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ماسک ببەستە

  ڤانە گروپڤانە گروپ  
 نموونەی

 چیرۆکێکی
سەرکەوتن

٥٥ یەکێک لە کۆمپانیا جیهانییەکان لە بواری درووستکردنی 
کەلوپەلی ئۆفیس و مۆبیلیات کە بنچینەکەی لە هەولێر)ئەربیل(ەوە 

سەری هەڵداوە. لە ئێستادا ڤانە گروپ وەکو هۆڵدینگێکی بێ  
رکابەر لەو بوارە لە ناوچەکەدا خزمەت بە خەڵک دەگەیەنێت. 

ئاشکرایە ڤانە هۆڵدینگ باکگراوندێکی گەورەی لە رابردوو هەیە و هێزەکەشی 
هەر لە رابردووەوە وەردەگرێت. ڤانە گرووپ و عیماد میقداد هۆڵدینگ 

وەکو براندێکی بەناوبانگ و سەردەمییانە لە گۆڕەپانی بازرگانی وەکو چۆن لە 
دەستپێکی کارەکانیانەوە پەیمانیان داوە بۆ خزمەتکردنی شار و واڵتی خۆیان 

تاوەکو ئێستاش بەردەوامن لە خزمەتکردنیان. 

لە زۆربەی هەرە زۆری لۆگۆکانی ڤانە بەروارێک نووسراوە کە ئەویش ساڵی 
١٩٣٤-ـە. ئا لێرەوە پیشەی دارتاشی دەستپێدەکات و حاجی جەالل نەجاڕ لە 

دووکانێکی ١٥ مەتریی لە خوارووی قەاڵ خولیای دارتاشی وەکو پیشەیەک بەکار 
دەهێنێت و  کاروانی ٨٠ ساڵەیی بەرێگا دەکەوێت. 

ئەرشەد هورمزلی، سەرۆکی وەقفی کەرکوک 
ئاماژەی بەوەدا، بۆ لەسەرپێ وەستانی کۆمەڵگایەک 

پێویستە هاودروشم بن.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەگەر نەتەوەیەک 
بیەوێت خۆی بناسێنێت پێویستە یەکەمجار خۆی 

بناسێت، سەرۆکی وەقفی کەرکوک وتی، "دەبێت بە 

شێوەیەکی جددی ئەوە بە کەسی بەرامبەر بگەینین 
کە بیرکردنەوە و پرەنسیبی تورکمان چییە، تورکمان 

چی دەوێت لە عێراق، لەگەڵ کوردەکان، عەرەبەکان، 
ئاینەکان و مەزهەبەکان چ پەیوەندییەکیان هەیە".

هورموزلی لەبارەی دوێنێ و ئەمڕۆی تورکمان، بیر و 
بۆچوونەکانی خۆی بۆ تەبا باس کرد.

سەرهەڵدانی کۆرۆنا بووە هۆی 
روودانی گۆرانکاریەکی زۆر لە 

ژیانماندا، شارەزایان لەسەرەتای 
دەرکەوتنی پەتاکەوە 
هۆشداریان دابوو  بە 

گۆڕانکارییەکان و دووبارە 
نەگەڕانەوەی ژیان وەکو 

رۆژانی رابردوو.
 

لەو رۆژگارانەی کە تێدا جیهان گۆڕانکاری گەورەی 
بەسەرداهات و کەوتە ملمالنێیەکی سەخت لەگەڵ 

ڤایرۆسی کۆرۆنا، ئێمەش وەکو دامەزراوەی 
میدیایی تەبا هەمووکات هەوڵمان داوە چاو 

بە کارەکانماندا بخشێنینەوە، بۆ ئەوەی 
بە باشترین شێواز و بە رەچاوکردنی 

گشت رێوشوێنە تەندروستییەکان 
هەواڵەکانمان لە چوارچێوەی 

راستگۆیی و بەبێ کەموکوڕی بۆ 
بینەرەکانمان بگوازینەوە.

  لەگەڵ ئەرشەد هورمزلیلەگەڵ ئەرشەد هورمزلی
  لەسەر تورکمانلەسەر تورکمان
چـیـرۆکیدوایندواین کــورتــە 

کـازمـی مـستـەفـا  ٢٢٧٧
 گەشتی فۆتۆمۆدێلی 

 گەنجی تورکمان
 لە تورکیا

٩٩
پرۆگرامی 

ئارزوحاڵ هەموو 
چوارشەممەیەک 

کاتژمێر ٨ی ئێوارە 
لەرێگەی ئاژانسی 

تەبا لە یوتوب و تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە 

پەخش دەکرێت. 

پرۆگرامەکە کە 
لەالیەن زیا عوزێری 

ئامادەکراوە و 
چۆبان تەیمور 

دەرهێنەرەکەیەتی 
توانی لە ماوەیەکی 

بەرنامەی کورت و پوخت 
بەرنامەیەکی سیاسیە کە بەبێ 

جیاوازی لەگەڵ هەموو پارتە 
سیاسی تورکمانی و کوردییەکان، 

یەکە ئیدارییەکان و بەرپرسە 
حکوومییەکان ئەنجام دەدرێت. 

کورتدا هەزاران 
بینەری هەبێت.
هەر پرۆگرامێکی 

بەرنامەکە بوار 
دەرەخسێنێت بابەتی 
جیا لەگەڵ کەسانی 

جیا بخرێتە بەر باس و 
سەرەنجام تابلۆیەکی 

رەنگاورەنگمان بۆ 
درووست دەبێت. 

لەمڕۆ بە دواوە 
لە هەر ژمارەیەکی 
هەفتەنامەی تەبا 

باسی هەندێک 
لە پرۆگرامەکانم 

دەکەم بۆتان و بە 
شێوەیەکی پوخت 

بۆتانی ئامادە دەکەم. 

ئەم بەرنامەیە دوو هەفتە 
جارێک رۆژانی دووشەممە لە 
کەناڵی یوتوب و پەیجەکانی 

تەبا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
پەخش دەکرێت.

٤٤

  ئەرزوحاڵ لەگەڵئەرزوحاڵ لەگەڵ
زیا عوزێریزیا عوزێری

 بەرنامەی
 کورت و پوخت

لەگەڵ عەلی عەنتەر
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 لەگەڵ ئەرشەد هورمزلی
لەسەر تورکمان دواین

كۆمپانیایه كی خشڵ و كه لوپه لی جوانكاری ئیسرائیلی ماسكێكی 
به  نرخی ١.٥ ملیۆن دۆالر بۆ خۆپاراستن له  ڤایرۆسی كۆرۆنا 

به رهه م هێنا، ئه مه یش به  گرانترین ماسك ناو ده برێ له  جیهان 
و زۆربه ی میدیاكان باسی لێوه  ده كه ن.

كۆمپانیای ییڤێل و خاوه ن و دیزاینه ری ماسكه كه  "ئیسحاق 
لیڤی" ئاشكرای كرد، كه  خۆی دیزاینی ماسكه كه ی كردووه  و 
به  زێڕی ڕه نگ سپی و سێ هه زار و ٦٠٠ پارچە ئه ڵماسی سپی 
و ڕه ش توانیویه تی ماسكه كه  به رهه م بهێنێت و نرخه كه شی 

ده گاته  ١.٥ ملیۆن دۆالری ئه مه ریكی.

"٣ هه زار و ٦٠٠ پارچه  ئه ڵماس له  
دروستكردنی ئەو ماسکە بەکارهێندراوە"

هەروەها دیزاینەری ماسکەکە ئاشکراشی کرد کە كێشی 
ماسكه كه  ته نیا ٢٧٠ گرامه  و له الیه ن سه رمایه دارێكه وه  

داواكراوه  و هاوشێوه ی ماسكی ئێن ٩٩ كار ده كات و مرۆڤ له  
ڤایرۆسه كان به  گشتی و كۆرۆنا به  تایبه تی ده پارێزێت. له باره ی 
ئه و سه رمایه داره وه  لیڤی ئاماده  نه بوو ناوی و زانیاری له باره وه  
ئاشكرا بكات و به  ته واوی ئه وه ی ره ت كرده وه ، به اڵم ئاژانسی 
ئه سیۆشه یتدپرێسی ئه مه ریكی له  ڕێی زانیارییه كانیه وه  دووپاتی 
كردووه ته وه ، كه  یه كێك له  سه رمایه دارانی چین كه  له  ئه مه ریكا 

دەژی، داوای دروستكردنی ئه و ماسكه ی كردووه  و پێویسته  
پێش كۆتایی ئه مساڵیش كاره كانی ته واو ببێت.

شایەنی باسە لیڤی  ئاماژەی بەوەشکردەوە كه  بۆ ئه وه ی 
له  كاتی خۆی كاره كه  ته واو بكه ین، خۆم و ٢٥ كارمه ندی 

كۆمپانیاكه م خه ریكی كاركردنین له سه ر ئه و ماسكه  و 
كه لوپه له كانی بۆ ئاماده  ده كه ین و زێڕ و ئه ڵماسه كان به وشێوه یه  

ده بڕین و ڕێكی ده خه ین كه  دیزاینمان بۆی كردووه .

 گرانرتین ماسک لە
 جیهاندا دروست
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ئەرشەد هورمزلی، سەرۆکی وەقفی کەرکوک ئاماژەی 
بەوەدا، بۆ لەسەرپێ وەستانی کۆمەڵگایەک پێویستە 

هاودروشم بن.

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەگەر نەتەوەیەک بیەوێت 
خۆی بناسێنێت پێویستە یەکەمجار خۆی بناسێت، 

سەرۆکی وەقفی کەرکوک وتی، "دەبێت بە شێوەیەکی 
جددی ئەوە بە کەسی بەرامبەر بگەینین کە بیرکردنەوە و 
پرەنسیبی تورکمان چییە، تورکمان چی دەوێت لە عێراق، 
لەگەڵ کوردەکان، عەرەبەکان، ئاینەکان و مەزهەبەکان چ 

پەیوەندییەکیان هەیە".

هورموزلی لەبارەی دوێنێ و ئەمڕۆی تورکمان، بیر و 
بۆچوونەکانی خۆی بۆ تەبا باس کرد.

تورکمان بە درێژایی مێژوو لە عێراق رووبەڕووی 
زۆر کۆمەڵکوژی و ناحەقی بوویەوە. ئەگەر 
سەیری رابردوو و ئەمڕۆمان بکەین دۆخی 

تورکمان چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

هەر نەتەوەیەک هەوڵ کۆششێکی هەیە بۆ مانەوە. 
تورکمانیش هەوڵی مانەوەی داوەتەوە و کۆششی سیاسی 

هەبووە. دەوڵەتی عوسمانی دوای ئەوەی لە قۆناغی 
باوەش کردنەوە بۆ هەموو کەس و چینەکان، چووە قۆناغی 
واڵت و بەم جۆرەش دەوڵەتی جیاواز جیاواز دروست بوون. 

عێراق یەکێک بوو لەو دەوڵەتانە. هەموومان دەزانین کە 
عێراق چۆن دامەزرا و مێژووەکەی چییە. رێککەوتنی لۆزان، 

دواتر لە ساڵی ١٩٢٦ لە رێککەوتنێکی دیکەدا ویالیەتی 
مووسڵ، هەولێر)ئەربیل(، کەرکوک و سلێمانی درایە عێراق. 
بەاڵم لەوکاتەوە تورکمان هەوڵ و کۆششی مانەوە دەدات. 

رەنگە بەشێک لە نەوەکانی ئێستامان ئاگادار نین لەو 
رووداوانە، لە کۆمەڵکووژییەکان و راستییەکان. 

"هاودروشمی مەرجە"
بۆ نموونە ٢٤ ساڵ تێپەڕ بوو بەسەر کۆمەڵکوژی ٣١ی ئابی 
١٩٩٦ی هەولێر)ئەربیل(. منداڵێک کە لەو ساڵەدا تەمەنی ٥ 

ساڵ بووە ئێستا تەمەنی ٣٠ ساڵە و بەم هۆیەوە لەوانەیەوە 
ئاگاداری ئەو رووداوە نەبووبێت. لەبەر ئەوە پێویستە ئەو 

رووداوانە وەکو نووسراو بپارێزین. بۆیە ئێمە وەکو وەقفی 
کەرکوک دەستمان بە چاپ و باڵوکراوەی لەم جۆرە کرد. 

باسی کۆششی ٨٠ ساڵەمان دەکات لە نێوان سااڵنی 
١٩٢٣-٢٠٠٣. ئایا هیچ کۆششێکمان نییە بەر لە ساڵی ١٩٢٣؟ 
بێگومان هەمانە بەاڵم ١٩٢٣ ساڵی دامەزراندنی عێراقە. لە 

پێشەکی باڵوکراوەکەدا باسمان لەرووداوەکانی سااڵنی ١٩٢٨-
١٩٢٣ش کردووە. 

هەندێک مەرج هەن بۆ مانەوە و لەسەر پێ وەستانی 
کۆمەڵگایەک. یەکەمیان؛ پێویستە هاودروشمی هەبێت. 

ئەوە کارێک یاخود بیرۆکەیەکە کە بە رێژەیەکی زۆر 
تورکمانەکانی عێراق یەک دەخات. پێویستە ئەوەش بە 
گوفتاری سیاسی بەهێز بکرێت. هەروەها بۆ ناساندنی 

خۆمان پێویستە لە سەرەتادا خۆمان بناسین. واتە 
ئێمە چین؟ پرەنسیب و بیرکردنەوەمان چییە؟ ئەگەر 
لە گەنجێکمان بپرسین "عەتا خەیروڵاڵ کێیە؟" کە لەو 

سەردەمانەی پیشووشدا نەژیاوە، پێمان دەڵێت، "ئەو 

سەرکردەیەکی گەورەی ئێمەیە، ئەو رەمزی ئێمەیە، ئەو 
نموونە و سیمبۆلی ئێمەیە". نەجدەت قۆجاغ ئەو کەسەیە 

کە کاریگەری لەسەر قۆناغی گەنجایەتی ئێمە دروست 
کردووە. بەاڵم ئەگەر بپرسین ئەوان کێن؟ باس لە چ بنەما 

و پرەنسیبەک دەکەن؟ زۆر کەس هەن کە نازانن. دەبێت 
بە شێوەیەکی جددی ئەوە بە کەسی بەرامبەر بگەینین 

کە بیرکردنەوە و پرەنسیبی تورکمان چییە، تورکمان چی 
دەوێت لە عێراق، لەگەڵ کوردەکان، عەرەبەکان، ئاینەکان و 

مەزهەبەکان چ پەیوەندییەکیان هەیە

"بەناوی تورکی-تورکمانی 
بەرەنگاوبوونەوە"

داهاتوویەکی چۆن چاوەڕێی نەتەوەیەک دەکات 
کە خۆی ناناسێت؟ پرسی نەناسینی خود لەگەڵ 

بارودۆخی ئێستا چۆن یەک دەگرنەوە؟

وەکو وتم دوو جیاوازی هەیە لێرە. دروشمی نەتەوەیی 
و سیاسی هەیە. ئەوەی کە هێزمان پیدەبەخشێت 

دروشمە نەتەوەییەکانە. خەڵکی ئێمە هیچ یەکیان جگە لە 
ئیستسناکان، وازیان لە تورکمان بوونی خۆیان نەهێناوە. 

گرنگترین نموونە بۆ ئەو قسەیەم، رووداوەکانی "گۆرینی 
نەتەوەکان" لە سەردەمی بەعس. وتیان "وەرن بڵێن ئێمە 
تورکمان نین عەرەبین".  ژمارەیەک کەس ناوی خۆیان بەو 

جۆرە تۆمار کرد و نازناوی جەنابی و جبووری-یان پێدرا. 
بەاڵم ناوی منداڵەکانیان هەر بە ئایدن جەنابی و گولەر 
جبووری وئەو ناوانەن. واتە بە ناونانی منداڵەکانیان بە 
ناوی تورکی-تورکمانی بەرەنگاری دۆخەکە بوونەوە و 

سەرکەوتوو بوون. ئەوەش بەرووبوومی خۆی دا چونکە 
هەستی نەتەوە و دروشمی نەتەوەیی بە زیندوویی 

مایەوە. دروشمی سیاسی دەکرێت بابەتێکی جیاواز بێت. 
دەکرێت بیرکردنەوەی سیاسی جیاواز هەبێت بۆ داهاتووی 

نەتەوەیەک. بەاڵم پێویستە دروشمە سیاسیەکە لەگەڵ 
دروشمە نەتەوەییەکە بگونجێت بۆ ئەوەی هەموومان لە 

چواردەوریدا کۆببینەوە. 

