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له گه ل ئێوه  بۆ ئێوه 

 شانازیی بە تورکمان
دەکەین

فەرسەت سۆفی، پارێزگاری نوێی هەولێر بۆ تەبا دوا

" تایبەتمەندی هەولێر وایە کە 
ئەوەی لێرە دابنیشێت، هەست بە 

ئاسوودەیی و دڵنەوایی دەکات"
"هەفتەی داهاتوو تەواوی تێڕوانین 

و پالنەکانی خۆمان دەربارەی 
پڕۆژەکان دەخەینەڕوو"

"تورکمان دڵنیا دەکەمەوە 
کە خاوەن ماڵن"

 ئەفسانەی حەبیبی
نـــەجـــــاڕ

 ساڵحی: عەبدولمەهدی
 نەیتوانی خۆی
بسەلمێنێت

    ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی 
رایگەیاند، "عادل عەبدولمەهدی، لە کاتی دامەزراندنی 

حکوومەتەوە تاوەکو ئەمڕۆ نەیتوانیوە خۆی بسەلمێنێت، 
لەوەتەی هاتۆتە مەیدانەکەوە لەبەرامبەر داواکارییەکانی 
خەڵکدا بێ دەسەاڵت ماوەتەوە، بەم هۆیەشەوە دەبێت 
بەزووترین کات عادل عەبدولمەهدی و حکوومەتەکەی 

لەسەر داواکاری خەڵک دەست لەکار بکێشێتەوە".

 قائیمقامی هەولێر
پێویستمان بە زیاتر لە ١٠٠ ملیۆن لیتر نەوت هەیە

پرسیارە و وەگرتنی زانیاری لەسەر 
کاروچاالکییەکانی قائیمقامییەتی 

قەزای ناوەندی هەولێر)ئەربیل( 
پەیوەندیمان کرد بە  نەبەز 

عەبدولحەمید، قائیمقامی قەزای 
ناوەندی هەولێر)ئەربیل(.

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما 
دووبارە پرسی دابەشکردنی نەوت 
بووە پرسیارێک کە بەردەوام خەڵک 

بەدوای وەاڵمەکەیدا دەگەڕێت.

ئێمەش وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی 
تەبا بۆ وەرگرتنی وەاڵمی ئەو   وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن

 سنووری جوگرافی بۆ

 شێوەی کۆتایی بازاڕی  قەیسەری شاریتەکسییەکان دیاری دەکات
کەرکوک سەرنجەکان بۆ خۆی رادەکێشێت

بازاڕی قەیسەری کەرکوک لە 
٢٧ـی تشرینی دووەمی ٢٠١٨، 
بە جۆشەوە چاوەڕوانی دووبارە 

کردنەوەی بازاڕەکەن.

  کاسبکارانی شاری کەرکوک بە 
پەرۆشییەوە چاوەڕێی کردنەوەی 

دوکانەکانیانن لە بازاڕی 
قەیسەری. هاوواڵتیان لەدوای 
کارەساتی ئاگرکەوتنەوەکەی 

 ئەبوبەکر بەغدادی،
 سەرۆکی رێکخراوی

تیرۆرستی داعش کوژرا

 ئاماژەی رەنگی شین لە
 جلوبەرگی نەتەوەیی ئافرەتانی

تورکمان
      وه كو هه فته نامه ی ته با راپۆرتێكمان له سه ر جلوبه رگی   

      توركمانی تایبه ت به پیاوان كردبوو كه  تێیدا رێسا 
و چۆنیه تی له به ركردنمان بۆ باسكردبوون. له سه ر داوای 

خوێنه رانمان ئه مجاره یان بڕیارماندا به پێشكه شكردنی 
راپۆرتێك ده رباره ی جلوبه رگی توركمانی تایبه ت به ئافره تان 

كه  له  دێرزه مانه وه  ئافره تانی توركمان پۆشیویانە.

 فرۆشتنى کۆمەڵێک خواردن لە
 فرۆشگای قوتابخانەکاندا قەدەغە کرا

ئاری ئاغۆک، بەرپرسی بەشی ژینگە 
و تەندروستی لە بەرێوبەرایەتی 

گشتی پەروەردی هەولێر لە 
چاوپێکەوتنێکیدا وەاڵمی 

پرسیارەکانی هەفتەنامە و پۆرتاڵی 
تەبا-ی دایەوە لەمبارەیەوە.

وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی 
تەندروستی حکوومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق بە بڕیارێکی 
هاوبەش، فرۆشتنی هەندێک 
جۆری خواردن و خواردنەوەی 

لە فرۆشگای نێو قوتابخانەکان 
قەدەغە کرد.

 پڕۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود
 ئەلئەربیللی راگەیاند: کتێبێکی نوێ

 دەربارەی مێژووی هەولێر)ئەربیل(
   بەڕێوەیە

پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود 
ئەلئەربیللی، خاوەنی کتێبی 

"تورک و مێژووی تورک 
لە عێراق" لە هەژماری 
تایبەتی خۆی لە تۆڕی 

کۆمەاڵیەتی فەیسبووک 
موژدەی کتێبێکی نوێی 

راگەیاند. 
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فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: زیا عوزێری

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما دووبارە پرسی 
دابەشکردنی نەوت بووە پرسیارێک کە بەردەوام خەڵک 

بەدوای وەاڵمەکەیدا دەگەڕێت.

ئێمەش وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا بۆ وەرگرتنی وەاڵمی 
ئەو پرسیارە و وەگرتنی زانیاری لەسەر کاروچاالکییەکانی 

قائیمقامییەتی قەزای ناوەندی هەولێر)ئەربیل( پەیوەندیمان 
کرد بە  نەبەز عەبدولحەمید، قائیمقامی قەزای ناوەندی 

هەولێر)ئەربیل(.

نەبەز عەبدولحەمید، قائیمقامی قەزای ناوەندی 
هەولێر)ئەربیل( لەبارەی پرسیاری دابەش کردنی نەوتەوە 

وتی، "نەوت ئەگەر هەبێت ئەوا بە دڵنیاییەوە دابەش 
دەکرێت. لە ئێستادا پارێزگا و حکوومەت لە هەوڵدان ئەو 

بڕە نەوتە دابین بکەن کە پێویستە. نەک تەنها بۆ پارێزگای 
هەولێر بەڵکو هەوڵەکە بۆ ئەوەیە بۆ هەموو کوردستان 

دابین بکرێت".

هاوکات عەبدولحەمید ئاماژەی بە بڕی پێویستی نەوت کرد 
و وتیشی، "سەبارەت بە بڕی پێویستی نەوتمان، ئەگەر هەر 

خێزانێک یەک بەرمیل نەوتی پێ بدرێت ئەوا لە پارێزگای 
هەولێر پێویستمان بە زیاتر ١٠٠ ملیۆن لیتر نەوت هەیە. هەر 
کاتێک ئەم بڕە نەوتە بگاتە دەستمان بە دڵنیاییەوە دابەشی 

دەکەین".

قائیمقامی قەزای ناوەندی هەولێر)ئەربیل( ئاماژەی بەوەدا کە 
ئەو پرسە پەیوەندیدارە بە  وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی 

حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق و رایگەیاند، "خۆی 
ئەم پرسە پرسێکی پەیوەندیدارە بە وەزارەتی سامانە 

سروشتییەکانەوە ئەوان باشتر دەزانن کە دۆخەکە چۆنە. 

بەاڵم ئەوەی من بزانم تا ئێستا هەوڵەکان بەردەوامن 
بۆ وەرگرتنی ئەو بڕە نەوتەی کە پێویستمان پێیەتی لە 

هەرێمی کوردستان".

هەروەها نەبەز عەبدولحەمید سەبارەت بە لیژنەی چاودێری 
کردنی بازاڕەکانەوە زانیاری بە خوێنەرانی تەبا دا و وتی، 

"ئێمە لە پارێزگای هەولێر چەند لیژنەیەکمان هەیە. وە لە 
قائیمقامییەتیش لیژنەکانمان هەن. بۆ نموونە ئێمە لیژنەی 

چاودێری کردنی بازاڕمان هەیە کە من خۆم سەرپەرشتی 
دەکەم. ئێمە بەردەوام چاودێری ناوشاری هەولێر دەکەین 

لەرووی پاک و خاوێنییەوە. بە هاوکاری لیژنەکانی 
تەندروستی سەردانی بازاڕ وخواردنگەکان 

دەکەین. هەر شوێنێک سەرپێچی هەبێت، پاک و 
خاوێن نەبێت، کەلوپەلی ماوەی بەسەرچووبێت، 

شێوازی خەزن کردنی بەپێی ستانداردە 
تەندروستییەکان نەبێت، ئێمە لێپێچێنەوەی 

یاسایی لەگەڵدا دەکەین و سزای دەدەین بەپێی 
ئەو رێنماییانەی لەبەردەستماندایە".

لەبارەی دوایین لیژنە کە لەالیەن فەرسەت 
سۆفی پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(ەوە پێکهێندرا 

بۆ رووبەڕووبوونەوەی الفاو قائیمقام نەبەز 
عەبدولحەمید وتی، "هەموو ساڵێک پێش وەرزی 

باران بارین پارێزگای هەولێر کۆبوونەوەیەک 
ئەنجام دەدات سەبارەت بە پێکهێنانی 

لیژنەیەک بۆ رووبەڕوو بوونەوەی الفاو. ئەو 
لیژنانە لە سنووری هەموو شارەوانییەکاندا 

پێکدەهێندرێن و بەڕێز پارێزگاری هەولێر 
سەرپەرشتی دەکات".

لە کۆتایی قسەکانیدا نەبەز عەبدولحەمید، قائیمقامی 
قەزای ناوەندی هەولێر)ئەربیل( هەر لەسەر هەمان پرس 
دەڵێت، "ئامانجی ئەو لیژنەیە ئەنجامدانی کۆمەڵێک کار 
و چاالکییە بۆ بەرەنگاربوونەوەی الفاو لەکاتی بارانباریدا. 

ئێستا هەموو ئامادەباشییەک وەرگیراوە، ئاوەڕۆکان بە تەواوی  
خاوێن کراونەتەوە. هەموو کەندەکانی دەورووبەری هەولێر 

کە ئاویان پێداتێدەپەڕێت و پێویستی بە چاککردنەوە هەبوو، 
لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی شارەوانییەکان و بەڕێوەبەرایەتی 
ئاوەڕۆی هەولێر چاککرانەوە و رێڕەوی ئاوەکان کراونەتەوە. 

ئێمە لە ئامادەباشیداین بۆ هەر ئەگەرێک کە رووبدات".

بەبۆچوونی ئێوە گەورەترین کێشەی شاری هەولێر 
چییە؟ لەهەمان کاتدا چارەسەرەکەی چییە؟

کۆمەڵێک کێشەی گەورەمان هەیە کە دەبێت بەجددی 
کاری لەسەر بکەین، بۆ نموونە بابەتی مەزراکان کە 
خەریکە بەرەو چارەسەر دەڕۆین . بابەتی ریسایکلین 

)دووبارە بەکارهێنانەوە( و چارەسەرکردنی زبڵ و خاشاک، 
هەندێک پرۆژەی بنیات تایبەت بە رێگاوبان و هایوەی 

هەیە. هەندێک پرۆژەی ئاو هەیە دەربارەی ئیفراز و ئاوی 
دەورووبەر. لەالیەکی دیکەوە هەندێک بابەت هەیە بە 
بنیاتی کارەبا و دابەشکردنی و توانای ئەو بڕە کارەبایە 

کە لەئێستادا هەمانە کە بەرگری لە گەورەبوون و 
فراوانبوونی شاری هەولێر ناکات. 

ئەمانە و چەند کێشەیەکی ستراتیژی کە تایبەتن بە 
داهاتووی ئەو شارە لە بابەتی سەوزایی )گرین بێڵت( 
ئەمانە بەنزبەت ئێمە لە پێشینەدان و ئینشااڵ کاری 

لەسەر دەکەین. 

"تورکمان دڵنیا دەکەمەوە کە خاوەن ماڵن"

پەیامی پارێزگاری هەولێر بۆ پێکهاتەکانی شار و بە 
تایبەتی پێکهاتەی تورکمان چییە؟

ئێمە دڵنیایی دەدەینە خەڵکی شاری هەولێر کە هەولێر 
شاری پێکەوەژیانە، شاری ئاشتییە، شاری هەموو رەنگەکان و 
شاری هەموو جیاوازییەکانە. ئێمە دەتوانین لێرە بەیەکەوە 
بە ئاشتی و بە سەالمەتی بژین. بۆیە دڵنیایان دەکەمەوە 

کە هەرچی لەتوانامدابێت بۆ ئیدامەدان و بەردەوامیدان بەو 
ئاشتەوایی و کۆمەاڵیەتییەی لەنێوان هەموو پێکهاتەکان 

هەیە، بەردەوامی پێدەدەین. 

تورکمانەکان لە هەولێر بەشێکی گرنگ و کاریگەرن لە 
پێکهاتەی شاری هەولێر. ئێمە هەمیشە ئەوان بەڕێز و 

گەورەییەوە سەیر دەکەین و شانازییان پێوەدەکەین. دڵنیایان 
دەکەمەوە کە ئەوان خاوەن ماڵن و دەتوانن لێرە بە ئاشتی 

کاری خۆیان بکەن، ئێمەش پارێزگاریان لێدەکەین وەلەگەڵیان 
دەبین و دەرگاکانمان بۆیان کراوەیە، هەموو کاتێک بەبێ 

جیاوازی خزمەتی هەموو پێکهاتەکان شاری هەولێر دەکەین. 

 فەرسەت سۆفی، پارێزگاری نوێی هەولێر بۆ تەبا دوا:
شانازیی بە تورکمان دەکەین

 قائیمقامی هەولێر: پێویستمان بە زیاتر لە ١٠٠ ملیۆن
لیتر نەوت هەیە
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دوای دەستبەکاربوونی وەکو پارێزگاری هەولێر کە لە ١٢ی 
ئەیلوولی ئەمساڵ لەالیەن ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر 

لە کۆی گشتی ٢٨ دەنگ، ٢٧ دەنگی بەدەستهێنا و 
وەکو پارێزگاری نوێی هەولێر)ئەربیل( هەڵبژێردرابوو، بۆ 

یەکەمجار بۆ تەبا دوا. 

هاوکات فەرسەت سۆفی رایگەیاند کە هەفتەی داهاتوو 
سەرجەم پرۆژە و پالنەکانیان لە ئەنجوومەنی پارێزگای 

هەولێر رادەگەیەنن و وتیشی، "پالنی داهاتوومان 
دەهێڵینەوە بۆ بەردەم ئەنجوومەنی پارێزگا کە ئینشااڵ 

هەفتەی داهاتوو رایدەگەیەنین". 

لەالیەکی دیکەوە فەرسەت سۆفی پەیامێکی ئاراستەی 
نەتەوەی تورکمان لە هەولێر)ئەربیل( کرد و وتی، " 

تورکمانەکان لە هەولێر بەشێکی گرنگ و کاریگەرن لە 
پێکهاتەی شاری هەولێر. ئێمە هەمیشە ئەوان بەڕێز و 

گەورەییەوە سەیر دەکەین و شانازاییان پێوەدەکەین".

