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 گردی قارنچاغا لە قەاڵی
هەولێر)ئەربیل( کۆنترە؟

 سیروان محەمەد:
رێژەی بێکاری لە هەرێم

بۆ سەدا ٩ دابەزیوە 
 خوێندنەوەی مەولودنامە
 لە زاری مەال زاهیر

قەساب-ـەوە
    وشەی مەولود، بەمانای کاتی لەدایکبوون 

یان شوێنێ لەدایک بوون یاخود ئەو کاتەی 
کەتێدا لە دایک بووە دێت، لەو شەوەی کە 

پێغەمبەرمان )د.خ(لەسەر بێت لەدایک بووە، 
ئەو شەوە لەهەمان کاتدا شەوی ١٢ی مانگی 
رەبیعول ئەوەلە، موسڵمانان لەهەمو جیهان 

هەمو ساڵیک یادی ئەم شەوە بەمەولود 
خوێندنەوە بەرز رادەگرن.   

 کاردانەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلییەکان
لە بارەی بڕیارێکی پارێزگار-ـەوە

   فرسەت سۆفی، 
پارێزگاری هەولێر کە 

بە ئامادە بوونی 
تاهیر عەبدوڵاڵ، 
جێگری پارێزگار، 

نەبەز عەبدولحەمید، 
قایمقامی 

قەزای ناوەندی 
هەولێر)ئەربیل( و 

ژمارەیەک بەرپرسی 
دیکەی پارێزگا 

لەگەڵ ئەنجوومەنی 
مۆلیدە ئەهلییەکانی 

سنووری پارێزگای 
هەولێر کۆبویەوە 

چەند بڕیارێکی نوێی 
سەبارەت بەمۆلیدە 
ئەهلیەکان دەرکرد.

   کۆڕبەندی نێودەوڵەتی هۆنراوەی تورکی کە گەورەترین 
چااڵکی جیهانی تورکییە چەندین ساڵە بەبێ پچران 

لەالیەن یەکێتی نووسەرانی تورکیاوە ئەنجام دەدرێت 
و ئەمجارەیان سێزدەهەمینی لە شاری ئێدیرنە لەنێوان 

بەرواری ١٣ بۆ ١٦ی تشرینی دووەم بەڕێوەچوو. 
هاوکات مەراسیمەکە لە هۆڵی هونەرەجوانەکانی 

زانکۆی تراکیا بە چەند وتارێک دەستیپێکرد و بە شیعرە 
پێشکەشکراوەکانی ئێدیرنە و گوملوجینە و قیرجاعەلی 

بەردەوامبوو، دواتر بە دابەشکردنی خەاڵتەکان 
کۆتاییهات. لەو مەراسیمەدا شاعیری سەرکەوتووی 
تورکمان دکتۆر محەمەد عومەر قەزانچی خەاڵتی 

سەهەند-ی پێشکەشکرا. 

 وەزیری کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی: کەمئەندامان ژیانێکی نا هەموار و
سەخت بەرێدەکەن، زۆربەی پێداویستیەکانیان نەتواندراوە دابین بکرێت

کوێستان محەمەد، وەزیری 
کاروباری کۆمەاڵیەتی 

هەرێم

مەسعود ئەنوەر، سەرۆکی 
کۆمەڵەی ژین

 خەاڵتی گەورەی سەهەند لە سێزدەهەمین
 کۆربەندی نێودەوڵەتی هۆنراوەی تورکی

بە محەمەد عومەر قەزانچی بەخشرا

    زه ها حه دید، ئافره ته  ئه ندازیاری 
عێراقی به و چاالكی و پڕۆژه ناوازانه ی 

كه ئه نجامیدا، توانی پیشه ی ئه ندازیاری 
به ره وه قاڵبێكی نوێ بگوازێته وه . 

زه ها حه دید كه ئه ندازیارێكی 
به ناوبانگی جیهانه ، له ٣١ىی تشرینی 

یه كه می ١٩٥٠دا چاوی به ژیان 
هه ڵهێناوه . به هره سه رنجراكێشه كه ی 

وێنه كێشانی له دایكیه وه بۆ ماوه ته وه و 
هه ر له ته مه نی ١١ ساڵییه وه بڕیاری 
داوه ببێت به خانمه ئه ندازیار. جێگای 

ئاماژه یه ، دوای ئه وه ی له گه ڵ 
خێزانه كه ی سه ردانی مۆزه خانه ی 
سۆمه ر-ی باشووری عێراق ده كات، 

ئاره زوو و خواستی زیاتری ده بێت له سه ر 
ئه م بواره .

 گەورەترین فڕۆکەخانەی جیهان کاری نەخشە و دیزاینی لە
 بارزانی یەکەم سەردانیالیەن خانمە ئەندازیارێکی عێراقی بۆ کراوە

 دەرەوەی واڵتی بۆ تورکیا
ئەنجام دا

 پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود
 ئەربیللی: سەرەتای هەبوونی

 تورک لە هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ
یاقوتییەکان دەستپێدەکات
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گردی قارنچاغا لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کۆنترە؟
بەاڵم بەداخەوە بەپێی پێویست گرنگیان بەو شارستانییەتە 

نەداوە. بۆیە پێویستە ئەو گردە پارێزگاری لێبکرێت.

کاتێک ئێمە منداڵ بووین زۆر بەالی ئەو گردەوە تێپەڕ دەبووین 
و قوتابخانەمان لەالی ئەو گردەبوو. زۆر جاریش لەسەر ئەو گردە 
یاریمان دەکرد. هەندێک جار لە کاتی یاری کردن ئێسکمان بەبەر 
چاو دەکەوت. بەداخەوە بەپێی پێویست خزمەتی ئەو شوێنە 

نەکرا.

کاتێک کە منداڵ بووین و دەچووینە ئەو شوێنە، دەمانبینی 
کە مێرووی لێیە. ئێمە بە مێرووی ئاسایی دەڵێین "قارنچە" بە 
مێروولەی بچووک دەڵێین "شومشورتە" و بە مێرووە گەورەکان 
دەڵێین "قارنچاغا" ئەوەی بە مانای ئاغای مێرووەکان دێت. بەم 
هۆیەوە بە شێوەزاری هەولێری خەڵکی تورکمان بەو گردەیان 

دەوت "قارنچاغا تەپەسی" واتا گردی قارنچاغا. 

ئەگەر سەیری مێژووش بکەین دەبینین کە شوێنێک نییە بە ناوی 
قالینجاغا. بەاڵم بەڕێوەبەرایەتی ئاسەوارەکانی عێراق ناوی ئەو 

گردەی بە قالینجاغا تۆمار کردووە. ئێمەی هەولێری دەزانین کە بە 
زمانی ئێمە ئەو شوێنە ناوی گردی قارینچاغایە.

لە سەردەمی کۆندا ژمارەیەک خانوو هەبوو لە دەوروبەری 
ئەو گردە و کەس نەیدەتوانی بچێتە ناو ئەو خانووانە. 

چونکە خانووەکان بەردەوام دەنگی جیاوازیان لێدەهات کەس 
نەیدەتوانی لەناویدا بژیت. بەردەوامی دەنگۆی جیاواز جیاواز 

لەبارەی خانووەکانەوە باسی لێوە دەکرا. زۆر جار باس لەوە 
دەکرا کە هەر کەسێک لەناو ئەو خانووانەدا بژی شێت دەبێت 

و باری دەروونی تێکدەچێت. من ئێستا رووی قسەکانم دەکەمە 
مێژوونووسەکانمان، داوا لە قەڵەمە نوێ و پاکەکەنمان دەکەم، 

ئەم مێژووە بە شێوەیەکی پاک و راست بنووسنەوە. یونسکۆ 
پێویستە زۆر گرنگی بدات بەو مێژووە. هەموو کەس هاوڕایە 

لەسەر ئەوەی کە سۆمەرییەکان تورک بوونە و کەس ناتوانێ ئەو 
راستییە ئینکار بکات. سۆمەرییەکان تورکن و تورک مێژووێکی 

گەورەی هەیە لەو ناوچەیەدا. هەموو کەس دەزانێت کە 
سۆمەرییەکان لەم ناوچەیەدا شارستانییەتێکی گەورەیان دروست 

کردووە".

لەو رۆژنامەیە باڵو بکرێتەوە بە یاسا تۆمار دەکرێت. چونکە ئەو 
رۆژنامەیە رۆژنامەی فەرمی دەوڵەتە.

لە سااڵنی ١٩٥٧-١٩٦٨-١٩٧٠ چەند لێژنەیەک لە 
بەڕێوەبەرایەتییەکانی شوێنەواری عێراق بە مەبەستی 

لێکۆڵینەوە سەردانی ئەو گردەیان کردووە. بەاڵم بەهۆی 
نەرەخساندنی دەرفەتی گونجاو بۆیان نەیانتوانیوە کارەکانیان بە 

تەواوی ئەنجام بدەن. زۆربەی ئەو ئاسەوارانەی کە لەم گردەدا 
دۆزراوەتەوە یان دزراون یان ونبوون. چونکە ئەو گردە بەپێی 
توێژەرە مێژووییەکان کۆنترین شوێنە لە هەولێر)ئەربیل(. بە 

جۆرێک کە لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل(یش کۆنترە.

ئەو گردە لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کۆنترە. چەندین پەرستگا، 
مەزار، شوێنەواری مێژوویی و ژمارەیەک شتی دیکە بوونی 
هەیە لەسەر ئەم گردە. رەنگە ئەو شتانە بە تێپەڕ بوونی 

کات لەناوچووبن، بەاڵم مێژووی ئەو گردە زۆر کۆنترە لە قەاڵی 
هەولێر)ئەربیل(. رووبەری ئەو گردە ٣٣ هەزار مەتر دوجا بوو. 

ژمارەیەکی زۆر گردی هاوشێوەی ئەو گردە لە دەوروبەری 
هەولێر)ئەربیل( بوونیان هەیە. یەکەمجار سۆمەرییەکان 

گردەکانی دەوروبەری هەولێر)ئەربیل(یان دروست کردووە و 
لەسەریدا نیشتەجێبوونە. قەاڵی هەولێر)ئەربیل(یشیان لە 
گەورەترین گردی ناوەندی شارەکەدا دروست کردووە. ماوەی 

دروست کردنی ئەو گردە کە قەاڵی لەسەر دروست کراوە، لەالیەن 
سۆمەرییەکانەوە ٥٠٠-١٠٠٠ ساڵی خایاندووە. جیاوازی قەاڵی 

هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ ئەو گردانە ئەوەیە کە گردەکەی گەورەترە. 
گردەکانی دیکە بە گردی بچوک و قەالی هەولێر)ئەربیل(یش 

بە گردی گەورە ناودەبرێت. سۆمەرییەکان دوای گردە بچوکەکان 
دەستیان بە دروست کردنی قەاڵ کردووە لەسەر ئەو گردە 

گەورەیە.

سۆمەرییەکان لە رێگەی ئەو دیالنەی کە لە دەستیان بوون 
لە ماوەی ٥٠٠-١٠٠٠ ساڵ خەریکی دروست کردنی قەاڵی 

هەولێر)ئەربیل( بوون. دوای هەزار ساڵ ژیان لەسەر قەاڵ بەرەو 
باشووری عێراق کۆچیان کرد. شارستانییەتێکی گەورەتریان 

لەوێدا دروست کردووە. لەبەر ئەوەش مێژووی سۆمەرییەکان 
لە باشووری عێراق دەگەڕێتەوە بۆ ٣ هەزار ساڵ بەر لە زایین. 

مێژووناسان کاتێک باسی ئەم چێرۆکە دەکەن بەردەوام لە 
سەردەمی شارستانییەتی باشووری عێراقەوە دەست پێدەکەن. 

بەم هۆیەوە ئەم چیرۆکە بەردەوام وەکو ئەڵقەیەکی پچڕاو 
دەبیندرێت. چیرۆکەکە هیچ کاتێک وەکو خۆی باسی لێوە ناکرێت. 
سۆمەرییەکان مێژووی هەولێر)ئەربیل(ـن. بۆ ماوەی ٣ هەزار ساڵ 

لەم شارەدا ژیاون.

یەکێک لە خوداوەندەکانی سۆمەرییەکان کە لە هەولێر بوو، 
ملوانکەیەکی گەورەی زێڕی لە مل دەکرد. ئەو ملوانکەیە ناوی 

قیالدە بوو. بێگومان ئەو ملوانکەیە هەر لەو سەردەمیدا دزراوە، 
ئێستا لەوانەیە لە مۆزەخانەی لۆڤەر بێت لە فەڕەنسا یاخود لە 
یەکێک لە مۆزەخانەکانی ئەڵمانیا بێت. هەروەها سۆمەرییەکان 

خوداوەندێکی دیکەشیان هەبوو کە شێوەی چاوێکی لەسەر 
بوو. خەڵک وا بیریان دەکردەوە کە ئەو چاوە لە چاوی پیس 
دەیانپارێزێت. بەم جۆرە پەرستشی خوداوەندەکانیان دەکرد.

یەکێکی لە نەریتەکانی دیکەی سۆمەرییەکان بریتیبوو لە 
شاردنەوەی منداڵە مردووەکانیان لەناو جەرەیەک. کاتێکیش 

گەورەیەک کۆچی دوایی دەکرد بە شێوازی لەحد دەیانناشت. 
مردووەکانیان لە تەنیشتەوە دەخستە ناو گۆڕ لە بڕی سەرەوە. 

واتە دیوارەکانی دەوروبەری گردەکەیان هەڵدەکۆڵی و بە 
التەنیشت مردووەکەیان دەخستە ناو گۆڕەکە. بەم جۆرەش 
تەواوی چواردەوری گردەکە گۆڕستان بوو. سۆمەرییەکان کە 

گەورەی ئێمەن شارستانییەتێکی گەورەی لەم جۆرەیان نووسیوە 

بەپێی سەرچاوە فەرمییەکان گردی قالینجاغا، ناوی راستەقینەی 
خۆشی گردی قارنچاغا شوێنەوارێکی مێژووییە کە دەکەوێتە یەک 

کیلۆمەتر لە باشووری قەاڵی هەولێر)ئەربیل(.

سەرچاوە مێژوویەکان رووبەری ئەو گردەیان بە ٣٣ هەزار مەتر 
دوجا تۆمار کردووە و مێژووەکەشیان بۆ ٦ هەزار ساڵ پێش زایین 

مەزەندە کردووە.

بەڕێوەبەرایەتی مۆزەخانەی شارستانی هەولێر)ئەربیل( لەبارەی 
ئەو گردەوە زانیاری ئەوەی بە هەفتەنامەی تەبا دا کە ئەو گردە 
مێژووەکەی بۆ ٣-٤ هەزار ساڵ بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە و واتای 

وشەی قالینجاغاش بریتییە لە گردی بچووک. هەر بەپێی ئەو 
زانیارییانەی کە ئەو بەڕێوەبەرایەتییە ئاشکرای کردووە وشەی 

قالینجاغا وشەیەکی تورکییە.

ئەو گردە مێژووییە کە لە یەکێک لە ستراتیژیترین شوێنەکانی 
شاری هەولێر)ئەربیل(ـە و کۆنترین شوێنی نیشتەجێبوونی ئەو 

ناوچەیەیە، ماوەی چەندین ساڵە لە نێوان چوار دیوار دەوری 
پەراوێز خراوە. 

ئێمەش وەکو هەفتەنامەی تەبا هەستاین بە ئەنجامدانی 
چاوپێککەوتنێک لەگەڵ مامۆستا حوسامەددین جەودەت کە 

ماوەی چەندین ساڵە لەسەر مێژووی هەولێر)ئەربیل( لێکۆڵینەوە 
ئەنجام دەدات. حوسامەددین جەودەت بابەتەکەی بە تەواوی 

وردەکارییەکانییەوە بۆ ئێوەی خوێنەر روونکردەوە.

روونکردنەوەی توێژەر حوسامەددین جەودەت لەبارەی ئەو میراتە 
مێژووییە بەم جۆرە بوو: 

"شاری هەولێر)ئەربیل( یەکێکە لە کۆنترین شارەکان. مێژووەکەی 
دەگەڕێتەوە بۆ ٦ هەزار ساڵ بەر لە حەزرەتی مەسیح. واتە 

ئەگەر ٢ هەزار ساڵی دوای حەزرەتی مەسیحیش هەژمار بکەین، 
ئەوا شاری هەولێر)ئەربیل( مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ٨ هەزار 

ساڵ بەر لە ئێستا. سۆمەرییەکان لە چیاکانی ئارال، تای و 
توران-ەوە کۆچیان کردووە و لە هەولێر و ناوچەکانی باکووری 

عێراق نێشتەجێ بوون. لە سەرەتادا دەوروبەری هەولێر)ئەربیل(
یان ئاوەدان کردۆتەوە و لەسەر گردی قالینجاغا نیشتەجێ 

بوونە. ئەگەر سەیری مێژوو بکەین، خوێندن و نوسینەکانن 
کە شارستانییەت دەکەن بە شارستانییەت. بنەڕەتی هەموو 

ئەو جوانی ناوازەییانە بۆ سۆمەرییەکان دەگەڕێتەوە. واتە 
سۆمەرییەکان دامەزرێنەری شارستانییەتن.

سۆمەرییەکان بۆ ماوەی ٣ هەزار ساڵ لە هەولێر)ئەربیل( ژیاون.
لە ماوەی ئەم ٣ هەزار ساڵەدا، هەزار ساڵیان لە گردەکانی 

دەوروبەری هەولێر)ئەربیل( بەڕێکردووە. یەکێک لەو گردانەش 
گردی قالینجاغایە. ناوی ئەم گردە لە بەڕێوەبەرایەتی مۆزەخانەی 
شارستانی هەولێر بەم جۆرە تۆمار کراوە، خۆی لەڕاستیدا ناو ئەو 
گردە گردی "یارم تەپە" واتە نیو گردە. هۆکاری ئەوەی پێی وتراوە 

یارم تەپە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەوە گردێکی نزم بووە. لەو 
سەردەمەدا کۆمەڵێک دامەزراوە هەبووە. دەتوانین بڵێین ئەو 

شوێنەیە کە شارستانییەت تێیدا سەری هەڵداوە. سۆمەرییەکان 
لەسەر ئەو گردەوە کۆمەڵێک کاری زۆریان ئەنجامداوە. 

سۆمەرییەکان دوو هەزار ساڵیان پێویستبووە تا ئەو شارەیان 
دروست کردووە. لە سەرەتادا ناوی ئەو گردە یارم تەپە بووە دواتر 

ناوی بووە بە چۆل تەپە واتە گردی چۆل.

زۆر شت لەو شوێنەدا دۆزراوەتەوە. ژمارەیەکی زۆر لە ئاسەواری 
تێدا دۆزراوەتەوە. لە ساڵی ١٩٤٦ لە رۆژنامەی ویقایەی فەرمی 

عێراقی وەکو شوێنەواری مێژووی تۆمار کراوە.هەر شتێکیش 

هەواڵ: عەلی عەنتەر/فۆتۆ: عەلی سالم 
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 twitter/@tbajaansi٢ ٣٠ی تشرینی دووەمی ٣٢٠١٩

 خەاڵتی گەورەی سەهەند لە سێزدەهەمین کۆربەندی نێودەوڵەتی هۆنراوەی
تورکی بە محەمەد عومەر قەزانچی بەخشرا

ئۆزباخچە، ئۆزگور چۆبان، سەلیم تونجبیلەک، شەفەق چەلیک، 
شەرەف ئاکبابا، عەلی عوسمان قورت-ی شاعیران بەشدارییان لە 

فیستڤالەکە کرد. 

