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ماسک ببەستە

 باکو ستار: ئەو رێستۆڕانتەی
ئامانجی یەکخستنی کەلتورەکانە

باکو ستار رێستۆڕانت، لە گەرەکی بەختیاری شاری 
هەولێر)ئەربیل( ئامادەیە بۆ پێشکەشکردن و خزمەتکردن 
لە ناساندنی تامە نایابەکانی ئازەربایجان بە عێراقییەکان.

باکو ستار، وەکو تاکە رێستۆڕانتی ئازەربایجان لە 
هەولێر)ئەربیل(، بە چێشتخانە دەوڵەمەندەکەی لە 

بواری خواردنە هەمەجۆرەکان و دیزاینە ناوازەکەی بۆ 
پێشکەشکردنی نایابترین تام لە خزمەت هاواڵتییاندایە. 

رێستۆڕانتەکە  کارگێری  بەرێوبەری  ئاگدامسکی،  زامیق 
سەبارەت بە ئامانجی کردنەوەی رێسۆڕانتەکە قسەی بۆ 

مایکی "تەبا" کرد.

  پڕۆگرامی نوێی تەباپڕۆگرامی نوێی تەبا

  ئیپەکچەئیپەکچە

  بە بینەرانیبە بینەرانی

شادبووەوەشادبووەوە

رێککەوتنی بەغداد و هەولێر)ئەربیل(

لەسەر شنگال

جارێکی  نادر رۆستی: لەگەڵ هاتنی گەشتیاران،
دیکە بازاڕەکان بووژانەوە

 پرسی ئازەربایجان بووە
رۆژەڤی بەرنامەی بێ مەودا

 دوو میوان و دوو بابەتی 

جیا لە پرۆگرامی

  ئارزوحاڵ 

عەبدولستار مەجید، سەرۆکی فڕاکسیۆنی کۆمەڵی 
ئیسالمی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق 

میوانی ئەمجارەی کورت و پوخت بوو.

٩٩

٢٢
حکومەتی فیدراڵ و حکومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق لە ئەنجامی کۆبوونەوەی 
مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و 

شاندەکەی لەگەڵ رێبەر ئەحمەد، وەزیری 
ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانی 

عێراق و شاندی هەرێم، رێککەوتنێکیان 
لەبارەی شنگال واژوو کرد.

بەپێی ناوەڕۆکی رێککەوتننامەکە 
لەمەودوا حکوومەتی عێراق 
دۆسیەی ئەمنیی شارەکە 

لە ئەستۆ دەگرێت و 
دەبێ پەکەکە و هێزە 

گرێدراوەکانی و حەشدی 
شەعبی شارەکە 

چۆڵبکەن.

٨٨

بێ مەودا

٤٤

٥٥

٦٦

  کۆمپانیا گەشتیارییەکان لەکۆمپانیا گەشتیارییەکان لە

دۆخی کۆرۆناندۆخی کۆرۆنان

چاوەڕوانی ئاسایبوونەوەیچاوەڕوانی ئاسایبوونەوەی

٧٧
 بەرنامەی

 کورت و پوخت
لەگەڵ عەلی عەنتەر
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 رێککەوتنی
 بەغداد و هەولێر)ئەربیل(

لەسەر شنگال

بۆنە نەتەوەییەکان لەرووی دەوڵەمەندکردنی بزاوتە نەتەوەییەکان 
و زیندووکردنەویان لە سەرووی هەموو بابەتەکانەوەیە. لە کاتێکدا 

بۆنەکان بە زیندوویی یاد بکرێنەوە، دەکرێت ئەنجامی باشی هەبێت. 
چەندی بتواندرێت بە شێوەیەکی راست و درووست بژیندرێ، ئەوەندە مێژووی 
نەتەوەکان دەوڵەمەند دەکات و هاوکار دەبێت بۆ بەرەو ئاڕاستەی بێکۆتایی و 

لەناونەچوونیان. ئەوەش پێمان دەڵێت گەر میللەتێک رابردووەکەی چەندە رازاوە 
بێت بە بۆنە تایبەتییەکان، داهاتووشی بەهەمان شێوە بریقەدار و رووناک دەبێت. 

ئەوەتا بۆنەی ٧ی تشرینی یەکەم رۆژی جەژنی نەتەوەیی تورکمان بووەتە هۆی 
دەوڵەمەندکردنی مێژووی گەلەکەمان کە گەلی تورکمانە. 

کاتێک باس لە جەژنی نەتەوەیی تورکمان ٧ی تشرینی یەکەم دەکەین، بۆمان 
روونە کە جەژنی نەتەوەییمانە و گرنگترین و بە بەهاترینیشە لەهەمان کاتدا. 

لێرەوە دەتوانین ئەوەش رابگەیەنین کە ئەم بۆنەیە بۆ ئێمەی تورکمان پیرۆزە. 
ئەم بابەتە دەبێت هەر تورکمانێکی رۆشنبیر هەڵووەستەی لەسەر بکات 

چونکە پەیوەندیی بە رۆشنبیرانەوە هەیە. کاتێک سەیری مێژووی نەتەوەییمان 
دەکەین، بۆمان روون دەبێتەوە کە بۆنەیەکی لەم جۆرە بە دەگمەن دەبیندرێت. 

نەتەوەی ئێمە کە سااڵنێکی دوور و درێژە هەوڵ بۆ مافە رەواکانی دەدات و 
لە خەبات دایە، پێویستی بەوە بوو رۆژێکی لەو جۆرە دیاری بکرێت. هەموو 

لەگەڵ  بکێشێت.  زەحمەتییەکەی  ئامادەبوو  و  گرتەبەر  ئاستەنگییەکانی 
هەڵکێشانی حەسرەت، کارەکانی بەردەوام بوون بۆ ئەوەی رۆژێک پێشووتر بە 
کارەکە هەڵسێت. سەرجەم دەرفەتەکانی دەقۆزتەوە و چاوەڕوانی کاتێک بوو 

بێت.  نەتەوەکەمان  کە شایەنی 

لە تشرینی یەکەمی ساڵی ١٩٩٧ کاتێک کۆنگڕەی تورکمان لە 
شاری هەولێر)ئەربیل( بەستڕا و لە رۆژی کۆتاییدا بڕیاردرا رۆژی 

کۆتایی کۆنگرەکە بکرێت بە جەژنی نەتەوەیی تورکمان، ویداد 
ئەرسەالن، سەرکردەی تورکمانی پێشنیازێکی پێشکەش کرد. بەشداربووانی 
کۆنگرە راستەوخۆ پێشنیازەکەیان بە کۆدەنگی پەسەندکرد. بەو پێیەش دوای 
سااڵنێکی زۆری پڕاوپڕ لە خەیاڵ جەژنی نەتەوەییمان دیاریکرا و بە پیتی زێڕین 

وەکوو رۆژێکی بریقەدار لە مێژووی نەتەوەکەمان نووسرایەوە. 

بیرەوەرییە نەتەوەییەکان، رووداوە نەتەوەییەکان، بۆنە نەتەوەییەکان و رۆژە 
نەتەوەییەکان بە خۆشی و ناخۆشی رۆڵی گەورە دەگێڕن لە ژیانی نەتەوەکان، هەروەها 

دەبنە هۆکارێک بۆ زیندوو مانەوەیان و لەرووی مێژووشەوە سەرەکیترین بابەتن. 

لە یەکەم کۆنگڕەی تورکمان، لە ساتی یەکەممان یادی شەهیدە نەمرەکانمان 
و کەسە نەتەوەیی و قارەمانەکانمان کردەوە، چونکە ناکرێت رۆڵی ئەوان 

بە راستەوخۆ یاخود ناراستەوخۆ لەیاد بکرێت. دەتوانین بڵێین کە لە سایەی 
ئەوانەووە ئێمەش وەکو نەتەوەکانی دیکە جەژنێکی نەتەوەییمان هەیە، شانازی 
پێدەکەین. بەهەمان شێوە سوورین لەسەر ژیاندنەوە و زیندووکردنەوەی. وەکوو 

لە سەرەتادا باسمان کرد، ئەم جەژنە هی سەرجەم تورکمانەکانە. قەرزی سەر 
شانمانە کە یادی ئەم رۆژە بکەینەووە. دەبێت ئەوەش بڵێین کە جەژنەکان خودی 

ئاشتییە. لە ئێستادا لە ناوچەکە بە گشتی پێویستمان بە ئاشتییە و هیواخوازین 
جەژنی نەتەوەییمان ببێتە هۆکارێک بۆ ئاشتی لەنێوان نەتەوەکانی دیکە. 

لەهەمان کاتدا بەبۆنەی ئەم یادە بەنرخ و خۆشەویستە جەژنە پیرۆزە لە سەرجەم 
گەلی تورکمان دەکەم و هیوای چەندین جەژنی دیکە دەخوازم و هەروەها جەژنە 

پیرۆزە لە نەتەوەکەمان دەکەم و هیوا دەخوازم ئەم یادە خێرداربێت.  بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...

 شانازی بە جەژنی
حوسام حەسرەتنەتەوەییمانەوە دەکەین

حکومەتی فیدراڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستانی 
عێراق لە ئەنجامی کۆبوونەوەی مستەفا کازمی، 
سەرۆکوەزیرانی عێراق و شاندەکەی لەگەڵ رێبەر 

ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانی عێراق و شاندی هەرێم، رێککەوتنێکیان 

لەبارەی شنگال واژوو کرد.

بەپێی ناوەڕۆکی رێککەوتننامەکە لەمەودوا حکوومەتی 
عێراق دۆسیەی ئەمنیی شارەکە لە ئەستۆ دەگرێت و 

دەبێ پەکەکە و هێزە گرێدراوەکانی و حەشدی شەعبی 
شارەکە چۆڵبکەن.

لە رێککەوتنەکەدا هاتووە کە، "ناوچەکە لە رێکخراوی 
تیرۆرستی پەکەکە و هێزە گرێدراوەکانی پاک بکرێتەوە، 
هەروەها ٢ هەزار و ٥٠٠ کەس بۆ پاراستنی ئاساییشی 

ناوچەکە دادەمەزرێت. هاوکات تەنیا پۆلیسی 
ناوچەکە و دەزگای ئاسایشی نیشتمانی و هەواڵگری 
بەرپرسیارێتیی ئاسایشی نێو شارۆچکەکە لە ئەستۆ 
دەگرن، هەروەها هەموو رێکخراوە چەکدارییەکانی 

دیکە بۆ دەرەوەی سنووری شارۆچکەی شنگال دوور 
دەخرێنەوە".

ئەمەی خوارەوە دەقی خاڵەکانی ڕێککەوتننامەکەیە:-

١- تەوەری کارگێڕی:

- دیاریکردنی قایمقامێکی نوێ بۆ شنگال کە سەربەخۆ 
و پیشەیی و ئەستۆپاک بێت و بە گوێرەی رێکارە 

دەستووری و یاساییەکان پەسندکراو بێت.

- لەالیەن لێژنەیەکی هاوبەشی هەردووالوە دوای 
دیاریکردنی قایمقام، چاو بە پێگە کارگێڕییەکانی دیکەدا 

دەخشێندرێتەوە، کە لەو کارەدا بنەما پیشەیی و 
یاساییەکان رەچاودەکرێت.

٢- تەوەری ئەمنی:

- تەنیا پۆلیسی ناوچەکە و دەزگای ئاسایشی نیشتمانی 
و هەواڵگری بەرپرسیارێتیی ئاسایشی نێو شارۆچکەکە 
لە ئەستۆ دەگرن و هەموو رێکخراوە چەکدارییەکانی 

دیکە بۆ دەرەوەی سنووری شارۆچکەی شنگال دوور 
دەخرێنەوە.

- لە رێگەی دامەزراندنی ٢٥٠٠ کەس لە هێزی ئاسایشی 
ناوخۆدا الیەنی ئاسایشیی شارۆچکەکە بەهێز دەکرێت، 

کە لەو هێزەدا دەستەبەریی دادپەروەرانە دەکرێت بۆ 
بەشداریپێکردنی پەنابەرانی نێو کەمپەکان لە خەڵکی 

شارەکە.

- کۆتاییهێنان بە بوونی رێکخراوی پارتی کرێکارانی 
کوردستان )پەکەکە( لە شارۆچکەی شنگال و ناوچەکانی 

دەوروبەریدا، هەروەها نابێت رێکخراوەکە و ئەوانەی 
سەر بەو رێکخراوەن هیچ رۆڵێکیان لە ناوچەکەدا هەبێت.

٣-تەوەری ئاوەدانکردنەوە:

پێکهێنانی لێژنەیەکی هاوبەش لە حکومەتی فیدراڵی 
و حکومەتی هەرێم بۆ ئاوەدانکردنەوەی شارۆچکەکە 
بە هاوئاهەنگی لەگەڵ کارگێڕیی ناوچەکە لە پارێزگای 

نەینەوا و لەالیەن سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی 
عێراق و سەرۆکوەزیرانی هەرێمەوە ئاست و 

وردەکارییەکانی ئامانجەکەی دیاریدەکرێت.

٤-بە مەبەستی چاودێریکردنی ئەو خااڵنەی کە لە 
تەوەری کارگێڕی و ئەمنیدا هاتووە، لیژنەیەکی 
مەیدانیی هاوبەش لەالیەنە پەیوەندیدارەکانی 

هەردووال بۆ جێبەجێکردنی خاڵەکانی نێو 
رێککەوتنەکە پێکدەهێنرێت.

سااڵنێکی زۆرە لە جیهان 
خەڵک لە بری ئەوەی بچن بۆ 

دەروە پێداویستییەکانیان بکڕن 
و بازاڕبکەن، تەنها بە چەند 

خولەکێک لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە 
ئەو کارە ئەنجام دەدەن. 

بازاڕکردنی ئۆناڵین بووەتە 
شێوازێکی باوی کڕین 
و فرۆشتنی کەلوپەل، 

ئەمەش وایکردووە بڕاندەکان 
یاخود پێشانگاکان شێوازی 

خزمەتگوزارییەکانیان  
بەشێوەی ئۆناڵین 

بەردەستبکەن. چونکە زۆربەی 
خواستی کڕیاران بریتییە لە 

کڕین بەشێوازی ئۆناڵین.

لە عێراق و هەرێم-یشدا 
خەڵکێکی زۆر بازاڕکردن بە 

سیستەمی ئۆناڵین هەڵدەبژێرن. 
چونکە هەندێک کەس کاتی 
ئەوەی نییە بچێت بۆ بازاڕ و 

سەنتەرەکانی بازاڕکردن. 

ئیبراهیم نەجات، خاوەنی یەکێک 
لە کۆمپانیا ئۆناڵیینەکان بە 

تەبا-ی راگەیاند، کە خەڵک لە 
رێگای الپەڕەکانی سۆشیال میدیا 
بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانیان 

پەیوەندییان پێوەدەکەن، 
ئەوانیش لە ماوەیەکی دیاریکراو 

بۆیان دابین دەکەن.

نەجات ئاماژەی بەوەدا کە خەڵک 
زیاتر داوای جلوبەرگ دەکات 

و بەشێکیشیان بۆ داواکردنی 
کەلوپەلی رازاندنەوەی ناو ماڵ 

نامەیان بۆ دەنێرن.

ئیبراهیم نەجات جەختی لەوە 
کرد کە کڕیارەکان نرخەکان 

دەبینن و ئەوانیش بەبری ٣ 
دۆالر بۆ هێنانەوەی کەرەستەی 
داواکراو دەخەنە سەر نرخەکە و 
وتی، "زیاتر لە تورکیا کەلوپەل 
دەهێنینەوە چونکە خەڵک زیاتر 

داوای کااڵی تورکی دەکات. 

 بازاڕکردنی ئۆناڵین لە 
 ئێستادا خواستێکی
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کڕیارەکانمان سەیری ئەو 
وێبسایتانە دەکەن کە جلوبەرگ 
دەفرۆشن و نرخەکەی دەبینن، 

واتە تەنها پارەی هێنانەوە 
دەخرێتە سەر نرخەکە".