دەقی چاوپێکەوتنەکەی تەبا لەگەڵ فەرسەت سۆفی 
بەو شێوەیەی خوارەوەیە:- 

" تایبەتمەندی هەولێر وایە کە 
ئەوەی لێرە دابنیشێت، هەست بە 

ئاسوودەیی و دڵنەوایی دەکات"

سەرەتا پیرۆزە و هیوای سەرکەوتنت بۆ دەخوازین، کاک 
فەرسەت دەمەوێت ئەوە بپرسم کە هەولێر)ئەربیل( چ 
مانایەک بە ئێوە دەگەیەنێت؟ مانای ئەو شارە لەالیەن 

فەرسەت سۆفییەوە چییە؟ 

هەولێر یەکێکە لەو شارە دێرینانەی کە لە سەر ئاستی 
جیهان کە مرۆڤایەتی تێیدا سەریهەڵداوە. جگە لەوەی 

هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستانە، خۆشی کۆمەڵێک 
تایبەتمەندی هەیە لەڕووی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی. 
دانیشتووانی هەولێر مرۆڤی موسالیم و ئاشتیخوازن، 
ئەو خەڵکەش کە لە هەولێرە بەهەموو جیاوازیی و 

رەنگەکانییەوە تەنانەت ئەوانەی کە لەدەرەوەی هەولێرن 
و لەدەرەوەی هەرێم هاتوون، تایبەتمەندی هەولێر وایە کە 
ئەوەی لێرە دابنیشێت، هەست بە ئاسوودەیی و دڵنەوایی 

دەکات. 

بۆیە هەولێر بە مانای وشە یەکێکە لەو شارانەی کە هی 
ئەوەیە 

،
مرۆڤ شانازی پێبکات کە لێرە بژیت و خزمەتی خەڵکی ئەم 

شارە بکات و خزمەتی پێکهاتەکانی ئەو شارە بکات. 
بۆیە ئێمە لەم شارە وەکو پارێزگار دەستبەکاربووین و 

بەهەموو قەناعەتەوە دەمانەوێت لە ئاستی گەورەیی شاری 
هەولێر بین و بتوانین خزمەتی شاری هەولێر بکەین. بۆ ئەم 

مەبەستەش هەموو هەوڵ و توانای خۆمان دەخەینەگەر. 

"هەفتەی داهاتوو تەواوی تێڕوانین و 
پالنەکانی خۆمان دەربارەی پڕۆژەکان 

دەخەینەڕوو"

وەکو پارێزگاری هەولێر پرۆژەکانتان چین؟

ئێمە لە هەفتەی داهاتوو تەواوی تێڕوانین و پالنی خۆمان 
کە لە ماوەی چەند هەفتەی رابردوو بەردی بناغەمان بۆی 

دانا و کردوومانە، بەنیازین لەداهاتوو و لە ماوەی ئەو چەند 
ساڵەی داهاتوو بیکەین، لە ئەنجوومەنی پارێزگا دەخەینەڕوو 

لەسەر هەموو سێکتەرەکان. بۆیە پالنی داهاتوومان 
دەهێڵینەوە بۆ بەردەم ئەنجوومەنی پارێزگا کە ئینشااڵ 

هەفتەی داهاتوو رایدەگەیەنین. 

هەواڵ: عەلی عەنتەر



 twitter/@tbajaansi٢ ٣
 فەرسەت سۆفی، پارێزگاری نوێی هەولێر بۆ تەبا دوا:

شانازیی بە تورکمان دەکەین

 قائیمقامی هەولێر: پێویستمان بە زیاتر لە ١٠٠ ملیۆن
لیتر نەوت هەیە

٣١ی تشرینی یه که می ٢٠١٩

هەواڵ: ئەیمەن ئەربیل ئۆغڵو

هەواڵ: ئه یمه ن ئه ربیل ئۆغڵو

 پڕۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەلئەربیللی راگەیاند: کتێبێکی
نوێ دەربارەی مێژووی هەولێر)ئەربیل( بەڕێوەیە

 شێوەی کۆتایی بازاڕی  قەیسەری شاری کەرکوک سەرنجەکان
بۆ خۆی رادەکێشێت

کاسبکارانی شاری کەرکوک بە پەرۆشییەوە چاوەڕێی 
کردنەوەی دوکانەکانیانن لە بازاڕی قەیسەری. هاوواڵتیان 

لەدوای کارەساتی ئاگرکەوتنەوەکەی بازاڕی  قەیسەری 
کەرکوک لە ٢٧ـی تشرینی دووەمی ٢٠١٨، بە جۆشەوە 

چاوەڕوانی دووبارە کردنەوەی بازاڕەکەن.
 

ئاژانسی هاریکاری و هەماهەنگی تورکی )TİKA( و هاریکاری 
وەزارەتی کلتوری عێراق هەڵسان بە نۆژەنکردنەوەی بازاڕی  

قەیسەری شاری کەرکوک کە شێوە کۆتاییەکەی بووەتە 
مایەی راکێشانی سەرنجەکان بۆ خۆی.

 
لەمەوبەر جونەیت ئەسمەر، بەڕێوەبەری رێکخراوی تیکا لە 
بەغداد سەبارەت بە بابەتەکە بە تەبا-ـی راگەیاندبوو کە 

لەسەر رێنمایی رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری 
تورکیا لە ٧ـی کانوونی یەکەمدا دەستیان بە کارەکانی 
نۆژەنکردنەوەی بازاڕی قەیسەری شاری کەرکوک کردووە.

 
جونەیت ئەسمەر ئاماژەی بەوە دابوو کە دوکاندارەکان زۆر 

وەکو تەبا لێدوانێکی رۆژنامەوانیمان لە 
ئەلئەربیللی وەرگرت و ناوبراو دەربارەی 

کتێبەکە وتی، "دوو ساڵە خەریکی 
نووسینەوەی کتێبەکەم، کتێبەکە باس 

لە سەردەمی دامەزراندنی شارەکە لە 
سەردەمی ئاشوورییەکانەوە تاوەکو 

چارەسەری کێشەی مووسڵ لە ساڵی 
١٩٢٦ دەکات". 

ناوبراو رایگەیاند کە کتێبەکەی لە 
٥٦٢ الپەڕە پێکهاتووە و وتیشی، ٢٢٨ 

سەرچاوەم بەکارهێناوە. کتێبەکەم 
لەالیەن تەفسیر-ەوە لە ئەنقەرە چاپ 
دەکرێت. دوای ماوەیەکی کەم شوێنی 

خۆی لە کتێبخانەکان دەکاتەوە". 

پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود 
ئەلئەربیللی، خاوەنی کتێبی "تورک و 

مێژووی تورک لە عێراق" لە هەژماری 
تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی 
فەیسبووک موژدەی کتێبێکی نوێی 

راگەیاند. 

ناوی کتێبەکە "مێژووی ئەربل بە 
وردەکارییەکانەوە )لە دامەزراندنی 

شارەکەوە تاوەکو چارەسەرکردنی کێشەی 
مووسڵ لە ساڵی ١٩٢٦(" و لە فەیسبووک 
دەڵێت، "بەم نزیکانە حەوتەمین کتێبم لە 

پەرتووکخانەی عەرەبی و عێراق شوێنی 
خۆی دەگرێتەوە". 

پەلەیان لەسەر کردوون بۆ ئەوەی بە زووترین کات کارەکانی نۆژەنکردنەوە 
تەواوبکرێت و دەربارەی وردەکارییەکانی کارەکانی نۆژەنکردنەوەی بازاڕەکەش 

رایگەیاندبوو، "نەک بۆ ئەوەی بەپەلە کارەکە تەواو بکەین بەڵکو ئێمە هەوڵ 
دەدەین پڕۆژەیەکی ناوازە ئەنجام بدەین وەکو ئەوەی بەڕێز سەرۆککۆمارمان لە 

نزیکەوە چاودێری دەکات و ئاماژەی بەوە کرد کە )وەک پیاو 
بێت(”.

 
 تیکا تەواوی کارەکانی نۆژەنکردنەوەی بەشی ناوەوەی 

بازاڕەکەی لە ئەستۆ گرتبوو و چەندین ئەندازیاری لە 
تورکیا-ـوە هێنایە کەرکوک بۆ بەڕێوەبردنی پڕۆژەکە.

هەروەها ئەسمەر ئاشکراشی کردبوو کە سیستەمەکانی 
ئینتەرنێت و تەلەفیزیۆن و کامێڕای چاودێری 
و ئاگرکوژێنەوە بە باشترین شێوە بۆ تەواوی 

بازاڕەکە دەستەبەر کراوە و لە هەمان کاتیشدا 
خەزانێکی)کۆگایێکی( ئاوی ٧٢ هەزار لیتری دابین کراوە. 

 
لە ٢٧ـی تشرینی دووەمی ٢٠١٨ـدا بە هۆکارێکی نادیارەوە 

ئاگر لە بازاڕی داخراوی قەیسەری شاری کەرکوک کەوتەوە. 
زیاتر لە ٤٠٠ دوکانی نێو بازاڕەکە بەهۆی ئاگرەکەوە 
بەتەواوی لەناوچوون. هاوکات زێڕی ٦٧ دووکانی نێو 

بازاڕەکە کە بە بەهای ١ ملیار دۆالر بوو، تواوە.

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی رایگەیاند، 
"عادل عەبدولمەهدی، لە کاتی دامەزراندنی حکوومەتەوە تاوەکو 

ئەمڕۆ نەیتوانیوە خۆی بسەلمێنێت، لەوەتەی هاتۆتە مەیدانەکەوە 
لەبەرامبەر داواکارییەکانی خەڵکدا بێ دەسەاڵت ماوەتەوە، 

بەم هۆیەشەوە دەبێت بەزووترین کات عادل عەبدولمەهدی و 
حکوومەتەکەی لەسەر داواکاری خەڵک دەست لەکار بکێشێتەوە".

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی سەبارەت 
بە پرۆتێستۆكردنی بێكاری، گه نده ڵی و نه بوونی خزمه تگوزاری 

گشتی لە بەغداد و باکوور و ناوچە جیاوازەکانی عێراق و 
هەروەها دەربارەی دەست لەکار کێشانەوەی سەرۆکوەزیران عادل 

عەبدولمەهدی و داواکاری ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختە، بۆ 
هەفتەنامەی تەبا دوا. 

"حکوومەتەکەی   عەبدولمەهدی، لەکاتی دامەزراندنیەوە 
تاوەکو ئەمڕۆ نەیتوانیوە خۆی بسەلمێنێت"

ئەرشەد ساڵحی، رایگەیاند، "ئێمە وەکو بەرەی تورکمانی عێراقی 
و ئەندام پەرلەمانانی تورکمان پاڵپشتی لە سەرجەم ئەو 

خۆپیشاندانانە دەکەین کە ئەنجامدراون، حکوومەتەکە لە کاتی 
دامەزراندنیەوە تاوەکو ئەمڕۆ نەیتوانیوە خۆی بسەلمێنێت".

ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی سەبارەت بە حکوومەتەکەی 
عەبدولمەهدی وتی، "هاتۆتە مەیدانەکەو لەبەرامبەر 

داواکارییەکانی خەڵک بێ دەسەاڵت ماوەتەوە، بەم هۆیەشەوە 
دەبێت بەزووترین کات عادل عەبدولمەهدی و حکوومەتەکەی 

لەسەر داواکاری خەڵک دەست لەکار بکێشێتەوە".

هاوکات ساڵحی دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەندام پەرلەمانانی 

تورکمان، هاوپەیمانی سائیرون و الیەنەکانی تر داوایان لە 
سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە بە زوترین کات بانگهێشتی 

عەبدولمەهدی بکرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران، وتیشی 
"لە نزیکترین کاتدا چاوەڕوانی عەبدولمەهدی دەکەین لە 

ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق". 

لەالیەکی دیکەوە ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی وەکو ئەندام پەرلەمانێکی تورکمان و ئەندامێک لەو 
لیژنەیەی کە پێکهێندراوە بۆ گۆڕینی دەستوری عێراق، چەند 

رونکردنەوەیەکی دا:

"لە لیژنەکە هەموو کارێک دەکەین بۆ بەرژەوەندی 
نەتەوەی تورکمان" 

"بەشداری کردنمان لەو لیژنەیەی کە پێکهێندراوە بۆ 
گۆڕینی دەستوری عێراق هەنگاوێکی زۆر گرنگە، وەک ئەندام 

پەرلەمانێکی تورکمان چوینە ناو ئەم لیژنەیەوە، بۆ بەرژەوەندی 
نەتەوەی تورکمان هەمو کارێک دەکەین، لە چوارچێوەی 
دەستوری عێراقدا نەتەوەی تورکمان پێویستە نەتەوەی 

سەرەکی یاخود نەتەوەی سێیەم بێت، بۆ ئەوەی مافەکانی تری 
نەتەوەکەمان هەنگاوی پێویستی بۆ دەنێین".

خەڵک، بەئامانجی پرۆتێستۆكردنی بێكاری و گه نده ڵی و 
نه بوونی خزمه تگوزاری گشتی، لە ناوچە جیاوازەکانی واڵت 

خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن، لە ١ـی تشرینی یەکەم-دا ئەو 
خۆپیشاندەرانەی کە دەستیان بە خۆپیشاندان کردبوو بە هۆی 

مەراسیمی چلەی ماتەمینی خۆپیشاندانەکانیان وەستاندبوو 
لە دوای تەواو بوونی مەراسیمی چلەی ماتەمینی لە ٢٥ـی 

تشرینی یەکەم  لە رۆژی هەینی خۆپیشاندانەکانیان دووبارە 
بەردەوامی پێدا.

لەوخۆپیشاندانانەی کە سەرەکیترینیان لە بەغدادی پایتەخت 
و شارەکانی ناوەڕاست خوارووی عێراق، کە لەسەرەتای مانگی 
تشرینی یەکەم-ەوە  دەستی پێکردوە تا ئێستا زیاتر لە ٢٠٠ 

کەس گیانیان لەدەستداوە و نزیکەی ٨ هەزار کەسیش بریندار 
بوونە.

ساڵحی: عەبدولمەهدی نەیتوانی خۆی بسەلمێنێت

هەواڵ: زیا عوزێری
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عەلی عەنتەر
فۆتۆ: عەلی سالم

٣١ی تشرینی یه که می ٢٠١٩ ٤
هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام

وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق بە بڕیارێکی هاوبەش، فرۆشتنی هەندێک 
جۆری خواردن و خواردنەوەی لە فرۆشگای نێو قوتابخانەکان 

قەدەغە کرد.

لەمبارەیەوە ئاری ئاغۆک، بەرپرسی بەشی ژینگە و تەندروستی 
لە بەرێوبەرایەتی گشتی پەروەردی هەولێر لە چاوپێکەوتنێکیدا 

وەاڵمی پرسیارەکانی هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا-ی دایەوە.

ئاغۆک رایگەیاند، "بەرێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر 
بەشی ژینگەو تەندروستی  دیارە سااڵنە رێنمایی دەردەکات هەر 
جارەو رێنماییەکی تایبەتی خۆی هەیە. ئەو ساڵ لەگەڵ سااڵنی 

رابردوو بە بەدواچونێکی ورد لەگەڵ بەرێوبەرایەتی گشتی 
تەندروستی هەولێر کە وەزارەتی تەندروستی گشتاندنێکی 

کردووە لەرووی خواردنە تەندرووستیەکان ئەوانەی کە تایبەتن 
بە خواردنی رێگەپێدراو لەگەڵ ئەو خواردنانەی کە 

رێگەپێدراو نینە، ئەو ساڵ پێمان باش بو کە 
گشتاندنێکی گشتی بکەین بۆ سەرجەم 

ناوەندەکانی خوێندن جگە لەوەش 
بەدوداچونێکی ورد بکەین".

 ئەو خواردنانەی کە رێگەپێنەدراون 
بریتین لە خواردنەوە گازیەکان 
بە هەموو شێوەیەک، خواردنە 

سورکراوەکان وەکو لەفەی فەالفل 
بەاڵم لەفەی گۆشت ئاساییە، چپس 

بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە کاتی 
خۆی چەند جۆرێکیان دیاری کردبوو 

بەاڵم ئێستاکە چپس بە هەمو شێوەیەک 
قەدەغەیە، هەروەها بنێشت و مەساسە و 

نانە قەیسی، ئەوانە لە فرۆشگاکان رێگەپێدراو نیە، 
ئەوانەی کە رێگە پێدراویشن بریتین لە پسکویت و شەربەت 

زیاتر ئێمە جەختمان لە میوە کردۆتەوە کە میوە لە فرۆشگاکان 
هەبێتن و ئەم میوانە هەم وزەیەکن بۆ قوتابی باشن هەمیش 

لەڕوی تەندروستی باشیەوە زیاتر گرنگی پێدەدرێت".

