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پێگەی چا لە 
ئێمە کەلتووری 

پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی 
هەولێر بە “سستی” بەڕێوەچوو

تەالر فایەق: چاوەڕوانین فرۆكەخانەی ئیستانبوڵ 
سەركەوتنێكی گەوره بەدەست بهێنێت

تەالر فایەق، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی 
نێودەوڵەتی ئەربیل

لەكاتی دەستنیشانكردنی ناو ئاگاداربن
!بڕی ١٦٧ هەزار بۆ  زمانەكانی کوردی و عەرەبی، بڕی ٦٦٧ هەزار بۆ زمانەكانی دیكه وەردەگیرێت 

فەیروز زارعی: پەیوەندییەكانمان لەگەڵ دراوسێكان 
بەئاسانی لەیەك دانابڕێت

       ئێران لە بارودۆخی زۆر دژواردا لەگەڵ 
عێراق و بە تایبەتی لەگەڵ کورد بووە

رژێمی ترەمپ لەگەڵ دەرچوونی لە رێككەوتنامەی بەرجام پیشانیدا 
کە هیچ رێزێکی بۆ بنەما و رێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان نییە

ئەمریكا بۆی روونبووەوه كه رێبوارێكی تەنیایه 

““   واڵتان و نەتەوەکان ئاگادارن کە بڕیارەکان ستەمکارانەن “ “
ئەیسەر دۆغرەمەچی، هاوسەری 

پرۆفیسۆر دکتۆر ئیحسان 
دۆغرەمەچی کۆچی دوایی کرد

بارودۆخی قوتابخانە 
تورکمانییەکان چۆنە؟ مستەفا 

زیایی تایبەت بۆ تەبا دوا

بەم دواییانە جموجۆڵێک 
لە قوتابخانە   

 تورکمانییەکانی  
  عێراق دەستیپێکردووە.  

  بە تایبەتی لە  
 کۆتا یەک ساڵدا 
زیندووبوونەوەیەکی 

بەرچاوی تێدا 
بەدیدەکرێت. 

مانای ناوی گەڕەكه كۆنەكانی شاری 
هەولێر)ئەربیل(

د. ئەحمەد سەیده
الوێكی توركمان میدالیای 

زێری بەدەست هێنا
بەڕێوەبەری کارە ئابوورییەکانی 

ئۆرسام

       بە ئینگلیزی
4        

له پاڵەوانێتی IFBBی نێودەوڵەتی 
لەشجوانی تورکمانی شاری هەولێر)ئەربیل( 

میداڵیای زێری بەدەستهێنا

“تورکیا ئێرانێکی زۆر الواز لە 
ناوچەکەدا پەسەندن ناکات”
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هەواڵ: زیا عوزێری
فۆتۆ: عەلی سالم
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و واڵتانی یەکێتی ئەورووپا کەوتۆتە وتووێژەوە. 
ئەنجامی چەندین ساڵەی کۆبوونەوە و راگۆڕینەوە 

رێککەوتننامەی بەرجام )ناڤۆکی( بوو. 

ئەمریکا پابەند نەبوو بە رێککەوتنە 
نێودەوڵەتییەکان

رژێمی ترەمپ رێککەوتنامەی 
بەرجام و بڕیاری 22٣١ی 

ئەنجوومەنی ئاسایشی خستە ژێر پێ 
و  کردە و ئیرادەی زۆرینەی واڵتانی 
خستە ژێر پرسیارەوە. ئەمریکا پابەند 
نەبوو بە رێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان و 
ئەو واڵتانەی سزادا بەهۆی پابەندبوون 

بە یاسا نێودەوڵەتییەکان. کەواتە ئەو 
پرسیارەی ئێوە پێویستە لە ئەمریکا بکرێت 

کە بۆچی ئەو واڵتانەی سزادا؟ 

هەڵبەتە بەباشی ئاگادارن بەم دواییانە ٣ واڵت؛ 
بەریتانیا، فەڕەنسا و ئەڵمانیا لەگەڵ یەکێتی ئەورووپا 

بە باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەک دڵگرانی خۆیان لەسەر 
دووبارە سەپاندنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران راگەیاند 

و پابەندی خۆیان بۆ رێککەوتننامەی بەرجام)ناڤۆکی( 
دووپات کردەوە. ئەوان لە راگەیەندراوەکەدا ئەوەشیان دووپات 

کردەوە کە پابەندن بە پاراستنی کەناڵەکانی دارایی و 
هەناردەکردنی نەوت و گاز لەگەڵ ئێران. هاوکات واڵتانی 

وەک رووسیا و چین رایانگەیاند کە پابەندی ئابڵوقە 
تاکالیەنییەکەی ئەمریکا نابن. ئێران پەیوەندی هەمەالیەنی 

لەگەڵ واڵتان هەیە و بە تایبەتی واڵتە دراوسێکان كه بە 
ئاسانیش لێک دانابڕێت. 

هیچ ئەگەرێک هەیە بۆ ئەوەی ئێران ئەو مەرجە ١2 
خاڵییەی ئەمریکا جێبەجێ بکات

گەر لەبیرتان بێت ترەمپ باسی وتووێژی بێ مەرجی کرد، 
هاوکات دوای ماوەیەکی کەم لە لێدوانەکەی ترەمپ، وەزیری 

دەرەوەی ئەو واڵتە باسی ١2 مەرجەکەی کرد. سەیر کەن خودی 
ئەمریکا، سەری لێشێواوە بەجۆرێک لەگەڵ خۆشیدا نازانێت 

چێ بکات. لە سەردەمی سەرۆکایەتی ئۆباما-دا رێککەوتنی 
ئەتۆمی بەناوی بەرجام)ناڤۆکی( ئەنجام درا، بەاڵم ترەمپ 

ئەوەی پێشخۆی بە تاوانبار لەقەڵەم دەدات.

رژێمی ترەمپ لەگەڵ دەرچوونی لە رێككەوتنامەی 
بەرجام پیشانیدا کە هیچ رێزێکی بۆ بنەما و 

رێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان نییە

سەبارەت بە پابەندی ئێران بە بەرجام، تەنها ئاماژە بەوە دەکەین 
کە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە ١2 راپۆرتی 

لەسەریەکدا بەڕوونی رایگەیاندووە، ئێران بە تەواوی پابەندی 
بەڵێنەکانی بووە و بنەماکانی ئەو رێککەوتنی بەرجام و بڕیاری 

22٣١ی ئەنجوومەنی ئاسایشی ئەنجام داوە. رژێمی ترەمپ 
بە دەرچوون لە بەرجام پیشانیدا کە هیچ رێزێکی بۆ بنەما و 

رێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان نییە. 

عێراق یەکێکە لەو واڵتانەی کە ئەمریکا بۆ 
ماوەیەکی کاتی لە سزاکان دەیبەخشێت. ئەگەر 

بێتوو ئەو بەخشینە هەڵگیرێت، پەیوەندی کۆماری 
ئیسالمی ئێران و عێراق چۆن دەبێت

ئەمریکییەکان دوای ئەوەی کە زانییان واڵتانی یەکێتی ئەورووپا 
و ئەنجوومەنی ئاسایش لە بواری سەپاندنی سزاکاندا هاوكارییان 
ناكەن، بۆیان روون بووەوە کە دەبێت بەتەنیا رێگایەکی سەخت و 
بێ ئەنجام بگرنەبەر. لەالیەکی دیکەشەوە لەگەڵ بەرزبوونەوەی 
نرخی نەوت دوای ٥ی تشرینی دووەم، ترسیان تێکەوت. ئەوان 

باش دەزانن کە ئابڵۆقەکان دژی ئێران کاریگەری نابێت و 
بەخشینی واڵتانی رەسەنی کڕیاری نەوتی ئێرانیش بەڵگەی بێ 

توانایی ئەم واڵتەیە لە جێبەجێکردنی ئەبڵۆقەکانی.

واڵتان و نەتەوەکان ئاگادارن کە بڕیارەکان 
ستەمکارانەن

هیچ واڵتێک ئامادە نییە بەرژەوەندییەکانی خۆی بکاتە 
قوربانی بڕیارە ستەمکارەکانی ئەمریکا کە پشتگیری واڵتانی 

هاوپەیمان و ئەنجوومەنی ئاسایش و نەتەوە هۆشیارەکانی 
لەدەست داوە. ئەمڕۆ واڵتان و نەتەوەکان ئاگادارن کە بڕیارەکان 

ستەمکارانەن. لەالیەکی دیکەوە، بەرژەوەندییەکانی خۆیان 
بەباشی لێکدەدەنەوە. لەبەر ئەوە ئامادە نین بەرژەوەندییەکانیان 

لەسەر بڕیارە نا عەقالنییەکانی سەرۆکی ئەمریکا بخەنە 
مەترسییەوە.

ئێران هیچ هەڵوێستێکی دەبێت لە بەرامبەر ئەو 
واڵتانەی کە سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێران جێبەجێ 

دەکەن

کۆماری ئیسالمی ئێران یەکێک بووە لە ئەندامە گرنگەکانی 
نەتەوە یەکگرتووەکان و لەگەڵ زۆرینەی واڵتانی جیهان 

پەیوەندییەکی دووالیەنەی هەیە. هەر لەسەر ئەم بنەمایە لە 
گێڕانی رۆڵی بنیادنەر لە هاوکارییەکاندا ١2 ساڵە لەگەڵ 

واڵتانی ئەندامی هەمیشەیی ئەنجوومەنی ئاساییش و ئەڵمانیا 

لە بەرواری ٥ی تشرینی دووەم قۆناغی دووەمی سزا 
ئابوورییەکانی ئەمریکا بەسەر ئێران سەپێنرا.

هاوکات مایک پۆمپیۆ، وەزیری دەرەوەی 
ئەمریکا رایگەیاند ٨ واڵت لە سزاكان 
بەخشراون و بریتین لە؛ چین، تورکیا، 

هیندستان، ئیتاڵیا، یۆنان، ژاپۆن، 
کۆریای باشوور و تایوان. دواتر لە 
روونکردنەوەیەکی وەزارەتی دەرەوەی 

ئەمریکادا راگەیەندرا کە عێراق 
تەنها لە بواری کارەبا بەخشێنراوە. 

وەکو هەفتەنامەی تەبا، دەربارەی 
کاریگەری گەمارۆ ئابوورییەکان 

هەڵساین بە ئەنجامدانی ریپۆرتاژێک 
لەگەڵ فەیروز زارعی، راوێژکاری 

ئابووری کونسوڵگەری گشتی ئێران لە 
هەولێر )ئەربیل(. دەقی ریپۆرتاژەکە بەو 

شێوەیەی خوارەوەیە:

ئێران لە بارودۆخی زۆر دژواردا لەگەڵ عێراق و بە 
تایبەتی  لەگەڵ کورد بووە

ئایا ئابلوقەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کاریگەری 
لەسەر پەیوەندی ئێران و هەرێمی کوردستانی عێراق 

دروست دەکات

پەیوەندی ئێران لەگەڵ دراوسێکانی لەسەر بنەمای دراوسێتی 
باش دانراوە. پەیوەندی نێوان ئێران و هەرێمی کوردستانی 

عێراقیش پەیوەندییەکی مێژوویی و ئابووری و خاڵی هاوبەشی 
ئەمنی و فەرهەنگییە. ئاشکرایە کە ئێران لە بارودۆخی زۆر 

دژواردا لەگەڵ عێراق و بە تایبەتی لەگەڵ کورد دا بووە. 

