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ل٢ له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

ل٥

           لە شاری هەولێر)ئەربیل( یادی لەدایکبوونی
پێغەمبەری ئیسالم بەرز راگیرا

شێخ نیاز، بەرێوەبەری لقی هەولێری یەکێتی زانایانی ئیسالمی

مامۆستا وشیار وەیسی سەعید وەیسی

ئایا مەولود 
?داهێنراوە ئایدن مەعروف: گوێمان لە هەموو 

پێکهاتەکان گرت و ئێمەش وەکو راپۆرتێک 

پێشکەشی دیوانی سەرۆکایەتی وەزیران-ـی 

دەکەین

   دوای پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق و پێدانی پۆستێک بە تورکمان لە ژێر 

ناونیشانی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لەو کابینەیە، 
ئایدن مەعروف وەکو وەزیری هەرێم چەند کۆبوونەوەیەکی 

لەگەڵ پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانی هەرێم ئەنجام دا. 

یەکەم کۆبوونەوەی ئایدن مەعروف لەگەڵ الیەنە 
سیاسییەکانی تورکمان لە بەرواری ٣ی تشرینی دووەمی ٢٠١٩ 

ماڵی تورکمان و دووەم کۆبوونەوە لە ٧ی تشرینی دووەم لەگەڵ 
پێکهاتەکانی کلدانی، سریانی و ئاشووری لە هۆڵی مۆزەخانەی 

کەلەپوری سریانی لە عەنکاوە و سێیەم کۆبوونەوەش لە 
١٤ی تشرینی دووەم لەگەڵ فەیلییەکان، کاکەییەکان، 

سابیئەی مەنداوی، یەزیدی و زەردەشتیەکان و تەواوی پێکهاتە 
ئایینییەکانی دیکە بەڕێوەچوو.

بە شیکردنەوەی
عەبدواڵ عیرفانی 

 بۆچی گوڵ کڕین بە
شێوازی ئۆناڵین؟

  لە رۆژانی ئێستاماندا گەڕان و بازاڕکردن رووی لە کەمبوونەوە 
کردووە دەتوانین بڵێن کە هەر نەماوە و لە شوێنی ئەوانە 

وێبسایتی و بازاڕکردن لەسەر ئینتەرنێت یان بە شێوازی 
ئۆناڵین  جێگای خۆی کردۆتەوە. بەهۆی  ئەوەی لە بازاڕەکانی 

ئینتەرنێت دیاریکردنی بەرهەمی زیاتر، داشکاندنی زیاتر لە 
بازاڕکردن بەبەراورد لەگەڵ چوون بۆ بازاڕکردن، گەڕانەوەی 

کات، لەو شوێنەی کە لێی دانیشتووین دەتوانین ئەو 
پێویستییانەی کە دەمانەوێت بیکڕین بێ ئەوەی ماندوو ببین، 
بێ هیچ ماندووبونێک دەتوانین ئەو شتانەی کە پێویستمانە 

دەستەبەری بکەین و هەروەها زۆربوونی بەرهەمی زیاتر وا 
دەکات کە ئێمە بۆ بازاڕی ئۆناڵین رابکێشێت.

:

        
   ماتۆڕسکیل 

لە هەموو جیهاندا بوونی هەیەو بە 
یەكێك لە ئامڕازە باشەكانی گواستنەوەی خێرا دادەنرێت،  
بە بەراورد بە ئۆتۆمبێل نرخی كەمتر، بۆهاتوچۆی سەركار 

ئاسانتر، جێگە كەم دەگرێت و لە ڕووی ئابوریشەوە 
هەرزانتر دەكەوێت، بەاڵم لە هەمان كاتدا مەترسیەكانی 

بۆ سەر ژیانی بەكاربەرو بەرامبەرەكانی زیاترە، ئەمە لە 

حاڵێكدا 
ئەگەر بە پێی 

ڕێنمایی و ستانداردی جیهانی مامەڵەی 
لەگەڵ نەكرێت و پێداویستیەكانی لەگەڵ بەكار نەهێنرێت. 

زێڕنگرەکان لە تەنگانەدان! 
تا ئێستا نرخی زێڕ 
نەهاتووەتە خوارەوە

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی:

قۆریات 
بەڵگەی 
تورکمانە

ئیلیاس سەلمان:
  من 

    تورکمانم
   ٥٦ـین ڤیستیڤاڵی پرتەقاڵی ئاڵتون لە ئەنتالیا بۆ 

فیلم کە شوێنێ خۆی کردۆتەوە لە نێو ڤیستیڤاڵە 

هەرە گرینگەکانی واڵتی تورکیا ئەمساڵیش بە جۆش و 

خرۆشێکی زۆرەوە ئەنجامدرا.

ل٧ل٧

ل١٠
ل١٠

 ل٦

دەنگی ماتۆڕسکیل بووەتە 
مۆتەکەی هاوواڵتیان!

ل٣

ل٤
بەر لە گەردەلولی ١ـی تشرینی یەکەم 

یەکگرتوویی گەلی عێراق بەهیچ جۆرێک 
بەمشێوەیە نەبیندراوە

 د. سۆران سەاڵحه دین
 پێویسته له  ده ستووری كوردستان

 جه خت له  ئه نجوومه نی توركمان بكرێت
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هەموو ساڵێک موسڵمانانی شاری هەولێر)ئەربیل(  لە ١٢ـی رەبیع 
ئەلئەوەل یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسالم محەمەد )د.خ( 

لەسەربێ دەکەنەوە.

ئەمساڵیش وەک سااڵنی پێشوو خەڵک بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری 
ئەم یادەیان کرد و سەر لەبەیانی رۆژی  شەممە ٩-١١-٢٠١٩ هەزاران 

کەس لە نزیک قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کۆبوونەوە، بە چاالکی و شێوازی 
جیاواز خۆشەویستی خۆیان بۆ پێغەمبەری ئیسالم دەربڕی. لە بازاڕ و 

شەقام و خانەقا و مزگەوتەکاندا ئاهەنگیان گێڕا و خواردن و شیرینی و 
خێراتیان بەخشییەوە و هەروەها لە مزگەوتەکان و گەڕەکەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل( مەولودنامە بەم بۆنەیەوە خوێندرایەوە. 

هاوکات لەم رۆژەدا دەرگای زۆربەی مزگەوتەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( 
لەگەڵ دەنگی دەف و خوێندنەوەی مەولودنامە بەڕووی خەڵکی شار 
کرایەوە و لەگەڵ یەکەم ساتەکاندا خەڵک بە بەشدارییەکی زۆرەوە 

روویان لە مزگەوتەکان کرد و یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسالم 
)د.خ( لەسەربێت کرایەوە.

شێخ نیاز، بەرێوەبەری لقی هەولێری یەکێتی زانایانی ئیسالمی لە 
لێدوانێکیدا بۆ پەیامنێری تەبا رایگەیاند، "سەرەتا پیرۆزبایەکی گەرم 
لەخۆمان و سەرجەم موسڵمانان دەکەین بەبۆنەی گەڕانەوەی یادی 
فەخری کائینات پێغەمبەری پێشەوامان محەمەد )د.خ( لەسەر بێ، 

لەڕاستیدا گەڕانەوەی ئەم یادە یەعنی گەڕانەوەی یادەوەری هەڵگیرسانی 
چرایەکی پرشنگدار بەسەر زەویدا، لەڕاستیدا لەدایکبوونی پێغەمبەر 
بووە مایەی نوێ بونەوەی ژیانی مرۆڤایەتی، بۆیە ئێمە وەکو زانایانی 

ئاینی لەم رۆژەدا بەهەلی دەزانین کە هانی موسڵمانان بدەین یەکتریان 
خۆش بوێت دەست بە سونەتی پێغەمبەرەوە بگرن، وە بەردەوام بن 

لە پابەند بوون و پەیوەست بوون بە خۆشویستنی ئەو پێغەمبەرە بە 
جێبەجێکردنی بەرنامەی سونەتی ئەو پێغەمبەرە چونکە لەڕاستیدا 

بەختەوەری سەرفرازی لە پابەند بوونە بە ئیمان و باوەڕ".

جێگای ئاماژەیە الیخۆیەوە وەیسی سەعید وەیسی ئەندامی لیژنەی 
ئەوقاف و كاروباری ئاینی له پەرلەمانی كوردستانی عێراق سەبارەت 

بە گەورەیی ئەو رۆژە بۆ مایکی تەبا دوا و وتی، "پێشەکی بەناوی 

لێژنەی ئەوقاف و کاروباری ئاینی لە پەرلەمانی کوردستان گەرمترین 
پیرۆزباییمان ئاراستەی خەڵکی کوردستان دەکەین، بەبۆنەی ساڵیادی 
لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسالم حەزرەتی موحەمەدل موستەفا، 

هیوادارین ئەم یادە ببێتە مایەی خێڕ و خوشی و زیاتر بەرقەرار بوونی 
ئاشتی و تەبایی و پێکەوە ژیان لە نێوان سەرجەم پێکهاتەکانی 

هەرێمی کوردستان، هەمومان دەزانین سااڵنە لە هەرێمی کوردستان 
بایەخێکی تایبەت بە یادی لە دایک بوونی پێغەمبەری ئیسالم دەدرێت 

ئەوەی مایەی خۆشحاڵیە ئەم یادکردنەوە بووەتە بەشێک لە کەلتوری 
نەتەوەیمان کە سااڵنە لەسەر ئاستی فەرمی ئەم یادە بەرز رادەگیرێ".

وەیسی سەعید لە درێژەی قسەکانیدا وتیشی، "بۆیەش بە دڵنیاییەوە 
هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ئەو سەروەریە گەورەیەی بەبەر 
کەوتووە کە توانیویەتی بیرۆکەی مەولود لە هەولێرەوە سەر هەڵبدات 

کە کەسایەتی ئەم شارە سوڵتان موزەفەرەدین کە بووەتە بەشێک هەم 
لە مێژووی ئیسالم هەم لە مێژووی شاری هەولێر کە بەر لە ٨٠٠ ساڵ لە 
ئێستا ئەو بیرۆکەی هەبوو یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسالم بەرز 
رابگرێت کە لەدواییدا جیهانی ئیسالمی تەماشای خەڵکی هەولێر شاری 

هەولێریان کرد، بۆیە هیوادارین چۆن لە سااڵنی رابردودا بایەخ بە یادە 
پیرۆزە دراوە ئەم ساڵێش بە هەمان شێوە بە خێرو خۆشی بەسەرمان 

بگەڕێتەوە، بۆ ئەوەی هەموو پێکهاتەکان لە سایەی پەیامی پیرۆزی 
ئیسالم کە پەیامی برایەتی و لێبوردەیی وپێکەوە ژیانە هەست بە 

ئاسودەیی و بەختەوەری خۆیان بکەن".

هاوکات لەوبارەیەوە مامۆستا وشیار حەیدەر، وتاربێژی مزگەوتی 
کورەچییان دەربارەی مەولود گێران بە تەبا-ـی وت، "ئەمڕۆ رۆژێکی 
پیرۆزە. هەندێک بیروباوەڕی هەڵە هەیە کە دەڵێت لەڕاستیدا رۆژی 

لەدایکبوون دەکەوێتە بەرواری ٩ی رەبیع ئەلئەوەل، یاخود ١٢ی رەبیع 
ئەلئەوەل. بەپێی مێژوو و رۆژەکە دەکەوێتە ١٢ـی رەبیع ئەلئەوەل".

لە هەمان کاتدا مامۆستا وشیار راشیگەیاند، “مرۆڤایەتی بەڕێگەی 
پەیامبەرمانەوە ئاشنای حەق و خودا بوون. هاوکات بۆ ڕایگشتی روون 
بووەوە کە بایەخ و گرنگیی دونیا چییە. هەروەها بۆیان دەرکەوت کە 

جگە لەم دونیایە، ژیانێکی دیکە هەیە لە دوای مردن".

لەبارەی پەیامبەرایەتییەوە مامۆستا وشیار حەیدەر وتیشی، "گەورەیی 
پەیامبەرمان تەنها بۆ ریپیشاندەریی مرۆڤەکان نەبوو، بەڵکو پێگەی 
پەیامبەرایەتی ئەرکێکی گەورە و بەنرخە. خودای گەورە لە قورئانی 

پیرۆزدا دەفەرموێت ‘خودا خۆی باشتر دەزانێت کێ وەکو پەیامبەر 
هەڵدەبژێرێت’. ئێمە بەرێگەی تەقواوە دەتوانین ببین بە کەسانی 

ئاینپەروەر بەاڵم هەرگیز ناتوانین بگەین بە پێگەی پەیامبەرایەتی، 
چونکە پەیامبەر لەالیەن خوداوە هەڵدەبژێردرێت، ئەو خۆی دەزانێ 

کێ دەبێتە پەیامبەر. گەورەیی پەیامبەریشمان بۆ هەڵبژێرانی لەالیەن 
خوداوە دەگەڕێتەوە".

ئایا مەولود داهێنراوە!
مامۆستا وشیار تیشکی خستە سەر بیدعە بوون و نەبوونی مەولود و 
وتی، "ئەوانەی باس لە بیدعەبوونی مەولود دەکەن، سەلەفییەکانن. 
لە کتێبێکی باڵوکراودا لە سعوودیە باس لەوە دەکرێت کە مەراسیمی 

لەدایکبوونی محەمەد عەبدولوەهاب یەک هەفتەیە، گەر گێڕانی 
مەولودی پەیامبەرمان بیدعە بێت، ئەی بۆچی ماوەی یەک هەفتە بۆ 

لەدایکبوونی محەمەد عەبدولوەهاب دەستنیشانکراوە؟".

ئەو لەبەردەوامی قسەکانیدا وتی، "پەیامبەرمان پێویستی 
بە گێڕانەوەی مەولود نییە، ئەوانەی مەولودی بۆ دەکەن لە 

خۆشەویستییەکەیانەوە دەیکەن. ئەم نەریتە لە سەردەمی سوڵتان 
موزەفەرەدین-ەوە هەیە. ئەی باشە سوڵتان موزەفەرەدین ئەوەندە بێ 

زانیاریی بووە؟ زانایانی دوای ئەو بێزانیاریی بوون لە بیدعە بوون و 
نەبوونی؟ ئەو گەنجانەی کە لەڕووی ئاینەوە زانیارییان کەمە مولود بە 
بیدعە لەقەڵەم دەدەن. لەالیەکی دیکەوە گەر شتێک بکەیت کە کاتی 

خۆی پەیامبەرمان ئەنجامی نەداوە، ئەمە بە بیدعە وەسف ناکرێت. 
ئیمامی عومەر کاتێک بە ئیمامی ئەبوبەکری وت دەیەوێت قورئان 

کۆبکاتەوە، ئیمامی ئەبوبەکر پێی راگەیاند کە ئەمەیان بیدعەیە و 
پەیامبەرمان ئەمەی نەکردووە. بەاڵم ئیمامی عومەر سوور بوو لەسەر 

کارەکەی و کردی. لێرەدا ئامانجمان ئەوەیە کە نیشان بدەین هەر شتێک 
لەالیەن پەیامبەرمانەوە نەکرابێت ئەوە ناکرێت بیدعە بێت".

شایەنی باسە مامۆستا وشیار جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە 
پەیامبەرمان بناسێنین و بەمجۆرە کۆتایی بە قسەکانی هێنا:

"زانایانی ئاینی رایدەگەیەنن کە ئەو شتانەی لەگەڵ ئاین ناگونجێن 
یاخود زیانبەخشن، ئەوان بیدعەیە. ئەو مەولودەی کە ئێمە سازی 
دەکەین قورئانی تێدا دەخوێنرێت و سەاڵوات گەاڵڵە دەکرێت. بۆیە 

دەبێت ئەو هەلە بقۆزینەوە و پەیامبەرمان بناسێنین".

سااڵنە لە ١٢ـی رەبیع ئەلئەوەل کە هاوکاتە لەگەڵ لەدایکبوونی 
محەممەد، پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( موسڵمانان لە سەرانسەری جیهان 

بە شێوازی جیاواز ئەو یادە دەکەنەوە و رێوڕەسمەکانی مەولودیش لەنێو 
کورد بووەتە شتێکی دانەبڕاو لە کولتوور و دینداری خەڵکی هەولێر.