ئەو خاوەن کۆمپانیایە راشیگەیاند 
کە بەهۆی دۆخی دارایی و 

باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا 
خەڵک کەمتر داوای کەلوپەل 

دەکەن، بەاڵم بەر لەسەرهەڵدانی 
ئەم بارودۆخە داواکارییەکی 

زۆر لەسەر بازاڕکردنی ئۆناڵین 
هەبوو و وتیشی، "بەهۆی 

ئەوەی جلوبەرگ پێداویستییەکی 
گرنگە سێکتەرەکەی ئێمە کەمتر 
کاریگەرییەکانی کۆرۆنا و دۆخی 

دارایی پێوە دیارە بەاڵم هەر 
کاریگەری خۆی هەبووە".

سەبارەت بە بوونی هەر کێشە 
و کەموکورییەک لە کاتی 

بەدەستگەیشتنی  بەرهەمەکاندا 
نەجات وتی، "لەکاتی بوونی 
هەر کێشەیەک کڕیارەکانمان 
بۆیان هەیە لە ماوەی ١٥ رۆژ 

کااڵکە بگەڕێننەوە بۆمان، 
ئێمەش دەیگەڕێنینەوە تورکیا. 

دواتر کێشەکە چارەسەر دەکرێت 
و کااڵکە بۆ کڕیار دەگەڕێتەوە". 

نەجات لە کۆتاییدا سەبارەت 
بە ماوەی گەیشتنی کااڵکان 

ئاماژەی بەوەدا، "دوای 
داواکردنی کااڵ لە ماوەی 

١٠-١٢ رۆژ ئێمە دەیهێنینەوە و 
رادەستی کڕیارەکانمان دەکەین".



 رێککەوتنیتـەبـا
 بەغداد و هەولێر)ئەربیل(

لەسەر شنگال

 پەرلەمانتار عەبدولستار مەجید لەبارەی یاسای چاکسازی، چۆنییەتی جێبەجێ
می پرسیارەکانی

ڵ
ی ئیسالمی کوردستان لە پەرلەمان وە�

ڵ
ی کۆمەل

ڵ
 کردنی و رۆل

 تەبای دایەوە. پوختەی بەرنامەی کورت و پوخت لەگە�ڵ عەبدولستار مەجید
:بەم شێوەیەی خوارەوەیە
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کورت و پوخت بە میوانداری عەبدولستار مەجید 
بەرنامەی کورت و پوخت بەرنامەیەکی سیاسیە کە بەبێ 

جیاوازی لەگەڵ هەموو پارتە سیاسی تورکمانی و کوردییەکان، 
یەکە ئیدارییەکان و بەرپرسە حکومییەکان ئەنجام دەدرێت. ئەم 
بەرنامەیە دوو هەفتە جارێك لە کەناڵی یوتیوب و پەیجەکانی 
گروپی میدیایی تەبا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پەخش دەکرێت.

ئەم بەرنامەیە لەالیەن پێشکەشکار عەلی عەنتەر ئامادە دەکرێت 

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

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

لەگەڵ عەبدولستار مەجید، سەرۆکی فڕاکسیۆنی کۆمەڵی 
ئیسالمی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق دەبێت.

...
یەتیەکانمانەوە

ڵ
  دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�

بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...

تێبینیەکی  زۆرمان هەیە لەسەر "ئێمە 
دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان"

کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان تا چەند توانیویەتی 
رۆڵی خۆی لەنێو پەرلەمانی کوردستان-عێراقدا بگێڕێت؟

ئێمە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسالمی بەپێی پەیڕەوی 
ناوخۆیی پەرلەمانی کوردستان هەوڵمانداوە ئەرکەکانی 

خۆمان بەرامبەر بە خەڵك بەو مەرجانەی کە پەرلەمان دیاری 
کردووە، جێبەجێی بکەین. 

ئێمە تێبینیەکی زۆرمان هەیە لەسەر دەستەی سەرۆکایەتی 
پەرلەمان، چونکە سەرۆکایەتیەکی کارا نییە و تەواو بە حزبی 

کراوە. وەک ئەوەی بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان خۆی باسی 
کرد و ئاماژەی بەوەدا کە دەست و پێی کۆت و بەند کراوە. 

نەیتوانیوە بە ئازادی خۆی، رۆڵی خۆی وەکو سەرۆکی 
پەرلەمان ببینێت. ئەوەش دیارە کە جێگری سەرۆکی 

پەرلەمان و سکرتێری پەرلەمان بۆ حزبێك یەکالبوونەتەوە و 
حزبایەتی دەکەن. 

بەپێی پەیڕەوی ناوخۆیی پەرلەمانی کوردستان بریتیە لە 
یاسادانان. ئێمەش بە ئەرکی خۆمان دەزانین وەکو الیەنی 

ئۆپۆزسیۆن پرۆژەیاسا پێشکەشی پەرلەمان بکەین. ئێمە 
لە وەرزی یاساداناندا ٢٤ پرۆژەمان پێشکەشکردووە و 

تەنها ٥ پرۆژە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە. چارەنووسی 
١٩ پرۆژەکەی دیکەمان هەر دیار نییە. نووسراومان بۆ 

سەرۆکایەتی پەرلەمان ناردووە بۆ ئەوەی بزانین چارەنووسی 
ئەو پڕۆژانە چی لێهاتووە کە پەیوەندیدارن بە قوتابیان، 

جوتیاران، هێزەکانی ناوخۆ و کۆمەڵێک پرسی دیکە. بەاڵم 
چارەنووسیان دیار نییە.

"بە سەرۆکایەتی پەرلەمان و بە وەزیرەکانیشەوە 
کەس نازانێت داهاتی ئەم هەرێمە چەندە"

وەکو فراکسیۆنێکی ئۆپۆزسیۆن ئەدای حکومەت و 
جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

پرۆژە یاسای چاکسازی خۆی لەخۆیدا پڕۆژەیەکی ناتەواو بوو 

بە نوقستانی لەدایك بوو. خۆی پڕۆژەی چاکسازی دەبێت 
گشتگیر بێت و هەموو بابەتەکان بگرێتەوە. بەاڵم ئەوە تەنها 
بابەتە داراییەکان لەخۆ دەگرێت. لە داراییشدا بە شێوەیەکی 

گشتی باس لە دارایی ناکات. چونکە دارایی بریتییە لە 
داهات و خەرجی. ئەو پڕۆژەیە تەنها باسی خەرجی کردووە 
و لە خەرجیدا تەنها باسی مووچەی کردووە. لە مووچەشدا 

بەزۆری باسی خانەنیشینی کردووە. بۆیە پرۆژەیەکی 
نوقستان بوو. 

ئێمە ئەو کاتەش قسەمان لەسەر یاسای چاکسازی کرد و 
داوامان کرد هەموو سێکتەرەکان بگرێتە خۆی بە تایبەتی 
سێکتەری داهات. چونکە بە سەرۆکایەتی پەرلەمان و بە 

وەزیرەکانیشەوە کەس نازانێت داهاتی ئەم هەرێمە چەندە و 
چۆن خەرج دەکرێت. بۆیە ئەم پڕۆژەیە نوقستانە. حکومەت 

خۆی ئەو پڕۆژەیەی ناردە پەرلەمان کەچی خۆشی دەستی 
بە جێبەجێکردنی نەکردووە. فەرموو ئێمە دەپرسین، 

لەم هەموو خانەنیشینی نایاساییە حکومەت چەندیانی 
جیاکردووەتەوە و الیبردووە؟ ئەو هەموو مووچەخۆرە 

بندیوارە، ئەو هەموو پاسەوانەی کە خزمەتی بەرپرس و 
باخ و ڤێالکانیان دەکەن، ئایا حکومەت تا چەند توانیویەتی 

ئەوانە لەکار بخات؟ فەرمانگە هەیە داوای پاسەوانێک 
دەکات حکومەت توانای نییە بۆی دابین بکات. بەاڵم 
بەرپرسێک ٢٠٠-٣٠٠ پاسەوانی هەیە. باشە ئەو هەموو 

پاسەوانانەیان بۆچیە؟ بەحیساب پێویستبوو ئەو یاسایە 
پارەیەکی زۆر بۆ حکومەت بگەڕێنێتەوە. ئایا تا ئێستا چەند 

پارە گەڕاوەتەوە بۆ حکومەت.

"سەرۆکی پەرلەمان ناتوانێت هێز و دەسەاڵتی 
خۆی بە ئازادانە بەکار بهێنێت"

دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان لە ٣ الیەنی 
سیاسی جیاواز پێکهاتوون، بۆچی سەرۆکی پەرلەمان 

ناتوانێت بەرنامەی کاری پەرلەمان بە جۆرێک رێک 
نەخات کە تەنها خزمەتی الیەنێکی دیاری کراو نەکات؟

من پێموایە ئەو کەموکوڕیە بە دەرەجە یەك بۆ سەرۆکی 
پەرلەمان دەگەڕێتەوە. سەرۆکی پەرلەمان ناتوانێت هێز و 

دەسەاڵتی خۆی بە ئازادانە بەکار بهێنێت.

هۆکاری دووەم ئەوەیە کە یاسای پەرلەمان و پەیڕەوی 
ناوخۆیی دەسەاڵتی سەرۆکی پەرلەمانی سنوردار کردووە. 
لە سیستەمەکەدا سەرۆکی پەرلەمان دەسەاڵتی تەواوی 

نییە بەڵکو دەسەاڵت لە ژێر رکێفی دەستەی سەرۆکایەتی 
پەرلەمانی کوردستانە. ئێستا لە سەرۆکایەتی هەرێم سەیر 

بکەین، سەرۆکی هەرێم دەسەاڵتێکی زۆری هەیە بەاڵم 
جێگرەکانی و دەستەی سەرۆکایەتی دەسەاڵتیان نییە. لە 

پەرلەمان بە پێچەوانەیە سەرۆکی پەرلەمان دەسەاڵتی نییە.

"جگە لە بانگهێشتکردن بۆ دانیشتنی رۆژی دیاری 
کراو، سەرۆکی پەرلەمان هیچ دەسەاڵتێکی نییە"

واتە سەرۆکی پەرلەمان ناتوانێت دانیشتن لەسەر پرسێکی 
تایبەت بکات و پێویستە سەرۆکایەتی پەرلەمان بڕیار بدەن؟

سەرۆکی پەرلەمان تەنها دەسەاڵتی بۆ یەک شت هەیە 

ئەویش بانگهێشتکردنی پەرلەمانتارانە. جگە لە بانگهێشتکردن 
بۆ دانیشتنی رۆژی دیاری کراو، سەرۆکی پەرلەمان هیچ 

دەسەاڵتێکی تاکی نییە و ناتوانێت بە تەنها لەبارەی هیچ 
شتێکەوە بڕیار بدات. ئەوەش وایکردووە بەڕێز سەرۆکی 

پەرلەمان الواز بێت و کارەکان بە ویستی الیەنێکی سیاسی 
دیاری کراو بەڕێوەبچێت. 

 ئێوە لە خوولی رابردوو هاوپەیمانێکی باشی 
بزووتنەوەی گۆڕان بوون. لەم خوولەدا گۆڕان بەشێکە 

لە حکومەت و ئێوەش ئۆپۆزسیۆنن. هەڵوێستی 
سیاسی بزووتنەوەی گۆڕان چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

ئێمە لە رابردوودا لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕان پەیوەندییەکی 
باشمان هەبووە و پرۆژە یاسایی چاکسازیمان بەیەکەوە 
پێشکەشکرد بۆ گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستان. وە لە 

پرسە گرنگەکان و چارەنووس سازەکان زۆرجار هاوهەڵوێست 
بووین و هەماهەنگی باشمان هەبووە. ئێستاش بە هەمان 

شێوە پەیوەندیمان لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕان باشە. 
هەرچەندە پەیوەندییەکانمان هاوشێوەی سەردەمی پێشوو 

نابێت، بەاڵم لە ئێستادا پەیوەندییەکەمان باشە. 

هەرچەندە ئێستا بزووتنەوەی گۆڕان بەشێکە لە دەسەاڵت، 
بەاڵم پێمانوایە کە هێشتا بەشی زۆری گۆڕان لەگەڵ 

خەڵکدایە و ئاگاداری معاناتی خەڵکی هەژار و بەشخوراوی 
ئەم واڵتەن. ئەمەش ئەو هۆکارەیە کە ئێمە لەیەک نزیک 
دەکاتەوە. ئێمە کاتی خۆی هەردووکمان لەبەرەی خەڵکی 

ستەملێکراو بووین و دژی دز و گەندەڵەکان بووین. ئێستاش 
بەشێکی بزووتنەوەی گۆڕان ئەو روحیەتەی تێدا هەیە.

"پێمانوایە کە بەشێک لە سەرکردایەتی 
بزووتنەوەی گۆڕان لە رێچکەی نەوشیروان 

مستەفا الیانداوە"

لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە پێمانوایە کە بەشێک لە سەرکردایەتی 
بزووتنەوەی گۆڕان لە رێچکە الیانداوە و لەسەر ئەو رێچکەیە 
نین کە رەوانشاد نەوشیروان مستەفا دایڕشتبوو. بەاڵم هەر 

ئومێدمان هەیە بە بزووتنەوەی گۆڕان. هیوادارین بزووتنەوەی 
گۆڕان وەك رابردوو بە کادیر، بەرپرس و پەرلەمانتارانیەوە 

لەبەرەی خەڵکی هەژار بن و دژی گەندەڵی بجەنگن.
 

مامۆستا عەلی باپیر لە وتارێکدا دەڵێت "حزبە 
علمانییەکان بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ خەڵک بەرەو 

ئیلحاد دەبەن". ئایا ئێوە وەك حزبێکی ئیسالمی تا چەند 
توانیوتانە بە یاسا بەرگری لە پیرۆزییەکانی ئاینی ئیسالم 

بکەن لە کاتێکدا لە نزیکەی سەدا ٩٦ی دانیشتووانی 
هەرێمی کوردستانی عێراق مسوڵمانن؟

"بەداخەوە حزبە علمانییەکانی کوردستان 
راستەوخۆ پشتگیری علمانییەت دەکەن"

بەداخەوە حزبە علمانییەکانی کوردستان هەندێکیان بە ئاشکرا و 
هەندێکیان بە نهێنی، راستەوخۆ پشتگیری علمانییەت دەکەن. 

لە رابردوو و لە ئێستاشدا هاوکاری ئەو کەسانە دەکرێت کە 
هەڵگری فکرەی ئیلحادن لە کوردستان بە شێوەیەکی گشتی. 



شەعبان هەولێری، ئەکتەری بەناوبانگی
)) ) )کۆمیدی شاری هەولێر)ئەربیلکۆمیدی شاری هەولێر)ئەربیل   

نادر رۆستی: لەگەڵ هاتنی گەشتیاران،  دوو میوان و دوو بابەتی جیا لە پرۆگرامی ئارزوحاڵ   
پرۆگرامی ئارزوحاڵ هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر جارێکی دیکە بازاڕەکان بووژانەوە 

٨ی ئێوارە لەرێگەی گروپی میدیایی تەبا لە یوتیوب 
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. 

شەعبان هەولێری، ئەکتەری کۆمیدی و یوسف 
کەماڵ، مامۆستا و توێژەری کۆمەاڵیەتی تورکمان 
میوانی ئەم هەفتەیەی پرۆگرامی ئارزوحاڵ بوون.
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شەعبان 
هەولێری کە لە 

راستیدا ناوی یەعقوب-ە لە 
دەستپێکی قسەکانی لەبارەی ناوەکەی 

و هەندێک لەیەک تێگەیشتنی هەڵە 
رایگەیاند، "پێشتر من هەر بە یەعقوب 

بانگ دەکرام و ناونرابووم، بەاڵم لە 
ساڵی ١٩٩٩ یاخود ٢٠٠٠ برادەرێک لە کەناڵی 

بزووتنەوە پێی ووتم دەمەوێت پێکەوە 
پرۆگرامێک بکەین. منیش پێم وت 

باشە ناوەکە دادەنێم، بەو جۆرە ناوی 
پرۆگرامەکەم دیاریکرد. پێم وت ناوی تۆ 

چییە؟ وتی رەمەزان. منیش پێم وت 
باشە منیش دەبمە شەعبان. بۆ ئەوەی 
وەزن و قافیەکەی یەک بێت. زۆر کەس 

هەیە لێم دەپرسێت کە ئەم ناوەم لەسەر 
ناوی کەماڵ سوناڵ داناوە، منیش لە 

وەاڵمدا دەڵێم نەخێر بابەتەکە بەو جۆرە 
نییە". 

