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لە ٪٤٠ داشکاندنمان لە نرخەکان کردووە
قوتابخانەکەمان توانای لەخۆگرتنی ١٥٠٠ قوتابی هەیە

رووداوەکانی باشوور لە چاوی رۆژنامەنوسێکی 
بە ئەزموون

محەمەد ئەمین شیمشەک، بەڕێوەبەری 
دامەزراوەی مەعاریف-ی تورکیا لە عێراق

لە چەندین شوێنی جیهاندا ١٢٠ قوتابخانەمان هەیە
لەمەودوا قوتابخانەکەمان بەناوی قوتابخانە 
نێودەوڵەتییەکانی مەعاریف خزمەت دەکات

هەولێر پارێزگای 
سەر  ەونەکەی 

قێز هێرشە 

لە  ان 
جیه پردی   

ێژترین
در

دەکرێت
دروست 

رووسیا 

ناونیشان: کەرکوک، تابڵۆکان: 
هەولێر و سلێمانی

هەولێر

نهێنی مەزارەکانی 
ناوەندی شار!

کێبرکێی ١١١ کورسی

ئامانجمان دەستکەوتی ماددی نییە

  ئەو پارتە سیاسییانەی 
کە مافی بەشداریکردنیان 
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 

٣٠ی ئەیلوولی ساڵی 
٢٠١٨ ی هەرێمی 
کوردستانی عێراق 

بەدەستهێناوە، لە 
بەرواری٢٩ی تەمموزدا      

دوایین لیستی 

کاندیدەکانیان پێشکەشی 
کۆمسیۆنی بااڵی 

سەربەخۆی هەڵبژاردن 
و راپرسی کرد.  بەو 

پێیەش کۆمسیۆن و پارتە 
سیاسییەکان کاروبارەکان 
و پالنی هەڵبژاردنیان لەو 

٢ مانگەی کە ماوە تەواو 
دەکەن.

ائۆغڵو
ال ئاغ

ئاتی

  هێڵە ئاسنینەکە هەریەکە لە شارەکانی هەولێر، 
کەرکوک، بەغداد، مووسڵ و بەسڕەی بەیەک بەستووە 
و بۆ ماوەی ٣٥ ساڵ توانیوویەتی گەشتی هاوواڵتییان 

لەنێو شارەکاندا ئەنجام بدات.   

هێڵی ئاسنی هەولێر لە ساڵی ١٩٤٣ دەست بە 
دروستکردنی کراوە و لە ساڵی ١٩٤٩ تەواوبووە. 

وێستگەی شەمەندەفەری هەولێر لە هەمان شوێنی 
ئێستای پارکی شانەدەر بووە. باڵەخانەیەک کە دوو 
هۆڵی گەورەی چاوەڕوانی و ٣ باخچەی گەورەی 

تێدابووە و لە ئێستادا باڵەخانەکە وەک گرتووخانە 
بەکاردێت.

        5  ئەو تۆڕە شەمەندەفەرییە کە بۆ ماوەی ٣5 ساڵ 
                پارێزگای بەیەک بەستبوو
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وەکو هەفتەنامەی تەبا، بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری 
دەربارەی قوتابخانەکانی مەعاریف کە ماوەیەکە گوێمان لە 

ناوەکەی دەبێت بەاڵم زانیارییەکی ئەوتۆمان لەال نییە، داوای 
ریپۆرتاژێکمان لە محەمەد ئەمین شیمشەک، بەڕێوەبەری 

دامەزراوەی مەعاریف-ی تورکیا لە عێراق کرد. 

لەبەرامبەردا شیمشەک داواکارییەکەمانی رەت نەکردەوە و بە 
دڵفراوانییەکی گەورە وەاڵمی گشت پرسیارەکانمانی دایەوە. 

ئەمەی خوارەوە دەقی تەواوی  ریپۆرتاژەکەمانە کە لەگەڵ 
محەمەد ئەمین شیمشەک، بەڕێوەبەری دامەزراوەی 

مەعاریف-ی تورکیا لە عێراق ئەنجاممان داوە:

“لە چەندین شوێنی جیهاندا ١٢٠ قوتابخانەمان 
هەیە”

دەتوانیت ماوەی گۆڕانی کۆلێژی ئەربیل-ی 
ئیحسان دۆغرەمەچی بۆ قوتابخانە نێودەوڵەتییەکانی 

مەعاریف-مان بۆ باس بکەیت؟  
وەکو دامەزراوەی مەعاریف-ی تورکیا ماوەی ساڵێکە لە 

عێراق کاردەکەین. لەو ماوەیەدا چەندین کار و دەرخستەمان 
کردووە. رێکاری کردنەوەی قوتابخانە نوێکەمان  ٤ - ٥ 

مانگە بەردەوامە. ئاشکرایە کەوا لە چەندین شوێنی جیهاندا 
١٢٠ قوتابخانەمان هەیە. لە ئەمریکا، لە ئوستراڵیا، لە 

ئەفریقا، لە ئەورووپا و لە چەندین شوێنی دیکە. تاکە ئاواتمان 
ئەوەیە کە ئەو قوتابخانانەی دەکەینەوە یاخود ئیدارەکەی 

وەردەگرین، خاوەنی رێز و شکۆ بن. واتە سەرکەوتنی 
ئەکادیمی لەپێشینەماندایە. کاتێک هاتینە عێراق، چەند 

ئەڵتەڕناتیڤێکمان هەبوو، یەکێک لەو ئەڵتەڕناتیڤانە وەرگرتنی 
ئیدارەی قوتابخانەیەک بوو. ساڵێک بەر لە ئێستا دەمانویست 

قوتابخانەیەک بکەینەوە. بەاڵم دواتر پەیوەندییمان لەگەڵ 
کۆلێژی ئەربیل-ی ئیحسان دۆغرەمەچی درووستکرد کە ٨ 

ساڵە خاوەن ئاستێکی ئەکادیمی باش و توانای فیزیکی بەرزە. 
لەکاتی پەیوەندییەکاندا لەبارەی وەرگرتنی ئیدارەی قوتابخانەکە 
چەند دیدارێکمان ئەنجامدا. لە سەرەتادا تەنها لەبارەی بەشێکی 

قوتابخانە كه گفتوگۆمان کردبوو. بەاڵم دواتر لەسەر تەواوی 
قوتابخانەکە دواین. لە راستیدا هۆکاری خواستنی کۆلێژەکە 
بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە قوتابخانەی ناوبراو خاوەن توانایەکی 

فیزیکی باشە. لەالیەکی دیکەوە خاوەن کوالیتییەکی بەرزە.  
بۆیە دەمانەوێت لەگەڵ کادیرانی باش تواناکانی قوتابخانە 

بەرزتر بکەینەوە و تیمێکی جوان درووست بکەین. 

“لەمەودوا قوتابخانەکەمان بەناوی قوتابخانە 
نێودەوڵەتییەکانی مەعاریف خزمەت دەکات”

لە سەرەتای ناوی قوتابخانەکەتاندا وشەی 
“International” هەیە. دەتوانن ئەمە بە 

شێوەیەکی پەروەردەیی بۆمان شیبکەنەوە؟ 
لەسەر پرسیارەکەتان دەمەوێت ئەمە بڵێم، ئێمە ئیدارەی 

کۆلێژی ئەربیل-ی ئیحسان دۆغرەمەچی-مان وەرگرتووە. بەو 
شێوەیە ئیدارە و قوتابخانەی ناوبراو هەڵگیرا. لەمەودوا 

قوتابخانەکەمان بەناوی قوتابخانە نێودەوڵەتییەکانی مەعاریف 
خزمەت دەکات. قوتابخانەکەمان نێودەوڵەتییە و سیستەمی 

IB )baccalaureate( بەکەلۆریۆس پەیڕەو دەکرێت.  
ئەم سیستەمە بە رێژەیەکی کەم لە قوتابخانەکانی جیهان 
پەیڕەو دەکرێت. هاوکات سیستەمەکە توانای پەرەپێدانی 
هەیە، هەر بۆیە هەوڵ دەدەین کادرەکانمان بەهێز بکەین و 

بە بەهێزکردنی یەکەکان )مفردات( خوێندنی نێودەوڵەتی بە 
زمانی ئینگلیزی بە قوتابییەکان بدەین. هەروەها زمانی تورکی 

یەکێکە لە پێشینەکانمان، 
لەگەڵ زمانی تورکی، 

زمانەکانی کوردی عەرەبی 
بە قوتابییەکانمان دەدەین. لەو 
دیدەوە قوتابییەکانمان لەگەڵ 

سەرکەوتنی ئەکادیمی، 
دەتوانێت بە چوار زمان بە 

شێوەیەکی سەرکەوتوو بدوێت.  
دەمانەوێت بەشێوەیەکی فیعلی 

(هاونیشتیمانی جیهانی) 
لێرەدا فێربکەین.  لە رەهەندی 
نێودەوڵەتیدا دوو جۆر سیستەم 
هەیە. یەکێکیان ئەوەی تازە 
باسم کرد. ئەوەی دیکەش 

وەکو رێکخراوێکی ناحکوومی 
مەدەنییە، ئێمە هەماهەنگی 

و ئەندامێتیمان لەگەڵ 
هەردووکیان هەیە. هاوکات 

بەردەوامی بە سیستەمی 
نێودەوڵەتی دەدەین. لەهەمان کاتدا یەکەکانمان و کادیرەکانمان 

بەهێز دەکەین. 

