
د. جوتیار عادل بۆ ئاژانسی تەبا دوا
داوامان کردووە مووچە پاشەکەوتکراوەکان لەچوارچێوەی پرۆژەیاسای بودجەی ٢٠٢١ چارەسەرێکی بۆ بدۆزرێتەوە

  
داهێنەر و بلیمەتێکی گەورەی نەتەوەی تورکمانە کە شاعیر 

و مامۆستای مەقام و خاوەنی دەنگێکی بێهاوتا بووە.

بۆ یەکەم جار لە هەولێر)ئەربیل(
 پێشانگای نمایشکردنی 
جلی نەتەوەیی تورکمانی

 سازکرا

'بایرام ئاشی – چێشتی جەژن':
  ئەو کەلتوورەی لەنێو هەولێرییەکان بەرز رادەگیرێت

تورکمانان ناوی 'بایرام ئاشی – چێشتی جەژن' 
بەو خواردنانە دەڵێن کە لە جەژن دروست 
دەکرێت. دوای نوێژی جەژن خەڵک وەکو 

خواردنی بەیانی چێشت دەخۆن و دوای نوێژ 
چێشتەکان ئامادە دەبن، بەو پێیەش بۆن و 
بەرامی خواردنەکان، لە کۆاڵنی گەڕەکەکان 

پەرشدەبێت، بەاڵم لەگەڵ تێپەڕبوونی 
کات، ئەو نەریتە گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە 

و هەندێک لە خێزانەکان بەردەوامن لە 
دروستکردنی چێشتی جەژن و هەندێکی 

دیکەش چێشتی جەژنیان بە
خوانی بەیانی گۆڕیوەتەوە.

""ئایین و مرۆڤئایین و مرۆڤ""

تـەبـا
لهگهڵئێوهبۆئێوهلهگهڵئێوهبۆئێوه
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 تەندروستی کەرکوک داوا
 لە هاوواڵتیان دەکات

ئێمە لە هەرێم لە رووی یاساییەوە هیچ ڤاکسینی کۆڕۆنا وەربگرنڤاکسینی کۆڕۆنا وەربگرن
کێشەیەکمان نییە. بەاڵم لە رووی کردار و 

جێبەجێکردنەوە کێشەمان بۆ دروست دەبێت.

وەک دەزاندرێت تورکمان پێشووتر لە قەاڵت، 
گەڕەکەکانی تەعجیل، عەرەب و خانەقا نیشتەجێبوون. 

دواتر ئەو گەڕەکانە لەالیەن حکومەتەوە ئیستمالک کران.

ئایا مەترسی وشکە ساڵی

 لەسەر هەرێم هەیە؟

٣
لە پڕۆگرامیلە پڕۆگرامی

کورت و پوختکورت و پوخت

دوو پەرلەمانتاری تورکماندوو پەرلەمانتاری تورکمان

به  درێژایی مانگی ره مه زان له گه ڵ ئێوه بوو

 وەزارەتی پەروەردە
چارەنووسی خوێندنی ئەمسالڵ

 ئاشکرا دەکات

 کەسانێک هەن بەرژەوەندییان هەیە و کاتێک باسی چاکسازی دەکەیت، لەسەر ئاستی سیاسی و راگەیاندنەوە دژایەتی
ئەو پرۆسەیە دەکەن

بۆشایی   ئەمنیی   لە   دەرئەنجامی   نەبوونی   هەماهەنگیی   لەنێوان   حکومەتی   بەغداد   و   حکومەتی   هەرێم   دروستبووە 

هەر پرۆسەیەک دەرئەنجامی باشی هەبێت، بەبێ دوودڵی و مەترسی پەسەندی دەکەین

بەربەست   لەبەردەم   جێبەجێکردنی   پرۆسەی   چاکسازی   هەیە

حوسێن حەمەکەریمحوسێن حەمەکەریم
وتەبێژی وەزارەتی کشتوکالڵ و سەرچاوەکانی ئاووتەبێژی وەزارەتی کشتوکالڵ و سەرچاوەکانی ئاو

ئاری ئەحمەد قادرئاری ئەحمەد قادر
بەڕێوەبەری گشتی ئاوی هەرێمبەڕێوەبەری گشتی ئاوی هەرێم
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لە پڕۆگرامی کورت و پوختلە پڕۆگرامی کورت و پوخت

کراوەتەوە و دەزانن بابەتەکە چییە. ئەمە کاریگەرییان بەسەر 
ئێمەوە نییە و پێشوازی لە هەر رەخنەیەکیش دەکەین بۆ 

باشترکردنی ئەدای حکومەت و وەرگرتنی بریاری گونجاو بۆ 
سوودی خەڵک.

لە دەستپێکدا رێڕەوی چاوپێکەوتنەکە بەو ئاراستەیە 
بوو کە ئەم پرسیارە بکەم، دەمەوێت بە راشکاوانە پێم 

بڵێیت کە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان متمانەتان 
بە بەغداد هەیە؟

دوای سوێندخواردنی کابینەی نۆیەمی حکومەت لە ١٠ـی 
مانگی ٧ ، لە ١٦ـی مانگی ٧ چووین بۆ بەغداد لەپێناو 

چارەسەرکردنی ئەو کێشە و گرفتانە. ئاشکرایە کە حاکمی 
نێوانمان دەستوورە و تەنها دەمانەوێت دەستوور 

جێبەجێبکرێت. حکومەتەکانی پێشوو زۆر بەڵێنیاندا بەاڵم 
جێبەجێیان نەکرد، یەکێک لەوانە رێککەوتننامەکەی هەولێر 
بوو کە لە ساڵی ٢٠١٠ بوو و چەند بڕگەیەکی لەخۆگرتبوو، 

بەداخەوە جێبەجێ نەکرا، دووبارە هەندێک بابەتی دیکە 
لە حکومەتە یەک لە دوای یەکەکان جێبەجێ نەکرا. ئێمە 

لە دۆخەکە تێدەگەین و لەوانەیە ئێمەش لەهەندێک 
الیەن خەتاباربین بەاڵم بە شێوەیەکی گشتی ناوەند یاخود 

حکومەتی فیدڕاڵ لەرووی داهات و دەسەاڵتەوە زۆر 
بەهێزترە لە چواردەورەکەی. هەرگیز پێشبینی ناکرێت کە 
دەورووبەر زاڵ ببێت بەسەر ناوەند، بەشێوەیەکی گشتی 

ناوەند بەسەر دەورووبەر زاڵە. هەڵکشان و زێدەڕۆیی 
هەمیشە لە ناوەندەوە بۆ دەورووبەر پێشبینی کراوە 

نەوەک دەورووبەر بۆ ناوەند. بۆیە لە سیستەمی فیدڕاڵی 
ئەمریکا کاتێک دەسەاڵت زیاتر لە دەستووری ئەمریکا بۆ 

ویالیەتەکان دانرا، ترسی ئەوە نییە ویالیەتێک هەڵکشانێک 
ئەنجام بدات لەدژی واشنتۆنـی ناوەند. 

بۆیە ناکرێت پێشبینی بکرێت چونکە ناوەند بەهێزترە 
لەڕووی کاریگەریی دیبلۆماسی. ئێمە یەکێک لەو گرفتانە کە 
بەدەستییەوە دەناڵێنین، جێبەجێنەکردنی رێککەوتننامەکانە. 

ئەگینا بابەتی متمانە بابەتێکی رێژەییە، ئێستاش گەر 
بڕوامان بە جەنابی سەرۆکوەزیران مستەفا کازمی نەبووایە، 
پاڵپشتیمان نەدەکرد، بەاڵم لە حکومەت و عێراق هەندێک 

ستایل و مۆدێالتی سیاسی هەیە کە لەوانەیە لە هیچ 
واڵتێکدا نەبێت، پێویستە ئەمە لە بەرچاو بگیرێت و لێی 

تێبگەین. هیوادارین ئەم بابەتە زیاتر چارەسەربکرێت و 
پێویستە نوخبەی سیاسی و حاکمەی عێراقییەکانیش 

دەستوور بکەنە بنەما بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، ئەمە 
متمانە دروست دەکات. لە ئێستادا پەیوەندییەکی باشمان 
لەگەڵ بەغداد هەیە، ئەو رێککەوتننامەیەی کە کرا لەسەر 
بودجە، هیوادارین جێبەجێبکرێت، چاوەڕێ دەکەین بەپێی 

رێککەوتننامەکە، شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان 
بنێرن و ئێمەش ئامادەییمان نیشانداوە ئەرکەکانی خۆمان 
بگەیەنینە جێی خۆی. هیوادارین 

ئەم پرۆسەیە ببێتە چارەسەرکردنی 
کێشەکان لەگەڵ بەغداد. 

کۆتا پرسیار: هەر لەبارەی 
بودجەوە دەمەوێت بزانم کە 

هیچ میکانیزمێک داندراوە 
بۆ دانەوەی بڕی پاشەکەوتی 

مووچە؟ 

ئێستا لەسەروبەندی ئامادەکردنی 
پرۆژەیاسای بودجەی حکومەتی 

هەرێمین بۆ ساڵی ٢٠٢١، 
یەکێک لە تەوەرەکان ئەوەیە 
کە گفتوگۆی لەسەردەکرێت. 

بێگومان ئەمەیان قەرزێکە لەسەر 
شانی حکومەت کە لە کابینەی 
هەشتەمی حکومەتەوە کراوە. 

تەکلیفی وەزیری دارایی و وەزیری 
پالندانان و ئەو وەزارەتانەمان کردووە کە پەیوەندیدارن 

بۆ ئامادەکردنی ئەو پرۆژەیە، داوامان کردووە وەکو 
حکومەت کە چارەسەرێک بدۆزنەوە لە چوارچێوەی ئەو 
بودجەیە. ناتوانین بڵێین کە سەد لە سەد چارەنووسی 

پاشەکەوت لە بودجە چۆن دەبێت سەد لە سەد، چاوەڕێی 
ئامادەکاریی وەزیری پالندان ئامادەی دەکات چۆن چۆنییە، 

کاتێک بودجە تەواو دەبێت و ئامادە دەکرێت، بە تەئکید 
وەکو حکومەت داوامان کردووە کە بەشێک بێت لە پالنی 

حکومەت لەچوارچێوەی یاسای بودجەی ٢٠٢١. هێشتا لە 
دیراسەتکردنی بابەتەکە داین، وەکو باسمکرد کە دانمان 
پێداناوە و مافی خەڵکە و پشتگیری لێدەکەین، چاوەڕێ 
دەکەین وەزارەتی پالندانان و وەزارەتی دارایی چ جۆرە 

چارەسەرێکیان هەیە، بۆمان پێشکەش بکەن.

ناتوانین هەڵبسەنگێنین کە چەند داهاتێک بۆ هەرێم و 
خەزێنەی دەوڵەت گەڕاوەتەوە چونکە پرۆسەکە بەردەوامە، 

پاشگەزی ئەو سیاسەتە نابینەوە و بەتەئکیدیشەوە 
بەربەست هەن. هەندێک کەس بەرژەوەندیی دروستبووە 

لە سەردەمانێک و تاکو ئێستا بەردەوامە، کاتێک باسی 
چاکسازی دەکەیت، یەکەم زیان بەو کەسانە دەگات کە 
بەرژەوەندییان لە مەترسییەکی گەورەدا دەبێت. ئەوان 

لەسەر ئاستی سیاسی و راگەیاندنەوە دژایەتی ئەو 
پرۆسەیە دەکەن. 

ئێمە لەسەر ئەو پرۆسەیە جددین و رێگا نادەین هیچ 
بەربەستێک هەبێت لەبەردەم پرۆسەکە. بەاڵم ئەمەیان 

کار و دانبەخۆدانی دەوێت و دەرفەتی دەوێت، بۆ 
نموونە کارمان لەسەر گرێبەستی خزمەتگوزارییەکان کرد 

و هەنگاوی زۆر باش نراوە، بۆ نموونە هەندێکیان ٨٠ 
لە سەد بۆ کۆمپانیا بوو، لەبەرامبەردا ٢٠ لە سەد بۆ 

حکومەت بوو، ئێستا ئەمەیان گۆڕاوە و زیاتر لە سەدا 
٨٠ بۆ حکومەتە و ئەوی دیکە بۆ کۆمپانیایە. هەندێک 

گرێبەستی خزمەتگوزاری هەبوو دەکران لەڕاستیدا 
حکومەت ئاگای لێنەبووە، واتە لە بنەڕەتدا گرێبەست 
لەگەڵ حکومەتدا نەکراوە، لەخۆیەوە چووە کارەکانی 

بەڕێوەبردووە و پارەی لەخەڵک وەرگرتووە، ئێمە ئەمەمان 
راگرتووە و پێداچوونەوەمان لە هەموو گرێبەستەکان 

کردووە. لەبارەی کەرتی نەوتیشەوە هەمان شتمان 
کردووە، بۆ نموونە کارێکی گەورە کراوە بۆ ئەوەی 

بتوانین پێداچوونەوەی خەرجیی کۆمپانیاکان بکەین لەپێناو 
ئەوەی کە ئایا خەرجییەکان فیعلینە یاخود نا. لەسەر 

ئاستی فەرمانبەریشدا سیستەمی بایۆمەتری کاری لەسەر 
دەکرێت و هەنگاوی باش نراوە و بەبۆچوونی من لە 

قۆناغی کۆتاییەکاندایە. هەر پرۆسەیەک بزانین تەواو بووە 
و دەرئەنجامی باشی بووە، پەسەندی دەکەین و بەبێ 

دوودڵی و مەترسی.

