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ل٥

ل٦

له گه ڵ ئێوه  بۆ ئێوه 

شاری مووسڵ کە 
سەردەمانێکی زۆرە 

ماڵداریی شارستانیەت 
و ئاین و نەتەوەکانی 
دیکەی کردووە دوای 
هێرشەکانی داعش 

رووبەڕوی رووخانێکی 
گەورە بووەتەوە. 

 ئیستەبرەق یازارئۆغڵو، سەرۆکی
:کۆمەڵەی تەندروستی هیالل کەرکوک

کڵێسای سەعات..
نیشانەی پێکەوەژیانی مووسڵ 

 مزگەوتی نوری و مینارەی حەدبا لەژێر
چاودێری یونسکۆ دووبارە بنیات دەنرێنەوە

سڵ
وو

م

 هۆکاری گرنگی نەدانی گەنجان بە
... خوێندن لە زانکۆکاندا

سەرەکی  پێکهاتەیەکی  وەکو  گەنج 
هەیە  دیاریکراویان  رۆڵی  کۆمەڵگا 
کۆمەڵگا،  بەرەوپێشچوونی  لە 

کات چاالکبوونی  زۆربەی 
کۆمەڵگایەک  یاخود  گەلێک 

گەنجان  چاالکبوونی  بە 
گەنجان  چوونکە  دەپێورێت، 

کۆمەڵگان،  راستەقینەی  هێزی 
ئەو وزەیەن کە هێشتا خەرج 

نەکراون و ئامادەن بۆ وەرچەرخان.

٢٥ی شوبات رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی
رۆژنامەگەری  رۆژی  ١٠٩هەمین ساڵیادی 

لە  زۆرێک  ئامادەبوونی  بە  تورکمانی 
سیاسییەکان  الیەنە  نوسەر  و  میدیاکاران 

راگیرا. بەرز 

 لە ژێر چاودێری ئایدن مەعروف، 
پێکهاتەکان،  کاروباری  بۆ  وەزیری هەرێم 
رۆژنامەگەری  رۆژی  ١٠٩هەمین ساڵیادی 

زۆر  میوانێکی  ئامادەبوونی  بە  تورکمانی 
بەرزراگیرا.  هەولێر  لە 

 گورزی ڤایرۆسی کۆرۆنا
بۆ ئابووری جیهان

 ١٠ـیەمین ساڵیادی کۆچی دواییکردنی
ئیحسان دۆغرەماچی بەرز راگیرا

 حاجی جەمیل قەپقاپچی..
مینارەی دووەمی هەولێر)ئەربیل)

ڤایرۆسی کۆرۆنا لەگەڵ ئەوەی کە هەموو جیهانی 
خستووەتە باری نائاسایی و خەڵک ترسی لەدەستدانی 

تەندروستی و گیانلەدەستدانی لەال دروست بووە، 
کاریگەرییەکی زۆری لەسەر بازاڕیش هەیە.

لە زانکۆی بیلکەنتی ئەنقەرەی پایتەختی تورکیا لە ٢٥ـی 
پرۆفیسۆر  دواییکردنی  شوباتدا١٠ـیەمین ساڵیادی کۆچی 

دکتۆر ئیحسان دۆغرەماچی کە دامەزرێنەری هەردوو زانکۆی 
ئەنجامدرا. یادکردنەوە  بیلکەنتە مەراسیمێکی  و  هاجەتتەپە 

بە تۆنێکی زۆر بەرزەوە "ئەی ئاغاالر"ی لێ بەرزدەبووەوە 
و گۆيچکەی ئامادەبووانی دەلەراندەوە. دەنگە زواڵڵەکەی 

هەولێر)ئەربیل(، مامۆستای وتنەوەی کەرەم و هونەرمەندی 
بااڵ لە درووستکردنی قاپقاپ حاجی جەمیل قەپقاپچی.

مەترسییەکە گەورەیە
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 twitter/@tbaajansi ٢9ی شوباتی ٢٢٠٢٠

کۆرۆنا )Kovid-١٩(  تەواوی جیهانی خستووەتە ژێر 
هەژموونی خۆی. دوای ئەوەی ژمارەیەکی زۆر حاڵەتی 

تووشبوون بە کۆرۆنا لە کۆماری ئێران تۆمار کرا و 
لێکەوەتەوە، عێراق  ژمارەیەک خەڵکی  گیانلەدەستدانی 

بەخێرایی خۆی خستە ئامادەباشییەوە بۆ رووبەڕوو 
بوونەوەی ئەو ڤایرۆسە. حکوومەتی عێراق بە بڕیارێک 

بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە لە ٢١ی شوباتەوە تەواوی 
دەروازە سنوورییەکانی بەڕووی هاوواڵتییانی ئێراندا 

داخستووە. 

یەکەم حاڵەتی کۆرۆنا لە بەرواری ٢٤ی شوباتی ٢٠٢٠ 
لە پارێزگای نەجەفی باشووری عێراق لە قوتابییەکی 

ئێرانیدا بەدیکرا. وەزارەتی تەندروستی لە بەرواری ٢٥ی 
شوبات ئاشکرای کرد کە چوار کەس کە لە ئێرانەوە 

هاتوونەتە کەرکوک گومانی ئەوەیان لێدەکرێت هەڵگری 
کۆرۆنا بن و هەر ٤ کەسیان خستە ژێر قەرەنتینا. دوای 

تێپەڕبوونی چەند رۆژێک ژمارەی تووشبووان لە کەرکوک 
و بەغداد گۆڕانکارییان بەسەردا هات. لە هەمان رۆژدا 

راکان سەعید جبوری، پارێزگاری کەرکوک جگە لە 
شارەوانی، بەڕێوەبەرایەتی کارەبا، یەکەکانی تەندروستی 

و بانکەکان، لە تەواوی خوێندنگاکان و دامودەزگا 
راگەیاند. حکوومەییەکان پشووی فەرمی 

٢ نەخۆشخانە لە پارێزگای کەرکوک تایبەتکرا بە 
حاڵەتەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا )Kovid-١٩(. ئەو گەڕەکەی 

کە ٤ حاڵەتی کۆرۆنای تێدا دۆزرابوویەوە خرایە ژێر 
قەرەنتینا. هەروەها کافتریاکان، پارکەکان و ناوەندەکانی 

کات بەسەر بردن بە شێوەیەکی فەرمی داخران.

بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری لەبارەی دوایین بارودۆخی 
کەرکوک و چۆنییەتی خۆ ئامادەکردنی ئیدارەی کەرکوک 

ئیستەبرەق  لەگەڵ  چاوپێککەوتنێکمان  کۆرۆنا  لەبەرامبەر 
یازارئۆغڵو، سەرۆکی کۆمەڵەی تەندروستی هیالل 

کەرکوک ئەنجام دا.

یازارئۆغڵو، سەرۆکی کۆمەڵەی تەندروستی  ئیستەبرەق 
هیالل کەرکوک دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەو حاڵەتانەی 
لە کەرکوک تۆمارکراون نێردراونەتە دەرەوەی شار، وتیشی، 
"مەترسییەکە گەورەیە، پێویستە خەڵکی کەرکوک خۆیان 

بپارێزن".

تووشبوونی ٤ کەس بە ڤایرۆسی کۆرۆنا 
لە کەرکوک راگەیەندرابوو، ئەو ژمارەیە 

زیادی کردووە؟

بۆ یەکەمجار لە کەرکوک ٤ حاڵەتی کۆرۆنا لە خانەوادەی 
سەباح خەیروڵاڵ بیندرا. دوای ئەو چوار کەسە، 

ئەندامێکی دیکەی هەمان خێزانی ئەو دیاردانەی تێدا 
بیندرا کە نیشانەی هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنایە، ئەویش 
خۆی رادەستی تیمەکانی تەندروستی کرد. لەپاڵ ئەوانە 

کەسێک بەناوی عەلی توما لە دیالە و عەباس بایز و 
خێزانی لە تازەخورماتوو دوای ئەنجامدانی پشکنین بۆیان 

دەرکەوت هەڵگری ئەو ڤایرۆسەن. ژمارەی ئەو کەسانەی 

کە تووشی ئەو نەخۆشییە بوون گەیشتە ٨ کەس. 

لە ئێستادا کەرکوک بەهۆی ئەو پەتایەوە کەوتووەتە 
دڵەڕاوکێیەکی زۆرەوە. ئامادەکاری رووبەڕووبوونەوە 
دەکرێت ئین شاء الله ژمارەیان زیاد ناکات. چونکە 

ئەو کەسانەی کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن بەر لەوەی 
ئاگاداریبن لە زۆر شوێن گەڕاون و لەگەڵ زۆر کەس 

یەکتریان بینیوە، بەم هۆیەوە قەبارەی ترسەکەمان 
زۆر گەورەیە. هیوادارم کەسانی دیکە تووشی ئەو 

ڤایرۆسە نەبن و ئەم نەخۆشییە بەم ژمارەیەوە 
تەواو دەبێت.

دەنێردرێنە  نەخۆشەکان 
دەرەوەی کەرکوک

ئەو کەسانەی کە هەڵگری ڤایرۆسی 
کۆرۆنان لەکوێن و لە چ بارودۆخێکن؟

واتە  وەبا  بەشی  کەرکوک  نەخۆشخانەی  لە  بێگومان 
نەخوازراوی  حاڵەتی  و  کارەسات  بە  تایبەت  بەشێکی 

بە  کراوە  تایبەت  بەشە  ئەو  و  هەیە  لەمجۆرە 
کە  ئاوکاتەی  تا  ئێمەش  نەخۆشییە.  ئەو  هەڵگرانی 

نەخۆشانە  ئەو  خوێنی  تاقیکردنەوەی  ئەنجامی 
قەرەنتینا.  ژێر  خستە  ئەوانمان  بەشە  لەو  دەرچوون، 

ناوەندێکی  دەرچوو.  تاقیکردنەوەکە  ئەنجامی 
لە  و  کەرکوک  دەرەوەی  لە  هەبوو  تەندروستیمان 
بەکار  کە  کەرکوک  سەناعە)پیشەسازی(  ناوچەی 

تەرخان  نەخۆشییە  ئەم  بۆ  ئەوێمان  نەدەهێندرا، 
گوازرانەوە  نەخۆشانە  ئەو  کرد.  ئامادەمان  و  کرد 

ئەو  کە  دیکە  نەخۆشێکی  هەر  نەخۆشخانەیە.  ئەو 
نەخۆشخانەیە.  ئەو  دەیگوازینەوە  تووشبێت  ڤایرۆسەی 
لەگەڵ  و  لێبکرێت  گومانی  کەسێک  هەر  لەمەش  جگە 
دەیانگوازینەوە  هەبووبێت  پەیوەندی  نەخۆشانە  ئەو 

شوێنێکی  نەخۆشخانەیەش  لەو  کەیوان.  نەخۆشخانەی 
بە  لەوێش  کراوە.  تەرخان  کەیسە  ئەم  بۆ  کەسی   ٥٠
ژێر  خستنە  بۆ  هەیە  تایبەت  شوێنێکی  شێوە  هەمان 
تووشی  کە  لێبکرێت  گومانی  کەسێک  هەر  قەرەنتینا. 
دەخرێتە  نەخۆشخانەیە  لەو  ئەوا  بووە،  ڤایرۆسە  ئەو 

قەرەنتینا. ژێر 

لەکاتی هاتن-دەرچوون  هاوواڵتییان 
لە کەرکوک پشکنینیان بۆ دەکرێت

 هیچ رێکارێک گیراوەتە بەر لە هاتن-
دەرچوون لە کەرکوک؟

بەڵێ تیمی باری لەناکاو پێکهێندراوە و جگە لەم تیمە 
ژمارەیەکی زۆری تیم ئامادە کراوە. لە تەواوی خاڵەکانی 

پشکنین دکتۆر و کارمەندانی پزیشکی ئەو خەڵکانە 
دەپشکنن کە لە دەرچەکانی شاری کەرکوکەوە دەردەچن 

یاخود روو لە کەرکوک دەکەن.

ئەو نەخۆشانەی کە بەهۆی 
نەخۆشی کۆرۆناوە سەردانی دەکەن، 
جمهوری نەخۆشخانەی  وەریانناگرنە 

نەخۆشخانەی  داخڵی  نەخۆشەکان 
جمهوری کرابوون، ئێستا ئەو 

نەخۆشخانەیە چۆڵ کراوە؟

نەخێر، لەبەر ئەوەی کە بەشی وەبا لە دەرەوەی 
نەکرا.  نەخۆشخانەی جمهورییە، نەخۆشخانەکە چۆڵ 

لەبەر ئەوەی بارودۆخەکە لەناکاو بوو، بە هاوکاری دکتۆر 
کەریم وەلی، بەڕێوەبەری تەندروستی و پزیشکەکانی 

نەخۆشخانەی جمهوری، لە سەرەتادا نەخۆشەکان 
لە نەخۆشخانەی جمهوری وەرگیران، بەاڵم دوای 

گواستنەوەی نەخۆشەکان ئەو بەشە بە تەواوی پاک 
کرایەوە لە ڤایرۆسەکە. ئەو نەخۆشانەی کە بۆ نەخۆشی 

ڤایرۆسی کۆرۆنا دێن لە نەخۆشخانەی جمهوری 
وەرناگیرێن، وەک ئەوەی باسمکرد لەو دوو نەخۆشخانەیە 

وەردەگیرێن کە دیاری کراون بۆ ئەم مەبەستە.

گەورەیە مەترسییەکە 

قەبارەی مەترسییەکە چۆنە و پێویستە 
خەڵکی کەرکوک چی بکات؟

مەترسییەکە گەورەیە و پێویستە خەڵکی کەرکوک 
خۆیان لێی بپارێزن. پێویستە هاوواڵتییان نەچنە ئەو 
ناوچانەی کە گومانی بوونی ڤایرۆسیان تێدا هەیە. 

پێویستە زۆر نزیک نەبنەوە لە خەڵک و بە بەکارهێنانی 
بپارێزن. کەرەستەی تەندروستی پێویستە خۆیان 

 ئیستەبرەق یازارئۆغڵو،
سەرۆکی کۆمەڵەی تەندروستی هیالل کەرکوک

مەترسییەکە گەورەیە
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ریپۆرتاژ: چۆبان تیمور
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 مزگەوتی نوری و مینارەی حەدبا لەژێر چاودێری
یونسکۆ دووبارە بنیات دەنرێنەوە

.

٨٥٠ مەتر دووجا درووستکراوە. بەر لە درووستکردنی 
مزگەوتی نووری، مزگەوتێکی دیکە هەبووە هەر 

لە شوێنی ئەو کە ٢٠ ساڵ بەر لە درووستکردنی 
مزگەوتی نووری رووخێنراوە بەهۆی نەبوونی توانای 
تەواو و شوێنی ئەوە مزگەوتی نووری درووستکراوە. 

شوێنی نوێژکردن کە دەکاتە بەشی ژوورەوە ١٤٣ مەتر 
 .")٧.١٥xدووجایە )٢٠

مینارەی حەدبا )قەمبور(

لە رووی مێژووییەوە مینارەی حەدبا چەندین 
ئەفسانەی لەسەر وتراوە، ریاز موحسین لەوبارەیەوە 

وتی، "مینارەکە رووکەشێکی خواری هەبوو کە 
بە حدباء واتە خوار ناسراوبوو. بەپێی گێڕانەوەی 

موساڵوییەکان )دانیشتووانی شاری مووسڵ(، حەزرەتی 
خضر لێرە تێپەڕیوە و مینارەکەش وەکو رێزێک خۆی بۆ 
چەماندووەتەوە. بێگومان گێڕانەوە و قسەی جیاوازی 

دیکەش هەیە ، بۆ نموونە ئاماژە بەوە دەکەن کە 
حەزرەتی عەلی لێرە تێپەڕیوە بۆ ئەوەی بگاتە الی 

کوڕەکەی. بۆیە مینارەکە بۆی چەماوەتەوە وەکو 
رێز".  پیشاندانی 

ریاز وتیشی، "لە ناو کریستیانەکاندا گیڕانەوەی 
جیاواز هەیە، بۆ نموونە مینارەکە بە ئاراستەی 
گۆڕی مەریەم-ی پاکیزە خۆی چەماندووەتەوە، 

گێڕانەوەیەکی دیکەش ئەوەیە کە پەیامبەرمان 
محەمەد لەکاتی میعراج لێرەدا تێپەڕیوە و بۆیە 

مینارەکەش وەکو پیشاندانی رێز خۆی چەماندووتەوە، 
بەاڵم راستییەک هەیە کە دەبێت بیزانین، لە کاتی 

میعراجی پەیامبەرمان هێشتا مزگەوتی نووری 
درووست نەکرابوو". 

چاالکوان ریاز موحسین رایگەیاند کە ٨٥٠ ساڵ بەر 
لە ئێستا مینارەکە لەالیەن ئیبراهیم موساڵوییەوە 
درووستکراوە و لەبارەی چەمانەوەی مینارەی حەدبا 

ئاماژەی بە راستی زانستی کرد و وتی، "خواریی 
مینارەکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە زۆر نزیکی رووباری 

دیجلەیە، واتە لە ژێرەوە ئاوێکی زۆری لێ کۆبووەتەوە 
و رۆژ بە رۆژ خوارییەکە زیادی کردووە. دواجار لە 

شەڕی ئێران و عێراق بۆڕی ئاوی ئەو ناوچەیە 
تەقییەوە و بەو هۆیەشەوە مینارەکە زیانێکی زۆری 

بەرکەوتبوو. دوای ئەو رووداوە مینارەی حەدبا نزیکەی 
٤٠ سانتیمەتر خوارتر بووەتەوە. بۆ چارەسەرکردنی 
ئەو بابەتە کۆمپانیایەکی ئیتاڵی هێنرا و جگە لە 

چاندنی دار نەیانتوانی هیچ چارەسەرێکی دیکەی بۆ 
بدۆزنەوە. ویستییان بە چاندنی دار، ئاوە کۆکراوەکەی 

ژێر منارەکە کەمبێتەوە و نەمێنێت". 

