
  سوباشی.. یەکێک لەسوباشی.. یەکێک لە
  سیمبولەکانی شارۆچکەیسیمبولەکانی شارۆچکەی

تەلەعفەرتەلەعفەر

تـەبـا
لهگهڵئێوهبۆئێوهلهگهڵئێوهبۆئێوه

٥٠٠ژماره:6٧ دینار: ٢٠٠٠ تیراژ:

 twitter.com/tebakurdi facebook.com/tebakurdi+964 750 261 10 11+964 750 261 10 11

تەبا  ئێف ئێم سەرنجی زۆرێک
  تەبا  ئێف ئێم سەرنجی زۆرێک

لە بینەران و بیسەرانی بۆ الی
  لە بینەران و بیسەرانی بۆ الی

خۆی راکێشاوەخۆی راکێشاوە

        بەشێوەیەکیبەشێوەیەکی                
خراپ خراپبەرچاو    بەرچاو 

دەبێتدەبێت

    دۆخیدۆخی                  
  هەرێمیهەرێمی

  کوردستانکوردستان

تەبا ئێف ئێم بە میوانداری هونەرمەندانی    
             تورکمانئێلی و تورکیا دەستی بە

پەخشەکانی کرد

 لێکەوتەکانی

 پەسەندکردنی یاسای

قەرز کردن بۆ داهاتووی

?ئابووری عێراق چین 

تا ئەم ساتە دەتوانین بڵێین دۆخی 
هەرێمی کوردستان دۆخێکی باش 

نییە وە ناجێگیریشە. چونکە روئیایەک 
نییە لەگەڵ عێراق رێکدەکەوین یان 
رێکناکەوین. بەاڵم لەبەردەم ئەگەر 
و پێشهاتەکانین کە لە ساڵی ٢٠٢١دا 

چی روودەدات و چی روونادات. 
ئێستا دەزانین قەیرانە و مووچەکان 

دوادەکەون و نادرێن، گرفتی بێ بازاری 
دروستبووە و هەتا دوایی. ئەگەر هاتوو 

هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقدا 
رێکبکەوێت، بەدڵنیاییەوە بوژانەوەیەکی 
ئابووری روودەدات و لەم الشەوە ئەو 

چاکسازییانەی کە بڕیاربوو بکرێن و نەکراون، 
وە ئەگەر بکرێن ئەنجامی باشی دەبێت.

  ژیانی کەم ئەندامان لەژیانی کەم ئەندامان لە
""کوردستان یەکسانە بە دۆزەخکوردستان یەکسانە بە دۆزەخ

لەساڵی ١٩٩٢    ـەوە   رۆژی  
 ٣  ـی   کانوونی   یەکەمی  

 هەموو   ساڵێک   لەالیەن  
 نەتەوە   یەکگرتوەکانەوە  

 بە   رۆژی   جیهانی   کەسانی  
 خاوەن   پێداویستی   تایبەت  

 داندراوە .                                                                                                                               
خاوەن   پێداویستی   تایبەت  

 یان   بە   ناوێکیتر   کەمئەندامان  
 ئەو   چینەن   لە   کۆمەڵگادا   کە  

 بەهۆی   کێشەیەک   لە   ئەندامانی  
 جەستەدا   ناتوانن   وەک   هەر  

 کەسێکیتری   ئاسایی   ژیان   بکەن  
 و   بە   ڕادەیەکی   زیاتر   لەکەسانیتر  

 ڕووبەڕووی   ناسۆریەکانی   ژیان 
 دەبنەوە .                                                                                                                                                                                                       

شارۆچکەی 
تورکماننشینی 

تەلەعفەر، دوای 
چەندین کارەساتی 

جۆراوجۆر و رزگاربوونی 
لە دەستی رێکخراوی 

تیرۆرستی داعش، 
دووبارە هەوڵی ژیانەوە 

دەدات. 

لە ساڵی ٢٠١٤دا دوای 
داگیرکردنی شاری 

موسڵ، تەلەعفەریش 
بەهەمان شێوە چووە 

ژێر رکێفی داعش و 
بۆ ماوەی ٣ ساڵ 

شارۆچکەی ناوبراو 
رووبەڕووی چەندین 

کۆمەڵکوژی بووەوە. 

تەبا ئێف ئێم کە لە ١٦ تشرینی 

دووەم لەرێگەی 

تۆڕی کۆمەاڵیەتی 

فەیسبووک دەستی بە 

پەخشەکانی کرد، کاتێکی خۆش 

لەگەڵ بینەران و بیسەرانی 

بەسەر دەبات. 

چەند هونەرمەندێکی 

تورکمانئێلی و تورکیا بوونەتە 

میوانی بەرنامەکانی 

ئێسرا قەساب ئۆغلو، پنار 

چەلەبی، یونس تورکمان و 

گەیالن بەقاڵ.
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  هونەرمەندێکیهونەرمەندێکی
  الوی تورکمانالوی تورکمان

  توانی بەشداریتوانی بەشداری
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...
بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...

دوای ماوەیەکی زۆر لە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی 
کۆرۆنا)کۆڤید١٩(، فرسەت سۆفی، پارێزگاری 

هەولێر)ئەربیل( لە ١٨ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٠ لە تەمەنی 
٤٢ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

جگە لەوەی سۆفی لەالی دانیشتوانی هەولێر)ئەربیل(
ـەوە کەسێکی خۆشەویست بوو، راستەوخۆ دوای گیان 

لەدەستدانی پرسە و سەرەخۆشییەکی زۆری لەالیەن 
پێکهاتە جیاوازەکان ئاراستەکرا.

ئێمەش وەکو هەفتەنامەی تەبا، لەگەڵ چەندین 
پێکهاتەی جیاواز باسمان لە سۆفی کرد. 

ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان 
لە باس و دەربڕینی هاوخەمی بۆ گیانلەدەستدانی سۆفی 

وتی، "پێشتر کە ئەندام پەرلەمان بووم نزیکەی ٥ ساڵ 
لە کۆمسیۆنی مافی مرۆڤ بەیەکەوە کارمان کردووە. 
دواتر کە من بووم بە وەزیری هەرێم ناوبراو بۆ پۆستی 

پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( دیاریکرا. دواتر 
بەیەکەوە لە چەند چاالکییەکی 

پەیوەندیدار بە پێکهاتەی 
تورکمانەکان و مەسیحییەکان 

لە هەماهەنگیدا بووین. 
ناوبراو زۆر خواستی 

هەبوو لە یارمەتیدانی 
کەمایەتییەکانی  پێکهاتە 

هەولێر)ئەربیل(".

مەعروف لە کۆتایی 
قسەکانیدا باسی لە 

یارمەتییەکانی سۆفی بۆ 
تورکمان و پێکهاتەکانی دیکەی 

هەولێر)ئەربیل( کرد  
و وتی، "لەکاتی باڵوبوونەوەی کۆرۆنادا زۆر یارمەتی 

ئێمەی داوە. ناوبراو کەسێکی زۆر بەڕەوشت و هێمن 
بوو".

ئۆمێد خۆشناو، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی 
کوردستان لە پەرلەمان کە ماوەی زیاتر لە ٢٠ ساڵ 
هاوڕێی فرسەت سۆفی، پارێزگاری هەولێر بووە 

رایگەیاند، "من و دکتۆر فرسەت سۆفی لە رێکخراوی 
قوتابیان و الوان یەکترمان ناسی و دواتر ماوەی ٥ 

ساڵی سەختی پەرلەمانتاریمان بەڕێکرد. ئەو خااڵنەی کە 
لە دکتۆر فرسەتم بینیوە، ئیڕادەیەکی زۆر 

زۆر بەهێزی هەبوو، کەسێکە کە زۆر 
بڕوای بەخۆی هەبووە و بڕوای 
بە رێبازەکەی هەبوو. کەسێکی 

دەستپاک و لەخۆبوردەبوو. 
دکتۆر فرسەت کەسێکی 

تێگەیشتوو بوو کە هەمیشە 
حەزی لە لێکتێگەیشتن، 

برایەتی و سەروەر بوونی یاسا 
بوو. هەمیشە دژی پیس خۆر 
و گەندەڵکاران وەستاوەتەوە 

و بەباوەڕەوە باسی لەوەدەکرد 
کە ئەو واڵتە پێویستی بە 

بەرەوپێشچوونە و پێویستە هەوڵی 
بۆ بدرێت. ئەو کەسێکی یاساناس بوو جگە 

لەوەی کەسێکی ئەکادیمی بوو. توانای ئەوەی هەبوو 
بە شێوەیەکی زۆر باش بە رەزامەندی هەموو الیەنەکان 

بە شێوازی یاسایی چارەسەر بۆ کێشەکان بدۆزێتەوە. 
ئێمە لە کاتێکدا دەمانبینی کێشە و گرفت لە نێوان 

فراکسیۆنەکاندا بوونی هەیە، دکتۆر فرسەت یەکێک 
بوو لەو کەسانەی کە الیەنەکانی لەیەک نزیک دەکردەوە 

و کێشەکانی بەرەو چارەسەر دەبرد. هەموو الیەک بە 
قسەیان دەکرد".

خۆشناو وتیشی، "من لە دوایین ساتەکانی ژیانیدا لە 
نەخۆشخانە لەگەڵی بووم چونکە دایکیشم لە هەمان 

نەخۆشخانە بوو، بە بەردەوامی ئاگاداری رەوشی 
تەندروستی بووم و سەردانم دەکرد. هەمیشە ئەو هێزەم 

تێدا دەبینی کە بڕوای وابوو بەسەر نەخۆشییەکەدا زاڵ 
دەبێت و لە نەخۆشخانە دەردەچێت. بەاڵم بەداخەوە لە 

دواڕۆژەکانیدا بەرەو قۆناغێکی سەخت چوو و بینیمان 
چارەسەرییەکانی بەرەو ئەستەمی ئاراستەی گرت. بەبێ 
ویستی خۆی بڕیاردرا بنێردرێتە دەرەوەی واڵت و لەوێ 
چارەسەر بکرێت. بەداخەوە چارەسەرەکەی نەبووە هۆی 
چاکبوونەوەی و لە دەرەوەی واڵت کۆچی دوایی کرد. 
خۆی هەموو کات دەیوت لە هەولێر بمهێڵنەوە و لە 

هەولێر چارەسەرم بکەن. بەاڵم بردنە دەرەوەی بڕیارێکی 
ناچاری بوو. منیش لە ماتەمینی خوالێخۆشبوودا 

سەرەخۆشی لەخۆم و خانەوادەکەی و خەڵکی شاری 

هەولێر دەکەم. سەرەخۆشی تایبەتیش لە جەنابی سەرۆک 
بارزانی دەکەم. سەرۆک بارزانی هەمیشە لە نزیکەوە 

بەدواداچوونی بۆ دۆخی دکتۆر فرسەت دەکرد. هەموو کات 
پاڵپشتی دەکرد و پشتیوانی تەواوی تەحەدداکانی بوو کە 

دژی گەندەڵی هەوڵی بۆ دەدا".

 سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لەکۆتایی قسەکانیدا رایگەیاند، 
"لە کۆتاییدا دەڵێم هەزاران درود بۆ گیانی پاکی و منیش 

وەک هەڤاڵێکی ئەو بەڵینی پێدەدەم بەردەوامی بە 
پرۆژەکانی و هەوڵەکانی بدەم، لە بەرامبەر گەندەڵی و 

ستەم بوەستمەوە. ئێمە هەموو کات منداڵەکانی 
ئەو وەک منداڵەکانی خۆمان دەبینین و 

هەمیشە ئاگاداریان دەبین. من لە یەکەم 
رۆژی پرسەکەیدا ئەو بەڵێنەم پێیان داوە 
کە لەالیەک خاڵ بم و لەالیەک مام بم 
بۆ منداڵەکانی. هیوادارم پێویستیان بە 

کەس نەبێت بەاڵم ئەگەر پێویستیان بێت 
ئێمە بە شانازییەوە لە خزمەتیان دەبین. 

دووبارە درود و ساڵو بۆ رۆحی پاکی. 
خەسارەتێکی گەورە بوو بۆ هەولێر چونکە 

ئامانجی زۆر گەورەی هەبوو".

مەحەمەد ئیلخانی، سەرۆکی فراکسیۆنی 
بەرەوپێشچوونی تورکمانی و ئەندام لە 

پەرلەمانی کوردستانی عێراق و هاورێی دێرین و 
نزیکی سۆفی، باسی لە تواناکانی ناوبراو کرد و 

وتی:

"یەکترناسینی من لەگەڵ خوالێخۆشبوو 

دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٩٠ـەکان کاتێک لە یەکێتی 
قوتابیان بووین. دواتر لە کاتی ئەندام 

پەرلەمانیدا زیاتر لەیەکتر نزیکبووینەوە. 
پەیوەندی نێوانمان لە دوو الیەندا پتەوتربوو، 

یەکەمیان، کاتێک ناوبراو رۆڵی بەرچاوی 
هەبوو لە دەرچوونی یاساکانی پەرلەمان، 

ئێمە بەیەکەوە راو بۆچوونمان دەگۆڕییەوە و 
بەدوای چارەسەردا دەگەڕاین.

ئیلخانی لەدرێژەی قسەکانیدا جەختی لە 
٥ـەمین یاسای پەرلەمان کردەوە کە تێدا باس لە 
مافەکانی پێکهاتەی تورکمان کرابوو و رۆڵی ناوبراوی 

لەم پرسەدا بەرز نرخاند و وتی، "لەو کاتانەی لە بابەتی 
یاساداناندا لەگەڵ ناوبراو گەیشتبووینە قۆناغێکی جددی، 
هەمووکات بەیەکەوە پرس و بۆچوونمان ئاڵوگۆڕ دەکرد 
و بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بەدوای رێگەچارەی نوێدا 

دەگەراین، ئەو پشتگیریکاری یاساکانی تایبەت بە گەل بوو".

ئیلخانی، باسی لە رۆڵی سۆفی لەکاتی نووسینەوەی 
دەستووری هەرێم کرد و وتی:

"سۆفی یارمەتییەکی زۆری دەداین و هەموو کاتێک بە 
پێشنیاری نوێ بەژداری لە نووسینەوەی مافی 

پێکهاتەکان دەکرد. کۆتا جاریش کاتێک 
کۆمسیۆنی نووسینەوەی دەستووری 

هەرێم پێکهێندرا رۆڵێکی گەورەی بینی. 
پاڵپشتی هەموو ئەو داواکاریانەی 

دەکرد کە بە نوێنەرانمان ئاراستەمان 
دەکرد. کەسێکی وا بەتوانا کە 
ئەندامێکی چاالکی بەڕێوبردن 

بوو و دواتر بۆ پۆستی پارێزگار 
هەڵبژێردرا، ئەمە پێشهاتێکی زۆر 

گرنگ بوو. کاتێکیش بوو بە پارێزگاری 
هەولێر)ئەربیل( چاوەڕوانی کاری باشمان 
لێی هەبوو بەاڵم بەداخەوە چارەنووسی 

وابوو".

دوای کورد و تورکمان، ئەم پێکهاتانە }کلدانی-ئاشوری-
سریانی{ لە هەولێر)ئەربیل( بە پلەی دووەم دێن. بۆیە 
لەکاتی دەستبەکاربوونی سۆفی لە پۆستی پارێزگاری 
هەولێر)ئەربیل(دا پەیوەندی بەم پێکهاتانەوە کردووە. 

رۆمیۆ هەکاری، کەسایەتی کریستیان و سەرۆکی 
فراکسیۆنی هاوپەیمانی یەکێتی نەتەوەیی لەمیانی 

باسکردن لە کەسایەتی سۆفی وتی، "خوالێخۆشبوو 
د. فرسەت سۆفی کەسێکی دڵ فراوان و چاالک 

بوو. خاوەن کەسایەتییەکی دڵسۆز بوو. شەو و 
رۆژی خۆی بۆ خزمەتکردنی شاری هەولێر 

تەرخانکردبوو".

هەکاری ئاماژەی بە نزیکی 
دۆستایەتی لەگەڵ سۆفی کرد و 
وتی، "من ناوبراوم لە نزیکەوە 

دەناسی، هەموو کاتێک بۆ 
بەرز راگرتنی مافە رەواکانمان 

هەوڵیدەدا. بەڕای من کۆچکردنی 
فرسەت سۆفی تەنها ئازاری 

خانەوادەکەی نەدا بەڵکو زیانێکی 
گەورە بوو بۆ کەسانێک کە یارمەتییان 

پێویست بوو. هەرکاتێکیش کە لە 
پەرلەمان داواکاریم هەبووایە، راستەوخۆ 

کارەکانی بۆم جێبەجێ دەکرد. تاوەکو هەموو کارەکانمان 
تەواو دەبوو لەگەڵمان دەمایەوە".

هەکاری لە کۆتاییدا باسی لە پەیوەندیی باشی سۆفی 
لەگەڵ پێکهاتەکان کرد و وتی، "بەڕای من کۆچکردنی 

سۆفی خەسارەتێکی گەورە بوو، ئەو کورسی و پۆستەی 
کە سۆفی جێیهێشت پێویستە لەالیەن کەسانی وەکو 

ئەو دڵفراوان پڕ بکرێتەوە، ئێمە وەکو پێکهاتەی کلدانی 
و ئاشوری سۆفی-مان وەکو نوێنەری خۆمان لە پارێزگا 

دەبینی".

کاتێک پرسیارمان لەبارەی سۆفی کرد لە فایق هوهان، 
کەسایەتی ئەرمەنی و سەرۆکی فراکسیۆنی ئەرمەن، بەم 

شێوەیە وەاڵمی تەبا-ی دایەوە.