الیەنەکانی نێو پەرلەمان کە لەهەمان کاتدا بەشداری 
حکومەتن، زۆرجار وەکو ئۆپۆزسیۆن دەردەکەون 

لەکاتێکدا لە حکومەت بەشدارن و پۆستی بااڵیان 
هەیە، ئێوە وەکو وتەبێژی حکومەت خوێندنەوەتان بۆ 
ئەو بابەتە چییە؟ پێتان وانییە کە بووەتە هۆی لەمپەر 

لەبەرامبەر کارەکانی حکومەت؟

حکومەتەکە حکومەتی هاوپەیمانییە و لە هەرسێ حیزبی 
سەرەکی پێکهاتووە کە بریتین لە پارتی دیموکراتی 

کوردستان، یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بزوتنەوەی 
گۆڕان. ناوەکانم هێناوە بەپێی کورسی پەرلەمان، ئەوانە 

پێکەوە دانیشتن و بەرنامە و کارنامەی کابینەی نۆیەمیان 
داناوە، ئەو کارنامەیەش لە پەرلەمان خوێندرایەوە و 
دەنگی لەسەردرا و حکومەت پابەندی جێبەجێکردنی 

کارنامەکەیە. پەیمانیشی بە خەڵک داوە کە لەماوەی 
چوار ساڵدا کارنامەکە جێبەجێی بکات، جگە لەو کارنامەیە 
ناتوانرێت کارنامەیەکی دیکە جێبەجێبکرێت چونکە کاتەکە 

دیاریکراوە. گەر رەخنە گرتن لەپێناو باشترکردنی ئەدای 
حکومەت بێت کە لەکۆتاییدا لەبەرژەوەندی گشتی 

بێت، پێشوازییان لێدەکەین و سوپاسیان دەکەین. بەاڵم 
هەندێک شت هەیە دەچێتە بواری موزایەدەی سیاسی 

کە ئێمە رێگا نادەین رای گشتی بەالڕێدا ببرێت بۆ مەرامی 
سیاسی. هەندێک کەس خۆیان سەر بە حیزبێکی دیاریکراو 

هەژمار دەکەن کە ئەو حیزبە هاوبەشە لە حکومەت، 
من ئەو حاڵەتانە بە حاڵەتێکی تاکە کەسیی سەیر دەکەم 

نەوەک وەکو سیاسەتێکی حیزب. دیسانەوە لە رەخنە 
ناترسین بەاڵم لەخەڵکی خۆمان دەترسین و رێزیان دەگرین 
نەوەک نەتوانین بەرنامەی خۆمان جێبەجێبکەین. رەخنە بۆ 
باشترکردنی ئەدا پێشوازیی لێدەکەین، بەاڵم ببێتە بەشێک 

لە موزایەدەی سیاسی بۆ کەسانێک کە رای گشتی 
بەالرێدا ببەن ئەوانە خەیاڵیان خاوە، خەڵک ئێستا چاوی 

میوانی ئەمجارەی دیمانەی تایبەتی ئاژانسی تەبا، دکتۆر 
جوتیار عادل، وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق 
بوو، لە چاوپێکەوتنێکدا وتەبێژی حکومەت ئاماژەی بە بابەتە 

رۆژەڤەکان دا و وەاڵمی پرسیارەکانی
زیا عوزێری ـی دایەوە.

لەماوەکانی رابردوودا رێکخراوی تیرۆریستی داعش 
هێرشێکی بۆ سەر یەکێک لە سەنگەرەکانی هێزی 

پێشمەرگە لەپردێ ئەنجامدا. هەمیشە باس لەوە دەکرێت 
کە بۆشاییەکی ئەمنیی لەو ناوچەیەدا هەیە. ئایا هۆکاری 
هێرشەکە تەنها بۆشایی ئەمنییە؟ گەر وابێت، بۆچی تاکو 

ئێستا ئەو بۆشاییە پڕنەکراوەتەوە؟
 

عێراق لە دۆخێکی تایبەتمەند دایە بەتایبەتی لەو چەند 
ساڵەی رابردوو، وەک سەرهەڵدانی داعش و نەبوونی 

ئەو هەماهەنگییە تەواوەی لەگەڵ حکومەتی هەرێم و بە 
پێچەوانەشەوە بەتایبەتی لەدوای ساڵی 2014. بڕوامان 

وایە کە ئەم بۆشاییە ئەمنییە لە دەرئەنجامی نەبوونی ئەو 
هەماهەنگییەیە لەنێوان حکومەتی بەغداد و حکومەتی 
هەرێم. ئێمە چەندین جار حکومەتی فیدڕاڵی عێراقمان 
ئاگادارکردووەتەوە کە بۆشاییەکی ئەمنیی هەیە و ئەو 

بۆشاییە بووەتە فاکتەرێکی زۆر گرنگ بۆ چااڵکبوونەوەی 
داعش. جگە لەوەش گرفتە هەرە گرنگەکە جێبەجێنەکردنی 

ماددەی ١٤٠ـە بە بۆچوونی من گەر ماددەکە جێبەجێ بکرابایە 
و خەڵکی ناوچەکە خۆی حوکمڕانی خۆی بکردابایە دۆخەکە 

زۆر جیاواز دەبوو. بۆیە ئەمە بابەتێکە کە لەژێردەستی 
حکومەتی فیدڕاڵی عێراقە چ لەسەر ئاستی ئەو بۆشاییە 

ئەمنییە و چ لەسەر ئاستی جێبەجێکردنی دەستوور.

واتە هیچ هەماهەنگییەک هەیە لەگەڵ عێراق؟

هەندێک لێژنە پێکهێندرا بەاڵم 
بەپێی پێویست کاریان نەکرد، 

بەداخەوە لە ئێستادا سیاسەتی 
گۆڕانکاریی دیموگرافیی لە 

ناوچەکەدا هەیە، بوونی ئەو 
سیاسەتە کاریگەریی کردووەتە 

سەر ئەو هەماهەنگییەی 
نێوان هەولێر و بەغداد، بە 
بۆچوونی من ئەم دۆخە لە 
بەرژەوەندی هیچ الیەنێکدا 
نییە، پێویستە ئەو بابەتە 

بەالیەکەوە ببرێت و دەستوور 
ببێتە دادوەر لەو چوارچێوەیەدا. 

لەگەڵ حکومەتی فیدڕاڵیدا 
هەماهەنگییمان هەیە، لێژنەی 

هەماهەنگیی دروستکراوە 
بەاڵم هێشتا بەپێی پێویست 
نییە. دیسانەوە جێبەجێکردنی 
ماددەی ١٤٠ بە بۆچوونی من 

تاکە رێگایە بۆ چارەسەرکردنی کێشە سیاسی و ئەمنییەکان.

یەکێک لە تەوەرە هەرە سەرەکییەکانی کابینەی نۆیەمی 
حکومەت، یاسای چاکسازی بوو. دەمەوێت بزانم کە 

یاسای چاکسازی گەیشتووەتە چ قۆناغێک؟ دواهەمین 
زانیارییەکان لەبارەی ئەو یاسایە چییە؟

چاکسازی پرۆسەیەکی سادە نییە و ئاڵۆزە، لەگەڵ ئەوەشدا 
پێویستی بە کاتە و تەنها نابەسترێتەوە بە یاسای چاکسازی. 

لەرووی سیاسی و یاساییەوە کاتێکی زۆری پێویستە، 
ئەو هەنگاوانەی کە نراون لە چوارچێوەی چەند بوارێک و 

کەرتێکن. بۆ نموونە لەسەر ئاستی خاڵە سنوورییەکان، 
لەسەر ئاستی کەرتی نەوت، لەسەر ئاستی ئیدارە بۆ 

نموونە بابەتی دوو مووچە و سێ مووچە کە دەدرێت بە 
کەسێک، بابەتی سەرلەنوێ پێداچوونەوە لە فایلی شەهید 

و ئەنفالەکان، بابەتی پەککەوتووەکان و زیندانیانی سیاسی. 
ناکرێت ئەمە بە شەو و رۆژێک تەواوبێت، هەروها ئێمە 

تـەبـا

تێبینی: چاوپێکەوتنەکەی سەرەوە بۆ رۆژنامەی تەبا 
ئامادەکراوە و کورتکراوەتەوە، خوێنەری بەرێز دەتوانێت 
تەواوی چاوپێکەوتنەکە لە هەژماری فەرمی تەبا لە تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییەکانی فەیسبووک و تویتەر و یوتوب ببینێت. 

"داوامان کردووە مووچە پاشەکەوتکراوەکان 
لەچوارچێوەی پرۆژەیاسای بودجەی 2021 چارەسەرێکی 

بۆ بدۆزرێتەوە"

"بۆشایی ئەمنیی لە دەرئەنجامی نەبوونی هەماهەنگیی  
 لەنێوان حکومەتی بەغداد و حکومەتی هەرێم

دروستبووە"

"بەربەست لەبەردەم جێبەجێکردنی پرۆسەی چاکسازی  
هەیە"

"کەسانێک هەن بەرژەوەندییان هەیە و کاتێک باسی  
 چاکسازی دەکەیت، لەسەر ئاستی سیاسی و راگەیاندنەوە

دژایەتی ئەو پرۆسەیە دەکەن"

"هەر پرۆسەیەک دەرئەنجامی باشی هەبێت، بەبێ   
دوودڵی و مەترسی پەسەندی دەکەین"

وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق
بۆ ئاژانسی تەبا دوا 



٣٣

لە پڕۆگرامی کورت و پوختلە پڕۆگرامی کورت و پوخت
دوو پەرلەمانتاری تورکماندوو پەرلەمانتاری تورکمان

كورت و پوخت له گه ڵ عه لی عه نته ر

تـەبـاتـەبـا

"لەڕواڵەتدا زۆر شت دراوە بە تورکمان 
بەاڵم ژێرخانەکەی بەتاڵە"

لە وەاڵمی پرسیاری "ئەو تورکمانانەی لە 
هەرێمی کوردستانی عێراق دەژین یان ئەوانەی 

کە لە سنووری ئیدارەی حکومەتی عێراقی دەژین 
دۆخیان باشترە و گەیشتوون بە مافەکانیان؟" 
ئازاد کورەچی وتی، "ئێمە ٥ پەرلەمانتار، وەزیر، 

راوێژکاری پەرلەمان و ٣ بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان 
هەیە. ئەوانەی ژماردم لە بەغداد بەم ژمارەیە 
نەدراوە بە تورکمان. بەاڵم ئەگەر سەیری ئەو 

دەبینین  بکەین  تورکمان  بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەی 
کە بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی تورکمان 
لە دوو کەس پێکهاتووە، هیچ فەرمانبەرێکی 

لەژێر دەستدا نییە و چەندین ساڵە بە وەکالەت 
کەلتووری  بەڕێوەبەرایەتی  بەڕێوەدەبردرێت. 

تورکمان لە ٦٠ فەرمانبەر پێکهاتووە و زۆرینەیان 
کوردن. واتە لە رواڵەتدا زۆر شت دراوە بە 

تورکمان بەاڵم کاتێک سەیر دەکەین دەبینین کە 
بەتاڵە". ژێرخانەکەی 

"بەشێوەیەکی گشتی هەم لێرە هەم لەوێ 
سیاسەتی تۆتالیتەری لەبەرامبەر تورکماندا 

پەیرەو دەکرێت"

بەرەی  فراکسیۆنی  بیالل، سەرۆکی  هیمداد 
پرسیاردا وتی، "ئێمە  لە وەاڵمی هەمان  تورکمانی 

یاساییەوە هیچ کێشەیەکمان  رووی  لە  لە هەرێم 
نییە. بەاڵم لە رووی کردار و جێبەجێکردنەوە 

کێشەمان بۆ دروست دەبێت. بۆ نموونە ئەگەر 
٢٠١٥ بکەین  ٥ـی ساڵی  سەیری یاسای ژمارە 

کە  دەبینین  پێکهاتەکان،  مافی  بە  تایبەتە  کە 
پێکهاتەکان  پێشکەشی  جوانی  مافی  کۆمەڵێک 
یاسایە زۆر  لە جێبەجێکردنی ئەم  کردووە. بەاڵم 

بەراورد بکەین  کەموکوڕی بەدی دەکرێت. ئەگەر 
تورکمان لە هەرێم ئازادترە وەک لەوەی بەغداد 

لێرە هەم لەوێ  بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی هەم 
پەیرەو  تورکماندا  لەبەرامبەر  تۆتالیتەری  سیاسەتی 

ئەوەدا  بەرامبەر  لە  پێویستە  ئێمەش  دەکرێت. 
لە  کاربکەین. هەر چەندە  بەیەکەوە  هۆشیاربین و 

بەغداد بە سەختی وەزارەتێک درا بە تورکمان، 
بڵێین  دەتوانین  هەیە.  وەزارەتێکمان  لێرە  ئێمە 

بەغداد". لە  باشترە  هەرێم هەندێک 

سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان- عێراقی کردووە. 

هیمداد بیالل جەختی لە گرنگی دابەشکردنی تاکە 
قائیمقامیەتی قەزای ناوەندی هەولێر)ئەربیل( بەسەر 

٣ قائیمقامیەتدا کردەوە و وتی، "لە ساڵی ٩٠ـەکان 
ژمارەی دانیشتووانی ناوەندی هەولێر)ئەربیل( 

لە ٧٠٠ - ٨٠٠ هەزار کەس پێکهاتبوو لەالیەن یەک 
قائیمقامیەتەوە ئیدارە دەدرا. بەاڵم ئێستا ژمارەی 

دانیشتووانی قەزای ناوەندی هەولێر)ئەربیل( نزیکەی 
یەک ملیۆن و ٨٠٠ هەزار کەسە و بە هەمان شێوە 
لەالیەن یەک قائیمقامیەتەوە ئیدارە دەکرێت. بەم 

جۆرەش لەرووی خزمەتگوزارییەوە کەموکوڕی 
دروست دەبێت. داوامانکرد قائیمقامیەتی قەزای 

ناوەند بکرێتە ٣ قائیمقامیەت. ئەمە لە دوو رووەوە 
گرنگە. یەکەمیان بەم جۆرە خزمەتگوزاریەکان 

زیاتر دەگەنە خەڵک و هەموو بارەکە بەسەر یەک 
قائیمقامیەتدا کۆنابێتەوە. دووەمیان، داوامانکردووە 
قائیمقامیەتی قەزای ناوەند بکرێتە ٣ قائیمقامیەتی 

جیاواز کە بریتیە لە رۆژئاوا و رۆژهەاڵت و ناوەند. 
بەهۆی ئەوەی کە بەشی هەرەزۆری تورکمان لە 

ناوندی هەولێر)ئەربیل( دەژین، داوامانکردووە 
قائیمقامیەتی ناوەند بدرێتە تورکمان".

بە ئاماژەدان بەوەی کە ئەم پرۆژەیە داواکاری خەڵکی 
تورکمانە، سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی 

عێراقی لە پەرلەمان جەختی کردەوە کە ئەم پرۆژەیە 
نیشانەی پێکەوەژیانە لە هەولێر)ئەربیل(.

