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هەولێر کە لەسەر بنچینەی پیشەسازی نەوت 
توانیویەتی ناوی لە مێژووی ئابووری تۆماربکات، 

توانیویەتی دەستکەوتە داراییەکانی لە کەرتی 
گەشتیاری و هێلی ئاسمانی بەدەستبهێنێت. هەروەها 

شاری هەولێر بە پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون دەنگی 
لە جیهانی ئابووری داوەتەوە و تیایدا سەرکەوتنێکی 

بێوێنەی تۆمارکردووە. 

تۆڕێکی گەورە و بەرفراواندا کۆدەکاتەوە و پەیوەندییەکان زیاتر 
لەیەک نزیکدەکاتەوە؛ ئەمەش لەپێناو خزمەتی مرۆڤایەتیدا 

بووە. بەاڵم دیوە تاریکەکەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان کە بریتییە 
لەبەکارهێنانی ئەو تۆڕانە بەتایبەتی لەکۆمەڵگە داخراو و 

رۆژهەاڵتیی و دواکەوتووەکاندا بۆ هاندان و جوێندان، هەڕەشەو 
هێرش، سڕینەوەی بەرامبەرو پێشێلکردنی و سوکایەتی بە 

مافی ئەوی دیکە.

 یاساکانی ئاسمان و زەوی کە بۆ بەرژەوەندییەکانی مرۆڤ 
دانراون. 

تایبەت بە پرسی مۆڵەتی چەک و دیاردەی چەکداری، وەزارەتی 
ناوخۆ چەند رێنماییەکی بۆ کۆمپانیا ئەمنییەکان دەرکردووە کە 

بریتین لە:

شاری هەولێر)ئەربیل( بە زۆرترین ژمارەی 
دانیشتووانی بە پلەی یەکەم دێت لە هەرێمی 

کوردستانی عێراق و لە رووی رووبەرەوەش دوای 
سلێمانی بە ١٥،٠٧٤ کم٢ بە پلەی دووەم دێت. 

ئەمڕۆ هەولێر لە نێوان رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 
واڵتانی دەوروبەری بەندەری بەسرە پێگەیەکی 
تایبەتی هەیە و بووەتە ناوەندێکی بازرگانی و 

کەلتووری لە ناوچەکە. 

تەکنۆلۆژیای مۆدێرن و دیجیتاڵی لەپێناو خزمەتی مرۆڤایەتی 
و شارستانی و کۆمەڵگە جیاوازەکاندایە لەڕووی کۆمەاڵیەتی 
و ئابووری و سیاسی و فەرهەنگی و پەیوەندییەوە. هاوکات 

تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هەر لە فەیسبووکەوە تا دەگاتە 
ئینستاگرام و تویتەر و سناپ چات تێکڕا کە زادەی پاش 

تازەگەریین؛ هۆکارگەلێکن بۆ تێکڕای ئەو پەیوندیی و بەرهەم 
و بابەتە گرنگە مرۆیی و شارستانیانەی کە مرۆڤایەتی لە 

تاوان یەکێکە لە وشە هەرە باوەکانی سەرزاری مرۆڤایەتی لە 
گوێبیستی دەبین، مێژووەکەی لەگەڵ مێژووی مرۆڤایەتی 

سەریهەڵداوە و بۆ چەندین جۆر پۆلێندەکرێت، لەوانە: 
کوشتن، بریندارکردن، هەڕەشە، دزین، هەڵخەڵەتاندنی 

کۆمەڵگا و چەندینی تر کە هەموویان بریتین لە الدان لە
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زۆربوونی یەکەکانی

  دۆخی دۆخی کارەباکارەبا لە گەرمای هاویندا لە گەرمای هاویندا
بەکوێ دەگات؟بەکوێ دەگات؟

 کولتووری هەڕەشە و جنێودان لە تۆڕە
 کۆمەاڵیەتییەکان تادێت روولە زیادبوون دەکات

 تورکیا لە ریزبەندی یەکەمی
 ئەو واڵتانەیە کە هاوواڵتییان

 بۆ گەشتکردن بۆی دەچن
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  بەگوێرەی ساڵی رابردوو، ئەمساڵ رێژەیبەگوێرەی ساڵی رابردوو، ئەمساڵ رێژەی
 " "تاوان کەمتر ئەنجامدراوەتاوان کەمتر ئەنجامدراوە

" " 

نیشتەجێبوون لە هەولێر

لە واڵتان ئاستەنگی بۆ هاوواڵتییان دروستکردووە 
بەجۆرێک لەکاتی نەبوونی ئاوی پێویست کارەبا 
کەم دەکات، لەکاتی رێکنەکەوتن لەسەر پێدانی 

سووتەمەنی لە واڵتانی دراوسێ کارەبا کەم دەکات. 
بە کورییەکەی بچووکترین دەبێتەهۆی کەمبوونەوەی 
کارەبا و کورتهێنان لە پڕکردنەوەی خواستی خەڵک لە 

١٢ مانگی ساڵدا. 

کارەبا یەکێکە لە ئامرازە هەرە پێویستەکانی 
مرۆڤایەتی و تاڕاددەیەک پەیوەستکراوە بە ژیان، 

بەجۆرێک لە واڵتێکی وەکو عێراق کە بەنزیکەیی ٧ 
بۆ ٨ مانگ گەرما تیایدا زاڵە، ئەمەش هۆکارێکە بۆ 

خواستی زیاتری کارەبا لە سەرانسەری واڵتەکەدا. 
کەچی نەبوونی بەنداوی پێویست و وەرگرتنی 

سووتەمەنی لە واڵتانی دراوسێ بۆ بەرهەمهێنانی 
وزەی کارەبا یاخود وەرگرتنی خودی وزەی کارەبا 
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 هەڵبژاردنی پەرلەمان کەی بەڕێوە دەچێت؟تـەبـا
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق لەگەڵ "

فەرمانی ئەنجامدرانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی 
عێراق لە 1ـی 10ـی 2022، کوالیسەکانی پەرلەمان و الیەنە 

سیاسییەکان بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن جووڵەی تێکەوت و 
تاوەکو ئێستا هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ ئەنجامدرانی هەڵبژاردن 

لەو بەروارە، نەبوونی جووڵەی سیاسی و رێکنەکەوتن 
تەنها هۆکار نییە بۆ ئەوەی هەڵبژاردنەکە نەکرێت، بەڵکو 
کۆمیسیۆن پێشتر رایگەیاندبوو کە هەر ئامادەکارییەک بۆ 
مەبەستی هەڵبژاردن بکرێت، پێویستی بە شەش مانگی 

رەبەق هەیە. 

بابەتەکە پەیوەندیی بە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان و 
کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەوە هەیە، بۆیە زۆربەی هەرە زۆری 

هەردووال تۆپەکە دەخەنە گۆڕەپانی ئەوی دیکە. بەاڵم 
جەوهەری بابەتەکە ئەوەیە کە ئەنجامدرانی هەڵبژاردن 

پێویستی بە زنجیرە پرۆسەیەک هەیە. 

کۆمیسیۆن لە 23ـی 12ـی ساڵی 2019ـەوە 
بەسەرچووە و ماوەی یاسایی ئەنجومەنی 

کۆمیسیاران تەواوبووە. لەبارەی تێگەیشتنی 
بابەتەکە مایکی تەبا ـمان بۆ شێرواز زرار، وتەبێژی 

کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی 
درێژکرد و ناوبراو وتی، "بەداخەوە تاوەکو ئێستا 
الیەنە سیاسییەکان رێکنەکەوتوون لەسەر دوو 

پرس: یەکەمیان کاراکردنەوەی کۆمیسیۆنە کە ئایا 
ئەو ئەنجومەنەی لە ئێستا هەیە کارا دەکرێتەوە 
و دەسەاڵتی پێدەدرێت بۆ چەند ساڵێکی دیکە، 
یاخود ئەنجومەنێکی تازە دێت. دووەم پرسیش 

هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردنە کە هاوکات تێکەڵ 
کراوە لەگەڵ ئەو بابەتە کە بە بۆچوونی من 

هەردووکیان دوو بابەتی جیاوازن. ئەو دوو بابەتە تاوەکو 
ئێستا رێگرن". 

لەبارەی کاردانەوەی دانیشتنی فراکسیۆنەکان و الیەنە 
سیاسییەکان لەسەر کۆمیسیۆن، شێروان زرار وتی، "تاوەکو 

ئێستا چەندین دانیشتن کراوە و الیەنە سیاسییەکان 
نەیانتوانیوە بگەنە رێککەوتن. لە دوا کۆبوونەوەکانیشیاندا 

بەپێی زانیارییەکانی ئێمە جارێکی دیکە سەرکردەی الیەنە 
سیاسییەکان کۆببنەوە و بریار بدرێت لەسەر دیاریکردنی رۆژی 

هەڵبژاردن چونکە ئەمەیان خاڵێکی گرنگە بۆ ئێمە. هەروەها 
بڕیار بدرێت لەسەر کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن لە خاڵی 

یەکەمدا. تا کۆمیسیۆن ئەکتیڤ نەبێ، ئامادەکاری ناکرێت. 
بەپێی پەیڕەوی خۆمان ئێمە شەش مانگمان پێویستە بۆ 

ئامادەکاریی هەڵبژاردن". 

وتەبێژی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی 
ئاماژەی بە هەنگاوێکی گرنگی نەتەوە یەکگرتووەکان دا 
و وتی، "بۆ یەکەم جارە نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان 
و بەشی هەڵبژاردنیان خۆیان داوا لە کۆمیسیۆنی بااڵی 

سەربەخۆی هەڵبژاردن و راپرسی دەکەن کە ئەوان هاوکارن 
و لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە راسپێردراون بۆ هاوکاری 

ئێمە. پێشتر بەپێی ئەو رێککەوتنەی کە لە نێوان عێراق و 
نەتەوە یەکگرتووەکاندا هەیە، دەبوایە هەر هاوکارییەک 

بکرێت لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکان، پێویست بوو بەرێگەی 
کۆمیسیۆنی عێراقەوە پێشکەشی ئێمە بکرێت". 

لە پەرلەمانی کوردستانی عێراقدا ١١١ کورسی هەیە و پارتی 
دیموکراتی کوردستان خاوەنی زۆرینەی کورسییەکانی 

پەرلەمانە، دەربارەی پرسی کۆمیسیۆن و هۆکاری 
کارانەبوونیی قسەمان لەگەڵ زانا خالید، سەرۆکی 

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان  لە پەرلەمانی 
کوردستانی عێراق کرد. 

ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە چەند بژاردەیەک لە ئارادا هەیە 
و وتی، "لە یەکەم کۆبوونەوەی سەرۆکی فراکسیۆنەکاندا 

باسمان لە شێوازی کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن کردووە و 
چەند بژاردەیەکمان لەبەردەست بووە. ئێمە وەکو پارتی 

دژی هیچکام لە بژاردەکان نەبووین. چ بەپێی بەرکەوتەی 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بێت کە بەشی الیەنە 
سیاسییەکان دابەش دەکرێت. وە چ بەپێی بەرکەوتەی 

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی بێت، چ دابەشکاری حیزبی 
تێدا نەبێت و کۆمیسیۆنێکی سەربەخۆ لە کۆمەڵێک دادوەر 

پێکبێت". 
سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی بە زەقی ئاماژەی بە هۆکاری 

کارانەبوونی کۆمیسیۆن دا و وتیشی، "بەشێک لە الیەنە 
سیاسییەکان داوایان کرد کە وەکو خۆی کارابکرێتەوە. ئێمە 
وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان رازیبووین کە وەکو خۆی 
کارا بکرێتەوە. بەاڵم پێیان وابوو کە کۆمیسیۆن وابەستەیە 
بە یاسای هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستاندا، دەبێت بەیەک 
پاکێج پێشکەش بکرێت و کاری لەسەر بکرێت. ئەمەش هەر 

خۆی پێچەوانەیە چونکە کۆمیسیۆن خۆی بۆشاییەکی یاسایی 
هەیە و دەبێت چارەسەر بکرێت و ئینجا بچینە سەر بابەتی 

یاسای هەڵبژاردن. ئەمە یەکێک بوو لەو هۆکارانەی کە 
کۆمیسیۆنەکە تاوەکو ئێستا ماوەتەوە و کارانەکراوەتەوە". 

زانا خالید: الیەنە سیاسییەکان تاوەکو ئێستا 
نەگەیشتوون بە ئەنجامی کۆتایی

لەبارەی ئەنجامی دانیشتنەکان و کۆبوونەوەکان، زانا خالید 
وتی، "دانیشتنی دووقۆڵی هەیە لەنێوان پارتی دیموکراتی 

کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، لەوبارەیەوە 
گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. بە سەرپەرشتی جەنابی سەرۆکی 

هەرێمی کوردستان، لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان 
سکرتاریەتێک پێکهێنراوە بۆ گفتوگۆ و راگۆڕینەوەی بەردەوام 
لەنێوان هەموو هێز و الیەنە سیاسییەکان. نوێنەری نێردەی 
نەتەوە یەکگرتووەکانیش لەوێدان و هەموو کۆبوونەوەکان 

بەردەوامییان هەیە لەیەک نزیکبوونەوەی باش هەیە لە 
شێوازی بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکان. بەتایبەتی لەسەر پرسی 

شەفافیەتی هەڵبژاردنەکان، ئێمە وەکو فراکسیۆنی پارتی 
دیموکراتی کوردستان گرفتمان لەو بارەیەوە نەبووە، گرنگ 

ئەوەیە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت". 

لەبارەی خاڵە ناکۆکەکان، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی وتی، 
"ئەوانەی کە هێشتا خاڵی ناکۆکن لە نێوان هێز و الیەنە 

سیاسییەکان لە کۆبوونەوەکانی سکرتاریەت بەردەوامییان 
هەیە بەاڵم تاوەکو ئێستا نەگەیشتوون بە ئەنجامی کۆتایی". 

فراکسیۆنی یەکێتی دووەم گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمانە 
و زیاد جەبار، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی 

کوردستان لەبارەی هەڵبژاردن و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەوە 
دەڵێت، " بەپێی ئەو رێککەوتننامەی کە پێشتر لەنێوان ئەو 
هێزانەی کە کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان 

ـیان پێکهێناوە، دیارە بە کۆمەڵێک رێککەوتنی سیاسی دیاری 
کراوە. دوو رێککەوتن کراوە کە یەکێکیان رێککەوتنی ئێمە 

و پارتی دیموکراتی کوردستانە، ئەوی دیکەشیان رێککەوتنی 
پارتی دیموکراتی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕانە و لە 

هەردوو رێککەوتندا خاڵێک هەیە ئەویش بابەتی یاسای 
هەڵبژاردنە". 

زیاد جەبار: یاسای هەڵبژاردن ماوەی ٣٠ ساڵە 
دەرچووە و کۆمەڵێک کەموکوڕی تێدایە

زیاد جەبار لە بەردەوامی قسەکانیدا دەشڵێت، "ئەو 
یاسایەی کەلە هەرێمی کوردستان کاری پێدەکرێت لە ساڵ 
١٩٩٢ دەرکراوە، بۆ هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن بە 
سازانێکی نیشتمانی لەنێوان هێزە سیاسییەکان دروست 

بکەین و بتوانین ئەم یاسایە هەموار بکەینەوە چونکە ماوەی 
٣٠ ساڵە دەرچووە و کۆمەڵێک کەموکوڕی تێدایە بۆیە بۆ 

ئەو قۆناغەی هەڵبژاردن پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە. 
بابەتی کۆمیسیۆن بابەتێکی گرنگە، لە ئێستادا کۆمیسیۆنی 

بااڵی هەڵبژاردن و راپرسی ماوەکەی بەسەرچووە، بۆیە 
پێویستە یان کۆمیسیۆنێکی نوێ جێی بگرێتەوە یاخود ئەم 

کۆمیسیۆنە جارێکی دیکە متمانەی پێ ببەخشرێتەوە بۆ 
ئەوەی سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکان بکات". 

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لەبارەی بۆچوونی یەکێتی 
لەسەر کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن رایگەیاند، "کۆمیسیۆن 

و یاسای هەڵبژاردن هەردووکیان بریتین لەو یاسایانەی کە 
رەهەندی نیشتمانییان هەیە. پێویستی بەوەیە کە سازانی 
لەسەر بکرێت لەالیەن هەموو هێزە سیاسییەکانەوە. بۆیە 
بەبۆچوونی ئێمە لە رابردووش و سەجەم کۆبوونەوەکاندا 

باسی ئەوەمان کردووە کە هەردوو بابەتەکە یەک پاکێج 
بێت و کاریان لەسەربکرێت. قەناعەتمان بەوە هەیە کە 

دەبێت سازانێکی نیشتمانی بکرێت". 

زیاد جەبار باسی لە کۆبوونەوەکانی نێوان الیەنە 
سیاسییەکان کرد و لەبارەی رێککەوتنیانەوە 

رایگەیاند، "کۆبوونەوەکان بەردەوامە، ئەوەی 
گرنگە بەالی ئێمەوە هەموارکردنەوەی یاسای 

هەڵبژاردنە کە لەگەڵ بەشێک لە هێزە سیاسییەکان 
ئێمە لەسەری سازاین ئەم یاسایە هەمواربکرێتەوە. 