“قوتابخانەکەمان توانای لەخۆگرتنی ١٥٠٠ قوتابی 
هەیە”

ئامانجی قوتابخانە نێودەوڵەتییەکانی مەعاریف لە 
رووی وەرگرتنی قوتابییەوە چەندە؟ ئایا تۆماری 

قوتابیان دەستی پێکردووە؟ 
گرنگی پێدانی خێزانەکان لە کاتی تۆمار و ناونووسیندا بووە 
هۆی  شلەژانی ئێمە. چونکە لەگەڵ وەرگرتنی بەڕێوەبردنی 
قوتابخانەکە، خەڵک بەشێوەیەکی تەوژماوی بۆ ناونووسین 
هاتن. سەرەڕای گەرم بوونی کەشوهەوا، خێزانێکی زۆر دێن 
و پەیوەندیمان پێوە دەکەن. لەکاتی هاتنی خێزانەکاندا بواری 

خۆناساندنمان بۆ دەرەخسێت. لەهەمان کاتدا خێزانەکانیش 
بواریان بۆ دەرەخسێت تواناکانی قوتابخانەکەمان ببینن. 
ئەوانەی کە نەیاندەزانی قوتابخانەیەکی لەم جۆرە هەیە، 

دەبینن و سەردانمان دەکەن. بۆیە لەرووی تۆمار و ناونووسینەوە 
هیوامان زۆرە. هاوکات پێشبینی ئەوە دەکەین کە ژمارەی 

تۆمار و ناونووسەکان زیاتر بێت لە ژمارە پێشبینی کراوەکان. 
قوتابخانەکەمان توانای لەخۆگرتنی ١٥٠٠ قوتابی هەیە. ساڵی 

پار ٢٧٨ قوتابی هەبوو. پێشبینی دەکەین بەالیەنی کەمەوە 
ئەم ساڵ ژمارەکە دوو هێندەی ساڵی پار بێت. لەگەڵ ئەوەشدا 
بیرۆکەی کردنەوەی داینگەمان هەیە. ئەم هەنگاوەش لەالیەن 

ویستی خێزانەکانەوە دەنرێت. بەهەمان شێوە ئێمەس باڵەخانەیەکی 
تایبەتمان هەیە بۆ داینگە. رێکارە فەرمییەکانیشمان لە 

تەواوبووندایە. ئەگەرێکی زۆر هەیە داینگەکەش بکەینەوە. 
داینگە، باخچەی مندااڵن و قوتابخانەی سەرەتایی باڵەخانەیان 

جیاوازە. ئەمە خاڵێکی گرنگە. هاوکات گۆڕەپانی یارییەکانی 
مندااڵن جیایە. هەر بەم هۆیەوە ویستی خێزانەکان بۆ 

قوتابخانەکەمان زۆرە. لەم رووەوە پیشبینی ئەوە دەکەین کە 
ویستێکی زۆر هەبێت بۆ قوتابخانەکەمان. 

لەپالنتان دایە چەند قوتابخانە لە شاری هەولێر 
بکەنەوە؟ 

کەمپەسەکەمان لەسەر ٧٥ هەزار م٢ درووستکراوە. ٣٣ هەزار 
م٢ لە باڵەخانە پێکهاتووە. هاوکات باڵەخانەکە بۆ  داینگە، 

باخچەی مندااڵن، قوتابخانەی سەرەتایی، قوتابخانەی ناوەندی 
و ئامادەیی درووستکراوە. هەمووشیان بە جودا درووستکراوە. 

بەهۆی باری ئەمنییەوە هەموو قوتابییەکانمان لە یەک دەرگا 
دێنە ژوورەوە بەاڵم لە خاڵی جیاواز دەچنە بەشەکانیان. ئەم ساڵە 

بە ٣ قوتابخانە دەستبەکار دەبین، بەهۆی خواستێکی زۆرەوە 
داینگەش دەکەینەوە، بۆیە بە چوار قوتابخانە دەست پێدەکەین. 

ژمارەیەکی زۆری قوتابخانەی تایبەت لە شاری 
هەولێر هەیە. بە بۆچوونی ئێوە خێزانەکان بۆچی 
قوتابخانە نێودەوڵەتییەکانی مەعاریف هەڵبژێرن؟ 

 
وەکو دەزانن کە قوتابخانەکان هی دامەزراوەی مەعاریف-ی 
تورکیایە. هاوکات دامەزراوەی مەعاریف، دامەزراوەیەکی 

فەرمییە و بەمەبەستی ئەنجامدانی چااڵکییە پەروەردەییەکان، 
سەر بە کۆماری تورکیایە. پێیشینەی سەرەکی ئێمە 

قازانجکردن نییە، بەڵکو  سەرکەوتنی ئەکادیمییە. واتە 
دەمانەوێت کەسانی ئەکادیمی و لێزان پێرابگەیەنین. 
لە پێناو سەرکەوتنی ئەکادیمی، هەموو رێگەیەک 

دەگرینەبەر. بۆ نموونە؛ زۆربەی هەرە زۆری 
کادرەکانمان خەڵکی ئەمریکا و ئینگڵتەران، 
بەهۆی ئەوەی قوتابخانەکەمان نێودەوڵەتییە، 

ئامانجمان دەستکەوتی ماددی نییە

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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زۆربەی هەرە زۆری کارمەندەکانمان بیانین. سەرەڕای ئەمە 
بۆ ساڵی خوێندن، ١٥ مامۆستای بیانی لە دەرەوەی واڵت 

دەهێنین. لەو دیدەوە تیمی فێرکارانی قوتابخانەکەمان 
بە شێوەیەکی جددی بەهێز دەبێت. بابەتێکی دیکەی 
گرنگ هەیە دەمەوێت بیڵێم ئەویش فێرکردنی وانەی 

کۆدکاری رۆبۆتیک-ە. قوتابییان لەم وانەیەدا فێردەبن 
کە چۆن کۆدەکان درووست بکەن و دواتر دەیخەنە سەر 

رۆبۆتەکان. بەو شێوەیە دەتوانن جووڵە بە رۆبۆتەکان بکەن 
یاخود فرمانەکانیان جێبەجی بکەن. لە هەنگاوەکانی 
داهاتوودا قوتابییەکانمان دەتوانن بە رۆبۆتی گەورەتر، 

ئەرک و جووڵی گەورەتریان پێ بسپێرن. دوای ماوەیەک 
قوتابییەکان متمانەیان بۆخۆیان زیاد دەبێت و دەتوانن 
سەرکەوتنی گەورەتر تۆمار بکەن. وانەی کۆدکاری 

رۆبۆتیک و سەرکەوتنی ئەکادیمی خاڵێکی گرنگ پێک 
دەهێنن. ئەم وانەیە لە چەند قوتابخانەیەکی دیاریکراوی 

جیهاندا فێردەکرێت. لە راستیدا وانەکە لە قۆناغی ناوەندی 
دەستپێدەکات، لە ئێستادا لەگەڵ هاوکاران کار لەسەر 

وردەکارییەکانی وانەکە دەکەین. دواتر بڕیار دەدەین کە 
ئایا لە کام قۆناغ وانەکە فێربکرێت. هەوڵ دەدەین کوالیتی 

پەروەردەیی قوتابخانەکمان کە لە ئێستادا لە ئاستێکی 

زۆر باشە، بەرەو سەرووتر ببەین. کاتێک قوتابییەک لە 
قوتابخانەکەماندا دەخوێنێت، دەتوانێت بەشیوەیەکی ئاسان بۆ 
قوتابخانەیەکی ئاسایی بچێت. جگە لەمە، دەتوانێت بچێتە 
قوتابخانە نێودەوڵەتییەکان. لەالیەکی دیکەشەوە گەر بێتوو 

بیەوێت لە تورکیا بەردەوامی بە خوێندنی بدات، بەهۆی 
ئەوەی کە لە قوتابخانەکەماندا خوێندوویەتی، ئاسانکاری 

زۆری بۆ دەکرێت. بۆیە قوتابییەکانمان لە قوتابخانە 
ئاساییەکان و نێودەوڵەتییەکان و جیهاندا دەتوانێت زۆر بە 

ئاسانی پەرە بە خوێندنی بدات.  

رێککەوتنەکەی نێوان دامەزراوەی مەعاریف لەگەڵ 
قوتابخانەکەی پێشوو چۆنە؟ 

ئێمە لەگەڵ دامەزراوەی ئیحسان دۆغرەمەچی رێککەوتووین 
و ئیدارەی قوتابخانەکانمان گرتەدەست. بۆیە ئیدارە و 

کارمەندان و قوتابییەکان هاتە سەر ئێمە. بەهۆی ئەوەی کە 
گشت مۆڵەتەکانمان بەسەر خۆمانەوە وەرگرتووە، هەبوونی 
یاسایی بۆ قوتابخانە نێودەوڵەتییەکانی مەعاریف گۆڕا. 
لەگەڵ ئەمەدا دەمانەوێت کارمەندەکانمان کە پێشووتر 

لێرەدا کاریان کردووە، لەگەڵمان بمێننەوە. هیچ هەوڵێکمانبۆ 
هێنانی کارمەند لە تورکیا بەبیانوی ئەوەی کە ئێمە 

ئیدارەی قوتابخانەکەمان گرتووەتە دەست. بە پێچەوانەوە 
دەمانەوێت زۆرترین کارمەندی ناوچەکە لەگەڵمان بن. لێرەدا 

مەبەست لە کارمەندانی ئیداری و 
تەکنیکییە.  

“لە ٪٤٠ داشکاندنمان لە 
نرخەکان کردووە”

هیچ گۆڕانکارییەک لە 
نرخەکاندا روویداوە؟ گەر 
روویدابێت لە سەدا چەدند 

بووە؟ 
لەسەردەمی بیلکەنت و ئیحسان 
دۆغرەمەچی-دا کوالیتییەکی 

بەرچاو هەبوو. هەموو کەسێک 
ئەمە قبوڵ دەکات. قوتابخانەکە 

ئەمەکی زۆری لەسەر خەرجکراوە 
و هێنراوەتە ئاستێکی دیاریکراو. 

هەر لە حزووری ئێوەدا سووپاسی ئیحسان دۆغرەمەچی 
دەکەم کە درووستکراوێکی لەمجۆرەی هێناوەتە کایەوە، 

هەروەها سووپاسی منداڵەکانی 
دۆغرەمەچی و رابەرایەتی سینان 

چەلەبی دەکەم، بە کورتی 
سووپاسی هەموو ئەوانە دەکەم 
کە بەشدارییان لەم دەستکەوتە 

کردووە. بەگشتی دایک و 
باوکان وتوویانە، “پەروەردە و 

فێرکردنتان باشە بەاڵم نرخەکە 
زۆرە”. لەسەر ئەمە ساڵی پار 
ئیدارەی قوتابخانەی ئیحسان 

دۆغرەمەجی داشکاندنی 
٪٥٠ی لە نرخەکان ئەنجامدا. 