لەالیەکی دیکەوە هەریەکە لە؛ ئیلهان مەهدی)ئازەربایجان(، 
عاریف بوزۆڤنالی)ئازەربایجان(، ئیبراهیم خەلیل تامیەڤ)جۆرجیا(، 

خوسرەو سەرتیپی )ئێران( و لە عێراق شاعیر محەمەد عومەر 
قەزانجی، ئەحمەد دەمیرجی)نەمسا(، مستەفا جان)ئەڵمانیا(، 

مەسعود کۆجاباش)بەلجیکا(، حوسێن ئەجە )هۆڵەندا(، ئەمیلە 

نێسالنۆڤیچ )بۆسنا هەرسەک(، هالیسیا یانگیرۆڤا )باشکوردستان(، 
رامیس ئایماتۆڤ )تەتەرستان(. بوالت ئیبراگیمۆڤ )تەتەریستان(، 

هەسیەتچە روستەمۆڤا )ئۆزبەکستان(باڤیرجان کاراگیزولی 
)کازاخستان(، شەکیزادە عەبدیکەریمۆڤ )کازاخستان(، کارتاالس 

باکیرۆڤ )قیرغزستان(، ئاڵتنبەگ ئیسماعیلۆڤ )قیرغزستان(، 
ئارازگول رەجەبۆڤا )تورکمانستان(، جانان ئۆزه ر )كۆسۆڤا(، 

گوللو كارانفیل )گاگاوز(، حه بیبه حه سه ن )بولگاریا(، موئمین 
عه لی )مه قدۆنیا(، روقیه ئامه د )رۆمانیا(، سه یاره ئوسه ینۆڤا 
گۆكچه )ئۆكراینا(، عارف ئالبایراك )قوبرس(، عمران سه دایی 

)ناوچه ی ئویور(، له یال شه ریف )مه قدۆنیا( و چه ندین شاعیری 
به ناوبانگ له مه راسیمه كه ئاماده بوون. 

له به شی كۆتایی كۆڕبه نده كه ، دكتۆر محه مه د دۆغان به ناوی 
٣ شاعیر و نووسه ری گه وره ی جیهانی توركی ناوی ئه و  

شاعیرانه بۆ وه رگرتنی خه اڵت كه له الیه ن لێژنه ی هه ڵسه نگاندن 
ده ستنیشانكراون، ئاشكرا كران. 

له هۆڵی هونه ره جوانه كانی زانكۆی تراكیا، محه مه د ئه نه س كاال، 
سكرتێری یه كێتی نووسه رانی توركیا و ئاڵتنبه گ ئیسماعیلۆڤ، 
شاعیری قیرغزستان و تارێكیان له  پرۆگرامی كۆتایی پێشكه ش 

كرد و دواتر سه رۆكی هه میشه یی لێژنه ی كۆڕبه ندی نێوده وڵه تی 
شیعری توركی، محه مه د دۆغان وتارێكی پێشكه ش كرد و وتی، 

" هاتینه  كۆتایی كۆڕبه ندی شیعری ٣ رۆژیمان، ده ستپێكێكی 
جوانمان له ئه دیرنه  كرد، له هه مان ئه و رۆژانه دا به رده وام بووین 
له  گومولجینه  و ئیسكه جه  به رده وام بووین و دوای رۆژێكیش له 

 قیرجاعه لی به رده وام بووین". 

دۆغان رایگه یاند كه سه ره تا له ساڵی ١٩٩٢ یه كه م كۆڕبه ندیان 
له بورسا  ده ستپێكردوه  و دواتر له شار و شوێنی دیكه ی جیهان 
ئه نجامیان داوه  و وتیشی، "پشت به خودا دوای ئێمه ش ئه م 

كۆڕبه ندانه  له  سه رانسه ری جیهان به رده وام ده بێت. هیوامان 
وایه  شیعر و نووسینی توركی كه  له  ناوه ڕاستی چینه وه  تاوه كو 
ناوه ڕاستی ئه ورووپا قسه ی پێده كرێت، گشت شاعیره كان به یه ك 

ده گه یه نێت. هیچ كام له زمانه كان له  ناوچه كاندا وه كو زمانی 
توركی نووسین و قسه ی پێناكرێت. ئه م ته شه نه سه ندنه  

له الیه كه وه  شتێكی جوانه  و له هه مان كاتدا ده بێته  جیاوازییه كی 

جددی له زاراوه كان. كاتێك شاعیران گوێ له یه كتر ده گرن، ماوه 
 ماوه  به شێوه یه كی ته واو له یه ك تێناگه ن. هیچ چاره سه رێكمان بۆ 

ئه مه نه  دۆزیوه ته وه ".

"ئه ندازیارێكی هاوشێوه ی ئه ندازیار سینان له مێژووی 
ئیسالمدا نییه "

له  بەردەوامی قسه كانیدا دۆغان رایگه یاند كه  كه لتوور بووه ته 
 دابونه ریت و گه ر نه بێته  نه ریت ئه وه تا هاوتایی بۆ كه لتوور نابێت 

و به و شێوه یه  به رده وامبوو له قسه كانی:
"بۆ نموونه  ئه وه چاالكییه كی زۆر دره وشاوه تان ئه نجامدا، 

گه ر به رده وامی نه بێت ونده بێت. یه كێك له خاسیه ته  هه ره 
 گرنگه كانی كۆڕبه ندی شیعری توركی ئه وه یه  كه  وه كو 

نه ریتێكی لێهاتووه . پشت به خودا دوای دوو ساڵ كۆڕبه نده كه 
 له  شارێكی دیكه  ئه نجام ده ده ین. ئه نجامدانی كۆڕبه نده كه 

 له  ئه دیرنه  گرنگییه كی گه وره  له  خۆده گرێت. ئه دیرنه  
شارێكی گرنگی جیهانی توركییه . له  رووی ته الرسازییه وه 

 ناوازه یه كی گه وره  له خۆ ده گرێت كه  ئه ویش مزگه وتی 
سه لیمییه -یه و وای بۆ ده چم كه سه رجه م میوانه كانمان 

بینیویانه . ئه ندازیارێكی هاوشێوه ی ئه ندازیار سینان 
له مێژووی ئیسالمدا نییه. سه ردانی واڵتانی ئیسالمیم 

كردووه ، زۆربه ی هه ره  زۆری خاوه نی ته الره  ئه ندازیارییه كان 
دیار نییه . به اڵم ئه ندازیار سینان به شێوه یه كی راسته قینه 

 واژووی له مێژووی ئه ندازیاری دیاره .  به و رێگه یه وه  توانیمان شاری 
ئه دیرنه  به میوانانی ده ره وە و ناوه وه ی واڵت ناساند. جیهانی 
توركی خاوه نی هه بوونێكی ده وڵه مه ندی شیعره . ئه م ساڵ 

سه ركه وتنمان له  شتێك به ده ستێهان كه  سااڵنی پێشووتر پێی 
نه گه یشتووین. بانگهێشتی شاعیرانی رۆژئاوای واڵتانی بالقانمان 

كرد. یه كێك له  خاسییه ته كانی وجوودی شیعرمان ئه وه یه  كه 
 هه ندێك واڵت و شاعیر هه ن به رده وامن له  زیندووكردنه وه ی 

شیعری نه ریتی توركی. شیعری رابردوو و ئه مڕۆ و داهاتوومان له م 
كۆڕبه نده دا هۆنییه وه  و هه مووتان ئاگاداریبوون". 

سێ خه اڵته  گه وره كه  راده ستی خاوه نه كانیان كرانه وه 

له به شی كۆتایی كۆڕبه نده كه ، دكتۆر محه مه د دۆغان به ناوی 
٣ شاعیر و نووسه ری گه وره ی جیهانی توركی ناوی ئه و  

شاعیرانه  بۆ وه رگرتنی خه اڵت كه له الیه ن لێژنه ی هه ڵسه نگاندن 
ده ستنیشانكراون، ئاشكرا كران.

خاوه نی خه اڵته كان بریتین له ؛ خه اڵتی سه هه ند درایه  محه مه د 
عومه ر قه زانچی، شاعیری كه ركوك له عێراق. خه اڵته كه  له الیه ن 

پرۆفیسۆر دكتۆر ره زوان جانم-ــە وه  پێشكه شی قه زانچی كرا. 
له الیه كی دیكه وه  شاعیری كازاخستانی شاكیزاده  عه بدولكه ریمۆڤ 

خه اڵتی نه شاتی ده ده -ی وه رگرت. خه اڵته كه شی له الیه ن 
عوسمان ئۆزباخچه ی شاعیر وه رگرت. خاوه نی سێیه مین خه اڵتی 

گه وره ش درایه  له یال شه ریف ئه مین-ی مه كدۆنی و خه اڵتی 
عومه ر نه فعی له  ده ستی ئیبراهیم ئولڤی وه رگرت. 

چاودێری ماددی و هونه ریی به های خه اڵته گه وره كان ده كرێت. 
خه اڵته گه وره كان كه  له الیه ن به كر سۆیساڵ-ـە وه ئاماده  ده كرێت، 

به ته كنیكێكی هه ڵكه ندراو له زێر به ناوی شاعیر و نووسه ره  
خه اڵتكراوه كان ئاماده  ده كرێت و دواتر به رگ ده كرێت. له الیه كی 

دیكه وه  نامه ی به شداریكردن ده درێته  به شداربووانی كۆڕبه نده كه . 
دواتر به چركاندنی وێنەی كۆمه ڵ، كۆڕبه نده كه كۆتایی هات. 

له هه مان كاتدا گه شتێكی تایبه ت بۆ نووسه ر و شاعیر و زانایان 
ئه نجامدرا. له مزگه وتی سه لیمیه -وه بگره كه له الیه ن ئه ندازیار 

سینان به "شاكاری وه ستایه تیم" ناسراوه   تاوه كو كۆشك و ته الره  
مێژووییه كان، چه ندین سه ردان رێكخرا.

کۆڕبەندی نێودەوڵەتی هۆنراوەی تورکی کە گەورەترین 
چااڵکی جیهانی تورکییە چەندین ساڵە بەبێ پچران لەالیەن 
یەکێتی نووسەرانی تورکیاوە ئەنجام دەدرێت و ئەمجارەیان 

سێزدەهەمینی لە شاری ئێدیرنە لەنێوان بەرواری ١٣ بۆ ١٦ی 
تشرینی دووەم بەڕێوەچوو. هاوکات مەراسیمەکە لە هۆڵی 

هونەرەجوانەکانی زانکۆی تراکیا بە چەند وتارێک دەستیپێکرد 
و بە شیعرە پێشکەشکراوەکانی ئێدیرنە و گوملوجینە و 

قیرجاعەلی بەردەوامبوو، دواتر بە دابەشکردنی خەاڵتەکان 
کۆتاییهات. لەو مەراسیمەدا شاعیری سەرکەوتووی تورکمان دکتۆر 

محەمەد عومەر قەزانچی خەاڵتی سەهەند-ی پێشکەشکرا. 

هاوکات مەراسیمەکە کە وەکو رێزێک بۆ ئەندازیار سینان 
بەڕێوەدەچێت و هەر لەو چوارچێوەیەشدا ٥٦ شاعیر لە ٢٤ واڵتی 

جیاواز لە شارەکانی ئێدیرنە و گوملوجینە-ی یۆنان و قیرجا عەلی 
بولگاریا بەشدارییان کرد. مەراسیمەکان بە سروودی نەتەوەیی 

دەستیپێکرد و دواتر وتاری دەستپێکی مەراسیمەکە پێشکەشکرا. 
دوای وتارەکەی پرۆفیسۆر دکتۆر ئەحمەد حەمدی زەفەر، سەرۆکی 

زانکۆی تراکیا، پرۆفیسۆر دکتۆر موسا کازم ئەریجان، سەرۆکی 
یەکێتی نووسەرانی تورکیا وتارێکی پێشکەش کرد و ئاماژەی بە 
پەیوەندی نێوان شیعر و فەلسەفە کرد، ناوبراو وتیشی، "شیعر 

بەبێ فەلسەفە دەبێت؟ بەبۆچوونی من نەخێر نابێت. لەهەمان 
کاتدا فەلسەفەی خاڵی لە شیعریش هەر نابێت". لەالیەکی 
دیکەوە دکتۆر محەمەد دۆغان، سەرۆکی فەخریی یەکێتی 

نووسەرانی تورکیا و سەرۆکی هەمیشەیی لێژنەی مەراسیمی 
نێودەوڵەتی شیعری تورکی لە وتارێکیدا کە هاوشێوەی 

مانیفێستۆیەکبوو، وتی، "ماوەی ٢٧ ساڵە نەخشەی جیهان 
دەکێشین، ئەم نەخشەیە نەخشەی شیعرەکانمان، ئەدەبیاتمان، 

نەخشەی جیهانی کەلتووریمان، جیهانی رۆحیمانە. سنوورە 
سیاسییەکان ناتوانن هەڕەشە لە زمان و کەلتوور بکەن". دواتر 

پرۆفیسۆر دکتۆر رەزوان جانیم، عەمیدی کۆلێژی پەروەردەی زانکۆی 
تراکیا کۆنفرانسێکی تایبەت بە "بەرهەمی شاعیرانی ئێدیرنە" 

پێشکەشکرد. 

دوای وتار و کۆنفرانسەکان کۆڕە شیعرییەکان دەستیپێکرد. 
کۆڕبەندەکان بۆ ماوەی ٣ رۆژ بەردەوام بوو و شاعیران نموونەیەک 

لە شیعرەکانیان پێشکەشکرد. 

هاوکات هەریەکە لە؛ عەلی ئوراڵ، عەلی سالی، ئادەم توران، 
ئایکوت نەسیب کەلەبەک، ئەحمەد ئاکا، عەلی بال، خەیرەدین 

ئۆرهانئۆغلو، خەلیل ئیبراهیم ئۆزدەمیر، هاکان شارکدەمیر، 
حیجابی قیرالنگیچ، ئیسماعیل بینگۆل، ئیحسان دەنیز، ئیدریس 

ئەکینجی، کاموران تونا، محمەد ئەنەس کاال، محەمەد کورتئۆغلو، 
محەمەد سەعید ئولوچای، مەحمود بیقلی، مەریەم قلیچ، 
مستەفا ئوچوروم، مستەفا یڵدز، محەمەد هوکوم، عوسمان 

ئاماده کردن: ئایدن کەرکوک
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ماوەیەکە کڕین و فرۆشتنی زەوی و خانووبەرە جیاواز لە 

سێکتەرەکانی دیکە، هەڵبەز و دابەزی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و 
نرخەکان بەگوێرەی بارودۆخی هەرێم دەگۆڕین. 

دوای پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێم، تاڕادەیەک 
بازاڕەکە جووڵەی بەخۆوە بینی و کەوتە سەر رێڕەوی خۆی بەاڵم بەم 

دواییانە دووبارە هەڵبەز و دابەزی تێدا روودەدات. 

لەو بارەیەوە حاجی سەالم فەقێ کەریم، خاوەنی کۆمپانیای حاجی 
سەالم بۆ خانووبەرە بە تەبا-ی وت، "لە سەرەتای مانگی کانوونی 

دووەمی ٢٠١٩وە بازاڕی خانووبەرە جووڵەکی زۆر باشی هەبوو 
تا گەیشتە مانگی تەمووز و ئاب، دوای رووداوەکانی رۆژئاوا بازاڕ 

سستی بەخۆوە بینیوە و لەهەمان کاتدا خۆپیشاندانەکانی بەغداد 
و شارەکانی باشووری عێراق بەهەمان شێوە رۆڵێکی خراپی هەبوو 

بەسەر بازاڕ". 

هاوکات حاجی سەالم وتیشی، "ترسی ئەوە هەبوو حکوومەتەکەی 

عادل عەبدولمەهد هەڵبوەشێتەوە، بەاڵم دواتر ئەو ترسە نەماوە 
و ئاشكرایە کە دۆستایەتی باشی هەیە لەگەڵ کورد و بازاڕەکان 

جووڵەی تێکەوتووە بەتایبەتی زەوی نیشتەجێبوون". 

خاوەنی کۆمپانیای حاجی سەالم لەبارەی جووڵەی بازاڕەکان وتی، 
"هۆکاری سەرەکی جووڵەی ئێستای بازاڕەکان بودجەیە. بڕیار وایە 

بودجە پەسەند بکرێت. هەموو ساڵێک بەر لە دیاریکردنی بودجە، 
بازاڕەکان کزی پێوە دیارە. لەگەڵ دیاریکردن و پەسەندبوونی بودجە 
بازاڕ جووڵەیەکی باش بەخۆوە دەبینێت. گەر باس لە سااڵنی ٢٠١٧ 
و ٢٠١٨ بکەین بۆمان روون دەبێتەوە کە لە مانگی ئاب و ئەیلوول 

و تشرینی یەکەم  و تا دەگاتە مانگی کانوونی یەکەم بازاڕ کەمێک 
کزە. بەاڵم لە مانگی تشرینی یەکەمەوە بازاڕ جووڵەی تێدەکەوێت و 
باشتر دەبێت. ئەمە تا مانگەکانی کانوونی دووەم و شوبات و ئادار 

بەردەوام دەبێت". 

لەالیەکی دیکەوە حاجی سەالم فەقێ کەریم وتیشی، "بە گشتی 
تا ٢١ی مانگی ئادار بازاڕ جووڵەی دەبێت. کەسە دەوڵەمەند و 

سەرمایەدارەکان سەفەری دەرەوە دەکەن بازاڕەکە تۆزێک کزتر دەبێت. 
دواتر لە مانگەکانی ئاب و ئەیلوول و تشرینی یەکەم بازاڕەکە 

مامناوەند دەبێت". 

لەکۆتاییدا حاجی سەالم رایگەیاند کە جووڵەی بازاڕ جووڵەیەکی 
ئاسایی نییە و وتی، "ئەو جووڵەیەی ئێستا لە بازاڕ هەیە 

جووڵەیەکی ئاسایی نییە. چونکە زیاتر نووسینگەکانی خانووبەرە 
ئەو جووڵەیە لە بازاڕ دروست دەکەن بۆ ئەوەی قازانجێکی لێبکەن. 

خەڵکی ئاسایی نین ئەوانەی جووڵە لە بازاڕ پەیدا دەکەن. ئاشکرایە 
واڵتەکەی ئێمە هێندەی کڕیاری خانووبەرە نووسینگەکانی لێیە، 

ئەوەندە کڕیاری ئاسایی تێیدا نییە و هەر ئەوانن زیاتر گەمە لەگەڵ 
بازاڕەکە دەکەن". 
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خوێندنەوەی مەولودنامە لە زاری مەال زاهیر قەساب-ـەوە

 کاردانەوەی خاوەن مۆلیدە ئەهلییەکان لە بارەی بڕیارێکی
پارێزگار-ـەوە

فرسەت سۆفی، پارێزگاری هەولێر کە بە ئامادە بوونی تاهیر 
عەبدوڵاڵ، جێگری پارێزگار، نەبەز عەبدولحەمید، قایمقامی قەزای 

ناوەندی هەولێر)ئەربیل( و ژمارەیەک بەرپرسی دیکەی پارێزگا 
لەگەڵ ئەنجوومەنی مۆلیدە ئەهلییەکانی سنووری پارێزگای 
هەولێر کۆبویەوە چەند بڕیارێکی نوێی سەبارەت بەمۆلیدە 

ئەهلیەکان دەرکرد.

فرسەت سۆفی پارێزگاری هەولێر)ئەربیل(  لە کۆنفراسێکی 
رۆژنامەوانیدا رایگەیاند،"ماوەیەکی زۆرە تاوتوێی ئەوە کراوە کە 

لە سنووری پارێزگای هەولێر و سنووری قایمقامی ناوەند و هەموو 
قایمقامیەتەکان و ناحیەکان مۆلیدە ئەهلییەکان بکرێنە بێدەنگ 
و لە بەرواری ٢٤-١١-٢٠١٩ بە ئامادەبوونی ئەنجوومەنی مۆلیدە 

ئەهلییەکان ئەم بڕیارەمان دەرکرد، دەبی تاوەکو ١-٥-٢٠٢٠ 
هەموو خاوەن مۆلیدەکان، مۆلیدەکانیان بکەنە بێدەنگ و لە 

٢-٥ـەوە هەر خاوەن مۆلیدەیەکی بەڕێز مۆلیدەکەی نەکردبێتە 
بێدەنگ و مەرجەکانی ژینگە لە دووکەڵ و لەو پێداویستییانەی 
پێویستن بۆ ژینگەیەکی سەالمەت لە سنووری پارێزگای هەولێر 

رەچاوی نەکردبێت و نەیگرتبێتەبەر، ئێمە راستەوخۆ لەدوای ٢-٥-
٢٠٢٠ بە بڕیارێکی پارێزگا مۆلیدەکەی رادەگرین و بانگەواز دەکەین 

بۆ ئەوەی کەسێکی دیکە بێت و لەشوێنی ئەو مۆلیدە دابنێت".