"ئێمە فرسەت سۆفی-مان بەر لە چەند ساڵێک لە 
پەرلەمانی کوردستان ناسی، کەسێکی زۆر چاونەترس و 
بەڕەوشتبوو. رێزێکی زۆری لە ئەرمەنییەکان دەگرت. زۆر 
بەداخەوە لەدەستدانی ناوبراو بۆ کوردستان بە گشتی و 
بۆ پێکهاتەی ئەرمەنییەکان بەتایبەتی بووە جێگای داخە".

هوهان بەم شێوەیە باسی لە کەسایەتی سۆفی کرد، 
"کۆچکردنی سۆفی ئێمەی نوقمی خەم کرد. ئێستاش 

خۆم و خێزانەکەم ئازار و خەمی لەدەستدانی ئەو 
کەسایەتییە گەنجەی کە لەپێناو خزمەتکردنی ئەم میللەتە 

تەمەنێکی بەڕێکرد لەیاد ناکەین".

فرسەت سۆفی دوای ئەوەی لە ١٢ـی 
ئەیلولی ٢٠١٩ لەالیەن ئەنجومەنی پارێزگای 

هەولێر)ئەربیل( بە پارێزگار هەڵبژێردرا، 
لەماوەی ساڵێک و ٣ مانگدا ئەرکەکەی 

بەجێگەیاند. دواتر تووشی پەتای کۆرۆنا 
بوو و لە نەخۆشخانەیەکی ئەنقەرە-ی 

پایتەختی تورکیا چاوەکانی لەژیان 
داخست.

تەرمی فرسەت سۆفی لە ١٩ـی تشرینی 
دووەم بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، 
سەرۆکی هەرێم و چەندین بەرپرسی بەاڵ-ی 

دیکە لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر)ئەربیل( 
بەرێورەسمێکی فەرمی پێشوازی لێکرا.

فرسەت سۆفی  لە دیدی پێکهاتەکاندالە دیدی پێکهاتەکاندا



تـەبـا

بەرنامەی کورت و پوخت لەگەڵ عەلی حەمە ساڵح
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پەخش دەکرێت.

بەرنامەی ئەمجارەی"کورت و پوخت" لەنێو پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق بۆ باسکردن لە پرسی دارایی و مووچەی 
هەرێمی کوردستان میوانداری عەلی حەمە ساڵح، ئەندامی 

فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان-عێراق کرد.

دەبێت" خراپ  بەرچاو  بەشێوەیەکی  کوردستان  "دۆخی هەرێمی 

Programındevamına sosyal medya 
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz...

 ئایا لەئێستادا بارودۆخی هەرێمی
کوردستان چۆنە؟

 ئاشکرای هەبوو، ئایا ئێستا بۆچی هەمان هەڵوێستێکی روونی هەبوو و سیاسەتێکی لە سەردەمی بەرێز نەوشیروان مستەفا دەمەوێت ئەوە بپرسم، بزوتنەوەی گۆڕان
هەڵوێستی نییە؟

 یاسای قەرز کە لە پەرلەمانی عێراق پەسندکرا
 نارەزایەتییەکی زۆری هەرێمی کوردستانی

 لێکەوتەوە، ئایا ئەو یاسایە تا چەندە زیانی
دەبێت بۆ هەرێمی کوردستان؟

 هۆکاری رازی نەبوونی هەرێمی کوردستان
بەم دوو مەرجە چییە؟

 داواکارییەکانی حکومەتی عێراق تا چەندە
رەوا و دەستوورین؟

 پێش چەند رۆژێک گوێبیست بووین کە یەکێتی
 نیشتمانی کوردستان، بەرێز رێواز فایەق و قوباد

 تاڵەبانی ئاگادار کردەوە و سزاشی بۆ مەال بەختیار
 دانا، ئێوەش ناترسن حیزبەکەتان سزایەکتان بدات

بەهۆی جیاوازی هەڵوێستەکەتانەوە؟

 تائێستا بەغداد لە کۆبوونەوە جیاوازەکان ژمارەیەک
 مەرجی بۆ هەرێمی کوردستان داناوە و هەرێمی کوردستان
 ئامادەیی نیشانداوە بۆ جێبەجێکردنی بەشێکیان، مەرجی

 ئەمجارەی بەغداد چییە و بۆچی هەرێمی کوردستان
ناتوانێ جێبەجێی بکات؟

 لە پەرلەمانی عێراق ١١٢ پەرلەمانتار واژۆیان کۆکردەوە
 بۆئەوەی مووچەکان راستەوخۆ لەالیەن بەغدادەوە

 دابەشبکرێت، پەرلەمانتارانی گۆڕانیشی تێدابوو کەچی لێرە
 پەرلەمانتارەکانی گۆڕان پاڵپشتی حکومەتن و بەشداریشن لە
 حکومەت وەکو فراکسیۆنی گۆران، ئایا جیاوازی نێوان سیاسەتی

بەغداد و سیاسەتی هەولێر چییە لە بزووتنەوەی گۆڕاندا؟

 فڕاکسیۆنی گۆڕان لە هەرێمی کوردستان بەشدارە لە حکومەت
 بەاڵم بەڕێزتان وەکو ئەندامێکی فڕاکسیۆنی گۆڕان بەردەوام

 رەخنە لە حکومەت دەگرن و لە لێدوانەکانتان باس لەوە دەکەن
 کە کۆمەڵێک قاچاخ هەیە و ئەوەش مایەی قبووڵکردن نییە،
 حکومەت بەدواداچوونی بۆ ناکات، ئایا ئێوە بەشێک نین لە

فڕاکسیۆنی گۆڕان یاخود هاوهەڵوێست نین لەگەڵ فڕاکسیۆنەکە؟

...
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بەرنامەی کورت و پوخت کە لەالیەن پێشکەشکار عەلی 
عەنتەرەوە پێشەکەش دەکرێت، بەرنامەیەکی سیاسیە کە 

بەبێ جیاوازی لەگەڵ هەموو پارتە سیاسیە تورکمانی و 
ئیدارییەکان و بەرپرسە حکوومییەکان  کوردییەکان، یەکە 

ئەنجام دەدرێت. ئەم بەرنامەیە دوو هەفتە جارێک لە کەناڵی 
یوتوب و پەیجەکانی گروپی میدیایی تەبا 

...

یەتیەکانمانەوە
ڵ

  دەتوانن لە رێگەی هەژماری تۆڕە کۆمە�
بینەری درێژەی بەرنامەکانمان بن...

تا ئەم ساتە دەتوانین بڵێین دۆخی هەرێمی کوردستان 
دۆخێکی باش نییە وە ناجێگیریشە. چونکە روئیایەک نییە 

لەگەڵ عێراق رێکدەکەوین یان رێکناکەوین. بەاڵم لەبەردەم 
ئەگەر و پێشهاتەکانین کە لە ساڵی ٢٠٢١دا چی روودەدات 

و چی روونادات. ئێستا دەزانین قەیرانە و مووچەکان 
دوادەکەون و نادرێن، گرفتی بێ بازاری دروستبووە و هەتا 

دوایی. ئەگەر هاتوو هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقدا 
رێکبکەوێت، بەدڵنیاییەوە بوژانەوەیەکی ئابووری روودەدات و 
لەم الشەوە ئەو چاکسازییانەی کە بڕیاربوو بکرێن و نەکراون، 

وە ئەگەر بکرێن ئەنجامی باشی دەبێت.

بە پێچەوانەشەوە، ئەگەر بۆ بودجەی ساڵی ٢٠٢١ کە بریارە لەم 
ماوەیەدا بێتە پەرلەمانی عێراق، حکومەتی هەرێم و حکومەتی 

ناوەند رێکنەکەون، دۆخی هەرێمی کوردستان بەشێوەیەکی 
بەرچاو خراپ دەبێت. واتا زۆر خراپتر لەو دۆخەی کە ئێستا 

        هەیە چاوەروانی هەرێمی کوردستان دەکات.

لە راستیدا یاسای قەرز یاسایەکی کاتییە بەاڵم یاسای بودجە کە 
بۆ مانگی داهاتوو دێت ئەوەیان یاسایەکی درێژخایەنە، راستە 

دەکرێ یاسای قەرز بەدڵی هەرێمی کوردستان نەبێت بەاڵم 
هەموو دەرگاکانی دانەخستووە و چەند رێگەیەکی تێدایە.

شاندی هەرێمی کوردستان دەتوانێت بڕوات و لەگەڵ 
حکومەتی عێراق دانوستان بکات لەسەر دوو خاڵ، سەبارەت 

بە بڕی ئەو نەوتەی کە رادەستی دەکات، چونکە بڕی ئەو 
نەوتە بە دیاریکراوی نەنوسراوە و بڕی ئەو پارەیەش کە 

وەریدەگرێت دیاری نەکراوە. واتە یاساکە هیچ شتێکی قفڵ 
نەکردووە و دەرگایەکە بۆ دانوستان بە کراوەیی ماوەتەوە. من 

پێموایە بەرپرسانی هەرێم دەبێ سوود لەم دەرفەتە وەربگرن.

"من پێموانییە هەرێمی کوردستان بەم 
دوو مەرجەی عێراق رازی بێت"

حکومەتی عێراقی دوو مەرجی سەرەکی هەیە، یەکەمیان 
ئەوەیە نەوت رادەستبکات کە بڕەکەی ٢٥٠ هەزار یان ٢٠٠ هەزار 

بەرمیل بێت. مەرجی دووەم ئەوەیە ٥٠٪ داهاتە فیدڕاڵییەکە 
کە مەبەست لێی رسوماتی گومرگیە ئەویش رادەست بکات، 
تاوەکو ئەم ساتە من پێموانییە هەرێمی کوردستان بەم دوو 

مەرجە رازی بێت.

هۆکارەکەی ئەوەیە دەیانەوێ ئەم شێوە بەرێوەبردنە 
بەدەستی خۆیانەوە بێت، حکومەتی عێراقیش دەیەوێت 

وەریبگرێتەوە.

"دەستوور مەتاتییە هەریەکە بەویست و 
بەرژەوەندی خۆی رایدەکێشێت"

دەستوور مەتاتییە، هەریەکە بەویست و بەرژەوەندی خۆی 
رایدەکێشێت، بێگومان وەکو هەرێمی کوردستان تۆ دەتەوێ 

زۆرترین پشک ببەی، ئەویش وەکو حکومەتی عێراق کە خۆی لە 
قەیرانێکی قووڵی داراییە دەیەوێت کەمترین پشک بدات. عێراق 

ئێستا نزیکەی ١٦٠ ملیار دۆالر قەرزارە و ئەم قەرزانەی سەر 
عێراق بەدڵنیاییەوە لە ساڵی ٢٠٢١دا زیاد دەکات، بە بڕوای من 
دەروات بۆ ١٨٠ تا ١٨٥ ملیار دۆالر، تۆ کاتێ خۆت ئەم قەیرانە 
قووڵە داراییەت هەیە دەست بۆ هەرێم شل ناکەی هەرچی 
ویست بیدەیتێ و هەرێمیش خۆی نەوتی خۆی بفرۆشێت 

و دەست بەسەر گومرگەکاندا بگرێت. بۆیە ئەمەی کە ئێستا 
دەڕوات تەکنیکی یارییەکە کە هەردووال بەکاریدەهێنن، بۆیە 
بۆ دەربازبوون لەمە رێککەوتنێکی تۆکمە پێویستە، روون و 

شەفاف و راشکاوبێت و مەجالی تەفسیر هەڵنەگرێت.

"حکومەتی هەرێم دەتوانێت داهاتی فیدراڵی بدات 
و نەوت بدات لە بەرامبەردا مووچەی فەرمانبەران 

مسۆگەر بکات"

جیاوازی هەیە، بیروڕامان جیاوازە و تێگەیشتنمان جیاوازە. 
یەکێک لەوانە ئێمە پێمان وایە گرنگ ئەوەیە مووچە بۆ 

فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت، جا حکومەتی 
عێراق دەیدا یان هەرێم جیاوازی نییە. بەاڵم باوەری من وایە 
ئەم پرۆژەیە جێبەجێ نابێت، ناشبێت بە یاسا و لە دایکیش 

نابێت لەبەر ئەم خااڵنەی لە خوارەوە کە باسی دەکەم.

یەکەم: حکومەتی عێراق ناچێت ٩٠٠ ملیار دینار مانگانە بنێرێت 
بۆ مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، حکومەتی هەرێمیش 

لێرە نەوت بفرۆشن و داهاتی نەوت بە کەیفی خۆیان 
تەسەروفی پێبکەن.

دووەم: ژمارەی حەقیقی فەرمانبەران و فایلی فەرمانبەران 
و لیستی مووچەخۆران کە لیستێکی زیندووە و بەردەوام 

گۆڕانکاری بەسەردادێت، لەالی حکومەتی عێراقی 
هەر بوونی نییە.

سێیەم: حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسە 
بەرامبەر بە فەرمانبەران.

چوارەم: هەندێک برادەر پێیانوایە حکومەتی کازمی دێت لەبری 
ئەمە نەوتەکە وەردەگرێت و دەستبەسەر دۆسییەی نەوت 
و خاڵە سنوورییەکان دادەگرێت، ئەم بژاردەیە هەرگیز لەالی 

حکومەتی عێراق قبووڵ نییە و ئەمانیش قبووڵیان نییە. 
چونکە بەریەککەوتن دروست دەبێت. پێموایە هەموو ئەمانە 
لە کێشە بنەرەتییەکە دوورمان دەکەنەوە کە چارەسەرەکەی 

ئەوەیە، شاندی هەرێم بڕوات لەگەڵ عێراقدا رێکبکەوێت، ئەو 
بڕە نەوتەی پێویستە بیدات، ٥٠٪ داهاتی فیدراڵی بدات و لە 

بەرامبەردا مووچەی فەرمانبەران مسۆگەر بکات.

"لە بەرامبەر ئەم هەموو گەندەڵی و دزی و 
تااڵنییە قسە و هەڵوێستی خۆم دەبێت"

                                                          لە راستیدا 
دوو سێ تێبینی لەسەرە، یەکەمیان ئیشی پەرلەمانتار نییە 

لە حکومەتدا بێت یا لە حکومەتدا نەبێت. بە باش بڵێ باش 
و بە خراپیش بڵێ باش. ئیشی پەرلەمانتار ئەوەیە چاودێری 

حکومەت بکات. لەکوێ گەندەڵی و دزی و قاچاغی و خراپ 
بەڕێوەبردن هەبێت هەڵوێستی هەبێت. 

دووەم، وەکو شەخسی خۆم من لە دانووستاندا بووم، لە 
رێککەوتنەکاندا بووم، ئەو رێککەوتنانەی گۆڕان کردوویەتی 
جێبەجێیان نەکردووە، واتە رێزی واژۆ و رێککەوتن نەگیراوە. 

ئایا ئەوان کە رێککەوتن جێبەجێ ناکەن دەبێ من هەر 
بێدەنگ بم لەم گەندەڵییە لەبەر ئەوەی سێ چوار وەزیرمان 
هەیە؟ نا بە دڵنییاییەوە کاتێک کە ئەوان رێککەوتنیان واژۆ 
دەکەن و جێبەجێی ناکەن، منیش لە بەرامبەر ئەم هەموو 
گەندەڵی و دزی و تااڵنییە قسە و هەڵوێستی خۆم دەبێت.

نا، کەس ناتوانێت سزای من بدات، من نوێنەرایەتی خەڵک 
دەکەم.

بەدڵنییاییەوە کاک نەوشیروان سەرکردەیەکی کاریزما بوو، 
روئیای سیاسی هەبوو پالنی هەبوو و ئەجیندای هەبوو 
و کاریگەری هەبوو، حیزب و الیەنە سیاسییەکانی دیکە 

بەجۆرێکی تر تێروانینیان لە بەرامبەری هەبوو. کاک نەوشیروان 
بەوە ناسرابوو پیاوی قەرارە قورسەکان بوو، بەدڵنییاییەوە 
ئەوانەی کە دوای ئەو هاتوون بەرێوەبردنی گۆڕان دەکەن، 

نە ئەو توانایەیان هەیە، نە ئەو روئیایەیان هەیە، نە ئەو 
ئیمکانییەتەیان هەیە و نە توانای ئەو قەرارەیان هەیە.



و پارکەکانمان و 
خوێندنگاکانمان. جاری 
وا هەیە باڵەخانەیەکی  

گەورە بە دیزاینێکی  
ناوازە دروست دەکرێت، 

بەاڵم سەکۆیەک 
دروست ناکرێت بۆ 

کەم ئەندامان کە پێی 
برۆنە ناو باڵەخانەکە، 

ئەگەر دروستیش بکرێت 
خەڵکی ساغ ناتوانێت 

پیادا تێپەڕێت چی جای 
ئەوەی کەم ئەندامێک 

پێیدا سەرکەوێت، 
بەڕاستی کەم ئەندامان 

بەهەند وەرنەگیراون لەم 
واڵتەدا، هۆکارەکەشی 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 

حکومەتی هەرێم بە کردار 
چاودێری دۆخی کەم ئەندامان ناکات و حکومەت ئەگەر دۆخی کەم 
ئەندامان بەهەند وەربگرێت خزمەتی کەم ئەندامان بکات بەراستی 

خەڵکیش رێز لە کەم ئەندامان دەگرن".