کاتێک ئێمە ئیدارەمان وەرگرت، 
دانیشتین و لەسەر ئەم بابەتە 

کۆبوونەوەمان کرد. چەند 
پیالنێکمان بۆ ئەمە داڕشت و 

سەرەڕای زیانی ماددی    
 بڕیارماندا زیاتر زیانمان پێ 

بگات. هاوکات بۆ ئەوەی 
گوزارشت لە توێژێکی گەورەتر بکەین، لەسەر داشکاندنە 

٪٥٠کەی پێشوو، داشکاندنێکی 
٪٤٠مان کرد.  دایک و باوکان 
بە جۆش و خرۆسەوە پێشوازییان 

لەم بڕیارە کرد و بینیان کە 
ئامانجی سەرەکی ئێمە قازانج 

نییە. هەندێک قوتابی هەن کە 
بە یارمەتی موچەیی دەخوێنن، 

دەمانەوێت ئاسانکاری بۆ ئەوانیش 
بکەین. لە سۆنگەی ئەمانەوە 
نرخەکانمان لەچاو رابردوو بە 
ریژەیەکی بەرچاو دابەزیوە. 

ئایا قوتابخانەی مەعاریف، 
سیستەمی یەکەی ناوخۆیی 
)مفردات( هەیە؟ یاخود هیچ 
قوتابخانەیەکی تایبەت بە 
یەکەی ناوخۆیی دەکاتەوە؟ 
هیچ پالنێکتان لەم بارەیەوە 

هەیە؟  
نزیکەی لە ٤١ واڵت کاردەکەین. دۆخی هەر واڵتێک جیاوازە. 
بێگومان بارودۆخی ناوچەیی لەبەرچاو دەگرین. ئەم بابەتە لەسەر 
ویستی دایک و باوکان خرایە بەرباس 
و بۆ ئەم مەبەستە کارێکمان کردووە. 
بۆ ئەم مەبەستە، لە ساڵی داهاتووەوە 
دەمانەوێت قۆناغی ئامادەیی لەسەر 
سیستەمی نێودەوڵيەتی و سیستەمی 

یەکەی ناوچەیی )مفردات( دابڕێژین. 
بۆ نموونە قوتابییەکی قۆناغی 

ئامادەیی کە لە قوتابخانەکەماندا 
دەخوێنێت یاخود لە قوتابخانەیەکی 

دیکە هاتووە، گەر بیەوێت لە 
دەرەوەی واڵت بخوێنێت، ئەوا 
دەتوانێت وانەکانی سیستەمی 

نێودەوڵەتی بخوێنێت. بەاڵم گەر 
سیستەمی نێودەوڵيتی پێ گرنگە 
و لەهەمان کاتدا دەیەوێت لەسەر 

یەکەی ناوچەیی واتە موفرەداتی 
پەروەردە بخوێنێت، ئەوا لەهەمان 

کوالیتی وانەکانی یەکەی پەروەردە 

وەردەگرێت. هەردوو ئاڵتەرناتیڤەکە پێشکەشی قوتابییەکە 
دەکەین. لەالیەکی دیکەوە سیستەمی بەکالۆریۆسی 

نێودەوڵەتی زیاتر لە یەکەیەک، دید و مۆدێلێکی 
پەروەردەیی جیاوازە. واتە دەتوانین یەکەی وەزارەتی پەروەردە 
لەنێو سیستەمی بەکالۆریۆسی نێودەوڵەتی بەکاربهێنیت. بە 
تێگەیشتنێکی دیکەوە، دەتوانیت بە دیدی یەکەی پەروەردەیی 

سیستەمی بەکالۆریۆسی نێودەوڵەتی فێری قوتابییەکان بکەیت. 
هەر لەسەر ئەم بابەتە چەند رێکارێکمان هەیە. گەر بتوانین 

بە شێوەیەکی تەواو ئەنجامی بدەین، ئەوا کیشەی بوونی دوو 
سیستەم چارەسەر دەکرێت. سەرەڕای هەموو ئەمانە، زمانی 

خوێندن لە قوتابخانەکانماندا ئینگلیزییە.   

“ئامانجی پێشینەمان کەرکوک و مووسڵ و 
بەغداد-ە”

جگە لە شاری هەولێر، ئایا لە پیالنتاندا هەیە لە 
شارەکانی دیکەدا قوتابخانەکانتان بکەنەوە؟ لەم 

بارەیەوە هیچ پرۆژەیەکتان هەیە؟ 
ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی دامەزراوەی مەعاریف-ی تورکیا لە 
عێراق هەم لەگەڵ حكوومەتی ناوەند و هەمیش لەگەڵ هەرێم 
کار دەکەین. بەهۆی چەند مەرجێکەوە لە هەولێر دەستبەکار 

بووین. هاوکات دیدارەکانمان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند 
بەردەوامە. گەر بێتوو دیدارەکانمان ئەنجامی هەبێت، ئامانجی 
پێشینەمان کەرکوک و مووسڵ و بەغداد-ە. دەمانەوێت لەوێ 
کاربکەین و قوتابخانەکانمان بکەینەوە. لەگەڵ ئەمەدا دهۆک 

و سلێمانیشمان لە پێشە. کاتێک سەرنجی عێراق دەدەین، 
بۆمان دەردەکەوێت کە توانایەکی لەرادەبەدەر هەیە. گەر بێتوو 

بتوانیت بگەیت بە کوالیتیەکی باش، ئەوا داواکارییەکان خۆی 
لەخۆیدا زیاد دەبێت. لەکاتی دیدارەکانی بەغداد رووبەرووی 
داواکارییەکی زۆر بووینەوە. لەگەڵ کۆتاییهاتنی رێکارە 

فەرمییەکان، دەمانەوێت قوتابخانەکانمان لەو شارانە بکەینەوە 
کە سەر بە حکوومەتی ناوەندە و تێیدا کار بکەین.  

لەکۆتاییدا بەهۆی گرنگیدانەکانیانەوە سووپاسی خەڵکی 
شاری هەولێر دەکەم. لەالیەن برایانی تورکمان و ئەوانی 

دیکەوە رووبەڕووی گرنگییەکی زۆر بووینەوە. هەست بە 
دوورە واڵتی ناکەین و پێمان وایە کە هەر لە واڵت و ماڵی 

خۆمانین. لەهەمان کاتدا ئێمە پەیوەندییەکی مێژووی دێرینمان 
هەیە، پێویست  بەو باسە ناکات. بە فیعلی وا هەست دەکەین 
کە لەماڵی خۆمانداین. ئەم گرنگیپێدانە بەرامبەر بە ئێمە و 

قوتابخانەکانمانە. لە حزووری ئێوەدا سووپاستان دەکەم.  

زیا عوزێری
فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد



٤ئاژانسی میدیایی توركمان سێشەممە ٣١ تەمموز ٢٠١٨

دەکرێت رووسیا دروست  لە  درێژترین پردی جیهان 

هەولێر پارێزگای  سەر  قێزەونەکەی  هێرشە 
هێرشەکەی رۆژی ٢٣ی مانگی تەمموز بۆ باڵەخانەی 

پارێزگای هەولێر تاکو ئێستا لە هزری هاوواڵتییانی شاری 
هەولێر ماوەتەوە کە لەالیەن سێ چەکداری تیرۆریست ئەنجامدرا 
و لە ئاکامیدا خزمەتگوزارێکی پارێزگا بە ناوی )فەرحان ئیلیا 

برایمۆک( دوای بارمتەگیرانی بە فیشەکی تیرۆریستانەوە 
گیانی لەدەستدا چەند کارمەندێکی هێزە ئەمنییەکان بە سووکی 

برینداربوون. 

سەرلەبەیانی ئەو رۆژەدا خەڵکی هەولێر بە شۆکێکی لەناکاو 
لەخەو بەخەبەر بوون و هەواڵی هێرشەکە هەموو شاری هەولێری 

تەنی. 

بەو پێیە کاتژمێر ٧ و ١٥ خولەکی سەرلەبەیانی ٣ تیرۆریستی 
چەکدار هەڵیانکوتایە سەر باڵەخانەی پارێزگای هەولێر و 

پۆلیسێکی بەردەم باڵەخانەکەیان بریندارکرد. 

دواتر هەنگاوەکان گەرمی بەخۆوە بینی و هێرشبەرەکان توانییان 
بۆ ماوەی زیاتر لە ٥ کاتژمێر لە نێو باڵەخانەی پارێزگای هەولێر 

بمێننەوە. 

لەبەرامبەر ئەم هەنگاوەدا هێزە ئەمنییەکانی پۆلیس و ئاسایشی 
هەولێر و دژەتیرۆری کوردستان، ئۆپەراسیۆنێکی فراوانیان 

بۆ سەر باڵەخانەکە دەستپێکرد و هێدی هێدی چەکدارە 
تیرۆریستەکانیان لە چااڵکی خست.

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا، خولەک بە خولەک لە بەردەم 
پارێزگای هەولێر چاوەڕوانی کۆتاییهاتنی ئۆپەراسیۆنەکەمان 

دەکرد. بەو پێیەش کاتژمێر ١٢ و ٤٠ خولەکی نیوەڕۆ، دەنگی 

بەرزی “تەواوبوون” لە باڵەخانەی پارێزگای هەولێر بەرز بووەوە 
و دوای دەنگی تەقە و هۆرێکی زۆر، هەرسێ چەکدار لە 

ئۆپەراسیۆنەکەدا کوژران. 

دوای بەرزبوونەوەی دەنگی “تەواو” خەڵکی کۆبووی بەردەم 
پارێزگا راستەوخۆ بەرەو باڵەخانەی پارێزگا هەنگاویان نا و بە 

جۆرە هوتاف و چەپڵە لێدانەوە خۆشی خۆیان دەربڕی. 

