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ــی پێشــكەوتنی  ــە كاریگەری ــدن ب ــڕۆدا، راگەیان ــە ســەردەمی ئەم ل

ــرەوە  و،  ــی نوێ ــە قۆناغێك ــا وە چوەت ــت و تەكنەلۆژی ــرای زانس خێ

تادێــت لــە گەشــە  و بەرەوپێشــچونی بەردەوامدایــە. ئەمەیــش بــە 

ــدی( ــاو )تقلی ــرازە كۆنب ــە ئام ــەی ل ــۆرەكان، بوارەك ــە ج ــۆرێ ل ج

ئامــرازە  بــەرەو  تەلەڤزیۆن(ـــەوە  رادیــۆ،  )رۆژنامــە،  ـــیەكان: 

نوێچەشــنەكان )راگەیاندنــی ئەلیكرۆنیــی، نیــو میدیــا( بــردوە.

تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانیــش، وەك ئامرازگەلێكــی بــاوی نێــو ئامــرازە 

و  رسوشــت   بەهــۆی   ،)New Media( راگەیانــدن  نوێیەكانــی 

ــش  ــە پێ ــەوە، ل ــاواز  و جۆراوجۆرەكانییان ــرە  و جی ــە ف تایبەمتەندیی

هەموشــییانەوە كارلێككاریــی )التفاعلــی(، بەكارهێنانێكــی بەرچاوی 

لــە سەرانســەری جیهانــدا هەیــە و، لەالیــەن بەكارهێنەرانــەوە 

بــۆ مەبەســتی جۆراوجــۆر و لــە پــرس و بابەتــی هەمەجــۆردا 

بەكاردەهێرنێــن.

ئــەو تۆڕانــە رۆڵــی ئێجــگار گرنــگ لــە بەجێهێنانــی )ئەركــی هــەواڵ 

و زانیــاری گەیاندن(ـــدا دەبینــن. زانیاریــی لــە گۆشــە و رەهەنــدی 

جیــاوازەوە. هەربۆیــەش لەگــەڵ هاتنەپێشــەوەی روداو و پێشــهاتە 

جیــاوازەكان، لــەوەش زیاتــر لە ســەروەختی دروســتبونی تەنگژەكان 

لەســەر ئاســتی ناوخــۆ، یــان ناوچەیــی، یــان نێودەوڵەتیــی دەبێتــە 

ســەرچاوەیەكی گرنگــی پەخــش و باوكردنــەوەی زانیاریــی.

بۆیــە ژینگەی هــەواڵ و زانیاریی، بابەتێكی گرنگ و جێباسوخواســی 

ئەكادیمییــە، بــە تایبــەت لــە روبەرێكــی وەك هەرێمی كوردســتاندا، 

ــاوازی سیاســیی،  ــێ تەنگــژەی جی ــە دەســت كۆمەڵ ــڕۆدا ب ــە لەم ك

ســەربازیی، ئابوریــی، تەندرووســتییەوە دەناڵێنێــت و، هەندێكیــان 

ــداوە،  ــەوە و بەردەوامییپێ ــە هێناویەتەپێش ــە بابەتییەك هەلومەرج

هەندێكــی دیكەیشــیان هەلومەرجــی خودیــی.

ئــەم راپۆرتــە هەنگاوێكــی جــدی رێكخــراوی پاســەوانە بــۆ ســەرنج 

خســتنە ســەر ژینگــەی هــەواڵ و زانیاریــی كوردســتان و لەرێگــەی 

تیمێكــی پرۆفیشــناڵی بنكۆڵــكارەوە كار لەســەر راســتكردنەوەی 

ئــەو هــەواڵ و زانیارییــە هەڵــە و هەڵبەســراوانە دەكات، كــە 

لــە تۆرەكۆمەاڵیەتییــەكان و ســایت و كەناڵەكانــی راگەیاندنــی 

ــی  ــۆی كەم ــت و بەه ــود بێمەبەس ــت یاخ ــەوە )بەمەبەس كوردیی

دیقەتــەوە بەســەریاندا تێپەڕدەبێــت( و باودەكرێنــەوە و بوونەتــە 

هەرێمــی  لــە  زانیــاری  و  هــەواڵ  ژینگــەی  شــێواندنی  هــۆی 

كوردســتان. 
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 دەروازە و ناساندنی چەمكەكان 

لەبنەڕەتــدا قۆرغكــردن و گۆڕانــكاری لە ئاڵوگۆڕی زانیارییدا شــتێكی 

تــازە نییــەو ناتواندرێــت وەك دیاردەیەكــی تــازە ســەیربكرێت، 

ئــەوەی نوێیــە لــەم پرۆســەیەدا، بریتییــە لــە دەســتەبەربوونی 

تۆڕەكانــی ئینتەرنێــت، كــە بەهۆیانــەوە رێــگای گەیشــتنی زانیــاری 

بەهاواڵتیــان و باوكردنەوەیــان هێنــدە ئاســان بــووە، كــە زۆرجــار 

ــن و  ــاری  ناڕاس ــەواڵ و زانی ــەوە، ه ــەی باودەكرێن ــەو زانیارییان ئ

ــە.  ــدا هەی ــی لەپشــت باوكردنەوەیان ــەرو هــۆكاری تایبەت پاڵن

ئاڵوگــۆڕی  و  گواســتنەوە  لەگــەڵ  دونیــا،  واڵتانــی  هاوشــێوەی 

ــی  ــەر تۆڕەكان ــۆ س ــتییەكانەوە ب ــوێنە گش ــاری لەش ــەواڵ و زانی ه

ئاڵوگــۆڕی  مــەودای  فراوانبوونــی  هەروەهــا  ئینتەرنێــت، 

زانیارییــەكان بووەتــە هۆكارێكــی ســەرەكی بــۆ تێكچونــی ژینگــەی 

هــەواڵ و زانیاریــی، كــە خــۆی دەبینێتــەوە لەســەر )هەڵمەتەكانــی 

بەالڕێدابــراوی  هەڵمەتــی  و،  بەمەبەســت  بەالڕێدابردنــی 

ــە  بێمەبەســت و ماڵئینفۆرمەیشــن(. كــە بەشــێوەیەكی ســەرەكی ل

ــی  ــدا هەڵمەت ــە كرۆك ــت. ل ــام دەدرێ ــەوە ئەنج ــەی ئینتەرنێت رێگ

بەالڕێدابردنــی بەمەبەســت و بەالڕێدابــراوی بێمەبەســت زانیاریــی 

ــە. ــتیانەوە هەی ــە پش ــاراوە ل ــی ش ــت و نیەت هەڵــەن و مەبەس

DISINFORMA� بەمەبەســت  بەالڕێدابردنــی  )هـــــەڵمەتی 

لەڕێگــەی  كــە  هەاڵنــەی،  زانیارییــە  لــەو  بریتییــە   )TION

ــەوەو  ــتگیرەوە باودەكرێت ــژراوی گش ــە بۆدارێ ــی بەرنام هەڵمەتێك

جەماوەرێكــی تایبــەت دەكاتــە ئامانــج، بەمەبەســتی بەالڕێدابردنــی 

پرســێكی دیاریكــراو، یــان دروســتكردنی تەشــویش لەســەر الیەنــە 

لەڕێگــەی  كێبڕكێــكارەكان  كردنــی  فــەزع  یاخــود  ركابــەرەكان 

پالتفۆرمــە ئۆنالیــن و ئۆفالینەكانــەوە. 

ئــەو   )MISINFORMATION( بێمەبەســت  بەالڕێدابــراوی 

ــەوە، جەمــاوەر  ــە ناڕاســتانەی كــە بەمەبەســت باوكراونەت زانیاریی

بەبــێ دڵنیابونــەوە  بەبــێ مەبەســت و  تاكەكەســیدا  لەئاســتی 

لــە راســتی و دروســتی زانیارییــەكان، جارێكــی تــر شــەرعیەتی 

دەكەنــەوە،  بــاوی  خۆیانــدا  هەژمارەكانــی  لــە  و  پێــدەدەن 

ــی  ــی هەڵمەت ــی گروپ ــە قوربان ــار دەبن ــەی ج ــە زۆرب ــەم گروپ ئ

بەمەبەســت. بەالڕێدابردنــی 

لــە  بریتییــە  بەهەمانشــێوە  ماڵئینفۆرمەیشــن،  بــە  ســەبارەت 

باوكردنــەوەی زانیاریــی تایبــەت بــۆ مەرامــی كەســی ئیــر بــواری 

ــدی  ــی بەرژەوەن ــێ رەچاوكردن ــیی، بەب ــان سیاس ــت ی ــی بێ بازرگان

ــتی.  گش

لەدنیای سیاســیی ئەمرۆدا، باســوخواس لەســەر بەدیلی راســتییەكان 

 fake“ ــی ناراســت و هەڵبەســراو ــان هەواڵ “alternative facts” ی

news” چیــدی لەبارێكــی ئاســاییدا نەماوەتــەوە، بەڵكــو شــۆڕ 

ــەواڵ و  ــەی ه ــی ژینگ ــەكان، تێكچون ــۆی پنت ــەر ك ــەوە بۆس بووەت

زانیــاری پەیوەنــدی بــە واڵتێكــی دیاریكــراوەوە نیــە، بەڵكــو بــووە 

بــە بەشــێك لــە سیاســەتی جیهانــی، بەتایبــەت لەكایــەی سیاســییدا، 

ــەیەكی  ــە هەڕەش ــووە ب ــت ب ــی بەمەبەس ــی بەالڕێدابردن هەڵمەت

جــدی لەســەر پارتــە سیاســییەكان و ژینگــەی گشــتی، لــە هەمــوو 

ــاری  ــە گوت ــرەودان ب ــۆ ب ــە ب ــە هێامیەك ــە ئەم ــادا، ك ــی دنی واڵتان

ناڕاســت و ناعەقانیــی و یاریكــردن بــە راســتی زانیارییــەكان لەپێناو 

ــان  ــوەی پرســێكی سیاســیی ی ــە چوارچێ ــی رایگشــتی ل كۆنرۆڵكردن

 .)Lee, 2019( ــی پارتێكــی سیاســیی ــج گرتن ــە ئامان ب

زانیاریــی،  و  هــەواڵ  ژینگــەی  تێكچونــی  كات،  بەتێبەڕبوونــی 

ــرد،  ــان ك ــی ئەوەی ــتكردو تێبین ــان دروس ــەر زانای ــەری لەس كاریگ

ــۆ  ــت ب ــی بەمەبەســت بەكاردەهێندرێ ــی بەالڕێدابردن ــە هەڵمەت ك

شــێواندنی متامنــەی گشــتی بــە پارتــە سیاســییەكان و كەســایەتییە 

سیاســییەكان بــە گشــتی، لــە رێگــەی باوكردنــەوەی زانیاریــی 

هەڵــە، خــۆی لەخۆیــدا ئەمــەش دەبێتــە هــۆی دابەشــبوونی 

كۆمەاڵیەتــی و باوبونــەوەی تــرس و نائارامــی بەتایبەتــی لەكاتــی 

.)Zúñiga & Chen, 2019( هەڵبژاردنــە گشــتییەكان لــە واڵتــدا

تاكتیكەكانــی هەڵمەتــی بەالڕێدابــردن، بــەزۆری لەالیــەن رێكخراوە 
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وەك  ئەنجامدەدرێــن،  حكومــەت  ئاژانســەكانی  و  سیاســییەكان 

ــی  ــی كۆمەاڵیەت ــی دۆخێك ــە هاندان ــانكاری ل ــۆ ئاس ــك ب میكانیزمێ

ــەوەی  ــەاڵم ئ ــییدا، ب ــی سیاس ــج و كردارێك ــاو ئامان ــوازراو لەپێن خ

ــی  ــت، هەڵمەتەكان ــدا دەگوزەرێ ــتانی عێراق ــی كوردس ــە هەرێم ل

بــەكار  ناوخۆییەكانــەوە  كاراكتــەرە  لەالیــەن  بــردن  بەالڕێــدا 

دەهێندرێــت لــەدژی ركابــەرو نەیارە كانیــان.

هەڵمەتەكانــی بەالڕێدابردنــی بەمەبەســت، زۆرجــار لــە هەوڵێكــی 

ئالگۆریتــم  سیســتمی  قۆرخكردنــی  بــۆ  دوژمنكارانــە  دەچێــت 

بەســتنەوەی  زانیارییــەكان،  دروســتی  و  ورد  كۆنرۆڵكردنــی  و 

كۆمەڵگــە بــە یــەك جــۆر تێگەیشــتنەوە، دروســتكردنی بێمتامنەیــی 

ــە دامــەزراوە گشــتییەكان، تێكدانــی میســداقیەتی رێكخراوەیــی،  ب

تێكشــكاندنی دۆخــی ئابــوری، هێرشــكردن بۆســەر كەســایەتییەكان، 

ــەكان،  ــی حكومەت ــری و الوازكردن ــتكردنی ناجێگی ــەت دروس تەنان

ــت زۆر  ــاری دەتوانێ ــەواڵ و زانی ــەی ه ــی ژینگ ــا تێكچون هەروەه

ــییەكان  ــە سیاس ــتی پارت ــای گش ــەر وێن ــەری لەس ــدی كاریگ بەتون

ــتدانی  ــۆی لەدەس ــە ه ــكات و ببێت ــت ب و كەســایەتییەكان دروس

.)McKay and Tenove, 2020( .پێگــەی جەماوەرییــان

بەخێرایــی  زۆر  زانیارییــەكان  ئێســتادا  دیجیتاڵــی  دنیــای  لــە 

باودەبنــەوە، خەڵــك دوو دڵ نییــە لــەوەی زانیارییــەكان بەبــێ 

ئایدیاڵــی،  تێگەیشــتنێكی  وەك  باوبكەنــەوە،  ســاغكردنەوە 

دامەزراوەكانــی  ســەر  دەخرێتــە  دۆخــە  ئــەم  بەرپرســیارێتی 

و  فەرمییــەكان  میدیــا  و  سیاســییەكان  حیزبــە  و  حكومــەت 

كەمكردنــەوەی  بــۆ  مەدەنــی،  كۆمەڵگــەی  رێكخراوەكانــی 

گشــتی  هۆشــیاری  ئاســتی  بەرزكردنــەوەی  و  كاریگەرییەكانــی 

ــەی  ــی ژینگ ــی تێكچون ــەورەو درێژخایەنەكان ــە گ ــەر زیان لەبەرامب

هــەواڵ و زانیــاری و هەوڵــدان و تێكۆشــان بــۆ چاودێریكردنــی 

زانیــاری. و  هــەواڵ  ژینگــەی 

لەئێســتادا پالتفۆرمــی زۆرو جیــاواز هــەن، لــە منونەیــان وەك 

)گروپــی واتســئاپ – گروپــی نامــەی راســتەوخۆی تویتــەر، گروپــی 

ــدام و  ــە ئەن ــتاگرام( ك ــاوس، ئینس ــی كاپ ه ــبوك، ژورەكان فەیس

ــراوان  ــێوەیەكی ف ــن بەش ــە، دەتوان ــان هەی ــداربوویەكی زۆری بەش

زانیارییــە هەڵــەكان لەنێــو گروپەكانــدا ئاڵوگــۆڕ بكــەن و لــەم 

كاتەشــدا كاریگەرییــە نەرێنییەكانــی هێنــد زۆردەبێــت لەســەر 

كۆمەڵگــە و سیســتمی سیاســیی، كــە زەحمەتــە بتواندرێــت پێوانــە 

 .)Neyazi, et al., 2021( بكرێــت

ــتمی  ــۆ سیس ــیدارە ب ــەورەی مەترس ــی گ ــە ژەهرێك ــی هەڵ زانیاری

سیاســیی و سیســتمی كۆمەاڵیەتــی، توانــای ئــەوەی هەیــە بــۆ 

تێكشــكاندنی متامنــەی گشــتی بــە بەرنامــەی روون و راســتەقینەی 

پارتــی سیاســیی لەبەرامبــەر كۆمەڵگــەدا. كــە رەنگــە لەكاتــی 

بردنــەوە،  چانســی  لەدەســتدانی  هــۆی  ببێتــە  هەڵبژاردنــدا  

ــان  ــای كێبڕكێكردنی ــر توان ــە كەم ــر، ك ــی ت ــەردا هێزەكان لەبەرامب

هەیــە جڵــەو بگرنەدەســت و بەرپرســیارێتی حكومــەت بگرنــە 

ــتۆ. ئەس

هەڵــە  زانیاریــی   )Kuklinski, et al. )2000(( بەگوێــرەی 

دەتوانێــت فۆرمێكــی رێكخــراو لــە بیروبۆچونــی سیاســیی خەڵكــدا 

دروســتبكات، ببێتــە هــۆی دروســتبونی بــڕوای نادروســت، هەروەها 

دەبێتــە هــۆی دروســتبونی بیروبــاوەڕی گشــتگیر لــە دژی هەندێــك 

ــی سیاســیی.  پارت

هەڵمەتــی  بڕوایانوایــە   )Hochschild & Einstein 2015(

بەالڕێدابردنــی بەمەبەســت دەبێتــە هــۆی ئــەوەی خەڵــك كــرداری 

سیاســیی لەســەر بڕواكانــی خۆیــان ئەنجــام بــدەن، لەكاتێكــدا 

ئــاگاداری ئــەوەش نیــن كــە بــە “زانیاریــی هەڵــە” بەالڕێدابــراون، 

ــۆ  ــەوە ب ــە باودەكەن ــی هەڵ ــییەكان زانیاری ــە سیاس ــار پارت زۆر ج

دەســتكەوتنی ســودی زیاتــر لــە كێبڕكێكارەكانیــان و راكێشــانی 

ســۆزی گشــتی، هەروەهــا بــرەودان و بەردەوامــی هــەواڵ بــۆ 

دروســتكردنی فشــاری زیاتــر لەســەر نەیارەكانیــان.
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کاریگه ریی 
نه رێنیی لەسەر 
دروستکردووم

کاریگه ریی نه رێنیی 
له سه ر ده وروبه رم 
دروستکردوه 

زۆرجار 
بووه ته هۆی 
ئه وه ی بڕیاری 
هه ڵه  بده م

%33.56

%16.18

%28.67

%21.57
هیچ به المه وه  
گرنگ نه بووه

زۆرینەی بەشداربووانی توێژینەوەیەكی رێكخراوی پاسەوان، پێیانوایە هەواڵ و زانیاریی 

هەڵە و هەڵبەسرتاو كاریگەریی نەرێنیی لەسەر ژیانیان دروستكردوە. توێژینەوەكە لە هاوینی 2021دا 

ئەنجامدراوە، سەبارەت بە باڵوكردنەوەی "زانیاریی هەڵە" و "زانیاریی هەڵبەسرتاو" لە راگەیاندنەكان و 

كاریگەرییان لەسەر ژینگەی هەواڵ و زانیاریی لە هەرێمی كورستاندا.

هەواڵ و زانیاریی 
هەڵە و هەڵبەستراو و 

كاریگەریی لەسەر ژیانی 
وەرگر
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تیمــی بنكۆڵــكاری رێكخــراوی پاســەوان، لــە 20/11/2021 ەشــێوەیەكی كــرداری و ورد 

ــردن  ــراو بنكۆڵكاریك ــەو هەڵبەس ــی هەڵ ــانكردی هەواڵ ــە دەستنیش ــرد ب ــتیان ك دەس

ــەش:  ــێكدا لەوان ــد بەش ــەر چەن ــراون بەس ــەدا پۆلێنك ــەم راپۆرت ــتكردنەوەیان، ل و راس

هــەواڵ و زانیاریــی هەڵەو هەڵبەســراو ســەبارەت بــە )خۆپیشــاندانەكانی خوێندكاران، 

بابەتــی ئابووریــی، بابەتــی سیاســیی، بابەتــی كۆمەاڵیەتــی و رووداوی كوشــن، بابەتــی 

ئەمنــی و ســەربازیی، بابەتــی جۆراوجــۆر و بابەتــی تایبــەت بــە كۆرۆنــاو تەندروســتی(.

پرۆسەی 
چاودێریی
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هەواڵ و زانیاری هەڵەو 
هەڵبەستراو تایبەت بە 

خۆپیشاندانی 
خوێندكاران

خۆپیشــانداىن 

زانکــۆکاىن  خوێنــدکاراىن 

مانگــى  ناوەڕاســتى  لــە  کوردســتان 

نۆڤەمبــەرى 2021 بــە دواوە لــە ســلێامىن و زۆربەى 

شــار و شــارۆچکەکاىن کوردســتان بــۆ داواکــردىن دەرماڵــە 

و داواکارییــە ســەرەتاییەکاىن ژیــان لــە بەشــە ناوخۆییــەکان 

لێکەوتــەوە.  گرژییــان  خۆپیشــاندانەکان  دەســتیپێکرد، 

ــش  ــران و ژمارەیەکی ــتگیر ک ــاندەر دەس ــەک خۆپیش ژمارەی

برینــدار بــوون. لــە میدیــادا بەشــێک لــەو هەوااڵنــەى 

باوکرانــەوە  خۆپیشــاندانەکانەوە  بــارەى  لــە 

ــوون. ــاختە ب س
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دەستتێوەردان و چیرۆكی بەالڕێدابردنی 
خۆپیشاندانی خوێندكاران 

نۆڤەمبــەرى 2021، خۆپیشــاندانی  رۆژى 23ى ترشینــى دووەم/ 

ــی  ــۆ داواكردن ــە هەرێمــی كوردســتان ب ــدكاران ل ــی خوێن بەرفراوان

لــە  هــاوکات  دەســتیپێكرد،  دەرماڵەكانیــان  گەڕاندنــەوەی 

سۆشــیاملیدیا و وێبســایتە کوردییەکانــدا لێشــاوێک ســاختەهەواڵیان 

بەدواداهــات.

پارتــە  دەســتتێوەردانی  خۆپیشــاندانەكان،  شــاراوەی  دیــوی 

سیاســییەكان بــوو، كــە لەرێگــەی بەیاننامــەی پاڵپشــتیكردنەوە 

سیاســییەكانیان  پارتــە  نێــوان  ملمالنێــی  دیکــە  جارێكــی 

دەمەزەردكــردەوە و بەشــی ســەرەكیی بەیاننامەكانیــان پەیوەندیــی 

بــە پاڵپشــتیكردنی داواكاریــی خوێندكارانــەوە نەبــوو، تاڕادەیەكیــش 

لــە ئاســتی حكومەتــدا دژیەكــی لــە روونكردنــەوەو بەیاننامەكانــدا 

ــە  ــوری ســەبارەت ب ــی و ئاب ــی دارای ــە وەزارەت ــۆ منوون ــوون، ب هەب

دەرماڵــەی خوێنــدكاران دەڵێــت، پەیوەندیــی بــە وەزارەتەكــەی 

لەالیــەن  راســتەوخۆ  دەرماڵەیــە  ئــەو  پێشــر  نییــە،  ئەوانــەوە 

وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵوە ســەرفكراوە.

ــتی،  ــەوەی زانس ــااڵ و توێژین ــی ب ــی خوێندن ــەردا وەزارەت لەبەرامب

بــەوەدەدات،  ئامــاژە  بەیاننامەیەكــدا  لــە  وەاڵمدەداتــەوەو 

لەســەرەتای كابینــەی نۆیەمــەوە داوای ســەرفكردنی دەرماڵــەی 

خوێندكارانیــان كــردوەو پێویســتە بەزوتریــن كات ســەرفبكرێت، 

لەگــەڵ  داواكارییەكەیــان  فەرمــی  وێنەیەكــی  هیــچ  بــەاڵم 

باونەکردوەتــەوە. بەیاننامەكەیانــدا 

فراكسیۆنی زۆرینە داوای جێبەجێكردنی 
داواكاریی خوێندكاران دەكات 

ــی  ــاری ئەنجومەن ــە بڕی ــدكاران ب ــەی خوێن ــەوەی دەرماڵ ــەڵ ئ لەگ

وەزیــران ژمــارە )١٠١٨( لــە بــەرواری ١١ی ٢ی ٢٠١٤، بەهــۆی 

قەیرانــی داراییــەوە خەرجكردنــی دەرماڵــەی خوێنــدكاران راگیــراوە 

و لەكاتێكــدا ســەرۆكی حكومــەت ئــەو كات و ئێســتاش الی پارتــی 

دیموكراتــی كوردســتانە و جێگرەكەشــی یەكێتییە، فراكســیۆنی پارتی 

ــن  ــان پێكدەهێن ــەی پەرلەم ــە زۆرین ــتان ك ــی کوردس ــە پەرلەمان ل

دەڵێــن پێویســتە گــوێ بــۆ داخوازییەكانــی خوێنــدكاران بگیرێــت. 
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بەیاننامەی پارتە سیاسییەكان و 
قۆستنەوەی دەرفەت

وەك  خۆپیشــاندانەكانیان  سیاســییەكان  پارتــە  لــە  بەشــێك 

دەرفەتێــك قۆســتەوە بــۆ بــرەودان بــە بەرنامەسیاســییەكانی 

لــە  جۆرێــك  تەنهــا  بەیاننامەكانیــان  لــە  هەندێــك  خۆیــان، 

بەردەوامــی  بــۆ  بــوون  هانــدان  بەشــێكیان  و  پاڵپشــتیكردن 

خۆپیشــاندانەكان.

یەكەم: بزووتنەوەی گۆڕان

بزووتنــەوەی گــۆڕان، بەیاننامەیەكــی پاڵپشــتی بــۆ داواكاریــی 

خوێنــدكاران باوكــردەوە، بــەاڵم بەهیــچ شــێوەیەك ئامــاژە بــەوە 

بــۆ  كار  پەرلەمــان  لەئاســتەکانی حكومــەت و  كــە  نەكــراوە، 

جێبەجێكردنــی داخوازییەكانــی خوێنــدكاران دەكــەن. 

دوای رۆژێــك لــە راگەیەندراوەكــەی بزووتنــەوەی گــۆڕان، تیمــی 

ــە  ــن ل ــدا دەڵێ ــە بەیاننامەیەك ــا ل ــە بەجی ــی بزووتنەوەك حكومەت

كۆبونــەوەی ئەنجومەنــی وەزیرانــدا لەبەرژەوەندیــی خوێنــدكاران 

بڕیاردەدەیــن.

دووەم: جواڵنەوەی نەوەی نوێ: 

لــە  كــە  نــوێ،  نــەوەی  جواڵنــەوەی  ســەرۆكی  پەیامەكــەی 

هەژمــاری تایبەتــی خۆیــدا باوكراوەتــەوەو بەپشتبەســن بــە 

بەرنامــەی سیاســیی حزبەكــەی وەكــو هێزێكــی ئۆپۆزســیۆن 

بــۆ بەردەوامبــوون و دەڵێــت  هانــی خۆپیشــاندەران دەدات 

“ئێمــەش بــە دڵ و بــە گیــان و بــە میدیــا و بــە پەرلەمانتــاران لــە 

خزمەتتاندایــن و لەگەڵتانیــن، کــۆڵ مــەدەن”.

سێیەم: حزبی كۆنگرەی ژینگەو دیموكراتی كوردستان

ــیی  ــی سیاس ــە پارتێك ــی، ك ــەو دیموكرات ــرەی ژینگ ــی كۆنگ  پارت

نوێیــە و لەالیــەن عەبدوڵــای مــەال نــوری پەرلەمانتــاری پێشــوی 

ــاری  ــە هەژم ــت، ل ــەرۆكایەتی دەكرێ ــەوە س ــەوەی گۆڕان بزووتن

تایبەتــی خۆیــدا دەڵێــت، تکایە ســوربن لــە ســەر داواکاریەکانتان، 

ــەنگایەتی و  ــان پێش ــدەن خۆت ــەوڵ ب ــەن. ه ــازش مەک ــچ س هی

ــان بکــەن. ــی خۆت رابەرایەت

چوارەم: الهوری شێخ جەنگی 

لەالیــەن  دەركردنــی  و  تەممــوز  7ی  روداوەكانــی  دوای 

یەكێتییــەوە، وا دەردەكەوێــت خۆپیشــاندانی خوێنــدكاران بــۆ 

مەبەســتی سیاســیی خــۆی بەكاربهێنێــت و تــا ئێســتا لەســەرەتای 

دەســتپێكردنی خۆپیشــاندانەكانەوە ســێ بەیاننامــەی دەركردووە، 

ــی  ــیاملیدیاوە هان ــە سۆش ــی ل ــە پەیجەكان ــەوەی ل ــە ل ــە جگ ئەم

دەدات. خۆپیشــاندان 

دەرئەنجام: 

وەزارەتــی دارایــی: دەرماڵــەی خوێنــدکاران مافێکــی رەوایــە، بــەاڵم 

پەیوەندیــی بــە ئێمــەوە نییــە .

رەوایــە،  مافێکــی  خوێنــدکاران  دەرماڵــەی  زانکــۆ:  ســەرۆکی 

دەکەیــن. داواکانیــان  پشــتگیریی 

ــە،  ــدکاران مافێکــی رەوای ــەی خوێن ــدکاران: دەرماڵ ــەی خوێن کۆمەڵ

ــن. ــان دەکەی پشــتگیریی داواکانی

ــە، پشــتگیریی  ــدکاران مافێکــی رەوای ــەی خوێن ئۆپۆزســیۆن: دەرماڵ

ــن.  ــان دەکەی داواکانی

حزبــی دەســەاڵتدار: دەرماڵــەی خوێنــدکاران مافێکــی رەوایــە، 

پشــتگیریی داواکانیــان دەکەیــن. 

ــااڵ: دەرماڵــەی خوێنــدکاران مافێکــی رەوای  وەزارەتــی خوێندنــی ب

خوێندکارانــە، بــەاڵم دەســەالتی ئێمــەدا نیــە.

ســەرۆکایەتیی هەرێــم: دەرماڵــەی خوێنــدکاران مافێکــی رەوای 

خوێندکارانــە، پشــتگیریی داواکانیــان دەکەیــن.
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بڕیاری خەرجكردنی دەرماڵەی 
خوێندكارانی زانكۆ 

هەڵبەستراو بوو

دەیــان دەزگا و پالتفۆرمــی راگەیانــدن، ماڵپــەڕ و پەیجــی هەواڵــی 

و پەرلەمانتــاران، لــە گەرمــەی خۆپیشــاندانی خوێنــدكاران لــە 24ی 

ــان باوكــردەوە، كــە حكومــەت  ــاری ئەوەی ــەرى 2021، زانی نۆڤەمب

بڕیاریــداوە دەرماڵــەی خوێنــدكاران خەرجبــكات.

باوكردنــەوەی ئــەو هەواڵــە هەڵبەســراوانە، هــاوكات بــوو لەگــەڵ 

هەرێــم،  وەزیرانــی  ئەنجومەنــی  كۆبونــەوەی  بەردەوامبونــی 

كــە بڕگەیەكــی كۆبونەوەكــە تایبــەت بــوو بــە خۆپیشــاندانی 

دەكــرد،  دەرماڵەكانیــان  خەرجكردنــی  داوای  كــە  خوێنــدكاران 

ــە  ــەوەی هەواڵەك ــا باوكردن ــڕدراوە. هەروەه ــە 2014ەوە ب ــە ل ك

هــاوكات بــوو لەگــەڵ فراوانبونــی خۆپیشــاندانەكان.

راستییەکەى:

لــەو  بڕیارێكــی  دەنگــۆی  رۆژ  هەمــان  هەرێــم  حكومەتــی 

شــێوەیەی رەتكــردەوە و لــە راگەیەنراوێكــدا، كــە لــە ماڵپــەڕی 

فەرمــی حكومــەت باوكراوەتــەوە، تیایــدا بەهیــچ شــێوەیەك باســی 

خەرجكردنــی دەرماڵــە نــاكات و تەنیــا هاتــووە “ئەنجومەنــی 

بــۆ  دارایــی  پشــتیوانیی  تەرخانکردنــی  بــە  بڕیاریــدا  وەزیــران 

وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ و توێژینــەوەی زانســتی بــۆ باشــرکردنی 

بارودۆخــی بەشــە ناوخۆییــەکان و دۆخــی قوتابیــان و خوێندکارانــی 

زانکــۆ وپەیامنگــەکان”.

ســەرۆكی  جێگــری  تاڵەبانــی،  قوبــاد  وتەبێــژی  هــاوكات 

ــەی  ــەو دەنگۆی ــچ شــێوەیەك ئ ــدا بەهی ــە لێدوانێكی ــش ل حكومەتی

ســاغنەکردوەتەوە. 

هەواڵی دەستگیركردنی خۆپیشاندەران 
لە قەزای سەیدسادق راست نەبوو 

دوای ئــەوەی رۆژی 24ی 11، لــە قــەزای سەیدســادق خۆپیشــاندانی 

ــەوەی  ــۆی بزووتن ــاندەران مەك ــتیپێكرد و خۆپیش ــی دەس ناڕەزایەت

فەیســبووك  هەژمارێكــی  و  پەیــج  چەنــد  ســوتاند،  گۆڕانیــان 

باویانكــردەوە، هێــزە ئەمنییــەكان چەنــد گەنــج و چاالكوانــی 

دەســتگیركردووە.  خۆپیشــاندانەكانیان 

رۆژێــک دوای ئــەوە، قایمقامیەتــی قەزاکــە ئــەو دەنگۆیانــەی 

رەتکــردەوە و لــە بەیاننامەیەكــدا گوتــی، ئــەو هەوااڵنــە دورن لــە 

ــتییەوە.  راس

بــۆ ســاغکردنەوەی بابەتەکــە، پاســەوان پەیوەندیــی بــە چەنــد 

ئــەوان  كــرد،  سەیدســادقەوە  قــەزای  چاالكوانێكــی  و  كــەس 
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ــردەوە  ــان دوپاتک ــەی قائیمقامیەتی ــی بەیاننامەك ــان ناوەرۆک هەم

کــەس  مانگــدا  24ی  خۆپیشــاندانەكەی  لــە  رایانگەیانــد  و 

دەســتگیرنەكراوە. 

لە سەرای ئازادییەوە بۆ بیالروسیا: 
زانیارییەكانی راست نەبوون

پــاش دروســتبوونی گــرژی و ئاڵۆزیــی لــە نێــوان خوێندكارانــی 

خۆپیشــاندەر و هێــزە ئەمنییەكانــدا، چەندیــن زانیاریــی ناڕاســت و 

ــی.  ــیاملیدیایان تەن ــراو، سۆش هەڵبەس

چاالكوانانــی  لــە  یەكێــك  ئــازادی”،  ســەرای  “بەهادینــی 

بــە  بیالروســیادا  کەمپێکــی  لــە   ،2011 خۆپیشــاندانەكانی 

ــەی گــوت، شــەش  ــەو واڵت ئەلێکســاندەر لۆکاچینکــۆی ســەرۆکی ئ

خوێنــدکاری زانكــۆ لەالیــەن هێــزە ئەمنییــە كوردەكانەوە کــوژراون.

گوتەکانــی ئــەم کۆچبــەرە کــوردە، بەزوویــی لەالیــەن بەشــێك لــە 

میدیاكانــەوە باوکرایــەوە، بەبــێ ئــەوەی زانیارییەکــە ســاغبکەنەوە.

ــی  ــەرای ئازادی ــی س ــەكانی بەهادین ــەواوی قس ــە، ت ــایتی ئاوێن س

مەگەزیــن،  دیپلۆماتیــك  میدیــای  مەڵتــی  بەكــوردی.  كــردووە 

تــەواوی ڤیدیۆكــەی دانــاوە كــە بەزمانــی ئینگلیــزی قســە دەكات و 

لــە ژێرنوســەكەیدا كردویەتــی بــە كــوردی و بەبــێ ســاغکردنەوەی 

زانیارییــەكان باویكردوەتــەوە.

مەریوان وریا قانع: ئەم پۆستە بەناوی 
منەوە دروستكراوە 

سۆشــیاملیدیا  لــە  لێدوانێــک  خۆپیشــاندانەكاندا،  لەســەروبەندی 

بەنــاوی مەریــوان وریــا قانعــەوە باوكرایــەوە، كــە گوایــە گوتویەتــی 

ــە  ــییەوە، بووەت ــی سیاس ــك ئەحمەق ــت كۆمەڵێ ــلێامنی بەدەس “س

بۆمبێكــی تەوقیتكــراو، ئەگــەر خۆمــان رزگار نەكەین لــە كوچەیەكدا 

ــەوەو  ــگ باوكراوەت ــی ڤەدەن ــە پەیج ــە ل ــەم بابەت ــوژن”. ئ دەمانك

ــورساوە.  ــی لەســەر ن ــك و 8 جــار شــەیر و 46 كۆمێنت 3700 الی

ئــەوەی  فەیســبوکەوە،  رێگــەی  لــە  قانــع،  وریــا  مەریــوان 

ــەم  ــە دروســتکردنی ئ ــە دۆســتێکم ل ــاد ل ــی “زی رەتکــردەوە و گوت

پۆســتە ئاگاداریانکردمــەوە، کــە بەنــاوی منــەوە دروســتکراوە و 

باوکراوەتــەوە، دەمەوێــت بــە ھەمــووان بڵێــم ئــەم پۆســتە ھیــچ 

پەیوەندییەکــی بــە منــەوە نییــە. مــن نــە قســەی وامکــردوە و نــە 

ــردوە.”. ــۆرەم ک ــەو ج ــتی ل پۆس

ــە  ــە ب ــە هەڵەك ــەوەی زانیاریی ــەرنجە باوكردن ــەی س ــەوەی جێگ ئ

نــاوی مەریــوان وریــا قانعــەوە لــە پەیجــی ڤەدەنــگ نزیكــەی 3700 

جــار الیــك كــراوە، بــەاڵم رونكردنەوەكــەی مەریــوان وریاقانــع، كــە 

ــەوە تەنهــا چــوار كۆمێنــت و 160 جــار  ــەو قســانەی رەت كردۆت ئ

الیــك كــراوە. 
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له  باره ی ده رماڵه ی خوێندكارانەوە

ده رماڵــه   دابه شــكردنی  هه واڵــی  یەکــەم،  کانونــی  7ی  رۆژی 

به ســه ر خوێندكارانــدا لــه  ژماره یــه ك ســایت و په یــج و كه نــاڵ 

ســایتی  لــه   كــه   ئه وه یــه ،  بابه ته كــه   راســتیی  باوكرایــه وه . 

باوكراوه تــه وه .  24 كوردســتان 

ــه   ــی هه رێمــی كوردســتان، ل ــی، ســه رۆكی حكومه ت ــه رسور بارزان م

)24ی ترشینــی دووه م/ نۆڤه مبــه ری 2021( بڕیــاری ژمــاره  )121(ی 

ئه نجوومه نــی وه زیرانــی واژووكــردووه ، كــه  تێیــدا بودجه یه كــی 

ــاری  ــدكاران بڕی ــان و خوێن ــۆ چاره ســه ری كێشــه ی قوتابی ــه ت ب تایب

لێــدراوه . بــه  گوێــره ی بڕیاره كــه  ، بــڕی 7 ملیــار و 250 ملیــۆن دینــار 

بــۆ پشــتیوانیی قوتابیــان و خوێنــدكاران و چاره ســه ری كێشــه ی 

ــراوه . ــه كان دابینك ــی خزمه تگوزاریی ــه ناوخۆییه كان و دابینكردن به ش

كــراوه ، وه زاره تــی  فه رمــان  بڕیاره كــه دا،  بڕگــه ی دووه مــی  لــه  

ــی 2022(  ــی دووه م ــه  )1ی كانوون ــه  ل ــووری بڕیاره ك ــی و ئاب دارای

بــۆ ســاڵی خوێندنــی )2021 � 2022( جێبه جێبــكات. دوای دوو 

حكومه تــی  ســه رۆكی  بڕیاره كــه ی  ده رچوونــی  لــه   هه فتــه  

 )2021 یه كه مــی  كانوونــی  )7ی  رۆژی   كوردســتان،  هه رێمــی 

ــران،  ــی وه زی ــكرتێری ئه نجوومه ن ــاره  15262 س ــوورساوی ژم ــه  ن ب

ــاری كۆبوونــه وه ی ژمــاره   د. ئامانــج ره حیــم هاوپێچــی وێنــه ی بڕی

70ی ئه نجوومه نــی وه زیــران لــه  24ی 11ی 2021ی بــه  ژمــاره  121 

ــردووه . ــااڵ ك ــی ب ــی خوێندن ــته ی وه زاره ت ئاراس

ئه نجوومه نــی  ســكرتێری  نــوورساوه ی  ئــه و  گه یشــتنی  پــاش 

ــتیی،  ــه وه ی زانس ــااڵ و توێژین ــی ب ــی خوێندن ــۆ وه زاره ت ــران ب وه زی

وه زاره ت بــه  واژووی د. ئــارام محه مــه د قــادر، “فه رمان”ـــی وه زاری 

ــوورساوی  ــه  ن ــاژه دان ب ــه  ئام ــدا ب ــردووه  و تێی ــاره  1988ی ده رك ژم

كۆبوونــه وه ی  بڕیــاری  و  وه زیــران  ئه نجوومه نــی  ســكرتاریه تی 

ــه ی  ــه ردوو بڕیاره ك ــی ه ــران ده ق ــی وه زی ــاره  70ی ئه نجوومه ن ژم

ده ركــردووه . وه زاری  فه رمانــی  وه ك  وه زیرانــی  ئه نجوومه نــی 

ئــه م هه واڵــه  لــه  بنه ڕه تــدا رۆژی 24ی ترشینــی دووەم باوكرابــوه وه  

و فه رمانگــه ی میدیــا و زانیــاری بــه  ره ســمی رایگه یاندبــوو.

پشــتیوانی  بــۆ  بودجه كــه   هاتــووه ،  بڕیاره كــه دا  لــه   وه ك 

وه ك  ده رماڵــه ،  نــه ك  كێشــه كانه ،  چاره ســه ری  و  خوێنــدكاران 

باوكراوه تــه وه . كه ناڵــه كان  لــه   ئــه وه ی 

ــه   ــاری مانگان ــار دین ــه  10 ملی ــتی ب ــه  پێویس ــه ی ده رماڵ ــه و پێی ب

ملیــار  هەشــت  لــه   كه مــره   ته رخانكــراوه   ئــه وه ی  و  هه یــه  

دینــار. وه ك لــه  بڕیاره كــه دا بــه  روونــی دیــاره  هیــچ بــڕه  پاره یــه ك 

 2022 ســه ره تای  لــه   بڕیاره كــه   و  دیارینه كــراوه   ده رماڵــه   وه ك 

جێبه جێده كرێــت. هــاوكات شــاره زایه كی یاســایی، ره خنــه ی لــه  

نوورساوه كــه ی وه زاره تــی خوێندنــی بــااڵ گرتــووه  و رایگه یانــدووه ، 

وه زاره تــی خوێندنــی بــااڵ مافــی ئــه وه ی نییــه  بــه  پێــی یاســا 

ــه و  ــكات، ب ــی ب ــی دارای ــته ی وه زاره ت ــكات و ئاراس ــان ده رب فه رم

پێیــه ی هه ردووكیــان لــه  یــه ك ئاســتدان. لــه و باره یــه وه  راوێــژكاری 

یاســایی، عه بدولقــادر ســاڵح نووســیویه تی:
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تکایە ... فەرماىن وەزارى چۆن وادەبێت؟

ئەنجومەىن وەزیراىن هەرێم بە بڕیارى ژمارە )121( لە 

2022/11/24 بڕیارىداوە بە دابینکردىن بڕە پارەیەکى 

مانگانە بە ناوى خەرجکردىن پاڵپشتى دارایى بۆ وەزارەىت 

خویندىن بااڵى هەرێم، بڕیارەکەى ئەنجومەىن وەزیرانیش 

لەرێگەى سکرتاریەىت ئەنجومەنەوە ئاراستەى هەردوو 

وەزارەىت خوێندىن بااڵ و وەزارەىت دارایى کراوە بۆ 

جێبەجێکردن، ئەوەى جێگەى سەرسوڕمانە، وەزیرى 

خوێندىن بااڵ هەمان دەقى بڕیارەکەى ئەنجومەىن 

وەزیران و بێ گۆڕینى یەک نوقتە و فاریزە نوسیوەتەوە 

و لە چوارچێوەى فەرمانێکى وەزاریدا بە ژمارە 

)1988 ( لە 2021/12/7 .. ئەوەى جێگەى پرسیارە 

ئەم فەرمانە وەزارییە جگە لە فەرمانێکى کاشف بۆ 

بڕیارەکەى ئەنجومەن هیچى دیکە و تەنانەت لەرووى 

پەیکەربەندى دامەزراوەیشەوە فەرمانەکە رەچاوى 

ئەم بابەتەى نەکردووە وەزارەىت خوێندىن بااڵ فەرمان 

دەکات بە وەزیری دارایی لە کاتێکدا هەردووکیان لە 

یەک ئاستدان و ناتوانن فەرمان بەسەریەکردا بکەن .. کە 

بەبرواى من دەبوا وەزارەىت خوێندىن بااڵ لەرێگەى فەرمانێکى 

وەزارییەوە میکانیزمى پێویستى بۆ جێبەجێکردىن فەرمانەکەى 

ئەنجومەىن وەزیران دەربکردایە نەک دووبارە فەرمانەکە 

دەربکاتەوە، بە داخەوەم کە بەم رۆژە گەیشتوین ... ئیر 

تێناگەم جەدواى هەبووىن ئەو هەموو راوێژکار و شارەزایە لەم 

واڵتەدا چییە؟

ئازادكردنی خوێندكارە خۆپیشاندەرەكان 

لــە خۆپیشــاندانەکاندا، ژمارەیــەک چاالکــوان و خوێنــدکاری زانکــۆ 

ــۆن  ــەك ملی ــی ی ــە كەفالەت ــان ب ــی ئازادكردنی ــتگیركران و پرس دەس

دینــار، تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەکانــی تەنــی و بــوو بــە پرســێكی گرنــگ. 

ســەرنج میدیــا، بەكێــك لــەو پەیجانــەی فەیســبوكە، كــە ئــەم 

بابەتــەی وروژانــدووەو نوســیویەتی “واڵتــی قــه زاو قــه ده ر ، ئاشــی 

نــه زان هــه ر خــوا ده یگێڕێــت .... ئەو خوێنــدکارە دەســتگیرکراوانەی 

داوای 100 هــەزار دینــار دەرماڵەیــان دەکــرد، بــۆ ئازادکردنیــان 

ــدەن”  ــار ب ــۆن دین ــەک ملی پێویســتە ی

ئاشــنا عەبــدواڵ، ئەندامــی لیژنــەی پــەروەردە و خوێندنــی بــااڵ لــە 

پەرلەمانــی کوردســتان، دەڵێــت: هەمــوو ئەوانــەی ئــازاد دەکرێــن 

بەڵێننامەیــان پــێ پڕدەكرێتــەوە بــۆ ئــەوەی بەهیــچ شــێوەیەك 

ــنا،  ــەن، ئاش ــاندانێك نەک ــچ خۆپیش ــداری هی ــە بەش ــی دیک جارێك

گوتــی، ئەوانــەی ئــازاد دەکرێــن دەبێــت ملیۆنێــك یــان 500 هــەزار 

ــن.  ــازاد ناکرێ ــا ئ ــدەن، ئەگین ــەت ب ــان 150 هــەزار کەفال ــار، ی دین

ئــەوە  روونكردنەوەیەكیــدا  لــە  ســلێامنی،  ئاسایشــی  هــاوکات 

رەتدەكاتــەوە، كــە هیــچ خوێندكارێــك الی ئــەوان دەســتگیركرابێت 

ــاری دادوەر  ــوون، بەبڕی ــەی خوێندكارب ــەرجەم ئەوان ــن، س و دەڵێ

ــراون. ئازادك

حكومەتی هەرێم سەركۆنەی 
رووداوێک دەكات، كە رووینەداوە

تــۆڕه   په یجــی  هه ندێــك  لــه   دووەم،  ترشینــی  24ی  رۆژی 

ــانده رانی  ــه  خۆپیش ــه وه  گوای ــه ك باوكرای ــه كان وێنه ی كۆمه اڵیه تیی

ــەت  ــه ن، تەنان ــتان ده ك ــااڵی كوردس ــه  ئ ــوكایه تی ب ــلێامنین و س س

ــه اڵم  ــرا، ب ــی لێوەک ــدا باس ــی وه زیران ــه وه ی ئه نجومه ن ــه  كۆبوون ل

ــتییه كه ی  ــه زاڵ راس ــه م كاك ــاوی به ره ــتامنییەک به ن ــر هاونیش دوات

ــكراكرد.  ئاش

وەزیرانــدا،  ئەنجومەنــی  كۆبوونه وه كــەی  راگه یانــراوی  لــه  

ــن  ــە توندتری ــران، ب ــی وەزی ــه  “ ئەنجومەن ــراوه ، ك ــه وه  ك ــاژه  ب ئام

ــزی و ســووکایەتییە دەکات  ــەو بێڕێ ــە و ســەرکۆنەی ئ شــێوە ئیدان
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پیرۆزییەکانــی  بەرامبــەر  کەســەوە  هەندێــک  الیــەن  لــە  کــە 

ــاییش  ــکاری یاس ــراوە، ڕێ ــتان ک ــرۆزی کوردس ــااڵی پی ــم و ئ هەرێ

ــه   ــەر”. جگ ــەم ســووکایەتییە دەگرینەب ــی ئ ــەر ئەنجامدەران بەرامب

ــێكی  ــه  كۆنفرانس ــه ت ل ــژی حكوم ــادل، گوته بێ ــار ع ــه وه ش جوتی ل

ــه ر. ــایی ده گرنه ب ــكاری یاس ــه  رێ ــرده وه ، ك ــدا جه ختیك رۆژنامەوانی

بەرهــەم کاکــەزاڵ، هاونیشــتامنییەکی دانیشــتووی شــاری ســلێامنی، 

رایگەیانــد، ئــەو وێنەیــەی گوایــە ســوکایەتیی بــە ئــااڵی کوردســتان 

ــوباتی ٢٠٢٠.  ــۆ ش ــەوە ب ــەی دەگەڕێت ــە و مێژوەک ــراوە، زۆر کۆن ک

بەرهــەم کاکــەزاڵ لــە فەیســبوکی خــۆی نوســیویەتی، ئــەو وێنەیــە 

شــاری ســلێامنیە و بەرامبــەر زانکــۆی ئەمریکیــە، رەشــەبا ئااڵکــەی 

ــەوە  ــەدەوام دەگەڕاین ــە ل ــک ک ــد برادەرێ ــە و چەن ــتبوو، ئێم خس

ئۆتۆمبێلەکامنــان وەســتاند بۆئــەوەی ئااڵکــە کۆبکەینــەوە، ئــەوە 

پەیوەنــدی بەخۆپیشــاندانەوە نییــە، تکایــە تێمەکــەون ئــەوەی 

نووســیویه تی،  هه روه هــا  درۆئــەکات.  بــووم،  لــەوێ  ئەڵــێ 

ــی  ــۆ پەیج ــەی ب ــور نام ــەردەاڵن تەیف ــوو، کاک ئ ــە دڕاب ــەو ئااڵی ئ

ــاش  ــەوکات ب ــەوە ئ ــۆژەن بکەن ــە ن ــە ئااڵک ــوو، ک ــاد ناردب کاک قوب

توندنەکرابــوو رەشــەباکەش بەھێزبــوو، بۆیــە کەوتبــوو.

ئەمــە لەکاتێکدایــە، لــه  كه ناڵــی كوردســتان24 وێــڕای باوكردنــه وه ی 

بــۆ  میوانــی  ژماره یــه ك  لەوبارەیــەوە،  راپــۆرت  چه ندیــن 

تاوتوێكردنــی ئــه و بابه تــه  لــه  گه شــتی ســه ره كی هه واڵه كانــی 

كاتژمێــر 8ی شــه وی 24ی ترشینــی دووەم بانگهێشــت كردبــوو، كــه  

تێیدا قسه  له سه ر بابه تێك ده كرا، كه  راست نه بوو.

ئەنجومەنــی وەزیــران بــە توندتریــن شــێوە ئیدانــە 
و ســەركۆنەی ئــەو بــێ ڕێــزی و ســووكایەتییە 
كەســەوە  هەندێــک  الیــەن  لــە  كــە   دەكات 

بەرامبــەر ئــااڵی پیــرۆزی كوردســتان كــرا
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هەواڵ و زانیاریی هەڵەو 
هەڵبەستراو تایبەت بە 

بواری ئابوری

بــوارى ئابــوورى و کێبڕکــێ و شــەڕى بەرژەوەندییــە 

ئابوورییــەکان یەکێکــە لــەو بوارانــەى رۆژانــە لــە میدیــا بــە 

گشــتیى و سۆشــیاملیدیاوە هەواڵــى ســاختە و چەواشــەکارانە 

ــەوە. ــوارە باودەبن ــەو ب ــەت ب تایب
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بودجەی هەرێم: 
گەیشت و نەگەیشت

ــی  ــی پارت ــە پەرلەمانتاران ــێك ل ــاڵی 2021ەوە، بەش ــەرەتای س لەس

دیموكراتــی كوردســتان، بانگەشــەی ئەوەیــان دەكــرد، بۆیەكەمجــار 

لــە دوای حــەوت ســاڵ، حكومەتــی هەرێــم دەبێتــە خاوەنــی 

بودجــە. بــۆ منوونــە رۆژی 4ی كانوونــی دووەمــی 2021، لــە ســایتی 

كوردســتان24، لێدوانێكــی هێڤیــدار ئەحمــەد پەرلەمانتــاری پارتــی 

باوكراوەتــەوە، كــە دەڵێــت، ئەمســاڵ هەرێــم دەبێتــە خــاوەن 

بودجــە.

لەگــەڵ تێپەڕینــی رۆژدا، گفتوگــۆ و باسوخواســی پرســی رەشنووســی 

ــە  ــی ل ــە تایبەت ــوو، ب ــر دەب ــتان گەرم ــی كوردس ــەی هەرێم بودج

ــاوات شــێخ  چارەكــی یەكەمــی ئەمســاڵدا. رۆژی 24ی 2ی 2021، ئ

ــەڵ  ــدا لەگ ــە گفتوگۆیەكی ــووری ل ــی و ئاب ــری دارای ــاب وەزی جەن

ــە. ــد، رەشنووســی بودجــە ئامادەی كوردســتان24 رایگەیان

ســەرۆكی  یاریــدەدەری  حەمــالن،  رێبــاز  نیســان،  21ی  رۆژی 

حكومــەت بــۆ كاروبــاری دارایــی، بــۆ كوردســتان24، دووپاتیكــردەوە 

ــە. ــم ئامادەی ــەی هەرێ ــی بودج رەشنووس

ــی  ــاڵی 2021 و چارەكێك ــە، س ــەواڵ و دەنگۆیان ــەو ه ــەرەڕای ئ س

ســاڵی 2022 تێپەڕیــن و رەشنووســی بودجــەی هەرێمــی كوردســتان 

لــە حكومەتــەوە نەگەیشــتە پەرلەمــان. 

كابینــه ی  یه كه مجــاره   بــۆ  ئه مــه   2013ه وه   لــه  
نۆیــه م پــڕۆژه  یاســای بودجــه  ره وانــه ی په رله مــان 
ده كات و ئــه و پــه ڕی شــه فافیه ت بــۆ هاوواڵتیــان 

ده كات ده ســته به ر 
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پەتاتەكە 
هی مەحمود سەنگاوی نەبوو

کانونــی  25ى  رۆژى 

ــی 2021 لیژنەکانی  یەکەم

ســلێامنی  قایمقامیەتــی 

 ۷۵ دەستبەســەرداگرتنی 

ــوو  ــەی خراپب ــۆن پەتات ت

هەمــان  باودەکاتــەوە، 

رۆژ، پەیجــی کوردمیدیــا، 

 ٦٦ لــە  زیاتــر  کــە 

هەیــە،  فانــی  هــەزار 

ــە  ــی پەتاتەک خاوەندارێتی

دەداتــە پــاڵ مەحمــود ســەنگاوی، کــە بەرپرســێکی بــااڵی یەکێتیــی 

کوردســتانە. نیشــتامنیی 

کــورد میدیــا، ئامــاژەی بەوەدابــوو، دەستبەســەر ٧٠ تــۆن پەتاتــەی 

گەنیــوی محمــود ســەنگاویدا گیــرا، مەحمــود ســەنگاوی، بــڕی ٧٠ 

ــاو شــاری ســلێامنی  ــی ن ــەوە داخل ــوی لەئێران ــەی گەنی ــۆن پەتات ت

كــردوە بەشــێوەی قاچــاخ، لەالیــەن لیژنەكانــی قائیمقامیەتــی 

ــەرداگیراوە. ــتی بەس ــلێامنییەوە دەس س

راستیی هەواڵەکە: 

د. ئەحمــەد کەســنەزانی، ســەرۆکی لیژنەکانــی قایمقامیەتی ســلێامنی، 

بــە پاســەوانی گــوت، ئــەو پەتاتەیــە هــی مەحمــود ســەنگاوی نیــە و 

هــی کاســبکارێکی عەلوەکــەی ســلێامنییە و هــاوکات، دێــکان محەمەد 

بەڕێوەبــەری نوســینگەی مەحمــود ســەنگاوی، بەسەرســوڕمانەوە، 

ــە  ــە پەتات ــە، کاک مەحمــود ئیشــی ب ــرام بەخــوا راســت نیی ــی “ب گوت

چیــەو بــۆ خاتــرى خــوا ئــەم زانیارییــە ســەرلەبەری ناڕاســتە”.

تاپۆكردنی 680 هه زار شوقه  و خانوو 
له سه ر عه ره ب راست نییە

رێكخراوێكــی  ســەرۆكی 

كرێنشــینان،  لــە  داكۆكیــكار 

هیــچ  ئــەوەی  بەبــێ 

كردبێــت،  بەدواداچونێكــی 

هەڵــە  و  قەبــە  ئامارێكــی 

لەســەر كڕینــی شــوقە و خانــوو 

لەالیــەن هاواڵتیانــی عەرەبــەوە 

میدیــای  باودەكاتــەوە، 

و  بەهەمانشــێوە  كوردییــش 

باودەكاتــەوە. ئامــار  هەمــان  بەدواداچــون  بـــــــــەبێ  

مەحمــود ئیســامعیل، ســەرۆكی كۆمەڵــەی داكۆكــی لــە مافــی 

رۆژنامەنوســیدا،  كۆنفرانســێكی  لــە  كوردســتان،  كرێنشــینانی 

رایگەیانــد، 680 هــەزار هاواڵتــی شــارەكانی ناوەڕاســت و باشــوری 

كڕیــوە.  هەولێــر  لەشــاری  نیشــتەجێبونیان  یەكــەی  عیــراق، 

ــا 15  ــیتییەكاندا بەتەنه ــاو س ــە لەن ــك هەی ــی، خەڵ ــەت، گوت تەنان

یەكــەی نیشــتەجێبونی كڕیــوە. 

شــێوەیە  لــەم  قەبــەی  ژمارەیەكــی  باوكردنــەوەی  ئەگەرچــی 

ــەكان  ــدە میدیایی ــەاڵم ناوەن ــە، ب ــون هەی ــە بەدواداچ ــتی ب پێویس

لــە  لێكۆڵینــەوە  بەبــێ  و  دەســتكاری  بەبــێ  زانیارییەكانیــان 

باوكــردەوە. راســتییەكەی، 

بــە  دەســتی  پاســەوان،  رۆژنامەنوســییەكە،  كۆنفرانســە  پــاش 

كۆمەڵــەی  ســەرۆكی  خــودی  كــرد.  هەواڵەكــە  ســاغكردنەوەی 

داكۆكــی لــە مافــی كرێنشــینانی كوردســتان، گوتــی، مــەرج نییــە ئەو 

ژمارەیــە راســت بێــت و ئەویــش لــە رۆژنامــەكان خوێندویەتیــەوە. 

لەالیەنــی  ئامارەكەیــان  ئاماژەیبــەوەدا،  ئیســامعیل،  مەحمــود 



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 18

رەســمی وەرنەگرتــوە، بــەاڵم پێیوایــە ژمارەیەكــی زۆر عــەرەب 

یەكــەی نیشــتەجێبونیان لەهەولێــر كڕیــوە.

هەرێمــی  خانوبــەرەی  گشــتیی  بەڕێوەبــەری  عومــەر،  لوقــامن 

كوردســتان، بەتەواویــی زانیارییەكــەی رەتكــردەوە و گوتــی، 680 

هــەزار یەكــەی نیشــتەجێبون زۆر زۆرە، ئەســڵ و ئەساســی نییــە. 

ژمــارەی ئــەو عەرەبانــەی موڵكیــان كڕیــوە ناگاتــە پێنــج هــەزار كــەس. 

 

پارێــزگاری هەولێــر بــە هەڵــە لــە دوو ملیار 
دینارەكەی كازمی گەیشــتبوو

الفاوەكــەی  لەســەروبەندی 

هەولێــردا، كــە زیانــی گیانــی 

لێكەوتبــوەوە،  مــاددی  و 

ــدا  ــراق، بڕیاری ــی عی حكومەت

وەكــو  دینــار  ملیــار  دوو 

هاوكاریــی بداتــە حكومەتــی 

ــەاڵم  ــتان، ب ــی كوردس هەرێم

ئومێــد خۆشــناو پارێــزگاری 

ئــەوەی  وەكــو  هەولێــر 

ــی  ــە راگەیەندراوێك ــە پەل ــتبێت، ب ــە گەیش ــە بڕیارەك ــە ل ــە هەڵ ب

ــردەوە، بەشــێوەیەك  ــەی رەتك ــڕە پارەك ــی ب ــردەوە و وەرگرتن باوك

خوێندنــەوەی بــۆ كردبــوو، كــە دوو ملیــار دینــار كەمــە بــۆ 

زیانلێكەوتــوان. قەرەبووكردنــەوەی 

بڕیارەكــەی ســەرۆك وەزیرانــی عیــراق، بــە هیــچ شــێوەیەك باســی 

الفاوەكــەی هەولێــر و قەرەبــووی زیانلێكەوتووانــی نەكردبــوو، 

وەك ئــەوەی پارێــزگاری هەولێــر لێــی تێگەیشــتووە و بەیاننامــەی 

لــە دژ باوكردوەتــەوە، بەڵكــو بەغــدا وەكــو هاوكارییــەك بــۆ 

روبەڕوبونــەوەی مەترســی الفــاو لــە هەرێمــی كوردســتان ئــەو بــڕە 

ــردووە. ــم تەرخانك ــی هەرێ ــۆ حكومەت ــەی ب پارەی

بــە گوێــرەی لێكدانــەوە یاســاییەكان، بڕیــاری رەتكردنــەوەی پارەكــە 

لــە  دەســەاڵتی حكومەتــی هەرێمدایــە، نــەك پارێــزگاری هەولێــر، 

بــەو پێیــەی لــە بڕیارەكــەدا رووی قســە ئاڕاســتەی حكومەتــی 

هەرێمــە نــەك پارێــزگار و وەك عورفــی یاســایی و دیپلۆماســی، 

ــزگار. ــەك پارێ ــەوە، ن ــە وەاڵمبدات ــەاڵتی حكومەت دەس

هەواڵــی دامەزراندنــی هێزی پێشــمەرگە  
ــت نەبوو راس

رۆژی 9ی 12ی 2021 ميديــاكاىن هه رێمــی كوردســتان ئه وه یــان 

ــه  كــۆرسه ت  ــوای ســه ر ب ــه  دوو لی ــدن ل ــه  دامه زران ــرده وه ، ك باوك

تــۆڕه   لــه   ئــه و مه به ســته ش  بــۆ  ره ســوڵ عه لــی ده كرێتــه وه ، 

ــه وه ، كــه  هیــچ لۆگــۆ و مــۆر و  ــه كان فۆرمێــك باوكرای كۆمه اڵیه تیی

نه بــوو. پێــوه   به رپه رســانی  فه رمــی  واژووی 

فەرمانــدەی  ســەعید  یوســف  ئەیــوب  ليــوا  به رامبــه ردا  لــه  

دەســتەی سەرپەرشــتیاری لیــوای 3و7ی هێزەكانــی پێشــمەرگە 

له ڕونكردنه وه یه كــدا نوســیویه ىت:”باوبونەوەی هــەر هەواڵێکــی 

لەمجــۆرە هیــچ پەیوەندییەکــی بەئێمــەوە نییەو لێی بەرپرســیارنین، 

ڕاگەیەندراوێکــامن  یاخــود  باوکراوەیــەک  پەیــام و  ئێمــە هــەر 

ئاشــكرایده كه ین”. هەبێــت 

بەنزینی “جێناكۆك”  بەرزنەبوەتەوە

ژمارەیــەك دەزگا و پەیــج لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، باویانكردەوە 

ــی  ــەواوی ناوچەكان ــە ت ــی ل ــی بەنزین ــراق نرخ ــی عی ــە حكومەت ك

جێناكــۆك لــە 450 دینــارەوە بــۆ 650 دینــار بەرزكردۆتــەوە.

ــەڵ  ــوك، لەگ ــزگای كەرك ــەواوی پارێ ــراق، ت ــتوری عی ــی دەس بەپێ
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ــە  ــەاڵحەدین و دیال ــەوا، س ــزگای نەین ــی پارێ ــە قەزاكان ــێك ل بەش

حكومەتــی  نێــوان  لــە  خاوەندارێتیــان  و  جێناكۆكــن  ناوچــەی 

هەرێــم و فیــدراڵ، بەســراوەتەوە بەجێبەجێكردنــی مــاددەی 140ی 

دەســتوور. بەپێــی شــێوازی داڕشــتنی هەواڵــی بەشــێك لــە میدیاكان 

ــە 450  ــن ب ــەوەی بەنزی ــری ئ ــە لەب ــەو ناوچان ــۆفێرانی ئ ــت ش بێ

ــرن. ــار وەریدەگ ــە 650 دین ــەودوا ب ــرن، لەم ــار وەربگ دین

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسرتاو:

دەزگای وشــە، لــە هەواڵێكیــدا باویكــردەوە، كــە عیــراق بەنزینــی 

ــە 450  ــار، لەكاتێكــدا پێشــر ب ــە 650 دین ــزگا كردۆت ــە چــوار پارێ ل

دینــار بــوو.  هەروەهــا ســایتی شــارپرێس لــە هەواڵێكیــدا دەڵێــت 

“لــەدژی خەڵكــی هەرێمــی كوردســتان، حكومەتــی عیــراق، نرخــی 

ــی ناوچــە كێشەلەســەرەكان  ــە حكومییەكان ــە بەنزینخان ــی ل بەنزین

بــۆ 650 دینــار بەرزدەكاتــەوە”.

راستی هەواڵەكە:

لــە  عیــراق،  نەوتییەكانــی  بەرهەمــە  دابەشــکردنی  كۆمپانیــای 

ــتەی  ــارە )13249( ئاراس ــە ژم ــی ب ــەم، نورساوێك ــی یەك 15ی كانون

ــردووە و  ــەاڵحەدین ك ــە و س ــەوا، دیال ــوك، نەین ــی كەرك پارێزگاكان

تیایــدا جەختكراوەتــەوە لــەوەی بەنزینــی حكومــی لــە جــۆری 

كوردســتان  هەرێمــی  هاوســنوری  وێســتگەكانی  بــۆ  نۆرمــاڵ، 

لــەو چــوار پارێزگایــە بــە نرخــی 650 دینــار بــۆ هــەر لیرێــك 

ــا  ــن تەنی ــی بەنزی ــە گرانكردن ــی نورساوەك ــە بەپێ ــت. وات دابینبكرێ

چەنــد وێســتگەیەك دەگرێتــەوە كــە هاوســنورە لەگــەڵ پارێزگاكانی 

ــە. ــوار پارێزگای ــەو چ ــەواوی ئ ــەك ت ــتان، ن ــی كوردس هەرێم

كامێراكانی تیژڕەوی بۆ كەرتی تایبەت

ــژرەوی  ــی  تی ــراکاىن دیاریکردن ــداىن کامێ ــەوەى پێ دەنگــۆی باوبون

ــەالی  ــی ل ــی و نارەزایەت ــاکان نیگەران ــەت و کۆمپانی ــەرىت تایب بەک

ــردووە  ــان دروســت ک هاواڵتی

عەلــی حمە ســالح پەرلەمانتــارى بزوتنــەوەى گــۆڕان لەپەرلەماىن 

کوردســتان مــاوەى مانگێکــە لەمیدیــاکان و الپــەرەکاىن تایبــەت 

ئــەوەدەکات  بانگەشــەى  لەتۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان،  بەخــۆی 

ــی  ــل لەهەرێم ــژرەوی ئۆتۆمۆبێ ــی تی ــراکاىن دیاریکردن ــە کامێ ک

کۆمپانیــاکان. وەک  و  تایبــەت  کەرتــی  دەدرێتــە  کوردســتان 

علــی حەمــە ســاڵح ئامــاژەى بۆکــردووە کــە گرێبەســت بۆپێــداىن 

کامێــراکاىن دیاریکردنــی تیــژرەوی ئۆتۆمۆبێــل بەکــەرىت تایبــەت 
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ســلێامىن  پارێــزگاى  تــەواوی  یەکــەم  قۆناغــی  وەک  کــراوە، 

 )Early Future (دەدرێتــە کۆمپانیایــەک بەنــاوى

لــە  هاتوچــۆ  جێگــری  کامێــرای  یــەک  تەنهــا  لەئێســتادا 

زانیارییــەکاىن  بەپێــی  بــەاڵم  پێدەکرێــت،  کارى  ســلێامىن 

جێگیــر  کامێــراى   420 ناوبــراو  پەرلەمانتارەکۆمپانیــای  ئــەو 

لەسەرشــەقامە دەرەکــی و ناوخۆییــەکاىن ســلێامىن دادەنێــت 

ــۆ کۆمپانیاکــە دەبێــت و 20%  ــەش ب ــە کامێران و%80 داهــاىت ئ

بــۆ حکومــەىت هەرێــم دەبێــت. دوای ئــەم روون كردنــەوەی 

ــژی  ــەوە وتەبێ پەرلەمانتارەكــەی گــۆڕان، ئەســعەد مــەال الیخۆی

هاتوچــۆی هەرێــم ئــەو دەنگۆیانــەى رەتکــردەوە کــە کامێراکانی 

کۆمپانیــاکان  و  تایبــەت  بەکــەرىت  تیــژرەوی  دیاریکردنــی  

درابێــت ودەڵێــت چاککــردن و نۆژەنکردنــەوەو رێکخســتنەوەى 

ئەمــە  بەشــێوەیەک  تایبــەت،  بەکەرتــی  دراوە  کامێــراکان 

لەرابردوشــدا هەروابــووەو شــتێکی نــوێ نییــە.

ــی  ــەن کەرت ــراکان لەالی ــم گوتیشــی: “کامێ ئەســعەد مــەال کەری

ــەوان  ــن و چاککردنەوەشــیان هــەر ئ ــراون، گۆڕی ــەوە دان تایبەت

راســتەوخۆ  داهاتەکەشــی  و  کارپێکــردن  بــەاڵم  دەیکــەن، 

پەیوەســتە بــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە”. 

 هــەر لــەم بارەیــەوە وتەبێــژی هاتوچــۆی ســلێامنی هەرچەنــدە 

ــی رەت  ــەوەی گۆڕان ــەی بزوتن ــەی پەرلەمانتارەك ــەو زانیارییان ئ

ــراكان  ــریش كامێ ــە پێش ــەوەدا ك ــاژەی ب ــەاڵم ئام ــردەوە، ب نەك

لەالیــەن كۆمپانیــاو كەرتــی تایبەتــەوە دانــراون و ئێســتاش 

ــەت.  ــی تایب ــە كەرت ــەوە ب ــەر دەدرێت ــان ه نۆژەنكردنەوەی

وتەبێــژی  لەالیــەن  زانیارییانــە  ئــەم  رەتكردنــەوەی  دوای 

تــر عەلــی حەمــە صاڵــح  هاتوچــۆی هەرێمــەوە جارێكــی 

پەرلەمانتارەكــەی گــۆڕان لــە پەرلەمانــی كوردســتان ئــەوەی 

كۆنگرەیەكــی  لــە  كــراوەو  گرێبەســتەكە  كــە  دوپاتكــردەوە 

رۆژنامەوانیــدا چەنــد بەڵگەیەكــی وەك دەقــی گرێبەســتەكە 

. خســتە روو 

ــی  ــە، تیمــی بنكۆڵكاری ــەم هەواڵ ــە راســتی ئ ــەوە ل ــۆ دڵنیابون ب

ــەد  ــۆ ئەحم ــار بااڵمب ــە پەرلەمانت ــرد ب ــی ك ــەوان پەیوەندی پاس

لەپەرلەمانــی  بەرگــری  ناوخــۆو  لیژنــەی  جێگــری ســەرۆکی 

ــراوە لەگــەڵ  ــن ک ــێ راســتە رێکەوت ــد: بەڵ کوردســتان و راگەیان

بااڵمبــۆ  تیــژڕەوی.  کامێراکانــی  پێدانــی  بــۆ  کۆمپانیایــەک 

ئەوەشــی نەشــاردەوە کەکێشــەی ئــەوان لەگــەڵ ئــەو گرێبەســتە 

ئــەوە بەشــێوە راســتەوخۆو بەبێخســتە موزایــەدەو زیــاد کردنــی 

ــە. ــەو کۆمپانیای ــکرا دراوە ب ئاش

جێگــری ســەرۆکی لیژنــەی ناوخۆو بەرگــری لەپەرلەمانی کوردســتان 

ــەو  ــزە ســاڵ کــراوەو ل جەختیکــردەەوە گرێبەســتەکە بۆمــاوەی پان

ــەو ســەدا 30ی  ــۆ کۆمپانیاکەی ماوەیەشــدا ســەدا 70ی داهاتەکــە ب

بــۆ حکومەتــە تائەوکاتــەی پــارەی خــەرج کــراوی کۆمپانیاکــە 

ــە  دێتــەوە دەســت. پاشــان حکومــەت و کۆمپانیاکــە ئاڵوگۆڕێــک ب

ــۆ حکومــەت دەبێــت و  جــۆری داهاتەکــە دەکــەن و ســەدا70ی ب

ســەدا ســی بــۆ کۆمپانیاکــە دەبێتــەوە.  هەروەهــا ئاماژەشــی بەوەدا  

ــی  ــن گەندەڵ ــەوکارەدان و ئەگــەر بزان ــی ئ ــەوان لەبەدواداچون کەئ

یــان بەهــەدەردان هەیــە ئــەوا بابەتەکــە دەدەنــە داواکاری گشــتی. 
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بــۆ  مەجیــد  عەبدولســتار  بەڵگەكــەی 
هێنانــی ئاژەڵــی قاچــاخ ســەملێنەرنەبوو

مەجیــد،  عەبدوســتار 

فراكســیۆنی  ســەرۆكی 

دادگەریــی،  كۆمەڵــی 

ــەممە 4ی12ی  رۆژی سێش

2021، وێنــەی كۆمەڵێــك 

مانــگا و گوێرەكــەی وەك 

بەڵگــەی هێنانــی ئــاژەڵ 

ــنووری  ــە س ــاخ ل ــە قاچ ب

خســتبوەڕوو. توركیــاوە 

پۆســتەكەی  دەقــی 

مەجیــد: عەبدوســتار 

ئاژەڵــداران  چــۆن  ئاخــر 

ناکــەن؟! زەرەر 

لەســەر  بەڵگــە  ئــەوەش 

جوانــەگا و  گۆلــک  و  گاو  ھێنانــی  بەقاچــاخ 

ئێــرە ســنوری تورکیایــە لەگــەڵ ھەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ 

ناحیــەی پیــران لــە قــەزای مێرگەســوور

بەبــێ بــاج و پشــکنین کــە لــە ڕووی تەندروســتیەوە جــاری وا 

ھەیــە کارەســات بــۆ ئاژەڵەکانــی ھەرێــم و مرۆڤەکانیــش دروســت 

ــناک ــی ترس ــدێ نەخۆش ــتنەوەی ھەن ــۆی گواس دەکا بەھ

پەیجــی ماڵپــەری دەزگای میدیایــی پەرەگــراف و پەیجــی ڤەدەنــگ، 

پۆســتەكەی عەبدوســتار مەجیدیــان وەك خــۆی باوكــردەوە.

عەبدوســتار  بەڵگەكــەی  الوازی  وێنەكــە،  خــودی  هــەر  بــەاڵم 

دەردەخســت. مەجیــدی 

ــە  ــت، چونك ــن بێ ــی هاوی ــت كۆتای ــە وادەردەكەوێ ــەم: وێنەك یەك

ــە. ــان پێوەی ــەكان هێشــتا گەاڵی درەخت

قــەزای  لــە  پیــران  شــارەدێی  و  زســتانە  وەرزی  ئێســتا  دووەم: 

لەمڕۆژانــەداش  و  كوێســتانیە  ناوچەیەكــی  مێرگەســور، 

هەبــووە. بەفــراوی  كەشــوهەوایەكی 

ســێیەم: دەكرێــت وێنەكــە شــوێنێكی دیكــە بێــت و هەمــان ئــەو 

ــە  ــەكان ل ــەوەی ئاژەڵ ــی چــوون یاخــود گەڕان ــە كات ــەش ل دیمەنان

ــت. ــی كوردســتان دەبینێرێ ــە الدێكان ــە ل لەوەڕگ

پۆســته كه ی  ســه ره تای  په رله مانتــاره ،  ئــه و  ســه رنجه ،  جێــی 

نووســیبووی ) گونــدی مێرگــە ســوور لــە ناحیــەی پیــران(، ئــه وه ش 

ناحیه یه كــی  پیــران  و  قه زایــه   مێرگه ســۆر  چونكــه   هه ڵه بــوو، 

ســه ر بــه  قه زاكه یــه ، نــه ك مێرگه ســۆر گونــد بێــت.

 

وەرگرتنی پارە بۆ پەڕینەوە لە پرد

ژمارەیــەك پەیــج و ئەكاونــت باویانكــردەوە كــە لــە كەركــوك 

پەڕینــەوە بەســەر پردێكــدا كراوەتــە پــارە.

ئەكاونتێــك بەنــاوی )زیــاد باشــوری(، لــە كاتژمێــر 10:28 خولەكــی 

28ی كانونــی دووەم نوســیویەتی “كەركــوك... بــۆ پەڕینــەوە بەســەر 

پردێكــدا كراوەتــە پــارە”.

ئەو ئەكاونەتە وێنەی پردێكی لەگەڵ پۆستەكەدا داناوە.

 هــاوكات گروپێــك لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك بەناوی )هــەواڵ و 

زانیــاری(، كاتژمێــر 10:28 خولەكــی ســەرلەبەیانی 28ی كانونــی دووەم، 

بەناونیشــانی “كەركــوك... پەڕینــەوە بــە ســەر پردێكــدا كراوەتــە پــارە”، 

ــەوە  ــدا ڤیدیۆیەكــی باوكردۆت ــاس دەكات و لەگەڵی هەمــان زانیاریــی ب

كــە تیایــدا هاواڵتییــەك باســی ئــەوە دەكات تێپەڕبــون بەســەر پردەكەدا 

پێنــج هــەزار دینــارە و ئەگــەر پــاش ســەعاتێك بەســەر هەمــان پــرد�دا 

بگەڕێیتــەوە پێنــج هــەزار دینــارت لــێ دەســتێنن.
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دەنوســێت  هاواڵتییــەك  دیکــەدا،  ئەكاونتێكــی  لــە  هەروەهــا 

تێپەڕبــون بەســەر ئــەو پــردە�دا لــە كەركــوك، بــۆ ئۆتۆمبێلــی 

تایبــەت 5 هــەزار دینــارە، بــۆ تەكســی 10 هــەزار دینــار و بــۆ 

بارهەڵگــر 20 هــەزار دینــارە. 

راستی هەواڵەكە:

ــە ســەرچاوەی ســەرەكی سۆســیال  ــە ڤیدیۆكــە، كــە بۆت بەپێــی گرت

میدیــا و )تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان( گوێــی لێگرتــووە، پردەكــە 

بەهیــچ شــێوەیەك لــە پارێــزگای كەركــوك نییــە، بەڵكــو دەكەوێتــە 

ــزگای ســەاڵحەدین. پارێ

هەروەهــا پردەكــە، بەپێــی بەدواداچونــی )تیمــی بنكۆڵكاریــی 

پاســەوان( هــەردوو ناوچــەی فەتحــە و قــەزای بێجــی پێكــەوە 

پارێــزگای  خۆرهەاڵتــی  باكــوری  دەكەونــە  كــە  دەبەســتێتەوە، 

ســەاڵحەدین.

هــاوكات ســەرچاوەیەك لــە ئیــدارەی كەركــوك، جەختیكــردەوە 

“هیــچ پردێــك لــە پارێــزگای كەركــوك هاتوچــۆ تیایــدا بــە پــارە نییــە، 

ــا و هەندێــك كــەس باســی  ئــەوەی چەنــد رۆژێكــە سۆســیال میدی

دەكــەن و بەهۆیــەوە هێرشــدەكرێتە ســەر ئیــدارەی كەركــوك، 

ئــەوە لــە پارێــزگای ســەاڵحەدینە... هۆكارەكەشــی ئەوەیــە پردەكــە 

لەالیــەن ســەرمایەدارێكەوە تۆژەنكراوەتــەوە دوای ئــەوەی لــە 

ســەردەمی شــەڕی داعــش�دا روخابــوو، بــەاڵم بڕیــار بــووە بــۆ هــەر 

ــج هــەزار”. ــەك پێن ــار وەربگیرێــت ن ــك هــەزار دین ئۆتۆمبێلێ

ــه وه ی  ــه  به رزكردن ــاره ی پل ــی پ خه رجكردن
یه كه كانــی 70 و 80

هه شــتای  حه فتــاو  یه كــه ی  پێشــمه رگه كانی  ســه ربازی  پلــه ی 

بــه اڵم  جێبه جێكردنــه وه ،  بــواری  چوه تــه   پێشــمه رگه   هێــزی 

پلــه   پــاره ی  ئایــا  ئــه وه ی  له ســه ر  هه یــه ،  جیــاواز  زانیــاری 

بــۆ  به رزكردنه وه كه یــان 

نــا. یاخــود  خه رجكــراوه  

به رزنجــی،  شــوان 

ده زگای  رۆژنامه نوســێكی 

ــه   ــی ب ــوزه  و گرنگ ــاس نی ب

حكومــه ت  هه واڵه كانــی 

رۆژی  ده دات،  مووچــه   و 

دووەم  کانونــی  حه وتــی 

له بــاره ی  هه واڵێكــی 

خه رجكردنــی پــاره ی پلــه  

یه كــه ی 70 و 80 باوكــرده وه . پێشــمه رگه كانی  به رزكردنــه وه ی 

 VOK په یجــی  به رزنجــی،  شــوان  پۆســته كه ی  بــه دوای  دوا 

باویكــرده وه .  به مجــۆره   كــردو  زانیارییه كــه ی  ده ســتكاری 

ــاد کــردووە بــەاڵم  “حکومــەت موچــەی هێزەکانــی 80ی پارتــی زی

هێزەکانــی 70ی یەکێتــی نەگرتــەوە”. پۆسته كه شــی 817 الیــك، 

ــات. ــۆ ه ــی ب 90 كۆمێنت

ــانی  ــه  به رپرس ــدوان ل ــی لێ ــۆ وه رگرتن ــەوان” ب ــی “پاس هه وڵه كان

ــف،  ــه د له تی ــه اڵم ئه حم ــوو، ب ــاكام ب ــێ ئ ــمه رگه  ب ــی پێش وه زاره ت

به رزكردنــه وه   پلــه   وتــی:   70 یه كــه ی  هێزه كانــی  وته بێــژی 

ــاده ی  ــی 12 زی ــۆ مانگ ــراوه ، ب ــان خه جنه ك ــه اڵم پاره كه ی ــه ، ب هه ی

پاره كــه  بــۆ پێشــمه رگه كانی  یه كــه ی 70 نه به ســراوه ، نازانیــن 

بــۆ مانگــی یــه ك چــۆن ده بێــت.

ــەرۆکی  ــری س ــم، جێگ ــامن كه ری ــه  عوس ــدی ب ــەوان،  په یوه ن پاس

كــرد،  په رله مان_یه كێتــی_  لــه   پێشــمەرگە  کاروبــاری  لیژنــەی 

ئێمــه  پرۆســه ی  وتــی: به پێــی زانیاریــی و به دواداچوونه كانــی 

حه فتــا  یه كــه ی  هــه ردوو  لــه   به رده وامــه و  پاره كــه   به ســتنی 

بــه اڵم هێشــتا  بــۆ هه ندێــك پێشــمه رگه  به ســراوه ،  و هه شــتا 

ســاڵه وه   ســه ری  پشــووه كانی  به هــۆی  نه هاتــووه و  كۆتایــی 

كه مێــك خــاو بــوو بــوه وه  .



23راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

ــۆ جوتیارانــی  ــا 4000 دۆنــم زەوی ب تەنی
ــەك 6000 ــەوە، ن كــورد گەڕاوەت

كەناڵــی رووداو لــە گەشــتێكی هەواڵەكانیــدا باویكــردەوە كــە 

دادگایەكــی بەغــدا بڕیاریــداوە بــە گەڕانــەوەی شــەش هــەزار دۆنــم 

ــە قــەزای داقــوق. ــی كــورد ل ــۆ جوتیاران زەوی كشــتوكاڵی ب

ــەوەی  ــانی )گەڕان ــر ناونیش ــتەوخۆیەكیدا، لەژێ ــە راس ــە ل كەناڵەك

ــەوەی  ــووق کاردان ــە داق ــورد ل ــۆ ک ــم زەوی ب ــەزار دۆن ــەش ه ش

ســەرلەبەیانی،  خولەكــی   17 10ەو  كاتژمێــر  لێکەوتووەتــەوە(، 

ــەوەی  ــی كاردن ــان باس ــی 2022، پەیامنێرەكەی ــی دووەم 6ی كانون

هەواڵەكــەی دەكــرد.

راستی هەواڵەكە:

زەوی  دۆنــم  دۆســییەی 4000  فیدراڵــی،  پێداچونــەوەی  دادگای 

كــورد  جوتیارانــی  بەرژەوەنــدی  لــە  داقــوق  لــە  كشــتوكاڵی 

یەكالییكردۆتــەوە.

ئــەو بڕیــارە، دوای مانگێــك لــە دەرچونــی، چوارشــەممە 5ی كانونــی 

دووەم گەیشــتۆتە دادگای داقــوق و رادەســتی جوتیــاران كــرا.

پارێــزەری  مــەردان،  شــكار  شــەو،  10ی  كاتژمێــر  رۆژ  هەمــان 

ــامنی  ــی ئاس ــۆ كەناڵ ــدا ب ــی ڤیدیۆیی ــە لێدوانێك ــییەیە ل ــەو دۆس ئ

كەركــوك، دەڵێــت “دادگای پێداچونــەوەی فیدراڵــی، چــوار هــەزار 

ــت  ــدا دەڵێ ــژەی لێدوانەكەی ــە درێ ــەوە”، ل ــم زەوی گەڕاندۆت دۆن

“خــۆی لــە راســتیدا 17 هــەزار دۆنــم زەوی جوتیارانــی كــورد 

هەمــان گرفتیــان هەیــە، بــەاڵم جــارێ تەنیــا دۆســییەی چــوار 

هــەزار دۆمنیــان یەكالییكراونەتــەوە و 13 هــەزار دۆمنەكــەی تریــش 

مــادام هەمــان گرفتیــان هەیــە، هــەر لــە بەرژەوەنــدی جوتیارانــی 

كــورد یەكالییدەكرێنــەوە”.

ــی ئێســتا  ــە هــەردوو كەناڵ ــی دووەم، ل  هــاوكات، رۆژی 6ی كانون

ــان  ــەر هەم ــی لەس ــەردان، جەخت ــكار م ــۆ، ش ــە ڤیدی ــنیوز ب و باس

ــردەوە. ــی ك زانیاری

زانیارییــە لێكــدژەكان لەبــارەی 200 ملیار 
دینارەكە

ــه واو  ــتا ت ــوو، ئێس ــە ب ــی 200 ملیارەک ــی ناردن ــا مانگ ــە کۆت “ئەم

بەغــداد 200 ملیارەکەیــان ڕاگرتــووه  به داخــه وه  ڕاوه ســتاوه “ ئەمــە 

ــراق  ــی عێ ــی دارای ــكاری پێشــووی وەزارەت ــی بری ــازڵ نەب ــەی ف وت

بــوو، دوای هاتنــی 200 ملیارەكــەی مانگــی 11 لــە ناوەڕاســتی 

12دا، بــەاڵم ســەرۆكی نوێنەرایەتــی حكومەتــی هەرێــم لــە بەغــدا 

ــاوە. ــت هێشــتا مانگــی 12ش م دەڵێ

  200 ملیارەكــە كــە وەك تــەواوكاری مووچــەی فەرمانبەرانــی 

ــەوەی مانگــی  ــت، ئ ــە دەنێردرێ ــەن بەغــداوە مانگان ــم لەالی هەرێ

11 لــە ناوەڕاســتی مانگــی 12دا بڕیــاری خەرجكردنــی درا، ئــەوەش 

ــت. ــە نانێرێ ــدا پارەك ــر بەغ ــە ئی ــی دروســتكرد ك گومان

لێدوانــی فــازڵ نەبــی، لــە 22/12/2021 بــۆ دەنگــی ئەمریــكا، 

گومانــی الی هاواڵتیــان و مووچەخــۆران زیاتــر كــرد، جگــە لــە 

ماڵپــەری ســەرەكی دەنگــی ئەمریــكا، بەشــێكی زۆر لــە میدیاكانــی 

كوردســتان، هەواڵــی بڕینــی 200 ملیارەكەیــان لــە زاری فــازڵ 

نەبیــەوە باوكــردەوە.

تایبــەت  دینارەکــە  ملیــار  دیســەمبەرى 2021، 200  رۆژى 20ى 

ــەرۆكی  ــا، س ــارس عیس ــەاڵم ف ــم.  ب ــتە هەرێ ــی 11 گەیش ــە مانگ ب

نوێنەرایەتــی حكومەتــی هەرێــم لــە بەغــدا بــە “پاســەوان”ی 

ــووە هــی مانگــی  ــەم مانگــەدا وەرمانگرت ــە ل ــەو پارەی ــد “ئ راگەیان

ــاوە”. ــی 12 م ــارێ  مانگ ــوو، ج 11 ب

لەبــارەی ئــەوەی گوایــە بەغــدا ناردنــی پارەكــەی راگرتــووە، فــارس 

عیســا بەمجــۆرە وەاڵمــی دایەوە”لــە ســاڵی نوێشــداعێراق دەچێتــە 
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ســاڵی تــازە و بودجــەی دەبێــت و ئــەو كاتــە چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ 

ــە لەگــەڵ هەرێمــی  ــراق دەكــەن بەوشــێوەیەش مامەڵ هەمــوو عێ

كوردســتان دەكرێــت، رەنگــە لــە 200 ملیــار زیاتریــش بێــت”.

لیژنــەی دارایــی خولــی  ئەندامــی   هــاوكات جەمــال كۆچــەر 

ــدی دەرچــووی  ــراق و كاندی ــی عێ ــی نوێنەران چوارەمــی ئەنجومەن

ــد:  ــەوان”ی راگەیان ــی پاس ــی بنكۆڵكاری ــە “تیم ــوو ب ــی داهات خول

ناردنــی 200 ملیارەكــە بەرێككەوتنــی نێــوان ســەرۆك وەزیــری 

هەرێــم و عێــراق كــراوە، ناوەڕۆكەكــەی تائێســتاش ئاشــكرا نەكراوە، 

بــۆ هەشــت مانگــی  نازانرێــت  لــە مانگــی چــوارەوە كــراوە، 

2021 بــووە یاخــود بــۆ ســاڵێكی مالــی بــووە، یاخــود تاوەكــو 

بودجەیــە”. پەســەندكردنی 

لــە ســەرەتاى ئەمســاڵدا، رۆژی دووشــه ممه  3/1/2022، فــارس 

هه رێمــی  حكوومه تــی  نوێنه رایه تیــی  ســه رۆكی  عیســا، 

كوردســتان لــه  به غــدا، بــه  )باســنیوز(ی ڕاگه یانــد: “بڕیــاری ناردنــی 

ــتان  ــی کوردس ــۆ هەرێم ــی 12ی 2021 ب ــاری مانگ ــار دین 200 ملی

دراوە، پــاش تەواوکردنــی ڕێــکارەکان تەمویلەکــە بــۆ لقــی هەولێــری 

بانکــی ناوەنــدی دەنێــردرێ و پارەکــە دەدرێتــە وەزارەتــی دارایــی”.

لــە  بودجــە  پرۆژەیاســای  ئــاداری 2021  مانگــی  کۆتایــی  لــە   

پەرلەمانــی عێــراق پەســندکرا. بەپێــی یاســاکە حکومەتــی هەرێمــی 

کوردســتان و عێــراق رێککەوتبــوون لەســەر ئــەوەی کــە هەرێمــی 

کوردســتان رۆژانــە داهاتــی 250 هــەزار بەرمیــل نــەوت و نیــوەی 

داهاتــی دەروازە ســنوورییەکان رادەســتی بەغــدا بــکات، عێراقیــش 

لــە بەرامبــەردا مووچــە و شایســتە داراییەکانــی هەرێمی کوردســتان 

ــەوە،  ــردىن رێککەوتنەک ــێ نەک ــۆى جێبەج ــە ه ــەاڵم ب ــت. ب بنێرێ

حکومــەىت عێــراق بڕیــارى دا وەک ســلفە مانگانــە 200 ملیــار دینــار 

بــۆ پشــتیواىن لــە هەرێــم لــە دابینکــردىن مووچــە خــەرج بــکات.

ــە ئــەوەى لەســەر زمــاىن فــازڵ نــەىب باوکرایــەوە،  ــە پوختــى: وات ب

لــە 22ى دیســەمبەردا گوایــە ئــەو بــڕە پارەیــەى هاتــووە، دوا 

ــوو،  ــت نەب ــڕاوە راس ــە ب ــار دینارەک ــر 200 ملی ــووە و ئی ــگ ب مان

چونکــە ئــەوە هــی مانگــی 11 بــووە و بــڕى ســلفەى مانگــی 12 لــە 

ســەرەتاى مانگــی 1ى 2022 گەیشــت. بــەاڵم تــا ئێســتا روون نییــە 

ئایــا بەغــدا لەســەر بنەمــاى ئــەو رێککەوتنــەى 2021 مانگانــە 200 

ملیــار دینــار ســلفە لــە ســاڵى 2022 بــۆ هەرێــم دەنێرێــت یاخــود 

نــا، چونکــە عێــراق بــۆ 2022 یاســاى بودجــەى نییــە و بــە گوێــرەى 

ــە  ــارە ل ــەر 12 پ ــەک لەس ــێوەى ی ــە ش ــی ب ــدارەى دارای ــاى ئی یاس

ــا لەمســاڵدا  ــت و خەرجــی دەکات، ئای ــدی وەردەگرێ بانکــی ناوەن

ســلفەکە دێــت یــان نــا ئــەوە دەمێنێتــەوە ســەر رێککەوتــن و 

ــەوە. ــەو بارەی ــدا ل ــرو بەغ ــوان هەولێ لەیەکتێگەیشــتنى نێ

كێ هه نارده ی نه وتی په كخستووه ..! 

ناوچــه ی  لــه    ،2022 یه نایــری  دووه م/  كانوونــی  18ی  رۆژی 

ــه   ــا ك ــراق توركی ــزه ره وه ی عێ ــه وت گوێ ــی ن ــا هێڵ مه رعشــی توركی
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ــر  ــه وت و ئاگ ــی ك ــان په ك ــووك – جه یه ــی كه رك ــه  هێڵ ــارساوه  ب ن

ــرا. ــه وت راگی ــارده ی ن ــه وه  هه ن ــه و هۆی ــوو. ب ــێكی به رب ــه  به ش ل

رۆژانــه  عێــراق 75 هــه زار به رمیــل لــه  نه وتــی كه ركــووك لــه  

ده كات.  جه یهــان  هه نــارده ی  هێڵــه وه   ئــه و  رێگــه ی 

ــی  ــی نه وت ــه واڵ و وه زاره ت ــه كانی ه ــاری ئاژانس ــره ی زانی ــه  گوێ ب

عێــراق، پــه ك كه وتنــی بۆرییــه  نه وتییه كــه  بــه  هــۆی شــۆرتی 

كاره بــا و كه وتنــی تاوه رێكــی كاره بــا بــووه ، كــه  بووه تــه  هــۆی 

تۆمه تبــار  پــێ  په كه كــه ی  پارتــی  میدیــای  بــه اڵم  ئاگرگرتنــی، 

ــك”  ــه  “رووداوێ ــه و كێشــه یه ی ب ــراق ئ ــی عێ ــی نه وت ــرد. وه زاره ت ك

وه ســفكردووه .

هه واڵه كــه  لــه  ئاژانســی ســپۆتنیكی رووســی بــه وه  لێكدراوه تــه وه ، 

ســوودی  و  بــووه   كاره بــا  شــۆرتی  كێشــه كه   ســه رچاوه ی  كــه  

لــه  زانیــاری ئاژانســی رۆیتــه رز وه رگرتــووه .

ــتییەکانی  ــامانە رسووش ــری س ــال ئەترووشــی، وەزی ــا کەم هه روه ه

تــۆڕی  بــە  دووه م  كانوونــی  19ی  رۆژی  کوردســتان  هەرێمــی 

ســەرەتاییەکان  راپۆرتــە  راگەیانــدووه ،  رووداوی  میدیایــی 

ــووە  ــاوە ب ــۆرتی کارەب ــۆی ش ــە بەه ــە تەقینەوەک ــەن ک دەریدەخ

تیرۆریســتی”.  “کاری  نــەک 

لــە  بەرهەمهاتــوو  نەوتــی  بۆرییەکــە  نووســیویه تی:  رووداو 

هەرێمــی کوردســتان و بەشــێک لــە نەوتــی کەرکووکیــش کــە 

دەگوازێتــەوە. بەڕێوەدەبرێــت  عێراقــەوە  حکومەتــی  لەالیــەن 

بــه  هه مــان شــێوه  رۆژی 19ی كانوونــی دووه م، فه رمانگــه ی میدیــا 

و زانیــاری لــه  ســایته كه ی خۆیانــدا راگه یه ندراوێكــی وه زاره تــی 

نه وتیــان باوكردووه تــه وه  و تێیــدا هاتــووه : هۆكاره كــه  شــۆرتی 

كاره بایــه .

كانوونــی  19ی  چوارشــه ممه   رۆژی  ئێــواره ی  دواتــر  بــه اڵم 

راگه یه ندراوێكــی  ئه نه فــه ،  ســایتی   ،2022 یه نایــری  دووه م/ 

ــك  ــردووه ، گرووپێ ــه وه  ك ــۆ ئ ــاژه ی ب ــدا ئام ــه وه  و تێی باوكردووه ت

كرده كه یــان  گــه الن  یه كگرتــووی  شۆڕشــگێڕی  بزووتنــه وه ی 

ئه نجامــداوه .

پوخته ی ده قی هه واڵه كه :

هه به ده هــه  به رپرســیارێتی چاالكــی لــه  دژی بــۆری نه وتــی لــه  

ــرت ــتۆ گ ــه  ئه س ــه ش ل مه رع

ــه ی  ــه  ناوچ ــی ل ــیارێتی چاالك ــه  به رپرس ــی هه به ده ه جه نگاوه ران

پازارجكــی مه رعه شــیان لــه  ئه ســتۆ كــرد، كــه  لــه  ئه نجامیــدا 

ــه وت تێكشــكێرنابوو.  ــۆری ن ب

شۆڕشــگێڕی  بزوتنــه وه ی  نــورساوی  راگه یه نراوێكــی  لــه  

یه كگرتــووی گــه الن )هه به ده هــه / HBDH( دا هاتــووه ، “ لــه  

18ی كانونــی دووه مــی 2022دا، جه نگاوه رانــی هه به ده هه مــان 

بــۆری نه وتیــان لــه  مه رعــه ش بــه  ته كنیكــی تایبــه ت تێكشــكێرناوه . 

پارێــزراو  شــێوه یه كی  بــه   چاالكیه كــه   دوای  جه نگاوه رامنــان 

بنكه كانــی خۆیــان”. بــۆ  گه ڕانــه وه  

ئــه و گرووپــه ی به رپرســیارێتی رووداوه كــه ی گرتووه تــه  ئه ســتۆ، 

بــه اڵم  په كه كــه ،  نــه ك  ناســاندووه ،  هه به ده هــه   بــه   خــۆی 

به شــێك لــه  میدیــاكان بــه  په كه كــه  نــاوی ده بــه ن.

ــتان –  ــی كوردس ــی نه وت ــه  هێڵ ــه وه  ب ــه ن هه رێم ــه  الی ــه  ل هێڵه ك

جه یهــان ده نارسێــت، بــه اڵم وه زاره تــی نه وتــی عێــراق ئــه و نــاوه ی 
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بــۆ به كارنه هێنــاوه  و بــه  هێڵــی نه وتــی كه ركــووك – جه یهانــی 

ناوبــردووه .

هه رچــی ســایتی رووداوه ، كرده وه كــه ی پاڵداوه تــه  پــاڵ گرووپێكــی 

ــه  . ــه  په كه ك ســه ر ب

 بــۆری نه وتــی كوردســتان – جه یهــان لــه  2013 درووســتكراوه  

بۆرییــه   ئــه و  بــۆ  خــۆی  دژایه تــی  ســه ره تاوه   لــه   په كه كــه   و 

ــی ســپێده   ــه  راپۆرتێكــی شــیكاری كه ناڵ ــه وه ی ل ــوه ، وه ك ئ ده ربڕی

رۆژی 18ی شــوبات/ فێربایــه ری 2016 باســكراوه . 

ئومێــد و هیمــداد لەبــارەی “50 ملیــۆن 
قســەیان  نوێــوە  نــەوەی  دۆالرەكــەی” 

كردبــوو؟

نــاو  پەیجــی  دوو  لــە  10ی122ی2022،  دووشــەممە،  رۆژی 

وتەبێــژی  و  پەرلەمانتارێــك  بەنــاوی  لێــدوان  سۆشــیاملیدیا، 

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ باوكرابوونــەوە، بەبــێ  ســەرچاوەی 

بێــت. دیــار  لێدوانەكــە 

ــی  ــەزار و 390 الیك ــە 55 ه ــش، ك ــن كوردی ــن ئێ ــی ئێ ــی س پەیج

ئەندامــی  دوو  بەنــاوی  گرافیكــەوە  بــە  پۆســتی  دوو  هەیــە، 

ــد  ــاوی ئومێ ــان بەن ــوون، یەكەمی ــوێ  كردب ــەوەی ن ــەوەی ن جواڵن

هیمــداد  بەنــاوی  دیكەشــیان  ئــەوی  و  پەرلەمانتــار  محەمــەد 

جواڵنەوەكــە. وتەبێــژەی  شــاهین 

ئــەو پۆســتەی بەنــاوی ئومێــد محەمــەد پەرلەمانتــاری نــەوەی نــوێ  

كرابــوو، تــا راســتكردنەوەكەی “پاســەوان” نزیكــەی 350 الیــك و 35 

كۆمێنــت و دوو شــەیری بــۆ هاتبــوو.

ــە پەیجــی شــەقامیش  ــوردش ل ــن ك ــن ئێ ــان پۆســتی ســی ئێ هەم

باوكرابــوەوە.

 

هــەردوو پۆســتەكە، لــە چوارچێــوەی ئــەو دەنگۆیانــەدا بــوون، 

ــە  ــاراوە، ل ــراق هاتنەئ ــی عێ ــی دانیشــتنی پەرلەمان ــە ئەنجام ــە ل ك

ــی شەخســی، دەنگــۆی  ــج و سۆشــیاملیدیا و ئەكاونت ــەك پەی ژمارەی

ئــەوە باوكرایــەوە، جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ  لەبەرامبــەر دەنگــدان 

بــە محەمــەد حەلبوســی وەك ســەرۆكی پەرلەمــان، بــڕی 50 ملیــۆن 

ــووە. دۆالری وەرگرت

ــەد  ــد محەم ــە ئومێ ــدی ب ــەوان” پەیوەن ــی پاس ــی بنكۆڵكاری “تیم

ــەوەو  ــەوە وەاڵمیدای ــە پێكەنین ــردو ب ــە ك ــاری جواڵنەوەك پەرلەمانت

وتــی “مــن یــان لــە پەیجــی خۆمــەوە لێــدوان و پۆســت ئەكــەم یــان 

كەناڵــی ئێــن ئاڕتــی، هیــچ قســەیەكم بــۆ هیــچ دەزگایەكــی دیكــە 

نەكــردووە و ئەمــەی لەســەرمان دروســتكراوە، ســەدا ســەد ناڕاســت 

و ســاختەیە”.

ــی “ئەمجــۆرە  ــووە، وتیش ــان وەرگرت ــە پارەی ــەوەی گوای ــارەی ئ لەب

ــان  ــە دژم ــە ل ــوەی هەڵمەتێكدای ــە چوارچێ ــە ل ــت و لێدوانان پۆس

دەكرێــت و هیــچ رێككەوتنێكــامن لەگــەڵ هیــچ كــەس و الیەنێــك 

و  وەرنەگرتــووە  كــەس  لــە  پارەیەكیشــامن  هیــچ  و  نەكــردووە 

ئەســڵ و ئەساســی نیــە، دوو مانگــی داهاتــوو دەردەكەوێــت، كــێ  

ــردووە”. ــێ  ك ــەڵ ك ــی لەگ رێككەوتن

ئایــا پەرلەمانتاران ١٥٠ ملیۆن پێشــەكییان 
وەرگرتووە؟

 بەپێــی هەندێــک پۆســتی نێــو فەیســبوک گوایــە خولــی پێنجەمــی 

ــەکی 150  ــتنیەوە وەک پێش ــەم دانیش ــە یەک ــراق ل ــی عی پەرلەمان

ــردووە و  ــک تەرخانک ــدام پەرلەمانێ ــەر ئەن ــۆ ه ــاری ب ــۆن دین ملی

لــە هەندێــک پەیجــی دا باوکراوەتــەوە و زیاتــر لــە 4000 هــەزار 

ــووە. ــت و و شــەیریان هات ــە ســەدان کۆمێن ــک و ب الی

لــەو بارەییــەوە، شــەریف ســلێامن ئەندامــی خۆلــی پێنجەمــی 
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بنكۆڵكاریــی  “تیمــی  بــە  عیــراق  نوێنەرانــی  ئەنجوومەنــی 

ــە  ــە، ب ــە ئەســڵ و ئەساســی نی ــەم هەواڵ ــد، ئ پاســەوان”ی راگەیان

هیــچ شــێوەیەک ئــەم کارە نەکــراوە هەموویــان ئــاگادارن ئــەم 

ــان  ــی پەرلەم ــرەوی نێوخۆی ــی پەی ــە بەپێ ــە ســاختەیە چونک هەواڵ

شایســتەکان بــۆ پەرلەمــان دانــراون، بــەاڵم ئــەوەی 150 ملیۆنەکــە 

هــەر ســەر لــە بنــەرەوە هیــچ بنەماییەکــی نیــە رۆژی یەکــەم بــۆ 

ســوێند خواردنــی پەرلەمانتــاران بــوو و دەستنیشــانکردنی ســەرۆک 

و دوو جێگرەکــەی پەرلەمــان بــوو.

نووســینگەی  راگەیاندنــی  لــە  ســادق،  دلگــەش  هــاوکات 

ــی  ــی بنكۆڵكاری ــە تیم ــراق ب ــی عی ــی نوێنەران ــی ئەنجومەن دهۆک

پاســەوانی  راگەیانــد، ئــەم هەواڵــە هیــچ ئەساســێکی نیــە و هیــچ 

ــان دەزانــن رۆژی  پەرلەمانتارێــک وەرینەگرتــووە، چونکــە هەمووی

یەکــەم تەنیــا ســوێند خواردنــە تــا پەرلەمانتــاران ســوێند نەخــۆن و 

ــرن. ــە وەردەگ ــۆن پارەک ــرێ چ ــان نەک ــت نیش ــتە دەس دەس

هەروەهــا ســایتى رووداو، هەمــان رۆژ هەواڵێکــى باوکردووەتــەوە و تێیــدا 

دەنگــۆى پێــداىن 150 ملیــۆن دینــار بــە پەرلەمانتــاران رەتکراوەتــەوە.

دەقى هەواڵەکە:

ئــەو  عێــراق  نوێنەرانــی  ئەنجوومەنــی  گشــتیی  ئەمینــداری 

هــەر  دەکــەن،  لــەوە  بــاس  کــە  رەتکردنــەوە  دەنگۆیانــەی 

لەگــەڵ  عێــراق  نوێنەرانــی  ئەنجوومەنــی  پەرلەمانتارێکــی 

وەرگرتبێــت. دینــاری  ملیــۆن   150 بــڕی  ســوێندخواردندا 

ــداری گشــتیی  دووشــەممە 2022�1�10، ســیروان ســیرینی، ئەمین

ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق، لەبــارەی باوبوونــەوەی دەنگۆی 

پێدانــی بــڕی 150 ملیــۆن دینــار بەهــەر ئەندامێکــی ئەنجوومەنــی 

نوێنەرانــی عێــراق، بــە تــۆڕی میدیایــی رووداوی گــوت: “ئــەوەی 

ــە،  ــان هەی ــەوە مەبەســتی دیکەی ــە باودەکەن ــەو دەنگۆیان ــە ئ ک

ــڕە پارەیــەک بەهیــچ ئەندامێکــی خولــی پێنجــەم  نەخێــر هیــچ ب

نــەدراوە، هــەر پارەیــەک بدرێــت ئێمــە ئاگاداردەبیــن، بــەاڵم 

ــەدراوە و نەدەشــدرێت”. ن

ســێیەمی  خولــی  لــە  لەوەکــرد،  باســی  ســیرینی  ســیروان 

ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێراقــدا بڕیاربــوو هــەر پەرلەمانتارێــک 

بــڕی 50 ملیــۆن دینــاری بدرێتــێ بــۆ ئــەوەی ئۆتۆمبێلــی پێبکرێت، 

بــەاڵم دواتــر مەســەلەی حەشــدی شــەعبی هاتــە ئــاراوە و پارەکــە 

بــۆ ئــەوان خەرجکــرا، لــە خولــی چوارەمیشــدا هیــچ بــڕە پارەیــەک 

ــەدراوە.  ن

 ســیرینی گوتیشــی: “ئەســڵەن ئێمــە وەکو ئەنجوومەنــی نوێنەرانی 

عێــراق هێشــتا بودجەمــان نییــە و بودجــە پەســندنەکراوە ئیــدی 

پــارە لەکوێــوە بدرێــت؟”.

 رۆژی یەکشــەممە ئەندامانــی خولــی نوێــی ئەنجوومەنــی عێــراق، 

ــەر  ــوارد، ه ــاییان خ ــوێندی یاس ــە، س ــان 329 ئەندام ــە ژمارەی ک

رۆژی یەکشــەممە دەســتەی ســەرۆکایەتیی پەرلەمــان هەڵبژێــردرا. 

ئەمــڕۆ دووشــەممە لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان باوکرایــەوە، کــە 

ــێ،  ــاری دراوەت ــۆن دین ــەکیی 150 ملی ــک پێش ــەر پەرلەمانتارێ ه

بــەاڵم ســیروان ســیرینی ئــەو دەنگۆیــەی رەتکــردەوە.
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پچڕانــی هێڵەكانــی ئینتەرنێــت بــۆ ســێ 
رۆژ لــە كەركــوك راســت نەبــوو

ژمارەیــەك پەیــج و ئەكاونــت، لــە 18ی كانونــی دووەم باویانكــردەوە 

كــە بــە “بڕیــاری وەزارەتــی پەیوەندییەكانــی عیــراق”، بــۆ مــاوەی ســێ 

رۆژ هێڵــی ئینتەرنێــت لــە پارێــزگای كەركــوك دەپچڕێــت.

بڕوانە منونەی چەند هەواڵێك

نیــوی  و  یــەك  كاتژمێــر  املبــدع(،  )املهنــدس  بەنــاوی  پەیجێــك 

ــی  ــە زمان ــی 2020، ب ــی دووەم ــەممە 19ی كانون ــوەڕۆی سێش دواینی

عەرەبــی باویكــردەوە كــە وەزارەتــی پەیوەندییــەكان بڕیاریــداوە 

ــە پارێــزگای كەركــوك بــۆ مــاوەی  بــە بڕینــی هێڵەكانــی ئینتەرنێــت ل

ســێ رۆژ. لەگــەڵ ئامــاژەدان بــەوەی لــە حاڵەتــی جێبەجێكردنــی ئــەو 

ــوك  ــاری كەرك ــاو ش ــی ن ــی ئینتەرنێت ــەدا 90ی هێڵەكان ــارە، لەس بڕی

دەپچڕێــن.

پەیجێكــی تــر بەنــاوی  )altı yulduz(، بەهەمــان شــێوە، كاتژمێــر یــەك 

و نیــوی هەمــان رۆژ، هەواڵەكــەی بەهەمــان زانیارییــەوە باوكــردەوە 

ــژەی  ــوك بەڕێ ــێ رۆژ كەرك ــە س ــوو ك ــەوە كردب ــاژەی ب ــدا ئام و تیای

لەســەدا 90 بــێ ئینتەرنێــت دەبێــت.

كاتژمێــر 4ی هەمــان رۆژ، پەیجــی  )altı yulduz( هەواڵەكەی ســڕییەوە، 

بــەاڵم تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان  پێشــر ســكرینی كردبوو. 

رۆژ،  هەمــان  خولەكــی   4:42 كاتژمێــر  پەیجەكــە،  ئــەوە  لەبــری 

رونكردنەوەیەكــی باوكردۆتــەوە و تیایــدا هاتووە “رەعد مەشــهەدانی، 

وتەبێــژی وەزارەتــی پەیوەندییــەكان هەواڵــی پچڕانــی هێڵەكانــی 

ــەوە”. ــوك رەتدەكات ــە كەرك ــێ رۆژ ل ــاوەی س ــۆ م ــی ب ئینتەرنێت

راستی هەواڵەكە:

ــە،  ــەواڵ و دەنگۆیان ــەو ه ــەوەی ئ ــە باوبون ــر، ل دوای 24 كاتژمێ

پارێــزگای  لــە  بەدواداچونــی  پاســەوان”  بنكۆڵكاریــی  “تیمــی 

ــت  ــی ئینتەرنێ ــێوەیەك هێڵ ــچ ش ــەوت بەهی ــرد، دەرك ــوك ك كەرك

لــەو پارێزگایــە نەبــڕاوە.

دەســتەی  كەركوكــی،  نوســینگەی  لــە  ســەرچاوەیەك  هــاوكات 

راگەیانــدن و پەیوەندییەكانــی عیــراق، لەبەرئــەوەی وتــی كــە 

مافــی لێدوانــی نییــە، ئامادەنەبــوو نــاوی باوبكرێتــەوە، وتــی “لــە 

ــچ شــێوەیەك  ــە راســتییەوە، بەهی ــە دورن ل ــەو هەوااڵن ــدا ئ بنەڕەت

ئینتەرنێــت لــە پارێــزگای كەركــوك نابڕێــت، بــەاڵم بڕیارێكــی 

دەســتەكەمان بــۆ هاتــووە كــە كاركردنــی چــوار ئامێــری ئینتەرنێــت 

ــووە”. ــان وەرنەگرت ــی كاركردنی ــە مۆڵەت ــرن، چونك رابگ

وتیشــی “ئەوانــەی ئــەو ئامێرانەیــان هەیــە بــێ ئینتەرنێــت نابــن، 

ئینتەرنێــت  تــری  كۆمپانیــای  بــۆ  خزمەتگوزارییەكانیــان  بــەاڵم 

ــی  ــەو كاركردن ــۆ ئ ــەت ب ــێ رۆژەدا مۆڵ ــەو س ــا ل ــەوە، ت دەگوازرێت

ئــەو ئامێرانــە وەردەگیرێــت”.

ئــەو ئامێرانــە پێكهاتــووە لــە ئامێرەكانــی )c5c و 4X و B5c و 

.)lhg60

ئامێرێكــی  “هەمــوو  جەختیكــردەوە  زیاتــر  ســەرچاوەكە، 

ــی  ــی كاركردن ــت مۆڵەت ــەوە دەبێ ــە عیراق ــە دێت ــوزاری ك خزمەتگ

وەربگرێــت...”. دەســتەكە 
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 لەبارەی بەقاچاغبردنی غازی كەركوك

ــە پەرلەمانــی  ــاری بــەرەی توركامنــی ل ئەرشــەد ســاڵحی، پەرلەمانت

عیــراق و نوێنەرێكــی پارێــزگای كەركوك، لــە كاتژمێــر 2:18 خولەكی 

15ی كانونــی دووەم و لــە كۆنگرەیەكــی رۆژنامەوانیــدا لەكەركــوك، 

بەشــێك لــە بریكارەكانــی غــازی پارێزگاكــەی تۆمەتباركــرد، بــەوەی 

ــر و ســلێامنی  ــزگای هەولێ ــۆ هــەردوو پارێ ــی غــاز بەقاچــاغ ب “بتڵ

دەبــەن”.

پەیجــی رەســمی ئەرشــەد ســاڵحی و هەندێــك پەیجــی تــر، دەقــی 

قســەكانی ســاڵحییان باوكردۆتــەوە و نوســیویانە، بەهــۆی ئــەوەی 

ــە  ــاز ب ــی غ ــە بتڵ ــە، بۆی ــر و ســلێامنی گران ــە هەولێ ــاز ل نرخــی غ

ــزگای دەگوازرێتــەوە. ــۆ ئــەو دوو پارێ ــە كەركوكــەوە ب قاچــاغ ل

ــراو  ــمی ناوب ــی رەس ــە پەیج ــاڵحی ل ــەد س ــی ئەرش ــی وتەكان دەق

باوکراوەتــەوە.

راستی هەواڵەكە:

ــاز،  ــای دابەشــكردنی غ ــی كۆمپانی ــی كەركوك ــە لق ســەرچاوەیەك ل

ــەو بەشــەی قســەكانی  ــی پاســەوانی� وت “ئ ــە تيمــى بنكۆڵکاری ب

ــوك  ــە كەرك ــاز ل ــی غ ــت قەیران ــە دەڵێ ــتە ك ــاڵحی راس ئەرشــەد س

ــە  ــەو قســانەی هەی ــامن لەســەر ئ ــەاڵم ئێمــە تێبینی ــە، ب ــی نیی بون

كــە دەڵێــت بریكارەكانــی غــاز، یــان كەســانی تــر لــە كەركــوك، بــە 

قاچــاغ غــاز بــۆ ســلێامنی و هەولێــر دەبــەن، ئــەو قســانە راســتی 

تێــدا نییــە”.

چاودێــری  بــەوردی  زۆر  خۆمــان  “ئێمــە  جەختیكــردەوە 

لــە چ گەڕەكێــك و چــۆن  بریكارەكامنــان دەكەیــن و دەزانیــن 

غازەكانیــان دەفرۆشــن، چونكــە هــەر بریكارێــك هــەم شــوێنی 

ــڕەی كــە  ــەو ب ــارە، هــەم ئ فرۆشــتنی غازەكــەی و گەڕەكەكــەی دی

پێــی دەدرێــت. بۆیــە ئەگــەر تەنانــەت یەكجــار غازەكــەی نــەدات 

ــی  ــن و ئیجرائات ــن و هەســتی پێدەكەی ــان ئێمــە دەزانی ــە هاواڵتی ب

لەگەڵــدا دەكەیــن”

و  رێپێنــەدراوە  هەرێــم  شــارەكانی  بــۆ  غــاز  “بردنــی  وتیشــی 

ــەكان  ــوو بازگ ــە هەم ــش ل ــیۆنەكانی كەركوكی ــدەی ئۆپەراس فەرمان

رێگــەی  غــاز  بتڵــی  دوو  یــان  بتڵێــك  تەنیــا  دەكات،  رێگریــی 

پێدەدرێــت، ئــەوەش دوای دڵنیابونــەوە لــەوەی ئــەو غــازە بــۆ 

خۆیــان بەكاردەهێنــن، نــەك بــۆ فرۆشــن، ئــەوەش حاڵەتێكــی زۆر 

ــە”. كەم

رێگاكانــی  “هەمــوو  جەختیكــردەوە  زیاتــر  ســەرچاوەیە  ئــەو 

ــەر  ــاڵحی ئەگ ــەد س ــە، ئەرش ــی لێی ــان دوان ــەك ی ــوك بازگەی كەرك

ــێوەی  ــان بەش ــە غازەكامن ــی بتڵ ــی بردن ــا چۆنیەت ــت دەكات ب راس

قاچــاغ بــۆ رونبكاتــەوە، چــۆن ئۆتۆمبێلــی گــەورە بەشــێوەی قاچــاغ 

و بــە بتڵــی غــازی پــڕەوە بــە قاچــاغ دەگاتــە شــارەكانی هەرێــم”.

وتیشــی “ئەرشــەد ســاڵحی، رۆژێــك دوای وتەكانــی و لــە 16ی 

بەرهەمــە  دابەشــكردنی  كۆمپانیــای  ســەردانی  دووەم،  كانونــی 

ــارەی  ــووە لەب ــێ نەب ــی پ ــچ بەڵگەیەك ــردووە و هی ــی ك نەوتییەكان

قســەكانی”.

ــاوە،  ئەرشــەد ســاڵحی، لەپەیجــی خــۆی، وێنــەی ســەردانەكەی دان

ــاری توركامنــی  كــە هــاوكات لەگــەڵ غەریــب عەســكەر، پەرلەمانت

ــەری  ــب، بەڕێوەب ــێن تال ــەردانی حس ــح، س ــی فەت ــە هاوپەیامن ل

گشــتی كۆمپانیــای دابەشــكردنی بەرهەمــە نەوتییەكانــی كەركوكــی 

كــردووە.

 

27 كاتژمێــر كارەبــا  وەزارەتــی كارەبــا: 
چەواشــەكارییە

لــە ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و سۆشــیاملیدیا لــە هەرێمــی 

ــای  ــدە و كارەب ــای موەلی ــی كارەب ــی پێدان ــتان، كاتژمێرەكان كوردس

ــەو  ــە ش ــرد ل ــری ك ــە 24 كاتژمێ ــر ل ــەوە و زیات ــتامنی كۆكرای نیش

ــوو. ــە ب ــتێكی دیك ــتیەكە ش ــەاڵم راس ــدا، ب رۆژێك
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پەیجــی دەزگای میدیــای پۆلەتیــك پرێــس، سێشــەممە 4ی كانوونــی 

لەســەر  نوســینێكی باوكــردەوە،  دووەمــی 2022، گرافیكێــك و 

ــووە. ــا هەب ــر كارەب ــە 27 كاتژمێ ــەوەی گوای ئ

ــی  ــا: مانگ ــی کارەب ــس: وەزارەت ــك پرێ ــتەكەی پۆلەتی ــی پۆس دەق

ڕابــردوو 16 کاتژمێــر کارەبامــان داوە.. مۆلیــدە ئەهلیــەکان: مانگــی 

ــان داوە ــر کارەبام ــەش 11 کاتژمێ ــردوو ئێم ڕاب

کــۆی گشــتی: بەهەردوکــی 27 کاتژمێــر کارەبــا هەبــووە لەکاتێکــدا 

شــەو و ڕۆژێــک 24 کاتژمێــرە

ــە دووی دیســەمبەری  ــاس، ل ــەت، پەیجــی كۆب لەســەر هەمــان باب

2021  لــە ڤیدیــۆ هەواڵێكــدا، هەواڵێكــی لــە ژێــر ناونیشــانی 

کارەبــا لــە هەرێمــی کوردســتان بــوو بــە 27 کاتژمێــر باوكــردەوە، 

لــە ناوەڕۆكــی هەواڵەكــەدا بــاس لەوەكــراوە لیژنــەی موەلدیــە 

ئەهلیــەكان رایگەیانــدووە كــە رۆژانــە 12 كاتژمێــر كارەبایــان داوە 

بــە هاواڵتیــان و وەزارەتــی كارەبــاش رایگەیانــدووە رۆژانــە 15 

ــراوە. ــا دابینك ــر كارەب كاتژمێ

“پاســەوان” پەیوەنــدی بــە ئومێــد ئەحمــەد، بەڕێوەبــەری كۆنرۆڵی 

ــە  ــەم لێكدانەوەی ــەو وتی”بەراســتی ئ ــای هەرێمــەوە كــرد، ئ كارەب

ــا  ــە و چەواشــەكاری بــۆ كاتژمێرەكانــی پێدانــی كارەب زۆر نامەعقوڵ

كــراوە”.

وتــی “ئێمــە لــە كۆتایــی ســاڵدا داتــای 2021مــان ئاشــكرا كــردووە 

واتــە بــۆ كــۆی 12 مانگەكــە، هەمــوو خولەكــەكان لەســەرەتای 

ســاڵەوە تاكۆتایــی ســاڵ هەژمــاركاوە, بــە تێكــڕا 17 كاتژمێــر كارەبــا 

ــگ  ــەعات مان ــووە 17 س ــگ هەب ــەاڵم مان ــان، ب ــە هاواڵتی دراوە ب

هەبــووە 22 ســەعات مانگیــش هەبــووە وەكــو مانگــی دوانــزە، 10 

ــووە. ــای نیشــتامنی هەب ــر كارەب كاتژمێ

ئومێــد ئەحمــەد، زیاتــر رونیكــردەوە، بــۆ منونــە 20كــۆ 10 كــۆ 15، 

دابەشــی ســێیان بكــەی دەكاتــە 15 واتــە ئەگــەر وەزارەتــی كارەبــا 

ــان داوە  ــر كارەبام ــەدا 15 كاتژمێ ــێ  مانگ ــەو س ــڕا ل ــت بەتێك بڵێ

ــۆ كــۆی ســاڵەكەش ئــەو قســەیە راســتە. راســت دەكەیــن، ب

وتیشــی “كــە لــە كۆتایــی ســاڵدا وتومانــە 17 كاتژمێــری كارەبامــان 

داوە مەبەســتامن لــە تێكــڕای ســاڵی 2021دا بــووەو دەركردنــی ئــەم 

داتایانــەش لەالیــەن ســتافێكی تەواوەتیــەوە بــووە”.

ئیــدارەی كەركــوك: قەیرانــی غــاز راســت 
نییــە و پڕوپاگەندەیــە

دەیــان پەیــج و ئەكاونــت لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، لــە دوو 

هەفتــەی رابــردودا هەواڵــی گرانبــون و قەیرانــی غازیــان لــە 

پارێــزگای كەركــوك باوكــردەوە و بەشــێك لــە هاواڵتیانیــش دەڵێــن 

غازیــان دەســتناكەوێت.

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسرتاو

ــی دووەم،  ــە 8ی كانون ــة(، ل ــة بلحظ ــوك لحظ ــار كرك پەیجــی )أخب

ــی  ــە ناوچەكان ــان ل ــدا داوا دەكات، هاواڵتی ــردووە تیای پۆســتێكی ك

خۆیــان یــە كۆمێنــت بەشــداری بكــەن لــەوەی نرخــی بوتڵــی غــاز 

بەچەنــدە و پرســیار دەكات ئایــا راســتە لــە هەندێــك شــوێن بۆتــە 

ــار. 12 هــەزار دین

ــەوان  ــی پاس ــی بنكۆڵکاری ــە تیم ــدا، ك ــە كۆمێنتەكان ــك ل ــە زۆرێ ل

خوێندویەتییــەوە، تیایــدا هاواڵتیــان گلەیــی لــە نرخــی غــاز و 

ــن 10 رۆژە  ــك دەڵێ ــێوەیەك هەندێ ــەن. بەش ــتنەكەوتنی دەك دەس

غازیــان دەســتنەكەوتووە.

ــی دووەمــدا،  ــە 8ی كانون ــار كركــوك االن( ل هــاوكات پەیجــی )اخب

بەهەمــان شــێوە لــە پۆســتێكدا پرســیاری نرخــی بوتڵــی غــازی لــە 

فانەكانــی كــردووە... لــە بەشــێكی تــری پۆســتەكەدا داوادەكات 

ــان نەكــڕن  ــان لێی ــەوە، هاواڵتی ــان بەرزكردۆت ــەی نرخــی غازی ئەوان
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ــات. ــان دەب ــزم ناوی ــە كەســانی نەفــس ن و ب

راستی هەواڵەكە:

غــاز،  دابەشــكردنی  كۆمپانیــای  و  كەركــوك  ئیــدارەی  هــەردوو 

ــا باوكرانــەوە،  ــە سۆســیال میدی دوای ئــەو دەنگــۆ و هەوااڵنــەی ل

رەتیانكــردەوە قەیرانــی غــاز لــە پارێــزگای كەركــوك هەبێــت و 

ــەكان دەســتدەكەوێت، لەگەڵئەوەشــدا  ــوو گەڕەك ــە هەم ــن ل دەڵێ

جەختیانكــردەوە، نرخــی بوتڵێــك غــاز ئەگــەر حكومــەت دابەشــی 

بــكات بــە پێنــج هــەزار دینــارە و ئەگــەر بریكارەكانیــش بیفرۆشــن 

ــارە. ــە حــەوت هــەزار دین ــەوا ب ئ

هەروەهــا داوا لــە هاواڵتیــان دەكــەن، ئەگــەر هــەر بریكارێــك لــەو 

ــی  ــا رێكاری ــەوە ت ــان بكەن ــەوا ئاگاداری ــێت ئ ــر بفرۆش ــە زیات نرخ

ــەر. ــەر بگرنەب پێویســتیان بەرانب

رۆژێكــە  چەنــد  كەركــوك،  لــە  غــاز  دابەشــكردنی  كۆمپانیــای 

ــە  ــان ك ــە هاواڵتی ــاز ب ــی غ ــۆ پێدان هەڵمەتێكــی دەســتپێكردووە ب

بەشــێوەی راســتەوخۆ خۆیــان سەرپەرشــتی دەكــەن و نرخەكەشــی 

ــارە. ــەزار دین ــج ه ــە پێن ب

كەركوكــی  لقــی  بەڕێوەبــەری  ئیرباهیــم،  مزەفــەر  هــاوكات، 

ــدا،  ــی ڤیدیۆیی ــە رونكردنەوەیەك ــاز، ل ــكردنی غ ــای دابەش كۆمپانی

ــت  ــەوە، دەڵێ ــەی باوكردۆت ــاو( دەقەك ــوك ن ــەڕی )كەرك ــە ماڵپ ك

و  حكومیــی  كارگــە  لەڕێــی  غــاز  بوتڵــی  هــەزار   30 “رۆژانــە 

پڕكردنــەوەی  و  بەرهەمهێنــان  پڕدەكەینــەوە...  ئەهلییەكانــەوە 

غــاز بەردەوامــە و بەهیــچ شــێوەیەك رانەوەســتاوە”. وتیشــی “لــە 

ــە و توشــی  ــە كۆمپانیاكەمــان غــاز هەی هەمــوو كۆگاكانــی ســەر ب

ــن”. ــاز نەبوی ــی غ ــچ كەمییەك هی

لەالیــەن  هەیــە  دروســتكراو  “قەیرانێكــی  جەختیشــیكردەوە 

كۆمەڵێــك خەڵكــی نەفــس نــزم و هەندێــك لەوانەی غاز دەفرۆشــن. 

ئــەوان دەزانــن لــە وەرزی زســتاندا خواســت كەمێــك لەســەر غــاز 

ــەوەی  ــۆ باوكردن ــتۆتەوە ب ــان قۆس ــەو هەلەی ــردووە، ئ ــادی ك زی

ــی  ــەر نەبون ــەكان وەســتاون لەب ــا كارگ ــەوەی گوای ــدەی ئ پڕوپاگەن

ــەوە”. ــە بەدرۆدەخەین ــەو پڕوپاگەندان ــەواوی ئ ــەاڵم ت ــاز، ب غ

هەمــوو  بــە  پێویســت  غــازی  “رۆژانــە  دەڵێــت  هەروەهــا 

ــا غــاز  بریــكارەكان دەدەیــن، ئــەوەش لەژێــر چاودێــردا دەبێــت، ت

بــە هەمــوو هاواڵتیــان بــگات لــە هەمــوو گەڕەكەكانــدا”.

ــۆ  ــی غازەكامنــان ب ــن، بوتڵ ــك كــەس دەڵێ ــەوەی هەندێ ــارەی ئ لەب

پڕناكەنــەوە، مزەفــەر ئیرباهیــم لــە ڤیدیۆكــەدا دەڵێــت “جــۆرە 

بوتڵێكــی غــاز هاتۆتــە عیراقــەوە كــە بەپێــی ئــەو ســتانداردە 

نییــە كــە ئێمــە و حكومەتــی عیــراق كاری پێدەكەیــن، چونكــە 

بەرگــەی فشــار ناگــرن و جێــی مەترســی زۆرن بــۆ هاواڵتیــان، 

بۆیــە ئێمــە كارگەكامنــان راســپاردووە،  بەهیــچ جۆرێــك ئــەو 

كەوتــە  بوتانــەش  ئــەو  هــەركات  و  پڕنەكەنــەوە  بوتانــە  

بەردەســتیان دەســتی بەســەردابگرن”. زیاتــر وتــی “پڕنەكردنــەوە و 

دەستاودەســتپێنەكردنی ئــەو بوتانــەش لــە پێنــاو پارێزگاریكرنــە لــە 

ژیانــی هاواڵتیــان”.

كرێی فیوزی كارەبا راست نییە

دەیــان پەیــج و ئەكاونت لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، باویانكردەوە 

ــوەری  ــی پێ ــۆ هــەر لێدانەوەیەكــی رسكێت ــا  ب ــی كارەب ــە وەزارەت ك

ــداران  ــان و دوكان ــە هاواڵتی ــار ل ــڕی )1000( دین ــا ب ــی كارەب زیرەك

وەردەگیرێــت.
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پەیجێــك بەنــاوی )دێـــگــــــەڵـــــــە_DeGaLa( لــە 27ی كانونــی 

كــە  باویكردۆتــەوە  شــەو،  خولەكــی   10:51 كاتژمێــر  دووەم، 

وەزارەتــی كارەبــا “بــۆ هــەر جارێــک فیوزکــردن لێدانــەوەی رسکێتی 

ســەعاتی زیــرەک دەبێــت 1000 دینــار لــە هاوبەشــانی کارەبــا واتــا 

ــەکان بســێندرێت”. ــان دوکان و شــوێنە تیجاری ــەکان ی ماڵ

هەروەهــا لەبڕگەیەكــدا هاتــووە “ئەگــەر لــە مانگێــدا 30 جــار 

ــی  ــی رسکێت ــی فیوزکردن ــا کرێ ــە تەنه ــا مانگان ــت وات ــوزی کردبێ فی

ــار”. ــەزار دین ــە 30 ه ــرەک دەکات ــەعاتی زی س

كارەبــای  پســوولەیەكی  پەیجەكــە،  زانیارییانــەدا  ئــەو  لەگــەڵ 

فیــوز”. “كرێــی  نــورساوە  تیایــدا  باوكردۆتــەوە 

پەیجێكــی تــر بەنــاوی )دەنگوباســی بــەردەڕەش(، هەمــان رۆژ 

كاتژمێــر 11:43 خولەكــی شــەو، پۆســتێكی لەســەر هەمــان بابــەت 

كــردووە و تیایــدا هاتــووە “هەوڵبــدە فیــوز لــە ماڵەکــەت دوبــارە 

نەبێتــەوە، چونکــە بــۆ هــەر جارێــک فیوزکــردن لێدانــەوەی رسکێتی 

ســەعاتی زیــرەک دەبێــت 1000 دینــار بدرێــت”.

پەیجــی )قورئــان و ژیانــەوە(، پەیجێكــی تــرە زانیاریــی لەســەر ئــەو 

ــەرلەبەیانی  ــی س ــر 7:09 خولەك ــە كاتژمێ ــەوە ل ــە باوكردۆت بابەت

ــەو  ــووە “ئ ــینەكەدا هات ــێكی نوس ــە بەش ــی دووەم و ل 28ی كانون

ــەزار  ــت 60 ه ــی دەبێ ــکات، مانگ ــوز ب ــار فی ــەی رۆژی دوج مااڵن

ــدات”. ــار ب دین

راستی هەواڵەكە

وەزارەتــی كارەبــای حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان، كاتژمێــر 1:04 

خولەكــی دواینیــوەڕۆی 28ی كانونــی دووەم، رونكردنەوەیەكــی 

لــە  خانەیــەك  “بونــی  جەختیكــردەوە،  تیایــدا  و  باوكــردەوە 

ــە  ــی ب ــچ پەیوەندییەك ــوز هی ــی فی ــاوی كرێ ــا بەن پســوولەی كارەب

پێــوەری زیرەكــەوە نییــە. ئــەوە تەنیــا بــۆ چەنــد هاوبەشــێكی كارگە 

گــەورەكان دەگەڕێتــەوە كــە گــۆڕەری تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە و 

ــت”. ــە الدەبرێ ــەم خانەی ــوێ، ئ ــی پســوولەی ن ــە چاپكردن ل

بڕوانــە دەقــی رونكردنەوەكــە لــە پەیجــی رەســمی وەزارەتــی 

كارەبــا:

رونکردنەوەیەک لە وەزارەتی کارەباوە

ــە و  ــە پێــوەری زیرەكــەوە نیی ــوز هیــچ پەیوەندییەكــی ب كرێــی فی

ــرەك. ــوەری زی ــەوەی رسكێتــی پێ ــاوی لێدان ــە بەن شــتێك نیی

لــە هەنــدێ پەیــج و ئەكاونتــی ســاختەی تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، 

هەواڵێــك باوكراوەتــەوە کــە گوایــە وەزارەتــی كارەبا بــۆ لێدانەوەی 

رسكێتــی پێــوەری زیــرەك )1000( دینــار وەردەگیرێــت. ئــەم هەواڵە 

دوورە لــە راســتییەوە و هاوبەشــانی کارەبــا ئــاگادار دەكەینــەوە كــە 

بوونــی خانەیــەك لــە پســوولەی كارەبــا بەنــاوی كرێــی فیــوز هیــچ 

ــەك  ــی خانەی ــە. بوون ــەوە نیی ــوەری زیرەك ــە پێ ــی ب پەیوەندییەك

ــۆ  ــا( ب ــانی كارەب ــوولەی هاوبەش ــە )پس ــوز( ل ــی فی ــاوی )كرێ بەن

ــەوە كــە گــۆڕەری  ــد هاوبەشــێكی كارگــە گــەورەكان دەگەڕێت چەن

تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە و لــە چاپكردنــی پســوولەی نــوێ، ئــەم 

خانەیــە الدەبرێــت.

بانكی ناوەندی: بەهیچ شیوەیەك نرخی 
دۆالر دانابەزێت

ئێــوارەی  لــە  كۆمەاڵیەتــی  تۆڕەكانــی  و  میدیایــی  دامــەزراوە 

جۆراوجۆریــان  هەواڵــی  دەیــان  شــوباتەوە  17ی  پێنجشــەممە 

بەرامبــەر  لــە  ئەمریكــی  دۆالری  بەهــای  دابەزاندنــی  لەســەر 

دینــاری عیراقــی باوكــردەوە و بەشــێكیان ئامــاژە بــەوە دەكــەن كــە 

نرخــی هــەر 100 دۆالرێــك بــۆ 135 هــەزار دینــار دادەبەزێرنێــت.

ــراق دوو رۆژە شــێواوە  ــی عی ــە پارێزگاكان ــازاڕی دۆالر ل بەگشــتی ب

و بەهۆیــەوە لەهەندێــك كاتــی جیــاوازدا بەهــای 100 دۆالری 

ئەمریكــی لــە نێــوان هــەزار تــا دوو هــەزار دینــاری عیراقــی 

دابەزیــوە.
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منونەی چەند هەواڵێك:

شــوبات،  19ی  ئێــوارەی  5ی  كاتژمێــر   ،)In Iraq( پەیجــی 

ــار  ــەزار دین ــە 135 ه ــی دۆالر ب ــنیارکراوە نرخ ــردەوە “پێش باویك

جێگیــر بکرێــت”، لەگــەڵ جەختكردنــەوە لــەوەی ئــەوە پێشــنیاری 

ــووە. ــەدر ب ــی س رەوت

ــە  ــینێكیدا پێیوای ــە نوس ــوس، ل ــاری، رۆژنامەن ــڤان جەب ــاوكات ش ه

ــەدا ســەدرە و  ــوری مالیكــی و موقت ــوان ن شــەڕی دۆالر، شــەڕی نێ

ئامــاژە بــەوە دەكات كــە چەنــد بازرگانێکــی گــەورەی مامەڵــەکاری 

دراو کــە نزیکــن لــە نــوری مالیکــی، بــازاڕی دراویــان کۆنرۆڵکردووە 

و بــەردەوام یــاری بــە نرخــەکان دەکــەن، ئــەوەش وایكــردووە 

ــوە  ــەت زانی ــە دەرف ــەی ب ــت و ئەمكات ــوڕە بێ ــەدر ت ــەدا س موقت

ــازاڕ  ــە و دەرهێنانــی ب ــەو مامەڵەکاران ــۆ شــکاندنی هەیمەنــەی ئ ب

ــان. ــر چنگی لەژێ

ــێوە دوو رۆژە  ــان ش ــش، بەهەم ــە عیراقییەكانی ــدن و پەیج راگەیان

رووپــەڕی ماڵپــەڕ و شاشــە و پەیجەكانیــان تەرخانكــردووە بــۆ 

ــی. ــاری عیراق ــە دین ــەر ب ــی دۆالر بەرامب ــی نرخ ــی دابەزین پرس

راستی هەواڵەكە:

شــێواندنی بــازاڕی مامەڵەكــردن بــە دراو لــە دوو رۆژی رابــردوودا، 

ــات،  ــەدر ه ــی س ــەری رەوت ــەدر، رێب ــەدا س ــی موقت دوای تویتێك

ــنیاری  ــەش پێش ــوبات، ش ــردوو 17ی ش ــەممەی راب ــك پێنجش كاتێ

كــرد بــۆ دابەزاندنــی بەهــای دۆالر بەرامبــەر بــە دینــاری عیراقــی.

دەقــی پێشــنیارە شــەش خاڵییەكــەی موقتــەدا ســەدر، ســەبارەت بــە 

دۆالر بەهای 

ــەدەرەوەی  ــاختەکان و بردن ــە س ــەزە دارایی ــی کاخ ــەم: راگرتن یەک

دراو.

دووەم: پێداچوونەوەكــردن بــە مامەڵــەی هەندێــک لــە بانکــەکان، 

ــە  ــەر ب ــە س ــاری ک ــز و ئەنس ــەت، قاب ــی شەرقولئەوس ــو بانک وەک

هەندێــک لــەو کەســانەن دەســتیان بەســەر دراودا گرتــووە، لەگــەڵ 

هەندێــک بانکــی ناحکومــی تــر. 

ســێیەم: بەپەلــە بانگهێشــتکردنی پارێــزگاری بانکــی ناوەندیــی 

ــان. ــۆ پەرلەم ــراق ب عی

چوارەم: بانگهێشتکردنی خێرای وەزیری دارایی بۆ پەرلەمان.

رێگەیەکــی  بــە  عیــراق  دراوی  بــازاڕی  رێکخســتنی  پێنجــەم: 

دروســت، لەگــەڵ دەرکردنــی هەندێــک یاســا کــە بەهــای دینــاری 

ــەن. ــاد دەک ــراق زی عی

ــۆ  ــە ب ــت ک ــە بكرێ ــەو بانکان ــەڵ ئ ــد لەگ ــەی تون ــەم: مامەڵ شەش

هەندێــک لــە حیزبــە دەســەاڵتدارەکان دەگەڕێنــەوە.

ــدا دروســتبوو،  ــازاڕی دراوی عیراق ــە ب ــەو شــێواوییەی ل ــای ئ  بنەم

بەهــۆی ئــەو شــەش پێشــنیارەوە بــوو، كــە تیــادا ئامانــج لێیــان وەك 

ــە بەهــای دۆالر بەمشــێوەیەی  ــۆ ئەوەی ــەدا ســەدر دەڵێــت ب موقت

ئێســتا بــەردەوام نەبێــت.

ئایا بەهای دۆالر دادەبەزێت؟

داوایــەی موقتــەدا ســەدر، دەســتەی  ئــەو  پێشــنیاری  لەســەر 

ســەرۆکایەتیی پەرلەمانــی عیــراق، هەمــان رۆژ )پێنجشــەممە 17ی 

شــوبات(، هــەردوو وەزیــری دارایــی و پارێــزگاری بانکــی ناوەندیــی 

ئــەوەی شــەممە 19ی شــوبات  بــۆ  بانگهێشــت کــرد  عیراقــی 

ــی نرخــی فرۆشــتنی دۆالر  ــۆ تاوتوێکردن ــن ب ــان ب ــادەی پەرلەم ئام

ــەوە. ــی عیراق ــی ناوەندی ــەن بانک لەالی



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 34

دەســتەی ئێســتای ســەرۆكایەتی پەرلەمانــی عیــراق، بەڕێككەوتنــی 

ســێكوچكەی ســەدر، حەلبوســی و بارزانــی، پێكهێــرناوە كــە تیایــدا 

پێكهاتــەی دەســتەكە: ســەرۆكی پەرلەمــان بــۆ حەلبوســی،  جێگــری 

یەكەمــی ســەرۆك بــۆ كوتلــەی ســەدر و جێگــری دووەم بــۆ پارتــی 

دیموكراتــی كوردســتان.

ــراق،  ــی عی ــری دارای ــی عــەالوی، وەزی ــەوەدا، عەل ــەم كاردان لەیەك

ــە  ــەی ب ــەو هەوڵ ــردەوە و ئ ــان رەتك ــۆ پەرلەم ــتكردنی ب بانگهێش

جەختیكــردەوە  و  ناوبــرد  سیاســی  حزبێكــی  دەســتتێوەردانی 

“رەتیدەکەمــەوە حکومــەت بــە تویتــی ســەرکردە سیاســییەکان 

بەڕێوەبربدرێــت”.

عــەالوی، ئــەو وتانــەی لــە نامەیەكــدا هاتــووە بــۆ مســتەفا كازمــی، 

ســەرۆك وەزیرانــی عیــراق، كە شــەممە 17ی شــوبات لــە میدیاكاندا 

باوكراوەتــەوە و تیایــدا عــەالوی دەڵێــت “بانگهێشــتکردنم لەالیــەن 

ســەدر(  )كوتلــەی  نوێنــەران  ئەنجومەنــی  ســەرۆکی  جێگــری 

بەهــۆی تویتەکــەی ســەید موقتــەدا، رێبــەری رەوتــی ســەدرەوەیە، 

کــە هیچــکات ئامادەنیــم بچمــە ژێــر بــاری”.

بــەو هۆیــەوە، شــەممە وەزیــری دارایــی بەشــداریی دانیشــتنەكەی 

پەرلەمانــی عیراقــی نەكــرد، تەنیــا مســتەفا غالــب، پارێــزگاری 

ــداربوو. ــراق بەش ــدی عی ــی ناوەن بانك

كــە  دادگــەری،  كۆمەڵــی  پەرلەمانتــاری  عومــەر،  ســۆران 

لەكۆبونەوەكــەدا بەشــداربوو، لــە نوســینێكیدا جەختیكردۆتــەوە 

لــەوەی “پارێــزگاری بانكــی ناوەنــدی وتویەتــی بەهیــچ شــیوەیەك 

نرخــی دۆالر دانابەزێــت و ئــەو كارەش تەنیــا بــە ئێمــە ناكرێــت... 

ــەکان  ــەری گرفت ــا چارەس ــتە ب ــەوە پەیوەس ــەو بابەت ــت ب زۆر گرف

بکرێــت”.

هــەر لــە كۆبونەوەكــەدا، مســتەفا غالــب وتویەتــی پێشــر وەزیــری 

دارایــی داوای کــردووە كــە نرخــی دۆالر زیــاد بکەیــن، چونکــە 

داھــات دابەزیــوە، نرخــی نــەوت لــە ٢٥�٣٠ دۆالر بــوو، موچــە ٤٥ 

رۆژ دوادەکــەوت خۆپیشــاندان زیــادی دەکــرد بەناچــاری ئەوەمــان 

کــرد، ئــەوەش لەپێنــاو چارســەركردنی ئــەو قەیرانــە داراییــەی 

ــۆوە. ــراق بوب ــەڕوی عی روب

كــە  پەرلەمــان  ســەرۆكی  یەكەمــی  جێگــری  زاملــی،  حاكــم 

دانیشــتنەكەی بەڕێوەبــردووە، لــە كۆبونەوەكــەدا نامــەی وەزیــری 

دارایــی بــە ئامادەبــووان داوە، كــە تیایــدا رەتیكردۆتــەوە بەشــداریی 

ــكات. ــتنەكە ب دانیش

یاســایی  بەشــی  وایكــرد  دارایــی  ئــەو هەڵوێســتەی وەزیــری   

ــم  ــر حاك ــەن و دوات ــەر تۆماربك ــكااڵی لەس ــراق س ــی عی پەرلەمان

زاملــی داوایكــرد قەدەغــەی ســەفەر بخرێتــە ســەر وەزیــری دارایی.

بانکــی ناوەندیــی عیــراق لــە 19ی كانونــی یەكەمــی 2020 بڕیاریــدا 

ــارەوە  ــە 1180 دین نرخــی  فرۆشــتنی هــەر دۆالرێکــی ئەمریکــی ل

بــۆ 1460 دینــار زیــاد بــکات. ئــەو بڕیــارەش لەســەر داوای وەزیــری 

ــە 145  ــی 100 دۆالر بەرامبــەر ب ــر جێگیركردن ــوو، دوات ــی ب دارای

هــەزار دینــاری عیراقــی لــە بودجــەی 2021 پەســەندكرا.

پرســی دابەزاندنــی بەهــای دۆالری ئەمریكــی لــە بەرامبــەر دینــاری 

عیراقــی، بەشــێك بــوو لــە بانگەشــە و بەڵێنــی كوتلــەی ســەدر، لــە 

ــی یەكەمــی 2021. هــەر ئەوانیــش كــە ئێســتا  ــی ترشین هەڵبژاردن

ــییەیان  ــەو دۆس ــر ئ ــی ت ــن، جارێك ــان پێكدەهێن ــەی پەرلەم زۆرین

جواڵنــدووە.

دەڵێــت  دۆالر،  بــازاڕی  بــواری  لــە  شــارەزا  گــۆران،  جەبــار 

ــا پێشــنیارە و بانكــی ناوەنــدی هیــچ  “ئــەوەی هەیــە تائێســتا تەنی

دەســتكارییەكی بەهــای دۆالری نەكردووە، پرســی دەســتكاریكردنی 

بەهــای دۆالریــش ئاســان نییــە و هــەر دەســتكارییەك لــە بەهــای 

دۆالر قەیرانێكــی گــەورە و كارەســاتێكی گــەورە لــە بازاڕەكانــی دراو 

ــتدەكات”. ــەل دروس ــەش كەلوپ ــتی لەوان ــازاڕ بەگش و ب

ئــەو دەڵێــت “ئــەوەی ئێســتا هەیــە تەنیــا دەنگۆیــە و هــەر 

دەنگۆكەشــە كاریگەریــی لەســەر بــازاڕ دروســتكردووە... بــەاڵم 

هــەر بڕیارێكیــش بدرێــت راســتەوخۆ رونــادات، هەنــگاو بەهەنگاو 
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دەبێــت، پێشــریش كــە بڕیارەكــە دراوە بــۆ پێنــج ســاڵ بــووە، بۆیــە 

ــە”. ــی قورس ــای دۆالر ئەگەرێك ــە بەه ــی ل ــە گۆڕانكاری پێموای

وتیشــی “ئەگــەر بڕیــارش بدرێــت، زەمەنێكــی زۆری پێویســتە، 

ــت  ــت دەبێ ــای دۆالر بكرێ ــە بەه ــەك ل ــەر گۆڕانكاریی ــە ه چونك

لــە بودجــەی 2022 ئامــاژەی پێبكرێــت و دەســتكاریی هەمــوو 

ــەر  ــگ لەس ــە دەن ــەو بنەمای ــەر ئ ــا لەس ــت ئینج ــارەكان بكرێ ژم

ــت”. ــە بدرێ بودج

وەستانی ئۆتۆمبێل لەسەر شەقام 
دەبێت بە پارە

ــەر  ــم لەبەرامب ــی هەرێ ــەوەی حكومەت ــە لەســەر ئ مشــتومڕ گەرم

شــۆفێران  لــە  پــارە  شــەقامەكان  لەســەر  ئۆتۆمبێــل  وەســتانی 

ئــەوەی  بــۆ  باســەكەیە  وەردەگرێــت، شــاری هەولێــر چەقــی 

هەرچەنــدە  “جێبەجێبكرێــت”.  تێــدا  بڕیارەكــەی  یەكەمجــار 

وەزارەتــی شــارەوانی هەواڵەكانــی لەمبارەیــەوە رەتكــردەوە، بــەاڵم 

دانیشــیبەوەداناوە كــە پرۆژەكــە “لەژێــر وردبینیدایــە”.

لەگــەڵ  گرێبەســتێكی  گەشــتوگوزار،  و  شــارەوانی  وەزارەتــی 

کۆمپانیایــەک بەنــاوی )کۆریــدۆر( كــردوە بەگوێــرەی گرێبەســتەكە 

وەســتاندنی ئۆتۆمبێــل لەســەر شــەقامەکان دەبێتــە پــارە، بەجۆرێــك 

کاتژمێــر  چــوار  لــە  ئەگــەر  و  دینــار  هــەزار  کاتژمێرێــک  بــۆ 

كەمــر بــوو، ئــەوا نرخەکــەی هــەر كاتژمێرێــك بــۆ 750 دینــار 

ــوون  ــە ب ــەو هــەواڵ و زانیاریان ــی ئ ــە ناوەڕۆك ــەوە. ئەم کەمدەبێت

لــە هەندێــك میدیــای هەرێمــی كوردســتان باوكرانــەوە.

ــە  ــر ب ــارەوانی هەولێ ــژی ســەرۆكایەتی ش ــم، وتەبێ ــیامەند كەری س

ــی  ــە الی وەزارەت ــەم بابەت ــی “پاســەوان”ی وت”ئ تیمــی بنكوڵكاری

شــارەوانی  ســەرۆكایەتی  الی  نەهاتوەتــە  جــارێ   شــارەوانییەو 

ــە  ــت ك ــار دەدرێ ــە وەزارەت بڕی ــەوەی ل ــە دوای ئ ــر، رەنگ هەولێ

دەچێتــە بــواری جێبەجێكردنــەوە بنێردرێتــە الی ئێمــەش”.

ــی  ــرنا، رۆژی یەك ــی رووداو وروژێ ــە كەناڵ ــار ل ــە یەكەمج بابەتەك

شــوبات ئومێــد خۆشــناو پارێــزگاری هەولێــر لــە كۆنگرەیەكــی 

رۆژنامەوانیــدا هەندێــك زانیــاری لەســەری خســتەڕوو، رایگەیانــد: 

ــەڵ  ــەوە گرێبەســتێکی لەگ ــە ســاڵی 2017ـ ــی شــارەوانی ل وەزارەت

کۆمپانیاکــەدا کــردووە، ئێمــە پێامنوایــە دەبێــت پێداچوونــەوە بــە 

ــت ــتەكەدا بكرێ گرێبەس

لەســەر  رونكردنەوەیەكــی  شــارەوانی  وەزارەتــی  رۆژ  هەمــان 

ــوو  ــەوە ناوبردب ــەی ب ــدا هەواڵەك ــردەوە، لەكاتێك ــە باوك بابەتەك

“هیــچ بنەمایەکــی فەرمــی نەبــووە.” لەگــەڵ ئەوەشــدا ئامــاژە 

بــەوەدراوە كــە “ئــەم بابەتــە پێــش كابینــەی نۆیــەم ســەریهەڵداوە، 

بــەاڵم لەگــەڵ دەســتبەكاربوونی كابینــەی نۆیــەم راگیــرا و جارێکــی 

ــەت.” ــی و دیراس ــەی وردبین ــر پرۆس ــەوە ژێ ــە خرای دیک

لــە  پرۆژەیــەک  “هــەر  دەشــڵێت  شــارەوانی،  وەزارەتــی 

گەشــتوگوزار  و  شــارەوانی  وەزارەتــی  فەرمانگەیەكــی  هــەر 

جێبەجێبكرێــت، لەژێــر رۆشــنایی و بــە جێبەجێكردنــی یاســا و 

رێنامییــە بەرکارەكانــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان دەبێــت.”

وەزارەتــی  رونكردنەوەكــەی  و  هەولێــر  پارێــزگاری  قســەكانی 

لــە  پــارە  وەرگرتنــی  كــە  پشتڕاســتدەكاتەوە  ئــەوە  شــارەوانی، 

ــتە  ــەقامەكان پەیوەس ــەر ش ــل لەس ــتاندنی ئۆتۆمبێ ــەر وەس بەرامب

بــە كاتــەوەو جێبەجــێ دەكرێــت.

ــە “پاســەوان”ی  ــی، ئەندامــی فراكســیۆنی ســەوز، ب كاروان گەزنەی
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وت “ئــەم بابەتــە راســتە، كۆمپانیــای كۆریــدۆر، كۆمپانیایەكــی 

وەرگرتنــی  لەوانــە  یەكێــك  پێــدراوە،  زۆری  ئیشــی  گەورەیــە، 

كاتــی  بەشــێوەی  ئۆتۆمبێــل،  وەســتاندنی  لەبەرامبــەر  پارەیــە 

ــەی  ــەاڵ ئیعالمی ــەو ه ــەر ئ ــەوەش لەب ــراوە، ئ ــی راگی جێبەجێكردن

ــەن”. ــی دەك ــەوە جێبەجێ ــەاڵم بەدڵنیایی ــتبووە، ب ــەری دروس لەس

ئــەم دەنگۆیــە هاوشــێوەی هەواڵــی پێدانــی كامێراكانــی تیــژرەوی 

بــە كەرتــی تایبــەت، هەرچەنــدە هاتوچــۆی هەرێــم رەتیكــردەوە، 

ــە  ــژرەوی دراوە ب ــی تی ــوو. كامێراكان ــت دەرچ ــە راس ــەاڵم بابەت ب

ــراوەو  ــاڵ ک ــزە س ــاوەی پان ــتەکە بۆم ــی تایبــەت و  گرێبەس كەرت

ــەو ســەدا  ــۆ کۆمپانیاکەی ــە ب ــەو ماوەیەشــدا ســەدا 70ی داهاتەک ل

30ی بــۆ حکومەتــە تائەوکاتــەی پــارەی خــەرج کــراوی کۆمپانیاکــە 

دێتــەوە دەســت. پاشــان حکومــەت و کۆمپانیاکــە ئاڵوگۆڕێــک بــە 

ــۆ حکومــەت دەبێــت و  جــۆری داهاتەکــە دەکــەن و ســەدا70ی ب

ــەوە. ــۆ کۆمپانیاکــە دەبێت ســەدا ســی ب

 

ئیندۆمی گران نه بووه 

ــه ڵ ده ســتپێكی  ــا و په یجــی سۆشــیاملیدیا، له گ ــه ك میدی ــه  ژماره ی ل

جه نگــی ڕوســیا و ئۆكرانیــا، هه واڵێكــی ســه رنجڕاكێش باوكرایــه وه . 

ئه ویــش گرانبوونــی نرخــی ئیندۆمییــه .

“شــەڕی ئۆکرانیــا و روســیا کاریگــەری لەســەر گرانبوونــی ئیندۆمــی 

هەبــووە لــە کوردســتان؟” ناونیشــانی راپۆرتێكــی ڤیدیــۆی كه ناڵــی 

تیمــی  راســتكردنه وه كه ی  تائاماده كردنــی  كــه   بــوو،   BMC

بنكوڵكاریــی پاســەوان، 25 هــه زار بینــه ر و زیاتــر لــه  هــه زار الیــك 

و 210 كۆمێنتــی هه بــوو.

له ناواخنــی راپۆرته كــه دا بــه  هیــچ جۆرێــك گرانبوونــی نرخــی 

ئیندۆمــی نه ســه ملێرنابوو، په یجێكیــش به نــاو ی ســنوور میدیــا 

ئیندۆمــی  گرانبوونــی  هه واڵــی  ســه ملاندنێك  هیــچ  به بــێ 

باوكردبــوه وه .

كــرد،  ســوپه رماركێته وه   ژماره یــه ك  بــه   په یوه نــدی  پاســەوان، 

ــه ی  ــت و نرخه ك ــران بووبێ ــی گ ــه  ئیندۆم ــرده وه  ك ــه وان ره تیانك ئ

ــا  ــۆ ســه ر ئۆكرانی ــش ده ســتپێكی هێرشــی ڕوســیا ب ــو پێ هــه ر وه ك

ماوه تــه وه . پارچه یــه ك ئیندۆمــی 48 دانــه ی تێدایــه ، دوكانــداره كان 

بــه  جوملــه  بــه  نزیكــه ی 9 هــه زار دینــاری ده كــڕن و دانــه ی بــه  250 

دینــار ده فرۆشــن.

هه رێمــی  بازاڕه كانــی  ڕه وانــه ی  ئیندۆمییــه ی  ئــه و  زۆرینــه ی 

كوردســتان و عێــراق ده كرێتــه  لــه  ســعودییه وه  هــاورده  ده كرێــت، 

ســیروان  محه مــه د، ســه رۆكی ژووری بازرگانــی ســلێامنی بــه  تیمــی 

بنكوڵكاریــی پاســەوانی وت “ئــه و زانیارییــه ی بــاس لــه  گرانبوونــی 

ئیندۆمــی ده كات ناڕاســته و ســه نته ری ســه ره كی هاورده كردنــی 

ئیندۆمــی بــۆ هه رێــم و عێــراق واڵتــی ســعودیه یه ، ماده یه كــی 

ــه وه “. ــه ر كۆبكه ین ــتی له س ــارو ش ــا ئام ــه  ت ــگ نی ــه ش گرن ئه وه ن

Noo� ( بازرگانیەكــەی  نــاوه  و   ئیندۆمــی خواردنێكــی خێرایــە 

dles ( ه ، لــە چەندیــن واڵتــی جیھــان بــە خواردنــی ســەرەكی 

ــاڵی ) 1969 (  ــی لەس ــار ئیندۆم ــۆ یەكەمج ــت، ب ــە دادەنرێ ڕۆژان

ــە واڵتــی ئیندۆنیســیا دروســتكراوە، چه نــد ســاڵێكه  گه یشــتووه ته   ل

بازاڕه كانــی كوردســتان و بــه زۆری منــدااڵن حــه زی لێده كــه ن.
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ملمالنــێ و ناکۆکییــە سیاســییەکان کاریگەرییەکــى 

رێــژەى  و  ژمــارە  هەڵشــکاىن  لەســەر  راســتەوخۆیان 

ــە  ــج ل ــە، ئامان ــییدا هەی ــوارى سیاس ــە ب ــاختە ل ــى س هەواڵ

سیاســییەکان،  کەســایەتییە  شــکاندىن  باوکردنەوەشــیان 

چەواشــەکردىن  و  بەالڕێدابــردن  ژاوەژاو،  درووســتکردىن 

رایگشــتییە.

هەواڵ و زانیاریی هەڵەو 
هەڵبەستراو تایبەت بە 

بواری سیاسی
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دەنگۆی البردنی پارێزگاری سلێمانی 
پەیوەندی بە كۆتایی هاتنی ماوەی 

رێكەوتنی گۆڕان و یەكێتییەوە هەیە 

نارەزایەتــی  فراوانبوونــی  و  خۆپیشــاندانەكان  لەمــاوەی  

ــلێامنی  ــزگاری س ــە پارێ ــی دژ ب ــاوكات هەڵمەتێك ــدكاران، ه خوێن

ــێوەیەكی  ــەوە بەش ــۆرە كۆمەاڵیەتییەكان ــەی ت ــدرا و لەرێگ ئەنجام

بەرفــراوان داوای دەستلەكاركێشــانەوەی دكتــۆر هەڤــاڵ ئەبوبەكــر 

پارێــزگاری ســلێامنیان كــرد، هەروەهــا چەنــد پەیجێكیــش لــە تــۆری 

كۆمەاڵیەتــی فەیســبووك بەتایبەتــی یەكێــك لــەو پەیجانــە بەنــاوی 

تۆپخانــە كــە نزیكــەی 50 هــەزار فۆڵــۆوەری هەیــە،  بەنــاوی 

پارێــزگاری ســلێامنییەوە دەڵێــت )بەرامبــەر بــەوكارەی ئەمــرۆ هێزە 

ــمەوە(  ــت لەكاردەكێش ــرد دەس ــان ك ــە خوێندكارانی ــەكان ب ئەمنیی

هەروەهــا لەنــاو خەڵكیشــدا دەنگــۆی ئــەوە باوبــۆوە كــە لەمانگی 

ــر  ــاڵ ئەبوبەك ــۆر هەڤ ــە دكت ــلێامنی ل ــزگاری س ــتی پارێ 12دا پۆس

ــۆ  ــەكار دەكێشــمەوە. ب ــی دەســت ل ــە وتویەت ــەوە بۆی وەردەگیرێت

ــە پاســەوان پەیوەنــدی  ــەو دەنگــۆو زانیارییان پشراســتكردنەوەی ئ

بزوتنــەوەی  بەرپرســێكی  چەنــد  و  ســلێامنی  پارێــزگاری  بــە 

ــرد. ــەوە ك گۆڕان

ــۆی  ــانەوەی خ ــە دەستلەكاركێش ــەبارەت ب ــلێامنی س ــزگاری س پارێ

ــی  ــە فەرم ــان ب ــت خۆم ــتێكامن هەبێ ــەر هەرهەڵوێس ــی )ئەگ وت

ــەو  ــەوەی ئ ــۆ رەتكردن ــەك ب ــەش وەك ئاماژەی ــن( ئەم رایدەگەیەنی

ــراون.  ــەوەوە ك ــاوی ئ ــدا بەن ــە تۆرەكۆمەاڵیەتییەكان ــانەی ل قس

ســەبارەت بــە دەنگــۆی البردنــی پارێــزگاری ســلێامنی كاوەی مامــە 

ــی  ــۆڕان، وت ــەوەی گ ــە بزوتن ــەت ل ــی ژوری حكوم ــە بەرپرس عەب

ــۆڕان لەســەر  ــی و گ ــی یەكێت ــە رێكەوتن ــە پەیوەســتە ب ــەو بابەت ئ

ئەنجومەنــی پارێــزگاكان و كۆتایــی هاتنــی رێكەوتنەكــەش لــە 

نزیكبونەوەدایــە. 

لــە  حکومــەت  ژوری  ســــــــــــەرۆکی  عەبــە  مامــە  کاوەی 

ــەو  ــاگاداری ئ ــەو ئ ــاردەوە کەئ ــی نەش ــۆران ئەوەش ــەوەی گ بزوتن

ــەاڵم  ــتەکان. ب ــکردنی پۆس ــۆ دابەش ــراوە ب ــە ک ــە ک ــە نیی رێکەوتن

کۆتایــی هاتنــی رێکەوتنەکــە نزیکــەو هــەرکات کۆتایــی هــات 

دەکەینــەوە.. بــاوی 

الیخۆیــەوە خالیــد ئەحمــەد لــەژوری رۆژنامەوانــی بزوتنــەوەی 

گــۆران راگەیانــد: بەڵــێ راســتە رێکەوتنەکــە لەمانگــی 12 کۆتایــی 

دێــت” بــەاڵم لەراســتیدا بابەتەکــە پەیوەنــدی بــە جڤاتی نیشــتامنی 

بزوتنــەوەی گۆرانــەوە هەیــە. 

