشدی شەعبی: موسڵ پڕە لە شانەی نووستووی
 داعش

بەر لەوەی لە مووسڵ جیاببینەوە، وادەی چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ 
عەبدولعەزیز، بەرپرسی کەتائیبی شوهەدا و فەیلەقی چواردەهەمینی حەشدی 

شەعبی دانا و لەبارەی بارودۆخی ئەمنی شارەکەوە وتوێژێکمان ئەنجامدا. 
ناوبراو رایگەیاند کە تاوەکو ئێستا شارەکە پڕە لە شانەی نوستووی داعش. 

گەورەتر لە ئێمە هەیە" و رایگەیاند گەر رەزامەندی ئەو کوتالنە وەرنەگیرێت، 
دەنگی پێویست لە ئەنجوومەن بەدەست ناهێنێت. 

لەکاتی کۆتاییهاتنی وتوێژەکەماندا ئەسین کەهیە تیشکی خستە سەر 
هۆکاری بە پارێزگا نەبوونی تەلەعفەر و وتی، "هەندێک الیەن بۆ الوازکردنی 
تەلەعفەر  و تێکدانی ئەو مەرجانەی کە دەبێت هەیبێت کار دەکەن. بۆ نموونە 

دەیانەوێت ناوچەی موحەلەبیە لە تەلەعفەر جیا بکەنەوە. هۆکاری ئەمەش 
ئەوەیە کە نەتەوەکانی دیکە دەیانەوێت سنجار لە نەینەوا دووربخەنەوە و بە 

ناوچەیەکی دیکەی بلکێنن. واتە دەیانەوێت لە نەینەوا دوو پارێزگای دیکە 
دەربێنن، کێشەکەش ئەوەیە کە یەکێک لەو پارێزگایانە بە ناوچەیەکی دیکە 

دەلکێنن". 

 دوای وتوێژەکەمان لەگەڵ ئەسین حەمزە کەهیە، لە لقی
 پارتی تورکمەن ئێلی لە مووسڵ لەگەڵ هەریەکە لە قاسم
 محەمەد شەریف، قایمقامی تەلەعفەر لەگەڵ نورەدین
 قەپاڵن کۆبوونەوەی هەبوو، و ئیسماعیل بەرزنجی،

 ئەندامی ئەنجوومەنی شارۆچکەی تەلەعفەر کۆبووینەوە و
وتوێژێکمان لەگەڵیان ئەنجامدا

 قایمقامی تەلەعفەر: داوا لە خەڵکی تەلەعفەر دەکەین
بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان

دوای خواردنی نانی نیوەڕۆ، پێکەوە لەگەڵ قاسم محەمەد شەریف دانیشتووین 
و باسی دۆخی ئەمنی شارۆچکەی تەلەعفەرمان کرد. ناوبراو پێمانی 

راگەیاند کە دۆخی ئەمنی تەلەعفەر لە ئاستێکی باشدایە، بەاڵم لەڕووی 
خزمەتگوزارییەوە زۆر ماندووە. 

لە دەستپێکی قسەکانیدا قایمقامی تەلەعفەر رایگەیاند کە پرۆژەکان دەستی 
پێکردووە و وتی، "لە سەرەتادا بودجەی تایبەت بە خۆمان نەبوو، بەاڵم لەئێستادا 

بودجەمان بۆ رێکخراوە و ئەمەش بووە دەستپێکی پرۆژەکانمان. لەئێستادا 
دەستمان کردووە بە پرۆژەکانی بنیاتنان. نۆژەنکردنەوە و چاکردنی شەقامەکان 

دەستیپێکردووە. دووبارە شۆستەکان درووست کرانەوە و بە کەرپوچ و و بەرد 
راخرایەوە. سوپاس بۆ خودا کارەکان دەستی پێکردووە و لە داهاتوو باشتر 

دەبێت". 

قاسم محەمەد تیشکی خستە سەر هۆکاری نەگەڕانەوەی خەڵکی تەلەعفەر 
دوای داگیرکاری داعش و وتی، "نزیکەی لەسەدا ٤٠ی خەڵکی تەلەعفەر 
گەڕانەوە. شارۆچکەکەمان لە دۆخێکی باشدایە. داوا لە خەڵکی تەلەعفەر 

دەکەین بگەرێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. تورکمان لەڕووی ئەمنی 
و مەزهەبییەوە هیچ کێشەیەکیان نییە. لە سەردەمی داعش کێشەی 

مەزهەبگەریی هەبوو، بەاڵم لەئێستادا هەموو شتێک لە ئاراستەی خۆیەتی و 
خەڵک بە باشی لەگەڵ یەکتر دەژین". 

قاسم محەمەد بەرێگەی هەفتەنامەی تەباوە بانگەوازێکی بۆ خەڵکی تەلەعفەر 
باڵوکردەوە و وتی، "دەرگامان بۆ سەرجەم خەڵکی تەلەعفەر کراوەیە. چاوەرێین 

هەموویان بگەڕێنەوە. هیچ مەترسییەک نییە و بارودۆخەکە باشە. جگە 
لەوانەی چوونەتە نێو داعش، هەموویان دەتوانن بگەڕێنەوە. ژمارەیەکی زۆر 
لە خەڵک هەماهەنگییان لەگەڵ داعش کرد، ئەو هەماهەنگییە بریتیبوو لە 
هەڵکەندنی تونێل، نەوەک کوشتار و راگواستنەوەی چەک، ئێمە دەرگامان 

بۆ ئەوانیش کراوەیە و بێن و بە ئارامی بۆخۆیان بژین. بەاڵم ئەوانەی خەڵکیان 
کوشت و چەکیان گواستەوە بۆ داعش، ئەوان ناتوانن بگەڕێنەوە". 

شایەنی باسە قایمقامی تەلەعفەر روونیکردەوە کە هێزە بیانییەکانی چیای 
سنجار کاریگەریی راستەوخۆی هەیە لەسەر تەلەعفەر و وتیشی، "بێگومان 

هەر کێشەیەک لە چیای سنجار کارییگەری راستەوخۆی لەسەر ئێمە هەیە. 
رێکخراوەکانی ئەو ناوچەیە مایەی ناڕەحەتین". 

 لە بەردەوامی وتوێژەکەماندا ئیسماعیل بەرزنجی، ئەندامی
 ئەنجوومەنی شارۆچکەی تەلەعفەر و سەرۆکی کۆمیسیۆنی

 بنیاتنان لە ئەنجوومەنەکە تیشکمان خستە سەر پرۆژەکانی

.

.

.
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بەرهەمێکی نوێ لەالیەن کەوسەرئۆغڵو-ەوە

 هونەرمەندێکی ئەمریکی توانی لە دی ئێن ئەی سەر فلتەری جگەرە
شێوەی ٣ رەهەندی کەسەکان دروستبکات

 ١٩ کەس کە لە هەولێر)ئەربیل(ەوە بەشدارییان لە
جەنگی جیهانی یەکەم کردووە، شەهیدبوونە

سەرنوسەری هەفتەنامەی تورکمەن ئێلی رایگەیاند کە لەو سەردەمەدا 
هەولێر)ئەربیل(، کۆیسنجاق، رەواندز و رانیە سەر بە کەرکوک 

بوون و وتیشی، "لە ناوەندی کەرکوک ١٠٣ کەس شەهید بوونە. 
لە هەولێر)ئەربیل(یشەوە ١٩ کەس شەهید بوون و لە بەڵگەنامەکانی 
عوسمانیدا تۆمار کراون". ناوبراو راشیگەیاند کە بیرۆکەی کتێبەکە 

بۆ ساڵی ٢٠٠٤ دەگەڕێتەوە وە بۆ ماوەی ١٥ ساڵ بەبەردەوامی کاری 
لەسەر کردووە. 

کەوسەرئۆغڵو راشیگەیاند کە لیستی شەهیدانی کەرکوک لە 
کتێبی "شەهیدلەریمز – شەهیدەکانمان" ئیلهامی لێوەرگرتووە و دواتر 
نەک تەنها کەرکوک، بەڵکو شەهیدانی سەرجەم عێراقی ئێستای 
کۆکردووەتەوە، بۆ ئەو مەبەستەش نووسەر ٦ جار سەردانی شاری 

ئیستانبوڵی کردووە و لە ئەرشیڤی دەوڵەتی عوسمانی کاری کردووە 
و لێکۆڵینەوەی ئەنجامداوە و دواتر لە ئەنجامدا کتێبەکەی لێ 

بەرهەمهاتووە. 

کتێبەکە ناوی تەواوی، 
"شەهیدانی عێراق

لە جەنگی جیهانی
یەکەم لە ئەرشیفی

 عوسمانی"یە
و بە زمانی عەرەبیە. 

ئامادەکردن 
و وەرگێران و

 لێکۆڵینەوەکەی
 لەالیەن

 مێژووناس و نووسەر
 وە لەهەمان کاتدا

 سەرنووسەری
 هەفتەنامەی

 تورکمەن ئێلی نەجات
 کەوسەرئۆغڵو-ەوە  بۆ
کراوە و چاپەکەشی

 لە چاپخانەی
 دار الحکمة 

لە لەندەن کراوە. 

هەولێر)ئەربیل(، مووسڵ، بەغداد، بەسڕە، سولەیمانی، دهۆک، کەربەال، 
بەعقوبە، تکریت، ناسڕیە، رومادی، دیالە، عەمارە و شارەکانی دیکەی 

لەخۆ گرتووە و بە لیست رێکخراوە. هەروەها سەرجەم گوند و گوندەوارەکانی 
شارەکانی لەخۆ گرتووە.  

هاوکات سەرنووسەری هەفتەنامەی تورکمەن ئێلی دەربارەی ژمارەی 
شەهیدانی عێراقی ئێستا لەو جەنگەدا دەڵێت، "لە جەنگی جیهانی یەکەمدا 
لە کەرکوک ١٣٠ کەس شەهید بووە. لەو سەردەمەدا ژمارەی شەهیدانی 

هەولێر)ئەربیل(یش دەگرێتەوە. هاوکات لە شەڕی سەربەخۆیی ئەتاتورک ١٠ 
سەربازی خەڵکی کەرکوک شەهید بووە. دواتر لە شەڕی بەڵقان و شەڕی 
عوسمانی- رووسیا هەریەکەو کەسێک شەهید بووە. لەکۆی گشتی ١٤٧ 

کەسی خەڵکی کەرکوک شەهید بووە". 

ناوبراو تیشکی خستە سەر بەرەکانی جەنگ و وتی، "کاتێک سەیری بەرەکانی 
جەنگ دەکەین، بۆمان دەردەکەوێت کە لە بەرەی سڕبیا یەک کەس، لە بەرەی 

یەمەن یەک کەس، لە بەرەی قەفقاس و ساری قامش ٤٨ کەس، لە بەرەی 
عێراق ٦٣ کەس، لە شەڕی بۆستان کەسێک، لە چەناق قەلە ٥ کەس، لە 

فەڵەستین ٩ کەس، لە شەڕی سەربەخۆیی رۆژئاواشدا ٨ کەس شەهید بوونە. 
لەگەڵ ئەوەشدا ١١ کەس لە بەرە ونبووەکان شەهید بوونە". 

لەالیەکی دیکەوە کەوسەرئۆغڵو لە کتێبەکەدا سەرجەم شەهیدەکانی لەسەر 
پێوەری پلەکانیانەوە ریزبەند کردووە و رایگەیاند ٨٧ سەربازی ئاسایی، ٤ 
سەربازی جێگری عەریف، ٤ سەربازی عەریف، ٤ سەربازی یاریدەدەری 

عەریف، ٢١ ئەفسەر، ١٣ مالزمی دووەم، ١٠ سەربازی مالزمی یەکەم، ١ 
نەقیب و ٢ سەربازی فەرمانبەر شەهید بوونە. 

هەفتەی رابردوو کتێبێک چاپکرا و باڵوکرایەوە کە ناوەڕۆکەکەی بریتییە 
لە ناوی ئەوانەی کە لە عێراقەوە بەشدارییان لە جەنگی جیهانی یەکەم 

کردووە لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی و لە نێو ئەرشیفی بەڵگەنامەکانی 
عوسمانیدا ناویان هاتووە. لە لیستەکاندا نووسەر؛ ناو، شار، قەزا یاخود ناحیە 
و تەنانەت هۆکاری شەهیدبوونیشیانی دۆزیوەتەوە و لە کتێبەکەدا نوسیویەتی. 

لەوبارەیەوە نەجات کەوسەرئۆغڵو، نووسەر و سەرنووسەری هەفتەنامەی 
تورکمان ئێلی تایبەت بۆ تەبا دوا و رایگەیاند کە لەو سەردەمەدا خەڵک 

لە شار و شارۆچکە جیاوازەکانی عێراقەوە  بەشدارییان لە "سەفەربەرلیک" 
واتە جەنگ بۆ بەرگری لە خاک و نیشتیمان و ئاین، کردووە و هەموو 

ئەوانەشی لەنێو بەڵگەنامەکانی دەوڵەتی عوسمانی دۆزیوەتەوە. 