لە کۆتاییدا ریاز موحسین ئاماژەی بە کتێبە 
مێژووییەکان دا لەبارەی خواربوونی مینارەکە و 

بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا: 

"بەپێی گێڕانەوەکان مینارەکە بە ئەنقەست بە خواری 
درووست کراوە، هۆکارەکەشی بۆ ئەگەری داڕمانی 

مینارەکە دەگەڕێتەوە، گەر مینارەکە بڕوخێت، ئەوا بە 
پێچەوانەی ئاراستەی مزگەوتەکەوە دەڕووخێت و هیچ 
زیانێک بە مزگەوت و خەڵکی ناو مزگەوت ناگەیەنێت. 

ئەو چاالکوانە رایگەیاند کە لە سەردەمی داعش، 
پێکدادانی زۆر سەخت روویداوە لە دەورووبەری 

مزگەوتەکە و وتی، "سەرکردەی رێکخراوی تیرۆریستی 
داعش ئەبوبەکر بەغدادی دوای داگیرکرانی 

مووسڵ یەکەم جار لە تەمموزی ساڵی ٢٠١٤ 
خۆی لەو مزگەوتەدا پیشاندا کە هاوکات 
دووەم رۆژی مانگی رەمەزان بوو. دواتر 

هەر لە هەمان مانگ مەزارگەی یونس 
پێکدادانەکان  تەقاندەوە  پەیامبەریان 
لەو شارە بەشێوەیەکی چڕ بەردەوام 

نزیک  لە  بوو، دواهەمینەکانیشیان 
مزگەوتی نووری ئەنجامدرا و زیانێکی 

زۆری بەرکەوت. بەو شێوەیەش کۆتایی 
داعش لە عێراق لەم ناوچانە بوو. دواتر 
لێرە دەرچوون و بەرەو عیازیە بەریکەوتن 

و لەوێ بە تەواویی لەناوچوون". 

ناوبراو ئاماژەی بە نۆژەنکردنەوە و 
بنیاتنانەوەی مزگەوتەکە کرد و وتی: 

"لە بەرواری ٢١ی مانگی حوزەیرانی ساڵی ٢٠١٧ 
داعش مزگەوت و مینارە لەالیەن داعشەوە 

مزگەوتەکە  دانیشتووانی چواردەورەی  تەقێنرایەوە. 
شایەتحاڵی رووداوەکە بوون. دواتر لە چارەگی کۆتایی 
ساڵی ٢٠١٨ کۆبوونەوەیەک لەژێر چاودێری یونسکۆ لە 

فەڕەنسا ئەنجامدرا و بڕیاردرا بە دووبارە بنیاتنانەوە 
و نۆژەنکردنەوەی مزگەوتەکە. دواتر بۆمبەکانی 
دەورووبەری مزگەوتەکە و خانووەکان هەڵگیران، 
دوای ئەمە لە ساڵی ٢٠١٩ دەستیان بە کارکردن 

کرد و تاوەکو ئێستا بەردەوامن. کاتی دیاریکراو بۆ 
تەواوکردنی نۆژەنکردنەوە و بنیاتنانەوەکە ٥ ساڵە.  

ئەم پرۆژەیە لەژێر چاودێری یونسکۆ دەبێت و بڕی 
٥٠ ملیۆن دۆالر وەکو خەرجیی مزگەوتەکە دابین 

کردووە". 

ریاز موحسین ئاماژەی بە سەختی کارەکانی 
نۆژەنکردنەوە کرد و وتی، "دووبارە درووستکردنەوەی 

مزگەوتێک کە تەمەنی ٨٥٠ ساڵە، شتێکی ئاسان 
نییە، چونکە مزگەوتەکە لەو سەردەمەدا بە گێچ، 

قرمیت و بەرد درووستکراوە. یەکەم جار قۆناغی 
پاککردنەوە دەکرێت، دواتر بەهەمان بەردەکان 

درووست دەکرێنەوە. هۆکارەکەشی بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە بەردەکان سەرجەمیان مێژوویین". 

لەالیەکی دیکەوە ریاز موحسین رایگەیاند کە مزگەوت 
و مینارەکەی زیانی زۆری بەرکەوتووە، یەکێک لە 

خاسییەتەکانی مینارەکە ئەوەیە کە دوو دەروازەی 
هەیە، یەکێکیان بۆ سەرکەوتنە و ئەوی دیکەشی 

بۆ هاتنە خوارەوەیە و هیچ کامیان یەکتر نابینن. 
پێویست بە وردی ئەمانە وەکو خۆی درووست 

بکرێنەوە، هەروەها درێژیی مینارەکە کە بەشی 
خوارەوەی ٨ بۆ ١٠ مەترە و بەشی سەرەوەشی ٤٥ 
مەترە دەبێت بە وردیی درووست بکرێتەوە کە لە 
ئەنجامدا بااڵی مینارەکە دەگاتە ٥٣ بۆ ٥٥ مەتر". 

لەبارەی رووبەری مزگەوتەکەوە ریاز موحسین 
رایگەیاند، "مزگەوتەکە لەسەر رووبەری ٥ هەزار و 

مزگەوتی نوری و مینارەی حەدبا کە یەکێکە لە 
شوێنەوارە هەرە دێرینەکانی مووسڵ لەژێر چاودێری 

یونسکۆ و واڵتی ئیمارات کە لە رووی داراییەوە 
پشتگیری خۆی دەڕبڕیوە، دووبارە بنیات 

دەنرێتەوە و نۆژەنی دەکەنەوە. 

مزگەوت و مینارەکە لە بەرواری 
٢١ی حوزەیرانی ٢٠١٧ لەالیەن 

تیرۆریستی داعش  رێکخراوی 
تەقێنرانەوە و لە ئێستادا 
ئامادەکاریی دەکرێت هەر 

باڵەخانەکە  بەرد  بەهەمان 
بنیات بنرێتەوە. بۆیە بە 
وردی کار لە مزگەوتەکە 

دەکرێت و هەموو ئەو تاشە 
بەردانە کۆ دەکرێنەوە کە بەهۆی 

تەقینەوەکە پەرش و باڵو ببوونەوە. 

بەمەبەستی وەرگرتی زانیاریی زیاتر لەبارەی کارەکانی 
مزگەوتی نوری و مینارەی حەدبا، ریاز موحسین، 

بەرپرسی ئۆفیسی پارتی تورکمەن ئێلی لە 
شارۆچکەی تەلەعفەر و چاالکوانی مەدەنی بۆ تەبا 

دوا. 

ریاز موحسین تیشکی  لە دەستپێکی قسەکانیدا 
خستە سەر مێژووی درووستکردنی مزگەوتەکە و وتی: 

"مزگەوتی نوری لە سەردەمی فەرماندەی تورکمانی 
نورەدین زەنگی بە مزگەوتی گەورە ناسراو بووە. 

مزگەوتەکە لە سەردەمی ئەو فەرماندەیە دروستکراوە 
بە بنیاتنانی کە بە رۆژژمێری هیجری دەکاتە ٥٦٦ی 

هیجری و ئەمەش یەکسانە بە نزیکەی ٨٥٠ ساڵ بەر 
لە ئێستا. شایەنی باسە مزگەوتەکە دوای ٣ ساڵ 
تەواوکرا، ئەم بەروارە یەکسانە بە سااڵنی نێوان 

١١٧٢ – ١١٧٤ی زاینی. هەر لەو سەردەمەدا نورەدین 
زەنگی سەردانی موسڵ دەکات و نزیکەی مانگێک 
لەو شارە دەمێنێتەوە. لە کاتی مانەوەی فرمانێک 

دەردەکات بۆ درووستکردنی مزگەوتێک، دوای ٣ 
ساڵ کاتێک مزگەوتەکە تەواو دەکرێت، دەگەڕێتەوە 
شاری مووسڵ و بە مەڕاسیمێک مزگەوتەکە بەڕووی 

نوێژخوێنان دەکاتەوە. بە شێوەیەکی گشتی 
مزگەوتەکە کەوتووەتە بەشی راستی شاری مووسڵ". 

ریاز موحسین ئاماژەی بە نۆژەنکردنەوەکانی دوای 
درووستکردنی کرد و وتی، "مزگەوتەکە ژمارەیەک 
نۆژەنکردنەوەی بەخۆوە بینیوە. بۆ نموونە دوای 
لەشکرکێشی مەغۆلەکان الری نۆژەنکردنەوەی بۆ 

کراوە، دواهەمین نۆژەنکردنەوەش لە ساڵی ١٩٤٤ 
کراوە". 
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کۆرۆنا )
هەژموونی خۆی. دوای ئەوەی ژمارەیەکی زۆر حاڵەتی 

تووشبوون بە کۆرۆنا لە کۆماری ئێران تۆمار کرا و 
لێکەوەتەوە، عێراق  ژمارەیەک خەڵکی  گیانلەدەستدانی 

بەخێرایی خۆی خستە ئامادەباشییەوە بۆ رووبەڕوو 
بوونەوەی ئەو ڤایرۆسە. حکوومەتی عێراق بە بڕیارێک 

بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە لە 
دەروازە سنوورییەکانی بەڕووی هاوواڵتییانی ئێراندا 

داخستووە. 

یەکەم حاڵەتی کۆرۆنا لە بەرواری 
لە پارێزگای نەجەفی باشووری عێراق لە قوتابییەکی 

ئێرانیدا بەدیکرا. وەزارەتی تەندروستی لە بەرواری 
شوبات ئاشکرای کرد کە چوار کەس کە لە ئێرانەوە 

هاتوونەتە کەرکوک گومانی ئەوەیان لێدەکرێت هەڵگری 
کۆرۆنا بن و هەر 

تێپەڕبوونی چەند رۆژێک ژمارەی تووشبووان لە کەرکوک 
و بەغداد گۆڕانکارییان بەسەردا هات. لە هەمان رۆژدا 

راکان سەعید جبوری، پارێزگاری کەرکوک جگە لە 
شارەوانی، بەڕێوەبەرایەتی کارەبا، یەکەکانی تەندروستی 

و بانکەکان، لە تەواوی خوێندنگاکان و دامودەزگا 
راگەیاند. حکوومەییەکان پشووی فەرمی 

٢ نەخۆشخانە لە پارێزگای کەرکوک تایبەتکرا بە 
حاڵەتەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا )

کە 
قەرەنتینا. هەروەها کافتریاکان، پارکەکان و ناوەندەکانی 

کات بەسەر بردن بە شێوەیەکی فەرمی داخران.

بەمەبەستی وەرگرتنی زانیاری لەبارەی دوایین بارودۆخی 
کەرکوک و چۆنییەتی خۆ ئامادەکردنی ئیدارەی کەرکوک 

ئیستەبرەق  لەگەڵ  چاوپێککەوتنێکمان  کۆرۆنا  لەبەرامبەر 
یازارئۆغڵو، سەرۆکی کۆمەڵەی تەندروستی هیالل 

کەرکوک ئەنجام دا.

یازارئۆغڵو، سەرۆکی کۆمەڵەی تەندروستی  ئیستەبرەق 
هیالل کەرکوک دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەو حاڵەتانەی 
لە کەرکوک تۆمارکراون نێردراونەتە دەرەوەی شار، وتیشی، 
"مەترسییەکە گەورەیە، پێویستە خەڵکی کەرکوک خۆیان 

بپارێزن".

تووشبوونی 

بۆ یەکەمجار لە کەرکوک 
سەباح خەیروڵاڵ بیندرا. دوای ئەو چوار کەسە، 

ئەندامێکی دیکەی هەمان خێزانی ئەو دیاردانەی تێدا 
بیندرا کە نیشانەی هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنایە، ئەویش 
خۆی رادەستی تیمەکانی تەندروستی کرد. لەپاڵ ئەوانە 

کەسێک بەناوی عەلی توما لە دیالە و عەباس بایز و 
خێزانی لە تازەخورماتوو دوای ئەنجامدانی پشکنین بۆیان 

دەرکەوت هەڵگری ئەو ڤایرۆسەن. ژمارەی ئەو کەسانەی 
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لە ئیدلب لە الیەن هێزەکانی رژێمەوە هێرشکرایە سەر 
سەربازانی سوپای تورکیا. بەمهۆیەشەوە ٣٣ سەربازی سوپای 

تورکیا شەهیدبوون.  

هێزە سەربازییەکانی تورکیا، لە ئیدلب دوای هێرشەکەی رژێم 
بە درێژایی شەو هێرشیان کردە سەر پێگەکانی رژێمی ئەسەد. 
خولوسی ئاکار، وەزیری بەرگری تورکیا رایگەیاند، "له دوای هێرشه  

ناپاکانەکەی ئیدلبه وه  له رێگای فڕۆكه ، فڕۆكه ی بێفڕۆكه وان 
و ئامێره  سه ربازییه كانه وه  زیاتر له ٢٠٠ ئامانجی رژێمی به شار 

ئه سه د به چڕی بۆردومان كراون. له ئه نجامی بۆردومانه كان پێنج 
هێلیكۆپته ر، ٢٣ تانك، ٢٣ تۆپهاوێژ، یه ك سیستمی به رگری 

ئاسمانیی١٧-SA، یه ك سیستمی به رگری ئاسمانیی٢٢-SA و 
٣٠٩ سه ربازی رژێم له  چاالكی خران. وێڕای بوونی هه ماهه نگی 
پێشتر له گه ڵ به رپرسانی رووسیا له و شوێنانه ی یه كه كانی لێن، 

كه چی ئه م هێرشه  ئه نجام دراوه. سه ره ڕای ئەوە دوای یه كه م 
هێرش جارێكی دیكه  هۆشداریدرا هێرشه كه  هه ر به رده وام 
بوو، له كاتی ئه و هێرشه دا ئۆتۆمبێله كانی فریاكه وتنیش 

كرانه ئامانج''.

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزيرى دەرەوەى توركيا پەيوەندييەكى 
تەلەفۆنى لەگەڵ يەنس ستۆلتەنبێرگ، سكرتێرى گشتی ناتۆ 
ئەنجامدا. دوای دوو کاتژمێر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا 

يەنس ستۆلتەنبێرگ، سكرتێرى گشتی ناتۆ ئیدانەی 
هێرشەکەی رژێمی سووریا و رووسیای پشتیوانیکاری لە ئیدلب 

کرد و داوای کرد کە کۆتایی بە هێرشەکانیان بهێنن.

ئیمانوێڵ ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەڕەنسا دوای سەرکۆنە 
کردنی هێرشەکانی رژێمی ئەسەد لە ئیدلب، رایگەیاند، "ئەو 

هێرشانەی کە رژێمی ئەسەد و پشتگیریکارانی ئەنجامیان داوە 
هێرشێک نییە بۆ رووبەڕوو بوونەوەی تیرۆر. ئەوە لە هەمانکاتدا 
تاوانێکی گەورەی مرۆییە. رووخاندنی ناوەندەکانی تەندروستی 
و نەخۆشخانەکان پێشێل کردنی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتییە و 
هێرشی دژی سیڤیلەکانیش شتێکی قبووڵ نەکراوە. پێویستە 

ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان بەرپرسیارییەتی 
ئەم پرسە لە ئەستۆ بگرێت".

بە سەرۆكايەتى رەجەب تەيب ئەردۆغان، سەرۆکكۆمارى توركيا  
لە كۆمەڵگەى سەرۆكايەتى كۆمار كۆبوونەوەیەکی ئەمنی 
بەڕێوەچوو. کۆبوونەوەکە بەڕووی میدیاکاندا داخراو بوو و 

نزیکەی ٦ کاتژمێری خایاند.

فەخرەددین ئالتون، سەرۆکی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی 
کۆماری تورکیا لەم بارەیەوە ئەم روونکردنەوانەی دا:

"لە لووتكەكەدا، جەخت لەسەر ئەوە كراوەتەوە كە رژێمى 
سووريا بەرپرسە لە كوشتنى سەدان هەزار هاوواڵتی سوورى، 

بڕيار دراوە بە هەمان شێوە وەاڵمى ئەو لوولە تفەنگانە 
بدرێتەوە كە رووى لە سەربازانمان كراوە كە بۆ پاراستنى ماف و 

بەرژەوەندى رەواى كۆمارى توركيا لە ئەركدان.
لەم چوارچێوەيەدا سەرجەم پێگە دياريكراوەكانى رژێم لە 
ئاسمان و زەمينەوە كراونەتە ئامانج و بەردەوامين. لێرەوە 

بانگهێشتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە تایبەتی الیەنەکانی 
قۆناغی ئاستانا دەکەین بۆ وەستاندنى تاوانەكانى رژێمى 

ئەسەد لە دژى مرۆڤايەتى، ئەو بەرپرسيارێتييەى كە 
لەئەستۆيانە بە جێیبگەیەنن.

وەك تەماشاكار نابين بۆ ئەوەى پێشتر لە رواندا و بۆسنە و 
هەرسك روويانداوە ئەمڕۆ لە ئيدلب دووبارە ببێتەوە. خوێنی 

سەربازە قارەمانەکانمان بەفیرۆ ناڕوات، چاالکییەکانمان لە 
گۆڕەپانی سووریا بەردەوام دەبێت تا شکاندنی ئەو دەستانەی 

کە درێژ کراوەتە سەر ئااڵکەمان".

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند کە پاڵپشتی خۆی بۆ 
هاوپەیمانەکەی لە ناتۆ واتا لە تورکیا دووپات کردەوە و ئیدانەی 

هێرشی رژێمی ئەسەدی بۆ سەر سوپای تورکیا لە ئیدلب کرد 
و رایگەیاند "پشتیوانی لە تورکیای هاوپەیمانی ناتۆ دەکەین و 
بانگهێشتی رژێمی ئەسەد و هێزەکانی پشتیوانکاری ئەسەد 
وەک رووسیا و ئێران دەکەین کە بە زووترین کات کۆتایی بەم 

هێرشە ناپاکانە بهێنن".

خولوسی ئاكار، وه زیری به رگری توركیا به یاوه ری جه نه راڵ ئومیت 

دوندار ،  فه رمانده ی هێزه كانی وشكانی ئه و واڵته و جه نه راڵ 
حه سه ن كوچوكئاكیوز، فه رمانده ی هێزه كانی ئاسمانیی 
سه ردانی خاڵی سفری سەر سنووری تورکیا-سووریای کرد.

توركیا ده رگاكانی سنووری لە رێگەی وشکانی و ئاوییەوە بەرەو 
ڕووی ئه ورووپا كردەوە

تورکیا بڕیاریدا کە چیتر ئەو ئاوارە سووریانەی کە دەیانەوێت 
لە رێگەی وشکانی و ئاوییەوە بگەنە ئەوڕووپا رێگرییان 

لێنەکات. فەرماندراوە بە پۆلیسی تورکیا، ئاسایشی کەناراوەکان 
و ئاسایشی سنوور کە لە شوێنی ئەرکەکانیان بکشێنەوە و 

دەرگاکان وااڵ بکەن.