بنەڕەتی مەولود خوێندنەوه
گەر سەیرێک لە چۆنییەتی هەڵقواڵنی یادکردنەوەی مەولود بدەین، 

ئەوا ناوی موزەفەرەدین گۆکبۆرو، سوڵتانی هەولێر لە سەردەمی 
ئەتابەکییەکان دێتە بەرچاومان. ناوبراو لە مێژووی شاری هەولێر ناوی 
خۆی بە پیتی زێرین نوسییویەتی و تا ئێستا کاریگەرییەکانی بەسەر 

هەولێرییەکان ماوە.
 

تایبەتمەندییەکی دیکەی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو، گرنگیدان بوو 
بە رۆژی لە دایکبوونی پێغەمبەر محەمەد )د.خ(. لەگەل ئەمەش لەو 

سەردەمە چەند مانگێک بەر لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر محەمەد 
)د.خ(، شاری هەولێر دەڕازرایەوە و ئامادەکاری بۆ ئەم بۆنەیە دەکرا. جگە 
لە شاری هەولێر، لە شارەکانی تریش خەڵک بانگهێشت دەکران بۆ ئەم 

بۆنەیە و هەروەها هاوکاری هەژاران دەکرا.
 

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو بۆ مێژوو، لە هەموو بوارەکان 
شارستانیەتێکی گرنگی بە هەولێر بەخشی و لە ٢٩ حوزەیرانی 
١٢٣٢ کۆچی دوایی کرد. چەند ڕیوایەتێک هەیە لەسەر مەزاری 

سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو. یەکێک لە ڕیوایەتەکان دەڵێت: سوڵتان 
موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە وەسیەتنامەکەی داوای کردووە لە مەککەی 

پیرۆز لەو شوێنەی کە خۆی بۆ خۆی دیاریکردبوو بینێژن. بۆیە لە وەرزی 
فەریزەی حەج، حاجیان لەگەڵ تەرمی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو 

بەرێدەکەون، بەاڵم لە کوفە بەهۆی هێرشی بەدەویەکانەوە تەرمەکەی 
لە تەنیشت مەزاری ئیمامی عەلی )د.خ( دەنێژرێت.

بەگوێرەی ڕیوایەتێکی تر تەرمی سوڵتان موزەفەرەدین گۆکبۆرو لە 
رۆژهەاڵتی قەاڵی هەولێر لە الی شەقامی موزەفەرییە نێژراوە.

 لە شاری هەولێر)ئەربیل( یادی لەدایکبوونی
پێغەمبەری ئیسالم بەرز راگیرا

فۆتۆ: مه حه مه د ئه مین/ هەواڵ: عبدولسه الم هیشام
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 لە شاری هەولێر)ئەربیل( یادی لەدایکبوونی
پێغەمبەری ئیسالم بەرز راگیرا فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: زیا عوزێری

ئایدن مەعروف: گوێمان لە هەموو پێکهاتەکان گرت و 
ئێمەش وەکو راپۆرتێک پێشکەشی دیوانی سەرۆکایەتی 

وەزیرانـی دەکەین
سابیئەی مەنداوی، یەزیدی و زەردەشتیەکان 

کۆبوونەوەیکمان ئەنجامدا. دواتر ئەو داواکاری 
و کێشانەیان وەکو راپۆرتێک ئامادە دەکرێت و 

پێشکەشی سەرۆکایەتی وەزیران دەکرێت. لە ئەنجامدا 
سەرۆکوەزیران بەڕێز مەسرور بارزانی پاڵپشتییەکی زۆری 

پێکهاتەکان دەکات. هەروەها یەکێک لە ماددەکانی 
کارنامە و پرۆگرامی حکوومەتیش بریتییە لە پاراستنی 

مافەکانی ئەو پێکهاتانە کە لێرەدا دەژین. لە رێگەی 
وەزارەتی ئێمەوە پەیوەندی و هەماهەنگی لە نێوان 

حکوومەت و پێکهاتەکان دروست دەکرێت.

بەشداری الیەنەکان لە کۆبوونەوەی الیەنە 
تورکمانییەکان باش بوو. هەروەها بەشداری الیەنەکان 

لە کۆبوونەوەی مەسیحییەکان باشتریش بوو. لەبەر 
ئەوەش لە رۆژانی داهاتوودا لەگەڵ پێکهاتەکانی 

دیکەش کۆدەبینەوە. ئامانجمان تەنها ئەنجامدانی کۆبوونەوە 
و کۆنفرانسەکان نییە. بەڵکو ئێمە بەدەر لە کۆبوونەوەکان 

سەردانە مەیدانییەکانیشمان دەبێت. جگە لەمەش هەم تورکمان، 
هەم مەسیحی و هەم هەموو پێکهاتەکانی دیکەی هەولێر و 

هەرێم لە ماوەی داهاتوودا لە میدیاکان و لەنێو حکوومەتیشدا 
کاری زۆر جددی و باشیان بۆ دەکەین بە شێوەیەکی چااڵک بەدوای 

کارە کەلتووری، رۆشەنبیری و پەروەردەییەکانیان دەبین.

ئەو تێبینییانەی کە لە هەردوو کۆبوونەوەکەی تورکمان و 
مەسیحییەکان تۆمارتان کردووە چی بوون؟ داواکاری خەڵک 

چییە لە حکوومەت؟

بێگومان ئێمە هەم لە پەرلەمان هەم لە حکوومەت نوێنەرمان 
هەیە، جگە لەوەش چەندین حیزبی سیاسیمان هەیە. 

هەروەها هەم لە وەزارەتی پەروەردە بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی 
تورکمانی و بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی سریانیمان هەیە. هەم 

لە وەزارەتی رۆشەنبیری  ٢ بەڕێوەبەرایەتی تایبەتمەندمان 
هەیە بە رۆشەنبیری و کەلتووری تورکمان و مەسیحییەکان. لە 

کۆبوونەوەکاندا داواکاری الیەنە تورکمان و مەسیحییەکان زۆر لێک 
نزیک بوون. کێشە و داواکارییەکانیان هەمان شت بوو.

زیاتر داوای ئەوەیان کرد کە مافی پێکهاتەکان لە دەستووری 
عێراق و لە دەستووری هەرێم کە بڕیار وایە ئامادەبکرێت، جێگیر 
بکرێت و لە پرۆگرامەکانی خوێندندا گرنگی بدرێت بە مێژووی 

پێکهاتەکان. هەروەها داوای بە مۆدێرن کردنی سیستەمی دانانی 
کادیرەکان لە بەڕێوەبەرایەتییەکان کردا. لە هەموویان گرنگتر 
قوتابخانەکانی تورکمانی و مەسیحی پێویستیان بەوەیە کە 

بە شێوەیەکی مۆدێرن بکرێن و پرۆگرامەکانی خوێندنیان چاک 
بکرێتەوە. زۆر جەختیان لەسەر ئەم داواکارییە کردەوە.

هەروەها یەکێک لە داواکارییە هەرە گرنگەکانیان ئەوەبوو کە 
داوای ئەنجوومەنێک دەکەن کە تایبەتمەند بێت بە پێکهاتەکان. 

داواکرا کە ئەم ئەنجوومەنە لە سەرۆکایەتی وەزیران و حکوومەت 
و سەرۆکایەتی هەرێم بۆ ماف و داواکارییەکانی هەموو 

پێکهاتەکانی هەرێم دابمەزرێت. بە شێوەیەکی گشتی دەتوانم 
بڵێم ئەنجامی ئەو کۆبوونەوە و دیدارانە ئەرێنی بوون. بەردەوام 

دەبین لەسەر ئەم کۆبوونەوانە. ئەو داواکارییانەش دەکەین بە 
راپۆرت و بەرزی دەکەینەوە بۆ سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجوومەنی 

وەزیرانی هەرێمی کوردستانی عێراق. واتە دەینێرین بۆ 
سەرۆکایەتی وەزیران. هەروەها رەنگە لە رۆژانی داهاتووشدا وەکو 

دوای پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق و پێدانی پۆستێک بە تورکمان لە ژێر 

ناونیشانی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لەو کابینەیە، 
ئایدن مەعروف وەکو وەزیری هەرێم چەند کۆبوونەوەیەکی 

لەگەڵ پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانی هەرێم ئەنجام دا. 

یەکەم کۆبوونەوەی ئایدن مەعروف لەگەڵ الیەنە سیاسییەکانی 
تورکمان لە بەرواری ٣ی تشرینی دووەمی ٢٠١٩ ماڵی تورکمان و 

دووەم کۆبوونەوە لە ٧ی تشرینی دووەم لەگەڵ پێکهاتەکانی 
کلدانی، سریانی و ئاشووری لە هۆڵی مۆزەخانەی کەلەپوری 

سریانی لە عەنکاوە و سێیەم کۆبوونەوەش لە ١٤ی تشرینی 
دووەم لەگەڵ فەیلییەکان، کاکەییەکان، سابیئەی مەنداوی، 

یەزیدی و زەردەشتیەکان و تەواوی پێکهاتە ئایینییەکانی دیکە 
بەڕێوەچوو.

ئامانج لە کۆبوونەوەکاندا بریتیبوو لە وەرگرتنی بیروڕا و داواکاری 
پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان، دروستکردنی هەماهەنگی 

لەنێوان پێکهاتەکان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان عێراق و 
پاڵپشتی کردنی حکوومەت لەالیەن پێکهاتەکانەوە. لە کۆتایی 
کۆبوونەوەکاندا راپۆرتێک لەبارەی داواکاری پێکهاتەکانەوە ئامادە 

دەکرێت پێشکەشی سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێم دەکرێت.

هەرچەندە کۆبوونەوەکان لە بەرواری و شوێنی جیاواز 
ئەنجامدران، بەاڵم داواکاری پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان 
لەیەکەوە نزیک بوون. الیەنە تورکمانییەکان و کریستیانەکان 
جەختیان لەوە کردەوە کە پێویستە کار بۆ بەرەو پێشبردنی 
سیستەمی خوێندن بە زمانی تورکمانی و سریانی بدرێت. 

هاوکات داوا دەکرێت کە گرنگی زیاتر بدرێت بە بەڕیوەبەرایەتی 
گشتی هەردوو پێکهاتەکە لە وەزارەتی رۆشەنبیری و الوان.

بە مەبەستی وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەبارەی کۆبوونەوەکان و 
داواکاری الیەنەکان لە حکوومەت، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ ئایدن 

مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لە حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق ئەنجام دا.

وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لە حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق چەند کۆبوونەوەیەکتان لەگەڵ 

پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان ئەنجام دا. ئامانجتان 
چی بوو لەم کۆبوونەوانە؟ دەتوانن هەڵسەنگاندنی 

کۆبوونەوەکانمان بۆ بکەن؟

وەک ئاشکرایە ئەم وەزارەتە بۆ یەکەمجارە بەشداری لە 
کابینەی حکوومەت دەکات. ئەمەش وەزارەتێکە کە بەرپرسە 

لە پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان. وە ئەم وەزیرەش نوێنەری 
هەموو پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقە. دوای 

دەستنیشانکردنی ئەرکی ئێمە، لە هەولێر و هەرێم لەگەڵ 
تەواوی نوێنەرانی پێکهاتەکان، هەم لە حکوومەت و هەم ئەو 

حیزب و الیەنانەی لە دەرەوەی حکوومەتن کۆبووینەوە. 

یەکەم کۆبوونەوەی ئێمە لە ماڵی تورکمان لەگەڵ پێکهاتەی 
تورکمان ئەنجام درا. دواتر کۆبوونەوەی دووەممان لە ناوەندی 
رۆشەنبیری عەنکاوە لەگەڵ برا مەسیحییەکانمان ئەنجام دا. 

لە ١٤ی تشرینی دووەمیشدا لەگەڵ فەیلییەکان، کاکەییەکان، 

راپۆرتی داواکارییەکان لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا 
بیخەینە رۆژەڤەوە.

وەکو وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان هیچ پڕۆگرام و 
پڕۆژەتان هەیە بۆ پێکهاتەی تورکمان، مەسیحی و پێکهاتە 

ئاینییەکانی دیکە؟ دەتوانن باس لەو پڕۆژانە بکەن؟

بەڵێ ئێمە هەم لە دەستووری عێراق هەم لە هەرێم یاسایەکمان 
هەیە. یاسای پێنجەم کە لە ساڵێ ٢٠١٥ لە پەرلەمان دەرچوو 

پێکهاتەکانی تیادا ناسێندراوە. ئەو یاسایە باس لەوە دەکات کە 
پێکهاتە نەتەوەییەکانی هەرێم بریتییە لە تورکمان و مەسیحی. 

پێکهاتە ئاینییەکانیش بریتییە لە مەسیحی و شەبەک. بەاڵم 
دوو پێکهاتەی سەرەکی هەیە. یەکەمیان تورکمان ئەویدیکە 

مەسیحییە. بەپێی ئەوەش هەم لە پەرلەمان و هەم لە 
حکوومەت بەشدارییان پێکراوە. ئەم دوو پێکهاتە نەتەوەییە دوو 

فاکتەری گرنگن لە هەرێم. ئەوە لە رابردووش بەم جۆرە بووە و 
ئێستاش بە هەمان جۆرە. پڕۆژەکانی ئێمە لە داهاتوودا بریتییە 

لە پاراستن شوێنە گرنگەکان و ئاسەوارەکان و قوتابخانەکان و 
سیستەمی خوێندنیان و ناوەندە کەلتورییەکانیانە. هەروەها 
بە مۆدێرنکردنی ئەو شوێنانەیە بۆ پێکهاتەکانی تورکمان و 

مەسیحی وئەوانی دیکە.

هەروەها یەک لەو پڕۆژانەمان کە بە تەواویش پاڵپشتی دەکەین 
بریتیە لە دامەزراندنی دەزگای میدیایی بۆ تورکمان، مەسیحی و 

پێکهاتەکانی دیکە. بۆ نموونە رادیۆ، تەلەفزیۆن و رۆژنامە. ئەوانە 
بۆ پێکهاتەکان زۆر گرنگە. لە هەموو شتێکیش گرنگتر ئەوەیە کە 

لە داهاتوودا کە ماوەیەکی تر کارەکانی نووسینەوەی دەستوور 
دێتە ئاراوە. ئێمەش هاوکاریمان دەبێت لەم پرسە، لە وەزارەتیش 
هاوکاریمان دەبێت. بێگومان جێگیرکردنی مافەکانی تورکمان و 

مەسیحییەکان لە دەستووردا کارێکی زۆر زۆر گرنگە.

هەروەها وەکو وتم سەردانی مەیدانیمان دەبێت. لە هەولێر، 
دهۆک، سلێمانی سەردانی شوێنەوار، مەزارگە و گۆرستانەکان، 

کلێساکان، قوتابخانەکانی تورکمان، مەسیحی، یەزیدی و 
شەبەکەکان دەکەین و کارکردن و پڕۆژەی جددیمان دەبێت بۆ 
ئەوانیش. چونکە ئەوانەی باسمان کرد شوێنەواری کەلتووری 
و مێژوویین. لەبەر ئەم هۆیەش هەم بواری کەلتووری، هەم 

الیەنی کۆمەاڵیەتی، هەم پڕۆگرامی پەروەردەیی پێکهاتەکان بە 
شێوەیەکی چااڵک لە نێو پڕۆژەکانماندا دەبیندرێن و کاریان لەسەر 

دەکرێت.
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠١٩ ٤

"

 د. سۆران سەاڵحه دین: پێویسته له  ده ستووری
 كوردستان جه خت له  ئه نجوومه نی توركمان

 بكرێت

دەنگی ماتۆڕسکیل بووەتە مۆتەکەی هاوواڵتیان!
و کون دەکەن و خەڵک بێزار دەکەن وتی، "لە هەڵمەتەکانی 

دەسبەرسەرداگرتنی ماتۆڕسکیلەکان ئەگەر شۆفێری 
ماتۆڕسکیلەکە ئەگزۆزی ماتۆڕسکیلەکەی کون کردبێت و خەڵک 
بێزار بکات دەستگیر دەکرێت مامەڵەی یاسایی لەگەڵ دەکرێت".

جێگای ئاماژەیە کە دەنگی ماتۆڕسکیل زۆرێک هاوواڵتیانی بێزار 
کردووە و نیگەرانی خۆیان لەو دەنگە بێزارکەرە دەردەبڕن کە 

چەندین گەنج و مێردمنداڵ لە گەڕەک و شوێنە گشتییەکاندا 
بە دەنگێکی بەرز ماتۆڕسکیل لێدخوڕن و هاوواڵتیان بێزار دەکەن 

بۆ ئەم مەبەستە  وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵێ تەبا چەند 
لێدوانێکمان لە هاوواڵتیان وەرگرت لە بارەی بێزاربوونیان لە 

دەنگی ماتۆڕسکیل.