"بەشداری کردنی تورکمان لە 
کۆبوونەوەکان شتێکی زۆر ئاساییە"
ئیمانویل ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەڕەنسا 
سەردانی بەغدادی کرد و لەگەڵ بەرهەم 
ساڵح، سەرۆککۆماری عێراق کۆبوویەوە. 

ئەرشەد ساڵحی، سەرۆکی بەرەی تورکمانی 
عێراقی بەشداری لەو کۆبوونەوەیە کرد و بە 
سەرکردەی تورکمانەکان ناسێندرا، ئەو دیدارە 

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

زۆر ئاساییە کەسێک کە نوێنەرایەتی تورکمان دەکات 
و دەتوانێت بیرۆکەی تورکمان بگەیەنێت، بەشداری لە 

کۆبوونەوەیەکی لەم جۆرە بکات. بۆچی ئاساییە؟ چونکە 
پێویستە سێیەم گەورەترین نەتەوەی عێراق کە نەتەوەی 

تورکمانە لەوێدا وجودی هەبێت. ئەگەر سەرۆککۆمار 
وەکو ئەرکێکی سیاسی خۆی لەگەڵ سەرۆککۆماری 

فەڕەنسا کۆدەبێتەوە ئەوە پرسێکی دیکەیە. بەاڵم ئەگەر 
کۆبوونەوەکە کۆکردنەوەی پێکهاتە نەتەوەییەکانی عێراقە 

و ناساندنیانە بە سەرۆککۆماری فەڕەنسا ئەوە پێویستە 
تورکمانیش لەو کۆبوونەوەیەدا بوونی هەبێت. ئەوە 

هەنگاوێکی راستە، ئەگەر پێچەوانەی ئەو هەنگاوە بووایە 
ئەو کات هەڵە دەبوو. لەناو تورکمانیش سیاسییەک یاخود 
کەسایەتییەک پێشکەش دەکرێت ئەوە شتێکی زۆر ئاساییە.

"گەلی تورکمان بەرگری لە 
خاکەکەی خۆی کرد"

خوێندنەوەتان چییە بۆ داهاتووی تورکمان 
لە عێراق؟ پێویستە تورکمان چ جۆرە 

نەخشەرێگایەکی سیاسی بۆخۆی بکێشێت؟
پێویستە بەردەوام ئەرێنی بین، نەرێنی بوون لە ئێمە 
ناوەشێتەوە. هەندێک کەس دەڵێن تورکمان کۆتایی 

هات، ئێستاش هەندێک لە نووسەرەکان دەڵێن کە خەڵک 
ماڵەکانیان دەفرۆشن و لە تورکیا خانوو دەکڕن. بەر لە ٢٠ 
ساڵیش نووسینێکم هەبوو لە گۆڤاری قارداشلق لە ژێر 

ناونیشانی" نەخێر کەرکوک چۆڵ نەکراوە".  لەو سەردەمەدا 
دەیانوت " تورکمانەکان رۆیشتن، رایانکرد" بەاڵم وانەبوو. 

بیرلەوە بکەنەوە، لە ساڵی ١٩٩١ لەدوای جەنگی دووەمی 
کەنداو دەیانوت کە چەکی کیمیاوی ناوچەی باکوور و 

کەرکوک بەکاردەهێندرێت، لەو کاتەدا کۆچێکی زۆر ئەنجام 
درا. نزیکەی یەک ملیۆن کەس کۆچیان کرد بۆ ئێران و 

تورکیا. لەنێو ئەو ملیۆن کەسەدا تەنها ١٥ هەزار تورکمان 
هەبوون. چونکە تورکمان بەرگری لە خاکەکەی کرد. لەو ١٥ 

هەزار کەسەش لەالیەنی کەمەوە ١٠ هەزار کەسیان گەڕانەوە 
نیشتمانی خۆیان.

بەهۆی بارودۆخی ئابووری، دابینکردنی داهاتوویەکی باشتر 
بۆ منداڵەکانیان رەنگە خەڵک شوێنی دیکە هەڵبژێرن بۆ 
ژیان، بەاڵم ئەوە واتای ئەوە نییە کە رابردوو، نیشتمان 
و دۆستایەتی خۆیان لەدەست داوە یاخود ئینکاری ئەو 
شتانەیان کردووە. گەورەترین بەڵگەش بۆ ئەم قسەیە 

ئەوەیە، ئێستا کۆمەڵیک کەس دەرکەوتوون لەو شوێنەی 
کە لێی دەژین دەیانەوێت خزمەتی پرسی تورکمان بکەن. 
ئەوەش واتای ئەوە دەگەیەنێت کە هەموو کەسێک لە 

شوێنی خۆیەوە دەتوانێت پاڵپشتی بزووتنەوەی سیاسی و 
نەتەوەیی خۆی بکات. هیوامان وابوو کە خەڵک بتوانن لە 

نیشتمانی خۆیانەوە بە خۆشگوزەرانی بژین، ئامانج ئەوەیە، 
"قزل ئەلمە"ی تورکمانیش هەر بەمجۆرەیە. پێویستە هەوڵ 

بدرێت بۆ ئەوە.

ریپۆرتاژ:بارزانلوقمان
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بەرنامەی کورت و پوخت لەگەڵ عەلی عەنتەر
بەرنامەی کورت و پوخت بەرنامەیەکی سیاسیە کە بەبێ 

جیاوازی لەگەڵ هەموو پارتە سیاسی تورکمانی و کوردییەکان، 
یەکە ئیدارییەکان و بەرپرسە حکوومییەکان ئەنجام دەدرێت. ئەم 

بەرنامەیە دوو هەفتە جارێک رۆژانی دووشەممە لە کەناڵی یوتوب 
و پەیجەکانی تەبا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پەخش دەکرێت.

ئەم بەرنامەیە لەالیەن پێشکەشکار عەلی عەنتەر ئامادە دەکرێت 

پرۆسەی چاکسازی تا چەند بە شەفافانە 
بەڕێوە دەچێت؟

 
هەموومان دەزانین پرسی چاکسازی پرسێکی گرنگە و 

دروشمی هەموو الیەنەکان بوو بۆ گەیشتن بە پەرلەمان 
لە هەڵبژاردنی ٢٠١٨. وێرای ئەوە، پرسی چاکسازی لە 

خوولی رابردوو خرایە دەنگدان و پەسەند کرا، بەاڵم لەالیەن 

دەتوانی باسی ئەوەمان بۆ بکەی بەرەی 
تورکمانی لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی 

کوردستان خاوەن چ پێگەیەکە؟

هەموو کەس ئەوە دەزانێت کە بەرەی تورکمانی عێراقی 
حیزبێکی رەسەنی تورکمانە و خاوەن پێگەیەکی گەورەیە هەم 

لە عێراق هەم لە هەرێمی کوردستان کە نوێنەرایەتی گەلی 
تورکمان دەکات. کاتێک بەرەی تورکمانی عێراقی دامەزرا و 
ئاراستەی هێزی سیاسەتی تورکمانی گۆڕی. ئەو حیزبانەی 
ئێستا بوونیان هەیە هەمان ئەو حیزبانەن کە لە ژێر چەتری 

بەرەی تورکمانیدا بوون. 

شەقامەوە سەرنج و تێبینی لەسەر بوو. لەسەر داوای 
ژمارەیەک پەرلەمانتار گەڕایەوە پەرلەمان و کاری لەسەر کرا. 

ئەم پڕۆژەیە داواکاری زۆرینەی خەڵک بوو بۆیە لەکاتی 
رێککەوتن بۆ دامەزراندنی حکوومەت، هەر ٣ الیەنی سەرەکی 
)پارتی دیموکراتی کوردستان، یەکێتی نیشتمانی کوردستان و 
بزووتنەوەی گۆڕان( رێککەوتن لەسەر ئەوەی کە چاکسازی لە 

سەرجەم بوار و ئاستەکاندا ئەنجام بدرێت.

ئەم پڕۆژەیە لە پەرلەمانی کوردستان دوای گفتوگۆی تێر 
و تەسەل پەسەند کرا. دوای باڵوبوونەوەی لە رۆژنامەی 

وەقایعی کوردستان بە ٩٠ رۆژ دەکەوێتە بواری جێبەجێ کردن. 
ئەو ماوەیەش هاوکات بوو لەگەڵ ١ی مانگی تەمموز. لەگەڵ 

کارابوونی ئەم یاسایە، حکوومەت لە سەرجەم وەزارەتەکان 
لێژنەی پێکهێنا و دەستی بە چاکسازی کرد. لە ئێستادا لێژنەکان 

کار لەسەر ئەوە دەکەن دۆسیەکان ئامادە بکەن و لە ئایندەیەکی 
نزیکدا ئەو یاسایە بە کرداری بچێتە بوای جێبەجێ کردنەوە.

زۆرێک لە خەڵک پرسیاری ئەوە دەکەن بۆچی ئاسەواری 
چاکسازی دیار نییە. ئێمە لە ئێستادا لەناو قەیرانین و 

مووچەکانمان جیاوازی هەیە. بۆ نموونە ئێمە لە ئێستادا 
مووچەی مانگی سێمان وەرگرتووە. تا نەگەینە مووچەی 

مانگی ٧ و ٨ ئاسەواری یاسای چاکسازی نابیندرێت. چونکە 
یاسای چاکسازی لە مانگی ٧ چووەتە بواری جێبەجێ کردن. 

ئەو کات بۆ خەڵکی کوردستان روون دەبێتەوە کە یاسای 

کاتێک بەرەی تورکمانی عێراقی لە ناوچەی ئارام واتە 
لە هەرێمی کوردستان دامەزرا ئامانجی ئەوەبوو لەگەڵ 

حیزبەکانی دیکەی عێراق رژێمی بەعس بهێننە ئەو قەناعەتە 
کە مافەکانی تورکمان و کورد و الیەنەکانی دیکە بدات یاخود 
ئەو رژێمە بڕوخێت. بەاڵم بەداخەوە رژێمی بەعس تا کۆتایی 

نەگەیشتە ئەو قەناعەتە کە مافەکانی نەتەوەکان بدات و 
ئازادی دروست بێت. بۆیە ئاشکرایە کە دوای ساڵی ٢٠٠٣ 

رژێمی بەعس رووخا. 

دوای ساڵی ١٩٩٥ بەرەی تورکمانی هەم لە هەرێم هەم لە 
عێراق و هەم لە معارەزەی عێراقی رۆڵیکی گەورەی هەبوو. 

هەمیشە بەدوای چارەسەری ئاشتیانەدا گەڕاوە. لەو ماوەیەدا 
کە دۆخی دارایی خەڵک زۆر خراپ بوو بەرەی تورکمانی 

عێراقی لەپاڵ خەڵک وەستا و هاوکارییەکی زۆری خەڵکی کرد. 
ئەو هاوکارییانەش تەنها لەگەڵ خەڵکی تورکمان سنووردار 

نەبوو بەڵکو هاوکارییەکان بەسەر تورکمان، کورد، عەرەب و 
سەرجەم پێکهاتەکانی دیکەدا دابەش دەکرا.

بەرەی تورکمانی عێراقی هەروا بە ئاسانی نەگەیشتە ئەو 
هێزە کە لە عێراق خاوەن قسە بێت. نەوەی ئێستا ئاگاداری 

ئەوە نین ئێمە چیمان کردووە بەاڵم ئێمە قوربانی و 
شەهیدی زۆرمان دا تا بەرەی تورکمانی و پێگەی تورکمان 

بەم جۆرە بەهێز بێت. هەمیشە بەرەی تورکمانی لەژێر 
گوشاردا بووە و وەکو تەنێکی بێگانە سەیری کراوە لە عێراق 

بەاڵم ئێمە بەسەر هەموو ئەو گوشارانەدا سەرکەوتین و هەر 
بەهێز بووین.

بەاڵم بەداخەوە دوای ٢٠٠٣ کاتێک معارەزەی عێراقی 

چاکسازی چییە. 

بۆچی یاسای چاکسازی لەبڕی پرسە 
گرنگەکانی وەک مووچەی بن دیوار و دوو 
مووچە کار ناکات و لە بوارە سەرەتاییەکان 

چاالکترە؟

لە راستیدا پڕۆژەی چاکسازی تایبەت نییە بە بواری دارایی، 
بەڵکو کار لەسەر تەواوی پرسەکان دەکات. بەاڵم گرنگترینیان 

بواری داراییە. پێشووتر بۆ رێگری کردن لەو کەسانەی کە 
دوو مووچە وەردەگرن سیستەمی بایۆمەتری ئەنجام دراوە. 
ئەوەش بەهۆی ئەو تەکنەلۆژیا و پەنجەمۆرەوە توانراوە تا 

ئاستێکی باش رێگری لە دوو مووچەیی بکرێت. بە دڵنیاییەوە 
لەگەڵ جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی رێگری تەواو لە پرسی 

دوو مووچەیی دەکرێت. 

دەبێ ئەوەمان لەیاد بێت، بوونی دوو مووچەیی زیانێکی زۆر 
گەورە لە ئابووری هەرێمی کوردستان دەدات. جگە لەمەش 

خیانەتە و لەرووی ئاینەوە حەرامە. بۆیە ئەو کەسانەی کە 
تا ئێستا لەسەر دوو مووچە بەردەوامن پێویستە خۆیان 

مووچەیەکیان رابگرن و هەست بەو بەرپرسیارییەتییە بکەن. 
لەگەڵ جێبەجێ کردنی بواری چاکسازی دوو مووچەیی 

نامێنێت. بۆیە خەڵک خۆی هەست بەو بەرپرسیارییەتییە بکات 
باشترە.

کۆبوویەوە، مافی تورکمانیان نەدا. لە سەردەمی سەددام 
دان بە وشەی تورکماندا نەدەنرا، بەاڵم لە دوای سەددام 

تەنها ئەوەندە کارە کرا کە ئاماژەیان بەوەدا تورکمان لە 
عێراق بوونی هەیە و نەتەوەیەکی رەسەنی عێراقە. لەڕووی 

مافەکانییەوە هیچ مافێکی پێ نەدرا. 

بەر لە ٢٠٠٣ هیچ مافێکی وامان نەبوو کە کار بکەین و 
هەموو کات مەترسی کوشتن و رفاندنمان لەسەر بوو. بەاڵم 

لەدوای ٢٠٠٣ بەپێی دەستوور دەتوانین کارەکانمان بکەین. 
لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا مەترسیمان لەسەرە.

بەرەی تورکمانی عێراقی-لقی هەولێر 
پەیوەندی چۆنە لەگەڵ پارتە سیاسییە 

کوردی و تورکمانییەکان؟

ئێمە هێڵی سوورمان نییە و پەیوەندیمان لەگەڵ هەموو 
الیەنەکان باشە. الیەنە کوردییەکان رێز لە بەرەی تورکمانی 

دەگرن. سەردانیان دەکەین و سەردانمان دەکەن. لەگەڵ 
الیەنە تورکمانییەکانیش پەیوەندی باشمان هەیە. هەموو 
الیەنە تورکمانییەکان هاوڕان لەسەر مافەکانی تورکمان و 

هەوڵی خزمەتکردنی تورکمان دەدەن. بەاڵم هەر الیەنێک بە 
شێوازی خۆی ئەو کارە ئەنجام دەدات. ئێمە لەگەڵ هەموو 

الیەنەکان پەیوەندی باشمان هەیە. 

و پێشکەش دەکرێت. هاوکات عەلی سالم و هاوکارانی ئەرکی تۆمار 
کردن و دەرهێنەری و مۆنتاژیان گرتووەتە ئەستۆ.