ئابڵوقە تاکالیەنەکانی ئەمریکا بەسەر ئێران نەک 
تەنها کاریگەری لەسەر پەیوەنییەکانی لەگەڵ هەرێم 

نییە، بەڵکو گرفتیش دروست ناکات

خەبات لە دژیی سەددام و رژێمی بەعس، شۆرشی هاوبەش 
بەرامبەر بە داعش و گروپە تەکفیرییەکان و سەرکوتکردنیان 

نموونەیەکە لە نێوان ئەو خزمەتانەی کە لەالیەن ئێرانەوە 
پێشکەشی ناوچەکە کراوە. بەاڵم ئەمریکییەکان کە 

رۆڵێکی بنەڕەتیان لە دروستبوونی گروپە تەکفیرییەکان و 
داعشدا هەیە، لە بەرنامەیەندایە بەناردنی چەک بۆ ئەو 
گروپانە لە مووسڵ، دیالە، حەویجە و دەورووبەری هەولێر 

موسڵمانان بکوژن. لەڕووکەشیشدا خۆیان بە پشتیوانی 
خەڵک نیشان دەدەن. لەبەر ئەوە ئابڵوقە تاکالیەنەکانی 

ئەمریکا بەسەر ئێران نەک تەنها کاریگەری لەسەر 
پەیوەنییەکانی ئێران لەگەڵ هەرێم نییە، بەڵکو گرفتیش 

دروست ناکات. 

لەالیەکی دیکەوە پەیوەندی ئابووری نێوان ئێران و هەرێمی 
کوردستان بە قازانجی هەردوو الیەنە. گەر سەیری 

پێداویستییەکانی هەرێم بكرێت، بۆمان دەردەکەوێت کە 
چااڵکوانانی هەرێم دەیانەوێت ئەم پەیوەندییە فراوانتر بکرێت. 

ئەمریكا بۆی روونبووەوه كه رێبوارێكی تەنیایه 

فەیروز زارعی: پەیوەندییەكانمان لەگەڵ دراوسێكان 
بەئاسانی لەیەك دانابڕێت
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پێنجشەممە

هەواڵ: زیا عوزێری-عەلی عەنتەر
فۆتۆ: محەمەد ئەمین 

هاوکات هەفتەنامەی تەبا هەمان پرسیاری لە سامان 
بلباس، سەرۆکی شارەوانی هەولێر کرد، لەبەرامبەردا 

بلباس وتی، “بەگشتی ئێمە وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی 
گرێبەستمان هەیە لەگەڵ کۆمپانیای میدیا تێک بۆ 

کاروباری تابلۆکان. بەپێی رێنماییەکان کە لە وەزارەتی 
دارایی دەرچووە، لە تابلۆکاندا بۆ هەر مەترێک دووجا، 

٤٠ هەزار دینار وەردەگیرا. بەاڵم دوای ناڕەزایەتی 
خەڵک و بارودۆخی دارایی، توانرا لە ساڵی 2٠١٧ بە 
رەزامەندنی بەرێز وەزیری شارەوانی دووبارە چاو بەسەر 

بڕی رسووماتی تابلۆکان خشێنرا  و بڕیار درا کە تەنها 
پارەی رووبەری نووسینەکە وەربگیرێت. بێگومان ئەو بڕە 

پارەیەی کە وەردەگیرێت زۆر جیاوازترە لە پێشتر بۆ نموونە 
گەر پێشتر١٠٠ هەزار وەرگیرابا، ئێستا 2٠ یان 2٥ هەزار 

وەردەگیرێت”. 

دەربارەی زمانی نووسینەکە سەرۆکی شارەوانی هەولێر 
وتی، “تابلۆکە زمانی کوردی بێت یان هەر زمانێکی دیکە 

بێت هەمان رێنمایی و هەمان نرخە و هیچ جیاوازییەکی 
لەنێوان زمانەکاندان نییە. واتە پارەکە دەمنێنێتەوە سەر 

رووبەری نووسینەکە”. 

 ژووری بازرگانی هەولێر )ئەربیل(ی کرد و داوای لێکرد 
باسەکە لەالیەن ناوبراوەوە زیاتر روونبکرێتەوە. 

لەبەرامبەردا سەرۆکی ژووری بازرگانی هەولێر)ئەربیل( 
بابەتەکەی پشتڕاستکردەوە و تیشکی خستە سەر ئەوەی 

کە ئەم رێکارە تەنها بۆ ناوە بیانییەکان جێبەجێ دەکرێت و 
زمانە خۆجێییەکان ناگرێتەوە. 

لەالیەکی دیکەوە کاتێک پەیامنێری تەبا ساردانی ئەو 
شوێنەی کرد، پێیان راگەیاند کەوا جگە 
لە زمانەکانی کوردی و عەرەبی، هەموو 
زمانەکانی دیکە پابەند دەکرێت بەو بڕە 

پارە زۆرەی کە دانراوە. ئەم زانیارییانەش لە 
فەرمانبەرێکی ئەو شوێنە وەرگیراوە. 

لە بەردەوامی قسەکانیدا دارا جەلیل خەیات 
رایگەیاند کە ئەم رێکارە هۆکارێکە بۆ هاندانی 

زمانی خۆجێی و راشیگەیاند کە ئەم بابەتە 
پەیوەستە بە بەشیکی ژووری بازرگانی. 

هەروەها باسی لەوە کرد کە ژووری بازرگانی 
دامەزراوەیەکی ناحکوومییە و بۆیە بریارەکان 

لەالیەن فەرمانبەرانی پەیوەست بە ژووری 
بازرگانی دانراوە. 

لەهەمان کاتدا سەرۆکی ژووری بازرگانی لەبارەی 
زمانی تورکییەوە وتی، “نەخێر ناڵیین تورکی. ئێمە 

تەنها بۆ زمانە بیانییەکان ئەو رێکارە دەگرینە بەر” و 
رایگەیاند کە زمانی تورکی ئەو رێکارە نایگرێتەوە. 

هۆکاری لێکۆڵینەوەمان لەو بابەتە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کە کاتێک هاواڵتییەک دەیەوێت شوێنی خۆی بەناوی 

خۆی بکات کە زمانێکی دیکەیە، پێویستە ئەوە بزانێت کە 
رێکارەی وەرگرتنی پارەی زیاتر تەنها بۆ زمانە بیانییەکانە 

و زمانە خۆجێییەکان ناگرێتەوە. وای بۆی دەچین کە 
ئەمەیان بابەتێکی سوودبەخشە. 

گەر بتەوێت لە هەرێمی کوردستانی عێراق ناوی شوێنی 
کار یاخود کۆمپانیایەک دابنێیت، پێویستە لێکدانەوەیەکی 

باش بکەیت. چونکە لەکاتی هەڵبژاردنی ناوەکە، زۆری 
و کەمی تێچووی ناوەکەت بەگوێرەی زمانەکانە دیاری 

دەکرێت. 
بەپێی ئەو بەدواداچوونەی کە تەبا ئەنجامی داوە، جگە لە 

زمانی کوردی و عەرەبی، کاتێک بتانەوێت ناوێکی جیاوز 
دابنێن بۆ شوێنی کارەکانتان، ئەوا پێویستە نزیکەی چوار 

هێندە پارە بدەن. 
بۆ ناوە کوردی و عەرەبییەکان ١٦٧ هەزار دینار 

وەردەگیرێت، بەاڵم بۆ نموونە کاتێک ناوێکی تورکمانی 
دادەنێیت، پێویستە ٦٦٧ دینار بدەیت. 

پەیامنێری تەبا بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر و روونتر 
لەبارەی بابەتەکە، سەردانی  دارا جەلیل خەیات، سەرۆکی

بڕی ١٦٧ هەزار بۆ  زمانەكانی کوردی و عەرەبی، بڕی ٦٦٧ 
هەزار بۆ زمانەكانی دیكه وەردەگیرێت 

لەشجوانی تورکمانی هەولێر)ئەربیل( لە 
پاڵەوانێتی جیهانیدا میدالیای زێری بەدەستهێنا

لەمیانی پاڵەوانێتی IFBBی نێودەوڵەتی کە لە واڵتی 
ئیسپانیا بەڕێوەدەچێت، محەمەد ئیدریس تۆفیق، لەشجوانی 

تورکمانی شاری هەولێر)ئەربیل( میداڵیای زێری 
بەدەستهێنا و لە کێشی ٧٥ کیلۆدا بوو بە پاڵەوانی جیهان. 

هاوکات محەمەد ئیدریس لەدایکبووی ساڵی ١٩٩٠ی 
شاری هەولێر)ئەربیل(ە و لە خانەوادەیەکی رەسەنی 

تورکمانی ئەو شارەیە. 

ناوبراو یاریزانی وەرزشی لەشجوانییە و ١١ جار توانیویەتی 
ببێت بە پاڵەوانی عێراق و جارێکیش میدالیای پاڵەوانانی 

عێراقی بەدەستهێناوە. 
محەمەد ئیدریس تۆفیق برازای عەبدواڵ توفیق، پاڵەوانی 

شەڕی چیای هەندرێنە.  

هەواڵ: زیا عوزێری
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رابێنین کە بە کەم ڕازى بن. بەبۆچوونی 
من ئەوە راهێنانێکى زۆر ترسناکە، وا لە 
گەنج دەکات کە نەزانێت چى بکات لە 
ژیان و هەمیشە خۆى بە کەم دێتە پێش 

چاو. چونکە لە ناو کۆمەڵگا کەسانێک 
دەبینێت کە لە خۆى بەرزترن، ئەوکات 

دەرگاى رکابەری نا شەریف دێتە کایەوە، 
ئەوەش سەردەکێشى بۆ رووداوى نەخوازراو 

بۆیە دەبێت گەنجان وا فێربکەین کە 
 )better( هەمیشە )good( لەدواى

هەیە و خۆتانی بۆ ئامادە بکەن وە ئەمەش 
پێویستى بەوە هەیە کە خۆمان ڕابێنین 
لەسەرى. چونکە برینى هەر قۆناغێک 
لە ژیان پیویستى بە قوربانی دان هەیە؛ 

قوربانیدانى کات و ئیسراحەت و ماددیش 
تاکو بتوانین بگەینە بەرزترین ئاستەکانى 

ناو کۆمەڵگا کە ئەویش گەیشتنە بە 
قۆناغی )best( بوون.