نامیلكه ی رێبه ری خۆپیشانده ر یان 
رێبه ری توندوتیژی

ســایتی  نۆڤه مبــه ر،  دووەم/  ترشینــی  24ی  رۆژی  ئێــواره ی 

كوردســتان24 هه واڵێكــی بــه  ناونیشــانی )الیه نگرانــی په كه كــه  

خوێندكارانــی  و  قوتابیــان  به ســه ر  توندوتیــژی”  “رێبــه ری 

باوكردووه تــه وه . ده كــه ن(  دابــه ش  خۆپیشــانده ردا 

نووســه رانی  لــه   یه كێــك  هه واڵــه ،  ئــه و  باوبوونــه وه ی  دوای 

ــه   ــۆی ل ــی خ ــه  واڵ ــامن ل ــاڤان عه بدولڕه ح ــاوی س ــه  ن ــه ، ب كتێبه ك
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ره تكــرده وه   هه واڵــه ی  ئــه و  فه یســبووك  كۆمه اڵیه تــی  تــۆڕی 

شــێوێن  گێــرە   گە نجــان  ســوورە كە   )“ڕێبــە رە   نووســیویه تی:  و 

ــە وە “  ــە ڵ بكە ن ــژ پوچ ــك ڕێ ــان دە كات گازی فرمێس دە كات و فێری

ئــە كات!  وا  ڕێــك  ســوورە كە   ڕێبــە رە   بێگومــان  بە ڵــێ  ئــە ی 

و  خۆپارێــزی  تە كنیكە كانــی  و  شــێواز  بــۆ  ســوورە كە   ڕێبــە رە  

ڕووبە ڕووبوونــە وە ی ھێــزە  ئە منییە كانــە  كــە  دڕندانــە  پە المــاری 

پێئە كــە ن. ســووكایە تییان  و  ئــە دە ن  گە نجــان 

و  ســە غڵە تكردووە   كــە  خــۆی  بكە یــن   K24 ئە بێــت سوپاســی

وشــە  بــە  وشــە  ڕێبە رییە كــە ی خوێندووە تــە وە  و لــە  ڕاپۆرتە كــە  

بە شــێكی زۆری خاڵــە  گرنگە كانــی ڕێبــە رە  ســوورە كە ی ئامــاژە  

پێــداوە  و بووە تــە  ھــۆی ئــە وە ی گە نجانــی زیاتــر ھە وڵبــدە ن 

بیخوێننــە وە . ســە رنجی ئــە و گە نجانــە  دڵخۆشــكە رن:  ”دەســتخۆش، 

ئــەو  چونکــە  خۆپیشــاندانەوە  بچمــە  منیــش  لێمکــرد  واتــان 

ــە اڵ دادە ،  ــه”  “ی ــبوو هههه ــرد زۆر خۆش ــان پێیک ــەی ئاماژەت خااڵن

ــی  ــرە كان لێ ــادە م شە مشــە مە  كوێ ــە وە  م ــە ، ھە مــووان بیخوێنن كاك

ترســاون” .  ”تــۆ ســەیری ئەمانــە  هەرچــی داوای حەقــی خــۆی کات 

ــە!”(   ــن پەکەکەی ــی ئەڵێ پێ

نوســیوتی  کەناڵەکــدا  وەاڵمــی  لــە  ئەبوبەکــر  الوک  هه روه هــا 

“چۆنــن.. مــن و ھاوســەرەکەم ئــەم نامیلکەیەمــان نووســیوە، 

 Savan :نەنــارساو نیــن، مــن الوکەکــەم و ئەمــەش ســاڤانەکەیە

ــش…  ــتەکانی تری ــەر و ش ــە و تەڤگ ــەلەی پەکەک ــۆ مەس ــا ب ئینج

نازانــم بڵێــم چــی زۆر ھەزەلیــن”.

ــی  ــی هەرێم ــە قەیرانەکان ــێکی زۆر ل ــردوودا بەش ــاوەی راب ــە م ل

کوردســتان لەالیــەن پەدەکــەوە پەکەکــەی پــێ تۆمەتبــار دەکرێــت 

ــۆ دەرەوەی واڵت  ــە ڕۆشــتنی گەنجانــی هەرێمــی کوردســتان ب و ل

ــوو.  ــار کردب ــان تۆمەتب ــی پەکەکەی ســەرۆکی حکومــەت و میدیاکان

 عوسمانی حاجی مەحمود رەتیكردەوە 
كە حزبی دروست كردبێت

گوایــە  كــە  كردۆتــەوە  بــاو  ئەوەیــان  كوردســتان  میدیاكانــی 

عوســامنی حاجــی مەحمــود پرۆژەیەكــی سیاســیی نویــی دروســت 

كــردووە” بــەاڵم لــە بــاو كراوەیەكــدا ئــەوەی رەتكــردەوە كــە 

حزبــی دروســت كردبێــت..



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 40

یەكیێكــە لەســەركردە نارازییەكانــی بزوتنــەوەی گــؤڕان و پێشــریش 

بــووەو  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی  ناوخــۆی  وەزیــری 

ــەی  ــە بزوتنەوەك ــۆڕان ل ــەركردەی گ ــەم س ــە كەئ ــی كەم ماوەیەك

ــتووە”  ــەوە دانیش ــەربەخۆ لەماڵ ــێكی س ــاوەو وەك كەس وازی هێن

بــەاڵم لەئێســتادا میدیایەكــی دامەزرانــدووە بەناوی”متامنــە” وەك 

ــاوە  ــی پێدان ــدا دان ــالو كراوەكەی ــود لەب ــی مەحم ــامنی حاج عوس

گەیاندنــی  و  كــردن  خزمــەت  لێــی  مەبەســت  میدیایــە  ئــەم 

راســتییەكانی بەخەڵــك. 

دوای كەمــر لەچەنــد رۆژێ كــە میدیــاكان ئــەو هەواڵــە واتــە 

هەواڵــی دروســت كردنــی حــزب دروســت كردنــی عوســامنی حاجی 

مەحمودیــان بــاو كــردەوە ناوبــراو لەرێگــەی بــاو كراوەیەكــە ئــەو 

هەواڵــەی رەتكــردەوە.

پێشــوی  پەرەلەمانتــاری  فــەرەج  ســەرهەنگ  خۆییــەوە  الی 

هاتــووە  كەنــاوی  لەوكەســانەی  یەكێــك  و  گــۆڕان  بزوتنــەوەی 

لەسۆشــیال میدیــا كەگوایــە لەگــەڵ عوســامن حاجــی محمــود 

وتــی  رەتكــردەوەو  هەواڵەكــەی  كــردووە”  دروســت  حزبیــان 

ــێكی  ــڵو ئەساس ــچ ئەس ــەوە هی ــەن ئێم ــزب لەالی ــتكردنی ح دروس

نییــە...

ئەمــە لەكاتێكــدا كــە پێشــر دیپلۆماتیــك مەگــەزن لــە هەواڵێكیــدا  

ــگاوی  ــەم هەن ــود یەك ــە عوســامنی حاجــی مەحم ــردەوە ك باویك

سەرپەرشــتیاری  لــەزاری  دەســتپێكردوەو  سیاســییەكەی  پــرۆژە 

میدیاییەكەیــەوە )بێســتون فایەق(كــە ئەنــدام پەرلەمانــی پێشــری 

ــەوە.  ــت كردۆت ــی پشراس ــوو زانیارییەكان ــۆڕان ب ــەوەی گ بزوتن

https://www.facebook.com/watch/?v=944773879474498

هەروەهــا ســەبارەت بەبەشــداریكردنیان وەك لیســتێكی جیــاو 

ســەربەخۆ بــۆ هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی كوردســتان ســەرهەنگ 

فــەرەج وتــی: هێشــتا دیارنییــە كــە هەڵبــژاردن دەكرێــت یــان نــا..

بۆبابەتــی دروســت كردنــی میدیایەكیــش ئــەم پەرلەمانتــارەی 

پێشــوی بزوتنــەوەی گــۆڕان رایگەیانــد تەنهــا میدیــاو سۆشــیال 

ــی  ــی هەواڵ ــو گەیاندن ــا خزمەت ــی تەنه ــت لێ ــەو مەبەس میدیایەك

راســت و دروســتە بــە هاواڵتیــان.. ســەرچاوەیەكی نزیــك لــە 

عوســامنی حاجــی مەحمــوود ئــەوەی راگەیانــد كاك عوســامن 

نیەتێكــی وای هەیــە كــە حیــزب یــان جواڵنەوەیــەك دروســت 

بــكات، لــە بەیاننامەكەشــدا رەتینەكردۆتــەوە كــە بڵێــت شــتی 

وانییــە تەنهــا ئەڵێــت بڕیارمــان نــەداوە ســەرچاوەكە ئەوەشــی وت 

كــە  ئەگەرەكــە لەبەردەمیــدا كراوەیــە، بــەس نازانــم كــەی و چــۆن 

و لەگــەڵ كــێ دروســتیدەكات.

 

گەڕاندنــەوەی كورســییەكەی پارتــی لــە 
نەینــەوا راســت نییــە

پەیـــــجێك لـــــــــە فەیسبوك 

نیــوز  رۆژانــە  بەنـــــــــاوی 

لــــــــــە   ،)Rozhne New(

باویكردۆتــەوە  پۆســتێكدا 

“كورســییە براوەكــەی پارتــی 

لــە نەینــەوا گەڕێندرایــەوە... 

كار بـــــــــــۆ گەڕاندنــەوەی 

كورســــــییەكەی هەولێریــش 

دەكرێــت”.

ســەربەخۆی  بــااڵی  كۆمســیۆنی  ئامــاری  دوایــن  بەپێــی 

هەڵبژاردنــەكان لــە عیــراق كــە ئاراســتەی دادگای فیدراڵــی كــراوە 

بــۆ پەســەندكردنی كۆتایــی كاندیــدە ســەركەوتووەكان، پارتــی 

ــر  ــەوا و هەولێ ــی نەین ــە پارێزگاكان ــە ل ــە هەریەك ــی ل دوو كورس

لەدەســتدا، هــەردوو كورســییەكەش بــۆ كاندیدەكانــی یەكێتــی 

ــەك  ــتی ژمارەی ــەوەی دەس ــەوەش دوای هەژماركردن ــتون. ئ رۆیش

ــوو.  ــەر ب ــان لەس ــە تانەی ــتگە ك وێس
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راستی هەواڵەكە:

بەپێــی دوایــن ئەبدەیتــی ماڵپــەڕی رەســمی كۆمســیۆنی بــااڵی 

ســەربەخۆی هەڵبژاردنــەكان، لــە بازنــەی دووی نەینــەوا، كــە چــوار 

كورســی هەیــە، تیایــدا پارتــی ســێ كورســی بردۆتــەوە و كاندیــدی 

چــوارەم بــۆ یەكێتــی بــووە.

كاندیــدی یەكێتــی لــەو بازنەیــە، كــە پێــش هەژماركردنــەوەی 

دەســتی دەنگەكانــی چەنــد وێســتگەیەك  دەنگــی پێنجەمــی 

ئــەو بازنەیــەی هێنابــوو و ســەرنەكەوتبوو بــۆ پەرلەمــان، دوای 

ــی  ــەی پارت ــش كاندیدەك ــەوەی دەســتی دەنگــەكان پێ هەژماركردن

كەتــووە بەمشــێوەیە:

رونزی زیاد سیدو )كاندیدی یەكێتی(: 8183 دەنگ

عەبدولسەالم شعبان محەمەد )كاندیدی پارتی(: 7222 دەنگ

ســەربەخۆی  بــااڵی  كۆمســیۆنی  لــە  ســەرچاوەیەك  بەپێــی 

دادگای  رەوانــەی  ئەبدەیــت  دوایــن  عیــراق،  هەڵبژاردنــەكان، 

فیدراڵــی كــراوە بــۆ پەســەندكردنی. بــەو پێیــەش كورســی چوارەمــی 

بازنــەی دووی نەینــەوا، بــۆ یەكێتــی بــووە نــەك پارتــی.

هەروەهــا تــا ئێســتا دادگای فیدراڵــی عیــراق بڕیــاری كۆتایــی 

نــەداوە لەســەر پەســەندكردنی كاندیــدە ســەركەوتووەكان. بڕوانــە 

ــی  ــەوا، بەپێ ــەی دووی نەین ــە بازن ــدەكان ل ــاوی كاندی ــدی ن ریزبەن

ــژاردن:  ــیۆنی هەڵب ــمی كۆمس ــەڕی رەس ماڵپ

ئااڵ تاڵەبانی: پەیوەندیم بە هاوپەیمانی 
فەتح-ەوە نەكردووە

ماڵپــەڕی بــوار نیــوز لــە راپۆرتێكیــدا باویكــردەوە، گوایــا ئــااڵ 

تاڵەبانــی، ئەندامــی ســەركردایەتی یەكێتیی نیشــتیامنیی كوردســتان، 

په یوه نــدی بــە هاوپەیامنــی فەتــح�ەوە كــردووە بــە ســەرۆكایەتی 

ــك و  ــته كه  285 الی ــردا پۆس ــاوه ی 24 كاتژمێ ــه  م ــری. ل ــادی عام ه

22 كۆمێنتــی بــۆ هاتــووه .

راستی هەواڵەكە:

تایبەتــی  پەیجــی  لــە  رونكردنەوەیەكــدا  لــە  تاڵەبانــی،  ئــااڵ 

ــی  ــاوی ئەندام ــە بەن ــبوك، ك ــی فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ــۆی ل خ

ــم  ــت، رایدەگەیەن ــەوە دەڵێ ــەوە باویكردۆت ســەركردایەتی یەكێتیی

ــچ  ــە هی ــردوە ن ــی فەتحەوەک ــە هاوپەیامن ــم ب ــە پەیوەندی ــە ن ک

ــۆرە  ــەو ج ــەوەی ئ ــی باوکردن ــج و مەرام ــر، ئامان هاوپەیامنیەکی

هەوااڵنــە لــەو میدیایانــە زۆر روونــە.

ــی  ــی 5ی كانون ــااڵ تاڵەبان ــە ئ ــات ك ــەوە ه ــە دوای ئ ــەو هەوااڵن ئ

ــە  ــەدان ل ــۆ تان ــوو، ب ــی ئامادەب ــەردەم دادگای فیدراڵ ــەم، لەب یەك

ئەنجامــی هەڵبژاردنــەكان لــە كەركــوك و لەگــەڵ هــادی عامــری لــە 

دادگای فیدراڵــی دەركــەوت. لەبــارەی ئــەوەی ئایــا، ئــااڵ تاڵەبانــی، 

لــە  ســەرچاوەیەك  كــردووە،  هاوپەیامنییــەوە  بــەو  پەیوەنــدی 

ــاگاداری  ــەوان ئ ــردەوە ئ ــوك، رەتیك ــە كەرك ــح ل ــی فەت هاوپەیامن

نییــە، رەنگــە  لــەو شــێوەیەبن، وتــی “راســت  هیــچ شــتێكی 

ــی  ــە دادگای فیدراڵ ــری ل ــادی عام ــز ه ــەڵ بەڕێ ــی لەگ دەركەوتن
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رێككــەوت بێــت، خــۆ ئەگــەر رێككەوتیــش نەبێــت و پێكــەوە 

چوبــن بــۆ تانــەدان ئــەوە هــەر ئاســاییە”. وتیشــی “ئــەوە شــتێكە 

پەیوەنــدی بــە ئااڵخــان خۆیــەوە هەیــە و دەتوانێــت ئــەو قســەی 

ــكات”. ــەر ب لەس

یەكێتی 17 كورسی پەرلەمانی 
بەدەستهێناوە نەك 19

دەیــان پەیــج و ئەكاونــت لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك 

باویانكردۆتــەوە كــە یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان، بەپێــی 

لــە  كورســی   19 توانیویەتــی  هەڵبــژاردن  كۆتایــی  ئەنجامــی 

ــی  ــی ئەنجامەكان ــەاڵم بەپێ ــتبهێنێت. ب ــراق بەدەس ــی عی پەرلەمان

ــی،  ــمی یەكێت ــی رەس ــی راگەیاندن ــژاردن و بەپێ ــیۆنی هەڵب كۆمس

تەنیــا 18 كورســی پەرلەمانیــان بەدەســتهێناوە.

راستی هەواڵەكە:

ســەربەخۆی  بــااڵی  كۆمســیۆنی  ئەنجامەكانــی  بەپێــی 

ــی  ــی دووەم ئەنجام ــەممە 30ی ترشین ــە سێش ــەكان، ك هەڵبژاردن

لیســتی  چوارچێــوەی  لــە  یەكێتیــی  باوكــردەوە،  كۆتایــی 

ــی بەدەســتهێناوە، كاندیدێكــی  ــدا 17 كورســی پەرلەمان هاوپەیامنی

سەربەخۆشــی لــە پارێــزگای كەركــوك بەنــاوی دیــالن غەفــور، 

كورســی 18یەمــی بــۆ یەكێتــی مســۆگەر كــردووە. بــەو پێیــە 

ــەك 19.  ــە ن ــی هەی ــی پەرلەمان ــی 18 كورس یەكێت

ــی كوردســتان 17 كورســی بەدەســتهێناوە. كــە هــەر 17  هاوپەیامن

ــە  ــور ك ــالن غەف ــییەكەی دی ــەڵ كورس ــن، لەگ ــە یەكێتی كاندیدەك

ــردووە  ــداری ك ــوك بەش ــزگای كەرك ــە پارێ ــەربەخۆ ل ــێوەی س بەش

ــی. ــۆ یەكێت ــی ب ــە 18 كورس دەكات

puk� )هەروەها ماڵپەڕی رەســمی یەكێتیی نیشــتیامنیی كوردســتان 

ــەوە  ــەكان باوكردۆت ــارەی كورســی الیەن ــتەرێكی لەب media( پۆس

ــەك  ــتهێناوە ن ــی بەدەس ــی 18 كورس ــەى یەكێت ــی هەواڵەک و بەپێ

ــی  ــی یەكێتی ــی سیاس ــی مەكتەب ــە، ئەندام ــی حەم 19. رزگار حاج

ــەوەی  ــەوە ل ــدا جەختدەكات ــە لێدوانێكی ــتان، ل ــتیامنی كوردس نیش

ــان بەدەســتهێناوە:   ــەوان 18 كورســی پەرلەمانی ئ

مه سعود بارزانی و بافڵ تاڵه بانی 
یه كتریان بینی بوو

ده زگای  ژماره یــه ك  لــــه   دووه م،  كانوونـــی  23ی  22و  رۆژانــی 

كـــــــــــــــۆبونه وه ی  هــــــــــــــه واڵــــــــی  راگـــه یاندن 
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باوبــوه وه ،  تـــــــاڵه بانی  بافــــڵ  و  بـــارزانی  مه ســـــعود 

بینــی  په یــج ره تیانكــرده وه  یه كریــان  له به رامبــه ردا ژماره یــه ك 

بێــت.

نیــوز،  بــوار  دره و،   ،KNN میدیاییه كانــی ده زگا  لــه   هه ریه كــه  

باوكــرده وه . دیداره كه یــان  هه واڵــی  په ڕه گــراف،  زه مــه ن، 

ــه وه ،  ــه واڵ باوكران ــتاندار دوو ه ــن و ده زگای س ــی گاس ــه  په یج ل

هــه ردوو  زانیارییه كانــی  بــه اڵم  نه كــراوه ،  كۆبونه وه كــه   گوایــه  

نه بــوو. راســت  شــوێنه كه  

ســه ركردایه تی  ئه ندامێكــی  بــه   په یوه نــدی  “پاســەوان” 

نه هێندرێــت،  نــاوی  ئــه وه ی  مه رجــی  بــه   كــرد،  یه كێتیــه وه  

كاك  و  بافــڵ  كاك  به ڵــێ  كۆمــار  ســه رۆك  پرســی  وتی”له ســه ر 

ده ڵێــن  ئه وانــه ی  كه وتــووه،  یه كــر  بــه   چاویــان  مه ســعود 

نیــه  “. راســت  نه بینیــوه   یه كریــان 

خۆپیشاندانه كه ی به غدا به  ته نیا دژی 
هۆشیار زێباری نه بوو

چه نــد  دژی  خۆپیشــاندانێك  به غــدا  لــه   مانــگ  25ی  رۆژی 

ــێك  ــه اڵم به ش ــرا، ب ــی ك ــی و عێراق ــی كوردی ــایه تیه كی سیاس كه س

هۆشــیار  دژی  خۆپیشــاندانه كه   واباویانكــرده وه   میدیــاكان  لــه  

ــار. ــه رۆك كۆم ــتی س ــۆ پۆس ــه  ب ــدی پارتی ــاری كاندی زێب

هۆشــیار  ســاڵح،  به رهــه م  دژی  خۆپیشــاندانه كه   راســتیدا  لــه  

زێبــاری، محه مــه د حه لبوســی، نــوری مالیكــی، مســته فا كازمــی 

ــرده وه   ــی وا باویك ــی یه كێت ــی و نزیك ــای فه رم ــه اڵم میدی ــوو، ب ب

هه روه هــا  بــووه ،  زێبــاری  هۆشــیار  دژی  خۆپیشــاندانەکە   كــه  

ــدا  ــاری تێ ــیار زێب ــه ی هۆش ــه  وێن ــا ك ــان دان ــه و به شــه  ڤیدیۆكه ی ئ

ده رده كه وێــت.

دژی  خۆپیشــاندانه كه   وتیــان  كــه   میدیایانــه ی  لــه و  به شــێك 

زێبارییــه  هۆشــیار 

Pukmedia گه لی كوردستان snn ده نگ نیوز پۆله تیك پرێس

Kurdsatnews

نه بارزانی وای وتبوو نه  شه فه قیش 
باڵویكردبوه وه 

په یجــی  ژماره یــــــــــه ك 

ــوردی،  ــیدیای ك سۆشیاملـــــ

ــاوی  ــیان به ن لێدوانێكــــــــ

بارزانــی  مــــــــــه سعود 

پارتــی  ســـــــــــــــه رۆكی 

بــۆ  و  باوكردبــوه وه  

ــه فه ق  ــه ری ش ــه وه ش ماڵپ ئ

ــه رچاوه   ــان وه ك ســــ نیوزی

ناوبردبــوو.

له ســه ر  زانیارییه كــه ی 

و  حه لبوســی  محه مــه د  و  بارزانــی  كۆبونــه وه ی  ناوه ڕۆكــی 

ئــه و  بــوو،  ســوننه   پێكهاتــه ی  نوێنه رانــی  خه نجــه ر  خه میــس 

ــه   ــه  ل ــوو ن ــوز هه ب ــه فه ق نی ــه  ش ــه  ل ــه وه  ن ــه ی باوكرای زانیاریی

بارزانــی. بــاره گای  فه رمــی  راگه یه نــدراوی 

ــه  38 هــه زار  ــر ل ــه  زیات ــورد ك ــی پۆســتی په یجــی ســتاندار ك ده ق

ــه  ــی هه ی الیك

ــراق  ــااڵی عێ ــدی ب ــۆ حه لبوســی و خه نجــه ر : به رژه وه ن ــی ب بارزان

الی مــن لــه  هه مــوان گرنــگ تــره .

كــه   په یجــی “كــردار” باوكرایــه وه   له الیــه ن  زانیــاری  هه مــان 

كه مێــك  پــاش  بــه اڵم  هه یــه ،  الیكــی  هــه زار   243 لــه   زیاتــر 



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 44

ســڕییه وه . پۆســته كه ی 

“پاســەوان” چــووه  ســه ر ماڵپــه ر و په یجــی ســه ره كی شــه فه ق 

ــه ری  ــی و خه نج ــی و حه لبوس ــه وه ی بارزان ــی كۆبون ــوز، هه واڵ نی

تێــدا بــوو، بــه اڵم بــه  هیــچ جۆرێــك ئــه و زانیارییــه ی ســتاندار كــورد 

ــوو. ــدا نه ب ــوه وه  تێی باویكردب

ده قی هه واڵه كه ی شه فه ق نیوز:

ــوم  ــارزاين، الي ــعود ب ــوردي مس ــم الك ــتقبل الزعي ــوز/ اس ــفق ني ش

الســبت، وفــداً رفيــع املســتوى مــن تحالفــي “تقــدم” و”عــزم” 

ــويس،  ــد الحلب ــن: محم ــا م ــل مؤلف ــن باربي ــالح الدي ــف ص يف مصي

وخميــس الخنجــر، واحمــد الجبــوري.

ــه  ــم الكــوردي، أن ــب اإلعالمــي للزعي ــان صــادر عــن املكت ــر بي وذك

خــالل اللقــاء جــرى تبــادل لــآراء حــول التطــورات يف الســاحة 

السياســية العراقيــة، وخطــوات عقــد الجلســة األوىل ملجلــس النــواب 

ــدة. ــة الجدي ــة العراقي ــكيل الحكوم ــي، وتش العراق

وأضــاف البيــان أنــه يف اللقــاء ذاته تــم التأكيــد عــى رضورة التقريب 

بــن املكونــات العراقيــة، ومراعــاة مصلحة وإســتقرار البالد.

هیــچ  بــه   بارزانیــدا  بــاره گای  راگه یه نــدراوی  لــه   هــاوكات 

نه كــردووه . وای  قســه ی  بارزانــی  مه ســعود  شــێوه یه ك 

ده قی راگه یه ندراوی باره گای بارزانی:

ــی  ــااڵی ھاوپەیامنێت ــاندێکی ب ــە ش ــوازی ل ــی پێش ــەرۆک بارزان س

تەقــەدوم و عــەزم دەکات

رۆژی شــەممە ٨ـــی کانوونــی دووەمــی ٢٠٢٢ لــە ســەالحەدین 

بــااڵی  شــاندێکی  لــە  پێشــوازی  بارزانــی  مەســعود  ســەرۆک 

ھاوپەیامنێتــی تەقــەدوم و عــەزم کــرد ، کــە پێکھاتبــوو لــە محەمــەد 

حەلبوســی و خەمیــس خەنجــەر و ئەحمــەد ئەلجبــوری.

ــاو گۆڕەپانــی  ــە دیدارەکــەدا بیــروڕا لەبــارەی پەرەســەندنەکانی ن ل

سیاســی عێــراق و ھەنگاوەکانــی دانیشــتنی یەکەمــی ئەنجوومەنــی 

نوێنەرانــی عێــراق و پێکھێنانــی حکومەتــی تــازەی عێــراق کرایــەوە.

ــەوەی  ــە پێویســتی لەیەکرنزیکردن ــدارەدا جەخــت ل ــەو دی ھــەر ل

پێکھاتەکانــی عێــراق و رەچاوکردنــی بەرژەوەنــدی و ســەقامگیریی 

عێــراق کرایــەوە.

دابەشبوونی فراكسیۆنی یەكێتی؟

 ،)2022 یەنایــرى  دووەم/  کانوونــی  )15ى  شــەممە  رۆژی 

ــراىت کوردســتان  ــارىت دیموک ــە پ ــک ل ــە پەیجــەکاىن نزی ــک ل هەندێ

باویانکــردەوە، کــە فراکســیۆىن یەکێتــى دابــەش بــووە بەســەر 

دوو ئاراســتەدا. بــەاڵم هیــچ ســەرچاوەیەکى رەســمی هەواڵەکــەى 

ــەوە،  ــەکال بووەت ــا ئێســتا ی ــەوەى ت ــەوە و ئ پشتڕاســت نەکردووەت

ــۆ پۆســتى ســەرۆک  ــە ب ــی یەکێتیی ــدى فەرم ــاڵح کاندی بەرهــەم س

ــراق. ــارى عێ کۆم

ــی  ــیویەىت: فراكســیۆنی یەكێت ــەوە نووس ــەو بارەی پەیجــى گاســن ل

ــەوە ــەدوو كەرت ــوو ب ــداد ب لەبەغ

لەكاتێكــدا بەرپرســانی یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان داوا لــە 

بەكاندیــدی  الیەنــە كوردســتانی و عێراقیــەكان دەكات دەنــگ 

یەكێتــی بــدەن بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــار كەچــی فراكســیۆنەكەی 

خــۆی بــوو بەدوكەرتــەوە.  بەرهــەم ســاڵح و لەتیــف رەشــید لــەدوو 

كوتلــەی جیــاوازی یەكێتــی خۆیــان بــۆ وەرگرتنــی پۆســتی ســەرۆك 

كۆمــار كاندیدكــردوە، ئێســتا كــەس نازانێــت كاندیــدی فەرمــی 

لەبەغــداد  ئەوحزبــە  پەرلەمانتارەكانــی  هەربۆیــە  حزبەكەیــە، 

ــاری  ــی زانی ــەدا.  بەپێ ــەردوو كاندیدەك ــەر ه ــوون بەس ــەش ب داب

ــاری  ــی گاســن میدیا،هەشــت پەرلەمانت ــدی هەواڵ ــتو بەناوەن گەش

بۆدەنگــدان  یەكالیكردوەتــەوە  خۆیــان  لەبەغــداد  یەكێتــی 

بەبەرهــەم ســاڵح و دە پەرلەمانتــاری دیكــەش كــە لەكوتلــەی 

ماڵــی ئیرباهیــم ئەحمــەدو كوڕانــی جــەالل تاڵەبانیــن بەڵێنیانــداوە 

ــدەن. ــید ب ــف رەش ــە لەتی ــگ ب كەدەن
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ــرى  ــی دووەم/ یەنای ــەدا، رۆژى 17ى کانوون ــەو چوارچێوەی ــەر ل ه

ئــەوەى  بــارەى  لــە  رەتیکردووەتــەوە  رەشــید  لەتیــف   ،2022

کاندیــدی یەکێتییــە یاخــود نــا وەالم بداتــەوە، وەک ئــەوەى پەیجــی 

ڤەدەنــگ باویکردووەتــەوە.

 پێتشــر، لەتیــف رەشــید و یەکێتــى وەک حــزب رەتیانکردبوویــەوە، 

کــە ناوبــراو کاندیــدی رەســمی یەکێتــى بێــت. لــەو بارەیەوە ســایتى 

ــران و  ــێک لەچاودێ ــی بەش ــەو ئەگەرچ ــیویەىت: ئ ــارپرێس نووس ش

ــی  ــرەوەی حزبەکەیەت ــدی جێگ ــە کاندی ــی پێیانوای ــەقامی سیاس ش

بــۆ هــەر ئەگەرێکــی گۆڕانــکاری لەکاندیدبونــی دکتــۆر بەرهەمــدا، 

بــەاڵم هــەم خــودی حزبەکــەو هــەم خــودی خۆشــی ئــەو قســانە 

بەشــێوەی ســەربەخۆ چوەتــە  ئاشــکرایدەکات،  ڕەتدەکەنــەوەو 

ــە  ــی نزیک ــەری دەرچونیش ــت ئەگ ــەوە ئەگەرچــی دەزانێ ملمالنێک

لەســفرەوە لەدۆخێکــی وەک ئێســتادا.

ئــەوەى تــا ئێســتا هەیــە تەنیــا وتــی وىت و زانیــارى بــێ ســەرچاوەیە. 

بــەو پێیــەى هێشــتا یەکێتــى هیــچ بڕیارێکــى لــە بــارەى چارەنووىس 

کاندیدکــردىن بەرهــەم ســاڵح رانەگەیانــدووە و پشــتیوانی بــۆ هیــچ 

کاندیدێکــى دیکــە بــە رەســمی رانەگەیانــدووە، بۆیــە ئــەوەى 

ــارى  ــەک زانی ــە ن ــدە و بۆچوون ــۆ و مەزن ــر دەنگ ــت زۆرت دەوترێ

ــتکراوە. پشتڕاس

البردنی زمانی كوردی لەسەر 
تابلۆكانی كەركوك، بە بڕیاری راكان 

سەعید نەبووە

چەنــد دەزگایەكــی راگەیانــدن، یەكشــەممە 2ی كانونــی دووەمــی 

كەركــوك  پارێــزگاری  ســەعید،  راكان  كــە  باویانكــردەوە   ،2022

بەوەكالــەت بڕیــاری البردنــی زمانــی كوردیــداوە لەســەر تابلۆكانــی 

ــوك. ــەقامەكانی كەرك ــە ش ــارەوانی ل ش

منونەی چەند هەواڵێك:

ــتەوخۆدا  ــی راس ــە چاوپێكەوتنێك ــات، ل ــامنی كوردس ــی ئاس كەناڵ

ــی  ــۆ پەرلەمان ــەركەوتوو ب ــدی س ــب، كاندی ــەباح حەبی ــەڵ س لەگ

عیــراق لــە پارێــزگای كەركــوك، پێشكەشــكارەكە، لــە پرســیاری 

یەكەمیــدا، راكان ســەعید، پارێــزگاری كەركــوك تۆمەتبــاردەكات بــە 

گۆڕینــی تابلۆكانــی شــارەوانی  و میوانەكەشــی )ســەباح حەبیــب(، 

البردنــی زمانــی كــوردی گەڕانــدەوە بــۆ بڕیــاری راكان ســەعید 

ــتور دەكات و  ــێلكاریی دەس ــە پێش ــار نیی ــە یەكەمج ــی “ئەم و وت

ــردووە”. ــۆكان الب ــەر تابل ــوردی لەس ــی ك زمان

كــوردی  زمانــی  “البردنــی  وتــی  هەروەهــا  حەبیــب،  ســەباح 

نییــە...”،  قبوڵكــردن  جێگــەی  و  دەســتورییە  پێشــێلكاریی 

ناوبــرد. ئاژاوەنانــەوە  بــە  هەوڵەكەشــی 

هەروەهــا لــە تایتڵــی چاوپێكەوتنەكــەدا نــورساوە “بڕیارەکــەی 

ــوك� ــەقامەكانی كەرك ــۆی ش ــی تابل ــارەی گۆڕین ــوری لەب راكان جب

ەوە رەتکرایــەوە”.

راستی هەواڵەكە:

سەرپەرشــتی  لەژێــر  كەركــوك،  شــارەوانی  تابلۆكانــی  گۆڕینــی 

شــارەوانی كەركوكــدا دەكرێــت و بەڕێوەبــەری شــارەوانیش لــە 

پشــكی یەكتیــی نیشــتیامنیی كوردســتانە بــە نــاوی فەرەیــدون 

ــادل. ع

یەكــەی  بەنــاوی  هەیــە  بەشــێك  كەركوكــدا  شــارەوانی  لەنــاو 

ــزان  ــە دی ــە ل ــی یەكەم ــە بەرپرس ــەو بەش ــۆ، ئ ــدازەی هاتوچ ئەن

و رێكخســتنی كاری تابلــۆكان و راســتەوخۆ لەژێــر سەرپەرشــتی 
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كاردەكات. كەركوكــدا  شــارەوانی  بەڕێوەبــەری 

لــە  كەركــوك،  شــارەوانی  بەڕێوەبــەری  عــادل،  فەرەیــدون 

ــردەوە  ــوك، جەختیك ــامنی كەرك ــی ئاس ــدا لەكەناڵ رونكردنەوەیەكی

“ئــەو بەڵێنــدەرەی كارەكــە دەكات، لەگــەڵ بەشــی ئەنــدازەی 

هاتوچــۆ كــە ســەر بــە شــارەوانی كەركوكــە، بــە هەماهەنگــی 

لەگــەڵ هاتوچــۆی نــاو شــار، لێپــررساوی یەكەمــی ئــەو كارەن، 

ــەاڵم  ــن، ب ــۆكان دەدەن و هەڵیاندەواس ــەر تابل ــار لەس ــەوان بڕی ئ

خەلەلێكــی هونــەری رویــداوە، گوایــا ئەگــەر بــە یــەك زمــان 

ــن  ــر دەبێــت و شــۆفێران دەتوان ــەوا گەورەت ــت ئ ــۆكان بنورسێ تابل

بــە ئاســانی بیخوێننــەوە”.

ــە  ــەوە ك ــەوە ئاگاداركراین ــا و پەرلەمانتاران ــی میدی ــی “لەڕێ وتیش

ــدا  ــەوە بڕیارم ــەدوای ئ ــە، دواب ــا نیی ــوردی تی ــی ك ــۆكان زمان تابل

هــەر هەمــوو تابلــۆكان دابگیرێــن و جارێكــی تــر زمانــی كوردییــان 

ــت”. ــەر بنورسێ لەس

ــش  ــەری شــارەوانی پێ ــو بەڕێوەب ــەو وەك ــا ئ ــەوەی، ئای ــارەی ئ لەب

دانانــی تابلــۆكان، تابلۆكانــی نەبینیــوە، فەرەیــدون عــادل وتــی 

ــو  ــاون وەك ــە دایانن ــەش ك ــووە، ئەوان ــوو ب ــراون پش ــك دان “كاتێ

ــە  ــا، ب ــان ن ــن شــوێنەكەی گونجــاوە ی ــا بزان ــاون، ت ــی دایانن ئەزمون

ــتون”. ــەری ئێمــەدا نەڕۆیش فیلت

پارتــی  كاندیــدی ســەركەوتوی  هەروەهــا شــاخەوان عەبــدواڵ، 

پارێــزگای  لــە  عیــراق  پەرلەمانــی  بــۆ  كوردســتان  دیموكراتــی 

كەركــوك، هەمــان رۆژ )2ی كانونــی دووەم( لــە رونكردنەوەیەكیــدا 

ــبوك،  ــی فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ــۆی ل ــی خ ــی تایبەت ــە پەیج ل

تابلــۆی نوێــی  لــەوەی “لــە دوای هەڵواســینی  جەختیكــردەوە 

ــە ســنوری پارێــزگای کەرکــوک و ســڕینەوەی  هێامکانــی هاتوچــۆ ل

پاریــزگاری  بریــکاری  پەیوەندیــم  راســتەوخۆ  كــوردی،  زمانــی 

ــەو  ــن و دەســتبەجێ ئ ــی ئێمــە بێتاوانی ــەو وت ــرد، ئ ــەوە ك کەرکوک

تابلۆیانــە هەڵدەگــرن و زمانــی کــوردی زیــاد دەکرێــت”.

زیاتــر وتــی “پەیوەندیــم بــە ســەرۆکی شــارەوانی کەرکوکــەوە کــرد 

و پشتڕاســتیكردەوە كــە كارەكــە هەڵــە بــووە.

رونكردنەوەیەكــدا  لــە  كەركــوك،  پارێــزگای  ئیــدارەی  هــاوكات 

2ی  رۆژی  ئێــوارەی  5ی  كاتژمێــری  پرســەوە،  ئــەو  لەبــارەی 

كانونــی دووەم، جەختیكــردەوە “پێویســتە هەمــووان پەیــڕەوی 

بەكارهێنانــی زمانەكانــی )عەرەبــی، كــوردی، توركامنــی و رسیانــی( 

بكــەن، له ســه ر هەمــوو تابلۆكانــی فه رمانگــه كان و رێگاوبــان و 

پــرده كان و یه كــه  ئیدارییه كانــی ســه ر بــه  پارێــزگای كه ركــوك. 

هــه ر كەســێك بــه  پێچه وانــه ی ئــه و راســپارده  و رێنامییانــه  كار 

بــكات جــا لــه  تابلــۆی فه رمانگــه دا بێــت یــان تابلــۆی ڕێگاوبــان و 

هاتوچــۆ، بــه  كارێكــی تێكده رانــه  هه ژمــار ده كرێــت”.

ئه منییــەكان  هێــزه   داواشــیكرد  كەركــوك  پارێــزگای  ئیــدارەی 

ــه   ــده ن ك ــه  ب ــه س و الیه نان ــه و ك ــزای ئ ــێوه  س ــن ش ــه  توندتری ب

ده كــەن. كار  رێنامییــه كان  و  نــورساو  پێچه وانــه ی 

هــاوكات لەگــەڵ ئــەو رونكردنەوەیەدا، ئیــدارەی پارێــزگای كەركوك، 

بەوەكالەتــی  كەركــوك  پارێــزگاری  ســەعید،  راكان  نورساوێكــی 

ــدا  ــی 2021 دەریكــردووە و تیای ــی ئەیلول ــە یەك ــە ل ــردەوە ك باوك

جەختدەكاتــەوە لــەوەی كــە پێویســتە تابلــۆ و هێامكانــی هاتوچــۆ 

ــە  ــەوە ب ــن، ئ ــی پارێزگاكەب ــوار زمان ــەر چ ــە ه ــەكان، ب و فەرمانگ

پشتبەســن بــە یاســای زمانەكانــی عیــراق لــە ســاڵی 2014ەو 

ــاڵی 2008. ــە س ــراق ل ــی عی ــاری دادگای فیدراڵ بڕی

 

وێنەكەی ئۆتۆمبێلەكەی موقتەدا سێ 
مانگ لەمەوبەر بوو

وێنەیەكــی موقتــەدا ســەدری  دیپلۆماتیــک مەگەزیــن،  دەزگای 

دروســتكردنی  بــۆ  و  تازەیــە  وێنەكــە  گوایــا  و  باوكردۆتــەوە 

حكومــەت پێــی رۆیشــتووە بــۆ بەغــدا.
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دەزگاكــە، كاتژمێــر 7:24 خولەكــی 26ی كانونــی دووەم، هەواڵەكەی 

لەگــەڵ وێنەیەكــی كۆنــی موقتــەدا ســەدر، رابــەری رەوتــی ســەدر 

ــووە  ــدا هات ــە و تیای ــاو ئۆتۆمبێلەكەیدای ــە ن ــە ل ــەوە، ك باوكردۆت

“موقتــەدا ســەدر بــە ئۆتۆمبێلێکــی کۆنــەوە بــۆ دروســتکردنی 

ــدا”. حکومــەت گەیشــتە بەغ

راستی هەواڵەكە:

ئــەو وێنەیــە كــە تیایــدا موقتــەدا ســەدر، لەگــەڵ شــۆفێرەكەیی و 

كەســێكی تــردا لــە ئۆتۆمبێلێكــی كۆنــدا دەردەكەوێــت، دەگەڕێتەوە 

بــۆ 10ی ترشینــی یەكەمــی 2021، كاتێــك ناوبــراو بــۆ ناوەندێكــی 

و  بەشــداریكردن  مەبەســتی  بــە  بەڕێدەكەوێــت،  دەنگــدان 

ــراق. ــی عی ــوەختەی پەرلەمان ــی پێش ــە هەڵبژاردن ــی ل دەنگدان

واتە وێنەكە دەگەڕێتەوە بۆ سێ مانگ و 20 رۆژ لەمەوبەر.

ماڵپــەڕی مــرشق، وێنەكــەی لــە 10ی ترشینــی یەكەمــی 2021 

باوكردوەتــەوە.

 ،2022 دووەمــی  كانونــی  26ی  لــە  ســەدر،  رەوتــی  هــاوكات 

موقتــەدا  گەیشــتنی  لــە  راگەیەنراوێكــدا جەختیكردۆتــەوە  لــە 

ــەر  ــەك لەس ــچ زانیاریی ــەوەی هی ــێ ئ ــدای پایتەخــت، بەب ــۆ بەغ ب

ســەردانەكە و بەرنامــەی ســەردانەكە رابگەیەنێــت. هــاوكات هیــچ 

وێنەیەكــی ســەدر باونەكرایــەوە.

هاوپه یمانیه كه ی نه وه ی نوێ 18 
كورسیە یان 28؟

دیســه مبه ر  مانگــی  ناوه ڕاســتی  گــەل”  “لەپێنــاو  هاوپه یامنــی 

شاســوار  به ســه رۆكایه تی  نــوێ  نــه وه ی  جواڵنــه وه ی  له نێــوان 

عه بدولواحیــد و بزووتنــەوەی ئیمتیــداد به ســه رۆكایه تی عه لــی 

راگه یه نــدرا. ركابــی 

هاوپه یامنیه كــه وه   كورســیه كانی  له بــاره ی  جیــاواز  ژمــاره ی 

ــوار  ــه دا شاس ــی هاوپه یامنیه ك ــی راگه یاندن ــه  كات ــران، ل ــاس ده ك ب

عەبدولواحیــد، رۆژنامەوانییەكــە رایگەیانــد، ژمــارەی ئەندامانــی 

زیاتــر  ژمارەیــەش  ئــەو  پەرلەمانتــارەو   28 هاوپەیامنییەكەیــان 

دەبێــت.

بزووتنــەوەی  هه یــه ،  كورســی   9 نــوێ  نــه وه ی  جواڵنــه وه ی 

شاســوار  هه یــه ،  كورســی   9 به هه مانشــێوه   ئیمتیدادیــش 

له گــه ڵ  تێگه یشــتنیان  به وه شــكرد،  ئامــاژه ی  عه بدولواحیــدا 

 10 ئــه وه ی  بــۆ  هه یــه   ســه ربه خۆدا  په رله مانتارانــی 

و  هاوپه یامنیه كــه وه   نــاو  بێنــه   ســه ربه خۆش  په رله مانتــاری 

په رله مانتــار.  28 بگاتــه   ژماره یــان 

ــكرا  ــان ئاش ــه و 10 په رله مانتاره ی ــاوی ئ ــه  ن ــانی جواڵنه وه ك به رپرس

حــوڕه ی  ماڵپــه ری  هاوپه یامنیه كــه دان،  له نــاو  گوایــه   نه كــرد،  

ــه   ــاره ی كورســی هاوپه یامنیه تیه كــه ی ب ــه  راپۆرتێكــدا ژم ــی ل عێراق

18 كورســی دانــاوه .

لــه  راپۆرتێكــی كه ناڵــی جه زیــره دا 18 كورســی دانــراوه ، بــه اڵم 
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ــدووه   ــداد رایگه یان ــەوەی ئیمتی ــژی بزووتن ــدی وته بێ ــار عوبێ مه ن

كــردووه   پێشــبینی  و  كۆبكه نــه وه   په رله مانتــار   28 توانیویانــه  

كورســی.  30 بگه یه ننــه   ژماره كــه  

 2021 ديســةمبةرى  28ى  لــة  نیــوز،  بــواری  هه واڵیــی  په یجــی 

باویكــرده وه،  هاوپەیامنییەكــەی شاســوار عەبدولواحیــد 28 پەرلەمانتــار 

نییــەو تەنیــا 18 پەرلەمانتــارن، كــە ئــەوەش ژمــارەی پەرلەمانتــاری 

ــە. ــان هەی ــی پەرلەمانی ــۆ كورس ــی ن ــە یەك ــە، ك ــەردوو بزووتنەكەی ه

بــوار نیــوز باســیله وه كردووه ، هــەر بەپێــی زانیارییــەكان، هیــچ 

هاوپەیامنییەكــەی  نــاو  نەچووەتــە  ســەربەخۆ  پەرلەمانتارێكــی 

 10 كــە  دەكرێــت،  بــاس  ئــەوەی  عەبدولواحیــدو  شاســوار 

تەنیــا  هاوپەیامنییــە  لــەو  بەشــدارن  ســەربەخۆ  پەرلەمانتــاری 

دەنگۆیــە.

بــه  هیمــداد شــاهین  په یوه ندیــامن كــرد  ئــەم مەبەســتە  بــۆ 

ــی  ــه ی په یجه كان ــه و زۆرب ــوێ، ئ ــه وه ی ن ــه وه ی ن ــژی جواڵن وته بێ

بــه  بــێ دایــك و بــاوك ناوبــرد و وتــی: ئــه م بــوار نیــوزه  نــه  

ــی  ــن جواب ــه  ئاماده نی ــه ، ئێم ــه ری نی ــه  ماڵپ ــاره  ن ــه ری دی سه رنوس

بده ینــه وه . ده زگایــه ك  هه مــوو 

رامانگه یانــدووه   هاوپه یامنیه كــه   رۆژی  لــه   ئێمــه   وتیشــی: 

په رله مــان  دانیشــتنی  یه كــه م  لــه   هه یــه و  كورســیامن   28 كــه  

هه یــه ،  كورســی  چه نــد  هاوپه یامنیه كــه   كــه   ده رده كه وێــت 

مه هێڵــن. پێــوه   په ڕمــان  نه بــوو  وا  ئه گــه ر 

ــراق  ــی عێ ــەوەی پەرلەمان ــەم كۆبون ــری 2022، یەك رۆژی 9ی یەنای

كــرا، هاوپەیامنــی “لەپێنــاو خەڵــك” بەشــداربوون لــە كۆبونەوەكــە 

و كاندیدیــان بــۆ پۆســتەكانی جێگرانــی ســەرۆكی پەرلەمــان هەبوو، 

ئومێــد محەمــەد، پەرلەمانتــار بــە “تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان”ی 

ــان،  ــاو هاوپەیامنیەتیەكەم ــەی ن ــە 28 پەرلەمانتارەك ــە ل وت “جگ

ــۆ  ــدا، ب ــان كاندیدەكەمان ــەش دەنگی ــاری دیك ــەك پەرلەمانت ژمارەی

ــان  ــا، هاوپەیامنیەكەم ــی هێن ــد 34 دەنگ ــە رسوە عەبدولواحی منون

ــاری  ــەك پەرلەمانت ــە ژمارەی ــان ل ــەاڵم داوام ــە، ب ــی هەی 28 كورس

ســەربەخۆ كــرد دەنگــامن پێبــدەن”.

ــاری  ــراق 43 پەرلەمانت ــە پەرلەمانــی عێ ــر رونیكــردەوە، ل ــەو زیات ئ

ســەربەخۆ هــەن و 10 كەســیان لەگــەڵ هاوپەیامنیەكــەی ئێمــەن، 

ســەدا ســەد دڵنیایــن لــەم زانیارییــە، ئــەوە یەكالبوەتــەوە.

نەوەی نوێ تاكە هێز نییە نوسینگە بۆ 
پەرلەمانتارانی دەكاتەوە

تــۆڕی  لــە  نــوێ  نــەوەی  جواڵنــەوەی  پەیجەكانــی  و  كەنــاڵ 

ــە  ــوێ تاک ــەوەی ن ــە ن ــردەوە، ك ــبوك باویانك ــی فەیس كۆمەاڵیەت

هێــزی سیاســییە لەهەمــوو عیراقــدا و لــە 19 ســاڵی رابــردودا 

دەكاتــەوە. عیراقــی  پەرلەمانتارەكانــی  بــۆ  نوســینگە 

چەند هەواڵێك

لــە 22ی كانونــی دووەم، كاتژمێــر 8:37  ئاڕتــی،  ئێــن  كەناڵــی 

نوســینگەی  كردنــەوەی  لەبــارەی  راپۆرتێكــی  شــەو،  خولەكــی 

ــردەوە و  ــوێ باوك ــەوەی ن ــەوەی ن ــی جواڵن ــی عیراق پەرلەمانتاران
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ــوێ وەك  ــەوەی ن ــەوەی ن ــی جواڵن ــووە “پەرلەمانتاران ــدا هات تیای

لــە عیــراق و هەرێمــی كوردســتاندا  یەكــەم حزبــی سیاســيی 

لەمــاوەی 19 ســاڵی رابــردودا.... نوســینگەیان كــردەوە”.

پەرلەمانتارێكــی  هیــچ  “پێشــر  دەڵێــت  تریــدا  لەبەشــێكی 

نەكردۆتــەوە”. تایبەتیــان  ئۆفیســی  تــر  الیەنەكانــی 

ــی  ــە چاالكییەكان ــوێ، ك ــەوەی ن ــەوەی ن ــی جواڵن ــاوكات پەیج ه

ئــەو جواڵنەوەیــە باودەكاتــەوە، لــە كاتژمێــر 6:47 خولەكــی 22ی 

ــە  ــوێ تاک ــەوەی ن ــێت “ن ــدا دەنوس ــە هەواڵێكی ــی دووەم، ل كانون

ــردەوە”. ــی ک ــی عیراق ــی پەرلەمان ــزە ئۆفیس هێ

 راستی هەواڵەكە:

لــەم خولــەی پەرلەمانــی عیــراق و لــە خولەكانــی رابردوشــدا، 

دەیــان پەرلەمانتــار نوســینگەی تایبەتــی خۆیــان لــە پارێزگاكانیــان 

بەپێــی  كارەكانیــان،  راییكردنــی  بــۆ  ئــەوەش  كردۆتــەوە، 

پاســەوان. بنكۆڵکاریــی  تيمــى  بەدواداچونەكانــی 

هێرشــكرایە  بەنارنجــۆك  دووەم،  كانونــی  19ی  لــە  منونــە  بــۆ 

ســەر، نوســینگەی پەرلەمانتــار و جێگــری ســەرۆكی پەرلەمانــی 

ــوك.  ــاموای كەرك ــی رەحی ــە گەڕەك ــدواڵ، ل ــاخەوان عەب ــراق، ش عی

نوســینگەی  كردنــەوەی  لــە  بــەر  رۆژ  ســێ  روداوی هێرشــەكە 

پەرلەمانتارەكانــی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ بــوو.

ــی  ــە پەرلەمانتاران ــە ل ــودا، هەریەك ــی پێش ــە خولەكان ــا ل هەروەه

ــان  ــینگەی تایبەتی ــادر، نوس ــوان ن ــا و مەری ــوار تەه ــی، رێب یەكێت

ــان. ــاری هاواڵتی ــی كاروب ــۆ راییكردن ــوو ب هەب

بنکۆڵکاریــی  تيمــى  بــە  تەهــا،  رێبــوار  لــە  نزیــك  كەســێكی 

پاســەوان�ی وت “لــە دوو خولــی رابــردودا كــە رێبــوار تەهــا 

پەرلەمانتــار بــوو، نوســینگەیەكی تایبەتــی كردبــۆوە و لەوێــوە 

هاواڵتیــان هــەر داواكاریــی و كێشــەیەكیان هەبوایــە دەیانگەیانــدە 

ناوبــراو”.

ئه مساڵ قسه ی نه كردووه 

هــاوكات له گــه ڵ دووه م ســاڵیادی كوژرانــی قاســم ســوله یامنی 

ــه  شــاری هه ولێــر  په یجه كانــی كونســوڵخانه ی كۆمــاری ئیســالمی ل

ــه   ــان ل ــایه تییه كانی كوردی ــه  كه س ــه ك ل ــه ی ژماره ی ــلێامنی وت و س

ــه و  ــاره ی قاســم ســوله یامنی وه ك پۆســته ر باوكــرده وه . یه كێــك ل ب

بــااڵی  ئه نجوومه نــی  ئه ندامــی  به ختیــار،  مــه ال  كه ســایه تیانه  

ــوو. ــتامنی ب ــی نیش یه كێت

دواتــر ئــه و وته یــه ی مــه ال به ختیــار لــه  سۆشــیال میدیــای كوردیــی 

باوبــووه وه  و زۆربــه ی په یجــه كان باویــان كردبوویــه وه .

مــه ال  راگه یاندنــی  نووســینگه ی  دووه م،  كانوونــی  4ی  رۆژی 

ــرده وه   ــتێكی باوك ــه و پۆس ــی ش ــر )9:34( خوله ك ــار، كاتژمێ به ختی

یــادی تیرۆرکردنــی ســەردار  تێیــدا هاتبــوو: “بــۆ ئەمســاڵی  و 

قاســم ســلێامنی، مــەال بەختیــار، ئەندامــی ئەنجوومەنــی بــااڵو 

بەرژەوەندییەکانــی یەکێتــی نیشــتیامنی، هیــچ دیــدارو لێدوانێکــی 

رۆژنامەوانــی نەبــووە”.

كوژرانــی  نووســینگه كه یدا،  ئه مــڕۆی  روونكردنــه وه ی  لــه  
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هیــچ  و  وه ســفكراوه   “تیــرۆر”  بــه   ســوله یامنی  قاســم 

ــه و  ــتی ئ ــتی و درووس ــاره ی راس ــه  ب ــری ل ــی زیات روونكردنه وه یه ك

وته یــه  نه خســتووه ته ڕوو، كــه  كونســوڵخانه ی ئێــران بــه  نــاوی 

مــه ال به ختیــار باویــان كردبوویــه وه ، ته نیــا ئامــاژه  بــۆ ئــه وه  كــراوه  

نه بــووه . رۆژنامه وانــی  لێدوانێكــی  و  دیــدار  هیــچ  ئه مســاڵ 

27ی  رۆژی  ده ركــه وت،  پاســه وان،  به دواداچوونــی  دوای 

دیســه مبه ری 2021، واتــه  حــه وت رۆژ بــه ر لــه  باوبوونــه وه ی 

مــه ال  ئێــران،  په یجــی كونســوڵخانه ی  لــه   پۆســته ری وته كــه ی 

كــوردی  جــام  رۆژنامــه ی  له گــه ڵ  چاوپێكه وتنــی  به ختیــار 

هه بــووه  و ئــه و وته یــه ی مــه ال به ختیــار كراوه تــه  ناونیشــانی 

پێكه وتنه كــه . و چا

قسه كانی مه كگۆرگ كۆن بوون و 
ده ستكاریش كران

میدیــای  ده زگای  ژماره یــه ك  لــه   دووه م  كانوونــی  24ی  رۆژی 

مه كگۆركــه وه   برێــت  به نــاوی  زانیارییــه ك  كــوردی  په یجــی  و 

بــوو. ناڕاســت  روویه كــه وه   لــه  چه نــد  كــه   باوكرایــه وه ، 

ــه   ــان ل ــه ر هه مووی ــه  ه ــه ، ك ــه و ده زگاو په یجان ــتی ئ ــی پۆس ده ق

ــوو. ــی كردب ــان كۆپ یه كری

 ئه ندامانی داعش له  توركیا مه شقیان پێده كرێت

ئەمریــکا  نەتەوەیــی  ئاسایشــی  بەرپرســی  مەکگــۆرگ،  برێــت 

مەشــقیان  تورکیــا  لــە  داعــش  ئەندامانــی  ســەرجەم  دەڵێــت، 

پێدەکرێــت و ئەنێردرێــن بــۆ باکــوری خۆرهەاڵتــی ســوریا ، تورکیــا 

بەرپرســیارە لــەم کارانــە لەبــەردەم کۆمەڵگــەی نێوەدەولەتــی.

سێ هه ڵه ی زه ق

نه ته وه یــی  ئاسایشــی  به رپرســی  مه كگــۆرك  برێــت  یه كــه م 

ئه مریــكا نیــه ، به ڵكــو هاوئاهەنگیــکاری دۆســیەی رۆژهەاڵتــی 

ناوەڕاســت و باکــووری ئەفریقایــە لــە ئەنجوومەنــی ئاسایشــی 

نیشــتامنی ئەمریــکا.

چاوپێكه وتنێكــی  ســیاقی  لــه   بــوون،  كــۆن  قســه كانی  دووه م: 

ته له فزیۆنیــی CNNدا كردبوونــی، مانگــی یه كــی ســاڵی 2019، 

ئــه و كات هیــچ پۆســتێكی نه بــوو.

سێیه م: ده ستكاری قسه كانی كرابوو

به شــێك لــه  قســه كانی تایبــه ت بــه  توركیــا كــە “تیمــی بنكۆڵكاریــی 

پاســەوان” وه ریگێڕاون:

تورکیــا هاوبەشــێکیامن بــو لــە هاوپەیامنێتــی نێودەوڵەتــی بــۆ 

تێکشــکاندنی داعــش، کاتــی زۆرم لەگــەڵ تورکــەکان بەســەر بــرد تــا 
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ئــەو کێشــەیە حــەل بکەیــن، زۆربــەی کاتەکانــم لەگــەڵ جەنــەرال 

ئــارۆن لــە ئەنکــەرە بەڕێکــرد، چونکە زۆربــەی ئەو مادانــەی داعش 

بەدەســتی دەگەییشــت بــۆ مەکینــەی شــەڕی خــۆی، بەڕاشــکاوی، 

لــە تورکیــاوە دەهاتــن و لــە ســنوری تورکیــاوە بــۆ ســوریا.

  

نه  سه ركرده ی گۆڕان بوون نه  ئه ندامی 
جڤاتی گشتی بوون

ماڵپــه ر و په یجــی ده زگای میدیــای باســنیوز كــه  بــاره گای ســه ره كی 

لــه  هه ولێــره ، رۆژانــی 10 و 11ی کانونــی دووەم، دوو هه واڵــی 

باوكــرده وه ،   به نــاوی دوو ســه ركرده ی بزوتنــه وه ی گــۆڕان، لــه  

ــوون. ــۆڕان نه ب ــدا گ كاتێك

هــەر  گــۆڕان:  ســەركردەیەكی  به ناونیشــانی  یه كــه م  هه واڵــی 

ــی  ــت، تووش ــی دەردەچێ ــی بارزان ــە ئامۆژگاری ــی ل ــك یەكێت جارێ

ــێ ــات دەب كارەس

ــی کــە پێشــر دادوەری دادگای  ــوو: حاکــم حه مــدی گل ــدا هاتب تێی

ســه ربازیی یه کێتــی بــووە و ئێســتا ئه ندامــی جڤاتــی گشــتیی 

بزووتنــەوەی گۆڕانــه ، بــە )باســنیوز(ی راگەیانــد: “یه کێتــی برینــی 

یه کڕیزیــی  هه ماهه نگیــی  لــە  و  کوالنــده وه  ئۆکتۆبــه ری  ١٦ی 

کــورد ده رچــووه،  به داخــه وه  بــه  داوای ئێــران و فشــاری ده ره کــی، 

ــی  ــه  دوای رووداوه کان ــی ل ــه ، وامانزان ــه م دۆخ ــده  ئ ــوردی گه یان ک

٨ی ته مــووز یه کێتــی ده چێتــه وه  ســه ر رێــڕه وی خــۆی، بــه اڵم 

ــز بێــت”. ــەی ئێســتاش نایانه وێــت کــورد یه کڕی ــەم گرووپ ــاره  ئ دی

ــه زار و 100  ــبوك ه ــه  فه یس ــی ل ــدی گل ــم حه م ــه ی حاك هه واڵه ك

ــوو. ــك 138 كۆمێنــت و 10 شــه یر كراب الی

ــەو  ــۆڕان: ئ ــش به ناونیشــانی  ســەرکردەیەکی گ ــه  رۆژی 11ی مانگی ل

ــووان  ــش هەم ــاوێ پێ ــینیامن ن ــوت خانەنش ــەی دەیانگ پەرلەمانتاران

ــڕ كردووەتــەوە، ماڵپه ره كــه  هه واڵێكــی له ســه ر ژماره یــه ك  ــان پ فۆڕمی

په رله مانتــاری خولــی پێشــووی په رله مانــی عێــراق باوكــرده وه .

ئەندامــی  قاســم،  مەغــزی  کەریــم  هاتبــوو:  هه واڵه كــه دا  لــه  

جڤاتــی نیشــتامنیی بزووتنــەوەی گــۆڕان بــە )باســنیوز(ی ڕاگەیانــد: 

“ئــەو پەرلەمانتارانــەی خولــی پێشــووی پەرلەمانــی عێــراق، لەســەر 

ــان  ــد و بانگەشــەی ئەوەی ــان دەخەڵەتان ــەکان خەڵکی شاشــەی کەناڵ

دەکــرد، مووچــەی خانەنشــینی ڕەت دەکەنــەوە، بــەاڵم درۆیــان 

لەگــەڵ خەڵکــی خۆیــان کــرد و دوای تەواوبوونــی خولــی پەرلەمــان، 

فۆڕمــی مووچــەی خانەنشــییان پــڕ کردووەتــەوە و ھەمــوو مانگێــک 

ــەوە”. ــە گیرفانیان ــی زۆر دەخەن ــڕە پارەیەک ب

هه واڵــی دووه م لــه  فه یســبوك 255 الیــك ، 44 كۆمێنــت و ســێجار 

ــوو. شــه یر كراب
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كــرد  گلییــه وه   حه مــدی  حاكــم  بــه   په یوه نــدی  “پاســەوان” 

ــێكی  ــتا كه س ــن ئێس ــی: م ــێت، وت ــوید داده نیش ــه  س ــتا ل ــه  ئێس ك

نیــم. ئه ندامــی جڤاتــی گشــتی گــۆڕان  بێالیه نــم و 

بــه و شــێوه یه  قســه ی كــردووه ، وتــی:  ئایــا  ئــه وه ی  له بــاره ی 

خــۆم  كــراوه _  قوڵكراوه ته وه _ده ســتكاری  هه نــدێ  قســه كانم 

قســه  له گــه ڵ باســنیوزدا ده كــه م.

هه روه هــا دلێــر عه بدولخالــق، رێكخــه ری ژووری رۆژنامه وانــی 

بزوتنــه وه ی گــۆڕان، بــه  “تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان”ی وت: ئــه و 

دوو كــه س هیــچ كامیــان گــۆڕان نیــن و ئه ندامــی جڤاتــی گشــتیش 

ــه وه . ــاگادار كردووه ت ــه وه  باســنیوزمان ئ ــه و باره ی ــن، ل نی

موسەننا ئەمین رەتیدەكاتەوە

ئێــوارەى رۆژى 9ى یەنایــرى 2022، یەکــەم دانیشــتنى ئەنجوومــەىن 

ــى  ــداىن نهێن ــە دەنگ ــتنەکەدا ب ــە دانیش ــوو، ل ــەران بەڕێوەچ نوێن

ــردران. ــەران هەڵبژێ ــەرۆکایەىت نوێن ــتەى س دەس

ــەران  ــەىن نوێن ــەرۆکى ئەنجووم ــى س ــرى دووەم ــتى جێگ ــۆ پۆس ب

لــە  ئەمیــن،  موســەننا  ئەوانیــش  بــوون،  کاندیــد  کــورد  ســێ 

یەکگرتــوو، شــاخەوان عەبدوڵــا لــە پــارىت، رسوە عەبدولواحیــد لــە 

ــوێ. ــەوەى ن ن

ــن خــۆى  ــى، موســەننا ئەمی ــە بەڕێوەچــووىن دەنگــداىن نهێن ــەر ل ب

ــە کێبڕکێکــە کشــاندەوە. ل

ژمارەیــەک لــە پەیجــەکاىن سۆشــیال میدیــا کشــانەوەکەیان بــە 

ــە  ــرد، ک ــار ک ــەوە تۆمەتب ــەننایان ب ــدا و موس ــتدار لەقەڵەم مەبەس

لــە پێنــاو ســەرکەوتنى کاندیدەکــەى پــارىت خــۆى کشــاندووەتەوە. 

تەنانــەت بەشــێک لــە میدیــاکاىن یەکێتــى هەمــان زانیارییــان 

باوکردووەتــەوە.

پاشــان موســەننا ئەمیــن لــە رێــى سۆشــیاملیدیا و پەیجــی خۆیــەوە 

ئــەو تۆمەتانــەى رەتکــردەوە و رایگەیانــد، بۆئــەوەی دەنگــی كــورد 

ئەوەنــدەی تــر پــەرت نەبێــت،وە بــە تایبەتیــش دەنگی ئۆپۆزســیۆن 

مــن بڕیــارم دا كــە لــەو پڕۆســەیە بكشــێمەوە.

ــدی  ــە بەرژەوەن ــت ل ــە دەوترێ ــەوەی ك ــیویەىت: ئ ــا نووس هەروەه

كــێ و كــێ ئەســڵ و ئەساســی نییــە، ئێمــە لــە بەرژەوەنــدی خۆمــان 

و لــە بیــر و بــاوەڕ و ســۆنگەی ئــەو بەرژەوەندییانــەوە كــە خۆمــان 

ــەو  ــان ئ ــیۆنی خۆم ــۆ فراكس ــەم ب ــراق ه ــۆ عێ ــەم ب ــن ه ئەیبینی

ــان داوە. بڕیارەم

پەیوەنــدی بــە هیــچ كەســێك و بــە هیــچ الیەنێكــی دیكــەوە نییــە، 

ئــەوە مافــی خۆمــان كــە خۆمــان كاندیــد بكەیــن و خۆشــامن 

ــێنینەوە. بكش

هەواڵــەکاىن  گەشــتى  لــە  بەشــداریکردىن  رێــى  لــە  هەروەهــا 

ــتى  ــان هەڵوێس ــن هەم ــەننا ئەمی ــی دا موس ــاڕ ت ــن ئ ــى ئێ کەناڵ

ــەس و  ــچ ک ــدی هی ــەر بەرژەوەن ــە ب ــەو ل ــە ئ ــردەوە، ک دووپاتک

نەبــووە خــۆى کشــاندووەتەوە. الیەنێــک 

هێڤیدار ئەحمەد دەڵێت وام نەوتووە

میدیایــی  پەیجــی  ژمارەیــەک  دووەم،  کانــووىن  21ى  رۆژى 

ــە  باویانکــردەوە گوایــە هێڤیــدار ئەحمــەد، ئەندامــى پەرلەمــان ل

فراکســیۆىن پــارىت دیموکــراىت کوردســتان، گوتویــەىت هــەر کەســێک 

110 هــەزار دینــارى مانگانــەى هەبێــت هــەژار نییــە.

هێڤیــدار   ،2022 دووەمــى  کانــووىن  21ى  واتــە  رۆژ،  هەمــان 

ــەى  ــردەوە قس ــەوە رەتیک ــی ڤیدیۆیی ــى گرتەیەک ــە رێ ــەد ل ئەحم

 “ وتوویــەىت  تەنیــا  ئــەو  رایگەیانــد،  و  کردبێــت  جــۆرە  بــەو 

بەگوێــرەی پێوەرەکانــی بانکــی دەولــی لەســەر ھــەژاری لــە عێــراق 

ھــەر کەســێک مانگانــە کەمــر لــە 110 ھــەزاری ھەبــێ ھــەژارە”.

دەقى روونکردنەوەکەى هێڤیدار ئەحمەد:



53راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

ئــەم پەیجــە درۆزنانــە بەنــاوی مــن لێدوانێکییــان باوکردووتــەوە، 

ــەو  ــە و پیشــەی ئ ــە پیشــەی خۆیان ــی ک ــە دروو و درۆزین ــە ل جگ

ــە. ــان دەدەن ئەســڵ و ئەساســی نیی ــە یارمەتیی ــەن ک حیزبان

ھــەر پەیــج و ســایتێک و کەســێکی دیکــەش ئــەم قســەیە بەنــاوی 

مــن باوبکاتــەوە درۆ دەکــەن.

لــە وەاڵمــی کۆمێنتــی بەرێزێــك گوتوومــە بەگوێــرەی پیوەرەکانــی 

بانکــی دەوڵــی لەســەر ھــەژاری لــە عێــراق ھــەر کەســێک مانگانــە 

کەمــر لــە ١١٠ ھــەزاری ھەبــێ ھــەژارە.

واتــە خێــزان فەرقــە لەگــەڵ یــەک کــەس. دەڵــێ یــەک کــەس نــەک 

خێــزان و ئەمــە راپۆرتــی ســااڵنەی بانکــی دەوڵییــە لەســەر ھــەژاری 

لــە عێــراق.

ــه ،  ــه و بابه ت ــتی ئ ــۆ راس ــه وان ب ــی پاس ــره ی به دواداچوون ــه  گوێ ب

ــتووه   ــتی پێبه س ــه د پش ــدار ئه حم ــاره ی هێڤی ــه و ئام ــه وت، ئ ده رك

بــۆ ده ستنیشــانكردنی هێڵــی هــه ژاری لــه  عێــراق و هه رێمــی 

كوردســتان بــۆ ســاڵی )2018( بــووه ، كــه  لــه  2019دا باوكراوه تــه وه .

ــوار 110  ــه  خ ــه ژاری ب ــی ه ــاری 2018، هێڵ ــره ی ئام ــه  گوێ ــه  ب ك

هــه زار دینــار مه زنــده  كــراوه .

 

هۆشیار زێباری نه یوتووه  كاندیدمان 
نابێت

رۆژی 10ی كانوونــی دووه م/ یه نایــری 2022، كه ناڵــی كوردســتان24 

ــی  ــیی پارت ــی سیاس ــی مه كته ب ــاری، ئه ندام ــیار زێب ــی هۆش لێدوان

ــتی  ــۆ پۆس ــد ب ــی كاندی ــیاری هه بوون ــدا پرس ــه  تێی ــرده وه ، ك باوك

دووركه وتنــه وه ی  هــۆی  بــه   لێده كرێــت،  كۆمــاری  ســه رۆك 

مایكه كــه  لــه  ده مــی ده قــی وه اڵمه كــه ی زێبــاری بــه  روونــی 

ــراو  ــت ناوب ــه رنجدانی ورد ده رده كه وێ ــه اڵم دوای س ــرێت، ب نابیس

ــه . ــی نیی ــت: ئێســتا كات ده ڵێ

لــه  ســایته كه   پاشــان كه ناڵه كــه  هه واڵه كــه كاتژمێــر )12:45(  
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بــه   لێدوانه كــه   باوبوونــه وه ی  دوای  بــه اڵم  باوده كاتــه وه ، 

ــان  ــۆی ده ی ــه وه  ب ــێ گه ڕان ــه  ب ــتان24 و ب ــه  كوردس ــن ب پشتبه س

زێبــاری  لێدوانه كــه ی  ســایته كان  و  كه نــاڵ  په یجــی هه واڵیــی 

ده شــێوێنن و ده نووســن: زێبــاری هیــچ كاندیدێكــامن بــۆ پۆســتی 

ــه . ــار نیی ســه رۆك كۆم

ــار ده كات،  ــه  ناچ ــۆره ، كه ناڵه ك ــه و ج ــه  ب ــه وه ی هه واڵه ك باوبوون

كات )20:26( خوولــه ك جارێكــی دیكــه  هه واڵــی هۆشــیار زێبــاری 

باوبكاتــه وه  و بــه  روونــی ئامــاژه  بــه وه  بــدات، كــه  زێبــاری 

نه یوتــووه  هیــچ كاندیدێكــامن نییــه ، به ڵكــو ده ڵێــت: ئێســتا كاتــی 

ئــه وه  نییــه .

تــر هۆشــیار  زۆری باوبونــەوەی هەواڵــە ســاختەکە جارێكــی 

ــەوە  ــی خــۆی روونكردن ــاری تایبەت ــە ئەژم ــردن ل ــاری ناچــار ك زێب

بــدات، بروانــە وێنــە ســكرینی روونكردنەوەكــە

 

الهور شێخ جەنگی پاشگری 
هاوسەرۆكی لە ناوەكەی كردەوە؟

لــە ژمارەیــەك دەزگای راگەیاندن، رۆژی پێنجشــەممە 13_12_2022 

ــە  ــەوەی الهــور شــێخ جەنگــی، ل ــەوە لەســەر ئ ــك باوكرای هەواڵێ

تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك، پاشــگری هاوســەرۆكی لــە ناوەكــەی 

كردوەتــەوە.

و  ئاوێنــە  و  شــارپرێس  هەواڵییەكانــی  ماڵپــەرە  لــە  هەریەكــە 

ژمارەیــەك پەیجــی دیكــە، هەواڵەكەیــان باوكــردەوە، تێیــدا هاتبــوو، 

له تــۆڕه   خــۆی  فه رمیه كانــی  له پــه ڕه   جه نگــی  شــێخ  الهــور 

كــرده وه . له ناوه كــه ی  هاوســه رۆكی  پاشــگری  كۆمه اڵیه تیــه كان، 

دەزگا میدیاییــەكان پشــتیان بەگۆڕانكارییەكــی بەشــی دەربــارە 

ــە  ــتوە، ك ــی بەس ــێخ جەنگ ــور ش ــەرەكی اله ــی س _about _پەیج

ئــەو نوســینە كوردییــەی پێشــر لەبــارەی پۆســتەكەیەوە نوســی بــوو 

ــوو. ــوو راســتیەكە نەب ــەوە هەم ــەاڵم ئ ــراوە، ب الب

دەقی هەواڵەكەی شارپرێس:

له تــۆڕه   خــۆى  فه رمیــه كاىن  له پــه ڕه   جه نگــى  شــێخ  الهــور 

كــرده وه . له ناوه كــه ى  هاوســه رۆىك  پاشــگرى  كۆمه اڵیه تیــه كان، 

كۆمه اڵیه تیــه   تــۆڕه   لەهەمــوو  جه نگــى،  شــێخ  الهــور  پێشــر 

دانابــوو،  پاشــگرى هاوســه رۆىك  به خــۆى،  تایبــه ت  فه رمیــه كاىن 

ــور  ــورساوه  اله ــا ن ــرده وه و ته نه ــگره ى لێك ــه و پاش ــڕۆ ئ ــه اڵم ئه م ب

شــێخ جه نگــى.

مه كتــه ىب  بڕیارێــى  به گوێــره ى  پێشــر  له كاتێكدایــه ،  ئه مــه ش 

ــێخ  ــور ش ــه ، اله ــه رۆىك یه كێتی ــه  هاوس ــاىن ك ــڵ تاڵه ب ــیاىس، باف س

دورخســته وه . كوردســتان  نیشــتیامىن  له یه كێتــى  جه نگــى 

لــه ڕۆژى 8ى ته ممــوزى ســاڵى 2021وه  تائێســتا یه كێتــى به ده ســت 

كێشــه  ناوخۆییــه كاىن ده ناڵێنێــت و تائێســتا به چاره ســه رنه كراوى 

لــه و ملمالنێیانــه ،  ماونه تــه وه و ئێســتاو دوای شــەش مانگیــش 

الھــور شــێخ جەنگــی پاشــگرى ھاوســەرۆکی لەخــۆی کــردەوە.

هەر هەمان بابەت ماڵپەری ئاوێنەش باویكردبوەوە:

دەقی هەواڵەكەی ئاوێنە:

له تــۆڕه   خــۆى  فه رمیــه كاىن  له پــه ڕه   جه نگــى  شــێخ  الهــور 

كــرده وه . له ناوه كــه ى  هاوســه رۆىك  پاشــگرى  كۆمه اڵیه تیــه كان، 

ئاوێنــه : پێشــر الهــور شــێخ جه نگــى، لەهەمــوو تــۆڕه  كۆمه اڵیه تیــه  

دانابــوو،  پاشــگرى هاوســه رۆىك  به خــۆى،  تایبــه ت  فه رمیــه كاىن 

ــور  ــورساوه  اله ــا ن ــرده وه و ته نه ــگره ى لێك ــه و پاش ــڕۆ ئ ــه اڵم ئه م ب

ــى. ــێخ جه نگ ش

مه كتــه ىب  بڕیارێــى  به گوێــره ى  پێشــر  له كاتێكدایــه ،  ئه مــه ش 

ــێخ  ــور ش ــه ، اله ــه رۆىك یه كێتی ــه  هاوس ــاىن ك ــڵ تاڵه ب ــیاىس، باف س

دورخســته وه . كوردســتان  نیشــتیامىن  له یه كێتــى  جه نگــى 

لــه ڕۆژى 8ى ته ممــوزى ســاڵى 2021وه  تائێســتا یه كێتــى به ده ســت 

كێشــه  ناوخۆییــه كاىن ده ناڵێنێــت و تائێســتا به چاره ســه رنه كراوى 

لــه و ملمالنێیانــه ،  ماونه تــه وه و ئێســتاو دوای شــەش مانگیــش 
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الھــور شــێخ جەنگــی پاشــگرى ھاوســەرۆکی لەخــۆی کــردەوە.

 هەندێك پەیجی دیكەش هەمان بابەتیان دانابوو:

ــەیری بەشــی  ــارپرێس ئەگەرهــەر س ــەو ش ــە، ئاوێن ــەیر لەوەدای س

ــەوە،  ــەم هەڵەی ــە ئ ــە نەدەكەوتن ــان بكردای _intro _ی پەیجەكەی

ــورساوە،  ــزی ن ــی ئینگلی ــە زمان ــەوە، ب ــە دەكرێت ــە پەیجەك ــەر ك ه

ــی نیشــتامنی  ــی هاوســەرۆكی یەكێت ــی تاڵەبان ــێخ جەنگ الهــور ش

ــی  ــە بەزمان ــی ك ــەری سەرەكیەكەش ــە ماڵپ ــاوكات ل ــتان، ه كوردس

ــورساوە. ــێوە وای ن ــە بەهەمانش ئینگلیزیی

ســەرباری ئــەوەش پەیوەندیــامن بــە نوســینگەی الهــور شــێخ 

جەنگییــەوە كــرد، بەبــێ  ئــەوەی رێگەبــدات نــاوی ئاشــكرا بكرێــت، 

وتی”نەخێــر راســت نیــە و ئــەو پاشــگرەی لەگــەڵ ناوەكــەی 

النەبــردووەو ئــەو دەزگایانــە كەوتونەتــە هەڵــەوە.

هەواڵەكەی ئێن ئاڕ تی لەسەر 
سەندیكای پارێزەران دروست نەبوو

ىت  ئــاڕ  ئێــن  ته له ڤزیۆنــی  كه ناڵــی   3/1/2022 رۆژی  ئێــواره ى 

هه رێمــی  حكومــه ىت  كــه   ئــه وه ده كات،  باســی  له راپۆرتێكیــدا 

كوردســتان هاوشــێوه ى ســندوقی شــێرپه نجه  ده ســتى بــۆ ســندوقی 

پارێــزه ران بــردووه و نزیكــه ى شــه ش ملیــار دینــارى ئــه و ســندوقه ى 

به كارهێنــاوه ,,,

راپۆرته كــه ى كه ناڵه كــه  به هــۆى دانــاىن بــه ردی بناغــه ى بینــاى 

له گــه ڵ  بــووه   كه هــاوكات  هه ولێــر  له شــارى  پارێزه رانه وه یــه  

ســه ندیكاى  نه قیبــی  به شــێوه یه ك  پارێــزه ران،  جیهــاىن  رۆژى 
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رۆژنامه وانییه كه یــدا  له كۆنگــره   حه یــده رى  به ختیــار  پارێــزه ران 

باســی ئــه وه ده كات كــه  راســته  ســاڵى 2018 به هەمــان شــێوه  به ردی 

ــه وه   ــه اڵم به هــۆى گرفتــى ته كنیكی ــراوه ، ب ــه  دان ــه م بینای بناغــه ى ئ

ــتكارى  ــۆى ده س ــت به ه ــی ده ڵێ ــن ئارت ــه اڵم ئێ ــراوه ، ب جێبه جێنه ك

كــردىن پــاره ى پارێزه رانــه وه  له ســندوقی پارێــزه ران ئــه م بینایــه  

ــراوه. ــت نه ك دروس

ســه ندیكاى  نه قیبــی  راپۆرتــه   ئــه م  بوونــه وه ى  بــاو  دوای 

پارێزه رانــی كوردســتان ئــه م هه واڵــه ى به ناڕاســت و بــێ بنه مــا 

وتویــه ىت  باســنیوزداوه و  ســایتى  بــۆ  لێــدواىن  دا  و  له قه ڵــه  م 

ته له ڤزیۆنــی ئێــن ئــارىت  هه واڵــى بــێ بنه مــاى بــاو كردووه تــه وه  

ســه ندیكاكه مان... له ســه ر 

بەختیــار حەیــدەر، نەقیبــی پارێزەرانــی كوردســتان بــە )باســنیوز(ی 

راگەیانــد: ”ئــەو هەواڵــە درۆیــە و راســت نییــە، بەڵكــوو لــە كاتــی 

قه یرانــی داراییــدا بانكــەكان چیــر پارەیــان بــە خەڵكــی نــەدا، 

ئێمــه ش بڕێكــی كەمــی پارەمــان لــە بانــك هەبــوو وەك ســندووقی 

ــان  ــه  هه م ــینیش ب ــندوقی خانه نش ــۆن س ــەروەك چ ــزەران، ه پارێ

شــێوه  پارەكــەی بــۆ ماوەیــەك خــەرج نەكــرا، بــەاڵم دواتــر خــەرج 

كــرا“.

ــی،  ــی حكووم ــە بانك ــە ل ــەوان جگ ــە ئ ــردەوە ك ئەوەشــی روون ك

ــۆ  ــیان ب ــە و پارەش ــابیان هەی ــارە حیس ــدا ژم ــی ئەهلیش ــە بانك ل

ــەو پارەیەمــان  ــە ”هــەر كاتێــك مبانەوێــت ئ خــەرج دەكرێــت، بۆی

ــت. ــۆ خــەرج دەكرێ ب

ســه ندیكاى  كاراى  ئه ندامــى  ئه حمــه د  جه بــار  خۆییــه وه   الی 

شــێوه ى  به هه مــان  ســلێامىن  لقــی  لــه   كوردســتان  پارێزه رانــی 

چه واشــه كارى  بنه مــاو  به بــێ  هه واڵه كــه ى  ســه ندیكا  نه قیبــی 

ناوبــردو بــه  تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان  راگه یانــد: كه ئــه و 

پــاره ى  نییــه  و  راســت  ئــارىت  ئێــن  ته له ڤزیــۆىن  هه واڵــه ى 

ــت  ــه ركات مبانه وێ ــه ىت و ه ــوێنى خۆی ــزه ران له ش ــه ندیكاى پارێ س

ــت  ــت بێ ــه  راس ــه و هه واڵ ــه ر ئ ــن و ئه گ ــه كارى بهێنی ــن ب ده توانی

ــكات.... ــۆی ب ــی خ ــالس بون ــی ئیف ــه ندیكا ئیعالن ــت س ــه وا ده بێ ئ

ســه ندیكاى پارێزه رانــی كوردســتان خــاوه ن نزیكــه ى 18 هــه زار 

له نێــوان  ســه ندیكایه   ئــه و  هه رئه ندامێكــی  ســااڵنه   ئه ندامــه و 

350 بــۆ 400 هــه زار دینــار ده داتــه  ئــه و ســه ندیكایه  و هــه ر 

خــۆی  ده توانێــت  خزمــه ت  ســاڵ   25 له پــاش  ئه ندامێكیــش 

دینــار  ملیــۆن  یــه ك  به نزیكــی  مانگانــه   و  بــكات  خانه نشــین 

ئه مــه   نشــینی وه رده گرێــت،  له ســه ندیكا وه ك موچــه ى خانــه  

ســلێامىن  لقــی  ئه ندامــى  ئه حمــه د  جه بــار  پارێــزه ر  به وتــه ى 

كوردســتان... پارێزه رانــی  ســه ندیكاى 

 

قسه ی كه سایه تییه كان ده شێوێنن و 
زانیاری ناراست باڵوده كه نه وه 

كه ســایه تییه كان  قســه ی  میدیــا،  سۆشــیال  ژماره یــه ك  لــه  

به نــاوه وه   ســاختەیان  لێدوانــی  یاخــود  ده شــێوێرنێت 

دابێــت. لێدوانیــان  خۆیــان  ئــه وه ی  به بــێ  باوده كرێتــه وه ، 

سێ منونه :

منونه ی یه كه م

جه بار یاوه ر: وام نه وتووه 

لــه  ماڵپــه ر و په یجــی هه رێــم نیــوز رۆژی 31ی 12 هه واڵێــك 

ــراق  ــاوەر: پێشــمەرگە و ســوپای عێ ــار ی ــر ناونیشــانی “جەب ــه  ژی ل

ــاوە” ــكا نەم ــەڕكەری ئەمری ــزی ش ــە هێ ــتییان ب پێویس

ده قی هه واڵه كه ی هه رێم نیوز:

ــی  ــد، هێزەكان ــمەرگە رایگەیان ــی پێش ــتی وەزارەت ــداری گش ئەمنی

ــتیوانی  ــتیان بەپش ــتادا پێویس ــراق لەئێس ــوپای عێ ــمەرگە و س پێش

لۆجســتی و مەشــق و راهێنــان و پێدانــی زانیــاری هەواڵگــری  
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هێزەكانــی هاوپەیامنانــە.

