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کـــــــــــۆتا بــــۆ کــــێ

 هاوڕێـیەکی هەولێر)ئەربیل( کۆچی دوایی کرد

 هۆکاری قسەکانی پەرلەمان چی
 بوو؟ کورەچی وردەکارییەکانی

بۆ تەبا باسکرد

  لە مەڕاسیمی  ماڵئاوایی 
 ئەربیللی رێگری کرا لە دانانی

ئااڵی تورکمان
...وشکە ساڵی زەنگی مەترسی لێدا

سەدای گۆکبۆرو لە قەاڵی هەولێر دەنگیدایەوە

لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا و وەکو 
هەموو پێش هەڵبژاردنێکی گشتی بابەتی 
کۆتا دەبێتەوە رۆژەڤ. هەروەها دووبارە 

بابەتی کۆتا دەبێتە جێگەی مشتومڕ لەالیەن 
ئەوانەی کە کورسی کۆتایان دابینکردووە 

نەوەک ئەوانەی کە کۆتایان بۆ دابینکراوە. 
گەر بەڕوونی بیڵێم، هەرچەندە کورسی کۆتا 

بۆ تورکمان و کریستیانەکان دابینکراوە بەاڵم 
لەوە زیاتر بووەتە جێگەی سەرنج و ویستی 

پارتە سیاسییەکانی کورد. 

سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو ئەتابەگی هەولێر)ئەربیل(
١١٤٤-١٢٣٢

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، هونەرمەندی ناوداری شاری هەلێر 
ماڵئاوایی لە هەوادارانی کرد. دوای ئەوەی دەمێک بوو ئەو 

هونەرمەندە ناودارەی شاری هەولێر لە نەخۆشخانە لەژێر 
چاودێری پزیشکدا چارەسەری بۆ دەکرا، لە ٢٠ـی حوزەیرانی 

٢٠٢٢ رۆژی دووشەممە لە تەمەنی ٨٩ ساڵیدا  کۆچی دوایی 

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی 
میللەت لە دانیشتنی رۆژی ٢٧ـی 

حوزەیران لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق 
ئاشکرایکرد کە تورکمان لە دامەزراوە 

فەرمییەکانی حکومەت بە کورد ناونووس 
دەکرێن، ئەم وتەیەی ئازاد کورەچی لە 

سۆشیاڵ میدیا هەرای نایەوە. 

کرد. تەرمەکەی لەسەر شانی خۆشەویستانی بە فرمێسکی 
ماڵئاوایی لە مەزارگەی خێزانەکەی لە هەولێر)ئەربیل( بەخاک 
سپێردرا. ناوبراو یەکێک بوو لەو هونەرمەندانەی هەولێر کە 
لە تورکمانئێللی و لە تورکیاش ئاواز دانەر و هونەرمەندێکی 

بەناوبانگ بوو. 

؟
٢

٣

٦

٥ ٢



تـەبـا

٢٢

٢٠٢
٢

٢٠٢
ز ٢

وو
ەم

ی ت
وز 

مو
تە

ی 
٧٧

 کـــــــــــۆتا بــــۆ کــــێتـەبـا
لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا و وەکو هەموو پێش 

هەڵبژاردنێکی گشتی بابەتی کۆتا دەبێتەوە رۆژەڤ. 
هەروەها دووبارە بابەتی کۆتا دەبێتە جێگەی مشتومڕ 

لەالیەن ئەوانەی کە کورسی کۆتایان دابینکردووە نەوەک 
ئەوانەی کە کۆتایان بۆ دابینکراوە. گەر بەڕوونی بیڵێم، 

هەرچەندە کورسی کۆتا بۆ تورکمان و کریستیانەکان 
دابینکراوە بەاڵم لەوە زیاتر بووەتە جێگەی سەرنج و 

ویستی پارتە سیاسییەکانی کورد. 
لە هەر سوچێکدا یەکێتی و گۆڕان و هەموو ئەو پارتە 

بچوکانە کە لە پێگەی ئۆپۆزیسیۆنن، ئاماژە بەوە دەدەن کە 
کورسی کۆتا تەنها بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان سوودی 

هەیە و وەک ئەوان دەڵێن کە پارتی بەر لە ئەنجامدانی 
هەڵبژاردن ١١ کورسیی بردووەتەوە.

پارتیش ئەمە رەت دەکاتەوە. 

زۆربەی هەرە زۆری ئەوانەی کورسی کۆتا 
بەدەستدەهێنن، بە ناوی "هاوپەیمان"  باسی 

پارتی دەکەن. 
من وەکو رۆژنامەوانێکی تورکمان دەمەوێت 

قسە لەسەر کۆتا بکەم بەاڵم  پێویستە 
ئەو راستییە بدڕکێنم کە تورکمان بەبەراورد 

لەگەڵ کریستیانەکان هەوڵی ئەوە دەدەن کە 
هەڵسەنگاندنێکی سەختتر  بۆ کۆتا بکەن یان 
بە شێوەیەکی دیکە لەنێو بازنەیەکی تەسکتر 

هەڵسەنگاندنی بۆ دەکەن. 
هۆکارەکەشی بەو شێوەیەیە: خۆپاراستنی 

کریستیانەکان لەرووی شوناسەوە بە بەراورد 
لەگەڵ تورکمان ئاسانترە و بەهۆی ئەوەی کە بابەتی ئاین 

بووەتە خاڵێکی گرنگ، بەاڵم تورکمان لەگەڵ کورد واتە 
زۆرینەی دانیشتووانی ئەم جوگرافیایە، شوێنکەوتووی 

هەمان ئاینن و تەنانەت زۆربەیان سەر بە مەزهەبی 

رۆژی دووشەممە ٢٠ـی ٦ـی  ٢٠٢٢، شاری هەولێر )ئەربیل( 
ئەستێرەیەکی پرشنگداری نێو هونەری لە دەستدا و 

خاوەنی گۆرانی "یاڵاڵ شۆفێر" گوێگرانی بە هەواڵی گیان 
لەدەستدانی خەمبارکرد.

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی لە ساڵی ١٩٣٣ لە گەڕەکی 
تەعجیلی شاری هەولێر لە دایک بووە و لە 

تەمەنی نۆ ساڵیدا لە قوتابخانەی ئەربیل ئوال 
دەستی بەخوێندن کردووە، بەاڵم بە هۆی خراپی 

بارودۆخی داراییەوە لە خوێندن دادەبڕێت و دەست 
بەکارکردن دەکات.

لە سەرەتای شەستەکانی سەدەی رابردوودا، 
لەگەڵ باڵوکردنەوەی گۆرانی یاڵاڵ شوفێر، 

محمەمەد ئەحمەد ئەربیللی ناوبانگێکی زۆر 
پەیدا دەکات و هەر ئەو کاتەش وەکو شوفێر 

لە نەخۆشخانەی جمهووری شاری هەولێر 
دادەمەزرێت و لە ماوەیەکی کەمدا گۆرانی و 

میوزیکەکانی دەگاتە واڵتانی دیکە و هونەرمەندانی 
جیهانی گۆرانییەکانی دووبارە دەکەنەوە.

وەک خۆی پێشتر رایگەیاندبوو لە سەرەتای ساڵی 
١٩٥٩ چووەتە ئێزگەی بەغداد و ئەو رۆژە یەکەم 

گۆرانیی بەناوی "مەن ئەربیلدە چختم" واتا "من لە هەولێر 
دەرچووم" تۆمارکردووە و ئەمەش یەکەم وێستگەی 

باڵوبوونەوەی دەنگی محەمەد ئەحمەد ئەربیللی دەبێت و 
ئەم گۆرانییەش هەر زوو بە گوێی هەوادارانی میوزیک و 

گۆرانی باڵودەبێتەوە.
ئەگەرچی ئەربیللی بە رەچەڵەک تورکمان بوو، بەاڵم 

بەهۆی تێکەاڵوبوون و پێکەوەژیانی کورد و تورکمان 
لە هەولێر، وایکردووە کە محەمەد ئەحمەد ئەربیللی 

بەهەرسێ زمانی تورکی و کوردی و عەرەبی گۆرانییەکانی 
بچڕێت و بۆخۆیشی دەڵێت جیاوازی نەتەوایەتیمان نەبووە 
و هەمیشە وەک یەک خێزان لەم شارەدا ژیاوین و ئەمەش 

وایکردووە کە هەموو الیەک رێز لە خۆم و هونەرەکەم 
بگرن و شانازیش بەو پێکەوەژیانە دەکەم.

ئەربیللی دوای ئەوەی بەهۆی ناجێگیری باری تەندروستی 
لە نەخۆشخانە کۆچی دوایی کرد، لەمەڕاسیمێکدا 
تەرمەکەی هێندرایە قوتابخانەی ئەربیل ئوال، ئەو 

قوتابخانەیەی کە ئەربیللی یەکەم جار دەستی بەخوێندن 
کردووە، دوای ئەوە تەرمەکەی بردرایە نێو پارکی شار 

لە ناوەراستی شاری هەولێر و مەڕاسیمی ماڵئاوایی لە 
هونەرمەندی ناوبراو رێکخرا.

بەاڵم ئەوەی جێگای تێرمانین بوو لەو مەڕاسیمەدا ئااڵی 

کوردستانی عێراق لەسەر تەرمی ئەربیللی داندرابوو، 
کاتێک هاوواڵتیانی تورکمان ویستیان لەپاڵ ئەو ئااڵیە 

ئااڵی تورکمانئێللی دابنێن، کێشە و ئاڵۆزییەکە لێرە 
دەستی پێکرد، کاتێک رێگری کرا لەوەی ئااڵی تورکمانئێللی 
دابندرێت لەسەر تەرمی ئەربیللی و بەتۆمەتی ئەوەی ئەو 
ئااڵیە ئااڵی حیزبییە رێگری لەوە کرا ئااڵکە لەسەر تەرمی 

ئەربیللی دابندرێت.
شایەنی باسە، هاوواڵتییەکە هۆکاری رێگرییەکەی بۆ ئەوە 

گەڕاندەوە کە ئااڵکە ئااڵی حیزبێکە، بەاڵم بەرپرسانی 
تورکمان لە شوێنەکە رایانگەیاند کە ئاڵەکە تایبەتە بە 
نەتەوەی تورکمان و ئااڵی تورکمانئێللی-ـیان لەسەر 

تەرمی ئەربیللی دانا، بەاڵم دووبارە یەکێکی دیکە لەو 
هاوواڵتیانەی کە نازاندرێت بەچی هۆکارێک لەو شوێنە 
بوون ئااڵکە هەڵگیرایەوە، لەالیەن بەرپرسێکی تورکمان 

رێگری لێکراو ئااڵکە لە شوێنی خۆی داندرایەوە.
ئەمە لەکاتێکدا لەو ساتەدا وەکو سایتی تەبا لە پەخشی 

راستەوخۆدا بووین و دیمەنەکان لە کامێراکانمان 
تۆمارکراوە و دیارە کە چۆن رێگری لە دانانی ئااڵی تورکمان 

ئێللی دەکرێت و هەڵدەگیرێت.
دواتر بۆ چەند خولەکێک ئااڵکە لە سەر دارەبازەکە مایەوە، 

بەهۆی قەلەباڵغی شوێنەکە لەالیەن کەسانی نەناسراوەوە 
ئااڵکە هەڵگیرا و دیار نەما، نازاندرێت ئایا ئەم کەسانەی 
کە ئەم گرژی و ئاڵۆزیانەیان دروستکرد بە مەبەست ئەو 
کارەیان کرد یاخود تەنها ئەم دیمنەیان پێ قبوڵ نەکرا و 

هێرشیان کردە سەر ئااڵکە.

لەبارەی ئەو گرژییەی لەمیانی بەڕێوەچوونی مەراسیمی 
ماڵئاوایی لە هونەرمەند محەممەد ئەحمەد ئەربیللی 

دروستبوو ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری 
پێکهاتەکان بە تەبای راگەیاند، "ئااڵی تورکمانئێلی بۆئێمە 

پیرۆز و گرنگە، ئااڵی تورکمانئێللی نوێنەرایەتی گشت 
تورکمانی عێراق دەکات بۆیە لەالی ئێمە گرنگە ئەو 

ئااڵیە".
هاوکات ئەوەشی راگەیاند، لە تەواوی تورکمانئێللی 
بوونی ئااڵی تورکمانئێللی لەسەر تەرمی کەسایەتییە 

ناودارەکان و سەرکردەکانی تورکمان ئەرکێکی 
نیشتیمانیی و مەعنەوییە، وتیشی "دروستبوونی ئەو 

کێشەیە لە مەڕاسیمەکەدا دوورە لە بەها مرۆڤایەتییەکان، 
ئەو هەڵسوکەوتەی کە لەو مەڕاسیمەدا لەالیەن چەند 
کەسێکەوە ئەنجامدران و رێگرییان کرد ئااڵی تورکمان 

دابندرێت رەتدەکەینەوە، لەمە بەدوا لە تەواوی رێوڕەسم 
و مەڕاسیمە سیاسییەکان ئااڵی تورکمان دەشەکێتەوە، 

ئااڵکەمان لەالی هەموو تورکمانێک پیرۆزە، ئێمە رێزمان 
هەیە بۆ گشت ئااڵکان، دەبێت هەموو کەسێکیش 
رێز بنوێنێت بەرامبەر ئااڵی تورکمانئێللی، برایەتی و 

دۆستایەتی لە پێش هەموو شتێکەوەیە".
ئەگەر چی ئەربیللی هەرگیز جیاکاری لە نێوان نەتەوەکان 

نەدەکرد و خۆی بە هونەرمەندی گشت نەتەوەکانی عێراق 
دەزانی، ئەربیللی بە ڕەچەڵەک تورکمان بووە و زۆربەی 

هەرە زۆری گۆرانییەکانی بە زمانی تورکمانی هۆنیوەتەوە. 
ئەربیللی بۆ هەمیشە وەکو رەمز و ناوێکی دیار لەبیری 

خەڵکی شارەکە دەمینێتەوە.

"شافعین"، هەروەها پەیوەندیی هاوسەرگیری نێوان 
تورکمان و کورد بووەتە هۆکارێکی زەق بۆ لەناوچوونی 

خێرای تورکمان و ئەم دۆخەش لە ئێستادا هەر بەردەوامە. 
بۆیە هەوڵی متمانە کردن بە کورسی کۆتا لە بارودۆخێکی 

لەو جۆرە مەحاڵە. تەنها ئەوەش نییە، ئەو کەسانەی کە لە 
سەرەتای نەوەدەکاندا دەستیان لە دۆزی تورکماندا هەبووە 

و رەنگە بوونە هۆی ئەوەی تورکمانەکان بکەونە ئەم 
دۆخە و ئەو تاقمەی کە لە سەرەتای سااڵنی نەوەدەکان بە 
)یا یا یا، شا شا شا( خۆیان "بەناو نەتەوەیی" دەناساند، ١٨٠ 
پلە گۆڕان و لە ئەنجامدا بوونە هۆی دزینی باوەڕی هەموو 

ئەوانەی کە لەدوای ئەو تاقمە مانەوە. 

لە سەردەمێک دەژین، تەنانەت تورکمانەکانیش کاتێک 
ناوی تورکمان دێنیت الیان، راستەوخۆ وەاڵمی، 

"نەکەی چاوەکەم، من هیچ کارێکم بە سیاسەتەوە نییە" 
دەبیستیت. 

ئاگاداری ئەوەم کە وتارەکەم بە شێوەیەکی پچڕ پچڕ بەردەوامە 
و پەیوەندیی بەیەکەوە نییە، بەاڵم بابەتگەلێکی زۆر 

لەوبارەیەوە کەڵەکە بووەتەوە و مەحاڵە لە وتارێکدا هەمووی 
کۆبکەمەوە.