)best( بوون مەحاڵ نیە، بەاڵم زەحمەتە. 
بۆیە وەکو دەڵێن پیاوى خۆى هەیە بتوانیت 
کە )best( بێت. ئەوەى لێرەدا الی من 

پرسیارە، ئایا چەند لە پەروەردەکارەکان 
بەم جۆرە قوتابیانیان راهێناوە لەسەر ئەم 

چەمک و لەسەر ئەم قوناغ بەندیەى 
ژیان، بە دڵنیاییەوە ئەگەر لەسەرەتای 

چوونى قوتابی بۆ قوتابخانە وا فێربکرێت 
کە دەبێت هەمیشە بێ رکابەر بین واتا 

)best( بین، بە بۆچوونی من هەرگیز 
لە قوتابخانە و زانکۆکان پێویستمان بە 
خولى دووەم نابێت چونکە قوتابی خۆى 

رازى نابێت بێتە پلەکانى خوارەوە لە ژیان و 
کەسانێک هەبن لەو لە پێشتر و باشتر بن 

لە پلە بەندى ژیان و کۆمەڵگا و خوێندندا. 
بۆیە لەسەر پەروردەکاران پێویستە ئەوەندەى 
بیر لە تەواوکردنى مەنهەج دەکەنەوە، ١٠٠ 

ئەوەندە زیاتر بیر لەوە بکەنەوە کە بتوانن 
مێشک وبیرى قوتابی بگەینن بە لووتکەى 

پێگەیشتن. 

مەرج نییە تەواوکردنى پرۆگرام یەکسان 
بێت بە پەروەردەکردنێکى نموونەیی و 

باش، بەاڵم پەروەردەیەکى باش یەکسانە بە 
کۆمەڵگایەکى نموونەیی وتاکێکى دەگمەن 
کە ئەوەش فەلسەفەى پەروەردە و پێداویستى 

کۆمەڵگایە. بۆیە پێویستە لەسەرمان 
هەمیشە لەمێشکى قوتابیان بچینین دەبێت 

بزانن هەرچەندە تۆ )good( بیت ئەوا 
کەسانێک هەن )better(ن و کەسانێک 

هەن )best(ن بۆیە هەمیشە هەوڵى 
)best( بوون بدە تاکو کەس لەتۆ باشتر 

نەبێت.

مرۆڤ هەمیشە لە ناو ژیاندا لە 
تاقیکردنەوەیەک بۆ یەکێکى دیکە دەروات. 

لەڕاستیدا ژیان هەمیشە وامان لێدەکات 
بیر لەوە بکەینەوە کە دوێنی چیمان کرد و 

ئەمرۆ چى بکەین؟ وە بۆ بەیانی پالنی چى 
دابرێژین؟ ئەوانە هەموو ئەو پرسیارانەن کە 
دەتوانین زۆر بە سادەیی لە نەوەى ئێستامان 
بگەینین، بەاڵم زۆر بە داخەوە کە وانەکانى 

ژیان هەرگیز وەکو خۆى پیادە ناکەین. 
لەبیرمە کاتێک قوتابی بوین لە سەرەتایی 
لە وانەى ئینگلیزى بابەتێک هەبوو بە ناوى 

)irregular forms( شێوازەکانى 
بەراوردکردن کە زۆر بە داخەوە ئیمە وا 

تیگەیشتووین خیانەت کردن تەنها پەیوەندى 
بە خاک و نیشتیمان هەیە وەکو خۆڵ و 

زەوى، بەاڵم زۆر هەڵەین. خراپترین خیانەت 
الی من )خیانەتی پەوەردەیی یە(.

 چونکە لە خیانەتی پەروەردەییدا 
مێشکەکان دەفرۆشرێن، فرۆشتنی 

مەعنەوی فرۆشتنێک کە بیرو هۆشى 
مناڵ و گەنجەکان بەو شێوە سیستەماتیکیە 
کارنەکات کە لەناو پرۆگرامی پەروەردەیی 
دا هاتووە کە خۆى لە پەروەردەکردنى نەوەى 

نوێ دەبینێتەوە نەوەک فیرکردنیان.
لە نووسینى ئەمجارەدا ئاماژە بە وانەى 
ئینگلیزى دەدەین کە تەنها لەم بابەتەى 

شێوازەکانى بەراوردکردن بۆمان دەردەکەوێت 
ئێمەى پەروەردەکار چەندە کەمتەرخەمین 
بەرامبەر کۆمەلگا و قوتابیان. هەرگیز 

نەمانتوانیوە ئەم وانە جوانانە بەشێوەیەکى 
بەرجەستەکراو لە ناو ژیان بێنینە دى کە 

ئەمەش گەورەترین کەمتەرخەمیە دەیکەین.
بۆنموونە لە ووشەى )Good( هەرگیز 

نەهاتووین شیکاریەکى دەروونى و پەروەردەیی 
بۆ بکەین بۆ ئەوەى لەناو خێزان و کۆمەڵگا 

کەسانى )نا good ( بوونیان نەمێنێ، 
ئەوها بە شێوەیەکى پراکتیزە باس بکرێت 
کە بزانین مانای چى یە و بۆچى دەبێ 
ئیمە لەناو کومەڵگادا )good( بین. 
ئایا تەنها من دەبێت )good( بم یان 

هەموو مرۆڤێک. کەواتە ئەو کات دەتوانین 
هەمووان وا رابێنین کە بە دڵنیایی یەوە 

 )bad( ەکان )good( لەکاتى زیادبوونى
روو لەکەم بوون دەکات.

خاڵێکى دیکە ئەوەیە لە ئێمە نەماتوانیوە لە 
رێگاى ئەم بابەتە کە بابەتى بەرواردکاریە 

فێریان بکەین یان جوانتر وایە بڵێم پەروەردەیان 
بکەین کە بە کەم رازى نەبن هەرگیز نابێت 

بە )good( ڕازى بن. باشە بۆچى؟ 
چونکە لە )good( باشترمان هەیە ئەویش 
)better(ە. جا چۆن دەکرێت گەنجان وا 

بە ئینگلیزی
)Good،better،best(  لەبیربکرێت. گەڕەکەکە بەناوی کەسێکی بەرەگەز عەرەب

کە ناوی سەعدون بووە، کراوە. کاتی خۆی گامێش و مانگا 
بەخێوکراوە و لێی راگیراوە. 

بێگومان گەڕەکی تەیراوە، یەکێکە لە بەناوبانگترین 
گەڕەکەکانی شاری هەولێر )ئەربیل(. ئەو ناوە لە تاهیر 

ئیسماعیل بەیاتلی-یەوە هاتووە. کاتی خۆی یەکەم خانوو 
لەو ناوچەیە لەالیەن تاهیر ئاغاوە درووستکراوە. ناوبراو لەالیەن 

دایکییەوە بە تەیرۆ بانگ کراوە. بۆیە لەگەڵ تێپەڕبوونی كات 
ناوەکە بۆ تەیراوە گۆڕاوە. هەندێک قسە و باس هەن کەوا 

ناوی گەڕەکی تەیراوە لە تەیر هاتووە بەاڵم ئەمەیان ئەگەرێکی 
بێ بنەمایە. 

کاتێک سەیری وشەی خانەقا دەکەین، بۆمان دەردەکەوێت 
کە وشەیەکی جیاوازە لە زمانی ئێمە. خانەقا لە بنەڕەتدا ئەو 

شوێنەیە کە مورید و دواکەوتووانی تەریقەتی نەقشبەندی 
و تەریقەتەکانی دیکە بۆ زیکر و نزا کردن رووی تێدەکەن. 

کاتێک سەربازانی هیندی سەر بە سووپای ئینگلیزەکان بەرەو 
هەولێر )ئەربیل(هاتن، شوێنێکی بچووک بۆ تیمارکردنی 

سەربازەکان دەکەنەوە. ناوی شوێنەکەش دەکەنە خانەقا. ئەو 
سەربازانەی کە لە هیندستانەوە هاتوون، سەر بە تەریقەتی 

نەقشبەندی بوون و لەالیەن ئەوانەوە خانەقاکە یاخود بە زمانی 
خۆمان “تەکیە”، درووستکراوە. 

لە کۆتاییدا مەحاڵە تیشک نەخەینە سەر گەڕەکی کەندە 
کۆخە. ئەم گەڕەکە لە ئێستادا لەسەر جادەی ٣٠ مەترییە 

و کەوتووەتە پشتی مزگەوتی حاجی حوسێن. لەئێستادا 
بە “مینارە” دەناسرێت. سەرچاوەی کەندە کۆخە بۆ ئەو 

کچە دەگەڕێتەوە کە لە گوندەوە دێتە شار و لەوێ گیانی 
لەدەستدەدات. کاتێک خانەوادەکەی دێن بۆ بردنەوەی 

تەرمەکە، داوایەک ئاراستەی خودا دەکەن و رادەگەیەنن 
هەرکەسێک کاری خێرخوازی بۆ ئەو ناوچەیە بکات، 

کۆخەکەی بوەستێت و چاک ببێتەوە. لەو رۆژەوە گەڕەکەکە 
بە کەندە کۆخە دەناسرێتەوە.

 
دوای خوێندنی راپۆرتەکە، لەوانەیە هەندێک لە خوێنەران 
بڵێن کەوا ئەو گەڕەکەی لەبیرچۆتەوە و هیچ ئاماژەیەکی 

بە فالن گەڕەک نەداوە. هاوکات بابەتی باسکردنی گەڕەکە 
کۆنەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( بەشێوەیەک فراوانە کە 

ناتوانین هەمووی لە پەڕێک ریز بکەین. بۆیە ویستمان 
زانیاری لەبارەی تەنها ٧ لە گەڕەکە هەرە کۆنەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل( بدەین. 
لەالیەکی دیکەشەوە سوپاسی بەرێز سەالحەدین بەیاتلی، 

زاهیدە عەساف و بورهان یەرالی دەکەین کە هاوکارمان بوون. 

هەولێر )ئەربیل( سەرەڕای ئەوەی کە شارێکی دێرینی 
نیشتەجێبوونە، توانیویەتی کەلتوور و شارستانیەتی خۆی 

بپارێزێت. لەگەڵ مێژووە ٦ هەزار ساڵییەکەی چۆکی نەداوە 
و چەندین گەڕەکی جیاواز لەخۆ دەگرێت کە لە راستیدا 
هەریەکێکیان خاوەنی چیرۆکێکی تایبەت بە خۆیەتی. 
لە ژمارەی نوێی هەفتەنامەی تەبا، هەڵساین بە پێدانی 

زانیاری دەربارەی گەڕەکە کۆنەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( و 
ناوەکانیان. 

ئەوانەی کە هەولێرین بێگومان سەردانی سێتاقانیان کردووە. 
لەراستیدا هەوێنی ناوەکەی سێتاقان لە ئێستادا هیچ 

ئاسەوارێکی نەماوە بەاڵم هێشتا یەکێکە لە بەناوبانگترین 
گەڕەکەکانی هەولێر. ناوەکەی لە کەمەرەی ئاو هاتووە. 

وشەی “تاق” لە زمانی تورکیدا بەواتای کەمەرەی ئاو دێت. 
کاتی خۆی کەمەرەی ئاو لە گەڕەکەکەدا هەبووە و ژمارەی 

تاقەکان ٣ دانە بووە. بۆیە بە سێتاقان ناوبانگی دەرکردووە. 
کەمەرەی ئاو لەتوانایدایە ئاوی روبارێک یاخود جۆگەڵەیەک 

لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە بگوازێتەوە. کاتی خۆی 
جۆگەڵەیەکی ئاو لەو گەڕەکە بوونی هەبووە بەناوی “میفتاح”. 