شایەنی باسە کەوسەرئۆغڵو رایگەیاند کە لە کتێبەکەدا ناوی ئەو 
کەسانە هاتووە کە لە عێراقی ئێستادا بەشدارییان لە جەنگی جیهانی 

یەکەم کردووە و شەهید بوونە، ناوبراو دەشڵێت، "کتێبەکە لیستی ناوی ئەو 
کەسانە لەخۆدەگرێت کە بەشدارییان لە جەنگی جیهانی یەکەم کردووە. 

لەو سەردەمەدا عێراق لە سێ ویالیەت پێکهاتبوو کە بریتین لە؛ بەغداد 
و موسڵ و بەسرە. لە ساڵی ١٩١٨دا کاتێک دەوڵەتی عوسمانی چووە 
نێو شەڕ، عێراقی ئەمرۆ لەو سەردەمەدا بەشێک بوو لە خاکی دەوڵەتی 
عوسمانی و بەهەمان شێوە بەشداری لە جەنگی جیهانی یەکەم کردووە. 

ئامانی ئەو شەڕە بەرگریکردنبوو لە نیشتیمان. لەو سەردەمەدا سوڵتانی 
عوسمانی لەگەڵ دەستپێکردنی شەڕەکە فەتوایەکی دەرکرد کە لە مێژوو 

بە "سەفەربەرلیک" ناسراوە. )واتە بوون بە سەرباز بۆ بەرگری خاک و 
نیشتیمان("

لە بەردەوامی قسەکانیدا کەوسەرئۆغڵو وتی، "دوای راگەیاندنی سەفەربەرلیک، 
فەتواکە لە عێراق کاردانەوەی بەدوای خۆی هێنا و بە دەستپێشخەری زانایانی 
ئاینی شیعە و مامۆستاکان و پیاوانی ئاینی وەکو بەرگری کردن لە نیشتیمان 

بەرامبەر بە کافران بۆ خەڵک باسکرا. دواتر سەرجەم ئەو پیاوانەی کە تەمەنیان 
لە نێوان ٢٤ بۆ ٤٠ ساڵیدابوو خۆیان ئامادە کرد بۆ جەنگ وەکو سەربازی 
خۆبەخش. لەو سەردەمەدا پیاوانی ئاینی فەتواکەی سوڵتانیان وەکو جیهاد 

وەرگرت و بانگەوازیان بۆ خەڵک کرد. دواتر خەڵک لە نەجەف و کەربەال و 
بەغداد و ناوچەکانی دیکە خۆیان ئامادە کرد بۆ جەنگ. دواتر شەڕەکان روویدا 
و دوای سەرکەوتنی چاناق قەلە، گەورەترین پێشڕەوییان ئەنجامدا و سەرکەوتنی 
کوت و عەمارەی بەدوای خۆی هێنا، ئەوە بەروارەکەی بۆ ٩ی نیسانی ساڵی 
١٩١٥ دەگەڕێتەوە. شایەنی باسە لەو شەڕەدا ١٣ هەزار سەربازی ئینگلیز بە 

بارمتە گیران". 

لە کتێبەکەدا ناوی سەرجەم شەهیدانی شارەکانی کەرکوک، 

دواتر هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی کارلێکی پۆلیمەر لە زنجیرەکە و پاشانیش 
جینە ئامانجکراوەکە دەدۆزێتەوە لەسەر دی ئێن ئەی و زیادی دەکات بۆ 

چەند ژمارەیەک. 

  دواتریش مایتۆکۆندریای دی ئێن ئەیەکە دەنێرێتە البوورێکی دیکە  
  کە لەوێ لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت، ئینجا جیناتەکانی سەر دی
  ئێن ئەیەکە بەشێوەی کراوە و ئاشکرا کراو رادەستی هونەرمەندەکە 

 دەکرێت. 

  دوای ئەو هەموو رێکارە، هێزەر داتایەکی تایبەت بە دی ئێن 
  ئەیەکەی لەدەستە. ئەو داتایە بەراورد دەکات لەگەڵ جیناتی 

  مرۆڤ و زانیارییەکانی شێواز. لەسەر ئەو بەراوردە دەتوانرێت بنەڕەتی 
  کەسەکە، رەگەز، رەنگی چاو و کێشەکەی دەردەکەوێت و تەنانەت 

  دووری نێوان چاوەکانیشی بەدەر دەکەوێت. واتە مۆرفۆلۆجیای 
  روخساری کەسەکە بەدیار دەکەوێت لەگەڵ چەندین خاسیەتی 

 دیکەی کەسەکە.

لیستێکی بۆ دەردەکەوێت کە زیاتر لە ٤٠- ٥٠ خاسیەتی کەسەکەی تێدایە 
و دواتر داتاکان دەخرێنە نێو پرۆگرامی سێ رەهەندیی. کۆتا هەنگاو ئەوەیە 
کە بە رێگەی داتاکانەوە پرۆگرامەکە ئەگەری لەیەکنزیکبوونی روخساری 

کەسەکانت پێ دەبەخشێت و دواتر خاسیەتەکانی کەسەکە گۆڕانکاری 
لەسەر روخسارەکان دەکات و لەئەنجامدا پۆرترێکی کەسێک دەردەچێت و 

دواتر بۆ زانکۆی نیو یۆرک دەنێرێت و ئەوانیش دەیکەن بە پەیکەر. 

 چۆن لە رێگەی پاشماوەکانەوە روخساری
کەسەکانی کێشا؟

 Do“ و البوری Genspace هێزەر دیوی-هاگبۆرگ ئەم کارە بە رێگەی
it yourself” )خۆت بیکە( ەوە دەیکات و هەڵدەستێت بە بەکارهێنانی 

چەند تەکنیکێکی تایبەت بۆ هەڵسەنگاندنی دی ئێن ئەی مرۆڤ. 

لەسەرەتادا هەڵدەستێت بە دابەشکردنی پاشماوەکان بۆ سەر چەند 
پارچەیەکی ورد و دواتر دەیانخاتە نێو تێکەڵەیەکی کیمیایی و دواتر لەنێو 

سەنتەر فیوژ واتە جیاکردنەوەی خوێن دەیسورێنێتەوە. ئەو رێکارە بۆ چەندین 
جار دووبارە دەکاتەوە و دواتر ریزبەندی دی ئێن ئەی بەدەر دەکەوێت. 

هونەرمەند هێزەر دیوی-هاگبۆرگ لە نیو یۆرک هەڵسا بە کۆکردنەوەی 
پاشماوەی فلتەری جگەرە و قژ و بنێشتەکان لە تەوالێتە گشتییەکان و 

ژووری چاوەرێ کردن و نێو کۆاڵنەکانی سەرجەم ئەو شارە. دواتر 
بە بەدەستهێنانی دی ئێن ئەی سەریان هەڵسا بە درووستکردنی 

شێوەی سێ رەهەندی کەسەکان بۆ ئەوەی بزانێت کە خاوەنی ئەو 
پاشماوانە کێن. 

هاوکات لە البوری Genspace هەڵسا بە توێژینەوە و 
لێکۆڵینەوە لەسەر پاشماوەکان و هەڵسەنگاندنێکی بۆ سەرجەم 

دی ئێن ئەیەکان کرد. لە هەڵسەنگاندنەکەدا تیشك خرایە سەر 
رەگەز، شێوەی لووت، مەترسی قەڵەوبوون و ئەگەری رەنگی چاو 

و بنچینەی نەتەوەیی کەسەکە. 

شایەنی باسە لە دی ئێن ئەی پاشماوەی فلتەری جگەرەکان 
شێوەی خاوەن پاشماوەکە دەرهێنرا و بە رێگەی پرۆگرامێکی 

کۆمپیوتەرەوە هێڵی دەم و چاوی کەسەکە کێشرا. دواتر وێنەکە 
کرا بە سێ رەهەندی و لە پێشانگایەکدا نمایشکرا. 

لەوانەیە ئێوە هیچ بایەخێکی پێ نەدەن بەاڵم لە ئێستادا تەنها تاڵە قژێكتان، 
پارچەیەک لە نینۆک یاخود لە لیکی نێو دەمتانەوە دەتوانرێت بتان 

دۆزنەوە و ئەمە بووەتە کارێکی زۆر ئاسان. تەنانەت ژمارەیەکی زۆر لە 
تاوانی کوشتن بەو شێوەیە گەیشتووەتە ئەنجام. بەرێگەی پرۆگرامی سێ 

رەهەندییەوە لەئێستادا دەتوانرێت شێوازی تاوانباران بە رێگەیەکی زۆر ئاسان 
بدۆزرێتەوە. 

ئاماده کردن: عەلی سالم
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 تورکمان لە کەرکوک ئیدارەیەکی

دادپەروەرانەی دەوێت
عەلی مەهدی سادق، وتەبێژی بەرەی تورکمانی عێراقی و 

ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک رایگەیاند کە پۆستی 
پارێزگاری کەرکوک مافی ئەوانە.

لەالیەکی ترەوە سادق ئاماژەی بەوەدا کە دژی ئەوەن کۆبوونەوەی 
ئەنجوومەنی پارێزگا ئەنجام بدرێت، وتیشی، "ئێمە وەکو تورکمان 

دژی ئەنجام دانی کۆبوونەوەین. 
ئەگەر ئەنجامیش بدرێت پێویستە لە 

کەرکوک بێت".

عەلی مەهدی، وتەبێژ و ئەندامی 
مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی 

عێراقی و ئەندامی ئەنجوومەنی 
پارێزگای کەرکوک وەاڵمی 

پرسیارەکانی رۆژەڤی تەبای دایەوە.

 باردودۆخی کەرکوک لە رووی
ئەمنی و سیاسییەوە چۆنە؟

کەرکوک لە ساڵی ١٩٢٠ەوە 
رووبەڕووی کێشە بووەتەوە. لەو شارەی 

کە تورکمان تێیدا حاکم و زۆرینە 
بوو، لە سەردەمی رژێمی سەددام-دا 
بۆ ماوەی نزیکەی ٤٠ ساڵ هەوڵی 

گۆڕین و بەعەرەب کردن و کوشتاری 
درا.

دوای ٢٠٠٣ قۆناغێکی نوێ بەناوی 
دیموکراسی دەستی پێکرد. بەداخەوە لەوکاتەدا ئەمریکییەکان 
و هێزە بێگانەکانی دیکە بە بێالیەنی مامەڵەیان نەکرد و بە 

شێوەیەکی الیەنگرانە مامەڵەیان لەگەڵ تورکمان کرد لەکەرکوک.

تورکمان لە کەرکوک ئیدارەیەکی دادپەروەرانە و گشتگیری 
دەویست کە تورکمان و کورد و عەرەب و کریستیانەکانیش لەخۆ 

بگرێت.

ئێمە پێشووتر کۆمەڵێک پرۆژەمان پێشکەش کرد کە میکانیزمی 
چۆنییەتی گەڕانەوەی ئاوارەکانیشی لەخۆ دەگرت. پرۆژەکەمان بە 
جۆرێک بوو کە ئاوارەی گوندەکان بگەڕێنەوە گوندەکان و ئاوارەی 

شارەکان بگەڕێنەوە شارەکان. بە دەیان هەزار تا سەدان هەزار 
کورد کە هیچ پەیوەندییەکیان بە کەرکوکەوە نەبوو، لە هەولێر 
)ئەربیل(، سلێمانی، خانەقین، هەتا لە ئێران و سووریاش هاتن و 
لە کەرکوک نیشتەجێبوون. بەم جۆرەش پێکهاتەی دیموگرافی 

کەرکوکیان تێکدا. بۆ ماوەی نزیکەی ١٦ ساڵ کەرکوک لە ژێر 
فەرمانڕەوایی کورددا مایەوە.

بەر لە چەند ساڵیک سەردانی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی 
عێراقمان کرد. لەوێ ئەوەمان راگەیاند کە تاکە چارەسەر بۆ 

کەرکوک ئەوەیە ببێتە هەرێمێکی فیدراڵی سەربەخۆ. لە ساڵی 
٢٠٠٦یش بە پرۆژەیەکی نووسراو داوامان کرد کە کەرکوک بە 

میکانیزمی ئیدارە کردنی لە سەدا ٣٢ بەڕێوەببردرێت، بەاڵم گوێیان 
پێنەداین. پارتە سیاسییەکانی کورد و کەسایەتییە کوردییەکان 

لەبەر بەرژەوەندی کەسی خۆیان رێگرییان لەو بڕیارە دادپەروەرییانە 
کرد.

دوایین ٢ ساڵە بە شێوەیەکی زۆر سەقامگیر و ئارام لە کەرکوک 
ژیان بەسەر دەبەین. خەڵک ناترسێت، کەسانی چەکداری سەر بە 
حیزبە سیاسییەکان لەناو کەرکوک نابیندرێت. دوایین ٣ مانگە 

نەتەوە یەکگرتووەکان پرۆژەیەکی لەدەستە و بەم هۆیەوە لە بەغداد 
لەگەڵ تورکمان، کورد و عەرەب کۆدەبنەوە. ئامانجی پرۆژەکەش 

ئاسایی کردنەوەی بارودۆخی کەرکوکە.

نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان سەردانی کەرکوکی کرد و لەگەڵی 
کۆبوومەوە، دیسان بە الیەنگیری کردنی یەک الیەن هەڵوێست 

دەردەبڕن. واتە بیرکردنەوەیان لەگەڵ کوردانە و بە شێوەیەکی 
دادپەروەرانە مامەڵە ناکەن. دووبارەی دەکەینەوە، سەقامگیری 

کەرکوک گرنگە، کەرکوک فاکتەرێکی گرنگە بۆ عێراق و 
تورکیا هەموو کات ئاماژەی بەوە داوە، چونکە لە کەرکوک 

کۆمەڵگایەکی ستەم لێکراو هەیە.

دیدی ئێوە چییە بۆ پرسی پارێزگاری کەرکوک؟
پۆستی پارێزگار بۆ ماوەی چەندین ساڵ لەالیەن کورد بوو، 

دوایین ٢ ساڵە لەالی عەرەبە. ئێمە دەمانەوێت پارێزگار تورکمان 
بێت. بەالیەنی کەمەوە بۆ ماوەیەکی دیاری کراو با تورکمان 
بێت، تا ئەو کاتەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگا ئەنجام 

دەدرێت. هەڵبژاردنیش ساڵی داهاتووە. هێشتا ئەویش بڕیارنامەی بۆ 
دەرنەچووە. برا کوردەکانمان ماوەی ١٥ ساڵ بە ٢ خوول بوون بە 

پارێزگاری کەرکوک، ١٥ ساڵ پۆستی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی 
پارێزگاشتان تاقی کردەوە، باشە لە ماوەی ئەو ١٥ ساڵەدا چیتان 

کرد بۆ کەرکوک؟  بەپێی زانیارییەکانی من ٥٠ وێستگەی 
بەنزین و ٤ پردیان دروست کرد. ئاواتەخوازبووین کە پردەکان لە 
نێوان دڵی گەالنی کەرکوک دروست بکەن. نەیانتوانی متمانە 

لە نێوان گەالندا دروست بکەن. مادییاتی کەرکوکیان وەرگرت و 
الیەنە مەعنەوییەکەیان جێهێشت. خەڵکی کەرکوک ئەوەندەی 

کێشە لە نێوان سیاسییەکاندا هەیە، کێشەیان نییە لە نێو خۆیاندا، 
بە تایبەتی لەم ماوەیەدا زۆر باشن. بەاڵم ئیدارەی کوردی بە 

بەکارهێنانی کەسەکانیان و ئاسایشی خۆیان ستەمیان لە خەڵکی 
کەرکوک دەکرد. ئەو ستەمە لە دوایین ١٥ ساڵدا لەناو کەرکوک 

هەبوو. پارێزگاری تورکمان، دادپەروەر دەبێت، جیاوازی ناکات و 
ئەوەش مافی ئێمەیە.

لە عێراق ١٨ پارێزگا هەیە، لە هەموویان پارێزگار کورد و عەرەبە، 
باشە بۆچی پارێزگارێک تورکمان نەبێت؟ ئێمە چ لە بەغداد چ لە 
هەولێر )ئەربیل( وەزیرمان نییە، باشە ئێمە چیین؟ ئایا ئێمە بە چی 
دەبینن؟ ئێمە ماوەی ٥٠ ساڵ لە سەردەمی سەددام ستەممان لێکرا 
و ئازاردراین، بەاڵم هێشتا هەین و خاوەن زمانی خۆمانین، خاوەنی 

کەرکوکین. تا ئێستاش کەرکوک، تەلەعفەر، دوزخورماتوو، 
مەندەلی و کفری بۆنی تورکمانی لێدێت. ناتوانن ئێمە لەناوبەرن، 

ئازارمان دەدەن بەاڵم کەس ناتوانێت لەناومان ببات. ئامانجمان 
ئەوەیە کە لە چوارچێوەی عێراق، چ لە کەرکوک چ لە هەولێر 
)ئەربیل(، لە هەر شوێنێک تورکمان هەبێت لەو شوێنە لەگەڵ 

گەالنی تر بە خۆشگوزەرانی بژیین. ئەوە خۆ چەماندنەوە نییە، ئێمە 
دەمانەوێت بە سەر بڵندی ژیان بەسەر بەرین. من هیچ کاتێک 

هاوواڵتی پلە دوو نیم. هاوواڵتییەکی پلە یەکی عێراقیم. لەم واڵتە 

عەرەب پلە یەک یاخود کورد پلە یەک یان دوو نییە. هەموومان 
هاوواڵتی پلە یەکین. هەر کەسێک دەستی هاوڕێیەتیم بۆ درێژ 

بکات منیش دەستی هاوڕێیەتی بۆ درێژ دەکەم. هەر کەسێکیش بە 
کەم سەیرم بکات من بە کەمتر سەیری دەکەم.

 هەڵوێستتان چییە لەبارەی ئەنجامدانی
 کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی

پارێزگای کەرکوک؟
ئێمە وەکو تورکمان دژی ئەنجام دانی 
کۆبوونەوەین. ئەگەر کۆبوونەوە بکرێت 
لە کەرکوک دەکرێت، لە شوێنی تر 

کۆبوونەوە ناکرێت. کۆبوونەوە لە شوێنی 
دیکە ئەنجام بدرێت شەرعییەتی نابێت. 

لێرەوە بانگەشە بۆ لیستی کوردی 
دەکەم، با بفەرموون بێن و پێمان بڵێن 
"پۆستی پارێزگار دەدەین بە ئێوە". با 

دانیشین و رێک بکەوین. بە پێچەوانەوە 
چ بە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگا 
رازی دەبین چ قبووڵی دەکەین. ماوەی 

ساڵێک و نیوە کۆبوونەوە ئەنجام نەدراوە، 
١٤-١٥ ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگا 

لە هەولێر )ئەربیل(ن و مووچەکانیشیان 
وەردەگرن. جەنابی پارێزگاریش دەسەاڵتی 

هەیە، ئێمە دەمانەوێت خزمەتی 
کەرکوک بکەین. بەاڵم دیسانەوە 

هەندێک بەربەست هەیە لەسەر رێگامان. 
کورد لە بەغداد رێگری دەکات لە ئەنجامدانی وەبەرهێنان و 

بنیاتنان لە کەرکوک. نایانەوێت لە کەرکوک وەبەرهێنان ئەنجام 
بدرێت. ئامانجیشیان خراپ نیشاندانی بارودۆخی کەرکوکە.

 لە دوایین روونکردنەوەی حکوومەتی هەرێمی
 کورستانی عێراق ئاماژە بەوەکرا کە وەزارەتێک

 دەدرێت بە بەرەی تورکمانی عێراقی. لەم
بارەیەوە چیتان هەیە؟

بەرەی تورکمانی عێراقی بە تواناترین و بەهێزترین پارتە لە نێو 
پارتە سیاسییەکانی تورکمان. لەالیەن هەموو کەسێکەوە دەناسرێت 

و دەزانن چۆنە، لە هەموو شوێنێکی عێراق نووسینگەکانمان 
هەن. هەولێر )ئەربیل( وەکو شارێک زۆر گرنگە بۆ ئێمە. لە 

دوای ٢٠٠٣وە بەردەوام نووسینگەمان هەبووە لەوێ. پەرلەمانتار و 
ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگامان هەیە. ئێمە لە هەولێر )ئەربیل(

یش ١٠٠ لە ١٠٠ زۆرینەین. نەک تەنها وەزارەتێک، بەڵکو 
پێویستە ئێمە بکەنە هاوبەشی حکوومەت. ئەو کارانە بە وەزارەتێک 
ناکرێت. بە پێدانی وەزارەتێک دەیانەوێت وای دەربخەن کە نێوانیان 

لەگەڵ تورکمان باشە. لەڕاستیدا تورکمان لە هەولێر )ئەربیل( 
هاوبەشە. من باش دەزانم لە هەولێر )ئەربیل( چی دەگوزەرێت و 

هەموو شتەکان دەبینین.

من شەخسی خۆم وەکو ئەندامێکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
دڵم بە یەک وەزارەت خۆش نییە. تورکمانی هەولێر )ئەربیل( 
بۆ یەک وەزارەت کار دەکەن؟ من بەوە دڵگران دەبم. بەالیەنی 

کەمەوە پێویست بوو جێگرێکی سەرۆکوەزیران و ٢ یاخود ٣ وەزارەت 
بدرێت بە تورکمان. هەولێر )ئەربیل( یەک دەرگای هەیە، ئەویش 
تورکیایە. هەولێر )ئەربیل( ناتوانێت بەبێ تورکیا بژیت. ١٥ ساڵە 
تورکیا هەولێر )ئەربیل( دروست دەکات، لەم کارەدا بەڕێز ئایدن و 
بەرپرسانی تورکمانیش بێگومان رۆڵیان هەیە. وەزیرێکی تورکمان 

یاخود پەرلەمانتار کاتێک سەردانی تورکیا دەکات، هەوڵی 
خراپبوونی هەولێر )ئەربیل( دەدات؟ بێگومان نەخێر. بە دڵنیاییەوە 

داوای باشترین کار بۆ هەولێر )ئەربیل( دەکات. هەر چەندە وەزیری 
تورکمان زۆر بن، هەولێر )ئەربیل( ئەوەندە بەرەوپێش دەچێت.

"
"

فۆتۆ: چۆبان تیمور/ هەواڵ: زیا عوزێری
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بە سەرپەرشتی هەردوو هونەرمەندی بە 
ئەزموون عەلی عەبدولباقی و شەعبان 

هەولێری کەناڵێکی ناوخۆیی دەکەنەوە کە بە 
زمانی تورکمانی پەخشەکانی دەکات. هەروەها 
ئاماژە بەوەکرا کە کەناڵی ئای ستار زەمان لە 
رۆژانی داهاتوودا پەخشی تاقیکردنەوەی دەست 

پێدەکات. 

بەرێوەبەرانی کەناڵەکە لە لێدوانێکیاندا بۆ تەبا 
باسیان لەوە کرد کە لەمیانی پەخشەکانیاندا 

پرۆگرامی کەلتووری، هونەر، فۆلکلۆر، 
ئایینی ئامادە دەکرێت، هەروەها کلیپ بۆ 

هونەرمەندانی تورکمان تۆمار دەکرێت.

هۆکاری کردنەوەی
 ئەو کەناڵە 

تەلەفزیۆنییەش بریتییە لە

له  ئاكامی ٢ ته قینه وه  لە یەک کاتدا له  دوو 
ناوچه ی جیاواز، كه سێك گیانی له ده ستدا و ٢٨ 

 كه س برینداربوو.
  

به گوێره ی ئه و زانیاریانه ی به ڕێوه به رایه تی 
ئه منی كه ركوك ئاشكرای كرد، له ٢٧ی 
حوزه یراندا ٢ ته قینه وه  لەیەک کاتدا له 

  ناوه ڕاستی پارێزگاكه  هاتۆتە  ئاراوه .

راگه یه ندرا، ئه و كه مینه ی كه وا 
بیرده كرایه وه  پێشتر له 
 گه ڕه كه كانی خه زرا و 

راس ئه لجیسر-ی 
ناوه ندی پارێزگای 

كه ركوك 
دانراوەتەوە و 

دواتر ته قینه وه كان 
له كاتی 

تێپه ڕبوونی 
پاسێكی 

نه فه رهه ڵگر 
 تەقیونەتەوە.

ته قینه وه ی یه كه م له ناوچه ی 
راس ئه لجیسر-ی ناوه ڕاستی كه ركوك 

روویدا. ئه و بۆمبه ی له سه ر شه قام جێگیركرابوو، 
 له  ئه نجامیدا ١٧ کەس برینداربوو.

 پێکهێنانی هێزێکی نوێ لەبواری 
تەلەفزیۆنیدا بۆ نەوەی نوێ و سوود 

گەیاندن بە منداڵەکان لە رێگەی فیلم 
کارتۆنییەکانەوە. لەگەڵ ئەوەشدا دەرهێنان 

و پەخشکردنی زنجیرەی نوێی تورکمانی لە 
کەناڵەکەدا.

هاوکات ئاماژە بەوەشکرا کە بودجەی 
کەناڵەکە لەالیەن بازرگانێکەوە دابین دەکرێت، 
بەاڵم لە کۆتاییدا بەپێی رێککەوتنەکە داهاتی 

کەناڵەکە بۆ ئەو بازرگانە دەگەڕێتەوە.

بەپێی ئەو زانیارییانەی کە ستافی کەناڵەکە 
باسی لێوە دەکەن، لە ماوەی پەخشی 

کەناڵەکەدا لە چەند کاتژمێرێکی دیاریکراودا 
گۆرانی کوردی و ئاشووریش پەخش دەکرێت.

هه ڵبه ت ته قینه وه ی دووه م له گه ڕه كی خه زرا کە 
پێشتر بە جێگیركردنی بۆمبێك له سه ر شۆسته 

 هاته  ئاراوه . بۆمبه  چێندراوه كه  له كاتێكدا 
ته قێنراوه ته وه  كه  پاسێكی نه فه رهه ڵگر به و 
شه قامه دا تێپه ڕیووە. جێگای ئاماژه یه  له م 

 تەقینەوەدا ١١ كه س برینداربوو.