عەلی عەنتەر، پێشکەشکاری بەرنامەی کورت و 
پوخت بە هێنانەوەی نموونەی پێشکەشکردنی 

زیاد لە ٨٠ پڕۆژە لەالیەن ئازاد کورەچییەوە بە تەنها، 
پرسیاری ئەوەی لە هەردوو پەرلەمانتار کرد کە
ئایا بۆچی پەرلەمانتاران بە جیا پرۆژەکانیان 

پێشکەش دەکەن و بۆچی بەیەکەوە پێشکەشی 
ناکەن؟

هیمداد بیالل لە وەاڵمدا وتی، "بێگومان 
یەکگرتوویی هەموو کات سوودی هەیە. وەک 

پێشینان وتوویانە 'چەپڵە بە یەک دەست 
لێنادرێت'. ئێمە هەڵگری هەمان دۆزین. لەنێو پارتە 

تورکمانییەکان چ پارتی چەپ چ پارتی ئیسالمی 
بوونیان هەیە. هەموو پارتە سیاسییەکانمان پارتی 

نەتەوەیین. ئێمە یاخود فراکسیۆنەکانی دیکە دەکرێت 
پڕۆژەی هاوبەش یاخود پڕۆژەی تاکە کەسیشمان 
هەبێت. پەرلەمانتارانی ئەم خوولە زیاتر بەیەکەوە 

کار دەکەن. رەنگە ئەم یەکگرتوویی و هاوکارییە ١٠٠٪ 
بەدڵی من یاخود پەرلەمانتارەکانی دیکە نەبێت بەاڵم 

بە بەراورد لەگەڵ خوولەکانی پێشوو، هاوکاری و 
هەماهەنگی زیاتر بەدی دەکرێت. لەگەڵ ئەوەش 

دەسەاڵت بەهۆی کێشە ناوخۆییەکان و کێشەکانی 
نێوان هەولێر)ئەربیل(-بەغداد گرنگی بە کێشە و 

داواکارییەکانی ئێمە نادات".

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی لیستی 
میللەت لەوەاڵمی پرسیاری، 'ئایا پارتی دیموکراتی 
کوردستان کە وەکو هاوپەیمان لەگەڵ فراکسیۆنە 

پەرلەمانتارانەوە وەسف  لەالیەن  تورکمانیەکان 
دەکرێت، چ جۆرە پاڵپشتییەکی تورکمانی کردووە؟ 
پارتی دیموکراتی  وتی، "ئێمە هاوپەیمانین لەگەڵ 

کوردستان. هەر هیچ نەبێت پارتی دڵنیایی ئەوەمان 
پێدەدات کە ئەو ٥ کۆتایەی بۆ تورکمان دیاری کراوە 
دەستکاری نەکرێت. چونکە جار جار گوێبیستی ئەوە 

دەبین کە پارتەکانی دیکە دەڵێن یەک کۆتا بەسە 
بۆ تورکمان. ئێمە لەو پرسانە کە لە بەرژەوەندی 

خەڵکن و زیانیان نییە بۆ دۆزی تورکمان، پاڵپشتی 
پارتی دەکەین. ئەوانیش لە بەرامبەر ئەوە پاڵپشتی 

ئێمە دەکەن. ئەمڕۆ ئێمە تورکمان لەم شارەین 
کە لە ژێر دەسەاڵتی پارتیە. ئۆپۆزسیۆن بوونمان 
بەرامبەر بە پارتی هیچ سوودێکی نابێت بۆ ئێمە. 
بەاڵم ئەگەر هاوپەیمان بین لەگەڵیان دەتوانین لە 

زۆر پرس داوای هاوکارییان لێبکەین".

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت 
و هیمداد بیالل، سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی 

تورکمانی عێراقی لە پەرلەمانی کوردستان- عێراق 
بوونە میوانی پرۆگرامی کورت و پوخت.

هەردوو پەرلەمانتار باسیان لەو پڕۆژانە کرد کە 
پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان-عێراق 

کراوە و هەڵسەنگاندنیان بۆ دۆخی تورکمان کرد.

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی لیستی 
میللەت لە پەرلەمان باسی لە پرۆژەی 'شاری 
نیشتەجێبوونی تورکمان' کرد و وتی، "وەک 

دەزاندرێت تورکمان پێشووتر لە قەاڵت، گەڕەکەکانی 
تەعجیل، عەرەب و خانەقا نیشتەجێبوون. دواتر ئەو 
گەڕەکانە لەالیەن حکومەتەوە ئیستمالک کران. بەم 

جۆرە ئەو تورکمانانە کە لە ناوەندی شار دەژیان 
بەسەر گەڕەکەکانی چواردەوری هەولێر)ئەربیل(

ـدا دابەش بوون. بەهۆی دوورکەوتنەوەی شوێنی 
نیشتەجێبوونیان، لە قوتابخانەکان و کۆبوونەوە 

کۆمەاڵیەتی و رۆشەنبیرییەکانیش دوورکەوتنەوە. 
ئامانجمان لەم پرۆژەیە کۆکردنەوەی تورکمانە لە 

یەک شوێن".

لەباسی وردەکاری پرۆژەکەدا کورەچی دەڵێت، 
"ئەم شارەی نیشتەجێبوونە کۆاڵنی بۆ دارێژراوە، 
لە ٢ بەشی سەرەکی پێکدێت کە لەسەر ٤٠٠ دۆنم 

زەوی بنیات دەنرێت. بەشێکی دەبێتە باڵەخانە 
و لە کۆمەڵێک شوققە پێکدێت، بەشێکیشی 

دەبێتە خانووی سەربەخۆ. شارەکە لە رووی 
ئیدارییەوە هاوشێوەی عەنکاوە دەبێت کە ناوەندی 

نیشتەجێبوونی کریستیانەکانە. خانووەکان بە 
سێ هەڵبژاردەی ٢٠٠-٢٥٠-٣٠٠ مەتری پێشکەش 

دەکرێت و شوققەکانیش بە بژاردەی ٢+١ و ٣+١ 
دروست دەکرێت. لە نێوان خانوو و باڵەخانەکان 

شەقامێکی دوو سایدی ٤٠ مەتری دروست 
دەکرێت. ئەو شەقامە وەکو ناوەندی بازرگانی، بازاڕ، 

یانەی وەرزشی، ناوەندی کەلتووری، مزگەوت و 
پرۆژەکانی دیکەی خزمەتگوزاری بەکاردێت. بەهۆی 
ئەم پرۆژەیەوە ئەو تورکمانانەی کە بە گەڕەکەکانی 

دەورووبەردا باڵوبوونەتەوە لە شاری نیشتەجێبوونی 
تورکمان کۆدەبنەوە".

دوای دووپاتکردنەوەی پاڵپشتی بۆ پرۆژەکەی 
فراکسیۆنی لیستی میللەت، هیمداد بیالل، 

سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی عێراقی 
باس لەو پڕۆژەیەی خۆی دەکات کە پێشکەشی 
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دەستپێکردن بوو لە منداڵەکانمان. ئەو جۆرە 

چااڵکییە بۆ جاری یەککەمە لەو ناوچەیەدا 
سازبکرێت. ئامانجمان ناساندی جلوبەرگی 

نەتەوەیی تورکمانە". 

ئەیمەن ئەربیلئۆغڵو کە بە نوێنەرایەتی گروپی 
میدیایی تەباوە وتارێکی پێشکەش کرد و تیایدا 

جەختی لە گۆڤاری مندااڵن کردەوە و وتی، "ئێمە 
وەکو گروپی میدیایی تەبا بەرجەستە بوونمان لە 

گشت کەرتەکان بە ئەرک زانیوە بەاڵم گۆڤاری تەبا 
منداڵ پێگەیەکی تایبەتی بۆ ئێمە هەیە. بە سایەی 

گۆڤاری تەبا منداڵ توانیومانە بگەینە ئەو دڵە 
بچووکانەی کە پێشتر نەمانتوانیبوو بەپێی پێویست 

گرنگیان پێبدەین. هیوادارم توانیبێتمان رۆژێکی 
جوان و لەیادنەکراومان بۆ قارەمانانی دوارۆژمان 

سازبکەین". 

لەگەڵ منداڵەکان کاتێکی پڕ چێژ بەسەر ببەن. 

گشت ئەو مندااڵنە و خێزانی منداڵەکان کە بەژداریان 
لە پێشانگاکە کردبوو، وەکو یادەوەرییەکی رۆژەکە 

دیاریان پێشکەشکرا. 

هەیفا بەیاتلی بەرپرسی رێكخراوی ئافرەتانی بەرەی 
تورکمانی عێراقی لە کۆتایی پێشانگاکەدا وتارێکی 
پێشکەشکرد و تیایدا ئاماژەی بەوەکرد، "هەموو 

نەتەوەیەک کەلتوورێکی تایبەت بەخۆی هەیە. 
جلوبەرگی نەتەوەییش یەکێکە لەو کەلتوورانە. 

لەکاتێکدا بۆ دووبارە بەدەستهێنانەوەی ئەو 
کەلتوورەی وا خەریکە لەدەستمان دەچێت، 

هەنگاوێکمان نا". وتیشی:
"خواستمان ئەوەیە جلوبەرگی نەتەوەیی تورکمانی 

خۆشەویست بکەین و هەنگاوی یەکەمیشمان 

بۆ یەکەمینجار لە ٢٣ـی نیسان رۆژی جیهانی 
مندااڵندا، تورکمانئێللی هەستا بە سازکردنی نمایشی 

جلوبەرگی نەتەوەیی بۆ مندااڵن. 

نمایشی جلوبەرگی نەتەوەیی تورکمانی لەژێر 
سەرپەرشتی دەستەی ئافرەتانی بەرەی تورکمانی 

عێراقی بە هەماهەنگی گروپی میدیایی تەبا 
بەڕێوەچوو. 

لە پێشانگاکەدا تەنها جلوبەرگی نەتەوەیی تورکمانی 
نمایشکرا و ئەو چاالکییەش بووە یەکەمین 

نمایشکردنی بەمشێوەیە لەنێو تورکمانئێللی. 

پێشانگای نمایشکردنی جلوبەرگی نەتەوەیی تورکمانی 
لە دامەزراوەی بەرەی تورکمانی عێراقی بەڕێوەچوو و 
ئەو کەسایەتییانەی کە بانگهێشت کرابوون، تووانیان 

بۆ یەکەم جار لە هەولێر)ئەربیل(
  پێشانگای نمایشکردنی جلی نەتەوەیی تورکمانی سازکراپێشانگای نمایشکردنی جلی نەتەوەیی تورکمانی سازکرا  
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یاخود مەال عوسمان موس�

بەاڵم خودای میهرەبان عوسمانی بێچارە دەخاتە دڵی 
کەسێکی دەوڵەمەندی شاری مووسڵ کە جیرانیشی 

بووە، ئەویش )محمود ئەفەندی ئەلعومەری(ـیە. 
مەحمود ئەفەندی بایەخێکی تایبەت بە عوسمان 

موسڵڵی دەدات و مامۆستای تایبەتی بۆ دەگرێت و 
دەیخاتە بەر خوێندن و هونەری میوزیکی فێردەکات. 

دواجار عوسمان موسڵڵی لەالیەن )مەحمود ئەفەندی(
ـیەوە رەوانەی هەولێر دەکرێت بۆ وەرگرتنی وانەی 

تایبەت بە تەرتیل و تەجوید لەالی )شێخ عومەر 
ئەربیللی(. ساڵی 1865 کارەساتێکی گەورە لە ژیانی 
عوسمان موسڵڵی روودەدات و )مەحمود ئەفەندی 
ئەلعومەری( کۆچی دوایی دەکات. موسڵڵی هەست 

بە بۆشاییەکی زۆر گەورە دەکات و بۆ رزگاربوون 
لەو نەهامەتییە، دەچێتە بەغداد بۆ الی )ئەحمەد 

ئەلعومەری( کوڕی گەورەی )مەحمود ئەلعومەری(کە 
ئەوکاتە ئەحمەد سەرنووسەری رۆژنامەی )ئەلزەورا( 

بووە و وەکو باوکی رێزی لێگرتووە. 

موسڵڵی لە ساڵی 1885 فەریزەی حەج 
بەجێدەگەیەنێت و دواتر دەگەڕێەوە موسڵ، لەدوای 
گەڕانەوەی، دەچێتە شاری ئیستانبوڵ و لە مزگەوتی 

ئایاسۆفیا بانگ دەدات، بەوهۆیەشەوە خەڵک 
سەرسامی دەبێت و بانگهێشتی کۆشکی )سوڵتان 

عەبدولحەمید(ـی دووەم دەکرێت. لەپاش سەردانەکەی 
بۆ الی سوڵتان، سەرپشک دەکرێت کە بێتە ناو 

حەرەمی کۆشکی سوڵتان. دواتر سەردانی میسر و 
لیبیا دەکات و زۆر لە هونەرمەندان دەناسێ  پاشانیش 

دەگەڕێتەوە موسڵ. دووبارە رەوانەی ئیستانبوڵ 
دەکرێت، والی موسڵ باسی موسڵڵی لەالیەن سوڵتان 

دەکات، دواجار سوڵتان دەستوورێک دەردەکات بۆ 
ئەوەی دەنگی موسڵڵی بۆ چارەسەری نەخۆشی 

بەکاربهێندرێت. دیسان رەوانەی میسر دەکرێت و لەوێ 
موسڵڵی گۆڤارێک دەردەکات بەناوی )ئەلمەعارف( کە 
یەکەم گۆڤار دەبێت گرنگیی بە زانستی مەقام داوە و 

لە ساڵی 1910 دەگەڕێتەوە موسڵ. 

مەال عوسمان موسڵڵی قوتابخانەیەک لە 
مزگەوتی )شەمسەددین ئەمەوی( دروست 

دەکات. لە ساڵی 1913 دەبێتە سەرۆکی 
قورئانخوێنان لە بەغداد. مەال عوسمان موسڵڵی 

کاریگەریی زۆری هەبووە لەسەر مەقام زان و 
هونەرمەندانی کورد و عەرەب و تورک و زۆرێکی 

دیکە. 

موسڵڵی چەندین تایبەتمەندی جیاوازیی هەبووە 
بۆ نموونە؛ ناسینی کەسەکان بێ ئەوەی 

بیانبینێت، تەنها بە بیستنی رۆشتنی ئافرەت 
دەیزانی کە خەسڵەتەکانی ئەو ئافرەتە چییە و 

چۆنە یاریزانێکی باشی شەتڕەنج و دامە بووە بێ 
ئەوەی هەڵە بکات، زمانێکی شیرین و پاراوی 

هەبووە و زمانەکانی تورکی، عەرەبی، فارسی، 
تورکمانی و بەتایبەتی عەرەبی بە هەموو 

شێوەزارەکانییەوە زانیویەتی. مەال عوسمان 
موسڵڵی جگە لە مەولوود، ئاوازدانەر، نووسەر و 

رۆشنبیرێکی گەورە بووە و دواجار لە ساڵی 1923 
دڵە گەورەکەی لە لێدان دەوەستێت و کۆچی 

دوایی دەکات. 