هەولێری لەسەر دەستپێکی چوونە ناو 
جیهانی هونەرییەوە رایگەیاند، کە لە 

ساڵی ١٩٩١-ەوە دەستی بە کاری هونەری 
کردووە و دەشڵێت، "لە ساڵی ١٩٩١ 

لە کەناڵی یەکگرتن دەستم پێکرد. لە 
ساڵی ٩١ سیناریۆم دەنووسی بۆ نموونە 

هەندێک نوکتەمان دەکردە سیناریۆ. 
ئەوانەشم دەکردە نواندن. بۆ نموونە 
نوکتەیەکم دەنووسی رێکم دەخست 

و دەمدا بە برادەران و نواندنمان بۆی 
دەکرد".

ئەو باسی لەوە کرد کە لەو سەردەمەدا 
پرۆگرامی راستەووخۆی پێشکەش 

کردووە، خۆیشی بەوە ناو دەبات کە 
یەکەم کەس بێت لە کەناڵەکان راستەوخۆ 

نواندی کردبێت بە بووکەڵەی مندااڵن. 
شەعبان هەولێری لەبەرامبەر پرسیارەکەم 

"تا ئێستا بەشداریت لە چەند فیلم 
کردووە؟" وتی، "لەسەد زیاترە". 

لەبارەی کارکردنەوە شەعبان هەولێری 
رایگەیاند کە ماوەی ساڵێک و ٩ مانگە 

بێکارە، ئەو گازەندەی لەوەش کرد کە لە 
هیچ دامەزراوەیەکی فەرمی حکومەت 

دانەمەزراوە. 

لەالیەن بینەرانەوە ئاشکرایە کە هەندێک 
لە سکێجەکانی شەعبان هەولێری بە 

زمانی تورکمانییە و خۆیشی بە باشی 
تورکمانی قسە دەکات، کاتێک پرسیاری 

ئەوەم لێکرد ئایا هەولێری؟ وتی، "دایکی 
من بە رەچەڵەک تورکمانە. باوکی دایکم 

بە ئەسڵ خەڵکی کەرکوکە. سەردەمانێک 
لە کەرکوکەوە هاتوونەتە هەولێر. شانازی 

بە تورکمانبوونی دایکمەوە دەکەم، 
سەرم بڵندە. مرۆڤ تورکمان، کورد یاخود 

مامۆستا 
یوسف کەسێکی 

کۆمەاڵیەتی و ناسراوە لە شاری 
هەولێر)ئەربیل( بە حوکمی ئەوەی لە 

خێزانێکی ناسراوی هەولێر)ئەربیل(
ەوە هاتووە. ئەو شارەکە بە خاوەنی 

چەند تایبەتمەندییەکی جیاواز ناودەبات. 
هەروەها باس لەوە دەکات کە هەر 

کەسێک رابردووی نەبێت، داهاتووی 
نابێت و هۆگرییەکەشی بۆ ئەو شارە 

بەوەوە دەبەستێت. 

یوسف بەننا پێی وایە هەوڵی خانەوادە 
و پیشە رەسەنەکانی هەولێر)ئەربیل( و 
کشتوکاڵی دەورووبەری شار لەناو یەک 
ئاوێتە بوونە و بەو پێیەش ئەو دەڵێت 
هەولێر)ئەربیل( شارێکی تەواوکەرەوەی 

یەکتر و شاهانەیە! 

مامۆستا یوسف باس لەوە دەکات 
کە خانەوادە رەسەنەکانی شاری 

هەولێر)ئەربیل( دڵفراوان بوونە بەرامبەر 
بەو خەڵکەی کە حەزیان لەوە بووە لە 

شار بژین و ژیانیان بەڕێ بکەن. ئەو 
دەشڵێ، “گەر ئازادیی شار هەڵبژاردنم 

پێ بدرێت، من دووبارە هەولێر 
هەڵدەبژێرمەوە”. 

لێم پرسی کە خۆی ئەندامی 
خانەوادەیەکی تورکمانە بەاڵم لەرووی 

قسەکردنەوە کێشەی هەیە و بە زمانی 
تورکمانی ناتوانێت بە باشی قسە بکات، 
لە وەاڵمدا مامۆستا یوسف دەڵێت، “لە 
ساڵی حەفتاکان دوای ئەوەی گەڕاینەوە 
شاری هەولێر  لە قوتابخانەیەکی کوردی 
ناونووس کرام، بەاڵم بەهۆی ئەوەی کە 

کوردیم نەدەزانی، لە پۆل مامەوە. لە 
هەمان ساڵ ماڵمان گواسترایە گەڕەکی 

بەستەپیازەی شاری هەولێر. شتێکی 
ئاشکرایە کە دەورووبەری هەولێر زیاتر 

خەڵکە کوردەکەی لێیە. بێگومان لە ساڵی 
حەفتاکان ئەو ناوچەیە وەکو دەورووبەری 

هەولێر هەژمار دەکرا“. 

یوسف بەننا وتیشی، “لەو گەڕەکە 
بە کوردی قسە دەکرا و ئێمەش 

بەهەمانشێوە قسەمان دەکرد. جار جار 
دایک و باوکم بە تورکمانی قسەمانی 

لەگەڵ دەکرد بەاڵم ئێمە بە کوردی 
وەاڵممان دەدایەوە“. 

عەرەب 
بێت هیچ عەیبێکی 

تێدا نییە. لە بنچینەدا هەموومان 
بەندەی خودایین. باوکم خەڵکی 

چەمچەماڵە بەاڵم باپیرم لەمێژە هاتوونەتە 
هەولێر. لەالی من ئەوە گرنگە کە لەگەڵ 

خەڵک چۆن دەژیم، مرۆڤ سەر بە چ 
نەتەوەیەکە بۆ من  زۆر گرنگ نییە". 

شەعبان هەولێری لەسەر قسەکانی 
بەردەوام بوو و زۆر سووپاسی 

هاوواڵتییانی شاری کەرکوکی کرد و 
وتیشی، "لێرەوە سوپاسی بێپایانم هەیە 

بۆ خەڵکی شاری کەرکوک، بەتایبەتی 
هاورێ هونەرمەندانم لەو شارە. لە 
هەولێریش تەنها چەند کەسێک لە 

ئەحواڵیان پرسیم کە ژمارەکە لە پەنجەی 
دەست تێناپەڕێت". 

لەسەر پرسیارم لەبارەی دوورکەوتنەوەی 
شەعبان هەولێری لە نواندن و رێکالم، 

ئەو وتی، "کەناڵەکان دەیانەوێت 
هونەرمەندان بەبێ وەرگرتنی پارە کار 
بکەن. ئەوان دەیانەوێت تەنها پارەی 

فەالفلەکەی نیوەڕۆت بدەنێ و هەندێک 
پارەشت بدەنێ بۆ هاتوچۆیەکەت. 

لەبەرامبەردا دەڵێن کەناڵەکەی ئێمە 
گەورەیە و زەبەالحە تۆ لە کەناڵەکەمان 

دەردەکەویت. بۆیە پارەیەکی زۆر کەمت 
پێدەدەن". 

لە کاتی پرۆگرامەکەم شەعبان هەولێری 
رایگەیاند کە سوپرایزێکی هەیە، کاتێک 

لێم پرسی، بەو شێوەیە وەاڵمی دایەوە: 
"لە راستەوخۆیەکەی هەژماری تایبەتی 
خۆم رامگەیاند کە واز لە کاری هونەری 

دەهێنم. من باسم لەوە کرد کە واز لەو 
هونەرە دەهێنم کە تا ئێستا کردوومە. 

هەمووی بە کەموکورتییەوە دەبینم 
چونکە گەر بە جێگەی خۆی بگەیشتبا 

بێگومان شتێکم بۆ دەکرا. باشە بۆ 
چی بە پێگەی خۆی نەگەیشت؟ چونکە 
ئافرەتی رووتی تێدا نییە، یاخود ماچ و 

مووچی تێدا نییە. هەوڵ دەدەم ببم 
بە هونەرمەندێک بتوانم پەیامی خۆم 

هەبێ". 

لەکۆتاییدا دوا وتەی شەعبان هەولێری، 
ئەکتەری بەناوبانگی بواری کۆمیدی شاری 

هەولێر)ئەربیل( وتی، " کۆتا قسەم.. 
بەخودا نازانم چی بڵێم چونکە هەر چی 

دەڵێم تەنها خۆم گوێم لێی دەبێ. کەس 
نییە گوێی لێبێ و گوێمان لێبگرێ". 

مامۆستا 
یوسف دەشڵێت، 

“زۆر هەست بە حەسرەت دەکەم کە 
زمانەکە بە باشی نازانم چونکە شتێکی 

ناخۆشە ئینتیمات بۆ نەتەوەیەک هەبێت 
و شانازی پێبکەیت، بەاڵم زمانەکەی 
نەزانی. قسەیەکم هەیە بۆ مناڵەکانم 

و نەوەکانم کە دەمەوێت ئەوان بە 
تورکمانی قسە بکەن. 

دەمەوێت ئەوەش بڵێم کە کوڕەکەم لە 
ئێستادا لە کۆرسی زمانی تورکییە“. 

یوسف بەننا رۆمانێکی نووسیوە و لە 
ئێستادا لە قۆناغی چاپکردن دایە. بەننا 
لەبارەی رۆمانەکەی وتی، “دوای ساڵی 

٢٠٠٣ دەتوانین بڵێین چەرخی زێڕینی 
رۆمانە لە عێراق و زیاتر لە ٥ هەزار رۆمان 

نووسراوە جگە لە رۆمانە کوردییەکان. 
خۆتان دەزانن رۆمان واتە رووداو، لە 
دوای ساڵی ٢٠٠٣-ش رووداوەکان زۆر 

بە خێرایی روویاندا و بۆیە هەر رۆمانێک 
بکەوتبا دەستم جا چی ئەلیکترۆنی بێت 

یاخود کتێب دەمخوێندەووە“. 

لە بەردەوامی قسەکانیدا بەننا وتیشی، 
“تورکمان چەند ساڵێکە هەوڵی داوە 
و کۆششی کردووە و بەشداری لە 
شۆڕشەکاندا کردووە بە راددەیەک 

کەخۆی لەبیرکردووە زیاتر لەوەی کە 
تورکمانە، بەڵکو زیاتر لەگەڵ شۆڕشی 
کوردی بووە و تێکەڵبووە. بۆ نموونە 

مامم شبیب لە ساڵی ١٩٦٨ شەهید بووە 
و شەهیدی ئەیلول بووە“. 

یوسف بەننا تیشک دەخاتە سەر 
پرسیارێک و دەڵێت، “ ئاخۆ بۆچی 
لەو سەردەمەدا هەوڵێک نەبووە 
بۆ بزووتنەوەیەکی تورکمانی؟ لە 
رۆمانەکەمدا وەاڵمی پرسیارەکەم 

داوەتەوە. ساڵی ١٩٩٠ کە لە رۆمانەکەدا 
دەستنیشانم کردووە، بە نەرمترین ساڵی 

حکومەتی بەعس هەژمار دەکرێت. من 
هەر خۆم لە بەغداد ژیاوم و چاودێریم 

کردووە. هەر بۆیە رۆمانەکەم ناونا "حالم 
ببغداد". لە ئێستادا رۆمانەکەم لە چاپ 

دایە و زۆر کەسیش یارمەتی داوم“.

 میوانی دووەمم یوسف کەماڵ بەننا،
مامۆستا و توێژەری کۆمەاڵیەتی بوو

...



نادر رۆستی: لەگەڵ هاتنی گەشتیاران،  
جارێکی دیکە بازاڕەکان بووژانەوە 

بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا و رێکارە تەندروستییەکان كەرتی 
گەشتیاریی لە هەرێم و عێراق و هەموو جیهان کەوتە 

قەیرانێک کە زیانێکی زۆری بەرکەوت. 

شایەنی باسە لە هەرێمیش لەگەڵ پەرەسەندنی ڤایرۆسی 
کۆرۆنا شوێنە گەشتیارییەکان داخران، بەاڵم لەگەڵ کردنەوەی 

دەرگاکانی هەرێم بەڕووی گروپە گەشتیارییەکان، کەرتی 
گەشتیاری بوژانەوەیەکی گەورەی بەخۆوە بینی ئەمەش 

کاریگەریی لەسەر گەشەی کەرتێکی گرنگی ئابووری هەبوو 
کە کاریگەریی لەسەر بازاڕ و کاسبکاران دەبێت.

بۆ قسەکردن لەبارەی گرنگی کردنەوەی دەرگاکان بەڕووی 
گەشتیاران، وەك ئاژانسی میدیایی "تەبا" چاوپێکەوتنێکمان 
لەگەڵ نادر رۆستی وتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم 

ئەنجامدا.

"لەگەڵ هاتنی گەشتیاران، جارێکی دیکە 
بازاڕەکان بووژانەوە"

لە سەرەتای قسەکانیدا سەبارەت بە هاتنی گەشتیاران بۆ 
ناو هەرێم، نادر رۆستی بە تەبای راگەیاند، "دوای ئەوەی 

کەرتی گەشتیاری لە جیهان و هەرێم بەهۆی کۆرۆناوە 
زیانی گەورەی بەرکەوت، لەئێستادا شوێنە گەشتیارییەکان 

کراوەتەوەو رۆژ لەدوای رۆژ بارودۆخەکە روو لەباشی دەکات، 
سەرجەم شوێنە گەشتیارییەکانی پارێزگای هەولێر وااڵ کراوە 

لەبەردەم گروپە گەشتیارییەکان".

رۆستی تیشکی خستە سەر بووژانەوەی بازاڕ و رایگەیاند، 
"لەگەڵ هاتنی گەشتیاران، جارێکی دیکە بازاڕەکان بووژانەوە 

و گەشتیاران چەندە روو لە شوێنە گەشتیارییەکان دەکەن، 
ئەوەندەش روو لە بازاڕ دەکەن و ئەمەش ئەرکی سەرشانی 

حکوومەت سووک دەکات و گیرفانی هاوواڵتییانیش 
گەرم دەکات، وااڵبوونی شوێنە گەشتیارییەکان لەبەردەم 

گەشتیاران دا لە پێناو باشکردنی باروبژێوی ژیانی هاواڵتیان 
و بەدەست هێنانی هەلی کار لە هوتێل و میوانخانە و 

ریستۆڕانت و شوێنە گەشتیارییەکان بوو، چونکە کەرتی 
گەشتوگوزاریی تەنیا سوودی بۆ شوێنە گەشتیارییەکان نییە 
بەڵکو جوڵەیەکی باش دەخاتە ناو بازاڕ و کاروکاسبی جوڵەی 

تێ دەکەوێت". 

"لەئێستادا رۆژانە ٣ تاکو ٥ هەزار گەشتیار 
روو لەهەرێم دەکەن"

وتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم لە بەردەوامی 
قسەکانیدا ئاماژەی بە ئاماری هاتنی گەشتیاران بۆ ناو هەرێم 

کرد و وتی، "لەئێستادا رۆژانە ٣ تاکو ٥ هەزار گەشتیار روو 
لەهەرێم دەکەن، هەرچەندە ئەم ژمارەیە پێش هاتنی کۆرۆنا 

رۆژانە بەتێکڕا ژمارەی گەشتیاران دەگەیشتە ٨ هەزار گەشتیار، 
هەروەها لەسەدا ٧٥ بۆ ٨٠ی هاتنی رێژەی گەشتیاران لە 

ناوەڕاست و خوارووی عێراقەوەیە بۆ هەرێم".