لەم ژمارەیەی هەفتەنامەی تەبا پوختەی دوو بەرنامەی کورت و 
پوخت پێشکەشی خوێنەرە ئازیزەکانمان دەکەین. بەرنامەی یەکەممان 

لەگەڵ وەیسی سەعید وەیسی، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی 
دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق دەبێت.
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...

یەتیەکانمانەوە
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  دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�

بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...



 نەبیل ئەربیل، یەکێک لە کۆنترین
)وێنەگرانیوێنەگرانی شاری هەولێر)ئەربیل

  دوو میوان و دوو بابەتی جیا لە پرۆگرامی ئارزوحاڵ 
پرۆگرامی ئارزوحاڵ هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر ٨ی ئێوارە ڤانە گروپ.. نموونەی چیرۆکێکی سەرکەوتن 

لەرێگەی ئاژانسی تەبا لە یوتوب و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە 
پەخش دەکرێت. 

پرۆگرامەکە کە لەالیەن زیا عوزێری ئامادەکراوە و چۆبان 
تەیمور دەرهێنەرەکەیەتی توانی لە ماوەیەکی کورتدا هەزاران 

بینەری هەبێت.

هەر پرۆگرامێکی بەرنامەکە بوار دەرەخسێنێت بابەتی جیا 
لەگەڵ کەسانی جیا بخرێتە بەر باس و سەرەنجام تابلۆیەکی 

رەنگاورەنگمان بۆ درووست دەبێت. 

لەمڕۆ بە دواوە لە هەر ژمارەیەکی هەفتەنامەی تەبا باسی 
هەندێک لە پرۆگرامەکانم دەکەم بۆتان و بە شێوەیەکی 

پوخت بۆتانی ئامادە دەکەم. 
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"ئەرشیفەکەم 
خۆی لە نیو ملیۆن فۆتۆ 

دەبینێتەوە"

وێنەگری بەناوبانگ نەبیل ئەربیل ئاماژەی 
بەوە کرد کە ئەرشیفەکەی خۆی لە نیو ملیۆن 
فۆتۆ دەبینێتەوە و رایگەیاند کە پێویستە ئەم 

ئەرشیفە بکرێتە پەرتووک و چاپ بکرێت. 
ناوبراو رایگەیاند چاوەڕێی هاوکارییە بۆ ئەو 
مەبەستە و وتی، "با بێن و ئەرشیفەکەم 

ببەن، چاپی بکەن و گەر دەیانەوێ با 
ناوەکەشمی لەسەر نەنووسن، ئەوەی 

من دەمەوێت مانەوەی ئەرشیفەکەمە بۆ 
نەوەکانی داهاتوو، نامەوێت بفەوتێن".

لە باوکەوە بۆ کوڕ 

نەبیل ئەربیل رایگەیاند کە باوکی یەکەم 
وێنەگری پرۆفیشناڵە و پیشەکەی ئەنجام 

داوە، ئەو وتیشی، "باوکی خاوەنی ستۆدیۆی 
تایبەت بە خۆی بوو بۆ وێنەگری". 

نەبیل وێنەگر ئاماژەی بەوەدا  کە لە تەمەنێکی 
زۆر بچووکەوە لەالی باوکی وەکو شاگرد 

دەستی بە کارکردن کردووە و دەڵێت: 
"لە ساڵی ١٩٧٢ لەالی باوکم دەستم بە 

کارکردن کرد. هەر لەوێ فێری پیشەکە بووم 
و لەهەمان کاتدا لێدانی پیشەکەشم لەالیەن 
باوکمەوە چەشتوومە. بابەتی لێدان و کوتان 
لەسەر پیشەکەی خۆت شتێکی گرنگە، بەو 

شێوەیە زیاتر لەسەر پیشەکەت ورد دەبیتەوە. 
بێگومان هەڵە دەکەیت، بەاڵم ئاشکرایە کە 
مرۆڤ بەبێ هەڵە فێری راستییەکان نابێت. 

من کاری وێنەگریی لە وێنەگری جیهان 
فێربووم". 

"پێشتر پیشەی وێنەگری زۆر سەخت 
بوو بەاڵم چێژی تایبەتی خۆی 

هەبوو"

وێنەگری بەناوبانگی هەولێر)ئەربیل( ئاماژەی 
بەوەدا کە لەگەڵ بەرەوپێشچوونی تەکنەلۆژیا، 

پیشەی وێنەگری ئاسان بووە و وتیشی، 
"بەر لە تەکنەلۆژیا پیشەی وێنەگری ئەرکی 

زۆری تێدابوو. چەند هەنگاوێک هەبوون 
بۆ درووستبوونی وێنەیەک. تەنانەت بۆ 
وێنەیەکی ئاسایی پێویست بوو ٧ بۆ ٨ 

ماددەی کیمیایی و گیراوە درووست بکەیت".  
لەبارەی نهێنی پیشەی وێنەگرتن و 

بەکارهێنانی فۆتۆشۆپ لە سەردەمی پێشوو 
نەبیل وێنەگر وتی، "بە بەکارهێنانی چەند 
قەڵەمێکی تایبەت هەوڵمان دەدا وێنەکان 
جوانتر بکەین. هەروەها هەندێک وێنەمان 
هەبوو تایبەت بوون بە جەژن و لەالیەک 

وێنەی کەسەکەبوو، لە تەنیشتیشی دەسکە 
گوڵێکمان دادەنا لەگەڵ چەند وشەیەکی 

جوان". 

لە راپەڕینی ساڵی ١٩٩١ نەبیل ئەربیل و 

لە 
٦ مانگی 

رابردوو شت گەلێکی 
زۆرمان لەبارەی ڤایرۆسی کۆڕۆناوە بیست 

و بەهەمان شێوە خۆشمان قسەمان لەبارەیەوە 
کرد. بەاڵم لەگەڵ هودا بایراقدار بە پەنجەرەیەکی 

جیاوازەوە لە ڤایرۆسی کۆڕۆنا-مان روانی و 
باسمان کردەوە. 

"لە هەولێر لە ١٠ کەس، ٣-یان تووشی 
ڤایرۆسی کۆڕۆنا بوونە"

لەکاتی قسەکردنی دکتۆر هودا ئەو زانیارییە زۆر 
سەرنجمی راکێشا کاتێک وتی لە ١٠ کەس ٣-یان 

لە هەولێر)ئەربیل( تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا 
بوونە. بەو شێوەیە بۆمان روون دەبێتەوە کە 

بازنەکە رۆژ بە رۆژ بچووکتر دەبێتەوە. 

بایراقدار لە نەخۆشخانەی رزگاری-ی تایبەت بە 
ڤایرۆسی کۆرۆنا کار دەکات و دەتوانم بڵێم لە 

ریزەکانی پێشەوەی بەرەی دژ بە ڤایرۆسەکە 
دەجەنگێت. 

هودا بایراقدار تیشکی خستە سەر سەرەتای 
سەرهەڵدانی نەخۆشییەکە و وتی، "لەگەڵ 

دەستپێکردنی کەرەنتین، فەرمانمان بۆ هات 
کە دەوام بکەین. بێگومان لە سەرەتاکان 

شۆک ببووین، دەستمان کرد بە ئامادەکردنی 
دەرمانەکان کە بۆ مەبەستی چارەسەری 

نەخۆسی کۆڕۆنا بەکار دێت. جلی تایبەتمان 
دەپۆشی بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆسەکە، جلەکان 

زۆر ئەستوور بوون و لەبەرکردنیشی زۆر سەخت 
بوو بۆ ئێمە. بەو هەنگاوانە دەستمان بەکارەکان 

کرد". 

بایراقدار باسی یەکەم دیداری خۆی لەگەڵ 
نەخۆشەکان کرد و وتی، "لە سەرەتادا 

بارودۆخیان زۆر خراپ بوو، خەڵک مامەڵەی 
میکرۆبیان لەگەڵ نەخۆشەکان دەکرد. 

نەخۆشخانەکەی ئێمە بۆ نەخۆشخانەی پەتا 
تایبەتکرا. داوای دەوامی زۆرەملێییمان لێکرا 
و پێمان راگەیەندرا کە دەبێت چاودێری ئەو 
نەخۆشانە بکەن. بە بەرزکەرەوە دەچووینە 

نهۆمی نەخۆشەکان، کاتی سەرکەوتن دیاربوو 
بەاڵم نەمان دەزانی کەی تەواو دەبین و 

دێینەوە خوارەوە. بەتایبەتی لە کەشوهەوای 
گەرم پۆشینی جلوبەرگی دژ بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا 

شتیکی زۆر ئەستەم و بێزارکەر بوو. 

نەخۆشەکان رەتیان دەکردەوە دان 
بەنەخۆشییەکەیان دابنێن بایراقدار ئاماژەی 

بەوە کرد کە لە سەرەتادا نەخۆشەکان رەتیان 
دەکردەوە نەخۆش بن و وتی، "باوەڕیان نەدەکرد 

کە تووشی ڤایرۆسی کۆڕۆنا بوونە و دەیانوت 
کە هیچیان نییە و تەندرووستن. سەرەڕای ئەوەی 

کە لە ژێر کەرەنتین بوون، دانیان بەوە دانەدەنا 
کە نەخۆشن. هەندێک لەوانە تەنانەت رەتی 

دەکردنەوە چارەسەر و دەرمان وەربگرێت"، هودا 
بایراقدار ئەوەشی وت: 

"لە سەرەتادا بارودۆخی نەخۆشەکان 
باشتربوو، بەاڵم نەخۆشەکانی ئێستا 

بارودۆخیان خراپترە و بە گشتی 

براکانی 
ستۆدیۆکەیان 

داخستووە، نەبیل دەڵێت، "لەو 
رۆژانەدا کاتی زۆر سەختمان بەڕێکرد. ترسی 
ئەوەمان هەبوو ئەرشیفەکەمان بفەوتێت، 

هەروەها وەکو هەولێرییەکان چەندین 
کەسایەتی بەڕێزمان لەدەستدا". 

نەبیل ئەربیل تەنانەت گرتەی بۆ ژمارەیەکی 
زۆر لە گۆرانیبێژان و قۆریاتبێژان کردووە، 
ئەو ئاماژەی بەوەدا کە پێشتر وێنەگرتن 

قورساییەکی تایبەت بەخۆی هەبوو 
بەشێوەیەک، خەڵک لەکاتی وێنەگرتن سەر 
و ردێنی دەتراشی و جلوبەرگی نوێی لەبەر 

دەکرد. 

لەگەڵ گۆڕانکاری لە بارودۆخی هەولێر)ئەربیل(، 
نەبیل ئەربیل لە ساڵی ١٩٩٢ بەرەو ئەڵمانیا 

سەفەر دەکات و لەو بارەیەوە دەڵێت، 
"دەمزانی کە دووبارە دووکانەکەمان ناکەمەوە. 

بۆیە ئەرشیفەکەم دانە بە دانە خستە ناو 
قوتوی تایبەت و بردم بۆ ماڵی خوشکەکەم 

و لەوێ شاردمەوە. دواتر بەرەو ئەڵمانیا 
چوومە هەندەران و لە هەر سەردانێکمدا 

ژمارەیەک لە ئەرشیفەکەم دەبردەوە. تا وای 
لێهات هەمووم بردە ئەڵمانیا. لەوێ کاری 

وێنەگرییم نەدەکرد بەاڵم هەمیشە کامێرام 
هەبوو. ئەڵمانیا جیهانێکی دیکە بوو بۆمن، 

چونکە کامێرای سەردەمیانە و نوێم بینی و بە 
تەکنەلۆژیای نوێ ئاشنابووم". 

٣٧ پیشانگا – تاکە وێنەگری عێراقی 
کە لە میسر توانیبێتی پیشانگای 

فۆتۆگراف بکاتەوە

ئەربیل ئاماژەی بەوەدا کە یەکەم پیشانگای لە 
ساڵی ١٩٨٢ کردووەتەوە و وتی، "تاکو ئێستا 

٣٧ پیشانگای فۆتۆگرافم کردووەتەوە. لەساڵی 
١٩٨٦ لە ستۆکهۆڵم پیشانگایەکم ئامادەکردن، 

سەرەڕای هەبوونی شەڕی ئێران و عێراق 
ئێمە لەوێ چاالکییەکانمان بەردەوامبوو. 

لەساڵی ٢٠٠٤ لە باڵیۆزخانەی عێراق لە هۆڵەندا 
دەستبەکاربووم. ئەمە بووە هۆی فراوانبوونی 

چواردەورەم و زیاتر خەڵک ناسیی. وەکو 
دیپلۆماتێک کارەکانی خۆم رای دەکرد"، ئەربیل 

لەبارەی پیشانگاکەی میسر دەڵێت: 

"لە باڵیۆزخانەی هۆڵەندا شتی زۆر باشمان 
کرد، بۆ ماوەی ٨ ساڵ لەوێ کارمکرد، 

خزمەتی زۆر گەورەمان پێشکەشکرد. کاتێک 
کەسانی سیاسی و ناسراوی عێراق سەردانی 
هۆڵەندا-یان دەکرد، ئێمە هاوکاریان دەبووین. 

لە ساڵی ٢٠١٢ دووبارە گەڕامەوە واڵتی 
خۆم. داوایان لێکردم لە هەولێر بەردەوام 

بم لە خزمەتکردن، لە ئێستادا لە فەرمانگەی 
پەیوەندییەکانی دەرەوە کار دەکەم لە 

هەولێر)ئەربیل(". 

بەتەمەنن 
و لەژێر چاودێرین". 

دەرمانساز هودا بایراقدا ئاماژەی بە ناوی ئەو 
کارمەندانە کرد کە لە نەخۆشخانەکان بۆ ماوەیەک 

دەمێننەوە و وتی، "پەرستارەکان و پزیشکانی 
نیشتەجێ لە نەخۆشخانە دەمێننەوە، لەوانە 
لەسەدا ٧٥-یان تووشی ڤایرۆسەکە بوون. 

دوای ماوەیەک چاکبوونەوە و بەردەوامبوون لە 
کارەکانیان". 

"ژمارەی تووشبوون لە هەڵکشان دایە"
لەالیەکی دیکەوە دەرمانساز بایراقدار باسی ئەو 
وتووێژانە کرد لەگەڵ ئەو کەسانەی کە ئاگاداری 

رێنماییە تەندرووستییەکان نین و وتی، "لە 
ئێستادا ژمارەی تووشبوون لە هەڵکشان دایە. 

خەڵک هێوربووەتەوە و پەی بە دۆخەکە ناکات و 
پێی وایە هەر نامرێت. من ئێواران لە دەرمانخانە 

کار دەکەم، نەخۆش دێت و لەبەردەمم 
دەکۆخێت و ماسکی نەبەستووە. پێی دەڵێم 

بۆ چی نەتبەستووە، لە وەاڵمدا دەڵێت، 'چییە 
دەڵێی دەترسیت؟'، منیش لە وەاڵمدا دەڵێم 

'من نا بەاڵم ئایا تۆ ناترسیت؟ ئەی گەر بوویتە 
هۆکاری مردنی کەسێکی دیکە؟". 

هێرش دەکەنە سەر دکتۆرەکان

ئەو باسی لەوە کرد کە کەسانێک هەن 
توندوتیژی بەرامبەر بە کارمەندانی تەندرووستی 

ئەنجام دەدەن و وتیشی، "بۆ نموونە؛ چەند 
رۆژێک بەر لە ئێستا کاتێک گەیشتمە نەخۆشخانە، 

کەسێک گیانی لەدەستدا. کاتێک رووداوێکی 
گەورە و سەخت بەسەرت تێدەپەڕێت، لە 

سەرەتادا نکۆڵی لێدەکەیت و دانی پێنانێیت. 
منداڵی کۆچکردووەکە رەتیان کردەوە دایکیان 
مردبێت و دواتر دەستیان بە تۆمەتبارکردنی 
خەڵک کرد. ناتوانن کۆنترۆڵی خۆیان بکەن و 

خەڵک تۆمەتبار دەکەن بەوەی کە هۆکاری گیان 
لەدەستدانی دایکیان ئەو کەسانەی نەخۆشخانەن. 