لە کۆتاییدا سامان حوسێن لێپرسراوی گشتــی یەکێتی 
کەمئەندامان گلەیی لە درەنگ دابەشکردن و کەمی مووچەی 

خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان کردو وتی، "سەبارەت بە مووچەی 
کەم ئەندامان من لە جەنابتان دەپرسم کەسێک ٦٠ رۆژ چاوەروانی 

مووچە بێت ئەو ١٠٠ هەزارەی وەریدەگرێت بیدات بە چی، بیدات بە 
پارەی مۆلیدە یاخود بیدات بە دەرمان یان بە دایبی بۆ منداڵە کەم 

ئەندامەکەی، بەراستی ئەم مووچەیە بەشی بەریمیلێک نەوت 
ناکات، لە ئێستادا زیاتر لە ١٠٠ ماڵ الی من ناویان نوسیوە نەوتیان 
نییە تەنانەت ١ کیلۆ برنج لە ماڵەکەیان نییە ئەمەش بارودۆخێکی 

زۆر قورسی دروست کردووە. بۆیە من لێرەوە داوا دەکەم 
خێرخوازان بە فریای ژیانی کەم ئەندامان بکەون، ناڵێم هاوکاریان 

بکەن هاوکاری کاتێک دەکرێت کە تۆ شتێکت هەبێت ئەو بتوانێت 
شتێکت پێ بدات، ئێستا ئەوان هیچیان نییە بۆیە بە فریای ژیانی 

کەم ئەندامان بکەون بەراستی بارودۆخیان زۆر خراپە بەراستی ماڵی 
کەم ئەندامان سارد و سڕە بەراستی گیرفانیان بەتاڵە".

 لێکەوتەکانی پەسەندکردنی یاسای قەرز کردن
بۆ داهاتووی ئابووری عێراق چین؟

لەساڵی ١٩٩٢    ـەوە   رۆژی ٣    ـی   کانوونی   یەکەمی   هەموو   ساڵێک  
 لەالیەن   نەتەوە   یەکگرتوەکانەوە   بە   رۆژی   جیهانی   کەسانی  

 خاوەن   پێداویستی   تایبەت   داندراوە .                                                                                                                               

خاوەن   پێداویستی   تایبەت   یان   بە   ناوێکیتر   کەمئەندامان   ئەو  
 چینەن   لە   کۆمەڵگادا   کە   بەهۆی   کێشەیەک   لە   ئەندامانی   جەستەدا  

 ناتوانن   وەک   هەر   کەسێکیتری   ئاسایی   ژیان   بکەن   و   بە   ڕادەیەکی  
 زیاتر   لەکەسانیتر   ڕووبەڕووی   ناسۆریەکانی   ژیان   دەبنەوە .                                                                                                                                                                                                       

شایەنی   باسە   ڕێژەی   خاوەن   پێداویستییە   تایبەتەكان   لە  
 بەرزبوونەوە   و   زیادبووندایە  ،   ئەمەش   بە   هۆی   بەرزبوونەوەی  

 تەمەنی   مرۆڤ،   زیادبوونی   نەخۆشییە   درێژخایەنەكان،  
 رووداوەكانی   هاتووچۆ  ،   توندوتیژی  ،   كارەساتە   سرووشتییەكان،  
 بە رێژەیەکی زیاتر  ژنان   و   مندااڵن   و   بە   تەمەنەكان   رووبەڕووی  

 ئەم   مەترسییە   دەبنەوە .                                                                                                                                                                                                                                 

هاوکات   زیاتر   لە   ملیارێك   كەس   لە   جیهاندا   بەشێوەیەك   لە  
 شێوەكان   خاوەن   پێداویستی   تایبەتن   كە   لە  ١٥ ٪ ی   دانیشتوانی     

 جیهان   پێكدێنن  ، ١١٠  تا    ١٩٠    ملیۆن   كەسیشیان   لە   كاركردندا  
 ئاستەنگی   گەورەیان   دێتە   بەردەم .                                                                                                                                                                                                    

وەکو   هەفتەنامە   و   پۆرتاڵی   تەبا   سەبارەت   بە   ژیان   و   گوزەرانی  
 کەسانی   خاوەن   پێداویستی   تایبەت   لە هەرێمی   کوردستانی  
 عێراق   چاوپێکەوتنێکمان   لەگەڵ  سامان حوسێن، لێپرسراوی 

گشتــی یەکێتی کەمئەندامان ئەنجامدا .                                                                                                                          

لە سەرەتای قسەکانیدا سامان حوسێن باسی لە یاداشتێک کرد 
کە یەکێتیەکەی ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان-
عێراقی کردووە و رایگەیاند، "ئێمە چەند رۆژێک بەر لە رۆژی 
جیهانی کەم ئەندامان کە ٣ی ١٢ بوو یاداشتێکمان ئاراستەی 
پەرلەمانی کوردستان کرد، کە لەو رۆژەدا دانیشتنێک بۆ کەم 

ئەندامان و خاوەن پێداویستە تایبەتەکان لە هەرێمی کوردستان 
سازبکات، وە هەموو نوێنەری رێکخراوەکانی هەرێمی کوردستان 

کە زیاتر لە ٣٥ رێکخراوە بانگهێشت بکات و ناوی بنێت 
دانیشتنی "تەقدیر" رێز بۆ خاوەن پێداویستیە تایبەتیەکان، بەاڵم 
بەداخەوە بەهۆی ئەو گرژی ئاڵۆزییەی لە سەر مووچە  و قوتی 

خەڵک دروستبوو دانیشتنەکە لە پەرلەمان ئەنجام نەدرا، خۆی 
پەرلەمان بەر لە ٣ی ١٢ دانیشتنی نەکرد بۆیە ئەم یاداشتەمان 

جێبەجێ نەکرا و پەرلەمان کۆتایی بە کارەکانی هێنا".

سەبارەت بە چاالکیەکانیان لە رۆژی جیهانی خاوەن پێداویستیە 
تایبەتەکان لێپرسراوی گشتــی یەکێتی کەمئەندامان 

وتی، "لە رۆژی جیهانی کەم ئەندامان ئێمە لە شاری 
سلێمانی رێوڕەسمێکی گەورەمان رێکخست، رێوڕەسمەکە 
دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو، توانیمان لە ١٢ رۆژدا کەم 

ئەندامان سودمەند بکەین بەپێدانی ١٠٠ کورسی کەم ئەندامی 
هەروەها هاوکاری کردنی نزیکەی ١٠٠ کەم ئەندام بە خواردن 
و نەوت و بە پارە، بەمەش بۆ یەکەم جار بوو بتوانین رۆژی 

جیهانی بکەینە رۆژێکی بەرژەوندیدار بۆ کەم ئەندامان".

لە بەردەوامی قسەکانیدا سامان حوسێن باسی لە دۆخی 
نا جێگیری خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان کرد و رایگەیاند، 

"سەبارەت بە خراپی بارودۆخی کەم ئەندامان دەتوانین بە 
یەک دێر بڵیین ژیانی کەم ئەندامان لە کوردستان یەکسانە 
بە دۆزەخ، هەتا بڵیی ژیانیان ناخۆشە مووچەکەیان ١٠٠ بۆ 

١٥٠ هەزارە ئەوە بۆ ٦٠ رۆژ دەچێت مووچەیان وەرنەگرتووە، 
ژیانێکی زۆر سەخت سفرەیەکی بەتاڵ گیرفانی بەتاڵ ماڵی 
سارد و سڕ، بەراستی ئەمە ژیانی کەم ئەندامە لە هەرێم، 

هەتا بڵێی بارودۆخێکی زۆر خراپیان هەیە، داوکاریمان 
پێشکەشکردووە بەاڵم هیچ وەاڵممان نەدراوەتەوە، ئەگەر 

ئێستا هاوکاری کەم ئەندامێک بکرێت تەنها لە رێگای 
خێرخوازانەوەیە، بە داخەوە حکومەتی هەرێم هیچ جۆرە 

ئامادەکاریەکی نەکردووە بۆ کەم ئەندامان".

سامان حوسێن باسی لەوەکرد کە مامەڵەی کۆمەڵگا 
بەرامبەر خاوەن پێداویستی تایبەت لە روویی پێشووترەوە 

زۆر باشتر بووە و وتیشی، "کۆمەڵگا زۆر باشترە لە بەرامبەر 
کەم ئەندامان هەم لە رووی مامەڵەوە هەم لە رووی 

خێرخوازیەکەیەوە، دەتوانین بڵێین ئەوان باشترن ئێستا کە 
دەتوانن خزمەت بە کەم ئەندامان بکەن. بەاڵم لەالیەکی 

دیکەوە بەداخەوە ژینگەیەکی زۆر خراپ هەیە بۆ کەم 
ئەندامان لە هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی لە شەقامەکان 

شوێنی تایبەت بە کەم ئەندامان نییە، بازاڕەکانمان بۆ کەم 
ئەندامەکانمان گونجاو نین تەنانەت نەخۆشخانەکانمان 

تـەبـا
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"ژیانی کەم ئەندامان لە کوردستان یەکسانە بە دۆزەخژیانی کەم ئەندامان لە کوردستان یەکسانە بە دۆزەخ""
: عەبدولسە�م هیشام هەوا�ڵ

: عەبدولسە�م هیشام هەوا�ڵ

تەبا  ئێف ئێم سەرنجی
  تەبا  ئێف ئێم سەرنجی

زۆرێک لە بینەران و بیسەرانی
  زۆرێک لە بینەران و بیسەرانی

بۆ الی خۆی راکێشاوەبۆ الی خۆی راکێشاوە

تەبا ئف ئێم 
بە شێوەیەکی راستەوخۆ لەسەر تۆری 

کۆمەاڵیەتی فەیسبووک دەستی بە پەخش 
کرد و سەرنجی بیسەر و بینەرێکی زۆری راکێشا. 

 
تەواوی رۆژەکانی هەفتە بە چەندین بەرنامەی میوزیک 

بێژەرەکانی تەبا ئێف ئێم لەگەڵ بینەر و بیسەراکانیان دەبن، 
تەبا ئێف ئێم کە لە ١٦ تشرینی دووەم لەرێگەی تۆڕی کۆمەاڵیەتی 

فەیسبووک دەستی بە پەخشەکانی کرد و لەالیەن بیسەر و بینەرەکانیان 
رۆژانە بە تامەزرۆییەوە چاوەڕوانیان دەکرێت، ئەم بەرنامانەی کە 

پێشکەش دەکرێن لەالیەن خەڵکێكی زۆرەوە سەیردەکرێن، لە ئێستادا 
چەند گۆڕانکارییەک کراوە ئەوەش ئەوەیە کە لەمەودوا کلیپی 

هونەرمەندەکانیش لە ناو بەرنامەکان پەخش دەکرێن. 

پەخشە ئۆناڵینەکان رۆژانە بەم شێوەیەیە، هەموو بەیانییەک کاتژمێر ١٠:٠٠ 
پنار چەلەبی بەرنامەی سەباهـ نەشەسی)Sabah Neşesi( پێشکەشدەکات، 

دوای نیوەڕۆ ئیسرا قەسابئۆغڵو کاتژمێر ٣:٠٠ بە بەرنامەی 
بورام بورام تورکمەنئێلی)Buram Buram Türkmeneli( لەگەڵتان دەبێت، 

لەم پرۆگرامەدا تەنها گۆرانییە تورکمانییەکان پەخش دەکرێت، 
یونس تورکمان و گەیالن بەقاڵ کاتژمێر ٧:٠٠ی ئێوارە بە 

بەرنامەی ئاکشام نۆبەتی)Akşam Nöbeti( بە پەخشی 
راستەوخۆ لەسەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک 

بە بیسەر و بینەرەکنیان شاد دەبن.

مەدداح و دەنگبێژی پێشەنگی شاری هەولێر)ئەربیل
  حاجی فایق بازرگان

بۆ چارەسەری کێشەی کورتهێنانی دارایی حکومەتی عێراق یاسای 
قەرز کردن-ـی ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرد و داوای 

وەرگرتنی بری ٤١ ترلیۆن دینار قەرزی کرد، لە دانیشتنی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراقدا پڕۆژەکە خوێندنەوەی بۆ کرا، بە زۆرینەی دەنگ 
بڕیاردرا لە دانیشتنێکی دیکەی پەرلەمان پڕۆژەکە پەسەند بکرێت. 

رۆژی پێنجشەممە ١٢ـی تشرینی دووەم، ئەنجومەنی نوێنەرانی 
عێراق لەسەر پڕۆژە یاسای قەرز کردن کۆبوویەوە، دانیشتنەکە تا 

بەرەبەیان بەردەوام بوو. دواجار کاتژمێر ٥ی بەرەبەیان بەڕێكەوتنی 
شیعە و سوونە پرۆژە یاسای وەرگرتنی قەرز پەسەندکرا.

شایەنی باسە نوێنه رانی كورد بەشدارییان نەكرد له كۆبوونه وه كه ی 
ئه نجومه نی نوێنه رانی عێراق، بەهۆی رێكنه كه وتن له سه ر 

بڕگەیەكی پڕۆژە یاساكە كە تیایدا داوا دەكات دەبێت كورد نەوت 
لە رێگەی سۆمۆوە بنێرێت و رادەستی بەغداد-ـی بكات، دوای 

گفتوگۆیەكی چڕ لەسەر پشكی هەرێم، 
نوێنه رانی كورد دانیشتنەكەیان جێهێشت و 
پڕۆژە یاساکە بە زۆرینەی دەنگ پەسەند کرا.

بەپێی وتەی شارەزایان و ئابووریناسان کە 
دەڵێن پەسەند کردنی یاسای قەرز کردن، 
عێراق بەرەو داڕمانێکی گەورەی ئابووری 
دەبات کە قەرزێکی زۆری لەسەر کەڵەکە 

دەبێت و توانای دانەوەی قەرزەکانی نابێت. 

بۆ زانینی لێکەوتەکانی پەسەندکردنی یاسای قەرز کردن لەسەر 
داهاتووی عێراق، وەک هەفتەنامە و پۆرتاڵی تەبا ریپۆرتاژێکمان 

لەگەڵ بیالل سەعید، شارەزا لە بواری ئابووری ئەنجام دا.

بیالل سەعید لەسەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی بە لێکەوتە 
نەرێنیەکانی یاسای قەرز کردن کردو وتی، "سەبارەت بە 

پەسەندکردنی پرۆژە یاسای قەرز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی 
عێراق تاچەند لێکەوتەی نەرێنی دەبێت بۆ داهاتووی عێراق، لە 
راستیدا بابەتی قەرز لە هەموو واڵتانی جیهان دیدگایەکی زۆر 
مەترسیداری دەبێت، بە تایبەت ئەو جۆرە قەرزەی کە عێراق 

کردوویەتی بۆ پڕکردنەوەی ئەو کورتهێنانە، واتە وەرگرتنی 
قەرزەکە بۆ بەگەڕ خستن و پەرەپێدانی ئابووری نییە، بۆیە ئەمە 

خاڵێکی زۆر گرنگە کە ئێمە بیزانین لە وەرگرتنی قەرز، کاتێک 
هەر واڵتێک قەرز دەکات جۆری قەرزەکە پێمان دەڵێت کە چی  

رەنگدانەوەیەک و دەرهاوێشتەیەکی ئابووری بە دوای خۆیدا 
دەهێنێت، ئەم جۆرە قەرزە کە لە عێڕاق ئەنجام دەدرێت بەتایبەت 

بۆ پڕکردنەوەی کورتهێنانی دارایی قەرزێکی زۆرمەترسیدارە. 
ساڵ بە ساڵ قەبارەی قەرز لە عێراقدا بەرز دەبێتەوە کە ئەمە 

مەترسیەکی گەورە لەسەر ئابووری عێڕاق بەجێ دەهێڵێت".

 لە بەردەوامی قسەکانیدا بیالل سەعید ئاماژەی بەوەدا، "هەموو 
ئەو تێبینی وهەواڵنەی ئێستا هەیە کە عێراق دەیەوێت بەم 

هەنگاوە بەشێک لە کورتهێنانی خۆی پڕبکاتەوە، دەکرێت بڵێین 
ئەگەر لە ماوەیەکی نزیکیش نەبێت لە قۆناغی داهاتوو ئابووری 

عێراق دەخاتە بەردەم مەترسییەکی زۆرگەورە، دەیخاتە نێو تونێلێکی 
تاریکەوە کە پرۆسەی بڕیاردانی ئابووری لە عێراقدا زۆر قورس 

دەکات و مەترسیداری دەکات، چونکە کاریگەری و دەرهاوێشتەی 
لەسەر هەاڵوسان دەبێت هەروەها کاریگەری  لەسەر چۆنیەتی 

گۆڕینی تەوژمی سیاسی دەبێت لە عێراقدا، کاریگەری لەسەر بڕیاری 
سیاسی دەبێت تەنانەت کاریگەری لەسەر جۆری ئەو رێکەوتننامانە 
دەبێت کە عێراق لەگەڵ رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان هەیەتی، وەک 

بانکە جیهانییەکان و رێکخراوی نێودەوڵەتی قەرز، بۆیە هەموو 
ئەمانە پێمان دەڵێن کە لێکەوتەیەکی نەرێنی زۆر مەترسیدار 

چاوەروانی عێراق دەبێت، چونکە جۆری ئەو قەرزەی کە عێراق 
کردوویەتی جۆرێکە لە مەترسیدارترین قەرزەکان کە لە 

مێژووی عێراقدا روویدابێت.

لە الیەکی دیکەوە ئەو شارەزایەی بواری ئابووری 
سەرنجی خستە سەر بڕی ئەو قەرزانەی کە عێڕاق 

کردوویەتی و وتی، "لە راستیدا داتایەکی روون 
نییە کە دەریبخات لە ئێستادا عێڕاق چەند قەرزارە، 
بەاڵم ئەگەر بگەرێینەوە بۆ ژمارەکانی رابردوو واتە 

بگەرێینەوە قۆناغی رابردوو دەکرێ ئێستا بڵێین 
قەبارەی قەرزەکانی عێراق بە بەردەوامی جگە لەوەی 

روو لە زیاد بوونە، مەترسیش روبەڕووی عێراق 
دەکاتەوە، بەپێی دوایین راپۆرتی حوکمەتی عێراق کە ٣ی مانگی 

٦ی ساڵی ٢٠٢٠ باڵوکراوەتەوە، ئەو راپۆرتە پێمان دەڵێت کە عێراق 
قەرزێکی هەیە پێی دەوترێت قەرزی ناوخۆیی وە قەرزێکیشی 

هەیە پێی دەوترێت قەرزی دەرەکی، قەرزە ناوخۆییەکان تا ٣٠ی 
٦ رێژەکەی بریتی بووە لە ٤٠ ترلیۆن و ٨١٠ ملیار دینار ئەمە قەرزی 

ناوخۆیی بووە، قەرزی دەرەکیش ٢٥ ملیار و ٤٤٤ ملیۆن دۆالر بووە، 
بەاڵم بەدڵنیاییەوە ئێستا قەبارەی قەرزەکان زۆر زیادی کردووە، وە 

دەکرێت بڵێین لەئێستادا قەرزی ناوخۆیی سەرو ١٥ ترلیۆن دیناری 
دیکەی رۆشتووەتە سەر و بەهەمان شێوە قەرزی دەرەکی زۆر 
زیادی کردووە، لەراستیدا دوای ئەم بەروارەش کە کۆتا راپۆرتی 

حکومەت بووە عێراق دوو قەرزی دیکەی وەرگرتووە.

