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له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

ئیسرا و میعراج
کاتژمێر ٢٠:٠٠ بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە تەلەڤیزیۆنی

تورکمان ئێلی پەخش دەکرێت 
ئیسماعیل جۆشار، پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتی

کۆجا تەپە لە ئەنقەرە 

 سێشەممە ٢ی نیسانی ٢٠١٩ دوای نوێژی خەوتنان لە مزگەوتی سەواف
لە هەولێر)ئه ربیل( یادی ئیسرا و میعراج بەرزڕادەگیریت

و دەیان بێ سەروشوێنمووسڵ
"پارێزگارێکی نوێ بۆ مووسڵ هەڵدەبژێرین"

نورەدین قەپالن، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا

لە نێوان ١٠٣ شەهیدەکەی مووسڵ ١٨ کەسیان تورکمانی
 تەلەعفەرن

ئەگەر دەست لەکارکێشانەوەی پارێزگار بەدەستمان 
گەشتبا، ئێمە قبووڵمان دەکرد

دەنگدانێک لە نێو کاندیدەکاندا ئەنجام دەدەین و 
پارێزگارێک و دوو جێگر دیاری دەکەین

لەڕووی شەڕی فیکرییەوە هیچمان نەکردووە
                    
 

           بۆ لەناوبردنی داعش 

 هەموو ساڵێک بە
بەشداریکردنێکی
 گەورەتر یادی 
 شەهیدانی ٢٨
ئاداری ئاڵتوون

کۆپرو دەکرێتەوە 
لە یادی شەهیدان هەڵسا بە چاندنی نەمان

تەبا

 رێگە نادەین لە
 پالنەکانیان

سەرکەوتووبن

کەلتووری تورک-دا
ی نەورۆز لە 

 رۆژگارپێگە
 چایخانەکانیشی

گۆڕی

ئەمینداری وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق ئاشکرای کرد، 

خەالفەتەکەی داعش کۆتایی هاتووە، بەاڵم وەکو 
رێکخراوێکی تیرۆریستی تا ئێستا بەردەوامە لە 

چااڵکییەکانی.

جەبار یاوەر، ئەمینداری گشتی وەزارەی پێشمەرگەی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق رایگەیاند، 
"ئێمە لەڕووی شەڕی چەکدارییەوە کۆتاییمان بە 
داعش هێناوە. بەاڵم ئێمە وەکو واڵتانی جیهان و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و عێراق و سووریا هێشتا 
لەڕووی شەڕی فیکرییەوە هیچمان نەکردووە".

 ل٣دەیان گیان لەدەست داو 
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حکوومەتی هەرێمی گشتی وەزارەی پێشمەرگەی جەبار یاوەر، ئەمینداری 

کوردستانی عێراق

ئیسالمی کوردستانفراکسیۆنی یەکگرتووی شێرکۆ جەودەت، سەرۆکی 

مامۆستا و نوسه ر 
دکتۆر سالح 

ئوچاک

پارێزگای نەینەواسەرۆکی ئەنجوومەنی نورەدین قەپالن، جێگری 
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هەندێک کەس هەیە فێرە بیرکردنەوەمان دەکات و هەمیشە دەڵێت، 
"وا لە ئایاسۆفیا مەکەن و وای لێبکەن". لەئێستادا ژمارەیەکی زۆر 
هێرش دەکرێتە     سەر مزگەوتی ئەقسا،    ئەی بۆچی لەوبارەیەوە 

هیچ دەنگتان لێوە دەرنایەت؟ بە                           
پۆستاڵەکانیانەوە هەڵدەکوتنە سەر مزگەوتی ئەقسا و دەچنە نێوییەوە. 

جام و پەنجەرەکان دەشکێنن و قورئانی پیرۆز فرێدەدەنە سەر ئەرز. 
بۆچی بەشێوەیەکی کەمیش بێت دەنگتان دەرنایەت؟". 

سەرۆککۆماری تورکیا لەبەردەوامی قسەکانیدا وتیشی، "ئێمە 
موسڵمانین و کاریگەریمان    لەسەر دەکات. ئەوانەی کە بۆ 

ئەوێ دەنگیان لێ دەرنایەت،   تکایە بیرمان پێ نەفرۆشنەوە و 
بیرۆکەکانیان بۆ             خۆیان جێبێڵن. ئیتر ناتوانن لەو 

ئامانجەوە بەدواوەمان           بدەن کە ئامانجێکی سەدان ساڵە. 
لەالیەکی دیکەوە             بابەتی مۆزەخانەکردن بۆ چەندین 

سەدە ناگەڕێتەوە،              بەڵکو لەمێژوویەکی نزیک 
روویداوە. بۆیە دوای            هەڵبژاردن دادەنیشین و ئەو هەنگاوە 

بەشێوەیەکی ئاسان             دەگرینەبەر و کارەکە 
  بەجێدەگەیەنین".

"ئایاسۆفیا وەکو مزگەوت ناودەبرێت"

شایەنی باسە رەجەب تەیب ئەردۆغان وتیشی، "لە سەرەتادا گۆڕانی 
ناوی مزگەوت بۆ مۆزەخانە بڕیارێکی هەڵە بوو. لەبەرامبەر ویستی 

خەڵک وتمان دەبێت هەنگاوێکی لەو جۆرە بگرینەبەر چونکە 
خەڵک ئەم هەنگاوەی دەوێت. دوا بە دوای ئەو هەنگاونانەمان 

چیدیکە ئایاسۆفیا وەکو مۆزەخانە ناونانرێت و بەڵکو وەکو مزگەوت 
ناودەبرێت. لەئێستادا گەشتیاران سەردانی مزگەوتی سوڵتان ئەحمەد 

و سوڵتان سولەیمان دەکەن، لەهەمان کاتدا سەردانی مزگەوتی 
ئایاسۆفیا دەکەن نەوەک مۆزەخانەی ئایاسۆفیا". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا رەجەب تەیب ئەردۆغان وتیشی، "هەندێک 
بیرۆکەم هەیە بۆ ناوەڕۆکی ئەو پرۆژەیە.      بە هەندێک لە 
برادەرانم وتووە. لەئێستادا هەوڵ                             

دەدەین بچینە ناو وردەکارییە
کانییەوە، 

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، "لەمەودوا 
ئایاسۆفیا بە مۆزەخانە ناونابردرێت. بەڵکو بە مزگەوت ناوی دەبەین". 

لەمیانی روونکردنەویەکیدا رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری 
تورکیا لەبەرامبەر پرسیاری گۆڕانی ئایاسۆفیا لە مۆزەخانەوە 
بۆ مزگەوت وتی، "ئەمەیان چاوەڕوانی گەلەکەمان و جیهانی 

ئیسالمییە، سااڵنێکی زۆرە گەلەکەمان دەیەوێت ئایاسۆفیا وەکو 
مزگەوت ببینێت". 

سەرۆککۆماری تورکیا ئەردۆغان: ئایاسۆفیا بە مۆزەخانە ناونابردرێت

ئێوە بەردەوام هۆشداری دەدەن لەبارەی بوونی داعش، ئایا 
ئەو هۆشدارییانەتان بۆ حکوومەتی عێراق لە چییەوە سەرچاوە 

دەگرێت؟

بەڵی ئێمە هۆشداری دەدەین چونکە کۆمەڵێک ئامارمان الیە. 
ئاماری کردە تیرۆریستییەکانی داعش لەماوەی کۆتایی هێنان 

بە خیالفەتەکەیان لە عێراق تاکو ئێستا، لە ئامارەکاندا دیارە 
رۆژ بە رۆژ کردە تیرۆریستییەکانیان زیادی کردووە. وەکو باسم 
کرد کردەکانییان بەردەوامە لە ناوچەکانی دیالە و کەرکوک و 
سەاڵحەدین هەندێک ناوچەی تر. هێشتا دەبینین کە جموجۆڵیان 

هەیە و شەوان بە ئۆتۆمبێل لە ناوچە جیا جیاکانی وەکو چواردەوری 
کەرکوک دێن و چااڵکی ئەنجام دەدەن و خەڵک دەکوژن. 

داعش تا ئێستاش بارەگای هەیە لە ناوچەکانی قەرەچوخ. تا ئێستا 
هاوپەیمانان چیاکانی قەرەچوخ بۆردومان دەکەن. هەم سوپای عێراق 
و هەم هێزی پێشمەرگەش جار جار دەبینن کە بارەگاکانی داعش لە 
چیای قەرەچوخ ماوە. لەبەر ئەوە هۆشداری دەدەین لەوەی کە هەتا 

ئێستا داعش وەکو مەترسییەک ماوە لە ناوچەکەدا.

حکوومەتی ناوەندی هیچ وەاڵمێکی هەیە بۆ نیگەرانییەکانتان؟

بەڵی هەم هێزەکانی هاوپەیمانان هەم وەزارەتی ناوخۆی عێراق 
هاوئاهەنگن لەگەڵ هۆشداری و رایەکانی ئێمە. چونکە ئێمە دوو 

هەفتە جارێک لەگەڵ نوێنەرانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان 
کۆبوونەوە ئەنجام دەدەین، باسی رەوشی ئەمنی ناوچەکانی هەرێمی 

کوردستان دەکەین و باسی ئەو ناوچانەش دەکەین کە هێزەکانی 
پێشمەرگە تێیدا باڵون لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی و لە عێراق 

بە گشتی. هێزەکانی هاوپەیمانان بە تەواوی لەگەڵ ئێمە هاوئاهەنگن 
و تا ئێستاش ئەوان لە رووی ئاسمانییەوە، لە رووی مەشقەوە، لە 
رووی پێدانی هەندێک چەک و تەقەمەنییەوە، لە رووی دابین 

کردنی مووچەی هەندێک لە هێزەکانی پێشمەرگەوە هاوکارمانن.

جگە لەمەش هێزەکانی عێراقیش گەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی کە 
داعش هێشتا هەڕەشەیە لە عێراق. لەبەر ئەوە ئێمە کۆبوونەوەیەکمان 
ئەنجام دا لە ٤ی شوبات لەگەڵ شاندێکی بااڵی وەزارەتی بەرگری 

عێراق، ئێستاش لە گفتوگۆ داین لەگەڵیاندا بۆ ئەوەی پرۆسەی 
کاری هاوبەشی سەربازی ئەنجام بدەین و بە هێزی هاوبەش بە 

ناوەندی هەماهەنگی هاوبەش لە ناوچاکانی جێناکۆکی بە تایبەتی 
دیالە و سەاڵحەدین و کەرکوک و ناوچەکانی کەرکوک و 

مووسڵ.

ئەمریکا و هاوپەیمانان و عێراق و هەرێمی کوردستانیش، داعش 
ئەرزی لەدەست داوە، واتە خەالفەتەکەی کۆتایی هاتووە. 

ئەوەی بە ناوی دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و شام هەبوو کۆتایی 
هاتووە. چونکە هیچ ناوچەیەکی دیاری کراوی ئەرزی 

بەدەستەوە نەماوە. بەاڵم وەکو رێکخراوێکی تیرۆرستی جیهانی 
هێشتا داعش ماوە و هێشتا هەڕەشەیە بۆ سەر ناوچەکانی 

عێراق، سووریا، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهان. چونکە داعش 
ئێستا هەوڵ دەدات بە شێوازێکی نوێ خۆی رێک بخاتەوە. 

دوای ئەوەی لە عێراق هیچ ناوچەیەکی بەدەستەوە نەما. بووە 
رێکخراوێکی چەکداری بچووک بچووک کە لە ناوچەکاندا 

بوونیان هەیە، بۆ پەالماردانی خەڵک و کوشتن و خۆ 
تەقاندنەوە و کەمین کاردەکەن. 

ئێمە لەڕووی شەڕی چەکدارییەوە کۆتاییمان بە داعش هێناوە. بەاڵم 
ئێمە وەکو واڵتانی جیهان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و عێراق و سووریا 

هێشتا لەڕووی شەڕی فیکرییەوە هیچمان نەکردووە. داعش جگە 
لەوەی رێکخراوێکی تیرۆریستی چەکداری ترسناکە، رێکخراوێکی 
فکری ترسناکیشە. لەبەر ئەوە پێویستە ئێمە شەڕی فکری لەگەڵ 

داعش بکەین. 

بەڕای ئێوە داعش ئەو توانا و هێزەی هەیە لە هیچ ناوچەیەکی 
دیکەی عێراق خەالفەت رابگەینێتەوە؟

نەخێر لەم بروایە نیم داعش جارێکی دیکە لە هیچ ناوچەیەک 
بتوانێت شوێنێک داگیر بکات و خەاڵفەت رابگەیەنێت لە عێراق و 
لە سووریا. بەاڵم مەگەر خوانەخواستە وەکو جارەکانی دیکە سوود 

وەربگرێت لە کێشە سیاسییەکان لە نێو کوتلە سیاسییەکان. ئەو 
کێشانە لە رابردوودا بووە هەلێکی زێڕین بو بۆ داعش توانی سوود 

لەو ناکۆکییانە ببینێت و لە ساڵی ٢٠١٤دا چەند ناوچەیەک 
داگیر بکات. بەاڵم ئێستا داعش نە توانای ماددی ماوە نە توانای 

چەکداری و مرۆیی ماوە بۆ ئەوەی بتوانێت ناوچەیەک داگیر 
بکات. 

وێرای ئەوانەش دووبارەی دەکەمەوە، داعش هێشتا هەڕەشەیە 
چونکە دەتوانێت کاری تیرۆریستی ئەنجام بدات. دەتوانێت رێگە 

نەدات ئاسایش دابین بکرێت لە زۆر ناوچەی عێراق، بە تایبەتی لە 
ناوچەکانی دیالە، کەرکوک، سەاڵحەدین، مووسڵ و هەندێک جار 

لە ناوچەکانی رومادی، هێشتا کردەی تیرۆریستی ئەنجام دەدات. 

ئەمینداری وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق ئاشکرای کرد، خەالفەتەکەی داعش کۆتایی هاتووە، 
بەاڵم وەکو رێکخراوێکی تیرۆریستی تا ئێستا بەردەوامە لە 

چااڵکییەکانی.

جەبار یاوەر، ئەمینداری گشتی وەزارەی پێشمەرگەی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق رایگەیاند، "ئێمە لەڕووی شەڕی 

چەکدارییەوە کۆتاییمان بە داعش هێناوە. بەاڵم ئێمە وەکو واڵتانی 
جیهان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و عێراق و سووریا هێشتا لەڕووی 

شەڕی فیکرییەوە هیچمان نەکردووە".