لەبارەی هێرشەکانی ئیدلب وەزارەتی بەرگری رووسیا لە یەکەم 
روونکردنەوەیدا وتی، "فڕۆکەکانی رووسیا بەشدارییان لە 

هێرشە ئاسمانییەکە نەکردووە. رووسیا تەواوی توانای خۆی 
خستووەتە گەڕ بۆ بەردەوامبوونی ئاگربەست".

سێرگی الڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووسیا رایگەیاند، "رەجەب 
تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا و ڤالدیمیر پوتین، 
سەرۆکی رووسیا پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجام دا. 

مۆسکۆ بەهۆی گیانلەدەستدانی سەربازەکانییەوە سەرەخۆشی 
لە تورکیا دەکات. رووسیا و تورکیا ئامادەن بۆ ئەوەی 

هەماهەنگییەکانیان لە سووریا بەردەوامی هەبێت. لەبارەی 
سووریاوە بۆ ئەوەی قۆناغی ئاستانا بەردەوام بێت، هیچ 

بەربەستێک نییە کە نەتوانین بەسەریدا تێپەڕببین".

کۆبوونەوەی نائاسایی لەسەر داوای تورکیا لەبارەی سووریا 
لە ناتۆ ئەنجام درا. دوای کۆبوونەوەکە یانس ستۆڵتنبێرگ، 

سكرتێری گشتیی ناتۆ رایگه یاند، "داوا ده كه ین ئه و هێرشانه  
رابگیرێن، ره چاوی یاسا نێوده وڵه تییه كان بكرێت و پشتگیری 

له  چاره سه ری ئاشتییانه ی نه ته وه  یه كگرتووه كان بكرێت. 
ده بێت كۆتایی به و ره وشه  ترسناكه بهێندرێت و الیه نه كان 
به په له  بگه ڕێنه وه  بۆ ئاگربه سته كه ی ٢٠١٨. ده بێت به ر له 

 خراپتربوونی ره وشه كه  بگیرێ و ده رگا به رووی گیرخواردووانی 
ئیدلبدا بكرێته وه".

نەتەوە یەکگرتووەکان بانگهێشتی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد 
کە بەردەوامی بەو پاڵپشتییە بدرێت بۆ تورکیا لەبارەی پرسی 

کۆچبەرانی سووریا و ئەو پاڵپشتییانەش زیاد بکرێت.

لە ئیدلب ٣٣ سەربازی تورکیا شەهیدبوون و ٣٠9 سەربازی رژێم لە چاالکی خران

بکەن و پێشووتریش چەندین کەناڵی راگەیاندنیان 
رەتکردووەتەوە. ماڵەکە وەک بڵێی خۆیان بەڕووی دەرەوە 

داخستووە و تەنها و تەنها ژیان بەسەر دەبەن. 

مێژووی کڵێسای سەعات
کڵێسای باوکانی دۆمینیک کە بە ناوەکانی کڵێسای 

سەعات و کڵێسای التین-یش ناسراوە، کەوتووەتە 
ناوچەی مەدینە ئەلقەدیمە و کڵێسایەکی سەر بە 

کاسۆلیکەکانی جیهانە. هەروەها یەکێکە لە گرنگترین 
کڵێسەکانی ئەو شارە. 

لە بەرواری ٩ی نیسان-ی ساڵی ١٨٦٦ دەستکراوە بە 
بنیاتنانی کڵێساکە و دوای ٦ ساڵ واتە لە ٤ی ئاب-ی 

ساڵی ١٨٧٣ تەواوکراوە. کردنەوەی کڵێساکە بە 
ئامادەبوونی نیکۆالس ئەلخەبوچی، نوێنەری پاپایەتی، 
عەبدیشو خەیات، مەترانی کڵێسای سریان کاسۆلیکی 
و هەنام بانی، مەترانی کڵێسای کلدانی ئەنجامدراوە 

و مەراسیمێکی بۆ 
رێکخراوە. 

سەرەڕای مەراسیمی 
کردنەوەی کڵێساکە، 
تاوەرەکەی لە مانگی 

تەمموزی ساڵی ١٨٨٢ 
تەواوکراوە. وەکو 

دەرخستەیەک بۆ کار و 
خزمەتەکانی بۆ شاری 

مووسڵ، هاوسەری 
ئیمپراتۆری فەڕەنسا 
ناپۆلیۆن-ی سێیەم 

کاتژمێرێک دەکات بە 
دیاری بۆ کڵێساکە. 

لە رووی ئەندازیارییەوە 

 کڵێسای سەعات..
نیشانەی پێکەوەژیانی مووسڵ
کڵێساکە لە دوو گومبەتی هاوشێوە پێکدێت. لەهەمان 

کاتدا ١٠٠ کەس دەتوانێت لە بەشی نزاکردن ئامادەبێت 
و ریتوێڵی ئاینی خۆی ئەنجام بدات. 

کاتژمێرەکەی نێو تاوەرەکە بۆ ماوەی ١٠٠ ساڵ کاریکردووە 
و دواتر بە کاتژمێری ئەلیکترۆنی گۆڕدراوە، لە چوار بەش 

پێکهاتووە. کاتژمێرەکە بەوە ناسراوە کە لەکاتی سەرە 
کاتژمێرەکان خاوەنی دەنگێکی بەهێزە و بۆ دوریی ١٥ 

کیلۆمەتر دەبیسترێت و گوندنشینەکان گوێبیستی دەبن. 

لە بەرواری ٢ی شوباتی ساڵی ٢٠١٥ رێکخراوی تیرۆریستی 
داعش تااڵنێکی گەورەی لەناو کڵێساکە ئەنجامدا، 

دواتر هەڵسا بە دانانی ژمارەیەک بۆمبی لکێندراو لە 
خانووبەرەکانی چواردەورەی. 

لەئێستادا کڵێسای سەعات کە یەکێکە لە ئامرازەکانی 
پێکەوەژیانی شاری مووسڵ چاوەڕێی زیندووبوونەوە و 

نۆژەنکردنەوەیە. 

شاری مووسڵ کە سەردەمانێکی زۆرە ماڵداریی 
شارستانیەت و ئاین و نەتەوەکانی دیکەی کردووە 

دوای هێرشەکانی داعش رووبەڕوی رووخانێکی گەورە 
بووەتەوە. تەنها مزگەوت و مەزارەکان نین رووبەڕووی ئەو 
هێرشە کاولکارییە بوونەتەوە، بەڵکو کڵێساکان و شوێنە 
پیرۆزەکانی کریستیانەکانیش بەهەمان شێوە رووبەڕووی 

نەهامەتی و خاپوورکران بوونەتەوە. 

کڵێسای سەعات کە کەوتووەتە ناوچەی مەدینە 
قەدیمەی بەشی راستی مووسڵ یەکێکە لەو 

شوێنەوارانەی کە رووبەڕووی هێرشی داعش بووتەوە. 

وەکو پەیامنێر و کامێرامانی تەبا دوای ئەوەی سەردانی 
مزگەوتی نوری-مان کرد، چاومان کەوت بە کڵێسای 
سەعات و یەکسەر خۆمان گەیاندە ئەوێ. لەکاتی 

گەیشتنمان هیچ شتێکمان نەدۆزییەوە لەبارەی جموجۆڵی 
مرۆڤ و هەروەها دەرگاکانیشی داخرابوو. بە کورتی 

کەسی لێنەمابوو، هەروەها پاشماوەی پێکدادانەکانی 
داعش لەناو کڵێساکە هەر مابوو. 

بەداخەوە نەمانتوانی بچینە ناو کڵێساکە، بەاڵم بۆ 
ئەوەی بۆ ئێوەی خوێنەر روونی بکەینەوە، هەرزوو خۆمان 
گەیاندە یەکێک لە خانووە بەرزەکانی تەنیشت کڵێساکە. 
لە دەرگای ماڵەکەماندا و ویستی خۆمانمان بۆیان ئاشکرا 

کرد، ئەوانیش بۆیان روون بووەوە کە ئەمەیان شتێکی 
مرۆڤانەیە و کارێکی جدییە بۆیە رێگەمانیان پێدا. دوای 

وەرگرتنی مۆڵەت لە خانمی خاوەن ماڵ، بۆ سەربانی 
ماڵەکە سەرکەوتین. 

دەستمان کرد بە تۆمارکردنی بەشی ناوەوەی کڵێساکە، 
دواتر بەدوای فەرمانبەری کڵێسا، پیاوی ئاینی یاخود 

کەسێک کە شارەزایی لە کڵێساکە هەبێت، گەڕاین بەاڵم 
بەداخەوە کەسمان نەدۆزییەوە چونکە زۆربەی هەرە 

زۆریان شاریان جێهێشتبوو بەرەو هەندەران و بەزۆریی 
کۆچیان پێکراوە. بەپێی ئەو زانیارییانەی کە دەستمان 

کەوت، تەنها ماڵێکی کریستیان لە نزیک کڵێساکە ژیان 
بەسەر دەبەن، بەاڵم ئەوانیش ئامادە نەبوون قسە 
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١٠ـیەمین ساڵیادی کۆچی دواییکردنی پرۆفیسۆر دکتۆر 
ئیحسان دۆغرەماچی زانا توێژەری تورکمان بەرز  راگیرا.

لە زانکۆی بیلکەنتی ئەنقەرەی پایتەختی تورکیا لە ٢٥ـی 
شوباتدا١٠ـیەمین ساڵیادی کۆچی دواییکردنی پرۆفیسۆر 

دکتۆر ئیحسان دۆغرەماچی کە دامەزرێنەری هەردوو زانکۆی 
هاجەتتەپە و بیلکەنتە مەراسیمێکی یادکردنەوە ئەنجامدرا.

لە مەراسیمی یادکردنەوەکەدا زۆرێک لە زانا و  وەزیر و 
قوتابیان بەشداربوون.

لە سەرەتای رێورەسمی یادکردنەوەکەدا راسیم ئۆزیورەک، 
سەرپەرشتیاری رێورەسەکە و بەرێوەبەری پڕۆگرامەکانی 

کۆرسی واڵتانی ناوچەکە بەم شێوەیە دەستی بە قسەکانی 
کرد:

"دۆغرەماچی، گەورەترین وەبەرهێنانی لە بواری پەروەردە 
کردووە وە ژیانی خۆی بۆ مندااڵن و گەنجان هەموو 

مرۆڤایەتی تەرخان کردووە. بەتەنها لە تورکیا نا بەڵکو 
لە زۆرێک واڵتانی جیهان ئەو کۆمەک و یارمەتییەی کە 

پێشکەشی کەرتەکانی تەندروستی، پەروەردە و زانستی 
کردووە و وە ئەو دامەزراوانەی کە دایناوە هەموو کاتێک بە 

سوپاسەوە یادی دەکرێتەوە. لە ١٠ـیەمین ساڵی جیابوونەوەی 
پرۆفیسۆر دکتۆر ئیحسان دۆغرەماچی لێمانەوە بە میهرەبانی 

و رێزەوە یادی دەکەمەوە"

لە الیەکی دیکەوە ئەوانەی کە بەشدارییان لە رێورەسمی 
یادکرنەوەکەی پرۆفیسۆر دکتۆر ئیحسان دۆغرەماچی کرد 

ئاماژەیان بەو هەنگاوانەدا کە دۆغرەماچی  بۆ رێگای مرۆڤایەتی 
ناویەتی، هاوکات کەسێک بووە کە خۆشەویستییەکی زۆری 

هەبووە بۆ خاکەکەی، هەموو کاتێک لە ماڵەکەی هونەرمەندانی 
تورکمانی بانگهێشت دەکرد وەکو عەبدولرەحمان کزڵئای بە 

زمانی تورکمانی شەوانی گۆرانی فۆلکلۆریان بەرێکردووە. هەموو 
کاتێکیش دڵی لە الی شاری هەولێر)ئەربیل( بووە و ئەم وتانەش 

پێشەکەشی ئامادەبووان کران.

لە هەمان کاتدا باسی ئەو کۆمەک و هاوکارییانەی 

دۆغرەماچی کرا کە لە تورکیا و زۆرێک لە واڵتانی جیهان لە 
بواری پەروەردە و پزیشکی ئەنجامیداوە، هەروەها ئاماژە بەوەش 

کرا کە زانکۆکانی سەر بە وەقفەکانە و دووریش بووە لە 
سیاسەت.

شایەنی باسە ئەوەش وەبیر هێنرایەوە کە ئیحسان دۆغرەماچی 
لە سەردەمی عوسمانییەکان خێزانەکەی لە هەولێر)ئەربیل( 

رۆڵێکی کاریگەریان هەبووە لە ناوچەکەدا. هەروەها پرۆفیسۆر 
دکتۆر ئیحسان دۆغرەماچی کە لە قەاڵی هەولێر)ئەربیل( لە 
دایکبووە لە زۆربەی شارەکانی عێراق وەکو هەولێر)ئەربیل(، 

کەرکوک و موسڵ پڕۆژەی هەبووە لە بواری تەندروستی و 
پەروەردە کە جێبەجێکراون بۆ ئامادەبووان باسکرا.

هاوکات لە رێورەسمەکەدا باس لەو هەنگاوە گەورانەی 
دۆغرەماچی کرا کە لەژێر ناوی زانستەوە ناویەتی، ماوەیەکی 
کەم بەر لەوەی کۆچی دوایی بکات دەچێتە ئەفغانستان و 

کۆمەک و هاوکاری پێشکەشی ئەو کەسانە دەکات کە بەهۆی 
هێرشەکانی تاڵیبانەوە زیانیان بەرکەوتووە.

دواتریش ڤیدیۆیەکی دێکیومێنتاری لەسەر دۆغرەماچی 
نیشانی ئامادەبوان درا و لە کۆتایی مەراسیمەکەشدا وەکو 

رێزێک هەستانە سەرپێ.

١٠٩هەمین ساڵیادی رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی بە 
ئامادەبوونی زۆرێک لە میدیاکاران و نوسەر الیەنە سیاسییەکان 

بەرز راگیرا.

لە ژێر چاودێری ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری 
رۆژنامەگەری  رۆژی  ساڵیادی  ١٠٩هەمین  پێکهاتەکان، 
لە هەولێر  زۆر  میوانێکی  ئامادەبوونی  بە  تورکمانی 

بەرزراگیرا. 
 

رێورەسمەکە ئامادەبوونی چەند کەسایەتیەکی پڕۆتۆکۆڵی 
هەرێم و عێراقی بەخۆوە بینی، لە بەشی یەکەمی 

رێورەسمەکە چەند وتەیەک پێشکەشکرا سەبارەت بە مانا و 
گرنگی رۆژەکە. 

 
لە دوای پێشکەشکردنی وتەکان ڤیدیۆیەکی دێکیۆمێنتاری 

بۆ میوانان پەخشکرا، سەبارەت بە یەکەم رۆژنامەی تورکمانی 
"حەوادیس" کە لە ٢٥ی شوباتی ١٩١١ بە چاپ گەیەندراوە. 

لە ڤیدیۆیەکەدا رۆژنامەی حەوادیس کە لە مێژووی 
رۆژنامەگەری تورکمانیدا هەڵگری زاراوەی شۆرشە مێژووەکەی 

باسکرا و زانیاری درا سەبارەت بەو کەسانەی کە لەم رێگایەدا 
خزمەتیان کردوە.

 
لە دوای پەخشکردنی ڤیدیۆکە مەراسیمی خەاڵت دابەشکردن 

دەستیپێکرد، خەاڵتەکان بە دوو ناو دابەشکران خەاڵتی 
کەسەکان و خەاڵتی دامەزراوەکان، سەرەتا ئایدن مەعروف، 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان بە ناوی خۆی بڕوانامەی 
رێزلێنان و سوپاسنامەی پێشکەشکرد بە میدیاکاران و 

هونەرمەند و رۆژنامەنوس و کامێرەمانان و ١٨ کەسی تر کە 
واژویان لەسەر کاری گرنگ ئەنجامداوە.

 
دواتر ئایدن مەعروف بڕوانامەی ڕیزلێنان و سوپاسنامەی 

پێشکەشکرد بە ئاژانسی میدیایی تورکمان و رادیۆی ئەربیل و 
یەکێتی نوسەران و ئەدیبانی تورکمان.

 
لە کۆتاییدا باشترینەکانی ساڵ دەستنیشانکران، بڕوانامەی 

ڕیزلێنانیان و سوپاسنامەیان پێشکەشکرا، عەلی عەنتەر وەکو 
باشترین رۆژنامەنوس، عەلی سالم باشترین کامێرامان، پنار 

چەلەبی باشترین خانمە پێشکەشکار، و زیا عوزێری باشترین 
پێشکەشکاری کوڕ دیاریکران، هەروەها ئایدن مەعروف 

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان بڕوانامەی ڕیزلێنان و 
سوپاسنامەی پێشکەش بە تەبا کرد.

لە رێورەسمەکەدا ئەسعەد ئەربیل سەرۆکی یەکێتی 
نوسەران و ئەدیبانی تورکمان خەاڵتی رێزلێنانی یەکێتیەکەی 

پێشکەش بە چەند کەسایەتییەک کرد.
 

لە دوای دابەشکردنی خەاڵتەکان رێورەسمەکە بە گرتنی 
وێنەیەکی بە کۆمەڵ کۆتایی پێهات. له كۆتایی پڕۆگرامه كه دا، 

هۆڵی پیشانگاكه  له الیه ن میوانه كانه وه  سه ردانی كرا.
 

رۆژی رۆژنامەگەری تورکمان
 

١٠٩ سال بەر ئێستا لە ٢٥ی شوبات-ی ساڵی ١٩١١ لەالیەن 
ئەحمەد قودسیزادە یەکەم رۆژنامەی تورکمانی بە ناوی 

حەوادیس چاپکرا. رۆژنامەکە لە ماوەیەکی کورتدا له الیه ن 
پێكهاته  فراوانه كان و  توركمانەوە شوێنی 

خۆی کردەوە.

کۆتا ژمارەی رۆژنامەی حەوادیس لە ٢٥ 
تشرینی یەکەمی ساڵی ١٩١٨ دەرچووە و 
دواتر داخراوە. هۆکاری داخستنەکەشی بە 
گوێرەی وتەی مێژونوسان دەگەڕێتەوە سەر 
فشاری ئینگلیزەکان بۆ سەر ئەو رۆژنامەیە.