لە وەاڵمی پرسیارێکی پەیامنێری تەبا سەبارەت بەوەی ئایا تا چەند 
عێراق توانای دانەوەی ئەم قەرزانەی هەیە، بیالل سەعید بەم جۆرە 
وەاڵمی دایەوە، "بەداخەوە عێراق لەم کات و ساتەدا بە دڵنیاییەوە 

بە هیچ جۆرێک ناتوانێت قەرزەکانی بداتەوە، لە ئێستاشدا بەم 
سیاسەتە لە بەڕێوەبردنی ئابووری عێراق کە سەرچاوەکەی تەنها 

نەوت بێت وە نەوتیش هاوشان و یارمەتی دەری نەبێت بۆ ئەوەی 
نرخەکەی بەرز بێتەوە بەدڵنیاییەوە مەترسی روبەڕووی ئابووری  

دەکاتەوە وە دانەوی قەرزەکانیشی دوا دەخات. کاتێک واڵت 
دەتوانێت قەرز بداتەوە کە سەرچاوەکانی داهاتی زیاد بکات، کە 

لە عێراقدا بەداخەوە ئەوە نابینین و هەستی پێ ناکەین، لەکاتێکدا 
کە نەوت  تاکە سەرچاوەیە وە بەردەوامیش کورتهێنانی هەیە. 
بەهەمان شێوە لە ئێستادا مەترسیەکی دیکە روبەڕووی عێراق 
دەبێتەوە کە ئایا ئەو کورتهێانەی لە بودجەی ٢٠٢١دا روبەڕووی 
دەبێتەوە چۆن پڕی دەکاتەوە ئایا قەرز وەردەگرێت کە قەبارەی 

قەرزەکانی دووبارە زیاد بکات یان جارێکی دیکە دەست دەبات بۆ 
بەرزکردنەوەی بەهای دۆالری ئەمریکی بەرامبەر بە دیناری عێراقی 

بۆ ئەوەی پڕکردنەوەیەک لە کورتهێنان رووبدات کە هەر یەکێک 
لەمانە لە راستیدا مەترسیەکی جیاوازی خۆی هەیە".

لە کۆتاییدا بیالل سەعید شارەزا لە بواری ئابووری لەبارەی 
بەرژەوەندیەکانی هەرێم لە پەسەندکردنی یاسای قەرز کردن 

ئاماژەی بەوەدا، "بەداخەوە سەبارەت بە پەسەندکردنی پڕۆژە 
یاسای قەرز تا چەند لە بەرژەوەندی هەرێمدایە لە راستیدا هیچ 

دەرچەو دەرگایەکی نییە کە پێمان بڵێت لە بەرژەوەندی هەرێمی 
کوردستان دایە، چونکە جێگای پشکی هەرێمی تێدا نەکراوەتەوە 

کە هەرێم چەند وەردەگرێت، وە هەروەها لەکاتێکدا ئێمە بڕیار 
بێت لە چوارچێوەی عێراقدا بژین قەبارەی ئەم قەرزانەش کە 
زیاد دەکات مەترسی لەسەر هەرێم دروست دەکات چونکە 

دواجار عێراق دەڕواتە ژێر ئەم بەرپرسیاریەتیە کە ئەم قەرزانە 
بداتەوە، وە ئەگەر رێکەوتنێکیش بێتە کایەوە گۆرانکاری لە 

دانەوەی قەرزەکان ناکات، چونکە قەبارەی قەرزەکانی عێراق بە 
بەردەوامی لە زیاد بووندایە".

رەشنووسی یاسای پڕكردنه وه ی  كورتهێنانی  دارایی:

لەمادەی یەکەمی رەشنووسەکەدا داهاتی خەملێندراوی عێراق بۆ 
چوار مانگی داهاتوو زیاتر لە ١٩ ترلیۆن و ٧١٩ ملیار و ٤٨٣ ملیۆن 
دینارە، داهاتەکە بەپێی فرۆشتن و نرخی نەوت دیاریکراوە کە 

بۆ هەر بەرمیلێک ٤٠ دۆالر و ٥١ سەنت داندراوە.

بڕی نەوتی هەناردەکراوی رۆژانەی بە ٣ ملیۆن و ٣٣ هەزار و
 ٢٧٣ بەرمیل خەماڵندووە بە ٢٥٠ هەزار بەرمیلی نەوتی هەرێمەوە.

کۆی گشتی خەرجیەکانی بۆ مانگەکە بە زیاتر لە ٥٧ ترلیۆن و 
٨١١ ملیار و ٤٥٣ ملیۆن دینار خەملێندراوە و کۆی گشتی 
کورتهێنانیش ٤١  ترلیۆن و ٦٢٩ ملیار و ٨٣٧ ملیۆن دینارە.

لە رەشنووسەکەدا باسی بەشی هەرێم کراوە کە لەدوای 
دەرکردنی خەرجییە سیادیەکان لەالیەن وەزارەتی داراییەوە 

دیاریدەکرێت. ئەم یاسایە دوای پەسەندکردنی لەالیەن
 پەرلەمانی عێراقەوە تا ١/١/ ٢٠٢١ کاری پێدەکرێت.
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دەنگبێژی گەورە حاجی فایق محەمەد سوڵتان بازرگان لە 
ساڵی ١٩١٨ لە گەڕەکی تەکیە-ی قەاڵی هەولێر)ئەربیل( 
لەدایکبووە. هەر لە تەمەنی منداڵییەوە دەستیکردووە 

بە خوێندنەوەی شیعر و گۆرانی و حەزی لە گوێگرتن 
لە میوزیک بووە. 

بازرگان لە سەرەتادا لە حوجرە فێری خوێندنەوەی 
قورئانی پیرۆز بووە و خەتمی کردووە. لە قۆناغی 

سەرەتاییدا چەندین مارشی نەتەوەیی هۆنیوە. 

لە ساڵی ١٩٦١ چاوپێکەوتنێک لەگەڵ سەعید ساڵح 
تورکمان، بەڕێوەبەری رادیۆی بەغداد-بەشی تورکمانی 

ئەنجام دەدات بۆ گۆڤاری "قارداشلق" کە لەالیەن 
ئۆجاغی برایەتی تورکمانەوە لە بەغداد چاپکراوە. 

لە چاوپێکەوتنەکەیدا بەو شێوەیە باسی خۆی دەکات: 
"لە ساڵی ١٩٢٥ چوومە قوتابخانەی سەرەتایی، لە 
ساڵی ١٩٣٠ کاتێک بووم بە پۆلی پێنج دەستم لە 
خوێندن هەڵگرت و لەالی باوکم  فێری پیشەی 

بەرگدووریی بووم، بەاڵم نەمتوانی سەرکەوتووبم و 
لە ساڵی ١٩٤٤ دەستم لەو پیشەیە هەڵگرت و لەالی 

براکەم حاجی سادق بووم بە شوفێر. ١٢ ساڵ لەو بوارە 
کارم کرد و بەهۆی سەرنەکەوتنم لە پیشەکەدا دووبارە 

دەستم لەو پیشەیەش هەڵگرت و دەستم کرد بە پیشەی 
بازرگانی، سوپاس بۆ خودا سەرکەوتوو بووم و دواتر لە 

ساڵی ١٩٦٠ فەریزەی حەجم بەجێگەیاند".

بازرگان لە بەردەوامی قسەکانی دەشڵێت: 
"هۆکاری یەکەم بۆ فێربوونی گۆرانی و مەقامەکان، 

جوانی دەنگەکەم بوو، هۆکاری دووەم و سەرەکیترین 
هۆکار ئەوەبوو کە کاتێک لەالی باوکم کارم دەکرد، رادیۆ 

گەیشتە شاری هەولێر)ئەربیل(. تا ئەو کاتە هەواداری 
دەنگی کۆچکردوو محەمەد رەفعەت بووم و هەر 

ئەوەش بووە هۆی ئەوەی کە لە مەولودەکانی شاری 
هەولێر)ئەربیل( دەستم کرد بە خوێندنی قورئانی پیرۆز و 

مەدحیەی)ستایشی( پێغەمبەری سەروەرمان". 

کاتێک فایق بازرگان سەرقاڵی بەشداریکردن بوو لە 
مەولودەکان، لەو سەردەمەدا ژمارەیەکی زۆر لە دەنگبێژ، 

مەدداح و مەقامبێژ هەبوون و کاریگەرییان لەسەر 
بازرگان هەبووە وەک؛ سەید مەردان، سەید ئەمین، مەال 
نازم حەمامچی، حاجی جەمیل قەبقابچی، حەیدەر بەقاڵ، 
جەاڵل چەخماخچی، شەهاب ئەربیللی و محەمەد عاشق. 

جگە لە هەولێر)ئەربیل(، فایق بازرگان چەندین مەقام 
فێردەبێت لە تۆپاڵ مەال محەمەد، مەال عەبود 

بوستانچی، مەال نەسرەدین باقاڵئۆغلو کە هەموویان 
خەڵکی کەرکوکن. 

هێدی هێدی بازرگان بەشداری لە مەولود و بۆنە 
ئاینییەکانی شارەکانی دیکە دەکات و مەقامە 

جۆراوجۆرەکان دەهۆنێت. بارزگان زیاتر مەقامەکانی 
)راست، حیجاز، سێگا، نەهاوەند، سەبا و ناری( هۆنیوە. 

کۆچکردوو بازرگان لەمیانی چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ 
گۆڤاری یورد لەبارەی شێوازی 
کەرەم بەو شێوەیە دەدوێت: 

"لە بنچینەدا کەرەم وشەیەکی ئازەرییە. بە واتای رشتن 
دێت، لەهەمان کاتدا بابەتی شادی لەخۆ دەگرێت. 

دەمەوێت ئەوەش بڵێم کە کاتی خۆی کاروانی ئازەری 
بۆ مەبەستی بازرگانی سەردانی هەولێر)ئەربیل(یان 

کردووە و پێیدا تێپەڕیوون، کاروانچییەکان کەرەمیان 
خوێندووە و بەو شێوەیەش هەولێرییەکان فێری 
ئوسوڵەکە بوون و پێی دەڵێن کەرەم هەواسی". 

ساڵی ١٩٥٩ شاندێک بە یاوەری سەعید ساڵح تورکمان، 
بەڕێوەبەری رادیۆی بەغداد-بەشی تورکمانی سەردانی 

شاری هەولێر)ئەربیل( دەکات و دەنگی ژمارەیەک 
هونەرمەند تۆمار دەکەن کە بریتین لە؛ فایق بازرگان، 
محەمەد ئەحمەد ئەربیللی، جەالل چەخماخچی، یونس 

خەتات، نورەدین عەسافلی. 

بەو شێوەیە یەکەم گۆرانی فایق بازرگان "بیر داش 
ئاتتم پێنجەرەیە تیک دێدی" دەبێت کە ئاواز و 

تێکستەکەشی هەر هی خۆیەتی.

بازرگان دوای وەرگیرانی لە رادیۆ وەکو گۆرانیبێژێکی 
فەرمی هەڵدەستێت بە تۆمارکرنی پارچە مەقامێکی 

بەیات و دواتر بەستەی "گەزمە جەیالن سەنی 
ئاوالڕالڕ". لە ئەنجامدا ٢٦ پارچە گۆرانی لە ماڵی 
رادیۆ تۆمار دەکرێت بەاڵم جگە لە پڕۆگرامەکەی 

یڵماز ئەرۆڵ، هیچ تۆمارێکی تەلەفزیۆنی نییە. 

بازرگانی کۆچکردوو لە ساڵی ١٩٦٠ دوای بەجێگەیاندنی 
فەریزەی حەج بەجارێک واز لە گۆرانی وتن دەهێنێت و 

هەموو کاتەکانی خۆی بۆ عیبادەت و مەدحییەی 
ئاینی تەرخان دەکات و شیعری ئیالهی دەخوێنێت. 

لە کۆتا ساتەکانی ژیانی، بازرگان بەهۆی نەخۆشی لە 
ماڵەوە پشوو دەدات و دواتر لە ساڵی ١٩٩٥ دەچێتە 
بەر دلۆڤانی خودا و هەر لە هەولێر)ئەربیل( بەخاک 

دەسپێردرێت. 
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تەبا  ئێف ئێم سەرنجی
  تەبا  ئێف ئێم سەرنجی

زۆرێک لە بینەران و بیسەرانی
  زۆرێک لە بینەران و بیسەرانی

بۆ الی خۆی راکێشاوەبۆ الی خۆی راکێشاوە

تەبا ئف ئێم 
بە شێوەیەکی راستەوخۆ لەسەر تۆری 

کۆمەاڵیەتی فەیسبووک دەستی بە پەخش 
کرد و سەرنجی بیسەر و بینەرێکی زۆری راکێشا. 

 
تەواوی رۆژەکانی هەفتە بە چەندین بەرنامەی میوزیک 

بێژەرەکانی تەبا ئێف ئێم لەگەڵ بینەر و بیسەراکانیان دەبن، 
تەبا ئێف ئێم کە لە ١٦ تشرینی دووەم لەرێگەی تۆڕی کۆمەاڵیەتی 

فەیسبووک دەستی بە پەخشەکانی کرد و لەالیەن بیسەر و بینەرەکانیان 
رۆژانە بە تامەزرۆییەوە چاوەڕوانیان دەکرێت، ئەم بەرنامانەی کە 

پێشکەش دەکرێن لەالیەن خەڵکێكی زۆرەوە سەیردەکرێن، لە ئێستادا 
چەند گۆڕانکارییەک کراوە ئەوەش ئەوەیە کە لەمەودوا کلیپی 

هونەرمەندەکانیش لە ناو بەرنامەکان پەخش دەکرێن. 

پەخشە ئۆناڵینەکان رۆژانە بەم شێوەیەیە، هەموو بەیانییەک کاتژمێر ١٠:٠٠ 
پنار چەلەبی بەرنامەی سەباهـ نەشەسی)Sabah Neşesi( پێشکەشدەکات، 

دوای نیوەڕۆ ئیسرا قەسابئۆغڵو کاتژمێر ٣:٠٠ بە بەرنامەی 
بورام بورام تورکمەنئێلی)Buram Buram Türkmeneli( لەگەڵتان دەبێت، 

لەم پرۆگرامەدا تەنها گۆرانییە تورکمانییەکان پەخش دەکرێت، 
یونس تورکمان و گەیالن بەقاڵ کاتژمێر ٧:٠٠ی ئێوارە بە 

بەرنامەی ئاکشام نۆبەتی)Akşam Nöbeti( بە پەخشی 
راستەوخۆ لەسەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک 

بە بیسەر و بینەرەکنیان شاد دەبن.

مەدداح و دەنگبێژی پێشەنگی شاری هەولێر)ئەربیل
ئامادەکردن: زیا عوزێری  حاجی فایق بازرگان

نووسین: نەبیل کوزەچی

(

  هونەرمەندێکیهونەرمەندێکی
  الوی تورکمانالوی تورکمان

  توانی بەشداریتوانی بەشداری
  لە بەرنامەیلە بەرنامەی
بکاتبکاتعێراق ئایدڵعێراق ئایدڵ

قۆناغی سەر ستەیجی ئەو بەرنامەیە کە 
١٢ بەشداربوو گەیشتوونەتە ئەو قۆناغە".

بڕیار وایە لە ٢٦ی کانوونی یەکەم، 
یەکەم بەرنامەی خۆشەویستی عێراق لە 
کەناڵی MBC Iraq پەخش بکرێت و هەموو 

هەفتەیەک هەر ١٢ بەشداربوو لەسەر 
ستەیجەکە گۆرانی خۆیان پێشکەش بکەن.

شایەنی باسە بەرنامەی عێراق ئایدڵ 
)Iraq Idol( هەمان بەرنامەیە لەگەڵ 

خۆشەویستی عەرەب )Arab Idol( بەاڵم 
تایبەت کراوە بە هونەری عێراقی. لەم 
بەرنامەیەدا ١٢ بەشداربوو کە دەگەنە 

قۆناغی ستەیج هەموو هەفتەیەک ئەدای 
خۆیان پێشکەش دەکەن و دەنگدانەکە 

دەکەوێتە سەر بینەران. هەر بەشداربووێک 
کەمترین دەنگ بەدەست بهێنێت، ناتوانێت 

بچێتە قۆناغی داهاتوو.

مستەفا پاراڵقیڵدز، هونەرمەندی الوی 
تورکمان دوای تێپەڕبوون لە قۆناغی 

تاقیکردنەوەکان، گەیشتە قۆناغی سەر 
ستەیج لە بەرنامەی بەناوبانگی 

.)Iraq Idol( عێراق ئایدڵ

ئەو هونەرمەندە الوەی تورکمان کە 
دەرچووی )بیت المقام کرکوک(ـە ماڵی 

مەقامەکانی کەرکوکە و شارەزایە لە 
مەقامە عێراقییەکان، بەشداری لە قۆناغی 
تاقیکردنەوەی بەرنامەی )Iraq Idol( کرد کە 

بەشێکە لە بەرنامەی )Arab Idol(ی بەناوبانگ.