ئه وه ش خراوه ته روو كه  له  ته قینه وه كه دا باری 
 ته ندروستی هه ندێك له بریندارەکان نا جێگیره .

    به رپرسان ئاماژه یان  
   به وه دا  كه وا دۆسیەی 
  لێكۆڵینه وه  سه باره ت 

 به  رووداوه كه  
كراوه ته وه  و تا ئێستا 

هیچ الیەنێک 
بەرپرسیارێتی 
نەگرتووەتەوە 

 ئەستۆ.

ئه مه  له  كاتێكدایە 
کە مانگی ئایاری 
رابردوو ٦ ته قینه وه ی 
یه ك له دوای یه ك ناوچه  

جیا جیاكانی پارێزگای كه ركوك-ی 
کردە ئامانج. لەو ته قینه وانەی كه وا له الیه ن 
رێكخراوی تیرۆرستی داعش ئه نجامدران، ٤ 

كه س گیانی له ده ستدا و ١٥ی دیكه برینداربوون.

موسڵی کۆن چی بەسەرهات... بەهۆی ئەوەی کە 
زۆر سەردانی ئەم شارەم دەکرد، دەتوانم بڵێم کە تەمەنی 

منداڵیم لە موسڵ بەڕێکرد. لە مانگێکدا چوار جار 
واتە هەموو هەفتەیەک بە خێزانی دەچووین بۆ ئەم 

شارە، هەموو کوچە و کۆاڵن، گەڕەک و بازاڕەکانمان 
دەگەڕا. لەبەر ئەم هۆکارە بۆ من دوای شاری خۆم 

کە تێیدا لە دایکبووم، دەتوانم بڵێم جوانترین و خۆشترین 
شار شاری موسڵ-ە. خۆشترین شوێنیش الی من 

بازاڕی ئەل نەبی بوو کە دەکەوتە ژێر مزگەوتی یونس 
پێغەمبەر. گەڕان لەو ناوچانە و خواردنەوەی شەربەتی 

مێوژی بەناوبانگی موسڵ بەڕاستی منی زۆر دڵخۆش 
دەکرد.

دواینجار کە سەردانی موسڵم 
کرد لە تەمەنی یازدە ساڵیدا بووم 

و رژێمی سەددام رووخابوو. لە 
ساڵی ٢٠٠٦ لە عێراق رێکخراوی 

تیرۆرستی ئەلقاعیدە هەبوو. 
دەیانووت کە لە موسڵ کێشە و 
ترس بوونی نییە. ئێمەش وتمان 

مادەم ئاوایە با وەکو رۆژانی 
پێشوو سەردانی ئەو شارە بکەین 
بەاڵم لەو کاتەی کە گەیشتینە 
ناوەڕاستی شاری موسڵ خۆمان 

لە نێوان چەکدارانی ئەلقاعیدە و سەربازانی ئەمریکا 
بینییەوە کە خەریکی پێکدادان بوون لە نێوان خۆیاندا. 
لەالی راستمان دوکانێکی جوانکاری ئۆتۆمبێل هەبوو 
خاوەنەکەی خەڵکی بۆ ناو دوکانەکەی بانگ دەکرد. 
ئێمەش لە ئۆتۆمبێلەکەمان دابەزین و بەڕاکردن چووین 
بۆ ناو دووکانەکە و خاوەنی دوکانەکە دەرابەکەی هێنا 
خوارەوە. تاوەکو پێکدادانەکە کۆتایی هات ئێمە لە نێو 

دوکانەکە ماینەوە و لە دوای ئەورۆژەشەوە قیسمەت 
نەبووبەوە کە بچمەوە موسڵ.

ئەو یادگارییانەی کە لەو رۆژانەدا ماونەوتەوە،  ئەو 
شوێنانەی کە سەردانم کردوون، شوێنەوارە میژوویە 

سەرنجراکێشەکان هەر لە ئەقڵماندا ماوەتەوە. لە ماوەی 
داگیرکردنی موسڵ لە الیەن داعشەوە لە ناخمدا هەموو 

کاتێک ئیش و ناڕەحەتییەک هەبوو. ئەو ئێشەی 
ناخم، لەگەل تەقاندنەوەی مزگەوتی نەبی یونس بوو بە 
برینێکی گەورە. بە تەقاندنەوەی مزگەوتی نەبی یونس 

و منارەی حەدبا ناخمان پارچە پارچە بوو.

دوای تێپەربوونی ١٣ ساڵ بەسەر ئەم رووداو 
بەسەرهاتانەی کە بەسەرم هاتووە لە ٢٤ حوزەیرانی 
٢٠١٩ وەکو پەیامنێری تەبا سەردانی موسڵم کرد. 

لە ناخمدا هەستێکی زۆر جیاواز هەبوو. موسڵ وەکو 
موسڵی جاران نەمابوو. گەر لە دوورەوە سەیرت کردبا 
نە مینارەی حەدبات لێ دیار بوو، نە ئەم قەرەباڵخیە 
جوانەی کە لە چواردەوری هەبوو. تەنها پاشماوەی 

وێرانبووی شارەکە بەجێمابوو.

لە دەمووچاوی مرۆڤەکان تاوەکو ئێستا هەستت بە 
ترس دەکرد. هەژاری باڵی کێشاوە بەسەر تەواوی 

شارەکە. بە کورتی هیچ پاشماوەیەکی موسڵی کۆنی 
لێ بەدینەدەکرا. بۆ کەسێک کە پێشتر ئەو ناوچانەی 

بینیووە و گەڕاوە بەمجۆرە بینینی ئەو شوێنانە 
قبوڵکردنی زۆر سەختە. کاری ئێمە ئەوەبوو کە لە 

موسڵی کۆندا لە نێو خانووە رووخاوەکاندا ڤیدیۆیەک 
تۆمار بکەین. بەاڵم لە نێو ئەم کۆاڵنە چۆاڵنەدا 

گوێمان لە دەنگەدەنگێک بوو. هەندێکی تر رۆشتین 
بۆ سەرەوەی شەقامەکە و لە نێو بینا رووخاوەکاندا لە 
پێش دەرگای خانوێک کە نۆژەن کرابووە دووچاری 

گەنجێک هاتین کە دانیشتبوو لەبەر دەرگا. بە 
شێوەیەکی جوان بەخێرهاتنی کردین لەم کەشە گەرمەدا 

پەرداخێک ئاوی ساردی پێشکەش کردین. کاتێک 
لێم پرسی چی دەکەیت لێرە لە وەاڵمدا وتی کە 

گەراومەتەوە ماڵی خۆم و بەم شێوەیە بەرداوەمی بە 
قسەکانیدا، " ئیتر نامەوێت وەکو ئاوارە بژیم ئێرە هەر 

چۆنێک بێت خۆشترە''.

کاتێک ئەو کورە گەنجە ئەو رووداو و وێرانکاریەی 
بۆ ئێمە باس دەکرد کە لە ناوچەکەدا روویداوە 
و وتی، " وەرن با الشەی ئەندامانی رێکخراوی 

تیرۆرستی داعشتان نیشان بدەم''. ئێمەش بە دوای 
ئەودا رۆشتین و لە دواوەی ئەو خانووانەی کە وێران 
کرابوون و چووین بۆ ئەو شوێنەی کە الشەی ١٣٠ 
ئەندامی داعشی لێبوو. لەسەر خانووە روخێنراوەکان 

بە تەنها کەلـــلــە سەرێکمان بینی لەژێر ئەویش دەیان 
الشە لەنێو عەالگەی رەش نرابوون. لە هەوادا بۆنی 

مردنێکی بێزارکەر باڵوبوبوویەوە. بە خێرایی ئەو 
شوێنەمان جێهێشت و بەردەوامیش بووین لە قسەکانمان 
لەگەڵ کوڕە  گەنجەکە. ئەو کوڕە ئاماژەی بەوەدا 

کە ژێر خانووەکانیان پڕە لە 
الشەی هاوواڵتیانی سڤیل و 

ئەندامانی داعش.

هەموو شوێنەکان پڕن لە 
پاشماوەی جلی تیرۆرستەکان و 

گولـلەکانیان. بەاڵم ئەوە سەرنجی 
ئێمەی راکێشا کە دەوڵەت هەموو 
ئەم شتانە دەبینێت و خۆی لێیان 

بێئاگا کردووە. ئەو ناوچەیەی کە 
تێیداین نزیکەی ٤-٥ کیلۆمەتر لە 
پێش بینای پارێزگا و حکوومەتی 

ناوەندیە کەچی ئەوانیش وا 
باسدەکەن کە هیچ الشەیەکی 

لێنییە و بارودۆخی موسڵ زۆر باشە. لە کاتی گەڕان ئەو 
شتانەی کە بینیمان هەروەها ئەوانەی کە بیستمان بەس 
بوو بۆ ئەوەی شۆکمان بکات. بە گوێرەی ئەو شتانەی 

کە باسیان دەکرد لەم شوێنە، تاوەکو ئێستا لە بیری عەلۆ 
عەنتەر لە شارۆچکەی تەلەعفەر زیاتر لە ٥٠٠ الشەی 
هاوواڵتی سڤیلی تێدایە کە لە الیەن داعشەوە کوژراون.

 
الیەنی سەیری ئەم ئیشە ئەوەیە کە ناوەندی موسڵ سەر 
بە شاری نەینەوایە، شارۆچکەی تەلەعفەر و ناوچەکانی 

تر بە تەواوی لەژێر کۆنترۆڵ و ئیدەرەدان. لە کاتێکدا 
کە حەشدی تورکمانی پارێزگاری بەنزیکەی لە نیوەی  

نەینەوا دەکات کە پاریزگارەکەی عەرەب-ە و جێگرەکەشی 
کوردە. رێژەی دانیشتوانی تورکمان لە سنووری نەینەوا 

٧٠٠ هەزار کەس تیدەپەڕێنێت. بەم هۆیەوە تورکمان 
لە موسڵ لەدوای عەرەبی سوننی بە دووەمین نەتەوە 

هەژمار دەکرێن.کەچی ئەو تاکە پۆستەی کە بەدەستی 
هێناوە تەنیا یاریدەدەری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای 

موسڵ-ە.

بە گوێرەی ئەو پالنەی کە بۆ هەڵبژاردنە خۆجێیەکانی 
عێراق دارێژراوە هەرچەندە لە موسڵ عەرەبی سوننە 
رێژەکەیان زیاتر بێت، تورکمان شەنسی وەرگرتنی 

پاریزگاری موسڵی هەیە. عەرەبە سوننیەکان لە ئێستادا 
١٣ لیستیان بۆ هەڵبژاردنەکان ئامادە کردووە. ئەمەش بەم 
مانایە دێت کە عەرەب لە هەڵبژارنەکان جیا جیا بەشداری 
دەکەن.گەرچی تورکمانیش بێت ئاماژە بەوە دەکەن کە لە 
هەڵبژاردنە خۆجێیەکانی موسڵ بە یەک لیست بەشداری 

دەکەن. بەم شێوەیەش تورکمان لەوانەیە ببێتە گەورەترین 
کوتلە لە ئەنجومەنی پاریزگای موسڵ.

ئەگەر تورکمان سەرکەوتوو بن لە یەکگرتن، وەکو ئێستا 
بۆ بەدەست هێنانی جێگری دووەمی پارێزگار هەوڵ نادەن 
بەڵکو راستەخۆ کاندیدیان دەبێت بۆ پۆستی پارێزگاری 
موسڵ. دوای داگیرکردنی داعش ئەوەی زۆرترین زەرەر 
و زیانی بەرکەوتبێت ناوچە تورکمانییەکانە. دیارە کە 

داعش بەسەر جوگرافیای تورکمان ئێلی باڵوبووەتەوە. بەم 
هۆیەوە زۆر پێویستمان بەم جۆرە یەکگرتنەیە بۆ ئەوەی 
لەم ناوچانەدا بەهێزەوە دەرکەوین. پارتە سیاسیەکانی 

تورکمان ئەگەر یەکگرتنەکەیان سەرکەوتوو بێت، 
شانسی ئەوەیان زۆرە تەلەعفەر کە گەوەرەترین 

شارۆچکەی عێراقە بیکەنە پارێزگا. بەمشێوەیە 
هەموو مەرجەکانیش هەیە لە شارۆچکەی تەلەعفەر 
بۆ ئەوەی ببێت بە پارێزگا، هەروەها دەبیتە یەکەمین 

پاریزگای تورکمان.

عەلی عەنتەر
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موسڵ-ی کۆن چی بەسەرهات...

له  هه ولێر )ئه ربیل( که ناڵێکی ته له فزیۆنی 
به  زمانی تورکمانی داده مه زرێت

ده نگی ته قینه وه كان له  كه ركوك 
ناوه ندی هه واڵ ناوه ستێت...

