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چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەیک رێکخراوی لیست تۆمار و ئامارەکان ژینگەی کوردستانە کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەست
هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندن ئەلفوبت ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپت توانا و دەستکەوتت زانیاری ،پێناسیان نوورساوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە.
هەروەها هەر مێتاداتایەیک تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ تۆمارەکاندا دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا ،بابەتەکان هەندێکجار
گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشن دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ ئەوەی لە دوا ڤنشت ئەو تۆمارە ئاگاداربیت،
کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا بیکەرەوە.
لە کۆتان هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکی دەکرێت ،یەکسەر دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر
ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەن ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک بابەت فاییل پەیوەندیداری
لەگەڵە ،ئەوانە لنەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبیت :وەشان یەکەم ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەیک ئۆتۆماتییک لە بەرنامەیەیک کۆمپیوتەرن تایبەت بە دەزگای کوردیپێدیاوە ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێیک تر بخەینە بەردەست ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
10-01-2019
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ا
ی
بڵوکراوەکان کوردیپێدیا
 #ناوی پەڕتووک

زمان

ژمارەی
وەشان

الپەڕەکان -
A4

رۆژی
بابەت
دەرچوون

2018 63نامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

624

365

-01-03
2019

2017 62نامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

472

363

-01-03
2018

 61چۆنێتت بەکارهێنان کوردیپێدیا

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

30

0

-04-02
2017

2016 60نامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

208

348

-01-22
2017

شهدائنا ف حرب ضد الدولة االسالمية -
59
داعش ،الطبعة ١

🇦🇸 عرن

1

1252

-10-10
2028
2016

 58دور احداث شنكال ف تطوير القضية الكردية

🇦🇸 عرن

1

20

0

-09-26
2016

رۆڵ رووداوەکان شنگال لە پێشخستت دۆزی ️🏳 کوردن
57
کورد
ناوەڕاست

1

21

0

-08-08
2016

 56شەهیدان شەڕی داعش  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

1734

-05-12
3287
2016

2015 55نامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

153

339

-01-01
2016

 54یارینامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

11

9

-09-17
2015

 53ناندینامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

29

45

-09-17
2015

 52پاسۆکنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

189

141

-09-11
2015

 51هونەرنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

1219

-09-10
2075
2015

 50چاالکواننامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

1249

-09-10
2075
2015

 49وێنەنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

882

-09-10
2333
2015

 48بەڵگەنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

847

771

-09-10
2015

 47ئەتڵەسنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

42

93

-09-10
2015
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 46ئامارنامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

901

-09-09
1191
2015

 45نووسەرنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

2703

-09-09
4563
2015

 44بڵوکراوەنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

325

719

 43پەڕتووکنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

5207

-09-08
11223
2015

 42گەپنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

190

476

 41ناونامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

1347

-09-07
4294
2015

 40پەندنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

1579

-09-07
5613
2015

 39زیندانینامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

2849

-09-07
7015
2015

-09-08
2015

-09-07
2015

 38پاسۆکنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

89

117

-03-18
2015

 37داعشنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

58

92

-03-14
2015

 36کۆبانێنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

136

191

-02-01
2015

 35شوێنەوارنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

135

226

-01-24
2015

 34شوێننامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

1347

-01-22
2957
2015

 33پێشمەرگەنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

353

536

-01-21
2015

 32وەرزشنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

75

113

-01-19
2015

 31جاشنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

140

287

-01-18
2015

 30ژنکوژینامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

30

41

-01-18
2015

 29رێکخراونامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

510

960

-01-16
2015
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 28هاوڕێنامە  -وەشان 4ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

4

1859

-01-15
5035
2015

 27براکوژینامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

172

285

-01-11
2015

 26ئەنفالنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

165

359

-01-10
2015

 25شەهیدنامە  -وەشان 2ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

2

3935

-01-04
7345
2015

2014 24نامە  -وەشان 1

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

166

344

-01-01
2015

 23کۆبانێنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

118

130

-11-23
2014

 22گەپنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

236

428

-11-23
2014

 21داعشنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

26

27

-11-16
2014

 20پێشمەرگەنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

403

514

-06-10
2014

 19هاوڕێنامە  -وەشان 3ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

3

1653

-06-03
4811
2014

 18وێنەنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

722

-06-03
1419
2014

 17وەرزشنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

78

101

 16چاالکواننامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

1284

-06-02
1778
2014

-06-02
2014

 15ژنکوژینامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

31

33

-06-01
2014

 14براکوژینامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

219

282

-06-01
2014

 13هونەرنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

1204

-06-01
1695
2014

 12زیندانینامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

1812

-06-01
3172
2014

 11ناونامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

1238

-06-01
3259
2014

10

 10رێکخراونامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

546

937

-05-31
2014

 9شوێنەوارنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

100

171

-05-31
2014

 8شوێننامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

1396

-05-31
2887
2014

 7بڵوکراوەنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

435

756

-05-31
2014

 6پەندنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

110

404

-05-31
2014

 5جاشنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

163

285

-05-30
2014

 4ئەنفالنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

188

358

-05-28
2014

 3نووسەرنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

2291

-05-28
3289
2014

 2شەهیدنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

2753

-05-27
6140
2014

 1پەڕتووکنامە  -وەشان 1ەم

️🏳 کوردن
ناوەڕاست

1

3562

-05-25
12747
2014
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دەربارە!
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەیک پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە پاشەڕۆژدا ببێتە
پڕزانیارینین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسان بزانرێت :یک ،کێیە؟! و کوێ ،کوێیە؟! و خ ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەیک لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەم وشەی لێکدراوی گریکت
ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسی یان زانیت یاخود زانیارن گشت دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە
داتارساوە و دەکرێت واتای کوردناس ،کوردیناس یان کوردزانی یاخود زانیارن کوردی بدات.
سەرچاوەکان کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکان ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە پۆلەکان کوردیپێدیادا
چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵ گۆڕیت رێنووسە هەڵەکان دەدرێت و بەشێوەیەیک دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەن
ئەوەی دەستکارن ناوەڕۆیک بابەتەکان بکرێت .هەر بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگنێت ،وەک ئەمانەتێیک زانست ناوی
ماڵپەڕەکە لە لیست سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانان کوردیپێدیا بۆماندەننن و لەڕن فۆڕم تۆمارکردن بابەتێکەوە ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن
هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیست
سەرچاوەکان کوردیپێدیادا ببێت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەسی بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە دەخوازن وەک بابەتێک
بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لە دوو تون بڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و پۆلێت دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجام دەدات ،بەمەبەست نووسینەوەی بیۆگرافت کەسێک،
شوێنێک ،رێکخراوێک ،بڵوکراوەیەک یان هەر شتێیک تری پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکان پۆیل رێکەوت و رووداو لە داتابەییس هاوڕێنامەوە وەرگناوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ منووى کوردستان و کورد –
دانان :هاوڕێ باخەوان  -چان یەکەم – بنکەى چاپ و پەخیس سەردەم  -زنجنە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمان – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندن بە کوردستان و کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک
تنوانینەوە هەندێکجار ژیان و کارنامەی کەسێیک ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان
لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو ڕ
کوردناسە و خاوەن باسێکە لەسەر کورد یان کوردستانییەیک ناکوردە ،یاخود پەیوەندن بەڕووداوێیک کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەیک بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێیک ترەوە نییە ،پڕۆژەیەیک سەربەخۆیە و ئەرکێیک تایبەتت رێکخراوی
کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لنەدا ببێت ،ئەوا کوردیپێدیای یل
ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێیک بازرگان بەکاریناهێنێت.
گنان ساڵە کۆخ و هەتاوییەکان بۆ ساڵ زاییت بەشێوەیەیک دروست،
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردن بابەتەکان و وەر ڕ
تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگنێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەن و ناوی کوردپێدیای لەسەر بنوورسێت.
ماڵپەڕ و داتابەییس کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ  APIئامادەکراوە کە بەشێیک زۆر
کەم  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سنڤەری جوودا بەکئەن داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو
پارێزراوبن لەهەر هنشێیک هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکان ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپنا و گووگڵ کرۆم بەتەواوەن تێست
کراوە و بەن کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکان هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە رێکراوێیک فەڕم و لە هەولن لە
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فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیارینین سەرچاوەی کوردی و بانیک زانیارن نەتەوەن کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکاران کوردیپێدیا:

👨هاوڕێ باخەوان
👨زریان سەرچناری
👨مانو بەرزنج
👨سەریاس ئەحمەد
👩نالیا ئیباهیم
ی
👨ئاراس ئیلنجاغ
ی
ئەڤی ئیباهیم فەتاح
👩
...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2019
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بابەت158 :
رۆژی دەرچوونPM9:41:57 2019-01-10 :
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بابەت1 :

ی
دەرهێباوە
 120بارهەڵگر قوڕ و لیتە لە سەرچاوەی ئاوی خواردنەوەی ڕانیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171110084702102743
دواڕۆژ ،محەمەد مستەفا
لە ماوەی س ڕۆژی کاری پاککردنەوەی سەرچاوەی سەرەیک ئاوی خواردنەوەی قەزای ڕانیە،
 120بار هەڵگر قوڕ و لیتە لە سەرچاوەی ئاوەکە دەرهێناوە و بەڕێوبەری ئاوی راپەڕینیش
دەڵێت بەهۆی پاککردنەوەی ئەو سەرچاوەیەوە ئاست ئاوی قەزای ڕانیە بە ڕێژەی  %20زیاد
دەکات.
سەالم عومەر ،بەڕێوبەری ئاوی ڕاپەڕین بە دواڕۆژی ڕاگەیاند لە ماوەی س ڕۆژی ڕابردوودا
سەرچاوەی رسوشت ئاوی قولەیان پاککردۆتەوە کە سەرچاوەی سەرەیک ئاوی خواردنەوەی
قەزای ڕانیەیە ،توانراوە بە قەبارەی  120بارهەڵگر قوڕ و لیتە لەو سەرچاوە رسوشتیە دەرب هێی
کە ماوەی  4ساڵە پاکنەکراوەتەوە.
وتییس بەهۆی پاککردنەوەکەوە ئاوەکە لە ڕووی تەندروستیەوە لە ئاستێیک بەرزدایە و هاوکات
هەر بەو هۆیەوە لە ئێستادا ئاست ئاوەکە بەڕێژەی لە  %20زیادیکردووە کە بەداخەوە لە ماوەی
ڕابردوودا بەهۆی گرتنەوەی ئاوی زن بچوک ڕووی لە دابەزین کردبوو.
بەڕێوبەری ئاوی ڕاپەڕین باس لەوەشکرد ،ماوەی س ڕۆژبوو بە هۆی پاککردنەوەی سەرچاوەی
ئاوەکەوە ،پێدان ئاو بە بەشێیک زۆری دانیشتوان قەزاکە وەستابوو ،بەڵم لە سبەی
پێنجشەممەوە دەستدەکرێتەوە بە پێدان ئاو بە هاوڵتیان]1[.
2017-11-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :رانیە (راپەڕین)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2017-11-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:47:02 2017-11-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت2 :

ا
ی
٪60ی ئەو زبڵنەی کە ڕۆژانە لە شارەکان هەرێیم کوردستان کۆدەکرێنەوە ،لە ماددە پالستیکییەکان
پێکدێن
https://www.kurdipedia.org/?q=2018110808330882723
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هۆشدارییەکان لەبارەی پیسبوون ژینگەی هەرێیم کوردستان بەهۆی ماددە پالستیکییەکانەوە،
ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زیاتر دەبن ،ئێستا مەترسییەکان گەیشتوونەتە ئاستێک ،کە شارەزایان بواری
ژینگە داوا دەکەن کە شووشە و ستیل و تیڤاڵ و ماددەکان دیکە بکرێنە جێگرەوەی ماددە
پالستیکییەکان.
هۆشدارییەکان لەمەڕ مەترسییەکان ماددە پالستیکییەکان ،لە هەڵکشان ڕێژەی بەکارهێنان ئەو
ماددانەوە سەرچاوەی گرتووە ،بە جۆرێک ٪60ی ئەو زبڵنەی کە ڕۆژانە لە شارەکان هەرێیم
کوردستان کۆدەکرێنەوە ،لە ماددە پالستیکییەکان پێکدێن.
ساڵ بەساڵ لەگەڵ زیادبوون ژمارەی دانیشتووان جیهان ،پێداویستییەکانیش زیاد دەکەن ،بۆ
دابینکردن ئەو پێداویستییانەش هەموو ڕێگایەک بەکاردەهێنێت ،بەڵم ئەو ڕێگایانە لەسەر
بنەمای پاراستت ژینگە نی ،بۆیە تا دێت سەرچاوە بنەڕەتییە رسوشتییەکان کەم دەکەن.
پال
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :پیسبوون ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-11-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:33:08 2018-11-08
هاوڕێ باخەوان

بابەت3 :

ێ
ورم وشک بووە
٪90ی دەریاچەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225132506103283
٪90ی دەریاچەی ورم کە دووەمی دەریاچەی گەورەی ئاوی سوێری جیهان بوو ،لە ماوەی 30
ساڵ ڕابردوودا وشک بووە.
بەهروز ساری سەراف ،بەڕێوەبەری گرون کەشناست زانکۆی تەبرێزی ئنان لە لێدوانێکدا بۆ
ئاژانسە هەواڵییەکان ناوخۆی ئەو وڵتە ڕایگەیاندووە ،کە ٪90ی دەریاچەی ورم وشک بووە و
ڕەخنەی جدن لە سیاسەتەکان دەوڵەن ئنان گرتووە.
ساری سەراف ،وتوویەن :بەرپرسان حکوم لە ئنان لە خۆیانەو بەڵی بە خەڵک دەدەن،
سەرەڕای ئەوەی ئاوی دەریاچەی ورم ڕووی لە وشکبوون بەتەواوەتییە ،بەرپرسان بەڵێت
دروستکردن بەنداو دەدەنە خەڵک بۆ گەشەپێدان بە کشتوکاڵ لە دەوروبەری ورم.
ئەو مامۆستایەی کەشناس لە زانکۆی تەبرێز وتووشیەن ،لە ماوەی  30ساڵ ڕابردوودا ٪90ی
ئاوی دەریاچەی ورم وشک بووە.
ڕاشیگەیاندووە ،کە وشکبوون ئاوی دەریاچەی ورم وایکردووە کە کەس ناوچەکە گەرم بێت،
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تەنانەت لە وەرزی سەرماشدا]1[.
2017-12-25
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ورم
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2017-12-25 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:25:06 2017-12-25
هاوڕێ باخەوان

بابەت4 :

ئاژانیس ناسا و دەستەی ژینگە لەبارەی ئاوی هەرێم هۆشداری دەدەن
https://www.kurdipedia.org/?q=20180523152346104052
بەپت نوێنین داتای دەستەی ژینگەی هەرێم ئاست ئاوی کانیاو و ژێر زەوی لە هەرێیم کوردستان
کەمبوونەوەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.
بەپت راپۆرتێیک دەستەی ژینگەی هەرێیم کوردستان کە کۆپییەیک دەست دواڕۆژ کەوتووە ،ئاوی
ژێر زەوی لە هەرێیم کوردستان لە بارودۆخێیک خراپدایە رۆژ لەدوای رۆژ قووڵت بنەکان
زیاددەن و بڕ و جۆرەکەس بەرە و کەمبوون و پیسبوون کیمیاون و فنیان دەچێت.
دەستەی ژینگە ئاشکراشیکردووە ،گۆڕان کەشوهەوا لەجیهان ساڵ بە دوای ساڵ بۆتەهۆی
وشکبوون یان کەمبوونەوەی بڕی ئاوی کانیاوەکان جگە لە هۆکاری تری وەکو لێدان ژمارەیەیک
زۆر بنی پایل دوور لە رێنماییەکان دووری لە کانیاوەکان.
بەپت ئه و داتا و ئامارەی دەست دواڕۆژ کەوتووە ،دەستەی ژینگە نمونەی حەوت حەوزی ئاوی
لەهەرێیم کوردستان وەرگرتووە لە دەرەنجام دەرکەوتووە رێژەی ئاو لە ( 4بۆ  )79مەتر دووجا
کەمیکردووە.
ی
ئاژانیس (ناسا) لەنوێنین توێژینەوەیدا ،کە لە ڕێگەی مانیک دەستکردی ( )GRACEتایبەت بە
تەکنەلۆژیای گەڕان بە دوای ئاوی سازگاردا ئەنجامیداوە و لە ()2002ەوە دەست بەکارکردووە،
هۆشداریدەدات لەبارەی کەمبوونەوەی ئاو لە  19وڵن جیهان.
ئاژانیس بۆشاییگەری ئاسمان ئەمریکا (ناسا) له و راپۆرتەدا سەبارەت بە عناق و سووریا ئاماژەی
بەوەکردووە ،لە عناق و سووریا ئاوی سازگار رووی لە نەمانە و ئه و دوو وڵتە تێنووترین وڵن
ناوچەکەن.
ئاشکرایکردووە 19 ،ناوچەی جیهان رووبەڕووی کەمئاوی و وشکت دەبنەوە لە نێویشیان عناق
و سووریا ،کە رووبەڕووی قەیران کەم ئاوی دەبنەوە بەهۆی ئه و ( )22بەنداوە گەورەیەی تورکیا
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لەسەر رووبارەکان دیجلە و فورات لە ماوەی ( )30ساڵ رابردوودا دروستیکردوون.
ئه و توێژینەوەیەی ناسا دەشڵێت عناق و سووریا زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە لەجیهاندا و
()30%ی سەرچاوەی ئاوی سازگاریان لەدەستداوە و جگە لە عناق و سووریا ،هەریەک له
ناوچەکان (هیندستان ،خۆرهەڵن ناوەڕاست ،ویالیەن کالیفۆرنیا ،ئوسنالیا) زۆرترین ناوچەی
زیانمەندن و رێژەیەیک بەرچاوی سەرچاوە ئاوییەکانیان لەدەستداوە.
ناسا هۆشداریشیداوە لەوەی قەیران ئاو ،قەیران سەرەیک ئەم سەدەیە دەبێت ،بەوپێیەی
سەرچاوەکان ئاوی سازگار لە زۆر ناوچەی جیهان روویان لە لەناوچوون کردووە بە تایبەن ئه و
ناوچانەی دەکەونە نزیک هێڵ کەمەرەن زەوی.
ئه و ئاژانسە ،داواشدەکات هەر لەئێستاوە کاربکرێت بۆ بەرگرتن لە زیانەکان کەمبوونەوەی ئاو و
هەوڵ رێگەگرتن لە لەناوچوون سەرچاوە ئاوییەکان]1[.
2018-05-23
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-05-23 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:23:46 2018-05-23
هاوڕێ باخەوان

بابەت5 :

ی
ئاست ئاو لە هەردوو بەنداوی دوکان و دەربەندیخان ئاشکرا دەکرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180427121406149099
ئاست ئاو لە بەنداوی دوکان بەرزدەبێتەوە و بەهۆی کەمکردنەوەی فشاریش ،گلدانەوەی ئاو لە بەنداوی دەربەندیخان
کەمدەبێتەوە ،بەڕێوەبەری بەنداوەکان هەرێمیش بڕو ئاست ئاو لەهەردوو بەنداوەکە ئاشکرا دەکات.
ئەکرەم ئەحمەد بەڕێوەبەری گشت بەنداوەکان و کۆگاکان ئاو لە وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاوی هەرێم ،رایگەیاند :تاوەکو
ئەمڕۆ 1ی 3ی  ،2018ئاست ئاو لە بەنداوی دوکان بەراورد لەگەڵ هەمان ماوەی ساڵ پار 84( ،سم) زیادیکردووەو گەیشتۆتە
( )498,33مەتر ،کە دەکاتە س ملیارو  671ملیۆن مەتر سێجا.
وتییس :بەڵم ئاست بەنداوی دەربەندیخان مەترێک و  80سم کەمنە بەراورد بەساڵ رابردوو.
راشیگەیاند :بەهۆی ئەوەی نامانەوێت فشار لەسەر بەنداوەکە دروست بێت ،بۆیە بەردەوام گلدانەوەی ئاو کەم لە بەنداوی
دەربەندیخان دەکەینەوەو رێژەی بەردانەوە زیاد دەکەین.
لەبارەی بەردانەوەی ئاو بۆ ناوچەکان ناوەڕاست و باشووری عناق ،بەڕێوەبەرەکەی وەزارەن کشتوکاڵ باس لەوەکرد :بەهۆی
ئەوەی ئاو لە بەنداوی موسڵ زۆر کەمبۆتەوە و دەبێت قەرەبووی ئەو کەمبوونەوەیە بکەین ،بۆیە لەسەر داوای بەغدا ئاوی
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زیاترمان بۆ عناق بەرداوەتەوە]1[.
2018-03-01
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری نێت نیوز2018-03-01 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:14:06 2018-04-27
نالیا ئیناهیم

بابەت6 :

ی
ئاست ئاوی چەم دیجلە  6مەتر بەرز بووەتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181218221313181642
بەهۆی خراپبوون بەنداوەکە ،ئاست ئاوی چەم دیجلە  6مەتر بەرز بووەتەوە ،بەشێک لە
باخچەکان حەوسەل لە ئامەد کە لە الیەن یونسکۆ-وە خراونەتە نێو لیست مناتت کولتوورن
جیهان ژێر ئاو کەوتوون ،بەتایبەتیش زەوییە کشتوکاڵییەکان .تەنانەت لە چەند شوێنێک ئاوی
چەمەکە نزیک بووەتەوە لە ماڵ هاوڵتییان.
ژینگەپارێز گونەر یانلچ دەربارەی ئەم بابەتە بۆ ئاژانیس هەواڵ فورات ( )ANFدوا و ئاماژەی بۆ
ئەوە کرد ئه و پڕۆژانەی لەسەر چەم دیجلە کراون بوونەتە هۆی ئەوەی ئەنجامێیک وەهای
لێبکەوێتەوە.
یانلچ ڕوو لە حکوومەت گون( :ئەگەر بڵی ئێمە زاڵی بەسەر رسووشتدا و بڵی لە هەموو
شوێنێک بەنداو دروست دەکەین ،بێگومان دۆخێیک وەها دێتە پێشەوە).
(چەم دیجلە  2هەزار ساڵە هەیە ،بەڵم قەت وەک ئێستای یل نەهاتووە .ئەگەر دەست لە
ڕێڕەوی ئاو وەرنەدرێت ،بەشێوەیەیک هاوسەنگ دەڕوات .بەڵم ئەگەر بەنداوی لەسەر دروست
بکەن ،ئەم هاوسەنگییە نامێنێت .ئێمە پارچەیەکی لە رسووشت ،باڵدەست نی بەسەریدا.
پێویستە بەشێوەیەیک هاوئاهەنگ لەگەڵ رسووشت بژین .ئەگەر بڵێی[ ،بەکارهێنان هەموو
رسووشت ماف ئێمەیە] ،ئەوە هەڵەیە).
ئه و ژینگەپارێزە ئاماژەی بۆ ئەوە کرد ،ئەوەی ئاسوودەمان دەکات ئەوەیە کە تا ئێستا هیچ کەس
زیان پێنەگەیشتووە ،بەڵم دۆخ بەنداوەکان دیکە دەمانخانتە ترس و گومانەوە .نازانی
بەنداوەکان دیکە چەندە ن کێشەن ،لەوانەیە ئەوانیش مەترس دروست بکەن.
گونەر یانلچ لە درێژەی لێدوانەکەیدا گون ،باخچەکان حەوسەل زیانێیک گەورەیان پێگەیشتووە،
هەروەها لە الی ناوچەکان بسمیل ،ئێلح و جزیر دیارە کە زیان مادی لێکەوتووەتەوە .دەگوترێت
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کە قووڵن ئاوی چەم دیجلە ئێستا لە  4تا  6مەتردایە]1[.
2018-12-18
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :شێواندن ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

🔘 ئامەد

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬆ باکووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ئەی ئی ئێف نیوز 2018-12-18 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:13:13 2018-12-18
نالیا ئیناهیم

بابەت7 :

ی
ئاست ئاوی دووکان بەرزبووەتەوە؛ لە چرکەیەکدا هەزار و  234ملیم ئاو گلدەداتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018030419331296485
بەهۆی زۆری باران بارین ،ئاست ئاوی بەنداوی دوکان چوار مەتر و  80سانتیم بەرزبووەتەوە ،ئێستا بەنداوەکە لە قەبارەی
حەوت ملیار مەتر سێجا ،س ملیار و  600ملیۆن مەتر سێجا ئاوی تێدایە.
لەدوای هاتت شەپۆیل باران باریت دوو هەفتەی رابردوو ،گلدانەوەی ئاو لەو بەنداوە بە بەراورد بە پێش شەپۆلەکە 24 ،هێندە
زیادیکردووە ،پێش رۆژی 12ی ئەم مانگە ،لە هەر چرکەیەکدا  50ملیم ئاو دەڕژایە دووکانەوە ،بەڵم ئێستا لە هەر چرکەیەکدا
هەزار و  234ملیم ئاو لە بەنداوەکەدا گلدەدرێتەوە.
حەمەتاهن جەمال ،بەڕێوەبەری بەنداوی دووکان بە رووداوی راگەیاند دەتوانی بڵێی ئێمە دڵخۆشی بەوە ،چونکە لە وشکە
ساڵییەیک خراپ بۆ بەنداوەکان رزگاریکردین ،ئەوکاتە تەنها دوو ملیار مەتر سێجا ئاوی تێدابوو ،ئێستا ئاستێیک زۆر چاکە لەو ماوە
ی
ی
کەمەدا گەیشتە  3.6ملیار مەتر سێجا ،هێشتا ساڵیش بەهۆی مانیک س و مانیک چوارەوە کە وەرزی باران بارینە ماوە ،هیوادارین
ئاست دەریاچەکە بگاتە ئاست پێویست.
زۆربوون ئاو لە دەریاچەی دووکان هەم بواری گەشتیاری و هەم کشتوکاڵیش دەبووژێنێتەوە ،رووداوێیک دڵخۆشکەریش بوو بۆ ئەو
کەسانەی بژێوی ژیانیان لەسەر راوە ماسییە.
لە  16رۆژی رابردوو  323ملیم باران لە قەزای دووکان باریوە و کۆی گشت باران بارینیش تیایدا گەیشتووەتە  468میلم ،بۆیە
ئاست ئاوی بەنداوەکە گەیشتۆتە  498مەتر بەرزی لەرووی دەریاوە.
کاریگەری بومەلەرزەکە هێشتا لە هەرێیم کوردستاندا ماوە ،چونکە ئەوەندە زیان بە بەنداوی دەربەندیخان گەیاندووە کە ئێستا
لەو دەریاچەیە ناتوانرێت ئەو ئاوە زۆرەی دەڕژێتە ناوی هەمووی گلبدرێتەوە ،بۆیە بە ناچاری دەبێت نزیکەی %50ی بەنداوەکە
بە بەتاڵ بمێنێتەوە و تەنها یەک ملیار و  500ملیۆن مەتر سێجا ئاوی تێدا گلبدرێتەوە ،بەڵم لە دووکان تەنها لە 16رۆژی
رابردوودا یەک ملیار و  88ملیۆن مەتر سێجا ئاو گلدراوەتەوە]1[.
2018-03-02
تایبەتمەندییەکان بابەت

20

📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دوکان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-03-04 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:33:12 2018-03-04
هاوڕێ باخەوان

بابەت8 :

ی
ئاست ئاوی دەربەندیخان  13مەتر دابەزیوە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018060613552999080
ئاست ئاو لە بەنداوی دەربەندیخان بەراورد بە ساڵ رابردوو زیاتر لە  13مەتر و نیو کەم کردووە ،بوومەلەرزەکەی ساڵ
رابردووش تاکە هۆکارە بۆ گلنەدانەوەی ئاو بەهەمان توانای ساڵن رابردوو لەم بەنداوە.
ئه و ئاوەی لە وەرزی هاویت ئەمساڵدا بەردەدرێتەوە بەڕێژەی %50ی کەمنە بەراورد بە ساڵ رابردوو ،بەپت ئامارەکان
بەڕێوەبەرایەن گشتت کشتووکاڵ گەرمیانیش %95ی زەوییە بەراوەکان پشت بە پرۆژە ئاودێرییەکان بەڕێوەبەرایەن ئاودێری
گەرمیان دەبەسی ،کە ئاوی سنوان سەرچاوەیەن ،بۆیە دەڵی  105هەزار دۆنم زەوی بەراو ئەمساڵ تووس کەمئاوی دەبن.
رەحمان خان ،بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان دەڵ بۆ ئەمساڵ کەمن ئاو بەردەدەینەوە بەهۆی ئه و کێشانەی بەنداوەکه
هەیەن ،دەمانەوێت لەبارەی کێشەکانەوە بزانی ،ئەوەش کۆمپانیای تایبەت و دیزان دەوێ ،بۆیە بەنداوەکە ناکەینە قوربان
کۆکردنەوەی ئاو.
لە گەرمیان  54پرۆژەی ئاودێری هەن22 ،یان پشت بە رووباری سنوان دەبەسی و گەورەترین پرۆژەکان باڵجۆ ،سەالم ،شێخ
لەنگەر و قەرەبالغن کە هەموویان پێکەوە نزیکەی  111هەزارد دۆنم زەوی دەکەنە بەراو ،بۆ ئەوەی زیانەکە بۆ کشتووکاڵ
گەرمیان لەنیوە بگەڕێتەوە ،پێویستە رێڕەوە ئاوییەکان پاکبکرێینەوە و هەندێکیان رێگاکانیان کورت بکرێتەوە.
شنکۆ محەممەد ،بەڕێوەبەری سەرچاوە ئاوییەکان دەڵ ''کەمبوونەوەی ئاو وا دەکات ئاو نەگاتە پرۆژەکان ،دەبێت رێڕەوەکان
پاک بکرێنەوە بۆ ئەوەی کێشەکە چارەسەر بکرێت ،نوورساومان داوەتە ئیدارەی گەرمیان بۆ ئەوەی بیدەنە ئەنجوومەن وەزیران
و بودجەمان بۆ دابی بکەن.
بەڕێوەبەرایەتت گشتت کشتوکاڵ گەرمیان هۆشداری داوەتە جووتیاران بۆ ئەوەی ئه و سەوزانە بچێی کە کەمن ئاویان پێویستە.
لە وەرزی هاویت ئەمساڵدا بڕیارە  800ملیۆن مەتر سێجا ئاو لە بەنداوی دەربەندیخانەوە بەربدرێتەوە ،ئەم رێژەیەش کەمنە له و
ئاوەی ساڵ رابردوو بەردراوەتەوە ،کە یەک ملیار و  600ملیۆن مەتر سیجا بووە.
ئێستا قەبارەی ئاوی لە بەنداوی دەربەندیخان یەک ملیار و  300ملیۆن مەتر سێجایە و بەهۆی کاریگەری بوومەلەرزەکەی ساڵ
رابردووش جگه له و ئاوەی تێیدایه ،ناتوانرێت ئه و ئاوەی دەڕژێتە نێو بەنداوەکە ،گلبدرێتەوە]1[.
2018-06-06
تایبەتمەندییەکان بابەت
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📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دەربەندیخان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-06-06 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:55:29 2018-06-06
هاوڕێ باخەوان

بابەت9 :

ی
ئاست بەرزبوونەوەی ئاوی بەنداوەکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20181219142641181660
دواڕۆژ ،کۆچەر عەیل
بەڕێوەبەری گشت بەنداوەکان لە وەزارەن کشتوکاڵ حکومەن هەرێم بە دواڕۆژی راگەیاند :لەسەرەتای وەرزی بارانبارینەوە
ئەمساڵ سەرجەم بەنداوە بچووکەکان پڕ ئاو بوون.
ئەکرەم محەمەد ،بەڕێوەبەری گشت بەنداوەکان بە دواڕۆژی وت :تاوەکو ئێستا ئاست ئاو لە بەنداوی دوکان  270سانتیم بەرز
بۆتەوە و لە بەنداوی دەربەندیخانیش  235سانتیم ئاو بەرز بۆتەوە.
ئاماژەی بەوەشکرد :لە بەنداوی دوکان و دەربەندیخان  820ملیۆن مەتر سێجا ئاو گڵدراوەتەوە بەجۆریک لە بەنداوی دوکان 500
ملیۆن و لە بەنداوی دەربەندیخانیش  320ملیۆن مەتر سێجا ئاو گلدراوەتەوە ،بەڵم بەهۆی تەکنیکییەوە ناتوانرێت لە بەنداوی
دەربەندیخان لەوە زیاتر ئاو گلبدرێتەوە و لە ئێستادا ئه و بڕە ئاوەی زیادە بەردەدرێتەوە.
ئەوەس خستەڕوو :بەهۆی نەبوون پڕۆژەی گەورەی ئاودێرییەوە لە هەرێیم کوردستان ئاوی بەنداوەکان هەرێم بۆ ناوەڕاست و
باشوری عناق دەڕوات.
لە هەرێیم کوردستان  17بەنداوی گەورە و بچووک و مامناوەند هەیە و ژمارەیەک بەنداوی دیکەش لە لە قۆناغ دیزاینکردندان
و بەشێیک دیکەشیان چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە و تائێستا تەواو نەکراون]1[.
2018-12-19
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

22

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-12-19 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 2:26:41 2018-12-19
نالیا ئیناهیم

بابەت10 :

ی
ی ێژ
ی
ێ
وون خۆی دەگات
ئاست دەریاچەی
ورم بە کەمبین ئاست مب ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170809005522141995
بەڕێوەبەری بەرنامەداڕێژی بۆ ناوەندن وەژاندنەوەی دەریاچەی ورم ون :چاوەڕوان دەکرێت لە
ی
مانیک خەرمانان ئەمساڵ ئاست دەریاچەی ورم دەگاتە  1700کیلۆمەتری چوارگۆش.
بەپت هەواڵ کوردپرێس،:مەسعوود تەجرییس ئاماژەی دایە دوایی دۆخ دەریاچەی ورم و ڕای-
گەیاند :هاویت ئەمساڵ هەوای ئازەربایجان ڕۆژئاوا  2پلەی گەرما لەچاو مامناوەندی  40ساڵ
ڕابردوو زیادی کردووە و ئەم بابەتە بووەتە هۆی ئەوەی بە هەڵم بوون ئاوی دەریاچەکە خناتر
بێتەوە.
ی
ناوبراو ڕوونییس کردەوە :چاوەڕوان دەکرێت لە کۆتان مانیک خەرمانان ئەمساڵدا ئاست
دەریاچەی ورم بە  1700تا  1800کیلۆمەتری چوارگۆش بگات کە پێش لە دەست بەکاربوون
چاالکت ناوەندی وەژاندنەوەشدا  1700کیلۆمەتری چوارگۆش بوو.
ماڵپەڕی کوردپرێس2017-08-08 :
تەجرییس زیادییس کرد :دابەزیت باران بارینەکان و زیادبوون ڕێژەی پلەی گەرما و تەرخان نەدان
گوژمەی وەژینەوەی دەریاچەی ورم بووەتە هۆی ئەوەی تاکوو ئەمساڵ بە پت بەرنامەی
پێشبیتکراو کار نەکەین.
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ورم
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی کوردپرێس2017-08-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 12:55:22 2017-08-09
سەریاس ئەحمەد

بابەت11 :

23

ی
ی
ئاسکەکان دارستان دووبز لە گەرما دەپارێزرێن
https://www.kurdipedia.org/?q=20170706005051141075
رووداو  -دووبز
لە دارستانەکان قەزای دووبز  80ئاسیک تێدایە و سەرپەرستیاری پرۆژەی بەخێوکردن ئاژەڵ
دارستانەکە ئاماژە بەوەدەدات ،کاریان کردوو تا ئاسکەکان بپارێزن .باس لەوەش دەکات بەهۆی
کەم سەوزییەوە لە دەرەوەی دارستانەکە گەڵی داریان بۆ دێی و لە گەرمای هاوینیش
دەیانپارێزن.
لەنێویاندا کەڵە و مامزییان تێدایە ،کەڵەکان لەدوای تنبوون شەڕی دەسەڵت دەکەن ،ئەو
ئاسکانە لەساڵ 2005ەوە لە روومادییەوە هێناونەتە دارستان دووبز ،ئاسکەکان لەجۆری
دەگمەن رییم کێون عناقی ،ئەوکاتەی هێنابوون تەنیا پانزە دانەبوون.
سلێمان مەنسوور ،بەڕێوەبەری دارستان دووبز بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند پرۆژەی دیکە
هەیە کە سەر بە دارستان و بیابانن ،دەیانەوێ شوێت ئاژەڵ بکەنەوە و ئاژەڵ کێون بەخێو
بکەن ،بەشێکیان بردن بۆ خانەقی ،ئێستا بەرنامەیان هەیە بیبەن بۆ خسێبە ،ئێمە بووینەتە
سەرچاوەی ئاسک ،کان خۆی لەروومادییەوە بۆ ئێمەیان هێنا ،ئێستا ئێمە لنەوە دەیننین.
کەم فەرمانبەر و کێشەی دابیننەکردن خۆرایک ئاسکەکان بەپت پێویست گەورەترین ئەو
کێشانەن کە رووبەڕوویان بوونەتەوە و مەترسی لەسەر داهاتوویان.
حوسی محیەدین ،سەرپەرستیاری پرۆژەی بەخێوکردن ئاژەڵ لەدارستان دووبز گون کارمەندی
تایبەتمەند بەم پرۆژەیەمان نییە ،ئێمە وەک و پاسەوان و کارمەندان ناچارین ئەو کارانە بکەین،
هەموو رۆژێک ئەو گەڵی دارەکان و جۆرێیک تایبەت کە پت دەڵی ئەڵفیا پێیان دەدەین.
ئاسکەکان لە دارستان دووبز شوێنێکیان بۆ تەلبەند کراوە و پاسەوان تایبەتیان هەیە،
هەرکەسێکیش بۆ تەماشاکردن بچێتە سەردانیان رێگەی پێنادرێ لێیان نزیک ببێتەوە.
داستان دووبز یەکێک لە گەورەترین دارستانەکان باشووری کوردستان و عناقە ،رووبەرەکەی
دوو هەزار و  799دۆنمە و توانای لەخۆگرتت هەموو جۆرە ئاژەڵێیک هەیە و تا ساڵ 2004یش
جگە لەئاسک جۆری دیکەی ئاژەڵ لێبوو ،بەڵم زۆربەیان لەناوچوون.
2017-07-05
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-07-06 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 12:50:51 2017-07-06
ئەڤی ئیناهیم فەتاح

بابەت12 :

24

ی
ئاگرکەوتنەوە و الفاو زیان  177ملیۆن دیناریان لە هەڵەبجە داوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107135905186222
لە ساڵ ڕابردوودا  368ڕوووداوی ئاگرکەوتنەوە و الفاو لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا هەبووە،
کە هیچ زیانێیک گیانت یل نەکەوتووەتەوە ،بەڵم کۆی گشتت زیانە داراییەکان بە زیاتر لە 177
ملیۆن دینار دەخەمڵێندرێت.
ئەمڕۆ زانیار عومەر ،وتەبنی بەڕێوەبەرایەن بەرگری شارستان پارێزگای هەڵەبجە لە کۆنگرەیەیک
ڕۆژنامەوانییدا ئاماری ڕووداوەکان ئاگرکەوتنەوەی ساڵ 2018ی سنووری پارێزگاکەی
بڵوکردەوە.
بەپت ئامارەکە ،لە ساڵ ڕابردوودا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە  359ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە و
نۆ ڕووداوی الفاو تۆمارکراون ،لە نێویاندا  30ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە ماڵن 25 ،ڕووداوی
سوتان ئوتومبێل و  245ڕووداوی سوتان شاخ و دەشتەکان هەبوون.
بەڕێوەبەرایەن بەرگری شارستان هەڵەبجە ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە ،ڕووداوەکان هیچ زیانێیک
گیان یل نەکەوتووەتەوە ،بەڵم کۆی گشت زیانە داراییەکان سەرجەم ڕووداوەکان ساڵ ،2018
بریتیبووە لە  177ملیۆن و  420هەزار دینار.
بە بەراورد بە ئاماری ڕووداوەکان ساڵ  ،2017لە ساڵ 2018دا  191ڕووداو کەمن لەالیەن
بەرگرن شارستان هەڵەبجە تۆمارکراون]1[.
2019-01-07
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :هەڵەبجە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2019-01-07 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:59:05 2019-01-07
نالیا ئیناهیم

بابەت13 :

ژ ی
پێباردن ئاو دەدات
ئاو و ئاوەڕۆی هەرێم رونکردنەوە لەسەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170708191328101543
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دواڕۆژ ،ئاوارە حەمید
بەڕێوەبەرایەن گشت ئاو و ئاوەڕۆی هەرێیم کوردستان رونکردنەوە دەدات لەسەر پێناردن رسای
بەفنۆدەدەن و ئاشکرایدەکات کە لە ئێستادا هیچ رسایەیک لەو جۆرە
ئەو کەسانەی ئاو
ڕ
لەبەردەست نییە.
لە چەند رۆژی رابردوودا لیستێیک پێناردن لە تۆڕە کۆمەڵیەتییەکان بڵوکرایەوە لەسەر پێناردن
بەفنۆدان ئاو.
ڕ
بەپت خشتەکە شوشتت بەردەرگا و شوشتت ئۆتۆمبێیل بچوک و رژان ئاو لەسەر تانیک سەربان
بەهۆی نەبەستت تەوافە ،پەنجا هەزار دینار رسای هەیە .ئەگەر ئۆتۆمبێیل گەورەش لەبەردەرگا
بشورێت ئەوا حەفتا و پێنج هەزار دینار رسا دیاریکراوە.
ئەو کەسانەی باخچەیان لەبەردەم ماڵەکانیان دروستکردوە و بە ئاوی خاوێن ئاوی دەدەن ئەوا
سەد هەزار دینار رسا دیاریکراوە.
زۆرترین رسا کە لە خشتەکە دیاریکراوە پێنج سەد هەزار دینارە لەبەرامبەر دەستکاریکردن بۆڕی
سەرەیک و قوفڵ مەنهۆڵەکان.
مەسعود کاڕەش ،بەڕێوەبەری گشت ئاو و ئاوەڕۆی هەرێیم کوردستان ئەمڕۆ شەممە  8تەمووزی
 ،2017بە دواڕۆژی راگەیاند هیچ خشتەیەکمان لەبەردەست نییە بۆ رسای ئەو کەسانەی ئاو
بەفنۆدەدەن.
ڕ
پێشن دەستکرا بە دانان پێوەری ئاوی ماڵن و خەڵکێیک زۆر ئەو پێوەرەی داناوە ،بەڵم تاوەکو
ئێستا کاری پێناکرێت.
بەڕێوەبەری گشت ئاو و ئاوەڕۆی هەرێم وتییس پارێزگای هەولن  %93خەڵیک پێوەرەکەیان
بەستوە و پارێزگای سلێمانیش  ،%92بەڵم لە پارێزگای دهۆک تەنها  %78پێوەرەکەیان بەستوە.
مەسعود کاڕەش وتییس ئەگەر لە هەموو پارێزگاکان بەستت پێوەری ئاوی ماڵن بگاتە سەروی
 90%ئەوا کار بە پێوەرەکە دەکرێت بۆ وەرگرتت پارەی بەکارهێنان ئاوی ماڵن.
2017-07-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 👪 :کۆمەڵیەن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی دواڕۆژ 2017-07-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:13:28 2017-07-08
هاوڕێ باخەوان

بابەت14 :

ئاوی بەنداوی دووکان کەمیکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170701104736140742
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گرتنەوەی ئاوی زن بچووک لەالیەن ئنانەوە ،کاریگەری نەرێت لەسەر سنووری راپەڕین و سلێمان دروستکردووە ،بەجۆرێک
رێژەی %70ی ئەو ئاوەی دەڕژێتە دووکان کەم کردووە.
بەکر بایز ،قایمقام قەزای پشدەر بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند ئەو بەنداوەی ئنان لەدیوی رۆژهەڵتەوە لەسەر زن
بچووک دروست دەکات ،قەبارەی  800ملیۆن مەترسێجا ئاو دەگرێت و ،کاریگەری نەرێت لەسەر سنوورەکەمان دروستکردووە.
نزیکەی %95ی ئاوی خواردنەوەی قەڵدزی ،لە زن بچووکەوە دابیندەکرێت ،لەئەگەری گرتنەوەی سەرچاوەی ئاوەکەش
لەالیەن ئنانەوە ،قەیرانێیک گەورەی بێئاوی روو لە ناوچەکە دەکات .گرتنەوەی ئاوەکە لەسەر ئاست کشتووکاڵ کێشەی بۆ
پرۆسەی ئاودێری و کشتووکاڵ و پرۆژەکان بەخێوکردن ماس دروستکردووە.
بەکر بایز هەروەها دەڵ بەهۆی ئەوەی ئاست ئاوی زن بچووک دابەزیوە ،ئاست ئاوی بناوان و بنە کشتووکاڵییەکانیش
دابەزیون ،ناتوانرێت ئاوی پێویست بۆ کشتووکاڵ دابی بکرێت.
لە رووی ژینگەییەوە گرتنەوەی ئاوەکە زیان زۆری هەبووە ،بەجۆرێک قایمقام پشدەر دەڵ ئاوەکە لەناکاو گنایەوە ،بەهۆیەوە
ماسیەیک یەکجار زۆر لەنێوچوون ،یان لەالیەن ماسیگرەکانەوە راوکران.
گرتنەوەی ئاوی زن بچووک لەڕووی سامان ئاویش کاریگەری هەبووە ،بەهۆیەوە ئاوی دووکان کەمیکردووە ،لە داهاتووشدا
کاریگەری لەسەر ئاوی خواردنەوەی سلێمان دەبێت ،بەهۆی ئەوەی ئاوی دووکان سەرچاوەی ئاوی خواردنەوەی سلێمانیشە.
حکومەن ئنان لەسەر زن بچووک و لە خوار گوندی کۆلسەوە بەنداوێیک  117مەتر بەرزی دروستکردووە ،کە دەکەوێتە بەس
رۆژئاوای شاری سەردەشت و ،بەدوری  20کم لە سنووری عناق  -ئنان هەڵکەوتووە.
بەنداوەکە بەمەبەست برەودان بە کشتووکاڵ و بەرهەمهێنان  150میگاوات کارەبا دروستکراوە ،نزیکەی  11ساڵە کاری
تێدادەکرێت و ،لە دوو ساڵ داهاتووشدا کۆتان بەکارەکان دێت و ،بەتەواوەن دەکەوێتە کار.
تاوەکو بەنداوی کۆلسە پڕدەبێت%75 ،ی ئاوی ناوچەکان پشدەر کەمدەکات ،لە کان پڕبوونییس تەنها %25ی ئاوەکە کەم
دەکات.
2017-07-01
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :رانیە (راپەڕین)
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دوکان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-07-01 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:47:36 2017-07-01
ئەڤی ئیناهیم فەتاح

بابەت15 :

ئاوی بەنداوی موسڵ زیاتر لە ێ
س ملیار مەتر سێجا کەمیکردووە
27

https://www.kurdipedia.org/?q=20180531221946104129
ئاوی بەنداوی موسڵ بە بەراورد بە ساڵ رابردوو زیاتر لە س ملیار مەتر سێجا کەمیکردووە ،کەمئاوی یەک ملیۆن دینار زیان بە
هەر جووتیارێیک ناوچەکە گەیاندووە.
دەوروبەری بەنداوەکە وشک هەڵهاتووە ،زەویوزاری بەردەم بەنداوەکە لە کەمئاون و وشکانیدا قڵییس بردووە.
بەنداوی موسڵ ساڵ  1985دروستکراوە ،توانای گلدانەوەی  11ملیار مەتر سێجا ئاوی هەیە و گەورەترین بەنداوی عناقە.
کەمبوونەوەی ئاوی بەنداوەکە کاریگەری خران لەسەر کەرن کشتوکاڵ و ئاژەڵداری ناوچەکان نێوەڕاست و باشووری عناق
دەبێت]1[.
2018-05-31
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :موسڵ و دەشت نەینەوا
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-05-31 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:19:46 2018-05-31
هاوڕێ باخەوان

بابەت16 :

ی
کەمبین ئاست
ئاوی بەنداوی موسڵ گەیشتووەتە

https://www.kurdipedia.org/?q=201806050911549962
تا چەند مانگێک لەمەوبەر بەنداوی موسڵ بە بۆمبێیک چێناوی رسووشت لەقەڵەم دەدرا کە تەقینەوەکەی گیان چەند ملیۆن
کەسێک دەخاتە مەترسییەوە ،بەڵم ئێستا کەمبوونەوەی ئاست ئاوی بەنداوەکە جووتیاران و خەڵیک سوودمەند لە ئاوی
بەنداوەکەی نیگەران کردووە ،لە کاتێکدا ئاوی بەنداوەکە بەڕێژەی  ٪43لەچاو هەمان کان  2017دابەزیوە .بەرپرسان
پەیوەندیدار بەنداوێیک تورکیا بە هۆکار دەزانن ،حکومەن تورکیاش رایگەیاندووە کە ئەوان حکومەن عناقیان لە پڕۆژەکەی
خۆیان ئاگادار کردبووەوە.
زەوییە کشتوکاڵیەکان دەوروبەری بەنداوی مووسل وشک هەڵگەڕاون ،هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئاوی بەنداوەکە گەیشتووتە
کەمنین ئاست .بەپت هەندێ زانیاری بەنداوی مووسڵ تەنیا  4ملیار مەتر سێجا ئاوی تێدا ماوە ،لە کاتێکدا پار هەمان کات زیاتر
لە  7ملیار مەتر سێجا ئاوی تێدابووە.
رەمەزان حەمزە کە ساڵ  1985وەکو ئەندازیار لەسەر پرۆژەکە کاری کردووە ،کەمبوونەوەی ئاوی بەنداوەکە بە مەترس دەزانێت
بۆ سەر ژینگە ،کشتوکاڵ و ئاوی ژێر زەوی لە دەوروبەری شاری دهۆک.
لەبارەی هۆکارەکان دابەزیت ئاست ئاوی بەنداوەکە ،رەمەزان حەمزە بە (رووداو)ی گوت ،هۆکاری یەکەم بۆ دروستکردن
بەنداوی ئەلیسۆ لە تورکیا و کەمبوونەوەی ئاوی رووباری دیجلە لە تورکیاوە دەگەڕێتەوە .تورکیا رێژەیەیک زۆری ئاوی رووبارەکە
بۆ ئەو بەنداوە گلدەداتەوە ،بۆیەش رێژەیەیک کەم ئاوەکە دەگاتە عناق.
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حکومەن تورکیا لە پەنجاکانەوە پێشنیازی دروستکردن بەنداوی ئەلیسۆی کردووە کە بەنداوێیک گلدانەوەی ئاو و بەرهەمهێنان
کارەبایە .لەو کاتەوە ناڕەزایەتییەیک نێودەوڵەن بەرفراوان لەدژی ئەو پڕۆژەیە دەستیپێکردووە .رەخنەگران ئەو پڕۆژەیە پێیانوایە
دروستکردن بەنداوی ئەلیسۆ سەدان هەزار کەس لە دیوی خوارەوەی رێڕەوی بەنداوەکە ناچار دەکات ناوچەکان خۆیان چۆڵ
بکەن.
فاتیح یڵدز ،باڵیۆزی تورکیا لە عناق ،بە رۆژنامەی (نەشناڵ)ی ئیماڕان راگەیاندووە حکومەن ئەنقەرە پێشوەخت پرس و راوێژی
بە حکومەن عناق کردووە و ئینجا دەست بە دروستکردن بەنداوەکە کردووە.
بەبۆچوون ئەندازیارەکە ،هۆکاری دووەمیش پەیوەندی بەوەوە هەیە کە حکومەن عناق سیاسەتێیک روون بۆ پاراستت
ی
سەرچاوەکان ئاو نییە ،چونکە لە مانیک شوبان ئەمساڵەوە ئاوی بەنداوەکە کەم کردووە ،بێئەوەی هۆکارەکەی دیار ن.
بەگوێرەی مەزندەکان دەبووایە ئێستا زیاتر لە  8ملیار مەتر سێجا ئاو لە بەنداوەکەدا هەبێت .بەو پێیەش ئاوی بەنداوەکە لەچاو
پارساڵ  ٪43و لە چاو چاوەڕوانییەکان  ٪50دابەزیوە.
حەمید بەشن ،جووتیارێیک دەوروبەری بەنداوەکەیە دەڵێت هەر جووتیارێیک ناوچەکە بەهۆی کەمبوونەوەی ئاوەوە بەالی
کەمەوە یەک ملیۆن دینار زیان پێگەیشتووە .حەمید بە دڵێیک پڕ لە گلەییەوە دەڵێت :ساڵ رابردوو ،لە کان گەیشتت بەرهەم
کشتوکاڵ ناوچەکەمان ئاوی بەنداو ئەوەندە زیاد کرا تاوەکو بەروبوومەکەمان کەوتە ژێر ئاو.
رۆژی 26ی ئایاری رابردوو حەسەن جەنان ،وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاوی عناق ،لە تۆڕی کۆمەڵیەتت فەیسبووک دوو
نەخشەی بەنداوەکەی بڵو کردەوە کە یەکێکیان یه ساڵ رابردووە و ئەوەی دیکەشیان یه ئەمساڵە ،لەو نەخشەیەدا بەڕوون
جیاوازی ئاست ئاوی بەنداوەکە لە ساڵ رابردوو و ئەمساڵدا دەردەکەوێ .وەزیری کشتوکاڵ عناق داوا لە هاووڵتییان دەکات،
دەست بە ئاوەوە بگرن و زیاتر لە پێویست بەکاری نەهێی ،چونکە مەترس کەمبوون ئاو هەیە.
رەمەزان حەمزە ،کەم ئاوی بەنداوەکە بە زیان گەورە بۆ شاری دهۆک و دەوربەری دەزانێت ،بە تایبەن دوای 15ی حوزەیران
وەرزی ئاودێرییە و باشوور و ناوەڕاست عناق زیاتر پێویستیان بە ئاو دەبێت.
بەنداوی موسڵ ،کە دەکەوێتە نێوان هەردوو پارێزگای مووسڵ و دهۆک ،لە ساڵ  1985دروستکراوە و توانای گلدانەوەی 11
ملیار مەتر سێجای ئاوی هەیە .درێژن بەنداوەکە  3200مەترە و بەرزییەکەس  110مەترە]1[.
2018-06-05
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :موسڵ و دەشت نەینەوا
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-06-05 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:11:54 2018-06-05
هاوڕێ باخەوان

بابەت17 :

ئاوی ێ
س بەنداوە گەورەکەی کوردستان مەترێک زیادیکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181211092946104929
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بەرپرس بەنداو و کۆگاکان ئاوی هەرێیم کوردستان رایگەیاند ،هەر س بەنداوە گەورەکە مەترێک ئاو تێیاندا زیادیکردووە و
سەرجەم بەنداوە بچووک و مامناوەندییەکانیش پڕ ئاو بوون.
ئەکرەم ئەحمەد رەسووڵ ،بەرپرس بەنداو و کۆگاکان ئاوی هەرێیم کوردستان بە (تۆڕی میدیان رووداو)ی راگەیاند ،ئاوی
کۆگاکراو لە هەرێیم کوردستان زیادیکردووە و هەر س بەنداوە گەورەکە مەترێک ئاو تێیاندا زیادیکردووە و سەرجەم بەنداوە
بچووک و مامناوەندییەکانیش پڕ ئاو بوون ،هاوکات بڕێیک زۆریش ئاو بەهەدەرچووە بەرەو باشووری عناق.
س بەنداوی گەورە لە هەرێیم کوردستاندا هەن .هەروەها  14بەنداوی بچووک و مامناوەند هەن کە پڕ ئاو بوون 20 .بەنداوی
دیکەش تاوەکو ئێستا کاریان تێدا دەکرێت و هێشتا تەواونەکراون.
بەنداوی ئەڵوەن ئاوی پێویست بۆ جووتیاران دابیندەکات
:
.
لە سنووری شارۆچکەی خانەقی نزیکەی  195ملیمەتر باران باریووە قایمقام خانەقی دەڵێت بەهۆی زۆری رێژەی
بارانبارینەوە ئەمساڵ بەنداوی ئەڵوەن ئاوی پێویست بۆ جووتیاران دابیندەکات.
محەمەد مەال حەسەن ،قایمقام قەزای خانەقی بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند ،بەهۆی بارانبارینەوە بەنداوی ئەڵوەن پڕئاو
ی
بووە .تاوەکو مانیک 9ی  2019بەس باخ و کشتوکاڵ سنوورەکە دەکات .هەرچەندە دەبوایە زووتر دەست بە دروستکردن بکرایە
و لە بنەڕەتدا دەبوو بکرایە وێستگەی بەرهەمهێنان کارەبا ،بەڵم کارەکان تەواونەبوون.
بەنداوی ئەڵوەن لە باکووری رۆژهەڵن قەزای خانەقیت سەر بە پارێزگای دیالە هەڵکەوتووە ،لە ساڵ 2010ەوە لەالیەن
حکومەن عناقیەوە دروستکراوە]1[.
2018-12-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-12-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:29:46 2018-12-11
هاوڕێ باخەوان

بابەت18 :

ی
ست لە اللش  %60کەمیکردووە
ئاوی کان ی

https://www.kurdipedia.org/?q=2018070113440769524
کان ست بە پنۆزترین کان لە ئاییت ئندی لە قەڵەمدەدرێت و پێویستە هەموو ئندییەک النیکەم لە ژیانیدا جارێک خۆی بەو
ئاوە پاکبکرێتەوە.
بەڵم بەهۆی لێدان بن لەنزیک اللش و کەمبوونەوەی رێژەی بارانبارین ،ئەمساڵ ئاوەکەی  %60کەمبووەتەوە.
پیاوان ئاییت ئندی دەڵی ،لەبەرئەوەی ئەو کانییە پنۆزە ،بەڵم نان کانییەکان اللش ئاوەکەی کەم ببێتەوە ،بەپت زانیارییەکان
رووداو لە پەرستگەی اللش شەش کان هەن کە لە ساڵن رابردوو دووانیان وشکبوون و ئاوی کانییەکان دیکەش کەمیکردووە.
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پەرستگەی اللش  15کیلۆمەتر لە باکووری سەنتەری قەزای شێخان دوورە و پەرستگەی سەرەیک کوردان ئندییە]1[.
2018-07-01
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 👪 :کۆمەڵیەن
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ئاکرێ
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-07-01 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:44:07 2018-07-01
هاوڕێ باخەوان

بابەت19 :

عباق لە  27بۆ  17ملیار ی
ئاوی کۆگاکراوی ێ
لیب سێجا کەمبووەتەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=2018060423051696173
بەرپرسێیک وەزارەن سەرچاوەکان ئاوی عناق رایگەیاند ،ئاوی کۆگاکراوی عناق لە  27بۆ  17ملیار لین سێجا کەمبووەتەوە.
دەشڵێت ،قەیران ئاو ساڵ و نێوێک درێژەدەکێشێت.
عەیل حەبیب مەعمووری ،بەرپرس لە وەزارەن سەرچاوەکان ئاوی عناق رایگەیاند بەردانەوەی ئاوی رووباری دیجلە لە
سەرچاوەوە لە  300لین سێجا لە چرکەیەکدا بۆ  90لین سێجا لە چرکەیەکدا کەمبووەتەوە ،ئاوی کۆگاکراوی عناقیش لە  27بۆ
 17ملیار لین سێجا کەمبووەتەوە.
عەیل حەبیب مەعمووری دەڵێت ،ئاوی خواردنەوەی ماڵن بە تەواوی کۆگاکراوە ،لەگەڵ دابینکردن ئاو بۆ ئاودان  600هەزار
دۆنم زەوی و بەروبوومەکان و ملیۆنێک دۆنیم بێستانەکان.
ئەو بەرپرسەی وەزارەن سەرچاوەکان ئاو ئاماژەی بەوەکردووە ،بە پڕبوونەوەی بەنداوی ئەلیسۆ ،قەیران ئاو کۆتاییدێت،
ماوەکەس لەنێوان ساڵێک بۆ ساڵ و نیوێک دەخەمڵێنێت .هەر کاتێکش ئاوی باران لە تورکیا زیادبوو ،ئەوا ماوەکەی
کەمدەبێتەوە.
مەعمووری ئاشکرایدەکات ،کەمبوونەوەی ئێستای ئاوی رووباری دیجلە ،بەهۆی پڕکردنەوەی ئاوی بەنداوی ئەلیسۆ نییە ،بەڵکو
بەهۆی رێوشوێنەکان وەزارەن سەرچاوە ئاوییەکانە بۆ کۆگاکردن ئاوی بەنداوی موسڵ]1[.
2018-06-04
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:

ئناق
🇶🇮 ڕ
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇹 تورکیا

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-06-04 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:05:16 2018-06-04
هاوڕێ باخەوان

بابەت20 :

ا
ی
ی
ی
ئەمنست :داعش زیان گەورەی بە ژێرخان کشتوکاڵ شنگال گەیاندووە

https://www.kurdipedia.org/?q=2018121313232799046
رێکخراوی ئەمنست ئینتەرناشناڵ دەڵێت ،داعش لە شنگال زیان گەورەی بە کەرن کشتوکاڵ شنگال و دەوروبەری گەیاندووە،
بەئەنقەست ناوچەکان وێرانکران بۆ ئەوەی کوردان ئندی نەگەڕێنەوە ناوچەکانیان.
ریچارد پنسهاوز ،راوێژکاری قەیرانە گەورەکان لە رێکخراوی ئەمنست ئینتەرناشناڵ (لێبووردن نێودەوڵەن) رایگەیاند ،لە
لێکۆڵینەوەکاندا دەردەکەوێت داعش بەمەبەست وێرانکاری لە ناوچە کشتوکاڵییەکان دەوروبەری شنگال ئەنجامداوە ،زیانەکان
بۆ ماوەیەیک درێژخایەن کاریگەرییان لەسەر کشتوکاڵ و ئاژەڵداری ئندییەکان دەمێنێتەوە.
بەپت راپۆرتەکەی ئەمنست ،هەزاران جووتیار و ئاژەڵدار ناتوانن بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵ خۆیان چونکە داعش ژێرخان
کشتوکاڵ ناوچەکان تێکداون ،بەجۆرێک ئەو کەلوپەالنەی بەسوودبوون بردوویانن بۆ خۆیان و ئەوانەس نەبراون شکاندوویانن و
لەکاریانخستوون.
لەماوەی رابردوودا تیمەکان ئەمنست ئینتەرناشناڵ چەند ناوچەیەکیان لە دەوروبەری شنگال بەسەرکردووەتەوە،
چاوپێکەوتنیشیان لەگەڵ  69کەس ئەنجامداوە کە  44کەسیان پێشن لە ناوچەکە جووتیار بوون .سەرجەمیان باسیان
لەوەکردووە کە زەوییەکانیان چیدیکە بە کەڵیک کشتوکاڵ نایی و کشتوکاڵ لە ناوچەکە بەشێوەیەیک بەرچاو پاشەکشەی
کردووە]1[.
2018-12-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ شنگال

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
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][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-12-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:23:27 2018-12-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت21 :

ا ی
ی
ی
ی
ئەنجومەن ی
ژینگەپارێزن وڵن بۆکان کرد
سب اندیشان جوان مەهاباد پشتیوانت لە ئەنجومەن
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181230120217181978
ئاژانیس کوردپا :ئەنجومەن سن اندیشان جوان مەهاباد سەبارەت به پێشگرتن له چاالکییەکان
ئەنجومەن ژینگەپارێزن وڵن بۆکان ڕاگەیەندراوێیک بڵو کردەوە.
بە پت هەواڵ گەیشتوو به ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،پاش پێشگنی له چاالکییەکان
ئەنجومەن ژینگەپارێزن وڵن بۆکان ،ئەنجومەن سن اندیشان جوان مەهاباد به بڵوکردنەوەی
ڕاگەیەندراوێک پشتیوانت لەم ئەنجومەنە کرد.
لەم ڕاگەیەندراوەدا هاتووە :لە ماوەی ڕابردوودا ،به سەرنجدان به کێشە ژینگەییەکان ناوچە و
وڵت به هۆی هۆکارە ئێکۆلۆژیک و مرۆییەکانەوە ،ئەنجومەنە ژینگەپارێزییەکان دڵەڕاوکت
پارێزگاری له رسوشتیان هەبووە و لەم پێناوەدا لە هیچ هەوڵێک درێغیان نەکردووە و تووس
کێشەی زۆر بوونە .لەم دۆخەدا ،چاالیک نەکردن ئەنجومەن ژینگەپارێزی و گوشارە
دەرەکییەکان بۆ سەر ئەندامان دەتوان کێشە و دڵەڕاویک ئەو کەسانە چەند قات زیاتر بکاتەوە که
بە ن ڕەچاوکردن هیچ چەشنه چاوەڕوانییەک ،سامانە مادی و دەروونییەکان خۆیان بۆ
رسوشت تەرخان کردووە.
ئەنجومەن سن اندیشان جوان مەهاباد لەم ڕاگەیەندراوەدا ڕایگەیاندووە :هەر لەم پێناوەدا
پێشگرتن له چاالکییەکان ئەنجومەن ژینگەپارێزن وڵن بۆکان بووەتە هۆی نیگەران ئێمە و
چاوەڕوان دەکرێت که بەرپرسان بەڕێزی ئەم شارە به سەرنجدان به چاالکییەکان چەند ساڵ
ڕابردووی ئەم ئەنجومەنە و پێویستت پشتگنی لە ناوەندە خەڵکییەکان لە پێناو گەشەی
کۆمەڵگادا و بۆ چارەسەرکردن لەمپەرەکان هەنگاو هەڵبگرن که لە چوارچێوەی یاسادا ،مۆڵەن
پێویست بۆ درێژەدان چاڵکییەکان ئەنجومەن وڵت پەسەند بکرێت.
ماوەیەیک پێش ،کۆڕی گشتت ئەنجومەن ژینگەپارێزن وڵن بۆکان لە ڕاگەیەندراوێکدا ،باس له
گوشارەکان فەرمانداری و شارەدارن ئەم شارە بۆ پێشگرتن له چاالکییەکان ئەم ئەنجومەنە کرد.
ئەنجومەن ژینگەپارێزن وڵن بۆکان لەم ڕاگەیەندراوەدا وتوویەن :بە پت ڕاگەیەندراوی پێشووی
ئەم ئەنجومەنە لە هەمبەر گوشارە ئۆتۆماتیکەکان فەرمانداری و شارەداری بۆ داخستت
دەفتەری کاری ئەنجومەن ،جارێیک دیکه ڕایدەگەینی که ئەگەر لە الیەن ناوەندە کۆمەڵیەن و
خەڵکییەکانەوە بە شێوەیەیک یەکگرتوو ،پشتیوانیمان یل نەکرێت ،لە داهاتوویەیک نزیکدا
دەمانسنەوە]1[.
ڕ
2018-12-27
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ بۆکان

🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ مەهاباد

🗺 وڵت:

️➡ رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-12-29 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:02:17 2018-12-30
نالیا ئیناهیم

بابەت22 :

