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1٤ی ته مموز

ماوەیەکە بابەتی بانگدان و بانگبێژی بووەتە 
رۆژەڤێکی گەرم و چەند رۆژێک بەر لە ئێستا 

هەواڵێک باڵوکرایەوە کە دەنگی بڵندگۆکان نزم 

"شانە نوستووەکانی داعش 
لە داقوق بەئاگا دێنەوە"

 هەولێرییەکان لەکوێن؟ ئاخۆ وەکو دایناسۆڕەکان
لەناوچووبن؟

هێرشیش چەند رۆژێک پێش ئێستا بوو کە لە ئیمام 
زەینەلعابدین هێرشیان کردە سەر یاریگایەکی تۆپی 

پێ بەم هۆیەوەشەوە ٧ گەنجمان شەهید بوو. ئەو 
شەهیدانەش لە دوور و نزیکەوە هیچ پەیوەندییەکان بە 

سیاسەتەوە نەبوو''

حەداد لەبارەی چارەسەری 
کێشەکانی نێوان حکوومەتی 

هەرێم و حکوومەتی عێراق وتی، 
"هەموو کێشەکان چارەسەر ناکرێن 

کە ماوەی دەیان ساڵە لە نێوان 
حکوومەتی عێراق و هەرێمی 
کوردستان بوونیان هەیە. بەاڵم 

ئیرادەیەکی باش هەیە بۆ چارەسەر 
کردنی کێشەی بودجە و نەوت".

فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق وتی، "چاوەڕوانییەکی گەورە لە کابینەی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین. هەرێمی کوردستان 

لە رابردوو بە چەندین قۆناغی سەخت تێپەڕی، دوای 
تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی 

کوردستان، خەڵک چاوی لەوەیە ئەم کابینەیەی ئێستا 
هەیە ئەو نەهامەتی و مەینەتییانەی بەسەر میللەتەکەمان 

هات تێبپەڕێنن و سەرەتایەکی تازە بۆ قۆناغێکی تازە 
دەستپێبکەین. 

رۆژەدا روویداوە و  ئەو رۆژە بەهایەکی 
تایبەت دەبەخشێت لەالی موسڵمانان. لە 

مانگی موحەڕەمدا پەرستشی رۆژوو 
گرتنیش ئەنجام دەدرێت.

فاتیح دۆنمەز، وەزیری وزە و 
سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا 

زنجیرە سەردانێکی فەرمی بۆ 
بەغدادی پایتەخت ئەنجامدا.

مافی مرۆڤ رایگەیاند، "یاسای 
ژمارە ٥ کە تایبەتە بە پاراستنی 

مافی پێکهاتە نەتەوەییەکان 
و ئاینییەکان کەموکوڕی 
زۆری تێدایە و پێویستی بە 

هەموارکردنەوە هەیە. زۆر بڕگە 
هەیە کە تێیدا نەنوسراوە و دەبێت 
بۆی زیاد بکرێت. هەروەها ئەو 
یاسایە تا ئێستا نەچۆتە بواری 

جێبەجێ کردنەوە".

 ئەعزەم عەبدولکەریم، 
مێژووناسی دیاری شاری 

هەولێر)ئەربیل( و راوێژکاری 
خۆبەخشی قەاڵ

''دێن و بە زۆر  خواردن لە خەڵک وەردەگرن. لەو 
چەند رۆژەی دواییدا هێرشیان کردە سەر خێزانێکی 

عەرەب و هەموویانیان کوشت. هەر لەو هێرشەدا 
ئەفسەرێکی تورکمانیش شەهید بوو، چەندین 

هێرشی تیرۆرستی لەمجۆرە ئەنجام دەدەن. دواین 

بەشیر خەلیل حەداد، جێگری 
سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

عێراق رایگەیاند، "کێشەکانی 
نێوان هەولێر و بەغداد بریتین لە ٣ 
دۆسیەی گرنگ؛ دۆسیەی یەکەم 

دۆسیەی نەوتە، دۆسیەی دووەم 
دۆسیەی بودجە و مووچەیە هەروەها 
دۆسیەی سێیەمیش دۆسیەی ئەمنی 

سیاسییە کە پەیوەندی بە ماددەی 
١٤٠ەوە هەیە".

دوای دەستبەکاربوونی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق، کێشمەکێشمەکانی نێوان الیەنە 

بەشداربووەکانی حکوومەت بەردەوامە. 

لە ماوەکانی رابردوو دەنگۆی ئەوە باڵوبوویەوە کە 
پەیوەندی نێوان پارتی و یەکێتی گرژی تێکەوتووە 

و رێککەوتننامەی سیاسی نێوانیان هەڕەشەی 
لەسەرە. 

لەوبارەیەوە لوقمان وەردی، پەرلەمانتاری دیاری 

عاشورە یاخود عاشورا دەکەوێتە 
دەییەمین رۆژی مانگی موحەڕەم 
کە یەکەم مانگی رۆژ ژمێری 

هیجرییە. لە بیروباوەڕی 
ئیسالمیدا بڕوایان وایە 

ژمارەیەکی زۆری رووداو لەو 

زیا بترۆس، سەرۆکی دەستەی 
سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە 
هەرێمی کوردستان لەبارەی 

رەوشی مافی مرۆڤ لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق دەڵێت، "لە 

هەرێمی کوردستان مافی پێکهاتە 
ئایینی و نەتەوەییەکان پشتگوێ 

خراوە".

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی 

" 
" 

 بەشیر حەداد: رێگە نادەین عێراق ببێتە شوێنێک بۆ هێرش
 کردنە سەر واڵتانی دراوسێ

 سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ: پێکهاتە
نەتەوەیی ئایینییەکان پشتگوێ خراون

شوان ئەسیر کە بۆ ماوەی سااڵنێک لە جەنگی 
نێوان عێراق-ئێران بە دیل گیرابوو: زۆرترین 

ئازارمان لەدەست عێراقییەکان چەشت
شوان ئەسیر کە یەکێکە لەو سەربازە عێراقییانەی لە سەردەمی 
جەنگی عێراق و ئێران بە دیل گیراوە و دوای ماوەیەکی زۆر 

گەڕاوەتەوە عێراق لە رێگەی مایکی تەبا-وە باس لە سەردەمی 
دیل بوونی خۆی دەکات و دەڵێت، "من سەربازیم زۆر کردووە لە 

ساڵی ١٩٧٣ بوومە سەربازی عێراقی. لە سەرەتادا لەسەر سنووری 
ئوردن سەرباز بووم بەاڵم دوای دەست پێکردنی جەنگ منیان 

گواستەوە محەمەرە. ١٩ی مانگ گەیشتمە شوێنی جەنگ و لە 
٢٤ی مانگ ئەسیر بووم )بە دیل گیرام( خۆی شەڕەکە بەم جۆرە 
بوو کە ئەوان لە محەمەرە لە بەسرە چواردەوریان گرتین و دەستگیر 

کراین".

 لوقمان وەردی: تەنها رێککەوتنی یەکێتی و پارتی بەس
نییە بۆ  دانانی پارێزگاری کەرکوک

 عاشورا، ئەو نەریتەی کە لەسەردەمی حەزرەتی
نوح-ەوە تاوەکو ئەمڕۆ بەردەوامە

 پێویستە هێڵێکی تری گواستنەوەی نەوت لە
نێوان عێراق و تورکیا رابکێشرێت

'
'

وەزارەتی ئەوقاف هیچ مەرجێکی نییە بۆ بانگبێژان

ل٤
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کردووە. پێش ئەمەش لە گوندی ئیفتیخار هێرشیان کردە سەر 
ژمارەیەکی زۆر گەنج و چەند دانەیێکیشیان شەهید بوون. چەند 

رۆژێک پێش ئێستا هێرشیان کردە سەر گوندی ئیمام زەینەلعابدین 
و لەوێش ٧ گەنجمان شەهید بوو و ٨ دیکەشمان برینداربوون. ئەو 

کەسانە بۆ یاریکردنی تۆپی پێ لەوێ کۆببونەوە، بەهۆی بێهیزی 
ئەمنییەت بە شێوەیەکی بێتاوان شەهیدبوون".

"لە چواردەوری شارۆچکەکە تاوەکو ئێستا داعش بوونی 
هەیە و شەوان دێنە نێو گوندەکان بە زۆرلێکردن خواردن لە 

خەڵکی گوندەکە وەردەگرن"

لە درێژەی قسەکانیدا جەلیل ئیبراهیم محەمەد، سەرۆکی ئەنجومەنی 
شارۆچکەی داقوق ئاماژەی بەوەدا کە داوایان لە پارێزگاری 

کەرکوک و حکوومەتی مەرکەزی بەغداد کردووە کە هێزێ زیاتر 
ڕەوانەی ناوچەکانی چواردەوەری داقوق بکەن و وتیشی، "داوامان 
کردووە کە حەشارگەکانی تیرۆرستانی داعش کە لە چواردەوری 
ئەو ١٠٠گوندەدا بونیایان هەیە و خۆیان حەشارداوە لە الیەن هێزە 

ئەمنییەکان پاکبکرێتەوە.لە ناوەڕاستی شارۆچکەکەدا کێشەمان نییە 
بەاڵم لە چواردەوری شارۆچکەکە تاوەکو ئێستا داعش بوونی هەیە و 
شەوان دێنە نێو گوندەکان بە زۆرلێکردن خواردن لە خەڵکی گوندەکە 

وەردەگرن".

یەکێکی تر کە بۆ مایکەکەمان دوا زاهیر بەکر محەمەد، ئەندامی 
ئەنجوومەنی شارۆچکەی داقوق بوو وبەم شێوەیە دەستی بە قسەکانی 

کرد، "دانیشتوانی شارۆچکەکە لە کورد و تورکمان و عەرەب 
پێکدێن. لە چواردەوری شارۆچکەکەش نزیکەی ١٠٠ گوند بوونی 

هەیە وە زیاتر لە سەدا ٦٠ ئەو گوندانەش عەرەبن. گوندەکان بە 
کەسی لە نێو ناژی".تەواوی چۆڵکراون و 

شایەنی باسە زاهیر بەکر محەمەد دوای ئاماژەدان بەوەی کە 
بەر لە ١٦ ئۆکتۆبەر هێزەکانی پێشمەرگە بنکە ئەمنییەکانیان 

دەپاراست و بەم شێوەیە باسی لە پاراستنی ناوچەکە کرد و وتی، 
" لە ئێستادا بنکە ئەمنییەکان چۆڵن و داعش بە ئاسانی تیایدا 
دەسوڕێتەوە. لێرەوە دەمانەوێت ئەوە بە حکوومەتی عیراق بڵێین، 

کە بنکە ئەمنییە چۆڵکراوەکان پێویستە پڕبکرێنەوە. لە ناوەندی 
شاردا هێزی ئەمنی هەیە بەاڵم ئەوان تەنیا دەتوانن شارۆچکەکە 
بپارێزن، ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە لە ناوچەکانی چواردەوەری 

داقوق هێزی ئەمنی نییە".

زاهیر بەکر محەمەد  راشیگەیاند کە لە ماوەی دوو  مانگی 
دواییدا داعش لە ناوچەکە ٤ هێرشی ئەنجامداوە و وتیشی، "دێن 
و بە زۆر  خواردن لە خەڵک وەردەگرن. لەو چەند رۆژەی دواییدا 
هێرشیان کردە سەر خێزانێکی عەرەب و هەموویانیان کوشت. هەر 

شارۆچکەی داقوق-ی سەر بە شاری کەرکوک، لە الیەن 
تیرۆرستانی داعش بە گولـلە هاوەن هێرشکرایە سەر و یاریگای تۆپی 

پێی ئەو شارۆچکەیە کرایە ئامانج.

لە ئەنجامی ئەو هێرشەی کە  لە الیەن رێکخراوی تیرۆرستی 
داعش بە گولـلە هاوەن کرایە سەر گوندی زەینەلعابیدینی سەر بە 
شارۆچکەی داقوق ٧ هاوواڵتی تورکمان گیانیان لەدەستدا و ٨ـی 

تریش برینداربوون.

وەکو تیمی تەبا لە دوای هێرشەکان سەردانی داقوق-مان کرد و 
لێکۆڵینەوەیەکمان ئەنجامدا لە شوێنی رووداوەکە و لە بارەی ئاسایشی 

ناوچەکە لەگەڵ چەند بەرپرسێک دیدارمان ئەنجامدا.

جەلیل ئیبراهیم محەمەد، سەرۆکی ئەنجومەنی شارۆچکەی داقوق 
بە ئاماژەدان بەوەی کە لەپێشتردا بۆ ماوەیەکی درێژ شارۆچکەی 

داقوق ئەمن و ئاسایش تیایدا بەرقەراربوو و وتی، "لە شارۆچکەکەدا 
هیچ کێشەیەک رووینەدەدا، لە داقوق ٣ میللەتی سەرەکی جیاواز 

دەژین؛ تورکمان، کورد و عەرەب. ئەو ٣ میللەتە بۆ ماوەیەکی درێژە 
بێ ئەوەی هیچ کێشەیەک دروست بکەن بەیەکەوە دەژین درێژەیان بە 

ژیان داوە".

 
هاوکات سەرۆکی ئەنجومەنی شارۆچکەی داقوق ئاماژەی بەوەشدا 
کە لەو مانگەی دواییدا کێشەی ئەمنی کەوتۆتە نێو ناوچەکە و 

وتی، " کە باسی ناوچە دەکەین مەبەستمان ناوەڕاستی داقوق نییە، 
لە چواردەوری داقوق نزیکەی ١٠٠ گوندی عەرەب و کوردمان هەیە، 
سنوورەکانیشیان لە الیەکیانەوە لەگەڵ بەشیر لە الیەکەی ترەوە لەگەڵ 

سەاڵحەدین درێژ دەبێتەوە وە ئەو کێشانەش لەم ناوچانە رودەدەن".

"ژمارەی هێزە ئەمنییەکان لە ناوچەکدا زۆرەکەمە"

"لە ناوچەکەدا شانەی نوستووی داعش هەیە"
 

جەلیل ئیبراهیم محەمەد هۆکاری کێشە ئەمنییەکانی بۆ کەمی 
هێزی ئەمنی لە ناوچەکە گەڕاندەوە و وتی، "ژمارەی هێزە 

ئەمنییەکان لە ناوچەکەدا زۆر کەمە و کۆنتڕۆڵی هەموو ناوچەکەو 
و ئەو گوندانەیان پێناکرێت. لە ناوچەکەدا شانەی نووستوی داعش 
بوونی هەیە. بە شێوەیەک کە لە کۆنتڕۆڵ دەرچووە و ئێمەش لە 
دووبارە دەستپێکردنەوەی چاالکییەکانی ئەو تیرۆرستانە دەترسین".

جەلیل ئیبراهیم محەمەد راشیگەیاند کە بە بەردەوامی لەگەڵ هێزە 
ئەمنییەکاندا لە پەیوەندیدان و وتی، "بە شێوەیەکی بەردەوام ئەوان 
ئاگادار دەکەینەوە کە داعش لە ناوچەکەدا دەستی بە جموجۆڵ 

لەو هێرشەدا ئەفسەرێکی تورکمانیش شەهید بوو، چەندین هێرشی 
تیرۆرستی لەمجۆرە ئەنجام دەدەن. دواین هێرشیش چەند رۆژێک 

پێش ئێستا بوو کە لە ئیمام زەینەلعابدین هێرشیان کردە سەر 
یاریگایەکی تۆپی پێ بەم هۆیەوەشەوە ٧ گەنجمان شەهید بوو. ئەو 

شەهیدانەش لە دوور و نزیکەوە هیچ پەیوەندییەکان بە سیاسەتەوە 
نەبوو".

"پێویستمان بە هێزی ئەمنی زیاترە"

زاهیر عومەر محەمەد دوای ئەوەی بانگەوازی کرد کە حکوومەت 
بنکە ئەمنییەکان پڕبکاتەوە وتی، "پێویستمان بە هێزی ئەمنی 

زیاترە. ئەو هێزانەی کە ئێستا لێرەدان بە تەنها دەتوانن رێگا 
سەرەکەییەکان کۆنتڕۆڵ بکەن، هێزە ئەمنییەکان بە تەنها ناتوانن 

تەواوی ئەو گوندانە بپارێزن کە پڕن لە ئەندامی رێکخراوی 
تیرۆرستی داعش بە تەنها هیچیان پێناکرێ. دەیانجار داواکاریمان 
پێشکەش کردووە بۆ ناردنی هێزی سەربازی بەاڵم کەس گوێمان 

لێناگرێت".

قەنبەر داقوقلو، جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی لقی 
داقوق قسەی بۆ مایکی تەبا کرد و باسی لە ئەمن ئاسایشی 

شارۆچکەکە و ناوچەکە کرد.

قەنبەر داقوقلو وتی، "باری ئەمنی لە داقوق باش نییە. لەو 
ماوەیەدا لە ڕووی ئەمنییەوە دوچاری هەندێک کێشە بووینەتەوە.

بە تایبەتی دوای ١٦ ئۆکتۆبەر و وەدەرنانی داعش لە ناوچەکەدا. 
هێزە عێراقییەکان بە تەنها هێرشیان کردە سەر ناوچەکان رۆێشتن، 

بە تەواوی پاک نەکراوە لە تیرۆرستان. شانە نوستووەکان لە 
ناوچەکدا مانەوە. ئێستاش شانە نوستووەکان لە خەو هەڵساون و 

دەستیان بە جموجۆڵ کردووە.