جەبــار یــاوەر، ئەمنیــداری گشــتی وەزارەتــی پێشــمەرگەی هەرێمی 

ــی  ــد، هێزەكان ــدا رایگەیان ــی روژنامەوانی ــە لێدوانێك ــتان ل كوردس

ــەڕكەری  ــزی ش ــە هێ ــتییان ب ــراق پێویس ــوپای عێ ــمەرگە و س پێش

ــاوە. ــی نەم ــی نێودەوڵەت ــكا و هاوپەیامن ئەمری

وتیشــی، ئــەوەی لەئێســتادا بۆهێزەكانــی پێشــمەرگەو ســوپای 

عێــراق پێویســتە پشــتیوانی لۆجســتی و پڕچەككــردن و كەرەســتەی 

ــزە كان. ــردن بەهێ ــان ك ــق و راهێن ــەڵ مەش ــەربازییە، لەگ س

هاوپەیامنــان  هێزەكانــی  و  ئەمریــكا  پێویســتە  راشــیگەیاند، 

پشــتیوانی زیاتــری  پێشــمەرگە و ســوپای عێــراق بكــەن لــە رێــگای 

فڕۆكــەی بێفرۆكــەوان بــۆ ئاشــكراكردنی مۆڵگــە و پێگەكانــی داعــش 

و وشــككردنی ســەرچاوە لۆجســتییەكانیان.

یــاوه ر  جه بــار  خــودی  له الیــه ن  نیــوز  هه رێــم  هه واڵه كــه ی 

لــه و  یــاوه ر  ره تكرایــه وه ،  پێشــمه رگه وه   وه زاره تــی  ئه منیــداری 

باوكــرده وه . رونكردنه وه یه كــی  لــه   باره یــه وه  

ڕوونکردنەوە و ڕەتکردنەوەی هەواڵی چەواشەکاری 

دیــارە کــە لەگــەڵ دەســتپێکردن بــە کشــانەوەی هێزەکانــی 

ــوان هــەردوو  ــی ڕێککەوتنێکــی نێ ــراق و بەپێ ــە عێ ــکا ل ئەمەری

وواڵت . چەنــد ســەرچاوەیەکی نادروســتی ڕۆژنامەوانی بەتایبەت 

لــە سۆشــیاڵ میدیــا هەندێــک لێدوانــی بــێ بنەمایــان بــە نــاوی 

ــی  ــتی وەزارەت ــداری گش ــاوەر ( ئەمین ــار ی ــق جەب ــز )فەری بەرێ

پێشــمەرگەوە بــاو کردۆتــەوە ، لێــرەوە پێتــان ڕادەگەیەنیــن 

ــە مــاوەی  ــچ لێدوانێکــی ل ــاوەر هی ــار ی ــز فەریــق جەب کــە بەرێ

زیاتــر لــە یــەک هەفتــەی ڕابــردوو نــەداوە بــۆ هیــچ هۆکارێکــی 

ڕاگەیاندنــی بیــرنا و بیســرا ســەبارەت بــە کشــانەوەی هێزەکانــی 

ئەمەریــکا و هــەردەم بەرێزیــان بوونــی هێزەکانــی هاوپەیامنــان 

و هێزەکانــی ئەمەریــکای بــە زەروریــەت زانیــوە هــەم لــە ڕووی 

ــەڕوو  ــۆ ڕووب ــەوە ب ــتی و ڕاوێژکاری ــتی و لۆجس ــتی توانس پاڵپش

ــەوەی تیرۆرســتانی داعــش و هەمــوو تیرۆرســتان. بوون

منونه ی دووه م:

لێدوانه كه ی مه ریوان نه قشبه ندی دروستكراو بوو

گرافیكێــك  فشــار  په یه جــی  لــه    ،2021 دیســه مبه ری  31ی  لــه  

كارگێــری  نەقشــبەندی  نورساوه “مەریــوان  له ســه ری  دانــراوه  

ئەوقافــی هەرێــم:

ــتۆتەوە  ــژی دوور خس ــار بێ ــە وت ــامن ل ــتای ئاینی ــك مامۆس هەندێ

ــردوە. ــەكان ك ــە مۆدێل ــە كچ ــوكایەتیان ب ــەوەی س ــۆی ئ بەه

ــیال  ــدارانی سۆش ــج و به ش ــه  په ی ــێك ل ــه ن به ش ــه  الی ــه  ل گرافیكه ك

ــاوه  ده ستاوده ســتی پێكــرا. میدی

زانیارییه كــه ی  رونكردنه وه یه كــدا  لــه   نه قشــبه ندی  مه ریــوان 

ــرده وه : ره تك

ده قی رونكردنه وه كه :

ــان  ــەم بوختانەی ــتبەتااڵنە! ئ ــرناو و دەس ــەم گەوجێ ــەیری ئ ــۆ س ت

وێنــەی  و  بەنــاو  بندیــوار  و  دروســتکراو  پەیجــی  و  لەگــروپ 

منــەوە باوکردۆتــەوە و ئیــر خەڵکانێکیــش کەوتونەتــە جوێنــدان و 

کۆمێنتــی بــازاڕی بەبــێ ئــەوەی پرســیار بکــەن یــان دڵنیابــن ئاخــۆ 

ئەمــە قســەی منــە یــان نا؟!ئــەم قســەیەم لەکــوێ کردوە؟!ئــەوەی 

جێــگای ســەرنجە زۆربــەی ئەوانــەی لەکۆمێنــت جوێنیانــداوە 

ــت و  ــان لەئەکاون ــی پیرۆزی ــی قورئان ــن ئایەت ــە و چەندی ــاوی الل ن

ــم: ــان دەڵێ ــش پێی ــە منی ــان داناوە.بۆی واڵەكانی

ــوا  ــوا أَْن تُِصيبُ ــٍإ فَتَبَيَُّن ــٌق ِبَنبَ ــْم فَاِس ــوا إِْن َجاءَكُ ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه يَ

ــَن ــْم نَاِدِم ــا فََعلْتُ ــَى َم ــوا َع ــٍة فَتُْصِبُح ــا ِبَجَهالَ قَْوًم

منونه ی سێیه م:

ــه وه   ــه وه  باوكرای ــی ئ ــیاملیدیا، هه واڵ ــج و سۆش ــه ك په ی ــه  ژماره ی ل

ژنــی  دادگه ریــی  كۆمه ڵــی  ســه رۆكی  باپیــر  عه لــی  گوایــه  

پێنجه مــی هێنــاوه ، زانیارییه كــه   15ی دیســه مبه ر لــه  په یجــی 
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باوكراوه تــه وه . گاســن 

ده قی نوسینه كه :

عەلــی باپیــر ســەرۆکی کۆمەڵــی دادگــەری کوردســتان بەمەبەســتی 

هێنانــی ژنــی پێنجــەم گەشــتە واڵتــی ئەڵامنیــا

دوێنــێ شــەو  باپیــر  ژنــەی کەعەلــی  زانیاریەکان،ئــەم  بەپێــی 

ــەری  ــی دەڤ ــاخ و بزنان ــدی م ــی گون ــوردەو خەڵک ــردوە ک مارەیک

قەاڵدزێیــەو ســااڵنێکی زۆرە لەواڵتــی ئەڵامنیــا دەژی و خزمــی 

عەلــی باپیــر خۆیەتــی.

زانیاریــان  و  گرافیــك  هه مــان  دیكــه ش  په یجــی  ژماره یــه ك 

باوكــرده وه .

ــی  ــەرۆكی كۆمەڵ ــە س ــك ل ــی نزی ــەرچاوەی تایبەت ــە س ــەوان ل پاس

ــی  ــاره ی عه ل ــه  له ب ــه  زانیارییه ك ــتیكرده وه  ك ــەوە پشتڕاس دادگەریی

ــه . ــره وه  دروســتكراوه  و راســت نی باپی

قسه كه ی دۆران كاڵكان له باره ی دین و 
ئۆجه النه وه ، دروستكراو بوو

لــه  177هــه زار الیكــی هه یــه ،  زیاتــر  كــه   په یچــی خــۆر  لــه  

ــكان ئه ندامــی كۆنســه ی  ــه  دۆران كاڵ ــه وه  گوای ــك باوكراوه ت بابه تێ

ــه . ــن نی ــه  دی ــڕوای ب ــه  ب ــت په كه ك ــه  ده ڵێ ــه رۆكایه تی كه جه ك س

ده قی نوسینكه ی په یجی خۆر:

ــە  ــن نی ــە دی ــڕوای ب ــچ شــێوەیەک ب ــە بەهی ــکان: پەکەک دۆران کاڵ

چارەســەری پــێ بێــت، نووســینەکانی ئاپــۆ الی ئێمــە لــە ئایــەت و 

ــەکان بەنرخــرە. پەیامــە دینیی

كــه   كــردووه   پێناســه   خــۆی  بەجۆرێــك  خــۆر،  پەیجــی 

ــەر  ــە س ــک دەخات ــە، تیش ــی هەمەڕەنگ ــی میدیای )دامەزراوەیەک

دەبێــت(. ئێــوە  ڕەنگــی  و  دەنــگ  و  ڕۆژانــە  بابەتەکانــی 

دۆران  لێدوانه كــه ی  ســه رچاوه ی  بــه   ئامــاژه ی  په یجه كــه  

گه ریالكانــی  كۆنــی  وێنه یه كــی  هه روه هــا  نه كردبــوو،  كاڵــكان 

په كه كــه ی له گــه ڵ پۆســته كه ی دانــاوه ، كــه  گوایــه  ســوكایه تی 

ــه ن. ــژ ده ك ــه  نوێ ب

پشتڕاســتكردنه وه ی  بــۆ  پاســەوان”  بنكۆڵكاریــی  “تیمــی 

زانیارییه كــه ، لــه  ماڵپــه ره  فه رمیه كانــی په كه كــه  و نزیــك لــه و 

هێــزه  بــه  دواداچوونــی كــرد، دەركــەوت تازه تریــن چاوپێكه وتنــی 

دۆران كاڵــكان لــه  12ی دیســه مبه ری 2021دایــه  و تێیــدا بــه  هیــچ 

ــه   ــن نی ــه  ئای ــڕوای ب ــه  ب ــه  په كه ك ــاكات ك ــه وه  ن ــك باســی ئ جۆرێ

ــه   ــه ت و په یام ــه  ئای ــه وان ل ــه  الی ئ و نوســینه كانی ئۆجــه الن گوای

به نرخــرن. دینیــه كان 



59راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

فواد مەعسوم نەیوتووە: “بەهۆی مام 
جەاللەوە سەدان كەس لە سێدارەدران”

كانونــی  17ی  خولەكــی   5:37 كاتژمێــر   )Zankoline( پەیجــی 

ــاری  ــواد مەعســوم، ســەرۆك كۆم ــاوی ف ــە پۆســتێكدا بەن دووەم، ل

پێشــوی عیــراق و یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی یەكێتیــی نیشــتیامنیی 

لەگــەڵ  مفاوەزاتــی  “مــام جــەالل  باویكــردەوە  كوردســتانەوە 

ســەدام تێكــدا و بووەهــۆی لــە ســێدارەدان و گولەبارانكردنــی 

ــەس”. ــەدان ك س

لەگــەڵ ئــەو پۆســتەدا، پەیجەكــە داوا لــە خوێنەرانــی دەكات بچنــە 

كۆمێنــت تــا گــوێ لــە دەقــی قســەكانی فــواد مەعســوم بگــرن.

ــی  ــی مفاوەزات ــە باس ــاوە ك ــەی دان ــەو بڕگەی ــدا ئ ــە كۆمێنتەكەش ل

ســاڵی 1984ی مــام جــەالل و ســەدام حســێن دەكات و ڤیدیۆكــەی 

بەژێرنوســی كــوردی لــە پەیجێكــی تــر وەگرتــووە بــە نــاوی )روداوە 

مێژوییــەكان(. 

راستی هەواڵەكە:

چاپێكەوتنەكــەی فــواد مەعســوم، ســەرۆك كۆمــاری پێشــوی عیراق، 

ــە بەرنامــەی  دەگەڕێتــەوە بــۆ شــوباتی 2014 كــە بــە دوو بــەش ل

)شــهادات للتاریــخ( پەخشــكرا و لــە كانونــی دووەمــی 2020ەوە لــە 

یوتــوب بەردەســتە.

لــەو بڕگەیــەی كــە بــاس لــە مفاوەزاتــی جــەالل تاڵەبانــی، ســەرۆك 

ــی دەكات،  ــوی یەكێت ــكرتێری پێش ــراق و س ــوتری عی ــاری پێش كۆم

ــك، دوو،  ــت “جارێ ــوم دەڵێ ــواد مەعس ــێن. ف ــەدام حس ــەڵ س لەگ

ــەرۆكی  ــەالل س ــام ج ــاڵی 1984، م ــی س ــی مفاوەزات ــێجار لەكات س

وەفــد بــوو، جــاری كۆتایــی مــن ســەرۆك وەفــد بــوم، داوام لــە مــام 

جــەالل كــرد كۆنوســی دانیشــتنەكانم پێبــدات بیانخوێنمــەوە، بینیــم 

ــام  ــن، م ــی رێككەوت ــە كۆنوســەكاندا هــەركات گەیشــتونەتە خاڵ ل

جــەالل لــە بابەتێكــەوە پەڕیوەتــەوە بــۆ بابەتێكــی تــر”.

فــواد مەعســوم، دەڵێــت پێیوابــووە مــام جــەالل نەیویســتووە 

ــڕوای  ــە ب ــن، چونك ــە رێككەوت ــگات ب ــێندا ب ــەدام حس ــەڵ س لەگ

ــت. ــس دەڕوخێ ــی بەع ــە رژێم ــووە ك واب

فــواد مەعســوم لــە چاوپێكەوتنەكــەدا كــە تیمــی بنكۆڵكاریــی 

ــووە  ــچ شــێوەیەك نەیوت ــی لێگــرت ، بەهی ــەوردی گوێ پاســەوان، ب

“مــام جــەالل مفاوەزاتــی لەگــەڵ ســەدام تێكــدا دوایــی بووەهــۆی 

ــەوەی  ــەس”. وەك ئ ــەدان ك ــی س ــێدارەدان و گولەبارانكردن ــە س ل

ــیوە. ــە وای نوس پەیجەك

هەروەهــا پەیجەكــە ئــەو بەشــەی دانەنــاوە كــە تیایــدا فــواد 

ــی  ــەڵ حكومەت ــووە لەگ ــك ب ــەوە دەكات خەری ــاس ل ــوم ب مەعس

ــك  ــد خاڵێ ــەر چەن ــی لەس ــەاڵم دوای ــن، ب ــە رێككەوت ــراق بگەن عی

ــس  ــی بەع ــدی حزب ــوك، وەف ــی كەرك ــە پرس ــووە ب ــەت ب ــە تایب ك

پەشــیامنبونەتەوە.

شیالن كچی فواد مەعسوم نەبوو

ــی  ــی خۆكاندیدكردن ــە هەواڵ ــەر ك ــر، ه ــەممە 15ی یەنای رۆژی ش

ژنێــك لــە ســلێامنی بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــار باوكرایــەوە، 

ژمارەیــەك میدیــا و سۆشــیال میدیــا كەوتنــە هەڵــەوە.

هەریەكــە لــە دەزگا میدیاییەكانــی كۆبــاس، دەنگــی كوردســتان 

VOK، كات، باویانكــردەوە كــە شــیالن فــواد مەعســوم کچــی 

ــراق  ــاری عێ ــەرۆک کۆم ــۆ س ــۆی ب ــوم خ ــاد مەعس ــی د. فوئ بچوک

ــوو. ــەو نەب ــی ئ ــیتدا كچ ــە لەراس ــرد. ك ــد ک کاندی

لــە پەیجــی VOK پۆســتەكە، هــەزار الیــك و نزیكــەی 700 كۆمێنت 

و چــوار شــەیر كرابوو.

دوابــەدوای ئــەوەش پەیجــی كۆبــاس باویكــردەوە كــە كچــە 

ــراق  ــووی عێ ــاری پێش ــەرۆك كۆم ــوم س ــواد مەعس ــەی ف بچوكەك

ــد  ــردووە، دوای چەن ــد ك ــار كاندی ــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆم خــۆی ب



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 60

ــرد. ــت ك ــتەكەی ئیدی ــاس، پۆس ــر كۆب كاتژمێ

 هــەردوو پۆســتەكە دوو هــەزار و 600 الیــك، هــەزار و 300 الیــك، 

3 شــەیر كرابــوو.

ــە هەمانشــێوە شــیالنی وەك كچــی  ــەری كات_یــش ب پەیجــی ماڵپ

فــواد مەعســود ناســاندبوو.

كــە  بــوو،  رووداو  كەناڵــی  هەواڵەكــە،  یەكەمــی  ســەرچاوەی 

لەمیانــەی پرۆگرامەكانیــدا چاوپێكەوتنــی لەگــەڵ شــیالن فواد ســازدا 

ــوو. ــێرنا ب ــوم نەناس ــواد مەعس ــی ف ــەاڵم وەك كچ ــوو، ب ب

“پاســەوان” پەیوەنــدی كــرد، بــە شــیالن فــوادەوە وتی”نەخێــر 

ــی  ــم خەڵك ــواد موفتی ــی ف ــم و كچ ــوم نی ــواد مەعس ــی ف ــن كچ م

ســلێامنین، ئــەو پەیــج و دەزگایانــە كەوتونەتــەوە هەڵــەوە”.

خۆی الچوو یان دوورخرایه وه 

 ،2021 دیســه مبه ری  یه كــه م/  كانوونــی  31ی  هه ینــی  رۆژی 

مــه ال ســه ید ئه حمــه د به رزنجــی، دوا وتــاری خــۆی لــه  ســه ر 

پێشــكه ش  لــه  هه ولێــر   مینبــه ری مزگه وتــی حاجــی جه مــال 

ــت و  ــی ده بێ ــاری هه ین ــد، دوا وت ــدا رایگه یان ــه  وتاره كه ی ــرد و ل ك

هه وڵــده دات لــه  شــوێنی دیكــه  و مینبــه ری دیكــه وه  وتــار بــدات. 

30ی  رۆژی  ئه حمــه د،  ســه ید  مــه ال  دوورخســتنه وه ی  هه واڵــی 

دیســه مبه ر باوكرایــه وه . لــه و باره یــه وه ، بــوار نیــوز، كــه  په یجێكــی 

فه یســبووكه  و 136 هــه زار و 565 الیكــی هه یــه  رایگه یاندبــوو، 

ســەرچاوەیەکی ئــاگادار بــە بــوار نیــوزی راگەیانــد: وەزارەتــی 

ئەوقــاف د. ســەید ئەحمــەد پێنجوێنــی، وتارخوێنــی مزگەوتــی 

ــا  ــەوە کــە بەیانــی کۆت ــاگادار کردۆت ــر ئ ــە هەولێ حاجــی جەمــال ل

وتــاری هەینــی بخوێنێتــەوەو رێگــەی پێنادرێــت چیــر وتــار بــدات.

وتیشــی: بیانــوی وەزارەتــی ئەوقــاف ئەوەیــە کــە مامۆســتا ســەید 

ــە  ــت، بۆی ــە حکومــەت دەڵێ ــدەو قســە ب ــی تون ئەحمــەد وتارەکان

ــاردان. ــە وت ــان گوتــوە واز بهێنێــت ل پێی

ــۆی  ــر خ ــەد پێش ــەید ئەحم ــتا س ــڵێت: مامۆس ــەرچاوەکە دەش س

هەینــی  وتــاری  خوێندنــەوەی  لــە  واز  کــردووە  لــەوە  باســی 

ئــەم  بەهــۆی  نییــەو  بــاش  تەندروســتی  چونکــە  دەهێنێــت، 

دوو نەشــتەرگەرییەی بــەم دواییانــە ئەنجامیــداوە قورگــی وەک 

پێویســت نییــە بــۆ وتــار دان.

ئــه وه  باوكرایــه وه ،  دوای باوبوونــه وه ی هه واڵه كــه  وده نگــۆی 

ســه ید ئه حمــه د بــه  هــۆی وتــاره  تونده كانــی دژی ده ســه اڵت 

خراوه تــه وه . دوور 

ســه ید ئه حمــه د به رزنجــی خــۆی لــه  لێدوانێكــدا بــۆ ســپێده  

ــه وه   ــه رووی ئه وقاف ــه  س ــه وه ی ل ــاری دوورخران ــوو، بڕی رایگه یاندب

دراوه .

لەمیانــەی بەواداچومنــان بــۆ ئەمبابەتــە وه ك ئــه وه ی ســه رچاوه یه ك 

لــه  به ڕێوبه رایه تــی ئه وقافــی هه ولێــر رایگه یانــد، راســته  مــه ال 

ســه ید ئه حمــه د لــه  مینبــه ری مزگه وتــی حاجــی جه مــال لــه  

له ســه ر  دوورخرانه وه كــه ی  بــه اڵم  خراوه تــه وه ،  دوور  هه ولێــر 

ناوبــراو  پێیــه ی  بــه و  نه بــووه ،  نــوورساو  بڕیارێكــی  بنه مــای 

ــاره   ــینی په رله مانت ــه  و خانه نش ــاف نیی ــی ئه وق ــدی وه زاره ت كارمه ن

و میالكــی ئه وقــاف نه مــاوه ، هه روه هــا ئــه و ماوه یــه ی كــه  وتــاری 

ــی  ــه  ئه وقاف ــاری داوه . بۆی ــێك وت ــه وه ، وه ك خۆبه خش خوێندووه ت

ــه د  ــه ید ئه حم ــه ال س ــه ڵ م ــتنێكه وه  له گ ــی دانیش ــه  رێ ــر ل هه ولێ

ــه   ــه  خواســتی خــۆی واز ل ــه  خــۆی ب ــن، ك گه یشــتوونه ته  رێككه وت

بــۆ نه خۆشــی بگه ڕێنێتــه وه ،  بهێنێــت و هۆكاره كــه ی  وتــاردان 

ــی  ــۆ كه ناڵ ــدا ب ــه  وته كانی ــه اڵم ســه ید ئه حمــه د به رزنجــی وه ك ل ب

ــه وه  دراوه ،  ــه رووی ئه وقاف ــه  س ــه  ل ــوو، بڕیاره ك ــپێده  رایگه یاندب س

ــرد،  ــه وه  نه ك ــۆ ئ ــی ب ــچ ئاماژه یه ك ــیدا هی ــه  وتاره كه ش ــاوكات ل ه

كــه  خــۆی بــه  خواســتی خــۆی واز ده هێنێــت. ته نیــا جه ختــی 

له ســه ر ئــه وه  كــرده وه ، ئــه و لــه  مینبــه ردا دژایه تــی هیــچ كــه س و 

الیــه ن و ده ســه اڵتێكی نه كــردووه . 



61راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

الدرانــی ئــه و مه الیــه  لــه  وتــاردان لــه  تــۆڕه  كۆمه اڵیه تییــه كان زۆر 

لێكدانــه وه ی جیاجیــای بــه دوای خۆیــدا هێنــاوه .  

پاره كه ی ته كیه ی كه سنه زانی به رتیله  
یان دیاری

ــكراكردىن  ــاش ئاش ــاڵ 2022 له پ ــی ئه مس ــی دووه م رۆژى 2ی كانون

لــه  ته كییه كــه ى خــۆی  پرۆژه یه كــی شــێخ نه هــرۆ كه ســنه زاىن 

رۆژنامه وانێكــی  هــه ر  نامــه دا  له زه رفێــى  ســلێامىن  له شــارى 

ــوون،  ــه دا ئاماده ب ــه ى كــه  له وكات ــه و كۆنگــره  رۆژنامه نیی به شــدار ل

ــرى  ــه  له په یامنێ ــدراوه ، جگ ــان پێ ــارى عیراقی ــڕی 250 هــه زار دین ب

ــه وه . ــه ی ره تكردبووی ــه  پاره ك ــنیوز، ك ــه ى باس رۆژنام

لــه  20 رۆژنامــه وان وكامێرا مــاىن كه ناڵــه كاىن راگه یانــدن  زیاتــر 

لــه   جگــه   و  رۆژنامه وانییــه  بــوون،  كۆنگــره   ئــه و  ئامــاده ى 

وه رگرتــووه . پاره كه یــان  هه موویــان  تــر  ئه وانــی  یه كێكیــان، 

كه ره ســته یه كی  وه ك  بابه تــه ى  ئــه م  ڤه ده نــگ  په یجــی 

له بابه ته كــه دا  ئــه وه ى  كردۆتــه وه و  بــاو  رۆژنامــه واىن 

په یامنێــرى  ره شــوه یه  و  و  به رتیــل  كه ئه مــه   زه قكردۆتــه وه  

گرتــووه ، وه ریــان  كه ناڵــه كان 

لــه   الیكــی هه یــه   هــه زار  لــه  156  زیاتــر  ڤه ده نــگ  په یجــی 

تــۆڕی كۆمه اڵیه تــی فه یســبووك، نوســیویه ىت: لــەدوای کۆنگــرە 

پارتــی  ســایتێکی  لەپەیامنێرێکــی  جگــە  رۆژنامەنوســییەکەوە 

دیموکراتــی کوردســتان، تــەواوی پەیامنێــرو کامێرامانــی میدیــا 

ــی  ــاری عێراق ــەزار دین ــه وه  250 ه ــاوی دیاریی ــووەکان بەن ئامادەب

دنیــای  لــە  ئەمــە  کــە  وەرگرتــووە،  نەهــرۆ  لەشــێخ  پارەیــان 

و  رۆژنامەنــووس  بــۆ  قەدەغەکــراوە  کارێکــی  رۆژنامەوانیــدا 

دەچێتــە خانــەی رەشــوە وەرگرتنــەوەو لەبەرامبەریشــدا بێدەنگــی 

هەڵدەبژێــرن لەهەرکارێکــی خــراپ و نایاســایی ئــەو کەســەی 

لێوەرگیــراوە. کەڕەشــوەکەی 

كردووه تــه   بابه تــه ى  ئــه م  میدیــا   puk ســایتى  الخۆییــه وه  

بابه ته كــه ى  له هه واڵێكیــدا  و  رۆژنامــه واىن  كه ره ســته یه كی 

ســلێامىن  لقــی  له ســه رۆكی  لێــدواىن  بــه اڵم  ره تنه كردووه تــه وه  

ســه ندیكاى رۆژنامــه واىن ســلێامىن كاروان ئه نــوه ر وه رگرتــووه ، كــه  

ــكرا  ــه  به ئاش ــه  پاره ك ــه ، چونك ــل نیی ــوه و به رتی ــه  ره ش ــه م بابه ت ئ

وه رگیــراوه و ده چێتــه  خانــه ی دیارییــه وه .

سایتى puk هه روه ها له زارى كاروان ئه نوه ره وه  باویكردووه ته وه :

وه رگرتنــی ئــه و پاره یــه  له الیــه ن رۆژنامه نوســانه وه   زۆر گــه وره  
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ــوه   ــواری ره ش ــه  ب ــێوه یه ك ناچێت ــچ ش ــه  به هی ــه و بابه ت ــراوه ، ئ ك

و به رتیــل وه رگرتنــه وه ، چونكــه  یه كــه م، به ئاشــكرا ئــه و بــڕه  

ــه و  ــه  گواســتنه وه ی ئ ــه  ل ــه و رۆژنامه نووســانه ی ك ــه  دراوه  ب پاره ی

رۆژنامه نووســه كان  ســه رجه م  دووه م  به شــداربوون،  پرۆژه یــه دا 

چه نــد  ئه گــه ر  بــه اڵم  وه رگرتــووه ،  پاره كه یــان  به ئاشــكرا 

وه ربگیرایــه ،  پاره یــه   ئــه و  مه به ســتێك  بــۆ  و  رۆژنامه نوســێك 

لــه   رابــردوو  ئــه وه ی شــه وی  بۆیــه   تربــوو،  بابه تێكــی  ئــه وه  

له هه مــوو  ئاســاییه وه  زۆر  بابه تێكــی  روویــداوه   ســلێامنی 

ڤێســتیڤاڵێك  رۆژنامه نــوس  كاتێــك  هه یــه   ئــه وه   جیهانــدا 

و  هــه وڵ  بــۆ  پێزانیــان  وه ك  ده گوازێتــه وه ،  مه راســیمێك  یــان 

ماندووبونــی ئــه و رۆژنامه نوســه  دیارییه كــی پێده كرێــت، كــه  

به بۆچوونــی مــن ئــه وه  رێزگرتنــه  له رۆژنامه نوســان و پێزانینــه  

پیرۆزه كه یــان. بــه كاره  

كــه   رۆژنامه نوســه ى،  ته نهــا  ئــه و  بیــالل  عیــامد  هه روه هــا 

ره تكردووه تــه وه   كه ســنه زاىن  ته كییــه ى  پاره كــه ى  وه رگرتنــى 

كۆنگــره   له پــاش  پاره یــه   ئــه و  به ڵــى  راگه یانــد:  پاســه واىن  بــه  

وه رم  مــن  ته نهــا  و  رۆژنامه نوســان  بــه   درا  رۆژنامه وانییه كــه  

گــرت... وه ریــان  براده رانــم  هه مــوو  و  نه گــرت 

عیــامد بیــالل په یامنێــرى باســنیوزه  وتیــى: بڕواناكــه م پاره كــه  

وه ك به رتیــل درابێــت چونكــه  لــه  پێــداىن ئــه و پاره یــه دا هیــچ 

ــك  ــه ر رۆژنامه وانێ ــوو كه ه ــكراش دانراب ــووه ، به ئاش ــك نه ب ئامانجێ

ــوو. ــه زار دینارب ــڕی 250 ه ب

ــه واىن ســلێامىن كاروان  ــی ســلێامىن ســه ندیكاى رۆژنام ســه رۆكی لق

له قه ڵه مــداوه   دیــاری  بــه   پاره یــه ی  ئــه و  وه رگرتنــی  ئه نــوه ر 

و پێــی ئاســایی بــووه ، كــه  دیــاری وه ربگیرێــت، لــه و جــۆره  

چاالكییانــه دا و بــه  رێزگرتنێــك لــه  ماندووبوونــی رۆژنامه نووســانی 

بــواری  ره خنه گــری  ره حــامن،  ئه رســه الن  بــه اڵم  له قه ڵه مــداوه ، 

ــه وه   ــتێكی باوكردووه ت ــۆی پۆس ــی خ ــه  واڵ ــان رۆژ ل ــا هه م میدی

ــه   ــه  ب ــدا رێگ ــی كاری میدیایی ــه  ئیتیك ــه وه  ل ــدا ره تیكردووه ت و تێی

ــاژه ی  ــدا ئام ــه  وتاره كه ی ــت و ل ــل درابێ ــاری و به رتی ــی دی وه رگرتن

ژماره یــه ك  ئیتیكییه كانــی  و  پیشــه یی  رێنامییــه   ده قــی  بــه  

دامــه زراوه ی میدیایــی كــردووه ، له وانــه :

ــه   ــان(، كــه  ل په ميــاىن شــه ره ىف )فيدراســيۆىن نێوده وڵــه ىت رۆژنامه وان

په رله مــاىن كوردســتان وه ك هاوپێچــى ياســاى كارى رۆژنامــه واىن 

ــراوه  ــند ك په س

اليــه ن  لــه   پێده كرێــت  ئاماژه يــان  لێــره دا  شــتانه ى  )ئــه م 

له قه ڵــه م  ترســناك  پيشــه يى  زياده ڕۆييــه ىك  بــه   رۆژنامه وانــه وه  

خــراپ،  نيــازى  بــه   راڤــه   و  لێكدانــه وه   فرتوفێــڵ،  ده درێــن: 

ــاڵ، وه رگرتنــى به رتيــل چ  ــه  پ درۆ،تانــووت، جنێــودان، تۆمــه ت دان

لــه  پێنــاو باوكردنــه وه ى زانيــارى، ياخــود لــه  پێنــاو شــاردنه وه يدا(.

كۆمه ڵه ى رۆژنامه واناىن پيشه گه ر و پرۆفيشناڵى ئه مريكا

ــه  هــه ر پابه ندبوونێــك  ــات: رۆژنامــه وان پێويســته  خــۆى ل ئه خالقي

به رامبــه ر هــه ر خــاوه ن به رژه وه ندييــه ك رزگار بــكات و ته نيــا 

ــه وه ى راســتييان  ــه  جه مــاوه ره وه  رابگه يه نێــت، ب ــدى خــۆى ب پابه ن

بــۆ بگوازێتــه وه  و لــه و پێناوه شــدا پێويســته  بزانــن:

 ديــارى، موجامه لــه ، گه شــتى بــه الش، مامه ڵــه ى تايبــه ت و ئيمتيازى 

جــۆراو جــۆر.. هــه ر هه موويــان ده بنــه  هــۆى ئــه وه ى رۆژنامــه وان 

ته نــازول لــه  ئه مانــه ت و ئه مانــه ىت رۆژنامه وانييه كــه ى بــكات. 

رێگــه  نادرێــت و نابێــت رۆژنامــه وان قبوڵــى هيــچ شــتێى بــه الش 

بــكات.

به ياننامه ى كۆمه ڵه ى سه رنووسه راىن رۆژنامه  ئه مريكاييه كان:

مادده ى سێيه م: سه ربه خۆيى رۆژنامه وان:

ــه ن و  ــوڵ نه ك ــتێك قب ــچ ش ــان هي ــه ر رۆژنامه نووس ــته  له س پێويس

ــاوكارى  ــتيوان و ه ــه  پش ــته  نه بن ــه وه . پێويس ــاىن گل نه ده ن بۆخۆي

هــه ر چاالكييــه ك كــه  كاريگــه رى ياخــود ده شــێت كاريگــه رى 

له ســه ر كه رامــه ت و ئه مانــه ىت پيشــه كه يان درووســت بــكات.
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بۆ هەڵبژاردن و كۆمسیۆن؛ رێككەوتن 
نەبووە سازان بووە

ــاڵ،  ــی 11ی ئەمس ــە مانگ ــت ل ــكارە یاســاییەكان دەبێ ــی رێ بەپێ

لــە  ئەمــە  بەڕێوەبچێــت،  كوردســتان  پەرلەمانــی  هەڵبژاردنــی 

یاســای  هەمواركردنــەوەی  لەســەر  فراكســیۆنەكان،  كاتێكــدا 

هەیــە. ناكۆكیــان  كۆمســیۆن،  كاراكردنــەوەی  هەڵبــژاردن، 

هەڵبــژاردن،  پرســی  لەســەر  مشــتومڕەكان  چوارچێــوەی  لــە 

فەرمــی  میدیــای  بــە  پەرلەمــان  ســكرتێری  قەهوەچــی،  مونــا 

پارتــی راگەیانــد: كــە فراكســیۆنەكان كۆنوســێكیان واژۆكــردووە 

ــە  ــۆرە نی ــەو ج ــەكە ب ــتیدا رەوش ــە راس ــەاڵم  ل ــوون. ب و رێككەوت

باســیكردووە. قەهوەچــی 

قسەكانی مونا قەوەهچی 

رۆژی  كوردســتان،  پەرلەمانــی  ســكرتێری  موناقەھوەچــی، 

20ی شــوبات، بــۆ ماڵپــەری فەرمــی پارتــی، قســەی کردبــوو. 

‘’کۆبوونــەوەی دەســتەی ســەرۆکایەتیی پەرلەمــان بەڕێــوە دەبەیــن 

بــۆ گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی یاســایی و پەیــڕەوی لەبــارەی بۆچوونــی 

ــەر  ــووان لەس ــە و ھەم ــیۆن ھەی ــە ١٦ فراکس ــیۆنەکانەوە ک فراکس

ــا  ــە جی ــچ فراکســیۆنێک ب ــردووە و ھی ــان ک ــووس ئیمزای ــەک کۆن ی

بۆچوونــی نییــە و ھەمــووان ھاوڕان لەســەر ئــەوەی کــە ھەڵبژاردن 

ــەکان  ــیۆن وھەڵبژاردن ــای کۆمس ــت و یاس ــدا بکرێ ــی خۆی ــە کات ل

ھەمــوار بکرێتــەوە و یاخــود یاســای ھەڵبــژاردن بەجێھێشــتنی 

ــتوور”. ــەی دەس ــەوەی لیژن ــۆی و ھەموارکردن ــو خ وەک

راستی و دروستی قسەكانی مونا

پاســەوان، بــۆ یەكالكردنــەوەی ناوەڕۆكــی قســەكانی لەرێگــەی 

ــە  ــتكەوت، ك ــەی دەس ــی كۆبونەوەك ــداربوویەكەوە ، كۆنووس بەش

زانیارییەكانــی ســكرتێری پەرلەمــان رەتدەکاتــەوە.

كۆنووسی كۆبونەوەكە:

ــە رۆژی 8ی شــوباتی 2022، بەئامادەبوونــی ســەرۆكی ســەرجەم  ل

ــورساوی  ــەر ن ــردن لەس ــۆ گفتوگۆك ــوو، ب ــیۆنەكان بەڕێوەچ فراكس

ســەرۆكی پەرلەمــان تایبــەت بــە رادان لەســەر یاســای هەڵبــژاردن و 

كاراكردنــەوەی كۆمســیۆن و دروســتكردنەوەی لیژنــەی نوســینەوەی 

دەســتوور.

پوختەی كۆبونەوە بەمشێوەیەی خوارەوە بوو:

پێویســتە  كــە  هاوڕابــوون  فراكســیۆنەكان  ســەرجەم  یەكــەم: 

بەڕێوەبچێــت. خــۆی  دیاریكــراوی  وادەی  لــە  هەڵبــژاردن 

ــژاردن و هەمــواری كۆمســیۆن  ــۆ هەمــواری یاســای هەڵب دووەم: ب

و پرســی دەســتوور، ســەرجەم فراكســیۆنەكان هاوڕابــوون ئــەم 

بابەتانــە رەهەنــدی نیشــتامنی و سیاســی و یاســاییان هەیــە، 

ــت و  ــیۆنەكان بێ ــوان فراكس ــازانی نێ ــن و س ــتە بەرێككەوت پێویس
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ــت. ــن تێنەپەڕێ ــێ  رێككەوت بەب

ــەرۆكایەتی  ــان لەس ــەوە رەخنەی ــی كۆبون ــۆی ئامادەبوان ــێیەم: ك س

یاســای  گرفتــی  چارەســەری  لەبابەتــی  كــە  گــرت،  پەرلەمــان 

كۆمســیۆن بەئەركــی یاســای خۆیــان هەڵنەســتاون و پێویســت بــوو 

ــە. ــێ بكردای ــان جێبەج ــڕەوی خۆی ــی پەی ئەرك

چــوارەم: بــۆ بابەتــی پرســی دەســتوور، جگە لــە فراكســیۆنی نەوەی 

ــن،  ــە پێویســت دەزان ــوێ ، ســەرجەم فراكســیۆنەكان دەســتوور ب ن

ــەرجەم  ــەك لەس ــان لیژنەی ــەرۆكایەتی پەرلەم ــرد س ــنیاریان ك پێش

فراكســیۆنەكان و لیژنــەی یاســای دروســتبكات، كــە پێشــنیازی 

یاســای هەمــواری ژمــارە چــواری ســاڵی 2015 ئامادەبكــەن بــۆ 

ــتوور. ــینەوەی دەس ــەی نوس ــی لیژن ــژاردن و ئالیەت هەڵب

كۆبونــەوەی  دەستپێشــخەری  پێشــنیازی  كۆبونــەوە،  پێنجــەم: 

ســەركردە سیاســیەكانی كــرد لــە كاتــی پێویســت بــۆ رەخســاندنی 

ــەو ســێ   ــی ئ ــۆ تێپەڕاندن كەشــوهەوایەكی ســەقامگیری سیاســی ب

ــتیارە. ــە هەس پرس

ســەرجەم فراكســیۆنەكان جگــە لە نــەوەی نــوێ  ئیمزای كۆنوســەكەیان 

كــردووە، ئــەوان ناكۆكیــان لەگــەڵ بڕگــەی دەســتوور هەبوو.

ناكۆكییەكان لەسەر چین؟

كۆتایــی  كوردســتان  په رله مانــی  خولــه ی  ئــه م   2022 11ی  6ی 

دێــت، بەپێــی رێــكارە یاســاییەكان دەبێــت تــا 5ی 11 هه ڵبژاردنــی 

راگه یه ندرابێــت. ئه نجــام  و  كرابێــت  خولــی شه شــه م 

ســەرجەم فراكســیۆنەكان پاپەندبوونــی خۆیــان نیشــانداوە بــۆ 

بــەاڵم  یاســای خۆیــدا.  لــە وادەی  بەڕێوەچوونــی هەڵبژاردنــی 

ــەوەی  ــژاردن و كاراكردن ــن لەســەر هەمــواری یاســای هەڵب هاوڕانی

كۆمســیۆن.

لەگــەڵ  زۆرینــە  الیەنــی  وەك  كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی 

ئەوەدایــە یاســای هەڵبــژاردن وەك خــۆی مبێنێتــەوە و كۆمســیۆنیش 

كارابكرێتــەوە ئەندامەكانــی زیــاد بكرێــن.

پارتــی خوازیــارە ئەندامانــی ئەنجومەنــی کۆمســیارانی کۆمســیۆنی بــااڵی 

ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و راپرســی لــە )9( ئەندامــەوە بــکات بــە )15(.

ــەوەی گــۆڕان  ــی نیشــتیامنی کوردســتان و بزوتن ــەک لەیەکێت هەری

و کۆمــەڵ و یەکگرتــوو، لەگــەڵ كاراكردنــەوەی كۆمســیۆنن بــە 

پێكهاتــەی ئێســتای، لەگــەڵ پڕكردنــەوەی شــوێنی ئــەو ئەندامانــەی 

ــە كۆمســیۆن. ــدام ب ــی ئەن ــاون و پێدان ــە كۆمســیۆنەكە نەم ل

جواڵنــەوەی  نــەوەی  نــوێ، لــە بەیاننامــەی فەرمیــدا باوکردووەتەوە 

ــی  ــەکان دور لەپشــک پشــکێنەی حزب ــە “کۆمســیۆنی ھەڵبژاردن ک

ــن،  ــدام ب ــی کۆمســیۆن )9( ئەن دروســتبکرێتەوە، ژمــارەی  ئەندامان

بــە هەڵبژاردنــەکان درووســت  تایبــەت  دادوەری  دەســتەیەکی 

ــان  ــچ کاری  حزبی ــە هی ــەن ک ــێ الی ــج دادوەری  ب ــە پێن ــت ل بکرێ

نەکردبێــت و ئەنجامــی  کۆتایــی  لەالیــەن ئــەو دەســتە دادوەرییەوە 

پەســەند بکرێــت”.

بەیــەك  كوردســتان  لــە  هەڵبــژاردن  ئەوەدایــە  لەگــەڵ  پارتــی 

ــی  ــەوەن هەرێم ــەڵ ئ ــەكان لەگ ــەردا الیەن ــت، لەبەرامب بازنەبكرێ

كوردســتان بكرێــت بــە 4 بازنــەی هەڵبــژاردن.

ــۆ گفتوگــۆ لەگــەڵ  ــەی ب ســەرۆكایەتی پەرلەمانــی كوردســتان، لیژن

الیەنــەكان پێكهێنــاوە، ناوەڕاســتی مانگی شــوبات، هێمــن هەورامی 

جێگــری ســەرۆكی پەرلەمــان لــە كۆنگرەیەكــی رۆژنامەوانیــدا وتــی 

“بەمزوانــە ســەرۆكی هەرێــم وادەی هەڵبــژاردن دیاریــدەكات”.

كۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبــژاردن  و راپرســی هەرێمــی كوردســتان 

لــە  بەپێــی یاســای ژمــارە 4ی ســاڵی 2014 كارەكانــی دەكات، 

ــەی  ــە زۆرین ــەوە و ب ــەن پەرلەمان ــە لەالی ــت، ك ــدام پێكدێ 9 ئەن

بەالنیكــەم  بەمەرجێــك  هەڵدەبژێردرێــن،  ئەندامانــی  رەهــای 

ــی ئافرەتیشــیان  ــن، نوێنەرایەت ــان یاســاناس ب ــت دوو ئەندامی دەبێ

تێــدا بێــت، مــاوەی كاركردنیشــیان 5 ســاڵە، پێكهاتــەی كۆمســیۆنی 

ــی،  ــۆڕان، 2 یەكێت ــی، 2 گ ــێوەیە )3 پارت ــەم ش ــه  ب ــتا 9 ئەندام ئێس

لــە ســاڵی 2018ەوە مــاوەی یاســای  1 یەكگرتــوو، 1 كۆمــەڵ( 

كۆمســیۆنی هەڵبــژاردن و راپرســی بەســەرچووە.
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هەڵوێستی فراكسیۆنەكان:

فراكسیۆنی یەكێتی:

له په رله مانــی  یه كێتــی  فراكســیۆنی  ســه رۆكی  جه بــار  زیــاد 

كوردســتان، بەمیدیــای فەرمــی حزبەكــەی راگەیانــدووە، سیاســه تی 

په رله مــان  هه ڵبژاردنــی  یاســای  ده بێــت  كــه   )ی.ن.ك(  وایــه  

ــژاردن  ــێوه یه ك هه ڵب ــچ  ش ــه  هی ــه وه و ب ــوار بكرێت ــتان هه م كوردس

ــت.   ــدا بكرێ ــی خۆی ــه  كات ــت و ل دوانه خرێ

فراكسیۆنی گۆڕان:

بــۆ  پرۆژەیاســایەكی   2021 31ی3ی  لــە  گــۆڕان  فراكســیۆنی 

كــردووە. پێشــكەش  هەڵبــژاردن  یاســای  هەمــواری 

گوڵســتان ســه عید ســه رۆكی فراكســیۆنی گــۆڕان، بــه  “پاســەوان”ی 

ــۆ  ــه ی ب ــه و لیژنه ی ــردوه  ئ ــان ك ــتوور، داوام ــی ده س ــۆ پرس وت “ ب

ده ســتور پێكهێرنابــوو، كارا بكرێتــه وه  ئه گــه ر غیابێــك هه بێــت 

پڕبكرێتــه وه و ئــه و الیه نانــه ش كــه  پارتــی تــازه ن بــا نوێنه ریــان لــه  

هه بێــت. لیژنه كــه دا 

وتیشــی”بۆ كۆمســیۆنیش پێامنباشــه  هــه ر بــه م پێكهاته یــه ی ئێســتا 

به ڕێوه بردنــی  توانــای  و  هه یــه   ئه زمونــی  چونكــه   مبێنێتــه وه  

ــی  ــاڵی ٢٠٢٢ له به رئه نجام ــی س ــا هه ڵبژاردن ــه ، ت ــی هه ی هه ڵبژاردن

ــه وه “. ــه  رێكبخرێت ــی دیك ــیۆنه كه  جارێك ــه  كۆمس ــه و هه ڵبژاردن ئ

فراكسیۆنی پارتی:

ــە “پاســەوان”ی  ــی ب ــد، ســەرۆكی فراكســیۆنی پارت ــا مــەال خالی زان

راگەیانــد: ئێمــە وەک پارتــی لەگــەڵ ھەمــواری یاســای ھەڵبــژاردن 

نیــن، چونکــە ھەمــواری یاســای ھەڵبــژاردن کاتــی پێویســتە و 

کاتیــش درەنگــە بــۆ ئــەوەی بڕیــار لەســەر دیاریکردنــی ڕۆژی 

ــت. ــژاردن بدرێ ھەڵب

وتــی” لەگــەڵ دروســتكردنەوەی كۆمســیۆنین، بەپێــی ئیســتحقاقی 

ــە وادەی  ــژاردن ل ــبكرێت و هەڵب ــی دابەش ــژاردن ئەندامەكان هەڵب

ــدا بكرێــت”. دیاریكــراوی خۆی

بافڵ جەالل تاڵەبانی نەیوتووە لەگەڵ 
نێردەی تایبەتی پارتی سۆشیالیستی 

فەرەنسا كۆبومەتەوە

ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن لــە 19ی شــوباتی 2022 باویانكــردەوە كە 

بافــڵ جــەالل تاڵەبانــی، پێشــوازیی لــە نوێنەرێكــی “ســاختە” كــردووە و 

ناوبــراو نێــردەی تایبەتــی پارتــی سۆشیالیســتی فەرەنســا نییــە.

لــە رۆژی 19ی شــوبات، بافــڵ جــەالل تاڵەبانــی، هاوســەرۆكی 

یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان، پێشــوازیكرد لە نەجات بیلكاســم، 

وەزیــری پێشــوی خوێندنــی بــااڵ و پــەروەردەی حكومەتی فەرەنســا 

لــە دەباشــان، لــە شــوێنی مانــەوەی هاوســەرۆكی یەكێتــی.

منونەی چەند هەواڵێك:

ــدا، بەناونیشــانی )كچێكــی مەغریبــی  ــە هەواڵێكی دەزگای ووشــە ل

ناوەڕۆكەكەیــدا  لــە  تیایــدا  هەڵخەڵەتانــد(،  تاڵەبانــی  بافــڵ 

پشتبەســن بــە رونكردنەوەیەكــی لوئــەی جــاف، نوێنــەری یەكێتــی 

لــە فەرەنســا، دەڵێــت “دوێنــی  میدیــای  یه كێتیــی  نیشــتامنیی  

ــه  نه جــات  كوردســتان بــاوی  كــرده وه ، بافــڵ تاڵه بانــی  پێشــوازی  ل

ــی  سۆسیالیســتی  فەره نســا  بیلكاســم ئه ندامــی  ســه ركردایه تیی  پارت

ــه و  ــی  ل ــچ پێگه یه ك ــه و كچــه  هی ــه وت ئ ــڕۆ ده رك ــه اڵم ئه م ــرد، ب ك

ــتیامنی   ــی نیش ــه ری  یه كێت ــه ر نوێن ــه ... ه ــییه دا نیی ــه  فەره نس حزب

ــردووه “. ــه وه ی  ئاشــكرا ك ــه  ئ ــه و واڵت ل

ــێوە  ــان ش ــتێكیدا بەهەم ــە پۆس ــگ، ل ــی ڤەدەن ــان رۆژ پەیج هەم

نوســیویەتی )دەباشــان لــە پێشــوازی نوێنەرێكــی ســاختەدا(، تیایــدا 

بــاش لــەوە دەكات گوایــە میدیــای یەكێتــی نەجــات بیلكاســم�یان 

ــردووە. ــی سۆشیالیســتی فەرەنســا ناوب ــەری پارت ــو نوێن وەك

ــەوە دەكات  ــاس ل ــێوە ب ــان ش ــدا بەهەم ــە تیای ــر ك ــی ت منونەیەك

كــە پێشــوازی لــە نەجــات بیلكاســم كــراوە وەكــو نوێنــەری پارتــی 

ــا: ــتی فەرەنس سۆشیالیس
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راستی هەواڵەكە 

میدیــای زمانحاڵــی یەكێتــی و راگەیەنــراوی رەســمی بافــڵ جــەالل 

تاڵەبانــی، هاوســەرۆكی یەكێتــی، بەهیــچ شــێوەیەك ئاماژەیــان 

بەوەنــەداوە كــە نەجــات بیلكاســم نوێنــەری پارتــی سۆشیالیســتی 

فەرەنســایە، بەڵكــو وەكــو وەزیــری پێشــوی خوێندنــی بــااڵی 

ــردووە. ــان ب ــا ناوی ــی فەرەنس حكومەت

ــن  ــدا ئەمی ــە دیدارێک ــووە “ل ــەدا هات ــە راگەیەنراوەك ــا ل هەروەه

بابــە شــێخ و پــۆاڵ ســیروان تاڵەبانــی، ئەندامانــی مەکتەبــی سیاســی 

و د.یوســف گــۆران، وەزیــری پێشــووی خوێندنی بــااڵ و توێژینەوەی 

زانســتیی حکومەتــی ھەرێــم ئامادەیبــوون، گفتوگــۆ کــرا لەبــارەی 

پرۆســەی خوێندنــی بــااڵ، ئاســتی زانکۆکانــی ھەرێــم، پێشخســتنیان، 

ریفــۆرم لــە پرۆگــرام و چاکســازی لــە قۆناغەکانــی خوێنــدن و 

چۆنێتــی فەراھەمکردنــی ژینگــەی لەبــار بــۆ خوێنــدکاران و گرنگــی 

بدرێــت بــە توانــا زانســتییەکانیان”.

ــە  ــتە ل ــم  راس ــات بیلكاس ــەوان(، نەج ــی )پاس ــی بەدواداچون بەپێ

حكومەتــی پێشــوی فەرەنســا وەزیــری خوێندنــی بــااڵ و پــەروەدە 

ــەو  ــتی ئ ــە راس ــك ك ــن و راپۆرتێ ــد چاوپێكەوت ــە چەن ــووە، بڕوان ب

ــەملێنن. ــتەی دەس پۆس

پارتی رێگری یەكەم بووە لە 
بەدەستنەهێنانی پۆستی پارێزگاری 

كەركوك

بــە  دەكــەن،  تۆمەتبــار  یەكــر  پارتــی  و  یەكێتــی  لێپررساوانــی 

ــە پۆســتی پارێــزگاری كەركــوك  مانــەوەی راكان ســەعید جبــوری، ل

بەوەكالــەت بــۆ ســاڵی پێنجــەم، لەكاتێكــدا كــورد زۆرینــەی دەنــگ 

و كورســییەكانی پارێزگاكــەی لەدوایــن هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی 

عیــراق لــە 10ی شــرینی یەكەمــی 2021 بەدەســتهێناوە.

ــی  ــاندنەوەی ئەنجومەن ــە هەڵوەش ــەر ل ــی ب ــت یەكێت ــی دەڵێ پارت

پارێــزگاكان لــە كۆتایــی 2019 رێككەوتنــی بــۆ مانــەوەی راكان 

ســەعید كــردووە لەگــەڵ عــەرەب و توركــامن، بــەاڵم یەكێتــی 

ــتەكە و  ــە پۆس ــەعید ل ــارەی راكان س ــەوەی ئەمج ــە مان ــە ل پێیوای

نەچونــی بــۆ بەغــدا وەكــو پەرلەمانتــار، بــە لێكتێگەیشــتن و 

ــەدر،  ــی )س ــوەی رێككەوتن ــە چوارچێ ــووە ل ــی ب ــی پارت رێككەوتن

حەلبوســی و بارزانــی(.

ــە راكان ســەعید،  ــەوە هــات، ك ــە دوای ئ ــەو یەكــر تۆمەتباركردن ئ

ســەرەڕای بەدەســتهێنانی دەنگــی پێویســت بــۆ گەیشــن بــە 

پەرلەمانــی عیــراق لــە بازنــەی ســێی كەركــوك، بــەاڵم ئامادەنەبــوو 

ســوێندی یاســایی بخــوات، بــەوەش بــۆ جــاری دووەم كورســی 

)پارێــزگاری كەركــوك(ی هەڵبــژارد لــە بەرامبــەر كورســی پەرلەمانــی 

ــراق. عی

منونەی چەند هەواڵێك

رادیــۆی دەنگــی ئەمریــكا لــە راپۆرتێكیــدا لــە 15ی شــوباتی 2022، 

بــە پشتبەســن بــە وتــەی ئەكــرەم ســاڵح، ئەندامــی ســەركردایەتی 

پارتــی، جەختیكردۆتــەوە لــەوەی “كاتــی خــۆی نوێنەرانــی یەكێتــی 

ــەڵ راكان  ــردووە لەگ ــان ك ــزگاكان، رێككەوتنی ــی پارێ ــە ئەنجومەن ل

ســەعید، بــۆ مانــەوەی ناوبــراو لــە پۆســتی پارێــزگار تــا هەڵبژاردنــی 

داهاتــوی ئەنجومەنــی پارێــزگاكان”.

ــوباتی 2022،  ــە 9ی ش ــدا ل ــە راپۆرتێكی ــتان 24، ل ــاوكات كوردس  ه

بــە پشتبەســن بــە وتــەی محەمــەد خورشــید، لێپــررساوی لقــی 3ی 

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، بەهەمــان شــێوە دەڵێــت مانــەوەی 

راكان ســەعید بــە رێككەوتنــی یەكێتــی بــووە.

ئــەوەش لەكاتێكدایــە رادیــۆی دەنگــی ئەمریــكا، لــە راپۆرتێكــی تریــدا 

لەســەر هەمــان پــرس لە 12ی شــوباتی 2022 دەڵێت “مانــەوەی ڕاکان 

ــی  ــە ڕێککەوتن ــزگاری کەرکــوک، بەشــێکە ل ــە پۆســتی پارێ ــوری ل جب

نێــوان پارتــی لەگــەڵ عەرەبــی ســونە و ڕەوتــی ســەدر.”
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مانەوەی راكان سەعید لە ئەستۆی كێ بوو؟

لــە ترشینــی یەكەمــی 2017، بــە بڕیــاری حەیــدەر عەبادی، ســەرۆك 

وەزیرانــی پێشــوتری عیــراق، راكان ســەعید، لــە پۆســتی پارێــزگاری 

كەركــوك بەوەكالــەت دانــرا، ئــەوەش لــە شــوێنی نەجمەدیــن 

كەریــم، كــە بــە بڕیــاری پەرلەمانــی عیــراق دورخرایــەوە.

دورخســتنەوی نەجمەدیــن كەریــم و دانانــی راكان ســەعید لــە 

لێكەوتەكانــی  لــە  بــوو  بەشــێك  كەركــوك  پارێــزگاری  پۆســتی 

هێــزە  بەهۆیــەوە  كــە   ،2017 ئەیلولــی  25ی  ریفراندۆمــی 

ئەمنییەكانــی هەرێــم لــە تــەواوی پارێــزگای كەركــوك و ناوچەكانــی 

تــری جێناكــۆك كشــانەوە.

لــە ســاڵی 2017ەوە، بــەردەوام، یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان، 

ــەو  ــەوە ئ ــزگای كەركوك ــی پارێ ــی ئەنجومەن ــوو، لەڕێ ــە هەوڵداب ل

پۆســتە بەدەســتبهێنێتەوە، ئــەوەش تاكــە رێگابــوو بــۆ هەڵبژاردنــی 

پارێزگارێكــی نــوێ، بەپێــی دەســتور و یاســا بــەركارەكان.

لــە یاســای پارێــزگا نەبەســراوەكان بــە هەرێــم، ژمــارە 21ـــی 

ســاڵی ـ2008ـــدا جەخــت لــەو رۆڵــەی ئەنجومەنــی پارێــزگاكان بــۆ 

ــاددەی  ــە م ــێوە ل ــان ش ــەوە، بەهەم ــزگار كراوەت ــی پارێ هەڵبژاردن

ــراوە. ــاژەی پێك ــدا ئام ــەیی عیراقیش ــتوری هەمیش ــی دەس 122ـ

ــە بڕگــەی حەوتەمــی مــاددەی 7ـــی یاســای ژمــارە 21ـــی ســاڵی  ل

ـ2008ـــدا هاتــووە “ئەنجومەنــی پارێــزگا بــە زۆرینــەی رەهــا 

)نیــوە كــۆ یەك(ـــی ئەندامانــی دەتوانێــت پارێــزگار و جێگرەكانــی 

هەڵدەبژێرێــت”.

ــی  ــی پارێزگارێك ــە هەڵبژاردن ــی ل ــەردەم یەكێت ــەورەی ب ــی گ گرفت

كــورد بــۆ كەركــوك لەنــاو ئەنجومەنــی پارێــزگادا، ئــەوە بــوو كــە 11 

ــاری  ــە بڕی ــزگای كەركــوك، ب ــی پارێ ــە ئەنجومەن ــی ل ئەندامــی پارت

ســەركردایەتی پارتــی ئامــادەی دانیشــتنەكانی ئەنجومــەن نەدەبــون 
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و لــە هەولێــر دادەنیشــن، وەك بەشــێك لــە ناڕەزاییەكانیــان لــەدژی 

لێكەوتەكانــی ریفرانــدۆم.

 بــەوەش یەكێتــی بــە تەنیــا لەگــەڵ دوو ئەندامــی یەكگرتــوی 

ــی نیســابی یاســایی دانیشــتنەكان  ئیســالمی كوردســتان، نەیدەتوان

تــەواو بــكات بــۆ هەڵبژاردنــی پارێــزگار، لەكاتێكــدا عــەرەب و 

توركــامن ئامادەنەبــون بــۆ هەڵبژاردنــی پرســی پارێــزگار بەشــداریی 

ــەن. ــەوەكان بك كۆبون

هەوڵــی دووەمــی یەكێتــی ئەوەبــوو، پرســی هەڵبژاردنــی پارێــزگاری 

ــی  ــی حكومەت ــەی نوێ ــی كابین ــە پێكهێنان ــتێتەوە ب ــوك ببەس كەرك

لــە  ئــەوەش  بــۆ  لــە ســەرەتای 2019دا،  هەرێمــی كوردســتان 

ــە پۆســتی پارێــزگاری  ــان ل دانوســتانەكانیان لەگــەڵ پارتــی، جەختی

كەركــوك دەكــردەوە، بــەاڵم پارتــی جارێكــی تــر ئامادەنەبــوو ئــەو 

دوو پرســە تێكەڵبــكات و هاوكاریــی یەكێتــی بــكات لــە هەڵبژاردنی 

ــزگاردا. پارێ

لەســاتی هەوڵــی دووەمــی یەكێتیــدا، فــازڵ میرانــی، ســكرتێری 

ــاڵه ی  ــه  32 س ــتان ل ــی كوردس ــی دیموكرات ــی پارت ــی سیاس مه كته ب

ــە  ــی ل ــان بارزان ــی نێچیرڤ ــی باوك ــس بارزان ــی ئیدری ــی دوای كۆچ

31ی كانونــی دووه م، لــه  وتارێكیــدا بــۆ جه مــاوه ری حزبه كــه ی لــه  

هه ولێــر، وتــی “هه ندێــك الیــه ن ده یانه وێــت بۆچونــی خۆیــان 

لــه  دانوســتانه كانی پێكهێنانــی كابینــه ی نوێــی حكومــه ت هه رێمــدا 

ــی  ــی پیكهێنان ــه  پرس ــت ب ــت تێكه ڵبكرێ ــوك نابێ ــه پێنن... كه رك بس

بــۆ  پارێزگارێكیــش  ئه گــه ر  كوردســتان،  هه رێمــی  حكومه تــی 

كه ركــوك دابرنێــت له ئێســتادا ده ســه اڵتی نابێــت”.

ئــەوەش لەكاتێكدایــە لەكــۆی 41 ئەندامــی ئەنجومەنــی پارێــزگای 

ــە  ــون، وات ــی )كــورد( ب ــە لیســتی برایەت ــان ل كەركــوك، 26 ئەندامی

ئەگــەر پارتــی لــەدوای البردنــی نەجمەدیــن كەریمــەوە، ئامادەبوایە 

ــەرەب و  ــێ ع ــەوا بەب ــەوە، ئ ــوك بگەڕێنێت ــۆ كەرك ــی ب ئەندامەكان

توركــامن، دەتوانــرا كوردێــك بكرێتــە پارێــزگاری كەركــوك.

كۆبونەوەكانــی  پارتــی،  ئەندامانــی  نەگەڕانــەوەی  بەهــۆی 

ئەنجومەنــی پارێــزگای كەركــوك پەكیكــەوت، كــە تاكــە رێــگا بــووە 

بۆئــەوەی بتوانرێــت لەڕێیــەوە كەســێك لــە شــوێنی راكان ســەعید 

ــوك. ــزگاری كەرك ــتی پارێ ــە پۆس ــت ل هەڵبژێردرێ

كارانەكردنــەوەی ئەنجومەنــی پارێــزگاكان و نەبونــی كاریگــەری بــۆ 

هەڵبژاردنــی پارێزگارێكــی كــورد، وایكــرد راكان ســەعید ســەرەڕای 

پێویســتی  دەنگــی  2018دا  ئایــاری  هەڵبژاردنــی  لــە  ئــەوەی 

ــەوەی  ــەاڵم مان ــراق، ب ــی عی ــە پەرلەمان ــۆ گەیشــن ب بەدەســتهێنا ب

ــژارد.  ــی هەڵب ــی پەرلەمان ــە كورس ل

ــە ســاڵی 2018دا  ــوو كــورد ل ــەو پۆســتەدا لەكاتێكــدا ب ــەوەی ل مان

نیــوەی كورســییەكانی پارێزگاكــەی بەدەســتهێنا )لەكــۆی 12كورســی 

شــەش كورســی بــردەوە(.  

ئامادەنەبونــی پارتــی بــۆ گەڕانەوەیــان بــۆ كەركــوك، لەكاتێكدابــوو 

ــی  ــی پارێزگارێك ــە هەڵبژاردن ــداربون ل ــدۆم، بەش ــە دوای ریفران ل

ــزگار  ــری پارێ ــتی جێگ ــدا پۆس ــەو پرۆسەیەش ــڵ و ل ــۆ موس ــوێ ب ن

و ســەرۆكی ئەنجومەنــی پارێــزگای نەینەوایــان بەركــەوت. 

لــە 17ی نیســانی 2019، ئەندامێكــی یەكێتــی لــە ئەنجومەنــی 

پارێــزگای كەركــوك )بابەكر ســدیق(، بەشــداریكرد لــە رێككەوتنێكی 

نێــوان ژمارەیــەك ئەندامانــی عــەرەب و توركــامن لــە ئەنجومەنــی 

پارێــزگای كەركــوك و واژۆی نــۆ خاڵیــان كــرد بــۆ دابەشــكدرنەوەی 

ــەكان مانــەوەی  ــە خاڵ پۆســتەكانی پارێــزگای كەركــوك، لەیەكێــك ل

راكان ســەعید بــوو لە پۆســتی پارێــزگار تــا هەڵبژاردنــی ئەنجومەنی 

پارێــزگاكان كــە بڕیاربــوو هەمــان ســاڵ ئەنجامبدرێــت، بــەاڵم 

هــەرزوو چەنــد ئەندامێكــی تــری یەكێتــی و ئەندامانــی پارتــی لــە 

ــردەوە.  ــان رەتك ــرەوە رێككەوتنەكەی هەولێ

كورد چەكە بەهێزەكەی لەدەستدا

پەرلەمانــی عیــراق لــە كۆتایــی 2019دا بڕیاریــدا بە هەڵوەشــانەوەی 

ــی  ــە هەرێم ــە ل ــراق – جگ ــی عی ــی پارێزگاكان ــەواوی ئەنجومەن ت
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ــی  ــۆ هەڵبژاردن ــورد ب ــی ك ــن چەك ــەوەش بەهێزتری ــتان�، ب كوردس

پارێزگارێكــی كــورد بــۆ كەركــوك لەباربــرا.

 هەڵوەشــانەوەی ئەنجومەنــی پارێــزگاكان لــە عیــراق، بەشــێك بــون 

ــەوەش  ــە بەغــدا. ب ــن ل ــی خۆپیشــاندەرانی ترشی ــە داواكارییەكان ل

راكان ســەعید بــە یەكجاریــی ترســی لەدەســتدانی پۆســتەكەی نەما.

هەڵبژاردنی نوێ و هەوڵی نوێ

لــە دوایــن هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی عیراقــدا لــە 10ی ترشینــی 

یەكەمــی رابــردوو، هەرچەنــدە كورســییەكانی یەكێتیــی نیشــتیامنیی 

ــە پارێــزگای كەركــوك بــۆ نیــوە كەمیكــرد )لــە شــەش  كوردســتان ل

ــی و  ــەڕوی كورس ــتا ل ــەاڵم هێش ــی(، ب ــێ كورس ــۆ س ــییەوە ب كورس

ژمــارەی دەنگــەوە هێــزی یەكەمــی حزبــە كــوردی، عەرەبــی و 

ــوو. ــەكان ب توركامنیی

یەكێتــی لــەو هەڵبژاردنــەدا، 82 هــەزار و 400 دەنگــی بەدەســتهێنا 

پارتــی  بەرامبــەردا  لــە  تاڵەبانیشــەوە(،  ئــااڵ  )بەدەنگەكانــی 

ــە دوو  ــوو ب ــزی پارێزگاكــە ب ــی كوردســتان كــە دووەم هێ دیموكرات

كورســی 49 هــەزار و 621 دەنگــی بەدەســتهێنا.

كورســییەكەی  شــەش  كــورد  نەتــەوەش،  ئاســتی  لەســەر 

دوو  و  عــەرەب  بــۆ  كورســی  چــوار  لەگــەڵ  بەدەســتهێنایەوە، 

توركــامن. بــۆ  كورســی 

ــەكان،  ــی هەڵبژاردن ــی كۆتای ــی ئەنجام ــەدوای راگەیاندن ــی ل یەكێت

ــورد  ــی ك ــتە ماف ــەو پۆس ــەوەی ئ ــردەوە ل ــر جەختیك ــی ت جارێك

ــە  ــە پشتبەســن ب ــەوەش ب ــە، ئ ــی یەكێتیی ــو كوردیشــدا ماف و لەنێ

ئیســتحقاقی نەتەوەیــی.

بــەاڵم هەریەكــە لــە پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و الیەنــی 

دەكــرد. پۆســتەكەیان  داوای  توركامنیــش 

ســەعید  راكان   – عەرەبــی  هاوپەیامنــی  هەڵبژاردنــەدا،  لــەو 

ــەك كورســی بەدەســتهێنا، ئەویــش  ــا ی ســەرۆكایەتی دەكــرد�، تەنی

ــوك. ــێی كەرك ــەی س ــە بازن ــوو ل ــۆی ب ــی خ دەرچون

یەكێتــی هیــوای لەســەر ســوێندخواردنی راكان ســەعید هەڵچنیبــوو، 

بــۆ بەدەســتهێنانەوەی پۆســتەكەی، بــەاڵم راكان لــە 10ی شــوباتی 

پەرلەمانتــاران،  ســوێندخواردنی  بــۆ  دواوادەبــوو  كــە    2022

ــە  ــت و ل ــی وەربگرێ ــوو كورســیی پەرلەمان ــر ئامادەنەب جارێكــی ت

ــری  ــی ت ــۆ كاندیدێك ــییەكەی ب ــدا، كورس ــوەی رێككەوتنێك چوارچێ

عــەرەب بەجێهێشــت و جارێكــی تــر وەكــو پارێــزگاری كەركــوك لــە 

ــەوە. ــتەكەی مای پۆس

ــەوان�ی  ــە پاس ــدا، ب ــە بەغ ــی ل ــی یەكێت ــی كەركوك پەرلەمانتارێك

وت “مانــەوەی راكان بــۆ جارێكــی تــر لــە پۆســتی پارێــزگار، بەپێــی 

رێككەوتنــی ســێ قۆڵــی نێــوان ســەدر، بارزانــی و حەلبوســی بووە”. 

ــە  ــەر ب ــیادە و ه ــی س ــە هاوپەیامن ــێكە ل ــتادا بەش ــە ئێس راكان ل

بڕیــاری ئــەوان ســوێندی یاســایی نەخــوارد وەكــو پەرلەمانتــار، 

ــە  ــەرەب ل ــاری ع ــی، پەرلەمانت ــن عەل ــەی میم ــی وت ــەوەش بەپێ ئ

ــوك. كەرك

ــا  ــەوەی ئای ــارەی ئ ــی، لەب ــی عەرەب ــە هاوپەیامن ــەرچاوەیەك ل س

ــی  ــەو وت ــووە، ئ ــی ب ــی پارت ــە رێككەوتن ــەوەي راكان ســەعید ب مان

“ناتوانــم بڵێــم بــە رێككەوتنــی ئــەو بــووە، بــەاڵم بــە ئاگاداریــی و 

ــووە”. ــەو ب ــتنی ئ لێكتێگەیش

ــەرکردایەتی  ــی س ــژی ئەنجومەن ــی، )وتەبێ ــان كەركوك ــەاڵم عەدن ب

کەرکوک/گەرمیــان(ی پارتــی، رازیبونــی حزبەكــەی بەمانــەوەی 

ڕاکان جبــوری لــە پۆســتەکەی ڕەتکــردەوە، بــە دەنگــی ئەمەریــکای 

ئــەوان  و  لیســتی خەمیــس خەنجــەرە  لــە  وت”ڕاکان جبــوری 

ــدا  ــی پێ ــێوەیەک دان ــچ ش ــی بەهی ــەاڵم پارت ــەن، ب ــتگیری دەک پش

ــە”. ــوڵ نیی ــی قەب نانێــت، چونکــە پارێزگارێکــی ســەپێرناوە و قابیل

چۆن دەتوانرێت پارێزگارێكی كورد دانربێت

بەپێــی یاســا لەحاڵەتــی چۆڵبونــی پۆســتی پارێــزگاردا، جێگــری 

تــا  پڕبكاتــەوە.  جێگەكــەی  بەوەكالــەت  دەتوانێــت  پارێــزگار 

هەڵدەبژێــرن. پارێزگارێــك  پارێــزگاكان  ئەنجومەنــی 
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بــەاڵم كێشــەی ئێســتای كەركــوك و تــەواوی پارێزگاكانــی تــری 

عیــراق ئەوەیــە، ئەنجومەنــی پارێــزگا نەمــاون.

تــر  گرفتێكــی  ســەعید،  راكان  وازهێنانــی  حاڵەتــی  لــە  بۆیــە 

ــە ناتوانرێــت پارێزگارێــك  ــەو پرســە، ئەویــش ئەوەی ــەردەم ئ دێتەب

هەڵبژێردرێــت لــە حاڵەتــی نەبونــی ئەنجومەنــدا, تەنیــا دەتوانرێت 

كەســێك بــۆ ئــەو پۆســتە تەكلیــف بكرێــت )دابرنێــت(، نــەك 

هەڵبژێردرێــت.

ــەوە  ــف شــێخ مســتەفا، پســپۆڕی یاســای دەســتوری لەوبارەی لەتی

ــەن  ــەو پۆســتە لەالی ــت ئ ــاییەوە هــەر دەبێ ــەڕوی یاس ــت “ل دەڵێ

ئــەوەی  “بــۆ  وتــی  بــەاڵم  پڕبكرێتــەوە”،  ئەنجومەنەكانــەوە 

ــع ســەرۆك  ــاڵ و چــۆڵ نەبێــت، بەپێــی ئەمــری واقی پۆســتەكە بەت

وەزیــران دەتوانێــت یەكێــك تەكلیــف بــكات بــۆ ئــەو پۆســتە، 

ئــەوەش بەپێــی ئەمــری واقیــع نــەك یاســا، چونكــە بەپێــی یاســا لــە 

ــە”. ــدا نیی ــەرۆك وەزیرانیش ــەاڵتی س دەس

ســاڵی  دەوڵــەت،  شــورای  ئەنجومەنــی  لەكاتێكدایــە  ئــەوەش 

2019 و دوای كۆتاییپێهێنانــی كاری ئەنجومەنــی پارێــزگاكان، لــە 

وەاڵمــی پرســیارێكی پەرلەمانــی عیراقــدا دەڵێــت لــە نەبونــی 

دەستلەكاركێشــانەوەی  دەتوانێــت  پارێــزگار  ئەنجومەنەكانــدا 

رادەســتی ســەرۆك وەزیــران بــكات، هــەر ئەویــش كەســێكی دیكــە 

بــۆ بەڕێوەبردنــی پۆســتەكە رادەســپێرێت.

یەكێتــی نیشــتیامنی كوردســتان لــە ئێســتادا لەهەوڵدایــە دوای 

ــزگای  ــار، پرســی پۆســتی پارێ بەدەســتهێنانی پۆســتی ســەرۆك كۆم

ــا  ــەوە، ت ــی عیراق ــو دانوســتانەكانی حكومەت ــە نێ ــش بخات كەركوكی

ــی  ــەرۆك وەزیران ــی س ــورد لەڕێ ــی ك ــی پارێزگارێك ــی  دانان گرەنت

ــتبهێنێت. ــەوە بەدەس ــوی عیراق داهات

پارتی لە كەركوك ناتوانێت بە 
كشانەوەی پەرلەمانتارەكانی سود بە 

نەوەی نوێ بگەیەنێت

ماڵپــەڕی بوارنیــوز، باویكــردەوە پارتــی دیموكراتــی كوردســتان 

بەڵێنیــداوە “ئەگــەر جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ هاوهەڵوێســتنب 

كەركــوك  لــە  كاندیدەكانیــان  لــە  یەكێــك  ئــەوە  لەگەڵیــان، 

نــوێ   نــەوەی  كاندیدێكــی  ئــەوەی  پێنــاوی  لــە  دەكشــێننەوە، 

ــی  ــارەی پەرلەمانتارەكان ــراق  و ژم ــی عی ــۆ پەرلەمان ســەربكەوێت ب

نــەوەی نــوێ  ببێــت بــە 10 پەرلەمانتــار”.

منونەی هەواڵەكە:

بــوار نیــوز 31ی كانونــی دووەمــی 2022 راپۆرتەكــەی باوكردۆتــەوە 

و گوایــا ئــەو بەڵێنــەی پارتــی لــە پەیوەندییەكــی تەلەفونــی نێــوان 

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و  بارزانــی، ســەرۆكی  مەســعود 

ــووە. ــد�دا هات ــوار عەبدولواحێ شاس

راستی هەواڵەكە:

كوردســتان  هەرێمــی  پارێزگاكــەی  هەرســێ  و  كەركــوك  لــە 

)هەولێــر، ســلێامنی و دهــۆك(، تەنیــا لــە دوو بازنــەی هەڵبــژاردن�

ــە  ــود ب ــی س ــانەوەی پەرلەمانتارەكان ــە كش ــت ب ــی دەتوانێ دا پارت

كاندیدەكانــی نــەوەی نــوێ بگەیەنێــت بــۆ گەیشــن بــە پەرلەمانــی 

عیــراق، ئــەو دوو بازنەیــەش لــە پارێــزگای دهۆكــن، نــەك كەركــوك. 

ئــەوەش بەپشتبەســن بــە ریزبەنــدی دەنگــی كاندیــدەكان، یاســای 

ــی. ــاری دادگای فیدراڵ ــراق و بڕی ــی عی ــی پەرلەمان هەڵبژاردن

پارێزگای كەركوك

ــژاردن  ــەی هەڵب ــە كــۆی ســێ بازن پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، ل
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ــوو،  ــدی هەب ــەدا كاندی ــە دوو بازن ــا ل ــوك، تەنی ــزگای كەرك ــە پارێ ل

ــی  ــراق. هەرچ ــی عی ــتنە پەرلەمان ــی گەیش ــەردوو كاندیدەكەش ه

ــەاڵم  ــووە، ب ــدی هەب ــەدا كاندی ــە هەرســێ بازنەك ــە ل ــەوەی نوێی ن

ــەی ســەركەوت. ــدا كاندیدەك ــەی یەك ــە بازن ــا ل تەنی

بازنەی یەكەم:

بەهــۆی ئــەوەی هــەردوو الیــەن، لــەم بازنەیــەدا یــەك كاندیدیــان 

هەبــوو و هەردوكیــان كاندیدەكەیــان گەیشــتە پەرلەمانــی عیــراق. 

ــەد  ــەوا موئەی ــتەوە، ئ ــی بكێش ــەی پارت ــەركات كاندیدەك ــە ه بۆی

ــەزار و  ــە 11 ه ــوێنەكەی ب ــە ش ــی دەچێت ــدی یەكێت ــازی، كاندی غ

ــگ. 348 دەن

ــی  ــوك، بەپێ ــزگای كەرك ــە پارێ ــەم ل ــەی یەك ــی بازن ــە دەنگ بڕوان

ماڵپــەڕی رەســمی كۆمســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكانــی 

ــراق. عی

بازنەی دووەم:

ــی  ــوێ( یەك ــەوەی ن ــی و ن ــەن )پارت ــەردوو الی ــەدا، ه ــەم بازنەی ل

ــد  ــوە حەمی ــی )نەج ــەی پارت ــوو، كاندیدەك ــان هەب ــەك كاندیدی ی

محەمــەد( بــە 11 هــەزار و 887 دەنــگ گەیشــتە پەرلەمانــی عیــراق 

ــەزار و  ــاڵح( 2 ه ــازڵ س ــە ف ــوێ )ئامین ــەوەی ن ــەی ن و كاندیدەك

306 دەنگــی هێنــاو لــە ریزبەنــدی 23یەمینــی كاندیدەكانــی ئــەو 

ــە دێــت. بازنەی

ــەی  ــانەوەی كاندیدەك ــی كش ــژاردن، لەحاڵەت ــای هەڵب ــی یاس بەپێ

ــە 7 هــەزار و 730  ــد شــاكر، ب ــەوا سەوســەن عەبدولواحێ ــی، ئ پارت

ــی. ــدی پارت ــەوەك كاندی ــەوە، ن ــەی دەگرێت ــگ جێگ دەن

بڕوانــە دەنگــی بازنــەی دووەم لــە پارێــزگای كەركــوك، بەپێــی 

ماڵپــەڕی رەســمی كۆمســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەكانــی 

ــراق. عی

 

بازنەی سێیەم:

ــد گەیشــتنە  ــوك، ســێ كاندی ــزگای كەرك ــەی ســێیەمی پارێ ــە بازن ل

ــەرەب  ــەوەی ع ــە نەت ــە ل ــێ كاندیدەك ــراق، هەرس ــی عی پەرلەمان

ــون. ب

ــوو  ــوك،  هەم ــزگای كەرك ــە پارێ ــێیەم ل ــەی س ــی بازن ــە دەنگ بڕوان

ــن. ــەوەی عەرەب ــە نەت ــەركەوتووەكان ل س

پارێزگاكانی هەرێم

لەكــۆی 12 بازنــەی هەڵبــژاردن، نــەوەی نــوێ 12 كاندیــدی هەبــوو، 

ــە  ــداربوو و ل ــد بەش ــەك كاندی ــە ی ــدا ب ــەر بازنەیەك ــە ه ــە ل وات

ــەركەوتن. ــان س ــەدا كاندیدەكانی ــت بازن هەش
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پارێزگای سلێامنی

لەكــۆی پێنــج بازنــەی هەڵبــژاردن، نــەوەی نــوێ لــە هــەر بازنەیەكدا 

ــی  ــۆ پەرلەمان ــە و هەموشــیان ســەركەوتون ب ــدی هەی ــەك كاندی ی

ــە  ــە ب ــەو بازنەی ــی ل ــی پارت ــانەوەی كاندیدەكان ــە كش ــراق، بۆی عی

هیــچ شــێوەیەك خزمــەت بــە نــەوەی نــوێ نــاكات.

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، لــە پارێــزگای ســلێامنی تەنیا لــە بازنەكانی 

یــەك و  پێنــج كاندیدەكانیــان گەیشــتونەتە پەرلەمانــی عیراق.