پارێزگاری هەولێر داوای لە ئەنجوومەنی مۆلیدە ئەهلییەکان 
و هەموو خاوەن مۆلیدەکان کرد هەر لە ئێستاوە دەست بە 

رێکاری خۆیان بکەن بۆ دانانی مۆلیدەی بێدەنگ بۆ سەالمەتی 
هاونیشتمانیان و کەمکردنەوەی دەنگی مۆلیدەکانیان لە سنووری 
پارێزگای هەولێر و وتی، "هەرکەسێک دەستپێشخەر بێت و زووتر 

بیکات ئەم هەڵوێستەی بە هەند وەردەگرین و رێز و سوپاسی 
پێشکەشدەکەین و بۆ دانانی مۆلیدەی داهاتوو مافی سەرەکی 

پێدەدەین. بەپێچەوانەوە لەدوای ١-٥-٢٠١٩ـەوە هەر خاوەن 
مۆلیدەیەک پابەند نەبێت ئێمە رێکار و ئیجرائاتی یاسایی 

وشەی مەولود، بەمانای کاتی لەدایکبوون یان شوێنێ لەدایک 
بوون یاخود ئەو کاتەی کەتێدا لە دایک بووە دێت، لەو شەوەی کە 
پێغەمبەرمان )د.خ(لەسەر بێت لەدایک بووە، ئەو شەوە لەهەمان 

کاتدا شەوی ١٢ی مانگی رەبیعول ئەوەلە، موسڵمانان لەهەمو 
جیهان هەمو ساڵیک یادی ئەم شەوە بە مەولود خوێندنەوە بەرز 

رادەگرن.   

مەال زاهیر قەساب، سەبارەت بە کەلتوری مەولود خوێندنەوە و 
جیاوازی خوێندنەوەی مەولودی پێشتر و ئێستا بۆ مایکی تەبا دوا.

مەال زاهیر قەساب دوای ئاماژەدان بەوەی کە لەگەڕەکی خانەقای 
شاری هەولێر)ئەربیل( لەدایک بووە وتی، "ئێمە لە خانەقا 

تەکیەیەکمان هەبوو هەموو هەینییەک مەولودی تیادا 
دەخوێندرایەوە، منیش دەچوومە ئەوێ و گوێم لێدەگرتن. 

مەولودی زۆر خۆش و کتێبی کۆن دەخوێندرانەوە، لەوێ 
مامەیەکی پیرمان هەبوو کاتێک کە مەولود تەواو دەبوو 

چنگ چنگ شیرینی دابەش دەکرد".

مەال زاهیر سەبارەت بە چۆنیەتی دەستپێکردنی بە 
خوێندنەوەی مەولود وتی، "لە تەکیەکەدا یەکێک هەبوو 
بەناوی خەلیفە ئیسماعیل مەولودی دەخوێندەوە، کاتێک 
کە نەخۆش کەوت منی بانگکرد بۆ الی خۆی لە ماڵەکەی 

کە بە هۆی نەخۆشییەوە لە نێو جێگادابوو بەمنی وت 
مەولود بخوێنەوە، منیش دەمخوێندەوە. ئەو منی زۆر 
خۆش دەویست. بەم شێوەیە هێواش هێواش دەستم 

کرد بەخوێندنەوەی مەولود، دواتر لەگەڵ نوری مەال نادر 
دەچوومە مەولودەکان، بەیەکەوە مەولودمان دەخوێندەوە، 

نوری مەال ئەنوەر دەنگێکی خۆشی هەبوو. بەمشێوەیە 
منیش دەستم کرد بەخوێندنەوەی مەولودەکان. چونکە 
کاتی خۆی لە تەکیەکەمان کە مەولود دەخوێندرایەوە 

من تەنها گوێم بۆ رادەگرتن، ئەوە رێخۆشکەربوو بۆ دەستپێکردنی 
خوێندنەوەی مەولود بۆ من".

هاوکات مەال زاهیر قەساب دوای ئاماژەدان بەوەی کە لە ساڵی ١٩٤٣ 
لەدیکبووەیه وتیشی، "ئەو کاتە دوای خوێندنەوەی مەولود گۆرانی 

وتن دەستی پێدەکرد، لەو سەردەمەدا مەولودی زۆر خۆش دەوترا، زۆر 
بەبەرەکەت بوو. کاتی خۆی مەولودەکان لە مااڵن یاخود لە تەکیەکان 
دەخوێندرانەوە لە مزگەوتەکان نەدەکرا.  ئەو مەولود خوێنانەی کەمن 

دەیانناسم، مەال سابیر، سەید ئیسماعیل، مەال جەردیس و سەید 
ئیبراهیم مەال نازم-ـە، لەگەڵ هەموویان مەولودم خوێندۆتەوە، بەاڵم 
بەزۆری لەگەڵ حاجی حەسیب مەولودم دەخوێندەوە. هەروەها حاجی 
عەبدواڵ دەفژەن مەولودێکی زۆر جوانی دەخوێندەوە و ئەو زیاتر کتێبە 

شیعریەکانی سافی دەخوێندەوە، منیش زۆر هۆگری کتێبە شیعریەکانی 

ئەوم. هەولێرییەکان کتێبە کۆنە شیعرییەکانیان دەخوێندەوە. دواتر 
کتێبێکی شیعری زۆر جوانی رەشاد ئەفەندی باڵوبوویەوە، ئێستاش ئەو 

کتێبە شیعرییە لە مەولودەکان دەخوێندرێتەوە".

سەبارەت بە جیاوازی مەولودی ئێستا و رابردوو مەال زاهیر وتی، "لە 
مەولود خوێندنەوەی ئێستا و کاتی خۆی جیاوازیەکی ئەوتۆ بەدی 

ناکری، تەنها شیعرەکان جیاوازیان هەیە. کاتی خۆی مەولودەکان لە 
ماڵەکاندا دەخوێندرانەوە بەاڵم ئێستا لە مزگەوت دەخوێندرێتەوە 
ئەمە وەکو کەلتورێکی لێ هاتووە، کاتی خۆی ماوەی مەولود زۆر 

درێژ بوو بەاڵم مەولودەکانی ئێستا کاتژمێرێک ناخایەنێت، پێشوتر 
مەولودەکان ٢ کاتژمێر یان ٢ کاتژمێر و نیوی دەخایاند. هەموو 
کەسێک بەبێدەنگی دادەنیشت گوێی لەمەولودەکە دەگرت، 

هەندێک جار لە مەولودەکان زیکر دەکرا". 

مەال زاهیر ئاماژەی بەوەدا کە هونەرمەندەکانیش بەشداریان 
لە مەولودەکان دەکرد و وتیشی، " کاتی خۆی هونەرمەندەکان 

بەشداریان لە مەولودەکان دەکرد ئێستاش ئەم کەلتورە 
بەردەوامە، بەزازەکان و قەسابەکان و زێڕنگرەکان وەکو پێشوتر 

درێژە بەم کەلتورە دەدەن. پێشوتر تەنها لە مەولود نەبەوی 
مەولود دەخوێندرایەوە وەکو ئێستا قەرەباڵخ نەدەبوو، بۆ ماوەی 

یەک مانگ لەهەموو شوێنێک مەولود دەخوێندرایەوە".

سەبارەت بە خوێندنەوەی مەولود لەالیەن ئافرەتانەوە مەال 
زاهیر قەساب وتی، "کاتی خۆی ئافرەتان زۆر مەولودیان 

نەدەکرد. چونکە ئەو کاتە دەنگی ئافرەتان جێی شەرم بوو. 
بەاڵم هەندێک جار لەماڵەکان دەخوێندرایەوە. وەکو ئەو 

مەولودانەی ئێستا نەبوو کە ئافرەتان دەیخوێننەوە، بەاڵم 
کاتی خۆی کە پیاوەکان مەولودیان دەخوێندەوە ئافرەتەکان 
لە ژورێکی تردا دادەنیشتن و گوێیان لەمەولودەکە دەگرت. 

هەندێک جار لەمەولودا ئافرەتەکان هەلهەلەیان لێدەدا". 

دەگرینەبەر و مۆلیدەکەی پێ دادەخەین و دەیدەینە کەسێکی 
دیکە".

هاوکات رونیشی کردەوە گۆڕینی مۆلیدەکان هیچ کاریگەرییەکی 
لەسەر نرخی کارەبا نابێت، وتی، "بەهیچ 

شێوەیەک نابێت بۆ ئەم پرسە یەک 
دینار لەسەر هاونیشتمانیان حساب 

بکرێت و بەهیچ شێوەیەک 
بارگرانی لەسەر هاونیشتمانیان 
دروستناکات و نرخەکەی وەک 

خۆیەتی و دەستکاریمان 
نەکردووە". 

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی 
تەبا بۆ زانینی کاردانەوەی 

خاوەن مۆلیدەکان سەبارەت بەم 
بڕیارەی پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( 

چاوپێکەتنێکمان لەگەڵ شوان کەمال 
خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی لە یەکێک لە 

گەرەکەکانی شاری هەولێر ئەنجامدا.

شوان کەمال لە سەرەتای قسەکانیدا وتی، "بەڕاستی بڕیارەکە 
بۆ ئێمە زۆر خراپە چونکە ئەو بڕیارە بۆ ئەم زستانە دەکرێت 

و کێشەمان نابێت بەاڵم لە هاوینان ئەو مۆلیدەیە کار ناکات، 
مۆلیدەکان لە هاویناندا دەبێت بەردەوام ئاوی لەسەر بێت ئەم 

کابینەیەش دابنێین ئاوی بۆ ناچێت بۆیەش لەوەرزی هاویندا 
مۆلیدەکە کارناکات ئەگەر ئاوی بۆ نەچێت پلەی گەرمی 

بزوێنەرەکەی بەرز دەبێتەوە و لەکاردەکەوێت. جگە لەوە ئێمە 
کێشەیەکی ترمان هەیە سەبارەت بەو شوێنەی کە ئێمە بۆ 

مۆلیدەکان وەرمانگرتوە، ئەو کابینانە شوێنیان نابێتەوە دەبێت 
حکوومەت شوێنی گەورەترمان بۆ دابین بکات تا مۆلیدەکانمان 

شوێنی ببێتەوە لە کابینەکاندا، کێشەیەکی تری ئەم بڕیارە 
ئەوەیە ئێمە ئەگەر مۆلیدەکانمان تێکبچێت لە شوێنی خۆی 

چاکی دەکەینەوە بەاڵم بە دانانی ئەم کابینانە شوێنەکە بچوک 
دەبێت و ناتوانین لێرە چاکیبکەینەوە و دەبێت بیبەین بەرەو 

ناوچەی پیشەسازی".

سەبارەت بە چۆنیەتی بێدەنگ کردنی مۆلیدەکان ئایا مۆلیدەی 
نوێ دادەنرێت یاخود هەر مۆلیدەی پێشو بەکاردەهێندرێت؟ 

شوان کەمال وتی، "وا بڕیارە لە ناوچەی پیشەسازی کابینەمان 
بۆ دروست بکەن هەمان مۆلیدە کۆنەکانمان لەناو کابینەکان 

دادەنێین دەنگی مۆلیدەکان ناهێلێت بێ دەنگی دەکات، بەاڵم 
بە دانانی مۆلیدەکان لەناو کابینەکان تێچویەکی زۆر لەسەر ئێمە 

دەوەستێت و بە الیەنی کەمەوە هەر مۆلیدەیەک ٤٠-٥٠ وەرەقە 
رادەوستێت ئەمەش بۆ ئێمە زۆرە، من ئەم بڕیارە بە باش نازانم 

چونکە من ١٦ ساڵە لەنێو ئەم کارەم بەهۆی ئەوەی ئەو شوێنەی 
ئێمە لێی دەژین پلەی گەرمی لە وەرزی هاوین زۆر بەرز دەبێتەوە 

و مەحاڵە هاوینان مۆلیدە بە بێ ئاو کار بکات لەگەڵ دانانی 
ئەم کابینانەش ناکرێت ئاوی لەگەڵ دابنێین کەواتە کارەکەمان 

سەخت دەکات".

لە کۆتایی قسەکانیدا شوان کەمال سەبارەت بە 
یارمەتی دانی حکوومەت بۆ خاوە مۆلیدەکان بە 

مەبەستی جێبەجێکردنی ئەم بریارە وتی، "تا ئێستا 
دیار نیە حکوومەت یارمەتیمان دەدات یاخود نا بەاڵم 
هیوادارین  یارمەتیمان بدات لە دانانی ئەم کابینانە 

چونکە تێچویەکی زۆر دەکەوێت لەسەر ئێمە و 
داواکارین بەدانانی ئەم کابینانە شوێنەکانیشمان بۆ 

گەورە بکات چونکە ئام کابینانە گەورەن و لەو شوێنەی 
کە ئێستا مۆلیدەکانمان لێداناون شوێنیان نابێتەوە، 

لەکۆتایشدا دەیڵێم ئەم بڕیارە لە سەدا ١٠ زیانی بۆ ئێمە 
هەیە وەکو خەرجیەکان بەاڵم لە سەدا ٩٠ زیانی بۆ مۆلیدەکان 

هەیە چونکە کار ناکات".

لەالیەکی دیکەوە لێدوانێکمان لە ئەحمەد سورچی، کارپێکەری 
مۆلیدەی یەکێک لەگەڕەکەکانی شاری هەولێر وەرگرت و 

لەمبارەیەوە وتی، "ئەم بڕیارە بۆ کارپێکەری مۆلیدەکە و بۆ 
چواردەوری ماڵەکانی مۆلیدە زۆر باشە، بەاڵم بۆ خاوەنی 

مۆلیدەکە کاتێک کێشەیەک دەکەوێتە ناو مۆلیدەکە خراپە 
چونکە چاکردنەوەکەی لێرە ناکرێت ئێستا کاتێک مۆلیدەکانمان 

کێشەیەکی دەکەوێتە ناو ئێمە خۆمان بزوێنەرەکەی دەکەینەوە 
لێرە چاکی دەکەین، بەاڵم کاتێک ئەم کابینە بێدەنگکەرانەمان 

دانا بۆ مۆلیدەکانمان کارەکە بۆ ئێمە سەخت دەبێت، کێشەیەکی 
ترمان ئەوەیە ئەو کابینانە قەبارەیان زۆر گەورەیە ئێمەش 

شوێنمان بچوکە و ماوەیەک پێش ئێستا شوێنی مۆلیدەکانمان 
نۆژەن کردەوە بەاڵم لەگەڵ دانانی کابینەکان دەبێت سەر لە 

نوێ دیوارەکان بڕوخێنین لەسەر روبەرێکی نوێ و گەورەتر بنیادی 
بنێین و ئەمەش زۆر لەسەرمان دەوەستێت، بەاڵم بۆ ئەو کەسەی 

کە شوێنی گەورەیە زۆر ئاساییە کابینەکان شوێنیان دەبێتەوە 
بەاڵم بۆ ئێمە و ئەو مۆلیدانەی کە شوێنەکانیان بچوکە کارە کە 

کەمێک سەختە".

لە کۆتاییدا ئەحمەد سورچی وتی، "پێشوتریش بڕیارێکی لەو 
جۆرە هەبو کە دەبێت سەرجەم مۆلیدەکان بیێدەنگ بکرێت بەاڵم 

جێبەجێ نەکرا لەالیەن خاوەن مۆلیدەکانەوە ناشزانم تا چەند 
ئەم بڕیارە دەخرێتە بواری جێبەجیکردنەوە".

هەواڵ: عبدولسه الم هیشام/فۆتۆ:عه لی سالم
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سیروان محەمەد: رێژەی بێکاری لە هەرێم بۆ سەدا ٩ دابەزیوە

چی بکەین بۆ ئەوەی منداڵەکانمان ئاڵودە نەبن بە ئامێرە تەکنەلۆژییەکان

خاوەنی کۆمپیوتەرن کەچی لە عێراق ئەو رێژەیە کەمترە لە سەدا ١٥".

هاوکات دەربارەی رێژەی نیشتەجێبوون و كرێنشینان و ئاستی 
خوێندەواری لە هەرێم سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری 

هەرێمی کوردستانی عێراق وتی، "لە ساڵی ٢٠١٨ـەدا نزیکەی ٧٣ لە 
سەدی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان خاوەنی یەکەی نیشتەجیبوونی 

خۆیانن. واتە ٢٧ لە سەد یان کرێچین یان شێوازێکی دیکەی ژیانیان 
بەسەر بردووە ئەمەش نزیکەی ١.٥ لە سەد زیاترە لە ناوچەکانی تری 

عێراق. هاوکات ئاستی خوێندەواری لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 
٢٠١٨دا بریتییە لە سەدا ٧٨ هەروەها پارێزگاکانی هەرێمیش بە 

نزیکەیی وەکو یەکن بەاڵم دەبینین لە عێراق رێژەی خوێندەواری دەگاتە 
لە سەدا ٨٧، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە کە بارودۆخی خوێندەواری 

لێردا خراپە چونکە ئێمە لە سااڵنی شەست و حەفتا و هەشتاکان 
بەهۆی بارودۆخی کوردستان خەڵکانێکی زۆر بێبەشبوون لە خوێندن 
بەهۆی بارودۆخەکە. بەاڵم ئێستا دەبینین بۆ گروپی تەمەنەکانی لە 

نێوان ١٠ بۆ سەرەوە رێژەی خوێندەرییەکانیان زیاترە بەرامبەر ناوچەکانی 
تری عێراق".

سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانی عێراق 
لەبەرامبەر پرسیاری ئەوەی کە ئایا هاتنی کرێکاری بیانی کاریگەری 

هەبووە لەسەر زیادبوونی رێژەی بێکاری لە هەرێم رایگەیاند:

"بەڵی تا راددەیەک کاریگەری دەبێت. بە بۆچوونی خۆم کە بارودۆخەکە 
دەبینم و لێرە دەژیم زیاترین هۆی بێکاری لە هەرێمی کوردستان 

دووانن، یەکەمیان ئەو کەسانەی کە دەردەچن لە زانکۆ و پەیمانگاکان 
هەلی کاری باشیان بەدەست ناکەوێت بەهۆی ئەوەی کە سیستەمی 

خوێندنەکە وا نەگونجێندراوە بۆ ئەوەی کە دەردەچێت دەرفەتی 
ئەوەی هەبێت بە دوای کاردا بگەڕێت لە بازاڕ. دووەمینیش ئەوە کە 
خەڵکێکی زۆر هەیە نایەوێت هەموو کارێک بکات یانی من زۆر جار 

هەیە دەگەڕێم بە دوای یەکێکدا بۆ ئەوەی لە ماڵمدا  یان لە شوێنێکدا 
دەمەوێت کارێکم بۆ بکات نییە، بە تەنها دەبێت یەکێک بێنم کە 

ئەو کارە بکات ئەویش خەڵکی دەرەوەی هەرێمی کوردستانە یانیش 
دەبێت بچم بیانیێک بێنم لەوانەی کە هێزی کار دەیهێنن لە دەرەوە 

بۆ ئەوەی ئەم ئیشانەم بۆ بکات ئەوەش  هۆکارێکی گرینگە بۆ ئەوە. 
بەدڵنیایەوە ئەوەش کارێکی گرینگە بۆ ئەوانەی کە ئەو ئیشە دەکەن 

و کرێیەکی کەمتر وەردەگرن بۆ ئەوەی کارەکانی خۆیان بکەن و دەتوانن 
بە هەموو شێوازێک خۆیان بگونجێنن. هەروەها شتێکی تریش هەیە 
کە ئەویش ئەوەیە تاوەکو ئێستا کەرتی تایبەت رۆڵی خۆی نەبینیوە 
لە دابینکردنی زۆربەی هەلی کار بۆ گەنجەکان یان بۆ ئەوەی کە بە 

دوای کاردا دەگەرێت  ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەو یاسایانەی 
کە هەیە بە تایبەتی لە کەرتی بانکی ، وەبەرهێنان یان پڕۆژەی 

وەبەرهێنانی گشتی کە لە بودجەی گشتی دەکرێت. لە ئێستاشدا کە 
بودجەکە نەماوە ئەمە هەمووی کاریگەری هەبووە چونکە حکوومەت 
لە ساڵی ٢٠١٦ نەخشە ڕێگای ریفۆرمی ئابووری راگەیاند لە هەرێمی 

کوردستان کە پەنجەی داناوە لەسەر ئەو کەموکورتییانەی کە هەیە. لەو 
سێکتەرانەی کە لەگەڵ بانکی نێودەوڵەتیدا کار کرابوو ئامادەکردنی ئەو 
هەڵسەنگاندنە بۆ کەرتی ئابووری لە هەرێمی کوردستان. بەاڵم هێشتا 

ئەو کەرتانە دەناڵێنن بەدەست کەموکورتییەوە بەهۆی ئەوەی کە 
چاکسازی تیا ئەنجام نەدراوە".