ئەمە تەنها بۆ حاڵەتەکانی ڤایرۆسی کۆڕنا نییە 
و هەر مردنێک هەمان ئەنجامی هەیە. لە کاتی 

گیان لەدەستدانی نزیکەکانیان ئێمە لەبەردەم 
ئەوانین، بۆیە ئەوان لە ئێمە توڕە دەبن و 

دەنگیان لەسەرمان بەرز دەکەنەوە و جوێنمان 
پێدەدەن". 

دەرمانساز هودا بایراقدار ئاماژەی بەوە کرد کە 
نەخۆشانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ناتوانن کەسێک 

لەگەڵیان بێت و وتی، "نەخۆشەکان وا دەزانن 
کە ئەمە نەخۆشییەکی ئاساییە و چاوەڕوانی 

هەندێک شتن لە کارمەندانی پزیشکی، کاتێک 
چاوەڕوانییەکەیان بە فیرۆ دەچێت، ئینجا کێشە 
درووست دەبێت. بۆ نموونە نەخۆشی ئاسایی 
دەیتوانی کەسێک وەکو هاوکار لە خێزانەکەی 
خۆی بهێنێت و دەیتوانی کەی بیەوێت دکتۆر 

ببینێت، بە پێچەوانەوە ئێستا لە دۆخی پەتا 
داین و هیچ کەسێک لە نهۆمەکانی نەخۆشخانە 

نامێنێتەوە، کاتێک نەخۆش ناتوانێت هەموو 
کاتێک دکتۆر ببینێت و لەگەڵی بێت".

 میوانی دووەمم دکتۆری دەرمانساز
هودا بەیراقدار بوو

یەتیەکانمانەوە بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...
ڵ

دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�

......



ڤانە گروپ.. نموونەی چیرۆکێکی سەرکەوتن 
یەکێک لە کۆمپانیا جیهانییەکان لە بواری درووستکردنی کەلوپەلی 
ئۆفیس و مۆبیلیات کە بنچینەکەی لە هەولێر)ئەربیل(ەوە سەری 

هەڵداوە. لە ئێستادا ڤانە گروپ وەکو هۆڵدینگێکی بێ  رکابەر لەو 
بوارە لە ناوچەکەدا خزمەت بە خەڵک دەگەیەنێت. 

ئاشکرایە ڤانە هۆڵدینگ باکگراوندێکی گەورەی لە رابردوو هەیە و 
هێزەکەشی هەر لە رابردووەوە وەردەگرێت. ڤانە گرووپ و عیماد 

میقداد هۆڵدینگ وەکو براندێکی بەناوبانگ و سەردەمییانە لە 
گۆڕەپانی بازرگانی وەکو چۆن لە دەستپێکی کارەکانیانەوە پەیمانیان 

داوە بۆ خزمەتکردنی شار و واڵتی خۆیان تاوەکو ئێستاش 
بەردەوامن لە خزمەتکردنیان. 

لە زۆربەی هەرە زۆری لۆگۆکانی ڤانە بەروارێک نووسراوە کە 
ئەویش ساڵی ١٩٣٤-ـە. ئا لێرەوە پیشەی دارتاشی دەستپێدەکات 
و حاجی جەالل نەجاڕ لە دووکانێکی ١٥ مەتریی لە خوارووی قەاڵ 
خولیای دارتاشی وەکو پیشەیەک بەکار دەهێنێت و  کاروانی ٨٠ 

ساڵەیی بەرێگا دەکەوێت. 

٨٠ ساڵ بەر لە ئێستا یەکەم دووکان بەناوی )نەجاڕ ماهیر( لەالیەن 
حاجی جەالل-ەوە دەکرێتەوە. دواتر ناوبراو پیشەکەی خۆی تایبەت 

دەکات بە مۆبیلیات و بەو شێوەیە ناوی دووکانەکە دەبێتە 
)مۆبیلیاتی سندیباد(. 

عیماد میقداد نەجاڕ، نەوەی حاجی جەالل نەجاڕ و سەرۆکی 
ئەنجوومەنی بەڕێوەبردنی کۆمپانیا دەڵێت، "کاتێک باوکم وەکو 

براگەورە هاتە سەر شوێنی باوکی، دەستی بە کارکردن کرد لەگەڵ 
بەغداد و مووسڵ و دواتر لەگە تورکیا و یابان و چین. دوای 

فراوانبوونی کارەکان، لە ساڵی ١٩٨٦ناوی مۆبیلیاتی سیندباد-ی بۆ 
ڤانە گۆڕی". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا نەجاڕ دەڵێت، "ساڵی ١٩٩٥ باوکم 
بەهۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد. لە سەردەمی قوتابییەتیم 

لەگەڵ باوکم کارمکردبوو، دوای کۆچی ئەو بە فەرمی شوێنی 
ئەوم گرتەوە بە شێوەیەک کە تەمەنم تەنها ٢٠ ساڵ بوو. 

ئینجا کاریەرەکەم دەستی پێکرد و لە یەکەم هەنگاو هەڵسام 
بە نوێکردنەوەی باڵەخانەکان و تاوەکو ئێستا بە هەموو هێز و 

توانامەوە بەردەوامم". 

عیماد نەجاڕ دەشڵێت، "دواتر بەرەوپێشچوونم خستەپاڵ 
هەناردەکردنی مۆبیلیات و پەیوەندییم لەگەڵ واڵتان بەست، شتی 
نوێم کۆکردەوە و هیچ کاتێکیش سەرنجی خۆم لەسەر پێشکەوتنی 

بوارەکە هەڵنەگرت. هەمیشە پرەنسیبەکانی باپیرم و باوکمم 
لەبەرچاو گرت و هەوڵم دا نەریتی کارکردن و هەوڵدانی خۆم یەک 

بخەم و ئاراستەیەکی باشتر بگرمەبەر. بێگومان ئەمە بووە هۆی 
ئەوەی کە براندەکەمان بەرەو ئاراستەیەکی جیاواز هەنگاوی بنێ". 

سەرۆکی ئەنجوومەنی بەڕێوەبردنی کۆمپانیا رادەگەیەنێت، 
"ئامانجەکانم روون بوون، ئەزموونی ٦٠ ساڵەی خانەوادەکەم، ئەو 
شتانەی کە لێی فێربووم و لێمکۆڵییەوە، دواتر وەرگرتنی زانیاریی 

تەواو دەربارە براندە گەورەکان و یاساکانی بازرگانی، ویستم 
گەورەترین کۆگای پێشکەوتوو درووست بکەم کە بگوونجێت 
لەگەڵ سەرجەم ستاندەرە جیهانییەکان. ئامانجی دووەمیشم 

ئەوەبوو بتوانم پێشانگای کوالێتی بەرز، کەمترین نرخ و 
پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بکەمەوە لەهەموو عێراق". 

نەجاڕ لەبارەی ئامانج و ئاواتەکانییەوە دەشڵێت، "ئاواتەخوازم 
گەورەترین ناوەندی مۆبیلیات نەک لە عێراق، بەڵکو لە 

سەرانسەری ناوچەکە درووست بکەم، باوەڕیشم هەیە کە بتوانم 
ئەو ئاواتەم لە سااڵنی داهاتوو بێنمەدی. سوپاسی خودا دەکەم 

کە منی لە خانەوادەیەکی بازرگان هێناوەتە دنیا و بەو شێوەیەش 
بناغەی بازرگانی لە خانەوادەکەم فێربوومە. ئەم بنەمایانەش 

بووەتە هۆی پاڵنەری بەردەوامم بۆ کاروانی ڤانە و عیماد میقداد 
هۆڵدینگ". 

کورتەیەک لە مێژووی ڤانە
-١٩٣٤: یەکەم دووکان کرایەوە لەالیەن حاجی جەالل نەجاڕ کە 

کاری دەستی مۆبیلیاتی تێدا دەکرا. 

-١٩٣٦: حاجی جەالل سەردانی بەغداد دەکات و یەکەم دووکان 
بۆ درووستکردن و فرۆشتنی مۆبیلیات دەکاتەوە. 

-١٩٣٩: لەو بەروارەدا حاجی جەالل دەگەڕێتەوە هەولێر)ئەربیل( 
و دووکانێکی تایبەت بە دارتاشی دەکاتەوە لە خوارووی قەاڵ 

بەناوی )نەجاڕ ماهیر(. 

-١٩٥٧: ناوی دوکانەکە بۆ )مۆبیلیاتی سیندباد( دەگۆڕدرێت. 
-١٩٦٧: ژمارەیەک پێشانگا دەکرێتەوە بەناوی )مۆبیلیاتی 

سیندباد( لە ناوچەی شەقامی باتە و شەقامی کۆتری ئاشتی. 

-١٩٧٠: بەڕێوەبردنی کارەکان بۆ مقداد جەالل نەجاڕ گوازرایەوە 

و بەو شێوەیە سیستەمی کارکردن لە پێشانگاکان بۆ 
سیستەمی کۆمپانیا گۆڕا و ئاراستەی نوێی بازرگانی 
بۆ کێشرا. کەلوپەلی سەرەتایی بۆ کاری دارتاشی و 
مۆبیلیات لە دەرەوە هاوردەکرا و تەکنیکی جیاواز 

بەکارهێنرا. 

-١٩٨٦: ناوی سەرجەم پێشانگاکان بۆ )ڤانە( گۆڕدرا. 
-١٩٩٦: حاجی مقداد جەالل نەجاڕ کۆچی دوایی کرد 
و بەڕێوەبردنی دامەزراوەکان بۆ کوڕە گەورەکەی عیماد 

مقداد نەجاڕ مایەوە. 

-١٩٩٨: کۆمەڵگەی بازرگانی لە شەقامی باتا 
درووستکرا. 

-٢٠٠٩: کردنەوەی یەکەم لقی کۆمپانیای ڤانە 
-٢٠١١: کۆگای کۆمپانیای ڤانە کرایەوە بە قەبارەی ١٢٢ حاویە 

بە پێوەری ٤٠ پێ. هەروەها کۆمپانیای ڤانە بۆ گواستنەوەی 
نێودەوڵەتی دامەزرا. 

-٢٠١٢: کۆمەڵگەی ڤانەمۆڵ ی بازرگانی کرایەوە
-٢٠١٣: دیزاینکردنی براندی بازرگانی ڤانە تۆمارکرا بە ناوی 
خودی کۆمپانیا. هەروەها مزگەوتی حآج مقداد نەجاڕ کرایەوە. 

-٢٠١٤: گرووپی کۆمپانیاکانی عیماد مقداد )هۆڵدینگ( 
دامەزرا. 

-٢٠١٥: ناوەندی سەرەکی کۆمپانیا کرایەوە. پەیڕەوی ناوخۆیی 
کۆمپانیا نوێکرایەوە. 

-٢٠١٦: لقی نوێی ڤانە کرایەوە.
-٢٠١٨: یەکەم لقی ڤانە لە دەرەوەی هەرێم کرایەوە. 

هەروەها رێکخراوی حاجی میقداد نەجاڕی خێرخوازی دامەزرا. 

-٢٠١٩: دووبارە دانانی بڕبڕەی کۆمپانیا و نوێکردنەوەی 
شێوازی کارکردن بەپێی ستاندەرە نێودەوڵەتییەکان بۆ گرووپی 

کۆمپانیاکانی عیماد میقداد نەجاڕ)هۆڵدینگ(

-٢٠٢٠: دەستکرا بە جێبەجێکردنی گەورەترین پرۆژە بۆ 
)مۆبیلیات و کەلوپەلەکانی ئۆفیس لە ناوچەکە کە خۆی لە ٥ 

نهۆم دەبینێتەوە و رووبەرەکەشی ٣٧ هەزار مەتر دووجایە. 

جگە لە مێژوویەکی دێرین، لە ئێستادا ڤانە گرووپ و عیماد 
میقداد هۆڵدینگ پێکهاتووە لە؛ )ڤانە مۆڵ(، )ڤانە بۆ 

گواستنەوەی نێودەوڵەتی(، )ڤانە بۆ خێرخوازی( و )ڤانە بۆ 
بنیاتنان(.  هەروەها ٤ پێشانگای گەورەی هەیە بە ناوەکانی )ڤانە 
پالزا(، )ڤانە ١(، )ڤانە مووسڵ( و )ڤانە بورۆتایم(. هەروەها ڤانە 

کەیر لە نێو چەتری کۆمپانیاکەدایە بۆ ئامانجی خزمەتگوزاری. 

ئەو واڵتانەی کە لەگەڵ ڤانە لە هاریکاری دان بریتین لە؛ تورکیا، 
ئوردن، ئیمارات، ئیتاڵیا، ئەڵمانیا، ئیسپانیا، یابان، کۆریای باشوور، 

چین، تایالند و مالیزیا. 

ڤانە لەڕووی کارکردنەوەی هەم لە کەرتی حکوومی و هەمیش 
لە کەرتی تایبەت کاریگەرییەکی گەورەی هەیە و بەشداری لە 
ئامادەکردنی ئۆفیس و مۆبیلیاتی زۆرێک لە دامودەزگاکانی 

حکوومەت کردووە. مۆبیلیاتی بۆ بەسەدان دامودەزگای حکوومی 
و کەرتی تایبەت و براندە جیهانییەکان، حیزبە سیاسییەکان، 

دەزگاکانی راگەیاند، رێکخراوەکان و نووسینگە و ئۆفیسە 
جیاوازەکان و باڵیۆزخانەکان کردووە. 

ئاشکرایە کە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا سەرجەم بوارە 
ئابوورییەکانی جیهانی خستوەتە ژێر کاریگەری خۆی و سەرجەم 

سێکتەرەکانی بازرگانی رووبەڕووی شۆکێکی گەورە کردۆتەوە. 
محەمەد شەفیق، بەڕێوەبەری کارگێری ڤانە گرووپ لە بارەی 
باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و کاریگەرییەکانی لەسەر ڤانە 

هۆڵدینگ دەڵێت، "دۆخی ئابووری جیهان بەشێوەیەکی گشتی 
لە ئاستێکی زۆر خراپدایە و باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا 

کاریگەرییەکی زۆری هەبوو لەسەر ئابووری واڵتان. بێگومان 
کاریگەرییەکە گەیشتە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەهەمان 

شێوە". 

محەمەد شەفیق زیاتر وتیشی، "ئێمە لە مانگەکانی ئادار، نیسان، 
ئایار و حوزەیران هیچ کارێکمان نەکرد و کاریگەرییەکی بەرچاوی 

بەسەرمانەوە هەبوو. بەاڵم هۆکاری هەبوونی ئەزموونێکی زۆر 
لە کار، ڤانە مێژووەکەی و ستافەکەی و خاوەنەکەی توانی ئەم 
دۆخە تێبپەڕێنێت و دووبارە دەست بەکار بکاتەوە. گەیشتن بە 

لووتکە شتێکی زۆر زەحمەت نییە، بەاڵم مانەوە لە لوتکە بێگومان 
زەحمەتە و کاری قوڕستری دەوێت لەوەی کە پێشووتر کارت بۆ 

گەیشتن بە لووتکە کردووە". 

لە کۆتاییدا محەمەد شەفیق، بەڕێوەبەری کارگێری ڤانە گرووپ 
وتی، "تاوەکو ئێستاش گرفتی کۆڕۆنا هەر ماوە و کاریگەرییەکەشی 
لەسەر ئابووری هەر دیارە، وادیارە بۆ سااڵنی داهاتووش بەردەوام 
دەبێت گەر نەتوانین بەسەری زاڵ بین. ئومێدەوارین هێدی هێدی 

بەرەو باشتر بچین".