ی
ی
باخچەکان سلێمان  400دۆسیەی یاساییان هەیە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180810143458104549
بەڕێوەبەری باخچەکان سلێمان ،هۆشدارن لەبارەی چارەنووس درەخت و نەمامەکان سلێمان دەدات کە رەنگە بەهۆی گەرما
و کەمئاوی لە ماوەی مانگێیک دیکەدا بەشێکیان وشک بی ،ئەگەر حکومەت بەهانایانەوە نەچێت .بەرپرس بەس یاسان ئەو
بەڕێوەبەرایەتییەش ،موەلیدە بازرگانییەکان دابینکردن کارەبای گەڕەکەکان بە بکوژی سەوزان ناو شار دەزان.
ی
لە مانیک یەیک ئەمساڵەوە ،کامەران حەمە ساڵح ،بەڕێوەبەری باخچەکان سلێمان داوای دامەزراندن چەند کەسێک دەکات وەک
شۆفنی تانکەرەکان ئاو و کارگوزارن باخچە و بلوارەکان سلێمان ،بەڵم چاوەڕوان ئەو هێندە درێژەی کێشاوە کە بەشێیک زۆر لە
درەخت و نەمامەکان سلێمان لە تینووان زەردهەڵگەڕاون ئەگەر تاوەکو مانگێیک دیکە ئەوەمان بۆ جێبەخ نەکەن ،ئیدی
پێویستمان نان ،چونکە وشک دەبن.
بەڕێوەبەرایەن باخچەکان سلێمان  40تانکەری هەیە بۆ ئاودان باخچەکان ،بەڵم حەوت تانکەریان بەهۆی خانەنشینبوون
خاوەنەکانیان لەکارکردن وەستاون ،کامەران دەڵێت :پێویستم بە  91کارمەند و کارگوزار هەیە ،چونکە زیاتر لە  100کارمەندمان
خانەنشی بوون.
ئێستا  374بلوار و  340باخچە و دوو پاریک گەورە لە سلێمان هەن ،بەوجۆرەش رێژەی سەوزان لە شارەکەدا گەیشتووەتە .%18
بەڵم وەک کامەران حەمە ساڵح دەڵێت ،ئەو رێژە زۆرەی سەوزان لە سلێمان تەنیا بەهۆی پرۆژەکان حکومەت و کەرن تایبەت
گەشەی نەکردووە ،خەڵکیش الی خۆیانەوە بەشدارییەیک کاریگەرییان هەبووە لە زیادکردن رێژەی سەوزان.
هەندێک لە باخچەکان بنیان تێدایە ،بەڵم کێشەکە ئەوەیە مۆتۆڕی ئاوی بنەکان سووتاون و خەڵک لەسەر ئەریک خۆی
دەیانکڕێتەوە لە زەرگەتە و سەرچنار و پاریک ئازادی ،زیاتر لە  5مۆتۆڕی ئاو سووتاون و خەڵک لەسەر ئەریک خۆیان کڕیویاننەتەوە.
کامەران وادەڵێت.
بەڵم هەر خەڵکیش بوونەتە کێشە بۆ سەوزان و درەختەکان .ئاسوودە عەبدوڵڵ ،بەرپرس بەس یاسان باخچەکان سلێمان،
دەڵ خەڵک فنبوون درەخت و نەمام نێو باخچەکان دەشکێی یان دەیسووتێی .ئاسوودە دەڵێت کەسانێکمان بینیوە لەناو پارک
و باخچەکان ،درەختیان سووتاندووە ،کاتێک لێمان پرسیوە بۆ دەیسووتێت ،گوتوویەن دەیکەم بە خەڵووز و گۆشت ن دەبرژێنی.
گوتییس :ئێستا  400سکاڵ هەیە لەسەر درەخت و نەمامەکان بەن ئەوەی یەک کەس درابێتە دادگا ،بەداخەوە کەس گوێمان
لێناگرێ.
لە  10ساڵ رابردوودا 2 ،ملیۆن و  500هەزار نەمام لەالیەن بەڕێوەبەرایەن باخچەکان سلێمانییەوە چێندراون .لەو  19هەزار
نەمامەی لە ئەزمڕ و گۆیژە چێندران 5000 ،یان بەهۆی کەمئاوییەوە وشک بوون .لە ساڵ 2016شدا  2000نەمام بەهەمان
هۆکار لەناوچوون .کامەران حەمەساڵح ،دەڵ ئەگەر بە کۆڵیش نەمام و درەختەکانمان ئاودابێت ،لێناگەڕێی وشک بی ،بەڵم خۆ
ی
رەوا نییە من تاوەکو ئێستا وەزیری شارەوانیم نەبینیوە ،نارسانم رەنیک چۆنە.
داواکاری گشت سلێمان لە دادگا سکاڵیەیک دژی بەڕێوەبەری باخچەکان سلێمان تۆمار کردووە .سکاڵکە دوای ئەوە هات کە
رێگە درابوو بە کەسێک بنێیک ئاو نۆژەن بکاتەوە و لە بەرامبەردا بەشێک لە ئاوەکەی بەکارب هێت بۆ پرۆژەیەیک خۆی و باخچەکان
سلێمانیش بەشێک لە ئاوەکەی بۆ ئاودان بلوارەکان تەرخان بکات .کامەران حەمەساڵح دەڵ ئەگەرخ دەزانم سکاڵکە یاساییە،
بەڵم ئەو کەسە سەرۆیک شارەوان رێگەی پێداوە و پاشان ئەو بنە ئێمە  33هەزار نەماممان ن ئاو داوە و لە پێناوی چارەنووس
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سەوزان سلێمان بووە.
بەشێک لە موەلیدە بازرگانییەکان لەنێو پارک و باخچەی گەڕەکەکاندان .ئەمە ئەو دیمەنەیە کە بەرپرس و فەرمانبەران
باخچەکان سلێمان تەواو نیگەران کردووە موەلیدەی وا هەیە زیان  9ملیۆن دیناری لە درەخت و سەوزان داوە .ئاسوودە
عەبدوڵڵ ،زۆرتر بەداخە بۆ ئەوەی کەس گوێ لە سکاڵکانیان ناگرێ.
لەساڵن رابردوودا ،بەردەوام باخچەکان سلێمان بنۆکەی نون هەبووە بۆ ئەوەی خەڵک بەشدار بن لە فراوانکردن رێژەی
سەوزان شارەکە .نوێنین بنۆکەش کە کامەران حەمەساڵح بۆ (رووداو)ی باس دەکات ،ئەوەیە زانکۆکان لەگەڵیان رێکبکەون ،ئەو
خوێندکارانەی لە قۆناغ یەکەم زانکۆ وەردەگنێن ،یەکەمی رۆژی چوونە زانکۆ ،نەمامێکیان ن بکڕن و بیچێی .لەگەڵ سەرۆیک
زانکۆی سلێمان باس ئەو بنۆکەیەمان کردووە و تەنانەت ئەو رۆژەش کە بڕوانامەی زانکۆ وەردەگرێ ،دیسان نەمامێک بچێت،
بەو شێوەیە ساڵنە  100هەزار نەمام لە سلێمان زیاد دەن و ژینگەیەیک باشن و گونجاوترمان دەبێت]1[.
2018-08-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-08-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 2:34:58 2018-08-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت23 :

باشماخ :زیاتر لە  100تەنکەر بەنزین رەوانەی ێئبان کرانەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170923123815102273
دواڕۆژ ،رێبی حەسەن
تەنیا لەماوەی س هەفتەی ئەم مانگەدا 116 ،تەنکەر بەنزین بەهۆی خران و نەشیاوی بۆ بەکارهێنان و دوای دەرنەچوون
لەپشکنی ،لەرێگەی مەرزی نێودەوڵەن باشماخەوە رەوانەی ئنان کراونەتەوە.
ئەزوەر مەحمود ،سەرپەرشتیاری مەرزی نێودەوڵەن باشماخ بە دواڕۆژی راگەیاند ،بەهۆی توندکردنەوەی رێوشوێنەکان
هاوردەکردن سوتەمەن و جێبەجێکردن رێنماییەکان وەزارەن سامانە رسوشتییەکان ،کە تایبەتن بە هاوردەکردن بەنزین ،دوای
ئەوەی لەماوەی رابردوودا ژمارەیەک تەنکەر کە بڕێیک زۆر بەنزیت ئنانیان پێبوو هێنانە مەرزەکەمان ،نموونەیان لێوەگنا بۆ
پشکنی لەالیەن بنکەی تاقیگەی مەرزی نێودەوڵەن باشماخەوە.
وتییس رۆژانە چەندین تانکەری سوتەمەن دەگەڕێنینەوە بۆ ئنان ،کە سوتەمەن کوالیت نزمییان هاوردەکردووە ،هەر بۆیە تەنها
لەماوەی س هەفتەی رابردوودا )116( ،تانکەر بەنزین دەست بەسەرداگناوە ،کە لەتاقیگەدا دەرنەچوون.
سەرپەرشتیاری مەرزی باشماخ روونیشیکردەوە ،هۆکاری گەڕاندنەوەیان بۆ وڵن سەرچاوە کە ئنانە پەیوەندی هەیە بەوە کە
بەگوێرەی ئەو تایبەتمەندییانە نەبوون ،کە لەالیەن وەزارەن سامانە رسوشتییەکانەوە دیاریکراون ،بۆیە هەموویان بە س قۆناغ
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رەوانەی ئنان کرانەوە]1[.
2017-09-23
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :پێنجوێن
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇮 ئنان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی دواڕۆژ 2017-09-23 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:38:15 2017-09-23
هاوڕێ باخەوان

بابەت24 :

ی
بودجە بۆ تەواوکردن ژمارەیەک بەنداو تەرخانکراوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180426125017103849
ئەندامێیک پەرلەمان کوردستان ئاشکرایدەکات ،بەهۆی باشبوون باری داران ،حکومەن هەرێم بودجەیەیک بۆ تەواوکردن
ژمارەیەک بەنداو تەرخانکردوە.
بەپت ئامارەکان وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو لە هەرێیم کوردستان 17 ،بەنداوی بچووک و گەورە و مامناوەندی هەیە
لەگەڵ زیاتر لە  97بۆند ،لەکاتێکدا ژمارەیەک بەنداو و بۆندەکان لەژێر دیزاین و تەواوکردندان.
خەڵەف ئەحمەد ،ئەندام لننەی کشتوکاڵ و سەرچاوە ئاوییەکان لە پەرلەمان کوردستان بۆ دواڕۆژ ئەوەدەخاتەڕوو ،بەهۆی
باشبوون باری داران هەرێم و ناردن پارە لە الیەن بەغداوە جێگری سەرۆیک حکومەن هەرێیم کوردستان بە مەبەست
تەواوکردن کارەکان ژمارەیەک بەنداو ،بودجەی پێویست تەرخانکردووە.
ئەوەس خستەڕوو ،بەمەبەست گلدانەوەی ئاوی زیاتر و دوورکەوتنەوە لە مەترسییەکان داهاتوو ،پێویستە بەزووترین کات
دەستبکرێت بە تەواوکردن س بەنداوی گەورە لە هەردوو پارێزگای سلێمان و هەولن کە لە ئێستادا لەژێر کارکردندایە ،هەربۆیە
تەواوکردن ئه و بەنداوانەش لە ئەولەویەن کارەکان حکومەت دەبێت و بودجەس بۆ تەرخانکراوە.
بەڕێوەبەری گشت بەنداو و کۆگاکان ئاو ،ئاشکرایدەکات ،بۆئەوەی هەرێیم کوردستان ئاساییس ئاو بۆ نەوەکان داهاتووش
پارێزراوبکات ،پێویست بە دروستکردن زیاتری بەنداوی گەورە و بچووک و مامناوەند هەیە.
ئەکرەم ئەحمەد ،بەڕێوەبەری گیس بەنداو و کۆگاکان لە وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو بە دواڕۆژی راگەیاند لەئێستادا لە
هەرێیم کوردستان تەنها  17بەنداوی بچووک و گەورە و مامناوەندی هەیە لەگەڵ زیاتر لە  97بۆند ،لەکاتێکدا دەبووایە ژمارەی
بەنداو و بۆندەکان زیاتر بووایە لە ]1[.500
2018-04-26
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تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-04-26 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:50:17 2018-04-26
هاوڕێ باخەوان

بابەت25 :

ا
بۆ پاککردنەوەی کەرکوک پارە لە هاوڵتیان وەردەگبێت و شارەکەش پاک ناکرێتەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170823090522101897
ڕۆژنیوز ،رێباز سەباح
هاوڵتیان شاری کەرکوک نیگەرانن لەوەی کە لە شارەکەیان مانگانە بڕی س هەزار دینار دەدەن بۆ پاککردنەوەی شار و
ی
شارەکەشیان وەکو پێویست پاک ناکرێتەوە ،شارەوانیش ئاشکرای دەکات پارەیەی کۆکۆکراوەی یەک مانیک هاوڵتیان ،کرن پانزە
ڕۆژی کۆمپانیای پاککەرەوەیە.
شارەوان کەرکوک ،لەگەڵ هەر ئەمپنێیک کرن کارەبای موەلیدە ،بڕی هەزار دینار لە هاوڵتیان کەرکوک وەردەگرێت بە مەبەست
پاککردنەوەی شار ،بەڵم شەقامەکان شاری کەرکوک وەکو پێویست پاک ناکرێنەوە ،هەر شەقامێیک شار زبڵدانێکە بۆخۆی.
مەریوان عوسمان وەک پێشمەرگەیەک بۆ رۆژنیوز ون:ئەوە شەقامەکانمانە بەچاوی خۆتان دەیبیی ،کەخ لەگەڵ هەر
ئەمپنێک کارەبای مولیدە هەزاردینارمان لێدەسەنن بۆ شارەوان ،تاکو ئێستا هیچ خزمەت گوزارییەکیش نەکراوە بۆ
گەڕەکەکەمان ،جگەلەوەش مولیدەکانیش بەپت پێویست کارەبامان نادەن.
زرار خورشید هاوڵتییەیک تری شارەکەیە بۆ رۆژنیوز ون:ئێمە شارەوان س هەزارمان یل وەردەگرێت بۆ پاککردنەوەی ناو شار،
کەخ شاریش پاک ناکرێتەوە ،بەڕاست ئەمە حاڵ و گوزەران نییە ئێمە تێیدا دەژین ،ئۆتۆمبێیل خۆڵەکە دێ سەرێک دەدەن و
دەڕۆن ،وەکو پێویست کارەکانیان ڕاناپەرێی ،بەڕاست ئەم گەڕەکەی ئێمە زۆر پشتگوێ خراوە و پێویست بە خزمەتگوزارییە.
زرار خورشید وتییس:وەک ئەوەی ئەو بڕە پارەیەمان یل وەردەگرن ،داواکارم لە شارەوان ئیشەکانیان بە رێکوپێیک بەرێوەببەن،
سەردان ناو کۆڵنەکان بکەن و بەچاوی خۆیان بارودۆخەکە ببیی.
:
سەردار عەیل ،بەڕێوبەری شارەوان کەرکوکن لەسەر ئەو پرسە بۆ ڕۆژنیوز ون دوای ئەوەی لە کۆتان ساڵ  2013ەوە بودجەی
شارەوان نەما ،کە پاککردنەوەی شار لەسەر ئەو بودجەیە بوو ،حکومەت هیچ بڕە پارەیەک ناننێت و پاککردنەوەی شاریش وەک
پرۆژەیەیک تر نییە بوەستێندرێت ،بۆیە بنمان کردەوە چ شتێک بدۆزینەوە بۆ ئەوەی پاککردنەوەی شار بەردەوام بێت ،ئەو
بودجەیە دابی بکەین ،ئەوەبوو لە ڕێگەی ئەنجومەن پارێزگای شارەکەوە بڕیار درا هەر ماڵەو بڕی س هەزار دیناری یل
وەربگنێت لە گەڵ پارەی مولیدەکان ،بۆ ئەوەی هەموو کەسێک بیدات ن جیاوازی.
سەردار عەیل وتییس:ئەم پارەیە کە کۆ دەکرێتەوە تەنانەت ناکاتە نیوەی ئەو پارەیەی کە گرێبەستمان پێکردووە لە گەڵ
کۆمپانیاکە ،چونکە گرێبەستەکەمان  850ملیون دینارە بۆ هەر مانگێک ،بەڵم ئەو پارەیەی کە کۆی دەکەینەوە تا ئیستا
نەگێشتۆتە  400ملیۆن ،بەڵم هەر باشە و ئەتوانی شتێیک پێبکەین ،ئیستا بنمان لەوە کردوەتەوە لە دوکانە بازرگانییەکانیش ئەو
بڕە پارەیە وەربگرین ،بۆ ئەوەی بتوانی بڕی پارەکە بەس گرێبەستەکە بکات و ئەو کێشەیەمان نەمێنێت ،چونکە تا ئیستا نزییک 8
مانگ قەرزاری ئەو کۆمپانیایەن.
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لەسەر چۆنییەن خەرجکردن پارەکە ،سەردار عەیل ون:لە پارێزگای کەرکوک حیسان تایبەن بۆ کراوەتەوە و پارەکە دەچێتە
ئەوێ ،بەپت ئەو سلفانەی ئێمە پێشکەس دەکەین سەرف دەکرێت.
سەردار عەیل وتییس:ئێمە ناڵێی هیچ کەموکوڕی نییە ،بەڵم وەک ئەوەش نییە وازمان لە پاککردنەوەی شار هێنابێت ،هەندێک
کۆڵن هەیە رن سەیارەی نییە ،بۆیە ئێمە لەسەری ئەو کۆڵنانە شوێت فرێدان خۆڵمان بۆیان داناوە ،بەڵم ڕەنگە
نەیانگەیاندبێتە هەندێک شوێن وەک پێویست ،بۆیە خۆڵ و خاشاک کۆدەبێتەوە خەڵکەکەش هاوکارمانن و کێشە ڕووینەداوە،
بەڵم بەشێویەیک گشت هەندێک جار ئۆتۆمبێل تێکدەچێت یان چەند رۆژێک پشوو دەبێت ،بۆیە بەو هۆکارانە هەندێک جار
خۆڵ و خاشاک کۆدەبێتەوە ،بۆیە دەستبەخ تیمەکانمان سەردان ئەو شوێنانە دەکەن و ئەو کێشانە چارەسەر دەکەن و پایک
دەکەنەوە.
لەگەڵ ئەوەی کە شاری کەرکوک بە شاری زێڕی ڕەش نارساوە و یەکێکە لە شارە نەوتییەکان جیهان ،ڕۆژانە زیاتر لە  500هەزار
بەرمیل نەوت لە بنەتەوتییەکان ئەو شارە دەفرۆرسێت و بەپت دەستوور و یاسای پنۆدۆالر ،پێویستە بۆ هەر بەرمیلێک
دۆالرێک بدرێتە پارێزگاری کەرکوک ،لەگەڵ ئەوەشدا کەرکوک پیسنین شاری عناقە و هەریەک لە گەڕەکەکان بوەتە زیڵدانێک
بۆخۆی]1[.
2017-08-23
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :گەندەڵ
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رۆژنیوز 2017-08-23 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:05:22 2017-08-23
هاوڕێ باخەوان

بابەت26 :

ی
بۆردوومان و تۆپبارانەکان زیان بە ژینگەی هەرێیم کوردستان گەیاندووە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180613203833104233
بەڕێوەبەری کەشناس و بومەلەرزەزان سلێمان لە سیمینارێکدا لەبارەی زیانەکان ئاگرکەوتنەوە لەسەر ژینگە ئاشکرایدەکات ،کە
بۆردوومان و تۆپبارانەکان تورکیا و ئنان لە ناوچە سنوورییەکان هەرێیم کوردستان ،زیان بە ژینگەی هەرێم گەیاندووە.
پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ ،لە هۆڵ قائیمقامیەن قەزای مەرکەزن هەڵەبجە ،لەمیانەی چاالکییەکان ڕۆژن جیهانید ژینگەدا ،هەردوو
ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستت ژینگە و ڕێکخراوی نوێ بۆ مافەکان مرۆڤ ،سیمینارێکیان لەسەر زیانەکان ئاگرکەوتنەوە لەسەر
ژینگە بۆ دارا حەسەن ،بەڕێوەبەری کەشناس و بومەلەرزەزان سلێمان ڕێکخست.
دارا حەسەن ،لە سەرەتای سیمینارەکەدا باس لە زیانەکان کرد و ون :ئەو زیانانەی کە بەهۆی ئاگرەوە بەر ژینگە دەکەوێت ،لە
دوو الیەن سەرەکییدا خۆی دەبینێتەوە ،کە بریتی لە ئابوورن و خاک ،بەشێوەیەک دەبێتە هۆی لەناوبردن دارستانەکان و
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گژوگیای لەوەڕاندن و پزیشکت و بەهەدەردان تووانای ماددن و مرۆن لە ئەنجام کوژاندنەوەی ئاگرەکان.
هەروەها ،وتییس :مەترسییەکان لەسەر خاکیش دەبێتە هۆی لەناوبردن ڕووپۆس ڕووەکت ،کە کاریگەری نەرێت دەکاتە سەر
پێکهاتەی خاک ،لەگەڵ ڕوودان ڕاماڵی و داماڵیت خاک ،کە دواتر هیچ کشتوکاڵێک ناکرێت بەن بوون ئەو خاک و خۆڵە،
لەگەڵ ئەوانەشدا کاریگەری لەسەر دیمەن و ئاوهەوای شوێنەکە و لەسەر گیانەوەرە جۆراوجۆرەکان و ئاوی ژێرزەوی و پیسبوون
هەوا دادەنێت.
بەڕێوەبەری کەشناس و بومەلەرزەزان سلێمان ،ئەوەس خستەڕوو ،کە وڵتان دراوسێمان بەتایبەت ئنان و تورکیا لەماوەی
ساڵن ڕابردوودا ،بەهۆی تۆپبارانەکانیان لەناوچە سنورییەکان ،زیانێیک زۆریان بە ژینگە و پووش و پاوان هەرێیم کوردستان
گەیاندووە.
بەپت ئامارێیک بەڕێوەبەرایەتت کەشناس و بومەلەرزەزان سلێمان ،کۆی گشتت ڕووبەری سوتاوی پارێزگاکان هەرێیم کوردستان
لە ساڵ  2010تا  2014نزیکەی  400هەزار دۆنم بووە ،کە زۆرترین ڕێژە لە پارێزگای سلێمان تۆمارکراوە ،کە  299هەزار و 936
دۆنم بووە]1[.
2018-06-12
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💣 :تاوان جەنگ
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

🇷🇹 تورکیا

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇮 ئنان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-06-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:38:33 2018-06-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت27 :

ێ
ن ئاگا و بەمەبەست ئاگر لە ژینگەی هەرێم بەردەدرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180719112040104354
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سوتاندن دار لە وەرزی سەرمادا بۆ خۆ گەرمکردنەوە و ئاگرتێبەردان دارستان و پاوانەکان لە
وەرزی هاویندا ن ئاگا و بەمەبەست ،مەترست لەسەر ژینگەی هەرێیم کوردستان دروستکردووە
و ژینگەپارێزانیش داوا لە هاوڵتیان دەکەن ژینگە بپارێزن و نەیخەنە قەیرانەوە.
هەموو ساڵێک لە وەرزی گەرمادا ،زۆرترین ڕۆژەکان دەبیستی ،کە ئاگار لە دارستان یان پوش و
پاوان هەرێیم کوردستان بەربووە ،ئەو ئاگرکەوتنەوانە هەندێک جار بەهۆی ناهۆشیارن هاوڵن
و هەندێک جاریش بەمەبەست بەهۆی تۆپباران و بۆردوومانەکان دەوڵەن تورک و ئنانەوە
ڕوودەدەن.
بەپت ئامارێیک بەڕێوبەرایەن دارستان و پاوان سلێمان لە سنووری پارێزگای سلێمان ،ڕووبەری
دارستان رسوشتت بەپت کۆتا ئامار یەک ملیۆن و 607هەزار و  114دۆنمە ،هەروەها ڕووبەری
دارستان دەستکرد ،کە بەڕێوەبەرایەن دارستان سلێمان دروستیکردوە نزیکەی  16هەزار و 100
دۆنمە.
بەڕێوبەرایەتییەکە ئاماری سوتان دارستان و پاوان لە ئەمساڵدا ئامادە نەکردووە ،بەڵم لە ساڵ
2017دا لە سنووری پارێزگای سلێمان 11هەزار و  783دۆنم دارستان رسوشتت و 145هەزار و
 73دار-ی دارستان دەستکرد سوتاون ،هەروەها نزییک  4هەزار دۆنیم پاوان سوتاوە.
عەبدوڵ ئەحمەد ،بەڕێوبەری دارستان و پاوان سلێمان ،لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنیوز ،ئاماژەی بە
هۆکاری سەرەکت ئاگرکەوتنەوەی ناو دارستانەکان کرد و ون :فڕێدان جگەرە بە داگنساون،
خەڵوزی ننگەلە و چەرخ هۆکاری سەرەکیی.
عەبدوڵ ،پاراستت دارستانەکان بە ئەریک هەموو تاکێک دەزانێت و هۆشداریییس دا ،کە ڕێکاری
یاسان لەبەرامبەر ئەو کەسانەدا دەگنێتە بەر ،کە بە ئاگردنەوە تاوانبار دەکرێن.
لەبارەی رسای سەرپێچیکارانەوە ،ناوبراو ،ون :بەپت یاسا ژامرە دووی ساڵ 2013ی هەرێیم
کوردستان ،هەموو ئاگرکردنەوەیەک دەبێت  200مەتر لە دارستانەکانەوە دووربێت،
بەپێچەوانەوە سەرپێچیکار رسای خۆی وەردەگرێت ،رساکانیش بریتی لە رسادان ماددن ،کە لە
ملیۆنێک دینارەوە دەستپێدەکات ،هەروەها دەستگنکردن کە شەش مانگ دەبێت.
سەبارەت بە گرتنەبەری ڕێکاری دیکە بۆ ڕێگرییکردن لە سوتان زیاتری دارستانەکان ،عەبدوڵ
ئەحمەد ،ون :ساڵنە بۆ دارستانە دەستکردەکان تەیل ئاگربڕ دادەنێی ،بەڵم قەیران داران
کاریگەری لەسەر بەرێوبەرایەتییەکەی ئێمەش هەبووە بۆ ئەنجامدان چاالکییەکانمان ،ئەمساڵ
ڕیکخراوێیک ئەڵمان کۆمەڵێک کرێکاری بۆ بەڕێوەبەرایەن دارستانەکانت سلێمان دابی کردووە،
کە ئێستا تەیل ئاگربڕ اددەنی.
ژینگەی هەرێیم کوردستان تەنیا لە هاویندا مەترست لەسەر نییە ،بەڵکو لە زستانیشدا بەهۆی
دابەشنەکردن نەوت و نەبوون کارەبای پێویست لەالیەن حکومەن هەرێمەوە ،هاوڵتیان ناوچە
کوێستانییەکان تایبەت لە گوندەکاندا ،بۆ خۆ گەرمکردنەوە دار دەبڕن و دەیسوتێی ،وەک
خۆیان باس دەکەن ،ئەوان لە ناچارییدا ئەو کارە دەکەن ،بەڵم جارێیک دیکە ژینگەی هەرێم
تێکدەدەن.
تریفە عەیل ،هاوسەرۆیک نوێنەرایەتت ڕێکخراوی رسوشت کوردستان لە سلێمان بە ڕۆژنیوزی
وت :بەهۆی نەمان گوڵ و درەخت ،ژینگە کەوتووەتە قەیرانەوە ،بۆیە پێویستە هەر تاکێک
هۆشیارن ئەوەی هەبێت ،کە ژینگە بپارێزێت و ڕووبەری سەوزان زیاد بکات و نەمام و دار
بچێنێت و ئاگر لە ژینگە و دارستانەکان بەرنەدات]1[.
2018-07-19
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-07-19 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:20:40 2018-07-19
هاوڕێ باخەوان

بابەت28 :

بێتواتە ..وەزیری کشتووکاڵ  150هەزار پەنجە ماس خستە نێو بەنداوی سەروچاوەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170816195618142274
وەزیری کشتوکاڵ  150هەزار پەنجە ماس خستە نێو بەنەداوی سەروچاوە لە شارەدن بێتواتە.
لە میان هەوڵەکان بۆ بەرەو پێشندن سامان ماس لە هەرێیم کوردستان ،وەزیری کشتوکاڵ و
سەرچاوەکان ئاو بە یاوەری وەفدێیک وەزارەتەکەی سەردانشارەدن بێتواتەی کردو  150هەزار
پەنجەماس جۆری (کارن) خستە نێو بەنداوەکەوە.
لە لێدوانێکیشیدا داوای لە هاووڵتیان کرد پارێزگاری له و سامانە بکەن و یاساشکێت نەکەن لە
ڕاوکردن ماسیدا.
ی
ماڵپەڕی پەیمان تیڤ2017-08-16 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :رانیە (راپەڕین)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی پەیام ی
تیڤ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:56:18 2017-08-16
سەریاس ئەحمەد

بابەت29 :

ی
ی
ی
ی
حکوومەن لەهەمبەر ی
بڕیت دارستانەکان گوندەکان مەریوان
بێدەنگت بەرپرسان
41

https://www.kurdipedia.org/?q=20181110105034100077
بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا و بۆ
سێهەمی جار ،بە شێوەیەیک نایاسان کەس یان کەسانێیک هەلپەڕەست ،دەستیان بە بڕیت
دارستانەکان گوندەکان گاگل ،باشماخ و چەنارە کردووە.
ی
بە وتەی سەرچاوەیەیک ئاگادار ،لە ماوەی  8مانیک ڕابردوودا ،ئەمە سێهەمی کەرەتە کەسانێیک
نەنارساو بە شێوەیەیک نەشیاو دەستیان بە بڕیت دارەکان ئەو س گوندە کردووە و الیەنە
پەیوەندییەدارەکانیش بێدەنگیان هەڵنرادووە.
بە وتەی ئەو سەرچاوەیە ،ناڕەزایەن و سکاڵی هاووڵتییان ئەو س گوندە ،لە ئیدارەی سەرچاوە
رسوشتییەکان بۆ پێشگرتن لەو ڕەوتە ،هەتا ئێستا ن ئاکام ماوەتەوە و هیچ بەرپرسێیک حکوومەن
لەو شارە وڵمدەر نییە.
پێشنیش ،کەسانێیک هەلپەرەست و بەرژەوەندیخواز ،لە گوندی کان جەژن شاری سەقز ،بۆ
بەرژەوەندن تایبەن خۆیان نزیکەی  100دار لە دارستانەکان ئەو گوندەیان بڕیبوو]1[.
2018-11-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ مەریوان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-11-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:50:34 2018-11-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت30 :

ا
ی
بە گوێرەی ئامارەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی شارەزوور لە ساڵ 2017دا  138کەس سەرپێچیکاری
ژینگەن دەستگبکراون
ی

https://www.kurdipedia.org/?q=2018011309581727785
ڕۆژنیوز  -هاوکار مستەفا
بە گوێرەی ئامارەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی شارەزوور لە ساڵ ڕابردوودا  138کەس سەرپێچیکاری ژینگەن دەستگنکراون و
ڕووبەڕووی دادگا کراونەتەوە ،بەمەش دەردەکەوێت بە بەراورد بە ساڵ  2016ئامارەکە بەرزبووەتەوە.
ڕائید سەردار ئەحمەد ،بەڕێوەبەری پۆلییس دارستان و ژینگەی شارەزوور ئاماری سەرپێچییە ژینگەییەکان بۆ ڕۆژنیوز خستە ڕوو،
کە بە بەراورد بە ساڵ ڕابردوو تر سەر پێچییە ژینگەییەکان زیادییان کردووە.
سەردار ئەحمەد
بەپت ئامارەکە ،لە ساڵ ڕابردوودا توانیویانە  62چاالیک جۆراوجۆر ئەنجام بدەن بۆ ڕێگرییکردن لە ئەنجامدان سەرپێچ و
دەستگنکردن ئەو کەسانەی ،کە بە پێچەوانەی ڕێنماییەکانەوە مامەڵە لەگەڵ ژینگە و رسوشت ناوچەکەدا دەکەن ،بەوهۆیشەوە
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توانیومانە  138کەس سەرپێچیکار دەستگن بکەن و ڕووبەڕووی دادگایان بکەنەوە.
ئامارەکە بە بەراورد بە ساڵ  2016بەرزبووەتەوە ،چونکە لەوساڵەدا نزیکەی  120کەس دەستگنکرابوون.
هەر لە ساڵ ڕابردوودا توانیویانە دەستبگرن بەسەر  24چەیک جۆری تاپڕ و دوو چەیک جۆری بادی و  49گوەللی تاپڕ ،هەروەها
دەستیشیان گرتووە بەسەر  17ئۆتۆمبێیل جۆراوجۆر و دەیان ئامن و کەرەستەی تایبەت بە بڕینەوەی دار دروخت و ئامنی
تایبەت بە جۆرەکان ڕاووکردن.
لە ئامارەکەدا ،ئاماژە بەوەش کراوە ،کە دەستیان بەسەر  39باڵندەی زیندووی کێویدا گرتووە و بەبڕیاری دادوەر بەرەڵکراون،
هاوکات دەستیشیان گرتووە بەسەر  56باڵندەی کێوی و  139ماس ڕاوکراودا و  37تۆڕی ماس گرتندا]1[.
2018-01-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سەیدسادق (شارەزوور)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-01-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:58:17 2018-01-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت31 :

بەرزبوونەوەی ی
نرخ نەوت ژینگەی پێنجوێن تێکدەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171011125005102406
ڕۆژنیوز ،هاوکار مستەفا
بەهۆی بڕیت داری دارستانەکان پێنجوێنەوە خەریکە ژینگەی ناوچەکە تێکدەچێت ،هاوڵتیانیش نیگەرانن و دەڵی ،کە بەهۆی
بەرزی نرخ نەوتەوە پەنا بۆ بڕینەوەی دار دەبەن ،قائیمقام شارۆچکەکەش دەڵێت :داوامان لە پارێزگاری سلێمان کردووە ،بۆ
دابینکردن نەون پێویست ،بەڵم وەڵمیان نەداوینەتەوە.
لە شارۆچکەی پێنجوێت سەر بە شاری سلێمان ،کە ناوچەیەیک شاخاوییە و زساتنێیک زۆر ساردی هەیە ،هاوڵتیان دەستیان بە
بڕینەوەی داری دارستەنەکان کردووە ،بۆ ئەوەی لە وەرزی زستان-دا خۆیان ن گەرم بکەنەوە.
هێمن محەمەد ،هاوڵتییەیک شارۆچکەی پێنجوێن بە ڕۆژنیوزی ڕاگەیاند:بەهۆی گران نرخ سوتەمەن لە بازاڕەکاندا و هەروەها
دابی نەکردن بڕی پێویست نەوت بۆ هاوڵتیان ،ساڵنە لەگەڵ هاتت وەرزی سەرمادا ،بە ناچارن ڕوو لە دارستانەکان دەکەین
بۆ دابینکردن دار و بەکارهێنان سۆپای دار.
سەبارەت بەو زیانەی ،کە بەهۆی بڕینەوەی دارەوە بە ژینگەی ناوچەکە دەگەیەندرێت ،ناوبراو ،ون :ئەگەر حکومەت سوتەمەن
دابی بکردایە خەڵک ناچار نەدەبوو دەست بکات بە بڕینەوەی دار ،لە ناوچەیەیک وەکو پێنجوێن بەرمیلێک نەوت بەس 15
ڕۆژی ماڵێک ناکات ،هاوڵن ناتوانێت  160هەزار دینار بدات بە بەرمیلێک نەوت.
خەندە سەردار ،هاوڵتییەیک تری دانیشتووی شارۆچکەی پێنجوێن ،نیگەران خۆی نیشاندا لە وێرانکردن ژینگەی سنوورەکە و
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ون :لە وەرزی هاویندا بەهۆی ئاگر کەوتنەوەوە ،دارستانەکان سنورەکە بەشێیک زۆریان لەناو دەچن ،لەگەڵ هاتت وەرزی
زستانیشدا بەهۆی بڕینەوەی دارەکانەوە لە الیەن هاوڵتیانەوە ،جارێیک تر دارستانەکان دەکەونەوە ژێر هەڕەشەی لەناوچوون.
خەندە ،وتییس :الیەنە پەیوەندیدارەکان هیچ تایبەتمەندییەکیان بە ناوچەی پێنجوێن نەداوە ،لە دابینکردن سوتەمەن بە
بەراورد بەناوچەکان تر ،لە خوێندنگاکانیش هەمان کێشە هەیە و خوێندکار بە زەحمەت زستان بەڕێ دەکات.
لە بەرامبەردا ،زانا ڕەحمان ،قائیمقام شارۆچکەی پێنجوێن بە ڕۆژنیوزی وت:بەهۆی جیاوازن کەشوهەوای پێنجوێن و
نزمبونەوەی زیاتری پلەکان گەرماوە ،ماوەی س مانگ لەمەوبەر بە نوورساوی فەرم داوامان لە پارێزگاری سلێمان کردووە ،کە
بڕی پێویست نەوت بۆ سنووری پێنجوێن دابی بکەن ،بەڵم تا ئێستا وەڵممان نەدراوەتەوە ،لە کاتێکدا ساڵنە بەالیەن کەم هەر
ماڵێک پێویست بە س تا چوار بەرمیل نەوت دەبێت.
زانا ،وتییس :لە توانای هاوڵتیاندا نییە کە بتوانن لەسەر ئەریک خۆیان ئەو سوتەمەنییە دابی بکەن ،بۆیە چارەسەرکردن ئەو
گرفتە تەنها بە دابینکردن سوتەمەن دەبێت لەالیەن حکومەتەوە بۆ هاوڵتیان.
قائیمقام شارۆچکەی پێنجوێن ئەوەس خستەڕوو ،کە لە سنووری شارۆچکەی پێنجوێن  11هەزار ماڵ بوونیان هەیە و ون:
ئەگەر بۆ هەر ماڵێکیش بڕی یەک بەرمیل نەوت دابی بکرێت ،ئەوا پێویستیمان بە بڕی س ملیۆن لین نەوت دەبێت ،بەڵم تا
ئێستا دیار نییە ئاخۆ هیچ بڕێک دابی دەکرێت یاخود نا.
جێگای ئاماژەیە ،نرخ نەون ست لە ناوەچەیەکەوە بۆ ناوچەیەیک دیکە دەگۆڕێت و جیاوازن هەیە ،لەهەندێک ناوچە نرخ
بەرمیلێک نەوت  160هەزارە ،لە هەندێن انوچەی دیکە  170هەزار و  175هەزار دینارە]1[.
2017-10-11
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :پێنجوێن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رۆژنیوز 2017-10-11 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:50:05 2017-10-11
هاوڕێ باخەوان

بابەت32 :

ی
بەرزترین پلەی گەرمای ناوچە جیاوازەکان هەرێیم کوردستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20170703130252140855
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بەرزترین پلەی گەرمای  2017-07-02ناوچە جیاوازەکان هەرێیم کوردستان.
بەرێوەبەرایەن گشت کەشناس و بومەلەرزەزان هەرێیم کوردستان بەرزترین پلەی گەرمای
ئەمرۆ یەکشەممەی  2017-07-02ناوچە جیاوازەکان هەرێیم بڵوکردەوە.
بەپت کەشناس بەرزترین پلە لە مەخمور و خەبات و دوزخورماتوو ،کەالر ،مەیدان ،کەرکوک و
خانەقی تۆمارکراوە کە  45بۆ  49پلەبووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

️⬇ باشووری کوردستان

PM 1:02:52 2017-07-03
مانو بەرزنچ

بابەت33 :

ی
بەرهەمهێنان کارەبا لە بەنداوی دەربەندیخان دوو هێندە زیادیکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181212100156174288
بەهۆی ئەو شەپۆلە بارانبارینە چڕەی چەند ڕۆژی ڕابردوو هەرێیم کوردستان گرتەوە ،ئاست
کۆننۆڵ کارەبای
ئاوی بەنداوی دەربەندیخان دوو مەتر و نیو بەرزبووەتەوە ،بەڕێوەبەری
ڕ
هەرێمیش دەڵێت ،بەرهەمهێنان کارەبا لەو بەنداوە بۆ دوو هێندە زیادیکردوە ،ئەوەش دەتوانرێت
 30خولەک پێدان کارەبای نیشتیمان پنیادبکرێت.
ڕەحمان خان ،بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان بۆ ڕۆژنیوز ئاماژەی بۆ ئەوە کرد ،لە پێنج ڕۆژی
ڕابردوودا لە سنوری شارۆچکەی دەربەندیخان  402ملیم باران باریوە ،بڕی ئەو ئاوەی هاتوەتە
بەنداوی دەربەندیخانەوە  150ملیۆن مەتر سێجا بووە ،هەروەها بڕی  60ملیۆن مەتر سێجا
ئاویان بەرداوەتەوە بۆ بەرهەمهێنان کارەبا.
بەڕێوەبەری بەنداوەوەکە ئەوەس ڕاگەیاند ،پێش بارانبارینەکەی ئەم دواییە ،کە بووە هۆی
ئەوەی دوو مەتر و نیو ئاست ئاوی بەنداوەکە بەرزببێتەوە ،ڕۆژانه  30مێگاوات کارەبا لە بەنداوی
دەربەندیخانەوە بەرهەم دەهات ،بەڵم لە ئێستاد بەرزبوەتەوە بۆ  140مێگاوات و بەردەوام لە
زیادبوونیشدایە.
ئومید سەعید ،بەڕێوەبەری کۆننۆڵ کارەبای هەرێم ،لەبارەی ئەو بڕە کارەبایەی لە بەنداوی
دەربەندیخانەوە بەرهەم دەهێندرێت ،بە ڕۆژنیوزی ڕاگەیاند ،لە هەر شوێنێیک کوردستان کارەبا
بەرهەم بهێندرێت ،دەڕواتە نێو تۆڕی کارەبای نیشتیمانیەوە و بۆ هەموو ناوچەکان دەڕوات و
وەک یەک دابەش دەکرێت.
کۆننۆڵ کارەبای هەرێم ئاماژەی بۆ ئەوەشکرد لە ئێستادا خواست هەرێیم
بەڕێوەبەری
ڕ
کوردستان بۆ بەرهەمهێنان کارەبا  5500مێگاوات کارەبایە ،وتییس:واتا ئه و ڕێژەیەی کارەبا لە
بەنداوی دەربەندیخان بەرهەم دەهێندرێت ،تەنها  30خولەک کارەبا زیاد دەکات.
بەنداوی دەربەندیخان لە ساڵ  1961دروستکراوە ،کرۆکەکەی قوڕە و شانەکان پڕکراوەی
بەردە ،بەرزن بەنداوەکە  128مەتر و درێژییەکەس بە کەناڵەکانیەوە  535مەترە ،هەروەها
پانییەکەی لە بنەوە  500مەتر و لەسەرەوە  17مەترە]1[.
2018-12-12
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تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 📈 :بەرزبوونەوە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دەربەندیخان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-12-12 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:01:56 2018-12-12
نالیا ئیناهیم

بابەت34 :

ی
ی
ی
ی
ی
گشت کەشناس:
هاویت2017
فێنکبە لە
هاویت 2018
بەرێوەبەرایەن

https://www.kurdipedia.org/?q=2018073011104298449
ی
بەڕێوەبەرایەن گشت کەشناس و بوومەلەرزەزان هەرێیم کوردستان رایگەیاند ،پلەکان گەرمای مانیک تەممووزی پارساڵ بەراورد
ی
بە پلەکان گەرمای مانیک تەممووزی ئەمساڵ گەرمن بووە.
بەڕێوەبەرایەن گشت کەشناس و بوومەلەرزەزان هەرێیم کوردستان باس لە بەرزترین پلەی گەرما لە هەولن ،هەڵەبجە و
کەرکوک دەکات لە هاویت  2017دا کە  47و  48و  47پلەی سیلنی بوون ،هەروەها لە کەالر  50پلە ،خەبات  50پلە،
خورماتوو  49پلە و خانەقی  53پلەی سیلنی تۆمارکران.
بەڕێوەبەرایەتییەکە شاری هەولنی بە نموونە هێناوەتەوە و رایدەگەیێنێت ،پارساڵ  17رۆژ بەرزترین پلەکان گەرما لە سەرووی
 44پلەی سیلنی بووە ،بەڵم ئەمساڵ تەنیا  5رۆژ لە سەرووی  44پلەی سیلنی بووە و تەنیا یەک رۆژ پلەی گەرمای سەنتەری
هەولن گەیشتووەتە  46پلەی سیلنی ،بەڵم پارساڵ چوار جار گەیشتووەتە  46پلەی سیلنی]1[.
2018-07-30
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان
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🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-07-30 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:10:42 2018-07-30
هاوڕێ باخەوان

بابەت35 :

ی
بەشێک لە جووتیاران وازیان لە تۆوکردن زەوییەکانیان هێناوە

https://www.kurdipedia.org/?q=2018012422441398026
بەهۆی کەم باران بارین لە وەرزی چاندن ئەمساڵ ،بەشێیک زۆری جووتیاران هەرێیم کوردستان دەستیان لە تۆوکردن
زەوییەکانیان هەڵگرتووە ،تاوەکو ئێستا هیچ ئامارێک تۆمارنەکراوە ،بەڵم وەزارەن کشتوکاڵ پێشبیت دەکات ئەمساڵ بە بەراورد
بە ساڵ رابردوو رێژەی گەنم کەمبێتەوە.
گەشەکردن دانەوێڵە پێویست بە باران پاینە ،زستانە و بەهارەیە ،ئەمساڵ رێژەی باران لە  %50کەمیکردووە ،تاوەکو ئێستا لە
هەولن  337ملیم باران باریووە ،ئەمە لەکاتێکدایە ساڵن رابردوو  400تاوەکو  450ملیم دەباری .بەهۆی کەم باران پاینە،
نزیکەی یەک ملیۆن دۆنم زەوی نەکێڵدراون.
لە هەشت ساڵ رابردوو رووبەری چێندراوی گەنم ساڵ دوای ساڵ لەزیادبووندابووە ،بەجۆرێک لە یەک ملیۆن و  937هەزار
دۆنمەوە بۆ س ملیۆن و  552هەزار دۆنم زیادیکردووە ،وەزارەن کشتوکاڵ چاوەڕوان بوو ئەمساڵ النیکەم س ملیۆن دۆنم زەوی
بەگەنم بچێندرێ.
لە هەرێیم کوردستان زیاتر لە س ملیۆن و  500هەزار دۆنم زەوی چاندن دانەوێڵە هەن 500 ،هەزار دۆنم زەویان بەراون ،ساڵ
رابردوو یەک ملیۆن تۆن گەنمیان بەرهەم بووە ،چاوەڕوان دەکرێت ئەمساڵ تەنیا زەوییە بەراوەکان  400هەزار تۆن گەنم بەرهەم
بدەن]1[.
2018-01-24
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-01-24 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:44:13 2018-01-24
هاوڕێ باخەوان
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بابەت36 :

ێی ی
ی
خبان ناوچە سنوورییەکان ئاوارەبوون
بەهۆی بۆردوومان ێئبان 200

https://www.kurdipedia.org/?q=2018091009272766997
ماوەی هەفتەیەکە ئنان شەو و رۆژ بۆردوومان دەڤەری باڵەکایەن و برادۆست لە سنووری هەولن دەکات 200 ،خنان
گوندەکان ئاوارەبوون و نزیکەی  250دۆنم رەز و باخ خەڵک سووتاوە و تورکیاش بە فڕۆکە بۆردوومان دەکات.
ئنان لە بەرزاییەکان دۆڵ مەیدان نزیک شنۆ تۆپخانەی داناوە ،بە ناوی بوون هنەکان حنن دیموکراتەوە گوند و مەزرای
کشتوکاڵ جووتیاران باشوور دەکاتە ئامانج.
لە ساڵ 1992ەوە تاوەکو ئێستا بە بۆردوومان ئنان و تورکیا  650گوندی ناوچە سنوورییەکان دهۆک و هەولن چۆڵکراوون،
 250هاونیشتمانیش گیانیانلەدەستداوە.
بەردەوام تۆپبارانەکان ئنان و بۆردوومانەکان تورکیا بۆ سەر باشووری کوردستان لە سنووری پارێزگای هەولن و دهۆک 650
گوندیان چۆڵکردوە 250 ،هاونیشتمانیان کوشتووە و بە هەزاران دۆنم رەز و باخ و لەوەڕگایان سووتاندوە و ئێستاش تا دێت
رۆژانە گوندی دیکە چۆڵ دەبن و ژینگە و رسووشت وێراندەکەن.
هەفتەیەکە ئنان بە چڕی تۆپباران هەردوو سنوورەکان برادۆست و باڵەکایەن دەکات و چیا بەرزەکان ناوچەکەی وەک خەڵووز
رەش هەڵگەڕاندوون.
لە بەربەزیت دەڤەری برادۆست ،رۆژانە سەدان دۆنم پاوان و لە وەڕگا دەسووتێت ،لە ماوەی هەفتەیەکدا  200خنان مەڕدار و
جووتیار ئاوارە بوونە.
پشێووی ناوچەکە رێگربووە له و دەڤەرە  109گوند ئاوەدان بێتەوە ،لەماوەی س رۆژی رابردووشدا  11گوندی دیکە چۆڵ
بوونە ،زیاتر لە  250دۆنم پاوان سووتاوە ،زیان ماڵ زۆر بەر هاونیشتمانیان کەوتوە.
لە گوندەکان سنووری باڵەکایەن ،تۆپباران کوێستانەکان کردووەتە خۆڵەمێش و ژیان تێدا نەهێشتووەتەوە ،س گوند تۆپبارانیان
لە سەرە و ناچار خەڵکەکەی ئاوارەدەبن.
ئەمە لە کاتێکدایە رۆژی (شەممە ،)2018-9-8 ،بارەگای هەردوو حنن دیموکرات (حدک و حدکا) لە کۆیە لەالیەن ئنانەوە
بۆردوومان کران ،لە ئەنجامدا  17کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە  46کەسیش برینداربوون]1[.
2018-09-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💣 :تاوان جەنگ
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇮 ئنان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-09-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:27:27 2018-09-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت37 :
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بەهۆی ببلێدانەوە  33مەتر ئاوی ژێر زەوی کەمیکردوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180722102644104359
دواڕۆژ ،سامان قوبادی
بەهۆی بنلێدانەوە ،ئاست ئاوی ژێرزەوی تادێت کەمن دەبێتەوە .هەوڵ الیەنە پەیوەندیارەکانیش هەروا بەردەوامە و پێویستیان
بە هاوکارن زیاتری هاووڵتیان هەیە .لەم راپۆرتەدا بەشێک لە چاالکیەکان الیەن پەیوەندیدار و هەروەها هۆکارەکان
کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەون رووندەکەینەوە.
دەست بەسەر  12ئامنی بنهەڵکەندندا گناوە
عەباس عەیل بەڕێوەبەری ئاوی ژێرزەوی پارێزگای سلێمان بە دواڕۆژی راگەیاندبنلێدان زیادی کردووە بەتایبەت لە وەزری هاویندا
کە کەمئاون روودەدات و خەڵک بنی نایاسای لێدەدەن.
دەربارەی چۆنیەتت مۆڵەتدان بە هەڵکەندن بن ،عەباس عەیل ون بەپت رێنماییەکان ژمارە 1ی ساڵ  2015نەبێت مۆڵەت بە
هیچ کەسێک نادەین بن لێبدات چونکە ئێمە الیەنێیک خزمەتگوزارن زانستیی.
ی
ئەوەییس بۆ دواڕۆژ روونکردەوە کە لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا مانیک تەموز ،دەستیان بەسەر  12ئامنی بنهەڵکەندندا گرتووە و
ئێستا الی پۆلییس دارستان و ئاوی ژێرزەوی راگناون.
ئاست ئاو کەمیکردووە بەڵم هێشتا جت مەترست نییە
بەڕێوەبەری ئاوی ژێرزەوی پارێزگای سلێمان ،باس لە کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی دەکات و دەڵێت لەبەرئەوەی بودجەکەمان
ی
کەم کردووە ناتوانی وەک پێویست چاودێرن ئاوی ژێرزەوی بکەین ،بۆیە لەساڵێکدا س وەرز پێوانەی ئاو دەکەین ،لە مانیک 6
بۆ  7ناوچە هەیە لە رووی زەوییەوە  33مەتر ئاوەکەی کەمیکردووە ،هەیە  18مەتر کەمیکردووە ،بەڵم تائێستا لەئاست
مەترسیدا نی.
بەفنۆدان ئاو ،دەڵێت لەڕاستیدا هەڵکەندن بنی نایاسان کاریگەرن هەبووە لەسەر
سەبارەت بە کاریگەرن هەڵکەندن بن و
ڕ
کەمکردنەوەی ئاوی ژێرزەوی ،تەنانەت شێوازی بەکارهێنان ئاوەکەیش دەبێت چاودێری بخرێتە سەر و سەعان بۆ دابنێت،
سەرقاڵ ئەوەین رێنمان بۆ دابنێی.
رسای بنهەڵکەندن نایاسان
لەبارەی رسای خاوەن بن و ئامنەکە ،بەڕێوەبەری ئاوی ژێرزەوی دەڵێت بەپت یاسا خاوەن بنەکە دەدرێت بە دادگا و غرامە
دەکرێت و بەڵێننامەی ن پڕدەکرێتەوە ،هەروەها خاوەن ئامنی بنهەڵکەندنەکەیش دەستگن دەکرێت و بە کەفالەت ئازاد
دەکرێت ،بەڵم ئامنەکە بەپت مادەی 15ی رێنماییەکان ژمارە 1ی ساڵ  2015ئەگەر لەکان کارکردندا بێت ئەوا دەست
بەسەردادەگنێت و دەبێتە موڵیک حکومەت و رادەست ئێمە دەکرێت ،ئێمەش پارچەپارچەی دەکەین و لە زیادکردن ئاشکرادا
بەشەکان بەجیا دەفرۆشی ،بەمەرجێکیش ئاسنەکەی دەفرۆرسێت کە دووبارە نەکرێتەوە بە ئامن بەڵکو بتوێنێتەوە.
هۆکارەکان کەمبوونەوەی ئاو
دکتۆر هەڵەت رەشید مامۆستای زانکۆ ،هۆکارەکان کەمبوونەوەی ئاو بۆ دواڕۆژ دەخاتەڕوو و دەڵێت کەمبوونەوەی ئاوی
ژێرزەوی بەهۆی زۆر بەکارهێنان و کەم دابارین و و گۆڕان شێوازی بارانبارینەوە روودەدات .ئێستا بارانبارین کەم کردووە ،جاران
نمە باران دەباری ئێستا باران بەخوڕ دەبارێت ،بۆیە خناتر بەسەر زەویدا دەڕوات و کەمن دەچێتە ناخ زەوی .لەهەمانکاتدا
پێکهاتەی زەوییەکە هۆکارە بۆ دروستبوون خەزان ئاوەکە لەژێر زەویدا.
هەڵەت رەشید هەروەها ون ئه و بنانەی بە نایاسان لێدەدرێن زانست نی و زۆریش یل دەدرێن و رەچاوی کات ناکرێت بۆیە زۆر
مەترسی بۆسەر کەمبوونەوەی ئاو ،جگەلەوە ئێمە ئاوی سەر زەویمان هەیە پێویستمان بەوە نییە ئاوی ژێر زەوی بەکارب هێنی.
لەوەڵم ئه و پرسیارەی کە ئاخۆ لێدان بنی نەوت کاریگەرن لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوییەوە هەیە ،هەڵەت ون
هەڵکەندن بنە نەوت پەیوەندن بە کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی نییە ،چونکە ئه و شوێنەی نەون تێدایە ،ئاوی ژێرزەوی نییە،
ئەمە بنەمایەیک جیۆلۆجییە.
دەبێتە هاووڵتیانیش هاوکاربن
الی خۆیەوە موقەدەم هێمن کەمەرخان وتەبنی پۆلییس دارستان و ئاوی ژێرزەوی ئەوەی بۆ دواڕۆژ ئاشکراکرد کە لەسەرەتای
ئەم مانگەوە بڕیاری دەست بەسەرداگرتت ئامنی بنهەڵکەندن توندتر بووە.
هێمن وتییس بێجگە له و ئامنانەی دەستیان بەسەرداگناوە ،هەر لەمساڵدا  8خاوەن ئامنی بنهەڵکەن بەڵێننامەیان ن
پڕکراوەتەوە و ئامنەکانیان براونەتە دەرەوەی هەرێم .دەربارەی هاوکارن هاووڵتیانیش ،موقەدەم هێمن رایگەیاند دەبێت
هاووڵتیان هاوکاریمان بکەن ،چونکە خەڵک هەیە کە دەزانێت دەرچوون مەفرەزەکان کەمنە ،کاتەکە دەقۆزێتەوە بن لێدەدات.
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ئێمەش دەبێت لەالیەن هاووڵتییانەوە ئاگادار بکرێینەوە ،چونکە ناکرێت لەهەر شوێنە و پۆلیسێک دابنێی]1[.
2018-07-19
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-07-19 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:26:44 2018-07-22
هاوڕێ باخەوان

بابەت38 :

ی
ی
ی
ئاست ئاوی گۆیل فورات دابەزیوە
بەهۆی پێشێلکارییەکان دەوڵەن تورکیاوە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018101813380699397
سیاسەتە قڕکەرەکان دەوڵەن تورکیا لە دژی گەالن ناوچەکە بەردەوامە ،بە گرتنەوە و
کەمکردنەوەی ئاوی ڕووباری فورات لەالیەن دەوڵەن تورکیاەوە ،ئاوی گۆیل فورات لە تەبقا
نزیک بە چوار مەتر کەمیکردووە.
کەمبوون ئاوی گۆیل فورات ،کاریگەرن کردووەتە سەر کارەبای تەبقا و ئەوەش بەڕێژەیەیک بەرز
دابەزیوە.
بەهۆی ئەوەی کە بەڕێوەبران بەنداوەکە درگاکان بەنداوەکەیان داخستووە ڕێژەی بەرهەم هێنان
کارەبا بۆ  10کاتژمن کەمیکردووە.
بەپت پەیمانێک کە لە نێوان دەوڵەتان سووریا ،عناق و تورکیادا واژۆکراوە ،دەوڵەن تورکیا
پێویستە لە هەر خولەکێک  500مەتری سێجا ئاو بەرداتەوە بەرەو سووریا ،بەڵم تورکیا ئەو
ڕێککەوتنە پێشێل دەکات و لە خولەکێکدا تەنیا  200مەتر سێجا ئاو بەردەداتەوە.
ئەوەش بووەتە هۆی کەمبوونەوەی ئاوی گۆیل فورات و لە کارکەوتت توربینەکان کارەبا ،بە
جۆرێک کە کارەبا بە رێژەیەیک زۆر کەمیکردووە]1[.
2018-10-18
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:

️⬅ رۆژئاوای کوردستان

🗺 وڵت:

🇷🇹 تورکیا
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ئەی ئی ئێف نیوز 2018-10-18 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:38:06 2018-10-18
هاوڕێ باخەوان

بابەت39 :

ی
بەهۆی تۆپبارانەوە %37ی دارستان و پاوان هەرێم سوتاون

https://www.kurdipedia.org/?q=2018071616501368367
دواڕۆژ ،عیسا عەبدولقەهار
بەپت ئامارێیک وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاوی هەرێم بەهۆی تۆپباران بەردەوام هەردوو وڵن تورکیا و ئنانەوە لەماوەی
هەشت ساڵ رابردوودا %37ی دارستان و پاوان و رەز لە هەرێیم کوردستان سوتاون.
لە ئامارەکەدا هاتووە لە 1ی تەمموزی  2010تاوەکو 1ی تەمموزی  ،2018یەک ملیۆن و  31هەزار و  290دۆنم دارستان و
پاوان و رەزی هەرێیم کوردستان سوتاون ،هاوکات بەهۆی تۆپبارانەکان تورکیا و ئنان %37ی رێژەی دارستان و پاوان هەرێم
لەماوەی هەشت ساڵدا سوتاون.
حسی حەمەکەریم ،بەڕێوەبەری گشت دارستان و پاوان وەزارەن کشتوکاڵ بە دواڕۆژی راگەیاند ،تۆپباران ناوچەکان کوردستان
لەالیەن تورکیا و ئنانەوە یەکێک لە مەترسییەکان ژینگە و دارستان هەرێم ،چونکە تۆپبارانەکان زیانێیک گەورەیان لە هەرێم داوە.
وتییس جگە له و هۆکارە کۆمەڵێک هۆکاری تریش هەن ،لەوانە بەشێک لە هاووڵتیان لەکان گەشت و سەیرانەکانیان پاشماوەی
ئاگر جێدەهێڵن و دەبێتە هۆی سوتان دارستان و پاوان ،هەروەها بەشێیک تری سوتانەکان پەیوەندی بە دەست ئەنقەستەوە
هەیە.
مانەوەی پاشماوەکان می و تەقەمەن لە ناوچە سنوورییەکان و تەقینەوەیان لە وەرزی گەرما و دابیننەکردن پارەی پێویست بۆ
پاراستت دارستان و پاوان و رەزەکان ،وایکردووە ساڵنە رێژەی سوتان داراستانەکان هەرێم زیادبکات.
بەرپرسەکەی وەزارەن کشتوکاڵ ئاماژەی بەوەشکرد بەهۆی ئەوەی تۆمەتەکان سەلمێندراون نی ،بۆیە زۆرجار لەالیەن بنکەکان
پۆلیسەوە ئه و کەسانەی ئازاد دەکرێن کە تۆمەتبارن بە سوتان دارستان و پاوانەکان]1[.
2018-07-16
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 💣 :تاوان جەنگ
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان
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🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-07-16 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:50:13 2018-07-16
هاوڕێ باخەوان

بابەت40 :

ی
ی
ی
ی
ی
انباریت پارێزگاکان هەرێیم
گشت کەشناس و بومەلەرزەزان هەرێیم کوردستان کۆی بار
بەڕێوەبەرایەن
ا
ا
ی
کوردستان بۆ ئەمساڵ و ساڵ رابردوو تا ئەمکاتە بڵوکردەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181206195419173953
بەڕێوەبەرایەن گشت کەشناس و بومەلەرزەزان هەرێیم کوردستان کۆی بارانباریت پارێزگاکان
هەرێیم کوردستان بۆ ئەمساڵ و ساڵ رابردوو تا ئەمکاتە بڵوکردەوە و بەپت ئامارەکەش
جیاوازییەیک زۆر هەیە لەبڕی بارانبارین.
بەپت ئامارەکەش کەشناس هەرێم ،لەساڵ 2017دا تا ئەمڕۆ 6ی کانون یەکەم لەپارێزگای
سلێمان نزیکەی  150ملم بارانباری بوو ،بەڵم ئەمساڵ تا ئەمڕۆ بڕەکەی گەیشتۆتە نزیکەی
 300ملیم کە دوو هێندەی ساڵ رابردووە ،لەپارێزگای هەڵەبجە ساڵ رابردوو تا ئەمڕۆ نزیکەی
 50ملیم باری بوو ،بەڵم ئەمساڵ تا ئەمڕۆ گەیشتۆتە نزیکەی  200ملم ،کە چوار هێندەی ساڵ
رابردووە.
لەبارەی پارێزگاکان دیکەش ،دەڵێت :ساڵ رابردوو تا ئەمڕۆ لەپارێزگای هەولن کەمن لە  50ملم
بارانباری بوو ،بەڵم ئەمساڵ تا ئەمڕۆ زیاتر لە  200ملم باریووە کە نزیکەی پێنج هێندەی ساڵ
رابردوو دەکات ،لەپارێزگای دهۆکیش ساڵ رابردوو تا ئەمڕۆ 6ی کانون یەکەم  ،2017بڕی
برانبارین کەمن بووە لە  50ملم ،بەڵم ئەمساڵ تا ئەمڕۆ گەیشتۆتە نزیکەی  300ملم کە شەش
هێندەی ساڵ رابردوو دەکات.
لەبارەی پارێزگای کەرکوکیشەوە ،کەشناس هەرێم دەڵێت :ساڵ رابردوو تا ئەمڕۆ لەپارێزگای
کەرکوک چەند ملیمێک بارانباری بوو ،بەڵم ئەمساڵ تا ئەمڕۆ گەیشتۆتە نزیکەی  200ملم کە
چەندین هێندەی ساڵ رابردووە]1[.
2018-12-06
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
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][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری پوک میدیا 2018-12-06 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:54:19 2018-12-06
نالیا ئیناهیم

بابەت41 :

ی
ی
بەڕێوەبەری سامان ماس هۆشداری دەدات لە دابیننەکردن پەنجەماس

https://www.kurdipedia.org/?q=20181209130650174227
بەڕێوەبەری سامان ماس لە وەزارەن کشتوکاڵ هەرێیم کوردستان رایگەیاند ،بەهۆی نەبوون بودجەی پێویست ماوەی دووساڵە
هیچ پەنجەماسییەک نەخراوەتە بەنداوەکان هەرێیم کوردستان.
سنوان سەعید ،بەڕێوەبەری سامان ماس لە وەزارەن کشتووکاڵ هەرێیم کوردستان بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند ماوەی
دوو ساڵە ،هیچ بەرهەمێیک پەنجەماس نەخراوەتە بەنداوەکان هەرێیم کوردستانەوە ،هۆکارەکەس دابیننەکردن بودجەی
پێویستە.
ساڵنە بۆ هەموو هەرێیم کوردستان ،نزیکەی  100ملیۆن دینار بۆ دابینکردن پەنجەماس بۆ پرۆژەکان ماس و بەنداوەکان
پێویستە ،بەڵم وەکو سنوان سەعید باس دەکات دوو ساڵە هیچ بودجەیەیک بۆ تەرخان نەکراوە ،بەداخەوە ئەوەش کاریگەری
لەسەر کەمبوونەوەی بەرهەم ماس هەبووە ،لە داهاتوودا کاریگەرن زیاترییس دەبێت.
بۆ پرۆژەکان ماس و بەنداوەکان ،هەرێیم کوردستان ساڵنە پێویست بە  80هەزار پەنجەماس هەیە .بۆیە سنوان سەعید دەڵ
داوا لە وەزارەن داران دەکەین بودجەی پێویستمان بۆ دابی بکات ،ئەگەر لەماوەی مانگێکدا ئەو بودجەیەمان بۆ دابی نەکرێت،
ساڵ داهاتووش ناتوانی پەنجەماس بخەینە بەنداوەکان ،چونکە بەرهەمێنان پەنجە ماس بۆ بەنداو و پرۆژەکان ماس ،کان
پێویستە.
بەرهەم ماس ساڵنە لە هەرێیم کوردستاندا نزیکەی شەش هەزار تۆنە ،چوار هەزاری لە پرۆژەکان ماس بەرهەمدێت و دوو
هەزارییس لە بەنداوەکانەوە]1[.
2018-12-09
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس:

🌾 کشتوکاڵ و ئاژەڵداری

📈 جۆری ئامار و راپرس:

🌳 ژینگە

📈 جۆری ئامار و راپرس:

📉 نزمبوونەوە

🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

♕ وەزارەتەکان باشوور (هەرێم) :وەزارەن داران و ئابووری
♕ وەزارەتەکان باشوور (هەرێم) :وەزارەن کشتوكاڵ و سەرچاوەکان ئاو
:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-12-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:06:50 2018-12-09
نالیا ئیناهیم
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بابەت42 :

ی
ا ی
ی
ژ
تووس کێشەی لەنێوچوون خاک بوونەتەوە
پارێزگاکان رۆژهەڵن کوردستان

https://www.kurdipedia.org/?q=20181206194554104899
بەرپرسان کرماشان و ئیالم ،لەبارەی خناتربوون رەون لەنێوچوون خاک لەو دوو پارێزگایە هۆشداری دەدەن .لە پارێزگای
کرماشان ساڵنە  37ملیۆن و  497هەزار تۆن خاک لەنێو دەچێت کە زیانە ماددییەکەی ساڵنە نزیکەی یەک ملیار و  50ملیۆن
دۆالرە.
بە گشت لە رۆژهەڵن کوردستان ساڵنە لە هەر هێکتارێکدا 15 ،تۆن خاک لەنێو دەچێت .لەنێوچوون خاک بەهۆی ئەوەی
ناژێتەوە و سەرچاوەی جێگرەوەی نییە ،لە لەنێوچوون سەرچاوەکان ئاویش مەترسیدارترە .خاک بەهۆکاری جیاواز لەنێو
دەچێت]1[.
2018-12-06
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کرماشان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ئیالم
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-12-06 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:45:54 2018-12-06
هاوڕێ باخەوان

بابەت43 :

ا
ی
ێ
ی
دابی دەکرێت ،بەڵم نادرێت بە سلێمان
هەولب
پارە بۆ سەوز یان

https://www.kurdipedia.org/?q=2018072616245870250
دواڕۆژ ،سامان قوبادی
بەهۆی دابیننەکردن بودجە و ئاونەدانیان ،پارک و باخچەکان سلێمان وشک و زەرد بوون .بەوتەی راگەیاندن باخچەکان-یش
پارە و تەنکەر بۆ پارک و باخچەکان هەولن دابی دەکرێت ،بەڵم بۆ سلێمان تەرخان ناکرێت ،ئەمە لەکاتێکدایە سلێمان لەسەر
ئاست عناق پلەی یەکەم لە رووبەری سەوزاییدا هەیە.
سلێمان زۆرترین پارک و باخچەی تیایە
.
هاوژین عوسمان لێنرساوی راگەیاندن باخچەکان سلێمان بۆ دواڕۆژ دەڵێت رێژەی سەوزان باخچەکان %9ە بەهۆی
ی
دابیننەکردن پارە بۆ ئاودان باخچەکان ،زۆربەی چیمەنەکانمان زەرد بوون ،دەبوایە لە مانیک 6ی ئەمساڵەوە تەنکەرمان بۆ دابی