یاوەر ئاماژەی بەوەدا کە کێشەی نێوان پارتە سیاسییەکان زەمینە ساز 
دەکات بۆ داعش بۆ ئەوە بتوانێت دووبارە چااڵکی تیرۆریستی ئەنجام 

بدات.

جەبار یاوەر، ئەمینداری گشتی وەزارەی پێشمەرگەی حکوومەتی 
هەرێمی کوردستانی عێراق لە چاوپێکەوتنێکدا وەاڵمی پرسیارەکانی 

هەفتەنامەی تەبا دەداتەوە.

سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند کە تەواوی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی 
داعش لە عێراق و سووریا کۆنترۆل کران. ئایا دوای ئەو لێدوانەی 

ترەمپ دەتوانین بڵێین داعش بە تەواوی کۆتایی هاتووە؟

نەخێر داعش کۆتایی نەهاتووە، هەر بەپێی زانیارییەکانی هەواڵگەری 

 یاوەر: لەڕووی شەڕی فیکرییەوە هیچمان نەکردووە بۆ
لەناوبردنی داعش

هەواڵ: عەلی عەنتەر

ناوه ندی هه واڵ
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نورەدین قەپالن، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا 
رایگەیاند کە لە رووداوی نقوومبوونی بەلەمەکەی رووباری دیجلەی 
شاری موسڵ  ١٠٣ کەس گیانیان لەدەست دا، ١١٣ کەسی دیکەش 

بێسەر و شوێن بوون.

دوای ئاماژەدان بەوەی، ١٨ کەس لە گیان لەدەست داوان تورکمانی 
تەلەعفەرن، نورەدین قەپالن ئاشکرای کرد کە کارەکانی گەڕان لە 

ناوچەکەدا بەردەوامی هەیە.

قەپالن ئاماژەی بەوەدا کە لێکۆڵینەوەکان لە بارەی رووداوی 
نقوومبوونی بەلەمەکە بەردەوامە و تا ئێستاش هیچ بەڵگەیەکیان لە 

دەست نییە تا بڵێن رووداوەکە کردەیەکی تیرۆرستییە.

بە تیشک خستنە سەر ئەوەی کە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 
پارێزگار و جێگرەکانی لە پۆستەکەی دوورخستۆتەوە و ئێستا 

پۆستەکە بەتاڵە، نورەدین قەپالن وتی، "بە دەنگدان لەسەر کاندیدەکان، 
پارێزگارێک و دوو جێگر دیاری دەکەین".

نورەدین قەپالن، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا 
لەبارەی رووداوی نقوومبوونی بەلەمەکەی رووباری دیجلە لە مووسڵ 

و رووداوەکانی دوای ئەو، وەاڵمی پسیارەکانی تەبا-ی دایەوە.

دوایین ئامارەکانی کارەساتەکەی رووباری دیجلە 
لە مووسڵ چین؟

ئەو کارەساتەی کە لە رووباری دیجلە لە مووسڵ روویدا، بە 
شێوەیەکی بەهێز ناخی هەژاندنین. بەهۆی ئەو رووداوەوە تا ئێستا 

١٠٣ شەهیدمان هەیە، ١١٣ کەسیش بێ سەروشوێنن و تا ئێستاش 
گەڕان بەدوایاندا بەردەوامە. گیانی ٤١ کەسیش رزگار کراوە. لە نێو 

١٠٣ شەهیدەکەدا ١٨ شەهیدیان تورکمانی تەلەعفەرن.

ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا بە بەرپرسیار 
دادەندرێت لە رووداوەکانی مووسڵ. چێ دەڵێن 

لەم بارەیەوە؟

ئێمە ئەنجوومەنی تەواوی پارێزگای نەینەواین، نەک تەنها 
ناوچەیەک. سنووری ئێمە تەواوی پارێزگای نەینەوا لەخۆ دەگرێت. 
نەینەوا لە ٩ قەزا و ٢٢ ناحییە پێکدێت. هەر قەزایەک ئەنجوومەنی 

خۆجێیی و قائیمقامی تایبەتی خۆی هەیە. هەر یەکێکیشیان 
دەستەی گەشتوگوزار، دەستەی وەبەرهێنان و پۆلیسی فریاکەوتنی 

رووبار و بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانییان هەیە.

بەرپرسیاری راستەوخۆ لەو رووداوە ئەوانن، ئێمە بە شێوەیەکی 
ناڕاستەوخۆ بەرپرسیارین لەم رووداوە. ئەو رووداوە لە قەزای مووسڵ 

روویدا. ئێمەش کۆمەڵێک بڕیارمان هەیە و لێکۆڵینەوە لەگەڵ الیەنە 
پەیوەندیدارەکان بەو رووداوە ئەنجام دەدەین.

باس لەوە دەکرێت کە رووداوەکەی رووباری 
دیجلە کردەیەکی تیرۆرستییە. ئایا هیچ 

زانیارییەکتان هەیە لەم بارەیەوە؟
وەکو پێشووتریش ئاماژەم پێدا، لێکۆڵینەوەکان تا ئێستا بەردەوامن. 

پۆلیس و الیەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە بەردەوامی بە لێکۆڵینەوەکە 
دەدەن. تا ئێستا هیچ ئەنجامێکی روونمان لەبەر دەستدا نییە و 

ئەوە نەسەلمێندراوە. تا ئێستا ئەو رووداوە قەزا و قەدەرە، هەروەها 
بەرپرسیارییەتی لە ئەستۆی دامەزراوەکانی ئەو شوێنە و کەسانی نێو 

پرۆژەکەن.

ئەگەر دەست لەکارکێشانەوەی پارێزگار 
بەدەستمان گەشتبا، ئێمە قبووڵمان دەکرد

دوای ئەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا 
رایگەیاند کە دەستلەکارکێشانەوەی نۆفەل 

حەمەد ئاگوب، پارێزگاری مووسڵ بەدەستیان 
نەگەیشتووە، ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 
بڕیاری دا کە پارێزگار و دوو جێگرەکەی لە 

پۆستەکەی دوور بخاتەوە. ئایا ئەو ماوەیە چۆن 
دەگوزەرێت؟

بەڵێ ئێمە لە روونکردنەوەکەماندا وتمان، "دەست لەکار کێشانەوەی 

پارێزگار بەدەستمان نەگەیشتووە". ئەگەر دەست لەکارکێشانەوەی 
پارێزگار بەدەستمان گەشتبا، ئێمە قبووڵمان دەکرد. بەاڵم دەست لەکار 

کێشانەوەکەیان بە دەستی ئێمە نەگەیشتووە.

لە رۆژانی داهاتوودا دەرگامان بۆ گشت 
کاندیدانی پۆستی پارێزگار دەکەینەوە

پۆستی پارێزگار بەتاڵە، پارێزگار و دوو جێگرەکەی لە پۆستەکەیان 
دوورخرانەوە. لە رۆژانی داهاتوودا دەرگامان بۆ گشت کاندیدانی 

پۆستی پارێزگار دەکەینەوە و هەموو کەس دەتوانێت خۆی کاندید 
بکات.

دەنگدانێک لە نێو کاندیدەکاندا ئەنجام دەدەین 
و پارێزگارێک و دوو جێگر دیاری دەکەین
ئێمە وەکو ئەنجوومەنی پارێزگا کۆبوونەوەیەک رێک دەخەین و 
دەنگدانێک لە نێو ئەو کاندیدانە ئەنجام دەدەین کە خۆیان تۆمار 

کردووە. لە نێویاندا پارێزگار و دوو جێگرەکەی هەڵدەبژێرین.

کارەساتی نقوومبوونی بەلەم لە رووباری دیجلە
لە بەرواری ٢١ی ئاداردا لە رووباری دیجلەی شاری مووسڵ 

بەلەمێک ژێرئاوکەوت و ١٠٣ کەس گیانیان لەدەست دا.

وێڕای رانەگەیاندنی هۆکاری ژێرئاو کەوتنی ئەو بەلەمە، سەرچاوە 
ناوخۆییەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە زیاد ١٧٠ کەس سەر ئەو بەلەمە 

کەوتوون کە توانای گواستنەوەی ٥٠ کەسی هەیە.

دوای رووداوەکان عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق 
راستەوخۆ سەردانی مووسڵی کرد و لە سەرتاسەری واڵت ماتەمینی 

راگەیاند.

هاوکات بەرهەم ئەحمەد ساڵح، سەرۆککۆماری عێراق سەردانی 
شاری مووسڵی کرد بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەبارەی رووداوەکە، 

بەاڵم کەسوکاری قوربانییان ناڕەزاییان دەربڕی لە بەرامبەر 
سەردانەکەی سەرۆککۆمار بۆ ئەم شارە.

ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە ٢٤ی ئاداردا کۆبوونەوەیەکی 
نائاسایی ئەنجام دا و بە بیانووی بوونی کەمتەرخەمی لە کارەساتی 

بەلەمە نقوومبووەکەدا، بەم هۆیەوەش نۆفەل حەمەد ئاگوب، 
پارێزگاری مووسڵ و دوو جێگرەکەی لە پۆستەکەی دوورخستەوە.

ئەمریکا لە تویتێکیدا لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی تویتەر ئاماژەی 
بەوە کرد کە ئیدی کاتی ئەوە هاتووە، دان بە سەروەریی 

ئیسرائیل لە بەرزاییەکانی گۆاڵن بنێن. 

توندی ئیدانەی بڕیارەکەی سەرۆکی ئەمریکا کرد و دەڵێت، 
"بڕیاری ناوبراو هیچ شەرعییەتێکی نییە لەبەردەم واڵتەکەمان 

کە هەمیشە رێز لە یەکپارچەیی خاکی سووریا و واڵتانی 
ناوچەکە دەگرێت و بەگرنگیان دەزانێت". 

یەکێک لەو واڵتانەی کە بڕیارەکەی ئەمریکای رەتکردەوە، 
سعوودیە بوو. بەو پێیەش لە بەیاننامەیەکدا شانشینی سعوودیە 
رایگەیاند کە ئەوان بەرزاییەکانی گۆاڵن وەکو خاکی سووریا 

دەبینن. 

لەهەمان کاتدا فەڕەنسا و ئینگڵتەرا کە ئەندامی هەمیشەیی 
ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانن، لەگەڵ بەلجیکا 

و ئەڵمانیا و پۆڵۆنیا، ئەندامانی کاتی هەمان ئەنجوومەنن 
بەیەکەوە بەیاننامەیەکیان باڵوکردەوە رایانگەیاند کە بڕیارەکەی 
ئەمریکا ناناسنەوە و دان بە سەروەریی ئیسرائیل لە بەرزاییەکانی 

گۆالن نانێن. 
لە ٢١ی مانگی ئاداری ئەمساڵ، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی 

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە ٢٥ی مانگی ئادار 
ئەو بڕیارنامەیەی واژووکرد کە تێیدا ئاماژە بەوە دەدات 

بەرزاییەکانی گۆاڵن مافی ئیسرائیلە و بەندە بە سەروەریی 
خاکی ئەو واڵتە. 

هاوکات ترەمپ دوای واژوکردنی بڕیارنامەکە، یەکێتی 
ئەورووپا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، "دان بە دەسەاڵتدارێتی 
ئیسرائیل نانێین کە لە ساڵی ١٩٦٧وە بەرزاییەکانی گۆاڵن 

و چەند ناوچەیەکی دیکەی داگیرکردووە". شایەنی باسە لە 
بەیاننامەکەدا دەشڵێت، "هەڵوێستمان نەگۆڕاوە و دەسەاڵتدارێتی 

ئیسرائیل رەت دەکەینەوە". 

لەالیەکی دیکەوە ئەنجوومەنی تورکمانی سووریا ئیدانەی 
بڕیارەکەی کرد و وتی، "بڕیارەکەی ئەمریکا لەدژی یاسا 

نێودەوڵەتییەکانە، بۆیە هیچ شەرعییەتێکی نییە". 
شایەنی باسە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە بەیاننامەیەکدا بە 

پێشهاتەکانی دوای بڕیاری ئەمریکا لەبارەی بەرزاییەکانی جۆالن

"پارێزگارێکی نوێ بۆ مووسڵ هەڵدەبژێرین"
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٣١ی ئاداری ٢٠١٩

دیاردەی کوشتن و ئازاردانی ئاژەاڵن بووەتە دیاردەیەکی باو کە 
رۆژانە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بینەری دەبین و لە هەواڵەکان 

بەبەرچاومان دەکەوێت.

کۆمەڵەکانی پارێزگاری کردن و پاراستنی مافی ئاژەاڵن لە 
سەرتاسەری جیهان هەوڵی ئەوە دەدەن کە ئەو کارە توندوتیژیانە و 

دڕدانەییانە بەرامبەر بە ئاژەاڵن ئەنجام دەدرێت رێگری لێبکەن. بەم 
مەبەستەش واڵتان هەوڵ بە دەرکردنی یاسا و هەوڵی رێگری کردن 

دەدەن لەو کارانە.

بە مەبەستی وەرگرتنی زانیاری لەبارەی پرسی چاودێرانی کردنی 
ئاژەاڵن لە هەرێمی کوردستانی عێراق دیمانەیەکمان لەگەڵ محەمەد 
نورەدین، سەرۆکی رێکخراوی چاودێرانی ئاژەاڵنی کوردستان ئەنجام 

دا. 

محەمەد نورەدین، سەرۆکی رێکخراوی چاودێرانی ئاژەاڵنی 
کوردستان لەبارەی ڕێکخراوەکەیانەوە بە تەبای راگەیاند، 

"ڕێکخراوێکی ناحکوومی خۆبەخشی قازانج نەویستە کە لە 
پێناو مافی ئاژەاڵن کار دەکات بۆ ئەوەی پەیوەندییەکی باش 

دروست بکات لە نێوان نەوەی نوێ و ئاژەڵەکان، بە تایبەتی لە نێو 
کۆمەڵگای ئێستادا چونکە لە سااڵنی ڕابردوو بە هۆی جەنگ 
و کوشتار پەیوەندییەکی زۆر خراپ دروست بووە لە نێوان مرۆڤ 

و ئاژەڵەکان. وەکو وتمان ئامانجی ئەم ڕێکخراوە دروستکردنی 
پەیوەندییەکی باشە لە نێوان ئاژەڵ و مرۆڤەکان وە هەروەها 

رزگارکردنی ئەو ئاژەاڵنەی کە لەسەر شەقامەکانن، وە ئێمەش 
رۆژانە کەیسمان بۆ دێت لە بارەی ئاژەڵی بریندار و نەخۆش وە ئەو 
کەسانەی ئازاری ئاژەڵەکان دەدن ئێمە لە دەستیان رزگاریان بکەین 
وە دواتر خاوەنیان بۆ دەدۆزینەوە بۆ ئەوەی بیانگرنە خۆیان ئاگایان 

لێیبێت.