لە کۆتاییدا کاتێک پرسیاری "نهێنی سەرکەوتنی کارەکانت چییە" 
ئاراستەی عیماد میقداد نەجاڕ-مان کرد، لە وەاڵمدا وتی: 

"دڵسۆزی لە هەموو شتێک گرنگە. پێویستە مرۆڤ لەگەڵ 
پەروەردگار دڵسۆز بێت. دووەم خاڵی گرنگیش ئەوەیە کە دەبێت 
کار بە ویژدانی خۆت بکەیت، کاتێک کەسێکی بەویژدان بوویت، 

بێگومان سەرکەوتوو دەبیت. ژیان تەنها بەدەستهێنان نییە، 
لەهەمان کاتدا لەدەستدانیشە. چۆن بۆ خۆت دەتەوێ، بەهەمان 

شێوە دەبێت بۆ بەرامبەرەکەشت بتەوێ. بۆ نموونە؛ گەر کادرانی 
ناو کۆمپانیا، خۆیان بە خاوەنی کۆمپانیا نەزانن و  ئاگاداری ئەوە 

بن کە مافەکانیان ناخورێت، ئەوکات وەکو باوک و کوڕ کار دەکەن. 
بەاڵم گەر وابزانن کە هەموو شتێک مووچەیە ، ئا ئەو کاتە 

کۆمپانیا گەشە ناکات و گەورە نابێت. جگە لەوەی هەندێک مرۆڤ 
هەیە لە ناخییەوە هەیە و حەزی لە پێشکەوتن و سەرکێشییە. 

هەندێک مرۆڤ هەیە ١٥ ساڵ بەر لە ئێستا چۆن بوو ئێستاش هەر 
وەکو خۆیەتی و هیچ پێشکەوتن و داهێنانی نەکردووە. لەوانەیە 

کەسێکی سەرکێش نییە. بازرگانی واتە سەرکێشی، واتە راست 
و درووستی. واڵت تەنها بە حکوومەت گەورە نابێت، بە کەرتی 
گشتی گەورەدەبێت. بە پشتگیری حکوومەت و بازرگانان واڵت 

بەرەوپێش دەچێت". 
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بێ مەودابێ مەودا

بارزان لوقمان
"بە خۆشەویستی بۆ زمان و میللەتییەوە بەرێکەوت"

 عەلی سەمین لێکۆڵەری پسپۆر لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
 سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان هۆشداری دەداتە گەلی

تورکمان

تائیفە قەساب وەکو ناوێکی دیاری ناو ئافرەتە 
سەرکەوتووەکانی تورکمان، سەرکەوتنەکانی 

لە چاالکییە مەیدانییەکانی بۆ بوونی 
هەستی نەتەوایەتی گەڕاندەوە و رایگەیاند، 

ئافرەتە دێرینەکانی ناو تورکمان بەتایبەت 
کارتێکردنی لەالیەن'نەسرین ئەربیل' و بوونی 

خۆشەویستییەکی زۆری بۆ میللەت و زمانەکەی 
پاڵنەرێکی گەورە بوون تاکو بتوانێت لە چاالکییە 

مەیدانییەکان سەرکەوتووبێت.
 

"ئاخۆ دامەزراوە تورکمانییەکان 
تا چەند توانیویانە ئەرکەکانیان 

بەجێبگەیێنن"
 

تائیفە قەساب، سەبارەت بە رۆڵی چاالکی 
ئافرەتانی تورکمان لە مەیداندا سێ 

فاکتەری گرنگی خستەڕوو و وتی، "فاکتەرە 
تایبەتییەکانی ئافرەت گرنگە. ئایا ئافرەتێك 

تاچەند هەستی نەتەوایەتی لە ناخیدا 
هەیە، خێزانەکەی تا چ راددەیەك پشتگیری 

دەکەن".

لە دوایین بەرنامەی بێ 
مەودا، عەلی سەمین 

لێکۆڵەر لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست مێوانم بوو، 
سەمین لە سەرەتای 
بەرنامەکەدا باسی 

لە رۆژەفی عێراق کرد، دواتر هۆشداری دایە 
الیەنەکانی تورکمان سەبارەت بە هەڵبژاردنە 

گشتیەکانی عێراق کە بڕیارە لە حوزەیرانی ٢٠٢١ 
بەرێوە بچێت. 

سەمین سەبارەت بەو سەردانەی کە کازمی 
سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ هەرێمی کوردستانی 
عێراق ئەنجامیدا وتی، "کازمی بەهۆی ئەوەی 

سەرۆکایەتیەکەی ماوەیەکی زۆر درێژەناکێشت، 
هەوڵدەدات پەیوەندییەکی باش لەگەڵ 

بەرپرسانی هەولێر)ئەربیل( دروستبکات، ئەگەر 
دەسەاڵتەکەی بۆ چوار ساڵ بەردەوام با 

بەمجۆرە لە هەولێر )ئەربیل( نزیک نەدەبویەوە 
چونکە لەئێستادا بەغداد سیاستێکی جیاواز 

پەیڕەودەکات".

"کێشەکان بەتەواوی 
چارەسەر نابن"  

"فاکتەرەکانی ناو سیاسەتیش گرینگی خۆی 
هەیە، لە دوای ١٩٩٠ تا ئێستا دامەزراوەکان چۆن 

پەیوەندییان لەگەڵ ئافرەت داناوە، ئایا ئەرکەکانیان 
بەجێگەیاندووە؟ کاریگەری کۆمەڵگا زۆر گەورەیە، 

بە بیرکردنەوەی من کارکردنی ئافرەت لە بوارە 
جیاجیاکاندا نابێتە هیچ رێگرییەك لەبەردەم پیاواندا. 

چونکە مرۆڤ پێکهاتووە لە رووحێك، واتە 
ئامانجێك، بەرەو ئامانجەکە رادەکات. گرنگترینیان 

ئەوەیە مرۆڤ بتوانێت خۆی پێبگەیێنێت". 
 

لە باسەکانیدا بۆ خۆ پێگەیاندنی مرۆڤ، ئاماژەیدا 
بە خوێندنەوەی کتێب بۆ بەرەوپێشبردنی کەلتووری 

کەسایەتی. 
 

"ئافرەتی تورکمان پێویستە لەخۆیەوە 
دەستبەکاربێ"

 
لەمیانی ئاماژەکانی قەساب بەرامبەر بە ئافرەتانی 
تورکمان، پێداگری دەکات لەوەی 'بەر لە هەموو 

شتێك پێویستە ئافرەتی تورکمان برەو بە 
خودی خۆی بدات'، 

سەمین ئاماژەی بە کێشەکانی نێوانی هەرێم 
بەغداد کرد و وتی" من وای بۆ دەچم مەبەستی 

سەرەکی ئەم سەردانە ئەوەیە کە پەیوەندی 
هەردوال بەرەوپێش بچێت و ئامادەکاریەکە بۆ ئەو 

هەڵبژاردنەی کە بڕیارە لە داهاتوو بەرێوە بچێت، 
واتە  کێشە کەڵەکەبووەکان بەتەواوی چارەسەر 
نابن، چونکە کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد 

کێشەی دەستوریە".

سەمین ئاماژەی بەوەدا، دیاریکردنی کازمی 
بۆ پۆستی سەرۆكوەزیران بڕیارێکی چاوەروان 
نەکراو بوو، ئەگەرچی ناوبراو بەرەو چاکسازی 

هەنگاودەنێت، بەاڵم وا دەردەکەوێت تارادەیەکی 
زۆر سەرکەوتوو نابێت.

هەروەها ناوبراو سەبارەت بە 
گەندەڵییەکانی ناوخۆی عێراق وتی: 

"باس لە گەندەڵییەکی ٤٠٠ ملیار دۆالری 
دەکرێت، جگە لەوەی لە ساڵی ٢٠٠٣ تاکو ئێستا 

لە ژێر ناوی پڕۆژەکان گەندەڵییەکی ١٧٨ ملیار 
دۆالری ئەنجامدراوە. لە کاتێکدا عێراق رووخاوە 
کازمی هەوڵیدا دەستی بخاتە ژێر بەردێك بەاڵم 

سەرکەوتوو نەبوو. لەبەر ئەم 

رایگەیاند لە ئێستادا وەرگرتنی 
زانیاری پێویست لە ئینتەرنێت 

زۆر ئاسانترە بەگوێرەی 
سااڵنێك لەمەوبەر، لە 
درێژەی وتەکانی تائیفە 

قەساب دا هاتووە، 
مرۆڤ لەگەڵ ئەوەی 
برەو بەخۆی دەدات، 

لەهەمان کاتدا 
کەسانێکی تر 
لەم رێگەیەوە 
پێدەگەیەنین، 

پێویستە لە چوارچێوەی ئامانجێکی دیاریکراو کەسانێك 
پێبگەیێنین و روحێکی نیشتمانپەروەرانەیان بۆ بنیات بنێین.

تائیفە قەساب لە درێژەی باسەکانیدا سەبارەت بەم کارەیدا 
رایگەیاند، ئەو هیچ کاتێك بەتەنیا نەبووە، کەسانێك 

هەن کە بوونەتە یاریدەدەری لە گەیاندنی بە 
ئامانجەکانی. 

هۆکارە داوای هەڵبژاردنی پێشوەختەی کرد. 
بەرای من هەڵبژاردنی پێشوەختە نابێتە هەلێك 

بۆ چارەسەرکرنی کێشەکانی عێراق. پێویستە 
عێراق دووبارە بونیاد بندرێت. هۆکاری کێشەکانی 
ناوخۆیی عێراق ئیدی خۆی لە جیاوازی مەزهەبی 

و جیاوازی پێکهاتەکان نابینێتەوە، بەڵکو کێشەکان 
لە ئەنجامی گەندەڵییەکانی ناو دامودەزگا ئیداری و 

داراییەکانەوە سەرهەڵدەدات".

سەبارەت بە دەستوەردانی هێزە دەرەکییەکان لە 
کاروباری ناوخۆیی دەوڵەت سەمین رایگەیاند، " 
ئەمریکا، واڵتانی کەنداو و ئیسرائیل دەیانەوێت 

هێزی ئێران لە ناو عێراق کەمبکەنەوە. ئەم 
ویستەیان لەگەڵ دەستبەکاربوونی کازمی کەمێك 
دەستەبەر بووە، بەاڵم سیستەمەکە بەشێوەیەکی 

وا رێکخراوە کە ناتواندرێت بنبڕ بکرێت".

لەگەڵ بەبیرهێنانەوەی سەردانەکەی کازمی 
بۆ ئەمریکا و لێدوانی ناوبراو سەبارەت بە 

بەربژێرنەکردنەوەی خۆی بۆ پۆستی سەرۆكوەزیران 
سەمین راشیگەیاند، کازمی ئەو توانایەی نییە 

بتوانێت کێشە ناوخۆییەکانی عێراق 
چارەسەربکات. 
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یەتیەکانمانەوە بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...
ڵ

دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�

سەرهەڵدانی کۆرۆنا بووە هۆی روودانی 
گۆرانکاریەکی زۆر لە ژیانماندا، شارەزایان 

لەسەرەتای دەرکەوتنی پەتاکەوە هۆشداریان 
دابوو  بە گۆڕانکارییەکان و دووبارە نەگەڕانەوەی 

ژیان وەکو رۆژانی رابردوو.
 

لەو رۆژگارانەی کە تێدا جیهان گۆڕانکاری گەورەی 
بەسەرداهات و کەوتە ملمالنێیەکی سەخت 

لەگەڵ ڤایرۆسی کۆرۆنا، ئێمەش وەکو دامەزراوەی 
میدیایی تەبا هەمووکات هەوڵمان داوە چاو بە 

کارەکانماندا بخشێنینەوە، بۆ ئەوەی بە باشترین شێواز 
و بە رەچاوکردنی گشت رێوشوێنە تەندروستییەکان 

هەواڵەکانمان لە چوارچێوەی راستگۆیی و بەبێ 
کەموکوڕی بۆ بینەرەکانمان بگوازینەوە.

 
پێشتر باڵوکراوە دیجیتاڵییەکان و چاوپێکەوتنە 

رووبەڕووەکان زیاتر لەالیەن بینەرانەوە پێشوازی لێدەکرا، 
بەاڵم باڵوبوونەوەی کۆرۆنا و دوورکەوتنەوەی خەڵك لە 

یەکتر وایکرد ئێمەش وەکو ئاژانسی تەبا بیر لە چارەسەرێکی 
بەپەلە بکەینەوە، دوای راوێژ و تاوتوێیەکی زۆر بڕیارماندا لە 

بەرنامەی "بێ مەودا" بێینە بەرامبەر بینەرەکانمان.
 

وەکو لە ناوی بەرنامەکەوە دیارە، لەهەر جێگایەکی جیهان 
بێت، بۆ وەرگرتنی وەاڵمی پرسیارەکانمان لەگەڵ هەر 

کەسێك لە هەر دوورییەك بێت، ئێمە لە هەوڵەکانمان بۆ 
پشتگوێخستنی مەوداکان بەمەبەستی چاوپێکەوتن لەگەڵ 

سەرچاوەی هەواڵەکاندا سەرکەوتووبوین. 
 

لە دوازدەهەمین ئەڵقەی ئەو بەرنامەیەی کە تێدا رۆڵی 
پێشکەشکار دەگێرم، میوانداری 'تائیفە قەساب' کەسایەتی 

دیاری بواری سیاسی و نێو پەرەوەردەی تورکمانی دەکەم.
 

لە بەرنامەیەکی بەکەیفدا لەگەڵ تائیفە قەساب کە لە شاری 
لوند لە سویسرا ژیان بەسەردەبات، باسمان لە رۆڵی ئافرەتی 
تورکمان لە بواری سیاسی و کەلتووری کرد، لە هەمان کاتدا 

ئاراستەکردنی چەند پرسیارێك سەبارەت بە رۆڵی خودی 
ناوبراو  بووە بابەتی بەرنامەکانمان.

 
تائیفە قەساب کە لەدایکبووی قەاڵی هەولێر )ئەربیل(ـە، 

خۆی بە، "تورکمان، ئافرەت، هاوسەر، فێرکەر، سیاسی و 
کەلتوور دۆست" ناساند.

...

...



ئامادهکردن:عەلیعەنتەر

مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ٧ی ئایاری ٢٠٢٠ لە 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق متمانە بەخۆی و بە کابینەکەی 

درا. بەم جۆرەش بووە سەرۆکوەزیرانی عێراق.

سەرەتا با بزانین مستەفا کازمی کێیە و چیرۆکی سیاسی 
چۆن دەستی پێکرد:

لە ساڵی ١٩٦٧ لە بەغدادی پایتەختی عێراق لەدایک 
بووە و کۆلێژی یاسای لە زانکۆی بەغداد تەواو کردووە. 

ئۆپۆزسیۆنێکی سەرسەختی رژێمی سەدام حوسێن، 
سەرۆکی پێشووی عێراق بووە. لە ساڵی ١٩٨٥ نەفی کراوە 

و بەرەو هەرێمی کوردستانی عێراق رایکردووە. دواتر لە 
رێگەی ئێرانەوە چووەتە سووید، ئەڵمانیا و لە کۆتاییدا 

گەیشتووەتە بەریتانیا. لەم ماوەیەدا کە لە بەریتانیا ماوەتەوە 
وەکو رۆژنامەنووس و نووسەر کاری کردووە و بووەتە 

سەرنووسەری بەشی عێراق لە پێگەی مۆنیتۆری ئەمریکی. 
لە ساڵی ١٩٨٩ لە بەریتانیا لەگەڵ بەرهەم ئەحمەد ساڵح، 

سەرۆککۆماری ئێستای عێراق یەکیان ناسی و پەیوەندییەکی 
هاوڕێیەتی بەهێزیان دروست کرد و ماوەیەک مستەفا 

کازمی کرایە سەرنووسەری گۆڤاری خەندانی عەرەبی کە 
بەرهەم ساڵح خاوەنداریەتی دەکات. 

کازمی لە عێراق و بەریتانیا چەندین ساڵ دەزگای "الحوار 
اإلنساني" بەڕێوەبردووە و لەالیەکی دیکەوە کار و 

چاالکی ئۆپۆزسیۆنی عێراقی جێبەجێ کردووە. بەاڵم لەم 
ماوەیەدا پەیوەندی بە هیچ حزبێکی سیاسی نەکردووە. 

دوای پرۆسەی "رزگاریخوازی عێراق" لە ٢٠٠٣ مستەفا 

کازمی گەڕایەوە عێراق و بەشداری کرد لە دامەزراندنی 
تۆڕی راگەیاندنی عێراقی و بووە بەڕێوەبەری جێبەجێکاری 
دامەزراوەی یادەوەری عێراق "مؤسسة الذاكرة العراقية". 

