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ژماره ٧

كانونی یـهكهم ٢٠١٥ -

بهشداری كـردن له پێشهنگـای ڕێكخراوهكانی كۆمهڵگـهی مهدهنی له شاری ههولێـر
ڕێكخراوی سروشتی عێراق لە پرۆژهی داكۆكیكردن لە یاسا ژینگەییەكان بەشداری لە یەكێك
لە گەورهترین چاالكییەكانی ڕێكخراوهكانی كۆمەڵەی مەدهنی كرد  ،كە پێشەنگایەكی تایبەت
بوو بۆ كار و چاالكییەكانی ڕێكخراوهكانی كۆمەڵگەی مەدهنی لە ڕۆژی  ٨ی ئەیلولی
 ٢٠١٥كاتژمێر ٤ی پاش نیوهڕۆ لە هۆتێل دیڤـان لە شاری هەولێر  ،بە سەرپەرشتی
ڕێكخراوی ( مێرسیكۆری نێودهوڵەتی ) و بە ئامادهبوونی نوێنەری ئاژانسی ئەمریكی بۆ
پەرهپێدانی نێودهوڵەتی و هەریەك لە بەڕێزان ( فەالح مصطفی ) بەرپرسی پەیوهندیەكانی
دهرهوهی حكومەتی هەرێم  ،وه بەڕێز ( ڕێبوار تاڵەبانی ) سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزگای
كەركوك و بەڕێز ( نەوزاد هادی ) پارێزگاری هەولێر و بەڕێز ( ئەكرهم محمد ) سەرۆكی
فەرمانگەی ڕێكخراوه نا حكومییەكان و بە بەژداری كردنی زیاتر لە  ٥٠ڕێكخراو لە
سلێمانی و هەولێر و كەركوك و دهۆك  .لەم پێشەنگایەدا سەرجەم ڕێكخراوهكان سەرجەم
كارو چاالكییەكانی سـێ ساڵی ڕابردووی خۆیان خستە ڕوو لە ڕێگەی دابەش كردنی كتێب و ڕۆژنامە و وێنەكان ئەمەش وهكو جۆرێك بوو لە خۆ ناساندن .
ئێمەش وهكو ستافی پرۆژهی داكۆكیكردن هەستاین بە ئەنجامدانی چاالكی خۆمان و سەرجەم كار و چاالكییەكانمان لە ماوهی دوو ساڵی ڕابردوودا ئەنجاممان داون.

پشتگیری كردن له گهشهپێدانی كۆمهڵگهی مهدهنی له كوردستان  -پارێزگای ههڵهبجـه
تیمى پرۆژەى داکۆکى کردن ،لە بەروارى  ١٩ئابى  ، ٢٠١٥لە هۆلى پارێزگای هەڵەبجە و بە ئامادەبوونى پارێزگارى هەڵەبجە بەرێز عبدهلل نەوڕوڵى  ،بەرێز محمد سعید
نورى بەرێوەبەرى فەرمانگەى ژینگەى سلێمانى  ،رێکخراوە ژینگەییەکان  .کۆبونەوەیکى هاوبەشى ئەنجامدا ،بەمەبەستى رێکخستنى ڕاوێژکارى تەکنیکى لەنێوان هۆکارە
گرنگەکان و پسپۆرەکانى ژینگە بەمەبەستى دیاریکردن و ڕیزبەندیکردنى ئەو کارو چاالکیانەى کە پێویستن بکرێت بۆ چارەسەرکردنى گرفتە ژینگەییەکان لە پارێزگاى
هەڵەبجە.
زۆرترین گرفتە ژینگەییەکان گفتوگۆى لەسەر کرا بەتایبەت پیسبوونى ئاو و چۆنیەتى
پاراستنى  ،وە هەموو درک بەگرنگى رووبارى ( زەڵم) دەکەین و بەیەکێک لە سەرچاوە
گرنگەکانى ئاو دائەنرێت لە ناوچەکەدا کەبەداخەوە لەژێر هەرەشەى پیس بوونى
بەردەوامدایە  ،لە میانەى کۆبونەکە تیشک خرایە سەر هۆکارەکانى پیس بوونى ئاوە کە
کەدیارترینان ( نەبوونى یاسایەکى تایبەت بۆ چۆنیەتى پاراستنى سەرچاوەئاوییەکان،
کەمی هۆشیارى ژینگەیی) کە واى کردوە کە رووبارەکە بەکاربهێنرێت بۆ هەندێک چاالکى
نایاسایی وەک شتنى ئۆتومۆبیل و ماشێنى گەورە لەناو رووبارەکەدا  ،زۆربەى ئەو
کەسانەى کە ئۆتومۆبیلەکانیان لەناو رووبارەکاندا دەشۆن درکیان نیە بەوەى کە ئاو پیسە
بەرەو کۆی دڕوات و چەندیک لە ئاوو بەفیرۆ دەڕوات ،وە ئەم کەسانە قەت لە وباوەڕدا
نین كە ئەم کردهوهیە چەندیک کاریگەرى خراپى ژینگەیی هەیە لەسەر رووبارەکە بە
هۆی بەکارهێنانى جۆرى جیاواز لە پاکەرەوەکان کە زیانى تەواوى ئەبێت لەسەر ژیانى
ماسی و رووەکەکان .وە ئێمە باوەرمان وایە لە کاتى ئیستادا (پەروەردەیی ژینگەیی و
وەبەکارهێنانى باشترین شێوازەکان ) کاریگەرى باشترى ئەبێت لەچەسپاندنى پێبژاردنەکان  ،لەگەڵ داخستنى جێگاکانى شتنى ئۆتومۆبیلەکان و بەرزکردنەوەى هوشیارى
ژینگەیی لە ناوچەکەدا  .بە هەماهەنگى لەگەڵ خاوەن بەرژەوندیەکان هەڵدەسین بە
دۆزینەوەى باشترین شێواز بۆ داخستنى جێگاى شتنى ئۆتۆموبیەکان و لە هەمان کاتـدا بەرزکردنەوەى هۆشیاریی ژینگەیی لە ناوچەکەدا .