"نرخەکان لە رێستورانتەکان هەڵواسراون و 
گەشتیار ئازادە دەچێتە کام رێستوڕانت"

نادر رۆستی لەبارەی رێنماییەکانیان بۆ شوێنە 
گەشتیارییەکان ئەوەی خستەڕوو، "بەردەوام رێنماییمان 

بۆ شوێنە گەشتیارییەکان ئەوەیە کە کارئاسانی بکەن 
و خزمەتگوزارییەکانییان باش بێت و رەچاوی دۆخی 

تەندروستی بکەن و خۆپارێزی بکەن وەک بەستنی دەمامک 
و بەکارهێنانی ماددەی پاککەرەوە، لە ئێستادا هۆتێل و 
رێستۆڕانتەکان کراونەتەوە، نرخەکان لە رێستۆڕانتەکان 

هەڵواسراون و گەشتیار ئازادە دەچێتە کام رێستۆڕانت و 
چێشتخانە و لەکامە شوێنی گەشتیاری دەمێنێتەوە، ئەم 
جموجۆڵەش جارێکی دیکە کاریگەری کردووەتە سەر بازاڕ".

"لەهەوڵی ئەوەداین رێگە نەدەین شوێنە 
گەشتیارییەکان ببێتە هۆکارێک بۆ 

گواستنەوەی کۆرۆنا"
نادر رۆستی لەبارەی  پاپەند بوونی شوێنە گەشتیارییەکان بە 
رێنماییە تەندرستیەکان ئاماژەی بەوەدا، "کۆرۆنا و دابەزینی 

بەهای نەوت و قەیرانی دارایی زیانی گەورەی بەکەرتی 
گەشتوگوزار گەیاندووە، بەاڵم لە ئێستادا رەوشەکە ووردە 

ووردە روو لەئاسایی بوون دەکاتەوە، لەرێگەی جێبەجێکردنی 
رێنماییە تەندروستی و خۆپارێزییەکان لەهەوڵی ئەوەداین 

رێگە نەدەین شوێنە گەشتیارییەکان ببێتە هۆکارێک بۆ 
گواستنەوەی پەتاکە، ئەمەش بەبەکارهێنانی ماسک و 

پابەندبوون بە رێنماییەکان".

"حکومەتی هەرێم نابێت تەنیا پشت 
بەداهاتی نەوتی خاو ببەستێت"

وتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری 
هەرێم سەبارەت بە پشت 

بەستن بە کەرتی گەشتیاری وەك 
سەرچاوەیەکی داهات، ئاماژەی 

بەوەدا، لە کارنامەی کابینەی 
نۆیەمی حکومەتی هەرێم ئاماژەی 
پێکراوە بەوەی حکومەتی هەرێم 

نابێت تەنیا پشت بەداهاتی 
نەوتی خاو ببەستێت، رۆستی 

وتیشی، "دەبێت هەنگاو بەرەو 
هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی 
داهات بەتایبەتی لەکەرتەکانی 

کشتوکاڵ و پیشەسازیی و 
گەشتیاری بنێین، هەربۆیە 

حکومەتی هەرێم بەردەوام لە 
رێگای خۆپارێزی و پابەندبوون 

بەرێنماییەکانی خۆپارێزی لە کۆرۆنا 
کەرتی گەشتوگوزاریی وااڵ کردوو رێگای بەهاتنی گروپە 

گەشتیارییەکان دا، هەروەها هەرێم سەرقاڵی جێبەجێکردنی 
پالنەکانی بۆ ٢٠٢٠ە کەبەهۆی کۆرۆناوە پەکی کەوت 
و کۆمەڵێک کاروچااڵکی تێدا بوو، لەوانە پەرەپێدانی 

گەشتوگوزاری الدێ یە بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین ناوچە 
دوورە دەستەکان و ئەو الدێیانەی زۆر 

گونجاون بۆ گەشتیاران رووی 
تێبکەن و ببێتە هۆی دۆزینەوەی 

هەلی کارو بەرهەمە کشتوکاڵیەکان 
ساخ بکرێنەوە". 

ناوبراو ئاماژەی بە گەشتوگوزاری 
شاخەوانی دا و وتیشی، "کار لەسەر 

سەرجەم جۆرەکانی گەشتوگوزاری 
تەندروستی و ئاینی و کۆنفرانس و 
کۆنگرە و رۆشنبیریی و نیشتمانی و 

نەتەوەیی و هونەری دەکەین، لەمەش 
گرنگتر خۆمان بۆ گەشتوگوزاریی 

شاخەوانی و زستانە ئامادە دەکەین 
کە لەم بوارەدا هەنگاوی باش نراوە 

لەالیەن کەرتی تایبەت و تا ئێستا زیاتر 
لە ١٠ فیستیڤاڵی زستانە کراوەو هەوڵ 
دەدەین لەم ساڵدا گرنگی پێ بدەین".

بەمەستی زانینی دۆخی بازاڕەکان لەدوای هاتنی 
گەشتیاران لێدوانێکمان لە سەید هێدی خاوەنی یەکێک لە 

شیرنەمەنییەکانی شەقاڵوە وەرگرت. 

"تا ئێستاش کاریگەری کۆرۆنا لەسەر 
بازاڕەکان ماوە"

سەید هێدی لەسەرەتای قسەکانیدا باسی لە کاریگەرییەکانی 
کۆرۆنا لە سەر بازارەکان کرد و وتی، "ڤایرۆسی کۆرۆنا 

کاریگەری زۆر بوو لەسەر بازاڕەکان، بە گشتی کارەکانمانی 
الواز کردبوو تا ئێستاش کاریگەری ماوە لەسەر بازارەکان، 

بەجۆرێک کاتێک موشتەڕی دەبینێت ژورەوە زۆر قەڕەباڵغە 
لە ترسی ڤایرۆسی کۆرۆنا نایێتە ناو دوکان، لەگەڵ ئەوەی 

کۆرۆنا بازاڕەکانی زۆر الواز کرد لەماوەی کەرەنتین و 
قەدەغەی هاتووچۆ زۆر کاریگەری کردە سەر کاسبی و دۆخی 

ئابووری دوکانداران".

"لەگەڵ کردنەوەی دەرگاکان و هاتنی 
گەشتیاران بازاڕەکان لە سەدا سەد 

بووژاونەتەوە"
سەید هێدی لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی بە گرنگی 

کردنەوەی دەرگاکان بە رووی گەشتیاران کرد و وتی، "لەگەڵ 
کردنەوەی دەرگاکان و هاتنی گەشتیاران بازاڕەکان لە سەدا 
سەد بووژاونەتەوە، ئەو گەشتیارانەی کە دێن لە بازارەکان 
شت دەکڕن و پارە خەرج دەکەن بێگومان سوودی هەیە 

بۆ کەرتی گەشتیاری و گرنگە بۆ بووژانەوەی بازارەکان، بۆ 
نموونە ئەگەر پێشان ١٠٠ هەزارمان بفرۆشتبا ئێستا دوو 

ئەوەندە دەفرۆشین".

"بە گشتی هێنانی بابەتە شیرنەمەنییەکان 
لەچاو پێشان کەمێک قورس بووە"

سەید هێدی باسی لە گرفتی هێنانی بابەتی شیرنەمەنی 
کرد لە دەرەوەی واڵت و ئاماژەی بەوەدا، "ئێستا ئەو بابەتە 

شیرنییانەی کە لەدەروە بۆمان دێن زۆربەی ئێرانیە، لە 
ئێستاشدا هێنانی بابەتی خواردەمەنی کەمێك قورس بووە 

بە تایبەت ئەو شتانەی کە لە مەرزە نێودەوڵەتیەکان دێت 
کەمێک دوادەخرێت، بەهۆی ئەوەی بابەتەکانمان بە نۆرە 

داخیلی ناو هەرێم دەکرێن و دواتر لە مەرزەکان پشکنین 
بۆ کەلوپەلەکان دەکرێت تا داخیل دەکرێن ئەمەش هێنانی 

شیرنەمەنییەکان دوادەخات، لە هەمان کاتدا هەندێك بابەت 
هەیە ناتوانین لەدەرەوە بیهێنین لەبەر ئەوەی لە مەرزەکان 
زۆر رادەگیرێن بابەتە خۆراکییەکان تێکدەچن بە تایبەت کاری 

ئێمە چەرەزات و شیرینییە بۆیە ناتوانین بابەتی هەمەجۆر 
بهێنین لەبەر تێکچوون".

"لە سەدا یەكی گەشتیاران پاپەندن بە 
رێنماییە تەندروستییەکان"

لە کۆتاییدا سەید هێدی باسی لە پاپەند نەبوونی گەشتیاران 
بە رێنماییە تەندروستییەکان کرد و وتی، "راستیەکەی ئەو 

گەشتیارانەی کە دێنە المان لە سەدا یەك پاپەندن بە رێنماییە 
تەندروستییەکان زۆر بەکەمی دەبینی ماسك ببەستن 

بەشێکی زۆر کەمیان پاپەندن بە رێنماییە تەندروستییەکان، 

بەگشتی خەڵک پاپەندی رێنماییەکان نییە، ئێمەی دوکانداران 
هەموومان پاپەندین بە رێنماییە تەندروستییەکان، بەستنی 

ماسکیش لەالیەن ئێمەوە لەبەر دوو هۆکارە، یەکێکیان لەبەر 
سەالمەتی خۆمانە هۆکارەکەی تر بە ناچارییە چونکە لێژنەی 
شارەوانی و قایمقامیەت و تەندروستیی هەیە کە چاودێری 

دوکانداران دەکەن، چونکە ئەگەر لەالیەن ئەوانەوە ببینرێی کە 
بەبێ دەستکێش و ماسک کار دەکەی سزات دەدەن.
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                                پێکدادانەکانی ئازەربایجان-ئەرمینیا 
کە بەهۆی پێشێڵکارییەکانی الیەنی ئەرمەنی دەستیپێکرد، 

لەدوا ٢ بەرنامەی بێمەودا بووە رۆژەڤ کە هەفتانە لە 
رۆژانی شەممە پەخش دەکرێت. 

لە بەشی ١٨هەمینی بەرنامەی بێمەودا ئاگیل ئالەسگەر، 
سەرۆکی گروپی میدیایی "یەنی چاغ" بۆچوونەکانی خۆی 

سەبارەت بە دوایین پێشهاتەکان خستەڕوو.

لە بەرنامەی ١٩هەمینی بێمەودادا لە ناوچە جیاوازەکانی 
تورکمانئێلی بە پەیامی ڤیدیۆیی پاڵپشتیەکان بۆ 

ئازەربایجان خرایە روو.

ئاگیل ئالەسگەر، سەرۆکی گروپی میدیایی یەنی 
چاغ لەبارەی پێشێڵکارییەکانی ئەرمینیا لە بەرەکانی 

ئازەربایجان-ئەرمینیا و بە ئامانجگرتنی شوێنە 
مەدەنییەکان و خەڵکی مەدەنی، زانیاری پێداین.

ئالەسگەر ئاماژەی بەوەدا کە هەندێک لە ناوچەکان لە 
داگیرکاری رزگار کراون و وتیشی، "لوتکەی مورۆڤ 

کە یەکێکە لە گرنگترین لوتکەکانی چیاکانی قەفقاس 
ئێستا لە دەستی ئازەربایجانە. بە تایبەتی ئەو 

لوتکەیە بە گرنگترین رێگەی گواستنەوەی سەرەکی 
نێوان قەرەباغ و ئەرمینیا هەژمار دەکرێت".

"ئازەربایجان لەوە تێگەیشت کە دەستەی 
هەماهەنگی و ئاسایشی ئەوروپا 

سوودی نییە"

ئالەسگەر ئاماژەی بەوەدا کە خەڵکی ئازەربایجان 
لە مانگی نیسانی ٢٠١٦، لە کاتێکدا پێکدادانەکان 

دەستیپێکرد، ئومێدیان بەوە هەبوو کە خاکەکەیان 
بەدەست بهێننەوە و راشیگەیاند، " ئازەربایجان 

ئیتر لەوە تێگەیشت کە دەستەی هەماهەنگی و 
ئاسایشی ئەوروپا سوودی نییە و بۆ رزگارکردنی 

خاکە داگیرکراوەکانی ئازەربایجان، سووپا لە 
پێشرەویدایە. لەسەر شێوەی هیاللی سیمبۆلی 
تورک لە پێشرەویدایە. ئەوە لەسەر نەخشەش 

دەردەکەوێت. بەرەو پێش چوونێکی زۆر 
جددی تۆمار کراوە".

"ئاگربەست لە بەرژەوەندی 
کێدایە؟"

لەبارەی رێککەوتنی ئازەربایجان و ئەرمینیا 
بۆ ئاگربەست، نووسەر و لێکۆڵەر ئاگیل 

ئالەسگەر بەمجۆرە روونیکردەوە:

"ئاگربەست لە بەرژەوەندی کێدایە؟ 
لە ساڵی ١٩٩٤ ئاگربەست کرا، دوای 

ئەوە یەک ملیمەتریش بەرەوپێشچوون 
نەبیندرا. کۆبوونەوەکان لە نێوان 

سەرۆککۆمارەکان و وەزیرانی دەرەوەی 
ئازەربایجان و ئەرمینیا ئەنجام دەدران 

بەاڵم لەسەر مێزی دەستەی 
هەماهەنگی و ئاسایشی ئەوروپا ئێمە 

بەتەنیا بووین. لەالیەنی ئەرمینیا ٤ 
کەس لەسەر مێزەکە دادەنیشت، 

واتە ئەرمینیا، فەڕەنسا، رووسیا و 
ئەمریکا. الیەنی ئازەربایجانیش تەنها 

خۆمان بووین. ئەوان بەرگریان 
لەوە دەکرد کە بارودۆخەکە وەک 

خۆی بمێنێتەوە. ئەوەش هەم 
وەک دەوڵەت هەم وەک گەل لە 

بەرژەوەندی ئێمەدا نییە".

ئەحمەد داغلی هەستەکانی خۆی بەرامبەر 
بە ئازەربایجان بەم جۆرە دەربڕی:

"ئازەربایجان واڵتێکی برایە کە بە کەلتوور، 
گۆرانی، مەقام و جوانییەکەی ناسراوە. 

خۆشی ئازەربایجان خۆشی ئێمەیە و 
ئازاری ئازەربایجان ئازاری ئێمەیە. ئێمە 

هاوچارەنووسین لەگەڵ ئازەربایجان. ئێمە 
وەک تورکەکانی عێراق دەمانەوێت بە برا 
هاونەتەوەکانمان لە ئازەربایجان بڵێین کە 

دڵمان لەگەڵ ئێوەدایە.

قەرەباغ خاکی ئازەربایجانە. قەرەباغ 
هەولێر)ئەربیل(، کەرکوک، تەلەعفەر، 

دوزخورماتوو، کفرییە. قەرەباغ پایتەختی 
مەعنەوی ئێمەیە".

ئیپەک ئەلیف یەحیا ئۆغڵو لە پەیامەکەیدا جەختی 
لە هاوکەلتووری کردووەتەوە و وتوویەتی، 
"چارەنووسی ئێمە لەگەڵ برا ئازەرییەکانمان 
بەهۆی هاومێژوویی، هاوزمانی، هاوئاینی 
و هاوکەلتووریمانەوە هەمان چارەنووسە. 

تورکمانئێلیش نیشتمانمانە و ئازەربایجانیش 
نیشتمانمانە. ئەم نیشتمانە بە بەهێزی نەمێنێتەوە 
ئەو نیشتمانەش بە بەهێزی نامێنێتەوە. بەردەوام 

شان بە شانی یەکتر دەوەستین".

ئیبراهیم قەساب لە تورکمانئێلییەوە ساڵوی بۆ 
ئازەربایجان نارد و وتی، "بە دڵ و بە نزاکانمان لەپشت 

ئازەربایجانی هاوخوێنمانین".

پەیامی ئەسین ئەربیل بەم جۆرەبوو، "ئێمە 
وەک تورکمانئێلی بە خوێن و بە گیانمان لەگەڵ 

ئازەربایجانین".