لەم دەزگایەدا کاری لەسەر کۆکردنەوەی بەڵگەنامەی 
تاوانەکانی رژێمی پێشوو کرد.

مستەفا کازمی خاوەنی ٤ بەرهەمی چاپکراوە لە ژێر 
ناونیشانەکانی؛ "مسألة العراق، انشغاالت إسالمية، علي 

بن أبي طالب اإلمام واإلنسان، المصالحة بين الماضي 
والمستقبل".

مستەفا کازمی لە ٩ی حوزەیرانی ٢٠١٦ پۆستی سەرۆکایەتی 
دەزگای هەواڵگری عێراقی پێدرا و بە سەرکەوتوویی دژی 

رێکخراوی تیرۆرستی داعش ئەرکەکانی بەجێگەیاند. لەو 
ماوەیەدا لەپاڵ هەواڵگری لەسەر داعش، زانیارییەکی 

وردی لەسەر یەکە بەیەکەی سەرکردە سیاسییەکان، پارتە 
سیاسییەکان و گەندەڵییەکانی ناوخۆی عێراق کۆکردەوە. 

هاوکات لەم ماوەیەشدا پەیوەندییەکی باشی لەگەڵ 
سەرۆکانی دەزگا هەواڵگرییەکانی واڵتانی هاوپەیمان 

دروست کرد. لەوانەش محەمەد بن سەلمان، سەرۆکی 
دەزگای هەواڵگری ئەوکات و شازادەی جێنیشینی ئێستای 

سعوودیە. 

کازمی چۆن بوو بە سەرۆکوەزیران؟
لە مانگی تشرینی یەکەمی ٢٠١٩ خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری 

لە عێراق دەستی پێکرد و دوای پێکدادانێکی زۆر و کوژرانی 
ژمارەیەک خۆپیشاندەر کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ناڕەزایی لە 

هەڵوێستی عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەزیرانی پێشووی 
عێراق دەربڕی. بەاڵم عادل عەبدولمەهدی ئامادە نەبوو 
دەستبەرداری پۆستەکەی ببێت. دواتر عەلی سیستانی، 

مەرجەعی بااڵی شیعە لە عێراق نامەیەکی ئاراستەی 
عەبدولمەهدی کرد کە تێیدا داوای کردووە دەستلەکار 

بکێشێتەوە. بەم جۆرە عادل عەبدولمەهدی، سەرۆکوەیزرانی 
پێشووی عێراق دەستی لەکار کێشایەوە. 

دوای ناکۆکییەکی زۆری الیەنە سیاسییەکان لە کۆتاییدا 
بڕیار درا محەمەد سدیق عەالوی راسپێردرێت بۆ پێکهێنانی 

حکوومەتی عێراق راسپێردرێت بەاڵم ناوبراو ماوەی یاسایی 
تێپەڕاند و نەیتوانی کابینەکەی ئامادە بکات بۆ ئەوەی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگی لەسەر بدات. بە هەمان 
شێوە دوای چەندین کۆبوونەوە سیاسەتمەدار عەدنان 

زەرفی راسپێردرا بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ. بەاڵم ئەویش 
سەرکەوتوو نەبوو. لە کۆتاییدا بڕیار درا مستەفا کازمی، 
سەرۆکی ئەوکاتی هەواڵگری عێراق راسپێردرێت بۆ ئەو 

کابینەیە. 

هەندێک لەالیەنەکان کاندید کردنی کازمی بە پالنێکی ئەمریکا 
دەزانن. ئیبراهیم سەمیدعی، ئەندامی خوولی پێشووی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە تۆمارێکی دەنگی دزەپێکراودا 
کە بۆ گروپی بازرگانانی ناردووە، باس لە چۆنییەتی دیاری 

کردنی کازمی دەکات و دەڵێت، "مستەفا کازمی لە کاتێکدا 
ئەرشیفی مێژوویی عێراقی لەبەر دەستدا بوو زانیاری 

تەواوی دۆسیەی جوولەکە و وجودی جوولەکەی لە عێراق 
دەستکەوت. کازمی هەستا بە رادەستکردنی ئەو دۆسیانە بە 

ئیسرائیل و ئەمریکا. بەرپرسانی هەردوو واڵتی بەڵێنیان بە 

کازمی دا کە بەرامبەری ئەو دیاریە بە دیارییەکی گەورەتری 
بدرێتەوە".

ناوبراو وتیشی، "مستەفا کازمی و حەیدەر عەبادی ئاوەڵزاوان، 
هەردووکیشیان زاوای بنەماڵەی عەاڵقن. ئاشکرایە کە 

بنەماڵەی عەاڵق زاڵن بەسەر دەزگای هەواڵگری و بانکی 
مەرکەزی عێراق. بۆیە لە ساڵی ٢٠١٦ لە کاتی سەرۆکوەزیرانی 

عەبادی، ئەمریکا داوای لە سەرۆکوەزیران کرد کە کازمی بکاتە 
سەرۆکی دەزگای هەواڵگری عێراق".

لەبەرواری ٩ی نیسانی ٢٠٢٠ مستەفا کازمی بۆ پۆستی 
سەرۆکایەتی وەزیرانی عێراق دیاری کرا و بۆ پێکهێنانی 
کابینە لەالیەن بەرهەم ئەحمەد ساڵح، سەرۆککۆماری 

عێراق راسپێردرا. لەماوەی ٢٨ رۆژدا کابینەکەی ئامادە کرد و 
پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد. دوای ئەوەی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کابینەکەی پەسەند کرد، کازمی 
راستەوخۆ دەستی بە کارەکانی کرد و یەکەم سەردانی خۆی بۆ 

ئەمریکا ئەنجام دا.

دیداری مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی عێراق 
لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ سەرۆککۆماری ئەمریکا

مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی عێراق یەکەم سەردانی بۆ 
ئێران ئەنجامدا دواتر بە یاوەری شاندێکی فراوان سەردانی 

واشنتۆنی پایتەختی ئەمریکای کرد و ژماریەک دیدار و 
کۆبوونەوەی ئەنجام دا. شایەنی باسە کە پێشوازی ئەمریکا 
لە شاندی عێراق بە گەورەترین پێشوازی دادەندرێت لەڕووی 

پرۆتۆکۆڵییەوە. 

لەم سەردانەدا بڕیاردرا شاندی عێراقی بە سەرۆکایەتی مستەفا 
کازمی لەگەڵ شاندی ئەمریکی بە سەرۆکایەتی دۆناڵد ترەمپ 

ژمارەیەک رێککەوتن ئەنجام بدەن. لەم رێککەوتنانەش؛

• گۆڕینی سەرچاوەی کارەبای عێراقی لە ئێرانەوە بۆ ئوردن 
و میسر. 

• تەرخانکردنی ٥٠٠ ملیۆن دۆالر بۆ بونیاتنانی ناوچە 
جێنیشینەکانی ئاوارە سوننەکان و گەڕاندنەوەیان بۆ 

ناوچەکانی خۆیان.
• ئەنجامدانی وەبەرهێنان لە بوارە جیاجیاکاندا بە بڕی ٨ 

ملیار دۆالر لەالیەن کۆمپانیا ئەمریکییەکانەوە لە عێراق بۆ 
پاڵپشتی کردنی بونیاتنانەوەی عێراق.

هاوکات ئەمریکا بەڵێنی بە مستەفا کازمی داوە کە 
پشتگیری بکات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا بۆ ئەوەی 
دەنگی پێویست بەدەست بهێنێت و بتوانێت دووبارە 
پۆستی سەرۆکایەتی وەزیران بەدەست بهێنیت. بڕیار 

وایە کازمی بە سوود وەرگرتن لەو تابڵۆ بەهێزەی بۆی 
دروست کراوە، لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانی عێراق 

لیستی هەڵبژاردن دروست بکات و چەند پەرلەمانتارێک لەو 
پارێزگایانەش بۆخۆی ببات.

مستەفا کازمی لەگەڵ دەستبەکار بوونی دەستی بە 
ئەنجامدانی چاکسازی کرد کە بریتیبوون لەو خااڵنەی 

خوارەوە:

• دامەزراندنی کۆمسیۆنێکی سەربەخۆی هەڵبژاردن بۆ 

ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی پێشوەختەی پاک و بێگەرد
• کەمکردنەوەی مووچەی پلەبااڵکان و لێبرینی دەرماڵە و 

ئیمتیازاتی دارایی
• کۆتایی هێنان بە مووچەی بندیوار و نەهێشتنی دوو 

مووچە
• کۆنترۆڵ کردنی دەروازە سنوورییەکان 

• رێکخستنەوە باج و گومرگ
• گەڕاندنەوەی هێزی چەکداری بۆ دەستی دەزگا ئەمنییەکان

• کەمکردنەوەی کاریگەری میلیشیاکان 
• گۆڕانکاری لە پۆستە هەستیارەکان لە کەسانی حزبییەوە بۆ 

کەسانی شارەزا
• نەهێشتنی ملمالنێی مەزهەبی

• دابین کردنی سەرچاوەی داهاتی جیاواز جگە لە سەرچاوەی 
سامانە سروشتییەکان

• گرنگی دان بە کەرتی کشتوکاڵ و بەرهەمی ناوخۆیی
• دووبارە رێکخستنەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ واڵتانی 

هەرێمی و جیهان
• دروست کردنی مەرکەزییەت لە تەواوی عێراق و 

پابەندکردنی هەموو پارێزگاکان بە گەڕانەوە بۆ حکوومەتی 
ناوەندی بەپێی دەستوور

• رێگری کردن لە دەستێوەردانی دەرەکی لە کاروباری 
ناوخۆی عێراق و پاراستنی سەروەری خاکی عێراق

• دوورخستنەوەی هێزە بیانییەکان لە عێراق بە تایبەتی 
رێکخراوە نا یاساییەکان

• بونیاتنانەوەی ناوچە زیانلێکەوتووەکانی شەڕی داعش و 
گەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ هەموو ئەو ناوچانەی کە تا ئێستا 

پشتگوێ خراون

ئەوانەی باسمان کرد بەشێکن لە بەرنامە و چاکسازییەکانی 
مستەفا کازمی کە بەشێکیان دەست بە جێبەجێ کردنی 

کراوە و بەشێکیان چاوەڕێ دەکرێت لە چەند مانگی داهاتوودا 
ئەنجام بدرێت.
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 بۆچی سااڵنە بە تایبەتی لە مانگی
ئاب و ئەیلوول-دا نرخی مریشك بەرزدەبێتەوە؟

 پیشەی دروستکردنی النک لە
)هەولێر)ئەربیل

سااڵنە بەتایبەتی بە تایبەتی لە مانگەکانی ئاب و ئەیلوول 
دا نرخی مریشكی زیندوو لە بازاڕەکاندا بەرزبوونەوەیەکی 

بەرچاو بەخۆیەوە دەبینێت، بۆ زانینی هۆکاری 
بەرزبوونەوەی نرخەکان لەم مانگانەدا چاوپێکەتنێکمان 

لەگەڵ ساڵح حاجی رەقیب، خاوەن یەکـێك لە کێلگە 
پەلەوەرییەکان لەشاری هەولێر)ئەربیل( ئەنجامدا.

ساڵح حاجی رەقیب سەبارەت بە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی 
مریشکی خۆماڵی یاخود زیندوو لە بازاڕەکانی ناوخۆ بەم جۆرە بۆ 

مایکی تەبا دوا، "دوو هۆکاری سەرەکی هەیە کە دەبنە هۆی 
بەرزبوونەوەی نرخی مریشكی خۆماڵی بەتایبەت لە مانگی ئاب 

و ئەیلوول دا نرخی مریشك لە بازاڕەکاندا بەرزبوونەوەیەکی 

دروستکردنی النک یەکێکە لەو پیشانەی کە رۆژ بەرۆژ 
بەرەو کەمبوونەوە و لەناوچون دەچێت، ئەو پیشەیەی 

لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ بەرهەمهێنانی بەردەوامە کە باوک و 
باپیرانمان لە تەمەنی منداڵیدا وەکو باوترین قەرەوێڵەی 

ئەو سەردەمە تیایدا گەورەبوون.  

لەرۆژگاری ئەمڕۆدا بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیاوە النکی 
مۆدێرن زیاتر خواستی لەسەرە، بەاڵم بەهۆی بەکارهێنانی 

النکی دەستکرد لەالیەن هەندێک کەسەوە، وایکردوە 
تاوەکو ئەمڕۆش ئەم پیشەیە بەردەوامی هەبێت.

زەکەریا محەمەد نەجاڕ، دارتاشێکی ناو بازاڕی قەیسەری 
شاری هەولێر)ئەربیل(-ـە کە سااڵنێکە خەریکی ئەو 

پیشەیەیە کە لە باوکیەوە بۆی ماوەتەوە، لەوبارەیەوە 
رایگەیاند بەکارهێنانی النک لەشاری هەولێر کەلتورێکی 

کۆنی تایبەت بە شارەکەیە.
 

زەکەریا محەمەد نەجاڕ بە ئاماژەدان بەوەی کە پیشەی 
النک دروستکردن لە باپیرانییەوە بۆی ماوەتەوە 

تا ئێستاش بەردەوامی بەکارەکەی دەدات و وتی، 
"بەکارهێنانی النک لە شاری هەولێر)ئەربیل( کەلتورێکی 

گرنگە، ئێمەش وەکو باوک و باپیرانمان لەناو النک گەورە 
بووین، پێشوتریش لەبازاڕی شاری هەولێر النک فرۆشراوە 

و لەهەمو ماڵێکدا النک بوونی هەبووە.

بەرچاو بەخۆوە دەبینێت، ئەوانیش یەکەم، بەهۆی هەناردەکردنی 
مریشکی خۆماڵی بۆ باشووری عێراق لە مانگی ئاب و ئەیلوول، 

ئەویش بەهۆی رێوڕەسمە ئاینییەکانی وەكو دەستپێکی 
موحەررەم و یادی ئیمامی حوسێن کە ناسراوە بە عاشوورا".

"دووەم هۆکاریش ئەوەیە، بەهۆی بەرزی لە پلەی گەرمی 
بەشی باشووری عێراق، کەلە توانای پڕۆژە پەلەوەرییەکاندا 

نییە بتوانن کۆنتڕۆڵی ئەو پلە گەرمییە زۆرە بکەن، سەرەڕای 
بەرزی پلەی گەرمی لە ناوچەکەمان بەاڵم کەشی ئێرە زۆر 

لەبارترە بۆ کێلگە پەلەوەرییەکان".

لە وەاڵمی پرسیارێکی تری پەیامنێری تەبا سەبارەت بە وەی 
کە ئایا، لەالیەن کڕیارانەوە مریشکی خۆماڵی خواستی زیاتری 
لەسەرە  یاخود مریشکی هاوردەکراو؟ وە کامیان نرخەکەی 

هەرزانترە؟  لە وەاڵمدا، ساڵح حاجی رەقیب وتی،  "ئێمە وەکو 
خاوەن پڕۆژە پەلەوەرییەکان، ژمارەیەکی زۆر مریشكمان هەیە، 

لە هەمان کاتیشدا بەهۆی گرێبەستی بازرگانان لەگەڵ دەرەوەی 
واڵت و هێنانی ڕێژەیەکی زۆر لە مریشکی بەستوو، وا دەکات 

هەردوو جۆر مریشك لە بازاڕەکانی ناوخۆدا زۆربێت، بەاڵم 
بەهۆی هەرزانکردنی نرخی مریشکی هاوردەکراو، مریشکی کێڵگە 

پەلەوەرییە ناوخۆییەکان بەهۆی بەرزی نرخیان لەچاو مریشکی 

نەجاڕ وتیشی، "لە کۆندا لە هەولێر چەند 
وەستایەکی النک دروستکردن هەبووە بەدەست 

النکییان دروستدەکرد، وەستاکان هەریەکە لە 
عیزەت شاکر نەجاڕ و حاجی محەمەد حاجی ساڵح و 

ئەحمەد محەمەد بون و لە کۆندا ئەمانە پیشەکەیان 
بریتیبوو لە دروستکردنی النک، بێگومان پێش ئەو 
وەستایانەی کە ناوم هێنان وەستای دیکە هەبوون 

ئەم پیشەیەیان ئەنجامداوە".  