ئەو جۆگەڵەیە لە نێو باغی نافیع ئاغا تێپەڕیوە و دواتر 
گەیشتووەتە گەرەکی سێتاقان. هەر بە رێگەی سێ تاقەکە، 

ئاوەکەی بۆ ئەودیوی گەڕەکەکە گواستووەتەوە. وا باس 
دەکرێت کە لەژێر کەمەرە ئاوییەکاندا کاروانەکان تێپەڕیون و 

وەکو رێگای ئاو بەکارهاتووە.  
 یەکێک لە کۆنترین گەرەکی شاری هەولێر)قانلی دەرە(

یە کە ئێستا شەقامی پزیشکانی پێدەوترێت. ئەم ناوە لە چەند 
ریوایەتێکی زۆر کۆن روونکراوەتەوە. بەپێی باسکراوەکان، 
جۆگەڵەیەکی ئاوی پاک لەو شوێنە هەبووە و ئاوەکەی 

بە رادەیەکی بەرچاو کەم بووە. سەرلەبەیانییەک کەسێکی 
هەولێری لە کەنار جۆگەڵەکە دەخنکێنرێت. دوای ئەم رووداوە 

ناوی شوێنەکە دەبێتە قانلی دەرە واتا جۆگەڵەی خوێناوی. 
بێگومان ئەو گەڕەکە ناوێکی کۆنتری هەیە کە ئەویش “کۆر 

دەرە”یە. جۆگەڵەکە لەکاتی لەشکرکێشی تەیمور لەنک 
لەالیەن خودی ئەو سەرکردەیە ناونراوە. کاتێک سووپای تەیمور 
لەنک بەالی جۆگەڵەکە تێدەپەڕێت بۆ رۆژئاوا و ناوی دەکات 
بە کۆر دەرە واتە جۆگەڵەی کوێر )رێژەی ئاو لە جۆگەڵەکەدا 

کەم بووە و بەو هۆیەوە ئەو ناوەی لێنراوە(. 
ئاشکرایە کە گەڕەکی باداوە ناوبانگێکی زۆری هەیە و 

خاوەنی ژمارەی دانیشتوانی زۆرە. کاتێک وشەی باداوە دێتە 
گوێمان، یەکسەر وشەی “بەداوە” واتە “بەخۆرایی” وەبیرمان 
دێتەوە. لەراستیدا رێک وایە. چونکە وشەی باداوە بە واتای 
بەخۆرایی دێت. کاتی خۆی زەوی و زاری ئەو ناوچەیە بە 

خۆرایی بەسەر هاوواڵتییاندا دابەشکراوە و بەو هۆیەشەوە باداوە 
واتە بەخۆرایی پێوتراوە. 

گەر باسی گەڕەکە کۆنەکانی شار بکەیت، نابێت سەعدوناوە 

مانای ناوی گەڕەكه كۆنەكانی شاری 
هەولێر)ئەربیل(
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ناوەندی کەلتووریمان لە تەلەعفەر کردەوە. ٣ کارمەندمان هەیە لەوێ. 
خولی فێرکردن لە ناوەندەکەماندا دەستی پێکرد. نزیکەی ٣٠٠ مامۆستا 
بەشدارییان لە خوولەکە کرد، لە ئەنجامی تاقیکردنەوە بەسەر پۆلەکاندا 

دابەشمان کردن.
قوتابخانە بنەرەتییەکانی)ئەو قوتابخانەی کە تەنها بە زمانی تورکی 

وانەی تێدا دەڵێنەوە( ئەوێ نۆژەن دەکەینەوە. بە هەمووجۆرێک 
هاوکاری قوتابخانەکانمان دەکەین لە مووسڵ و تەلەعفەر، لە رووی 
خزمەتگوزاری گواستنەوە، کتێب و کەلوپەلەوە هاوکارییان دەکەین. 

هەموو مانگێک بە راپۆرت لە شێوازی بەڕێکردنی کارەکان ئاگادار 
دەکرێینەوە.

بەر لە ماوەیەکی کەم کۆنگرەیەکی پەروەردەیی لە شاری 
کەرکوک ئەنجام درا. کۆنگرەکە تا چەند کاریگەری 

هەبوو لەسەر ئەو گەشەسەندنانە؟

خۆی لەخۆیدا ئامانجمان لە ئەنجامدانی ئەو کۆنگرەیە چارەسەر کردنی 
ئە کێشانە بوو کە لە خوێندنی تورکمانیدا بوونیان هەیە. جگە لەوەش 

لە دوای کۆنگرەکە یەکە بە یەکە لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانە 
تورکمانییەکان کۆبووینەوە. وەک دەزانن هەموو  بەرێوەبەری خوێندنی 
تورکمانی و مامۆستاکانی ناوچەتورکمانییەکانمان داوەتی کۆنگرەکە 

کردبوو. لە کۆنگرەکەدا کۆمەڵێک کێشەمان دەستنیشان کرد و 
نەخشەرێگایەکمان دیاری کرد.

ئەو  پێشنیارانەی کە لە ئەنجامی کۆنگرەکە دەستمان کەوت، 
پێشکەشی وەزارەتی پەروەردەمان کرد. بۆنموونە لەمەودوا دامەزراندنی 
مامۆستاکانی تورکمان لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی تورکمان-ەوە 

ئەنجام دەدرێت، نەک لەالیەن بەڕێوەبەری پەروەردەی ئەو شارە.
لە سەر ئاستی وەزارەتەکانیش کاری باش دەکەین. زوو زوو لەگەڵ 
وەزیرانی بەغداد و راوێژکارانییان کۆدەبینەوە و ئەنجامی ئیجابیمان 

دەست دەکەوێت. هەوڵی نەهێشتنی کێشەی ئیداری و یاسایی دەدەین. 
لە کۆتاییدا دەمەوێت باسی شتێکی دڵخۆشکەر بکەم. ئەم ساڵ لە 

کەرکوک ٣٠٠ قوتابی کە لە قوتابخانە عەرەبییەکان دەیانخوێند، ناوی 
خۆیان گواستەوە قوتابخانە تورکمانییەکان. ئەوە سەرکەوتنێکی گەورەیە 

بۆ ئێمە.

ماوەیەک بەر لە ئێستا لەگەڵ بەڕێوەبەرانی قوتابخانە 
تورکمانییەکانی شاری هەولێر)ئەربیل( کۆبوونەوە. چ جۆرە 

کار و پرۆگرامێکتان هەیە
 بۆ قوتابخانە تورکمانییەکانی شاری هەولێر)ئەربیل(؟

وەک دەزانن هەندێک کێشەمان هەیە لەو قوتابخانە تورکمانییانەی کە 
لە سنووری حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراقن. یەکەمیان ئەوەیە 
کە ویست لەسەر قوتابخانەکاندا کەمە. بەرپرسانی خوێندنی حکوومەت 

شێوازی قوتابخانەکانیان گۆڕیوە. لە هەمان قوتابخانە خوێندن هەم 
بە تورکی هەم بە کوردی هەیە. واتە، تەنها ژمارەی قوتابی زیادی 

کردووە.
 ئاستی خوێندن لە چ دۆخێکدایە؟ لە هەمان کاتدا 

کێشەی کتێب هەیە. ئایا هیچ چارەیەکتان بۆ ئەو کێشانە 
دۆزیەوەتەوە؟

لەڕاستیدا تا ساڵی رابردوو ئاگاداری ئەوە نەبووین کە کتێبەکان 
چاپ دەکرێن یان چاپ ناکرێن، یاخود کێ چاپی دەکات. بەاڵم 

ئەم ساڵ داوای لیستمان کرد، کەموکوری کتێبەکانمان تەواوکرد. 

لەهەمان کاتدا شاندێکی ئێمە لە شاری هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ 
بەڕێوەبەرەی قوتابخانە تورکمانییەکان و بەڕێوەبەری خوێندنی 

تورکمانی کۆبوونەوە. ئامادەیی خۆمان پیشاندا بۆ ئەوەی هەموو 
جۆرە هاوکارییەکیان بکەین بەاڵم لە بەرامبەردا مەرجەکانی خۆشمان 

پێشکەش کرد.
مەرجەکانتان چی بوون؟

پاڵپشتی مەرجییمان بەمجۆرەیە؛ ئێمە دەمانەوێت تورکمان 
پێبگەیەنین! بەشێک لەو پۆالنەمان کردە یەک کە لە نێو سیستەمی 

خوێندنی تورکمانی دان. بەداخەوە ئاستی خوێندن زۆر باش نییە 
چونکە تا ئێستا هیچ خوولێک لەو شوێنە نەکراوەتەوە و مامۆستا 

پێنەگەیەندراوە. خوولمان بۆ مامۆستا گرێبەستەکان کردەوە و لەدوای 
خوولەکەش تاقیکردنەوەمان بۆ ئەنجام دان. باشترینەکانیان دابەشی سەر 

قوتابخانەکان دەکەین. 
کێشەی خزمەتگوزای گەیاندن هەبوو. بۆ چارەسەر کردنی کێشەکە، 

بڕێک هاوکاری ماددی دەدەین بە بەخێوکەری قوتابییەکان بۆ ئەوەی 
خۆیان ئەو خزمەتگوزاییە بۆخۆیان دابین بکەن. چونکە کێشەی زۆر 
گەورەمان هەبوو لەگەڵ کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاری گواستنەوەی 

قوتابییان. بەم هۆیەوە ئێستا ئۆتۆمبێڵی خزمەتگوزاری گواستنەوەمان 
نییە. بەخێوکەری قوتابی دەتوانێت بەو برەی لە ئێمەی وەریدەگرێت 

شوفێرێک دابین بکات کە زیاتر جێگەی متمانەی ئەوە. 
زۆر پرۆژەی دیکەیمان هەیە بۆ شاری هەولێر )ئەربیل(. بڕیار وایە 

ئەمساڵ پرۆژەکان بەجێ بگەیەنین. بۆنموونە پرۆژەی کردنەوەی 
ناوەندێکی کەلتووریمان هەیە. لەو شوێنە مامۆستا دامەزرێندراوەکان 
و گرێبەستەکان بە درێژایی ساڵ وانە وەردەگرن. لەپاڵ مامۆستاکان، 
خوول بۆ قوتابییەکانیش دەکرێتەوە بە تایبەت قوتابییانی دوا قۆناغی 

ئامادەیی.
دۆخی پەروەردەیی تەلەعفەر و مووسڵ چۆنە؟ 

بەم دواییانە جموجۆڵێک لە قوتابخانە تورکمانییەکانی عێراق 
دەستیپێکردووە. بە تایبەتی لە کۆتا یەک ساڵدا زیندووبوونەوەیەکی 

بەرچاوی تێدا بەدیدەکرێت. 
هاوکات بۆ وەرگرتنی وردەکاری زیاتر لەبارەی پرسەکە، سەردانی 

موستەفا زیایی، سەرۆکی ناوەندی کەلتووری تورکمەن ئێلی-مان کرد 
کە نووسینگەی سەرەکی ناوەندەکە لە ئەنقەرە-ی پایتەختی تورکیایە. 