هۆکاری قەدەغەکردنی ئەم جۆرە خواردنانە بۆچی 
دەگەڕێتەوە؟ 

وەکو ئاماژەم پێکرد دیارە وەزارەتی تەندروستی لێژنەیەکی بااڵی 
هەیە ئەوان پسپۆرن لە هەمو بوارەکان تایبەت بە بواری خۆراک 

پێان باش بو ئەم خواردنانە قەدەغە بکرێت، لە راستیدا لەبەر 
ئەوەی ناوەندەکانی خوێندن دەرگایەکە هەموو ماڵێک قوتابیەکی 

هەیە لە قوتابخانەکان، قوتابیش ناچارە تەنها لە فرۆشگا شت 
بکرێت. 

ئەو خواردنانەی کە تەندروستیەکی باشیان نیە زیانێکی 
دەبێت هەم بۆ خودی تەندروستی قوتابیەکە هەم بۆ ژینگەی 

قوتابخانەکە، ئەوانە هەموویان رێگەپێدراو نینە بەهۆکاری ئەوەی 
کە زیانێکی تەندروستیان هەیە لەسەر گەشەی دەروونی  و 

گەشەی عەقڵی خودی منداڵەکە جگە لەوەش لەسەر گەشەی 
تەندروستیش زیانیان هەیە، دیارە ئەو لیژنەیە ئەوەیان پێ باش 

بو لەبەر ئەوەشە کە ئەو خواردنانەی کە دەست نیشان کراون 
ئەوانە رێگا پێدراو نینە.

تێبینی دەکرێت بەشێک لەو خواردنانەی کە قەدەغە کراون 
لە هەندێک لە فرۆشگای قوتابخانەکان بەدیدەکرێت هیچ 
رێکارێکی یاسایی بەرامبەر فرۆشگاکان ئەنجامدەدەن؟ 

ئێمە لیژنەیەکمان پێکهێناوە کە دوای ئەوەی گشتاندنمان کرد 
وەکو پەروەردی گشتی هەولێر بۆ سەرجەم پەروەردەکانمان کە 
بریتین لە ١١ پەروەردە، ئەوان لە رێگەی بەشی فرۆشگایەکان 
هەروەها لە رێگەی بەشی ژینگەو تەندروستی پەروەردەکانی 
خۆیان ئەوان بەدواداچوون دەکەن، ئێمەش وەکو پەروەردەی 

گشتی رۆژانە بەردەوام بەدواداچوون دەکەین جگە لە سەردانە 
مەیدانییەکانمان هەرکەسێکیش تێبینی هەبێت ئەوە ئێمە 

سەردانی دەکەین. 

رەنگە وەکو خاڵی سەرەتا و دەستپێک قورس بێت ئەو بڕیارە 
بۆیان بەاڵم بە چوونمان بۆ الیان بە رێنماییەکانمان و بە پێدانی 
مەرجە تەندروستیەکان کە رونکردنەوە دەدەین، لە راستیدا ئەو 

خواردنانە زیانیان هەیە و بەاڵم بەدیلیان هەیە ئێمە نامانەوێت 
کە قەدەغە بکرێت هیچ شتێکیش بەدیلی نەبێت، لە بەدیلی 

ئەو خوردنانە شتی تر هەیە، ئیمە وەکو سەردانی یەکەم 
تێبینیەکانمان دەنوسین لەکاتی سەردانی دووەم ئەگەر هەر 

تێبینیەک بکرێت لەگەڵ لێژنەی قایمقامیەت کە ئێمە بە یەک 
تیم هەفتانە دەردەچین ئەو کات هەم پێبژاردنیان پێ دەکرێت 

)غەڕامە( دەکرێن هەمیش بۆ ماوەیەک فرۆشگاکە دادەخرێت، بۆیە 
ئێمە نامانەوێت بە سانسۆرێکی توند بێت بەاڵم دەشمانەویت لە 
چوارچێوەی رێنمایەکانەوە خاوەن فرۆشگاکان و ئەوانەی لەوێ کار 

دەکەن مەرجە تەندروستیەکانیان هەبێت.

شوێنی ئاو خواردنەوە و تەوالێتی بەشێک لە قوتابخانەکان 
پیسی و ناڕێکی لێ بەدی دەکرێت، چیتان کردووە بۆ نەمانی 

ئەم دیاردەیە؟

ئەوە یەکێکە لەو تێبینیانەی کە ئێمە هەمیشە پێش ئەوەی 
ساڵی نوێی خوێندن دەست پێبکات گشتاندنێک دەکەین کە 
١١ خاڵ دەستنیشان دەکەین بۆ ناوەندەکانی خوێندن، یەک 

لەوانە شوشتنی قوتابخانە بە شێوەیەکی گشتی، پاکردنەوەی 
تانکیەکانی قوتابخانەیە، ئەمە جگە لەوەی لە رێگەی رێکخراوەکان 

و لە رێگەی بەرێوبەرایەتیەکان تانکی قوتابخانەکان خاوێن 
دەکەینەوە.

هەروەها هەستمان بە پیسی هەندێک لە تەوالێتەکان کردووە 
بەاڵم ئەوە دەگەڕێتەوە سەر خودی کارگێری قوتابخانەکان رەنگە 
ئێمە بە هەمووی رانەگەین کە تەنها لە سەنتەری شار نزیکەی 

٤٠٥ ناوەندی خوێندن هەیە جگە لە قەزایەکان، بەاڵم بەرێوەبەر 
کە بەرێوەبەری سەرجەم قوتابخانەیە تەنها بەرێوەبەری 

الیەنی خوێندن نیە الیەنی ژینگەیە الیەنی 
ئیدارەییە ئەوە دەمینێتەوە سەر بەرێوەبەر 

و یاریدەدەری قوتابخانەو ستافەکە 
بە یەکەوە هاوکار بن، هەستمان 
کردووە کە ئەو دیاردەیە ئێستا 

بەرەو باشتر هەنگاو دەنێت ئەوە 
یەکێکە لەو خااڵنەی کە ئێمە 
هەمیشە دوپاتی دەکەینەوە.

وەک بەرپرسی بەشی 
ژینگە لە بەرێوەبەرایەتی 
گشتی پەروەردی هەولێر 
بۆ باشترکردنی ژینگەی 
قوتابخانەکان لە رووی 

سەوزاییەوە نەمام بەسەر 
قوتابخانەکان دابەش دەکەن؟

بەڵی لەرێگەی بەرێوبەرایەتی نەمامگەی هەولێر 
کە بەشێکە لە بەرێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولیر 

سااڵنە لە ١-١٠ـەوە تاوەکو ٥-١١ نوسراو دەکەن بۆ سەرجەم 
ناوەندەکانی خوێندن کە ئەو قوتابخانەی باخچەیان هەیە 

دەتوانن بێن سەردانیان بکەن بۆ وەرگرتنی نەمام خۆشبەختانە 
زۆر لە قوتابخانەکان دەچن، بەاڵم ئەوەی کە تێبینی دەکرێت وەکو 
وەرگرتن هەیە بەاڵم وەکو چاودێری نیە، بەداخەوە کەسانێک هەن 

ناونیشانیان وەکو ناونیشانی باغەوانە بەاڵم بە ئەرکی وەزیفی 
خۆیان هەڵناستن، بەاڵم لە پاڵ ئەوەشدا شوێن هەیە باغەوانی 

نیە بەاڵم ئەو کەسەی لە قوتابخانەکە پاسەوانە یاخود کارگوزارە 
یاخود یاریدەدەری قوتابخانەیە چاودێری نەمامەکان دەکات، 

کەواتە ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر ستافی قوتابخانە بە شێوەیەکی 
گشتی و بەرێوەبەر بەشێوەیەکی تایبەت کە زیاتر گرنگی بە 

چاودێری نەمام چاندن بدات.

هیچ جۆرە چاالکییەکتان هەیە بۆ هۆشیار کردنەوەی 
قوتابیەکان لە رووی تەندروستی و ژینگەییەوە؟

بەلێ ئێمە وەکو ئاماژەمان پێکرد جگە لە بواری بە دواداچوون 
هۆشیاریشمان هەیە کە هۆشیاری ژینگەییە کەلەچەند 

الیەنێکەوە خۆی دەدۆزێتەوە، یەکێک لەوانە پۆستەرە، بەردەوام 
لە یادەکان پۆستەر باڵودەکەینەوە، بۆ نمونە لەماوەی رابردوو لە 

١٥ـی ١٠ رۆژی جیهانی دەست شوشتن بوو کە لەو رێگەیەوە 
ئێمە چەندین پۆستەری ژینگەییمان باڵو کردەوە لە ناوەندەکانی 

خوێندن، هەروەها لە رێگەی شانۆی بوکەڵەوە لە باخچەی مندااڵن 
کە باس لە پاکوخاوێنی دەست شوشتن و نەمام چاندن ئەو 

بوارانە دەکەین ئەمە یەکێکە لە کارەکانمان. 

جگە لەوەش دانانی گروپی قوتابیانی ژینگە پارێزە لە 
ئامادەییەکان چەند ئامادەییەکمان دەستنیشان کردووە لە 

قوتابخانەکانی هەولێر ئەوانە چەند قوتابیەکن خۆبەخشانە 
گروپێکی ژینگەی دادەنێن هەم چاودێری قوتابخانەکان دەکەن لە 
رووی پاکوخاوێنیەوە هەمیش رۆشەنبیری ژینگەی باڵودەکەنەوە، 

هەروەها ئێمە ماوە ماوە سیمیناری ژینگەی لەالیەن کەسانی 
پسپۆر هەم لە رووی ژینگەی هەم لە رووی تەندروستی بۆ 

ناوەندەکانی خوێندن تایبەت بەو قوتابیانەی هەرزەکارن 
پەیامەکانیان پێدەگەیەنین.

لیژنەی تەندروستی سەردانی قوتابخانەکان دەکات، کاری 
ئەم لیژنە تەندروستیانە چین؟

بەرێوبەرایەتی چاودێری تەندروستی بەشێکن لە تەندروستی 
گشتی هەولێر لە رووی تەندروستیەوە چاودێری ناوەندەکانی 
خوێندن دەکەن لەرووی پاکو خاوێنی و پشکینینش هەیە بۆ 
قوتابیان، وەکو پشکنینی چاو و پشکنینی دەم و ددان یاخود 

نەخۆشیەکی لە ناکاو باڵودەبێتەوە ئەوان هەمیشە بەرەنگاری 
ئەو نەخۆشیانە دەبنەوە، هەروەها سەردانی فرۆشگاکان دەکەن 
لە رێی مۆڵەتی تەندروستیەوە ئایا مۆڵەتی تەندروستیان هەیە 

ئەو کەسانەی لەسەر فرۆشگان. کارەکانی ئەوان تایبەتە بەو 
بوارانە.

 فرۆشتنى کۆمەڵێک خواردن لە فرۆشگای
 قوتابخانەکاندا قەدەغە کرا
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 كێ بەرپرسە لە ئاستی
خوێندنی توركمانی؟

زۆربەى ئەو وتار و نوسینانەی لە 
باڵوكراوەكان و سۆشیال میدیادا 

لەسە پەروەردەی توركمانی 
باڵوكراونەتەوە لەیەك تەوەرەدا 

خوالونەتەوە ئەویش كەم و 
كوری حكوومەت و بەرپرسە 

حكوومیەكانی ئەو بوارەیە، بەاڵم 
هیچ كاتێك باس لەتەوەرەی 

دووەم و سەرەكی ئەم پرۆسەیە 
نەكراوە كە خودی باوان و كارگێری 

قوتابخانە و مامۆستایانن.

لێرەدا مەبەستمە تیشك 
بخەمە سەر كاریگەریەكانی 
كەمو كوڕی باوان و كارگێری 

قوتابخانەكان، تەوەری یەكەم 
الیەنی حكوومی بەرپرسە 
لە ئامادەكردنی هۆیەكانی 
فێركردن و مامۆستا، دوای 

ئامادەكردنیان ئەركی پرۆسەی 
خوێندن دەكەوێتە ئەستۆی 
باوان و كارگێری قوتابخانە، 

كەواتە پشكی شێری 
سەركەوتن و سەرنەكەوتنی 

ئەم پرۆسەیە لە ئەستۆی 
باوان و كارگێری قوتابخانەكانە، 

بەشێوەیەك باوانی قوتابیان 
دەبێت هەست بەوە بكەن كە ئەم 

قوتابخانانە هۆیێكە بۆ پاراستنی 
ناسنامەی نەتەوایەتی و پارێزگاری 

كردن لە  كلتور و داب و نەریتی 
بابو باپیرانمان، باوان دەبا لەو 
سۆنگەیەوە سەیری پرۆسەكە 
بكەن كە منداڵەكانیان ببێتە 
هۆكارێك بۆ بەرەو پێش بردن 
و سەرخستنی پرۆسەكە، دەبا 

قوتابخانەكانیان بیگەیننە ئاستێك 
كە بتوانێت لە پێشبركێدا بێت 

لەگەڵ قوتابخانە سەركەوتوەكانی 
حكوومی و ئەهلی، نەوەك 

ئەوەی ئێستاكە دەبیندرێت و 
هەستی پێدەكرێت كە باوان 

قوتابخانە توركمانیەكانیان 
تەنها بۆ پەرینەوەی منداڵە 

دواكەوتوەكانیان ) ئەوانەی لە 
خوێندن تۆراون و ناخوێنن ( بەكار 
دەهێنن و منداڵە ئاست بەرزەكان 
بۆ قوتابخانەكانی تری حكوومی 
یاخود ناحكوومی دەنێرن، یاخود 

منداڵەكانیان بەشێوازێك پشت 
گوێ دەخەن وەك ئەوەی زۆر 

لێی بێزار بووبن و بە قوتابخانە 
توركمانیەكانیدا ساغی بكەنەوە و 
لە كۆتایی ساڵدا بەبەكار هێنانی 

پلەی خزمایەتی و هاورێیەتی 
هەوڵی دەرچواندنیان دەدەن، 

ئەم جۆرە هەڵسو كەوتەى 
باوانی قوتابیان هیچ بنەمایەكی 

نەتەوەیی  تێدا بەدی ناكرێت 
جگە لە هەستی وێرانكردنی ئەم 

دەزگایە هیچی تر نیە.