لەگەڵ تەواوبوونی ئۆپەراسیۆنەکە، هەوڵماندا بەشە زیان 
بەرکەوتووەکانی باڵەخانەکە و لێدوانی بەرپرسانی نێو باڵەخانەی 

پارێزگای هەولێر بۆ بینەران و خوێنەرانمان بگوازینەوە. 

هاوکات نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر دەربارەی رووداوەکە 
وتی، “بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێ چەکداری تیرۆرست هەڵیانکوتایە 

سەر باڵەخانەی پارێزگا. لە ئێستادا دۆخەکە ئارامە و لەژێر 
کۆنترۆڵدایە. بەردەوام دەبین لە خزمەتگوزارییەکانمان”. 

دواتر عەبدولخالق تەلعەت، بەرێوەبەری پۆلیسی هەولێر رایگەیاند 
کە تەنها هاوواڵتییەکی فەرمانبەری پارێزگا گیانی لەدەست 

داوە و چەند هاوواڵتییەکی دیکە بەسووکی برینداربوون. 

لەالیەکی دیکەوە تاریق نووری، بەڕێوەبەری ئاسایشی هەولێر 
رایگەیاند، “دەزانین هەرسێکیان لەکوێ بوون و ناسنامە و ناویان 
الی ئێمە ئاشکرایە و دواتر بۆ رای گشتی رایدەگەیێنین. ئەوان 
سێ کەس بوون و لەکاتژمێر ٧:١٥ خولەک هێرشیان کردەسەر 

باڵەخانەی پارێزگا، دوای ئۆپەراسیۆنی هێزە ئەمنییەکان 
هەرسێکیان کوژران و رەوشەکە کۆنترۆڵکرایەوە”. 

لەلێدوانێکی رۆژنامەواندیا بارزان قەساب، جێگری بەڕێوەبەری 
ئاسایشی هەولێر و سەرپەرشتیاری ئۆپەراسیۆنەکەی باڵەخانەی 

پارێزگای هەولێر کە بە شێوەیەکی راستەوخۆ بەشداری 
ئۆپەراسیۆنەکەی کرد، بە میدیاکارانی راگەیاند پێدەچی هەر 

سێ چەکدارەکە سەر بە رێکخراوی تیرۆریستی داعش بن دووبارە 
وانەیەکیان پێداوە.

دوای لێدوانی بەرپرسە ئەمنییەکان، تەرمی هەرسێ تیرۆریستەکە 
لە باڵەخانەی پارێزگای هەولێر دەرهێنرا و بۆ پزیشکی دادوەری 

نێردرا.

پاش ماوەیەکی کورت، دژەتیرۆری کوردستان لە هەژماری 
تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک 

راگەیەندراوێکی باڵوکردەوە و تێیدا هاتبوو، “بەپێی لێكۆڵینەوه 
سەرەتاییەكان، ئەو سێ چەكدارەی كه ئەمڕۆ بەیانی هێرشیان 
كرده سەر باڵەخانەی پارێزگای هەولێر و له رووبەڕووبوونەوه 

لەگەڵ هێزه ئەمنییەكاندا كوژران، هاوواڵتی هەرێمی كوردستان و 
دانیشتووی شاری هەولێر- گەڕەكی قەاڵتی نوێن.”

هاوکات لە باڵوکراوەکەدا ئاماژە بە ناوی هەرسێ چەکدارەکە  
درا و تێیدا هاتووە، ” ناوەكانیان )رەهێڵ محەمەد رۆستەم مووسا 
له دایكبووى ساڵی ٢٠٠٢، بیالل سلێمان عەبدولڕەحمان ئەحمەد 
لەدایكبووی ساڵی ٢٠٠٠، عەبدولرەحمان رەحیم قادر حوسێن له 
دایكبووی ساڵی ٢٠٠٢( هەرسێ هێرشكارەكه قوتابی قۆناغی 

ئامادەیی بوون.”
زیا عوزێری

فۆتۆ: چۆبان تیمور

راشیگەیاندووە کە ئەو پردە کاروبار و ژیانی 
خەڵکی ناوچەکە ئاسان دەکات. 

لەالیەکی دیکەوە پوتین وتوویەتی، “لە 
رێگەی ئەو پردەوە خەڵکی ئەو ناوچەیە 

دەتوانن لە هەموو وەرزێکی ساڵدا، لە هەموو 
جۆرە کەشێکدا سەردانی رووسیا بکەن” و 

راشیگەیاندووە کە درووستکردنی پردەکە دەبێتە 
هۆی بەرەپێش چوونی ناوچەی رۆژهەاڵتی 

دوور و خاکی باکووری رووسیا. 

هەروەها پردەکە دووری ٥٨٠ کیلۆمەتر 
نزیک دەکاتەوە و پرۆژەکە پیویستی بە ٣ 
دانە تاقی سەرەکی و ١٠ی یەدەک هەیە. 

تێچووی پردەکە بە ٨ ملیار و ٥٤ ملیۆن دۆالر 
دەخەملێنرێت. 

ژمارەی دانیشتووانی دوورگەکە، بەهۆی 
نەبوونی پەیوەندی لە نێوان دوورگەکە و رووسیا 
بە رێژەی لەسەدا ٣٠ دابەزیوە و لە ٥٠٠ هەزار 

کەس پێکهاتووە.

فەرمانی پێویست بۆ دروستکردنی درێژترین 
پردی جیهان لە رووسیا لەالیەن سەرۆکی ئەو 

واڵتەوە دەرکرا. 

بەپێی زانیارییەکان، ڤالدیمیر پوتین-ی 
سەرۆکی رووسیا فرمانی بە حکوومەت داوە 
داڕشتنی پالنێک بۆ درووستکردنی پردێک 
لە نێوان بەشی سەرەکی رووسیا و کەناری 

دوورگەیەکی رۆژهەاڵتی دوور بکەن کە دەبێتە 
درێژترین پرد لەسەر ئاستی جیهان.

هاوکات لە کۆبوونەوەیەکدا سەرۆکی رووسیا 
لەگەڵ ئۆلێگ کۆژێمیاکۆ، پارێزگاری 

ناوچەی ساهالین باسی درووستکردنی پردەکە 
کراوە و پوتین رایگەیاندووە کە دەیان ساڵە باس 
لە دروستکردنی پردێک لە نێوان دوورگەکە و 
رووسیادا دەکرێت. ئەو پردە خەونی چەندساڵەی 

خەڵکی ئەو دوورگەیەیە. 

لەکۆبوونەوەکەدا پوتین رایگەیاندووە کە 
فەرمانی بە حکوومەت داوە دەست بە رێکارە 

ئامادەکردنی:  بارزان لوقمان   پێویستەکان بکات بۆ درووستکردنی پردەکە و 
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 5  ئەو تۆڕە شەمەندەفەرییە کە بۆ ماوەی ٣5 ساڵ 
بەستبوو بەیەک  پارێزگای 

‘’شەمەندەفەری هەولێر لە وەرزی زستاندا کاتژمێر ٢ بۆ ٢:٣٠ بەرەو 
کەرکوک بەڕێدەکەوت. لە وەرزی هاویندا کاتژمێر ٤ی عەسر 
بە هەمان ئاراستە رێی دەگرتەبەر. کارمەندێکی شەمەندەفەر بە 

مەبەستی پشکنین لە نزیک ناوچەی هەمزەکۆر دەهاتە ناو خەڵک 
و بلیتەکانی دەپشکنی و بە مەقەستی دەستی الیەکی بلیتەکەی 

دەبڕی. هەرکەسێک بلیتی نەبوایە بلیتی پێدەفڕۆشت’’.

ناوبراو باسی لەوەش کرد کە وێستگەی یەکەمی شەمەندەفەرەکە 
ئاڵتوون کۆپری بوو، زیاتر دەڵێت  “پاشان شەمەندەفەرەکە دەگەیشتە 

شاری کەرکوک. هاوواڵتییان دەیانتوانی لە کەرکوکەوە بە 
شەمەندەفەرێکی دیکە بچنە بەغداد و لەوێشەوە بە شەمەندەفەرێک 
بچنە مووسڵ. بەم جۆرە ئەو هێاڵنەی شەمەندەفەر هەموو عێراقی 

بەیەک بەستبوو”.

بەر لە دەستپێکردنی گەشتەکە، لە شوێنی پارکی شانەدەری ئێستا 
کە عەمباری ئاو و سووتەمەنی لێبوو، شەمەندەفەرەکە جارێک 

دەخووالیەوە. ئەمەش بۆ دڵنیابوون لە سەالمەتی شەمەندەفەرەکە بوو. 

لەبارەی چۆنییەتی شێوازی شەمەندەفەرەکە، سەاڵح عەبدوڵاڵ وتی، 
“دوو بەشی پێشەوەی شەمەندەفەرەکە بریتیبوو لە بەشی تایبەت. 

واتە لە چەند ژوورێک پێکهاتبوو. ژوورەکان سیسەمی دووکەسی و 
تاک کەسییان لەخۆ دەگرت و ٢ کورسیشی تێدابوو. ئەوانەی کە 

لەگەڵ خانەوادەکەیان گەشتیان دەکرد ئەو شوێنە تایبەتەیان دەگرت. 
نرخی ئەو ژوورانەش زیاتر بوو لە شوێنی ئاسایی. بەشی پشتەوەی 
شەمەندەکەرە بەشی گواستنەوەی کەلوپەلەکان بوو کە بارەگای 

گومرگیش لە بەرامبەر مینارەی سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو بوو. 
بۆ وەرگرتنەوەی کەلوپەلەکانیان خەڵک سەردانی گومرگیان دەکرد”.

سەاڵح لە کۆتایی قسەکانیدا وتی “لە ساڵی ١٩٨٤ وێستگەی 
شەمەندەفەر داخرا و شوێنەکە کرایە گرتووخانە. بەداخەوە کە ئێستا 

وێستگەی شەمەندەفەرەکە نەماوە و لە شوێنی وێستگەکەدا گرتووخانە 
هەیە”.

بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر، وەکو هەفتەنامەی تەبا هەڵساین بە 
ئەنجامدانی چاوپێکەوتن لەگەڵ ئومێد محەمەد ساڵح، وتەبێژی 

وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق و چەند پرسیارێکمان لەبارەی وێستگەکە و پرۆژەی وەزارەت 

لەبارەی هێڵی ترامی شاری هەولێر ئاراستە کرد.

ئومێد محەمەد ساڵح، باسی لە هۆکاری دامەزراندن و نەمانی 
وێستگەی شەمەندەفەری هەولێر کرد و وتی:

 “هۆی دانانی تۆڕی سکەی ئاسنی لە عێراق دەگەرێتەوە بۆ 
بیستەکانی سەدەی رابردوو، ئەو هێڵە کە دروستکرا ئەو کات هێڵێک 

لە بەغدادەوە بۆ مووسڵ هات و هێلێکی دیکەش لە بەغدادەوە بۆ 
کەرکوک لە کەرکوکیش بۆ هەولێر هات. ئەم هێلەش تاکو سااڵنی 

هەشتاکانی سەدەی رابردوو بەردەوام بوو.

                                   ئەم هێڵە ئاسنییە بۆ گەیاندنی    
                                             هاوواڵتیان و 

وێستگەی شەمەندەفەری هەولێر بریتییە لەو مێژووە سڕاوە کە تەنها 
لە وێنە سپی و رەشەکاندا دەیبینین و لە خەڵکانێک دەبیستین کە ئەو 

سەردەمەیان دێتەوە یاد. 

هێڵە ئاسنینەکە هەریەکە لە شارەکانی هەولێر، کەرکوک، بەغداد، 
مووسڵ و بەسڕەی بەیەک بەستووە و بۆ ماوەی ٣٥ ساڵ توانیوویەتی 

گەشتی هاوواڵتییان لەنێو شارەکاندا ئەنجام بدات.   

هێڵی ئاسنی هەولێر لە ساڵی ١٩٤٣ دەست بە دروستکردنی کراوە و لە 

ساڵی ١٩٤٩ تەواوبووە. وێستگەی شەمەندەفەری هەولێر لە هەمان 
شوێنی ئێستای پارکی شانەدەر بووە. باڵەخانەیەک کە دوو هۆڵی 
گەورەی چاوەڕوانی و ٣ باخچەی گەورەی تێدابووە و لە ئێستادا 

باڵەخانەکە وەک گرتووخانە بەکاردێت.

بە وتەی ئەو کەسانەی کە لەو سەردەمەدا ژیاون، تاوەرێکی مۆدێرن 
بەناوی رێست تاوەر لە تەنیشت وێستگەکە هەبووە، كه گەشتیارەکان 

تێیدا ماونەتەوەوە و خواردنگەشی لێبووە.

لە خوارووی وێستگەکەدا چەند خانوویەک و وێستگەیەکی پۆلیس 
هەبووە کە  کارمەندانی شەمەندەفەر تێیدا ماونەتەوە. لە هەموو 
گەشتێکدا بۆ پاراستنی ئەمنییەت و ئاسایش، چەند پۆلیسێک 

لەگەڵ شەمەندەفەرەکە گەشتییان کردووە.

هاوکات سەاڵح عەبدواڵ ئیبراهیم، لە دایکبووی
 گەڕەکی تەعجیلە و ماڵیان لە بەرامبەر 

وێستگەی شەمەندەفەر بووە، باسی
 یادەوەرییەکانی سەردەمی وێستگەی 

شەمەندەفەر کرد و  وتی “لە سەردەمی
 کارکردنی شەمەندەفەردا زۆربەی 
خەڵک ئۆتۆمبێڵیان نەبوو. بەهۆی 
خراپی رێگاکانیش نەیاتوانیوە بچنە
 گەشت و دەرەوەی شار. لە وەرزی 

بەهاردا باخچەکانی وێستگەی 
شەمەندەفەر بەڕووی خەڵکدا دەکرایەوە
 و خەڵک بەمەبەستی سەیران روویان

 تێدەکرد”.

گەیاندنی کەلوپەل  بەکار دەهێنرا، تۆرێکی بەرفراوان بوو هەر لە 
هەولێرەوە بۆ بەسرە، لە موسلەوە بۆ بەسرە بەسەر عێراقدا دابەشکرابوو. 

بەاڵم شەری نێوان عێراق و ئێران کە دەستی پێکرد،ئەو هێلەی کە دەهاتە 
هەولێر هێدی هێدی راگیرا و پاشان هێلی سکەکەیان هەلگرت. بۆیە ئێستا 

هێلی ئاسنی لە هەرێمی کوردستان نییە”.

وتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق باسی پالنەکانی وەزارەتەکەی کرد و رایگەیاند “ئێمە وەکو وەزارەتی 

گواستنەوە و گەیاندن کە هێلی ئاسنی دەکەوێتە پسپۆری ئێمە.  پالنی 
دانانی هێلی ئاسنی شەمەندەفەرمان بۆ سەرتاسەری هەرێم هەبوو. هەر 
لە سلێمانی تاکو زاخۆ دیزاینێکی سەرەتایمان هەبوو،. بەاڵم بە داخەوە 

ئەم قەیرانە ئابووریەی کە بەسەر کوردستاندا زاڵە، کاریگەرییەکی زۆری 
هەبوو لەسەر ئەو پرۆژەیە و چەندین پرۆژەی دیکە. پرۆژەی هێڵی ئاسنی 

پرۆژەیەکی ستراتیجی بوو،  بەاڵم بە هۆی قەیرانەوە پالنەکەمان وەستا و تا 
ئێستاش بۆ ئەم مەبەستە هیچ هەنگاوێکمان نەهاوێشتووە”. 

لەبارەی دووبارە دامەزراندنی هێڵی ئاسنی ئومێد محەمەد ساڵح وتی “پالنی 
درووستکردنی هێڵی ئاسنیمان ئامادەیە. هەر کاتێک کە بارودۆخی هەرێم 

باش بوو، ئەو کات دەست بە کارکردن دەکرێت. چەند کۆمپانیایەکی 
بیانی و ناوخۆیی هاتن و لەگەڵیان کۆبوینەتەوە و قسەمان لەسەر دانانی 

هێڵی ئاسنی به شێوەیەكی وەبەرهێنان کردووە، بەاڵم هیچ یەکێکیان 
نەگەڕاونەتەوە”. 

ئومێد محەمەد ساڵح، وتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی 
هەرێم لەبارەی پرۆژەی ترام لە شاری هەولێر کە ماوەیەکە باسی لێدەکرێت، 

وتی “ئەمەش یەکێکە لە پرۆژەی 

وەزارەت بۆ شارەكانی هەولێر و سلێمانی و دهۆك  كه هێلی ئاسنی 
ترەم دروست بكرێت. به هەمان شێوەی هێلی ئاسنی، كۆمپانیا بیانی و 

ناوخۆییەکان هاتن و گفتگۆمان كرد لەسەر پرۆژەكه بەاڵم هیچ یەكێکیان 
نەگەڕاونەتەوه. ئێمه دیزاینێكی بەرفراوانمان ئامادەکرد و پاریەکی زۆریشمان 

تەرخان كرد بەاڵم كۆمپانیاكان نەگەڕانەوه،ئێمەش به هۆی قەیرانەوه     
                      نەمانتوانیوه  كاری تێدا بكەین”.

عەلی سالم
فۆتۆ: چۆبان تیمور & محەمەد ئەمین
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ناونیشان: کەرکوک تابڵۆکان: هەولێر و سلێمانی

نهێنی مەزارەکانی ناوەندی شار!
خانووەکانیان رووخاند، بەاڵم مەزارەکە تاکو ئێستا هەر ماوە. 

یەکێک لە باسکراوە سەرنجراکێشەکان لەسەر مەزارەکەی 
نزیک بازاری نیشتیمانە. دەگێڕنەوە لە کاتی درووستکردنی 

بازاری نیشتیمان، ویستوویانە مەزاری حاجی حەسەن لەو 
شوێنە هەڵبگرن. بەاڵم دوو جار شۆفڵەکە شکاوە و نەیتوانیوە 

مەزارەکە هەڵبگرێت. هەر بەم هۆکارەوە مەزارەکەیان وەکو 
خۆی جێهێشتووە. باسکراوێکی دیکە هەیە بۆ مەزاری ستی 

ئیمام کە دەکەوێتە نزیک وێستگەی شەمەندەفەری کۆن و لە 
باسکراوەکەی حاجی حەسەن دەچێت. 

جگە لە مەزارەکان، چەند توربەیەک لە بازار هەن کە مایەی 
سەرنجی هاوواڵتییانن. بەشێوەیەک، خەڵک نەخۆشەکانیان 

بردووەتە توربەی شێخ محەمەد خۆراسانی. بیروباوەرەکە ئێستاش 
لەالیەن توێژێکی دیاریکراو هەیە. ئەوانەی 

کە سەردانی توربەکەیان کردووە، پێیان وابووە 
کە یان نەخۆشەکانیان چاک دەبێتەوە، یاخود 

دەمرێت. 

هاوکات گەرەکی تەعجیل، کە یەکێکە 
لە کۆنترین گەڕەکەکانی هەولێر، مەزاری 

ئیمام سەعدون لەخۆدەگرێت. کاتێک خەڵک 
سەردانیان کردووە، بڕوایان وابووە کە ئەو 

کەسانەی خاوەن ئێش و ئازارێکی قورسن، 
گەر پیازێک و ٢ نان لەگەڵ خۆیان ببنەن، 

چاک دەبنەوە. 

هەفتەنامەی تەبا زانیارییەکانی سەرەوەی لە 
سیما ناسراوەکانی شاری هەولێر وەک؛ فوئاد 

ئالتونچی، ئەکرەم عەزیز و قادر قەزانچی 
وەرگرتووە. 