لە کۆتایی قسەکانیدا سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری 
هەرێمی کوردستانی عێراق ئاماژەی بە کەرتی کشتوکاڵ کرد لە هەرێم 

و وتی، "لە ساڵی ٢٠١٢ـەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە هاوکاری 
دامەزراوەی رەندی ئەمریکی کە دامەزراوەیەکی گەورەیە راپۆرتێکمان 

ئامادە کرد لەسەر جی دی پی واتە کۆی بەرهەمی ناوەخۆیی لە 
هەرێمی کوردستان کە یەکەمجارە بەمشێوازە لە عێراقیش ئەنجام 

بدرێت دەرکەوت کەوا بەشداری کەرتی کشتوکاڵ لە کۆی بەرهەمی 
ناوەخۆیی نزیکی ٤ لەسەدا،  ئەوەش رێژەیەکی یەکجار کەمە، هەروەها 

ئەمەش لە نەخشە رێگای ریفۆرمی ئابووری ئاماژەی پێدراوە وە دەبێت 
کاری لەسەر بکرێت".

• لە بڕی ئەوەی هۆکارەکانی تەکنەلۆژیا بە تەواوی قەدەغە بکەن، 
سنووردارییان بکەن. لەو بابەتەدا کۆمەڵێک یاسای شیاو بە گوێرەی 
منداڵەکەتان دابنێن و بە زمانێکی شیرین منداڵەکانتان لەسەر ئەو 

یاسایانە ڕابێنن، بەو شێوەیە فێری پابەندبوون بە یاسا دەبێت.

• بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا وەک خەاڵتێک بۆ منداڵ بەکار مەهێنن. )بۆ 
نموونە پێیان مەڵێن ئەگەر زوو ئەرکەکەت تەواو بکەیت دەتوانیت 

کاژێرێک زیاتر تەماشای مۆبایل بکەیت(.

• هەرگیز ڕێگە مەدەن ئامێرە تەکنەلۆژییەکان جێگەی پەرتووک و 
تیانووس و قوڕی دەستکرد و یارییە فێرکارییەکان و ئەو یارییانەی دەبێتە 

هۆی زیادبوونی تواناکانی مێشک بگرێتەوە.

• بەردەوام هەوڵ بدەن منداڵەکانتان لە ناخەوە ئاسوودە بکەن و 
هەرگیز ترس و توندوتیژی بەرامبەر بە منداڵەکانتان بەکار مەهێنن.

• بەردەوام هەوڵ بدەن کار و چاالکییەک بدۆزنەوە بۆ منداڵەکان کە 
لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە سوودی پێ بگەیەنێت و کاتێک هەست دەکات 

پێویستی بە ئینتەرنێت هەیە دەتوانیت لە ڕێگەی ئەو چاالکییانەوە 
پێویستییەکانی جێبەجێ بکەیت و کاتە بەتاڵەکانی پڕ بکەیتەوە.

• لە هەموو شتێک گرنگتر بۆ منداڵ دایک و باوکە نموونەیەکی بااڵیە 
بۆ منداڵ بۆ ئەوەی السایی بکاتەوە. لەبەر ئەوە پێویستە دایک و باوک 

زۆر بە هەستیاری دەربارەی ئەو بابەتە هەڵسوکەوت بکەن و ببنە 
نمونەیەکی بااڵ بۆ منداڵەکانیان.

کوردستان ئەویش رێژەی بەشداریکردنی ئافرەت لە هێزی کاردا زۆر 
کەمە و بێکاری تیایدا زۆر زۆرە. لێرەشدا کەرتی تایبەت رۆڵی خۆی لەوەدا 

نەبینیوە ئەمەش دەگەڕیتەوە بۆ سەر چەند هۆیەکی کۆمەاڵیەتی و 
نەبوونی هەلی کار کە بگونجێ بۆ ئافرەت، ئەو یاسا و رێسایانەی کە 

هەیە لە عێراق و هەرێمی کوردستان کە هاندەر نین بۆ ئافرەت بۆ ئەوی 
بچێتە ناو هێزی کار".

هەروەها سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانی عێراق لە بارەی 
رێژەی داهاتی تاك و خێزان بۆ پارێزگاكانی هەرێم وتی، " ئاستی داهاتی 

تاکە کەس و خێزانیش بەهەمان شێوە سەدا ٥٠ کەمیکردووە بە بەروارد 
لەگەڵ ساڵی ٢٠١٢. وە جوڵەی دراو و نەختینە لە بازاڕ بە ئاستێکی وا 
کەمبوەوە  کە ئێمە دوای ٢٠١٢ رێژەی هەڵئاوسان بەرزبوبوەوە، بەاڵم 

دوای ٢٠١٥ رێژەی هەڵئاوسان دابەزی و تا ئەو رادەیەی کە گەیشتە 
داکشان نەوەکو هەڵئاوسان. لە زۆربەی سێکتەرەکان کە هەڵئاوسانی 

تیادا هەژمار دەکرێت کە ١٢ سێکتەری سەرەکین. بەاڵم لە کۆتایی 
٢٠١٦ـەوە دەبینین کەوا رێژەی بێکاری دەستی کردەوە بە دابەزین لە 
١٣.٥٣ـیەوە دابەزی بو بە ١٢.٨ لەسەد ئەمە بۆ رێژەی بێکاری وە لە 

ساڵی ٢٠١٧ـدا بوو بە ١٠ پۆینت یەک لەسەد وە لە ٢٠١٨ـش دابەزی 
و بوو بە ٩ لە سەد. هەروەها رێژەی هەژاریش کە لە ساڵی ٢٠١٢ـدا 

بوو بە  ١٢ لە    سەد بەاڵم لە ٢٠١٨ـەدا ئەم رێژەیە دابەزییەوە و بوو 
بەنزیکەی ٥.٤٥ لەسەدا وە ئەوەش نزیکبۆتەوە لەو ئاستەی کە پێشتر 

لە ٢٠١٢ـدا هەبووە".

ناوبراو هەر لەمبارەیەوە وتیشی، "خەرجی تاک بۆ یەک مانگ لە ساڵی 
٢٠١٨ـە لە هەرێمی کوردستان ٢٣٩ هەزار دینارە کە تا رادەیەک زیاتر 

بە بەراورد لەگەڵ ناوچەکانی تری عێراق وە خەرجی خێزانیش بۆ 
یەک مانگ یەک ملیۆن و ٢٩٣ هەزار دینارە. ئەمەش لە کاتێکدا لە 

ساڵی ٢٠١٢ـدا تێکڕای خەرجی خێزان بۆ یەک مانگ نزیک بوو لە دوو 
ملیۆن دینار کەواتە ئەوەش دابەزیەوە بۆ یەک ملیۆن و ٢٩٣ هەزار 

دینار ئەمەش دەکاتە نزیکەی لە سەدا ٣٠ دابەزینی بەخۆوە بینیوە. 
ئەمانە نیشاندەرە ئابوورییەکانن، بەاڵم نیشاندەری تریشمان هەن بۆ 

نمونە نزیکەی ٦٠ لە سەدی خێزانەکان لە هەرێمی کوردستان خاوەنی 
ئۆتۆمبێلن یان زیاتر، لە کاتێکدا لە عێراق نزیکەی ٤٢ لە سەدە. واتە 

ئێمە زۆر زیاترین لەوان بۆ خاوەندارێتی ئۆتۆمبێل. هەروەها نیشانەیەکی 
تری خۆشگوزەرانی هەیە کە خێزانەکان لە هەرێم  نزیکەی لە سەدا ٢٦ 

• بە شێوەیەکی نەرم و لەسەرخۆ، بە زمانێک کە منداڵەکەت لێت 
تێدەگات باسی زیانەکانی ئامێرە تەکنەلۆژیاکانی بۆ بکە.

• هەرگیز کۆنتڕۆڵی تەلەڤیزیۆن مەدەنە دەست منداڵەکانتان و بە 
تەنها بە دیار شاشەی تەلەڤیزیۆنەوە جێیان بهێڵن. با خۆی ئەو شتە 

دیاری نەکات کە دەیەوێت تەماشای بکات، بەڵکو ئێوە بۆی دیاری بکەن.

• هیچ کات ئەوەتان لەبیر نەچێت کە هێشتا زووە بۆ مندااڵنی خوار 
تەمەن سێ ساڵ بۆ ئەوەی بە کۆمپیوتەر ئاشنا بێت.

• بە دڵنیاییەوە پێویستە ڕێگری لە منداڵ بکرێت ئینتەرنێت بەکار 
بهێنێت، ئەگەر هەر بەکارهێنرا پێویستە ماڵپەرە نەشیاوەکان بۆ مندااڵن 

قەدەغە بکرێت و لە ژێر چاودێری خێزاندا بەکار بهێنرێت.

لە هەموو جیهاندا بێكاری بووەتە مۆتەكەیەكی گەورە و تەواوی 
كۆمەڵگەكانی جیهانی تەنیوە، بۆ نموونە، تەنها لە ئەمریكا زیاتر لە 
١٠ ملیۆن كەس بێكارن، لەو ژمارەیەش زیاتر لە ٤ ملیۆنیان خاوەنی 

بڕوانامەی بەرز و ئاستی بەرز و كوالیتی خوێندەواریی و زۆر بابەتی ترن 
کە گرنگن بۆ دەستکەوتنی هەلی کار. هاوکات بێکاری یەكێكە لە كێشە 
گەورەكانی بەردەم کەرتی ئابووریی ئەوەش وا دەکات کە كۆمەڵگا پەل 

بۆ زۆر كێشە بهاوێت.

لە هەرێمی كوردستانیش لە ماوەی رابردوودا بەهۆی قەیرانی دارایی 
ڕێژەی بێکاری لە ئاستێکی زۆر بەرزدابوو بەاڵم لە ئیستادا ئەم رێژەیە 

رووی لە نزمبوونەوە کردووە. 

وەکو هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ سیروان 
محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانی عێراق ئەنجامدا 
بۆ زانینی نوێترین ئامار لەبارەی رێژەی )بێكاری، هەژاری، قەبارەی خێزان و 

خەرجی تاكە كەس( لە هەرێم.

لە سەرەتای قسەکانیدا سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری 
هەرێمی کوردستانی عێراق ئاماژەی بە قەیرانی دارایی کرد لە هەرێم 
کە چەند ساڵێکی خایاند و باسی لە رێژەی بێکاریش کرد و وتی، "لە 
ساڵی ٢٠١٥ـە بەسەرەوە بارودۆخی گشتی هاوواڵتیان و بە تایبەتی 

فەرمانبەران بەهۆی ئەم رووداوانەی هاتنە پێشەوە کاریگەرییەکی 
زۆری خستە سەر. بەم هۆیەوە رێژەی بێکاری و هەژاری زیادی کرد و 
بە تایبەتیش بەهۆی هاتنی ئاوارەکان، وە هەروەها جوڵەی بازاڕ و 
کەرتی تایبەتیش سستییەکی گەورەی تێکەوت بەهۆی رۆیشتنی 

زۆربەی کۆمپانیاکان لەبەر بابەتی ئاسایش و نەمانی بودجەی گشتی 
تا رادەیەکی زۆر لە هەرێمی کوردستان و رادەیەکی کەمتریش لە 

ناوچەکانی تری عێراق".

هاوکات ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا تیشکی خستە سەر رێژەی 
بێکاری و وتی، "رێژەی بێکاری کە دەستەی ئامار دەستی پێکردبوو 

هەژماری بکا لە ساڵی ٢٠١٢ـەوە،  لە نێوان ٧.٩ لە سەدا دابەزی بۆ ٦.٥ 
تا ساڵی ٢٠١٤، بەاڵم لە ٢٠١٥دا رێژەی بێکاری زیادی کرد کە رێژەکەی 
گەیشتە نزیکەی ١٣.٥٣ لە سەد، هاوکات ئەمەش بەرزبوونەوەیەکی 

یەکجار زۆرە لە زیادبوونی داواکاری بۆ کار و نەبوونی هەلی کار بە 
تایبەتی لە کەرتی تایبەت. لە نێوان ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ نزیکەی ٤٥ هەزار 
هەلی کار لە کەرتی تایبەت نەما کە ئەمەش کاریگەرییەکی یەکجار 

زۆری هەبوو لە زیادبوونی رێژەی بێکاری. هاوکات کە ئێمە لێرەدا باسی 
رێژەی بێکاری دەکەین مەبەستمان لەو کەسانەیە کە تەمەنیان لە ١٥ 
ساڵ زیاترە بە پێی پێناسەی نێودەوڵەتی، وە ئەو کەسانە دەگرێتەوە 

کە بەدوای کاردا دەگەڕێن، ئەو کەسانەشی کە بەدوای کاردا ناگەڕێن و 
تەمەنیان لە ١٥ ساڵ زیاترە ئەمانە لە دەرەوەی هێزی کار دەبن هەر لە 

بنەڕەتدا هەژمار ناکرێن".

شایەنی باسە لە بەشێکی تری قسەکانی قسەکانیدا سیروان محەمەد، 
سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستانی عێراق ئاماژەی بە 

رێژەی هەژاریدا لە هەرێم و رایگەیاند، "رێژەی هەژاری لە ساڵی ٢٠١٢ـدا 
دابەزیبوو بۆ نزیکەی ٣.٥ لەسەد، بەاڵم لە ٢٠١٤ـەدا ئەو ڕێژەیە زیادی 

کرد بۆ ١٢.٥لە سەد. لێرەشدا بەشێکی زۆری زیادبوونەکەی دەگەڕێتەوە 
بۆ هاتنی ژمارەیەکی زۆری ئاوارە لە ناوچەکانی تری عێراق بەهۆی شەڕی 
داعش و داگیرکردنی ناوچەکانیان وە هۆیەکەی تریشی ئەوە کە زۆربەی 

زۆری ئەو کەسانەی ئاوارەبوونە لە ناوچەی هەژارنشینەوە هاتوون واتە 
هەژارییەکەیان گواستەوە بۆ هەرێمی کوردستان. لە راستیدا ئەمە بە 

ستانداردی نێودەوڵەتی دانی پێنراوە و بە هاوکاری بانکی نێودەوڵەتی 
رێچکەیەکەی بۆ هەژمار کراوە".

سیروان محەمەد لە بارەی کێشەیەکی تری بێکاری رایگەیاند، "ئێمە 
کێشەیەکی تریشمان هەیە بە شێوەیەکی گشتی لە عێراق و هەرێمی 

لە جێگای ئەو مندااڵنەی کە لە کۆاڵنەکاندا یارییان دەکرد و پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتیەکانیان بەهێز دەکرد، ئێستا کۆمەڵێک منداڵ هەیە کە 

مۆبایل یان تابلێتێکی بەدەستەوەیە، یاخود بە هۆی یارییەکانی 
کۆمپیوتەرەوە هۆشی الی خۆی نەماوە، یاخود بەردەوام بە دیار 

تەلەڤیزیۆنەوە دانیشتووە و بە هیچ شێوەیەک هەڵناسێت. پسپۆڕانی 
بواری منداڵ هاوڕان لەسەر ئەوەی ئاڵودە بوونی منداڵ بە یارییەکانی 

کۆمپیوتەر و مۆبایل یاخود زۆر دانیشتن بە دیار شاشەی تەلەڤیزیۆنەوە، 
لە بابەتی هێزی فێربووندا ڕووبەڕووی چەندین کێشە دەبنەوە.

سەدەی ٢١ گۆڕانکاریەکی گەورەی بەسەر داهات کاتێک تەکنەلۆژیا 
دەستی بەسەر ژیانی رۆژانەی خەڵکدا گرت چ لە رویی زانستیەوە یاخود 

لە رویی پیشەییەوە، بەجۆرێک وای لێهات زۆرێک لەو کەرەستانەی 
رۆژانە بەکاردەهاتن تەکنەلۆژیا شوێنی گرتەوە کە ناوی لێندرا شۆرشی 

تەکنەلۆژیا.

لە رۆژی ئەمرۆشماندا سەرەڕای ئەو سودە گەورەیەی کە تەکنەلۆژیا 
بە مندااڵنی دەبەخشێت وەکو سود گەیاند بە مندااڵن لە روی زانینی 

زانیارەکی زۆر بەهۆی ئاسانی گەیشتن بەزانیاریەکان، بەاڵم زیانەکانی زۆر 
زیاترن لە سودەکانی.

لێرەدا دەمانەوێت چەند خاڵێک بۆ دایکان و باوکان باس بکەین بۆ 
ئەوەی منداڵەکانیان ئاڵودە نەبن بە ئامێرە تەکنەلۆژییەکان.

چی بکەین بۆ ئەوەی منداڵەکانمان ئاڵودە نەبن بە 
ئامێرە تەکنەلۆژییەکان ؟

• هەرگیز ڕێگا بە مندااڵنی خوار تەمەن ٢ ساڵ مەدەن تەماشای 
تەلەڤیزیۆن بکات، وە مندااڵنی سەروو دوو ساڵ تەنها ١ بۆ ٢ کاتژمێر لە 

ڕۆژێکدا دەتوانن سەیری تەلەڤیزیۆن بکەن.

ئاماده کردن: عەبدولسەالم هیشام
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هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: عەلی سالم 

 پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەربیللی: سەرەتای هەبوونی تورک
لە هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ یاقوتییەکان دەستپێدەکات

تورکمان دەبێت   ئاخۆ 
رووداوەکانی کوێی  لە 

بن؟  عێراق 

محەمەد فەرید ئەربیلئۆغلو
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"بۆ یەکەم جار وجوودی تورک بۆ سەردەمی یاقوتییەکان 
دەگەڕێتەوە کە ئەوانیش بە رەچەڵەک تورکن، 

مێژووەکەشی بۆ نزیکەی هەزار ساڵ بەر لە زایین 
دەگەڕێتەوە" 

پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەربیللی ئاماژەی بە یەکەم وجوودی 
تورک لە شاری هەولێر)ئەربیل( دا و وتی، "وجوودی تورک لە 

هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ یاقوتییەکان بووە کە بەڕەچەڵەک تورکن. 
مێژووەکەشی بۆ نزیکەی هەزار ساڵ بەر لە زایین دەگەڕێتەوە. سەرەتا 

لەسەر لێواری دیجلە و فورات دەژیان و دواتر بەرەو سەرەوە واتا بۆ 
باکوور کۆچ دەکەن و دواجار لە شاری هەولێر)ئەربیل( نیشتەجێ 

دەبن. بێگومان هەموویان نا بەاڵم ژمارەیەکی دیاریکراو وەکو 
نیشتەجێبوون دەمێننەوە". 

ئەربیللی دەربارەی بەشی دووەمی کتێبەکەی وتی، "کتێبەکەم 
کردووە بە ٩ بەش. لە بەشی یەکەمدا باسی ئاشورییەکان دەکەم. 