" چۆن کەرکوک عێراق-ی بچووکە، داقوق-یش 
کەرکوکی بچوکە"

"بەرەی تورکمانی عێراقی لە داقوق تەنها دامەزراوەیە کە 
نوێنەرایەتی تورکمان بکات. تورکمان لە ڕووی سیاسییەوە لە 

پێگەیەکی زۆرباشدایە.لە نێوان میللەتەکان هیچ ناکۆکییەک نییە 
و هەموویان یەکتریان قبوڵە. چۆن کەرکوک عێراق-ی بچوکە، 
داقوق-یش کەرکوکی بچوکە. لە کۆندا ناوەندی شارۆچکەی 

داقوق لە سەدا ٩٠ دانیشوانی لە تورکمان پێکدەهات و گوندەکانی 
چواردەوریشی لە عەرەب و کورد پێکدەهات.جگە لە ڕووی 

سیاسییەوە هیچ کێشیەکی ترمان نییە.سوپاس بۆ خوا میللەتەکان 
لە گەڵ یەک بە رێزەوە دەژین"

"شانە نوستووەکانی داعش لە داقوق 
بەئاگا دێنەوە"

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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  ئەسڵی کێشەکانی هەولێر و بەغداد دەگەڕێتەوە سااڵنی 
١٩٢٠-١٩٢١ ئەو کاتی کە دەوڵەتی عێراق دامەزرا

حکوومەتی هەرێم ئامادەیی خۆی دەربڕی بۆ ئەوەی 
دۆسیەی نەوت رادەستی حکوومەتی ناوەندی بکات. ئایا 
ئەم هەنگاوە هیچ کاریگەرییەکی دەبێت لەسەر چارەسەر 

بوونی بەشێک لە کێشەکانی بودجە و مووچە؟

ئێمە دەبێت ئەوە بزانین کە هەموو کێشەکانی نێوان هەرێم 
و بەغداد بریتی نییە لە کێشەی نەوت. کێشەکە لەوە 
قووڵتر و زیاترە. کێشەکە کۆنە و دەتوانم بڵێم کێشەکە 
کەڵەکەبووە. ئەو حکوومەتە یەک لەدوای یەکانەی 
هاتوونەتە سەر حووکم لە عێراق کێشەکەیان چارەسەر 

نەکردووە کێشەکە هەر ماوەتەوە و زیادی کردووە. ئەسڵی 
کێشەکە دەگەڕێتەوە سااڵنی ١٩٢٠-١٩٢١ ئەو کاتی 

کە دەوڵەتی عێراق دامەزرا.

لەو کاتەوە پێکهاتەکانی کوردستان بە کورد و تورکمان 
و کلد و ئاشوورەوە هەوڵی ئەوەیان دەدا کە مافە سیاسی، 

نەتەوەیی و کەلتوورییەکانیان وەربگرن لە حکوومەتە 
یەک لەدوای یەکەکانی عێراق. هەموو دەستوورە 
هەمیشەیی و کاتییەکانیش کە بەر لە ٢٠٠٥یش 
داندراون، ئاماژەیان بەوە داوە کە کورد بەشێکە لە 

پێکهاتەی نەتەوەیی عێراق. هەروەها نەتەوەی تورکمان 
بەشێکە لە پێکهاتەی عێراق. ئەوانە وەکو دەستوور دانی 
پێدانراوە بەاڵم وەکو سیاسەت و جێبەجێ کردن، جێبەجێ 

نەکراوە. 

      حکوومەتی عێراق وەکو حکوومەتێکی سەنتڕاڵی 
مەرکەزی مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکات. 

ئەوەش پێچەوانەی دەستوورە

تا ئێستاشی لەگەڵدا بێت حکوومەتی عێراق وەکو حکوومەتێکی 
سەنتڕاڵی مەرکەزی مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکات. دوای 

٢٠٠٥ چاوەڕوان دەکرا کە ئەو مامەڵەیە بگۆڕێت، چونکە شێوازی 
حوکم و دەوڵەت لە عێراقدا گۆڕا، لە عێراقێکی مەرکەزی، شموولی و 

تاکالیەن گۆڕا بۆ عێراقێکی هەمە الیەن، فیدراڵی، ئیتیحادی کە داننرا 
بەوەی کە هەرێمێک هەیە و چەند پارێزگایەک لەخۆ دەگرێت و چەند 
پێکهاتەیەکی تێدایە و پێویستە مافەکانیان بدرێت. بەپێی دەستوور ئێستا 

دەبێت عێراق دەوڵەتێکی فیدراڵی بێت بەاڵم هەتا ئێستا مامەڵە کردنی 
عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان مامەڵەیەکی سەنتڕاڵە. ئەمە خۆی 

لەخۆیدا پێچەوانەی دەستوورە. کێشەکە لێرەوە سەرچاوە دەگرێت. بۆیە بە 
رادەست کردنی دۆسیەی نەوت لەوانەیە بەشێک لە کێشەکان چارەسەر 

بکرێت بەاڵم تەواوی کێشەکان چارەسەر ناکرێت. لەبەر ئەوە پێویستە 
عێراق بە شێوەیەکی گشتی مامەڵەیەکی دەستووری لەگەڵ هەرێمی 

کوردستان بکات نەک مامەڵەیەکی سەنتڕاڵ.

حکوومەتی عێراق مانگانە بڕە بودجەیەک بۆ هەرێمی 
کوردستان دەنێرێت. بەاڵم حکوومەتی هەرێم لە ئێستادا 
موچەی مانگی ئایار دابەش دەکات و لەم رۆژانەدا 

دەست بە مووچەی حوزەیران دەکات. ئایە ئەو بودجەیەی 
عێراق دەینێرێت بودجەی کام مانگە؟

   دەبێت کوردستان پابەند بێت بە رادەستکردنی ٢٥٠ 
هەزار بەرمیل نەوت لە رۆژێکدا و لە بەرامبەردا 

حکوومەتی عێراق مانگانە ٩٥٠ ملیار دینار وەکو بودجە 
بدات بە حکوومەتی هەرێم

بەپێی یاسای بودجەی ٢٠١٩ لە مانگی یەکەوە )کانوونی دووەم( ئەو 
بودجەیە لە عێراقەوە دێت بۆ هەرێمی کوردستان. بەشە بودجەکەش 
دیاری کراوە کە سااڵنە ١٠،٨ ترلیۆن دینارە. ئەگەر ئەو بڕە پارەیە 

دابەش بکەی بۆ سەر ١٢ مانگ، مانگانە پێویستە ٩٥٠-٩٧٠ ملیار 
دینار بێت بۆ هەرێمی کوردستان. لە یاسای بودجەدا ئەوە هاتووە کە 

دەبێت هەرێمی کوردستان پابەند بێت بە رادەستکردنی ٢٥٠ هەزار بەرمیل 
نەوت لە رۆژێکدا بە کۆمپانیای سۆمۆ. لە بەرامبەردا حکوومەتی 

عێراق مانگانە ٩٥٠ ملیار دینار وەکو بودجە بدات بە حکوومەتی هەرێم. 

بەشیر خەلیل حەداد، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 
رایگەیاند، "کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بریتین لە ٣ دۆسیەی 
گرنگ؛ دۆسیەی یەکەم دۆسیەی نەوتە، دۆسیەی دووەم دۆسیەی 

بودجە و مووچەیە هەروەها دۆسیەی سێیەمیش دۆسیەی ئەمنی سیاسییە 
کە پەیوەندی بە ماددەی ١٤٠ەوە هەیە".

حەداد لەبارەی چارەسەری کێشەکانی نێوان حکوومەتی هەرێم و 
حکوومەتی عێراق وتی، "هەموو کێشەکان چارەسەر ناکرێن کە ماوەی 

دەیان ساڵە لە نێوان حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان بوونیان 
هەیە. بەاڵم ئیرادەیەکی باش هەیە بۆ چارەسەر کردنی کێشەی بودجە و 

نەوت".

دکتۆر بەشیر خەلیل حەداد، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق لە دیمانەیەکدا لەگەڵ تەبا وەاڵمی پرسیارەکانی لەبارەی 

پەیوەندییەکانی هەولێر)ئەربیل(-بەغداد، کێشەکانی بودجە و موچە، 
دانووستانەکان و بۆردومانەکانی ئیسرائیل لەناو خاکی عێراق، دایەوە.

دەقی چاوپێکەوتنەکە بەم جۆرەیە:

پەیوەندییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق و 
حکوومەتی ناوەندی لە چ ئاستێکدایە؟

پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغداد ئێستا لە ئاستێکی باشدایە. گفتوگۆ 
بەردەوامە لە نێوانیان، بەم دواییانە شاندێکی بااڵی هەرێمی کوردستان 
سەردانی بەغدادی کرد و شاندێکی بااڵی بەغداد سەردانی هەرێمی 

کرد. لەم دوو شاندە بااڵیە باس لەوە کرا کە پێویستە کێشەکانی نێوان 
هەولێر و بەغداد بە شێوەیەکی یاسایی و لەسەر بنەمای دەستووری 

عێراقی چارەسەر بکرێت. هەروەها پەیوەندییەکانیش ئاسایی بکرێنەوە. 
بۆ ئەم مەبەستە چەند لێژنەیەکی پسپۆر و هونەری پێکهێندرا بۆ 

بەدواداچوون لە کێشەکان.

       کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بریتین لە ٣ 
دۆسیەی گرنگ؛ دۆسیەی یەکەم دۆسیەی نەوتە، 
دۆسیەی دووەم دۆسیەی بودجە و مووچەیە هەروەها 
دۆسیەی سێیەمیش دۆسیەی ئەمنی سیاسییە کە 

پەیوەندی بە ماددەی ١٤٠ەوە هەیە

کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بریتین لە ٣ دۆسیەی گرنگ؛ 
دۆسیەی یەکەم دۆسیەی نەوتە، دۆسیەی دووەم دۆسیەی بودجە و 

مووچەیە هەروەها دۆسیەی سێیەمیش دۆسیەی ئەمنی سیاسییە کە 
پەیوەندی بە ماددەی ١٤٠ەوە هەیە. بڕیار وایە کە بە زووترین کات ئەو 

لیژنانە دەست بەکار بن بۆ گەاڵڵە کردنی بابەتەکان و دانانی رێوشوێنی 
پێویست بۆ چارەسەر کردنی کێشەکان. هەروەها لێژنە هاوبەشەکان 
پێشنیار دابنێن بۆ چارەسەری گرفتەکان. ئینجا پێشنیارەکان بەرز 

دەکرێنەوە هەردوو شاندی بااڵی هەرێم و بەغداد تا بڕیاری لەسەر بدەن. 
ئومێد دەکرێت لەم رۆژانەدا ئەم شاند و لیژنانە دەست بەکار بن. لە چەند 
رۆژێکی داهاتوودا شاندێکی هەرێم سەردانی بەغداد دەکات بۆ ئەوەی 

ئەو کێشانە چارەسەر بکات. 

ئەگەر هەرێمی کوردستان بە هەر هۆکارێک بێت نەتوانێت رۆژانە ٢٥٠ 
هەزار بەرمیل نەوت بدات بە سۆمۆ، ئەوا حکوومەتی عێراق بەهای ئەو 
بڕە نەوتە لە بودجەی هەرێم دەبڕێت کە ٩٥٠ ملیار دینارە و باقییەکەی 
دەنێرێت بۆ هەرێمی کوردستان. ئێستا حکوومەتی عێراق ئەوەی کردووە. 

ئەو بڕە پارەیەی دەینێرێت بودجەی هەرێمی کوردستانە و بەهای ئەو ٢٥٠ 
هەزار بەرمیل نەوتەی لێکەم کراوەتەوە. ئەوە لە مانگی یەکەوە بەردەوامە و 

ئەوەی ئێستا دێ بودجەی مانگی هەشت)ئاب(ە. 

هەموو مانگێک لە کاتی خۆی بودجەی هەرێمی کوردستان دێت، 
بەاڵم لەبەر ئەوەی لە سااڵنی رابردوودا حکوومەتی عێراق بودجەی 

هەرێمی کوردستانی نەدەنارد، حکوومەتی هەرێم بە داهاتی نەوت و 
داهاتەکانی دیکە بودجەی ئامادە دەکرد و خۆی موچەی فەرمانبەرانی بە 
کەموکوڕی و پاشەکەوتەوە دابین دەکرد. بۆیە چەند مانگێک مووچەی 

فەرمانبەران دواکەوت و نزیکەی ٣-٤ مانگ حکوومەت قەرزاری 
فەرمانبەران بوویەوە. بۆیە ئەو بودجەیەی کە بۆ مانگی ئاب لە بەغدادەوە 

دێت حکوومەت بۆ مانگی ئایار خەرجی دەکات. 

     ئێستا موچەی ئەو ماوەیەی کە نەدراوە حکوومەتی 
عێراق قەرزاری حکوومەتی هەرێم و فەرمانبەرانە

ئەو ٣ مانگ جیاوازییە بووەتە قەرزێک لەسەر حکوومەتی هەرێم بەاڵم لە 
ئەسڵدا ئەو قەرزە لەسەر حکوومەتی بەغدادە و دەبێت ئەو بیداتەوە. چونکە 

بەغداد لە سااڵنی ٢٠١٤-١٥-١٦ مووچەی نەنارد. ئێستا موچەی ئەو 
ماوەیە حکوومەتی عێراق قەرزاری حکوومەتی هەرێم و فەرمانبەرانە. 

ئەوە بەشێکە لەو پرسانەی کە لە نێوان شاندەکاندا قسەی لەسەر دەکرێت. 
ئەگەر تۆ دەتەوێت من تەواوی داهاتی خۆم رادەستی تۆ بکەم پێویستە 

تۆش تەواوی ئەو قەرزەی لەسەرتە بیدەیەوە. تۆ تا ئێستا بودجەکانی 
سااڵنی پێشووت نەداوە فەرموو تۆ بیدە تا منیش نەوت رادەست بکەمەوە.

ئەنجامی گفتوگۆکان ئەرێنین؟ئایا ئەو کێشانەی باسمان 
کردن لە داهاتوویەکی نزیکدا چارەسەر دەبن؟

هەموو کێشەکان چارەسەر ناکرێن کە ماوەی دەیان ساڵە لە نێوان 
حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان بوونیان هەیە. بەاڵم ئیرادەیەکی 

باش هەیە بۆ چارەسەر کردنی کێشەی بودجە و نەوت. ئەگەر ئەم لیژنانە 
بتوانن کێشەی نەوت و بودجە و ماددەی ١٤٠ چارەسەر بکەن، ئەوا 

بەشێکی باشی کێشەکان کۆتاییان دێت. ئینجا دەتوانن بپرژێنە سەر کێشە 
کۆنەکان و ئەوانیش چارەسەر بکەن. بابەتە هەنووکەیی و بەپەلەکان بودجە 

و نەوت و ماددەی ١٤٠ـە کە دەبێت چارەسەر بکرێت.

وەکو دەزانین فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل ماوەیەکە 
پێگەکانی حەشدی شەعبی لە عێراق بۆردوومان دەکات. 
ئایا بۆردوومان کردنی هێزێکی عێراقی بەزاندنی سەروەری 

عێراق نییە؟ ئەو رووداوە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ 

هەر بۆردوومانێک لە دەرەوەی خاکی عێراقەوە بۆ سەر خاکی عێراق 
بکرێت جا چ هەرێمی کوردستان بێت چ بەغداد و بەسرا بێت جیاوازی 
نییە و هەمووی بەزاندنی سەروەری عێراقە. عێراق واڵتێکی سەربەخۆیە 
و واڵتێکە کە سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکانە. لەبەر ئەوە دەکرێ وەکو 

هەموو واڵتەکانی دیکە سەروەرییەکەی پارێزراو بێت. لە کێشمەکێشم و 
ئەو ناکۆکییەی کە لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا هەیە، هەڵوێستی عێراق 

ئاشکرایە و نابێتە الیەنێک لەو کێشانە.

   رێگە نادەین عێراق ببێتە شوێنێک بۆ هێرش کردنە سەر 
واڵتانی دراوسێ

بە هیچ شێوەیەک عێراق رێگە نادات کە خاکەکەی بەکار بهێندرێت بۆ 
هێرشکردنە سەر واڵتێکی دیکە. جا ئەوە هەر الیەنێک بێت، ئێران یان 
غەیری ئێران. ئەوە سیاسەتی عێراقە و ئێمەش رێگە نادەین عێراق ببێتە 

شوێنێک بۆ هێرش کردنە سەر ئێران و واڵتانی دراوسێ. بۆیە ناشبین بە 
الیەنێک لە کێشەی نێوان هیچ واڵتێک. وە هەر بۆردوومانێکیش لە هەر 

الیەنێکەوە بۆ ناو خاکی عێراق ئەنجام بدرێت ئێمە بە کارێکی ناڕەوای 
دەزانین.

دووبارە دەیڵێمەوە، ئێمە رێگە نادەین ئۆپۆزسیۆنی هیچ واڵتێک بێتە نێو 
خاکی عێراق و هێرش بکاتە سەر واڵتەکەی خۆی، بەم جۆرەش واڵتەکەی 

بە بیانوی ئەوە خاکی عێراق بۆردوومان بکات. پێویستە عێراق نەکرێتە 
بەشێک لە کێشەکان.
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٣1٤ی ئابی ٢٠1٩
لەبەرامبەر پرسیارێک سەبارەت بە خانەوادە بەناوبانگەکانی 

هەولێر، ئەو مێژووناسە هەولێر)ئەربیل(ییە وتی، 
"خانەوادە بەناوبانگ و گرنگەکان لە  گەڕەکی سەڕای 

نیشتەجێبوون. لە سەرەتادا چەلەبییەکان دێن و دواتر 
خانەوادەی حاجی رەشید ئاغا و منداڵەکانی. دواتر 

خانەوادەی عەلی پاشا دۆغرەمەچی دێت کە دەکاتە 
باوکی ئیحسان دۆغرەمەچی. لەپاش ئەو عوزێرییەکان 

دێن و دواتریش ئەسعەدییەکان و یەعقوبییەکان. هەندێک 
لە یەعقوبییەکان لە دەرەوەی گەڕەکی سەڕای بوون. 
ئەسعەدییەکانیش لە فلکەی حەڕەم نیشتەجێبوون کە 

کۆاڵنی حەرەم-یشی پێدەوترێت". 

لەالیەکی دیکەوە ئەعزەم عەبدولکەریم رایگەیاند هەندێک 
خانەوادەی دیکەی گرنگی هەولێر)ئەربیل( هەن کە 

زانایانی ئاینییان تێدایە و وتی، "خانەوادەی ئەل کوچک 
مواڵ خانەوادەیەکی گرنگی شاری هەولێر)ئەربیل(ن کە 
وابەستەی ئاین بوون. ئەم خانەوادەیە موڵکداربوون بەاڵم 

ئاغایەتییان نەدەکرد. هاوکات رەشاد موفتی یەکێک بووە 
لە ناسراوترین کەسایەتی ئەو خانەوادەیە". 