الیەنی دووەمی ئەم تەوەرەیە 
كە كۆتایی ئەڵقەی ئەم پرۆسە 

گرینگەیە خێزانی قوتابخانەكانن، 
كە پێكهاتووە لە كارگێرانی 

قوتابخانە و مامۆستاكان هەركاتێك 
مامۆستایان هەستیان وابوو 

كە  قوتابخانە توركمانیەكان 
بۆ حەسانەوە و كات بەرێكردن 

و ناسینی چەند كەسێكە، 
پرۆسەكە پێچەوانە دەبێتەوە ، 

لەبڕی پاراستنی كلتور و پرەودان 
بەهەستی نەتەوایەتی دەبێتە 

هۆی لەناو بردنی هەستی 

نەتەوایەتی و داڕمانی ئەم 
پرۆسەیە، ئاخر لەكوێی دونیادا 
بووە قوتابی دوای خوێندنی ٩ 

ساڵ فێری زمان نەبێت و نەتوانێت 
ناوی خۆی بنوسێ؟ ئایە ئەمە 

حكوومەت لێی بەرپرسە یاخود 
ئێمەی مامۆستایان، كە قوتابی 

فێرنەكرێت و بەو زمانە لەگەڵی 
نەدوێن كە بۆی هاتووە؟ ئەمە 

چ پرۆسەیێكە ئەمە چ ئەركێكە 
كەوتۆتە سەرشانی ئێمەی 

مامۆستایان، كارگێرانی قوتابخانە 
لە كۆبونەوە و ریزبوونی هەفتانە 

و بۆنەكاندا لەگەڵ مامۆستایان 
و قوتابیان بەو زمانە نەدوێن 

كە بۆی هاتوون، یاخود قوتابیان 
گوێبیستی ئەو زمانە نەبن 

لەهەندێك مامۆستایان، ئەمە چ 
ئەركێكە لەسەر مامۆستایان؟

لەكۆتاییدا پرسیارێك دەكەم دوای 
دابین كردنی بینا، كەلوپەلی 

فێركردن و ستافی قوتابخانە كێ 
بەرپرسە لە كەم و كوریەكانی 

خوێندنی توركمانی؟ ئایە 
گەورەترین كەم و كوری الی ئێمەی 

مامۆستایان نیە؟ ئایە ئێمەی 
مامۆستایان هۆكارێكی سەرەكی 
نین بۆ سەرخستنی پرۆسەكە؟ 

كەواتە ئەگەر مامۆستایەك 
سەركەوتنی قوتابیێكی پۆلەكەی 

بە سەركەوتنی خۆی بزانێت 
ئەوا دڵنیابن سەرنەكەوتنی 

قوتابیەكانی تریش هەر 
لەئەستۆی مامۆستایە.

 ئەفسانەی حەبیبی نەجاڕ لە زاری ئەعزەم

عەبدولکەریم ئەفەندیی-ـەوە



 twitter/@tbaajansi facebook.com/tbaajansi٤ ٣١ی تشرینی یه که می ٥٢٠١٩

 فرۆشتنى کۆمەڵێک خواردن لە فرۆشگای
 قوتابخانەکاندا قەدەغە کرا

هەواڵ: عبدولسه الم هیشام

قەاڵی هەولێر)ئەربیل( لەڕووی مێژوویەکەیەوە النەی 
ژمارەیەکی زۆر لە ئەفسانە و بیروباوەڕ و چیرۆکی جیاوازە. 

یەکێک لەو باوەڕانەش بریتییە لە چیرۆکەکەی حەبیبی 
نەجاڕ و تێڕوانینی خەڵک لەو زاتە. 

کاتێک ویستمان ئەم بابەتە بۆ خوێنەرانمان روون بکەینەوە، 
بۆمان دەرکەوت کە باشترین کەس بۆ ئەم بابەتە ئەعزەم 

عەبدولکەریم ئەفەندی-یە کە راوێژکاری پێشوو بووە لە 
قەاڵی هەولێر)ئەربیل( و خاوەنی زانیارییەکی قووڵ و ناوازەیە 

لەسەر مێژوو و کەلتوور شاری هەولێر)ئەربیل(. 

لەسەرەتادا ئەعزەم عەبدولکەریم ئەفەندی رایگەیاند کە 
بابەتی حەبیبی نەجاڕ شتێکی توراس و میراتە و وتیشی، 
"لەڕاستیدا حەبیبی نەجاڕ کەلەپوورێکی تایبەت بە قەاڵی 
هەولێر)ئەربیل(-ە. ئەگەری هەیە چیرۆکێکی ئەفسانەیی 
بێت. جگە لەمە چەندین گێرانەوەی ئەفسانەیی هەن بۆ 

نموونە؛ کۆاڵنی ٧ خۆشک. بۆیە حەبیبی نەجاڕ-یش یەکێکە 
لەو ئەفسانانە". 

هاوکات ئەعزەم عەبدولکەریم باسی لەوە کرد کە کاتی 
خۆی ژمارەیەکی زۆر لە داب و نەریت، کەلەپوریی و چیرۆکی 

ئەفسانەیی هەبووە و وتیشی، "کاتی خۆی خەڵکی قەاڵ 
لە رۆژانی هەینی مۆمیان لەبەردەم مەزاری حەبیبی نەجاڕ 

دادەگیرساند و داوای مرازیان دەکرد. بۆ نموونە رۆژانی 
هەینی لەکاتی خوێندنەوەی سەاڵی هەینی ئافرەتان لەنزیک 

مزگەوت دادەنیشتن و داوای مرازیان دەکرد، کاتێک پیاوەکان 
لە مزگەوت دەهاتنە دەرەوەو لەگەڵ یەکدی قسەیان دەکرد، 

هەر کاتێک وشەی )ئۆڵدی – بوو(-یان گوێ لێبووبا، ئافرەتەکان 
دڵیان خۆشدەبوو و پێیانوابوو کە مرازەکەیان گەیشتووە و 
هەرچییان داواکردبێت، بۆیان دەبێت. یاخود داوێکیان لە 

دەرگای مزگەوت دەبەست، کاتێک یەکێک خۆی پێ هەڵکێشابا 
و بیپساندایە، پێیان وابوو منداڵە تازە لەدایکبووەکەیان 

بەزوترین کات دەڕوات. یاخود گەر ئافرەتێک نەزری کردبا و 
داوای شتێکی کردبا ئەوە دەبوایە لە ٧ دەرگای جیا سواڵ 

بکات. بۆیە ئەو ئافرەتانەی کە شتێکیان داواکردبوو لە خودا، 
دەهاتنە ناو چایخانەکان و لەوێ سواڵیان دەکرد. ئافرەتەکان 

دیاربوون کە باری ئابوورییان باشە بۆیە هەر پیاوێک بینیبا 
دەیزانی کە بابەتەکە چییە و یەکسەر پارەی پێ دەدا، ئەم 

دابونەریتە بۆ لەدایکبوونی منداڵی کوریش دەکرا". 

ئەفەندی باسی لەوە کرد کە حەبیبی نەجاڕ هاوشێوەی 
یەکێک لەو دابونەریتانەی خوارەوەیە کە باسی کرد و 

راشیگەیاند کە ئەمە لە کەلتووریی کوردیشدا هەر هەیە و 
دەڵێن، " حەبیبی نەجار بنوو بێ خەم و خەیاڵ خودا یەکەو 
دەرگەی هەزار". ناوبراو تیشکی خستە سەر چیرۆکی حەبیبی 

نەجاڕ و وتی:

"کاتی خۆی پاشایەکی زۆردار و ستەمکار لە قەاڵ هەبووە و 
رۆژێکیان داوا لە حەبیبی نەجاڕ دەکات 

تا بەیانی چەند کارێکی بۆ تەواو بکات، 
لەبەرامبەر تەواونەکردنیشیدا پێی 

رادەگەیەنێت کە دەیکوژێت. کارەکان هێندە 
زۆرن کە حەبیبی نەجاڕ بەهیچ شێوەیەک 

ناتوانێت تەواوی بکات. شەو تا بەیانی 
حەبیبی نەجاڕ لەبیرکردنەوە دەبێت و 

ناتوانيت لە شپرزەییان بخەوێت. سەر لە 
بەیانی دەرگا لێدەدرێت و هاوسەرەکەی 

دەچێت بۆ کردنەوە، لەو کاتەدا پرسیار لە 
هاوسەرەکەی دەکات کە ئاخۆ سەربازانی 

پاشان هاتوون بۆ بردنی، لە وەاڵمدا 
سەربازەکان پێی رادەگەیەنن کە نەخێر 

بۆ ئەو نەهاتوون بەڵکو هاتوون بۆ ئەوەی 
دارەبازەیەکی دار درووست بکات چونکە 

دوێنێ شەو پاشا مردووە". 

ئەعزەم عەبدولکەریم ئەفەندی راشیگەیاند کە گەڕەکێکی 
بەناوبانگ هەیە لە قەاڵ و هەر بە 

ناوی حەبیبی نەجاڕ ناسراوە و 
لەکۆتایی قسەکانیدا وتی، "ئەو 

کۆاڵنەی کە مەزاری حەبیبی 
نەجاڕی تێدایە هەر بەناوی 

خۆیەوە دەناسرێتەوە. 
بێگومان ئەمەیان 

کەلەپورێکی گرنگە، 
کۆاڵنێکی دیکە هەبوو 
بەناوی 'قرخلخ – چلی'، 

بەپێی باوەری دانیشتووان 
٤٠ دانە پیاوچاک هەبوونە 

لەو کۆاڵنە". 

 ئەفسانەی حەبیبی نەجاڕ لە زاری ئەعزەم

عەبدولکەریم ئەفەندیی-ـەوە

باڵوکردنەوەی "شتێکی زۆر گەورە روویدا" لەالیەن دۆناڵد 
ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکاوە بووە هۆی راکێشانی سەرنجی رای 

گشتی بەالی خۆیدا.

ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە 
تۆڕی کۆمەاڵیەتی توویتەر توویتێکی باڵوکردەوە کە تێیدا 
نووسرابوو، "کەمێک بەر لە ئێستا شتێکی گەورە روویدا". 

ئەو توویتەی ترەمپ بووە جێی سەرنجی تەواوی خەڵک و 
میدیاکان.

ئۆپەراسیۆنەکی "زۆر نهێنی" بۆ سەر بەغدادی

لەالیەکی دیکەوە Newsweek dergisi لە هەواڵێکدا بە 
پشت بەستن بە سەرچاوەیەکی بااڵی نێو پنتاگۆن، هەفتەی 
رابردوو ترەمپ رێگەی داوە بە ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی زۆر 

نهێنی بۆ کردنە ئامانجی ئەبوبەکر بەغدادی، سەرکردەی 
رێکخرای تیرۆرستی داعش و بانگەشەی ئەوەشی کرد کە ئەو 

ئۆپەراسیۆنەش ئەنجام دراوە.

کۆشکی سپی دوای ماوەیەکی کەم لە توویتەکەی 
ترەمپ، رایگەیاند کە ئەمڕۆ ترەمپ کاتژمێر ١٦:٠٠ بە کاتی 
هەولێر)ئەربیل( "روونکردنەوەیەکی گرنگ" باڵو دەکاتەوە. 

بەاڵم هیچ شتێکی لەبارەی ناوەڕۆکی روونکردنەوەکەوە هیچ 
زانیارییەکی باڵو نەکردەوە.

بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا لە لێدوانێکدا بۆ 
Newsweek dergisi، باسی لەوەکرد کە هەلیکۆپتەرەکانی 

ئەمریکا لە باکووری رۆژهەاڵتی ئیدلب دەفڕن و 
ئۆپەراسیۆنێکی تایبەت ئەنجام دەدەن. بەاڵم لەبارەی ئەو 
کەسەوە کە دەکرێتە ئامانج زانیاری باڵو نەکردەوە. هاوکات 

بەرپرسێکی دیکەی سەربازی ئەمریکا لە لێدوانێکدا بۆ 

Newsweek dergisi ئاشکرای کرد کە ئۆپەراسیۆنێکی تایبەت 
ئەنجام دراوە و لە ئۆپەراسیۆنەکەدا بەغدادیی کراوەتە 

ئامانج و کوژراوە.

 روونکردنەوەی تورکیا لەبارەی ئۆپەراسیۆنەکەوە

لە کاتێکدا لەنێورۆژدا چاوەڕوانی روونکردەوەی دۆناڵد ترەمپ 
دەکرا، روونکردنەوەیەک لەالیەن تورکیاوە راگەیەندرا.

وەزارەتی بەرگری تورکیا رایگەیاند کە دوێنێ شەو بەر لە 
ئەنجامدرانی ئۆپەراسیۆنی ئیدلب لەالیەن ئەمریکاوە، 

هەماهەنگی و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەنێوان پێگە سەربازییەکاندا 
کراوە.

وەزارەتی بەرگری تورکیا روونی کردەوە، "بەر لە ئەنجامدانی 
ئۆپەراسیۆن لەالیەن ئەمریکاوە بۆ سەر ئیدلب، لە نێوان پێگە 

سەربازییەکاندا ئاڵوگۆڕی بیروڕا و هەماهەنگی کراوە".

ترەمپ روونکردنەوە چاوەڕوانکراوەکەی دا

ترەمپ ئاشکرای کرد کە ئەبوبەکر بەغدادی لە ئاکامی 
ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی لە سووریا بە کوژراوی دۆزراوەتەوە.

ترەمپ لە کۆشکی سپی لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان 
رایگەیاند، ئەمریکا لە ٢٦ی ئەیلوول، لەمیانی ئۆپەراسیۆنێکدا 

لە سووریا ئەبوبەکر بەغدادی بە کوژراوی دۆزراوەتەوە و 
وتیشی، "ئەبوبەکر بەغدادی مرد. وەکو ترسنۆکێک مرد، بە 

ڕاکردن و گریان".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە بەغدادی لە کاتی ئۆپەراسیۆنەکەدا 
بۆ ناو تونێڵێک رایکردووە و هێزەکانی K٩ی ئەمریکی بەدوای 

کەوتوون، ترەمپ وتی، "بەغدادیی بە یەلەگێکی بۆمبرێژ 

کە پۆشیبووی، خۆی تەقاندەوە. ئەنجامەکانی تاقیکردنەوەی 
DNA دەریخست کە ئەو کەسەی مردووە ئەبوبەکر 

بەغدادییە".

ترەمپ سوپاسی تورکیا، عێراق، رووسیا و سووریای کرد

ترەمپ ئاماژەی بەوەدا کە بەغدادی ماوەی چەند هەفتەیەکە 
لەژێر چاودێری رادارەکانی ئەمریکادا بووە، لە ئۆپەراسیۆنەکەدا 

بە هەماهەنگی لەگەڵ تورکیا، رووسیا، سووریا و عێراق 
کاریانکردووە. هەروەها سەرۆکی ئەمریکا سوپاسی ئەو 

واڵتانەی کرد.

هاوکات ترەمپ بانگەشەی ئەوەشی کرد کە رێکخراوی 
یەپەگە/پەکەکە کە بە "کوردەکانی سووریا" ناویان دەبات، 

لەم پرسەدا هاوکاری ئەمریکایان کردووە.

دۆناڵد ترەمپ، لە هەڵسەنگاندنێکدا وتی، "تورکیا دەیزانی کە 
بۆ کوێ دەڕۆیین، هیچ کێشە دروست نەبوو، زۆر هاوکار بوون، 

ناوازەبوو".

 ئەبوبەکر بەغدادی، سەرۆکی رێکخراوی
تیرۆرستی داعش کوژرا

هەواڵ: ئه یمه ن ئه ربیل ئۆغڵو

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: چۆبان تیمور
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شێرزاد شێخ محەمەد، توێژەری بەناوبانگی تورکمان

وه كو هه فته نامه ی ته با راپۆرتێكمان له سه ر جلوبه رگی 
توركمانی تایبه ت به پیاوان كردبوو كه تێیدا رێسا و چۆنیه تی 

له به ركردنمان بۆ باسكردبوون. له سه ر داوای خوێنه رانمان 
ئه مجاره یان بڕیارماندا به پێشكه شكردنی راپۆرتێك ده رباره ی 

جلوبه رگی توركمانی تایبه ت به ئافره تان كه  له دێر زه مانه وه  
ئافره تانی توركمان پۆشیویانە.

یوسف کەمال به نا، توێژه ری كۆمه اڵیه تییه و توركمانی شاری 
هه ولێر)ئه ربیل(ـە. ناوبراو شاره زاییه كی باشی هه یه له سه ر 

جلوبه رگی توركمانی و به تایبه تیش هی ئافره تانی توركمان. 