54

بکرایە بەڵم تائێستا هیچ شتێکمان بۆ نەکراوە .سلێمان  556پارک و باخچەی تیایە بەڵم کەمن لە  100بنیان هەیە .ئەم شارە
لەسەر ئاست عناق پلەی یەکەم هەیە و زۆرترین پارک و باخچەی تێدایە.
لێنسناوی راگەیاندن باخچەکان سلێمان وتیشیدارەکانمان وشکنەبوون ،بەڵم دەبێت چیمەن رۆژی  2جار ئاو بدرێت،
بەداخەوە زۆربەیان ،کە دەکەونە گەڕەکەکانەوە ،زەرد بوون .پێشن ساڵنە  700ملیۆن دینار بۆ تەنکەرەکان دابینکراوە تا ئاوی
باخچەکان ن بدەین ،ئەمساڵ هیچ بڕە پارەیەک دابیننەکراوە.
بەوتەی لێپساوی راگەیاندن باخچەکان ئەگەر جیاوازن نەکرایە لە خەرجکردن بودجە لە نێوان هەولن و سلێمان ،هیچ
کێشەیەکیان نەدەبوو چونکە وەزارەن داران لە هەولن پارە و تەنکەر و ئاویان بۆ دابی دەکەن و بۆ سلێمان ناکرێت .پێشنیش بۆ
خەرجکردنەوەی داهات نوورساومان ئاراستەی شارەوان کردووە و ئەوانیش ناردوویانە بۆ وەزارەن داران ،بەڵم گون پێنادەن.
سلێمان لە رووبەری سەوزان یەکەمە
بەپت ئامارێیک فەرمت سەرۆکایەن شارەوان سلێمان ،بەگشت رێژەی سەوزان لە سلێمان %18ە و لە رووی رووبەری
سەوزاییەوە یەکەم ئاست عناقە ،ئەمەش لەکاتێدایە بەپت ستانداردی جیهان نابێت رێژەکە  %15کەمنبێت.
ی
کۆمەڵەی کوردستانێیک سەوز یەکێکە لەو رێکخراوانەی بەردەوام گرنیک بە رواندن دار و زیادکردن رێژەی سەوزان دەدات ،بەڵم
لەئێستادا بەهۆی نەبوون بودجەوە چاالکییەکانیان وەکو پێشن نەماوە.
سەبارەت بە پشتگوێخستت پارک و باخچەکان سلێمان ،ئارارات زەردەشت سەرۆیک کۆمەڵەی کوردستانێیک سەوز بۆ دواڕۆژ ون
لە هەر شار و ناوچەیەکدا نابێت رووبەری سەوزان  %15کەمن بێت و ئەگەر رێژەکە بەرزبێتەوە بۆ  %35ئەوکات بە ئاستێیک
باش دادەنرێت.
زەردەشت دەڵێت هەندێک لە باخچەکان سلێمان لە قۆناغ دروستکردندان ،بەشێیک تریان پارەیان بۆ خەرج ناکرێت،
هەندێکیان تەنکەرەکان ناتوانن بەردەوام ئاویان بدەن .ساڵ رابردوو بە هاوکارن هاووڵتیان چەند تەنکەرێیک ئاومان دابینکرد بۆ
ئاودان باخچەکان بۆ ماوەیەیک کان .بەداخەوە بودجەیەیک دڵسۆزانە بۆ ژینگە تەرخان ناکرێت کە ئێستا زۆربەی باخچەکان بەرەو
لەناوچوون دەچن ،ئەمە خەسارەیە ،چونکە هەمووی پارەی تێچووە.
سەرۆیک کۆمەڵەی کوردستانێیک سەوز باس لەوەیشکرد :باخ هەیە تەمەن  100ساڵە و هەیە  50ساڵە ،بەڵم بەتایبەت ئەو
باخچانەی تەمەنیان نزیکەی  20ساڵە بەرەو لەناچوون دەچن ئەگەر ئاوڕیان یل نەدرێتەوە و ئاو نەدرێن .ئەگەر دوو تەنکەرمان
هەبوایە نەمان دەهێشت باخچەکان وشک بن.
ئاراران زەردەشت هۆشدارن ئەوەییس دا ئەگەر ئەم کێشەیە بەردەوام بێت ،رووبەری سەوزان لەناودەچێت ،رادەی س و
ئۆکسجی کەم دەکات ،ژینگە پیس دەبێت ،جگەلەوە ئەو ملیۆنان دۆالرەی بۆ سەوزان خەرج کراوە ،بە خەسار دەڕوات]1[.
2018-07-26
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :گەندەڵ
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:24:58 2018-07-26
هاوڕێ باخەوان

بابەت44 :

پڕۆژەی گاپ مەترست گەورە لەسەر ناوچەکە دروستدەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=2018060422591889912
شارەزایەیک بواری ئاو و وزە ئاشکرایدەکات ،جێبەجێکردن پڕۆژەی بەنداوی گاپ لە تورکیا ،ئه و
وڵتە و چەند وڵتێیک دیکە بەرە و مەترسییەیک گەورە دەبات.
دکتۆر رەمەزان هەمزە ،بەڕێوەبەری پەیمانگا سناتنیەکان ئاو و وزە لە هەرێیم کوردستان ،بە
دواڕۆژی وت گاپ پڕۆژەیەیک توریک ئسائیلییە ،من ئاگادرام ئەوانەی ئەم پرۆژەیە جێبەجێدەکەن
نەچوونەتە قوڵن لێکۆڵینەوەی بومەلەرزە و کاریگەریەکان ژینگه ،چونکە ئەم پرۆژەیە زیاتر بۆ
بەدەستهێنان پارە و مەبەست بازرگانییە.
وتییس تورکیا دەکەوێتە ناوچەی 'تۆرۆس' لەسەر لێواری پلێت 'تیکتۆن' ،له و ناوچەیە دوو
شکست گەورەی زەوی هەیه ،یەکێک لە باکور بەروە و باشور ئەوی دیکە لە رۆژهەڵت بەرو
رۆژئاوا ،کە هەردووکیان لە نزیک بەنداوی ئەتا تورک دەگەن بەیەک.
ئاماژەی بەوەشدا ،کە بەنداوی ئەتا تورک توانای گلدانەوەی  48ملیار مەتر سێجا ئاوی هەیە،
بەڵم ئێستا نزیکەی  22ملیاری مەتر سێجا ئاو تێدایە ،هەرکاتێک پڕبێت دەبێتە هۆی
درووستبوون بومەلەرزەی گەورە و کارەسان گەورە دروستدەکات کە لە منوودا رووینەداوە.
پرۆژەی گاپ بە گەورەترین پڕۆژەی ئابوری دادەنرێت لە منووی تورکیادا کە  22بەنداو و 19
وێستگەی کارەبا لەخۆدەگرێت ،ئەم پڕۆژەیە دەتوانێت  %25کارەبای ئه و وڵتە دابینبکات،
دروستکردن بەنداوی 'ئەلیسۆ' لەناو پرۆژەی گاپ دایە و دوای تەواوکردن ئه و بەنداوە رۆژی
هەیت رابردوو ،تورکیا  %50ئاوی دیجلە بۆ پڕکردن بەکاردەهێنێت]1[.
2018-06-04
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

ئناق
🇶🇮 ڕ

🗺 وڵت:

️⬆ باکووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇹 تورکیا

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:

PM 10:59:18 2018-06-04
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ناوی تۆمارکار:

هاوڕێ باخەوان

بابەت45 :

ا
ی
پۆلییس دارستان و ژینگەی سلێمان لە ساڵ 2018دا  536تۆمەتباری دەستگبکردووە

https://www.kurdipedia.org/?q=20190105113133184092
دواڕۆژ ،پشتیوان جەمال
بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی سلێمان لە ساڵ رابردوودا  536تۆمەتباری دەستگنکردووە و دەستییس بەسەر
چەندین چەک و ئۆتۆمبێل و پێداویست دیکە گرتووە کە 188یان ئامنی بنلێدان بوون.
عەمید هێمن کەمەرخان ،بەڕێوەبەری راگەیاندن بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی سلێمان لە کۆنگرەیەیک رۆژنامەوانیدا
ئاماری چاالکییەکان ساڵ رابردووی بەڕێوەبەرایەتییەکەیان ئاشکراکرد و ون 536 :تۆمەتبارمان لەسەر ئەم تۆمەتانە
دەستگنکردووە 154 :تۆمەتبار لەسەر راوی باڵندەی کێوی 55 ،تۆمەتبار لەسەر راوی ئاژەڵ کێوی 109 ،تۆمەتبار لەسەر راوی
ماس 8 ،تۆمەتبار لەسەر خەڵوزکردن 113 ،تۆمەتبار لەسەر زیادەڕەوی 78 ،تۆمەتبار لەسەر داربڕین 19 ،تۆمەتبار لەسەر
ئاگرکەوتنەوە.
ناوبراو ئاماژەی بەوەکرد :هەر لەساڵ رابردوودا دەستبەسەر چەندین جۆر لەپێداویست دیکە گناوە ئەوانیش کڵشینکۆف و تاپڕ
و الیت و بالجکتۆر و چەقۆ و ئۆتۆمبێل و بەلەم.
عەمید هێمن روونیشیکردەوە :لە ساڵ رابردوودا  55رووداوی ئاگرکەوتنەوە روویانداوە بەو هۆیەشەوە نزیکەی  29هەزار و 153
دۆنم لە زەوی پاوان و رەز و باخ هاووڵتیان سوتاون ،زیاتر لە  375داری رسوشت جیاوازیش سوتاون.
لەوەڵم پرسیاری دواڕۆژ سەبارەت بەدەستگنکردن ئەو کەسانەی بنی ئنتیوازییان لێداوە ،عەمید هێمن ئاشکرایکرد :لەو 536
کەسە  113تۆمەتبار لەسەر زیادەڕەون بووە کە زۆربەیان لەسەر بن لێدانە بەشێوەی نایاسان 188 ،ئامنی بنلێدانیشمان
ناردۆتەوە دەرەوەی هەرێم]1[.
2019-01-05
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:31:33 2019-01-05
نالیا ئیناهیم

بابەت46 :

ا
ا
پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە ئاماری ساڵ 2018ی بڵوکردەوە
57

https://www.kurdipedia.org/?q=20190102153214182404
بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە ئاماری کار و چاالکییەکان ساڵ 2018ی بڵوکردەوە ،بەپت ئامارەکانیش لەو
ساڵەدا  63سەرپێچیکار دەستگنکراون و سەدان دۆنم پوش و پاوەن و باخ هاوڵتیانیش سوتاون.
بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە کە بنکە و بەشەکان لەسنوری پارێزگاکەدا بەسەر هەریەکە لە ناحیەکان
سنوان و خورماڵ و بیارە و بەمۆ دابەشبووە ،ئەمڕۆ لە شاری هەڵەبجە لە کۆنگرەیەیک ڕۆژنامەوانیدا ئامارەکان ساڵ 2018ی
بەڕێوەبەرایەتییەکەی خستەڕوو.
بەگوێرەی ئامارەکان بەڕێوەبەرایەتیەکە ،لەماوەی ساڵ  2018دا 63 ،سەرپێچیکار دەستگنکراون و دەستیشگناوە بەسەر 49
چەیک جۆری تاپڕ و  39فیشەیک تاپڕ و س چەیک جۆری کڵشینکۆف و  111فیشەیک کڵشینکۆف و س چەیک جۆی بادی و 11
قەفەزی کەو دوو مکەبەرەی میمۆرن کە بەکاردەهێنا بۆ ڕاوکردن کەو و یەک چەیک جۆری ئێم فۆڕ و دوو دوربی و دوو مەخزەن
فیشەیک کڵشینکۆف.
هەر بەگوێرەی ئامارەکان ئەم بەڕێوەبەرایەتیە لەماوەی ساڵ ڕابردوو دەستگناوە بەسەر س ئاژەڵ کێوی کوژراودا و یەک
کەروێشک و یەک ئامنی لێدان بنی قۆڵ و هەشت ماتۆڕسکیل و چوار ئۆتۆمبیل و  10کەوی زیندوو و  330تۆڕی ماس و
حەت کۆتری کەژی و هەشت پۆڕی کوژرا و لەگەڵ دەست بەسەرا گرتت  120کیلۆ ماس کەدواتر بەپت بڕیاری دادوەری
ماسیەکان فرۆرساوە بە  548هەزار دینار بەشێوەی زیادکردن ئاشکرا.
ئامارەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە جگە لە دەستگنکردن سەرپێچیکاران و دەستبەسەراگرتت کەلوپەیل
سەرپێچیکاران و ئاژەڵ و باڵندە ڕاوکراوەکان ،ئاماری ڕووداوەکان ئاگرکەوتنەوەش لەناوچە شاخاویەکانیان خسەڕوو ،بەجۆرێک
هەر ماوەی ساڵ ڕابردوو بەگوێرەی ئەو ئامارانە  12حاڵەن ئاگرکەوتنەوە لەسنوری هەڵەبجە ڕوویداوە و بە سەدان دۆنم پوش و
پاوەن و ڕەز و باخ هاوڵتیان سوتاندووە ،بەڵم بەهۆی نەبوون ئامنی پێویست بۆ کوژاندەوەی ئاگر و نەبوون فڕۆکەی تایبەت
بەو کارە ،کە تاکو ئێستا حکومەن هەرێم بۆیان دابی نەکردووە ،زۆرترین زیان بە ناوچەکە گەیاندووە و تیمەکانیش بەباس
توانای زوو کۆننۆڵکردن ئاگرەکانیان نییە.
لە بەشێیک دیکەی کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا ،فەرمان عومەر وتەبنی بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە
ڕایگەیاند ،لە ساڵ  2018بە بەراورد بە ساڵ  2017ڕووداوەکان ڕووان لە کەمبوون کردووە ،ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد تیمەکانیان
لە تەواوی سنورەکە لە هەوڵ کۆننۆڵکردن تەواوی ناوچەکەن بۆ ئەوەی ڕێگە لە سەرپێچیکاران بگرن تا زیان بە رسوشت
ناوچەکە نەگەیەنن ،فەرمان عومەر ئاماژەس بەوەکرد هەرچەندە چەند حاڵەتێیک هەڵکەندی بنی قوڵ بەدەر لە یاسا و
ڕێنماییەکان لە سنورەکە هەبووە ،بەڵم لەئێستادا ڕێگە بەکەس نادەن کە بەن مۆڵەت بنی قوڵ یل بدات]1[.
2019-01-02
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :هەڵەبجە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2019-01-02 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:32:14 2019-01-02
نالیا ئیناهیم
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بابەت47 :

ا
ی
ی
پۆلییس دارستان هەڵەبجە ئاماری سەرپێچیکەران 2017ی بڵوکردەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180102120257103305
دواڕۆژ ،عەیل حەمە سەعید
وتەبنی بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە ئەمڕۆ سێشەممە  2018-01-02لە کۆنگرەیەیک ڕۆژنامەوانیدا
ئاماری کاروچاالیک و دەستگنکردن سەرپێچیکاران لەساڵ ڕابردوودا بۆ دەزگاکان ڕاگەیاندن خستەڕوو کە بەگوێرەی ئامارەکە تەنها
لەساڵ ڕابردوودا  138سەرپێچیکار دەستگنکراون و ڕووبەڕووی دادگا کراونەتەوە ،هەروەها دەستیشیان بەسەر  57چەیک جۆراو
جۆردا گرتووە.
مالزم فەرمان عومەر ،وتەبنی بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە لەکۆنگرەیەیک رۆژنامەوانیدا ئەوەی
خستەڕوو ،بەگوێرەی ئەو ئامارانەی لە بنکە و بەڕێوەبەرایەتییەکان پۆلییس دارسان و ژینگەی سنووری پارێزگای هەڵەبجەوە
کۆمانکردوونەتەوە تەنها لەمساڵدا  138سەرپێچیکار دەستگنکراون بە بەراورد بەساڵ ڕابردووش ژمارەکە بەڕێژەیەیک زۆر
زیادیکردووە ،هاوکات هەر لەساڵ ڕابردوودا توانیویانە دەستبگرن بەسەر  57چەک و  225فیشەیک جۆراوجۆردا.
ئاماژەی بەوەشکرد ،هەر لەساڵ ڕابردوودا  22باڵندەی زیندوو هەروەها  18باڵندەی کوژراو لەدەست ڕاوچییەکان سەندراوەتەوە،
هاوکات لەساڵ ڕابردوودا و لەوەرزی قەدەغەکردن ڕاوەماسیدا دەستگناوە بەسەر  394تۆڕی ڕاوەماسیدا و  400کیلۆ ماسیش
دەست بەسەردا گناوە لەزیادکردن ئاشکراد فرۆرساوەتەوە.
هەر لەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەدا وتەبنی پۆلییس دارستان و ژینگەی هەڵەبجە ئەوەس وت هەر لەساڵ ڕابردوودا توانیویانە
دەستبگرن بەسەر هەشت ئامنی بن هەڵکەندندا لەگەڵ ئەوەشدا توانراوە دەستبگنێت بەسەر  19ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیلدا کە
لەالیەن سەرپێچیکارانەوە بەمەبەست ڕاورکردن بەکار هێناون ،ئەوە سەرەڕای ئەوەی دەستیش گناوە بەسەر  24داوی
ڕاوکردندا]1[.
2018-01-02
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :هەڵەبجە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-01-02 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:02:57 2018-01-02
هاوڕێ باخەوان

بابەت48 :

ا
ا
ی
پۆلییس گەرمیان ئاماری سەرپێچیکاران ژینگەی بۆ ساڵ  2017بڵوکردەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018010813473498045

59

ڕۆژنیوز ،هاوڕێ کرێکار
پۆلییس داراستان و ژینگەی گەرمیان ڕایگەیاند ،لە ماوەی یەک ساڵدا لە سنوری ئیدارەی گەرمیان  223سەرپێچیکار رسادراون و
 43باڵندەش ئازاد کراون و بەشێیک زۆری ئامارەکانیش زیادیان کردوە.
کاتژمن  10:30خولەیک بەیان ئەمڕۆ ،لە کۆنگرەیەیک ڕۆژنامەنووسیدا ،لە بینای بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی
گەرمیان ،ئاماری ساڵنەی سەرپێچیکاران ژینگە ڕاگەیەندرا.
سەرکەوت ڕەحیم بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن بەڕێوەبەرایەن پۆلییس داراستان و ژینگەی گەرمیان ،بە دەزگاکان ڕاگەیاندن ڕاگەیاند :لە
ماوەی ساڵ  2017دا ،لە سنوری ئیدارەی گەرمیان  223سەرپێچیکار رسادراون بە بڕی پێنج ملیۆن و  627هەزار دینار ،بەراورد
بە ساڵ ڕابردووش  34سەرپێچیکار زیادی کردووە.
سەرکەوت ڕەحیم ،وتییس :لە الیەن بنەکەکان بەڕێوەبەرایەتیمانەوە 92 ،پارچە چەیک سەرپێچیکاران دەست بەسەردا گناوە و
بەراورد بە ساڵ ڕابردوو حەوت پارچە چەک زیادی کردووە ،هەروەها ئەمساڵ  43باڵندە ئازادکراوە و بەراورد بە ساڵ ڕابردوو نۆ
باڵندە کەم کردووە ،هەر لەم ساڵدا حەوت ئۆتۆمبیل و ماتۆڕسکییل سەرپێچیکاران دەست بەسەردا گناوە و بەراورد بە ساڵ
ڕابردوو یەک هۆی گواستنەوە زیادی کردووە.
ناوبراو باس لەوەشکرد :ئەمساڵ دەست بە سەر 80کەرەستەی ڕاوچیدا گناوە و بەراورد بە ساڵ ڕابردوو 56 ،کەرەستە زیادی
کردووە ،هەر لەم ساڵدا  389دۆنم زەوی لە پوش و پاوان سوتاوە.
سەرکەوت ڕەحیم ،ئاماژەی بەوەشدا :بەشێیک زۆری ئامارەکان ئەمساڵ زیادیان کردووە ،هەروەها سەرپێچیکار ،ڕاوخ و داربڕ
دەگرێتەوە و سەرپێچیکارانیش بەپت ڕێنماییەکان وەزارەن ناوخۆ لە الیەن دادگا و بەڕێوەبەری یەکە ئیدارییەکان وەک قائیمقام و
بەڕێوەبەری ناحیە رسادەدرێن]1[.
2018-01-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-01-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:47:34 2018-01-08
سەریاس ئەحمەد

بابەت49 :

ی
پیسبوون ژینگە هەڕەشە لە کەرکوک دەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=2018091310470269183
دواڕۆژ ،عیماد جەباری
کۆمپانیایەیک نێودەوڵەن تایبەت بە ژینگە ،هۆشدارن پیسبوون لەرادەبەدەری ژینگەی کەرکوک دەدات و به زەنگێیک
مەترسیداری دەزانێت بۆ سەر ژیان دانیشتوانەکەی.
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بەپت زانیارییەکان دواڕۆژ (کۆمپانیای کەرکویک گلوپاڵ ئەمرییک تایبەت بە توێژینەوە لە ژینگەی کەرکوک) کە ماوەی  5ساڵە له و
بوارەدا کاردەکات ،ئامارێیک داوەتە الیەنە پەیوەندیدارەکان کە رێژەن سەوزان له شارەکە ()0,9یە واتا هێشتا نەگەیشتووەتە
لەسەدا یەک .ئەوەییس به زەنگێیک مەترسیدار هەژمارکردووە ،چونکە بەپت ستانداردی جیهان ،پێویستە رێژەی سەوزان لە هەر
ناوچەیەکدا الن کەم  15-10لەسەدا بێت.
:
پشناستکردنەوەی ئه و زانیارییانه ،بە دواڕۆژ-ی وت بەپت ستانداردی
خالید کەریم ،بەڕێوەبەری ژینگەی کەرکوک وێڕای
ڕ
جیهان رێژەی سەوزان لە کەرکوک کەمە ،بەرزکردنەوەی ئه و رێژەیەیش پەیوەستە به شارەوان و کشتوکاڵ شارەکەوە کە ئەگەر
بودجەیان بۆ بڕەخسێی له ماوەی تەنها ساڵێکدا دەتوانن بیگەیەننە  %10چونکە پانتاییە سەوزاییەکان ئامادەن.
وتییس :هیچ جیاوازییەک له پیسبوون ژینگەی کەرکوکدا رووینەداوە و هاوشێوەی رابردوو هۆکارەکان پیسبوون ژینگە هەر ماون
کە بریتی لە کۆمپانیای نەون باکور و غازی باکور و چەند کۆمپانیایەیک دیکە کە فلتەرمان لەسەریان هەیە و بەردەوام لەژێر
چاودێریدان.
:
ئاماژەی بۆ ئەوەیش کرد کە وەکو ژینگەی کەرکوک وێستگە و ئامنی تایبەتیان هەیە بۆ چاودێریکردن رێژەی پیسبوون ژینگه و
هەر کاتێکیش بزانن کە رێژەی پیسبوونەکە له رێژەی ئاسان خۆی زیاتر بەرزبێتەوە ئەوە رێوشوێن دەگرنەبەر.
دزەکردن ئه و ئامارەی کۆمپانیا ئەمریکییەکە ،تەنانەت رێکخراوەکان بواری ژینگەییس تووس شۆک کردووە کە ماوەی چەند
ساڵێکە لەپێناو بەرزکردنەوەی رێژەی سەوزان کاردەکەن .یەکێک لە چاالکوان ئه و رێکخراوانە دەڵێت :پێمان وابوو توانیومانە
رێژەکەمان گەیاندبێتە  %2بەڵم لەئێستادا تووس شۆک بووین چونکە پێشن رێژەی راستەقینەمان نەزانیبوو.
شکۆڤە ساڵەن ،ئەندام رێکخراوی کوردستانێیک سەوز لە کەرکوک کە ساڵنێکە کاردەکات بۆ زیادکردن ئاست و رێژەن سەوزان
شارەکە ،بۆ دواڕۆژ ون :پێمانوایە گڕگرتت دارستانەکان شناغە له رۆژئاوای کەرکوک زیاتر لە جارێک ،وایکردووە ژمارەیەیک زۆر
درەخت و دار و سەوزان لەناوبەرێت کە ئەوەیش رۆڵ گەورەی هەبوو بۆ کەمبوونەوەی رێژەی سەوزان شارەکە.
لەبارەی زیانەکان کەمبوونەوەی رێژەی سەوزان له کەرکوک شکۆفە دەڵێت :دیارترین کاریگەرییەکان ئه و دیاردەیە زۆربوون
خۆڵبارین ،تووشبوون خەڵک به نەخۆشت رەبوو و چەند نەخۆشییەیک تری مەترسیدارە کە لەئێستادا ئاماژەکان دەرکەوتوون
زۆربەی خەڵکەکە دووچاری سکچوون بوون.
وتییس :جگە لەنەبوون رێژەی سەوزان ،هاوکات ئاوی خواردنەوەی زۆربەی ناوچەکانیش بەهۆی سوێربوون و پیسییەوە بە
کەڵیک خواردنەوە نایەن و مەترسی بۆ سەر خەڵک .هەروەها جۆرەها غاز بەهۆی کۆمپانیاکان نەوت و غازی باکورەوە له
کەشوهەوادا بڵوبوونەتەوە کە دیارترین کاریگەرییەکان هەڵچوون باری دەروونت خەڵک و نائارامییە.
بۆ بەرزکردنەوەی رێژەی سەوزان لە کەرکوک ،ئەندامەکەی رێکخراوی کوردستانێیک سەوز پێشبیت دەکات کە ئەگەر بودجە و
ئاو و پێداویستییەکانیش ئامادەبن ،ئەوا پێویستیان بە ماوەی زیاتر لە دە ساڵ دەبێت بۆ چارەسەرکردن ئه و کێشەیە]1[.
2018-09-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-09-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:47:02 2018-09-13
هاوڕێ باخەوان
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بابەت50 :

ی
پیسبوون ڕوباری چۆمان و گرفتە ژینگەییەکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20180921154516156148
بەهۆی نەبووی هۆشیاری ژینگەن و نەگرتنەبەری ڕێوشوێت پێویست لەالیەن حکومەن
هەرێمەوە ڕووباری چۆمان پیس بووە ،ئەو پیسبوونەش مەترس بۆسەر کەرن کشتوکاڵ لە
ناوچەکەدا و ژیان هاوڵتیان دروستکردووە.
ڕووباری چۆمان ،گەورەتنن ڕووباری ناوچەی باڵەکایەتییە لە سنووری پارێزگای هەولن ،کە
سەرچاوەی ئاوی ڕووبارەکە ،لە ئاوی باراناو و توانەوەی بەفری شاخەکان و ئاوی کانییەکان
پێکدێت.
ئەم ڕووبارە بەتەنیشت شارۆچکەی چۆمان-دا ،دەڕوات و دەڕژێتە ڕووباری زن گەورەوە،
دانیشتوان ئەو ناوچانەی ڕووباری چۆمان بەالیاندا تێپەڕ دەبێت سود لە ئاوی ڕووبارەکە
وەردەگرن بۆخواردنەوە و کشتوکاڵ ،هەروەها ئەم ڕووبارە سەرچاوەیەکیشە بۆ ڕاکێشان گەشتیار
بۆ ناوچەکە.
لە ئێستادا ڕووباری چۆمان پیس بووە ،ئەوەش بەهۆی بوون کۆمەڵێک بەنزینخانە و جێگای
کڕین و فرۆشتت گازوایل لە نزیک ڕووبارەکە و فڕێدان خۆڵ و خاشاک لەالیەن هاوڵتیانەوە بۆ
ناو ڕووبارەکە ،ئەوەش مەترس لەسەر ژینگەی ناوچەکە و ژیان هاوالتیان دروستکردووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :پیسبوون ژینگە

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ چۆمان (باڵەکایەن)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

PM 3:45:16 2018-09-21
نالیا ئیناهیم

بابەت51 :

ی
ی
پێنجوین ..ی
رسوشت ناوچەکەیە
گرفت بەردەم کوژراندنەوەی ئاگری
می
https://www.kurdipedia.org/?q=20170809003054141991
کۆننۆڵکردن و کوژاندنەوەی
قائیمقام شارۆچکەی پێنجوێن ،ئاماژە بەوە دەدات کە بەمەبەست
ڕ
ی
حاڵەتەکان ئاگرەکەوتنەوە بۆ چوار مانیک وەرزەکان هاوین و پایز ،بۆ ناوەندی شارۆچکەکە ،بڕی
یەک ملیۆن دینار و بۆ شارەدێیەکانیش ،بڕی  500هەزار دینار تەرخانکراوە ،دەڵێت ئەمەش زۆر
کەمە و بەس پێداویستیبەکانمان ناکات.
:
زانا رەحمان ،قائیمقام شارۆچکەی پێنجوێن ،بە (باسنیوز)ی راگەیاند ئەمساڵ کە هاوکاتە
لەگەڵ وەرزی هاویندا و حاڵەتەکان ئاگرکەوتنەوە ناو بەناو بوونیان هەیە ،بۆیە تیمەکان بەرگری
شارستان ،پۆلییس دارستان و ژینگەی پێنجوێن ،بەهاوکاری هاووڵتییان ،ئەوەندەی بتوانن
هاوکارن بۆ کوژاندنەوەی ئەو ئاگرانەی لەسنوورەکەدا دەکەونەوە.
کۆننۆڵکردن و کوژاندنەوەی
قایمقام پێنجوین ،ئەوەس خستە روو :بۆ ئەمساڵ بەمەبەست
ڕ
ی
حاڵەتەکان ئاگرکەوتنەوە ،بۆ چوار مانیک وەرزەکان هاوین و پایز ،بۆ ناوەندی پێنجوێن بڕی یەک
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ملیۆن دینار و بۆ هەردوو شارەدن گەرمک و ناڵپارێزیش ،پێکەوە ملیۆنێک دیناریان بۆ
تەرخانکراوە ،کە ئەوەش کەمە و لەئاست دابینکردن پێداویستییەکان ئاگرکەوتنەوە نییە.
جەخت لەوەش کردەوە :ئەوەی الی ئێمە گرنگە ،بەدواداچوونە بۆ ئەو ئاگرانەی دەکەونەوە و
دواتریش لێنسینەوە لەگەڵ کەسان تۆمەتبار و ئەنجامدەری ئاگرەکە دەکەین ،بەڵم بەشێک
لەشوێت ئاگرکەوتنەوەکان می ڕێژکراون و کەس ناتوانێت بیکوژێنێتەوە.
هاوکات بەپت ئامارێیک بەڕێوەبەرایەن بەرگری شارستان پێنجوێن ،کە وێنەیەیک دەست
(باسنیوز) کەوتووە ،لەسەرەتای وەرزی هاوین تاوەکو ئەمڕۆ 8ی ئان  ،2017نزیکەی 15
حاڵەن ئاگرکەوتنەوە تۆمارکراون و بەو هۆیەشەوە بەهەزارەها دۆنم زەوی دارستان و پوش و
پاوان سوتاون]1[.
ماڵپەڕی باسنیوز2017-08-08 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💣 :تاوان جەنگ
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :پێنجوێن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی باسنیوز 2017-08-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 12:30:54 2017-08-09
سەریاس ئەحمەد

بابەت52 :

پێنجوێن؛ لە -2017دا  55سەرپێچیکار دەستگبکراون
https://www.kurdipedia.org/?q=2018011312230332626
دوارۆژ ،رێبی حەسەن
ی
لەماوەی  12مانیک ساڵ 2017دا و بەهۆی ئەنجامدان سەرپێچ جۆراوجۆری ژینگەن ،لەسنووری بەس پۆلییس دارستان و
ژینگەی پێنجوێن 55 ،هاوڵن دەستگنکراون ،هاوکات لە  10رۆژی سەرەتای 2018شدا ،یەکەم سەرپێچیکاری ژینگەن
دەستگنکرا.
پۆلییس دارستان و ژینگەی پێنجوێن لە راگەیەندراوێکیدا ئاشکرایکردووە وەک بەس پۆلییس دارستان و ژینگەی پێنجوێن،
لەساڵ 2017دا ،لەسنوری قەزاکە و هەردوو ناحیەی گەرمک و ناڵپارێز لەالیەن مەفرەکانمانەوە ،توانراوە  55هاوڵن لەسەر
سەرپێچ ژینگەن دەستگنبکرێن.
ئاماژە بەوەش دەکەن کە جۆری سەرپێچیەکان بەم شێوەیە بووە چوار هاوڵن لەسەر راوکردن باڵندەی کێوی 10 ،هاوڵن
لەسەر راوکردن ماس 7 ،هاوڵن لەسەر بڕیت داری دارستان و  13لەسەر دروستکردن خەڵوزی نایاسان و  18زیادەڕەون و 3
لەسەرکردنەوەی ئاگر لەدارستانەکان دەستگنکراون.
عەقید هێمن کەمەرخان ،بەرپرس راگەیاندن پۆلییس دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمان ،لەلێدوانێیک بۆ دواڕۆژ ون لە
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سەرەتای ئەمساڵدا ،لەالیەن مەفرەزەیەیک بنکەی پۆلییس دارستان و ژینگەی ناڵپارێز ،لەکان گەڕان بەژمارەیەک لەگوندەکان
سنوورەکەدا ،توانرا هاوڵتیەک کە سەرقاڵ سەرپێچیکاری ژینگەن بووە دەستگنبکرێت.
وتییس هۆکاری دەستگنکردنەکە ئەوە بوو ئەو هاوڵتییە هەستابوو بەزیادەڕۆن کردن و داگنکردن زەوی و دواتر بەپت یاسای
دەواجن ،پەڕاوی یاسان بۆ کرایەوە و درایە دادگا ،هەر لەو هەڵمەتەدا هەیکەلییک زیادەڕەۆن و پارچە زەویەیک سیاج کراوی
نایاسایش راگنا ،ئەمەش بووە یەکەم سەرپێچیەکاری ژینگەن کە لەساڵ نوێدا لەسنوری پێنجوێندا دەستگنبکرێت]1[.
2018-01-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :پێنجوێن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-01-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:23:03 2018-01-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت53 :

ا
ی
ی
ی
مەترسی لەسەر ژینگەی رۆژهەڵت
تانکەرەکان سووتەمەن هەرێیم کوردستان

https://www.kurdipedia.org/?q=20170810023730142036
بەرپرسان پارێزگاکان سنە ،کرماشان و لۆڕستان لەبارەی سەرهەڵدان قەیران ژینگەن لەو پارێزگایانە بەهۆی وەرگەڕان تانکەرەکان
گواستنەوەی سووتەمەن لە باشووری کوردستانەوە بۆ باشووری ئنان ،هۆشداری دەدەن.
رۆژانە لە دەروازە سنوورییەکان باشماخ و پەروێزخانەوە لەنێوان  800بۆ  1200تانکەر سووتەمەن دەگوازنەوە ئنان ،کە زۆرجار
بەهۆی خران رێگەوبانەکان و لە کۆننۆڵ دەرچوون ئۆتۆمبێلەکان ،تووس رووداوی هاتووچۆ دەبن.
بەرپرسان پاراستت ژینگەی ئنان دەڵی ،لەکان رووداوەکان هاتووچۆ ،سووتەمەن ئەو تانکەرانە تێکەڵ بە ئاو و رسووشت
دەبێت ،ئەوەش مەترسییە لەسەر ژینگە.
عەبدولواحد ریازی ،فەر بەڕێوەبەری پاراستت ژینگە لە پارێزگای سنە هاتووچۆی تانکەرەکان هەرێیم کوردستان بە گەورەترین
مەترس لەسەر ژینگەی ئەو پارێزگایە لەقەڵەمدەدات و دەڵێت ،وەرگەڕان تانکەرەکان گواستنەوەی سووتەمەن بووەتە هۆکاری
پیسبوون ژینگەی ئاوی و خایک پارێزگای سنە.
کۆمپانیای ئاوی ناوچەن پارێزگای سنەش لە راگەیێندراوێکدا هۆشداری دەدات لەبارەی پیسبوون ئاوی پارێزگاکە بەهۆی
وەرگەڕان تانکەرەکان گواستنەوەی سووتەمەن و داوا لە بەرپرسان حکومەن ئنانیش دەکات بە زووترین کات چارەیەک بۆ ئەو
کێشەیە بدۆزنەوە.
بەگوتەی کۆمپانیای ئاوی سنە بە دەیان هەزار لین ماددەی سووتەمەن لە سەرەتای ئەمساڵەوە رژاونەتە نێو رووبارە و
بەنداوەکان ئەو پارێزگایە.
ساڵ رابردووش دانیشتووان مەریوان هاتنە سەر شەقام و داوایان لە بەرپرسان کرد ،یان دۆخ جاددەکان باش بکەن یان رێگە بە
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هاتووچۆی تانکەرەکان نەدەن]1[.
ماڵپەڕی ڕووداو2017-08-09 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سنە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کرماشان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :لوڕستان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :مەریوان
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-08-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 2:37:30 2017-08-10
سەریاس ئەحمەد

بابەت54 :

ی
تێکڕای ئاوی رۆیشتوو بەڕووبارەکان هەرێمدا  29ملیار مەتر سێجایە

https://www.kurdipedia.org/?q=2018122416341495631
دواڕۆژ ،نوسینگەی هەولن
بەپت ئامارەکان وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاوی هەرێیم کوردستان تێکڕای ئاوی ڕۆیشتوو لە هەر پێنج ڕووبارەکەی
هەرێیم کوردستان ساڵنە زیاد لە  29ملیار مەتر سێجایە پێشبینیش دەکرێت ئەمساڵ ئه و ڕێژەیە زیاد بکات.
بەپت ئه و ئامارانەی دەست دواڕۆژ کەوتووە ،لە وەزارەن کشتوکاڵ وسەرچاوەکان ئاوی حکومەن هەرێیم کوردستان ،لە هەر
پێنج ڕووباری هەرێیم کوردستان (زن بچووک ،زن گەورە ،خابوور ،سنوان و ئاوەست) به تێکڕای ئاوی رۆیشتوو  29.77ملیار
مەتر سێجایە کە  17.74ملیار مەتر سێجای لەناو خایک هەرێمە و  12.03ملیار مەتر سێجاس لە دەرەوەی ئاوی هەرێمە،
بەمەش %59.6ی بڕی ئاوی هەرێم سەرچاوەکەی لە ناو هەرێیم کوردستانە و  % 40.4سەرچاوەکەی لە دەرەوەی هەرێیم
کوردستانه.
هەربەپت ئامارەکان ئه و وەزارەتەی هەرێیم کوردستان لە ئێستادا هەرێم خاوەن  12بەنداوی بچووک و مامناوەند 91 ،پۆندە،
 25بەنداوە و  29پۆندی دیکەش لەژێر دروستکردندان.
ئامارەکان وەزارەت ئەوە دەردەخەن ئاوی ژێر زەوی لە هەرێیم کوردستان بە زیاتر لە پێنج ملیار مەتر سێجا خەمڵێناوە که
 79.70لەسەدی بۆ خواردنەوە بەکاردێت 18 ،لەسەدی بۆ کاروباری کشتوکاڵ 1.70 ،لەسەدی بۆ پیشەسازی و  0.30لەسەدی
بۆ کاری توێژینەوەی کشتوکاڵ بەکاردێت.
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هەر بەپت ئامارەکان نزیکەی  1.220.270دۆنم زەوی لە هەرێیم کوردستان بەمشێوەیە پشت بە ئاودان دەبەسی64.500 :
دۆنم بەهۆی پرۆژەی سناتنی 1.145.500 ،دۆنم بەهۆی پرۆژەی بچووک 10.270 ،دۆنم بەهۆی پۆندەکان ،پێداویست
هەرێمیش بۆ ئاوی خواردنەوە دەگاتە نزیکەی  800ملیۆن مەتر سێجا و پێداویست بۆ ئاودێری کشتوکاڵ و پیشەسازیش دەگاتە
نزیکەی  7.5ملیار مەتر سێجا.
الی خۆیەوە غازی فایق ،بەڕێوەبەری گشت دیوان وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو بە وەکالەت ،بەدواڕۆژی راگەیاند:
وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو لە پالن ساڵ 2019دا پێشنیازی دروستکردن  32بەنداوی بچووک و مامناوەند و 320
پۆند و  513پڕۆژەی ئاودێری کردوە.
ئەوەس خستەڕوو :سەرچاوەی نزیکەی شەست لەسەدی ئاوی هەرێم ناوخۆیە و بۆ رووبەڕووبوونەوەی گرفتەکان هەرێیم
کوردستان پێویست بە یاسایەک هەیە تایبەت بێت بە رێکخسی و پاراسی و بەڕێوەبردن سەرچاوەکان ئاو لە هەرێم.
ئاشکراشیکرد :زۆری لێدان بن کاریگەرییەیک نەرێت بۆ سەر ئاست ئاوی ژێرزەوی ،لە ناوچە جیاوازەکان هەرێم هەیە،
بەشێوەیەیک گشت ئاست ئاوی ژێرزەوی نزیکەی  100مەتر بەهۆی لێدان ژمارەیەیک زۆری بن دابەزیوە]1[.
2018-12-24
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-12-24 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:34:14 2018-12-24
هاوڕێ باخەوان

بابەت55 :

س رۆژدا لە بەنداوی دەربەندیخان  107ملیۆن مەتر ێ
تەنیا لە ێ
س جا ئاوی تێدا گلدراوەتەوە و
ی
بەرهەمهێنان کارەباش لەو بەنداوە گەیشتووەتە  150مێگاوات کارەبا
https://www.kurdipedia.org/?q=20180222212643103521
تەنیا لە س رۆژدا لە بەنداوی دەربەندیخان  107ملیۆن مەتر س جا ئاوی تێدا گلدراوەتەوە و بەرهەمهێنان کارەباش لەو بەنداوە
گەیشتووەتە  150مێگاوات کارەبا.
بەهۆی ئه و شەپۆلە بارانەی چەند رۆژی رابردوو ،ئاست ئاو لەناو بەنداوەکە بەرز بووەتەوە ،بەڵم کێشەی بەرپرسان بەنداوەکە
ی
ئه و هەڕەشانەیە کە بەهۆی زەمینلەرزەکەی مانیک  11ساڵ رابردوو دروستبووە و بەوهۆیەوە ناتوانن بەپت پێویبست ئاو
گلبدەنەوە و لەماوەی س رۆژی رابردوو  30ملیۆن مەتر سێجا ئاویان بەردەواتەوە.
لە هەر چرکەیەکدا  50مەتر س جا ئاو بەردەدرایەوە و  35مێگاوات کارەبا بەرهەم دەهێنا ،بەڵم ئێستا بەهۆی زیادکردن ئاوی
بەنداوەکەوە لە چرکەیەکدا  280مەتر س جا ئاو بەردەدرێتەوە و بەرهەمهێنان کارەبای لە وێستگەی بەنداوی دەربەندیخان
گەیشتووەتە  150مێگاوات کارەبا.
بەنداوەکە دوو ملیار و  600ملیۆن مەتر سێجا ئاو دەگرێ ،بەڵم بەهۆی ئاسەواری مەترسییەکان زەمینلەرزەوە ،ئێستا توانای
گلدانەوەی یەک ملیار و  500ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و دەبێت یەک ملیار و  100ملیۆن مەتر سێجا بە بۆس بمێنێتەوە بۆ
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دوورکەوتەنەوە لە هەرەسهێنان بەنداوەکە]1[.
2018-02-22
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دەربەندیخان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 1820-02-22 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 9:26:43 2018-02-22
هاوڕێ باخەوان

بابەت56 :

ا ی
ی
باریت نێوان ساڵن  2017و 2018
جیاوازن باران
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=2018022411590266323
2018-02-24
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

️⬇ باشووری کوردستان

AM 11:59:02 2018-02-24
هاوڕێ باخەوان

بابەت57 :

ی
چافرۆشەکان مەریوان پەیوەست به ڕیزی ژینگەپارێزانەوە بوون
https://www.kurdipedia.org/?q=20181230115751181977
ئاژانیس کوردپا :چافرۆشەکان مەریوان ،لە کردەوەیەیک سەمبۆلیکدا و بە مەبەست پاراستت دارستانەکان زاگرۆس ،سەماوەرە
خەڵووزییەکان خۆیان کرد به گوڵدان بۆ چاندن بەڕوو و لەمەوبەدوا لە سەماوەری گازی کەڵک وەردەگرن.
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بەپت ڕاپۆرن گەیشتوو به ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،پاش لەنێوچوون بەربڵوی دارستانەکان زاگرۆس ،بەتایبەت لە مەریواندا،
به هەوڵ و تێکۆشان ئەنجومەن سەوزی چیای مەریوان ،چافرۆشەکان ئەم شارە ،ئامادەیت خۆیان بۆ کەڵکوەرگرتن لە گاز بۆ
سەماوەرە خەڵووزییەکانیان دەربڕی.
ئەم کارە پاش قەیران لەنێوچوون دارستانەکان زاگرۆس ،بەتایبەت لە ناوچەی مەریوان و بڕینەوەی دارەکان و فرۆشی و قاچاخ
دارەکان و هەروەها گۆڕیت کاربەرن دارستانەکان بۆ زەویت کشتوکاڵ و باخ و هەروەها گەرمبوون بازاڕی ئەوانەی کە کەبابییان
هەیە ،یان ئەوانەی کە چای به خەڵووز دروست دەکەن و ننگەلە دەفرۆشن ئەنجام دراوە.
هەر لەم پێوەندییەدا ،ڕۆژی سێشەممە4 ،ی بەفرانبار ،پدرام هێجران ،یەکێک لەو الوانەی کە لە زرێباری مەریواندا ،چای
دروستکراوی سەر خەڵووزی دەفرۆشت ،به دروشیم نا بۆ لەنێوبردن دارستانەکان زاگرۆس ،سەماوەرە خەڵووزییەکەی خۆی
کرد به گوڵدانێک بۆ چاندن بەڕوو و لەمەوبەدوا ،لە سەر سەماوەری گازی چای ساز دەکات.
پاش ئەم کارە سەمبۆلیکەی پدرام هێجران ،فاتح بادغەن ،چافرۆشێیک دیکە ،لە نزیکەی پاریک میللەن مەریوان ،سەماوەرەکەی
خۆی کردە سەماوەری گازی و چووە ڕیزی ژینگەپارێزانەوە.
ئەم کارەی چافرۆشانەی مەریوان ،پێشوازن گەرم ئەنجومەن چیای سەوزی مەریوان بەدواوە بوو و لە ڕێوڕەسمگەلێیک
جیاجیادا ،ڕێزیان لەم دوو چافرۆشە گرت.
ئەنجومەن سەوزی چیای مەریوان هیوادارە ،که هەموو ئەو کەسانەی که پیشە و کارەکانیان بە خەڵووز ئەنجام دەدەن ،به
زووترین کات ،لە جیان خەڵووز ،گاز بەکار بێی]1[.
2018-12-29
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ مەریوان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-12-29 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:57:51 2018-12-30
نالیا ئیناهیم

بابەت58 :

ی
چاالکان ژینگەپارێزی دەسبەسەر کراو بە ێتبۆر تۆمەتبار کران
https://www.kurdipedia.org/?q=20190108132738187501
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ئاژانیس کوردپا :جێگری سیاس ،ئەمنییەن و ئیننامت پارێزگای سنە ،چاالکان ژینگەپارێزی
کوردی بە تنۆر تۆمەتبار کرد.
ڕۆژی دووشەممە 17ی بەفرانبار،حوسی خۆشئیقباڵ ،جێگری سیاس ،ئەمنیەن و ئیننامت
پارێزگای سنە لە وتووێژێکدا لەگەڵ هەواڵدەرن حکوومەن ئننا سەبارەت بە دەسبەسەر کردن
چاالکان ژینگەپارێزی ڕایگەیاند :لە ڕۆژان ڕابردوودا ،چەند کەس لە ئەندامان گرووپە دژبەرەکان
ننام ،کە لە ژێر ناوی ڕێکخراوە ژینگەپارێزییەکان ،کاری تاوانکارنەیان ئەنجام دەدا ،دەسبەسەر
کراون.
ناوبراو ئیدعای ئەوەی کردووە کوژران کۆسار فاتچ شۆفنی ئامبۆڵنیس هیالل ئەحمەری
ی
شاری کامیاران لە مانیک پووشپەڕی ئەمساڵ بە پشتیوان چاالکان ژینگەپارێزی دەسبەسەرکراو،
ڕوویداوە.
:
جیگری سیاس ،ئەمنییەن و ئیننامت پارێزگای سنە لەو پەیوەندییەدا ،ڕایگەیاندووە بە
پشتبەسی بە لێکۆڵینەوەکان و زانیارییە بە دەستهاتووەکان لە الیەن ناوەندە ئیتالعاتییەکانەوە،
ژمارەیەک لە بکەران و دەستوپەیوەندییەکان سەر بەگرووپەکان دژە شۆڕش ،لە کوژران شوفنی
ئامبۆڵنیس هیالل ئەحمەر کە لە چوارچێوەی چاالکان ژینگەپارێزی ئەریک پشتیوان لە ئەستۆ
بووە و ناسێندرا و دەسبەسەر کراون.
سنیان بیارە ،لە
لە
نس
ئامبۆڵ
ی
شوفن
فاتچ،
کۆسار
ئەمساڵ،
شەوی هەیت 29ی پووشپەڕی
ڕ
شاری کامیاران لە الیەن کەسانێیک نەنارساوەوە کوژرا.
لە ڕۆژی دووشەممە 10ی بەفرانبارەوە هەتا ئێستا 10 ،کەس لە چاالکان ژینگەپارێزی و مەدەنت
لە شارەکان کامیاران و سنە لە الیەن هنە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراون و هنە
ئیتالعاتییەکان لە کان دەسبەسەر کردن ئەم چاالکانەدا ،ئازار و ئەشکەنجەی ئەو چاالکانەیان
داوە.
ئەم  10چاالکە کوردە ،بۆ لێنسینەوە لە گرتنگەی ئیتالعان سنەدان و لە چارەنووسیان هیچ
زانیارییەک لە بەردەستدا نییە]1[.
2019-01-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :شێواندن ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2019-01-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:27:38 2019-01-08
نالیا ئیناهیم

بابەت59 :

ی
ی
چاندن  4هەزار بەڕوو بە بۆنەی قوربانیان بوومەلەرزەی کرماشان لە شاری جوانڕۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181114165248104771
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بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،دوانیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە 22ی خەزەڵوەر ،بە هیمەن ئەنجومەن
سەوزی ماپرێس لە شاری جوانڕۆ و بەشداری الینگەران ژینگە ،نزیکەی  4هەزار بەڕوو بە بۆنەی یەکەمی ساڵڤەگەڕی
بوومەلەرزەلێدراوان کرماشان لە بەرزاییەکان پاریک جەنگەیل ماپرێس چێندران.
بەشداربووان ڕێوڕەسیم چاندن بەڕوو ،وێرای بەرزڕاگرتت یاد و بنەوەری قوربانیان و لێقەوماوان ئەو ڕووداوە ،بەڕوویان وەکوو
سێمبویل خۆڕاگری لە بەرانبەر کێشە و دژووارییەکان زانیووە.
ئامانج لەو ڕێوەڕەسمە ،البردن ئەو خەم و خەفەت و ناڕەحەتییانە بوو کە لە ئەنجام بوومەلەرزەی ساڵ ڕابردوو و هەروەها
هەست بە بەرپرسایەن بە نیسبەت پاراسی و بووژاندنەوەی داربەڕووەکان زاگرۆس ڕاگەیاندووە.
پاش تەواو بوون ئەم ڕێورەسمە ،ئەنجومەن سەوزی ماپرێس وێرای سپاس و پنانی لە تەواوی بەشداربووان ئەو ڕێوڕەسمە کە
یاد و بنەوەری بەرکەوتووان بوومەلەرزەی کرماشانیان بە باشنی شێوە و بەم هەوڵە ژینگەپارێزیە بەرزڕاگرتووە ،تەواوی
الینگەران ژینگەپارێزیان لە کوردستان بانگهێشت بە چاندن بەڕوو کردووە]1[.
2018-11-14
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ جوانڕۆ

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-11-14 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:52:48 2018-11-14
هاوڕێ باخەوان

بابەت60 :

ا
چەمچەماڵ :لە ساڵ 2017دا  627ر ی
اوخ دەستگبکراون
https://www.kurdipedia.org/?q=2018011815330999807
دواڕۆژ ،بەختیار شەریف
بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی سلێمان رایدەگەیەنێت ،لەساڵ 2017دا بنکەکانیان لەسنوری قەزای چەمچەماڵ
 627راوچییان دەستگنکردووە و کەلوپەلەکانیشیان دەستیان بەسەردا گناوە.
عەقید هێمن کەمەرخان ئەفەندی ،بەڕێوەبەری راگەیاندن پۆلییس دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمان ئەمڕۆ پێنجشەممە 18ی
کانوون دووەم بەدواڕۆژی راگەیاند لەماوەی  15رۆژی سەرەتای ئەمساڵدا لە سنوری قەزای چەمچەماڵ  27هاووڵن
دەستگنکراون کە راو و سەرپێچ جۆراوجۆری وەکو (راوکردن ئاسک و باڵندە و ئاژەڵ کێوی و بڕیت دار)یان ئەنجامداوە.
راشیگەیاند لەگەڵ دەستگنکردن ئه و راوخ و هاووڵتیانەدا دەستیشگناوە بەسەر  3ئاسیک سەربڕاو و رێوی و کەروێشیک
راوکراودا ،لەگەڵ الیت دەست و تۆڕی راوکردن و داری رسوشت بڕدراو.
سەبارەت بە ئاماری ساڵ 2017ی بنکەکانیان لەسنوری چەمچەماڵ ،وتییس لەساڵ رابردوودا  627هاووڵن لەسەر راوکردن و
سەرپێچ جۆراوجۆر لەسنوری قەزای چەمچەماڵ دەستگنکراون ،له و ژمارەیەش  141کەس لەسەر راوی باڵندە 9 ،کەس
لەسەر ئاژەڵ کێوی 181 ،کەس لەسەر راوە ماس لەوەرزی قەدەغەی راودا 44 ،کەس لەسەر دروستکردن خەڵوز 79 ،کەس
لەسەر داربڕین لەگەڵ  27کەس تریش لەسەر کردنەوەی ئاگر لەکەژ و کێوەکان سنورەکەدا دەستگنکراون.
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وتییس له و ساڵەدا ( )75چەیک جۆراوجۆری وەکو (کڵشینکۆف ،دەمانچە ،شنسە ،تاپر و  ،)N4لەگەڵ ( )700فیشەیک ئه و
چەکانە دەستیان بەسەردا گناوە ،لەگەڵ  81باڵندەی کێوی راوکراودا]1[.
2018-01-18
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :چەمچەماڵ
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-01-18 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:33:09 2018-01-18
سەریاس ئەحمەد

بابەت61 :

ی
حکومەن هەرێیم کوردستان کێشە بۆ زۆربەی ئه و سندوقانە دروستدەکات کە پارەیان تیادایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180221154442103512
دواڕۆژ ،عیسا عەبدولقەهار
بەهۆی قەیران داراییەوە ،حکومەن هەرێیم کوردستان کێشە بۆ زۆربەی ئه و سندوقانە دروستدەکات کە پارەیان تیادایە،
پسپۆڕێیک ئابووریش پێیوایە ،بەهۆی بەکارهێنان پارەی سندوقەکان ،بارودۆخ داران چەند توێژێیک هەرێم سەختن بووە.
لە هەرێیم کوردستان ،بۆ چەند چی و توێژێک سندوق دانراوە کە لەالیەن خنخوازان و وەزارەن داران هەرێم مانگانە پارەی بۆ
کۆدەکرێتەوە و بەپت یاسا دەبێت سندوقەکان لەالیەن وەزارەن پەیوەندیدار و رێکخەران سندوقەکە بەکارب هێنێت ،بەڵم
حکومەن هەرێم لەکان قەیران داران بەکاری هێناوە و تائێستا هیچ وادەیەیک بۆ گەڕانەوەی پارەکان دیارینەکردووە.
سندوف کۆمەیک تووشبووان شنپەنجە ،بە یاسای ژمارە 11ی ساڵ 2012ی پەرلەمان کوردستان دامەزراوە و بەپت یاساکە،
دەسەڵن خەرجکردن پارەکە دەبێت تەنیا بۆ بواری شنپەنجە خەرجبکرێت ،بەڵم پارەکەی بۆ بواری تر خەرجکراوە.
حکومەن هەرێم بە بیانووی قەیران داران بڕی  72ملیار دینار و بڕی یەک ملیۆن و پێنج سەد هەزار دۆالری لە سندوف کۆمەیک
تووشبوان شنپەنجە بردووە و خەرجیکردووە ،لەکاتێکدا ئه و پارەیە لەالیەن خنخوازان و کۆمەکبەخشان کۆکراوەتەوە.
لەو بارەیەوە شنکۆ حەمەئەمی ،ئەندام لننەی تەندروست و ژینگەی پەرلەمان کوردستان بە دواڕۆژی راگەیاند حکومەت
لەجێگەی هاوکاریکردن تووشبوان شنپەنجە ،زیان زۆری پێگەیاندوون و سەرجەم ئه و پارەیەی بردووە کە لە سندوف کۆمەیک
شنپەنجە دانرابوو.
وتییس لەڕێگەی پەرلەمان کوردستان توانیمان یاداشتێک بۆ داواکاری گشت هەرێم بەرزبکەینەوە و لەسەر یاداشتەکە داواکاری
گشت هاتۆتە دەنگ و رێکاری گرتۆتەبەر بۆ گەڕانەوەی پارەکە ،بەڵم تائێستا هیچ ئەنجامێیک نەبووە.
ئەندامەکەی پەرلەمان کوردستان ،رونیکردەوە بردن ئه و پارەیە بە بیانووی قەیران دارایییەوە لەالیەن حکومەن هەرێم بووە،
بەڵم بەپت بەواداچوونەکانمان دەرکەوتووە حکومەت ئامادەنییە پارەکە بۆ توشبووان شنپەنجە و توێژەکان تر بگەڕێنێتەوە کە
بەکاری هێناوە.

71

بەپت یاسای ژمارەی 8ی ساڵ 2008ی دەستەی ژینگە باس لە سندوف ژینگە کراوە ،بەڵم دوای دەرچوون رێنمان تایبەت،
سندوقەکە لە  2012دامەزراوە ،لەئێستادا سندوقەکە بڕی  200ملیۆن دیناری تیادایە ،بەڵم حکومەن هەرێم رێگەنادات
دەستەی ژینگە پارەکە بۆ بواری ژینگە خەرجبکاتەوە.
لەوبارەیەوە حاکم سەمەد محەمەد ،بریکاری دەستەی ژینگەی هەرێم بۆ پاراسی و چاککردن ژینگە بە دواڕۆژی وت داوامان لە
ئەنجومەن وەزیران کردووە رێگەمان پێدات پارەی سندوقەکە بۆ بواری ژینگە خەرجبکرێتەوە ،بەڵم تائێستا وەڵممان
نەدراوەتەوە.
سندوف ژینگەی هەرێم ،س سەرچاوەی داهان هەیە ،یەکێکیان بریت یە له و بودجەیەی کە حکومەن هەرێم ساڵنە بۆ
خزمەن ژینگە له و سندوقەی دادەنێت ،هەروەها سەرچاوەی دووەم بریتییە لە هاوکاری ئه و کەس و رێکخراوە خنخوازە
ژینگەییانەی کە هاوکاری سندوقەکەیان دەکەن ،سێیەم سەرچاوەی سندوقەکە ئه و رسایانە دەگرێتەوە کە لە پاڵوگە و
نەخۆشخانە و شوێنەکان تر وەرگناون.
هاوکات ئەندامێیک ئەنجومەن سەندیکای پارێزەران ،ئاماژە بەوەدەکات کە حکومەن هەرێم دەستکاری سندوف پارەی پارێزەران
کردووە و بڕی زیاتر لە شەش ملیار دیناری بردووە.
سەرکەوت نەرسەدین ،ئەندام سەندیکای پارێزەران بە دواڕۆژی راگەیاند سندوف خانەنشیت پارەێزەران کە زیاتر لە شەش ملیار
دیناری پارێزەران تیادابووە لەالیەن حکومەن هەرێم بەکارهێناوە و حکومەت ئامادەنییە بۆمان بگەڕێنێتەوە.
ئەمی ئیسماعیل ،پسپۆڕی ئابووری ،پێیوایە بەکارهێنان پارەی سندوقەکان کێشەی زۆر بۆ چی و توێژەکان دروستدەکات،
لەوبارەیەوە بە دواڕۆژی وت بەکارهێنان پارەی سندوقەکان لەالیەن حکومەتەوە ،ن متمانەن دروستکردووە و وایکردووە
خنخوازان هاوکاری ئه و توێژانە نەکەن کە پێویستییان بە هاوکارییە ،لەالیەیک تریشەوە باری گوزەرانیان سەختن کردووە ،چونکە
لەکان پێویستدا ناتوانرێت هاوکاری ئه و توێژانە بکرێت.
لەبارەی بەکارهێنان پارەی سندوقەکان ،دواڕۆژ پەیوەندی بە چەند بەرپرسێیک حکومەت و هەرێم و بەرپرسان وەزارەن داراییەوە
کرد ،بەڵم ئامادەنەبوون لێدوان بدەن]1[.
2018-02-21
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚠️ :قەیران
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :گەندەڵ
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-02-21 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:44:42 2018-02-21
سەریاس ئەحمەد

بابەت62 :

72

ی
خانەقی :ژمارەی باخە سووتاوەکان گەیشتە ( )150باخ
https://www.kurdipedia.org/?q=2013071211390189598
نیوەڕۆی ئەمڕۆ (پێنجشەممە 11ی تەمووز) باخێیک دیکەی شاری خانەقی ئاگری تێبەردرا ،رێکخراوەکان کۆمەڵ مەدەنیش
نیگەرانن لە سووتاندن باخەکان ،داواش دەکەن رێگە لە گڕتێبەردان ئەو باخانە بگنێت ،یان بەرپەرسان دەست لە پۆستەکانیان
بکێشنەوە.
سەالم عەبدوڵڵ ،ئەندام لننەی بەرگری لە بەرژەوەندییە گشتییەکان خانەقی ،کە لننەکەیان لە ژمارەیەک رێکخراوی کۆمەڵ
مەدەن پێکهاتووە ،بۆ خەندان ،رایگەیاند  :نیوەڕۆی ئەمڕۆ باخێیک دیکەی شارەکەمان گڕی تێبەردرا و بەپەلە تیمەکان
ئاگرکوژێنەوە گەیشتنە شوێت ئاگرەکە بۆ کوژاندنەوەی.
ئاماژەی بەوەشدا ،کە ماوە ماوە باخێک یان دوو باخ پێکەوە ئاگریان تێبەردەبێت ،وتییس  :تا ئێستا نزیکەی ( )150حاڵەن
ئاگرکەوتنەوە لە باخەکان خانەقی کەوتوونەتەوە ،ئەمەش بووەتە مایەی نیگەرانیمان.
ئه و چاالکوانە مەدەنییە ،ئەوەشیخستەڕوو ،لەسەر ئاگرتێبەردان باخەکان خانەقی ،تائێستا کەس دەستگننەکراوە ،وتییس :
دەنگۆی ئەوە هەیە ،کە مەبەست لە سووتاندن باخەکان ئەوەیە ،زەوییە کشتوکاڵییەکان بکرێنە شوێت نیشتەجێبوون ،ئەمەش
زیانێیک گەورەیە بۆ سەروەت و سامان ناوچەکە و ژینگەکەس ،بۆیە داوا لە بەرپرسان دەکەین ،یان رێگە لە گڕتێبەردان باخەکان
بگرن ،یان دەستلەکار بکێشنەوە لە پۆستەکانیان.
2013-07-12
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :خانەقی
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی خەندان 2013-07-12 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:39:01 2013-07-12
هاوڕێ باخەوان

بابەت63 :

ا ی
ێ
هەولب رەوانەی نەخۆشخانە دەکات
خۆڵبارین  500هاوڵن لە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171029112818102637
دواڕۆژ ،ئاوارە حەمید
لەماوەی  12کاتژمنی رابردوودا ،بەهۆی ئه و خۆڵبارینەی هەرێیم کوردستان گرتۆتەوە  500هاوڵن لە هەولن سەردان
نەخۆشخانەیان کردووە ،بەشێکیان لەنەخۆشخانە ماونەتەوە و تەندروستيش هۆشداری دەداتە هاوڵتیان.
سامان بەرزنچ ،بەڕێوەبەری گشت تەندروست هەولن ئەمڕۆ یەکشەممە 29ی تسیت یەکەم  ،2017بە دواڕۆژی وت لە
کاتژمن 8:00ی ئێوارەی دوێت شەممەوە تاوەکو کاتژمن 8:00ی بەیان ئەمڕۆ ( 12کاتژمنی رابردوو) ،بەهۆی خۆڵبارینەوە 500
هاوڵن سەردان نەخۆشخانەکان هەولنیان کردووە.
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وتيیس ،ئه و کەسانەی سەردان نەخۆشخانەکانیان کردووە چوار بۆ پێنج کاتژمن لە نەخۆشخانە ماونەتەوە و له و ماوەیەدا
چارەسەریان بۆ کراوە و رەوانەی ماڵەوە کراونەتەوە و هیچ حاڵەتێیک گیانلەدەستدان نەبووە.
بەڕێوەبەری گشت تەندروست هەولن داواس لە خەڵک کرد بەتایبەت ئه و کەسانەی نەخۆس رەبۆ و هەستەوەری
(حەساسیەت)یان هەیە تاوەکو بۆیاندەکرێت لەماڵەوە نەیەنەدەرەوە ،بۆ ئەوەی کاریگەری خۆڵبارینان لەسەر نەبێت.
پێشن بژار ئەکرەم ،بەرپرس بەس پێشبیت لە بەڕێوەبەرایەن گشت کەشناس و بومەلەرزەزان هەرێم بە دواڕۆژی راگەیاند
کاریگەری خۆڵبارین تاوەکو شەوی داهاتوو بەردەوام دەبێت]1[.
2017-10-29
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی دواڕۆژ 2017-10-29 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:28:18 2017-10-29
هاوڕێ باخەوان

بابەت64 :

ی
دابەشنەکردن نەوت دارستانەکان قڕ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20181203154333168605
هاوڵتیان گوندەکان چۆمان دەستیان بە بڕینەوەی دارەکان کردووە بۆ خۆ گەرمکردنەوە و
تەنانەت داری تەڕی گۆڕستانەکانیش دەبڕنەوە ،هاوڵتییەک دەڵێت بەهۆی نەبوون نەوت و لە
ناچارییدا ئەو کارە دەکەن و بەرپرسێک-یش دەڵێت:هێشتا نۆبەن ئەم ناوچەیە نەهاتووە بۆ
وەرگرتت نەوت.
لە سنووری شارەدن سمیالن سەر بە شارۆچکەی چۆمان لە سنوری پارێزگای هەولن ،تا ئێستا
بەشە نەون ساڵنەی ماڵن دابەش نەکراوە و هاوڵتیان شارەدێکە و گوندەکان دەوروبەر دار
دەبڕنەوە بۆ خۆ گەرمکردنەوە.
چۆمان ناوچەیەیک شاخاون و بەفراوییە و یەکێکە لە ناوچە هەرە ساردەکان هەرێیم کوردستان،
لەو ناوچەیە زووتر وەرزی سەرما دێت و درەنگ تەواو دەبێت ،بۆیە پێویستە هەر لە سەرەتای
وەرزی پایزەوە نەوت بەسەر ماڵندا دابەش بکرێت.
ئەوەی لەو ناوچەیە زیاتر لە هەر شتێک نیگەرانت دروست دەکات قڕکردن دارستانەکان و بڕیت
داری تەڕە ،کە لق و گەڵ سەوزەکان پێوەیە ،وەک حەمید روست دانیشتووی گوندی ڕوست
باسیکرد ،ئێستا هاوڵتیان تەنانەت داری گۆڕستانەکانیش دەبڕنەوە ،کە شوێنێیک پنۆزە و لە
ڕابردوودا کەس دەست بۆ نەبردووە.
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حەمید ،دەڵێت:هاوڵتیان لە ناچارییدا پەنا بۆ بڕینەوەی دار دەبەن ،سەرمایەیک زۆر هەیە و
نەوتیش نییە تا بۆ خۆ گەرمکردنەوە بەکاری بهێنی.
لە دەڤەری چۆمان لەجیان س مانگ هاوڵتیان شەش مانگ گەرمکەرەوە بەکاردەهێی و
پێویستیان بە سۆبا هەیە ،بۆیە هاوڵتیان سنوورەکە دەڵی ،لەجیان بەرمیلێک نەوت لە
ساڵێکدا پێویستان بە چوار بەرمیل نەوت دەبێت ،بۆیە دابەشکردن یەک بەرمیل نەوت تەنیا
بڕینەوەی دارەکان کەم دەکاتەوە ،نەک دەستبەرداربوون لە بڕینەوەی دار.
:
لە بەرامبەردا ،فەیسەل ئاڵن ،بەڕێوبەری شارەدن سمێالن بە ڕۆژنیوزی وت پارە لە هاوڵتیان
وەرگناوە بۆ پێدان نەوت و الی بریکارەکانە ،بەڵم تا ئێستا نەوت نەگەشتووەتە سنوورەکە
نۆبەمان بەرنەکەوتووە ،هەوڵ دەدەین بە زوترین کات وەریگرین و دابەس بکەین.
هاوشێوەی هاوڵتیان ،ئەو بەرپرسەش لەگەڵ ئەوەدایە ،کە دەبێت بەشە نەون چۆمان
زیاتربوایە لە ناوچەکان دیکە ،بەڵم وەک ئەو باس کرد ،چەندجارێک داواکارییان بۆ ئەو
مەبەستە ئاڕاستەی سەروو خۆیان کردووە و ن ئەنجام بووە.
سەبارەت بە بڕینەوەی دار ،کە بووە بە دیاردەیەیک زەق لە سنوورەکە ،فەیسەڵ ئاالن ،ون :ئێمە
ئەو دیاردەیەمان قەدەغەکردووەو وە ڕێگرییمان لێکردووە ،بەڵم ئەوەش نازانی کە خەڵکانێک بە
نهێنت دەستیان بۆ ژینگەی ناوچەکە درێژکردبێت.
فەیسەڵ ،وتییس :پێشن پێشمەرگەی ژینگە لە ناوچەکە هەبوو ،کە ڕێگرییان دەکرد لە بڕیت دار
و ِڕاوکردن ،بەڵم بەهۆی شەڕی داعشەوە ،چوونە بەرەکان جەنگ و تا ئێستا نەگەڕاونەتەوە،
بۆیە ئێمە ناچارین بە پۆلیس و ئاسایش ئەو بۆشاییە پڕبکەینەوە]1[.
2018-12-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ چۆمان (باڵەکایەن)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-12-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:43:33 2018-12-03
هاوڕێ باخەوان

بابەت65 :

ی
ی
خانەقی لە ڕەگەوە هەڵدەکەندرێن
دارخورماکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190109120129188453