بەڕێزان دەمەوێ روونیبکەمەوە کە لە ساڵی 
2006 فیستیڤاڵێک لە هۆڵی میدیا بەڕێوەچوو 

بەناوی )فیستیڤاڵی مەال عەبدوڵاڵ موسڵڵی( 
و 3 رۆژی خایاند، هەروەها بە سەرپەرشتی 

وەزیری رۆشنبیری عێراق بەڕێوەچوو. بەپێی ئەو 
بەڵگانەی خستمانەڕوو، مەال عوسمان موسڵڵی 

تورکمانە، بۆیە روو لە دەزگا رۆشنبیریی و 
ئەدەبی و هونەرییەکان دەکەم قۆڵی لێهەڵکەن 

و هاوشێوەی ئەو فیستیڤاڵە بۆ کەسانی خاوەن 
بەهرە و مامۆستایانی مەقام بکەین لەپێناو 

نووسینەوەی مێژووی گەلەکەمان. 

توێژینەوە و نووسینی : محەمەد عەبدوڵاڵ یونس
رێکخستنەوەی: زیا عوزێری

تورکمانی موسڵە. دواجار لە ساڵی 1981 چاوم بە 
مامۆستای مەقاماتی عێراقی یوسف عومەر بەیاتی 

کەوت، ئەویش بەهەمان شێوە رایگەیاند کە موسڵڵی 
تورکمانە بەاڵم هونەرەکەی عەرەبییە. کاتێک لێم 

پرسی کە ئاخۆ دەبێ دەنگی موسڵڵی تۆمار کرابێت؟ 
لەوەاڵمدا رایگەیاند کە بەڵێ تۆمارکراوە، دواجار خۆم 
بەدوای دەنگەکەیدا گەڕام بەاڵم نەمدۆزییەوە. بەاڵم 

لەگەڵ پەیدابوونی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و گەشتەکانم 
بۆ تورکیا، تۆماری دەنگی موسڵڵی ـم بەدەستکەوت.

دەنگی موسڵڵی نزیکە لە دەنگی حاجی حەیدەر 
بەقاڵ بەاڵم بڵندتر و هەناسەیەکی زۆر درێژی هەیە. 

دەربارەی ژیاننامەی موسڵڵی کاتێک سەردانی تەکیەی 
رفاعیم کرد لە موسڵ، )شێخ عەلی شەویش( پێی 

راگەیاندم کە موسڵڵی لە ساڵی 1854 لەدایکبووە و 
ناوی تەواوی )عوسمان بن حاج عەبدوڵاڵ بن عومەر 
ئەلموسڵڵی (ـیە. باوکی پیشەی )سەقا – ئاوگێر(ـی 
کردووە و لە باوانییەوەی بۆی ماوەتەوە. موسڵڵی 

سەر بە هۆزی )سەقا(ـی تورکمانییە و مێژووی هۆزەکە 
بۆ 4 هەزار ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە و هەر لەو 

شارە بوونە کاتێک )ئیسکەندەری مەقدۆنی( هاتووەتە 
ئەو ناوچەیە. 

کتێبی )الترکمان في وادي الرافدين العراق قبل 
4000 سنة( کە لەالیەن ئەحمەد بەهجەت ئیبراهیم 

نووسیویەتی، پشتی بە چەند بەڵگەنامەیەکی مێژوویی 
بەستووە و ئاماژەی بە چەند هۆزێک داوە کە تورکمانن 

و لە موسڵ و هەولێر هەبوون، بریتین لە؛ هۆزی 
)السەقا – Saka(، هۆزی )بلخ – Balkh(، هۆزی 

)الورخاز – Warkhaz(، هۆزی )سگد – Seged( وەک 
دەردەکەوێ کە پاشماوەی سۆمەرییەکانن. عوسمان 

دەدە لە تەمەنی 6 ساڵیدا باوکی کۆچی دوایی دەکات 
و لەساڵی 1860 تووشی نەخۆشی )جدري – خوریکە( 

دەبێ. عوسمان لە تەمەنی منداڵیدا بەهۆی نەخۆشیی 
ناوبراو چاوەکانی لەدەست دەدات. دوای ئەو 

رووداوانە عوسمانی بچووک دەکەوێتە نێوان دوو ئاگر، 

داهێنەر و بلیمەتێکی گەورەی نەتەوەی تورکمانە کە 
شاعیر و مامۆستای مەقام و خاوەنی دەنگێکی بێهاوتا 

بووە.

زۆرجار ناوی مەال عوسمان موسڵڵی-ـم لە کەسانی 
بەتەمەنی خانەوادەکەم دەبیست، بۆیە لەناو هزرمدا 

جێگایەکی تایبەتی گرتبوو وەک چۆن ناوی مەال عەلی 
)کۆر عەلی(م لە زاری حاجی جەمیل قەبقابچی و حاجی 
فایەق بازرگان و مەال نازم بیستبوو کە بەپێی قسەی 

ئەوان، کۆڵەگەی زانستی مەقاماتن. 

ساڵی 1973 بۆ یەکەمجار دەرگای نهێنی زانا و 
مامۆستای مەقام )مەال عوسمان موسڵڵی – عوسمان 
دەدە(م بیست لە دانیشتنێکدا و منیش بە ئەمانەتەوە 
بۆ نەتەوەکەم باسی دەکەم. لەکاتی سەردانیکردنمان 
بە یاوەری دایکم بۆ الی خوالێخۆشبێت )حاجی شێخۆ 

توتنچی( کە ناوبراو باوکی زاوامان بوو، ئەوکات 
تەمەنی 105 ساڵبوو. نەخۆشی و پیری تەنگی 

پێهەڵچنیبوو. لەگەڵ ئەو پیرییەشیدا هزر  و هۆشی لە 
گەنجێک دەچوو. لەو دانیشتنەدا حاجی شێخۆ توتنجی 

بۆمانی باسکرد کە چۆن ساڵی 1914 بەشداریی لە 
)شەڕی سەفەربەرلیک – سەفەربەرلوک( کردووە. 

لەمیانی دەمەتەقێیەکەدا باسی کەسێکی کرد بەناوی 
)شێخ عوسمان موسڵڵی( و ئاماژەی بە سەردانەکەی 

ناوبراوی کرد بۆ شاری هەولێر لەساڵی 1919 لەکاتێکدا 
کەسایەتییە دیارەکانی شار بانگهێشتیان کردووە بۆ 

خوێندنەوەی مەولود. حاجی شێخۆ توتنچی رایگەیاند 
کە دەنگێکی سیحراوی هەبووە، لەگەڵ ئەوەشدا 

هەناسەیەکی زۆر سەیر و درێژی هەبووە کە کەس 
نەیتوانیوە السایی بکاتەوە. 

شێخ عوسمان موسڵڵی هەردوو چاوی کوێر بوو، 
قسەی لەگەڵ هەر کەسێک بکردابایە وای دەزانی کە 
دەیبینێت. هەندێک جار بە یاوەریی تیپێک هاتووەتە 

هەولێر، هەندێک جاریش بە یاوەری کەسێک هاتووە 
بەناوی )دەدە سەید( یاخود )جەناب شێخ( کە ناوبراو 

دەستی خستووەتە ناو دەستی مەال عوسمان 
موسڵڵی. )دەدە سەید( بە دەف یاوەریی مەال 

موسڵڵی کردووە لە مەولودەکان و زۆرجاریش تەپڵی 
لێداوە. )دەدە سەید( فێسێکی لەسەر شێوازی موسڵی 

لەسەرکردووە لەگەڵ عەبایەکی کەسک. 

حاجی شێخۆ لە دیدارەکەماندا رایگەیاند کە مەال 
عوسمان موسڵڵی کەسێکی تورکمان بووە، کاتی خۆی 

داوای لە شێخۆ توتنچی کردووە کە بیبەن بۆ حەمام 
و بە زمانی تورکمانی رایگەیاندووە، "قەرداشم مەندە 

تورکمانەم – برام منیش تورکمانم". شێخۆ توتنچی 
رایگەیاند کاتێک چوونەتە حەمام، بەدەیان شیعر و 

قۆریاتی تورکمانی خوێندووە و ئامادەبووانی سەرسام 
کردووە. 

دوای بەدواداچوونم کە ئایا شێخ عوسمانی موسڵڵی 
هەر هەمان ئەو مەال عوسمانی موسڵڵی- ـیە کە 

ئێمە لەو توێژینەوەیە مەبەستمانە؟ بۆم دەرکەوت 
کە رێک هەردوو ناوەکە یەک کەسن کە مەبەستمانە 

و سەبارەت بە هاتنی مەال عوسمان موسڵڵی بۆ 
هەولێر ساڵی 1919 دەرکەوت کە لەالیەن محەمەد 

ئەفەندی، باوکی قازی و زانای گەورەی شاری هەولێر 
رەشاد مفتی ئەفەندی بانگهێشتکراوە و لە مزگەوتی 
قەاڵی هەولێر بە بەشداری چەندین مەولود خوێن و 
مەقامزانەکان، مەولودی پێغەمبەریان بەرز راگرتووە، 

هەندێک لە بەشداربووان بریتی بوونە لە )سەید 
مەردان(، )شەهابە(، )کۆر عالی(، )حاجی عەبدواڵ( 

و )مەال نادر(. هەر هەمان ساڵ مەولودێکی گەورە 
و بەجۆش لە مزگەوتی شێخ محیەدین لە گەڕەکی 

عارەبان ئەنجامدراوە و بەپێی زانیارییەکان تاوەکو 
کاتژمێر 02.30ـی شەو بەردەوام بووە. 

دوای لێدوانەکەی لە بەرنامەیەکی تایبەت بە هونەر 
و مەقام، کاتێک خۆم گەیشتم بە مامۆستای مەقام 

و هونەرمەندی گەورە )حاجی فایق بازرگان(، بۆمی 
دووپات کردەوە کە عوسمان موسڵڵی بەڕەگەز 



 بەرەی تورکمانی عێراقی ٤ کاندیدی لە
هەولێر)ئەربیل( و کفری بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق راگەیاند
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لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئایدن مەعروف ئەندامی 

سەرکردایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی و وەزیری هەرێم بۆ 
کاروباری پێکهاتەکان، ناوی کاندیدانی حیزبەکەی لە شاری 

هەولێر)ئەربیل( و کفری بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق راگەیاند کە 
لە ١٠ـی تشرینی یەکەم بەشداری دەکەن.

ئایدن مەعروف، وتیش، "لە کەرکوک و موسڵ و ناوچە 
جیاوازەکانی عێراق، هاوپەیمانییەک بە سەرکردایەتی 

بەرەی تورکمانی عێراقی پێکهێندراوە، ٣ کاندیدمان هەیە 
لەهەولێر)ئەربیل( و کاندیدێکمان لەکفری هەیە، بە کۆی 
گشتی ٤ کاندیدمان لە هەرێمی کوردستانی عێراق هەیە".

هاوکات لەمیانی ئاشکراکردنی ناوی کاندیدان ئایدن مەعروف 
وتی، "لەبازنەی رۆژئاوا پنار نەوزاد حاجی بەربژێرە و لەبازنەی 

رۆژهەاڵت رێحاب تۆفیق سەلمان و کازم یاوەر بەربژێرن، 

بۆشناق ئاماژەی بەوەشکرد کە ڤاکسینی فایزەر زۆر 
خواستی لەسەرە و وتیشی، "ئێمە ڤاکسینی فایزەرمان 

دابەشکرد کە لە نەخۆشخانەکانی جمهوری و رزگاری 
هەروەها لە نەخۆشخانەی حەویجەش دابەشمان کرد، 

ئێمە ڤاکسینی فایزەرمان لەم سێ نەخۆشخانەیە لە ژێر 
٨٠  پلەی ژێر سفر هەڵدەگرت، ئێستا تەنها ڤاکسینی 

ئەسترازێنیکامان لەال بەردەستە".

لەگەڵ کۆتایی پێهاتنی تۆمارکردنی هاوپەیمانی و 
کاندیدەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، 

لیستەکان دەستیان بە راگەیاندنی کاندیدەکانیان کرد.

تورکمانەکان لە پارێزگا جیاوازەکانی عێراق بە هاوپەیمانییەک 
بە سەرکردایەتی بەرەی تورکمانی عێراقی بەشداری لە 

هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکەن، لە هەرێمی کوردستانی عێراق  
تاکە الیەنی تورکمان کە بەشداری هەڵبژاردنەکانی عێراق 

دەکات بەرەی تورکمانی عێراقیە.

بەرەی تورکمانی عێراقی کاندیدانی هەولێر)ئەربیل( و 
کفری بۆ هەڵبژاردنەکانی عێراق راگەیاند، کە لە هەڵبژاردنی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە مانگی تشرینی یەکەم 
بەشداری دەکەن.

بەرنامەی دابەشکردنی ڤاکسین بۆ کۆنترۆڵکردن و 
رێگڕیكردن لە زیادبوونی حاڵەتەکانی ڤایرۆسی کۆڕۆنا 

لەتەواوی عێراقدا بەخێرایی بەردەوامە لەگەڵ ئەوەشدا 
بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی کەرکوک رایگەیاند، کە 
بەهۆی 'دەنگۆی بێ بنەما' دەربارەی کوتانەکە، خەڵک 

ئامادە نین ڤاکسین وەربگرن.

دکتۆر نەبیل بۆشناق بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی 
کەرکوک لە بارەی پرۆسەی بەرنامەی کوتانی 

ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ گروپی میدیای تەبا دوا.

له سەرەتای قسەكانیدا بەڕێوەبەری گشت 
تەندروستی کەرکوک رایگەیاند "تا ئێستا ٣ 

جۆری ڤاکسینمان لە کەرکوک دابەشکردووە، 
سەرەتا ڤاکسینی سینۆفارمی چینی گەیشت و 
بەسەر خەڵکیدا دابەشمان کرد، پاشان ڤاکسینی 

ئەسترازێنێکمان بۆ هات و بەسەر بنکەکانی 
تەندروستیمان دابەشکرد، ئەسترازێنێکا پێویستە لە 
٨ پلەی ژێر سفردا هەڵبگیرێت و لە ئێستادا کێشەی 

نییە لە بنکەی
تەندروستی ئاسایی دا هەڵگیراوە. بەاڵم 

بۆ نموونە ڤاکسینی فایزەر تەنیا لە نەخۆشخانە 
گەورەکان بەردەستە چونکە پێویستە لە ٨٠ پلەی ژێر 

سفردا هەڵبگیرێت.