ئەحمەد دەندەن داوای لێخۆشبوونی لە خودا 
کرد بۆ ئەو کەسانەی کە لە رێگەی حەق و مافە 

رەهاکانی ئازەربایجان شەهید بوون و هەستەکانی 
بەم جۆرە دەربڕی، "ئێمە وەک تورکەکانی عێراق لە 

هەر شوێنێکی جیهان بێت، لەگەڵ برا تورکەکانمانین و 
بەردەوام پاڵپشتیان دەکەین. خەباتمان لە پێناوی حەقە. 

داواکارین خودای گەورە سووپای قارەمانی ئازەربایجان لە 
ئۆپەراسیۆنەکانی دژبە ئەرمینیا سەرکوتوو بکات".

ئەحمەد دەندەن بەو قۆریاتە کۆتایی بە قسەکانی هێنا:

قەرەباغ
قەپالنبتی قەرە باغ

تورکوندور تورکون قالر
کەرکوک، تەبریز، قەرەباغ
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 پرسی ئازەربایجان٥١٥
 بووە رۆژەڤی

بەرنامەی بێ مەودا
ئالەسگەر ئاماژەی بەوەدا کە ئازەربایجان سوورە لەسەر 

وەرگرتنەوەی خاکە داگیرکراوەکەی و رووبەڕووی 
پاڵەپەستۆیەکی جددی نێودەوڵەتی بووەتەوە.

"سوپاس بۆ عێراق و تورکمانەکانی عێراق"

سەرۆکی گروپی میدیایی "یەنی چاغ" ئەوەشی خستەڕوو 
کە ژمارەی ئەو واڵتانەی کە پاڵپشتی ئازەربایجان دەکەن 

یەکجار کەمن و وتیشی، "ژمارەی ئەو واڵتانەی کە پاڵپشتی 
ئازەربایجان دەکەن، پەنجەی دەستێک تێناپەڕێنن. تورکیا، 

ئۆکرانیا، پاکستان و ئیسرائیل پاڵپشتی ئازەربایجان 
دەکەن. هەتا جۆرجیاش کە دەڵێت من وێڕای رووسیا 
پاڵپشتی تورکیا و ئازەربایجان دەکەم، دووالیەنە یاری 

دەکات. بەداخەوە هیچ پاڵپشتییەک لە دەوڵەتە 
تورکەکانمان نابینین. هەتا عێراقیش هەڵوێستی 

لە ئێران و کازاخستان روونتر بوو. ئێران 
نزیکترین دراوسێمانە بەاڵم ئێستا رۆڵی رزگارکەر دەبینێت بۆ 

ئەرمینیا".

دوای ئاماژەدان بەوەی کە ئەوان هیچ کاتێک تورکمانەکانی 
عێراقییان لەخۆیان جیانەکردووەتەوە، ئەو نووسەرە بەناوبانگە 
بەناوی گەلی ئازەربایجانەوە سوپاسی گەلی تورکمانی عێراقی 

کرد بەهۆی پاڵپشتی کردنیان بۆ ئازەربایجان.

"دەمانەوێت قەرەباغ بکەینە موڵکی 
جیهان" هەموو 

ئالەسگەر پێشبینی ئەوەی خستەڕوو کە لە ماوەی داهاتوودا 
رووسیا پاڵەپەستۆیەکی زۆر زیاتر دەخاتە سەر ئازەربایجان و 

رایگەیاند:

"رووسیا لە ئێستادا بێدەنگی خۆی پاراستووە. ئەو بێدەنگیە 
واتای پاڵپشتی کردنی ئازەربایجان نییە. ئەوانیش دەیانەوێت 
"پاشینیان" سەرۆککۆماری ئەرمینییا ئاگاداربکەنەوە. چونکە 

پاشینیان لەگەڵ ئەوان یاری لەگەڵ رۆژئاواش دەکات، 
رووسیا دەیەوێت بە جۆرێک سزای بدات. بەاڵم ئازەربایجان 

زیاتر پێشرەوی بکات ئەوە دەزانین کە رووسەکان دێنە 
بەرامبەرمان. بەاڵم پێویستە رووسیاش ئەوە بزانێت کە 

ئازەربایجان هەمان ئەو ئازەربایجانەی ١٩٩٠ەکان نییە".

ئاگیل ئالەسگەر ئاماژەی بەوەدا کە قەرەباغ میراتێکی 
قەفقاسەکانە و ئازەربایجان دەیەوێت قەرەباغ بکاتە موڵکی 

هەموو جیهان.

"ئەو کێشەیە لە مێزی گفتوگۆ 
چارەسەر ناکرێت"

ئالەسگەر رایگەیاند کە ئەو کێشەیە لە مێزی گفتوگۆ 
چارەسەر ناکرێت و بەم جۆرە کۆتایی بە قسەکانی هێنا، 

"کەی لەسەر مێزی گفتوگۆ دادەنیشین؟ ئەو کاتەی 
کە ناوچە شاخاوییەکانی قەرەباغ و ناوچەکانی دیکەی 

قەرەباغمان لە داگیرکاری رزگار کرد. ئەو کاتەی، ئیرەڤان و 
زەنگەزورمان لە داگیرکاری رزگار کرد کە لە سااڵنی ١٩١٨ و 

١٩٢٠ لێمان بردران، لەسەر مێزی گفتوگۆ دادەنیشین".

    تورکمانئێلی پەیامی هەیە بۆ ئازەربایجان

لە بەشی ١٩هەمینی بەرنامەی ''بێ مەودا'' لەالیەک 
زانیاریمان لەبارەی بنچینەی پێکدادانەکان باڵوکردەوە، 
لەالیەکی دیکەوە ئەو پەیامانەمان باڵوکردەوە کە لە 
تورکمانئێلییەوە بۆ پاڵپشتی ئازەرربایجان نێردرابوون.

ئەو پەیامە ڤیدیۆییانەی کە بەمەبەستی پاڵپشتی کردنی 
ئازەربایجان نێردرابوون، بەرنامەکەیان رەنگینترکرد.



: حوسێن خەتیپئۆغلو/ فۆتۆ: عەبدولسە�م هیشام هەوا�ڵ
لەسەرەتای سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە شاری وهان-ی 

چین زۆربەی واڵتانی جیهان گەشتکردنیان لەگەڵ ئەو واڵتە 
وەستاند، دوای باڵوبوونەوەی کۆرۆنا بەگشت جیهان و 

بەتایبەت عێراق و هەرێم دەسەاڵتی فڕۆکەوانی مەدەنی 
عێراق لەسەر راسپاردەی لیژنەی بااڵی تەندروستی و 

سەالمەتی نیشتیمانی عێراق، بڕیاریدا لەچوارچێوەی خۆپارێزی 
لە پەتای کۆرۆنا گەشتە ئاسمانییەکانی ناوخۆیی و دەرەکی 

رابگرێت و تەنها رێگا بە گەشتی فڕۆکەکانی کارگۆ و رێکخراوە 
فریاگوزارییەکان و تیمەکانی تەندروستی بدات.

دوای راگرتنی گەشتەکان بۆ ماوەی زیاتر لە شەش مانگ، 
لەسەر راسپاردەی هەمان لیژنە، ڕۆژی ٢٣ی مانگی ٧ 

دەسەاڵتی فڕۆکەوانی مەدەنی گەشتە ئاسمانییەکانی 
دەست پێکردەوە، بە پێی بڕیارەکە فڕۆکەخانەکانی عێراق و 
هەرێم کرانەوە و گەشتە ئاسمانییەکان بۆ هەندێک واڵت 

دەستیپێکرد.

وەک ئاژانسی میدیایی "تەبا" بۆ قسەکردن لەبارەی 
لێکەوتەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر کۆمپانیاکانی گەشتکردن 

و کاتی دەستپێکردنی گەشتەکان لە رێگەی فرۆکە و 
رێگەی وشکانی چاوپێكەوتنێکی رۆژنامەوانیمان لەگەڵ دوو 

کۆمپانیای گەشتکردن ئەنجامدا. 

مستەفا عەالف خاوەنی یەکێك 
لە کۆمپانیا فڕۆکەوانییەکان باسی لە زیانەکانی کۆرۆنا بۆ سەر 
کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانیی کرد و بە ئاژانسی میدیایی تەبا-ی  

راگەیاند، "لە بابەتی کۆرۆنادا سەرەکیترین چین کە زیانی 
بەرکەوت کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی بوون، چونکە کاتێک لە 

سەرەتای سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە واڵتە جیهانییەکان 
یەکەم رێکار کە بەرامبەر کۆرۆنا گرتیانە بەر داخستنی 

فڕۆکەخانەکان بوو بە مەبەستی رێگریکردن لە باڵو بوونەوەی 
ڤایرۆسەکە لە نێوان شاڕەکان واڵتەکان".

"واتە یەکەم رێکار لەبەڕەنگاربوونەوەی کۆرۆنا داخستنی 
فڕۆکەخانەکان بوو دواتر دەستپێکردنی کەرەنتین و راگرتنی 

سەرجەم سێکتەڕەکانی ژیان، ئەمەش کاریەگەریەکی 
زۆری کردە سەر کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی کە تا ئێستاش 

کاریگەریەکەی بەردەوامە".

مستەفا عەالف ئاماژەی بەو شوێنانە کرد کە گەشتکردن 
بۆی دەستیپێکردووە و وتی، "بەسەرەکی گەشتکردن 

بۆ دوبەی بەردەستە کە لە ئێستادا زۆرترین پاڵپەستۆی 
لەسەرە، هەروەها گەشتکردن بۆ قەتەر دەستیپێکردووە 
کە گەشتەکان ترانزێتە گەشتەکە لە فرۆکەخانەی ئەربیلی 

نێودەوڵەتی دەستپێدەکات بۆ قەتەر دواتر لە فرۆکەخانەی 
قەتەر بۆ زۆربەی واڵتان ترانزێتی هەیە رۆژانەش گەشتەکانی 

بەڕدەوامە، هەروەها هێلی ئاسمانی دوبەی هەفتەی سێ 
رۆژ گەشتی هەیە، هێلی ئاسمانی عێراقی بۆ چەند شارێك 

گەشتەکانی دەست پێکردووە بەاڵم گەشتی ناوخۆیی زیاترە".

سەبارەت بە وادەی دەستپێکردنی گەشتەکان بۆ ئەو 
شوێنانەی کە تائێستا رێگا نادەن گەشتیار بێنە واڵتەکانیان 

مستەفا عەالف رایگەیاند، "رۆژانە رێنمایی تازەمان بۆ دێت لە 
رێگەی ئیمەیلەوە، کە کامە واڵت رێگە بە گەشتکردن دەدات، 

بەاڵم لە بارودۆخی ئێستادا کێشەیەك هەیە ئەویش ئەوەیە 
هەندێک لە واڵتان دەرگاکانیان بەرووی گەشتیاران دەکەنەوە 

بەاڵم کاتێک دەبینن بارودۆخی تەندروستی لە واڵتەکەیان 

بەرەو خەراپ بوون دەروات 
دوبارە گەشتەکان دەوەستێنن، 

ئەمەش بۆ ئێمە کێشەیەکی 
گەورەیە، زۆربەی واڵتەکانیش 

پالنیان داناوە دەرگایان بە رووی 
گەشتیاران بکەنەوە، بەاڵم بە 
قۆناغ دەرگاکانیان دەکەنەوە 

تا پاڵەپەستۆیەکی زۆریان 
لەسەر درووست نەبێت، بە شێوەیەکی گشتی هەموو واڵتان 

دەرگاکانیان دەکەنەوە بەاڵم قۆناغ بە قۆناغ".

عەالف هۆکاری راگرتنی گەشتەکانی عێراق بۆ تورکیا بە هۆکاری 
سیاسی ناوبرد و وتی، "هۆکاری راگرتنی گەشتی تورکیا 

سیاسیە، وەکو باسی دەکەن هۆکارەکەی ئەوەیە خەڵکی تورکیا 
دێن بۆ عێراق ڤیزایان ناوێت بەاڵم کاتێك کەسێکی عێراقی 

دەچێت بۆ تورکیا دەبێت ڤیزا وەربگرێت ئینجا داخیلی ئەو واڵتە 
دەبێت، بۆیە لەبەر ئەم بابەتە گەشتەکانی نێوان هەردوو واڵت 

وەستێندراوە، دەتوانین بڵێین لەگەڵ وەستاندنی گەشتەکانی 
تورکیا کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی لە سەدا ٩٠ زیانیان پێگەیشتووە، 

تا ئێستاش دیار نییە کەی گەشتەکانی نێوان ئەو دوو واڵتە 
دەستپێدەکاتەوە"، ناوبراو ئاماژەی بەوەدا لەئێستادا ڤیزەی 
دوبەی، عەمان، قەتەر، بەردەستە هەروەها ڤیزەی 

ئێران بەردەستە تەنها بۆ نەخۆش، بەاڵم ڤیزای ئەوروپا 
لە ئێستادا بەردەست نییە.

لە کۆتاییدا عەالف باسی لە رێکارەکانی گەشتکردن 
کرد و وتی، "لە ئێستادا زۆربەی گەشتەکان لەالیەن 

نەخۆش و بازرگانەکان ئەنجام دەدرێت، بەاڵم کەسێک 
لە شوێنێك جنسییە و ئیقامەی هەبێت دەتوانێت 

بەبێ کێشە گەشتەکەی ئەنجام بدات، بە گشتی 
خواست لەسەر گەشتکردن زۆر کەمە، هۆکارەکەشی ئەو 

رێکارانەیە کە بۆ گەشتکردن دەبێت ئەنجامی بدەی".

 "ئەو رێکارانەی کە دەبێت پێش گەشتکردن ئەنجامی 
بدەی بریتییە لەوەی، هەر گەشتیارێک بیەوێت گەشت 

بکات دەبێت بەر لە ٤٨ کاتژمێر پێش گەشتکردن پشکنینی 
"پی سی ئاڕ"ی پزیشکی بکات، گەشتیار ئەو پشکنینەی 
کە دەیکات نابێت ٤٨ کاتژمێری بەسەر تێپەرێت، هەموو 
واڵتێک کە گەشتی بۆ بکەی پێویستی بەوەیە پشکنینی 

"پی سی ئار" بکەی ئینجا دەتوانی داخیلی واڵتەکە 
ببیت، جگە لەوە هەندێک فۆڕم هەیە پێش گەشتکردن 
دەبێت پربکڕێتەوە، رێکارەکانی تر ئەوەیە دەبێت لە کاتی 

گەشتکردن دەست کێش و ماسک ببەستی 
هەروەها دەبێت چوار کاتژمێر پێش ئەوەی 

کاتی گەشتەکەت بێت لە فڕۆکەخانە 
      ئامادەبی".

بۆ زانینی دوایین زانیارییەکانی گەشتکرن لە رێگەی 
وشکانییەوە ریپۆرتاژێکمان لەگەڵ فەیسەڵ سۆیار، 

خاوەنی یەکێک لە کۆمپانیاکانی گواستنەوەی 
گەشتیاران بە رێگای وشکانی ئەنجامدا. سۆیار 

لەسەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی بە زیانەکانی 
وەستاندنی گەشتەکان کرد و لێکەوتەکانی کۆرۆنای 

لەسەر کۆمپانیاکانی گەشتیاری باس کرد وتی، "پەتای 
کۆرۆنا بە نزیکەیی لە مانگی کانوونی دووەمی ئەم 

ساڵ دەستیپێکرد و سەبر سەبر باڵوبووەوە، ئێمەش 
بەهۆی ئەوەی لە کاری گواستنەوەداین و گەشتی 

نێودەوڵەتی ئەنجام دەدەین، بە داخرانی دەروازەکانی 
واڵتانی ئەوروپا و ئاسیا کارەکانی ئێمەش گەیشتە 

لووتکەی کزی و وەستا. دواجار لە بەرواری ٢٠٢٠/٣/٣٠دا 
بەهۆی داخرانی دەروازەکانی نێوان هەردوو واڵتی 

تورکیا و عێراق کارەکانی ئێمەش لە بواری گواستنەوە 
وەستا".