دەربارەی گەشەسەندنی بەرچاوەی خوێندنی تورکمانی، چەند 
پرسیارێکمان ئاراستەی دکتۆر مستەفا زیایی کرد و بە ڕاشکاوانە 

وەاڵمی داینەوە. 
دەقی ریپۆرتاژەکە بەم شێوەیەی خوارەوەیە:-

خوێندنی تورکمانی گەشەسەندنی بەخۆوە بینیوە. دەتوانن 
لەبارەی ئەوەوە زانیاریمان پێبدەیت؟

لە کۆتایی ئەم ساڵ بڕیارماندا لە بواری خوێندنی تورکمانی 
نوێکاری ئەنجام بدەین و زیاتر پاڵپشتی ئەو بوارە بکەین. ئێمە وەکو 

ناوەندی کەلتووری تورکمەن ئێلی پاڵپشتی لۆجستیمان بۆ فەرمانبەرە 
گرێبەستەکان زیاد کردووە و چەند رێکخستنەوەیەکمان کرد کە پەیوەستە 

بە ئامانجەکانمان. بەتایبەتی جەختمان لە بواری ئەو مامۆستایانە کرد 
کە گرێبەستمان لەگەڵیاندا هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا ژمارەی خوولەکانی 

وانەوتنەوەمان بۆ مامۆستاکان زیادکردووە، بۆ ئەوەی سەرکەوتنی 
زانستی زیاتر بێت. ئەو مامۆستایانەی کە بەشدارییان لە خوولەکان کرد، 

دواتر تاقیکردنەوەیان بۆ ئەنجام درا. بەمجۆرەش بەپێی ئاست وانە بە 
پۆلەکان دەڵێنەوە. 

لەگەڵ ئەوەش کۆمەڵێک چااڵکی رێکخرا کە قوتابیانیش تێیدا بەشدار 
دەبن. ژمارەی ئەو چااڵکییانەش بۆ ٣٠ چااڵکی زیادی کردووە.
 جگە لە ئەنجامدانی خول و چااڵکی، لە ناوچەکانی دیکەی 

تورکمەن ئێلی بەڕێوەبەری کاربەڕێکەرمان دامەزراند. ئەو بەڕێوەبەرە 
دەتوانێت راستەوخۆ پەیوەندی ببەستێت لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانە و 
سەرپەرشتیار و بەڕێوەبەری خوێندن. ئەوە هەنگاوێکی زۆر بەسوودبوو 
بۆ ئێمە، چونکە بوو بە پردێک لە نێوان ئێمە و قوتابخانەکانمان لەو 
ناوچانە. لەمەودوا ئەو کێشە و داواکارییانەی کە لەو شوێنانە هەن 

لە رێگەی بەرپرسانی پەیوەندییەوە بۆ ئێمە دەگوازرێنەوە، بەم جۆرەش 
دەتوانین بە شێوەیەکی تەندروستتر پاڵپشتیەکان دابین بکەین.

شتێکی ئاشکرایە کەموکوڕی لە قوتابخانەکاندا هەیە، بۆ 
نموونە کەمی کتێب، کەلوپەلی پەراوگەیی و لە هەمووشیان 

گرنگتر خزمەتگوزاری گواستنەوەی قوتابییان. چ جۆرە 
ئامادەکارییەک بۆ ئەو خااڵنە کراوە؟

لەسەرەتای ساڵی خوێندندا پرۆگرامێکی هاندەرمان بۆ قوتابخانەکان 
ئامادە کرد. لە یەکەم رۆژی ساڵی خوێندن هەڵساین بە دابینکردنی 
پێداویستییە سەرەکییەکانی قوتابییان، وەکو کەلوپەلی پەراوگەیی، 

جلوبەرگ و جانتا. بێگومان ئەو هەنگاوەمان بووە هۆکارێک بۆ 
بەهەوەسبوونی دایک و باواکان. 

بارودۆخی قوتابخانە تورکمانییەکان چۆنە؟ مستەفا زیایی تایبەت بۆ تەبا دوا

ئەیسەر دۆغرەمەچی، هاوسەری سیمای دیاری شاری هەولێر)ئەربیل( و دامەزرێنەری هەریەکە لە 
زانکۆی هاجەت تەپە و بیلکەنت، ئیحسان دۆغرەمەچی کۆچی دوایی کرد. 

ئەیسەر دۆغرەمەچی لە تەمەنی ٩٣ ساڵیدا دوای ملمالنێ و بەرگەگرتنی زۆر لەگەڵ نەخۆشی و 
وەرگرتنی چارەسەر لە نەخۆشخانەی باشکەنت-ی سەر بە زانکۆی ئەنقەرە کۆچی دوایی کرد. 

هاوکات لە ١2ی تشرینی دووەم، مەراسیمی ماڵئاواییکردن لە مزگەوتی دۆغرەمەچی زادە عەلی 
پاشا دوای نوێژی نیوەڕۆ بەڕێوەچوو. بەناوی خانەوادەی دۆغرەمەچییەکانیشەوە هەریەکە لە عەلی و 

عوسمان دۆغرەمەجی پێشوازییان لە بەشداربووانی مەراسیمەکە کرد. 
دوای تەواوبوونی مەراسیمەکە، تەرمی ئەیسەر دۆغرەمەجی لەتەنیشت هاوسەری ئیحسان 

دۆغرەمەچی  لە مەنزڵگای خێزانی دۆغرەمەجی بەخاکسپێردرا. 
لەالیەکی دیکەوە ئەیسەر دۆغرەمەچی لە ١٠ تشرینی دووەم کۆچی دوایی کردبوو. 

ئەیسەر سولەیمان دۆغرەمەچی کێیە؟

کۆچکردوو لە ساڵی ١٩2٥ لە بەغداد لەدایکبووە. هاوکات لە ساڵی ١٩٤٥دا هاوسەرگیری لەگەڵ 

ئیحسان دۆغرەمەجی کردووە. ئەیسەر دۆغرەمەچی برازای مەحمود شەوکەت پاشای سەرۆکوەزیرانی 
دەوڵيتی عوسمانییە )سادرازام( و نەوەی موشیر محەمەد فازڵ پاشایە کە ئەفسەرێکی دیاری 

سووپای ئیپراتۆریەتی عوسمانییە.
 لەالیەکی دیکەشەوە 
حیکمەت سولەیمان-ی 

باوکی ئەیسەر 
دۆغرەمەچی، لە سااڵنی 

٣٠یەکاندا سەرۆکوەزیرانی 
عێراق بووە. ئەیسەر  خان 
و ئیحسان دۆغرەمەچی 

بۆ ماوەی ٦٨ ساڵ وەکو 
هاوسەری یەکتر مانەوە و 

خاوەنی ٣ منداڵن. 

ئەیسەر دۆغرەمەچی، هاوسەری پرۆفیسۆر دکتۆر ئیحسان دۆغرەمەچی کۆچی دوایی کرد.
هەواڵ-فۆتۆ: عەبدواڵ ئەحمەد
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“تورکیا ئێرانێکی زۆر الواز لە ناوچەکەدا پەسەندن ناکات”
رکابەری ئەمریکایە، لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست الواز بکات 
جگە لەوەی راستەوخۆ گەمارۆی بەسەردا سەپاندووە. لێرەدا 
ئێران وەکو ئامێرێک بۆمان دەردەکەوێت. ئەمریکا دەیەوێت 

بەو گەمارۆیانەی کە بەسەر ئێران سەپاندوویەتی، نفوز و 
کاریگەرییەکانی ئێران لە ناوچەکە بەالوەنێت و لەالیەکی 

دیکەش لەسەر ئێرانەوە تورکیا کە فاکتەری هێزە لە ناوچەکە 
الواز بکات. بەو شێوەیەش دەیەوێت چااڵكییەكانی گەورەترین 

ئامانج کە کۆماری چینە، سنووردار بکات. لەو رووەوە ئەمریکا 
متمانەی بە سعوودیە هەیە کە پێی وایە ئەو واڵتە دەتوانێت 

رێگری بکات و نەهێڵێت گەمارۆکانی ئێران کاریگەری بخاتە 
سەر نرخی نەوت. بەپێی دواهەمین شیکردنەوەکان، بۆمان 

دەرکەوتووە کە ئەمریکا بە ئامانجەکەی خۆی گەیشتووە؛ 
چونکە بریار وابوو لەگەڵ خستنی گەمارۆ بەسەر ئێران، 

کاریگەی لە نرخی نەوت درووست بکات و بەرزبێتەوە، بەاڵم 
بەپێچەوانەوە هەنگاوەکانی ئەمریکا سەریگرتووە و نرخی 

نەوت بەرەو دابەزین دەچێت کە ئەمەش هاوسەنگە لەگەڵ 
سیاسەتەکانی ئەمریکا. 

لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بدەم کە ئێران بەم دواییانە دەستی 
کردووە بە فرۆشتنی نەوت لەسەر شێوەی زیادکردنی کراوە و 
نزیکەی داشكاندنی لە سەدا ١٠  لە بازاڕەکانی جیهان. لە 

کاتێکدا کە ئاشکرا نییە شێوازی ئەو بازرگانییە بە چ جۆرە 
پارەدانێک دەکرێت، وا دیارە کە دەکرێت روونکردنەوەیەک 
لە بارەی شێوازی دابەزینی نرخی نەوت بدرێت. رەنگە بۆ 

رێگری کردن لەو جۆرە کردارانە، ئیدارەی ترەمپ هەڕەشەی 
لە SWIFT کردبێت بۆ ئەوەی بانکی ناوەندی ئێران و 

زۆربەی ئەو بانکانەی کە ناوەندەکەیان لە ئێرانە، لە هێڵی 
نێتوۆرک دەربهێنێت.  دابەزینی نرخی نەوت بە شێوەیەکی 

سەرەکی کاریگەری لەسەر واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت دەبێت. 
بەم جۆرەش ئاشکرایە کە ئەم دۆخە بە شێوەیەکی نەرێنی 

کاریگەری لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستانی عێراق دەبێت. 
بەاڵم دیار نییە کە نرخەکان تا چەندە دادەبەزن و یاخود نرخەکان 
بەرز دەبێتەوە یان نا.  بە بڕوای من، نرخەکان بەو رادەیە دانابەزن 
کە ببێتە هۆی دروست بوونی قەیران لە ناوچەکەدا. لەبەر ئەوە، 

کاتێک بەخشینی ئەو واڵتانە دەبینێت کە کڕیاری سەرەکی 
نەوتی ئێرانن، دەبینین کە سیاسەتی ئیدارەی ترەمپ خۆی بە 

دوور دەگرێت لە هاوێشتنی هەنگاوی توند. 