ئەم بەشە بەردەوامە تاوەکو هاتنی ئیسالم و بەو پێیەش لە 

٢٠ـهەمین ساڵی کۆچی ئیسالم گەیشتووەتە هەولیر)ئەربیل( 
کە ئەمەش یەکسانە بە ٦٤٠ی زاینی. ئەمە تاوەکو ٣٨٩ی کۆچی 

بەردەوام دەبێت. دواتر هۆزێک دێنە هەولێر)ئەربیل( بەناوی 
)هەزەبانییەکان( کە بە رەچەڵەک کوردن و خەڵکی ناوچەی 

ئازەربایجانن. لەسەرەتادا بۆ ناوچەی موسڵ دێن، دواتر لەوێ لەگەڵ 
عوقەیلییەکان پێکدێن و رێکدەکەون و دێنە شاری هەولێر)ئەربیل( 

و دەسەاڵت دەگرنە دەست. لەو ماوەیەدا تورکەکانیش هەبوون 
لە هەولێر)ئەربیل(. تورکەکانی مووسڵ )غەز(یان پێدەوترا، ئەوان 

هۆزێکی گەورەی تورکن". 

"موزەفەرەددین گۆکبۆرو هانی تورکەکانی داوە بۆ 
ئەوەی بێنە هەولێر)ئەربیل("

لە بەردەوامی قسەکانیدا حوسام داود ئەربیللی وتی: 

"لەو ماوەیەدا غەزەکان لەالیەن عوقەیلییەکانەوە رووبەڕووی هێرش 
دەبنەوە کە بەڕەچەڵەک عەرەبن. دوای هێرشەکە غەزەکان بەرەو 
هەولێر)ئەربیل( دێن و نیشتەجێ دەبن. بە وشێوەیەش تورکەکان 

بۆ جاری سێیەم وجوودیان دەبێت لە هەولێر)ئەربیل(. دواتر لە 
ساڵی ٤٤٧ی کۆچی سەلجوقییەکان بە سەرکردایەتی مەسعود 

سەلجوقی لە ناوچەی مەراغەی ئازەربایجانەوە بەرەو هەولێر)ئەربیل( 
دێن. سوپاکەی مەسعود زۆرینەی تورکن و بەشێک لەو سوپایە 

لە هەولێر)ئەربیل( دەمێننەوە. دواتر لە ساڵی ٥٢٢ی کۆچی 
بەکتەکینییەکان  بە سەرکردایەتی عیمادەدین زەنگی بەرەو شاری 

هەولێر)ئەربیل( دێن. بەر لە ٣ ساڵ هاتنی بەکتەکینییەکان، قەومێک 
هەبووە لە هەولێر)ئەربیل( بەناوی بابەکرییەکان کە بەڕەچەڵەک 

تورکمانن. لەسەرەتادا لە مووسڵ دەبن و  دواتر بەرەو هەولێر)ئەربیل( 
کۆچ دەکەن.  لەو سەردەمەدا هەزەبانییەکان فەرمانڕەواییان دەکرد، 
بەاڵم بابەکرییەکان دێن و دەسەاڵتیان لێ وەردەگرنەوە. دوای ٥٢٢ی 

کۆچی فەرمانڕەوایی بەکتەکینییەکان دەستپێدەکات. سەرکردەی 
بەکتەکینییەکانی هەولێر)ئەربیل( باوکی موزەفەرەدین گۆکبۆرو، 

زەیندەدین بن عەلی )کوچک عەلی(یە و دواتر کوڕێکی فەرمانرەوایی 
دەگرێتە دەست و دواجار موزەفەرەدین گۆکبۆرو دەبێتە دسەاڵتدار. 

ئەو سەردەمە تاوەکو ٦٣٠ ی کۆچی بەردەوام دەبێت. بەهۆی 
ئەوەی کە دەسەاڵتداری هەولێر)ئەربیل( تورکمان بووە، خەڵکێکی 

زۆر لە تورکمانستان، تورکستان و تەنانەت لە ئێرانیشەوە دێنە 
هەولێر)ئەربیل(، بەتایبەتی موزەفەرەددین گۆکبۆرو هانی تورکەکانی 

داوە بۆ ئەوەی بێنە هەولێر)ئەربیل(". 

تێبینی: ئەمەی سەرەوە بەشی یەکەمی چاوپێکەوتنە لەگەڵ 
پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەربیللی، دەتوانن لە پەیجی 

فەرمی تەبا لە فەیسبووک بینەری ڤیدیۆیی 
چاوپێکەوتنەکە بن. 

عێراق و بەتایبەتی بەغداد هەموو هەینییەک 
لە کۆبوونەوەی الیەنگرانی موقتەدا سەدر لەژێر 

ناونیشانی"خۆپیشاندانە ملیۆنییەکان"لە گۆڕەپانی تەحریر 
راهاتووە بەاڵم ئەمجارەیان وەکو جارانی پێشوو نەبوو. 

لە دەستپێکی خۆپیشاندانەکان و لە رۆژە سەرەتاییەکاندا 
وەکو خۆپیشاندانەکانی دیکە هەڵسەنگاندنی بۆکرا و 
زۆر بایەخی پێنەدرا. هاوکات خۆپیشاندانەکان لەالیەن 
حکوومەتەوە بە جدییەوە لێی نەڕوانرا و بەوپێیەش 

زیاتر فراوانبوونی بەخۆوە بینی. لەگەڵ بەهەند 
وەرگرتنی لەالیەن حکوومەت، داواکاری خۆپیشاندەران 

گەورەتربوو، چونکە ئیدی خوێن کەوتە نێوان حکوومەت و 
خۆپیشاندەران. 

وەکو لە سەرەتادا ئاماژەم پێکرد، هیچ کەسێک باوەڕی 
نەدەکرد خۆپیشاندانەکان بەو شێوەیە گەورە بێت، بگرە 

لەوەی هەمیشە چاوەڕوانی دامڕکانەوەی بوون. حکوومەت 
بۆ ئەو مەبەستە چەند رێگە چارەیەکی گرتەبەر و وادیارە 

کە تاکو ئێستا هیچ کام لەو رێگەچارانە سەرکەوتوو نەبووە. 

خۆپیشاندانەکان چۆن دەگەنە ئەنجام؟

بەبۆچوونی من پرسیاری هەموو خەڵک ئەوەیە، چونکە 
ئێرە عێراقە و ئەوەی دوێنێ رووبەڕووی پەکخستن ببووەوە 

ئەمڕۆ دەسەاڵتی بەدەستەوەیە و ئەوەشی کە دوێنێ 
دەسەاڵتداربوو، 

ئەمڕۆ 
رووبەڕووی 
پەکخستن 
بووەتەوە. 

بۆیە هەموو 
کەسێک بە 
سەلیقەوە 

هەڵسوکەوت 
دەکات. 

وتمان کە 
هەموو 

کەسێک بە 
سەلیقەیە 

و ئەوەی 
زۆرترین سەلیقەی پێوەدیارە تورکمانە. چونکە تورکمان لەم 
رووداوانەدا هەمیشە زەرەرمەند بووە. وەبیرمان بێتەوە کە 
تورکمان زۆرترین خۆشبەختی پێوە دیاربوو کاتێک کۆماری 
عێراق دامەزرا. لە ساڵیادی دامەزراندنی کۆمار کە تورکمان 

ئامادەکارییان دەکرد بۆ رۆژەکە لە ژێر رۆشنایی جەژن، گیانیان 
لەدەستدا و بە شێوەیەکی خوێناوی کۆتاییان بە رۆژەکە 

هێنا.

بێگومان بەشێکی زۆری تورکمان دڵیان لەگەڵ 
خۆپیشاندەرەکاندایە. بەشێوەیەک، دەبینین کە هەندێک 
بەشداریشی هەیە وەکو تاک. هاوکات هەندێک پەیامی 

ئاگادارکردنەوەشمان گوێ لێبوو لەالیەن بەرپرسە بااڵکان، بە 
پێچەوانەشەوە گەیاندنی پەیام لە دژی حکوومەت بە مانای 

خۆکوشتن دێت بە تایبەتی لە شوێنێکی وەکو عێراق. 

سەرەڕای ئەوەی کە تورکمان لەدژی حکوومەت نەبووە، لە 
حکوومەتەکانی رابردوو و ئێستاش وەدەرنران و هەژماریان بۆ 
نەکرا، بۆیە گەر لەگەڵ خۆپیشاندەران دەست لەناو دەستی 

یەکتری بنێن، پەنا بەخوا وەکو تیرۆریست رادەگەیەنرێن. 

بەڵێ خەڵک لەسەر حەقە و تەنانەت لەسەر هەموو 
داواکارییەکانیشی لەسەر حەقە. بەاڵم ئاخۆ هێزی گەل 

دەتوانێت بەرەنگاریی ئەو هەموو گرووپە جیاوازە و هێزی 
چەکداری ببێتەوە؟

بەسەدان مرۆڤ خوێنیان رژا، لە کامە واڵت پەیام و 
هەڵوێستتان بیست؟ 

جیهان دەتوانێت هەر شتێکی بچووک وەکو کۆمەڵکوژی 
وەسف بکات بە مەرجێک خۆی بیەوێت، هەر شتێکی 

گەورەش گەر خۆی نەیەوێت، چاوپۆشی لێدەکات. چونکە 
بەرژەوەندی لە دەستپێکیدایە. 

بەڵێ ناخمان دەیەوێت کە تورکمان بە یەک دەنگ لەالی 
خۆپیشاندەران بن، بەاڵم دۆخەکە هەر تەنها ئەوە نییە. 

چونکە دوای رۆژێک الیەنەکانی خاوەن هێزی چەک و نەوت 
دووبارە لەگەڵ یەک ئاشت دەبنەوە و شانەکە دووبارە 

بەسەری تورکمان دەشکێتەوە. 

قبوڵمان بێت یاخود نا، تورکمان بۆ ئەوەی نەبنە 
ئامانج، هەوڵێکی زۆر دەدەن، چونکە هەر الیەنێک دوای 

عوسمانییەکان جڵەوی دەسەاڵتی گرتبێتە دەست، تورکمانی 
پشتگوێ خستووە و بە نەبوو هەژماری کردووە. 

پێموایە ئەم بۆچوونەش ناگۆڕێت. 

پرۆفیسۆر دکتۆر حوسام داود ئەربیللی کە یەکێکە لە گرنگترین 
مێژووناسانی شاری هەولێر)ئەربیل( سێیەمین کتێبی خۆی دەربارەی 
مێژووی تورک لە شاری هەولێر)ئەربیل( پێشکەشی خوێنەرانی کرد. 

کتێبەکە لە ٥٦٠ الپەڕە پێکهاتووە و ناوەڕۆکەکەشی هەر لە 
دەستپێکی دامەزراندنی شاری هەولێر)ئەربیل(وە تاوەکو دەوڵەتی 
عێراق لەخۆ دەگرێت، هاوکات لەکاتی نووسینی کتێبەکەدا ٢٢٨ 

سەرچاوە بەکارهاتووە. 

لەمیانی ئەنجامدانی ریپۆرتاژێکدا، پرۆفیسۆر ئەربیللی بەو شێوەیە 
بۆ مایکی تەبا دوا:

"دواهەمین کتێبەکەم کە سێیەمین کتێبە لەسەر هەولێر)ئەربیل( و 
مێژووی تورک نووسیومە. بەهۆی ئەوەی کە پسپۆریم لە ئەدەبیاتی 

عەباسییە، کتێبەکانم بە زمانی عەرەبی دەنووسم، بەبۆچوونی 
من نووسراوی عەرەبی زیاتر دەگاتە خەڵک بەتایبەتی کتێبخانەی 

عەرەبی، کتێبخانەی تورکی و کتێبخانەی هەولێر)ئەربیل(، بەداخەوە 
کتێبخانەی هەولێر )ئەربیل( لە رووی مێژووی ئەو شارەوە هەژارە و 

زانیاریی لەسەری کەمە. لەسەر ئەو مەبەستە 
هەستام بە کارکردن و ئەم کتێبەم نووسییەوە. 
پێشووتر کتێب لەسەر هەولێر)ئەربیل( نووسراوە 

بەاڵم لە ئاستی ئامانجەکانی من نەبووە، بۆ 
نموونە لەسەر شێوە و رێسای شار نووسراوە". 

دکتۆر ئەربیللی لە کتێبەکەیدا بە ٩ قۆناغ و سەدە 
لەسەر شاری هەولێر)ئەربیل( لێکۆڵینەوەی کردووە 

و دەڵێت، "ئەو کتێبەی من نووسیومە لەسەر ٩ 
قۆناغی شارە. لە رووی ناوەڕۆکەکەشییەوە هەر لە 

ماوەی سەرەتا درووستبوونییەوە تاوەکو داگیرکاریی 
ئینگلیزەکان لەخۆ دەگریت. کتێبەکە بەشێوەیەکی 
گشتی شاری هەولێر)ئەربیل( لەخۆ دەگریت. کاتی 
خۆی ئیبن مستەوفی کتێبێکی نووسیوە بەناوی 
)تآریخ اربل – مێژووی هەولێر(، ئەم کتێبە باسی 
مێژووی شارەکە ناکات بەڵکو باسی ژیاننامەی زانا 

و ئەدیب و شاعیرانی کردووە کە سەردانی ئەو شارەیان کردووە. 
نموونەیەکی دیکەش هەیە ئەویش کتێبێکی زوبێر بیالل-ە کە 
کتێبێکی ناسراوە بەاڵم لە رووی ناوەڕۆکییەوە تێرمی نەکردووە. 
بۆیە ویستی ئەوەم لەال درووستبوو کە کتێبێکی تێر و تەسەل 

بنووسم. کتێبەکەم وەاڵمی سەرجەم ئەو پرسیارانە دەداتەوە کە لە 
مێشکمانە". 

"بەپێی ئیبن عەبری، شاری هەولێر)ئەربیل( بۆ 
سەردەمی ئیسحاق پەیامبەر دەگەڕێتەوە"

دکتۆر حوسام رایگەیاند کە هەر رستەیەکی نووسیبێت، لە 
سەرچاوەیەکەوە وەریگرتووە و وتیشی، "هەر رستەیەکی کتێبەکە 

لە سەرچاوەیەکی دیاریکراو وەرگیراوە. هیچ شتێکی بێ سەرچاوە لە 
کتێبەکەدا نییە، هەر چیم نووسیبێت ئاماژەم بە نووسەرەکەی یاخود 
مەرجەعەکەی کردووە. کتێبەکەم لە دوو بەش پێکهاتووە، بەشێکی 

تایبەتە بە مێژووی شاری هەولێر)ئەربیل(. بەو پێیەش مێژووی 
نووسراوی هەولێر)ئەربیل( بۆ ٤ هەزار و ٥٠٠ ساڵ بۆ ٥ هەزار ساڵ 
بە رلە ئێستا دەگەڕێتەوە. ئیبن عەبری لە کتێبی )مختصر التآريخ( 
ئاماژەی بەوە داوە کە مێژووی دامەزراندنی شاری هەولێر)ئەربیل( 

بۆ سەردەمی ئیسحاق پەیامبەر دەگەڕێتەوە" و رایگەیاند کە 
پەرتووکەکەشی لەو سەردەمەوە دەستپێکردووە. 

دەربارەی هەبوونی گەالن لە شاری هەولێر)ئەربیل(، حوسام 
داود ئەربیللی بە شێوەی زنجیرە وتی: 

- ئاشوورییەکان بەر لە هەزار و ٣٣١ ساڵ پێش زاییین هاتوونەتە 
هەولێر)ئەربیل(. بەو پێیەش ٦٠٠ بۆ ٦٥٠ ساڵ حوکمدارییان کردووە. 

        
- دواتر فارسەکان هاتوون کە بە )ماذیون( ناسراون. 

- لەدوای ئەوان ٣٣٢ ساڵ بەر لە زایین سولوقییەکان هاتوونەتە ئەم 
شارە. 

- دواتریش شەڕێکی گەورە و بەناوبانگ لەو ناوچەیە روودەدات 
کە ئەویش شەری "کۆکامێال" یاخود "ئەربیال"یە. شەڕەکە لەنێوان 

دارای سێیەم )داریوش( و ئەسکەندەری مەکدۆنی دەبێت. شەڕەکە 
بە سەرکەوتنی ئەسکەندەر کۆتایی دێت. شەڕکەرانی دارا-ی 

سێیەم لە بەلخەکان پێکهاتبوون، ئاشکرایە کە بەلخییەکانیش 
تورکن. دوای دۆڕانیان گرووپێک لە سەربازەکان لە هەولێر)ئەربیل( 

دەمێننەوە، تەنانەت بەپێی قسەی سەر زار، خەزێنەی دارا لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( شاردراوەتەوە. 

- دووەم وجوودی تورکەکان لە هەولێر)ئەربیل( لەگەڵ 
نیشتەجێبوونی سەربازانی بەلخی دەبێت کە مێژووەکەی ٣٣١ساڵ 

بەر لە زایین دەگەڕێتەوە. 

!ڤیدیۆ
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 وەزیری کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی: کەمئەندامان ژیانێکی نا هەموار و سەخت
بەرێدەکەن، زۆربەی پێداویستیەکانیان نەتواندراوە دابین بکرێت

سەرۆکی کۆمەڵەی ژین رایگەیاند، "بەبۆنەی ساڵیادی رۆژی جیهانی 
کەمئەندامان کە ئێستا پرسیارەکەت ئاراستەی من دەکەی بەڵی من 

دەڵێم کەمئەندامان بەهۆی ئەو ژینگەیەی تێیدا دەژین چەندین 
کەمئەندام هەیە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە، کە ئەوانە بەڕاستی 

وای لێ هاتووە کێشەکانیان چارەسەر نەکراوە و قوڵتر بۆتەوە وە کێشەی 
کۆمەاڵیەتی لە نێویاندا سەریهەڵداوە، چەندین خێزانی کەمئەندام 

بەهۆی ئەم بارە ناهەموارەی کەکاری کردۆتە سەر الیەنی کۆمەاڵیەتی و 
الیەنی ئابووری ژیان و گوزەرانی  خەڵک کە لەنێویشیاندا کەمئەندامان 

وای لێهاتوە شیرازەی خێزان توشی لێکترازن و لێکجیابونەوە بووە ئا 
ئەمەیە کێشەو گرفتی کەمئەندامان".

لەوەاڵمی ئەوەی داواکاریەکانیان چیە لە کابینەی نوێی حکوومەت و 
وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی مەسعود محەمەد وتی، "کابینەی پێنج 
و شەش حەوت و هەشت هەر داوامان کردووە بەداخەوەوە وەک چۆن 

لە نێو وتەکانمدا ئاماژەم پێیدا الیەنی پەیوەندیدار تێگەیشتنی نیە 
لە کێشەو گرفتی کەمئەندامان، بۆیە بەدوای چارەسەردا ناگەڕێت. 

لەکابینەی نۆ-ش تا ئەم کاتەی ئێمە قسەی تێیدا دەکەین وەک 
پێویست نەهاتۆتە سەر خەت، بۆ ئەوەی کێشە و گرفتەکانی کەم 

ئەندامان چارەسەر بکات".

مەسعود ئەنوەر ئەوەشی وت، " یەک لەداواکاریەکانمان ئەوەیە 
بەڕاستی دەبێ حکوومەت پابەند بێت بەو یاساییەی کە تایبەتە 
بەژیان و گوزەرانی کەمئەندامان دەبێت هەوڵی جێبەجێ کردنی 

بدرێت. راستە کۆمەڵێک سەرنج و تێبینی لەناو یاساکەدا هەیە بەاڵم 
بە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە لەو بارودۆخەی کە کوردستان پێیدا تێپەر 

دەبێت بەرامبەر بەژیان و گوزەرانی کەمئەندامان کەم و زۆر دەتوانم 
بڵێم سەدا حەفتا تا هەشتای کێشەکانی کەئەندامان چارەسەر دەبێت".

سەبارەت بە کێشەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت سەرۆکی 
کۆمەڵەی ژین وتی، "کێشە و گرفتی کەمئەندام خوێندن، ژینگە و 

ژیانی کۆمەاڵیەتییە و نەگەیشتنە بە کۆی ئەو شتانەی کە هەیەتی 
وەکو پارک سوپەرمارکێتەکان، تاکو ئێستاکە ئەو ژینگەیەمان بۆ 
نەڕەخسێندراوە بە ویستی خۆمان کەسانی کەمئەندام بتوانێ 

جوڵەکانی خۆی جێبەجێبکات".