بەشێکیش تاوەکو ئێستا نەهاتوونەتەپێش بۆیە 
چاوەڕێ دەکەین بۆ داهاتوو ئەم هێزانە بەیەکەوە 
هەموومان لەسەر پرۆژەیەکی باش کۆک ببین کە 

ئەم پرۆژەیە پێشکەشی دەستەی سەرۆکایەتی 
پەرلەمان بکەین و کاری لەسەر بکرێت. پێشتر 

یاداشتێکمان داوەتە سەرۆکایەتی پەرلەمان کە ئەو 
یاسایانە رەهەندی نیشتمانییان هەیە پێویستیان 

بەوەیە کە لە دەرەوەی هۆڵی پەرلەمان هێزە 
سیاسییەکان لەسەری بسازێن و ئەوکات بە 

پرۆژەیەکی هاوبەشەوە بچینە نێو هۆڵی پەرلەمان 
و دەنگدانی لەسەر بکرێت". 

بۆچوونێکی نزیکتر لە یەکێتی هەیە کە ئەویش 
بۆچوونەکەی بزوتنەوەی گۆڕانە، لەوبارەیەوە گوڵستان 

سەعید، سەرۆکی فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕان لە 
پەرلەمان رایگەیاند، "بابەتی کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن 

و هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردن یەک پاکێجە و دەبێت 
هێزە سیاسییەکان لەسەری رێککەون چونکە پرسێکی 

نیشتمانییە. چ کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن چ بابەتی یاسای 
هەڵبژاردن پرسی نیشتمانین و پێویستیان بە هەماهەنگی 

و رێککەوتنی الیەنە سیاسییەکان هەیە".
 

گوڵستان سەعید: بۆچوونی ئێمە وایە کە 
پێکهاتەی کۆمیسیۆنی ئێستا بەو شێوازەی ئێستا 

بمێنێتەوە

لەبارەی بۆچوونی کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن و 
ویستەکانی، گوڵستان سەعید وتی، "بۆچوونی ئێمە 
وایە کە پێکهاتەی کۆمیسیۆنی ئێستا بەو شێوازەی 

ئێستا بمێنێتەوە. هەر الیەنێکی سیاسی بیەوێت 
ئەندامانی خۆی لە ئەنجومەنی کۆمیسیاران بیگۆڕێت 

بە یەکێکی دیکە، ئەو مافە بدرێت بە پارتە سیاسییەکان 
بۆ ئەوەی کۆمیسیاری خۆی بگۆڕێت. وەکو گۆڕان 

پێمان وایە ماوەی کۆمیسیۆنەکە بە شێوازێکی لێبکرێ 
کە مافی یاسایی بدرێت بە کۆمیسیۆنەکە بۆ ئەوەی 

بتوانن بۆ هەڵبژاردنێکی دیکەش ئەمانە کارەکانی 
هەڵبژاردن بەڕێوەبەرن. دوای ئەوەش لەسەر دەرئەنجامی 

ئەو هەڵبژاردنەی داهاتوو ئەتوانرێت جارێکی دیکە 
کۆمیسیۆنەکە رێکبخرێتەوە بە شێوازێک کە مافی هەموو 

الیەنە سیاسییەکان تێدا پارێزراو بێت".  

لەبارەی پەیوەندی الیەنە سیاسییەکان و ئەنجامی 
کۆبوونەوەکان، سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان وتی، 

"سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان هەموو ژوورە 
پەیوەندیدارەکانی هەڵبژاردنی سەرجەم پارتە سیاسییەکانی 
بانگهێشتکردووە و کۆبوونەوەیان کردووە بەاڵم تا ئێستا 

هیچ دەرئەنجامێکی نەبووە و لە ئێستادا هیچ رێککەوتنێک 
نییە لەنێوان الیەنە سیاسییەکان، دیارە بابەتەکە پێویستی 

بە گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی زیاتری نێوان الیەنە 
سیاسییەکان هەیە بۆ ئەوەی بتوانن لەسەر هەمواری 

یاساکە و کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن بگەنە ئەنجام". 

تاوانەوە پۆلیس دەستگیریدەکات، زۆرجار کەسانێک نییەتی 
ئەنجامدانی تاوانیان نییە پۆلیس دەستگیری ناکات، بەاڵم 

کەسێک ئەنجامیبدات ئەوکات رێڕەوی یاسایی بەرامبەر 
دەگیرێتەبەر. 

رێکارەکان لە بەرامبەر بڕیاری قەدەغەی هەڵگرتنی چەکی بە 
مۆڵەت و بێ مۆڵەت بەکوێ گەیشتووە؟ 

دەربارەی چەک، ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای 
هەولێر رێڕەوی خۆمان بەرامبەر هەرکەسێک دەگرینەبەر 

ئەگەر چەکی بەمۆڵەت یاخود بێمۆڵەت لە شوێنە گشتییەکان 
هەڵبگرێت، چونکە ئەو چەکە بە مۆڵەت بێت یان بێ مۆڵەت 

هەرکات ئیجرائاتی یاسایی لەگەڵدا دەکرێت، هەرکەسێک 
کە مۆلەتی چەک بەدەستدێنێت بۆئەوەیە کە سەر و ماڵی 

خۆی بپارێزێت و لە شوێنی تایبەت بەکاریبهێنن و داینێت، بۆ 
ئەوە نییە لە شوێنە گشتیەکاندا هەڵیبگرێت، هەر کەسێکیش 

دژی ئەو بڕیارانەی لە وەزارەتی ناوخۆ و یاخود ئەنجومەنی 
وەزیران و بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێم دەردەچێتن، 

ئێمە وەکو پۆلیسی هەولێر گیانفیداییانە هەموو رێنماییەکان 
جێبەجێ دەکەین لەسەر ئەو کەسانەی کە پێشێلی 

رێنماییەکان دەکەن. 

 جێبەجێکردنی ئەو بڕیارەی حکومەتی هەرێم تا چ راددەیەک 
بووەتەهۆی زیاتر کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی ئەمنیی لە پارێزگای 

هەولێر؟

بەراستی دۆخی ئەمنیی ئێستای پارێزگای هەولێر 
بەشێوەیەکی زۆر رێکوپێک دەگیرێتەبەر، ئەو رێنمایی و 
بڕیارانەی لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی ناوخۆوە 
دەربچێت ئەوا بەبێ دوودڵی و گیانفیداییانە جێبەجێی 

دەکەین، چونکە ئێمە الیەنێکی جێبەجێکارین و هەر بڕیارێک 
لەسەروو خۆمانەوە بێت ئێمە بەشێوەیەکی رێکوپێکانە و بێ 

یەک و دوو بێ دوودڵی جێبەجێی دەکەین، ئەو بڕیارانەش 
کاریگەری ئەرێنی دەبێت و رێژەی تاوان لەدوای جێبەجێکردنی 

ئەو بڕیارە  تاڕاددەیەک کەمتر دەبێتەوە. 

هەواڵ: زیا عوزێری 
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 بەگوێرەی ساڵی رابردوو، ئەمساڵ رێژەی تاوان کەمترتـەبـا

"ئەنجامدراوە
"

 هۆکاری یەکسانبوونی بەهای دۆالر و یۆڕۆ چییە؟

تاوان یەکێکە لە وشە هەرە باوەکانی سەرزاری مرۆڤایەتی 
گوێبیستی دەبین، مێژووەکەی لەگەڵ مێژووی مرۆڤایەتی 

سەریهەڵداوە و بۆ چەندین جۆر پۆلێندەکرێت، لەوانە: 
کوشتن، بریندارکردن، هەڕەشە، دزین، هەڵخەڵەتاندنی 

کۆمەڵگا و چەندینی تر کە هەموویان بریتین لە الدان لە 
یاساکانی ئاسمان و زەوی کە بۆ بەرژەوەندییەکانی مرۆڤ 

دانراون. 

تایبەت بە پرسی مۆڵەتی چەک و دیاردەی چەکداری، 
وەزارەتی ناوخۆ چەند رێنماییەکی بۆ کۆمپانیا ئەمنییەکان 

دەرکردووە کە بریتین لە: 
پێویستە ئەو چەكەی موڵەتی پێ  دەدرێت، تەنها لە كاتی 

ئەركی فەرمی كارمەندی كۆمپانیای ئەمنی بەكاربهێنرێت و 
هەڵگرتن و بەكارهێنانی چەك لە دەرەوەی ئەركی پاسەوانی 

بەبێ  موڵەت ئەژماردەكرێت و بەپێی یاسای چەكی بەركار 
رێكاری یاسایی بەرامبەر وەردەگیرێت.

ئاماژه  به وه ش كراوه ، نابێت كارمەندی كۆمپانیای ئەمنی 
چەكی پاسەوانی موڵەت پێدراو بباتە دەرەوەی كۆمپانیا لە 

دەرەوەی سنووری ئەركەكەی. پێویستە كارمەندی كۆمپانیای 
ئەمنییش ئەم مەرجانەی خوارەوە تیادا هەبێت بۆ وەرگرتنی 

موڵەتی چەک:

١- كارمەندی كۆمپانیای ئەمنی تەمەنی لە )٢٨( ساڵی كەمتر 
و لە )٥٠( ساڵ زیاتر نەبێت.

٢- سزا نەدرابێت بە تاوانێک یان كەتنێكی ئابڕووبەر، بە 
پشتگریی بەرێوەبەرایەتی بەڵگەكانی تاوان.

٣- كەمئەندام یان نەخۆشی دەروونی نەبێت یان كێشە 
لە چاوەكانی نەبێت بە شێوەیەک كە نەتوانێت چەک 

بەكاربهێنێت بە پشتگریی راپۆرتی لێژنەی پزیشكی.
٤- پڕكردنەوەی فۆرمێكی موڵەتی چەک تایبەت بە زانیاری 

كارمەندی كۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەكان بەپێی فۆرمی 
پاشكۆی ژمارە )٢(ی ئەم ڕێنماییە. 

بەپێی رێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆ، كۆمپانیا ئەمنییە 
تایبەتەكان بۆ كارمەندەكانیان تەنیا دەتوانن ئەم جۆرە چەكانە 

دابینبكەن:
١-چەكی ئاگرین )دەمانچه ( قەبارەی فیشەكەكانی لە )٩ملم( 

زیاتر نەبێت.
٢-چەكی ئاگرین قەبارەی فیشەكەكانی لە )٣٩×٧.٦٢م( زیاتر 

نەبێت.
٣- قەدەغەیە لەسەر كۆمپانیای ئەمنی چەكی ئاگرینی بێ  

دەنگ )كاتم( و چەگی ئاگرین لە جۆری )قەناس( بەكاربهێنێت.

رێژەی تاوان ئامارێکە کە دەتوانرێ پۆلێنبکرێت بەگوێرەی 
کات و شوێن گۆڕانکاری بەسەردا دێت، ئێمەش وەکو 
هەفتەنامەی تەبا، چاوپێکەوتنمان لەگەڵ هۆگر عەزیز، 

وتەبێژی پۆلیسی هەولێر تایبەت بە رێژەی تاوان و پالنەکانی 
دەسەاڵت و هەوڵەکانیان لەپێناو پاراستنی گیان و ماڵی 

هاوواڵتییانی هەولێر )ئەربیل( ئەنجامدا و ناوبراو بەمشێوەیە 
وەاڵمی پرسیارەکانمانی دایەوە: 

رێژەی تاوان لە ساڵی 2022 بەکوێ گەیشتووە و ئامارە 
هەنووکەییەکان چیمان بۆ دەردەخەن؟

ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر خۆتان 
دەزانن لەکاتی روودانی هەر تاوانێک ئێمە رێڕەوی یاسایی 

دەگرینەبەر و هێزەکانمان دەچنە شوێنی تاوانەکە بۆئەوەی 
هەرکەسێک کە تاوانی ئەنجامدابێت دەستگیریبکەن یاخود 

هەر کەسێک تاوانی ئەنجامدابێت شوناسنامەی دیاریبکرێت و 
رێڕەوی یاسایی لە بەرامبەردا بگیرێتەبەر. 

بەگوێرەی ئەو ئامارەی لەبەردەسمان دایە، لە ١/١/ ٢٠٢٢ تاکو 
٢٠٢٢/٦/٣٠ زیاتر لە ٣٣٧٥ داوای یاسای لە بنکەکانی پۆلیس و 

نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان داوای یاسایی تۆمارکراوە 
لەو ژمارەیەش ٢٩٦١ داوای یاسایی یەکالیی کراوەتە واتە: 
تۆمەتبار دەستگیرکراوە و رێڕەوی یاسایی گیراوەتەبەر و 

پەڕاوەکان رێکخراوە و رەوانەی دادگە کراون تاکو بەسزای 
خۆیان بگەن. هەروەها، لەو نێوەندەدا ئەگەر بەشێوەی 

رێژەیی سەیری بکەین ٨٨٪ـی ئەو داوا یاساییانەی کەوا لە 
سنووری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر تۆمارکراوە 

ئێمە کۆتاییمان پێهێناوە و یەکالییمان کردووەتەوە. وە لەو 
٣٣٧٥ داوا یاساییەی کە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی 
پارێزگای هەولێر تۆمارکراوە ٤٧٧٧ تۆمەتبار دەستگیرکراوە و 

رێڕەوی یاساییان بەرامبەر گیراوەتەبەر. بەاڵم ئێوەش دەزانن 
کە هەولێر بەوە بەناوبانگە کە شارێکی ئارامە و هەموو 

پێکهاتەکان و هەموو ئەو خەڵکەی سەردانی شاری هەولێر 
دەکەن بە دڵنیایی و  ئارامەوە سەردانی شارەکە دەکەن تا 

ئەوکاتەی دەگەڕێنەوە شوێنی خۆیان، ئەمەش وای کردووە 
کە هەولێر ببێتە ناوەندێک لە تەواوی عێراق تاکو ژیانێکی 

یاساییانە و خۆشگوزەرانی بەسەر ببەن. 

ئایا رێژەی تاوان بەگوێرەی پارساڵ بەرزبووەتەوە یاخود بە 
پێچەوانەوە رووی لە کەمبوونەوە کردووە؟

ئەگەر بێت و رێژەکە بەراورد بکەین بە ساڵی پار، ئەمساڵ 
رێژەی تاوان کەمتر ئەنجامدراوە، چونکە پارساڵ زیاتر لە 

١٠٩٦٥ داوای یاسایی تۆمارکراوە بەاڵم ئەمساڵ تەنها لە ٦ 
مانگدا ٣٣٧٥ داوای یاسایی تۆمارکراوە. واتە رێژەی تاوان 

کەمیکردووە لە شاری هەولێر، ئەگەر بێت و بەراورد بکەین 
لە حالەتی کوشتن ئەوا لە شاری هەولێر لەماوەی ٦ مانگدا 

تەنها ٢٢کەس کوژراوە و ٢٢ تاوانی کوشتن ئەنجامدراوە. 
وە پۆلیسی هەولێر ١٨ دۆسیەی تاوانی کوشتنی یەکالیی 
کردووەتە و تەنها ٤ دۆسییەی تاوان ماوە ئەمیش لەژێر 
دەستی پۆلیسە و دوای تەواوبوونی رێکارەکان رێڕەوی 

یاسایی بەرامبەر تاوانباران دەگیرێتەبەر. دەمەوێ جەخت 
لەوە بکەمەوە کە زۆرجار کەسانێک تاوان ئەنجام دەدەن 
و دێن لە شاری هەولێر خۆیان حەشاردەدەن، ئێمە وەکو 

بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر زیاتر لە ١٣٠ 
تۆمەتبارمان دەستگیرکردووە و رەوانەی ئەو شوێنەشمان 

کردووە کە داوای یاساییان لەسەر تۆمارکراوە. لێرەوە 
روونیبکەمەوە راستییەک هەیە و ناگۆڕێت، ئەویش 

ئەوەیە، کەسێک ئەگەر نییەتی تاوانی هەبێت، تاوانی خۆی 
ئەنجامدەدات جا چ بە چەک بێت چ بە چەقۆ بێت یان هەر 
ئامرازێکی قورس یاخود رەق بێت ئەوا بەهۆی ئەنجامدانی 

تاوانەوە پۆلیس دەستگیریدەکات، زۆرجار کەسانێک نییەتی 
ئەنجامدانی تاوانیان نییە پۆلیس دەستگیری ناکات، بەاڵم 

کەسێک ئەنجامیبدات ئەوکات رێڕەوی یاسایی بەرامبەر 
دەگیرێتەبەر. 