ئەعزەم عەبدولکەریم تیشکی خستە سەر پێکهاتەی 
نەتەوەیی دانیشتوانی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( و رایگەیاند 

کە سەرجەمیان تورکمان بوون و وتیشی، "ئەوانەی 
ناویان لە سەرژمێرییەکە هاتووە سەرجەمیان تورکمانن. 

زۆرێک لەوان دەڵێن کە لە ناوچەی دیکە هاتوون و بەو 
شێوەیە لە واقعی بابەتەکە هەڵدێن. هەندێکیان وەکو 

پاشماوەی عوسمانییەکان دەمانبینن. گەر ئێمە پاشماوەی 
عوسمانییەکانین ئەی بۆچی بە زمانی عوسمانی نادوێین؟ 

یاخود بۆچی شێوەزاری تورکمانی هەولێر)ئەربیل( و 
کەرکوک و تەلەعفەر و ناوچەکانی دیکە بەیەک 

ناچن؟ بۆچی هەموویان بە یەک شێوەزار قسە ناکەن؟ 
لەڕاستیدا ئەمانەی باسم کرد بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە 
ئێمە پاشماوەی عوسمانییەکان نین. ئێمە بەر لە هاتنی 

عوسمانییەکان لێرە هەبووین. لە رووی شێوەزاریشەوە هیچ 
پەیوەندییەکمان لەگەڵ زمانی عوسمانی نییە". 

لەبەردەوامی قسەکانیدا ئەعزەم عەبدولکەریم دەڵێت: 
"کاتی خۆی عوسمانییەکان ئەو ناوچانەیان خستووەتە ژێر 
رکێفی خۆیان. ئەی بۆچی لە ناوچەکانی دیکە تورکمان 
نییە؟ بۆچی تەنها لە هەولێر)ئەربیل( و هەندێک ناوچە 

دیکە هەن؟ لەالیەکی دیکەوە خانووی تورکمان و برایانی 
کورد لەتەک یەک بوون. بۆچی زمانی ئەوان نەگۆڕاوە؟ 

بابەتێکی دیکە هەیە کە دەمەوێت ئاماژەی پێبدەم، 
ئەویش جیاوازی نێوان داب و نەریتەکانمانە کە ئەمەش 

ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی تورکمان بەر لە عوسمانییەکان لەم 
خاکە بوونە. ئەوانەی باسم کرد هەموویان وەکو بەڵگە 

دەتوانرێت بەکاربهێنرێت. ئەوانەی کە دەڵێن 'ئێمە لە فالن 
گوند هاتووین'، کوا خزم و کەسوکارتان؟ مەزارگەکانتان 

لەکوێیە؟". 

لە کۆتاییدا ئەعزەم عەبدولکەریم رایگەیاند، "ئاخۆ 
هەولێر)ئەربیل(ییەکان لەناوچوون؟" و بەو شێوەیە 

کۆتایی بە قسەکانی هێنا: 

"دەمەوێت سەرنجتان 
بۆ بابەتێک رابکێشم. 
زۆربەیان دەڵێن 'ئێمە 

لە گوندی دیکە 
هاتووین'. ئەی باشە کوا 
خەڵکی رەسەنی شاری 

هەولێر)ئەربیل(؟ ئاخۆ وەکو 
دایناسۆڕەکان لەناوچوون؟ 

کوا ئەو نەتەوەیەی کە لێرە 
ژیاوە؟ لە راستیدا ئەم جۆرە 
لێدوانانە تەنها بەهۆی ترس 
و بەرژەوەندیی تایبەتییە کە 

لە راستییەکان هەڵدێن". 

لە رۆژانی رابردوو سەرژمێری ساڵی ١٩٢٢ی قەاڵی 
هەولێر)ئەربیل( لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان باڵوکرایەوە 

و لێدوانێ جۆراجۆری لێکەوتەوە. سەرژمێرییەکە تایبەتە 
بە خەڵکی دانیشتوانی قەاڵی هەولێر)ئەربیل(. لە 

سەرژمێرییەکەدا کە دانیشتووانی خەڵکی گەڕەکی 
سەڕای، تۆپخانە و تەکیە لەخۆ دەگرێت. تەنها ناوی 
دانیشتوانی پیاوی ئەو گەڕەکەی لێنووسراوە و ژن و 

کچەکان ناوییان تێدا تۆمار نەکراوە. 

لەالیەکی دیکەوە سەرژمێرییەکە ساڵی لەدایکبوون 
و پیشەکانیان دیاریکراوە. دەربارەی زانیاری زیاتر لە 

بابەتەکە وتوێژێکی کورتمان لەگەڵ ئەعزەم عەبدولکەریم، 
مێژووناسی دیاری شاری هەولێر)ئەربیل( و راوێژکاری 

خۆبەخشی قەاڵ ئەنجامدا. 

ئەعزەم عەبدولکەریم بۆچوونی خۆی لەبارەی 
سەرژمێرییەکەی ساڵی ١٩٢٢ خستەڕوو و وتی، 

"سەرژمێرییەکە لەالیەن دەسەاڵتدارانی حکوومەتی ئەوکات 
کراوە و بەڵگەنامەیەکی فەرمییە. سەرژمێرییەکە لە 

هەرسێ گەڕەکەکەی قەاڵ ئەنجامدراوە و دواتر لەالیەن 
ئایدن رەشید لە هەشتاکانی سەدەی رابردوو لە ئەرشیڤی 

بەڕێوەبەرایەتی سەرژمێری هەولیر)ئەربیل( دەرهێنراوە. 
لەڕووی ناوەڕۆکەوە لەو سەردەمەدا سەرژمێری قەاڵ خانوو 
خانوو دیاریکراوە. تەنانەت ناوی سەرکار و ئیشکەرەکانی 

ماڵەکانیش نووسراوە. لەالیەکی دیکەوە ناوی ئەو 
کەسانەش نووسراوە کە لەدەرەوەی شار  وەکو عەرەب و 

ئەوانی دیکە هاتوون. سەرژمێرییەکە بە شێوەیەکی زنجیرە 
کراوە و لە دەستپێکدا لە کۆاڵنی حەرەم-ی گەڕەکی 

تۆپخانە دەستیپێکردووە". 

ناوبراو ئاماژەی بەوە داوە کە سەرژمێرییەکە لە کۆاڵنی 
ئاغاکان لە گەڕەکی سەڕای دەستیپێکردووە، ئەعزەم 

عەبدولکەریم دەشڵێت، "ئەوانەی ناویان لە سەرژمێرییەکە 
هاتووە خانووەکانیان هەمووی لەتەک یەکن. 

سەرژمێرییەکە لە کۆاڵنی ئاغاکان لە گەڕەکی سەڕای 
دەستیپێکردووە. خەڵکی موڵکدار و ئاغاکان لەو گەڕەکە 

نیشتەجێبوون و خانووەکانی ئەو گەڕەکەش لەڕووی 
رووبەرەوە زۆر گەورەبوون بۆ نموونە هەندێک لە خانووەکان 

١٠٠٠ مەتر تا ٢ هەزار و ٥٠٠ مەتریشی تێدابوو. 
رووکەشی خانووەکانیش لەالیەن وەستا دەستڕەنگینەکانی 

ئێران و تورکیا کراوە و نەخشێنراوە". 

ئەعزەم عەبدولکەریم رایگەیاند سەرژمیرییەکە بەڵگەیەکی 
گرنگە و وتیشی، "سەرژمێرییەکە هیچ هەڵەیەکی تێدا 
نییە و زۆر بە وردی کراوە. کاتی خۆی هەندێک لە 

دانیشتووانی قەاڵ تاپۆ و سەنەدەکانیان بزر ببوو، ئێمە بە 
یارمەتی سەرژمیرییەکە دەمانتوانی خانووەکان بدۆزینەوە. 

ئەمەش بۆ نزیکبوونی خانووەکان لەیەک و سەرژمێرییەکە 
دەگەڕێتەوە". 

دەربارەی سەرژمێری گەڕەکەکانی دەرەوەی قەاڵ ئەعزەم 
عەبدولکەریم وتی، "بێگومان سەرژمێری گەڕەکەکانی 

تەعجیل و خانەقاش هەیە و سەرجەمیان لە بەڕێوەبەرایەتی 
سەرژمێری هەولێر)ئەربیل( هەیە". 

 هەولێرییەکان لەکوێن؟ ئاخۆ
وەکو دایناسۆڕەکان لەناوچووبن؟

" 
كۆى گشتى دیزاینه كه  ده كات, جا ئه گه ر دیزاینى  "

خانویه ك له  ژیان ئه وه نده  هه ستیار بێت ده بێت 
قۆناغی دووه مى ئاماده باشی بۆ په روه رده  كردنى 
خودێك یان مناڵێك چه نده  هه ستیار بێت وه  زۆر 

گرنگه  دایكان و باوكان ئه گه ر به خۆشیان شاره زاییان 
نه بێت له  بوارى په روه رده ى مناڵ ئه وا ده بێت پالن و 
دیزاینى په روه رده  و بنیاتنانی خودى مناڵه كه یان به  
كه سانى شاره زا بسپێرن له  رووى په روه رده یی چونكه  

یه ك هه ڵه ى په روه رده یی كاریگه رى له سه ر كۆى 
پرۆسه كه  دروست ده كات دواجار له  دروست بونى 

كه سایه تى كه م و كوڕى به دى ده كرێت و كاریگه رى 
له سه ر كۆمه ڵگا ده بێت.

٣- قۆناغی جێبه جێكردن ئه و قۆناغه  دوای 
نه خشه  دانان دێت بۆنمونه  ئاماده كردنى كه ل 

وپه لى بیناكردن له  بلۆك و لم و چیمە  نتۆ وه  له  
هه مووى گرنگتر وه ستا و كرێكارى شاره زا و به  
ئه زموون لێره دا ته نها باس له یه ك شت ده كه م بۆ 
ئه وه ى ئێوه ى خوێنه رى به رێز لێى تێبگه ن ئه ویش 

ئه وه یه  ئه گه ر گشت كه ل و په لى بیناكردن 
كوالێتى باش نه بوو ئه وا كاریگه رى له سه ر 

خودى بیناكه  دروست ده كات ئه گه ر وه ستاكه  
و كرێكاره كانیش باشترین بن وه  به  پێچه وانه وه  

ئه گه ر كه ل و په له كه  كوالێتى باشترین بوو بەاڵم 
وه ستاكه  و كرێكاره كان باش نه بوون ده بێته  هۆى 
تێكچوونى بیناكه  بۆ نمونه  كرێكاره كه  شاره زا 
نه بێت له  جۆرى موادى خانوو بۆ نمونه  چه ند 

چیمەنتۆ  له گه ڵ چه ند لم وه  چه ند ئاو تێكەڵ 
بكرێت پێویسته  بۆ دیوار دانان وه  هه مان مواد 
ئه گه ر بۆ لەبغ كردن بێت چه ندى پێویسته  كه  

٢ پرۆسه ى 
له یه ك جیاوازن 
وه  به  هه مان 
مواد ده كرێن 

جا ئه گه ر 
نه زانرا چۆن 

تێكه اڵو ده كرێت 
وه  به كار دێت 

ئه وا كاریگه رى 
نەگەتیڤ 

دروست ده بێت 
وه  له هه مان 
كات كاتێك 

دیوار داده نرێت 
پێویسته  ئاو 

بدرێت ئه گه ر له كاتى خۆى نه كرێت دوایی 
بشكرێت ئه نجامى باش نابێت كه واته  هه ر شتێك 

له كاتى خۆى نه بێت ئیتر سوودى نابێت, به  هه مان 
شێوه  بنیاتنانى خودى مناڵێك ده بێت به  پێى كات 
و شوێن و ته مه نى جیاواز وه  كاتى جیاواز به  پێى 
موادى پێویستى كه سایه تى و خودى هه ڵسوكه وتى 

له گه ل بكرێت وه  ناكرێت هه موو كه سێك 
به شداربێت به بێ زانیارى دروست له  په روه رده  

كردنى خود ده بێت ئه وه  بزانین جیاوازیه كى زۆر 
هه یه  له  نێوان به خێو كردن و په روه رده  كردن 

له وانه یه  به خێوكردن ئاسان بێت چونكه  ته نها 
په یوه ندى به  تێركردن و جل و به رگه وه  هه یه  بەاڵم 

بنیاتنانی كه سایه تى و خودى مناڵ هه ر سێ 
به شى )عه قل و دڵ و جه سته  ( ده گه ڕێته وه  كه  
ئه مه ش زۆر پرۆسه یه كى وورده  وه  پێویستى به  

پسپۆرى وه  ئاگادارى هه یه , قۆناغه كانى ته مه نى 
مناڵ زۆر گرنگن بۆ بنیاتنانێكى دروست و 

تۆكمه  واتا مناڵ له  ته مه نى یه ك ساڵ پێویستى 
به  چه ند به ها و قیه مێك هه یه  بیچینى له ناویدا 

ئه گه ر له م كاته دا نه تكرد له  ٢٠ ساڵیدا زۆر 
زه حمه ت ده بێت بۆیه  ده بێت لێكوڵینه وه ى دروست 
بكرێت كه  ئایا مناڵه كه  یان كه سه كه  له  ئێستادا 
پێویستى به چى هه یه  بۆى بكه م ئایا پێویستى 

به  چاندنه  یان به  ئاودانه  بۆ دوای چاندن ئه وه ى 
ئێستا تێبینى ده كرێت له  كۆمەڵگاى ئێمه دا 

بنیاتنانی خود نیه  ته نها به خێوكردنه. 

خود)الذات(ئه و به شه  ئاڵۆزه ى مرۆڤ كه  پرۆسه یه كى 
زۆر درێژ خایه نى ده وێت بۆ بنیاتنان هیچ كاتێك 
كه سایه تى مرۆڤ ته واو نابێت تاكو له  بنچینه دا 
خاوه نى خودێكى به هێز و په روه رده كراو نه بێت یان 

بنیاتێكى به هێز و تۆكمه  نه نرابێت, بۆ ئه وه ى بتوانین 
پرۆسه ى بنیاتی خود به شێوه یه ك ده ست پێبكه ین كه  

بگه ینه  ئه نجامێكى باش و ئه نجامێكى ویستراو له ناو 
كۆمه ڵگادا ئه وا پێویستمان به  چه ند هه نگاوێكى 

سه ره كى هه یه , به  دڵنیاییه وه  ده بێت پێش هه ر 
هه نگاوێك ڕاستییه ك بزانین كه  بنیاتنانى خود چه ند 
الیه ن و سه نته ر وناوه ندى په روه رده یی لێى به رپرسیارن 

بۆنمونه  )ماڵباد واتا خێزان و ناوه نده كانى خوێندن 
باخچه ى منااڵن و قوتابخانه  و زانكۆكان, ناوه نده  

ئایینیه كان مزگه وت و ناوه نده كانى ترى ئایینى( بۆیه  
به پێى جیاوازى ناوه نده كان بنیاتنانیش ده گۆرێت من 

له م نوسینه مدا جه خت له  یه كه م ناوه ند ده كه مه وه  
كه  خێزانه  وه  گشت ئه و بابه تانه ى كه  په یوه ندیان به  

بنیاتنان و په روه رده  كردنى مناڵێك هه یه  تاكو ده گاته  
كۆتا قۆناغی بنیاتنان وه  دروستكردنى كه سایه تیه كى 
نمونه یی, بۆ ئه م مه به سته  نمونه یه ك له  واقیعی ژیان 

ده هێنمه وه  له سه ر بنیاتنان وه  دوای ئه وه  ئه و قۆناغانه ى 
له م نمونه دا بونیان هه یه  هه مان قۆناغ جێبه جى 

بكه ین له  بنیاتنانى كه سایه تى و خودى مناڵه كانمان 
و هه ر تاكێكى تر ئه وا به  دڵنیاییه وه  ده توانین بگه ینه  
بنیاتنانى خودێكى نمونه یی, بۆ بنیاتنانى خانویه ك 
تاكو له  ژێر سێبه ریدا بحه سیینه وه  تیایدا ژیانێكى 

ئاسایی به سه ر به رین وه  خانویه ك بێت كه  بمانه وێت 
دوربێت له  دارمان و شه ق شه ق بوون به  دڵنیایی 

پێویستمان به م هه نگاوانه ى خواره وه  هه یه  وه  هه ركات 
ئه م هه نگاوانه  وه كو پێویست گیرانه  به ر به بێ كه م 

كوڕى ئه وكاته  خانویه ك بنیات 
ده نێین كه  خانویه ك ده بێت 

به ماناى ووشه  وه  ده توانین به  
ئارامی خێزانه كه مانى بخه ینه  

ناو به بێ ترس و له رز:

١- بیركردنه وه  له  بنیاتنانى 
خانویه ك واتا بونى )بیرۆكه ى 

بنیاتنان( به  دڵنیاییه وە 
بیرۆكه ی یه كه م هه نگاوه  

چونكه  دوای ئه وه ى كه  كه سێك 
ده زانیت پێویستى به  بنیاتنانى 

خانووه  ئه وكاته  بیرۆكه ى بۆ 
دێت كه  دروستى بكات ئه م 
بیرۆكه یه  شتى ترى به  دوادا 
دێت بۆنمونه  )خانوه كه  چۆن 

بێت, له كوێ بێت, چه ند گه وره  بێت ( هه موو ئه و 
شتانه  كه  دێته  ناو بیرۆكه كه  دواییش كاریگه رى 

ده بێـت له سه ر شێواز و بنیاتنانى خانووه كه , كه واته  
با بێینه  سه ر تاكێكى كۆمه ڵگا كه  چه نده  پێویسته  

بیرۆكه  هه بێت بۆ هێنانه دى مناڵێك بۆ سه ر دونیا و 
هێنانى بۆ ناو ژیان ناكرێت بونه وه رێكى گرنگی وه ك 

مرۆڤ به بێ بونى بیرۆكه ى پێش وه خته  بێته  ناو ژیان 
كه واته  سه ره تاى بنیاتنانى خود له وه  ده ست پێده كات 

كه  دایك وباوك پێكه وه  بیرۆكه ى مناڵ بونێك دابرێژن 
و بیر له وه  بكه نه وه  كه  ئایا ئاماده ن بۆ مناڵ بوون 

یان نا چونكه  زۆرێك له  دایكان و باوكان به هه ڵه  له  
مناڵبون گه یشتون ئه سڵه ن بیر له  داهاتووى كه سایه تى 
و بنیاتنانی كه سایه تى مناڵه كه  ناكرێته وه  به شێویەكى 
زانستى و ته ندروست كه  ببێته  مایه ى خۆشبه ختى بۆ 

كۆمه ڵگا وه  هه موو ژن و پیاوێك ناكرێت ببن به  دایك 
و باوك.