وا باشترە بگەڕێینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان کە کۆتایە. 
کاتێک باسی کۆتا دەورووژێنرێت، تورکمان گەر هەڵە نەبم 

ژمارەیان ١١ بۆ ١٢ پارتی سیاسی و لیستی جیاواز زیاد دەبێت. 
ئەوەی بۆ هەموومان ئاشکرایە ئەوەیە کە ئەو لیستانەی 

کورسی کۆتا دەبەنەوە، بە رێگەی دەنگدانی تایبەتەوە کە هەزار 
بۆ دوو هەزار دەنگیان بۆ دێت و کورسی کۆتا بەدەستدێنن. لە 
کۆتا هەڵبژاردندا ئەم ژمارەیە بۆ چەند سەد دەنگێک و بگرە زۆر 

لەوە کەمتر دابەزی.
  

ئەمە لەڕاستیدا پوختەی هەموو بابەتەکەیە و 
پێویست ناکات زیاتر باسی وردەکارییەکان بکەم. هەر 

بۆیەش پارتەکانی تورکمان بە پێویستی نازانن زیاتر 
بچنە نێو جەماوەری تورکمانی چونکە ئەو دەنگانەی 

بەدەسیتدەهێنن هی نەتەوەکەی خۆیان نییە. تەنانەت 
پێویستییان بە دەنگی نەتەوەکەی خۆشیان نییە "نەتەوە 

چییە!". 

لێرەدا خاڵی جەوهەری باسەکە ئەوەیە؛ ئایا نیگەرانیی و 
ئەندێشەی پارتەکانی کوردی بۆ دەستەبەرکردنی مافی 

ئەو کۆمەڵە کەسەیە کە لەژێر ناونیشانی کەمایەتی 
کۆکراونەتەوە یاخود شتێکی دیکەیە؟ 

بێگومان شتێکی دیکەیە. تەنانەت شتی زۆر جیاوازترە.. 

دەمەوێت نووسینەکەم تا ئێرە بێت چونکە دڵنیام لەوەی 
کە خوێنەرە ئازیزەکانیشمان بەشێوەیەکی گشتی ئاگاداری ئەو 
باسەن و زانیارییان هەیە. باسی سەر زاری هەمووان هەر کۆتا 

کۆتا کۆتایە، من دەمەوێت بپرسم، کۆتا بۆ کێ؟.

حیسابم ڤەررێم قۆرخمە
بەس سەن یۆلدا چۆخ دورمە

یاڵاڵ شۆفۆر یەڵاڵ ئاپار مانی

یاڵاڵ شۆفۆر یاڵاڵ نە بەکلیسەن
یورەگیمدە غەم ئێکلیسەن

هیچ ئەڵاڵهتان قۆرخمیسەن
مانی یۆڵدا براخیسان 

یاڵاڵ شۆفۆر یەڵاڵ ئاپار مانی 

غەریبەم

ئاواز و هۆنراوە: محەمەد ئەحمەد ئەربیللی 

غەریبەم قەلبیم یەرالی 
قالمشام ئەنەدان ئایری

غەریبەم غەریبەم غەریبەم 

غەریبەم حالم سۆران یۆخ
دەردیمە چارە بواڵن یۆخ

نە یاپم نە هاوار ئێدیم
دەرمانا کیمە گیدم

غەریبەم غەریبەم غەریبەم 

غەریبەم ئازیلدی جانم
جیهاندا یۆختی دەرمانم

ئێتیغیم نایدی دونیادا مانم
ئایرڵماز مەننەن هیجرانم

غەریبەم غەریبەم غەریبەم 

هەرچەندە محەمەد ئەحمەد ئەربیللی بەجارێک بەرەو ژیانی 
بێ کۆتا ماڵئاوایی لێکردین، بەاڵم دەنگ و بەرهەمەکانی 
لە دڵی تورکمان دەژیێت. خوازیارین بەر دلۆڤانی خودای 
گەورە بکەوێت، جێگای بەهەشت بێت، سەرەخۆشی لە 

گەلی تورکمان دەکەین. 

؟؟

لە مەڕاسیمی ماڵئاوایی ئەربیللی رێگری کرا لە دانانی ئااڵی تورکمان

 هاوڕێـیەکی هەولێر)ئەربیل( کۆچی دوایی کرد
ئەربیلئۆغلو محەممەد 

هەواڵ:عەبدولسەالم هیشام
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محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، هونەرمەندی ناوداری 
شاری هەلێر ماڵئاوایی لە هەوادارانی کرد. دوای 
ئەوەی دەمێک بوو ئەو هونەرمەندە ناودارەی 

شاری هەولێر لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێری پزیشکدا 
چارەسەری بۆ دەکرا، لە ٢٠ـی حوزەیرانی ٢٠٢٢ رۆژی 

دووشەممە لە تەمەنی ٨٩ ساڵیدا  کۆچی دوایی 
کرد. تەرمەکەی لەسەر شانی خۆشەویستانی بە 
فرمێسکی ماڵئاوایی لە مەزارگەی خێزانەکەی لە 

هەولێر)ئەربیل( بەخاک سپێردرا. ناوبراو یەکێک بوو 
لەو هونەرمەندانەی هەولێر کە لە تورکمانئێللی و لە 

تورکیاش ئاواز دانەر و هونەرمەندێکی بەناوبانگ بوو. 

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی کێبوو؟ 
ناوی تەواوی محەمەد ئەحمەد شێخ فەتحی بوو، 

بەاڵم زیاتر بە محەمەد ئەحمەد ئەربیللی ناسراو بوو. 
لە ساڵی ١٩٣٣ لە گەڕەکی تەعجیل لە شاری هەولێر 

لەدایکبووە. بەهۆی خراپی دۆخی ماددییەوە لە پۆلی 
٥ـی سەرەتایی وازی لە خوێندن هێنا و دەستی بە 

کارکردن کردووە. لە ساڵی ١٩٥٣ چووەتە ناو سوپای 
عێراق و بە خۆبەخش ماوەی ٧ ساڵ شۆفێری 

کردووە. 

ساڵی ١٩٦٠ لە سوپا جیابووەتەوە. لە ١٩٦١ دەستی 
بە شۆفێری کردووە لە نەخۆشخانەی جمهووری 

شاری هەولێر. دوای ٢٠ ساڵ بەردەوامی لەو پیشەیە 
خانەنشین کرا. لە ١٩٦٢ هاوسەرگیری کردووە و 

خاوەنی ٩ منداڵە کە ٦ـیان کچ و ٣ـیان کوڕ بوون. 
  

میوزیک یەکێک بوو لە خولیاکانی منداڵیی و توانی 
لەو بوارە خۆی بەرەو پێش ببات. لە تەمەنی ٧ 

ساڵیدا کاتێک لە قوتابخانە بوو، گۆرانی و سروودی 
دەخوێندەوە. ناوبراو بە وتنەوەی گۆرانی عەرەبی و 
تورکی توانی سەرنج بۆالی خۆی راکێشێت. بەهۆی 

هۆگر بوونی بە دەنگی هونەرمەندی میسری محەمەد 
عەبدولوەهاب، سەرەتا هەوڵی دەدا السایی دەنگی 

ئەو بکات. جگە لەمانەش زۆر گوێگرتنی لە گۆرانی بە 
زمانی تورکی، خۆریاتی تورکمانی و تورکو توانی خۆی 
بەرەوپێش ببات، توانی بە رەنج و ماندووبوون خۆی 

وەکو ئەستێرەیەک دەربخات. 

ناوبانگی لە رادیۆی بەغداد 
باڵوکرایەوە 

دوای ئەوەی ساڵی ١٩٦٠ تیمێک لە بەشی 
تورکمانی رادیۆی بەغداد بەمەبەستی کۆکردنەوەی 

زانیاری دەستیان بە گەشت کرد بەناو ناوچەی 
تورکمانئێللی. لەوێدا سەرسامی ئەو )غەزەل و 

خۆریاتی دەللی حەسەن(ـە بوون کە محەمەد ئەحمەد 
ئەربیللی دەیخوێندەوە. لەو کاتەوە ئەربیللی لەناو 

هونەرمەندانی تورکمانئێللی زۆرترین ناوبانگی دەرکرد. 

محەمەد ئەحمەد ئەربیللی بە باڵوبوونەوەی دەنگی 
لە رادیۆی بەغداد ناوبانگی لە هەموو ناوچەکانی 

تورکمانئێللی دەرکرد. بەهۆی ئەو خواستەی لەسەر 
دەنگی ناوبراو هەبوو، ناوی لە رادیۆی بەغداد 

بەشی تورکمانی تۆمارکرد. بە تێکەڵکردنی فۆلکلۆری 
تورکمانی لەناو ئەو گۆرانیانەی دەیخوێندەوە، 

توانی زیاتر هەست و نەستی گوێگرانی بۆالی خۆی 
رابکێشێت. توانی لە ماڵی رادیۆ نزیکەی ٨٠ گۆرانی 

تۆماربکات و زیاتر لە ١٠٠ ئاوازیش بژەنێت. 

ئەو هونەرمەندە، زیاتر بە خوێندنەوەی غەزەل بە 
ئوسوڵی دەللی حەسەن، موخالیف، یەتیمی و عومەر 

گەلە سەرکەوتنێکی بەرچاوی نیشاندا. بەتایبەت 
خوێندنەوەی خۆریات لەسەر شێوەی دەللی حەسەن و 

نووسینی هۆنراوە و رێکخستنی ئاواز بۆی زیاتر بووە 
بابەتی سەرنجی هاوواڵتییان: 

ئەحمەدییەم تەتەرام
باغدان جول سەتارام

کۆلگەسیندە زیلفینین 
ئەیالنیرام یەتەرام 

ئەحمەدیەم ئەغا مان
شیتیل ورام باغا مان
چۆبانییام شاهسێنیم 

قۆیون وێرمام قورتە مان

کەسایەتی هونەرمەند
محەمەد ئەحمەد ئەربیللی سەرەڕای ئەوەی زۆر 
بەرهەمی لە هونەری تورکمانی هەبوو، بەاڵم 

گەورەترین سەرکەوتنی لە دانانی ئاوازدا بیندرا. جگە 
لە پارچە فۆلکلۆرەکانی وەکو )مانم ئیپەک یاغڵغم وار/ 
ئاڵماغا جالین" و "یەڵاڵ شۆفۆر یەڵال ئاپار مانی"، ئەو 
ئاوازانەی لەسەر شێوەی گۆرانی چنیوە هەوادارانی 

سەرسام کردووە بەخۆیەوە. سەرکەوتنەکانی لەڕووی 
دانانی ئاواز وای کرد ئەستێرەی زیاتر لەناو جیهانی 

هونەردا بگەشێتەوە و بگاتە لوتکە. هەریەک لە 
ئاوازەکانی "قۆخالدیم بەهار گولی"، "غەریبام قەلبم 
یەرالی" و "مان یۆلدا بیر قز جۆردم" لە بەناوبانگترین 

ئاوازەکانی ناوبراون کە هەردەم لەیاد ماون. 

نموونەی ئاوازەکانی: 
مانم ئیپەک یاغلغم وار 

ئاواز و هۆنراوە: محەمەد ئەحمەد ئەربیللی 
 

مانم ئیپەک یاغلغم وار گۆرمەغە گەلین 
جەلینلەرە مەن سەتەرام ئالمەغە گەلین 

مانم نایلۆن تەراغم وار گۆرمەغە گەلین 
ئوزون ساچلەرە سەتەرام ئالمەغە گەلین 

مەنم قەرە گۆزلغم وار گۆرمەغە گەلین 
ئەسمەرلەرە مەن سەتەرام ئالمەغە گەلین 

مانم قاشلی بێل باغم وار گۆرمەغە گەلین 
ئینجە بێللەرە سەتەرام ئالمەغە گەلین 

مانم ئەلوان گوللـەریم وار گۆرمەغە گەلین 
گوزەللـەرە مەن سەتەرام ئالمەغە گەلین 

یەڵال شۆفۆر
ئاواز و هۆنراوە: محەمەد ئەحمەد ئەربیللی 

 
یەڵاڵ شۆفۆر یەڵاڵ ئاپار مانی

ئەربیلە تێز یەتیر مانی 
یاریمین گۆزی یۆڵدادی

ئێولەری چای ئوستندادی
یاڵاڵ شۆفۆر یاڵاڵ ئاپار مانی

یاڵال شۆفۆر یەڵاڵ یۆلدا دورمە
بیر سەعات یۆلی دۆرتتە بیتیرمە

ئایاغی بەنزیننەن قالدرمە 
گێجەیی ئوستیمە گەتیرمە

یاڵاڵ شۆفۆر یەڵاڵ ئاپار مانی

یاڵاڵ شۆفۆر نەفارچی دورمە
مانی ئەپار گێولیمی قیرمە

حیسابم ڤەررێم قۆرخمە
بەس سەن یۆلدا چۆخ دورمە

یاڵاڵ شۆفۆر یەڵاڵ ئاپار مانی

یاڵاڵ شۆفۆر یاڵاڵ نە بەکلیسەن
یورەگیمدە غەم ئێکلیسەن

هیچ ئەڵاڵهتان قۆرخمیسەن
مانی یۆڵدا براخیسان 

یاڵاڵ شۆفۆر یەڵاڵ ئاپار مانی 

غەریبەم

ئاواز و هۆنراوە: محەمەد ئەحمەد ئەربیللی 

غەریبەم قەلبیم یەرالی 
قالمشام ئەنەدان ئایری

غەریبەم غەریبەم غەریبەم 

غەریبەم حالم سۆران یۆخ
دەردیمە چارە بواڵن یۆخ

نە یاپم نە هاوار ئێدیم
دەرمانا کیمە گیدم

غەریبەم غەریبەم غەریبەم 

غەریبەم ئازیلدی جانم
جیهاندا یۆختی دەرمانم

ئێتیغیم نایدی دونیادا مانم
ئایرڵماز مەننەن هیجرانم

غەریبەم غەریبەم غەریبەم 

هەرچەندە محەمەد ئەحمەد ئەربیللی بەجارێک بەرەو ژیانی 
بێ کۆتا ماڵئاوایی لێکردین، بەاڵم دەنگ و بەرهەمەکانی 
لە دڵی تورکمان دەژیێت. خوازیارین بەر دلۆڤانی خودای 
گەورە بکەوێت، جێگای بەهەشت بێت، سەرەخۆشی لە 

گەلی تورکمان دەکەین. 

 هاوڕێـیەکی هەولێر)ئەربیل( کۆچی دوایی کرد
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 هۆکاری قسەکانی پەرلەمان چی بوو؟ ئازاد کورەچی

 وردەکاریـیەکانی بۆ تەبا باسکرد

 وتەبێژی هاتووچۆ لەبارەی وەرگرتنی تابلۆی نوێی ئۆتۆمبێل وەکو
 بەرواری لەدایکبوون روونکردنەوە بۆ تەبا دەدات

ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت لە دانیشتنی 
رۆژی ٢٧ـی حوزەیران لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق 

ئاشکرایکرد کە تورکمان لە دامەزراوە فەرمییەکانی 
حکومەت بە کورد ناونووس دەکرێن، ئەم وتەیەی ئازاد 

کورەچی لە سۆشیاڵ میدیا هەرای نایەوە. 

لە قسەکانیدا ئازاد کورەچی بەگلەییەوە رایگەیاند، 
"بەسە لەو هەڵسوکەوتە بێزار بووین" و بۆ زانینی 

وردەکارییەکان مایکمان بۆ کورەچی درێژکرد. 