فەیسەڵ سۆیار لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاماژەی 
بە دەستپێکردنەوەی گەشتەکان کرد و رایگەیاند، 

"باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا لە سەرانسەری جیهاندا کاردانەوەی 
خراپی لە بوارەکانی وەبەرهێنان و هەناردە و هاوردەدا هەبووە، 

بەتایبەت لە کاری ئێمەدا کە گواستنەوەی نێودەوڵەتییە، 
بەجۆرێک شەش مانگ کارمان نەکرد، دوای داخرانی گومرگەکان 
پاسەکانمان لە تورکیا وەستان و کاریان نەکرد و بەهۆی نەبوونی 

هاتوچۆی گەشتیاران تەرمیناڵەکانمان چۆڵ بوون".

"بەاڵم دوای تێپەرینی ئەم شەش مانگە دووبارە بە کرانەوەی 
گومرگەکان و گرتنە بەری رێکارەکانی خۆپارێزی لە کۆرۆنا بە 

رشاندنی ماددەی دژە ڤایرۆسی لە ئۆتۆمبێلەکان و پاسەکان، 
هەروەها پشکنینی پلەی گەرمی لەش بۆ زانینی ئەوەی کە 

کەسەکان هەڵگری کۆرۆنان یاخود نا، بە گیرانەبەری ئەم 
رێکارانە لە مانگی ئابدا گومرگەکان سەبر سەبر 

گەرانەوە باری ستانداڕدی پێشوو".

فەیسەڵ سۆیار ئاماژەی بەوەشدا، "لە سەرەتاکانی 
پەیڕەوکردنی ئەم رێکارانە لەدوای کرانەوەی دەروازەکان ئەو 
گەشتیارانەی لە تورکیاوە بەرەو عێراق دەهاتن، لە بەرامبەر 

پشکنینی کۆرۆنای هەر کەسێک بەبری ٨٠ دۆالر باجی 
تەندروستی وەردەگیرا و بە وەرگرتنی زانیاری کەسایەتی لە 

گەشتیاران رێگەیان پێدەدرا بچنە ناو خاکی عێراق، لە ئێستاشدا 
هەر کەسێک بێتە ناو خاکی عێراق ٥٠ دۆالری لێ وەردەگیرێت 
و پشکنینی کۆرۆنای بۆ دەکرێت لە ئێستادا لەژێر سێبەڕی ئەم 

مەرجانەدا هاتووچۆی گەشتیاران گەیشتۆتە ئاستێکی تابڵێین 
ستاندارد".

سەبارەت بە رێکارەکانی گەشتکردن بۆ تورکیا لە رێگای 
وشکانیەوە سۆیار باسی لەوەکرد، "ئەو کەسانەی کە لە 

عێراقەوە بەرەو تورکیا گەشت دەکەن لە دەروازەی ئیبراهیم 
خەلیل بەبێ وەرگرتنی باج رۆژێک زووتر ئۆتۆمبێلەکان بە 

ماددەی دژە ڤایرۆسی دەرشێندڕێت و جگە لە وەرگرتنی پلەی 
گەرمی لەش و زانیاری کەسایەتی هیچ پشکنینێکی دیکە 

بۆ گەشتیاران ناکرێت و هیچ برە پارەیەکی تایبەت بە باجی 
کۆرۆنایان لێوەرناگیرێت.

فەیسەڵ سۆیار ئاماژەی بەوەدا ئەو گەشتیارانەی کە 
سەردانی تورکیا دەکەن زۆربەیان لە ناوچەکانی باشووری 

عێراقەوە سەردانی ئەو واڵتە دەکەن و وتی، "بەهۆی 
داخرانی دەروازەکانی نێوان عێراق و ئێران، لە ئێستادا 

بەزۆری هاتووچۆی گەشتیاران لە نێوان عێراق و تورکیایە، 
ئەو گەشتیارانەی کە هاتووچۆی تورکیا دەکەن بەزۆری لە 
ناوچەکانی باشووری عێراقەوە دێن. هۆکاری چوونی ئەو 

کەسانە بۆ تورکیا، زۆربەیان بە هۆی نەخۆشی و خوێندن و 
گەشتیاری یاخود خێزانەکانیان لە تورکیان سەردانی ئەو واڵتە 

دەکەن".

سۆیار لە کۆتاییدا باسی لە هۆکارەکانی کەمبوونەوەی  
گەشتەکان کردوو ئاماژەی بەوەدا، "بەر لە کۆرۆنا رۆژانە 
٣ بۆ ٤ پاس تەنها لە کۆمپانیاکەی ئێمەوە بەرەو تورکیا 

بەڕێدەکەوت و کارەکان لە تەرمینالەکاندا هیچ کز نەبووبو، 
بەاڵم دوای کۆرۆنا ژمارەی پاسەکان بەهۆی دابەزینی ژمارەی 

گەشتیارەکان کەمبووەوە، بەجۆڕێک جاری وا هەیە لە 
گەشتێکدا پاسەکان ١٥ بۆ ٢٠ گەشتیار دەگوازنەوە، ئەمەش بە 

هۆکاری ئەوەی کە حکوومەتی عێراق داوای ئیقامە دەکات 
لە گەشتیارانی تورك بۆ هاتنە ناو خاکی عێراق، بەم جۆرەش 
لە سەدا ٧٠ بۆ ٨٠ی رێژەی گەشتیارانی تورکیا بۆ عێراق کەمی 

کردووە".
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  کۆمپانیا گەشتیارییەکان لەکۆمپانیا گەشتیارییەکان لە
  چاوەڕوانی ئاسایبوونەوەیچاوەڕوانی ئاسایبوونەوەی

دۆخی کۆرۆناندۆخی کۆرۆنان
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 پڕۆگرامی نوێی تەبا، ئیپەکچە٥١٥

بە بینەرانی شادبووە وە

یەکەم باخچەی ئاژەاڵنی جیهان لە بەغداد کراوەتەوە

بەهۆی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و کەرەنتین کردن، 
تەبا پڕۆگرامێکی دیکەی خستە نێو پرۆژەکانی خۆی. بەو 

پێیەش پرۆگرامی ئیپەکچە کە لەالیەن یوتیوبەری تورکمان 
"ئیپەک ئاڤشار"ەوە پێشکەش دەکرێت کە خاوەنی 

هەوادارێکی فراوانە لە تورکمانئێلی. پرۆگرامی ئیپەکچە 
رۆژانی پێنجشەممە پەخش دەکرێت، بابەتەکانیشی 

هەمەجۆرن و لەالیەن بینەرەکانییەوە بە جۆش و خرۆشێکی 
زۆرەوە پێشوازی لێدەکرێت.

لە پڕۆگرامی ئەمجارەی ئیپەکچە جلوبەرگی ئافرەتی تورک لە 
رابردووەوە تاوەکو رۆژگاری ئەمڕۆ باسی لێوەکرا، هاوکات 

تیشک خراوەتە سەر گۆڕانکارییە مێژووییەکان لە رووی 
دیزاینی جلووبەرگەوە. 

ئیپەك ئاڤشار لەسەر دیزاینی جلوبەرگی ئافرەتی تورک لە 
رابردووەوە تاوەکو رۆژگاری ئەمڕۆ رایگەیاند، "جلوبەرگ لەگەڵ 

کات رووبەڕووی گۆڕانکاری جوگرافی و هەرێمی و زەمەنی 
دەبێتەوە. لەو سۆنگەیەشەوە جۆری قوماش و شێوەکەی 
پەیوەندیی بە باری دارایی کەسەکەوە هەیە کە دەیپۆشێت. 
لە کەشی سارد جلوبەرگەکان ئەستوورن و تەسکن، بەاڵم 
بە پێچەوانەوە لە کەشە گەرمەکان جلوبەرگەکان تەنکن و 

فراوانترن. نەتەوەی تورک کاتێک لە ناوەڕاستی ئاسیا ژیاوە، 
بە حوكمی سەرقاڵیبوونی لەگەڵ ئاژەڵگەری، زیاتر جلووبەرگی 

دروستکراو لە پێست و خوری پۆشیوە". 

لە بەردەوامی قسەکانیدا ئاڤشار باسی لەوەش کرد کە 
جلوبەرگی ئافرەت لە پێشوو جیاوازییەکی ئەوتۆی نەبوو 

لەگەڵ ئەوەی پیاو تەنها چەند هێڵێکی گشتی نەبێت لەسەر 
جلوبەرگی ئافرەتان بوونی هەبووە وتیشی، "جلوبەرگی 

ئاژەڵ دۆستانەوە  لەالیەن  ئاژەاڵن  باخچەی  هەرچەندە 
ئاژەاڵن  باخچەی  بەاڵم  لێکەوتۆتەوە،  ناڕەزایەتیی 

بایەخێکی  خەڵکەوە  لەالیەن  جیهان  لە سەرانسەری 
داهاتێکی  دیکەشەوە  لەالیەکی  و  پێدەدرێت  بەرچاوی 

هەیە.  گەورەی  گەشتیاریی 

پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە کە ئاخۆ یەکەم جار لەکوێ بیرۆکەی 
درووستکردنی باخچەی ئاژەاڵن چەکەرەی کردووە و وەکو 

داهاتێکی باش بۆ شار تەنانەت بۆ واڵتان بەکارهاتووە؟ 

مێژوو پێمان دەڵێت کە یەکەم باخچەی ئاژەاڵن بەناوی 
"حیر الوحش – حیر: بێستان، الوحش: ئاژەڵ" لە بەغداد 

بووە لە سەردەمی عەباسییەکان و پێش هەموو واڵتانی 
جیهان توانیویانە سوود لە داهاتی باخچەی ئاژەاڵن ببینن.

بەپێی سەرچاوە مێژووییەکان، ئەبو جەعفەر مەنسور، 
خەلیفەی عەباسییەکان هەڵساوە بە کۆکردنەوەی 

فیلەکان لە واڵت و دواتر لە سەردەمی خەلیفە هاروون 
رەشید قەفەزی ئاسنینی تایبەت بە شێر و پڵنگەکان 

درووستکراوە و تێیدا نمایشکراون. 

دواتر لە سەردەمی خەلیفە ئەمین گرووپێکی پسپۆر 
پێکدەهێندرێت و کە هەڵساون بە راونانی شێر و پڵنگ، 

دواتر لەناو قەفەزی تایبەت بردوویانە بۆ کۆشکی 
خەلیفە. لەهەمان کاتیشدا تەیر و باڵندەی جوانییان لە 

واڵتانی دەورووبەر هاوردە کردووە. 

درووستکردنی باخچەی ئاژەاڵن یاخود بێستانی ئاژەاڵن 
لەالیەن خودی خەلیفەکانەوە سەرچاوەی نەگرتووە، بەڵکو 

وەزیرێک بەناوی ئیبن موقەلـلە هەڵدەستێت بە چاندنی 
چەند نەمامێک، باخچەیەکی ئاژەاڵن درووست دەکات 

سەرەوەی ئافرەتان بریتی بووە لە قەمیسێک بەشی 
خوارەوەی بریتی بووە لە پانتۆڵێك کە لە پێست درووستکراوە. 

سەبارەت بە پیاوانیش هەر هەمان شت بووە. جگە لەوە 
"قەفتان"-پالتۆ یەکیان لەسەر ئەم جلە پۆشیوە. پاڵتۆیەکەی 
پیاوان لەسەر ئەژنۆ بووە بەاڵم ئافرەتان زیاتر هەوڵیان داوە 

درێژی پاڵتۆیەکەیان لە خوارووی ئەژنۆیان بێت". 

ئیپەک ئاڤشار دەشڵێت، "ئەو پاڵتۆیە کاتێک دەپۆشرا، لە 
بەشی کەمەرەوە بە رێگەی قایشێکەوە دەبەسترا. لە مانگی 

زستان پاڵتۆیەکی دیکە بەسەرییەوە دەپۆشرا کە "پاڕتو"ی 
پێدەڵێن. بۆ گەرمکردنەوەی دەستەکانیش "دەستەوانە"ی 

ئەو سەردەمە تایبەت بووە و لەدەستکراوە. لە وەرزی 
زستانیش گۆرەویی تایبەت و درووستکراوی خوری لەبەرکراوە 

کە درێژییەکەی تا ئەژنۆیە. لەسەریشییەوە پوتی لە کێچە 
درووستکراوە لەبەردەکرا. لە هەمان کاتدا جۆرە پێاڵوێکیان 

لەپێکردووە کە لە پێست درووستکراوە بە هۆکاری ئەوەی کە 
تورکەکان کۆمەڵگەی ئاژەڵگەریی بوونە و راویان ئەنجام داوە. 
لەالیەکی دیکەوە پیاوان و ئافرەتان کاڵوێکیان لەسەر کردووە 

کە ناوی )بۆرک( بووە. ئافرەتان کاڵوەکەیان زیاتر رازاوە بووە بە 
پارەی کانزایی و لەگەڵ ئەوەشدا سەرپۆشێکیان بەستووە. لە 

وەرزی زستان خوڕی ئاژەڵیان لە کاڵوەکانیان بەستووە". 

ناوبراو دەشڵێت، "لە سەردەمی عوسمانییەکاندا ئافرەتان زیاتر 
ئاراستەیان لە پانتۆڵەوە بۆ جلی درێژ گۆڕی وەکو "فستان". 

لەهەمان کاتدا قەفتانی درێژیان لەسەرەوە لەبەرکردووە. دواتر 
لەگەڵ هاتنی سیستەمی کۆماری ئافرەتی تورک جلوبەرگی 

مۆدێرنی پۆشیووە. دوای بەکارهاتنی جلوبەرگی مۆدێرن، 
بۆرک و قەفتان و سەرپۆشەکان بەکار نەهێندران و تەنها وەکو 

نەریتێک مایەوە". 

لە ئێستادا جلوبەرگە فۆلکلۆرییەکان تەنها لە خەنەبەندان لەبەر 

بە تێل چواردەورەکەی دەورە دەدات. لە هەنگاوی 
داهاتوو چەند قومری، بولبول و ئاژەڵی تاوس 

لە باخچەکەدا رادەگرێت. دواتر ئاژەڵەکانی ئاسک، 
گوێدرێژی زێبرا، نەعامە و بزنی کێوی زیاد دەکات.

لە بەرامبەر ئەو هەنگاوەدا خەلیفە موعتەسەم، 
خەلیفەی دەوڵەتی عەباسییەکان فەرمانێک 

دەردەکات بۆ درووستکردنی بینای تایبەت لە 
سامەڕا بەناوی باخچەی ئاژەاڵن کە رووبەرەکەی 

بە یەک کیلۆمەتر دەخەملێنرێت، لەپاشان باخچەکە 
ناوی )الجوسق(ی لێدەنرێت کە بەجۆرێک باخچەکە 

لەو سەردەمەدا دەبێتە ناوەندێکی گرنگ لە سامەڕا. 

دەکرێت کە "بینداڵڵی" پێدەوترێت. جلەکە لەڕووی 
نەریتەوە هاوشێوەی جلوبەرگی پێشووە. 

تورکمانەکانی عێراق سەرەرای ئەوەی کە جلوبەرگی 
مۆدێرن دەپۆشن، بەاڵم لە رۆژە تایبەتییەکاندا جلوبەرگە 

فۆلکلۆرییەکان دەپۆشنەوە. 

جلوبەرگی ئافرەتانی تورکمان پێکهاتووە لە قەمیسێك لە 
بەشی سەرەوە، پانتۆڵێک لە خوارەوە. لەسەر قەمیس و 

پانتۆڵەکە پاڵتۆیەکی درێژ لەبەر دەکرێت و بە رێگەی کەمەرەوە 
دەبەسترێت. لە بەشی سەرەوەش کاڵوێکی تایبەت دادەنرێت 

و لە خوار کاڵوەکەش سەرپۆشێك دەپۆشرێت. 

گرنگترین خاسیەتی جیاکەرەوەی جلوبەرگی تورکمانی عێراق 
لە واڵتە تورکەکانی دیکە رەنگییەتی. بە گشتی رەنگی شین 

و سپی لە جلوبەرگ بەکاردێت کە سەرچاوەکەی لەسەر 
شێوەی رەنگی ئااڵی تورکمانەوە هاتووە و رەنگەکە شینێکی 

ئاسمانییە. لەسەر جلوبەرگەکانیشەوە نەخشی 
مانگ و ئەستێرە دەبیندرێت 

وەکو ئااڵی واڵتانی 
تورك رەگەز. 