٢- قۆناغی دووه م قۆناغی نه خشه  سازییه  به  
دڵنیاییه وە ئه م قۆناغه  پێویستى به  كه سانى پسپۆره  

بۆنمونه  ده بێت بیرۆكه ى بنیاتنانى خانووه كه مان بده ینه  
ده ستى كه سانێك كه  شاره زا بن له  زانستى ئه ندازیارى 

بۆ ئه وه ى به  پێى بیرۆكه ى ئیمه  و به  پێى خه رجییه كان 
و ژینگه ى ئێمه  دیزاین بۆ خانووه كه  دابنێن دواییش 
جێبه جێ بكرێت وه  هه روه ك گشت الیه ك ده یزانن كه  

بابه تى ئه ندازه یی پشت به  ژماره  ده به ستێت وه  هه میشه  
له  گۆشه ى جیاوازه وه  سه یرى زه وى ته رخانكراو ده كات 
به  جۆرێك ته نانه ت یه ك سانتیمه تر كاریگه رى له سه ر 

بنیاتنانی خود ) بناء الذات(
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هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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بەشێکی دانەبڕاوی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بێ بەش نییە لە 

پێشێڵ کردنی بنەماکانی مافی مرۆڤ. هەروەها هەرێمی کوردستانیش 
وەکو بەشێکی عێراقە و هاوشێوەی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە. 

ئەو بنەمایانەی مافی مرۆڤ کۆمەڵە بنەمایەکی جێگیرن کە هەموو 
واڵتێک ئەرکە لەسەر ئەو بنەمایانە وەربگرێت و بیکات بە یاسا لە 

دەستوورەکەیدا جێبەجێی بکات. پێویستە مافی هاوواڵتی یاخود مافی 
مرۆڤ لە دەستووردا هەبێت و هەموو واڵتێکیش دەستووری هەبێت بۆ 

ئەوەی ئاژاوە دروست نەبێت و هاوواڵتی بزانێت کە چ مافێکی هەیە لەو 
واڵتە. دەستوور گرێبەستێکە لە نێوان هاوواڵتی و حکوومەت. چونکە 
دەستوور ئەرک و مافەکانی هاوواڵتی، هەروەها ئەرک و دەسەاڵتی 

حکوومەت دیاری دەکات.

" هەموو ئەو واڵتانەی کە بەردەوام کێشەیان هەیە 
دەستوورێکی باشیان هەیە، بەاڵم کێشەکە ئەوەیە ئەو 

دەستوورە جێبەجێ ناکەن"

دانانی دەستوورێکی باش گرنگە بۆ هەموو واڵتێک، بەاڵم لەوەش 
گرنگتر ئەوەیە کە ئەو یاسایانە جێبەجێ بکرێت و مافی خەڵکی پێ 
بدرێت. هەموو ئەو واڵتانەی کە بەردەوام کێشەیان هەیە دەستوورێکی 

باشیان هەیە، بەاڵم کێشەکە ئەوەیە ئەو دەستوورە جێبەجێ ناکەن. کەواتە 
پێشێڵ کردنی مافی مرۆڤ لەو شتانەوە سەرچاوە دەگرێت و مافەکانی 

مرۆڤ بەپێی بنەما نێو دەوڵەتییەکان جێبەجێ ناکرێت.

هیچ ئامارێکتان هەیە سەبارەت بەو پێشێلکارییانەی 
مافەکانی مرۆڤ کە لە ماوەی رابردوودا لە هەرێمی 

کوردستاندا روویداوە؟

ئێمە لە کۆتایی هەموو ساڵیک راپۆرتێکی سااڵنە ئامادە دەکەین 
کە دوایین راپۆرتمان لە کۆتایی ساڵی ٢٠١٨ ئامادە کرد و هەموو 

پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ و رەوشی مافی مرۆڤمان بە 
روونی تێدا ئاشکرا کردووە. ئەو راپۆڕتەمان ئاراستەی پەرلەمان و 
سەرۆکایەتییەکانی هەرێم کردووە پێشنیارمان ئاراستەکردوون بۆ 

چارەسەر کردنی ئەو گرفتانە.

ئێمە بەردەوام زانیارییەکان کۆدەکەینەوە و لیژنەکانمان لێکۆڵینەوەی 
بۆ دەکەن. بێگومان ئێمە پەیوەندییەکی باشمان هەیە لەگەڵ تەواوی 
دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێم، بۆ نموونە، وەزارەتی ناوخۆ بۆ 

ئەوەی ئاگاداری رەوشی دەستگیرکراوان بین، وەزارەتی داد بۆ ئەوەی 
ئاگاداری دادگایییەکان بین، وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەوەی بزانین 

کە چۆن نەوەی داهاتوو ئامادە دەکرێت بۆ ئەوەی ببن بە نەوەیەک 
دوور لە دەمارگیری و کاری خراپ و پەیوەندیمان لەگەڵ تەواوی 
وەزارەت و دامودەزگاکان هەیە چونکە هەموو بوارێک پەیوەندی 
بە خۆشگوزەرانی و مافی مرۆڤەوە هەیە. بۆ نموونە پەیوەندیمان 

لەگەڵ وەزارەتی ژینگە یاخود دەستەی پاراستنی ژینگەدا هەیە چونکە 
هاوواڵتی مافی هەیە داوای ژینگەیەکی پاک بکات لە واڵتەکەی.

زیا بترۆس، سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە هەرێمی 
کوردستان لەبارەی رەوشی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراق 

دەڵێت، "لە هەرێمی کوردستان مافی پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان 
پشتگوێ خراوە".

سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ رایگەیاند، "یاسای ژمارە 
٥ کە تایبەتە بە پاراستنی مافی پێکهاتە نەتەوەییەکان و ئاینییەکان 

کەموکوڕی زۆری تێدایە و پێویستی بە هەموارکردنەوە هەیە. زۆر بڕگە 
هەیە کە تێیدا نەنوسراوە و دەبێت بۆی زیاد بکرێت. هەروەها ئەو یاسایە 

تا ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێ کردنەوە".

زیا بترۆس سلیوە، سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە 
چاوپێککەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ تەبا باس لە رەوشی مافی مرۆڤ 

دەکات لە هەرێمی کوردستانی عێراق.

دەقی چاوپێککەوتنی پەیامنێری تەبا و سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی 
مافی مرۆڤ:

بنەماکانی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان-عێراق تا 
چەند جێبەجێ کراوە؟

ئەگەر بەشێوەیەکی گشتی باس لە مافی مرۆڤ بکەین دەتوانین ئەو 
پرسە بە دوو ئاراستەدا ببەین. ئاراستەی یەکەم کە لە رێککەوتننامە 

نێودەوڵەتییەکان و پرۆتۆکۆلییەکان باسی لێکراوە و بە تایبەتی لە 
جارنامەی جیهانی لە ١٠ی کانوونی یەکەمی ١٩٤٨ دوای جەنگ 

جیهانی یەکەم و جەنگی جیهانی دووەم کە مرۆڤ کەڕامەتی 
نەمابوو و زۆر بێ نرخ کرابوو، بۆ پاراستنی بەهای مرۆڤ. 

کۆمەڵیک بەیاننامە دەرچوو لە ئەنجامی دا کۆمەڵەی مافی 
مرۆڤ دەرچوو. کە ناوەندەکەی لە جنێڤ-ە. کۆمەڵگایەکی 

بچووکە لە نەتەوە یەکگرتووەکان و سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکانە.

بەردەوام راپۆڕتەکانی مافی مرۆڤ و رەوشی مرۆڤ لە واڵتان بەرز 
دەکرێتەوە وە ئەو کۆمەڵگایە لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکرێت بۆ ئەوەی 
بزانن مرۆڤ لە چ ئاستێکدا دەژیت. بەپێی ئەو پەیماننامانە کۆمەڵە 

مافێک دراون بە مرۆڤ کە ناکرێت ئەو مافانە لێکجیا بکرێنەوە و لە 
مرۆڤ بسەندرێتەوە لە دایک بوونی هەتاکو مردن و بە خاک سپاردنی.

 "لە زۆربەی واڵتەکان مافە سیاسییەکان پەیڕەو دەکرێت 
بەاڵم مافە مەدەنییەکان پشتگوێ خراون"

تەوەری دووەم ئەوەیە کە ئەو مافانە بۆ دوو بەشی بنەڕەتی جیا 
دەکرێتەوە کە هەموو کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کاری لەسەر دەکەن بەپێی 

پەیماننامەی نێودەوڵەتی یەکەم. ئەو دوو مافەش بریتین لە؛ مافی 
سیاسی و مەدەنی، پەروەدەیی و کەلتووری ئەو شتانەی کە پەیوەستە 
بە مرۆڤەوە. بەداخەوە لە زۆربەی واڵتەکان مافە سیاسییەکان پەیڕەو 
دەکرێت بەاڵم مافە مەدەنییەکان پشتگوێ خراون. خۆی لە راستیدا 
پێویستە یەکەم جار مافە مەدەنییەکان بەکار بهێنین. چونکە ئەگەر 

مافە مەدەنییەکان جێبەجێ نەکەین ناتوانین کۆمەڵگایەکی شارستانی 
دروست بکەین، پێکەوە ژیان لەو کۆمەڵگایە پتەو بکەین، ئاسایش و 
ئارامی بەرقەرار بێ، تەوەری یەکەم سەروەری یاسا بێت، دادگاکان 

بێالیەن بێت و سیستەمی خوێندن لە وەزارەتی پەروردە و خوێندنی بااڵ 
پتەو بێت، ئافرەت پارێزراو بێت و دوایین تەوەر کە زۆر گرنگە پێویستە 

تەرکیزی لەسەر بکرێت پرسی مافی کەمە نەتەوەییەکانە.

بە تایبەتی دوای جەنگی جیهانی دووەم کە کۆمەڵێک گۆڕانکاری 
بەسەر جیهاندا هات و کۆمەڵێک دەوڵەتی جیاواز دروست بوون و لە 
هەموو واڵتێکدا گۆڕانکاری روویدا و پێکهاتەی ئایینی و نەتەوەیی 
جیاواز دروستبوو، بە پێویست زاندرا کە یاسایەکی تایبەت هەبێت بە 

کەمە نەتەوەییەکان. کە دەڵێین کەمە نەتەوەییەکان مەبەستمان تەنها لە 
ژمارەی ئەو پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییانە دێت کە بە بەراورد بە ئەوانی 

دیکە ژمارەیان کەمترە. بەاڵم لەڕووی کۆمەڵگا، ئاستی مرۆڤبوون، 
زانایی و داناییەوە هیچیان کەمتر نییە لە نەتەوەکانی دیکە. 

ئیدی نموونە زۆرە بۆ ئەوەی باس لە کەموکوڕییەکانی مافی مرۆڤ 
بکەین لە جیهان و بە تایبەتی لە کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

کە هیچ بەهایەک بۆ مرۆڤ دانەندراوە و ئافرەتەکان لە بارودۆخێکی 
خراپدا دەژین و کەمە نەتەوایەتییەکان یاخود پێکهاتە نەتەوەیی و 

ئایینییەکان لە ژێر فشارێکی زۆر و ستەمدا دەژین. عێراقیش وەکو 

دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤ تا چەند دەتوانێت 
چاودێری بارودۆخی دەستگیر کراوان بکات؟

وەزارەتی ناوخۆ دامەزراوەیەکی تەنفیزییە. واتە دادگا بڕیاری دەستگیر 
کردن دەردەکا و دەیدات بە پۆلیس یاخود ئاسایش ئەوانیش دەچن 

دەستگیری دەکەن و لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکەن دواتر دەیگوازنەوە 
دادگا. ئێمە کێشەمان لەوەدا نییە، بەڵکو کێشەی ئێمە لەو ماوەیەیە 

کە کەسەکە لەالی پۆلیس دەمێنێتەوە. هەر تاوانبارێک تا دادگا 
تاوانەکەی لەسەر ساغ دەکاتەوە و سزای دەدات بە تاوانبار حیساب 

ناکرێت. پێویستە لەالیەن دەزگا ئەمنییەکانەوە بە شێوەیەکی مرۆڤانە 
مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت. ناکرێت ئیهانە بکرێت و کەڕامەتی ئەو 

مرۆڤە بشكێندرێت. هەروەها نابێت ئەو وەسائیالنە لە کاتی لێکۆڵینەوە 
بەکار بهێندرێت بۆ ئەشکەنجەدانی کەسەکە هاوشێوەی سەردەمی 

سیستەمی دیکتاتۆری. 

دەستگیر کردنی هەر کەسێک لەالیەن دادگاوە کارێکە کە ئێمە 
ناتوانین تەداخولی بکەین. ئێمە دەستەیەکی چاودێری کردنین بۆیە 
تەنها دەتوانین چاودێری دادگاییەکە بکەین نەک هاوبەش بین لە 
بڕیاری دادگا. ئەگەر هەر تاکە کەسێک لە کۆمەڵگا دەستگیر 

بکرێت لە کاتی لێکۆڵینەوە و دادگایی کردن ئێمە دەتوانین ئامادەبین 
لە کاتێکدا کەسەکە یاخود کەسێکی نزیکی ئەو دەستگیرکراوە بێتە 

المان و بە نووسراوێک داوامان لێبکات کە چاودێری ئەو کەیسە 
بکەین. بەاڵم ئەگەر بە نووسراو داوامان لێنەکرێت ئێمە بۆمان نییە و 

ناتوانین بەگژ پرۆسەکەدا بچین. بەاڵم ئەگەر داوامان لێبکرێت، لیژنە 
تایبەتەکانمان ئاگاداری رەوشی ئەو کەسە دەبن لە کاتی لێکۆڵینەوە 

و دادگایی کردنیدا تا ئازاد دەکرێت یاخود زیندانی دەکرێت. 
ئەگەر ئێمە بەبێ داواکاری بچینە نێو کەیسێکەوە لەوانەیە خودی 

کەسەکە بە ئێمە بڵێت بۆچی تەداخولی دادگاییەکەم دەبن.

ئەوەی باسمان کرد بۆ تاکەکانی کۆمەڵگایە. واتە ئەو کەسانەی 
کە تاکن و کاریگەرییان لەسەر کۆمەڵگا نییە. بەاڵم سەبارەت بەو 
کەسانەی کە تاکێکی گرنگن لەناو کۆمەڵگا و کۆمەڵیک کەس 
چاویان لێیەتی و ئازاردانی ئەو کەسە دەبێتە هۆی پەشێوی و کێشە 
لەنێو کۆمەڵگادا، ئەوا ئێمە راستەوخۆ ئامادەی ماوەی لێکۆڵینەوە و 
دادگایی کردنی دەبین و راپۆرتی تایبەت لەم بارەیەوە ئامادە دەکەین.

بەداخەوە ئێمە یاسامان نییە بۆ پاراستنی کۆمەڵێک شت. ئێستا مافی 
منداڵ پێشێڵ دەکرێت بەاڵم ئێمە یاسامان نییە بۆ مافی منداڵ. مافی 
ئافرەت بە هەمان شێوە. یاسامان نییە بۆ مافی نەخۆش، یاسامان نییە 

بۆ پاراستنی پزیشکان. یاسامان نییە بۆ رێگری کردن لە بازرگانی 
کردن بە مرۆڤ. ئێمە پێویستمان بە کۆمەڵێک یاسایە و دەبێت بە 

زوترین کات دەربچن.

''مافی پێکاهاتەکان زۆر پشتگوێ خراوە و ناتوانن بە 
ویستی خۆیان نوێنەریان هەڵبژێرن''

یاسای ژمارە ٥ کە تایبەتە بە پاراستنی مافی پێکهاتە نەتەوەییەکان 
و ئاینییەکان کەموکوڕی زۆری تێدایە و پێویستی بە هەموارکردنەوە 
هەیە. زۆر بڕگە هەیە کە تێیدا نەنوسراوە و دەبێت بۆی زیاد بکرێت. 
هەروەها ئەو یاسایە تا ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێ کردنەوە. هەتا 

دەسەاڵتیش ئەو یاسا و مافەیان پشتگوێ خستووە و جێبەجێی ناکەن. 
پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان پشتگوێ خراون بەشدارییان پێناکرێت 

لە دەسەاڵت بە شێوەیەکی راستەقینە و لە گۆڕەپانی سیاسی پرسیان پێ 
ناکرێت. مافی پێکاهاتەکان زۆر پشتگوێ خراوە و ناتوانن بە ویستی 

خۆیان نوێنەریان هەڵبژێرن. بۆ نموونە پرسی کۆتای پەرلەمان کە 
یەکێکە لەو پرسانەی کە تا ئێستا حیزبە گەورەکان دەستێوەردانی تێدا 

ئەنجام دەدەن.

''حیزبە گەورەکانیش یاری بە سامانی واڵت دەکەن و 
هەموو سەروەرت و سامان و بودجە لەژێر دەسەاڵتیاندایە''

هەروەها بەپێی یاسا پێویستە حکوومەت خەرجی حیزبەکان دابین بکات 
و حیزبەکان پارەیەکی تەواو لە حکوومەت وەربگرن بۆ ئەوەی پەیوەندییان 

نەبێت لەگەڵ واڵتانی دەرەوە و حیزبەکان نەبین بە ژێر دەستەی هیچ 
واڵتێکی گەورە و زلهێزی جیهانی. لەوەتەی قەیرانی دارایی هەیە حیزبە 

بچووکەکان هیچ بڕە پارەیەک وەرناگرن و حیزبە گەورەکانیش یاری 
بە سامانی واڵت دەکەن و هەموو سەروەرت و سامان و بودجە لەژێر 

دەسەاڵتیاندایە. 

 سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ: پێکهاتە نەتەوەیی
ئایینییەکان پشتگوێ خراون

 هەولێرییەکان لەکوێن؟ ئاخۆ
وەکو دایناسۆڕەکان لەناوچووبن؟

" 
هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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الفاوەکەی حەزرەتی نوح دەگەڕێتەوە. نەریتی شیرنی یاخود خواردنی 
عاشورا، نەریتێکی تایبەتە بە مانگی موحەڕەم. وەکو گەلێکی موسڵمان 

تا ئێستا بە شێوازێکی زۆر جوان بەردەوامیمان داوە بە ئامادەکردنی 
خواردنی عاشورا لە مانگی ١٠ی موحەڕەم یاخود رۆژانی دواتری و 
دابەش کردنی بەسەر خەڵک. لەگەڵ حەزرەتی نوح)ر( دەستی پێکرد.

بەپێی ریوایەتەکان مێژووی دروست بوونی عاشورا بۆ رووداوی الفاوی 
حەزرەتی نوح دەگەڕێندرێتەوە. حەزرەتی نوح لەدوای ئیدریس پەیامبەر 

بووەتە پەیامبەر.

دروست بوونی خواردنی عاشورا بۆ ئەو چێرۆکە 
دەگەڕێتەوە:

وێڕای ئەوەی کوڕەکانی نوح پەیامبەر؛ سام، حام یافەس ئیمانیان 
بە ئایینەکەی باوکیان هێنا، بەاڵم کەنعانی کوڕی نوح پەیامبەر و 

زۆرینەی خەڵک ئیمانیان بە نوح نەهێنا.

حەزرەتی نوح ماوەی زیاد لە هەزار ساڵ پەیامەکانی خودا بۆ 
ئوممەتەکەی دەگوازێتەوە بەاڵم بەداخەوە کە لەبەرامبەر ئەوەدا 

لەالیەن ئوممەتەکەیەوە باوەڕی پێناکرێت، زۆر ستەمی لێدەکرێت 
و رووبەڕووی گاڵتەجاری بێ باوەڕان دەبتەوە. لە کۆتاییدا 

لەالی خودا سکااڵ لە ئوممەتەکەی دەکات. خودای گەورە 
فەرمان بە نوح دەکات کە کەشتییەکی زۆر گەورە دروست 

بکات و بەو مەبەستەش حەزرەتی جبرائیل)س( دەنێرێت 
بۆ ئەوەی هاوکاریی بکات. حەزرەتی نوح فەرمانی خودا 

بەجێ دەگەینێت و چەند ئیماندار  هەبێت کە ئیمانی بە نوح 
هێنابێت، سواری کەشتییەکەیان دەکات. لە هەر رەگەزێکیش 

جوتێک ئاژەڵ سواری کەشتییەکە دەکات.

وە خودای گەورە لە کۆتاییدا الفاوە گەورەکە هەڵدەگیرسێنێت. 
ئەو بارانەی کە دەبارێت و ئەو ئاوەی کە لە زەوییەوە هەڵدەقوڵێت 
تەواوی گۆی زەوی دادەپۆشێت. بەم جۆرەش کەشتییە گەورەکەی 
نوح جوڵە دەکات. تەنها ئەو ئیماندارانە رزگاریان دەبێت کە سواری 

کەشتییەکە بوون. کەشتییەکە بۆ چەندین مانگ لەناو ئاودا دەمێنێتەوە. 
لەم ماوەیەدا ئەو خۆراکانەی کە لە کەشتییەکەدا هەڵیان گرتووە روو 

لە تەواوبوون دەکات. تەواوی ئەو جۆرە 
خواردنانەی کە ماوە لە مەنجەڵیکی گەورە 

دەکرێت بۆ ئەوەی بکرێت بە شلە یاخود 
شۆربا و دەکوڵێندرێت. ئەو خواردنەی کە 

لەم چیرۆکەدا ئاماژەی پێکراوە، ئێمە ئێستا 
پێی دەڵێین عاشورا.

 کەفاڕەتی یەک ساڵ

پەیامبەرمان محەمەد )درودی خوای 
لەسەر بێت( هەم خۆی لە رۆژی عاشورا 

بەڕۆژوو دەبوو، هەم ئومەتەکەی هان 
دەدات کە بەڕۆژوو ببن و فەرموویەتی، 

"رۆژوو کردن لە رۆژی عاشورا کەفاڕەتی 
ساڵێکە. ئەگەر بە ساغی بمێنمەوە ساڵی 
داهاتوو رۆژی نۆیەمیش بەرۆژوو دەبم. 
رۆژی نۆییەم و دەییەم رۆژوو بگرن و 

جیاواز بن لە یەهوودییەکان". دوای بە فەرز کردنی رۆژووی مانگی 
رەمەزان، رۆژووگرتن لە ١٠ی موحەڕەم ئازاد کرا. پەیامبەرمان لەبارەیەوە 

دەفەرموێت، "رۆژی عاشورا رۆژێکە لە 
رۆژەکانی خودا. ئەوەی بیەوێت لەو رۆژەدا 
رۆژوو بگرێت با بگرێت، ئەوەیشی بیەوێت 

رۆژوو نەگرێت با نەیگرێت".

مووسەوییەکانیش بڕوایان وایە کە پێویستە 
ئەو رۆژە بەرۆژوو ببن و لەسەر فەرمانی 
پەیامبەری خودا کە پێشنیاری کردووە 
لەو رۆژەدا رۆژوو بگیرێت و بۆ ئەوەی 

جیاواز بن لە یەهوودییەکان پێویستە 
لەگەڵ رۆژی ١٠ی موحەڕەم واتە عاشورا 

رۆژێک پێش یاخود پاش عاشورا رۆژوو 
بگیرێت.

عاشورە یاخود عاشورا دەکەوێتە دەییەمین رۆژی مانگی موحەڕەم 
کە یەکەم مانگی رۆژ ژمێری هیجرییە. لە بیروباوەڕی ئیسالمیدا 

بڕوایان وایە ژمارەیەکی زۆری رووداو لەو رۆژەدا روویداوە و  ئەو رۆژە 
بەهایەکی تایبەت دەبەخشێت لەالی موسڵمانان. لە مانگی موحەڕەمدا 

پەرستشی رۆژوو گرتنیش ئەنجام دەدرێت.

 عاشورا وشەیەکە کە لە وشەی "عەشرە" واتە لە ژمارەی دەی 
زمانی عەرەبییەوە دروست بووە. هەروەها رۆژی عاشورا لە بیروباوەڕی 

موسەوییەکان بە رۆژی کەفاڕەتی گەورە باسی لێوە دەکرێت. حوسێنی 
کوڕی عەلی )حەزرەتی حوسێنی کوڕی ئیمام عەلی( و ٧٢ کەس کە 

لەگەڵیدا بوون لە ١٠ی موحەڕەمی ساڵی ٦١ی هیجری واتە لە )١٠ 
تشرینی یەکەمی ٦٨٠ی زایینی( لەالیەن سوپای یەزید لە کەربەال 

هێرشیان کرایە سەر و شەهید کران.

دە بەخشش بۆ دە پەیامبەر

جگە لەوەش باوەڕ بەوە دەکرێت بەپێی ریوایەتەکان کە لە رۆژی عاشورا 
چەند رووداوێکی پیرۆز لە رووی ئایینییەوە روویانداوە. لەوانەش؛ خودا 
لەم رۆژەدا موعجیزەیەکی بە موسا پەیامبەر)ر( بەخشی کە دەریای 

شەق کردووە و فیرعەون و سوپاکەی ژێر ئاوخست. لەو رۆژەدا خودا لە 
چیای جودی کەشتییەکەی نوح لە نقومبوون دەپارێزێت. نەبی یونسی 

لە سکی دۆلفینەکە رزگار کردووە. تەوبەی حەزرەتی ئادەم قبوڵ کراوە. 
حەزرەتی یوسف لە ١٠ی موحەڕەمدا لەو بیرە دەرهێندراوە کە لەالیەن 
براکانیەوە خرابوویە ناوی. حەزرەتی عیسا لەو رۆژەدا هاتۆتە دونیا و 

بۆ ئاسمان بەرزبووەتەوە. تەوبەی حەزرەتی داود لەو رۆژەدا قبوڵ کراوە 
و ئیسماعیلی کوڕی حەزرەتی ئیبراهیم لەو رۆژەدا لەدایک بووە. 

چاوەکانی حەزرەتی یەعقوب کە لە حەسرەتی کوڕەکەی کوێر بوو، لەو 
رۆژەدا کرایەوە و دەستی کرد بە بینین. حەزرەتی ئەیووب لەو رۆژەدا 

لەالیەن خوای گەورەوە شیفای دراوە.

چیرۆکی خواردنی عاشورا لە سەردەمی حەزرەتی نوحەوە تا ئەمڕۆ

بەپێی ریوایەتەکان سەرەتای دروست بوونی عاشورا بۆ سەردەمی 

رۆژی عاشورا لە بیروباوەڕی شیعە

یادکردنەوەی شەهید کردنی ئیمام حوسێن لە ١٠ی موحەڕەمی بە بۆنە 
ئایینییەکان، دابەشکردنی خواردن و خواردنەوە و ئەنجامدانی رێوڕەسمەکان 

بووەتە نەریتێک کە ماوەی زیاد لە ١٣٠٠ ساڵە نەوە لە دوای نەوە 
بەردەوامی پێدەدەن.

لە بیروباوەڕی شیعەکان رۆژی عاشورا بە بەراورد لەگەڵ بیروباوەڕەکانی 
دیکەی ئایینی ئیسالم، گرنگییەکی تایبەتی خۆی هەیە. ئیمام حوسێنی 

نەوەی محەمەدی کوردی عەبدوڵاڵ، پەیامبەری ئیسالم کە پایەیەکی 
گەورەی هەیە لە بیروباوەڕی شیعە مەزهەبەکان، لە ١٠ی موحەڕەمدا لە 

کەربەال شەهید بووە.

شیعەکان مانگی موحەڕەم و سەفەر بە مانگی ماتەمینی رادەگەینن. 
بۆ ماوەی دوو مانگ ئاهەنگ و خۆشی ناگێڕن، لە رۆژانی ماتەمینیدا 
شوێنی تازییەکان ئامادە دەکرێت و تێیدا سروود دەخوێندرێتەوە و خواردنی 

چاکەکاری دابەش دەکرێت. بۆ هەندێکیشیان رۆژی ١٠ی هەموو 
مانگێک عاشورایە. 

لە عێراق بۆ یادکردنەوەی عاشورا لە کەربەال و شارەکانی دیکە بە 
دەیان هەزار کەس لە مزگەوت، حوسێنیە و مەزارگەکان کۆدەبنەوە. 

لەگەڵ ئەوەشدا بە درێژایی مانگەکە کۆمەڵێک خێوەت هەڵدەدرێت و 
بە شێوەیەکی بێ بەرامبەر خواردن دابەش دەکرێت. خیوەتەکانی خواردن 

تەنها لەم دوو شارە داناندرێن، بەڵکو لە تەواوی ئە رێگانە دادەندرێن کە لە 
شارەکانی دیکەوە دێتە نەجەف و کەربەال. لە واڵتانی دیکەشەوە خەڵکێکی 

زۆر بەشداری لە مەڕاسیمەکان دەکات.

خەڵکێکی زۆر لە بەغداد، سەاڵحەدین، دیالە، بەسرە و زۆرێک لە 
شارەکانی دیکەوە بە رێپێوان. بە درێژایی رێگاکان خێوەت هەڵدراوە 

خواردنی عاشورا و برنجی بە قیمە کە وەکو عادەتێکە لەو مانگەدا دابەش 
دەکرێت.

شیعەکان، خەم و ئازارە زۆرەکانیان بە رێگە ماتەمینی جیاواز دەردەبڕن. 
هەندێکیان شیوەن دەکەن، هەندێکیان بە شیعر هەستەکانیان دەردەبڕن و 

بەشێکی زۆیش بە لە خۆدان بە زنجیر ماتەم دەگێرێت.

خواردنی عاشورا

وەکو نەریتێک لە عێراق سااڵنە زۆرێک لە خێزانەکان خواردنی عاشورا 
ئامادە دەکەن و بەسەر دراوسێ و خەڵکی کەم دەرامەتدا دابەشی دەکەن. 

ئەم خواردنە لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە دەگۆڕێت. لە هەندێک 
ناوچە وەکو ئەوەی سەردەمی حەزرەتی نوح کۆمەڵێک خواردنی جیاوازی 
تێدەکرێت. بۆ نموونە مێوژ، گوێز، گەنم،برنج، نۆک، فاسۆلیای وشک 
کشمیش، قەیسی، بوندق و کۆمەڵێک کەرستەی دیکە کە بە خەیاڵی 

مرۆڤدا تێدەپەڕێت. بەم هۆیەوە بە خۆراکێک دادەندرێت کە بۆ تەندروستی 
زۆر گرنگە.

جۆرێکی دیکەی عاشوراش بریتیە لە هەریسە. هەریسەش کۆمەڵێک 
جۆره خۆراک لەخۆ دەگرێت. بەاڵم بەهۆی زۆر کواڵندن و شیبوونەوەی 

خواردنەکە ناتوانیت هەست بە کەرەستەکانی ناوی بکەیت. 

 عاشورا، ئەو نەریتەی کە لەسەردەمی حەزرەتی
نوح-ەوە تاوەکو ئەمڕۆ بەردەوامە

Haber: Ziya Uzeiry 

هەواڵ: عەلی عەنتەر
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یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بەیەکەوە 
تەبان و رێککەوتنیان هەیە، لەسایەی ئەم تەباییەوە هەرێمی کوردستان 

باشتر پەرەی سەندووە و پەیوەندییەکانمان لەگەڵ واڵتانی دراوسێ و 
واڵتانی دەرەوە باشتر بووە. لەهەمان کاتدا ئەمنیەت و سەقامگیریش 

باشتر لە هەرێم دەستەبەر بووە". 

وەردی تیشکی خستە سەر تێڕوانینی حیزبەکەی لەسەر رێککەوتننامەی 
نێوانیان لەگەڵ پارتی و وتی، "لە تێڕوانینی یەکێتی نیشتیمانی 

کوردستانەوە هیچ شتێک نییە گرفت بۆ رێککەوتنەکە دروست بکات، 
بەاڵم ئێمە لەگەڵ ئەوەین کە لەسەر یەک پاکێج پەیوەندییەکانمان 

لەگەڵ بەغداد، کێشەی کەرکوک و شەراکەتی راستەقینە لە هەرێمی 
کوردستان لە پایە جیاوازەکان بەیەکەوە بین دەرئەنجامیش لەسەر ئەوە 
رێککەوتین چونکە کاتێک لە کەرکوک یەکریز و تەباین بێگومان 

دەستەبەری مافەکانمان زیاتر دەبێت و زیاتر دەتوانین داکۆکی لە 
مافەکانی خەڵکی کوردستان بکەین. حەقیقەتێک هەیە کە ئەویش 
بریتییە لەوەی کاتێک ئێمە بەیەکەوەین، دۆستەکانمان زیاتر دەستی 

دۆستایەتیمان بۆ درێژ دەکەن، نەیارەکانیشمان زیاتر دەستمان لێ 
دەکەنەوە". 

"لەگەڵ ئەوەین بەیەکەوە لەگەڵ پێکهاتە جیاوازەکانی کەرکوک 
بە عەرەب و تورکمان و کلد و ئاشووریشەوە هەوڵ بدەین 

ئیدارەیەکی هاوبەش لە کەرکوک پێکبهێنین بۆ دەستەبەرکردنی 
مافەکان"

پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان لەبارەی کێشەی 

کەرکوکەوە وتی، "کەرکوک بە 
نیسبەتی ئێمە و کورد ناوچەیەکی 

گرنگە. لەگەڵ ئەوەین بەیەکەوە لەگەڵ 
پێکهاتە جیاوازەکانی کەرکوک 

بە عەرەب و تورکمان و کلد و 
ئاشووریشەوە هەوڵ بدەین ئیدارەیەکی 
هاوبەش لە کەرکوک پێکبهێنین بۆ 

دەستەبەرکردنی مافەکان. لەگەڵ 
تورکمان و عەرەبیش گفتوگۆ بکەین و 
وە نموونەیەکی دەسەاڵتدارێتییان پیشان 
بدەین کە باوەڕ بەوە بێنن لە دەسەاڵتی 

کوردی ئەوان دەتوانن دەستەبەری 
مافەکانیان بکەن. دەرئەنجام ئێمە 

رێککەوتننامەمان واژۆکردووە و ئێستا 
لەسەر ئاستی بەغداد هەماهەنگی و هاوکاری باشمان هەیە. هەرێمی 

کوردستان و حکوومەت پێکهاتووە، ئەوەی دەمێنێتەوە کەرکوکە. 
بێگومان لە کەرکوک جگە لەوەی ئێمە لەنێوانماندا رێککەوتننامەمان 

واژووکردووە، بەاڵم دەبێت لەگەڵ پێکهاتە جیاوازەکانی کەرکوکیش 
گفتوگۆ بکەین".

"دەبێت شەراکەتمان هەبێت لەگەڵ پێکهاتەکانی کەرکوک"

لەبارەی دەستنیشانکردنی ئەندازیار تەیب جەبار وەکو پارێزگاری 
کەرکوک و پەیوەندییەکانیان لەگەڵ پێکهاتەکانی کەرکوک وەردی 

وتی، "دەبێت گفتوگۆ لەگەڵ پێکهاتە جیاوازەکانی ئەو شارە بکەین 
کە ئەوانیش وجود و کاریگەرییان هەیە لەو شارە، دەبێت هەوڵ بدەین 
شەراکەتیان لەگەڵ بکەین لە ئیدارەی خۆجێیی کەرکوک. تەنها 
رێککەوتنی یەکێتی و پارتی بەس نییە بۆ پارێزگا و دەبێت قسە 

بکرێت لەگەڵ سەرجەم الیەنەکان. بێگومان گفتوگۆ و پەیوەندی لەنێوان 
ئێمە و پێکهاتەکانی شاری کەرکوک هەیە و بڕوامان بە پاراستنی 

مافی پێکهاتەکانی دیکەی شاری کەرکوک هەیە و پێمانوایە دەبێت 
لە کەرکوک نموونەی حکومڕانییەکی وا پیشان بدەین، لە سایەی 

حکوومەتی خۆجێیی مافی پێکهاتەکانی دیکە پارێزراو بێت و هەموو 
بەیەکەوە کورد تورکمان و عەرەب و کلد و ئاشوور نموونەیەکی جوان 

پێشکەش بکەین بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری". 