 
رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی لەالیەن 

پەرلەمانەوە بە رۆژێکی فەرمی 
ناسێندرا.

 
١٢ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٠، پەرلەمانی 

کوردستان-عێراق، دانیشتنێکی 

ئەنجامدا تێیدا خوێندنەوەی سێیەمی بۆ پڕۆژە بڕیاری  “بۆنە 
فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان”  کرد و خرایە دەنگدانەوە. 

 
یاساکە بە دەنگی ٧٣ پەرلەمانتار پەسەند کرا 

 
دوای ئەوەی رێواز فایەق، سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان-

عێراق داوای لە ئەندامانی لێژنەی تایبەتمەند کرد کە 
خوێندنەوەی سێیەم ئەنجام بدرێت، پڕۆژە بڕیارەکەی خستە 

دەنگدانەوە و بە دەنگی ٧٣ پەرلەمانتار پەسەند کرا.
 

سەرۆکی پەرلەمان رایگەیاند پڕۆژە بڕیاری بۆنە فەرمییەکانی 
نەتەوەی تورکمان بە زۆرینەی دەنگ پەسەندکرا. 

 
بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان

 
بۆنە فەرمییەکانی نەتەوەی تورکمان بریتین لە ١٧ـی تشرینی 

دووەم کە ساڵیادی کردنەوەی قوتابخانە تورکمانییەکانە لە 
هەولێر)ئەربیل( و کفری، بە رۆژی زمان و کەلتووری تورکمانی 

دادەنرێت، هەروەها ٢٥ـی شوباتی هەر ساڵێک بە رۆژی 
رۆژنامەگەری تورکمانی دادەنرێت.

  ١٠ـیەمین ساڵیادی کۆچی دواییکردنی ئیحسان دۆغرەماچی
بەرز راگیرا

هەواڵ: زیا عوزێری

٢٥ی شوبات رۆژی رۆژنامەگەری تورکمانی

ئیحسان دۆغرەماچی کێیە؟

لە ٣ـی نیسانی ساڵی ١٩١٥ لەگەڕەکی قەاڵ لە دایکبووە. 
لە ساڵی ١٩٣٨ لە زانکۆی ئیستانبوڵ کۆلێژی پزیشکی 

تەواو کردووە. لە نەخۆشخانەی بۆستۆن لە ئەمریکا و لە 
زانکۆی واشنتن وەکو پسپۆری مندااڵن کاری کردووە. لە ساڵی 

١٩٤٩ دکتۆرا و لە ساڵی ١٩٥٤ ناونیشانی پڕۆفیسۆری 
بەدەستهێناوە. لە ساڵی ١٩٦٣ بە سەرۆکی زانکۆی ئەنقەرە 

هەڵدەبژێردرێت. لە ١٩٦٧ـیش بوو بە سەرۆکی زانکۆی 
هاجەتتەپە. لە نێوان سااڵنی ١٩٧٦-١٩٨١ بە ئەندامی 

رێکخراوی تەندروستی جیهانی هەڵبژێردراوە بۆ نوێنەرایەتی 
تورکیا. دۆغرەماچی لە ساڵی ١٩٧٨دا خەاڵتی دامەزراوەی 

تەکنەلۆژیا و توێژینەوەی زانستی تورکیای بەدەستهێناوە 
و هەروەها لە الیەن رێکخراوی تەندروستی جیهانییەوە 

خەاڵتی لیۆن بێرناردی پێبەخشراوە.

لە نێوان سااڵنی ١٩٧٦-١٩٨١لە زانکۆی پاریس پلەی 
زانستی پڕۆفیسۆری لە پزیشکی مندااڵن بەدەستهێناوە. لە 

١٩٨١دا گەڕاوەتەوە واڵتەکەی بووەتە سەرۆکی وەزارەتی 
خوێندنی بااڵی تورکیا)١٩٧٦-١٩٨١(. لەو چوارچێوەیەدا 

کاریگەری لەسەر رێکخستنەوەی سیستەمی خوێندن هەبوو.

پڕۆفیسۆر دۆغرەماچی لە بواری پەروەردەدا یەکەمین زانکۆی 
تایبەتی بە ناوی بیلکەنت کردۆتەوە هەروەها لە ساڵی 
١٩٩٣ لە مانگی ئەیلول قوتابخانەی ئامادەیی تایبەتی 
بیلکەنت، لە ساڵی ١٩٩٤ قوتابخانەی سەرەتایی تایبەتی 

بیلکەنت، هەروەها لە هەمان ساڵدا لە زانکۆی بیلکەنت 
قوتابخانەی ئامادەکاری بۆ میوزیک، بە ناوی ئێستای، وەقفی 

ئیحسان دۆغرەماچی  تاقیگەی تایبەتی بیلکەنت لە ئەنقەرە، 
قوتابخانەی سەرەتایی قوتابخانەی دوا ناوەندی و ئامادەیی. 

هەروەها لە ساڵی ٢٠٠٨ وەقفی ئیحسان دۆغرەماچی تاقیگەی 
تایبەتی ئەرزەروم، وەقفی ئیحسان دۆغرەماچی  تایبەتی 

بیلکەنت قوتابخانەیەکی سەرەتایی لە هەولیر)ئەربیل( 
دەکاتەوە ئەم خزمەتانەی بە بواری پەروەردە کردووە.

لە ئیدلب لە الیەن هێزەکانی رژێمەوە هێرشکرایە سەر عەبدواڵ عیرفانیفۆتۆ & هەواڵ:
سەربازانی سوپای تورکیا. بەمهۆیەشەوە 

تورکیا شەهیدبوون.  

هێزە سەربازییەکانی تورکیا، لە ئیدلب دوای هێرشەکەی رژێم 
بە درێژایی شەو هێرشیان کردە سەر پێگەکانی رژێمی ئەسەد. 

خولوسی ئاکار، وەزیری بەرگری تورکیا رایگەیاند، "له
ناپاکانەکەی ئیدلبه

و ئامێره 
ئه

هێلیكۆپته
ئاسمانیی

٣٠٩
پێشتر له

كه
هێرش جارێكی دیكه 

بوو، له
كرانه

مەولود چاوشئۆغڵو، وەزيرى دەرەوەى توركيا پەيوەندييەكى 
تەلەفۆنى لەگەڵ يەنس ستۆلتەنبێرگ، سكرتێرى گشتی ناتۆ 
ئەنجامدا. دوای دوو کاتژمێر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا 

يەنس ستۆلتەنبێرگ، سكرتێرى گشتی ناتۆ ئیدانەی 
ه

کرد و داوای کرد کە کۆتایی بە 

ئیمانوێڵ ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەڕەنسا دوای سەرکۆنە 
کردنی هێرشەکانی رژێمی ئەسەد لە ئیدلب، رایگەیاند، "ئەو 

هێرشانەی کە رژێمی ئەسەد و پشتگیریکارانی ئەنجامیان داوە 
هێرشێک نییە بۆ رووبەڕوو بوونەوەی تیرۆر. ئەوە لە هەمانکاتدا 
تاوانێکی گەورەی مرۆییە. رووخاندنی ناوەندەکانی تەندروستی 
و نەخۆشخانەکان پێشێل کردنی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتییە و 
هێرشی دژی سیڤیلەکانیش شتێکی قبووڵ نەکراوە. پێویستە 

ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان بەرپرسیارییەتی 
ئەم پرسە لە ئەستۆ بگرێت".

بە سەرۆكايەتى رەجەب تەيب ئەردۆغان، سەرۆکكۆمارى توركيا  
لە كۆمەڵگەى سەرۆكايەتى كۆمار كۆبوونەوەیەکی ئەمنی 
بەڕێوەچوو. کۆبوونەوەکە بەڕووی میدیاکاندا داخراو بوو و 

نزیکەی 

لە ئیدلب 

شاری مووسڵ کە سەردەمانێکی زۆرە ماڵداریی 
شارستانیەت و ئاین و نەتەوەکانی دیکەی کردووە 

دوای هێرشەکانی داعش رووبەڕوی رووخانێکی گەورە 
بووەتەوە. تەنها مزگەوت و مەزارەکان نین رووبەڕووی ئەو 
هێرشە کاولکارییە بوونەتەوە، بەڵکو کڵێساکان و شوێنە 
پیرۆزەکانی کریستیانەکانیش بەهەمان شێوە رووبەڕووی 

نەهامەتی و خاپوورکران بوونەتەوە. 

کڵێسای سەعات کە کەوتووەتە ناوچەی مەدینە 
قەدیمەی بەشی راستی مووسڵ یەکێکە لەو 

شوێنەوارانەی کە رووبەڕووی هێرشی داعش بووتەوە. 

وەکو پەیامنێر و کامێرامانی تەبا دوای ئەوەی سەردانی 
مزگەوتی نوری-مان کرد، چاومان کەوت بە کڵێسای 
سەعات و یەکسەر خۆمان گەیاندە ئەوێ. لەکاتی 

گەیشتنمان هیچ شتێکمان نەدۆزییەوە لەبارەی جموجۆڵی 
مرۆڤ و هەروەها دەرگاکانیشی داخرابوو. بە کورتی 

کەسی لێنەمابوو، هەروەها پاشماوەی پێکدادانەکانی 
داعش لەناو کڵێساکە هەر مابوو. 

بەداخەوە نەمانتوانی بچینە ناو کڵێساکە، بەاڵم بۆ 
ئەوەی بۆ ئێوەی خوێنەر روونی بکەینەوە، هەرزوو خۆمان 
گەیاندە یەکێک لە خانووە بەرزەکانی تەنیشت کڵێساکە. 
لە دەرگای ماڵەکەماندا و ویستی خۆمانمان بۆیان ئاشکرا 

کرد، ئەوانیش بۆیان روون بووەوە کە ئەمەیان شتێکی 
مرۆڤانەیە و کارێکی جدییە بۆیە رێگەمانیان پێدا. دوای 

وەرگرتنی مۆڵەت لە خانمی خاوەن ماڵ، بۆ سەربانی 
ماڵەکە سەرکەوتین. 

دەستمان کرد بە تۆمارکردنی بەشی ناوەوەی کڵێساکە، 
دواتر بەدوای فەرمانبەری کڵێسا، پیاوی ئاینی یاخود 

کەسێک کە شارەزایی لە کڵێساکە هەبێت، گەڕاین بەاڵم 
بەداخەوە کەسمان نەدۆزییەوە چونکە زۆربەی هەرە 

زۆریان شاریان جێهێشتبوو بەرەو هەندەران و بەزۆریی 
کۆچیان پێکراوە. بەپێی ئەو زانیارییانەی کە دەستمان 

کەوت، تەنها ماڵێکی کریستیان لە نزیک کڵێساکە ژیان 
بەسەر دەبەن، بەاڵم ئەوانیش ئامادە نەبوون قسە 

فۆتۆ: علی سالم/ هەواڵ: 
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بیرم لەوە نەکردبوویەوە کە ئەم هەموو هەوادارەم 

نوێ  لە  پێویستدا سەر  کاتێکی  لە  وەستاندوومە. 

هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام/فۆتۆ: عەلی سالم 

رۆڵی  کۆمەڵگا  پێکهاتەیەکی سەرەکی  وەکو  گەنج 
کۆمەڵگا،  بەرەوپێشچوونی  لە  هەیە  دیاریکراویان 

کۆمەڵگایەک  یاخود  گەلێک  چاالکبوونی  کات  زۆربەی 
گەنجان  دەپێورێت، چوونکە  گەنجان  چاالکبوونی  بە 

وزەیەن کە هێشتا  ئەو  راستەقینەی کۆمەڵگان،  هێزی 
خەرج نەکراون و ئامادەن بۆ وەرچەرخان، بەاڵم بە 

بکەین  کۆمەڵگایە  ئەو  سەیرێکی  ئەگەر  پێچەوانەوە 
کە تێیدا دەژین ئەو حەقیقەتە دەبینین کە  خوێندن 

پێنادرێت،  گرنگی  زۆر  پشتگوێخراوە  گەنجەکانمان  لەالی 
بە  گرنگی  گەنجەکانی  هەرگەلێک  باسە  شایەنی 

خوێندن بدەن ئەوە ئەو گەل-ـە چاالک دەبێت و پێگەی 
دیاردەبێت لە جیهاندا، بەاڵم بە پێچەوانەوە هەر 

ئەوە  نەدەن  بە خوێندن  گرنگی  گەلێک گەنجانەکانی 
ئەو گەل-ـە بە پاش دەکەوێت پێگەی لە نێو گەالنی 

دەدات. لەدەست  جیهاندا 

زانکۆکانی هەرێمی  لە  وەک ئەوەی دەبیندرێت 
ئەوەندەی  گەنجەکان  زۆربەی  عێراق  کوردستانی 

گرنگی بە جل و بەرگ و خۆدەرخستن دەدەن، ئەوەندە 
زانستی و رۆشەنبیریان  ئاستی  زیاد کردنی  بە  گرنگی 
زانینی هۆکاری گرنگی نەدانی گەنجان بە  نادەن، بۆ 

بۆ گرنگی دان بە خوێندن  خوێندن چۆنیەتی هاندانیان 
رێگای خوێندنەوە وەک  لە  زانستیان  ئاستی  زیادکردنی 
لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکمان  تەبا  پۆرتاڵی  و  هەفتەنامە 

زانکۆی سەاڵحەدین  لە  مامۆستا  دکتۆر ئەحمەد سەیدە 
ئەنجامدا.  هەولێر  لە 

گرنگی  بە هۆکاری  لەسەرەتای قسەکانیدا سەبارەت 
نەدانی گەنجان بە خوێندن دکتۆر ئەحمەد وتی،  

"بەناوی خوا سەرەتا سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە سوپاس 
بۆ تەبا هیوادارم لە دیمانەیەدا خزمەتێک بە گەنجان و 
کاری  بڵێین کە  پێیان  بتوانین  ئەوەی  بۆ  بکەین  قوتابیان 

ئێوە ئەوەیە  ئێوە خوێندنە کاری سەرەکی  سەرەکی 
سەرکەوتنو  پێگەیەکی  بکەنە  خوێندن  ناوەندەکانی 

بۆ سەرکەوتن،  دەستپێکردنتان  خاڵی  بیکەنە  وە 
لە  زۆر  پرسیارەکەی جەنابتان  تێبینی دەکرێت  ئەوەی 

دەبینی  ناوەندەکانی خوێندن  لە  کە  شوێنی خۆیەتی 
زانکۆ  بە  ئەوانەی کە دەگەن  بەتایبەتی  قوتابیان 

تەرخان  بۆ خوێندن  کات  پەیمانگاکان کەمترین  یان 
زۆرترین کاتیان لە شتی بێمانا بەسەر دەبەن،  دەکەن 

ئەوەش هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ چەند شتێک، یەک 
بۆ پەروەردە کردن،  ژینگەیەکمان هەیە  لەوانە چەند 

هەیە  قوتابخانەمان  ژینگەی  هەیە،  ماڵمان  ژینگەی 
زۆر جار دەبینی کەسەکە  ژینگەی کۆمەڵگامان هەیە، 
خۆی لە خودی خۆیدا حەزی لە خوێندنە لە ژینگەی 

وای  دەبێت  پەیدا  بۆ  هاوڕێیەکی  قوتابخانەکەیدا 
بۆ خوێندن نەمێنێت،  لێبێت حەزی  لێدەکات وەکو خۆی 

یاخود زۆر جار لە ماڵەوە هاندانێکی وای نییە وای 
لێبکات لە خوێندن بەردەوام بێت، یاخود لە سەرەتادا 

قوتابخانەکان  لە  نییە  بەدواداچونمان  و  لێپێچینەوە 
گلەیی دەکەن دەڵێن باوک دێت پرسیاری کورەکەی خۆی 

نازانێت کەواتە  باوکەکە  پۆلێکە  لەچ  دەکات دەڵین 
نییە". منداڵەکانمان  لێبونی  ئاگا  بەدواداچون 

"بۆیە  رایگەیاند،  ئەحمەد  دکتۆر  درێژەی قسەکانیدا  لە 
لەبەر  تەرخەمن  کەم  مامۆستایانیش  بەڕاستی  ئێمە 
ئەوەی نەمان توانیوە چەمکی پەروەردە وەکو خۆی 

سەرەتا  دەبێت  جێبەجێبکەین،  قوتابخانەکانمان  لەناو 
بۆچی خوێندن؟  بناسێنین کە  ئەوە  منداڵەکان  بە 
ئایا  دەگەینێت؟  قوتابخانە؟ خوێندن چی  دێتە  بۆ 

ژیان فێربین؟  ئێمە لە ڕێی خوێندن دەتوانین چی لە 
ئایا خوێندن تەنها ئەوەیە ئێمە لە دوارۆژدا بەرەو 

پەیاکردن بچین؟، خوێندن  پارە  بەرەوە  دامەزراندن بچین 
مەزنمان  کەسایەتیەکی  ئەویش  دەکات  بۆ  شتێکمان 

لێدەکات  وامان  ناو کۆمەڵگادا  لە  پێ دەبەخشێت 
خوێندنەوە  رێگەی  لە  هەبێت،  بەرزمان  کەسایەتیەکی 
ئێمە زانیاری و داتاکان وەردەگرین دواجار ئەو زانیاری و 

تێگەیشتنی  و  شیدەکەینەوە  مێشکماندا  ناو  لە  داتایانە 
زیاتری بۆ دەکەین دەتوانین  لە داهاتوو لە ژیانی 
ناو  رۆژانەی خۆماندا پیادەی بکەین و بتوانینن لە 

گرنگی  ئێستا  گەنجەکانمان  ببێتەوە،  جێمان  کۆمەڵگادا 
پێنادەن بۆیەش وجودیان کەمە و خۆیان فەرز ناکەن، 

لەناو پۆلە و ئاگای لە مامۆستا نییە بۆیە سەیر دەکەین 
رۆژ دێتە  زانکۆ و پەیمانگاکاندا قوتابی هەمو  لەناو 

دەوام بەاڵم دواجار لە دەوری دووەمدا لەچەند وانەیەک 
بەوە  لەوتەمەنەدا  نییە گەنجێک  گوناح  ئایا  کەوتوە 

رازی بێت کە شکست بێنێت بەوە رازی بێت کە پالنێک 
ئامانجەکانی خۆی و سەرکەوتنی خۆی". بۆ  دانەنێت 