نورەدین ئاماژەی بەوەدا کە لەالیەن خەڵکەوە هاوکاری دەکرێن و 
وتیشی، "ڕێکخراوی چاودێرانی ئاژەاڵنی کوردستان ڕێکخراوێکی 

سوود نەویستی ناحکوومییە وە هاوکاریەکان  تەنها لە الیەن 
خەڵکەوە بەدەستیان دەگات، هەروەها وتیشی، خەڵکی ئاژەڵ دۆست 

هەن  کە هاوکاریمان دەکەن بۆ نمونە  خەڵک هەیە بە بڕێک 
پارە یاخود کەلوپەل یان خواردنی ئاژەڵەکان یانی هەر کەسەو بە 
شێوەیەک هاوکاریمان دەکات، یاخود هەندێک ماڵ هەیە ئەو 

ئاژەڵە نەخۆشانەی کە دەهێنرێنە ڕێكخراوەکەمان دەیانگرنە  خۆیان  
تاوەکو تەندروستیان چاک دەبێتەوە الی خۆیان دەیانهێڵنەوە دواتر 

دەیانگەڕینەوە ڕێکخراو".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە دیاردەی کوشتنی ئاژەاڵن بووەتە 
دیاردەیەکی باوی نێو کۆمەڵگا، سەرۆکی ڕێکخراوی چاودێرانی 
ئاژەاڵن دەڵێت، " ڕێکخراوی ئێمە ڕێکخراوی چاودێرانی ئاژەاڵنی 

کوردستانە، یانی هەموو جۆرە ئاژەڵێک دەگرینەخۆ بەاڵم لە ئێستادا 
بە هۆی ئەوەی بابەتی کوشتنی سەگ و پشیلە و گوێدرێژ زۆر زۆر 

بووە لە ناو شارەکان  لەبەر ئەم هۆکارە خەریکی ئەو سێ ئاژەڵەین 
و  رزگاریان دەکەین، وە هەوڵ دەدەین خەڵک تێبگەێنین کە ئەو 
ئاژەاڵنەش مافیان هەیە بژین و بەهەموو شێوەیەک ناڕەوایە ئازار 

بەشداری هەڵبژاردنەکە دەکات. هەروەها ژمارەی سەندوقەکانیش پێکهاتوون 
لە ١٩٤ هەزار و  ٧١٥ سەندوق. لەهەمان کاتدا وەزارەتی ناوخۆی تورکیا 
لە روونکردنەوەیەکدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە تەنها ٥٩ هەزار و ٩٩ 
هاوواڵتی سووری لە تورکیا کە رەگەزنامەی تورکیا-یان پێدراوە، دەتوانن 
دەنگ بدەن، بەاڵم خۆی لە خۆیدا کۆی گشتی ژمارەی ئەو سووریانەی 

کە رەگەزنامەی تورکیا-یان وەرگرتووە، ٧٩ هەزار و ٨٢٠ کەسە. 

کام پارت لەگەڵ ئەوی دیکە بۆ هەڵبژاردنەکان هاوپەیمانی بەستووە؟ 
هاوپەیمانی کۆمار: ئاک پارتی و مەهەپە

هاوپەیمانی میللەت: جەهەپە و هەدەپە 

بەپێی رێککەوتنی نێوان پارتە سیاسییەکان کە هاوپەیمانێتییان بەستووە، 
لە بەشێکی گەورە شارەوانییەکان و شارۆچکەکان، کاندیدی هاوبەشیان 

پێشکەشکردووە. 

لەو سۆنگەیەوە بەدەستهێنانی گەورە شارەوانی ئیستانبوڵ و ئەنقەرە ئامانجی 
سەرەکی پێکدەهێنێت. 

ئاک پارتی و مەهەپە لە ٥١ شار رێککەوتوون. لەالیەکی دیکەوە 
ئاک پارتی لە ٢٧ گەورە شارەوانی کاندیدی دیاریکردووە، لەالیەکی 

دیکەشەوە مەهەپە تەنها لە شارەکانی مەرسین، ئەدەنە و مەنیسا کاندیدی 
دیاریکردووە. 

تورکیا بە ١٢ پارتی خۆی ئامادە دەکات بۆ هەڵبژاردنی خۆجێیه كان کە 
بڕیار وایە لە ٣١ی ئەم مانگە بەرێوەبچێت. شایەنی باسە بڕیار دراوە 

هەڵبژاردنەکان لە ٣٠ گەورە شارەوانی، ٥١ شارەوانی، ٩٢٢ شارۆچکە، ٣٢ 
هەزار و ١٠٥گەڕەک و  لە ١٨ هەزار و ٣٠٦ گوند ئەنجام بدرێت. 

هاوکات دامەزراوەی بااڵی هەڵبژاردنی تورکیا ناوی ئەو پارتانەی 
باڵوکردەوە کە دەتوانن بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن کە پێکهاتوون لە؛ 

پارتی داد و گەشەپێدان)ئاک پارتی(، پارتی 
بێالیەنی تورکیا، پارتی یەکگرتووی 

گەورە، پارتی کۆماریی گەل 
)جەهەپە(، پارتی دیموکرات، 

پارتی چەپی دیموکرات، پارتی 
دیموکراتی گەالن)هەدەپە(، 

ئیی پارتی، پارتی بزوتنەوەی 
نەتەوەیی)مەهەپە(، پارتی 

سەعادەت، پارتی کۆمۆنیستی 
تورکیا و پارتی نیشتیمان. 
لەالیەکی دیکەوە سەعدی 

گوڤەن، سەرۆکی دامەزراوەی بااڵی 
هەڵبژاردنی تورکیا ئاماژەی بەوەکرد 
کە ٥٧ ملیۆن و ٩٣ هەزار و ٩٨٥ دەنگدەر 

لەبەرامبەر ئەمەدا جەهەپە و ئیی پارتی لە کۆی گشتی ٥٠ شار 
رێککەوتوون کە ٢٣یان گەورە شارەوانییە. جەهەپە لە ١٣ گەورە شارەوانی 
کاندیدی دیاریکردووە، گەرچی ئیی پارتی تەنها لە ١٠ گەورە شارەوانی 

کاندیدی هەیە. 

لەسەر بنەڕەتی تیروپشک، شوێنی پارتە سیاسییەکان لەسەر فۆرمی 
دەنگدان بەو شێوەیەی خوارەوەیە:- 

١.پارتی سەعادەت )لەبەشی چەپی فۆرمی دەنگدانە(
٢. پارتی بێالیەنی تورکیا

٣. پارتی کۆمۆنیستی تورکیا
٤. پارتی نیشتیمان

٥. پارتی یەکگرتووی گەورە
٦.پارتی دۆزی ئازاد

٧. پارتی کۆماریی گەل )جەهەپە(
٨. پارتی داد و گەشەپێدان)ئاک پارتی(

٩. پارتی دیموکرات
١٠. پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی)مەهەپە(

١١. ئیی پارتی
١٢. پارتی دیموکراتی گەالن)هەدەپە(

١٣. پارتی چەپی دیموکرات)لە بەشی راستی فۆرمی دەنگدانە(

بدرێن. وە سەبارەت بە داواکردنی ئاژەاڵن لە الیەن خەڵکەوە سەرۆکی 
ئەو ڕێکخراوە وتیشی، ئەو رێژەی داواکردنە هەر چەندە بە پێی 

تموحی ئێمە نیە بەاڵم هەیە. لەو ئاژەاڵنەش زیاتر پشیلە داوا دەکرێ 
وە تاوەکو ئێستا هیچ سەگێکیان الی ئێمە نەبردووە، زۆرجاریش 
کەسانێک هەن کە دەیانەوێت ئاژەڵ بەخێو بکەن بەاڵم دایک و 

باوکیان دەبنە ڕێگر لە بەردەمیان، چەندین جار هەبووە کە خەڵک 
هاتووە پشیلەی بردووە بۆ ئەوەی  بەخێوی بکات پاش چەند رۆژێک 

گەڕاندوویەتیەوە بۆ ئێمە بەهۆی ئەوەی دایک و باوکی قبوڵیان 
نەکردووە لە ماڵەوە رایبگرێت ئەوەش ڕێگریێکی ترە بۆ ئێمە کە 

دایک و باوکان قبوڵی ناکەن ئاژەڵ لە ماڵەوە ڕابگرن".
 

محەمەد نوردەین باس لە چۆنییەتی چارەسەرکردنی ئاژەاڵن دەکات 
و لەمبارەیەوە زانیاریمان پێدەدات کە چەند پزیشکێکی خۆبەخشیان 

هەیە، هەر چەندە تەواو خۆبەخش نین بەاڵم هاوکاری زۆریان دەکەن 
لە چارەسەرکردنی ئاژەڵە نەخۆشەکان. دەشڵێت، "بۆ نمونە؛ لە 

چارەسەرکردنی ئاژەڵەکاندا تەنها پارەی دەرمانەکانمان لێوەردەگرن بە 
هیچ شێوەیەک پارەی حەقدەستمان لێوەرناگرن، هەندێک پزیشکیش 

هەن پارەی حەقدەستەکانیان 
وەردەگرن بەاڵم لە خەڵکی ئاسایی 
کەمتر پارەمان لێوەردەگرن چونکە 
دەزانن ڕێکخراوێکی خۆبەخشین 

ئەوانیش بە پێی پێویست 
هاوکاریمان دەکەن".

هاوکات لەبارەی دیارەدەکانی 
کوشتن و ئازاردانی ئاژەاڵن، 
سزای یاسایی ئەو بکەرانە، 

محەمەد  نورەدین، سەرۆکی 
رێکخراوی چاودێرانی ئاژەاڵنی 

کوردستان رایگەیاند، "ئێمە تەنها 
دەتوانین ئیدانەی کردەوەی ئەو 

کەسانە بکەین کە ئازاری ئاژەاڵن 
دەدەن چونکە زۆرجار بەڵگەی 

تەواو نییە لەسەر ئەو کەسەی کە 
ئازاری ئەو ئاژەڵەی داوە،  تەنها 

وێنەیەک یاخود ڤیدیۆییەکە 
باڵوکراوەتەوە هەرچەندە تاوەکو ئێستا یاسا هەیە بۆ گرینگیدان بە 
مافی ئاژەاڵن بەاڵم زیاتر بۆ ئاژەڵی کێوییە و یانی ئەو ئاژەاڵنەی 

کە لەناو شاخەکاندا دەژین، لە بارەی ئاژەاڵنی سەرشەقامیش 
یاسایەکی وانییە کە راستەوخۆ بەرگرییان لێبکات و  ئەو کەسانە 

سزادات کە ئازاری ئاژەاڵن دەدەن بەاڵم ئێمە لە پالنمان دایە وادەستمان 
پێکردوە  پرۆژە یاسایەک لەگەڵ چەند رێکخراوێک بەرزکەینەوە بۆ 

پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکرێت.

بێگومان لە ڕووی یاساییەوە کوشتن ئازاردانی ئاژەڵ  لەهەر واڵتێک 
جیاوازی هەیە بە پێی واڵتەکان یاساکان دەگۆرێن  بۆ نمونە؛ لە 

واڵتێکی وەکو نیوزلەندا ئەگەر سەگێک یاخود پشیلەیەک تەنانەت 
هی خۆشتبێت نەک هی سەر شەقام، گەر بێتو ئازاری بدەیت 

یاخود لەدەرەوە لەبەر باران ڕایبگرێت، یاسای تایبەت هەیە هەروەها 
لەوێ ئیمەیڵ کۆنترۆڵ هەیە  کە الیەن حیزبی سەوزی ئەو واڵتە 

پشتگیری دەکرێن ئەوانە وەکو تیمێک دەگەڕێن بەسەر ئاژەڵە 

ماڵییەکاندا، زۆرجار هەیە بەخێوکردنی ئاژەڵ لەو کەسە قەدەغە 
دەکەن کە ئازاری ئاژەڵەکەی داوە  بۆ ماوەی چەند ساڵێک جاری 

واش هەیە بۆ هەتاهەتایە بەخێوکردنی ئاژەڵ لەو کەسە قەدەغە 
دەکرێت بە بڕیاری دادگای ئەو واڵتە".

نورەدین تیشکی خستە سەر شەڕپێکردنی ئاژەاڵن و وتی، "بەڕاستی 
دیاردەیەکی زۆر قێزەون و ناشیرینە، تۆ دەبینی نزیکەی دووسەد 
کەس  کۆدەبنەوە  لە گۆڕەپانێک یاخود شوێنێک  دەوری دوو 

ئاژەڵ دەدەن  کە ئاژەڵەکان  خۆیان نازانن بۆچی شەڕ دەکەن بەڵکو 
ئەو کەسانەی لەوێن  هانیان دەدەن  ئەو ئاژەاڵنەش بەشێوەیەکی زۆر 
دڕندانە پەالماری یەک دەدن کە جەستەیان هەموو دەبێت بە خوێن، 

زۆر جار وایلێدێت کە ئەو ئاژەاڵنەی بەشەڕهێنراون باری تەندروستیان 
بە جۆرێک خراپ دەبێت و خاوەنەکەشی چارەسەری ناکات تاوەکو 

گیان لەدەست دەدات.  بۆ نەهێشتنی ئەم دیاردە قێزەونە پێویستە 
حکوومەت لێژنەیەک پێکبهێنێت لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەو کەسانە 

بکات و سزایان بدات لەسەر ئەو کارەی ئەنجامی دەدەن".

لە کۆتایی دیمانەکەدا سەرۆکی رێکخراوی چاودێرانی ئاژەاڵنی 
کوردستان باسی لە بازرگانی کردن بە ئاژەاڵن و رێوشوێنی یاسایی ئەو 

پرسە کرد و بەم جۆرە بەردەوامی بە قسەکانی دا:

"یاسا هەیە بۆ بازرگانیپێکردنی ئاژەاڵن یانی ڕێگە پێدراوە، هەر چەندە ئێمە 
وەکو ڕێکخراو دژی بازرگانی پێکردنی ئاژەاڵنین چونکە ئەوە روحێکە 
نابێت بچیت بازرگانی پێوە بکەیت، ئەگەریش بازرگانی پێوەدەکرێت لێرە 

لێژنەیەک نییە بۆ بەدواداچوون لەو بارەیەوە، دەبینین الی بازاری سەیداوە 
یاخود نزیک قەاڵ  کۆمەڵێک خەڵک ئاژەڵ دەکڕن و دەفرۆشن کە لەناو 
قەفەسێک نراون وە خواردنێکی باشیان  پێنادرێت لە دۆخێکی زۆر خراپدان 

هەروەها ئاژەڵی کێویش ڕاودەکرێن و لەو شوێنانە بازرگانیان پێوەدەکرێت 
کە ئەمەش شتێکی زۆر زۆر هەڵەیە بۆ نمونە؛  دەبینین مەیمونێک لە 
ناو قەفەسێک نراوە کە مەیمون شوێنی خۆی دارستانە نەک ناوشار لە 
دۆخێکی زۆر خراپدایە، کەچی واڵت بە واڵت دهێنێرێتە ئێرە و کرینی و 

فرۆشتنی پێوەدەکرێت".