دواتر موتەوەکل-ی کوڕی موعتەسەم هەڵسا بە 
پەرەپێدان و فراوانکردنی و ناوەکەشی بۆ بێستانی 

ئاژەاڵنی موتەوەکل گۆڕی. لەگەڵ ئەوەشدا بە دووری 
چەند مەترێک هەڵسا بە درووستکردنی دیوارێک 

بە قوڕ و کەرەستەکانی ئەو سەردەمە. باخچەکە لە 
نزیک کۆشکەکەی موتەوەکلەوە نزیك بوو، کاتێک 

میوانەکانی دەهاتن وەکو سەیرانێک یاخود کات 
بەسەربردن سەردانی باخچەکەیان دەکرد. لە سەردەمی 

موتەوەکل باخچەکە لەرووی جۆری ئاژەڵەکانەوە 
فراوان بوو و چەندین جۆری جیاوازی ئاژەڵ لەناو 

باخچەکەدا راگیراوە. لەپاشان بیرێکی تایبەتی بۆ 
لێدڕاوە و بە رێگەی جۆگەوە ئاوی بۆ دابینکراوە. 

: زیا عوزێری هەوا�ڵ

 ئایا تەنها ڤایرۆسی کۆرۆنا نەخۆشییەکی
کــــوشــنــــدەیــــــــە؟

باکو ستار رێستۆڕانت، جگە لە جوانی دیزاینەکەی بە 
پێشکەشکڕدنی کۆنسێرتی بچووک توانیویەتی سەرنجی 

خەڵک بۆخۆی رابکێشێت.

لەگەڵ ئەوەی مۆسیقای تایبەت هەڵبژێردراوە بۆ ئەوەی 
لە کاتی خواردندا خەڵک بتوانێت بە شیوەیەکی ئارام 

نان بخوات، هاوکات رۆژانە هونەرمەندی جیاواز لەڕووی 
جوگرافیاوە بانگهێشت دەکرێن، ئەمەش وایکردووە 

رێستۆڕانتەکە سەرنجی میوانان بەالی خۆیدا رابکێشێت.

رێستۆڕانتەکە لەکاتژمێر ٩ی بەیانی تا ١٢ی شەو کراوەیە، 
باکو ستار بەیانیان خواردنی هەمەجۆر و بەرباڵو پێشکەشی 

میوانانی دەکات و بەدرێژایی رۆژ هەوڵدەدەدات تام و 
لەززەتی خۆشتر بخاتە خزمەتی میوانان.

رێستۆڕانتی باکو ستار وەکوو موشتەرییەک نا بەڵکو 
بەشێوەی میوان خزمەتی خەڵک دەکات، تا ببێتە نموونەی 

چێشخانەیەکی میواندۆستی کەلتوری تورکی.

٧ ملیۆن و ٢٧٧ هەزار ٥٧٨ )٧،٢٧٧،٥٧٨( کەس   •
بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە گیان لەدەست دەدەن.

٨٩٨ هەزار و ١١٢ )٨٩٨،١١٢( کەس بەهۆی ماالریا   •
گیانلەدەست دەدەن.

٤ ملیۆن ٣٦ هەزار و ٢٢٧ )٤،٠٣٦،٢٢٧( کەس بەهۆی   •
کێشانی جگەرە و ئەو ماددانەی لە توتن دروست دەکرێت 

گیانلەدەست دەدەن.

٢ ملیۆن و ٤٨٠ هەزار و ٤٣٧ )٢،٤٨٠،٤٣٧( کەس   •
بەهۆی خواردنەوە کحولییەکان گیانلەدەست دەدەن.

٩٥٥ هەزار و ٧٠٩ )٩٥٥،٧٠٩( کەس لەرێگەی خۆ   •
هەڵواسین، خواردنی دەرمان، خۆ سوتاندن و هتد... 

کۆتایی بە ژیانیان دەهێنن.

١ ملیۆن و ٢٠١ هەزار و ٤٨٦ کەس بەهۆی رووداوی   •
هاتوچۆوە گیانلەدەست دەدەن.

کاتێک سەیری ئەو ئامارانەی گیانلەدەست دان دەکەین 
دەبینین کە جگە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا، کۆمەڵێک هۆکاری 

دیکە هەن بۆ گیانلەدەست دانی ملیۆنان کەس لە جیهان. لە 
کاتێکدا پێشبینی دەکرێت لە ماوەی ساڵیکی تەواودا بەهۆی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا ١ ملیۆن و ١٨٥ هەزار )١،١٨٥،٠٠٠( کەس گیان 

لەدەست بدەن، بەهۆی رووداوە سروشتی و نەخۆشییەکانی 
دیکەوە بەدەیان هێندە کەس گیانلەدەست دەدەن. 

تێبینی:- ئەو ٣٨ ملیۆن و ٢٥٦ هەزار و ١٧٦ )٣٨،٢٥٦،١٧٦( 
منداڵەی کە سااڵنە لەبار دەبردرێن لە ئامارەکانی 

گیانلەدەست دان تۆمار ناکرێن.
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ئاماده کردن: عەلی عەنتەر

 ئایا تەنها ڤایرۆسی کۆرۆنا نەخۆشییەکی
کــــوشــنــــدەیــــــــە؟

باکو ستار رێستۆڕانت، لە گەرەکی بەختیاری شاری 
هەولێر)ئەربیل( ئامادەیە بۆ پێشکەشکردن و خزمەتکردن لە 

ناساندنی تامە نایابەکانی ئازەربایجان بە عێراقییەکان.

باکو ستار، وەکو تاکە رێستۆڕانتی ئازەربایجان لە 
هەولێر)ئەربیل(، بە چێشتخانە دەوڵەمەندەکەی لە 

بواری خواردنە هەمەجۆرەکان و دیزاینە ناوازەکەی بۆ 
پێشکەشکردنی نایابترین تام لە خزمەت هاواڵتییاندایە. 

زامیق ئاگدامسکی، بەرێوبەری کارگێری رێستۆڕانتەکە 
سەبارەت بە ئامانجی کردنەوەی رێسۆڕانتەکە قسەی بۆ 

مایکی "تەبا" کرد.

ئاگدامسکی لە سەرەتایی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا، 
"باکو ستار یەکەمین و تاکە رێستۆڕانتی ئازەربایجانە لە 
هەولێر)ئەربیل(، رێستۆڕانتەکە بەمەبەستی ناساندنی 
تامە نایابەکان و کەلتور و شارستانییەتی ئازەربایجان 

بەرووی دانیشتوواندا کراوەتەوە. هەموو کەسێک لە 
هەموو شوێنێکی جیهاندا دەتوانێت خواردنی ئازەربایجان 

بناسێتەوە، ئێمە خواردنە نایاب و تایبەتییەکانی 
ئازەربایجانمان هێناوەتە خزمەتی ئێوە". 

ئاگدامسکی ئاماژەی بەوەشدا، باکو ستار خواردن و 
چای و شیرنەمەنی درووستکراوی تایبەت بە شێوازی 

ئازەربایجان پێشکەشی میوانەکانی دەکات.

لە بارەی کێشەی زمانی کارمەندانی رێستۆڕانتەکە 
ئاگدامسکی رایگەیاند، "هەندێک لە کارمەندەکانمان زمانی 
کۆنی ئازەری بەکاردەهێنن کە پێشتر ئێمە بەکارمان دەهێنا 

و لە ئێستادا پشتگوێمان خستووە، ئەمەش دڵخۆشمان 
دەکات کاتێک دەبینین زمانی رەسەنی و کەلتووری هێشتا 
پارێزراوە و گۆڕانکاری بەسەردا نەهاتووە، پێخۆشحاڵین کە 
ئەمجۆرە کەسانە دەناسین و دەتوانین خزمەتیان بکەین. 

هەوڵ دەدەین خزمەتەکانمان بە گوێرەی تامی دەمی 

وەک دەزانین باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ 
)کۆڤید-١٩( ترسێکی زۆری لە جیهاندا باڵوکردۆتەوە و 
هەموو واڵتانی جیهان باری نائاساییان راگەیاندووە. 

هێشتا نەبووەتە ساڵێک و ژمارەی ئەو کەسانەی کە 
بەهۆی ئەم ڤایرۆسەوە گیانیان لەدەستداوە یەک ملیۆن 

کەسی تێپەڕاندووە.

کاتێک سەیری ژمارەی گیانلەدەستداوان دەکەین 
دەبینین کە یەکجار بەرزە. بەاڵم کاتێک بەراوردی 

دەکەین بە ژمارەی گیان لەدەستدان بەهۆی نەخۆشی 
و رووداوەکانی دیکە، دەبینین کە زیانە مرۆییەکانی 

ڤایرۆسی کۆرۆنا هێندە زۆر نین. 

لەم راپۆرتەدا ئامارەکانی گیانلەدەستدان بەهۆی رووداو و 
نەخۆشییەکان دەخەینە روو:

ژمارەی دانیشتووانی جیهان   •
٧ ملیار و ٨٢٠ ملیۆن )٧،٨٢٠،٠٠٠،٠٠٠( 

کەسە.

سااڵنە ١٢٤ ملیۆن و ٩٥٤ هەزار و   •
٨٣٤ )١٢٤،٩٥٤،٨٣٤( کەس لەدایك دەبن.

سااڵنە ٥٥ ملیۆن و ٥٤٠ هەزار   •
و ٨٦٩ )٥٥،٥٤٠،٨٦٩( کەس بەهۆکاری 

جۆراوجۆر گیانلەدەست دەدەن.

١١ ملیۆن و ٧٨٨ هەزار و ٢٩٠   •
)١١،٧٨٨،٢٩٠( کەس بەهۆی نەخۆشی و 

ڤایرۆسە گوازراوەکانەوە 
گیانلەدەست دەدەن.

خەڵکانی ئێرە بێت، بە پشتبەستن بە دەستخۆشییەکان 
دەتوانم بڵێم کە لە کارەکانماندا سەرکەوتووین، بەاڵم هەموو 

کاتێک بەردەوام دەبین بۆ خزمەتی زیاتر".

ئاگدامسکی دەشڵێت، ئەو کەسانەی کە گەشت دەکەن بۆ 
ئازەربایجان، لێرەشدا داوای هەمان تامی نایاب دەکەنەوە.

بەڕێوبەری کاڕگێری لە درێژەی وتەکانیدا باسی لەوەکرد، 
بڵێم  ئازەربایجاندا دەتوانم  لە رێستۆڕانتە دەوڵەمەندەکەی 

دۆڵمەی گەاڵمێو و برنجی شاڤ دوو لە خواردنە هەرە 
رێستۆڕانتەکەن. بەتامەکانی 

سەبارەت بە پاقاڵوەی ئازەربایجان ئاگدامسکی وتی، "لە 
سەرانسەری جیهاندا پاقاڵوە بە نزیکەیی هەمان تام دەدات، 

بەاڵم پاقاڵوەی ئازەربایجان بە درووستکردنی لەالیەن 
شێفی تایبەت و بەکارهێنانی کەرەستەی تایبەت وایکردووە 

هەمووکات خواستێکی زۆری لەسەربێت، ئەمەش ئێمەی 
دڵخۆشکردووە".

سەبارەت بە دیزاینی ناوازەی شوێنەکە ئاگدامسکی بەم 
شێوەیە باسی کرد و وتی، "پێویستە پێشەکی ئەوە بڵێم، 
چێشتخانەکە لێرە دیزاینی بۆ کراوە، بەاڵم لەگەڵ دیزاینەکە 

پێویستبوو کەمێک گۆرانکاری تێدا بکەین بۆ ئەوەی ئەم 
شوێنە لەگەڵ کەلتوری ئازەربایجان بگونجێنین، بۆ ئەم 

مەبەستەش هەندێک نەخش و نیگاری تایبەتیمان بۆ دیزاینەکە 
زیادکرد کە گوزاڕشت لە کەلتوری ئازەربایجان دەکات، بۆ 

نموونە لێرەدا دەتوانن چاوتان بە زەخڕەفەی تایبەتی خانی 
قەرەباغ و نەخشوو نیگاری تایبەتی دەوڵەتی شیرڤان شاهەکان 
و کەلتوری عوسمانی و سەلجووقی و چەند شارستانییەتەکی 

جیاوازی تورکی بکەوێت، لە راستیدا بەکارهێنانی ئەم جۆرە 
دیزاینە کەلتورییانە گوزارشت لە دێرینی رەگی نەتەوەییمان 

دەکات، بۆ نموونە، چەند نەخشێکی تێدا بەرجەستەکراوە کە 
تەمەنی دەگەرێتەوە ١٠٠ بۆ ١٢٠٠ ساڵ بەرلە ئێستا".

٤ سەد و ٣ هەزار و ٦٥٥ )٤٠٣،٦٥٥( کەس بەهۆی   •
پەسیو و ڤایرۆسە وەرزییەکانەوە گیانلەدەست دەدەن.

٦ ملیۆن و ٦٦٨ هەزار و ٣٤٨ )٦،٦٨٨،٣٤٨( منداڵ   •
بەهۆی خراپی تەندروستی و نەخۆشی زگماکەوە لەژێر 

تەمەنی ٥ ساڵیدا گیانلەدەست دەدەن.

٣٨ ملیۆن و ٢٥٦ هەزار و ١٧٦ )٣٨،٢٥٦،١٧٦( منداڵ بەر   •
لە لەدایک بوون لەرێگەی لەباربردن)کورتاژ( گیانلەدەست 

دەدەن.

٢٨٤ هەزار و ٣٩٨ )٢٨٤،٣٩٨( دایک لەکاتی منداڵبووندا   •
گیانلەدەست دەدەن.

١ ملیۆن و ٥٧٤ هەزار و ٢١٤ )١،٥٧٤،٢١٤( کەس بەهۆی   •
ئایدز HIV/AIDS گیانلەدەست دەدەن.

باکو ستار رێستۆڕانت، جگە لە جوانی دیزاینەکەی بە 
پێشکەشکڕدنی کۆنسێرتی بچووک توانیویەتی سەرنجی 

خەڵک بۆخۆی رابکێشێت.

لەگەڵ ئەوەی مۆسیقای تایبەت هەڵبژێردراوە بۆ ئەوەی 
لە کاتی خواردندا خەڵک بتوانێت بە شیوەیەکی ئارام 

نان بخوات، هاوکات رۆژانە هونەرمەندی جیاواز لەڕووی 
جوگرافیاوە بانگهێشت دەکرێن، ئەمەش وایکردووە 

رێستۆڕانتەکە سەرنجی میوانان بەالی خۆیدا رابکێشێت.

رێستۆڕانتەکە لەکاتژمێر ٩ی بەیانی تا ١٢ی شەو کراوەیە، 
باکو ستار بەیانیان خواردنی هەمەجۆر و بەرباڵو پێشکەشی 

میوانانی دەکات و بەدرێژایی رۆژ هەوڵدەدەدات تام و 
لەززەتی خۆشتر بخاتە خزمەتی میوانان.

رێستۆڕانتی باکو ستار وەکوو موشتەرییەک نا بەڵکو 
بەشێوەی میوان خزمەتی خەڵک دەکات، تا ببێتە نموونەی 

چێشخانەیەکی میواندۆستی کەلتوری تورکی.

٧ ملیۆن و ٢٧٧ هەزار ٥٧٨ )٧،٢٧٧،٥٧٨( کەس   •
بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە گیان لەدەست دەدەن.

٨٩٨ هەزار و ١١٢ )٨٩٨،١١٢( کەس بەهۆی ماالریا   •
گیانلەدەست دەدەن.

٤ ملیۆن ٣٦ هەزار و ٢٢٧ )٤،٠٣٦،٢٢٧( کەس بەهۆی   •
کێشانی جگەرە و ئەو ماددانەی لە توتن دروست دەکرێت 

گیانلەدەست دەدەن.

٢ ملیۆن و ٤٨٠ هەزار و ٤٣٧ )٢،٤٨٠،٤٣٧( کەس   •
بەهۆی خواردنەوە کحولییەکان گیانلەدەست دەدەن.