رووداوی خاشقچی و قەیرانی ئێران-ئەمریکا.. 
بەبۆچوونی ئێوە ئابووری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

دەکات چی لەبەردەم دایە؟

ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەهۆی ئەو سامانە 
سرووشتییانەی کە خاوەنییەتی، هەموو کات بووەتە مەیدانی 
هەوڵی ئەو واڵتانەی کە دەیانەوێت ببنە هێزی خاوەن بڕیاری 

جیهان. ئەو سامانە سرووشتییە ژێر زەوییانەی کە لەو ناوچەیە 
هەیەتی بووەتە هۆی دیاریکردنی چارەنووسی گەالن و واڵتانی 

ئەو ناوچەیە. ال کاتێکدا کە بارودۆخەکە بەم جۆرەیە، هەر 
رووداوێک لەو ناوچەیەدا رووبدات پێویستە لەسەر ئەم بنەمایە 
شیکردنەوەی بۆ بکرێت. هۆکاری هەموو ئەو رووداوانەی کە 
تا ئەمڕۆ روویانداوە لەم ناوچەیە بۆ ئەم پرسە دەگەڕێتەوە. بەم 

جۆرەش، پێویستە لە داهاتووشدا لە کاتی هەر هەنگاونانێک ئەوە 
بزاندرێت کە هەمان ئەو رووداوانە روودەدەنەوە.  ئەو سیاسەتەی 
کە واڵتانی ئەو ناوچەیە پەیرەوی دەکەن، ئابووری ئەو ناوچەیە 

دیاری دەکات. ئەو واڵتانەی کە پێشکەوتنەکان پشتگوێ دەخەن 
لە مەودای کورتدا پشت بە سامانی سرووشتی دەبەستن، بەاڵم 
لەداهاتوو رووبەڕووی تابڵۆی خراپ دەبنەوە. لەژێر رۆشنایی 
قەیرانی واڵتانی کەنداو، کێشە نێوخۆییەکان و هۆگرییان بە 
واڵتانی زلهێز یەکێکە لەو بژاردانە کە داهاتووی ئابووری 
واڵتەکەیان دیاری دەکات. هەتا ئەو کاتەی واڵتانی ئەو 

ناوچەیە بەردەوام دەبن لەسەر پەیرەو کردنی ئەم جۆرە سیاسەتە، 
باس کردن لە سەقامگیری ئابووری و سیاسی ئەستەمە. 

کێشە مەزهەبییەکان وەکو بنەمای کێشەکانی نێوان واڵتانی 
ئەو ناوچەیە دەردەکەوێت، تا ئەو کێشانە کۆتایی نەیەت و 

نەگەن بە رێککەوتن، نیگەرانی لەبارەی بەردەوامبوونی زیاتر 
دەبێت.  بە گشتی چ بۆ مەودای نزیک چ بۆ مەودای دوور 
ناتوانین تابڵۆیەکی روون دروست بکەین. بەپێی ئەو بنەمایەی 
کە بەستراون بە هێزە جیهانییەکان، گەورەترین ئابوورییەکانی 
ناوچەکە تەنها بە رێژەی رێپێدراوی واڵتە زلهێزە جیهانییەکان 

دەتوان سامان بەدەست بێنن.

هەنوکەیی لە ئابووری واڵت بخرێتە ژێر کۆنتڕۆڵ.  هەنگاوی 
لەو جۆرە داهاتووی ئابووری تورکیا دیاری دەکات.

هەندێک لە سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە 
ئەو گەمارۆیەی لەالیەن ئەمریکاوە بەسەر ئێراندا 

سەپێنراوە، لە بەرژەوەندی تورکیایە. ئایا ئێوەش هەمان 
بۆچوونتان هەیە؟ 

بڕیاردانی کۆتایی لەسەر بەرژەوەندی بوون و نەبوون شتێکی 
مەحاڵە. پێویستە بە لێکدانەوە و شیکردنەوە تیشک بخرێتە سەر 

کاریگەرییە ئابووری و سیاسییەکانی بەسەر تورکیا. بەبۆچوونی 
من گەمارۆکانی سەر ئێران لەمەر بەرژەوەندی، زیانێکی زۆری 

بۆ ئابووری تورکیا هەیە. چونکە ئێران لەدوای عێراق دووەم 

واڵتەکە کە نەوتی بۆ تورکیا دابین دەکات. بەهەمان شێوە؛ 
لەڕووی گازی سرووشتیشەوە لەدوای رووسیا لە پلەی دووەمە. 

قەدەغەکانی بازرگانی نەوتی ئێران یەکەمجار کاریگەری بەسەر 
ئابووری تورکیا دەبێت. بێگومان بەخشرانی چەند واڵتێک کە 
تورکیاشی تێدایە لەالیەن ئەمریکاوە بۆ قەدەغەکان، گرنگی 
خۆی هەیە. دەتوانم بڵێم کەوا سووربوونی تورکیا لەبارەی 

قبوڵنەکردنی بڕیارەکەی ئەمریکا و جەختکردنەوەی 
لە پێویستی نەوت، کاریگەری هەبوو بەسەر بڕیاری 

ئەمریکا بۆ دەرکردنی لیستی چەند واڵتێکی بەخشراو لەو 
گەمارۆیە. لەالیەکی دیکەشەوە تورکیا ئێرانێکی زۆر الواز 
لە ناوچەکەدا پەسەندن ناکات. بەتایبەتی دەنگۆی هێرشی 

ناتۆی عەرەبی بۆ سەر ئێران کە لەراستیدا دەنگۆیەکی 
عەقالنە نییە، لەالیەن تورکیاوە قبوڵ ناکرێت. تورکیا 

نایەوێت هەمان قەیران لەنێو واڵتێکی دراوسێی خۆی هەبێت. 

گەر تیشک بخەینە سەر کاریگەرییە ئەرێنییەکانی ئەو 
گەمارۆیە، ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کەوا تورکیا کە 

جگە لە نەوت، گەورەترین رکابەری بازرگانی ئێرانە چەند 
دەستکەوتی ئەرێنی هەیە. بەتایبەتی دوای سەپاندنی 

گەمارۆکان، تورکیا لە بازاڕی عێراق جگە لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق، دەتوانێت لەرووی بازرگانییەوە بگاتە 
باشووری ئەو واڵتە. بە دیدێکی دیکەوە ئەو هەڵوێستەی 

کە لەالیەن باشووری عێراقەوە کە دژی ئێران گیراوەتە بەر، 
کاریگەری لە نفوزی تورکیا لە باشووری عێراق دەبێت. 

پێویستە تورکیا ئەو دەرفەتە بەباشی بەکار بهێنێت کە لەهەمان 
کاتدا لەرووی سیاسیشەوە دەتوانێت نفوزی خۆی لەو ناوچەیە 

زیاتر بکات. 

نرخی نەوت دووبارە بەرەو نزمبوونەوە دەچێت. 
پێشووتر عێراق و هەرێمی کوردستانی عێراق 

رووبەڕووی قەیرانی ئابووری بوونەوە. بەبۆچوونی ئێوە 
جەختکردنەوەی ئەمریکا لەو بارەیەوە چییە؟

هەر لە سەرەتاوە ئەمریکا دەیەوێت دەسەاڵتدارێتی خۆی لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پتەو بکات. بۆ ئەم مەبەستەش پێویست 

بوو رکابەرەکانی خۆی بەالوەنێت. ئەمریکا نیەتی ئەوەی 
هەبوو کە سەرچاوەکانی کۆماری چین کە گەورەترین 

رەجەب یۆرولماز، بەڕێوەبەری کارە ئابوورییەکانی ئۆرسام 
ئاماژەی بەوە کرد کە بەرزبوونەوەی نرخی دراو هاوتەریبە 

لەگەڵ رووداوە سیاسییەکان. لەهەمان کاتدا دوای بەئەنجام 
گەیشتنی کەیسی قەشە برونسۆن، گرژییەکانی نێوان ئەمریکا 

و تورکیا کەم بووەتەوە و ئەو دامڕکانە سیاسییە کاریگەری 
ئەرێنی خستووەتە سەر بۆرسەکان. 

هاوکات رەجەب یۆرولماز، لەبارەی بەرزبوونەوەی نرخی دراو 
دوای گرژییەکانی قەشە برونسۆن و سزا ئابوورییەکانی ئەمریکا 

بەسەر ئێران وەاڵمی پرسیارەکانی تەبا-ی دایەوە. 

بە بۆچوونی ئێوە تورکیا لە قەیرانی دۆالر 
سەرکەوت؟

لە ئێستادا وادیارە کە بەرزبوونەوەی لەناکاوی دراو و هەڵبەز و 
دابەزەکانی وەستاوە دەتوانین بڵیین کەوا قەیرانەکە تێکشکێنراوە. 

دابەزینی نرخی دراو و هاوتەریب بوونی لەگەڵ رووداوە 
سیاسییەکاندا پاڵپشتیەکە بۆ هەڵوێستی حکوومەت کە هەر 

لە سەرەتادا لەسەری وەستاوە. گەر زیاتر شی بکەینەوە؛ تێزی 
“هێرشی دەرەکی” کە باڵی حکوومەتی تورکیا لەسەری 

وەستاوە، لەالیەن هەرەشەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا 
لەسەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی و دواتر بڕیاری سەپاندنی سزا 

بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی دراو پشتراستکراوەتەوە یاخود 
بەرگرییە لەو راستییە. بەشێوەیەک، کاتێک سەیری خشتەی 
بەرزبوونەوەی دراو دەکەیت لە رووی مێژووەکانەوە هاوتەریبە 
لەگەڵ ئەو لێدوانانەی سەرۆکی ئەمریکا. ئەم هاوتەریبییە 

پشتگیری لە تێزی حکوومەتی تورکیا دەکات.  دوای بەئەنجام 
گەیشتنی کەیسی قەشە برونسۆن کە لەالیەن دەسەاڵتدارێتی 

ترەمپ وەکو مەرجی پێشوەختە خرابووە گۆڕەپانەکە، سەرەڕای 
ئەوەی کە ناوبراو تاوانبارکرا، بەاڵم بەهۆی ئەو ماوەیەی کە لە 
زیندان مابۆوە، ئازادکرا و بەو شێوەیە گرژییەکانی نێوان تورکیا 

و ئەمریکا کەم بووەوە. حەسانەوەی سیاسی بووە هۆکارێکی 
ئەرێنی بەسەر بۆرسەکان و بەو شێوەیە نرخی دراو بەرەو 

کەمبوونەوە رۆشتووە. واتە تێزی سەرەتای حکوومەت لەالیەن 
نرخی دراوەکانەوە کە زۆرترین کاریگەری سیاسی لەسەر هەیە، 

پشتڕاستکرایەوە. 