٤

دیاردەی کوشتن و ئازاردانی ئاژەاڵن روو لە زیادبوونە

٣١ی ئادار، دواین رۆژی جۆش و خرۆشی هەڵبژاردنە خۆجێییەکانی تورکیا
ناوه ندی هه واڵ



 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbajansi ٣١ی ئاداری ٥٢٠١٩

کاردەکەن. تێکنۆلۆژیای وای فای بە واتای WLANیش دێت کە 
ناسراوە بە تۆڕی خۆجێیی بێ وایەر. 

یەکەم بەکارهێنانی ناوی وای فای بۆ بازرگانی

بۆ یەکەمین جار ناوی وایفای بەمەبەستی بازرگانی لە مانگی 
 Interbrand ئاب-ی ساڵی ١٩٩٩ بەکارهێنراوە. کۆمپانیای
Corporation کە کۆمپانیایەکی تایبەتە بە پێشکەشکردنی 

ڕاوێژکاری بڕاندەکان بەگونجاوی زانی ئەو ناوە بەکاربهێنێت. شایەنی 
باسە یەکێتی وای فای هەڵسا بە ئەنجامدانی رێککەوتنێک لەگەڵ 

کۆمپانیای ناوبراو و پێی ڕاگەیاند کە ناوێکی ئاسانتر بدۆزێتەوە لە ناوی 
)زنجیرەی راستەڕەوی ٨٠٢.١١b IEEE(. هاوکات فیل بیالنگەر، 

یەکێک لە دامەزرێنەرانی یەکێتی وای فای ئاماژەی بەوە کردووە کە 
لەڕاستیدا وشەی وای فای لەالیەن کۆمپانیای ناوبراو دانراوە، یارییە 
بە وشە و لە بنەڕەتدا لە وشەی های فای وەرگیراوە. لەهەمان کاتدا 

کۆمپانیاکە هەڵسا بە دیزاینکردنی لۆگۆی یەکێتییەکە. 

دوای ماوەیەک لە دۆزینەوەی براندی وای فای، یەکێتی وای   
    فای هەڵسا بە بەکارهێنانی درووشمی "ستانداردی پەیوەندی    

            The Standard for Wireless("بێ وایەر           
             Fidelity( بەاڵم درووشمەکە وای کرد کە  

                  خەڵکەکە وا بیر بکاتەوە وشەی وای فای   
                   کورتکراوەی  

          
 هەردوو وشەی Wireless Fidelityیە. لە  لۆگۆکەدا وشەی   

  yin-yang هەیە کە بە واتای  بڕوانامەی بەکارهێنانی بەرهەمێک 
     بە  هەماهەنگی دێت. 

   بۆ خاڵە جێگیرەکانیش تێکنۆلۆژییەکانی وای فای پەرەی 
پێدرا. تێکنۆلۆژییەکانی Motorola Canopy و ئەوانی 

دیکە بە شێوەیەکی گشتی وەکو )بێوایەری جێگیر( وەسفکرا. وەکو 
 LTE ٤ و تێکنۆلۆژیG .٣G .٢G ،ئالتێرناتیڤێک بۆ وای فای

بەرهەمهێنرا. 

هەرچەندە ناوی وای فای Wi-Fi یاخود WiFi ناوزەند بکرێت، لەالیەن 
یەکێتی وای فای پەسەند نەکراوە.

٨٠٢.١١b. ٨٠٢.١١g. ٨٠٢.١١ بەردەوامی بەخۆوە بینی. وەکو 
بەکارهێنەر پێویستە ئەوە بزانن کە دواهەمین ڤێرژنی ستانداردەکان دەتوانێت 

باشترین و گونجاوترین خێرایی ببەخشێت. 

وای فای )Wireless( چییە؟

 Wireless کورتکراوەی وشەی Wi-Fi وای فای یاخود
Fidelity'یە کە بە واتای پەیوەندی بەبێ وایەر دێت. واتە ئەو 

تێکنۆلۆژیایەیە کە دەتوانێت کۆمپیوتەرەکان، مۆبایلە زیرەکەکان، 
ئامێرەکانی یاری تیڤی، تابلێتەکان و ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی دیکە بەبێ 

وایەر و بە هاوکاری نیشانە شەپۆڵ بەکاربهێنێت. بە یارمەتی وای فای 
دەتوانرێت شەپۆڵەکانی ڕادیۆ بگاتە ئامێرەکان. بە واتایەکی دیکە وای 

فای واتە نیشانەی ڕادیۆیی شەپۆڵی بەرز. 

هەموو ئەو ئامێرانەی کە بێ وایەر پەخشیان هەیە بە ستاندەردی ٨٠٢.١١ 

ALOHAnet یەکەم پاکێجی پرۆژەی ڕادیۆیە کە لەالیەن زانکۆی 
هاوایی بەجێگەیەندراوە و بۆ یەکەم جار سەرجەم دوورگەکانی هاوای بەبێ 
وایەر بە سیستەمی UHF بەیەک بەستووە. هاوکات لەیەکتێگەیشتنی  

ALOHAnet و ALOHA بوون بە پێشەنگ لەبەردەم لێکتێگەیشتنی 
 .٨٠٢.١١ IEEE و Ethernet

دوای بڕیاری کۆمیسیۆنی پەیوەندی فیدراڵی ئەمریکا کە لە ساڵی 
١٩٨٥ دەرکرا، دەستکرا بە بەکارهێنانی باندی ISM بەبێ مۆڵەت. ئەو 

شەپۆڵە باندانە توانای دەستێوەردانیان هەبوو وەکو مایکرۆ شەپۆڵەکانی 
فڕن. 

دواتر لە ساڵی ١٩٩١ کۆمپانیای NCR بە هەماهەنگی لەگەڵ 
کۆمپانیای AT&T سیستەمێکی دۆزییەوە کە پێشەنگی سیستەمی 

٨٠٢.١١ بوو و لە قاسەی پارەدا بەکاریان هێنا. لەو بوارەدا بەرهەمی بێ 
وایەرەکان بە WaveLAN ناوزەند دەکرا. 

دکتۆر جۆن سولیڤان، ڕادیۆزانی ئوستوڕاڵی و هاوپیشەکانی لەگەڵ 
دکتۆر تێرێنس پێرسیڤال ئام، گراهام دێنیەڵز، دیت ئۆستری و جۆن 

دییان هەڵسان بە بەرهەمهێنانی ئامێرێکی تایبەت بە سڕینەوەی شەپۆڵە 
نەناسراوەکانی وای فای. دواتر ئامێرەکە پەرەی پێدرا و لەالیەن

 رێکخراوی زانستی و پیشەسازی کۆمەڵەی
 گەالنی ئینگلیز)CSIRO( بەکارهێنرا. 

یەکەم ڤێرژنی ٨٠٢.١١ لەساڵی ١٩٩٧ باڵوکرایەوە وە خێراییەکەی لە 
چرکەیەکدا دەگەیشتە ٢ مێگابیت. لە ساڵی ١٩٩٩ ڤێرژنی ٨٠٢.١١ 

پەرەی پێدرا و توانرا خێراییەکە بۆ ١١ مێگابایت بەرزبکرێتەوە و ناوبانگی 
دەرکرد. 

چۆن وای فای Wireless دۆزرایەوە؟
وایفای لە ساڵی ١٩٩٧ لەالیەن ڤیس هایەس دۆزرایەوە کە ناوبراو سەرۆکی 
کۆمیتەی IEEEیـە و هەر لەالیەن ئەو کۆمیتەیەوە پێوەرەکانی ٨٠٢.١١ 

دامەزرابوو. ناوبراو هەرزوو توانی ستانداردەکانی بەکارهێنانی وای 
فای بدۆزێتەوە کە ئەو کات هیچ کەسێک ئاگای لەو دۆزینەوە نوێیە 

نەبوو. ستانداردی ٨٠٢.١١ لەساڵی ١٩٩٧ دامەزرا. دواتر داهێنانی وەکو 
 .٨٠٢.١١a فراوانکردنی باندی ٨٠٢.١١ کرا. ئەو پێشهاتانە بە زنجیرەی

Wi-Fi مێژووی وای فای

لە رۆژانی ئێستاماندا نەرگیلە کە بە شێوەیەکی بەرچاو  لە هەموو 
جیهان باوە و لە الیەن بەشێکی زۆری خەڵکەوە بەکاردێت، بەهۆی 
کاریگەری کەلتوری نێو کۆمەڵگاکان لە ناوچەی ئێمەش بۆتە 

شتێک کە سەرنجی خەڵکێكی زۆری بۆ خۆی راكێشاوە

لە ئێستادا نەرگیلە لە کافتریاکان داواکاریەکی زۆری لەسەرە، بەم 
دواییانە لە هەندێک

چایخانەکانەکانیش خواستێکی زۆری لەسەرە و بۆتە دیاردەیەکی 
باو.

لەبارەی بوونی نەرگیلە لە چایخانەکان و گۆڕانی کەلتوری 
چایخانەکان سەرنجەکانی دیالن عەونی، چایچیمان وەرگرت.

"هۆکاری زۆربوونی دیاردەی نەرگیلە کێشان لە 
ناوچەکەمان، هاتنی خەڵکی عەرەب و  کەسانی بیانین "

لەبارەی باوبوونی خواست لەسەر نەرگیلە لە الیەن بەشیکی زۆری خەڵکەوە 
عەونی چایچی وتی، " لە کۆندا نەرگیلە لە چایخانەکاندا نەبوو بەاڵم 
چەند ساڵێکە خواستێکی زۆری لەسەرە بۆتە دیاردەیەکی باو، یەکێک 

لە هۆکارەکانی ئەمەش  بە تایبەتی هاتنی خەڵکی عەرەب و  کەسانی 
بیانین بۆ ناوچەکەمان. هۆکاری دووەمیش لەو رۆژگارەی ئێستاماندا سەدا 

هەشتای گەنجەکانمان ئاڵودەی نەرگیلە کێشان بوونە".

هەروەها عەونی چایچی ئاماژەی بەوەدا کە بینینی گەنجەکانمان لەو 
شوێنەنانەی نەرگیلەی تیادا پێشکەش ناکرێت زۆر ئەستەمە و  وتیشی، 

"ئەگەر لەو رۆژگاری ئێستادا سەیر بکەین تەنها لەو شوێنانە نەرگیلە 
بەدی ناکرێت کە باپیرەکانمان یاخود پیاوە بەتەمەنەکان سەردانی دەکەن. 
بە گوێرەی کات چایخانەکانی تریش نەرگیلەی تیادا بەدی دەکرێت و 

پێشکەشی دەکەن".  

بە شێوەیەکی گشتی لە بارەی بەکارهێنانی نەرگیلە عەونی وتی، " کچ 
و کورەکانی عێراق بەگشتی لە هەر شوێنێک بن سەدا نەوەدیان نەرگیلە 

بەکاردەهێنن، مرۆڤەکان چۆن ناتوانن بەبێ بوونی ئینتەرنێت یاخود تەلەفۆن 
کاتەکانیان بەسەر بەرن، ئاواش بە بێ بوونی نەرگیلە ناتوانن. 

"هۆکاری خواستی زۆری نەرگیلە لە چایخانەکانی هەولێر، 
داواکاری زۆری سەردانیکەرانییان" 

لە وەاڵمی پرسیاری ئەوەی ئایا گەر لە چایخانەکان نەرگیلە پێشکەش 
نەکرێت کاریگەری دەبێت لەسەر رێژەی سەردانیکەران بۆ چایخانەکان 

عەونی چایچی وتی:

"بە دڵنیاییەوە کاریگەری دەبێت. چونکە لە ئێستادا لەسەرتاسەری عێراق 
نەرگیلە بە شێوەیەکی بەرچاو باڵوبۆتەوە، خەڵک بە رێژەیەکی زۆر 

بەکاریدەهێنێت و گرنگی پێدەدات. هۆکاری خواستی زۆری نەرگیلە لە 
چایخانەکانی هەولێر، داواکاری زۆری سەردانیکەرانییان. ئەو شوێنانەی 

کە نەرگیلەی تیادا پێشکەش دەکرێت رێژەی سەردانیکەرانی زیاترە لەو 
شوێنانەی کە تیایدا نەرگیلە پێشکەش ناکرێت". 

"لە کۆندا لە چایخانەکان نەرگیلە و یاری  ئۆکەی نەبوو، 
بەڵکو گفتوگۆ و قسەی خۆش دەکرا"

لە کۆتایی قسەکانیدا دیالن عەونی چایچی بەراوردێکی چایخانە 
کۆنەکان و سەردەمی ئێستای کرد و وتی، "لە کۆندا لە چایخانەکان 

چای، شیر و قاوە هەبوو. نەرگیلە و یاری ئۆکەی نەبوو. خەڵک 
گفتوگۆ و قسەی خۆشیان دەکرد و بیرو ڕایان ئاڵوگۆر دەکردەوە. 

بەاڵم لە رۆژگاری ئێستادا کەس ئاگاداری کەس نییە، تەنها 
نەرگیلە دەکێشن و یاری دەکەن، یانی چایخانە کۆنەکان وەکو 

ئەوانەی ئێستا نین. کات چایخانەکانیشی گۆڕی. لەو سااڵنەی 
دواییدا چەند چایخانەیەکمان هەبوو کە پارێزگاریان لە کەلتور و  
مێژووی خۆیان دەکرد. بەاڵم ئەوانیش بەهۆی داواکاری  زۆری 
نەرگیلە وە بۆ ئەوەی سەردانیکەرانیان لەدەست نەدەن هەڵسان بە 

پێشکەشکردنی نەرگیلە".

'رۆژگار چایخانەکانیشی گۆڕی'
فۆتۆ: عەلی سالم / هەواڵ: محه مه د ئایدن

 ئاماده کردن: عەلی سالم
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پێگەی نەورۆز لە کەلتووری تورک-دا
دەستپێکی مانگی بەهارە و بەپێی ساڵنامەکان بۆمان دەردەکەوێت کە 

دەستپێکی بەهارە. 