له ده ستپێكی قسه كانیدا ده رباره ی مێژووی 
جلووبه رگه وه پوخته یه كی سوودبه خشمانی پێشكه ش كرد 

و وتی، "لە نێو هەموو بوونەوەرەکادا رەگەزی نێر لە مێ 
سیفەتێکە تەنها جوانترە، جگە لە مرۆڤ. ئەمە 

یەکەم لە مرۆڤ هەیە. 
ئاماژە لەالیەن 

خوای 

گەورەوە 
لە قورئان 

بۆ ئاماژەی پێکرابێت، 
هاوسەرەکەی پەیامبەر ئادەم و حەوای 

بووە کە رادەگەیەنێت پۆشاک نێردراوە تاوەکو جەستەکەیان 
داپۆشن. لەنێو پەیامبەرانیشدا، ئیدریس-ی پەیامبەر یەکەم 

کەسە جلوبەرگی  دووریبێت".

یوسف کەمال تیشكی خسته سه ر خاسییه ته كانی جلوبه رگی 
نه ته وه كانی جیهان و وتی، "هەموو نەتەوەکان بەبێ جیاوازی 

جلوبەرگی تایبەت بەخۆیان هەیە. جلوبەرگی نەتەوەیی ٣ 
خاسیەت لەخۆ دەگرێت، یەکەمیان رەنگە، دووەمیان جۆری 

جلەکەیە لەگەڵ ئەو ناوچەیەی تێیدا دەژین، سێیەمینیشیان 
شێوازی جیاوازییە لەنێوان ئافرەت و پیاو کە هەموو جلە 

نەتەوەییەکان بەوە ناسراوە کە درێژە و بەرینە. ئەمانەش 
رەنگدانەوەی هەر بارودۆخ و ژینگەی ئەو شوێنەیە کە تێیدایە.  

بۆیە هیچ نەتەوەیەک نییە جلوبەرگەکەی بەتایبەتی لەناو 
ئافرەتان کورت بێت".

مامۆستا یوسف ده رباره ی كورتبوونی جلوبه رگی ئافره تان 
و چۆنیه تی سه رهه ڵدانییه وه په نجه ی خسته سه ر چه ن 

سه رچاوه یه ك و وتیشی "لێرەدا پرسیارێکی دێتە ئاراوە کە جلی 
کورت لەکوێ هاتووە، لێرەدا دوو بۆچوون هەیە؛ یەکەمیان 

هی دکتۆر کەمال مەزهەر-ە کە لە کتێبی "ئافرەت لە مێژوودا" 
باسی کردووە و رایدەگەیەنێت کاتێک مرۆڤ چوونە ناو کانە 

بەردینەکان، بەهۆی گەرماوە ئافرەت جلوبەرگی کورت کردەوە. 
بۆچوونی دووەمیش ئەوەیە کاتێک لە جەنگی جیهانی 

دووەم کاتێک پیاوەکان بەرەو جەنگ رۆشتن، ئافرەتەکان لە 
کارگەکان کاریان کرد و بۆ ئەوەی خۆیان بگونجێنن، جلەکانیان 
کورت کردەوە. لەالیەکی دیکەشەوە یەکەم کەس ئافرەتێکی 

بەریتانی بوو کە پانتۆڵی لەبەر کرد، دواتر دیزاینەری بەناوبانگ 
شانێل لەدوای جەنگی جیهانی دووەم پانتۆڵی پیاوانی 

گونجاند بۆ ئافرەتان و لەبەرکردنی". 

دوای پوخته  سوود به خشه كه  مامۆستا یوسف به تیشك 
خستنه سه ر ئه وه ی كه توركمان گه لێكی موحافه زه كارن، 

راشیگه یاند "تورکمان یەکێکە لەو نەتەوانە کە لەزۆربەی 
زۆری جیهان دابەشبوونە و بەشدارییان کردووە لە بنیاتنانی 

شارستانیەتی، کۆمەڵێک خاسیەت و تایبەتمەندی خۆیان 
هەیە وەکو هەر نەتەوەی دیکە، یەکێک لەوانیش جلوبەرگە. 

شایەنی باسە کە تورکمان لە هەموو نەتەوەکانی دیکەی 
عێراق موحافزکارە لەرووی جلوبەرگ و چوونه ده ره وه و هاتن، 

به شێوه یه كی گشتی جلوبه رگی توركمان هه موو له شی 
ئافره ته كه داده پۆشێت. خاڵكی دیكه ش ئه وه یه  كه  جله كه یان 

زۆر فراوانه و بۆ پاراستنی ئافره ته كه یه" . 

ئه و له خاڵی سێیه میشدا وتی، "ره نگی شین له سه ر جلوبه رگی 
ئافره تانی توركمان زاڵه . ئه مه ش ره نگدانه وه ی مێژووی 

توركمانه ، به تایبه تی له عێراقدا ئه و ره نگه  وه كو ره مزێك 
هه ڵبژێردراوه . رەنگی شین خاوه نی كۆمه ڵێك ورده كاریی 

و ره مزه كه  یه كێك له وانه  زێیه كانی دیجله و فوراته  كه  له  
هیاللێك پێكهاتووه ، وه كو وتم توركمان له هه موو جیهان 

باڵوبووه ته وه، بۆیه كاتێك گه لێك باڵوده بێته وه  زیاتر ره نگی 
شینی ئاسمانی به ناونیشانی خۆی داده نێت واته  له  هه ر كوێ 

ئاوه دانییه ك هه بێت وه كو نه ته وه یه ك بوونی هه یه ".

مامۆستا یوسف كه مال به نا تیشكی خسته سه ر كتێبه كه ی 
شاكر زابت كه  تایبه ته  به  پوخته یه ك له سه ر مێژووی توركمان 

له  عێڕاق و وتی، "كتێبه كه  له  ساڵی ١٩٥٩ له الیه ن شاكر 
زابته وه  نووسراوه ، له دوای رووداوی نه خوازراوی ١٤ی ته مموزی 

ساڵی ١٩٥٩ نووسراوه كه  ده ستی ده ره كی له  رووداوه كان 
هه بووه . دوای رووداوه كه  خه ڵكێكی زۆر پرسیاریان كرد كه 

 توركمان كێیه؟ زمانه كه یان چییه ؟ به تایبه ت له  ده ره وه ی واڵت. 
دوای ئه مانه  شاكر زابت كتێبێكی نووسی له سه ر كورته ی 
مێژووی توركمان و له كتێبه كه دا باسی مێژووی توركمانی 

كرد له  عێراق و چۆن چۆنی روونیشتوونه . یه كێك له و 
كاره گه ورانه ی كه زابت كردوویه تی بریتییه  له  وێنه گرتنی 

جلوبه رگی توركمانی له ناوچه كانی هه ولێر، كه ركوك، قزالبات، 
ئاڵتون كۆپری، ئامرلی، قه ره ته په و كفری و ئه و ناوچانه ی كه 

 توركمانی تێدابوو، هه ڵسا به وێنه گرتنی هه موویان، به اڵم 
به پێی ئه و سه رده مه و كه می تەكنەلۆجیا له بواری وێنه گرتن 

وێنه كان زۆر روون نین. هاوكات له  په رتووكه كه دا تیشك 
خراوه ته سه ر جیاوازیی نێوان جله كان به پێی ناوچه كان".

له كۆتاییدا یوسف كه مال به ننا باسی به شه كانی جلوبه رگی 
توركمانی تایبه ت به ئافره تان كرد و وتی:-

- له به شی سه ره وه  كاڵوێكیان هه یه  له رووی شێوه وه  
له ته ربوش ده چێت و وه كو تاسێك وایه  بازنه ییه  و زیاتر ره نگی 
ره ش له به رده كرێت، هۆكاری هه ڵبژاردنی ره نگی ره ش له وانه یه 
 هێما و تایبه تمه ندی خۆی هه بێت بۆ نموونه ؛ كاتێك پیاوه كان 
ده چوونه  جه نگ یاخود كۆچی دواییان ده كرد ئه م ره نگه  ره شه 
 وه كو شین گێڕانێكه  بۆ پیاوه كه  یانیش وه كو درێژه پێدانی رۆڵی 

پیاوه كه یه  و ئافره ته كه  ده بێته  به رپرسی خێزانه كه . 

- كاڵوه كه  له  كاڵوه كانی كورده واری ده چێت به اڵم شێوه یه كی 
ساده ی هه یه  و له مادده یه كی هه رزان درووست ده كرێت. 

ئه مه یان ئاماژه یه بۆ ئه وه ی كه  ئافره تی توركمان گرنگیی 
به زێر و بەهرەجە و زیـو ئـەم بـابـەتـانـه، بـەڵـكو زیـاتـر بـایـەخ 
بـه شـتی سـاده دەدات. هـەر لـەسـەر كاڵوەكـەدا زۆربـەی جـار 
هـەنـدێـك وشـه دەنـووسـرێـت كـه بـریـتییه لـه وشەی ئـایـنی 
یـاخـود هــەر رۆتــیناتــی رۆژانــه كه بــەكــاری دەهــێنین بــۆ 

پــەنــابــردنــه بــەر هــێزێــكی گــەورەتــر لــه مــرۆڤ كــه 
ئــەویــش خــودایــه. بــۆیــه وشەكانی )یا الله( یاخود )ماشاء 
الله( ئەم جۆره نووسراوانه لەسەر كاڵوكه به رێگەی پولەكه 

دەرازێنرێتەوه. 

- دواتـــر رەفـــتەیـــەكـــی رەنـــگ ســـپی)ســـەرپـــۆش( 
بـــەكـــاردێـــت رەنـــگەكـــه ئـــامـــاژەیـــەكـــه بـــۆ پـــاكـــی 

و ئـــاشـــتی. لـــەالیـــەكـــی دیـــكەوه ئـامـاژەیـەكـه بـۆ 
ئـامـادەبـاشـی نـەتـەوه تـوركـمان لـەبـارەی ئـاشـتی بـەرامـبەر 

بـه خـەڵـكانـی دیـكه. رەفـتەكـه لـەرووی درێـژیـیەوه لـه 
هـەمـوو رەفـتەكـانـی دیـكەی نـەتـەوه جـیا جـیاكـان درێـژتـره. 
درێژیـیەكـەشـی بـۆ پـۆشـینی شـانـی لـەشـییەتـی. ئـەمـەیـان 

تـەنـها لەالیەن ئافرەتی توركمان هەیه.

*- بەشـی دووەمـیشی بـریـتییه لـه قـەمـیسێكی ئـاسـایـی 
كـه زیـاتـر بـەبـێ قـۆپـچه لەبـەردەكـرێـت و هـیچ 

نـیگارێـكی تـێدا نـییه بــەڵــكو بــەشــێوەیــەكــی 
ســادەیــه و دواجــار دەمــێنێتەوه ســەر زەوق و 

بــیركــردنــەوەی ئــافــرەتــەكــه كــه چــۆن دەیــەوێــت 
لــەبــەری بكات. یاخەكەشی درێژتره له یاخەی پیاوان كه 

ئەمەش بۆ پاراستنی ئافرەتەكەیه.

*- بـەشـی كـۆتـایـیشی بـه نـیمچه شەڕواڵـێك دەچـێت، لـه 
دەلـینگەكـانـی السـتیكی لـێبەسـتراوه و بـەشـی سـەرەوەی 

پـێكانـی دەگرێت، ئەمەش زۆربەی زۆری رەنگی شینه كه 
ئەمەش رەنگدانەوەی مێژووی توركمانه.

مـــامـــۆســـتا یـــوسـف كەمـال بـــەنـــا بـــەو شـــێوەیه 
كـــۆتایی بـــه قـــسەكانی هـــێنا، "ئـــێمه وەكـــو تـــوركـــمان 

بـــه مـــوحـــافـــەزەكـــار نـاسـراویـن بـۆ نـموونـه 
مـیللەتـانـی دیـكه گـۆرانـیبێژی ئـافـرەتـیان زۆربـوو، 

بـەاڵم ئـێمه تـا سـاڵـی ١٩٩١ تـەنـها دوو ئـافـرەتـی 
گـۆرانـیبێژمـان هـەبـوو یـەكـێكیان )كـەركـوك قـیزی( 

ئـەوی دیـكەش )سـونـجول(، تـەنـها ئـەو دووانـەبـوون. واتـه 
ئـافـرەتـی ئێـمه زۆر مـوحـافـەزەكـاره. ئـەو جـلەی كـه بـاسـم 
كـرد زیـاتـر لـه بـۆنـەكـان لـەبـەریـان دەكـرد و بـەتـایـبەتـیش 

گـەنـجەكـان دەیـانـپۆشـت. بەتەمەنەكان جلی ئاساییان 
لەبەردەكرد". 

مێژووی تورکمان لە هەولێر
 Haber: Ziya Uzeiryئەربیل)

 ئاماژەی رەنگی شین لە جلوبەرگی
نەتەوەیی ئافرەتانی تورکمان

هەواڵ: زیا عوزێری
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شێرزاد شێخ محەمەد، توێژەری بەناوبانگی تورکمان

تورکمان کێیە؟ لە کوێوە هاتووە؟ ماوەی چەندە لە 
هەولێر)ئەربیل( نیشتەجێبووە؟ رەچەڵەکی تورکمان 
چییە؟ تەواوی ئەو پرسیارانە رۆژانە بە بەر گوێمان 

دەکەوێت. 

شێرزاد شێخ محەمەد، توێژەری بەناوبانگی 
تورکمان وەاڵمی هەموو ئەم پرسیارانە لە رێگەی 

نووسینێکەوە بە چەند بەڵگەیەکی مێژوویی 
دەداتەوە.

نووسینەکەی شێرزاد شێخ محەمەد بەم جۆرەیە:

بەر لەوەى لەسەر رەچەڵەکى تورکمان بنووسین، با 
بزانین واژەى تورکمان ماناى چییە؟ مێژوونووسەکان 

لەسەر پێناسەیەک رێک نەکەوتوون لەسەر 
شیکردنەوەى ماناى وشەى تورکمان، هەرچى هەموو 
مێژوونووسەکان و توێژەرەکان لەسەر ئەم بۆچوونە 

هاوڕان کە تورکمان بەشێکە لە تیرەیەک لە تیرەکانى 
تورک. وشەى تورکمان یەکەمین جار لە سەرچاوە 

جوگرافیاکاندا هاتووە. بەاڵم مێژوونووسەکانى فورس 
لە سەدەى پێنجەمى کۆچی و سەدەى یازدەمى 

زایینى باسیان لە وشەى تورکمان کردووە. لە خوارەوە 
گرنگترین لێکۆڵینەوەکان دەخەینە پێش چاوى 

خوێنەران لەسەر ماناى وشەى تورکمان :

هەندێ لە مێژوونووسەکان دەڵێن وشەى تورکمان 
پێک هاتووە لە وشەیەکى لێکدراوى واژەى تورک، 

)مانەند(ى فارسى. یەکەمین جێنشینى هۆزەکانی 
تورکمان لە )دۆڵى ئەلرافیدەین( لە سەردەمى 

رەگەزى بابلى یەکەم )١٨٩٤-١٥٩٥( پ.ز بووە. واتە 
پێش ٣٩١٣ ساڵ. هەر لەو رۆژە کە جێنشینبوونە 

لە دۆڵى رافیدەین، پێش چوار هەزار ساڵ  تاوەکو و 
ئەمڕۆ.

مێژوو نووسى تورکى یلماز ئەورتونا دەڵێت، 
"موسڵمانەکان ناوى ئۆغزیان بەکارهێناوە بۆ تورکمان 

واتە )تورکەکانى موسڵمان(". بەاڵم )ئیبن ئەپیر و 
محەمەد نەشری( دەڵێن، "وشەى تورکمان لەهەردوو 

وشەى )تورک( و )ئیمان(پێکهاتووە". 

لە هەمان کات کەسانێک هەیە دەڵێن تورکمان بۆیە 
ئەو وشەى بە خۆوە گرتووە چونکە لەو سەردەمەى 
هەر تورکمانێک لە تورکەکانى )خۆراسان و ما وەرائە 
ئەلنەهر( کە ئیسالمیان قبوڵ بکردبایە پێیان دەوت 

تورک موسڵمان، پاشان بووە تەرجومان دواى ئەم 
واژەیە گۆڕاوە بۆ وشەى تورکمان.