75

هاوڵتییەیک شارۆچکەی خانەقی زیاتر لە  100دارخورمای لە ڕەگەوە هەڵکەندووە ،بە
مەبەست ئەوەی لە شوێنەکیدا خانوو دروست بکات ،پۆلیسیش دەستگنی کرد.
دوێت لە گەڕەیک ئیمام عەباس-ی شارۆچکەی خانەقیت سەر بە پارێزگای دیالە 100 ،دار خورما
لە ڕەگەوە هەڵکەندرا ،بەمەش زیانێیک زۆر بە دارستان و ژینگەی خانەقی گەیشت.
بەگوێرەی لێدوان دیار شەوکەت ،بەڕێوەبەری پۆلییس خانەقی بۆ ڕۆژنیوز ،هاوڵتییەک ئەو
کارەی ئەنجامداوە و ویستوویەن لە شوێنەکەیدا خانوو دروست بکا ،لەکاتێکدا ئەو زەوییە موڵیک
گشتییە.
بەڕۆژنیوزی وت :لەسەر بڕیت ئه و دارە خورمایانەی نێو شارۆچکەکە ،کەسێک دەستگنکراوە و
دان بەوەداناوە ویستویەن شوێت ئه و دارانەی هەڵیکەندووە داگنی بکات و تێدا خانویەک
دروست بکات ،بڕینەوەی دارەکان هیچ پەیوەندییەیک بەکردەوەی تنۆریست و کاری ترەوە نیە،
هاوڵتییەکەش لەالیەن پۆلیسەوە دەستگن کراوە.
بڕینەوەی ئەو دارخورمایانە ،ناڕەزان هاوڵتیان خانەقیت بەدوای خۆیدا هێناوە و داوادەکەن ،کە
الیەنە پەیوەندیدارەکان رسای ئەو کەسانە بدەن ،کە زیان بە ژینگە دەگەیەنن.
سەالم عەبدوڵ ،ئەندام لننەی کاری هەرەوەزن خانەقی ،دەڵێت :بڕینەوەی دار بۆ هەر
مەبەستێک و لەالیەن هەرکەسێکەوە بێت کاری هیک خراپە و پێویستە ڕێگرن لیبکرێت.
ئیناهیم زەریف ،ژینگە پارێز ،بەڕۆژنیوزی وت :بڕینەوەی ئەو دارانە زیانێیک گەورەی بە
هەروەها ،ڕ
ژینگەی خانەقی گەیاندووە و تاوانە دەرهەق بەژینگەی ناوچەکە کراوە ،بۆیە پێویستە بکەری
ئەم کردەوەیە رسایەیک زۆر توند بدرێت]1[.
2019-01-09
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ خانەقی

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2019-01-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:01:29 2019-01-09
نالیا ئیناهیم

بابەت66 :

ی
دارستانەکان مەریوان لە بێدەنگیدا دەمرن
https://www.kurdipedia.org/?q=20180417162802148604
ئاژانیس کوردپا :ناوەندە ننامییەکان حکوومەن ئنان ،بە مەبەست سازکردن بنکەیەیک ننام ،دەستیان داوەتە تێکدان
ناوچەیەیک فراوان لە دارستانەکان ناوچەی سەرکەیل شاری مەریوان.
بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،لەم چەند ڕۆژەی دواییەدا ،دارستانەکان گوندی سەرکەل بۆ الی گوندی
باڵک ،سەر بە شاری مەریوان بە بۆردیزڵ و شۆفڵەکان حکوومەتەوە وێران و بە جادە دەکرێن.
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بە وتەی شایەتحاڵن ،ئەم جادەیە بۆ شاخ تەقتەقەی سەرکەل بە مەبەست سازکردن بنکەیەیک ننام یل دراوە.
درێژی ئەم جادەیە نزیکەی  4کیلۆمێن و پانییەیک  7مێنە ،کە لە گوندی سەرکەل دەست ن کردووە و لە ماوەی  20ڕۆژدا کاری 3
لەسەدی ئەم جادەیە تەواو بووە و لە ئێستەدا بەرەو گوندی باڵک دەڕوات.
ئەنجومەن سەوزی چیای مەریوان ،لە کاردانەوە بە تێکدان دارستانەکان سەرکەل ڕایگەیاندووە :بە سەرنجدان بە پێویست
نەبوون جادەی سەرکەل بۆ گوندی باڵک لە کاتێکدا کە گوندی سەرکەل خاوەن جادەیە ،لە ڕاستیدا تێکدان تەواوی
دارستانەکان ناوچەکە ،هیچ پاساوێیک ئابووری ،کۆمەڵیەن و ژینگەپارێزی هەڵناگرێت.
ئەم ئەنجومەنە ژینگەپارێزییە لە درێژەدا دەڵێت :ئیدارە و ناوەندەکان پەیوەندیدار لە کون ئەم پرسەدان کە بێدەنگیان
هەڵناردووە ،لە کاتێکدا جادە قەتڵگەی مەریوان -سنە نزیک بە س دەیە هێشتا تەواو نەکراوە؟!!
چاالکان ژینگەپارێزی لەو باوەڕەن ،کە تێکدان دارستانەکان سەرکەل ،زەربەیەیک گەورە لە پەیکەری ئەو دارستانە دەدات،
خەسارەکەس قەرەبوو ناکرێتەوە ،لە داهاتوودا زیان بۆ ژینگەی دەوروبەر و الیەنگران ژینگەپارێزی دەبێت]1[.
2018-04-17
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :مەریوان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-04-17 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:28:02 2018-04-17
نالیا ئیناهیم

بابەت67 :

ا
ی
ورم؛ بە ێ
ێ
پانتان ئەو گۆلە
پت ئامارە نێودەوڵەتییەکان تا ساڵ  2015زیاتر لە ٪80
دوا هەناسەکان گۆیل
ی
وشک بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180407192504103716
هاوکات لەگەل کەم بونەوەی  23کیلومەتری دووجا ،لە پانتان گۆیل ورم-ی ڕۆژهەڵن کوردستان ،جێگری وەزیری جەهادی
کەشاوەرزی ڕایگەیاند کە ئەمساڵ  ٪50باریت باران کەمن بووەتەوە ،و ئەم کەم ئاوییە کاریگەری زۆری لەسەر وشک بوون گۆیل
ورم داناوە.
بە پت ئەو ڕاپۆرن هەواڵننی میهر-ی ئنان ،پانتان گۆیل ورم گەیشتووەتە 2هەزار و  276کیلۆمەرن دووجا بە بەراوەرد بە ساڵ
پێشوو  23کیلۆمەتر کەم کردووە.
تا ئیستا چەندین جار بەرپرسان حکومەن کۆماری ئیسالم بەڵیت ئەوەیان داوە کە بۆ ڕزگار کردن گۆیل ورم ،کار بکەن بەڵم
هەتاکو دەڕوات دۆخ گۆیل ورم خراپن دەبێت،
بەدەیان جار چاالکان ژینگە لە پارێزگای ورم بە ئامانچ ڕزگارکردن گۆیل ورم لە وشک بوون دەستیان داوەتە ناڕەزایەن دەربڕین،
کە تا ئیستا چەندین چاالیک ژیبگەن ئەو پارێزگایە لەالیەن هنە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەرکراون.
گۆیل ورم گەورەتی گۆیل ئنانە کە لە ساڵ  2005بەمالوە بەرەو وسک بوون دەڕوات ،بە پت ئامارە نێودەوڵەتییەکان تا ساڵ
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 2015زیاتر لە  ٪80پانتان ئەو گۆلە وشک بووە]1[.
2018-04-07
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ورم
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ئەی ئی ئێف نیوز 2018-04-07 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:25:04 2018-04-07
هاوڕێ باخەوان

بابەت68 :

ی
ێ
وشکب دەبێت
ورم تا دەچێت
دەریاچەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171220113900103207
سەرۆیک ناوەندی ژیانەوەی دەریاچەی ورم لە پارێزگای ورم دەڵێت ،کە لە ماوەی ساڵێکدا ڕووبەری فراوانت دەریاچەی ورم
 242کیلۆمەتر کەم کردووە.
ئەمرۆ فەرهاد سەرخۆش ،سەرۆیک ناوەندی ژیانەوەی دەریاچەی ورم لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانیس ئننای ئنان ون ،کە ڕووبەری
فراوانت دەریاچەی ورم تا هەزار و  734کیلۆمەتر دابەزیوە ،واتە لە ماوەی ساڵێکدا  242کیلۆمەتر ڕووبەری فراوانییەکەی کەم
بووەتەوە.
ڕاشیگەیاندووە ،کە بەراورد بە  15ساڵ پێش ئێستا ،ڕووبەری فراوان دەریاچەکە دوو هەزار و  779کیلۆمەتری چوارگۆشە کەم
کردووە.
سەرخۆش یەکێک لە هۆکارە سەرکەییەکان کەمبوونەوەی ئاست ئاوی دەریاچەی ورمت بە باریت کەم لە ساڵ ڕابردوودا
ناوزەدکردووە.
هەروەها ئاماژەی بە ژمارەی زۆری ئەو بەنداوانەش داوە کە ڕێگای ڕژان ئاوی ڕووبارەکان بۆ دەریاچەی ورمێیان گرتووەو
وتوویەن :تا کاتێک هەموو بەنداوەکان نەکرێنەوە ئاوی دەریاچەی ورم هەر کەمن دەکات]1[.
2017-12-20
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ورم
🗺 وڵت:

️➡ رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2017-12-20 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:39:00 2017-12-20
مانو بەرزنچ

بابەت69 :

ی
دەستەی ژینگە هەڵدەوەشێتەوە و دەخرێتە ناو وەزارەن شارەوانییەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190108102021187497
لە کابینەی داهاتووی حکومەن هەرێیم کوردستان دەستەی ژینگە دەخرێتە سەر وەزارەن
شارەوان ،وتەبنی دەستەکەش ڕایدەگەیەنێت تا ئێستا ئەوان بە فەرم لەو بارەیەوە
ئاگادارنەکراوەنەتەوە ،چاالکوانان ژینگەش دەڵی :هەنگاوێیک لەو شێوەیە زیان بە کەرن ژینگە
دەگەیەنێت.
بەپت ئەو زانیاریانەی کە دەست ئاژانیس ڕۆژنیوز کەوتووە ،لە کابینەی داهاتووی حکومەن
هەرێیم کوردستان ،دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی حکومەن هەرێیم کوردستان
هەڵدەوەشێتەوە و لەگەڵ وەزارەن شارەوانت هەرێم تێکەڵ دەکرێت و چین ژینگە وەک
دەستەیەیک سەربەخۆ نەمێنێتەوە.
هەندرێن شێخ راغب ،وتەبنی دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگە لە هەرێیم کوردستان بە
ڕۆژنیوزی ڕاگەیاند ،ئەوان تا ئێستا بە فەرم لە بڕیارێیک لەو شێوەیە ئاگادارنەکراونەتەوە ،بەڵم
ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە ماوەیەکە ئەو دەنگۆیە هەیە و نازانن تا چەند دەچێتە بواری
جێبەجێکردنەوە.
لەبارەی ئەگەری پەیوەستکردن دەستەی ژینگە بە وەزارەن شارەوانیەوە ،هەندرێن شێخ راغب
ڕایگەیاند :ئەگەر پالنێیک لەو شێوەیە هەبێت ،دەبێت لە کارنامەکەشیدا ئەوەی تێدا بێت کە بە
چ ڕێگایەک دەستەی ژینگە لەناو وەزارەن شارەوانیدا خزمەت بە بواری ژینگە دەکات ،چونکە
ژینگە کەرتێیک گرنگە لە هەرێیم کوردستان.
بەپت یاسای ژمارە 8ی ساڵ  2008پاراسی و چاککردن ژینگە لە هەرێیم کوردستان کە
پەرلەمان هەرێیم کوردستان پەسەندی کرد ،پێویستە وەزارەن ژینگەی هەرێم دابمەزرێت و
ئەنجومەنێکییس هەبێت بەناوی ئەنجومەن پاراسی و چاککردن ژینگە لە هەرێمدا ،بەڵم دواتر
و لە ساڵ  ،2010پەرلەمان یاسای دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێیم کوردستان
پەسەند کرد و کاروبارەکان ژینگەی هەرێم بەو دەستەیە سپندرا.
ئاسۆ شکاک ،سەرۆیک ڕێکخراوی ئاڤیاری ژینگەن بە ڕۆژنیوزی ڕاگەیاند ،سەرەڕای ئەوەی
کابینەی هەشتەم حکومەن هەرێیم کوردستان لە خەم ژینگەدا نەبوو و نەیتوان خزمەتێیک
باش بە بواری ژینگە بکات ،بەڵم ئەگەر دەستەی ژینگە بچووک بکرێتەوە ئەوا زیانێیک زۆر بە
بواری ژینگە دەگات.
سەرۆیک ڕێکخراوی ئاڤیار ،وتییس:پێویستە کابینەی داهاتووی حکومەن هەرێیم کوردستان کاری
جدن بکات بۆ ئەوەی پەرە بە بواری ژینگە بدات لە هەموو ڕوویەکەوە ،نەوەک بچوکنی
بکاتەوە ،لە ڕاستیدا پێمان باشە ئەو دەستەیە بکرێتەوە بە وەزارەتێیک سەربەخۆ ،بۆئەوەی
بتوانێت خزمەن زیاتر بە ژینگەی هەرێیم کوردستان بکات.
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هەڵوەشانەوەی دەستەی ژینگە ،لە چوارچێوەی بچوککردنەوەی هەیکلەی ئیدارن دێت ،کە
دەوترێت لە کابینەی نوێدا بە تێکەڵکردن و هەڵوەشانەوەی چەند وەزارەت و دەستەیەک،
ئەنجام دەدرێت.
بە پت یاسای ژمارە 3ی ساڵ 1992ی ئەنجوومەن وەزیران ،کە لە پەرلەمان هەرێیم کوردستان
پەسندکراوە ،حکومەن هەرێیم کوردستان دەستکراوەیە بە گەورەکردن و بچوککردنەوە هەیکەیل
ئیدارن حکومەتەکەی ،ئەو ڕێکارەش دەبێت لە پەرلەمانەوە متمانەی پێبدرێت]1[.
2019-01-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 🌿 :پاراستت ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2019-01-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:20:21 2019-01-08
نالیا ئیناهیم

بابەت70 :

ا
ی
یاسان نییە
دەستەی ژینگە :هیچ پاڵوگەیەیک هەرێیم کوردستان مۆڵەن
ی

https://www.kurdipedia.org/?q=2018090412584568308
سەرۆیک دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێیم کوردستان ئاشکرای دەکات ،کە هیچ پاڵوگەیەیک سوتەمەنت لە هەرێیم
کوردستان مۆڵەن یاساییان نییە ،ڕاشیدەگەیەنێت :لە کۆی  200پاڵوگە تەنها -28یان دەهێڵدرێنەوە و ئەوان دیکە دادەخرێن.
ئەمڕۆ لە بینای دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی حکومەن هەرێیم کوردستان لە شاری هەولن ،هەڵۆ عەسکەرن ،سەرۆیک
دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگە کۆنگرەیەیک ڕۆژنامەنووست سەبارەت بە پاڵوگەکان سوتەمەنت لە هەرێیم کوردستان
ئەنجامدا.
لە کۆنگرەکەدا ،ڕایگەیاند :سەرجەم کۆمپانیاکان نەوت و غاز بانگهێشتکراون بۆ لێکۆڵینەوە لەبارەی پیسکردن ژینگە و
ڕێگرییکردن لە پیس بوون ژینگە و لێنسینەوە و داخستت ئەو پاڵوگانەی دژی ڕێنماییەکانمان کاردەکەن.
هەڵۆ عەسکەرن ،وتییس :تا ئێستا هیچ پاڵوگەیەک لە هەرێیم کوردستان مۆڵەن یاساییان نییە ،بەڵم هەندێک پاڵوگە لەالیەن
هەندێک کۆمپانیاوە بەناوی کارگەی قن کراونەتەوە ،کە ئەوەش پێچەوانەی ڕێنماییەکان حکومەن هەرێمە.
ی
سەرۆیک دەستەی پاراستت ژینگە ،ڕاشیگەیاند :کە لە مانیک شەش-ی ئەمساڵ ،بڕیارێک لەالیەن سەرۆیک ئەنجومەن هەرێمت بۆ
کاروباری غاز دەرکراوە ،بۆ داخستت سەرجەم ئەو پاڵوگانەی کە بوونەتە هۆی پیسبوون ژینگە و دەبێت خاوەن پاڵوگەکە
شوێت پاڵوگەگەش چاک بکاتەوە.
:
هەڵۆ عەسکەرن ،سەرۆیک دەستەی پاراستت ژینگە ،وتییس بەپت بڕیاری ئەنجومەن وەزیران لە کۆی  200پاڵوگە تەنها -28
یان دەهێڵدرێنەوە و ئەوان دیکە دادەخرێن ،ئەو  28پاڵوگەیەش هیچیان مۆڵەن فەرمییاننییە ،بەڵم دەستەی پاراسی و
.
چاککردن ژینگە  21مەرخ بۆ کارکردنیانداناوە تا بتوانن کاربکەن ،ئەگەریش پابەندی ڕێنماییەکان نەبن ئەوانیش دادەخرێن []1
2018-09-04
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تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-09-04 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:58:45 2018-09-04
هاوڕێ باخەوان

بابەت71 :

ی
دەستەی ژینگەی هەرێم لەبارەی پیسبوون ژینگە بە تیشک هۆشداریدەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925161051156242
دواڕۆژ ،نوسینگەی هەولن
پیسبوون ژینگە بەهۆی تیشک لە هەرێیم کوردستان ڕووی لە زیادبوون کردووە و ژمارەیەک لە
کارمەندان حکوم و بەکارهێنەران تیشک و هاووڵتیان نزیک لە تاوەرەکان مۆبایل و ئینتەرنێت
زەرەرمەند بوون.
بەپت ڕاپۆرتێیک دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێیم کوردستان ،کە وێنەیەیک دەست
دواڕۆژ کەوتووە ،ئاماژە بەوەکراوە ،مادە و ئامن و کەلوپەیل دیکەی هاوردەی تیشکاوەری
تاقیگەکان تیشک لە نەخۆشخانە حکوم و ئەهیل و تایبەتەکان سەرچاوەی مەترسی ،چونکە
ئەگەری بوون ماددەی تیشکاوەر لە هەوادا هەیه ،لە ئەنجام دیاردەی خۆڵبارین لە وڵتان
دوورەوە بۆ پارێزگاکان هەرێم.
لە ڕاپۆرتەکەدا ئەوەشخراوەتەڕوو ،بەهۆی بەردەوامبوون قەیران داران لە هەرێیم کوردستان
نەتوانراوە پڕۆژەی سیستیم چاودێری تیشیک ئایۆن دابینبکرێت ،کەبۆتە سەرچاوەیەیک مەترس
بۆ سەر پیسبوون ژینگە بە تیشک.
لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە لەپێناو پاراستت کەسەکان لە تیشیک ئایۆن پێویستە ئامنی پێوانەی بڕی
تیشک ( )DOSIMETERدابینبکرێت بۆ کارمەندان و بەکارهێنەران تیشک لە تاقیگە حکوم و
ئەهیل و تایبەت و تیمەکان چاودێری فەرمانگەکان ،چونکە ناتوانرێ پشت بە بنکەکان
خۆپاراسی لە بەغدا ببەسنێ ،پاراستت گیان ئه و کەسانەش لە ئەستۆی وەزارەن تەندروست و
ژینگەیە ،بەڵم بەداخەوە کەمتەرخ کراوە و تاوەکو ئێستاش یەک کارمەند لە هەرێم ئامنی فلیم
باج بۆ خۆپاراسی لە تیشیک ئایۆن نییه.
دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێم ،ئاشکراشیکردوە ،لە ساڵ 2003ەوە زیاتر لە 400
تاوەری مۆبایل و ئینتەرنێت لە سنووری هەرێیم کوردستان دانراوە ،تیمەکان بەدواداچوون لەم
چەند ساڵەی ڕابردوو توانیویانە بەدواداچوون بۆ سەرجەم تاوەرەکان بکەن ،کە  40لەم تاوەرانە
لەگەڵ رێنمان یەکەکان ژینگە گونجاو نەبوون]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-06-16 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:10:51 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت72 :

ا
ی
دەفتەری ئەنجومەن ژینگەی وڵت داخرا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190103094549182416
ئاژانیس کوردپا :مەئمووران شارەدان شاری بۆکان دەفتەری ئەنجومەن ژینگەی وڵتیان لەو شارە
داخست.
بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵذەرن کوردپا ،ڕۆژی چوارشەممە 12ی بەفرانبار،
مەئمووران شارەدارن شاری بۆکان ،کەلوپەیل دەفتەری ئەنجومەن ژینگەی وڵتیان لە شاری
بۆکان خستووەتەوە دەروە دەرەوە و دایانخستووە.
ئەو کردەوەیەی مەئمووران شارەدارن لە کان کۆبوونەوەی گشتت ئەنجومەن ژینگەی وڵت
ڕووی داوە.
ماوەیەک لەمەوبەر کۆڕی گشتت ئەنجومەن ژینگەی وڵت لە شاری بۆکان لە بەیانییەیەکدا
ئاشکرای کرد ،فەرماندارن و شارەداری دەیانهەوێ کۆتان بە چاالکییەکان ئەو ئەنجومەنە بێی.
دوای بڵوکردنەویە ئەو بەیانییە ،ئەنجومەن سەوزی چیای مەریوان ئەو کردەوەیەی فەرماندارن
و شارەدارن بۆکان مەحکووم کرد.
ی
مانیک بانەمەڕی ئەمساڵ دوو ئەندام ئەنجومەن ژینگەی وڵت بە ناوەکان حامید سپێهری و
جەعفەر ئەمیت بە تۆمەن پڕۆپاگەندا دژی ننام لە الیەن دادگای ئینقالن ورمێوە بە  18مانگ
زیندان مەحکووم کران.
ئەو دوو چاالکەی ژینگەپاریزی ڕێکەون 20ی ڕەشەمەی ساڵ  96لە الیەن هنەکان ئیتالعان
ی
شاری بۆکان دەسبەسەر کران و دواتر مانیک خاکەلێوە بە دانان بارمتەی  50میلیۆن تمەن بە
شێوەی کان ئازاد کران]1[.
2019-01-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :شێواندن ژینگە
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ بۆکان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2019-01-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:45:49 2019-01-03
نالیا ئیناهیم

بابەت73 :

راپەڕین ..رێژەی لەدایکبوون کەمیکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=2019010721201565259
لە چەند کۆنفرانسێیک رۆژنامەوان جیادا ،ئاماری کارو چاالکییەکان ساڵ 2018ی بەڕێوەبەرایەتییەکان سنوری ئیدارەی راپەرین
راگەیەنران کە بەهۆی الفاو  415ماڵ و خنان زیانیان بەرکەوتووە و رێژەی لەدایکبوونیش کەمیکردووە.
بەڕێوەبەرایەن بەرگری شارستان راپەڕین ئەمڕۆ دووشەممە  2019 -1-7رایگەیاند ،لە 2018دا زیان ماددی بەهۆی
ئاگرکەوتنەوە ،یەک ملیار و  160ملیۆن و  687هەزار دینار بووە و زیان ماددی بەهۆی الفاویش یەک ملیار و  357ملیۆن دینار
بووە و هەر بەهۆی الفاویشەوە لە 2018دا 415 ،ماڵ و خنان زیانیان بەرکەوتووە.
وتەبنی تەندروست راپەڕین-یش رایگەیاند ،لەساڵ 2018دا رێژەی مردن و لەدایکبوون کەمیکردووە ،گیان لەدەستدانیش بە
نەخۆس دڵ بە پلەی یەکەم دێت و دوای ئەویش رووداوی هاتووچۆ پلەی دووەم وەرگرتووە
هاوکات وتەبنی هاتووچۆی راپەڕینیش لەکۆنفرانسێیک رۆژنامەوانیدا رایگەیاند :لەساڵ رابردوودا 246 ،رووداوی هاتووچۆ
لەسنوری راپەڕین روویانداوە ،بەهۆیانەوە  33هاوڵن گیانیان لەدەستداوە و 345ی تریش برینداربوون
بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی راپەڕینیش ئاماری کارو چاالکییەکان ساڵ 2018ی راگەیاند ،بەشێوەیەک له و ساڵەدا
 153دۆسیەی جۆراو جۆریان کردۆتەوە کە توانیویانە  98تۆمەتباری راوی ماس دەستگن بکەن و  31کەسیشیان بەهۆی راوی
باڵندەوە دەستگن کردووە]1[.
2019-01-07
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :رانیە (راپەڕین)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان
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🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری پوک میدیا 2019-01-07 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 9:20:15 2019-01-07
هاوڕێ باخەوان

بابەت74 :

راوکردن لە گەرمیان زیادیکردووە؛  163سەرپێچیکار دەستگبکراون
https://www.kurdipedia.org/?q=2018070310244794676
دواڕۆژ ،سنوان حەسەن
پۆلییس دارستان گەرمیان ئاشکرایدەکات ،بە بەراورد بە ساڵ رابردوو ئەمساڵ راوکردن لە سنورەکە زیادیکردووە و ،بڕی ئه و
غەرامەیەش ئاشکرادەکات کە لە سەرپێچیکاران وەرگناون.
ی
سەرکەوت رەحیم ،وتەبنی پۆلییس دارستان گەرمیان بە دواڕۆژی راگەیاند ،لە ماوەی شەش مانیک یەکەم ئەمساڵدا لە سنوری
گەرمیان بەهۆی راوکردنەوە  163سەرپێچیکار دەستگنکراون کە راوی باڵندە و پەلەوەر و ئاژەڵ کێوی و ماس-یان کردووە.
وتییس ،هەر له و ماوەیەدا  60چەیک راوکردن و چوار ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل و دەیان فیشەک و کەرەستەی راوکردن دەستیان
بەسەرداگناوە و ،هەروەها  18باڵندەشیان ئازادکردووە .ئەوەس وت ،راوچییەکانیش بە بڕی پێنج ملیۆن و  900هەزار دینار
غەرامە کراون.
ی
سەرکەوت رەحیم باسییس لەوەکرد ،بە بەراورد بە شەش مانیک یەکەم ساڵ رابردوو ،لەمساڵدا دیاردەی راوکردن زیادیکردووە و
هۆکارەکەس دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی راوچییەکان پێیانوایە لەبەر قەیران داران و کێشە و گرفتەکان پۆلییس دارستان هەڵمەن
گەڕان و پشکنی و چاودێری ئەنجام نادات لەکاتێکدا بە پێچەوانەوە بە بەردەوام تیمەکانیان لە گەڕان و پشکنیندان و
سەرپێچیکاران دەستگندەکەن]1[.
2018-07-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-07-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:24:47 2018-07-03
هاوڕێ باخەوان
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بابەت75 :

راوکردن لەگەرمیان کەمیکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=2016010713361693454
دواڕۆژ ،هەردی عوسمان
بەپت ئامارەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی گەرمیان لە ساڵ 2015دا لە گەرمیان زیاتر لە  300کەس لەکان ڕاوکردندا
دەستگنکراون و رسادراون ،جیاواز لەساڵ  2014ڕێژەی ڕاوکردن کەم کردووە.
ئیناهیم حەمەساڵح ،لە ڕاگەیاندن بەڕێوەبەرایەن پۆلیس و ژینگەی گەرمیان ،بە دواڕۆژی راگەیاند لە ساڵ 2015دا لەگەرمیان
 333کەس لەکان ڕاوکردندا دەستگنکراون و دراون بەدادگا ،بەبڕی  19ملیۆن و  995هەزار دیناریش غەرامەکراون.
ئەو کەرەستانەی کە بەو هاووڵتیانە گناون 125 ،تاپڕ 8 ،کڵشینکۆف 1 ،قەناس1 ،ئۆتۆمبێل 445 ،جۆری دیکەی جیاوازی
وەک کەرەستەکان ڕاوکردن لە لۆکس ،تۆڕ ،موەلیدەی کارەبا و چەند جۆرێیک دیکە دەستیان بەسەرداگناوە لەگەڵ 4
ماتۆڕسکیلدا.
سەبارەت بەو ئاژەڵ و باڵندانەش کە دەستیان بەسەرداگناوە و ئازادکراون نەقیب ئیناهیم ،ون  43باڵندە ئازادکراون لەگەڵ 5
ئاسیک کێوی و  8کەروێشک.
سەبارەت بە جیاوازی ئامارەکەش لەگەڵ ساڵ 2014دا ،ئاماژەی بەوەشدا لەساڵ 2014دا لە گەرمیان  339کەس
دەستگنکراون لەکان ڕاوکردندا ،ڕێژەکەش ڕووی لە کەمبونەوە کردوە]1[.
2016-01-07
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2016-01-07 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:36:16 2016-01-07
هاوڕێ باخەوان

بابەت76 :

ا
ی
روپێوی ژینگە لە هەرێیم کوردستان بۆ ساڵ ( 2010ئاو-ئاوەرۆ-خزمەت گوزاری شارەوان)
https://www.kurdipedia.org/?q=20180503102931150061
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دەستەی ئاماری هەرێیم کوردستان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

️⬇ باشووری کوردستان

AM 10:29:31 2018-05-03
مانو بەرزنچ

بابەت77 :

ی
رێژەی باران بارین لە ناوچە جیاجیاکان هەرێیم کوردستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20161202144716134878
بەپت ڕاپۆرن بەڕێوەبەرایەن گشت کەشناس و بوومەلەرزەی هەرێم رێژەی باران بارین ناوچە
جیاجیاکان هەرێیم کوردستان لە رێکەون 2016-12-01
سلێمان زۆرترین رێژەی باران یل باریووەو گەیشتۆتە  141ملم ,دهۆکیش  53ملم باران باریووە,
لە هەولنیش بڕی  49ملم باریووەو ,کەرکوکیش تەنها  39ملم ی یل باریووە.

تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

️⬇ باشووری کوردستان

PM 2:47:16 2016-12-02
مانو بەرزنچ

بابەت78 :

ی
ی
باریت رۆژی  2018-02-18لە کاژێر 9:00ی بەیان تاوەکو کاژێر 21:00
رێژەی باران

https://www.kurdipedia.org/?q=20180218211039103497
هەولن  3.3ملیم
سلێمان  23ملیم
دهۆک  17ملیم
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کەرکوک  5.4ملیم
خانەقی  18ملیم
زاخۆ  13.5ملیم
پنمام  5ملیم
خەبات  3.4ملیم
سۆران  2.4ملیم
بارزان  6.6ملیم
حاخ ئۆمەران  8.6ملیم
سیدەکان  3.8ملیم
منگەسوور  1.4ملیم
ئاکرێ  9.6ملیم
ئامێدی  6ملیم
بامەڕن  8.6ملیم
کان ماس  3.6ملیم
مانگێش  5.8ملیم
دینارتە  11.8ملیم
شاریا  3.8ملیم
چەمچەماڵ  8.3ملیم
پێنجوێن  26.4ملیم
بازیان  18.6ملیم
دەربەندیخان  34.6ملیم
دووکان  4.8ملیم
ماوەت  17ملیم
قەڵدزێ  10.8ملیم
هەڵشۆ  19.2ملیم
کەالر  12ملیم
مەیدان  21.6ملیم
دووز  14ملیم
2018-02-18
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

️⬇ باشووری کوردستان

PM 9:10:39 2018-02-18
هاوڕێ باخەوان

بابەت79 :

رێژەی سەوز یان لە هەرێیم کوردستان لە خوار ستانداردی جیهانییەوەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018091215495269182
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بەپت ئامارەکان دەستەی ژینگە ،رێژەی سەوزان لەهەرێیم کوردستان لە %13یە ،لەکاتێکدا
بەپت ستانداردە جیهانییەکان نابێت ئه و رێژەیە لە  %20کەمن بێت.
بەپت ئامارەکان دەستەی چاککردن و پاراستت ژینگەی هەرێم ،کە دەست دواڕۆژ کەوتوون،
رێژەی سەوزان لە هەرێیم کوردستان لە  %13تێپەڕناکات و له و رێژەیەش پارێزگای سلێمان
 %13.30رێژەی سەوزان بەردەکەوێت ،هەولن  ،%12.20دهۆک  %12.50بەمەش رێژەی
سەوزان بە گشت %13یە.
هەر بەپت ئامارەکان ئه و دەستەیە لەکۆی  40هەزار کیلۆمەتر چوارگۆشەی رووبەری هەرێیم
کوردستان ،تەنها  5هەزار و  200کیلۆمەتر دووجای چوارگۆشە رێژەی سەوزاییە.
رێژەکە بەجۆرێکە ،سەوزان باخچەکان دەکاتە ()%7ی سەوزان گشت ،رێژەی سەوزان ماڵ و
باڵەخانه و نەخۆشخانه و شوێنەکان دیکە بە لە  %3دەخەمڵێنێ ،هەرخ رێژەن سەوزان
شۆسته و شەقامەکانیشە بەرێژەی  %3دەخەمڵێنێت.
بەپت ئامارەکان دەستەی چاککردن و پاراستت ژینگە بەهۆی بەردەوامت قەیران داران ،لەماوەی
چوار ساڵ رابردوودا رێژەی سەوزان لە سەدا  %0.5بووە و رووبەری هەر  10مەتر دووجاش
کەمن لە یەک داری بەردەکەوێت.
ئه و دەستەیە ئاشکراشیکردووە :بۆ ئەوەی رێژەی سەوزان بگاتە ئاست ستانداردە جیهانییەکان،
پێویستە رووبەری سەوزان هەرێیم کوردستان لە  5هەزار و  200کیلۆمەتر دووجا بەرزبکرێتەوە
بۆ  10هەزار کیلۆمەتر چوارگۆشە]1[.
2018-09-12

تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ -09-201812 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:49:52 2018-09-12
هاوڕێ باخەوان

بابەت80 :

ی
زبڵ و خاشاک شەقامەکان کەرکوک دادەپۆشێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180317113947103650
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شەقامەکان شاری کەرکوک بە زبڵ و خاشاک داپۆرساوە ،هاوڵتیانیش دەڵی کەرکوک ن خاوەنە
و کەس خاوەندارییان یل ناکات ،سەرۆیک شارەوانیش دەڵێت ئه و کۆمپانیایەی کاری پاککردنەوەی
دەکرد ،کارەکان ڕاگرتووە.
ماوەی  20ڕۆژە زبڵ و خاشاک لە شاری کەرکوک کۆنەکراوەتەوە ،به و هۆیەوە شەقام و شۆستە
و کۆڵنەکان شارەکە پڕ بووە لە زبڵ و خاشاک.
ئاکۆ حەمید ،دانیشتووی گەڕەیک کوردستان شاری کەرکوک ،بۆ ڕۆژنیوز ون :نزیکەی مانگێک
دەبێت ئۆتۆمبێلەکان کۆمپانیاکان پاککەرەوە خاشاک و زبڵیان کۆ نەکردوەتەوە ،به و هۆیەوە
شەقامەکان پڕ بوون لە خۆڵ و خاشاک و ژیانمان نەماوە ،هەروەها دەوری قوتابخانەکان پڕ بووە
لە زبڵ ،خوێندکاران بەناو ئه و زبڵەدا هاتوچۆ دەکەن.
ئه و هاوڵتیە باس لەوەش کرد :لە شارەکان دیکە شۆستەکان بە دار و نەمام و گوڵ
دەڕازێنێنەوە ،بەڵم لەم شارە زبڵ شۆستەکان داگن کردووە ،ئێمە نازانی داواکاری لە یک بکەین
بۆ چارەسەرکردن ئەم کێشەیە ،نازانم پارێزگاری بەوەکالەت و بەڕێوەبەری شارەوان سیمای ئەم
شارە نابیی؟!.
ئەوەس وت :ئەگەر تا هاوین بەم شێوەیە بێت ئەوا ناچارین چۆڵ بکەین.
لە بەرامبەردا سەردار عەیل ،بەڕێوەبەری شارەوان کەرکوک ،بە ڕۆژنیوزی ڕاگەیاند :پێشن بوجەی
پاکردنەوەی شار ڕادەست پارێزگار دەکرا ،بەڵم بە بڕیارێک لە سەرەتای ساڵ 2018ەوە ،دەبوو
پارەی کۆمپانیاکان بواری پاککەرەوە ڕادەست شارەوان کەرکوک بکرایە.
وتییس :بەڵم لە سەرەتای ئەمساڵەوە هیچ بڕە پارەیەک نەهاتووە ،تا بدرێت بە کۆمپانیاکان
بواری پاکردنەوە ،کۆمپانیای خالید شینیک کە ئەریک پاکردنەوەی لە ئەستۆ گرتەوە ،به و هۆیەوە
کارەکان ڕاگرتووە.
ئەوەس وت :کۆمپانیای خالید شینیک بڕی  14ملیۆن دۆالری الی حکومەتە و پارەکەی ن نادەن
و ئێستاش ئه و کۆمپانیایە مانگانە پێویست بە بڕی  850ملیۆن دینار هەیە بۆ پاکردنەوەی
کەرکوک ،کە پارە نەدراوە بە کۆمپانیاکە ،بۆیە بە ناچاری کارەکان ڕاگرتوە ،ئێمەش وەک شارەوان
کەرکوک لە تواناماندا نییە به و ژمارە کەمەی کارمەندان پاکەرەوە و ئامنانەوە شار بە شێوەیک
باش پاک بکەنەوە.
دەربارەی ئەوەی کە تەنها گەڕەکە کوردیەکان تووس ئه و کێشە بوونەتەوە ،بەڕێوەبەری
شارەوان کەرکوک ون :کێشەکە بە گشت کەرکویک گرتۆتەوە ،تەنها گەڕەکە کوردیەکان نیە ،بگرە
گەڕەکە کوردیەکان پاکنن لە گەڕەکە عەرەن و تورکمانییەکان]1[.
2018-03-17
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-03-17 -

کان تۆمارکردن:

AM 11:39:47 2018-03-17
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ناوی تۆمارکار:

هاوڕێ باخەوان

بابەت81 :

زبڵ و مادەی پالستیک ژینگەی هەرێیم کوردستان وێران دەکەن
https://www.kurdipedia.org/?q=2018072810442570493
لە شارەکان هەرێیم کوردستان ڕۆژانە زیاتر لە  10هەزار تۆن زبڵ کۆدەکرێتەوە٪60 ،ی ئەو
زبڵنە لە مادەی پالستیک پێکدێت ،لەگەڵ ئەوەشدا تەنیا دوو ناوەندی ڕیسایکلینگ هەیە و
زۆربەی ئەو زبڵنە هەر لە رسوشتدا دەمێننەوە و زیانێیک زۆر دەگەیەنن بە ناوچەکە و
تەندروستت هاوڵتیان.
بە زیادبوون ژمارەی دانیشتوان جیهان ،پێداویستییەکانیش زیاد دەکەن ،بۆ دابینکردن ئەو
پێداویستییانەش هەموو ڕێگایەک بەکاردەهێنێت ،بەڵم ئەو ڕێگایانە لەسەر بنەمای پاراستت
ژینگە نی ،بۆیە تا دێت سەرچاوە بنەڕەتییە رسوشتییەکان کەم دەکەن.
یەکێک لەو مادانەی زۆر بەکاردەهێندرێت پالستیکە ،پالستیک هەم سووکە و هەم بەئاسان
بەکاردەهێندرێت ،لە سەدەی  21دا ئەو مادەیە زیاتر لە هەموو کاتێک پت ناوەتە ژیان خەڵکەوە،
ئەوەش زیان زۆر قورس بە ژینگە و بە ژیان هاوڵتیان دەگەیەنێت.
بەگوێرەی لێکۆڵینەوە زانستییەکان پالستیک بۆ زیاتر لە  500ساڵ لەناو ژینگەدا دەمێنێتەوە ،لە
هەر شوێنێکیش ئەو مادەیە هەبێت کشتوکاڵ لە سەر خاکەکەی ئاستەم دەبێت.
لەبەرامبەر ئەوەدا لە زۆر وڵت بەکارهێنان پالستیک قەدەغە دەکرێت و لەجیاتت ئەو شت
دیکە دادەنرێت ،لە هەندێک وڵتیش کارگەکان ڕیسایکلینگ بۆ دووبارە بەکارهێنانەوەی
پالستیک دروست دەکرێن ،بەڵم لە وڵتان تازە پێشکەوتوودا هیچ بنێک لەوە نەکراوەتەوە،
پالستیک بەتایبەن لە وڵتان ڕۆژهەڵن ناوەڕاست زیان زۆر قورس بە ژیان هاوڵتیان
دەگەیەنێت.
لە هەرێیم کوردستانیش یەکێک لەو مادانەی زیاتر لە هەموو شتێیک دیکە بەکاردەهێندرێت
پالستیک و نایلۆنە و ئەوەش رسوشت هەرێیم کوردستان خستووەتە مەترسییەوە.
بەگوێرەی ئامارەکان دەستەی ژینگەی هەرێیم کوردستان ،لە س پارێزگای سلێمان ،هەولن و
دهۆک ،ڕۆژانە  10هەزار تۆن زبڵ کۆدەکرێتەوە ،لوقمان شنوان ،بەرپرس دەستەی ژینگەی
هەرێیم کوردستان دەڵێت ،کە  ٪55بۆ ٪60ی ئە زبڵنە پالستیک و نایلۆن و کاغەزن.
لە شاری سلێمان ڕۆژانە هەزار و 200تۆن زبڵ کۆدەکرێتەوە ،ڕزگار ئەحمەد ،بەرپرس ژووری
ژینگەی شارەوانت سلێمان دەڵێت ،کە ڕۆژانە  475کیلۆمەتر دووجا لە زبڵ پاکدەکەنەوە.
ئەو زبڵنەی کۆدەکرێنەوە ڕەوانەی شوێنێیک دەرەوەی شار دەکرێن ،لەوێ زەوی هەڵکەندراوە و
زبڵەکان دەڕێژرێنە ناویانەوە ،بەڵم چونکە زۆربەی ئەو زبڵنە پالستیکن ،لەناو خاکدا ناتوێنەوە و
زیان زۆر بە خایک ناوچەکە دەگەیەنن ،ئەو زبڵخانانە تا دەچێت گەورەتر دەبن و بەرەو شوێت
پێسەون دەکەن.
ژیان هاوڵتیان
ڕ
بەگوێرەی قسەکان ڕزگار ئەحمەد ،ئەو شوێنەی لە سلێمان زبڵەکان تێدا کۆدەکرێتەوە 230
کیلۆمەتر دووجایە ،لەو شوێنە چاڵ بە قووڵن  10مەتر و ڕووبەری  100مەتر هەڵکەندراوە و
زبڵەکان لەناویاندا بەتاڵدەکرێن ،ئەو چاڵنەی هەفتەی جارێک پڕدەکرێنەوە سەریان دادەخرێت
پاشان شوێت دیکە هەڵدەکەندرێت.
ڕزگار دەڵێت ،کە ئەوان لە ساڵ 2005دا هەوڵیاندا بۆ دامەزراندن سیستیم ڕیسایکلینگ و
پرۆژەیان بۆ ئەو مەبەستە دیاریکردووە ،بۆ ئەوەش لەگەڵ چەند کۆمپانیاییەک گرێبەستیان
واژۆکردووە ،بەڵم دەستەی وەزیران بە بەهانەی قەیران داران بودجەی بۆ پرۆژەکە تەرخان
نەکردووە.
لە پارێزگای هەولنیش ڕۆژانە هەزاران تۆن زبڵ کۆدەکرێتەوە ،لوقمان شنوان دەڵێت ،کە لە
ی
پارێزگای دهۆک دوو ناوەندی ڕیسایکلینیک زبڵە پالستیکییەکان هەیە ،بەڵم زۆر کەمە ،دەشڵێت،
پرۆژەی سیستیم ڕیسایکلینگ بۆ هەولن و سلێمانیش ئاراستە کراوە ،بەڵم بەهۆی قەیران
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داراییەوە هەنگاو نەنراوە بۆ دروستکردنیان.
هاوڕێ یاسی شارەزا لە بواری ژینگە ،دەڵێت :پالستیک خاک ژەهراوی دەکات و خاک ناتوانێت
پالستیک لەخۆیدا بتوێنێتەوە ،هەروەها ئەو پالستیکانە زیان بە تەندروست هاوڵتیانیش
دەگەیەنن ،ئەو بەم شێوەیە بەردەوام بە قسەکان دا :ئەگەر زبڵ پالستییک لە شوێنە
سەوزاییەکان فڕێ بدرێن ،سەوزاییەکان وشک دەبن ،واتە خایک ئەو شوێنە ژەهراوی دەبێت،
تەنانەت ئەو شتانەی وا لەو شوێنانە شی دەبن ،هەڵگری ئەو ژەهرە دەبن و بەو شێوەیە
ژەهرەکە دەگوازرێتەوە بۆ جەستەی هاوڵتیان.
یاسی باس ئەوەس کرد ،کە ئەوە کێشەیەیک جیهانییە و هەندێک لە وڵتان ئەو کێشەیەیان
ی
چارەسەر کردووە ،بەڵم لە هەرێیم کوردستان بەهۆی گەندەڵت سیاس و ئابوری گرنیک بەو
پرسە نادرێت]1[.
2018-07-28
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-07-28 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:44:25 2018-07-28
هاوڕێ باخەوان

بابەت82 :

ی
زبڵەکان مەریوان به شێوازێیک ناتەندروست دەکرێنە ژێر خاکەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181230111850181974
ئاژانس کوردپا :زبڵەکان مەریوان ،پاش دوو ساڵ ناڕەزایەتیدەربڕین و وادە و بەڵێنەکان بەرپرسان،
به شێوازێیک ناتەندرووست و لەسەر ڕێگاکان مەریوان سەقزدا ،دەکرێنە ژێر خاکەوە.
بەپت هەواڵ گەیشتوو به ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،سەرەڕای بەڵێنەکان بەرپرسان ،بۆ
سازکردن کارخانەی ڤەدیتنەوەی زبڵ بەن پیسکردن ژینگە ،زبڵەکان مەریوان به شێوازێیک
ناتەندروست و لە خراپنین دۆخدا ،لە نێو دەبردرێن.
لە ماوەی دوو ساڵ ڕابردوودا ،کێشەی زبڵەکان مەریوان لە گرنگنین بابەتەکانە ،کە باس لەسەر
کراوە ،تا جێگایەک که ناڕەزایەن ،دەستێوەردان هنە دژە شۆڕشەکان ،دەسبەسەرکران چاالکان
ژینگەپارێزی و هەروەها هاووڵتییان بەدواوە بوو.
ئەنجومەن سەوزی چیا ،لەم بارەوە ڕایگەیاندووە :لە دوو ساڵ ڕابردوودا ،ناوەندە
پێوەندیدارەکان له پارێزگاری و نوێنەران مەجلیسەوە بگرە هەتا شۆرای گوندەکان ،لە کۆبوونەوەدا
باسیان لەسەر بابەتە کردووە ،که ئاکام ئەم دانیشتنانەش جگه لە بەلێت درۆ ،هیچ تر نەبووە،
لەم وادە و بەڵێنانەش دەتوانرێت ئاماژە به دامەزراندن کارخانەی ڤەدیتنەوەی زبڵەکان بەن
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پیسکردن ژینگە بکرێت.
ئەم ئەنجومەنە ژینگەپارێزییە ،جەخت لەسەر ئەوە کردووەتەوە ،کە پاش وادە و بەڵێنە
درۆییەکان ،ئێستاکەش زبڵەکان مەریوان به شێوازێیک ناتەندروست و لە خراپنین دۆخدا لەسەر
ڕێگای مەریوان سەقز دەکرێتە ژێر خاکەوە و هیچ کام لەو کەسانەی کە وادەی چاکسازیان دەدا
هیچ گۆڕانێکیان یل نەبینا.
مەودای شوێت بە ژێرەوەکردن زبڵەکان مەریوان لە ڕێگای سەرەکت مەریوان سەقز 200 ،من و
لە ڕووباری گردەڵنەوە  300من دەبێت.
خەرمانان ئەمساڵ ،هاووڵتییان شاری مەریوان ،لە ناڕەزایەن به کۆنەکردنەوەی زبڵەکان شار لە
الیەن شارەدارییەوە ،بە کۆکردنەوەی زبڵەکان لە بەردەم شارەدارن ئەم شارە و ئاگردان زبڵەکان،
ناڕەزایەتییان لە بەرانبەر دۆخەکە دەربڕیوە]1[.
2018-12-30
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ مەریوان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-12-30 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:18:50 2018-12-30
نالیا ئیناهیم

بابەت83 :

ی
ی
ی
ی
نایاسان بۆ سوتەمەن لە سلێمان بوون هەیە
زیاتر لە  50گۆڕەپان
ی

https://www.kurdipedia.org/?q=20170831152502142456
لە سنوری پارێزگای سلێمانیدا زیاتر لە  50گۆڕەپان خەزان سوتەمەن بەشێوەیەیک نایاسان بوونیان هەیە،بەڕێوبەری نەوت و
پشناست دەکاتەوە.
کانزاکان سلێمانیش ڕاست هەواڵەکە
ڕ
محەمەد حەسیب ،بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکان سلێمان لە لێدوانێیک تایبەتدا بۆ کوردیو ون بە پت زانیاری و
بەدواداچوونەکەکان ئێمە لە سنوری پارێزگای سلێمانیدا  52گۆڕەپان نایاسان لە دەرەوەی یاساو ڕێنوماییەکان دروستکراون بۆ
بواری سوتەمەن بەکاردێن ،بەڵم تا ئێستا لێپێچینەوەی یاسان لەگەڵ خاوەنەکانیان نەکراوە.
بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکان سلێمان ڕەخنەی لە لننەی ووزە و سوتەمەن پارێزگای سلێمان گرت بەوەی لەبەرامبەر ئەو
دۆسیەیەدا هیچ هەڵوێستێکیان نەبوە و بەڵکو بە کۆمەڵ ئەریک ترەوە خۆیان سەرقاڵکردوە کە لە ڕووی پیشەن و زانستیەوە
لەگەڵ کارەکان ئەواندا یەکناگرێتەوە.
قسەکان بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکان سلێمان لەکاتێکدایە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخ بەنزین لە بازاڕەکان سنوری پارێزگای
سلێمان الیەنە پەیوەندیدارەکان هەریەکەیان بەهانەیەک بۆ ئەو پرسە دەهێننەوە و هەندێک جاریش گەیشتوەتە ئاست ڕەخنە و
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تۆمەتیبار کردن یەکنی]1[.
2017-08-31
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی کوردیو 2017-08-31 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:25:02 2017-08-31
ئەڤی ئیناهیم فەتاح

بابەت84 :

ی
ژینگەپارێزان و توێژەران لەبارەی پیسبوون ژینگەی گەرمیان هۆشداریدەدەن

https://www.kurdipedia.org/?q=2018110819435992799
رێکخراوەکان ژینگەی سنووری گەرمیان دەڵی ،ژینگەی ناوچەکە بەهۆی دووکەڵ کارگەکان دەرهێنان نەوت مەترست لەسەرە و
نەخۆشکەوتت چەندین هاونیشتمان لێکەوتووەتەوە .هەروەها ئاوی رووباری سنوانیش پیسبووە.
لە زانکۆی گەرمیان کۆنفرانسێک لەبارەی مەترسییەکان سەر ژینگەی ناوچەکە ئەنجامدرا .توێژەران دەیانەوێ لەڕێگەی
توێژینەوەکانیانەوە خەڵک و بەرپرسان لە مەترس ئه و دووکەڵەی لە کان دەرهێنان نەوتدا تێکەڵ بە هەوا دەبێت،
ئاگاداربکەنەوە.
زۆرینەی بەشداربووان دەڵی ،خەڵیک ناوچەکە هێندەی زیان بە تەندروستییان دەگات ،هێندە سوود لە الیەنە ئابوورییەکەی ئەو
کۆمپانیا نەوتییانە نابیی.
بێستون ژاڵەن ،ئەندام رێکخراوی ژینگەپارێزان گەرمیان دەڵێت ''فشاری جدیمان لەسەر گازپرۆم دروستکردووە ،کاری ئەو
یارمەتیدان تیپێیک وەرزس و ئەنجامدان پڕۆژەی بچوک بچووک نییە ،بەڵکو دەن بەرپرسیارێت خۆی هەڵبگرێت ،ئێمە بە
توێژینەوەی زانست بۆیان دەسەلمێنی کە ژینگەی ئنەیان پیسکردووە ،بۆیە دەن لەگەڵ هەڵگرتت ئه و مەترسییە هاوکاری
بوژاندنەوەی ناوچەکە بکەن.
قوباد تاڵەبان ،جێگری سەرۆیک حکومەن هەرێیم کوردستان ئیدارەی گەرمیان راسپاردووە چاودێری وردی کۆمپانیا نەوتییەکان
سنورەکە بکەن.
هەڤاڵ ئیناهیم ،گوتەبنی ئیدارەی گەرمیان دەڵێت ''لە فەرمانگەی ژینگەی گەرمیانەوە ئامنی پێوانەی پیسبون ژینگە
دادەنرێت بۆ ئەوەی بزانرێت تاوەکو چەند ئەو کۆمپانیایانە بوونەتە زیان بۆ ژینگەی ناوچەکە .ئەگەر دەرکەوت کاریگەری
نەرێینیان هەبووە ،ئەوا بۆ چارەسەرکردن لەگەڵیان کۆدەبینەوە.
جگە لە هەوا و ژینگەی ناوچەکه ،ئاوی رووباری سنوانیش رووبەڕووی مەترس بووەتەوە.
عەبدولموتەلیب رەفعەت ،پسپۆڕی بەڕێوەبردن سەرچاوەکان ئاو دەڵێت ئه و مادانەی تێکەڵ ئاوی سنوان دەبن بەهیچ
شێوەیەک بە پاڵوتن جیانەبنەوە ،دەشگوازرێنەوە بۆ مرۆڤ و چارەسەرناکرێن ،بە پێوەری ئه و تاقیکردنەوانە بێت کە لەسەر
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ئاوی سنوان دەکرێن ،به هیچ شێوەیەک ئه و ئاوە بۆ خواردنەوە شیاونییە]1[.
2018-11-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :پیسبوون ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ کەالر (گەرمیان)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-11-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:43:59 2018-11-08
هاوڕێ باخەوان

بابەت85 :

ی
ی
ژینگەپارێزان و رۆشنببان مەریوان لە دژی بڕینەوەی داری دارستانەکان کوردستان هاتنە دەنگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217165354181631
لە سەرەتای پاینی ئەمساڵەوە چەند گروپێیک بەرژەوەندیخواز دەستیان بە بڕینەوەی داری
دارستانەکان زاگرۆس کردووە و دارەکان لە دوای بڕینەوەیان رەوانەی کارگەکان دروستکردن
کاغەز لە باکووری ئنان دەکرێن .سەرباری هۆشدارن ژینگەپارێزان و کاردانەوە و ناڕەزایەن ئەو
دیاردەیە لە تۆڕە کۆمەڵیەتییەکاندا ،بەڵم بەرپرسان دام و دەزگاکان دەوڵەت بۆ رێگریکردن لەو
دیاردەیە هیچ کارێکیان ئەنجام نەداوە.
تاڵکردن داری دارستانەکان زاگرۆس لە کاتێکدایە ،کە رژێیم ئنان بڕینەوەی داری دارستانەکان
باکووری ئنان بۆ دروستکردن کاغەز قەدەغە کردووە.
بۆ ئیدانەکردن بڕینەوە و لە ناوبردن دارستانەکان زاگرۆس رێکخراوە ژینگەپارێزییەکان و
رۆشنبنییەکان مەریوان لە چەند رۆژی رابردوودا بە دەرکردن چەند راگەیاندراوێک نیگەرانت
خۆیان لە بڕینەوە و لە ناوبردن دارستانەکان خستەڕوو و داوایانکردووە کۆتان بە لەناوبردن
دارستانەکان بهێنێت.
ی
ئەنجوومەن سەوزی چیای مەریوان ،کانوون فەرهەنیک هونەرن ڤەژین لە مەریوان،
ی
ی
ئەنجوومەن فەرهەنیک ئەدەبت مەریوان ،ئەنجوومەن فەرهەنیک ئەدەبت رۆجیار و یەکێتت
مامۆستایان ئایینت مەریوان و هەورامان (یەمامە) چەند راگەیاندراوی جیاجیادا داوای
کۆتایهێنانیان بە بڕینەوەی داری دارستانەکان کردووە.
ئەو رێکخراوانە وێڕای نیگەرانییان بەرامبەر بە بڕینەوە و لە ناوبردن داری دارستانەکان
رایانگەیاندووە ،ئەو کارە لەالیەنکەسانێیک بەرژەوەندیخواز و هەلپەرست و مافیاوەوە ئەنجام
دەدرێت و بێدەنگت سەیری دام و دەزگا پەیوەندیدارەکانیش بە پیشەی ئاساییان ناو بردووە.
ئەنجوومەن ڤەژین رایگەیاندووە سەبرمان کۆتان پێهاتووە و بە توندی هۆشداری دەدەین
لەباەری بەردەوامیدان بەو دۆخە خراپە .لە سۆنگەی هەستمان بە بەرپرسیارێت لەبارەی
داهاتووی ئەم نیشتمانەوە بە روون و راشکاوانە رایدەگەیەنی ،لە بەردەوامیدان بە لەناوبردن
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دارستانەکان و لەوەڕگەکان بێدەنگ نابی و هەموو توانا یاساییەکان خۆمان بۆ راوەستاندن ئەو
تاوانە ئاشکرایە و ریسواکردن ئەنجامدەران ،دەخەینە کار .ئەو کارەی تاڵنکارەکان و بێدەنگت
بەشێک لە بەرپرسان سەرەتاییەکە بۆ لەناوبردن داهاتوو و سامان ئەم نیشتمانە.
ی
ئەنجوومەن فەرهەنیک ئەدەبت مەریوانیش بە ئیدانەکردن بڕینەوە و لە ناوبردن ئەو سامانە
رسوشتییە داوایکردووە ،بەخنان کۆتان بە بڕینەوەی داری دارستانەکان بهێنێت.
ی
ئەنجوومەن فەرهەنیک ئەدەبت رۆجیاریش لە راگەیاندراوێکدا هۆشدارن توندی لەبارەی
تاڵنکردن سەرچاوە رسوشتییەکان زاگرۆسەوە داوە .راشیگەیاندووە ،ئەگەر بەرپرسان ودام و
دەزگا پەیوەندیدارەکان لە بەرامبەر تاڵنکردن دارستانەکان هەورامان و مەریوان لەالیەن مافیاکان
دار و تاڵنکارانەوە رانەوەسی و رێگرییان یل نەکەن ،رێگای تر دەگرنە بەر.
یەکێتت مامۆستایان ئایینت مەریوان و هەورامان (یەمامە)ش رایانگەیاندووە ،بەپت فەرمودەکان
خوداوەند ،ئەو کەسانەی رسوشت و سەرچاوەکان لەناو ببەن ،ئەو کەسانەن کە دەیانەوێت
ئاوەدان و ئارام لە ناو ببەن ،بۆیە داوایانکردووە رێگری لە بڕینەوە و تاڵنکردن داری
دارستانەکان و سەرچاوە رسوشتییەکان بکرێت.
ئەنجوومەن سەوزی چیای مەریوانیش لە راگەیاندراوێکدا نیگەرانت قوڵ خۆی لە بڕینەوە و
تاڵنکردن داری دارستانەکان خستووەتە ڕوو و داوایکردووە بە خنان رێگری لەو تاڵنکارییە
بکرێت]1[.
2018-12-17
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ مەریوان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

PM 4:53:54 2018-12-17
نالیا ئیناهیم

بابەت86 :

ژینگەی پێنجوێن لەمەتریسدایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925155822156241
دواڕۆژ ،رێبی حەسەن
ژینگەپارێزان سنووری قەزای پێنجوێن ،ئەنجام کەمپینە ئەلیکنۆنییەکەیان دەدەنە الیەنە
پەیوەندیدارەکان سنووری پارێزگای سلێمان و داوای گرتنەبەری رێوشوێت پێویست دەکەن بۆ
پاراستت رسوشت ژینگەی کوردستان و بەتایبەتیش پێنجوێن.
لەوبارەیەوە ،رێبوار کەمال لەرێکخراوی ملەکەوە بۆ پارستت ژینگە کە تاکە رێکخراوی ژینگەن
سنووری قەزای پێنجوێنە ،بەدواڕۆژی وت دوای ئەوەی لەسەرەتای ئەمساڵدا و بۆ یەکەمجار
لەرێگەی ناردن سێڵڤ و کورتە ڤیدیۆوە ،یەکەمی کەمپینمان راگەیاند و داوامانکرد کە زۆرترین
هاوڵن و ژینگەپارێزان بەشداری بکەن ،لەئێستادا ئەو کەمپینە تەواو بووە.
ناوبراو ،وتییس ئەو کەمپینە ئەلکنۆنیە بۆ ماوەی مانگێک بەردەوام بوو ،ئامانج لەراگەیاندنییس
ئاشکراکردن ئەو هەڕەشە و مەترسیانە بوو کە ڕووبەڕووی درەخستانەکان بوون و پێمانوایە کان
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هەڵوێستە لەسەرکردنێت ،چونکە درەخستانەکان لەڕابردوو هۆی بژێوی ژیان و النکەی شۆڕش و
قەڵ و بڕبڕەی پشت ژیان باوباپنانمان بوون ،لەئێستاشدا پێگەیەیک گرنگ و کۆڵەکەیەیک
گەورەی ژینگەن و ئابووری و گەشتیاری و جوان رسوشت وڵتەکەمانن.
روونیشیکردەوە ،ئێمەش وەک رێکخراوی ملەکەوە بەیاداشتێک مەترس و هەڕەشەی
لەناوچوون درەخت درەخستانەکانمان گەیاندە الیەنە پەیوەندیدارەکان وەک (ئەنجومەن
پارێزگای سلێمان و ژینگەی سلێمان) بەئومێدی ئەوەی هەمووان خەم دارستانەکان بەخەم
َ
سەرەیک خۆمان بزانی و چاوەڕن ئەوەین کە کار بەناوەڕۆیک یاداشتەکەمان بکرێت ،تا چین
ژینگەی نیشتیمانەکەمان لەو زیاتر لەناونەچێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ پێنجوێن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-02-15 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:58:22 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت87 :