بە  ئاماژەی  بەردەوامی قسەکانیدا  لە  دکتۆر ئەحمەد 
هۆکاری گرنگی نەدانی گەنجان بە خوێندن و گرینگی 

رێگایەدا کرد وتیشی، "  پالندانان بۆ هەنگاونان لەم 
خاڵێکی سەرەکیمان هەیە  پالنداناندا چەند  لە  ئێمە 

بناسیت سەرەتا  یەکەمیان ئەوەیە من کێم؟ دەبێت خۆت 
پێویستە چ دایک و باوکەکان چ مامۆستایەکان خودی 

ئەوەی  هاوکاریبین چۆن  بۆ  بناسێنین  گەنجەکە بەخۆی 
پالن دابنێت، خاڵی دووەم ئەوەیە من چیم دەوێت؟ واتە 

ئایا من بەتەمام چیبکەم  ژیاندا من پەیامم چییە  لە 
گەنجەکان  زۆربەی  ئێمە  کۆمەڵگەی  لەناو  ئێستا  تاوەکو 
بووە  کە  داینابێت  کە  نییە  نوسراویان  دەبینین شتێکی 

١٨ ساڵ ئەو شتە دەکەم بوومە ٢٠ ساڵ ئەم شتە 
ئەوەیە  خاڵی سێیەم  بۆخۆیان،  نییە  پالنێکیان  دەکەم 

ئەو رێگایە چییە کە من پێی 
وا  ئامانجەکەم جاری  دەگەمە 

هەیە رێگاکان ماددین جاری وا 
جاری  مەعنەویین  رێگاکان  هەیە 

وا هەیە کەسێک دەبێتە هاوکارت 
سەرکەوتن". دەگەیتە 

لەبەر ئەوەی گەنجەکان  "بەاڵم 
خوێندن  قۆناغەکانی  لە 

خۆیان  بنیاتی  نەیانتوانیوە 
کەسایەتی  نەیانتوانیوە  و  بنێنن 

باش بۆ خۆیان دروست بکەن 
ئامانجێکی  کە  نەیانتوانیوە 
دوور و جوان لە پێش چاوی 

خۆیان بنوسن بۆیە کە دەچنە 
زانکۆ و پەیمانگاکان هەر ئەو 
بەدەستیان  کە  مەلزەمەیەی 

دەکەوێت دەخوێنن و لێی 
دەردەچن بە نمرەی ٥٠ رازیە ئیتر ئەو زانیارییە دەڕوا، 

لەگەل  باشە بۆچی قوتابییەک  بەو گەنجانە دەڵێم  من 
تۆدایە لە یەک هۆبەن بۆچی ئەو نمرەی نۆهەد و سەد 

بڕیار بچیتە قۆناغێکی  بێت تۆ بە نمرەی پەنجا و بە 
زنکۆ و  تر، بۆیە پێویستە کە ئەو گەنجانەی قوتابین لە 
و خەریکی  نینە  لە خوێندن سەرکەوتو  پەیمانگاکان کە 
ناڵیم  و جلوبەرگ من  وەکو ستایل  شتە الوەکییەکانیانن 
جلوبەرگی جوان لەبەر مەکە بەاڵم لەگەڵ جلو بەرگو 
ستایلەکەی  و  کەین  جوان  با عەقڵیشمان  ستایلەکەدا 

بگۆڕین". هەڵسوکەوتمان  با  بگۆڕین 

دکتۆر ئەحمەد لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بە 
میللەتێکدا  پەروەردەیی هەر  ئاستی  بەرەوپێشچوونی 
وتیشی، "کۆمەڵگەیەک یان نەتەوەیەک خوێندوار بوو 

یان لەگەڵ خوێندنەکەشدا فێربوو چونکە هەموو 
خوێندنەوەیەک فێربوونی تێدا نییە لە زانکۆ و پەیمانگا 

زانستی تایبەت وەردەگرن ئەگەر ئێمە توانیمان 
ئاراستە بکەین  ئاراستەی گەنجەکان بکەین قوتابیەکان 
بەو شێوەیەی هەر یەکەو بەپێی پسپۆرییەکانی خۆی 

کۆمەڵگە وشیار بکاتەوە  کۆمەڵگە بەرەو سەرکەوتن 
دەڕوات کۆمەڵگە بۆ بەدەستهێنانی دەستکەوتی 

باشتر دەڕوات، بەاڵم لە شوێنی ئەوەی قوتابیەکانمان 
سەرکەوتوبن و لە شوێنی ئەوەی خوێندن بەرەو پێش 

بچێت کۆمەڵگە بەرەو پاش دەڕوات، ئێستا رێژەی زانکۆکان 
بەرز بۆتەوە ئێستا ژمارەی زانکۆکان ٣٠ زانکۆیە جگە لە 

پەیمانگاکان کەواتە دەرفەتی خوێندن زیاتر بووە". 

لەوەدایە  لە گەنجەکانمان دەکەین  گلەییەی  ئەو  "بەاڵم 
تۆ ئێستا دانیشتوی  کە دێتە پۆل دادەنیشێت پیی دەڵیم 

دایک و باوکت چاوەڕێت دەکات نمرەیەکی باشی بۆ 
ببەیەوە لە کۆتایی ساڵ، باشترین شت کە لەگەڵ دایک 
پەیوەست  خوێندنتە،  بکەی سەرکەوتنەکانی  باوکت  و 

بابەتانە ئەگەر بێتو  بونت بە دەوامکردن زۆرێک لەو 
بەدەست  کاریان  باوەڕکە  بخەن  رێکی  ئێستا  گەنجەکان 

تایبەت بەخۆیان هەبێت  پڕۆژەی  دەکەوێت دەتوانن 
بەڵکو خزمەتی  بکەن  دەشتوانن نەک خزمەتی خۆیان 

پالنێکی  کە  بەوەیە  پێویستمان  بەاڵم  بکەن،  کۆمەڵگەش 
دانێین". بۆ شتەکان  جوان 

دکتۆر ئەحمەد لە قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا دەبێت 
هانی قوتابیان بدرێت بۆ خوێندن لەالیەن سەرۆکایەتی 

زانکۆکان و وتیشی ، "داوا لە زانکۆکان دەکەم و لەهەمان 

کاتیشدا ناوەندەکانی خوێندن و ئامادەییەکان زیاتر 
هەوڵبدەن کاتێکی دیاری کراو بۆ قوتابییەکان دابندرێت 
کە خول و راهێنانیان پێ بکەن لە الیەن گەشەپێدانی 

مرۆیی وەکو بڵێی وشیارکردنەوەیان لە بابەتە مرۆییەکان 
وشیارکردنەوەیان لەوەی چۆنیەتی کار کردنیان لە ژیان، 

تەنها چوونی بۆ زانکۆ بەس نییە دەبێت سیمینار 
زیاد بکەین دەبێت ۆرکشۆپ زیاد بکەین کۆنفڕانسی 
تایبەتیان بۆ بکەین بۆ ئەوەی قوتابییەکان بێنە ناو 
ژیان، بەڕاستی هەندێک قوتابی هاتۆتە بەشێک لە 

زانکۆ نازانێت بۆ هاتۆتە ئەم بەشە  بەشەکەی بەدڵ 
نییە شارەزایی لەو بەشە نییە، ئەگەر ئێمە وشیاریی 

قوتابیمان کردەوە بیر لەوەدکاتەوە ئەگەر دەرچووی 
هەر بەشێک بێت الی ئاسایی دەبێت گرنگ ئەوەیە 

بڕوانامەکەی ال دەبێت و کاری پێدەکات، گرنگ نییە تەنها 
دامەزراندن بێت دەتوانێت لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی 

پڕۆژەیەکی بچوک دابنێت پێکەوە کار بکەن". 

بەتایبەتیش  گشتی  بە  مامۆستایان  دەیڵێم  "بەداخەوە 
زانکۆ ئەوەندەی گرنگی بە تەواوکردنی مەنهەج و  لە 

بنیاتنانی  بە  گرنگی  ئەوەندە  دەدەن  پڕۆگرامی خوێندن 
نەتوانم  قوتابییەک  ئەگەر  نادرێت  قوتابی  کەسایەتی 

لە چوار ساڵی خوێندن دروستی بکەم کەواتە من 
زانیاریم خستە  تەنها هەندێک  بەداخەوە  نەکرد،  هیچم 

ناو مێشکی و دەرچوو و رۆیشت، بەاڵم ئەگەر توانیت 
کەسایەتییەکی سەرکەوتووی  خوێندن  ساڵەی  چوار  لەو 
بۆ دروست بکەی ئەو کاتە ئەو قوتابییە پێویستی بە 
کەسی تر نابێت خۆی رێگای خۆی دەدۆزێتەوە کەواتە 
بۆ  جوان  بنیاتێکی  دەتوانێت  نیشاندەرە  رێگا  مامۆستا 

بکات". دروست  قوتابی 

لە  لە کۆتاییدا دکتۆر ئەحمەد سەیدە داوایەکی 
"خانەوادەکان  رایگەیاند،  و  کرد  خانەوادەی قوتابیان 

دایک و باوک پێویستە یەک شت بکەن لەگەڵ 
دانیشتنی  هەبێت  دانیشتنیان  منداڵەکانیان 

ئازیز  باوکانی  لێرەوە بە دایک و  هەفتانەیان هەبێت 
منداڵەکەت  لەگەڵ  هەفتانە  دانیشتنە  ئەو  دەڵێم، 
بڵی  پێی  دانیشە  لەگەڵ کچەکەت  یاخود  دانیشە 

تاوەکو  ئێمە  بیکەم،  ئامادەم  بە چییە من  پێویستت 
پارە  واتێگەیشتون کە تەنها  باوکان  و  ئێستاش دایک 

تەنها  دەکات  منداڵەکانمان سەرکەوتویان  بۆ  پەیداکردن 
جل و بەرگی بۆ بکڕین تەواو، نەخێر منداڵ ئەگەر کوڕ 

بێت یاخود کچ بێت گەنج بێت یان منداڵ پێویستی 
کاتی  دانە،  بە گرنگی  پێویستی  باوەشێکی گەرمە  بە 

خۆت بۆ منداڵەکەت تەرخان بکە کاتەکانت دابەش بکە 
بەڕاستی  لەتۆ  ئەوانە بەشێکن  لەگەڵ منداڵێ خۆت 

ئێمە دەبێت دانی پێدابنێین کە دایک و باوک لە 
نەبونەتە  دەرنەچونە  بەخێوکردن  لە  ئێمەدا  کۆمەڵگەی 

پەروەردەکاری باش، دەبێت کاتی خۆمان لەگەڵ 
لەگەڵ  پالنیان  وە دەبێت  بەرین  منداڵەکانمان بەسەر 

دادەنیشین خەریکی  لەگەڵیان  کاتەی  ئەو  وە  دابنێین، 
نوسینەوە  با خەریکی پالن  نەبین  تەلەڤیزیۆن  و  مۆبایل 
لە  قوتابییەکانمان  لە  زۆرێک  منداڵەکانمان،  لەگەڵ  بین 

نابینم  باوکم  زانکۆ دێنە الی ئێمە گلەیی دەکەن دەڵین 
دایکم نابینم،  بۆیە تکا لە دایکان و باوکان دەکەم 
پێویستە  چییان  کە  بکەن  منداڵەکانیان  لە  پرسیار 

ئەوەی پێویستیانە ئەوەیان بۆ بکەن نەک ئەوەی خۆت 
دەتەوەێ بۆی بکەی چونکە منداڵەکە خۆی دەزانێت 

بە  پێویستیان  منداڵەکانتان  چییە،  بە  پێویستی 
بگرە". ئامێزتی  لە  باوەشێکە 

 هۆکاری گرنگی نەدانی گەنجان بە خوێندن
...لە زانکۆکاندا
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بە تۆنێکی زۆر بەرزەوە "ئەی ئاغاالر"ی لێ بەرزدەبووەوە 
و گۆيچکەی ئامادەبووانی دەلەراندەوە. دەنگە زواڵڵەکەی 

هەولێر)ئەربیل(، مامۆستای وتنەوەی کەرەم و هونەرمەندی بااڵ 
لە درووستکردنی قاپقاپ حاجی جەمیل قەپقاپچی.

جەمیل ئیبراهیم قەپقاپچی لە ساڵی ١٩٠٤ لە گەڕەکی 
تۆپخانەی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( لەدایکبووە و بەهۆی دەنگە 

بەرزەکەیەوە هەر لە تەمەنی منداڵییەوە بەشداریی لە 
مەولودەکان دەکات. 

قەپقاپچی کاریگەر دەبێت بە شەهابەدین ئەربیللی 
)شەهابە( و دواتر چەندین مەقامی جیاواز لەو فێردەبێت. 

حاجی جەمیل لە کەرکوک-یش کەسایەتییەکی 
خۆشەویست و ناسراوە و هەمیشە رێزی لێدەگیرێت بە 

ئێستاشەوە، چونکە ناوبراو لە چلەکانی سەدەی رابردوو 
لەگەڵ خانەوادەکەی لەو شارە نیشتەجێ بووە و دوکانی 

درووستکردنی قەپقاپی کردۆتەوە. 

قەپقاپچی لە ساڵی ١٩٨٩بەشداری پرۆگرامێکی کرد کە 
لەالیەن یڵماز ئەرۆڵ-ەوە پێشکەشکاری بۆ کرا و لەو پرۆگرامەدا 

دەڵێت، "مەقامی دیوان لە عەبدواڵ دەفژەن فێربووم". ئەو 
یەکێک بوو لەو کەسانەی کە هەمیشە لە مەولوودەکان 

دەبینرا و خەڵک بەدوای ئەو دەگەڕا بەشێوەیەک کە تاوەکو 
ئێستا وتنی کەرەم لەگەڵ سەید ئیسماعیل هەمیشە لە هزری 

خەڵک ماوەتەوە و نەخشێنراوە. 

"من بورایا گلديم اوزوم
کتابالرا یازن حجی جميلین بو شیرین سوزون

ایراغ اربيلدەن گالمشەم، ارماغانوزام من اوزوم"

بەو رستانە ماڵئاوایی لە پڕۆگرامەکەی کردبوو، هەر لەو 
پرۆگرامەشدا خۆی رادەگەیەنێت کە تەمەنی ٨٥ ساڵە. 

حاجی جەمیل قەپقاپچی، مینارەی دووەمی هەولێر)ئەربیل( 
لە ساڵی ١٩٩٦ لە تەمەنی ٩٢ ساڵی ماڵئاوایی لەم دونیایە 
کرد، بەاڵم دەنگە زواڵڵەکەی و دەنگدانەوەکەی بۆ چەندین 

نەوە گوازراوەتەوە و هەر دەگوازرێتەوەش. 

عیرفان نەجاڕ کە دەکاتە خوارزای حاجی خەمیل قەپقاپچی 
لەبارەی خاڵییەوە تایبەت بۆ تەبا دوا و وتی: 

"حاجی جەمیل قەپقاپچی لە راستیدا کەسێکی خاکی بوو، 
هەمیشە بەکەیف بوو، حەزی لە گەڕان و سووران بوو. لەبارەی 
خوێندنەوەی کەرەم زۆر باش بوو، خۆی پیشەی قەپقاپچییەتی 

دەکرد، لە چلەکانی سەدەی رابردوو چووە شاری کەرکوک و 

لەوێ دوکانێک 
بەکرێ دەگرێت. 

بۆ ماوەیەکی 
دیاریکراو لەوێ 

کاری کرد، 

بۆیە 
خۆشەویستی 

کەرکوککییەکان 
بۆ ئەوە 

دەگەڕێتەوە". 

خاڵییەوە وتی، نەجاڕ لەبارەی وتنی کەرەم لەالیەن 
"زۆر حەزی لە وتنەوەی کەرەم بوو، کاتێک لە ماڵەوەبوو هەر 

لەبەردەم خۆی دەیخوێند. خزمایەتی هەبوو لەگەڵ حەیدەر 
بەقاڵ، پێکەوە دەچوونە مەولوودەکان، دەنگێکی زۆر خۆشی 

هەبوو، وتنەوەی کەرەم زۆر لێی دەهات". 

لەبارەی ژیانی کۆمەاڵیەتی حاجی جەمیل قەپقاپچی، عیرفان 
نەجاڕ بەو شێوەیە کۆتایی بە قسەکانی هێنا: 

"لە رابردوو خەڵک لەسەرخۆ و بێفیز بوون. تەنها بەدوای 
تێرکردنی سکیان بوون. حاجی جەمیل-یش خەریکی 

پیشەکەی خۆی و خوێندنەوەی کەرەم بوو، چاوی لە موڵک و 
سامانی دونیا نەبوو. زۆرجار لەگەڵ ئەو سەردانی کەرکوکم 

دەکرد، حاجی فایق بازرگان-یش لەگەڵمان دەهات". 

حاجی جەمیل قەپقاپچی لە ساڵی ١٩٥٨ فەریزەی 
حەجی بەجێگەیاند و هەر بۆیە لەالی خەڵکەوە بە 

"حاجی جەمیل" ناسراوە. 

 حاجی جەمیل قەپقاپچی..
مینارەی دووەمی هەولێر)ئەربیل)

زۆر  زمانەکەیانەوە. بەاڵم بە گشتی کاردانەوەی 
بەرامبەرم. هەبوو  جوانیان 

لە رادیۆی ئەربیل بە شێوەی راستەوخۆ  
لە ستۆدیۆ میوانی گەیالن بەقاڵ بوون، 
دادەبەزێت،  رادیۆکەدا  لە  گۆرانییەکانتان 

بابەتەن؟ ئاگاداری ئەم  ئایا 

ئەم زانیارییە ئێستا بزانم. تازە لەگەڵ گەیالن 
بووینەتە هاوڕێ. هۆکاری ئەوەی کە ئەم هەموو 

گوێگرەم هەیە لە هەولێر)ئەربیل( دابەزینی 
گۆرانییەکانمە بە چڕی لە رادیۆکەدا. بە جددی 

بیرم لەوە نەکردبوویەوە کە ئەم هەموو هەوادارەم 
هەبێت. میوانی رادیۆ ئەربیل بووم و دەتوانم بڵێم 

کە ئەو رادیۆیە زۆرترین گوێگری هەیە لە واڵتدا. 
زۆر خۆشی  و کەیفم وەرگرت لە بەشداریکردنی 

پڕۆگرامەکەدا. زۆر سوپاستان دەکەم.