هەواڵ: عەلی عەنتەر
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بازاڕی قەیسەری شاری کەرکوک بە شێوازە نوێکەی سەرنجی خەڵک بۆ الی خۆی رادەکێشێت

 بازاڕی لەنگە بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزارییەوە
دەناڵێنێت

دوای کارەساتی ئاگر کەوتنەوەکەی ٢٧ـی تشرینی دووەمی ٢٠١٨ـدا، 
بازاڕی قەیسەری کەرکوک دووبارە ئامادە دەبێت بۆ پێشوازیکردن لە 

دوکاندارەکانی.

بازاڕی قەیسەری شاری کەرکوک بە شێوازە نوێکەی سەرنجی خەڵک 
بۆ الی خۆی رادەکێشێت و هاوواڵتییان بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی کردنەوەی 
بازاڕەکە دەکەن. نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری بە یارمەتی ئاژانسی 

هاوکاری و هەماهەنگی تورکی )تیکا( و بە بەڕێوەبردنی وەزارەتی 
رۆشەنبیری عێراق بەڕێوەدەچێت.

لەوبارەیەوە جونەیت ئەسمەر، بەڕێوەبەری رێکخراوی تیکا لە بەغداد بۆ 
مایکی تەبا دوا و وتی، "هەروەکو دەزانرێت کە لەسەر رێنمایی بەرێز 

بازاڕی لەنگە کە یەکێکە لە گەورەترین و جەنجاڵترین بازاڕەکانی شاری 
هەولێر )ئەربیل(ه، لە بەرواری ٢٥ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٨ ئاگرێکی 

گەورە تەواوی بازاڕەکەی لەکارخست. بەهۆی ئاگرکەوتنەوەکەوە زیانێکی 
زۆر بە دووکاندارانی ئەو بازاڕە گەیشت. 

راستەوخۆ دوای رووداوەکە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکوەزیرانی ئەوکاتی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق فەرمانیدا کە دوو لێژنە دروست 
بکرێت بۆ چاودێری کردنی نۆژەنکردنەوەی بازاڕەکە و لێژنەیەکیش بۆ 

قەرەبووکردنەوە زیانی دووکاندارەکان.

دوای نێچیرڤان بارزانی، بەشیر حەداد، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق سەردانی بازاڕەکەی کرد و بەڵێنی بە هاوواڵتییان دا 

کە شارەوانی بۆ ماوەی ٣ ساڵ داوای هیچ بڕە پارەیەک لە هاوواڵتییان 
نەکات.

بەاڵم بەپێی قسەی دووکانداران و کاسبکارانی بازاڕەکە حکوومەت تەنها 
بە بڕی ١٠٠-١١٠ دۆالر هاوکاری دووکاندارانی کردووە بۆ دروست 

کردنی دووکانەکانیان. شارەوانیش لە یەکەم مانگەوە پەیوەندی پێوەکردوون 
بۆ ئەوەی پارەی خزمەتگوزاری بدەن.

هاوکات دووکانداران باس لەوە دەکەن کە دوای نۆژەنکردنەوەی بازاڕەکە، 
نرخی کڕین و کرێی دووکانەکان یەکجار بەرزبوونەتەوە و کاریگەری 
لەسەر نرخی کااڵکان دروست کردووە. بەم جۆرەش بازاڕی لەنگە کە 

بە وتەی دووکانداران بە بازاڕی "خەڵکی هەژار" دادەندرێت، نرخەکانی 
بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینیوە.

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا، بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاگاداری کێشەی 
دووکاندار و کاسبکارانی ئەو بازاڕە ببین سەردانی بازاڕەکەمان کرد. 

شاهۆ جەوهەر، کوتاڵ فرۆش لە 
بازاڕی لەنگە لە لێدوانێکدا 
بۆ مایکی تەبا وتی،    
"پێشەکی بەخێرهاتنتان 

دەکەم. ئاگرکەوتنەوەی 
بازاڕی لەنگە لە ٢٥ی 

١٠ی ساڵی رابردوو 
بەڕاستی کارەساتێکی گەورە 

بوو. هەر لەدوای ڕووداوەکە 
دامودەزگاکانی حکوومەت 

راستەوخۆ هاتنە سەر خەت و رازیبوون 
دووکانەکان نۆژەن بکەینەوە. ئێمەش وەکو بەوە کە خۆمان 

کاسبکاران لەسەر ئەو ستانداردەی کە ئەوان ویستییان دووکانەکانمان نۆژەن 
کردەوە".

لە بەردەوامی قسەکانیدا شاهۆ جەوهەر وتیشی، "من چوار دووکانم هەبوو 

سەرۆککۆمارمان رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری سەرۆکایەتی 
کۆماری تورکیا لە ٦ـی کانوونی یەکەمدا دەستمان بە کارەکانی 

نۆژەنکردنەوەی بازاڕەکە کرد. وێڕای ئەوەی دوکاندارەکان زۆر پەلەمان 
لەسەر دەکەن بۆ ئەوەی بە زووترین کات تەواوبکرێت، نەک بۆ ئەوەی 
بەپەلە کارەکە تەواو بکەین بەڵکو ئێمە هەوڵ دەدەین پڕۆژەیەکی ناوازە 
ئەنجام بدەین وەکو ئەوەی بەڕێز سەرۆککۆمارمان لە نزیکەوە چاودێری 

دەکات و ئاماژەی بەوە کرد کە )وەکو پیاو بێت(".

هاوکات جونەیت ئەسمەر ئاماژەی بەوە کرد کە نوێکردنەوەی بەشی 
ناوەوەی بازاڕەکەیان بە تەواوی لەئەستۆ گرتووە و راشیگەیاند:

"ئەندازیارەکانی تەالرسازی پڕۆژەکە لە تورکیا-وە گەیشتنە عێراق و بە 
گوێرەی ئەوەش خۆمان لە ماوەی ٦ مانگدا پالنێکی کارمان داڕشتبوو. 
لە ئێستاشدا کاری گەچکردنی بەشی ناوەوەی لەسەدا ٩٨ـی تەواو بووە. 

هەروەها لەسەدا ٤٠ـی کاری کاشی مەڕمەڕ تەواوکراوە. هەروەک 
دەزاندرێت لە بەشی نهۆمی سەرەوەدا ٥ دووکان هەیە و لە گشتیاندا 

کارەکان کۆتایی پێهاتووە. گشت سیستەمەکانی ئاگر و ئاو چارەسەرکراوە. 
لە ئێستادا سیستەمی کارەبا تەواو بووە، جیالەمە کۆگایێکی ئاویی ٧٢ 

هەزار لیتریمان داناوە. دەستمان بە کارەکانی نۆژەنکردنەوەی دووکانەکانی 
دەرەوەش کردووە بەاڵم دوای ئەوەی بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری کەرکوک 
و وەزارەتی رۆشەنبیری داواکاری لەسەر نوێکردنەوەی دووکانەکانی دەرەوە 

پێشکەشکرد، ئێمەش بە ئەرێنی سەیرمان کرد و لە ئێستادا کارەکانمان 

لەسەر ئەرکی خۆم بە دەفتەرێک و نیو )١٥٠٠٠$( نۆژەنم کردنەوە. بەاڵم 
ئەرکی حکوومەت لێرە ئەوەبوو کۆنکریتی زەوی، کەپری دروست کردووە 
و ئاوی دابین کردووە و کارەبا دابین کردووە. تا ئێستا کارەباکەمان تەواو 

نەبووە، ئەوەش بووەتە هۆی نیگەرانی کاسبکاران. چونکە ئێمە تەنها 
کارەبای مۆلیدەمان هەیە و کرێی مۆلیدەش زۆر بەرزە کە کاسبکاران 

ناتوانن بیدەن".

هاوکات ئەو کوتاڵ فرۆشە باسی لە قەرەبوو نەکردنەوەی حکوومەت 
کرد و رایگەیاند، "من دەمەوێت باسی قەرەبووکردنەوەی حکوومەت 

بکەم کە لە هەموو شتێک گرنگترە. لە سەرەتای سووتانی بازاڕەکە 
رێزدار نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی ئەوکاتی حکوومەتی هەرێمی 

کوردستان بەڵێنی دا کە زیانەکانمان قەرەبوو بکرێتەوە. لەو کاتەوەش 
تا ئێستا ئێمە داوای قەرەبوو دەکەین بەاڵم نازانین حکوومەت بۆچی 

بێ دەنگە. زیاتر لە ٢٤٠٠ دوکانمان هەیە و زیاد لە نیوەی ئەو 
ژمارەیە ئاویان نییە و ئاو بە تانکەر دەکڕن. بۆیە داواکارین ئەو 

کێشەیەمان بۆ چارەسەر بکەن".

شاهۆ جەوهەر لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەش دا، "مامۆستا 
بەشیر هات و بە ئێمەی وت کە نووسراوی بۆ شارەوانی کردووە 

بۆ ماوەی ٣ ساڵ لە پارەی سااڵنەمان خۆشبن. ئێستاش شارەوانی 
پەیوەندیمان پێوە دەکات داوای پارەی سااڵنەمان لێدەکات. لە سەرەتادا 
زۆر باش بوون لەگەڵمان و لەسەر خەتبوون بەاڵم ئێستا دەنگیان نەماوە. 
پێویستە ئاوڕێکمان لێبدەنەوە چونکە ئێستا بازاڕەکە سارد و سڕی پێوە 

دیارە. ئێمە هەرچۆنێک بێت بازاڕەکەمان چاک کردەوە و سوپاس 
بۆ کۆمەڵ فرۆشەکان کە زۆر هاوکارمان بوون بۆ ئەوەی دەست بە 

کارەکانمان بکەینەوە".

لە کۆتایی قسەکانیدا جەوهەر پەیامێکی ئاراستەی مەسرور بارزانی، 
سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 
کرد و وتی، "داوا دەکەین سەرۆکی حکوومەتی نوێ چاوێک بەو 

دۆخەدا بخشێنێتەوە چونکە نرخی کرێکانمان زۆر بەرزە و خاوەن 
دوکانەکان قازانجیان زۆر زیاترە لە کاسبکاران. بەڕاستی پێویستە 

کابینەکەی کاک مەسرور کابینەی خەڵکی هەژار بێت. داوا 
دەکەین جەنابیان لە کۆشک و تەالرەکان بێنەخوارەوە، لە ئۆتۆمبێڵە 
جام رەشەکان دابەزن و بێنە ناو خەڵکی هەژار. داوا دەکەین کاک 

مەسرور بێتە ناو بازاڕەکەمان و بێتە ناو هەژاران و گوێ لە 
کێشەکانمان بگرێت بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بێت لە کابینەکەی".

بەپێی قسەی دووکانداران ئەو بەشەی کە زۆرترین زیانی 
بەرکەوتبوو لە بازاڕی لەنگە بەشی پەردە فڕۆشانی ئەو بازاڕەبوو. 

حەیدەر نازم کە خاوەن دووکانی دوورین و فرۆشتنی پەردەیە، لە 
لێدوانێکدا رایگەیاند، "کاتێک بازاڕی لەنگە سووتا، بەڕیز نێچیرڤان 

بارزانی بەڵێنی بە کاسبکاران دا کە قەرەبوویان بکەنەوە. ئەو بەڵێنە خەڵکی 
یەکجار دڵخۆش کرد".

فراوانتر کردووە".

هەڵبەت ئەسمەر جەختی لەوە کردەوە کە ئامانجی ئەوان نوێکردنەوەی 
بازاڕەکەیە بە شێوەیەک کە شایەنی خەڵکی کەرکوک بێت و دواتر 
وتیشی، "کارەکانمان مانگ و نیوێک درێژە درێژکردەوە بۆ ئەوەی 
دووکانەکانی دەرەوەش نۆژەن بکرێتەوە. بە تەواوکردنی کارەکانی 

نۆژەنکردنەوەی لە مانگی ئاب-ـدا، پالنمان وایە کە بازاڕەکە بەشێوەیەک 

پێشکەش بە خەڵکی کەرکوک بکەین کە شایەنییەتی".

حەیدەر نازم وتیشی، "سوتانی ئەو بازاڕە 
کاریگەری تەنها لەسەر کاسبکاران نییە، 

بەڵکو کاریگەری لەسەر تەواوی 
شاری هەولێر هەیە چونکە ئەو 

بازاڕە بازاڕی هەژارانە. ئێمە زۆر 
دڵخۆش بووین بە بەڵێنەکانی 

کاک نێچیرڤان بەاڵم تا ئێستا 
هیچمان بۆ نەکراوە. حکوومەت 
لەڕووی پێداویستییەوە هیچی بۆ 
نەکردووین، تا ئێستا ئاو بە تانکەر 

دەکڕین".

قسەکانیدا حەیدەر ئاشکرای کرد، "لە کاتی لە کۆتایی 
دروست کردنی دووکانەکان تەنها پارەی چیمەنتۆمان پێدرا، بەاڵم ئەو 
دووکانانە بە الیەنی کەمەوە ٣ هەزار دۆالریان تێچوو. ئەوەش کێشە 

نییە بەاڵم کێشەکە ئەوەیە کە هەر دووکانێک بە بەهای ٥-٦ دەفتەر 
)٥٠-٦٠هەزار دۆالر( کەلوپەلی سووتاوە. داواکارین لە حکوومەت بە 

هانامانەوە بێت و قەرەبوومان بکاتەوە".