لەبارەی دەرنەچوونی فەرمانی خالید شوانی وەکو وەزیری هەرێم بۆ 
پەیوەندییەکانی هەولێر)ئەربیل( و بەغداد لوقمان وەردی وتی، "بەپێی 

رێککەوتننامەی نێوان یەکێتی و پارتی بۆ بەشداریکردن لە حکوومەت، 
٦ وەزیرمان بەرکەوتووە و یەکێکیان وەزیری هەرێمە بۆ پەیوەندییەکانی 

نێوان هەولێر و بەغداد. تاوەکو ئێستا فەرمانی دەستبەکاربوونی بۆ 
دەرنەچووە، ئومێدەوارین ئەمە بە مەبەست نەبێت، هیوادارین بەزووترین 

دوای دەستبەکاربوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق، 
کێشمەکێشمەکانی نێوان الیەنە بەشداربووەکانی حکوومەت بەردەوامە. 

لە ماوەکانی رابردوو دەنگۆی ئەوە باڵوبوویەوە کە پەیوەندی نێوان 
پارتی و یەکێتی گرژی تێکەوتووە و رێککەوتننامەی سیاسی نێوانیان 

هەڕەشەی لەسەرە. 

لەوبارەیەوە لوقمان وەردی، پەرلەمانتاری دیاری فراکسیۆنی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق وتی، 

"چاوەڕوانییەکی گەورە لە کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
دەکەین. هەرێمی کوردستان لە رابردوو بە چەندین قۆناغی سەخت 
تێپەڕی، دوای تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی کوردستان، خەڵک چاوی لەوەیە ئەم کابینەیەی ئێستا هەیە 
ئەو نەهامەتی و مەینەتییانەی بەسەر میللەتەکەمان هات تێبپەڕێنن 

و سەرەتایەکی تازە بۆ قۆناغێکی تازە دەستپێبکەین. بەهۆی قەیرانی 
داراییەوە هەرچی پرۆژەی خزمەتگوزاریبوو لە هەرێمی کوردستان وەستا، 
تەنها پڕژایە سەر مووچە و بڕیار درا مووچە بە نیوەچڵی دابەش بکرێت. 

بۆیە خەڵکی کوردستان چاوەڕوانی گەورەی هەیە بە ئاراستەیەک ئەم 
حکوومەتە لە ئاست داخوازییەکانییەوە بێت و سەرەتای ژیانێکی خۆشتر 
بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات و  هەروەها پرۆژەی خزمەتگوزاری 

بگەڕێتەوە".

شایەنی باسە وەردی تیشکی خستە سەر  پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و 
بەغداد و وتی، "خۆتان دەزانن ئێمە کۆمەڵێک گرفتی هەڵپەسێردراومان 
هەیە، گرفتی بودجەی هەرێم، مەلەفی نەوت، ناوچە کوردستانییەکانی 

دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، جێبەجێکردنی ماددەی ١٤٠، 
ئەمانە هەموو گرفتن و چاوەڕێ دەکەین سەرجەمیان لە چوارچێوەی 

دەستووری عێراقی کە مافەکانی گەلی کوردی تێدا زامنکراوە، 
چارەسەر بکرێت. لەهەمان کاتدا چاوەڕێین حکوومەتی هەرێمی 

کوردستان هەوڵ بدات لیژنەی دانوستانکاری لەگەڵ حکوومەتی 
فیدراڵی زیاتر بچنە ناو وردەکاریی بۆ ئەوەی بتوانن ئەوانەی پەیوەندییان 
بە مەلەفی نەوت و بودجەی هەرێمی کوردستان هەیە چارەسەری بکەن".

"دەبێت حکوومەتی هەرێم لەناوخۆشیدا چاکسازی ئەنجام بدات"

ئەو دەشڵێت، "پێمانوایە دەبێت حکوومەت لەناوخۆشیدا چاکسازی 
ئەنجام بدات. ئەتوانێت تەکانێک بدات و جیاوازتر لە کابینەکانی 

رابردوو کار بکات، هەم هێزە سیاسییەکان و هەمیش خەڵکی کوردستان 
چاوەڕوانییەکی گەورەیان هەیە. ئومێدەوارم لە ئاست ئەو چاوەڕوانییەدا 

بن، دووبارە دەیڵێمەوە کە هێشتا زووە بڕیار لەسەر ئەدای حکوومەت 
بدەین".

پەرلەمانتاری دیاری فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی لەبارەی 
رێککەوتنی نێوان پارتی و یەکێتی وتی، "یەکێتی و پارتی دوو 

حیزبی رەسەنی ئەم واڵتەن. مێژوویەکی دوورودرێژیان هەیە لە خەبات 
و تێکۆشان. پەیوەندییەکانی نێوانیان لە قۆناغی جیا جیا تێپەڕبوونە. 

قۆناغی ملمالنێی یەکتر، قۆناغی شەڕی خوێناوی و دواجاریش 
رێککەوتننامەی نێوانیان. بە گوێرەی تێڕوانینی من دەبێت یەکێتی و 

پارتی پێکەوە بن". 

لوقمان وەردی زیاتر وتی، "لە سااڵنی رابردووشدا ئەمە سەلمێندراوە، کە 

کات فەرمانیان دەربچێت، چونکە ئەمە دەبێتە هاندەرێکی باش بۆ 
رێکخستنی پەیوەندییەکانی هەرێم و بەغداد". 

وەردی لەبارەی کردنەوەی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم لە بەغداد وتی، 
"پێمانوایە کردنەوەی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم لە بەغداد شوێنی 

وەزیری هەریم بۆ پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغداد ناگرێتەوە و 
ناتوانێت ئەم بۆشاییە پڕبکاتەوە. ئێمەش کەسێکمان دیاری کردووە  بۆ 

وەزیری هەرێم کە کەسێکی خاوەن ئەزموونە لەم بوارەدا. لەهەمان کاتدا 
بوونی سەرۆککۆمار لەسەر پشکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 

یارمەتیدەر دەبێت بۆ باشتکردنی چااڵکی و ئیشوکارەکانی وەزیرەکە. 
چاوەڕوانی ئەوەین وەزیرەکەمان فەرمانی بۆ دەربچێ و شوێنی خۆی هەبێ 

بۆ ئەوەی بتوانێت بە ئەرکی خۆی هەڵسێت". 

لەبارەی هەبوونی رێککەوتننامەیەکی نوێ لەنێوان بەغداد و 
هەولێر)ئەربیل( بۆ دۆسیەی نەوت ئەو پەرلەمانتارەی یەکێتی وتی، "لە 

ئێستادا قسەیەک هەیە کە گوایە پرۆژەیەکی ٣ ساڵی واژوو بکرێت 
لەنێوان هەرێم و بەغداد لەسەر بابەتی نەوت. پێشنیازەکە ئەوەیە کە ئێمە 

نەوەک سااڵنە بەڵکو رێککەوتنێکی ٣ ساڵی بکرێت لەسەر مەلەفی نەوت 
و گاز، ئومێدەوارم ئەمە بە زویی جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی بتوانین هەرێم 

لە قەیرانێکی دیکە رزگار بکەین". 

"پێویستە مانگانە حکوومەتی هەرێم  ٢٥٠ هەزار بەرمیل نەوتەکە 
رادەستی بەغداد بکات"

وەردی لەبارەی دابینکردنی مووچەی فەرمانبەران وتیشی، "من وەکو خۆم 
لەگەڵ ئەوەم کە پێویستە مانگانە حکوومەتی هەرێم  ٢٥٠ هەزار بەرمیل 
نەوتەکە رادەستی بەغداد بکات، چونکە لە سااڵنی رابردوو لە ئەنجامی 
سیاسەتی سەربەخۆیی نەوت نەمانتوانی بودجەی پێویست بۆ حكوومەتی 

هەرێمی کوردستان و بودجەی تایبەت بە فەرمەنبەران دابین بکەین. ناچار 
پەنامان برد بۆ قەرز و لە تورکیا و واڵتانی دیکە وەرمانگرت و لەسەر 

هەرێـمی کوردستان کەڵەکە بووە. سەرەڕای هەموو ئەمانە گفتووگۆیەکی 
جددی هەیە لەنێوان بەغداد و هەولێر هەیە و شاندی هاوبەشی تەکنیکی 
پێکهاتووە بۆ گفتوگۆکردن و چارەسەری قەیرانەکان. من بەش بە حاڵی 

خۆم کاتێک کە هەرێـمی کوردستان ٢٥٠ هەزار بەرمیلە نەوتەکە رادەست 
دەکات، پشکی خۆی لە حکوومەتی عێراقی وەردەگرێت چونکە ئێـمە 

بەشێکین لە چوارچێوەی عێراق. بۆیە ئومێدەوارم ئەو لیژنەیەی پێکهاتووە 
لەنێوان هەرێم و بەغداد بەو ئاراستەیە بڕوات کە چارەسەر بکرێت". 

لەبارەی یاسای چاکسازییشەوە لوقمان وەردی رایگەیاند، "خولی رابردوو 
یاسای چاکسازی هاتووەتە پەرلەمان بەاڵم فراکسیۆنە جیاوازەکان لەسەری 
رێکنەکەوتوون و گەڕاوەتەوە حکوومەت. پێویستە کابینەی نوێ سەرلەنوێ 

یاسای چاکسازی دابڕێژێتەوە. ئەوەی ئاگادارم لیژنەیەکیان پێکهێناوە 
و وەزیری ناوخۆ و وەزیری دارایی و سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران و 

بەڕێوەبەری ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و نوێنەرێک لە سیستەمی 
بایۆمەتری تێدایە. ئەم لیژنەیە دیاری دەکات و هاوشان لەگەڵ ئەمە 
نوێنەری فراکسیۆنەکانی بەشداری حکوومەت بەشداری لیژنەکەن و 

جارێکی دیکە بەسەر یاسای چاکسازی دەچنەوە". 

لەبارەی بەرواری دەستبەکاربوونی لیژنەی تایبەت بە یاسای چاکسازییەوە 
ئەو پەرلەمانتارەی یەکێتی وتی، "ئەوەی من بیزانم لە رۆژانی داهاتوو 

دەستبەکار دەبێت بۆ ئەوەی بتوانین لە وەرزی دووەمی یاساداناندا پرۆژەی 
چاکسازی ئاراستەی پەرلەمانی کوردستان بکرێت". 

لەکۆتاییدا وەردی تیشکی خستە سەر چاکسازیی لە دۆسیەی نەوت 
و گاز و وەبەرهێنان و وتی، "چاکسازی تەنها بەوە ناکرێت تۆ بێیت 

مووچەی خانەنشینی بەمەبەست وەرگری، پێویستە چاکسازی لە کەرتی 
نەوت و گاز بکرێت، یاخود پێویستە لە یاسای وەبەرهێنان بکرێت کە بە 

شێوەیەک دارێژراوە خەڵکێکی زۆر لەژێر سێبەری یاساکە قازانجێکی زۆر 
زۆر بکات، سەدان دۆنم زەوی وەربگرێت، نیوەی بکاتە بینا و نیوەکەی 

دیکەش پارچە پارچە بیفرۆشێت و سوودی شەخسی خۆی لێبکات. پێموایە 
چاکسازی لەمانەش بکرێت، هاوشان لەگەڵ ئەوەی چاکسازی دەبێت لە 
خانەنشینی سەربازی و سیڤیل و رێکخستنەوەی میالکاتی وەزارەتەکان 
بکرێت. بۆیە چاکسازی پرۆسەیەکە دەبێت بەردەوام بێت. ئەم پرۆژەیە 
هی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە هێزە سیاسییەکانی بەشدار لە 
حکوومەت. واتە پرۆژەی هیچ حیزبێکی دیاریکراو نییە. گەر سەیری 
لێژنەکە بکەیت بە شێوەیەک پێکهاتووە، لە هەموو وەزارەتەکان و  هێزە 

سیاسییەکان".   

 لوقمان وەردی: تەنها رێککەوتنی یەکێتی و پارتی بەس
نییە بۆ  دانانی پارێزگاری کەرکوک
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و هەڵبەستنی تۆمەتی بەزاندنی سنووری لەالیەن عێراق و ئێرانەوە بۆ 
یەکدی دەستی پێکرد. پاشان عێراق لە بەرواری ٤ی ئەیلوولی ١٩٨٠ 
ئێرانی تۆمەتبار کرد بە تۆپباران کردنی ناوچە سنوورییەکانی نێوان 

هەردوو واڵت. 

لە بەرواری ١٧ی ئەیلوولی ١٩٨٠ سەددام حوسێن، سەرۆککۆماری ئەو 
کاتی عێراق بڕیاری دا بە هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتننامەی جەزائیر 

و تەواوی ناوچەی کەنداوی عەرەبی بە خاکی عێراق ناساند. دواتر لە 
بەرواری ٢٢ی ئەیلوولی هەمان ساڵ، بەهۆی ئەو بڕیارە و بە تۆمەتی 
بەزاندنی سنووری ئێران لەالیەن عێراقەوە جەنگی یەکەمی کەنداو لە 

نێوان عێراق و ئێران هەڵگیرسا. 

لەماوەی ئەو جەنگەدا بە دەیان هەزار سەربازی ئێرانی لەالیەن 
سووپای عێراقەوە بە دیل گیران. لە بەرامبەردا دەیان هەزار سەربازی 
عێراقی کەوتە دەست سووپای ئێران و وەکو دیل لە ئێران مانەوە. بە 
رێککەتنێکی ستراتیژی لە ٢٠ی ئەیلوولی ١٩٨٨ جەنگ کۆتایی 

هات، بەاڵم ئاگر بەست تا نزیکەی ٢٥ ئەیلوول جێبەجێ نەکرا. هەردوو 

و پەیوەندییان بە حیزبی تەوابینی ئێران دەکرد، دواتر دەبوون بە بەپرس 
لەسەر ئێمە. زیاد لە ئێرانییەکان ئەوان دەهاتن و لێیان دەداین".

ناوبراو باسی لەوەش کرد کە لە ئێران بەردەوام بەناوی لێکۆڵینەوە 
دەیانبردن و پرسیاری سەیر سەیریان دەکرد و زیاتر وتی، "دەهاتن و 
بەش بەش دەیانبردین بۆ لێکۆڵینەوە و پرسیاری سەیریان لێدەکردین 
بۆ نموونە دەیانوت جیاوازی نێوان سوننە و شیعە چییە؟ یاخود کێ 
لە جەنگی کەنداو سەردەکەوێ، ئێران یان عێراق؟ ئێمەش دەمانوت 

ئەوە شتێکە کە تەنها خودا دەیزانێت. دەیانوت نەخێر دەبێ بڵێی ئیسالم 
دەیباتەوە. بە هەرحاڵ ئەوان بەدوای بەهانە دەگەڕان بۆ ئەوەی سزامان 

بدەن و لێمان بدەن".

شوان ئەسیر ئاشکرای کرد کە تەوابەکان لە مەشهەد ئەوەندە کاریگەر 
نەبوون بەاڵم لە تەهران تەواو دەسەاڵتیان هەبوو لەسەرمان و بەردەوام 
ئازاریان دەداین. جیاوازی نەبوو لە نێوان شیعە و سوننە ئەوەی دیل 

بووایە و تۆبەی بکربا دەبوو بە بەرپرس لەسەرمان و دەستی دەکرد بە 
لێدانی دیلەکانی دیکە.

وەستا شوان وتیشی، "من ماوەی ٢ ساڵ و نیو ئەسیر بووم بەاڵم 
ماڵەوەمان ئاگادار نەبوون. دواتر رێکخراوی خاچی سوور هاتە المان و 
ناومان تۆمار کرا و خێزانەکانمان زانییان کە ئەسیر کراوین. دواتر بە 
بەدەل ئەسیر ئاڵوگۆڕ کراین لەگەڵ ئەسیرە ئێرانییەکان کە لە عێراق 

بوون. ئێمە بە فڕۆکە هاتینەوە و ئێمەیان بردە سەربازگەی خەسرەو 
لە مەخموور. لەوێ ئامادەبووین و ناومان تۆمار کرا، پاشان بە پاسی 

تایبەت گواستراینەوە شارەکانمان. تەوابەکانیش زۆریان کوژران".

جەنگی یەکەمی کەنداو بە ناوێکی دیکە، جەنگی عێراق و ئێران لە 
٢٢ی ئەیلوولی ١٩٨٠ هەڵگیرسا. حکوومەتی عێراق ئەو جەنگەی 

ناونابوو بە قادسییەی سەددام و حکوومەتی ئێران ناوی نابوو بە بەرگری 
پیرۆز )دفاع المقدس(. ئەو جەنگە لە ٢٠ی ئابی ١٩٨٨ کۆتایی هات. 

زیانە گیانییەکانی ئەو جەنگە بریتیبوو لە نزیکەی یەک ملیۆن کوژراو 
و زیانە مادییەکانیشی بە ٤٠٠ ملیار دۆالر دەخەمڵێندرێت. ئەو جەنگە 

)٧ ساڵ و ١١ مانگ و یەک رۆژ( خایاند و بە درێژترین جەنگی 
سەدەی ٢٠هەم دادەندرێت لەڕووی ماوەوە، هەروەها بە یەکێک لە 

خوێناویترین جەنگەکانی نێوان دوو واڵت دادەندرێت لەڕووی سەربازییەوە.

ئەو جەنگەی نێوان عێراق و ئێران کە بە جەنگی یەکەمی کەنداو 
دەناسرێت کاریگەرییەکی زۆری لەسەر بارودۆخی ناوچەی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست بە گشتی دروست کرد و لە هەمان کاتدا بووە دەستپێکێک بۆ 
هەڵگیرسانی جەنگی دووەم و سێیەمی کەنداو.