)دووبارە  گۆرانییە کەڤەرەکانی  بە  ئێوەمان 
ئاناڵسانا"  یوزلوم"،  "ئای  وتراوەکانی( 

ناسی، لەم دواییانەش گوێ لە گۆرانییە 
لە  وازتان  ئایا  دەگرین،  سینگڵەکانت 

هێناوە؟ کەڤەرەکان  گۆرانییە  وتنەوەی 

با بڵێم کە  نەخێر وازم نەهێناوە، بەاڵم 
نوێ  لە  پێویستدا سەر  کاتێکی  لە  وەستاندوومە. 

گۆرانییەکی کەڤەری من دەبێت. لە  گوێتان 

ئەلبومت دەبێت؟ کاری  ئایا 

نزیکترین کاتدا چاوەڕیی کاری ئەلبوم بن. لە 

تایبەت بە  ١٤ـی شوبات  لە  ناهیدە بەباشڵی 
لە  باکو  رێستۆرانتی  لە  رۆژی خۆشەویستی 

ئەنجامیدا  کە  کۆنسێرتەی  بەو  هەولێر)ئەربیل( 
تایبەت بۆ  گەیشت بە هەوادارانی. هاوکات 

مایکی تەبا-ش دوا.

ئاماژەدان بەوەی  شایەنی باسە بەباشڵی دوای 
هێندە  هەولێر)ئەربیل(  لە  نەیدەزانی  کە 

هەوادارەی هەیە وتی، "دوای باڵوکردنەوەی 
لە  بەردەوامی  بە  کۆنسێرتەکانم  پۆستەری 

بۆ  نامەم  هەولێر)ئەربیل(ـەوە 
دەهات، بەڕوونی چاوەڕیی ئەوم 

نەدەکرد".

بەباشڵی  ناهیدە  هاوکات 
ئاماژەی بەوەشدا کە 
سەردانی  یەکەمجارە 

دەکات  هەولێر)ئەربیل( 
"بەهۆی  و وتیشی، 
ئەوەی کە شارێکی 

ئارام و بە سەلیقەیە 
منی زۆر دڵخۆش کرد. 
زۆر  هەولێر)ئەربیل(ـم 

خۆشویست".

هەولێر)ئەربیل(
تان چۆن دۆزییەوە؟ 

چۆن  کۆنسێرتەکە  چاالکی 
بەرەوپێشچوو؟

دەکەم.  هەولێر)ئەربیل(  سەردانی  یەکەمجارە 

بەهۆی  کاتەی کەهاتوومە  لەو  بەڕاستی 
ئەوەی کە شارێکی ئارام و بە سەلیقەیە 

زۆر  زۆر دڵخۆش کرد. هەولێر)ئەربیل(ـم  منی 
راستیدا بەو شێوەیەی کە  لە  خۆشویست. 

لێکردبوویەوە تەواو جیاواز بوو. بەاڵم  بیرم 
ئارام بووە. من  زۆر  هەولێر)ئەربیل( شارێکی 

زۆر خۆشویست. ئێرەم 

لەو کاتەی کە لە ئازەربایجان بووم 
دواتر  بۆهات.  کۆنسێرتم  داواکارییەکی 

و  بەرەوپێشچوون  روداوەکان 
بەڕێوەبەری  لەگەڵ  پەیوەندییان 

رێستۆرانتەی  ئەو  دانا.  کارەکانم 
تیادا  کۆنسێرتەکەم  کە 

ئەوەی  بەهۆی  ئەنجامدا 
کە رێستۆرانتی باکو بوو و 
ئەوەی  بەهۆکاری  هەروەها 
خەڵکی  خاوەنەکەشی  کە 
هەستم  بوو  ئازەربازیجان 

لێیانەوە  زیاتر  کرد کە 
نزیکم.

چاوەڕیی ئەوەت دەکرد 
هەولێر)ئەربیل(  لە  کە 

هێندە هەوادارەت هەبێت؟

چاوەڕیی  بیڵێم  بەڕوونی  ئەگەر 
ئەوەم نەدەکرد، بەاڵم دوای 

بە  کۆنسێرتەکانم  پۆستەری  باڵوکردنەوەی 
بۆ  نامەم  لە هەولێر)ئەربیل(ـەوە  بەردەوامی 

بە هۆی  تێنەدەگەیشتم  لە هەندێکیان  دەهات. 

هەواڵ: گەیالن بەقاڵ

هەواڵ: زیا عوزێری/فۆتۆ: عەلی سالم

 هۆکاری گرنگی نەدانی گەنجان بە خوێندن
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کێشە خەوتن، لە رۆژانی ئێستاماندا بۆتە کێشەی 
زۆرێک لە مرۆڤەکان. بووەتە هۆی ئەو سترێس و 

کێشانەی کە لە ژیانی رۆژانەماندا دووچاری دەبین. بۆ 
بەرەوپیش بردنی ژیانمان خەوتنێکی چاک زۆر گرینگە. 

هەر چەندە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی جیاوازە، 
مرۆڤی تەندروست لە رۆژێکدا بە تێکرایی ٨ کاتژمێر 
دەخەوێت. ئەگەر ئێوەش لەگەڵ خەوتن کێشەتان 
هەیە ئەوا سەیرێکی خووە سەیرەکانی ئەو زانا و 

بیرمەندانە بکەن.

ئەلبێرت ئەنشتاین
ناوی ئەلبێرت ئەنشتاین لە 

مێشکی  زۆربەی مرۆڤەکاندا 
هەیە بە مانای وشە زۆربەمان 
بە درێژایی ماوەی خوێندنمان 

لە پۆلەکان و تاقیگەکان ناو 
خشتەکان ناوی ئەومان دیوە.

دەوترێت ئەنشتاین هەموو شەوێک ١٠ کاتژمیری تەواو 
خەوتووە ئەمەش بە تێکرایی لەو 

ماوەوەی کە دیاری کراوە زیاترە.

نیکۆ�ڵ تێسال
یەکێکە لە پێشڕەوەکانی 

ئەندازیاری ئەلیکتڕۆنی، جگە 
لە داهێنانەکان و ئەفسانەکانی 
نیکۆاڵ تێسال خاوەنی جێگۆڕینی 

تەزووە و ژمارەیەکی زۆر لە داهێنانە.

خووی خەوی تێسال وەکو کارەکانی تری جیاوازە. هەموو 
شەوێک لە چەند سەعاتێک زیاتر نەدەخەوت بەاڵم 

ئەوانەشی بەشێوەیەکی رێکخستوو  قەرەبوو دەکردەوە.

بە وتەی ئەو " پاتریەکانی دووبارە بارگاوی دەکردەوە".

لیۆناردۆ دا ڤینیسی
لیۆناردۆ دا ڤینیسی، لە 

مێژوودا بە یەکێک لە مرۆڤە 
هەرە سەرکەوتووەکان، 

ژیانەوە و پێشڕەو دادەندرێت.

بەهۆی ئەو کارانەی کە 
لەسەر ماوەی خەوەکەی 

کراوە "بە خەوی لیۆناردۆ دا ڤینیسی"  ناوی دەرکردوە. 
داڤینیسی ماوەی خەوەکەی بە شێوەی خشتەی 

بچووک دابەش کردووە.

هەر خەوتنێک لە نێوان ٢٠ خولەک و ٢ کاتژمێردا 
ئەنجام دەدرێت.

لە رۆژێکدا ٢ جار بەم شێوەیە دەخەوت. بەمشێوەیەش 
لە ٢٤ کاتژمێردا بە تێکڕایی نزیکەی دەگەیشت بە 

٥ کاتژمێر. ئەم شێوە خەوەش لە هەر دانیشتنێکدا 
داڤینسی وا لێدەکرد کە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو بێ 

جوڵە نەبێت.

رۆتینی ئەم شێوازی خەوە بە پڕۆگرامی خەوی 
"ئوبەرمان" ناو دەنرێت لەوانەیە ئەم شێوازە خەوە بۆ 

زۆرێک لە مرۆڤەکان ئەنجام نەدرێت.

چاڕلس دیکنس
دیکنس بەوە زۆر ناسراوبوو 

کە نەخۆشی کەم خەوی 
هەیە و بۆ ئەوەی بەسەر 

نەخۆشیەکەشیدا زاڵ بێت 
چەند خوویەکی سەیری 

هەبوو. بۆ نموونە هەموو 
کاتێک شوێنی نوستنەکەی دەبوایە رووی لە باکوور 

بێت و بۆ ئەوەی دڵنیاش بێتەوە بۆ هەموو شوێنێک 
قیبلەنامەی لەگەڵ خۆی دەبرد. دووەمین خووشی، 

هەندێک کات دوای ئەوەی هەوڵی دەدا بخەوێ دواتر 
لە شەقامەکانی لەندەن دەسوڕایەوە.

بیتهۆڤن
ئاوازدانەری بەناوبانگ 
لودویگ ڤان بیتهۆڤن، 

کەسایەتییەکی داهێنەر و 
تێکەڵی هەبوو. وە چەندین 
نەخۆشیشی هەبوو. بەاڵم 

سەرەڕای ئەوانەش بە 
شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر 

خەوتنێکی ئاسایی رۆتینی هەبوو. کاتژمێر ١٠ـی شەو 
دەخەوت ٦ـی بەیانی هەڵدەستا.

کێشەی کەمخەوی نەبووە ئەگەر هەشیبوبێ، 
لە جیهاندا بە میوزیکەکانی چارەسەری کێشەی 
کەمخەوی ژمارەیەکی زۆر لە مرۆڤەکانی کردووە.

ئاماده کردن: عەلی عەنتەر
دەبێت؟ کەی دەگاتە دەستت؟ ئەگەر دوای مانگێک 

مەترسی نەمێنێت و ئێمە بچین، ١٥-٢٠ رۆژمان پێویستە 
بۆ ئەوەی کااڵکانمان ئامادە بێت و ٤٥ رۆژمان دەوێت تا 

دەگاتە هەولێر. واتە لەالیەنی کەمەوە ٣ مانگمان پێویستە 
بۆ ئەوەی کارەکانمان رێکبخەینەوە و کەلوپەلی چینی 

بگاتەوە هەولێر".

هەر لەسەر هەمان پرس، کاروان حیسام، بەڕێوەبەری 
کۆمپانیای بەیت ئەلبەزاز بۆ گواستنەوەی بازرگانی 
نێودەوڵەتی لە لێدوانێکدا بە تەبای راگەیاند، "ئەو 

ڤایرۆسە کاریگەری لەسەر تەواوی بازاڕ دروست کرد، بەاڵم 
بە دەرەجە یەک کاریگەری لەسەر ئێمە دروست کرد 

وەکو کۆمپانیایەکی گواستنەوە. ئێمە ئێستاش دەتوانن 
شت داوا بکەین و بۆمان ئامادە بکرێت، دواتر لەرێگەی 

کارمەندەکانمانەوە باربکرێت بۆ ناردنە هەولێر. ئەوە 
کارێکی ئاسانە بەاڵم هەموو 

کارەکان بەو جۆرە بەڕێوە 
ناچێت. بۆ نموونە پێشووتر 

خاوەنی کۆمپانیاکەمان لە چین 
نیشتەجێببوو و لەوێوە کااڵکانی 

خۆی دەکڕی و دەیناردەوە 
هەولێر. بەاڵم ئێستا خۆی و 
خانەوادەکەی هاتوونەتەوە 

هەولێر".

لەبارەی ئەو کااڵیانەیان کە لە 
چین چاوەڕێی گواستنەوە دەکەن، کاروان حیسام وتی، "لە 
ئێستادا چەند حاویەیەک کااڵمان هەیە لە کۆگاکان بەاڵم 
رێژەیان هی ئەوە نییە بیگوازینەوە. پێویستە چاوەڕوانبین 

بۆ ئەوەی رێژەکەی زیاد بکات ئینجا بینێرینەوە هەولێر. واتە 
ئیستاش کااڵکانمان لە چینەوە دێت بەاڵم کەمە. پێویستە 
چاوەڕێ بکەین ئەو ڤایرۆسە لەناو بچێت و بازرگانەکانمان 
بچنەوە چین بۆ ئەوەی کااڵ بکرن و ئێمەش بیگوازینەوە. 

دەتوانم بڵێم لە ئێستادا زیاد لە سەدا ٧٠ی بازرگانی 
وەستاوە و کەمی کردووە".

بەڕێوەبەر کاروان حیسام لە کۆتاییدا وتی، "خۆی بەشێکی 
دیکەی کێشەکە ئەوەبوو کە چین سااڵنە مانگێک پشووی 
گشتییان هەیە. بۆیە کاریان نەدەکرد بەاڵم ئێستا کاتەکا 

تەواو بووە و خەڵکەکە کار ناکەن. حکوومەتیش ماوەی 
پشووەکەی درێژکردەوە. ئێستا ئەگەر کەسێک شتێکی بوێت 

ناتوانێت بچێتە چین بەاڵم دەتوانێ بە پەیوەندی کردن 
داوا بکات و ئێمە بیگوازینەوە".

کااڵکانی نێو بازاڕ رۆژ بە رۆژ لەکەمبوونەوەدایە. بەپێی ئەو 
هەوااڵنەی گوێمان لێدەبێت دەڵێن مۆبایلی ئایفۆن دوای 
ئەم رووداوە ١٣٠ دۆالر نرخەکەی زیادی کردووە. کااڵکانی 
دیکەش نرخیان بەرزبووەتەوە بۆ نموونە ماسک و تەواوی 

کااڵ چینییەکان. رۆژ بە رۆژ زیاتریش دەبێت".

هاوکات ئوسامە بەشیر باسی لە رێگاکانی سەردانی کردنی 
بازرگانان دەکات بۆ چین و دەڵێت، "ئێستا ناتوانین سەردانی 

چین بکەین. ئێمە سێ رێگامان هەیە بۆ گەشت کردن بۆ 
واڵتی چین، ئەوانیش بریتین لە هێڵی ئاسمانی عێراقی، 

هێڵی ئاسمانی قەتەر و هێڵی ئاسمانی ئیمارات. ئێستاش 
هەر سێ هێڵ وەستاوە و ناچنە چین. بابڵێین چووینە چین، 

باشە چی بکەین لەوێ؟ کەس لە ماڵەکەی دەرناچێت، 
کارگەکان وەستاون و خەڵک بەهۆی ترسی ئەو ڤایرۆسە 

ناچنە سەر کار و دوکانەکانیان. هیچ رێستۆرانتێک نەماوە 
خواردنی لێبخۆی. هەموو خەڵک ترسیان هەیە".

هەروەها بازرگان عەتار باسی لەوەکرد کە 
دەتوانن مامەڵە لەگەڵ شوێنگرەوەکانی چین 

بکەن بەاڵم ئەوکات نرخی کااڵکان گرانتر 
دەبێت و بەم جۆرە روونیکردەوە، "چین 

واڵتێک نییە شوێنگرەوەی نەبێت بۆ 
ئێمەی بازرگانان. شوێنگرەوەی وەکو کۆریا، 

تایوان، تایلەند و تورکیا هەیە کە ئێمە 
پێداویستییەکانمانی تێدا بدۆزینەوە. 

بەاڵم کڕیارەکان هەموویان نرخی 
هەرزانیان دەوێت. بۆ نرخی هەرزانیش هەموومان 
ناچارین روو لە چین بکەین. ئەو بابەتانەی کە لە 
چین هەیە دەتوانین لە رێگەی تایوان و تایلەند 

دابینیان بکەین بەاڵم نرخەکانیان گرانە و خەڵک 
شتی گرانی ناوێت. چین بۆچی بەم جۆرە جیهانی بە 

ئابووری داگیر کردووە؟ چونکە نرخەکانی هەرزانن".

لەکۆتایی قسەکانیدا ئوسامە بەشیر عەتار، بازرگانی 
جوانکاری و کەرەستەی پاککردنەوە ئۆتۆمبێل وتی، "ئەگەر 
ئەم بارودۆخە بەم جۆرە بەردەوام بێت نرخەکان زۆر بەرز 
دەبنەوە و بازاڕەکانمان کااڵی چینی تێدا نامێنێت.  پرسی 

چین زۆر درێژە دەکێشێت هیچ وابیرمەکەنەوە ئەو ڤایرۆسە 
ئەوەندە ئاسان لەناو بچێت. قسەیەکی وا هەیە کە ئەم 
ڤایرۆسە بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرما لەناوبچێت. رەنگە 

ئەو کات دووبارە جووڵەیەک دەستپێبکاتەوە و خەڵک 
بچێتەوە چین. بەاڵم ئەو کاتیش زۆر مەترسیدارە. کەی 

دەچیت؟ کەی دێیتەوە؟ کەی کااڵکان دەکڕێ؟ کەی ئامادە 

ڤایرۆسی کۆرۆنا لەگەڵ ئەوەی کە هەموو جیهانی 
خستووەتە باری نائاسایی و خەڵک ترسی لەدەستدانی 

تەندروستی و گیانلەدەستدانی لەال دروست بووە، 
کاریگەرییەکی زۆری لەسەر بازاڕیش هەیە.

ئاشکرایە کە بەشێکی زۆری کااڵکان لە بازاڕەکانی جیهان بە 
گشتی و عێراق بە تایبەتی کااڵی دروستکراوی چینن. واڵتی 

چین دوور لە جەنگی سەربازی و ئەتۆمی، بە تەکنەلۆژیا 
و ئابوورییە بەهێزەکەی بازاڕەکانی جیهانی خستووەتە ژێر 

هەژموونی خۆی. 

هەرچەندە قسە و بۆچوونی جیاواز هەیە لەسەر ڤایرۆسی 
کۆرۆنا کە ئایا ڤایرۆسەکی سروشتییە یاخود دروست کراو، 

بەاڵم لە ئێستادا چەندین واڵت بەدوای چارەسەری ئەو 
ڤایرۆسەوەن.

نەمانی گەشتەکانی چین و رێکارەکانی چین بەرامبەر بە 
گەشتیارەکانی وایکردووە کە بازرگانان نەتوانن سەردانی 

چین بکەن و کااڵ چینییەکانیش لە بازاڕەکانی جیهاندا روو 
لەکەمبوونەوەیە. 