سەبارەت بە پرسیارێکی پەیامنێری تەبا دەربارەی ئەو موچەیەی کە 
کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت وەریدەگرن مەسعود محەمەد وتی، 

"بەداخەوە من ئەمە ناو نانێم موچە ئەوە بڕە هاوکارییەکە کە کاتی 
خۆی ئەو یاسایە کە بەو سەرنج و تێبینیانەی ئاماژەم پێیدا دەتوانم 
بڵێم وەکو چاوبەستەیەک بە کەسانی کەمئەندام دەدەن، بڕیاریان 

دا بڕی ١٥٠ هەزار دینار بدەن بۆ ئەو کەسەی فەرمانبەر نیە، بۆ ئەو 
کەسەی کەمئەندامە و فەرمانبەرە لە دامودەزگاکانی حکومەت ئەوە 

١٠٠ هەزاری پێدەدرێت".

لەدرێژەی قسەکانیدا مەسعود ئەنوەر، سەرۆکی کۆمەڵەی ژین بۆ 
کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت وتیشی، "بە تێڕوانینی خۆم و 

هەمو توێژی کەمئەندامان بەڕاستی ئەو ١٥٠ هەزارە نابێتە هۆکارێک 
بۆ ئەوەی کەمئەندام بژێوی ژیانی خۆی پێ بەڕێوە ببات، من لەرێگای 

ئەو رۆژنامەیەی بەرێزتانەوە ئەم پرسیارە ئاراستەی هەموو حکوومەت و 
بەرپرسان دەکەم ئایا چ تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە هەیە مانگێک بە ١٥٠ 

هەزار ژیان بگوزەرێنێت بەتایبەتیش ژیان و گوزەرانی کەمئەندامان، کە 
خەڵکانێکی زۆر هەیە پێویستیان بە دەرمانە پێویستیان بە دایبیە ئەو 

جۆرە شتانە هەیە ئەوانە هەمو ئەرکیان بەڕاستی زۆر قورسە".

لە کۆتاییدا مەسعود محەمەد رایگەیاند، " ئەمڕۆکە روی دەمم 
بەتایبەتی لەوەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی دەکەم داوایان لێدەکەم 

کەوا کەمئەندامێکی زۆرمان هەیە خاوەنی بیرۆکەی تایبەت 
بەخۆیەتی، لە رێگای وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتییەوە و لە رێگای 

دەستەی وەبەرهێنانەوە وەکو قەرزی بچوک داوایان لێدەکەم دەستی 
ئەو کەمئەندامانە بگرن بۆ ئەوەی کە لە رێگای ئەو پڕۆژانەوە 

کە تایبەتن بە کەمئەندامان هاوکاری بکرێن و بتوانن خەڵکانی 
تریش بخەنە سەر کار، چونکە ئەگەر پڕۆژەی قەرزی بچوک هەبێت 

کەمئەندامێکی زۆرمان هەیە دەتوانن هەلی کار بۆخۆیان بڕەخسێنن 
و بۆ کەمئەندامانی تریش بڕەخسێنن، بۆیە بەتایبەتی رویی دەمم 

لە وەزیری کار دەکەم کە بوجەیەکی تایبەت تەرخان بکرێت لە رێگای 
ئەنجومەنی وەزیران داوا بکات بوجەیەکی تایبەت تەرخان بکرێت بۆ 

ئەو کەسانەی کەخاوەنی پرۆژەی تایبەتن بەتایبەتی بۆ دۆزینەوەی 
هەلی کار". 

"بۆیە من دەڵێم با کەمئەندامان یارمەتی بدرێن ببنە خاوەن پڕۆژەی 
تایبەتی خۆیان نەک بە خێر و سەدەقە ژیانیان بەرێوە بچێت، ئەگەر 
حکوومەتیش دەیەوێت دیاردەیەکی جوان لە سەر ئەرزی واقع نیشان 

بدات بۆ تێکرای کۆمەڵگای مەدەنی و تێکرای واڵتە پێشکەوتووەکان 
بەتایبەتی ئەو واڵتانەی کە ئەمڕۆکە بەشێکی هەرە زۆریان سەردانی 

هەرێم دەکەن دەبێت ببینن ژیان و گوزەرانی کەمئەندامان بەو شێوازەیە 
کە بە ویستی خۆیان دەژین، نەک بە خێرو سەدەقە دەژین، بەڕاستی 

من ئەوە دەڵێم ئەگەر حکومەت حکومەتێکی داکۆکیکار بێت لە 
مافەکانی مرۆڤ یەکێک لەو ئامانجانەی هەیە دەبێت جێبەجێی بکات 

کەوا ئەویش خۆشگوزەرانی ژیان بۆ کەم ئەندامان دابین بکات". 

و دوو کۆبونەوەمان کردوە، لە کۆبوونەوەکاندا کۆمەڵێک داوکاری و 
کۆمەڵێک کێشەی کەمئەندامانمان تاوتوێ کردوە، بۆهەریەکێ لەوانە 

بە بڕیاری ئەنجومەن داواکاری و پێشنیارو کێشەکانیانمان ئاراستەی 
وەزارەتە پەیوەندیدارەکان کردوە و بەردەوامین لە تاوتوێ کردنی کێشەو 

داواکارییەکانیان". 

نابراو وتیشی، "هەروەها داوامان کردووە لە ئەنجومەنی وەزیران کە 
سندوقێک دابمەزرێنێت ئەم سندوقە لە یاساکەشیاندا هەیە، بۆ 

ئەوەی کە هەر خێرخوازێک هەر دەوڵەمەندێک هەر کۆمپانیاییەک هەر 
کەسێک ئەیەوێت هاوکاری کەمئەندامان بکات بچێتە ئەم سندوقەوە 

بەلیژنەیەک کەنوێنەری کەمئەندامانیشی تێیدا 
بێت ئەوکاتە هەر کەمئەندامێک پێویستی پێی 

هەبێت پێی بدرێت، بۆ ئەوەی چیتر کەمئەندامان 
لەسەر جادە خێمە هەڵنەدەن لە شوێنی ئەوە 
ژیانێکی شایستەیان بۆ دابین بکەین جێگای رێز 

بن نەک جێگای بەزەیی".

کوێستان محەمەد، وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی 
هەرێم لە وەاڵمێکیدا بۆ پەیامنێری تەبا 

سەبارەت بەوەی ئایا ئەو موچەیەی کە دەدرێت 
بە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت زیاد 
دەکرێت؟ وتی، " وەکو باسم کرد یاساکەمان 

هەموار کردووە و ئامادەمان کردووە و ئاراستەی 
ئەنجومەنی وەزیرانی دەکەین لە ئەنجومەنی 

وەزیرانەوە دەچێتە ئەنجومەنی شورا دواتر 
ئەگەڕێتەوە ئەنجومەن و ئاراستەی پەرلەمانی 

دەکات هەر لە پەرلەمانیش بابەتی موچە و 
کۆمەڵێک کێشەی کە بەچەند ماددە و برگەیەک 

دەستنیشاندەکرێت".

لە کۆتایی قسەکانیدا وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی دەربارەی 
هەماهەنگییەکانیان لەگەڵ رێکخراوەکانی دەرەوەی هەرێم وتی، 

"هەماهەنگی هەیە بەاڵم وەک ئەوەی یارمەتی راستەوخۆی 
کەمئەندامان بدەن لە رووی مادیەوە نەخێر، زیاتر هاوکاریەکانیان 
ئەچێتە بابەتی وۆرکشۆپ و سیمینار ئەو بابەتانەی کە پاڵپشتی 

مەعنەوییە بۆ کەمئەندامان".
   

بۆ زانینی کێشەو گیروگرفتەکانی کەسانی خاوەن پێداویستی 
چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ مەسعود ئەنوەر، سەرۆکی کۆمەڵەی ژین بۆ 

کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت ئەنجامدا.

مەسعود ئەنوەر، سەرۆکی کۆمەڵەی ژین بۆ کەسانی خاوەن پێداویستی 
تایبەت بەم شێوەیە بۆ مایکی تەبا دوا، "پێش هەموو شتێک سەرەتا 

بەناوی خۆم و بەناوی گشت کەمئەندامان بەخێرهاتنتان دەکەم 
سوپاستان دەکەم بۆ بەدواداچون بۆ کۆی ئەوپرسانەی کە تایبەتە 

بەژیان وگوزەرانی کەسانی کەمئەندام، گومان لەوەدا نیە کە 
گیروگرفتی ژیان و گوزەرانی کەم ئەندامان زۆرە بەو ئەندازەیەی کە 

ناتوانین لە راپۆرتێکدا ئاماژەی پێبکەین، بۆیە من لەچەند خاڵێکی 
بەهێزدا چڕی دەکەمەوە، بەر لە هەموو شتێک ژیان وگوزەرانی 

کەمئەندامان بریتی نیە لەوەی کە بڕە هاوکاریەکی پێی بدرێت، یەکێک 
لە ئامانجە سەرکییەکانی ژیان و خۆشگوزەرانی کەمئەندامان ئەوەیە کە 

بەرپرسان و الیەنی پەیوەندیدار بزانن کەوا کەمئەندام کێشەی تەنها 

ئەو بڕە هاوکاریە نییە، بەڵکو چەندین کێشەو گرفتی تر لەخۆ دەگرێت، 
وەکوو ئەو ژینگەیەی تێیدا دەژی وە ئەو تێڕوانینەی کۆمەڵگا کە پێشوتر 
هەیبو ئێستا خۆشبەختانە کەم و زۆر کۆمەڵگا خوێندنەوە و تێروانینی 

گۆڕانی بەسەردا هاتووە". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا مەسعود ئەنوەر وتی، " ئەوەی من لێرەدا 
پێی نیگەرانم و ئەوەیە تا ئەکاتەی ئێمە تێیدا قسە دەکەین بەڕاستی 

دەتوانم بڵێم حکوومەت وە یاخود الیەنی پەیوەندیدار تاوەکو ئێستا ئەو 
تێگەیشتنەی لەال دروست نەبووە کە کێشەو گرفتەکانی کەمئەندامان 
چیە، هۆکارەکەش ئەوەیە کەوا حکوومەت خۆی بەخەمخۆری کێشەو 

گرفتەکانی تێکرای کۆمەڵگاوە نازانێت بۆیە هیچ کاتێک بیر لەم حاڵەتانە 
ناکاتەوە".

سەبارەت بە رۆژی جیهانی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت 

لەساڵی ١٩٩٢ـەوە رۆژی ٣ـی کانوونی یەکەمی هەموو ساڵێک لەالیەن 
نەتەوە یەکگرتوەکان_ـەوە بە رۆژی جیهانی کەسانی خاوەن پێداویستی 

تایبەت داندراوە.

خاوەن پێداویستی تایبەت یان بە ناوێکیتر کەمئەندامان ئەو چینەن لە 
کۆمەڵگادا کە بەهۆی کێشەیەک لە ئەندامانی جەستەدا ناتوانن وەک 
هەر کەسێکیتری ئاسایی ژیان بکەن و بە ڕادەیەکی زیاتر لەکەسانیتر 

ڕووبەڕووی ناسۆریەکانی ژیان دەبنەوە.

شایەنی باسە ڕێژەی خاوەن پێداویستییە تایبەتەكان لە بەرزبوونەوە 

و زیادبووندایە ، ئەمەش بە هۆی بەرزبوونەوەی تەمەنی مرۆڤ، 
زیادكردنی نەخۆشییە درێژخایەنەكان، ڕووداوەكانی هاتووچۆ ، 

توندوتیژی ، كارەساتە سرووشتییەكان، زیاتریش ژنان و مندااڵن و بە 
تەمەنەكان رووبەڕووی ئەم مەترسییە دەبنەوە. 

هاوکات زیاتر لە ملیارێك كەس لە جیهاندا بەشێوەیەك لە شێوەكان 
خاوەن پێداویستی تایبەتن كە لە ١٥% ی دانیشتوانی جیهان پێكدێنن. 
١١٠ تا ١٩٠ ملیۆن كەسیشیان لە كاركردندا ئاستەنگی گەورەیان دێتە 

بەردەم.

وەکو هەفتەنامە و پۆرتالی تەبا سەبارەت بە ژیان و گوزەرانی 
کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت  لەهەرێمی کوردستانی عێراق 

چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ کوێستان محەمەد، وەزیری کاروباری 
کۆمەاڵیەتی هەرێم ئەنجامدا. 

کوێستان محەمەد، وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی هەرێم بەم شێوەیە 
دەستی بە قسەکانی کرد، "زۆر سوپاس بۆ ئێوە، سەرەتا پیرۆزبایی لە 
رۆژی جیهانی کەمئەندامان دەکەم، هیوادارم ساڵێکی کە ئەم کاتە 

توانیبێتمان زۆربەی کێشەکانیان چارەسەر بکەین ژیانێکی شایسەتەیان 
بۆ دابین بکەین، رون و ئاشکرایە دۆخی کەمئەندامان دۆخێکی نالەبارە 

ژیانێکی نا هەموار و سەخت بەرێدەکەن زۆربەی پێداویستیەکانیان 
نەتوانداروە دابین بکرێت، ئەوەی کە هەیە تەنها موچەیەکی زۆر کەم 

و رەمزیان هەیە، بۆیە بەبڕوای من دۆخ و ژیانیان نا هەموارە لە هەرێمی 
کوردستان". 

سەبارەت بە پرسیاری پرۆژەیان چیە بۆ کەسانی خاوەن 
پێداویستی تایبەت وەک وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی 

لەکابینەی نۆیەمی حکوومەت کوێستان محەمەد، 
وتی،  "بۆ یەکەم جارە لەکارنامەی کابینەی حکوومەتدا 

بەتایبەتی ناوی کەمئەندامان بێت و باسی ئەوە 
بکرێت کە پێویستە ژیانی شایستەیان بۆ دابین بکرێت، 

جگە لەوەی کە لەکۆبونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران 
تاوتوێی بارو گوزەرانیان کراوە، بە بڕیار بۆمان هاتووە کە 
ئەبێت ژیانێکی شایستە بۆ کەمئەندامان دابین بکەین 

وە هەوڵبدەین کە پێداویستیەکانیان دابین بکەین". 

هاوکات وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی هەرێم ئەوەشی 
راگەیاند، "ئێمە وەک وەزارەت لەدەست بەکاربونمان تا 
ئێستا توانیومانە کۆمەڵێک هەنگاو بنێین بۆچاکردنی 

ژیان گوزەرانیان، لەوانە ١١ هەزار کەمئەندام لە 
پشکنین دەرنەچوبوون داواتر تانەیان لە بڕیارەکە 

گرتبوو دەرچوبوونەوە و شایستەی موچە بون بەاڵم 
بەداخەوە موچەیان پێنەدرا، بۆیە بەرەزامەندی و پشتیوانی ئەنجومەنی 

وەزیران و وەزارەتی دارایی توانیمان موچەکانیان بۆ بەدەستبهێنین، 
ئێستاش دوای ئەوەی کە بەدواداچونێکی وردمان کردوە داتا و ئامارمان 

کۆکردۆتەوە راپۆرتێکمان داوە بە ئەنجومەنی وەزیران کە رەزامەندی 
دەرببڕن بۆ ئەوەی کەمئەندامی تازە تۆمار بکەین، ئەوانەی لە کۆتایی 

٢٠١٢وە تا ئێستا تۆمار نەکراون و موچەیان نییە وە چاوەڕێین لە 
ئایندەیەکی نزیکدا لە ئەنجومەنی وەزیران رەزامەندی دەرببڕن بۆ ئەوەی 

موچەیان بۆ دابین بکەین". 

لە درێژەی قسەکانیدا سەبارەت بە کارو پڕۆژەکانیان بۆ کەسانی 
خاوەن پێداویستی تایبەت، وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی وتی، "ئێمە 

هەموارێکمان ئامادەکردووە بۆ هەموارکردنەوەی یاسای کەسانی خاوەن 
پێداویستی، کەکۆمەڵێک ئیمتیازی تیا دەستنیشانکراوە بۆ کەمئەندامان، 

هەروەها ئێمە ئەنجومەنی شیاندنی کەمئەندامانمان دروست کردوە 
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بۆلیڤیا.. واڵتی کودەتاکان و سامانی سرووشتی لیتیۆم
دوا بە دوای خۆپیشاندانەکانی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

جیهان لە پڕێکەوە خۆپیشاندانێکی سەرتاسەریی لە بۆلیڤیا بینی 
و هۆکارەکەشی خستنە پاڵی ساختەکاریی دەرهەق بە ئیڤۆ 

مۆرالێس-ی براوەی هەڵبژاردنەکانی ساڵی رابردوو بو  لە هەڵبژاردنی 
سەرۆکایەتی ئەو واڵتە کە بۆ ١٤ ساڵە بەڕێوەی دەبات. 

هاوکات لەگەڵ دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکان، پۆلیس و سووپا 
دەنگیان خستەپاڵ خۆپیشاندەران و لە ئەنجامدا دوای فشارەکانی 
سەرۆک ئەرکانی سوپا، ئیڤۆ مۆرالێس بە زۆری دەستی لە پۆستی 

سەرۆکایەتی بۆلیڤیا کێشایەوە. 

مۆرالێس چی کرد بۆ بۆلیڤیا؟

بەپێی سەرچاوە ئابووری و سیاسییەکان، ئیڤۆ مۆرالێس کاریزمای 
سەرۆکێکی سەرکەوتووی هەیە و لەسەر دەستی ئەو بۆلیڤیا لە 
قۆناغێکی هەژارییەوە بۆ ئابوورییەکی باش هەنگاوی ناوە، بەو 
پێیەش مۆرالێس بە گرتنەبەری سیاسەتەکانییەوە توانی رێژەی 
بێکاری لە سەدا ٦٥ـەوە بۆ لەسەدا ٣٠ داببەزێنێ و بووە هۆی 

سەرخستنی ٣ ملیۆن هاوواڵتی بۆلیڤی لە چینی هەژارییەوە بۆ 
چینی مامناوەندی و رێژەی هەڵئاوسانی بۆ لەسەدا 

٢.١ کەمکردەوە. 

ئەوەی بووە کێشە بۆ مۆرالێس، سامانە 
سرووشتییەکانی واڵتەکەی بوو. واڵتێک لە ساڵی 

٢٠٠٦ هاتە سەر دەسەاڵت، کۆمپانیای گاز و نەوتی 
بەنیشتمانی کرد و دووبارە لەسەر مێزی گفتوگۆ 

دانیشتەوە لەگەڵ کۆمپانیا بیانییەکان لەبەرژەوەندی 
واڵتەکەی. بەو پێیەش لە ساڵی ٢٠٠٧ هەڵسا بە 

نیشتمانی کردنی کۆمپانیایەکی تایبەت بە کانزا کە 
لەالیەن سویسراوە سەرپەرشتی دەکرا. دواتر لە ساڵی 

٢٠٠٨ هەڵسا بە نیشتمانی کردنی کۆمپانیایەکی 
ئیتاڵی تایبەت بە گواستنەوە و گەیاندن. 

لەسەدا ٦٠ی داهاتی بۆلیڤیا لە گاز و نەوتەوەیە. 
لەو سۆنگەیەوە مۆرالێس لە هەوڵدان بۆ دەرهێنانی 

نەوتی واڵتەکەیەوە بە جددی لەسەری دەوەستایەوە. 
ئەوەی جێی ئاماژەدانە، بۆلیڤیا لە دوای ڤێنیزوێال 

لەئەنجامی لێکۆڵینەوەکان، زانایان بەسوودترین خۆراکییان 
ئاشکراکرد کە ئەویش باویە و وەکو باشترین خۆراکی 

جیهان هەڵبژێردراوە کە لە رووی پێکهاتەکەیەوە سوودی 
زۆری هەیە. باوی دەتوانێت کێشتان کەم بکاتەوە و 

تەندرووستییەکی باشیشتان پێدەبەخشێت و رێژەی 
پێویستی خۆراکی رۆژانەتان بۆ دابین دەکات. باوی کە 

ئەسیدی تێرنەبوو، لیف، ئەنتی ئۆکسیدەکان و مەگنیسیۆم، 
کالیسیۆم و چەندین کانزای دیکە لەخۆ دەگرێت و بەشێکی 

گرنگی تەندرووستییە. 