مستەفا پاراڵقیڵدز بە تەبای راگەیاند "لە 
بەغدادی پایتەخت بەشداری قۆناغی 

تاقیکردنەوەی بەرنامەکەم کرد و ژمارەی 
بەشداری کردنم )١٠٠١٣( بوو. سوپاس بۆ 

خودا توانیم بە وتنی مەقام و گۆرانییەکی 
عەرەبی لە نێوان هەزاران بەشداربوو 
سەرکەوتن بەدەست بهێنم و بگەمە 



ئەو ئاوەی لە ڤەنزوێالوە هێندراوە نەک جارێک و دوو بەڵکو ٤٠ 
هەزار جار چااڵکترە لەو ئاوەی کە لەناو ماڵەکاندا دەخورێتەوە، 
هەر لەبەر ئەم هۆکارەشە خەڵکی ئەم ناوچەیە هەرچەندە 
لە تەکنەلۆژیا و قەرەباڵغی شارەکانەوە دوورن 

بەاڵم تەمەنێکی درێژتریان هەیە و زۆربەی کات 
پێدەکەنن و تووشی خەمۆکی نابن، بۆیە ئەو 

کەسانەی لە الدێکاندا دەژین زیاتر چاالکترن 
لەوانەی لە شار دەژین. هۆکارەکەشی ئەوەیە 

خواردنەوەی ئەو ئاوە پاکە دەبێتە هۆی 
ئەوەی ئەلیکترۆنەکانی ناو خانەکانی خوێن 

چاالکتر و گەشاوەتر بن، بەمەش ئۆکسجین لە 
نێوان خانەکاندا باشتر دەگوازرێتەوە.

باشە ئەی ئاوی زمزم کە سەرنجی هەمووانی 
راکێشاوە، دەبێت چەند نهێنی شاراوەی تێدابێت؟

ماسانرۆ ئینۆتۆ، زانا ژاپۆنییەکە کاتێک تاقیکردنەوەی لەسەر 
ئاوی زمزم ئەنجامدا سەرنجی هەمووانی بەالی خۆیدا 

راکێشا  کاتێک بۆی دەرکەوت کە دەنگی بانگدان بۆ ئاوی 
زمزم پێدەکات، پێکهاتەی ناوەرۆکی ئاوەکە شێوەیەکی 

سەرنجراکێشی هەیە. ئاوی زمزم لە ناوەراستی بیابان 
هەڵقواڵوە و هێشتا دیار نییە سەرچاوەکەی لە کوێوە هاتووە 
چونکە ئاوی زمزم ٨٠ کم لە نزیکترین دەریاوە دوورە و قووڵی 

بیرەکە مەتر و نیوێکە و سااڵنە پێداویستی حاجیان دابین 
دەکات، هەروەها هەموو کات بە حاجیان دەوترێت بڕێکی زۆر 
لە ئاوەکە نەخۆنەوە، چونکە ئاوی زمزم ناگۆرێت بۆ پاشەرۆی 
جەستە و تەنها بە ئارەقەکردن لە لەشی مرۆڤ دەردەدرێت، 

ئەمەش هێندەی تر نهێنی ئەو ئاوەی قووڵتر کردووەتەوە.

ئەو واڵتانەی لە لێواری دەریاکانەوە نزیکن، پاشماوەکانیان 
دەخە ناو ئاوی دەریاکان و دەبنە هۆی گۆڕینی کوالیتی

ئاوی سەر رووی زەوی.

ئێمەش دەپرسین؛ پێویستە چەند نرخی ئەو نیعمەتە 
جوانەی پەروەردگار بزانین و چۆن مامەڵەی لەگەڵدا بکەین؟

تـەبـا
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تەبا ئێف ئێم بە میوانداری  
 هونەرمەندانی تورکمانئێلی و تورکیا

دەستی بە پەخشەکانی کرد

.

لەرێگەی تۆڕی کۆمەاڵیەتی ١٦ـی تشرینی دووەم  لە  ئێم کە  ئێف   تەبا 
بە کاتێکی خۆش  کرد،  پەخشەکانی  بە   فەیسبووک دەستی 

دەبەخشێت. بیسەرانی  و   بینەر 
بەرنامەکانی میوانی  بوونەتە  تورکیا  و  تورکمانئێلی  هونەرمەندێکی   چەند 

بەقاڵ. گەیالن  و  تورکمان  یونس  چەلەبی،  پنار  قەسابئۆغلو،  ئیسرا 

ئەستێرە تورکەکانیش بەشداری لە
پرۆگرامەکانی تەبا ئێف ئێم دەکەن... 

 زۆربەی هونەرمەندەکانی
 تورکیا بە پەیوەندی

 راستەوخۆ بەشداریان لە
 بەرنامەی ئاکشام نۆبەتی
 کرد کە لەالیەن گەیالن

 بەقاڵ و یونس تورکمان-ـەوە
پێشکەش دەکرێت.

لەم ئەلقەیەی 
ئاکشام نۆبەتی، ئێبرۆ 
کەسکین بووە میوانی 

بەرنامەکە و وتی،"زۆر دڵخۆشم 
کە بوومەتە میوانی 

تەبا ئێف ئێم".

کەسکین لەبارەی نوێترین بەرهەمی 
وتی،"بەرهەمە نوێیەکەم لە 
تیک تۆک تا ئێستا زیاتر لە 

٣٠٠ ملیۆن بینەری 
هەبووە".

دیکەی  میوانێکی 
نۆبەتی  ئاکشام  بەرنامەی 

تورکیا  توانای  بە  هونەرمەندی 
بوو. ئاکمان  چاغتای 

وتی،"بەرهەمی  نوێکەیەوە  بەرهەمە  لەبارەی  ئاکمان 
)بووڵ بەنی چکار بو چوکوردان( هۆنراوەکەی لەالیەن 

لەالیەن خۆیەوە  بەرهەمەکەش  ئاوازی  هۆدۆمان، نووسراوە 
لەالیەن  بەرهەمەکەش  رێکخستنی  و  داندراوە 

لە  ئێستا  تاوەکوو  بەرهەمە  ئەم  کراوە،  ڤاتانسێڤەرەوە  جان 
یوتیوب یەک ملیۆن و نیو بینەری هەبووە، ناوبراو لە ناو 

بە  پێشکەش  کایای  ئەحمەد  گۆرانیەکی  بەرنامەکەدا 
ئێم کرد". تەبا ئێف  بینەر و بیسەرەکانی 

ئاکمان لە کۆتایی بەرنامەکەدا ساڵوی لە هەموو 
هەوادارانی کرد و وتی،"پیرۆزبایی کرانەوەی 

رادیۆی تەبا ئێف ئێم لە ئێوە و هەموو 
کارمەندان و بیسەر و بینەرەکانی 

دەکەم". 

توتونچی،  یونس 
توانای  بە  هونەرمەندی 

میوانی  بووە  هەولێر)ئەربیل(  شاری 
تورکمەنئێلی و وەاڵمی  بورام  بورام  بەرنامەی 

دایەوە. قەسابئۆغلوی  ئیسرا  پرسیارەکانی 

ئەلبومی کرد و  نوێترین  لە  باسی  بەرنامەکەدا  لە  توتونچی، 
بەرنامەی  رێگای  لە  پێکهاتووە  تراک   ٨ لە  ئەلبومەم  وتی،"ئەم 
ئێوەوە دەمەوێت سوپاسی هەموو ئەو کەسانە بکەم کە لە 

بوون". ماندوو  ئەلبوومەکە  دەرهێنانی 

کارەکانی  لەبارەی  قەسابئۆغلو  پرسیارێکی  وەاڵمی  لە  توتونچی 
لەبارەی کارە  بازرگان و  پێشووتری هونەرمەند لەگەڵ هاوار 

لە منداڵییەوە  بازرگان هەر  نوێیەکانی وتی"من و هاوار 
گرنگە و هونەرمەندێکی  زۆر کەسێکی  بۆمن  ئەو  هاورێین، 
زۆر بە توانایە، خۆشحاڵم کە دوێتم لەگەڵ هاوار بازرگان 
لە دوێتێکی دیکەش دەکەینەوە".  بیر  کردووە. هەروەها 

 
ژیانی رۆژانەی خۆیەوە  لەبارەی  ناوبراو 

بەردەوام  بەتاڵەکانم  کاتە  وتی،"لە 
دەست دەکەم بە دانانی ئاواز".

مستەفا پاراڵقیڵدز

تەها تایفور

 چاغتای ئاکمان

 ئێبرۆ کەسکین

حوسێن توزڵو یەکێک 
لە میوانەکانی 

دیکەی ئیسرا قەساب 
ئۆغلو، هونەرمەندی بە توانا 

مستەفا پاراڵقیڵدز بوو کە یەکێکە لە 
بەشداربووانی بەرنامەی عێراق ئایدڵ.

پاراڵقیڵدز باسی لە ئەلبومەکانی کرد و 
وتی،"من پێشتر ٢ ئەلبومم هەبوو 
بەرلەوەی بەشداری لە بەرنامەکە 

بکەم بڕیار وایە ئەلبومێکی 
دیکەش باڵوبکەمەوە".

پنار چەلەبی 
بۆ ماوەیەکی کاتی لە 

جێگای ئیسرا قەسابئۆغلو 
بەرنامەی بورام بورام تورکمانئێلی 

    پێشکەشکرد، لە ئەڵقەی 
ئەمجارەی بەرنامەکە میوانداری 

هونەرمەندی بە توانای شاری کەرکوک 
تەها تایفور کرا.

تایفور باس  زۆرینەی گۆرانییەکانی 
لە خۆشەویستی دەکات، لەم 
بارەیەوە تایفور وتی،"من ئەم 

خێزانەکەم  بۆ  گۆرانییانەم 
وتووە".

توزڵو،  حوسێن 
توانای  بە  هونەرمەندی 
لە  بەشداری  کەرکوکیش 

نوێترین  لە  باسی  کرد،  بەرنامەکە 
بەرهەمی کرد و وتی،"گۆرانی )نێ 
ئاوازەکەی  ئێدیم شانسا( هۆنراوە و 

داندراوە". عەسسافئۆغڵو  د.سادق  لەالیەن 

توزڵو باسی لە نوێترین بەرهەمی کرد و 
لەشێوەی  بەرهەمێکم  نزیکانە  وتی،"بەم 

عیسام  هونەرمەند  لەگەڵ  دوێت 
ناوەرۆکی  باڵودەکەمەوە،  جومعە 
پەیوەندی  لە  باس  بەرهەمەکە 

دەکات". هاوڕێیەتی 

یونس توتونچی

 سوباشی.. یەکێک لە سیمبولەکانی
شارۆچکەی تەلەعفەر



لەمیانەی ئەو پالنە قێزەونانەی کە دەبوونە هۆی هەڕەشە 
بۆسەر مرۆڤایەتی، ئاوەکە کاردانەوەی هەبووە و بەمەش 

ناوەرۆکی توخمی ئاوەکە ژەهراوی بووە ئەویش بە گۆڕینی 
شێوەی ریزبوونی ناوەرۆکی توخمیی ٢ هایرۆجین و ١ 

ئۆکسیجین.

کاردانەوەی ئاو لە بەرامبەر ئاوازە جیاوازەکان 
چییە؟

ساڵی ١٩٩٥ ماسانرۆ ئینۆتۆ، گەورە زانای ژاپۆنی 
بە لێکۆڵینەوەیەکی زانستی کە لەسەر پێکهاتەی 

ناوەرۆکی ئاو ئەنجامی دابوو ناوبانگی لە جیهاندا 
پەیداکرد، لە لێکۆڵینەوەکەدا ئاوی یەک سەرچاوەی 

بەش بەش کرد و چەند میوزیکێکی جیاوازی بۆ 
پێکردن تاکو ئاوەکان گوێبیستی موزیکەکان بن. ئەو زانایە 

لەژێر مایکرۆسکۆپ چاودێری گۆڕانی شێوەی پێکهاتەی 
ئاوەکانی کرد. جگە لەمەش چەندین نزا و وشەی پیرۆزی 

لە کتێبە ئاینییە جیاوازەکان بۆ پێکرد.

             
مۆزارت                  بیتهۆڤن

بەگوێرەی ئەو ئەنجامانەی کە زانا ژاپۆنییەکە دەستیکەوت، 
بەهێزترین ئەو وشانەی کە دڵخۆشی لە رادەبەدەر بە ئاو 
دەبەخشن، وشەکانی خۆشەویستی و سوپاسگوزارییە، 

کە دەبێتە هۆی ئەوەی کریستاڵەکانی رەونەقداربن و 
بگەشێنەوە، لێرەدا بۆمان رووندەبێتەوە کە پێویست بە 
سەرسورمان ناکات ئەگەر ئاوێک نزاو پارانەوەی لەسەر 

بخوێندرێتەوە و بدرێت بە کەسێک کە نەخۆشی دەروونی و 
خەمۆکی هەبێت پێی چاکببێتەوە.

گرنگی ئاو لە دیدی ئایینە جیاوازەکانەوە:
ئاو گرنگییەکی زۆری لە ئایینە جیاوازەکاندا هەیە بەجۆرێک 

لە قورئانی پیرۆزدا ٦٣ جار ناوی ئاو هاتووە و ئاماژە 
بەوەکراوە کە بە ئاو لە شەیتان بەدوور دەبن و دڵەکانتان 

پاکدەبنەوە. موسڵمانان پێش ئەوەی نوێژ بکەن دەستنوێژ 
بە ئاو هەڵدەگرن، کریستیانەکان بە ئاو منداڵە تازە 

لەدایکبووەکانیان بەنزاوە پاکدەکەنەوە.

ئایا دەکرێت ئاویش وەک ئێمەی مرۆڤ 
نەخۆشبکەوێت؟

ئەنجامی تاقیکردنەوەکان ئەوە نیشان دەدەن، ئەو 
ئاوانەی کە ماددە کیمیاییەکانی تێدا بەکاردێت و دواتر 

بەناو فلتەرەکاندا دەڕوات و لەرێگەی بۆڕییەکانەوە 
دەگاتە ماڵەکان، هەندێکجاریش بۆ ماوەیەکی زۆر لەناو 

بۆڕییەکان دەمێنێتەوە، لەم سووڕەی ئاودا تادێت 
پێکهاتەی ناوەڕۆکی ئاوەکە گۆڕانکاری بەسەردا دێت، 

لەم ماوەیەدا تا دەگاتە ماڵی هەرکەسێکمان دەکەوێتە 
ژێر کاریگەری ئەو رووداوانە کە بەسەریدا تێپەریوون، 
ئەو کاتەی کە دەگاتە ناو جەستەی ئێمە وەک ئەوە 

وایە کە لەسەرە مەرگدا بێت. 

جیاوازی سەرچاوەکانی ئاو لە جیهاندا چین؟ 
لە ڤەنزوێال شوێنێکی زۆر دوورە دەست هەیە، بۆ ئەوەی کە 
بگەین بەم شوێنە پێویستە بۆ ماوەی سێ رۆژ بەناو دارستانە 

باراناوییەکان بۆ شوێنێک سەربکەوین کە بەرزییەکەی ٨٠٠ 
مەترە، بەهۆی نەگەیشتنی زۆربەی مرۆڤ بەم شوێنە، لەوێدا 

ئاوێکی تەواو پاک و سازگار هەیە، پسپۆران  نموونەیەک  
لە ئاوی ئەم شوێنەیان وەرگرتووە و لەرێگای ئامێرێکی 

تایبەتەوە تاقیکردنەوەیان لەسەرکردووە، بۆیان دەرکەوتووە، 

شەڕ - دەستدرێژی - خۆشەویستی - میهرەبانی

مەوالنا جەاللەدینی رۆمی وتەیەکی هەیە، "هیچ شتێک بەو 
شێوەیە نییە کە ئێمە دەیبینین، ئەو ئاوەی کە ئەمرۆ ژیانمان 

پێدەبەخشێت، ئەگەری هەیە بەیانی بمانخنکێنێت".

هیچ بیرتان لەوە کردۆتەوە ئەو ئاوەی کە پەروەردیگار 
بەدیاری بە ئێمەی بەخشیوە چەند نهێنی شاراوەی تێدایە؟ 
ئەی ئەگەر پێتانبڵێین )ئاو(یش وەکو گیانداران هەست و 

سۆزی هەیە، دەبێ بیر لەچی بکەنەوە؟ ئایا )ئاو(یش وەکو 
هەموو گیاندارەکانی دیکە بەخۆشییەکان بەختەوەر و بە 

ناخۆشییەکان دڵتەنگ دەبێت؟ 

زانست سەلماندوویەتی کە ئاو هەست و سۆزی هەیە، 
لە توێژینەوەیەکدا کە ماوەی یەک مانگی خایاندووە بۆیان 
دەرکەوتووە، لەکاتێکدا چوار دەفری شووشە بێنین، بڕێکی 

دیاریکراو برنج و ئاوی تێبکەین.

هەریەک لەم شووشانە وشەیەکی تایبەتیان بۆ هەڵبژێرین و بۆ 
ماوەی یەک مانگ هەموو شەوێک وشەکان بە دەنگێکی نزم 
بە شووشە تایبەتییەکەی خۆی)تایبەت بە وشەکە( بچرپێنین، 

با وشەکان بریتیبن لە "خۆشەویستی و میهرەبانی و شەر 
و دەستدرێژی"، لە دوای مانگێک بۆمان دەردەکەوێت ئەو 

دەفرانەی تایبەتن بە وشەکانی "خۆشەویستی و میهرەبانی"، 
رەنگی ئاوەکەیان نەگۆراوە بەاڵم ئەو دەفرانەی تایبەتن بە 

وشەکانی "شەر و دەستدرێژی" رەنگی ئاوەکایان تێدا گۆراوە و 
کاریگەرییەکەی لەسەر رەنگی برنجەکەش بەدیاردەکەوێت. 