زەکەریا محەمەد نەجاڕ وتیشی، "لەگەڵ پێشکەوتنی 
تەکنەلۆژیا النک و نەوینی جیاواز خرانە بازاڕەوە 
و ئەمەش کاریگەری زۆری لەسەر ئەم پیشەیە 
دروستکرد، بەاڵم بەهۆی ئەوەی النک بووەتە 

کلتورێک زۆرێک لە خانەوادەکان تا ئێستاش النک 
دەکڕن و منداڵەکانیان لەناو النک گەورە دەکەن" 

نەجاڕ بەم جۆرە بەردەوامی بە قسەکانیدا وتی، 
"پێشتر دروستکرنی النک زۆر قورس بوو، چونکە هەموو 
کارەکان بەدەست ئەنجامدەدرا، بۆ دروستکردنی النکێک 

دوو ڕۆژت پێویست بوو تاوەکو تەواو ببێت، بەاڵم ئێستا 
زۆر ئاسانترە، ئامێری جیاواز لە کارەکەدا بەکاردەهێندرێت، لە 
ئێستادا کارگەیەک دەتوانێت دەیان النک لە رۆژێکدا دروست 

بکات، ئیستا دار دەهێندرێت لە جۆری "ئێم دی ئێف" کە 
دروستکراوی واڵتی تورکیایە ئێمە دەیهێنین لێرە دەیبڕین 

و نەقشی لێوە دروست دەکەین و النکی لێ بەرهەم 
دەهێنین، لێرە لە سەدا حەفتا و پێنجی فرۆشی 

النکەکان ئەم جۆرە نوێیەیە و زیاتر خواستی لەسەرە".

نەجاڕ باسی لەوەکرد ئەو کاتانە کە تەکنەلۆژیا 
بەمشێوەیە پێشکەوتوو نەبو بۆ دروستکردنی النک 

ئەو دارانە بەکاردەهات کەلە شاخەکانەوە دەهاتن، لە 
ئێستاشدا چەندین جۆری دار لە دروستکردنی النک 

بەکاردەهێندرێت.  
 

زەکەریا محەمەد نەجاڕ لە بەردەوامی قسەکانیدا وتی، 
النکەکانی پێشوتر چەند منداڵی جیاوازی تیادا گەورە 

کراوە، لەکاتی خۆی النکێک دەیان منداڵی تیادا گەورە 
دەکرا، ئەو خانەوادەیەی کە منداڵەکانی لە النکێک 

بەستوو کەمترە خواستی کڕیاران بەڕووی خۆیدا رادەکێشێت".

ناوبراو لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد زۆر 
جار زەرەرمەند دەبن هۆکارەکەشی بۆ ئەوە گەڕاندەوە 

حکوومەت  بەپێی پێویست یارمەتیان نادات و وتیشی، 
" هۆکاری سەرەکی زەرەرمەند بوونی خاوەن کێڵگە 

پەلەوەرییەکان ئەوەیە، حکوومەت  لەبڕی ئەوەی پەیوەندییە 
بازرگانییە ناوخۆییەکان بەهێزتر بکات، رێژەی هاوردەکردنی 
مریشکی بەستووی زیاتر کردووە، پێنەدانی گاز بە نرخێکی 

گونجاو لەالیەن حکوومەت  هۆکارێکی تری زەرەرمەند بوونی 
خاوەنی کێڵگە پەلەوەرییەکانە، لەالیەکی تریش گرانبوونی 

نرخی عەلەف-ـە بەهۆی کەمی دابینکردنی پرۆتین و سۆیە 
لەالیەن حکوومەت ەوە بۆ کێڵگە پەلەوەرییەکان هۆکارێکی 

ترە بۆ زەرەمەند بوونی خاوەن کێلگە پەلەوەرییەکان".

لە کۆتاییدا ساڵح حاجی رەقیب  چەند داواکاریەکی ئاراستەی 
حکوومەت کرد و وتیشی، "داواکاریمان لە حکوومەت ئەوەیە 
هاوردەکردنی مریشکی بەستوو لە دەرەوەی واڵت سنووردار 

بکات و مریشکی خۆماڵی لە بازاڕە ناوخۆییەکاندا نرخێکی 
نەگۆڕی بۆ دابندرێت کە کەمتر بێت لە نرخی مریشکی 

هەناردەکراو بۆ باشووری عێراق".

گەورە دەکرد 
دواتر النکەکەی دەدا بە ناسیاوێکی یاخود 

هاوڕێیەکی، ئەوانیش منداڵەکانی خۆیان لەهەمان النک 
گەورە دەکرد و دواتر دەیانبەخشی بەو خانەوادانەی کە 

پێویستیان پێیەتی یاخود لە مەزارەکان و تەکییەکان جێان 
دەهێشت". 

 
نەجاڕ باسی لەوەکرد خەڵکی لە پێشتردا گرنگییەکی زۆریان 

بە النک دەدا و بۆ ئەوەی النکەکەیان جوان و تایبەت 
دەربچێت دەیانڕازاندەوە، خەڵکی کاتی خۆی کە دەهاتن بۆ 
دروستکردنی النک دەیانوت النکێکی "سوڵتان مەحمود"م 

بۆ دروست بکە، النکی "سوڵتان مەحمود" بەمانای 
ئەوە دەهات النکێکی بە نەقش و بە دیزاینە، وەستاکان 

بە ئامێرێکی دەستی کە نەقش و دیزاینی جوانیان 
دروستدەکرد و بە بۆیەی سیم النکەکەیان بۆیە دەکرد" 

 
لە کۆتاییدا زەکەریا محەمەد نەجاڕ ئاماژەی بەوەدا کە گرنگە 
هەر خانەوادەیەک گرنگی بە کەلتور و نەریتی خۆی بدات و 
ئاوڕ لەم جۆرە کارە دەستیانە بدرێتەوە، تاوەکو بەردەوامی 

بەم کارانە بدرێت و ئەم جۆرە پیشانە لەناو نەچن.

/فۆتۆ:عەلیسالم هەوا�ڵ

:حوسێنخەتیپئۆغلو/فۆتۆ:محەمەدئەمین هەوا�ڵ
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 گەشتی فۆتۆمۆدێلی گەنجی 
 تورکمان لە تورکیا

بە گوێرەی لێکۆڵێنەوەیەک کە بۆیان دەرکەوتووە، خۆر بۆ 
ماوەی ٩ هەزار ساڵە، وەک خەوتوو وایە و چاالکی کەمە 
ئەوەش بە بەراورد لەگەڵ خۆرەکانی دیکەی هاوشێوەی 

خۆی  بە دیار کەوتووە، بەم هۆیەوە زانایان توشی 
سەرسوڕمان بوونە.

بە گوێرەی لێکۆڵێنەوەکە کە لە رۆژنامەی دەیلی مەیلی 
بەریتانی باڵوکراوەتەوە تێیدا ئاماژە بەوەکراوە کە زانایانی 

پەیمانگای 'ماکس بالنک'ـی ئەڵمانیا ئاماژەیان بەوەکردەوە 
کە بە پێی ئەو داتایانەی لە تەلەسکۆپی کیبلەرـی سەر بە 

ئاژانسی ناسا وەرگیراوە بە بەراورد لە نێوان پلەی گەرمی و 
تەمەن خولی هەسارەکانی تری وەک خۆر کراوە داکشانی 
بەخۆوە بینیووە بە بەراورد بەو گاالکسییانەی کە زەوی و 

کۆمەڵەی خۆری تێدایە.

شایەنی باسە زانایان روونیشیان کردۆتەوە کە ئەوەی ئاشکرا 
بووە بۆمان دەرکەوتووە کە خۆر بۆ ماوەی ٩ هەزار ساڵە بە 
ماوەیەکی هێمندا دەڕوات و پلەی گەرمی بە بەراورد لەگەڵ 

هەسارەکانی تری وەک خۆر کەمترە. 

هاوکات هەر لەم بارەیەوە زانای ئەستێرەناسی ئەلیکساندەر 
شابیرو لە پەیمانگای ماکس بالنک باسی لەوە کردووە کە دوای 

لێکۆڵینەوەکە توشی سەرسوڕمان بووین کە بۆمان دەرکەوت 
هەسارەکانی تری وەک خۆر چاالکیان زۆر زیاتر لە خۆری زەوی.

جێگای ئاماژەیە لە لێکۆڵینەوەکەدا زانایان بەرواردی خۆر-ـیان 
بەراورد کردووە بە ٣٦٩ هەسارەی هاوشێوەی خۆی، ئەویش  
لەڕووی رەنگ، پێکهاتە، پلەی گەرمی و خولەکانی. هەروەها 

بەراوردی گۆڕانکاریەکانی سەر ئەو هەسارانە و هەسارەی 
خۆری کۆمەڵەی زەویان کردووە.

بەپێی ئەنجامەکانیش، خۆری کۆمەڵەی زەوی زۆر الوازترە بە 
بەراورد لەگەڵ خۆرەکانی تر و جیاوازیەکەشی ٥ هێندەی ئەوانە.

لە الیەکی دیکەوە تینۆ راینۆڵد، نوسەری لێکۆڵینەوەکە باسی 
لەوەکردووە کە ئەگەری هەیە خۆر ماوەی هەزاران ساڵ بێت 
بە قۆناغێکێ هێمندا بڕوات، بۆیە ئێمە وێنەیەکی ناتەواوی 

خۆرمان هەیە.

لە کۆتایی لێکۆڵینەوەکەدا زانایانی 'ماکس بالنک'ـی ئەڵمانیا 
روونیانکردۆتەوە کە بەراوردکردنی ٩ هەزار ساڵ تەمەنی 

راستەقینەی خۆر وەکو چاوتروکانێک وایە ئەمەش شتێکی 
لۆژیکییە، چونکە تەمەنی خۆر بە نزیکەیی ٤ ملیار و ٦٠٠ 

ملیۆن ساڵ دەبیت.

 خۆر بۆ ماوەی
 هەزاران ساڵە

خەوتووە

محەمەد ئەیاد، فۆتۆمۆدێلی تورکمان لە پێناو بەدیهێنانی 
ئامانجەکانیدا شاری کەرکوک-ـی جێهێشت و بەرەو 

ئیستانبوڵ بەڕێکەوت.

ئەیاد وەکو هەموو گەنجێکی بەتوانا بەدوای بەدیهێنانی 
خەیاڵەکانی کەوتووە. هاوکات بووە میوانی بەرنامەی بێ 
مەودا، کە لەالیەن بارزان لوقمان پێشکەش دەکرێت و بە 

جۆشوخرۆشەوە باسی لە چیڕۆکی خۆی کرد.

ئەم کەسایەتییە لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەکانیدا شوێنی 
لەدایكبوونی جێهێشت و لە ئێستادا لە شاری ئیستانبوڵ 

نیشتەجێیە. لە کاتێکدا بە خێرایی و لێزانی بەرەو ئامانجەکانی 
هەنگاو دەنێت لەبارەی هۆکاری نیشتەجێبوونی لە شاری 

ئیستانبوڵ-ی بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە: 

"لەسەر پێشنیاری هاورێیەکم کە پێشتر لە شاری ئیستانبوڵ 
دەژیا، پێی وتم پێویستە ئامانجەکانت لە ئیستانبوڵ 

بەدیبهێنیت و لەدوای بیستنی ئەم وشانە هەستم بە 
پێویستی کرد بۆ چوونە ئیستانبوڵ، لە هەمان کاتدا خوێندنم 

جێهێشت لە ٢٠١٥ لەتورکیا نیشتەجێبووم و راستەوخۆ بۆ 
کارکردن سەردانی ئاژانسی رێکالم-م کرد".

 
موحەممەد ئەیاد ئاماژەی بەوەدا کە یەکەم داواکاریم 

لە مارکەیەکی سپرای وەرگرت و لە فیلمێکی رێکالمیدا 
بەشداریم پێکرا، ناوبراو لە باسی سەرکەوتن و 

بەرەوپێشچوونەکانی لە بوارە جیاکان دا وتی، "بریارم 
دا خوێندنم تەواو بکەم، بروانامە ژیانی مرۆڤێکە". بۆ 
تەواوکردنی خوێند و بەدەستهێنانی بروانامە گەڕاوەتە 

کەرکوك.

"دوای ئەنجامدانی یەکەم کارمان 
لە کەرکوک سەرکەوتنێکی زۆرمان 

بەدەستهێنا"
 

ناوبراو لە باسی کارەکانیدا لەگەڵ هاورێیەکی لە کەرکوك 
وتی، "پێویستبوو لە کەرکوك کارێك بکەین، لە دوای 

ئەنجامدانی یەکەم کارماندا سەرکەوتنێکی زۆرمان 
بەدەستهێنا". لە درێژەی وتەکانیدا جگە لە کاری سیاسی 
بەپێویستیان زانیوە بەبێترس ئازادی رادەربرین بۆ گەنجان 

بخەنە بەرچاو. 
 

ئەیاد لە درێژەی وتەکانیدا جەختی لەوەکردەوە کە مرۆڤ 
پێویستە بەدوای ئامانجە دیاریکراوەکانیدا بڕوات و خۆی 

لەناو خەیاڵەکانیدا بدۆزێتەوە، ئەمەشی بە هۆکاری 
ئاسوودەیی ناونا.

 

"پەسەندترین پرۆژە لەالی من 
کارکردنبوو وەکو رۆڵی سەرەکی لە 

TRTی دۆکیومێنتەری"
 

موحەممەد ئەیاد بەم شێوەیە ئاماژەی بە کارەکانی لە تورکیا 
کرد و وتی:

 
"کۆمپانیایەکی غازی سروشتی، کۆمپانیایەکی گەیاندن، 

شامپۆ و لە مارکەیەکی گرینگی جلوبەرگدا بەشداریم 
کردووە. کە هەموویان لە تورکیا مارکەی گەورەن. لەناو 

هەموو ئەمکارانەی کردوومە، پەسەندترین کار لەالی من 
کارکردن بوو وەکو رۆڵی سەرەکی لە TRT دۆکیومێنتەری، 

ئەمە بۆ من گرنگییەکی زۆری هەبوو".
 

"دوای پاککردنەوەی مەزارگەی 
دانیال پێغەمبەر دەستمان بە گرتە 

ڤیدیۆییەکەمان کرد"
ئەیاد رایگەیاند، بۆ گرتە جەنگییەکان هیچ ئەزمونێکی 

پەروەردەییم وەرنەگرتبوو، بەاڵم ژیانی دۆخی جەنگی لە 
ناخ و خەیاڵمدا وایکرد لە کاری گرتە ڤیدیۆییەکەدا 

سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار بکەین.
 

ئەیاد، لە کەرکوك "پرۆژەی مستەر کەرکوك" لە شارەکەدا 
دەنگدانەوەی هەبووەوە و لەالیەن خەڵکەوە پێشوازییەکی 

زۆری لێکراوە، نزیکەی چوار هەزار گەنج ویستوویانە بەژدارییان 
لەگەڵدا بکەن، ناوبراو وتیشی، "جارێکیان یازدە کەس چووینە 

سەر قەاڵ، ئەوکات مەزارگەی دانیال پێغەمبەر داخرابوو، زبڵ و 
خاشاکێکی زۆری لە چوار دەورەی هەبوو، دوای پاککردنەوەی 
شوێنەکە جلوبەرگی خۆمان پۆشی و ئینجا دەستمان بە گرتە 

ڤیدیۆییەکەمان کرد".
 

موحەممەد ئەیاد، لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بە گرنگی پاك 
و خاوێنی لە شوێنە گشتییەکاندا، مرۆڤاکان کاتێك بنیشتێك 

فڕێدەدەنە سەر زەوی بیر لە پیسبوونی ژینگە ناکەنەوە، 
ئاماژەی بەوەشدا ئەوان ئامانجیان تەنها کارکردن نییە لە بواری 
مۆدە، بەڵکو بە پێویستی دەزانن ببن بە پێشەنگ بۆ گەنجانی 

چواردەورەیان.  
 