جەنگی عێراق و ئێران لە ئەنجامی کۆمەڵێک لێدوانی دژ بەیەک 

شوان ئەسیر کە یەکێکە لەو سەربازە عێراقییانەی لە سەردەمی 
جەنگی عێراق و ئێران بە دیل گیراوە و دوای ماوەیەکی زۆر 

گەڕاوەتەوە عێراق لە رێگەی مایکی تەبا-وە باس لە سەردەمی دیل 
بوونی خۆی دەکات و دەڵێت، "من سەربازیم زۆر کردووە لە ساڵی 

١٩٧٣ بوومە سەربازی عێراقی. لە سەرەتادا لەسەر سنووری ئوردن 
سەرباز بووم بەاڵم دوای دەست پێکردنی جەنگ منیان گواستەوە 

محەمەرە. ١٩ی مانگ گەیشتمە شوێنی جەنگ و لە ٢٤ی مانگ 
ئەسیر بووم )بە دیل گیرام( خۆی شەڕەکە بەم جۆرە بوو کە ئەوان لە 

محەمەرە لە بەسرە چواردەوریان گرتین و دەستگیر کراین".

لە بەردەوامی قسەکانیدا وەستا شوان ئەسیر کە ئیستا خەریکی کاری 
چاککردنەوەی ئۆتۆمبێڵە، وتی، "کاتێک لە محەمەرە دەستگیر 
کراین گوازراینەوە ناوچەی ئەهواز. پاشان ئێمەیان بردە تەهران و 

دواتریش براین بۆ مەشهەد. چوار ساڵ زیاتر لە مەشهەد ماینەوە. 
شوێنەکە سەربازگەیەکی کۆنی ئەمریکییەکان بوو. ئیتر ژیانی 

زیندانیمان بەسەر برد".

هاوکات شوان ئەسیر ئاماژەی بە خاڵیکی سەیر کرد کە ئەویش 
بریتی بوو لەوەی، ئەوان زیاد لە ئێرانییەکان لەالیەن عێراقییەکانەوە 

ئەشکەنجە دراون و وتی، "ئێمە لەکاتی ئەسیریمان زۆر ئازارمان کێشا 
بەاڵم زۆربەی ئازارەکانمان بەدەست عێراقییەکانەوە کێشا. ئەوەندەی 

عێراقییەکان ئازاریان داین ئەوەندە ئێرانییەکان ئازاریان نەداین. 
عێراقییەکان کورد، عەرەب، شیعە، سوونە و مەسیحی یاخود هەر 

شتێک بوان جیاوازی نەبوو کاتێک دەبوون بە تەواب واتە تۆبەکار 

الیەن لەسەر ئەوە رێککەوتن کە سنوورەکانیان بگەڕێننەوە بۆ هەمان 
ئەو سنوورەی کە لە رێککەوتننامەی جەزائیر لە ساڵی ١٩٧٥ ئاماژەی 

پێکراوە. دوایین دیلەکانی ئەو جەنگەش لە ساڵی ٢٠٠٣ ئاڵوگۆڕیان پێکرا. 

ئەو جەنگە نیو ملیۆن قوربانی سەربازی عێراقی و ئێرانی لێکەوتەوە. 
هەروەها ژمارەی قوربانییە سیڤیلەکانیش دەگاتە نیو ملیۆن کەس. 

واتە هەردوو واڵت لە ئاکامی جەنگی یەکەمی کەنداودا یەک ملیۆن 
قوربانییان دا. ئەو ژمارە گەورەیەش نەبووە هۆکارێک بۆ گۆڕانی 

سنوورەکان وەکو ئەوەی هەردوو واڵت ئامانجیان بوو.

لە ماوەی ئەو جەنگەدا هەردوو واڵت چەکی قوڕسیان بەرامبەر یەک 
بەکار دەهێنا و کۆمەڵێک بەرەی جەنگی جیاواز و فراوان دروست 

کرابوون. سەرچاوە مێژووییەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە کۆمەڵیک واڵت 
پاڵپشتی دارایی و چەکیان بۆ عێراق هەناردە دەکرد بۆ ئەوەی کۆتایی 
بە هێزی ئێران بهێنن لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. هەروەها سەددام حوسێن 
لەم جەنگەدا چەکی کیمیاوی خەردەلی بەرامبەر بە سەربازانی ئێران و 

الیەنگرانی ئێران بەکارهێنا. بێگومان لە ئاکامی بەکارهێنانی ئەو چەکەدا 
کۆمەڵێک خەڵکی سیڤیلیش بوونە قوربانی.

دووبارە وەستا شوان ئاماژەی بە خاڵێکی سەیر دەکات و دەڵێت، 
"تەوابەکان کە عیراقی بوون دووبارە دەهاتنەوە مەیدانی جەنگ، بەاڵم 
ئەمجارەیان بە پێچەوانەوە بوو. واتە بۆ بەرگری کردن لە ئێران و شەڕ 
کردن دژی عێراق دەهاتن. ئەوانیش لە شەڕەکان دەکوژران. هەروەها 

ئەسیرە ئێرانییەکانیش لە ریزی سووپای عێراق بەشداری شەڕیان دەکرد 
دژی ئێران".

لە کۆتایی قسەکانیدا لەڕووی خواردن و کێشە تەندروستییەکانەوە 
شوان ئەسیر دەڵێت، "لە نێو ئەو سەربازگەیەی کە تێیدا ئەسیر بووین 

لە ئێران پزیشکی تایبەت هەبوو. هەر کێشەیەکی تەندروستیمان 
هەبا دەچوینە الی پزیشک و چارەسەرمان وەردەگرت. هەندێک جار 
پزیشکەکان پشتگوێیان دەخستین. ئەگەر حاڵەتەکەمان جددی بوایە 

بە کۆمەڵ رەوانەی نەخۆشخانەکانی ناو ئێران دەکراین. بۆ خواردنیش 
رۆژانە پەرداخێک برنجمان پێدەدرا وەکو سەربازە ئێرانییەکان. پەرداخەکە 

نزیکەی ١٠-١١ کەوچک برنج دەبوو".

شوان ئەسیر کە بۆ ماوەی سااڵنێک لە جەنگی نێوان عێراق-ئێران بە دیل گیرابوو: زۆرترین ئازارمان 
لەدەست عێراقییەکان چەشت

 ٧٣٠،٠٠٠ کەس بوونە قوربانی ٣٤٠،٠٠٠ کەس بوونە قوربانی

1،٢٠٠،٠٠٠ کەس بریندار بوون٧٠٠،٠٠٠ کەس بریندار بوون

٢٠٠،٠٠٠ کەس ئاوارەبوون٤٠٠،٠٠٠ کەس ئاوارەبوون

٤5،٠٠٠ کەس بە دیل گیران٧٠،٠٠٠ کەس بە دیل گیران

زیانەکانی جەنگ

 15٠،٠٠٠ سوپا

٧٠،٠٠٠ هێزی ئاسمانی

٢٠،٠٠٠ هێزی دەریایی

هێزە چەکدارییەکانی ئێران لە ساڵی 1٩٨٠

هێزەکان

هێزە چەکدارییەکانی عێراق لە ساڵی 1٩٨٠

 1٩٠،٠٠٠ سوپا

1٨،٠٠٠ هێزی ئاسمانی

٤،٠٠٠ هێزی دەریایی

1٠،٠٠٠ بەرگری ئاسمانی
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له سیسته مى ژینگه یى چونكه  به كار هێنانى له راده  به ده رى ده رامه ته كان 
كاره ساتى ژینگه یى لێده كه وێته وه. 

هۆكاره  سروشتیه كان
ئه و هۆكارانه  ده گرێته وه  كه له  ده ره وه ى ده سه اڵتى مرۆڤن، وه كو گۆرانى 

كه ش و هه وا و ڕوودانى كاره ساتى سروشتى گۆرانى بارو دۆخى سروشتى 
كه  ده بنه  هۆى ڕوودانى ناهاوسه نگى له  سێكته ره كانى ژینگه دا، هه ندێ 

جار به  كاریگه رى هۆكارى مرۆیى تێكچوونى هاوسه نگى ژینگه یى خێراتر 
ده بێت.

هۆكارى زینده گى
به شێوه یه كى تایبه ت به هۆى په یوه ندى نێوان زینده وه ره كانه وه  ڕووده دات 

كه ده بێته  هۆى زیادبوونى زینده وه رێك به به راورد به  زینده وه رێكى كه ، ئه مه ش 
به هۆكارى سروشتى یان مرۆیى ڕووده دات كاتێك كه  ژماره یه كى زۆرى 
زینده وه ر له جۆرێكى دیاریكراو یان ده گمه ن له ناو ده چێت و ده بێته  هۆى 
تێكچوونى هاوسه نگى ژینگه یى وه  ڕووكردنى له راده به ده ر یان هێنانى 
زینده وه رێك بۆناوچه یه ك كه له گه ڵ ژینگه ى ناوچه كه دا ناگونجێت یان 

به هۆى پیس بوونى ژینگه یى به هۆى په ینى كیمیاویى مێروو كوژه كانه وه. 
سیسته مى ژینگه یى پێكهاته یه كى ئاڵۆزى هه یه  و له  چه ند ره گه زێك 
پێكهاتووه  كه دابه ش ده بن به سه ر ره گه زه  زیندووه كان و نا زیندووه كان، 
ره گه زه  زیندووه كان مرۆڤ و ئاژه ڵ و ڕووه ك و به كتریا و سه رجه م 

زینده وه ركانى تر ده گرێته وه ، ڕه گه زه  نازیندووه كان )ئاو ـ هه وا ـ خاك 

میللی نەخشەکانی پێدەدرێت. ئەویش دوای لێکۆڵینەوەی بەشەکانی 
نەخشەکە و رێکخستنیان، دەیاندات بە پسپۆرێکی شارەزای دەریاوانی 

تورکی پاوڵ کاهلێی ئەڵمانی کە ئەو سەردەمی لە ئیستانبوڵ بوو. پاوڵ 
کاهلێ یەکەم کەس بوو کە ئەوەی خستەڕوو، نەخشەکە نەخشەی جیهانە و 

لەالیەن پیری رەیسەوە ئامادەکراوە.

پرۆفیسۆر کاهلێ ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی دەربارەی نەخشەکە لە ساڵی 
١٩٣١ لە ١٨هەمین کۆنگرەی زانیارییەکانی رۆژهەاڵت پێشکەش کرد. 
تێبینییەکانی سەر نەخشەکە لەالیەن حەسەن فەهمی بەگ-ەوە وەرگێردرا 
بۆ التینی. یوسف ئاکچورە، سەرۆکی دامەزراوەی مێژووی تورک لە 

ساڵی ١٩٣٧ نەخشەکەی لە کتێبێک باڵو کردەوە بەناوی "نەخشەی پیری 
رەیس". مستەفا کەماڵ ئەتاتورک، سەرۆککۆماری تورکیا نەخشەکەی 

هێنایە ئەنقەرە و خۆی لێکۆڵینەوەی لەسەر کرد و دواتر لە رێگەی 
چاپخانەی دەوڵەتەوە ژمارەیەکی زۆری لێچاپ کرد.

له داوى پێشكه وتنى كۆمه ڵگاى مرۆڤایه تى و تایبه ت له  پاش شۆرشى 
پیشه سازی كاركردنى مرۆڤ بۆ داهێنان و دۆزینه وه ى ده رامه تى نوێ له  
پێناو به  ده ستهێنانى خۆشگوزه رانى زیاتر بۆ كۆمه ڵگا كۆمه ڵك كێشه ى 

ژینگه یى سه رى هه ڵدا كه بوونه  هۆى دروست بوونى كاره سات و سه رچاوه ى  
كێشه  بۆ دانیشتوانى جیهان، هۆكارى دروست بوونى ئه م كێشانه  له  

بنه ڕه تدا ده گه ڕێته وه  بۆ زۆر بوونى ژماره ى دانیشتوانى سه ر زه وى و زۆر 
بوونى پیشه سازى و زیاد بوونى داواكارى له سه ر ئاوى شیرین و ووزه  و 

ده رامه ته  سروشتیه كان ... هتد.

كێشه  ژینگه ییه كان له سه رجه م ناوچه كانى جیهان بوونیان هه یه  به اڵم له  
شوێنێكه وه  بۆ شوێنێكه وه  بۆ شوێنێكى تر و له  كاتێكه وه  بۆ كاتێكى تر 
جیاوازه  و كاریگه رى به  پێى ئاستى كۆمه ڵگاكان ده گۆرێت، به  جۆرێك 

كۆمه ڵگه  پێشكه وتووه كان یان ڕوونتر بڵێین وواڵتانى پیشه سازی زۆرترین 
هۆكاره كانى پیس بوونى ژینگه یان تێدایه  كه  خۆى له كارگه ى پیشه سازى و 
زۆرى هۆكاره كانى گواستنه وه  و به كار بردنى زۆرى ووزه  ...هتد ده بێته وه ، 

به اڵم كه متر كاریگه ره  به  مه ترسى كێشه  ژینگه ییه كان به هۆى به رزى 
ئاستى ئابوورى دانانى كارگه ى پێشكه وتوو مه ترسى بۆسه ر ژینگه  كه مه  
و هه روه ها ڕه چاوكردنى هه ڵبژاردنى گونجاوترین شوێنى كارگه  و دابین 

كردنى هۆكارى گواستنه وه ى جۆراو جۆر له پێناو كه مكردنه وه ى به كارهێنانى 
ووزه ، به اڵم له  واڵته  دواكه وتووه كاندا به هۆى خراپى بارى ئابوورى و 

ڕه چاونه كردنى شوێنى گونجاو بۆ كارگه  و ناوچه  پیشه سازییه كان هه روه ها 
نه بوونى ڕێگا چاره ى گونجاو بۆچاره سه رى پاشماوه ، مه ترسى كێشه  

ژینگه ییه كان زیاتره.
 

كێشه  ژینگه ییه كان به واتاى دروست بوونى ناهاوسه نگى له خولێك 
له خوله كانى ژینگه  یان تێكچوونى سووڕى ژینگه یى ڕه گه زێك 

له ڕه گه زه كانى ژینگه دا دروست بوونى كاره سات و سه رچاوه ى مه ترسین 
بۆ ژیانى مرۆڤ وه  ئه و هۆكارانه ى كه  ده بنه  هۆى دروستبوونى كێشه  و 

تێكچوونى هاوسه نگى ژینگه یى بریتین لە ئەمانەی خوارەوە:

هۆكاره  مرۆییه كان
هه موو ئه و هۆكارانه  ده گه ڕێته وه  كه له  ئه نجامى چاالكیه  جۆراو جۆره كانى 
مرۆڤه وه  دروست ده بن وه كو چاالكى پیشه سازى و كشتوكاڵى و مه سفاكان و 
...هتد، ئه مه ش له  چوار چێوه ى هه وڵدانى بۆ پركردنه وه ى پێداویستیه كانى 

ژیان ئه م چاالكیانه  پێویستن بۆ به رز كردنه وه ى ئاستى بژێوى و باشتر 
كردنى ژیان به اڵم كاتیك ئه م چاالكیانه  له ئاستى ئاسایى زیاتر ده بێت و 

ده بێته  هۆى به هه ده ردانى ده رامه تى سروشتى و دروستكردنى ناهاوسه نگى 

ئەو نەخشەیەی کە مێژووەکەی بۆ ساڵی ١٥١٣ دەگەڕێتەوە و لەالیەن 
پیری رەیس، دەریاوانی تورک کێشراوە، تێیدا نەخشەی ئەفریقا، ئەمریکا 
و بەستەڵەکی باشوور نەخشێندراوە، لە ساڵی ١٩٢٩ دۆزرایەوە بووە هۆی 

دروست بوونی پەشێوی. چونکە بەستەڵەکی باشوور ماوەیەکی زۆر 
دوای دروست کردنی نەخشەکە دۆزرابوویەوە، ئەویش ساڵی ١٨١٨ بوو. 

نەخشەکەی پیری رەیس کەناراوە بەستووەکانی کیشوەری باشوور. بەاڵم ئەو 
بەستەڵەکانەی کە لەسەر نەخشەکە کێشراون ٦ هەزار ساڵ بەر لە کێشانی 

نەخشەکە تواوەتەوە.

نەخشەکەی پیری رەیس کۆنترین نەخشەیە کە کیشوەری ئەمریکای لەسەر 
کێشرابێت و تا ئێستا بمێنێتەوە. نەخشەکە کە لەالیەن کاپتنی دەریایی 

عوسمانی )ئەمیراڵ(، پیری رەیس لە ساڵی ١٥١٣ کێشراوە و کەناراوەکانی 
رۆژئاوای ئەورووپا و ئەفریقا و کەناراوەکانی رۆژهەاڵتی ئەمریکای 

باشوور نیشان دەدات. ئەو نەخشەیە بەڵگەیەکی گرنگی سەدەی ١٦هەمە 
کە لەالیەن دەریاوانە ئەوڕووپی و موسڵمانان نەخشێندراوە و لە ٢٠ سەرچاوە 

زانیاری بۆ کۆکراوەتەوە کە یەک لە سەرچاوەکان بریتییە لە نەخشەی 
کریستۆف کۆڵۆمب. 

ئەو بابەتە زانیاریمان پێدەدات لەبارەی یەکەم نەخشەی پیری رەیس. 
هەروەها پیری رەیس لە ساڵی ١٥٢٨ نەخشەیەکی دیکەی دروست کردووە 

کە ئاماژە بە ئەمریکا دەدات.