ا
ی
ساڵنە  215هەزار تۆن پالستیک و کارتۆن بەکارهاتوو هەناردەی تورکیا دەکرێ

https://www.kurdipedia.org/?q=2018061209495697763
بەهۆی نەبوون کارگە بۆ دووبارە بەکارهێنانەوەیان ،ساڵنە بە هەزاران تۆن کارتۆن و پالستییک بەکارهاتوو لە کوردستانەوە
بەنرخێیک زۆر کەم بە کارگەکان تورکیا دەفرۆرسێن ،بۆ پڕکردنەوەی پێویستییەکانیش بە  10بەرامبەری نرخ فرۆشی ،کارتۆن و
پالستییک ئامادەکراو هاوردە دەکرێت.
ی
بۆ پاک راگرتت ژینگە و دەستکەوتت ماددەی خاو بە نرخ هەرزان ،زۆربەی وڵتان پێشکەوتوو گرنیک بەکۆکردنەوەی پاشماوە و
کاڵی بەکارهاتوو بەگشت و کارتۆن و پالستیک بە تایبەن دەدەن ،لەرێگەی دووبارە بەکارهێنانەوەیان لە کارگەکان لەالیەک ژینگە
پاک رادەگرن ،لەالیەیک دیکەشەوە رێگە لە چوونە دەرەوەی پارەی وڵت بۆ هاوردەکردن بەشێک لەو ماددە خاوانە دەگرن.
بەڵم لە هەرێیم کوردستان بەهۆی نەبوون کارگەی پێشکەوتوو بۆ دووبارە بەکارهێنانەوەیان ،ساڵنە بە هەزاران تۆن کارتۆن و
پالستییک بەکارهاتوو بە نرخێیک زۆر هەرزان هەناردەی تورکیا دەکرێ.
بەپت ئامارێک کە لە بەڕێوەبەران گشت بازرگانت هەرێیم کوردستان دراوەتە (رووداو) ،لە دوو ساڵ رابردوودا لە رێگەی 42
مۆڵەتەوە رێگە بە هەناردەکردن  431هەزار تۆن کارتۆن و پالستیک بۆ تورکیا دراوە.
:
نەوزاد ئەدهەم ،بەڕێوەبەری گشت بازرگان لە وەزارەن پیشەسازی و بازرگان بە (رووداو)ی گوت بەهۆی نەبوون کارگە بۆ
َ
دووبارە بەکارهێنانەوەیان ،ماوەی چەند ساڵێکە رێگە بە هەناردەکردن کارتۆن و پالستیک بۆ تورکیا دەدەین ،ئامانجیشمان
ئەوەیە ژینگە بە پایک رابگرین و هەناردەکردن ئەم کاڵ بەکارهاتووانەش ببێتە داهات و دەستکەوت بۆ ئەو کەسانەی بە
کۆکردنەوەی خەریکن.
لە زۆربەی شار و شارۆچکەکان هەرێیم کوردستان رۆژانە خەڵکێیک زۆر بە ماتۆرسکیل و ئۆتۆمبێل لە گەڕەک و شوێنە
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بازرگانییەکان بە کۆکردنەوەی کارتۆن و پالستیکەوە خەریکن ،دواتر بە نووسینگەکان کڕین و فرۆشتت کارتۆن دەفرۆشنەوە،
ئەوانیش کارتۆنەکان کەپس دەکەن و پالستیکەکانیش دەهاڕن و بە بازرگانان دەفرۆشنەوە.
سەباح خۆشناو ،خاوەن نووسینگەی خۆشناو بۆ کڕین و فرۆشتت کارتۆن و پالستییک بەکارهاتوو لە شاری هەولن کە مانگانە 50
تاوەکو  60تۆن کارتۆن و پالستییک بەکارهاتوو دەکڕێتەوە و بە بازرگانان دەفرۆشێتەوە ،دەڵێت :ئێمە تۆنێک پالستییک
بەکارهاتووی وەک سندووق و کەلوپەیل شکاوی ناوماڵ بە  160تاوەکو  170هەزار دینار دەکڕین ،دوای هاڕین بە  210دۆالر
دەیفرۆشینەوە ،تۆنێک پالستییک دەبەی رۆن ئۆتۆمبێلیش بە  280هەزار دینار دەکڕین و دوای هاڕین بە  370دۆالر
دەیفرۆشینەوە ،ئەگەریش رەنگەکان بە جیاواز بهاڕین هەر تۆنێیک  20دۆالر زیاترمان بۆ دەکات ،بەهەمانشێوە لە بازاڕ تۆنێک
کارتۆن بە  50تاوەکو  60هەزار دینار دەکڕین ،دوای کەپسکردن بە  65تاوەکو  70دۆالر دەیفرۆشینەوە.
بۆ مۆڵەن هەناردەکردن یەک تۆن کارتۆن و پالستیک ،وەزارەن بازرگان  105دینار وەک کرن خزمەتگوزاری لە بازرگانان
وەردەگرێت .لەخاڵە سنوورییەکان بۆ هەناردەکردن هەر تۆنێک کارتۆن و پالستیک تەنیا  1000دینار رەسیم گومرگ لە بازرگانان
وەردەگنێ ،کەواتە حکومەت لە هەناردەکردن هەر تۆنێک کارتۆن و پالستیک تەنیا  1105دیناری دەستدەکەوێ.
ئەرکان عەبدولجەبار مەحمود ،بەڕێوەبەری گشت کۆمپانیای دڵیک ،بۆ هەناردەکردن کارتۆن و پالستییک بەکارهاتوو ،دەڵ ساڵنە
 15تاوەکو  20هەزار تۆن کارتۆن بەکارهاتوو هەناردەی تورکیا دەکەم ،ئەم بڕەش نزیکەی %70ی لەشارەکان عناق دەکڕمەوەو
ئەوی دیکەش لە نووسینگە و لەکارگەکان شارەکان هەرێیم کوردستان دەکڕم.
ئەرکان تۆنێک کارتۆن بەکارهاتوو بەگوێرەی نرخ بازاڕ بە  70تاوەکو  75دۆالر دەکڕێ و بە  100تاوەکو  110دۆالر بە کارگەکان
تورکیای دەفرۆشێتەوە .تۆنێک پالستییک بەکارهاتوو بە  210دۆالر دەکڕێتەوە بە  250دۆالر دەیفرۆشێتەوە ،پالستییک دەبەی
رۆن ئۆتۆمبێلیش بە  370دۆالر دەکڕێت و بە  422دۆالر دەیفرۆشێتەوە.
ئەرکان دەڵێت :دابەزیت بەهای لنە کاریگەری زۆری لەسەر بازاڕی فرۆشتت کارتۆن و پالستێیک بەکارهاتوو هەبووە .ساڵ رابردوو
کارگەکان تورکیا تونێک کارتۆنیان بە  210دۆالر لەئێمە دەکڕییەوە ،ئەمساڵ بەهۆی دابەزیت بەهای لنە تۆنێک کارتۆن بە 100
تاوەکو  110دۆالر دەکڕنەوە.
لە عناق هیچ کارگەیەیک دووبارە بەکارهێنانەوەی کارتۆن بەکارهاتوو نییە ،بۆیە سەرجەم ئەو کارتۆنانەی لەشارەکان عناق
کۆدەکرێنەوە ،هەناردەی تورکیا دەکرێن،کارگەکان تورکیاش دووبارە دەیکەنەوە بەکارتۆن و بە کارگەکان هەرێیم کوردستان و
ناوخۆی تورکیا و وڵتان ئەوروپا و چیت دەفرۆشن.
ئەرکان عەبدولجەبار دەڵێت کارگەکان تورکیا یەک تۆن کارتۆن بە گوێرەی جۆر و کواڵیتییەکەی بە  500تاوەکو  1000دۆالر
دەفرۆشنەوە ،ئەم نرخەش نزیکەی  5تاوەکو  10بەرامبەر نرخ کارتۆن بەکارهاتووە کە ئێمە پێیان دەفرۆشی.
بەهۆی نەبوون کارگە بۆ دووبارە بەکارهێنانەوەی ،تەواوی ئەو کارتۆنانەی لە شارەکان هەرێیم کوردستان کۆدەکرێنەوە بازرگانان
هەناردەی تورکیای دەکەن ،بەڵم بەشێیک کەم لە پالستییک بەکارهاتوو لەالیەن هەندێ کارگەی بچوویک ناوخۆ بەکاردەهێنێتەوە
کە هەندێ پێویستت پالستییک نێوماڵ و بۆڕی و زەرف پالستییک یل دروست دەکرێ.
لە شاری هەولن  5کارگەی دروستکردن کارتۆن هەن ،بەڵم هەموویان پشت بە بەرهەم خاوی تورکیا دەبەسی و هیچیان
توانای دووبارە بەکارهێنان کارتۆن کۆنیان نییە.
فەهیم کەریم کە خاوەن کارگەیەیک دروستکردن کارتۆنە ،دەڵێت ساڵنە  360تۆن کارتۆن بەکارهاتووی کارگەکەی هەناردەی
تورکیا دەکات و لەکارگەکان تورکیاش ساڵنە  8هەزار تۆن کارتۆن خام هاوردە دەکات بۆ کارگەو کۆمپانیاکان کارتۆن یل دروست
دەکات.
فەهیم گون ئێمە سەرەتا بنمان لە دامەزراندن کارگەیەک بۆ دووبارە بەکارهێنانەوەی کارتۆن کۆن کردەوە ،بەڵم دامەزراندن
کارگەیەیک پێشکەوتوو نزیکەی  20ملیۆن دۆالری پێویستە ،ئەم پارەیەش لە توانای ئێمەدا نییە ،بەرهەمەکەس لەوانەیە لنە
ساخ نەبێتەوە.
بەبڕوای فەهیم کەریم ،دامەزراندن کارگەی دووبارە بەکارهێنانەوەی کارتۆن کۆن لە هەرێیم کوردستان زۆر پێویستە ،دەبێتە
هۆی ئەوەی پارەی وڵت نەچێتە دەرەوە و کارتۆنە بەکارهاتووەکان ئنەش لە تورکیا هەرزانفرۆشن نەکرێن ،بەڵم وەک ئەو
دەڵێت :بۆ سەرکەوتت ئەم پرۆژەیە دەبێت حکومەت بێتە پێشەوە و بەهاوبەشیکردن لە پرۆژەکە یان بەپێدان قەرزی
درێژخایەن ،رێگە لە هاوردن کارتۆن بگرێ ،ئەگەرنا بەهۆی بەرهەم هاوردەی تورکیا کارگەکە تووس گرفت بەبازاڕکردن
بەرهەمەکەی دەبێت و سەرکەوتوو نابێت]1[.
2018-06-12
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
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📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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ا
ی
دەهێبێنە کوردستان
ساڵنە  400هەزار موبەڕیدە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018073009374197070
بەرزبوونەوەی پلەی گەرما و کەمت کارەبای نیشتمان ،بازاڕی هاوردەکردن موبەڕیدەی لە
هەرێیم کوردستان گەرم کردووە ،بازرگانان کوردستان ساڵنە نزیکەی  400هەزار موبەڕیدەی
ئاسن و پالستیک بەهەموو قەبارەکان لە ئنان و چینەوە هاوردە دەکەن.
وەزارەن بازرگان و پیشەسازن هەرێیم کوردستان ،خاوەن ئامارێک نییە لەبارەی ژمارەی ئەو
موبەڕیدانەی کە ساڵنە لە ئنان و چینەوە هاوردەی هەرێیم کوردستان دەکرێن ،بەڵم بە گوتەی
بازرگانان ،ساڵنە نزیکەی  200تاوەکو  250هەزار موبەڕیدەی ئاسن و  200هەزار موبەڕیدەی
پالستیک لە ئنان و چینەوە دەهێنێن.
کەریم رەسوڵ ،بەڕێوەبەری گشتت کۆمپانیای ئەلینا بۆ بازرگانت گشت و هاوردەکردن موبەڕیدە
کە بریکاری  5مارکەی موبەڕیدەی ئاست ئنانییە ،بە (رووداو)ی گوت :بەهۆی بەرزبوونەوەی
پلەی گەرما لە وەرزی هاوین و کەمت کارەبای نیشتمان ،خواستێیک زۆر لەسەر موبەڕیدە هەیە،
بۆیە بازرگانان ساڵنە  200تاوەکو  250هەزار موبەڕیدەی ئاسن و نزیکەی  150تاوەکو 200
هەزار موبەڕیدەی پالستیک لە هەرێیم کوردستان ساغ دەکەنەوە.
کەریم رەسوڵ ،پێیوایە هۆکاری بەردەوامت فرۆس ئەم ژمارە زۆرەی موبەڕیدە لە هەرێیم
کوردستان جگە لە زیادبوون ژمارەی دانیشتووان ،بۆ خراپت جۆری بەشێک لەو موبەڕیدانەش
دەگەڕێتەوە کە بازرگانان بەگوێرەی خواست بازاڕ هاوردەی دەکەن .کەریم رەسوڵ گون:
موبەڕیدە هەیە بەهۆی خراپت جۆری پلێت و ماتۆڕی زیاتر لەساڵێک کار ناکات ،بۆیە بۆ ساڵ
داهاتوو خاوەنەکەی ناچارە موبەڕیدەیەیک دیکە بکڕێت ،ئەمەش زیان بە ئابوورن هەرێیم
کوردستان دەگەیەنێت ،چونکە پارەیەیک زۆر بۆ موبەڕیدەی خراپ دەچێتە دەرەوە.
کەریم رەسوڵ ،نزیکەی  18ساڵە موبەڕیدە دەفرۆس ،پێشن ساڵنە  150تاوەکو  180هەزار
موبەڕیدەی ئاست لە ئنان هاوردە دەکرد و لە بازاڕەکان هەرێیم کوردستان و هەندێ شاری
عناق بە تاک و کۆ دەفرۆشت ،بەڵم ئەمساڵ کەمن لەم بڕەی هاوردە کردووە .کەریم دەڵێت :لە
هەرێیم کوردستان ژمارەیەک بازرگان و کۆمپانیای دیکە بریکاری هەندێ مارکەیان وەرگرتووە و
خەرییک ئەم کارەن .عناقیش بۆ هاوردەکردن هەر موبەڕیدەیەک لە بازگەی سەفرە  27دۆالر
گومرگ وەردەگرێت ،بۆیە وەک جاران ئەو ژمارەیەمان بۆ ساغ نابێتەوە ،ئەمساڵ تا ئێستا تەنیا
 60هەزار موبەڕیدەی ئاسنمان لە ئنانەوە هاوردە کردووە.
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بە گوتەی کەریم ،بازاڕی موبەڕیدە ئەمساڵ بەراورد بە ساڵ رابردوو باشنە ،هۆکارەکەس بۆ
دەگنێتەوە و دەڵێت :بەهۆی مووسڵەوە ئەمساڵ بازاڕی فرۆشتت
دانیشتووان شاری مووسڵ
ڕ
موبەڕیدە باشن بوو لەساڵ رابردوو ،چونکە بەن وەرگرتت گومرگ موبەڕیدە لە هەرێیم
کوردستانەوە دەچێت بۆ مووسڵ .بەپێچەوانەوە حکومەن عناق بۆ هەناردەکردن هەر
موبەڕیدەیەک لە هەرێیم کوردستانەوە بۆ شارەکان دیکەی عناق  27دۆالر وەردەگرێت.
نزیکەی  50مارکەی موبەڕیدەی ئاسن بە هەموو قەبارەکانییەوە لە بازاڕەکان هەرێیم کوردستاندا
هەن ،نزیکەی %99یان مارکەی ئنانی ،بەگوێرەی کواڵیت و قەبارەیان نرخیان جیاوازە ،بۆ
نموونە نرخ موبەڕیدەیەیک 2.5ی ئاسن بەگوێرەی کواڵیت نرخ لە  70دۆالرەوە دەستپێدەکات
تا دەگاتە  175دۆالر.
نووری کەریم ،خاوەن پێشانگایەیک فرۆشتت موبەڕیدەی ئنان لە شاری هەولن کە بریکاری
مارکەی گوڵدن ئنانییە ،موبەڕیدە بە قەبارەی  2تاوەکو  6.5هاوردە دەکات ،دەڵێت لە هەرێیم
کوردستان بەگشت و شاری هەولن بەتایبەت خواستێیک زۆر لەسەر موبەڕیدە هەیە ،بۆ نموونە
تەنیا من لە هەردوو پێشانگاکەم ئەمساڵ نزیکەی  10هەزار موبەڕیدەم بەجوملە و تاک
فرۆشتووە ،بەدەیان پێشەنگا و بازرگان هاوشێوەی منیش لە هەولن هەن ،بۆیە پێشبیت دەکەم
ئەمساڵ تەنیا لە هەولن نزیکەی  100هەزار موبەڕیدە بەتایبەت لە هەردوو قەبارەی  2.5و 4.5
فرۆرسابێت.
نوری کەریم هەروەها گون :ئەمساڵ خواستێیک زۆریش لەسەر موبەڕیدەی پالستیک هەبوو،
پێشبیت دەکەم کۆمپانیا و پێشەنگاکان بە تەنیا لە هەولن ئەمساڵ نزیکەی  75هەزار موبەڕیدەی
پالستیکیان فرۆشتبێت.
نووری دەڵێت خەڵیک کوردستان بەگشت و هەولن بەتایبەن زیاتر خواستیان لەسەر موبەڕیدەی
کواڵیت بەرزە ،بۆیە زۆربەی ئەو موبەڕیدە کواڵیت نزمانەی بازرگانان هاوردەیان کردوون بۆ شاری
مووسڵ هەناردە کراون ،ئەوانە نرخیان بە جوملە لە نێوان  60تاوەکو  70دۆالردایە.
جگە لە موبەڕیدەی ئاسن ،ماوەی چەند ساڵێکە لە هەرێیم کوردستان خواست لەسەر
موبەڕیدەی پالستیکیش زیاد بووە کە بەشێکیان لە چی و ئنانەوە هاوردە دەکرێن ،چەند
کارگەیەکیش لە هەرێیم کوردستان بۆ پێکەوانان ئەو جۆرە موبەڕیدانە دامەزراون.
کەریم رەسول ،کارگەیەیک بۆ دروستکردن موبەڕیدەی پالستیک لە هەولن دامەزراندووە،
ئەمساڵ  21هەزار موبەڕیدەی بە س ناو و مارکەی جیا خستووەتە بازاڕەوە .ئەو دەڵێت :ماوەی
دوو ساڵە خواستێیک زۆر لەسەر موبەڕیدەی پالستیک زۆر بووە ،ساڵنە لە هەرێیم کوردستان
 150تاوەکو  200هەزار موبەڕیدەی پالستیک دەفرۆرسێت کە نرخ جوملەیان بەگوێرەی قەبارە
و کواڵیت لە  100دۆالرەوە دەگاتە  250دۆالر.
لە هەرێیم کوردستان تەنیا یەک کارگەی بەرهەمهێنان موبەڕیدەی ئاسن هەیە ،ئەویش بەهۆی
لێشاوی موبەڕیدەی ئنان و دابەزیت بەهای تومەن ،خەریکە دابخرێ .کارگەکە جگە لە
ژمارەیەک موبەڕیدەی ساڵ رابردوو ،هیچ موبەڕیدەیەیک تازەی دروست نەکردووە ،ئەمە
لەکاتێکدایە پێش شەڕی داعش ساڵنە  7هەزار موبەڕیدەی دەخستە بازاڕەوە.
عادل محەممەد ،خاوەن کارگەی سوپەر ئەلیکنۆنیک بۆ دروستکردن موبەڕیدەی ئاسن لە
ناوچەی چیمەن نزیک شاری کەرکوک ،دەڵێت :ئەمساڵ بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخ پلێت و
هەرزانت نرخ موبەڕیدەی ئنان کە هۆیەکەی دابەزیت نرخ تومەنە ،هیچ موبەڕیدەیەکمان
دروست نەکرد ،تەنیا  250موبەڕیدەی ساڵ رابردوومان مابوو خستمانە بازاڕ.
عادل موبەڕیدەکان بە جوملە بە  155دۆالر لە بازاڕ دەفرۆشت ،بەڵم هەمان موبەڕیدە کە ئنان
دروست دەکات ،بەهۆی دابەزیت بەهای تومەنەوە لە کوردستان بە  65دۆالر دەفرۆرسێ ،بۆیە
عادل ناچار بوو بەرهەمهێنان لە کارگەکەی رابگرێ.
سووریا موبەڕیدە لە کوردستان دەکڕێ
خاوەن کارگەیەیک دروستکردن موبەڕیدەی پالستییک لە هەولن دەڵێت :بەشێک لە بەرهەم
کارگەکەمان هەناردەی سووریا کردووە ،لە بەغداش خواست لەسەر مارکەکان ئێمە هەیە ،بەڵم
کێنیک مارکەی چیت و ئنان
بەهۆی وەرگرتت گومرگ ،تێچووەکەی زۆر دەن و ناتوانی لە نرخدا ڕ
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بکەین.
گوتییس :بنمان لە دروستکردن موبەڕیدەی ئاسنیش کردووەتەوە ،بەڵم لە نرخدا ناتوانی
کێنیک لەگەڵ کارگەکان ئنان بکەین ،بۆیە وازمان لە بنۆکەی دروستکردن هێنا]1[.
ڕ
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ا
ی
دەهێبێنە کوردستان
ساڵنە  500هەزار موەلیدە
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بەهۆی کەمت کارەبای نیشتمان بێهیوابوون خەڵک لە چاکبوون ،خواست لەسەر کڕیت موەلیدە لە کوردستان زیادی کردووە.
بەڕێوەبەری کۆمپانیایەیک هاوردەکردن موەلیدەی کارەبان دەڵێت ،ساڵنە بازرگانان کوردستان نزیکەی  500هەزار موەلیدە
هاوردە دەکەن.
ئێستا حەوت وێستگەی بەرهەمهێنان کارەبا لە کوردستان هەن کە تێکڕای بەرهەمهێنان رۆژانەیان دەگاتە نزیکەی 6000
میگاوات کارەبا ،بەڵم بەهۆی گرفت دابینکردن سووتەمەن ،ئێستا تەنیا  2600مێگاوات کارەبا بەرهەمدێی ،ئەمەش گرفت
کەمت کارەبای لێکەوتووەتەوە و رۆژانە تەنیا نۆ کاژێر کارەبای نیشتمان هەیە ،بۆیە بەشێک لە هاووڵتیان پەنایان بۆ کڕیت
موەلیدە بردووە.
:
ئەردەوان موحسی مەموندی ،خاوەن پێشەنگای ئەردەوان بۆ فرۆشتت موەلیدەی کارەبان لە شاری هەولن ،دەڵێت بەهۆی
کەمت کارەبای نیشتمان ،خواستێیک باش لەسەر کڕیت موەلیدە هەیە ،ساڵنە نزیکەی  2500تاوەکو  3000موەلیدە دەفرۆشم.
ئەردەوان موەلیدە لە ئیمارات و چینەوە هاوردە دەکات و بەشێکییس لە کۆمپانیاکان دەکڕێتەوە ،دەڵێت زۆرترین خواست لەسەر
ی
موەلیدە لە مانیک رەمەزان ،هەروەها ناوەڕاست زستان و هاویندایە ،چونکە لەم کاتانەدا بەهۆی زۆربوون خواست لەسەر
بەکارهێنان کارەبا ،کاتەکان پێدان کارەبای نیشتمان کەم دەبنەوە و نرخ کارەبای موەلیدەی ئەهیل زیاد دەکات.
ئەردەوان مەموندی هەروەها دەڵێت :زۆرتر خواست لەسەر موەلیدەی دوو تاوەکو شەش کەیڤییە کە نرخیان بەگوێرەی کواڵیت
و تایبەتمەندییان دەگۆڕێت .بەشێوەیەیک گشت نرخیان لەنێوان  120تاوەکو  650دۆالردایە ،ئەگەر مارکەش بێت دەگاتە 900
دۆالر.
بۆ راکێشان سەرنچ کڕیار هەر کۆمپانیایەک چەند مارکەیەیک بەقەبارە و تایبەتمەندن جیاواز خستووەتە بازاڕەوە ،بۆیە بەسەتان
جۆر و ناوی جیاوازی موەلیدە لە بازاڕ بەرچاو دەکەون ،تەنانەت پێشەنگا بچووکەکانیش مارکەی تایبەت بەخۆیان هەیە.
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ئەردەوان مەموندی دەڵێت :زۆربەی ئەو موەلیدانەی هاوردەی هەرێیم کوردستان دەکرێن چینی ،کارگەکان چی بەپت داواکارن
بازرگان ،جۆر و ناو و تایبەتمەندی موەلیدەکە دروست دەکەن ،بۆیە بە سەتان جۆری موەلیدە لەبازاڕدا هەن ،بۆ نموونە من
هەشت مارکەی جیاواز دەفرۆشم ،دوو لە مارکەکان تایبەت بەخۆمن و لە ئیماراتەوە هاوردەیان دەکەم.
لە هەرێیم کوردستان ژمارەیەک کۆمپانیای تایبەت بەهاوردەکردن موەلیدە هەن ،هەندێکیشیان بریکاری کۆمپانیای وڵتان
دیکەن .کۆمپانیای تەقلە کۆمپانیایەیک لوبنانییە ،لڤ لە هەولن و سلێمان هەیە ،ساڵنە بە هەزاران موەلیدە لە چی و لوبنانەوە
هاوردەی هەرێیم کوردستان دەکات.
:
ئاری نەرسەددین ،بەڕێوەبەری فرۆشی لەو کۆمپانیایە دەڵێت کۆمپانیاکەمان چەند مارکەیەیک تایبەت بەخۆی هەیە و بریکاری
چەند مارکەیەیک جیهانیشە ،هەموو جۆرە قەبارەیەیک موەلیدەمان بەتایبەتمەندن جیاواز هەیە ،لە یەک کەیڤییەوە
دەستپێدەکات تا دەگاتە  2000ی
کەیڤ ،بەڵم زۆرترین خواست لەسەر موەلیدەی بچوویک یەک تاوەکو شەش کەیڤییە کە نرخیان
لەنێوان  120تاوەکو  900دۆالرە.
بە گوتەی ئاری :ساڵنە نزیکەی یەک ملیۆن موەلیدە هاوردەی هەرێیم کوردستان دەکرێ ،کە %60یان موەلیدەی بچووکن،
قەبارەیان لە نێوان یەک تاوەکو  6.5کەیڤیدایە.
ی
ئێستا لە زۆر شوێن چەند ماڵێک رێکدەکەون و موەلیدەیەیک  80 – 30کەیڤ دەکڕن و پێکەوە خەرجییەکەی دابی دەکەن،
بۆیە ئێستا خواست لەسەر ئەو جۆرە موەلیدانەش هەیە.
سەبارەت بە فرۆس کۆمپانیاکەیان ،ئاری گون :بەراورد بەپێش قەیران فرۆس موەلیدە کەم کردووە ،بەڵم هێشتا باشە ،بۆ
نموونە فرۆس ساڵ رابردووی موەلیدەی بچووک نزیکەی  300هەزار موەلیدە بووە ،بۆیە دەتوانم بڵێم ساڵنە النیکەم 500
هەزار موەلیدە هاوردەی کوردستان دەکرێ.
لە کوردستان جگە لە وێستگە کارۆئاوییەکان ،زۆرتر سوود لە سووتەمەن وەردەگنێ بۆ بەرهەمهێنان کارەبا ئەگەرخ لە دنیادا
سەرچاوەی جۆراوجۆر هەن بۆ دابینکردن وزە.
حەمەئەمی هەورام ،راوێژکار لە وەزارەن کارەبا دەڵێت پێشن بۆ دەستکەوتت کارەبا ،رۆژانە  11ملیۆن لن گازوایل بۆ وێستگەکان
دابی دەکرا و خەرجییەیک زۆر لەسەر حکومەت دەکەوت ،بەڵم ئێستا کارپێکردن وێستگەکانمان بۆ گازی رسوشت گۆڕیوە،
رۆژانە بۆ بەرهەمهێنان ئەو  2600مێگاواتە ،نزیکەی نیو ملیۆن لین گازوایل و  420ملیۆن ن سێجا گازی رسوشت بۆ وێستگەکان
دابی دەکەین.
بەپت ئاماری وەزارەن کارەبا ،زیاتر لە یەک ملیۆن و  500هەزار بەشداربووی کارەبا لە هەرێیم کوردستان هەن ،ساڵنەش بەتێکڕا
نزیکەی  100هەزار بەشداربوو زیاد دەکات.
لەسایەی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتمانیدا ،موەلیدە ئەهلییەکان بوونەتە سەرچاوەی دابینکردن کارەبا و لە زۆربەی گەڕەکەکان
زیاتر لە چەند موەلیدەیەک دانراون ،موەلیدەکان جگە لە پیسکردن ژینگەی شار ،بەهۆی ناڕێکت راکێشان وایەر بۆ گواستنەوەی
کارەبا بۆ ماڵن ،سیمای شاریشیان ناشنین کردووە.
حەمەئەمی هەورام دەڵێت ئێمە لەگەڵ سیستەم موەلیدە نی ،چونکە خەرجت زۆرە و ناتوانرێت وەک جێگرەوەی کارەبای
نیشتمان بەکاربێت تەنیا لە حاڵەن لەناکاو نەبێت ،بەڵم لەم کاتە ناتوانی گوشار بخەینە سەر خاوەن موەلیدەکان ،چونکە
گوزەران هەزاران خنانیان لەسەرە ،هەر کات توانیمان کان کارەبای نیشتمان بۆ زیاتر لە  20کاژێر بەرز بکەینەوە ،خەڵک خۆیان
واز لە موەلیدە دەهێی.
%93ی هاووڵتیان پارەی کارەبا نادەن
حەمەئەمی هەورام ،گوتەبنی وەزارەن کارەبا دەڵێت :تەنیا %7ی خەڵک پابەندن بە دان پارەی کارەبای نیشتمان .بۆیە ئێستا
لە هەوڵ ئەوەدان بۆ کۆکردنەوەی پارەی کارەبا سوود لە کۆمپانیاکان کەرن تایبەت وەربگرن لەهەموو جیهاندا ئەوە بەسەرچووە
حکومەت لە دەرگای ماڵن بدات ،بۆ پارەی کارەبا]1[.
2018-03-01
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 👩💻 :ئاوەدانکردنەوە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:38:48 2018-03-01
سەریاس ئەحمەد

بابەت90 :

ا
ساڵنە لە ێئبان  100هەزار کەس وەک تووشبووی ێ
شبپەنجە دەستنیشاندەکرێن

https://www.kurdipedia.org/?q=20180205093529103443
وەزارەن تەندروست ئنان رایدەگەیێنێت ساڵنە لە وڵتەکەیان زیاتر لە  100هەزار کەس وەک تووشبووی شنپەنجە
دەستنیشاندەکرێن و نیوەی تووشبووانیش گیان لەدەستدەدەن.
شنپەنجە لەو نەخۆشییانەیە کە دەرمان ئاسان نیە ،گەرخ ئێستا ن دەرمانیش نییە .لەگەڵ ئەوەشدا رەنگە بۆ هەموو کەس
مۆتەیەیک گەورەیە .شنپەنجە لە چەند ساڵ رابردوودا لە ئنان زۆر بە خنان تەشەنەی سەندووە.
بەپت ئاماری وەزارەن تەندروست ئنان ،ساڵنە لەم وڵتەدا زیاتر لە  100هەزار کەس گنۆدەی شنپەنجە دەبن 50 .هەزار
کەسیش بەم هۆیەوە گیان لەدەست دەدەن.
لە رۆژهەڵن کوردستانیش دۆخ پارێزگای ورم لە هەموو پارێزگاکان دیکە خراپنە .لە پارێزگای ورم بەپت ئاماری ساڵ 2016
نزیک بە  2هەزار و  730کەس وەک کەسان تووشبوو بە شنپەنجە ناویان تۆمار کرابوو 2 .هەزار و  683کەسیش گیانیان لە
دەستدا .بەگوتەی بەرپرسان ئەم ئامارە دەتوانێت زیاتریش بێت ،چونکە رەنگە هەموو ئەو کەسانەی بەهۆی شنپەنجەوە گیان
لەدەست دەدەن ناویان تۆمار نەکرابێت.
لە پارێزگای لوڕستانیش بەپت ئامار  2هەزار کەس چارەسەریان بۆ دەکرێ .ئەمە تەنیا ئەوانەی سەردان پزیشکیان کردووە ،ئامار
دەتوانێت زیاتریش بێت.
لە پارێزگای ئیالم لە ئاماری فەرمیدا هاتووە لە هەر  100هەزار کەس  122کەس شنپەنجەیان هەیە ،واتە نزیک بە  730کەس.
بەپت راپۆرن بەڕێوەبەرایەن تەندروست کرماشان ،ساڵنە شتێک لە نێوان  2هەزار و  500کەس تاوەکوو  3هەزار حاڵەن نون
شنپەنجە تۆمار دەکرێن.
ژمارەی تووشبووان لە پارێزگای لوڕستانیش هەزار و  935کەسە .لە پارێزگای سنە ئەنجومەن پشتگنی لە توشبووان شنپەنجە
یارمەن بە  2هەزار و  700کەس توشبوو بە شنپەنجە دەگەیەنێت.
گۆڕان شێوەازەکان ژیان ،شێوازەکان خواردن ،پییس هەوا ،جگەرە ،خواردنەوەی ناتەندروست ،خۆراکییە دووبارە
بەرهەمهێناوەکان ،فاست فوودەکان ،بەرزبوونەوەی تێکڕای تەمەن و بەساڵچوون رەنگە سەرەکینین هۆکارەکان شنپەنجەبن.
نەخۆشییەک بە خەرج و تێچوویەیک زۆری دەرمانەوە .لە ئنان بە گشت ساڵنە نزیک بە  3ملیار دۆالر خەرج هەڵدەگرێ.
پێشگنییەکان دەتوانێت ئەم خەرجییە زۆر کەم بکاتەوە .تەنانەت تێچووە گیانییەکانییس]1[.
2018-02-05
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:

🇷🇮 ئنان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:35:29 2018-02-05
سەریاس ئەحمەد

بابەت91 :

ا
ی
رسوشت سوتاون 33 ،کەس بەهۆی
ساڵ  2018لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین ،هەزار و  945داری
ڕووداوی هاتووچۆ و هەشت کەسیش بەهۆی سوتانەوە گیانیان لەدەستداوە

https://www.kurdipedia.org/?q=2019010714054165224
ساڵ ڕابردوو لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین ،هەزار و  945داری رسوشت سوتاون 33 ،کەس بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ و هەشت
کەسیش بەهۆی سوتانەوە گیانیان لەدەستداوە.
ئەمڕۆ لە کۆنگرەیەیک ڕۆژنامەوانییدا هەریەک لە ئادەم جەبار ،بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەن دارستان و ژینگە ،حسی عەبدوڵ،
وتەبنی بەڕێوبەرایەن بەرگرن شارستان ،خۆشناو حەسەن وتەبنی هاتووچۆی ڕاپەرین ئاماری ساڵ ڕابردوویان ڕاگەیاند.
بەگوێرەی ئامارەکەی ،بەڕێوبەرایەتت دارستان و ژینگەی ڕاپەڕین ،ساڵ ڕابردوو  98کەس بە تۆمەن ڕاوی ماس 21 ،کەسیش بە
تۆمەن ڕاوکردن باڵندە و یەک تۆمەتباری ئاژەڵ کێوی و دەستگنکراون.
هەر بەپت ئەو ئامارە 21 ،کەس بە تۆمەن زێدەڕۆن و بنهەڵکەندن و نۆ کەس-یش بە تۆمەن داربڕین و خەڵوزکردن،
دەستگنکراون.
هەروەها 17305 ،دۆنم پوش و پاوان سوتاون و هەزار و  945داری رسوشت سوتاون و  50داری چێندراو بڕدراون و  134داری
دیکەش زیانیان پێگەیشتووە.
بەپت ئاماری بەڕێوبەرایەتت بەرگرن شارستانییش 264 ،ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی نەزاندراو 98 ،بەهۆی شۆرن کارەبا50 ،
ڕووداوی بە ئەنقەست و کەمتەرخەم 26 ،ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە بەهۆی غازەوە و  88ئاگرکەوتنەوەی دیکە بە ڕووداوی
جۆراوجۆر تۆمار کراون.
دەربارەی زیانە ماددیەکان ڕووداوەکان سنورەکە ،ئامارەکە ئاشکرایکرد ،کە زیانەکان ئاگر کەوتنەوەکان  110ملیۆن و  668هەزار
دینار بووە و زیانەکان الفاویش دوو ملیارد و  464ملیۆن و حەوت هەزار دینار بووە.
هەروەها ،هەر لەو ساڵەدا شەش کەس بە رووداوی خنکان گیانیان لەدەستداوە ،کە ئەمە بەبەراورد بە ساڵ  2017کەمیکردووە
و لەو ساڵەدا  16حاڵەن خکان هەبووە.
 10حاڵەن دیکەی گیانلەدەستدان هەبووە ،کە هەشتیان بەهۆی سوتانەوە بووە.
بەپت ئامارەکان بەڕیوبەرایەتت هاتووچۆی ڕاپەڕین-یش ،ساڵ ڕابردوو246 ،ڕووداوی هاتووچۆ هەبووە ،کە 64ڕووداو لەناو
شاردا ڕوویان داوە و 182ڕووداویش لە دەرەوەی شار بوون.
هەر بەهۆی ڕووداوەکان هاتووچۆوە ،ساڵ ڕابردوو  33هاوڵن گیانیان لەدەستداوە و 345ی دیکەش برینداربوون]1[.
2019-01-07
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
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📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :رانیە (راپەڕین)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 2:05:41 2019-01-07
هاوڕێ باخەوان

بابەت92 :

ی
سلێمان بە  24ملیار دینار پاکدەکرێتەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170910100955102154
دواڕۆژ ،سامان قوبادی
ڕۆژانە زیاتر لە  1200تەن خۆڵ و خاشاک لەناو شاری سلێمان کۆدەکرێتەوە و لەبەرامبەر پاککردنەوەشیدا ساڵنە  24ملیار دینار
خەرجدەکرێت.
لێنرساوی بەس خزمەتگوزارییەکان لە سەرۆیک شارەوان سلێمان باس لەوەدەکات ،رسای سەرجەم ئەو کەسانە دەدەن کە لە
ڕۆژان جەژندا بەشێوەیەیک ناشارستان و نایاسان ئاژەڵیان سەربڕیوە ،بۆ ئەو مەبەستە دەستیان بەسەر  67ئۆتۆمبێلدا گرتووە،
ناوبراو ئاماژە بەوەشدەکات ،بەتەواو بوون پڕۆژەی ریسایکلیت سلێمان سەرجەم کێشەکان چارەسەر دەبێت.
رسای سەرپێچیکاران دەدرێت
سەبارەت بە سەربڕیت ئاژەڵ لە چەند ناوچەیەیک سلێمان بەشێوەیەیک ناشارستان ،ڕزگار ئەحمەد لێنرساوی بەس
خزمەتگوزارییەکان لە سەرۆکایەن شارەوان سلێمان بۆ دواڕۆژ باس لەوەدەکات :بەتایبەت لە جەژن قورباندا کە ئاژەڵێیک زۆری
تێدا سەربڕدراوە ،پێشوەخت لەڕێگەی لننە هاوبەشەکان قایمقامیەت و تەندروست و شارەوان ڕێنمان دراوە بە هاوڵتیان ،بەڵم
بەشێوەیەیک ناشارستان و نایاس لەچەند شوێنێک ئاژەڵ سەربڕدراوە ،لەهەمانکاتدا هەڵساوین بە پاککردنەوەی ئەو ناوچانە،
لێکۆڵینەوەشمان لەگەڵدا کردوون و  67ئۆتۆمبێیل قەساب دەست بەسەرداگناوە کە ئاژەڵیان سەربڕیوە و پاشماوەکانیان فڕێداوە،
غەرامەکانیش لە  200هەزارەوە دەستپێدەکات بۆ  600هەزار دینار.
ڕۆژانە  1200تەن خۆڵ و خاشاک لە سلێمان کۆدەکرێتەوە:
ڕزگار ئەحمەد لەبارەی بڕی ئەو خۆڵ و خاشاکەی ڕۆژانە لەسلێمان فڕێدەدرێت و کۆدەکرێتەوە ،دەڵێت لە ڕۆژان ئاساییدا زیاتر
لە  1200تەن خۆڵ و خاشاک لە سلێمان کۆدەکرێتەوە و دەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی تانجەرۆ ،ئەم کارەش لەالیەن  4کۆمپانیا و
شارەوان سلێمان لەڕێگەی  1650ژینگە پارێز و  550ئامنی جۆراو جۆرەوە ئەنجامدەدرێت ،بەڵم لە بۆنە تایبەتەکاندا خۆڵ و
خاشاک زۆر زیاد دەکات.
پڕۆژەی ریسایکلی
لێنرساوی بەس خزمەتگوزارییەکان لە شارەوان سلێمان لە بارەی پڕۆژەی ڕیسایکلیت سلێمانییەوە هۆکاری دواخستت گەڕاندەوە
بۆ قەیران داران و دابیننەکردن بودجەی پڕۆژەکە لەالیەن ئەنجومەن وەزیرانەوە بۆ کۆمپانیای جێبەجێکار لەگەڵ
جێبەجێنەکردن خزمەتگوزارییەکان لەالیەن فەرمانگە پەیوەندیدارەکانەوە بۆ ئەو ناوچەیە وتیشیتائێستا لەالیەن دەستەی
وەبەرهێنانەوە مۆڵەت نەدراوە بە کۆمپانیای جێبەجێکار ،بۆیە خاوەن پڕۆژەکە کەرەستە و ئامنەکان گواستوەتەوە ،ئەگەر
پڕۆژەکە تەواو بکرێت ئاوی تانجەرۆ و دەربەندیخان خاوێن دەبێتەوە و خاشایک تێکەڵ نابێت ،هەروەها بەشێیک زۆری زەوی
تانجەرۆ وەکو ئێستا داگن نەدەکرا ،جگە لەوە لە%75ی پاشماوەکان دەکرێن بە کەرەستەی خاو بۆ کارگەکان و لەبری

104

سوتەمەنیش بەکاردەهێنێت.
لەبارەی سوتاندن خاشاک و دروستبوون دوکەڵ بەسەر شاری سلێمانیدا ،ڕزگار ئەحمەد وتییس چەند ساڵێکە ئەو پاشماوانە
ناسوتێنی ،بەڵکو خەڵکانێک هەن لەبەر بژێوی دەچنە ئەو ناوچەیە بۆ تواندنەوەی چەند مادەیەک ئاگر دەکەنەوە و دەبێتەهۆی
سوتاندن ئەو خاشاکە و دروستبوون دوکەڵ ،هەندێکجار بەهۆی گازی میسانەوە ئاگری لێدەکەوێتەوە ،ئەگەر پرۆژەی
ریسایکلی تەواو بکرایە ئێستا هیچ کێشەیەکمان نەدەبوو.
بەبڕی  24ملیار دینار سلێمان پاکدەکرێتەوە
ناوبراو ئەوەس خستەڕوو ،ساڵنە زیاتر لە  250ملیۆن دینار غەرامەی ئەو شوێنانە دەکرێت کە سەرپێچ دەکەن ،هاوکات
ساڵنە  24ملیار دینار بۆ پاککردنەوە و گواستنەوەی خاشایک سلێمان خەرجدەکرێت]1[.
2017-09-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی دواڕۆژ 2017-09-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:09:55 2017-09-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت93 :

سوپای پاسداران ژینگەی چیای شاهۆ لەناو دەبات
https://www.kurdipedia.org/?q=2018101209475098029
سوپای پاسداران نزیکەی 10ساڵە بە ئۆپەراسیۆنە جیاجیاکان لە چیای شاهۆ و ناوچەی
کۆساڵن سەربە دەڤەری هەورامان ڕۆژهەڵن کوردستان ،بەشێک لە ژینگەی ئەو ناوچانەی
لەناوبردووە.
ی
تۆڕی مافەکان مرۆف کوردستان ،بە پشت بەسی بە سەرچاوەکان لە چیای شاهۆ و کۆساڵن،
ڕاپۆرتێیک لەبارەی تاوانەکان سوپای پاسداران لەدژی ژینگەی چیای شاهۆ بڵوکردووەتەوە ،کە
ئەمە ناوەڕۆیک ڕاپۆرتەکەیە:
ڕووبەری چیای شاهۆ و کۆساڵن  57هەزار و  236هێکتارە ،کە کەوتووەتە نێوان شارەکان
ڕوانسەر و پاوەی سەربە کرماشان و هەروەها کامیاران و مەریوان سەربە سنە و لەالیەکیشەوە
دەگاتەوە سەر سنوورەکان هەرێیم کوردستان.
سوپای پاسداران نزیک بە  10ساڵە کە دەستیکردووە بە بەسەربازییکردن چیای شاهۆ و
کۆساڵن و ڕووبەرێیک زۆر لە لەوەڕگە و دارستانەکان ئەو چیایەی لەناوبردووە.
سوپای پاسداران چیای شاهۆ و کۆساڵن بە ناوچەیەییک سناتنن بۆ هاتووچۆ و مانەوەی
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حزبەکان ڕۆژهەڵن کوردستان دەزانێت و بەو بەهانەیەش هەموو هەوڵ ئەوەیە ناوچەکە لە
دانیشتووان چۆڵ بکات و خۆی دەست بەسەردا بگرێت.
لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا سوپای پاسداران بە  20هەزار پاسدار ،سەرباز و بەکرێگناو لە
ناوچەکان چیای شاهۆ و کۆساڵن ئۆپەراسیۆنێیک دەستپێکردووە ،لەو ئۆپەراسیۆنەدا کە بەناوی
موحەرەم دوو دەنارسێت ،ڕووبەرێیک زۆر لە دارستانەکان چیای شاهۆ لە ئاگردا سووتاند.
بەرپرسە حکومییەکان پارێزگای سنە بانگەشەی ئەوە دەکەن ،کە ئەو شوێنانەی ئۆپەراسیۆن
سەربازیان تێدا ئەنجام دەدرێت ،دارستان و لەوەڕگەی یل نییە و لە تاشەبەرد پێکهاتوون.
ئەوە لە کاتێکدایە ،کە ئەو ناوچانەی تۆپباران و بۆردومان کراون ،ژینگەی بزنە کوێیەکانن.
هەرچەند سوپای پاسداران کۆتان ئۆپەراسیۆنەکە ڕاگەیاندووە ،بەڵم هنە سەربازییەکان لەو
ناوچانە ماون و بەتەواوی بەسەربازییان کردووە]1[.
2018-10-12
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 💣 :تێکدان ژینگە بەهۆی بۆردوومانەوە (ئنان)
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ پاوە (هەورامان)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-10-12 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:47:50 2018-10-12
هاوڕێ باخەوان

بابەت94 :

سوپای تورکیا بە نیازە جوگرافیای کوردستان بکاتە بیابان
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925154617156239
دواڕۆژ ،ئاکۆ حەمەد ران
بەرپرسێیک کۆما جڤاکی کوردستان (کەجەکە) ڕایدەگەیەنێت ،سوپای تورکیا هەڵمەتێیک
دەستپێکردووە بۆ سوتاندن دارستان و ژینگەی کوردستان و ئامانجیش لەو هەڵمەتە بە
بیابانکردن جوگرافیای کوردستانە.
سەرحەد ڤارتۆ وتەبنی ئەنجومەن پەیوەندییەکان دەرەوەی کۆماجڤاکی کوردستان (کەجەکە)
لە لێدوانێکدا بەدواڕۆژی راگەیاند ،ماوەی چەند ڕۆژێکە سوپای تورکیا هەڵمەتێیک دژی ژینگەن
لە کوردستان گەورە دەستپێکردووە و دستیکردووە بە ئاگردان و سوتاندن دارستانەکان
کوردستان ،ئێمە ئەو کارەی دەوڵەن تورک بە تاوانێیک دژە مرۆڤایەن هەژمار دەکەین و پێویستە
وڵتان زلهن لەسەر ئەو تاوانەی تورکیا بێنە دەنگ.
ئاماژەی بەوەشدا ،سوتاندن دارستانەکان ئامەد ،بۆتان ،دەرسیم تا دەگاتە قەندییل سەربەرز بۆ
ئەوەیە کە جوگرافیان کوردستان ببێتە بیابان.
ڤارتۆ داوای لە وڵتان ئەوروپاو ئەمریکا و ڕێکخراوە ژینگە پارێزەکان کرد ،لەسەر ئەو تاوانە
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ی
بێنەدەنگ ،چونکە بێدەنیک وڵتان زلهن مانای ڕازیبوون ئەوانە بەو تاوانەی کە دەوڵەن تورک
دژی ژینگە و رسوشت کوردستان ئەنجام دەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 💣 :تێکدان ژینگە بەهۆی بۆردوومانەوە (تورکیا)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬆ باکووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:46:17 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت95 :

سبوان ئێستا بۆ خواردنەوە لە داهاتووشدا بۆ کشتوکاڵ زیانبەخشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181125095827104840
بەهۆی بون  27کارگەی جۆراو جۆر لەسەر ڕووباری سنوان و تێکەڵبوون پاشەڕۆی چەندین
پاڵوگەی نەوت و پاشەڕۆی ناوچەکان نیشتەجێبوون بە ڕووبارەکە ،لە ئێستادا خواردنەوەی
ئاوی ڕووباری سنوان مەترسیدارە و ئەگەر هەیە لە داهاتووشدا بۆ کشتوکاڵ-یش بەکار نەیەت.
سنوان پێنجەمی پڕئاوترین ڕوبارە کە لە ڕۆژهەڵن کوردستانەوە دەڕژێتە باشوری کوردستان،
هەروەها یەکێکە لەمەزننین ڕوبارەکان هەرێیم کوردستان ،سەرچاوەی سەرەیک ئاوە بۆ
دەریاچەی دەربەندیخان ،لەبەر ئەوەی نزیکەی  %64ئاوی ئەم دەریاچەیه ،ڕووباری سنوانە.
نزیکەی  27کارگە لەسەر ڕووباری سنوان هەیە ،پاشەڕۆی ئه و کارگانەی لەسەر ڕووباری
سنوان داندراون لەگەڵ پاشەڕۆی ئەو ناوچە نیشتەجێبوونانەی نزیک ڕووبارەکەن ،تێکەڵ بە
ئاوی ڕووبارەکە دەبێت ،ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی ساڵنە  10هەزار تەن مادەی کیماوی و
پەیت ئەندام و نائەندام بڕژێتە ناو ڕووباری سنوانەوە.
عەبدولموتەڵیب ڕەفعەت ،پسپۆری بواری ژینگە و مامۆستا لەزانکۆی گەرمیان ،لەبارەی
پیسبوون ئاوی ڕووباری سنوان و مەترسییەکان بە ڕۆژنیوزی وت :ڕووباری سنوان ئیستا
بووەتە سەرچاوەیەک بۆکۆکردنەوەی هەموو پاشەڕۆکان ،مادە قورسەکان واتە هنە میتاڵییەکان
وەک ئاسن و ئەلەمنیوم و مس کۆبووەتەوە لەناویدا ،ئەگەر هاوڵن بەشێوەیەیک ڕاستەخۆ
بیخوات ،لەجەستەیدا کۆدەبێتەوە و دواتر دوورنییە توس نەخۆس شنپەنجەکەی بکات،
ڕاستە پاڵوتن بۆ ئه و ئاوە دەکرێت بەڵم تاچەند زانستیە ئەوە دیار نییە.
هەروها ناوبراو تیشیک خستە سەر زیانەکان دیکەی پیسبوون ئاوی سنوان و ون :هۆکارەکان
پیسبون ئاوەکە لەزیاد بووندایە و کوالێت ئاوەکە تیکچووە ،ئەگەری هەیە لە ساڵن داهاتوودا
بەکەڵیک کشتوکاڵیش نەیەت ،چونکە ئاو کاتێک بۆ کشتوکاڵ بەکار دەهێنێت ،پێویستە چەند
مەرجێیک تێدابێت ،دەبێت هیچ مادەیەیک ژەهراوی تێدا نەبێت وەک مەگنیسیۆم ،بەڵم ئاو
سنوان ،بەهۆی ئه و پاشەڕۆیانەی دەچێتە ڕووبارەکە ،مەترس ئەوەی لەسەر هەیە لەساڵن
داهاتوودا بەکەڵیک کشتوکاڵ نەیەت ،چونکە دەیان جۆر بەکنیای مەترسیدار لەناو ئه و
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پاشەڕویانەدا هەیە.
سەروەر قەرەداغ ،چاالکوان بواری ژینگە و دانیشتوی شارۆچکەی دەربەندیخان بۆ ڕۆژنیوز،
ون :ئاوی شارۆچکەی دەربەندیخان ،لە ئێستادا جگە لەوەی بۆن دێت ،تام و ڕەنگییس گۆڕاوە،
هۆکارەکەس بەپلەی یەک دەگەڕیتەوە بۆ بوون ئه و هەموو پاڵوگه و کارگانەی لە تانجەرۆ هەن
و پاشەڕۆکەیان دێتە ناو ئاوی سنوان.
سەروەر قەرەداغ وتییس :ئاوەڕۆی شاری سلێمان و هەڵەبجە و شارۆچکەی هەڵەبجەی تازە و
نەخۆشخانەکان سلێمان ،دێتە ناو ئاوی سنوانەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا وەرگەڕان ئه و هەموو
تانکەرە نەوتانەی لەسنوری دەربەندیخان وەردەگەڕێن وبارەکەیان دەڕژێتە نێو ڕوبارەکە و
ئەمەش بوەتە هۆی ئەوەی ئاوی دەربەندیخان پیس ببێت.
هەرچەند شارەزایان باس لە پیسبوون ئاوی سنوان و دەریاچەی دەربەندیخان دەکەن ،بە
شێوەیەیک زانیست ،زۆرینەی هاوڵتیان شارۆچکەی دەربەندیخان-یش هەست بە گۆڕان بۆن
ئاوی دەریاچەی دەربەندیخان دەکەن و دەڵی ،کە بۆنێیک پیس لە ئاوەکە دێت ،بەڵم نەبۆن
ئاوەکە و نە وتەی زانست شارەزایان سەرنچ الیەنە پەیوەندی دارەکان ڕانەکێشاوە بۆ ئەوەی
چارەسەرێک بۆ ڕێگری لە پیسبوون زیاتری ئاوی دەربەندیخان بکرێت]1[.
2018-11-25
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :پیسبوون ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ هەڵەبجە

🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ دەربەندیخان

🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ کەالر (گەرمیان)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-11-25 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:58:27 2018-11-25
هاوڕێ باخەوان

بابەت96 :

ی
سەرچاوە ئاوییەکان هەرێم
https://www.kurdipedia.org/?q=20180522091525104042
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2018-05-22
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
]📡 [1ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-05-22 -
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:15:25 2018-05-22
هاوڕێ باخەوان

بابەت97 :

ماڵئاوان لە کەرکوک دەکات
سەوز یان
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808120244141967
بەهۆی ئاونەدان درەخت و باخچەکان شاری کەرکوک و گرنگت نەدان بە ژینگەی شارەکە ،ئەو
ڕێژە کەمە سەوزاییەی ،کە تێیدایە وردە وردە وشک دەکات و خەریکە سەوزان ماڵئاوان
یەکجارن لە کەرکوک دەکات.
لە شاری کەرکوک چەندین بنی نەوت و کارگە و پاڵوگەی وەبەرهێنان نەوت بوون هەیە ،بۆیە
ژینگەی شارەکە بەتەواون پیس بووە و باخچە و درەختەکان شارەکەش بەشییک زۆریان وشک
بوون.
ئاکۆ فەریق ،هاوڵتییەیک شاری کەرکوک ،لە بارەی ژینگەی شارەکەوە ،بە ڕۆژنیوزی وت:ژینگەی
کەرکوک ژینگەیەیک پیسە و گونجاو نییە بۆ ژیان ،هۆکارەکەس بۆ دەرهێنان نەوت و بوون
چەندین پاڵوگەی ئەهیل لە شارەکە دەگەڕێتەوە.
ئاکۆ فەریق ،وتییس:دار و درخت لە شاری کەرکوک کەم هەیە و بۆ ئەوەی ئۆکسجی و هەوای
پاک ببەخشێت بە هاوڵتیان ،نه هاوڵن و نە حکومەت هەوڵیان نەداوە ڕێژەی سەوزان
لەشارەکە زیاد بکەن ،وەیان پشتێنەیەیک سەوزی ژینگەی لە دەرەوەی شار دروست بکرێت.
شادومان محەمەد ،هاوڵتییەیک دیکەی کەرکوکە و لەسەر هەمان پرس بە ڕۆژنیوزی وت:باخچە
و ژینگەی بازڕامان بە تەواون پیس بووە ،حکومەت بەرپرسیاری یەکەمە لە خران ژینگەی ئەم
شارە ،بەڵم هاوڵن-ش بەرپرسیارێت دەکەوێتە ئەستۆ ،چونکە هاوڵن خۆڵ و خاشاک فڕێ
دەدات.
ئاماژەی بۆ کەمت سەوزان کرد لە شارەکە و ون:حکومەت تا ئێستا دارێیک لەم شارە نەڕواندووە،
وڵن تورکیا لەسایەی نەون شاری کەرکوکەوە بووە بە وڵتێیک گەشتیارن ،بەڵم حکومەت
ی
دووکەڵەی نەوتەکە دەرخواردی ئێمەی هاوڵن دەدات و پارەکەش دەکاتە قوڕیک تورکیاوە.
شکۆفە مەحمود ،ئەندام دەستەی باڵی کۆمەڵەی کوردستانێیک سەوز ،ڕێژەیەیک مەترسیدارن
سەوزان کەرکویک بۆ ڕۆژنیوز ئاشکراکرد و ون:بە پت ستانداردی جیهانت ،دەبێت ڕێژەی سەوزان
لە هەر شارێک ،لە هەر  100مەتر دووجایەک-دا  15مەتر دووجای سەوزان بێت ،بەڵم شاری
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کەرکوک زۆر لەم ڕێژەیەوە دوورە ،بە پت نوێنین ئامار ڕێژەی سەوزان لەشارەکە تەنیا  %2ە.
شکۆفە ،وتییس:فەرمانگەکان شاری کەرکوک و کۆمەڵەکەی ئێمە هەوڵیان داوە بۆ زیادکردن
سەوزان ،بەڵم هەوڵەکان کەمن و ناگاتە ئەوەی ،کە مەترسییەکان ژینگە لە شارەکە بڕەوێنینەوە،
چونکە شارەکە لە ناو چەندین کێڵگەی نەوتیدایە ،لە ئەنجام دەرهێنان نەوت دووکەڵ ڕەش
دایپۆشیەوە ،جگە لەمەش لە ئێستادا کار کردن کۆمپانیاکان کەرن تایبەت لە شارەکە
زیادیکردووە ،ئەمەش هۆکارە بۆ خراپ بوون ژینگەی شارەکە.
ئاماژەی بەوەشکرد:لەدوای پرۆسەی ئازادکردن عناق ،چەندین باخچە لە شارەکە دروستکران،
بەڵم ئێستا بەهۆی نەبوون کارمەند و قەیران دارییەوە ،باخچەکان بەشێکیان وشک بوون.
ئەو ئەندامەی کۆمەڵەی کوردستانێیک سەوز ،ئاماژەی بە مەترست ژینگەی کەرکوک کرد لەسەر
ژیان هاوڵتیان و ون:بە پت نوێنین توێژینەوە ،بەشێک لە نەخۆس ژێرپەنجەی مەمیک ژنان،
نەخۆس تاالسیما و ڕەبۆ هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئه و هەموو دووکەڵەی ،کە ئاسمان
شارەکەی تەنیوە.
بە پت ئه و بەدواداچوونەی ،کە ڕۆژنیوز ماوەی س ڕۆژە لەشاری کەرکوک ئەنجامیداوە 14
باخچەی شارەکە بە تەواون وشک بوون ،هەروەها بە پت ئه و ئامارەی کە دەست ڕۆژنیوز
کەوتووە ،بەهۆی پێنەدان بوجەی پنۆل دۆالر ،زیاتر لە  700باخەوان و چاودێری باخچەکان لە
کارەکانیان دەرکراون و تەنها  74باخەوان و چاودێر لەسەر کارەکانیان ماون.
ڕۆژ نیوز2017-08-08 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رۆژنیوز 2017-08-08 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:02:44 2017-08-08
سەریاس ئەحمەد

بابەت98 :

سەیدسادق :پۆلیس  20کەس سەرپێچیکار دەستگبدەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20180611101155104224
دواڕۆژ ،عەیل حەمە سەعید
بەبۆنەی کۆتاییهاتن بە وەرزی قەدەغەکردن ڕاوەماس ،بەڕێوەبەرایەن پۆلییس دارستان و ژینگەی سەیدسادق ئامارەکان س
ی
مانیک ڕابردووی کار و چاالکییەکانیان خستەڕوو ،کە له و ماوەیەدا  20کەس سەرپێچیکاریان دەستگنکردووە و  70کیلۆ
ماسیشیان لە ڕاوچییەکان سەندوەتەوە.
ڕائید سەردار ئەحمەد ،بەڕێوەبەری پۆلییس دارستان و ژینگەی سەیدسادق ،بە دواڕۆژی ڕاگەیاند ،دوای ئەوەی لە 2018/3/14
بە فەرمانێیک وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو وەرزی قەدەغەکردن ڕاوەماس دەستیپێکرد ،تیمەکانمان بەردەوام چاودێری
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دەریاچەی سنوان و دارستانەکانیان کردووە ،بەڵم لەم ماوەیەدا  20هاووڵن سەرپێچیکارمان دەستگنکردووە کە بڕی زیاتر لە
 70کیلۆ ماسییان پێبووە ،هاوکات دەستیشمان گرتووە بەسەر بەلەمێک و ماتۆڕێیک ڕاوکردندا.
ئاماژەی بەوەشکرد ،هەروەها لە ساڵن ڕابردوودا لە  6/17کۆتان بە وەرزی قەدەغەکردن ڕاوەماس دەهات ،بەڵم ئەمساڵ
وادەکەی پێشخراوە بۆ  ،6/14لەگەڵ ئەوەشدا ئەمساڵ بەراورد بە ساڵ ڕابردوو لەم کاتەدا ئاست ئاوی ڕووباری سنوان
بەڕێژەیەیک زۆر دابەزیوە و ئەمەش کاریگەری خران کردوەتە سەر بەرهەم ماس لە دەریاچەکەدا و زەرەرمەندی یەکەمیش ئه و
کەسانەن کە بژێوی ژیانیان لە سەر ڕاوە ماسییە.
بەڕێوەبەری پۆلییس دارستان و ژینگەی سەیدسادق ئەوەی وت لەگەڵ ئەوەی سنورێیک بەرفراوانمان لەبەردەستدایە و ئەرکێیک
قورسیشمان لە ئەستۆدایە ،بەڵم وەک پێویست هاوکاریمان ناکرێت لەالیەن وەزارەتە پەیوەندیدارەکانەوە تەنها لەالیەن چەند
کەسێکەوە نەبێت]1[.
2018-06-11
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سەیدسادق (شارەزوور)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-06-11 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:11:55 2018-06-11
هاوڕێ باخەوان

بابەت99 :

ی
سەیدسادق؛ گردبوونەوەیەیک هاوخەمت بۆ ژینگەپارێزان مەریوان بەڕێوەچوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925151335156232
دواڕۆژ ،عەیل حەمە سەعید
بەمەبەست دەربڕیت پشتوان بۆ ژینگەپارێزان شاری مەریوان ڕۆژهەڵن کوردستان و هەروەها
ناردن پەیام پرۆسە و هاوخەم بۆ بنەماڵە و کەسوکاری ئەو چوار چاالکوانەی کە لەکان
کوژاندنەوەی ئاگری دارستانەکان مەریوان بوون بە قوربان ،ئەمڕۆ بە ئامادە بوون بەرپرسان
حکوم و حزن لە شارۆچکەی سەیدسادق گردبوونەوەیەک بەڕێوەچوو.
دیاری ڕەفیق ،قایمقام قەزای سەیدسادق و بەشداربووی گردبوونەوەکە بەدواڕۆژی ڕاگەیاند،
ئامانجمان لەڕێکخستت ئەو گردبوونەوە و مەراسیمە بۆ دەربڕیت هاوخەم و هاوسۆزییە بۆ
ژینگە پارێزان کوردستان و مەریوان و هەروەها گەیاندن پرسەو هاوخەمییە بە بنەماڵەی ئەو
چوار چاالکوانەی کە بەرلەچەند ڕۆژێک لەکان کوژاندنەوەی ئاگری دارستانەکان شاری مەریوان
گیانیان لەدەستدا.
ئاماژەی بەوەشکرد ،گیان لەدەستدان ئەو چوارچاالکوانە بۆشاییەیک گەورەی خستە بواری
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ژینگەپارێزییەوە چونکە ئەوان هەمیشە لەهەوڵ پاراستت دارستان و پاکڕاگرتت ژینگەدا بوون بە
ن ئەوەی بن لە شاروگوند بکەنەوە بەڵکوو لەهەر شوێنێیک کوردستان گرفتێیک ژینگەن هەبووایە
ئەوان هەمیشە ئامادەییان هەبووە.
قایمقام قەزای سەیدسادق ئەوەس خستەڕوو ،ئەریک ئێمە و ژینگە دۆستان هەرێیم کوردستان
و ڕۆژهەڵتە درێژە بەو پەیام و خەباتە بدەین کە ئەو چوار چاالکوانەی ڕۆژهەڵت گیان خۆیانیان
لە پێناودا کردە قوربان بۆ ئەوەی بەهەموو الیەک بتوانی ژینگەیەیک جوان بۆ کوردستان
فەراهەم بکەین.
شەریف باجوەر ،چاالکوان مافەکان مرۆڤ و ژینگەپارێزی دیاری ڕۆژهەڵن کوردستان و ئنان،
ئومێد حسی زادە ،ڕەحمەت حەکییم نیا و محەمەد پەژوویه ،ئەو چوار ژینگەپارێزەن کە ڕۆژی
25ی ئەم مانگە لە کان کوژاندنەوەی ئاگر لەدارستانەکان مەریوان گیانیان لەدەستدا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سەیدسادق (شارەزوور)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:13:35 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت100 :

ی
ی
ێ
ی
پیسبین شارەکان جیهاندان
لیست
هەولب و بەغدا لە
شاری

https://www.kurdipedia.org/?q=20190110154609189935
ڕێکخراوی ئاشت سەوزی جیهان لیست پیسنین شارەکان جیهان بڵوکردووەتەوە و هەردوو شاری هەولن و بەغدایش لە
لیستەکەدا بونیان هەیە.
ماڵپەڕی گرینپیس بڵویکردووەتەوە ،بە گوێرەی ئەنجام شیکارییەیک بێپێشینە بۆ ئه و داتا و زانیارییە نوێیانە کە لە مانگە
دەستکردەکانەوە لە ماوەی نێوان 1ی حوزەیران و  31ئابدا دەرچووە ،لەڕێگەی ڕێژەی گازی زیانبەخیس دووەم ئۆکسیدی
ناینۆجینەوە لە هەوادا ،ناوی هەشت شاری خۆرهەڵن ناوەڕاست وەک پیسنین شاری جیهان دەستنیشانکردووە.
لیستەکە  50شاری لە سەرانسەری جیهان گرتووەتەوە له و ژمارەیەش هەشت شاریان لە ناوچەی ڕۆژهەڵن ناوەڕاسی ،کە
میس و قەتەر پێکهاتوون.
پایتەخت هەرێیم کوردستان و عناق و ئیماڕات و سعودیە و
ڕ
ڕێکخراوەکە بون بڕێیک زۆر نەون پییس له و شارانە بەهۆکاری پیسبون کەش و هەوای ئه و ناوجانە دیاریکردووە.
لە بەشێیک تری ڕاپۆرتەکەدا گرینپیس کەمکردنەوەی بەکارهێنان سوتەمەنییە بەردینەکان ڕێژەی ئوتۆمبێلە کۆنەکان و پەنابردن بۆ
بەکارهێنان هۆیەکان گواستنەوەی گشت یاخود ئەوانەی بە وزەی خۆر کار دەکەن بە چارەسەری پیسبوون هەوا لە ڕۆژهەڵن
ناوەڕاست دیاریکردووە]1[.
2019-01-09
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :پیسبوون ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

♖ هەولن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری پەیام 2019-01-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:46:09 2019-01-10
نالیا ئیناهیم

بابەت101 :

ی
ی
شارەوان پالنێیک هەرێیم بۆ دابینکردن ئاوی خواردنەوە جێبەجێدەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=2018100822552294460
دواڕۆژ ،عیسا عەبدولقەهار
بەفنۆدان ئاو ،وەزارەن شارەوان پالنێیک هەرێیم بۆ دابینکردن ئاوی خواردنەوە جێبەجێدەکات و بەڕێوەبەری ئاوی
بۆ رێگری لە
ڕ
هەرێمیش دەڵێت :رۆژانە دوو ملیۆن مەترسێجا ئاو بۆ هەرێم دابیندەکرێت و خەرخ هەر مەترسێجایەک  400دینارە.
ئەمڕۆ دووشەممە 8ی تسیت یەکەم ،وەزارەن شارەوان و گەشتوگوزاری هەرێم لەگەڵ پارێزگار و نوێنەران پارێزگاکان بۆ شێوازی
خەرخ ئاو و دابینکردن ئاوی خواردنەوە ،کۆبووەوە.
:
مەسعود کاڕەش ،بەڕێوەبەری گشت ئاو و ئاوەڕۆی هەرێم بە دواڕۆژی راگەیاند هەرچەندە ساڵنە ژمارەی دانیشتووان هەرێم
زیاددەکات ،بەڵم وەزارەن شارەوان پالنێیک هەرێیم دادەڕێژێت بۆ دابینکردن ئاوی خواردنەوە ،بۆ ئەمەش لە کۆی  800هەزار
هاوبەس ئاو توانیومانە  550هەزار هاوبەس ئاو پێوەری زیرەک ببەستی.
وتییس :سێکتەری ئاو بەشێوەیەیک باش بەڕێوەدەچێت ،بەڵم کێشەمان ماوە و میکاننم باشنیان بۆ دادەنرێت ،چونکە ئێستا
رۆژانە دوو ملیۆن مەترسێجا ئاو بۆ هەرێم دابیندەکرێت کە خەرخ هەر مەترسێجایەک  400دینارە.
وەزارەن شارەوان بڕیاریداوە بە پێدانەوەی بڕی پارەی پێوەری ئاوی ماڵن ،کە ساڵ رابردوو لە هاوڵتیان وەرگناوە و مانگانە
ئەگەر پێوەری ئاوەکە  40هەزار دینار بێت ئەوا  38هەزار دینار وەردەگنێت و بەوشێوەیە تاوەکو تەواوی پارەی هاوڵتیان
دەگەڕێندرێتەوە.
:
بەفنۆدان ئاو ،بەڵم لە
بەفنۆدان ئاو لەهەرێم ،ئه و بەرپرسەی وەزارەن شارەوان ون پێوەرەکان ئاو رێگری دەکەن لە
لەبارەی
ڕ
ڕ
هەموو جیهان رێژەی بەفنۆدان ئاو بەپت ستاندارت  220لینە ،بەڵم لە هەندێک لە گەڕەکەکان هەرێم ئەو رێژەیە بۆ  350لین
بەرزبۆتەوە]1[.
2018-10-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس:

⛑ تەندروست

📈 جۆری ئامار و راپرس:

🌳 ژینگە

🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

♕ وەزارەتەکان باشوور (هەرێم) :وەزارەن شارەوان و گهشت و گوزار
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🗄سەرچاوەکان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:55:22 2018-10-08
هاوڕێ باخەوان

بابەت102 :

ی
ی
ی
ژ
هەڵباردن لێنەکراونەتەوە
شارەوان سلێمان%20 :ی پۆستەرەکان

https://www.kurdipedia.org/?q=2018101310033498325
دواڕۆژ ،پشتیوان جەمال
:
بەرپرسێیک شارەوان سلێمان رایدەگەیەنێت بەشێیک زۆری حنب و کاندیدەکان پۆستەری بانگەشەی هەڵناردنیان البردوە و
ئێستا %20ی پۆستەرەکان ماون بۆ البردنیان.
:
رزگار ئەحمەد ،بەرپرس بەس خزمەتگوزاری لە شارەوان سلێمان بە دواڕۆژی راگەیاند دوای تەواوبوون هەڵناردن پەرلەمان
کوردستان ،ماوەی مانگێک بە لیست و کاندیدەکان دراوە بۆ البردن پۆستەرەکان بانگەشەی هەڵناردن ،تائێستا %80یان
البردوە ،بەڵم هێشتا %20ی ماون.
ناوبراو ئاماژەی بەوەکرد :کە داوا لە حنب و کاندیدەکان دەکەن تا  15رۆژی دیکە پۆستەرەکان دیکەش الببەن ،بەپێچەوانەوە
شارەوان الیان دەبات و بڕی تێچووەکانیش دەکرێتە غەرامە و رەوانەی کۆمسیۆن دەکرێت.
رۆژی 30ی ئەیلول هەڵناردن خویل پێنجەم پەرلەمان کوردستان بەڕێوەچوو ،بەڵم لە بەشێیک شەقامەکان سلێمان هێشتا
پۆستەری حنب و الیەنەکان پێوە ماوە]1[.
2018-10-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🗳️ :هەڵناردن و ریفراندۆم
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:03:34 2018-10-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت103 :