هەروەها بەربژێری شاری کفری، بیرسان جیهادە".

ئایدن مەعروف ئاماژەی بەوەدا کە بەرەی تورکمانی عێراقی 
کە تاکە حیزبی تورکمانیە لە هەرێم بەشداری دەکات لە 

هەڵبژاردنەکانی عێراق، راشیگەیاند کە "ئەمە شانازییە بۆ 
تورکمانەکان لە هەولێر)ئەربیل( و ناوچەکە" .

ئایدن مەعروف وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان 
ئاماژەی بەوەشدا" هەڵبژاردنی ئەم جارەی پەرلەمان جیاوازە 

لەوانی تر، لەهەڵبژاردنەکانی پێشوودا دەنگ لەسەر لیستەکە 
دەدرا، بەاڵم ئەم جارە رۆڵی کاندیدەکان لەم هەڵبژاردنەدا 

گرنگە".

بڕیارە لە ١٠ـی تشرینی یەکەمی ٢٠٢١ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق ئەنجام بدرێت.

سەبارەت بە کاریگەرییە الوەکیەکانی ڤاکسین کە زۆر 
باسدەکرێت، بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی کەرکوک 
وتی،" ڤاکسینەکان تا ئێستا هیچ جۆرە کاریگەریەکی 
الوەکیان نەبووە، تەنها ماندووبوون بۆ ماوەی دوو 

کاتژمێری یەکەم دوای ئەوەی ڤاکسینەکە لەالی 
کەسەکە وەردەگیرێت کە دواتر بە ٢ ئازارشکێن 

لەناودەبرێت".

"لەبەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەشدا، "کەس 
باوەڕ بەو دەنگۆیانە نەکات کە لەبارەی ڤاکسینەکان 
باڵوبوونەتەوە، ڤاکسین هیچ زیانێکی نییە، هەموو 

کەس ڤاکسین وەردەگرێت، سەیرکە رۆژانە چەند 
کەس لە هەولێر و سلێمانی و بەغداد و پارێزگاکانی تر 
ڤاکسین وەردەگرێت، ئایا بۆچی تەنها خەڵکی کەرکوک 

خۆیان دوردەکەن لە وەرگرتنی ڤاکسین".

بەپێی ئەو داتایانەی لەبەڕێوەبەرایەتییەکە بەدەستمان 
گەیشتووە کۆی گشتی ئەو کەسانەی لەکەرکوک 

پێکوتەیان وەرگرتووە، تا رۆژی ٤ـی ئایار گەیشتووەتە ١٤ 
هەزارو ١٩٨ کەس، لەو ژمارەیە ٨٨٣٠ دەرمانی کوتانی 
یەکەم و ٥٤٦٨ دەرمانی کوتانی دووەمیان وەرگرتووە.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی کورکوک پالنی هەیە 
رۆژانە ڤاکسین بۆ ٤٣٠ کەس ئامادە بکات.

: بارزان لوقمان\فۆتۆ: عەلی سالم هەوالڵ

: عەلی عەنتەر\فۆتۆ: محەمەد ئەمین هەوالڵ

 ئایا مەترسی وشکە ساڵی لەسەر هەرێم هەیە؟

 ئایین و مرۆڤ" به  درێژایی مانگی ره مه زان له گه ڵ ئێوه بوو
بۆ ئەم ساڵیش وەکو سااڵنی پێشووتر گروپی میدیایی 

تەبا پرۆگرامێکی ئایینی نوێ دەخاتە بەر دیدی بینەرانی کە 
ئەویش پڕۆگرامی "دین ڤێ ئینسان" ئایین و مرۆڤ-ـە کە 

لە پێشکەشکردنی عەبدولسەالم توتنچی و مامۆستا سەدام 
زەکی-ـە، رۆژانە پڕۆگرامەکە بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە پەرەی 
تایبەتی فەیسبووکی گروپی میدیایی تەبا پێشکەش دەکرێت و 

رۆژانە بەبابەتی ئایینی جیاواز دێنە بەر دیدی بینەرەکانیان. 

پرۆگرامەکە خواستێکی زۆری خەڵکی بەدستهێناوە 
بۆیە لەمیانی پرۆگرامەکەدا چەندین پرسیاری ئایینی 

ئاڕاستەی مامۆستا سەدام زەکی دەکرێت و 
ئەویش بە راستەوخۆ وەاڵمیان دەدادەتەوە.

گروپی میدیایی تەبا لەگەڵ نوێ گەرییەکانی نێو 
میدیا جیهانییەکان بەردەوام خۆی بەرەو پێش 
دەبات و هەوڵی داوە پڕۆگرام و بابەتی جیاواز 
پێشکەشی بینەرانی بکات، هەر بۆیە بەهۆی 

خواستی زۆر لەسەر ئەم پرۆگرامە ئایینیە 
هەوڵ دەدات دوای مانگی رەمەزانی پیرۆزیش 

پرۆگرامی ئایینی بەردەوام بێت و هەوڵیش 
دەدات لە داهاتوودا پرۆگرامی زۆر جیاوازتر و 

ناوازەتر پێشکەشی بینەرەکانی بکات.
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بەوەدا، "لە ئێستاشدا لێژنەیەک پێکهاتووە بە ناوی لێژنەی 
بااڵی وشکە ساڵی، ئەو لێژنەیە وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی 

تیادایە بە سەرۆکایەتی یەكێک لە ئەنجومەنی وەزیران و 
نوێنەری وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و لەگەڵ پارێزگاکان 

و ئیدارە سەربەخۆکان، راپۆرتی هەموو وەزارەتە 
پەیوەندیدارەکان و وەزارەتی کشتوکاڵ وەردەگیرێت و 
دەکرێتە راپۆرتێک و پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران 

دەکرێت بۆ ئەوەی بڕیاری لێبدرێت، ئێمە وەک وەزارەتی 
کشتوکاڵ خاڵەکانی خۆمانمان دەستنیشان کردووە، لە 

بابەتەکانی کاریگەرییەکانی وشکە ساڵی، کەمبوونەوەی 
ئاوی ژێر زەوی و ئاوی سەر زەوی و لە ناوچوونی بەشێکی 

زۆر ئەو دەغڵ و دانانە بە تایبەتی گەنم لەو ناوچانەی کە 
ئاماژەم پێدا لە ناوچووە، ئێمە چاوەرێی ئەوە دەکەین کە لە 
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بودجەیەكمان بۆ تەرخان 

بکرێت، بۆ ئەوەی ئێمە بەپێی ئەو بودجەیە ئەولەویاتەکانی 
خۆمان دەستنیشان بکەین و چۆن بتوانین کاریگەرییەکانی 

وشکە ساڵی کەمبکەینەوە". 

لە بارەی کەم بوونی رێژەی ئاو لە بەنداوەکان ئایا 
گەیشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار، وتەبێژی وەزارەتی 

کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بە پەیامنێری تەبای راگەیاند، 
"بەپێی وتەکانی بەرێوەبەری بەنداوەکان بەڵێ گەیشتووەتە 

ئەوەی کە بڵێین مەترسی دروست بکات، بەنداوی 
دەربەندیخان لە چاو ساڵی پار ١٨ مەتر زیاتر دابەزیوە، 

هەروەها بەنداوی دووکانیش بەهەمان شێوە ١٤ مەتر زیاتر 
دابەزیووە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی رابردوو، ناتوانم بڵێم 

دابەزینی ئاوی بەنداوەکان زۆر مەترسییە بەاڵم بە بەراورد 
سااڵنی رابردووە رێژەی ئاو لە بەنداوەکان کەمی کردووە، 
وەک ئاشکراشە بەنداوەکان تەنها سودی بۆ هەرێم نییە 
بەڵکو شارەکانی ناوەندی عێراقیش سوود لەو بەنداوانە 

دەبینن هەروەها بەشێکی زۆری ئەو شارانە پشت بەستنیان 
لەسەر ئەو ئاوەیە جگە لەوەی کە بۆ ئاوی خواردنەوەش 

زۆر پشت لەسەر ئەو بەنداوانە دەبەستن". 

بەڕێوەبەری گشتی ئاوی هەرێم باسی لەوەکرد  زۆر ماڵ و 
مەزرەعە هەن کە بەشێوەیەکی نا یاسایی بیریان لەماڵەکانیان 
هەڵکەندووە ئاماژەی بە رێكارەکانی بەرێوەبەرایەتیەکەی کرد 

بەرامبەر ئەم کەسانە و وتی،"هەڵکەندنی بیری تەجاوز لە ناو 
مەزرەعەکان بووەتە دیاردە کە ئەمەش گرفتی گەورە دروست 

دەکات بۆ ئاوی ژێر زەوی، حکومەت بە شێوەیەکی گشتی 
هەر ئامێرێکی بیرلێدان بگرێت ئەوا هەڵیدەوەشێنێتەوە و 

لەناوی دەبات و سزای یاسایشیان دەدات". 

لە کۆتاییدا پەیامنێری تەبا پرسیاری پالنی بەرێوەبەرایەتی 
گشتی ئاوی هەرێم-ی بەرامبەر چارەسەر کردنی کێشەی ئاوی 

پاکی مااڵن لە وەرزی هاویندا ئاراستەی ئاری ئەحمەد کرد، 
چونکە هەندێک لە گەرەکەکان لە وەرزی هاویندا بە دەست 
بێ ئاوی دەناڵێنن لە بەرامبەردا وتی،"پالن بۆ وەرزی هاوین 

چاودێریکردنی رەوشەکە و چارەسەرکردنی گرفتەکانە لە رووی 
تەکنیکی و لێدانەوەی بیرەکانە و حکومەتیش بودجەیەکی 

دابینکردووە بۆ ئەم مەبەستە". 

لەالیەکی دیکەوە سەبارەت بە لێکەوتەکانی وشکە ساڵی 
لەسەر جوتیاران چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ حوسێن حەمەکەریم 

وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ئەنجامدا. 

لەبارەی هاوکاری وەزارەتەکەی بۆ جوتیاران بەهۆی 
وشکە ساڵییەوە حوسێن حەمەکەریم وتەبێژی وەزارەتی 

کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو وتی، "ئێمە وەکو وەزارەتی 
کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو کۆبوونەوەی خۆمانمان 

کردووە ئەنجوومەنی راوێژکاری وەزارەت بە ئامادە بوونی 
بەڕێوەبەری کشتوکاڵی پارێزگاکان بۆ گفتوگۆکردن لەسەر 

بابەتی وشکەساڵی و رادەی باران بارین لە نێوان پارێزگاکان 
جیاوازە وە لە ناو پارێزگاکان لە هەندێك ناوچە جیاوازە بۆیە بە 
وشکەساڵییەکی رێژەیی دادەندرێت، بە تایبەتی ئەو ناوچەیەی 
کە رووبەرووی وشکە ساڵی بووەتەوە ناوچەی گەرمیانە، ئەو 

ناوچەیە کە بەشی زۆری بارانی نامسۆگەرە واتە لە ٢٠٠ملم 
کەمتر باران دەبارێت، وە لە خوارووی پارێگای هەولێر ناوچەی 

مەخمور، گوێر، دیبەگە و هەندێك ناوچەی دیکەش هەن، 
بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی باران بارین لە چاو چەند ساڵی 
رابردوودا کەمە رەنگە لە رێژەی ٥٠٪ کەمتریش باران باری 

بێت، هەر بۆیە ئێمە راپۆرتێکمان ئامادە کردووە و هەموو 
پێشنییارەکانمان وە کاریگەری وشکە ساڵییەکە چییە ئاراستەی 

سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانمان کردووە". 

لەبەردەوامی قسەکانیدا حوسێن حەمەکەریم ئاماژەی 

وەکو دەزاندرێت توێژینەوەکان ئەوە دەخەنەڕوو کە لە 
ماوەیەکی نزیکدا، بەهۆی کەمی باران و بەکارهێنانی ئاوی 
ژێرزەوی وشکەساڵی سەرهەڵدەدات، بەمەش رێژەی ئاوی 

خاوێن لەرووی زەوی بەرێژەیەکی بەرچاو دادەبەزێت. 
حکومەتی هەرێم بۆ ئەوەی رووبەڕووی وشکە ساڵی 

ببێتەوە لە بەرواری ٢٦-٤-٢٠٢١ رۆژی دووشەممە، 
بەسەرپەرشتی قوباد تاڵە بانی، جێگری سەرۆکوەزیرانی 

هەرێم و بە ئامادەبوونی بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ و 
سەرچاوەکانی ئاو، پارێزگارانی هەولێر)ئەربیل(، سلێمانی، 
دهۆك، هەڵەبجە و سەرپەرشتیارانی ئیدارەی راپەڕین و 

گەرمیان و نوێنەرانی وەزارەتەکانی شارەوانی و پالندانان، 
کۆبوونەوەیە كی تایبەت بەشێوازەکانی رووبەڕووبوونەوەی 

وشکەساڵی لە هەرێم کرد و الیە نە  پە یوە ندیدارە كانی راسپارد 
بۆ هەماهەنگیكردن، بە مە بە ستی كە مكردنە وە ی زیانە كانی 

وشكە ساڵی و دانانی پالنی گونجاو بۆ ئەم مەبەستە. 

شایەنی باسە رێژەی بارینی باران بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی 
دیکە لە هەرێم جیاوازییەکی زۆری هەیە، ئەمە بووەتە 

هۆکاری ئەوەی کە ئاستی ئاوی ژێر زەوی و ئاوی سەر زەوی 
بەشێوەیەکی گشتی روو لە کەمی بکات. 

وەکو ئاژانسی تەبا بۆ زانینی دوایین دۆخی باران بارینی ئەم 
ساڵ و ئەگەری وشکە ساڵی چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ ئاری 

ئەحمەد قادر بەڕێوەبەری گشتی ئاوی هەرێم ئەنجامدا. 

لە سەرەتای قسەکانیدا ئاری ئەحمەد قادر بەڕێوەبەری گشتی 
ئاوی هەرێم سەبارەت بە رێژەی باران بارینی ئەم ساڵ لە 

هەرێم بەم جۆرە بۆ تەبا دوا، "رێژەی باران بارین بە بەراورد 
لەگەڵ تێکرای باران بارینی سااڵنە لە هەرێمی کوردستان 

لە نێوان ٤٠٪ تا ٥٠٪ بووە، بەدڵنیای رێژەیەکی کەمی باران 
بارین کاریگەری لەسەر ئاوی سەر زەوی و ژێر زەوی دەبێت، 

پێشبینیەکان و توێژینەوەکان باس لەبابەتی زۆر ترسناک 
دەکەن کە لە ماوەی ١٠ تا ١٥ ساڵی دابێت روودەدات".