چیرۆکی ماستەرشێف لە تورکیا
 

موحەممەد لە باسی چیرۆکی ماستەشێف لە تورکیا رایگەیاند، 
لە منداڵییەوە دروستکردنی خواردن و تامکردنی لەززەتە 

جیاوازەکان خولیای بووە. لەم بارەیەوە وتی:
 

"هاورێیەکانم هەموو هەفتەیەك دەهاتنە ماڵم و دەیانگوت، 
'موحەممەد خواردنی تۆمان دەوێ'. هەموو جارێك بەشی 

دە کەس خواردنم دروستدەکرد، دوای تەواوبوون لە خواردن 
ئەوان باسی ماستەرشێف تورکیا یان بۆ من دەکرد. هاورێیەکم 
لە جیاتی من ناوی منی لە ماستەرشێف تورکیا تۆمار کردووە، 

رۆژێك تەلەفۆنێکم بۆ هات و پێیان راگەیاندم لە بەرنامەکەدا 
شوێنم بۆ دابین کراوە. لەو کاتەدا من لە شوێنێکی تر کارم 
دەکرد، بەاڵم توانیم رۆژی بەرنامەکە لەگەڵ رۆژی پشووی 

کارەکەم رێکبخەم.
 

"شێفەکان تورکمانیان خۆشدەوێت"
لە یەکەم ئەڵقەی بەشداربوونم بەهۆی خراپی لە 

پێشکەشکردنەکەم نەمتوانی بچەمە خولی دووەمی 
بەرنامەکە، بەاڵم شێف موحەممەد، شێف سۆمار، شێف 

دانیلۆ منیان زۆر خۆشویست، ئەوان کەرکوك و تورکمانەکانی 
عێراقیان زۆر خۆشدەوێت، لەبەر ئەم هۆکارە دووبارە منیان 

بانگهێشتی بەرنامەکە کردەوە.
 

جاری دووەم کە بەشداری لە بەرنامەکە کردەوە باسی 
لەوەکرد، لەالیەك خواردنی دروست دەکرد، لەالیەکی ترەوە 
خواردنەکانی لەالیەن شێفەکانەوە خواستێکی زۆری لەسەر 

هەبووە.

موحەممەد ئەیاد، فۆتۆمۆدێلی تورکمان سەبارەت بە خولی 
دووەمی بەرنامەی ماستەرشێف تورکیا رایگەیاند، خواردنەکەی 

نمرەی چاوەروانکراوی بەدەستنەهێنا و بەم شێوەیە باسی 
کردو وتی، "من بە ژیانم پیاز ناخۆم، کەچی لە بەرنامەکە 

داوایان لێکردم کە شۆربای پیاز دروست بکەم، من بە 
شێوازی خۆم دروستمکرد، من سەرەڕای ئەوەی هەمووکات 
کەوچکەکەم دەشوشت، بەاڵم نازانم کە چۆن ئەم هەڵەیەم 
ئەنجامداوە، پێیان راگەیاندم کە پێشتر بەم کەوچکە خواردنم 

تامکردووە، منیش بەرێزەوە لە بەرنامەکە چومە دەرەوە، 
ئەگەر لێم بپرسی خەمباربوویت؟ بەڵێ خەمباربووم، بەاڵم 

بابڵێین هەمووشتێك قسمەتە".
 

ئاماژەی بەوەشدا، کە دەتوانێت دووبارە بەژداری لە بەرنامەکە 
بکاتەوە، بەاڵم تا ئێستا بیری لێنەکردۆتەوە.
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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
١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣ سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیل ئوغلۆ دیزاین: محەمەد ئەمین ئیبراهیم

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

لەگەڵ گۆڕانی وەرزەکاندا چەندین جۆری پەتا و نەخۆشی 
جیاواز باڵو دەبنەوە، هەندێک لە پەتاکانیش گوازراوەن و 

بە ئاسانی لە ڕێگەی هەواوە لە نەخۆشەکەوە بۆ کەسێکی 
تر دەگوازرێنەوە، بەتایبەت ئەندامانی یەک خێزان بە گشتی 
کاتێک لەماڵێکدا کەسێک تووشی پەتایەک دەبێت، هەموو 

ئەندامانی خێزانەکەشی بە دوای یەکدا دەیگرنەوە، بەو 
پێیەی ماوەی چەند مانگێكە ڤایرۆسی كۆرۆنا باڵوبووەتەوە، 

بۆیە تائێستا زانیاری تەواو لەبارەیەوە نازانرێت و بەردەوام 
زاناكان بابەتی نوێ لەبارەیەوە باڵودەكەنەوە.

سەرەڕای پابەند بوون بە ڕێنماییە تەندروستیەکان، خەڵکێکی 
زۆر دوودڵ و بە گومانە لەوەی هەندێک نیشانەی تێدایە 

کە لە نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا نزیکە ئەمەش بەهۆی 
نزیکبوونەوەی وەرزی پایز و زیاد بوونی پەتای وەرزی و 

ئەنفلۆنزا، کە دەبێتە هۆی دڵە ڕاوکێیەکی زۆر.

نوێترین توێژینەوە لەالیەن چەند پسپۆڕێكی ئەوروپییەوە 
ئەنجامدراوە، بەراوردێكیان كردووە لەنێوان ئەو 
كەسانەی توشی كۆرۆنا دەبن و ئەوانەی پەتای 

وەرزی دەگرن، لە كۆتایشدا ئاماژەیان بەوە كردووە 
بەشێوەیەكی ئاسان هەموو كەسێك دەتوانێت كۆرۆنا 

لە پەتا جیابكاتەوە.

پسپۆران باسیان لەوە کردوە نەخۆشيی پەتا-هەاڵمەت- 
سەرمابوون، نەخۆشیيەکی ڤایرۆسییە، تووشی ڕێڕەوی 

هەناسە دەبێت، بەتایبەتی لووت، هەروەها قوڕگ و 
گیرفانە هەوایەکان.

نیشانە سەرەکیەکانی ئەم نەخۆشییە دەردەکەون دوای 
کەمتر لە دوو ڕۆژ لە بەرکەوتن بە ڤایرۆسەکە نیشانەکان 

بریتین لە:-

 -قورگ ئێشە و هەاڵمەت و سەرئێشە.
-هەستکردن بەالوازی و ئازاری جەستە.

-ئەگەر نەخۆشەکە کێشەی بەرگری جەستەیی هەبێت ئەوا 
بۆی هەیە سیەکانیشی دووچاری هەوکردن ببێتەوە.

-بەشێویەکی گشتی نەخۆشیەکە )حەوت بۆ دە ( ڕۆژ 
دەخایەنێت، هەندێکجاریش ئەگەر زۆر بە قورسی بیگرێت 

سێ هەفتە دەخایەنێت.
 

پسپۆڕەكان باسیان لە جیاوازی کۆرۆنا و پەتای وەرزی کردوە 
و ئاماژەیان بەوەداوە، نیشانە سەرەكییەكانی توشبوون بە 

نەخۆشی كۆڤید-١٩ بریتییە لە بەرزبونەوەی پلەی گەرمی 

لەش كۆكەیەكی بەردەوام، هەروەها نەمانی هەستەكانی 
تامكردن و بۆنكردن، هاوکات ئاماژەیان بەوەداوە تووشبوانی 

کۆرۆنا دووچاری لەدەستانی هەستی بۆنکردن دەبنەوە. 
باسی ئەوەشیان کردوە ئەو لەدەستدانەی هەستی بۆنكردن 

كە ڕوبەڕووی توشبووی كۆرۆنا دەبێت، جیاوازە لەو 
كەسانەی كە پەتا و ئەنفلۆنزای وەرزیان هەیە، بەجۆرێك 

ئەوانەی توشی كۆڤید-١٩ دەبن بەشێوەیەكی كتوپڕ و بەهێز 
هەستی بۆنکردنیان نامێنێت.

یەكێكی تر لە جیاوازییەكانی كۆرۆنا و پەتای وەرزی نەمانی 
 )Rhinology( هەستی تامكردنە، پسپۆڕەكان لە گۆڤاری

ڕاگەیاندووە، ئەوانەی كۆرۆنایانە هەستی تامكردنیان الواز 
نییە، بەڵكو بەتەواوی ئەو هەستەیان لەكاردەكەوێت 

بەجۆرێك ناتوانن جیاوازی لەنێوان تامی شیرین و تاڵدا بكەن 

و لەیەكتری جیابكەنەوە، بەو پێیەی ڤایرۆسەكە كاریگەری 
لەسەر ئەو شانە دەمارییانە دروست دەكات كە پەیوەندیان بە 

هەستی تامكردن و بۆنكردنەوە هەیە.

جیاوازییەکی تری كۆرۆنا لەگەل پەتای وەرزی بریتەیە لە 
پژمین، پژمین یەکێکە لە نیشانە هەرە باوەکانی پەتای 

وەرزی، وە کەسی توشبوو بە ڤایرۆسی کۆرۆنا پژمەی نیە و 
توشی نابێت .

لووت گیران یاخود هەاڵمەت بە هەمان شێوە لە کەسی 
توش بوو بە پەتای وەرزی و ئەنفلۆزا بە دیار دەکەوێت، 
بەاڵم توش بوو بە کۆرۆنا ئەم نیشانەیە زۆر کەم بەدی 

ئەکات.

یەکێک لە نیشانە هەر سەرەکیەکانی توشبوان بە ڤایرۆسی 
کۆرۆنا هەناسە تەنگی و گرانی هەناسەدانە کە پەتای وەرزیدا 
بەدی ناکرێت و ئەگەر کەسێک کێشەی هەناسەدانی هەبوو، 

پێویستە بە زوترین کات پشکنین بکات.

نیشانە سەرەكییەكانی توشبوون بە نەخۆشی كۆڤید-١٩ 
بریتییە لە بەرزبونەوەی پلەی گەرمی لەش كۆكەیەكی 

بەردەوام، هەروەها نەمانی هەستەكانی تامكردن و 
بۆنكردن، بۆیە هەركەسێك ئەو نیشانانەی هەیە دەبێت 
خۆی كەرەنتینە بكات و پشكنین بكات بۆ ئەوەی بزانێت 
هەڵگری ڤایرۆسی كۆرۆنایە یاخود نا، ئەمە جگە لەوەی 

پێویستە ئەندامانی خێزانەكەی و ئەو كەسانەی تێكەاڵوی 
بەركەوتنیان لەگەڵیدا هەبووە كەرەنتینە بكرێن، بەاڵم بۆ پەتا 

وەرزی ئەو نیشانانە بەدی ناکرێن.

سەبارەت بە دیارترین نیشانەی کۆرۆنا کە ئەویش نەمانی 
هەستی تامکردن و بۆنکردنە، پرۆفیسۆر كارل فیلپۆت 
توێژەری سەرەكی لە زانكۆی ئێست ئەنجلیا، پشكنینی 

تامكردن و بۆنكردن بۆ ٣٠ كەسی خۆبەخش ئەنجامداوە، 
بەجۆرێك ١٠ كەسیان كۆرۆنایان هەبووە، ١٠ کەسی 

دیكەیش پەتای وەرزی و ئەوانی تریش هیچ نیشانەیەكی 
نەخۆشییان نەبووە.

بەپێی ئەنجامەكان توشبووانی كۆرۆنا هەستی بۆنكردنیان 
زۆر بە قوڵی لەدەستداوە و توانای جیاكردنەوەی بۆنە 

جیاوازەكانیان نەبووە، بەهیچ شێوەیەكیش نەیانتوانیوە 
جیاوازی لەنێوان تامی شیرین و تاڵدا بكەن.

ئەو پرۆفیسۆرە ئاماژەی بەوە كردووە دەتوانرێت 
پشت ببەسترێت بە تاقیكردنەوەی هەستی بۆنكردن و 

تامكردن بۆ جیاكردنەوەی كەسانی توشبوو بە كۆرۆنا و پەتا 
وەرزییەكان، ئەوەش دەتوانرێت لەماڵەوە خودی كەسەكە 

خۆی ئەنجامی بدات.

باشترین ئەو كەرەستانەی پێویستە لە تاقیكردنەوەكەدا 
بەكاربهێنرێن بریتین لە قاوە، سیر، پرتەقاڵ، لیمۆ و شەكر، 

ئەگەر كەسەكەش بە پێویستی زانی دەكرێت پشكنینی 
قوڕگ و لوت ئەنجام بدات.

سەبارەت بە گەڕانەوەی ئەو هەستانە پسپۆڕەكان ئاشكرای 
دەكەن، چەند هەفتەیەك دوای چاكبونەوەی كەسەكە لە 

كۆرۆنا ئەو هەستانەی دەگەڕێنەوە دۆخی ئاسایی و دەتوانن 
هەموو تام و بۆنەكان جیابكەنەوە.

 چۆنیەتی جیاکردنەوەی نیشانەکانی
پەتای وەرزی و ڤایرۆسی کۆرۆنا

ئەو شتانەی کە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە گۆڕانیان بەسەرداهات
ڤایرۆسی کۆرۆنا کە بووەتە هەڕەشەیەکی جیهانی، لە بەرهەمهێنانەوە تا بەکاربردن، 

لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانەوە تا بواری پەروەردە، لە گواستنەوە گەیاندنەوە 
تا بەسەربردنی کاتی خۆش، لە خودا پەرستییەوە تا چاالکی وەرزشی، هەموو ئەو 

شتانەی کە بەخەیاڵماندا دێت، خستوویەتییە ژێر کاریگەری خۆی.

ڤایرۆسی کۆرۆنا توانی زۆر لە خووەکانمان بگۆڕێت و هەندێک خووی خراپیشی 
خستە نێو ژیانمان.

لەگەڵ ئەوەی بەردەوام زانیاری ئەوەمان بینی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا بە شێوەیەکی 
خێرا باڵو دەبێتەوە و مەترسی جددی تەندروستی دروست دەکات، لە ماوەیەکی 
کورتدا شێوازی ژیان و ئەو خووانەمان گۆڕی کە لەسەری راهاتبووین. ئەوانەش 

بەشێکن لەو گۆڕانکارییە سەرەکیانەی کە لە ژیانمان روویانداوە:

• تەوقە کردن کە نەریتێکی پێش هەزاران ساڵە، کۆتایی هات
• دەست شۆردن زیادی کرد

• خواست لەسەر ماددەکانی پاککردنەوە و دژە ڤایرۆس زیادی کرد
• ئەو ماسکانەی کە تەنها لە نەخۆشخانەکان دەمانبینی بووە بەشێک لە ژیانمان

• کارەکان تا راددەیەک گوازرایە ماڵەوە
• لێکدوورکەوتنەوە شوێنی کۆبوونەوەکانی گرتەوە

• چاالکییە رۆژانەکان کەمبوویەوە
• هۆڵەکانی وەرزش گوازرایە ماڵەکان

• وەستان لە سەڕە کەمبوویەوە
• تێگەیشتن و درک کردن بە دەوروبەر دروست بوو

• بەپێی پێویست نەبێ کەس رووناکاتە بازاڕە هاوچەرخەکان)مۆڵەکان(
• خەرجییەکانی پۆشاک کەمبوویەوە

• نان خواردن لە دەرەوە کەمبوویەوە
• زیادبوونی رێژەی دەستگرتن بە پارە

چەندین حاڵەتی نەرێنیش لەگەڵ هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا هاتنە ناو ژیانمانەوە، 
دەتوانین بەم جۆرە ئەوانیش باس بکەین:

• تێکچوونی بەرنامەی نان خواردن
• تێکچوونی بەرنامەی خەوتن

• مرۆڤەکان بە هەموو تێکڕای تەمەنەکانییەوە تەرکیزیان خستە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
• لە دوورەوە بەڕیوەچوونی سیستەمی پەروەردە 

• دروست بوونی قەیرانی دارایی لە جیهان بە گشتی
• قەرزکردن یاخود قەرزی بانکی
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