ی
شێوازی بەرهەمهێنان نەوت و کارەبا مەترس لەسەر ژینگەی هەرێم دروستدەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=20180417224652148649
پسپۆران و بەرپرسان ژینگە پێیانوایە ،شێوازی بەرهەمهێنان کارەبا و دەرهێنان نەوت و غازی رسوشت لە هەرێیم کوردستان،
هۆکاری سەرەیک پیسبوون ژینگەن و هیچ پێوەرێیک ژینگەیش لەوبارەیەوە جێبەجێناکرێت.
بەپت بڕگەی  3لەماددەی 26ی یاسای ژمارە 22ی ساڵ 2007ی نەوت و گازی هەرێیم کوردستان ،دەبێت وەزارەن سامانە
رسوشتییەکان کۆمپانیا نەوتییەکان پابەندبکات بە پاراستت تەندروست گشت خەڵک و ژینگەی ئه و ناوچانەی نەون لێبەرهەم
دەهێی و راهێنان هاوڵتیان کوردستان لە کۆمپانیاکان تا فنی شارەزای بن بۆ پێشکەشکردن خزمەتگوزاری بەناوچەکان
بەرهەمهێنان نەون ،بەڵم کۆمپانیاکان تائێستا بەرێژەیەیک کەم چوونەتە ژێرباری ئەم بەندە یاسایانە.
بەپت وتەی بەرپرسان ژینگە زۆرێک لە کۆمپانیاکان نەوت پابەندی یاسای نەوت و گازی هەرێم نەبوون و وەزارەن سامانە
رسوشتییەکانیش چاوپۆس لێکردوون و زۆرێک له و کۆمپانیایانە پابەندن بڕگە و مادەکان یاسای نەوت و گاز نابن.
حاکم سەمەد ئەحمەد ،سەرۆیک دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێم بۆ دواڕۆژ ئەوەدەخاتەڕوو ،ئەوان چاودێری هەموو
کۆمپانیا نەوتییەکان دەکەن بەمەبەست پاراستت ژینگەی هەرێم ،بۆ ئەوەش چەندین رێنمایان هەیه تا کەمنین کاریگەری لەسەر
ژینگە دروستبکەن.
روونیشیکردەوە ،تائێستا جگە لە پاڵوگەکان نەوت نەیانتوانیوە ئەم رێنمایانە بەسەر هەموو کۆمپانیاکان دۆزینەوە و دەرهێنان
نەوت جێبەجێبکەن ،لەبەرئەوەی ئەم کۆمپانیایانە راستەوخۆ پەیوەسی بەوەزارەن سامانە رسوشتییەکان.
سەرۆیک دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێم هێمای بۆ ئەوەشکرد کە لەسەر پابەندنەبوون بە پاراستت ژینگە چەند
پاڵوگەیەیک نەوتیان رساداوە ،بەن ئەوەی ژمارەی ئه و پاڵوگانە بخاتەڕوو ،بەڵم هیچ کۆمپانیایەیک نەوتیان رسانەداوە.
دەشڵێت نابێت پێشکەوتن و بونیاتنان وڵت لەسەر حسان ژینگە بێت ،بۆیە لەمەودوا کاری جددی دەکەین بۆ پابەندکردن
کۆمپانیا نەوتییەکان بەجێبەجێکردن رێنماییەکان پاراستت ژینگە و مەرخ قورسنیش دادەنێی لەوانەش دەبێت لولەکێشەکانیان
بەرزتربن و فلتەری پێشکەوتووش دابنی بۆ ئەوەی کەمنین گازی ژەهراوی تێکەڵ بەهەوا بێت.
پسپۆڕان بواری ژینگە و سەالمەن هۆشداری دەدەن بەهۆی زیادبوون زیانە ژینگەییەکان دەرهێنان نەوت و غازی هەرێیم
کوردستان و ئاماژەشبەوەدەکەن ،ساڵنە زیانە ژینگەییەکان نەوت و غاز دەیان ملیۆن دۆالرە.
د .عبدالخالق مەحەمەد ،پسپۆڕی بواری کارگنی ئەندازیاری و سەالمەن ژینگەن بە دواڕۆژی راگەیاند لە نێوان ساڵن  2008بۆ
 ،2017واتە لە سەرەتای دەرکەوتت پڕۆژە نەوتییەکان تائێستا ،گەلێک رووداوی ژینگەن لە بواری پیسبوون هەریەک لە هەوا و
بەفنۆچوون زەوی نیشتەجێبوون و کشتوکاڵ.
ئاوی سەر زەون و ژێر زەوی و خاک و خۆڵ هەرێیم کوردستان تۆمارکراوە لەگەڵ
ڕ
ئه و پسپۆرەی بواری سەالمەن ژینگەن ،ئەوەشدەخاتەڕوو ،پرۆسەکان دەرهێنان نەوت و غاز لە الیەن کۆمپانیاکان بوونەتە
هۆکاری پیسبوون ژینگەن هەرێیم کوردستان ،لە هەمانکاتدا نەبوون مۆدێیل سەالمەن ژینگەن دۆخەکەی زیاتر ئاڵۆزکردووە.
ئاماژەی بەوەشکرد ،ساڵنە دەیان ملیۆن دۆالر زیان بە ژینگەن هەرێیم کوردستان دەکەوێت بەهۆی نەوت و غازەوە لە ئەنجام
پیسبوون هەوا و ئاو و خاک و مادەکان ناو هەرێم.
پسپۆڕەکەی بواری ژینگە ،داوا لە حکومەن هەرێیم کوردستان دەکات جۆرەکان پیسبوون ژینگە دیاریبکات لەگەڵ جۆرەکان
تێچوو زیانە مرۆن و ماددی و داراییەکان کە بەر هەرێم دەکەون لە ئەنجام کردەوەکان نەوت و گاز.
ناوبراو ،وتییس پێویستە تەرسیعان یاسان لەبارەی پاراستت ژینگە لە کەرن نەوت و غازدا بکرێت ،لەگەڵ دامەزراندن مۆدێیل
سەڵمەن ژینگەن ،ئەویش بە فشارخستنەسەر کۆمپانیاکان نەوت و غاز و بە پابەندکردنیان بە ئەریک جێبەجێکردن مۆدێیل
سەالمەن و کەمکردنەوەی زیانە ژینگەییەکان.
الی خۆیەوە زانا موکریان ،ئەندازیاری پرۆسەکان بەرهەمهێنان نەوت لە هەرێیم کوردستان بۆ دواڕۆژ ،سەبارەت بە کاریگەری
کۆڵیت بنی نەوت لەسەر ئاوی ژێر زەوی هۆشداری پیسبوون ئاو دەدات ،بەڵم بەشێوەیەیک رێژەن.
موکریان ،روونیکردەوە ،بەهۆی مەترسییەکان بنی نەوت و پرس لۆجیستییک و سەالمەن خەڵک ،ناتوانن کۆلی لە ناو شارەکان
بکەن ،بۆیە لە حاڵەن پیسبوون ئاوی ژێر زەوی بەهۆی نەوتەوە بەپت جۆر و رێژەکەی دەتوانرێت چارەسەری بۆ بکرێت.
پسپۆران بواری ژینگە هۆشداری دەدەن لە بارەی سیستەم بەرهەمهێنان کارەبا لە هەرێیم کوردستان ،دەستەی پاراسی و
چاککردن ژینگەی هەرێیم کوردستان رایدەگەیەنێت ،زیاتر لە  %90کارەبای هەرێیم کوردستان لە رێگەی غازی رسوشت و
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گازوایلەوە بەرهەمدەهێنێت.
زۆرێک لە پرۆژەکان بەرهەمهێنان کارەبا لە جیهان ،پشت بە سەرچاوەی جیاجیا دەبەسی و ،بۆ هەر وڵت و شوێنەک جۆرە
ستانداردێک هەیە بۆ بەگەرخستت وێستگەکان کارەبا ،کە بەس زۆری ستانداردەکان لەپێناو پاراستت ژینگەن و کەمکردنەوەی
خەرجیە ،لە هەرێیم کوردستان سیستەم بەرهەمهێنان کارەبا پشت بە هەر س وێستگەی گاز و دوو بەنداوی کارۆئاوی دووکان
و دەربەندیخان بەستووە.
د.دڵشاد ئیسماعل ،پسپۆڕی بواری ژینگە لە بارەی زیانەکان شێوازی بەرهەمهێنان کارەبا لە هەرێیم کوردستان بۆ دواڕۆژ
ئەوەدەخاتەڕوو ،بەرهەمهێنان کارەبا لەرێگەی گازوایل ،زیان زۆر زیاترە لە غازی رسوشت و خەڵوز و نەوت ،چونکە گازوایل
پیسنین جۆری سوتەمەنییە.
ئه و پسپۆرە ،ئاماژە بەوەشدەکات ،سوتان گازوایل ،دەبێتە هۆی پەیدابوون دوانەئۆکسیدی کاربۆن ،واتە  Carbon dioxideو
هەڵیم ئاو واتە .water vapor
رونیشیکردەوە ،ئه و غازانەی لە گازوایل بەرهەمدێن هەمان ئەو پێکهاتانەن ،کە لەکان هەناسەداندا بەرهەم دێن و ،ڕێژەی %45
دەرپەڕاندن دوانەئۆکسیدی کاربۆنیش لە گازوایل زیاترە.
وتییس ئەو غازانەی کە لە ئەنجام سوتان گازوایلەوە پەیدادەبێت نزمنە لە خاڵ خەستبوونەوەی ئەوە غازانەی کە لە ئەنجام
سوتان غازی رسوشتیەوە پەیدادەبێت ،کە خەستبوونەوەی ئەو غازانە دەبێتە هۆی پەیدابوون مادەیەیک داڕزێنەر.
سەرۆیک دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگەی هەرێم ،لەوبارەیەوە رایگەیاند بەهۆی ئەوەی لە هەرێیم کوردستان  %90لە رێگای
گازی رسوشت و گازوایلەوە الیەن کەرن تایبەتەوە بەرهەمدەهێنێت ،ئەمەش کاریگەری نەرێت و خران لەسەر ژینگەی هەرێیم
کوردستان دروستکردووە.
ئەوەس خستەروو ،لە سەردەم ئێستا سیاسەن سەرچاوەی بەرهەمهێنان وزە لە هەموو وڵتان لە رێگای وزەی خۆر و با و ئاو
بەرهەمدەهێنێت ،ئەویش بەهۆی پایک و هەرزان نرخ تێچوون بەرهەهمهێنان وزەی کارەبا.
ئاشکراشیکرد 3 ،وێستگەی کارەبای گەورە لە هەولن و سلێمان و دهۆک رۆژانە بە ملیۆنان لین گازوایل و هەزاران مەتر سێجا
غازی رسوشت دەسوتێی بۆ بە دەستهێنان وزەی کارەبا ،ئەگەرخ بەشێوەیەیک زانستیش ئه و کارە ئەنجامبدرێت ،بەڵم
کاریگەری خران هەر لەسەر ژینگە دەبێت.
وتییس کۆمپانیاکان بەرهەمهێنان کارەبا نە باخ ژینگە دەدەن نە بە تەواوی پابەندن بە رێنماییەکان ژینگە ،بەڵم بەهۆی پێویست
هەرێم بە کارەبا چاوپۆشیان لێکراوە]1[.
2018-04-17
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:46:52 2018-04-17
نالیا ئیناهیم

بابەت104 :

116

ی
ی
ی
شەڕەکان باشووری کوردستان لە 1961ەوە و کاریگەرییە خراپەکان لەسەر تێکچوون ژینگە کرد ،کە
ی
%80ی ژینگەی ناوچە شاخاوییەکان هەرێیم کورستان بەهۆی شەڕەکانەوە تێکچوون
https://www.kurdipedia.org/?q=2018112509440494485
لە چوارەمی کۆنگرەی زانستت جیهانیدا کە لەبارەی ژینگەوە لە قاهنە بەڕێوەدەچێت ،کوردێک
وەکو زانایەیک ژینگەن لەسەر ئاست نێودەوڵەن خەڵن پێبەخسا.
د .بەهرام خدر مەولوود ،پرۆفیسۆر لە بواری ژینگە ،بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند
چوارەمی کۆنگرەی زانست جیهان ماوەی س رۆژ بەردەوام دەبێت و 150 ،توێژینەوە لەبارەی
ژینگە و تێکچوون ژینگە گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت .منیش وەکو سەرۆیک پێشووی
هەڵنێردراوی زانکۆی سەالحەدین لەبارەی کاریگەرییەکان تێکچوون ژینگە گوتاری دەستپێکم
پێشکەشکرد و ،وەکو زانایەیک ژینگەن لەسەر ئاست نێودەوڵەن خەڵن کۆنگرەکەم ن بەخسا.
ی
د .بەهرام خدر باس لەوەکرد :لە کۆنگرەکەدا باسم لە شەڕەکان ئنان-عناق ،جەنیک کەنداو،
شەڕەکان باشووری کوردستان لە 1961ەوە و کاریگەرییە خراپەکان لەسەر تێکچوون ژینگە کرد،
کە %80ی ژینگەی ناوچە شاخاوییەکان هەرێیم کورستان بەهۆی شەڕەکانەوە تێکچوون ،شەڕ
بووەتە هۆی وشکبوون هۆرەکان لە عناق ،تێکچوون ئاوی خواردنەوە و مردن ماسییەکان و
کۆچکردن زانا و مامۆستایان زانکۆ بۆ دەرەوە.
کۆنگرەکە رۆژی  2018-11-24دەست بەکارەکان کرد و ،تاکو  2018-11-26بەردەوام دەبێت.
هەریەک لە سەرۆیک زانکۆی تەکنەلۆژی بەغدا ،باڵیۆزی عناق لە میس و نوێنەری عناق لە
زانکۆی عەرەن و ژمارەیەک بەرپرس عناف و میسیش بەشداری کۆنگرەکە بوون]1[.
2018-11-25
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 🌿 :پاراستت ژینگە
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

میس

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-11-25 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:44:04 2018-11-25
هاوڕێ باخەوان

بابەت105 :

گرتنەوەی ئاوی خاسە کاریگەرییەیک لەسەر بەنداوی دوکان دروستکردوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170630151737140707
محەمەد تاهن ،بەڕێوەبەری بەنداوی دوکان بە دواڕۆژی ڕاگەیاند ،ئنان ئاوی زن خاسەی گرتەوەو بەوهۆیەشەوە ڕاستەوخۆ
کاریگەرن کردۆتە سەر ئاست ئاوی دوکان.
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وتییس لە ئێستادا ئاوەکە لە چرکەیەکدا تەنیا پۆینت شەش مەتر بەرز دەبێتەوە کە ئەوەش بەهۆی سەرچاوە ناوخۆییەکان
خۆمانەوەیە ،لە هەمانکاتدا لە یەک چرکەدا شەست و پێنج مەتر موکەعەب ئاو بەردەدەینەوە بۆ کارەبا و خواردنەوە.
بەڕێوەبەری بەنداوی دوکان هێمای بۆ ئەوەشکرد ،زیانێیک زۆر بەر سامان ئاژەڵ ناو ئاو گەیشتوە ،چونکە لەکان دانان گەرا و
زاوزن ماس ئاوەکە گناوەتەوە و بەشێک لەو ماسیانە بەهۆی وشکبون زێیەکە مردون و نەگەڕاونەتەوە ناو دەریاچەکە.
دەریاچەی دوکان زیاتر لەنیو سەدەیە دروستکراوە ،بەمەبەست بەرهەمهێنان کارەبا ،ئاودێری ،سامان ماس ،گەشتیاری و ئاوی
خواردنەوە بەکارهاتووە،
بۆیەکەم جارە لە منوی بەنداوەکەدا وڵن ئنان ئەم زێیە بگرێتەوە کە ڕاستەوخۆ کاریگەری دروست دەکات لەسەر گلدانەوەی
ئاوی دەریاچەی دوکان.
2017-06-30
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دوکان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی دواڕۆژ 2017-06-30 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:17:37 2017-06-30
ئەڤی ئیناهیم فەتاح

بابەت106 :

ا
ی
گۆڕان کەشوهەوا هەڕەشە لە کشتوکاڵ کوردستان دەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=2018022809062483064
بەهۆی گۆڕان کەشوهەوا و کەمت باریت باران ،ساڵ لەدوای ساڵ بەرهەم ئەو زەوییانەی بەشێوەی دێیم لە ناوچەی باران
نامسۆگەر و نیمچەمسۆگەر دەچێندرێن روو لە کەم دەکات ،بەجۆرێک ئەگەر ئەم دیاردەیە بەردەوام بێت و زەوییەکان بەراو
نەکرێن ،لەوانەیە لە داهاتوودا سوودی چاندن دانەوێڵەیان نەمێت.
بەگوێرەی ئاماری وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو ،ساڵنە لە هەرێیم کوردستان نزیکەی  3.3تاوەکو  3.5ملیۆن دۆنم
زەوی بە گەنم و جۆ دەچێنێن ،بەڵم ئەمساڵ بەهۆی کەمت بارانەوە لە وەرزی چاندن ،نزیکەی ملیۆنێک دۆنم زەوی لەو
ناوچانەی بارانیان نامسۆگەر و نیمچە مسۆگەرە ،بە بەیاری ماونەتەوە ،ئەو رووبەرەس کە چێناوە بەهۆی دواکەوتت باریت
باران ،وەک پێویست نەڕواوە ،بۆیە ❞پێشبیت دەکرێت بەرهەم گەنم و جۆی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵ رابردوو  %40کەم
ببێتەوە❝.
فاروق عەیل ،بەڕێوەبەری بەرهەمهێنان دانەوێڵە و پەسەندکردن بنەتۆ لە وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو ،بە (رووداو)ی
گوت :لەکۆی ئەو رووبەرەی ساڵنە دەکرێتە دانەوێڵە ،تەنیا  1.3ملیۆن دۆنم دەکەوێتە ناوچەی باران مسۆگەر و پێویستیان بە
دانان سیستەم ئاودێری نییە ،بەڵم نزیکەی دوو ملیۆن دۆنم زەوی دەکەونە ناوچەی باران نامسۆگەر و نیمچە مسۆگەر ،بۆیە
بۆ رزگاربوون لە هەڕەشەی وشکەساڵ و زیادکردن بەرهەم پێویستمان بە دانان سیستەم ئاودێری لەم ناوچانە هەیە.
ئەو ناوچانەی ساڵنە  350تاوەکو  400ملیمەتر بارانیان لێدەبارێت بەناوچەی باران نیمچە مسۆگەر دادەنرێن ،لەو بڕەش کەمن
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بە ناوچەی باران نامسۆگەر دادەنرێ .فاروق عەیل دەڵ ئەگەر دۆنمێک زەوی بەگەنم لەم دوو ناوچەیە بچێنێ ،گرفت کەمباران
نەبێت نزیکەی  400کیلۆ بەرهەم دەدات ،بەڵم ئەگەر هەمان رووبەر سیستەم ئاودان بۆ دابی بکرێت ،بەرهەمەکەی بۆ 800
تاوەکو  1000کیلۆ بەرز دەبێتەوە.
بەپت داتاکان وەزارەن کشتوکاڵ ،لەکۆی رووبەری ئەو  3.5ملیۆن دۆنمەی ساڵنە بە دانەوێلە دەچێنێت ،تەنیا  502هەزار
دۆنیم بەراوە ،لەم ژمارەیەش تەنیا  270هەزار دۆنمیان بۆ سیستەم ئاودان ئاوی بن بەکار دەهێی ،ئەوان دیکە پشت بە ئاوی
رووبارەکان دەبەسی.
فاروق عەیل دەڵێت :بۆ کەمکردنەوەی زیانەکان ،پێشنیازمان بۆ جووتیاران ناوچەی باران نامسۆگەر کردووە ،ساڵێک
زەوییەکانیان بکەن بە وەرد و ساڵ دووەم بیچێی ،لەچاندنیش پەیت کیمیاوی بەکارنەهێی و جۆ یان ئەو جۆرە گەنمانە بچێی
کە پێویستیان بەئاوی زۆر نییە.
هەروەها دەڵێت :بەهۆی کەمت باران بەتایبەت لە ناوچەی باران نامسۆگەر و نیمچە مسۆگەر ،بەباس دەزانم رێگە بە
جووتیاران بدرێت بنی پایل لە زەوییەکانیان لێبدەن بەو مەرجەی ئاوی بنەکە تەنیا بۆ مەبەست ئاودان زەوییەکانیان لەنێوان
 11/15تاوەکو  3/21بەکارب هێی ،ئەگەرنا دڵنیام لە چەند ساڵ داهاتوودا بەهۆی کاریگەرن گۆڕان کەشوهەواوە زیاتر لە یەک
ملیۆن دۆنم زەون گونجار بۆ چاندن دانەوێڵە لەدەست دەدەین.
پارێزگای هەولن لەڕووی رووبەرەوە پشیک شنی بەرکەوتووە لەو زەویانەی دەکەونە ناوچەی باران نامسۆگەر و نیمچەمسۆگەر.
سەرجەم زەوییەکان سنووری بنکە کشتوکاڵییەکان بنەسڵوە ،قوشتەپە ،عەنکاوە ،شەمامک و خەبات دەکەونە ناوچەی باران
نیمچەمسۆگەر ،زەون ناوچەکان مەخموور ،گوێر و دیبەگەش دەکەونە ناوچەی باران نامۆسگەر ،رووبەری گشتت ئەو ناوچانە
نزیکەی ملیۆنێک و  244هەزار دۆنمە و تەنیا %30ی بەراوە.
ئەمی رەئوف پنداود ،جێگری بەڕێوەبەری گشتت کشتوکاڵ هەولن دەڵێت :لەڕووی زانستییەوە ئاوی بن ناتوان جێگەی ئاوی
باران بگرێتەوە ،چونکە بەپت رێنماییەکان نێوان دوو بنی ئنتیوازی نابێت لە  500مەتر کەمن بێت ،بۆیە هەموو جووتیارێک
ناتوانێت لە زەوییەکەی بن لێبدات ،لێدان بنیش بە پایل قەدەغەیە ،چونکە کاریگەرن نەرێت لەسەر ئاوی ژێر زەوی دەن ،بۆیە
باشنین چارەسەر ئەوەیە کە زەوییەکان بە ئاوی رووبار بەراو بکرێن.
بە ئامانچ بەراوکردن یەک ملیۆن و  223هەزار دۆنم زەوی لە دەشتەکان پارێزگای هەولن ،وەزارەن کشتوکاڵ لە کۆتان ساڵ
 2004بنۆکەی س پرۆژەی ئاودێری ئاراستەی وەزارەن سەرچاوەکان ئاوی بەغدا کرد ،وەزارەن ناوبراویش دوای لێکۆڵینەوە
رەزامەندی لەسەر پرۆژەکە دا و خستییە پالن سناتنن خۆی .لە کۆتان ساڵ  2006دەستکرا بە توێژینەوە و نەخشەسازی بۆ
پرۆژەکە ،بڕیار بوو ساڵ  2010جێبەخ بکرێت ،بەڵم لە کۆتان ساڵ  2009بەبیانووی ئەوەی پرۆژەکە ئابووری نییە ،وەزارەن
پالندانان بەغدا رەتیکردەوە.
دوای رەتکردنەوەی پڕۆژەکان لەالیەن بەغداوە ،بەهۆی گرنگت پڕۆژەی شەمامک کە نزیکەی  80هەزار دۆنم بەراو دەکات،
حکومەن هەرێیم کوردستان لە ساڵ 2010دا  50ملیۆن دۆالری وەک قۆناغ سەرەتا بۆ پرۆژەکە دابی کرد ،لننەیەیک
پەیوەندیدارییس بۆ پێکهێنا .لننەکە داوای توێژنەوەکان لەبارەی پرۆژەکە لەبەغدا کرد ،بەڵم بەغدا رازی نەبوو توێژینەوەکان بۆ
هەرێیم کوردستان بننێ ،بۆیە پڕۆژەکە پشتگوێ خرا.
ئەمی رەئوف دەڵێت :ئەگەر ئەم پرۆژانە تەواو بکرانایە زۆربەی ئەم ناوچانە گرفت کەمبارانییان نەدەما و بەرهەم ئەم ناوچانە بۆ
دوو بەرامبەری ئێستا زیاد دەبوو ،زۆربەی گوندەکان ناوچەکەش ئاودان دەبوونەوە.
وەک هاندن بۆ بەراوکردن زەویەکانیان ،وەزارەن کشتوکاڵ لە چوارچێوەی قەرزی کشتوکاڵ لەساڵ  2009تاوەکو 2013
پێشینەی کشتوکاڵ دەبەخیس بە جووتیاران بۆ لێدان بن و راکێشان کارەبا و دانان ئامنی پرژاندن ،بەڵم بەهۆی سەرهەڵدان
قەیران داران ،پێشینەکان وەستان ،ئێستا بەشێک لە جووتیاران خۆیان سیستەم ئاودێری بۆ زەویەکانیان دادەنی]1[.
2018-02-27
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان
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🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-02-27 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:06:24 2018-02-28
هاوڕێ باخەوان

بابەت107 :

ی
گەرمیان؛ ێ
ئامبێیک  300هەزار دۆالری بۆ لەنێوبردن پاشماوە پزیشکییەکان دابیندەکرێت

https://www.kurdipedia.org/?q=2018080909101266799
دوای بڵو بوونەوەی راپۆرتێک لە تۆڕی میدیای رووداو ،وەزارەن تەندروستت حکومەن هەرێیم کوردستان ئامنێک بۆ
سووتاندن و لەنێوبردن پاشماوە پزشکییەکان لە گەرمیان دابیندەکات.
د .سنوان محەممەد ،بەڕێوەبەری گشتت تەندروستت گەرمیان بە (تۆڕی میدیان رووداو)ی راگەیاند ئەمڕۆ لە وەزارەن
تەندروستییەوە ئاگادارکراومەوە کە ئامنێک بۆ سووتاندن پاشماوە پزیشکییەکان سنووری گەرمیان دابیندەکەن.
بەڕێوەبەری گشتت تەندروستت گەرمیان گوتییس نرخ ئەو ئامنەی بۆ سووتان پاشماوە پزیشکییەکان بەکاردێت  300هەزار
دۆالرە .کۆی دانان و تێچووەکەی دەگاتە نزیکەی  400هەزار دۆالر.
ئەمڕۆ تۆڕی میدیان رووداو راپۆرتێیک لەبارەی زیانەکان فڕێدان پاشماوە پزیشکییەکان لە گەرمیان بڵوکردەوە .بەڕێوەبەرایەن
تەندروستت گەرمیان لەڕێگەی رووداوەوە هۆشداریدا لە بڵوبوونەوەی چەندین نەخۆس بەهۆی پاشماوە پزیشکییەکان و گون
پێویستە پەلە بکرێت لە دانان یەکەیەک بۆ لەنێوبردن ئەو پاشماوانە]1[.
2018-08-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 👩💻 :ئاوەدانکردنەوە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-08-08 -

کان تۆمارکردن:

AM 9:10:12 2018-08-09
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ناوی تۆمارکار:

هاوڕێ باخەوان

بابەت108 :

گەشتیاران ی
شاخ گۆیژە دەکەنە زبڵدان
https://www.kurdipedia.org/?q=2018100715294397123
دوای ئەوەی بەڕێوەبەرایەن گەشتووگوزاری سلێمان لە پرۆژەیەیک خزمەتگوزاریدا نزیکەی 20
کورس و منو سەلەی خۆڵ و خاشایک لە چیای گۆیژە دانا ،بەڵم پیسکردن دەوروبەری پرۆژەکە
و رێز یل نەگرتت لە الیەن هاووڵتیان و گەشتیارانەوە لە تۆڕە کۆمەڵیەتییەکان هەرایەیک زۆری
نایەوە و بووە جێگەی مشتوومڕی هاووڵتیان.
لەوبارەیەوە عەیل رەئوف بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری سلێمان بە  PUKmediaی راگەیاند :ئەو
پرۆژەیەی لەسەر چیای گۆیژە دانراوە ،کە بریتییە لە کورس و من و سەلەی خۆڵ و خاشاک ،بۆ
خزمەن هاووڵتیان و گەشتیاران دانراوە تا بتوانن لەو جێگەیەدا پشوو بدەن.
وتییس :بەداخەوە دوای دانان پرۆژەکە لەگەڵ ئەوەی لە تەنیشت هەر کورس و منێکەوە
سەلەی خۆڵ دانراوە ،بەڵم گەشتیاران و هاووڵتیان زۆر بە پییس و نارسیت پرۆژەکە
بەجێدەهێڵن ،بەشێوەیەک ئەگەر وابڕوات پرۆژەکە لە جێگەیەیک گەشتوگوزارييەوە دەگۆڕێت
بۆ شوێت فڕێدان خۆڵ و خاشاک.
:
لە کۆتایشدا بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری سلێمان ون لە داهاتوودا پرۆژەی زۆر گەورەترمان لە
شاخ گۆیژە بەدەستەوەیە بۆ زیاتر خزمەتکردن هاووڵتیان ،بۆیە داواکارم لە هواڵتیان رێز لە
بوون ئەو پرۆژە خزمەتگوزارییانە بگرن ،چونکە دواجار بۆ سوود وەرگرتن و جواننکردن سیمای
شوێنە گەشتوگوزارییەکان دروستکراوە.
 PUKmediaتاژاو محەمەد[]1
2018-10-07
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :پیسبوون ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ سلێمان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:29:43 2018-10-07
هاوڕێ باخەوان

بابەت109 :

گەشتیاران ڕەچاوی خاوێن ڕ ی
اگرتت ژینگەی هەورامان ناکەن
https://www.kurdipedia.org/?q=2018082409495198962
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زۆرێک لە گەشتیاران ئەو شوێنەی گەشت بۆ دەکەن بە پاشماوەکانیان پییس دەکەن و سیمایەیک نارسین با ناوچەکە دەکەن،
بەشێیک دیکەی گەشتیاران و بەرپرسێیک گەشتوگوزاری هەڵەبجەش خاوێن ڕاگرتت ناوچە گەشتیارییەکان بە ئەریک دوو الیەنەی
گەشتیار و حکومەت دەزانن.
بەگوێرەی ئەو ئامارەی ،کە ڕۆژنیوز لە بەڕێوەبەرایەتت گەشتوگوزاری هەڵەبجە وەریگرتووە ،لە ماوەی س ڕۆژی جەژن قورباندا
نزیکەی  30هەزار گەشتیاری ناوخۆن و بیانت ڕوویان لە ناوچە گەشتیارییەکان سنوری پارێزگای هەڵەبجە کردووە لەو ژمارەیەش
نزیکەی  ٪90یان سەردان سەرچاوەی زەڵم و سەیرنگای ئەحمەد ئاوایان کردووە.
هەر بەگوێرەی ئامارەکە ،زۆربەی گەشتیارەکان لە ناوەڕاست و خوارووی عناقەوە هاتوون.
ئەوەی جێگای نیگەرانییە ،گەشتیاران ،لەکاتێکدا سەدان کیلۆمەتر دەبڕن بۆ بینیت جوانییەکان هەورامان ،بەڵم گرنگت بە پاکژن
ژینگەی ناوچەکە نادەن و لەپاش خۆیان پاشماوە و زبڵ و خاشاکێیک زۆر بەجێدەهێڵن ،خۆ ئەگەر کارمەندان شارەوانت بەزوون
ناوچەکە خاوێن نەکەوە ،ئەوە لە جیاتت جوانییەکان ،زبڵ و خاشاک دەبێتە جێگای سەرنچ گەشتیاران و ئەو شوێنەی ،کە
خۆیان پییس دەکەن لەبەرچاویان نارسین دەبێت و جارێیک دیکە ڕووی تێناکەن.
نزار عەبدولقادر ،یەکێک لەو گەشتیارانەی ،کە لە گەرمیانەوە ڕووی لە سەرچاوەی زەڵم کردبوو ،لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنیوز،
ئاماژەی بە کەمتەرخەمت گەشتیاران کرد و ون :لەالیەن تیمەکان شارەوانت و گەشتوگوزارەوە تا ڕادەیەک سەلەی خۆڵ و جێگای
تایبەت بە کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاک و پاشماوەی گەشتیاران دیارییکراوە ،بەڵم بەداخەوە زۆرێک لە گەشتیاران پابەند نی بە
خاوێن ڕاگرتت شوێنە گەشتیارییەکان و ئەو پاشماوەیەی کە هەیانە لە دوای خۆیان یان کۆی ناکەنەوە یاخود جت دەهێڵن،
ئەمەش سیما و رسوشت ناوچەکەی پیس کردووە.
سۆری ئیسماعیل ،گەشتیارێیک دیکەیە و لە شاری هەولنەوە ڕووی لە سەیرانگای ئەحمەدئاوا کردبوو ،ئاماژەی بەوەکرد ،کە
تیمەکان شارەوانت و گەشتوگوزار ناتوانن وەک پێویست کۆننۆڵ ئەو هەموو گەشتیارە بکەن لەڕووی خاوێن ڕاگرتت ژینگە و بۆ
ڕۆژنیوز وتییس :خاوێن ڕاگرتت ژینگە کارێیک دووالیەنەیە ،چونکە بە تەنها کارمەندان شارەوانت و گەشتوگوزار بۆخۆیان ناتوانن
بەو ئەرکە هەسی ئەگەر گەشتیارانیش بۆخۆیان هۆشیارەیک ژینگەییان نەبێت.
وتییس :الیەنە پەیوەندیدارەکانیش دەبێت ڕێنمان ژینگەن لەم شوێنان دابنێت و جێگاکان تایبەت بە کۆکردنەوەی پاشماوەی
گەشتیاران زیادبکەن ،چونکە ئەم جێگا گەشتیارییانە دواجار وەک موڵیک گشتیی و دەبێت بە هەموان پارێزگارییان لێبکرێت.
هەروەها ،کازم محێدین ،بەرپرس بەس خزمەتگوزرییەکان لە بەڕێوەبەرایەن گەشتوگوزاری هەڵەبجە بە ڕۆژنیوزی ڕاگەیاند:
ئەوەی لە تواناماندا بووبێت ئەنجاممان داوە بۆ خزمەتکردن گەشتیاران و پاکڕاگرتت ژینگەی ناوچەکە ،بەڵم بەهۆی کەمت
ژمارەی فەرمانبەرەکانمانەوە کە ژمارەیان تەنها  13کەسە ناتوانی کۆننۆڵ هاتت ئەو هەموو گەشتیارە بکەین.
سەبارەت بە کەمت ژمارەی سەلەکان کۆکردنەوەی خاشاک-یش ،کازم محێدین ،ون :ئێمە سەلەی تایبەت بە کۆکردنەوەی خۆڵ
و خاشاکمان داناوە ،بەڵم لەبری ئەوەی پاشماوەکان تێبکرێت لە دەرەوەی ئەو سەالنەوە پاشماوەکان فڕێدەدرێن ئەمەش
بارگرانییەیک زۆری بۆمان دروستکردووە ،بۆیە دەبێت بە شێوەیەیک گشتت کۆمەڵگا هۆشیار بکەینەوە لە گرنگت پاراسی و پاک
ڕاگرتت جێگا گەشتیارییەکان]1[.
2018-08-24
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🏕 :گەشتوگوزار
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :بیارە (هەورامان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:49:51 2018-08-24
هاوڕێ باخەوان

بابەت110 :

ێ
ژ
هەولب ئاشکرادەکەن
لبنە تایبەتمەندەکان هۆکاری بۆنە ژەهراوییەکەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170815234921142258
سەرۆیک لننەی تەندروست لە ئەنجومەن پارێزگای هەولن ئاشکرایدەکات ،هۆکاری بۆنە
ژەهراویەکەمان ئاشکراکردووە و دەشڵێت ،بۆ بنەبڕکردن پێویستە ئەنجومەن و بەرپرسان
شارەکە بڕیاری کۆتان بدەن.
هەفتەی رابردوو ئەنجومەن پارێزگای هەولن لەسەر هۆکاری بۆنە ژەهراوەیەکەی شارەکە
کۆبوەوە و هەردوو لننەی تەندروست و ژینگەی راسپارد لە هۆکاری بڵوبوونەوەی بۆنەکە
بکۆڵنەوە و راپۆرن خۆیان ئامادەبکەن.
خانزاد وسو ،سەرۆیک لننەی تەندروست لە ئەنجومەن پارێزگای هەولن ئەمڕۆ سێشەممە 15ی
ئان  2017بە دواڕۆژی راگەیاند هۆکاری بۆنە ناخۆشەکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،کە پاڵوگە
نایاساییەکان و خەڵک بەشێوەی قاچاغ گاز لە بنە نەوتەکان گەیارە دێی و خۆڵ و تنان تێکەڵ
دەکەن و دەیفرۆشنەوە بە بەشێک لە مۆلیدەکان و ئەوانیش بەکاریدەهی و لە ئەنجامدا بۆنێیک
ژەهراوی زۆر خراپ دروستدەبێت و تێکەڵ هەوای شارەکە دەبێت ،ئەمەش زیان زۆر گەورەی
لەسەر تەندروست هاوڵتیان و ژینگە دەبێت.
وتییس بەشێک لە پاڵوگەکان خۆشیان ئه و گازوایلە خراپە بەکاردەهێی ،چونکە نرخەکەی زۆر
هەرزاننە له و نرخەکەی کە حکومەت دیاریکردووە.
سەرۆیک لننەی تەندروست ئاماژەی بەوەشکرد ،هەفتەی داهاتوو ئەنجومەن پارێزگا لەسەر
راپۆرتەکان کۆدەبێتەوە و پێویستە بڕیاری کۆتان لەبارەی پاڵوگەکان بدرێت و ئەوانەی نایاساین
بە یەکجاری دابخرێن ،بەپێچەوانەوە کێشەکە چارەسەرنابێت و بۆنەکە بنەبڕناکرێت.
ماوەی زیاتر لە دوو مانگە بۆن پاڵوگەکان نەوت لە دەوروبەری هەولن تێکەڵ بە هەوای
شارەکە بووە و بەوهۆیەوە دانیشتوان باشوور و رۆژئاوا رۆژانەی بۆن گازەکە هەڵدەمژن ،ئەمە
لەکاتێکدایە پێشن قایمقام هەولن داخستت  23پاڵوگەی نایاسان و رسادان ژمارەیەک
مۆلیدەی ئەهیل راگەیاند ،بەڵم هێشتا بۆنەکە لە چەند شوێنکدا ماوە.
لەسنووری پارێزگای هەولن  130پاڵوگەی نایاسان هەن ،کە بەشێکیان له و گەڕەکانەوە زۆر
نزیکن کە کەوتوونەتە باشوورەوە]1[.
ماڵپەڕی دواڕۆژ2017-08-15 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان
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🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:49:21 2017-08-15
سەریاس ئەحمەد

بابەت111 :

ا
ی ا
ژ
داخستت پاڵوگە نایاساییەکان :پێویستە  170پاڵوگە دابخرێن
لبنەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181031204119104717
دواڕۆژ ،هانا چۆمان
سەرۆیک لننەی باڵی داخستت پاڵوگەکان رایدەگەیەنێت :ئەو لننەیەی حکومەت ماوەی چەند مانگێکە دروست کردووە بۆ
داخستت پاڵوگە نایاسان و ن مۆڵەتەکان کارەکان خۆی ئەنجامداون و گەیشتووەتە ئه و ئەنجامەی پێویستە 170 ،پاڵوگە
دابخرێن.
دکتۆر سام جەالل ،سەرۆیک لننەی باڵی داخستت پاڵوگەکان لە ئەنجومەن وەزیران حکومەن هەرێم بە دواڕۆژ-ی راگەیاند
:دوای ئەوەی چەندینجار حکومەت ئاگادارکرایەوە لەبوون پاڵوگەی نایاسان و ن مۆڵەت کە سەرچاوەی پیسبوون ژینگەن،
حکومەن هەرێم لننەیەیک نۆ کەس دروستکرد من سەرۆکایەن دەکەم ،دوای س مانگ کارکردنیش راپۆرن خۆمانمان ئامادەکرد
و گەیشتینە ئه و ئەنجامەی کە سەدان پاڵوگەی نایاسان لە هەرێم هەن.
وتییس :بەپت ئەنجام راپۆرتەکە لە هەرێیم کوردستان نزیکەی  500پاڵوگەی نایاسان و ن مۆڵەن نەوت و گاز هەیە ،ئەمانە
بوونەتە سەرچاوەی هەڕەشە لەسەر ژیان هاوڵتیان ،بۆیە دەبێت دابخرێن .ئێمە بۆ ئەم مەبەستە هەستاوین بە جێبەجێکردن
پڕۆژەی داخستنیان بە دوو قۆناغ ،لە قۆناغ یەکەمدا بڕیارمانداوە بە داخستت  200پاڵوگەیان کە زۆر شوێنەکەیان هەستیارە و
لە نزیک شارەکانن ،لە قۆناغ دوومیشدا هەڵدەستی بە داخستت  300پاڵوگەکەی تر.
سەرۆیک لننەی باڵی داخستت پاڵوگەکان رونیشکردەوە :لننەکە بۆ سەرتاسەری هەرێیم کوردستان-ە ،گەیشتوین به و
ئەنجامەی تا ئێستاش نزیکەی  30پاڵوگەی نەوت پابەندنی بە مەرجەکان حکومەت ،بەڵم مۆڵەتیان هەیە و یاسایی ،لەبەر
ئەوە سەرجەمیان ئاگادارکراونەتەوە ،ئەگەربێت و پابەندیشنەبن رسادەدرێن.
ئەوەس خستەڕوو :نزیکەی  170پاڵوگەی نایاسای و ن مۆڵەت هەیە ،سەرجەمیان ئاگادارکراونەتەوە کە هۆکارن بۆ پیسبوون
ی
ژینگە و کاری نایاسان و ئەگەر بێت و تا دوو مانیک تر خاوەنەکانیان دایاننەخەن حکومەت بەزەبری هن داگنیان دەکات و تێکیان
دەدات ،چونکە کارەکەیان کارێیک نایاساییە و سەدان کێشە و زیان بۆ هاوڵتیان دروستکردووە]1[.
2018-10-31
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:41:19 2018-10-31
هاوڕێ باخەوان

بابەت112 :

لە  8ساڵدا ملیۆنێک و  31هەزار دۆنم دارستان و پاوان لە کوردستان سووتاون
https://www.kurdipedia.org/?q=20180711093856104308
ی
لە مانیک پووشپەڕداین ،پلەی گەرما بەرزە ،سەرجەم پاوان و دارستانەکان کوردستان لە ژێر
هەڕەشەی سووتاندان ،تیمەکان وەزارەن کشتوکاڵ و بەرگرن شارستان لە ئامادەباشیدان ،بەڵم
قاسە خاڵییەکەیان رێگرە لەوەی بتوانن لە ئەگەری کەوتنەوەی ئاگر لە پووش و پەڵش و
دارستانەکان ،بە کەمنین زیان لت دەربچی.
بەپت ئاماری وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو ،لە هەشت ساڵ رابردوودا بەهۆی
ئاگرکەوتنەوەوە ،یەک ملیۆن و  31هەزار و  290دۆنم دارستان و پاوان سووتاون ،زۆرترین
رووبەری سووتاویش لە س ساڵ رابردوودا تۆمار کراوە کە  559هەزار و  469دۆنم بووە و
دەکاتە %57ی تێکڕای رووبەڕی سووتاوی هەشت ساڵ رابردوو.
حوسی حەمەکەریم ،بەڕێوەبەری گشتت دارستان و پاوان و رەزگەری لە وەزارەن کشتوکاڵ و
َ
سەرچاوەکان ئاو ،دەڵێت :بەهۆی قەیران داراییەوە ،س ساڵە وەک پێویست نەمانتوانیوە
ئاگربڕ بۆ دارستان و پاوانەکان دروست بکەین و پاکیان بکەینەوە ،ئەمەش زیانەکان
ئاگرکەوتنەوەی لە دارستان و پاوان زیاتر کردووە.
ئێستاش کە بە وەرزی ئاگرکەوتنەوە دادەنرێ ،بە گوتەی حوسی حەمەکەریم تەنیا لە %2ی
دارستانەکاندا هەڵمەن پاککردنەوە و ئاگربڕ کراوە .بۆیە دەڵێت%98 :ی دارستان و پاوانەکان
هەرێیم کوردستان مەترست سووتانیان لەسەرە ،بەتایبەت ئەمساڵ بارانێیک باش باریوە و گژوگیا
زۆرە و پلەی گەرماش بەرزە.
ئاگر بە یەکێک لە گەورەترین مەترسییەکان سەر کەمبوونەوە و لەناوچوون دارستان و
تێکچوون هاوسەنگت ژینگە لە جیهاندا دادەنرێ ،ساڵنە بەملیۆنان هێکتار دارستان لەجیهاندا
بەهۆی ئاگرەوە لەنێودەچن.
بەپت ئەو بەدواداچوونانەی وەزارەن کشتوکاڵ بۆ هۆکاری ئاگرکەوتنەوەکان لە دارستان و
پاوانەکان کردوویەن ،دەرکەوتووە %35ی ئەو رووبەرە دارستان و پاوانەی لە ماوەی هەشت
ساڵ رابردوودا سووتاون ،بەهۆی تۆپباران تورکیا و ئنان بووە.
حوسی حەمەکەریم دەڵێت :هۆکارەکان ئاگرکەوتنەوە زۆرن ،بەڵم بەپت لێکۆڵینەوە لە هۆکاری
ئاگرکەوتنەوەکان س ساڵ رابردوو ،بۆمان دەرکەوتووە زۆربەی ئاگرکەوتنەوەکان بەهۆی
کەمتەرخەم ،دەست ئەنقەست و پاشماوەی ئاگری شوان و گەشتیاران و تۆپباران ئنان و تورکیا
روویانداوە.
بە گوتەی حوسی حەمەکەریم ،ئەو شێوازە کۆنەی بۆ کۆننۆڵکردن ئاگرکەوتنەوە پەیڕەو
مینێژکردن هەندێک لە
دەکرێ ،فراوانت رووبەری دارستانەکان و نەبوون رێگەوبان ،ڕ
دارستانەکان و دروستنەکردن ئاگربڕ ،زیانەکان ئاگرکەوتنەوەی چەند بەرامبەر کردووە.
بەرپرسەکەی وەزارەن کشتوکاڵ پێیوایە پشتگوێخستت یاساکان دارستان و جێبەجێنەکردن
بەسەر ئەو کەسانەی بەدەست ئەنقەست دارستان و پاوانەکان دەسووتێی ،ژمارەی
ئاگرکەوتنەوەکان و زیانەکان زیاتر کردووە و وایکردووە خەڵکانێک ن ترس بۆ بەرژەوەندی خۆیان
ئاگر لە دارستان و پاوانەکان بەربدەن.
بنێتەوە ،یان بە دەست
لە ماددەی 22ی یاسای دارستاندا هاتووە هەرکەسێک داری بە تەمەن ڕ
ئەنقەست ئاگر لە دارستان و پاوان بەربدات ،رساکەی بەندکردنە بۆ ماوەیەک کە لە  6مانگ
کەمن نەبێت و ن بژاردنێک کە لە  5ملیۆن دینار کەمن نەبێت.
حوسی حەمەکەریم دەڵێت :بەداخەوە دادگاکان وەک پێویست ئەم یاسایە جێبەخ ناکەن و
کاتێک کەسێک لەسەر سووتاندن بەئەنقەست دارستان دەگنێت ،بە کەفیل تاوانبارەکە
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بەردەدەن و بەپت یاسای ژینگەش رسای دەدەن کە رساکەی زۆر کەمە.
سەمەد محەممەد ،سەرۆیک دەستەی پاراسی و چاککردن ژینگە لە هەرێیم کوردستان لەبارەی
سووتان پاوان و دارستانەکان دەڵێت :ئاگر کەوتنەوە جگە لە سووتاندن دار و گژوگیا و
تۆوەکانیان ،دەبێتە هۆی لەناوچوون سەتان جۆر زیندەوەر و باڵندە و ئاژەڵ ،تەنانەت گۆڕانکاری
لە پێکهاتەی ژینگەی ناوچەکەدا دروست دەکات و هاوسەنگت ژینگە تێکدەدات.
بەپت ئامارەکەی وەزارەن کشتوکاڵ ،زۆرترین ئاگرکەوتنەوە لە هەشت ساڵ رابردوودا لە سنووری
پارێزگای سلێمان تۆمار کراوە ،بە جۆرێک لە ماوەی ئەو هەشت ساڵەدا  580هەزار و  380دۆنم
دارستان و پاوان پارێزگاکە سووتاون کە دەکاتە %56.2ی کۆی رووبەری دارستان و پاوان سووتاو
لە هەشت ساڵ رابردوودا.
پارێزگای هەڵەبجە ساڵ رابردوو لەسەر ئاست هەرێیم کوردستان زۆرترین رووداوی
ئاگرکەوتنەوەی بەخۆوە بیت و بەو هۆیەوە  30هەزار و  757دۆنم لە دارستان و پاوان ئەم
پارێزگایە سووتان کە دەکاتە نزیکەی %58ی کۆی رووبەری دارستان و پاوان سووتاو لە ساڵ
رابردوودا کە نزیکەی  52هەزار و  777دۆنم بوو.
محەممەد مەحموود ،بەڕێوەبەری دارستان لە پارێزگای هەڵەبجە بە (رووداو)ی گوت :زۆربەی
رووداوەکان ئاگرکەوتنەوە لە ساڵ رابردوودا لە پارێزگای هەڵەبجە بۆ کەمتەرخەم و دەست
ئەنقەست دەگەڕێتەوە ،بەشێکییس بەهۆی تەقەی پاسەوان سنووری ئنان بووە کە زۆر جار بۆ
پاککردنەوەی گژوگیای دەوروبەری خۆیان فیشەک دەنی بە پاوان و دارستانەکانەکانەوە.
گوتییس :ئاگرکەوتنەوەکان ساڵ رابردوو زیان زۆری بە دارستانەکان پارێزگای هەڵەبجە
گەیاندووە ،نزیکەی  8هەزار دۆنم دارستان سووتان ،بەداخەوە دارقەزوانەکان بە جۆرێک
سووتاون خەڵک ناتوانن کاریان لێبکەن و داهاتیان یل دەستبکەوێت.
ئەمساڵیش لە پارێزگای هەڵەبجە تا ئێستا چوار جار ئاگرکەوتووەتەوە و بەهۆیەوە نزیکەی 273
دۆنم دارستان رسوشت و دەستکرد و پاوان سووتاون ،بەهۆی کەمت دروستکردن ئاگربڕیش
مەترس ئاگرکەوتنەوە لەسەر دارستانەکان دیکە هەیە]1[.
2018-07-11
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-07-11 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:38:56 2018-07-11
هاوڕێ باخەوان
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بابەت113 :

ی
ی
ێ
شوێت ژیانیان جێدێڵن
ورم  20ملیۆن کەس
لە ئەگەری وشکبوون دەریاچەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180302084142103572
گەرخ بارانبارینەکان رۆژان رابردوو هەم بەستی و هەم رووپێوی ئاوی دەریاچەی ورمت زیاد کردووە ،بەڵم هێشتاش مەترست
وشکبوون دەریاچەکە نەڕەویوەتەوە.
پارێزگاری ورم لە یەکەم کۆڕبەندی تەندروستت پارێزگاکەدا کە رۆژی پێنجشەممە بەڕێوەچوو هۆشداریدا کە لە ئەگەری
وشکبوون دەریاچەی ورم تەندروستت  20ملیۆن کەس لە ئنان رووبەڕووی مەترس دەبێتەوە و دەن شوێت ژیانیان بگۆڕن.
محەممەد مەهدی شەهریاری پارێزگاری ورم جەخت لەوە کردەوە کە بوژانەوەی دەریاچەکە پێویست بە فەرهەنگسازی هەیە بۆ
ئەوەی جەماوەریش لەو پرسەدا رۆڵیان هەن .رەخنەی لە دامەزراوەی جیهادی کشتوکاڵت پارێزگای ورم گرت کە وەک بەرپرس
ئەو بوارە کەمتەرخەمت کردووە لە ئەرکەکانیدا.
دەریاچەی ورم گەورەترین دەریاچەی ئاوی سوێری رۆژهەڵن ناوەڕاست و شەشەم گەورەترین دەریاچەی ئاوی سوێری جیهانە.
لە ئەگەری وشکبوون دەریاچەکە بیابانێیک خوێ بەخ دەمێت کە لەگەڵ هەڵکردن هەر بایەکدا تەپوتۆزی خوێ ژیان خەڵیک
دەوروبەر بەتایبەن لە رووی نەخۆشییەکان کۆ ئەندام هەناسە دەخاتە مەترسییەوە و دەبێتە هۆی وشکبوون دارستان و
کێڵگەکان دەورووبەریش]1[.
2018-03-02
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :ورم
🗺 وڵت:

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇮 ئنان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-03-02 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:41:42 2018-03-02
سەریاس ئەحمەد

بابەت114 :

لە جوودی ژینگە قڕدەکرێت ،دارستانەکان بوونەتە خۆڵەمێش
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925145824156230
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بە هۆی بۆردومان سوپای تورکیای داگنکەرلە چیای جوودی لە ماوەی یەک هەفتەدا دووجار
ناوچەکە ئاگری تێبەربوو کە بەهۆی ئەو ئاگرانەوە بە سەدان داری فستەق بوونە خۆڵەمێش.
رسناخ لە ڕۆژی 18ی ئەیلوول27/ی خەرمانانەوە بە هۆی تۆپباران سوپای
لە چیای جوودی ڕ
تورکیاوە ناوچەکە ئاگری تێبەربوو کە دوو ڕۆژئاگرەکە بەردەوام بوو .لەو ئاگرەدا بە دەیان هیکتار
لە دارستانەکان ناوچەکە سووتا.
سەرچاوە هەرێمییەکان باس لەوە دەکەن کە گەیل ئەوناوچانە و دەستە خۆبەخشەکان
دەیانەوێت بڕۆن ئاگرەکان بکوژێنەوە ،بەڵم لەالیەن سەربازان و پۆلیسەکان دەوڵەن تورکیاوە
بەبیانووی ئۆپەراسیۆن سەربازیەوە رێگرییان لێدەکرێت و رێگایان پێنادەن ئاگری ناودارستان
ورسوشت کوردستان بکوژێنەوە.
یەکێک لە هاووڵتیان کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت ئەوەی خستە ڕوو کە هەرساڵ دارە
فستقەکان دەسووتێی و ون ،چەند داری من باڵیان کردووە بەڵم بە هۆی ئاگرەکەوە
لەناوچوون .ئەگەرهەموو کات لنەدا ئۆپەراسیۆن بکرێت وناوچەیەیک مەترسیداربێت ،بۆخ ئێمە
لنە کشتوکاڵ دەکەین؟[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 💣 :تێکدان ژینگە بەهۆی بۆردوومانەوە (تورکیا)
🏙 شار و شارۆچکەکان:

رسناخ
⚪ ڕ

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬆ باکووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ئەی ئی ئێف نیوز 2018-09-23 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 2:58:24 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت115 :

ی
لە حەوت مانگدا لە باشماخەوە  86تانکەری سووتەمەن گەڕێندراونەتەوە ێئبان

https://www.kurdipedia.org/?q=20180722205808104385
ی
لە حەوت مانیک رابردوودا لەڕێگەی دەروازەی نێودەوڵەن باشماخەوە 86 ،تانکەر سووتەمەن (بەنزین و گاز) گەڕێندراونەتەوە بۆ
ئنان.
بەپت راگەیێندراوی بنکەی تاقیگەی پشکنیت سووتەمەن دەروازەی نێودەوڵەن باشماخ ،لە رۆژی  2018-1-1تاکو 2018-6-30
لەڕێگەی دەروازەکەوە چوار هەزار و  408تانکەر سووتەمەن هاتوونەتە هەرێیم کوردستان و لە تاقیگەکە پشکنینیان بۆ کراوە.
پەپت راگەیێندراوەکەی دەروازەی نێودەوڵەن باشماخ ،لەو ژمارەیە  668تانکەریان گازبوون ،بەڵم  39تانکەریان نەگونجاو بوون
و رێگەنەدراوە بێنە کوردستانەوە .هەروەها 11تانکەر نەوت هەمووی گونجاو بوون.
لەو حەوت مانگەدا س هەزار و  729تانکەر بەنزین لە ئنانەوە رەوانەی هەرێیم کوردستان کراوەن ،س هەزار و  682تانکەریان
گونجاو بوون و  47تانکەریان بەهۆی نەگونجاوی رێگەنەدراوە بێنە کوردستانەوە.
بەپت راگەێندراوەکەی دەروازەی نێودەوڵەن باشماخ ،هەموو تانکەرە سووتەمەنییەکان  86تانکەر بوون و گەڕێندراونەتەوە بۆ
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ئنان]1[.
2018-07-22
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :پێنجوێن
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇮 ئنان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-07-22 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:58:08 2018-07-22
هاوڕێ باخەوان

بابەت116 :

ی
لە دهۆک بەهۆی بۆردوومان تورکیاوە  500هەزار دار سووتان
https://www.kurdipedia.org/?q=2018090410122868287
بەهۆی بۆردوومان تۆپبارانەکان تورکیاوە ،زیاتر لە  500هەزار دار لە بەرواری باڵ و سنووری
پارێزگای دهۆک سوتاون.
لە ماوەی دوو مانگدا نزیکەی س هەزار دۆنم زەوی کشتوکاڵ گوندنشینەکان بەرواری باڵ
سوتاوون ،بە پاساوی بوون پێگەکان پەکەکە ،تورکیا بەردەوام بۆردوومان ناوچەکە دەکات]1[.
2018-09-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏟 پارت  /الیەن:

پارن کرێکاران کوردستان  -پەکەکە

📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💣 :تاوان جەنگ
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دهۆک
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

🇷🇹 تورکیا
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-09-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:12:28 2018-09-04
هاوڕێ باخەوان

بابەت117 :

ی
ی
ئاست ئاوی بەنداوەکان دوکان و دەربەندیخان یەک مەتر زیادیکردووە
لە دوو رۆژدا

https://www.kurdipedia.org/?q=20181208100033174075
بەڕێوەبەران هەردوو بەنداوی دوکان و دەربەندیخان رایدەگەیێی ،ئاست ئاوی بەنداوەکانیان لە ماوەی دوو رۆژدا بەشێوەیەیک
بەرچاو زیادیکردووە بەجۆرێک لە ماوەی تەنیا دوو رۆژدا یەک مەتر ئاست ئاوەکە بەرز بووەتەوە.
حەمەتاهن جەالل ،بەڕێوەبەری بەنداوی دووکان بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند ،بەهۆی ئەو شەپۆلە بارانەی رووی لە
هەرێیم کوردستان کردووە ،تەنیا لەماوەی دوو رۆژی رابردوودا ئاست ئاوی بەنداوی دووکان یەک مەتر زیادیکردووە ،بەنداوەکە
نزیکەی  7ملیار مەتر سێجا ئاو دەگرێت ،ئێستا  2ملیار و 700ملیۆن مەتر سێجا ئاوی تێدایە.
هەر پەیوەست بە زیادبوون رێژەی ئاوی بەنداوەکان ،رەحمان خان ،بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان بە تۆڕی میدیان
رووداوی راگەیاند ،الی ئەوانیش لەماوەی دوو رۆژی رابردوودا زیاتر لە مەترێک ئاست ئاوی بەنداوەکە بەرز بووەتەوە ،بەنداوی
دەربەندیخان 2ملیار و  600ملیۆن مەتر سێجا ئاو دەگرێت ،ئێستا نزیکەی 1ملیار مەتر سێجا ئاوی تێدایە .بەهۆی ئەو دۆخە
تایبەتییەی بەنداوەکە هەیەن دەتوانی تەنیا  400ملیۆن مەتر سێجا ئاوی دیکە عەمبار بکەین.
لە هەرێیم کوردستاندا 17بەنداوی گەورە و بچووک هەن؛ هەریەک لە بەنداوەکان دووکان و دەربەندیخان بە بەنداوە گەورەکان
هەرێیم کوردستان هەژمار دەکرێن.
بەنداوی دووکان نزیکەی  7ملیار مەتر سێجا ئاو دەگرێت و بەنداوی دەربەندیخانیش  2ملیار و  600ملیۆن مەتر سێجا ئاو
دەگرێت ،بەڵم بەهۆی بوومەلەرزەکەی ساڵ رابردوو مەترس لەسەر بەنداوی دەربەندیخان دروستبووە و ئێستا ئەگەر ئاوی
پێویستیش هەبێت ناتوانن بەنداوەکە پڕ بکەن]1[.
2018-12-08
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دوکان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دەربەندیخان
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:00:33 2018-12-08
نالیا ئیناهیم

بابەت118 :

ی
ی
لە سلێمان ،سەردانکەران هەواری شار زۆرتر دەبن
https://www.kurdipedia.org/?q=20170806192542101801
خەندان-کۆچەر عەزیز
پاریک هەواری شار ،لە سلێمان بووەتە ناوچەیەیک گەشتیاری گرنگ ،کە ژمارەیەیک زۆر لە خەڵیک
رۆژانە رووی تێدەکەن ،و بەوتەی بەڕێوەبەری پارکەکە رۆژانە دوو هەزار و هەیت و شەممانیش
پێنج بۆ حەوت هەزار ئۆتۆمبێل دەچنە ناو پارکەکەوە.
پارکەکە ،جگە لەوەی کەهاوڵتیان بۆبەسەربردن کاتەکانیان رووی تێدەکەن ،بووەتە سەرچاوەی
داهات و بژێوی دەیان خنان ،ئەو قەرەباڵغییەی لە پارکەکە هەیە ،بازاڕی فرۆشیارەکان
دەورووبەری گەرم کردووە.
وەلید نەجم ،یەکێکە لەو کاسبکارانەیە ،زیاتر لە هەر کەس بە قەرەباڵغن بوون پارکەکە
دڵخۆشە ،ئەو تا درەنگانێیک شەو ،لەبەردەم دەروازەی پارکەکە ،خەرییک فرۆشتت جبس و گوڵە
بەڕۆژەو چەند خواردەمەنیەیک دیکەیە.
وەلیدی تەمەن21 ،ساڵ ،قسەی بۆ خەندان کردوو بەوتەی خۆی لەکان کردن لە پرۆژەکەوە ،تا
ئێستا لەوی فرۆشیارە هەموو ڕۆژێک لەکاتژمن  05:00ئێوارەوە دێمە ئنە تا  11:00شەو ،ئنە
بووەتە شوێنێیک باش و سەرچاوەیەیک ماددی باش بۆدابینکردن بژێوی خۆم خنانەکەم.
ئێستا هەواری شار ،تەنها شوێت حەوانەوە،و پیاسەکردن هاوڵتیان نییە ،رۆژانە پارکەکە چەند
بۆنەیەیک هاوسەرگنی تێدا بەڕێوەدەچێت ،و بوک و زاواکان بۆنەی پێک گەیشتنیان دەبەنە
ئەوێ.
ئاکۆ حمە ساڵح و شنیار سەالم ،بەدەم سەرقاڵ وێنەگرتت بۆنەی هاوسەرگنییەکەیانەوە لە
پاریک هەواری شار ،بەدڵخۆشیەک کە لە سیمای هەردووکیان دەبینا ،قسەیان بۆ خەندان کرد،
ی
هەردووکیان هاوڕابوون لەسەر دیاریکردن هەواری شار بۆ شوێت گنان ئاهەنیک
هاوسەرگنییەکەیان.
بۆیە ئەم پارکەمان هەڵنارد،وە چونکە باخێیک گەورەیە دارو درەختێیک زۆری تێدایە ودەتوانیی
ئۆتۆمبێلیش بهێنینە ژوورەوە نەک بۆئەم بۆنەیە زۆر کان تریش هاتوینەتە ئنە بۆ بەسەربردن
کاتێیک خۆش.
منداڵن زیاتر لە هەر کەس پاریک هاواری شاریان ال خۆشە ،بۆ ئەوان یاریکردن کە لەهەمووی
گرنگنە لەوێ کراوەیە ،و دەتوانن چەند جۆرێک یاری بکەن.
هێمن-ی تەمەن حەوت ساڵ ،کە لەگەڵ داییک و دووخوشک و برایەیک ،هاتبوونە پارکەکە ،بۆ
خەندان ون پاریک هەواری شار شوێنێیک گەشتیاری خۆشە ،زۆر شوێت یاریکردن بۆ منداڵن
لێیە.
ئەوەی وایکردووە ،خەڵیک زیاتر روو لە هەواری شار بکەن ،فراوان رووبەرەکەیەن ،دانا ئەحمەد
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کەلەگەڵ هاوسەرەکەی سەردان هەواری شاری کردبوو ،دەڵێت ،ماوەی 10ڕۆژە لە ئەڵمانیا
هاتونەتەوە س جار هاتوینەتە ئنە ،چونکە پارکێیک گەورەیە ،و پێوەی دیار نیە هەرچەند خەڵک
بێت.
ئەم پارکە شوێنێیک زۆر باشە ،و جێگەی خۆی گرتووە نیشانەکەس ئەوەیە کە خەڵکێیک زۆر
ڕووی تێدەکەن ،پێویستە ئەم پارکانە زۆربێت ،بۆئەوەی قەرەباڵغ و جەنجاڵ شارەکان کەم
ی
بێتەوە،پێشنیاری من ئەوەیە کە زیاتر گرنیک پێبدرێت لەڕووی پاکوخاوێنییەوە وەک پارکەکان تر
ئیهمال نەکرێت بۆئەوەی خەڵک توس نەخۆس نەبێتدانا وای وت.
پاککردنەوەی پارکەکە ،تەوالێت ،شوێن بۆ یاری منداڵن ،شوێت سەیران ،وسەوزاییەیک زۆر،
خزمەتگوزارییەکان هەواری شارن بۆ سەردانیکەران ،بەوتەی بەڕێوەبەری پارکەکە ،لەداهاتووشدا
شوێت کافنیا ،و ڕێستۆرانت ویاریگا ،و چەندین شت دیکەس تێدا دروستدەکرێتهەر لەئێستادا
ی
دوو س گۆڕەپان هەیە لەپارکەکەدا ڕۆژانە ئاهەنیک بووک گواستنەوەی تێدا ئەنجام دەدرێت.
رێبی شێخ جەمیل ،بەڕێوەبەری پاریک هەواری شار ،بۆ خەندان ،باسیلەوەکرد ،رۆژانە
بەبەردەوام چەندین چاالیک تێدا ئەنجامدەدرێت کە خۆی لە چاالیک قوتابخانە ،و گەشت
زانست خوێندکاراندا دەبینێتەوە ،و لە بەیانیانیشدا بۆ وەرزش و ئێوارانیش هاوڵتیان بۆ گەشت و
بەسەربردن کاتێیک خۆش ڕووی تێدەکەن.
وتییس ،ڕۆژانە دوو هەزار ئۆتۆمبێل ،زیاتر دێنە ناو ئەم پارکەوە جگە لەڕۆژان هەیت و شەممە کە
دەگاتە پێنج بۆ حەوت هەزار ئۆتۆمبێل.
ئاوی پاریک هەواری شار ،لە قەڵچواالن-ەوە دەهێنێت ،رێبی شێخ جەمیل ،دەڵێت ،تا ئێستا
کێشەی کەم ئاویان نەبووە ،بەڵم ساڵنە دوای  8 / 15تۆزێک ئاو کەم دەبێتەوە ،بەڵم ئێمە
بەهۆی هێنان ئاو بە تەنکەر ئەو کێشەیەمان چارەسەرکردووە ،و ناهێڵی کەم ئاوی ڕووبدات.
سەردانیکەران پاریک هەواری شار ،تەنها کورد نی کە لە هەموو شارو شارۆچکەکانەوە ڕووی
تێدەکەن ،بەڵکو بەوتەی بەڕێوەبەرەکەی ،ژمارەیەیک زۆر لەگەشتیاران فارس و عەرەبیش ڕووی
تێدەکەن بۆ بەسەربردن کاتێیک خۆش.
2017-08-06
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🏕 :گەشتوگوزار
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:25:42 2017-08-06
هاوڕێ باخەوان

بابەت119 :

132

لە سنوری کەالر لە گەرمیان ڕێژەی سەوزان ێ
بەپت پێویست نییە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180711094755104309
لە سنوری کەالر لە گەرمیان ڕێژەی سەوزان بەپت پێویست نییە ،شارەزایانیش دەڵی ،ئەگەر وا بڕوات لە  15ساڵ داهاتوودا
گەرمیان ژیان تێدا نامێنێت و دەبێتە بیابان.
لە ئێستادا ڕێژەی سەوزان لە سنوری شارۆچکەی کەالر لە گەرمیان لە  %8کەمنە ،ئەوەش زۆر دوورە لە ستانداری جیهانییەوە،
کە پێویستە ڕێژەی سەوزان لە هەر شار و شارۆچکەیەک لە  %25کەمن نەبێت.
سنوان ساڵح ،جوگرافیناس لە شارۆچکەی کەالر ،بۆ ڕۆژنیوز باس لەوە کرد :بەپت ستانداردی جیهانت پێویستە ڕێژەی سەوزان
لە هەر شوێنێک لە سەدا  25کەمن نەبێت ،بەڵم لە شارۆچکەی کەالر و دەوروبەری لە  %8کەمنە ،ئەوەش مەترسیدارە و
هۆکاری سەرەکیش خەمساردی حکومەتە.
باس لەوەش دەکات :ئەگەر ڕێژەی سەوزان زیاد نەکرێت ،ئەوا بەپت لێکۆڵینەوەکان لە 15ساڵ داهاتوودا گەرمیان دەبێتە
ناوچەیەیک بیابانت و لە وەرزی هاویندا ژیان تیایدا نامێنێت ،چونکە پلەکان گەرما زۆر بەرزدەبێتەوە.
لەالیەیک ترەوە ،ئیناهیم زەریڤ ،بەرپرس ڕێکخراوی ژینگەپارێزی گەرمیان ئاماژەی بۆ ئەوە کرد :ئێمە وەکو ڕێکخراوەکەمان،
شانبەشان بەڕێوبەرایەن ژینگە و شارەوان و دارستان و پاوان ،زیاتر لە 20هەزار نەماممان چاندووە ،بەڵم بەهۆی گڕە و بەرزی
پلەی گەرما و کەم ئاو %20 ،ئەو دارانە فەوتاون.
ی
ئەوەس وت :بۆیە زیادکردن ڕێژەی سەوزان لە کەالر کارێیک زەحمەتە ،الیەن پەیوەندیداریش لە ئاست وەزیر و وەزارەت ،گرنیک
بە سنوری گەرمیان نادەن و هەست بەم کارەساتە ژینگەییە ناکەن.
هەر لەو بارەیەوە ،دورەید سەلیم ،بەڕێوبەری ژینگەی گەرمیان ئەوەی خستەڕوو :ئێمەش هەست بەو مەترسییە دەکەین،
هۆکاری سەرەکیش بۆ کەمت ڕێژەی سەوزان ئەوەیە ،کە پێش قەیران داران بە چڕی کاری بۆ نەکراوە ،هەوڵەکان ئێمە بەردەوامە
و لە ئێستادا لەگەڵ شارەوان کەالر و سەرۆکایەن گشت شارەوانییەکان گەرمیان لە دانوستانداین بۆ دیاریکردن ڕووبەر و دانان
پالن بۆ دروستکردن پشتێنەی سەوز.
وتییس :یەکێک لەو پرۆژانەی کە ئێستا دەستمان داوەن و کاری لەسەر دەکەین پرۆژەی ئابوری سەوزە ،کە نزییک  720کارگە و
پرۆژەی جۆراوجۆر هەیە لە سنوری ئیدارەی گەرمیان ،کە لەالی ئێمە مۆڵەتیان وەرگرتووە ،ئێمەش سەپاندوومانە بەسەریاندا
هەریەکەیان دەبێت  %25سەوزان هەبێت لە ڕووبەرەکانیاندا]1[.
2018-07-11
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:47:55 2018-07-11
هاوڕێ باخەوان

بابەت120 :