تەها مەولود وەکو هاوواڵتییەکی شاری هەولێر لە بارەی 
بێزاربوونیان لە دەنگی ماتۆڕسکیل و چارەسەری ئەو کێشەیە 

وتی، "هەندێ خەڵکمان هەیە ماتۆڕسکیل بە الیەنی باشە 
بەکاردەهێنن هەندێکیش بە خراپە، ئەو کەسانەی کە ماتۆڕسکیل 

بە الیەنی خراپە بەکار دەهێنن دەبێتە هۆی بێزارکردنی خەڵک 
لەگەڕەکەکاندا دەبێتە هۆی خەوزڕاندنی خەڵک، بۆیە داواکارین 
لێیان ماتۆڕسکیلەکانیان بە الیەنی باشە بەکاربهێنن. هەندێک 

شۆفێران ماتۆڕسکیل بە الیەنی باشە بەکار دەهێنن و کاری 
رۆژانەی خۆیانیان پێ رادەپەڕێنن  ئێمەش الریمان نییە لەوانە 
چونکە لەوانەیە باردۆخی بۆ نەگوجێت و نەتوانێت ئۆتۆمبێل 

بکڕێت یان نەتوانێ کاری رۆژانەی خۆی بە پێ و یاخود بەتەکسی  
دابینبکات، بۆیە بە ناچاری ماتۆڕسکیل بەکار دەهێنێت وەکو لە

 سەرەتادا وتم ئێمە کێشەمان لەگەڵ ئەوانەدا نییە".

لە بەردەوامی قسەکانیدا تەها مەولود وتیشی،  "هەندێک 
خەڵکیشمان هەیە  ماتۆڕسکیل تەنها بۆ پۆز لێدان و بێزارکردنی 
خەڵک بەکاردەهێنن بە بەستانی دەنگ بەرزکەرەوە بۆ ئەگزۆزی 

ماتۆڕسکیلەکانیان کە ئەویش دەبێتە هۆی بیزارکردنی خەڵک،
 بە شێوازێکی نەشیاو ئەو ئامرازی گواستنەوەیە بەکار دێنن".

هەروەها ناوبراو داوایەکی ئاراستەی حکوومەت کرد بۆ 
نەهێشتنی ئەو دیاردە ناشیرینە و راشیگەیاند، "ئێمە داوا لە 

حکوومەت دەکەین  بە تایبەتی لە وەزارەتی ناوەخۆ و پۆلیسی 
هاتوچۆ رێنمایی تایبەت بۆ ئەو جۆرە ماتۆڕسکیالنە دەربکات، 

هەروەها بە تایبەت بۆ ئەوانەی کە ئامێری دەنگ بەرزکەرەوە بۆ 
ماتۆڕسکیلەکانیان دەبەستن  رووبەڕووی سزای یاسایی بکرێنەوە. 
هاوکات ئاماژەی بەوەشدا کە ئەو کەسەی کار بە ماتۆڕسکیلەکە 

دەکات مۆڵەتێکی پێ بدرێت. چۆن ئۆتۆمبێل هەزە یان 
ساڵیانەکەی بەسەر چووبێت غڕامە دەکرێت ئاواش ئەو شۆفێری 

ماتۆڕسکیالنە سزا بدرێن بۆ ئەوەی نەتوانێت ئەو جۆڕە دەنگ 
بەرزکەرەوەیە ببەستێت".

شایەنی باسە تەها مەولود لە بارەی بەکارهێنانی ئامرازەکانی 
پاراستن لە الیەن ماتۆڕسوارەکان وتی، "بەکارهێنانی ئامرازەکانی 

پاراستن بە شێوەیەکی گشتی زۆر کەمە بچوکترین نمونەش 
بۆ ئەمە لەسەرنەکردنی کاڵوی سەرە  کە بەڕاستی بۆ شۆفێری 

ماتۆڕسکیل زۆر زۆر پێویستە بەاڵم بە داخەوە  بە شێوەیەکی 

ماتۆڕسکیل لە هەموو جیهاندا بوونی هەیەو بە یەكێك لە ئامڕازە 
باشەكانی گواستنەوەی خێرا دادەنرێت،  بە بەراورد بە ئۆتۆمبێل 
نرخی كەمتر، بۆهاتوچۆی سەركار ئاسانتر، جێگە كەم دەگرێت و 
لە ڕووی ئابوریشەوە هەرزانتر دەكەوێت، بەاڵم لە هەمان كاتدا 
مەترسیەكانی بۆ سەر ژیانی بەكاربەرو بەرامبەرەكانی زیاترە، 

ئەمە لە حاڵێكدا ئەگەر بە پێی ڕێنمایی و ستانداردی جیهانی 
مامەڵەی لەگەڵ نەكرێت و پێداویستیەكانی لەگەڵ بەكار 

نەهێنرێت. 

ئەوانەی كە باسی ماتۆڕسکیل  دەكەن بوونەتە دووبەش، 
بەشێكیان بە تەواوی ڕەتی دەكەنەوەو بەشێكی دیكەشیان 

پشتیوانی دەكەن، بەاڵم ئەوانەی كە بەشارەزایی و هۆشیارییەوە 
باس لە دیاردەی ماتۆڕ دەكەن پێیان وایە کە خودی ئامێری 
ماتۆڕسکیل كێشەی نیە،  و بەڵکو كێشە لە شێوازی بەكار 

هێنانەكەیەتی، بۆیە مرۆڤ دەتوانێت بە هەردوو دیوی باش و 
خراپدا بەكاریبهێنێت.

لەمبارەیەوە لێدوانێکمان لە فازڵ حاجی، وتەبێژی بەرێوەبەرایەتی 
هاتۆچووی هەولێر وەرگرت سەبارەت بە رێنماییەکانی شۆفێرانی 

ماتۆرسکیل و هەڵمەتەکانی دستگیرکردنی ماتۆڕسیکلی بێ 
مۆڵەت و چەند پرسێکی تر.

فازڵ حاجی وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر لە بارەی 
دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری ماتۆڕسکیل وتی، "ئەو هاوواڵتییەی 

کە دەیەوێت مۆڵەتی شۆفێری ماتۆڕسکیل دەربهێنێت دەبێت 
چەند خاڵێکی تیادا بەدیبکرێت لەوانەش دەبێت هاوواڵتی 

خاوەنی رەگەزنامەی عێراقی بێت، ١٦ ساڵی تەواو کردبێت لە 
تاقیکردنەوەکانیشدا دەربچێت بەم شێوەیە مۆڵەتی پێدەدرێت".

هاوکات وتەبێژی بەرێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر سەبارەت 
بە بەناوکردنی ماتۆڕسکیل وتی، "ئەو ماتۆڕسکیلەی کە شۆفێر 

بەکاری دەهێنێت دەبێت لە دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی 
کوردستان  هاوردە کرابێت و مەنەفێستی هەبێت هەروەها 

تابلۆی ژمارە کاتی هەبێت بۆ ئەوەی ئێمەش لە بەرێوەبەرایەتی 
هاتۆچۆی هەولێر تۆماری بکەین و بتوانێت لە شەقامەکان هاتوچۆ 

بکات. هاوکات ئەگەر کەسەکە ئەم رێنمایانە جێبەجێ نەکات 
ماتۆڕسکیلەی دەستیبەسەردا دەگیرێت". 

لە الیەکی دیکەوە فازڵ حاجی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی 
هاتوچۆی هەولێر سەبارەت بەهەڵمەتەکانی دەستبەسەرداگرتنی 
ماتۆڕسکیل رایگەیاند، "ئێمە لەسەرەتای ئەمساڵەوە بە بەردەامی 
هەڵمەتمان هەبووە بۆ دەسبەسەرداگرتنی ئەو ماتۆڕسکیالنەی 

کە تۆمار نەکراون و مۆڵەتیان نەبووە، لە سەرەتای ئەمسالەوە 
نزیکەی ٢٥٠٠ ماتۆڕسکیلی بێمۆڵەت و تۆمار نەکراو دەستیان 

بەسەرداگیراوە".

هەروەها فازڵ حاجی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی 
هەولێر لە بارەی ئەو کەسانەی کە ئەگزۆزی ماتۆڕسکیلەکانیان 

زۆر کەم شۆفێر هەیە پابەند بێت بە رێنماییەکانی لێخوڕینی 
ماتۆڕسکیل".

لە کۆتایی قسەکانیدا تەها مەولود دەستخۆشی لە هەڵمەتی 
دەستبەسەرداگرتنی ماتۆڕسکیالنە کرد کە پشوێ دەنێنەوە 

و خەڵک بێزار دەکەن و وتیشی، "وەکو هاوواڵتی پێشوازی لەو 
هەڵمەتە دەکەین بەاڵم دەبێت هەڵمەتەکەش خەڵکی کاسب 
و ئەوانەی کە ماتۆڕسکیل بۆ خۆشی خۆیان بێزارکردنی خەڵک 

بەکار دەهێنن جیا بکاتەوە  بۆ نمونە ماتۆڕسکیلە سێ تایەکان بە 
شێوەیەکی گشتی خەڵک بۆ کاسبی بەکاری دەهێنیت حەق وایە 

مۆڵەتێک بۆ ئەوانە دەربکرێت". 

تری شاری هەولێر هاوواڵتیەکی 
عوبێد بەم شێوەیە بە ناوی محەمەد 

باسی لە شۆفێرانی ماتۆڕسکیل کرد و وتی، "ئێستا زۆرینەی 
خەڵک بە چاوێکی خراپ سەیری شۆفێرانی ماتۆڕسکیل دەکەن، 

بەاڵم زۆر کاریشمان هەیە ماتۆڕسکیل ئاسانکاری زیاتری بۆ 
دەکات و تێچوشی کەمترە، ئێستا زۆربەی کارەکانمان  بۆ نمونە 
خواردنگەکان بە ماتۆڕسکیل خواردنەکانیان دەگەیننە شوێنی 

مەبەست و تێچوەکەشی کەمترە. هەروەها بۆ ژینگەش باشترە بە 
بەراورد لەگەڵ ئۆتۆمبێل و قەرەباڵخیش کەم دەکاتەوە".

هەروەها محەمەد عوبێد لە بارەی بێزاری دەنگی ماتۆڕسکیل 
رایگەیاند، "ئەگەر بێینە سەر دەنگی ماتۆڕسکیل لە ئیستا زۆربەی 
شۆفێرانی ئەم ئامرازی گواستنەوەیە خەڵک بێزار دەکەن دەنگی 

بەرزکەرەوەیان بۆ ماتۆڕسکیلەکانیان بەستاوە بەم هۆیەشەوە 
خەڵک زۆر لێیان ناڕازییە."

هەروەها ناوبراو لە بارەی ئەو دەنگە بێزارکەرە داوایەکی ئاراستەی 
حکوومەت کرد و وتی، "دەبێت حکوومەت چەند رێنماییەک بۆ 

ماتۆڕسوارەکان دابنێت بۆ ئەوەی نەتوانن بەو دەنگە هەراسانکەرە 
خەڵک بێزار بکەن بۆیە داوام لە پۆلیسی هاتوچۆ هەیە ئەو 

کەسانەی کە خەڵک بێزار دەکەن سزایی یاساییان بدەن".

لە کۆتایی قسەکانیدا محەمەد عوبێد وتی، " دەبێت شۆفێرانی 
ماتۆڕسکیل پابەند بن بە رێنماییەکانی هاتوچۆ ئامرازەکانی 

سەالمەتی بەکاربهێنن بۆ ئەوەی دووربن لە هەموو حاڵەتێکی 
نەخوازراو، چونکە ئەگەر ئەوان پابەندبن بە رێنماییەکان 

رووداوەکانی هاتوچۆش کەمدەبێتەوە. بە پێچەوانەوەش ئەگەر 
هاتوو پابەند نەبوون ئەوا غڕامە بکرێن. هەروەها سەبارەت 

بە هەڵمەتی دەستبەسەرداگرتنی ماتۆڕسکیل وەکو خۆم 
دەستخۆشی لە پۆلیسی هاتوچۆ دەکەم بۆ سزادانی ئەو 

کەسانەی کە ئەو ئامرازی گواستنەوەیە بۆ بێزارکردنی خەڵک 
بەکار دەهێنن بەاڵم پێویستیشە یارمەتی ئەو کەسانە بدرێت کە 
بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو ئامرازەیە. بۆیە پێویستە ئەو کەسانەی 

کە کار دەکەن پشتیگیریێکیان هەبێت بۆ ئەوەی دەستبەسەر 
نەکرێن".

هەواڵ:محه مه د عه بدولجه بار/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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هەواڵ: عبدولسه الم هیشام

توركمانه كان، من و كاك كامه ران به مه به ستی به شداریكردن 
له كۆمیسیۆنه كه  كاندید كراین. دوای ئه وه ی چوار گرووپه كه ی 

دیكه  پشتگیرییان له  كاندیده كه ی خۆیان كرد، به و شێوه یه 
 كاك كامه ران بۆ ئه م ئه ركه گرنگ و سه ربه رزه هه ڵبژێردرا. ئێمه ش 

هیوای سه ركه وتنمان بۆی خواست. تا ماوه یه كی دیاریكراو 
كۆمیسیۆن كاره كانی خۆی رایی كرد، ئامانج گه شه پێدانی 

پرۆژه كه  و پێشكه شكردنی به په رله مان بوو. به اڵم دۆخی سیاسی 
و ئابووری عێراق و به تایبه تی سه رهه ڵدانی داعش بووه  هۆی 
له كه داركردنی سه قامگیری سیاسی و ئابووری و بووه هۆكاری 

وه ستانی كاره كانی كۆمیسیۆن". 

له به رده وامی قسه كانیدا دكتۆر سۆران سەاڵحه دین ده رباره ی 
دواهه مین پێشهاته كانی كۆمیسیۆنی نووسینه وه ی ده ستوور 

رایگه یاند:

له ئێستادا حكوومه ت و په رله مانه  تازه كه  ده یه وێت له  پالنی 
چوار ساڵی داهاتوو دووباره  ئاماده كاریی بۆ ده ستوور دووباره 

 ده ستپێبكاته وه . له و ساته دا یان كۆمیسیۆنی پێشوو به رده وام 
ده بێت له كاره كانی و كاك کامه ران نوێنه رایه تیمان ده كات و 

ئێمه ش به پێی ئه زموونی خۆمان هاوكاری ده بین، یانیش دووباره 
 كۆمیسیۆنێكی دیكه  هه ڵده بژێردرێت و ئه و كاتیش گروپه 
 سیاسییه كانی توركمان له  په رله مان بڕیار ده ده ن كه كێ له  

كۆمیسیۆن نوێنه رایه تیمان ده كات. بۆیه  یان كاك كامه ران دووبارە 
 هه ڵده بژێردرێته وه، یانیش كه سێكی دیكه  هه ڵده بژێردرێت، ئه وه ی 

گرنگه  بۆ ئێمه  ده بێت وردبینه وه  له سه ر ئه م بابه ته .

دكتۆر سۆران سەاڵحه دین رایگه یاند كه ده ستووری هه رێم بۆ 
توركمان زۆر گرنگه  و وتیشی، "به هۆی ئه وه ی چوارچێوه ی 
ده سه اڵتدارێتی سیاسی دیاری ده كات له  دیدگای ئێمه وه ، 
بۆیه  ده ستووری كوردستان بۆ ئێمه  زۆر گرنگه .  پێویسته 

 ئێمەی توركمان وه كو پێكهاته  هه ڵسه نگاندن بۆ بایه خپێدانی 
داواكارییه كانمان بكه ین. له و خاڵه شدا ده بێت هه وڵی بۆ بده ین 

و به ره نگاری ببینه وه . پێویسته  كار بكه ین بۆ ئه وه ی بگه ین 
به باشترین مۆدێل و مادده كان بۆ توركمان".