توێژەرى تورکمانى بەرێز عزیز قادر صمانچى لە 
کتێبەکەى )التاریخ السیاسی لترکمان العراق( دەڵێت، 

ئێمە الریمان هەیە بۆ بیرو بۆچوونى دۆکینى کە 
دەڵى واژەى )تورک قومان( دواى ئەم وشەیە گۆراوە 

بە ) تورکمان(. هەروەها بۆچوونى نەجیب عاسم 
لەم راستییە نزیکترە، لە بۆچوونە جیا جیاکانى 

دیکە وا دەبینین کە ئەم بۆچوونە راستترە، هەرەوها 
پشتگیرى کردن لە سەر رێزمانى عەرەبی، وشەى 

)الترکمان ( پێک هاتووە لە )ترک +مان(، ماناى )من 
تورکم یاخود تورکم من(.

نیشتەجێبوونى تورکمان لە شارى هەولێر 
دەگەڕێتەوە ساڵى ٣٣١ پ.ز واتە بەر لە ٢٣٥٠ ساڵە:

توێژەرەوانى تورکى )ئەحمەد بەهجەت ئیبراهیم( 
لە کتێبەکەى )الترکمان فی وادى الرافدین( واتە 

پێش ٤٠٠٠ ساڵ، ئەویش پشتگیرى لە سەر بەڵگە 
نامەیەکى مێژووی دەکات تیادا دووپات دەکاتەوە، 

کە بوونى تورکمان لە هەولێر دەگەڕێتەوە ٣٣١پ.ز. 
واتە بەر لە ٢٣٥٠ ساڵ ئەم بەڵگە نامەیەش  کەوا 

تورکمان بەر  لە ٢٣٥٠ ساڵ توێژەوەر دەڵێ: )من ئەم 
بەڵگەنامەیە مێژووییەم لە جەنگى هەولێر )٣٣١ 

پ.ز( وەرگرتووە، واتە ٢٣٥٠ ساڵ پێش ئێستا". 
ئەم جەنگەش لە نێوان ئەسکەندەرى 
مەقدۆنى ئیمپراتۆرى رۆمان و داراى 

سێیەم ئیمپراتورى دەوڵەتى 
ئەخمینى فارسى یەکەم 

بەرپابووە.

 هەروەها پارێزەر صنعان 
ئەحمەد ئاغا قەساب 
لە کتێبەکەى )اربل 

واربلی( دەڵێت 
سەرەڕاى ئەوەى 

سەلمێندراوە 
کە زۆربەى ئەو 

میللەتانەى 
هەولێریان کردۆتە 

نیشتمان، رەچەڵەک 
و راستەقینەى 

خۆیان گشتیان لە 
چوارچێوەى عێراقن 

لە مانە )ترکی-
ترکمانی( کە پێکدێن 

لە سۆمەڕییەکان، 
حورییەکان، 
میتانییەکان، 

یاقوتییەکان-گورانییەکان، 
سەلجوقییەکان، 

خواریزمییەکان،  مەغۆلە 
ئیلخانیەکان، قەرقوینلووەکان، 
ئاق قوینلووەکان، سەفەوییەکان، 

جەالئیرییەکان، عوسمانییەکان نەتەوە و تیرەکانى 
دیکە، ئەوانەى  نێوان سوپا هێرشبەرەکان بوونە، یا 
سوپا بەزیووەکان، یا ئەو ئاوارانەى کە لە ئەنجامى 

 )Hazarlar( شەڕەکان ئاوارە بوونە، وەک تورکەکانى هەزار
ئەوانەى کە سوپایەکانیان راى کردووە. هەروەها لە 

هۆزەکانى بەلغ، سەفەد، ئەرخزیان، شەبەک، بیات و 
سارەلو دیالەکان. هەروەها  بۆچوونێکى دیکە هەیە 

دەڵێت، "بنچینەى تورکمان لە شارى هەولێر دەگەڕێتەوە 
شەپۆلى ئاوەرە بوونى تورکمانەکانى باکوورى عێراق 

ئەوانیش  وەکو سەلجوقییەکان و ئەتابەکییەکان". لە 
سەرەتاوە  سەلجوقی و ئەتاباک، ئاق قوینلو، قەرە قوینلو، 
ئیلخانیەکان، جەالئیرییەکان و هەڵمەتى جێنشینبوونى 

عوسمانیەکان کە بۆ کارى سەربازى جێنیشین کراون. 
بەاڵم زۆربەى توێژەرەکان رەچەڵەکى تورکمانى هەولێر 

دەگەڕێننەوە سەردەمى سەلجوقییەکان.

پەراوێزەکان:

- محمد بن أحمد المقدسی المقدیسی المكتبە 
الجغرافیە، ٢٠٠٤ ب٣ ل ٢٧٤     

  - حسن أوزمن / التركمان فی العراق وحقوق االنسان 
مگبعە الجبهە التركمانیە / ل١٤

   - البروفسور احمد جعفر اوغلو ٠تركمنلر( مجلە تورك 
كولتورى العدد ٢ حزیران ١٩٤٦ ل ٢٤ بارتلود تأریخ الترك 

فی اسیا الوسگى مكتبە االنكلو المصری ١٩٥٨ ل ٧٦
  - دوكینی التاریخ العام للهون والترك والمغول وسائر 

التتار الترجمە التركیە ب ٤ مگبعە گنین اسگنبول ١٩٢٤ 
ل ٢٣٨  

  - دوكینی التاریخ العام للهون والترك والمغول وسائر 
التتار الترجمە التركیە ج٤مگبعە گنین اسگنبول ١٩٢٤ ل 

 ٢٣٨
  - عزیز قادر سمانجی التاریخ السیاسی لتركمان العراق 

سنە ١٩٩٩/ دار الساقی  /ل٢٥
  - شاكر چابگ / موجز  تأریخ التركمان فی العراق 

بغدادمگبعە المعارف بغداد ١٩٦٦، ل٣٢
  - شاكر چابگ / موجز  تأریخ التركمان فی العراق  /مگبعە 

المعارف بغداد ١٩٦٦،ل٣٢
  - عزیز قادر سمانجی التاریخ السیاسی لتركمان العراق م/ 

دار الساقی  /ل٢٦
  - هەمان سەرچاوە التاریخ السیاسی لتركمان العراق ل ٣
  - صنعان احمد اغا القصاب /اربل واربلی /مگبعە الجبهە 

التركمانیە سنە ١٩٩٨ ل١٠

مێژووی تورکمان لە هەولێر
)ئەربیل)



 twitter/@tbajaansi ٣١ی تشرینی یه که می ٨٢٠١٩

لە بەرواری ٨-١٠-٢٠١٩  ئانوو جه وهه ر، وه زیری گواستنه وه 
 و گه یاندنی حكومه تی هه رێمی کوردستانی عێراق 

له كۆنگره یه كی رۆژنامه وانی هاوبەش لەگەڵ وه زاره تی ناوخۆ 
و نوێنه رانی سه ندیكای گواستنه وه ی سه ر به سه ندیكای 

كرێكارانی كوردستان و كۆمپانیاكانی جێبه جێكار، رایگەیاند، 
گرێبه ستی پڕۆژه ی پێدانی لۆگۆ بۆ تەكسییه كان له گه ڵ سێ 

كۆمپانیای ناوخۆیی له هه ولێر و سلێمانی و دهۆك واژۆ كرا.

هاوکات وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێم 
ئاماژەی بەوەش دا کە پرۆژەکە 
چووەتە بواری جێبەجێکردن و 

پێویستە لەماوەی ١٨٠ رۆژدا)٦ مانگ( 
پرۆژەکە کۆتایی پێبێت.

به پێی گرێبه سته كه كاركردنی 
تەكسی به سیسته م ده كرێت و 

هێڵه كانی ناوخۆی شاره كان و ده ره وه ی 
شاره كان جیاده كرێته وه ، هه ر پارێزگایەک ره نگی تایبه تی 
خۆی ده بێت. لۆگۆی تەكسیه كانی شاری هه ولێر)ئەربیل( 

سوور و شاری سلێمانی شین و پارێزگای دهۆک ره نگی ره ش و 
تەكسی نێوان شارەکانیش ره نگی لۆگۆیان قاوه یی ده بێت.

له مه ودوا تەكسی شارێك ناتوانێت له شارێكی تر كاربكات 
و هه روه ها تەكسی هێڵه كانی ده ره وه ی شاره كان و ناوخۆی 

پارێزگاكانیش به هه مان شێوه  ده بێت.
 

بێجگه  له مه  هه ر تەكسییه ك ژماره ی تایبه تی وه كو 
كۆدێك له سه ر لۆگۆكه ی ده بێت و نرخی دانانی لۆگۆكان 
له  شارێكه وه  بۆ شارێكی تر جیاوازه  و به گوێره ی كه مترین 

نرخه كه  كۆمپانیاكان له  ته نده ری پڕۆژه كه  بۆ وه زاره تیان 
گه ڕاندۆته وه ، بۆ هه ر تاكسییه ك له  هه ولێر ١٨هه زار دینار 

و له  سلێمانی ١٨هه زار و ٧١٠ دینار و له  دهۆك ١٢ و ٥٠٠ 
دینار ده بێت.

بۆ پێدانی لۆگۆ و كاری شوفێری تاكسی، هه ر شوفێرێك 
ده بێت فۆرمی ئه ستۆپاكی ئه نجامنه دانی تاوان 

له فه رمانگه ی به ڵگه ی تاوان بهێنێت و بیسه لمێنێت هیچ 

تاوانێكی ئه نجامنه داوه  و ئه وانه ی پێشینه ی تاوانكاریان 
هه یه ، به پێی ئه و سیسته مه  رێگایان پێنادرێت له مه ودوا 

كاری شوفێری تاكسی بكه ن.

بۆ پێدانی لۆگۆ له هه ر شارێك سه نته رێك له الیه ن كۆمپانیای 
به ڵێنده ر ده كرێته وه  و نوێنه رانی وه زاره ته كانی گواستنه وه  و 

گه یاندن و ناوخۆ ئاماده ییان ده بێت له  پرۆسه كه دا.

له  شاری هه ولێر )ئەربیل( پڕۆژه ی لۆگۆی تەكسی له الیه ن 
كۆمپانیای دارا پرینتینگ و له پارێزگای سلێمانی كۆمپانیای 

كافرۆش و له  پارێزگای دهۆک له  الیه ن كۆمپانیای 
محه مه د جێبه جێ ده كرێت و ١٥ رۆژ له  دوای واژۆكردنی 

گرێبه سته كه ، ده بێت كۆمپانیاكان ده ست به كاركردن بكه ن.

بەشێک لە شۆفێرانی تەکسی ئەوەیان بۆ تەبا گواستەوە 
کە ئەوان گوێبیستی بڕیارەکەی حکوومەت بوون بەاڵم 

تا ئێستا نازانن کارەکان چۆن ئەنجام دەدرێت شێوازی 
تەکسییەکان چییان بەسەر دێت. ئەوان دەڵێن حکوومەت 

لەبارەی ئێمەوە بڕیاری داوە بەاڵم تا ئێستا راستەوخۆ هیچی 
بە ئێمە نەوتووە.

لەمبارەیەوە ئومێد محەمەد ساڵح، وتەبێژی وەزارەتی 
گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراق بە هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا-ی راگەیاند، "پێشەکی 
دەستخۆشیتان لێدەکەم کە لە رێگەی ئێوەوە دەتوانین 

بەرچاوروونی زیاتر بدەینەوە شۆفێرە بەڕیزەکان. لە 
سەرەتادا پێویستە هەڵەیەک چاک بکەیەنەوە کە بەردەوام 

باسی لێوە دەکرێت، ئەو کردارە گۆڕینی رەنگی تاکسی 
نییە. رەنگی تەکسییەکان وەکو خۆی دەمێنێتەوە. بەاڵم 

لەزگەیەک لە تەکسییەکان دەدرێت و لەزگەکانیش رەنگیان 
جیاوازە".

ئومێد محەمەد ئاماژەی بەوەدا کە بەرێوەبەرە گشتییەکانی 
گواستنەوە و گەیاندن لە هەر ٣ شارەکەی هەرێم کۆبوونەوە 

 ٠٨٠ +PGکوساری بە سێ دووربین کە پێکهاتوون لە: ١١١٥
 .١٢٣١-RXJ١٢٢٣, ١١٣١-HE٠٤٣٥

کوسارەکان ئەو گەلە ئەستێرانەن کە بەشێوەیەکی 
بەرچاو رووناک و چاالکن. لە ئێمەوە زۆر دوورن بەاڵم 

گەردوونزانان دەتوانن بە رێگەی دوربینکردنی کێشی ببینن 
و دەستنیشانیان بکەن. 

رووناکی کوسارەکان ماوە ماوە دەلەرزن و رەنگدانەوەکەیان 
بە دووریی جیاواز دەگەنە تیلسکۆبەکە و بەو شێوەیەش 

لەرزینەکان لە هەر وێنەیەکدا بە جیاوازی بەدەر دەکەوێت. 
واتە هەموویان لەهەمان کات ناگەنە زەوی.

-HE١٢٢٣ و ٠٤٣٥-HE٠٨٠, ٠٤٣٥ +PGتیمەکە ١١١٥
١٢٢٣ و RXJ١١٣١-١٢٣١ و نەگۆڕی هەبڵ لەگەڵ کاتە 

دواکەوتووەکان بەشێوەیەکی ورد دەپێوێت. ئەمەش دەبێتە 
هۆی پێدانی زانیاریی دەربارەی فراوانبوونی گەردوون و 

قەبارەکەی. 

بەپێی بۆچوونی چان، لەگەڵ بەکارهێنانی سیستەمی 
ئۆپتیکی سەر بە ناوەندی چاودێریی کیک داتاکانی لەگەڵ 

سیستەمی UO یەک دەرچووە و دەکرێت لەگەڵ تیلسکۆبی 
هابڵ کۆنتاکی لەگەڵ دابنرێت و بەو پێیەش ئەنجامی 

روونترمان بەدەست دەکەوێت. 

بۆ رزگاربوون لە بڕیارە پێشوەختەکان، تیمەکە لەسەرەتادا 
ئەنالیزێکیان کرد و بۆیان دەرکەوت کە گەردوون لە 

دەستپێکیدا بە خێراییەکی زۆر فراوانبووە و دواتر بەهۆی 
کێشی تایبەت بە ماددەی رەش فراوانبوونەکە هێواش 

بووەتەوە. بەو پێیەش مۆدێلی هێواشبوونەوەی کۆزمۆلۆجی 
کێشەی تێکەوت. 

ئەو بەڵگانەی کە لەالیەن تیمەکەوە پەرەی پێدراوە خرایە 
سەر مۆدێلەکە و لەئێستادا خێرایی فراوانبوون بەهۆی وزەی 

تاریکەوە زیاتر دەبێت. 

مێژووی فراوانبوونی گەردوون بەو مۆدێلەی کە باسکراوە بە 
بەکارهێنانی نەگۆڕی هەبڵ بووە. 

لەم ماوەیەی دواییدا چەندین تیم، تەکنیکی جیاوازیان 
بەکارهێناوە بۆ دۆزینەوەی نەگۆڕی هەبڵ و بەپێی ئەو 

ئەنجامەش بەهاکانی خۆجێیی)دۆخی ئێستای گەردوون(  
و دووری)گەردوونی تازە درووستبوو( جیاوازن لەیەک.

بەپێی Fassnacht نەگۆڕی هەبڵ سەرەڕای ئەوەی کە لە 
بۆشایی ئاسمان نەگۆڕە بەاڵم لەنێو تێگەیشتنی کات ئەمە 

هەمان شت نییە. بۆیە بەراورد دەکرێت لە نێوان دۆخی 
گەردوونی ئێستا و گەردوونی تازە درووستبوو.