ا
ی
نایاسان هەیە
لە سنووری سلێمان  35تا  40پاڵوگەی
ی
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https://www.kurdipedia.org/?q=2018101809121099452
دواڕۆژ ،پشتیوان جەمال
سەرۆیک لننەی سامانە رسوشتییەکان پەرلەمان کوردستان رایدەگەیەنێت ،زۆربەی پاڵوگە نایاساییەکان لە پارێزگاکان هەولن و
سلێمان ماون ،جێگری سەرۆیک لننەی وزەی ئەنجومەن پارێزگای سلێمانیش دەڵێت ،لە سنوری سلێمان نزیکەی  35بۆ 40
پاڵوگەی نایاسان هەن.
شنکۆ جەودەت ،سەرۆیک لننەی وزە و سامانە رسوشتییەکان لە پەرلەمان کوردستان بە دواڕۆژی راگەیاندزۆربەی پاڵوگە
نایاساییەکان لە پارێزگاکان سلێمان و هەولن ماون ،ئەوانەی دهۆکیش لەنێوان هەولن و دهۆکن.
وتیشییس ساڵ لەمەوبەر فشارمان دروستکرد ،وەزارەن سامانە رسوشتییەکان زانیاری لەسەر  214پاڵوگەی نایاسان پێداین.
سەبارەت بە دانەخستت ئه و پاڵوگە نایاساییانە ،ناوبراو ون حکومەن هەرێم دەسەڵن بەسەریاندا بشکایە الیدەبردن ،بەڵم
دیارە حکومەت دەسەڵن بەسەریاندا نییە.
هاوکات رێکەوت زەیک ،جێگری سەرۆیک لننەی وزە لە ئەنجومەن پارێزگای سلێمان بە دواڕۆژی راگەیاند ،لە سنوری پارێزگای
ی
سلێمان نزیکەی  35بۆ  40پاڵوگەی نایاسان هەن و رێکاری یاساییان بەرامبەر نەگناوەتەبەر ،مانیک ئان رابردووش ئەنجومەن
باڵی نەوت و غاز بڕیاری بۆ البردنیان دەرکردووە و دەبێت لەرۆژی گەیشتت فەرمانەکە تا  60رۆژ پاڵوگەکان البنێن و
ئاسەوارن ژینگەییشیان نەهێڵدرێت.
رێکەوت زەیک ئاماژەی بەوەکرد بەپت ئه و فەرمانە سەرۆیک لننەی البردن لە وەزارەن ناوخۆ دەبێت ،بەڵم ئەندامان ئەنجومەن
پارێزگاکان تێدا نییە ،لە کاتێکدا دەبوو نوێنەری لننەی وزەی ئەنجومەنەکانییس تێدا بێت ،بۆ ئه و مەبەستە ئێمەش نوورساومان
بۆ ئیدارەکان راپەڕین و گەرمیان کردووە کە نوێنەری ئێمە وەکو چاودێر هەبن.
دەسنیشتوویان لەپشتە ،چونکە ماددەی خامیان دەست دەکەوێت
ناوبراو جەختیکردەوە هەموو پاڵوگە نایاساییەکان خەڵکێیک
ڕ
ئەوەش کاریگەرن بۆ سەر کوالێت سوتەمەن هەیه و مەترس ژینگەیییس دەبێت.
بۆ هەمان مەبەست ،دواڕۆژ چەند جارێک لەڕێگەی تەلەفۆن و نامەوە پەیوەندی بە ئاوات محەمەد ،قایمقام سلێمان و
محەمەد حەسیب ،بەڕێوەبەری بەرهەمە سووتەمەنییەکان سلێمان کرد ،بەڵم وەڵمیان نەدایەوە]1[.
2018-10-17
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :سلێمان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-10-17 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:12:10 2018-10-18
هاوڕێ باخەوان
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بابەت121 :

ی
ی
گرفت فڕێدان زبڵ و خاشاک چارەسەرنەکراوە
لە شاری سەردەشت

https://www.kurdipedia.org/?q=2018101209073397991
لە شاری سەردەشت گرفت فڕێدان زبڵ و خاشاک چارەسەرنەکراوە ،ئەوەش خەڵیک شارەکەی بنارکردووە .هاونیشتمانییان
دەگننەوە کە زبڵەکان لە دەوروبەری شار فڕێدەدەن ،ئەوەش بووەتە هۆی
هۆکارەکەی بۆ ن پالن بەرپرسان شارەوان
ڕ
بڵوبوونەوەی نەخۆس.
.
لە سەردەشت رۆژانە زیاتر لە  50تۆن زبڵ بەرهەمدێت لە شارێیک  42هەزار کەسیدا ،واتە هەر کەس زیاتر لە یەک کیلۆ زبڵ
بەرهەمدەهێنێت .زیاتر لە ئاست ستانداردی جیهان کە  700گرام بۆ هەر کەسێک لە رۆژێکدایە.
شوێت لەنێوبردن زبڵ سەردەشت نەگونجاوە .مەودایەیک چەند سەد مەتری لەگەڵ شاردا هەیە .ئەوە وایکردووە بۆنەکەی ژیان
لە هەندێ لە گەڕەکەکان شاردا تاڵبکات .بەڵم مەترس لەوە گەورەتر لەگەڵ باریت بەفر و بارانەکاندا دەستپێدەکات .شوێت
فڕێدان زبڵ شار لە شوێنێک لە سەرەوەی بەنداوی سەردەشتە .ئاوی خواردنەوەی سەردەشت لەم بەنداوە دابیندەبێت .بە
دەستپێکردن باران و بەفر چۆڕاوەی پییس ئەو زبڵە هەموو دەچێتە نێو بەنداوی سەردەشتەوە.
ی
کارگروون کۆننۆڵ لەنێوبردن پاشماوەی ورم بڕیاریداوە ،تاوەکو دوو مانیک دیکە پێداچوونەوە بە شوێت فڕێدان زبڵ
سەردەشتدا بکات و هەوڵ بۆ دۆزینەوەی شوێنێیک دیکە بدات .هەڵبەت ژینگەپارێزان ئەوە بە رێگەچارە نازانن]1[.
2018-10-11
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ سەردەشت

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-10-12 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:07:33 2018-10-12
هاوڕێ باخەوان

بابەت122 :

لە گەرمیان  60بەنزیخانە ێ
بەن مۆڵەت کاردەکەن
https://www.kurdipedia.org/?q=201807310859284441
دواڕۆژ ،سنوان حەسەن
لەسنوری گەرمیان ،لەکۆی  78بەنزینخانە ،تەنیا -18یان مۆڵەن کارکردنیان هەیە 60 ،بەنزینخانەش بە نایاسان کاردەکەن،
بەرپرسێیک ناوچەکەش دەڵێت ناتوانی پشکنی بۆ ئەو بەنزینخانانە بکەین کە مۆڵەتیان نییە.
یادگار فەتاح ،بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکان گەرمیان بە دواڕۆژی راگەیاند لە سنوری گەرمیان تەنیا  18بەنزینخانە مۆڵەن
یاساییان هەیە و لە الیەن تیمەکانمانەوە پشکنی و لێکۆڵینەوە یان لێپچینەویان لەگەڵدا دەکرێت.
وتییس زیاتر لە  60بەنزینخانە لە سنوورەکەدا هەن کە نایاساین و مۆڵەتییان نییە و بەڕێوەبەرایەتییەکەمان به و هۆیەوە ناتوانێت
لێکۆڵینەوە و پشکنینیان بۆ بکات و بۆ ئه و مەبەستەش نورساومان ئاراستەی ئیدارەی گەرمیان کردووە.
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لەوبارەیەوە هەڤاڵ ئیناهیم ،وتەبنی ئیدارەی گەرمیان بۆ دواڕۆژی رونیکردەوە لەسەر نورساوەکەی نەوت و کانزاکان گەرمیان،
بەدواداچوونمان بۆ ئه و بەنزینخانانە کردووە کە لە سنورەکەدا مۆڵەتیان نییە.
دەشڵێت لەبەر ئەوەی بەشە بەنزیت گەرمیان جێگن نییە ،ئه و بەنزینخانانە بوونەتە هۆی ئەوەی قەیران کەم بەنزین لە
سنورەکەدا دروست نەبێت ،چونکە هەموویان ئەهلی ،هەرکاتێک بەشە بەنزیت سنورەکە جێگنکرا ئەوکات لێکۆڵینەوەیان
لەگەڵدا دەکرێت بە پێدان مۆڵەن فەرم یان داخستنیان]1[.
2018-07-30
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-07-30 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:59:28 2018-07-31
هاوڕێ باخەوان

بابەت123 :

ی
ی
ی
لە ناوبردن دارستانەکان مەریوان و دژکردەوەی ئەنجومەن سەوزی چیا
https://www.kurdipedia.org/?q=20181130222600165029
ئاژانیس کوردپا :ئەنجومەن سەوزی چیای مەریوان ،لەهەمبەر لەنێوبردن بەربڵوی دارستانەکان
ئەو شارە ،لە الیەن کەسان بەرژەوەندیخوازەوە ،دژکردەوەی نیشان دا.
بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،کەسان هەلپەڕست لە ژێر دەسەڵن
بەرپرسان حکوومەن ،هەوڵ لەنێوبردن دارستان گوندەکان سێف ،دەرەتڤ ،پن سەفا سەر بە
شاری مەریوانیان داوە.
چاالکان ژینگەپارێزن شاری مەریوان ڕایانگەیاندووە :کەسان هەلپەرەست و بەرژەوەندیخواز لە
ڕۆژی رۆشندا ،دەستیان داوەتە لەنێوبردن دارستانەکان مەریوان و دەستیان بە هەناردەکردن
ئەو دارە بڕاوانە بە ڕێگای قاچاخ بۆ شارەکان دیکەی ئنان کردووە و بەرپرسان حکوومەن لەو
پەیوەندییەدا ،بێدەنگیان هەڵناردووە.
ئەنجومەن سەوزی چیای مەریوان لە دژکردەوەیەکدا ،لەنێوبەران دارستانەکان ئەو شارەیان بە
تاڵنکەران ناو بردووە.
ئەو ئەنجومەنە ژینگەپارێزییە ،داوا لە هاووڵتییان دەکات ،کە لە بەرانبەر هەوڵ ئەم کەسە
ی
هەلپەرەستانە بێدەنیک نەبن و پێش بە لەنێوبردن دارستانەکان مەریوان لە الیەن کەسانێیک
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هەلپەرەستەوە بگرن]1[.
2018-11-30
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ مەریوان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-11-30 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:26:00 2018-11-30
نالیا ئیناهیم

بابەت124 :

ی
لە هەرێیم کوردستان لەبەر نەبوون نەوت بڕینەوەی دار زیادی کردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181112132014104746
لە هەرێیم کوردستان ،بە هۆی ئەوەی سووتەمەن پێویست بەسەر هاوڵتییان نیشتەجت
ناوچە شاخاوییەکاندا دابەشناکرێت ،بڕیت دار زیادی کردووە ،ئەمەش کاریگەری لە سەر ژینگە
دروستدەکات ،بۆیە پۆلییس دارستان ،لەماوەی شەش مانگدا  35هاوڵن لەسەر بڕیت دار
دەستگنکردووە.
لەگەڵ هاتت وەرزی پایز-دا ،بڕیت دار لە ناوچە شاخاوییەکان هەرێیم کوردستان زیادی کردووە،
لە وەرزی هاوین-یشدا ،بەهۆی تۆپباران و بۆردوومانەکان ئنان و تورکیا ،دارستانەکان
دەسووتی ،ئەگەر چارەسەرێک بۆ ئەو دۆخە نەدۆزرێتەوە ئەوە کاریگەرییەیک نەرێت لە سەر
ژینگەی کوردستان دەبێت.
هێمن کەمەرخان ،بەڕێوبەری ڕاگەیاندن بەڕێوبەرایەن پۆلییس دارستنەکان سلێمان ،لە سەر
زۆربوون بڕیت دار لەالیەن هاوڵتیانەوە و هەوڵەکانیان بۆ ڕێگریکردن لە بڕیت دار ،بۆ ڕۆژنیوز
قسەی کرد و ون :ئێستا وەرزی زستانە و بە هۆی ئەوەی بە گوێرەی پێویست نەوت دابەش
ناکرێت لە ناوچە کوێستانییەکان ،بڕیت دارەکان دەست پێکردووە ،بەڵم ئێمەش وەک پۆلییس
دارستانەکان تیمەکانمان لەو ناوچانە زیاد کردووە ،بۆ بڕیت دارەکان ڕێنماییمان هەیە ،بەن
پێوەرەکان پەیل دارەکان بۆ بڕینە ،نەک دارەکە بە گشت ،چونکە ئەگەر دارەکە لە بنەوە
بندرێت ،دەبێتە
بندرێت ،وشک دەبێت و ئین شی نابێت ،بەڵم ئەگەر لق و پۆن دارەکان ڕ
ڕ
هۆی گەشەکردن دارەکان.
هەورها ناوبراو ئاماژەی بەوەکرد ،کە هەندێک کەس بۆ بەرژەوەند مادی دارەکان دەبڕن و ون:
ئێمە دەزانی دۆخ هاووڵتیان لە ناوچە شاخاویەکان و شوێنە ساردەکان چۆنە ،هاووڵتیان
دەتوانن بە ن یاسا سوود لە دارستانەکان ببیی ،بەو مەرجەی لەگەڵ ئەو لننانەی لەو ناوچانە
داندراون پەیوەندی بکەن و ئاگاداریان بکەنەوە ،بەڵم هەندێک کەس بۆ بازرگان کردن دارەکان
دەبڕن و ئێمە قبوڵ ناکەین ،ئێمە ئەوکەسانە دەستگن دەکەین و تەسلییم دادگایان دەکەین.
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ی
بەڕێوبەری ڕاگەیاندن پۆلییس دارستانەکان سلێمان ،ئاماژەی بەوەدا ،کە لە ناو شەش مانیک
دەستپێیک ئەماساڵدا بە هۆکاری بڕیت دارەکان  35کەس دەستگنکراون و بە ن یاسا رسای مادی
دراون ،کە لە بڕەکەی لە  100هەزارەوە دەستپێدەکات تا دوو ملیون دینار]1[.
2018-11-05
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-11-05 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:20:14 2018-11-12
هاوڕێ باخەوان

بابەت125 :

لە هەزار داواکراوی چەمچەماڵ  753یان دەستگبکراون
https://www.kurdipedia.org/?q=20190102230633104999
دواڕۆژ ،بەختیار شەریف
ئەمڕۆ چوارشەممە ()2ی کانوون دووەم  2019قائیمقام شارۆچکەی چەمچەماڵ و بەشێک لەفەرمانگە ئەمنییەکان سنورەکە
لەکۆنگرەیەیک رۆژنامەوانیدا ئاماری ساڵ ()2018ی قەزاکەیان راگەیاند و تیایدا ئاماژە بەوەدراوە کە لە کۆی یەک هەزار و 23
داواکراو  753یان دەستگنکراون.
رەمک رەمەزان قائیمقام قەزای چەمچەماڵ ئامارەکان بەس پۆلییس سنورەکەی بڵوکردەوە و ون ژمارەی ئه و تۆمەتبارانەی
لەساڵ رابردوودا فەرمان گرتنیان هەبووە بریت بوو لە یەک هەزار و  23کەس و لە ژمارەیەش  753کەسیان دەستگنکراون و
 270کەسیش لەوانە دەستگننەکراون.
ئەوەس وت لەساڵ رابردوودا یەک هەزار و  741رووداوی جۆراو جۆر روویانداوە ،کە ( )18حاڵەتیان کوشی و  29حاڵەتیشیان
هەوڵ خۆکوشی بووە و حەوت کەسیش خۆیان کوشتووە.
هاوکات عەمیدی مافپەروەر لوقمان حەسەن بەڕێوەبەری فەرمانگەی بەرگری شارستان چەمچەماڵ ئاشکرایکرد کە لەئەمساڵدا
بەهۆی روداوەکان ئاگر کەوتنەوەوە  17کەس گیانیان لەدەستداوە و تێکڕای زیانە ماددیەکانیش بە یەک ملیار و  720هەزار دینار
خەمڵێندراوە.
سەبارەت بە روداوەکان هاتوچۆ لە سنوری قەزای چەمچەماڵ عەقید عومەر حەمەعەیل بەڕێوەبەری پۆلییس هاتووچۆی قەزاکە
ون لەساڵ رابردوودا  90رووداوی هاتووچۆ روویانداوە و بەهۆیەوە  18کەس گیانیان لەدەستداوە و  122کەسیش بریندار بوون.
هەر له و کۆنگرە رۆژنامەوانیەدا ئامارەکان پۆلییس دارستان لە سنوری قەزای چەمچەماڵ ئاشکرا کران.
رائید جەلیل عەیل بەرپرس بەس پۆلییس دارستان و ژینگەی چەمچەماڵ رایگەیاند لەساڵ رابردوودا مەفرەزەکانیان توانیویانە
دەستبگرن بەسەر  15چەیک تاپڕ و  7کڵشینکۆف و یەک ئامنی بنهەڵکەندن و  2مۆلیدەی کارەبان و  2مشاری کارەبان لەگەڵ
یەک ئۆتۆمبێیل بەرهەڵگر
ئاماژەی بەوەشدا کە دەستیانگرتووە بەسەر  22قەفەس باڵندە و  18داوی راوکردن و  48باڵندەی جۆراوجۆریشیان ئازادکردووە.
هاوکات رائیدی یاسان هێمن عەیل بەرپرس نووسینگەی چەمچەماڵ بەڕەنگاربوونەوەی توندوتنی دژ بە ئافرەتان رایگەیاند لە
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ساڵ  2018نووسینگەکەیان  267حاڵەن توندوتنی خنان تۆمارکردووە ،له و ژمارەیەش  175حاڵەتیان دژی ژنان بووە و 76
حاڵەتیش خنان بووە]1[.
2019-01-02
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🚑 :رووداو (هاتووچۆ ،رسوشت و )...
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :چەمچەماڵ
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2019-01-02 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:06:33 2019-01-02
هاوڕێ باخەوان

بابەت126 :

ا
ی
ێ
هەولب  20پاڵوگەی سووتەمەن داخران
لە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018062608214028273
کۆننۆڵکردن ئەو بۆنە ناخۆشەی لە بەشێیک شاری هەولن دروستبووە ،نزیکەی  20پاڵوگەی
قایمقام هەولن رایگەیاند ،لەپێناو
ڕ
سووتەمەنیان لە نزیک شاری هەولن داخستووە و ئەوەش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی بۆنەکە هەبووە.
کۆننۆڵکردن ئەو بۆنە ناخۆشەی لە بەشێیک
نەبەز عەبدولحەمید ،قایمقام هەولن ،بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند :لەپێناو
ڕ
شاری هەولن دروستبووە ،دەستیان بە هەڵمەتێیک چڕ کردووە و ئەو پاڵوگانەی نزیک شاری هەولنن و پابەندی رێنماییەکان
ژینگە نەبوون ،رۆژی دووشەممە نزیکەی 20دانەیان داخران.
قایمقام هەولن ،ئەوەس خستەڕوو ،لە بەدواداچوون ئەو پاڵوگانە بەردەوام دەبن و گوتییس ئەگەر بەدواداچوونمان نەبێت
ئەوا رەنگە دووبارە بیکەنەوە ،بەڵم هەرگن رێگە بەوە نادەین ،داخستت ئەو پاڵوگانەش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی ئەو بۆنە
ناخۆشە هەبووە ،کە بەشێک لە خەڵیک هەولنی بنار کردبوو.
لە ماوەی چەند رۆژی رابردوو بەشێک لە دانیشتووان هەولن لە تۆڕە کۆمەڵیەتییەکاندا دووبارە باسیان لە سەرهەڵدانەوەی
بۆنێیک ناخۆش دەکرد لەناو شاری هەولن ،هەندێکیش پێیانوابوو بۆنەکە بۆن غازە ،لە هاویت رابردووش هەمان گرفت لەشاری
هەولن هەبوو]1[.
2018-06-26
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
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🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-06-26 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:21:40 2018-06-26
هاوڕێ باخەوان

بابەت127 :

ا
ێ
نایاسان داخراون
هەولب  57پاڵوگەی
لە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=2018080511460166222
قایمقام شارۆچکەی هەولن رایگەیاند 57 ،پاڵوگەی نایاسان لە هەولن داخراون و لننەیەیک تایبەتیش بە داخستت ئەو
بنننەبووە.
پاڵوگانە پێکهێناوە و دەشڵێت ،ئەو بۆنە ناخۆشەی بەبۆنەی ئەو پاڵوگانەوە هەولنی گرتووەتەوە تاوەکو ئێستا ڕ
نەبەز عەبدولحەمید ،قایمقام قەزای هەولن بە تۆڕی میدیان رووداوی راگەیاند ،تاوەکو ئێستا  57پاڵوگەی نەوت و
پێکهاتەکان کە بە نایاسان کاریانکردووە لە هەولن داخراون و هەندێکیشیان بە یەکجاری هەڵگناون.
قایمقام قەزای هەولن دەڵێت ،بۆ کردنەوەی پاڵوگە داخراوەکان دەن پشتگنی دەستەی ژینگە و وەزارەن
سامانەرسووشتییەکان بهێی ،چونکە ئەو بۆنە ناخۆشەی بەبۆنەی ئەو پاڵوگانەوە هەولنی گرتووەتەوە تاوەکو ئێستا
بنننەبووە]1[.
ڕ
2018-08-04
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-08-04 -

کان تۆمارکردن:

AM 11:46:01 2018-08-05
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ناوی تۆمارکار:

هاوڕێ باخەوان

بابەت128 :

ا
ێ
هەولب بە ئاوی ئاوەڕۆ کێڵگەی کشتوکاڵ ئاودراوە
لە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018101513071598703
قایمقام هەولن رایدەگەیەنێت :بەهۆی سەرپێچیکردن لە رێنماییەکان لننەی چاودێری ژینگە و
بازاڕ ،ژمارەیەک ئۆتۆمبێیل تانکەری پاشەڕۆی ماڵن دەستیان بەسەرداگناوە و ژمارەیەک
جوتیاریش رسادراون.
ماوەی چەند ساڵێکە ئاودان سەوزەکان لە گوندی توڕەق بوەتە دیاردەیەیک قنەون و کاریگەرن
خران لەسەر تەندروست هاووڵتیان دروستکردووە ،له و ماوەیەدا لەالیەن لننەکان پاراستت
ژینگە و تەندروست و قایمقامیەن هەولن ،چەندینجار ئاگاداری ئه و جوتیارانە کراوەتەوە کە
لەسەر ئاوەڕۆی هەولن کاری کشتوکاڵ و سەوزەکان دەکەن ،بەڵم بەشێک له و جوتیارانە
پابەندی رێنماییەکان نەبوون.
لە تازەترین حاڵەتیشدا تانکەرێیک بنی پاشەڕۆی ماڵن کە هاووڵتیەک بە مۆبایلەکەی خۆی
وێنەی گرتووە ،دەردەکەوێت ئه و دیاردەیە بەردەوامە و خەڵکانێک بەروبوومە کشتوکاڵییەکانیان
بە ئاوی پییس ماڵن ئاو دەدەن.
:
نەبەز عەبدولحەمید ،قایمقام ناوەندی هەولن بە دواڕۆژی راگەیاند دیاردەی ئاودان
بەروبوومە کشتوکاڵییەکان وەک سەوزەکان بە ئاوی پییس ماڵن تائێستا بەردەوامە و سەرجەم
لننەکان چاودێری بازاڕ ،ژینگەپارێز و تەندروست ئاگادارکراونەتەوە کە بە توندی ئه و کەسانە رسا
بدەن کە کاری له و شێوەیە دەکەن.
قایمقام هەولن وتییس :لە سەرەتای ئەمساڵەوە بەهۆی سەرپێچ ژمارەیەک شۆفنی تانکەر و
بن و ئه و جوتیارانەی کاری کشتوکاڵ بە ئاوی پیس دەکەن ،نزیکەی  54کەس رسادراون کە
لەوانە  24تانکەر دەستیان بەسەرداگناوە و ژمارەیەک جوتیاریش بە بڕی یەک ملیۆن دینار
رسادراون و هەندێیک تریشیان بۆ ماوەیەک زیندان کراون و دوای پڕکردنەوەی بەڵێننامە
ئازادکراون.
نەبەز عەبدولحەمید ئاماژەی بەوەشکرد :ئەوان بەردەوام دەبن لە چاودێریکردن ئه و کەسانەی
ئه و کارانە دەکەن ،هەر کەسێکیش کە پێشن لەسەر ئه و بابەتە دەستگن کرابێت یان رسادرابێت
گەر جارێیک تر دەستگنبکرێتەوە بە دوو بەرامبەر رسادەدرێتەوە و دەستیش بەسەر تانکەرەکەیدا
دەگنێت و نایدرێتەوە.
لەبارەی زیانە تەندروستییەکانیشەوە سامان بەرزنچ ،بەڕێوەبەری تەندروست هەولن بۆ دواڕۆژ
ئەوەی خستەڕوو :بەکارهێنان پاشەڕۆی ماڵن کە وەک پەین بۆ بەرهەمە کشتوکاڵییەکان
بەکاردەهێنێت زیانێیک زۆری تەندروست بە هاووڵتیان دەگەیەنێت و دەبێتە هۆی تووشبوون
جۆرەها نەخۆس.
بەڕێوەبەری تەندروست هەولن ئەوەس وت :دیارترین ئه و نەخۆشییانەی کە بەهۆی ئەم
دیاردەیەوە تووس هاووڵتیان دەبێت ،نەخۆشییەکان (حومای ماڵتا و تیفۆ)یە ،بۆیە لەگەڵ
لننەکان قایمقام و پۆلییس شارەوانییەکان بەتوندی رێگری له و دیاردە نامرۆڤایەتییە
دەکەین]1[.
2018-10-15
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
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🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-10-15 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:07:15 2018-10-15
هاوڕێ باخەوان

بابەت129 :

ی
بەفبۆدەڕوات
بەکارهێباو
لە کوردستان رۆژانە لە %30ی ئاوی
ڕ

https://www.kurdipedia.org/?q=2018090609304668470
بۆ یەکەمجار لە کوردستان ،پارەی کۆکردنەوەی ئاو دەدرێتە کۆمپانیایەک و پێوەری کرن ئاویش لە یەکە /رووبەرەوە دەگۆڕێت
ی
بۆ بڕی بەکارهێنان .حکومەتیش لەبری خەرخ ،داهان لە دابەشکردن ئاو دەستدەکەوێت ،وا بڕیارە لە سەرەتای مانیک تسیت
یەکەمەوە بە سیستەم تازە پارەی ئاو کۆبکرێتەوە.
بەپت ئاماری بەڕێوەبەرایەن گشتت ئاو و ئاوەڕۆ ،لە کوردستان  800هەزار هاوبەس ئاو هەن کە رۆژانە دوو ملیۆن مەتر سێجا
ئاویان لەڕێگەی بن و پرۆژەکان ئاوەوە بۆ دابی دەکرێت .لەم ژمارەیەش تائێستا  550هەزار هاوبەش پێوەری ئاویان بۆ بەسناوە.
مەسعود کارەش ،بەڕێوەبەری گشتت ئاو و ئاوەڕۆ لە وەزارەن شارەوان و گەشتوگوزار ،بە (رووداو)ی گوت :ئامانجمان لە دانان
پێوەر ،کۆننۆڵکردن زیاد بەکارهێنان ئاو و گەیشتت ئاوی پێویستە بۆ هەموو ماڵ و هاوبەشێک ،نەک زیادکردن داهات ،چونکە
رۆژانە لەڕێگەی بن و پرۆژەکان ئاوەوە دوو ملیۆن مەتر سێجا ئاو دابی دەکەین کە نزیکەی %30ی ئەو ئاوە بە رێگەی جۆراوجۆر
بەفنۆ دەڕوات.
ڕ
بەرهەمهێنان و دابەشکردن هەر مەترێک سێجا ئاوی خواردنەوە 400 ،دینار لەسەر حکومەت دەکەوێ کە خەرجت رۆژانەی
بەفنۆچوون
دابینکردن ئاو دەگاتە  800ملیۆن دینار .مەسعود کاڕەش دەڵێت :ئەگەر لەڕێگەی دانان پێوەر ،بتوانی رێگە لە
ڕ
%30ی ئاو بگرین ،رۆژانە  240میلۆن دینارمان بۆ دەگەڕێتەوە و کێشەی بێئاویش چارەسەر دەکەین.
:
بەپت ئەو رێنماییەی لە ئەنجوومەن وەزیرانەوە دەرچووە ،لەمەودوا وەرگرتت کرن ئاو بەو شێوەیە دەن بۆ شوێت
نیشتەجێبوون )5-0( ،مەتر سێجا 50 ،دینار بۆ هەر مەترێک سێجا )15 -5.1( .مەتر سێجا  150دینار )30 -15.1( .مەترسێجا،
 400دینار )60 -30.1( .مەتر سێجا 600 ،دینار ،ئەگەر سەرووی  60مەترسێجا بەکارب هێنیت نرخ هەر یەک مەتر سێجا
 2000دینارە.
نرخ بەکارهێنان مەترێک سێجا ئاو بۆ پەرستگە و فەرمانگەکان حکومەت  500دینارە ،بۆ شوێنە نیمچە حکومییەکان 750
دینارە ،بۆ شوێنە بازرگان و گەشتیاری و پیشەسازییەکان و پرۆژەکان وەبەرهێنانیش هەزار دینارە ،هەروەها بۆ شووشتنگەکان
ئۆتۆمبێل  2000دینارە.
مەسعود کاڕەش دەڵێت :ئەگەر ماڵێک زێدەڕۆن لە بەکارهێنان ئاودا نەکات ،رۆژانە بەتێکڕا لە زستان و هاویندا پێویست بە
مەترێک سێجا ئاو دەبێت و مانگانە  12هەزار دیناری بۆ دێتەوە ،بەڵم ئەگەر زیاتر لەو بڕە ئاو بەکارب هێت ،باخچە ئاو بدات و بەر
دەرگا و ئۆتۆمبێلەکەی بشوات ،نرخ هەر مەترێک سێجا ئاو  600دینار لەسەری دەکەوێ ،ئەگەر مانگانە  60مەتر سێجا ئاو
بەکارب هێت 36 ،هەزار دیناری بۆ دێتەوە.
بەپت گریمانە ،ئەگەر هاوبەشێک زێدەڕۆن لەبەکارهێنان ئاودا نەکرد و مانگانە تەنیا  30مەتر سێجا ئاوی بەکارهێنا ،ئەوا
حکومەت مانگانە نزیکەی  9ملیار و  600ملیۆن دیناری دەستدەکەوێت ،ئەمە ن لە لەبەرچاوگرتت جیاوازن نرخ کرن ئاو لە
کەرن بازرگان و پیشەسازی و گەشتیاری کە نرخ کرن ئاو بۆ ئەوان گراننە.
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بۆ کۆکردنەوەی کرن ئاو ،حکومەت لە هەر پارێزگایەک گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیایەک کردووە ،کۆمپانیاکانیش هەریەک لەزۆن
ی
خۆی لە مانیک تەمووزەوە دەستیان بە رووپێو کردووە .ئەو هاوبەشانەی پێوەریان بەستووە ،خوێندنەوەی پێوەرەکە لە رۆژی
رووماڵکردنەکە چەند بێت بارکۆدێیک لێدەدرێت و دەبێتە ژمارەیەیک بنچینە بۆ وەرگرتت کرن ئاو ،بۆ هەر دوو مانگ جارێک
پارەی ئاو کۆدەکرێتەوە.
:
مەسعود کاڕەش دەڵێت بەپت ئەو گرێبەستەی لەگەڵ کۆمپانیاکان کراوە ،کۆمپانیاکان بۆ هەر هاوبەشێک مانگانە  1600دینار
وەردەگرن .ئەو دەنگۆیانەس رەتکردەوە کە باس لە لێخۆشبوون قەرزی پێشووی ئاو دەکەن و دەڵێت لێخۆشبوون لە پارەی ئاو
نییە.
لە سەنتەری شاری سلێمان  165هەزار هاوبەش هەن کە نزیکەی  130هەزار هاوبەشیان پێوەری ئاویان بۆ بەسناوە.
ئامانج جەالل ،گوتەبنی بەڕێوەبەرایەن ئاوی سلێمان دەڵێت :تیمەکانمان دەستیان بە رووماڵ و بارکۆد لێدان پێوەرەکان
ی
کردووە ،ئەو هاوبەشانەی پێوەریان نەبەستووە ئاگادار کراونەتەوە ،لە سەرەتای مانیک تسیت یەکەم بەسیستەم تازە تیمەکانمان
پارەی ئاو کۆدەکەنەوە.
ئەو هاوبەشانەی پێوەریان نەبەستووە ،مۆڵەتێیک دوو مانگییان دەدرێت ،ئەگەر دوای مۆڵەتەکە پێوەرەکەیان نەبەست ،بۆ هەر
مانگێک  100هەزار دیناریان لێوەردەگنێ تاوەکو س مانگ .ئەگەر دوای ئەو س مانگە هەر پێوەریان نەبەست ،بۆ هەر
مانگێک  200هەزار دیناریان لێوەردەگنێ ،ئەگەر پارەیان نەدا ،شارەوان ئاوەکەیان دەبڕێ.
ئامانج جەالل گون :رۆژانە  220تاوەکو  250مەتر سێجا ئاو تەنیا بۆ سەنتەری سلێمان دابی دەکرێت کە نزیکەی  25تاوەکو
بەفنۆ دەڕوات.
%30ی ئەو ئاوە
ڕ
پارێزگای هەولن نزیکەی  280هەزار هاوبەس ئاوی هەیە کە  212هەزاریان پێوەری ئاویان بۆ بەسناوە ،بەڵم تەنیا  165هەزار
هاوبەش لە بەڕێوەبەرایەن ئاو تۆمارکراون و پێشن پارەیان لێوەرگناوە.
ئاری ئەحمەد ،بەڕێوەبەری ئاوی هەولن دەڵ :پێشن داهان مانگانەی ئاو لە سەنتەری هەولن نزیکەی  750تاوەکو  800ملیۆن
دینار بوو ،بەڵم بەهۆی زیادبوون ژمارەی هاوبەشەکانمان دوای بەستت پێوەری ئاو ،پێشبیت دەکەین داهان مانگانەمان بگاتە
 2.5تاوەکو  3ملیار دینار.
کۆکردنەوەی پارەی ئاوی هەردوو شاری هەولن و دهۆک دراوەتە کۆمپانیایەیک لوبنان ،پارێزگای سلێمان دراوەتە کۆمپانیای
گرین ،هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیانیش دراوەتە کۆمپانیای ئۆرانۆس.
ئاری ئەحمەد دەڵێت :بەپت گرێبەستەکە کۆمپانیاکان بەرپرس دەبن لە کۆکردنەوەی پارەی ئاو ،ساڵنە شەش جار پێوەرەکان
دەخوێننەوە ،واتە هەردوو مانگ جارێک پارەکە کۆدەکەنەوە%20 ،ی پارەی کۆکراوەکەش بۆ بەڕێوەبەرایەتییەکان ئاو دەن و
%80ییس دەچێتە خەزێنەی حکومەت]1[.
2018-09-06
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-09-06 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:30:46 2018-09-06
هاوڕێ باخەوان
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بابەت130 :

لە کۆی  33791وشە تەنیا بە  743وشە باس ژینگە کراوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925150632156231
...
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 📗 :هۆشیارن ژینگە
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

️⬇ باشووری کوردستان

PM 3:06:32 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت131 :

نایاسان داخران
لە کەرکوک  113بەنزینخانەی
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20190104093218105019
هنێیک هاوبەش کە نوێنەری دژەتنۆری عناق و پۆلییس البردن زیادەڕۆ و نوێنەران کارەبا و پۆلییس نەوتیان تێدابوو ،ژمارەیەک
بەنزینخانەی بازرگانیان بەبیانووی نەبوون مۆڵەن وەزارەن نەوت لەکەرکوک رووخاند کە زۆربەیان خاوەنەکانیان کوردن.
حەویز دڵشاد ،خاوەن بەنزینخانەی بازرگان لە کەرکووک بە رووداوی راگەیاند :کرێکارەکانیان برد بۆ ماوەی دوو س رۆژ الی
خۆیان زیندانیان کردبوون ،پێیان گوتبوون جارێیک دیکە نەچنە سەر بەنزینخانەکان ،بەڵم ئاگادار نەکراینەوە رۆژی دواتر شۆفڵیان
هێنا و بەنزینخانەکانیان رووخاند.
بڕیارەکە  113بەنزیخانە دەگرێتەوەو،ئەوانەی نەڕووخێندراون دەبێت بەتەواوی دایبخەن .حەسەن ی
تان ،کرێکار
لەبەنزینخانەیەیک بازرگان لە کەرکووک بە رووداوی راگەیاند :هەموویان داخست ،بەبیانوی نەبوون مۆڵەت ،ئین نازانم هۆکارێیک
دیکە هەبێت ،بەڵم داوا لەحکومەن عناق دەکەین ،ئەم بەنزینخانانە بکاتەوە ،چونکە خەڵک نان لەسەر ئەوەیە.
داخستت ئەو بەنزینخانانە لننەی نەوت و وزەی لەئەنجوومەن پارێزگای کەرکووک هێنایە دەنگ بەڵم بەو پێیەی بڕیارەکە
لەبەغداوە هاتووە ،ئەوانیش دەستەو وەستانن و هیچیان ن ناکرێ.
نەجات حوسی ،ئەندام لننەی نەوت و وزە لەئەنجوومەن پارێزگای کەرکووک بە رووداوی راگەیاند :بڕیار لەئەنجوومەن
وەزیران دەرچووە نەک لە کەرکووک ،دەن  113بەنزینخانەی بازرگان ن مۆڵەت دابخرێن ،جگە لە  6بەنزینخانە ئەوانە
رەزامەندی وەبەرهێنانیان هەیە و پارێزگاریش نوورساوی کردووە بۆ بەنزینخانەکان و بەغدا کە مامەڵەکانیان ببەن و بیسەلمێی کە
کێشەیان نییە و رەزامەندییان وەرگرتووە ،ئەگینا ئەوانەی دیکە دەن دابخرێن و البنێن.
جگە لەو  113بەنزینخانە بازرگانیە کە فەرمان داخستنیان بۆ دەرچووە و زۆربەی خاوەنەکانیان کوردن 67 ،بەنزینخانەی دیکە
مۆڵەتییان بۆ کراوە.
لە  22بەنزینخانەی حکوم رۆژانە بەنزین بەنرخ  450دینار و بەکۆبۆن دابەش دەکرێ ،بەڵم بەو پێیەی رۆژانە ملیۆنێک و
دووسەد هەزار لین بەنزین دەگاتە کەرکووک کەبڕەکەی کەمە ،زۆرجار قەرەباڵچ لەبەنزینخانە حکومییەکان دروست دەبن،
ئەوکات خەڵک پێویستییان بە بەنزینخانەی بازرگان دەن]1[.
2019-01-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
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📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2019-01-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:32:18 2019-01-04
هاوڕێ باخەوان

بابەت132 :

لە کەرکوک رۆژانە  600بۆ  700تەن زبڵ و خاشاک فڕێدەدرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=2018030908593995617
ئەو شەقام و شۆستانەی لەقۆناخ ئاوەدانکردنەوەی کەرکوک دروستکرابوون ،ئێستا بەزبڵ و خاشاک داپۆرساون.
هاونیشتیمانیان کە پێداویستییەکان رۆژانە دەکڕن ،خەم فڕێدان پاشماوەکانیانە ،ئەوان دڵییان پڕە و گلەییان زۆرە لەو ن
خزمەتگوزارییەی شارەکەیان گرتووەتەوە ،بەڵم نازانن سکاڵی دڵیان الی یک بکەن.
ی
زیاتر لە حەوت ساڵە کۆمپانیایەک ئەریک هەڵگرتنەوەی زبڵ و خاشایک کەرکوویک لەئەستۆیە ،لە 28ی مانیک رابردووەوە
گرێبەستەکەی کۆتان هاتووە و کارەکان راگرتووە ،بەڵم هێشتا زیاتر لە  12ملیار دیناری الی ئیدارەی کەرکووکە.
لە شارەوان کەرکووکیش هەواڵێیک دڵخۆشکەر سەبارەت بەو کێشەیە نابیسنێت ،لەوکاتەوەی ئەو  10ملیۆن دۆالرەی پنۆدۆالر
کە ئیدارەی کەرکووک لە حکومەن هەرێیم کوردستان وەردەگرت راگناوە و توانای پێدان پارەی کۆمپانیاکەس نەماوە،
حکومەن عناقیش هاوکاری ناکات و ئەرکەکەی خستووەتە سەر شارەوان ،ئەوانیش توانای هەڵگرتنەوەی زبڵ و خاشایک تەواوی
کەرکووکیان نییە.
لە کەرکوک رۆژانە  600بۆ  700تەن زبڵ و خاشاک فڕێدەدرێت ،ئێستا شارەوان توانای هەڵگرتنەوەی تەنیا  100بۆ  150تەن
زبڵ و خاشایک هەیە.
کەرکووک دابەشکراوەتە سەر شەش بەس شارەوان ،دوو ناوەندی زبڵ و خاشاک کۆکردنەوە لە باکوور و باشووری شارەکە
هەن ،یەک ناوەندی سەرەیک گەورەی کۆکردنەوەی تەواوی زبڵ و خاشاک هەیە و بەشێوەیەیک تەندروست دەخرێتە ژێر
زەوییەوە]1[.
2018-03-09
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان 🔥 :کەرکوک
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-03-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:59:39 2018-03-09
سەریاس ئەحمەد

بابەت133 :

ێ
کاتژمبدا دەستبەسەر  200چەیک نایاساییدا گباوە
لەماوەی 24
https://www.kurdipedia.org/?q=20170821095314142327
نەبەز عەبدولحەمید ،قایمقام ناوەندی هەولن ،بەدواڕۆژی راگەیاند ،رۆژی 14ی ئان 2017
هەڵمەتێکیان بۆ قەدەغەکردن چەیک نایاسان دەستپێکردووە و تاوەکو ئەمڕۆ دەستیان بەسەر
زیاتر لە دوو سەد چەک و ژمارەیەیک زۆر لە دامبۆکس و چەقۆ و کێبڵ کارەباییدا گرتووە.
قایمقام هەولن ،ئاماژەی بەوەشکرد ،هەڵمەتەکەیان بەردەوام دەبێت تاوەکو بەتەواوی چەیک
نایاسان بنەبڕدەکرێت و هەر بازرگان و دوکان و کەسێکیش مامەڵە بەو چەکە نایاساییانەوە بکات
دەدرێتە داگا و رسای دارایییس بەسەردا جێبەخ دەکرێت.
ناوبراو روونیشیکردەوە ،ئێستا چەیک راوکردنیش لەسەر شێوەی ئەو چەکانە دروستدەکرێت کە
ی
مرۆف ن دەکوژرێت و لەشەڕەکاندا بەکار دەهێنێت ،بۆیە ئەمە مەترس الی هاووڵتیان
دروست دەکات و نابێت ئەو جۆرە چەکانەی راوکردنیش بە کار بهێنێن]1[.
ماڵپەری دواڕۆژ2017-08-14 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی دواڕۆژ 2017-08-21 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:53:14 2017-08-21
سەریاس ئەحمەد
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بابەت134 :

ی
ی ێ
لبەوارەکان مەریوان ڕووی لە هەڵکشانە
لەنێوچوون ڕ

https://www.kurdipedia.org/?q=2018040710564195817
ی
لنەوارەکان شاری مەریوان ڕۆژ لە
ئاژانیس کوردپا :لە بێدەنیک میدیاکان و وڵم نەدانەوەی بەرپرسان حکوومەن ،لەنێوچوون ڕ
دوای ڕۆژ ڕوو لە زیاد بوون دەکات.
بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا ،لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا ،ژمارەیەک لە خەڵیک هەلپەرست لە
گوندەکان دەوڕوبەری شاری مەریوان هەوڵ بڕینەوەی داربەڕووەکان ئەو شارەیان داوە.
هەواڵننی کوردپا لە زاری سەرچاوەیەیک ئاگادار ڕایگەیاند :کەسان بەرژەوەندیخواز بە مشاری داربڕ هەوڵ بڕینەوەی
داربەڕووەکانیان داوە تا بتوانن ڕێژی (خەڵووز) دروست بکەن.
ئەو سەرچاوەیە هەروەها دەڵێت :کەسان هەلپەرەست ڕێژی بە دەست هاتوو لە داربەڕوو بە ماشی ڕەوانەی تاران و شارە
گەورەکان ئنان دەکەن.
ی
بە وتەی ئەم سەرچاوەیە ،لە ندەنیک میدیاکاندا و وڵم نەدانەوەی بەرپرسان ،ئۆرگانە پەیوەندییدارەکان و لێنەپرسینەوەی قەزان
لەگەڵ تاوانباران لەنێوبردن دارستانەکان شاری مەریوان ،ڕۆژانە بەشێک لە منان رسووشت بە نرخ لەم ناوچەیە دەبنە قوربان
کەسان بەرژەوەندیخواز و لە نێو دەچن.
هەتا ئێستا هیچ بەرپرسێیک حکوومەن لە شاری مەریوان لە بەرامبەر بڕینەوەی داربەڕووی گوندەکان ئەو شار هیچ
دژکردەوەیەیک لە خۆی نیشان نەداوە]1[.
2018-04-06
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :سەرپێچ و تاوان
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :مەریوان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری کوردپا 2018-04-06 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:56:41 2018-04-07
هاوڕێ باخەوان

بابەت135 :

مانگانە  70ملیۆن دینار لە کۆکردنەوەی خاشایک کەالر خەرجدەکرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171210154805103073
رۆژانە هەر خنانێک لە کەالر نزیکەی دوو کیلۆگرام خۆڵ و خاشاک فڕێدەدات ،کە زۆربەی پاشماوەی خۆراکییە ،هەموو
بەیانییەکیش تیمەکان شارەوان لە  33گەڕەیک شارەکە ئەو خۆڵ و خاشاکانە کۆدەکەنەوە ،خەرخ ئەو پرۆسەیەش مانگانە
دەگاتە نزیکەی  70ملیۆن دینار.
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بەکر عەیل ،کرێکاری شارەوانییە ،لەبارەی جۆری خاشاکەکە دەڵ خەڵک هەمووشتێک فڕێدەدەن وەکو خواردن ،نان و برنج.
تەنها لە رۆژێکدا  250تۆن خۆڵ و خاشاک لە گەڕەکەکان و نێو بازاڕدا کۆدەکرێنەوە کە  20سوپەرمارکێت و زیاتر لە  500میت
مارکێت لەخۆدەگرێت .هەموو مانگێک  59ملیۆن و  500هەزار دینار بۆ کرێکارەکان شارەوان و  10ملیۆن دینار بۆ خەرخ
ئۆتۆمبێلەکان لەپێناو پاکڕاگرتت کەالر خەرج دەکرێت.
ئەکەرم ساڵح ،سەرۆیک شارەوان کەالر دەڵ ''ئەگەر خەڵک بەپت پێویست بەکاربێی ،ئەوا دوو رۆژ جارێک خاشاک
کۆدەکەینەوە ،چونکە حکومەت ئێستا دەیەوێ پارەی کۆکردنەوەش لە خەڵک وەربگرێت.
ژمارەی دانیشتووان گەرمیان لە  700هەزار کەس نزیکدەبێتەوە ،ئەگەر خەرخ تاکەکەسێک رۆژانە س هەزار دینار بێت ،ئەوا
تەنها لە گەرمیاندا لە یەک رۆژ دوو ملیار و  100ملیۆن دینار بۆ س ژەم خۆراک خەرجدەکرێت و نیوەی ئه و پارەیەش
بەف ڕنۆدەڕوات.
نەبوون پالن بۆ چۆنێیت خەرجکردن رۆژانە زیان ملیۆنان دینار لە باشووری کوردستان دەدات .موشن عەیل ،مامۆستای
بەفنۆ دەڕوات .کوردستان پێنج ملیۆنە کەڕەن ست بکە
ئابووری دەڵ ئەگەر کەسێک س هەزار دینار خەرج بکات ،ئەوا نیوەی
ڕ
دەکاتە  15ملیار دینار ،ئەوکاتە حەوت ملیار و  500ملیۆن دینار بەهەدەر دەڕوات.
ئەم بەهەدەردانە لەکاتێکدایە پارێزەران ژینگە ژێرخاککردن ،یان سووتاندی ئه و هەموو زبڵە وەکو بۆمبێیک تەوقیتکراو وەسف
دەکەن ،کە لە کان سووتاندنیدا دووکەڵەکەی تێکەڵ هەوا دەبێت و ،کاتێک ژێرخاک دەکرێت ماددە زیانبەخشەکان تێکەڵ ئاوی
ژێر زەوی دەبێت]1[.
2017-12-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2017-12-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:48:05 2017-12-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت136 :

مرداربوونەوەی باڵندە جۆراجۆرەکان لە دەریاچەی وان زیادیکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018091309323265300
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لە ناوچە ئاوییەکان ئەچەک و چەلەباگیل لە دەریاچەی وان  232باڵندە و پەلەوەری جۆراجۆر
بوونیان هەیە ،بەڵم لە ئێستادا مرداربوونەوەیەیک زۆر رووی لەو باڵندانە کردووە .ژینگەپاراێزان،
تنژان پاشەڕۆی پیشەسازی و بیناسازی دەگەڕێننەوە.
هۆکارەکەی بۆ ڕ
قازی ست و فالمینگۆ و ئەو باڵندانەی تر کە کۆچ بۆ شوێنەجۆراجۆرەکان تر دەکەن ،دەریاچەی
تنژان پاشەڕۆی کارگە
وان بووەتە حەوانگەیان .سەدان جۆر باڵندە لە
دەریاچەی واندان .بەڵم ڕ
ی
پیشەسازی و بیناسازییەکان لە سنووری گەڕەیک قاسم بایک لە ناوچەی ئەردییس وان بووەتە
هۆی ئەوە لە لێوارەکان دەریاچەی واندا مرداربوونەوەی باڵندەکان روو لە زیادبوون بکەن.
هۆکاری سەرەکت مرداربوونەوەی باڵندە و پەلەوەرەکان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە قەیوم لە
ناوچەکان ئارتەمێتان ،ئەردیش و ناوچەکان دەورووبەریان بەن گوێدانە پێوەرەکان پاشەڕۆی
کارگە پیشەسازی و بیناسازییەکان دەڕژێننە ناو دەریاچەکەوە.
سەحەر قادر ئۆغڵو ئاتەش وتەبنی ئەنجوومەن ئیکۆلۆژن منۆپۆتامیا رایگەیاند ،لێوارەکان
دەریاچەی وان شوێت ژیان  450باڵندە و پەلەوەری جۆراوجۆرن ،کە  230جۆریان ئەو
باڵندانەن ،کە کۆچ بۆ کوردستان و تورکیا دەکەن.
راشیگەیاند ،هەموو ساڵێک ژمارەیەک لە باڵندەکان و پەلەوەرەکان دەمرن و هۆکاری ئەوەش
تنژاندن پاشەڕۆی کارگە پیشەسازی و بیناسازییەکان بۆ ناو دەریاچەی وان و پاکنەکردنەوەی
ڕ
دەریاچەکەیە.
تنژاندن ئەو پاشەڕۆیانە بەردەوام بێت و پاکنەکردنەوەی دەریاچەکە و
ئەوەس وت ،تاوەکو ڕ
لێوارەکان ئەنجام نەدرێت مرداربوونەوەی باڵندە و پەلەوەرە جۆراوجۆرەکان بەردەوامییان
دەبێت]1[.
2018-09-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :وان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬆ باکووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ئەی ئی ئێف نیوز 2018-09-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:32:32 2018-09-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت137 :

ا
ی
نزیکەی  10کەس لە ڕاوچییەکان سەوڵوا دەستیان لە ڕاوکردن هەڵگرت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170822180056142418
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 10کەس لە کۆنە ڕاوچییەکان یەکێک لە گوندەکان شاری سەوڵوا دەستیان لە ڕاوکردن
پەلەوەرە کێوییەکان هەڵگرت.
بەپت هەواڵ گەیشتوو بە ئاژانیس هەواڵدەرن کوردپا 10 ،کەس لە کۆنە ڕاوچییەکان گوندی
هەزارخان شاری سەوڵوا ،بە ڕادەست کردن چەکەکانی بە ئیدارەی ژینگەپارێزی خۆیان لەگەڵ
رسوشت ئاشت کردەوە.
ئەو  10ڕاوچییە بە مەبەست ئاشت بوونەوە لەگەڵ رسوشت و پشتیوان لە ژیان ئاژەڵەکان
دەستیان لە ڕاوکردن هەڵگرت.
دەوترێ ،ئەو  10هاووڵتییە کوردە بە ڕادەست کردن چەکەکانیان بۆ هەمیشە دەستیان لە
ڕاوکردن پەلەوەر و ئاژەڵە کێوییەکان ،لەو ناوچەیە هێناوە و ئەمەش بووەتە مایە دڵخۆس خەڵیک
ئەو ناوچەیە.
ماوەی چەند ساڵێکە ڕاوچییەکان لە کوردستان ڕۆژهەڵت ،دەستیان کردووە بە ئازاد کردن
باڵندەکان و شکاندن قەفەسەکانیان و ئەم کارەش بووەتە مایەی خۆشحاڵت ژینگەپارێزان و ژینگە
دۆستان]1[.
ماڵپەڕی کوردپا2017-08-22 :
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کرماشان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️➡ رۆژهەڵن کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی کوردپا 2017-08-22-

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 6:00:56 2017-08-22
سەریاس ئەحمەد

بابەت138 :

ی
نیازی دروستکردن  240بەنداو

https://www.kurdipedia.org/?q=20190109161804188936
دواڕۆژ ،هانا چۆمان
بەڕێوەبەری بەنداوەکان هەرێیم کوردستان رایدەگەیەنێت :بەهۆی زۆرن رێژەی بارانبارین لەمساڵدا حکومەت بەفەرم شوێت
 240بەنداوی دیاریکردووە ،کە  50بەنداوایان دیراسەکراون و  18بەنداوی گەورەش لەخۆدەگرێت.
ئەکرەم ئەحمەد ،بەڕێوەبەری بەنداوەکان هەرێیم کوردستان ئەمڕۆ چوارشەممە 9ی کانوون دووەم  2019بە دواڕۆژی
راگەیاند :بەپت ماستەرپالنێک کە حکومەن هەرێم دایڕشتووە و کاری تیادەکات 240 ،شوێن دیاریکراوە کە سەرجەمیان دەکرێن
بە بەنداو کە وەک قۆناغ یەکەم  50بەنداوە و دیراسەکراوە کە  18بەنداویان گەورەیە و دەیان هەزار هێکتار ئاو گلدەدەنەوە.
وییس :باریت باران ئەمساڵ ،پالنەکان حکومەن پێشخست ،چونکە زیاتر لە دە ساڵە ئەو رێژە بارانە لەهەرێم نەباریوە ئەمساڵ
هەموو بەنداوەکان پڕئاو بوون ،بەتایبەت بەنداوی دوکان و دەربەندیخان کە هیچ ساڵێک لەم کاتەدا ئەو رێژە ئاوە نەچۆتە ناو
بەنداوەکان.
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روونیشکردەوە ،لە هەرێیم کوردستان  17بەنداوی گەورە و  14بەنداوی بچووک هەن ،کە ئاو گلدەدەنەوە 240 ،بەنداویش لە
پالندایە کە 50یان لە چەند ساڵ داهاتوو دروستدەکرێن هەرچەندە دەبوو  25دانە لە هەردوو پارێزگای سلێمان و دهۆک
دروستبکرانایە لەنێوان ساڵن  2013بۆ  ،2017بەڵم بەهۆی قەیران داراییەوە پارەکە خەرجنەکراو ،چاوەڕێ دەکەین لە
کابینەی نوێدا بودجەمان بۆ خەرج بکرێت و  50بەنداو دروستبکەین.
پێداچوونەوە :ئارام غەفور[]1
2019-01-09
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس:

🌳 ژینگە

📈 جۆری ئامار و راپرس:

🌾 کشتوکاڵ و ئاژەڵداری

🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

♕ وەزارەتەکان باشوور (هەرێم) :وەزارەن کشتوكاڵ و سەرچاوەکان ئاو
:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2019-01-09 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:18:04 2019-01-09
نالیا ئیناهیم

بابەت139 :

هاونیشتمانیان لە ناوچە شاخاوییەکان دارە خۆڕسکەکان دەبڕنەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181028092837104688
گران نرخ و دابەشنەکردن نەون ست لەالیەن حکومەتەوە ،وایکردووە دیسان هاونیشتمانیان پەنایان برنەبەر بڕیت دارە
خۆڕسکەکان و رۆژانە بە دەیان بارهەڵگر داری مازو و بەڕوو دەبڕدرێت.
وەک ساڵن رابردووش حکومەت رێگری لە بڕیت دار ناکات ،نرخ یەک بەرمیل نەون ست نزیکەی  150هەزار دینارە و
پارێزگاری هەولن دەڵێت ،بەغدا ئه و برە ناننێت کە بتوانن لەسەر پرۆسەی دابەشکردن سووتەمەن بەردەوام بن.
جاسم برادۆست ،یەکێک لەو هاونیشتمانییانەی دار دەبڕێتەوە بۆ سووتەمەن وەرزی سەرما بە رووداوی راگەیاند :لەناچاری پەنا
بۆ بەر بڕیت دار دەبەین ،جەرگم ژان دەکات کاتێک دارێیک تەڕ بەردەدەمەوە بەڵم ناچاریە ،حکومەتیش هۆکاری سەرەکییە
چونکە نەوتمان نادان و چاودێری نرخییس ناکات کە چەندە گرانە.
باڵەکایەن و برادۆست ،دوو لە ناوچە دەوڵەمەندەکان داری خۆڕسکن ،ئه و دارستانانەی رێگرن لە گۆڕان کەشوهەوا و
گەرمبوون زیاتری گۆی زەوی ،کەخ ساڵنە رووبەریان بچوکن دەبێتەوە.
جابر وەسمان ،هاونیشتمانییەیک دیکە رایگەیاند :رۆژانە بەدەیان لۆری داری تەڕ دەبڕدرێت و بە بەرچاوی حکومەتەوە
دەبڕدرێتەوە ،دەبیی ساڵ دوای ساڵ رووبەری سەوزان کەمن دەبێتەوە بەهۆی بڕیت دارەکانەوە.
ناوچەکە هنی تایبەت بە ژینگە پارێزی هەیە ،بەڵم کەس لەسەر بڕیت دار رێگری یل ناکرێ .ئیسماعیل وەرن ،بەرپرس هنی
ژینگەی چۆمان بە رووداوی راگەیاند :لەگەڵ شەڕی داعش  -پێشمەرگەکان ژینگە بردراوینەتە بەرەکان جەنگ و تاوەکو ئێستا
نەگەڕاوینەتەوە سەر ئەریک پێشوومان کە ژینگە پارێزی بوو ،ئێستا ناتوانی رێگری بەردەم تێکدان ژینگەبی.
بۆ ئەمساڵ بەشێک لە ناوچە شاخاویەکان ،هەرماڵێک بەرمیلێک نەون ن دراوە ،ئه و بڕەش بەس چەند رۆژێکیان ناکات.
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نەوزاد هادی ،پارێزگاری هەولن بە رووداوی راگەیاند :لە 2014وە پرۆسەی دابەشکردن نەون ست نەماوە ،چونکە بەغدا بڕێیک
زۆر کەم نەوت دەننێت و پاڵوگەکان ناوخۆش توانای بەرهەمهێنان بڕی پێویستیان نییە ،ئەوەس کە ناردوویەن ئێمە دابەشمان
کردووە.
نرخ هەر بەرمیلێک نەون ست لە بازاڕەکاندا بەپت جۆرەکەی  120هەزار دینارە و دەستپێدەکات تا  150هەزار دینار ،لەکاتێکدا
هەر مالێیک ناوچەکە زیاتر لە  6بەرمییل پێویستە]1[.
2018-10-28
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ چۆمان (باڵەکایەن)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-10-28 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:28:37 2018-10-28
هاوڕێ باخەوان

بابەت140 :

ا
هاوڵتییەک زیاتر لە  150داری بڕیەوە و دەستگبکرا
https://www.kurdipedia.org/?q=20180925153048156234
دواڕۆژ ،رێبی حەسەن
بەهۆی بڕینەوە زیاتر لە  150داری جیاواز و بەتەمەن ،لەسنووری گوندی کان منان نزیک
شارۆچکەی پێنجوێن ،هنەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی پێنجوێن ،هاوڵتیەکیان دەستگنکرد
و دوای کردنەوەی پەڕاوی یاسان بۆی ،رووبەڕووی دادگای دەکەنەوە.
رائید ئیسماعیل ئیناهیم ،بەڕێوەبەری بەس پۆلییس دارستان و ژینگەی پێنجوێن ،بەدواڕۆژی
راگەیاند ،لەسنووری گوندی کان منان نزیک قەزای پێنجوێن ،هاوڵتیەک زیاتر لە 150داری
بڕیوەتەوە کە تەمەنیان لەیەک ساڵەوە تیایەن تا  50ساڵ.
وتییس ئەو هاوڵتیە غەدرێیک گەورەی لەدرستانەکان و ژینگەی ناوچەکە کردووە ،بۆیە ئێمەش
دەستگنمان کرد و کردنەوەی پەڕاوی یاسان و دواتریش دەیدەینە دادگا.
روونیشیکردەوە ،ئەو دارانەی کە ئەو هاوڵتیە بڕیونەتەوە لەجۆرەکان (بەڕوو ،مازوو ،گۆیژ)
بوون و لنەشەوە رایدەگەیەنی هەر کەسێک دەست درێژی بکاتە سەر دارستانەکان و ژنگە
بەتوندی ڕووبەڕووی دەبینەوە و دەیدەینە دادگا.
ی
هاوکات بەپت ئامارێیک بەس پۆلییس دارستان و ژینگەی پێنجوێن ،لەماوەی شەش مانیک
رابردووی ئەمساڵدا واتە لەرێکەون  1/1بۆ  ،2018/7/1لەسنووری قەزای پێنجوێن و هەردوو
شارەدن ناڵپارێز و گەرمک ،لەالیەن هنەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی سنوورەکەوە ،لەسەر
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راوکردن و ئەنجامدان دەستدرێژی بۆ ژینگە  26کەس دەستگنکراون و هەمووشیان دوای
کردنەوەی پەڕاوی یاسان بۆیان دراونەتە دادگا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 🌿 :پاراستت ژینگە
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ پێنجوێن

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-07-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 3:30:48 2018-09-25
نالیا ئیناهیم

بابەت141 :

ا
هيومان رايتس وۆچ ئامارێیک چڕ لەسەر ێ
عباق بڵودەکاتەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=2018071210203432451
رێکخراوی هيومان رايتس وۆچ کە رێکخراوێیک نێودەوڵەن تايبەتە بە مافەکان مرۆڤ ،چەند ژمارەيەیک ترسنایک لەبارەی عناقەوە
بڵوکردەوە لەسەر چواردە ساڵ رابردووی عناف نون دوای رووخان رژێیم سەدام.
رێکخراوەکە دەڵێت لە ئێستادا  4مليۆن و  400هەزار عناف ئاوارەی  64وڵتن ،هاوکات  4مليۆن و  100هەزار عناف تری
ئاوارەی ناخۆی وڵتن ،يەک مليۆن و  700عناف لە کامپەکان و چادرگەکاندا ژيان سەخت دەگوزەرێی.
ی
ئەوەس خستۆتەڕوو ،عناق خاوەن تەنها  5مليۆن و  600هەزار کەس تەمەن يەک مانیک بۆ  17ساڵييە ،لەکاتێکدا کۆی ژمارەی
دانيشتوان زياتر لە  24مليۆن کەسە ،ژمارەی ئه و بێوەژنانەی تەمەنيان لە  15ساڵ بۆ  52ساڵييە ،زياتر لە دوو مليۆن کەسن.
سەبارەت بە رێژەی نەخوێندەواری و ئاست زانست عناق ،هيومان رايتس وۆچ دەڵێت زياتر لە  6مليۆن عناف خوێندنەوە و
نووسی نازانن ،چەند پارێزگايەیک گەورەی وەک بەرسە ،بەغدا ،نەجەف ،واسيت و ئەنبار لە پێیس پێشەوەی ئه و پارێزگايانەی
عناقەوەن کە رێژەی نەخوێندەواری تياياندا بەرزە.
ئامارەکەی رايتس وۆخ نێودەوڵەن سەبارەت بەڕێژەی بێکاری لە عناقدا ،ئاماژەيەیک مەترسيدار نيشاندەدا کە رێژەی بێکاری
بريتييە لە  %31له و بوارەشدا ،پارێزگاکان ئەنبار ،موسەننا ،ديالە و بابل لە پێیس پێشەوەن و دواتريش هەريەک لە بەغدا و
کەربەال و نەينەوا دێن ،هەرخ رێژەی هەژارييە ،ئەوا %35ی دانيشتوان عناق لەژێر هێڵ هەژارييەوە دەژين کە داهان رۆژانەی
کەسێک کەمن لە  5دۆالری ئەمريکت داهاتييانە.
لەهەمووی ترسناکن راپۆرت و ئامارەکەی ئه و رێکخراوەدا ،رێژەی بەکارهێنان مادەی هۆشبەرە لە عناقدا کە رێژەکە لە
بەکارهێنان حەشيش و ماددەی هۆشبەردا بۆ  %6بەرزبۆتەوە کە پارێزگاکان بەغدا لە پێشەوەی هەموو پارێزگاکانەوەيە ،دوای
ئەويش پارێزگاکان بەرسە ،نەجەف ،ديالە ،بابل و واسيت دێن.
هاوکات رێژەی کارپێکردن منداڵن لە عناقدا گەيشتۆتە  %9کە تەمەنيان لە خوار  15ساڵەوەيە.
سەرباری بێکاری و بەرزبوونەوەی ئاست هەژاری ،ناهۆشياری و نەخوێندەواری خەڵیک عناق ،بەپت راپۆرت و ئامارەکەی ئه و
رێکخراوە نێودەوڵەتييە ،لەماوەی ئەم  14ساڵەدا  39نەخۆس پەتا لە عناقدا بڵوبوونەتەوە کە ديارترينيان کۆلنا و ئیفلیچ
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منداڵن و ڤايرۆس جگەر و بەرزبوونەوەی رێژەی شنپەنجە و تێکچوون زگمایک مناڵن لە سیک دايکاندا.
لەڕووی ئابووری و پيشەسازييەوە ئامارەکە باس لە وەستان  13هەزار و  328کارگە و دامەزراوەی بەرهەمهێنان دەکات لە
عناقدا.
سەبارەت بە رووبەری ئه و زەوييانەی لەماوەی ئه و چەند ساڵەدا دەستيان لێهەڵگناوە و نەکراونەتە کشتوکاڵ ،راپۆرتەکە دەڵێت
رووبەری ئه و زەوييانەی دەکرێنە کشتوکاڵ لە  48مليۆن دۆنمەوە پاشەکشەيان کردووە بۆ  12مليۆن دۆنم ،هەناردەی شمەیک
خۆراک لە رێژەی %75ەوە بەرزبۆتەوە بۆ .%91
هەرخ سێکتەری خوێندن و پەروەردەيە ،له و بارەیەوە هيومان رايتس وۆچ دەڵێت فنکردن بنەڕەن لە خراپنين
هەلومەرجەکانيدايە ،لە عناقدا  14هەزار و  658قوتابخانە هەيە ،نۆ هەزار قوتابخانەی زيان گەورەيان پێگەيشتووە800 ،
قوتابخانەی قوڕين (گڵی) لە هەموو عناقدا هەيە ،هێشتا پێويستە  11هەزار قوتابخانەی نوێ دروستبکرێت.
سەبارەت بە قەرزەکان عناقيش باس لەوە دەکات ،کە عناق بڕی  124مليار دۆالری  29دەوڵەن جياجيای جيهان قەرزارە،
لەکاتێکدا فرۆس نەون لە ساڵ  2003تا ساڵ  2016بريتت بووە لە هەزار مليار دۆالر کە بەشداری نەکردووە لە چارەسەری
کێشەی عناقييەکان]1[.
2018-07-12
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚠️ :قەیران
📈 جۆری ئامار و راپرس ⚡ :گەندەڵ
📈 جۆری ئامار و راپرس 🙇 :پەناهاندە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💰 :ئابووری و نەوت
📈 جۆری ئامار و راپرس 👩💻 :ئاوەدانکردنەوە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🙇 :پێشێلکردن ماف مرۆڤ
📈 جۆری ئامار و راپرس 🎒 :پەروەردە
📈 جۆری ئامار و راپرس 💣 :تاوان جەنگ
📈 جۆری ئامار و راپرس 🤺 :توندوتنی
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
📈 جۆری ئامار و راپرس 👪 :کۆمەڵیەن
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

ئناق
🇶🇮 ڕ

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-07-12 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:20:34 2018-07-12
هاوڕێ باخەوان
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بابەت142 :

ی
ی
هۆشداری لەناوچوون سامان ماس دەدرێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20170703164741140866
بەهۆی گرتنەوەی ئاوی زن بچوک لەالیەن کۆماری ئیسالم ئنانەوە ،سامان ماس لە بەنداوی دوکان بەرەو لەناوچوون
دەچێت ،بەڕێوبەری بەنداوەکەش رێژەی زیانەکان ئاشکرادەکات و ڕاشیدەگەیەنێت:
ئەندازیار حەمە تاهن بەڕێوبەری بەنداوی دوکان بە SNNی ڕاگەیاند ،بەهۆی گرتنەوەی ئاوی زن بچوک لەالیەن ئنانەوە ،رێژەی
ئاو لە زێ و شوێنەکان دانان گەراکان کەمبۆتەوە ،ئەوەش کاریگەری زۆری لەسەر دروستکردوون.
وتییس :بەهۆی کەمبونەوەی ئاست ئاوەکە لە  %80ئەو گەرا و پەنجە ماسیانە نەیانتوانیوە بگەڕێنەوە دەریاچەکە کە لەو رێژەیە
زیاتر لەناو چوون.
2017-07-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دوکان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | تۆڕی هەواڵ سلێمانSNN

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 4:47:41 2017-07-03
ئەڤی ئیناهیم فەتاح

بابەت143 :