سەاڵحه دین رایگه یاند كه پێشووتر توركمان له زاراوه ی ده ستوور 
ناوی هاتووه و وتی، "له ڕاستیدا دانپێدانی مافه  ده ستوورییه كان 
توركمان شتكی نوێ نییه ، ئه م بابه ته  له ساڵی ١٩٣٢ له  كاتی 

به یاننامه ی ده وڵه ت چووه نێو زاراوه ی ده ستووری. ده زانرێت كه  به ر 
له و به رواره  عێراق له ژێر فه رمانڕه وایی و ویسایه تی واڵتێكی دیكه 
 بوو. بۆ ئه وه ی سه ربه خۆیی ته واو وه رگرێت، ده بوو ده ستوورێكی 

تایبه ت به خۆی هه بێت. له و سه رده مه دا یاسا بنه ڕه ته كانی ساڵی 
١٩٢٥ كاری پێده كرا به اڵم كه موکورتی هه بوو، هه ر به و هۆیه وه 
 ده وڵه ت هه ڵوێستی پڕكردنه وه ی ئه م كه موكورتییانه ی ده ڕبڕی 
و به و شێوه یه له ساڵی ١٩٣٢ كه موكوڕییه كان پڕكرانه وه . لێره دا 

جه خت له چه ند خاڵێك كرایه وه كه  بۆ توركمان گرنگبوو، بۆ نموونه  
به جدییه وه  جه خت له په روه رده  و فێركردنی زمانی دایك كرایه وه . 
جگه  له وه  له و ناوچانه  زمانی توركمانی كرا به فه رمی كه  زۆرینه ی 

دانیشتووانه كه ی توركمانن به تایبه تی له ناوچه كانی كه ركوك 
و ده ورووبه ری و هه ولێر، به اڵم به شێوه یه كی کرداری بڕیاره كان 

جێبه جێ نه كران". 

دكتۆر سۆران باسی مافی توركمان له به یاننامه ی ساڵی ١٩٣٢ 
و ده ستووری ساڵی ٢٠٠٥ كرد و وتیشی، "باشترین تێكستی 

ده ستووری له  دوای به یاننامه كه ی ساڵی ١٩٣٢ كه دانی به مافه 
 ده ستوورییه كانی توركمان دابێت، ده ستووری ساڵی ٢٠٠٥-ـە . 

لێره ش جه خت له په روه رده  و فێركردن به زمانی توركمانی دایك كرا 
و جگه  له وه  به فه رمی كردنی زمانی توركمانی له و ناوچانه ی كه 
 زۆرینه ی توركمان نشینه  به جیاواز له به یاننامه كه ی ساڵی ١٩٣٢ 

مافه كانی سیاسی و كۆمه اڵیه تی و كه لتووری گه ره نتی كرد".

سەاڵحه دین ئاماژه ی به و خااڵنه كرد كه  ده بێت له ده ستووردا 
تیشك بخرێته  سه ری و وتی، "تێكسته كانی به یاننامه كه ی ساڵی 

له ده ستووری عێراقدا ئاماژه  به وه دراوه  كه  هه ر هه رێمێك ده توانێت 
خاوه نی ده ستووری خۆی بێت به مه رجێك ده بێت له هێڵی گشتی 

ده ستووری عێراق ده رنه چێت. 

سه ره ڕای ئه وه ی كه  هه رێمی كوردستانی عێراق له  ده ستوور 
وه كو هه رێمێكی فه رمی یاسایی هاتووه ، به اڵم تاوه كو ئێستا 

خاوه ن ده ستووری خۆی نییه . شایه نی باسه  پێشووتر كۆمیسیۆن 
پێكهێنراوه  بۆ دانانی ده ستوور به اڵم هیچ ئه نجامێكی نه بووه . 
له  كۆمیسیۆنه كه دا پێكهاته كانی دیكەی هه رێمی كوردستانی 

عێراق  جگه  له  كورد خاوه ن نوێنه ری خۆیانن.

به مه به ستی قووڵبوونه وه له بابه ته كه ، وه كو هه فته نامه ی ته با 
هه ڵساین به ئه نجامدانی چاوپێكه وتنێك له گه ڵ دكتۆر سۆران 

سەاڵحه دین كه  تێزی دكتۆراكه ی له سه ر ده ستووری عێراقە. 

ناوبراو له سه ر ده ستووری عێراق ده ستی به قسه كانی كرد و وتی، 
"به پێی ده ستووره كه ی، واڵتی عێراق به سیسته می فیدڕاڵی 

په رله مانییه وه  حوكم ده كرێت. به و پێیه ش عێراق بریتییه  له 
 ناوچه ی فیدڕاڵی، هه رێمی كوردستانیش به پێی ده ستووری عێراق 

ناوچه یه كی فه رمییه . هه ر به پێی ده ستووری عێراقی، هه رێم 
ده توانێت خاوه ن ده ستووری خۆی بێت. به  بۆچوونی ئێمه  ده بێت 

ئه و ده ستووره  ئاماده  بكرێت. به و پێیه ش بنه ما سه ره كییه كانی 
هه رێم، گه ره نتیكردنی ماف و ئازادییه كان، مۆدێلی 

ده سه اڵتدارێتی، پێكهاته ی ئۆرگانه كانی ده وڵه ت، هاوسه نگی 
نێوان ئه رك و په یوه ندیی سیسته ماتیكی ده كرێت".

جیا له وه  ئه و ده ستووره ی كه بۆ هه رێم داوا ده كرێت، ده بێت 
له چوارچێوه ی ده ستووری عێراق بێت. له  هه رێمی كوردستاندا 

تاوه كو ئه مڕۆ ده ستوورێكی له و جۆره نییه كه  باسی ده كه ین. به 
 مه به ستی پڕكردنه وه ی ئه و بۆشاییه ، ده سه اڵتدارێتی هه رێمی 

كوردستان له دوای ساڵی ٢٠٠٥ وه  ده ستی به كاركردن كرد له پێناو 
نووسینه وه ی ده ستوورێكی له و جۆره كه  له سه ره وه  باسمان 

له سه ری كردووه . له یه كه م هه نگاودا كۆمیسیۆنێك درووستكرا 
كه له الیه ن په رله مانی هه رێمی كوردستانی عێراقه وه  پێكهێنرابوو. 

ئه و كۆمیسیۆنه  زۆرینه ی له سیاسییه كان پێكهاتبوو و جگه 
 له وانیش كه سانی پسپۆر له یاسای ده ستوور بریتیبوو.

هاوكات سۆران سەاڵحه دین رایگه یاند كه  تیمه كه  ئاماده كاریی 
پرۆژه یه كیان كردووه و وتیشی، "به پێی ئه وه ی بابه تی دیكه 

 هاته  رۆژه ڤه وه بۆ نموونه  بوونی سیسته می په رله مانی یاخود 
سه رۆكایه تی. دوای ئه م رووداوانه  پێویستی فراوانكردنی پرۆژه كه 

 گه اڵڵه كرا. دواتر كۆمیسیۆنێكی دیكه  پێكهێنرا بۆ گه شه پێدانی 
پرۆژه كه  و نوێنه رانی پێكهاته  و الیه نه سیاسییه كان به شدارییان 

له كۆمیسیۆنه كه  كردبوو".

ناوبراو رایگه یاند كه خۆی له الیه ن به ره ی توركمانی عێراقییه وه 
 كاندید كراوه  بۆ به شدارییكردنی له كۆمیسیۆنه كه و وتیشی، "له ناو 

١٩٣٢ و ده ستووری عێراق دووباره  له پرۆژه ی ده ستووری كوردستان 
دووباره  كرایه وه  كه  بریتی بوون له  په روه رده  و فێركردن به  زمانی 

توركمانی دایك و جگه  له وه  به فه رمی كردنی زمانی توركمانی 
له و ناوچانه ی كه زۆرینه ی توركمان نشین و گه ره نتیكردنی 

مافه كانی سیاسی و كۆمه اڵیه تی و كه لتووری بوو. بێگومان 
له ده ستووره  نوێكه دا جه خت له و خااڵنه  ده كرێته وه  پێكهاتووه 
 له  په روه رده  و فێركردن به زمانی توركمانی دایك و جگه  له وه  
به  فه رمی كردنی زمانی توركمانی له و ناوچانه ی كه  زۆرینه ی 
توركمان نشین و له هه مان كاتدا مافه  سیاسییه كانی توركمان 

گه ره نتی ده كرێت كه  بریتییه  له بوونی ٥ په رله مانتاری كۆتا 
له په رله مان و هه بوونی ٣ ئه ندامی ئه نجوومه نی پارێزگای 
هه ولێر، ده كرێت هه ندێك شتی دیكه  له سه ری زیاد بكرێت".

لەالیەکی دیکەوە سۆران سەاڵحەدین رایگەیاند ئەو پەیوەندییەی 
نێوان عەرەب و کورد هەیە لە بەغداد پیویستە لە هەرێمی 

کوردستانیش هەمان پەیوەندی هەبێت لە نێوان کورد و تورکمان 
لەڕووی پەیوەندی و رێکخستنی دەستوورییەوە و وتیشی، "وەکو 
تورکمان دەبێت جەخت لەوە بکەینەوە کە کورد لە عێراق چۆن 

لەگەڵ عەرەب لە دەستوور وەکو دووەم نەتەوە جێگیرکراون، 
ئێمەی تورکمانیش لە هەرێمی کوردستان پێکهاتەی دووەمین، 

بۆیە دەبێت لە دەستووری کوردستاندا لەگەڵ کوردەکان 
وەکو دامەزرێنەری سەرەکی بین و کۆشش بکەین بۆ بوونی 

زمانی تورکمانی بە دووەم زمانی فەرمی هەرێم. بێگومان لە 
کۆمیسیۆنی دەستوور چەند هێزمان دەربخەین و نوێنەرەکەمان 

چەندی دیکە هاوکاری بکرێت لەالیەن الیەنە سیاسیەکانی 
تورکمان و رۆشنبیران، ئەوەندە دەتوانین بە ئامانجمان بگەین کە 

ئەمە بابەتێکی زۆر گرنگە. بەالیەنی کەمەوە بتوانین دووەمین 
پێکهاتەبوونی تورکمان لە هەرێمی کوردستان بخەینە ناو 

دەستوور، ئەمەیان لەڕووی ئێمەوە شتێکی گرنگە". 

لەبارەی پراکتیزەکردنی مافەکانی دەستوورییەوە سەاڵحەدین 
رایگەیاند، "مافی تورکمان وەکو وتم شتێکی کۆنە و لە ساڵی 

١٩٣٢ـەوە هەیە. بەاڵم ئێمە ئاخۆ وەکو تاکی تورکمان هەستمان 
بەوە کردووە؟ مافەکان پراکتیزە کراون؟ پێویستە لێپرسینەوە لەوە 

بکەین. لە هەر تورکمانێک دەپرسیت بپرسە جگە لە پەروەردە و 
فێرکردنی تورکمانی هیچی دیکەمان بەدەست نەهێناوە. ئەی 

باشە بۆچی؟ چونکە وایە ئێمە لەڕووی دەستوورەوە مافەکانمان 
پارێزراوە، بەاڵم میتۆد و میکانیزمێک بۆ پەیڕەوکردنی ئەم مافە 

نییە. نە لە بەیاننامەی ١٩٣٢، وە نە لە دەستووری ٢٠٠٥ 
ئەمەمان نەبووە. پێویستە لەسەر میکانیزمی پەیڕەوکردنی 

مافەکانمان بوەستین". 

دکتۆر سۆران سەاڵحەدین جەختی لە ئەنجوومەنی تورکمانی 
کردەوە و بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا:

"چی بکرێت؟ ئەی دەبێت چی داوا بکرێت؟ پێویستە هەوڵ و 
کۆشش بکەین بۆ درووستکردنی ئەنجوومەنێکی تورکمانی  لە 
نێو دەستووری هەرێمی کوردستان کە تایبەت بێت بە کاروباری 

تورکمان. ئەم ئەنجوومەنە وەکو نموونەی برۆکسل دەتوانێت 
لە کاروبارە تایبەتەکانی تورکمان وەکو مافی کەلتووری و 

ئابووری، مافی پەروەردە و فێرکردن دەبێت مافی یاسادانان و 
جێبەجێکردنمان پێبدرێت. لەالیەکی دیکەوە دەبێت بودجەیەکی 

تایبەت بۆ ئەم ئەنجوومەن دابین بکرێت بۆ ئەوەی مافەکان 
پەیڕەو بکرێت. پێشووتر لە کۆمیسیۆنی دەستووری کوردستان 

ئاماژەیەک هەبوو بۆ درووستکردنی ئەنجوومەنێکی تایبەت بۆ 
برایانی کریستیان، بەاڵم هیچ ئاماژەیەک بۆ ئەنجوومەنێک بۆ 

تورکمان نەدرابوو. بەبۆچوونی من لە پرۆژە نوێکەی دەستوور بە 
دڵنیاییەوە دەبێت جەخت لە هەبوونی ئەنجوومەنێکی تایبەت 

بە کاروباری تورکمان بکرێت". 

 د. سۆران سەاڵحه دین: پێویسته له  ده ستووری
 كوردستان جه خت له  ئه نجوومه نی توركمان

 بكرێت
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بە ملیۆنان کەس رژانە سەر شەقامەکان و گۆڕەپانەکان لە دژی 
گەندەڵییەکانی حکوومەتی عێراقی کە سەرجەم سێکتەرەکانی واڵتی 
گرتۆتەوە، هەروەها لەدژی نەبوونی خزمەتگوزاری گشتی کە ١٦ ساڵە 
چارەسەر نەکراوە و لەدژی بێکاری کە هاوواڵتیانی بێ نان کردووە. ئەو 

خۆپێشاندانانەی کە لە ١ی تشرینی یەکەم لە دژی حکوومەت دەستی 
پێکرد، لە الیەن هێزە ئەمنییەکانەوە بەرپەرچدانەوەیەکی توند لە 

دژی خۆپیشاندران بەکارهێنرا هەروەها بەهۆی مەڕاسیمی ئەربەعینیە 
خۆپیشاندانەکان بۆ ماوەیەک وەستێندران و پاش تەواوبوونی 

مەڕاسیمەکان دووبارە دەستیان پێکردەوە.

بەهۆی بەرپەچدانەوەی توندی هێزە ئەمنیەکان لە دژی خۆپیشاندەران 
بە سەدان کەس گیانیان لەدەستدا و بە هەزاران کەسیش بریندار 

بوون کە برینی هەندێکیان قورسە. هێزە ئەمنیەکان بۆ باڵوەپێکردنی 
خۆپیشاندەران گازی فرمێسک رێژ و ئاوی گەرم و بۆمبی دەنگی کە 

رێگەپێدراو نیە لە ستانداردە نێودەوڵەتییەکان بەکاریان هێنا، لە تۆمارە 
ڤیدیۆیەکان بە روونی دەردەکەوت کە نیشانشکێنەکان لەسەر باڵەخانە 

بەرزەکان داندراون بەمەبەستی بەکارهێنانیان لەدژی هاوواڵتیان.

جێبەجێ نەکردنی داواکاری هاواڵتیان و بەرپەچدانەوەی توندی هێزە 
ئەمنییەکان دژی خۆپیشاندران بووە مایەی یەکگرتوویی گەلی عێراق کە 

تا ئێستا بە هیچ شێوەیەک ئەمجۆرە یەکگرتوویە نەبیندراوە.

بەغداد-ی پایتەخت ناوەندی ئەو خۆپیشاندانە گەورانە بوو کە لە 
شارەکانی ناوەڕاست و باشوری عێراق سەریهەڵدا.

بە پێشکەشکردنی یارمەتی لەالیەن هاوواڵتیانی شارەکانی تری عێراق 
بۆ خۆپیشاندران، هەستمان بە شانازی کرد و هەستەکانمانی وروژاند.

ئەو توک توک-ـانەی کە بژێوی ژیانی گەنجە هەژارەکانە شوێنی 
ئەمبۆاڵنسەکانیان پڕکردۆتەوە

توک توک جۆرێکە لە تەکسی ماتۆڕسکیل 
کە لە واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

بەکاردەهێندرێت بۆ گواستنەوەی 
هاواڵتیان لە نێو شار، بەشێوەیەکی 

زۆر  لەشوێنە زۆر جەنجاڵەکان و ئەو 
شوێنانەی کێشەکانی ترافیکی هەیە وەکو 

چین و هیندستان میسر بەکاردەهێندرێت.