ئەوانەی خوارەوە هۆکارن بۆ ئەوەی کە باوی باشترین 
خۆراکی جیهانە و سوودەکانی بەو شێوەیەیە:

پێست دەپارێزێت

تیشکە سەرووەکانی رۆژ و سترێسی ژەهراوی دەبێتە هۆی 
پیربوونی پێست، بەاڵم باوی ڤیتامینی E لەخۆ دەگرێت 

و دەبێتە هۆکارێک بۆ رێگری لە دژە ئۆکسیدەکان و پێست 
دەپارێزێت. 

دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەگەری نەخۆشییەکانی دڵ

خاوەنی دووەم زۆرترین سەرچاوەی گازی سرووشتییە. دوای هەوڵەکان، 
لەسەر بڕیاری مۆرالێس بیری تایبەت بە پێداچوونەوە و لێکۆڵینەوە 

لەسەر نەوت کرایەوە بە شێوەیەک تەنها لە ساڵی ٢٠١٩، پازدە بیری 
تایبەت بە لێکۆڵینەوە هەڵکەندرا. 

لیتیۆم.. کانزا گرنگەکەی جیهانی تەکنەلۆژیا

سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە کودەتاکەی بۆلیڤیا دوو هۆکاری 
لەپشتە، یەکەمیان نەوت، دووەمیشیان لیتیۆمە. کانزای لیتیۆم 
یەکێکە لە کانزا هەرە گرنگەکان و لە تەکنەلۆژیای سەردەم بە 

شێوەیەکی چڕ بەکاردێت. لەالیەکی دیکەوە بۆلیڤیا لەگەڵ ئەوەی 
خاوەنی گازی سرووشتییە، لەهەمان کاتدا خاوەنی بڕێکی زۆرە لە 

کانزای لیتیۆم بەشێوەیەک، خاوەنی لەسەدا ٦٠ی یەدەگی لیتیۆمە 
لە جیهان.  

سوودەکانی لیتیۆم

سەرەکیترین سوودی کانزای لیتیۆم بریتییە لە بەهێزکردنی 
پاترییەکان و بەشداریکردنی لە چاکبوونەوەی نەخۆشی خەمۆکی. 

لە رۆژگاری ئەمڕۆدا لیتیۆم لە ئۆتۆمبێلە کارەباییەکان، تەلەفۆنەکان، 

بەرزی رێژەی کۆلیسترۆڵی خراپ LDL لە خوێن هۆکارێکە بۆ 
نەخۆشییەکانی دڵ و دەمارەکان. رۆژانە ٢٠ باوی دەبێتە 

دابەزاندنی رێژەی کۆلسترۆڵی خراپ و بەو 
شێوەیەش ئەگەری توشبوون بە 

نەخۆشییەکانی دڵ کەم 
دەکاتەوە. 

دەتوانن لەکاتی 
دابەزاندنی کێش 

باوی بخۆن
باوی رێژەی 

کاربۆهیدراتی تێدا 
کەمە و بەهۆی 

زۆری رێژەی 
چەوری و تلفی 

دەبێتە خۆراکێک 
کە کەسەکان بە 

تێری رادەگرێت. 
لەهەمان کاتدا 

دەبێتە هۆی راگرتنی 
ئاستی شەکر لە خوێن و 

کێشی کەسەکان کۆنترۆڵ 
دەکات. 

رێژەی شەکر لە خوێن رێک 
دەخات 

بەهۆی کەمی کاربۆهیدرات زۆربوونی 
تلف و چەوری، ماوەی تێربوونی کەسەکان 

درێژدەکاتەوە. لەهەمان کاتدا خواردنی باوی 
لەگەڵ خۆراکە دەوڵەمەندەکانی کاربۆهیدرات 

دەبێتە رێگر لە هەڵبەز و دابەزی شەکری خوێن. 

باوی بۆ دڵ گرنگە

دڕۆنەکان، تابلێت و الپتۆپەکان بەکاردێت. بە کورتی دەتوانین 
بڵێین کە لە هەموو سێکتەرێک بەکاردێت. ئەو پاتریانەی ئێستا 
کە بە li-on  ناوزەند دەکرێن، ئاستەنگییان هەیە لەسەرشانی 

گرتنی ئۆتۆمبێلە کارەباییەکان و تەلەفۆن و درۆنەکان. واتە 
ناتوانێت بااڵنسێک رابگرێت لەگەڵ تەکنەلۆژیا سەردەمییەکان. 

زانایان لەهەوڵی ئەوەدان پاترییە شلەکان رەق بکەنەوە و تاوەکو 
ئێستا هەنگاوی گرنگیان بڕیوە. لەو سۆنگەیەشەوە بەکارهێنانی 

لیتیۆمی رەق وەکو دۆزینەوەیەکی سەردەم لێی دەڕوانرێت و ماوەی 
بەکارهێنانی پاترییەکان بۆ سەد جاری دیکە زیاد دەکات. ئەوەش بە 

واتای ئەوە دێت کە لە داهاتوویەکی نزیکدا گریمانەیەکی مەحاڵ 
نییە لیتیۆم ببێتە جێگرەوەی وزەی نەوت. 

خۆپیشاندانەکان و سێکتەری جیهانی لیتیۆم

بێگومان دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکان لەو واڵتە لە سوودی چەند 
کۆمپانیا و واڵتێک بوو، بۆ نموونە؛ کاتێک سەیری ئەو کۆمپانیانە 

دەکەین کە پاتریli-on  بەرهەمدەهێنن، چوارچێوە و ئامانجی 
خۆپیشاندانەکان بۆمان روونتر دەبێتەوە. کۆمپانیای LG Chem ی 
کۆریای باشوور پاتری دەفرۆشێتە کۆمپانیاکانی ڤۆلکسواگن، جنڕاڵ 

مۆتۆرس، فۆرد، ڤۆلڤۆ، رینۆ، نیسان، هیوندای و کیا. 

لەگەڵ دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکانی بۆلیڤیا، 
پشکەکانی کۆمپانیا کۆرییەکە کە ماوەیەکی درێژە لە 
ستانداردی خۆی بوو، لە پڕێکا لە ٣٠٠ هەزار وۆنەوە بۆ 

٣٢٠ هەزار وۆن سەرکەوت. 

نموونەیەکی دیکەش کۆمپانیای پاناسۆنیک-ـە کە 
سەرەکیترین کۆمپانیای دابینکردنی کەولوپەلی 

پێویستە بۆ بی ئێم دەبڵیو و تۆیۆتا، لە دەستپێکی 
خۆپیشاندانەکانەوە تاوەکو ئێستا پشکەکانی لە ٩٠٠ 

یەنەوە بۆ ١٠٠٠ یەن بەرزبووەوە. 

لێرەوە بۆمان روون دەبێتەوە کە کام واڵت بەرژەوەندی لە 
خۆپیشاندان و تێکچوونی ئابووری بۆلیڤیا هەیە، یاخود 

کام کۆمپانیا پشکەکانی خۆی بە خۆپیشاندانەکانی 
بۆلیڤیا بەرز دەکاتەوە. ناکرێت لەبیرمان بچێت کە 

کۆمپانیاکانی کۆریای باشوور لە کام واڵتەوە نزیکن و 
بەرژەوەندییەکانیان لەگەڵ کامە واڵت هاوتەریبە. 

بەپێی لێکۆڵینەوەکان گەر رێژەی ماگنیزیۆم کەم بێت، 
فشاری خوێن زیاد دەبێت. بەرزی فشاری خوێنیش دەبێتە 

هۆی فشاری خوێنی درێژخایەن کە بە هایپەرتێنش 
ناودەبردرێت کە ئەم نەخۆشییەش دەبێتە هۆی 

جەڵدەی دڵ و داکەوتن. پێکهاتەی ماگنیزیۆم لە 
باوی دەبێتە هۆی زیادکردنی رێژەی ماگنیزیۆم لە 

لەش و لە نەخۆشییەکان دەتپارێزێت. بەاڵم 
بۆ بەرزنەکردنەوەی فشاری خوێن، دەبێت 

باوی لەگەڵ خوێ بەکاربهێندرێت. 

ماسوولکەکان بەهێز دەکات

بۆ تەندروستی ماسوولکە دەبێت 
رێژەی پێویستی کالیسیۆم و ماگنیزیۆم 

بەکاربهێندرێت. بەتایبەتی ئەو 
کەسانەی شیر و ماست ناخۆن یاخود 
خواردنی گیایی دەخۆن، دەبێت باوی 

بخۆن بۆ ئەوەی لە کەمیی ماگنیزیۆم و 
کالیسیۆم رزگاریان بێت. 

رێگری لە گرژیی دەمارەکان دەکات

بەرزبوونی رێژەی کۆلسترۆڵی زیانبەخش دەبێتە هۆی 
گرژیی دەمارەکان کە ئەمەش هۆکاری جەڵدەی دڵ و 

داکەوتنە. باوی ڤیتامینی E لەخۆ دەگرێت و دەبێتە رێگر لە 
گرژبوونی دەمارەکان. 

لە شێرپەنجە دەتپارێزێت

باوی دژە ئۆکسیدەکان و تلفەکان لەخۆ دەگرێت و دەبێتە 
هۆی کۆنترۆڵکردنی کێشی مرۆڤ کە ئەمەش رێگریی لە 
شێرپەنجە دەکات. لە لێکۆڵینەوەکان و تاقیکردنەوەکان 
بەسەر ئاژەاڵندا دەرکەوتووە، باوی رێگری لە شێرپەنجەی 

کۆڵۆن دەکات. 

زانایان بەسوودترین خۆراکی جیهانیان ئاشکر کرد

ئامادەکردنی: زیا عوزێری

ئامادەکردن: ئەیمەن ئەربیلئۆغڵۆ



 twitter/@tbajaansi ٩٨ ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٩

 پشتیوانییان لەڕووی پێدانی هه قده سته كان به كۆمپانیاكانمان".

چاوشئۆغڵو ئاشکرای کرد کە "ئەمریکا هەنگاوێکی هەڵەی نا لە 
یارمەتیدانی رێکخراوی تیرۆرستی یەپەگە/پەکەکە وێڕای ئەوەی 

ئاگاداریش کرابوویەوە". و ئەمریکا رێگڕی کرد لەوەی کە پێشمەرگە 
بەشداری شەڕی داعش بکات لە سووریا و لە بەردەوامی 

 قسەکانیدا وتی:

"لە سەرەتادا چوونە ناوکارکردن لەگەڵ گروپە تیرۆرستییەکان 
و دواتر دەرچوون لەناو ئەو کارەدا کارێکی زۆر قورس دەبێت. 
هەماهەنگی و کارکردن لەگەڵ گروپە تیرۆرستییەکان نەک 

تەنها لەڕووی یاسا نێودەوڵەتییەکان، بەڵکو بەپێی یاساکانی 
ئەمریکاش کێشەیەکی زۆر جددیە. لە ئێستادا گەورەترین کێشەی 
ئیدارەکانی ئەمریکا بریتییە لەوە. لە هەرهەنگاوێکی دژی یەپەگە 

بنرێت و پاڵپشتی بکەن پێیان دەڵێن بۆچی دژی ئەو رێکخراوە 
تیرۆرستییە  پاڵپشتیتان کرد. چونکە ئەوان زۆر پاڵپشتیان کردن. 

٣٠ هەزار بارهەڵگری پڕ چەکیان پێدان. لە کاتێکدا کارەکانی 
ناوچەی ئارامیان لەگەڵ ئێمەدا ئەنجام دەدا، ئەو چەکانە و 

راهێنانەکانیان بۆ ئەوان بەردەوامی هەبوو. هەر قبووڵکردنێکی 
بچووکیش لەبەرانبەر ئەوەدا ئیدارەی ئەمریکا لە نێو خۆیدا و 

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیشدا رووبەرووی دۆخێکی یاسایی جددی 
 دەبێتەوە".

چاوشئۆغڵو وەک بیر خستنەوەیەک باسی لەوەکرد کە لە 
سەردەمی ئیدارەی ئۆباما ئاگادار کرابوویەوە کە بە پاڵپشتی 

کردنی یەپەگە/پەکەکە هەڵە دەکات، ئیدارەی ئێستای ئەمریکاش 
بەردەوامە لەسەر هەمان هەڵە. وە جەختی کردەوە کە ئیستا 

 ئەمریکا لەنێو ئەم دووبەرەکییەدا ماوەتەوە.

روونکردنەوە رۆژنامەوانییەکانی مەسرور بارزانی، 
 سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق:

سەرۆکوەزیران بارزانی لە وەاڵمی پرسیارێک لەبارەی بوونی 
پەکەکە لە ناوچەی سنجار لە عێراق ئاماژەی بەوەدا کە سنجار لە 

ئێستادا لەژێر کۆنترۆلی حکوومەتی هەرێمدا نییە بەڵکو لەژێر 
 کۆنترۆڵی هێزە عێراقییەکاندایە.

روونکردنەوەی بارزانی لەبارەی بوونی  پەکەکە لە چیای 
 سنجار: لەگەڵ ئەوەدانین

بارزانی وتی، "له رابردوودا ئێمه دژی بوونی په كه كه بووین له شنگال 
و هه رێم. ئێمه  ناكۆكین و له گه ڵ ئه وه نین په كه كه  له  شنگال و 

ناوچه كانی دیكه  هه بێت".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەوە یەکەم سەردانی فەرمییەتی کە 
سەردانی تورکیای کردووە، بارزانی وتیشی، " په یوه ندییه كانمان 

 له گه ڵ توركیا لەڕووی مێژوویی و ستراتیژییه وه  گرنگن".

هاوکات سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی باسی لەوە کرد کە 
له چوارچێوه ی گفتوگۆكانیاندا لەگەڵ چاوشئۆغڵو ئاڵوگۆڕی 

بیروڕایان کردووە و باسیان له گۆڕانكارییه كانی ناوچه كه  كرد و 
كۆك بوون كه  ئاشتی و سه قامگیریی له  به رژه وه ندیی خه ڵكی 

 ناوچه كه یه .

هەروەها مەسرور بارزانی رایگەیاند، "بۆ چاوشئۆغڵوم باسکرد کە 
له گفتوگۆی چڕین له گه ڵ به غداد بۆ ئه وه ی له كۆتاییدا بگه ینه 
 رێككه وتن و ئەوە لە بەرژەوەندی ناوچەکەدا دەبێت، و هەرێمی 

كوردستانیش ده بێته  ده روازه ی كرانه وه  بەڕووی عێراقدا بۆ 
 زیادکردنی قەبارەی بازرگانی".

بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە ئارامی و ئاسایش بۆ هەموو 
الیەک نیگەرانییەکی گەورەیە و ئاماژەی بەوەش دا کە به رده وام 

ده بن له هاوكاریكردن دژی هه ر جۆره  تیرۆرێک بێت، گرنگە کە  
له نزیكه وه  هاوكاریی یه ک بكه ن لە بواری رووبەڕووبوونەوەی 

 تیرۆردا.

بارزانی لە دیدارەکەیدا لەگەڵ چاوشئۆغڵو، لەبارەی سووریاوە 
نیگەرانییەکانی خۆی گەیاندووە و وتی، "من زۆر دڵخۆش و 

 UNHCR خۆشحاڵم لێرەم کە تورکیا هاوئاهەنگی دەکات لەگەڵ
بۆ گەڕانەوەی پەنابەران، کە دەبێت لەسەر بنەمای خۆویستی 

بێت و بە سەالمەتی بگەڕێنەوە ماڵەکانی خۆیان، خۆشحاڵین کە 
دەبینین ئەوانیش لەسەر بنەمای ئەوە کار دەکەن کە بە هیچ 

 شێوەیەک نابێت بە زۆری بگەڕێندرێنەوە بۆ هیچ ناوچەیەک".

 سەردانی پێنس بۆ هەولێر)ئەربیل(

بارزانی، دوای پرسیارکردن لەبارەی سەردانەکەی مایک پێنس، 
جێگری سەرۆکی ئەمریکا بۆ هەولێر)ئەربیل(، بەم جۆرە 

هەڵسەنگاندنی کرد، "سەردانی پێنس بۆ هەولێر، بە شێوەیەکی 
گشتی سەردانێک بوو بۆ نوێکردنەوە پەیمان و هاوکاری لەگەڵ 

 عێراق و هەرێمی کوردستان".

لە کۆتاییدا بارزانی، ئەوەشی خستەڕوو کە لە کۆبوونەوەکەدا 
جەختیان لەسەر ئەوە کردۆتەوە کە پێویستە پەیوەندییەکانی 

نێوان هەرێم و تورکیا پەرەی پێبدرێت.

چاوشئۆغڵو وتی، "تا ئه مڕۆ خوشك و برا كورده كانمان نه یانتوانیوه 
 بگه ڕێنه وه  سووریا، چونكه  زۆرینه ی ئه مانه  له الیه ن په یه ده 

یه په گه وه  له واڵته كه ی خۆیانه وه  راگوێزراون" و جه ختی له وه 
 كرده وه  توركیا كه  میوانداریی كوردانی سووریای كردووه و 

له مه ودواش پشتیوانی پێویست بۆ گه ڕانه وه یان بۆ سه ر ماڵ و 
 حاڵیان پێشكه شده كات.

وه زیری ده ره وه ی توركیا ئاماژه ی به وه شكرد له  كۆبوونه وه كه یاندا 
به ره نگاربوونه وه ی رێكخراوی تیرۆریستی داعش له نێو عێراقدا 

خراوه ته  به رباس و رایگه یاند، "ئه مه جگه  له وه ی زانیارییمان 
له باره ی بوونی فه تۆ له و واڵته  ئاڵوگۆڕكرد. هه ریه ك له  به غداد و 
 هه ولێر له چاوه ڕوانییه كانی ئێمه  له وباره یه وه  به باشی ئاگادارن".

مه ولود چاوشئۆغڵو باسی له وه كرد هه ردوو رێكخراوه 
 تیرۆریستییه كه  نه ك ته نها بۆ توركیا به ڵكو هاوكات هه ڕه شه ی 

 گه وره ن بۆ سه ر عێراقیش.

چاوشئۆغڵو ئاشكرایكرد له كۆبوونه وه كه دا په یوه ندییه  ئابوورییه  
دووقۆڵییه كان تاوتوێكراون و باسی له وه كرد له كۆبوونه وه كه ی 

مانگی ئاداری به رهه م ساڵح، سه رۆکكۆماری عێراق و ره  جه ب ته یب 

ئه ردۆغان، سه رۆکكۆماری توركیادا، ئامانجی قه باره ی بازرگانییان 
 به بڕی ٢٠ ملیار دۆالر دیارییكردووه .

وەزیری دەرەوەی تورکیا تیشكی خسته سه ر ئه وه ی کە گه یشتن 
 به و ئامانجه ئاسانه  و رایگه یاند: 

"ته نها ئه وه ی كه پێویسته  ئه وه یه  ئاسته نگه كان له به رده م 
بازرگانییدا هه ڵبگرین. له ماوه ی رابردوودا قه ده غه  خرایه سه ر 
به شێك له به رهه مه كانمان. ئه مه  بەڕاست نازانین. ده مه وێت 

جه خت له وه  بكه مه وه  ئه م جۆره  قه ده غانه  له ژێر فشاری واڵتانی 
دیكه دا بێت، ئه وا كارێك نییه  شایسته ی په یوه ندییه كانی 

نێوانمان بێت. پێویسته  كاروباره كانی ده روازه  گومرگییه كان خێرا 
بكرێن. پێشتر دووجار باج وه رگرتن كه  له عێراقه وه  سه رچاوه ی 

 ده گرت، هه بوو. له وباره یه وه هه نگاوی ئه رێنی هاوێژران".