کورەچی باسی لەوەکرد کە ئەم گلەییە تەنها هی خۆی 
نییە و هی هەموو تورکمانە و وتی، "کاتێک تورکمان 
سەردانی دامەزراوەیەکی حکومی دەکات بۆ نموونە 

موختار، دامەزراوەکانی تایبەت بە ناسنامە و ئاسایش 
کێشەیەکی لەو جۆرە سەرهەڵدەدات. ئەوانەی 

تورکمانن بە تورکمان ناونووسیان ناکەن، هەندێک لە 
تورکمانەکان ئەوە دەزانن، هەندێکیشیان بێئاگان لە 

رووداوەکە". 

"چ پێویست دەکات لە فایلی نەخۆشێکدا بژاردەی 
نەتەوە هەبێت؟"

لەسەر پرسیاری "هۆکاری وتەکەت لە پەرلەمان چی بوو؟" 
ئازاد کورەچی ئاماژەی بەوەکرد کە لە فریاکەوتنی نزیک 

نەخۆشخانەی کۆماری رووبەڕووی رووداوێک بووەتەوە و 
وتی: 

"بەر لە دانیشتنەکە پەرلەمان، کچەکەم نەخۆش کەوتبوو،  
چووینە فریاکەوتن و راستەوخۆ لەوێ فایلی نەخۆشیان 

بۆ پڕدەکردەوە. کاتێک سەیری فۆڕمەکەم کرد، لە بژاردەی 
نەتەوە کورد نووسرابوو. راستەوخۆ لێم پرسی کە بۆچی 

بژاردەی نەتەوە لە فایلی نەخۆشدا هەیە؟ چ پێویست 
دەکات لە فایلی نەخۆشێکدا بژاردەی نەتەوە هەبێت؟

وا دایبنێ هەیە، ئەی باشە بۆچی راستەوخۆ کوردت 
نووسیوە؟ پرسیارت لەمن کرد کە سەر بە چ نەتەوەیەکم؟ 
لە وەاڵمدا رایگەیاند کە تەنها بۆ ئەوە نووسراوە کە بە چ 
زمانێک قسە دەکرێت. منیش راستەوخۆ پێم راگەیاند کە 

بیسڕەوە و بیکە تورکمان. پێم راگەیاند کە بابەتی نەخۆش 
چ پەیوەندیی بە نەتەوایەتییەوە هەیە؟ دواتر ئافرەتێک 
کە لەوێ فەرمانبەر بوو، بە تەنزەوە وتی تورکمانن یان 

خۆشناو؟ بێگومان منیش لە قسەکەی ئەو تووڕەبووم و 
دەستم بە قسەکردن کرد. 

راستەوخۆ نامەیەکی دەنگیم بۆ وەزیری تەندروستی نارد، 
دواجار پەیوەندیم بە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر کرد. دواتر 

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەولێر )ئەربیل( 
رایگەیاند، تا ئێستا لە هەولێر هیچ حاڵەتێکی کڕینی تابلۆ 

لەالیەن کارمەندانی هاتووچۆ نییە و هەرکەسێک دەتوانێت 
داواکاری پێشکەش بکات بۆ کڕینی تابلۆی بەرواری 

دیاریکراو. 

لەمیانی لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا بۆ هەفتەنامەی تەبا، 
فازڵ حاجی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەولێر 

ئاماژەی بەوەدا کە پرۆسەی گۆڕینی تابلۆکان بەردەوامە و 
لە ئێستادا تابلۆی تەنها ئۆتۆمبێلە تایبەتەکان دەگۆڕدرێت 

و هۆکاری دەستپێنەکردنی گۆڕینی تابلۆی بارهەڵگر و 
تاکسییەکانیش دەخاتەڕوو. 

هاوکات فازڵ حاجی دەشڵێت، "گۆڕینی تابلۆی 
تەکسییەکان هەیە و رێکارەکانیش وەکو هی ئۆتۆمبیلی 

تایبەتە، بەاڵم جارێ پڕۆسەکە دەستی پێنەکردووە، 
هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ژمارەی ئۆتۆمبێلە تایبەتەکان 

زۆرە و هەرکاتێک ژمارەی ئۆتۆمبێلە تایبەتەکان کەم 
بێت، دەست دەکرێت بە گۆڕینی تابلۆی تاکسی و 

بارهەڵگرەکان". 

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەولێر)ئەربیل( 
لەبارەی چۆنییەتی وەرگرتنی تابلۆی تایبەت وەکو رۆژی 

لەدایکبوون، رایگەیاند، "بە بڕیارێکی وەزارەتی ناوخۆوەوە 
هەرکەسێک بیەوێت تابلۆی تایبەت بە ساڵی لەدایکبوونی 

خۆیەوە وەربگرێت، پێویستە فۆڕمێک پڕبکاتەوە و 
داوا دەکات لەئەگەری هەبووندا ژمارەکەی پێدەدرێت 

بەرێز وەزیری تەندروستی وەاڵمی دامەوە و رایگەیاند 
کە کاری لەسەردەکەن. کاتێک سەردانی ئەو دامەزراوە 

تەندروستییەمان کرد، بینیم کە کەموکوڕی هەیە، 
ئەوانیش بە وەزیری تەندروستی راگەیاند و پێم وت کە 

پێویستە چاوێک بەو شوێنەدا بخشێندرێت".

سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت ئاماژەی بە کاردانەوەی 
فراکسیۆنەکان و رای گشتی لەبارەی قسەکانی پەرلەمان 
دا و وتی، "لە کۆمێنتەکاندا جوێن و قسەی ناشرینی زۆر 

کراوە. ویستم ئەم دیاردەیە لە پەرلەمان قسەی لەسەر 
بکەم بەاڵم رۆژەڤی پەرلەمان زۆر گەرمبوو، بواری ئەوەم 
نەبوو قسەی لەسەر بکەم. چییە ئەم کلتووری جنێودانە؟ 

زۆر شتێکی ناشرینە. هەروەها ویستم سوپاسی هەموو 
ئەوانە بکەم کە هەندێکیان لەکاتی قسەکانمدا چەپڵەیان 

لێدا. دوای دانیشتنەکەش هاتنە الم و پشتگیریی خۆیان بۆ 
من راگەیاند. پێمیان راگەیاند کە سوپاسم دەکەن بەهۆی 

ئەوەی کە خزمەت بە دۆزی نەتەوەی خۆم دەکەم". 

"هەندێک لە تورکمانان لەبارەی قسەکانی پەرلەمانەوە 
وتیان، پێویست نەبوو"

کورەچی ئاماژەی بەوەکرد کە لەسەدا ٩٩ـی تورکمان 
قسەکانی ئەویان پێخۆش بووە و وتیشی، "بێگومان 

تاک تاک هەبوو وتیان کە ئەم قسانەم پێویست نەبووە. 
هەندێکیشان وتبوویان کە بۆچی باسی ئەو جۆرە بابەتانە 
دەکەم. کاتێک من بەرگری لە کەسێک دەکەم، پێویستە 

ئەو پێی دڵخۆش بێت و سووپازگوزار بێت". 

ئازاد کورەچی لەسەر رەخنەی هەندێک لە تورکمانان 

لەبەرامبەر بڕێک رسومات کە لەالیەن وەزارەتی ناوخۆوە 
دیاریکراوە". 

لەبارەی هەبوونی حاڵەتی کڕینی تابلۆکانی بەرواری 
لەدایکبوون لەالیەن کەسانی نێو بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ، 

فازڵ حاجی رایگەیاند، "هیچ حاڵەتێکی لەو جۆرە نەبووە، 
هەرکەسێک بیەوێت دەتوانێت بە ئارەزووی خۆی ژمارەکان 

وەربگرێت لە ئەگەری مانی تابلۆکان و نەدرانیان". 

پێشتر وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێم ئاماژەی بە 
تەرخانکردنی تابلۆکان دابوو، بەو پێیەش: 

یه كه م: ئه و تابلۆیانه ى كه  ئێستا ته رخانكراون له  ژماره  )1 
تاکو 99999( پیتى )A( بۆ ژماره كه  زیاد ده كرێت و هه مان 

ژماره ى خۆى بۆ ته رخان ده كرێته وه .
 

دووه م: ئه و ئۆتۆمبێالنه ى كه  ئێستا تابلۆیان بۆ ته رخان 
كراوه  له  ژماره  )100000، 200000، 300000، 400000، 

500000، 600000، 700000، 800000 و 900000( 
دووباره  تابلۆیان بۆ ته رخان ده كرێته وه  و ژماره ى دووه م 
له الى چه پ الدەبرێت و پیتێكى )M(ی بۆ زیاد ده كرێت.

 
سێیه م: ئه و ئۆتۆمبێالنه ى ئێستا تابلۆیان بۆ ته رخان كراوه  
له  ژماره  )100001( تاکو دوایین ژماره  دووباره  تابلۆیان بۆ 
ته رخان ده كرێته وه  و ژماره ى دووه م له الى چه پ الده برێت 

و پیتێكى بۆ زیاد ده كرێت؛ به پێى ئه م پیتانه ى خواره وه  
 0B, 1C, 2D, 3E, 4F,( :به پێى ژماره ى دووه م كه  البراون

.)5G, 6H ,7J, 8K, 9L

لەبارەی قسەکانی پەرلەمانەوە چیرۆکێکی گێڕایەوە و وتی، 
"کاتی خۆی چێ جیڤارا لە بەرەنگاربوونەوەی دیکتاتۆریەت 
لەالیەن شوانێکەوە ئاشکرا دەکرێت و دەگیرێت. جیڤارا لە 

شوانەکە دەپرسێت کە ئەو بۆ ئەوان خەبات دەکات، بۆچی 
شوێنی ئەوی ئاشکراکردووە؟ لە وەاڵمدا شوانەکە دەڵێت، 

"لەپێناو پاراستنی مەڕەکانم ئەم کارەم کرد". لە نێو 
نەتەوەی ئێمەشدا مرۆڤی لەم جۆرە هەیە. کاتێک 

بەرگریی لێ دەکەیت، بەهۆی بەرژەوەندییەکانییەوە پێی 
ناخۆش دەبێت و کاردانەوەی دەبێت". 

"پێویستە تورکمان هەندێک بەئاگابێتەوە"

لە کۆتاییدا ئازاد کورەچی، سەرۆکی فراکسیۆنی میللەت 
لە پەرلەمان تیشکی خستەسەر ئەوەی کە دەبێت 

تورکمان لەبارەی شووناسەوە بەرگری لەخۆی بکات و 
بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا: 

"هەرگیز لە حکومەت بۆچوونی "نەتەوەیەک بەناوی 
تورکمان نییە" بوونی نییە بێگومان. بەاڵم دەبێ 

ئەوە پرسیار بکرێت، هاوواڵتییەکی تورکمان بە کورد 
دەنووسرێت. کاتێک لێیان دەپرسیت بۆچی؟ لە وەاڵمدا 

دەڵێن کە ئەوان بە نیەتێکی خراپ نەیاننووسیوە، وایان زانیوە 
کە ئەویش کوردە. نەتەوەی ئێمەش ئاگاداری ئەوەیە کە 

بەبێ پرسین بە کورد دەنووسرێن. پێویستە لەکاتی رێکارەکاندا 
ئاگاداری ئەو وردەکارییانە بێت و بەو پێیەش لەکاتی پێویست 

قسە بکات. 
گەر لە من دەپرسیت، پێویست بەوە ناکات بژاردەی نەتەوە 

هەبێت، ئێمە مرۆڤین. ئەمە شتێکی جوان نییە، کاتێک 
کارێکم لە موختار هەیە بۆچی نەتەوەیی من بنووسرێت؟ 

نووسینی نەتەوە شتێکی هەڵەیە. 

ئەو قسانەی کە لە پەرلەمان کردم، پێشتر بە نووسراو 
ئاراستەم کردبوو، بەاڵم وادیارە کە بە نووسین کاریگەریی 

نییە. لە ئەنجامدا پێویستە خەڵک هۆشیار بکەینەوە، 
پێویستە تورکمان هەندێک بە ئاگابێتەوە. بەرگریی لە 

خۆتان و شووناستان بکەن، بە پێچەوانەوە دەسڕێنەوە. 
گەر دەستبەرداری شووناس  و هەبوونی خۆت بیت، هیچ 

کەسێک ئیعتبارێکت بۆ دانانێت. بۆچی بەرگری لەخۆت 
ناکەیت؟ گەر یەکێکی دیکەش بەرگری بکات، ئەوی دیکە پێی 
ناخۆشە. ئەوانەی دەیڵێم هەرگیز گشتاندنی تێدا نییە، بەاڵم 

ئەوانەی کە پێیان ناخۆشە هەرچەندە رێژەکەشیان کەم بێت بۆ 
من گرنگە. چونکە من شتێکی خراپم نەکردووە، تەنها بەرگری 

لە هەبوون دەکەم. 
لە بیرکاری دۆخێک هەیە کە پێناسەنەکراوی پێدەڵێن. بۆ 

نموونە کاتێک ١دابەشی ٠ دەکرێت دەبێتە پێناسەنەکراو، گەر 
تۆش بەرگری لەخۆت نەکەیت، پێناسەنەکراو دەبیت". 

ئاژەڵداری سەخت بێت، ئەمەش کاریگەری ئەوتۆ لەسەر 
کەرتەکە جێدەهێڵێت، ئێمەش وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ 

و سەرچاوەکانی ئاو هەوڵمان داوە لێخۆشبوونی گومرگی 
بۆ ئەو کەسانە بکەین کە بیانەوێ کەرەستە هاوبەشەکانی 

وەکو ئالیک و سۆیە و گەنمەشامی و زێدەی ئالیک 
هاوردە دەکەن، یاخود بەشێک لە بڕی تێچووی گشتی بۆ 
کەمبکرێتەوە و هانی جوتیاران و خاوەن ئاژەڵ بدرێت بۆ 
ئەم بابەتە، بەاڵم بە حوکمی ئەوەی نرخی ئالیک بەرزە 

کاریگەرییەکەی ئەوتۆی دەبێت. 

"وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو پالنی دوور مەودا و 
نزیک مەودای تایبەت بە وشکەساڵی پێشکەش کردووە"

پالنی حکومەت چیی دەبێت بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو؟

ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، ساڵی 
رابردوو دوای ئەوەی وشکەساڵی نزیکبووەوە لە روودانی، 
ئێمە هەم پالنی دوور مەودا و هەم پالنی نزیک مەودای 
خۆمان پێشکەش کردووە، پالنی نزیک مەودا بریتی بوو 

لەوەی کە چۆن بتوانین ئێمە لە رێگەی لێژنەیەکەوە لەناو 
دیوانی وەزارەت کە بتوانێت دیراسەی ئەو بابەتە بکەن 

و کارئاسانی بکەین بۆ ئەو پڕۆژە کشتوکاڵییانە و ئەو 
کەسانەی کە دەیانەوێت بیری الوەکی لێبدەن. سەبارەت 

بە پالنی درێژخایەن، گڵدانەوەی ئاو لەڕێگەی بەنداوەکانەوە 
کە ئەوە یەکێکە لە ئەرکە سەرەکییەکان کە چارەسەرێکی 

بنەڕەتییە بۆئەوەی ئێمە چۆن بتوانین دروێنەی ئاو بکەین 
و ئەو بارانەی دەبارێت کە رێگە نەدەین بە زایە بڕوا و 

کۆی بکەینەوە. بێ گومان دروستکردنی بەنداو لە هەر 
ناوچەیەک کاریگەرییەکەی ئەرێنی گەورەی دەبێت لەسەر 
ئاوی ژێر زەوی ناوچەکەش، لە هەمان کاتدا بەشێک لەو 
بەنداوانە ئەگەر گەورە بن دەتوانردێت زەوی پێ ئاودێری 

بکرێت بە تایبەت ئاودێری کردنی زەوییە دێمییەکان، بەپێی 
پالنی ئێمە چەندین پڕۆژەی درووستکردنی پۆند ) گۆمی 
ئاو(ـی بچووک لە ناوچە جیاجیاکان خراوەتە بەرنامەی کار 

بۆئەوەی کە چۆن ئێمە بتوانین سوود لە رووبارەکان 
وەرگرین. ئێمە ئەزانین کە پێنج رووباری سەرەکی هەیە لە 

هەرێمی کوردستان ئەوانیش؛ زێی گەورە، زێی بچووک، 
سیروان، خازر و ئاوا سپی-ـیە، ئێمە چۆن بتوانین پڕۆژەی 
ئاودێری لەسەر ئەم رووبارانە وەربگرین بۆئەوەی بیخەینە 

گەڕ بۆ بەڕاوکردنی زەوییە کشتوکاڵییەکان، بێگومان 
ئەمانە هەموویان لە پالنەکاندا دەستنیشانکراوە، 

بەاڵم ئەوە دەکەوێتەسەر سەرۆکایەتی ئەنجومەنی 
وەزیران کە پڕۆژەی بۆ تەرخان بکات بەڵکو بچێتە بواری 

جێبەجێکردنەوە. خۆشبەختانە دوای پێشکەشکردنی 
ئەم پڕۆژانە چەند بەنداوێک کە بەهۆی شەڕی داعش و 

قەیرانی دارایی لەدوای ساڵی ٢٠١٤ـەوە وەستان، لە ئێستادا 
چەند بەنداوێک لەوانە کاری تیادا دەکرێت، بە ئومێدی 

ئەوەین ئەم بەنداوانە تەواو بکرێن کە کاریگەرییان لەسەر 
ناوچەکانی دەو ڕووباری بەنداوەکان و ئاوی ژێر زەویش 

ئەبێت، یەکێکیش لەم بەنداوانە کە بەنداوی )دێوانە(ـەیە 
خۆشبەختانە تەواو بوو و لە ئێستادا ئاو گڵ ئەداتەوە، 

چەندین بەندوای دیکەش وەکو بەنداوی گۆمەسپان 
و چەمەگە لە پارێزگای هەولێر و بەنداوی خەنەس لە 
پارێزگای دهۆک کە لە ئێستادا کاریان تیادا دەکرێت، 

کە چارەسەرێکی بنەتەڕەتییە بۆ کێشەی کەم ئاوی و 
کۆکردنەوەی ئەم ئاوانە بۆ ئەوەی چۆن بتوانین زەوییە 
دێمەکانمان بەرئاو بکەین بۆ ئەوەی بە کەمترین شێوە 

پشتببەستین بە ئاوی ژێر زەوی. 

 
چواره م: ژماره ى سێیه م له الی چه پ الده برێت ئه گه ر 

البردنى ژماره ى دووه مى الی چه پ ببێته  هۆكار بۆئه وه ى 
كه  گشت ژماره كانى تابلۆ وه كو یه كیان لێبێت )ژماره ى 

نایابى وه ك یه ك( و پیتێكى )M(ی بۆ زیاد ده كرێت.

بابەتی کرینەوەی تابلۆی بەرواری لەدایکبوون لەالیەن 
ئەفسەر و کارمەندانی هاتووچۆی سلێمانی مژارێکی 

دیکەی چەند رۆژی رابردوو بوو، بەو پێیەش کارمەندەکان 
ژمارە جوانەکان بۆ خۆیان دەکڕن و ئەمەش ناڕەزایەتی و 
کاردانەوەی هاتووچۆی سلێمانی لێکەوتەوە و ئەوانەی 

هەڵساون بە کارەکە، سزادران. 

هەواڵ: زیا عوزێری فۆتۆ: ئەحمەد سیروان نەجار

ئاماده کردن: زیا عوزێری
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وشکە ساڵی زەنگی مەترسی لێداوشکە ساڵی زەنگی مەترسی لێدا

سەرەڕای باڵوبوونەوەی نەخۆشی، بازاڕی ئاژەڵفڕۆشان گەرمە

'

!

لەدوای دەیاها ساڵ شەڕ و لەناویشیاندا شەڕی داعش، ئێستا 
عێراق لەمەترسیدایە بەهۆی وشکەساڵی و کەم بوونی ئاوی 

دیجلە و فورات و لەدەستدانی سەرجاوەکانی ئاوی، بەگوێرەی 
راپۆرتێکی )ئیندیپێندێنت( عێراق لەشەڕ و ناسەقامگیریەوە 

بەرەو مەترسیەکی دیکەی مرۆیی پێدەنێت ئەویش 
کاریگەرییەکانی وشکەساڵی و نەمانی ئاوە.

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق رایگەیاند، بەهۆی وشەکەساڵی و 
کەمبوونەوەی ئاوی رووبارەکانەوە لەسەدا ٥٥ی خاکی عێراق 

لەژێر هەڕەشەی بەبیانانبووندایە.
وشکەساڵی لە هەرێم سەرەتا لە ناوچەی گەرمیان دەستیپێکرد  

و دواتر بەفەرمی وشکەساڵی راگەیەندرا. لەمبارەیەوە 
ئومێد خۆشناو له باره ی پرسی وشکەساڵی و کێشەی ئاوی 

خواردنه وه ی مااڵن کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی بەپەلەی ئەنجامدا 
و رایگەیاند، "بەمەبەستی رووبەرووبونەی وشکەساڵی و 
لێکەوتەکانی، پرۆسەی بیرهەڵکەندن بۆ ئاوی خواردنەوە 

دەستی پێکردوو، پڕۆسەکە زۆر بە باشی بەرێوەدەچێت و 
ژمارەیەکی بیرمان تەواو کردووە. ژمارەیەکی دیکە ئێستا کاری 

تێدا دەکرێت و لە داهاتوشدا ئەوانەی دیکە تەواو دەکرێت".
هه ر سەبارەت بەو پرسە، پارێزگاری هه ولێر ئاماژه ی به وه  كرد، 

ئەمساڵ دوو بوودجە لە الیەن ئەنجوومەنی وەزیرانەوە كه  
یەکێکیان بڕه كه ی حەوت ملیار دینار و ئه وی دیكه یان بڕه كه ی 

چوار ملیار دینارە بۆ وشکەساڵی لە پارێزگای هەولێر تەرخان 
کراوە.

لەمبارەیەوە بۆ ئاشناکردنی هاوواڵتییان لە  لێکەوتەکانی 
وشکەساڵی و کەمی ئاو، وەکو هەفتەنامەی تەبا چەند 
پرسیارێکمان ئاڕاستەی حوسێن حەمە کەریم، وتەبێژی 

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە حکومەتی هەرێم 
کرد و وەاڵمی چەند پرسیارێکی تایبەت بە وشکەساڵی دایەوە. 

" لە هەموو ناوچەکان ئاستی ئاو دابەزیوە"
ئاوی سەر زەوی و ژێر زەوی تاکو چ راددەیەک کەمیکردووە؟ 

بەڵێ بێگومان، ئاوی سەر زەوی و ژێر زەوی کەمیکردووە، 
بەاڵم ئەمەیان ئێستا نییە بەڵکو لە سااڵنی رابردووش ئاوی 

ژێر زەوی زۆر کەمیکردووە، لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان 
دابەشدەکرێت بۆ سەر چەند حەوزێکەوە، بە نزیکەیی لە 

هەموو ناوچەکان ئاستی ئاو دابەزیوە، هەروەها سەبارەت 
بە ئاوی سەر زەوییش من ئەگەر بە نموونە باس لە بەنداوی 
دووکان و دەربەندیخان بکەم دەتوانم بڵێم، بەنداوی دووکان 

لە کاتێکدا بە نزیکەیی ٦.٨ ملیار مەتر سێجا ئاو دەگرێت کەچی 
لە ئێستادا ٢.٨ ملیار مەتر سێجا ئاوی تیادا ماوەتەوە کە دەکاتە 

کەمتر لە ٤٥٪ـی رێژەی خۆی و نزیکەی ٥٥٪ـەیشی بەتاڵ و 
پرنەبووتەوە. لە هەمان کاتدا بەنداوی دەربەندیخان زیاتر لە 
٣ ملیار مەتر سێجا ئاو دەگرێت بەاڵم بە نزیکەیی ١-٢ ملیار 

مەتر سێجا ئاوی تیادایە. ئەمە هێشتا نەگەیشتووەتە ئاستی 
ساڵی پار کە ساڵی پاریش وشکەساڵیبوو، بەاڵم بە حوکمی 
ئەوەی یەکەم ساڵی وشکەسالی بووە و ئاوی کۆگاکراوی 
سااڵنی رابردووی تیادا ماوەتەوە، بەمەش دەتوانین بڵێین 

کاریگەرییەکانی ئێستا زیاتر دەردەکەون، خۆی لە راستیدا 
وشکەساڵی بەشێوەیەک کاریگەری زیاتری هەیە کە چەند 

ساڵێک بەسەر یەکدا وشکەساڵی رووبدات. سەرچاوەی ئاوی 
ئێمە ئاوی باران، توانەوەی بەفری چیاکان و ئاوی ژێر زەوییە، 
لەبەر ئەم هۆکارانە کاتێک باران کەم دەبارێت کە سەرچاوەی 
سەرەکییە بۆ زیادبوونی ئاوی ژێر زەوی. سەبارەت بە ئاوی 
سەرزەویش کە بەشێکی زۆری لە واڵتانی دراوسێوە دێت 

وەکو هەمووالیەک ئاگادارن کە واڵتانی دراوسێش بەهۆی 
دروستکردنی بەنداو لەسەر رێڕەوی ئاوەکان کە ئاڕاستەیان 

بەرەو هەرێمی کوردستانە بووەتە هۆکارێک کە کاریگەری خراپ 
جێبهێڵێت. 

جەژنی قوربانی ئەمساڵ جیاوازی هەیە لەگەڵ جەژنانی 
رابردوو بەهۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی تای خوێنبەربوون، 

شایەنی باسە سەرەڕای نەخۆشیی ناوبراو، بازاڕی 
ئاژەڵفڕۆشان گەرمە و بەپێی قسەی ئەوانبێت، ئەمساڵ 

بازاڕیان "زۆر باشە". 

محەمەد حەمکۆ، یەکێکە لە خاوەن ئاژەڵەکان لە گۆڕەپانی 
ئاژەڵفڕۆشان و بە تەبای وت، "ئەمساڵ بازاڕ زۆر باش بوو، 

ژمارەیەکی زۆر ئاژەڵ بۆ شارەکانی دیکەش هەناردە کرا. 
نرخەکانیشی باش بوون، خەڵکەکە خواستی لەسەرە". 

هاوکات ئەو ئاژەڵفڕۆشە ئاماژەی بەوەکرد کە ئاژەڵی قوربانی 
خۆماڵی، ئێرانی، سووری و تورکی دەفڕۆشن و خەڵکەکە 

زیاتر خواستی لەسەر ئاژەڵی خۆماڵییە و وەکو ئەو دەڵێت، 
"گۆشتەکەی بەتامە". ئەو ئاماژەی بە فڕۆشتنی ژمارەی 
ئاژەڵەکان کرد و رایگەیاند لەوانەیە تاکو ئێستا ١٠٠ هەزار 

ئاژەڵ فڕۆشرابێت. محەمەد حەمکۆ لەبارەی خۆیەوە وتی، " 
نزیکەی ٢٠٠ بۆ ٣٠٠ سەر ئاژەڵم فڕۆشتووە". 

لەبارەی کاریگەرییەکانی دواهەمین بڕیاری وەزارەتی 
تەندروستی و قەدەغەکردنی سەربڕینی ئاژەڵ لەماڵەوە 

لەسەر بازاڕی ئاژەاڵن وتی، "کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبووە، 
چونکە ئێستا قەسابخانەکان هەن و هیچ کێشەی تێدا نییە 

"گەورەترین کاریگەری نەرێنی کە وشکەساڵی بەجێی دێڵیت 
لەسەر بەرهەمی گەنم و جۆیە"

کاریگەرییەکانی وشکەساڵی لەسەر بەرهەمە کشتوکاڵییەکان 
چی دەبێت؟

بێگومان گەورەترین کاریگەری نەرێنی وشکەساڵی بەجێی 
دێڵێت لەسەر گەنم و جۆیە بە تایبەتی گەنم، لە کاتێکدا 
کە ئێمە زیاتر لە شەش ملیۆن دۆنم زەوی کشتوکاڵیمان 

هەیە کە بە نزیکەیی سێ بەسەر چواری ئەم رووبەرە زەوی 
دێمین، واتە) پشت بە ئاوی باران دەبەستن( بۆیە کە باران 

کەم ئەبارێت راستەوخۆ کاریگەری دەکاتە سەر بەرهەمی 
گەنم لە هەرێمی کوردستان، کە وەکو ساڵی پار بینیمان 

تەنها ١٢٥ هەزار تەن گەنم رادەستی سایلۆکانی حکومەتی 
هەریم کرا، لە کاتێکدا ئێمە بۆمان هەبوو تا ٣٩٠ هەزار تەن 

گەنم رادەست بکەین، ئەمساڵیش بە هەمان شێوە بە 
نزیکەیی خەمالندنمان بۆ ئەوەیە کە ٣٠٠ بۆ ٤٠٠ هەزار تەن 

گەنم هەبێت و ئومێدەوارین ئەم رێژەیە زیاتریش بێت، 
بەاڵم بە حوکمی ئەوەی لە ناوچەی گەرمیان بە تەواوەتی 

وشکەساڵیبووە و بەرهەمی گەنم تا راددەیەک نزیکە لە 
سفرەوە، تەنها ئەو ناوچانەی گەرمیان و باشووری دەشتی 

هەولێر نەبێت کە پشت بە سیستەمی ئاودان دەبەستن، 
بەاڵم ئەگەر بێت و دوای ئەوەش باران ببارێت هیچ 

کاریگەرییەکی ئەرێنی نابێت چونکە قۆناغی پێگەیشتنی 
گەنم لەم ناوچانە کۆتاییهاتووە. بەاڵم سەرەڕای ئەوەش 

لە سنووری سلێمانی و دهۆک لە ئەگەری بارانبارین هێشتا 
ئومێدی پێگەیشتنی گەنم ماوە، چونکە ناوچەکانیان 

کەمێک فێنکترە. ئێمە ال سااڵنی ٢٠١٥  و ٢٠١٦ زیاتر لە 
ملیۆنێک تەن بەرهەمهێنانی گەنممان هەبووە لە هەرێمی 

کوردستان. بەگوێرەی ئامارە جیهانییەکان، هەر تەنێک 
گەنم بە نزیکەیی ٢٠٠ دۆالری چووەتە سەر نرخەکەی. 

"سامانی ئاژەڵداریش زیانێکی گەورەی بەهۆی وشکەساڵییەوە 
بەرکەوتووە"

کاریگەرییەکانی وشکەساڵی بۆسەر سامانی ئاژەڵ و 
بەردەستبوونی ئالیک چییە؟ 

"ئاشکرایە الی ئێمە پیشەی ئاژەڵداری ناوبانگێکی زۆری 
هەیە بە تایبەت لەالیەن گوندنشینانی هەرێمی کوردستان 

کە خەریکی پیشەی ئاژەڵدارین، بەاڵم بەداخەوە کە لە 
ئێستادا کاتێک پاوانەکان بەپێی پێوسیت نین و نرخی 
ئالیکیش کە بەهۆی ئەم کێشە جیاهنییەوە گرانبووە، 
ئەمە کاریگەری گەورەی کردووەتەسەر ئەوەی پیشەی 

گەر بچیت و لەوێ ئاژەڵەکەت سەرببڕیت". 
بیالل فەتحی لە بازاڕی ئاژەڵفڕۆشان کاری شوانی دەکات 
و وەکو خۆی دەڵێت کە رۆژانە کاری شوانیی دەکات بۆ 

خاوەن ئاژەڵەکان و دەیانفرۆشێت. ئەو لەبارەی دۆخی بازاڕی 
ئاژەڵفڕۆشان دەڵێت، "ئەمساڵ بازاڕەکە باش بوو، ئاژەڵێکی 

زۆری خۆمانە فڕۆشرا و زیاتر خواستەکە لەسەر ئاژەڵی 
بچووکە". 