پشتگیری كردن له گهشهپێدانی كۆمهڵگهی مهدهنی له كوردستان  -ناحیهی حاجیـاوا
یەکێکى تر لەکارو چاالکیە کانى ڕێکخراوى سروشتى عێراق  ،بە هاوبەشى لەگەڵ ڕێکخراوى
نەسیم لە ناحیەى حاجیاوا لە هۆڵى کتێبخانەى گشتى حاجیاوا لە بەروارى
١١ی تشرینی دووهمی  ، ٢٠١٥بەئامادەبوونى بەڕێوبەرى ناحیەى حاجیاوا و تەواوى
لێپرسراوانى فەرمانگەکانى حاجیاوا و فەرمانگەى ژینگەى ڕاپەڕین و ڕێکخراوە ژینگەییـەكان
و فەرمانبەرانى شارەوانى و لێپرسراوى نوسینگەى گواستنەوەى حاجیاوا و وبەڕێوبەرى خانەى
ڕۆشنبیرى منااڵن و چاالکوانە مەدەنیەکان هەستاین بە ئەنجام دانى کۆبونەوەیەکى هاوبەش ،
كە كۆبونەوهكە پێك هاتبوو لە دوو بەش  ،بەشی یەكەم بریتی بوو لە خستنە ڕووى کێشە
ژینگەییەکان لەناوچەکەدا وه ئەوهی شایەنی باسە گرنگترین كێشە ژینگەییەكانی ناوچەكە
بریتی بوون لە پیس بوونی ناوچەكە بەهۆی فڕێدانی خۆڵ و خاشاك و پاشماوهی هاواڵتیان
لە چیای ماكۆك كە ناوچەیەكی گەشتیاری یە و نزیكە لە شوێنی دانیشتوانی ناوچەكە وه دهبێتە
زیان گەیاندن بە تەندروستی هاواڵتیان  ،وه یەكێكی تر لە كێشەكانی ناوچەكە هەبوونی
ژمارهیەكی زۆر غەسالەی چەو و لم و كارگەی بلۆك  ،وه هەروهها كەمی ڕێژهی سەوزایی
لە ناوچەكە دا كە بریتی یە لە  . % ٦بەشی دووهمی كۆبونەوهكە بریتی بوو لە دۆزینەوەى ڕێگە
چارەسەرێک بۆکێشە ژینگەییەکان لەناوچەکەدا  .شایەنى باسە لە کۆبونەوەکەدا باس لەوە کرا کە ڕێکخراوەکان چۆن لەگەڵ الیەنى حکومى و پەیوەندى دار
بەشێوەیەکى بەردەوام و بە هەماهەنگی کاربکەن لەسەر دۆزینەوە و چارەسەر کردنى کێشە ژینگەییەکانى ناوچەکە.