بە تایبەتی لە بەغداد نزیکەی ١٥-٢٥ ساڵە بەکاردەهێنرێت، بە 
شێوەیەکی  بەرچاو ئەو کەسانە بەکاری دەهێنن کە باری داراییان باش 

نیە، ماوەیەک بەناوی 'تێکدەرانی ترافیکەکان' ناویان دەکردبوو، ئێستا 
توک توک-ەکان بوونە قارەمانی خۆپیشاندانەکان. لە خۆپیشاندانەکاندا 

ژمارەی توک توک-ـەکان سەدانی تێپەراندوە و بووەتە سەرچاوەیەکی 
خۆراکی بۆ بەغدادیەکان و هەروەها لە گۆڕەپانەکان شوێنی 

ئەمبۆاڵنسەکانیان بە زیادەوە پڕکردۆتەوە. ئەو خۆپیشاندەرانەی کە 
گیانیان لەدەستداوە یاخود ئەو گەنجانەی برینداربوون بە خێراییەکی 

زۆر لە بارودۆخی مەترسیدار دەیانگوازنەوە بۆ شوێنێکی پارێزراو، 
دابەشکردنی خواردن و خواردنەوە و گواستنەوەی خۆپیشاندەران 
لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر بەخۆرایی لە الیەن توک توک-

ـەکانەوە ئەنجامدەدرێ و گرتویانەتە سەر ئەستۆی خۆیان، ماوەیەک کە 
بە تێکدەرانی ترافیکەکان ناویان دەرکردبوو، لەمەودوا لە دیوارەکانی 

بەغداد وێنەیان بۆ دەکێشرێت بە قارەمان ناو دەبرێن.

خواردنگەی تورکی )چیای ئوحود(

بەرواری دروستکردنی بۆ ساڵی ٧٠ـکان دەگەڕێتەوە لە ١٢ نهۆم 
پێکدێت شوێنەکە  لە بەرامبەر گۆرەپانی تەحریرە و قەاڵی تێنەپەڕی 

خۆپیشاندەرانە، خۆپیشاندەران رێگایان نەدا هێزە ئەمنییەکان و 
نیشانە شکێنەکان لە بەرزی باڵەخانەکە بمێننەوە دەستیان بەسەر 

باڵەخانەکەدا گرت، دەتوانین بڵێن لەو باڵەخانەیەی کە لە ناو جەرگەی 
گۆرەپانی تەحریرە عێراقی بچوکی لێ دامەزرا، خۆپیشاندەران بەر لە 

ماوەیەک لە بەرنامەی نەخشەی گۆگڵ ناوی باڵەخانەکەیان  گۆری 
بۆ چیای ئوحود، هەروەها لە ماوەیەکی کورتدا ئەو باڵەخانەیەی کە 

پەراوێزخرابوو ئاوەدانیان کردەوە، خەوتن و خواردن و خوردنەوەکانیان 
و کات بەسەربردنیان لەو شوێنەیە و لەهەمووی گرنگتر بوونە چاوی 

پارێزەری گۆرەپانی تەحریر.

پاڵەوانانی خۆپیشاندانەکانی تشرینی یەکەم لەسەر دیوارەکانی 
بەغداد

لە سەرەتای خۆپیشاندانەکانەوە ئەو گرافیکە مۆدێرن 
و رەنگاورەنگانەی کە هێمای خۆپیشاندانەکان 

دەدات بۆ شەهیدەکان، یارمەتیدەرانی 
خۆپیشاندەران، فڕێنراوەکان کە لەدژی 
حکوومەت بەکارهێنراوە، شێوەیەکی 

سەرنجراکێشی بەخشی بە دیوارە 
پیسەکانی بەغداد، گەنجەکان لە دژی 

حکوومەت بۆیەی رەنگاو رەنگەیان بەکار هێنا 
دیوارە پیسەکانی بەغداد-یان رەنگ کرد.

ئەو دایکەی بە فرۆشتی کلێنس بژێوی ژیانی پەیدا دەکات

ئەو دایکە بەتەمەنەی کەبە فرۆشتنی کلێنس بژێوی ژیانی پەیدا 

دەکات، لە دوای بینینی ئەو فرمێسکانەی لەچاوی 
خۆپیشاندەران دێتە خوارەوە کە رۆژانە چەند 
هەزار دینارێک قازانج دەکات، بەتایبەتی ئەو 

کەسانەی بەهۆی گازە فرمێسک رێژەکان 
بریندار دەبوون کلێنسی بەخۆرایی 

پێشکەش دەکردن و لە چاوی کامێڕاکان 
دەرچوو، سەرەتا وا دەزاندرا ئافرەتەکە 

نابیستە، بەاڵم دواتر رایگەیاند بە هۆیی 
بینینی سوتانی ناخی خۆپیشاندەران شڵەژاوە 

و زمانی گیراوە.   

مامە سمیت فرۆشەکە و دایکە جل شۆرەکە 

لە سوچێکی گۆرەپانی تەحریر مامەیەک بە فرۆشتنی سمیت بژێوی 
ژیانی پەیدا دەکات ئەو سمیتەی لە

دەستیەتی بەخۆرایی دابەشی دەکات بەسەر 
خۆپیشاندەران، لە سوچێکی تردا دایکێکی 

جل شۆر وەستاوە، ئەو ئافرەتە سەرەڕای 
نەبوونی ئامێری جلشۆرین دوو ئامێری 

جل شۆرین بە قیست دەکرێت دەیهێنێتە 
مەیدانی خۆپشاندانەکان، جلە پیسەکان 

دەشوا و هەوڵی ئوتو کردنی دەدا. 

کتێبخانەی گشتی و پێشانگای شەهیدەکان لە 
چیای ئوحود

سااڵنێکە حکوومەت نەیتوانیوە کتێبخانە دابنێت خۆپیشاندەران لە 
چێشتخانەی تورکی )چیای ئوحود( لە یەک رۆژ دایانمەزراند، لە رەفە 
ریزکراوەکاندا بە سەدان کتێب بۆ ئەو خۆپیشاندەرانەی کە دەتوانن 

بخوێننەوە ئامادە کراوە، لە نهۆمێکی تردا پێشانگایەک بۆ ئەو 
خۆپیشاندەرانەی کە شەهید بوونە لە خۆپیشاندانەکان کراوەتەوە.  

یارمەتی قوتابیانی ئامادەیی بۆ خۆپیشاندەران 

لەسەرەتادا قوتابی کۆلێژەکان و دواتر قوتابییانی ئامادەیی بۆ 
یارمەتی خۆپیشاندانەکان بایکۆتی دەوامیان کرد، بەرێوەبەرێکی 

قوتابخانەیەکی ئامادەیی کچان رێگای نەدا قوتابییەکانی بەشدار بن 
لە خۆپیشاندانەکان، لەالیەن قوتابیانی قوتابخانەیەکی تری ئامادەیی 

کچان دەرگاکەیان بۆ کراوە. 
 

 ئەو خۆپیشاندەرانەی کۆالی بە هەویر ئامادە دەکەن    

 کۆالی هەویری باشترین بژاردەی خۆپیشاندەرانە لە دژی گازی 
فرمێسکرێژی هێزە ئەمنییەکان کەوا لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان 

ناگونجێت. ئەو گرووپەی کە لە گەنج و بەتەمەن و 
بەتایبەتی ئافرەتان پێک دێت، ستاندێکی کۆالی 

هەویریان بۆ ئەو خۆپیشاندەرانە دروست 
کرد کە دووچاری گازەکان بوونەتەوە. ئەو 

گیراوەیە لەالیەن خوێندکارانی بەشی کیمیا 
دروستکرا و پێکدێت لە ماددەی هەویر 
و کۆکاکۆاڵ، ئازاری گازە فرمێسکرێژەکان 

کەمدەکاتەوە. ئەو گرووپەی لە ئافرەتان و 
تەمەنە مامناوەندەکان پێکدەهات، دەستیان کرد 

بە تێکەڵکردنی دوو ماددەکە و دواتر بە 
بەرهەمهێنانی یەک لە دوای یەک. ئەم گیراوەیە لە هەموو گۆشەیەکی 

ناوچەی خۆپیشاندانەکان دانرا.
 

پارەی سوتەمەنی شۆفێرانی توک توک

 لە بەرامبەر هەڵوێستە مرۆڤایەتییەكانی 
شۆفێرانی توك توك بۆ گواستنەوەی 

هاوواڵتیان و بریندارانی 
خۆپیشاندانەكان بەهەموو جۆرێ، 

دابەشكردنی بەنزین بە خۆڕایی بەسەر 
شۆفێرانی توك توك راگەیەندرا. ئەو 

گرتە ڤیدیۆیانەی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
باڵوکرایەوە، تیایدا بینرا کە هاوواڵتیان پارە 
بەسەر توک توک-چییەکان دابەش دەکەن.

 
خوێندکارانی بەشی پەرستاری و پزیشکی وەک تیمی فریاگوزاری 

سەرەتایی بەشداریان لە خۆپیشاندانەکان کرد

ئەو خوێندکارانەی وەکو پاڵپشتیەک بۆ 
خۆپیشاندانەکان بایکۆتی خوێندنیان 

کرد، خاڵی یارمەتییان لە هەموو 
ئەو شار و شارۆچکانە دانا کەوا 

خۆپیشاندانەکانی تیادا بەڕێوەچوو. 
خوێندکارە خۆبەخشەکانی بەشی 

پەرستاری و پزیشکی کەمێکیش بێت بۆ 
دامرکاندنی ئازارەکانی نێو خۆپیشاندانە 

خوێناویەکە، بۆ گشت الیەک باڵوەیان کرد.
 

راگەیاندن)میدیا(ـی هاوواڵتیان لەدژی راگەیاندنە بێدەنگەکان

لە بەرامبەر باڵونەکردنەوە و نەکردنەوەی پەخشی راستەوخۆی 
خۆپیشاندانەکان بەهۆی فشاری حکوومەت، 

خۆپیشاندەران بە بەکارهێنانی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان رۆڵی پەیامنێریان گێڕا. 
پەیامنێرانی هاوواڵتیان توانییان بۆشایی 

کەناڵەکانی سەر بە حکوومەت و راگیرانی 
ئینتەرنێت پڕ بکەنەوە. جێگای ئاماژەیە 

خۆپیشاندانەکان گەیشتە نەتەوە 
یەکگرتووەکان، یەکێتی ئەورووپا، دامەزراوە 

نێودەوڵەتییەکان و ناوچەییەکان. ئەو توندو 
تیژیانەی لە دژی خۆپیشاندەران ئەنجام درا 

بە زمانی جیا جیا و لە سەرەتاشیاندا گەیەندرایە نەتەوە یەکگرتووەکان 
و گشت دامودەزگاکان. هاوکات خۆپیشاندەران لە رێگەی تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییەکانی وەک تویتەر، فەیسبووک، ئینستگرام، سناپچات و 
تەلەگرام هەڵستان بە گواستنەوەی پێشهاتەکانی نێو خۆپیشاندانەکان.

 
یەکگرتوویی ئەو نەوە )سپۆنچ بۆب(ـەی کە تا ئێستا نمونەی 

نەبینراوە!

 ئەو هاوواڵتیانەی کە تەنها بە شێوەی 
بیرکردنەوەی رێبازخوازی و الیەنگری 

حزبی و هەستی نەتەوایەتی 
پێگەیەندراون، لە خۆپیشاندانەکانی 

مانگی تشرینی یەکەمدا ئامانجی 
پارتە سیاسییەکانیان سەراوژێر کرد. ئەم 
جارە بیرکردنەوەی رێبازخوازی و هەستی 
نەتەوایەتی نەیتوانی رێگری لە یەکریزی

هاوواڵتیان بکات لە خۆپیشاندانەکانی دژ بە حکوومەتدا. لە 
خۆپیشاندانەکان هاوواڵتیانی سەروو تەمەن ٨٠ ساڵ و لەدایکبووانی 

سااڵنی ٩٠ تا ٢٠٠٠ کە بە نەوەی )سپۆنچ بۆب( ناسراون، بەشداربوون. 
ئەو گەنجانەی کە لە رۆژەڤی واڵت دوورن، هەڵگری ناسنامەی بێئاگای 

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، بەها ئەخالقی و ئەرکی هاوواڵتیبوونیان 
لەبیرکردبوو و کە لەدایکبووی سااڵنی ٩٠ تا ٢٠٠٠ـەکانن و بە نەوەی 
)سپۆنچ بۆب( ناوزەند دەکرێن، لەم خۆپیشاندانانەی عێراقدا جارێکی 

دیکە سەلماندیان کەوا گەندەڵییان لەدژ ئەنجام دراوە.
 

بەشی زۆری خۆپیشاندانەکان کە لە گرووپە گەنجەکانی لەدایکبووی 
سااڵنی ٩٠ـەکان-٢٠٠٠-٢٠٠٥ پێکدەهاتن، بە شێوەیەکی دەرئاسا 
داوای مافەکانی خۆیان کرد. ئەم گەنجانە، بنچینەی مەزهەبگەری 

و کۆنەپەرستیان تێکدا کەوا لەالیەن دەوڵەت و خێزانەکانیانەوە 
دروستکرابوون. شایەنی باسە ئەو توک-توکانەی بە پاڵەوانانی 

خۆپیشاندانەکان دەناسرێن لەالیەن گەنجانی ناوبراو بە )سپۆنچ بۆب(
ـەوە بەکار دەهێنرا. شۆفێرانی توک-توک بێ جیاکاری نەتەوە، ئاین و 

مەزهەب، گەیشتنە هانای خۆپیشاندەران و هەموو جۆرە هاوکاریێکیان 
پێشکەش کرد. هەروەها شۆفێرانی توک-توک یارمەتیدەر بوون لە 

خاوێنکردنەوەی ناوچەکانی خۆپیشاندان و ئەو گروپە بوون کە چەندین 
درووشمی جیا جیایان لە دژی حکوومەت دروستکرد و راگەیاند.

 
ئەو هاوواڵتیانەی کەوا لە ماوەی خۆپیشاندانەکاندا رژانە سەر 

شەقامەکان، توانیان پالنە تێکدەرەکانی مەزهەبگەری و نەتەواویەتی 
حکوومەت و پارتە سیاسییەکان بڕوخێنن و بسەلمێنن کە یەکدەست و 

یەکگرتوون لە دژی حکوومەت.

بەر لە گەردەلولی ١ی تشرینی یەکەم یەکگرتوویی گەلی 
عێراق بەهیچ جۆرێک بەمشێوەیە نەبیندراوە شیکردنەوە: عەبدواڵ عیرفانی قۆریات بەڵگەی تورکمانە
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ئیلیاس سەلمان:
 من تورکمانم

قۆریات یەکێکە لە کلیلەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( و 
بێگومان لە دڵی خەڵک بەبێ جیاوازی تەمەن میراتێکی 

کەلتووری تورکمانە.

کاتێک باس لە قۆریات دەکەین، راستەوخۆ ناوی حاجی 
محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، دار سنۆبەری هونەری 

شاری هەولێر)ئەربیل( دێتە یادمان. 

کاتێک مایکەکەمان بۆ درێژکرد لەبارەی قسەکردن 
لەسەر قۆریات، ئەو لە مێژووی قۆریاتەوە دەستیپێکرد 

و وتی، "کاتی خۆی کەسێک هەبووە بەناوی شێرۆ 
چایچی. هەموو بەیانییەک کاتێک دەچووە سەر 

کارەکەی، کەسێک هاتووەتە الی بەناوی مام سەمەد، 
لەالی شیرۆ چایچی دادەنیشت. لەو کاتەدا مام سەمەد 
دەستی کردووە بە قۆریات وتن. لەو سەردەمەدا وتنی 

قۆریات نەبووە، ئەمەیان ئەو زانیارییەیە کە بۆمان 
گێراوەتەوە لەبارەی قوریات". 

حاجی محەمەد ئەحمەد ئەربیللی رەتی کردەوە 
قۆریات لە چایخانەکان وتاربێت و وتیشی، "شتێک 

نەبوو بەناوی وتنی قۆریات لە چایخانەکان. بەڵکو لە 
شوێنی خۆی دەوترا و شوێنێکی تایبەت هەبوو بەخۆی. 

لەالیەکی دیکەشەوە کەسانێک هەبوون رووبەڕوو 
قۆریاتیان بەرامبەر بە یەک دەوتەوە. لەڕاستیدا قۆریات 
ئەدەبیاتە، تورکمان تەنها قۆریاتی هەیە و مانایەکی 

زۆر گەورەشی هەیە. هەموو کەسێک دەتوانێت قۆریات 
بڵێت بەاڵم لەگەڵ دەنگەوە کەسێک بۆ کەسێکی دیکە 

دەگۆڕێت". 