دۆزینەوەی نەخشەی پیری رەیس بە رێکەوت

نەخشەکە لە ٩ی تشرینی دووەم لە کاتی کارەکانی گۆڕینی کۆشکی 
تۆپ کاپی سەرایی بۆ مۆزەخانە و لێکجیاکردنەوەی کەلوپەلەکان و 
شیکردنەوەیان بە رێکەوت دۆزرایەوە. زانای ئەڵمانی ئەدۆڵف دیەسمان 
)١٨٦٦-١٩٣٧( لەالیەن خەلیل ئەدهەم ئەلدەم، بەڕیوەبەری مۆزەخانەی 

...هتد(  ده گرێته وه.  
هاوسه نگى ئه م سیسته مه  ملیۆنان ساڵى پێویست بووه  تا به م شێوه یه ى 

ئیستا جێگیر بووه ، دروست بوونى ئه م سیسته مه  و چۆنیه تى كاركردن و 
كارلێكى ڕه گه زه كانى سیسته مى ژینگه یى هۆیه كى گرنگه  بۆ تێگه یشتن 

له و هۆكارانه ى كه  ده بنه  هۆى تێكچوونى ئه م سیسته مى ژینگه ییه ، 
چونكه  هه موو ڕه گه زه كان پێكه وه  په یوه ستن و وه  په یوه ندیه كى ئاڵو گۆڕ 
له نێو ڕه گه زه كانى داهه ن، وه گۆڕان له هه ر ڕه گه زێكدا كاریگه رى له سه ر 
ڕه گه زه كانى تریش دروست ده كات و گۆرانكارى به سه ر وانیش ده هێنێت. 

ڕه گه زه  ژینگه ییه كان به رده وام كار ده كه ن بۆ هاوسه نگى ڕاگرتنى سیسته مى 
ژینگه یى هه ركاتێك توشى كێشه یه ك بوو یان كه م بوون یان به ركه وتنى زیانێك 

ڕه گه زه كانى كه  كارده كه ن بۆ گێرانه وه ى هاوسه نگى بۆ سیته مه كه  وه  له  
بنه ره تدا ژینگه  له بارى گۆرانێكى له سه ره خۆدایه  كه  ده توانێت خۆى رێك 
بخاته وه  له ماوه یه كى كورتدا به اڵم مرۆڤ له گرنگ ترین ئه و هۆكارانه یه  

كه كار ده كه نه  سه ر هاوسه نگى ژینگه.
  

كاریگه رى مرۆڤ له سه ر ژینگه  له سه ره تادا كه م بووه  به هۆى كه مى ژماره ى 
دانیشتوان و كه مى چاالكى یه كانه وه ، ده توانین بڵین به  دۆزینه وه ى ئاگر 

كاریگه رى مرۆڤ له سه ر ژینگه  ده ستى پێكرد ئه م كاریگه ریانه  كه م بوون 
وه  گۆرانكاریه كانیش كه م بوون به اڵم به زیاد بوونى ژماره ى دانیشتوان 

وه  زیادبوونى چاالكى و شاره زایى مرۆڤ و زیادبوونى تواناى زانستى و 
ته كنیكى یه كانى و به كارهێنانى له بواره  جیاوازه كانى كشتوكاڵ و پیشه سازى 

و به كارهێنانى ووزه ى خه ڵوز و گازوو نه وت و تا گه یشتن به به كارهێنانى 
ووزه ى ناوه كى )ئه تۆم(  مرۆڤ چووه  قۆناغێكى نوێ وه  گۆرانكارى 

زۆرى له  پێكهاته كانى ژینگه دا دروستكرد به شێوه یه ك هاوسه نگى به شێكى 
زۆر له ره گه زه كانى ژینگه  تێچوو كارى ته واوى كردۆته  سه ر سیسته مه  

ژینگه یه كه .

 له ئیستادا مرۆڤ له نێو كۆمه ڵێك كێشه ى ژینگه یى گه وره  و گشتگیردا 
ده ژى و كاریگه رى ته واوى له سه ر ژیان و چاالكییه كانى دروستكردووه  وه  

له دیارترین ئه و كێشانه ش بریتین له  پیس بوونى هه وا ئاو خاك و تێكچوونى 
جۆراو جۆرى زینده وه ر به جۆرێك هه ندێك زینده وه ر له ناوچوون و هه ندێكى 
تریشیان له  لێوارى له ناوچووندان و به شێكى زۆر زه وى بوون به  بیابان و 

به شێكى زۆرى رووبه رووى سه وزایى له ناو چوون و ده رامه ته  سروشتیه كان 
به گشتى ئاوى شیرین به  تایبه ت له كه م بوونه وه  دایه ، گۆڕانى كه ش و هه وا  

و به رز بوونه وه ى پله ى گه رما و به بیابان بون له گرنگترین ئه و كێشانه ن 
كه هه ره شه ن بۆسه ر ژیانى مرۆڤایه تى و مرۆڤایه تیان خستۆته  به ر مه ترسى 
له ناوچوون ئه و گۆڕانه ى كه مرۆڤ له سیسته مى ژینگه ییدا  كردوویه تى 

قورسه  بۆژینگه  كه  بتوانێت جارێكى تر هاوسه نگى خۆى ڕێكبخاته وه ، بۆیه  
پاراستنى ژینگه  واته  پاراستنى ژیانى مرۆڤایه تى له  له  ناوچوون.

تەحسین ئۆز، بەڕێوەبەری تۆپکاپی سەرایی لە ئیستانبوڵ لە کاتی گەڕانیدا 
بەدوای پارچەکانی دیکەی نەخشەکە نەخشەیەکی دیکەی پیری رەیسی 

دۆزیەوە کە وا دەزاندرا نەخشەی جیهانە.

لە ئۆقیانوسی ئەتڵەسیدا شوێنەکانی دورگەی کەناریا، دورگەکانی کاپ 
ڤێردە و دورگەکانی ئازۆر دیاری کراوە بەاڵم هەندێک ناهاوسەنگن. لە 

ئەوڕووپا نەخشەی فەڕەنسا و نیمچە دورگەی ئیبەر بە باشی نەخشێندراوە. ٣ 
لە ٤ رووبارەکەی نیمچە دورگەی ئیبەر؛تاگوس، گوادالکیڤیر و ئێبرۆ دەتوانن 

بە ئاسانی بناسرێن، بەاڵم لە بەشی سەرەوەی ئەو ڕووبارانە چەند هەڵەیەک 
هەیە.

لە کیشوەری ئەفریقا ناسینەوەی رووبارەکانی ساساندرا لە سەنیگاڵ، گامبیا 
و گینیا و کۆتدیڤوار ئاسانە. لە بیابانە چۆڵەکانیشدا چەند دەریاچەیەک 

هەیە کە وەکو سەرچاوەی رووباری نێجیریا دەبیندرێت. 
وردەکارییەکانی ئەمریکای باکوور بە هیچ شێوەیەک وەکو 

وردەکارییە راستەقینەکانی ئەو ناوچەیە نییە. ئەو دورگەیەی کە 
بە هیسپانیۆاڵ ناونراوە بە ئاراستەی باکوور و باشوور کێشراوە، 

هاوشێوەی نەخشەی ژاپۆنە لە سەدەی ١٥هەمدا. 

کەنارەکانی باکووری بەرازیل لە ئەمریکای باشوور بە راددەیەکی 
زۆر هاوشێوەی راستییە. رووبارەکانی ئۆرینۆکۆ و ئەمازۆن، 

دورگەی ترینداد بە ئاسانی دەناسرێتەوە. ئەو دورگەیەی کە لە 
ناوچەی رژانی ئەمازۆن بۆ دەریا کێشراوە، لە راستیدا بوونی نییە. 
لە بەشی ناوەوەی ئەمریکای باشوور کۆمەڵیک چیا دەبیندرێت. 

رووباری ریۆ دێ ال پالتۆ لە هەندێک خاڵ لەگەڵ هاوشێوەی 
نەخشەی راستەقینەی بەرازیل دەگونجێت، بەاڵم ئاراستەی 
کەناراوەکە لەبڕی باشوور بەرەو رۆژهەاڵت درێژ دەبێتەوە.

ژینگه ییه كان گیروگرفته  
دەشتی مەنتک، جێگری بەرپرسی رێکخراوی ئاڤیار

ئەو نەخشەیەی کە داهاتوو دەبینێت
 ٣٤٠،٠٠٠ کەس بوونە قوربانی
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وەزارەتی ئەوقاف هیچ مەرجێکی نییە بۆ بانگبێژان

سندوقی قیامەت لە نەرویج

تورکەکانی بواری نەوت و غاز  واژوومان لەسەر رێککەوتنی زۆر گرنگ 
کردووە و وتیشی، " لە کۆبوونەوەکەدا لەگەڵ بەرێز دۆنمەز باسمان 

هەڵوێستی وەزارەتی نەوتی عێراق  و حکوومەت کرد لە بارەی راکێشانی 
هێڵێکی تری گواستنەوەی نەوت،  هەروەها باسمان لە هێڵی بۆڕییە 

لەبارەی هەبوونی مەرج بۆ بانگدان لە مزگەوتەکان وتەبێژی وەزارەتی 
ئەوقاف و کاروباری ئاینی وتی، "پرۆژەیەک هەیە دەربارەی 

کردنەوەی خولی بانگدان و قورئانخوێنی و مەقامات. لە پرۆژەکەدا 
باس لەوە کراوە کە ئەوانەی بانگ دەدەن دەبێت دەنگیان خۆشبێت و 
مەقامات بزانن و بتوانن کاتی بەیانی و نیوەڕۆ جیا بکەنەوە بەاڵم 

تاوەکو ئێستا پرۆژەکە نەچوەتە بواری جێبەجێکردن". 

تێچووی درووستکردنی دامەزراوەکە ١٠ ملیۆن دۆالرە و وەکو 
بانکێکی تایبەتە بە دووبارە رووپۆشکردنی توێکڵی زەوی بە 

ڕووەک. 

تەنها بەڕێگەی دەریاوە دەتوانیت بە دامەزراوەکە 
بگەیت و پێویستە ٣ دەرگا جێبێڵیت بۆ گەیشتن 
پێی. لەنێویدا ٤ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار جۆر تۆوی 
رووەکی تێدایە کە لە ژمارەی رووەکەکانی سەر 

زەوی زیاترە. 

لەئێستادا دامەزراوەکە هەندێک بەشی زیادکراوی 
بۆ دەکرێت وەک یەکەی ساردکەرەوە، تونێلی 

پەیوەندیی، باڵەخانەیەکی تایبەت بە دابینکردنی 
وزە لە هەر بارودۆخیکی نائاسایی و ژمارەیەک 

ئامێری کارەبایی کە بەرگەی گۆڕانکاریی 
کەشوهەوا دەگرێت.  بەمەبەستی رێگریکردن لە 

هەڵسانی هەر الفاوێک، سیستەمێکی تایبەت بە 
رێگریکردنی ئاوی بۆ کراوە. 

فاتیح دۆنمەز، وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا زنجیرە 
سەردانێکی فەرمی بۆ بەغدادی پایتەخت ئەنجامدا.

هاوکات لە سەرەتادا فاتیح دۆنمەز سەردانی ئەنجومەن وەزیرانی کرد لە 
بەغداد و لە الیەن عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشوازی 

لێکرا.

دواتریش سامر غەزبان، وەزیری نەوتی عێراق لەگەڵ فاتیح دۆنمەز، وەزیری 
وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا کۆبوویەوە.

شایەنی باسە  غەزبان ئاماژەی بەوە کرد هەردووال لەسەر پەرەپێدان و 
پتەوکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکان و بواری وزە  هاوڕان و ئاماژەیان 

بەوەشداوە کە بیگەیەننە بەرزترین ئاست.

'پێویستە هێڵێکی تری گواستنەوەی نەوت لە نێوان 
عێراق و تورکیا رابکێشرێت'

هاوکات سامر غەزبان، وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاند، لەگەڵ کۆمپانیا 

ماوەیەکە بابەتی بانگدان و بانگبێژی بووەتە رۆژەڤێکی گەرم و چەند 
رۆژێک بەر لە ئێستا هەواڵێک باڵوکرایەوە کە دەنگی بڵندگۆکان 

نزم دەکرێنەوە. 

بۆ زانینی راستی بابەتەکە پەیوەندیمان بە نەبەز ئیسماعیل کەمال، 
وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی کرد و ناوبراو رایگەیاند، 

"ئەوەی لە سۆشیال میدیا و سایتەکان باڵوکراوەتە هیچ 
ئەسڵ و ئەساسێکی نییە. بابەتەکە چەواشەی لەسەر 
کراوە. ئەوەی هەبێت تەنها پرۆژەیە بۆ خزمەتکردنی 

بانگدان. بابەتەکە بەتەواوی لەالیەن میدیاکانەوە 
قۆرخکرا". 

هاوکات نەبەز ئیسماعیل کەمال وتیشی، "ئێمە لە 
هەرێمی کوردستان ٥ هەزار ٥٦٠ مزگەوتمان هەیە. 

لەو ژمارەیە تەنها ٤٦٥ کەس بە ناونیشانی بانگبێژ لە 
وەزارەتی ئەوقاف دامەزراون. رێژەکە لەسەدا ٨٠ کەمە. 
سوپاس بۆ خودا هیچ کێشەیەکمان لە بابەتی بانگدان 

نەبووە". 

لە دوورگەی Svalbard کە کەوتووەتە باکووری نەرویژ، 
سندوقێک هەیە لە ژێر شاخێکی بەستوو کە چوار ملیۆن و ٥٠٠ 

هەزار تۆی رووەکی تێدا پارێزراوە لەبەرامبەر هەر کارەساتێکی 
مرۆیی و بۆ دووبارە چاندنەوەی رووەکەکان. 

دامەزراوەکە بەمەبەستی پاراستنی داهاتوو لە هەر کارەساتێکی 
مرۆیی درووستکراوە و ناوچەکەشی نزیکی بەستەڵەکی باکوورە 
و شوێنێکی ئارامە و وەکو سایلۆ درووستکراوە. ژمارەیەکی زۆر 

لە تۆی رووەکەکان لە سەرانسەری جیهانەوە هێنراوە نەرویژ و 
رێژەیەکی بەرچاوی لێ کۆکراوەتەوە. بەاڵم زیاتر گرنگی دراوە 

بە کۆکردنەوەی تۆی خۆراکە سەرەکییەکان. 

دەتوانرێت بۆ ماوەی هەزار ساڵ تۆوەکان بپارێزرێت
دامەزراوەکە لەسەر قەدپاڵی شاخێکی بەستوو درووستکراوە و 

دەتوانێت بەرگری لە بوومەلەرزیەکی ٦.٢ لەی رێختەر و هێرشە 
ناوەکییەکان و کارەساتە سرووشتییەکان بکرێت. تۆوەکان لەناو 

قوتووی زیو هەڵگیراون و دەتوانرێت لە گەرمی سالب ١٨ پلە بۆ 
ماوەی هەزار ساڵ هەڵبگیرێت. 

نەوتەکە کرد کە عێراق هەوڵدەدات هێڵێکی نوێ رابکێشێت  بۆ ئەوەی نەوت 
لە کەرکوک-ەوە بۆ سنووری تورکیا بگوازێتەوە. وە ئەو هێڵی بۆڕییە بە 
جۆرێک رادەکێشرێت کە توانای وەرگرتنی نەوتی لە باشوور و باکوور-ەوە 

هەبێت وە لەگەڵ هێڵی بۆڕی نەوتی باسرا-عەقەبە یەکبگرێتەوە".

لە الیەکی دیکەوە فاتیح دۆنمەز ئاماژەی بە هەماهەنگییەکی کاری جددی 
لە نێوان تورکیا و عێراق کرد و وتی، "هێڵێ بۆڕی نەوتی عێراق و تورکیا، 
ئەو نەوتەی کە لە باکووری عێراق بەرهەم دەهێنرێت لە بازاڕەکانی نەوتدا 

پاڕێزراوترینە خاوەن پۆتانسیەلێکی بەرزە. لەسەر تێرمیناڵی جەیهان و لەسەرتادا 
رێگا خۆشکەر دەبێت بۆ بازاڕەکانی نەوت لە دەریای سپی. هێڵی بۆرێ 
نەوتی عێراق-تورکیا تەنها بۆ نەوتی باکووری عێراق نییە چونکە عێراق 

دەتوانێت ئەو نەوتەی کە دەریدەهێنێت لە ناوچەکانی دیکەش ساخیکاتەوە و لە 
ڕووی  بە بازاڕکردنیشەوە بەسەر ئەرکێكی گەورەدا سەردەکەوێت". 

هەروەها فاتیح دۆنمەز، وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا 
لەگەڵ لوئەی ئەلخەتیبی، وەزیری کارەبای عێراق کۆبوویەوە. لە 

کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەردوو واڵت لە 
بواری کارەبا و هەماهەنگی کار کرد هەروەها ئاماژە بەوەشکرا کە لە نێوان 

هەردوو واڵت راکێشانی هێڵكی کارەبا بنیاتنرێ.

ساڵی ٢٠١٦ بڕیارێک دەرکرا لەالیەن وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری 
ئاینیەوە دەربارەی وتاردان کە دەبێت کاتەکەی ٢٠ خولەک بێت. 
دواتر بڕیارەکە لە ساڵی ٢٠١٧ خرایە بواری جێبەجێکردنەوە. لەو 

بارەیەوە نەبەز ئیسماعیل کەمال وتی، "کاتی وتاردان لە کۆنفرانسێکدا 
مامۆستایانی ئاینی خۆیان دەستنیشانیان کرد. بڕیارەکە دوو ساڵە 
جێبەجێ دەکرێت. تاوەکو ئێستا هیچ کێشەیەکمان نەبووە، خودی 

وتارەکە لەگەڵ دەستپێک و کۆتاییهاتنی دەبێت ٢٠ خولەک 
بێت. ئەمەیان جیاوازە لەگەڵ نوێژەکە. سەرجەم مزگەوتەکان 
زۆر بەڕێکوپێکی بڕیارەکە جێبەجێ دەکەن. هەموو رۆژانی 

سێشەممە دوو بابەت هەڵدەبژێردرێت وەکو تەوەر بۆ مزگەوتەکان 
و وتارخوێنان. تەوەرەکان لەالیەن لێژنەیەکی شەرعییەوە دیاری 

دەکرێت.مامۆستایانی ئاینی سەرپشک دەکرێن بۆ هەڵبژاردنی 
هەرکامێک لە دوو تەوەرەکە بە داڕشتنی خۆی". 

لەکۆتاییدا نەبەز ئیسماعیل کەمال، وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف 
و کاروباری ئاینی لەبارەی بانگەوە وتی، "بانگ شتێکی زۆر 
پیرۆزە و لە کۆمەڵگەی ئێمە گرنگییەکی زۆری پێدەدرێت". 

'پێویستە هێڵێکی تری گواستنەوەی نەوت لە نێوان عێراق و تورکیا رابکێشرێت'