بەاڵم پێویستە ئاگەداری ئەوە بین کەوا بەرزبوونەوەی نرخی دراو 
نابێت تەنها بە رووداوە سیاسییەکان ببەسترێت. بە پێچەوانەوە 
ناتوانین بە شێوەیەکی درووست شیکردنەوەی دراوەکان بکەین 
کە بەشێکی هەستیاری ئابووری واڵتە. لەالیەکی دیکەشەوە 
ئەم دۆخە دەبێتە هۆی ئەوەی لە داهاتوودا بەبێ ئامادەکاری 

رووبەرووی ئەگەری شۆکی ئابووری گەورتر ببینەوە. لەو 
سۆنگانەوە ناتوانین بلێین کەوا قەیرانی دۆالر بە هەموو 

شێوەیەک بەالوەنراوە. بۆ ئەوەی بتوانین رابگەیەنین کە قەیرانی 
دۆالر تەواوبووە، پێویستە لەرووی مایکرۆ ئیکۆنۆمییەوە ئەو 

هەنگاوانە بنرێت کە ئابووری واڵت دەخاتە سەر پایە پتەوەکان 
و چاودێری بکرێت. لەبەرامبەر هەڵبەز ودابەزی نرخی دراو، 

حکوومەت لەرووی ئابوورییەوە چەند هەنگاوی ناوە و پاکێجی 
ئابووری بۆ پێشگرتنی هەر قەیرانێک ئامادەکردووە، لە داهاتوودا 
ئەو هەنگاوانە بۆ بەالوەنانی الوازییەکانی ئابووری واڵت گرنگی 

خۆی دەبێت. جێبەجێکردنی بڕیار و هەنگاوەکان لە رۆژانی 
داهاتوودا دۆخی ئابووری دیاری دەکات. 

دەنگۆیەک هەیە باس لەوە دەکات کە نرخی دۆالر 
بۆ باندی ٤ لیرە کەم دەبێتەوە، بەبۆچوونی ئێوە 

ئەگەرێکی لەو جۆرە لەئارا دایە؟ 

بەبۆچوونی من داتای پێویست نییە تاوەکو بتوانین 
شیکردنەوەیەکی لەو جۆرە بکەین. بە پێچەوانەوە بە شێوەیەکی 

نافەرمی ئەو جۆرە دەنگۆیانە دەخرێتە رۆژەڤ. الوازییەکانی 
لیرەی تورکی بەو رووداوەی رابردوو بۆمان دەرکەوت. بۆیە 
لەمەودوا هەڵبەز و دابەزی نرخی دراو پەیوەست دەبێت بەو 
هەنگاوانەی کە لەالیەن بەڕێوەبردنی ئابووری دەنرێت. واتە 

پرسەکە لە رووی ئابوورییەوە پەیوەستە بە هەنگاوەکانی 
واڵت. بەالوەنانی الوازییەکانی ئابووری واڵت دەبێتە هۆی 

بەالوەنانی الوازییەکانی لیرەی تورکی. بەو شێوەیەش 
لە داهاتوودا شۆکی ئابووری لەو جۆرە بە ئاسانی پیادە 

ناکرێت و بەرگرییەکەی زیاتر دەبێت. لێرەدا چەند بابەتێکی 
گرنگ هەن، یەکێک لەوانەش کە رۆلی کلیل دەبینێت، 
ئەنجامدانی ریفۆرم و دووبارە دامەزراندنی بنەما ئابوورییەکان 

دەبێت کە یەکێکە لە گرنگترین خال و پێویستە بەزووترین کات 
چارەسەر بکرێت. پێویستە هاوسەنگی بودجە رابگیرێت و بۆشایی 

هەواڵ: عەلی عەنتەر
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تەالر فایەق: چاوەڕوانین فرۆكەخانەی ئیستانبوڵ سەركەوتنێكی گەوره بەدەست بهێنێت
لە مانگی رابردوودا فڕۆکەخانەیەکی مەدەنی لە 
شاری کەرکوک کرایەوە. لەکاتی دەستپێکردنی 
گەشتە نێودەوڵەتییەکانی ئەو فڕۆکەخانەیە، ئایا 
هیچ کاریگەرییەکی ئەرێنی یاخود نەرێنی لەسەر 

فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل دەبێت؟
 

فڕۆكەخانەی كەركوك له كاتی ئیستادا، له قۆناغه سەرەتاییەكانی 
دایه و خزمەتگوزاری پێشكەش بەو خەڵکه دەکات كه نزیكه له 
شاری كەركوك. چاوەڕوانی ئەوه ناكرێت كه خەڵك پێیان باشتر 
بێت گەشت له/بۆ فڕۆكەخانەی كەركوك ئەنجام بدەن نەوەك له 
فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل. لەم قۆناغەدا، فڕۆكەخانەی 

كەركوك تەنها گەشته نێوخۆییەكانی هێڵی ئاسمانی ئەلعیراقییه 
لەخۆ دەگرێت. 

هەڵسەنگاندنی ئێوە بۆ فرۆکەخانە نوێکەی 
ئیستانبوڵ کە بە یەکێک لە گەورەترین 
فرۆکەخانەی جیهان دەناسرێت، چییە؟ 

فڕۆكەخانەكه به تەواوی نەكراوەتەوه. كاتێك كه به تەواوی 
دەكرێتەوه، كاریگەرییەكەی لەسەر هەولێر ئەرێنی دەبێت. بژاردەی 
زیاتر دەخاته بەردەم ئەو گەشتانەی كه روو له شاری ئیستانبوڵ 
دەكەن. له كاتی ئێستادا، گەشتەكان سنووردارن له فڕۆكەخانەی 

نێودەوڵەتی ئەتاتورك بەتایبەتی ئەو گەشتانەی له كاتی شەو ئەنجام 
دەدرێن. چاوەڕوانی ئەوەین كه ئەم فڕۆكەخانه نوێیه سەرکەوتنێكی 

گەوره بەدەست بێنێت و بژاردەی زیاتر به گەشتیاران ببەخشێت 
بۆ ئەوانەی كه گەشت بۆ ئەوروپا و ئەمریكای باكوور و واڵتانی 

رۆژهەاڵتی دوور ئەنجام دەدەن. 

Arrival( هەمان ئەو یاسا و رێنماییانه جێبەجێ دەكرێن كه پێش 
داخستنی فڕۆكەخانه ئەنجام دەدران. كۆمپیوتەرەكانی بەشی نشینگه 
و پاسپۆرتی فڕۆكەخانه نەبەستراونەتەوه به بەغداد. تەنها چاوەڕوانی 

ئەوەین كه گەشەسەندنی ژمارەی گەشتیاران بگەڕێتەوه دۆخی جارانی 
خۆی. 

ئەو ئابلۆقە یاخود گەمارۆیەی حکوومەتی 
تورکیا بەسەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی 

خستوویەتی، تا چەند کاریگەری لەسەر 

فڕۆکەخانەی نێوەدەوڵەتی ئەربیل دروست کردووە و 
کاریگەرییەکان بە چ جۆرێکە؟ 

تەنها كاریگەری ئەوەیه كه له كاتی ئێستادا، ئەو خەڵكەی له شاری 
سلێمانییه و دەیەوێت گەشت به هێڵی ئاسمانی توركیش ئێرالین ئەنجام 

بدات، روو له فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل دەكات. 

تەالر فایەق، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل رایگەیاند 
“هیچ گۆڕانكارییەك لە سیستەمی ەڕێوەبردنی فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی 

ئەربیلدا نەهاتووه”.
هاوکات بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل لەبارەی 

بارودۆخی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل لە دوای ریفراندۆمی 
2٥ی ئەیلوولی ساڵی 2٠١٧ وتی، “چاوەڕوانین گەشەسەندنی ژمارەی 

گەشتیاران بگەڕێتەوه دۆخی جارانی خۆی”. 
تەالر فایەق، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل دەربارەی 

ئیدارەی فرۆکەخانەی ئەربیل، بارودۆخ و کاریگەرییەکانی 
فڕۆکەخانەی سلێمانی و کەرکوک و ئیستانبوڵ بۆ هەفتەنامەی 

تەبا دوا.
دەقی چاوپێکەوتنەکەی هەفتەنامەی تەبا لەگەڵ تەالر فایەق بەم 

شێوەیەی خوارەوەیە:
دوای ئەوەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل 
رادەستی حکوومەتی ناوەندی کرا، لە رووی 

ئیدارییەوە چ جۆرە گۆڕانکارییەک روویدا؟ ئایا 
فڕۆکەخانەکە لەالیەن هەرێمەوە ئیدارە دەکرێت 

یاخود عێراق؟
فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان 

و له رێگەی وەزارەتی گواستنەوه و گەیاندن بەڕێوەدەبرێت، بەپێی 
یاسای حکوومەتی ناوەند که لەالیەن دەسەاڵتی فڕۆكەوانی مەدەنی 

عێڕاقییەوه )ICAA( دەرچووه. لەگەڵ ئەوەشدا هیچ گۆڕانكارییەك 
بەسەر بەڕێوەبردنی فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیلدا نەهاتووه له 

كاتی و له دوای وەستاندنی گەشته نێودەوڵەتییەكانەوه. 

ئایا فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئەربیل گەڕاوەتەوە 
دۆخی پێش ئەنجامدانی ریفراندۆم؟ 

 Visa On( هەواڵ: عەلی عەنتەرله كاتی ئێستادا بۆ وەرگرتنی ڤیزه له كاتی گەیشتن

ئاژانسی ئەنادۆڵو

پێمانی راگەیاندووە کە جگەرە کێشان شتێکی خراپ و حەرامە. 
هاوکات پێمان راگەیەندراوە گەر رۆژێک داوامان لێبکرێت بچین بۆ 

جگەرە کڕین، هەرگیز قبووڵی نەکەین” 
حووسێن الوان ئەو کەسەی کە دووکانی فرۆشتنی کەرەستەی 

نێرگەلە و جگارەی هەیە دەشڵێت، “لەراستیدا داگیرکەران و 
مۆڵگەخوازان پشکیان هەیە لەو دژایەتیکردنەی جگەرە. کاتێک 
ئەوان هاتن بۆ واڵت، جگەرەیان لەگەڵ خۆیاندا هێنا. باوکەکان 
بەهۆی شێوازی ژیانی ئەوانەوە نەیدەویست بچین بۆ قوتابخانە. 

کێشانی جگەرەش بە گشتی لەنێو ئەو کەسانە باو بوو کە لەژێر 
پەروەردەی داگیرکەران دەرچووبێت یاخود لە دەرەوەی واڵت خوێندبێت. 

بۆیە هەڵوێست بەرامبەر بە جگەرە هەبوو”. 

لەنێو کریستیانەکانیشدا جگەرە کێشان شتێکی شوورەییە

زەنورەین عەبدولوەهاب، پیاوی ئاینی خەڵکی نایجیریا ئاماژەی بەوە 
کرد کە لەنێو کریستیانەکانیشدا جگەرە کێشان شتێکی شوورەییە. 

هاوکات عەبدولوەهاب وتیشی، “بەپێی نەریتەکانی ئێمە، جگەرە 
کێشان شتێکی شوورەیە و بەو شێوەیە لێی دەڕوانین. بۆیەوە ئەوانەی 
جگەرەکێشن، بە خۆ شاردنەوە جگەرەکانیان دەکێشن و هەندێک لە 

خەڵک خواردنەوەی ماددە کحوولییەکان و کێشانی جگەرە بەهەمان 
رەهەند دەبینن”. 