میتۆدۆلۆجی
چان و تیمەکەی هەڵسان بە وەرگرتنی پێوانی سیستەمی 

دایڤس کە یەکێکە لە گەردوونناسان بە سەرپەرشتی 
زانکۆی کالیفۆرنیا ئاماژەی بەوە داوە کە خێرایی فراوانبوونی 

گەردوون زیاترە لەوەی پێشبینی دەکرێت و لەو بارەیەوە 
زانیاریی نوێیان بەردەستە و کاری لەسەر دەکەن. 

هاوکات کارکردنەکە دوای گفتوگۆیەکی گەرم لەبارەی 
فراوانبوونی گەردوون دەستیپێکرد و بەو شێوەیەش 

پێوانەکان تاوەکو ئێستا کرابن دوورن لە رێککەوتنەکان.  

پێوانە نوێکانی ئەو تیمە جیاوازە لە پێوانەکانی رابردوو. 
تیمەکە هەڵسان بە پێکەوە بەکارهێنانی نەگۆڕی هەبڵ 
لەگەڵ تیلسکۆبی بۆشایی هەبڵ و سیستەمی ئۆپتیکی 

سەر بە ناوەندی چاودێریی کیک. 

بەپێی ئەو سیستەمە بۆ بەدەستهێنانی نەگۆڕی هەبڵ 
سیستەمێک بەکارهاتووە 

UOی تایبەت بە بەناو 
زەوی. 

ئەنجامەکانی 
تیمەکە 

لە بەشی 
دواهەمینی 

گۆڤاری 
زانستی 

 Royal

 Astronomical
 Society

باڵوکرایەوە. 

و بڕیاریاندا، رەنگی لەزگەی لۆگۆی تەکسی هەولێر)ئەربیل( 
سوور بێت، رەنگی لەزگەی تەکسی سلێمانی شین بێت، 

رەنگی لەزگەی تەکسی دهۆک رەش بێت و رەنگی لەزگەی 
تەکسییەکانی هێڵی نێوان شارەکان قاوەیی بێت. کەواتە 

تەکسییەکان سوبغیان بۆ ناکرێت تەنها لەزگەیان لێدەدرێت. 
لەزگەکانیش تەنها لە تەنیشتەکانی ئۆتۆمبێڵەکان دەدرێت.

وتەبێژی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی  باسی لە 
هۆکاری دەرکردنی ئەو بڕیارە کرد و وتی، "ئەم کارەمان 
بۆ ئەوە کرد هەتا بتوانین 

سیستەمێک دابنێین بۆ 
تەکسییەکان و بە سیستەم 

رێکیان بخەین. بە جۆرێک 
هیچ تەکسییەک مافی 

تەکسییەکی دیکە نەخوات. 
بۆ نموونە تەکسییەکی 
هەولێر نەتوانێت بچێ لە سلێمانی کاری تەکسی بکات. 

یاخود تەکسییەکی ناوخۆی شار بچێ کاری دەرەوەی شار بکات. 
پێویستە تەکسی ناو شاری هەموو شارێک لە سنووری خۆیدا 

کار بکات و تەنها کاری ناوشاریش بکات. تەکسی هێڵی نێوان 
شارەکانیش تەنها لە نێوان شارەکاندا کار بکات و نەیەتە نێو 

شارەکان. ئەم کارەی ئێمە تەنها بۆ دانانی سنوورێکی جوگرافییە 
بۆ تەکسییەکان. ئەوەش دیاردەیەکی شارستانییە کە لە جیهاندا 

پەیڕەو دەکرێت".

هاوکات ساڵح باسی لەوەش کرد کە لە رێگەی وەزارەتی 
ناوخۆوە بە تایبەتی لەرێگەی بەڕیوەبەرایەتییەکانی هاتووچۆی 

شارەکانەوە هەموو ئەو شۆفێرانە سزا دەدرێن کە ئەو سیستەمە 
نوێیە پەیڕەو ناکەن. هەر تەکسییەک لە دەرەوەی سنووری 

جوگرافی خۆی کار بکات بە دڵنیاییەوە سزا دەدرێت.

لەبارەی بەشێکی دیکەی پرۆژە هاوبەشەکەی وەزارەتی گواستنەوە 
و گەیاندن و وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراقەوە، ئومێد محەمەد ساڵح وتی، "هاوکات لەمەودوا 
تەکسییەکان زیاتر دڵنیاییان دەبێت لەالی خەڵک. خەڵک دەتوانن 
بەبێ کێشە تەکسی بەکاربهێنن. چونکە لە پێشەوە و پشتی 
و کوشنی شۆفێر و سەکنی ئۆتۆمبێلەکە ژمارەی مۆبایل و ناوی 

سیانی زانیاری تەواوی ئۆتۆمبێلەکە دەنووسرێت".

لە بەردەوامی قسەکانیدا وتیشی، "پێشووتر خانمان کێشەی 
ئەوەیان هەبوو کە کاتێک لەگەڵ تەکسییەک سەر دەکەوتن 

ترسیان بۆ دروست دەبوو کە ئایا شۆفێرەکە چۆن مامەڵە 
دەکات و ترسی سەالمەتی گیانیان هەبوو. بەاڵم لەمەودوا بە 

خۆشحاڵییەوە هەر کەسێک لەگەڵ تەکسییەکدا سەرکەوێت 
دەتوانێت وێنەی زانیارییەکان بگرێت و لە حاڵەتی روودانی هەر 
شتێکی نەخوازراو دواتر بۆی هەیە رێکاری یاسایی بگرێتەبەر لە 

بەرامبەر شۆفێرەکە".

 وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن سنووری جوگرافی بۆ تەکسییەکان
دیاری دەکات

گەردوون بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو فراوان دەبێت

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 

ناوه ندی هه واڵ
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لەگەڵ هاتنی وەرزی پایز و سەرما بەشێکی 
زۆرمان تووشی پەتای هەاڵمەت و قورگ 

ئێشە و کۆکە دەبین، بەهۆیەوە بێزاردەبین 
و هێز و تواناکانمان کەمدەبێتەوە و زوو 

ماندوو دەبین، لەهەمانکاتدا ئەم نەخۆشیە 
بە ئاسانی دەگوازرێتەوە لەکەسێکەوە بۆ 

کەسێکی دیکە.

بەگوێرەی رێنماییەکانی رێکخراوی 
تەندروستی جیهانی، دەبێت هەموو 

کەسێک سااڵنە دژی پەتای وەرزیی خۆی 
Health. بکوتێت، بەاڵم پێگەی ئەلیکترۆنی

com،  جیا لە بەکارهێنانی ئەو دەرزییە، 
چەند رێنماییەکی باڵوکردۆتەوە بۆ 

خۆپاراستن لە هەاڵمەت.

 رێگرتن لە توشبون بە هەاڵمەت و 
ئەنفلۆنزا کارێکی هێندە گران نییە و 

دەتوانیت بە چەند هەنگاوێکی زۆر ئاسان 
رۆژانە ئەگەری توشبونت بەو نەخۆشییە 

کەم بکەیتەوە.

پزیشکەکان جەخت لەسەر ئەم چەند 
هەنگاوەی خوارەوە دەکەنەوە:

١- بەردەوام دەستەکانت بشۆ لە دوای 
تەوقە کردن لەگەڵ دۆست وهاوڕێکانتدا، 

پزیشکەکان داوا دەکەن کە کاتێکی زۆر 
تەرخان بکەین بۆشوشتنی دەستەکانمان 

و زۆرترین ئاو وسابون بەکاربێنین بۆ ماوەی 
٢٠ چرکە، چونکە دەبێتە هۆی لێکردنەوەی 

زۆربەی میکرۆبە زیان بەخشەکان.
 

٢- دەست مەدە لە روخسارت، هەوڵبدە 
بەهیچ جۆرێک دەست بۆ چاوەکانت و لوتت 

نەبەیت، چونکە بەشێکی زۆری میکرۆبە 
زیانبەخشەکان لە رێگەی دەموچاوەوە 

دەگوازرێنەوە بۆ ناوەوەی لەش.

٣- خەوی پێویست، پێویستە لە وەرزی 
سەرمادا بە باشی و بۆ ماوەی )٨-

١٠( کاتژمێر بخەویت، چونکە لە کاتی 
ماندوبوندا، سیستەمی بەرگری لەش الواز 

دەبێت و ناتوانێت بەباشی بەرگری بکات لە 
میکرۆب و ماددە زیان بەخشەکان.

٤- واز لە جگەرەکێشان بهێنە، بەپێی 
لێکۆڵینەوەیەک کە لە ساڵی ٢٠٠٤ دا 

باڵوکراوەتەوە،کێشانی جگەرە هۆکارێکە 
بۆ الوازکردنی سیستەمی بەرگری لەش، 

چونکە دەبێتە هۆی گۆڕانکاری پێکهاتەیی 
زیان بەخش لە رێڕەوی هەناسەداندا کارێک 

دەکات بۆڕیەکانی هەناسەدان نەتوانن 
بەباشی کاری خۆیان بدەن لە پااڵوتنی 
هەواو رێگری کردن لە چوونە ژوورەوەی 

ماددە زیان بەخشەکان.
 

٥- خواردنی تەندروست، خواردن رێژەیەکی 
زۆری میوە و سەوزەکان دەبێتە هۆی 

بەهێزکردنی سیستەمی بەرگری لەش، 
وەک )بروکلی،سپێناخ،زەردەچەوە،چای 

سەوز،بادەم،ماست،سیر،قارچک(. بە تایبەتی 
ئەو میوانەی وەک پڕتەقاڵ و سندی و لیمۆ 
کە رێژەیەکی زۆر ڤیتامین سی یان تێدایە.

 
٦- وەرزش، لێکۆڵینەوە زانستییەکان ئاماژە 

بەوە دەدەن کە وەرزشی بەردەوامی 
هەفتانە یاخود رۆژانە رۆڵی بەرچاوی هەیە 

لە بەهێزکردنی سیستەمی بەرگری لەش 
و هاوکاری دەکات لە دژی میکرۆبە زیان 

بەخشەکان.
 

٧- پێکەنین، پسپۆڕەکانی بواری دەرووناسی 
سەلماندوویانە کە پێکەنین و بیرکردنەوەی 

پۆزەتیڤانە دەبنە هۆی بەهێزکردنی 
سیستەمی بەرگری لەش و ئەگەری 

توشبوون بە نەخۆشییە جیاوازەکان کەم 
دەکەنەوە.

 
٨- پێویستە خۆت بە دور بگریت لە نزیک 

بونەوە و بەکارهێنانی کەلوپەلی ئەو 
کەسانەی کە نیشانەکانی تووشبوون 

بە هەاڵمەت و ئەنفلۆنزایان تێدا 
دەرکەوتووە،چونکە ئەو کەلوپەالنە 

هۆکارێکن بۆ گواستنەوەی نەخۆشیەکە.
 

٩- پێویستە بەڕێژەیەکی زۆر ئاو و 
شلەمەنییەکان بخورێتەوە.

دایڤس کە یەکێکە لە گەردوونناسان بە سەرپەرشتی 
زانکۆی کالیفۆرنیا ئاماژەی بەوە داوە کە خێرایی فراوانبوونی 

گەردوون زیاترە لەوەی پێشبینی دەکرێت و لەو بارەیەوە 
زانیاریی نوێیان بەردەستە و کاری لەسەر دەکەن. 

هاوکات کارکردنەکە دوای گفتوگۆیەکی گەرم لەبارەی 
فراوانبوونی گەردوون دەستیپێکرد و بەو شێوەیەش 

پێوانەکان تاوەکو ئێستا کرابن دوورن لە رێککەوتنەکان.  

پێوانە نوێکانی ئەو تیمە جیاوازە لە پێوانەکانی رابردوو. 
تیمەکە هەڵسان بە پێکەوە بەکارهێنانی نەگۆڕی هەبڵ 
لەگەڵ تیلسکۆبی بۆشایی هەبڵ و سیستەمی ئۆپتیکی 

سەر بە ناوەندی چاودێریی کیک. 

بەپێی ئەو سیستەمە بۆ بەدەستهێنانی نەگۆڕی هەبڵ 
سیستەمێک بەکارهاتووە 

UOی تایبەت بە بەناو 
زەوی. 

ئەنجامەکانی 
تیمەکە 

لە بەشی 
دواهەمینی 

گۆڤاری 
زانستی 
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بەهۆی ئەو پێشکەوتنەی بەسەر جیهاندا 
هاتووە، وایکردووە پێداویستییەکانی مرۆڤ روو 
لە زیادبوون بکات. کە کاریگەری دەبێت لەسەر 
ئەوەی هەمیشە سەرقاڵی ئەم پرسیارانە بێت، 

چۆن و لەکوێ و وبەچی پێداویستییەکانم 
پڕبکەمەوە. لە ئەگەری ئەتوانین و هەبوونی 

کەم و کورتی بۆ پڕکرنەوەی پێداویستییەکانی 
ئەوە راستەوخۆ رەنگدانەوەی لەسەر پەیوەندی 
کۆمەاڵیەتی و پیشەیی و کەسییەکان بەدیار 

دەکەوێت. 

با بەیەکەوە ئەم چاالکییە ئەنجام بدەن؛
لە شوێنێکی بێدەنگ دابنیشە، چاوەکانت 
دابخە. هەرچی رووداوی ناخۆش و شتانی 

نەرێنییە بێنە پێش چاوت، سەرکۆنەی خۆت 
بکە و بۆ ماوەی یەک خولەک بەردەوام بە. 

چاوەکانت بکەوە هەستت بە چی کرد لەسەر 
کاغەزێک بینووسە.

ئەم رێگایەنەی کە پێویستە بیانگرینە بەر 
بەم شێوەیەی خوارەوەیە؛ 

خوداوەند: ئەگەر سەیرێکی کۆمەڵگا 
بکەین، بەرێژەیەکی زۆر موسڵمانن، بەاڵم لە 
هەمان کاتیشدا زۆربەیان دوودڵ و نیگەرانن 

و خەمبارن. لە بەرامبەر کێشە و گیر و 
گرفتەکاندا دەرونێکی الوازمان هەیە، بۆچی..؟

ئێمە نەمانتوانیوە لەگەڵ خودا 
پەیوەندییەکی روحانیمان هەبێت. ئەو نوێژ 

و رۆژوە فەڕز و سوننەتانەی کە ئاینی ئیسالم 
بۆ مانی دیاریکردووە لێمان بووە بە شتێکی 
رۆتینی و بەردەوام وەکو خووێک دەیانکەین. 
کەنەیتوانیوە کاریگەری دروست بکات لەسەر 

پەیوەندییەکانمان لەگەڵ کەسەکان جا 
بەدرۆکردن و لە پاشەملەباسکردن و فێڵکردن 

کە دەبێتە هۆی ونبوونی خۆشەویستی.
ئەوەی کە لەسەر ئێمەیە بیکەین لەم 

خاڵەدا فڕێدانی ئەو خووە منداڵی و خێزانی 
و کۆمەڵگاییەیە، پێداچوونەوەیەک بە 

پەیوەندییەکانمان لەگەڵ خودا بکەینەوە 
و لەدڵەوە شوێن فەرمایشتەکانی بکەوین، 
کە هەم خۆشەویستی  خودا و هەمیش 

خۆشەویستی کەسەکان بەدەست دەهێنین. 
چونکە خۆشەویستی خۆی لەخۆیدا 

ئاسوودەییە. 

لێبوردەیی: هەمووکات مانای کەمی و الوازی 
تۆ ناگەیێنێت بە پێچەوانەوە مانای ئەوەیە 

کە تۆ بەهێزی و کەسایەتیەکی سەرکەوتووت 
هەیە دەتەوێت خۆت ئاسودە بکەیت و 

ناتەوێت بەکێشەی بچووک کێشەکە گەورەتر 
بکەیت چونکە کاتێک لێبوردەی دەنوێنی خۆت 

سەرقاڵ ناکەی بە کێشەی زیاتر و بارگرانی 
لەسەر خۆت کەمدەکەیتەوە.