لەم بارەیەوە ئوسامە بەشیر عەتار، 
بازرگانی جوانکاری و کەرەستەی 

پاککردنەوە ئۆتۆمبێڵ باسی 
لە کاریگەرییەکانی ڤایرۆسی 

کۆرۆنا لەسەر بازرگانی خۆی کرد 
لەگەڵ کۆمپانیاکان لە واڵتی 
چین و ئاماژەی بەوەدا، "ئەو 

ڤایرۆسە کە ناوی کۆرۆنایە وەکو 
وتمان ڤایرۆسێکی زۆر خراپ و 

مەترسیدارە. بێگومان کارەکانی 
هەموو کەسی سەخت کردووە. کارەکانی من کە کاری 

جوانکاری ئۆتۆمبێلە و کارەکانی هەموو کەس کە بازرگانی 
دەکەن پەیوەستە بە واڵتی چین. هەموو شتێکمان 

دروستکراوی چینە. ئەم ڤایرۆسە بۆ یەکەمجار لە ویالیەتی 
یۆهان سەریهەڵدا بەم هۆیەوە خەڵک هەموویان دەترسن 

سەردانی چین بکەن". 

ئوسامە عەتار ئاماژەی بەوەدا کە کااڵکانی دەستیان 
خەریکی تەواوبوونە و وتی، "کااڵکانی دەستمان وا 

خەریکە تەواو دەبێت و کااڵش لە چینەوە نایەت. لە 
رۆژگارێکی سەختین و ئەو کااڵیانەی دەیانفرۆشین شوێنیان 

پڕنابێتەوە. نەک تەنها کااڵکانی من، بەڵکو هەموو 

گورزی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ ئابووری جیهان

ئایا کێشەی خەوتنتان هەیە؟ خووە سەیرەکانی
٥ کەسایەتی جیهان لە کاتی خەودا 

ئاماده کردن: عەلی عەنتەر
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کێشە خەوتن، لە رۆژانی ئێستاماندا بۆتە کێشەی 
زۆرێک لە مرۆڤەکان. بووەتە هۆی ئەو سترێس و 

کێشانەی کە لە ژیانی رۆژانەماندا دووچاری دەبین. بۆ 
بەرەوپیش بردنی ژیانمان خەوتنێکی چاک زۆر گرینگە. 

هەر چەندە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی جیاوازە، 
مرۆڤی تەندروست لە رۆژێکدا بە تێکرایی 

دەخەوێت. ئەگەر ئێوەش لەگەڵ خەوتن کێشەتان 
هەیە ئەوا سەیرێکی خووە سەیرەکانی ئەو زانا و 

بیرمەندانە بکەن.

ناوی ئەلبێرت ئەنشتاین لە 
مێشکی  زۆربەی مرۆڤەکاندا 

هەیە بە مانای وشە زۆربەمان 
بە درێژایی ماوەی خوێندنمان 

لە پۆلەکان و تاقیگەکان ناو 
خشتەکان ناوی ئەومان دیوە.

دەوترێت ئەنشتاین هەموو شەوێک 
خەوتووە ئەمەش بە تێکرایی لەو 

ماوەوەی کە دیاری کراوە زیاترە.

یەکێکە لە پێشڕەوەکانی 
ئەندازیاری ئەلیکتڕۆنی، جگە 

لە داهێنانەکان و ئەفسانەکانی 
نیکۆاڵ تێسال خاوەنی جێگۆڕینی 

تەزووە و ژمارەیەکی زۆر لە داهێنانە.

ئایا کێشەی خەوتنتان هەیە؟

هەریەک لە ئێمە سەرتاشێکی تایبەتمان هەیە و رەنگە 
چەند سەرتاشێکیش هاوڕی یاخود خزممان بێت. ئاشکرایە 

کە هەموو گەڕەکێکی هەموو شارێک لەم جیهانە چەند 
تێدایە. سەرتاشێکی 

رەنگە زۆرجار بۆ پێکەنین پرسیاری ئەوەمان لە 
سەرتاشەکەمان کردبێت و وتبێتمان، "کە ئێمە پرچمان زۆر 

دەبێت دێینە الی سەرتاش، ئەی سەرتاش کە پرچی زۆر 
دەبێت دەچێتە الی کێ؟" بەاڵم ئەوەی سەیرە کە تا ئێستا 

ئەو پرسیارەمان لە سەرتاشەکەمان نەکردووە کە ئاخۆ 
بۆچی ئەوان جیاواز لە پیشەکانی دیکە لە رۆژانی هەینی، 

شەممە و یەکشەممە پشوو نادەن و پشووی خۆیان 
دەخەنە ناوەندی هەفتە؟

پشووی هەفتانەی سەرتاشەکان لە واڵتێکەوە بۆ 
واڵتێکی دیکە دەگۆڕێت. بۆ نموونە، لە واڵتی تورکیا 

رۆژانی یەکشەممە، لە عێراق، ژمارەیەکی زۆری واڵتانی 
عەرەبی، ئەوڕووپا و ئەمریکا دووشەممە و تەنها لە شاری 

هەولێر)ئەربیل( و سلێمانی رۆژانی سێشەممە زۆربەی 
هەرە زۆری سەرتاشخانەکان داخراون.

واتە دەتوانین بڵێین لە بەشێکی زۆری جیهان رۆژانی 
دووشەممە سەرتاشخانەکان داخراون و تەنها لە شارەکانی 

تورکیا و هەولێر)ئەربیل( و سلێمانی نەبێت. 

سەرتاشەکان لە واڵتانی ئەوڕووپا و ئەمریکا رۆژانی کۆتایی 
هەفتە کە شەممە و یەکشەممەیە شوێنی کارەکانیان 
داناخەن و رۆژی یەکەمی هەفتەی نوێ کاتێک خەڵکی 

دیکە دەست بە کار و دەوام دەکاتەوە، ئەوان پشوو دەدەن. 
هۆکاری ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێننەوە کە فەرمانبەر، 

کرێکار، قوتابی و خاوەن پیشەکان لە ناوەندی هەفتەدا 
بەهۆی سەرقاڵییەوە ناتوانن سەردانی سەرتاشخانە بکەن. 
لەبەر ئەوە لە دوو رۆژی پشوویاندا کاتیان دەبێت و دەچنە 
سەرتاشخانەکان. بۆیە سەرتاشەکانیش وایان پێباش بووە 

کە ئەو دوو رۆژەی خەڵکانی دیکە پشوو دەدەن، ئەوان 
کار بکەن و رۆژی پاش پشووی خەڵک خۆیان پشوو بدەن. 

بەم جۆرەش رۆژانی دووشەممەیان وەکو رۆژی پشووی 
سەرتاشخانەکان دیاری کردووە. 

بیرکردنەوەی  سەرتاشخانەکانی تورکیاش بە هەمان 
رۆژئاواییەکان رۆژێکیان لەسەرەتای هەفتەدا دیاری کردووە 

بۆ داخستنی شوێنی کارەکانیان و پشوو دانیان. بەاڵم 
بەهۆی جیاوازی رۆژانی پشووی فەرمی فەرمانبەر و خاوەن 

پیشەکانی دیکە لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوا، سەرتاشخانەکان 
رۆژانی یەکشەممە داخراون. 

لە واڵتە عەرەبییەکان بە عێراقیشەوە بە هەمان شێوە 
رۆژانی دووشەممە پشووی سەرتاشخانەکانە. بەاڵم چیرۆکی 

دەستنیشانکردنی رۆژی دووشەممە لە واڵتە عەرەبییەکان 
جیاوازترە لە واڵتە ئەوڕووپی و ئەمریکییەکان. 

چیرۆکی دیاری کردنی رۆژی دووشەممە وەکو پشووی 
سەرتاشخانەکان لە واڵتە عەرەبییەکان دەگەڕێتەوە 
سەردەمی فەرمانڕەوایی فاتمییەکان لە میسر)٩٠٩-

١١٧١ز(. خەلیفە، وەزیر و کاربەدەستەکانی ئەو سەردەمە 
بڕوایان وابوو کە رۆژانی دووشەممە رۆژێکی پیرۆزە بۆ 
سەرتاشین. بەم مەبەستەش هەموو دووشەممەیەک 
سەرتاشخانەکان دادەخران و سەرتاشەکان دەچوونە 

ماڵی خەلیفە، وەزیرەکان و کاربەدەستەکانی دەوڵەتی 
فاتمی. بەم جۆرەش رۆژانی دووشەممە تایبەت کرا 

بە ئەوان و خەڵکی ئاساییش رۆژانی دیکەی هەفتە 
سەردانی سەرتاشخانەکانیان دەکرد. واڵتانی دیکەی 

عەرەبی و عێراقیش بەهۆی ئەوەی کە پەیوەندی 
ئایینییان لەگەڵ میسر هەبووە و لەڕووی ئیدارییەوە 

بەردەوام حکومڕانی یەکتریان کردووە، بۆیە ئەم 
کەلتوورە لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی دیکە، نەوە نەوە 

گواستراوەتەوە تا ئەمڕۆ.

شاری هەولێر)ئەربیل( و سلێمانی جیاواز لە تەواوی 

شارەکانی عێراق و واڵتانی دیکە، رۆژانی سێشەممەیان 
هەڵبژاردوو بۆ پشووی سەرتاشخانەکان. سەرتاشێکی 
شاری هەولێر)ئەربیل(یش لەسەر ئەم پشووە زانیاری 

پێداین وتی، "لە تەواوی عێراق رۆژانی دووشەممە پشووی 
سەرتاشخانەکانە. بەاڵم لە هەولێر)ئەربیل( و سلێمانی 

رۆژانی سێشەممە کراوەتە پشوو. هۆکارەکەشی ئەوەیە 
کە لە کۆندا لە شاری هەولێر)ئەربیل( تەنها ٦-٧ سەرتاش 
بوونی هەبووە و بەهۆی کەمی دانیشتوانەوە کارەکانیان 
کەم بووە. بۆ قازانج کردنی زیاتر تەرکیزیان دەخستە سەر 
سەرتاشینی سەربازەکان کە ئەوانیش رۆژانی دووشەممە 
و پێنجشەممە دەهاتنە ناوشار. بەم جۆرە بڕیاریان دا بە 

گۆڕینی پشووی رۆژانی دووشەممە".

ئەو سەرتاشە لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، "رۆژانی 
هەینی و شەممە لەبەر قوتابی و فەرمانبەران 

دووکانەکانیان دەکردەوە بۆ ئەوەی ئەوان بتوانن لە 
پشووەکانیاندا سەردانی سەرتاشخانەکان بکەن. بەم 

جۆرە هەموویان کۆبوونەوە و بڕیاریاندا رۆژی سێشەممە 
دیاری بکەن بۆ پشوودان. ئیتر لەو رۆژەوە پشووی 

سەرتاشخانەکان لە هەولێر)ئەربیل( و سلێمانی لە 
دووشەممەوە گۆڕا بۆ سێشەممە".

بۆچی سەرتاشخانەکان لە ناوەندی هەفتەدا پشوو دەدەن؟
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رۆژوو گرتن لە رۆژانی ئاساییدا چ سوودێکی بۆ مرۆڤ هەیە؟
ئەو کاتانەی رۆژوو چەند رۆژێک دەخایەنێ، جەستە بیر لە 

تێکشکاندنی ماسولکەکان و وەرگرتنی پرۆتینەکەیان 
دەکاتەوە وەک سەرچاوەیەکی وزە. مەبەست لە چەند 

رۆژێک ئەوەیە کە هەندێک رۆژووی تەندروستی هەیە کە 
دکتۆر پێشنیار دەکات نەخۆش یاخود هەرکەسێک بۆ ماوەی 

چەند رۆژێک جگە لە ئاو هیچی تر نەخۆنەوە و خۆیان بە 
دوور بگرن لە خوارد. بەاڵم رۆژووی مسووڵمانان کەمتر لە 
رۆژێک و لە بانگی بەیانییەوە دەست پێدەکات تا بانگی 

ئێوارە. 

رۆژوو وا دەکات جەستە ئەو خۆراکانە بەکاربهێنێت کە 
دەمێکە لە شێوەی شەکر و چەوریدا لە جگەر و ژێر 

پێستدا هەڵیگرتوون. هەروەها چەندین ژەهر و ماددەی 
زیانبەخشیش لەکاتی بەڕۆژووبووندا فڕێ دەدرێنە 

دەرەوە. 

رۆژوو دەروون ئارام دەکاتەوە، الیەنی رۆحی بەسەر الیەنی 
جەستەییدا زاڵ دەبێت و زیاتر لە جاران خێزانەکان لەسەر 

سفرە کۆدەبنەوە، ئەوە جگە لە چەندین کەشی 
کۆمەاڵیەتی دیکە. 

توێژینەوەکان دەریانخستووە رۆژوو ئاستی چەورییە 
زیانبەخشەکانی خوێن رێکدەخات. 

رۆژوو بۆ زاڵبوون بەسەر ئاڵوودەبوون گرنگە. 
جگەرەنەکێشان بۆ ماوەی ١٦ کاژێری بەڕۆژووبوون، رێگاکەت 

بۆ کورت دەکاتەوە کە لە ٨ کاژێرەکەی دیکەش بەسەر 
حەزی کێشانی جگەرەدا زاڵ ببیت. 

 
هەلێکی زێڕینە بۆ رێکخستنی کێش بۆ ئەوەی کێش 
داببەزێت، دەبێت بەشێوازێکی تەندروستانە و لەسەر 

رێنماییە زانستیەکان رۆژوو بگریت، توێژینەوەکان دەڵێن 
٥٠-٦٠%ی ئەوانەی بەڕۆژوون، هیچ گۆڕانکارییەک لە 

کێشیاندا روونادات، چونکە پابەندی رێنماییەکانی پزیشکان 
نابن سەبارەت بە رۆژووی دروست.

رۆژوو گرتن هەم لەڕووی شەریعەتی خوداوە هەم لەڕووی 
تەندرووستییەوە گرنگییەکی تایبەتی هەیە بۆ مرۆڤی 
مسوڵمان. بۆیە خودای گەورە مانگێکی تەواوی بۆ رۆژوو 
گرتن داناوە فەرزی کردووە کە مسوڵمانەکان رۆژوو بگرن. 
هەروەها پێغەمبەری خودا )درودی خودای لەسەر بێت( 

رۆژانی دووشەممە و پێنجشەممە وەکو سوننەتی هەفتانە 
و چەند رۆژێکی دیکەی ساڵیشی وەکو سوننەت دیاری 

کردووە ئامۆژگاری مسوڵمانان دەکات کە رۆژووی تێدا بگرن.

ئایە شەرع چۆن پێناسەی رۆژوو گرنتی کردووە؟

رۆژوو گرتن بریتییە لە، به ندایه تی كردن بۆ خودا 
به خۆگرتنه وه  له  خواردن، خواردنه وه و هه موو ئه و شتانه ی 

رۆژوو به تاڵ ده كه نه وه  له گه ڵ هه بوونی نییه تدا له  
به یانییه وه  تاوه كو ئاوا بوونی خۆر، له  الیه ن كه سێكی 

دیاری كراوه وه ، به چه ند مه رجێکی دیاری كراو. وه  ناوی رۆژوو 
نراوه به  ئارامگرتن )صبر(، له به ر ئه م فه رمووده یه  )صوم شهر 
الصبر وثالثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر(. واته : )ڕۆژوو 

گرتنی مانگی سه بڕ و سێ رۆژ له  هه موو مانگێك كین و 
بوغز و ناپاكی دڵ الده بات(.

وه  بۆچوونێك هه یه  ده ڵیت ئه م ئایه ته  پیرۆزه  مه به ست لێی 
الَِة} واته : )وه  له  كاروباره كانتاندا پشت  ِ َوالصَّ ْ رى+ ڕۆژووه: {َواْسَتِعيُنواْ ِبالصَّ

به هه موو جۆره كانى ئارامگرتن ببه ستن، هه روه ها پشت 
به نوێژیش ببه ستن(. چونكه  ڕۆژوو ده بیته  هۆی ئارام گرتنی 

ده روون و خۆگرتنه وه  له  ئاره زووه كان.

ئایا رۆژوو گرتن چ زانیارى و فه لسه فه یه کی تێدا به دی 
ده کرێت که  ئیسالم داى ناوه ؟ رۆژوو بنچینه یه که  له  

بنه ڕه تیه کانى ئیسالم، به ده قی ئایه تى قورئانی پیرۆز که 
 خواوه ندی گه وره ى له  سوره تى )البقرة / ١٨٣( ده فه رموێ: (يَا 
َياُم َكَما ُكِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن)  أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
واته : ئه و که سانه ى وا بڕواو ئیمانتان به خوا هێناوه  رۆژوو 
گرتنتان له سه ر پێویست کراوه  هه ر وه کو له سه ر خه ڵکانی 

پێش له  ئێوه  بوون پێویست کرا بوو، به  ئاواتو و هیواى 
ئه وه وه  که  خودی خۆتان بپارێزن به هۆ و سایه ى ئه م رۆژوو 

گرتنه  له  سزا و ئه شکه نجه ى خواوه ندی گه وره .

فه لسه فه  و هوده ى رۆژوو گرتن لە روانگەی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالمەوە  خۆى له م خااڵنه ى خواره وه 

 ده گرێته وه :

رۆژوو خوا په رستیه که که  فه رمانى خواى تیا جێبه جێ 
ده کرێت، که خوا پێویست و فه رزی کردوه  له سه ر به نده کانى 

که  هه میشه  له کاتى به رۆژوو بوون خوایان له یادبێـت و 
بزانن که خوا چاودێری هه ڵسوکه وتیان ده کات له کاتى 

رۆژووگرتنه که یاندا.

رۆژووگرتن شۆڕشێکه  که  به  گژاچوونى ئاره زوو و هه واى 
نه فسه  له سه ر ئه و عاده تانه ى که  له سه رى راهاتووه  و 

به درێژایی ساڵ پێیانه وه  ده ناڵێنێت ناتوانێت لێیان 
دووربکه وێته وه  و وه ک ئه وه ى لێهاتووه  که  بوویته  کۆیله ى 

ئه و عادات و هه واو هه وه سه ى نه فس و خودی خۆى، 
چونکه  ئاده میزاد پێش به رۆژووبوونه که یدا به ئاره زوومه ندی 
خۆى ده خوا و ده خواته وه  و راده بوێرێت، جا که به رۆژوو بوو 

له مانگی ره مه زانى پیرۆزدا ده بێت ئه و شتانه  له  خۆى 
داببڕێت و به الیان بدات بۆ ره زامه ندی په روه ردگارى، 
ئه مه ش خێرو پاداشتێکی فره زۆرى هه یه  له  الیه ن 

خواوه نده وه  بۆى.