هەر لەبارەی نەورۆزەوە کاتێک لەڕووی باوەڕەوە سەیری ئەو یادە 
دەکەین، چەندین ئەفسانە و چیرۆکی رۆحانیمان بۆ دەردەکەوێت. 

شایەنی باسە کۆمەڵگاکان بەپێی ئاین و کەلتووری خۆیانەوە 
هەندێک خەرمانەی لێ درووست دەکەن و بەو پێیەش بەهای نەورۆز 
قودسیەت و پیرۆزیی دەچێتە رەهەندێکی دیکەوە. بەم جۆرەش نەورۆز 

بە دوو جۆر باوەڕەوە پەیوەندیدارە، یەکەمیان باوەڕی ئاگر و ئەوی 
دیکەش باوەڕی ئاو. 

ئاگر لە سەرجەم ئاینە ئاسمانییەکاندا پیرۆزی هەبووە. لەهەمان 
کاتدا ئەندامی یەکێکە لە چوار سەرچاوەکە و بەڵکو ئەندامێکی 
بنەڕەتیشە. بەپێی باوەڕی خودای ئاسمانی کۆن ئاگر رۆڵی رۆژ 
دەگێرێت. لەهەمان کاتدا ئاگر سەرچاوەیەکە کە خاوێنکەرەوە و 
ژیانەوەیە. باوەڕی باب و باپیرانمان وابووە کە ئاگر لە بنەڕەتدا 

هێزێکی پاککەرەوەیە و لە خراپییەکان پاکت دەکاتەوە. بەهەمان شێوە 
ئاگر سیمبوڵی بەردەوامی ماڵە و هەر بۆیە ماڵ سیمبوڵی بنەڕەتی 
خێزانە. لەو سۆنگەیەوە بۆمان دەردەکەوێت کە لەکاتی مەڕاسیمی 
ئاینی تورکە کۆنەکاندا لە لوتکەی چیاکاندا ئاگر هەڵگیرساوە 
و گۆشت و شیر بۆ رۆحی ئاگر کراوەتە دیاری. بۆیە هەڵکردنی 
ئاگری نەورۆز و بازدان لەسەری بۆ ئەو نەریتە کۆنە دەگەڕێتەوە. 
بەاڵم لە ئێران و عێراق هەردوو کردارەکە پەیوەندی بە زەردەشتییەوە 
هەیە. وەکو پێشتر ئاماژەمان پێیداوە کە هەر کۆمەڵگایەک بەپێی 

مەڕاسیمە رەسەنەکانی خۆیەوە خوێندنەوەی بۆ دەکات. 

کاتێک ئاوڕێک لە مێژوو دەدەینەوە بۆمان روون دەبێتەوه کە نەورۆز 
لە سەردەمی سەلجوقییەکان و عوسمانییەکاندا بە شێوەی جیاواز 
یادی کراوەتەوە. سەرچاوە مێژووییەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە لەو 

رۆژەدا مونجیم باشی واتە ئەو کەسەی کە پسپۆرە لە فەلەکناسی و 
گەردوونزانی لە سەردەمی عوسمانییەکاندا ساڵنامەی نوێی بە سوڵتان 

بەخشیوە. هەر بەو بۆنەیەشەوە جۆرە شیرنەمەنییەک درووستکراوە 
بەناوی نەورۆزییە و لە ٢١ی مانگ درووستکراوە و بەسەر خەڵک 

دابەشکراوە. بەهەمان شێوە شاعیرەکانی ئەو سەردەمە بەبۆنەی 
نەورۆزیەوە شیعریان بۆ سوڵتان نوسیوە و 

لەبەرامبەردا دیارییان وەرگرتووە. 

نەورۆز بە واتای ئێکینۆکس )Ekinox( یاخود یەکبوونی شەو و 
رۆژ دێت کە بە مانایەکی دیکە سەرەتای دەستپێکی مانگی بەهارە 

و بەپێی بەرواریش دەکاتە ٢١ی مانگی ئادار. لەهەمان کاتدا لە 
نەورۆزدا رۆژ دەچێتە نێو کەڵووی کاوڕ. لەالیەکی دیکەوە ئەو یادە 

بەپێی ساڵنامەی روومی دەکەوێتە ٨ی مانگی ئادار. 

شایەنی باسە یادی نەورۆز لەنێو کەلتوری تورکیدا بە واتای 
لەدایکبوون، هەڵسانەوە و دووبارە هەبوون دێت. لە سۆنگەی دەستپێکی 
بەهار و هەڵسانەوەی سرووشت دەبینرێت. لە کەلتوری تورکیدا نەورۆز 

بەناوی ئەرگەنەکۆن ناوزەند دەکرێت. بەپێی داستانێکی تایبەت بە 
چاخی میتیک لە ئاسیای ناوەڕاست و بە رۆژی دەرچوونی تورک 

دێت لەو جوگرافیایەی کە پەنایان بۆ بردبوو. 

ئەوەیان راستییەکە کە نەورۆز یەکێکە لە کۆنترین نەریت و جەژنی 
تورک و میراتی هاوبەشی جیهانی واڵتانی تورکییە. شایەنی باسە 
ئاهەنگ گێران بەناوی )جەژنی بەهار( لە سەردەمی مەتە خان لە 

سەرچاوەکاندا نووسراوە. 

لەو رۆژگارەدا نەورۆز لە ئاسیای ناوەڕاست، ئەنادۆڵو، واڵتانی بەڵقان 
و رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا یادی دەکرێتەوە بە هۆکاری تایبەت بە 

خودی واڵتان و بووەتە نەریتی جەژن لە کۆمەڵگەکاندا. لەالیەکی 
دیکەوە هاتنی وەرزی بەهار لە کەلتوورەکاندا بەشێوەی جیا جیا یادی 

دەکرێتەوە. 

کاتێک ئاورێک لە مێژوو و چاخەکانی پێشوو دەدەینەوە، بۆمان 
دەردەکەوێت کە لەرووی رەگی مێژووییەوە دەستپێکردنەوەی بەهار 
رۆژێکی گرنگ بووە بۆ مرۆڤی ئەو سەردەمە لەرووی رۆزێتی 
و بەرەکەتەوە زۆر گرنگە. بە واتایەکی دیکەوە نەورۆز بە واتای 

دەرچوون لە سەختی و چوونە ناو ئاسانکارییەکانە.

بەهۆی ئەوەی کە 
لە زمانی فارسییەوە وەرگیراوە، 
زاراوەی نەورۆز بەشێوەیەکی فراوان 

بەکاردێت. لەڕووی ماناوە نەورۆز واتە 
"رۆژی نوێ". وەکو ئاماژەمان پێیداوە، 

 )Ekinox( نەورۆز بە واتای ئێکینۆکس
یاخود یەکبوونی شەو و رۆژ دێت کە 

بە مانایەکی دیکەش سەرەتای 

دەربارەی خاوەندارێتی نەورۆز پشت بە رەهەندی کەلتووری 
و ئەفسانەکان و ناوەڕۆکە ئاینییەکان دەبەسترێت. لە بنەڕەتدا سەرجەم 
کۆمەڵگاکان بەبۆنەی هاتنی بەهارەوە ئاهەنگیان گێراوە و بە جەژن 
بینیویانە. ئەمەیان شتێکی سرووشتی و مرۆییە. لەهەما کاتدا هەر 
کۆمەڵگایەک لەخودەوە قودسیەت و پیرۆزی بە چااڵکی نەورۆز 

بەخشیوە. 

زۆربەی هەرە زۆری باوەڕ و مەڕاسیمەکانی ئانادۆڵو لە ئاسیاوە 
وەرگیراوە  و دواتر لەسەر شێوەی پراتیک گۆڕانکاری بەسەردا 

هاتووە. کاتێک مرۆڤەکان ئاینیان گۆڕیوە یاخود ویستوویانە نەریتی 
باب و باپیران بەردەوام بێت، لەڕووی باوەڕەوە خاسیەت و شێوەی جیای 

پێدەبەخشن. بۆیە لە نەورۆز بۆمان دەردەکەوێت کە ناوەڕۆکێکی 
زۆری ئاینی تێکەڵی کراوە. بەشێک لەوانە بریتییە لە؛ بەپیی 

باوەڕی گەل، خودا لەو رۆژەدا دونیای درووستکردووە. درووستکردنی 
حەزرەتی ئادەم لە قوڕ رۆژی نەورۆز بووە. هاوکات رووداوی بەیەک 

گەیشتنی ئادەم و حەوا لە نەورۆز روویداوە. لەالیەکی دیکەوە لە 
نەورۆز حەزرەتی یوسف لە بیرەکە رزگاری بووە و هەر لەو رۆژەدا 
حەزرەتی موسا بە عەساکەیەوە دەریای سووری دوو لەت کردووە.  

بەتایبەتی لە ئانادۆڵو، دەبینین کە لە باوەڕداری عەلەوی-بەکتاشی-
دا نەورۆز پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئەهلی بەیت. بەپێی باوەڕی ئەوان، 
حەزرەتی عەلی لە نەورۆز لە دایک بووە و لەهەمان رۆژیش بووەتە 

خەلیفە و دواتر شەهید بووە. 

هەموو ئەو باوەڕ و مەراسیمانە بۆمان روون دەکاتەوە کە نەورۆز لە 
راستیدا جەژنێکی نەریتی بەهارە. یادکردنەوەی کۆمەڵگاکان بەپێی 

نەریتی خۆیان، بەهۆی زۆری ئاین و کەلتوور و خەرمانەکانەوە هەیە. 
نەورۆز خۆی لەخۆیدا جەژنی ئاشتی و خۆشییە کە بە ماناکانی 
سەری ساڵی نوێ و بەرەکەت و دووبارە زیندووبوونەوەی سرووشت 

دێت. کاتێک ئاوڕێک لە نموونەکانی جیهانی تورکی دەدەینەوە، 
بۆمان دەردەکەوێت کە پرەنسیبەکانی نەورۆز و جەژنەکان کە بریتییە 
لە خۆشەویستی و برایەتی و هاریکاری، هەر هەمان بناغەیان هەیە.

ناوه ندی هه واڵ

مامۆستا و نوسه ر 
دکتۆر سالح 
ئوچاک
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لە سەرەتادا  زاناکان  باوەڕیان بەوە  دەکرد کە 
فیرعەونیەکان بۆ دروستکردنی هەرەمەکان بەردیان 

بەکارهێناوە، بەاڵم ئەو لێرەدا پرسیارێک دروستدەبێت ئایا 
هەموو بەردە لەیەکچووەیان لە کوێ هێناوە یان چۆن 

بەدەستیان کەوتووە، ئەگەر لە نزیکەوە وردبینەوە لەو بەردانە 
هیچ بۆشایەك نابینین لە نێوانیاندا، یان ئەو کەرستانەی 

بۆ تاشینی ئەو بەردانە بەکار هاێنراون بۆ تا ئیستا هیچیان 
نەدۆزراونەتەوە..

بە پێی دواین لێکۆلینەوە کە ئەنجام دراوە کە ئەوە 
دەسەلمێنێت، زاناکان بە هەڵەداچوونە سەبارەت بەوەی کە 
گومانیان وابووە  هەرەمەکان لە بەرد دروستکرابن. لێرەدا 

دەتوانین ئەوە بڵێین کە شارستانیەتی فیرعەونەیەکان لەسەر 
قوڕ دروست کراوە چونکە دۆزینەوەی ئەم هەموو بەردە 

شتێکی ئەستەمە و باوەر پێکراو نیە.

یە کێک له  گه وره ترین هه ره مه کان هه ره می خۆفۆیه ، له  
سه رده می فیرعه ونه کان به رزترین بینا بووه  به رزایه یه که ی 
١٤٦ مه تره . هاوکات ئه و هه ره مه  میلۆنه ها به ردی تێدا 

به کار هاتووه  له  دروستکردنی. هەر یه کێکیش له و
 به ردانه  کێشه که ی چه ند ته نێک ده بێ. 

تا سەدەی ١٩ بەرزترین بینا بووە لە جیهاندا و یەکێکە لە ٧
 سەیر و سەمەرەکانی جیهان.

 بە گوێرەی دواین لێکۆلینەوە کە لە الیەن  زانایانی 
فەرەنسا و ئەمریکا ئەنجامدراوە، زاناکان باوەڕیان وایە 
کە هەموو ئەو مادانەی بۆ دروستکردنی ئەو بەردانە 

بەکارهاتوون  لە روباری  نیلەوە هاتوون، پاشان  لە ناو 
قاڵبێک نراون و تا پلەێکی زۆر گەرم، گەرم کراون پاشان 
ئەو ماددانە تێکەڵ بەیەکبونە. لەبەر ئەم هۆیەش خۆی بە 

بەردێکی لەو جۆرە نیشان دەدا بەم شێوەیەش ئەم
بەردانە هەموویان لەیەک دەچن. هاوکات ئەوەشیان خستە 

ڕووکە لە سروشت دا ئەو
 جۆرە بەردانە بوونی نیە، 

دروستکراوی دەستی 

مرۆڤەکانی ئەو سەردەمەن.
هەروەها بە پێی قسەی زاناکان، کرێکارەکان هێز و 

تواناێکی زۆریان نەویستووە بۆ دروستکردنی ئەو بەردانە یان 
داتاشینیان چونکە تەنها  قاڵبێکی لە شێوەی بەردەکەیان 
دروستکردەوە بە شتێک قوریان خستۆتە ناوی تا پڕ بووە 
دواتر گەرمیان کردووە تا رەق بونەتەوە و بونەتە بەردێکی 
لەمجۆرە. بەم شێوەیە بەردکان لە شوێنی خۆیان نەجواڵون 

هیچ بۆشایێکیان لە نێوان دروست نەبووە ئەمەش  هۆکاری 
مانەوەی بەردەکانە بۆ هەزاران ساڵ تاوەکو ئێستا.

 سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسالمی: رێگە نادەین لە پالنەکانیان
سەرکەوتووبن

شێرکۆ جەودەت، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسالمی 
کوردستان لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق لە بەرواری ١٧ی 

ئاداری ٢٠١٩ رایگەیاندبوو، فراکسیۆنی یەکگرتوو بەشدار 
نابێت لە سەرۆکایەتی هیچ لیژنەیەکی پەرلەمان.