مەریوان خەیات کە یەکێکی تر بوو لە زیانلێکەوتووانی  
ئاگرکەتنەوەی بازاڕی لەنگە ناڕەزایی خۆی بەمجۆرە دەربڕی، 

"حکوومەت هیچی بۆ نەکردین. هیچ خزمەتگوزارییەکمان بۆ دابین 
نەکراوە. با بڵێین دووکانەکان سووتان و تەواو. بەاڵم حکوومەت 

هیچی بۆ ئێمە نەکرد. بارودۆخی کرێچییەکان زۆر خراپە، کرێ 
بەرزە و بازاڕ نییە. ئێمەش ناچارین کە نرخەکان بەرز بکەیەنەوە، بەم 

جۆرەش بازاڕ خراپتر دەبێت".

خەیات وتیشی، "تەواو بێزارین لە بارودۆخەکە، حکوومەت کێبڵی 
هێناوە کارەبای تێدا نییە. سۆندەی هێناوە، ئاوی تێدا نییە. من رۆژانە 

١٠٠ دۆالر خەرجیم هەیە لێرە. رۆژانە ١٠٠ دۆالر دەدەم بە شاگرد، 
کرێ، ئاو و کارەبا. بەم جۆرەش زیانمان بەردەکەوێت. گەر بە هەمان 

شێوە بەردەوام بێت هەموومان مایەپووچ دەبین. لە ئێستادا لەسەدا 
٤٠ی بازاڕ دایخستووە و کۆمەڵێک دووکان بەتاڵن، نرخەکانیشیان 

زۆر بەرزە کەس ناتوانێت بە کرێی بگرێت".

ئەو دووکاندارە ئاماژەی بەوەدا 
کە پێشووتر لە کەرکوکیش 
دووکانێکی سووتاوە و لەم 

دووکانەی بازاڕی لەنگەش 
بە بەهای ٧٠ هەزار دۆالر 
زیانی بەرکەوتووە. ئەمەش 

بووەتە هۆی تەواو بێزاربوونی 
لە دۆخەکە و وتیشی، "ئێمە 

چاوەڕێی کاک نێچیرڤانین کە 
بەڵێنەکەی بباتە سەر و قەرەبوومان 

بکەنەوە".

له  هه ولێر )ئه ربیل( که ناڵێکی ته له فزیۆنی 
به  زمانی تورکمانی داده مه زرێت
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 شەقامی ١٢٠ مەتری... دەستپێکێکی دڵتەزێن
و پرۆژەیەکی نایاب

 پڕۆفیسۆر دکتۆر یوجێل دێمیر: ئەنجامەکانی
نەشتەرگەریێکی جوانکاری پێویستە سروشتی بێت

نەشتەرگەری جوانکاری لە ئێستادا وەک شتێکی ئاسایی لێهاتووە، بووەتە 
بە بەشێک لە ژیانی رۆژانە. بە جۆرێک کەوا هەموو کەسێک لە دوای 
تەمەنێکی دیاریکراو هەڵدەستێ بە ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری. 

لەو سااڵنەی دواییدا ئەو پێشهاتانەی لە نەشتەرگەری جوانکاریدا هاتۆتە 
ئاراوە، ئەو تەکنیکانەی کە بەکاردەهێندرێت و ئەو نەشتەرگەرییانەی 
کە ئەنجامێکی ئەرێنی هەبووە بووەتە مایەی سەرنج بۆ نەشتەرگەری 

جوانکاری و  لەوبارەیەوە خواست بۆ نەشتەرگەری زیادی كردووه.

پسپۆر و برینکاری جوانکاری دکتۆر دێمیر یوجێل دەربارەی 
نەشتەرگەرییەکانی جوانکاری، ئەو زانیاریانەی بۆ مایکی تەبا خستەڕوو 
کە جێگای سەرنجن و نیشانەی پرسیاریان لەالی کەسەکان دروستکردووە.

د. دێمیر یوجێل سەبارەت بەوەی کە پێش ئەنجامدانی نەشتەرگەری، 
دکتۆری جوانکاری بە گوێرەی چی هەڵبژێردرێت و وتی، "بەر لە 

نەشتەرگەری بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری پێویستە دڵنیاببن 
لەوەی کە دکتۆرەکەتان برینکاری جوانکاری پالستیکی بێت. بێگومان 
ئەو پێگەیەی کە دکتۆرەکە هەیەتی و ئەو کەسانەی کەوا دکتۆرەکە 
پێشنیازی دەکەن و ئەزموونی دکتۆرەکە گرنگییەێکی زۆری هەیە. 

دوای یەکترناسین، راستبێژی دکتۆرەکە و لەگەڵ ئەو پەیوەندییەی لەگەڵ 
ئێوە دایناوە، خاڵێکی گرنگە بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەرییەکە لەالی ئەو 

پسپۆری جوانکارییە".

هاوکات د. دێمیر یوجێل تیشکی خستەسەر ئەوەی کەوا چۆن 
نەشتەرگەریێکی جوانکاری سەرکەوتوو ئەنجام دەدرێت و رایگەیاند، 
"نەشتەرگەریێکی جوانکاری سەرکەوتوو پێویستە کاریگەری لەسەر 

تەندروستیمان نەبێت و بە شێوەیەکی ناوازە ئەنجام بدرێت.  ئەنجامەکانی 
نەشتەرگەریێکی جوانکاری پێویستە سروشتی بێت".

سەبارەت بە خواستی زۆر لەسەر ئەنجامدانی ئەو نەشتەرگەریانەی لە 
سااڵنی رابردوودا بەڕێوەچوون دکتۆر دێمیر یوجێل، برینکار و پسپۆری 

جوانکاری و جوانکاری پزیشکی وتی، "بە زۆری جوانکاری بۆ وەرگرتنی 
چەوری )liposuction( و جوانکاری لووت ئەنجام دەدرێت. هەندێک 

جار لە مانگەکانی بەهاردا بەر لە پشووی هاوین نەشتەرگەریەکان بۆ 
جوانکاری لەش روو لە زیاد بوون دەکات".

 
هەروەها دکتۆر دێمیر یوجێل جەختی لە تەمەنی ئەو کەسانە کردەوە کە 

 مەبەستیان هەیە بۆ  ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری و وتی،  
  "ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری بۆ هەموو تەمەنێک گونجاو 
  نییە. بەتایبەتی نەشتەرگەری بۆ خوار تەمەن ١٦-١٧ ساڵ ئەنجام 

  نەدرێت پەسەندە. لە نەخۆشانی بەتەمەن ئەگەر هاتوو باری تەندروستی 
  جێگیر بێت و کێشەی لە ئەنجامەکانی خوێندا نەبێت، ئەوا دەتوانێت 

 نەشتەرگەری جوانکاری ئەنجام بدات''.

  لە وەاڵمی پرسیاری ئەوەی کە لە ماوەی رابردوودا نەشتەرگەری 
  بچووککردنەوەی گەدە بە رێژەیەکی زۆر خواستی لەسەر هەیە، ئایا 

  دوای الوازکردنەوە، چ کاتێک نەشتەرگەری ئەنجام بدات باشە؟ 
 دکتۆر دێمیر بەمجۆرە وەاڵمی دایەوە:

  "دوای ئەنجامدانی نەشتەرگەری گەدە، باشترین کات بۆ ئەنجامدانی 
  نەشتەرگەری جوانکاری ئەو ماوەیەیە کەوا نەخۆش کەمکردنەوەی 
  کێشی راگرتووە و توانیویەتی خۆی هاوسەنگ بکات. لەم حاڵەتەدا 
 ئەو ماوەیەی بە پەسەندترین کات دادەنرێت  تەواوکردنی ١٢ مانگە. 

ئەم ماوەیەش دەتوانرێت تا ١٨ مانگ درێژ بکرێتەوە".

لە کاتێکدا کە باسی نەشتەرگەری جوانکاری دەکرێت، بە گشتی ئافرەت 
بە خەیاڵدا دێت. هەڵبەت لە کۆتا سااڵنی رابردوودا پیاوانیش هەڵدەستن بە 

ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری و بە زۆری گوێبیستی ئەو دەنگۆیانە 
دەبین. 

پسپۆر و برینکار دێمیر ئاماژەی بەو نەشتەرگەرییە جوانکارییانە کرد 
کەوا لەناو پیاواندا باوە و وتی، "تا دێت رێژەی ئەنجامدانی نەشتەرگەری 
جوانکاری لە پیاواندا زیاد دەکات. بە زۆری پیاوان بۆ چاندنەوەی قژ و 
نەشتەرگەری لووت سەردانمان دەکەن. یاخود بۆ البردنی چەوری پشت و 
ناوچەی سنگ یان بۆ وەرگرتنی تورەگەی چاو دێنە المان. تا دێت ئەم 

نەشتەرگەریانە باوتر دەبێت لە کۆمەڵگا".

لە کۆتاییدا پسپۆر و برینکاری جوانکاری دکتۆر دێمیر یوجێل ئاماژەی 
بەوە کرد کە لە عێراقەوە سەردانیان دەکرێت بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری 

جوانکاری، ناوبراو وتیشی، "ئەو مێوانانەی لە عێراق-ـەوە دێن، بەزۆری 
بەمەبەستی نەشتەرگەری البردنی چەوری و نەشتەرگەری جوانکردنی 
لووت دێن بۆ المان. جیالەمە سەردانمان دەکرێت بۆ جوانکاری بەبێ 

نەشتەرگەری)پڕکردنەوە( و بۆتۆکس. چاوەڕوانی گشت دراوسێ 
عێراقییەکانمان دەکەم بۆ کلینیکەکەمان کەوا بەمەبەستی نەشتەرگەری 

جوانکاری سەردانی ئەنقەرە دەکەن". 

شەقامی ١٢٠ مەتری یەکێکە لە گرنگترین پرۆژەکانی شاری 
هەولێر)ئەربیل( کە درێژییەکەی ٣٨ کیلۆمەترە و بەرزترین خێرایی 

١١٠ کیلۆمەترە لە کاتژمێرێکدا. گوژمەکەشی ٤٥٠ ملیۆن دۆالرە. 

شەقامەکە لە سێ بەش پێکهاتووە؛
 - بەشی چەماوەیی رێگای هەولێر)ئەربیل( - سەالحەدین، 
هەولێر)ئەربیل( - مووسڵ. درێژییەکەی ١٦ کیلۆمەترە و 

گوژمەکەشی ١٥٥ ملیۆن دۆالرە. 
- بەشی چەماوەیی رێگای هەولێر)ئەربیل( – سەالحەدین، رێگای 

هەولێر)ئەربیل( – کەرکوک. درێژییەکەی ١١ کیلۆمەترە. 

پرۆژەکە لە ١٦ی ئاداری ساڵی ٢٠١٣ دەستیپێکرد و لە بەرواری 
٥ی مانگی شوباتی ساڵی ٢٠١٤ بەشێکی بۆ خزمەتی هاوواڵتییان 

کرایەوە. 

لەئێستادا تەنها بەشێکی داخراوە و بەشەکەی دیکە رۆژێک بەر 
لە جەژنی رەمەزان واتا ٣٠ی ئایاری ئەمساڵ کرایەوە و  لەئێستادا 
تەنها بەشی رێگای کەرکوک بۆ رێگای مەخمور داخراوە و کاری 
تێدا دەکرێت. ئەوەی مایەی تێڕمانینە کە شەقامی ١٢٠ مەتری بە 
جۆرێك دروست كراوە هیچ پێچی الدانی تێدا نییە و شوێنی الدانی 

ئۆتۆمبێل هەمووی لە رێگەی بەرزە پردەوەیە. 

دروستکردنی شەقامەکە لەالیەن دوو کۆمپانیاوە ئەنجام دەدرێت، 
یەکەمیان هێمن گرووپە و ئەوی دیکەش کۆمپانیایەکی تورکییە، بەو 

پێیەش ٢٧ کیلۆمەتر لەالیەن هێمن گرووپەوە و ١١ کیلۆمەترەکەی 
دیکەش لەالیەن کۆمپانیا تورکییەکەوە درووست دەکرێت. 

ئەوەی مایەی تێڕمانینە، زۆریی رووداوە هاتووچۆکان لەم شەقامە 
روودەدەن و لەگەڵ کردنەوەی بەشێکی دیکەی شەقامەکە، ژمارەیەی 

رووداوی هاتووچۆکان رووی لە زیادبوون کردووە. 

لەبارەی رووداوی هاتووچۆوە موقەدەم فازڵ حاجی، وتەبێژی 
هاتووچۆی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، "چەند رووداوێکی هاتووچۆی 

زۆر لە رۆژی کرانەوەیەوە روویداوە، بەاڵم تا ئێستا بە دیاریکراوی 
ژمارەیەک نیە. چاوەڕێ دەکرێت لە چەند رۆژێکی دیکە ئاماری ٦ 

مانگی شەقامەکە باڵوبکرێتەوە". 