وازهێنانــی  یــان  كشــانەوە  لەحاڵەتــی  یەكــەم  بازنــەی  لــە 

ــە 6  ــا ئەحمــەد( ب ــی )دان ــدی یەكێت ــەوا كاندی ــەی، ئ پەرلەمانتارەك

دەگرێتــەوە. جێــی  دەنــگ   669 و  هــەزار 

ــانەوەی  ــان كش ــان ی ــی وازهێن ــە حاڵەت ــش ل ــەی پێنجەمی ــە بازن  ل

یەكێتــی  كاندیــدی  شــێوە  بەهەمــان  ئــەوا  كاندیدەكەیانــدا، 

ــەوت  ــە ح ــم ب ــەد كەری ــش رزگار محەم ــت، ئەوی ــودمەند دەبێ س

هــەزار و 471 دەنــگ.

لــە پارێــزگای هەولێــر، لــە كــۆی چــوار بازنــەی هەڵبــژاردن، نــەوەی 

ــە  ــەی بگەیەنێت ــی كاندیدەك ــەدا نەیتوان ــەك بازن ــە ی ــا ل ــوێ تەنی ن

پەرلەمانــی عیــراق، ئەویــش كــوردەوان جەمــال محەمــەد لــە 

ــوو. ــە ب ــی پارێزگاك ــەی یەك بازن

واتــە لــە بازنەكانــی تــر بەهــۆی ئــەوەی نــەوەی نــوێ یــەك 

كاندیــدی هەبــوو و ســەركەوتووە، ئــەوا بــە كشــانەوە و وازهێنانــی 

پەرلەمانتــاری پارتــی، نــەوەی نــوێ لەبەرئــەوەی كاندیــدی نەمــاوە 

ــت. ــودمەند نابێ س

كشــانەوەی  و  وازهێنــان  حاڵەتــی  لــە  یەك�یــش  بازنــەی  لــە 

پەرلەمانتــاری پارتــی، كاندیدەكــەی نــەوەی نــوێ ســودمەند نابێــت، 

چونكــە فەیســەڵ كەریــم خــان كاندیــدی یەكێتــی ســودمەند 

دەبێــت، بەهــۆی زۆری دەنگەكانــی كــە 27 هــەزار و 604 دەنگــی 

ــوردەوان  ــوێ )ك ــەوەی ن ــەی ن ــەردا كاندیدەك ــە بەرامب ــاوە، ل هێن

ــە. ــی هەی ــەزار و 234 دەنگ ــا 16 ه ــال( تەنی جەم

پارێزگای دهۆك

ــرات  ــی دیموك ــدی پارت ــێ كاندی ــە، س ــی پارێزگاك ــەی یەك ــە بازن ل

گەیشــتونەتە پەرلەمــان )دوو پیــاو و ژنێــك(، لەیــەك حاڵەتــدا پارتــی 

لــەم بازنەیــە دەتوانێــت خزمــەت بــە نــەوەی نــوێ بــكات، ئەگــەر 

كاندیــدە ژنەكــەی بكشــێنێتەوە.

بەپێــی یاســای هەڵبژاردنــەكان، لــە هەمــوو بازنەیەكــدا ژنــان بەپێــی 

سیســتمی كۆتــا دەبێــت پەرلەمانتاریــان هەبێــت. لــەو حاڵەتەشــدا 

ئەولەویــەت بــۆ كاندیــدی ژنــە، كــە تیایــدا ریــامن زوهێــر، كاندیدی 

ژنــی نــەوەی نــوێ ســودمەند دەبێــت بــە 3 هــەزار و 892 دەنــگ.

لــەو بازنەیــە، لــە حاڵەتــی كشــانەوەی پەرلەمانتارانــی پارتی )پیــاو(، ئەوا 

نــەوەی نــوێ ســودمەند نابێــت، بەپێچەوانــەوە ســەباح عەبدولعەزیــز 

كاندیــدی ســەربەخۆ ســودمەند دەبێــت بــە 6 هــەزار و 75 دەنــگ.

لــە بازنــەی دوی پارێزگاكــەش كــە پارتــی دیموكــرات دوو كاندیــدی 

ــدی  ــەوا كاندی ــان، ئ ــی كشــانەوەی هــەر یەكێكی ــە حاڵەت ــە، ل هەی

یەكێتــی، سەوســەن شــاهین بــە 6 هــەزار و 345 دەنــگ ســودمەند 

دەبێــت، چونــە كاندیــدی نــەوەی نــوێ، فــاروق عومــەر محەمــەد 

تەنیــا 4 هــەزار و 172 دەنگــی هەیــە.

یاسای هەڵبژاردنەكان و دادگای فیدراڵی چی دەڵێن؟

لــە مــاددەی 46ی یاســای ژمــارە 9ـــی ســاڵی 2020ـــی هەڵبژاردنــی 

پەرلەمانــی عیــراق، لەســەر كاندیــدی بــراوە پێویســتكراوە كــە 

رۆژ  بــە 30  پەرلەمانــەوە  دانیشــتنی  یەكــەم  لــەدوای  دەبێــت 

ســوێندی دەســتوری بخــوات، بــە پێچەوانــەوە هاتــووە “جێگاكــەی 

ــن دەنگــی لیســتەكەی  ــی زۆرتری ــدی دەرنەچــوی خاوەن ــە كاندی ب

ــەوە”. ــدا پڕدەكرێت ــەی هەڵبژاردن ــان بازن لەهەم

بــەاڵم دادگای فیدراڵــی لــە بڕیارێكیــدا لــە 14ـــی ترشینــی دوەمــی 

ــە  2021دا، هەندێــك دەســتەواژەی نێــو مــاددەی 46ی یاســاكەی ب

دژ بــە دەســتوور ناوبــرد و گۆڕانكاریــی تیاكــرد.

ــە گۆڕانكاریــی نێــو ئــەو ماددەیــەدا دەڵێــت “كاندیــدی بــراوەی  ل
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ــە  ــەوە ب ــەم دانیشــتنی پەرلەمان ــەدوای یەك ــدە ل ــژاردن پابەن هەڵب

ــوات  ــوێند نەخ ــەر س ــوات و ئەگ ــتوری بخ ــوێندی دەس 30 رۆژ س

ــان  ــی هەم ــن دەنگ ــی زۆرتری ــوی خاوەن ــدی دەرنەچ ــەوا كاندی ئ

بازنــەی هەڵبــژاردن لەجێگــەی ئــەو دەبێتــە پەرلەمانتــار، نــەك 

ــت”. ــان لیس هەم

هــەر لــە درێــژەی ئــەو گۆڕانكارییانــەدا، هاتــووە “ئەگــەر كاندیــدی 

بــراوەی ســەربەخۆ یــان تاكەكــەس ســوێندی دەســتبەكاربونی 

ــن دەنگــی  ــی زۆرتری ــدی دەرنەچــوی خاوەن ــەوا كاندی نەخــوارد، ئ

ــەوە. ــەی دەگرێت ــژاردن جێگ ــەی هەڵب ــان بازن هەم

حاكم قادر داوای رونكردنەوەی لە شاناز 
ئیبراهیم ئەحمەد نەكردوە

هەواڵێكــی  فەیســبوك،  كۆمەاڵیەتــی  تــۆڕی  لــە  پەیجێــك 

ــااڵی  ــی ب ــی ئەنجومەن ــادر، ئەندام ــم ق ــا حاك ــەوە، گوای باوكردۆت

ــی  ــی نیشــتامنی كوردســتان، وتویەت ــدی یەكێت سیاســی و بەرژەوەن

دەبێــت شــاناز ئیرباهیــم ئەحمــەد رونكردنــەوە بــدات لەســەر 

یەكــی  مەڵبەنــدی  حەوشــەی  باڵەخانەكردنــی  بــە  و  فرۆشــن 

ســلێامنی.

منونەی هەواڵەكە:

پەیجــی )بوێــر میدیــا(، كاتژمێــر 6:42 خولەكــی ئێــوارەی 13ی 

شــوبات، لــە هەواڵێكیــدا باویكردۆتــەوە، “پێویســتە شــاناز ئیرباهیم 

ئەحمــەد رونکردنــەوە لەســەر فرۆشــن و بــە باڵەخانەکردنــی 

حەوشــەی مەڵبەنــدی یەکــی ســلێامنی بــدات” و لــە خــوارەوە 

ــردووە. ــادر ك ــم ق ــاوی حاك ــاژەی بەن ئام

هەروەهــا هاتــووە كــە حاكــم قــادر، وتویەتــی “دەبێــت رێگــری لــە 

تەخشــان و پەخشــانی زەوی بكرێــت لــە ســلێامنی”.

ــەوڵ  ــی ه ــادر، وتویەت ــم ق ــا حاك ــەوەی گوای ــاژەدان ب ــەڵ ئام لەگ

ــی،  ــڕۆژەی بازرگان ــە پ ــت ب ــلێامنی بكرێ ــڵەحەی س ــووە مەس هەب

ــتەجێبون و  ــڕۆژەی نیش ــە پ ــت ب ــت بكرێ ــە نەمانهێش ــەاڵم ئێم ب

ــەوزایی”. ــە س ــت ب ــاردرا بكرێ بڕی

راستی هەواڵەكە:

قــادر حەمەجــان، لــە 12ی شــوبات � رۆژێــك بــەر لــە باوكردنەوەی 

ئــەو هەواڵــەی ســەرەوە – لە ســیمینارێكی رێكخراوی گەشــەپێدانی 

كۆمەاڵیەتــی ئامادەبــووە، كــە تایبــەت بــووە بە فەلســەفەی یاســای 

بــاری كەســێتی و لــە وتارێكیــدا تیشــكی خستۆتەســەر چەنــد 

پرســێك لــە نێویانــدا )دیــاردەی تەخشــانكردنی زەوی(.

ــی  ــادر حەمەجــان، وتویەت ــە زەوی، ق ــە ب ــە تایبەت ــەو بەشــەی ك ل

“دەبێــت بــە ھەمــوو شــێوەیەك رێگــری لــەوە بكرێــت زەوی 

لــەم شــارە تەخشــان و پەخشــان بكرێــت و رێگــە نەدرێــت ھیــچ 

كەســێك داگیــركاری بــكات و شــوێنی پــڕۆژەی خزمەتگــوزاری 

ــە  ــی و زەویی ــڕۆژەی بازرگان ــە پ ــت ب ــەوزایی بكرێ ــەت س ــە تایب ب

ــن”. ــااڵن بكرێ ــاكان ت گرانبەھ

زیاتــر وتویەتــی “بەتایبــەت ئێســتا دەنگــۆی ئــەوە ھەیــە شــوێنی 

ــت  ــی و بدرێ ــڕۆژەی بازرگان ــە پ ــت ب ــلێامنی بكرێ ــڵەحەی س مەس

ــە  ــەاڵم ئێم ــوو، ب ــە ھەب ــەو ھەوڵ ــریش ئ ــە پێش ــا، ك ــە كۆمپانی ب

درا  بڕیــار  و  نیشــتەجێبون  پــڕۆژەی  بــە  بكرێــت  نەمانهێشــت 

ــەوزایی”. ــە س ــت ب بكرێ

ئــەم وتــارە كــە لــە پەیجــی تایبەتــی خــۆی لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی 

فەیســبوك باوبۆتــەوە، تیایــدا بەهیــچ شــێوەیەك نــاوی شــاناز 

ئیرباهیــم ئەحمــەد، ئەندامــی دەســتەی كارگێــڕی مەكتەبی سیاســی 

ــووە. ــی نەهات یەكێت

ــلێامنی  ــی س ــدی یەك ــاوی مەڵبەن ــێوەیەك ن ــچ ش ــا بەهی هەروەه

ــاوە. نەهێن

بڕوانــە ئــەو پەرەگرافــەی وتارەكــەی كــە بــاس لــە دیــاردەی 

دەكات: زەوی  تەخشــانكردنی 



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 74

دادگاى فیدراڵی و گومان لەسەر 
شەرعییەتەكەی

پێناسەى دادگاى فیدراڵی: 

ــدا و دادگای  ــە عێراق ــە ل ــەاڵىت دادوەریی ــن دەس ــە بەرزتری دادگاک

تایبەمتەنــدە بــە راڤەکــردىن دەقــەکاىن دەســتوورى هەمیشــەیی 

ــەى  ــەرەوەن و جێگ ــارەکاىن یەکالک ــاڵى 2005 و بڕی ــۆ س ــراق ب عێ

تانــە لێــدان نیــن. ئەرکــى یەکەمــى دادگاکــە رێزگرتنــە لــە بەندەکاىن 

دەســتوور و کارکــردن بــۆ قووڵکردنــەوەى بنەمــاى ســەروەرى یاســا 

ــی یاســاکان.  ــرى دەســتوورى بوون و چاودێ

دامەزراندىن: 

دادگاى فیدراڵــی عێــراق دواى ســاڵى 2003 و رووخانــی رژێمــی 

مــاوەى  لــە  یەکەمیــان  تێپــەڕی.  قۆناغــدا  دوو  بــە  بەعــس 

بەرکاربــووىن یاســاى ئیــدارەى دەوڵــەىت عێــراق بــۆ قۆناغــی راگــوزەر 

پەســندکردىن  و  دەرچــوون  بــە  دووەمیــان  و   2004 ســاڵى  بــۆ 

دەســتوورى هەمیشــەیی عێــراق بــۆ ســاڵى 2005.

ــاڵى 2004،  ــوزەرى س ــی راگ ــۆ قۆناغ ــەت ب ــدارەى دەوڵ ــاى ئی یاس

بەڵگەنامەیەکــى دەســتووریی بنەڕەتییــە و تــا دەرکردىن دەســتوورى 

هەمیشــەیی بــەرکار بــوو. لــە مــاددەى )44/أ(ى یاســاکەدا هاتبــوو: 

ــاوی دادگاى  ــە ن ــت ب ــا دادەمەزرێ ــە یاس ــراق ب ــە عێ ــەک ل دادگای

بــااڵى فیدراڵــی.

ئەنجومــەىن وەزیــران بــە بڕیــارى ژمــارە )30(ى لــە 17ى 3ى 2005  

بڕیــارى دامەزرانــدىن  لەســەر رەزامەنــدی ســەرۆکایەىت کۆمــار 

ــوو و  ــدام پێکهاتب ــە ســەرۆکێک و هەشــت ئەن دادگاکــەى دا کــە ل

ئەندامــەکاىن لــە الیــەن ئەنجوومــەىن ســەرۆکایەىت هەڵدەبژێــردران.

لــە دواى دەرچــووىن دەســتوورى عێراقیــش 2005, لــە بەنــدی 

ــە دەســەاڵىت  ــاس ل ســێ و دەروازەى ســێیەمی دەســتوورەکە کــە ب

دادوەرى دەکات و بــە تایبــەت لــە مــاددەى 89ى دەســتووردا 

ــەىن  ــە ئەنجووم ــت ل ــی پێکدێ ــووە: دەســەاڵىت دادوەرى فیدراڵ هات

بــااڵى دادوەرى، دادگاى بــااڵى فیدراڵــی، دادگاى تەمییــزى فیدراڵــی، 

دادوەرى،  سەرپەرشــتیارى  دەســتەى  گشــتیى،  داواکارى  دەزگاى 

ــن. ــک دەخرێ ــا رێ ــی یاس ــە پێ ــە ب ــە، ک ــی دیک دادگا فیدراڵییەکان

فیدراڵــی  دادگاى  هاتــووە:  )92/أ(  مــاددەى  لــە  هەروەهــا 

دەســتەیەکی دادوەرى ســەربەخۆییە لــە رووی ئیــدارى و داراییەوە. 

هــەر لــە مــاددەى )92(داو بڕگــەى دووەمــدا پێکهاتەیەکــی جیــاواز 

ــوو،  ــاژەى پێکراب ــدا ئام ــدارەى دەوڵەت ــاى ئی ــە یاس ــە ل ــەوەى ک ل

هاتــووە و تێیــدا وتــراوە: “دادگاى بــااڵی ئیتیحــادى لــە ژمارەیــەک 

دادوەر و شــارەزاى فیقهــی ئیســالمی و شــارەزایاىن یاســا پێکدێــت 

و رێگــەى دیارکــردن و کارکردنیــان لــە دادگاکــە بــە یاســایەک 

رێکدەخرێــت، کــە زۆرینــەى دوو لەســەر ســێی ئەنجوومــەىن 

نوێنــەران دەنگیــان لەســەر بــدات”. بــەاڵم تــا ئێســتا ئــەو یاســا نــوێ 

و تایبەتــە بــە دادگاى بــااڵى ئیتیحــادى لــە ئەنجوومــەىن نوێنــەراىن 

ــراق پەســند نەکــراوە و دادگاکــە هــەر لەســەر بنەمــاى یاســاى  عێ

ئیــدارەى دەوڵــەت بــۆ قۆناغــى راگــوزەر و بڕیارەکــەى ئەنجوومــەىن 

ــراق کار دەکات. ــراىن عێ وەزی

پرسیار لەسەر شەرعییەىت دادگا:

ــە  ــی رەنگ ــااڵى فیدراڵ ــە ســەر شــەرعییەىت دادگاى ب پرســیارکردن ل

شــتێکى نــوێ نەبێــت و لــە نــاو شــارەزایاىن یاســا لــە عێراقــدا و لــە 

چوارچێــوەى توێژینــەوە یاســاییەکان پێشــر هێرناوەتــە بــەر بــاس، 

بــەاڵم لــە نوێریــن پرســیار و گومــان لەســەر شــەرعییەىت دادگاکــە، 

حکومــەىت  ســەرۆکى  بــارزاىن،  مــەرسور   ،)2022 3ى  )3ى  رۆژى 
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ــه   ــوىت: “ل ــدا گ ــی رۆژنامەوانی ــە کۆنگرەیەک هەرێمــى کوردســتان ل

ــووه  مــادده ی 92ی ده ســتوور، باســی  مادده یه كــی دیكــه ، كــه  هات

ــره دا ده مه وێــت  دروســتكردنی دادگای ده ســتووری ده كات، مــن لێ

ــه و دادگا ده ســتوورییه ی  ــه   بکــەم. ئ ــه و بابه ت ــر باســی ئ ــه  فراوان ب

ــی پێكهێــرنا،  ــه  زه مانــی یاســای حكومه تــی ئینتیقال ــه ، ل ئێســتا هه ی

پێــش نووســینه وه ی ده ســتوور، دوای ئــه وه  ئێمــه  ده ســتوورمان 

نووســی و زۆرینــه ی خه ڵكــی عێــراق بــه  خه ڵكــی كوردستانیشــه وه  

ــه  خه ڵكــی  ــه وه ی ك ــه اڵم هۆكارێكــی ســه ره كی ئ ــۆ دا، ب ده نگــی ب

كوردســتان ئــه م ده ســتووره ی په ســه ند كــرد، ئــه و مافانــه ن كــه  لــه م 

ده ســتووره دا هاتــووه ، مانــای ئــه وه  نییــه  كــه  ئێمــه  ده ســتوورێكامن 

ــت،  ــه ی بكرێ ــه و ماددان ــن پێشــێلی ئ ــت ، ئاماده بی په ســه ند كردبێ

كــه  لــه م ده ســتووره  هاتــووه .

ــه   ــه  ب ــتوور، ده بووای ــه ر ده س ــدان له س ــه  دوای ده نگ ــه و دادگای ئ

ــت  ــه  دروس ــه و دادگا فیدراڵیی ــتووری، ئ ــادده ی 92ی ده س ــی م پێ

نه كــراوه . ئه مــه ش  بكرێتــه وه ، 

لــه  مــادده ی 92، مــن نامــه وێ بچمــه  نــاو ورده كارییه كــه ی، بــه اڵم 

ــتكردنی  ــه  دروس ــن ك ــه وه ی بزان ــۆ ئ ــه ڕوو، ب ــی ده یخه م ــه  پوخت ب

ــت: ــه  ده ڵێ ــت، ك ــه  چ شــێوه یه ك بێ دادگای ده ســتووری ب

1. دادگای بــااڵی فیدراڵــی ده ســته یه كی دادوه ری ســه ربه خۆییه  

لــه  ڕووی دارایــی و به ڕێوه بردنــه وه .
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پســپۆڕی  و  دادوه ر  ژماره یــه ك  لــه   فیدراڵــی،  بــااڵی  2.دادگای 

بــواری فیقهــی ئیســالمی و یاســاناس پێكدێــت، دیاریكردنــی ژمــاره  

ــت،  ــا رێكده خرێ ــه  یاس ــه  ب ــژاردن و كاری دادگاك ــێوازی هه ڵب و ش

ئه نجومه نــی  ئه ندامانــی  له ســه ر 3ی ژمــاره ی  بــه  زۆرینــه ی 2 

ــه ران. نوێن

ــه ر  ــه  2 له س ــه  ده بووای ــراوە، ك ــایه  جێبەجێنەک ــه م یاس ــزان ئ به ڕێ

3ی ئه ندامانــی ئه نجومه نــی نوێنه رانــی عێــراق ده نگــی له ســه ر 

بــده ن .

مــادده   له ســه ر  بڕیــار  ده توانێــت  كاتــه   ئــه و  دادگایــه   ئــه م 

ده ســتوورییه كان بــدات، کــە خــۆی له ســه ر بنه مــای ده ســتوور 

ــراق  ــی عێ ــی نوێنه ران ــه  ئه نجومه ن ــه  داوا ل ــه  ئێم ــت. بۆی پێكهاتبێ

ده كه یــن، هه وڵــی پێكهێنانــی دادگای فیدراڵــی به پێــی ڕێكاره كانــی 

ــه ن  ــێوه یه كی بێالی ــه  ش ــت ب ــه وه ی بتوانێ ــۆ ئ ــدات، ب ــتوور ب ده س

ــوون  ــه  ده ســتووردا هات ــه  ل ــدات، ك ــه و كێشــانه  ب ــار له ســه ر ئ بڕی

و له وانه یــه  بــنب بــه  كێشــه ی نێــوان هه رێمــه كان و حكومه تــی 

ــووه ، كــه  بڵێــت  ــچ بڕگه یه كــی ده ســتووریدا نه هات ــه  هی ــدراڵ. ل فی

دادگای فیدراڵــی کــە لــه  كاتــی یاســای حكومه تــی راگــوزه ردا 

ــامن  ــدات.  گری ــتوور ب ــه ر ده س ــار له س ــت بڕی ــووه ، ده توانێ پێکهات

بــه   ئــه م دادگایــە  بێــت، واتــا  بــه و شــێوه یه ش  ده ســتووره كه  

بــۆی  شــێوه یه كی ده ســتووریش رێكبخرێــت، هیــچ دادگایــه ك 

ــكاری  ــكاری گۆڕان ــێته وه ، ڕێ ــتووری بنووس ــی ده س ــه  مادده یه ك نیی

لــه  مادده كانــی ده ســتوور، لــه  ده ســتوور خۆیــدا دیاریكــراون، كــه  

ــه وه ی  ــه رعیه تی ئ ــه ك ش ــچ دادگای ــه  هی ــێوه یه كه ، كه وات ــه  چ ش ب

ــت”. ــتوورییه كان بگۆڕێ ــاددە  ده س ــه  م ــه ، ك نیی

 پاساوە قانوونییەکان چیین؟

راســتە دادگاکــە لەســەر ئــەو بنەمــا دەســتوورییە پێکنەهێــرناوە، کــە 

ــەاڵم وەک  ــەوە، ب ــۆ 2005 روونیکردووەت ــراق ب ــتوورى عێ ــە دەس ل

صــالح خلــف عبــد لــە الپــەڕە 39ى ماســتەرنامەکەیدا ئامــاژەى 

پێــداوە، دادگاى بــااڵى ئیتیحــادى لەســەر بنەمــاى مــاددەى )92/أ( 

ســێیى  لەســەر  دوو  دەنگــی  بــە  دەبوایــە  کــە  پێکنەهێــرناوە، 

نوێنــەران بێــت و ئەندامــەکاىن لــە ســێ توێــژ بــن، کــە دادوەران و 

شــارەزایاىن فیقهــی ئیســالمی و قانــوون بــن و ئــەو دادگایــە بــە پێــی 

مــاددەى 44ى قانــووىن ئیــدارەى دەوڵــەت بــۆ قۆناغــى راگــوزەری 

ســاڵى 2004 پێکهاتــووە، کــە بــە پێــی مــاددەى )143(ى دەســتوورى 

2005 هەڵوەشــێرناوەتەوە.

بــەاڵم رایەکــی دیکــەى قانــووىن هەیــە و پێــی وایــە مــادام دادگاکــە 

بــە پێــی یاســاى ژمــارە )30(ى ســاڵى 2005 دامــەزراوە، کــە بووەتــە 

بنەڕەتێکــی شــەرعی و قانــووىن لــە رووی دەســتوورییەوە بــۆ 

ــتوورى 2005دا  ــاددەى )130(ى دەس ــە م ــە ل ــە چونک ــەو دادگای ئ

ــان  ــەرکارن، کاری ــەى ب ــە قانوونیان ــەو تەرشیع ــوو ئ ــووە )هەم هات

پێدەکرێــت، مــادام هەمــوار نەکــراون یــان هەڵنەوەشــاونەتەوە بــە 

گوێــرەى حوکمــەکاىن ئــەم دەســتوورە(، واتــە دادگاکــە شــەرعییەىت 

قانــووىن هەیــە. 

ــاددەى  ــە م ــی وای ــە، پێ لەگــەڵ ئەوەشــدا بۆچوونێکــی دیکــە هەی

)130(ى دەســتوور مەبەســتى ئــەو یاســایانەیە لەگــەڵ رووحــی 

دەســتوورەکە یــەک دەگرنــەوە و پێچەوانــەى نیــن، بــەاڵم لــە 

مــاددەکاىن )92 و 93(ى دەســتوورەکەدا بــاس لــە دامەزرانــدىن 

دادگایەکــى ئیتیحــادى بــااڵ کــراوە و ئــەوەى لــە یاســای ژمــارە )30(

ى 2005دا هاتــووە لەگــەڵ مــاددە دەســتوورییەکان یەکناگرێتــەوە.

ئێســتا  وایــە،  رایــان  قانــوون  شــارەزایاىن  لــە  بەشــێکیدیکە 

ــە  ــع ک ــرى واقی ــەاڵىت ئەم ــە دەس ــادى بووەت ــااڵى ئیتیح دادگاى ب

دەســەاڵتەکاىن بــە پێــی دەســتوورى 2005 جێبەجــێ دەکات و 

ــەوە چونکــە  ــێ بدرێــت و رەتبکرێن ــان ل ــارەکاىن تانەی ناکرێــت بڕی

لەســەر بنەمــاى )الفاعلیــە و الــرورات( کاردەکات بــە هــۆى 

ــوزەر دەکات و شــێوازى  ــدا گ ــراق پێی ــەو رەوشــە نائاســاییەى عێ ئ

دامەزرانــدىن بــەدەرە لــە بنەمــاى مەرشووعبــوون.
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بــااڵى  دادگاى  مەرشووعییــەىت  بــۆ  دیکــە  خوێندنەوەیەکــی 

ئیتیحــادی

ــتان، د.  ــاىن کوردس ــووی پەرلەم ــەرۆکى پێش ــایی و س ــارەزای یاس ش

ــە ســەرۆکى حکومــەىت  ــە وتارێکــدا رەخنــەى ل یوســف محەمــەد ل

دانتــان  “پێشــر  نووســیویەىت:  و  گرتــووە  هەرێمــى کوردســتان 

بــە شــەرعییەتی دادگاکــەدا نــاوە، چــۆن دەتوانــن ئێســتا لــە 

راگەیاندنــەوە تانــەی لێبــده ن و ئــەو قســەیە دروســت نییــە یاســاکە 

ــراوە”. ــەر( رێکخ ــۆڵ بریم ــی )پ ــە فەرمان ب

د. یوســف محەمــەد نووســیویەىت: “لــە ئێســتادا هــەر قســەکردنێک 

ــی قســەی  ــااڵی فیدراڵ ــی دادگای ب ــە دەســتوری نەبون ســەبارەت ب

سیاســییە و، هیــچ بەهایەکــی یاســایی نییــە”.

دادگای بــااڵی فیدراڵــی بــەم فۆرمــەی ئێســتای، زادەی مــادەی 

)٤٤(ی یاســای ئیدارەدانــی دەوڵەتــە کــە هاوشــێوەی دەســتورێکی 

کاتــی بــو لــە قۆناغــی کاتــی و راگــوزەر تــا نوســین و بەرکاربونــی 

ــە  ــە ب ــەو مادەی ــای ئ ــەر مەبن ــراق. ب ــەیی عێ ــتوری هەمیش دەس

فەرمانــی ژمــارە )٣٠(ی ســاڵی ٢٠٠٥، یاســای دادگای فیدراڵــی 

فیدراڵــی لەالیــەن حکومەتــی کاتــی و بــە رەزامەندیــی ئەنجومەنــی 

ســەرۆکایەتیی کاتیــی ئــەوکات )کــە نوێنــەری کوردیشــی تێــدا بــو 

کــە پێموایــە د. رۆژ نــوری شــاوەیس بــو( دەرکــراو دادگاکە دروســت 

ــی  ــە فەرمان ــە کــە یاســاکە ب ــەو قســەیە دروســت نیی ــە ئ کــرا. بۆی

)پــۆڵ بریمــەر( رێکخــراوەو، یاســای دادگاکــە پشــت ئەســتورە 

بــە هەمــان ئــەو دەســتورە کاتییــەی ســەرچاوەی لەدایکبونــی 

ــە. ــتای عێراق ــتوری ئێس دەس

ــاددەى 92ى  ــرەى م ــە گوێ ــوێ ب ــایەکی ن هــۆى دەرنەچــووىن یاس

ــوو دەســتوور چــی ب

ســەرۆکى پێشــووی پەرلەمــاىن کوردســتان، لــە وتارەکەیــدا هــۆکارى 

دەرنەچــووىن یاســایەکی نوێــی تایبــەت بــە دادگاى ئیتیحــادی 

ــووە: ــدا هات ــەوە و تێی روونکردووەت

پــاش بەرکاربونــی دەســتوری ئێســتای عێــراق، دەبــو بەپێــی مــادەی 

ــت  ــە دەربچێ ــۆ دادگاک ــوێ ب ــایەکی ن ــتور، یاس )٩٢� دوەم(ی دەس

بــە زۆرینــەی دو ســێیەکی ئەندامانــی ئەنجومەنــی نوێنــەران. 

بــەاڵم بــە هــۆی ئــەو ناکۆکییانــەی کــە لەســەر ئــەو یاســایە هــەن 

بەتایبــەت لەســەر پێکهاتــەی دادگاکــەو ئــەو زۆرینەیــەی بــۆ 

ــانەی  ــەو پرس ــەبارەت ب ــتە س ــی دادگا پێویس ــی بڕیارەکان دەرکردن

پەیوەندیــی بــە هەرێمــەوە هەیــە، لــە هەمــو خولــە یــەک لــەدوای 

یەکەکانــی ئەنجومەنــی نوێنــەران بــە خولــی پێشوشــەوە نەتوانــراوە 

ئــەو یاســایە دەربچوێرنێــت. هــەر بۆیــەش دادگای بــااڵی فیدراڵــی 

ــە یاســاکەی پێشــوی )کــە پێــش بەرکاربونــی دەســتور دەرچــوە(  ب

هــەر بــەردەوام بــوو. 

پاساوی دیکەى قانوونی چیین؟

د. یوســف محەمــەد، ئامــاژەى بەوەشــداوە،  “ســاڵی ٢٠٢٠ لــە 

ــد ئەندامێکــی  ــی چەن ــی و خانەنشــین بون ــی کۆچــی دوای ئەنجام

دادگای بــااڵی فیدراڵــی، دادگاکــە بــە هــۆی کێشــەی نەمانــی 

ــەوت.  ــەکار ک ــایی، ل ــابی یاس نیس

هــەر بۆیــەش لــە هەمــان ســاڵدا، ســەرۆکایەتیی کۆمــار پڕۆژەیەکــی 

یاســای  بــۆ هەمــواری  کــرد  نوێنــەران  ئەنجومەنــی  ئاڕاســتەی 

دادگای بــااڵی فیدراڵــی ژمــارە )٣٠(ی ســاڵی ٢٠٠٥ بــۆ چارەســەری 

ــی. ــااڵی فیدراڵ ــی دادگای ب لەکارکەوتن

ــەو  ــوارەش هاوشــێوەی ئ ــەم هەم ــێ ئ ــە دەب ــو ک ــان واب ــە رام ئێم

یاســایەی کــە لــە مــادەی )٩٢(ی دەســتور ئامــاژەی پێــدراوە، هــەر 

ــی  ــی ئەنجومەن ــۆی ئەندامان ــێیەکی ک ــەی دوس ــە زۆرین ــێ ب دەب

ــر  ــان پێداگ ــەرۆکایەتیی پەرلەم ــەاڵم س ــرنێ. ب ــەران دەربچوێ نوێن

بــون کــە هەمــواری یاســا کۆنەکــە پێویســتی بــەو زۆرینەیــە 
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ــەی ســادە بەپێــی  ــە زۆرین ــەو وەک هــەر یاســایەکی ئاســایی ب نیی

مــادەی )٥٩� دوەم(ی دەســتور دەنگــی لەســەر دەدرێ. هــەر 

ــە  ــی ل ــی گەرەنت ــەر نەبون ــەو لەب ــەو هۆی ــەر ئ ــە لەب ــەش ئێم بۆی

دەنگدانــی دادگاکــە بەتایبــەت لــە پرســەکانی پەیوەســت بــە مافــە 

ــی  ــەداو بایکۆت ــاکە ن ــە یاس ــامن ب ــم، دەنگ ــتورییەکانی هەرێ دەس

دانیشــتنی پەرلەمامنــان کــرد. دوا جــار یاســاکە لــە )١٨� ٣� ٢٠٢١( 

ــەردرا. ــی لەس دەنگ

کات درەنگە بۆ تانە لێدان لە شەرعییەىت دادگاکە

د. یوســف رای وایــە “دەکــرا پــاش دەرچواندنــی ئــەم یاســایە تانــە 

لــە دەســتوری بونــی بــدرێ. بــەاڵم نــەک هــەر ئــەوە نەکــرا، بەڵکــو 

ــی  ــۆ ئەندامێتی ــااڵوت ب ــان پ ــم دو دادوەری ــەاڵتدارانی هەرێ دەس

ــرد.  ــەڵ ک ــان لەگ ــاییش مامەڵەی ــەی دادگاو، زۆر ئاس ــتافە تازەک س

ــار کــراوە ســەبارەت  ــان تۆم ــە دو داوادا کــە دژی ــان ل ــا خۆی ئەوەت

ــادە  ــە ئام ــەردەم دادگاک ــم، لەب ــی هەرێ ــەی موچەخۆران ــە موچ ب

ــەرتان!  ــوە لەس ــەکان ب ــەوەی تان ــاری دادگاش رەدکردن ــون و، بڕی ب

ــم  ــەوت و گازی هەرێ ــەر ن ــە لەس ــی ک ــەو داوایانەش ــەت ل تەنان

بــون، دیســانەوە بەشــێوەیەکی ئاســایی مامەڵەیــان لەگــەڵ دادگاکــە 

کــردوە! ئێــوە کــە خوتــان پێشــر دانتــان بــە شــەرعییەتی دادگاکــەدا 

نــاوەو، هیــچ تانەیەکتــان لــە دەســتوری بونــی نەگرتــوە، ئیــر چــۆن 

دەتوانــن ئێســتا لــە راگەیاندنــەوە تانــە لــە دادگاکــە بــدەن!؟”.

لــە کۆتاییشــدا نووســیویەىت: “پاڵپشــت بــەوەی لەســەرەوە ئامــاژەی 

ــااڵی  ــی دادگای ب ــتوری نەبون ــەر دەس ــەیەک لەس ــەر قس ــدرا ه پێ

ــەڕوی  ــفزازییەو، ل ــام و ئیس ــێ ئەنج ــیی ب ــەی سیاس ــی، قس فیدراڵ

ــە”. ــچ بەهایەکــی نیی یاســاییەوە هی

“دۆسییەكانی گەندەڵی” هۆشیار 
زێباری-یان راگرتووە و دوریان 

نەخستۆتەوە

ــردەوە،  ــوبات باویانك ــە 6ی ش ــدن ل ــەك دەزگای راگەیان ژمارەی

ــتنەوەی  ــە دورخس ــداوە ب ــراق، بڕیاری ــی عی ــە دادگای فیدراڵ ك

كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی  كاندیــدی  زێبــاری،  هۆشــیار 

بــۆ پۆســتی ســەرۆكایەتی كۆمــار، ئــەوەش لەســەر ســكااڵی 

نوســیویانە  دەزگاكانیــش  لــە  هەندێــك  پەرلەمانتــار.  چــوار 

لــە بڕیارەكــەی دادگادا هاتــووە “زێبــاری مەرجەكانــی باشــی 

ــە. ــا نیی ــگ”ی تی ناوبان

دادگای  بڕیارەكــەی  لەبــارەی  هەواڵێكــی  شــارپرێس  ماڵپــەڕی 

“دادگای  هاتــووە  تیایــدا  و  باوكردۆتــەوە  فیدراڵییــەوە  بــااڵی 

ــار  ــتی ســەرۆك كۆم ــدی پۆس ــە كاندی ــاری ل ــیار زێب ــی هۆش فیدراڵ

دورخســتنەوە”.

هەروەهــا پەیجــی كەناڵــی ئاســامنی كوردســات�یش بەهەمــان 

ــە  ــاری ل ــیار زێب ــە هۆش ــەوە، گوای ــەی وا باوكردۆت ــێوە هەواڵەك ش

ــەوە. ــار دورخراوەت ــەرۆكایەتی كۆم ــتی س ــۆ پۆس ــون ب كاندیدب

لەالیەكــی تــرەوە، دەزگای نــاس كــورد، لــە هەواڵێكیــدا هەمــان رۆژ 

6ی شــوبات نوســیویەتی كــە هۆشــیار زێبــاری مەرجەکانــی “باشــی 

ناوبانــگ و ڕاســاڵی” تێــدا نییــە. بۆیــە راگیــراوە.

راستی هەواڵەكە:

دادگای بــااڵی فیدراڵــی عیــراق، یەكشــەممە 6ی شــوباتی 2022، 

بڕیاریــدا بــە راگرتنــی رێكارەكانــی كاندیدكردنــی هۆشــیار زێبــاری 

بــۆ پۆســتی ســەرۆك كۆمــاری عیــراق بــە شــێوەی كاتــی و تــا 

ــراوە. ــراو تۆمارك ــەر ناوب ــەی لەس ــەو داوایان ــەوەی ئ یەكالییكردن

لــە  باســی  بڕیارەكــەدا  لــە  شــێوەیەك  بەهیــچ  دادگاكــە 
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بــۆ  كاندیدبونــی  لــە  نەكــردووە،  زێبــاری  دورخســتنەوەی 

ــە رای  ــێوەیەك دادگاك ــچ ش ــا بەهی ــار. هەروەه ــەرۆكایەتی كۆم س

خــۆی دەرنەبڕیــوە لەبــارەی ئــەوەی نــاس كــورد نوســیویەتی گوایــە 

ــە. ــدا نیی ــاڵی” تێ ــگ و ڕاس ــی ناوبان ــی “باش ــی مەرجەكان وتویەت

دادگای بــااڵی فیدراڵــی لــە بڕیاركەیــدا تەنیــا ئــەوەی رونكردۆتــەوە، 

كــە بڕیــاری راگرتنــی كاندیدبونــی زێبــاری، بەهــۆی داوایەكــی 

ــت. ــار دێ ــەك پەرلەمانت ــایی ژمارەی یاس

كێن ئەوانەی داواكەیان لە دژی زێباری جواڵندووە؟

بنەمــای ســكااڵی چــوار  لەســەر  بڕیارەكــەی دادگای فیدراڵــی، 

ــالن  ــاران )دی ــش پەرلەمانت ــە ئەوانی ــت، ك ــراق دێ ــاری عی پەرلەمانت

غەفــور، كاروان عەلــی و كەریــم شــوكر( لــە فراكســیۆنی یەكێتیــی 

نیشــتیامنیی كوردســتان و عەلــی تركــی پەرلەمانتــاری ســەربەخۆیە.

لــە ســكااڵكەیاندا كــە لــە 2ی شــوبات ئاراســتەی دادگای فیدراڵیــان 

كــردووە و چەنــد بەڵگەیەكیــان دژ بــە زێبــاری پێشــكەش كــردووە، 

پێیانوایــە پەســەندكردنی هۆشــیار زێبــاری، لەالیــەن پەرلەمانــی 

عیراقــەوە وەكــو كاندیــد بــۆ پۆســتی ســەرۆكایەتی كۆمــار لــە 31ی 

ــە. ــەی دەســتوری عیراق ــی دووەم، پێچەوان كانون

ــە بڕیارەكــەی دادگای  ــەی چــوار پەرلەمانتارەكــە، وەك ل ــەو داوای ئ

بــااڵی فیدراڵــی عیراقیشــدا رونكراوەتــەوە، بەشــێكی بــە پشتبەســن 

بــووە بــە بڕیــاری خولــی پێشــوتری پەرلەمانــی عیــراق، كــە تیایــدا 

لــە كۆتایــی ئابــی 2016 هۆشــیار زێبــاری، وەزیــری ئەوكاتــی دارایــی 

ــد  ــەر چەن ــەوەش لەس ــتنەوە. ئ ــتەكەی دورخس ــە پۆس ــان ل عیراقی

پرســێكی گەندەڵــی و بەهەدەردانــی ســامانی واڵت.

دۆسییەكانی سەر هۆشیار زێباری چین؟

هۆشــیار زێبــاری، وەزیــری دارایــی پێشــری عیــراق لەســەر پشــكی 

ــە  ــادی�، ل ــدەر عەب ــەی حەی ــی كوردســتان – كابین ــی دیموكرات پارت

ــراق  ــی عی ــۆ لێپرســینەوە بانگهێشــتی پەرلەمان ــی 2016، ب 25ی ئاب

دارایــی  لیژنــەی  لەالیــەن  “گەندەڵــی”،  دۆســییەی   14 و  كــرا 

ــرنان. ــەر جوڵێ ــەوە لەس پەرلەمان

ــی  ــە هەدەردان ــاری، ب ــیار زێب ــەر هۆش ــییەكانی س ــن دۆس دیارتری

لەکاتــی  تایبەتــی  بەرژەوەنــدی  بــۆ  بــووە،  گشــتی  بودجــەی 

گەشــتەکانیدا و لەیەكێــك لــە پرســیارەكاندا لەكاتــی دانیشــتنی 

پەرلەمــان كــە روبــەڕوی كرایــەوە، ئــەوە بــوو كــە بــۆ گەشــتەكانی 

ــتێک  ــەر گەش ــۆ ه ــدا ب ــووە و لەوەش ــی بەکرێگرت ــەی تایبەت فڕۆک

عیــراق  گشــتی  بودجــەی  لەســەر  دۆالری  هــەزار   90 بــڕی 

خەرجكــردووە.

دۆســییەكی تــر، بەكرێگرتنــی خانویەکــی تایبــەت بــووە لــە بەغــدا 

بــۆ پشــودانی خــۆی لــە نزیــك بینــای وەزارەتــی دارایــی، لەوەشــدا 

ســااڵنە بــڕی 188 ملیــۆن دینــار لەســەر بودجــەی گشــتی بــۆ كرێــی 

خانوەكــەی خەرجكــردووە.

ــاری،  ــە دۆســییە گەندەڵییەکانــی ســەر هۆشــیار زێب ــر ل یەکێکــی ت

ئــەوە بــوو كــە 450 پاســەوانی بــۆ خــۆی دامەزرانــدووە. ئــەوەش 

وتــەی  بەپێــی  و  كابینــە  هەمــان  وەزیرەكانــی  بــە  بــەراورد 

پەرلەمانتــاران ژمارەیەکــی ئێجــگار زۆر بــووە.

ســەرۆكی  بارزانــی،  مەســعود  ماڵــی  خانــوی  نۆژەنكردنــەوەی 

ــە  ــدا، ب ــەوزی بەغ ــەی س ــە ناوچ ــتان ل ــی كوردس ــوی هەرێم پێش

بــڕی زیاتــر لــە 200 ملیــۆن دینــار لەســەر پــارەی وەزارەتــی دارایــی 

عیــراق، یەكێكــی تــر بــووە لــە دۆســییەكانی ســەر هۆشــیار زێبــاری، 

ئــەوەش بەپێــی وتــەی هەیســەم جبــوری، ئەندامــی لیژنــەی دارایــی 

ــە خولــی پێشــوتردا. پەرلەمانــی عیــراق ل

ــی  ــەی نەزاهــە لەئەنجومەن ــژی لیژن ــوری، وتەبێ ــادل ن ــەوكات، ع ئ

نوێنەرانــی عیــراق، چەنــد جارێــك جەختیكــردەوە لــەوەی “بەشــێك 

ــە  ــەی ك ــن بەوكات ــاری، تایبەت ــەو دۆســێیانەی ســەر هۆشــیار زێب ل

وەزیــری دەرەوە بــووە، لەبــارەی گەندەڵــی دارایــی و ئیــداری، 

بەشــێكی تریشــیان پەیوەســن بــە پۆســتی وەزیــری داراییــەوە كــە 

ــی دەســەاڵتن”. خــراپ بەكارهێنان
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هه موو رێگه كان ده چنه وه  ئۆكرانیا.. 
رووسیا چۆن چه واشه كاری بۆ 

پشتیوانی له  هه وڵه كانی له سه ر زه وی 
به كارده هێنێت

ناكۆكییه كانــی نێــوان خۆرئاواییــه كان و رووســیا لــه  بــاره ی قه یرانــی 

ئۆكرانیــاوه  به رده وامــه .

بایــدن، ســه رۆكی ئه مه ریــكا،  لــه  نوێریــن ده ركه وتنیــدا، جــۆ 

ــا  ــه ر ئۆكرانی ــی زۆر له س ــد، مه ترس ــوبات( رایگه یان رۆژی )17ی ش

هه یــه  و رووســیا ده یه وێــت داگیــری بــكات.

ئۆكرانیــا  ســنووری  له ســه ر  زۆریــان  هێــزی  رووســه كان 

ووه تــه وه . كۆكرد

و  چه واشــه كار  هه واڵــی  لێشــاوێك  خۆیــدا  له گــه ڵ  قه یرانه كــه  

ــاوه . ــدا هێن ــه دوای خۆی ــتی ب ــی ناڕاس لێدوان

ــه واڵ  ــه زار و 500 ه ــری 13 ه ــی چاودێ ــه  2015ەوه ، ناوه نده كان ل

لــه و  كــردووه ،  تۆمــار  رووســه كانیان  چه واشــه كاری  زانیــاری  و 

40%ی  واتــه   بــووه .  ئۆكرانیــا  باســی  بابه تیــان   5200 ژماره یــه  

 Euvsdisinfo ناوه نــدی  ئــه وه ی  وه ك  فه یكانــه .  هه واڵــه   ئــه و 

باویكردووه تــه وه .

و  رووســه كان  الیــه ن  لــه   باوكراوه تــه وه ،  ئــه وه ی  هه مــوو 

پێــدراوه .  بره ویــان  كرملینــه وه   الیه نگرانــی 

سه ركۆنه ی خۆرئاوا ده كرێت

لــه  چوارچێــوه ی ئــه و هه وڵــه  فراوانــه ی رووســه كان ده ســتیان 

پێكــردووه  بــۆ شــێواندنی ناوبانگــی ئۆكرانیــا و چاندنــی دووبه ره كی 

ــه وه   ــاس ل ــان ب ــه ن: یه كێكی ــوون ه ــێوی، دوو بۆچ ــه وه ی پش و نان

ده كات، ئۆكرانیــا وه ك قوربانییــه ك لــه  الیــه ن خۆرئاواییه كانــه وه  

بــه كار ده هێرنێــت، لــه  چه ندیــن ئامــرازی میدیایــی وا پیشــان 

ده درێــت ئۆكرانیــا بووه تــه  ئامرازێــك و خۆرئــاوا بــه كاری ده هێنێــت 

بــۆ درووســتكردنی پشــێوی و نانــه وه ی ناكۆكــی و ناســه قامگیری و 

لــه  زۆربه شــیاندا په نجــه ی تۆمــه ت بــۆ ئه مه ریــكا و به ریتانیــا 

ــت. راده كێرشێ

وا  چیرۆكــی  رووســیایه   الیه نگــری  میدیاییــه ی  ئــه و  بــه رده وام 

منوونــه :  بــۆ  باوده كاتــه وه  

رووســیا  دژی  لــه   ئۆكرانیــا  مۆته كــه ی  “ئه مه ریــكا   +

 . ” ه هێنێــت د ر به كا

به كارده هێنــن  ئۆكرانیــا  كه نــه دا  و  به ریتانیــا  و  “ئه مه ریــكا   +

وه ك چه كێــك لــه  دژی رووســیا”.

+ “ئۆكرانیــا لــه  الیــه ن ئه مه ریــكا و مانگــه  ده ســتكرده كانییه وه  

ــر كــراوه “. داگی

بۆچوونــی دووه م ئه وه یــه ، گوایــه  خۆرئاواییــه كان لــه  ســه روبه ندی 

شــه ڕه كه   ئــه وه ی  بــۆ  چه واشــه كارن  كرده یه كــی  ئه نجامدانــی 

رووبــدات و رووســه كان بهێننــه  نــاو شــه ڕه وه .

بــۆ ئــه وه ش میدیــای رووســیا خۆرئــاوا بــه وه  تۆمه تبــار ده كات، كــه  

ــدا. ــه زای ئه لیكرۆنی ــه  ف خه ریكــی هه راســانكردنی رووســیایه  ل

ــان  ــی گه رمی ــه كان خاڵ ــه ره  خۆرئاوایی ــه وه  ده ده ن، راهێن ــاژه  ب ئام

ــه ن. ــیا ده ك ــاوه  و كار له ســه ر رووس ــیا دان له ســه ر ســنووری رووس

ــاوا  ــی خۆرئ ــی واڵتان ــه ن، هه رچ ــه وه  ده ك ــه ی ئ ــا بانگه ش هه روه ه

ده یڵێــن لــه  بــاره ی رووســیاوه ، درۆ و چه واشــه كارییه  و ئێســتا 

ــه  رووســیا  ــان ب ــارۆ دراوه  و ته نگی ــۆوه  گه م ــه ن نات ــه  الی رووســیا ل

ــه . ــیا قوربانیی ــوه  و رووس هه ڵچنی

هه موو شتێك به یه كه وه  په یوه سته  یان هه مووی راسته ؟

بــه و  كرملیــن  الیه نگــری  چه واشــه كاره كانی  رووه وه ،  زۆر  لــه  

ــه   ــه وان ل ــه . ئ ــڕی هه ی ــه  پیالنگێ ــان ب ــه  بڕوای ــن، ك ــانه  ده چ كه س

هه مــوو شــوێنێك بــاس لــه  په یوه ندییــه كان ده كــه ن، ته نانــه ت 
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نه بێــت.  په یوه ندیــش  ئه گــه ر 

بــه  له به رچاوگرتنــی ئــه وه ی ئێســتا ئۆكرانیــا بووه تــه  ئامانجــی 

چه ســپاندنی  هه وڵــی  ئــه وان  هه وڵه كانیــان،  ســه ره كی 

ناڕه زاییه كانــی كازاخســتان لــه  دژی ده زگای هه واڵگــری ئۆكرانیــا 

ئۆكرانیــا   هه واڵگــری  گوایــه   ده كــه ن،  بــه وه   ئامــاژه   ده ده ن. 

لــه  كازاخســتان كــردووه . كوشــتاری زۆری 

بــه  شــێوه یه كی رسووشــتی ســه ره ڕای تۆمه تباركردنــی ئۆكرانیــا 

ســه ركۆنه   لــه   به رده وامــن  ئــه وان  كه ناڵــه وه ،  هه ندێــك  لــه  

ئه مه ریــكا  ده كــه ن،  ئــه وه   پڕوپاگه نــده ی  ئه مه ریــكا،  كردنــی 

ــه وه ی فشــار  ــۆ ئ ــی كازاخســتانی درووســت كــردووه  ب ناڕه زاییه كان

بخاتــه  ســه ر رووســیا، بــه ر لــه وه ی دانووســتانی ئه منــی ئه مه ریــكا 

و رووســیا لــه  جنێــف به ڕێوه بچــن.

ــه  شــاراوه یی  ــوه وه  و ب ــر لێ ــه  ژێ ــان ب ــی دیكه ی ــه  هه ندێــك كه ناڵ ل

ده ڵێــن: “ده ســتی بیانــی” هه یــه ، بــه اڵم هیــچ به ڵگه یــه ك بــۆ 

باوناكه نــه وه . بانگه شــه كه یان  ســه ملاندنی 

ئــه م هه نــگاوه  لــه  الیــه ن ئامرازه كانــی راگه یاندنــی چه واشــه ی 

هــه ر  بــه رده وام  چونكــه   په یڕه وكــراوه ،  كرملینــه وه   الیه نگــری 

ــی  ــه وان وا رووماڵ ــت ئ ــان بێ ــی جیه ــه  هــه ر كوێیه ك ــه ك ل ناڕه زایی

زۆربه یــان  پشــته وه یه ،  لــه   ده ره كــی  ده ســتی  گوایــه   ده كــه ن، 

ئامــاژه  بــه  ئه مه ریــكا و خۆرئاواییــه كان ده كــه ن.

ناتــۆ وه ك ده ســتدرێژیكار و رووســیاش وه ك قوربانــی به ڵێنــی 

ــه دراوه . ــك ن ــچ به ڵێنێ ــدا هی ــه  كاتێك ــه ن، ل ــف ده ك ــه  وه س درۆیین

زانیارییــه   به ســه ر  باڵــی  بیرۆكانــه ی  لــه و  دیكــه   یه كێكــی 

بانگه شــه   ئه وه یــه ،  كێشــاوه ،  كرملینــدا  چه واشــه كارییه كانی 

ــكاره  و ئامانجــی  ــۆ كوتله یه كــی ســه ربازیی دوژمن ده كــه ن، كــه  نات

رووســیا. بــه   زیانگه یاندنــه   ســه ره كی  هــه ره  

ــه ر  ــه  ب ــر هێرناوه ت ــردوودا زۆرت ــه ی راب ــه  دوو هه فت ــه  ل ــه و بابه ت ئ

ــه وه .  ــاس و باوكراوه ت ب

شــێواندنی  و  تێگه یانــدن  خــراپ  لــه   نه وه ســتاون  رووســه كان 

هاوپه یامنــی  تێده گــه ن  و  ده زانــن  خــۆ  ئــه وان  ناتــۆ،  رۆڵــی 

ئاره زوومه ندانــه ی نێــوان واڵتانــی دیموكراتــی چییــه ، بــه اڵم بــه  

ــه  ده كات،  ــۆ هه ڵ ــه ن، نات ــه وه  ده ك ــاس ل ــه كاری ب ــه  و چه واش هه ڵ

ئۆكرانیــا و واڵتانــی ئه ســكه نده ناڤی وه ك ئه نــدام وه رده گرێــت 

ــه  1990 به ڵێنــی دابــوو بــه ره و خۆرهــه اڵت و ناوه ڕاســتی  ــۆ ل و نات

ئه وروپــا نه كشــێت، بــه اڵم ه مــوو واڵتێكــی خــاوه ن ســه روه ری 

ــێی  ــی دراوس ــۆی و واڵتان ــه ی خ ــی رێگ ــه  هه ڵبژاردن ــته  ل سه ربه س

مافــی ئه وه یــان نییــه  ده ســتوه ردان بكــه ن لــه  كاروبــاری، وه ك 

ــتوه ردانه . ــكات و ده س ــا ده ی ــه  ئۆكرانی ــیا ل ــتا رووس ــه وه ی ئێس ئ

ــدووه ،  ــی رایانگه یان ــانی ئۆكران ــه دا، به رپرس ــه و چوارچێوه ی ــه ر ل ه

ــان ده ســتپێكردووه .  ــرده وه  شــه ڕی دژی واڵته كه ی ــه  ك رووســیا ب

ئــه و به رپرســانه  ده ڵێــن: رووســه كان تاكتیكــی جیاجیــا به كارده هێنن 

ــه   ــان، ب ــه قامگیری واڵته كه ی ــی س ــێوی و تێكدان ــه وه ی پش ــۆ نان ب

تایبه تــی لــه  رێگــه ی ئــه و هێرشــه  ئه لیكرۆنیانــه ی ده یكــه ن. و 

زیــان بــه  ئابــووری ئۆكرانیــا ده گه یه نــن و ســه دان هه ڕه شــه ی 

ــه ن. وه ك  ــه ك ه ــب و مووش ــه  بۆم ــه وه ، گوای ــی باوده كه ن وه هم

ــه وه . ــال” باویكردووه ت ــريت جورن ــه ی وول س ــه وه ی رۆژنام ئ

ئۆكرانیــا،  ســه رۆكی  نه ته وه یــی  ئاسایشــی  راوێــژكاری  گــه وره  

ئولیكســی دانیلــۆڤ، لــه  چاوپێكه وتنێكــدا، كــه  بــه م دواییانــه  

لــه   ئه وه یــه   رووســیا  یه كه مــی  ئه ركــی  گوتــی:  باوكرایــه وه ، 

ته كێنێــت. هه ڵــامن  یــه ك  له بــه ر  ناوخــۆدا 

بــه  گوێــره ی رای شــاره زایان، تاكتیكه كانــی رووس ده ریده خــه ن، 

ــه  فشــار خســته   ــن، به رده وامــه  ل ــر پوت ســه رۆكی رووســیا، ڤالدیمێ

ــه ڕ  ــری ش ــكات و ئاگ ــه  ب ــه ك ته ق ــه وه ی ی ــێ ئ ــا به ب ــه ر ئۆكرانی س

هه ڵگیرســێت و ســزای به ســه ردا بســه پێرنێت.

ــی و  ــی ئه لیكرۆن ــه ری هێرش ــن: ئه گ ــه كان ده ڵێ ــه  ئۆكرانیی به رپرس

ــان  ــه قامگیری واڵته كه ی ــی س ــۆ تێكدان ــه كان ب ــه كاری رووس چه واش

ــره . ــه  هێرشــی زه مینــی فــراوان زیات مه ترســییه كانی ل

لــه  2014ە وه  كاتێــك رووســیا به شــێكی خۆرهه اڵتــی ئۆكرانیــای 
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گرتــووه ، چه ندیــن جــۆر گــرووپ و ته كتیكــی به كارهێنــاوه  بــۆ 

ــاژاوه . داهێزرانــی ســه رچاوه كانی واڵت و درووســتكردنی شــه ڕ و ئ

بــۆ منوونــه  رووســه كان توانیــان شــه ڕ و پشــێوی لــه  هه رێمــی 

دونبــاس لــه  خۆرهه اڵتــی ئۆكرانیــا درووســت بكــه ن، جیاخــوازه كان 

ئۆكرانییــه كان  ســه ربازه   و  كــردووه   كۆنــرۆڵ  ناوچه كه یــان 

ده كــوژن.

ــوپاكه ی  ــت و س ــۆی به كاربهێنێ ــی خ ــت هه ژموون ــیا ده توانێ رووس

ــه   ــه  2008 ل ــه وه ی ل ــكات، وه ك ئ ــا ب ــتی ئۆكرانی ــه ی ناوه ڕاس ره وان

جۆرجیــا كــردی.

ــێوی  ــه وه ی پش ــی نان ــه كان هه وڵ ــاڵه  رووس ــت س ــه  هه ش ــر ل زیات

ده ده ن، بــه و هه وڵه شــیان، زیاتــر لــه  نیــوه ی دانیشــتوانی ئۆكرانیــا 

ــه  ئه ندامــی  ــان ببێت ــه  واڵته كه ی ــووه ، ك ــر ب ــان زیات خواســتی ئه وه ی

ناتــۆ و یه كێتــی ئه وروپــا و بازرگانــی لــه  رووســیاوه  بگوازنــه وه  بــۆ 

یه كێتــی ئه وروپــا.

ــر كــردووه  و  ــی خــۆی زیات ــا به رگــری ئه لیكرۆن ــی ئۆكرانی حكومه ت

ــیا  ــری رووس ــی الیه نگ ــه  كه ناڵ ــه  ب ــتووه ، ك ــه ی داخس ــه و كه نااڵن ئ

ده نارسێــن.

واڵتــه   لــه   یه كێكــه   ئۆكرانیــا  ئه وه شــدا،  هه مــوو  له گــه ڵ 

هه ژاره كانــی ئه وروپــا و ئابوورییه كــی الوازی هه یــه  و مه ترســی 

وه به رهێنــه ره كان  ســه رجه م  وایكــردووه ،  رووســیا  له شكركێشــی 

رابكێشــنه وه . پاره كانیــان  و  به جێبهێڵــن  پڕۆژه كانیــان 

یه كێــك لــه و هێرشــه  ئه لیكرۆنییانــه ی لــه  نێــوان 2015 و 2016 

كرایــه  ســه ر ئۆكرانیــا، بــووه  هــۆی پچڕانــی كاره بــا لــه  ناوچه كانــی 

ــت. ــی پایته خ ــا و كییڤ ــاوای ئۆكرانی خۆرئ

هێــرش  زیانبه خشــه وه   پرۆگرامــی  رێگــه ی  لــه   2017دا  لــه  

كرایــه  ســه ر 10 كۆمپانیــای گــه وره  و بــووه  هــۆی په ككه وتنــی 

ئابــووری واڵته كــه ،وه ك ئــه وه ی ڤیكتــۆر زورا، جێگــری ســه رۆی 

ــتنی  ــه كان و پاراس ــه  تایبه ت ــۆ په یوه ندیی ــی ب ــوزاری حكوم خزمه تگ

زانیــاری لــه  ئۆكرانیــا رایگه یاندبــوو.

ــی  ــێكی ئه لیكرۆن ــه ڕووی هێرش ــا رووب ــردووش ئۆكرانی ــی راب مانگ

بــوه وه ، كــه  ده ســه اڵتداران په نجــه ی تۆمه تیــان ئاراســته ی رووســیا 

ــان  ــه وه  ده ی ــه و هۆی ــرد و ب ــالڕووس ك ــه  بێ ــه ی وات و هاوپه یامنه ك

ســایتی حكومــی هــاك كــران.

و  پووچه ڵكراوه تــه وه   هێرشــه كه   گوتــی:  باره یــه وه   لــه و  زورا، 

ــن  ــه  بریتی ــه ت، ك ــی ده وڵ ــه  تۆماره كان ــووه  بگات ــه وه  ب ــی ئ ئامانج

ــه وه . ــاوه ن پڕۆژه كان ــا و خ ــاره ی كۆمپانی ــه  ب ــا ل ــك دات ــه  كۆمه ڵێ ل

باوكردنــه وه ی  رووســه كان،  تاكتیكانــه ی  لــه و  دیكــه   یه كێكــی 

هه یــه . بۆمــب  كــە    بــه وەی  پڕوپاگه نده یــه  

كــه   نه نــارساو،  ســه رچاوه   نامــه ی   1000 رابــردوو،  مانگــی 

زۆربه یــان لــه  رێــی ئیمه یڵــه وه  نێردرابــوون، ئاماژه یــان بــه وه  

ده كــرد، مه ترســی بۆمــب لــه  نزیــك 10 هــه زار شــوێن هه یــه ، كــه  

قوتابخانــه  و شــوێنی خزمه تگوزارییــه  گشــتییه كانه . به شــێكیان 

لــه   ده ڵێـــت:  و  ئۆكرانییــه   هاوواڵتییه كــی  موروزوڤــا،  كاترینــا 

ــرا،  ــوه  ك ــم پێ ــاڵییه كه م په یوه ندی ــه وت س ــه  ح ــه ی منداڵ قوتابخان

كــه  بــه  خێــرا بچــم منداڵه كــه م بهێنمــه وه  و وتیــان هه واڵــامن 

قوتابخانه كه یــه . نزیــك  لــه   نه ته قیــو  بۆمبێكــی  پێگه یشــتووه  

ــوون،  ــه  ب ــه ی قوتابخانه ك ــاو مه له وانگ ــه  ن ــه كان ل ــی: منداڵ وتیش

بــێ  بــه   هه مــووان  پێگه یه ندرابــوو،  هه واڵه كه یــان  كاتێــك 

ئــه وه ی جله كانیــان له بــه ر بكه نــه وه ، بــه و ســه رما و شــه خته  و 

به فــره ی مانگــی یــه ك رایانكردبــووه  ده ره وه .

رێباز حه مالن -  وته  و روونكردنه وه كه ی

حه مــالن،  رێبــاز   ،)2022 فێربایــه ری  شــوبات/  )9ی  شــه وی 

بــۆ  كوردســتان  هه رێمــی  حكومه تــی  ســه رۆكی  یاریــده ده ری 

كاروبــاری دارایــی، لــه  میانــی به شــداریكردنی لــه  “ژووری هه واڵــی 

كه ناڵه كه یــه ،  )8:00(ی  كاتژمێــر  گه شــتی  كــه   كوردســتان24” 
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به شــداریكرد و تێیــدا رایگه یانــد، “لــه  4ی ته ممــوزی 2021، لــه  

كۆبوونــه وه ی ئه نجوومه نــی بــااڵی ئابــووری، ســه رۆكی حكومــه ت 

ده ســه اڵتێكی  هه مــوو  راســپارد،  وه زیرانــی  ســه رۆك  جێگــری 

هه بێــت، داهاتــی گومرگــه كان رێكبخاتــه وه  و كــۆی بكاتــه وه ، 

لــه  ئیرباهیــم خه لیلــه وه  بــۆ په روێزخــان و هــه ردوو وه زاره تــی 

ــی  ــه وه ی قاچاغچێت ــۆ ئ ــن، ب ــدا ب ــه  خزمه تی ناوخــۆ و پێشــمه رگه  ل

نه هێڵێــت و مــاوه ی 3 مانگــی پێــدا، راپۆرتێــك ئامــاده  بــكات 

بزانرێــت چــی كــراوه ، بــه اڵم تــا ئێســتا هیــچ ئه نجامێكــامن ده ســت 

نه كه وتــووه . بۆیــه  ناكرێــت قــووت و ژیانــی خه ڵــك بخرێتــه  

ملمالنێــی سیاســییه وه . ناكرێــت نرخــی نــه وت بــه رز بووبێتــه وه  و 

داهاتــی ناوخــۆ بــاش بووبێــت و مووچــه  دوابكه وێــت و هــه ر لــه  

ــه وه   ــه  عێراقیش ــاره ی ل ــه د ملی ــه و دوو س ــن. ئ ــان بی ــوێنی خۆم ش

بــوو، دواتــر خســتیانه  27 و  لــه  20ی مانــگ  دێــت، ســه ره تا 

ئێســتا 9ی مانگــی شــوباته ، هێشــتا 200 ملیاره كــه ی مانگــی یــه ك 

نه هاتــووه ، بــه اڵم ئــه وه ی جێــی داخــه ، ئه وه یــه  لــه  ناوخــۆی 

ــت”. ــه وه  بكرێ ــان ئ خۆم

هــاوكات چاوپێكه وتنه كــه  لــه  په یجــی ســه ره كی كه ناڵه كــه  لــه  

ــڤ پەخشــکرابوو. فه یســبووك بەشــێوەی الی

لینكی الیڤه كه ، كه  53 هه زار ڤیوی هه بووه :

فه یســبووك  و  ئینســتاگرام  لــه   سۆشــیاملیدیادا،  لــه   هه روه هــا 

و تیلیگــرام و گرووپــی ڤایبــه ری كه ناڵــه  پۆســته ری لــه  بــاره وه  

باوكرایــه وه :

دواتــر  كه ناڵه كــه  ئــه و ده قــه ی په یوه ســت بــوو بــه  جێگــری 

ــرد  ــی ك ــه كان دیلیت ــه رجه م پالتفۆرم ــه  س ــه وه  ل ــه رۆك وه زیران س

یوتیــوب  لــه   و  الیــڤ  بــه   چاوپێكه وتنه كــه   ده قــی  ته نیــا  و 

ماوه تــه وه .

حه مــالن  رێبــاز  وته یــه ی  ئــه و  ده قــی  هه ردووكــی  لــه   كــه  

ســڕاوه ته وه .

یۆلیــۆی  ته ممــوز/  )4ی  رۆژی  كۆبوونــه وه ی  هه واڵــی  ده قــی 

هیــچ  باوكراوه تــه وه ،  كوردســتان24  ســایتی  لــه   كــه    ،)2021
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ئاماژه یــه ك بــۆ راســپاردنی قوبــاد تاڵه بانــی بــۆ چاكســازی لــه  

نییــه :  ده روازه كان 

 ،)2021 یۆلیــۆی  ته ممــوز/  )4ی  واتــه   رۆژ  هه مــان  هه روه هــا 

كوردســتان24 میوانــداری لــه  رێبــاز حه مــالن كــردووه  و ئــه و تێیــدا 

ورده كاری كۆبوونه وه كــه ی باســكردووه  و تێیــدا ئــه وه ی ئاشــكرا 

ــه   ــه  ســه رۆكی حكومــه ت هه مــوو ده ســه اڵتێكی داوه ت كــردووه ، ك

ــه  ده روازه كان. ــازی ل ــۆ چاكس ــه ی ب جێگره ك

ده قی هه واڵه كه : )4ی ته مموز/ یۆلیۆی 2021(ی كوردستان24:

تێیــدا هاتــووه : “یاریــده ده ری ســه رۆكی حكومه تــی هه رێمــی 

كوردســتان، بــۆ كاروبــاری دارایــی و ئابــووری، رێبــاز حه مــالن، 

لــه  میانــی به شــداریكردنی لــه  “ژووری هه واڵــی كوردســتان24” 

هه ڵه بجــه   ســلێامنی  پارێزگاكانــی  ســنووری  لــه   رایگه یانــد، 

ــاج  رێژه یه كــی كه مــی داهاتــی ده روازه  ســنوورییه كان و داهاتــی ب

و ناوخــۆ ده گه ڕێتــه وه  حكومــه ت.

گوتیشــی: لــه  كۆبوونــه وه ی ئه مــڕۆی ئه نجوومه نــی ئابووریــدا، 

جێگــری  داوه تــه   ده ســه اڵتێكی  هه مــوو  حكومــه ت  ســه رۆكی 

ئــه و  ئــه وه ی  بــۆ  تاڵه بانــی،  قوبــاد  حكومــه ت،  ســه رۆكی 

ــنووری  ــه  س ــاج ل ــتنی ب ــه وه ی رێكخس ــه  كۆكردن ــه ی ل كه موكوڕیان

نه یانهێڵێــت.” هــه ن  ســلێامنی 

ده قــی تــه واوی گفتوگۆكــه ی رێبــاز حه مــالن لــه  4ی ته ممــوزی 

.2021

ده قی بڕیاره كه ی حكومه ت، كه  رێباز حه مالن باسیكردبوو:

ــاز حه مــالن  ــه ری 2022(، رێب ــواره ی رۆژی )10ی شــوبات/ فێربای ئێ

و  باوكــرده وه   روونكردنه وه یه كــی  په یجه كانــه وه   رێــی  لــه  

ــان شــێواندووه .  ــا گرتــووه ، گوایــه  وته كانی ــه  میدی تێیــدا ره خنــه ی ل

ســه رۆك  جێگــری  راپۆرته كــه ی  بــه وه داوه   ئامــاژه ی  هه روه هــا 

ــی  ــووی ئه نجوومه ن ــه وه ی داهات ــه  كۆبوون ــه  و ل ــران ئاماده ی وه زی

ــه ڕوو. ــدا ده خرێت ئابووری

بوارنیــوز  په یجــی  لــه   ئــه وه ی  وه ك  روونكردنه وه كــه :  ده قــی 

باوكراوه تــه وه :

رونكردنەوەیــەك لــە نوســینگەی رۆژنامەوانــی رێبــاز حەمــالن، 

یاریــدەری ســەرۆكی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان

لەســەر بەشــێكی چاوپێكەوتنــی شــەوی رابــردوو لــە كەناڵــی 

كوردســتان 24 هەندێــك لــە راگەیاندنــەكان بەهــەر مەرامێــك بێــت 

لێكدانەوەیەكــی هەڵەیــان بــۆ قســەیەكی رێبــاز حەمــالن كــردووە، 

ــە وە   ــۆ ھە مــوو الیە كــی روون بكە ین ــی ب ــە  پێویســتامن زان ــە  ب بۆی

ســەرۆكی  جێگــری  بەڕێــز  ئابــوری،  بــااڵی  ئە نجومە نــی  كــە : 

ئەنجوومەنــی وەزیرانــی راســپارد كــە سەرپەرشــتی رێكخســتنەوەی 

ــە ســەرجەم وەزارەت و  ــی داهــات ل ــاج و رســومات و چاالككردن ب

ــی  ــان و تیم ــتە ش بە ڕێزی ــە و مە بە س ــۆ ئ ــكات، ب ــودەزگاكان ب دام

لە وبارە یــە وە   راپۆرتێکیــان   و  ئە نجامــدا  كارە كانیــان  ھاوكارانــی 

ــااڵی  ــی ب ــووی ئە نجومە ن ــەوەی داهات ــە کۆبوون ــردووە،  ل ئامادە ك

ــەڕوو. ــوری دەخرێت ئاب

ــی  ــۆ خەلک ــوو ب ــی ب ــاو رونی ــک بەرچ ــە ھەندێ ــەو چاوپێکەوتن ئ

کوردســتان لەســەر دۆخــی ئێســتای دارایــی و روونکردنــەوەی 

ھۆکارەکانــی دواکەوتنــی موچــە ، حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 

رێكخســتنەوەی  بــۆ  گــەڕ  خســتۆتە  خــۆی  هەوڵــی  هەمــوو 

ــۆران  ــی مووچەخ ــوی ژیان ــركردنی بژێ ــی و باش ــات و خەرج داه

و هاونیشــتامنیان، پێویســت بــوو هەندێــك دەزگای راگەیانــدن 

بەرپرســیارانە وەك خــۆی مامەڵەیــان لەگــەڵ ئــەم چاوپێکەوتنەکــە 

ــە. بکردای

نوسینگەی رۆژنامەوانی یاریدەدەری سەرۆکی حکومەتی ھەرێمی 

کوردستان

2022/2/10



85راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

ده روازه   بــۆ  نه ناردبــوو  هێــزی  عێــراق 
ســنوورییه كان

گوایــه   باوكرایــه وه   ئــه وه   هه واڵــی  په یــج  ژماره یــه ك  لــه  

حكومه تــی عێــراق هێــز ده نێرێــت بــۆ ســه ر ده روازه  ســنورییه كانی 

ــی بــوو تایبــه ت  ــم، ئــه وه ش دوای بڕیاره كــه ی دادگای فیدراڵ هه رێ

ــه ی  ــه اڵم زانیارییه ك ــتان، ب ــی كوردس ــی هه رێم ــه ی نه وت ــه  پرۆس ب

راســت نه بــوو.

رۆژی 15ی شــوبات، دادگای بــااڵی فیدراڵــی عێــراق، پێنــج بڕیــاری 

ــه وه   ــازی هه رێم ــه وت و غ ــی یاســای ن ــاره ی ناده ســتوری بوون له ب

ده روازه   پرســی  دیكــه   جارێكــی  ئــه وه   بــه دوای  دوا  ده ركــرد، 

ــاراوه . ــه  ئ ــه وت هات ســنورییه كان و ده ســتگرتن به ســه ر ســامانی ن

نێوده وڵه تــی و فه رمــی  هه رێمــی كوردســتان، چــوار ده روازه ی 

پارێــزگای  لــه   په روێزخــان  و  باشــامخ  ده روازه كانــی  هه یــه ، 

ســلێامنی له گــه ڵ ئێــران، ده روازه ی حاجــی ئۆمــه ران لــه  پارێــزگای 

هه ولێــر له گــه ڵ ئێــران، ده روازه ی ئیرباهیــم خه لیــل لــه  زاخــۆ 

له گــه ڵ توركیــا.

پرســی ناردنــی هێــز بــۆ ده روازه  ســنورییه كانی هه رێــم تــازه  نیــه ، 

لــه  دوای ریفرانــدۆم و  رووداوه كانــی 16ی ئۆكتۆبــه ری 2017، 

پرســی كۆنرۆڵكردنــی ده روازه  ســنورییه كان له الیــه ن به غــداوه  

بــووه  جێگــه ی بــاس، بــه اڵم بڕیــاره كان جێبه جێنه كــران.

ــراق  ســاڵی 2020 كــه  مســته فا كازمــی وه ك ســه رۆك وه زیرانــی عێ

ده ســتبه كاربوو، جارێكــی دیكــه  پرســه كه  گــه رم بــوه وه ، ئــه م 

باسوخواســه  هــاوكات بــوو له گــه ڵ هه وڵه كــه ی حكومه ته كــه ی 

ســنوورییه كانی  ده روازه   ســه رجه م  كۆنرۆڵكردنــی  بــۆ  كازمــی 

عێــراق و ده رهێنانیــان له ژێــر ده ســتی گروپــه  چه كــداره كان.

ــۆ  ــاره ی 30ی ب ــنورییه كان ژم ــته ی ده روازه  س ــای ده س ــی یاس به پێ

ســنورییه كانی  ده روازه   ســه رجه م  به ڕێوه بردنــی   ،2016 ســاڵی 

ســنورییه كانی  ده روازه   ده ســته ی  الی  كوردســتان  هه رێمــی 

ده ســه اڵتی  ده ســتووردا  لــه   له گه ڵئه وه شــدا  ده بێــت،  عێــراق 

هه رێــم. بــه   دراوه   ده روازه كان  به ڕێوه بردنــی 

ــە یاســای بودجــەی  ــم و بەغــدا، ل ــوان هەرێ ــی نێ ــی رێكەوتن بەپێ

2021، دەبێــت دەروازە ســنوورییەكانی هەرێــم بــە هاوبەشــی 

لەالیــەن حكومەتــی هەرێــم و حكومەتــی بەغــداوە بەڕێوەبربێــن 

و هەرێمیــش رێــژەی ســەدا 50ی داهاتەكانــی ئــەو دەروازانــە 

رادەســتی بەغــدا بــكات، ئــه م رێككه وتنــه ش جێبه جێنه كــرا.

تائێســتا ده روازه  ســنوورییه كان له الیــه ن حكومه تــی هه رێمــی 

هێزیــش  ناردنــی  هه واڵــی  و  به ڕێوه ده برێــن  كوردســتانه وه  

ناڕاســته . به غــداوه   له الیــه ن 

ــەوانی  ــه  پاس ــامخ، ب ــی باش ــه ری گومرك ــر به ڕێوه ب ــاخه وان به ك ش

ته نهــا  نیــه ،  ئه ساســی  و  ئه ســڵ  زانیارییــه   ئــه م  راگه یانــد: 

ــه ی  ــااڵنه  لیژن ــش س ــه ، ئه وی ــدا هه ی ــه ڵ به غ ــامن له گ هه ماهه نگی

ــه   ــان ده خه ین ــاباتی خۆم ــه ش حس ــن و ئێم ــی دێ ــری دارای چاودێ

به رده ســتیان و ئــه وان راپۆرتــی خۆیانــی له ســه ر ده نوســن.

ده روازه   لــه   عێــراق  هێــزی  به كــر، جه ختیكــرده وه ،  شــاخه وان 
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هه یــه   هاوبــه ش  لیژنه یه كــی  بــه اڵم  نیــه ،  ســنوورییه كاندا 

له نێــوان ده ســته ی گومرگــی هه رێــم و ده ســته ی گومرگــی عێــراق، 

ده ده ن. بڕیــاره كان  پێكــه وه   ئه وانــه  

هەڵواسینی وێنەكەی ڤالدیمێر پۆتین 
ڕاست بوو

ــە جەنگــی  ــراق بەشــێوەیەكی فەرمــی خــۆی ل ــە كاتێكــدا عێ ل

نێــوان ڕوســیا و ئۆكرانیــا یەكالینەكردووەتــەوە، بــەاڵم كەســانی 

لــە  ڕوســیا  ســەرۆكی  پۆتیــن  ڤالدیمێــر  وێنــەی  نەنــارساو 

شــەقامێكی بەغــدا هەڵدەواســن.

شــەوی  2ی ئایــار، لــە شــەقامێکی گشــتی گەڕەکــی جادریــەی 

بەغــدای پایتەختــی عێــراق، وێنەیەکــی ڤالدیمێــر پوتــن، ســەرۆکی 

روســیا دانــرا، کــە لەســەری نورسابــوو “پاڵپشــتی روســیا دەکەیــن”.

“هاوڕێیانــی  نــورساوە  هاشــتاگێک  وێنەكــەدا  خــوارەوەی  لــە 

ســەرۆک”. دانانــی وێنەكــەی كاردانــەوەی فراوانــی لێكەوتــەوە.

بەشێك لەو شوێنانەی هەواڵی دانانی وێنەكەیان باوكردەوە

كەناڵی ئاڕتی ڕوسیا

تویتەری باڵیۆزخانەی ڕوسیا لە عێراق

ماڵپەری CNN عەرەبی

ماڵپەری کەناڵی سۆمەرییە

ئەنادۆڵی تورکی

ــرا،  ــە الب ــەو وێنەك ــان ش ــەر هەم ــۆی ه ــی ڤیدی ــی گرتەیەك بەپێ

وێنەكــە  ئەمنــی  هێزێكــی  كــە  وادەردەكەوێــت  هەرچەنــدە 

هێــزی  یەكالنەكراوەتــەوە  ئــەوە  تائێســتا  بــەاڵم  لێدەكەنــەوە، 

هاواڵتــی. یاخــود  ئەمنیــە 

گشــتی  كۆبونــەوەی  لــە  بــوو،  كاتێكــدا  لــە  وێنەكــە  دانانــی 

عێــراق  بەڕێوەچــوو،  چوارشــەممە  كــە  نەتەوەیەكگرتووەكانــدا 

ــە “ســەركۆنەكردنی هێرشــی  ــژارد كاتێــك دەنگــدرا ب متبونــی هەڵب

دوژمنكارانــەی ڕوســیا بــۆ ســەر ئۆكرانیــا” 121 واڵت دەنگیــان بــە 

بڕیارەكــەدا و پێنــج واڵت دژی بــوون و 35 واڵتیــش بێدەنــگ بــوون.

ــه  پێنجشــه ممه ، 24ی شــوباتی 2022، ڤالدیمێــر پۆتیــن ســه رۆكی  ل

ڕوســیا، فه رمانــی هێرشــكردنه  ســه ر ئۆكراینــای ده ركــرد، لــه و ڕۆژوه  

شــه ڕ به رده وامــه  و كاردانــه وه ی فراوانــی نێوده وڵه تیشــی بــه دوادا 

هاتــووە و زۆربــەی واڵتــان ســەركۆنەی هێرشــەكەیان كــردووە.
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رووداوە  رۆژانــە 

کۆمەاڵیەتییــەکان و حاڵەتــەکاىن کوشــن 

لــە میدیــا و سۆشــیاملیدیاى کوردییــدا بــە بایەخــەوە 

روومــاڵ دەکرێــن. لــە زۆربــەى ئــەو هەوااڵنــەدا زانیــاری 

ــاوی  ــێکى بەرچ ــەوە و بەش ــتکراوە باوناکرێت ورد و پشتڕاس

ســەرچاوە هەواڵییــەکان پشــت بــە زانیارى دەمــاودەم و کۆپى 

پەیســتکردىن زانیــارى یەکــدی دەبەســن، ئەمــەش بوارێکــى 

فــراواىن رەخســاندووە بــۆ گەشــەکردىن زانیــارى ناڕاســت 

ــەى  ــد منوون ــەم چەن ــک. وەک ل ــى فەی و هەواڵ

دەردەکەوێــت: خــوارەوە 

هەواڵ و زانیاریی هەڵەو 
هەڵبەستراو تایبەت بە 

بواری كۆمەاڵیەتی
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بكوژی نەقیب محەمەد 
دەستگیر نەكراوە

ئــەو  تــری  پۆلیســی  ســێ  و  لەتیــف  محەمــەد  نەقیــب 

بەڕێوەبەرایەتیــی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژى لــە ســلێامىن، 

ــۆ  ــدان ب ــی هەوڵ ــی 2021دا لەكات ــی یەكەم ــەوی 4ی كانون ــە ش ل

ــەوە نەقیــب  ــان لێكــراو بەهۆی ــك تەقەی دەســتگیركردنی تۆمەتبارێ

گیانیلەدەســتدا. محەمــەد 

لــە  روداوەكــە  شــەوی  یەكــەم  پڵــەس،  شــارپرێس  پەیجــی 

پۆســتێكی بــە پەلــەدا باویكــردەوە كــە بكــوژی نەقیــب محەمــەد 

ــایش  ــەل ئاس ــی گ ــاوی )كوڕان ــر بەن ــی ت ــتگیركراوە. پەیجێك دەس

ــب  ــی نەقی ــەم دوای كوژران ــی ك ــد كاتژمێرێك ــرۆر( چەن و دژە تی

محەمــەد، لــە پۆســتێكیدا باویكــردەوەوە كــە “ئاســایش بكوژەكــەی 

دەســتگیركردووە”.