بەپێی زانیاری دوكاندارانی کۆنی بازاری قەیسەری، بەهۆی 
نەزانینی ناوەکەی، مەزاری نێو بازاری )زێرینگران( بە 

ئیمام ناسراوە و کەوتووەتە نێوان دوو دوکان و بە دیوار دەورە 
دراوە.  بەاڵم مەزاری سەید عەبدواڵ کە دەکەوێتە ناو بازاری 

)بازرگانان(، وەکو خۆی ماوەتەوە. 

هاوکات لەنێو مزگەوتی گەورەی ناو بازاری قەیسەر دوو 
مەزاری دیکە هەیە. 

هەروەها مەزارێکی دیکە هەیە لە بەرامبەر )چایخانەی 
قەرداران( کە کۆاڵنی جوولەکەی لێیە. مەزارەکە نۆژەن 

نەکراوەتەوە. دواتر جادەکەی بەرامبەر مەزارەکەیان قیرتاو کرد و 

بوونی مەزارەکانی ناو بازاری قەیسەری شاری هەولێر و لە 
ژێرەکەی، تاکو ئێستا نازانرێن هی کێن، هاوکات هۆکاری 

نێشتنیان لەوێ نادیارە و مایەی مەراقە. 

کاتێک سەردانی بازار دەکەن، لە چەند شوێنێکی جیاوازدا 
رووبەڕووی ئەو مەزارانە دەبنەوە. سەرەڕای نەبوونی سەرچاوە 

دەربارەی هۆکاری ناشتنیان لەو شوێنانە و خاوەنی مەزارەکان، 
گەلەچیرۆکێکی زۆر لەنێو خەڵکدا  بەرباڵوە و چیرۆکەکان 

لەیەک دەچن. 

دوکاندارانی بازار باس لەوە دەکەن کە مەزارەکان سااڵنێکی 
زۆرە لەوێن. هاوکات ئاماژە بەوە دەدەن، 

خاوەن مەزارەکان رووداوەکانی شاری 
هەولێر شەهید کراون و هەر لەوێ نێژراون.  

بەپێی باسکراوەکان، ئەو سەردەمە هەر 
سەربازێک لەکوێ شەهید کرابا، 

لەهەمان جێگە دەنێژرا. 

 خەلک باس لەوە دەکەن کە دەیان ساڵە 
مەزارەکان هەر لە شوێنی خۆیانن و 

بەهیچ شێوەیەک دەستکاری نەکراون و  
پارێزراون. 

هەریەکە لە سەید وەقاس، ستی ئیمام، 
ئیمام تەعجیل، شێخ محەمەدی واست، 

شێخ محەمەدی خۆراسانی ئەو مەزارانەن 
کە لەالیەن خەڵکەوە ناسراون و کەوتوونەتە 

نێو بازاری قەیسەر و چواردەوەرەی. 

ئاشکرایە کە لە عێراق بە گشتی گرنگی بە تابڵۆی ئۆتۆمبێل 
دەدرێت. هاوکات دۆخێکی جیاواز لە شەقامەکانی  شاری کەرکوک 
بەچاو دەکەوێت کە بەشێکی زۆری تابڵۆی ئۆتۆمبێڵەکانی ئەو شارە  

تابڵۆی هەولێر و سلێمانییە.

لەبارەی پرسەکە، هەفتەنامەی تەبا چاوێکەوتنێکی لەگەڵ ئوسامە 
فاتیح، خاوەن پێشانگای ئۆتۆمبێڵ لە شاری کەرکوک، کرد.

هاوکات ئوسامە فاتیح ئاماژەی بەوە دا کە پێباشتربوونی 
تابڵۆی هەولێر و سلێمانی لە کەرکوک لە دوای ساڵی ٢٠٠٣وە 

دەستیپێکردووە.

دوای ئاماژەدان بەو ئۆتۆمبێاڵنەی کە لە دوای ٢٠٠٣ لە دەرەوەی 
واڵت هاوردە کران،  ناوبراو وتی “حکوومەت تابڵۆی ژمارەی کاتی 

بەسەر ئەو ئۆتۆمبێڵە دەستی دووانەدا دابەش کرد. لەو سەردەمەدا 
حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بەهۆی باری ئەمنییەوە، لە 
بازگەکان رێوشوێنی توندی بەرامبەر ئەو تابڵۆ کاتییانە دەگرتە بەر. 

بەم هۆیەوە خاوەن ئۆتۆمبێڵەکان ناچار دەبوون بۆ ماوەیەکی درێژ 
لە خاڵی پشکنین بوەستن. بەمجۆرەش خەڵک دەستی کرد بە زیاتر 

هەڵبژاردنی ئۆتۆمبێڵی خاوەن تابڵۆی شارەکانی هەرێمی کوردستانی 
عێراق”.

ئوسامە ئاماژەی بەوەدا کە خەڵکی کەرکوک ئەو تابڵۆیانەی وەک 
چارەسەرێک دەبینێت و ئۆتۆمبێڵی ژمارەی هەولێر و سلێمانی لە 

پێشانگەکانی ئەو شارانە دەکڕێت.

ئوسامە فاتیح باسی لەوەش کرد کە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی 
کەرکوک چەند هەنگاوێکی نا بۆ چارەسەر کردنی دۆخەکە، 

وتیشی “لە ئەنجامی بڕیارێک کە 6 ساڵ بە رلە ئێستا دەرکراوە، 
تابڵۆی ژمارەی کاتی گۆڕدرا بۆ تابڵۆی ژمارەی کەرکوک. 

ئەوانەی کە دەیانویست ژمارەی کاتی بگۆڕن سەردانی 
بەڕیوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکوکیان کرد”.

دوای ئەو هەنگاوەی بەڕیوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکوک، ئێمەش 
پرسیاری ئەوەمان کرد ‘بۆچی تا ئێستا تابڵؤی ژمارەی شارەکانی 

هەرێمی کوردستانی عێراق بەباشتر دادەندرێت؟’ لە وەاڵمی 
پرسیارەکەماندا فاتیح ئاماژەی بەوانە دا:

“بە دڵگرانییەوە دەمەوێ پێتانی رابگەینم کە کارمەندانی 
بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ لە کاتی ئەنجامدانی کاروبارەکاندا 

فشارێکی ماددی و مەعنەوی زۆر دەخەنە سەر هاوواڵتییان. بۆ 
نموونە؛ ئەگەر نیازی کڕینی ئۆتۆبێڵێکی نوێی هاوردەکراوت هەبێت، 

ئەوا کاروبارەکانی پێویستی بە یەک هەفتە دەبێت، چونکە 
بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ بە تەواوی کاری خۆی ئەنجام 
نادات. خەڵک بۆ هەر تابڵۆیەک نزیکەی ملیۆنێک 

و نیو تێچوو خەرج دەکات بەاڵم کارەکان کاتێکی 
زۆر دەخایەنێت. ئەوەش وادەکات کە خەڵکی 
کەرکوک ئۆتۆبێڵی خاوەن تابڵۆی ژمارەی 

شارەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق هەڵبژێرن”.

لەبارەی کاریگەرییەکانی ئەو دۆخە لەسەر 
بازرگانی ئۆتۆمبێڵ لە کەرکوک، ئوسامە 

فاتیح وتی “هاوواڵتییان کرین و فرۆشتنی ئۆتۆمبێل لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق ئەنجام دەدەن. ئەو دۆخە بۆ ئەوان لەڕووی 

خەرجی و  کاتەوە باشترە. لەالیەکی دیکەشەوە چوونە ناو هەرێمی 
کوردستانی عێراق لە رێگەی ئەو ئۆتۆمبێاڵنەوە ئاسانترە”.

ئوسامە فاتیح، خاوەنی پێشانگای ئۆتۆمبێڵ ئاماژەی بەوەدا کە ئەو 
پرسانە کاریگەری نەرێنی لەسەریان هەیە و وتیشی “ئەو دۆخە بووە 

هۆی کزبوونی زۆر لە بازاڕ. لەگەڵ ئەوەش بارودۆخی ناسەقامگیری 
کەرکوک و دۆخی سیاسی کاریگەری لەسەر کارەکانمانی 

کردووە”.

لەبارەی کاروباری بەناوکردنی ئەو ئۆتۆمبێاڵنەی کە لەهەولێر 
دەکڕدرێن، ئوسامە روونی کردەوە:

“لەراستیدا پێشان تۆمارکردنی ئۆتۆمبێڵ بە ناوی خۆت چەند 
کاتژمێرێکی دەخایاند، بەاڵم لە ئێستادا بەهۆی بارودۆخی ئەمنی 

هەندێک گۆڕانکاری دروستبووە. ئەوانەی کە ئۆتۆمبێڵ 
لە هەولێر یاخود لە سلێمانی دەکڕن و دەیانەوێت بە 

ناوی خۆیان تۆماری بکەن، پێویستە کەفیلێک 
لە هەرێمی کوردستان بهێنن. دوای ئەوەی 
کە کەسێک دەبێتە کەفیل، بەڵگەنامەی 

موختاری ئەو گەڕەکەی کە لێی 
نیشتەجێی لە کەرکوک وەردەگریت دەیبەیتە 
بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر. دوای ئەو 
هەنگاوە دەتوانی سەردانی بەڕێوەبەرایەتی 

هاتوچۆی هەولێر و سلێمانی بکەیت و 
کاروبارەکان تەواو بکەیت”.

ئوسامە لەبارەی چارەسەری دۆخەکە بیروڕای خۆی 
راگەیاند و وتی “لە یەکەم هەنگاودا پێویستە رێوشوێنەکان لە 
بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکوک ئاسانکاری تێدا بکرێت. 
جگەلەمەش پێویستە ئەو بڕەپارە زۆرە لە کاتی گۆڕینی تابڵۆ 

لە هاوواڵتیان وەرنەگیرێت. بە پێچەوانەوە هیچ کاتێک تابڵۆی 
کەرکوک نابێتە بژاردەی خەڵک”.