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسالمی هۆکاری 
بەشداری نەکردنی فراکسیۆنەکەی لە سەرۆکایەتی لێژنە 

هەمیشەییەکانی پەرلەمانی کوردستانی عێراق بۆ سەرپێچی 
کردنی دەستەی سەرۆکایەتی لە پەیرەوی ناوخۆیی و بێ بەش 

کردنی فراکسیۆنەکەیان لە مافەکانی، دەگەڕێنێتەوە.

شێرکۆ جەودەت لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ هەفتەنامە و 
پۆرتاڵی تەبا، رایگەیاند، "ئێمە ئەوە ناخوازین پەرلەمانی 

کوردستان کە دەزگایەکی نیشتمانییە، 
الواز و بێ هەیبەت بکرێت. وە رێگە

نادەین پالنەکانی الواز کردنی 
پەرلەمان سەر بگرێت".

"پرۆسەی دیاری کردنی سەرۆکایەتی لیژنە  
هەمیشەییەکانی پەرلەمانی  کوردستان بە سەرپێچی 

پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان ئەنجام درا"

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان
)بەرەو ئیسالح( لە وەاڵمی پرسیاری هۆکاری بەشداری 

نەکردنیان لە سەرۆکایەتی لێژنە هەمیشەییەکان رایگەیاند، 
"کۆی پرۆسەی دیاری کردنی سەرۆکایەتی لیژنە 

هەمیشەییەکانی پەرلەمانی کوردستان بە سەرپێچی 
پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان ئەنجام درا. فراکسیۆنی دیکە و 
لیستی دیکەیان خستە پێش یەکگرتوو و وایانکرد یەکگرتوو 

بێ بەش بێت لە سەرۆکایەتی کردنی لێژنەکان. لەبەر 
ئەوەی پرۆسەکە بەپێی پەیڕەوی ناوخۆ و یاسایی نەبوو 

ئێمەش گشت پرۆسەکەمان رەتکردەوە".

هاوکات، شێرکۆ جەودەت دوای ئاماژەدان بەوەی کە 
فراکسیۆنەکەی لە ٢٢ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٨ەوە 

بڕیاری ئۆپۆزسیۆن بوونی خۆی راگەیاندووە، ئاماژە بە 
پەیوەندی نێوان یەکگرتوو و فراکسیۆنەکانی دیکەی 

ئۆپۆزسیۆن دەدات و دەڵێت، "ئێمە وەکو فراکسیۆنەکەمان 
هەماهەنگییەکی باشمان هەیە لەگەڵ فراکسیۆنی نەوەی 

نوێ و فراکسیۆنەکانی ئۆپۆزسیۆن".

لەبارەی چۆنییەتی بەڕیکردنی پرۆسەی هەڵبژاردنی 
             دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان                 

                وسەرۆکایەتی لێژنە هەمیشەییەکانی 
                 پەرلەمانی کوردستانی عێراق، شێرکۆ 

                  جەودەت، سەرۆکی فراکسیۆنی 
                   یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان 
                    وتی، "لە کۆبوونەوەی یەکەمی 

                    پەرلەماندا پەیڕەوی ناوخۆیی کۆن 
                     بەکار هێندرا نەک پەیڕەوە 

                     هەموارکراوەکە. ئەوەش لەبەر 
                      بەکارهێنانی سکرتێر یاخود 
                       جێگری دووەمی سەرۆکی 

پەرلەمان بوو. کۆبوونەوەکە دیسان سەرپێچی پەیڕەوی 
ناوخۆیی تێدا کرا و بە کراوەیی جێهێڵدرا. دواتر بۆ 
هەڵبژاردنی لیژنەکان پەیڕەوی تازە بەکار هێندرا". 

"بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و لێژنە 
هەمیشەییەکان دوو پەیڕەوی ناوخۆیی جیاوازی بەکار 

هێنرا"

جەودەت جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە ئەو کارەی لە 
هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکایەتی 

لێژنەکان ئەنجام دراوە، کارێکی نا یاساییە و وتیشی، 
"پەرلەمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی 

پەرلەمان و لێژنە هەمیشەییەکان دوو پەیڕەوی ناوخۆیی 
جیاوازی بەکار هێنا. ئەوەش کارێکی نا یاساییە".

هەروەها سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو وتیشی، "لە دانان 
و پێکهێنانی لێژنە هەمیشەییەکان بە تەواوی سەرپێچی لە 
پەیڕەوی ناوخۆیی ئەنجام درا. ئەوەش پێموایە سەرەتایەکی 

باش نییە بۆ پەرلەمانی کوردستان و بە خراپ لەسەر 
سومعەتی پەرلەمان دەکەوێت". 

"ئێمە ئەوە ناخوازین، پەرلەمانی کوردستان الواز و بێ 
هەیبەت بکرێت"

لە کۆتایی قسەکانیدا، شێرکۆ جەودەت، سەرۆکی 
فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان لە پەرلەمانی 

کوردستانی عێراق رایگەیاند، "ئێمە ئەوە ناخوازین، 
پەرلەمانی کوردستان کە دەزگایەکی نیشتمانییە، الواز و 

بێ هەیبەت بکرێت. وە رێگە نادەین پالنەکانی الواز کردنی 
پەرلەمان سەر بگرێت. هیوادارین پەرلەمانی کوردستان 
بەهێز بێت و پەیڕەوی ناوخۆیی خۆی جێبەجێ بکات. 
چاودێرییەکی تەواوی کارەکان بکات و رێگە لە هەڵە 
سیاسییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگرێت". 

هەواڵ: عەلی عەنتەر

ئاماده كردن: محه مه د عه بدولجه بار

 دواین لێکۆڵینەوە لەبارەی دروست بوونی بەردی
...هەرەمەکان
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Şerzat Şeyh

 Muhammet

ئاوەكەى بۆن خۆش و سازگار بێت. چونكە هەڵمى گەرماوەكان كەمبێتەوە 
بۆنى پیس و دەردەدات. بۆیە دەبێت گەرمی ئاوەکە بپارێزرێت. لەو 

كاتەى كە لە ناو عەنباری گەرماوەکە ئاو گەرم دەكرێت، عەنبارەکەش 
حەوزیكى كۆنكریتى گەورەی هەیە کە بە بۆرى  بەرەو حەوزەكانى ناو 
گەرماو دەچێت. بەاڵم گەر سەیری شێوازی تەالرسازى گەرماوەكانى 
هەولێر)ئەربیل( بكەین، لە نەخشەكێشانى ژوورەوەى بۆمان دەردەكەوێت 

كە دروستکردنی گەرماو لە پێنج بەش پێك هاتووە. ئەوانیش ئەمانەن؛ 
)گوزەرەى سەرەكى(، )جێگەى تایبەتى جل گۆرین ( ئینجا  شوینى نێوان 
دوو دەرگا کە دەرگاى ناوەندى و جێی خۆشوشتن یان ژوورەوەى گەرماو 

کە ژوورى دەرمان یان بسمیل بوون. لە ناوەڕاستى بەشى ژوورەوەى 
گەرماوەکەدا بەردێكى بازنەیی هەیە کە توركمان پێی دەڵێن ) كورەكان 
داشى( ئەوەى بچێتە ژوورى گەرماو ماوەیەك لە سەر ئەم بەردە گەرمە 

دادەنێشێت، تاكو تەواو ئارقە دەكات. وە لە بەشى سەرەوەى گومبەتى 
گەرماوەکەدا چەند پەنجەرەیەكى رەنگاو رەنگ هەیە لە جام دروستكراوە 

لە كاتى رووناك بوونەوە جوانییەک دەداتە ناو گەرماوەكە. كارى ئەم 
پەنجەرەیە ئەوەیە رووناكى رۆژ كەبە پەنجەرەكە دەكەوێت وێنەیەكى 

ییەكان رەونقدار بداتە ناو گەرماوەكە. لە كۆنەوە هەولێر)ئەربیل(
داب و نەریتى تایبەتیان هەبووە، گەرماوەكان پێش 
بانگى بەیانى دەرگایان دەكرایەوە، ئەوەى كە خۆى 

ئامادە دەكرد بچێتە گەرماو جا چ پیاو یان ئافرەت 
جل و بەرگ و پێداویستیەكانى خۆى لە خاولى، 
پەشتەمال، سابونى رەقى، دبان داش، گلەسەر و 

شانەکەی لە ناو بوخچەیەک دادەنا. خەڵکێکی 
زۆر كەم هەبوو گەر شتێکیان پێویستبووبایە 
دەچوون بۆ الى حەمامچییەکە تاكو پێیانی 
بدات. لەو سەردەمەدا نەریت وابووە هەركەس 

پێداویستىیەکانی خۆی لە ماڵەوە ئامادە 
بکردایە. ئینجا ئەو کەسانەی کە 

بۆ گەرماو دەچوون پەشتەماڵێكى سوورىان 
دەبەستە سەر ناوكییان تاكو چۆكیان درێژ دەبوویەوە. پییان 

دەوت )بیشتمال حمامى(. لە هەر گەرماوێك چەند ناترێك هەبوون 
كە خەڵكییان دەشوشت. زۆر كەس لە پیاوە دەوڵەمەندەكان لەسەر 

بەردیكى بڵند دادەنیشتن ناتر بە لیفە و سابوون لەشیانى دەشوشت، لە 
كاتى دەرچوونیشیان خاولی بۆ دەهێنان. نرخى شوشتنى کەسێک لەو 

سەردەمەدا درهەمێك بوو، لە دابوو نەریتى هەولێر)ئەربیل(یەكان لە كاتى 
دەرچوونیان لە گەرماو لە سەر سەكۆكە دادەنیشتن، ناتر جامێك ئاوى 

ساردى درژاندە سەر پێیەكانى. ئیمامى غەزالى دەفەرموو : رێشتنى ئاوى 
سارد دواى دەرچوون لە گەرماو سەرئێشە چارەسەر دەكات. دواتر پشتى 

دادەپۆشى بە خاولیێكى گەرم. لە كۆندا لە گەرماوەكان چایە، شیر، 
لیمۆى ترش هەبوو یەكێ لەم  خواردنەوانەى دەخواردوە. لە سەرەتای 
سەدەى رابردوو نرخى چوونە گەرماو ١٠ فلس بوو ، پاش ئەوەى كە 

تەواو دەبوو جل و بەرگى خۆى لە بەر دەكرد لە بەرامبەر حەمامچى 
ئاوێنەیەک و چەند شانەیەک هەبوو پرچى خۆى شانە دەكرد و 
رۆنى لە پرچى دەدا و قۆلۆنیای لە دەموچاوى دەدا. ئینجا لە 

گەرماوەكەى دەردەچوو. 

بنیاتنانى گەرماوەكان لە كۆندا چۆن بووه؟

له  کۆندا رێگه یه کی ئه ندازه یی تایبه ت به کارده هێنرا بۆ 
بنیاتنانی گه رماوه گشتییه کان. بۆ ئەوەى لەژورەكانیدا پلەى 

گەرمى بپارێزرێ، هەروەها دیوارەكانیان پان وبەرین دروست دەكرا. 
پەنجەرەكانیش زۆر بچوك دروست دەكران كونەكانى هەڵمى گەرم بەرەو 

بەشى ژوورەوە دەكرا، هەروەها بینایەى گەرماوەكان لەئاستى زەوى 
نزمتر دروست دەكرا. گەرماوە گشتیە كان لە سێ بەش پێك دەهاتن، 

بەشى دەرەوە كە لەدەرگاى دەرەوە دەهاتیە ئەم بەشە لە هۆڵێك پێك 
دەهات لەدیوارەکانیدا سەكۆ دروست دەكرا بەبەرزى مەترێك، هەروەها  

لەدیوارەكانى گیرەى هەڵواسینی جل دروست دەكرا. بەشى دووەم  
گەرماوەكە گەرمیەكەى مام ناوەندی بوو زۆر كەس هەبوو لەم 
بەشە خۆى دەشوشت.  بەشى سێیەم بەشى ژوورەوەى گەرماوەكە 

ئەویش  هۆڵێكى فراوان بوو تیادا ئاوى گەرم دەكواڵ کە لە 
بەشى دەرەوەى كولخان هەبوو تیایدا سوتەمەنیان دەسوتاند بۆ 

گەرم كردنى ئاوى  گەرماوەكە لەکۆندا لەكولخانەكان پاشەڕۆى 
ئاژەلەكان دەسوتێندرا، دواتر بووە خەڵوز شەقلە و دار، لە 

ناوەڕاستى سەدەى بیستەم نەوتی ڕەشیان بەكار دەهێنا بۆ سووتان.ئینجا 
لە ناوەڕاستى ئەم بەشە سەكۆیەكى بازنەیى هەبوو خەلكى هەولێر)ئەربیل( 

پێان دەووت ) كورەكان داشى( واتە بەردى زاوا، ئەوەى كە دەهاتە بەشى 
ژوورەوە یەكسەر لە سەر ئەم سەكۆیە گەرمە دادەنیشت تاكو تەواو 

ئارەقەى دەكرد ئینجا دەچووە بۆ سەر حەوزەکە كە دوو بەلوعەى تێدا 
هەبوو یەكێكیان بۆ ئاوى گەرم ئەوەى تریان بۆ ئاوى سارد هەروەها 

لە گەرماوەكان چەند ژوورێكى بچوك هەبووە بۆ كارى تەراشكردن و 
جەنابەت دەرهێنان.

لە كۆ ندا شارە دێرینەكانى جیهان گەرماوى گشتى تیادا هەبووە. شارى 
هەولێر)ئەربیل(ى دێرینیش کە پێشەنگى شارە دێرینەكانى جیهانە، هەر 

لە كۆنەوە گەرماوى گشتى تیادا هەبووە. بەتایبەتى لەسەردەمى سوڵتانى 
هەولێر)ئەربیل(، موزەفەرەدین گوگبورو. هەولێر)ئەربیل( لە سەردەمى 
ئەم سوڵتانە لە چەرخى زێرینى دابووە. هەرلەكۆنەوە نەریت وا بووە كە 

گەرماوەكان لە بازار لە تەك مزگەوتەكان دروست دەكران، )وەكو مزگەوت 
و گەرماوى حاجى قادر دەباغ لە هەولێر)ئەربیل(( چونكە دروستکردنی 

گەرماو بەشێكى گرنگ بووە لەتەالرسازى ئیسالمى. 
لێرەدا ئەوەی شایانى باسە میژوو نووسەكان ئەوە دووپات دەكەنەوە كەوا 
گەرماوە گشتیەكان لە سەردەمى عەباسیەكان زیاتر پەرەیان سەندووە. 