هیچ شتێک لە رووی زەوی هێندەی ئاو گرنگ نییە، بەجۆرێک 
٪٧٠ی لەشی مرۆڤ لە ئاو پێکهاتووە و منداڵ لەزگی دایکیدا 

لەنێو ئاو مەلە دەکات و گەورە دەبێت. هاوکات سێ لە 
چواری گۆی زەوی بە ئاو دەورەدراوە.

کاتێک خەونێکی ناخۆشمان ببینیایە، گەورەکانمان 
دەیانوت، "خەونەکەت لەسەر ئاو بگێڕەوە و ئاوەکە 

بڕێژە، با لەگەڵ خۆی بیبات". ئایا ئەو کەسانەی وابیریان 
دەکردەوە کەسانی نەزانبوون؟ یاخود نهێنییەکیان دەزانی 

کە ئێمە لێی بێ ئاگابووین؟

رەنگە وابیربکەیتەوە، ئاو چۆن لە مرۆڤ تێدەگات؟ با بڵێین 
تێگەیشت، ئەی چۆن زمانەکان لەیەکتر جیادەکاتەوە؟

لێرەدا دەمانەوێت باس لەوەبکەین کە لە بەرامبەر ئەو 
رووداوانەی لە دەوروبەر دەگوزەرێن، گۆڕانکاری گەورە لە 

ناوەرۆکی توخمی ئاو روودەدەن، کەواتە لەگەڵ ئەوەی ئاو 
خاوەنی هەست و سۆزە لە بەرامبەردا تایبەتمەندی رق و 

توڕەیی لەخۆیدا بەرجەستە کردووە.

ساڵی ١٩٥٦ ژمارەیەکی زۆر زانای بواری چەک لە تاقیگەیەکی 
گەورە لە باشوری خۆرئاوای ئاسیا کۆبوونەوە کە پالنیان 

دروستکردنی جۆرە چەکێکی بایۆلۆجی بوو کە چەندین 
ساڵ بوو کاریان لەسەردەکرد و پالنیان دارشتبوو بۆ 

دروستکردنی جۆرە بەکتریایەک کە زۆر مەترسیدار بوو 
لەسەر ژیانی مرۆڤایەتی، هەرچەندە دروستکردنی ئەم چەکە 

گەیشتبووە قۆناغی کۆتایی و لە لێواری بەدەستهێنانی 
ئەنجامی توێژینەوە مەترسیدارەکەیان بوون بەاڵم سەرەڕای 
گرتنەبەری هەموو رێکارە ئەمنییەکان، ئەوانەی بەشداریان 

لە کۆبوونەوەکە کردبوو لە پڕێکدا باری تەندروستیان تێکچوو 
و تووشی ژەهراویبوونێکی سەخت بوون و گەیێندرانە 

نەخۆشخانە بەاڵم نەتواندرا هیچکامێکیان رزگاربکرێن، سەرەتا 
نەیاندەزانی هۆکاری ژەهراوی بوونەکە چیبووە، بەپێی ئەوەی 
جگە لەو ئاوانەی لەسەر مێزەکانیان بوو هیچ شتێکی دیکەیان 

نەخواردبووەوە، ئەنجامی پشکنینەکان ئەوەیان دەرخست 
ئاوەکە هیچ ماددەیەکی ژەهراوی تێدانییە بەاڵم لە راپۆرتی 
ئەنجامی پشکنینەکاندا نووسرابوو کە بە ئاوەکان ژەهراوی 

بوون.

دوای تێپەربوونی چەندین ساڵ بەسەر بەدواداچوون لەم 
رووداوە، توێژەران رایانگەیاند، لێرەدا بۆمان دەردەکەوێت کە 

ئەو ئاوەی لە ڤەنزوێالوە هێندراوە نەک جارێک و دوو بەڵکو ٤٠ 
هەزار جار چااڵکترە لەو ئاوەی کە لەناو ماڵەکاندا دەخورێتەوە، 
هەر لەبەر ئەم هۆکارەشە خەڵکی ئەم ناوچەیە هەرچەندە 
لە تەکنەلۆژیا و قەرەباڵغی شارەکانەوە دوورن 

بەاڵم تەمەنێکی درێژتریان هەیە و زۆربەی کات 
پێدەکەنن و تووشی خەمۆکی نابن، بۆیە ئەو 

کەسانەی لە الدێکاندا دەژین زیاتر چاالکترن 
لەوانەی لە شار دەژین. هۆکارەکەشی ئەوەیە 

خواردنەوەی ئەو ئاوە پاکە دەبێتە هۆی 
ئەوەی ئەلیکترۆنەکانی ناو خانەکانی خوێن 

چاالکتر و گەشاوەتر بن، بەمەش ئۆکسجین لە 
نێوان خانەکاندا باشتر دەگوازرێتەوە.

باشە ئەی ئاوی زمزم کە سەرنجی هەمووانی 
راکێشاوە، دەبێت چەند نهێنی شاراوەی تێدابێت؟

ماسانرۆ ئینۆتۆ، زانا ژاپۆنییەکە کاتێک تاقیکردنەوەی لەسەر 
ئاوی زمزم ئەنجامدا سەرنجی هەمووانی بەالی خۆیدا 

راکێشا  کاتێک بۆی دەرکەوت کە دەنگی بانگدان بۆ ئاوی 
زمزم پێدەکات، پێکهاتەی ناوەرۆکی ئاوەکە شێوەیەکی 

سەرنجراکێشی هەیە. ئاوی زمزم لە ناوەراستی بیابان 
هەڵقواڵوە و هێشتا دیار نییە سەرچاوەکەی لە کوێوە هاتووە 
چونکە ئاوی زمزم ٨٠ کم لە نزیکترین دەریاوە دوورە و قووڵی 

بیرەکە مەتر و نیوێکە و سااڵنە پێداویستی حاجیان دابین 
دەکات، هەروەها هەموو کات بە حاجیان دەوترێت بڕێکی زۆر 
لە ئاوەکە نەخۆنەوە، چونکە ئاوی زمزم ناگۆرێت بۆ پاشەرۆی 
جەستە و تەنها بە ئارەقەکردن لە لەشی مرۆڤ دەردەدرێت، 

ئەمەش هێندەی تر نهێنی ئەو ئاوەی قووڵتر کردووەتەوە.

ئەو واڵتانەی لە لێواری دەریاکانەوە نزیکن، پاشماوەکانیان 
دەخە ناو ئاوی دەریاکان و دەبنە هۆی گۆڕینی کوالیتی

ئاوی سەر رووی زەوی.

ئێمەش دەپرسین؛ پێویستە چەند نرخی ئەو نیعمەتە 
جوانەی پەروەردگار بزانین و چۆن مامەڵەی لەگەڵدا بکەین؟
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ئاو.. جیهانێکی پڕاو پڕ لە نهێنی
ئاماده کردن: حوسێن خەتیپئۆغلو

 سوباشی.. یەکێک لە سیمبولەکانی
شارۆچکەی تەلەعفەر

شارۆچکەی تەلەعفەر-ـی تورکمان نشین، دوای چەندین 
کارەساتی جۆراوجۆر و رزگاربوونی لە دەستی رێکخراوی 

تیرۆرستی داعش، دووبارە هەوڵی ژیانەوە دەدات. 

لە ساڵی ٢٠١٤ـدا دوای داگیرکردنی شاری موسڵ، تەلەعفەریش 
بەهەمان شێوە چووە ژێر رکێفی داعش و بۆ ماوەی ٣ ساڵ 

شارۆچکەی ناوبراو رووبەڕووی چەندین کۆمەڵکوژی بوویەوە. 

 کە باسی تەلەعفەر دەکەین، "بیستانەکانی تەلەعفەر" و 
"ساواری تەلەعفەر"مان دێتەوە یاد، بەاڵم شارۆچکەکە خاوەنی 

سیمبولێکی زۆر کۆنترە کە ئەویش کانی سوباشی-ـی بەناوبانگە. 

کانییەکە دەکەوێتە ژێر قەاڵی تەلەعفەر و هەروەها ماسی جۆراو 
جۆریشی تێدایە، دەتوانین بڵێین زۆربەی هەرە زۆری مندااڵنی 

تەلەعفەر لەناو ئەم کانییە مەلەیان کردووە. 

لەبارەی کانییەکەی تەلەعفەر، عەلی کازم، فەرمانبەری 
بەرێوەبەرایەتی کشتوکاڵی تەلەعفەر لە چاوپێکەوتنێکی تایبەت 

بە تەبا لەبارەی کانی سوباشی، زانیاری گرنگی خستەروو. 

عەلی کازمی رایگەیاند، "مێژووی کانی سوباشی بۆ قەاڵی 
تەلەعفەر دەگەڕێتەوە. کانییەکە لەسەردەمی جەنگ بەکارهاتووە 

و دانیشتووانی قەاڵکە ئاوەکەیان بەکارهێناوە، بەم شێوەیە 
لە بێ ئاوی رزگاریان بووە. ئاوەکە لە رێگەی سیستەمێکی 

تەالرسازییەوە گەیشتووەتە ناو قەاڵ. بەو پێیەش خەڵک 
توانیویانە ئاوەکە بەکاربهێنن". 

ئەو فەرمانبەرەی حکومەت ئاماژەی بە کێشەکانی ئاو کرد لە 
تەلەعفەر و وتی، "لە ئێستادا کێشەی بێ ئاویمان هەیە. ئێمە 

پێویستمان بە ئاو هەیە و بۆیە دەبێت ئەو کانییە کە ئێستا 
بووەتە ئاوێکی گەورە، پاکی بکەینەوە. لە ئێستادا پڕۆژەیەکمان 
ئامادەکردووە، ئەگەر بتوانین جێبەجێی بکەین، ئەو کاتە سوود 

لە کانی سوباشی وەردەگرین و بەکاری دەهێنین". 



: عەبدولسە�م هیشام هەوا�ڵ

: عەبدولسە�م هیشام هەوا�ڵ
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وەزارەتی تەندروستی: ئەمساڵ ٢٠   حاڵەتی تووشبوون  
بە ئایدز لە هەرێم دەستنیشانکراون

ئایدز واتە نەمان و الوازبوونی بەرگری جەستە و بەمەش 
جەستە بچووكترین میکرۆب)بەکتریا، ڤایرۆس( کاریگەری 
نەرێنی لەسەر دەکات، چونكە كۆئەندامی بەرگری الواز 

دەبێت و لەكاردەكەوێت، بەو هۆیەوە هەڵگری ئەم ڤایرۆسە 
ماوەیەكی زۆر ڤایرۆسەکە لە لەشیدا دەمێنێتەوە و دواتر 
بەهۆی ڤایرۆسەکەوە دەمرێت، تاوەکو ئێستا نەتواندراوە 

چارەسەر بۆ ئەم نەخۆشیە بدۆزرێتەوە.

ئایدز یەكێكە لە نەخۆشیە ڤایرۆسییە مەترسیدارەكان كە 
سااڵنە بەهۆیەوە سەدان كەس گیان لەدەست دەدەن، 
نیشانەكانی ئەم نەخۆشیە لە كەسێك بۆ كەسێكی دیكە 

دەگۆڕێت.

١ـی کانونی یەکەمی هەموو ساڵێک یادی رۆژی جیهانی 
ئایدزە. وەزارەتی تەندروستی حكومەتی هەرێم ئەمساڵ 

لە ساڵرۆژی ئەم ڤایرۆسە، راگەیەندراوێکی باڵوکردەوە و 
رایگەیاند، " لە هەرێم لەم ساڵدا زیاتر لە ١٩٤ هەزار پشكنین بۆ 
ڤایرۆسی )HIV( كراوە. لەم ژمارەیە تەنها ٢٠ حاڵەتی هەڵگری 

نەخۆشی ئایدز تۆمار كراوە، كە ١٧ کەسیان بیانین."

وه زاره تی ته ندروستی حكومه تی هه رێم له  راگه یه ندراوەکەیدا 
ئاماژەی بەوەشکرد، ١ی کانوونی یەکەمی هەموو ساڵێک 

یادی رۆژی جیهانی ئایدزە، لەم رۆژەدا لە سەرتاسەری جیهان 
بە ئامانجی هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگا لە مەترسی ئەم 

نەخۆشیە، كاروچاالكی تایبەت بەم نەخۆشییە درێژخایەنە 
ئەنجام دەدرێت، وەك هەموو ساڵێك لە ڕێگەی دەزگا 

تەندروستیەكانەوە و بەهاوكاری دەزگاكانی راگەیاندن، چەندین 
هەڵمەتی هۆشیاری جۆراوجۆر بەم ڤایرۆسە باڵودەكرێتەوە 
و ئامۆژگاری هاواڵتیان دەکات كە خۆیان لە توشبوون بەم 

ڤایرۆسە بپارێزن.

وەزارەتی تەندروستی رایگەیاندووە، "ئایدز كە بە دواقۆناغی 
نەخۆشی الوازبونی درێژخایەنی بەرگری جەستەی لەش 
ناسراوە بەهۆی ڤایرۆسی )HIV( کە ترسناكترین پەتای 

ڤایرۆسیە، لە سەرەتای سەرهەڵدانیەوە تائێستا بەبەردەوامی 
بەهۆی كاریگەریە هەمەالیەنەکانی هەڕەشە لەژیان و 

مرۆڤایەتی دەكات، ترسناكی ئەم ڤایرۆسە لەوەدایە كە 
كەسی توشبوو چەندین ساڵ هەڵگری ڤایرۆسەكە دەبێت 

بێ ئەوەی نیشانەی هەبێت و دەبێتە هۆکارێکیش بۆ 
گواستنەوەی ڤایرۆسەکە".

وه زاره تی ته ندروستی باسی له وه شكردووه ، لە سەرتاسەری 
HIV جیهان نزیكەی ٤٠ ملیۆن كەس هەڵگری ڤایرۆسی
ین، زیاتر لە ٦٠٠ هەزار كەسیش سااڵنە گیان لەدەست 

دەدەن، بەاڵم خۆشبەختانە هەرێمی كوردستان بەهۆی  ئەو 
كەلتورە جیاوازانەی كە هەیەتی و ئەو ڕێكارانەی كە وەزارەتی 

تەندروستی دەیگرێتەبەر بۆ گەڕان و دۆزینەوەی 
حاڵەتەكان،  ڕێژەی توشبوون و گیان لەدەستدان بەم 

نەخۆشیە زۆر كەمە بە بەراورد بە زۆربەی واڵتانی 
جیهان.

ئه وه شی خسته ڕوو، لە هەرێم لەم ساڵدا زیاتر لە 
١٩٤ هەزار پشكنین بۆ ڤایرۆسی )HIV( كراوە. لەم 
ژمارەیە تەنها ٢٠ حاڵەتی هەڵگری ڤایرۆسی ئایدز 

تۆمار كراوە، كە ١٧-یان بیانین.

وه زاره تی ته ندروستی رونیشیكرده وه ، كۆی گشتی لە هەرێم 
لە سااڵنی ڕابردووەوە تا ئێستا ٣٠٥ حاڵەتی هەڵگری ڤایرۆسی 
ئایدز تۆماركراوە، لەو ژمارەیەش تەنها ٥٢ توشبوو لە هەرێم 

بوون و ٢٥٣ حاڵەتیش بیانی بوون، بۆ ئەم مەبەستەش كاری 
پێویست ئەنجامدراوە.

ئاماژەی بەوەشکردوە، "داوا لە هاواڵتیانی خۆشەویست بە 
تایبەت چینی گەنجان دەكەین كە بەهۆی كرانەوەی سنووری 

هەرێمی كوردستان بە ڕووی واڵتانی جیهان، خۆیان بەدوربگرن 
لە هۆكارەكانی توشبوون بەم نەخۆشیە و ڕێكارەكانی خۆپارێزی 

جێبەجێ بكەن، كە بریتییە لە دوركەوتنەوە لە سێكسی 
ناشەرعی و بەكارنەهێنانی ئەوكەرەستە پیسانەی كە دەبێتە 
هۆی برینداربوونی پێست چونکە هۆکارێکە بۆ گواستنەوەی 

ڤایرۆسەكە".

ڤایرۆسی ئایدز بەچەند قۆناغێكدا تێدەپەڕێت:
قۆناغی یەكەم: کەسی توشبوو دوای سێ، یان چوار هەفتە 

لە توشبوونی بە ڤایرۆسی ئایدز، ئەم نیشانانەی تێدا 
دەردەكەوێت:

١- تایەكی گەرم.
٢- هەوكردنی قورگ.

٣- ئێشی ماسولكەكان.
٤- گەورە بوونی گرێیەكانی مل.

ئەم نیشانانە بۆ ماوەی هەفتەیەك یا دوو هەفتە دەردەكەون 
)HIV( دواتر ون دەبن. ئەم قۆناغە بە هەڵگری ڤایرۆسی

ناودەبرێت دواتر دەبێتە نەخۆشی ئایدز.

قۆناغی دووەم: ئەم قۆناغە بەوە دەناسرێتەوە كە شەش 
مانگ، تا چەند ساڵێك درێژە دەخایەنێت و لەش بەرگری 
كەم دەبێت و بە شێوەیەكی پلەبەندی، كەسەكە بەرەو 

نەخۆشی ئایدز دەچێت و نیشانەی ڤایرۆسەكە )HIV( لەسەر 
دەرناكەوێت، ئەم قۆناغەش لەگەڵ قۆناغی یەكەم بەقۆناغی 

ئامادەسازی بۆ توشبوون بە نە خۆشیەكە ناو دەبرێت.