رێکارەکان لە بەرامبەر بڕیاری قەدەغەی هەڵگرتنی چەکی بە 
مۆڵەت و بێ مۆڵەت بەکوێ گەیشتووە؟ 

دەربارەی چەک، ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای 
هەولێر رێڕەوی خۆمان بەرامبەر هەرکەسێک دەگرینەبەر 

ئەگەر چەکی بەمۆڵەت یاخود بێمۆڵەت لە شوێنە گشتییەکان 
هەڵبگرێت، چونکە ئەو چەکە بە مۆڵەت بێت یان بێ مۆڵەت 

هەرکات ئیجرائاتی یاسایی لەگەڵدا دەکرێت، هەرکەسێک 
کە مۆلەتی چەک بەدەستدێنێت بۆئەوەیە کە سەر و ماڵی 

خۆی بپارێزێت و لە شوێنی تایبەت بەکاریبهێنن و داینێت، بۆ 
ئەوە نییە لە شوێنە گشتیەکاندا هەڵیبگرێت، هەر کەسێکیش 

دژی ئەو بڕیارانەی لە وەزارەتی ناوخۆ و یاخود ئەنجومەنی 
وەزیران و بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێم دەردەچێتن، 

ئێمە وەکو پۆلیسی هەولێر گیانفیداییانە هەموو رێنماییەکان 
جێبەجێ دەکەین لەسەر ئەو کەسانەی کە پێشێلی 

رێنماییەکان دەکەن. 

 جێبەجێکردنی ئەو بڕیارەی حکومەتی هەرێم تا چ راددەیەک 
بووەتەهۆی زیاتر کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی ئەمنیی لە پارێزگای 

هەولێر؟

بەراستی دۆخی ئەمنیی ئێستای پارێزگای هەولێر 
بەشێوەیەکی زۆر رێکوپێک دەگیرێتەبەر، ئەو رێنمایی و 
بڕیارانەی لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی ناوخۆوە 
دەربچێت ئەوا بەبێ دوودڵی و گیانفیداییانە جێبەجێی 

دەکەین، چونکە ئێمە الیەنێکی جێبەجێکارین و هەر بڕیارێک 
لەسەروو خۆمانەوە بێت ئێمە بەشێوەیەکی رێکوپێکانە و بێ 

یەک و دوو بێ دوودڵی جێبەجێی دەکەین، ئەو بڕیارانەش 
کاریگەری ئەرێنی دەبێت و رێژەی تاوان لەدوای جێبەجێکردنی 

ئەو بڕیارە  تاڕاددەیەک کەمتر دەبێتەوە. 

لە دوای زیاتر لە 20 ساڵ، ماوەیەکە بەهای دۆالر و یۆرۆی 
ئەورووپی بە نزیکەیی یەکسان بوونەتەوە، پرسیارەکە لێرەدا 

ئەوەیە کە هۆکاری یەکسانبوونی بەهای هەردوو دراوەکە 
بۆ چی دەگەرێتەوە؟ یاخود بەشێوەیەکی دیکە چۆن بەهای 

دۆالر بەو رادەیە بەرزبووەوە و توانی بگاتە بەهای یۆڕۆ. 

شارەزایانی بواری ئابووری پێیان وایە کە بانکی ناوەندی 
ئەمریکا بە شێوەیەکی خێرا توانی رێژەی سوود بەرزبکاتەوە 

و ئەورووپا لەو بارەیەوە دواکەوت. بۆیە کاتێک سوودی 
دۆالر بەرز دەکەیتەوە، راستەوخۆ ئاراستەکان بەرەو دۆالر 
هەنگاو دەنێن. لەالیەکی دیکەوە بانکی ناوەندی ئەورووپا 

رووبەڕووی هەاڵوسان دەبێتەوە بەاڵم بەپێی پێویست 
ناتوانێت وەکو بانکی ناوەندی ئەمریکا رووبەڕووی ببێتەوە، 

بۆیە دۆالر بەهاکەی زیاد دەکات و بەهای یۆرۆ کەم 
دەبێتەوە. 

بابەتە هەرە گرنگەکان ئەوەیە کە ئاخۆ دۆالر بەردەوام دەبێت 
لە زیادبوونی بەهاکەی، پسپۆرانی بواری ئابووری بلومبێرگ 

پێیان وایە کە تا ئێستا دیار نییە رێژەی هەاڵوسان دەگاتە 
لوتکە یاخود نا، بۆیە شارەزایان پێیان وایە تاوەکو ساڵی 

٢٠٢٣ هیچ جۆرە بەرزبوونەوەیەکی بەها لە دۆالردا نابینرێت. 
شارەزایەکی بواری ئابووری بەناوی جەیمس 

ماککارتی پێی وایە کە ساڵێک بۆ ١٨ مانگ 
بەهای دۆالر بەرزنابێتەوە. 

ناوەندی بلومبێرگ بۆ کاروباری ئابووری 
راپرسییەکی کردووە لەبارەی رێژەی 

هەڵئاوسان و بەپێی راپرسییەکە چاوەرێ دەکرێت رێژەکە بگاتە 
٩٪، بۆیە لەگەڵ بەرزبوونەوەی رێژەی هەاڵوسان، سوود 

لە بانکەکان زیاد دەبێت و سەرئەنجام دۆالر لە سەرانسەری 
جیهان بەهاکەی بەرز دەبێتەوە. 

شیکارەکانی ئابووری ئەوە دەخەنەڕوو کە بەهۆی دابەزینی 
رێژەی گەشەسەندن لە ئەورووپا، هەروەها زیادکرانی سوود 
لەالیەن بانکی ناوەندی ئەمریکا، پێشبینی ئەوە دەکرێت ٥٪ 

نزمبوونەوە بەخۆوە ببینێت. 

یەکێک لە کاریگەرییەکان ئەوەیە کە بەرزبوونەوەی 
رێژەی هەاڵوسان لە ئەوروپا بەتایبەتیش نرخی وزە  و 
خۆراک  و راگرتنی هەناردەی غازی رووسیا بۆ ئەڵمانیا، 

مەترسییەكی گەورەی لەسەر داكشانی ئابووری ئەورووپا 
دروستكردووە، بەوهۆیەشەوە بەهای یۆرۆ بەردەوامە لە 

دابەزین.

هەواڵ: عبداللە بەختیار / ئامادەکردن: حوسێن خەتیبئۆغڵو
فۆتۆ/ موئمین محەمەد

هەواڵ: زیا عوزێری



تـەبـا

٢٠٢
٢

٢٠٢
ی ٢

ئاب
ی 

ی 
ئاب

ی 
٢٢

  رەمزی قەاڵی هەولێر)ئەربیل(، مزگەوتیرەمزی قەاڵی هەولێر)ئەربیل(، مزگەوتی
  گەورەی قەاڵگەورەی قەاڵ

قەاڵی هەولێر)ئەربیل( کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ٦ 
هەزار ساڵ بەرلە زایین و بوونی مزگەوتی گەورەی قەاڵ لەو 
پێگە مێژووییە و بەردەوامی بۆماوەی چەندین سەدە و بە 

تێپەڕبوونی چەندین شارستانییەت تیایدا، بووەتە شوێنێک بۆ 

پێگەیاندنی چەندین زانا لە شارەکەدا. 

قەاڵکە بە رووبەری ١١٠ مەتر دووجا دەکەوێتە ناوەڕاستی 
شاری 

هەولێر)ئەربیل( و پێکدێت لە ٣ گەڕەک ئەوانیش ) سەرای، 
تەکییە و تۆپخانە(. هەروەها تا ساڵی ٢٠٠٦ ژیانکردن لەناو 

خانووەکانی قەاڵکە بەردەوامیی هەبووە. 

لەمبارەیەوە، عوسمان موفتی، سەرپەرشتیاری مزگەوتی 
گەورەی قەاڵ، تایبەت بە مێژوو و بەهای مزگەوتەکە بۆ تەبا 

دوا. 

لەمیانی باسکردن لە قەاڵی هەولێر عوسمان موفتی 
رایگەیاند، "سەرەتا دەرگاکانی قەاڵ لەگەڵ هاتنی شەو 
دادەخران، بەاڵم دوای زیادبوونی ژمارەی دانیشتووان، 
داخرانی دەرگای قەاڵکە پشتگوێ خرا و هاوواڵتییان لە 

گەڕەکەکانی دەوروبەری قەاڵ وەکو )تەعجیل، تەیراوە، خانەقا 

پەستانە زۆرەی هاتووچۆیان هەیە". 

بۆ وەرگرتنی زانیاری لەبارەی کڕین و فڕۆشتنی پڕۆژەکانی 
نیشتەجێبوون، مایکی تەبامان بۆ راوێژ بورهان، بریکاری 
خانووبەرە لە هەولێر درێژکرد و پرسیارەکانمان ئاڕاستەی 

ناوبراو کرد. 

"داواکریی نەبیت، دروستکردنی پڕۆژەکانیش نابێت" 

لە وەاڵمی پرسیاری )لەئێستادا کۆمەڵێک پرۆژەی 
نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان کاری لەسەر دەکرێت، 
بەبۆچوونی ئێوە هەبوونی ئەم هەموو پرۆژەیە کاریگەریی 

سلبی و ئیجابی چییە؟(، راوێژ بورهان وتی: 
"بە دڵنیاییەوە هەبوونی ئەو هەموو پڕۆژەیە 

کاریگەریی ئەرێنییان هەیە، چونکە هەموو ئەو 
پڕۆژانە لەسەر ئەساسی داواکاری دروستدەکرێت، 

ئەگەر داواکاری نەبێت ئەم پڕۆژانەش دروست 
ناکرێت. بازاڕ خوێندنەوەی بۆ کراوە کە 

پێویستی بەو داواکارییانە هەیە. لە راستیدا 
ئەم داواکارییانەش لە ئەنجامی گەورەبوون و 

فراوانبوونی شار دێنە ئاراوە، هەروەها ئەم 
فراوانبوونەش بە شێوەیەکی پرۆفیشناڵ و 

سەردەمیانە بێت باشترە لەوەی لەسەر شێوازی 
نارێکی وەکو تەجاوزات دروست ببێت. لەگەڵ 

ئەوەش لە بڕی ئەوەی شار بەشێوەی ئاسۆیی 
)پان( ببێت و گەورە بێت، باشترە بەشێوەی 
ستوونی بێت و شوققەکان دروستبکرێت و 

خەڵکێکی زیاتر لەخۆ بگرێت، ئەو فراوانبوونەوەی 
شار بەم شێوە پرۆفیشناڵە بێت باشترە". 

راوێژ بورهان ئاماژەی بەوەکرد کە بازاڕی 
خانووبەرە پەیوەست کراوە بە دۆخی سیاسی و وتی، " 

بازاڕی خانووبەرە لە ئێستادا لەگەڵ بارودۆخی سیاسی 
ناوچەکەدا هەستان و دابەزین دەکات، ئەگەر بێت و 

هەواڵێکی باش و گشتگیر هەبێت ئەوا بازاڕ باشە، بە 
پێچەوانەوەش لە ئەگەری بوونی هەواڵێکی خراپ ئەوا 

بازاڕیش خراپ دەبێت. وە لە ئێستادا کڕیاری ناوخۆیی زیاترن 
بۆ کڕین و فڕۆشتن، هاوکات خواست لەسەر کرێ لەالیەن 

عەرەبەوە زیاترە". 

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەشکرد، "بەگشتی 
پڕۆژەکان بەپێی خزمەتگوزاری خواستی زیاتریان لەسەرە، 

کامیان خزمەتگوزاری زیاتر و باشتر بێت ئەوا خواستی زیاتری 
لەسەرە، بەاڵم بە گشتی شوققە خواستی زیاتری لەسەرە 

چونکە بەبۆنەی ئەوەی نرخی شوققە کەمترە و خەڵک زیاتر 
دەتوانێت بیکڕێت". 

"تاکو خواست لەسەر کرێ هەبێت، دروستکردنی پڕۆژەکان 
بەردەوامیی دەبێت"

ئەم بریکارەی خانووبەرە لە وەاڵمی پرسیاری "بەبۆچوونی 
ئێوە هەولێر لەرووی پالندانان و ژێرخانییەوە پێویستی بەو 

هەموو پرۆژەی نیشتەجێبوونە هەیە؟" وتی: 
بەڵێ، پێویستییەتی هەتا ئەو کاتەی خواست لەسەر کرێ 

هەبێت، لە ئێستادا هەندێک پڕۆژە هەیە ئەگەر داوای بکەیت 
لەو شوێنە شوققەیەک بەکرێ بگریت، ئەوا پێویستە ٣ مانگ 

چاوەڕوانبیت تاکو کەسێک چۆلی دەکات و تۆ بچیتە جێی، 
بۆیە دووبارەی دەکەمەوە، هەتا ئەم خواستە لەسەر کرێ 

هەبێت بەڵێ پێویستە.

و سێتاقان( نیشتەجێبوون، دواتریش ئەو رێگایەی کە ئێستا 
بە شەقامی ٣٠ مەتری ناوزەند دەکرێت لە دەوروبەری قەاڵ 

دروستکرا". 

موفتی تایبەت بە هۆکارەکانی ناونانی 
گەڕەکانی قەاڵ بە سەرای، تەکیە و 

تۆپخانە وتی، " گەڕەکی سەرای بەهۆی 
بوونی سەرای دەوڵەت تیایدا ئەو ناوەی 

پێدراوە، گەڕەکی تەکییەش بەهۆی 
بوونی تەکییەی خوالێخۆشبێت 

شێخ شەریف و شێخ عەبدولکەریم 
تلەعفەرلی ئەو ناوەی لەخۆگرتووە، 

دەربارەی گەڕەکی تۆپخانەش، بەهۆی 
بوونی شەڕ یاخود بوونی تۆپی 

رەمەزان تیایدا ئەو ناوەی لێنراوە".  

موفتی راشیگەیاند، مزگەوتی 
گەورەی قەاڵ دەکەوێتە ناوەڕاستی 

قەاڵکە و خەرجی و سەرپەرشتیکردنی 
مزگەوتەکە ماوەی ٥٠٠ ساڵە لە 

ئەستۆی خێزانەکەی دایە. 

موفتی ئەوەشی خستەڕوو، "بەگوێرەی تۆمارکراوەکانی 
دامەزراوەی یونیسکۆ، مێژووی قەاڵی هەولێر کەمتر نییە 

لە ٨ هەزار ساڵ و وتیشی، "ئایینی ئیسالم بەرلە ١٤٠٠ ساڵ لە 
ساڵی ٣٠ هیجرییەوە لە هەولێر باڵوبووەوە". 

موفتی جەختی لەوەشکردەوە، ١٧ پشتی خێزانەکەیان بەرلە 
٥٠٠ ساڵ لە قەاڵی هەولێر نیشتەجێبوون و تائێستاش 

سەرپەرشتیکردن و خزمەتکردنی مزگەوتەکەیان لەئەستۆ 
گرتووە. 

موفتی بەمشێوەیە باسی بەکارهێنانی مزگەوتی گەورەی 
قەاڵ وەکو قوتابخانەیەک کرد: 

"ناکۆکییەکانی نێوان حکومەت و میللەت لێرەدا چارەسەر دەکرا" 

"باو و باپیرانمان ماوەی سەدان ساڵ لێرەدا قوتابییان 
هەبووە. گرژی و ناکۆکییەکانی نێوان حکومەت و میللەت 

لێرەدا چارەسەر کراوە، کێشەکان یەکالیی دەکراوەنە، هاتنی 
مانگی رەمەزانی پیرۆز و وادەی جەژن لێرەدا بەیان دەکرا. لەم 

قەاڵیەدا هیچ رەگەزپەرستیێک بوونی نەبووە". 

عوسمان موفتی وتیشی، "باوکم، بەرلە ٦٦ ساڵ واتە لە 
١٩٥٦ داوای کردنەوەی شوێنی ژنانی کرد لە مزگەوتەکە و 

ژووری خوارەوە بۆ ژنان تەرخانکرا. بەمبۆنەیەوە ژنانی قەاڵ 
دڵخۆشبوون و لە مانگی رەمەزاندا دەهاتنە تەراویح، لە 

ئێستاشدا ژنان بە بەردەوامی دێنە مزگەوتەکە". 

عوسمان موفتی ئەوەشی ئاشکراکرد، کە پێشتر وتارەکان لە 
قەاڵی هەولێر بە زمانی عەرەبی لەالیەن مامۆستای ئاینی 

پێشکەش دەکرا. 

موفتی ئەوەشی خستەڕوو، کە لە مزگەوتەکەدا چەندین 
مەقامی جیاواز 

خوێندراوە، لە شەوە 
تایبەتەکاندا شیعری 

فارسی، تورکی و 
عەرەبی و کوردی 

خوێندراوە، هەروەها لە 
مزگەوتی گەورەی قەاڵ 

چەندین تەریقەتی جیاجیا 
بوونی هەبووە. 

"هەولێرییەکان زۆر بە 
دەگمەن دەبیندرا هەڵە 
بکەن، چونکە رەوشتی 

مزگەوتییان هەڵگرتبوو" 

موفتی لەمیانی 
ئاماژەدان بەوەی کە 

لە سااڵنی ١٩٥٣-١٩٥٤ 

لەالی مەال ئەمین وانەی خوێندووە وتی، "باپیرم یەکێک بوو 
لە موفتییەکانی ئەو ناوچەیە. کاتێک کێشە لێرەدا دروست 

دەبوو، والی بەغداد دەهاتە هەولێر و بۆ چارەسەرکردنی 
کێشەکان لەناو مزگەوت نابژیوانی دەکرد. کاتی خۆی لەو 

مزگەوتەدا گەنجەکان وانەی رەوشت و ئایینیان وەردەگرت. 
ئێستا هەموو هەولێر بۆنی ئەو مزگەوتەی هەڵگرتووە. بۆیە 

هەولێرییەکان زۆر بە دەگمەن هەڵەیان لێ بەدیدەکرێت، چونکە رەوشتی 
مزگەوتییان هەڵگرتووە". 