ی
ا ی
هەپەگە :سوپای تورکیا ژینگەی هاووڵتیان مەدەن بۆردومان دەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=2018111020504369365
ناوەندی ڕاگەیاندن هنەکان پاراستت گەل-هەپەگە دەربارەی هنس دەولەن تورکیا بۆسەر ژینگە هاووڵتیان مەدەن ،چاالیک
گەریال وهنشەئاسمانییەکان ڕاگەیەنراوێیک بڵوکردوە.
لە ڕاگەیەنراوەکەی هەپەگەداهاتووە:
/
سوپای داگنکەری تورکیا لە ڕۆژی 9ی مژدار 18ی خەزەڵوەر لە کاتژمن  16:00بۆ  17:00ن ئەوەی کە گیان هاووڵتیان مەدەن
ڕچاوبکات بەهاوەن وکاتیوشا ناوچەکان سێدا ،چەمچۆ،دۆڵ باڵەندە-ی ناوچەی سیالدزێ-ی دهۆیک بۆردومان کرد .بە کەڵک
وەرگرتن لە فڕۆکەی سیخوڕی ن فڕۆکەوان ئەوناوچانەی کە ژینگەی هاووڵتیان مەدەنییە کراونەتە ئامانج وزیانێیک زۆری مادی
لێکەوتووەتەوە.
لە هەمان ڕۆژدا و لەکاتژمن  08:30خولەکدا گەریالکان ئێمە لەدژی سوپای داگنکەری تورکیا لە سەرگردی بەیرەق-ی ناوچەی
ی
شەمزینان جولەمنگ چاالکییان ئەنجامدا .لەوچاالکییەدا گورزێیک سەخت لە سەنگەروحەسارگەکان دژمن درا و2
سەنگەرتێکشکان .لەئەنجام ئەو چاالکییەدا  4سەربازی سوپای تورکیا کوژران.
لەهەم ڕۆژدا فڕۆکەجەنگییەکان سوپای داگنکەری تورکیا لە کاتژمن 11:00دەورووبەری گردی سور-ی ناوچەی ئاڤاشی،
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لەکاتژمن  19:00گردی مام ڕەشۆ وشەیه دێرەن-ی هەرێمەکان پاراستت مەدیایان بۆردومان کرد.
لەهەمان ڕۆژدا فڕۆکەجەنگییەکان سوپای تورکیا گوندی چەمڕۆبۆتیک-ی شارۆچکەی چەمانیک-ی دهۆلیان بۆردومانکرد]1[.
2018-11-10
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 💣 :تێکدان ژینگە بەهۆی بۆردوومانەوە (تورکیا)
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬆ باکووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری ئەی ئی ئێف نیوز 2018-11-10 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:50:43 2018-11-10
هاوڕێ باخەوان

بابەت144 :

هەر تاکێیک هەرێم ڕۆژانە  800یلب ئاو بەکاردێنێت

https://www.kurdipedia.org/?q=2018021821050193485
بەڕێوەبەری گشت ئاوی هەرێم ئاشکرایدەکات ،بەکارهێنان ئاو لە الیەن هاووڵتیان هەرێم پێچەوانەی پێوەرە جیهانییەکانە و
هەر تاکێیک هەرێم ڕۆژانە  800لین ئاو بەکاردەهێنێت.
مەسعود کاڕەش ،بەڕێوەبەری گشت ئاو و ئاوڕۆی هەرێیم کوردستان ،بە دواڕۆژی ڕاگەیاند یەکێک له و کێشانەی رووبەڕووی
ئیدارەی هەرێم بوەتەوە ،رێژەی ئه و ئاوە پاکەیە کە لەالیەن هاووڵتیانەوە رۆژانە بەفنۆدەڕوات و هیچ سودێیک لێوەرناگنێت
بەهۆی خران بەکارهێنان ئاوی پاک.
بەفنۆ دەڕوات ،بەتایبەت لەشتت ماڵ و ئۆتۆمبێل ،ئەمە جگە لەوەی ژمارەیەیک
وتییس ڕۆژانە ئاوێیک زۆر لەالیەن هاووڵتیانەوە
ڕ
بەفنۆدەڕوات.
زۆر
ئاوێیک
هۆیەشەوە
زۆر تانیک ئاوی ماڵن تەوافەی نیە و به و
ڕ
باس لەوەشدەکات ،نزیکەی %90ی تێچون ئاو لەئەستۆی حکومەتدایە و تەنها  %10لەهاووڵتیان وەردەگنێت ،ئەمەش
بەراورد لەگەڵ ستانداردی نێودەوڵەن زۆر کەمە و وای لەهاووڵتیان بەگشت کردوە گوێ به و بابەتە نەدەن.
مەسعود کاڕەش ئاماژەی بەوەشدا 10 ،ساڵ لەمەوبەر بۆ گەیشی بەئاوی ژێر زەوی پێویستیان بەهەڵکەندن تەنها  100مەتر
هەبوو ،بەڵم ئێستا لەهەندێ شوێندا  300مەتر هەڵدەکەنی ،ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی ئاست ئاو زۆر کەم کردوە.
دەشڵێت بەپت ڕووپێوێک کە لە ماوەی ڕابردوودا ئەنجامدراوە هەر تاکە کەسێک (رۆژانە  800لین ئاو) سەرفدەکات ،لەکاتێکدا
لە جیهان هەر تاکێک ڕۆژانە  130بۆ  580لین ئاو سەرفدەکات]1[.
2018-02-18
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان

156

:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-02-18 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 9:05:01 2018-02-18
هاوڕێ باخەوان

بابەت145 :

هەزاران ماس لە دەریاچەی سبوان مرداردەبنەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801131139101716
لە کەناری دەریاچەی سنوان ماس مرداربووەوە دەبینێت ،ئەو دیاردەیە چەند هۆکارێیک لەپشتە و لە ساڵ 2010ەوە تاوەکو
ی
ی
ئێستا دووبارە دەبێتەوە ،ساڵنەش لە مانیک حەوتەوە تاوەکو مانیک نۆ ،نزيکەی  100تۆن ماس له و دەرياچەيە مردار دەبنەوە.
رائيد سەردار ئەحمەد ،بەڕێوەبەری بەس پۆليیس دارستان هەڵەبجە لەبارەی ئەو ناوچانەی ماسییەکان تێیدا مردار دەبنەوە دەڵ
 10بۆ  15کم دەگرێتەوە ،لە ناوچەی قەڵبەزە ،کان کەوە و تەن کەرەم دەستپێدەکات ،تاوەکو دەگاتە کاکردەڵە و ناوچەی
هەڵەبجەی شەهيد دەگرێتەوە ،لە ناوچەکان ديکه ،ئەم دياردە نیيە.
نزيکەی  100راوخ له و شوێنەی دەرياچەکەدا رۆژانە خەرییک راوەماسی ،چەند جارێک تۆڕەکانيان فڕێ دەدەن ،بەڵم بەهۆی
مرداربوونەوەی ماسییەکان مەگەر بە دەگمەن ماسيیەکيان دەستبکەوێت.
هاوکار محەممەد ،راوچییە و دەڵ رۆژانە حەوت کاژێر کاردەکەم .پێش ئەوەی ماسییەکان بمرن ،رۆژانە  10بۆ  15کيلۆمان
دەگرت و ،رۆژانەی خۆمان بەزيادەوە دەستدەکەوت ،بەڵم ئێستا رۆژانە کيلۆیێک بۆ س کيلۆ ماس دەگرین.
پاشەڕۆی کارگەکان لە چەم تانجەڕۆ دەڕژێتە دەرياچەی سنوان ،هەروەها رژان ئاوەڕۆی هەڵەبجە و سلێمان و سەيدسادق بۆ
نێو دەرياچەکە و ،بەرزبوونەوەی پلەی گەرما ،لەگەڵ کەمبوونەوەی ئاوەکە لە ناوچەی شارەزوور ،هۆکارن بۆ مرداربوونەوەی
ماسيیەکان.
توانا ئيسماعيل ،لێنرساوی هۆبەی سامان ماس لە بەڕێوەبەرایەتت کشتوکاڵ سلێمان دەڵ چارەسەر الی ئێمە نيیە ،شارەوان،
وەزارەن پيشەسازی ،پاڵوگەکان ،وەزارەن سامانە رسووشتيیەکان بەرپرسن لە ناوچەی پيشەسازی کە پاشەڕۆکانيان نەخەنە نێو
دەرياچەی سنوان و ،ئاوی تانجەڕۆ.
ساڵن رابردوو تەنها ماس رەقە مرداردەبوويەوە ،کەخ ئەمساڵ ماس سيلڤەر ،سوورە و گەرا هەمان حاڵيان هەيە ،مردار
دەبنەوە و دەبنە خۆرایک باڵندەکان.
2017-08-01
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دەربەندیخان
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان
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🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رووداو 2017-08-01 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 1:11:39 2017-08-01
هاوڕێ باخەوان

بابەت146 :

تووس ێ
ژ
شبپەنجەی مەمک دەبن
هەفتانە  17خانیم کوردستان

https://www.kurdipedia.org/?q=2018020317250296856
بەپت ئامارە فەرمییەکان حکومەن هەرێیم کوردستان ساڵ  2017بە تێکڕا هەفتانە  17حاڵەن تووشبوون بە شنپەنجەی
مەمک لە هەرێیم کوردستان تۆمارکراون.
بەپت ئەو ئامارەی لەالیەن د.خاڵس قادر ،گوتەبن و بەڕێوەبەری گشتت دیوان وەزارەن تەندروستت هەرێیم کوردستانەوە
دراوەتە (رووداو) ،ساڵ رابردوو لە کوردستان  905حاڵەن شنپەنجەی مەمک لە کوردستان تۆمارکراون (هەولن  ،340سلێمان
و هەڵەبجە  ،391دهۆک  174حاڵەت) .ئەم ژمارەیە هەفتانە دەکاتە  15حاڵەت.
پسپۆڕان وای دەبیی بەوپێیەی لە کوردستان سیستیم پشکنیت پێشوەختە کارا نییە و زیاتر ئەوانە پشکنی دەکەن کە تووش
بوون ،بۆیە دەکرێ چەندین حاڵەت هەبن کە لە قۆناغەکان سەرەتای شنپەنجەی مەمکدا بن و تاوەکو ئێستا تۆمار نەکرابن.
جگە لەوە ،لە بەدواداچوونێیک پێشووتری رووداودا لەبارەی ئامارەکان شنپەنجەی مەمک ،د .عەبدولفەتاح هەورام ،مامۆستای
زانکۆ و هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا لە پزیشیک کۆمەڵ ،پەرشوبڵون داتاکان و نێوەندەکان تۆمارکردن نەخۆشییەکە لە کوردستان
بە هۆکارێیک دیکەی ناتەواون داتاکان کوردستان دەزان سیستمێیک ئاماری یەکگرتوومان نییە ،تەنانەت لە هەمان شاردا چەند
نێوەندێک هەن کە نەخۆشەکان روویان تێدەکەن .بۆ نموونە ئێمە لە سلێمان هەم سەنتەری نەخۆشییەکان مەمکمان هەیە،
هەم نەخۆشخانەی هیوا ،هەندێک حاڵەتیش لە دەرەوەی ئەو سەنتەرانە نەشتەرگەری و چارەسەر وەردەگرن و تۆمار ناکرێن،
بەو شێوەیە هەموو حاڵەتەکان ناچنە یەک نێوەند.
د.خاڵس قادر ،لە رێگەی (رووداو)ەوە رێنمان دەداتە خانمان کوردستان پێویستە خانمان بەشداربن لە پڕۆگرامەکان سکرین واتە
پشکنیت مەمک بۆ دەستنیشان شنپەنجە لە قۆناخە سەرەتاییەکاندا ،هەروەها خۆ پشکنیت مانگانە دوای سوڕی مانگانە و
سەردان پزیشک لەهەر گۆڕانکارییەک لە مەمک یان هەستکردن بە بوون گرێ.
بۆ خۆپارێزی لەو شنپەنجەیەش چەند خاڵێک بە گرنگ دەزان چاالکبوون و وەرزشکردن ،خواردن تەندروست ،خۆ رزگارکردن
لە قەڵەوی و دوورکەوتنەوە لە خۆڕا بەکارهێنان دەرمانە هۆڕمۆنییەکان و دەرمانەکان دیکە.
توێژینەوەیەک کە ساڵ  2015لەسەر  884ئافرەن کوردستان ( 454تووشبووی شنپەنجەی مەمک و  430کەس تەندروست)
کراوە ،دەریخستووە تەمەن نێوەندن تووشبوون بەو نەخۆشییە لە کوردستان  49-45ساڵە ،بەڵم لە ئەمریکا نزیکەی  60ساڵە.
پزیشکان توێژەر دوای دەرکەوتت ئەو ئەنجامانە گوتبوویان دەبێت لە کوردستان لە تەمەنێیک زووترەوە پشکنیت پێشوەخت بۆ
شنپەنجە بکرێ ،بۆ نموونە لە ئەمریکا لە  50ساڵیدا ئەو پشکنینانە دەکرێن ،دەبێت لە کوردستان خانمان هان بدرێن لە تەمەن
 45-40ساڵییەوە بیکەن.
شنپەنجەی مەمک ،بڵوترین جۆری شنپەنجەیە لە خانماندا و بریتییە لە گۆڕان شنپەنجەن لە شانەکان مەمکدا کە زیاتر لە
کۆکەرەوە و رێڕەوەکان شندا روودەدات .شنپەنجەی مەمک زیاتر لە پێنجیەیک ئەو شنپەنجانە پێکدێت کە تووس خانمان دەبن
و لە ساڵ  2015دا لەسەر ئاست جیهان زیاتر لە  570،000هەزار ئافرەت بەو جۆرە شنپەنجەیە مردوون]1[.
2018-02-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🗺 وڵت:

️⬇ باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رووداو 2018-02-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 5:25:02 2018-02-03
هاوڕێ باخەوان

بابەت147 :

ی
ی
وشکەساڵت زیان بە ئاژەڵداران گەرمیان گەیاندووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180613204804104235
دەرکەوتت ئاماژەکان وشکەساڵت و نەبوون لەوەڕگا ،ئاژەڵداران گەرمیان ناچار بە هەرزانفرۆشکردن ئاژەڵەکانیان کردووە ،چونکە
بەوتەی خۆیان ،ئەو داهاتەی کە لە فرۆشتت بەری ئەمساڵیاندا دەستیانکەوتووە ،تەنها بەس کڕیت کاو و جۆ-ی کردووە بۆ
ئاژەڵەکانیان.
کەمت ڕێژەی بارانباریی لەمساڵدا لە سنووری ئیدارەی گەرمیان ،ئاماژەکان وشکەساڵت و لەو ناوچەیە زیادکردووە ،بەشێوەیەک
لە سنووری شارۆچکەکان کفرن و خانەقی بووەتە هۆی کەمبوونەوە و نەمان لەوەڕگا ،ئەوەش بەزیان بۆ ئاژەڵداران سنوورەکە
شکاوەتەوە.
عەیل کاکەبرا ،شوانکارەیەیک گوندی سەیدە-ی سەر بە شارەدن ڕزگارییە لە شارۆچکەی کەالر ،کە زیاتر لە  40ساڵە ئاژەڵداری
دەکات ،بۆ ڕۆژنیوز قسەیکرد و ون:ئەمساڵ بەهۆی ن باران وشکەساڵییەوە ،سەوزان و لەوەڕ بۆ ئاژەڵ زۆر کەمبووەتەوە و
لەهەنێک شوێنیش هیچ لەوەڕ نەماوە.
نەبوون لەوەڕی پێویست بۆ ئاژەڵن ،نرخ کا و جۆ-س بەرزکردووەتەوە ،بەجۆرێک وەک عەیل کاکەبرا دەڵێت ،جاران تۆنێک
جۆمان بە  400هەزار دینار دەکڕی ،ئەمساڵ بووەتە  500هەزار دینار و زیاتر ،دەشڵێت :بەرهەم بەری ئەمساڵم بە ناچارن
فرۆشت و پارەکەیم داوە بە کا و جۆ.
جەبار عەیل ،ئاژەڵدارێیک شارەدن خان-ی سەر بە کفرییە ،بۆ ڕۆژنیوز ئەوە دەخاتەڕوو ،کە بەهۆی وشکەساڵییەوە و نەبوون
لەوەڕ ،بەشێک لە ئاژەڵداران گەرمیان بە ناچارن کۆچیان بۆ ناوچە کوێستانییەکان کردووە.
ئەو هۆکارانە وایکردووە ،کە نرخ ئاژەڵیش تا ئاست نیوە دابەزیت بەخۆیەوە بینیوە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئاژەڵداران بەناچارن
ئاژەڵەکانیان هەرزانفرۆش دەکەن.
وەک جەبار دەڵێت:من ساڵنێکە ئاژەڵداری دەکەم ،بەڵم ئەمساڵ هەموو ئاژەڵەکانم هەرزان فرۆشکرد ،پێشن جووتێک مەڕم بە
 400هەزار و زیاتر کڕیبوو ،بەڵم ئەمساڵ جووتیم بە  200هەزار فرۆشت.
ئاژەڵداران بەپێویست دەزانن ،کە بۆ چارەسەرکردن ئەو کێشانە ،حکومەت ئالیک و کا و جۆ-یان بەسەردا دابەشبکات ،بەڵم
وەک خۆشیان دەڵی ،تاوەکو ئێستا الیەنە پەیوەندیدارەکان هیچ هاوکارییەکیان نەکردوون.
شادییە حسی ،بەڕێوبەری گشتت کشتوکاڵ گەرمیان ،نایشارێتەوە کە هەر لەسەرەتای ئەمساڵەوە درکیان بە گرفت وشکەساڵت و
کەمبوونەوەی لەوەڕ کردووە لە ناوچەکە ،بۆ چارەسەرکردنییس لەگەڵ ئیدارەی گەرمیان و الیەنە پەیوەندییدارەکان کۆبوونەوەی
نائاساییان ئەنجامداوە و دوو پێشنیاریشیان ئاراستەی وەزارەن کشتوکاڵ و سەرچاوەکان ئاو-ی حکومەن هەرێم کردووە.
سەبارەت بە پێشنیارەکانیش ،شادییە حسی ون :پێشنیاری یەکەم دابینکردن ئالییک پێویستە بۆ ئاژەڵداران لەماوەیەیک خنادا،
کە ئەمە چارەسەری هەنوکەییە ،پێشنیاری دووەمیش جێبەجێکردن هەردوو پرۆژەی بەنداوی باوەنوور و بەردەسوور ،بۆ ئەوەی
ئەو زەوییانەی کە پشت بە باران دەبەسی بی بە بەرئاو ،کە ئەمەیان چارەسەری هەمیشەییە ،بەڵم تائێستا وەڵم
پێشنیارەکانمان نەدراوەتەوە.
دەرکەوتت ئاماژەکان وشکەساڵت لە گەرمیان لەکاتێکدایە ،کە ڕووباری سنوان بەو ناوچەیەدا تێپەڕدەبێت ،بەڵم نەتوانراوە
وەک پێویست سوود لە ئاوی ئەو ڕووبارە وەربگنێت ،ئەوەش بەهۆن نەبوون هیچ بەنداو و پرۆژەیەیک ئاون بۆ کشتوکاڵ و
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ئاژەڵدارن لە ناوچەکەدا]1[.
2018-06-13
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :کەالر (گەرمیان)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-06-13 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:48:04 2018-06-13
هاوڕێ باخەوان

بابەت148 :

ی
ی
وەزارەن شارەوان گرێبەستێک بە بڕی  250ملیۆن دۆالر واژۆ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20180226233936103536
دواڕۆژ ،کۆچەر عەیل
بەڕێوەبەری خزمەتگوزاری و ژینگە پارێزی لە شارەوان هەولن ئاشکرای دەکات وەزارەن شارەوان حکومەن هەرێم گرێبەستێیک بە
بڕی  250ملیۆن دۆالر بۆ دامەزراندن کارگەیەیک ریسایکڵیت زبڵ و خاشاک واژۆ کرد.
فەرمان خەلیل ،بەڕێوەبەری خزمەتگوزارن و ژینگە پارێزی لە شارەوان هەولن ،ئەمڕۆ دووشەممە 26ی شوبان ،2018بە
دواڕۆژی راگەیاند ،گرێبەستەکە بە بەهای  250ملیۆن دۆالر واژۆ کراوە ،بۆ دامەزراندن کارگەکەیەکه و لە ماوەی  9مانگ دا
دادەمەزرێت و دەست بەکارەکان دەکات.
بەڕێوەبەری خزمەتگوزاری و ژینگە پارێزی لە شارەوان هەولن وتییس ،لەسەر ئاست عناق یەکەمجارە کارگەیەیک لەم جۆرە
دادەمەزرێت کە خاشایک ماڵن ،کارگەکان ،خاشایک کێڵگەکان و پاشماوەی بیناکان ریسایکلی دەکات.
روونیشیکردەوە ،بە دروستبوون ئەو کارگەیە وا دەکات زبڵخانەی کان قرژاڵە بە یەکجاری دابخرێت و خۆڵ و خاشاک و
پاشماوەی هەولن بە تەواوی چارەسەر دەبێت و هیچ نامێنێت.
بەپت ئاماری وەزارەن شارەوان و گەشتوگوزار مانگانە بڕی شەش ملیار و  945ملیۆن و  820هەزار دینار بۆ فرێدان زبل و
خاشاک تەرخاندەکرێت کە زۆرترین ئەو پارەیەش بۆ کۆکردنەوەی زبڵ پارێزگای هەولنە کە بڕەکەی دوو ملیارو  645ملیۆن و
 820هەزار دینار]1[.
2018-02-26
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 👩💻 :ئاوەدانکردنەوە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
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🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-02-26 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:39:36 2018-02-26
هاوڕێ باخەوان

بابەت149 :

ی
شوێت بازرگانت
ڕووبەری سەوز یان کەالر دەکرێتە
https://www.kurdipedia.org/?q=2018101417511598604
دروستکردن بینای بازرگانت لەناو شاری یارن شارۆچکەی کەالر ،ناڕەزان لێدەکەوێتەوە ،بە
بەقوربانییکردن پرۆژەکە لە بەرژەوەندن گشتییەوە بۆ بەرژەوەندن شەخست و بازگانت ناو
دەبرێت ،خاوەن پرۆژەکەش دەڵێت ،کە ڕەزامەندییان لە حکومەت وەرگرتووە.
ئەمڕۆ لەبەردەم پاریک شاری یارن کەالر ،لە شارۆچکەی کەالری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان،
هەردوو ئەندام ئەنجومەن پارێزگای سلێمان محەمەد وەهاب و کەریم عەیل ،بۆ دەربڕیت
ناڕەزایەن سەبارەت بە دروستکردن چەند بینایەیک بازرگانت لەناو پارکەکەدا ،کۆنگرەیەیک
ڕۆژنامەنووسییان ئەنجامدا.
ئەو دوو ئەندامەی ئەنجومەن لە کۆنگرەکەدا ،ئاماژەیان بۆ ئەوە کرد ،کە تاکە پرۆژەی گەشتیارن
و سەوزان لە شارۆچکەکە شاری یاری کەالرە ،لە ئێستادا ڕووبەری زیاتر لە هەزار و  500مەتری
پرۆژەکە ،لەبری سەوزان کراوە بە بینا و باڵەخانە و پرۆژەی بازرگانت و هەفتە بازاڕ و چێشتخانە.
باسیان لەوەش کرد ،کە ئەوە بەدەرە لە ڕێنمان ژینگەن و ماستەرپالن شارۆچکەکە و
کەمکردنەوەی ڕێژەی سەوزاییە ،هەروەها بە قوربانت کردن پرۆژەکەیە لە بەرژەوەندی
گشتییەوە بۆ بەرژەوەندن شەخست و بازگانت.
هەروەها ،وتیشیان ،کە لە ڕابردوودا یاداشتیان ئاڕاستەی ئەنجومەن پارێزگای سلێمان کردووە،
بەمەبەست ڕێگرییکردن لەم پرۆژەیە ،دواتر لە ڕێگەی لننەی شارەوانییەکانەوە لننەیەک پێکهێنا
و سەردان پرۆژەکە کراو ڕاگنا ،بەڵم لەئێستادا جارێیک تر بە ڕەزامەندن حکومەت پرۆژەکە
کەوتووەتە کار.
وەک خۆیان باسیان کرد ،ئەمڕۆ بۆ هەمان مەبەست سەردان داواکاری گشتت گەرمیان یان
کردووە و بەڵێنیان لێوەرگرتووە ،کە تانە لەم پرۆژەیە دەدەن لە ڕێگای دادگای ئیدارییەوە.
سەبارەت بەم بابەتە ڕۆژنیوز سەردان عەبدوڵ ڕەحیم بەڕێوبەری پرۆژەکەی کرد و ناوبراو ،لە
بەرامبەردا ڕایگەیاند :هیچ کام لەم پرۆژانەی ئێمە بەدەر نییە لە پێکهاتەی شاری یارن کەالر و
هەموو پرۆژەکانمان فەرمییە و بە بەڵگەو نورساوەوە ڕەزامەندن سەرجەم الیەنە
پەیوەندیدارەکانمان هەیە.
وتییس :پرۆژەکە پێکهاتوون لە مارکێت و مەلەوانگە و چێشتخانە و دوو نافور و سەرجەم
یارییەکان ناو پارکەکە و دوای 15ساڵ لە تەواوبوون ئەم پرۆژەیە پێشکەس حکومەت
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دەکرێتەوە ،بۆیە ئێمە بەشێوازی فەرم براوەی کەیسەکەین]1[.
2018-10-14
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 👎 :تێکدان ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان:

⚪ کەالر (گەرمیان)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2018-10-14 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 5:51:15 2018-10-14
هاوڕێ باخەوان

بابەت150 :

ی
ڕێکخراوەکان :سوپای تورکیا و ێئبان هۆکاری تێکچوون ژینگەی کوردستانن
https://www.kurdipedia.org/?q=20190103093549182415
چاالکوان و رێکخراوەکان ژینگە لە شارۆچکەی سۆران-ی سەر بە پارێزگای هەولن ،تورکیا و ئنان
بەهۆکاری سەرەیک تێکدان و لەناوبردن ژینگەی باشوری کوردستان دەزانن ،بانگەوازێکیشیان
ئاڕاستەی جکومەن هەرێم کردووە تا هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ بۆ پابەندکردن تورکیا و ئنان بە
پڕۆتۆکۆڵ و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان.
ژمارەیەک لە ڕێکخراوە ژینگەییەکان ،بانگەوازێکیان ئاڕاستەی حکومەن هەرێیم کوردستان و
الیەنە پەیوەندیدارەکان کردووە و تیایادا باسیان لەوە کردووە ،لە ئاکام بۆردومان و تۆپبارانە
بەردەوامەکان تورکیا و ئنان بۆ سەر ناوچە سنورییەکان باشوری کوردستان ،هەزاران دۆنم
دارستان و ڕەز و باخ و رسوست هەرێیم کوردستان تێکچوون و زیانیان بەرکەوتووە ،هەروەها
سامان ئاژەڵ و باڵندەی کێوییش لە برادۆست و قەندیل بەهۆی ئەو بۆردومانانەوە مەترس لە
ناوچوون لەسەرە.
دڵشاد باڵەیک ،سەرۆیک رێکخراوی ئاوێزە بۆ هۆشیاری ژینگەن ،کە یەکێکە لەو ڕێکخراوانەی
بانگەوازەکەی کردووە ،باس لەوە دەکات بۆردوومانەکان زیان زۆری بە رسوشت و ژینگەی
ناوچەکان بناری قەندیل و برادۆست و ئامێدی گەیاندووە ،بەو هۆیەشەوە چەندین دۆنم ڕەز و
باخ هاووڵتیان سوتاون و زیانێیک زۆریش بەر باڵندە و ئاژەڵ کێوی ئەو ناوچەیە گەیشتووە،
دەشڵێت:ئێمە وەک ڕێکخراوی ئاوێزە ،بە الیەنە پەیوەندیدارەکانمان ڕاگەیەندووە پێویستە فشار
بخرێتە سەر ئنان و تورکیا بۆ ڕاگرتت هنشە ئاسمان و زەمینییەکان.
ئاماژە بۆ ئەوەش دەکات ،بۆردوومانەکان زیان زۆری بە کەرن کشتوکاڵ و ژینگەی ئەو ناوچانەش
گەیاندووە ،بۆیە ئەریک پەرلەمان و حکومەتەکان بەغدا و هەولنە لەسەر ئەو پێشێلکارییانە
بێنەدەنگ.
هاوکات هەژار ماهن ،شارەزا لە بواری ژینگە و سەرۆیک رێکخراوی وار بۆ پاراستت ژینگە ،بۆ
ڕۆژنیوز باس لەوە کرد ،چەندین جار هۆشدارییان داوە بە الیەنە پەیوەندیدارەکان کە تۆپباران و
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بۆردوومانکردن سنوورەکان هەرێیم کوردستان کارەسان ژینگەن لێدەکەوێتەوە ،بەڵم بەداخەوە
وەک پێویست گوێ بە داواکانمان نەدراوە.
کۆتان ساڵ ڕابردوو ،ڕێکخراوە ژینگەییەکان لە ڕاپۆرتێکدا الیەنە پەیوەندیدارەکانیان
ئاگادارکردەوە ،کە ئەو شوێنانەی بەر تۆپباران و بۆردوومان کەوتوون ،ڕووبەڕووی کارەسان
ژینگەن بوونەتەوە ،داواشیان کردبوو تورکیا و ئنان پابەندبن بەو پەیماننامە ژینگەییانەی واژۆیان
کردووە لەبارەی پاراستت ژینگەی ناوخۆن و جیهانییەوە.
سەرۆیک رێکخراوی وار ئاماژە بۆ ئەوە دەکات ،لە ڕووی زانستییەوە تۆپبارانەکان بۆ سەر ژینگەی
ی
کوردستان کاریگەرییەکان زۆرە ،لەوانە؛ کەمکردنەوەی ڕووبەری سەوزان و تێکدان هاوسەنیک،
کەمکردنەوەی بڕی بە هەڵمبوون ئاو و کاریگەری خراپ لە سەر باران ،هەروەها داڕنیت توێژاڵ
ڕووەیک و لەبەریەک هەڵوەشانەوەی یەکگرتوون گڵ و خۆڵ قەدپاڵەکان.
ئەو شارەزایەی بواری ژینگە لە درێژەی کاریگەرییەکان تۆپبارانەکان بۆ سەر ژینگەی کوردستان
باس لەوەش دەکات ،تۆپبارانەکان دەبنە هۆی کەمکردنەوەی بڕی ئاوی ژێر زەوی ،چونکە
ڕووەک هۆکاری گلدانەوەی ئاوی سەر زەوییە و ناردنییەن بۆ ژێر زەوی ،کەمکردنەوی بڕی
ئۆکسجی و زیادکردن بڕی دووەم ئوکسیدی کاربوون ،هەروەها کەمکردنەوەی بەرگرن
درەختەکان و خنا پوکانەوەیان بە هۆی ئەو نەخۆشیانەی کە بە ئاسان زیانیان ن دەگەیی ،جگە
لەوانەش تۆپبارانەکان دەبنە هۆی پەیدابوون دووکەڵ کە تێکەڵەیەکە لە گەردیلەی ورد و
گازەکان کاربۆن و مۆنۆئۆکساید و گازی دووەم ئوکسیدی کاربۆن و ئوکسیدەکان ناینۆجی ،کە
زیان بە چاو و سییەکان مرۆڤ دەگەیی]1[.
2019-01-03
تایبەتمەندییەکان بابەت
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 💣 :تێکدان ژینگە بەهۆی بۆردوومانەوە (ئنان)
🌳 تایبەتمەندییەکان ژینگە 💣 :تێکدان ژینگە بەهۆی بۆردوومانەوە (تورکیا)
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری رۆژنیوز 2019-01-03 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:35:49 2019-01-03
نالیا ئیناهیم

بابەت151 :

ێ
ی
دەشت شارەزوور دەکات
چاوەڕن
ژینگەن
کارەساتێیک گەورەی
ی
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801085230101712
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ڕۆژنیوز -هاوکار مستەفا
تێکەڵبوون پاشەڕۆی کارگەکان و ئاوەڕۆی شاری سلێمان و دەوروبەری بە ئاوی تانجەرۆ و دواتر
تێکەڵبوون بە ئاوی دەریاچەی سنوان ،کارەساتێیک ژینگەن دروستکردووە و بوەتە هۆی
لەناوچون هەزاران ماس ،بەرپرسێکیش دەڵێت تا ئێستا کەس لەو دیاردەی نەپرسیوەتەوە.
زیاتر لە هەفتەیەکە بە درێژان زیاتر لە  10کیلۆمەتر لە سنوری دەریاچەی سنوان بەتایبەت لە
گوندەکان قەڵبەزە و کان بەردینەی نزیک شارۆچکەی شارەزوور ،ڕۆژانە بە سەدان ماس ئەو
دەریاچەیە لەناو دەچن و بۆن و بەرامەیەیک ناخۆشییان لەناوچەکەدا بڵوکردوەتەوە ژینگەی
کەنار دەریاچەکەیان تێکداوە.
ڕائید سەردار ئەحمەد ،بەڕێوەبەری پۆلییس دارستان و ژینگەی شارەزوور ،بەڕۆژنیوزی ڕاگەیاند:
حاڵەن لەناوچون ئەم ماسییانە ساڵنە لەم وەرزرەدا بەتایبەت لە دوای بەرزبوونەوەی پلەکان
گەرما بۆ نزیکەی  50پلەی سیلنی دەستپێدەکات تا  8/15بەردەوام دەبێت ،ئەوەندەی کە
بەدواداچونمان کردبێت چەند هۆکارێک هەن کە بوونەتە هۆی لەناوچون ژمارەیەیک زۆر
لەماس دەریاچەکە بەتایبەت جۆری 'ڕەقە ماس'.
ئاماژەی بەوەش کرد :گرنگنین هۆکارەکان بریتی لە تێکەڵبوون پاشەڕۆی ژمارەیەیک زۆری
کارگەکان سلێمان کە مادەی کیمیایان تێدایە و تێکەڵبوونیان بە ئاوی تانجەرۆ و دواتر دەڕژێتە
ئاوی دەریاچەی سنوانەوە ،بەرزبوونەوەی پلەکان گەرما و جارێیک تر تێکەڵبوون پاشەڕۆی
ئاوەڕۆی شاری سلێمان و دەوروبەری بە ئاوی دەریاچەکە ،هۆکارێیک تری سەرهەڵدان ئەم
دیاردەیەیە ،بەڵم تا ئێستا هیچ الیەنێیک پەیوەندیدار بەتایبەت بەڕێوەبەرایەن بەس سامان
ماس سەر بە وەزارەن کشتوکاڵ لە نزیکەوە نەهاتوون بۆ لێکۆڵینەوە لەم دیاردەیە.
بەڕێوەبەری پۆلییس دارستان و ژینگەی شارەزوور ئەوەس وت :لەناوچوون ئەم ماسییانە
سەرەڕای ئەوەی زیانێیک زۆری بەو کەسانە گەیاندووە کە بژێوی ژیانیان لەسەر
ڕاوەماسییە،هاوکات کارەساتێیک ژینگەییشیان لە ناوچەکەدا دروستکردووە ،ئەگەر الیەنە
پەیوەندیدارەکان چارەسەرێک بۆ ئەم حاڵەتە نەدۆزنەوە ،کارەساتێیک گەورەتری ژینگەن چاوەڕن
دەشت شارەزوور دەکات.
لەبارەی هەمان بابەت هاوکار محەمەد ،کە سەرقاڵ ڕاوەماس بوو لە دەریاچەی سنوان بەم
جۆرە قسەی بۆ ڕۆژنیوز کرد :بەداخەوە ئەم دیاردەیە ساڵنە لەم وەرزەدا دوبارە دەبێتەوە،
هەزاران ماس لە جۆری ڕەقە لەناودەچن ،بەڵم تا ئێستا هیچ الیەنێیک حکومیمان نەبینیوە بێت
بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەیەک بۆ ئەم دیاردەیە ،چونکە ئەمە بووەتە هۆی کەمبوونەوەی سامان
ماس و زیان زۆرییس لە ئێمە داوە.
ئەوەس خستەڕوو ،دیاردەی لەناوچوون ئەم ماسیانە بەدرێژان زیاتر لە  10کیلۆمەتر
بەدیدەکرێت بەتایبەت کە ڕۆژانەش بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکان گەرما ڕێژەی ئاوەکەش کەم
دەکات و ژمارەیەیک زیاتر لە ماس لەناودەچن ،ئێمەش لە بێکاریدا ڕوومان لەم دەریاچەیە کردووە
بۆ پەیداکردن بژێوی ژیانمان و ئەگەر ئەم دیاردەیەش هەروا بەردەوام بێت ئێمەش ناچارین ئنە
جێبهێڵی و بەدوای کارێیک تردا بگەڕێی.
هاوکار محەمەد ،ئەوەس باس کرد :دەبوایە حکومەت و الیەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوام
چاودێری ئەم دەریاچەیان بکردایە و ساڵنە گەرای ماسییان تێبکردایە ،بۆ ئەوەی ڕێژەی ماس
زیاد بکات ،بەڵم حکومەت ئەو پالنەی نییە و ئەوەی کە ئێمە دەیبینی ساڵنە لەوەرزی
قەدەغەکردن ڕاوەماسیدا هنەکان پۆلییس دارستان و ژینگەی ناوچەکە دێن چاودێری
دەریاچەکە دەکەن بۆ ئەوەی کەس ڕاوەماس نەکات.
2017-08-01
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :دەربەندیخان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەڕی رۆژنیوز 2017-08-01 -

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:52:30 2017-08-01
هاوڕێ باخەوان

بابەت152 :

ی
کوردستان زێدی رەسەن  3000رووەک و گیای پزیشکییە

https://www.kurdipedia.org/?q=2018022321194261898
پڕۆفیسۆرێیک زانکۆی سلێمان دەڵێت ناوچەکان هەرێیم کوردستان ،بە تایبەن چیای زاگرۆس زێدی رەسەن زیاتر لە 3000
ی
رووەک و گیای رسوشت پزیشکییە ،ئەگەر وەبەرهێنان تێدا بکرێ ،دەبێتە سەرچاوەیەیک گرنیک داهات.
بەپت لێکۆڵینەوە زانستییەکان ،چیای زاگرۆس کە بەشێیک دەکەوێتە باشووری کوردستان ،ناوچەیەیک زۆر دەوڵەمەندە بە
رووەک و گیا رسوشتییە پزیشکییەکان .تەنانەت لە توێژینەوەکاندا دەرکەوتووە هەندێ رووەیک دەگمەن کە لە جیهاندا بۆ
چارەسەری هەندێ نەخۆس بەکاردێن ،لەوێ هەن.
د.سامان عەبدولڕەحمان ،پڕۆفیسۆری یاریدەدەر لە کۆلنی کشتوکاڵ زانکۆی سلێمان و پسپۆڕ لە پۆلێنکردن رووەیک رسوشت لە
عناق و هەرێیم کوردستان بە (رووداو)ی گوت :ناوچەکان هەرێیم کوردستان بەگشت و چیای زاگرۆس بەتایبەن زێدی رەسەن
زیاتر لە  3000رووەک و گیای رسوشتت پزیشکییە ،هەندێ لەو رووەکانە تەنیا لە کوردستان هەن ،بۆیە لە سەرچاوە
زانستییەکاندا بە رووەکە کوردستانییەکان ناودەبرێن.
ساڵنە بڕێیک زۆر رووەک و گیای پزیشیک هاوردەی کورستان دەکرێ ،بەڵم د.سامان دەڵێت ناوچە کوێستانییەکان کوردستان
ئەوەندە رووەک و گژوگیای پزیشیک تێدایە ،نەک هەر هەرێیم کوردستان و عناق ،بەڵکو دەتوان پێویست وڵتان رۆژهەڵن
ناوەڕاستیش پڕبکاتەوە و ساڵنە سەدان ملیۆن دۆالر داهاتیش بۆ کوردستان دەستەبەربکات ،بە مەرجێک وەبەرهێنان تێدابکرێ.
تنی دکتۆراکەی د.سامان تایبەتە بە پۆلێنکردن رووەیک رسوشت لەعناق و هەرێیم کوردستان کە لە بەریتانیا بەدەستیهێناوە،
ماوەیەکیش لە سەنتەری مەلەیک بەریتان کاریکردووە .ئەو دەڵێت ❞بەریتانییەکان لە ساڵ 1753وە کار لەسەر رووەیک رسوشت
چیای زاگرۆس دەکەن❝ ،بۆیە تەنیا لە سەنتەری مەلەیک بەریتان زیاتر لە  60هەزار سامپیل رووەیک رسوشتت هەرێیم کوردستان
هەن.
.
بەگوتەی ئەو پڕۆفیسۆرە ،هەندێک رووەک و گیای پزیشکت دەگمەنن و تەنیا لە کوردستان هەن لەوانە رووەیک
کۆزینیائەزمەرێنتس کە تەنیا لە چیای ئەزمەر هەیە .رووەیک ئەستەرەگالس هەڵگوردینێنسس کە تەنیا لە چیاکان هەڵگورد و
سەکران و قەندیل هەیە .رووەیک ئیستیدرا کە بۆ چارەسەری پرۆستات بەکاردێ تەنیا لە کوردستان هەیە.
د.سامان عەبدولڕەحمان ،بەرپرس پرۆژەکان دامەزراوەی رووەیک کوردستانیشە کە تایبەتە بە لێکۆڵینەوە و توێژینەوە و
پۆلێنکردن رووەک و گژوگیا رسوشتییەکان کوردستان ،د.سامان دەڵێت لەرێگەی توێژینەوە لە گژوگیاکان کوردستان 10 .جۆر
گژوگیام دۆزیوەتەوە کە تازەن لە جیهاندا ،هەروەها  26جۆری دیکەم دۆزیوەتەوە کە تازەن لەسەر ئاست عناق و هەرێیم
کوردستا .هەر لە توێژینەوەکانم بۆم دەرکەوتووە جگە لەو رووەکە پزیشکیانەی بە رسووشت دەڕوێن ،دەکرێت زۆربەی ئەو
رووەک و گژوگیا دەرمانیانەی کە دەگمەنن لەجیهاندا لنە بڕوێندرێن.
بەپت ئاماری کۆمەڵەی رووەکناسان کوردستان زیاتر لە  300پێشەنگا و سەنتەری رووەیک پزیشیک لە هەرێیم کوردستان هەن،
فرۆس رۆژانەیان دەگاتە زیاتر لە  500کیلۆ دەرمان رووەیک و گژوگیان.
ئیسماعیل موشن ،سەرۆیک کۆمەڵەی رووەکناسان کوردستان بە (رووداو)ی گوت لە هەرێیم کوردستان خواستێیک زۆر لەسەر

165

کارهێنان رووەکە پزیشکییەکان هەیە ،رۆژانە  500کیلۆ دەرمان و ماددەی خاو دەفرۆرسێ ،لەم ژمارەیەش نزیکەی  300کیلۆیان
هاوردەیە ،ئەگەر بەتێکرا بۆ هەر کیلۆیەک  10دۆالر دابنێی دەتوانی بڵێی ساڵنە بەبەهای زیاتر لە یەک ملیۆن دۆالر رووەک و
گیای پزیشیک هاوردە دەکرێ.
بەپت توێژینەوەکان دەرکەوتووە خاک و هەوای کوردستان گونجاوە بۆ زۆربەی رووەکە پزیشکییەکان ،ئێستا کۆمەڵەی
رووەکناسان کوردستان و بەڕێوەبەرایەتت توێژنەوەی کشتوکاڵ هەولن ،بەنیازی پرۆژەکی بۆ چاندن رووەیک پزیشیک.
ئیسماعیل موشن ،دەڵێتتۆوی رووەیک جیسینگ ،جینکۆ و ستیڤیامان هێناوە ،ئەگەر لەچاندنیان سەرکەوتووبووین و
بەرهەمەکەی ئابووری بوو هەوڵێدەدەین تۆوی چەند جۆرێیک دیکەی رووەک بێنی بەتایبەت ئەو رووەکانەی کە بەرهەمەکانیان
لەهەرێیم کوردستان خواست زۆری لەسەرە و نرخەکانیشیان گرانە.
بەهۆی زۆربوون سەنتەرەکان تایبەت بە فرۆشتت رووەک و گیا پزیشکییەکان ،کۆکردنەوەی گژوگیا و رووەکە پزیشکییەکان،
بووەتە پیشەی بەشێک لە هاووڵتیان بە تایبەن لە وەزری بەهاردا.
ئیسماعیل موشن دەڵێت لە کوردستان خەڵک زیاتر گیای گەزگەز کۆدەکاتەوە کە تورکیا کیلۆی بە  50دۆالرە و لنە بە  12هەزار
دینارە ،گوڵەحاجیلە و شارتەرە کیلۆی بە  10هەزار دینارە ،جاترە و گەڵی گێوژ کلیۆی بە هەشت هەزار دینارە ،چەقچەقا و
تالیشکە کیلۆی بە  15هەزار دینارە ،گوڵە وەنەوشە کیلۆی بە  50هەزار دینارە ،گیا سالمە کیلۆی بە  100هەزار دینارە.
بە گوتەی ئیسماعیل مشن و ئەو گژوگیا و رووەکە پزیشکیانەی لنە هەن ،لە جۆری زۆرباشن ،ئەگەر کارگە هەبێت
دەستەبەندیان بکات ،لەدەرەوە خواستیان لەسەرە بۆ نموونە من  17جۆر چام هەیە لە کارگەکان ئنان و چی ئامادەیان دەکەم،
لەو چایانە شاریحانە و گوڵە عاجیلە کە بەرهەم خۆمانە ،هەناردەی مەغریب و ئوردنم کردووە.
لەکۆی ئەو  300پێشەنگا و سەنتەرانەی لەهەرێیم کوردستان هەن ،نیوەیان لە سنووری پارێزگای سلێمان و گەرمیان و
هەڵەبجەدان ،زۆرترین خواستیش لەسەر رووەکە پزیشکییەکان لەوێیە.
جەالل کەریم ،بەڕێوەبەری راگەیاندن کۆمەڵەی رووەکناسان کوردستان کە خاوەن پێشەنگایەیک رووەیک پزیشکییە لە سلێمان
دەڵ زیاتر خواست لەسەر ئەو رووەک پزیشکیانەیە کە هۆکارن بۆ دابەزاندن کێش و چارەسەری قۆلۆن .گوتییس %75ی
بەرهەکانمان هاوردەن.
وەزارەن تەندروست دێتە دەنگ
دکتۆر ئارام رۆستەم ،راوێژکاری وەزیری تەندروست حکومەن هەرێیم کوردستان بە (رووداو) راگەیاند ناڕێکییەیک زۆر لە کاری
پێشەنگاکان گیادەرمان هەیە ،بۆیە پرۆژە یاسایەکیان بۆ رێکخستت فرۆشتت دەرمان گیان ئامادەکردووە و شەش مانگە نندراوە
بۆ ئەنجوومەن وەزیران کرد .بەپت پڕۆژە یاساکە تەنیا رێگە بە دەرچووان کۆلنی دەرمانسازی زانست (بایۆلۆژی و کیمیا)
کشتوکاڵ (بەس رووەکناس) دەدرێ پێشەنگای دەرمان گیان بکەنەوە.
دکتۆر ئارام گون تا ئێستا چەندین پێشەنگامان داخستووە ،چونکە هەندێکیان گژوگیا و دەرمان نەشیاویان بە قاچاخ
هاوردەکردووە .لە کەناڵەکانیش رێکالم وایان بۆ کردووە وەک ئەوەی مردوو ،زیندوو بکاتەوە ،بۆیە سکاڵمان لەسەر هەندێ
کەناڵیش تۆمارکردووە]1[.
2018-02-23
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌾 :کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
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][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 9:19:42 2018-02-23
هاوڕێ باخەوان

بابەت153 :

کاریگەرن بەسەر چەمچەماڵەوە جێهێشتووە
کەمت ڕێژەی سەوز یان چەندین
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180723103957104392
ڕێژەی سەوزان شارۆچکەی چەمچەماڵ تەنها -4%ە ،ئەمەش بەبۆچوون ژینگەپارێزان شارۆچکەکە ،کاریگەرن هەیە لەسەر
پیسبوون ئاوهەوای شارۆچکەکە و بەرزبوون پلەکان گەرما و سیمای شارۆچکەکە ،سەرۆیک شارەوانت چەمچەماڵیش
دانیپێدادەنێت ،کە وەک پێویست نەیانتوانیوە گرنگت بە ڕێژەی سەوزان شارۆچکەکە بدەن.
کەمت ڕێژەی سەوزان لە سنوری شارۆچکەی چەمچەماڵ سەر بە پارێزگای سلێمان ،کاریگەرن جیاوازی بەسەر شارۆچکەکەوە
جێهێشتووە ،لەئاست ڕێژەی سەوزان ستانداردی جیهانت بۆ شارەکان کە -15%یە ،ڕێژەی سەوزان چەمچەماڵ تەنها -4%ە.
مەعروف مەجید ،سەرۆیک ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستت ژینگە ،هۆکارەکان کەمت ڕێژەی سەوزان لە شارۆچکەی چەمچەماڵ ،بۆ
دەگنێتەوە ،کە بریتی لە وشکەساڵت ،کەمتەرخەمت الیەنە پەیوەندیدارەکان ،ئاونەدان پێویست
چەند هۆکارێک
ڕ
دارودرەختەکان ،دیاردەی ئاژەڵدارن لەناو شارۆچکەکە و ئاگرکەوتنەوە.
مەعروف مەجید ،بۆ ڕۆژنیوز ون :بەرزکردنەوەی ئاست سەوزان تەنها بە شارەوان و ڕێکخراوەکان بواری ژینگە ناکرێت ،بەڵکو
دەبێت تاک بەتایک کۆمەڵگا هەست بەبەرپرسیارێت بکەن و بی بەژینگەپارێز.
سەرۆیک ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستت ژینگە ،کاریگەرییەکان کەم ڕێژی سەوزاییس دەستنیشانکرد ،بەوەی کە کاریگەرن هەیە
لەسەر سیمای شارۆچکەکە و پیسبوون ئاوهەواکەی و بەرزبوون پلەکان گەرماش لە شارۆچکەکە.
ئارام نەجات ،سەرۆیک شارەوان چەمچەماڵ ،بۆ ڕۆژنیوز ڕێژەی سەوزان شارۆچکەکەی بە  4%دیاریکرد و هۆکارەکەس بۆ
قەیران داران گەڕاندەوە ،چونکە بەوتەی خۆی :زیاتر گرنگت بە پرۆژە خزمەتگوزارییەکان وەک ئاو و ئاوەڕۆ و قنتاوکردن دراوە،
دەرفەت نەبووە گرنگت بە الیەن سەوزان سنوورەکە بدرێت.
سەرۆیک شارەوان چەمچەماڵ ،ئەوەس خستەڕوو ،کە لە کارنامەیاندایە 20%ی داهان شارەوانییەکەیان بۆ بەرزکردن ڕێژەی
سەوزان شارۆچکەکە تەرخان بکەن ،بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سەوزان شارۆچکەکەش ،لەئێستادا سەرقاڵ دروستکردن دوو
باخچەن ،ڕاشیگەیاند :بەو داهان 20%ی شارەوانییەکەمان ،کار بۆ دروستکردن پشتێنەیەیک سەوزان دەکەین بەدەوری
چەمچەماڵدا]1[.
2018-07-23
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
📈 جۆری ئامار و راپرس ⛑ :تەندروست
🏙 شار و شارۆچکەکان ⚪ :چەمچەماڵ
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:39:57 2018-07-23
هاوڕێ باخەوان

بابەت154 :

ی
ی
یەکە کار ێ
ی
ئاست پارێزگاو قەزاو ناحیە و ژینگە
گبیەکان پارێزگاکان هەرێیم کوردستان  2009لەسەر
گەرەک/گوند
https://www.kurdipedia.org/?q=20180503104641150066
دەستەی ئاماری هەرێیم کوردستان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
📈 جۆری ئامار و راپرس 🌳 :ژینگە
🏙 شار و شارۆچکەکان ♖ :هەولن
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشووری کوردستان

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:46:41 2018-05-03
مانو بەرزنچ

بابەت155 :

ی
 168هزار مەترێن دووجا ێ ی
یی کەسکان ل دهۆک هاتینە چاندن
https://www.kurdipedia.org/?q=20180201093710103404
دواڕۆژ ،بورهان یەحیا
رێڤەبەرییا ئەندازەیا پارکان ل ساال 2017ێ  168هزار مەترێن دووجار یی ئەردی ب گول و فریزی و داروباری چاندینە و نوکە
رێژەیا کەسکاتت ل دهۆک  %11یە.
ئسماعیل مستەفا بەرپرس راگەهاندنا سەرۆکاتییا باژێڕڤانییا دهۆک بۆ دواڕۆژ رۆهنکر؛ ل سەنتەرێ باژێڕێ دهۆک  30باغچە و
ناڤەندێن جاددەیان هاتینە چێکرن و باغچەیەک ژالن وەالتییانڤە 6204 ،گولی ژ جۆرێ ریل ڤینکا بۆکس و شمشار فیکس
توریک کو دبنن دارتراشۆک هاتینە چاندن ،هەژمارا چولی هەردەم یی جۆرێن بیبۆ رۆز ،ئاسن ،داوودی و یلسمی کو هاتینە
چاندن پنی  432هزار دانەیان بوویە.
ئاماژەکر؛ پنی  10هزار تەنی بەرمایک و زێدەیه و پیساتیی ناڤ باغچە و ناڤەندێن چاندێ دا هاتینە هاڤێشی و  185هزار
گولی بوهاری هاتینە چاندن و  170هزار گولی هاڤیت و ننییک  7هزار کیلۆیی فریزن.
زێدەتر هاتییه ،پنی  23هزار مەترێن سێجا یی دیوارێ بنیان کو دبنن پەرژان گیان هاتینە دانان و ب گۆەری نەخشەن بنیان
کو بۆ دهۆک هاتییە دارشی رێژەیا کەسکاتت دێ بیتە  %13و هەتا نوکە رێژەیا هاتینە ئەنجامدان  %11یە]1[.
2018-02-01
تایبەتمەندیی بابەن
🏙 باژێر:

⚪ دهۆک

📈 جورا ئامار و راپرسیا:
📈 جورا ئامار و راپرسیا:
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشوورا کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:37:10 2018-02-01
بەناز جۆڵ

بابەت156 :

تووس ێ
ژ
ی ێ
پەنجەن بووینە
شب
دهۆک 499 :ژن
https://www.kurdipedia.org/?q=2018020423341465869
ل سنوورێ ساخلەمییا پارێزگەها دهۆک ،ژمارا نەخوەشی پەنجەشنێ  954کەسن 455 ،ژوان زەالمن و  499ژن بوون.
ل گۆرەی ئامارێن ساخلەمییا دهۆک یی رادەست دواڕۆژ کرین ئه و کەسی دژن ئێک رۆژی تا  4سایل تووس پەنجەشنێ
بووین 27کەس بوون و  15ژ رەگەزێ ننبوون ،یی دژن  5سایل تا  9سایل  19کەس بوون کو  12ژوان رەگەزێ ننبوون.
لدۆر زاڕۆیی توس پەنجەشنێ بووین د راگەهاندنا ساخەلمت دا هاتییە  10زاڕۆ توس نەخوەشیا پەنجەشنا لیمفوما بووینە و
 26زاڕۆیی دی توس نەخوەشیا ژ جورێ لۆکیمیای بوون 10 ،زاڕۆیی دی ژی توس نەخوەشیا ژ جورێ مێشیک ب بوون 3
زاڕۆژی ژ جوری سارکۆما ،ئێک زارۆژی ب جنم سێل توش ب بوو 3 ،زاڕۆژی توس ویلمز بوون و  9ێن جنی پەنجەشنا
هەست.
ی
ی
ئەڤرۆ ،رۆژا جیهان یا پەنجەشنێبوو ،ل هەموو جیهان د ف رۆژێ دا چەندین چاالیک بۆ رێگریا ل ف نەخوەشت دهێنە کرن]1[.
2018-02-04
تایبەتمەندیی بابەن
🏙 باژێر:

⚪ دهۆک

📈 جورا ئامار و راپرسیا ⛑ :ساخلەم
📈 جورا ئامار و راپرسیا:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشوورا کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1

📡ماڵپەڕ | ️🏳 کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری دواڕۆژ 2018-02-04 -

کان تۆمارکردن:
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ناوی تۆمارکار:

هاوڕێ باخەوان

بابەت157 :

ێ
دهویک  %70دارستان هاتیە بڕین
ژبەر نەبەالڤکرنا گازێ ،ل
https://www.kurdipedia.org/?q=20171103103523102692
بۆ ساال دون یە بەهرا وەالتیان ژ گازا ست ژالن حوکمەتا هەرێیم ڤە ناهێتە بەالڤکرن ،هەر ژ
نوکەژی وەالتیان ب تایبەن یی دەڤەرێن سار و بەفرین دەست ب بڕینا داران کریە.
ماهر سپیندارى ،وەالتیەیک دەڤەرا بەرێ گارەیە ل سنورێ دەڤەرا ئامێدن بۆ (باس) دبنیت:
”ژبەر بەالڤ نەکرنا گازێ ل دەڤەرێن قەزا ئامێدن ئەڤە دەمەکە وەالتیان دەست ب بڕینا داران
کریە ،هندەک دهی بۆ خوە دبڕن و هندەک ژی بۆ فرۆتت دبڕن و نوکە داهان پیکەبەیک ل
دهۆیک ب  100هزار دیناران دهێتە فرۆتن ،دارێن هشک ژی نەماینە و هەموو یی هاتینە بڕین و
نوکە رۆژانە و ل پنیا دەڤەر و گوندان دارێن تەڕ یی دهێنە بڕین و ژن هندەک ژوان داران
ی
دگەهیتە  100ساالن ،کو ب مشارێن پانزێت دهێتە بڕین ،دشێم بنم هەکە رەوش ب ف شێوەى
بمینیت دارێن تەڕژی نامیی و نوکە  %70دارستانی مە یی هاتینە بڕین“.
ماهرێ خەلیک دەڤەرا ئامێدن دیار کرژى” :سالی بۆری دەم حوکمەتا هەرێیم ب رێیا وەزارەتا
سامانی رسوشت گاز ل سەر وەالتیان بەالڤ دکر ،کەس پەنا نەدبرە بڕینا داران ،بەیل ئەڤە دو
سالە دیاردا بڕینا داران یا پەیدا بووی و خەلک ن نەچارە ،چونیک مووچە یی هاتینە کێمکرن ب
رێیا پاشکەفتکرنا وان و کارژی وەکوو بەرێ نەماینە.
ی
ماهری کو وی ب خوە بەرهەف بۆ زڤستان کریە و بۆ خوە دار یی بڕین ،دەم مە پرسیار ژێ
کری ،پۆلیسی دارستان و ژینگەیه چ پنابوونان بۆ نەهێالنا داربڕیت و رسادانا کەسی داران
دبڕین ناکەت ،گۆت :پۆلیسی ژینگەیه ژی نوکە نەشی مان خوە تێدا بکەن ،چونیک ئه و کەس
بۆ خوە داران دبڕێت خودان خنان و زارۆیە و ن پێدڤیە بۆ گەرمکرنا وان ل زڤستان ،هەکە
حوکمەت گازێ بەالڤ نەکەت و گازا بازرگان ژی یا گرانە ،ما دێ پۆلیسی ژینگەیه چ بنن و چ
پنابوونان وەرگرن؟“.
خنهات ننوەن ،وەالتیەیک خەلیک قەدس یە ،بو (باس) دبنیت” :نوکە ئێک بەرمیال گازا
ی
بازرگان ب  180دیناران دهێتە فرۆتن و ئەڤەژی بهایەیک گرانە بۆ وەالتیان ب تایبەن دف قەیران
دا و کێمبوونا مووچان ،نە حوکمەت و نە پەرلەمان و نە جڤاتا پارێزگەها دهۆیک و نە کارگنیا
پارێزگەیه ،خوە ل یف بابەن نەکریە خودان“.
موحسن تاها ،رێڤەبەرێ بەالڤکرنا بەرهەمی گازێ ل پارێزگەها دهۆیک ئه و دەنگوباسە رەت کرن
ل دۆر هەبوونا پرۆسا بەالڤکرنا گازێ ل هەردوو پارێزگەهی سلێمانت و هەلەبجە و بۆ (باس)
گۆت” :هەکە پرۆسا بەالڤکرنا گازێ هەبیت ،دێ هەموو هەرێما کوردستان ڤەگریت“.
سەبارەت بەالڤکرنا گازێ ل سەر وەالتیان ل پارێزگەها دهۆیک ژی گۆت” :ساال بۆری حوکمەتا
عناف  50ملیۆن لنێن گازێ بۆ هەرێما کوردستان هنارتبوون ،کو  30ملیۆن لن بۆ پارێزگەها
سلێمانت و  5ملیۆن لن بۆ پارێزگەها هەولنێ و بەهرا پارێزگەها دهۆیک  15ملیۆن لن بوون و مە
تت ل دەڤەرێن چیان بەالڤ کربوو ،بەیل نە ئەڤ سالە و نە پار وەزارەتا سامانی رسوشت لنەکا
گازێ نەدایە کەس“.
دکتۆر حەسەن نەجمان ،سەرۆیک پشکا دارستانان ل کولنا چاندن ل زانکۆیا دهۆیک ل دۆر
مەترسیا بڕینا داران ل سەر دارستانان دبنیت” :بڕینا داران ئاریشەکا جیهانییە و گەلەک دهێتە
روودان ب شێوەیک بەرچاڤ لوان وەالتی توس هەژارن و قەیرانی ئابووری ،یان ئاست
هوشیاریا خەلیک بۆ ژینگەیه یا کێم بیت و بجهئینانا قانوون تێدا یا الواز بیت.
سەرۆیک پشکا دارستانان ل زانکۆیا دهۆیک گۆتژی” :خالی کو زیانا بڕینا داران زیدە دکەت ،ئەون
کو رێژا ئەردێن دارستانان ل پاریزگەها دهۆیک گەلەک نینە ،بەلکوو یا کێمن ژی دبیت ،ئەردێن
دارستانان نوکە ننییک  2057600دونەمن و جۆرێن دار گەلەک نیی کو  88جۆرن ،لەوما ب چ
شێوان نابیت رێ بهێتە دان بۆ بڕینا داران.
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هەروەسا دیارکر ژی” :بڕینا داران ناهێتە کرن بو پیتڤیا مال بتت ،بەلکو دگەهیتە ئاست بازرگانت
و دبیتە وەک کارەک ب تایبەن ل وەرزێ زڤستان ،ئەڤەژی دبیتە ئەگەر کو زیان زیدەتر بیت.
دکتۆر حەسەن نەجمان خویاکر ژى” :بڕینا داران دبیتە ئەگەر کو رێژا غازا ئێکەما ئۆکسیدا
کاربوون و میتان ل ئەسمان زێدی بیت و وەک بەرگەیک خ کەت و نەهێلیت ریژەکا بەرچاڤ یا
ی
تیشکی رۆژێ ئەوێن دگەهنە ئەردی و دڤەپەشی دەربازى بەریک ئەسمان و ن ئەردى بن و
وەدکەت کو پال گەرم یا ئەردى زێدە بیت و ب تایبەن دبیتە ئەگەر کو هشکان پەیدا بیت.
دیسا دار و دارستان ژیدەرێ سەرەکیە بو هەمە جۆریا ژینگەیه برێیا هەمبنکرنا جه ژیانا
ی
ی
گەلەگ رووەکان و گیانەورێن کووف و مێش و موران ،بڕینا داران دێ زیانەکا ئێکسەر گەهینیتە ف
هەمەجۆرن ،هەروەسا بڕیناداران دێ بیتە ئەگەر کو ئاخ بهێتە رامالی کو جه شینبوونا
رووەکانە ،ئەڤجا چیا و گرێن مە دێ رووتربن و دێ بنە تەحت .وەکو چەوان نوکە ئەم ل گەلەک
جهان دبینی .بڕینا داران و نەمانا سیبەرا وان دبیتە ئەگەر کو ریژا هەلمبوون زێدەبیت و ئەرد
ی
ی
ی
پنیا شەیه و ئاف ژدەست ددەت و دبیتە ئەگەر کو رێژا ئاڤا لسەر زەف و ل ژێر زەف کێم ببیت،
دیسا گەلەک ژ خەلیک گوندان پشت بەستنا وان لسەر دارستانایە بۆ بجه ئینانا گەلەک پێدڤیی
خوە ،وەکو خوارن و فرۆتنا بەرهەم هندەک ژ دار و تراشۆکا و هندک گیایان کو ل دارستانان
شی دبن و هەروسا بۆ ئالڤ تەرش و کەوایل ،دیسا بڕینا وان دبیتە ئەگەر کو جوانیا دەڤەرا
دهویک ب گشت بهێتە تێکدان و رێژا سەیرانچ و گەشتیاران ژی کێم ببیت.
ب دیتنا وی رێیی چارەکرن ،یان کێمکرنا یف دیاردێ یی هەین ئه و ژی:
 دەست ب بەالڤکرنا گازێ لسەر خەلیک گوندان ب تایبەن لدەڤەرێن ننییک دارستانان. کاراکرنا قانوونا دارستانان یا هژمار  10ل ساال  2012و ب تایبەت مادێن  22و  23کو تێدابنیت یان ب کەزێخیت ،نە پن ژ سالەیک یە و رسادانا داران نە پن ژ
زیندانکرنا هەر کەس دارەیک ڕ
 3ملیۆن دینارانە.
 نیشاندانا گونەهباران و دانپێدانی وان د دەزگەهی راگەهاندن دا. ئەنجامدانا هەوێن هشیارکرن ،بتایبەن بەرى وەرزێ زڤستان و بتایبەن ل دەڤرێن دکەڤنەننیک دارستانان و رێنما و رسایی قانوونا دارستان بۆ بهێنە دیارکرن.
 دامەزراندنا زێدەتر یا پۆلیسی دارستان. دروستکرنا چاندنگەهی دەستکرد ب جۆرین دارێن زوو شی دبن وەک ژیدەرەک بۆ دارێنسۆتت و رەژن.
و بجهئینانا ڤان هەموو رێیان دێ ئاریشا برینا داران ل سەرانسەرى کوردستان و دهویک بەرەڤ
نەمان ڤە چیت]1[.
2017-11-03
تایبەتمەندیی بابەن
📈 جورا ئامار و راپرسیا:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

️⬇ باشوورا کوردستان

🗄سەرچاوەکان
][1
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ناوی تۆمارکار:

هاوڕێ باخەوان

بابەت158 :

الت أعدمها (جهاديون إسالمويون) تابعون لالحتالل ی
ی
الب ییک!
شجرة السنديان ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181205212139104890
حصلنا عیل صورة قديمة لشجرة سنديان روم ویه قائمة بشموخ ف موقع مزار شيخ حمزة –
بی قريت عیل كارا ( )Elî Keraو زعرية ( –)Ze'irêناحية بلبل-منطقة عفرين ،وقد قطعها
(جهاديون إسالمويون) تابعون لالحتالل النیک أواسط شهر تسين الثان  ،2018مع أشجار
حراجية محيطة بها.
ُ
َ
ی
تلك الشجرة اسمها بالكردي كيلني ( ،)Gêlberîيقدر عمرها بأكن من مئة عام ،ویه من
الصنف المهدد باالنقراض ولدى قطعها ال تنبت ف مكانها أغصان أو شجرة جديدة ،وأفاد مصدر
زراغ موثوق ،أن السنديان الروم من األشجار الضخمة والمعمرة ،توجد ف المنطقة بشكل
ً
طبيغ منافقة مع غابات السنديان العادي بشكل أشجار منفردة هنا وهناك ،وتنمو ف النبة
ُ
الخصبة ،وال تشكل غابة بمفردها ،وتثمر أجود أنوع البلوط ،وف قانون الحراج السوري كل من
يقطع شجرة يعاقب بالسجن من  1إیل  3أشهر وبغرامة مالية من  /100/إیل  /300/ألف لنة
سورية ،أي قبل األزمة كانت تصل إیل  /6/آالف دوالر.
ُ
ً
وإذا كانت للشجرة والطبيعة عموما مكانة ف تراث وثقافة الكرد ،فإن الشجرة الحراجية الكبنة
ً
ُ
مباركة لديهم ویه موضع تقدير واهتمام ممن ،فال تقطع خوفا من لعنة وسوء قد يصاب به
الفاعل-حسب اعتقادهم ،وبعضها يعتن مزارات ،حيث ف منطقة عفرين هناك ی
أكن من /40/
ً
موقعا فيه أضحة شيوخ ومقابر قد أصبحت محميات حراجية طبيعية ،وتعتن أماكن للتنك
ُ
وتقدم فيها األضاخ ،كما ُيستجدى عیل أعتابها شفاء مريض أو تحقيق أمنية أو هطول أمطار وما
شابه.
ً
ً
وإذا كان االحتالل النیک لمنطقة عفرين ،يستهدف اإلنسان أوال ،فإنه جاء عدوانا عیل الحجر
ً
والشجر أيضا ،فلم تتوان جموع المسلحی عن قطع آالف أشجار الزيتون وأشجار حراجية،
وقت لم تتخذ فيه سلطات االحتالل أية إجراءات وتدابن لمنع قطع األشجار
وإحراق غابات ،ف ٍ
واالضار بالبيئة وبممتلكات األهایل أو لتفادي اندالع حرائق وإطفائها ف الوقت المناسب.
ُ
نعم إنها جرائم ترتكب بحق البيئة واإلنسان.
موقع نوروز
Yek-dem.com
2018-12-05
خصائص السجل
🌳 البيانات الوصفية البيئية:

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 الدولة  -األقلیم:

️⬅ غرب کردستان

🏙 المدن:
:Quick Respons Code

️🕊 افرين
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هاوڕێ باخەوان
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