شایەنی باسە وتەبێژی هاتووچۆی هەولێر)ئەربیل( ئاماژەی بە 
هۆکاری زۆریی رووداوی هاتووچۆ دا و وتی، "بەپێی ئەوەی خێرایی 

شەقامەکە زۆرە، بۆیە رووداوی هاتووچۆی زۆری لەسەر دەبێت. 
لەهەمان کاتدا لۆدێکی زۆری لەسەرە". 

فازڵ حاجی وتیشی، "ئەو رووداوانەی کە لەسەر شەقامی ٦٠ مەتری 
روودەدات جیاوازە، چونکە خێرایی شەقامی ٦٠ مەتری و ١٢٠ 

مەتری جیاوازە و لەڕووی رووداوەکانیشەوە ئەنجامی مەترسیدارتری 
لێدەکەوێتەوە". 

بڕیار وایە لە سەرەتای مانگی تەمموز، داتا و زانیاریی رووداوی 
هاتووچۆ باڵوبکرێتەوە. 

...

 ئەو پیشەیەی لە ئافرەتەکانمانەوە بۆمان ماوەتەوە 'وشککردنەوەی سەوزە'
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خێزانی موفتی یەکێکن لە خێزانە هەرە ناسراوەکانی شاری هەولێر )ئەربیل(
)ئەربیل(.باوکی رەشاد موفتی یەکێک بووە لە پیاوە هەرە بەڕێزەکان و 

خانەدانەکان لە قەاڵی هەولێر )ئەربیل(.

عوسمان موفتی لە ماوەی رابردوودا بۆ تەبا دوابوو، بەاڵم ئەمجارە بە 
شێوەیەکی کورت باسی ژیانی خۆی کرد لە نێو قەاڵت و بەم شێوەیە 

دەستی بە قسەکانی کرد.

"لە ساڵی ١٩٤٨ لە قەاڵی هەولێر )ئەربیل( چاوم بە ژیان هەڵێناوە. 
دەمەوێ باسی قەاڵی هەولێر )ئەربیل(تان بۆ بکەم کە ئەوکاتەی تیایدا 
دەژیام. لە ئێستادا هیچ کەسێک لە قەاڵدا نەماوە تەنها کۆمیسیۆنی 

نوێکردنەوە نەبیت".

عوسمان موفتی دوای ئاماژەدان بەوەی کە قەاڵی هەولێر )ئەربیل( خاوەنی 
مێژوویەکی دە هەزار ساڵ لەومەوبەرە وتی، " گەر وتمان هەولێر )ئەربیل( 

واتا قەاڵت چونکە لە کۆندا بەس قەاڵت هەبوو، لە کۆندا لە قەاڵت 
ژیان هەبوو، کە دەڵێم ژیان بە تەنها ژیانێکی ئاسایی نا.بەڵکو لە قەاڵت؛ 

زانست، مەعریفەت)هونەر(، سیاسەت، فەلسەفە...هتد هەبوو. مەدرەسە 
و قوتابیانی مزگەوتی قەاڵت لە هەموو مەدرەسەکانی تری ناوچەکە 

سەرکەوتووتر بوو".

عوسمان موفتی لە درێژەی قسەکانیدا راشیگەیاند کە لە نێو ژیانی 
رۆژانەی خەڵکی قەاڵی هەولێر )ئەربیل( هەموو جۆرە کەسێک هەبوو 

وتی، "بە دەوڵەمەند و فەقیرەوە، بە عاقڵ و شێتەوە هەموو بەیەکەوە لە قەاڵ 
دەژیان. خەڵکی رەوشتبەرزیش هەبوو. بەاڵم بە داخەوە ئێستا ژیان لە هەموو 
رووێکەوە گۆڕانی بەخۆوە بینیوە و مرۆڤەکان وەکو پێشووتر نەماون. ئەگەر 

سەیرێکی چواردەوری خۆمان بکەین دەبینین کە کۆمەڵگاکانی تر بەم 
گۆڕانە کاریگەری زۆریان لەسەر کراوە بەاڵم ئەم گۆڕانە بە رێژەییەکی 

کەمتر کاریگەری لەسەر خەڵکی هەولێر )ئەربیل( هەبوو چونکە خەڵکی 
هەولێر )ئەربیل( خەڵکێکی ڕەسەنن و مێژوویان جوان و خاوێنە".

موفتی تیشکی خستەسەر  ژیانی رۆژانە و ئەوکارانەی کە ئەنجام دەدران 
لە قەاڵت و وتی، " خەڵكی قەاڵ هەموو کاتێک خواردن خواردنەمەنیان بۆ 

ماوەی شەش مانگ هەڵدەگرت چونکە لەو سەردەمەدا قەاڵت مەترسیی 
ئەوەی لەسەر بوو لە هەرکاتێکدا بێت دووچاری هێرشببێتەوە. ئەگەر 

خەڵک لە جەنگدا بوونایە هاوواڵتیان نەیاندەتوانی بچنە دەرەوە، بەم هۆکارە 
هەموو کاتێک خواردن و پێویستییەکانیان  بۆ ئەم کاتانە کۆدەکردەوە"، 
ئەو خواردنەمەنیانەی کە هەڵیان دەگرت پێکهاتبوون لە ساوار، هەڕشتە، 
نان و  ئاوی تەماتە...هتد وتیشی کە هەڵگرتنی خواردنەمەنیەکانیان لە 

 
وشککردنەوەی خواردنەکان، رێگایەکی زۆر کۆنە کە مرۆڤ بۆ 

پارێزگاری کردن لە خواردنەکان بۆ کاتێکی زیاتر بەکاری هێناوە. بەم 
هۆیەوە لە چەرخە سەرەتاکانەوە بەکارهێنراوە. ئەم رێگایە زۆربەی کات 

لەخۆیەوە لە سروشت روودەدات. جێگای ئاماژیە جۆرە جیاوازەکان لە 
کێڵگەکاندا لەخۆیەوە وشک دەبێتەوە و ئەمەش وا دەکات تا ماوەیەکی 

 درێژتر بمێنێتەوە.

به ر له  سیسته مه كانی پیشه سازی وشككردنه وه ، مرۆڤه كان سه وزه و میوه یان له 
  به رده م تیشكی خۆردا وشک دەکردەوە.

ئه گه ر سه یری سه رده می كۆن بكه ین، ئاشنای ئه وه  ده بین كه وا له رابردوودا 
بازاڕكردن و كڕینی شتومه ك وه ك سه رده می ئێستا نه بووه . ماڵه كان وه ك 

وەرزی پایزدا دەست پێدەکرد. 

هەروەها موفتی ئاماژەی بە الیەنێکی گرینگی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا کە 
ئەویش پێکهێنانی ژیانی هاوسەرگیرییە بە کورتی باسی لە چۆنیەتی ئەو 

پرۆسیە کرد و وتی، " لە کۆندا کوڕ ئەو کچەی نەدەبینی کە ژیانی 
هاوسەرگیری لەگەڵ پێکدەهێنا تاوەکو ئەو کاتەی کە دەیان هێنایەوە 
ماڵەوە. ئەو ئافرەتانەی کە بووکەکەیان دەبردەوە بۆ ماڵی زاوا جلێکی 
رەشیان لەبەردەکرد کە پێیان دەوت عەبا، گەرچی بوکیش بێت جلێکی 
سووری بوکێنی لەبەر دەکرد. لەپێش بووکەکەش کچێکی بچووک 

دەڕۆشت کە سینیێکی پێبوو. لە نێو سینییەکەشدا ئاوێنە، چەقۆ...هتد 
هەبوو".

 
عوسمان موفتی راشیگەیاند کە هیچ حاڵەتێکی جیابوونەوەم نەدیتووە لە 
قەاڵی هەولێر )ئەربیل( وتیشی" ئەگەر سەیری مێژووی قەالی هەولێر 
)ئەربیل( بکەین حاڵەتی تۆران یان کوشتنی کەسێک لە شوێنێک، 

توندوتیژی لە نێو خێزان، هەروەها زۆر کەم چاوتان بە حاڵەتی جیابوونەوە 
دەکەوێت".

موفتی ئاماژەی بەوەدا کە لەو سەردەمەدا گەر کەسێک نەخۆش کەوتبا 
راستەوخۆ نەیان دەبرد بۆ الی پزیشیک و وتی، " من کاتێک منداڵ 

كۆگایه كی خواردنی لێده هات. له كاتێكدا كه  كۆگا و ژێرزه مینی خانووه كان 
له وه رزه كانی به هار و هاویندا جارێك پڕخواردن ده كران، به درێژایی زستان ئه و 

 خۆراكانه ی هه ڵگیراوه  ده توانێت ماڵه كه به ڕێوه ببات.

نه ریتی وشككردنه وه  كه  مێژووه كه ی بۆ سه رده می كۆن ده گه ڕێته وه ، 
له ئێستادا له الیه ن ئافره تانی ماڵه وه  درێژه ی پێده درێت. له گه ڵ ده ستپێكردنی 

وەرزی هاوین كاری وشككردنه وه   بۆ سه وزه كانی بامیه  و بیبه ر و باینجان 
 ده ستپێده كات. 

زۆربه ی زۆری سه وزه  هاوینییه كان به پێی نه ریت له ژێر تیشكی خۆردا ئینجا 
به هه ڵواسین بێت یاخود به ریزكردنی له زەویدا به شێوه ی یه ك له دوای یه ك، 

وشك ده كرێته وه . به مشێوه یه ش ئه و سه وزانه ی له وه رزی هاویندا وشككراوه ته وه ، 
ده توانین به ئاره زوی خۆمان له وه رزی زستاندا به كاری بهێنین. سه ره ڕای 

ئه وه ی له ئێستادا له هه ر وه رزێكدا بین ده توانین زۆربه ی زۆری 
ئه و كااڵیانه  له  ماركێت و بازاڕه كاندا به ده ستبهێنین، هه ڵبه ت 

وشككردنه وه ی سه وزه  وه كو نه ریتێكی لێهاتووه و ناتوانرێت 
ده ستبه رداری بیت. به اڵم هه ر وه ك ده زاندرێت به تایبه تی 

له و كاتانه ی كه  كێشه كانی دارایی روو له مرۆڤه كان ده كات، 
خه ڵك ناتوانێت ئه و پێویستییانه ی كه وا ئاره زووی ده كات 

به ئاسانی ده سته به ری بكات. به مهۆیه وه  هه ندێك له خێزانه كان 
بۆ كه مكردنه وه ی كێشه كانی دارایی، وێڕای وشككردنه وه ی 
سه وزه و میوه  هه ڵده ستن به  وشككردنه وه ی خواردنه كانی وه ك 

 گۆشت و په نیر.
  

به روبوومه كانی وەک؛ باینجان، بامیه ، بیبه ر، ته ماته ، 
فاسۆلیا، كوله كه ، كه ره وز، سپێناغ و خه یار ئه و سه وزانه ن 

 كه زۆرترین وشككردنه وه یان بۆ ئه نجامده درێت.

بوم گەر توشی هەوکردنی گەروو بوووبام نەدەچووین بۆ الی پزیشک.
ئافرەتێکی بەتەمەن هەبوو منیان دەبرد بۆالی ئەو. ئەویش سەیری 

گەروومی دەکرد دەرمانێکی لە گەرووم دەدا کە رەنگێکی قاوەیی هەبوو بۆ 
رۆژێک دواتر چاکدەبوومەوە، کە منداڵبووم یارییەکی ئاگریین کەوتۆتە 

سەر پەنجەی گەورەم بەم هۆیەوە نینۆکەکەم لە پەنجەم جیابۆتەوە، دایکیشم 
منی بردۆتە الی ئافرەتێک ئەویش زەرداوی ئاژەڵێکی لە پەنجەم داوە. 

دوای هەفتەیەک پەنجەم چاکبووەتووە. لەو سەردەمەدا زۆر نەدەچووین بۆ 
الی پزیشک".

ناوبراو بەم شێوەیە بەردەوامی بە قسەکانیدا و وتی، "لەو سەردەمەدا لەسەر 
سەری منداڵەکان تاسێک ئاویان دادەنا و مسیان بەسەر ئاوی ناو تاسەکەدا 

دەکرد. گەر مسەکە چ جۆرە شێوەیەکی لێ دەرچووبا ئەوا دەیان وت کە 
ئەو منداڵە لەو شتە دەترسێت. هەندێک جار ئەو مسە کە سارد دەبوویەوە 

شێوەی پشیلەی دەدا دەیانووت کە لە پشیلە دەترسێت. هەندێکجاریش 
شێوەی باڵندەی دەدا دەیانوت کە لە باڵندە دەترسێت. شێوازێکی تریشیان 

بەکار دەهێنا بۆ خۆپاراستن لە چاوەزار. لەسەر کاغەزێک ناوێکیان 
دەنوسی یانی ناوی ئەو کەسیان دەنوسی کە منداڵەکەی بینووە دواتریش 

کاغەزەکەیان دەسووتاند و بانگی منداڵەکەیان دەکرد کە لەسەر 
پاشاماوەی کاغەزە سوتێنراوەکە هەڵپەرێت".