چونكە ئاینى ئیسالم هانى موسلمانان دەدات كە پاك و خاوێن بن. 
هەروەها پێغەمبەرى خۆشەویستمان محەمەد )درودی خوای لەسەر 

بێت( فەرموویەتی: "پاك و خاوێنى لە ئیماندایە". ناوى گەرماوەكانى 
هەولێر)ئەربیل(  لە نووسینەكانى گەرۆكە بیانیەكان و میژوونووسەكان 
وەكو )یاقوت ئەلحموی،ئەلمەنشەئی ئەلبەغدادی، گەرۆكى ئەلمانى 
كرستیان نیبور ساڵى  ١٧٦٦و گەرۆكى  ئینگلیز جیمس بكنگهام 

ساڵى  ١٨١٦(، ژمارەی گەرماوەکان لە سەدەی حەڤدەیەمدا تەنها سێ 
گەرماو بووە. هێدی هێدی پەرەى سەندووە ڕووی لە زیادبوون کردووە، 

لەكۆتایی سەدەى نۆزدەم گەیشتۆتە شەش  گەرماو. گەرۆك نیومان كە 
ساڵى ١٨٧٣ سەردانی شاری هەولێر)ئەربیل(ی کردووە، سەیری كردووە 

جووڵەى بازرگانى لە هەولێر)ئەربیل( گەشەكردنى بەخۆوە بینیوە. لە 
ساڵنامەى عوسمانیدا هاتووە كە بازارەكانى هەولێر)ئەربیل( ٦٢٧ دوكان و 
شوێن،  ٢٢ كۆگا و ٤ گەرماو ١١ چایخانەى تێدایە، بەم جۆرە دەتوانین 

بڵێین ئەم ژمارەیە لە بازار بەڵگەى شارستانیەتى هەولێر)ئەربیل( و 
دانیشتوانەكەیەتى. 

ئەگەر سەرنج بدەین دەبینین زۆر 
بوونى 

ژمارەی گەرماوەكان 
سەردەمى عوسمانى بووە، كە شارى لە 

هەولێر)ئەربیل( شارێكى بازرگانى گرنگ بووە. هەر 
لە هەمان سەردەم ژمارەیەكى زۆر لە گەرۆك وبازرگانەكان روویان لە 
هەولێر)ئەربیل( كردووە بۆ ئاڵۆ گۆرى بازرگانى. ژمارەى دانیشتوانى 
هەولێر)ئەربیل( لە ٥٠٠٠ كەس زیاتر نەبووە. هەروەها گەرماوەكان لە 
كۆتایی شەستەکانی سەدەى نۆزدەم لە خشت و گەچ دروستكراون. 

لە ساڵنامەكانى عوسمانى هاتووە، كەوا پێشكەوتنى بازارى شارەكان بە 
بوونى ژمارەى گەرماوەكان جیادەكرێتەوە، بە شێوازى تەالرسازى تایبەت 

بوونى گومبەتێكى سەرەكى لە ناوەڕاستى گەرماوەکە هەروەها ستونەكانى 
بە شێوازیكى هونەرى لە مەڕمەڕ و كەوانە و سابیتەكانى بە رەنگاو 
رەنگی دروستكراوە. وەكو شێوەى تەالرسازی دروستكردنى گەرماوى 
قەاڵت و گەرماوى علی ئاغا. ئەوەى شایەنى باسە ئەم گەرماوانەى 

هەولێر)ئەربیل(، لە سەر شێوازى كۆشك و تەالرەكان بە شێوەی 
رووخسارى ئیسالمى، هاوشێوەى گوزەرى مزگەوتەكان دروستکراون. 

چونكە دروستکردنی ئەم جۆرە  گەرماوانە پەیوەندى بە الساییكردنەوەى 
تەالرسازى ئایینى هەبووە. لەسەر بنەماى  دەستنوێژ هەڵگرتن، خۆشوشتن  

و هەروەها رۆلى كۆمەالیەتى ئاسودەیی. تەالرسازەكان سووربوونە لە 
سەر ئەوەى كە بیناى گەرماوەكان شێوازى پانتایی و فراوانیێکى جوان 

وەربگرن. بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی دەچوونە گەرماوەکان تیایدا هەست 
بە ئاسودەیی بکات و دڵى بكاتەوە. هەروەها هەوڵیان داوە گەرماوەكان 
رووناکبن و بانەكانیان بڵند و فراوان بێت تاكو گەرمای هەڵمەكان و 

گەرماوەكۆنەكانى شارى هەولێر)ئەربیل( 

١-گەرماوى قەاڵت
 بەیەکێک لە كۆنترین  گەرماوەكانى شارى هەولێر)ئەربیل( دەژمێردرێت، 

دەتوانین بڵێین ئەم گەرماوە هەر لەسەردەمى سوڵتان موزەفەرەوە هەبووە، 
لە گەرەكى سەراى لە تەنیشت مزگەوتى گەورەى قەاڵت دكتور مەهدى 
محمد لە كتێبە بە نرخەكەى بەناوى هەولێر)ئەربیل( لە سااڵنى ١٩٢٩- 
١٩٣٩الپەرە ٣٢١ دەڵێت، " ساڵى ١٢٠٠ك-١٧٧٥ز دروستكراوە لە الیەن 

عبدالله ئاغا ئیسماعیل ئیبراهیم دواتر لە الیەن قاسم ئاغای كورى 
عبد الله ئاغا نۆژەنكراوەتەوە"  بیرێكى بە قوڵى ٦٠م  وبەتیرەى ٥ مەتر 
لێداوە بۆى، تاكو سەرچاوەى ئاوى بۆ دابین بكات دەرگاى دەرەوەى ڕووى 

لە باشوورە، لە گۆشەى باكوورى ڕۆژئاواى دەرەوەى گەرماوەكە بیرێك 
هەبووە کە ئاوى ئەم گەرماوەى دابین دەكرد، هەروەكو گەرماوەكانى 
واڵتانى ئیسالمى ئەم گەرماوەش بۆ سێ بەش دابەش كراوە: بەشى 

یەكەمى بۆ گۆرینى جلو بەرگ هەر لە چوار دەورەى ئەم هۆڵە سەكۆ 
دروست كراوە بۆ خەڵك لە كۆندا حەسیریان ڕادەخست بۆ دانیشتن. 
پاشان بەشى دووەمى ئەویش زۆر گەرم نەبووە بەاڵم بەشى سێیەمى 

هۆڵێكى فراوانە و دەوروبەری حەوز بچوک بچوک هەبووە لە                                                                                                     
الى هەر حەوزێك دوو بەرد داندراوە بۆ دانیشاتن. 

مام ئەحمد داود ئاغا و مام مەعروف 
لەتیف و مام بەكر فتاح 

سەرپەرشتیارى ئەم  
گەرماوەیان دەكرد. تاكو 

هەشتاكان ئەم گەرماوە 
لەكاركردندابوو بەاڵم دواى 

هاتنە خوارەوەى خەڵكى 
قەاڵت بەبریارى حكوومەت 

ئەم گەرماوە داخرا. پاش 
ماوەیەك بەشێكى گومبەتەكەى 
رووخا تاكو لە سەرەتاى نەوەدەکان 
بەڕێوەبەرایەتى شوێنەوارەكان لەسەر 

خۆى نۆژەنى كردەوە. ئەم گەرماوە شێوەى كۆنى 
پیاوان بوو ئینجا دواتر دەبووە گەرماوى ئێواران تاكو چێشتەنگاو بۆ 

ئافرەتان تاكو ئێوارە. پیاو ماقوڵ و  كەسایەتییەكانى قەاڵت سەردانى ئەم 
گەرماوەیان دەكرد.  

٢-گەرماوى عەلى ئاغا ) عالى ئاغا حەمامى(
ئەم گەرماوەش لەسەرەتاى سەدەى بیستەم لەكاتى جەنگى جیهانى یەكەم 

لە نێوان ساڵەکانی ١٩١٤- ١٩١٨دروست كراوە. كەوتۆتە گەڕەكى خانەقا 
بەرامبەر دەرگا بچووكەكەى رۆژهەاڵتى قەاڵت بوو  هەروها تاوەکو 

ئێستا بناغەکەی ماوە. لە شەستەكان خوالێخۆشبوو مام عوسمان پسمام 
بەرێوەى دەبرد. ئەم گەرماوەش وەكو گەرماوى قەاڵت لە سێ بەش پێك 

هاتبوو بەشى جل گۆرین و بەشى ناوەراست بە شى ژوورەوە. 
٣-جووت گەرماو )جووت حەمام(

خاوەنى ئەم جووت گەرماوە كەسایەتى هەولێر)ئەربیل( حاجى رەشید 
ئاغاى كورى وەیسى ئاغا بوو. ئەم جووت حەمامە لە بەرامبەر 

مزگەوتى خانەقاى خالیدیە بوو. گەرماوە بچوكەكە تەنیا بۆ پیاوان بووە 
خولێخۆشبوو مام فەقێ سەرپەرشتیارى ئەم گەرماوەى دەكرد. بەاڵم 

گەرماوە گەورەكە هەروەك و گەرماوەكانى دیكەى هەولێر)ئەربیل( ئێواران 
و شەوان بۆ پیاوان بووە و بەیانیانیش بۆ ئافرەتان بووە خوالێخۆشبو 

)قۆلسیز دەوریش عالى( 

سەرپەرشتى دەكرد. ئەم گەرماوە لە شەستەكان تێكدراو ڕووخا .
هەروەها جامێكى سفریش لە الی حەوزەكە دادەندرا. 

بۆ درێژه ی بابه ت
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لەگەل واقعمان یەکنەگریتەوە تووشمان 
دەکات یان وەرگرتنى زانیاری لەسەر چاوەى 
ناڕوون یان زانیاری وەرگرتن بەبێ ووردبینى 

کردن لەهەموو کەسێک ئەم جۆرەش زۆربەى 
جار کە روودەدات لە ناو توێژى گەنجانە، 
بۆنمونە؛ کاتێک بڕیار دەدات دەست بە 

خوێندنەوە بکات بڕیارەکە بڕیارێکى باش 
و جوانە بەاڵم هیچ بڕیاریک بە شێوەیەکى 
ڕەها ناکرێت جێ بەجى بکرێـت، بۆ نمونە؛ 

لەکاتى بڕیارى خوێندنەوە دەبێت ڕەچاوى ئەم 
رێککارانە بکەین واتا رێنمایی جێ بەجى 

بکەین ئەوانیش.
یەکەم: سەرەتا ناسینى خۆمان مەبەستم 

لە ناسینى خۆمان دەبیت شارەزای خۆمان 
بین لە رووى 

تەمەن و 
گەشەکردنمان 

و 

بیرکردنەوەمان 
لە چ ئاستێکین چونکە ئەگەر هەلسەنگاندن 

بۆخۆمان نەکەین هەرگیز لە هەڵبژاردنى 
کتێب سەرکەوتوو نابین یان کتێبێک 

هەڵدەبژیرین کە لێی تێناگەین ئەوکات 
ژەهراوى دەبین بە زانیاریەک کە مێشکمات 

قبوڵى ناکات.
 دووەم: دەبێت دیاریکردنى بوارى خویندنەوەکە 
بگونجێت لەگەل پێویستى بیر و بۆچونى ئێمە 
واتا لە چ بوارێک پێویستمان بە خوێندنەوەیە 
لەو بوارە بخوێنینەوە نەوەک وەک کەسێک 
تێنو بێت بچێت داواى خواردن بکات ئەوکات 

زیاتر تێنوو دەبێت.
سێیەم: هەڵبژاردنى نوسەرى کتێب دەبێت 
شارەزاییمان هەبێت لەسەر ژیانى نووسەر 

زۆربەى خوێنەرانی ئیستا کتێب تەواو دەکات 
هیچ زانیارییەک لەسەر نووسەر نازانێـت، 

ئەوکاتە کێشەى گەورە دروست دەبێت 
کاتیک تۆ نەزانیت بۆچوونى ئەو نوسەرە 

چییە بکەویتە ژێر کاریگەرى ئەوکاتە 
جەنگێکى سارد لەنێوان بۆچوونى خۆت و 

بۆچوونى ئەو دروست دەبێت کە قوربانیەکە 
تەنها خوینەرە. 

چوارەم: کاتی نوسین ودانانى کتێبەکە زۆر 
گرنگە چونکە لەبابەتى گەشەى تەمەن زۆر 
گرنگە بزانین ئایا ئەو کات و زەمەنەى کە 
نوسەر کتێبەکەى تیادا نوسیوە چ شتێک 
هەبووە لەوانەیە باس لە قەیرانێک بکات 
بەاڵم لەکاتى خوێندنەوە کە ئەو قەیرانە 

نەمابێت تۆ کە دەیخوێنیتەوە کاتت دەروات و 
سوودێکى وای نابێت.

 بە کورتى لەم جۆرەى ژەهراوى بوونە 
ترسناکە چونکە دەبێتە هۆى شوشتنەوەى 

مێشک جارى وا هەیە نوسەر لە کتێبێکى 
٥٠٠ الپەرەیی تەنها مەبەستى ژەهراوى 

کردنى یەک ووشەیە لە مێشکى خوێنەر 
بۆیە دەبێت زۆر بە وشیارى هەڵسوکەوت 
لەگەل ئەم جۆرە بکەین، چونکە مێشک 
ژەهراوى بێت دەبێتە هۆى لە دەست دانى 

کەسەکە مەرج نییە بمرێت بەڵکو زیندووە 
بەاڵم لەناو واقعێکى تر دەژیت کە دوورە 

لە هى ئێمە، کەواتە دەبێت زۆر ئاگاداربین 
لە چەمکى ژەهراوى بوون و خۆمانى لێ 

بپارێزین.

ژەهراوى بوون ئەو چەمکەى کە تاوەکو 
ئێستا لە ناو زۆربەى میللەتانەوە بەتایبەت 

لە کوردستان تەنها بۆ بابەتێکى دیاریکراوى 
قەتیس ماو بەکاردێت، ئەویش ژەهراوى بوون 

بە خواردن واتا )التسمم( وەکو مەعلومی 
هەموو الیەکە ژەهراوى بوون بە خواردن 
هۆکارى زۆرە لەوانەش )خواردنى پیس 
یان خواردنى ماوە بەسەرچوو یان جۆرى 

خواردنێک کە مرۆڤ هەستیارى بەرامبەر 
هەبێت(. لەهەریەک لەم شێوە ژەهراوى 
بونانە بەچەند جۆرێک مرۆڤ هەست 

دەکات و دەرهاویشتەى دەبێت، وە مرۆڤ 
ئەوکاتە هەست بە ئارامی دەکات، کاتێک 

ئەو خواردنەى کە 
خواردویەتى لەهەر 

حالەتێکدا بیت دەبێت 
بێتە دەرەوە لەناو 

گەدەى کەسەکە. جا 
چ بە شوشتنەوەى بێت 
یان رشانەوە یان جۆرى 
تر لە دەرهاویشتەکان 

ئەوکات هەست بە 
ئارامی دەکات و 
ئازارى نامێنێت.