لە پرسیارێکی پەیامنێری تەبا سەبارەت بەوەی ئەو 
بەنداوانەی کە هەن دەتوانن قەرەبووی ئەو ئاوە بکەنەوە 
کە ریژەکەی بەشێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە و لە مەترسی 
وشکە ساڵی بمانپارێزن، ئاری ئەحمەد بەم جۆرە وەاڵمی 

دایەوە، "بەداخەوە دروستکردنی بەنداو بە گوێرەی پاڵنێکی 
زانستی لەسەر تەواوی رووبارەکانی کوردستان نەچۆتە بواری 

جێبەجێکردن، بەاڵم ئەوانەی کە هەن بە دڵنیایی دەوری 
باشیان دەبێت". 

لەبارەی هۆکاری شکانی چەندین جارەی بۆرییەکانی ئیفراز 
ئاری ئەحمەد رایگەیاند، "ئەمساڵ تا ئێستا چوارەمین جارە 
بۆری ئیفراز دەشکێت، هۆکارەکانی هەردوو بابەتی زەبری 

دەرەکی و شکان بە هۆکاری تەکنیکی تیادایە". 

: بنار چەلەبی\فۆتۆ: ئەنەس سەددام هەوالڵ

 ئایا مەترسی وشکە ساڵی لەسەر هەرێم هەیە؟

داخرانی مزگەوتەکان لە جەژنی رەمەزان فێرکاری چۆنیەتی 
ئەنجامدانی نوێژی جەژنی بۆ هاوواڵتیان پەخش کرد.

سااڵنە لەگەڵ هاتنی مانگی رەمەزان گروپی میدیایی تەبا 
چەندین پرۆگرامی ئایینی بەسوود پێشکەشی بینەرانی 

دەکات، لە سااڵنی پێشووتر لە مانگی رەمەزاندا پڕۆگرامی 
"رەمەزان هیکایەالری" چیرۆکەکانی مانگی رەمەزان، 

پەخش دەکرا کە لە پێشکەشکردنی مامۆستا سەدام زەکی 
بوو، بۆ رەمەزانی ساڵی دواتر دوو پرۆگرامی ئایینی 

لە گروپەکەمان پەخش دەکرا بەناوەکانی "ناوە 
پیرۆزەکانی خودای پەروەردیگار" لە پێشکەشکردنی 

مامۆستا ئوسامە باڵەکی و پرۆگرامی 
"سوڵتانین شەهریندا رەمەزان" رەمەزان 
لە شاری سوڵتان کە لە پێشکەشکردنی 

هەردوو مامۆستای ناوداری شاری 
هەولێر)ئەربیل( مامۆستا وشیار حەیدەر و 

مامۆستا سەدام زەکی بوو.

شایەنی باسە ساڵی پێشووتر بەهۆی 
باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا چەندین 
هەیینی لە مزگەوتەکان وتاری هەیینی 

ئەنجام نەدەدرا، گروپی میدیایی تەبا 
هەڵدەستا بە تۆمارکردنی وتاری هەیینی 
بەهەردوو زمانی کوردی و تورکمانی بۆ 

بینەرانی پەخش دەکرد، هاوکات بەهۆی 

 ئایین و مرۆڤ" به  درێژایی مانگی ره مه زان له گه ڵ ئێوه بوو
 ئەحمەد

ڵ
: عەبدولسەالم هیشام\فۆتۆ: عەبدوال هەوالڵ

بۆ ئەم ساڵیش وەکو سااڵنی پێشووتر گروپی میدیایی 
تەبا پرۆگرامێکی ئایینی نوێ دەخاتە بەر دیدی بینەرانی کە 
ئەویش پڕۆگرامی "دین ڤێ ئینسان" ئایین و مرۆڤ-ـە کە 

لە پێشکەشکردنی عەبدولسەالم توتنچی و مامۆستا سەدام 
زەکی-ـە، رۆژانە پڕۆگرامەکە بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە پەرەی 
تایبەتی فەیسبووکی گروپی میدیایی تەبا پێشکەش دەکرێت و 

رۆژانە بەبابەتی ئایینی جیاواز دێنە بەر دیدی بینەرەکانیان. 

پرۆگرامەکە خواستێکی زۆری خەڵکی بەدستهێناوە 
بۆیە لەمیانی پرۆگرامەکەدا چەندین پرسیاری ئایینی 

ئاڕاستەی مامۆستا سەدام زەکی دەکرێت و 
ئەویش بە راستەوخۆ وەاڵمیان دەدادەتەوە.

گروپی میدیایی تەبا لەگەڵ نوێ گەرییەکانی نێو 
میدیا جیهانییەکان بەردەوام خۆی بەرەو پێش 
دەبات و هەوڵی داوە پڕۆگرام و بابەتی جیاواز 
پێشکەشی بینەرانی بکات، هەر بۆیە بەهۆی 

خواستی زۆر لەسەر ئەم پرۆگرامە ئایینیە 
هەوڵ دەدات دوای مانگی رەمەزانی پیرۆزیش 

پرۆگرامی ئایینی بەردەوام بێت و هەوڵیش 
دەدات لە داهاتوودا پرۆگرامی زۆر جیاوازتر و 

ناوازەتر پێشکەشی بینەرەکانی بکات.

٧٧
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زنجیرەیە، بۆیە پێویستە حیسابی ئەوە بکەین کە 
قوتابی لە قۆناغێک دەچێتە قۆناغی داهاتووی 

پێویستی بەوە ببێت کە دەیخوێنێت، بۆیە 
دەتوانین بڵێین میکانیزمی پوختکردنەوەی مەنهەج 

بەشێوەیەکی زانستیانە کراوە". 

لەکۆتاییدا بەشدار عەبدولخالق، بەرێوەبەری گشتی 
پەروەردەی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، "وەزارەتی 

پەروەردە پالنێکی پوختی هەیە کە لە دەستپێکی ساڵی 
داهاتوو کار لەسەر ئەوە بکات بەالیەنی کەمەوە ٢ 

مانگی یەککەمی ساڵی داهاتوو پێداچوونەوەیەک بە 
بابەتەکانی قۆناغی پێشووی بکرێتەوە بۆ ئەوەی ببێتە 

پشتگیرییەک بۆ قوتابی". 

 وەزارەتی پەروەردە چارەنووسی خوێندنی ئەمسالڵ
ئاشکرا دەکات  

'بایرام ئاشی – چێشتی جەژن':
٨٨  ئەو کەلتوورەی لەنێو هەولێرییەکان بەرز رادەگیرێت

تـەبـا
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بەردەستە.  پاقلەمەنییەکان 

٥- خۆت بەدووربگرە لەزۆرخواردنی کافایین، چاو قاوە 
کەلەجەژندا پێشکەش دەکرێت بۆ میوانان رێژەیەکی 

زۆری کافایینی تێدایە کەنیگەرانی و قەلەقی و دڵەراوکێ 
زیاد دەکات و گرفتی خەو دروست دەکات بۆیە کەمتر 

بیخۆ بۆ ئەوەی بگەرێیتەوە بۆ شێوازی خەوتنی جارانت. 

٦- کەمتر شیرینی بخۆ لەجەژندا، خۆت بەدووربگرە 
لەشیرینی و چەوری و شەکر چونکە ئەنسۆلین زیاد 

دەکات ئەمەش ماندوێتی و تەمەڵی دروست دەکات. 

٧- ئاو زۆر بخۆرەوە، لەش پێویستی بەئاوی زۆرە بۆ 
بەجێگەیاندنی ئەرکەکانی و خواردنەوەی ئاوی زۆریش 
لەش لەژەهر پاک دەکاتەوە و پارێزگاری لەتەندروستی 
پێست دەکات و هاوکاری دەکات لەخواردنی کەمدا و 

ووزە دەداتە ماسولکەکان، کەدەتوانیت بەو جۆرە خۆت 
بپارێزیت لەحەزی خواردنی ناتەندروست لەدوای رەمەزان 

لەرێی خواردنەوەی ئاوی زۆرەوە.

٨- رۆژانە وەرزش بكە بۆ ئەوەی جارێكی دیكە كێشت 
زیاد نەكاتەوە.

٢- بەیانیانت بەژەمێکی تەندروست دەست پێ بکە، 
دەبێت لەسەرەتای رۆژانی یەکەمی دوای رەمەزاندا 

هەوڵ بدەیت پارێزگاری لەنەریتە خۆراکییە تەندروستەکان 
بکەیت وەک ژەمی بەیانی کەدەبێتە هۆی هاوکاریکردن 
لەرێکخستنی ژەمە خۆراکییەکانت لەرۆژدا و بەهێزکردنی 

ووزە و توانا و کۆنترۆڵی حەزی تۆ بۆ خۆراک.

٣- ژەمەكانی خواردنت دابەش بكە بۆ 5 بۆ 6 ژەمی 
بچووك و كەم.

٤- هەوڵ بدە بەشێکی پێویست پرۆتین بخۆیت، 
کە لەگەڵ کێش و رێژەی ووزەتدا رێک دەکەوێت، 

ئەمەش لەبەرهەمەکانی ئاژەڵی و ماست و دانەوێڵە و 

مانگی رەمەزان یەكێكە لەو مانگانەی كه بەهۆیەوە 
ئەو كەسانەی بەڕۆژوو دەبن شێوازی خواردنی 
ژەمەكانیان دەگۆڕێت و لە ماوەی ئەو مانگەدا 

سیستەمێكی جیاواز لە شێوازی نانخواردن پەیڕەو 
دەكەن، وەکو ئاشنایە الی هەمووان لەمانگی 

رەمەزاندا نەریتە خۆراکییەکان لەمانگەکانی تر جیاوازە 
و بۆیە شارەزایانی بواری خۆراکی رێنمایی دەدەن 

بەگرتنەبەری سیستمی خۆراکی گرنگ بۆ کۆتایی ئەم 
مانگە پیرۆزە و پێشوازی لەجەژن و دواتریش گرنگە 

دوای ئەم مانگە چەند رێنماییەکی تەندروستی هەیە 
کە دەبێت پەیڕەوی بكەیت بۆ دوربوون لە کێشە 

تەندروستیەکان.

٨ رێنمایی گەرانەوە سەر ژیانی 
ئاسایی بۆ دوای مانگی رەمەزان:

١- بەهێواشی بگەرێوە بۆ رۆتینی ئاسایی ژیانی 
خۆت، هەوڵ بدە کەمتر خۆراک بخۆیت نەک دەست 
بکەیتەوە بەزیادەڕەویی لە خواردن بەتایبەتی خواردنی 

نا تەندروست. 

 چۆن دوای رەمەزان جەستەت رادەهێنییەوە
و دەیگەڕێنییەوە سەر ژیانی ئاسایی؟

ئاماده كردن: عەبدولسەالم هیشام

ئەگەری کەوتنەخوارەوەی
مووشەکە ئاسمانییەکەی چین
لە عێراق!

مووشەکی ئاسمانی چین کە بە مەبەستی دامەزراندنی یەکەم 
وێستگەی ئاسمانی چینی هەڵدرابوو لە کۆنترۆڵ دەرچوو. 

مووشەکەکە کە بە خێرایی ٢٧ هەزار و ٦٠٠ کیلۆمەتر لە یەک 
کاتژمێر بە دەوری گۆی زەویدا دەخولێتەوە، ئەگەری ئەوەی 

هەیە کە چەند پارچەیەکی بکەوێتە سەر زەوی. لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان جەخت لەوە دەکرێتەوە کە پارچەیەکی ئەم 

مووشەکە دەکەوێتە سەر خاکی عێراق. 

مووشەکی Long March 5B کە پارچە سەرەکییەکانی یەکەم 
وێستگەی ئاسمانی چینی هەڵگرتبوو، لە بەرواری ٢٩ی نیسان 
لە دوورگەی هاینان بە سەرکەوتوویی هەڵدراوە. مووشەکەکە 

لە بۆشایی ئاسمان دوورکەوتووەتەوە لە ناوەندی چاودێری 
کردن و لە کۆنترۆل دەرچووە. ئاژانسە جیهانییەکانی هەواڵ، 

وێنەی ساتەوەختی هەڵدانی مووشەکەکانی لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان باڵو کردەوە.

بااڵم دوای هەڵدانی مووشەکەکە بە شێوەیەکی سەرکەوتوو، 
پارچەی "تیەنهی" دوای ٤٩٢ چرکە لە دەستپێکردنی فڕینەکە لە 
مووشەوکەکە لێبوویەوە و مووشەکەکە کەوتە سەر ڕێڕەوی 

خۆی.

ئەو پارچە پاڵنەرە گەورەیەی کە بە مووشەکەکەوە نووسراوە، 
وەک هەمیشە پالنی ئەوەی بۆ داندرا بکەوێتە شوێنی دیاری 

کراو بۆی لەناو دەریا. بەاڵم پارچەکە لە کۆنترۆل دەرچوو و 
دەستیکرد بە خووالنەوەی خێرا بەدەوری گۆی زەویدا. 

مایک هۆوارد، وتەبێژ لە وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا )پنتاگۆن( 
باسی لەوە کرد کە لەئێستادا نازانرێت پاشماوەکانی 

مووشەکەکە لە چ شوێنێکی جیهان 
دەکەوێتە خوارەوە، ئەوەشی خستەڕوو 

کە پێشبینی دەکەن هاتنەخوارەوەی 
مووشەکەکە بۆ زەوی چەند کاتژمێرێکی 

مابێت و چاوەڕوانن مووشەکەکە لە 
هەشتی ئایاردا بکەوێتە سەر زەوی و 

رێڕەوەکەشی لەالیەن هێزەکانی بۆشایی 
ئاسمانی ئەمریکاوە چاودێری دەکرێت.

راگەیەندرا کە چاوەڕوێی ئەوە دەکرێت 
کە پارچەکانی مووشەکەکە لە 

بەرەبەیانی ٩ی ئایار بکەوێتە سەر زەوی 
و هەروەها زانیاری ورد لەبەردەست نییە 
کە ئاخۆ ئەو مووشەکە بەر چ ناوچەیەک 

دەکەوێت. بەاڵم پێشبینی دەکرێت کە مووشەکەکە بکەوێتە ناوچەی 
٤١.٥ پلە لە باکوور و ٤١.٥ پلە لە باشووری گۆی زەوی. 