هاوکات موفتی باسی لە شەوە گەرمەکانی هاوین دەکرد کە خەڵک 
لەسەربان دەنوستن و وتی" خەڵکی قەاڵ  کە شەو دادەهات پێخەف 
و نوینەکانیان دەبردە سەربانی ماڵەکانیان و دەیانکردەووە، جیا لەمە 

سوراحیێک ئاوی ساردییان لەگەڵ خۆیان دەبردە سەربان وە بۆ ئەوەی 
مێشولە نەکەوێتە ناوی سەری سوراحییەکەیان بە پارچە قوماشێک 

دادەپۆشی".

هەروەها موفتی ئاماژەی بەوەدا کە لە کۆندا لە قەاڵی هەولێر )ئەربیل( 
سەردانیکردنی دراوسێ و خزم و ناسیاو هەبوو بەاڵم پیاو و ئافرەت بەیەکەوە 

لە شوێنێک دانەدەنیشتن و وتی، " لە مزگەوتی قەاڵ یان دیوەخاندا کۆ 
دەبوونەوە. سەردانیکردنیش هەبوو و بە شێوەیەکی گشتی شەوان دادەنیشتن. 

ئەو کەسانەی کە لە مزگەوت و دیوەخانەکاندا کۆدەبوونەوە  باسی 
زانست، مەعریفەت)هونەر( و سیاسەتیان دەکرد  گەرچی سەردانیکردنی 
ئافرەتەکانیش بە شێوەیەکی جوان بەڕێوەدەچوو باسییان لە بابەتی گشتی 

دەکرد.

لە کۆتایی قسەکانیدا عوسمان موفتی باسی لەو کرد کە ئافرەتە هەولێر 
)ئەربیل(ییەکان نەدەچوون بۆ بازاڕ و وتی، "لەو سەردەمەدا ئافرەتانی 

بوخچەچی هەبوون دەچوون بۆ ماڵی ئافرەتە هەولێر )ئەربیل(یەکان 
و بوخچەکانیان دەکردەوەکە تیایدا خواردن جلوبەرگ هەبووە بەوانیان 

فرۆشتووە".

ئافره تانی توركمان، وشككردنه وه ی سه وزه  زیاتر ئه نجام ده ده ن له 
وشككردنه وه ی میوه . به گشتیش وشككردنه وه ی باینجان و كوله كه  و خه یار 

 بۆ خواردنی دۆڵمه یەکی بەتام داواكاری زۆری له سه ر ده بێت. 

جیا له مه  یه كێك له و سه وزانه ی كه  وشك ده كرێته وه 'بامیه 'یه. به شی 
خوارەوەی بامییە کە لێده كرێته وه  و به یارمه تی ده رزی و داو ریزده كرێت. دواتر 

 چه ند رۆژێك له به رده م خۆر راده گیرێت.
  

ئه گه ر هاتوو باس له شێوازی وشككردنه وه ی باینجان، كوله كه ، بیبه ر و 
خه یار بكه ین، به شی ناوه وه ی ئه م سه وزانه  ده رده هێندرێت. ئینجا به رێگای 
داو و ده رزی ریزده كرێت و به هه مان شێوه  تاوه كو وشك ده بێته وه  له  به رده م 

خۆر داده نرێت. دواتر له شوێنێكدا كه  رێژه ی شێ-ی نه بێت بۆ وه رزی زستان 
 هه ڵده گیرێت. 

  
توركمان له قه اڵی هه ولێر)ئەربیل(دا به راده یه كی زۆر كاری وشككردنه وه یان 
ئه نجام ده دا. به اڵم له و بار و دۆخه ی ئێستا ئێمه  تێیداین له هه ر وه رزێكدا 
ده توانین هه موو جۆره  سه وزه  و میوه یێك ده سته به ر بكه ین. به مهۆیه وه ش 

ئه نجامدانی كاری وشككردنه وه  وه كو سه رده می كۆن گرنگی و تایبه تیێكی 
ئه وتۆی نه ماوه و له گه ڵ ئه مه شدا ئه و كه سانه ی كه كاری وشككردنه وه یان 

 ئه نجام ده دا ژماره یان له كه مبوونه وه دایه .

یه كێكی تر له كاری وشككردنه وه كه  تایبه ته  به  توركمان، 'داندۆك'ـە. ئه م 
خواردنه  له  مانگه كانی وه زی زستاندا زیاتر خواستی له سه ر ده بێت. ماست و 
ساوار تێكه ڵده كرێت، دواتر له شێوه ی پارچه  پارچه  ئاماده  ده كرێت و به هه مان 

شێوه  له به رده م خۆردا راده گیرێت. دوای وشككبوونی تێكه ڵه كه ، ده توانین 
به ئاره زووی خۆمان له هه ر كاتێكدا به كاری بهێنین.

...عوسمان موفتی باسیکرد

 ئەو پیشەیەی لە ئافرەتەکانمانەوە بۆمان ماوەتەوە 'وشککردنەوەی سەوزە'
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هەواڵ:مه حه مه د ئه مین
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ناوه ندی هه واڵ

 ئەو پێشنیارەی کە عوسمانییەکان رەتیانکردەوە،
 ئایا عەرەبەکان قبوڵی دەکەن؟

وەلید جانبۆاڵت، سەرکردەی پارتی سۆسیالیستی بەرەوپێشبردنی لوبنان 
لەمیانی بەشداریکردنیدا لە کۆبوونەوە گەورەکەی بەحرێن ئەوەی 

وەبیر بەرپرسانی عەرەب هێنایەوە کە دامەزرێنەری سیۆنیزم 'پێشنیاری 
فەڵەستین'ـی پێشکەش بە دەوڵەتی عوسمانی کرد بەاڵم ئەمە بە 

زمانێکی ڕەوان رەتکرابوویەوە.

سەرکردەی دورزی جانبۆاڵت کاردانەوەی لە هەژماری فەرمی تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی خۆی سەبارەت بە کۆنگرەی ''ئاشتی بۆ گەشەپێدان'' 

کە لە شاری مەنامەی پایتەختی بەحرێن بەڕێوەچوو، نیشاندا.

وەلید جانبۆاڵت وەبیریهێناوە کە تهێیۆدۆر هێرزڵ، دامەزرێنەری 
سیۆنیزمی سیاسی سەدەیەک لەمەوبەر بۆ کڕینی خاکی فەڵەستین 

پێشنیارێکی خستەبەردەم سوڵتانی دووەم عەبدولحەمید خان بەاڵم 
سوڵتان عەبدولحەمید هیچ وەاڵمێکی نەداوەتەوە. لەوبارەیەوە  

جانبۆاڵت رایگەیاند:

"تهێیۆدۆر هێرزڵ بۆ دامەزراندنی یەهودییەکان داوای لە پاشای 
عوسمانی سوڵتان عەبدولحەمید خان کرد کەوا فەڵەستینی پێ 

بفرۆشێت. هەڵبەت سوڵتان عەبدولحەمید ئەوەی رەتکردەوە. لەرۆژگاری 
ئەمڕۆشدا جارید کۆشنەر، نەوەی تهێیۆدۆر و زاوای)دۆناڵد ترەمپ، 
سەرۆکی ئەمریکا( لە بەحرێن بانگەشەی ئەوەی کرد کە دەیەوێت 

گەلی فەڵەستین و ئوردن و نیمچەدوورگەی سینا و لوبنان لە سووریا 
جێگیر بکات و بەمجۆرە فەڵەستین لە عەرەبەکان بکڕێت. ئایە ئەو 

پێشنیارەی کە عوسمانییەکان قبوڵیان نەکرد، عەرەبەکان قبوڵی 
دەکەن؟''.

عێراق: پالنی رێککەوتنامەی سەدە هەرگیز قبوڵ 
ناکرێت

لە روونکردنەوەیەکیدا شێرکۆ محەمەد، سەرۆکی کۆمیتەری 
پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق سەبارەت 

بە پرسی ئەمریکا لە ئیسرائیل-فەڵەستین بە بیانووی بانگەشەی 
''چارەسەر'' پالنی ''رێککەوتنامەی سەدە"ـی رەتکردەوە جەختی لەوە 

کردەوە کەوا هەرگیز قبوڵ ناکرێت.

دوای کۆبوونەوەی شاندێک بە سەرۆکایەتی نەبیل 
سەعد راوێژکاری مەحمود عەباس، سەرۆکی 

فەڵەستین لەگەڵ ئەندامانی کۆمیتەی
 پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراق لە پەرلەمانی بەغداد کۆنگرەیەکی 
رۆژنامەوانی هاوبەش سازکرا و لە کۆنگرەکەدا 

شێرکۆ مەحەمەد ئاماژەی بەوە دا کە نەبیل 
سەعد زانیاری وردی دەربارەی پالنی

 ''رێککەوتنامەی سەدە"ـی خستووەتەڕوو.

مەحەمەد لە روونکردنەوەکەیدا وتی، "کۆمیتەی پەیوەندییەکانی 
دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە شاندی فەڵەستین 
دەربارەی پەیوەستبوونی بە دۆزی فەڵەستین راگەیاندووە و 

جەختی لەوە کردووەتەوە کە پالنی 
''رێککەوتنامەی سەدە''ـی قبوڵ 

نەکردووە".

سەرۆکی کۆمیتەری پەیوەندییەکانی 
دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراق ئاماژەی بەوە کرد کە لەو 
کۆبوونەوەیەی بە شێوەیەکی ئەرێنی 

کۆتایی هاتووە چەندین پرسی 
هاوبەش باسکراوە. هاوکات ناوبراو 
تیشکی خستووەتە سەر هەڵوێستی 

الیەنگری عێراق بە پرسی فەڵەستین 
و جیالەمە ئاماژەی بەوە داوە کەوا 

لە دوای رێگایەک دەگەڕێن بۆ 
بەرەوپێشبردنی کار و پەیوەندیە 

هاوبەشەکانی نێوان پەرلەمانی عێراق 
و فەڵەستین.

یەکەم چااڵکی لەچوارچێوەی پالنی ''رێککەوتنامەی 
سەدە''

ئاماژە بەوە دەدرێت، دانیشتنی پرسی دارایی  کۆنگرەی 
''ئاشتی لە پێناو گەشەپێدان''ـ کە بەسەرۆکایەتی ئەمریکا 

بەحرێن مێواندارێتی دەکات، سەبارەت بە چارەسەرکردنی 
پرسی )ئیسرائیل-فەڵەستین( بۆ ئەمریکا، یەکەم چااڵکییە لە 

چوارچێوەی پالنی ''رێککەوتنامەی سەدە''.

        لەگەڵ ئەوەی کارگێڕی فەڵەستین بەشدارینەکردنی    
       لە کۆنگرەی ئاشتی بەحرێن ئاشکرا کرد، بانگەشەی    

                واڵتانی دراوسێی کرد کەوا بەشداری لە 
                    کۆنگرەی ئاشتی نەکەن و بایکۆت 

                        رابگەیێنن.

                            وێڕای بانگەشەی ئەنجامدانی  
                              بایکۆت لەالیەن فەڵەستین       

                                بۆ کۆنگرەکە، هەڵبەت  
                                هەریەک لە سعوودیە، میسر،   
                                مەغریب، بەحرێن و ئیمارات   

                                   بەشدارییان لەو     
                                  کۆنگرەیەدا کرد.

سەرەتا فەڵەستین و دواتر هەریەک لە عێراق و لوبنان بەشداری 
نەکردنیان لە کۆنگرەی ئاشتی بۆ گەشەپێدان لە شاری 

مەنامەی پایتەختی بەحرێن، راگەیاندبوو.

''رێککەوتنامەی سەدە''

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە دا کە پالنی 
"رێککەوتنامەی سەدە"ـی بە مەبەستی 'دۆزینەوەی چارەسەر'ـی 

پرسی فەڵەستین-ئیسرائیل خراوەتە روو. سەرەڕای ئەوەی تا 
ئێستا زانیاری تەواو دەربارەی پالنەکە نەدراوە، بەاڵم لە میدیای 
نێودەوڵەتیدا دەربارەی پالنەکە چەند وردەکارییەک خراوەتە روو و 

ئاشکرا کراوە.

بە گوێرەی ئەم هەوااڵنە پالنەکە چەند خاڵێکی دژ بە 
فەڵەستینییەکان لەخۆ دەگرێت، بۆ نمونە جێهێشتنی تەواوی 

قودس بۆ ئیسرائیل و بەشێکی زۆری ئەو یەهودییانەی کە بە 
شێوەیەکی نایاسایی لە کەناری رۆژئاوا ژیان بەسەردەبەن لە 

ناوچەکە بمێننەوە.

ئاماژە بەوەش کراوە، لە پالنەکەدا باس لە مافی دووبارە 
گەڕانەوەی ٦ ملیۆن کۆچبەرە فەڵەستینییەکان نەکراوە کە 

ئیسرائیل لە خاکەکانی خۆیانی دەربەدەر کردبوون.

ئەو پالنە کە مەحمود عەباس، سەرۆکی فەڵەستین بە ''زلـلەی 
سەدە'' ناوزەندی کرد، رایگەیاند کە جگە لە هەندێک یارمەتی 
دارایی هیچ کاردانەوەیکی نەرێنی بۆ گەلی فەڵەستین دروست 

ناکات.