لەبارەی شوێنی وتنی قۆریاتەوە مامۆستا محەمەد 
ئەحمەد ئەربیللی وتی، "قۆریات شوێنی تایبەتی خۆی 

هەیە. لەو جێگەیەدا قۆریاتچییەکان کۆدەبوونەوە و 
قۆریاتیان بەڕووی یەکتر دەوت. قسەو قسەلۆکی وتنی 
قۆریات لە چایخانەکان راست نییە، نابێت بەو شێوەیە 

قۆریات بچووک بکەنەوە". 

لەکۆتاییدا مامۆستا ئەربیللی رایگەیاند کە قۆریات 
بەڵگەی تورکمانە و وتیشی، "من هەر لە سەرەتاوە 

تاوەکو کۆتایی لەناویدام، من وەکو محەمەد ئەحمەد 
ئەربیللی رایدەگەیەنم ناکرێت باوەڕ بەو شتانەوە 
بکرێت. قۆریات بەڵگەی تورکمانە. ناکرێت قۆریات 

بچووک بکەنەوە" و بە چەند قۆریاتێک کۆتایی بە 
قسەکانی هێنا: 

هونەرمەندی ناودار ئیلیاس سەلمان لە روونکردنەوەکدا  لەکاتی 

ئاهەنگێرانەکاندا وتی، "من کە هاتمە دونیاوە هیچ جلـێکم 

لەبەردانەبوو، دواتر هەوڵیان دا جلێکم لەبەر بکەن، شیعە، سونە، 

تورک، کورد، الز، چەرکەز، من هەموو ئەو جالنەم دڕاند، جلی مرۆڤایەتیم 

لەبەر کرد، لەگەڵ جلی مرۆڤایەتیدا بەهۆی تورکمان بونمەوە جلی 

تورکمانیشم لەبەر کرد، نەمدەتوانی نکۆڵی لە بنچەی خۆم بکەم".

"نەمدەتوانی نکۆڵی لە بنچەی خۆم بکەم"  

ئیلیاس سەلمان، سینەماکار، شانۆکار، ئەکتەر و دەرهێنەر 
سەبارەت بە بابەتەکە بەو شێوەیە روونکردنەوەیدا :

"من یەکجار هاتومەتە دونیا، جارێکی تر ئەگەر بتوانم 

بەرتیلیش بدەم نایەمە دونیا، یان وەکو پیاو دەژیم یانیش 

راستەوخۆ دەمرم، من بەر لەئەوەی بێمە دونیا نامەم بۆ دایکم 

و باوکم نەنوسیوە، فاکسم نەناردوە، پەیوەندیم نەکردوە، 

بە تەلەگراف ئاگادارم نەکردنەوە، کە بە شیعە سونە، تورک 

یان کورد بێمە دنیاوە، "من کە هاتمە دونیاوە هیچ جلـێکم 

لەبەردانەبوو، دواتر هەوڵیاندا جلێکم لەبەر بکەن شیعە، 

سونە، تورک، کورد، الز و چەرکەز من هەموو ئەو جالنەم دڕاند، 

جلی مرۆڤایەتیم لەبەر کرد، لەگەڵ جلی مرۆڤایەتیدا بەهۆی 

تورکمان بونمەوە جلی تورکمانیشم لەبەر کرد، نەمدەتوانی 

نکۆڵی لە بنچەی خۆم بکەم".  

٥٦ـین ڤیستیڤاڵی پرتەقاڵی ئاڵتون لە ئەنتالیا بۆ فیلم کە شوێنێ خۆی 

کردۆتەوە لە نێو ڤیستیڤاڵە هەرە گرینگەکانی واڵتی تورکیا ئەمساڵیش 

بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە ئەنجامدرا.

ئەم ڤیستیڤاڵە لە ئەنتالیا لەنێوان رۆژەکانی ٢٦-ی تشرینی یەکەم 

تا ١-ی تشرینی دووەم بەرێوەچوو رێژەیەکی زۆر لە هونەرمەندان و 

خەڵکانی داوەتکراو ئامادەی ڤیستیڤاڵەکە بوون.

ئیلیاس سەلمان ئەفسانەی سینەمای تورکی بۆ ٥٦ـەمین جار وەکو 

داوەتکراوێک لە ڤیستیڤاڵی فیلم لە ئەنتالیا لەگەڵ خۆشەویستانی 

سینەما بەیەکگەیشتن، لە ٢٩ی تشرینی یەکەمدا لە ماوەی جەژنی 

نەتەوەییدا و لە یادی ٩٦ ساڵەی دامەزراندنی کۆماری لە ناوەڕاستی 

شاردا لە گۆرەپانی جمهوریەت لەکاتی یادکردنەوەکاندا ئااڵی تورکمانی 

هەڵگرت.   

ئیلیاس سەلمان کێیە؟

ئیلیاس سەلمان لە ساڵی ١٩٥٤ لە شاری مااڵتیا لە شارۆچکەی 

ئارگوڤان لە گوندی ئاسار لەدایکبووە،  لە بنچەدا خەڵکی ئارگوڤانە 

لە مااڵتیا ،لەناسنامەکەیدا سەر بە شارۆچکەی ئارگوڤانە لە گوندی 

ئاسار، دەرچووی ئامادەیی توران ئێمەکسیزە لە مااڵتیا، لە کۆتا قۆناغی 

قوتابخانەی میوزیکی دەرکرا. دەستی بەکاری ئەکتەری کردووە لە 

شارەوانی ئیستانبوڵ لە شانۆی شاردا، لە سینەماکاندا  بە السایی 

کردنەوەی گوندییەکان ناسراو بوو. 

لە ساڵی ٢٠٠٧دا لە نوسراوێک و کتێبەکەی خۆیدا رایگەیاندبوو کە 

تورکمانی شیعەیە، دایکی ناوی حافیزەیە باوکی ناوی وەهاب سەلمانە، 

ناوبراو جگە لەوەی ئەکتەری سینەمایی بووە کاری دەرهێنەری بۆ دوو 

فیلمی سینەمایی کردووە، جگە لەوەش کاری لە هۆنراوەی جیاواز و 

گۆرانی 

فۆلکلۆریدا 

کردووە.

ئەربیلی
جاندان سێڤدم ئەربیلی

ئەسڵ ئۆاڵن ئونوتماز
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ئەدیبالری ئەربیلین

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی:
قۆریات بەڵگەی تورکمانە
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یونس توتنچی کە یەکێکە لە گۆرانیبێژە هەرە دیارەکانی تورکمان، 
ئەمساڵیش وەکو سااڵنی پێشوو بە چەند بەرهەمێکی ناوازە و زۆر جوان لە 

ئەلبومێکی نوێیدا بەناوی "ها دێدو" بۆ هەوادارانی باڵوکردەوە.

ئەو هونەرمەندە لە لێدوانێکیدا بۆ تەبا وتی، "نزیکەی ٩ مانگە کار بۆ ئەم 
بەرهەمە دەکەم،  ئەلبوکەم بەرهەمی زۆر جوان و ناوازەی لەخۆگرتووە".

شایەنی باسە بەرهەمەکان کاری ئامادەکردنیان لە الیەن عەلی 
ئینجە پەرماکـ-ـەوە بۆ کراوە و هەروەها لە ڤۆیس ستۆدیۆ-ش کاری 

تۆمارکردنەکەی بۆ ئەنجامدراوە. هەروەها ئەلبومەکە لە ٦ گۆرانی 
پێکهاتووە کە سەرجەمیان ئاواز و هۆنراوەی نوێن.

لەکۆتاییدا توتنچی ئاماژەی بە هەیەجانی ئەلبومە نوێکەی کرد رایگەیاند، 
"هەوڵ دەدەم بۆ خەڵکەکەم لە هەرشوێنێک و لەهەر دەرفەتێک لەهەر 
بوارێک کە تێیدا سەرکەوتووبم خزمەتیان بکەم، لەسەر هەر ستەیجێکدا 

درێخی لە نوێنەرایەتی کردنی زمان و نەتەوەکەم ناکەم هەروەها 
بە شانازیەوە ئەم ئەمانەتە هەڵدەگرم. هیواخوازم کە نەتەوەکەم و 

هەوادارانم ئەم ئەلبومەیان بە دڵ بێت و خاوەندارێتی بکەن".

پێنج لە سەیرترین حاڵەتی مێژوویی زانستی دەمـار
ئەو ٥ حاڵەتەی کە مێشکی مرۆڤەکان تیایدا بە شێوەیەکی چاوەڕوانەکراو و جیاواز مامەڵەیان کردووە

 یونس توتنچی ئەلبومە نوێکەی بۆ
هەوادارانی باڵوکردەوە

لەم نوسینەدا هەڵسەنگاندنمان بۆ ٥ حاڵەتی مێژوویی 
دەروونناسی کرد کەوا تیایدا دەماغی مرۆڤەکان بە شێوەیەکی 

چاوەڕوانەکراو و جیاواز مامەڵەیان کردووە. ئەم ٥ کەسەی خوارەوە 
وێڕای جێهێشتنی پەڵەیەکی گەورە لە جیهانی دەروونناسی، 
لە هەمان کاتدا دەرووناسانی لە هەموو نەوە و سەردەمێکدا 

دەستیکردووە بە کاریگەری لەسەر قوتابییان.

ئەو پیاوەی هەموو شتێکی لەبیر دەمێنێتەوە!

ئەو پیاوە کە ناوی یامور-ـە و لە فلیمێکی ساڵی ١٩٨٨ـدا رۆڵی 
دەستین هۆفمان-ـی گێڕا کەوا خاوەن بیرکردنەوەیەکی سەروو 

ئاسایی و زانایەکی خەیاڵپەرست بوو. ئەم کارەکتەرە لەسەر ژیانی 
کەسێک کە ناوی کیم پێک-ـە، وەرگیراوە. ئاماژە بەوە دەدرێت کەوا 

کیم پێک-ـی "دانای مەزن" لە سەدا ٩٨ـی ژیانی لەیادە.

سەرەڕای بیرکردنەوەی ژیرانە و بەکارهێنانی توانای فیزیکی لە 
زۆربەی بوارەکاندا، بەهرەیەکی باوەڕ پێنەکراو لەسەروو مرۆڤی 

هەبوو سەبارەت بە لەبەرکردن و وەرگرتنی زانیاری.

تەنها بە جارێک ٢ پەڕی کتێبێکی دەخوێندەوە و تەواوی ئەو 
شتانەی کە خوێندویەتیەوە، لە بیری خۆیدا خەزن دەکرد. بە 

درێژایی ژیانی ١٢ هەزاری کتێبی خوێندووە. لە ساڵی ٢٠٠٩ـدا 
گیانی لەدەستدا.

ئەمە چۆن روویدەدا؟

پسپۆڕ و شارەزایان وابیردەکەنەوە کەوا ئەمە بەهۆی لەدەستدانی 
پێکهاتەی دەماری "کۆرپوس کالوسوم"ـەوە روودەدات کە هەردوو 

نیوەگۆی دەماغ بەیەک دەگەیەنێت وێڕای ئەوەی ئەم دۆخە 
کارەکانی "پێک"ـی لە کاتی ددانشتن و گۆڕینی جلوبەرگەکانی 
قورس کردبوو، ئەگەر هاتوو هەردوو نیوەگۆ بەیەکتر لکابووبا، 
فەرمانی نوێ لە لەشدا درووست دەبوو کە ئەمەشیان دەبووە 

مایەی دروستبوونی پێکهاتەی نوێ.

ئەو ئافرەتەی ئەژدیهاکانی دەبینی!

وابیر بکەنەوە کە بینینی هەر رووێک لەالی ئێوە بۆ ئەژدیهایێک 
دەگۆڕێت. ئەمە دۆخێک بوو کەوا ئەم ئافرەتە بە درێژایی 

تەمەنی تیایدا بوو. بە گوێرەی ئەو نوسراوانەی لە گۆڤاری النکێت 
لە ساڵی ٢٠١٤ باڵوکرایەوە، ئافرەتەکە رووە راستەقینەکانی 
دەبینی و دەیناسی بەاڵم دوای چەن خولەکێک رووەکان الی 

رەش دەبوون، درێژتر دەبوون، سەری گوێکان شێوەیەکی تیژیان 
وەردەگرت و لوتەکان دەردەپەڕین، پێستەکانیش نزیک بۆ شێوەی 
پێستی خشۆکەکان دەگۆڕا و رەنگەکانی زەرد، شین، سەوز یاخود 

سووریان وەردەگرت.

شایەنی باسە ئەم حاڵەتە ناوی "پڕۆسۆپۆمێتامۆفۆپسیا"ی لێنرا. 
لەوە خراپتریش ئافرەتەکە دووچاری هەڵوەسەبوون دەهات 

کە لەو کاتانەشدا روومەتی هاوشێوەی ئافرەتی لە دیوارەکان، 
پالکەکان و شاشەی کۆمپیوتەرەکان دەبینی. تا ئەو کاتەی کە 

بووە کچێکی الویش نەیدەزانی کەوا شێوەی زۆرێک لە مرۆڤەکان 
بەم شێوەیە دەبینێت.

دوای سااڵنێکی درێژ لە بەڕەنگاربوونەوەی پەستی و کەساسی 
و ئەنجام نەدانی کارێک بە رێکو پێکی، لە تەمەنی ٥٢ ساڵیدا 

داوای یارمەتی لە پسپۆڕێکی دەمارناسی کرد.

پسپۆڕەکە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی نیشانەکان، جۆرێک چارەسەری 
دەرمانی زەهایمەر)نەخۆشی لەبیرچوونە(یان لەسەر ئافرەتەکە 
جێبەجێکرد. دواجار لە گۆڤاری النکێت-دا راگەیەندرابوو کەوا لە 
کۆتا ٣ ساڵدا بە بێ گۆڕانکاری لە کارەکەی بکات، بە شێوەیەکی 

زۆر چاک بەردەوام بوو.

ئەو پیاوەی کاڵوەکەی و خێزانەکەی تێکەڵ دەکرد!

ئەگەر ئەم حاڵەتە لە شوێنێکەوە بە بیرتان دێتەوە، هۆکارەکەی 
بۆ کارەکانی بارە نائاساییەکانی کلینیکی بەناوبانگی دەمارناس 

ئۆلیڤەر ساکس دەگەڕێتەوە. ئەم چیڕۆکە پەیوەندی بە 
نەخۆشێکەوە هەیە کە دووچاری حاڵەتی تێکچوونی بینینی 

ناوبراوی ئاگنۆسیا)کوێری بینین( بووەتەوە کەوا لەالیەن ساکس-
ـەوە وەکو دکتۆر پی باسکراوە.

ئەمە بە واتای ئەوە دێت کە بینی پیاوەکە و هەستەکانی 
دیکەش لە بارێکی باشدان، بەاڵم کێشەی هەبوو لە بارەی دانانی 

ئەو شتانەی کە دەیبینێت لە نێو گونجاوترین وێنە. لە کاتێکدا 
کە دەستەواژەیەکی پێدەدرا بۆ ناسینەوە، بە بەردەوامی باسی 

شێوەیەکی قەدکراوی رووکەشیی دەکرد.
لە کاتێکدا کە داوای ناسینی دەستەوانەیەک دەکرا، بە "٥ لقی 

شۆڕبووی هەیە" وەاڵم دەدرایەوە، لە کاتێکیشدا کە داوای ناسینی 

گوڵێک دەکرا، دەیوت "شتێکی لولدراوی سووری لکێنراوە بە 
رووکەشێکی سەوز". هەڵبەت جار جار کاڵو و خێزانەکەی تێکەڵ 
کردووە. بەپێی ئەو زانیاریانەی ساکس گواستیویەتی، دکتۆر پی 
لە کاتی جێهێشتنی ماڵەکەی ویستی کاڵوەکەی لەسەربکات و 
سەری خێزانەکەی بەرەو شانەکەی بەرزکردەوە چونکە وایزانیبوو 

ئەو کاڵوەکەیەتی.

ئەو فەڕەنسییانەی کە رەفتاری سەیرییان دەنواند!