موفتی ئاماژەی بەوەکرد، لە ئێستادا سەرپەرشتیکردنی 
کاروباری ئیداری مزگەوتەکە لە ئەستۆی ئەودایە وتیشی، 

مەال محەمەد پێشنوێژی مزگەوتی گەورەی قەاڵ 
سەرپەرشتیکردنی ئەرکە مەعنەوییەکانی لە ئەستۆ گرتووە، 
مەالی قەاڵ گوزارشت لە بیرو بۆچوونی دانیشتووانی قەاڵ 

دەکات. 

"هەموو خەڵک لە قەاڵ بە زمانی تورکمانی قسەی دەکرد" 

موفتی باسی لەوەکرد کە پێشتر هەموو خەڵک لە قەاڵی 
هەولێر بە زمانی تورکمانی قسەیان دەکرد و وتیشی، "لە 
قەاڵی هەولێر هەموو خەڵک بە زمانی تورکمانی قسەیان 

دەکرد. باوکم لەگەڵ ئێمە بە زمانی تورکمانی قسەی دەکرد". 

"سوڵتان موزەفەرەددین گۆکبۆرو درەوشاوەترین ئەستێرەی 
ئاسمان بوو"

موفتی بە "درەوشاوەترین ئەستێرەی ئاسمان" پێناسەی 
سوڵتان موزەفەرەددینی کرد و رایگەیاند، منارەی چۆلی 

لەالیەن سوڵتان موزەفەرەددین بنیاتنراوە، جوانترین مێژووی 
هەولێر لە سەردەمی گۆکبۆرو بەدیکراوە. 

"مەولودی نەبەوی یەکەمجار لەالیەن گۆکبۆرو سازکرا، ئەمە 
شەڕەفێکی مەزنە بۆ هەولێر"

لە دوا وتەکانیدا موفتی باسی لەوەکرد کە یەکەمجار مەولود 
نەبەوی لە سەردەمی سوڵتان موزەفەرددین سازکراوە، کە 

ئەمەش "شەڕەفێک"ـی گەورەیە بۆ هەولێر. 
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نیشتەجێبوون لە هەولێر
زۆربوونی یەکەکانی

دوای ئەوەی لە بازاڕی کڕین و فڕۆشتنی خانووبەرە خواست 
لەسەر یەکەی نیشتەجێبوون زیادیکرد، وەبەرهێنەرانیش 
بۆ زیادکردنی دابینکردن هەستان بە پەستان خستنەسەر 

دروسکردنی پڕۆژەی نوێی نیشتەجێبوون. 

هەولێر کە لەسەر بنچینەی پیشەسازی نەوت توانیویەتی 
ناوی لە مێژووی ئابووری تۆماربکات، توانیویەتی 

دەستکەوتە داراییەکانی لە کەرتی گەشتیاری و هێلی 
ئاسمانی بەدەستبهێنێت. هەروەها شاری هەولێر بە 

پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون دەنگی لە جیهانی ئابووری داوەتەوە 
و تیایدا سەرکەوتنێکی بێوێنەی تۆمارکردووە. 

دوای ئەوەی رێژەی دانیشتووان لە هەولێر یەکجار 
رووی لە هەڵکشانکرد. شارەکە واژۆی گەورەی 

لە دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون کرد. 
هێمن هەینی، بەرپرسی راگەیاندنی دەستەی 

وەبەرهێنانی سەربەخۆ تایبەت بە پرسی زیادبوونی 
یەکەکانی نیشتەجێبوون لە شاری هەولێر و 

پالنەکان لەمبارەیەوە بۆ تەبا دوا.  

هێمن هەینی لەمیانی ئاماژەدان بە گرنگی 
کەرتی وەبەرهێنان بۆ حکومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق رایگەیاند، "دروسکردنی یەکەی 
نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان پێویستە، 

ئەگەر پێویست نەبووایە بازاڕی خانووبەرە 
بەمشێوەیە نەدەبوو. بوونی کەرتی وەبەرهێنان 

و دروستکردنی خانووبەرە گرنگییەکی زۆری بۆ 
هەریمی کوردستان هەیە. لە کەرتی دروستکردنی 
خانوو و باڵەخانەی نیشتەجێبوون ناتوانین تەنها 

سەیری باڵەخانەکان بکەین، پێویستە سەیری بازاڕ 
بکەین چونکە ئەو پارەیەی لەو بازاڕەدا دەخولێتەوە 

رێژەکەی یەکجار زۆرە، جگە لەمەش بوونی ئەمجۆرە کارانە 
هەلێکی باشی بۆ ئەو کەسانە رەخساندووە کە لەم کەرتە 

کاردەکەن". 

هەینی تایبەت بە پرسی زۆری نرخی کرێ وتی، "ئەگەر 
بێت و باس لە گرنگی یەکەی نیشتەجێبوون و باڵەخانەی 
نیشتەجێبوون بکەین، ئێمە ١٠٠ بۆ ٢٠٠ هەزار کرێنشینمان 

هەیە، بەتایبەت کرێنشینان بەدوای یەکەی نیشتەجێبوون 
دەگەڕێن. لە کاتێکدا کە بڕی کرێ بەمشێوەیە زۆرە، کەواتە 

دروستکردنی شوققە بۆ کرێنشینان پێویستە". 

"بەگوێرەی سااڵنی رابردوو پێدانی مۆڵەت بۆ دروستکردنی 
پڕۆژەی نوێی نیشتەجێبوون کەمیکردووە" 

هەینی ئاماژەی بەوەکرد، "بەتایبەت لەماوەی ٣ ساڵی 
دواییدا لە کابینەی نۆیەمی حکومەت، پێدانی مۆڵەت بە 
دەستەی دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون و باڵەخانەی 

نیشتەجێبوون سنووردار کراوە. پێدانی مۆڵەتی بەرێژەیەکی 
بەرچاو کەمیکردووە". وتیشی: 

"ئەگەر بێت و سەیرێکی ٣ ساڵی رابردوومان بکەین 
لە گشت پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تەنها ١٣ پڕۆژە 

مۆڵەتی دروستکردنی پێدراوە. حکومەت دەیەوێت ئەم 
کەرتە رێکبخاتەوە، ئەمەش چەند هۆکارێکی هەیە. لە 

ئێستادا دەبینین بە تایبەت لە هەولێر بە رێژەیەکی زۆر 
باڵەخانەی نیشتەجێبوون دروستدەکرێت. ئەمەش پێویستە 

پالن بۆ پرسی چۆنییەتی نیشتەجێبوون، خزمەتگوزاری و 
هاتن و چوون دابرێژرێت . بە تایبەت بۆ ئەو باڵەخانەی 

نیشتەجێبوونانەی کە لە ناوەندی شار دروستدەکرێت، ئەمانە 
لە داهاتوودا پەستانێکی زۆر لەسەر هاتووچۆ دروستدەکات، 

حکومەت پێویستە ئەمانە رێکبخاتەوە. بەگوێرەی سااڵنی 
رابردوو پڕۆژەی یەکەی نیشتەجێبوون کەمتر رێگەی 

پێدەدرێت. هەرکەسێک بیەوێت مۆڵەت بۆ دروستکردنی 
یەکەی نیشتەجێبوون وەربگرێت ئەوا زۆر بەربەستی بۆ دێنە 
پێش. بەگوێرەی زانیارییەکانی من، بۆ دروستکردنی یەکەی 

نیشتەجێبوون بەربەستی زۆر دەخرێنە بەردەم کەسەکە". 

هەینی باسی لەوەکرد کە خزمەتگوزارییەکان لەالیەن 
جێبەجێکارانی پڕۆژەکانەوە دەستەبەر دەکرێت وتیشی، 

"خزمەتگوزارییەکان لەالیەن پڕۆژەکانی نیشتەجێبوونەوە 
دابیندەکرێت. بە تایبەتیش خزمەتگوزاری ئاو و کارەبا کە 

سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ واڵت. لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا 

کە دۆخی بوونی ئاو سستە، بۆیە ئەو شوێنانەی کە کێشەی 
ئاو و کارەبای هەبێت ئەوا بە هیچ شێوەیەک رێگای پێنادرێت 

پڕۆژەی لەسەر دروستبکرێت. ناتوانین بڵێین خزمەتگوزاری 
ناگات بەو شوێنانە، بەاڵم پێویستە پڕۆژەکان رێکبخرێنەوە". 

"پێویستە ئامادەکاریی بۆ ئەو قەرەباڵغیە بکەین کە لە 
شەقامەکاندا دروست دەبن" 

هێمن هەینی، بەرپرسی راگەیاندنی دەستەی وەبەرهێنانی 
سەربەخۆ تایبەت بە بوونی کێشەی هاتووچۆ لە هەندێک 

لە ناوچەکانی هەولێر بەهۆی زیادبوونی ژمارەی پڕۆژەکانی 
باڵەخانەی نیشتەجێبوونەوە، وتی: 

"لە ئێستادا لەسەر رێگای کۆیە، ٦٠ مەتری، ٣٠ مەتری و ٤٠ 
مەتری رێژەی جەنجاڵی و قەرەباڵغی زۆرە. یەکەم رێگاچارە 
بۆ کەمکردنەوەی ئەم جەنجاڵییە، دەبێت حکومەت یاخود 

کۆپمانیاکان ئۆڤەرپاسو ئەندەرپاس دروستبکەن، تەنها 
ئەو رێگاچارەیە هەیە و هیچ رێگایەکی دیکە بوونی نییە. 

بۆ نموونە ئەو شەقامانە، شەقامی ٤٠ مەتری دادەخرێت. 
ئەگەر سەیرێکی شەقامی گواڵن بکەین، شوققەکانی 

زەکەریا، بۆلیڤارد، کوین تاوەرز، پارک ڤیو و لە بەرامبەریشدا 
گواڵن تاوەرز بوونی هەیە، لە ئەگەری ئەم هەموو چوونە 
ژوورەوە و دەرچوونانە، شەقامەکە جەنجاڵی دەکەوێتە ناو 

و هاتووچۆی تیادا دەوەستێت. پێویستە پالنێک هەبێت 
بۆ ئەم بابەتە، وەزارەتی پالندانان پێویستە چارەسەرێک بۆ 
ئەم کێشانە بدۆزێتەوە. بە تەئکید ئەگەر بێت و مۆڵەت بە 

دروستکردنی ئەم باڵەخانانەی نیشتەجێبوون بدەیت، دەبێت 
بیر لەو کێشانە بکەیتەوە کە لەماوەی ١ ساڵ بۆ ٢ ساڵ دێتە 

سەر رێگامان و شەقامەکان تاچەند توانای قبوڵکردنی ئەو 

پەستانە زۆرەی هاتووچۆیان هەیە". 

بۆ وەرگرتنی زانیاری لەبارەی کڕین و فڕۆشتنی پڕۆژەکانی 
نیشتەجێبوون، مایکی تەبامان بۆ راوێژ بورهان، بریکاری 
خانووبەرە لە هەولێر درێژکرد و پرسیارەکانمان ئاڕاستەی 

ناوبراو کرد. 

"داواکریی نەبیت، دروستکردنی پڕۆژەکانیش نابێت" 

لە وەاڵمی پرسیاری )لەئێستادا کۆمەڵێک پرۆژەی 
نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان کاری لەسەر دەکرێت، 
بەبۆچوونی ئێوە هەبوونی ئەم هەموو پرۆژەیە کاریگەریی 

سلبی و ئیجابی چییە؟(، راوێژ بورهان وتی: 
"بە دڵنیاییەوە هەبوونی ئەو هەموو پڕۆژەیە 

کاریگەریی ئەرێنییان هەیە، چونکە هەموو ئەو 
پڕۆژانە لەسەر ئەساسی داواکاری دروستدەکرێت، 

ئەگەر داواکاری نەبێت ئەم پڕۆژانەش دروست 
ناکرێت. بازاڕ خوێندنەوەی بۆ کراوە کە 

پێویستی بەو داواکارییانە هەیە. لە راستیدا 
ئەم داواکارییانەش لە ئەنجامی گەورەبوون و 

فراوانبوونی شار دێنە ئاراوە، هەروەها ئەم 
فراوانبوونەش بە شێوەیەکی پرۆفیشناڵ و 

سەردەمیانە بێت باشترە لەوەی لەسەر شێوازی 
نارێکی وەکو تەجاوزات دروست ببێت. لەگەڵ 

ئەوەش لە بڕی ئەوەی شار بەشێوەی ئاسۆیی 
)پان( ببێت و گەورە بێت، باشترە بەشێوەی 
ستوونی بێت و شوققەکان دروستبکرێت و 

خەڵکێکی زیاتر لەخۆ بگرێت، ئەو فراوانبوونەوەی 
شار بەم شێوە پرۆفیشناڵە بێت باشترە". 

راوێژ بورهان ئاماژەی بەوەکرد کە بازاڕی 
خانووبەرە پەیوەست کراوە بە دۆخی سیاسی و وتی، " 

بازاڕی خانووبەرە لە ئێستادا لەگەڵ بارودۆخی سیاسی 
ناوچەکەدا هەستان و دابەزین دەکات، ئەگەر بێت و 

هەواڵێکی باش و گشتگیر هەبێت ئەوا بازاڕ باشە، بە 
پێچەوانەوەش لە ئەگەری بوونی هەواڵێکی خراپ ئەوا 

بازاڕیش خراپ دەبێت. وە لە ئێستادا کڕیاری ناوخۆیی زیاترن 
بۆ کڕین و فڕۆشتن، هاوکات خواست لەسەر کرێ لەالیەن 

عەرەبەوە زیاترە". 

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەشکرد، "بەگشتی 
پڕۆژەکان بەپێی خزمەتگوزاری خواستی زیاتریان لەسەرە، 

کامیان خزمەتگوزاری زیاتر و باشتر بێت ئەوا خواستی زیاتری 
لەسەرە، بەاڵم بە گشتی شوققە خواستی زیاتری لەسەرە 

چونکە بەبۆنەی ئەوەی نرخی شوققە کەمترە و خەڵک زیاتر 
دەتوانێت بیکڕێت". 

"تاکو خواست لەسەر کرێ هەبێت، دروستکردنی پڕۆژەکان 
بەردەوامیی دەبێت"

ئەم بریکارەی خانووبەرە لە وەاڵمی پرسیاری "بەبۆچوونی 
ئێوە هەولێر لەرووی پالندانان و ژێرخانییەوە پێویستی بەو 

هەموو پرۆژەی نیشتەجێبوونە هەیە؟" وتی: 
بەڵێ، پێویستییەتی هەتا ئەو کاتەی خواست لەسەر کرێ 

هەبێت، لە ئێستادا هەندێک پڕۆژە هەیە ئەگەر داوای بکەیت 
لەو شوێنە شوققەیەک بەکرێ بگریت، ئەوا پێویستە ٣ مانگ 

چاوەڕوانبیت تاکو کەسێک چۆلی دەکات و تۆ بچیتە جێی، 
بۆیە دووبارەی دەکەمەوە، هەتا ئەم خواستە لەسەر کرێ 

هەبێت بەڵێ پێویستە.

هەواڵ: ئیسرا قەسابئۆغڵو  ٥٥



تـەبـا

 تورکیا لە ریزبەندی یەکەمی ئەو واڵتانەیە کە
 هاوواڵتییان بۆ گەشتکردن بۆی دەچن

دۆخی کارەبا لە گەرمای هاویندا بەکوێ دەگات؟ شەڕی نێوان واڵتە زلهێزەکان لە رێگای سایبەر سیکیوریتی...

یەکێتی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی و گەشتیاری 
کوردستان رایگەیاند، تورکیا لە ریزبەندی یەکەمی ئەو 

واڵتانە دێت کە هاوواڵتییان بۆ گەشتکردن بۆی دەچن. 

دوای بڕیاری کەرەنتین و هەڵگرتنی قەدەغەکان 
و ئاساییبوونەوەی دۆخەکە، رێژەی گەشتکردن 

بەشێوەیەکی بەرچاو هەنگاوی بەرەو پێش ناوە و 
زیادیکردووە. 

ئاڕاستەی ئەو کەسانەی کە ماوەی ساڵێک کاردەکەن و 
لە هاویندا گەشتدەکەن، ئەو شوێنانەیە کە دەریای تیادا 
بەرجەستەیە. بەهۆی ئاسانی رێکارەکانی گواستنەوە و 

نزیکییەوە، تورکیا لە ریزبەندی یەکەمی ئەو واڵتانە دێت 
گەشتیان بەرەو ئەنجام دەدرێت. 

محەمەد زێباری، ئەندامی یەکێتی کۆمپانیاکانی 
فڕۆکەوانی و گەشتیاری کوردستان سەبارەت  بە 

زیادبوونی رێژەی گەشتکردن و ئەو واڵتانەی کە لە 
ریزبەندی یەکەمدان بۆ گەشتکردن بۆی، بۆ مایکی تەبا 

دوا. 

زێباری رایگەیاند، بەگوێرەی سااڵنی رابردوو، ئەمساڵ 
رێژەی گەشتکردن بەرەو دەرەوەی واڵت زیادبووە 

و وتی، "دوای کەرەنتین، رێکارەکانی خۆپارێزی 
کەمبووەوە. لە هەندێک واڵتدا هێشتا رێکارەکان 

جێبەجێ دەکریت. بۆ نموونە، چین و ئازەربایجان، کەچی 
لە واڵتەکانی دیکە هیچ رێکارێکی دژبە کۆرۆنا جێگای 

باسکردن نییە". 