قۆناغی سێیەم: ئەم قۆناغە بە قۆناغی نەخۆشی ئایدز ناو 
دەبرێت، لە ساڵێك تا دوو ساڵ دەخایەنێت دواتر كەسی 

توشبوو، كۆچی دوایی دەكات. ئەم قۆناغەش بەئاشكرا ئەم 
نیشانانەی تێدا دەردەكەوێت.

١- تایەكی گەرم.

: زیا عوزێری هەوا�ڵ

زیاتر لە ١١ مانگ تێپەڕیووە بەسەر سەرهەڵدان و باڵوبوونەوەی کۆرۆنا 
لە جیهان، کەچی هیچ ترووسکایەکی رزگاربوونی تەواوی مرۆڤایەتی 

لەدەست ئەو ڤایرۆسە بەدیناکرێت، بەپێچەوانەوە ژمارەی تووشبوون و 
گیانلەدەستدان بە کۆرۆنا لە واڵتان، رۆژ لەدوای رۆژ بەرزتر دەبێتەوە.

لە ئێستادا نزیکەی ساڵیک دەبێت ڤایرۆسی کۆرۆنا سەریهەڵداوە و 
بۆتە ترسێک بۆ گۆی زەوی، هەموو دانیشتوانی زەوی چاوەروانی 

فریاد رەسێک دەکەن تا لەم ڤایرۆسە رزگاریان بکات و ژیان بگەرێنێتەوە 
دۆخی جارانی.

ڤاکسینی کۆرۆنا لە ساڵی ٢٠١٩ لەشاری ووهانی چین سەریهەڵدا و 
بەشێوەیەکی خێرا بەجیهاندا باڵوبوویەوە و تا ئێستا بووەتە هۆی 

گیانلەدەستدانی زیاتر لە ١ ملیۆن و ٥٠٠ هەزار کەس، بەردەوامیشە لە 
باڵوبوونەوە. لە ئێستادا گەر ئومێدێکی کەمیش هەبێت هەمووان 

ئومێدێکیان بە ڤاکسینی کۆرۆنایە رزگاریان بکات لەم ڤایرۆسە، هاوکات 
پرسیارێک لەالی زۆربەی کەسەکان دروستبووە ئایا  ڤاکسین چییە؟..

ڤاکسین:- لەشی مرۆڤ پێویستی بە سیستمێکە بۆ پاراستن لە 
کاتی هاتنە ناوەوەی هەر هۆکارێکی نەخۆشی )میکرۆب( کە ببێتە 

هۆی تێکچوونی باری تەندروستی کەسەکە، کەئەویش پێی دەوترێت 
سیستمی بەرگری. بەاڵم زۆرجار سیستمی بەرگری بەپێی پێویست 

بەهێز نیە تا بتوانێت ئەو میکرۆبانە لەناو بەرێت، یەکێک لە ڕێگەکانی 
بەرزکردنەوەی چاالکی سیستمی بەرگری بریتیە لە ڤاکسین .

یەکەم واڵتی جیهان کە ڤاکسینی دژی پەتای کۆرۆنای دۆزیەوە رووسیا 
بوو، ڤاکسینەکە لە قۆناغی تاقیکردنەوەیدا لەسەر کچێکی ڤالدیمێر 

پوتین سەرۆکی رووسیا تاقیکرا.

لە ئێستا بەرهەمهێنانی ڤاکسین گەیشتۆتە چی قۆناغێک؟

ڤاکسینی فایزەر – بیۆنتیک
هەریەک لە کۆمپانیاکانی دەرمانسازیی فایزەری ئەمەریکی و بایۆ 

ئێن تێکی ئەڵمانی بە هاوبەشی 
رایانگەیاند، ئەو ڤاکسینەی ئەوان 

دروستیان کردووە، لە قۆناغی 
سێیەمییەتی ڤاکسینەکەیان لە 

قۆناغی سێیەمدا لەسەر زیاتر لە ٤٠ 
هەزار کەس تاقیکراوەتەوە.

تایبەتمەندییەکان: بەپێی راگەیەندراوی 
هەردوو کۆماپانیاکە، ئاستی کاریگەری 

ڤاکسینەکە )٩٥٪(ـە. 

بەڕێژەی )٩٠٪( خەڵک دەپارێزێت لەنیشانەکانی کۆڕۆنا. بۆ هەر کەسێک 
دوو ڤاکسین بەکاردەهێنرێت، ماوەی نێوان پێدانی هەردوو پێکوتەکەش 

سێ هەفتەیە. هیچ مەترسیەک لەسەر تەندروستی بەکارهێنەران دروست 
ناکات. پێویستە لە سندوقێکی تایبەتدا لە پلەی گەرمی )٧٠( پلە ژێر سفری 
سەدی هەڵبگیرێت. بڕیارە بەرتیانیا وەک یەکەم بەکارهێنەر )٤٠( ملیۆن لەو 

ڤاکسینە بکڕێت. نرخەکەشی )٢٠( دۆالرە.

ڤاکسینی مۆدێرنای ئەمریکی 
کۆمپانیای مۆدێرنای ئەمریکی رایگەیاند، ڤاکسینی کۆرۆنایان 

بەسەرکەوتوویی تاقیکردووەتەوە، کە بەڕێژەی ٩٤.٥٪ کاریگەری ئەرێنی 
لەسەر توشبووی ڤایرۆسەکە هەیە.

تایبەتمەندییەکان: ئاستی کاریگەرییەکەی )٩٤.٥٪(ـە. بە دووجار دەدرێت بە 
بەکارهێنەران، ماوەی نێوان هەردوو جارەکەش چوارهەفتەیە. )٣٠( هەزار 
کەس بەشدارییان لە تاقیکردنەوەی ڤاکسینی مۆدێرنادا کردووە، نیوەی 

ئەو ژمارەیەش ڤاکسینەکەیان وەرگرتووە. هەڵگرتنی لە ڤاکسینەکەی 
)فایزەر – بیۆنتیک( ئاسانترە، ئەگەر لە )٢٠( پلەی سەدی ژێر سفردا 

هەڵبگیرێت، بۆماوەی شەش مانگ دەمێنێتەوە. نرخی )٣٣( دۆالرە.

ڤاکسینی زانکۆی ئۆکسفۆرد
ڤاکسینێکی تری دژی کۆرۆنا لەالیەن زانکۆی ئۆکسفۆرد بەرهەمهێندراوە، 

لەسەر هەزاران کەس تاقیکراوەتەوە و بەڕێژەی ٧٠٪ - ٩٠٪ نیشانەکانی 
کۆرۆنا دەوەستێنێت.

تایبەتمەندییەکان: ئەم ڤاکسینە بەرهەمی زانکۆی ئۆکسفۆرد 
و دامەزراوەی دەرمانی ئەسترازینیکایە کە دامەزراوەیەکی              
)بەریتانی – سویدی(یە. توانای پاراستنی لە توشبوونی بە ڤایرۆسی 

کۆرۆنا )٧٠٪- ٩٠٪(ە. بەرگری بەهێز لەکەسانی بەتەمەندا دروست دەکات. 
لەسەر زیاتر لە )٢٠( هەزارکەس تاقیکراوەتەوە. بەکارهێنان و گواستنەوەی 

ئاسانە، چونکە پێویست ناکات لە پلەی گەرمی زۆر نزمدا هەڵبگیرێت. 
نرخەکەی )٤( دۆالرە.

                  ڤاکسینی سپوتنیک
ڤاکسینە رووسییەکە، لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی 

نیشتمانیی رووسیا )گامالیا( و وەزارەتی بەرگریی رووسیا 
پەرەی پێدراوە، لەوەتەی وتراوە "یەکەم ڤاکسینی 

ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ )کۆڤید-١٩(ـیە لە جیهان" هەموو 
چاوەکانی لەسەرە و هیوایەکی زۆری بەخشیوە بە جیهان.

تایبەتمەندییەکان: بەرهەمی کۆمپانیای )گەمالیا(ی 
رووسیە. ئاستی کاریگەریەکەی )٩٢٪(ـە. بۆماوەی دوو ساڵ 

بەرگری لە جەستەی مرۆڤدا دروست دەکات. لە مانگی 
کانونی دووەمی )٢٠٢١( دەست بەدابەشکردنی دەکرێت. 

بەکارهێنانی ئاسانە و لەپلەی گەرمی ئاسایدا هەڵدەگیرێت. 
نرخەکەی )١٠( دۆالرە.

جێگای ئاماژەیە ڤاكسینەكەی هەردوو كۆمپانیاكانی فایزەر و مۆدێرنا، 
لەتاقیكردنەوەكاندا سەركەوتنیان بەدەستهێناوە بەرگری جەستەی 

كەسانی بەتەمەن بەهێز دەكات.

هاوکات ڤاكسینەكەی زانكۆی ئۆكسفوردی بەریتانیش لە 
تاقیكردنەوەكانی قۆناغی یەكەم و دووەم دەركەوتووە ڤاكسینەكە 

بەرگری جەستەی كەسانی بەتەمەن بەهێز دەكات.

شایەنی باسە بەپێی بەرنامەی دابەشکردنی ڤاکسین لە بەریتانیا، 
سەرەتا دابەشکردنی ڤاکسینی کۆرۆنا بۆ کەسانی سەروو ٨٠ ساڵ 
دەبێت لەو چوارچێوەیەشدا مارگارێت کینەن خانمێكی ٩٠ سااڵنە، 

بووە یەکەم کەس لە جیهاندا کە ڤاکسینی دژەکۆرۆنای کۆمپانیای       
فایزەر-بیۆنتێكی  وەربگرێت.

 لەکاتێکدا ژمارەی تووشبووانی کۆرۆنا لە عێراق لە ٦٠٠ هەزار کەس 
نزیکدەبێتەوە، لەبارەی گەیشتنی ڤاکسینی کۆرۆنا بۆ عێراق، 

د. ریاز عەبدولئەمیر، بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستی لە وەزارەتی 
تەندروستی و ژینگەی عێراق رایگەیاند، یەکەم کاروانی ڤاکسینی 

فایزەر لە مانگی ئاداری ساڵی داهاتوودا دەگاتە عێراق، کە لە ٦٠٠ هەزار 
ڤاکسین پێکدێت و  بۆ ٣٠٠ هەزار کەسە، چونکە هەر کەسێک 

دوو ژەمە ڤاکسین وەردەگرێت.

د. ریاز عەبدولئەمیر، ئاماژەی بەوەشکرد، کە مستەفا کازمی، 
سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای لە وەزارەتی دارایی عێراق کردووە پارە بۆ 

کڕینی ڤاکسینی کۆرۆنا دابین بکات

هاوکات بۆ دەستخستنی ڤاکسینی دژە کۆرۆنا، وەزارەتی تەندروستی 
عێراق گرێبەستی لەگەڵ گەورەترین رێکخراوی تایبەت بە پەیداکردن و 
دابەشکردنی ڤاکسیندا واژۆکردووە و بەپێی رێککەوتنەکە، لە یەکەم 

کارواندا ٨-١٠ ملیۆن ژەمە ڤاکسین بە عێراق دەفرۆشرێت.

شایەنی باسە لەباری ئەو کەسانەی کە یەکەم جار ڤاکسینی کۆڕۆنایان 
پێدەدرێت لەعێراق، حەسەن تەمیمی وەزیری تەندروستی و ژینگەی 

عێراق رایگەیاندووە، ئەو کەسانەی لە عێراق یەکەمجار ڤاکسینی 
کۆڕۆنایان پێدەدرێت، پێکدێن لەوانەی تەمەنیان لە سەرووی ٥٠ 

ساڵەوەیەوە، کارمەندانی دەزگا ئەمنییەکان و وەزارەتی تەندروستی، 
هەروەها ئەو کەسانەش کە نەخۆشیی درێژخایەنیان هەیە".

لەالی خۆیەوە تیدرۆس ئەهانۆم گیبریسۆس، بەڕێوەبەری رێکخراوی 
تەندروستی جیهانی هیوای خواست ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆڕۆنا لە 

کۆتایی ئەمساڵدا بەردەست ببێت.

چاوەکان لەسەر بەرهەمهێنانی ڤاکسینن تا جیهان بگەرێنێتەوە دۆخی پێش کۆرۆنا

لە بەرواری ٩ی تشرینی یەکەم، بە مەبەستی کۆتایی 
هێنان بە بوونی رێکخراوی تیرۆرستی پەکەکە لە 

سنجار، رێککەوتننامەی سنجارلە نێوان حکومەتی 
فیدراڵی و حکومەتی هەرێم واژۆ کرا.

لە بەرواری ٣٠ی تشرینی یەکەم، بەهۆی ئەو 
بوومەلەرزەیەی کە لە ئیزمیر-ی تورکیا بە گوڕی ٦،٦ 
پلەی رێختەر روویدا، ١١٤ کەس گیانیان لەدەست دا و 

١٠٣٥ کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە بەرواری ٧ی تشرینی دووەم، سەرکەوتنی جۆو 
بایدن، کاندیدی دیموکراتەکان لە هەڵبژاردنی ٥٩هەمین 

خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا راگەیەندرا کە لە ٣ی 
تشرینی دووەم هەڵبژاردنەکە ئەنجامدرابوو.

لە بەرواری ١٠ی تشرینی دووەم، ئەو رێککەوتنەی کە 
کۆتایی بە داگیرکاری ئەرمینیا لە ناوچە شاخاوییەکانی 

قەرەبا غ هێنا، واژۆکرا.

لە بەرواری ١٤ی تشرینی دووەم، عەلی ئیلیاس وەکوو 
)بابە شێخ( سەرکردەی روحانی یەزیدییەکان دیاری کرا.

لە بەرواری ١٨ی تشرینی دووەم، فرسەت سۆفی، 
پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەو 

نەخۆشخانەی کەتێدا چارەسەری وەردەگرت کۆچی 
دوایی کرد.

لە بەرواری ٢٥ی تشرینی دووەم، دیگۆ مارادۆنا، 
ئەفسانەی تۆپی پێی ئەرجەنتین بەهۆی جەڵتەی دڵ 

کۆچی دوایی کرد.
 

لە بەرواری ٢٩ی تشرینی دووەم، موراد گەدیک، 
سکڕتێری مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی، 

لە نەخۆشخانەیەکی ئەنقەرە کۆچی دوایی کرد.

٢- كێشی كەم دەبێتەوە و شەوانە ئارەق دەكات.
٣- ئاوسانی گرێی لیمفاوی.

٤- دەركەوتنی نەخۆشی شێرپەنجە بەتایبەتی شێرپەنجەی 
پێست و هەوكردنی پێست.

رێگاکانی گواستنەوەی ڤایرۆسەکە:-
ڤایرۆسی HIV ڤایرۆسێکە کە تەنها لە ڕێگەی خوێن 
و تراوەکانی لەش وەک تراوی زێ و تراوی تۆماوی 

دەگوازرێتەوە. کەوایە ڕێگەکانی گواستنەوەی ئەم نەخۆشییە 
بریتین لە:

– جووتبوونی مەترسیدار: جووتبوونێک کە ڕێکاری تەندروستیی 
تێدا ڕەچاو نەکرێت یان ئاگاداری ئەوە نەبن کە کەسی بەرانبەر 

هەڵگری ئەو ڤایرۆسەیە.
– منداڵبوون بەبێ ڕەچاوکردنی ڕێکاری تەندروستی: ئەگەر 

دایک خاوەنی ئەم ڤایرۆسە بێت و ڕێکاری تەندروستی 
نەگرێتەبەر ئەگەری هەیە منداڵەکەشی تووشی ئەم ڤایرۆسە 

بێت.
– وەرگرتنی خوێن: ئەگەر خوێن لە کەسێک وەربگیرێت کە 
هەڵگری ڤایرۆسەکەیە، هۆکارێکە بۆ ئەوەی ئەو ڤایرۆسە 

بگوازرێتەوە بۆ ئەو کەسەی خوێنەکەی وەرگرتووە.
– بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر لە ڕێگەی دەرزی لێدان: ئەگەر 
دەرزییەکە بە هاوبەشی بەکاربهێندرێت و یەکێک لەو کەسانەی 

بەکاریدەهێنێت ڤایرۆسەکە لە لەشیدا بێت ئەگەری هەیە بۆ ئەو 
کەسەش بگوازرێتەوە کە بە هاوبەشی دەرزیەکەی لەگەڵ بەکار 

دەهێنێت.

ئەم ڤایرۆسە لە ڕێگەی دەم و پێستەوە ناگوازرێتەوە، واتە 
ئەگەر کەسێک توشبووی نەخۆشیی ئایدز بێت و ئێوە لە 

ئامێزی بگرن یان یەکتریش ماچ بکەن، تووشی ڤایرۆسەکە 
نابن.

دەرمانی ئایدز
بۆ ئەم نەخۆشییە سوود لە هەندێک دەرمانی دژەڤایرۆس 

وەردەگیرێت. ئەم نەخۆشییە چاکبوونەوەی هەمیشەیی 
نییە، بەاڵم ڕەنگە کەسێک بە پاراستنی خۆی لە نەخۆشیی 
سادە و بەکارهێنانی دەرمان تا سااڵنێکی زۆر ژیانی ئاسایی 

هەبێت. بۆ بەرگریی لە توشبوون بەم نەخۆشییەش تا ئێستا 
هیچ پێکوتەیەک دروستنەکراوە. هۆکارەکەشی بۆ گۆڕانی 

بەردەوامی جینۆمی ڤایرۆسەکە دەگەڕێتەوە.

٢٥٢٥ی ئایاری ئایار

٧٧ی تشرینی دووەمی تشرینی دووەم
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٢٠٢٠ بووە ساڵێک کە هەموو جیهانی لە ماڵەکاندا 
زیندانی کرد و ناچاری رووبەڕووبوونەوەی 

نەخۆشییەکان کرد.
 

ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ)کۆڤید-١٩( کە لە ساڵی ٢٠٢٠دا 
جیهانی خستە ژێر کاریگەرییەکانی خۆی و رووداوە 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان بە شێوازێکی جیاوازتر 

هاتنەکایەوە.