بیالل ئاماژەی بە نرخی ئاژەڵی بچووکی خۆمانە و ئاژەڵی 
گەورە دا و وتی، "نرخی کیلۆیەک بەرخی خۆماڵی بە ٥ هەزار 

و ٥٠٠ بۆ ٥ هەزار و ٦٠٠ دینارە. ئاژەڵی گەورەش کیلۆی بە ٤ 
هەزار و ٨٠٠ بۆ ٥ هەزار دینارە". 

ئاژەڵداری سەخت بێت، ئەمەش کاریگەری ئەوتۆ لەسەر 
کەرتەکە جێدەهێڵێت، ئێمەش وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ 

و سەرچاوەکانی ئاو هەوڵمان داوە لێخۆشبوونی گومرگی 
بۆ ئەو کەسانە بکەین کە بیانەوێ کەرەستە هاوبەشەکانی 

وەکو ئالیک و سۆیە و گەنمەشامی و زێدەی ئالیک 
هاوردە دەکەن، یاخود بەشێک لە بڕی تێچووی گشتی بۆ 
کەمبکرێتەوە و هانی جوتیاران و خاوەن ئاژەڵ بدرێت بۆ 
ئەم بابەتە، بەاڵم بە حوکمی ئەوەی نرخی ئالیک بەرزە 

کاریگەرییەکەی ئەوتۆی دەبێت. 

"وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو پالنی دوور مەودا و 
نزیک مەودای تایبەت بە وشکەساڵی پێشکەش کردووە"

پالنی حکومەت چیی دەبێت بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو؟

ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، ساڵی 
رابردوو دوای ئەوەی وشکەساڵی نزیکبووەوە لە روودانی، 
ئێمە هەم پالنی دوور مەودا و هەم پالنی نزیک مەودای 
خۆمان پێشکەش کردووە، پالنی نزیک مەودا بریتی بوو 

لەوەی کە چۆن بتوانین ئێمە لە رێگەی لێژنەیەکەوە لەناو 
دیوانی وەزارەت کە بتوانێت دیراسەی ئەو بابەتە بکەن 

و کارئاسانی بکەین بۆ ئەو پڕۆژە کشتوکاڵییانە و ئەو 
کەسانەی کە دەیانەوێت بیری الوەکی لێبدەن. سەبارەت 

بە پالنی درێژخایەن، گڵدانەوەی ئاو لەڕێگەی بەنداوەکانەوە 
کە ئەوە یەکێکە لە ئەرکە سەرەکییەکان کە چارەسەرێکی 

بنەڕەتییە بۆئەوەی ئێمە چۆن بتوانین دروێنەی ئاو بکەین 
و ئەو بارانەی دەبارێت کە رێگە نەدەین بە زایە بڕوا و 

کۆی بکەینەوە. بێ گومان دروستکردنی بەنداو لە هەر 
ناوچەیەک کاریگەرییەکەی ئەرێنی گەورەی دەبێت لەسەر 
ئاوی ژێر زەوی ناوچەکەش، لە هەمان کاتدا بەشێک لەو 
بەنداوانە ئەگەر گەورە بن دەتوانردێت زەوی پێ ئاودێری 

بکرێت بە تایبەت ئاودێری کردنی زەوییە دێمییەکان، بەپێی 
پالنی ئێمە چەندین پڕۆژەی درووستکردنی پۆند ) گۆمی 
ئاو(ـی بچووک لە ناوچە جیاجیاکان خراوەتە بەرنامەی کار 

بۆئەوەی کە چۆن ئێمە بتوانین سوود لە رووبارەکان 
وەرگرین. ئێمە ئەزانین کە پێنج رووباری سەرەکی هەیە لە 

هەرێمی کوردستان ئەوانیش؛ زێی گەورە، زێی بچووک، 
سیروان، خازر و ئاوا سپی-ـیە، ئێمە چۆن بتوانین پڕۆژەی 
ئاودێری لەسەر ئەم رووبارانە وەربگرین بۆئەوەی بیخەینە 

گەڕ بۆ بەڕاوکردنی زەوییە کشتوکاڵییەکان، بێگومان 
ئەمانە هەموویان لە پالنەکاندا دەستنیشانکراوە، 

بەاڵم ئەوە دەکەوێتەسەر سەرۆکایەتی ئەنجومەنی 
وەزیران کە پڕۆژەی بۆ تەرخان بکات بەڵکو بچێتە بواری 

جێبەجێکردنەوە. خۆشبەختانە دوای پێشکەشکردنی 
ئەم پڕۆژانە چەند بەنداوێک کە بەهۆی شەڕی داعش و 

قەیرانی دارایی لەدوای ساڵی ٢٠١٤ـەوە وەستان، لە ئێستادا 
چەند بەنداوێک لەوانە کاری تیادا دەکرێت، بە ئومێدی 

ئەوەین ئەم بەنداوانە تەواو بکرێن کە کاریگەرییان لەسەر 
ناوچەکانی دەو ڕووباری بەنداوەکان و ئاوی ژێر زەویش 

ئەبێت، یەکێکیش لەم بەنداوانە کە بەنداوی )دێوانە(ـەیە 
خۆشبەختانە تەواو بوو و لە ئێستادا ئاو گڵ ئەداتەوە، 

چەندین بەندوای دیکەش وەکو بەنداوی گۆمەسپان 
و چەمەگە لە پارێزگای هەولێر و بەنداوی خەنەس لە 
پارێزگای دهۆک کە لە ئێستادا کاریان تیادا دەکرێت، 

کە چارەسەرێکی بنەتەڕەتییە بۆ کێشەی کەم ئاوی و 
کۆکردنەوەی ئەم ئاوانە بۆ ئەوەی چۆن بتوانین زەوییە 
دێمەکانمان بەرئاو بکەین بۆ ئەوەی بە کەمترین شێوە 

پشتببەستین بە ئاوی ژێر زەوی. 

لەبارەی کاریگەرییەکانی تای خوێنبەربوون لەسەر بازاڕی 
ئاژەڵفڕۆشان، بیالل فەتحی دەڵێت، "بێگومان کاریگەریی 

خۆی هەبوو، هۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە 
قەسابەکان ئاژەڵ لە شوێنی پیس سەر دەبڕن و دەبێتە هۆی 

باڵوبوونەوەی نەخۆشی". 

بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی ژینگە و تەندروستی عێراق، تا 
ئێستا ژمارەی تووشبووانی نەخۆشی تای خوێنبەربوون 

گەیشتووەتە ٢٣٠ کەس و لەهەمان کاتدا ٣٨ کەسیش گیانی 
لەدەستداوە. 

لەالیەکی دیکەوە سەیف بەدر، وتەبێژی وەزارەتی 
تەندروستی و ژینگەی عێراق ئاماژەی بەوەدا کە تای 

خوێنبەربوون بەرێگەی بەرکەوتنی راستەوخۆ لەگەڵ ئاژەاڵنی 
تووشبوو بەو نەخۆشییە دەگوازرێتەوە. وەزارەت پێی وایە 

لەگەڵ نزیکبوونەوەی جەژنی قوربان حاڵەتەکانی تووشبوون 
زیاتر دەبێت.

لەبارەی پڕۆسەی سەربڕین و قوربانیکردن لە جەژنی 
قوربان، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( لەمیانی 
کونفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، "قوربانیکردن لەناو 

ماڵ و گەڕەکەکان قەدەغەیە و بۆ راییکردنی کارەکانی 
هاوواڵتییان لە رۆژانی جەژندا، کوشتارگەمان راسپارد، 

کاتی دەوامی درێژ بکاتەوە و تیمەکانی زیاتر بکەن و لە ٢٤ 
کاتژمێردا ١٤ کاتژمێر لە خزمەتی هاوواڵتییاندا کراوە بێت". 

........
هەواڵ: حوسێن خەتیبئۆغلو

هەواڵ: زیا عوزێری فۆتۆ: عەبدولاڵ بەختیار
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سەدای گۆکبۆرو لە قەاڵی هەولێر )ئەربیل( دەنگیدایەوە٦٦
پێشانگایەکی تایبەت لە هەولێر )ئەربیل( بۆ ئەو 
کتێبانە بەڕێوەچوو کە وەکو ناوەڕۆک ژیاننامەی 
فەرمانڕەوای تورکمان سوڵتان موزەفەرەددین 

گۆکبۆروـی لەخۆگرتووە. 

لەژێر چاودێری ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم 
بۆ کاروباری پێکهاتەکان و بە سپۆنسەریی 

گرووپی میدیایی تەبا، لە بەرواری ٢٧ـی ٦ی ٢٠٢٢، 
پێشانگایەکی تایبەت بەڕێوەچوو کە کۆمەڵە کتێبێکی 

تایبەت بە ژیاننامەی سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو 
ـی تیادا نمایشکرا. 

هاوکات هەریەکە لە ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم 
بۆ کاروباری پێکهاتەکان، ئومێد خۆشناو، پارێزگای 

هەولێر)ئەربیل(، ئەمیر تەکین، یاریدەدەری کونسوڵی 
گشتی تورکیا لە هەولێر)ئەربیل(، ئەمیر عیززەت، 

ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی لقی هەولێری 
بەرەی تورکمانی عێراقی، هیمداد بیالل، پەرلەمانتاری 

پەرلەمانی کوردستان- عێراق، بەرپرس و کادیرانی 
بەرەی تورکمانی و ژمارەیەکی زۆر لە نووسەر و 

کەسایەتی دیار بەژدارییان لە پێشانگاکە کرد. 

جگە لە کتێبەکان، هەموو ئەو بابەت و راپۆرتانەی 
تایبەت بە سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو نمایشکرا 

کە هەر لە دامەزرانییەوە لە هەفتەنامەی تەبا 
باڵوکراوەتەوە. 

لە پێشانگاکەدا هەریەکە لە ئایدن مەعروف، وەزیری 
هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان، ئومێد خۆشناو، 

پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(، پڕۆفیسۆر دکتۆر موحسین 
حەمرا، پڕۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەربیللی 

و مەال حوسامەددین دامرچی باسی سوڵتان 
موزەفەرەددین گۆکبۆرو ـیان کرد. 

لە وتارێکدا ئایدن مەعروف لەبارەی چااڵکییەکە وتی، 
"هەڵساین بەرێکخستنی پێشانگای کتێبی ژیاننامەی 
تایبەت بە سوڵتانێکی زۆر تایبەت، سوڵتانی هەولێر 

موزەفەرەددین گۆکبۆرو. لەو ماوەیەدا بۆ جاری 
دووەمە لە قەاڵی هەولێر کۆبووینەوە، پێشووتر 
بەبۆنەی لەدایکبوونییەوە مەولوودمان کردبوو، 

ئەمڕۆش چااڵکییەکی تایبەتمان بۆ ئەو کەسە بەڕێزە 
ئەنجامدا. بەڕاستی ئەمە چااڵکییەکی گرنگە". 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان ئاماژەی 
بەوەدا کە موزەفەرەددین گۆکبۆرو هەمیشە بووەتە 

سومبولی پێکەوەژیان و وتیشی، "تاکو ئەمڕۆ 
هەستی پێکەوەژیان بەردەوامە. هەروەها ئەنجامدانی 
پیشانگاکە لە قەاڵی هەولێر گرنگییەکی دیکەی هەیە. 

قەاڵی هەولێر سومبولی برایەتی و پێکەوەژیانی 
سەرجەم پێکهاتەکانە. بەو هۆیەشەوە وامان 

پێباشبوو چااڵکییەکانی تایبەت بە گۆکبۆرو لە قەاڵی 
هەولێر ئەنجام بدەین". 

هەوەها ئایدن مەعروف وتیشی، "هەمیشە 
حکومەتی هەرێمی کوردستان پشتگیری پێکهاتەکانی 

کردووە، هەر لەو کابینەیەشدا هەڵساوە بە دانانی 
دۆسیەی وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان، 

ئەمە کاریگەریی و پشتگیرییەکی تەواوە بۆ برایەتی و 
پێکەوەژیان. وەکو تورکمان لە عێراق و هەرێم هەرگیز 

نەبووینەتە مەترسی بۆ پێکهاتەکانی دیکە. هەموو 
کات هەوڵمانداوە بە ئاشتی و دیالۆگ مافەکانمان 

بەدەستبهێنین".  

"گۆکبۆرو لە سەردەمی سەلجوقییەکاندا لە هەولێر 
و هەرێم لەڕووی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی و 

خزمەتکردنەوە کارێکی زۆری کردووە. بەو هۆیەشەوە 
هەر چەند چااڵکیی بۆ ئەنجام بدەین، هێشتا کەمە" 
ئایدن مەعروف وای وت و بەو شێوەیە بەردەوام 

بوو: 
"بەداخەوە لە رابردوو چااڵکی و یادکردنەوەی زۆر 

کەم بۆ سوڵتان کراوە. پێویستە لە داهاتوودا چااڵکی 
و یادکردنەوەی زیاتری بۆ بکرێت، پێویستە باخچە 

و قوتابخانە دروستبکرێت بەناوی سوڵتانەوە و 
لەو بارەیەشەوە لەگەڵ پارێزگاری هەولێر قسەمان 
کردووە. ئەمە مایەی شانازییە بۆ هەولێرییەکان". 

دواتر ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( وتی، 
"ئەمڕۆ زۆر خۆشحاڵین کە پێشانگایەک دەرحەق

 بە مێژوویەکی پڕ سەروەری لە ژیان و تێڕوانینەکانی 
کەسایەتیەکی گەورە پیاو چاکێک سوڵتانێک، سوڵتان 
موزەفەرەددین لە هەولێر دەکرێتەوە، ئەو پێشانگایە 

کە بەشێکە لەو تێکست و دەقە مێژووییانەی 
باس لە سوڵتان موزەفەرەددین دەکەن، ئەو پیاوە 

گەورەیەی کە ئێمە بۆ هەمیشە وەکو خەڵکی هەولێر 
شانازی پێدەکەین، هەولێر و هەولێرییەکان هەمیشە 

بەوە ناسراون جگە لە دۆستایەتی ناوخۆی خۆیاندا 
باوەشێکی پڕ لە میهرەبانی بوونە بۆ لە ئامێزگرتنی 
هەموو ئەوانەی کە بەهەر هۆکار و سەبەبێک بێتن 

رووی تێدەکەن، جوانی هەولێر و بەیەکەوە ژیانی 
هەولێر بریتیە لە خوشک و برایەتی پێکهاتەکانی 

هەولێر لە موسڵمان لە کریستیان لە کورد لە تورکمان 
لە پێکهاتە جیاوازەکان، ئێمە دەبێت ئەو شانازیە 

دەست پێوە بگرین و لەسەریشی بەردەوام بین". 