لەالیەکی دیکەوە ئەو پیاوە ئاینییە رایگەیاند کە داگیرکەران و 
مۆڵگەخوازان شتی باش و خراپیان بۆ واڵتەکە هێناوە و وتیشی، 

“نموونە لەسەر شتە باشەکان ئەوەیە کە پەروەردە و مافەکانی 
مرۆڤیان بۆ واڵتەکەمان هێنا و بۆمانیان روونکردەوە. لەگەڵ ئەوەشدا 
کێشانی جگەرەش لەگەڵ ئەوان هاتووە. پێشووتر ئەمەمان نەدەزانی”. 

ئانادۆڵوی تورکی راگەیاندووە کە کێشانی 
جگەرە لە واڵتەکەدا تەشەنەی نەسەندووە و ئەوانەش کە جگەرە 

دەکێشن، لەالیەن کۆمەڵگاوە بە شوورەیی سەیریان دەکرێت. ناوبراو 
دەشڵێت، “کێشانی جگەرە لە نایجیریا شتێکی باڵو نییە. بەتایبەتی 
موسڵمانەکان بە رێژەیەکی زۆر کەم جگەرە دەکێشن. ئەوانەی کە 

هەن بە دزی دەکێشن”. 
الوان لە بەردەوامی قسەکانیدا دەڵێت، “بەهۆی ئەوەی لە ئاینی 

ئیسالمدا کێشانی جگەرە حەرامە، ئەو کەسانەی کە جگەرە دەکێشن 
لەالیەن کۆمەڵگا بە باشی سەیر ناکرێن و لەگەڵ کەسانی سەرخۆش 

و ئاڵوودەی ماددە کحولییەکان وەکو یەک دەبینرێن. خەڵک     
            بەگشتی نایانەوێت نزیکی ئەو کەسانە بن کە جگەرە 

                 دەکێشن”  “خاوەن کارەکەم نایەتە دوکان” 
              لەالیەکی دیکەشەوە الوان ئاماژەی بەوە دا کە خاوەن    

             کارەکەی ناچێتە دوکانەکەی خۆی کە جگەرەی  
  لێ دەفرۆشێت، ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە جگەرە 

              کێشان لە ئاینی ئیسالم حەرامە 
و وتیشی، “ئەو بڕە  

    پارەیەی کە 
قازانجمان کردووە، بۆ 

ماڵەکەی دەبەین. ئەو وا 
بیر دەکاتەوە گەر خەڵک 
لە نێو دوکانەکەیدا بیبینن، 

بە چاوێکی خراپ سەیری 
دەکەن”. 

ناوبراو نەیشاردەوە کە مندااڵن 
لەالیەن دایک و باوکەکانییەوە لەژێر 
ئامۆژگاری نەکێشانی جگەرە پەروەردە 

دەکرێن و وتیشی، “خێزانەکانمان لە منداڵی 

لە واڵتی نایجیریا کە یەکێکە لە واڵتانی رۆژئاوای ئەفریقا، 
کێشانی جگەرە بەهۆکاری جیاوازەوە مایەی شوورەییە. هەروەها 

لەالیەن زانایانی ئیسالمی ئەو واڵتە بە حەرام لەقەڵەم دراوە و هەر 
بۆیە رێژەی کێشانی جگەرە زۆر کەمە. هۆکارێکی دیکەی کەمی 
کێشانی جگەرە بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە لەکاتی خۆی لەگەڵ هاتنی 
داگیرکەران و مۆڵگەخوازان، جگەرە پەرەی سەندووە، بەو هۆکارەشەوە 

خەڵکی رەسەنی ئەو واڵتە خۆیان لە جگەرە بەدوور دەگرن.
هاوکات لە ئەبوجا-ی پایتەختی ئەو واڵتە حوسێن الوان، خاوەنی 
دوکانی فرۆشتنی کەرەستەی جگەرە و نێرگەلە بە 

پەیامنێری ئاژانسی 

نایجیریا.. ئەو واڵتەی كه جگەره كێشان تێیدا شورەییه
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ئامادەکردنی: نورخان کەرخی

میکانیکی فیلتەر دەکرێت، بەاڵم بنەماکانی خوێن لەالیەن 
خانە راستەقینەکانی گورچیلەوە رێکدەخرێت. 

گەورەترین کێشەی گورچیلەی بایۆنیک گەورەترین کێشەی 
گورچیلەی دەستکرد ئەوەیە کە نابێت فیلتەرەکانی بگیرێت و 

پیساییەکانی ناو خوێن ببێتە هۆی گیرانی کەناڵەکان. لەبارەی 
چارەسەرکردنی کێشەکە، زانایان کاریان لەگەڵ ئەماندا بەکس، 

ئەندازیاری بایۆمێدیکاڵ کردووە و بنەماکانی میکانیکی 
شلەیان بەکارهێناوە. بەو پێیەش دەمارەکانی خوێن ناگیرێت و 

رێگەی لە ئەگەری مردنی شانەکان دەگرێت.

هاوئاهەنگی لەگەڵ دۆخی جەستەی مرۆڤ هەیە 

هەرچەندە گورچیلەکە خانەی راستەقینەی جەستە لەخۆ 
دەگرێت، لەهەمان کاتدا وەها دیزاین کراوە کە جەستەی 

مرۆڤ رەتی نەکاتەوە و بە شتێکی نامۆ نەیبینێت. لەالیەکی 
دیکەشەوە خانەکان دەبنە هۆکارێک بۆ هاوسەنگکردنی رێژەی 
سۆدیوم و پۆتاسیۆم کە ئەمە دەبێتە هۆی تەندرووستبوونی دڵ 

و پاراستنی لە پەستانی خوێن. 

بەرهەم بهێنرێت. 

٣٥ ساڵی ویست تاوەکو لێکۆڵەرانی سان فرانسیسکۆ و 
زانکۆی کالیفۆرنیا توانییان پەرە بە تێکنۆلۆجیای گورچیلەی 
بایۆنیک بدەن. ئەنجامەکەشی ئامێرێکی بچووک بوو        

   دوور لە ماکینەی زەبەالحی مرۆیی و بایۆنیک. گورچیلە    
      دەستکردەکان وەکو پیلی دڵ بە جەستەوە دەبەسترێت و 

        خوێنی مرۆڤ پاک دەکەنەوە.

         میکانیزمی کارکردنی گورچیلەی بایۆنیک      
          چۆنە؟

        سەرەتا گورچیلە دەستکردەکە بە ئۆپەراسیۆنێکی سادە       
         دەخرێتە ناو جەستەی مرۆڤ. ئامێرەکە چەند     

       ترانسیستەرێک لەخۆ دەگرێت کە راستەوخۆ لەالیەن    
      دڵەوە کۆنترۆڵ دەکرێت. بەو پێیەش خوێنی نەخۆشەکە    
      لەگەڵ ترپەی دڵ پاک دەکرێتەوە. لەهەمان کاتدا    
     گورچیلە دەستکردەکە لەتوانایدایە ماددە تۆکسیدەکان    

   )ژەهراوییەکان( لەناو ببات. 

هەریەکە لە شوڤۆ رۆی، مامۆستا لە زانکۆی 
کالیفۆرنیا و ویلیام فیسەل، پرۆفیسیۆر لە 

ناوەندی پزیشکی سەر بە زانکۆی ڤاندەربیلت 
رایانگەیاند کە ئەم دۆزینەوەیە دەبێتە 

چارەسەری ملیۆنان کەس. 

ترانسیستەرەکان چۆن کار دەکەن؟
 

کاتێک باس لە ترانسیستەرەکان دەکەین، 
بیرمان بۆ ئەوە دەچێت کە ئایا وەکو  
کۆمپیوتەرەکان کار دەکات. هاوکات 

ترانسیستەرەکان ئەرک دەبینێت بۆ پاک 
کردنەوەی خوێن. بۆیە راستەوخۆ بە دڵەوە 
دەبەسترێن. بە پوختی؛ ترانسیستەرەکان لە 

راستیدا ئەو فیلتەرانەن کە خوێنی نەخۆشەکە 
پاک دەکەنەوە. 

لە هەر گورچیلەیەکدا چەند 
ترانسیستەر هەیە؟

لە هەر گورچیلەیەکی دەستکرددا ١٥ 
ترانسیستەر هەیە و وەکو کێک لەسەر 

یەکتر دانراون. ئەمانە خانەی راستەقینەی 
گورچیلە لەخۆدەگرن. خانەکان لەنێو 
فیلتەری ترانسیستەرەکان زۆر دەبن و 

گەشە دەکەن. واتە سیستەمەکە لەسەدا سەد 
مایکرۆ میکانیک نییە و خانەی راستەقینەی 

گورچیلەشی لەخۆ گرتووە. خوێنەکە بە  شێوەیەکی 

زانکۆی کالیفۆرنیا بەمەبەستی رزگارکردنی ئەو نەخۆشانەی 
کە خاوەنی گورچیلەی خاون و ئامێری گورچیلە بەکاردەهێنن، 

گورچیلەی دەستکردی بەرهەمهێنا. 

گەر ئاوڕێک بە نەخۆشی گورچیلە بدەین، بۆمان دەردەکەوێت 
دوو رێگەی چارەسەر هەیە بۆ ئەو نەخۆشانەی کە رووبەڕووی 

ئازاری گورچیلە دەبنەوە؛ یەکەمیان گۆڕینی گورچیلەیە، 
ئەوی دیکەش پاککردنەوەییه بە ئامێرێکی تایبەت کە پێی 
دەڵێن “دیالیز”. هاوکات گورچیلە دەستکردەکە بە پیلی دڵ 

دەبەسترێت و کێشەی گورچیلە چارەسەر دەکات. 

دۆزینەوەیەکی نوێ: گورچیلەی دەستکرد

بایۆپرینتەر)چاپی بایۆلۆجی( ئامێرێکە کە لە توانایدایە 
شانەی مرۆڤ چاپ بکات واتە کۆپی بکات. ئەمە پالنێکی 

ناوەازەیە بۆ ئەوەی بتوانرێت ئەندامی جەستە کۆپی بکرێت 
و ببێت بە هۆکارێک بۆ درێژکردنی تەمەنی مرۆڤ. بەاڵم 
دوورە لە توانای چاپکردنی ئەندامی مرۆڤ و کۆپیکردنی. 

بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە، لە سااڵنی هەشتاکاندا ئەندامی 
بایۆنیکی وەکو دڵی دەستکرد و پیل)پاتری( دڵ درووستکرا. 
وا دیارە تا بایۆپرینتەرەکان تەشەنە دەکەن، ئەندامی جەستەیی 

بایۆنیک لە بەکارهێنان دەمێنێتەوە.  

گورچیلەی بایۆنیک دۆزینەوەیەکی گرنگە چونکە ناکرێت بۆ 
بەکارخستنی هەر ئەندامێکی جەستە، ئامێرێکی الساییی بۆ 

چارەسەری خاوبوونەوەی گورچیلە دۆزرایەوە.. 
گورچیلەی دەستکرد بەرهەمهێنرا