راستی هەواڵەكە

رۆژێــك دوای روداوەكــە و لــە 5ی كانونــی یەكــەم، قوبــاد تاڵەبانــی، 

جێگــری ســەرۆكی حكومــەت، ســەردانی بریندارەكانــی روداوەكــەی 

ــارە   ــە و تۆمە تب ــدان؛ ئ ــم پێ ــەوەی “بە ڵێن ــردەوە ل ــرد و جەختیك ك

كــە  بە داخــە وە  ئە فســە رێكی شــە ھید كــرد و ســێ كارمە نــدی 

برینــدار كــرد، دە ســتگیر بكرێــت”. ســێ رۆژ دوای روداوەكــە و لــە 

7ی كانونــی یەكــەم، ئاسایشــی ســلێامنی، وێنــه ی كــوڕ و باوكێكــی 

ــب  ــتنی نەقی ــیەی كوش ــە دۆس ــوو ل ــو هەڵهات ــردەوە و وەك باوك

ــان  ــە دۆزینەوەی ــان ل ــرد هاواڵتی ــردن و داوایك ــاوی ب ــەد ن محەم

هاوكارییــان بكــەن. تــا دەســتگیربكرێن. چــوار رۆژ دوای روداوەكــە 

و لــە 9ی كانونــی یەكــەم، لــە مەراســیمێكدا لــە ســەر گــۆڕی 

ــتا  ــەوەی هێش ــردەوە ل ــوكاری جەختیانك ــەد، كەس ــب محەم نەقی

ــتگیركردنیانكرد.  ــتگیرنەكراوە و داوای دەس ــوژ دەس بك

خێزانێک بە غازی خەڵوز مردن و پارێزگارى 
دهۆک دەڵێت بە سۆپاى نەوت بووە

گیانلەدەســتداىن  هەواڵــى   ،2021 دیســەمبەری  23ى  رۆژى 

ــازی  ــۆى غ ــە ه ــە ب ــەوە، ک ــی باوبووی ــوار منداڵ ــک و چ دایکێ
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دواى  لەدەســتدا،  گیانیــان  و  بــوون  ژەهــراوی  خەڵــوزەوە 

ــەوان  ــد، ئ ــەر رایگەیان ــزگارى دهــۆک عــەىل تەت ــە پارێ رووداوەک

بــە غــازی ســۆپای نــەوت خنــکاون نــەک بــە خەڵــووز، ئەمــە لــە 

رایگه یانــدووە،  ئاكــرێ  پۆلیســی  به ڕێوه به رایه تــی  کاتێکدایــە، 

لــە گونــدی قوبکێــی ســەر بــە ناحیــه ی گرده ســێنی قــەزای 

ــووز  ــۆی گازی خه ڵ ــەی بەه ــوار منداڵەک ــک و چ ــرێ، دایكێ ئاک

خنــکان. له خــه ودا 

كوردستان24ـــی  بــه   ماڵه كــه   خــاوه ن  برازایه كــی  هەروەهــا 

راگه یانــد، دایكه كــه  بــه ر لــه  نووســتنی كه مێــك كۆڵكــه  داری 

خۆگه رمكردنــه وه   به مه به ســتی  و  ماڵه كــه   نــاو  بردووه تــه  

به كاریهێنــاوه ، تــا كوژاندنــه وه ی ئاگره كــه  و بوونــی بــه  خه ڵــووز، 

ــاوه ،  ــه كاری هێن ــن ب ــه وه ی ژووری نووس ــۆ گه رمكردن ــار ب دواج

ــه   ــه و خێزان ــی ئ ــه واوی ئه ندامان ــووزه  ت ــه و خه ڵ ــۆی گازی ئ به ه

گیانیــان له ده ســتدا. 

لــە بەرامبــەردا، پارێــزگارى دهــۆک، عــەىل تەتــەر لــە کۆنگرەیەکى 

رۆژنامەنووســان  پرســیارى  وەاڵمــى  لــە  رۆژنامەوانیــدا، 

ــان  ــووز گیانی ــازی خەڵ ــۆى غ ــە ه ــە ب ــەو خێزان ــردەوە، ئ رەتیک

ســۆپایان  و  کــراوە  دابــەش  نــەوت  گــوىت  و  لەدەســتدابێت 

ــارەى رووداوەکــە  ــە ب هەبــووە، بــەاڵم ســەرجەم ئــەو وێنانــەى ل

باوکراونەتــەوە، دەریدەخــات ماڵەکــە هیــچ ســۆپایەکی نەوتیــان 

ــووە. ــدا ب ــووزی تێ ــە خەڵ ــەک ک ــە تەنەکەی ــە ل ــووە، جگ نەب

کەناڵــى  دیســەمبەر  25ى  رۆژى  چوارچێوەیــەدا،  لــەو  هــەر 

ــەری  ــا، بەڕێوەب ــین تەه ــەڵ موحس ــى لەگ رووداو چاوپێکەوتنێک

دابەشــکردنی نەوتــی دهــۆک باوکــردەوە و لــەو چاوپێکەوتنــەدا، 

دووکەڵــی  بەهــۆی  خێزانــەی  ئــەو  وىت:  بەڕێوبــەرە  ئــەو 

خەڵــووزەوە خنــکاون، لــە 20 رۆژی رابــردوو ســێ بەرمیــل نەوتــی 

ــووە.  ــپییان وەرگرت س

  

هه واڵی چووكی ده ستكرد 
هیچ بنە مایه كی نه بوو

ــواره ی رۆژی 30ی دیســه مبه ری  ــه ك په یجــی كــوردی، ئێ ــه  ژماره ی ل

لــه   گوایــه   باوكراوه تــه وه ،  هه واڵێــك   )6:00( كاتژمێــر   ،2021

ــه ی  ــی نێرین ــك ئه ندام ــه ر بارێ ــت به س ــان ده س ــه رزی په روێزخ م

ده ســتكرددا گیــراوه  و وێنــه ی بارێكــی له گــه ڵ باوكراوه تــه وه .

لــه  په یجــی گاســن: لەمــەرزی پەروێزخــان  ده قــی هه واڵه كــه  

ــراوە ــەناعیدا گی ــەری س ــك زەك ــەر بارێ ــت بەس دەس

ــتگیراوە بەســەر  ــەرزی پەرویزخــان دەس ــە لەم ــر لەهەفتەیەك زیات

ــاوی  ــتویەتی بەن ــوەو ویس ــەناعی پێب ــەری س ــە زەك ــدا ك بەڕادێك

ــی  ــە ســلێامنیەوە، تائێســتا خاوەن ــەوە بیانهێنێت ــی جوانكاری دەرمان

ــی  ــی چ بەرپرســێكی حزب ــت ئاخــۆ ه ــەو نازانرێ ــارە دیارنی ــەو ب ئ

ناوچــەی زۆنــی ســەوزە. بەڕادەكــە بەبارەكــەوە لەگومرگــی گەرمیان 

ــەت  ــەش بەكەفال ــۆفێری بەرادەك ــراوەو ش ــەردا گی ــتیان بەس دەس

ــراوە. ئازادك

گاســن  ســاختەهەواڵەی  ئــه و  ده ركــه وت،  به دواداچــوون،  دوای 

ــت،  ــه  و تێكس ــان وێن ــه  هه م ــر، ب ــاڵێك پێش ــه وه ، س باویكردووه ت

په یجێكــی دیكــه  بــه  نــاوی كوردمیدیــا بــه  پۆســته ر باویكردووه ته وه . 

كــورد،  نــاس  وه ك  ســایتێكی  كات،  هه مــان  له وه دایــه ،  ســه یر 

ــه وه   ــه  باره ی ــی ل ــردووه  و لێدوان ــه  ك ــۆ ده نگۆیه ك ــی ب به دواداچوون

وه رگرتــووه  و لــه  هه واڵێكــدا زانیارییه كانــی روون كردووه تــه وه . 

جەعفــەر  د.نگیــن  نووســیویه تی:  كــورد  نــاس  باره یــه وه ،  لــه و 

پســپۆڕ لــە نەخۆشــییەكانی ژنــان و منــدااڵن لــە الپــەڕەى خــۆى لــە 

فەیســبوک نوســیویەىت “لــەم ڕۆژانــەدا ئــەو وێنەیــە لــە میدیــاکان و 

سۆشــیال مێدیــا باوبووەتــەوە زۆر قســەی لەســەر دەکرێــت، گوایــە 

چوکــی پالســتیکییە و بــۆ ئارامکردنــی ژنــان ھێرناوەتــە کوردســتان و 

ــراوە. ــی ســنور دەســتی بەســەردا گی ــە بازگەیەک ل
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ــەو  ــۆ ئ ــەزۆری ب ــە’ ب ــی چوک ــەو ‘کیف ــکە، ئ ــەو پزیش ــەى ئ بەوت

پیاوانەیــە کــە ھەســت بــە کەمــی یــان بچوکــی چوکیــان دەکــەن، 

بەســەر  بکــەن  کۆنــدۆم  وەکــو  کیفــە  ئــەو  دەتوانــن  ئــەوان 

ــش  ــن وە ھەمی ــتوور دەب ــک ئەس ــەم کەمێ ــاواش ھ ــدا و ئ چوکیان

چەنــد ســانتیمەترێک درێژتــر لــەوەی ھــەن.  دەشــڵێت، ھیــچ 

ــە کــە چــۆن  ــان وەکــو بــۆری کــون نیی ــۆ ژن چوکێکــی پالســتیکی ب

لــەو وێنەیــەدا دەبیندرێــت، بەڵکــو ئەوانــە بــۆ پیاوانــن.   هەروەهــا 

بەتەنزیشــەوە نوســیویەىت “بەھیــوام ئیــدی ماوەیەکیــش ژنــان 

ــتەی  ــەرەو ئاراس ــە ب ــەو وێنەی ــەر ئ ــەکان لەس ــز و گاڵتەپێکردن تەن

لــە  بەرپــرس  ســەرچاوەیەكی  بکەنــەوە”.    پێچەوانــە  پیــاوان 

مــەرزی پەروێزخــان  )18ی ترشینــی یەكەمــی 2020( بــە نــاس 

كــوردی ڕاگەیانــدوە، لــە چەندیــن پەیجــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان 

ــەری دەســتكرد  ــەرزەوە زەك ــەم م ــە ل ــەوە ك ــك باوكراوەت “هەواڵێ

و  لەڕاســتییەوە  دوورە  ئــەوە  بــەاڵم  كوردســتان،  هێرناوەتــە 

هەڵبەســراوە.”    

هــاوكات ئــه و وێنه یــه ی ئه مســاڵ و پــار بــۆ هه مــان هه واڵــی 

ــه   ــراوه  و وێنه ك ــه كان وه رگی ــه  عه ره بیی ــه  په یج ــراوه ، ل ــك دان فه ی

هیــچ په یوه ندییه كــی بــه  مــه رزی په روێزخــان و هه واڵه كــه وه  

نییــه . 

هەژمارەكەى دەشنێ هاک نەكرابوو

كچــه  گۆرانیبێــژ و چاالكوانــی كــورد ده شــنێ مــوراد، ئێــواره ی 23ی 

نۆڤه مبــه ری 2021 لــه  تویتێكــدا نووســی:  “بــاوه ڕم وایــه  لــه  رۆژانی 

ــن  ــاب ده پۆش ــلێامنی حیج ــی س ــوه ی ژنان ــه  نی ــر ل ــڕۆدا، زیات ئه م

ــی  ــچ الیه نێك ــه م خۆپیشــاندانه  هی ــه  ئ ــه  خــودا ك ــه م ل ــزا ده ك و ن

شــاراوه ی نه بێــت، كــه  لــه  الیــه ن گرووپــه  ئیســالمییه كانه وه  بێــت، 

ئه گه رنــا ئێمــه  لــه  چاڵێكــی گه وره دایــن”. دوای باوبوونــه وه ی 

ــه   ــه كانیان ب ــی قس ــت ده ق ــج و ئه كاون ــه ك په ی ــه ی ژماره ی تویته ك

هێرشــكردنه  ســه ر ئیســالم و ئیســالمییه كان له قه ڵه مــدا و بــه و 

ــوه وه . ــوكایه تی ب ــن و س ــه پۆلێكی جوێ ــه ڕووی ش ــه وه  رووب هۆی

په یجــی خانــم: 428,064 الیــك و  كــه   په یجــی خانــم،  دواتــر 

462,587 فۆڵــۆی هه یــه  ده نگــۆی ئــه وه ی باوكردووه تــه وه  بــه  

هــۆی ئــه و پۆســته وه  تویتــه ری ده شــنێ مــوراد وه ســتاوه  یــان هــاك 

كــراوه ، بــه اڵم راســتییه كه ی ئــه وه  بــوو، كــه  بــه  هــۆی ئــه و لێشــاوه  

ــاری  ــوراد هه ژم ــنێ م ــوو، ده ش ــی كراب ــوكایه تییه ی پێ ــن و س جوێ

خــۆی لــه  تویتــه ر ســڕكردووه  و لــه  رێگــه ی هاوڕێیه كییــه وه  زانیــاری 

ئــه وه  پشتڕاســت كراوه تــه وه ، كــه  هه ژماره كــه  هــاك نه كــراوه ، 

ته نیــا ســڕی كــردووه  و ده شــنێ ئه وه شــی ره تكردووه تــه وه  لــه  

ــه   ــووكایه تییه ك ب ــۆره  س ــچ ج ــت هی ــتی بووبێ ــدا مه به س تویته كه ی

ئیســالم یــان ئیســالمییه كان یاخــود ژنانــی حیجــاب پــۆش بــكات.

ئەو ژنەی 320 هەزار دۆالری خەڵكی برد 

ژمارەیــەك ماڵپــەڕ و ئەكاونــت و پەیــج لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان 

هەواڵێكیــان باوكــردەوە گوایــە ژنێــك كــە “كارمەنــدی رێكخــراوی 

ــا، 320  ــاوی ســەبریە قاســم یەحی ــووە”، بەن ــی ب خێرخــوازی بارزان

ــوتاندووە.   ــۆی س هــەزار دۆالری هاواڵتیانــی بــردووە و دواتــر خ

ــدا  ــی تەمومژاوی ــە روداوێك ــی دووەم، ل ــە 9ی ترشین ــە ل ــەو ژن ئ

ــەردا”و دوای دوو رۆژ  ــە جەســتەی خــۆی ب ــر “ئاگــری ل ــە هەولێ ل

ــەڕ  ــە ماڵپ ــێك ل ــتداوە.  بەش ــخانە گیانیلەدەس ــە نەخۆش ــەوە ل مان

ــراوی  ــە رێكخ ــم، ل ــەبریە قاس ــە س ــردەوە ك ــەكان باویانك و پەیج

خێرخــوازی بارزانــی كاریكــردووە. هــاوكات ماڵپــەڕی وێســتگە نیوز، 

لــە ڤیدیۆیەكــدا وتــەی چەنــد كەســێكی باوكردۆتــەوە و گوایــە ئــەو 

ژنــەی پــارەی ئەوانــی خــواردووە و لــە دەزگای خێرخــوازی بارزانــی 

ــان بــۆ ئــەوە نەخســتەڕوو.  كاریكــردووە، بــەاڵم هیــچ بەڵگەی
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لــە 20ی  رونكردنەوەیەكــدا  لــە  بارزانــی،  دەزگای خێرخوازیــی 

ــەڕ و پەیجــی رەســمی دامەزراوەكــە  ــە ماڵپ ترشینــی دووەم، كــە ل

رەتدەكاتــەوە  زانیاریانــە  ئــەو  هەمــوو  تیایــدا  باوكراوەتــەوە، 

دەڵێــت “ســەبریە قاســم یەحیــا دور و نزیــك هیــچ پەیوەندییەكــی 

نەبووە...هەروەهــا  بارزانییــەوە  خێرخوازیــی  دەزگای  بــە 

نــە  كارمەنــد،  نــە  كات  هیــچ  هاواڵتییــە  ئــەم  رایدەگەیەنیــن 

خۆبەخــش و نــە هاوبەشــی دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی نەبــووە، 

ــەوە  ــاوی رێكخراوگەلێك ــتانە و بەن ــێوەیەكی سەربەس ــو بەش بەڵك

ــووە”. ــك وەرگرت ــە خەڵ ــارەی ل پ

ــە رێكخــراوی خێرخــوازی بارزانــی، كــە  هەروەهــا ســەرچاوەیەك ل

لەبەرئــەوەی مافــی لێدوانــی نییــە و وتــی جگــە لــە راگەیەنراوەكــە 

هیچــی تــری رەســمیان نییــە، جەختیكــردەوە، لــەوەی ئــەوان 

ــە چ  ــۆن و ب ــە چ ــەو ژن ــا ئ ــەن، “ئای ــەوە دەك ــۆ ئ ــون ب بەدواداچ

شــێوەیەك نــاوی رێكخراوەكەمانــی بــۆ ئــەو كارە بەكارهێنــاوە، 

یــان بــۆ هەڵخەڵەتاندنــی خەڵــك بــووە، یــان خەڵكەكــە بــۆ ئــەوەی 

ــن”.  ــە بەكاردەهێن ــاوی ئێم ــتبكات ن ــەری دروس ــە كاریگ روداوەك

ئــەو وتــی “بــەاڵم راســتییەكەی ئەوەیــە ئــەو ژنــە بەهیچ شــێوەیەك 

كارمەنــد یــان خۆبەخشــی ئێمــە نەبــووە”. وتیشــی “بــەالی ئێمــەوە 

ســەیرە هەندێــك میدیــا بەبــێ ئــەوەی بێــن چێــك بكــەن و بۆچونــی 

ئێمــە وەربگــرن، بــۆ لێــدان لــە رێكخراوەکەمــان ناومــان دەزڕێنــن”. 

هەروەهــا بــۆ بەدواداچونــی ئــەم پرســە تیمــی بنكۆڵكاری پاســەوان 

ــر و  ــە هەولێ ــی ل ــد چاالكوانێكــی مەدەن ــە چەن ــرد ب ــدی ك پەیوەن

ــە  ــەو كەس ــە ئ ــردەوە ك ــت ك ــان پشراس ــێوە ئەوەی ــان ش بەهەم

ــووە  ــی نەب ــدام و خۆبەخشــی رێكخــراوی خێرخــوازی بارزان ئەن

داخستنی سه نته ره كانی گه نجان 
له الیه ن شاناز ئیبرایم ئه حمه ده وه  

راست نییە

گوایــه   كراوه تــه وه   بــاو  بابه تێــك  كۆمه اڵیه تییــه كان  له تــۆڕه   

ــانازییه كاىن  ــه  و ش ــلێامىن جێپه نج ــی س ــدی یه ك ــی مه ڵبه ن به رپرس

هێــرۆ ئیربایــم ئه حمــه د ده ســڕێته وه .

و  ئه حمــه د  ئیربایــم  شــاناز  هــه ردوو  په یجــی GASINوێنــه ى 

هێــرۆ ئیربایــم ئه حمــه دی خوشــكی له ته نیشــت یه كــر دانــاوه  

و نوســیویه ىت به فه رمــاىن شــاناز ئیربایــم ئه حمــه د ســه نته ره كاىن 

ــن.   ــه وز داده خرێ ــنورى س ــتان له س ــزی كوردس ــداڵ پارێ من

هیــچ  و  نادیــاره   خاوه ندارێتییه كــه ی   GASIN په یجــه ئــه م 

هه واڵه كه یــدا  له درێــژه ى  پاشــان  له ســه رنییه ،  ناونیشــانێكی 

ــربام ئه حمــه د ســه رجه م ســه نته رو  ــاىن شــاناز ئی نوســیویه ىت به فه رم

ــتان له ســنورى ســه وز  ــزىن كوردس ــاڵ پارێ ــه كاىن رێكخــراوی من بنه ك

ــه نته ره كاىن  ــتپێك س ــدا وه ك ده س ــه م هه نگاوی ــت و له یه ك داده خرێ

گه نجــاىن له شــاره كاىن كوردســتان داخســتووه ..... 
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راستى بابه ته كه 

به رپرســی  عه لــی  رێبــوار  ته له فۆنیــدا  له په یوه ندییــه ىك 

راگه یاندنــی رێكخــراوی منــاڵ پارێــزى كوردســتان، ئــه و هه وااڵنــه ى 

شــێوه یه   لــه و  له بابه تێكــی  خــۆی  سه رســوڕماىن  ره تكــرده وه و 

ــراوه ن  ــه م رێكخ ــه ر ب ــان كه س ــه نته ره كاىن گه نج ــڕی و وىت: س ده رب

ــرى و  ــاڵ، كف ــه اڵدزێ، شــۆڕش، چه مچه م ــه، ق له شــارۆچكه  كاىن رانی

ــێوه یه   ــه و ش ــتى ل ــراوه ن و ش ــی و ك ــن له چاالك كه الرو....به رده وا م

بــوىن نییــه  كــه  بڕیــار درابێــت به داخســتنى ســه نته ره كاىن گه نجــان 

یــان رێكخــراوی منــاڵ پارێــزی كوردســتان.

كێشه كه  له كوێدایه 

ســه نته رى  ته نهــا  كــه   نه شــارده وه   ئــه وه ى  عه لــی  رێبــوار 

بودجــه ى  نه بوونــی  به هــۆى  هه ڵه بجــه   لقــی  گه نجــان 

پێویســته وه  به شــێوه ى كاىت چاالكییه كانیــان راگیــراوه و میدیــا و 

تــۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانیــش ئــه م بابه ته یــان گشــتاندووه و تیــری 

هاویشــتووه . له وێــوه   خۆیــان 

كەسوكاری نەقیب محەمەد:
نەمانوتووە بكوژانی رۆڵەكەمان لە 

سلێمانی حەشاردراون

هیــچ  ئــەوان  رەتیدەكەنــەوە  محەمــەد،  نەقیــب  كەســوكاری 

لێدوانێكیــان دابێــت، لەبــارەی ئــەوەی گوایــا بكوژانــی كوڕەكەیــان 

ــاردراوە. ــلێامنی حەش ــە س ــااڵ ل ــێكی ب ــی بەرپرس ــە ماڵ ل

منونەی هەواڵێكی هەڵبەسرتاو:

 )Rozhane News( رۆژی 28ی كانونــی یەكەمــی 2021، پەیجــی

ــە،  ــی هەی ــبوك )243000( الیك ــی فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ــە ل ك

لــە پۆســتێكدا باویكــردەوە “خانــەوادەی نەقیــب محەمــەد... 

ــلێامنی  ــە س ــااڵ ل ــێكی ب ــی بەرپرس ــە ماڵ ــان ل ــی كوڕەكەم بكوژان

حەشــاردراون”.

راستی هەواڵەكە:

كەســوكاری نەقیــب محەمــەد رەتیدەكەنــەوە هیــچ لێــدوان و 

زانیارییەكــی لــەو شــێوەیەیان بــە هیــچ كەناڵێكــی راگەیانــدن 

دابێــت و دەڵێــن ئــەو زانیارییانــەی بەنــاوی ئێمــەوە باودەكرێنەوە 

ــان. ــێ بنەم ب

یەكێــك لــە كەســوكاری نەقیــب محەمــەد، 30ی كانونــی یەكــەم، بــە 

تەلەفــون جەختیكــردەوە “ئێمــە نەمانوتــووە بكوژانــی رۆڵەكەمــان 

ــی  ــاردراوە و لێدوان ــلێامنی حەش ــە س ــە و ل ــێكی بااڵی الی بەرپرس

لــەو شــێوەیەمان بــۆ هیــچ میدیایــەك نــەداوە”.

و  ئــەوان  ئەمنییەكانــە،  دەزگا  الی  “كەیســەكەمان  وتیشــی 

خــودی جێگــری ســەرۆكی حكومەتیــش بەڵێنیانــداوە بكــوژان 

دەســتگیربكەن و رادەســتی یاســایان بكەن، كەیســی شــەهیدكردنی 

تەنیــا  و  یاســایی  كەیســێكی  بۆتــە  ئێســتا  محەمــەد  نەقیــب 

ــە  ــۆ كەیســێكی حكومەتیشــە، چونك ــە، بەڵك ــەش نیی كەیســی ئێم

هێرشــكراوەتە ســەر دامــەزراوە و كارمەندانــی حكومــەت كراونەتــە 

ئامانــج”.

ــی  ــری بەڕێوەبەرایەت ــف و ســێ پۆلیســی ت ــب محەمــەد لەتی نەقی

بەرەنگاربونــەوەی توندوتیــژی دژی ئافرەتــان و خێــزان، لــە شــەوی 

4ی كانونــی یەكەمــی 2021دا لەكاتــی هەوڵــدان بۆ دەســتگیركردنی 

تۆمەتبارێــك لــە ناوچــەی تانجــەڕۆ لــە ســلێامنی، تەقەیــان لێكــراو 

بەهۆیــەوە نەقیــب محەمــەد گیانــی لەدەســتدا.

رۆژێــك دوای روداوەكــە و لــە 5ی كانونــی یەكــەم، قوبــاد تاڵەبانــی، 

جێگــری ســەرۆكی حكومــەت، ســەردانی بریندارەكانــی روداوەكــەی 

ــارە   ــە و تۆمە تب ــدان؛ ئ ــم پێ ــەوەی “بە ڵێن ــردەوە ل ــرد و جەختیك ك

كــە  بە داخــە وە  ئە فســە رێكی شــە ھید كــرد و ســێ كارمە نــدی 

برینــدار كــرد، دە ســتگیر بكرێــت”.
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لــە 7ی كانونــی یەكــەم، ئاسایشــی ســلێامنی، وێنــه ی كــوڕ و 

ــتنی  ــیەی كوش ــە دۆس ــوو ل ــو هەڵهات ــردەوە و وەك ــی باوك باوكێك

لــە  هاواڵتیــان  داوایكــرد  و  بــردن  نــاوی  محەمــەد  نەقیــب 

دەســتگیربكرێن. تــا  بكــەن.  هاوكارییــان  دۆزینەوەیــان 

ئــاگاداری دۆســییەی  ســەرچاوەیەكی ئاسایشــی ســلێامنی، كــە 

محەمــەد، جەختیكــردەوە  نەقیــب  كەیســی  لــە  بەدواداچونــە 

“ئاســایش كاتێــك وێنــە تۆمەتبــاران باودەكاتــەوە، ئــەوە بەمانــای 

ــدا  ــە زۆر حاڵەت ــارە، ل ــە شــوێنیان نادی ــەو تۆمەتباران ــەوە دێــت ئ ئ

كاتێــك وێنــەكان باودەكرێنــەوە، بەمانــای ئــەوەش دێــت كــە 

ــەو  ــەكان... ئ ــزە ئەمنیی ــەاڵتی هێ ــنوری دەس ــە دەرەوەی س چونەت

ــدەدراون و  ــااڵ داڵ ــا الی بەرپرســێكی ب ــێ بنەمــان گوای ــە ب هەوااڵن

ــە”. ــڵی نیی ئەس

چیرۆكە هەڵبەستراوەكە

هه ندێــك  لــه    ،2022 یه نایــری  2ی  رۆژی  دواجــار  چیرۆكه كــه ، 

په یــج جارێكــی دیكــه  نــوێ كرایــه وه  و باوكرایــه وه .

كه ســێك بــه  نــاوی پارێــزه ر النــه  ئامانــج، خــۆی بــه  خاوه نــی ئــه و 

چیرۆكــه  وتــاره  ده زانێــت، كــه  بــه  كوردیــی باویكردووه تــه وه .

ده قی وتاره كه  به  كوردی:

بۆچی عیدەی ژنی تەاڵقدراو 90 ڕۆژە؟

بەاڵم هی ژنێک کە مێردی مردبێت 130 ڕۆژە؟

پارێزەر � النە ئامانج

وەاڵم:

ڕۆبــەرت گلیهــام پســپۆڕ لــە زانســتی بۆماوەزانــی لــە زانکــۆی 

ــەو  ــد کاتێــک ئ ئالبێــرت ئاینشــتاین موســوڵامنبوونی خــۆی ڕاگەیان

ــەڵ  ــە لەگ ــاو دەق ــە دەق ــەوە ک ــۆ ڕوونبووی ــتیەی ب ــتیە زانس ڕاس

ــددەی  ــی عی ــی دیاریکردن ــە باس ــدا ک ــی لەقورئان ــازی عیلمی ئیعج

ژنــی تەاڵقــدراو دەکات

کاتێــک  سەرســامکرد  زانایانــی  ئەمــەش  کــە  مانگــە   3 کــە 

ــەی  ــە لەپێکهات ــتێک هەی ــە ش ــرد ک ــکرایان ک ــەوەکان ئاش لێکۆڵین

تــۆوی پیــاودا لەشــلەی پیــاودا 62 پڕۆتیــن هەیــە کــە ئــەم پڕۆتینانــە 

لەپیاوێکــەوە بــۆ یەکێکیــر جیــاوازن هەروەکــو چــۆن پەنجەمــۆری 

پیاوێــک  هــەر  واتــە  جیــاوازە.  لەیەکێکیــر  مرۆڤێــک  هــەر 

پاســۆردێکی تایبەتــی هەیــە.

الشــەی ئافرەتیــش وەکــو کۆمپیوتــەر وایــە و پاســۆردی ئــەو پیــاوە 

خــەزن دەکات کــە دەچێتــە الی. جــا هەرکاتێــک ئــەو ئافرەتــە 

دوای تــەاڵق ڕاســتەخۆ چــووە الی پیاوێکــی تــر ئــەوا وەکــو ئــەوە 

ــەری  ــت و ئەگ ــرۆس بووبێ ــەرە توشــی ڤای ــەو کۆمپیوت ــە ئ ــە ک وای

ــە. ــن نەخۆشــی هەی ــە چەندی تووشــبوونی ب

وە لــە ڕووی زانســتییەوە ســەملێرناوە کە یەکەم حەیــزی دوای تەاڵق 

ــوێنەواری  ــە ش ــۆ %72 ل ــزی دووەم %67 ب ــۆ %35 وە حەی %32 ب

ــێهەم 99. 9%  ــزی س ــات وە حەی ــە الدەب ــەی ئافرەتەک ــاو لەالش پی

لــەو شــوێنەوارە ال دەبــات و ئــەو کاتــەش ڕەحمــی ئافرەتەکــە پــاک 

دەبێتــەوە و ئامــادەی هاوســەرگیری دەبێــت لەگــەڵ پیاوێکــی تــردا 

بەبــێ ئــەوەی ئــازاری پێبــگات و تووشــی نەخۆشــی ببێــت.

توشــی  دەکــەن  زینــا  و  لەشفرۆشــی  ئافرەتانــەی  ئــەو  بۆیــە 

ــن بەهــۆی  ــر دەب ــی ت ــدز و ئەوان ــو ئای نەخۆشــی زۆر پیســی وەک

تێکەڵبوونــی تــۆوی زیاتــر لــە پیاوێــک لــە ڕەحمیانــدا و کاریگــەری 

هەریەکەیــان! شــوێنەوارەکانی 

ــی  ــەوا پێویســتی بەکات ــت ئ ــردی دەمرێ ــە مێ ــەی ک ــەو ژن ــەاڵم ئ ب

پیاوەکــەی  ئــاوی  شــوێنەواری  کــە  ئــەوەی  بــۆ  هەیــە  زیاتــر 

نەمێنێــت چونکــە دڵتەنگبوونــی بــۆ پیاوەکــەی وا دەکات کــە کاتــی 

زیاتــری پێویســت بێــت بۆیــە خــوای گــەورە بــۆ ئەویــان عیــدەی 4 

ــاوە. ــگ و 10 ڕۆژی دان مان

ــکات  ــەک ب ــە لێکۆڵینەوەی ــرد ک ــە ک ــەم زانای ــتیە وای ل ــەم ڕاس ئ
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ــک  ــە هــەر ژنێ ــت ک ــۆی دەرکەوێ ــا ب ــی موســوڵامن ت لەســەر ژنان

ــەرە! ــۆی لەس ــەی خ ــاوی پیاوەک ــوێنەواری ئ ــا ش تەنه

لەهەمــان کاتــدا لێکۆڵینەوەیەکــی تــری کــرد لەســەر ژنانێکــی تــری 

نــا موســوڵامن وە بــۆی دەرکــەوت کــە ئــەوان شــوێنەواری ئــاوی دو 

تــا ســێ پیاویــان لــە ســەرە!

وە ئــەوەی کــە زۆر داچڵەکێنــەر بــو بــۆ ئــەو زانایــە ئەوەبــوو کــە 

کاتێــک ئــەو شــیکاریەی بــۆ ژنەکــەی خــۆی کــرد بــۆی دەرکــەوت 

ــە  ــە ک ــای ئەوەی ــەش وات ــەرە ئەم ــاوی لەس ــوێنەواری 3 پی ــە ش ک

ــردوە! ــی لێک ــەی خیانەت ژنەک

تا کار گەیشتە ئەوەی کە بۆی دەرکەوت کە

لە 3 مناڵەکەی تەنها یەکیان هی خۆیەتی!

لەســەر ئــەو بنچینەیــە بــۆی دەرکــەوت کــە تاکــە دیــن کــە 

زەمانەتــی

ســەالمەتی و پاکیەتــی ئافــرەت و تۆکمەیــی کۆمەڵــگا دەکات دینــی 

ئیسالمە.

ئافرەتی موسوڵامن پاکرین ئافرەتە لەسەر ڕوی زەوی

راستییه كه ی چییه :

زاری  له ســه ر  املرصیــون  رۆژنامــه ی  2012دا،  لــه   راســتییه كه ی 

شــیكردنه وه ی  مامۆســتای   ، ســه ید  محه مــه د  عه بدولباســت  د. 

پزیشــكی لــه  ســه نته ری نیشــتامنی میــر باویــان كــرده وه ، گوایــه  

ئــه و زانایــه  بــه و ئه نجامــه  گه یشــتووه . 

ئــه وه ی پارێــزه ره  كورده كــه  باســیكردووه  و كردوویه تــی بــه  وتــاری 

ــه د  ــت محه م ــه  عه بدولباس ــه  ك ــه و وتاره ی ــی ئ ــان ده ق ــۆی هه م خ

ــه وه .  ــه  هۆنیویه تیی ــكه  میرییه ك ــه  پزیش ــه ید، وات س

لــه  ئابــی 2012ه وه  ئــه و چیرۆكــه  لــه  نــاو میدیــای عه ره بــی و 

جارێــك  چه نــد  ده كات.  ده ستاوده ســت  میدیایانــدا  سۆشــیال 

هه وڵــی راســتكردنه وه ی دراوه ، بــه اڵم بابه ته كــه  بــۆ ماوه یــه ك 

ــه وه . ــاس ده كرێت ــاره  ب ــی دووب ــت و دوای ــر ده كرێ ــه  بی ل

هه ڵه كان:

یه كــه م: رۆبــه رت گلیهــام، زانــا نه بــووه  و نه خۆشــی ده روونــی 

هه بــووه  و ســاڵێك لــه  نه خۆشــخانه ی نه خۆشــییه  عه قڵییــه كان 

ــوێنه ی  ــه و ش ــه ی ئ ــووتاندنی قه نه ف ــۆی س ــه  ه ــر ب ــووه  و دوات ب

ئیشــی لێكــردووه ، لــه  2009 خراوه تــه  زیندانــه وه . 

ــه وه   ــه ی ره تكردووه ت ــه و هه واڵ ــای جووله كــه ، ئ دووه م: ســایتی دان

په یامنگــه ی  لــه   نــاوه   بــه و  جوویــه ك  هیــچ  رایگه یانــدووه   و 

ئه نشــتاین نییــه .

 

وێنە و زانیارییەكان لەسەر مردنی پێنج 
خوێندكار راست نەبوو

ــج و ئەكاونــت، باویانكــردەوە  ــدن و پەی ــك دەزگای راگەیان هەندێ

كــە پێنــج خوێنــدكار لــە روداوێكــی هاتوچــۆدا لــە ســنوری شــنگال 

گیانیــان لەدەســتداوە، بەشــێكیان ئاماژەیــان بــە گیــان لەدەســتدانی 

وێنەیەكیشــیان  چەنــد  تەنانــەت  دەكــرد،  خوێنــدكار  چــوار 

باوكــردەوە كــە گوایــا ئەوانــە خوێندكارەكانــن كــە لــە روداوەكــەدا 

ــردون. م

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسرتاو:

كاتژمێــر 5:35 خولەكــی یەكشــەممە 17ی كانونــی دووەم، پەیجــی 

)وكالــة ســنجار االخباريــة(، باویكــردەوە، كــە لــەو روداوەدا پێنــج 

ــون. ــر بریندارب ــۆی ت ــدكار گیانیانلەدەســتداوە و ن خوێن

ژمارەیەك ئەكاونت و پەیجی تر هەمان زانیارییان باوكردەوە.

هــاوكات ئەكاونتێــك بەنــاوی )حســن رشــید(، كەمــر لــە كاتژمێرێــك 

دوای روداوەكــە، لــە پۆســتێكدا دەڵێــت چــوار خوێنــدكار لــەو 

پۆســتەكەدا  لــە  كەسیشــی  چــوار  وێنــەی  مــردون،  روداوەدا 
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باوكردۆتــەوە.

شــێوە  بەهەمــان  )ئیندپێندنــت(،  بەنــاوی  كــوردی  پەیجێكــی 

ئامــاژەی بــە گیانلەدەســتدانی پێنــج خوێنــدكار و برینداربونــی نــۆی 

ــەو روداوەدا. ــردووە ل ــر ك ت

 راستی هەواڵەكە:

كاتژمێــر چــوار و نیــوی ئێــوارەی یەكشــەممە 16ی كانونــی دووەم، 

پاســێكی گواســتنەوەی خوێنــدكاران كــە 40 خوێنــدكاری تێدابــووە، 

لــە نێــوان هــەردوو ناحیــەی ســنونێ و كۆمەڵگــەی خانەســور 

بــووە، لەیەكــەم  لــە قــەزای شــنگال توشــی روداوی هاتوچــۆ 

ــچ  ــون و هی ــە بریندارب ــەر 40 خوێندكارەك ــەدا ه ــاتی روداوەك س

حاڵەتێكــی گیانلەدەســتدان تۆمارنەكــرا، بەپێــی وتــەی ســەعد متــۆ، 

ــنگال. ــەروەردەی ش ــی پ ــی عەرەب ــەری بەش بەڕێوەب

ــاتی  ــەوان(ی وت “لەس ــی پاس ــى بنكۆڵکاری ــە )تيم ــۆ، ب ــەعد مت س

هەرهەمویــان  و  لەدەســتنەداوە  گیانــی  كــەس  روداوەكــەدا 

برینداربــون و بــەرەو نەخۆشــخانە گوازراونەتــەوە، بــەاڵم دوانیــان 

بــەر لەگەیشــتنیان گیانیــان لەدەســتداوە، تائێســتا )27 كاتژمێــر 

دوای روداوەكــە(، تەنیــا دوو حاڵەتــی مــردن تۆماركــراوە”.

ــا چــوار  ــە گوای ــە ك ــچ شــێوەیەك راســت نیی ــەوە بەهی وتیشــی “ئ

ــێ  ــج بەب ــك پەی ــەت هەندێ ــردون، تەنان ــدكار م ــج خوێن ــان پێن ی

گوێدانــە هەســتی كەســوكاری خوێنــدكارەكان، چــوون وێنــەی چــوار 

خوێندكاریــان باوكردۆتــەوە گوایــا مــردون، لــە راســتیدا تەنیــا دوو 

كــەس مــردون”.

ــەروەردەی شــنگال،  ــی پ ــی ئامارێكــی بەڕێوەبەرایەت هــاوكات بەپێ

40 خوێنــدكار لەنــاو ئــەو پاســەدابون و هــەر هەمویــان برینداربون، 

ــتداوە،  ــدكار گیانیانلەدەس ــتنەوەدا دوو خوێن ــی گواس ــەاڵم لەكات ب

ئەوانیــش )ليــث دخیــل علــی و صــري كجــان فرمــان(.

هــەر بەپێــی لیســتەكە، ئامــاژە بەوەكــراوە كــە تەندروســتی حــەوت 

خوێندكاریــان جێگیــر نییــە.

هه واڵی مردنی مامۆستاكه  دووره  له  
راستییه وه 

رۆژی 18ی كانوونــی دووه م، لــه  سۆشــیاملیدیای كوردییدا به  گشــتیی 

و لــه  په یــج و ئه كاونته كانــی تــۆڕی كۆمه اڵیه تــی فه یســبووكدا، 

هه واڵێــك باوكراوه تــه وه ، گوایــه  ئــه و مامۆســتایه ی لــه  كاتــی 

ــردووه . ــدرا، كۆچــی دواییك ــر شــه قی لێ ــه  هه ولێ خۆپیشــاندانێك ل

ئــه و مامۆســتایه  رۆژی )25ی ئــازار/ مارســی 2018(، لــه  كاتــی 

الیــه ن  لــه   مامۆســتایان  خۆپیشــاندانێكی  به ڕێوه چوونــی 

كه ســێكه وه ، شــه قی تێههه ڵــدرا و باوبوونــه وه ی گرتــه ی ڤیدیۆیــی 

و وێنــه ی حاڵه ته كــه ، بــووه  هــۆی نــارساوی ئــه و مامۆســتایه ، وه ك 

ئایكۆنێكــی خۆپیشــاندانی مامۆســتایان.

رۆژی  رووداوه دا،  ئــه و  به ســه ر  ســاڵ  چــوار  نزیكــه ی  دوای 

په یــج  هه ندێــك   ،2022 دووه مــی  كانوونــی  18ی  سێشــه ممه  

باســیان لــه وه  كــردووه ، ئــه و مامۆســتایه  كۆچــی دواییكــردووه  

لــه   به شــێك  كاردانــه وه ی  ده نگۆیــه   ئــه و  باوبوونــه وه ی  و 

لێكه وتووه تــه وه . كۆمه اڵیه تییه كانــی  تــۆڕه   به كارهێنه رانــی 
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هاوواڵتییــه ك  وێنــه ی  هه واڵه كــه دا،  له گــه ڵ  هــاوكات 

بــه اڵم  مامۆســتاكه یه ،  هاوواڵتییــه   ئــه و  گوایــه   باوكراوه تــه وه ، 

دوای به دواداچوونــی پاســه وان، ده ركــه وت ئــه و وێنه یــه  هیــچ 

نییــه . مامۆســتاكه وه   بــه   په یوه ندییه كــی 

لــه و باره یــه وه ، عه بدولبــاری عومــه ر، بــرای ئــه و هاوواڵتییــه ی 

رایگه یانــد،  روونكردنه وه یه كــدا  لــه   باوكراوه تــه وه ،  وێنه كــه ی 

وێنه كــه ی  كه ســه ی  ئــه و  واتــه   عومــه ر،  نه جمه دیــن 

هیــچ  و  دواییكــردووه   كۆچــی  و  منــه   بــرای  باوكراوه تــه وه ، 

و  مامۆســتایان  خۆپیشــاندانی  رووداوی  بــه   په یوه ندییه كــی 

شــه قه وه  نه بــووه . لــه  لێدوانێكــی تایبه تــدا بــۆ “تیمــی بنكۆڵكاریــی 

برایه كــه م  راســته   گوتــی:  عومــه ر،  عه بدولبــاری  پاســەوان”، 

مامۆســتایە  ئــه و  بــه اڵم  هه ولێــره ،  دانیشــتووی  و  مامۆســتایه  

نییــه  كــه  لــه  الیــه ن چه نــد كه ســێكه وه  لــه  خۆپیشــاندانێكی 

لێــدراوه . شــه قی  هه ولێــر  مامۆســتایانی 

وێنەی شەڕی نێوان دوو خوێندكاری 
زانكۆی تكریت راست نەبوو

وێنەیەكــی  فەیســبوك،  كۆمەاڵیەتــی  تــۆڕی  لــە  پەیجێــك 

ــك  ــدكاردا، یەكێ ــوان دوو خوێن ــەڕی نێ ــە ش ــا ل ــەوە گوای باوكردۆت

ــرای  ــی كامێ ــت و جێ ــی دەدرێ ــۆن لێ ــە ئایف ــدكارەكان ب ــە خوێن ل

دەردەكەوێــت. دەموچــاوی  لەســەر  ئایفۆنەكــە 

دەقی هەواڵەكە

پەیجــی الشــارع االنبــاري, كــە 286,523 الیكــی هەیــە، رۆژی 

“خوێندكارێكــی  باویكــردەوە   ،2022 دووەمــی  كانونــی  4ی 

زانكــۆی تكریــت ویســتی داوای پەیوەنــدی خۆشەویســتی لەكچــە 

خوێندكارێــك بــكات، بــەاڵم دوای ئــەوەی خۆشەویســتە كۆنەكــەی 

بەدەموچــاوی  پرۆماكــس  ئایفۆنــی  مۆبایلێكــی  پێــی دەزانێــت 

لەســەر  كامێراكــە  ســێ  شــوێنەواری  و  دەكێشــێت  كوڕەكــە 

جێدەمێنێــت”. دەموچاویــدا 

هەواڵەكــە هــەزار و 600 كــەس الیكــی كــردووە و 836 كەســیش تــا 

ئامادەكردنــی ئــەم هەواڵــی كۆمێنتیــان بــۆ نوســیوە.

راستی هەواڵەكە:

وێنەكــە پەرلەمانتــاری فراكســیۆنی نــەوەی نــوێ، ســپیان ئامێــدی، 

ــە  ــت ك ــەوە دێ ــەوەش دوای ئ ــی كوردســتانە، ئ ــی پەرلەمان ئەندام

ــووە  ــان ب ــە پەرلەم ــی ل ــیۆنی پارت ــی فراكس ــەڵ پەرلەمانتارێك لەگ

ــان. شــەڕ و ناكۆكیی

ئــەو شــەڕە دەگەڕێتــەوە بــۆ 6ی كانونــی دووەمــی 2021 و لەكاتــی 

بەڕێوەچونــی دانیشــتنی پەرلەمانــی كوردســتان، كــە بەشــێكی 

ــال ئەتروشــی،  ــە كەم ــەدان ب ــە متامن ــوو ب ــەت ب ــتنەكە تایب دانیش

ــری ســامانە رسوشــتییەكانی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان  وەزی

و تەوەرێكــی تــری بــۆ پرســی كەمكردنــەوەی موچــەی پلــە بــااڵكان 



97راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

ئەندامــی  ئامێــدی،  ســیپان  هۆیەشــەوە  بــەو  تەرخانكرابــوو، 

ــوو. ــدار ب ــوێ زام ــەوەی ن ــیۆنی ن فراكس

گەیشــتە  دیوانیــە”  “كاتیۆشــاكەی 
كوردســتان هەرێمــی 

ــۆی دەكات  ــا خ ــە موشەكئاس ــەكەكەی دیوانی ــاختەهەواڵی موش س

بــە سۆشــیاملیدیای عیراقیــدا، لــە چەنــد ســەعاتێكی كەمــدا زۆربــەی 

ــە  ــەی ب ــاوەی ژنەك ــەو پی ــی “ئ ــە باس ــە دەبن ــەكان یەكپارچ پەیج

ــتوە”.  ــاوە بەس ــەكێكی كاتیۆش موش

ڤیدیۆیەكــی دروســتكراو و چەنــد وێنەیەكــی كــۆن دەستاودەســت 

پێدەكــەن و دەڵێــن “پۆلیــس لەكۆتــا ســاتدا گەیشــتوەتە شــوێنەكە و 

ژنەكەیــان لــە مــردن رزگاركــردوە”. سۆشــیاملیدیای كوردییــش، لــەم 

ســاختەهەواڵە بێبــەش نەبــوو.

كورتــە  نوســیبوو،  ســاختەهەواڵەكەیان  ســیناریۆی  ئەوانــەی 

ــە راســتیی  ــوو، تاوەكــو وەرگــران ل ــدا داناب ڤیدیۆیەكیشــیان لەگەڵی

ڤیدیۆكــە،  بــۆ دروســتكردنی  ئــەوان  دڵنیابكەنــەوە.  روداوەكــە 

ســودیان لــە چەنــد وێنەیەكــی كــۆن بینیبــوو، دەنگی كەسێكیشــیان 

خســتبوە ســەر، كــە ســاختەهەواڵەكەی دەخوێنــدەوە.

ــە ڤیدیۆكــەدا  ــە گرت ــەی ل ــەو وێنان تیمــی پاســەوان، دەریخســت ئ

مانگــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  مێژوەكانیــان  و  كۆنــن  نیشــاندراون، 



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022 98

ــن،  ــۆرە نی ــی لەوج ــی روداوێك ــەك ه ــەكان ن ــی 2020. وێن ئەیلول

تەنانــەت پەیوەندییــان بــە شــاری دیوانیەشــەوە نیــە، بەڵكــو وێنەی 

ــدان،  ــاری بەغ ــەی ش ــی رەزوانی ــی گەڕەك ــد هاواڵتیەك ــی چەن ماڵ

كــە بەهــۆی كەوتنەخــوارەوەی موشــەكی كاتیۆشــاوە زیانیــان 

بەركەوتــوە و پێنــج كەســیش بەهۆیــەوە گیانیانلەدەســتداوە.

ئــەوەی تەماشــای ڤیدیــۆی ســاختەهەواڵەكە بــكات، پێنــج چركــەی 

ســەرەتای بەســە بــۆ ئــەوەی هەســت بــە دژیەكیەكی ئاشــكرا بكات 

ــی  ــەوە هیــچ بنەمایەك ــەوەی باوكراوەت ــە ئ ــەوە، ك ــا ببێت و دڵنی

ــی پاســەوان،  ــرەی بەدواداچونەکان ــەوەی بەگوێ ــە. ئەمــە جگەل نیی

ــەوە.  ــچ ســەرچاوەیەکی رەســمی زانیارییەکــەی باونەکردوەت هی

لــە ناونیشــانی ڤیدیۆكــەدا نــورساوە “پیاوەكــە بەهــۆی هێنانــی ژنی 

دوەمــەوە، ویســتویەتی ژنەكــەی بكوژێــت”، بــەاڵم ئــەو كەســەی 

لــە چركــەی پێنجەمــدا پێچەوانــەی  هەواڵەكــە دەخوێنێتــەوە، 

ئەمــە دەڵێــت و ئامــاژە بــەوەدەدات، روداوەكــە بەهــۆی كێشــەی 

ــوە. ــەوە ب دابەشــكردنی میراتیی

ســەرباری ئــەو دژیەكییــە، بــەاڵم بەركاهێنەرانــی سۆشــیاملیدیا 

ــی  ــان هەڵكێشــاوە و نیگەرانی ــدا داخــی قوڵی ــە كۆمێنت ــان ل زۆربەی

خۆیــان نیشــانداوە، لەواڵتێكــی وەكــو عیراقــدا دەژیــن، كــە “ئەمــە 

ــی”. حاڵیەت

پەیجــی روانگــە و رەخنــەی ســەر بــە ناوەنــدی رۆشــنگەریی 

ــك  ــو توانجێ ــەوە، وەك ــە ســاختەهەواڵەكەی باوكردوەت ــر، ك چاودێ

ــایی  ــتێك ئاس ــوو ش ــاق، هەم ــە و نیف ــی فیتن ــیویەتی “لەواڵت نوس

بوەتــەوە”. 
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لــە  بوارانــەى  لــەو  دیکــە  یەکێکــى 

دەکەوێتــە  کوردیــی  میدیــاى  رووماڵکردنییــدا 

و  ســاختە  هەواڵــی  جاریــش  هەندێــک  و  هەڵــەوە 

ناڕاســتى لــە بــارەوە باودەکرێتــەوە، رووداوە ئەمنــى و 

ــە  ــە جموجۆڵ ــان ب ــێکیان پەیوەندی ــە بەش ــەربازییەکانە، ک س

ســەربازییەکان و شــەڕى تیــرۆر و بــەرەکاىن پێشــەوەى 

شــەڕە لــە دژى داعــش. بــۆ منوونــە:

هەواڵ و زانیاریی هەڵەو 
هەڵبەستراو تایبەت بە 

بواری سەربازیی
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وێنە و ڤیدیۆكان سوتاندنی گوندی 
لهێبان نەبوو

دەیــان پەیــج و ئەكاونــت و پالتفۆرمــی میدیایی، شــەوی 5ی كانونی 

یەكــەم باویانكــردەوە كــە چەكدارانــی داعــش، گونــدی لهێبان�یان، 

ســوتاندوو ئــەوەش بــە پشتبەســن بــە ڤیدیۆیــی هاواڵتییــەك كــە لە 

دورەوە تۆماریكردبــوو. كەناڵــی كــەی ئێــن ئێــن لــە بەرنامەیەكــدا 

ــی  ــەوەی چەكداران ــردەوە ل ــەم، جەختیك ــی یەك ــەوی 5ی كانون ش

ــاو گوندەكــەوە، گوندەكەیشــان  ــە ن داعــش لەگــەڵ ئــەوەی چونەت

وســتاندووە. 

هەروەهــا پەیجــی ماڵپــەڕی شایســتە لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی 

داعــش  دەڵێــت  و  باوكردۆتــەوە  ڤیدیۆیەكــی  فەیســبوك، 

ســوتاندووە.  گوندەكەیــان 

راستی هەواڵەكە:

ســەرچاوەیەك لــە هێــزە ئەمنییەكانــی كەركــوك، لەبــارەی ئــەو گرتە 

ڤیدیۆیــەی باوكراوەتــەوە تیایــدا هاواڵتییەك دەڵێت ئــەوە گوندەكە 

ســوتێرنا، وتــی “ڤیدۆیەكــە راســت بــوو كــە ئاگــر كەوتۆتــەوە 

كــرد،  بەدواداچومنــان  بــەاڵم  دیاربــوو،  ئاگرەكــە  دورەوە  لــە  و 

ــەن  ــەش لەالی ــا ئاگرەك ــوو، هەروەه ــە نەب ــوتانی گوندەك ــەوە س ئ

باویانكــردەوە،  میدیــاكان  ئــەوەی  وەك  نەكرابــۆوە  داعشــەوە 

راســتی ڤیدیۆكــە ئــەوە بــوو دوای ئــەوەی خەڵكەكــە گوندەكەیــان 

ــن كــەس كــە گوندەگــەی بەجێهێشــتبوو، هەندێــك  چۆڵكــرد، دوای

تایــەی لــە دەرەوەی گوندەكــە كۆكردبــۆوە و ئاگــری تێبەردابــوو”.

بەیانــی 6ی كانونــی یەكــەم كاتێــك بەشــێك لــە گوندەكــە گەڕانــەوە 

ــوو.  ــەو كەســانە ســەملان محەمــەد ب ــك ل ــە، یەكێ ــاو گوندەك ــۆ ن ب

ئــەو وتــی “هیــچ شــتێكی نــاو گوندەكــە نەســوتابوو، ئــەوە راســت 

ــن  ــا م ــەرداوە، ئەوەت ــە ب ــە گوندەك ــان ل ــا داعــش ئاگری ــە گوای نیی

وانەبــووە”. رەمــەزان عوســامن،  نــاو گوندەكــەم و شــتی  لــە 

ــان  ــدی لهێبی ــەرگەڕان، � گون ــتنی س ــەی رێكخس ــررساوی كۆمیت لێپ

ــەو  ــی ئ ــەش وامانزان ــی “ئێم ــەرگەڕانە� وت ــەی س ــە ناحی ــەر ب س

ــە  ــەوت راســت نیی ــەی دەرك ــۆ بەیانییەك ــەاڵم ب ــە راســتە، ب ڤیدۆی

ــەر  ــە و لەس ــە دەرەوەی گوندەك ــو ل ــوتاوە، بەڵك ــە نەس و گوندەك

ــە ســوتاوە”. ــك تای ــە هەندێ ریگاك



101راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

شه ڕه كه ی پردێ تا چه ند راست بوو؟

به رپه رچــی  پێشــمه رگه   پــردێ  “لــه   ناونیشــانی  ژێــر  لــه  

په المارێكــی داعشــی دایــه وه “ كاتژمێــر  )23:42(ی شــه وی 3ی 

ــی  ــتان24 هه واڵێك ــای كوردس ــیال میدی ــایت و سۆش ــه ر س نۆڤه مب

“ســه رچاوه یه كی  نــاوی  بــه   هه واڵه كــه دا  لــه   باوكــرده وه ، 

میحــوه ری  لــه   كوردســتان  پێشــمه رگه ی  هێــزی  لــه   به رپــرس 

ــی  ــه و ھەوڵێك ــد، ئه مش ــتان24 رایگه یان ــه  كوردس ــه ت ب ــردێ تایب پ

نزیكبوونــەوەی چەكدارانــی داعــش لــە ســەنگەرەكانی پێشــمەرگە 

شكســتی پێھێــرنا”.

لــە  )10:45( خوله كــی شــه و  “كاتژمێــر  نوورسابــوو،  هه روه هــا 

ــووك  ــاوای كەرك ــە میحــوەری 5ی رۆژئ ــەزراو ل ــی زورگ بەرزاییەكان

ــه   ــداوە دزه  بكه ن ــداری داعــش ھەوڵیان ــەك چەك ــردێ ژمارەی ــە پ ل

به رپه رچیــان  پێشــمەرگە  بــەاڵم  پێشــمەرگە،  ســەنگەرەكانی 

داونه تــه وه  و چه كدارانــی داعــش رایانكــردووه “. لــه  به شــێكی 

یوســف،  پشــتیوان  “عەقیــد  هاتبــوو:  هه واڵه كــه دا  دیكــه ی 

پێشــمەرگە  ھێزەكانــی  10ی  لیــوای  2ی  فەوجــی  فەرمانــدەی 

الیــه ن  لــه   چه كدارانــه   ئــه و  راگەیانــد،  كوردســتان24ی  بــە 

بــۆ  و  لێكــراوه   ته قه یــان  و  بیــرناوون  پێشــمه رگه وه   هێــزی 

و  كــردووه   ته قه یــان  داعــش  چه كدارانــی  خۆده ربازكردنیــان 

ئارامــە و ھێزەكانــی  ئێســتا دۆخەكــە  رایانكــردووه . گوتیشــی: 

ھێزەكانــی  ئێســتا  ئامادەباشــیدان  حاڵەتــی  لــە  پێشــمەرگە 

پێشــمەرگە پشــكنین لــە شــوێنی چەكــدارەكان دەكــەن بزانــن 

بەجــێ  برینداریــان  یــان  كــوژراوە  په المــارده ره كان  چەكــداره  

نەبــووه “. زیانێكــی  ھیــچ  پێشــمەرگەش  نەھێشــتووە 

ــه   ــه و زانیاریان ــتكردنه وه ی ئ ــۆ پشتڕاس ــوون ب ــره ی به دواداچ ــه  گوێ ب

بــوون  ناوچه كــه   لــه   كــه   پێشــمه رگه   هێــزه ی  ئــه و  ده ركــه وت، 

و  كــردووه   جوڵه یــه ك  بــه   هه ســتیان   ،10 لیــوای  2ی  فه وجــی  و 

ــر  ــو كاتژمێ ــه  نی ــر ل ــاوه ی كه م ــۆ م ــه وه  ب ــێ دڵنیابوون ــتبه جێ ب ده س

ــان  ــه وه  ی ــك بدرێن ــچ وه اڵمێ ــه وه ی هی ــێ ئ ــه  ب ــردووه ، ب ــان ك ته قه ی

ته قه یــان بــه  روودا بكرێــت، دواتــر هێزێــك ناوچه كــه  ده پشــكنن 

و هیــچ شــوێنه وارێكی چه كدارانــی داعــش بــه  دی ناكرێــت، وه ك 

ــا وه ك  ــاگادار پشتڕاســتی كــرده وه ، كــه  ته نی ئــه وه ی ســه رچاوه یه كی ئ

ــه س و  ــچ ك ــووه  و هی ــك نه ب ــچ وه اڵمێ ــراوه  و هی ــه  ك ــزی ته ق خۆپارێ

ــش  ــه  وێنه كانی ــرناوه . وه ك ل ــه  نه بی ــه  ناوچه ك ــش ل ــی داع چه كدارێك

ده رده كه وێــت كــه  ســایته كه  باویكردوونه تــه وه  هیــچ ئاماژه یــه ك 

بــۆ وه اڵم و بوونــی شــوێنه واری چه كدارانــی داعــش بــه دی نه كــراوه .

لە سنوونێ هیچ شه ڕێك رووی نه دابوو

ئیــداره ی خۆبه ڕێوبــه ری شــنگال، بــه  نوورساوێكــی ره ســمی بڕیــاری 

و  فه رمانگــه   لــه   ده وام   2021 12ی  12ی  یه كشــه ممه   رۆژی  دا 

تــا  رابگیرێــت،  مه ده نییه كانــی شــنگال  و  دامــه زراوه  حكومــی 

ــی  ــتی حكومه ت ــێ هه ڵوێس ــۆی ب ــه  ه ــدراو، ب ــی رانه گه یه ن كاتێك

ــه ن  ــه  الی ــنووره كه  ل ــنگال و س ــی ش ــه ر بۆردومان ــه  هه مب ــراق ل عێ

خۆپیشــاندان  ســنوونێ  لــه   رۆژ  هه مــان  هــاوكات  توركیــاوه . 

كــرا و هێــزه  ئه منییه كانــی عێــراق روویــان لــه  ناوچه كــه  كــرد 

ســنوونێ  یه كربــڕی  لــه   و  خۆپیشــانده ران  باوه كردنــی  بــۆ 

پێكداهه ڵپــژان درووســت بــوو. 

ــتان24  ــایتی كوردس ــه  وێبس ــه  ل ــه و رووداوان ــه ڵ ئ ــا له گ هەروەه

و رووداو بــه  په لــه  هه واڵه كــه  باوكرایــه وه  و بــاس لــه وه  كــرا 

ــه وه  و  ــراق بوونه ت ــه ڕووی ســوپای عێ ــی رووب ــه  و الیه نگران په كه ك

ــه   ــه اڵم ئه م ــداره، ب ــه ش برین ــی دیك ــوژراوه  و یه كێك ــه ربازێك ك س

ــوو.   ــت نه ب راس

زانیارییه كانــی  عێــراق،  ئه منــی  راگه یاندنــی  شــانه ی  دواتــر 

ئافره تێــك  و  ســه رباز  یــه ك  ته نیــا  رایگه یانــد،  و  باوكــرده وه  

برینــدار بوونــه .  بــه  گوێــره ی راگه یه ندراوه كــه ، هێــزه  ئه منییــه كان 
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ده ســتیان بــه  لێكۆڵینــه وه  لــه  رووداوی ته قه كــردن و هه ڵدانــی 

بۆمبێكــی مۆلۆتــۆڤ بــۆ هامه رێكــی ســوپای عێــراق كــردووه ، كــه  

لــه  ئاكامیــدا ســه ربازێك برینــدار بــووه . روونیشــیكردووه ته وه ، 

ئــه و ســه ربازه ی برینــدار بــووه ، ســه ر بــه  فیرقــه ی بیســتی ســوپای 

عێراقــه  و ئه مــڕۆ بــه  مه به ســتی پارێــزگاری لــه  خۆپیشــانده ران 

ناوچه كــه . چووه تــه  

بــه   هێــزه   ئــه و  هاتــووه :  ئــه وه ش  راگه یه ندراوه كــه دا  لــه  

ئــه وێ،  چووه تــه   خۆپیشــانده رانه   لــه و  پارێــزگاری  مه به ســتی 

ــه   ــراق ل ــی عێ ــه ر خاك ــۆ س ــا ب ــتدرێژییه كانی توركی ــه  دژی ده س ك

ناوچــه ی ســنوونێی قــه زای شــنگال خۆپیشــاندانیان كــردووه . 

ئه منییــه كان  هێــزه   هاتــووه :  راگه یه ندراوه كــه دا  كۆتایــی  لــه  

توانیویانــه  بــه  شــێوه یه كی ئاشــتیانه  بــاوه  بــه  خۆپیشــانده ران 

بكــه ن و ده ســتیانكردووه  بــه  كۆكردنــه وه ی زانیــاری و به ڵگــه  

پێچه وانــه وه   بــه   بــه اڵم  ته قه كردنه كــه وه .  رووداوی  بــاره ی  لــه  

باوكــرده وه   راگه یه ندراوێكــی  كوردســتان  تیــرۆری  دژه   په یجــی 

و رایگه یانــد، تانكێكــی ســوپا تێكشــكاوه ، دوای باوبوونــه وه ی 

په یجه كــه ی  لــه   تیــرۆر  دژه   رووداو  و  كــه ی24  لــه   هه واڵه كــه  

بــه   كردوویه تــی  و  كــردووه  ئیدیــت  زانیارییه كــه ی  خــۆی 

ئۆتۆمبێلــی ســه ربازی، بــه اڵم ئــه وه ش راســت نه بــوو، چونكــه  

نه ســووتابوو.  ئۆتۆمبێله كــه  

دەنگۆی هێرشی موشەكی بۆ سەر 
فرۆكەخانەی هەولێر راست نەبوو 

شــه وی 7/8ی 12ی 2021، چه ناڵــی صابریــن نیــوز لــه  تێلیگــرام 

هه واڵێكــی بــه  په لــه ی باوكــرده وه  گوایــه  زه نگــی ئاگاداركردنــه وه  

لــه   ئه مه ریــكا  كونســوڵخانه ی  و  ئه مه ریــكا  بنكه كانــی  لــه  

هه ولێــر لــێ ده درێــت، كــه  ئــه وه  راســت بــوو زه نگه كــه  لــێ 

ده درا، بــه اڵم هــاوكات ده نگــۆی ئــه وه  باوكرایــه وه ، گوایــه  هێرشــی 

فڕۆكه یه كــی  و  فڕۆكه خانه كــه   ســه ر  كراوه تــه   مووشــه كی 

بــۆ  لــه  هه ولێــره وه   رێــڕه وی خــۆی  قه تــه ر  ئاســامنی  هێڵــی 

ســلێامنی گۆڕیــوه ، كــه  راســت نه بــوو.  ده نگۆكــه  دوای ئــه وه  

ــت  ــا ئاراســته ی پش ــه ش كاتیۆش ــان رۆژ ش ــواره ی هه م هــات، ئێ

ــان  ــران، چواری ــردێ ك ــوه ری پ ــه  میح ــمه رگه  ل ــه نگه ره كانی پێش س

ئه منــی  ســه رچاوه یه كی  و  نه ته قینــه وه   دوانیــان  و  ته قینــه وه  

ســوپاوه   و  حه شــد  ســنووری  لــه   گومانده كرێــت  رایگه یانــد، 

ــه وه ی  ــه ن داعشــه وه . دوای باوبوون ــه  الی ــه ك ل ــن، ن ئاراســته  كراب

ــل  ــی ئه ربی ــه ی نێوده وڵه ت ــانی فڕۆكه خان ــه ، به رپرس ــه و ده نگۆیان ئ

رایانگه یانــد، هیــچ حاڵه تێكــی نائاســایی رووی نــه داوه  و هیــچ 

فڕۆكه خانه كــه . ســه ر  نه كراوه تــه   هێرشــێك 

 هێرشی په كه كه  راسته ؟

شــه وی 15/16ی 12ی 2021، شــەوکەت بەربەهــاری، بەرپرســی 

و  باوكــرده وه   به یاننامه یه كــی  پێشــخابوور  ســنووری  خاڵــی 

كاتــی باوكردنــه وه ی به یاننامه كــه  لــه  نیوشــه و و كاتژمێــر 12ی 
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شــه و بــوو، تێیــدا رایگه یانــدووه ، په كه كــه  هێرشــی كردووه تــه  

پارتــی  میدیــای  لــه   راگه یه ندراوه كــه   ده روازه كه یــان.  ســه ر 

دیموكراتــی كوردســتاندا بــه  بایه خــه وه  روومــاڵ و باوكرایــه وه . لــه  

هاتبــوو:  راگه یه ندراوه كــه دا 

ــی  ــە خاڵ ــوەت ل ــە دوو خی ــاری پەکەک ــە بڕی ــە ب ــاوەی ٣ مانگ م

نێــوان هەرێمــی کوردســتان و ڕۆژئــاوای  ســنووری ســێاملکای 

ــدا  ــک تیایان ــێ خەڵکێ ــە زۆرەمل ــە ب ــدراون و ڕۆژان کوردســتان هەڵ

ــە و  ــی پەکەک ــااڵ و هێامکان ــەوەی ئ ــە بەرزکردن ــەوە و ب کۆدەکرێت

دروشــمدان دژ بــە هەرێمــی کوردســتان، هانیــان دەدەن.

ســەرەڕای هەمــوو شەڕفرۆشــییەکانی پەکەکــە، بــەاڵم لــە بــەر 

خەڵکــی  بارودۆخــی  ڕەچاوکردنــی  و  گشــتی  بەرژەوەنــدی 

هیــچ  و  گــرت  خۆمانــدا  بــە  دامنــان  ڕۆژئــاوا،  خۆشەویســتی 

نــەدا. نیشــان  کاردانەوەیەکــامن 

بــەاڵم بەداخــەوە ئەمــڕۆ چوارشــەممە ١٥ی ١٢ ، بــەوە نەوەســتان 

و بــە زیاتــر لــە ســەد کەســەوە و بەبەرچــاوی خەڵــک و ئاسایشــی 

ــە ڕێگــەی پــردی نێــوان  ســێاملکا و بــە مۆلوتــۆڤ و بــەرد و دار، ل

ــە  ــنووری ئێم ــی س ــەرەو خاڵ ــیان ب ــێاملکا، هێرش ــخابوور و س پێش

ــا. لــە ئەنجامــی ئــەم هێرشــەیاندا، ژمارەیــەک  لــە پێشــخابوور هێن

ــی  ــی ئۆتۆمبێل ــوون و جامەکان ــدار ب ــەختی برین ــە س ــەوان ب پاس

ــکاند. ــیان ش ــی سنوورش ــەوەی خاڵ ئاگرکوژێن

مەبەســتی پەکەکــە لــەم کارە، تەنیــا نانــەوەی ئــاژاوە و شــێواندنی 

ــی  ــە بەرژەوەندییەکان ــە ل ــتان و ڕێگریی ــی کوردس ــی هەرێم دۆخ

ــە ڕێگــەی  ــاوای کوردســتان. پێشــخابوور تاک ــە ڕۆژئ ــورد ل ــی ک گەل

هاتــن و چوونــی خوشــک و برایامنانــە لــەوێ و ڕێگــەی دابینکردنــی 

قووتــی خەڵکــی ڕۆژئــاوای کوردســتانە. بۆیــە پەکەکــە بــەم کارانــە 

ــە  ــان ب ــتیانە زی ــنووری پێشــخابوور، مەبەس ــی س و داخســتنی خاڵ

خەڵکــی ســڤیلی ڕۆژئاڤــا بگەیەنــن و هــەر خۆشــیان بەرپرســن لــە 

وەســتانی هاتوچــۆ و داخســتنی ئــەم خاڵــە ســنوورییە.

ــه  10  ــر ل ــی زیات ــدراوه ، دوای تێپه ڕین ــه و راگه یه ن ــه وه ی ئ باوكردن

ــه وه   ــه و باره ی ــی ده روازه كــه دا هــات، ل ــر به ســه ر روداوه كان كاتژمێ

ــوکاری  ــان و کەس ــه  گەنج ــه وه ، ك ــوز باویكردبووی ــایتی رۆژ نی س

شــەهیدان، داوای تەرمــی ئــەو گەریالیانــە دەکەنــەوە، کــە پەدەکــە 

ــە خەلیفــان شــەهیدی کــردن، بــەاڵم چەکدارەکانــی پەدەکــە بــە  ل

بــەرد وەاڵم دەدەنــەوە و ١٥ گەنــج برینــدار دەکــەن. ڕێپێوانــی 

درێژمــەودوای گەنجانــی ڕۆژئــاوای کوردســتان ســێ ڕۆژ پێش ئێســتا 

ــی  ــۆ جەنگ ــمی “وەرن ب ــێاملکا بەدروش ــەرەو س ــلۆوە ب ــە قامیش ل

ــڕۆ گەیشــتە دەروازەی  ــوەڕۆی ئەم شــەرەف” دەســتیپێکرد و دوانی

ــە  ــە دەروازەی ســێاملکا، ل ســێمێلکا. دوای گەیشــتنی ڕێپێوانەکــە ب

دیــوی پێشــخابوورەوە لەالیــەن هێزەکانــی پەدەکــەوە بــە بــەرد و 

ــرا.  ــەردا ک ــان بەس ــەر و تەقەی ــیانکرایە س ــکڕێژ هێرش گازی فرمێس

لــە ئەنجامــدا ١٥ کــەس برینداربــوون، کــە برینــی دوانیــان ســەختە.

کەســوکاری دوو گەریــالی شــەهیدی ڕۆژئــاوای کوردســتان، کــە 

لەشــەوی ٢٨ی ئابــدا لــە کەمینێکــی هێزەکانــی پەدەکــەدا لــە 

ــی  ــاوەی ٧٢ ڕۆژە داوای تەرم ــران، م ــان شــەهید ک ناوچــەی خەلیف

ڕۆڵەکانیــان دەکەنــەوە و تــا ئێســتاش پەدەکــە وەاڵمیــان ناداتــەوە. 

ــی شــەهید  ــە ناوەکان ــاوای کوردســتان ب ــەو دوو شــەهیدەی ڕۆژئ ئ

ــیان  ــالی دیکەش ــێ گەری ــودی، س ــەردەم ج ــان و س ــدان ڕام تولهەڵ

لەگەڵــدا شــەهیدبوون تــا ئێســتا تەرمەکانیــان نازاندرێــت لــە کوێیــە.

دوای ئــه و رووداوانــه ش رۆژی 16ی دیســه مبه ر ده روازه ی ســمێلكا 

بــه  رووی رۆژئــاوادا داخــرا. 

ئەمــڕۆ  بەیانــی  باویکردووەتــەوە،  هــاوار  هەواڵــی  ئاژانســی 

هێزەکانــی پەدەکــە لەدیــوی باشــووری کوردســتانەوە دەروازەی 

ــردی  ــەر پ ــان لەس ــتی گەورەی ــتووە و بەربەس ــێمێلکایان داخس س

ــەرجەم  ــەوە س ــتنی دەروازەک ــۆی داخس ــاوە. بەه ــە دان دەروازەک

جموجــوڵ و ئاڵوگــۆڕە بازرگانییــەکان لەنێــوان باشــوور و ڕۆژئــاوای 

ــتانی  ــاوای کوردس ــوی ڕۆژئ ــانی دی ــتاون. بەرپرس ــتاندا وەس کوردس

ــی  ــچ ئاگادارکردنەوەیەک ــە هی ــن، پەدەک ــێمێلکا دەڵێ دەروازەی س

ــە.  ــتنی دەروازەک ــۆکاری داخس ــە ه ــەداون ل ــێ ن پ
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هێرشەكەی داعش بۆ سەر پێشمەرگە 
لە كفری هەڵبەستراو بوو

شــەوی چوارشــەممە 1ی كانونــی یەكــەم، ژمارەیــەك پەیــج و 

ــەر  ــەوە س ــی كردۆت ــش هێرش ــە داع ــردەوە ك ــت، باویانك ئەكاون

ســەنگەرەكانی پێشــمەرگە لــە ســنوری كفــری و ئاماژەیــان بــەوەدا 

ــت.  ــەخت بەڕێوەدەچێ ــەڕێكی س ــە ش ك

پەیجــی )هيئــة االعــالم لالتحادالوطنــي الكردســتاين يف كركــوك( 

كاتژمێــر 9ی شــەوی چوارشــەممە بــە زمانــی عەرەبــی باویكــردەوە 

كــە ســەنگەرێكی هێــزی پێشــمەرگە، لــە قــەزای كفــری، لــە 

ناوچــەی كوڵەجــۆ لەالیــەن داعشــەوە هێرشــی كراوەتەســەر و 

ــە  ــەوەداوە ك ــاژەی ب ــە ئام ــە. پەیجەك ــدادان بەردەوام ــەڕو پێك ش

دواتــر وردەكاری زیاتــر باودەكەنــەوە. 

هەروەهــا رۆژنامەنــوس رۆكان جــاف، لــە ئەكاونتەكــەی خــۆی 

هەواڵــی دەســتپێكردنی شــەڕی لــە نێــوان پێشــمەرگەو چەكدارانــی 

ــۆڕی  ــە ت ــە ئەكاونەتەكــەی ل ــەزای كفــری ل ــە ســنوری ق داعــش ل

ــەی  ــر هەواڵەك ــەاڵم دوات ــردەوە، ب ــبوك باوك ــی فەیس كۆمەاڵیەت

البــرد. راســتیی هەواڵەكــە:  دلێــر شــکور، فەرمانــدەی لیــوای ســێی 

لــە میحــوەری گەرمەســێر، رەتیكــردەوە رۆژی چوارشــەممە یەكــی 

كانونــی یەكــەم، هیــچ هێرشــێك كرابێتــە ســەر ســەنگەرەكانی 

پێشــمەرگە نــە لــە كفــری، نــە لــە میحوەرەكــەی ئــەوان.  هەروەهــا 

ســەرچاوەیەك لــە ئاسایشــی كوڵەجــۆ – ســەر بــە قــەزای كفــری� 

ــە  ــچ هێرشــێك نەكراوەت ــن هی ــری و خانەقی ــنوری كف ــە س ــی ل وت

ســەر هێزەكانــی پێشــمەرگە، تەنیــا ئــەوەی هەیــە، لــە ســنورەكانی 

ژێــر دەســەاڵتی حەشــدی شــەعبی لــە ســنوری دوزخورماتــوو 

ــەوە  ــراوە دوای ئ ــە هەڵبەس ــەو هەواڵ ــووە. ئ ــە هات ــی تەق دەنگ

هــات، كــە لــە رۆژانــی 27 تــا 29ی ترشینــی دووەمــی 2021، 

داعــش ســێ هێرشــیكردە ســەر هێزەكانــی پێشــمەرگە لــە ســنوری 

ــوژران. ــەوە، هەشــت پێشــمەرگە ك ــری و بەوهۆی ــەزای كف ق

ــچ  ــش، هی ــی هەرێمی ــمەرگەی حكومەت ــی پێش ــا وەزارەت هەروەه

ئاماژەیەكــی بــە هیــچ هێرشــێك نەكــردووە لــە شــەوی یەكــی 

كانونــی یەكــەم بــۆ ســەر ســەنگەرەكانی پێشــمەرگە. تەنیــا ئامــاژەی 

بــە ســێ هێــرش كــردووە لــە رۆژانــی 27،28و 29ی ترشینــی دووەم. 

هەواڵی هێرشی 10 چەكداری داعش لە 
ناحیەی شوان راست نەبوو

ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و پەیــج لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی 

هەندێــك  لــەزاری  یەكــەم،  كانونــی  16ی  شــەوی  فەیســبوك، 

ــداری  ــەك چەك ــە ژمارەی ــردەوە ك ــارەوە باویانك ــەرچاوەی نادی س

داعــش، هەندێكیــان بــە 10 چەكــدار ناویــان بــرد، هێرشــیانكردۆتە 

ســەر ماڵێكــی كــورد لــە گونــدی ســلێامن بــەگ لــە ســنوری 

ناحیــەی شــوان لــە پارێــزگای كەركــوك.  منونــەی چەنــد هەواڵێكــی 

هەڵبەســراو:

ــەم،  ــی یەك ــە 16ی كانون ــدا ل ــە هەواڵێكی ــارپرێس، ل ــەڕی ش ماڵپ

داعــش  دوجــار  كاتژمێــردا   72 مــاوەی  لــە  كــە  باویكــردەوە 

ــە  ــەدا ك ــە هەواڵەك ــدە و ل ــەو گون هێرشــیكردۆتە ســەر ماڵێكــی ئ

ــون.  ــداری داعــش ب ــا 10 چەك پشــتی بەســەرچاوە بەســتووە، گوای

 wishe( هــاوكات دەزگای راگەیاندنــی ووشــە، لــە پەیجەكەیــدا

net( دوو پۆســتی لەســەر ئــەو روداوە كــردووە و لــە هەردوكیانــدا 

جەختدەكاتــەوە لــە هێرشــی چەكــداری داعــش بــۆ ســەر ماڵێكــی 

ــدا هاتــووە “تیرۆریســتەكان 10 كــەس  ــە یەكێكیان ئــەو گونــدە و ل

ــت و  ــە دەس ــان هاتونەت ــدی لێی ــە تون ــە ب ــی گوندەك ــون، خەڵك ب

ــاون”. ــان ن راوی

لــە پۆســتێكی تــردا دەڵێــت “لــە شــەڕەكەدا هیــچ برینــدار و 

شــەهێدێك نەبــووە”.  
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ــە: ــتی هەواڵەك راس

ــەم،  ــی یەك ــەممە 16ی كانون ــەوی چوارش ــك 10ی ش ــر نزی كاتژمێ

ماڵێــك لــە گونــدی ســامیل بــەگ، گوایــا چەنــد كەســێكیان لەســەر 

ــان  ــە تەقەی ــون، بۆی ــوە تێپەڕب ــە بینی ــەرەكی گوندەك ــەقامی س ش

ــەی شــوان  ــە و ناحی ــی گوندەك ــۆ خەڵك ــان ب ــردون و تەلەفونی لێك

كــردووە بــە هانایانــەوە بچــن و وتویانــە چەكــداری داعــش بــون. 

ــەو  ــە رووە و ئ ــی ناوچەك ــە خەڵك ــە و بەشــێك ل ــی گوندەك خەڵگ

ماڵــە رۆیشــتون و دەســتیانكردووە، بــە تەقەكــردن، بەبــێ ئــەوەی 

هیــچ چەكدارێــك یــان كەســێك كاردانــەوەی بــۆ ئــەو تەقانــە 

ــت. هەبوبێ

ــوان،  ــەی ش ــەری ناحیی ــد، بەڕێوەب ــەت واحێ ــەی بەهج ــی وت بەپێ

ــەو  ــۆ ئ ــان ب ــەكان، بەدواداچونی ــزە ئەمنیی ــەڵ هێ ــر لەگ ــە دوات ك

روداوە كــردووە، وتــی “بونــی داعــش لــەو شــەوەدا هیــچ ئەســڵ و 

ئەساســی نەبــوو، بەشــێكی ئــەو كێشــەیە لــە گومانــەوە دروســتبووە 

ــا  ــان داعــش بــووە و شــتەكە تەنی ــا و فەیســبوك وتی ــر میدی و دوات

میدیــا و خەڵــك گــەورەی كــردووە”. وتیشــی “ئــەوە شــەوە پۆلیــس 

و هێــزە ئەمنییــەكان چونەتــە ناوچەكــە و لێكۆڵینەوەیــان كــردووە، 

تەنیــا  تەقەكدرنەكانیــش  بــووە...  دەنگــۆ  تەنیــا  دەركەوتــووە 

ــردووە”. ــان ك ــە عەشــوائی تەقەی ــون و ب ــە ب خەڵكــی گوندەك

ــەری پۆلیســی ناحیەكــە،  ــد شــوان شــوانی، بەڕێوەب هــاوكات عەمی

لــە لێدوانێكیــدا كــە ماڵپــەڕی )كەركــوك نــاو( دەقــەی باوكردۆتەوە، 

دەڵێــت “ئێمــە گەیشــتینە شــوێنی روداوەکە و هیچــامن بەدینەکرد، 

پشــكنینیامن لــەو ناوچەیــە كــرد و هیــچ شــوێنەوار و بەڵگەیەكــی 

دەســتنەكەوت...  ناوچەیــە  لــەو  داعشــامن  بونــی چەكدارانــی 

ــەو  ــی داعــش ل ــارەی بون ــراوە لەب ــەوەی وت ــووە ئ ــان دەركەوت بۆم

ناوچەیــە دورە لــە راســتییەوە و بابەتەكــە تەنیــا هەاڵیــەك بــووە و 

كۆتایــی هاتــووە، ناشــزانین پاڵنــەری پشــت ئــەو هەاڵیــەوە چییــە و 

لێكۆڵینــەوەی زیاتــر دەكەیــن”. 