لە سااڵنی ١٨٧٠ـاکاندا داربڕەکانی دارستانێک لە باکووری ماینێ، 
لە پڕێک دەستیان کرد بە نواندنی هەڵوێستی سەیر. لە کاتێکدا 

کە دەترسان بازیان دەدا، جوێنیان دەدا و هاواریان دەکرد، دەبوون 
بەکەسێکی دڕندە و هێرشبەر، سەرەڕای ئەمانەش السایی قسە و 

رەفتارەکانی کەسانی دەوروبەریان دەکردەوە.
لە هەندێک کاتیشدا دەستبەجێ ئەو فەرمانانەیان جێبەجێ 

دەکرد کەوا پێیان رادەسپێردرا. ئاشکرا بوو کە ئەو شتانەی 
ئەنجامیان دەدا خۆنەویستانە بوو و تەنها لە باری سەرسوڕمان و 

ترسدا مابوونەوە.
لەوڕۆژەوە تا ئێستا هیچ کەسێک نازانێت ئایە ئەم دۆخە 

پەیوەندی هەیە بە کێشەیەکی سیستەمی دەماری یاخود 
تێکچوونی باری دەروونی، بەاڵم ئەم پیاوانە تەنها بەشێک بوون 

لەو نەخۆشانەی کە بێبەشن لە نیشانەکانی لەخەوڕاچوون. 
هاوشێوەی لەم جۆرانە لە کۆمەڵگاکانی راجین و جاجونس-ـی 
لۆویسیاننا و التاتی ئیندۆنێزیا و لە سەرانسەری جیهاندا بەدی 

دەکرێت.

ئەو پیاوەی تەنها وشەیەک دەڵێت!

پیاوێک بە ناوی لویس ڤیکتۆر لێبۆرگن، نەخۆشی پسپۆڕێکی 
بەناوبانگی زانستی دەمارناسی پاوڵ برۆکا بوو. خەڵکی بە "تان" 

بانگیان دەکرد. ئەمەش لەبەر ئەوەی شتێک رێگری دەکرد لە کاتی 
قسەکردنی و لە توانای دابوو تەنها وشەیەک دەرببڕێت. ئەوەش 

"تان" بوو. ئەم کێشەیەی ناوبراو رێگری لە پەیوەندییەکانی 
نەدەکرد.

ئەم وشە یەک بڕگەیە لەگەڵ کۆمەڵێک دەستەواژەی)ئاماژەی( 
دەستی بەکاردەهێنرا، پێویستی بەوە نەبوو ئاستی دەنگی بەرز و 

نزم بکات لەکاتی قسەکردندا.
لە هەموو ئەو قسانە دەگەیشت کەوا پێ دەوترا و بە باشترین 
شێوازی خۆی هەوڵیدەدا وەاڵمی خۆی بگەیێنێتە بەرامبەر. لە 
مانگی نیسانی ساڵی ١٨٦١ـدا بۆ برۆکا گوازرایەوە. بەاڵم دوای 

چەند رۆژێک گیانی لەدەستدا. جێگای ئاماژەیە زانستی دەمارناسی 
لێکۆڵینەوە و تێروانینی ریشاڵی دەماغی هەتا هەتایە گۆڕی.
لە بەشی چەپی فرۆنتاڵکۆرێکسدۆ-ی دەماغ کە فەرمانەکان 

وەردەگرێت، نەخۆشیێکی نایاسایی هەبوو. ئەم بەشە لە ئێستادا 
بە بەشی بڕۆکا ناودەبرێت. بەم حاڵەتەی تان-ـیش دەوترا 

ئاستەنگی ئاخاوتنی بڕۆکا.

تەبا



فڕۆکە جەنگییەکانی سەر بە هێزەکانی ئاسمانی ئیسرائیل لە ١٢ـی 
مانگی تشرینی دووەمدا غەززەیان بۆمباران کرد. لە ئەنجامی ئەو 

هێرش و بۆردومانانەی رۆژانێکە درێژەی هەیە، بە دەیان کەس کە لە 
نێویاندا منداڵ و ئافرەت هەن گیانیان لەدەستدا و هەروەها بە سەدان 
کەسی تریش برینداربوون. ئەمە لە کاتێکدا کە رۆژ لە دوای رۆژ ژمارەی 

قوربانیانی هێرشەکان لە بەرزبوونەوەدایە.

لە یەکێک لەو هێرشانەدا کەوا بۆ سەر ماڵێکی کەرتی غەززە ئەنجامدرا 
تیایدا بێها ئەبوعەتا گیانی لەدەستدا کە یەکێک بوو لە فەرماندە 

سەرەکییەکانی سەرایاکانی قودسی سەر بە دەستەی سەربازی جیهادی 
ئیسالمی.

بەپێی نوسراوێکی سووپای ئیسرائیل راگەیەندراوە، "لە هێرشێکی 
هاوبەشدا کە لەگەڵ شین بێت-ـی یەکەی سیخوڕی ئیسرائیل بۆ سەر 

غەززە ئەنجامدرا، فەرماندەی پلەداری جیهادی ئیسالمی بێها ئەبو عەتا  
کرایە ئامانج".

 
لە دوای پالنگێری رەشەکوژی بۆ سەر ئەبوعەتا، هۆشداری درا بە 

ناوچەکانی نیشتەجێبووی نزیک کەرتی غەززە لە ئیسرائیل.

"ناتانیاهو بۆ رزگارکردنی خۆی بڕیاری هێرشکردنە سەر غەززەی 
دەرکرد"

لە لێدوانێکیدا ئەوفەر قاسیف، پەرلەمانتاری لە بنەڕەت جولەکەی 
بەرەی لیستی عەرەبی هاوبەش کە لەالیەن ئەو پارتانەی نوێنەراتی 

فەڵەستینییەکانی خاوەن رەگەزنامەی ئیسرائیل دەکەن دامەزراوە، 
ئاماژەی بەوە کرد کەوا بنیامین ناتانیاهو، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل 
بۆ رزگارکردنی خۆی فەرمانی هێرشکردنە سەر یەکێک لە فەرماندە 

سەرەکییەکانی سەرایاکانی قودسی سەر بە دەستەی سەربازی جیهادی 
ئیسالمی بێها ئەبو عەتا-ـی دەرکردووە.

 
بەهۆی ئەو موشەکانەی ئاراستەی کەرتی غەززە کرا، لەسەرەتایاندا تەل 

ئەبیب-ـی پایتەختی ئیسرائیل و لە ژمارەیەکی زۆر ناوچەی دیکەدا 
قوتابخانەکان و شوێنی کارەکان کران بە پشوو و لە هەمان کاتیشدا 

گەشتەکانی شەمەندەفەر راگیران.

دەستەی هاوپەیمانی ئیسالمی ئیدانەی هێرشەکانی ئیسرائیلی 
کرد

دەستەی هاوپەیمانی ئیسالمی سەبارەت بە هێرشەکان بۆ 
سەر کەرتی غەززە لە ئیسرائیل، راگەیەندراوێکی باڵوکردەوە 

و ئیدانەی هێرشەکانی کرد. لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، 
"هێرشەکانی ئیسرائیل بە شێوەیەکی جددی پێشێلی یاسا 

نێودەوڵەتییەکان و رێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان دەکات".

 ئوردن لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
 بانگەشەی بۆ غەززە کرد 

لە بەیاننامەیەکدا وەزارەتی دەرەوەی ئوردن سەبارەت بە 
هێرشەکانی کەرتی غەززە لە ئیسرائیل، داوای کۆتاییهێنان 

بە گرژییەکانی ئاراستەی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد.

حەماس: ئەگەر ئیسرائیل هێرشەكانی بۆسەر كەرتی 
غەززە فراوانتر بكات ئەوا بژاردەی زۆر لەبەردەست 

گرووپەكانی بەرگریی فەڵەستیندایە

فەوزی بەرهوم، وتەبێژی بزووتنەوەی حەماس رایگەیاند، "ئەگەر 
ئیسرائیل بەردەوامبێت لەسەر هێرشەكانی بۆسەر كەرتی غەززە، ئەوا 

بژاردەی زۆر لەبەردەست گرووپەكانی بەرگریی فەڵەستیندایە".

شایەنی باسە محەمەد ئیشتییا، سەرۆکوەزیرانی فەڵەستین بۆ ئەوەی 
کۆتایی بە ئاژاوەکان و هێرشەکانی ئیسرئیل بهێنێت بۆ سەر کەرتی 
غەززە داوای لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد بێنە سەرهێڵ. هاوکات لە 

راگەیەندراوەکەیدا سەرۆکوەزیران ئیشتییا نووسیویەتی، "پێویستە 
ئیسرائیل بە زووترین کات کۆتایی بە هێرشەکانی بهێنێت لە دژی 

سڤیلەکان".

ئێران ئیدانەی هێرشەکانی کرد

لە روونکردنەوەیەکیدا عەباس موسەوی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی 
ئێران ئیدانەی ئەو هێرشە ئاسمانییانەی کرد کەوا لەالیەن سووپای 

ئیسرائیلەوە بۆ سەر کەرتی غەززە ئەنجام دەدرێت.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە پێگەی فەرمی خۆی لە ئینتەرنێت 
نوسراوێکی لەوبارەیەوە باڵوکردەوە و تیایدا ئاماژەی بەوە کردووە کە 

موسەوی رایگەیاندووە، "ئەو هێرشانەی کە تیایدا بێها ئەبو عەتا، 
یەکێک بوو لە فەرماندە سەرەکییەکانی سەرایاکانی قودسی سەر بە 

دەستەی بزووتنەوەی جیهادی ئیسالمی و خێزانەکەی ئەسما ئەبو 
عەتا گیانیان لەدەستدا، تاوانی شەڕن. پێویستە ئیسرائیل لە دادگای 

نێودەوڵەتیدا سزا بدرێت".
 

تورکیا: ئیسرائیل لە هێرشەکانیدا ژمارەیەکی زۆری برا بێتاوانە 
فەڵەستینییەکانمانی کوشتووە 

تورکیا بە توندی ئیدانەی ئیسرائیل-ی کرد کە لە چەند رۆژی رابردوودا 
هێرشێکی زۆری کردۆتە سەر کەرتی غەززە.

لەو راگەیەندراوەی کە لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا باڵوی کردۆتەوە 
تیایدا هاتووە، "ئیسرائیل لەرۆژی رابردووەوە تا ئێستا هێرشێکی 

زۆری کردۆتە سەر خەڵکی بێتاوان لە غەززە کە ژمارەیەکی زۆری برا 
فەڵەستینییەکانمانی کوشتووە. ئێمە بە توندی ئیدانەی ئەو هێرشانە 

دەکەین. پێویستە ئیدارەی ئیسرائیل، کۆتایی بەهەڵوێستی شەڕانگیزی و 
داگیرکاریی بهێنێت کە وەک سیاسەتی واڵتەکەی لێهاتووە".

قەتەر: ئیسرائیل بەرپرسە لە داگیرکردنی خاکی فەڵەستی

لەدوای دانیشتنی ئەنجوومەنی وەزیرانی لە دیوانی سەرۆکایەتی لە 
دەوحەی پایتەختی قەتەر کە بە سەرۆکایەتی شێخ عەبدوڵال بن ناسر 

بن خەلیفە ئەلسانی، سەرۆکوەزیرانی قەتەر بەڕێوەچوو، نوسراوێکی 
فەرمی باڵوکرایەوە.

لەو روونکردنەوەیەدا داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرا کەوا 
ئیسرائیل کۆتایی بە هێرشەکانی بهێنێت و بە زووترین کات رێوشوێن 
بگرێتەبەر بۆ پارێزگاری کردن لە مافەکانی گەلی فەڵەستین. هاوکات 

لە روونکردنەوەکدا هاتووە کە ئیسرائیل بەرپرسە لە داگیرکردنی 
خاکی فەڵەستی و تیرۆرکردنی مرۆڤە بێتاوانەکان و دەرئەنجامی ئەو 

مەترسییەکانی.

ناوەندی ئیسالمی ئەزهەر لە میسر سەبارەت بە ئیسرائیل 
بانگەشەی لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد

دامەزراوەی ئەزهەر لە میسر سەبارەت بە ''چاالکییەکانی تیرۆر''ـی 
ئیسرائیل بۆسەر هاوواڵتیانی فەڵەستی، بانگەشەی ''هەڵوێستی 

مرۆڤانە''ی لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد. 

ئەزهەر لە روونکردنەوەکەیدا ئیدانەی هێرشەکانی ئاسمانی سووپای 
ئیسرائیلی کرد کەوا بۆ سەر کەرتی غەززە ئەنجامیداوە.

لە دەقی روونکردنەوەکدا هاتووە، "ئەو تاوانە تیرۆریانەی لە بەرامبەر 
گەلی فەڵەستین ئەنجام دەدرێت، رووی خوێناوی راستی ئەم 

داگیرکارییە نامرۆڤانەی بەدیار خست. پێویستە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
و دامەزراوە پەیوەندیدارەکان هەڵوێستی مرۆڤانە بنوێنن لەدژی ئەم 

هێرشە تیرۆریستیانە".

نەتەوە یەکگرتووەکان: زیادبوونەوەی گرژییەکان زۆر مەترسیدارە

الیخۆیەوە نیکۆاڵی مالدێنۆڤ، نێردەی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان 
بۆ کاروباری ئاشتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئاماژەی بەوە کرد کە 

زیادبوونی ئەو گرژییە مەترسیدارەی نێوان ئیسرائیل و بزووتنەوەی 
جیهادی ئیسالمی دەبێتە مایەی هەڵمەتەکانی باشتربوونی باری 

ئابووری کۆمەاڵیەتی و هەروەها رێگری کردن لە پێکدادانێکی نوێ کە 
دەرئەنجامی روخێنەری لێدەکەوێتەوە لە غەززە.

هێزەکانی سەرایا قودس لە غەززە: موشەکەکانمان 
گەیشتە دڵی ئیسرائیل

دەستەری سەربازی بزووتنەوەی جیهادی ئیسالمیی 
هێزەکانی سەرایا قودس ئاماژەی بەوە کرد. موشەکەکانیان 

گەیشتوەتە بنکە سەربازیی و ستراتیژیەکان کە لە دڵی 
ئیسرائیلدایە.

ئەبو حەمزە، وتەبێژی سەرایاکانی قودس لە تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی تویتەر لە هەژماری فەرمی خۆی پەیامێکی 

باڵوکردەوە و تیایدا نوسیویەتی:

"بە رۆکێتەکانمان توانیمان بگەین بە دڵی پێکهاتەی 
جولەکە )ئیسرائیل(. ئەگەر دوژمن ئەوە روونبکاتەوە، 

بنیامین ناتانیاهو دەبێتە مایەی گاڵتەجاری. ئەگەر بوێر 
بن، وێنە و ناوەکانی بنکەکانتان باڵو دەکەنەوە کە 

رۆکێتەکانمانی پێگەیشتوون".
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کۆککراوەی هەواڵ

ناوه ندی هه واڵ

ئاستی گرژی و ئاڵۆزییەکان لە غەززە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیل 
گەیشتووەتە هێڵی کۆتایی

 ڤیتامین "دی" لە کامە خۆراکەکاندا
هەیە؟

کەمی ڤیتامین دی مرۆڤ دووچاری چ نەخۆشییەک دەکات؟

پوکانەوەی ئێسک، نەخۆشەکانی ئێسک  •
نەخۆشیەکانی دڵ و شەکرە  •

شێرپەنجە  •

ڤیتامین دی بۆ هەموو تەمەنەکان گرینگە و جۆرێکی ڤیتامینە 
کە لە نێو چەوریدا لە لەشی مرۆڤ دەتوێتەوە. زۆربەی کات بە 
'ڤیتامینی تیشکی خۆر' ناودەبرێت. سوودی سەرەکی ڤیتامین 
دی ئەوەیە یارمەتی دەر دەبێت بۆ ئەوەی ئێسک، ماسولکە و 

دەمارەکانی مرۆڤ بە تەندروستی بهێڵێتەوە.

ڤیتامین "دی" چییە؟

لە زانستی پزیشکیدا ڤیتامین دی ناوی بە كالسيفەرۆل هاتووە 
جۆرە ڤیتامینێکە کە سەرچاوە خۆراکیەکەی لە تیشکی خۆر 

چەندین جۆری خواردنەمەنی وەردەگرێت. شایەنی باسە 
ئەو ڤیتامین دی-ـیەی کە لە جگەر و شانە چەورییەکاندا 

کۆدەبێتەوە، لە نێو خوێندا دەتوێتەوە. پێکهاتەی ئەم 
ڤیتامینە لەنێو جگەر و گورچیلەدا دووچاری گۆڕانکاری دەبێت 

و بۆ پێکهاتەیەکی کاریگەرتری کیمیایی دەگۆڕێت. ڤیتامین دی 
دوو جۆری هەیە ئەوانیش 'دی٢' و 'دی٣'ـیە. لە سایەی تیشکی 

خۆرەوە 'دی٣' لە خۆراکەکانیش 'دی٢' پێکهاتەکەیان دەپارێزن.