ئەوەمان وەبیری ئوسامە فاتیحی خاوەن پێشانگای ئۆتۆمبێڵ خستەوە 
کە تابڵۆی ژمارە بچووک لە هەولێر و سلێمانی نرخیان گرانە، 

ئەویش ئاماژەی بەوەدا کە ئەو دۆخە لە کەرکوک بە جۆرێکی ترە و 
گرنگی نییە.

 هەواڵ & فۆتۆ: عەلی سالم

عەبدواڵ ئەحمەد
فۆتۆ: چۆبان تیمور
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هەواڵ:  بارزان لوقمان

رووداوەکانی باشوور لە چاوی 
رۆژنامەنوسێکی بە ئەزموون

شاری بەسرە کە ٪6٥ی نەوتی عێراق 
بەرهەمدێنێت، چەند هەفتەیەکە لە ناو 

دۆخێکی نالەباردایە. بە شێوەیەک، خەڵکی 
ئەو شارە لە دۆخی خراپ و سەختی ژیان 

بێزاربوونە کە چەند ساڵێکە بەردەوامە. هاوکات 
لە ٨ی تەمموزەوە خەڵک لە سەرشەقامەکان 

نارەزایی خۆیان بەرامبەر بە حوکومەت و 
گشت بەرپرسانی حکوومەت دەردەبڕن.

 خۆپیشاندانەکانیی زیقار، بابل، 
میسان، دیوانییە، نەجەف، کەربەال و 

بەغداد-ی  پایتەخت لە دوای دەستپێکردنی 
خۆپییشاندانەکانی بەسرە سەری هەڵدا.

هەندێک الیەن باس لەوە دەکەن کە 
ئەم خۆپیشاندانانە بۆ شاردنەوەی 

ساختەکارییەکانی کاتی هەڵبژاردن کراوە، 
لەبەرامبەر ئەمەدا الیەنێکی دیکە رادەگەیەنێت 

کە خۆپیشاندانەکان بۆ پێکانی هەندێک 
ئامانجی سیاسی ئەنجامدراوە.

هەفتەنامەی تەبا تاوتوێی گشت رووداوەکانی 
لەگەڵ رۆژنامەنووسی بە ئەزموونی تورکمان 
ئاتیال ئاغائۆغڵو، کرد. ئاغائۆغڵو پەیامنێری 

تەلەفیزیۆنی شەرقییە کە لەناو کەشی 
رووداوەکان و شارەکەیە، وەاڵمی پرسیارەکانی 

هەفتەنامەی تەبا-ی دایەوە.

    خەڵکی بەسرە هاتووەتە ریزی 
هەژارترین گەلەكان 

دەکرێت بە چاوی رۆژنامەنووسێک 
باسی سەرهەڵدانی رووداوەکانی بەسرە-

مان بۆ بکەیت 
شاری بەسرە کە یەکێکە لە گەورەترین 

شارەکانی باشووری عێراق، پارێزگایەکی 
دەوڵەمەندە و خاوەنی چەندی بیری 

نەوتییە. هاوکات شاری بەسرە خاوەنی 
نزیکەی ٤ بەندەرە. سەرەرای ئەوەی بەسرە 
دوای ٢٠٠٣ لە رووی بازرگانی و نەوتی 

خاو بوو بە گەورەترین شاری عێراق، تا 
ئێستا حوکومەت خزمەتگوزاری ئاوی بۆ 
هاوواڵتییان بەردەست نەکردووە. لەالیەکی 
دیکەوە بازرگانییەکی گەورەی ماددەی 

هۆشبەر و چەک لە بەسرە سەری هەڵداوە. 
بازرگانیەکانیان لە رێگای ئەو بەندەرانەی 

بەسرە دەکرێن، بەاڵم خەڵکی بەسرە یەکێکە 
لە هەژارترین گەلەکان. 

      دوای ئەوەی کە گەندەڵییەکانی 
ئاشکراکران، پارێزگاری بەسرە رایکردە 

ئێران

چەندین جەنگ لەم شارەدا لەگەڵ ئێران 
روویداوە. دوای شەڕی ئێران، شەڕەکانی کوێت 

جارێک دابمەزرێت، هەر بۆیە خۆپیشاندانەکان 
تاکو ئێستا بەردەوامن. باسی پڕۆژەی 

سەربەخۆیی هەموو کاتێک لە رۆژەڤ دایە. 
لە هەر رووداوێکی بەپەلەدا، بەسرە ئەوە وەک 
هەلێک بۆ خۆی بەکار دەهێنێت. سەرەڕای 
ئەوەی وەک هەڕەشەیەک بەکاری دەهێنێت 

و  بەهۆی نەدیتنی خزمەتگوزاری و سوود لە 
حکوومەت دێنێتە رۆژەڤ.  

     لەگەڵ بەرهەمی نەوتی ٤ 
کاتژمێری بەسرە، دەتوانرێت پڕۆژەیەکی 

گەورەی ئاوی خواردنەوە بێتە دی

دەشێت لەگەڵ بەرهەمی نەوتی ٤ کاتژمێری 
بەسرە پڕۆژەیەکی گەورەی ئاوی خواردنەوە 

بێتە دی. لەوانەیە بە قازانجی رۆژێکی نەوتی 
خاوی بەسرە، بتوانرێت گەورەترین وێستگەی 

ئاوی خواردنەوە لە رۆژهەاڵتی ناوەراست 
دابنرێت. شایەنی باسە هەتا ئێستا خەڵکی 
بەسرە ئاوی بە خوێ دەخۆنەوە. بێ ئاوی 
و نەبوونی کارەبا و هەروەها نەبوونی کار، 

بێدەنگیەکانی شکاند.

    بەسرە زیاتر لە ژێر دەستی پارتە 
سیاسیەکان و میلیشیاکانی ئەو پارتانە 

دایە 

هاوکات لە بەسرە بازرگانی بە چەک و 
مادەی هۆشبەر و نەوت دەکرێت. ئەوەندەی من 
لێی تێدەگەم، هەر پارتێک بە ئارەزووی خۆی 

لە هەر بەندەرێکی ئەو ناوچەیە بازرگانی 
دەکات. بەسرە بەو شێوەیە نییە کە دیارە. 

حکومەت هیچ دەسەاڵتێکی نییە، زیاتر لە ژێر 
دەستی پارتە سیاسیەکان و میلیشیاکانی ئەو 

پارتانە دایە.

ئایە خۆپیشاندانەکان بۆ شاردنەوە 
و چاوپۆشی کردنی هەڵبژاردنە 

گوماناویەکان بوو؟ یاخود ئامانجێکی 
سیاسی هەبوو؟ بۆچوونی ئێوە 

چیە لەسەر ئەم بابەتە
خۆپیشاندانەکانی بەسرە تەنها بەهۆی 

بارودۆخە سەخت و دژوارەکان دەستیپێکرد. 
بابەتی گومانلێکردن بێگومان هەیە 

بەاڵم ئەوەی کە زیاتر خەڵکی هێنا سەر 
شەقامەکان سەخت بوونی ژیانیان بوو. 

بەاڵم هەندێک الیەنی سیاسی، بەتایبەتی 
ئەو پارتانەی کە نایاساییان ئەنجامدابوو 

هەوڵیاندا ئاراستەی خۆپیشاندانەکان 
بگۆڕن و وا پیشانی خەڵکی بدەن کە ئەم 
خۆپیشاندانانە بۆ دامەزراندنی حکومەت 

دەکرێت، بەاڵم حاڵەتێکی وا لە ئارادا نییە. 
بارودۆخی سەختی ژیانی خەڵک هۆکار 
بوو بۆ ئەوەی بڕژێنە سەر شەقامەکان. 

تەنانەت خۆپیشاندەرەکان قەبوڵیان نییە کە 

و ئەمریکاش لە بەسرە روویدا. شارەکە زیانێکی 
زۆری بینیوە. هەر بۆیە خەڵک دوای ١٥ ساڵ 
لە پارتە دەسەاڵتدارەکان بێزار بووە. بەتایبەتی 
حیزبی دەعوە دەسەاڵتی بەسەر هەموو شتێکدا 
هەبوو. هاوکات پارێزگاریش هەر لە پارتەکەی 
ئەوان بوو. دوای ئاشکرابوونی گەندەڵییەکان، 

رایکردە ئێران. 

     شارێکی دەوڵەمەندی وەکو بەسرە 
تاکو ئێستا باسی ئاوی خواردنەوە و 

کارەبا دەکات

سااڵنێکە پرۆژەیەک بۆ سەربەخۆ بوونی بەسرە 
داڕێژراوە. ٢ ساڵ پێش ئێستا پڕۆژەکە وەک 

نمونەکانی )گشتپرسی(ریفراندۆم و کەرکوک 
لەسەرمێز مایەوە. ئەم بابەتەش هەر ئەو 

سەردەمە داخرا. لەگەڵ ئەوەشدا هەمووکات 
سەربەخۆیی لە بیرکردنەوەی خەڵکی بەسرە 

هەبووە پێویستە ناوچەی بەسرە سەربەخۆ 
بێت. پێشان  سیستەمی پەترۆدۆالر ئەوانیشی 

گرتەوە. بۆ بەرێوە چوونی پڕۆژەکانی بەسرە بۆ 
هەر بەرمیلێک ٣ دۆالر جیاکراوە، بەاڵم دوای 
ماوەیەک راگیرا. واتە سااڵنێکە ناوچەکانی 
دیکە سوود لە نەوتی خاوی بەسرە وەردەگرن و 
دانیشتووانەکەشی هیچ سوودێک لە نەوتەکە 
وەرناگرن. شارێکی دەوڵەمەندی لەو شێوەیە تا 
ئێستا باس لە کارەبا و ئاوی خواردنەوە دەکات.