ئەو چەكدارانەی لەناوقوتابخانەكەی 
سلێمانی لە باوكی خوێندكارەكەیاندا 

ئازاد نەكراون

ســه ربازییه وه   به رگــی  و  به جــل  كه ســێك  چه نــد  پاشــئه وه ى 

له یه كێــك له قوتابخانــه  ئه هلییــه كاىن شــارى ســلێامىن لــه  ژورى 

ــك،  ــوره  خوێندكارێ ــی ك ــه ر باوك ــه  س ــیان كردۆت ــه ر هێرش به رێوه ب

وه ك لــه  گرتــه  ڤیدیۆییه كــه  ده رده كه وێــت، ئاسایشــی ســلێامىن 

كه ســه كان  رایگه یانــد  به یاننامه یه كــدا  لــه   ماوه یــه ك  پــاش 

ده ســتگیركراون و راده ســتى یاســا كــراون.

ــەک  ــه ن هەری ــه  رۆژى 24ی 12ی 2021 له الی ــە ل ــه  ڤیدیۆییه ک گرت

لــە ئەســتێرە کەریــم، چاالکــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆ یەکەمجار 

باوکرایــەوە و بــە دواى ئــەودا گرتەیەکــى دیکــە لــە الیــەن رێبــوار 

ئه وره حــامن كاندیــدی ســه ركه وتوی نــه وی نــوێ بــاو كرایــه وه  کــە 

تێیــدا دەردەکــەوت ژنێــک بڕێــک پــارە دەداتــە ئــەو چەکدارانــەى 

جلوبەرگــى ســەربازییان پۆشــیوە و هــەردوو گرتەکــە هــه رزوو بــه  

میدیــاو سۆشــیال میدیــادا بــاو بوونــەوە.  

دوابــه دواى باوبوونــه وه ى ئــه و گرتــه  ڤیدیۆییــه  لــه  سۆشــیال میدیــا 

ــواكاىن 3 و  ــه ربه  لی ــانه  س ــه وه ، كه ئه وكه س ــه وه  باوبوی ــۆى ئ ده نگ

7 ی كــۆرسه ت ره ســوڵن.  به پێــى به دواداچونــه كان، ئــه و نوســینه ى 

ــەوە و  ــت کراوەت ــەوەی ئیدی ــتا دواى باوبوون ــی ئێس ــه ر په یج س

بڕگــه ى لیــواكاىن 3و 7ی لــێ البــراوە، بــه اڵم سه رپه رشــیاری لیــوكاىن 

ناوبــراو ئــه و هه وااڵنــه ى ره تكــرده وه  كه ئه وكه ســانه ى بــه وكاره  

ــواكاىن 3 و  ــدی لی ــان كارمه ن ــن ی نه شــیاوه  هه ســتاون ســه ربه وان ب

ــواكاىن 7 و 3.. ــه وه ی لی ــن، به ســته رى ره تكردن 7 ب

ــه ر  ــلێامىن له س ــه روه رده ى س ــى پ ــەدا به ڕێو به رێت ــەو چوارچێوەی ل

روداوه كــه  هاتــه  ده نــگ رایگه یانــد، ئــه و قوتابخانه یــه  ســه ربه  

بــه  هه رێمــی  په یوه نــدی  عێراقــه  و  ناوه ندیــی  حكومــه ىت 
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ناحكومییــه ،  قوتابخانه یه كــی  نییــه  و  كوردســتانه وه  

محەمــەد  ئه وتۆمه تبارانــه   ده ســتگیركردنی  روداوه و  ئــه م  دواى 

و  میدیــا  دره و  ســایتی  سه رنوســه رى  و  رۆژنامــه وان  ره ئوفــی 

ســۆران عومــەر په رله مانتــارى ســه ركه وتوی كۆمه ڵــی دادگــه رى 

نوســیویانه   فه یســبوك  له تــۆڕى  كۆمه اڵیــه ىت  له په یجــی خــۆی 

شــارى  ســه رقوتابخانه كه ى  هێرشــه كه ى  له ســه ر  ئه وكه ســانه ى 

ســلێامىن ده ســتگیركرابوون، به كه فاله تــی 500 هه زاردینــار ئــازاد 

ــلێامىن  ــی س ــەر ئاسایش ــۆران عوم ــینه ى س ــه م نوس ــراون. دواى ئ ك

ئــه وه ى ره تكــرده وه  كه ئه وكه ســانه ی به تۆمــه ىت قوتابخانه كــه ى 

ــد  ــایش رایگه یان ــن و، ئاس ــازاد كرابێ ــتگیركرابوون ئ ــلێامىن ده س س

ماونه تــه وه .  راگیــراوی  بــه   كه ئه وكه ســانه  

تۆمه تبــارى  كــه   ســه گرمه   توانــاى  بنه ماڵــه ى  خۆیانــه وه   الی 

كردووەتــه وه ،  بــاو  رونكردنه وه یه كیــان  روداوه كــه ى  ســه ره كی 

ــه رى كێشــه كه ش  ــۆ چاره س ــه وه و ب ــراوی ماوه ت ــراو به راگی ــه  ناوب ك

كــه  له قوتابخانه كــه   كــردووه   ئه وكه ســه یان  ماڵــى  ســه رداىن 

هه ڵپــژاون. پێكــدا 

ئاژانسی پاراستن و زانیاری/زانیاری: 
ئەژی ئەمین  لە ئەركەكەی بەردەوامە

ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و پەیــج لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، 

ئەمیــن،  ئــەژی  دورخســتنەوەی،  و  دەســتگیركردن  هەواڵــی 

ھەرێمــی  زانیاری/زانیــاری  و  پاراســن  ئاژانســی  لێپــررساوی 

باوكــردەوە. کوردســتانیان 

منونەی چەند هەواڵێك:

ــر 5:53  ــە كاتژمێ ــدا، ل ــتی هەواڵەكانی ــە گەش ــارپرێس ل دەزگای ش

ــەژی  ــە ئ ــردەوە ك ــی دووەم باویك ــوارەی 18ی كانون ــی ئێ خولەك

ئەمیــن، لــە پۆســتەكەی دورخراوەتــەوە و دەســتگیركراوە. ئامــاژەی 

ــە دوو بەشــەوە. ــی بۆت ــەوە یەكێت ــەو هۆی ــە ب بەوەشــداوە ك

هــاوكات، كاتژمێــر 3:31 خولەكــی هەمــان رۆژ )18ی كانونــی 

فەیســبوك  كۆمەاڵیەتــی  تــۆڕی  لــە   )TOR( پەیجــی  دووەم(، 

ئەمیــن�ی  ئــەژی  دەســتگیركردنی  هەواڵــی  شــێوە،  بەهەمــان 

باوكــردەوە.

راستی هەواڵەكە:

ماڵپــەڕی رەســمی یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتان، لــە 18ی 

ــی  ــەو، رونكردنەوەیەك ــی ش ــر 8:53 خولەك ــی دووەم، كاتژمێ كانون

کوردســتان،  ھەرێمــی  زانیاری/زانیــاری  و  پاراســن  ئاژانســی 

باوكــردەوە و تیایــدا هاتــووە “ئــەژی ئەمیــن لــە راپەڕاندنــی 

ئەرکەکانیــدا بەردەوامــە... ھەمــوو ئــەو ھەواڵــە بێبنەمایانــەی 

ناڕاســن”. باوبوونەتــەوە 

ســەرچاوەیەک لــە ئاژانســی پاراســن و زانیــاری / زانیــاری ھەرێمــی 

کوردســتان ھەمــوو ئــەو دەنگۆیانــە بەدرۆدەخاتــەوە کــە بــاس لــە 

گۆڕینــی لێپــررساوی دەزگاکــە دەکات.
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ــررساوی  ــن لێپ ــەژی ئەمی ــەوە ئ ــی رووندەکەین ــوو الیەک ــۆ ھەم ب

ــە  ــتان ل ــی کوردس ــاری ھەرێم ــاری / زانی ــن و زانی ــی پاراس ئاژانس

راپەڕاندنــی ئەرکەکانیــدا بەردەوامــە و لەخەمــی بەرقەراکردنــی 

ئارامــی و ئاسایشــی ھەرێمــی کوردســتاندایە، ھەمــوو ئــەو ھەواڵــە 

ــن. ــەوە ناڕاس ــەی باوبوونەت بێبنەمایان

لــە ڕێــگای یاســاوە ســکااڵ لەســەر ھەمــوو ئــەو میدیــا و کەنااڵنــە 

تۆمــار دەکەیــن کــە ھەواڵــی بێبنەمــای لــەو شــێوەیە باودەکەنەوە، 

ــا  ــەردەم یاس ــی ب ــە راپێچ ــەن و پەیجان ــەس و الی ــەو ك ــوو ئ هەم

دەكەیــن.

12 موشەك نەبوون 5 موشەك بوون

كه ناڵــی  خولــه ك   7:35 كاتژمێــر   ،2022 یەنایــری  5ی  شــه وی 

بــاره ی  لــه   په لــه ی  بــه   هه واڵێكــی  كوردســتان24،  ئاســامنی 

لــه  ســنووری  ئه ســه د  مووشــه كبارانكردنی ســه ربازگه ی عه یــن 

باوكــرده وه .  ئه نبــار  پارێــزگای 

هه واڵه كــه  بــه  په لــه  و بــه  ســیجی ســوور له ســه ر شاشــه  دانرابــوو، 

گوایــه  “12 مووشــه ك ئاراســته ی بنكــه ی عه یــن ئه ســه د كــراون”.

هــاوكات ده یــان په یــج و ســایتی ســه ر بــه  ره وته كانــی شــیعه  و 

باوكردبوویــه وه ،  هه واڵه كه یــان  شــه عبی  حه شــدی  گرووپه كانــی 

كــه  12 مووشــه ك ئاراســته ی بنكــه ی ســه ربازی عه یــن ئه ســه د كــراون.

بــه اڵم دواتــر هاوپه یامنــی نێوده وڵه تــی دژی داعــش و شــانه ی 

راگه یاندنــی ئه منــی عێــراق باویانكــرده وه ، ته نیــا 5 مووشــه ك 

ــه ك. ــه ك 12 مووش ــراون، ن ــته  ك ئاراس

سزادانی داعشێكی عیراقی لە ئەڵمانیا

بەشــی کوردیــی رادیــۆی ســوید، باویكــردەوە، كــە بــۆ یەكەمجــارە 

زیندانیــی  ســزای  دادگاوە  لەالیــەن  داعــش  تیرۆریســتێكی 

دەدرێــت. بەســەردا  هەتاهەتایــی 

دەقی هەواڵەكە:

رادیۆكــە لــە راپۆرتــە هەواڵێكیــدا لــە 30ی ترشینــی دووەمــی 2021، 

ئامــاژە بــەوە دەكات، كــە بــۆ جــاری یەكەمــە تیرۆریســتێكی داعش، 

بــە رەگــەز عیراقــی )29ســاڵ(، لەســەر چەندیــن تــاوان ســزادراوە، 

لەوانــەش كەیســی كوشــتنی ئێزیدییــەكان.

بەپێــی بڕیــاری دادگای فرانكفــۆرت لــە ئەڵامنیــا،  ئــەو تیرۆریســتە تاوانبار 

ــی  ــزای زیندانی ــەوە س ــی و بەهۆی ــی ئێزیدی ــتنی كچێك ــە كوش ــراوە ب ك

هەتاهەتایــی بــۆ دەرچــووە. رادیۆكــە ئــەوە بــە یەكــەم كەیســی ســزادانی 

تیرۆریســتانی داعــش ناودەبــات لەســەر كەیســی ئێزدییــەكان.

راستی هەواڵەكە:

بەپێــی بەدواداچونــی تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان دەركــەوت، 

ئــەوە یەكــەم كەیســی ســزادان و دادگایكردنــی تیرۆریســتانی 

داعــش نییــە، لەســەر كەیســی ئێزیدییــەكان.

لــە 2ی ئــازاری 2020دا دادگای تاوانەكانــی عیــراق لــە كەرتــی 

كــەرخ، لــە بەغــدا، بڕیــاری لــە ســێدارەدانی بــۆ چەكدارێكــی 

داعــش دەركــردووە، بەنــاوای )ئەبــو هومــام(، ئــەوەش بــە تاوانــی 

دەســتدرێژیكرنە ســەر كچێكــی ئێزیــدی بەنــاوی ئەشــواق حەجــی 

ــوو. ــاڵ ب ــا 15 س ــی تەنی ــەی تەمەن ــد ، لەوكات حەمی

دادگای تاوانــەكان لــە بەیاننامەیەكــدا، لەبــاری بڕیارەكــەی دادگاوە، 

جەختیكردۆتــەوە لــەوەی ئــەو كچــە ئێزیدیــە وەك ســەبایا لەالیــەن 

ــە پاداشــتی  ــەوەش ل ــە ئەبوهومــام ئ رێكخــراوی داعشــەوە دراوەت

برینداربونــی لــە شــەڕێكدا دژ بــە هێــزە ئەمنییەكانــی عیــراق.

ــەوەی  ــای بەرەنگاربون ــاددەی 4ی یاس ــی م ــەی دادگا بەپێ بڕیارەك

تیــرۆر دەكــراوە و ســزای لەســێدارەدان بــۆ ئــەو چەكــدارەی داعــش 

دەركــراوە.

ــە  ــاڵ(ەو ل ــی )23س ــتا تەمەن ــە ئێس ــد ك ــی حەمی ــواق حەج ئەش
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دانیشــتنەكەی دادگا لــە بەغــدا ئامادەبــووە، رایگەیانــدووە “دوایــن 

بڕیــاری دادگام بەچــاوی خــۆم و بینــی كــە بڕیــاری لــە ســێدارەدانی 

ئەبوهومــام بــوو... ئــەو دەســتدرێژی سێكســی كردەســەرم، كاتێــك 

تەمەنــم 15 ســااڵن بــوو”. 

جله  پرته قاڵییه كه  
ستانداردی جیهانی نییه 

ئاسایشــی  بەڕێوەبەرایەتیــی   04�01�2022 سێشــەممە  رۆژی 

ــد کەســێک  ــی چەن ــارەی دانپێدانان ســلێامنی راگەیه ندراوێکــی لەب

لەســەر ســووتاندنی چەنــد فەرمانگەیەک لــە ناحیــەی پیرەمەگروون 

لــە کاتــی خۆپێشــاندانەکانی مانگــی نۆڤه مبــه ری 2021 باوكــرده وه  

و جلــی پرته قاڵــی كرابــووه  بــه ر ده ســتگیركراوه كان و دانپێدانانیــان 

باوكرایــه وه .

ــی  ــایتی رووداو لێدوان ــی دووه م، س ــه ممه  5ی كانوون رۆژی چوارش

ئاسایشــی باوكــرده وه  لــه  بــاره ی هه ڵبژاردنــی ره نگــی جلوبه رگــی 

ده ســتگیركراوه كان.

له  سایته كه دا هاتووه : 

ســلێامنی  ئاسایشــی  گوتەبێــژی  عەبدولســەمیع،  یاســین 

لەوبارەیــەوە بــە تــۆڕی میدیایــی رووداوی راگەیانــد، تۆمەتبــارەكان 

ســلێامنی  ئاسایشــی  لێكۆڵینــەوەی  دادوەری  فەرمانــی  لەســەر 

دەســتگیركراون و بەپێــی یاســا مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكرێــت، رەنگی 

پۆشاکەکانیشــیان رەنگێكــی جیهانــی پەیڕەوكــراوە و پەیوەنــدی بــە 

جــۆری  تۆمەتەكەیانــەوە نییــە.

ــە و  ــە رۆڵ ــەو گەنجان یاســین عەبدولســەمیع ئامــاژەی بەوەکــرد، ئ

ــا بــۆ  کــەس و کاری ئێمــەن، ئــەو پۆشاکەشــی لەبەریانکــراوە، تەنی

ــەک مەبەســتێکی دیکــە. یەکپۆشــی دەســتگیرکراوەکانە ن

جیهانــی  ره نگێكــی  پرته قاڵــی  ره نگــی  كاتێكدایــه ،  لــه   ئه مــه  

ــه  گوانتانامــۆ ســاڵی  ــكا ل ــۆ یه كه مجــار ئه مه ری ــه ، ب په یڕه وكــراو نیی

2002 ئه وپۆشــاكه ی بــۆ ده ســتگیركراوه كانی قاعیــده  و تاڵیبــان 

ئه مه ریــكا  نــاو  لــه   ته نانــه ت  ئــه و جلوبه رگــه ش  به كارهێنــا و 

كاردانــه وه ی لێكه وتــه وه  و رێكخــراوه  مــرۆڤ دۆســته كان بــه  جلــی 

ده دا. ئه نجــام  ناڕه زایه تیــان  چاالكــی  پرته قاڵییــه وه  

بــۆ یه كه مجــار داعــش ئــه و جلــه ی وه ك وه اڵمدانــه وه ی ئه مه ریــكا 

ــی  ــه  24ی ئاب ــی و ل ــه ی ئه مه ریكــی جیمــس فول ــه ر بارمت ــرده  ب ك

فڕۆكه وانــی  كه ساســبه ی  مه عــاز  پاشــان  بــڕی،  ســه ریان   2014

ئوردنــی بــه و پۆشــاكه وه  پیشــان درا و ســووتێرنا. هه روه هــا بــۆ 

دیله كانــی پێشــمه رگه ش بــه كاری ده هێنــا.

ــه ك  ــده ، ژماره ی ــا 2006 قاعی ــااڵنی 2004 ت ــوان س ــه  نێ پێشــریش ل

كه ســی بــه و جــۆره  ســه ربڕی، له وانــه  پــۆل جۆنســۆن، ئه ندازیــاری 

ــۆ  ــكا و گوانتانام ــۆ ئه مه ری ــده  وه ك وه اڵم ب ــوو، قاعی ــی ب ئه مه ریك

پرته قاڵییــه وه   جلــی  بــه   ئه مه ریكاییــه ی  هاوواڵتییــه   ئــه و 

ســه ربڕی.

لــه و چوارچێوه یه شــدا، كارزان عه بدولفــازل، راوێــژكاری یاســایی 

و  کامەیــە  ســتانداردە  ئــەو  دەپرســین  ئێمــەش  نووســیویه تی: 

لەکوێــی بڕیاریــی لێــدراوە؟ هەروەهــا دەپرســین ئەگــەر ئــەم 

ــایش   ــەت و دەزگای ئاس ــە و حکوم ــتانداری نێودەوڵەتی ــکارە س ڕێ

ــن و گواســتنەوە  ــی گرت ــە گرتووخانەکان ــردوە، بۆچــی ل ــراری ک ئیق

و چاکســازییەکانی هەرێــم بــۆ کاری پێناکرێــت؟ خۆناکرێــت تەنهــا 

ــەو  ــۆ چــی ئ ــە ئاســایش کاری پێبکرێــت.. هەروەهــا دەپرســین ب ل

هەمــوو ســتانداردە نێودەوڵەتیــە هەیــە کــە تایبەتــن بــە پاراســتنی 

ــێل  ــان پێش ــۆ هەمووی ــاران ب ــی تۆمەتب ــرۆڤ و مافەکان ــکۆی م ش

ــن!! ــە دەیبینی ــە ئاشــکرا ڕۆژان ــن ب دەکرێ
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هەواڵ و زانیاریی هەڵەو 
هەڵبەستراو تایبەت بە 

بواری تەندروستی

پەیوەندیــی  تەندروســتی،  بــواری 

هەیــە،  خەڵکــەوە  ژیانــی  بــە  راســتەوخۆی 

لێدەکرێــت  ئەوەیشــی  چاوەڕوانیــی  بۆیــە  هــەر 

ســاختەهەواڵ.  باوکردنــەوەی  بــۆ  کێڵگەیــەک  ببێتــە 

ــەوە  ــی بەخۆی ــە جیهان ــرۆس، ک ــا ڤای ــەرهەڵدانی کۆرۆن س

بــواری  لــە  ســاختەهەواڵ  وایکــرد  کــرد،  گیــرۆدە 

دیــاردە. ببێتــە  تەندروســتیدا 
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تێگەیشتنی هەڵە لەسەر ڤاكسینی 
كۆرۆنا

لەگــەڵ ئــەوەی كــە هاواڵتیــان لــە مەترســییەكانی ڤایرۆســی كۆرۆنــا 

ــت  ــان لەدەس ــە ئازیزانی ــەس ل ــن ك ــەوە چەندی ــاگادارن و بەهۆی ئ

ــت  ــۆی ناراس ــن دەنگ ــەوەی چەندی ــاو بون ــۆی ب ــەاڵم بەه داوە، ب

و نــا زانســتی و هەڵبەســراو  ســەبارەت بــە پێكوتــەی كۆرۆنــا، 

بەرێژەیەكــی زۆر كــەم هاواڵتیــان ڤاكســینی كۆرۆنــا وەردەگــرن، 

بەجۆرێــك تەنهــا )7.118.328 حــەوت ملیــۆن و ســەدو هــەژدە 

هــەزار و سێســەدو بیستوهەشــت( هاواڵتیــی عێــراق پێكوتــەی 

كۆرۆنایــان وەرگرتــووەو لــەو ژمارەیــەش لــە هەرێمــی كوردســتانیش 

هەتــا رێكەوتــی 23/11/2021 تەنهــا )838783 هەشــت ســەدو ســیو 

هەشــت هــەزار و حەوتســەد و هەشــتاو ســێ كــەس ( ڤاكســینیان 

ــووە.  وەرگرت

قســەو قســەلۆكە بــاوەكان كــە لەنــاو خەڵكدا ســەبارەت بە ڤاكســینی 

كۆرۆنــا و تارادەیەكیــش لــە سۆشــیال میدیــادا باوكراونەتــەوە بریتین 

لــەوەی گوایــە )دوای دوو ســاڵ كەســەكە دەكوژێــت، توشــی نەزۆكی 

ــی  ــدا بەپێ ــد( لەكاتێك ــی دەكات.... هت ــج بوون دەكات، توشــی ئیفلی

ــری  ــا بەرگ ــەی كۆرۆن ــە پێكوت ــووە ك ــەوە دەركەوت ــن توێژین نوێری

لــەش بەرامبــەر بــە ڤایرۆســەكە بــە رێــژەی %96 زیــاد دەكات. 

ــچ  ــین هی ــی ڤاكس ــەوە وەرگرتن ــەرووی ئاینیی ــدا ل ــە كاتێك ــە ل ئەم

ــە  ــوا ل ــااڵی فەت ــی ب ــەوە ئەنجومەن ــەم بارەی ــەو ل ــەیەكی نیی كێش

كوردســتان  رایدەگەیەنێــت: وەرگرتنــی ژەمــە ڤاكســین لــەڕووی 

لــە  یەكــێ  نییــەو  گرفتێكــی  هیــچ  ئیســالمەوە  شــەریعەتی 

مەبەســتەكانی شــەریعەت پارێزگاریكردنــە لەگیــان و ســەالمەتی 

مــرۆڤ و بەكارهێنانــی چارەســەری پزیشــكیش بەپێــی رێنامیــی 

بــواری تەندروســتی و خۆپاراســتنیش لــەو چوارچێــوە شــەرعییەدایە.

ــی رێكخــراوی تەندروســتی  ــەرووی زانســتی پزیشــكییەوە بەتایبەت ل

جیهانــی WHO دەڵێــن ئــەو دەنگۆیانــە دوورن لــە راســتییەو هیــچ 

ــراوی  ــەری ڕێکخ ــەوە بەڕێوەب ــەم بارەی ــە ل ــتی نیی ــی زانس بنەمایەك

تەندروســتی جیهانــی لەســلێامنی بــۆ پرســی کۆرۆنــا، ئــەو دەنگۆیانــە 

ڕەتدەکاتــەوە کەگوایــە پێکوتەکانــی کۆرۆنــا زیانــی هەبێــت. . 

ــی  ــتی جیهان ــراوی تەندروس ــەری ڕێکخ ــن بەڕێوەب ــۆر نەجمەدی دکت

ــەو  ــۆ ئ ــی ب ــینە زیان ــەو ڤاكس ــە ئ ــەوەدا ك ــاژەی ب ــلێامنی ئام لەس

كەســانە نییــە كــە بــەكاری دەهێنــن، ئەگــەری ئــەوەی هەیــە 

بەرێژەیەكــی زۆر كــەم كاردانــەوەی الوەكــی هەبێــت، بۆمنونــە 

ئەگــەر لــە ملیۆنێــك كــەس 4 كــەس توشــی خوێــن مەیــن ببێــت ئــەوا 

ــە،  ــرن 10 هێندەی ــە وەرناگ ــە پێكوتەك ــەی ك ــۆ ئەوان ــە ب ــەم رێژەی ئ

هەروەهــا ئامــاژەی بــەوە دا كــە هیــچ توێژینەوەیەكــی زانســتی نییــە 
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ــی  ــی نەخۆش ــرن توش ــین وەردەگ ــەی ڤاكس ــەملێنێت ئەوان ــە بیس ك

ــن.  ــەن دەب ــژ خای درێ

جۆرەكانــی ڤاكســین بریتیــن لــە )فایــزەر� مۆدێرنــە – جۆنســن� 

ئەســرازینكا – ســپۆنتیك� ســانیوڤار – بەهاتــی( هەموویــان لەالیــەن 

رێكخــراوی تەندروســتی جیهانییــەوە پەســەند كــراون، ئــەو جۆرانــەی 

ڤاكســین كــە لــە كوردســتان بەكاردەهێندرێــت بریتیــن لــە )فایــزەر – 

ئەســرازینكا – لەگــەڵ بەشــێكی كــەم لــە ســانیۆڤار( 

ســەبارەت بــەو دەنگۆباوانــەی لــە ســەر ڤكســینەكان دەكرێــن 

دكتــۆر كامــەران قەرەداغــی پســپۆری نەخۆشــییەكانی ســنگ و 

ــتی  ــی زانس ــەو ئامارێك ــچ بەڵگ ــت:  هی ــە دەڵێ ــی هەناس برییەكان

تەندروســتی پشــتیوانی لــە راوبۆچونەكانــی گروپی دژی ڤاكســینەكان 

نــاكات، بەڵكــو تەنهــا دەنگۆیــە و نــەك تەنهــا لــە كوردســتان بەڵكــو 

لــە جیهانــدا ئــەم گروپانــە هــەن، لەكاتێكــدا رۆژانــە خراپــی دۆخــی 

ئــەو كەســانە دەبیندرێــت كــە ڤاكســینەكە بەكارناهێنــن و رەوانــەی 

ــتییانەوە  ــاری تەندروس ــی ب ــۆی تێكچون ــن بەه ــخانە دەكرێ نەخۆش

تەنگەنەفەســی،  مــردن،  لــە  بریتییــە  ماكــە خراپەكانــی كۆرۆنــا 

وەســتانی گورچیلــە، هەوكردنــی ســییەكان، و كاریگــەری لەســەر 

ــی  ــەش دەكات، وەك چــاوەكان و دانان ــد ئۆرگانێكــی دیكــەی ل چەن

ــە  ــەی ژەم ــە ئەوان ــە ك ــە كاتێكدای ــە ل هەناســەدانی دەســتكرد، ئەم

ــەم  ــەوە ب ــەم دەكەن ــە ك ــەم كاریگەرییان ــرن ئ ــینەكان وەردەگ ڤاكس

ــێوەیە:  ش

ــەوا  ــت ئ ــینەكەی بەكارهێنابێ ــی ڤاكس ــەك ژەم ــێك ی ــەر كەس � ئەگ

ــت  ــخانە دەیپارێزێ ــە نەخۆش ــوون ب ــۆ %70 لەداخڵب %50 ب

ــەوا  ــت ئ ــەی ڤاكســینی وەرگرتبێ ــەر كەســێك هــەردوو ژەمەك � ئەگ

لــە ئەگــەری توشــبونی بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا %90 لــە داخــڵ بوونــی 

نەخۆشــخانە دەیپارێزێــت. 

ئەوانــەی هــەردوو ژەمــی ڤاكســینەكەیان وەرگرتــووە %98 لەمــردن 

ــان  ــە وەری ــەو كەســانەی ك ــەڵ ئ ــەراورد لەگ ــە ب ــت ب ــان پارێزێ دەی

ــووە  نەگرت

عارەقی لوبنانی و مێخەك كۆرۆنا لەناو 
نابات

ــە  ــردەوە ك ــدا باویك ــە هەواڵێكی ــە راپۆرت ــدن ل ــی راگەیان دەزگایەك

عــارەق كۆرۆنــا لەنــاو دەبــات، بەتایبــەت “جــۆری عارەقــی لوبنانی”.

منونەی هەواڵێكی هەڵبەسراو

ــە “پرۆفیســۆر )م. إ. ــەوە ك ــوێ، باویكردۆت ــتانی ن ــەڕی كوردس ماڵپ

خاتــر( توێــژەری بــواری ئەنتیبایۆتیــك، كــە بــە رەچەڵــەك لوبنانییــە 

و خەڵكــی شــاری زەحلەیــە، جەختیكردۆتــەوە لەســەر ئــەوەی 

كــە خواردنــەوەی جــۆری عــارەق گرنگریــن خواردنەوەیــە بــۆ 

لەناوبردنــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا”. بــۆ ئــەوەش ئامــاژەی بــە عارەقــی 

بەرەنگاربونــەوەی  “توانــای  گوایــا  كــردووە.  لوبنانــی  جــۆری 

ــە”. ــای هەی ــی كۆرۆن ڤایرۆس

راستی هەواڵەكە:

دكتــۆر گــۆران عەبــدواڵ ، پســپۆڕی سیســتمی خــواردن لــە بەریتانیــا، 

لەبــارەی كاریگــەری عــارەق لەســەر كۆرۆنــا، دەڵێــت تائێســتا 

هیــچ بەڵگەیەكــی زاســتی ســەملێرناو نییــە كــە خواردنێــك یــان 

ــی و  ــۆ رێگری ــت ب ــەری هەبێ ــراو كاریگ ــی دیاریك خواردنەوەیەك

ــا. ــی كۆرۆن ــە ڤایرۆس ــری ل بەرگ

ئــەو وتــی “بەشــێوەیەكی گشــتی ئێمــەی پزیشــكان رێنامیــی 

نەخــۆش دەكەیــن ئــاوی پێویســت بخواتــەوە، یــان شــلەمەنی 

ــە  ــەی ل ــەو ڤیتامینان ــەت ئ ــت، بەتایب ــەكان بەكاربهێنێ ــان ڤیتامین ی

ســەرچاوە رسوتییەكانــدا هەیــە، چونكــە رەنگــە ئەوانــە كاریگــەری 

هەبێــت بــۆ بەهێزكردنــی كۆئەندامــی بەگــری لــەش دژی هەمــوو 

ــا”. ــی كۆرۆن ــا ڤایرۆس ــەك تەنی ــییەك، ن نەخۆش

كۆرۆنــا  عــارەق  گوایــا  باســدەكرێت  “ئــەوەی  وتــی  بــەاڵم 

ــەی  ــچ بەڵگەی ــە و هی ــتی نیی ــی زانس ــچ بنەمایەك ــات هی لەناودەب
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زانســتیش لــەو بارەیــەوە نییــە، نــەك بــۆ عــارەق بــۆ هیــچ خــواردن 

و خواردنەوەیــەك شــتی زانســتی تائێســتا نەســەملێرناوە”.

ــە  ــۆرە زانیارییان ــەم ج ــردەوە “ئ ــدواڵ، جەختیك ــۆران عەب ــۆر گ دكت

لەكاتــی كارەســاتی وەكــو باوبونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا، زۆر 

باودەبێتــەوە، بــۆ ئــەوەش كۆمەڵێــك پاڵنــەری هەیــە... پاڵنەرێكــی 

نائاگایــی و ناهۆشــیارییە و  وادەكات خەڵــك زوو بڕوابــكات، بــەاڵم 

پاڵنەرێكــی تــر بازرگانییــە و ئامانــج لێــی قازانجــە، بــۆ منونــە 

ــان  ــات، ی ــا لەناودەب ــا كۆرۆن ــرا گوای ــەك دەك ــی مێخ ــەرەتا باس س

هەندێــك گیــای رسوشــتی، یــان رێــكالم دەكــرا بــۆ جــۆرە دەرمانێــك، 

ــون و  ــازرگان ب ــان ب ــیاری، ی ــەری ناهۆش ــە پاڵن ــوی ل ــە هەم ئەوان

ــە”. ــتییان نیی ــی زانس ــچ بنەمایەك هی

لــەم بارەیــەوە رێكخــراوی تەندروســتی جیهانــی زانیــاری پێویســت 

كــە  لەوەدەكــەن  بــاس  زانیارییانــەی  ئــو  كــە  روو  دەخاتــە 

ــی  ــچ بنەمایەك ــان هب ــاو دەب ــا لەن ــەكان كۆرۆن ــەوە كحولیی خواردن

ــە،  ــتییان نیی زانس

دوای بەغدا سلێمانی یەكەم پارێزگا 
نییە لە پێدانی ڤاكسین بە هاواڵتیان

ســه باح هه ورامــی، به ڕێوه بــه ری گشــتی ته ندروســتی ســلێامنی 

لــه  كۆنگره یه كــی رۆژنامه وانیــدا لــە 9ی كانونــی یەكــەم، وتــی 

كــه   پارێزگایــه   یه كــه م  ســلێامنی  به غــدا،  پارێــزگای  “لــه دوای 

زۆرتریــن هاواڵتــی ڤاكســینی وه رگرتبێــت كــه  ئــه وه ش جێــی 

ــه “. ــی پارێزگاك ــلێامنی و خه ڵك ــتی س ــۆ ته ندروس ــییه  ب ده ستخۆش

ــتی  ــتی تەندروس ــی گش ــمی بەڕێوەبەرایەت ــی رەس ــاوكات پەیج ه

ســلێامنی، لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك، دەقــی وتەكانــی 

ــین  ــە نوس ــدا ب ــرە رۆژنامەوانییەكەی ــە كۆنگ ــی، ل ــەباح هەورام س

ــە  ــزگای ســلێامنی ل ــووە “پارێ ــدا هات ــە بڕگەیەكی ــەوە و ل باوكردۆت

دوای پارێــزگای بەغــدادە کــە زۆرتریــن هاواڵتــی ڤاکســینی دژە 

کۆرۆنایــان وەرگرتــووە”.

راستی هەواڵەكە:

چەنــد  عیــراق،  تەندروســتی  وەزارەتــی  رەســمی  ماڵپــەڕی 

ســەباح  رۆژنامەوانییەكــەی  كۆنگــرە  دوای  كــەم  كاتژمێرێكــی 

هەورامــی، نوێریــن ئامــاری لەبــارەی دۆخــی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە 

ــە  ــلێامنی ل ــزگای س ــووە، پارێ ــدا دەركەوت ــردەوە تیای ــراق باوك عی

وەرگرتنــی ڤاكســینی كۆرۆنــا لەالیــەن هاواڵتیانــەوە، لەســەر ئاســتی 

عیــراق لــە رێزبەنــدی 13یەمدایــە و لەســەر ئاســتی هەرێمــی 

كوردســتانیش لــە دوای هــەردوو پارێــزگای هەولێــر و دهــۆك 

كەمریــن هاواڵتــی ڤاكســینی وەرگرتووە.بەپێــی ئامارەكــە، لــە دوای 

ــی  ــەزار و 743 هاواڵت ــە 818 ه ــت ك ــەرسە دێ ــزگای ب ــدا، پارێ بەغ

ــتانیش،  ــی كوردس ــتی هەرێم ــەر ئاس ــووە. لەس ــینیان وەرگرت ڤاكس

ــی ڤاكســینی دژە  ــر 324 هــەزار و 340 هاواڵت ــزگای هەولێ ــە پارێ ل

كۆرۆنایــان وەرگرتــووە، دوای ئــەو پارێــزگای دهــۆك دێــت بــە 317 

هــەزار و 929 هاواڵتــی. هەرچــی پارێــزگای ســلێامنییە 282 هــەزار 

و 607 هاواڵتــی ڤاكســینیان وەرگرتــووە. بڕوانــە ئامــاری وەزارەتــی 

ــەم ــی یەك ــە رۆژی 9ی كانون ــراق ل ــتی عی تەندروس

پەروەردەی لەبەر كۆرۆنا پرۆسەی 
خوێندن راناگرێت

چەنــد پەیجێــك لە تــۆڕی كۆمەاڵیەتی فەیســبوك باویانكــردەوە، كە 

ئەگــەری هەیــە حكومەتــی عیــراق دەوام لــە تــەواوی ناوەندەكانــی 

ئەلكرۆنــی  سیســتمی  بكاتــە  خوێنــدن  و  رابگرێــت  خوێنــدن 

هاوشــێوەی ســاڵی رابــردوو. ئــەوەش بەهــۆی تەشەنەســەندنی 
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ــان و  ــاو دایكی ــەرزوو لەن ــە ه ــەو هەوااڵن ــاوە. ئ ــی كۆرۆن ڤایرۆس

ــۆوە. ــدن باوب ــی خوێن ــاوكان و ناوەندەكان ب

منونەیەك لە هەواڵێكی هەڵبەسرتاو:

پەیجــی )Alti yalduz(، كــە یەكێكــە لــە پەیجــە ئەكتیڤەكانــی 

پارێــزگای كەركــوك  و 367 هــەزار و 589 الیكــی هەیــە و 538 

هــەزار كــەس فۆڵۆیــان كــردووە. لــە پۆســتێكدا بــە شــێوەی بەپەلــە 

باویكــردەوە كــە ئەگــەری راگرتنــی پرۆســەی خوێنــدن هەیــە. 

بــەاڵم نەبیــل حەمیــد بوشــناق، بەڕێوەبــەری تەندروســتی كەركــوك 

ترشینــی  25ی  پێنجشــەممە  رۆژنامەوانیــدا  كۆنگرەیەكــی  لــە 

ــا  ــەو شــێوەیە هەبێــت، تەنی ــچ بڕیارێكــی ل دووەم، رەتیكــردەوە هی

ــۆی  ــەوەش بەه ــراون، ئ ــك داخ ــد پۆلێ ــەوەی چەن ــردەوە ل جەختیك

بونــی حاڵەتــی كۆرۆنــا لە نــاو خوێنــدكارەكان. لەگــەڵ جەختكردنەوە 

لــە بڕیارێكــی ئەنجومەنــی وەزیــران و ئیــدارەی كەركــوك بــۆ پێدانــی 

ڤایرۆســی ناچــاری بــە كارمەندانــی پــەروەردە و ئــەو خوێندكارانــەی 

لــە ســەروی 12 ســااڵنەوەن، بــە پێچەوانــەوە رێگــە بــەو كارمەنــد و 

ــدا دەوام بكــەن. ــاو پۆل ــە نادرێــت لەن خوێندكاران

پــەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتــی  لــە  ســەرچاوەیەك  هەروەهــا 

ــدا  ــاو پۆل ــار و ئەگــەری راگرتنــی دەوامــی لەن ــی بڕی كەركــوك، بون

ــە  ــەو شــێوەیە ل ــچ بڕیارێكــی ل رەتكــردەوە و جەختیكــدرەوە “هی

وەزارەتــی پــەروەردەوە بــە ئێمــە نەگەیشــتووە”.

تۆماركردنی نۆ حاڵەتی )ئۆمیكرۆن( 

ــە  ــەكان، ل ــۆڕە كۆمەاڵیەتیی ــە ت ــت ل ــج و ئەكاون ــە 10 پەی ــر ل زیات

بــۆ ســێی دواینیــوەڕۆی سێشــەممە 11ی  نێــوان كاتژمێــر دوو 

كانونــی دووەم باویانكــردەوە، كــە نــۆ حاڵەتــی توشــبون بــە 

ــاری  ــە ش ــەرەتایی ل ــی س ــە خوێندنگەیەك ــرۆن، ل ــی ئۆمیك ڤایرۆس

كەركــوك تۆماركــراوە.

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسرتاو

پەیجــی )اخبــار اربیــل االن(، بەنــاوی تەندروســتی كەركوكــەوە 

هەواڵێكــی باوكردۆتــەوە و تیایــدا جەختدەكاتــەوە لــە توشــبوونی 

ــۆ مامۆســتای خوێندنگــەی موســتەنرییەی ســەرەتایی كەركــوك  ن

ــە ڤایرۆســی ئۆمیكــرۆن. ب

هەروەهــا پەیجــی )اخبــار كركــوك(، هەمــان زانیاریــی بــە لۆگــۆی 

ــەوە. ــەوە، باوكردۆت ــەی تەندروســتی كەركوك فەرمانگ

منونــەی چەنــد پەیــج و گروپێكــی تــری سۆســیال میدیــا، كــە هەمان 

زانیارییــان بــە لۆگــۆ و وێنــەی جیــاوازەوە باوكردۆتەوە.

راستی هەواڵەكە:

دووەم،  كانونــی  11ی  سێشــەممە  دواینیــوەڕۆی  3ی  كاتژمێــر 

راگەیاندنــی فەرمانگــەی تەندروســتی كەركــوك، راگەیەنراوێكــی 

ــتی  ــەری گش ــناق، بەڕێوەب ــدی بوش ــل حەم ــۆر نەبی ــە زاری دكن ل

فەرمانگــەی تەندروســتی كەركــوك بەناونیشــانی “كەركــوك خاڵییــە 

ــەوەی  ــەوەی ل ــدا جەختدەكات ــردەوە و تیای ــرۆن”، باوك ــە ئۆمیك ل

ــە  ــرۆن ل ــۆری ئۆمیك ــی ج ــە ڤایرۆس ــبوون ب ــی توش ــچ حاڵەتێك هی
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پارێزگاگــە تۆمارنەكــراوە.

هــاوكات ســەرچاوەیەك لــە فەرمانگــەی تەندروســتی كەركــوك 

بــۆ “تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان” جەختیكــردەوە لــەوەی لــە 

ــا  ــە كۆرۆن ــبوون ب ــی توش ــج حاڵەت ــوك پێن ــی كەرك خوێندنگەیەك

هەبــووە و رۆژانــە لــە خوێندنگــەكان و فەرمانگــە جیــاوازەكان 

حاڵەتەكانــی توشــبوون بــە ڤایرۆســی كۆرۆنــا تۆماردەكرێــت، بــەاڵم 

ــراوە.  ــرۆن تۆمارنەك ــۆری ئۆمیك ــە ج ــبوییەك ل ــچ توش ــتا هی تائێس

ــە  ــەو ڤایرۆس ــبوون ب ــن توش ــدا ناتوانی ــە بنەڕەت ــە ل ــی “ئێم وتیش

لەڕێــی پشــكنینەوە دیــاری بكەیــن و بیدۆزینــەوە، هــەر حاڵەتێكــی 

ــەوە  ــە ئ ــن، چونك ــدای دەكەی ــەی بەغ ــت رەوان ــش هەبێ گوماناوی

ــە دەستنیشــانی بكــەن”. ــای ئەواندای ــە توان ــا ل تەنی

كۆتاییهاتنی كۆرۆنا لە 2022

ــە،  ــی هەی ــەزار و 247 الیك ــە 355 ه ــك ك ــاوی مەلی ــك بەن پەیجێ

باویكردۆتــەوە كــە رێكخــراوی تەندروســتی جیهانــی رایگەیانــدووە 

“لــە ســاڵی 2022دا كۆتایــی بــە كۆرۆنــا دێــت”.

ــاڵی  ــە س ــەر ل ــەم، 11 رۆژ ب ــی یەك ــە 21ی كانون ــە، ل ــەو پەیج ئ

ــە خۆشــەكە  ــە ناونیشــانی “هەواڵ ــەی ب ــە پەل 2022، هەواڵێكــی ب

رێكخــراوی  بەنــاوی  تیایــدا  و  باوكردۆتــەوە  راگەیەنــدرا”، 

ــە  ــی ب ــە ســاڵی 2022دا كۆتای ــەوە دەڵێــت “ل تەندروســتی جیهانیی

ــت”. ــا دێ كۆرۆن

راستی هەواڵەكە:

ــتی  ــراوی تەندروس ــەری رێكخ ــەن، نوێن ــن حەس ــۆر نەجمەدی دكت

رێكخــراوی  ەتیكــردەوە،  ســلێامنی،  پارێــزگای  لــە  جیهانــی 

شــێوەیەی  لــەو  زانیارییەكــی  هیــچ  جیهانــی  تەندروســتی 

باوكردبێتــەوە و وتــی “رســتەی لــەو شــێوەیە لەالیــەن رێكخــراوی 

باونەكراوەتــەوە”. جیهانییــەوە  تەندروســتی 

راگەیەنراوەكانــی  بــۆ  ســێرچی  پاســەوان،  بنكۆڵكاریــی  تیمــی 

ــچ  ــرد، لەهی ــی ك ــتی جیهان ــراوی تەندروس ــردوی رێكخ ــی راب مانگ

و  باونەكراوەتــەوە  شــێوەیە  لــەو  زانیاریــی  راگەیەنراوێكــدا 

لــە زۆربەیانــدا جەخــت لەســەر وەرگرتنــی ڤاكســینی كۆرۆنــا  

ــای  ــتادا وێن ــە ئێس ــەرەكی ل ــەری س ــە چارەس ــەوە، وەك تاك دەكات

لەپــاڵ خۆپارێزیــی و بەســتنی ماســك. دەكات، 

ــتی  ــراوی تەندروس ــەری رێكخ ــەن، نوێن ــن حەس ــۆر، نەجمەدی دكت

كۆنگــرە  لەزۆربــەی  ســلێامنی،  پارێــزگای  لــە  جیهانــی 

ــرد،  ــۆ ك ــێرچامن ب ــە  س ــاڵی 2021دا، ك ــە س ــی ل رۆژنامەوانییەكان

جەختیكردۆتــەوە لــەوەی “كوتــان و خۆپارێــزی نەبێــت هیــچ 

شــتێك رزگارمــان نــاكات، بۆیــە هەمــوو هاواڵتیــان هانــدەدەم 

ــن و  ــان بكوتی ــە خۆم ــت “گرنگ ــا دەڵێ ــن”، هەروەه ــان بكوت خۆی

وەربگریــن”. ڤاکســینەکە  بەشــە  هــەردو 

ــی یەكەمــی 2021، ئەحمــەد  ــە 13ی كانون ــە ل ــەوەش لەكاتێكدای ئ

ــتی  ــراوی تەندروس ــی رێكخ ــی عیراق ــەری ئۆفیس ــی، بەڕێوەب زاوێت

جیهانــی، ســەردانی ســلێامنی كــرد بــۆ دانانــی پالنــی 2022 – 2023 

ــی  ــدا پرس ــە نێویان ــتی و ل ــی تەندروس ــە كەرت ــردن ب ــۆ خزمەتك ب

ــا. ڤایرۆســی كۆرۆن
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زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو دژی 
ڤاكسینی كۆرۆنا مەترسییەكانی 
تەندروستی هاواڵتییان زیاد دەكات

هەڵمەتەكانــی دژی ئیلزامكردنــی وەرگرتنــی ڤاكســینی كۆرۆنــا 

لــە  رێكخــراو  و  فــراوان  بەشــێوەیەكی  ئەوروپــا  واڵتانــی  لــە 

دژی  پێكوتەكانــی  لەســەر  تــرس  و  دوودڵــی  تەشــەنەكردندان، 

بالودەكەنــەوە.  كۆرۆنــا 

ســەبارەت  خەڵكــدا  لەنــاو  كــە  بــاوەكان  قســەلۆكە  قســەو 

میدیــادا  لــە سۆشــیال  تارادەیەكیــش  و  ڤاكســینی كۆرۆنــا  بــە 

ــە )دوای دوو ســاڵ كەســەكە  ــەوەی گوای ــن ل ــەوە بریتی باوكراونەت

بوونــی  ئیفلیــج  توشــی  دەكات،  نەزۆكــی  توشــی  دەكوژێــت، 

دەكات.... هتــد( لەكاتێكــدا بەپێــی نوێریــن توێژینــەوە دەركەوتووە 

كــە پێكوتــەی كۆرۆنــا بەرگــری لــەش بەرامبــەر بــە ڤایرۆســەكە بــە 

رێــژەی %96 زیــاد دەكات. 

باكگراوندی ئایینی 

ــا  ــینی كۆرۆن ــی ڤاكس ــی وەرگرتن ــی دژایەت ــە هۆكارەكان ــێك ل بەش

دەبەســرێتەوە بــە ئایینەكانــەوە، لەنــاو ئایینــی مەســیحیدا بەشــێك 

ــە مەبەســت  ــا ب ــە قەشــەكان بانگەشــەی ئەوەدەكــەن كــە كۆرۆن ل

دروســتكراوە، لــە منونــەی ســەرۆک قەشــە کارلــۆ ماریــا ڤیگانــۆ کــە 

ئیتاڵییــە و “ لــە پەیامێكیــدا بــۆ شــوێنکەوتوانی وتــی  ڤایرۆســەکە 

ــی  ــی جیهان ــە پیالنێک ــێکە ل ــراوە بەش ــت ک ــەک دروس ــە تاقیگەی ل

“بــۆ ســڕینەوەی هەمــوو شــوێنەوارەکانی ناســنامەکەمان وەک 

مەســیحی” هەروەهــا نکۆڵــی لــە بوونــی پەتاکــە کردووە و بــە کاری 

ــدی  کــردووە.  شــەیتان ناوزەن

ــە  ــرد ل ــی ناچارك ــای ڤاتیكان ــیس پاپ ــا فرانس ــە پاپ ــەم هەڵمەتان ئ

مــاوەی مانگێكــدا دوو جــار پەیامــی گرنــگ رابگەیەنێــت بەتایبــەت 

ــاژەی  ــرد و ئام ــی كاســۆلیك ك پەیامەكانیشــی ئاراســتەی میدیاكاران

ــەر  ــاختە لەس ــت و س ــاری ناراس ــەوەی زانی ــە باوكردن ــەوەدا ك ب

ڤاكســینەكانی كۆرۆنــا پێچەوانــەو دژایەتیكردنــی مافەكانــی مرۆڤــە. 

لــە كۆبونەوەیەكــی پاپــا فرانســیس لەگــەڵ بەشــێك لــە میدیاكارانــی 

كاســۆلیكی هانیــدان كــە بــۆ باوكردنــەوەی زانیــاری دروســت 

هەروەهــا  ببەســن،  زانســتی  توێژینــەوەی  داتــاو  بــە  پشــت 

ســەبارەت بــە “هــەواڵ و زانیــاری هەڵــەو هەڵبەســراو”  وتــی 

ئامانــج لێــی  شــێواندنی واقیعــە لەســەر بنەمــای تــرس، هەروەهــا 

ئامــاژەی بــەوەدا كــە ناكرێــت ئەوانــەی كــە بروایــان بــە هەواڵــی 

ــت  ــەوڵ بدرێ ــت ه ــو دەبێ ــن بەڵك ــردووە پەراوێزبخرێ ــاختە ك س

تێبگەیەندرێــت.  راســتییەكانیان 

ســەبارەت بــە ئایینــی ئیســالم، هــەر لەســەرەتای باوبونــەوەی 

ڤایرۆســی كۆرۆنــا، بەشــێك لــە مــەال و زانایانــی ئایینــی دژی 

خۆپارێــزی هاواڵتیان و داخســتنی دەرگای مزگەوتەكان وەســتانەوە، 

بــە پاســاوی ئــەوەی ئــەم ڤایرۆســە جۆرێكــە لــە غەزەبی خــودا دژی 

ــەوەی ڤایرۆســەكە  ــەاڵم دوای باوبوون ــرە ئیســالم، ب ــی غەی میلەتان

لیژنــەی فەتــواو زانایانــی ئایینــی ناچاربــوون فەتــوای تایبــەت بــە 

ــەن.  ــا دەربك ــرۆی كۆرۆن ــەی دژی ڤای ــی پێكوت وەرگرتن

لــەم بارەیــەوە ئەنجومەنــی بــااڵی فەتــوا لــە كوردســتان  رایگەیانــد: 

ئیســالمەوە  شــەریعەتی  لــەڕووی  ڤاكســین  ژەمــە  وەرگرتنــی 

لــە مەبەســتەكانی شــەریعەت  یەكــێ  نییــەو  گرفتێكــی  هیــچ 

بەكارهێنانــی  و  مــرۆڤ  ســەالمەتی  و  لەگیــان  پارێزگاریكردنــە 

چارەســەری پزیشــكیش بەپێــی رێنامیــی بــواری تەندروســتی و 

لــەو چوارچێــوە شــەرعییەتدایە. خۆپاراســتنیش 

ــییەكانی  ــە 10 مەترس ــك ل ــە یەكێ ــین، ب ــی دژە ڤاكس جواڵنەوەكان

ــدا ــە جیهان ــت ل ــد دەەكرێ ــتی ناوزەن ــەر تەندروس س

لــە  جیهانــدا  لــە  ڤاكســینەكان  دژە  جواڵنــەوەی  هەرچەنــدە 

ئــەم  جیهانــی،  تەندروســتی  رێكخــراوی  بــەاڵم  زیادبوونــدان، 

ــگاو دژی  ــیدارترین هەن ــدی 10 مەترس ــە ریزبەن ــەی ل جواڵندنەوان
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تەندروســتی جیهانــی دانــاوە. لەمبارەیــەوە رێكخــراوی تەندروســتی 

جیهانــی ئامــاژە بــەوەدەكات :} جموجوڵەکانــی دژە ڤاکــس هێندەی 

ڤایرۆســەکان مەترســیدارن چونکــە هەڕەشــەی پێچەوانەکردنــەوەی 

ــەوەی نەخۆشــییە  ــە بەرنگاربوون ــە ل ــەو پێشــکەوتنانە دەکــەن ک ئ

دژە ڤایرۆســەکان وەک شــەلەل دروســت دەکرێــن،  ئــەو هۆکارانەی 

کــە خەڵــک هەڵیدەبژێــرن بــۆ کوتــان ئاڵــۆزن، هەروەهــا نەبوونــی 

متامنــە، ســەرگەرمی و زەحمەتــی گەیشــن بــە ئــەوان دەگرێتــەوە. 

هەروەهــا کەســانێک هــەن کــە بــە پاســاوی ئایینــی خۆیــان و 

منداڵەکانیــان لــە كوتــان دووردەخەنەوەلــە كاتێكــدا  “کوتــان 

یەکێــک لــە گرانریــن ڕێــگاکان  بــۆ نەهێشــتنی نەخۆشــییەکان لــە 

ــە  ــەس ل ــۆن ك ــۆ 3 ملی ــەوە  2  ب ــەی كوتان ــتادابەهۆی پرۆس ئێس

ســاڵێكدا مــردن دەپارێزێــت، هەروەهــا  1.5 ملیۆنــی تــر دەتوانــرێ 

دووربخرێتــەوە ئەگــەر پرۆســەی وەرگرتنــی ڤاکســین لــە جیهانــدا 

ــت{.  ــوازی لێبكرێ ــی پێش بەباش

ئەكادیمــی  ماڵپەرێكــی  كــە   The Conversation ماڵپــەری 

دژی  بەالرێدابــردن  هەڵمەتەكانــی  بــە  ســەبارەت  جیهانییــە، 

لــە  بەشــێک  كــە  بــەوەدەكات  ئامــاژە  كۆرۆنــا،  ڤاكســینی 

لەپشــت  راســرەوەكان  ئایدۆلۆجیســتە  و  رەگەزپەرســتەکان 

ــە  ــان،  هەروەهــا ســەبارەت ب جواڵنەوەكانــی دژە ڤاكســینی كۆرۆن

وەاڵمــی ئــەو پرســیارەی كــە بۆچــی دژە ڤاكســینەكان لــە ئێســتادا 

كاریگەرییەكانیــان لــە جیهانــدا زیــاد بــووە، دكتــۆر پیتــەر هۆتێــز كە 

یەكێكــە لــە پزیشــكە جیهانییــەكان لــە بــواری تەندروســتی گشــتی 

ــی  ــە گروپێك ــەوەی ل ــەر ئ ــت “ لەب ــدااڵن دەڵێ ــتی من و تەندروس

بچوكــەوە بــوون بــە گروپێكــی گــەورە كــە خاوەنــی زیاتــر لــە 500 

وێبســاین و هەڵوێســتەكانیان دژی پێكوتــەكان زیاتــر لــە تــۆرە 

كۆمەاڵیەتییەكانــی وەك فەیســبووك و مالپــەرە بازرگانییەكانــی وەك 

ــەوە”. ــاو دەكەن ــەزۆن ب ئەم

ــە ســەر ڤكســینەكان  ــەی ل ــەو دەنگۆباوان ــەبارەت ب ــا س هەروەه

دەكرێــن دكتــۆر كامــەران قەرەداغــی پســپۆری نەخۆشــییەكانی 

ســنگ و بۆرییەكانــی هەناســە دەڵێــت:  هیــچ بەڵگــەو ئامارێكــی 

ــی دژی  ــی گروپ ــە راوبۆچونەكان زانســتی تەندروســتی پشــتیوانی ل

ــە  ــا ل ــەك تەنه ــە و ن ــا دەنگۆی ــو تەنه ــاكات، بەڵك ــینەكان ن ڤاكس

ــدا  ــەن، لەكاتێك ــە ه ــەم گروپان ــدا ئ ــە جیهان ــو ل ــتان بەڵك كوردس

رۆژانــە خراپــی دۆخــی ئــەو كەســانە دەبیندرێــت كــە ڤاكســینەكە 

بەكارناهێنــن و رەوانــەی نەخۆشــخانە دەكرێــن بەهــۆی تێكچونــی 

ــتییانەوە. ــاری تەندروس ب
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بــوارە  لــە  ســاختەهەواڵ 

روبەرێکــی  دیکــەدا،  جۆراوجۆرەکانــی 

ــی  ــەواڵ و زانیاری ــەی ه ــە ژینگ ــی ل فراوان

داگیرکــردوە کوردیــدا 

هەواڵ و زانیاریی هەڵەو هەڵبەستراوی

 جۆراوجۆر
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بەڕێوەبەری گشتی هاتوچۆی سلێمانی 
النەبراوە، بەڵكو بەكاتی راگیراوە

كۆمەاڵیەتــی  تــۆڕی  لــە  پەیــج  و  میدیایــی  دەزگای  ژمارەیــەك 

فەیســبوك، باویانكــردەوە كــە فەرەیــدون عومــەر، بەڕێوەبــەری 

و  دورخراوەتــەوە  پۆســتەكەی  لــە  ســلێامنی  هاتوچــۆی  گشــتی 

ــی  ــۆی هەرێم ــتیی هاتوچ ــی گش ــۆ بەڕێوەبەرایەتی ــەوە ب گوازراوەت

کوردســتان.

ــە  ــە هەواڵێكیــدا ل ــا، ل منونــەی چەنــد هەواڵێــك: دەزگای درەو میدی

ــردەوە  ــەم باویك ــی یەك ــە 14ی كانون ــمی دامەزراوەك ــی رەس پەیج

ــی  ــۆ بەڕێوەبەرایەتی ــەوە ب ــەوە و گوازراوەت ــراو دورخراوەت ــە ناوب ك

گشــتیی هاتوچــۆی هەرێــم. هــاوكات دەزگای شــارپرێس لــە هەمــان 

رۆژدا، باویكردۆتــەوە كــە ناوبــراو لــە پۆســتەكەی دورخراوەتــەوە و 

كەســێكی تــر دانــراوە.

راستی هەواڵەكە:

ــلێامنی،  ــۆی س ــی هاتوچ ــە بەڕێوەبەرایەت ــەرچاوە، ل ــی دوو س بەپێ

وەزارەتــی ناوخــۆ، لیژنەیەكــی لــە ئاســتێكی بــااڵ پێكهێنــاوە بــۆ 

چەنــد  لەســەر  ســلێامنی،  هاتوچــۆی  گشــتی  بەڕێوەبەرایەتــی 

پرســێكی پەیوەســت بــە الیەنــی كارگێڕیــی، دارایــی و هەندێــك 

ــە  ــە ل ــت. لیژنەك ــادا كرابێ ــی تی ــت گەندەڵ ــە گوماندەكرێ ــرس ك پ

لیژنەكــەش تەواودەبــن،  تــا كارەكانــی  ئێســتادا دەســتبەكاربون، 

ــار  ــەكان بڕی ــی لیژن ــراوە و ئەنجام ــی الب ــەر بەكات ــدون عوم فەرەی

ــر دەدات. هــەردوو  ــد ئەفســەرێكی ت ــەو و چەن ــدەی ئ لەســەر ئاین

ــۆی  ــاو هاتوچ ــە لەن ــیان هەی ــان بەش ــە لێپررساوێتی ــەرچاوەكە ك س

چەنــد  لەســەر  “لیژنەكــە  لــەوەی  جەختیانكــردەوە  ســلێامنی، 

عومــەر،  فەرەیــدون  خــودی  نێویانــدا  لــە  گیــراوە،  ئەفســەرێك 

هەمویــان تــا تەواوبونــی كاری لیژنەكــە لــە پۆســتەكانیان راگیــراون و 

بــە تــەواوی دورنەخراونەتــەوە، چاوەڕێــی ئەنجامــی كاری لیژنەكــەن، 

ــر  چونكــە هێشــتا كاری لیژنــەكان تــەواو نەبــووە، بــەاڵم كەســانی ت

بەكاتــی بــۆ بەڕێوەبردنــی پۆســتەكانیان دانــراون”. لەبــارەی هــۆكاری 

دروســتبونی ئــەو لیژنەیــە، وتــی “چەنــد هۆكارێكــی ســەرەكی 

هەیــە گرنگرینیــان، پرســی پێدانــی ژمــارەی ئۆتۆمبێلــی تایبــەت 

بــە  تیاداكرابێــت، هەروەهــا گومانــی  گوماندەكرێــت گەندەڵــی 

هەدەردانــی داهاتــی هاتوچــۆ و لێكۆڵینــەوە كــردن لــەوەی داهاتــی 

هاتوچــۆی ســلێامنی چەنــدە و چــی لێدێــت. بەگشــتی لێكۆڵینــەوە 

ــەن”. ــڕی دەك ــی و كارگێ ــێكی دارای ــد پرس ــە چەن ل

تیكتۆک لە عێراق قەدەغە نەكرا

رۆژی 8ى دیســەمبەرى 2021، میدیــاکان ئەوەیــان بــاو کــردەوە کــە 

ــەو  ــەاڵم حکومــەت ئ ــۆک قەدەغــەدەکات، ب ــراق تیکت حکومــەىت عێ

هەواڵــەى رەتکــردەوە.

میدیــا عێراقــی و کوردســتانییەکان بەبــێ گەرانــەوە بــۆ وەزارەىت 

ــازی  ــراق بەنی ــان بــاو کــردەوە کــە حکومــەىت عی گواســتنەوە ئەوەی

قەدەغــە کردنــی تــۆرى کۆمەاڵیــەىت تیــک تۆکــە، رەعــد مەشــهەدانی 

ــی  ــە ئاژانس ــراق ب ــی عێ ــتنەوەو گەیاندن ــی گواس ــژی وەزارەت وتەبێ
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فەرمــی عیراقییــەی راگەیانــدووە، ئــەو هەوااڵنــەی بــاس لــەوە 

ــۆک  ــک ت ــی تی ــۆڕی کۆمەاڵیەت ــازە ت ــە بەنی ــە وەزارەتەک ــەن ک دەک

لــەوەش  نیــن. مەشــهەدانی جەختــی  راســت  بــکات،  قەدەغــە 

کردووەتــەوە، لەئێســتادا هیــچ ئاڕاســتەیەک نییــە بــۆ داخســتنی هیچ 

ــە  ــردن پێویســتی ب ــە ک ــی و میکانیزمــی قەدەغ تۆڕێکــی کۆمەاڵیەت

داوایــەک هەیــە لەالیــەن حکومــەت یــان پەرلەمانــەوە لــە وەزارەت 

ــۆ  ــی پێگــەکان، پاشــان دەنێردرێــت ب ــی کردن یاخــود ســنوردار کردن

ــەندکردنی.  ــۆ پەس ــان ب پەرلەم

سڕینەوەی سزای 800 هەزار ئۆتۆمبێل 
لە سلێمانی راست نەبوو

ژمارەیــەك پەیــج لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك لــە چەنــد 

هــەواڵ، پۆســتەر و وێنــە هەواڵێكیــدا باویانكــردەوە كــە )ئــەو 

گروپــەی ماڵپــەڕی فەرمــی بەڕێوەبەرایەتــی پۆلیســی هاتوچــۆی 

ســلێامنی هاككــردووە ســزای 800 هــەزار ئۆتۆمبێلیــان ســڕیوەتەوە(. 

ماڵپــەڕی هاتوچــۆی ســلێامنی لــە 3ی كانونــی دووەم، هاككــرا. بــەاڵم 

ســڕینەوەى ســزاکان ســاختە بــوو، لێپررساوانــی بەڕێوەبەرایەتــی 

هاتوچــۆی ســلێامنی، جەختیانكــردەوە لــەوەی راســتە ماڵپەڕەكەمــان 

هاككــراوە، بــەاڵم رسینــەوەی ســزاکانی هاتوچــۆ لەڕێــی هاككردنــی 

ماڵپەڕەكــەوە بــە هیــچ جۆرێــک راســت نییــە، چونكــە ســزاکان 

لەداتابەیســی تایبەتــدا هەڵدەگیرێــن نــەك لــە ســێرڤەری ماڵپەڕەكــە. 

هەرچــی ســزایەك تۆماركرابێــت وەكــو خــۆی مــاوە. 

سلێمانی و هەولێر دەستە خوشكی 
پاریس و ئانت نین 

رۆژی 24ی نۆڤه مبــه ر، ســایتی پوكمیدیــا و ژماره یــه ك ســایتی دیكــه  

بووه تــه   ســلێامنی  شــاری  گوایــه   باوكردووه تــه وه ،  هه واڵێكیــان 
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ــووه :  ــه دا هات ــه  هه واڵه ك ــا. ل ــی فه ره نس ــاری نانت ــكی ش ده سته خوش

“لەچوارچێــوەی ســەردانە رەســمیەكەیدا بــۆ واڵتــی فەرەنســا، جێگری 

پارێــزگاری ســلێامنی لــە شــاری نانــت لەالیــەن باســم ئاســا جێگــری 

یەكەمــی پارێــزگاری نانتــەوە پێشــوازی لێكــرا. لــەو دانیشــتنەدا 

كــە د.دارەوان حاجــی حامیــد ســەرۆكی دامــەزراوەی ســەنتەری 

ــوو،  ــادەی ب ــا ئام ــدی فەرەنس ــررساوی ناوەن ــی�كوردی و لێپ فەرەنس

لەیــال عومــەر جێگــری پارێــزگاری ســلێامنی بــەدوورو درێــژی و 

ــارەی  ــاری لەب ــك زانی ــا كۆمەڵێ ــارەو دات ــە ژم بەشــێوەیەكی گشــتی ب

دانیشــتوان و بەشــێك لــە مێــژووی پارێزگاكــەی بــۆ جێگــری پارێزگاری 

ــن  ــان داواشــیان كــرد لەســەر چەندی نانــت خســتەڕوو، ھــەر بەڕێزی

خــاڵ پــڕۆژەی دەستەخوشــكی لەگــەڵ شــاری نانــت ئەنجــام بــدەن.

ــارەوانی  ــری ســەرۆكی ش ــا جێگ ــەن باســم ئاس ــەردا لەالی ــە بەرامب  ل

نانتــەوە كۆمەڵێــك زانیــاری لەبــارەی شــاری نانتــەوە خســتەڕوو، 

ھەروەھــا ئاماژەشــی بەوەكــرد كــە خاڵــی ھاوبەشــی زۆر لــە نێــوان 

ھــەردوو شــارەكەدا ھەیــەو بەگرنگــی و خۆشــحاڵییەوە جەختــی 

لەســەر پالنــی دەستەخوشــكی كــردەوە لەگــەڵ پارێــزگای ســلێامنیدا. 

ــارەوانی  ــەرۆكی ش ــری س ــەدا، جێگ ــری كۆبوونەوەك ــێكی ت ــە بەش ل

نانــت داوایكــرد لەداھاتــوودا لەســەر ئاســتێكی فراوانــر دیــدارو 

دانیشــن رێكبخــەن بەجۆرێــك لەیــال عەلــی ســەرۆكایەتی تیمــی 

ــەرۆكی  ــە س ــت ل ــە پێكبێ ــكات ك ــلێامنی ب ــی س ــی خۆجێ حكومەت

شــارەوانی ســلێامنی، ســەرۆكی زانكــۆی ســلێامنی، ســەرۆكی ژووری 

بازرگانــی ســلێامنی و چەنــد بەڕێوەبەرێكــی گشــتی تــری پەیوەســت 

بەپــڕۆژەو پالنەكــە بانگھێشــت بكرێــن بــۆ شــاری نانــت و ئامادەبــن 

ــك  ــت و گروپێ ــاری نان ــی ش ــەڵ تیم ــدا لەگ ــداری داھاتوویان ــە دی ل

ــی هه واڵه كه شــدا  ــه  كۆتای ــارەكه “. ل ــی ش ــان و فەرمانڕەوایان لەبەپرس

هاتــووه : “ئەمجــۆرە لــە دروســتبونی دەستەخوشــكی لــە نێــوان 

شــارێكی كــوردەواری و  دەوڵەمەنــد بەكلتــورو ئــەدەب و رۆشــنبیری 

كــە  فەرەنســادا  وەك  پێشــكەوتوی  لەواڵتێكــی  نانــت  شــاری  و 

شەشــەم گەورەتریــن شــارە لــە فەرەنســا بەدڵنیاییــەوە دەبێتــە ھــۆی 

پەرەپێدانــی بەرچــاو لەالیەنەكانــی ئابووری و زانســتی و رەخســاندنی 

ــلێامنیدا”. ــاری س ــوری ش ــی كلت ــی كارو دەوڵەمەندتركردن ھەل

ــه   ــردووه ، ك ــی ك ــن به دواداچوون ــك مه گه زی ــه وه  دیپلۆماتی ــه و باره ی ل

ــه ن  ــه  الی ــا ل ــه  و له یــال عه لــی ته نی ــارادا نیی ــه  ئ هیــچ هه وڵێكــی وا ل

لێكــراوه   پێشــوازی  پارێزگایــه وه   ئــه و  ئه نجوومه نــی  ئه ندامێكــی 

و عه ره بێكــی بــه  ره چه ڵــه ك لوبنانــی لــه  پشــت ئــه و فێڵه وه یــه . 

ــه .  ــه  نیی ــه و پرس ــاگاداری ئ ــلێامنیش ئ ــزگای س ــی پارێ ئه نجوومه ن

فه ره نســا  لــه   نوێنــه ری حكومه تــی هه رێــم  دۆڵه مــه ڕی،  عه لــی 

ــری  ــا جێگ ــت. هه روه ه ــه  بێ ــه و حاڵه ت ــاگاداری ئ ــه وه  ئ ره تیكردووه ت

ئه نجوومه نــی پارێــزگای ســلێامنیش بــه رزان شــێخ محه مــه د بــه  

ــی  ــه  رێ ــووه ، ئه گــه ر كارێكــی وا هه بێــت ده بێــت ل دیپلۆماتیكــی وت

ئه نجوومه نــی پارێــزگاوه  بێــت و تــا ئێســتا هیچــی وا بــۆ ئێمــه  

نه هاتــووه .

هه روه هــا  د.لوئــەی جــاف، نوێنــەری یەکێتــی نیشــتیامنی کوردســتان 

لــە  فەڕەنســا رایگه یانــد: ئــەوەی دەوترێــت لــە بــارەی ئــەوەی 

ــە دەســتی خوشــکی دوو شــاری فەرەنســا  ــر و ســلێامنی دەبن هەولێ

هەواڵــی فەیکــە و نــە هەولێر دەستەخوشــکی پاریســە و نە ســلێامنی 

دەستەخوشــکی شــاری نانتــە . ئامــاژەی بــەوەش داوە ئــەو هەوااڵنــە  

ــایتی بەشــی دەستەخوشــکی  ــە س ــە. ل ــایی نی ــی یاس ــچ بنەمایەک هی

هــەردوو شــاری پاریــس و نانــت، نــاوی هەولێــر و ســلێامنی نیــە ... 

هەندێــک بەرپــرس یــان بــۆ پرۆپاگەنــدە و موزایــەدەی سیاســی یــان 

بــۆ وەرگرتنــی پــارەی ئیفــاد ئــەو هەوااڵنــە بەاڵودەکەنــەوە.

هه واڵی كۆچیی دوایی سه میره  تۆفیق

رادیــۆی  بێژه رێكــی  به ره به یانــی رۆژی 19ی دیســه مبه ری 2021، 

هونه رمه نــدی  دوایــی  كۆچــی  هه واڵــی  دیمه شــق،  فه رمــی 

خوله كێــك  و  باوكــرده وه   تۆفیقــی  ســه میره   عــه ره ب  نــارساوی 
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بێده نــگ  هونه رمه نــده   ئــه و  رووحــی  بــۆ  به رنامه كــه   لــه  

ــۆڕه   ــه  ت ــی و ل ــی عه ره ب ــدی جیهان ــووه  ترێن ــه  ب ــه و هه واڵ ــوو. ئ ب

ــا و  ــدا هێن ــه دوای خۆی ــای ب ــه وه ی جیاجی ــه كان كاردان كۆمه اڵیه تیی

نییــه . هــه ر زوو پشتڕاســتكرایه وه ، كــه  هه واڵه كــه  راســت 

خه تیــب  ئیــامن  رادیۆكــه   به ڕێوبــه ری  باره یــه وه ،  لــه و 

روونكردنه وه یه كــی باوكــرده وه  و رایگه یانــد، ئــه وه ی روویــداوه  

بــێ  بــه   و  لێــی  به رپرســه   بێــژه ره   ئــه و  و  بــووه   هه ڵه یــه ك 

هۆیــه وه   بــه و  باوكردووه تــه وه .  هه واڵه كــه ی  پشتڕاســتكردنه وه  

بــه ر. ده گیرێتــه   به رامبــه ر  یاســایی  و  ئیــداری  رێــكاری 

لــه   و  بــووه   فه یــك  هه واڵه كــه   كــه   ئاشكراشــیكرد،  ئیــامن 

ــوردن  ــی ئ ــه ندیكای هونه رمه ندان ــاوی س ــه  ن ــاخته  ب ــی س الپه ڕه یه ك

ــت و  ــه  نابوورێ ــه و هه ڵه ی ــرده وه ، ل ــامن دووپاتیك ــه وه . ئی باوبووه ت

ــۆی  ــمی خ ــه رچاوه ی ره س ــت به س ــك پش ــوو هه واڵێ ــته  هه م پێویس

ببه ســرێت و نابێــت په لــه  بكرێــت لــه  باوكردنــه وه ی زانیــاری 

هه ڵــه دا.

دوای ئــه و هه واڵــه  حســێن ئه لخه تیــب، نه قیبــی هونه رمه ندانــی 

تۆفیــق  ســه میره   دوایــی  كۆچــی  هه واڵــی  رایگه یانــد،  ئــوردن 

دووره  لــه  راســتییه وه  و ئــه وه ی لــه  باره یــه وه  وتــراوه ، ســاخته یه  

و ئێســتا ئــه و لــه  ئیــامرات ده ژیــت و لــه  رووی یاســاییه وه  رێــكاری 

پێویســت دژی ئه وانــه  ده گرینــه  بــه ر كــه  بــه  نــاوی ســه ندیكای 

ــه وه .  ــه كارانه  باوده كه ن ــاری چه واش ــه وه  زانی ــی ئوردن هونه رمه ندان

گوتیشــی: بــه  مۆبایــل په یوه ندیــم بــه  ســه میره  تۆفیقــه وه  كــردووه  و 

ته ندرووســتی زۆر باشــه .

بــۆ  و  1935ه   دیســه مبه ری  25ی  له دایكبــووی  تۆفیــق  ســه میره  

ــی  ــی عه ره ب ــه ری میوزیك ــه نگی هون ــه  پێش ــن ده ی ــاوه ی چه ندی م

بــووه . بــۆ ســه رچاوه كه ی بڕوانــه : 

ــه و،  ــی ش ــر 8:58 خوله ك ــه مبه ر ، كاتژمێ ــا رۆژی 27ی دیس هەروەه

ــال  ــيقار األجي ــدى موس ــغ حم ــاوی )بلي ــه  ن ــی ب ــی نافه رم په یجێك

الحقيقــى(، جارێكــی دیكــه  هه واڵــی كۆچیــی دوایــی ســه میره  

ــه وه .  ــه  ره تكرای ــه رزوو هه واڵه ك ــاره  ه ــرده وه  و دووب ــی باوك تۆفیق

ــاوه ی  ــه  م ــه وه ، ل ــه ی باوكردووه ت ــه  فه یكه ك ــه ی هه واڵ ــه و په یج ئ

ــۆ  ــێری ب ــت و 55 ش ــك و 460 كۆمێن ــدا 1100 الی ــا 36 خوله ك ته نی

كرابــوو، به شــێك لــه  كۆمێنتــه كان سه ره خۆشــی و به شێكیشــیان 

ــه وه  و  ــا بن ــه وه  و دڵنی ــك باونه كرێت ــی فه ی ــرد، هه واڵ ــان ده ك داوای

به شێكیشــیان ره تیانده كــرده وه  راســت بێــت. 

باڵوبونەوەی نەخۆشی مەترسیداری 
ئاژەڵی لە كوشتارگەی سلێمانی 

هەڵبەستراوە

دوای ئــەوەی چەنــد پەیــج و ســایتێكی كــوردی و عەرەبــی هەواڵــی 

باوبوونــەوەی  نەخۆشــییەكی ئاژەڵییــان لەنــاو ئاژەڵــی گــەورەدا لــە 

ــتارگەی  ــكانی كوش ــی پزیش ــردەوە، تیم ــلێامنی باوك ــتارگەی س كوش

ســلێامنی روونكردنــەوە دەدەن و دەڵێــت ئــەو نەخۆشــییە تازەنییــە 
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و پێشــر لەنــاو ئاژەڵــی بچوكــدا هەبــووەو تــازە لەنــاو ئاژەڵــی 

بۆمــان  تەندروســتییەكامنانەوە  پشــكنینە  رێگــەی  لــە  گــەورەدا 

ــوێ  ــەم نەخۆشــیە ن ــووە )ئ ــە رونكردنەوەكــەدا هات ــووە.  ل دەركەوت

نیــە بەڵکــو ســااڵنێکە لەئاژەڵــدا دیــاری دەکرێــت و ڕەت دەکرێتــەوە 

بەڵکــو  نەگرتــووە  ســەرچاوەی  لەســلێامنیەوە  نەخۆشــیەکە   ،

لەهەرێــم و عیــراق و ناوچەکــەدا بوونــی هەیــە ، ئێمــە لەکوشــتارگە 

ــەم  ــۆ یەک ــەاڵم ب ــردووە ب ــامن ک ــژە دیاری ــدا لەمێ ــی بچووک لەئاژەڵ

ــی گــەورە المــان دیاریکــراوە ، نەخۆشــیەکە مەترســی  جــارە لەئاژەڵ

ــا  ــە ت ــەی ناڕەحەتی ــە بەڵکــو وەک هــەر نەخۆشــیەک مای ــی نی مردن

ــت(. ــیاریامن هەبێ ــت هۆش ــت و دەبێ ــەر دەکرێ چارەس

لــەوێ  لێــرەو  ســلێامنی،  نوێــی  كوشــتارگەی  روونکردنــەوەی 

زانیاریەکــی هەڵــە بەنــاوی ســتافی پزیشــکی کوشــتارگەوە بــاو 

ســارکۆ  بەڕێزتــان  زانیــاری  بــۆ   ، ســارکۆ  بەنــاوی  دەکرێتــەوە 

نەخۆشــیەکی مشــەخۆریە نــەک ڤایرۆســی واتــە باوبونــەوەی تەنهــا 

لەڕێگەیــی بەکارهێنانــی گۆشــتی ئاژەڵێکــی تووشــبوی نەکواڵوەیــە ، 

هــاوکات گرنگــە بزانرێــت ئــەم نەخۆشــیە نــوێ نیــە بەڵکــو ســااڵنێکە 

نەخۆشــیەکە   ، دەکرێتــەوە  ڕەت  و  دەکرێــت  دیــاری  لەئاژەڵــدا 

ــراق و  ــم و عی ــووە بەڵکــو لەهەرێ لەســلێامنیەوە ســەرچاوەی نەگرت

ــدا  ــی بچووک ــە ، ئێمــە لەکوشــتارگە لەئاژەڵ ــی هەی ــەدا بوون ناوچەک

لەمێــژە دیاریــامن کــردووە بــەاڵم بــۆ یەکــەم جــارە لەئاژەڵــی گــەورە 

المــان دیاریکــراوە ، نەخۆشــیەکە مەترســی مردنــی نیــە بەڵکــو 

ــا چارەســەر دەکرێــت  وەک هــەر نەخۆشــیەک مایــەی ناڕەحەتیــە ت

بڵێیــن  ماوەتــەوە  ئــەوەی   ، هەبێــت  هۆشــیاریامن  دەبێــت  و 

ــت  ــاو دەبرێ ــت و لەن ــاری دەکرێ ــکیدا %100 دی ــکنینی پزیش لەپش

، هۆشــداریامن بــۆ هاوواڵتیــان دورکەوتنەوەیــە لــەو گۆشــتانەی 

کەلــە شــەقام یــان هەرجێگەیــەک پشــکنینی پزیشــکی بــۆ نەکــراوە 

و ســەرچاوەی نادیــارە تاکــو پارێــزراو بــن ، بەهیــوای تەندروســتی و 

ــوان.  ــۆ هەم ــی ب ئارام

 ماكەكانــی ئــەم نەخۆشــییە لــە مرۆڤــدا بریتیــن لــە تالێهاتــن و 

ئــازاری ماســولكە و ریشــانەوە، بەڕێوەبــەری كوشــتارگەی ســلێامنیش 

ئامــاژەی بــەوەدا كــە ئــەم نەخۆشــییە مەترســی نییــە و چەنــد 

جارێــك روونكردنەوەمــان داوەو هاواڵتیــان بــە دوو رێگــە دەتوانــن 

خۆیانــی لێببپارێــزن، وتــی یــان دەتوانــن لەنــاو بەقرگــرەدا گۆشــتەكە 

بــۆ مــاوەی 7 رۆژ دابنێــن چونكــە لــەو ماوەیــەدا میكرۆبەكــە لەنــاو 

ــە  ــە ب ــن و میكرۆبەك ــوان بیكوڵێن ــێوەیەكی ج ــان بەش ــت، ی دەچێ

پلــەی گەرمــی ســەرو 60 پلــە بــۆ مــاوەی 2 خولــەك لەنــاو دەچێــت. 