ئەو ناوچە جوگرافیەی کە پێشبینی کراوە مووشەکەکە تێیدا 
بکەوێتە خوارەوە بریتین لە ئوسترالیا، واڵتانی باشووری ئاسیا، 
باشوور و ناوەراستی چین، نیمچە دورگەی عەرەب، کیشوەری 

ئەفریقا، بەشێکی زۆری تورکیا، بەشێکی زۆری باشووری ئەمریکا 
و بەشێکی کەمی باکووری ئەمریکا. 

مووشەکە چینیەکە کە ئاراستەی بۆشایی ئاسمان کرابوو و لە 
کۆنترۆڵی واڵتەکەی دەرچوو، لە تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان بە دەیان 

هەواڵ باسیان لەوە کرد کە دەکەوێتە سەر خاکی عێراق. بەاڵم 
تا ئێستا لەالیەن هیچ بەرپرسێکەوە لەم بارەیەوە روونکردنەوە 

نەدراوە.

شارەزایان لەگەڵ ئەوەی باس لەوە دەکەن کە ئەگەرێک هەیە 
مووشەکەکە بکەوێتە ناوچەیەکی نیشتەجێبوون. بەاڵم ئەو 

ئەگەرە بە ئەگەرێکی کەم دەزانن و بە دووری دەزانن زیان بەر 
ناوچە نیشتەجێبوونەکان بگەینێت.

لە ساڵی ١٩٧٩ وێستگەیەکی ئاسمانی بە کێشی ٧٧ تۆن بە ناوی 
سکای الب بەر لە دەرچوونی لە بەرگە هەوا لە ئاسمانی ئوسترالیا 

تەقیەوە و لە نزیک شارۆچکەی ئێسپەرانس کەوتە خوارەوە. 
ئەنجومەنی شارەوانی ئێسپەرانس سزای بەسەر رێکخراوی 
ئاسمانی ناسادا سەپاند بەهۆی پیس کردنی دەورووبەر.  

سزاکەش لەرێگەی بەرنامەیەکی رادیۆیی لە ئەمریکا بە 
کۆکردنەوەی پارە لە خەڵک درا بەو شارەوانیە.



زنجیرەیە، بۆیە پێویستە حیسابی ئەوە بکەین کە 
قوتابی لە قۆناغێک دەچێتە قۆناغی داهاتووی 

پێویستی بەوە ببێت کە دەیخوێنێت، بۆیە 
دەتوانین بڵێین میکانیزمی پوختکردنەوەی مەنهەج 

بەشێوەیەکی زانستیانە کراوە". 

لەکۆتاییدا بەشدار عەبدولخالق، بەرێوەبەری گشتی 
پەروەردەی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، "وەزارەتی 

پەروەردە پالنێکی پوختی هەیە کە لە دەستپێکی ساڵی 
داهاتوو کار لەسەر ئەوە بکات بەالیەنی کەمەوە ٢ 

مانگی یەککەمی ساڵی داهاتوو پێداچوونەوەیەک بە 
بابەتەکانی قۆناغی پێشووی بکرێتەوە بۆ ئەوەی ببێتە 

پشتگیرییەک بۆ قوتابی". 

لە نووسراوێکی فەرمیدا ئاماژە بەوەدراوە کە ٢٢ـی 
حوزەیران تاقیکردنەوەی کۆتایی قۆناغی سەرەتایی 

و ناوەندی و دواناوەندی ئەنجام دەدرێت، بەاڵم 
ئاماژە بە پۆلی ١٢ـی ئامادەیی نەکراوە. لەوبارەیەوە 

بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی هەولێر)ئەربیل( وتی، 
"وەکو ئاماژە بە کردنەوەی قوتابخانەکان دراوە 

لە قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی، 
بەهەمان شێوە لە ١٥ـی ئادار فرمانی ژمارە ٩٩ـی 

وەزارەتی پەروەردە کە تیایدا ئاماژە بە ئەنجامدانی 
تاقیکردنەوەکانی وەرزی یەکەمی پۆلی ١٢ـی ئامادەیی 

لە ١٠ـی نیسان بکرێت کە کرا، تاقیکردنەوەکانی 
وەرزی دووەمی پۆلی ١٢ لە ١٩ـی حوزەیران دەکرێت، 
سەبارەت بە تاقیکردنەوەکانی وزاری بڕیارە لە ٢٥ـی 

تەمووز ئەنجام دەدرێت". 

لەالیەکی دیکەوە باس لەوە دەکرێت کە مەنهەج بۆ 
تاقیکردنەوەکان پوخت دەکرێتەوە و 

لەکاتێکدا مەنهەجی خوێندنی هەموو 
قۆناغەکان تەواوکەری یەکترن. 

لەبارەی بوونی کاریگەریی بەشدار 
عەبدولخالق رایگەیاند، "میکانیزمی 

پوخت کردنەوەی مەنهەج لە 
راستیدا لەالیەن مامۆستایان و 

سەرپەرشتیاران و شارەزایانی 
وەزارەت ئەنجامدراوە دەتوانین 

بڵێین لە هەر بەشێک لە هەر 
کتێبێک ئەگەر ووردبینەوە 

کارێکی پوخت کردنەوە 
ئەنجامدراوە، بۆ نموونە؛ 

لە بابەتی بیرکاری ئەگەر لە 
هەر بەشێک ١٠ پرسیاری 

راهێنان هەبێت ئەوا ٥ـی تەرک 
کراوە و ٥ـی بۆ راهێنانی 

قوتابی جێهێلدراوە بۆ ئەوەی 
ئەو کاتەی لەبەردەستماندایە 

بەشمان بکات، وەکو هەموومان 
دەزانین مەنهەجی خوێندن 

یەکێک لە تەوەرە هەرە گرنگەکان، کرانەوەی 
قوتابخانەکانە لەدوای جەژن و لە ئێستادا رێکارەکانی 

تایبەت بە کردنەوەی قوتابخانەکان تاوتوێدەکرێت. 

لەوبارەیەوە بەشدار عەبدولخالق خۆشناو، 
بەرێوەبەری گشتی پەروەردەی هەولێر)ئەربیل( 

تایبەت بە تەبا لەبارەی پالنی وەزارەت بۆ دوای 
جەژن رایگەیاند، "ئێمە بڕیارمان وابوو لە ١ـی ئایارەوە 

دەست بە دەوام بکەین و دەرگای قوتابخانەکان 
بکەینەوە، بەجۆرێک دەوام لە ناوخۆی پارێزگاکان و 
شوێنە دوورەدەستەکان و گوندەکان ئاسایی بێت 

و هەموو رۆژێک بەشێوەیەکی ئاسایی بێت، بەاڵم 
بەحوکمی ئەوەی بارودۆخی تەندروستی رێگەی نەدا 
بە تایبەتی دوای باڵوبوونەوەی ئەو جۆرە ڤایرۆسە 

نوێیە گۆڕاوە". 

هاوکات بەشدار عەبدولخاق وتیشی، "لەدوا 
کۆبوونەوەی لێژنەی بااڵی رووبەڕووبوونەوەی 
کۆڕۆنا بڕیاردرا دەوامی قوتابخانەکان بۆ دوای 

جەژن دوابخرێت، هەرچەندە لەو باوەڕەدا نیم کە 
کۆبوونەوە بکرێت بەاڵم بە بۆچوونی من ئەگەر 
بێت و کەشی تەندروستی وەکو ئێستا بێت کە 

تاڕاددەیەک باشە و خراپتر نەبێت، ئەوا وەزارەتی 
پەروەردە لە رۆژانی جەژن یاخود راستەوخۆ دوای 

جەژن راگەیەندراوێک باڵوبکاتەوە و کردنەوەی 
دەرگاکانی قوتابخانە بەشێوەیەکی تەناوب 

رابگەیەنێت". 

 وەزارەتی پەروەردە چارەنووسی خوێندنی ئەمسالڵ
ئاشکرا دەکات  

'بایرام ئاشی – چێشتی جەژن':
  ئەو کەلتوورەی لەنێو هەولێرییەکان بەرز رادەگیرێت

خواردنەوەی جیاواز پێشکەشی میوانان دەکرێت. ئەو 
مەراسیمە تا تەواوبوونی جەژن بەردەوام دەبێت. 

هەرچەندە گوێبیستی پرسیاری "کوانێ جەژنە کۆنەکان؟" 
دەبینەوە بەاڵم موسڵمانانی پابەند بە کلتوور و 

نەریتەکانیان بەردەوامن و بە شێوەیەکی ئاشکرا لە 
کەلتوورەکانیان دیارە. بەتایبەتی پیشاندانی ئەم نەریتانە بە 
مندااڵن کاریگەرییەکی گەورەی هەیە بۆ ژیاندنەوەی. لەو 

جەژنەدا مندااڵن فێری رێزگرتن لە گەوران، هەستی خۆشی 
وەرگرتنی جەژنانە، گرنگیی سەردانی خزم و دۆستان و 

کۆبوونەوە و تێکەڵبوون دەبن. سفرە گەورەکانی جەژن 
دەبێتە هۆی کۆکردنەوەی ئەندامانی خێزان و دۆستان، 
بەوپێیەش هەستی پێکەوەبوون هەمیشە بە زیندوویی 

دەمێنێتەوە. 

سەرەڕای دەنگۆی ئەوەی کە تەکنۆلۆژیا بووەتە هۆی 
دوورخستنەوەی تاکەکان لەیەکتر، ئەو بەهایانە پێویستە 

نەوە لەدوای نەوە بگوازرێتەوە و نابێت لەناوبچێت، چونکە 
نەریتەکان گرنگترین فاکتەرن لە ژیاندنەوەی گەلێک. 

لە هەولێر)ئەربیل( و عێراق بە گشتی بەر لە چوون بۆ 
مزگەوت، کولیچە یاخود شیرنەمەنییەکی دیکە دەخورێت 

و دواتر سەردانی مزگەوت دەکرێت بۆ مەبەستی 
بەشداریکردن لە نوێژی جەژن. بەر لە هاتنی جەژن، ئافرەتان 

بە شێوە و دیزاینی جیاواز کولیچە دروست دەکەن و 
هەندێکیان بە دەستووری کۆن دەیشێلن و دیزاینێکی 

تایبەتی پێدەدەن. 

تورکمانان ناوی 'بایرام ئاشی – چێشتی جەژن' بەو 
خواردنانە دەڵێن کە لە جەژن دروست دەکرێت. دوای 

نوێژی جەژن خەڵک وەکو خواردنی بەیانی چێشت دەخۆن 
و دوای نوێژ چێشتەکان ئامادە دەبن، بەو پێیەش بۆن و 
بەرامی خواردنەکان، لە کۆاڵنی گەڕەکەکان پەرشدەبێت، 

بەاڵم لەگەڵ تێپەڕبوونی کات، ئەو نەریتە گۆڕانکاری 
بەسەرداهاتووە و هەندێک لە خێزانەکان بەردەوامن لە 

دروستکردنی چێشتی جەژن و هەندێکی دیکەش چێشتی 
جەژنیان بە خوانی بەیانی  گۆڕیوەتەوە. چێشتی جەژن بۆ 

هەندێک لە خێزانەکان بریتییە لە برنج و شێخ مەحشی، بۆ 
هەندێکی دیکەش برنج و فاسوڵیایە. لەبەرامبەردا شۆربای 

قەیسی یەکێکە لەو تایبەتمەندییانەی کە هەمیشە لە 
سفرەی چێشتی جەژن جێی خۆی هەیە.

لەرووی چێشتلێنانەوە دووەمین رۆژی جەژن زیاتر چێشتی 
دۆڵمە لێدەنرێت کە خواردنێکی کلتووریی و مێژووییە. 

گەر دووەم رۆژیش نەبێت، سێیەم رۆژی جەژن بێگومان 
دۆڵمە لێدەنرێتەوە. بە شێوەیەکی گشتی لە جەژن خواردنە 

کلتوورییەکان لێدەنرێن لەالیەن تورکمانانەوە، وەک؛ 
بریانی، عروق، کەباب، کفتە و خواردنی دیکە دەبنە خوانی 

ماڵەکان. 

لەکاتی سەردانی ماڵەوە لە جەژن، شیرنەمەنی وەک 
پاقاڵوە، غورابیە، کولیچە و شیرنەمەنی هتد.. پێشکەش 

دەکرێت و جگە لەوەش چوکلێت و شەکرلەمە لەگەڵ 

جەژنی رەمەزان لە جیهانی ئیسالمیدا دوای مانگی رەمەزان 
یاخود مانگی بەڕۆژووبوون بەرز رادەگیرێت و بۆ ماوەی ٣ 

رۆژ وەکو جەژنێکی ئایینی بەردەوام دەبێت. 

بەپێی ساڵنامەی کۆچی، جەژنی رەمەزان لە ٣ رۆژی 
یەککەمی مانگی شەوال بەرز رادەگیرێت و لەالیەن 

موسڵمانانەوە بە جۆشێکی زۆرەوە پێشوازیی لێدەکرێت. 

جیاوازترین خاڵی جەژنی رەمەزان ئەوەیە کە بۆ ماوەی 
٣٠/٢٩ رۆژ موسڵمانان لە رۆژ بەرۆژوو دەبن و سەرجەم 

خوارد و خواردنەوەکان لەخۆیان قەدەغە دەکەن، بەو 
پێیەش هەنگاوێکی نوێ دەگرنەبەر. 

جگە لەوەش تێڕوانین لە جەژن بەپێی ناوچە و دەڤەرەکان 
جیاوازی بەخۆیەوە دەبینێت، بۆیە گەورەترین هەواڵدەری 

جەژن، نوێژی جەژنە. بەپێی هەندێک لە مەزهەبەکان، 
نوێژی جەژن سوننەتە و هەندێکیشیان پێیان وایە کە 

فەرزە. دوای نوێژی جەژن، موسڵمانان پیرۆزبایی لە یەکتر 
دەکەن و ئەوانەی زویرن، ئاشت دەبنەوە و کاتێکی خۆش 

بەسەردەبەن. 

: بارزان لوقمان هەوالڵ
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: گه ڕه كی رووناكی / شەقامی ٤٠م

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

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ دیزاین: محەمەد ئەمین ئیبراهیم
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رادیۆی بیزیم ئێف ئێم لە شیلە، گۆرانی زیندانی کورکوکی 
تۆمار کردووە و وتی، "گۆرانی کەرکوک زیندانی-م لەو 
سەردەمە تۆمارکردبوو، دووبارە لە فەیسبووکی خۆم 

باڵوکردەوە و سەرنجی 
زۆرێک لە تورکمانانی 
بەالی خۆیدا راکێشا. 