لە ساڵی ٢٠٢٠دا چی روویدا؟ وەرن با بە یەکەوە بە 
بیر خۆمانی بهێنینەوە کە لە ماوەی ئەم ساڵدا چی 

روویدا.

لە بەرواری ٣ی کانوونی دووەم لە بەغدادی پایتەخت، 
قاسم سولەیمانی، فەرماندەی فەیلەقی قودس لە 

سوپای پاسدارانی ئێران و ئەبو مەهدی موهەندیس، 
جێگری سەردەستەی حەشدی شەعبی لە فڕۆکەخانەی 

بەغدادی نێودەوڵەتی لە ئەنجامی بۆردومانی فرۆکە 
جەنگیەکانی ئەمریکا کوژران.

لە بەرواری ٨ی کانوونی دووەم، فڕۆکەیەکی هێڵە 
ئاسمانەییەکانی ئۆکڕانیا لە جۆری بۆیینگ-٧٣٧ لە 

تاران-ی پایتەختی ئێران کەوتە خوارەوە و لە ئەنجامدا 
١٧٦ سەرنشینی نێو فڕۆکەکە گیانیان لەدەستدا.

لە بەرواری ٢٤ی کانوونی دووەم لە پارێزگای 
ئەلعەزیز-ی تورکیا بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٦،٨ بە 
پلەی رێختەر روویدا، ٤١ کەس گیانیان لەدەست دا و 

١٤٦٦ کەسیش بریندار بوون. 

لە بەرواری ٢٦ی کانوونی دووەم، یاریزانی بەناوبانگی 
تۆپی باسکە، کۆبی براینت-ی ئەمریکی و کچەکەی، 

لە کالیفۆرنیا بەرووداوی کەوتنەخوارەوەی 
هەلیکۆپتەرەکەی گیانیان لەدەست دا. 

لە بەرواری ٢٤ی شوبات، یەکەم حاڵەتی ڤایرۆسی 
کۆرۆنای نوێ)کۆڤید-١٩( لە پارێزگای نەجەف لە 

قوتابییەکی ئێرانی تۆمارکرا.

لە بەرواری ٧ی ئایار، دوای ٥ مانگ لە بەتاڵبوونی پۆستی 
سەرۆکوەزیران، مستەفا کازمی ئەو پۆستەی پێدرا.

لە بەرواری ٢٥ی ئایار جۆرج فلۆید-ی رەش پێست 
لەالیەن پۆلیسی ئەمریکا بەشێوەیەکی نامرۆڤانە کوژرا، 
ئەم رووداوەش خۆپیشاندان و دەنگی نارەزایی هەزاران 

ئەمریکی لێکەوتەوە. 

لە بەرواری ٢ی حوزەیران، عەلی هادی، یاریزانی پێشووی 
هەڵبژاردەی عێراق بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە گیانی 

لەدەست دا.

لە بەرواری ٢١ی حوزەیران، ئەحمەد رازی، یاریزانی 
ئەفسانەی هەڵبژاردەی عێراق بەهۆی تووشبوونی بە 

ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ گیانی لەدەست دا. 

لە بەرواری ٧ی تەمموز، هاشم هاشمی، سیاسەتمەدار و 
پسپۆڕی ئەمنی عێراقی، لە ئاکامی هێرشێکی چەکداری 

لە بەردەم ماڵەکەی لە بەغداد کوژرا. 

لە بەرواری ٣١ی تەمموز، مستەفا کازمی، سەرۆکوەزیران 
و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق رایگەیاند 

کە لە ٦ی حوزەیرانی ٢٠٢١ هەڵبژاردنی پێشوەختەی 
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێڕاق ئەنجام دەدرێت.

لە بەرواری ٤ی ئاب، لە کۆگاکانی عەمبارکردنی 
تەقەمەنی بەندەری بەیروت، لە کۆگای ژمارە ١٢ 

رووداوێکی ئاگرکەوتنەوە روویدا و دواتر تەقینەوەیەکی 
بەهێز روویدا کە تەواوی شارەکەی هەژاند. لە ئاکامی 

تەقینەوەکە ١٦٣ کەس گیانیان لەدەستدا و 
نزیکەی ٦ هەزار کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە بەرواری ٢٧ی ئەیلوول، بەهۆی هێرشی هێزەکانی 
ئەرمینیا بۆ سەر ناوچەکانی نیشتەجێبوونی مەدەنی 
ئازەربایجان، پێکدادانی نێوان ئەو دوو واڵتە دەستی 

پێکرد.

لە بەرواری ٩ی تشرینی یەکەم، بە مەبەستی کۆتایی 
هێنان بە بوونی رێکخراوی تیرۆرستی پەکەکە لە 

سنجار، رێککەوتننامەی سنجارلە نێوان حکومەتی 
فیدراڵی و حکومەتی هەرێم واژۆ کرا.

لە بەرواری ٣٠ی تشرینی یەکەم، بەهۆی ئەو 
بوومەلەرزەیەی کە لە ئیزمیر-ی تورکیا بە گوڕی ٦،٦ 
پلەی رێختەر روویدا، ١١٤ کەس گیانیان لەدەست دا و 

١٠٣٥ کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە بەرواری ٧ی تشرینی دووەم، سەرکەوتنی جۆو 
بایدن، کاندیدی دیموکراتەکان لە هەڵبژاردنی ٥٩هەمین 

خولی سەرۆکایەتی ئەمریکا راگەیەندرا کە لە ٣ی 
تشرینی دووەم هەڵبژاردنەکە ئەنجامدرابوو.

لە بەرواری ١٠ی تشرینی دووەم، ئەو رێککەوتنەی کە 
کۆتایی بە داگیرکاری ئەرمینیا لە ناوچە شاخاوییەکانی 

قەرەبا غ هێنا، واژۆکرا.

لە بەرواری ١٤ی تشرینی دووەم، عەلی ئیلیاس وەکوو 
)بابە شێخ( سەرکردەی روحانی یەزیدییەکان دیاری کرا.

لە بەرواری ١٨ی تشرینی دووەم، فرسەت سۆفی، 
پارێزگاری هەولێر)ئەربیل( بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەو 

نەخۆشخانەی کەتێدا چارەسەری وەردەگرت کۆچی 
دوایی کرد.

لە بەرواری ٢٥ی تشرینی دووەم، دیگۆ مارادۆنا، 
ئەفسانەی تۆپی پێی ئەرجەنتین بەهۆی جەڵتەی دڵ 

کۆچی دوایی کرد.
 

لە بەرواری ٢٩ی تشرینی دووەم، موراد گەدیک، 
سکڕتێری مەکتەبی سیاسی بەرەی تورکمانی عێراقی، 

لە نەخۆشخانەیەکی ئەنقەرە کۆچی دوایی کرد.

٢٠٢٠ ساڵە سەرسوڕهێنەرەکە

ی کانوونی دووەم
٣٣ی کانوونی دووەم

٢٥٢٥ی ئایاری ئایار

٢٦٢٦ی کانوونی دووەمی کانوونی دووەم

٢٢ی حوزەیرانی حوزەیران ٣١٣١ی تەمموزی تەمموز

٧٧ی تشرینی دووەمی تشرینی دووەم ١٠١٠ی تشرینی دووەمی تشرینی دووەم ٢٥٢٥ی تشرینی دووەمی تشرینی دووەم ٢٩٢٩ی تشرینی دووەمی تشرینی دووەم

٣٠٣٠ تشرینی یەکەم تشرینی یەکەم

٧٧ی ئایاری ئایار



 شەقامی ٦٠ مەتری - بەرامبەر
 ماسی شکار / ژێر هۆتێلی گراند
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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 ئەربیلئوغلۆ دیزاین: محەمەد ئەمین ئیبراهیم/عەلی سالم 

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

ئاماده کردن: بارزان لوقمان

کۆیالیەتی ئەو دۆخەیە کە مرۆڤێک دەبێتە موڵک و سامانی 
کەسێکی دیکە. ئەوانەی کە خاوەنی ئازادی خۆیان نین و 

لەژێر حوکمی کەسانی دیکەن و بە پارە کڕین و فرۆشتنیان 
پێدەکرێت، بە کۆیلە ناودەبرێن. 

شایەنی باسە لە دێرزەمانەوە ئەوانەی بە دیل گیراون، 
یاخود تاوانی گەورەیان ئەنجام داوە، یاخود نەیانتوانیوە 

قەرز بدەنەوە بە خاوەنەکانیان، یان لەالیەن ئاژاوەگێرانەوە 
رفێنرابن، ئەوا بەکۆیلە قبوڵ دەکرێن و لە بازاڕەکانی 

کۆیلەفرۆشتن کڕین و فرۆشتنیان پێ دەکرا. 

لەو کۆمەڵگایانەی کە بە کشتوکاڵ و بازرگانییەوە سەرقاڵن، 
دیاردەی کۆیلەبوون بە هەموو جۆرەکانیەوە بەدی دەکرا. 
لە میزۆپۆتامیا، لە میسر، لە یۆنان، لە رۆما، سەردەمی 

ئێران بەر لە هاتنی ئیسالم، ئاسیای ناوەڕاست و ئانادۆڵو 
و سەرجەم ئەو کۆمەڵگایانە وەکو شتێکی ئاسایی سەیری 

نەریتی کۆیالیەتییان کردووە. 

کۆیالیەتی لەکۆتاییەکانی چەرخی ناوەڕاست، بەشێکی 
دانەبڕاوی توێژی ئابووری و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای رۆژئاوا 

بووە. هاوکات لەگەڵ کشانەوەی فیۆدالیزم لە شانۆی 
مێژوو، سیستەمی ئابووری بۆرجوازی شوێنی گرتووەتەوە 
و تا ئەو ساتەش دامەزراوەی کۆیالیەتی بووەتە گەورەترین 

سەرچاوەی بەرهەمهێنان بەهۆی کەمی رەنج و رێژەی 
تێچوون. دۆخی سەختی کۆیالیەتی تەنانەت لە سەدەی 

نۆزدەهەم هەندێک رێکخستنەوەی بۆ کراوە. 

کۆیالیەتی لە ئیسالم

قورئانی پیرۆز سەبارەت بە مافی کۆیلە ژمارەیەکی زۆر تەوەری 
روونکردووەتەوە. لە راستیدا ئیسالم لە بنچینەوە کۆیالیەتی 

قەدەغە نەکردووە، بەاڵم هانی ئازادکردنی کۆیلەکانی داوە و 
پرۆسێسی بە کۆیلەکردنی زەحمەت کردووە، بۆ نموونە؛ بەبێ 

مەبەست کەسێک، کەسێکی موسڵمان بکوژێت، فەرمانی 
پێکراوە کۆیلەیەک ئازاد بکات. یان گەر کەسێک بە درۆ سوێند 

بخوات، لەسەرییەتی ١٠ هەژار تێر بکات و جلوبەرگیان بۆ بکرێت 
یاخود کۆیلەیەک ئازاد بکات. ئەوانەی توانای ماددییان نییە، 

دەبێت بۆ ماوەی ٣ رۆژ بەڕۆژووبن.

بەپێی یاساکانی ئیسالم، کۆیلەیەک یاخود کەنیزەیەک 
دەتوانێت لەبەرامبەر بڕێک پارە ئازادیی خۆی وەربگرێت. ئەم 
کردارە موکاتەبەی پێدەوترێت و لە ئایەتی ٣٣ی سوڕەتی نور 

ئاماژەی پێدراوە و بە تێر و تەسەلی باسکراوە. 

لەگەڵ هاتنی ئایینی ئیسالم، کۆیلەکردنی کەسێک بەهۆی 
قەرز و پێویستی نەماوە و رێکارەکانی بە کۆیلەکردن

بۆ بازنەی جەنگ بچووک کراوەتەوە. 

کۆیالیەتی لە ئەمریکا

ئەمریکای تازە خاوەن رووبەرێکی فراوان و بەپیتبوو. بۆ ئەو 
مەبەستەش لە رێگەی کەشتییەکانەوە ئەمریکییەکان بەهەزاران 

خەڵکیان لە ئەفریقاوە هێناوە بۆ چنین و چاندنی زەوی. 
گواستنەوەی رەشپێستەکانی ئەفریقا بۆ کارکردن بە 

پرۆسێسێکی سەخت تێپەڕیوە بەشێوەیەک، زۆربەیان 
لەکاتی گەشتەکەیان تووشی پەتای جیاواز بوون، یاخود 

بەهۆی کەمخۆرییەوە گیانیان لەدەستداوە. بەهۆی زۆری 
گواستنەوەی خەڵک لە ئەفریقا، لە سەدەی هەژدەهەم 

زۆرینەی دانیشتوانی ئەمریکا کۆیلە بوون. 

لەکاتی دۆزینەوە جوگرافییەکاندا بۆ یەکەمین جار ئیسپانییەکان 
و پرتوگالییەکان هەڵساون بە کوشتنی خەڵکی رەسەنی 
ئەمریکا. بە ملیۆنان کەس بەهۆی سەختی کارکردن و 

نەخۆشییەکان گیانیان لەدەستداوە. لە سەدەی حەڤدەهەم 
ژمارەیەکی زۆر خەڵکی ئەوروپی لە ئەمریکا نیشتەجێبوون و 

خەڵکە رەسەنەکەش کە زەوی و زارەکانیان لێوەرگیراوە، وەکو 
کۆیلە مامەڵەیان لەگەڵ کراوە. لەالیەکی دیکەشەوە بازرگانانی 

کۆیلە بە زنجیر و تەناف کۆیلەکانیان لە بازاڕەکان فرۆشتووە. 

کۆیالیەتی مۆدێرن

پێناسەی کۆیالیەتی مۆدێرن پێناسەکانی هەرەشە، توندوتیژی، 
فشار، فێڵ و قۆرخکردنەوەی هێز لەخۆدەگرێت و لەم بوارانەدا 

کەسەکان ئەگەر بەرپەرچی ئەم جۆرە کردارانە نەدەنەوە، 
پێناسەی کۆیالیەتی مۆدێرن لەخۆدەگرن. لە رۆژگاری 

ئەمڕۆماندا بابەتی کۆیالیەتی مۆدێرن لە سێکتەرەکانی کارگەی 
درووستکردنی قوماش و بوارەکانی کانزا دۆزینەوە و کشتوکاڵ 

و ماسیگەریدا بەشێوەیەکی باڵو هەستی پێدەکرێت. 

لە تایلەند سێکتەری ماسیگەریی، لە کۆریای باکوور سێکتەری 
رەژووگەری، لە ساح عاج بەرهەمهێنانی کاکاو، لە بەڕازیل 

سێکتەری جووتکردنی ناوچە شیناییەکان لە رێگەی گامێش. 
جگە لەوانە یەکێک لە نموونەکانی کۆیالیەتی مۆدێرن، 

لە ئوستراڵیا و ئینگڵتەڕا بەدی دەکرێت لە سێکتەرەکانی 
شوشتنی ئۆتۆمبێل بۆ دیپلۆماتکارانی واڵت. 

رێکخراوی نێودەوڵەتی کار و دەزگای رۆیشتنی ئازاد بە 
هەماهەنگی لەگەڵ رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ، راپۆرتی 
ئیندێکسی تایبەت بە کۆیالیەتی جیهانییان ئامادەکردووە 

وبەپێی راپۆرتەکە لە جیهان زیاتر لە ٤٠ ملیۆن "کۆیلەی 
مۆدێرن" هەیە. هەر لە راپۆرتەکەدا باس لەوەش کراوە کە 

لە هەر هەزار کەسێک، چوار یاخود پێنج کەسیان رووبەڕووی 
کۆیالیەتی دەبنەوە. لەوانە لەسەدا ٧١-یان ئافرەت و 

کچن. لە سەدا ٢٩-شیان لە رەگەزی پیاون. لەسەدا ١٥.٤ی 
کۆیلە مۆدێرنەکان بریتین لەو ئافرەتانەی کە بە زۆرەملێیی 

هاوسەرگیرییان پێکراوە، لەبەرامبەردا ٢٤.٩ ملیۆنەکەی دیکە 
بە زۆرەملێی کاریان پێدەکرێت. 

کاتێک بە وردی سەیری داتاکانی تایبەت بە کۆیالیەتی 
دەکرێت، بۆمان روون دەبێتەوە کە لە ئەفریقا لە هەر هەزار 
کەسێک ٧.٦ کەس کۆیلەی مۆدێرنن، لە ئاسیای پاسیفیک 

٦.١ کەس، لە ئەوروپا و ئاسیای ناوەڕاست ٣.٩ کەس کۆیلەی 
مۆدێرنن. دواتر واڵتانی عەرەبی دێت کە ژمارەی کۆیالیەتی 
٣.٣ کەسە و لە باکوور و باشووری ئەمریکاش ١.٩ کەس بە 

کۆیلەی مۆدێرن وەسف دەکرێن. 

نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەرواری ٢ی کانوونی یەکەمی 
ساڵی ١٩٤٩دا پڕۆژەیاسایەکی پەسەند کرد کە بازرگانی مرۆڤ، 

توندووتیژی سێکسی، کارپێکردنی منداڵ و هاوسەرگیری 
زۆرەملێیی لە خۆ دەگرێت و ئامانجەکەشی لەناوبردنی 

کۆیالیەتی مۆدێرن بوو. بەو هۆیەشەوە ٢ی کانوونی دووەم بە 
"رۆژی نەهێشتنی کۆیالیەتی" دەناسرێتەوە و یادی دەکرێتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی سەرەوە دەتوانین بڵێین کە کۆیالیەتی 
هیچ کاتێک هەڵنەگیراوە، تەنیا دەتوانین بڵێین شێوازەکەی 

گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە.

 گۆڕانکاری کۆیالیەتی
 لە رابردووەوە تاوەکو ئەمڕۆ