ئومێد خۆشناو وتیشی، "مافی پێکهاتەکان هەر وەکو 
بەرێز کاک ئایدن باسی لێوە کرد کە ئەمڕۆ لە سایەی 
ئەم یەکتر قبوڵ کردن و پێکەوەژیان و برایەتیە کە لە 
هەرێمی کوردستان هەیە بەرقەرارە، هەروەها مافی 
هەموو پێکهاتەکان چ لە نوێنەرایەتیان لە پەرلەمان 
چ لە حکومەت زامنە و یاسا دیاری کردووە، بێشک 

دەبێت ئێمە بگەرێینەوە ئەو رۆژانەش کە کاتەک 
مافی مرۆڤ لە شارەکەمان وە لە هەرێمەکەمان 
پێشێل دەکرا دەرحەقی خەڵکی کوردستان جەور و 

ستەم بەکار دەهات، دوژمنان  و ئەوانەی زەفەرییان 
بە کورد بردووە لە مێژوودا قەت نەیان وتووە کێ 

تورکمانە کێ کوردە کێ کریستیانە، خەڵکی کوردستان 
لەالی ئەوان ئامانج بووە، ساڵی ١٩٩١ کاتێک راپەڕین 

دەبێت لەو رۆژەوە تا بە ئەمڕۆ دەگات ئەو یەکتر 
قبوڵ کردن و گیانی پێکەوە ژیان و پێکەوە کارکردنە 

لە جومگەکانی دەسەاڵت و حکومەت و پەرلەمان 
لەوێرا سەریهەڵداوە، بۆیە بەبیری خۆمان دەیهێنینەوە 

بەر لە ساڵی ١٩٩١ مافی پێکهاتەکان بە چی جۆرێک 
بوو ئێستا بە چی جۆرێکە". 

"هەر شاری هەولێر نییە پێکهاتەی جیاوازی تێدا بێت، 
بەڵکو چەند کیلۆمەترێک لە دووری ئێمە دبینین تا 

ئەمڕۆش لە یەک ئاینن لە یەک نەتەوەن، بەاڵم 
رەنگە مەزهەبیان جیاواز بێت رەنگە بیر و بۆچوونیان 
جیاواز بێت بەچی جۆرێک هەڵسوکەوت لەگەڵ یەک 
دەکەن، شارەکانی دیکەی عێراق پێکەوە ژیان لەوێ 

چۆنە لەهەرێمی کوردستان و لە هەولێرەکەی ئێمەش 
چۆنە، بۆیە ئەمە شانازییەکە جگە لە تێڕوانینەکان و 
ستراتیژیەتی نیشتیمانی ئەو واڵتە" ئومێد خۆشناو 

وای وت. 

شایەنی باسە پارێزگاری هەولێر لە درێژەی قسەکانیدا 
ئەوەشی وت، "ئێمەش وەکو خەڵکی هەولێر و 
خزمەتکاری هەولێر لە ئیدارەی هەولێردا دڵنیایی 

بەو خوشک برایانە دەدەین ئێمە خزمەتکاری گشت 

پێکهاتەکانی شاری هەولێرین، هەموو خوشک و 
برایانی تورکمان بەشێکی گرنگن لە شارەکەمان 

لەوەی کە ئێمە خزمەتیان بکەین، هەموو خوشک 
و برایانی مەسیحی و کاکەیی و ئایین مەزهەبە 

جیاوازەکانی شارەکەمان ئێمە لە خزمەتیاندا 
دەبین، خەڵکی هەولێر و ئیدارەی هەولێر بە 

شانازییەوە دەست بە برایەتییەوە دەگرین و سوڵتان 
موزەفەرەددینیش یەکێک بووە لەو سیمبول و 
رەمزانەی شارەکەمان، کە هەم حکومرانییەکی 
دروست هەم چاکە خوازێک و هەم بناغەیەکی 

دروستی ئەو قییەمە جوانانەی دانەیە، کە تائێستاش 
ئێمە وەکو خەڵکی هەولێر دەستی پێوە دەگرین تا 

لەژیانیشدا ماوین دەستی پێوە دەگرین". 

دواتر پڕۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەربیللی، 
ئەکادیمیست و مێژووناسی تورکمان لە پێشانگاکەدا 

وتی، "سوڵتان موزەفەرەددین لە ٢٧ـی مانگی 
موحەرەمی ساڵی ٥٤٩ لە قەاڵی مووسڵ لە 

دایکبووە. لە ١٤ـی رەمەزانی ساڵی ٦٣٠ـی هیجری 
لە قەاڵی هەولێر کۆچی دوایی کردووە. بەر لەوە 
وەسیەت دەکات کە لە چیای عەرەفات بنێژرێت، 

چونکە لەوێ پارچە زەوییەک دەکڕێت و هەر لەوێ 
شوێنی نێژرانەکەشی دەستنیشان دەکات. کاتێک 

کۆچی دوایی دەکات، زیاتر لە ٢ مانگ و نیو ماوە بۆ 
حەجکردن. بە وهۆیەوە لێرە دەنێژرێت. کاتێک ماوەی 

حەج دێت، الشەکەی بەرەو عەرەفە بەڕێدەکرێت 
بەاڵم کاتێک کاروانەکە دەگاتە نزیک نەجەف و کوفە، 

دەبینرێت کەوا حاجیان دەگەرێنەوە، ئەم رووداوە 
ساڵی ٦٣١ە و هۆکاری گەڕانەوەی حاجییانیش داخرانی 
رێگاکەیە، بەو هۆیەشەوە موزەفەرەددین گۆکبۆرو لە 

کوفە دەنێژرێتەوە". 

پڕۆفیسۆر حوسام داود ئەربیللی وتیشی، "کاتێک 
زەینەدین یوسف کۆچی دوایی دەکات، براکەی 

واتە موزەفەرەددین هەوڵ دەدات بگەڕێتەوە 
هەولێر. سەرئەنجام دەگەڕێتەوە و فەرمانڕەوایی 

دەگرێتەدەست. هاوڕێکەی کە ئیبن خەلەکانە کاتێک 
باسی گۆکبۆرو دەکات ئەوە رادەگەیەنێت کە ناوی 

باوکی موزەفەرەددین کوچوک عەلی ـیە و باپیریشی 
ناوی بەگتەگین ـە. دوای ئەو زانیارییە خاڵێکی داناوە 

و ئاماژەی بەوەداوە کە ناوبراو تورکمانە". 

لەبارەی بەڵگەی تورکمان بوونی گۆکبۆرو، پڕۆفیسۆر 
دکتۆر حوسام داود ئەربیللی وتی، "باوکی گۆکبۆرو 

ناوی زەینەدین کوچوک عەلی ـیە و لە مووسڵ 
بووە. کاتێک سەردانی بەغداد دەکات، دەگاتە الی 

موستەنجید، لەگەڵ یەکەم دیدار موستەنجید بە 
کوچوک عەلی بە زمانی تورکی دەڵێت، "بوڕایا گەل 

– واتە: وەرە ئێرە". ئەمە هێمایەکە بۆ ئەوەی کە 
زەینەدین عەرەبی نەزانیوە و تەنها زمانی تورکی 

زانیەوە. نموونەیەکی دیکەش هەیە حەی سەبەس 
کاتێک دەیەوێت بەشان و باڵی زەینەدین ـدا 

هەڵبڵێت، زەینەدین بەو شێوەیە وەاڵمی دەدات: 
حەی سەبەس، دەزانم چیت دەوێ. بە عەرەبی بە 

شان و باڵمدا هەڵدەدەیت یاخود جوێنم پێ دەدەیت 
نازانم. وەرە با ئەم ٥٠٠ دینارەت پێبدەم و وازم لێبێنە. 

ئەمەش بەڵگەیەکی دیکەیە". 

لە وتارەکەیدا پڕۆفیسۆر ئەربیللی تیشکی خستەسەر 
بابەتی نەتەوایەتی و وتیشی، "لە سەردەمی 

سەاڵحەددین و موزەفەرەددین و ئەتابەگییەکاندا 
بابەتی نەتەوایەتی نەبووە، هەموویان هاوشانی 

ناوی ئیسالمەوە بوون". 

ئەربیللی لەبارەی هەبوونی دوو بۆچوونی جیاواز 
لەسەر کەسایەتی گۆکبۆرو بە چاکی و خراپییەوە وتی، 

"لە کۆتا کتێبمدا کە ناوەکەی سوڵتانی هەولێرە، 
ئاماژەم بەوە داوە کە ئەم پیاوە کەسێکی زۆر باش 
بووە، گەر سەیری کۆتا کتێبەکەم بکەن زیاتر بۆتان 

روون دەبێتەوە". 

دوای کۆتایی هاتنی وتەکان، پالکێتی سوپاسنامە 
پێشکەش کرا بە هەریەکە لە دەزگای مەعاریف، 

پڕۆفیسۆر دکتۆر موحسین محەمەد حەمرا، پڕۆفیسۆر 
دکتۆر حوسام داود ئەربیللی و گرووپی میدیایی 

تەبا. لە کۆتاییدا سەردانیکەران بە سەرنجەوە سەیری 
نمایشکراوەکانیان کرد.

ئامەدەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو \ ئەحمەد سیروان نەجار
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تـەبـا

  کەلتووری دروستکردنی تەندووری قوڕ لە کەرکوککەلتووری دروستکردنی تەندووری قوڕ لە کەرکوک  ٧٧

((چیڕۆکی پیاوە جیاوازەکەی بازاڕی قەیسەری هەولێر)ئەربیلچیڕۆکی پیاوە جیاوازەکەی بازاڕی قەیسەری هەولێر)ئەربیل

درووستکردنی تەندووری قوڕ کەلتوورێکە چەندین 
سەدەیە بوونی هەیە و لە ئێستاشدا لە ناوەڕاستی 

شاری کەرکوک ئەم پیشەیە وەکو کەلتوورێک 
بەردەوامی هەیە. وەستای ئەم پیشەیە بە هێنانی 
خۆڵی تایبەت و درووستکردنی تەندووری قوڕ لەو 

خۆڵە، توانیویانە ئەم تەندوورانە بۆ زۆربەی ناوچەکانی 
سەرانسەری واڵت بنێرن. 

ئەو وەستایانەی ئەم کارە لە باو باپیرانەوە بۆیان 
ماوەتەوە، بە درووستکردنی تەندووری قوڕ بژێوی 

ژیانیان پەیدا دەکەن. بە تایبەت لە وەرزی هاویندا، ئەو 
وەستایانەی بەو کارەوە سەرقاڵن بە بەشداریپێکردنی 

منداڵەکانیان لە کارەکانیان بەردەوامی بەم پیشەیە 
دەدەن. 

ئاری فەالح، وەکو نوێنەرێکی ئەو کەسانەی بەو 
پیشەیەوە سەرقاڵن، تایبەت بە درووستکردی 

تەندووری قوڕ بۆ تەبا دوا. 

ئاری فەالح باسی لەوەکرد کە چۆن لە منداڵیدا کاتێک 
کە گەورەکان بەم پیشەیەوە سەرقاڵبوونە ئەمیش 

یارمەتی داون، رایگەیاند، "لە منداڵییەوە ئەم پیشەیە 
لە گەورەکانم فێربووم و تائێستاش بەردەوامم لە 

درووستکردنی تەندوور". 

فەالح ئەوەشی ئاشکراکرد، بەبێ وەستان لە شوێنی 

لەجیهاندا مرۆڤگەلێکی زۆر هەن لەژیانیاندا پەیوەست 
بە شتێک بوون و ناتوانن دەستبەداری بن. لەم 

هەواڵە چیرۆکی کەسێکی جیاواز باس دەکەین کە لە 
ژیانیدا هۆگری دوو شت بووە و بووەتە بەشێکی 

سەرەکی لە ژیانی ئەو کەسە، هەروەها خولیایەکانی 
جیاوازی کردووەتەوە لە هاوتەمەنەکانی خۆی. 

حاجی عەلی تەمەن ٧٤ سااڵن بەرگدوورێکی 
قەیسەری شاری هەولێر)ئەربیل(ـە، ئەگەر چی 

بەتەمەن پیرە بەاڵم بەو حەزو خولیایانەی کە هەیەتی 
لەژیان لە گەنجێک دەچێت، ناوبراو دوو خولیای 

هەیە کە جیاوازی دەکاتەوە لە هاوتەمەنەکانی خۆی 
ئەوانیش؛ خولیا و خۆشویستنی فەرید ئەترەش 

هونەرمەندی کۆچکردووی سووریا و  خۆشەویستی 
لە رادەبەدەری بۆ یانەی ریال مەدریدی ئیسپانیە.

حاجی عەلی وەک خۆی باسی لێوە دەکات، لەدایک 
بووی ساڵی ١٩٤٨ـە و لە منداڵییەوە دەستی بە 
گوێگرتنی هونەرمەند فەرید ئەترەش کردووە و 
تا ئەمڕۆش رۆژانە گوێ لە هونەرمەندی ناوبراو 

دەگرێت، حاجی عەلی بەجۆرێک هۆگری هونەرمەند 
فەرید ئەترەش بووە کوڕە گەورەکەی ناولێناوە فەرید 

تەنها لە خۆشەویستی بۆ ئەو هونەرمەندە.

درووستکردنی تەندوور کاردەکات و بۆ لەناونەچوونی 
ئەم کەلتوورەش منداڵەکانیان فێری پیشەکە دەکەن. 

روونیشیکردەوە، ئەو تەندوورانەی درووستی دەکەن 
لە هەموو شار و گوندەکانەوە کڕیاری خۆی هەیە، 

وتیشی، "پێشتر ئەو خۆڵەی بۆ درووستکردنی تەندوور 
بەکارمان دەهێنان لە "لەیالن" دەمانهێنا، کەچی ئێستا 
بەهۆی نەمانی خۆل لەو ناوچەیە لە دوبز دەیهێنین". 

فەالح جەختی لەوەکردەوە، "هەموو جۆرە خۆڵێک لە 
درووستکردنی تەندوور بەکارنایێت" وتیشی: 

"خۆڵی زەرد و بە بەرد بەکارناهێندرێت. بۆ 
درووستکردنی تەندوور، زیاتر پشت بە خۆڵی سوور 

دەبەستین، دوای دوو رۆژ لە چاوەڕوانیکردنی 
قوڕ، ئینجا خوێ و هەزەلی تێکەڵدەکەین. دوای 

چاوەڕوانییەکی کەم دەست بە درووستکردنی 
دەکرێت". 

تایبەت بە گرنگترین خاڵی درووستکردنی تەندوور 
فەالح وتی، "گرنگترین خاڵی درووستکردنی 

تەندوور چاوەڕوانکردنی قوڕەکەیە واتە ٢ رۆژ دوای 
چاوەڕوانیکردنی قوڕەکە دەست بە درووستکردنی 

تەندوورەکە بکرێت، چونکە ئەو قوڕەی کە ماوەیەک لە 
چاوەڕوانیدا دەمێنێتەوە زیاتر پتەو دەبێت". 

فەالح لە کاتێکدا باسی لە تەندروست بوونی قوڕی 
سوور کرد، رایگەیاند، "ئەو تەندوورانەی بە قوڕی 

سوور درووستدەکرێن، کاتێک نانی لەناو دەبرژێنرێت، 
هیچ زیانێک بۆسەر تەندروستی مرۆڤ نابێت". 

ئەوەشی ئاشکراکرد، قوڕی سوور بۆ تەندروستی 
کاریگەری باشی هەیە، خەڵکانێک هەن قوی سوور 

وەکو دەرمان بەکاردەهێنن و رێژەیەکی کەمی 
لێدەخۆن. 

فەالح باسی لەوەشکرد، کە مەنقەڵی قوڕ 
درووستدەکەن و رایگەیاند، "خواست لەسەر شێوازی 
درووستکردنی مەنقەڵ لە قوڕ زۆرە و دەتوانن خەڵک 
لە گەشتوگوزاردا بەکاریبهێنن و خواردن و چای لەسەر 

وەک هەفتەنامەی تەبا بۆ قسەکردن لەگەڵ حاجی 
عەلی و گفتگۆ لەبارەی خولیا جیاوازەکانی ناوبراو 

چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵی ئەنجامدا و لەبارەی خولیای 
یەکەمی کەوەک خۆی باسی لێوەدەکات بەگوێگرتن 

لە فەرید ئەترەش چێژ لەم ژیانە وەردەگرێت و 
ئاماژەی بەوەدا،"هەر مرۆڤێک لە ژیانیدا جۆرە حەز 

و خولیایێکی هەیە کە بەو خولیایەی دەتوانێت 
چێژ لە ژیانی ببینێت، حەزی منیش لەم ژیانە تەنها 

دوو شتە یەکەمیان خۆشەویستی لە رادەبەدەرم 
بۆ هونەرمەندی دیاری سووری فەرید ئەترەش، 

دووەمیان چێژ وەرگرتن لە سەیرکردنی یاری تۆپی پێ 
و الیەنگری یانەی ریال مەدریدی ئیسپانیە". 