لە راستیدا پێشبینی 
ئەوەم نەکردبوو کە 

ئەوەندە دەبێتە
جێی رەزامەندی 

تورکمانان. 
بەاڵم ئەو 
سەرنج و 

هەڵسەنگاندنانەیهەڵسەنگاندنانەی 
کە دواتر پێم 

گەیشت 
زۆر 

دڵخۆشیان 
کردم".

هونەرمەند و میدیاکار دیالرا ئینجەبەجاک کە بەخوێندنەوەی 
گۆرانی زیندانی کەرکوک "کەرکوک زیندانی" لەناو گەلی 

تورکمان بووە رۆژەڤێکی گەرم، بۆ تەبا مەگەزین دوا.

ئینجەبەجاک لە سەرەتای قسەکانیدا باسی لە قۆناغی 
منداڵی خۆی کرد و تی، "لە گوندێکی سەر بە ناوچەی شیلە 
لە پارێزگای ئیستانبوڵ لەدایکبووم. هەر لە تەمەنی منداڵیدا 
بەشداریم لەو زنجیرە و فیلمانە دەکرد کە لە گوندەکەماندا 

تۆمار دەکران، موختاری گوندەکەمان کاتێک تیمی 
سینەمایی و تۆمار دەهاتنە گوندەکەمان راستەوخۆ بانگی 

منی دەکرد. ژیانی تەلەڤزیۆنیم لەو تەمەنەوە دەستیپێکرد".

لەباسی خۆشەویستی خۆی بۆ نەتەوەی تورکمان، 
ئینجەبەجاک وتی، "ژمارەیەکی زۆر هاوڕێی تورکمانی 

عێراقیم هەیە. بە جۆرێک ئااڵی تورکمان لە ژوورەکەم لە 
پاڵ ئااڵی تورکیا هەڵواسراوە. من کەسێکی خاوەن رێبازم 

و هەموو ئەو نەتەوانەم بێ بەرامبەر خۆش دەوێت کە لە 
رەچەڵەکی تورک هاتوون". 

ئینجەبەجاک ئاماژەی بەوەدا کە لە سەردەمی کارکردنی لە 

 هونەرمەند و میدیاکار دیالرا ئینجەبەجاک
چۆن باسی تورکمان دەکات؟

 بۆ یەکەم جار چەند گەنجێکی تورکمان چەند
کورتە فی�مێکی ترسناک بەرهەم دەهێنن

لەم دواییانەدا گروپێکی میوزیک 
بە ناوی کەیگەن لە پارێزگای 

کەرکوک دامەزرا، ئەو گرووپە 
بە ستایلێکی تایبەت بە خۆی 

گۆرانی دەچرێت و لە ماوەیەکی 
کەمدا بووە جێگای خواستی 
کافێ و رێستۆرانتەکانی ئەو 

شارە. 

چیرۆکی گروپی میوزیکی 
کەیگەن بەم شێوەیە دەستی 
پێکردووە، گۆرانیبێژ محەمەد 

چاکماک و ژەنیاری ئامێری 
ریتم حەیدەرعەلی موسا کە 

بە جیاجیا بەشداری دەکەن لە 
ڤیستیڤاڵێكی میوزیک لە شاری 
کەرکوک لەوێ یەکتر دەناسن. 
دوای ناسینی یەکتر ئەوان لە 
سەرەتادا وەک خولیایەک ئەو 

میوزیکانەی کە هەڵیاندەبژارد بە 
شێوەیەکی جیاواز گۆرانییەکانیان 
دەچڕی، دواتر گروپکەیان فراوان 

کرد و چەند گەنجێكی دیکەش 
بوونە ئەندامی گروپەکە یەکێك 

لەو کەسانە برای حەیدەرە کە 
ئەندامێكی گروپەکەیە. 

گروپی میوزیکی کەیگەن جیاواز 
لەو شێوازە میوزیکەی کە لە 

عێراق هەیە، گۆرانی تورکمانی 
بە شێوازێکی تایبەت بەخۆیان 

دەچڕنەوە، گروپەکە چەندین 
ئامێری میوزیک دەژەنێت وەک 

گیتار کارەبایی، ئامێری ریتم، 
گیتاری باس دەژەنن، سەرەتا 
گروپەکەی ئەوان لە ٣ کەس 

پێکهاتبوو دواتر گیتارژەن عومەر 
شەهاب بووە ئەندامێكی 

دیکەی گروپەکە بەم شێوەیە 
گروپەکە بوونە ٤ کەس، 

کەیگەن بە چەندین جۆر میوزیک 

گۆرانی ئامادە دەکات وەک، 
مۆسیقای کالسیک، رۆک و 

پومک، گروپەکە جگە لە گۆرانی 
تورکمانی بە زمانی عەرەبی و 

ئینگلیزی گۆرانی دەچڕنەوە. 
گروپی میوزیکی کەیگەن، 

ستۆدیۆیەکیان بە ناوی 
ستۆدیۆی کەیگەن دامەزراند 

بۆئەوەی لەو ستۆدیۆیە تۆماری 
گۆرانییەکانیان بکەن، ئەم 

ستۆدیۆیە بە تێپەربوونی کات 
وەک قوتابخانەی میوزیکی 

لێهات، چاکماک کە گۆرانیبێژی 
گروپە میوزیکەکەیە لەو 

ستۆدیۆیەوە وانەی میوزیک بە 
گەنجەکان دەڵێتەوە. 

ناوی یەکەم گۆرانییان: 
ئاجی هایاتا 

ئەو کاتەی کە گروپەکە تەنها 
٣ کەس بوون، گۆرانی ئاجی 

هایاتیان باڵوکردەوە، هۆنراوەی 
ئەو گۆرانییە لەالیەن محەمەد 

چاکماکەوە، نووسراوە، 
دوای تۆمارکردنی کلیپەکەیان 
لەماوەیەکی نزیکدا گروپەکە 

نوێترین بەرهەمی تورکمانییان 
باڵودەکەنەوە. 

ئەوان دەیانەوێت لە داهاتوودا 
رێچکەیەکی جیاواز بدەن بە 

هونەری تورکمانی، هەر 
بۆیە پالنیان هەیە گۆرانییە 

کۆنەکانی تورکمانی بەشێوەی 
کەڤەر باڵو بکەنەوە، ئەو 

گروپە ئاماژە بەوەدەکەن کە 
دڵخۆشنین بە شێوازی ئێستای 
هونەری تورکمانی بۆیە هەوڵی 

تێکەڵکردنی شێوازی مۆدێرن 
دەدەن لەگەڵ ئەو هونەرە. 

کزەبایەکی میوزیکی مۆدێرن
لەنێو هونەری تورکمان: کەیگەن

و
ڵ
هاوار بازرگان، ئامادەکردن: ئاس�ی کوزەچیئۆغ�

هونەرمەنی دەنگ 
خۆش و سەرکەوتوو 
ماوەیەکی زۆرە هیچ 

بەرهەم و کارێکی نوێی 
باڵونەکردبوویەوە و 

لە رۆژانی رابردوودا لە 
ئەکاونتە تایبەتییەکەی 

نوێترین کاری له ستۆدیۆ 
باڵوکردەوە.

هونەرمەندی 
سەرکەوتوو، لە 

لێداونێکیدا بۆ تەبا 
مەگەزین لە بارەی هۆکاری دوور کەوتنەوەی لە گۆرەپانی 

هونەری وتی، "من خۆم سااڵنە ٢ یان ٣ گۆرانی تۆمار 
دەکەم و زۆر کەم بەشداری لە ئاهەنگی جەماوەری 

دەکەم و بەشداری لەهەموو جۆرە ئاهەنگێک ناکەم، من 
لەم بارەیەوە زۆر بە هەستیارییەوە بریار دەدەم". 

هونەرمەندی دەنگخۆش، سەبارەت بە کار و پرۆژەکانی 
وتی، "من جگە لەو کارە نوێیەم کە لە نێو ستۆدیۆ 

تۆمارم کرد، ٣ گۆرانی ئامادەکراویشم هەیە، هەرچی کارم 
هەیە لەگەڵ میوزیک ژەن و دابەشکاری بەتوانای میوزیک 

عەلی ئینجە پارماک ئەنجامداوە و گۆرانییەکانیشم لە 

ڤۆیس ستۆدیۆ تۆمارکردووە، پالنی ئەوەم هەیە 
جگە لەو بەرهەمە نوێیانەی کە تۆماریان دەکەم ئەو 

بەرهەمانەی کە لەالیەن هونەرمەندە گەورەکانەوە وتراوە 
بەشێوازی کەڤەر هەموو دووبارە بلێمەوە، لە ئێستادا ٧ 

بۆ ٨ گۆرانی لە پرۆژەکەمدا بوونیان هەیە".

هونەرمەند بازرگان لە بارەی ئاواز و هۆنراوەی کارە 
نوێکەی دەڵێت، " ئەو ٢ بەرهەمەی کە تازە تۆمارم 

کردوون ئاوازەکەی لەالیەن هونەرمەند شێرزاد 
عوزێڕئۆغڵو داندراوە، هۆنراوەکەشی لەالیەن شاعیری 

گەورە حوسام حەسرەتەوە نوسراوە، هەروەها 
گۆرانییەکی هونەرمەندی گەورە خواڵێخۆشبوو یونس 

خەتاتم وتووەتەوە کە ناوی گۆرانییەکە )غەریب قاڵدم(ـە، 
ئەو گۆرانییەم بەشێوەیەکی کەڤەر وتووەتەوە هیوادارم 

کە گوێگرەکانم بەرهەمەکەیان بەدڵ بێت". 

بازرگان کە تەمەنی ٤٢ ساڵە، موژدەیەکی خۆش دەدات 
بە بیسەرانی و دەڵێت، " ئەم ساڵە بۆمن ساڵێكی پر لە 

جووڵە دەبێت و پالنی ئەوەم هەیە کە بۆ کارە نوێیەکانم 
دەمەوێت لە شاری هەولێر)ئەربیل( کلیپ تۆمار بکەم، 
هەروەها لە پالنمدا هەیە کە یەکێک لە کارە نوێییەکانم 

دوای جەژن باڵوبکەمەوە". 

لە بارەی پیشەیەوە بازرگان ئاماژەی بەودا، "نزیکەی 
٣٠ ساڵە من لەناو هونەرم و چەندین ساڵی دیکەش لە 
ناو هونەر دەمێنمەوە، بەردەوام دەبم لە ئامادەکردنی 
بەرهەمی نوێ، پێشتر زۆر بەکەمی کاری نوێم ئامادە 

دەکرد بەاڵم وا بە زوویی ناگەرێـمەوە نێو ئاهەنگە 
جەماوەرییەکان، من زۆر حەز ناکەم بەشداری لە ئاهەنگە 

کەیف خۆشەکان بکەم، بەاڵم تەنها لە هەندێك ئاهەنگی 
تایبەت بەشداری دەکەم". 
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 هاوار بازرگان:
 بە بەرهەمە نوێیەکانم
دووبارە دەگەڕێمەوە

سەبارەت بە پرۆژەکانی داهاتوویان حوسێنئۆغڵو باسی 
لەوەکرد،" لەپالنمان دایە لەدوای ئەم فیلمە چەند فیلمیکی 

ترسناک و ئاکشن بەرهەم بهێنین".

کورتە زنجیرەی دایمۆن کە لە مانگی شوبات یەکەم فیلمی 
بەخش کرا و لەالیەن عێراقی وود بەرهەمهێندراوە ئەکتەرانی 

فیلمەکە بریتین لە محەمەد حوسێنئۆغڵو و ئایە کەریم 
و شاهین قەساب وعەلی سەباح پێکهاتوون، هەروەها 

میوزیکی فیلمەکە لەالیەن عومەر سەباح گیتار ژەنی گروپی 
کایگەن بەرهەمهێندراوە.

چیرۆکنووس و ئەکتەری زنجیەرەکە بووە میوانی 
پرۆگرامی بێ مەودا کە بارزان لوقمان لە ئاژانسی 

تەبا پێشکەشی دەکات وەاڵمی تەواوی پرسیارەکانی 
سەبارەت بە زنجیرەکە دایەوە.

محەمەد حوسێنئۆغڵو بەئاماژەدان بەوەی بەمنزیکانە 
ئەڵقەی دووەمی زنجیرەکە باڵودەکرێتەوە و ئاماژەی 

بەوەشدا لە عێراق پرۆژەی هونەری کۆمیدی زۆرە، 
دەمانەوێت پرۆژەی ترسناک و ئاکشن ببینین، بەهۆی 

ئەمەوە لەگەڵ برادەران ئەم پرۆژەیەمان ئەنجام دا، 
سەرەرای کەمی تواناکان و پێداویستیەکان بەاڵم 

کارێکی جوانمان پێشکەشکردووە، لە قۆناغی یەکەمدا 
پرۆژەکەمان زنجیرەیەکی ٣ کورتە فیلمیە، ئەگەر زنجیرەکە 

خواستێکی زۆری لەسەر بوو بێگومان بەردەوام دەبین".

حوسێنئۆغڵو تەمەن ٢٥ سااڵن باسی لە تیمی فیلمەکە 
کرد و وتی،"تیمی فیلمەکە پێکهاتووە لە ٤ ئەکتەر و 

یەکێک کاری ماکیاژ دەکات و لەگەڵ دەرهێنەری فیلمەکە 
کە دەکاتە ٦ کەس فیلمەکەمان بەرهەمهێناوە، سیناریۆی 

فیلمەکە لەگەڵ عەبدولرەحمان عومەر دەرهێنەری 
فیلمەکە نوسیووە، بەداخەوە هیچ سپۆنسەرێکمان بۆ 

بەرهەمهێنانی فیلمەکە نەبوو تەنها ئاڵتون میدیا پرۆسەی 
پەخشکردنی لە ئەستۆ گرت".

چەند گەنجێکی تورکمان بۆ یەکەمین جار لە هونەری 
تورکمانیدا زنجیرەیەک لە کورتە فیلم بەرهەم دەهێنن، 

"دایمۆن" ناوی ئەو زنجیرە کورتە فیلمەیە کە چەند 
گەنجێگی تورکمان بۆ یەکەمین جار لە میژووی هونەری 

تورکمانیدا بەرهەمیان هێناوە، محەمەد حوسێنئۆغڵو 