سوودەکانی ڤیتامین دی چین؟

ئێسک و ماسولکەکان دەپارێزێت.  •
دوور دەبیت لە توشبوون بە نەخۆشی شەکرە.  •

سیستەمی بەرگری دەپارێزێت.  •
تەندروستی دڵ دەپارێزێت.  •

ڤیتامین دی لەنێو کامە خۆراکەکاندا هەیە؟

چەوری ماسی  •
شیر و بەرهەمە شیرەمەنییەکان  •

کوارگ  •
زەردێنەی هێلکە  •

شەربەتی پرتەقاڵ  •
جگەری مریشک  •

شۆفان  •
مەعدەنوس  •

رووەکی گیا گەزنە  •

 یونس توتنچی ئەلبومە نوێکەی بۆ
هەوادارانی باڵوکردەوە
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تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات
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فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: زیا عوزێری

بۆچی گوڵ کڕین بە شێوازی ئۆناڵین؟

زێڕنگرەکان لە تەنگانەدان! تا ئێستا نرخی زێڕ 
نەهاتووەتە خوارەوە

لە رۆژانی ئێستاماندا گەڕان و بازاڕکردن رووی لە کەمبوونەوە کردووە 
دەتوانین بڵێن کە هەر نەماوە و لە شوێنی ئەوانە وێبسایتی و بازاڕکردن 

لەسەر ئینتەرنێت یان بە شێوازی ئۆناڵین  جێگای خۆی کردۆتەوە. 
بەهۆی  ئەوەی لە بازاڕەکانی ئینتەرنێت دیاریکردنی بەرهەمی زیاتر، 

داشکاندنی زیاتر لە بازاڕکردن بەبەراورد لەگەڵ چوون بۆ بازاڕکردن، 
گەڕانەوەی کات، لەو شوێنەی کە لێی دانیشتووین دەتوانین ئەو 

پێویستییانەی کە دەمانەوێت بیکڕین بێ ئەوەی ماندوو ببین، بێ هیچ 
ماندووبونێک دەتوانین ئەو شتانەی کە پێویستمانە دەستەبەری بکەین 

و هەروەها زۆربوونی بەرهەمی زیاتر وا دەکات کە ئێمە بۆ بازاڕی ئۆناڵین 
رابکێشێت.

بەمشێوەیەش فرۆشگاکانی گوڵ خواستێکی زۆریان کەوتەسەر. بۆ 
ئاهەنگی کردنەوەی شوێنەکان، رۆژی لە دایکبوون و هتد. بە ئاسانترین 

شێوە دەتوانین لە رۆژە تایبەتەکانماندا دیاری و گوڵ بنێرین بۆ ئەو 
کەسانەی کە دەمانەوێت.

کڕیاران، لە سایەی بازاڕکردن بە شێوەی ئۆناڵین، بە ئاسانترین شێوە 
دەگەن بەو شتەی کە دەیانەوێت. بەهۆی ئەو وێبسایتە گەورانە 

دەتوانن لە رێگەی ئینتەرنێتەوە ئەو کۆمپانیایانە بازاڕ بکەن. بە زووترین 
کات ئەو داواکارییانەی کە داوایان کردووە بۆ ناونیشانی داواکاراو 

دەنێردرێت.

سەبارەت بە گوڵفرۆشتن بەرێگەی ئۆناڵین و جۆرەکانی گوڵ چەند 
بابەتێکی تر، رێپۆرتاژێکمان لەگەڵ کاندیش سدیق، خاوەنی دوکانێکێ 

گوڵ و گوڵزار سروشتی لە شاری هەولێر ئەنجامدا و بەمشێوەیە بۆ 
مایکی تەبا دوا.

کاندیش سدیق، خاوەنی گوڵفرۆشی ئاوێزە لە سەرەتای قسەکانیدا 
سەبارەت بەوەی بۆچی لە ئێستادا خەڵک رووی لە بازاڕی ئۆناڵین  کردووە 

بۆ کڕێنی گوڵ و بەشێوەیەکی ئۆناڵین کارەکانی ئەنجام دەدات وتی، 
"لە ئێستادا چەند هۆکارێک هەن کە بۆچی خەڵک رووی لە بازاڕکردن بە 

شێوەی ئۆناڵین کردووە و وەکو سەکۆیەکی تری بازاڕ یان جێگرەوەیەک 
دەتوانن کارەکانیان بە ئۆناڵین  بکەن، ئەگەر سەیر بکەین بەهۆی 

ئەوەی کە لە ئێستادا خەڵک زۆربەی کات لەسەر کارن و یان فەرمانبەرن 
خەڵکەکە کاتەکەی بەشی ئەوە ناکات بۆ دیارییەک کاتێکی زۆر 

تەرخان بکات سەردانی ئەو شوێنە بکات و بە تایبەتیش گوڵ چونکە 
ناتوانیت راستەوخۆ گوڵەکە بکڕیت چونکە سرووشتییە و لەوانەیە 

ماوەیەکە بەرزبوونەوەی نرخی زێڕ بەشێوەیەکی 
بەردەوامی، کاریگەریی نەرێنی کردۆتە سەر زێڕنگرانی بازاڕی 
هەولێر)ئەربیل(. بەو پێیەش زیادبوونی نرخی زێڕ بووە هۆی 

وەستانی فرۆشتنی زێڕ لە بازاڕ.  

بەرزبوونەوەی بۆڕسەی زێڕ بەشێوەیەکی لەناکاو و 
بەرزبوونی نرخی یەک مسقال زێڕ بۆ ٢٦٥ هەزار، بووە 

هۆی کەمی فرۆشتنی زێڕ لەالیەن زێڕنگرانەوە. سەرەڕای 
هەموو پێشهاتەکان، فرۆشتنی زێڕ لەالیەن هاوواڵتییانەوە 

بەشێوەیەکی بەرچاو بەرز بووەتەوە. 

دەربارەی قسەکردن لەسەر بابەتەکە لێدوانمان لە زوهێر 
حاجی جاسم توتنچی وەرگرت کە ناوبراو زیاتر لە ٢٠ 

ساڵە لە نێو ئەو کارەدایە. 

توتنچی دەربارەی کڕین و فرۆشتنی زێڕ و هەڵسووکەوتی 
زێڕنگران دەربارەی زێڕ کڕین وتی، "جگە لە چەند 

زێڕینگرێ، بەشێوەیەکی گشتی زێڕینگرانی بازاڕ بە قەرز 
کار دەکەن. واتە لە دوبەی و تورکیا زێڕ هاوردە دەکەن. 
کاتێک نرخی زێڕ بەرزبوویەوە، زێڕنگرەکان پارەکانیان بۆ 

دوبەی ناردبوو. لە نێو زێڕنگرەکاندا زاراوەیەک هەیە پێی 
دەڵێن "پارە شکاندن". لێرەدا مەبەست ئەو پارەیەیە کە 

ناردویەتی بۆ دەرەوە و کاتێک زێڕی پێ دەکڕیت، ئەوە 
پارە شکاندنی پێدەڵێن". 

ناوبراو دەربارەی چۆنیەتی هاتووچۆی پارە لەناو زیڕنگران 
رایگەیاند، "گەر لە دەرەوە راستەوخۆ پارەکە نەکەیتە زێڕ، 

پارەکەت وەکو خۆی دەمێنێتەوە. کاتێک نرخی زێڕ ببوو بە 
٢١٥ – ٢٢٠ هەزار، زێڕینگرەکان زێڕەکانیان فرۆشت و دواتر 

پارەکانیان ناردە دەرەوە بۆ کڕینی زێڕ بەاڵم نەیانکڕی و 
چاوەڕێی ئەوەبوون نرخی زێڕ هێشتا کەمتر بێت. لەو کاتەدا 
نرخی زێڕ دانەبەزی و بەرزبووەوە تاوەکو گەیشتە ٢٦٥ هەزار 
بۆ مسقاڵێکی عەیار ٢١. لەئێستادا هەندێک نزم بووەتەوە، 

هەندێکیان پارەکانیان شکاند و هەندێکیشیان هەر وەکو 
خۆی ماوە. بێگومان هەندێکیان زەرەریان کرد". 

دەربارەی زەرەرکردنی ژمارەیەک زێڕینگر زوهێر توتنچی 
وتی، "لێرەدا بابەتی چاوبرسێتی هەیە، کاتێک تۆ شتێک 
بفرۆشیت و دواتر راستەوخۆ کااڵکە بۆ فرۆشتن بکڕیتەوە 

زەرەر ناکەیت، بەاڵم گەر دوای فرۆشتن بوەستیت بۆ ئەوەی 
کااڵکە هەرزان بێت و ئینجا بیکڕێتەوە ئەمەیان شتێکی 

هەڵەیە. من زیاتر لە ٢٠ ساڵە لە بازاڕم و کاری زێڕنگری 
دەکەم. دینارێکم لەالیەن کەسێک نییە. هەرکەسێک دەبێت 

پێی خۆی بەگوێرەی نوینەکەی درێژ بکات. لەئێستادا بەهۆی 
گرانبوونی زێڕ، خەڵک زێڕەکانی دەفرۆشێت. گەر خێزانێکی 

دوو کەسی بن ئەوا بۆ کڕینی ئۆتۆمبێلێکی دیکە دەفڕۆشن، 
یاخود لە دەورووبەری شاری هەولێر)ئەربیل( زەوی دەکڕن 

و دواتر هێدی هێدی دەیکەنە خانوو". 

زوهێر توتنچی جەختی لەوە کردەوە کە فرۆشتنی زێڕ 
بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و وتیشی، "وەکو 

زێڕینگرێک تەنها دەتوانم زێڕەکانی خۆم بکڕمەوە. واتە 
ناکرێت لە بازاڕ یەکێک تێپەڕێت من زێڕەکەی لێبکڕم، 

گەر بکڕم ئەی باشە من بەکێ بفرۆشم؟ لەگەڵ 
دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکانی بەغداد گەر شیاو بێت 

دەتوانیت سەرت لە ناو بازاڕی قەیسەری بشۆیت. بازاڕ 
زۆر بێدەنگە و بازاڕیشمان نییە. بۆیە دەبێت هەرکەسەو 
پێی خۆی بەگوێرەی نوینەکەی درێژ بکات.  چاوبرسێتی 
شتێکی هەڵەیە، هەموو کەسێک دەیەوێت پارە قازانج 

بکات بەاڵم دەبێت هەموو شتێکیش بە رێکارەکانی خۆی 
بکرێت. لەئێستادا نرخی زێڕ بۆ ٢٥٠ هەزار دینارە". 

کە ئەو رۆژەی گوڵەکە بکڕێت ئەگەر هەمان رۆژ بەکاری نەهێنت شێوە 
جوانەکەی لەدەستبدات. لەوانەیە ئەگەر ئەمڕۆ گوڵەکە بکڕێت رۆژی لە 
دایکبوونەکەی هەفتەیەکی تر بێت جا هەموو بۆنەو ئاهەنگەکانیش 

بە هەمان شێوە. بۆیە خەڵک رێگا بۆ ئۆناڵین دەبات و پەیوەندیمان 
پێوەدەکات بۆ ئەو رۆژەی کە بۆنە یاخود ئاهەنگی لە دایکبوونەکەیە 
گوڵ یاخود دیارییەکەی بۆ ئامادە بکەین،لەو رۆژەدا کەسەکە دێت و 

گوڵەکە دەبات".

لە درێژەی قسەکانی کاندیش سدیق  وتیشی، "خەڵکیشمان هەیە دێت 
زۆر پەلەیەتی بۆ کڕینی گوڵ یاخود دیاریییەکە ئێمەش بە شێوەیەکی 
خێرا بۆی ئامادە دەکەین. ئەمڕۆش وەکو هەمووتان دەزانن لە چەرخی 
خێراداین هەموو خەڵک بۆ کارەکانی پەلەیەتی. لە ئێستادا دڵنیاییش 
هەیە بەمهۆیەوە رێگا بۆ کڕینی ئۆناڵین دەبەن. پێشتر  ئەو دڵنیاییە 

بەمجۆرە نەبوو جاری وا هەبووە لە پەیجە ئۆناڵینەکان شتێکییان 
باڵوکردۆتەوە ئەو کەسەی کە داوای کردووە شتێکی تر یاخود جۆرێکی 

تری بۆ رەوانە کراوە. بەاڵم ئێمە وەکو خۆمان چیمان هەبێت یاخود 
لە پەیجەکانمان چیمان باڵوکردبێتەوە هەمان شتیش بۆکڕیارانمان 

دەنێرین".

لە بەردەوامی قسەکانی خاوەنی ئەو دوکانی گوڵفرۆشە ئاماژەی 
بەوەدا کە پەیجەکان ئێستا وەکو پێشانگایەکن بۆ کڕیاران لەماڵەوە 
سەیری هەموو بابەتەکان و جۆری گوڵەکان دەکەن و وتیشی، "ئەو 

کەسەی کە دەیەوێت گوڵێک یاخود دیارییەک بکڕێت ئێستا لە ماڵەکەی 
خۆیدا دەتوانێت سەیری هەموویان بکات و نرخەکەشیان بزانێت. کڕیار 

بۆخۆشی دڵنیا دەبێتەوە لە نرخەکان چونکە ئێستا چەندین پەیج هەن 
کە ئەو کارە دەکەن لە چەند دانەیەکیان دەپرسێت دڵنیایی کوالێتی 

بەرهەمەکەش دەبێتەوە".

کاندیش سدیق ئاماژەی بە خاڵێکی تریشدا کە هۆکارێکی تری بە 
کارهێنانی پەیجە ئۆناڵییەنەکان دەگەرێتەوە سەر الیەنی کۆمەاڵیەتی 

و راشیگەیاند، "بۆ نمونە هەر یەک لە خێزانەکانی ئێمە قبوڵ ناکات 
کچەکەیان پەیوەندی لەگەڵ کورێکدا هەبێت و لە بۆنەکاندا بەشداری 

بکات و دیاری بۆ ببات بەمهۆیەوە ناچار ئەو کچە پەنا دەباتە بەر 
رێگایەکی نهێنی، باشترین رێگاش بۆ هێنانەدی ئەو ئامانجەی کە 

هەیەتی رێگای ئۆناڵین-ـە. بە بەکارهێنانی ئەم رێگایەش هەم 

سەالمەت دەبێت هەمیش کارەکەی بەجێدەگەیەنێت".

ناوبراو لەبارەی درووستبوونی کێشە بەهۆی ناردنی گوڵ و دیاری بۆ ئەو 
شوێنەی کە داوایان لێدەکرێت وتی، "وەکو ئاوێزە فالوەر تاوەکو ئێستا 

دووچاری کێشەی لەوجۆرە نەبووینەتەوە بەڵکو بۆتە سوپرایزیش بۆیان 
کە چاوەڕوانیان نەکردووە بەم شێوەیە جوان دەربکەوێت. ئێمەش 
بەو پەڕی توانامانەوە هەوڵ دەدەین کە جوانترین شت پێشکەشی 

کڕیارانمان بکەین   جێگای رەزامەندییان بین".

هەروەها  کاندیش سدیق  لە بارەی ئەو گواڵنەی کە دەیفرۆشن لە چ 
واڵتێکەوە هاوردە دەکرێن وتی، " بە گشتی گوڵەکان بابەتی هۆڵەندی 
و  ئێرانین، بەاڵم لە کاتی بۆنەکان هەندێک بابەتی تر دێن لەوانەش 

کینی و ئیکوادۆڕییە بەاڵم ئەوەی زیاتر خواستی لەسەرە ئێرانی و 
هۆڵەندین. هەروەها بابەتی ناوەخۆشمان هەیە بەاڵم زۆر کەمن".

شایەنی باسە لەبەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە کامە جۆر گوڵ خەڵک بۆ 
دیاری بەکاری دەهێنێت ناوبراو وتی، "گوڵی رۆس زیاتر خەڵک بۆ دیاری 
بەکاری دەهێنێت بەاڵم بە گوێرەی سەردانیکردنەکەشە بۆ نمونە بۆ 

الی نەخۆش و رۆژی لە دایکبوون  بابەتی جیاواز بەکاردەهێنرێت". 

لە کۆتایی قسەکانیدا ئەو گوڵفرۆشە ئاماژەی بەوەکرد کە گوڵی رەنگی 
سوور باوترین ئەو گوڵەیە کە لێی دەفرۆشین.
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