 دووباره  بنیاتنانه وه ی عێراق

وه زیری ده ره وه ی توركیا تیشكی خسته سه ر ئه وه ی كه  واڵته كه ی 
بایه خ به دووباره  بنیاتنانه وه ی عێراق ده دات و رایگه یاند، "ئه و 

پێنج ملیار دۆالره  قه رزه ی كه پێشتر به ڵێنمان دابوو، له و پرۆژانه ی 
كه  كۆمپانیاكانمان له  دووباره  بنیاتنانه وه ی عێراقدا پێیانده درێت، 

به هه مان شێوه  له و وه به رهێنانانه ی كه كۆمپانیاكانمان له و 
واڵته ئه نجامیده ده ن و به دڵنیاییه وه  له بازرگانییه كانماندا 

به كارده هێنرێن".

مه ولود چاوشئۆغڵو ئه وه ی وه بیرهێنایه وه  كه  توركیا به ڵێنیداوه 
پەنجا ملیۆن دۆالر وه ك به خشین بۆ بواری مرۆیی و گه شه پێدان 

بدات و تیشكی خسته سه ر ئه وه ی له ئێستادا ده ست 
به خه رجكردنی كراوه  له درووستكردنی پردێك له مووسڵ. جه ختی 

له گرنگی پرده كه  له ڕووی دووباره  به ستنه وه ی هه ولێر و مووسڵ 
 پێكه وه ، كرده وه .

چاوشئۆغڵو پێداگریی له سه ر ئه وه كرد كه  كۆمپانیا توركییه كان، 
نه ك ته نها له سه رانسه ری عێراق به ڵكو له گه شه پێدانی هه رێمی 

كوردستانیش رۆڵی گرنگیان له ئه ستۆ گرتووه  و رایگه یاند، "به هۆی 
ئه و دۆخه  ئابوورییه ی كه  عێراق و هه رێم تێیكه وتوون، له دانی 
بڕه  پاره كاندا هه ندێك كه موكوڕیی روویدا. له ماوه ی رابردوودا له و 

 باره یه وه  هه نگاوه كان ده هاوێژرێن".

وەزیری دەرەوەی تورکیا وتیشی، "ئه گه رچی تا ئێستا به ته واوه تی 
ئابوورییه كه ی چاك نه بووه ته وه ، به اڵم سوپاسیان ده كه ین بۆ 

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی 
 عێراق هەفتەی رابردوو سەردانێکی فەرمی بۆ تورکیا ئەنجام دا.

سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێم دوای دەستبەکاربوونی لە 
پۆستەکەی، یەکەم سەردانی دەرەوەی واڵتی بۆ تورکیا ئەنجام دا. 

بارزانی کە بە مەبەستی ئەنجامدانی چەند دیدارێکی فەرمی 
سەردانی ئەنقەرەی کردبوو، لە سەرەتادا لە بارەگای فەرمی 
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لەگەڵ مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری 

 دەرەوەی تورکیا کۆبوویەوە.

هاوکات بارزانی دوای ئەنجامدانی کۆبوونەوە لەگەڵ چاوشئۆغڵو، 
لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لەگەڵ رەجەب تەیب 

 ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا کۆبوونەوە. 

دوای کۆتایی هاتنی کۆبوونەوەی بارزانی و چاوشئۆغڵو، 
 کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی هاوبەش رێکخرا.

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزیری دەرەوەی تورکیا تیشكی خسته سه ر 
ئه وه ی كه  له  میانی هه ڵسه نگاندنی كۆبوونه وه كه ی له گه ڵ 

مه سرور بارزانیدا، ئاماژه ی به وه  كردووه  له  دوای ئه وه ی بووه ته 
 سه رۆكوه زیران، ئه مه  یه كه م سه ردانی فه رمی بارزانییه  كه  بۆ 

 توركیا ئه نجامیداوه  و وتی، "ئه مه  مانایه كی سیمبولیشی هه یه ".

وه زیری ده ره وه ی توركیا جه ختی له وه  كرده وه  هاوشێوه ی 
سه رده می حكوومه ته كانی رابردوو، له مه ودواش له  چوارچێوه ی 

یه كێتی و پێكه وه یی عێراقدا، خوازیاری په ره دانه  به 
 په یوه ندییه كانی له سه رجه م بواره كاندا له گه ڵ حكوومه تی 

 هه رێمی كوردستانی عێراقدا.

مه ولود چاوشئۆغڵو خۆشحاڵی واڵته كه ی ده ربڕی له به ره و 
پێشچوونی ئه رێنی كۆبوونه وه  به رده وامه كانی نێوان به غداد-

هه ولێر و جه ختی له وه كرده وه  كه  ئه مه  بۆ سه قامگیریی، یه كێتی 
 و پێكه وه یی عێراق كه به  قۆناغێكی سه ختدا تێده په ڕێت، گرنگه .

ئاشكراشیكرد له كۆبوونه وه كه ی ئه مڕۆیاندا پرسه  ئه منییه كانیان 
تاوتوێكردووه  كه  په یوه ستن به هه ریه ك له  توركیا، عێراق و 

هه رێم، چاوشئۆغڵو تیشكی خسته سه ر ئه وه ی كه  له میانی 
كۆبوونه وه  بااڵكاندا كه  له ماوه ی ئه مساڵدا له گه ڵ حكوومه تی 

فیدڕالی عێراق ئه نجامیانداوه ، به تایبه ت تاوتوێی ئه و هه ڕه شانه ی 
تیرۆریان كردووه  كه  له  عێراقه وه  بۆ سه ر توركیا سه رچاوه  ده گرن، 

و ده ست به دانوستانه كان له باره ی رێككه وتنێكی ئه منی كه  
سه رجه م ئه و بابه تانه  له  خۆبگرێت كراوه ، راشیگه یاند، "ئه مڕۆش 
به تایبه ت تاوتوێی ئه و زیانانه مان كرد كه  رێكخراوی تیرۆریستی 

په كه كه  له واڵته كه مان، عێراق، هه رێم، هاوشێوه ی كوردانی توركیا، 
له خوشك و براكانمان له كوردانی سووریا و باكووری عێراقی داوه . 

پێكه وه  هه ڵسه نگاندنمان بۆ پێكهاته كانی به ره نگاربوونه وه ی 
 هاوبه شی رێكخراوی تیرۆریستی كرد".

وه زیری ده ره وه ی توركیا ئاماژه ی به وه شكرد هه ندێك زانیارییان 
له باره ی ئۆپه راسیۆنی كانی ئاشتی كه  له  پێناو له ناوبردنی رێڕه وی 

تیرۆر كه هه وڵده درا له سنووره كانی باشووری توركیا دروستبكرێت، 
و ده سته به ركردنی ئاشتی و سه قامگیریی له ناوچه كه ، 

ده ستپێكراوه ، داوه ته  مه سرور بارزانی و رایگه یاند، "ده مه وێت 
جارێكی دیكه  جه خت له وه  بكه مه وه  كه  ئۆپه راسیۆنه كه  بۆ سه ر 

كورد نییه  به ڵكو ته نها و ته نها بۆ سه ر تیرۆریستانی په كه كه 
 و یه په گه یه . هاوشێوه ی ئه وه ی كه  له  سووریا، عێراق و توركیا 

 هه یه ، دوژمنی بنه ڕه تی كوردانیش، یه په گه -په كه كه یه ".

مه ولود چاوشئۆغڵو پێداگریی له سه ر ئه وه كرد كه ٣٥٠ هه زار 
كوردی سووریی له  توركیا هه ن و تیشكی خسته سه ر ئه وه ی كه 
 مه سرور بارزانی پێی راگه یاندووه  له  هه رێمی كوردستانیش زیاتر 

 له ٢٥٠ هه زار كوردی سووریی هه ن.

بارزانی یەکەم سەردانی دەرەوەی واڵتی بۆ تورکیا ئەنجام دا
AA

بۆلیڤیا.. واڵتی کودەتاکان و سامانی سرووشتی لیتیۆم
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دیزاینه كه  به بیركردنه وه یه كی زۆر 
جیاوازه وه  به به كارهێنانی زانستی 

ژماردنناسی رێكخراوه . ئه و ئه ندازیاره 
به یارمه تی ئه و زانسته  بیركاریانه ی 
كه پێشتر وه ریگرتبوو، دیزاینه كانی 

به به كارهێنانی زانستی ژماردنناسیه وه  
به شێوه یه كی خه یاڵئاسا دایده ڕشت.

گه وره ترین سه ركه وتنی فڕۆكه خانه كه  
ئه وه یه  كه  ته واوی كاره كان ته نها 
له نهۆمێك كۆكراوه ته وه . هاتوچۆی 

گشت ئه و گه شتیارانه ی دێن و ده چن 
له یه ك نهۆمدا هاتوچۆ ده كه ن. 

به مجۆره ش فشار له به شی تێرمیناڵ 
كه م ده بێته وه . له هه مان كاتدا ئه و 
دیزاینه ی كه  له  شێوه ی ئەستێرەی 

ده ریا-دایه ، بووه ته  مایه ی سه رنجی 
گه شتیاران. 

لێره شدا ١٠ له ناوازه ترین كاره كانی 
حه دیدمان بۆ ئێوه  ئاماده كردووه  

كه  له ساڵی ٢٠١٢دا له الیه ن 
شاژنی به ریتانیاوه  نازناوی 'دام'ی 
پێدراوه . ئه مه ش ١٠دیزاینه كه ی 

حه دید...

١ _ بنكه ی ئاكركوژێنه وه ی 
ڤیترا

٢ – ناوه ندی زانستی فیانۆ
٣ – پردی چادر

٤ – ئه كادیمیای ئێڤلین
٥ – باڵه خانه ی ئۆپێرای 

گوانگژۆ
٦ –پردی شێخ زه ید

٧ – مۆزه خانه ی ریڤێرساید
٨ – ناوه ندی وه رزشه 
 ئاوییەكانی له نده ن

٩ – كۆمه ڵگه ی كلتوریی 
حه یده ر عه لیێڤ له 

 ئازه رباینجان
١٠ – گه الكسی سۆهۆ

ئه و ئه ندازیاره  كه چه ندین كاری ئه ندازیاری ناوازه  و داهێنانی 
له بواره كه ی خۆیدا كردووه  و چه ندین خه اڵتی زێڕینی له سه ر ئاستی 
نێوده وڵه تی به ده ست هێناوه ، له سه ره تای كاره كانیدا ژماره یه كی زۆر 

له  پڕۆژه كانی ره تكرایه وه . ته الرسازی بلیمه ت كه  به یه كه م ژنی خاوه ن 
خه اڵتی زێڕینی په یمانگای شاهانه ی ئه ندازیاری به ریتانیا داده نرێت، 

هه روه ها خه اڵتی له ئه نجامی  پڕۆژه كانی باڵه خانه ی ئۆپێرای كه نداوی 
كاردیف له گاله ر )١٩٩٤(، لوتكه ی هۆنگ كۆنگ )١٩٨٣( و له ساڵی 

٢٠٠٥یشدا پڕۆژه ی قومارخانه ی باسیل له سویسرا پێبەخشراوە.

یه كه م ژنه  ئه ندازیارە کە خاوه نی  خه اڵتی پرتیزکر-ـە

ئه ندازیاری ته الرساز زه ها حه دید له ساڵی ٢٠٠٤دا بوو به  یه كه م ژن 
كه ببێتە خاوه نی خه اڵتی پرتیزکر، كه وا هاوشانی خه اڵتی نۆبڵه  .  جیا 

له مه  مه دالیای زێڕینی شاژنی به ریتانیای پێ به خشراوه . له  نوسینگەی 
ئه ندازیاری كۆچكردوو كه  ده كه وێته  له نده ن، زیاتر له ٣٥٠ كرێكار 

كار ده كه ن. له ساڵی ٢٠٠٨دا ناوی له گۆڤاری فۆربێسدا له ریزبه ندی 
٦٩یه می لیستی ''به هێزترین ١٠٠ ئافره تی جیهان'' هاتووه . 

یه كه م پڕۆژه  كه  بۆ واڵته كه ی ئه نجامدا

وه كو عێراقییه ك هه میشه  خوازیاری ئه وه بوو یه كێك له دیزاینه كانی 
له و شوێنه بێت كه  له دایك بووه . له ساڵی ٢٠١٢دا پڕۆژه ی دروستكردنی 

بانكی ناوه ندی جیهانی له  عێراق پێشكه ش ده كرێت. ئه م پرۆژه یه 
 ده بوویه  یه كه م پڕۆژه ی كه وا بۆ واڵته كه ی خۆی ئه نجامی ده دات. 
ئه ركێكی دیكه شی دیزاینكردنی بینای تۆمار، پیێررێس ڤیڤێس و 

مۆنتپێللیێر له هێرالوت بوو. سه ره ڕای ته واوكردنی دیزاینه كان كه پیالن 
وابوو له ساڵی ٢٠١٦ ده ستپێبكات، ناوبراو له ته مه نی ٦٥ ساڵیدا 
به هۆی به هۆی جه ڵته ی دڵه وه  له  ئه مه ریكا كۆچی دوایی كرد.

زه ها حه دید، خانمه  ئه ندازیاری ته الرسازی به ناوبانگ له ٣٠ی ئازاردا 
گوازرایه وه  بۆ نه خۆشخانه ، له ٣١ی ئازاری ٢٠١٦دا به هۆی جه ڵته ی 

دڵه وه  له  میامی كۆچی دوایی ده كات.

ئه ندازیاری كۆچكردوو ساڵێك به ر له مردنی له  ریپۆرتاژێكیدا باسی له 
ماوه ی گه شته كه ی و كاریگه ری باوكی له سه ر خودی خۆی، كردووه . 
حه دید هه ر له هه مان ریپۆرتاژدا ئاما ژه ی به وه  كردبوو كه  ده یویست 
مزگه وتێك له شاری ئیستانبوڵ دروستبكات. وێڕای ئه وه ی نه یتوانی 

ئه و ئاواته ی به دی بهێنێت، هه ڵبه ت یه كێك بوو له دیارترین ته الرسازی 
هاوچه رخی جیهانی كه  شوێنی خۆی له یاده كاندا كردووه ته وه . 

ئه و رایگه یاندبوو، ''له تەمەنی منداڵیمدا گه شتی زۆرم له گه ڵ 
خێزانه كه م ئه نجامداوه . گه وره ترین خولیای من و باوكم ئه وه بوو 

كه سه ردانی مۆزه خانه  و شوێنه دێرینه كانی ئه و واڵتانه بكه ین كه وا 
 گه شتی بۆ ده كه ین. بۆ نمونه  باوكم منی بردە مزگه وتی كورتوبا 

له ئیسپانیا. له نێو ئه و شوێنانه ی سه ردانمان كردبوون، سه رنجێكی 
زۆری راكێشابووم. بێگومان سه ردانی شوێنی زۆر شكۆداری دیكه شمان 

كرد، به اڵم ئه و مزگه وته  پێگه یه كی تایبه تی هه یه له الی من''. 

ناوازه ترین كاره  ئه نداز یارییه كانی...

فڕۆكه خانه ی په كین داخین-ی دیزاین كراو له سه ر شێوه ی ئه ستێره ی 
ده ریا كه یه كێكه  له كاره  ئه ندازیارییه كانی زه ها حه دید، له م رۆژانه ی 

دواییدا كرایه وه . فڕۆكه خانه كه  له سه ره تادا خزمه ت به  ٤٥ ملیۆن 
گه شتیار ده كات، له  دوای ساڵی ٢٠٢٥ بۆ ٧٢ ملیۆن گه شتیار 

به رده ست ده بێت. ئه گه ر هاتوو له و دیزاینه  ناوازه یه  بڕوانین، ئاشكرایه 
 كه  رووبه ره  فراوانه كه ی به ئاسانی ده توانێت خزمه ت به  ١٠٠ ملیۆن 

گه شتیار بكات و تیایدا ٤ ملیۆن تۆن كارگۆ بگوازرێته وه .

زه ها حه دید، ئافره ته  ئه ندازیاری عێراقی به و چاالكی و پڕۆژه  ناوازانه ی 
كه  ئه نجامیدا، توانی پیشه ی ئه ندازیاری به ره و  قاڵبێكی نوێ بگوازێته وه . 

زه ها حه دید كه  ئه ندازیارێكی به ناوبانگی جیهانه ، له ٣١ی تشرینی 
یه كه می ١٩٥٠دا چاوی به ژیان هه ڵهێناوه . به هره  سه رنجراكێشه كه ی  
وێنه كێشانی له دایكیه وه  بۆ ماوه ته وه  و هه ر له ته مه نی ١١ ساڵییه وه 

 بڕیاری داوه  ببێت به خانمه  ئه ندازیار. جێگای ئاماژه یه ، دوای ئه وه ی له گه ڵ 
خێزانه كه ی سه ردانی مۆزه خانه ی سۆمه ر-ی باشووری عێراق ده كات، 

ئاره زوو و خواستی زیاتری ده بێت له سه ر ئه م بواره .

ئه و خانمه  ئه ندازیاره  دوای ئه وه ی خوێندنی سه ره تایی ته واو ده كات، 
بۆ خوێندنی ئاماده یی و زانکۆ رەوانەی به یروت ده كرێت و له وێدا به شی 

ماتماتیك ده خوێنت له  زانكۆی ئه مریكی به یروت.

حه دید له ساڵی ١٩٧٢دا ناوی خۆی له  ئه كادیمیای ئه ندازیاریی له نده ن 
تۆمار ده كات و له و كاته وه  ده ست ده كات به  به دیهێنانی ئامانجه كانی. 

ناوبراو دوای به ده ستهێنانی بڕوانامه ی خوێندنی بااڵی ته الرسازی و 
سه ركه وتنی له زانكۆ، له ساڵی ١٩٧٧دا له گه ڵ مامۆستاكانی زانكۆكه ی 

له ئۆفیس فۆر مێترۆپۆلیتان ئارچیتێكچێر ده ست ده كات به كاركردن. 

نەخشە و دیزاینەکانی له سه ره تادا خواستیان له سه ر 

نه بوو 

هه موو كات باس له سه ركه وتوویی حه دید كرا وه  له ژیانی خوێندنیدا، 
هه ڵبه ت به هۆی ئه و كاره  جیاوازانه ی ئه نجامیده دا، له سه ره تادا 

خواستیان له سه ر نه بوو و سه رنجی خه ڵكی رانه ده كێشا. ئه مه ش 
به هۆی ئه وه ی كاره كانی له الیه ن هه ندێ كه س سه یر و ئه سته م بووه ، 

به گوێره ی كه سانێكیش كاره كانی پێویستی به تێچویەكی زۆر بووه و  
یاخود رووبه رێكی زیاتری داگیركردووه  له وه ی كه  پێویستییه تی. لێره دا 
مه به ستم ئه وه یه  كه  له سه رده مێكدا بووه  له كاتێكدا باسی  ئه ندازیار 

كراوه ، ته نها پیاوه كان به خه یاڵدا هاتووه . شایه نی باسه  له درێژه ی 
كاره كانیدا زیاتر له ٩٥٠ پڕۆژه ی  سه رنجڕاكێش  و گه وره ی  له ٤٤ واڵت 

دیزاین كردووه و داڕشتووه .

له  ساڵی ١٩٨٠دا نوسینگەی خۆی له  له نده ن کردەوە. هه ر لەو 
سااڵنەشدا ده ستی كرد به وانه  وتنه وه  له  رێكخراوی ئه ندازیاری 

نێوده وڵه تی و چه ندین دامه زراوەی ئاست به رزی جیهانی. هه روه ها 
له هه ریه كه  له  قوتابخانه ی ده رچووانی ئه ندازیاری و قوتابخانه ی 

ئه ندازیاری نۆوڵتۆن و زانكۆی هارڤارد و زانكۆی ئیلیۆنۆیس و زانكۆی 
هۆچسكێجوڵی هامبورگ، وه كو مامۆستا و فێركه رێك كاری كردووه . 

هاوكات ئه ندامێتی هه بوو له  ئه كادیمیای ئه مریكی بواری وێنه كێشان و 
پیته كان. ماوه یه ك به ر له مردنی، وه كو پرۆفیسۆر له زانكۆی هونه ره كانی 

شێوه كاریی ڤیه نا-ـدا ده ستبه كار بووه .