لەسەرەتادا خەڵکی بەسرە نارەزایی خۆیان 
بەرامبەر بە کۆمپانیای نەوت نیشاندا، 

چونکە سەرەڕای بەرباڵوی بێکاری لەو 
شارە، کرێکاری بیانییان لە بڕی کرێکاری 

نیشتەجێبووی شارەکە دەهێنا. دوای 
خۆپیشاندانەکانی کۆمپانیا، خۆپیشاندانەکانی 

دیکە دەستی پێکرد. لە ئاکامی 
خۆپیشاندانەکاندا ١٨ کەس گیانیان لەدەسەتدا 

و ٨٠٠ی دیکەش بریندار بوون. ئەمە لە 
کاتێکدا کە هەندێکییان لە بۆسەی چەکداری 
و هەندێکیشیان لە ئاکامی تەقە کردن گیانیان 
لەدەست دا. لە بەسرە و نەجەف و  ژمارەیەک 

ناوچەی باشوور خۆپیشاندان ئەنجامدرا. 

     باسی پڕۆژەی سەربەخۆیی هەموو 
کاتێک لەسەر مێز ئامادەیە

باستان لە سەربەخۆیی بەسرە کرد، تا 
چەند ئەگەر بەوە دەدەن کە ئەو شتە 

ئەنجامبدرێت
بڕیار وابوو حوکومەت لە پرۆژەیەکدا ١٠ هەزار 

کەس دابمەزرێنێت بەاڵم تا ئێستا ئەو شتە 
رووینەداوە. ماوەیەک بەر لە ئێستا ژمارەکە 

بۆ ٧ هەزار کەس کەمبووەوە. ئاسان نییە 
لە شارێکی وەک بەسرە ١٠ هەزار کەس بە 

حوکمەتێک تا ئێستا بە بێیاسایی هاتۆوەتە 
ئەم رۆژە، دابمەزرێت.

    
     باس لە کەموکورتییەکانی خۆمان 
ناکرێت، هەمووکات تاوانەکە دەخرێتە 

ئەستۆی واڵتە دراوسێکان

ئایا دەتوانین بڵێین کە واڵتەکانی 
دەورووبەر لە خۆپیشاندانەکاندا رۆڵیان 

هەبووە
 بەردەوامبوونی خۆپیشاندانەکان لە قازانجی 

هەندێک واڵتدا نییە. بۆ نموونە نەوتی 
بەسرە لە ئێران زۆر نزیکە و ئەمە لە 

قازانجی ئێراندایە. یەکێک لە دروشمەکانی 
خۆپیشاندەران ‘ئیران دەستی خۆی لە شارەکانی 

عێراق رابکێشێت، بە تایبەتیش بەسرە’ بوو. 
لەالیەکی دیکەش بە هەندێک دروشم دیار 

بوو کە لە پارتەکانی نزیک ئێران بێزار 
بوونە. هەر چییەک لە عێراق رووبدات باس 

لە کەموکورتییەکانی خۆمان ناکرێت، 
هەمووکات تاوانەکە دەخرێتە ئەستۆی واڵتە 

دراوسێکان. راستە ئێران کاریگەری بازرگانی 
و هەواڵگریەکی باش و پێداگیریەکی باشی 
بەسەر بەسرە هەیە، لەبەر ئەمەشە کە ئێران 
لە دروشمەکاندا کرایە ئامانج. بەاڵم ئەمە 
نابێتە پێوەرێک بۆ ئەوەی واڵتە دراوسێکان 

بیانەوێت عێراق تێکبدەن. هەندێک لە واڵتان 
سوود لە سەقامگیری و هەندێکی دیکەش لە 

ئاژاوەکانی عێراق، وەردەگرن.

    چارەنوسی کەرکوک و بەسرە 
هەمان شتە

لە کۆتاییدا، رووداوەکان بۆ کوێ 
باڵودەبێتەوە؟ ئایا دادەمرکێت یاخود 

زیاتر پەرشوباڵو دەبێتەوە
ئەنجامەکانی هەڵبژارن لە رۆژەڤ نەما 

و خۆپیشاندانەکان بوونە رۆژەڤی سەرەکی 
و بەردەوامن. خۆتێهەڵقورتاندنی هێزە 

ئەمنیەکان، دەبێتە هۆی زیاتر گەورەبوونی 
خۆپیشاندانەکان و زیاتر پەرەدەسەنێت. 

خۆپیشاندانەکان لە پارێزگاکانی دیکەش 
بەڕێوە چوو. بەاڵم لە کەرکوک بەهۆی 
ئەوەی هەموو گرووپەکان بەشداریان لە 

خۆپیشاندانەکان نەکرد، حاڵەتەکە جیا بوو 
و نەکرا. لە کاتێکدا لە بەسرە تەنها یەک 

نەتەوە هەیە بەاڵم لە کەرکوک ئەگەر 
خۆپیشاندان روویدابا ئەمە دەگواسترایەوە 
بۆ قۆناغێکی سیاسی. لەبەر ئەمە بوو 

کە لەو شارە خۆپیشاندان نەکرا، ئەگەر نا 
کەرکوک و بەسرە چارەنوسیان هەمان شتە.
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کێبرکێی ١١١ کورسی

١١
كورسی کۆتا 

١٠٠ 
 کورسی پەرلەمانی له نێو ١٠ پارت و
الیەنی كوردی دەچێتە نێو رکابەری

5 
کلدو ئاشوور

١ 
ئەرمەن 

بۆ یەک کورسییەکەی 
ئەرمەنییەکان،٦ کاندیدی 
سەربەخۆ کێبڕکێ دەکەن.

ئەگەر سەیری رێژەی دەنگی ئەو  پارت و لیستانە بکەین کە 
بۆ کورسی کۆتا رکابەری دەکەن، بۆمان دەردەکەوێت کە لە 
هەڵبژاردنەکانی ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ دا گۆڕانکارییەکی گەورەی 

بەسەردا هاتووە. 

بۆنموونە؛ 

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی ٢٠٠٩ دا پێکهاتەی تورکمان 
لە هەرێمی کوردستانی عێراق )٢٩هەزار و ٤٤٧( دەنگی 

بەدەست هێناوە و لە هەڵبژاردنی ٢٠١٣دا ٢ لەسەر ٣ی 
دەنگەکانیان لەدەستداوە و بۆ )١٠ هەزار و ٨٨٩( نزمبووەتەوە.

دۆخەکە بۆ  کلدو ئاشوور و ئەرمەنییەکان جیاوازییەکی 
ئەوتۆی نییە.

پێکهاتەی کلدو ئاشوور لە هەڵبژاردنی ٢٠٠٩دا )١6 هەزار و 
٢٨٥( دەنگی بەدەست هێناوە و لە هەڵبژاردنی ٢٠١٣دا رێژەی 

گشتی دەنگەکانی بۆ )١٢ هەزار و ٩6٧( دابەزیووە.

هاوکات ئەرمەنییەکان، لە هەڵبژاردنی ٢٠٠٩دا لە رێگەی 
یەک کاندیدی سەربەخۆوە )٤ هەزار و ١٩٨( دەنگی بەدەست 

هێناوە و لە هەڵبژاردنی ٢٠١٣ دا توانیوویەتی تەنها )٥٣١( 
دەنگ کۆبکاتەوە.

١٠ پارت و لیستی کوردی کێبرکێی بەدەست هێنانی ١٠٠ کورسی پەرلەمانی 
دەکەن. هەر پارتێک مافی پێشکەشکردنی ١٠٠ کاندید هەیە.

٨ سێشەممە ٣١ تەمموز ٢٠١٨ئاژانسی میدیایی توركمان

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا

سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ

ووردەکاری لە نووسین: زیا عوزێری  

دیزاین: چۆبان تیمور 

 facebook.com/tbajansi

 twitter/@tbaajansi

 instagram.com/tbajansi

 plus.google.com/tbajansi

 youtube.com/tbajansi 

www.tbajansi.com

ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

بۆ رێكالم كردن:

بۆ پەیوەندی:

Email: gazete@tbajansi.com

٠٧5١١ ١٠ ٢٦١ ٠
١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣

٠٧5٠ 9٣٣ ٦٣ ٣٤
٠٧5٠ 9٣٣ ٧٣ ٣٤

تێبینی
 بابەتەکانی گۆشەی
 بیرورای هەفتەنامەی
 تەبا، گوزارشت لە

 بیرورای خودی نووسەر
.دەکات

:

ئەو پارتە سیاسییانەی کە مافی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
٣٠ی ئەیلوولی ساڵی ٢٠١٨ ی هەرێمی کوردستانی عێراق بەدەستهێناوە، لە 
بەرواری٢٩ی تەمموزدا دوایین لیستی کاندیدەکانیان پێشکەشی کۆمسیۆنی 
بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی کرد. بەو پێیەش کۆمسیۆن و پارتە 

سیاسییەکان کاروبارەکان و پالنی هەڵبژاردنیان لەو ٢ مانگەی کە ماوە تەواو 
دەکەن.

بۆ بەرچاوکردنی زانیارییەکان، هەفتەنامەی تەبا نەخشەی وردەکاریی 
هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستانی عێراق لەگەڵ چەند نموونەیەکی هەڵبژاردنی 

پێشوو بۆ خوێنەرانی ئامادەکردووە.  

لە هەرێمی 
کوردستانی

 عێراقدا ٣ ملیۆن
 و ١٥٤ هەزارو ٩٨٤ 

دەنگدەری تۆمارکراو هەیە.  
پەرلەمانی هەرێمی کوردستان-

عێراق لە ١١١ کورسی پێکهاتووە.
١١ کورسی بە سیستەمی کۆتا بەسەر پێکهاتەکانی 
تورکمان و کلدو ئاشور و ئەرمەنییەکان دابەش کراوە.

5 
تورکمان 

لەو هەڵبژاردنەدا 
ژمارەی پارت و 

لیستەکانی پێکهاتەی 
تورکمان لە ژمارەی 

کورسییەکان زیاترە، 
بۆ 5 کورسی، ٨ لیست 

واتە ٤٠ کاندید کێبڕکێ 
دەکات.

پێکهاتەی کلدو ئاشووری 
بۆ 5 کورسی 5 لیست 
واتە ٢5 کاندیدیان 

هەیە.

ئامادەکردنی: عەلی عەنتەر   

خشتەکاری: 