شایەنی باسە لەبارەی سەرەتای هۆگربوونی بە 
دەنگی فەرید ئەترەش، حاجی عەلی ئاماژەی بەوەکرد، 

"خۆشویستنی من بۆ هونەرمەند فەرید ئەترەش لە 
ساڵی ١٩٥٨ دەستیپێکرد و لەمنداڵیەوە کاتێک تەمەنم 

١٠ سااڵن بوو هەموو کات گۆرانییەکانم دەوتەوە، 
هەموو رۆژ هەواڵەکانم دەخوێندەوە بۆ ئەوەی 

زانیاری لەسەر ئەم هونەرمەندە بە دەستبهێنم، لەو 
کاتەدا هەواڵی هونەری هەبوو لە وێستگەی "دەنگی 

عەرەب" و هەموو رۆژ گوێم لەو گەشتی هەواڵە 
هونەرییە دەگرت، رۆژانە هەواڵەکە باسی لەوە دەکرد 
هونەرمەند فەرید ئەترەش ئەمڕۆ ئاهەنگی لە سووریا 

هەیە یاخود دەیگوت بەیانی ئاهەنگی لە میسر 
هەیە".

شایەنی باسە حاجی عەلی ناوی کورێکی خۆی بەناوی 
هونەرمەند فەرید ئەترەش ناوە و ئاماژەی بەوەکرد، 
"لە خۆشەویستیم بۆ ئەم هونەرمەندە ناوی کوڕێکم 

ناوە فەرید، کاتێک منداڵێکی کوڕم بوو زۆر دڵم 
خۆشبووم تەنها بۆ ئەوەی ناوی بنێم فەرید. زۆربەی 

هەرە زۆری ئەو ئاهەنگانەی کە فەرید ئەترەش 
ئەنجامی داوە بە کاسێت لەالم بوونی هەیە و رۆژانە 

گوێی لێدەگرم و لەگەڵی دەیڵیمەوە".

چیرۆکێکی تری حاجی عەلی لە خۆشەویستی بۆ 

لێنێن". 
وتیشی، "ئەو کەرەستانەی لە کانزا درووستدەکرێن 

زیانیان بۆ تەندروستی مرۆڤ هەیە، ئەو کەرستانەی 
لە ئاسن دروست دەکرێن بە تێپەڕبوونی کات ژەنگ 

هەڵدێنن و زیانیان بۆسەر تەندرووستی مرۆڤ دەبێت. 
کەچی ئەو کەرستانەی لە قوڕ بەرهەم دەهێنرێن هیچ 

زیانێکیان نییە. هەندێجار ئەو قوڕانە دەبەنەوە ماڵەوە و 
بە هیوای چارەسەر خۆیان بە قوڕاو دەشۆن". 

فەالح باسی لەوەشکرد، تەندووری کەرکوک هێندە 
بەناوبانگە، جگە لە ناوخۆیی واڵت، هەناردەی دەرەوەی 

واڵتیشی دەکەن. 

هونەرمەند فەرید ئەترەش ئەوەیە کە تەنها بۆ 
ئەوەی گۆڕی هونەرمەندی ناوبراو ببینێت، سەردانی 

قاهیرەی پایتەختی میسری کردووە و لەوبارەیەوە 
رایگەیاند، "بەجۆرێک هۆگری ئەم هونەرمەندە بووم، 
لەهەولێرەوە بەرەو قاهیرەی پایتەختی میسر گەشتم 
کرد تەنها بۆ ئەوەی گۆڕی هونەرمەند فەرید ئەترەش 

ببینم، پارەیەکی زۆرم خەرج کرد بۆ ئەوەی بگەم بە 
گۆڕی هونەرمەند، کاتێک گەیشتم و گۆڕەکەم بینی 

یەکێک لەخەونەکانم هاتەدی".

لەالیەکی دیکە سەیرکردنی یاری تۆپی پێ و الیەنگری 
یانەیەک بەگشتی گەنجەکان هۆگری دەبن، بەاڵم 

حاجی عەلی تەمەن ٧٤ سااڵن ئەو رێچکەیەی 
شکاندووە و بەوتەی خۆی یەکێک لە خۆشییەکانی 
ژیانی سەیرکردنی یاری تۆپی پێیە بە تایبەتی یاری 

یانەی ریال مەدریدی ئیسپانی، حاجی عەلی لەو 
بارەیەوە بە رۆژنامەی تەبای راگەیاند، "یەکێکی دیکە 

لەو حەزو خولیایەی کە لەژیاندا هەمە سەیرکردنی 
یاری تۆپی پێ و الیەنگری یانەی ریال مەدریدە، 

بەجۆرێک الیەنگری یانەی ریال مەدریدم بۆ ماوەی 
چەندین ساڵە هیچ یاریەکی یانەی ریال مەدرید نەبووە 
لەدەستم بچێت و سەیری هەموو یاریەکانم کردووە،  

ناوی هەموو یاریزانەکانی یانەکە دەزانم و زانیاریم 
لەسەر تەواوی یەنەکە هەیە".

حاجی عەلی هەر لەبارەی خولیای سەیرکردنی یاری 
تۆپی پێ ئاماژەی بەوەدا، "سەیری زۆربەی یارییەکانی 

تۆپی پێ دەکەم، بەاڵم بە گشتی یاری یانەی ریال 
مەدرید و هیچ یارییەکەم لەدەست ناچێت. ئەم ساڵ 

کە ریال مەدرید بووە پاڵەوانی خولی یانە پاڵەوانەکانی 
ئەوڕوپا و خولی ئیسپانی زۆر دڵخۆش بووم. هەر 

وەکو باسم کرد دڵم تەنها بە دوو شت دەکرێتەوە؛ 
گوێگرتن لە گۆرانیەکانی فەرید ئەترەش و سەیرکردنی 
یاری یانەی ریال مەدرید. من پێم وایە دەبێت هەموو 
کەسێک حەز و خولیایێکی هەبێت تا بتوانێت چێژ لە 

ژیانی وەربگرێت و بە دڵخۆشی بژیت".
 

هەواڵ:عەبدولسەالم توتونچی - فۆتۆ عەلی هەڤاڵ
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لە تەبا خولێکی میدیایی بۆ گەنجان کرایەوەلە تەبا خولێکی میدیایی بۆ گەنجان کرایەوە

ئەو وێنەکێشە گەڕۆکەی پیشەکەی دەگوازێتەوەئەو وێنەکێشە گەڕۆکەی پیشەکەی دەگوازێتەوە
((  ژێر دیوار قەاڵی هەولێر)ئەربیلژێر دیوار قەاڵی هەولێر)ئەربیل  

لە الیەن گروپی میدیایی تەباوە خولێکی هاوینە بۆ 
گەنجان لەبارەی میدیا بە گشتی و رۆژنامەنووسی و 

تەکنیک بە تایبەتی کرایەوە.

لەسەر داواکاری یەکێتی قوتابیان و الوانی تورکمانئێلی-
لقی هەولێر)ئەربیل( خولەکە لە هۆڵی گروپی میدیایی 

تەبا دەستیپێکرد.

ئازاد تەنیا، وێنەکێشێکی گەڕۆکی شاری 
هەولێرە، وێنە کێشراوەکانی گواستووەتە ژێر 

دیواری قەاڵی هەولێر. ئەو کەسایەتییە دەلێت، 
لە ژیاندا بەهۆی هۆگر بوونی بە وێنەکێشان و 
خۆشەویستی بۆ قەاڵی هەولێر ئەو پیشەیەی 

گواستووەتەوە ئەو شوێنە. 

ئازاد تەنیا، ئەو وێنەکێشە گەڕۆکەی کە بە 
کێشانی وێنە لەسەر داخوازی خەڵک بژێوی 

ژیانی پەیدا دەکات، تایبەت بە پیشەکەی بۆ 
مایکرۆفۆنی تەبا دوا. 

تەنیا، لەبواری وێنەکێشاندا بە فێربوونی 
تەکنیکی نوێ خۆی بەرەوپێش بردووە 
و توانیویەتی ببێتە کەسێکی کارامە لە 

پیشەکەیدا، هەروەها بە وتەی خۆی زۆرێک 
لە واڵتان گەڕاوە و لە هەر شوێنێکیش وێنەی 

کێشاوە. 

تەنیا ئەوەشی راگەیاند کە دەمێکە خولیای 
وێنەکێشانی هەیە و وتیشی، "ماوەیەکی زۆرە 

لەژێر دیواری قەاڵی هەولێر کاری وێنەکێشی 
دەکەم و لە هەمان کاتدا ساز دەژەنم، بە 

خۆشەویستییەوە بەردەوامیی بە پیشەکەم 
دەدەم". 

ئەوەشی ئاشکراکرد، کە ئەو لە منداڵییەوە 

شایەنی باسە، خولەکە لەالیەن کارمەندانی گروپی 
میدیایی تەبا پێشکەشکرا و بەژداربووان بایەخێکی زۆریان 

بە خولەکە دا.

لە خولەکە، رۆژنامەنووسی و چۆنییەتی هەواڵ نووسین 
و وەرگێرانی هەواڵ و بەکارهێنانی کامێرا و مۆنتاژکردن و 
هەروەها تەواوی الیەنە جیاوازەکانی راگەیاندن لە خولەکە 

باسی لێوە کرا و شیکرایەوە.

خۆشەویستی بۆ وێنەکێشان هەبووە، بەبێ 
وەرگرتنی هیچ خولێکی هونەری تەنها بە 

هەوڵدان پەرەی بە تواناکانی لەو بوارە داوە. 

تەنیا ئەوەشی وت، "من لەم بوارەدا بەژداریم 
لە هیچ خولێک نەکردووە تەنها خۆمم 

پێگەیاندووە. خولی وێنەکێشانم بە گەنجان 
داوە. نزیکەی ٨٠ کچ و ١١٢ کوڕ لە خولەکەدا 
بەشدار بوون. هەموو کەسێک دەتوانێت 
فێری وێنەکێشان ببێت بەاڵم بە مەرجیک 

ئەگەر بێت و هەوڵ بدات خۆی بەرەو پێش 
ببات". 

وێنەی "ئیبراهیم تاتلیسێس و سیبێل جان"ـی 
کێشاوە

تەنیا ئەوەشی ئاشکراکرد، زۆربە ئەو وێنانەی 
دەیکێشێت هی کەسانی ناودارە و وتیشی، 

"وێنەی ئیبراهیم تاتلیسێس، کازم ساهر، 
سیبێل جان، ئەحمەد کایا، حەسەن زیرەک و 

چەندین شاعیری دیکەم کێشاوە، هەر کەسێک 
زۆرترین هەواداری هەبێت وێنەکەی دەکێشم و 

لێرەدا نمایشی دەکەم". 

 ناوبراو لەمیانی باسکردن لە خۆشەویستی 
بۆ قەاڵی هەولێر وتی، "لە تەمەنی منداڵیم 

ماڵمان لە قەاڵی هەولێر نزیک بوو. 
کاتێک دەهاتمە بازاڕی قەیسەری 
چاوم دەبڕییە قەاڵ. بەمهۆیەوە 

بڕیارمدا وێنەکانم لێرەدا 
بکێشم. لە واڵتانی 

ئەوڕووپا وێنەکێشەکان لە 
شەقامەکاندا وێنەکانیان 

نمایش دەکەن. بۆیە 
منیش بەمشێوەیە 

لەسەر شەقام وێنەکان 
دەکێشم و نمایشی 

دەکەم ئەمەش 
هۆکاریکە بۆئەوەی 

خەڵک زیاتر چاویان بە 
وێنەکان بکەوێت". 

تەنیا بەمشێوەیە 
پێناسەی هەولێری کرد 

"ئیتر هەولێر بووەتە 
شارێکی گەشتیاری" و 

وتیشی:
"لە زۆربەی واڵتان گەشتییاران 

روو لە هەولێر دەکەن. وا بیردەکەمەوە 
بە وێنەکانم سەرنجی ئەوانم بۆالی خۆم 

راکێشابێت. هەرکەسێک بچێتە قەاڵی هەولێر 
چاوی بە وێنەکانم دەکەوێت. بەهۆی سەرنجیان 

بۆ وێنە کێشراوەکان، ئەوانیش لەسەر 
داخوازییەکانیان داوای وێنە لەمن دەکەن".  

"هەر واڵتێک هونەر و هونەرمەندی نەبێت بەرەو 
دواوە هەنگاو دەنێت". 

تەنیا، هەموو رۆژێک لە کاتژمێر ١٢ـی نیوەڕۆ 
تاکو ٧ـی ئێوارە کاردەکات، راشیدەگەیێنێت ئازاد 

بوونی پیشەکەی و قسەکردن لەگەڵ خەڵک 
دڵخۆش دەکەن. 

تانیا بەمشێوەیە دەنگی خۆی ئاڕاستەی 
هونەردۆستان کرد، "هەرکەسێک کە خولیا و 

توانای لە وەرزش، وێنەکێشان و مۆسیقا هەیە، 
داواکارم خۆیان بەرەوپێش ببەن و پەرە بە 

تواناکانیان بدەن، چونکە دەکرێت ئێستا واڵت 
پێویستی بە هونەرمەند بێت، هەر واڵتێک هونەر 

و هونەرمەندی نەبێت بەرەو دواوە هەنگاو 
دەنێت. 

هەروەها میدیا و پەیوەندییەکان، هێزی میدیا لە جیهاندا، 
روونکردنەوەی زانستیی لە رێگەی تیۆرییەکانەوە لەبارەیان 

خرایە بەرباس.

هاوکات لە خولەکە باسکردن لە دۆخی میدیایی تورکمانی 
یەکێک بوو لە بابەتە سەرەکییەکان و لەگەڵ فێرخوازان 

دۆخەکە تاوتوێ کرا.

ئامەدەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغلو \ ئەحمەد سیروان نەجار
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 ئەو پەتایەی لەگەشە سەندندایە و هەڕەشە لە
واڵتان دەکات: کۆلێرا

نەخۆشی کۆلێرا کە بە ئاسانی لەو کۆمەڵگایانە 
باڵودەبێتەوە کە بەهۆی کارەساتی سروشتی و شەڕەوە 
زیانیان بەرکەوتووە و لە شوێنانەش کە چری دانیشتوان 

و هەژاری تێیدا زۆرە. ئەوەش زاندراوە کە نەخۆشی کۆلێرا 
کە باڵودەبێتەوە و کاریگەری کوشندەی لێدەکەوێتەوە، 

لە ئەنجامی پیسبوونی خواردن و خواردنەوەکان بەهۆی 
بەکتریایەکەوە بە ناوی Vibrio cholerae باڵودەبێتەوە.

کۆلێرا کە یەکێکە 
لە نەخۆشییە 

مەترسیدارەکان 
کە دەبێتە هۆی 

سکچوونی توند، 
دەبێتە هۆی 

وشکبوونەوەی لەش و 
ئەگەر چارەسەر نەکرێت 

دەبێتە هۆی مردنی 
کەسەکە، بەزۆری 
لەڕێگەی خواردنە 

دەریاییەکان و خۆراک 
و ئاوی خواردنەوە 
کە بە بەکتریا پیس 

بووە دەگوازرێتەوە بۆ 
جەستە.