رۆژووگر له کاتى رۆژووگرتنه که یدا هه ست به برسێتی و 
توێنێتی هه ژاران ده کات. کاتێک که  رۆژووگر توێنێتی 

تینی بۆ هێنا باش هه ست ده کات و ئاگادار ده بێت 
به حاڵی په رێشانی ئه و که سانه ى که  هه ژارو نه دارن که 

 سوپای برسێتی و توێنێتی تینی بۆ هێناون. ئه وسا 
به زه یی و میهره بانیان بۆیان ده جوڵێت و ده ستى یارمه تی 

و هاوکاریان بۆ درێژ ده که ن ئه مه ش جۆرێکه  له 
 خواپه رستن.

رۆژوو فێرى ئارامگرتن و خۆگرتن ده کات و تواناى ئاره زوو 
خواستیمان به هێز ده کات له  کاتێکدا که  رۆژووگر ده بینین 
له پێش رۆژوو گرتنه که ى جۆره ها خواردن و خواردنه وه  له 

 ده وروبه رى خۆى کۆ ده کاته وه  به  که یف و هه واو هه وه سی 
خودی خۆى ده کات و له کاتى به رۆژوو بوونه که ى لێیان 
دوورده که وێـته وه ، ئه مه ش هه ر له به ر ره زامه ندی خوایه .

حیکمه تێکی ترى رۆژووگرتن ئه وه یه که  رۆژووگران گه ده یان 
پاک ده بێته وه  له و خوارده مه نیانه ى که  له  گه ده که یاندا 

کۆبۆیته وه ، جا ئه و خوارده مه نیه  زیادانه  نامێنێ و 
گه ده که یان ده حه سێته وه ، بۆیه  له  ده ستورى به رۆژوو 

بووندا هاتووه  که  نابێ رۆژووه وان زیاده ڕه وى له  خواردن و 
خواردنه وه کانى بکات، ئه گینا دووچارى ناڕه حه تى و سک 

ئێشه و نه خۆشی ده بێتەوە.

سوودەکانی رۆژوو گرتن لەڕووی تەندروستی و 
کۆمەاڵیەتییەوە بریتییە لەوەی خوارەوە:

دوای ٨ کاتژمێر لە نەخواردن، جەستە دەچێتە باری 
برسیبوونەوە لە باری برسیبووندا ئیدی جەستە لە 

ریخۆڵەدا خۆراکی پێویستی نەماوە هەڵیبمژێ. نەمانی 
خۆراک لە ریخۆڵە، هانی جەستە دەدات سوود لە شەکری 

هەڵگیراوی نێو جگەر و ماسولکەکان وەربگرێ. 

دوای کەمبوونەوەی شەکری هەڵگیراو، جەستە پەنا بۆ 
چەوریی هەڵگیراو دەبات و دەیانسووتێنێ وەک 

سەرچاوەیەک بۆ وزە، ئەوەش گرنگە بۆ دابەزاندنی کێش. 

ئاماده کردن : عەلی عەنتەر
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بۆ پەیوەندی:   ناونیشان: شەقامی ٣٠م/ بەرامبەر هوتێلی 
نێودەوڵەتی هەولێر

تێبینی بابەتەکانی گۆشەی بیرورای هەفتەنامەی تەبا، گوزارشت لە بیرورای خودی نووسەر دەکات

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠
سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ دیزاین: محەمەد ئەمین ئیبراهیم

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: محه مه د عه بدولجه بار فریزی

کە  مرۆڤ  گرنگانەی  ئەندامە  لەو  یەکێکە  گورچیلە 
لە گورچیلەکان  لەسەر وەستاوە، هەریەکە  ژیانی 

٤ ئینج و نیو درێژە و قورساییەکەشی  نزیکەی 
ڕۆژانە گورچیلەکانمان  گرام دەبێت،   ١٤٠ نزیکەی 

زیاتر لە ١٨٢ لیتر خوێن دەپاڵێون، هەریەکە لە 
پااڵوتنیان  یەکەی  ملیۆن   ٢ لە  زیاتر  گورچیلەکان 

تیادایە.

٠،٥% ی هەموو  هەرچەندە کێشی گورچیلەکان 
الشەی مرۆڤ پێکدەهێنێت بەاڵم بە بەراورد بە 

پێدەگات،  زۆری  تری الشە خوێنێکی  ئەندامەکانی 
نزیکەی ٢٥% ی ئەو خوێنەی کە لەالیەن دڵەوە 

ڕۆژانە  دەهاوێژرێت دەڕوات بۆ گورچیلەکان، 
و  دەپاڵێون  میز  میللیلیتر   ١٠٠٠-٢٠٠٠ گورچیلەکان 
لیتر و  ڕۆژانە بە گشتی نزیکەی  دروستیدەکەنەوە و 
مرۆڤێکەوە.  لەالیەن هەر  دەردەهاوێژرێت  میز  نیوێک 
هەروەها ڕۆژانە گورچیلەکان زیاتر لە ٤٠٠ جار خوێن 

نزیکەی  گورچیلەکان  خولەکێک  هەموو  دەپاڵێون، 
١،٣ لیتر لە خوێن پاک دەکەنەوە، کە ئەوەش 
نزیکە لە هەمان بڕی میزی دروستبوو لەالیەن 

ڕۆژێکدا.  لە  گورچیلەکانەوە 

ناوەوەی  بەشی  گرنگی  ئەندامێکی  گورچیلە 
لەشە و پێویستە بایەخی پێ بدرێت و لەگەڵ 

ئازارێک کە پەیوەندی  بوونی هەر کێشەیەک یان 
پزیشک  بەپەلە سەردانی  گورچیلەتەوە هەیە،  بە 

لە سەالمەتی. بیتەوە  دڵنیا  تا  بکەیت، 

نزیکەی  ئەمەریکا  لە  تەنها  پێکردنە  ئاماژە  شایەنی 
ملیۆن کەس نەخۆشی گورچیلەیان هەیە،   ٣٧

بەاڵم زۆرجار ئەو کەسانەی لە جیهان دووچاری 
مەترسیدار،  قۆناغی  تا  دەبنەوە،  گورچیلە  نەخۆشی 

گورچیلەیان هەیە.  لە  بزانن کە کێشەیەک  ناتوانن 
گورچیلەمان  نەخۆشی  نیشانەکانی  لە  هەندێک 

بۆ ئێوە کۆکردۆتەوە بۆ ئەوەی پێش ئەوەی بگەیە 
بکەی. پزیشک  سەردانی  مەترسیدار  قۆناغێکی 

نەخۆشیەکانی  بە  تووشبوون  نیشانەکانی 
خوارەوەن: ئەمانەی  گورچیلە 

نیشانەیەکە  الته نیشته كان  و  ئازاری پشت   -١
نەخۆشیەکانی  بە  تووشبوونت  نیشانەکانی  لە 
بە سوتانەوەی  لەگەڵیدا هەست  کە  گورچیلە، 

دەکرێت.   میزەڵدان 

له نیشانه كانی  میزكردندا،  کاتی  لە  ئازار  بونی   .٢
به تاڵ  ئازاره له گه ڵ  گورچیلە  نەخۆشی  دروستبونی 

میزه ڵدان. بونی 

٣- تێکچوونی شێوازی میز، کەفکردنی میز و 
زەردبونی ڕەنگەکەی زو زو هەستان بۆ میزکردن 

لەنیوەی شەو و دەرکەوتنی خوێن لەناو میزدا لە 
گورچیلەن. نەخۆشی  باوەکانی  نیشانە 

کارێکی  لەش،  بەشە جیاوازەکانی  ٤- هەڵئاوسانی 
زیادەیە لەناو لەش  تری گورچیلە دەرکردنی شلەی 

لە  ئاو  و کاتێک تێکدەچێت دەبێتە هۆی کۆبونەوەی 
ناو لەشدا ئەمەش دەبێتە هۆی هەاڵوسان.

لە کردنە  ٥- بەهۆی شکست هێنانی گورچیلە 
دەرەوەی ژەهر، بۆنی ناخۆشی دەم دروست دەبێت.

٦- هەستکردن بە ماندووبوون بە خێرایی، چونکە 
لە گورچیلەدا دروست دەبێت، خوێن  کاتێک کێشە 
بەشەکانی  لە  دەگوێزێتەوە  ئۆکسجین  گرانی  بە 
بەرهەمی خڕۆکە  بە  پەیوەندی  لەشتدا، ئەمەش 

هەیە. خوێنەوە  سورەکانی 

٧- نایەکسانی ڕێژەی سۆدیۆم و ئاو لە لەشدا، 
کەدەبێتە هۆی هەوکردن و دروستبوونی گرێ 
ڕان و پێیەکان یان بەشەکانی دیکەی  لەسەر 

لەش و لەدەستچوونی ڕێژەیەکی زۆر لە پرۆتین لە 
میزەڵداندا.

٨- دروستبوونی خوران لەسەر پێست، بەهۆی 
ژەهر  پااڵوتنی  لە گورچیلەدا کەمی  ناچاالکی 
و مانەوەی  لەڕێگەی گورچیلە و میزەڵدانەوە 
دروستبوونی خوران  بۆ  ژەهرەکە، هۆکارێکە 

لەشت. پێستی  لەسەر  بەردەوام  بەشێوەیەکی 

٩- كه می حه زی خۆراك، نیشانەیەکە لە 
گورچیله بەهۆیی  نه خۆشیه كانی  نیشانەکانی  
كه ڵه كه بونی ژه هر له له شدا حه زی خۆراك کەم 

دەبێتەوە.

نیشانەکانی توشبوون بە نەخۆشیەکانی گورچیلە چین؟

کۆرۆنا یەکێکە لە دەیان جۆرە ڤایرۆس، لە بەکتریا زۆر 
جیاوازن هەر بەم هۆیەشەوە بە ئەنتی بایۆتیک ناکوژرێن. 

بەهۆی ئەوەی کە لە ژێر میکرۆسکۆپی ئەلیکترۆنیدا 
شێوەکەی لە تاج دەچێت ئەم ناوەیان لەم ڤایرۆسە ناوە.

هاوکات ڤایرۆسی کۆرۆنا چەند جۆرێکی هەیە و نەخۆشی 
جۆرا و جۆر لە مرۆڤ و گیانەوەرانی دیکە پەیدا دەکەن، 

بەاڵم ئەوەی ئێستا کە رەنگە لە گیان لەبەرانی دیکە 
بەرباڵو بووبێ بەاڵم بازی داوەتە مرۆڤ. واتە مرۆڤ 

یەکەمجارە توشی دەبێت و هێشتا بەرهەڵستی 
سروشتی لەنێو کۆمەڵگادا پەیدا نەبووە.

هەتا دێت نهێنی گرینگ و کاریگەر لە 
بارەی کۆرۆناوە باڵو دەبێتەوە. کە ئایا تا 

چەند کاریگەری کردۆتە سەر ئابووری 
واڵتی چین. باڵوبونەوەى ڤایرۆسى 

کۆرۆنا لەجیهاندا بەالى بەشێک 
لە ئابوریناسانەوە، گومانى بوونى 

شەڕێکى ئابوورى لەپشتیەوە دەکرێت، 
بەتایبەت شەڕی ئەمریکا و چین، بەوەی 
ئەمریکا بیەوێت لەو ڕێگەیەوە ئابووری 

چین پەک بخات و ئابوری خۆی بەهێزتر بکات.

باڵوبونەوەى ڤایرۆسى کۆرۆنا بەژمارەیەک واڵتانى جیهاندا 
مەترسى ئەوەى لێدەکرێت چەند کۆمپانیایەکى گەورە بەرەو 
داخستن بچن، هەروەها ڕاگرتنى چەندین گەشت بەرەو چین 

و بەپێچەوانەوە بووەتە هۆى دابەزینى ئاستى گەشتى 
ئاسمانی و  جموجۆڵەکانى شەمەندەفەرەکان بەڕێژەى ٤١% 
و هەروەها دابەزینى ئاستى گەشتکردنى وشکانی بەڕێژەى 

٢٥ %، هەموو ئەمانەش دەبێتە هۆى پەکخستنى چەند 
جوڵەیەکى بازرگانى و ئابوورى جیهانی پەکبخات.

لە بارەی دواین ئاماری گیانلەدەستداوان  و کە ئایا 
کۆرۆنا ڤایرۆسێکی داهێنراوە و چەند پرسێکی تر 

چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ دکتۆر قاسم عەزیز عەلی، 
سەرۆکی رێکخراوی ژیان-ـی تەندروستی ئەنجامدا.

لە سەرەتای قسەکانیدا دکتۆر قاسم عەزیز عەلی 
ئاماژەی بەوەدا کە ڤایرۆسی کۆرۆنا داهێنراوە و وتیشی، 
"من وەکو خۆم پێم وایە کە ئەم نەخۆشی کۆرۆنا-ـیە 
دەستکردبێت واتە خۆرسک نەبێت وەکو ئەوەی ئێستا 

کە پەتایەکە و باڵوبۆتەوە. چونکە پێم وایە ئەوە 
دەچێتە ئەو چوارچێوەیەی کە لە نێوان واڵتە زلهێزەکان 

جەنگێکی بازرگانی هەیە بە تایبەتی لە نێوان واڵتی 
و چین و ئەمریکا. بۆیە ئێستا بەهۆی باڵوبوونەوەی 

ئەم نەخۆشییە تەنها لە کوارتەری یەکەمی ٢٠٢٠ واتە 
سێ مانگی یەکەمی ئەم ساڵ ئابووری واڵتی چین دوو 
پلەی سەدی دابەزیووە دوو پلەی ئابووری ئەم واڵتەش 

یەکسانە بە ٦٥ ملیار دۆالر.  هەروەها والتی چین 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم نەخۆشییە نزیکەی 
١٢ملیار و نیو دۆالری تەرخانکردووە. کەوتە 
ئەم بڕە پارەیە کاریگەریەکی زۆری لەسەر 

ئابووری واڵتی چین کردووە".

لە بەردەوامی قسەکانیدا دکتۆر قاسم 
عەزیز عەلی، سەرۆکی رێکخراوی ژیان-
ـی تەندروستی وتیشی، " لە ئیستادا 

کەلوپەلی واڵتی چین لە واڵتانی هەموو 
جیهان کە پێشووتر زۆر باو بوو و فرۆشێکی 
یەکجار زۆری هەبوو  لە ئێستادا بە شێوەیەک 
لە شێوەکان حەزەرێکی  زۆر زۆری لەسەرە، ئەمەش 
ئەوە دەردەخات کە ئیستا واڵتی چین لە پاشەکشەدایە 
لەڕووی ئابووریەوە، وە پێشم وایە کە یەکێک لە هۆکارە 

هەرە گرینگەکانی باڵوبوونەوەی ئەم نەخۆشییە  الیەنە 
ئابوورییەکەیە کە واڵتە زلهێزەکان ملمالنێی ئابووری لە 

نێوانیاندا هەیە بەم شێوازە خاڵی الوازی یەکتر دەبیننەوە 
بەم شێوەیە زیان لە ئابووری یەکتری دەدەن".

دکتۆر قاسم عەزیز عەلی ئاماژەی بە ئاڵوگۆڕی گەشتیاری بۆ 
واڵتی چین کرد و راشیگەیاند، "ئێستا ئەم نەخۆشییە بەهۆی 

ئەوەی لە واڵتانی جیهان ئاڵوگۆڕی گەشتیاری زۆر زۆرە، بۆیە 
ئەم نەخۆشییە کە باڵودەبێتەوە بە ئاسانی بە جیهانی 

بوون دەبێت بۆ نموونە ئێمە لە سااڵنی پێش ٢٠١٠ ئاستی 
گەشتی ئاسمانی کە ئەوانەی بە فڕۆکە گەشتیان کردووە 

لە نێوان واڵتان سااڵنە ٢.٤ ملیار بووە ئەم رێژەیە لە ساڵی 
٢٠١٩ گەیشتۆتە ٤.٥ ملیار  واتە لەگەڵ سااڵنی پێش ٢٠١٠ 
دوو هێندە یان زیاتریش زیادی کردووە.  بۆیە بە ماوەیەکی 

کەم ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ماوەی هەفتەیەک یاخود ١٠ 
رۆژ ١٦ واڵت لەم نەخۆشییە بوونە ئەندام و واتە بوونە 

هەڵگری ئەم نەخۆشییە لە سەرتاسەری جیهان".

سەرۆکی رێکخراوی ژیان-ـی تەندروستی  ئاماژەی بە 
رێگاکانی گواستنەوەی ئەم نەخۆشییە دا و وتی، "کۆرۆنا، 

سارس، ئێچ وەن و ڤایرۆسەکانی ئەنفلۆنزا زۆربەیان بەیەک 
دەچن، بەم هۆیەشەوە بە پژمین و شلەی دەم و لوت و 

هەناسە دەگوازرێنەوە بۆ کەسی بەرامبەر کە هەڵگری ئەم 
نەخۆشییە نییە، ئەم جۆرە ڤایرۆسانە ناتوانین بڵێین کە 

هەموو لەیەک خێزانن بەاڵم لێکچونێکیان هەیە".

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە تاوەکو ئیستا چارەسەری ئەم 
ڤایرۆسە نەدۆزراوەتەوە و وتیشی، " تاوەکو ئێستا هیچ 
چارەسەرێکی ئەم ڤایرۆسە نەدۆزراوەتەوە ئەوەی هەیە 
تەنها چارەسەری نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنایە. واتە 

ئەو ژمارەیەی کە ئیستا لە نەخۆشخانەکان چاکبوونەتەوە 
کە تاوەکو ئێستا لە هەزاران خەڵک زیاتر چاکبۆتەوە لەم 

نەخۆشییە ئەمەش دەگەڕیتەوە بۆ بەهێزی بەرگری 
کەسەکە ئەم چارەسەرانەش کە بەکار هێنراون تەنها بۆ 
ئەوە بووە کە نیشانەکانی نەخۆشییەکە کۆنتڕۆڵ بکرێت 
ئەگەر نا ڤایرۆسەکە نەتوانراوە لە نێو جەستەی کەسەکە 

لەنێو ببردرێت".

   ئایا ڤایرۆسی کۆرۆنا داهێنراوە؟
فۆتۆ: عەلی سالم / هەواڵ:محه مه د عه بدولجه بار

ئامادەکردن: عەبدولسەالم هیشام