زێباری ئاماژەی بەوەکرد، بەگوێرەی ساڵی رابردوو ٧٥٪ 
رێژەی گەشتکردن بەرەو دەرەوەی واڵت زیادیکردووە 

و وتی، "ئەگەر رێژەکە وەکو سەردەمی پێش کەرەنتین 
نەبێت، بەاڵم بەگوێرەی ساڵی رابردوو رێژەی 

گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت بە تەواوی زیادیکردووە". 

ناوبراو، تایبەت بە پرسی واڵتان بەمەبەستی 
گەشتکردن بۆی رایگەیاند، "ئەگەر بەشێوەیەکی 

گشتی هاوواڵتییانی عێراق لە بەرچاو بگرین، زۆرترین 
رێژەی گەشتکردنیان ئاڕاستەکەی بەرەو تورکیا-یە. بە 

دیاریکراویش ئیستانبوڵ، لە مانگەکانی هاوینیشدا 
خواستی زیاتر لەسەر ئەنتالیا-یە". 

"ئیستانبوڵ دەرگایەکە بۆ واڵتانی رۆژهەاڵت و 
رۆژئاوا"

زێباری لە درێژەی وتەکانیدا رایگەیاند، "لە وەرزی 
زستانیشدا زۆرتر خواستی هاوواڵتییانی عێراقی لەسەر 
ئیماراتی عەرەبی و واڵتانی ئەوڕووپا هەیە". ئاماژەی 

بەوەشکرد: 
"هۆکاری بوونی خواستی زۆری گەشتکردن بەرەو 

تورکیا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە شوێنی گەشتیاری 
زۆری هەیە. ئیستانبوڵ دەرگایەکە بۆ واڵتانی رۆژهەاڵت 
و رۆژئاوا، چونکە هەردوو کەلتووری لەخۆگرتووە. بۆیە 

زۆربەی گەشتیاران خواستیان لەسەرییەتی". 

بوونی ئامرازەکانی گەشتیاری وای کردووە گەشتکردن 
بۆ تورکیا زیاتر ئاسان ببێت، لە سەرەتا تاکو کۆتایی 

رێگاکانی وەرگرتنی بلیت و خزمەتگوزارییەکانی 
گەشتکردن ئاسان بووە. ئەمجۆرە خزمەتگوزارییانەش لە 

تورکیا تا ڕاددەیەک زیادبووە". 

زێباری جەختی لەوەکردەوە کە لە تورکیا تا ڕاددەیەکی 
زۆر خزمەتگوزاری پێشکەشی گەشتیاران دەکرێت و 

وتی، "بەداخەوە لە ناوچەکەماندا دەریا بوونی نییە. 
هۆکارێکی دیکەی زیادبوونی رێژەی گەشتکردن بەرەو 

تورکیا ئەوەیە کە رێژەی شوێنی گەشتیاری لە واڵتەکەدا 
زۆرە". 

"لە ماوەی هەفتەیەکدا ١٠٠ بۆ ١٢٠ گەشتی 
ئەنجامدەدرێت"  ئاسمانی 

ئەو ئەندامەی یەکێتی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی و 
گەشتیاری کوردستان تایبەت بە دۆخی گەشتکردن لە 

فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر)ئەربیل( رایگەیاند، 
"ئەگەرچی ئاماری تەواوم لەال نەبێت بەاڵم هەفتانە 

١٠٠ بۆ ١٢٠ گەشتی ئاسمانی ئەنجامدەدرێت. رۆژانە 
ئامارەکان گۆڕانکارییان بەسەردێت. بۆ نموونە، 

ژمارەیەکی زۆری کۆمپانیای ئاسمانی تورکی بوونی 
هەیە. بەمهۆیەوە بەگوێرەی واڵتانی دیکە جیاوازی لە 

ژمارەی گەشتەکان بەدیدەکرێت". 

زێباری تایبەت بە رێکارە تەندروستییەکان وتی، 
"گەشتەکان بە کارتی ڤاکسین ئەنجام دەدرێت، 

PCR لەکاتی نەبوونی کارتی ڤاکسیندا، پشکنینی
ـیان بۆ ئەنجام دەدرێت. لە ئێستادا هەندێک واڵت 

داوای پشکنینیش ناکات. لە ئەمساڵدا کاریگەرییەکانی 
کۆرۆنا و کەرەنتین بەگوێرەی سااڵنی رابردوو کەمتر 

بووەتەوە". 

کارەبا یەکێکە لە ئامرازە هەرە پێویستەکانی مرۆڤایەتی 
و تاڕاددەیەک پەیوەستکراوە بە ژیان، بەجۆرێک لە 

واڵتێکی وەکو عێراق کە بەنزیکەیی ٧ بۆ ٨ مانگ گەرما 
تیایدا زاڵە، ئەمەش هۆکارێکە بۆ خواستی زیاتری کارەبا 

لە سەرانسەری واڵتەکەدا. کەچی نەبوونی بەنداوی 
پێویست و وەرگرتنی سووتەمەنی لە واڵتانی دراوسێ 
بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا یاخود وەرگرتنی خودی 

وزەی کارەبا لە واڵتان ئاستەنگی بۆ هاوواڵتییان 
دروستکردووە بەجۆرێک لەکاتی نەبوونی ئاوی 

پێویست کارەبا کەم دەکات، لەکاتی رێکنەکەوتن لەسەر 
پێدانی سووتەمەنی لە واڵتانی دراوسێ کارەبا کەم 

دەکات. بە کورییەکەی بچووکترین کێشە دەبێتەهۆی 
کەمبوونەوەی کارەبا و کورتهێنان لە پڕکردنەوەی 

خواستی خەڵک لە ١٢ مانگی ساڵدا. 

رێککەوتنەکانی عێراق و هەرێم لەگەڵ واڵتانی دراوسێ 
نەبوونەتە مایەی پڕکردنەوەی خواستی خەڵک بەڵکو 

هەموو رۆژێک بە کێشەیەکی نوێوە بڕی پێدانی کارەبا 
کەمدەبێتەوە. ئێمەش بۆ ئاشنابوونی زیاتری ئەم 

دۆخە وەکو هەفتەنامەی تەبا لەگەڵ ئومێد ئەحمەد، 
وتەبێژی وەزارەتی کارەبا قسەمان لەسەر دواهەمین 

دۆخی هەرێم کرد و ناوبراو بەمشێوەیە وەاڵمی 
پرسیارەکانمانی دایەوە: 

دۆخی کارەبای هەرێم بەشێوەیەکی گشتی بەکوێ گەیشتووە، 
گۆڕانکارییەکانی ساڵی ٢٠٢٢ بەگوێرەی سااڵنی رابردوو چین؟

رەوشی کارەبا لە هەرێم لە ئێستادا ٣٥٠٠ مێگاوات 
بەرهەمهێنانە و بڕی ٤٥٠٠ مێگاوات خواستە، ئەمە 

لەکاتێکدایە کە رۆژانە بڕی پێدانی کارەبای نیشتمانی 
١٤ بۆ ١٦ کاتژمێرە ئەمەش بەپێی خواستی رۆژانە و 

بەپێی پلەکانی گەرما و هەبوونی هەر کێشە و گرفتێک 
لە وێستگەکانی بەرهەمهێنان و گواستنەوەی کارەبا 

دەگۆڕێت. 

هۆکار چییە هەموو ساڵێک لەگەڵ هاتنی هاوین و 
بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما کارەبای نیشتمانی کەم 
دەبێتەوە؟ و مۆلیدە ئەهلییەکانیش ئەمە دەقۆزنەوە، 

لەکاتێکدا نرخی هەر ئەمپێرێکی کارەبای مۆلیدە 
گەیشتووەتە نزیکەی ٢٠ هەزار دینار!

ئیتر ئەمەیە، بە حوکمی ئەوەی رێژەی کارەبای 
داواکراو لە هاویندا بەرزدەبێتەوە و وزەکەش لەکاتی 
گواستنەوەیدا تووشی چەندین کێشە دەبێت و بڕێک 
لە وزەکەی کەمدەبێتەوە و لەکاتی نەبوونی کارەبای 

نیشتمانی پێویست بەهۆی بەرزی خواستی هاوواڵتییان 
لە وەرزی گەرمای هاویندا دۆخەکە وای بۆ دەڕەخسێت 

و ناتوانین ٢٤ کاتژمێر کارەبا دابین بکەین، کارەبای 
مۆلیدە ئەهلییەکان دەدرێت بە هاوواڵتییان بەڵکو 

بەشێکی خواستی خەڵک پڕبکاتەوە. 

پالنەکانی وەزارەتی کارەبا بۆ زیادکردنی کارەبای 
نیشتمانی و کەمکردنەوەی بڕی پێدانی کارەبای مۆلیدە 

چییە؟
ئێمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان، پالنەکانمان 

بۆ زیادکردنی بڕی کارەبا بەردەوامی هەیە و لە 
ئێستادا پالنێکمان داڕشتووە کە بڕی ٥٠٠ مێگاوات 
کارەبامان هەیە بۆ مانگی تشرینی یەکەم)١٠(، کە 

ئەمەش دەکرێت بە دوو یەکە ٢٥٠ بە ٢٥٠ مێگاوات بۆ 
زیادکردنی بەرهەمهێنان، ئەمە پالنێکە لەبەردەستایە و 

هەوڵەکانیشمان بەردەوامی دەبێت بۆ زیادکردنی کارەبا. 

حکومەتی عێراقی رێککەوتنی ئەنجامداوە بۆ بەستنەوەی 
کارەبای عێراق بە وزەی کارەبای واڵتانی کەنداو کە بەڕێژەی 

٥٪ کاریگەری ئەرێنی دەبێت بۆسەر عێراق، ئەم بریارە هیچ 
پەیوەندییەکی بە هەرێمی کوردستان هەیە یاخود هەرێم تا 

چەند سوودمەند دەبێت لەم هەنگاوە؟
لە راستیدا ئەم رێککەوتنە بۆ بەستنەوەی کارەبای 
عێراق بە وزەی کارەبای واڵتانی کەنداو پەیوەندی 
بە حکومەتی فیدڕاڵییەوە هەیە، لە کاتێکدا رێژەی 

زیادکردنی کارەباکە ٥٪ـە و زۆر کەمە، ئەم بڕە خواستی 
بەشێکی کەمی عێراق پڕدەکاتەوە، هیچ پەیوەندییەکی 

بە هەرێمی کوردستانەوە نییە و لە دوور و نزیکەوە 
هەرێمی کوردستان سوودمەند نابێت لە ئەنجامی 

رێککەوتنەکە. 
تایبەت بە بابەتی کارەبا و رەوشی بەرهەمهێنان و 

کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا، پێشتر کەمال محەمەد، 

وەزیری کارەبای حکومەتی هەرێم رایگەیاندبوو، 
پالنەکەمان لە هەر سێ سێکتەری بەرهەمهێنان و 
گواستنەوە و دابەشكردنی كارەبا جێبەجێ کردووە. 

ئەوەشی روونکردبوویەوە: 

لە بواری بەرهەمهێنان، ٦١٥ مێگاوات کارەبامان 
زياد کردووە، لە وێستگەی خەبات ٣٠٠ مێگاوات، لە 

گەرمیان ١٦٥ مێگاوات و لە دوکان و دەربەندیخان ١٥٠ 
مێگاوات کارەبا زیادکراوە. ژێرخانی کارەبای هەرێم ٦٧٠٠ 
مێگاواتە و ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا ٣٥٠٠ مێگاواتە.

تایبەت بە بڕی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای 
نیشتمانی، دەوروبەری ١٦ کاتژمێر کارەبا بە هاوواڵتیان 

دەدرێت و بەرهەمهێنانی کارەبای ٢٤ کاتژمێریی 
پێویستی بە سووتەمەنی و تێچوونی زیاتری هەیە. 
بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتی کارەبا بۆ بەرهەمهێنانی 

کارەبا، خۆی لەگەڵ داهاتی هەرێم گونجاندووە و 
ساڵی داهاتوو بە بەرزبوونەوەی بەرهەمهێنانی گاز، 
هەندێ لە وێستگەکانی دیکەی بەرهەمهێنانی کارەبا 

بەگەڕ دەخرێن.
سەبارەت بە پرسی پێدانی کارەبا بە کەرتی تایبەت، 
دەمەوێت ئەوە روونبکەمەوە کە تەنیا بەڕێوەبردنی 

سێکتەری دابەشکردنی کارەبا دەدرێتە کەرتی تایبەت و 
پێوەری زیرەکیش تەنیا بۆ رێکخستن و کۆنترۆڵ کردنی 

کارەبایە.

٢٠٢
٢

٢٠٢
ی ٢

ئاب
ی 

ی 
ئاب

ی 
٢٢
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تـەبـا شەڕی نێوان واڵتە زلهێزەکان لە رێگای سایبەر سیکیوریتی...

 کولتووری هەڕەشە و جنێودان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان تا دێت روولە زیادبوون دەکات

سایبەر سیکیوریتی چییە؟

تەکنۆلۆژیای مۆدێرن و دیجیتاڵی لەپێناو خزمەتی 
مرۆڤایەتی و شارستانی و کۆمەڵگە جیاوازەکاندایە 

لەڕووی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی و فەرهەنگی 
و پەیوەندییەوە. هاوکات تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان هەر لە 
فەیسبووکەوە تا دەگاتە ئینستاگرام و تویتەر و سناپ 
چات تێکڕا کە زادەی پاش تازەگەریین؛ هۆکارگەلێکن بۆ 
تێکڕای ئەو پەیوندیی و بەرهەم و بابەتە گرنگە مرۆیی 

و شارستانیانەی کە مرۆڤایەتی لە تۆڕێکی گەورە و 
بەرفراواندا کۆدەکاتەوە و پەیوەندییەکان زیاتر لەیەک 

نزیکدەکاتەوە؛ ئەمەش لەپێناو خزمەتی مرۆڤایەتیدا بووە. 
بەاڵم دیوە تاریکەکەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان کە بریتییە 
لە بەکارهێنانی ئەو تۆڕانە بەتایبەتی لەکۆمەڵگە داخراو 

و رۆژهەاڵتیی و دواکەوتووەکاندا بۆ هاندان و جوێندان، 
هەڕەشەو هێرش، سڕینەوەی بەرامبەرو پێشێلکردنی و 

سوکایەتی بە مافی ئەوی دیکە.

زمان بۆ گەیاندن و لێکتێگەیشتنە لەنێوان مرۆڤەکاندا، 
بۆ ناردنی پەیامە بە بەرامبەر، ئەو پەیامانەی هەڵگری 

مەبەستی ئاشتی و ئاسایین، بە وشە و دەربڕینی نەرم 
و ئاسایی دەنێردرێن، ئەو پەیامانەشی هەڵگری رق و 

سوکایەتیین، بە وشەی زبر و جوێن دەنێردرێن، واتە جوێن 
بەشێکە لە زمان و لە ژیانی رۆژانەدا بەکاردەهێنرێت، 

هەندێک راستەوخۆ و هەندێکیش بە ناڕاستەوخۆ جوێن 
دەدات.

لە چەند ساڵی رابردوودا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا، رەنگە 
هێندەی هەموو مێژووی مرۆڤایەتی جوێن درابێت، 

جوێنەکان لە ئاستی قێزەون و مەترسیداردان و ئامانجیان 
شکاندن، سوکایەتیپێکردن و بێزارکردنی بەرامبەر و 

سڕینەوەی کەسی بەرامبەرە.

رۆژانە بەبەر چاومان دەکەوێت چەندین کۆمێنت و قسەی 
نەشیاو بە کاسایەتییەکان و پێکهاتەکانی ئەم هەرێمە 

دەدرێت، تەنانەت هەندێکیان کە سەیری باڵوەکراوەکانیان 
دەکەی، ئەو جوێن و قسە نەشیاوەی کە نوسیویەتی 

زۆر جیاوازە لەگەڵ باڵوکراوەکانی تایبەت بە خۆی لە 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، ئەو شتانەی کە باڵوکردووەتەوە 
باڵوکراوەی ئاینینین یاخود باڵوکراوەی رۆشنبیرین، بەاڵم 

کاتێک سەیری کۆمێنتەکانی دەکەی پڕە لە جنێو و تەشهیر 
بەکەسی بەرامبەر.

شایەنی باسە لە بارەی ئەو تەشهیر و کلتووری جنێودانەی 

کە رۆژانە هەر مرۆڤێکی ئاسایی بەکارهێنەری تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لەوانەیە رووبەڕووی ببێتەوە، لێدوانمان 

لە یادگار ئومێد، وەرگرت کە هاوواڵتییەکی شاری هەولێرە 
و وەک بەکارهێنەرێکی رۆژانەی تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان 

سەرنجی لەسەر زۆربەی بەکارهێنەران هەبوو و رایگەیاند، 
"لە ئێستادا دەتوانین بڵێین تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان 

هۆكارێكن بۆ سوكایەتی كردن بەیەكتری، كە لە بنەرەتدا 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بۆ خزمەت كردنی مرۆڤایەتی و 

وەرگرتنی زانیاری و پتەوكردنی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان 
وەک پێداویستێکی هاتنەبوون، هەرچەندە مێژووێكی 

هێندە دێرینیان نییە لە واڵتی ئێمە لە ماوەی ئەم تەمەنە 
كورتەدا هێندەی ئەم تۆڕانە بوونە سەكۆیەک بۆ شكاندنی 

هەیبەتی تاک هێندە بۆ مەبەستەكانی تر بەكارمان 
نەهێناون".

لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا، "ئەو گیر و 
گرفتانەی كە لە ئێستادا بوونی هەیە لە كۆمەڵگە 

بەشێكی زۆری تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان هۆكاری سەرەكین 
بە گرفتە كۆمەاڵتی و سیاسیەكانیشەوە مەترسیەكە 

ئەوەندە زۆرە لەسەر تاک رەنگە هەموومان رۆژێک 
بكەوینە بەردەم ئەم شااڵوە كە دوورە لەهەموو پێوەرە 

ئینسانی و ئەخاڵقیەكان، بەشێكی ئەم گرفتانە بۆ خێرایی 
باڵوبوونەوەی ئەم تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە و نەبوونی 
سانسۆڕ لە سەریان دەگەڕێتەوە، هەموو كەسێک 

دەتوانێت بەكاریان بهێنێت و بەڵكو زیاتر لە ئەكاونتێكیان 
هەبێت بە دڵی خۆیان ئەكاونت دروست بكەن بۆ                     

جنێودان و سوكایەتی كردن بە تاک و كۆمەڵ و سیمبۆڵ 
و پێکهاتەکان، بۆیە پێویستە الیەنە پەیوەندیدار بیرێک 

لەو بێ سەر و بەریەی سۆشیال میدیا و بەتایبەت تۆڕە 
كۆمەاڵیەتیەكان بكاتەوە و هۆشیارێكی گشتیش پێوستە 

بۆ باشتر بەكارهێنەرانیان".

لەگەڵ ئەوەی لە ڕووی یاسایی یەوە یاسادانەران سزایان 
بۆ ئەو جۆرە کەسانە داناوە، بەاڵم یاسا هەر لە خۆڕا سزای 
کەس نادات ئەگەر کەسێک سکااڵکار نەبێت، یاخود دەبێت 
بزانیین کێن ئەو کەسانەی دەتوانن سکااڵ تۆمار بکەن؟. بۆ 
ئەو مەبەستە وەک رۆژنامەی تەبا، لێدوانێکمان لە پارێزه ر، 

ره وا محمد مامه  وەرگرت و باسی لە رێڕەوی یاسایی 
ناوزراندن و جنێودان بە کەس و پێکهاتەی بەرامبەر کرد.

 پارێزه ر، ره وا محمد ئاماژەی بە سزای یاسایی ئەو کەسانە 
کرد کە ئامێرەکانی پەیوەندی خراپ بەکاردەهێنن و وتی، 
"یاسا سزای دیاری کردووە بۆ ئەو کەسانەی ئامێرەکانی 

پەیوەندی کردن بە خراپی بەکاردەهێنن، بەتایبەت مۆبایل 
کە لەدەستی هەموو کەسێکە بۆیە پێویستە بەرپرسیارانە 
بەکاربهێندرێن، هەروەک لە ماددەی ٢ـی  یاسای ژماره  )٦(

ـی ساڵی ٢٠٠٨ یاسای قه ده غه كردنی خراپ به كارهێنانی 
ئامێره كانی په یوه ندی كردن له  هه رێمی كوردستان ـ عێراق 

دا هاتووە : 

مادده ی دووه م:

هه ر كه سێک گه ر به  خراپی ته له فۆنی خانه یی )مۆبایل(
یا ئامێرێكی په یوه ندی كردنی ته لدار یان بێ ته ل یان 

ئه نته رنێت یان پۆستی ئه لكترۆنی بۆ مه به ستی هه ڕه شه  
كردن یان تۆمه ت هه ڵبه ستن )قذف(یان جنێودان یان 

باڵوكردنه وه ی هه واڵی هه ڵبه ستراو به كارهێنا كه  ترس په یدا 
ده كات یان دزه ی به  گفتوگۆكردن كرد یان وێنه ی چه سپاو 
وجووالو یان كورتیله  نامه ی)مه سج(باڵوكرده وه،  كه  له گه ڵ 

خۆو ره وشتی گشتیدا ناگونجێن، یان به بێ روخسه ت و 
مۆڵه ت وێنه ی گرت یان كاروبارێكی وا كه  شه ره ف بریندار 
بكات یان هانی ئه نجامدانی تاوان، یان كاری به دره وشتی 

یان باڵوكردنه وه ی زانیاری په یوه ست به  نهێنی ژیانی 
تایبه ت یان خێزانی بۆ تاكه كان باڵوبكاته وه،  كه  به هه ر 

رێگایه ک بێت چنگی كه وتن هه تا ئه گه ر راستیش بن، ئه گه ر 
به هۆی باڵوكردنه وه یان و دابه شكردنیان سووكایه تی یاخود 
زیانیان پێ بگه یه نێ، ئه وا بۆ ماوه یه ک به ند ده كرێ)حبس( 
كه  له  شه ش مانگ كه متر نه بێت و له  پێنج ساڵیش زیاتر 
نه بێت و به  غه رامه یه كیش سزاده درێ كه  له  یه ک ملیۆن 
دینار كه متر نه بێت و له  پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نه بێ 

یان به  یه كێک له و دوو سزایه  سزاده درێت".

ئاسایشی ئەلیکترۆنی) پاراستنی ئەلیکترۆنی( بەکاردێت 
بۆ پاراستنی، سەرجەم ئەو ئامێر و تۆڕانەی کە 

دەبەسترێنەوە بە نێت وۆرک، سایبەر سکیوریتی 
بریتیە لە ڕێگەکانی پارێزگاریکردن لە کۆمپیوتەر، 

سێرڤەر، مۆبایل، راژە)نێتۆڕک(، هەر جۆرە داتا و ئامێر 
و سیستەمێکی ئەلیکترۆنی. هەروەها پێشی دەوترێت 

پارێزگاری تەکنەلۆژیای زانیاری، چەمکەکە بە چەند 
واتایەکی جیاواز بەکاردێت دەتوانین بیکەین بەچەند 

جۆرێک:

سکیوریتی نێتوۆڕک: بریتیە لە بەهێزکردنی پارێزگاری 
نێتوۆڕکەکان بۆ هەڕەشە دەرەکییەکان، جا هەڕەشەکان 

دیاریکراوبن یان ڤایرۆسێکی دیاریکراو بێت.

- سکیوریتی بەرنامە و ئەپڵیکەیشن: سەرنج دەخاتە 
سەر دوورخستنەوەی مەترسی لەسەر بەرنامە و 

سۆفتوێر و ئامێرەکان. پارێزگارییەکی سەرکەوتوو لە 
قۆناغی دیزاینەوە دەستپێدەکات پێش ئەوەی بەرنامە 

یان ئامێرەکە بخرێتە ئیش.

- سکیوریتی کاڵود: بریتیە لە پاراستنی داتاکانی ناو 
کاڵود لە کاتی زەخیرەکردن و گواستنەوە و ئیشکردندا، 

لە پێناو هێشتنەوەی داتاکانی بەکاربەر بە نهێنی و 
دوور لە دەستی دەرەکی.

- سکیوریتی زانیاری: یەکگرتوویی و نهێنی داتا 
دەپارێزێت هەم لە کاتی زەخیرەکردن و هەم لە کاتی 

گواستنەوەیدا.

- سکیوریتی کارکردن: ئەو پرۆسە و بڕیارانە 
لەخۆدەگرێت کە پەیوەستن بە پاراستنی داتاوە، 

وەک ئەو دەسەاڵتانەی کە بەکارهێنەرەکان هەیانە لە 
نێتوۆڕک و سیستەمەکەدا، وە دیاریکردنی ئەوەی داتا 

چۆن زەخیرەبکرێت و هاوبەشی پێبکرێت بە گوێرەی 
ئەو یاسایانەی دانراوە.

سوودی سکوێرێتی چییە؟

بەربەستێکە ڕێگا دەگرێت لە دزە کردنی داتا و زانیاری 
کەسی بە ئاسانی، یان کەم کردنەوە و بردن و 

دەستکاریکردنی داتا و زانیاری.
شەڕی سایبەر سکیوریتی نێوان وواڵتە زلهێزەکان

 ) رووسیا و ئۆکرانیا ( 
لەم دواییانەشدا لە جیهان دەبینرێت کە شەڕی 
ئەلیکترۆنی دەستی پێکردووە لە نێوان وواڵتە 

زلهێزەکان بۆ بردنی هەموو ئەو زانیارییە دەزگا ئەمنیە 
گرنگانەی وواڵتان ، بە تایبەتی لە نێوان شەڕی رووسیا 

و ئۆکرانیا سایبەر سکوێریتی بووەتە بە بەشێکی 
گرنگی ئەم شەڕە بە بردنی زانیاری ئەمنی نێوانیان، 
کە ئۆکرانیا بە تەکنەلۆژیای سایبەر سکوێریتی توانی 

دەست بەسەر چەندین بانکی رووسیادا بگرێت ، 
وە بە هەمان شێوەش رووسیا لە رێگەی سایبەر 
سکوریتیەوە هەوڵیداوە بگات بە هەموو زانیاری 

ئۆکرانیا. ئەمنییەکانی 

زۆرترین هێرشی سایبەر سکیوریتی لە ساڵی ٢٠٢٢ لە 
الیەن هەردوو واڵتی هیندستان و ئەمریکا  کراوە

بە پێی داتای ساڵی ٢٠٢٢ بێت لە سەرەتاکانی ساڵی 
٢٠٢٢ەوە تاوەکو ئێستا زۆرترین هێرشی سایبەر 

سکوێرێتی کراوە، کە بە پلەی یەکەم واڵتی هیندستان 
دێت بە کۆی گشتی ٦ ملیۆن و ١٣٧ هەزار و ٣٣٠ 
هێرشی سایبەر سکیوریتی کردووە ، وە بە پلەی 

دووەم واڵتی ئەمریکا دێت کە ئەویش بە کۆی گشتی 

١ ملیۆن و ٣٠٨ هەزار هێڕشی سایبەریی کردووە وە 
هەروەها لە دوای ئەم دوو واڵتە واڵتانی رووسیا و 

چین و ئێران و پاکستان و ئۆکرانیا دێن.
قەبارەی مەترسییەکانی سایبەر سکیوریتی جیهانی 

بەردەوام لە گەشەسەندندایە و رۆژبەرۆژ باڵوکردنەوە 
و هاککردنی داتا لەالیەن تاوانبارە سایبەرییەکانەوە 

زیاتر دەبێت، لە ساڵی ٢٠٢٠دا تێکڕای زیانی باڵوکردنەوە 
و هاککردنی داتا بۆ هەر ڕووداوێک ٣.٨٦ ملیۆن 

دۆالر بووە لە جیهاندا و لە ئەمریکا ٨.٦٤ ملیۆن دۆالر 
بووە, ئەم تێچووانە بۆ کۆمەڵێک شت دەگرێتەوە 
وەک تێچووی چارەسەرکردن و دامەزراندنی ئامێر 

و سۆفتوێری نوێ، تێچووی کاتی لە کار کەوتن و 
لەدەستدانی قازانج، تێچووی زیانکەوتن بە ناوبانگی 

بزنس و براندەکە.
ئایا سکوێرێتی دڵنیایی ١٠٠٪ هەیە؟

بێگومان نەخێر. هەر شتێک ببەسترێتەوە بە نێت 
وۆرک دڵنیایی لە ١٠٠٪ نییە. هەرچەند سکیوریتی 

بەرەوپێش بچێت، ڕێگایەک هەردەبێت یان دروست 
دەبێت بۆ هاک.

خۆپاراستن لە دزەکردنی داتا و زانیاری هاک:

سکوێرێتی تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان دوو جۆرە، جۆری 
یەکەم ئەو سکیوریتیەیە کە کۆمپانیایی تایبەت 

هەیەتی، جۆری دووەم ئەو سکیوریتیەیە کە 
کەسەکان خۆیان دایدەنێن بۆ هەژمارەکانیان. 
هەروەها پەروەردەی بەکارهێنەرەکان زۆر رۆڵ 

دەبینێت لەو بابەتە، یەکێک لە پێشبینینەکراوتریین 
هۆکارەکانی سایبەر سێکیوریتی ئەویش بریتیە لە 

خەڵک)بەکارهێنەرەکان(، لە هەر ساتێکدا بەکارهێنەر 
دەتوانێت سیستەمێکی پارێزگاری تێکبشکێنێت 
بە پشتگوێخستن و شکاندنی یاساکانی سایبەر 

سێکیوریتی ئەو سیستەمە. فێرکردنی بەکارهێنەر بۆ 
ئەوەی لینکی گومانلێکراو نەکاتەوە و شتی نەناسراو 
بەکارنەهێنێت ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێت لە خۆپاراستن 

لەو هێرشە ئەلیکترۆنیانە. 

 هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام

ئامادەکردن: عبداللە بەختیار ٧٧
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 دۆزینەوەی هەلی کار لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە

 خەنجەرچییەکی دانیشتووی شاری کەرکوک بەردەوامی بە پیشەی باب و باپیرانی دەدات

""

لەڕۆژگاری ئەمڕۆماندا بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا 
هەموو کایەکانی ژیان پێشکەوتنی زۆری بەخۆیەوە 

بینیوە، یەکێک لەو پێشکەوتنانەش دۆزینەوەی هەلی 
کارە لە رێگای ئینتەرنێتەوە.

لە ئێستادا چەندین ماڵپەڕ و گروپ لە 
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان لەالیەن حکومەت و هاوواڵتیانی 
خۆبەخش کراوەتەوە و بەهەزاران کەس سوودیان لەو 

دەرفەتانە بینیوە.

یەکێک لەو ماڵپەرانەی کەلەالیەن حکومەتی هەرێمەوە 
سەرپەرشتی دەکرێت پۆڕتاڵی "کار"ـە و لەبارەی 

چۆنییەتی دەسکەوتنی هەلی کار لەو ماڵپەڕە وەک 
رۆژنامەی تەبا چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ کارزان عەلی، 

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی کاری هەولێر ئەنجامدا.
لەسەرەتای قسەکانیدا کارزان عەلی باسی لە سەرەتای 

دامەزراندن و چۆنییەتی دۆزینەوە هەلی کار لەو ماڵپەرە 
کرد ئاماژەی بەوەدا، لە راستیدا ئەو بەشە لە سەرەتای 
بوونی بەڕێوەبەرایەتیەکەمان هەبووە، بەاڵم لە ساڵی 

٢٠١٩ بەهاوکاری لەگەڵ رێکخراوی کاری نێودەوڵەتی 
"پۆڕتاڵی کار"ـیان بۆ دامەزراندین، هەموو کەسێک 

www.evtc-krg.( دەتوانێت لەو وێبسایتە کە بە ناوی
org( سیڤی خۆی پێشکەش بکات و ئێمەش ئەو هەلی 

کارانەی کە المان تۆمارکراوە لەهەمان ماڵپەر باڵو 
دەکەینەوە، بۆ نمونە کۆمپانیایەک پێمان رادەگەیەنێت 

کە چەند کارمەندێکی دەوێت ئەو تایبەتمەندیانەی 
هەبێت، ئێمە ژمارەی کەسەکەی پێدەدەین دەتوانێت 

خۆی قسەیان لەگەڵ بکات و رێک بکەون، یاخود خۆی 
بێتە بەڕێوەبەرایەتییەکەمان ئێمە بە نوسراوێکی فەرمی 

نوسراوێکی بۆ دەکەین دەیانێرینە شوێنی کارکردنەکە، 
بۆیە هەر کۆمپانیایەک پێویستی بە کرێکار هەبێت 

دەبێت داوا لە ئێمە بکات  و ئێمەش لە پۆڕتاڵەکە باڵوی 
دەکەین، لەالی ئێمەش سیڤی زۆرە بەگوێرەی پێویستی 
کارەکە کرێکاری بۆ دەدۆزینەوە. تەنها کرێکاری ناوخۆیی 

دەتوانێت الی ئێمە خۆی ناو نووس بکات".

وەک ئامارێکی ئەو ماڵپەڕە ئاخۆ تا ئێستا چەند هەلی کار 
لەو ماڵپەڕە بۆ هاوواڵتیان دۆزراوەتەوە؟ کارزان عەلی 

وتی، "ئێمە مانگانە ئامارمان هەیە، ئاماری مانگێک 
لەگەڵ مانگێکی دیکە دەگۆڕێت، جاری واهەیە ١٠کەس 

بە یەک جار کاری بۆ دەدۆزینەوە، مانگ هەبووە ١٠٠ 
کەس یاخود ٥٠ کەس بووە، رێژەکە دیاری کراو نییە بە 

پێی ئەو هەلی کارانەیە کە رۆژانە بۆمان دێن، بۆ نموونە 
یەک لە ساڵەکان هەلی کار یەک جار زۆر بوو بە یەک 

مانگ کارمان بۆ زیاتر لە هەزار کەس دۆزیوەتەوە".