کۆلێرا کە نەخۆشییەکی 
درمییە، بۆ یەکەمجار لە هیندستان دەرکەوت و لە نێوان 

سااڵنی ١٨٢٧-١٩٧٥دا بە هەموو جیهاندا باڵوبووەوە. 
ئەم نەخۆشییە کە تەنها لە مرۆڤدا دەبینرێت، بووەتە 

کێشەیەکی زۆر بۆ تەندروستی گشتی لە واڵتانی 
تازەپێگەیشتودا.

لە نێو پەنابەران و کۆچبەران ئەگەری تووشبوون بە 
نەخۆشی کۆلێرا زیاد دەکات. کۆلێرا زیاتر و بە تایبەتی 
لە ناوچە وشک و بیابانەکان و لە مانگەکانی هاویندا 

روودەدات.

نیشانەکانی کۆلێرا چیین؟
یەکەم نیشانەی نەخۆشی کۆلێرا سکچوونی تووندە، 

نیشانەکانی سکچوون لەگەڵ رشانەوە گومانی لێدەکرێت 
کە کۆلێرا بێت، هاوکات چەند نیشانەیەکی دیکەی کۆلێرا 

هەن کە بریتیە لە: 
• وشکبوونەوە جەستە
ئازار و هەاڵوسانی زگ

• بەهۆی رشانەوە و سکچوون، گرژبوونی ماسولکەکان 
دروست دەبن و نەخۆش تووشی دابەزینی فشاری خوێن 

دەبێت.
• دروستبوونی کێشە لە کۆئەندامی هەناسەدان 

• وشکبوونەوەی دەم و دەرکردنی دەنگی نزم کە بە 
نیشانەی کۆلێرا دادەندرێت.

هەورکردنی چاوەکان و هەاڵوسانی زگ و چرچبوونی 
پێست.

• دابەزینی پەستانی خوێن و ماندوبوون و بێهێزی.
• زیادبوونی لێدانی دڵ.

• تینوێتی لەڕادەبەدەر.
ئەمساڵ حاڵەتەکانی کۆلێرا کە هەموو ساڵێک لە 

سەرانسەری عێراقدا دەبینرێن، بەشێوەیەکی بەرچاو 
زیادی کردووە، پەتای کۆلێرا کە لە شاری سلێمانی سەر 

بە ئیدارەی هەرێمی کوردستانی عێراق دەستی پێکرد، لە 
هەولێر و کەرکوک و چەمچەماڵ و چەندین ناوچەی دیکە 

بینرا.

بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی د. سەباح 
هەورامی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رۆژی ١٥ی 

حوزەیران رایگەیاند، "پەتای سکچوون لە شاری سلێمانی 
ئەم وەرزە زیادی کردووە و سااڵنە لە زیادبووندایە، بەاڵم 

ئەمساڵ ستانداردەکانی جیهانی تێپەڕاندووە". 

یەکەم زیانی گیانی بەهۆی باڵوبوونەوەی پەتاکە لە 
شاری سلێمانی لە ١٨ی حوزەیران روویدا. پشدەر عەبدواڵ 

بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی مندااڵنی جەمال ئەحمەد رەشید 
لە سلێمانی بە رۆژنامەکانی راگەیاند، منداڵێکی تەمەن ٤ 

ساڵ بەهۆی پەتای سکچوون و رشانەوە لە شارەکەدا، 
گیانی لەدەستدا.

له  راگه یه ندراوه كه ی وه زاره تی ته ندروستی حكومه تی 
هه رێم هاتووه ، هه ندێک رێوشوێن بۆ رێگریكردن له  زیاتر 

باڵوبوونه وه ی په تای كۆلێرا خراونه ته  به ر.

لە بەیاننامەکەدا کە جەخت لەسەر ئەوە 
کرایەوە کە پێویستە ئاوی خواردنەوە بە 
تایبەتی پاک بێت، رێکارەکانی دیکە بەم 

شێوەیە:
١- لەم ماوەیەدا خواردنی دەرەوە، خۆراکی سەردانەپۆشراو 

بەکار مەهێنە .

٢- پێش نانخواردن و پاش چوونە توالێت بە ئاو و سابوون 
٣٠ چرکە دەستەکانت بشۆ.

٣- دوور بکەرەوە لە بەکارهێنانی ئاوی بەلووعە، ئاوی 
ئامادەکراو کوڵێندراو بەکاربهێنە بۆ خواردنەوە)ئامادەکردنی 

خواردن، ددان شوشتن و قاپ شوشتن(.

٤- تا دەتوانیت لەم کاتەدا خواردنی دەریایی وەک ماسی 
مەخۆ، ئەو خواردنانەشی لە ماڵەوە ئامادەی دەکەیت 

وەک گوشت، بەشێوەیەکی باش بکوڵێندرێت و بەگەرمی 
بخورێت. 

٥- بۆ ماوەیەکی کاتی خۆت لە 
مەلەوانیکردن لەناو مەلەوانگە و چەمەکان 

بپارێزە. 

٦- لەکاتی سکچوون و رشانەوە گیراوەی 
)Rice_based ORS( بەکاربهێنە، هەر 

کیسێک بخەرە ناو لیترێک ئاوی کوڵێندراو 
و لەدوای هەر سکچونێک، پەرداخێکی 

لێ بخۆرەوە تا قەرەبووی ئەو کانزا 
و ڤیتامینانەت بۆ بکاتەوە کە لێت 

رۆیشتووە. 

٧- ئەگەر گیراوەی )ORS( بەردەست 
نەبوو، دەتوانیت نیو کەوچکی چا)خوێ( 

لەگەڵ شەش کەوچکی چا )شەکر( بخەیتە 
ناو لیترێک ئاوی کوڵێندراو و گیراوەیەکی 

لێ دروست بکەیت، لەپاش هەر سکچوون 
و رشانەوەیەک پەرداخێکی لێ بخۆرەوە. 

٨- ئەگەر سکچوون و رشانەوەت لە رادەبەدەر بوو، 
بەجۆرێک توانای خواردن و خواردنەوەت نەما و تەواو 

شەکەت بوویت، باشترە لەماوەی ٢٤ کاتژمێردا سەردانی 
نزیکترین دەزگای تەندروستی بکەی بە مەبەستی 

ئەنجامدانی پشکنین.

شێوازەکانی چارەسەری کۆلێرا چین؟
یەکەم شت کە دەبێت بۆ چارەسەری نەخۆشی کۆلێرا 

بکرێت بریتییە لە قەرەبووکردنەوەی ئەو شلە و ڤیتامینە 
کە نەخۆش لەدەستدی داوە.  جەخت لەوە دەکرێتەوە 
کە گرنگە لە کاتی خۆیدا و زوو دەرمان بە نەخۆشەکە 

بدرێت بۆ نەهێشتنی ئەو بەکتریایانەی لە ریخۆڵە باریکەدا 
دەبنە هۆی کۆلێرا. شایەنی باسە کە پیکوتەی کۆلێرا زۆر 

گرنگە بە تایبەت لە ماوەی پەتادا و پێکوتەکە ٥٠٪ لە 
نەخۆشییەکە دەپارێزێت.

بە وتەی پسپۆڕان، تەنانەت ئەگەر دۆخی تووشبووانی 
کۆلێرا ئاسایی بێتەوە، ٧ رۆژی دیکەی دەوێت تا بەکتریا 
لە جەستەی نەخۆشەکە نەمێنێت. بۆ ئەوەی بزانین کە 

بەکتریاکە بە تەواوی لە جەستەدا نەماوە، پێویستە ٢ 
پشکنینی پیسایی بکرێت بە ماوەی ٢٤ کاتژمێر. ئەگەر 

هەردوو پشکنینەکە نێگەتیڤ بن، ئەوە ئاماژەیە بۆ ئەوەی 
بەکتریاکە بە تەواوی نەماوە لە جەستە.

ئامادەکردن: ئیسرا قەسابئۆغلو
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: گەڕەکی رووناکی / شەقامی ٤٠م

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

٢٦ ٠٧٥٠1 1٠ 11
٣٤٣ ٠٧٧٣ 1٠ 11 سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ دیزاین: عەلی هەڤاڵ عیسا

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

1٠1٠
"گۆرانی نوێ هەیە"

 دوو مۆمب بەڕێوەیە

یەکەم گۆرانی خۆی باڵودەکاتەوە

!

هونەرمەند هاوار بازرگان رایگەیاند بەم نزیکانە 
بە گۆرانی نوێ دەگەرێتەوە نێو هەوادارانی.

هاوار بازرگان، هونەرمەندی خۆشەویست 
وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا مەگازینی دایەوە.

بازرگان کە بە کلیپەکانی "غەریب قاڵدم" 
و "یارێ" ناوبانگی دەرکردووە، رایگەیاند، 

کە دوو گۆرانیی نوێ دەکاتەوە و هەروەها 
بەرهەمێکی یەشار مشکۆ دەڵێتەوە کە یەکێکە 

لە هونەرمەندە لەبیرنەکراوەکانی تورکمان.

لەالیەکی دیکەوە ئەو هونەرمەندە دەشڵێت، 
خەریکی دروستکردنی گۆرانییەکی نوێی 

کوردییە، کە لە تورکیا ئامادەکراوە، هەروەها 
پالنی هەیە ئەو گۆرانییە بە کلیپەوە 

باڵوبکاتەوە.

نهێنی وێنەکانی هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد کارمەند 
رواندزی کە لە ڤۆیس ستۆدیۆ  گیرابوو کە خاوەندارێتی 

موزیکژەن و ئەرانژۆری بەناوبانگ عەلی ئینجەپەرماغ 
دەکات، لە ماوەی چەند هەفتەی رابردوو ئاشکرابوو.

رواندزی کە بە ئارەزوومەندێکی مۆسیقای تورکمانی 
ناسراوە، بە یاوەری هونەرمەند هاوار بازرگان چووە 

کەرکوک و لەوێش شەوانی خۆریات بەشداری کردووە.

ئەو گۆرانیبێژە بە بەرهەمی "گوزەر" کە لە گۆرانی 
تورکمانی و کوردی پێکهاتووە، یەک ملیۆن بینەری لە 

یوتیوب تێپەڕاندووە، دوای ئەوەی بەشداری لە بۆنە و 
ئاهەنگەکانی کات بەسەربردن دەکات، سەردانی ڤۆیس 

ستۆدیۆ کردووە بۆ ئەوەی زیاتر هونەری تورکمان 
بناسێت و وێنەی یادگاری لەوێ گرتوە.

نهێنی وێنەکان 
ئاشکرا بووە!

لەم دواییانەدا ئەرکان کە بە 
تاکە گۆرانییەکەی "ئالین یەزم" 

لەبەردەم خۆشەویستانی مۆسیقادا 
دەرکەوتووە، لە لێدوانێکیدا بۆ 
تەبا ماگازین رایگەیاندووە، کار 

لەسەر دوو گۆرانی نوێ دەکات کە 
یەکێکیان کارێکی ماشاپ دەبێت. 

ئەو گۆرانیبێژە گەنجە بەنیازە گۆرانییە 
نوێیەکەی بەناوی "دەفتەری سیلدیم 

ئاشک" باڵوبکاتەوە، کە لەالیەن خەلیل 
کاراگۆزەوە نووسراوە و خۆی ئاوازی 

بۆ داناوە، لەگەڵ کلیپێی لە دەرهێنانی 
ئەرجان سەراج باڵودەکاتەوە.

هەروەها جونیت ئەرکان بەم زووانە کاری ماشاپی خۆی کە لە 
گۆرانییەکانی ئیبراهیم ئەرکاڵ پێکهاتووە، باڵودەکاتەوە.

گەیالن بەقاڵ، پێشکەشکاری 
خۆشەویستی تەبا ئێف ئێم، 
یەکەم هەنگاوەکانی بەرەوە 

جیهانی مۆسیقا بە تاکە 
بەرهەمی خۆی بەناوی"دێرینێ" 

دەستپێدەکات.

بەقاڵ کە ئامادەکاری دەکات 
بۆ ئەوەی لە ژێر ناوی "گەلۆ"دا 

لەبەردەم خۆشەویستانی 
مۆسیقادا دەربکەوێت، گۆرانییەکە 

بە میوزیک و تێکستی مێرت 
کەچەجیلەر و ئەرانجۆری بێرک 

کیرتیش، لەگەڵ کلیپەکەیدا 
باڵودەکاتەوە.

گۆرانی بۆ کچەکەی ئامادەکرد

 ئەو گۆرانییەی کە هۆندراوەکانی تایبەتن
بە عادل قەلعالی گرنگییەکی زۆری بینی

میوزیکژەنی گەنج محەمەد 
فەوزی کە لەگەڵ شاعیری 

بەناوبانگ رەعد عاشق  بەشداری 
لە پڕۆگرامی بیزیم ستیۆدیۆ لە 

تەبا ئێف ئێم کرد ئاماژەی بەوەدا 
گۆرانییەکی بۆ کچە بچوکەکەی 

ئامادە کردووە، فەوزی کە 
ئاوازدانەری زۆرێک لە گۆرانییە 

بەناوبانگەکانی تورکمانە بە ژەنینی 
عودەوە  بۆ یەکەمجار لە تەبا 

ئێف ئێم گۆرانییە نوێیەکەی وت 
کە بۆ کچەکەی ئامادەی کردبوو 
و تەنانەت هێشتا دەستی بە 

تۆمارکردنی نەکردووە.

گۆرانی "ئەشتاق لی عیوناک" کە لەالیەن ناز 
دەج یەکێک لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی 

ئازەربایجانەوە باڵوکرایەوە و تێکستەکانی هی 
شاعیری گەورە عادل قەلعالیە، سەرنجی زۆری 
خۆشەویستانی مۆسیقای بەالی خۆیدا راکێشا. 
کلیپی ئەو گۆرانیبێژە جوانە کە خۆی ئاوازی بۆ 
چڕیوە و لە ئازەربایجان وێنەی بۆ گیراوە، لە 

یوتیوب ٦٠٠ هەزار بینەری تێپەڕاندووە.

 رۆژەکان دەژمێریت بۆ
باڵوکردنەوە

ئامارێکی سەرنجڕاکێش

گۆرانیبێژ تەها تەیفور کە بە گۆرانییەکانی 
"چۆگەن توتانە کیمین" و "ماشەڵاڵ 

گوزلسن" دڵی خۆشەویستانی مۆسیقای 
بەدەستهێنا، کارەکانی تاکە گۆرانییە 

نوێیەکەی تەواو کرد کە ماوەیەکی زۆرە 
کاری لەسەر دەکات. بەرهەمەکە، کە 

تێکست و میوزیکەکەی هی محەممەد 
فەرید ئەربیلئۆغلوە، لەگەڵ ئەو کلیپەی 
کە لە هەولێر و کەرکوک بە سپۆنسەری 
گروپی میدیایی تەبا وێنەی بۆ گیراوە، 

پێشکەش دەکات.

گۆرانیبێژی بەناوبانگ عیسام جومعە بەردەوامە 
لە ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک بە ژمارەی 

بینەرەکانی، کلیپی گۆرانی "سانو گۆزالرو" 
کە لەالیەن عیسام جومعە و یڵدز پێشکەش 

کراوە، ٢ ملیۆن بینەری تێپەڕاندووە لە یوتیوب، 
هەروەها ئەو گۆرانیبێژە سەرکەوتنێکی گەورەی 

بەدەستهێنا بە تێپەڕاندنی ١٠ هەزار بینەر لە 
ماوەیەکی کەمدا، بەو بەرهەمەی کە تێیدا 
بەرهەمە بەناوبانگەکانی تورکمانی هۆنیەوە 

کە بە یاوەری محەمەد فەوزی بە ئامێری عود 
تۆماری کرد.

ئامادەکردن: ئاسڵی کوزاچیئۆغلو