٩٥٥ هەزار و ٧٠٩ )٩٥٥،٧٠٩( کەس لەرێگەی خۆ   •
هەڵواسین، خواردنی دەرمان، خۆ سوتاندن و هتد... 

کۆتایی بە ژیانیان دەهێنن.

١ ملیۆن و ٢٠١ هەزار و ٤٨٦ کەس بەهۆی رووداوی   •
هاتوچۆوە گیانلەدەست دەدەن.

کاتێک سەیری ئەو ئامارانەی گیانلەدەست دان دەکەین 
دەبینین کە جگە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا، کۆمەڵێک هۆکاری 

دیکە هەن بۆ گیانلەدەست دانی ملیۆنان کەس لە جیهان. لە 
کاتێکدا پێشبینی دەکرێت لە ماوەی ساڵیکی تەواودا بەهۆی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا ١ ملیۆن و ١٨٥ هەزار )١،١٨٥،٠٠٠( کەس گیان 

لەدەست بدەن، بەهۆی رووداوە سروشتی و نەخۆشییەکانی 
دیکەوە بەدەیان هێندە کەس گیانلەدەست دەدەن. 

تێبینی:- ئەو ٣٨ ملیۆن و ٢٥٦ هەزار و ١٧٦ )٣٨،٢٥٦،١٧٦( 
منداڵەی کە سااڵنە لەبار دەبردرێن لە ئامارەکانی 

گیانلەدەست دان تۆمار ناکرێن.

باکو ستار: ئەو رێستۆڕانتەی  
ئامانجی یەکخستنی کەلتورەکانە
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تەسبیح، لە کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا وەکو 
کەلتوڕێکی کۆن تا ئەمڕۆ بەکار دەهێندرێت و لەالیەن 

کەسانی گەنج و پیرەوە بەردەوام خواستی لەسەرە.

تەسبیح بەر لە زایین
مێژووی تەسبیح دەگەڕێتەوە سەردەمی پێش زایین. 

سەرچاوە مێژووییەکان باس لەوەدەکەن کە لەو 
ئاژەڵێکیان راودەکرد،  سەردەمەدا کاتێك راوچییەکان 

ددانەکانیان بە پەت ریز دەکرد و شاخەکانیشیان لەگەڵ 
دادەنا و لەملیان دەکرد. الی ئەو کەسانە لەملکردنی ئەم 

جۆرە تەسبیحە واتای ئەوەی دەدا کە ئەوان بەهێزن و 
دەتوانن راوی ئاژەڵی کێوی زیاتر بکەن. 

دواتر بیرۆکەکە گۆڕا و هەر لە سەردەمی پێش زایین، 
وابیر دەکرایەوە کە دووریان دەکات لە کێشە و مردن. 

بەو مەبەستە بەردەوام گرنگییان بە درووستکردنی ئەو 
تەسبیحانە دەدا و بەردەوام وەکو ملوانکە لە ملیان دەکرد 

یاخود وەکو دەستبەند لە دەستیان دەکرد. 

تەسبیح لە ئاینەکانی هیندستاندا
لە رابردوودا بەکارهێنانی تەسبیح لە ئاینە جیاوازەکانی 

هیندستان باوبوو. هەرچەندە ئەوانیش هاوشێوەی 
مرۆڤەکانی پێش زایین، بە هەمان کەرەستەکان تەسبیحیان 
دروست دەکرد و بەکاریان دەهێنا، بەاڵم ئەوان بە جۆرێکی 

دیکە بڕوایان پێ هەبوو و لە پەرستشەکانیاندا تەسبیحی 
جۆراوجۆریان بەکار دەهێنا. دواتر بەهۆی دەوڵەمەندی واڵتی 

هیندستان لە بەردی بە نرخ و رەنگی جیاواز، تەسبیحیان بە 
بەردی سروشتی جۆراوجۆر دروست دەکرد. 

تەسبیح لە سەردەمی مەسیحییەتدا
کاتێک سەیری سەرچاوە مێژووییەکان دەکەین دەبینین کە 

تەسبیح لە ئاینی مەسیحیشدا بەکار هاتووە. ئەوەش واتای 
ئەوەیە کە تەسبیح کەلتوورێکی جیهانییە. مەسیحییەکان بە 
تایبەتی کاسۆلۆکییەکان بەردەوام تەسبیحیان بەکار دەهێنا. 

چەند نزایەکی تایبەتیان هەبوو کە بە تەسبیح دەیانخوێندەوە. 
نزایەکە بە "ساڵو لە تۆ ئەی خۆشەویسترین بەندەی خودا 
مەریەم..." دەستی پێدەکرد و ١٠ جار ئەو نزایەیان دووبارە 

دەکردەوە. بۆ ژماردنی نزاکان تەسبیحیان بەکار دەهێنا. 
هەروەها بڕوایان وابوو کە بەکارهێنانی تەسبیح لە کاتی نزا 

کردندا دەبێتە هۆی زووتر قبوڵ بوونی نزاکە.

تەسبیح لەجیهانی ئیسالمیدا
تەسبیح لەالی موسڵمانان پێگەیەکی تایبەتی هەیە. هەرچەندە 

تەسبیح لە سەردەمی پێغەمبەر محەمەد درودی خودای 
لەسەر بێت، بەکار نەهاتووە، بەاڵم موسڵمانان بە گشتی 

تەسبیح بەکار دەهێنن. پێغەمبەری ئیسالم لە دوای هەموو 

نوێژەکان زیکری ئەنجام دەدا ئەو زیکرانە وەکو سوننەتێکی ئەو 
تا ئێستاش نوێژخوێنەکان ئەنجامی دەدەن. لەو سەردەمەدا 

تەواوی زیکرەکان بە پەنجەکانی دەست هەژمار دەکران. بەاڵم 
لەبەر ئەوەی زۆربەی ئەو وشانەی وەکو زیکر دەوتران پێویست 

بوو ٣٣ جار دووبارە بکرێتەوە، ژماردنی هەندێکجار هەڵەی 
تێدەکەوت. بەم هۆیەوە لەسەردەمی ئەبوبەکری سدیق، 

هاوەڵی پێغەمبەر و یەکەم خەلیفەی موسڵمانان رەزای خودای 
لەسەر بێت، بەکارهێنانی تەسبیح داهێندرا. 

لە سەردەمی ئەبوبەکردا تەسبیحیان لە ناوکی خورما دروست 
دەکرد و بۆ زیکرەکانی دوای نوێژ بەکاریان دەهێنا. هەر لەو 

سەردەمەوە تەسبیح بووە یەکێک لە باوترین کەلتوورەکانی 
جیهانی ئیسالمی. لە کۆمەڵگای ئیسالمیدا گەنج و پیرەکان 

بە گشتی گرنگی بە تەسبیح دەدەن. هەر لەبەر ئەوەیە 
لە ئێستادا تەسبیح جگە لە زیکر کردن، وەکو کەلوپەلێکی 

جوانکاری دەستی پیاوانیش بەکار دەهێندرێت.

شێوازەکانی تەسبیح
لە سەردەمی ئێستادا تەسبیح لەرووی ستایل و ماددەوە 
جیاواز لە سەردەمی ئەبوبەکری سدیق دروست دەکرێت، 

بەاڵم لەرووی ژمارەی دەنکەکانیەوە هەمان ژمارەن. 
باسمان کرد تەسبیح  زیاتر روونی بکەینەوە، وەک  ئەگەر 

لە سەردەمی ئەبوبەکردا بە ناوکی خورما دروست دەکرا. 
بەاڵم ئێستا لە زیو و بەردی گرانبەها، شاخی ئاژەڵ، دار، 
بەروبوومی رووەکی وەک قەزوان و شوشە و پالستیکی 

دەکرێت.  دروست  دەستکرد 

لەرووی شێوەوە  بکەین  تەسبیح  پێکهاتەی  ئەگەر سەیری 
ئیمام، دەنکەکان،  پێکدێت؛  ٣ بەشی سەرەکی  لە  دەبینین 

بەشەکانی  هەرچی  جیاکەرەوەکان.  یاخود  ناوبڕەکان 
بە مەبەستی  تەنها  دادەندرێت  کە  تەسبیحە  سەرەوەی 

تەسبیحەکەیە.  جوانکاری 

باوترینیان  جۆری هەیە   ٣ ئیسالمیدا  جیهانی  لە  تەسبیح 
ئەو جۆرەن کە لە ٩٩ دەنک پێکهاتوون. جۆری دووەمیان 
بەکاردێت  ٣٣ دەنکیە. جۆری سێیەم کە کەمتر  تەسبیحی 
١١ دەنک پێکدێت و  بەبەراورد لەگەڵ جۆرەکانی دیکە لە 

نییە.  بازنەیی  بە شێوەی  ئاراستەیە. واتە  تاک 

تێدایە  یاخود جیاکەرەوەی  ناوبڕ  ٩٩ دەنکی دوو  تەسبیحی 
٣٣ دەنکیدا دابەش  ٣ بەشی  کە تەسبیحەکە بەسەر 

بتوانن بە  دەکات. ئەوەش بۆ ئەوەیە کە نوێژخوێنەکان 
٣٣ییەکانیان بکەن و ژمارەی  زیکرە  ئاسانی لەدوای نوێژ 

بژمێرن.  تەواوی  بە  زیکرەکە 

١١ دەنکیشە لەسەر  ٣٣ دەنکی و  هەرچی تەسبیحی 
زیکرەکان،  بۆ  هەمان شێواز داهێندراوە کە گونجاو بێت 

بەاڵم زیاتر بە ستایل و بەردی جیاواز دروست دەکرێت و 
دەهێندرێت.  بەکار  گەنجانەوە  لەالیەن  جوانکاری  وەکو 

نرخی تەسبیح
ئەگەر سەیری نرخی تەسبیح بکەین دەبینین کە لە نێوان 
چەند سەنتێکەوە تا هەزاران دۆالر دەگۆڕێت. لە ئێستادا 

گەورەترین واڵتی بەرهەمهێنی تەسبیح واڵتی چینە. واڵتی 
چین سااڵنە بە ملیۆنان تەسبیحی پالستیکی و شوشەیی 

دروست دەکات و هەناردەی سعوودیەی دەکات. لە 
سعوودیە حاجی و عومرەکاران بە مەبەستی دابەشکردنی 

وەکو دیاری دەیبەنە واڵتی خۆیان. نرخی ئەو تەسبیحانە لە 
تێناپەڕێت. چەند سەنتێک 

هەروەها سعوودیە یەکێکە لە بەرهەمهێنەکانی تەسبیح. 
بەهەمان شێوە بۆ دیاری لەالیەن حاجییانەوە دەبرێتە 

واڵتانی خۆیان. بەاڵم بەهۆی باشی کوالیتی تەسبیحەکانەوە 
نرخەکانیان لە نێوان دۆالرێک بۆ ٢٠ دۆالر دەگۆڕێت.

یەکێکی دیکە لە گەورەترین بەرهەمهێنەکانی تەسبیح لە 
جیهان، واڵتی تورکیایە. تورکیا لە دروستکردنی تەسبیح 
بە بەردی سروشتی ناوبانگێکی گەورەی هەیە. شێوازی 

تەسبیحەکانی تورکیا زیاتر لە تەسبیحی ٣٣ دەنکی پێکهاتووە 
و زۆر جار لەسەر راسپاردەی تایبەت دروست دەکرێن. نرخی 
تەسبیحەکانیان لە نێوان ٥ دۆالر تا ٣ هەزار دۆالر دەگۆڕێت.

تورکیا،  واڵتانی وەک  لەالیەن  کە  تایبەتیش  تەسبیحی 
دروست  هتد،  ئیتاڵیا...  هیندستان،  ئیماڕات،  ئێران، 
دەکرێت نرخەکانیان دەگاتە سەدان هەزار دۆالر. ئەو 

زێر، ئەڵماس و یاقوت دروست دەکرێن.  لە  تەسبیحانە 

هەندێکجار نرخی تەسبیحەکان بەپێی تەمەنیان دەگۆڕێت و ئەو 
تەسبیحانەی کە تەمەنیان سەرووی ٥٠ ساڵە و لە بەردێکی 

بە نرخ دروست کراون نرخەکانیان دەگاتە هەمان نرخی 
ئۆتۆمبێڵێکی گرانبەها یاخود خانوویەك. ئەم جۆرە تەسبیحانەش 

بە زۆری لەالیەن ئیماڕاتی و قەتەڕییەکانەوە دەکڕدرێن.

تەسبیح...کەلتوورێکی دێرینی مرۆڤایەتی

 کەی تەکنەلۆژیای نەوەی پێنجەم لە واڵتان
بەردەست دەبێت؟    لە چەند ساڵی داهاتوودا پێدەنێینە تەکنەلۆژیا 

نوێیەکان و لە گرنگترینشییان تەکنەلۆژیای 
ئینتەرنێتی )فایف جی(یە یان نەوەی پێنجەم لە 
تۆڕی پەیوەندییەکان کە وا بڕیارە لە چەند ساڵی 
داهاتوو بگاتە واڵتانی وەک هیندستان و چین و 

یابان. ساڵی ٢٠١٦ یەکەم ناساندنی ئەم تەکنەلۆژیایە 
کرا و لە تاقیکردنەوەکەشیدا توانی ژمارەیەکی 
پێوانەیی تۆمار بکات و خێرایی ٣٦ گێگابایت لە 

بڕەخسێنێت. چرکەیەکدا 

ئەم خێراییە ئاسانکاری تەواو بۆ ژیانی ڕۆژانە دەکات. 
کەوایە کەی لە واڵتەکان کاری پێدەکرێت؟ بەپێی 

ڕاپۆرتە جیهانییەکان، هیندستان لە پالنیدایە لە ساڵی 
٢٠٢٢ ئەم تەکنەلۆژیایە بۆ خۆی جێگیر بکات. نەوەی 

نوێی مۆبایلەکانیش بۆ بواری تۆڕەکانی تەکنەلۆژیا لە 
ساڵی داهاتوودا ئەم خزمەتگوزارییە بەردەستدەکەن.

واڵتی هیندستان لە بەردەستکردنی تەکنەلۆژیا 
نوێیەکان دەستپێشخەر بووە و تەنانەت تەکنەلۆژیای 

ئینتەرنێتی نەوەی چوارەمیشی لە ساڵی ٢٠٠٩ـەوە 
بەردەستی هاونیشتمانیانی کردووە. بە دڵنیاییەوە 

تەکنەلۆژیای نەوەی پێنجەم بە زووترین کات و 

لە ٢ ساڵی داهاتوودا بە واڵتانی چین و یابان و 
کۆریای باشوور دەگات.

تەکنەلۆژیای نەوەی پێنجەم یان 5G بە 
تەکنەلۆژیایەک دادەنرێت جیاوازی گەورە لە خێرایی 

داگرتن و هێزی ڕاکێشانی زانیارییەکان دروست 
دەکات، ئەم خێراییەی داگرتنە یارمەتیدەری گەورەی 
ئامێرەکانی درۆن و ئۆتۆمبێلە خێراکان و زۆرێک لە 

ئامێرە گشتییەکانی تری واڵتان دەبێت.

نەوەی پێنجەم  سودێکی زۆر بە کەرتی تەندروستی 
دەگەینێت، لەگەڵ )فایف جی( پزیشکەکان دەتوانن 

لە چەند شووێنێکی جیهانەوە لە هەمان کاتدا 
کۆنترۆڵی ڕۆبۆتەکان بکەن بۆ ئەنجامدانی هەر 

نەشتەرگەرییەک کە لە شوێنێکی دیکەی جیهاندا 
بەڕێوەدەچێت، ئەمەش دەتوانێت ببێتە هۆی رزگار 

کردنی ژیانی چەندەها کەس.

هاوکات دەتواندرێت لە کارگەکاندا سودی لێ 
وەربگیرێت لە رێگای پەیوەندی کردنی رۆبۆتەکان بە 
نەوەی پێنجەمەوە، دەتواندرێت رۆبۆتی خۆبەڕێوبەر 

بەکاربهێندرێن کارەکان زۆر خێراتر دەکات.

: عەلی عەنتەر    هەوا�ڵ
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