 واتا لەم ژەهراوى 
بوونە هەم هۆکار 
و هەم چارەسەرى 
تایبەتى هەیە کە 

سەرئەنجام ئارامی و 
ئاسوودەیی هەم بۆ 

کەسەکە وە هەم بۆ دەوروبەرى دێنێت. لێرەدا 
دەمەوێت ئاماژە بە ٢ جۆرى ترى ژەهراوى 
بوون بکەم کە کاریگەرى نیگەتیفى هیچ 

کەمتر نیە بەڵکو زیاتریشە لە ژەهراوى بون بە 
خواردن ئەوانیش یەکەم ژەهراوى بوونى هەست 
وسۆز یان ئەو شتانەى کە پەیوەندیان بە دڵى 

مرۆڤەوە هەیە هەیە واتا دەتوانم بڵێم )ژەهراوى 
بوونى دڵ( کە بە دڵنیاییەوە هۆکارى 

تایبەت هەیە کە دەبێتە هۆى ژەهراوى کردنى 
دڵەکانمان ئەوانیش هەست و سۆزى پیس یان 

هەست وسۆزى بەسەر چوو یان ئەو هەست 
وسۆزە ناراستانەى ئاراستەمان دەکرێن لە الیەن 

مرۆڤەکانەوە جا هەرکاتێک هۆکارەکان 
زانران دەبێت هەوڵى چارەسەرى بدەین چونکە 

دەبێتە هۆى ئازار بۆ کەسی تووش بوو بە 
ژەهراوى بوون و کەسانى دەوربەرى ئەمەش 

زۆربەمان هەستى پێدەکەین کە زۆرجار 
مناڵەکانمان تووشی دەبن وە توشی دڵتەنگی 

دەبن و هەمیشە بیتاقەتى روویان تێدەکات 
وە زۆرجار بۆتە هۆى کارەساتى جەرگ بر 
لە خۆسوتاندن و خۆکوشتن چونکە وەکو 

لە ژەهراوى بوونى گەدە باسمان کرد ئازارى 
هەیە ئەوا هی دڵ ئازارەکەى چەند قات 

زیاترە بۆ ئەوەى مناڵەکانمان و گەنجەکانمان 
توشی نەبن دەبێت ئاگاداریان بکەینەوە 

تاوەکو جۆرەکانى بناسن و خۆى لێبپارێزن 
وە هەرکات توشی بوون دەبێت دڵەکانیان 

بشۆنەوە وە هەوڵ بدەن لە دڵیان دەرى بکەن 
وەکو چۆن بە رشانەوە ژەهراوى بوونى گەدە 

ئارام دەبێتەوە بەشووشتنەوەى باشتر دەبێت بەم 
جۆرە هى دڵیش وا دەبێت ئەمەش ئەرکێکى لە 
پێشینەى ماڵەوەیە بیکەن چونکە زۆربەى جار 
بۆتە هۆى کێشەى کۆمەاڵیەتی کە قوربانی 

لیکەتوتەوە.
هەروەها جۆرەکەى دیکەش کە دەمەوێت 

ئاماژەى پێ بکەم )ژەهراوى بوونى مێشک-
ـە( کە بەڕاستى ئەمە جۆرێکى زۆر زۆر 
مەترسیدارە کە کاریگەرى لەسەر هەموو 

واڵت دروست دەکات وە ئەم جۆرەی ژەهراوی 
بوونەش بە چەند هۆکارێک تووشی 

دەبین ئەوانیش زانیارى نادروست و زانیارى 
بەسەرچوو واتا کە زانیاریەک بەسەر چوو 

د.ئەحمەد سەیدە
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ژەهراوى بوون  بارین لەم ساڵخدا گەیشتووەتە
 رێژەی باران

ورد به ٣٠ ساڵی رابردوو
بەرزترین ئاست بە بەرا

رێژەی باران بارین لە عێراق بە گشتی بە بەراورد بە 
سااڵنی رابردوو بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. 

زیادبوونی ئاستی باران بارین بە جۆرێکە کە شارەزایان 
دەڵێن، "رێژەی باران بارین لەم ساڵەدا گەیشتووەتە بەرزترین 

ئاست بە بەراورد بە ٢٠-٣٠ ساڵی رابردوو". 

بارینی ئەو بڕە زۆرەی باران بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی 
رێژەی ئاو لە رووبار و بەنداوەکان. هەروەها لە زۆربەی 

ناوچەکاندا مەترسی الفاو دروست بووە.

بەهۆی بارانی زۆر و دروستبوونی الفاوەوە، بەشێك لە 
پردی دەربەندی رانیە، روخا و مەترسی روخانی زیاتری 

پردەكە دەكرێت. هاتوچۆی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگریش بەسەر 
پردەكەدا، قەدەغە كرا.

هاوکات لە 
رۆژانی رابردوودا، 

لە ئەنجامی 
ئەو باران بارینە 
بەهێزەی هەرێمی 

کوردستانی 
عێراقی گرتەوە لە 
ناوچەی گەرمیان 

لە سنووری 
پارێزگای 

سلێمانی زیانی 
بە چەند پردێک 

گەیاندووە، 
دیارترینیان 

داڕووخانی پردی 
دەرەدۆین-ە کە 
لە نێوان هەردوو 

شاری دەربەندیخان 
و کەالرە و سلێمانی گەرمیان پێکەوە دەبەستێتەوە و 

رۆژانە هەزاران ئۆتۆمۆبێل لەو رێگایەوە هاتوچۆ دەکەن و 
رێگای دەروازەی نێودەوڵەتی پەروێزخانی لەسەرە.

ناسح مەال حەسەن، قایمقامی دەربەندیخان لەو بارەیەوە 
راگەیاندبوو، "باران بارینی ئەو رۆژە بەجۆرێک زۆر 

بووە کە لە ماوەی سێ کاتژمێردا بڕی ٣٤ ملم 
باران باریوە، بەوەش ئاستی ئاو زۆر بەرز بووەتەوە 

و الفاو لە زۆر ناوچەدا دروست بووە، بەتایبەت لە 
تری پردی دەرەدۆین و پردێکی 

سەرەکی 

ناوچەکەش کە هەردووکیان بەو هۆیەوە داڕووخاون و 
رێگای هاتوچۆ بەتەواوی بڕدراوە".

مەال حەسەن لەبارەی ئاماری باران بارینی ئەمساڵ وتی، 
"تاوەکو ئێستا و لە میانی ئەمساڵدا، هەزار و ١٤٠ ملم 
باران لە سنووری دەربەندیخان باریوە، ئەوەش یەکەمجارە 

لە ماوەی ٦٠ ساڵی رابردوو ئەم رێژە بارانە لەم ناوچەیەدا 
ببارێت".

ڕۆژی سێشەممەی رابردوو شارەوانی قەزای دوکان  
هۆشداری دایە هاواڵتییان و خاوەنی چێشتخانە و ڤێال 
و خانوو و کەپر و باخ و سەرجەم پرۆژە گەشتیاری و 

بازرگانییەکانی سنوری شارەوانییەکە، كە دەكەونە سەر 
زێی بچووك. بەهۆی بەردەوامبوونی بەرزبوونەوەی ئاستی 

ئاوی بەنداوی دوکان و بەردەوامی وەرزی بارانبارین، 

چاوەڕواندەکرێت بەنداوەکە زووتر پڕ ببێت و، بڕی 
دەرچوونی ئاوی بەنداوەکە لە دەستی ئەوان نەمێنێت و لە 

کۆنترۆڵ دەربچێت.

هاوکات بەرپرسی هێزەکانی پۆلیسی فێدراڵ لە 
شارۆچکەی ئاڵتوون کۆپرو بەهۆی بەرزبوونی ئاستی 

ئاوی زێی زاب بەهۆی بارانبارینەوە، باری نائاسایی لە 
شارۆچکەکەدا راگەیاند. 

ئەو بەرپرسەی پۆلیسی فێدراڵی هۆکاری دروست بوونی 
مەترسی و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوەکەی بۆ زۆری 

رێژەی باران بارین و بەردانەوەی ئاوی بەنداوی 
دۆکان گەڕاندەوە.

هەروەها سەرچاوە 
حکوومەییەکان باس 

لەوە دەکەن، بەهۆی 
بارانبارینی زۆر و 
الفاوەوە زیاتر لە 

پەنجا رێگاوبانی 
دەرەكی 

شارەكانی 
هەرێمی 

كوردستانی 
عێراق 

زیانیان 

پێگەیشتووە، 
بەتەنیا لە 
سنووری 
پارێزگای 

هەولێر 
چاككردنەوەی 

رێگاوبانەكان 
بەشێوەیەكی خێرا 

پێویستی بە یەك ملیار 
دینارە.

ناوه ندی هه واڵ
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تەبا لە یادی شەهیدانی ئاڵتون کۆپرو هەڵسا بە چاندنی نەمام

یازی میعمارئۆغڵو، پەرلەمانتاری پێشووی تورکمانئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و پەرلەمانتار

لە شارۆچکەی ئاڵتوون کۆپروی سەربە 
شاری کەرکوک، رێوڕەسمێکی یادکردنەوە بۆ 
شەهیدانی کۆمەڵکوژی ٢٨ی ئاداری ئاڵتوون 

کۆپرو ساز کرا.

رێوڕەسمێکی یادکردنەوەی سەدان شەهیدی ئاڵتوون 
کۆپرو کە لەالیەن رژێمی رووخاوی سەددام حوسێنەوە 

شەهید کرابوون، سازکرا. ژمارەیەکی زۆر لە 
سەرکردەکان و کەسوکاری شەهیدان بەشدارییان لە 

رێوڕەسمەکە کرد. 

ئایدن مەعروف، ئەندامی مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی و 
پەرلەمانتاری ئەو حیزبە وتی، "کۆمەڵکوژی ٢٨ی ئاداری ئاڵتوون کۆپرو رۆژێکی 
گرنگ و پرئازارە بۆ تورکمان. ئامانجی ئەنجامدەرانی کۆمەڵکوژییەکە سڕینەوەی 

وجودی سیاسی و کەلتووری تورکمانە. وێرای ئەوەی ٢٨ ساڵ بەسەر ئەو 
کۆمەڵکوژیەدا تێدەپەڕێت شەهیدەکانمان لە یاد نەکردووە و لەیادیشیان ناکەین".

زیاد لە سەد هاوواڵتی لە گەلی تورکمان لە شارۆچکەی ئاڵتون کۆپرو سەر بە شاری کەرکوک لە ٢٨ی ئاداردا لە الیەن  رژێمی رووخاوی 
سەددام حوسێن-ەوە شەهید کران.

کارمەندانی ئاژانسی میدیایی تورکمان، لە ٢٨ ئاداردا لە مەزارگەی شەهیدانی تورکمان لە ئاڵتون کۆپرو هەڵسان بە چاندنی نەمانم.

شایەنی باسە، لە ٢٨ی ئاداری ساڵی ١٩٩١ تورکمانانی ئاڵتون کۆپرو لە الیەن رژێمی رووخاوی سەددام حوسێن شەهید کران.

ئەو کۆمەڵکوژیە، لە مێژووی عێراقدا بۆ تورکمان یەکێکە لە ئازاربەخشترین رووداوەکان  بۆ ئەم گەلە.

لەبارەی کۆمەڵکوژییەکەوە، ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی بە 
تەبا-ی راگەیاند، "زیندوویی نەتەوەیەک بە پارێزگاری کردنیەتی لە خاکەکەی. ئەگەر 
لە رۆژی رووداوەکەدا خەڵکی ئاڵتوون کۆپرو ئەو شوێنەیان جێهێشتبا، ئەمڕۆ ئاڵتوون 

کۆپرو لەناو چووبوو".
ساڵحی وتیشی، "مافە ماددی و مەعنەوییەکانی شەهیدەکانمان لەالیەک، ئەوان 
پاشماوەیەکی زۆر زۆر گەورەیان بۆ ئێمە و نەتەوەکەمان جێهێشتووە، ئەویش ئەم 
خاکەیە. ئەگەر ئەم خاکە نەبوایە، نەماندەتوانی ئەو ئااڵیەی لەسەر هەڵبواسین. 

پێویستە هەموو کەسێک ئەوە بزانێت".

ساڵحی وتیشی، "مافە ماددی و مەعنەوییەکانی شەهیدەکانمان لەالیەک، ئەوان 
پاشماوەیەکی زۆر زۆر گەورەیان بۆ ئێمە و نەتەوەکەمان جێهێشتووە، ئەویش ئەم 
خاکەیە. ئەگەر ئەم خاکە نەبوایە، نەماندەتوانی ئەو ئااڵیەی لەسەر هەڵبواسین. 

پێویستە هەموو کەسێک ئەوە بزانێت".

نیازی میعمارئۆغڵو، پەرلەمانتاری پێشووی تورکمان بە مایکی تەبا-ی 
راگەیاند، "بەهۆی ئازایەتی، خۆشەویستی بۆ خاکەکەی و هەستە 
دادپەروەرانەکەی، نەتەوەی تورکمان دوای عوسمانییەکان لە ساڵی 
١٩٢٠ەوە کراونەتە ئامانج. هەموو کات گەلی تورکمان و ناوچە 

تورکمانییەکان رووبەڕووی کۆمەڵکوژی بوونەتەوە".

هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو، بەرپرسی لقی سەاڵحەدین لە بەرەی تورکمانی عێراقی

هاوکات هەیسەم هاشم موختارئۆغڵو، بەرپرسی لقی سەاڵحەدین لە بەرەی 
تورکمانی عێراقی کە ئەویش یەکێک بوو لە بەشداربووەکانی رێوڕەسمەکە، بۆ 
تەبا دوا و وتی، "رژێمی سەددام بەبێ پرسیار و لێپێچینەوە خەڵکی کۆمەڵکوژ 

کرد، کۆمەڵکوژی ئاڵتوون کۆپرو چ یەکەم چ کۆتا کۆمەڵکوژی مێژووی تورکمانە. 
لە ساڵی ١٩٢٠ەوە تا ئێستا تورکمان رووبەڕووی کۆمەڵێک کۆمەڵکوژی بووەتەوە".

یادی شه هیدانی ئاڵتون کۆپرو به رز راگیرا
فۆتۆ: عەلی سالم / هەواڵ: محه مه د ئایدن