کاری خۆبەخشی:  کاک حاجی ئازاد سەرۆکی 
ڕێکخراوی مڕۆڤ دۆستان هەمیشە دەڵێت 

من ئامادەم ئۆتۆمبێلەکەی خۆشم بفرۆشم 
لە پێناو کاری خۆبەخشی. لێرەدا با پرسیارێک 
لەخۆمان بکەین کە ئایا چی پاڵنەرە بۆ کاری 

خۆبەخشی؟
چێژ نەبینین لەکاری خۆبەخشی و بێزاربوون 
وادەکات ئەمکارە بکات بێگومان نەخێر هەر 
جۆرە کارێکی خۆبەخشی بێت بیهێنە پێش 
چاوی خۆت کاتێک یارمەتی برادەرێکی خۆت 

دەدەی لە وانە وتنەوەیەک کە سوپاست 
دەکات چەند هەست بەخۆشی دەکەیت 

یان لەناو پاس لەبەر کەسێکی بەسااڵچوو 
هەڵدەستیتەوە و شوێنی خۆتی پێدەدەیت 

بەبێ ئەوەی چاوەڕێی سوپاسبی هەستێکی 
چەند خۆشە. ئەی ئەگەر هەموو رۆژێک 

کارێکی وابکەی کە چاوەڕێی پاداشت نەبی، 
باوەڕتان هەبێت هەموو رۆژێکتان پڕ دەبێت 
لە ئاسوودەیی ئینجا ئەم کارە بە هاندانی 
کەسێک بێت یاخود بە دەستخۆشی بێت 

یانیش بە فڕێنەدانی پاشماوەکانت.
خوێندنەوەی کتێب: باشە بۆچی خوێندەوەی 

کتێب؟
یەکێک لە سودەکانی کتێب خوێندنەوە 
ئەوەیە کە توانای مێشک بۆ بیرکردنەوە 

فراوانتر دەکات و تێروانینت بۆ بارودۆخەکان 
جیاوازتر دەبێت، جگە لەڕووی کاتەوە کە 

بەشێکی بەسودت بەرێکرد، دەبینی 
کەگەنجانێکی زۆرمان خۆیان بە یاریە 

ئەلیکتڕۆنیەکان سەرقاڵکردوە بەپێی جۆری 
یاریەکە کاریگەرییان لەسەر کردار و دەروون 

دەبێت جا گەر یاریەکە شەر بێت ئەوە 
رەنگە کەسێک بێت زیاتر مەیلی بەسەر 

کوشتن و خوێن و رق بچێت، لەوانەیە بڵێن 
کتێبیشمان هەبێت کە باش نەبێت بەاڵم 

چەند نمونەیەکی باشمان هەن وەکو کتێبی 
یاساکانی ژیان دیل کارنگی و کتێبەکانی 

هەریەک لە نوسەران ابراهیم فەقێ و برایان 
ترەیسی کە کتێبەکانیان، بابەتی دەرونی و 
گەشەپێدانی مڕۆین و بەرچاو روونیێکن بۆ 

کێشە و گرفتەکان و ڕزگار بوون لە نائارامی. 
 

ئامانج: کاتێک ئامانجێکت هەیە هەوڵی بۆ 
دەدەی ماندوو دەبی پالنی بۆ دادەنێیت تا 
پێی بگەیت، هەمیشە بیر لە ئامانجەکەت 

دەکەیتەوە کە چۆن پێی بگەم و کاری 

لەسەردەکەیت و کاتێکی وا زۆرت لەبەردەمدا 
نابێت تا بیر لە شتانی نەرێنی بکەیتەوە، 

جگە لەوەش هەبوونی ئامانج وادەکات 
ئەرێنی بیت کاتێک کێشەو گرفتێکت بۆ 

دێتە پێش بەو ئاسانییە چۆکی بۆدانادەی 
بیردەکەیتەوە پالنی بۆ دادەنێیت تا بەسەریدا 

زاڵبی. هەمیشە ئەوانەی سەرکەوتوون و 
ئامانجیان هەیە وەکو ئەستێرەیەک وان بۆ 

ئەوەی بە دیار بکەون دەبێت تاریکیێکی زۆر 
دەورەیان بدات. 

 
سوپاس گوزاربە: سوپاس گوزاربە لەوەی کە 

هەی و هەتە چونکە لەتۆ خراپتر هەر هەیە 
گەر پارەی سەیارەت نەبێ هەیە پارەی نان 

خواردنێکی نییە گەر جوان نیت هەیە دوو 
چاو یان گوێ یان دەستیان نییە گەر دوو 

چاوت نییە بزانە کەسانێک هەن دوو قاچیان 
نییە یان مێشکیان ئیش ناکات کەواتە قبوڵت 

بێ بەوەی کە هەیە چونکە گەر تۆ چەند 
خراپ بیت بێگومان بە خراپتر هەیە.

بیرکردنەوە: هەندێک کات بیرکردنەوەکانمان 
مێشێک دەکەن بە فیل، دەمەوێت دووبارە 
چاالکی بکەینەوە وەکو جاری یەکەم ئەم 

جارەیان لەجیاتی ئەوەی رووداوی ناخۆش و 
شتی نەرێنی و کامە شتی خۆش و جوان 
و ئەرێنی لە ژیانتان بیێهنە پێش چاوتان 

وەک ووتم چاوەکانتان دابخەن بۆیەک 
خولەک وا بیربکەنەوە دوای هەستان بەچی 

کرد بینوسەوە دواتریش ئەنجامی هەردوو 
چاالکیەکە بەراوردبکەن. 

کەواتە با گۆرانکاریەک بکەین لەم ووشانە 
من ناتوانم الوازم من توانایی گەیشتن بە 
ئامانجەکەم نییە من دەترسم من خراپم 
بیانکەین بە من دەتوانم من بەهێزم من 

دەگەم بەئامانجەکانم، بەڵێ مێشکی 
مرۆڤ دوو شوێنی هەیە هەست و نەست 

،نەست ئەو شتانەی تێدا جێگا دەبێتەوە کە 
زۆر دووبارەی دەکەینەوە بۆنموونە لیمۆ تا 

بەیانی بڵێن شیرنە باوڕناکەن چونکە هەرکە 
دەڵێم لیمۆ دەمتان پڕ لە ئاو دەبێت. نەست 

راستەوخۆ لەسەر کردارەکانمان رەنگ دەداتەوە. 
گەر چی تەنها بەقسەش بێت ئەمە بکەن بۆ 

ماوەیەک سودی دەبێت بۆتان.
شکسپیر دەڵێت شتێک بەناوی خراپ و باش 

نیە ئەوە بیرکردنەوەکانی ئێمەن خراپ و باش 
دیار دەکەن.

من دەتوانم نیگەران نەبـم
ناوه ندی هه واڵ
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لەالی هەمووان ئاشکرایە بۆ جوانی و تەندروستی گڵەسەر 
بەکاردەهێندرێت، بەهۆی زۆر پێشکەوتوو نەبوونی کاری جوانکاری 

لە سەردەمانی کۆندا، ئافرەتەکان هەوڵیان دەدا بەشێوەیەکی 
سروشتی جوانی خۆیان بپارێزن، گڵەسەرە-یش لە سەرەکیترین 

ئەو شتانە بووە کە بەکاریان دەهێنا. 

وەک دەیزانین گڵەسەر دەیەها سودی هەیە بۆ قژو پێست، لە 
پارێزگاری کردن لە قژیش بە شێوەیەکی بەرچاو بەکار دەهێندریت.

گڵەسەر رێژەیەکی زۆر لە پێکهاتەی کالسیۆم و پۆتاسیۆم سۆدیۆم 
و ئەلەمنیۆم تێدایە، گڵەسەر سودی هەیە بۆ زۆر لە کێشەکانی 

قژ.

لە نێو بازاڕی قەیسەری شاری هەولێر)ئەربیل( لێدوانێکی کورتمان 
وەرگرت لەو کاسبکارانەی کە بۆ ماوەی چەندین ساڵە دوکانی 

بەهارات-یان هەیە، سەبارەت بە بەکارهێنانی گڵەسەر و 
بەکارهێنانی لەالیەن ئافرەتانەوە بەم شێوەیە دوان.

لە لێدوانێکیدا دورێد عەتار، بۆ هەفتەنامەی تەبا دوای ئاماژەدان 
بەوەی کە گڵەسەر پێشوتر زیاتر دەفرۆشرا بە بەراورد لەگەڵ 

ئێستا وتی، " لە ئێستادا داواکردنی گڵەسەر زۆر کەم بۆتەوە، 
رۆژانە خەڵک دێت پرسیار دەکات، بەاڵم ژمارەیان زۆر کەمە، کاتی 
خۆی رۆژانە یەک کیلۆمان دەفرۆشت بەاڵم ئێستا یەک کیلۆ لە 

ماوەی یەک هەفتە یاخود لە ماوەیەکی زیاتر دەفرۆشین". 

هەروەها وتیشی کە خواست لەسەر ئەم گڵەسەرە کەم بۆتەوە.

شایەنی باسە دورێد عەتار جەختی لەوە کردەوە کە  گڵەسەر 
مادەیەکی بەسوودە و راشیگەیاند، " مادەی گڵەسەر سروشتیە 

و مادەیەکی زۆر بەسوودە، مرۆڤەکان لە کاتی خۆی تەنها 
گڵەسەریان بەکاردەهێنا، ئێستاش سەرەڕای کەم بونەوەی 
بەکارهێنانی بەاڵم کەسانێک هەن بۆ قژیان و پارێزگاری لە 

پێستیان بەکاری دەهێنن". 

هەروەها دورێد ئاماژەی بەوەدا کە ئەو گڵەسەرەی ئێستا 

دەیفرۆشن کوالێتیەکەی وەکو پێشتر نیە و وتی، " ئەو 
گڵەسەرانەی ئێستا گڵەسەری تەواو نین، ئەوانە لە شاخەکان 
هەڵدەکۆڵدرێن و دەردەهێندرێن، ئەو گڵەسەرانەی کە پێشتر 

بۆمان دەهات گڵەسەری تەواو بوون بەاڵم ئەوانەی ئێستا خۆڵیان 
لەگەڵە، هەرچەندە خۆیشی لە خۆڵ دەردەهێندرێت بەاڵم لە 

ماددەکەیدا جیاوازی هەیە، گڵەسەرەکانی ئێستا جیاوازن و لەگەڵ 
خۆڵ تێکەڵن، بەهۆی ئەمەشەوە خواستی زۆری لەسەر نیە و 

سوود بەخش نیە"، هەروەها روونیشیکردەوە کە مرۆڤەکان  زیاتر 
سوود لە شامپۆ وەردەگرن. 

هاوکات محەمەد عەتار، کە بەهارات فرۆشێکی ترە سەبارەت بەم 
بابەتە بەو شێوەیە هەڵسەنگاندی بۆ کرد، " لە دوکانەکەم ٣ تا 

٤ جۆر گڵەسەر هەیە، بەاڵم نافرۆشرێن و داواکاری خەڵکی لەسەر 
نیە، بەبۆچوونی من بەکارهێنانی گڵەسەر لەو شاپۆ کیمیاویانەی 

کە کە لە مارکێتەکاندا هەیە زۆر بەسوودترە، هیچ نەبیت 
بەرهەمێکی سروشتیە، سودیشی نەبێت هیچ زیانێک ناگەیەنێت 

بە بەکارهێنەرانی".

شایەنی باسە محەمەد عەتار رایگەیاند لە ئێستادا کەسانێک 
بەهۆی هەڵوەڕینی قژ و پارێزگاری لە پێست و پارێزگاری لە منداڵ 
گڵەسەر دەکڕن، "بەاڵم بە زۆری مرۆڤەکان لە بڕی شتی بەسوود 
و سروشتی ئەو شامپۆ و کرێمەی کە لەناو قوتوی جوان و وێنە 
هەلخەڵەتێنەر لەسەرە ئەوانە دەکڕن، مرۆڤەکان لە کۆندا شتی 

زۆر سادەیان داوا دەکرد بەاڵم ئێستا مرۆڤەکان لە بڕی شتی سادە 
و بەسوود شتی بەرچاو و گران دەکڕن". بەم شێوەیە رەخنەی 

گرت.

بەیروت لێک جیادەکاتەوە. 
سەرۆکوەزیران حەریری بەهۆی خۆپیشاندانەکانی لوبنانەوە کە لە 

٢١ـی تشرینی یەکەم کە بەمەبەستی کەمکردنەوەی قەیرانی دارایی 
سەریهەڵدا، توانی پرۆژەیەکی چاکسازی پێشکەش بە ئەنجومەنی 

وەزیران بکات و پڕۆژەکە پەسەند بکرێت. 

حەریری سەبارەت بە زنجیرە بڕیارە نوێکانی رایگەیاندبوو کە لە 
بودجەی ٢٠٢٠ـدا هیچ جۆرە باجێک نیە و هەروەها موچەی وەزیرەکان 

و ئەندام پەرلەمانەکان بۆ لەسەدا ٥٠ کەمدەکرێتەوە و لە هەمان 
کاتیشدا كەرتی بانكی هاوكار دەبێت بۆ پشتیوانی بەرنامەی خێزانە 

کەمدەرامەتەکان و پشتیوانی قەرزی نیشتەجێبوون. ناوبراو لە درێژەی 
بەڵێنەکانیدا، بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی بەپەلەی بۆ وەزارەتی راگەیاندن 

خستەڕوو و جەختیکردەوە لە دانانی پالنێک بۆ هەڵوەشاندنەوەی 
هەندێک لەو دامو دەزگا گشتییانەی کە بە "پێویست نین" ناوزەند کرد.

ئەو هاوواڵتیانەی کە گۆرپانەکانیان پرکردبوو، سەرەڕای پرۆژەی 
چاکسازی حکوومەت، کۆتاییان بە خۆپیشاندانەکان نەهێنا.

هەروەها بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە لە شایەتحاڵەکان وەرگیراون، 
الیەنگرانی حیزبوڵاڵ و جواڵنەوەی ئەمەل هێرشیان کردۆتە سەر ئەو 

خۆپیشاندەرانەی کە کۆببونەوە لەسەر ئەو پردەی کەوا رۆژئاوا و رۆژهەاڵتی 

 سەعد حەریری، سەرۆکوەزیرانی لوبنان بەهۆی بەردەوامی 
خۆپیشاندانەکانی دژی حکوومەت دەستی لەکار کێشایەوە.

سەعد حەریری، سەرۆکوەزیرانی لوبنان لە ٢٩ـی تشرینی یەکەمدا 
دەست لەکارکێشانەوەی خۆی راگەیاند. حەریری لە ساڵی ٢٠١٧ـدا 

بڕیاری دەست لەکار کێشانەوەی دابوو، بەاڵم دوای  ١٧رۆژ لە بڕیارەکەی 
رایگەیاند کە لە بڕیاری دەست لەکار کێشانەوەکەی پاشگەزبووەتەوە.

هاوکات حەریری بانگەشەی بۆ پارتە سیاسیەکانی لوبنان کرد کە 
''پاراستنی لوبنان ئەرکی ئێمەیە.'' و وتیشی، "دەسەاڵتەکان دێن و 

دەڕۆن، ئەوەی کە گرنگە ئاسایش و شکۆی واڵتە". 

بەپێی ئەو زانیاریانەی کە لەو سەرچاوانە وەرگیراون کە نزیکی 
حکوومەتن، سەرۆکوەزیران حەریری بۆ دۆزینەوەی رێگا چارەیەک بۆ 

کۆتاییهێنان بەو خۆپێشاندانەی کە چەندین رۆژە لە دژی حکوومەت 
بەردەوامە، بێ وچان و بە بەردەوامی لەکۆبوونەوە و راوێژکردندا بووە.

 گڵەسەر ئەو ماددە سروشتییەی کە جوانی بە
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