جیا لەو ماڵپەڕە چەندین شوێن و پەڕە لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بەناوی دۆزینەوەی هەلی کار 

کراوەتەوە، لەبارەی ئەو شوێنانە کارزان عەلی ئاماژەی 
بەوەدا، "هیچ کام لەم پەڕە و شوێنانە لە ژێر چاودێری 
ئێمەدا نین، هەر کەسێکیش بێت زانیاریمان پێ بدات 

کە هەڵخەڵەتێندراون لەالیەن ئەو شوێنانەوە یان 
لە رێگای لێژنەکانمانەوە بزانین فێلی لە هاوواڵتیان 

کردووە، شوێنەکە دادەخەین و چەند شوێنێکیشمان 
داوەتە دادگا. ماوەیەک پێش ئێستا دوو ئافرەت 

سەردانی ئێمەیان کرد لە یەکێک لەو شوێنانە کە بەناوی 
هەلی کار کراونەتەوە پارەیان لێوەرگیرابوو، لە بری 

دۆزینەوەی هەلی کار پێیان وتبوو وێنەی خۆتان بنێرن 
و لەدوای ناردنی وێنەکە رایانگەیاندبوو ببورن دەبێت 

جلی کراوە لەبەر بکەن ئێوە وەرناگیرێن لەکارەکە، هەر 
شوێنێک مۆلەتی وەزارەتی کار و بەڕێوەرایەتی  کاری 
نەبێت ناتوانێت شوێن بکاتەوە و هەلی کار بۆ خەڵک 

رابگەیەنێت، ئەوانەی مۆڵەتی کارکردنی ئێمەیان هەیە ئێمە بە 
بەردەوام سەردانیان دەکەین و راپۆڕتیان لێوەردەگرین".

لە کۆتایی قسەکانیدا کارزان عەلی ئاماژەی بەوە کرد کە 
هەر کەسێک ناڕەزایی لە خاوەن کارەکەی هەبێت دەتوانن 
کێشەکەی بۆ چارەسەر بکەن و وتیشی، "داوا لەسەرجەم 

کرێکاران دەکەم کە لەهەر شوێنێک کار دەکەن ناوی خۆیان 
لە دەستەبەری کۆمەاڵیەتی تۆمار بکەن، کە ناوی خۆیان 

تۆمارکرد هیچ جیاوازیان نابێت لەگەڵ فەرمانبەری حکومەت، 
خوا نەکات هەر کات تووشی پێکانێک دەبن یاخود تووشی 

حاڵەتی مردن دەبن وەک فەرمانبەری ئاسایی مووچەی 
خانەنشینیان بۆ دەبڕدرێت، یاخود هەر کرێکارێک ئەگەر 

ستەمی لێکرا لەالیەن خاوەن کارەکەیەوە مووچەی تەواوەتی 
پێنەدرا، یاخود بە بێ هیچ هۆکارێک لە کارەکەی دەربکرێت 

ئێمە هێلێکمان هەیە بەناوی هێلی هۆشیاکردنەوەی کرێکاران، 
کە پەیوەندی پێوە دەکەی هێلەکە بێ بەرامبەرە، ژمارەکە 

)٠٦٦٥٠٠٠٥٠٠(ـە لەهەر شوێنێک بن ئێمە کێشەکەی بۆ چارەسەر 
دەکەین بەتایبەت ئەو کرێکارانەی کە کاریان پێدەکەن و 

مووچەیان پێنادەن". 

شایەنی باسە لە ئێستادا لە تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان چەندین 

گرووپ و پەڕە کراونەتەوە تایبەت بە دۆزینەوەی هەلی کار 
بۆ هاوواڵتیان یەکێک لەو گروپانەی کە لەساڵی ٢٠١٥ـەوە 

دامەزراوە و چەندین هەلی کاری بۆ هاوواڵتیان دۆزیوەتەوە، 
خاوەنی ئەو گروپە مستەفا هونەر لەبارەی بیرۆکەو ئامانجی 

ئەو گروپە بە رۆژنامەی تەبای راگەیاند:

"لە راستیدا ئەو گروپەی کە ئێستا لەگەڵ چەند هاورێیەک 
سەرپەرشتی دەکەین لە ساڵی ٢٠١٥ دامەزرا، ئێستاش 

سەرپەرشتیاری دوو گروپ لە تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان دەکەم 
کە تایبەتن بە دۆزینەوەی هەلی کار بۆ هاوواڵتیان، لە هەر 
گروپێک نزیکەی ٢٠٠ هەزار ئەندام هەیە، ئێمە سەرەتا زۆر 
بە کاری سادە دەستمان بە باڵوکردنەوەی هەلی کار کرد، 
دواتر ئەو شوێن و رێکخراوانەی کە پێویستیان بە دەستی 

کار هەبا لە ماڵپەر باڵویان دەکردەوە، زۆر کەس نەیدەزانی و 
نەیان دەتوانی سوودەمەند بن لەو هەلی کارانە، بۆیە ئێمە 

بە زمانێکی سادە لە گروپەکەمان دامان دەنا و خەڵکێکی زۆر 
سوودی لەو هەلی کارانە دەبینی، دواتر گروپەکەمان زۆر 

گەورە بوو کۆمپانیا گەورەکان و هۆتێلەکان داوایان لە ئێمە 
دەکرد هاوواڵتیان بۆ بدۆزینەوە لەالیان کار بکات". 

مستەفا هونەر لەبارەی سەرکەوتن و شێوازی کارکردنی 
گروپەکە ئاماژەی بەوەکرد، "هۆکاری سەرکەوتنی گروپەکەمان 
و متمانە کردنی کۆمپانیاکان بە ئێمە بۆ ئەوە دەگەرێتەوە، تا 
ئێستا ئێمە پارەمان لەهیچ کەسێک وەرنەگرتووە بەمەستی 

دۆزینەوەی کار بۆی، یاخود بە پێچەوانەوە پارە لە کۆمپانیاکان 
وەربگرین لەبڕی دۆزینەوەی دەستی کار بۆیان، هۆکارێکی 

تر زۆری ئەندامی گروپەکەمانە کە رێژەیەکی زۆر لە ئەندامان 
هەیە لە هەموو شوێنێکی هەرێم، هۆکارێکی دیکە ئێمە جگە 

لەوەی هەلی کار بۆ ژمارەیەکی بێ شوماری هاوواڵتیان 
دەدۆزینەوە، بەبەردەوامیش ڤیدیۆی فێرکاری چۆنییەتی 

دروستکردنی سیڤی و ئیمەیڵ باڵو دەکەینەوە، چونکە 
بەڕاستی ئەم هەنگاوانە زۆر گرنگە بۆ دۆزینەوەی کار". 

لەالیەکی دیکە سەبارەت بە ئاماری ئەو کارانەی کە 
لەالیەن گروپەکەی ئەوانەوە بۆ هاووالتیان دۆزراوەتەوە 

سەرپەرشتیاری گرووپەکە رایگەیاند، "پێش سێ ساڵ ئەو 
هەلی کارانەی الی ئێمە بدۆزرابایەوە هەموومان بە داتا 

دەکرد، بەاڵم لە ئێستادا بە هۆی زۆری هەلی کارەکان 
و سەرقاڵی ئێمە بەکاری رۆژانەی خۆمان ناتوانین هیچ 

داتایەک تۆمار بکەین، بەاڵم لەو کاتەی کە داتامان هەبوو 
زیاتر لە سێ هەزار هاوواڵتی لە رێگای ئێمەوە کاری 

دەستکەوتبوو، لە راستیدا پشتگیری حکومەتمان هەبێت 
بەتەنیا لەماوەی ٨ مانگ کێشەی بێکاری چارەسەر دەکەم، 
چونکە ئەو گروپە وای کردووە پەیوەندی لەنێوان ئێمە و 

گەنجان دروست بێت و کێشەکانیان دەزانین چییە، سوودی 
گروپەکەی ئێمە کە کار بۆ گەنجەکانمان دەدۆزینەوە دووری 

دەکەینەوە لە کاری نایاسایی، چونکە هەر کەسێک کاتی 
بەتاڵی هەبوو  بێ کار بوو ئەمە رێگا خۆشکەر دەبێت 

بۆ چوونە ناو رێگای خەراپ و بیرکردنەوە لە جێهێشتنی 
واڵت".

هاوکات لەبارەی دروستبوونی ئەو گروپ شوێنانەی 
کە پەیدا بوون بە پارە و بەناو کار بۆ خەڵک دەدۆزنەوە 
مستەفا هونەر رایگەیاند، "لەالی ئێمە سیکوێڕتییەکی 

زۆر بەهێز هەیە بۆ راگەیاندنی هەلی کار، لەسەرەتا ئەو 
کەسەی دەستی کار لە ئێمە داوا دەکات دەبێت ناونیشان 
و ئیمەیڵ و ژمارە تەلۆفۆنی دابنێ، ئێمەش بەدواداچوون 

بۆ شوێنی کاریان دەکەین تاوەکو دڵنیا نەبین لەوەی 
کە کۆمپانیایەکی فەرمییە بەهیچ شێوەیەک لەالی 

خۆمان باڵوی ناکەینەوە، هەروەها ئەو کۆمپانیایەش کە 
مووچەیەکی کەم دەدات بە کارمەند و کاتژمێرێکی زۆر 

کاری پێدەکات بەهەمان شێوە ئێمە لەالی خۆمان هەلی 
کارەکە راناگەیەنین تاوەکو گەنجەکانمان نادادپەروەریان 

بەرامبەر نەکرێت. دەمەوێت باسی شتێک بکەم کە 
ئاگادارین هەندێک لە کۆمپانیا و گروپ پەیدا بوون پارە 

لە هاوواڵتیان وەردەگرن بەناوی ئەوەی کار بۆ گەنجەکان 
دەدۆزنەوە، لە راستیدا ئامانجی ئەو شوێنانە تەنها 

وەرگرتنی پارەیە، یاخود وێنە و پەیوەندی دروستکردنە 
لەگەڵ ئافرەتان، خۆشبەختانە دەتوانم بیڵێم لە گروپەکەی 

ئێمە تا ئێستا هیچ بڕە پارەیەک وەرنەگیراوە و کاری 
بەدرەوشتی رووی نەداوە".

لە کۆتاییدا مستەفا هونەر ئامۆژگاری گەنجانی کرد بەوەی 
لە کەرتی تایبەت بەدوای کار بگەرێن و وتیشی، "داوام 
لە وەزارەتی خوێندنی بااڵ کردووە چۆن هەندێک بابەت 

لە زانکۆ دەخوێندرێت، پێویستە وانەیەکیش زیاد بکرێت، 
بەناوی چۆن لە کەرتی تایبەت کار دەدۆزینەوە، چونکە 
کەسی وا دەناسم دەرچووی ساڵی ٢٠١٠ـە و سێ زمان 
دەزانێت و تا ئێستا کاری نەدۆزیوەتەوە و نەیتوانیوە 

پشت بە کەرتی تایبەت ببەستێت، بۆ دۆزینەوەی هەلی 
کار چەند هەنگاوێک هەیە دەبێت پەیرەی بکەین یەکەم، 
سەرەتا دەبێت ئیمەیلێکی دروست بەناوی خۆت هەبێت 

و نابێت ناوی سەیر جگە لەناوی خۆت و باوکت یان 
باپیرت دابنێیت، دووەم، سیڤیێکی جوان و پوخت دەبێت 
کەسەکە دروستی بکات و زانیارییەکانی ناوی تەواو بێت، 

هەروەها لەکاتی چوون بۆ چاوپێکەوتنی کار دەبێت گرنگی 
بە سیما و جلوبەرگ بدرێت بۆ ئەوەی کەسی بەرامبەر 
هەر لە سەرەتاوە رەتی نەکاتەوە، هەروەها هەر کاتێک 

وادەیەکت بۆ چاوپێکەوتنی کار دیاریکرا دەبێت لەوادەی 
خۆت لە شوێنی کارەکە ئامادە بیت".

سابیر خەنجەرچی وەستایەکی دەستڕەنگینی دروستکردنی 
خەنجەر و چەقۆیە، دانیشتووی شاری کەرکوکە و 40 ساڵە 
بە وردییەوە بەردەوامە لەسەر پیشەی خانەوادەکەی خۆی. 

خەنچەر لە سەرانسەری جیهاندا بە کەرەستەیەکی کەلوپور 
ناسراوە و کاتی خۆی لەالیەن خەڵکەوە بۆ مەبەستی 

خۆپاراستن بەکارهاتووە. بەاڵم لەگەڵ تێپەڕبوونی کات لە 
ئێستادا وەکو ئاکسێسوارێک بەکاردێت یاخود لە بۆنە و 

یادەکاندا دەبینرێن و بۆ جوانکاری بەدەست دەخرێن. 

خەنجەر لە ناوچەی عەرەبنشینەکاندا وەکو دیارخەری پێگەی 
ئەو کەسە دەبینرێت، لەالیەن هەندێکی دیکەش وەکو 

کەرەستەیەک بۆ جوانکاری بەردەست دەخرێت و لەگەڵ 
جلوبەرگری کلتووری و نەتەوەیی بەکاردێت. 

سابیر خەنجەرچی یەکێکە لەو وەستا دەست رەنگینانەی 
کە خۆی بە خاوەنی پیشەکە دەزانێت و وەکو میراتێک 

هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکات. لەوبارەیەوە خەنجەرچی ئاماژەی 
بە پیشەکە دا و بۆ تەبا دوا. 

سابیر خەنجەرچی دەڵێت، 
"بەکارهێنانی خەنجەر لەگەڵ 
تێپەڕبوونی کات گۆڕانکاریی 
بەسەردا هاتووە. لە رابردوو 

خەنجەر تاکە ئامراز بوو بۆ 
خۆپاراستن. بەاڵم لەڕۆژگاری 

ئەمڕۆدا بەکارهێنانەکەی گۆڕاوە 
و وەکو ئامرازێک بۆ رازاندنەوە بەکاردێت. لەرابردوو تورکمان 
کاتێک جلوبەرگی نەتەوەیی خۆی لەبەر دەکرد، بە دڵنیاییەوە 

خنجەرێکیشی دەبەست". 

ئەو وەستایە ئاماژەی بەوەکرد کە جگە لە خەنجەر، شیر و 
کەرەستەی هاوبەشیش دروست دەکات، ئەو راشیگەیاند کە 

لە تەمەنی 10 ساڵییەوە سەرقاڵی ئەو پیشەیەیە و ویستەوە 
بەردەوامە. 

لەبارەی جۆرەکانی خەنجەر، سابیر خەنجەرچی دەڵێت، "دەبان 
و قەزوین و فەنەر،  ئەم سێ جۆرە هەیە. لە دەبان بەردی 

بەنرخ بەکاردێت. جۆرەکانی دیکەش لەرووی رووکەشەوە 
جیاوازیی هەیە". 

وەستا سابیر خەنجەرچی ئەوەشی راگەیاند کە هاوواڵتیان 
وەک یادگاری دێن بۆ الی ئەو و خەنجەرێک بۆ یادگاری 

دەکڕن، هەروەها بۆ دەرەوەی واڵتیش دەنێرن. 

ئەو دوکاندارە وتیشی، "مانەوەی ئەو ئاژەڵە ماڵییانە 
لەبەرامبەر بڕێک پارە و ماوەیەکی دیاریکراو دەکرێت و 

هاوواڵتییان دەتوانن ئاژەڵەکانیان لەالی ئێمە بەجێبهێڵن". 

 ئامادەکردن: نورخان کەرخی
هەواڵ: ئەرجان سەراج- فۆتۆ: ئەرجان سەراج 

هەواڵ: عەبدولسەالم هیشام  \ فۆتۆ: ئەحمەد سیروان
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زیان و لێکەوتە نەرێنییەکانی نێرگەلە چین؟

  لەکاتی گەشتەکاندا دەتوانرێت ئاژەڵە ماڵییەکان رادەستیلەکاتی گەشتەکاندا دەتوانرێت ئاژەڵە ماڵییەکان رادەستی
دوکانەکانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵ بکرێتدوکانەکانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵ بکرێت

""
""

کافتریاکان جگە لە قاوە، نیسکافە و چایی، ئێستا نێرگەلەشیان 
تێدا بە شێوەیەکی ئاسایی دەکێشرێت، هەندێکیشیان 

وەک ئۆفەرێکی بێ بەرامبەر بۆ ڕاکێشانی مشتەری بەکاری 

دەهێنن، کوڕان و کچانیش بە شێوەیەک خوویان داوەتە 
نێرگەلە کێشان.

تادێ خواست له سه ر كێشانی نێرگەله لە هەرێم زیاد دەبێت  ، 
به  تایبه تیش له  ناو توێژی گه نجاندا، پسپۆرانی تەندروستیش 

هۆشداری ده ده ن له وه ی نێرگەلە پەتایەکی ترسناکە و لە 
داهاتوودا کاریگەرییە خراپ و مەترسیەکانی لەسەر کەسی 

بەکارهێنەر دەردەکەون.
بەراورد بە سااڵنی رابردوو ژمارەی كافتریا و ئەو کەسانەش 

دەستیان داوەتە نێرگەلەکێشان زۆر زیادی کردووە، بەشێک لە 
هاوواڵتیان دوای وازهێنان لە جگەرە پەنا بۆ دووکەڵی نێرگەلە 
و نێرگەلەکێشان دەبەن بە پاساوی ئەوەی زیانەکانی نێرگەلە 

کەمترن لەجگەرە، پسپۆرانی تەندروستی ئەو تێگەیشەنە 
بەهەڵە دەزانن و دەڵێن زیانە تەندروستیەکانی دووکەڵی 

نێرگەلە چەند بەرامبەری زیانەکانی دووکەڵی جگەرەیە.

كێشانی نێرگەلەیەک، هێندەی كێشانی ١٠٠ جگەرە زیانی هەیە، 
واتە هەڵمژینی دووكەڵی نێرگەلە نەک هەر زیانی لە جگەرە 

كەمتر نییە، بەڵكو زۆر مەترسیدارتریشە، ئەوەش بە وتەی 
رێكخراوی تەندروستی جیهانی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان.

بەگوێرەی وتەی پسپۆران ئەو نیكۆتینەی لە تووتنی 
نێرگەلەدایە، دوو هێندەی ئەوەیە كە لە جگەرەدا هەیە، جگە 
لەوەش چەند ماددەیەكی دیكەی ژەهراوی تێدایە، هەروەها 

ماددەی تیشكدەر و كیمیایی كشتوكاڵی لە پێكهاتەكەیدا هەیە.

وەک رۆژنامەی تەبا بۆ قسەکردن لەبارەی زیان و لێکەوتەکانی 
نێرگەلە لەسەر مرۆڤ، چاوپێکەوتنێکمان لەگەڵ دکتۆر الوەند 

مەحمود، پسپۆر لە نەخۆشییەکانی دڵ و دەمار ئەنجامدا.

  
زیانەکانی کێشانی نێرگەلە چین ؟  -

لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا کێشانی نێرگەلە بە   -
شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە، بەهۆی ئەمەشەوە ئەو 

کەسانەی کە ئاڵوودەی کێشانی نێرگەلەن تووشی چەندەها 

نەخۆشی مەترسیدار بوون، هەروەها کێشانی نێرگەلە زیانی 
زۆر زیاترە لە جگەرە وە بە پەپێی سەرچاوەیەکی راپۆرتی 

تەندروستی بێت کە لە ساڵی ٢٠٢١ باڵوکرایەوە کە کێشانی 
یەک کاتژمێر نێرگەلە بەرامبەرە بە کێشانی ٢٠٠ جگەرە، وە ئەم 

بەراوردە رێژەی زۆری زیانی نێرگەلەمان پێدەڵێت.

  زیانەکانی کێشانی نێرگەلە بریتین لە 
)سەرئێشەیەکی زۆر، بە شێوەیەکی خێرا کرانەوە 

و داخرانی دەمارەکان، تێکچوونی دەمارەکانی 
دڵ، هەروەها رێگایەکە بۆ تووشبوون بە جەڵتە 

و چەندین نەخۆشی مەترسیدار دووچاری مرۆڤ 
دەبێتەوە بەهۆی کێشانی نێرگەلەوە( ئەم 

نەخۆشیانە بەگشتی باوترین نەخۆشیەکانن بۆ 
ئەوانەی کە ئاڵوودەی کێشانی نێرگەلەن. 

هەروەها جگە 
لەوەی کە 

پیاوان ئاڵوودەی 
کێشانی نێرگەلەن 

لە کۆتایی ئەم 
چەند ساڵەدا بە 

شێوەیەکی بەرچاو 
الی ئافرەتان 
و کچانیشدا 

کێشانی نێرگەلە 
زیادی کردووە، بە تایبەتی بۆ ئافرەتان و کچان 

تووشی چەندین نەخۆشی مەترسیدار دەبن لەوانە 
)تووشی نەزۆکی دەبن، منداڵیان بە ناتەواوی لە 

دایک دەبێت، هەروەها خاڵێکی تری زۆر مەترسیدار 
منداڵەکانیان تووشی شێرپەنجە دەبن.

چۆن کەسی ئاڵودەبوو دەتوانێت   -
دووربکەوێتەوە لەکێشانی نێرگەلە؟

دوورکەوتنەوە لە کێشانی نێرگەلە بە دەست   -
کەسی ئاڵودەبوو خۆیەتی، چونکە ئەو پێکهاتەیەی 

کە لە نێرگەلەدا هەیە کە ئەویش نیکۆتینە دوای 
٢٤ کاتژمێر لە کێشانی نامێنێت، بۆیە وازهێنان 

لە کێشانی نێرگەلە ئاسانە ئەگەر کەسەکە خۆی 
بیەوێت دەتوانێت وازی لێ بهێنێت، لە رووی 

دەروونییەوە کەسی ئاڵودەبوو وابەستە دەبێت 
بەنێرگەلە کێشان و دوورکەوتنەوە لێی وە بە 

تەنها پێویستی بە دەرکردنی نێرگەلەیە لە فکر و 
دەروونی.

لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارەی هەستیاری بەرامبەر بە 
بەخێوکردنی ئاژەڵە ماڵییەکان، لە ئێستادا دوکانەکانی 

فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵی لە هەولێر )ئەربیل( بە بەراورد بە 
سااڵنی رابردوو خواستی زیاتری لەسەرە. 

لەوبارەیەوە دوکاندارانی فرۆشتنی ئاژەڵە ماڵییەکان 
رایدەگەیەنن کە هۆکاری بەرزبوونەوەی خواست لەسەر 

ئەو ئاژەاڵنە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆمەاڵیەتیبوون وەکو 
پێشتر نییە و خەڵک بۆ کۆمەاڵیەتیبوون ئاراستەیان بۆ ئەوان 

گۆڕیوە. 

عەبدولرەحمان خالید، یەکێکە لە خاوەنی دوکانی ئاژەڵە 
ماڵییەکان و لەبارەی ویستی خەڵک بۆ مایکی تەبا دوا و 

رایگەیاند، زۆرترین خواست لەسەر پشیلە هەیە و وتیشی، 
"هاوواڵتیان زیاتر دەیانەوێت پشیلە بەخێوبکەن. لەبارەی 

سەگیشەوە دوودڵن چونکە ئەوان زیاتر پێویستیان بە 
پەروەردەکردن هەیە. پشیلەکان لەرووی پاکوخاوێنی و 

پەروەردەکردنەوە ئاسانترە و خەڵکی زیاتر ئارەزووی کڕینی 
دەکەن". 

هاوکات عەبدولرەحمان خالید تیشکی خستەسەر ئەوەی کە 
پاکوخاوێنی دوکانەکانی کڕین و فڕۆشتنی ئاژەڵی ماڵی خاڵێکی 

گرنگە و هاوواڵتیان زیاتر دەچنە ئەو شوێنانە کە خاوێنە. 

ئەو باسی لەوەشکرد کە کارەکانیان زیاتر لەگەڵ واڵتانی 
ئەورووپا دایە و راشیگەیاند کاتێک خەڵک گەشت دەکات، 
دەتوانن ئاژەڵەکانیان لەالی ئەوان جێبهیڵن بۆ ماوەیەکی 

دیارکراو و ئەوان دەتوانن چاودێری بکەن.  

ئەو دوکاندارە وتیشی، "مانەوەی ئەو ئاژەڵە ماڵییانە 
لەبەرامبەر بڕێک پارە و ماوەیەکی دیاریکراو دەکرێت و 

هاوواڵتییان دەتوانن ئاژەڵەکانیان لەالی ئێمە بەجێبهێڵن". 

 ئامادەکردن: نورخان کەرخی
هەواڵ: عبداللە بەختیار - فۆتۆ: موئمین محەمەد 

ئامادەکردن: عەبدولسەالم هیشام
هەواڵ: : عبداللە بەختیار - فۆتۆ: ئەنەس سەددام 
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 بۆ یەکەمجار لە یەکێتی پرۆگرامێکی نوێ لە تەبا ئێف ئێم: ٧ بڕگە
 هونەرمەندانی تورکمان

 کلیپێکی نوێ بەڕێوەیە
 پرۆژە نوێیەکەی زۆر

باسی لێوەدەکرێت ! ! 

"دەنگی من و کالرنێت تەواوکاری یەکترن"

تـەبـا
ئامادەکردن: ئاسڵی کوزاچیئۆغلو

ووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشامووردەکاری لە نووسین: عەبدولسەالم هیشام

ووردەکاری لە نووسین: حوسێن خەتیبئۆغڵو
دیزاین: عبداللە بەختیار

١١ ١٠ ٢٦١ ٠٧٥٠بۆ پەیوەندی:  ناونیشان: گەڕەکی رووناکی / شەقامی ٤٠م
١١ ١٠ ٣٤٣ ٠٧٧٣

خاوەنی ئیمتیاز: تەبا
سەرنووسەر: محەمەد فەرید ئەربیلئوغلۆ

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

مستەفا جان، هونەرمەندی سەرکەوتوو تایبەت بە هۆکاری 
هەڵبژاردنی کالرنێت ئاماژەی بەوەکرد، دەنگی ناوبراو لەگەڵ 
کالرنێت تەواوکەری یەکترن بۆیە ئەم ئامێرەی هەڵبژاردووە. 

مستەفا جان، هونەرمەندی دەنگی و کالرنێت ژەنی بەتوانا، 
لە هەمان کاتدا ئەندامی تیپی هیالل ئیالهی-یە لەمیانی 
باسکردن لە کارەکانی بەمشێوەیە روونکردنەوەی بۆ تەبا 

مەگەزین دا. 

جان لە بوارەکانی خوێندنی تورکو، ئیالهی، وتنەوەی گۆرانی 
و ژەنینی کالرنێت بەمجۆرە باسی ژیانی هونەری کرد: 

"لەمیانی هۆگربوونم بە میوزیک توانیم مستەفا ئۆزتورک 
بناسم و دوای تۆمارکردنی چەند دەنگێک لە ستۆدیۆکەیدا 
پێی راگەیاندم، کە دەتوانێت لەو کارەدا سەرکەوتوو ببێت. 

لەو کاتەدا تەنها وەکو هونەرمەندی دەنگی بەدیارکەوتم. 
بەشداریشم لە جەندین کاری تردا کرد. رۆژێک لەمیانی 

گەشتکردن لەگەڵ عەلی ئۆزتورک، لەناو ئۆتۆمبێلدا 
گوێگری میوزیکێکی کالرنێت بووم کە سەرنجی راکێشام. 

لەو سەردەمەدا کالرنێت ژەن لە کەرکوک بوونی نەبوو 
و لەوکاتەدا لەگەڵ هونەرمەندێک یەکترمان ناسی بەناوی 

حەسەن، ئەمیش وردەکارییەکانی ئەو کارەی فێرکردم. دواتر 
خۆم لەم بوارەدا بەرەوپێش برد و ئێستاش هونەرمەندی 

دەنگی و کالرنێت ژەنم". 

هەواڵی کلیپێکی نوێ لەالیەن هونەرمەندی 
ناسراوی تورکمان مستەفا قەاللی دڵی 

هەوادارانی ناوبراو خۆش دەکات. 

مستەفا قااللی، بە بەرهەمە ناوازەکانی 
توانیویەتی لەناو دڵی هەوادارانیدا جێی خۆی 

بکاتەوە.
 ئەمجارەشیان هەوڵدەدات بە کلیپێکی تازەوە 
بێتە خزمەت هەوادارانی. قەاللی لەمبارەیەوە 
رایگەیاند، ئەو گۆرانیەی کە دەمێکە خۆی بۆ 
ئامادە کردووە و ئاوازی تایبەت بە خۆیەتی، 
لەژێر سەرپەرشتی ئەرجان شەهاب کلیپی بۆ 

ئامادە دەکرێت. 

هونەرمەندی گەنج ئەحمەد ئۆزباش بە 
کارێکی تازەوە ئامادەکاری دەکات بۆ 

راکێشانی سەرنجەکان بۆ خۆی. 

ئۆزباش-ی تەمەن ٢٣ ساڵ تایبەت بە 
کارە نوێیەکەی رایگەیاند، دوای ئەوەی 

مانگی رابردوو هونەرمەندی دیاری شاری 
هەولێر)ئەربیل( محەمەد ئەحمەد ئەربیللی 
چاوەکانی بەڕووی ژیان داخست. بە نیازە 

بەرهەمەکانی ئەربیللی کەڤەر بکات، چونکە 
بەرهەمەکانی ناوبراو بایەخێکی گەورەی 

مەعنەوی هەیە و بە زمانەکانی تورکمانی، 
تورکی و ئازەری دووبارە دەڵێتەوە. 

پرۆگرامی ٧ بڕگە کە لەالیەن نووسەر و شاعیری دیار موراد یەشار مشکۆ-وە پێشکەش دەکرێت، 
لە تەبا ئێف ئێم بە هەوادارانی شاد دەبێت. 

جگە لە چەندین پرۆگرامی پەخشی مۆسیقا، سیاسی و پرۆگرامی ئایینی، ئەمجارەیان تەبا ئێف 
ئێم دەستی بە پەخشکردنی پرۆگرامێکی ئەدەبیی دەکات. 

موراد یەشار سەرەرای ئەوەی ماوەیەکی درێژ بوو لە جیهانی 
هونەر و ئەدەییات دوورکەوتبووەوە، دوای پێنج ساڵ یەکەم 

گۆرانی خۆی وتەوە و بە پرۆگرامی ٧ بڕگە هاتە بەرامبەر 
هەوادارانی. 

راکێشانی سەرنجی هەوادارانی بە دیاریکردنی خۆریاتی 
نووسراو بە ٧ بڕگە و تێبینییە ئەدەبییەکانی، موراد یەشار 

توانی لە ماوەیەکی کەمدا هەست و نەستی ئەدەب دۆستان 
بەالی خۆیدا رابکێشێت. 

موراد یەشار مشکۆ، جگە لە وتنەوەی گۆرانییەکانی تایبەت 
بە خۆی، توانیویەتی جێ پەنجەی لە هونەری تورکمانی بە 

بەستە و ئاوازەکانی دیاریبکات. 

پرۆگرامی ٧ بڕگە کە لەالیەن موراد یەشار مشکۆ پێشکەش 
دەکرێت، هەموو رۆژانێکی شەممە کاتژمێر ٠٨:٠٠ـی ئێوارە 

لە رادیۆ تەبا 104.1و بەشێوەی ئۆنالین لە سۆشیاڵ میدیا 
پەخش دەکرێت. 

هەواڵی کلیپێکی نوێ لەالیەن هونەرمەندی ناسراوی تورکمان 
مستەفا قەاللی دڵی هەوادارانی ناوبراو خۆش دەکات. 

یەکێتی هونەرمەندانی تورکمان لەژێر سەرۆکایەتی حەربی قەیاجی، 
یەکەمین ئەلبوومی باڵودەکاتەوە. 

لەناو ئەلبوومەکەدا بەالیەنی 
کەمەوە ١٠ گۆرانی نوێ، ٤-٥ 

فۆلکلۆر و سروودێکی میللی جێی 
خۆی کردووەتەوە. گۆرانییەکان 
بە دەنگی هەردوو برا محەمەد 

و ئیبراهیم رەئوف، یەشار 
عیزەددین، عەلی بەننا، ئەرجان 

شەهاب، محەمەد قەیا، لوئەی 
دەمیرجی، ئەیاد نازم و ڤەسیم 

کۆچاک بە خزمەت گوێگران 
دەگات. 

حەربی قەیاجی، لەمیانی 
قسەکردنی بۆ تەبا مەگەزین 

رایگەیاند، گشت گۆرانییەکانی 
ناو ئەلبوومەکە کلیپیان بۆ 

ئامادەدەکرێت. 

ئەو هونەرمەندە رایگەیاند، گونجانی دەنگی من و کالرنێت 
بەیەکەوە کاریگەری زۆری لەسەرم هەبووە و وتیشی، "تۆنی 

دەنگم زۆر بەرزە، هی کالرنێتیش بەهەمان شێوە، ئێمە 
یەکترمان هەڵبژارد". 

مستەفا جان جەختی لەوەکردەوە، زۆر جۆری مۆسیقا نمایش 
دەکات چونکە گوێ لە هەمووجۆرە میوزیکێک رادەگرێت، لە 

سەروو هەموویانەوە، کار لەسەر میوزیکی تورکمانی، جاز، 
ئەرەبێسک و میوزیکی هونەری دەکات. 

هەموو کارەکان واژۆی ستۆدیۆی هونەری لەژێرە 

هونەرمەندی تەمەن ٢٩ ساڵ، باسی لەوەکرد کە وەکو تیپی 
هیالل ئیالهی خەریکی دەرکردنی ئەلبوومی دووەمن و 

کارەکانیان بەردەوامی هەیە. 

لەالیەکی تریشەوە بە ئاماژەدان بەوەی کە کارێکی ئامێرژەنی 
هەیە و تیایدا کالرنێت دەژەنێت رایگەیاند، لەگەڵ دەرکردنی 

کلیپەکەیدا کارەکانی نمایش دەکات.  

هونەرمەندی سەرکەوتوو ئاماژەی بەوەکرد، کە گشت 
کارەکانیان لە ستۆدیۆی هونەری ئامادەکاریی بۆ دەکرێت. 

مستەفا جان، دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی ئەندازیاری 
سووتەمەنی و وزە، لە ئێستادا بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی بااڵ 

لە کۆنیا بەردەوامی بە خوێندن دەدات. 
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