ئــەوەی  ســلێامنی  تەندروســتی  لــە  ســەرچاوەیەك  هەروەهــا 

پشراســت كــردەوە كــە تائێســتا لــە نەخۆشــخانەكانی ســلێامنی هیــچ 

ــراوە.  ــار نەك ــییە تۆم ــەو نەخۆش ــێك ب نەخۆش

گۆرانی ئینزیبات و شه وه  ئاهه نگه كه 

هه رێمــی  هه واڵیه كانــی  په یجــه   و  ماڵپــه ر  لــه   زۆر  به شــێكی 

علــی،   عومــەر  گــۆران  په رله مانتــار  باویانكــرده وه ،  كوردســتان 

ــه  شــه وه   ــژ به شــداری ل ــات وه ك گۆرانبێ ــی ئینزیب ــه  گۆران ــارساو ب ن

كاتێكــدا  لــه   لــه  كافریایه كــدا ده كات،  ئاهه نگــی ســه ری ســاڵ 

بابه تــه  به وشــێوه یه  نیــه .  زانیارییه كــه  بــه  پشتبه ســن بــوو بــه  

ــله وه كراوه    ــدا  باس ــه  تێی ــلێامنی، ك ــه  س ــا ل ــێ ڤالێری ــی کاف ریكالم

شــەوە ئاهەنگــی ســەری ســاڵ بــە بەشــداری هونەرمه نــدان: گۆرانــی 

ــاز ده كات.  ــاف س ــۆ ج ــاڵح ،نیک ــاماڵ س ــات، س ئینزب

ریكالمــی په یجــی كافێكــه  بــوو به ســه رچاوه ی هــه واڵ بــۆ زۆربــه ی 

ئینزیبــات  گۆرانــی  كــه   باویانكــرده وه   وا  ماڵپــه ره كان،  و  په یــج 

بێــژ  گۆرانــی  وه ك  په رله مانتارییــه ،  كــه   كاره كــه ی  ســه ره رای 

ــه و ماڵپــه ره  دیارانــه ی  به شــداری ئاهه نگــی ســه ری ســاڵ ده كات.  ل

باوكــرده وه .   هه واڵه كه یــان  كــه  

ــه ری  ــن، ماڵپ ــك مه گه زی ــه ری دیپلۆماتی ــوز، ماڵپ ــواری نی ــه ری ب ماڵپ

ــج دی. ــس ئێ ــی فۆك ــا، په یج دره و میدی
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ــات ئه ندامــی فراكســیۆنی  ــه  گــۆران ئینزیب ــارساو ب گــۆران عومــه ر ن

خه ندانــی  بــه   باره یــه وه   لــه و  كوردســتان  له په رله مانــی  گــۆڕان 

كۆمه اڵیه تیــه كان  له تــۆڕه   هه وااڵنــه ی  ئــه و  هه مــو  راگه یانــد: 

ــان هۆڵێكــدا  ــه ك ی ــه ڵ یانه ی ــه ، گرێبه ســتم له گ ــه وه  گوای باوكراونه ت

ــه  و  ــتییه  و قس ــاڵ، دوره  له ڕاس ــه ری س ــی س ــۆ ئاهه نگ ــت ب كردبێ

كۆمه اڵیه تیه كانــه “. تــۆڕه   قســه لۆكی 

ــه   ــك هه ی ــك خه ڵ ــه  و كۆمه ڵێ ــه وادارم هه ی ــك ه ــی، “هه ندێ وتیش

له ڕێگــه ی  هه یــه   بۆمــن  خۆشه ویســتی  كوردســتان  له هه رێمــی 

هونــه ره وه ، ده یانه وێــت به باوكردنــه وه ی ئــه و بابه تانــه  ئاهه نگیــان 

منیــش  بكــه م،  له گه ڵــدا  به شــداریان  یاخــود  ســازبكه م  بــۆ 

ــان  ــم و چاوی ــه  ده بین ــه و بابه ت ــه وه  ئ ــت و موحییبه ت به خۆشه ویس

ــه ڵ  ــتێكم له گ ــچ گرێبه س ــه م”. ئه وه شــی ئاشــكراكرد، “هی ــاچ ده ك م

هیــچ شــوێنێكدا نه كــردوه و هیــچ قسه یه كیشــامن له وباره یــه وه  

کافــێ  نه وشــاد خاوه نــی  بارەیــەوە ســه رمه د  لــەم  نه كــردوه “.  

ــه ،  ــه  میوان ــاڵ الی ئێم ــۆران شــه وی ســه ری س ــی: كاك گ ــا وت ڤالێری

چونكــه  هــه ر بــراده رو دۆســتی نزیكــی خۆمانــه ، به هیــچ شــێوه یه ك 

ــه دا ره نگــه   ــی ئاهه نگه ك ــه  كات ــت. وتیشــی: ل ــی ناڵێ ــاره  گۆران ــۆ پ ب

بانــگ بكرێــت یــه ك دوو گۆرانیــه ك بڵێــت، بــه اڵم وه ك ئــه وه ی خــۆی 

بــۆ پــاره  به شــداری لــه  ئاهه نگه كــه  بــكات دووره  له راســتیه وه .

نوسینەكەی عەبدوڵاڵی كوێخا 
موبارەك لەبارەی كەمال كەركوكیەوە 

شێوێندراوه 

ــە پەیــج و ماڵپــەرە هەواڵییــەكان، دەســتكاری نوســینێكی  بەشــێك ل

عەبــدواڵی كوێخــا موبارەكیــان كــرد، لەبــارەی كەمــال كەركوكییــەوە، 

بەهــۆی دەســتكاری وشــەكان مەفهومــی نوســینەكەیان گــۆڕی، 

خوێنــەر وادەزانێــت كەمــال كەركوكــی بــە تەنیــا 163 ســەربازی 

عێراقــی كوشــتووە و 3 هێلیكۆپتــەری خســتوەتەخوارەوە.

نوسینەكەی عەبدواڵی كوێخا موبارەك:

داستانی شارستێن

لــە  بەعــس  ڕژێمــی  ١٩٧٦/١٢/٢٦دا  لــە  لەمەوبــەر  ســاڵ   ٤٥

یەککاتــدا ھێرشــێکی بەرفراوانــی کردووەتــە ســەر دۆڵــی جافایەتــی، 

شارســتێن، ســەرگەڵو، قامیــش و گەاڵڵــەی شــینکایەتی، لــەو شــەڕەدا 

پێشــمەرگەکانی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان داســتانێکی مێــژووی 

ــاڵی ١٩٧٥  ــکۆی س ــە دوای نس ــە ل ــردووە، ک ــان تۆمارک ــەم وێنەی ک

ــۆر  ــە(، دکت ــادە مۆقەت ــی )قی ــی پارت ــەرکردایەتی کات ــاری س ــە بڕی ب

ــە ئێرانــەوە دەگەڕێنــەوە  کەمــال کەرکوکــی و پێشــمەرگەی پارتــی ل

کوردســتان و دەســت دەکەنــەوە بــە شــۆڕش و چاالکــی لــە باشــووری 

ــێ  ــوژراوە و س ــراق ک ــەربازی عێ ــەڕەدا ١٦٣ س ــەو ش ــتان. ل کوردس

ھەلیکۆپتــەر تێکشــکاوە و ڕژێمــی بەعــس بــە زیانێکــی زۆرەوە 

شکســتی ھێنــاوە. ٧ پێشــمەرگە و ١٦ ھاوواڵتــی شــەھید بــووە، 
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ــەو شــەڕەدا شــەھید  حاجــی مامۆســتا مــەال ڕەســوڵ شارســتێنیش ل

بــووە. پەیــج و دەزگا میدیاییــەكان بەمجــۆرە زانیارییەكانیان داڕشــت:

پەیجــی ماڵپــەری BMC: “٤٥ ســاڵ پێــش ئێســتا و لــە داســتانی 

شارســتێن کەمــال کەرکوکــی ١٦٣ ســەربازی عێراقــی کوشــت و ســێ 

ــوو” ــەختی بریندارب ــی بەس ــکاند، خۆیش ــی تێکش ھێلیکۆپتەریش

عەبدوڵــا کوێخــا موبــارەک: ئــەم نوســینە لەگــەڵ گرافیكێكــدا دانراوە 

كــە تــا ئــەو كاتــەی راســتكردنەوەمان بــۆ زانیارییــەكان كــرد 3 هــەزار 

ــی  ــوو. پەیج ــەیر كراب ــەوت ش ــت و ح ــەزار و 700 كۆمێن ــك، ه الی

موبــارەک:  کوێخــا  دیپلۆماتیــك مەگەزیــن: عەبــدواڵی  ماڵپــەری 

کەمــال کەرکوکــی لــە یــەک شــەڕدا 163 ســەربازی عێراقــی کوشــت و 

ســێ هەلیکۆپتەریشــی خســتە خــوارەوە،

ــە شــەڕێكدا 163  ــی ل ــال كەركوك ــگ، نوســیویەتی: كەم پەیجــی زەن

ــی كوشــتووە 3 هەلیكۆپتەریشــی تێكشــكاندووە.... ســەربازی عێراق

نێرگز قادر: بەهیچ شێوەیەك باسی 
جەستەی پیاوم نەكردووە

ــی فەیســبوك،  ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ــەك پەیجــی جۆراوجــۆر، ل ژمارەی

راگەیاندنــكاری  كچــە  بەنــاوی  زانیارییــان  و  پۆســتەر  چەندیــن 

وتویەتــی:  گوایــا  باوكردۆتــەوە  قــادر،  نێرگــز  كەركــوك،  شــاری 

جەســتەى پیــاو بــەىش ژنێــک نــاکات؛ چــۆن دوو ژن دەهێنــن!. 

ئــەو پۆســتەرانە لــە رۆژی 26ی كانونــی یەكــەم لەیەككاتــدا لــە 

ــە  ــراوان ل ــێكی ف ــەوە هێرش ــەوە و بەهۆی ــج باوكرای ــەك پەی ژمارەی

تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان كرایــە ســەر نێرگــز قــادر، لێپــررساوی بەشــی 

بەرنامەكانــی كەناڵــی ئاســامنی كەركــوك.

ــان(  ــی دەربەندیخ ــاوی )هەواڵەكان ــك بەن ــەك: پەیجێ ــد منونەی چەن

كــە لــە فەســیبوك زیاتــر لــە 48 هــەزار الیكــی هەیــە، ئــەو لێدوانــەی 

بەنــاوی نێرگــز قــادرەوە باوكردۆتــەوە، بەبــێ ئــەوەی ئامــاژە بەهیــچ 

ســەرچاوەیەك بــكات كــە زانیارییەكانــی لێوەرگرتبێــت.

پەیجــی )Roji kurd(، بــە هەمــان شــێوە زانیاریــی هاوشــێوەی 

لەســەر هەمــان پــرس باوكردۆتــەوە و ئەویــش هیــچ ســەرچاوەیەكی 

ــە.  تیانیی

راستی هەواڵەكە:

نێرگــز قــادر، پێشكەشــكاری كەناڵــی ئاســامنی كەركــوك و  لێپــررساوی 

بەشــی بەرنامەكانــی ئــەو كەناڵــە، لــە رونكردنەوەیەكیــدا لــە پەیجــی 

تایبەتــی خــۆی لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك، لــە 26ی كانونــی 

ــچ شــێوەیەك قســەی  ــەو بەهی یەكــەم باویكــردەوە، دەڵێــت كــە ئ

ــە پێوســتی  ــی، ب ــووە “وەک ئەرکێکــی ئەخالق ــردووە و هات وای نەك
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دەزانــم رونکردنــەوە لــە ســەر بابەتێــک بــدەم کــە چەنــد رۆژێکــە 

بەنــاوی منــەوە لــە بەشــێک لــە تــۆڕەکان قســەی لەســەر دەکرێــت، 

ــم  ــرەوە رایدەگەیەن ــاوم کــردووە، لێ ــە مــن باســی جەســتەی پی گوای

مــن بەهیــچ جۆرێــک قســەی لــەو جــۆرەم نەکــردووە و لــە رەوشــتی 

منیــش ناوەشــێتەوە”.

هەروەهــا دەڵێــت “زۆر الم ســەیرە ئــەم پەیــج و ســایتانە لــە کوێــوە 

بڕیاربێــت  زیاتــر دەڵێــت “ئەگــەر  ئــەو ھەوااڵنــە دەهێنــن؟”. 

ــەوە  ــەی پەیجەکەم ــە رێگ ــەبکەم ل ــێک قس ــەر پرس ــەر ھ ــن لەس م

بۆچونــی خــۆم دەردەبــڕم، بۆیــە ھەرشــتێک لــە پەیجــی مــن بونــی 

ــی”. ــیارنیم لێ ــن بەرپرس ــوو م نەب

ــردەوە  ــە، جەختیك ــەر رونكردنەوەك ــدا لەس ــە پەیوەندییەك ــز ل نێرگ

لــەوەی كــە ئــەوە رونكردنــەوەی خۆیەتــی و وتیشــی “لەوكاتــەی ئەو 

پەیجانــە هەواڵەكەیــان باوكردۆتــەوە ئەســڵەن مــن نەخــۆش بــووم 

ــەك  ــچ میدیای ــۆ هی ــچ شــێوەیەك قســەم ب ــەم ماوەیەشــدا بەهی و ل

نەكــردووە... نــە پێشــر و نــە ئێســتاش قســەی وام نەكــردووە و ئــەو 

وتانــە دروســتكراون”.

وه زیری سامانه  سرووشتییه كان 
ده ستی له  كار نه كێشاوه ته وه 

شــارپرێس  په یجــی  و  ســایت   ،2021 دیســه مبه ری  16ی  رۆژی 

هه واڵێكــی باوكردووه تــه وه  و تێیــدا هاتــووه : )به گوێــره ى ئــه و 

زانیاریانــه ى تایبــه ت ده ســت شــارپرێس كه وتــون، كه مــال ئه تــروىش 

وه زیــرى ســامانه  رسوشــتیه كاىن حكومــه ىت هه رێــم بەهــۆی كێشــەو 

گرفتەكانــی بــەردەم كارەكانــی و نەبونــی شــەفافیەت لەدۆســیەی 

ــەن  ــاس لەوەدەک ــش ب ــەو زانیاریەکانی ــەكان، نیگەران ــەوت و داهات ن

بەســەرۆكایەتی  پێشــكەش  دەستلەكاركێشانەوەشــی  نامــەی 

ئه نجومــه ىن وه زیــراىن هه رێــم كــردوە.( 

ــوه وه  و  ــی باوب ــای كوردی ــیال میدی ــه  سۆش ــه  ل ــه و ده نگۆی ــر ئ دوات

په یجێكــی وه ك ســتانداردیش بــه  پشتبه ســن بــه  زانیارییه كانــی 

باوكردبوویــه وه . زانیارییه كه یــان  شــارپرێس 

پاشــان لــە رێی ســایت و سۆشــیال میدیــای كوردســتان24ه وه  وه زیری 

ــد،  ــرده وه  و رایگه یان ــه ی ره تك ــه و ده نگۆی ــتییه كان ئ ــامانه  رسووش س

هه ناســه ته نگی  بــه   گرفتاربوونــی  و  نه خۆشــكه وتنی  هــۆی  بــه  

روویكردووه تــه  كوه یــت بــۆ چاره ســه ر.

ئاهه نگی فه رمیی له  هه ولێر ناكرێت

ئێــواره ی رۆژی 27ی دیســه مبه ری 2021، په یجــی bmctv پۆســتێكی 

ــه   ــدا ب ــه وه  و تێی ــبووك باوكردووه ت ــی فه یس ــۆڕی كۆمه اڵیه ت ــه  ت ل

ــان  ــە دەی ــت ل ــد دەڵێ ــەز عەبدولحەمی ــدووه ، نەب ــته ر رایگه یان پۆس

شــوێن لــە هەولێــر ئاهەنــگ بەڕێوەدەچێــت و ئــاوات محەمەدیــش 

دەڵێــت لەبــەر قوربانیانــی الفاوەکــەی هەولێــر هیــچ ئاهەنگێــک لــە 

ســلێامنی ئەنجــام نادرێــت. 

ئــه و پۆســته ره  لــه  په یجه كــه ، لــه  مــاوه ی ســێ كاتژمێــردا 1900 

ــان  ــه  كۆمێنتــه كان روونی ــۆ هاتووه .به شــێك ل الیــك و 85 كۆمێنتــی ب

كردووه تــه وه ، كــه  ئــه و زانیارییــه  هه ڵه یــه .

په یجه كــه  بــه راوردی نێــوان هــه ردوو قائیمقامییه تــی ســلێامنی و 

ــی  ــك دژی قائیمقام ــه وه ی خه ڵ ــه  مه به ســتی ئ ــردووه  ب ــری ك هه ولێ

قائیمقامــی ســلێامنی  بنووســێت و ستایشــی  هه ولێــر كۆمێنــت 

تــۆڕه   به كارهێنه رانــی  لــه   به شــێك  ئــه وه ی  وه ك  بــه اڵم  بــكات، 

كۆمه اڵیه تییــه كان ئاشــكرایان كردبــوو، زانیارییه كــه  فه یــك بــوو، 

قائیمقامــی هه ولێــر قســه ی وای نه كردبــوو. په یجه كــه ش هیــچ 

ڕوو. نه خســتبووه   قســه كانی  بــۆ  ســه رچاوه یه كی 

كوردســتان24  په یجــی  لــه   پۆســته ره ،  ئــه و  باوبوونــه وه ی  دوای 

قائیمقامــی  عه بدولحه میــد،  نه بــه ز  لێدوانێكــی  پۆســته رێك  بــه  
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ــی  ــی فه رم ــچ ئاهه نگێك ــت، هی ــه  ده ڵێ ــه وه ، ك ــر باوكراوه ت هه ولێ

ــت. ــوه  ناچێ ــاڵه وه  به ڕێ ــه ری س ــه ی س ــه  بۆن ــر ب ــه  هه ولێ ل

كۆمپانیای ئای كیو: زیادكردنی نرخی 
ئینتەرنێت مااڵن ناگرێتەوە و پاكێجەكە 

تەنیا بۆ شوێنە بازرگانییەكانە

تــۆڕە  لــە  ئەكاونــت  و  پەیــج  و  راگەیانــدن  دەزگای  كۆمەڵێــك 

فەیســبوك،  كۆمەاڵیەتــی  تــۆڕی  لەنێویانــدا  كۆمەاڵیەتییــەكان 

باویانكردۆتــەوە كــە كۆمپانیــای ئای كیــو، تایبەت بــە خزمەتگوزاریی 

ئینتەرنێــت، “بەبــێ پرســكردن و گوێگرتــن لــە بەشــداربووان” نرخــی 

مانگانــەی ئینتەرنێتیــان بەرزكردۆتــەوە و دەڵێــن “دور نییــە هێــواش 

هێــواش مااڵنیــش بگرێتــەوە”. بــۆ ئــەوەش هەڵمەتــی )#ئای_كیــو_

ــتپێكردووە. ــتە!(یان دەس ئۆنالین_بۆس

منونەی چەند هەواڵێك لەوبارەیەوە

كوردســتان  ئیســالمی  یەكگرتــوی  بــە  ســەر  كوردیــو،  ماڵپــەڕی 

28ی كانونــی یەكــەم، باویكردۆتــەوە، كــە كۆمپانیــای ئــای كیــو 

لــە بەرزكردنــەوەی نرخــی ئینتەرنێتــدا، رەچــاوی بــاری دارایــی 

بەشــداربووانی نەكــردووە، هەروەهــا دەڵێــت “بەبــێ ئــەوەی هیــچ 

ــا،  ــود ن ــدن یاخ ــەوەی رەزامەن ــكات ل ــداربووان ب ــە بەش ــێك ب پرس

نرخەكــەی بەرزكردۆتــەوە، بــۆ ئــەوەش نرخــی ئیتەرنێتــی بــۆ كەرتــە 

تایبەتــەكان، دوكان و پێشــانگەكان بــەرز كردۆتــەوە”.

 ،)LEO Institute( هەروەهــا چەنــد پەیجێــك لــە نێویانــدا، پەیجــی

پەیجــی ســلێامنی نیــوز و وێنــە كۆنەكانــی ســلێامنی، هەروەهــا 

پەیجــی ناوچــەی زانیاریــی و پەیجــی )Shar Elitronic(، بەهەمــان 

ــووە  ــێكیدا هات ــە بەش ــەوە و ل ــان باوكردۆت ــەو زانیارییانەی ــێوە ئ ش

ــە  ــە ئامادەی ــردووە، ن ــداربووان ك ــە بەش ــی ب ــە پرس ــە ن “كۆمپانیاك

گوێیــان لێبگرێــت....”، زیاتــر دەنوســن “دور نییــە هێــواش هێــواش 

ــت بوەســتێرنێن”. ــە دەبێ ــەكات، بۆی ــران ن ــش گ ــی مااڵنی هێڵ

راستی هەواڵەكە:

لەڕێــی  كــە  روونكردنەوەیەكیــدا،  لــە  كیــو،  ئــای  كۆمپانیــای 

لێپررساوێكیانــەوە لەبــارەی گرانكردنــی نرخــی ئینتەرنێــت ئامــاژە 

شــوێنە  بڕیاریانــداوە،  لەمەوبــەر  مانــگ  چەنــد   ، بــەوەدەكات 

بازرگانییــەكان، لەگــەڵ رێكخــراو و دامــەزراوە و مــۆڵ و كەرتــی 

تایبــەت نرخــی خزمەتگوزاریــی بكرێتــە 99 هــەزار دینــار، كــە پێشــر 

49 هــەزار دینــار بــوو. ئــەم هەنــگاوە تــازە نییــە و چەنــد مانگێكــە 

ــراوە. ــە جێبەجێك ــێ كێش ب

ــا، لەگــەڵ رێكخــراو و  ــەكان، كۆمپانی پێشــر هەمــوو شــوێنە بازرگانیی

پێشــانگە و مۆڵــەكان و كەرتــی تایبــەت و دامــەزراوە میدیاییــەكان 49 

هــەزار دینــار بــوو، لــە ئێســتادا كراوەتــە 99 هــەزار دینــار. كۆمپانیاكــە 

دەڵێــت “لــە هەمــوو دونیــادا شــوێنە بازرگانییــەكان بــەراورد بــە مااڵن 

ــە  ــری خزمەتگوزارییەك ــڕی زیات ــرە، چونكــە ب ــت گران نرخــی ئینتەرنێ

بەكاردەهێنــن و زۆرتریــن خەڵــك لێــی ســودمەند دەبــن”.

ــە  ــە ك ــت نیی ــێوەیەك راس ــچ ش ــەوە بەهی ــت “ئ ــە دەڵێ كۆمپانیاك

ــەی رازی  ــوو ئەوان ــراوە، هەم ــداربووان نەك ــە بەش ــرس ب ــن پ دەڵێ

ــراوە و  ــیان پێك ــون پرس ــە تەلەف ــار، ب ــەزار دین ــە 99 ه ــون بیكەن ب

پاكێجەكەیــان بــۆ رونكراوەتــەوە، واتــە دوای گفتوگۆكــردن لەگەڵیانــدا 

و دوای تێگەیشــتننیان لــە پاكێجەكــە رەزامەندییــان نیشــانداوە و 

ــووە”. ــەكیان نەب ــچ كێش هی

وتیشــی “شــوێنی بازرگانــی هەبــووە، بــەاڵم بچــوك بــووە، یــان 

رێكخــراو و ســەنتەرێكی بچــوك بــون، ئێمــە پاكێجــی ترمــان بۆیــان 

ــن و  ــان پێدەدەی ــار ئینتەرنێتی ــەزار دین ــە 49 ه ــەر ب ــووە و ه هەب

نرخەكەیــان لەســەر زیادنەكــراوە، بــەاڵم دەســتكارییەكی كەمــی بــڕی 

ئینتەرنێتەكــە كــراوە بــۆ ئــەوەی هیــچ الیەكــامن زەرەمەنــد نەبــن و 

ــە  ــی “وات ــر وت ــراوە”. زیات ــی و بزنســەكەیان ك ــاری دارای رەچــاوی ب
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ــەم  ــێكی ك ــد كەس ــن چەن ــە دەزانی ــی، ك ــوێنی بازرگان ــك ش هەندێ

ــردوون”. ــاد نەك ــۆ زی ــان ب ــن نرخەكەم ــە بەكاردەهێن ئینتەرنێتەك

ــای  ــای ئ ــررساوەی كۆمپانی ــەو لێپ ــەو پرســەدا، ئ ــەوەی ئ ــە رونكردن ل

كیــو، وتــی “یــان هەندێــك شــوێن كــە بەكارهێنەرەكانیــان زیاتربــون، 

پاكێجــی زیاتــر لــەو نرخەشــامن هەبــووە و ئەوانیــش تێگەیشــتنیان 

ــووە...”. ــۆ پاكێجەكەمــان هەب ب

ــااڵن،  ــەر م ــت لەس ــی ئینتەرنێ ــی نرخ ــۆی زیادكردن ــارەی دەنگ لەب

وتــی “بەهیــچ شــێوەیەك راســت نییــە، ئێســتا بە 39 هــەزار دینــارە و 

ئەســڵەن بــۆ ســەری ســاڵ ئۆفــەری نوێــامن هەیــە كــە بــە 35 هــەزار 

دینــارە بــۆ مانگێــك بەبــێ ســنوور... لــە ســاڵی 2022شــدا ئۆفــەر و 

پاكێجــی باشــرمان دەبێــت بــۆ مــااڵن”.

لەبــارەی ئــەوەی بۆچــی كۆمپانیاكــە لەســەرەتاوە پاكێجەكــەی بــەو 

ــراوە و  ــی ك ــی “ســەرەتا بەشــێوەیەكی هەڕەمەك ــووە، وت شــێوەیە ب

ــەوە”. ئێســتا سیســتمەكە رێكدەخەین

لەمــاوەی رابردوشــدا بەتایبەتــی لەكاتــی هەڵمەتــی هەڵبژاردنــی 

ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق كۆمپانیــای ئــای كیــو روبــەڕوی 

هەڵمەتێكــی میدیایــی رێكخــراو بــوەوە و بەشــێك لــەو زانیارییانــەی 

ــتاش  ــەی ئێس ــەم هەڵمەت ــتییەوە، ئ ــوون لەراس ــەوە دوورب باوكران

ــی پێشــووبێت. ــان هەڵمەت ــراوەی هەم ــە درێژك ــەوە ك والێكدەدرێت

هه واڵی جه ڵته ی مێشك راست نه بوو

تووشــبوون  و  نه خۆشــكه وتن  هه واڵــی  دیســه مبه ر،  15ی  رۆژی 

بــه  جه ڵتــه ی مێشــكی وه زیــری كــۆچ و كۆچبه رانــی عێــراق، ئیڤــان 

فائیــق باوبــووه وه  و زۆرێــك لــه  ســایت و په یجــه  كوردییــه كان 

هه واڵه كه یــان بــه  په لــه  گواســته وه ، بــێ ئــه وه ی لــه  راســتی و 

ــی  ــه وه . هۆكاره كه ش ــا بن ــه كان دڵنی ــه رچاوه ی زانیاریی ــتی س درووس

ــۆی  ــه  ه ــی ب ــی ته له ڤزیۆن ــه  دوای به رنامه یه ك ــان ل ــوو، ئیڤ ــه وه  ب ئ

ــوو. ــۆش چووب ــه  ه ــه وه  ل زۆر ماندووبوون

دیســه مبه ر،  15ی  رۆژی  هه مــان  ئێــواره ی  هه واڵه كــه ،  راســتی 

عەلــی عەبــاس وتەبێــژی وەزارەتــی کــۆچ و کۆچبەرانــی عێــراق رەتی 

كــرده وه ، ئیڤــان فائــق جابــرو، وەزیــری کــۆچ و کۆچبەرانــی عێــراق 

توشــی جەڵتــەی مێشــک بووبێــت و وتی:”بەهــۆی ماندووبــوون 

و هیالکییــەوە پەســتانی خوێنــی دابەزیــوە و بەهۆیــەوە دۆخــی 

لــە  یەکێــک  گەیێندراوەتــەوە  پاشــان  تێکچــووە.  تەندروســتیی 

و  کــۆچ  بەغــدا”. وتەبێــژی وەزارەتــی  نەخۆشــخانەکانی شــاری 

کۆچبەرانــی عێــراق هەمــوو ئــەو هەوالنــەش رەتدەكاتــەوە كەبــاس 

لەناجێگیــری تەندروســتی ئیڤــان فائــق جابــرو دەكــەن و رایگەیانــد، 

ــە:  ــی روونكردنەوەك ــرە. دەق ــاش و جێگی ــتی زۆرب كەتەندروس
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گۆڕینی ناوی كەركوك بۆ تەئمیم، 
راست نییە

تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی  لــە  پەیــج  ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و 

فەیســبوك، باویانكــردەوە، كــە نــاوی كەركــوك بــۆ تەمئیــم گــۆڕدراوە. 

ــن. ــی بەنزی ــە كۆبۆنێك ــە پشتبەســن ب ــەوەش ب ئ

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسرتاو:

دەزگای درەو میدیــا، شــەوی 4ی كانونــی دووەم، لــە هەواڵێكیــدا 

ــم”. ــەوە تەمئی ــوك كرای ــردەوە “كەرك باویك

هــاوكات، پەیجێــك بەنــاوی )رۆژنامــەی رای خەڵــك(، لــە تــۆڕی 

ــی  ــی رۆژی 5ی كانون ــر 10ی بەیان ــبوك، كاتژمێ ــی فەیس كۆمەاڵیەت

دووەم، هەمــان زانیــاری باوكردۆتــەوە، ئــەوەش هــەر بــە پشتبەســن 

ــن. ــە كۆبۆنێكــی بەنزی ب

راستی هەواڵەكە:

ــە  ــوك، ك ــی كەرك ــە نەوتییەكان ــای بەرهەم ــی كۆمپانی بەڕێوەبەرایەت

ــۆ شــۆفێرانی  ــە ب ــی بەنزین ئەركــی چاپكــردن و دابەشــكردنی كۆبۆن

پارێزگاكــە، شــەوی 4ی كانونــی دووەم، راگەیەنراوێكــی باوكــردەوە و 

تیایــدا هاتــووە “ بەشــێك لــە میدیــا و پەیــج و بەكارهێنەرانــی تــۆڕی 

كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك بابەتێكیــان وروژانــدووە كــە گوایــە لــە 

كۆبۆنــی نوێــی بەنزیــن لەبــری نــاوی كەركــوك، التامیــم بەكارهێــرناوە 

و بەڕێوەبەرایەتییەكــەی ئێمەیــان بــەو بابەتــە تۆمەتباركــردووە، 

بەنزیــن  كۆبۆنــی  چاپكردنــی  رادەگەیەنیــن  بەهەمووالیەكــی 

لەســەر بنەمــای زانیارییەكانــی ســاڵنامەی ئۆتۆمبێلــەكان تۆمــار 

ــراون  ــم تۆمارك ــە التامی ــەی ب ــەو كۆبۆنان ــێك ل ــە بەش ــن وات دەكرێ

خۆیــان ســاڵنامەكانیان لــە بەڕێوەبەرایەتــی هاتوچــۆی كەركــوك 

ــە  ــورساون، بۆی ــم ن ــە التامی ــان هێشــتا ب ــەوە و  تابلۆكانی نوێنەكردۆت

ــن”. ــتەم بكەی ــتكاری سیس ــن دەس ناتوانی

ئــەو هەوااڵنــە لەكاتێكدایــە، ئەنجومەنــی وەزیرانــی عیــراق، لــە 

ــی  ــە گۆڕین ــدا ب ــدا بڕیاری ــە كۆبونەوەیەك ــی 2017دا ل 6ی حوزەیران

ــڕینەوەی  ــوەی س ــە چوارچێ ــەوەش ل ــوك، ئ ــۆ كەرك ــم ب ــاوی تەمئی ن

“شــوێنەوارەكان بەعــس”.

ــی  ــی دووەم ــە كانون ــش، ل ــی عیراقی ــارەی حكومەت ــەو بڕی ــش ئ پێ

2017دا نەجمەدیــن كەریــم، پارێــزگاری پێشــوی كەركــوك، كارەكانــی 

ــا  ــرت، ت ــە راگ ــە پارێزگاك ــوی ل ــتیامنی یەكگرت ــی نیش ــڕۆژەی كارت پ

ــوك(. ــزگای كەرك ــە )پارێ ــت ب ــم( دەگۆڕدرێ ــاوی )التامی ن

لەسەر مزگەوتەكەی سەید خەلیل 
هەزاران كەس بەالرێدابران

لــە ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن لەوانــە ســپێدە و وشــەو پۆڵەتیــك 

ــدی  ــگای گون ــه ر رێ ــەوەی له س ــەر ئ ــرا لەس ــی چڕك ــس، روماڵێك پرێ

ــك  ــام” مزگەوتێ ــاری قایمق ــه الر “بەبڕی ــه زای ك ــل له ق ــه ید خه لی س

رووخێــرناوە، بــەاڵم ئــەوە هەمــوو راســتیەكە نەبــوو.

ســپێدە  كەناڵــی  یەكەمجــار  یەنایــر،  مانگــی  18ی  رۆژی 

ــە روماڵێكــی راســتەوخۆدا  ــد، ل ــەی وروژان ــەوە بابەتەك لەپەیجەكەی

گواســتەوە. بینەرەكانــی  بــۆ  مزگەوتەكــە”ی  “روخانــی 

پێنــج هــەزار و 400 الیــك، 962 كۆمێنــت و  روماڵــی یەكەمــی 

ــە  ــتاوە ب ــەی هەس ــەو كەس ــدا ئ ــووە، تێی ــەری هەب ــەزار بین 62 ه

دروســتكردنی مزگەوتەكــە، كارەكــەی بــە دژایەتــی ئایــن لێكدایــەوە 

و جەختیكــردەوە كــە مۆڵەتــی هەبــووە.

دواتــر كەناڵەكــە ڤیدیــۆی ســاتی روخانــی مزگەوتەكەی باوكــردەوەو 

30 هــەزار بینــەر، 3 هــەزار و 100 الیــك و 397 كۆمێنتــی بــۆ هاتبــوو.

روخانەكــەی  ڤیدیــۆی  پرێســیش  پۆڵەتیــك  ماڵپــەری  پەیجــی 

باوكــردەوە، 47 هــەزار بینــەر، هــەزار و 800 الیــك و 696 كۆمێنــت.
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پەیجــی ماڵپــەری وشــەش روماڵــی روخانــی مزگەوتەكــەی كــرد، 11 

هــەزار بینــەر، 655 الیــك و 71 كۆمێنــت بــۆ روماڵەكــەی هاتبــوو.

بابەتەكە لە ژمارەیەك پەیج و ئەكاونتی شەخسیش باوكرایەوە. 

و  رونكردنەوەیانــدا  پەیوەندیــدار  رووداوەكە،الیەنــی  لەســەر 

هەندێــك دەنگۆیــان رەتكــردەوە. شــادیە حســێن، بەڕێوەبــەری 

كشــتوكاڵی گەرمیــان كــە خۆشــی بااڵپۆشــە، رۆژی 19ی مانــگ، هــەر 

ــی  ــی هەیكەل ــۆكاری روخان ــرد و ه ــەی ك ــپێدە قس ــی س ــە كەناڵ ل

نەبونــی مۆڵــەت گەڕانــدەوەو وتی”لەســەر زەوی  بــۆ  بیناكــەی 

ــەوە  ــرناوەو پێشــر ئاگاداركراوەت ــە روخێ ــادەڕۆ دروســتكراوەو بۆی زی

ــەكات. ــت ن ــە دروس ــەو مزگەوت ــە ئ ك

ــان  ــی كــه الر و ئه وقافــی گه رمی ــەت، قایمقامیه ت لەســەر هەمــان باب

رەتیانكــردەوە  رونكردنەوەیەكــدا  لــە  گه رمیــان  كشــتوكاڵی  و 

مزگەوتیــان رووخاندبێــت.

دەقی رونکردنەوەکە

تۆڕه كۆمه اڵیه تیــه كان  و  راگه یانــدن  كه ناڵه كانــی  لــه   به داخــه وه  

كــه الر  قــه زای  له ســنوری  گوایــه   باوكرایــه وه   چه واشــه كارییه ك 

ئــه م  ده زانیــن  به پێویســتی  لێــره وه   روخێــرناوه ،  مزگه وتێــك 

باوبكه ینــه وه . گشــتی  رای  بــۆ  روونكردنــه وه  

شــوێنی  لــه ده ره وه ی  شــێوه یه   بــه م  بابه ته كــه   راســتی   1�

خه لیــل  ســه ید  گونــدی  رێــگای  له ســه ر  و  نیشــته جێبوون 

له قــه زای كــه الر لــه  ده ره وه ی گونده كــه  كــه  خۆیــان مزگه وتیــان 

نوێــژ  شــوێنی  دروســتكردنی  نــاوی  له ژێــر  هاواڵتیــه ك  هه یــه ، 

ــه  ته حــه داوه   ــاده ڕوی دروســتكردووه  و ب ــه  زی )مصلــی( بینایه كــی ب

ره زامه نــدی هیــچ كام له الیه نــه  په یوه ندیداره كانــی وه نه گرتــووه  

گه رمیــان،  ئه وقافــی  گشــتی  )به ڕێوه به رایه تــی  به تایبــه ت 

قایمقامیه تــی  گه رمیــان،  كشــتوكاڵی  گشــتی  به ڕێوه به رایه تــی 

ــه الر(. ــه زای ك ق

2� ته نهــا له ســاڵی رابــردوودا )12( مزگــه وت له ســنوری ئیــداره ی 

گه رمیــان دروســتكراوه  كــه  )7( یــان له ســنوری قــه زای كــه الره ، 

خێرخوازێــك  و  هاواڵتــی  هــه ر  دوپاتیده كه ینــه وه   لێره شــه وه  

بیــه وێ مزگــه وت دروســت بــكات، ئاســانكاری تــه واوی بــۆ ده كرێــت 

و لــه و شــوێنه ش ئه گــه ر پێویســتی بــه  شــوێن نوێــژ بێــت ئاماده یــن 

ــتۆ. ــه  ئه س ــووی بگرین تێچ

چه واشــه كاری  بــۆ  ئاســامنیه كانه وه   كه ناڵــه   لــه   یه كێــك  لــه    �3

ــراوه  ته نهــا  ــه وه ی كــه  الب ــه اڵم ئ ــه وه  ب ــه رز كراوه ت قورئانــی پیــرۆز ب

هه یكه لێكــی ته واونه كــراوی چــۆڵ بــووه  و ئــه و قورئانانــه ش لــه  

ــوێنه . ــه و ش ــه  ئ ــره وه  هێرناونه ت ــوێنی ت ش

قایمقامیه تی قه زای كه الر

به ڕێوه به رایه تی گشتی ئه وقافی كاروباری گه رمیان

به ڕێوه به رایه تی گشتی كشتوكاڵی گه رمیان
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نە دیسكۆ سوتا و نە وێنەكانیش 
هەولێر بوون

شــەوی هەینــی 30ی12ی2021، ژمارەیەكــی بەرچــاو لــە پەیجەكانــی 

گوایــە  باوكــردەوە،  وێنــەوە  بەســێ   هەواڵێكیــان  سۆشــیاملیدیا 

دیســکۆیەك لــە هەولێرســوتاوە و بــەو هۆیــەوە حــەوت كــچ و ٤کــوڕ 

ــوون. بریندارب

زانیارییەكە ناڕاست بوو

لەبــارەی هەواڵەكــەوە، بەرگری شارســتانی هەولێــر رونكردنەوەیەكی 

باوكــردەوە، تێیــدا هاتبــوو “لە سۆشــیال میدیــا هەواڵێــک باوبۆتەوە 

گوایــە هوتێلێــک ئاگــری گرتــووە و حــەوت کــەس برینــدارن لەگــەل 

هەندێــک وێنــە .. تــا ئێســتا هیــچ کەســێک پەیوەنــدی بــە ئێمــەوە 

نەکــردووە و هیــچ تیمێکــامن دەرنەچــوون لــە شــوێنی خۆیــان 

ــە  ــووتان الی ئێم ــی س ــچ حاڵەتێک ــێوە و هی ــی هاوش ــۆ ڕووداوێک ب

ــراوە”. تۆمارنەک

هــاوكات هۆگــر عەزیــز، وتەبێــژی پۆلیســی هەولێــر بــە “پاســەوان”ی 

راگەیانــد: لــە هیــچ رووداوێكــی ئــاگادار نەكراوینەتــەوە و هــەر 

ــی پۆلیــس داده نرێــت. ــە پەیجــی بەڕێوەبەرایەت شــتێك هەبێــت ل

وێنەكانیش كۆن بوون

لەگەڵ زانیارییەكاندا سێ  فۆتۆ بەكارهێرنابوون

یەكێكیــان ئــەم فۆتۆیــە بــوو، كــە لەراســتیدا بازارێكــی داروتەختەیــە 

لــە شــاری كازابالنــكای مەغریــب، لــە رۆژانــی 28 تــا29ی ئۆكتۆبــەر 

كەوتوەتــەوە.

ئــەم وێنەیــەش ئاگــری گەنجینەیەكی بەنــدەری لوهاڤەری فەرەنســایە 

لــە 24ی ئۆكتۆبــەری 2020دا، لــە راســتیدا لــە ڤیدیۆییــەك وەرگیــراوە، 

“پاســەوان” ڤیدیــۆی ســەرەكی رووداوەكەی دەســتنەكەوت. 
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ئامارەكەی بوار نیوز لەسەر 
كارمەندەكانی ئایپڵەس راست نەبوو

رۆژی 17ی یەنایــری 2022، پەیجــی هەواڵــی بــوار نیــوز هەواڵێكــی 

ــە دەزگا  ــەس روو ل ــی ئایپڵ ــی كەناڵ ــانی كارمەندان ــر ناونیش ــە ژێ ل

راگەیاندنەكانــی پارتــی دەكــەن، باوكــردەوە، بــەاڵم ئامارەكــەی 

ــوو. راســت نەب

دەقــی هەواڵەكــەی بــوار نیــوز، كــە هــەزار و 400 الیــك, 15 كۆمێنت 

و 3 شــەیری بــۆ هاتبوو:

کەناڵــى ئایپڵــەس لــە الیــەن الهــور جەنگــى هاوســەرۆکى پێشــووى 

یەکێتــى دامەزرێنــدرا، بــەاڵم بەهــۆی ڕوداوە ناوخۆییەکانــی یەکێتــی 

نیشــتیامنییەوە لــەدوای 8ی تەمــوز دەســتی بەســەردا گیــراو تا ئێســتا 

ــاری  ــود بەیەکج ــەوە یاخ ــە دەکرێت ــەو کەناڵ ــت ئ ــی نازانرێ بەڕوون

ــا  ــە پەیت دادەخرێــت، بــەاڵم ئــەوەی ڕوونــە کارمەندانــی ئــەو کەناڵ

پەیتــا کەناڵەکــە جێدەهێڵــن و ڕوو لەکەناڵەکانــی پارتــی دیموکراتــی 

کوردســتان دەکــەن.

ــەو  ــەری کەناڵەک ــتا بەڕێوەب ــا ئێس ــوز، ت ــوار نی ــی ب ــی زانیارییەکان بەپێ

ــی  ــی روداوی پارت ــە لەتەلەفزیۆن ــەو کەناڵ ــدی دیکــەی ئ بیســت کارمەن

دیموکراتــی کوردســتان دەســتیان بەکارکــردووەو لــەو کەناڵــە وەرگیــراون.

ــاى پڵەســەوە  ــی ئ ــە کارمەندێکــى کەناڵ ــەى ل ــەو زانیارییان ــی ئ بەپێ

بــە بوارنیــوز دراون ئــەوە خراوەتــەڕوو، تائێســتا ئــەوە بــۆ کارمەنــداىن 

کەناڵــە  ئــەو  کــەى  ئاخــۆ  نەکراوەتــەوە  یەکالیــى  پڵــەس  ئــاى 

دەکەوێتــە کار و بــە چ شــێوازێک پەخــش دەکات، چونکــە تائێســتا 

ــە دەوام و  ــە دەچن ــە ڕۆژان ــەو کەناڵ ــدەکاىن ئ ــە کارمەن ــێک ل بەش

ــێ  ــەن بەب ــەرقاڵ دەک ــەوە س ــى الوەکیی ــد کارێک ــە چەن ــان ب خۆی

ــت. ــت بێ ــەر دەس ــان لەب ــى ڕوونی ــچ ئەجێندایەک ــەوەى هی ئ

بەپێــی وتــەی ئــەو کارمەنــدەی کــە قســەی بــۆ بــوار کــردووە، 

تائێســتا مووچــەى ســەرجەم کارمەندەکانــی ئــەو کەناڵــە بەردەوامــە 

ــەوە. ــە ماونەت ــووە کەناڵەک ــە ب ــە ل ک

ئــەو کارمەنــدەى کەناڵــى ئایپڵــەس ئــەوەىش ڕوونکــردەوە، لــە دواى 

دەســت بەســەرداگرتنى کەناڵــی ئایپڵــەس، ئیــدارەى گشــتى یەکێتــى 

لــە ڕێگــەى کەســێک بەنــاوی )ئەحمــەد نەجــم( سەرپەرشــتى 

کارمەنــداىن نــاو کەناڵەکــە دەکرێــت و هــەر ئەویــش مووچەکانیــان 

بــۆ دەهێنێــت.

ئــەم  ئامادەكردنــی  تــا  نەبــوو،  راســت  نیــوز  بــوار  ئامارەكــەی 

ــە  ــان ب ــەس پەیوەندی ــدی ئایپڵ ــج كارمەن ــا پێن راســتكردنەوەیە، تەنی

كەناڵــی رووداوەوە كــردووە و یەكێكــی دیكــەش لەســەر رۆیشــتنە، 

یــەك كارمەندیــش چووەتــە كەناڵــی كوردســتان 24. هێشــتا رۆیشــتی 

ــەوە. ــی نەبوەت ــەش یەكالی ــەری كەناڵەك ــال بەڕێوەب ــوا جەم هی

نــاوی ئــەو كارمەندانــەی چوونەتــە رووداو و كوردســتان 24 الی 

“تيمــى بنكۆڵكاریــی پاســەوان” پارێــزراوە.

“وێنەكە كچی كۆیە نییە”

و   13 رۆژانــی  لــه  

یه نــــــــایردا  114ی 

و  ژن  وێنـــــــــه ی 

كاتــی  لــه   پیاوێــك 

هاوســـــــــــه رگیری 

وه ته وه   بــــــــاوكرا

و بــێ گه ڕانــه وه  بــۆ 

بابه ته كــه   راســتی 

په یجــی  ژماره یــه ك 

وێنه كه یــان  كــوردی 

باوكردووه تــه وه  و پۆســته ری تایبه تیــان له ســه ر دیزایــن كــردووه  

ــی  ــه  خه ڵك ــه  و كچه ك ــاوه  نایجیریی ــه و پی ــه وه  داوه  ئ ــان ب و ئاماژه ی
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وێنه كــه دا  ســه رچاوه ی  دوای  بــه   گــه ڕان  دوای  بــه اڵم  كۆیه یــه . 

ده ركــه وت، ئــه و وێنه یــه  لــه  ســااڵنی رابــردووش لــه  په یجــه  كــوردی 

بــه   په یوه ندییه كــی  هیــچ  و  به كارهێــرناوه   عه ره بییــه كان  و 

ــد  ــه ش چه ن ــه . ئه م ــوێ نیی ــه ش ن ــژووی وێنه ك ــه  و مێ ــه وه  نیی كۆی

چه واشــه كارییه . ئــه و  منوونه یه كــی 

  

ئەو وێنەیەى هەزاران الیک و كۆمێنتی 
لەسەر كرا هی سەرى ساڵ نەبوو

شــەوى ســەرى ســاڵ، 

وێنەیــەک لــە سۆشــیال 

باوکرایــەوە،  میدیــا 

زۆر  خەڵکێکــى  کــە 

لــە  ئاهەنگێکــدا  لــە 

ئامــادە  مــۆڵ  فامــى 

بــە  وێنەکــە  بــوون، 

دان  تانــە  مەبەســتى 

لــە خەڵکــى هەولێــر 

گوایــە  باوکرایــەوە، 

کارەســاىت  ســەرەڕاى 

ــەى رۆژى 17ى  الفاوەک

 ،2021 دیســەمبەرى 

گێڕانــە. ئاهەنــگ  خەریکــی  خەڵــک 

ــە 20  ــر ل ــە زیات ــرد، ل ــۆ ك ــان ب ــەوەی بەدواداچومن ــە، دوای ئ وێنەک

پەیــج باوکراوەتــەوە، جگــە لــە ئەکاونتــە کەســییەکان. بــە گشــتیى 

لــەو پەیجانــەى کــە منوونــە وەرمــان گرتــوون، ئــەو وێنەیــە: 10 

هــەزار و 136 الیکــی بــۆ هاتــووە و 1909 کۆمێنتیــى لەســەر 

ــە  ــووە ب ــوکایەتی ب ــە وس ــەکان تان ــەى کۆمێنت ــە زۆرب ــوورساوە، ک ن

بەشــداراىن ئاهەنگەکــە.

دواى بەدواداچــوون، دەرکــەوت، ئــەو وێنەیــە، هیــچ پەیوەندییەکــى 

ــراوە،  ــش نەگی ــە هەولێری ــەت ل ــە و تەنان ــاڵەوە نیی ــەرى س ــە س ب

بەڵکــو لــە ئاهەنگــی یەکــى شــەىش تایبــەت بــە رۆژى جیهــاىن 

ــراوە. ــلێامىن گی ــى س ــی مۆڵ ــە فامل ــدااڵن ل من

ــن یەكەمجــارە  ــە ئەگــەر بڵێی “راســت نیی
لــە مێــژوی عیراقــدا پلــەی گەرمــی بــۆ 25 

پلــەی ژێــر ســفر دابەزیــوە”

ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و پەیــج، باویانكــردەوە كــە لــە مێژوی 

عیــراق و هەرێمــی كوردســتاندا، نزمریــن پلــەی گەرمــا لــە پێنجوێــن 

بــووە و وەك ســاردترێن شــار لــە مێــژوی عیراقــدا ناویــان بــرد.

منونەی چەند هەواڵێك:

كەناڵــی ئێــن ئــاڕ تــی، كاتژمێــر 9:08 خولەكــی شــەوی 23ی كانونــی 

دووەم، راپۆرتێكــی ڤیدیۆیــی باوكــردەوە و تیایــدا پەیامنێرەكــەی 

ــدە  ــدا ئەوەن ــژوی عیراق ــە مێ ــارە ل ــۆ یەكەمج ــن ب ــت “پێنجوێ دەڵێ

پلــەی گەرمــای دابەزێــت”. تیایــدا بــە پشتبەســت بــە ئامــاری 

ــوە. ــفر دابەزی ــر س ــەی ژێ ــۆ 25 پل ــت ب ــم دەڵێ ــی هەرێ كەشناس

هەروەهــا لــە هەواڵێكــی ماڵپــەڕی ئێــن ئاڕتــی�دا هەمــان رۆژ 23ی 

ــم  ــە هەرێ ــا ل ــی گەرم ــی پلەکان ــووە “دابەزین ــی دووەم، هات كانون

ــەوە  ــاس ل ــدا ب ــە ناوەڕۆكەكەی ــکاند” و ل ــژووی ش ــی مێ ریکۆردێک

ــوە. ــر ســفر دابەزی ــەی ژێ ــۆ 25 پل ــا ب ــی گەرم ــە پلەكان دەكات ك

ــی  ــە 22ی كانون ــتێكدا ل ــە پۆس ــژان(، ل ــاوی )داپ ــر بەن ــی ت پەیجێك

هەرێمــی  لــە  لەمێــژودا”،  یەكەمجــار  “بــۆ  دەنوســێت  دووەم، 

كوردســتان پلەكانــی گەرمــا بــۆ 24 پلــەی ژێــر ســفر دابــەزی.
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راستی هەواڵەكە:

ــی  ــەری گشــتی کەشناســی و بومەلەرزەزان ــم، بەڕێوەب ــازڵ ئیرباهی ف

هەرێــم، بــە تیمــی بنكۆڵــكاری پاســەوان�ی وت “راســت نییــە 

ئەگــەر بڵێــن ئــەوە بــۆ یەكەمجــارە لــە مێــژوی عیــراق و هەرێمــی 

كوردســتاندا، پلــەی گەرمــی بــۆ 25 پلــەی ژێــر ســفر دابەزیــوە، 

ــوەری  ــتگەی پێ ــاڵی 2003ەوە وێس ــە س ــۆی ل ــن خ ــە پێنجوێ چونك

ــان  ــش بەهەم ــی ئۆمەرانی ــا حاج ــراوە، هەروەه ــوهەوای لێدان کەش

شــێوە لــە هەمــان ســاڵدا پێــوەری كەشــوهەوای لێدانــراوە كــە دوو 

ــتانن”. ــی كوردس ــراق و هەرێم ــاردی عی ــەی زۆر س ناوچ

وتــی “بــەاڵم دەتوانیــن بڵێیــن لــە پێنجوێــن نزمریــن پلــە لــە دوای 

ســاڵی 2003وە تۆماركــراوە، نــەك لــە مێــژوی هەرێمــی كوردســتان و 

عیراقــدا... واتــە راســت نییــە ئەگــەر بڵێیــن 25 پلــە ژێــر ســفر ژمارەی 

پێوانەییــە لــە عیــراق، چونکــە رەنگە ســااڵنی هەشــتا و نــەوەدەکان و 

پێشــریش لــەوەش ســاردتر بووبێــت، بــەاڵم ئــەوکات بەهــۆی نەبونی 

وێســتگەوە پێــی نەزانــراوە”.

ــای  ــردوەوە دات ــەدەی راب ــی س ــااڵنی 60ەكان ــش س ــە پێ ــی ل وتیش

ــش  ــاڵی 2003ی ــا س ــەاڵم ت ــت، ب ــار دەکرێ ــراق تۆم ــی لەعی کەشناس

لــە ناوچــە شــاخاوییە ســەختەکان نەبــوو، تەنیــا لــە ســەنتەری 

پارێــزگاكان و هەندێــك قــەزای تــر وێســتگەی پێــوەری كــەش و 

ــوو. ــەوا هەب ه

وێنه كه ی هونه رمه ند عوسمان 
هه ورامی دروستكرابوو

وێنه یه كــی  شه خســی  ئه كاونتــی  و  په یــج  ژماره یــه ك  لــه  

بــه   هه ورامــی  عوســامن  هه ورامــان  به ناوبانگــی  هونه رمه نــدی 

دروســتكرابوو. وێنه كــه   بــه اڵم  باوكرایــه وه ،  ڕیشــه وه  

ــی  ــه وه ، وه ك وێنه یه ك ــه  باوكرای ــه م په یجان ــه  ل ــه  هه ریه ك ــه  ل وێنه ك

نوێــی عوســامن هه ورامــی بــه  خوێنــه ران و بینــه ران ناســێرنا.

زانیارییه كــه ی  هه ورامیــی  عوســامن  هونه رمه نــد  خــودی 

به ناراســت ناوبــردو و ره تیكــرده وه  هیــچ كاتێــك به ڕیشــه وه  وێنــه ی 

ــه و كه ســه  كــرد كــه  وێنه كــه ی دروســتكردووه   گرتبێــت و داواشــی ل

ــه وه . بیرێت
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وێنه ی ئه و منداڵه ی گوایه  له  سنوونێ 
سه گ گازی لێگرتبوو، ساختە بوو

رۆژی 4ی كانوونــی دووه م/ یه نایــری 2022، لــه  چه نــد په یجێــك، 

كــه  بایــه خ بــه  هه واڵه كانــی ســنووری شــنگال ده ده ن، وێنــه ی 

ــاوی  ــاری داوه  و ده موچ ــه گ په الم ــه  س ــه وه ، گوای ــك باوكرای منداڵێ

برینــدار كــردووه ، بــه اڵم دوای به دواداچوونــی پاســه وان ده ركــه وت، 

ــن  ــی عه ی ــی خه ڵك ــه ی منداڵێك ــه وه ، وێن ــه ی باوكراوه ت ــه و وێنه ی ئ

منداڵــی  و  شــنگال  بــه   په یوه نــدی  هیــچ  و  میــره   شه مســی 

ــنووری  ــه  س ــۆره ش ل ــه و ج ــی ل ــچ حاڵه تێك ــوو و هی ــورده وه  نه ب ك

شــنگال رووی نه دابــوو.

راستی هەواڵەكە:

ئه یلــوول/  رووداوه كــه ش 16ی  بــوو،  میــر  منداڵه كــه  خه ڵكــی 

ســێپتێمبه ری 2019 لــه  میدیــای میــردا باوكراوه تــه وه .

تۆماره  ده نگییه كه ی ناسری رەزازی 
كۆنە و دەستكاری كراوە

ــارسی ره زازی،  ــورد ن ــاوداری ك ــدی ن ــی هونه رمه ن ــی ده نگ تۆمارێك

ــیاملیدیای  ــا و سۆش ــه  میدی ــه وه ، ل ــی خۆی ــاوه ڕی ئاین ــاره ی بیروب له ب

ــو تۆمــاره   ــژی نێ ــووه  جێگــه ی مشــتومڕ. له ســه ر وتووێ كوردســتان ب

ــارسی  ــتیوانی ن ــێكیان پش ــتبوون، به ش ــه ره  دروس ــه  دوو ب ده نگییه ك

ــرده   ــان ك ــی توندی ــیان هێرش ــێكی دیكه ش ــرد و به ش ــان ده ك ره زازی

ســه ر.

ئایینــی  مامۆســتایه كی  وتــاری  باوبونــه وه ی  دوای  مشــتومڕه كان 

ــه ،  ــاری بان ــژی ده ره وه ی ش ــه  وتاربێ ــاڵحی ده مام ــه ال س ــاوی م به ن

ســه ریانهه ڵدا،  مامۆســتا ئاینییه كــه  هێرشــی تونــد ده كاتــه  ســه ر 

نــارسی ره زازی، ئــه وه ش دوای ئــه وه ی گوێبیســتی تۆمارێكــی ده نگــی 

ده بێــت و تێیــدا ره زازی یارســانبوونی خــۆی ئاشــكرا ده كات و بــاس 

لــه  مه ككــه  و مه دینــه ش ده كات.

لــه و گرتــه  ڤیدیۆییــه دا مامۆســتاكه  بــه  نوێژخوێنــان ده ڵێــت “حه رامه  

ــی  ــت”. له كه ناڵ ــدا هه بێ ــه  ماڵتان ــارسی ره زازی ل ــی ن ــه وارو فیلم ن

فه رمــی مامۆســتا ئاینیه كــه  لــه  ئینســتاگرام، تۆمــاره  ده نگیه كــه ی 

ــه   ــر ل ــراوەو زیات ــاری مامۆســتاكە مۆنتاژك ــه ڵ وت ــارسی ره زازی له گ ن

ــوو. ــه ری هه ب ــه زار بین 500 ه

لــه   دیكــه   ژماره یه كــی  بانــه ،  ئاینییه كــه ی  مامۆســتا  لــه   جگــه  
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ــان  ــه  رۆژهه اڵتــی كوردســتان، هێرشــی توندی مامۆســتایانی ئاینیــی ل

ــربد. ــر” ناویان ــه  “كاف ــارسی ره زازی و ب ــه ر ن ــرده  س ك

ئه رســه الن یارئه حمــه دی، لــه  رێكخــراوی هه نــگاو بــه  “پاســەوان”ی 

كۆمــاری  ده ســه اڵتدارانی  راســپارده ی  )به بڕیــارو  راگه یانــد: 

ــتان،  ــی كورس ــە رۆژهه اڵت ــی ل ــتایانی ئاینی ــران، مامۆس ــالمی ئێ ئیس

ــدا  ــی داهاتووش ــه  هه ین ــارسی ره زازی و ل ــه ر ن ــه  س ــرش ده كه ن هێ

ره زازی(. بــه   ده كــه ن  تایبــه ت  وتاره كه یــان  زۆرینه یــان 

لــه  دوای باوبونــه وه ی وتــاری مامۆســتا ئاینییه كــه ی بانــه  ، لــه  

ــه ی  ــه  وته ك ــا، ل ــج و میدی ــه ك په ی ــه  ژماره ی ــتان ل ــی كوردس هه رێم

نــارسی ره زازی گرافیــك و هــه واڵ دروســتكرا، به مــه ش كاردانــه وه كان 

ــوو،  ــه وه دا نه چ ــه دوای ئ ــه ك ب ــچ ده زگای ــه اڵم هی ــوون، ب ــر ب فراوان

تۆمــاره  ده نگییه كــه  هــی كه یــه .

ئه سڵی بابه ته كه

ســاڵی  هــی  باوكراوه تــه وه ،  هه فته یه كــە  ده نگییه كــه    تۆمــاره  

رابــردووه ، وتووێــژی نێــوان نــارسی ره زازی و كاكــی عه لــی چاالكوانــی 

ــه   ــه  ل ــه ری په یجێك ــه  و به ڕێوه ب ــته جێی ئه وروپای ــه  نیش ــانه  ك یارس

ئینســتاگرام به نــاوی “ئه نجومــه ن و فه رهه نگــی کــورد”.

ــێ  ــردووه ، به ب ــاژه ی به وه ك ــدا ئام ــه  رونكردنه وه یه ك ــی، ل ــی عه ل كاك

ئــاگاداری ئــه و، تۆمــاره  ده نگیه كــه  باوكراوه تــه وه  و مۆنتاژیــش 

ئــه وه ش  و  دراون  یــه ك  لــه   ره زازی  نــارسی  قســه كانی  كــراوه و 

نه بێــت. نــارس  كاك  وشــه كانی  له نێــوان  په یوه نــدی  وایكــردوه  

لــه  ڤیدیۆییه كــی یوتیوبیشــدا لــه  مانگــی یه كــدا نــارسی ره زازی 

ــژ ده كات،  ــان وتوێ ــی یارس ــه ر ئاین ــه  ،  له س ــێكی دیك ــه ڵ كه س له گ

ــه . ــاراوه  نی ــتێكی ش ــانبوونی ره زازی ش ــه  یارس وات

ســنە  شــاری  لــە   ١٩٥٥ حوزەیرانــی  ٢١ی  لــە  ره زازی،  نــارسی 

لەدایکبــووه ، ھــەر لەوێــدا دەســتی بــە گۆرانــی وتــن کــردوه ، 

ــی و  ــاو گۆران ــیمبوله كانی ن ــن و س ــه رە دیارتری ــه  ه ــك ل ــه  یه كێ ب

میوزیكــی كــوردی داده نرێــت، جگــه  لــه  گۆرانــی وتــن، كــورد پــەروەر 

لــه  زۆربــه ی پرســه  نه ته وه ییه كانــدا  و زمانناســێكی شــاره زایه  و 

ــی  ــه ن ژماره یه ك ــرد له الی ــه وه ش وایك ــه ر ئ ــته ، ه ــاوه ن هه ڵوێس خ

زۆر  خه ڵكــه وه  پشــتیوانی لێبكرێــت.

لــه  دوای زیادبوونــی كاردانــه وه كان، هونه رمه نــد نــارسی ڕەزازی 

ســەبارەت بــەوەی وتویه تــی: دژی دینــی ئیســالمم و تــا ئەمــرم 

ڕێگــری لــە گەشــەکردنی ئیســالم ئەکــەم، لــه  رۆژی 5ی شــوبات 

كه ســانه   لــه و  گله یــی  تێیــدا،  و  باوكــرده وه   رونكردنه وه یه كــی 

كاتــی  ئــه وه ی  به بــێ  باوكردوه تــه وه   ده نگه كه یــان  كــه   ده كات 

ــه   ــان ب ــە دزه ی ــكات ك ــكرا ب ــانه  ئاش ــه و كه س ــاوی ئ ــه  و ن تۆماره ك

كــردووه . تۆماره كــه  

هونەرمەنــد   بــه  په یوه نــدی  چه ندجارێــك  پاســەوان”  “تیمــی 

داخرابــوو. ژماره كــه ی  بــه اڵم  كــرد،  ره زازی(یــه وه   )نــارسی 

برینداربونی یەك كەسیان لێدەبێتە 
مردنی 237 كەس

ــێ  ــەوە و بەب ــە كەشــتییەكدا كەوت ــان، ئاگــر ل ــی یۆن ــە كەناراوەكان ل

ئــەوەی خوێــن لــە كــەس بێــت، بەزوویــی كۆنتڕۆڵكــرا، بــەاڵم 

گــەورە”  “كارەســاتێكی  وەكــو  هەواڵەكــەی  كــوردی  كەناڵێكــی 

ــینەكەی  ــەر 237 سەرنش ــد، ه ــۆی و رایگەیان ــی خ ــدە وەرگران گەیان

گیانیانلەدەســتداوە.

سۆشــیاملیدیای كەناڵــی كــەی ئێــن ئێــن، ســەرلەبەیانیی ئەمــڕۆ 

ــاو  ــرەوە لەن ــەوەی ئاگ ــۆی كەوتن ــردەوە، بەه ــوبات، باویك 18ی ش

كەشــتییەكدا لەدەریــای ئایۆنــا، 

237 سەرنشــین گیانیانلەدەســتداوە، كــە 51 كەســیان لــە تیمــی 

كەشــتییەكە بــون.

ــان و ئاژانســی  ــی یۆن ــی پۆلیســی دەریاوانی ــن، لێدوان ــن ئێ ــەی ئێ ك

هەواڵەكــەی.  ســەرچاوەی  كردوەتــە  پرێســی  فرانــس  هەواڵیــی 
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ــە  ــا شــوێنی روداوەك ــری ئۆڵۆمبی ــەی یۆرۆفێ ــەوەداوە، دورگ ئاماژەیب

ــووە. ب

ــاوی  ــتییەكە ن ــودی كەش ــەوان، خ ــی پاس ــرەی بەدواداچون ــە گوێ ب

“یۆرۆفێــری ئۆڵۆمبیا”بــووە و ئــااڵی ئیتاڵیــای بەســەرەوە بــووە، 239 

سەرنشــینی هەڵگرتــوە، لەبەرەبەیانییەكــی زوودا )01:30 گرینیــچ( لە 

ــوە،  ــا بەڕێكەوت ــەرەو ئیتاڵی ــەوە ب ــزای یۆنان ــی ئێگۆمینیت بەندەرەكان

لەنــاكاو ئاگرێــك لــە لەنێویــدا دروســتبوە، كــە بــە گوتــەی پۆلیســی 

ــراوە. ــان هێشــتا هۆكارەكــەی نەزان ــی یۆن دەریاوانی

ــی  ــی هەواڵی ــە ئاژانس ــان، ب ــی یۆن ــی دەریاوانی ــێكی پۆلیس بەرپرس

ــو  ــوە تاوەك ــەعاتێكیان پێچ ــد س ــدوە، چەن ــی راگەیان ــس پرێس فران

توانیویانــە ئاگرەكــە كۆنتڕۆڵبكــەن، سەرنشــینانی نێــو كەشــتییەكە بــە 

ــۆ. ــەی كۆرڤ ــۆ دورگ ــی گواســراونەتەوە ب ــی فریاگوزاری بەلەم

هەروەهــا كەناڵــی CNNی بەشــی زمانــی یۆنانــی هەمــان زانیــاری 

باوكردۆتــەوە 

بــە  سەرنشــین  یــەك  تەنهــا  باویكردوەتــەوە،  پرێــس،  فرانــس 

كاریگەریــی ئاگرەكــە برینــدار بــوە، كــە تەمەنــی 42 ســاڵە و وەكــو 

ــەن. ــی دەك ــی هاوكاری ــی فریاگوزاری ــارە تیمەكان ــەدا دی ــە وێنەك ل

پڵنگەكەی دهۆک ڕەوانەی دەرەوە 
ناكرێت

الیــەن  لــە  و  بیــرنا  باتیفــا  قــەزای  لــە  پلنگێــک  ئــەوەی  دوای 

ــان  ــک وای ــد پەیجێ ــان چەن ــداری گرتی ــە برین ــە ب ــەی ژینگ فەرمانگ

ــەی دەرەوە  ــۆک ڕەوان ــەی ده ــە پڵنگەک ــە گوای ــەوە ک باوکردووەت

دەکرێــت بــە مەبەســتی چارەســەر، لــەم بارەیەشــەوە چەندیــن 

کۆمێنــت و الیکیــان بۆیــان هاتــووە، هــەر بەم مەبەســتەش پاســەوان 

پەیوەنــدی بــە فەرمانگــەی ژینگــەی دهۆکــەوە کــرد.

پەیجــی دهــۆكا رەنگیــن لــە 26/1/2022 كــە )پڵنگەكــەی باتیڤــا بــۆ 

چارەســەر رەوانــەی دەرەوەی واڵت دەكرێــت( ئــەم پۆســتەی پەیجــی 

دهــۆكا رەنگیــن، 1100 الیــك و زیــاد لــە 100 كۆمێنتــی بــۆ نــورساوە 

ــەوە كــە دەســتەی ژینگــەی  ــەری ئێســتا باویكردۆت  هەروەهــا ماڵپ

ــردووەو   ــا ك ــەی باتیف ــە بریندارەك ــۆ پڵنگ ــی ب ــم بەدواداچوون هەرێ

ــەی  ــەری برینەك ــۆ چارەس ــنیازكراوە ب ــە )پێش ــراوە ك ــاژە بەوەك ئام

ڕەوانــەی دەرەوەی واڵت بكرێــت(.

هەروەهــا ســایتی هەرێــم نیــوز لــە هەواڵێكــدا دەڵێــت )پڵنگەكــەی 

دهــۆك لــە دەرەوەی كوردســتان چارەســەری بــۆ دەكرێــت(.

راستی هەواڵەكە: 

لــە كۆتاییەكانــی ســاڵی ڕابــردوودا لــە گونــدی زرێــزە بەهــۆی 

دانانــی تەڵەیەكــەوە لەالیــەن هاواڵتییەكــی گوندەكــەوە ئــەو پڵنگــە 

ــەوە  ــكی بیانیی ــەن دوو پزیش ــر لەالی ــەوە. دوات ــاو تەڵەك ــە ن كەوت

نەشــتەرگەری بۆكــراوەو قاچێكــی پڵنگەكــە بڕدراوەتــەوە. 

ــردووەو  ــۆ ك ــی ب ــم بەدواداچون هەروەهــا دەســتەی ژینگــەی هەرێ
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ــە دەرەوەی  ــە بربێت ــەركردن پڵنگەك ــۆ چارەس ــە ب ــراوە ك ــنیاز ك پێش

خــۆی،  ژینگەكــەی  بــۆ  بگەڕێندرێتــەوە  دواتــر  و  كوردســتان 

بــەاڵم دوای چارەســەركردنی پڵنگەكــە نەبراوەتــە دەرەوەو ئێســتا 

لەباخچــەی ئاژەاڵنــی دهــۆك لەژێــر چاودێریدایــە.

ــر )تیمــی پاســەوان(  ــاری زیات ــی زانی ــۆ پشراســتكردنەوەو وەرگرتن ب

پەیوەنــدی كــرد بــە بەڕێوەبــەری  فەرمانگــەی ژینگــەی دهــۆک 

ــە  ــا نیی ــتێکی ئەوه ــچ ش ــتا هی ــا ئێس ــی، ت ــەد( وت ــاد محەمم )دلش

ــە  ــە پلنگەك ــتە ك ــی )ڕاس ــتیەوە، وت ــە راس ــە دوورە ل ــەو هەواڵ و ئ

برینــدارە بــەاڵم لیژنەیەکــی پزیشــکی کاری چارەســەری بــۆ دەکــەن 

بــەاڵم بابەتــی ناردنــەدەرەوەی بــۆ چارەســەر راســت نیــەو هەندێــک 

پەیــج بــۆ خۆییــان بەکاریانهێنــاوە بــۆ زیادکردنــی الیــک و کۆمێنــت.

ئەوەی لە بارەی ژاپۆن و ئاینی ئیسالم 
باڵوكرایەوە “پێچەوانەكەی راست بوو”

پەیجێكــی  چەنــد  داوی  دەكەوێتــە  كــوردی،  سۆشــیاملیدیای 

عەرەبییــەوە، ســاختەهەواڵێكی ئەوان لەبارەی یاســای هاوســەرگیریی 

لــە ژاپــۆن باودەكەنــەوە و رایدەگەیەنــن، “ژاپــۆن بڕیاریــدا هەمــان 

ــكات”. ــەرگیری جێبەجێب ــۆ هاوس ــالم ب ــی ئیس ــای ئاین یاس

یەكەمــی  ســەرچاوەی  پاســەوان،  بەدواداچونەكانــی  بەگوێــرەی 

ــەوە  ــر پەڕیوەت ــوە، دوات ــی ب ســاختەهەواڵەكە سۆشــیاملیدیای عەرەب

بــۆ پەیجــە كوردییــەكان. بۆمنونــە وێبســایتی عەرەبــی پۆســت، لــە 3ی 

ــەوە.  ــاختەهەواڵەكەی باوكردوەت ــوباتی 2022 س ش

پەیجــی خەنــدان لــە فەیســبوك، كــە یەكێكــە لــەو پەیجانــەی لەســەر 

ئاســتی هەرێمــی كوردســتان، زۆرترین فۆلــۆوەری هەیە، ســەرچاوەی 

باوكردنــەوەی ســاختەهەواڵەكە بــوو لەنێــو سۆشــیاملیدیای كوردیدا.

ــچ  ــێ هی ــتە و بەب ــە دوو رس ــا ب ــوبات، تەنه ــدان رۆژی 7ی ش خەن

لــەو  جگــە  باوكردووەتــەوە،  ســاختەهەواڵەكەی  وردەكارییــەك 

رســتەیەی لــە گرافیــك دیزاینەكــەدا ئاماژەیپێــداوە، نوســیویەتی 

“لــە ژاپــۆن بڕیــاردرا ڕێگــە بــە خامنــان نەدرێــت تــا 100 رۆژ 

دوای جیابونــەوەی لــە هاوســەری پێشــوی هاوســەرگیری دیکــە 

ئەنجامبدەنــەوە”. 

ســاختەهەواڵەكە هــەرزوو سۆشــیاملیدیای تەنــی و بەشــێوەیەكی 

ــەوە  ــە ئاین ــەی بابەتەكــە پەیوەســتە ب ــوەوە، بەوپێی بەرفــراوان باوب

و گوزارشــت لــە شــانازییەكی ئاینــی ئیســالم دەكات، كــە ئاینــی 

ــتانە. ــی كوردس ــەی خەڵك زۆرین

جگــە لە پەیــج و ناوەندە میدیاییەكان، هاونیشــتامنیان بەشــێوەیەكی 

فراوان ســاختەهەواڵەكەیان سەرلەنوێ پەخشدەكردەوە.

بەدواداچونەكانــی پاســەوان، دەیســلەمێنن حكومەتــی ژاپــۆن بەهیچ 

ــۆ  ــەوە ب ــدا نەگەڕاوەت ــە یاســای هاوســەگیریی واڵتەكەی شــێوەیەك ل

یاســاكانی ئاینــی ئیســالم.

6ی  رۆژی  ســعودیە،  لەعەرەبســتانی  ژاپــۆن  باڵیۆزخانــەی 

شــوبات )واتــە رۆژێــك بــەر لــە باوبونــەوەی ســاختەهەواڵەكە 
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لەوبارەیــەوە  رونكردنەوەیەكــی  كوردیــدا(  سۆشــیاملیدیای  لــە 

باوكردوەتــەوە و رایگەیانــدوە، بابەتەكــە تــەواو پێچەوانــەی ئەوەیە، 

كــە باســی لێوەدەكرێــت.

بەگوێــرەی رونكردنەوەكــەی باڵیۆزخانــەی ژاپــۆن، راســتیی بابەتەكــە، 

ــنیازیكردوە  ــی داد، پێش ــی وەزارەت ــی راوێژكاری ــە، ئەنجومەن ئەوەی

بڕگەیــە  ئــەو  و  بكرێــت  مەدەنــی  یاســایەكی  دەســتكاریی 

پــاش 100  لــە خامنــان دەكات  هەڵبوەشــێرنێتەوە، كــە رێگریــی 

ــەواو  ــش ت ــەوە )ئەمەی ــان، هاوســەرگیریی بكەن ــە جیابونەوەی رۆژ ل

پێچەوانــەی ئەوەیــە، كــە لــە سۆشــیاملیدیا باوكراوەتــەوە(.

ــت،  ــی و ئیندیپێندێن ــی بەریتان ــی گاردیان ــێوە رۆژنامەكان بەهەمانش

ــەوە. ــان باوكردوەت ــی راســتیی بابەتەكەی ــە وردی ب

هەواڵی فرۆشتنی گۆشتی گوێدرێژ بە 
گۆشتی مەڕ راست نەبوو

دەیــان پەیــج و ئەكاونتــی عەرەبــی و تەنانــەت كوردیــش، لــە تــۆڕە 

كۆمەاڵیەتییــە جیــاوازەكان، لــە 3ی ئــاداری 2022 باویانكــردەوە 

ــەوەی  ــتگیركراون، دوای ئ ــوك دەس ــاری كەرك ــە ش ــەس ل ــە دوو ك ك

هەســتاون ســەربڕینی گوێدرێــژ و فرۆشــتنی گۆشــتەكەی بــە گۆشــتی 

مــەڕ.

ــەوی 3ی  ــی ش ــر 10:33 خولەك ــە كاتژمێ ــو(، ل ــل نی ــی )موص پەیج

ــە  ــتگیركروان ك ــوك دەس ــە كەرك ــەس ل ــردەوە “دوو ك ــادار، باویك ئ

هەســتاون بــە ســەربڕینی گوێدرێــژ و فرۆشــتنەوەی گۆشــتەكەی بــە 

گۆشــتی مــەڕ”.

ماڵپــەڕی بــاس نیــوز، هەواڵەكــەی باوكردۆتــەوە، بــەاڵم تەنیــا 

ــتویانە  ــە ویس ــەو دوو كەس ــە ئ ــردووە ك ــی ئەوەیك ــۆ باس ــە دەنگ ب

بفرۆشــنەوە. گۆشــتەكە 

راستی هەواڵەكە:

رۆژی پێنجشــەممەی رابــردوو 3ی ئــادار، پۆلیســی كەركــوك دوو 

ــوك  ــزگای كەرك ــە پارێ ــەر ب ــالن س ــەی لەی ــك ناحی ــە نزی ــی ل كەس

پارچەپارچەكــراوی  بــە  گوێدرێژیــان  گۆشــتی  كــە  دەســتگیركرد، 

پێبــووە.

عامــر شــوانی، وتەبێــژی بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی پۆلیســی كەركــوك، 

لەگــەڵ جەختكردنــەوە لــە دەســتگیركردنی ئــەو دوو كەســە، بــەاڵم 

ــووە،  ــن نەب ــۆ فرۆش ــتەكەیان ب ــەوەكان گۆش ــی لێكۆڵین ــی “بەپێ وت

بەڵكــو بــۆ ئــەوە گوێدرێژەكەیــان كوشــتووە و پارچــە پارچەیــان 

ــدەی  ــاژەڵ و باڵن ــە ئ ــان ك ــی خۆی ــۆ كێڵگەیەك ــەن ب ــا بیب ــردووە ت ك

ــووە”. ــان هەب ــت خۆری گۆش

وتیشــی  كەركــوك،  پۆلیســی  گشــتی  بەڕێوەبەرایەتــی  وتەبێــژی 

“دوای لێكۆڵینــەوە هــەر بــە بڕیــاری دادوەر ئازادكــراون و ئــەو 

زانیارییانەیــان بەســەردا ســاغنەبۆتەوە كــە گوایا وســتویانە گۆشــتەكە 

ــنەوە”. ــك بفرۆش ــە خەڵ ــەڕ ب ــتی م ــە گۆش ب

گۆشــتەكە لەگــەڵ ئــەوەی پارچــە پارچــە كــراوە، بــەاڵم پێســتی 

ــب،  ــد كاوە غەری ــەوەش وەك عەمی ــەوە، ئ ــە لێنەكراوەت گوێدرێژەك

بەڕێوەبــەری گشــتی پۆلیســی كەركــوك دەڵێــت “نیشــانەی ئەوەیــە 

ــن”. ــتەكەی بفرۆش ــووە گۆش ــتیان نەب مەبەس

هێدی باژۆ گۆرانی فەرمانی 
ئێزدیییەكان نیە

پــاش ئــەوەی گۆرانــی )هێــدی بــاژۆ( بــە هــۆی هاتنــی وەرزی ســەرما 

و خلیســکانەوە لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــرەوی پەیــدا کــرد، بــە 

ــرا  ــر دان ــۆی خلیســکان لەســەر بەف ــە ســەر ڤیدی ــن شــێواز ل چەندی

ــان بەدەســتهێنا،  ــە هــەزاران الیکیی ــدا ب ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ــە ت و ل

ــە  ــەو گۆرانیی ــە ئ ــە دەســتیپیکرد کــە گوای ــر هێرشــێکی پێچەوان دوات



139راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - زستانی 2022

لەســەر فەرمــان و مەرگەســاتێکی ئێزدییــان وتــراوە، هــەر بــەو 

ــە  ــەوە و ب ــۆ باوکران ــان هــەواڵ و ڤیدی ــەش بەدەی  هێرشــە پێچەوان

هــەزاران الیکییــان بەدەســتهێنا بێئــەوەی ســەرچاوەی ڕاســت و 

ــان  ــان ی ــۆ فەرم ــە ب ــەو گۆرانیی ــە ئ ــن ک ــە بزان ــەو هەواڵ دروســتی ئ

کارەســاتی ئێزدییــان نەگووتــراوە بــە تەنیــا، بەڵکــو ئــەو فەرمانــە بــۆ 

ــە ناوچــەی مالنــی  ــان ل ســەر کوردانــی موســلامن بــوو نــەک ئێزدیی

ــە حەســەکە. ــا دەگات ــووری کوردســتان ت باک

لــە راپۆرتێکــی کەنالــی کوردستان24ـــدا 6400 الیــک 110 هــەزار ڤیو 

و 120 شــەیر 376 کۆمێنــت هاتــوون دەڵــی ئــەم گۆرانییــەی هێــدی 

بــاژۆ گۆرانییەکــە هــی فەرمانێکــی ئێزدییەکانــە.

بەالم راستی رووداوەکە ئەمەیە

گۆرانیەکە هی فەرمان نیە بەسەر کوردانی ئێزدی

شــکر خــدر ئەلدەخــی نووســەر و لێکۆڵــەر  و مێژوونــاس و ئێزدینــاس 

بــە  تایبــەت  کلتــووری  و  مێــژووی  پەرتووکــی  چەنــد  خاوەنــی 

ئێزدیانــە بــە پاســەوانی راگەیانــد، گۆرانییەکــە هیــچ پەیوەندییەکــی 

ــەڕ  ــە ش ــە ئەوەی ــەم گۆرانیی ــی ئ ــەم چیرۆک ــە، ئ ــەوە نیی ــە ئێزدیان ب

و  موســڵامنە  کــە خــۆی  پاشــا  ئیرباهیــم  کوڕەکانــی  نێــوان  لــە 

ســەر بــە هــۆزی مــالن و دەوڵەتــی عوســامنی دا بــوو، ســوڵتان 

عەبدوولحەمیــد، ئیرباهیــم پاشــای کردبــووە پاشــای مــالن هەموویــان 

ــی  ــەم و مردن ــی یەک ــی جیهان ــی جەنگ ــە دوای ــوون، ل ــڵامن ب مووس

ســوڵتان عەبدولحەمیــد، کوڕەکانــی ئیرباهیــم پاشــایی ســەرکردایەتی 

زۆرێــک لــە هــۆزە کــوردەکان دەکــرد لەوانــەش مللــی و دنــا و 

ــوون،  ــەڵ ب ــی لەگ ــۆزی عەرەبیش ــن ه ــمعیرا و چەندی ــەرقی و س ش

ــییەکان  ــەڵ فەرەنس ــان لەگ ــا ڕیککەوتنێکی ــم پاش ــی ئیرباهی کوڕەکان

ــەی  ــەو ناوچان ــە ئ ــرە ک ــەی جەزی ــە ناوچ ــییەکان ل ــرد و فەرەنس ک

نێــوان دیجلــە و فوراتــی دەگرتــەوە، هەبــوون، فەرەنســییەکان 

بەڵێنییــان بــە هــۆزە  کــوردەکان دا هاوکاریــان بکــەن لــە دژی 

ــەر،  ــردە س ــان نەب ــییەکان بەڵێنی ــر فەرەنس ــەاڵم دوات ــەکان، ب تورک

ــوردەکان  ــۆزە ک ــوو و ه ــەورە ب ــامنییەکان گ ــکری عوس ــە لەش چونک

نەیانتوانــی لەســەر عوســامنییەکان ســەربکەون، کوشــتارێکی زۆر کــرا 

و زۆر هاوواڵتــی کــورد بوونــە قوربانــی، ئــەو گۆرانییــە بــەو هۆیــەوە 

وتــرا، بۆیــەش ئــەو گۆرانییــە هیــچ پەیوەندییــەک بــو کوردانــی 

ــی  ــچ هەواڵێک ــا هی ــیال میدی ــە سۆش ــی داخ ــە و جێگای ــزدی نیی ئێ

ــرد. ــەوە باونەک ــەم بارەیی ــتی ل راس

گوتیــى: کاتێــک دەڵێــت هێــدی بــاژۆ مانــای ئەوەیــە بــە کوڕەکانــی 

ئیرباهیــم پاشــا دەڵێــن.

ســەبارەت بەمــەش لێکۆڵــەری ئێــزدی داود مــوراد خەتــاری و 

ئەندامــی ســەنتەری جینۆســاید لــە زانکــۆی دهــۆک دەڵــێ، ئــەم 

ــۆزە  ــەو ه ــە، ئ ــەوە نی ــە ئێزدییان ــەک ب ــچ پەیوەندیی ــە هی گۆرانی

ســەر بــە مالنییەکانــە ڕاســتە هەندیــك ئێــزدی لــەو ناوچانــە 

بــە  ئــەو فەرمانــە ســەر  بــە خــۆی  بــەاڵم خــۆی  هەبــوون، 

ئێزدییەکانــدا نییــە.

وێنه كه  په یوه ندی به  منداڵه  
مه غریبیه كه وه  نه بوو

له ســه روبه ندی رزگاركردنــی ره یــان ئــه و منداڵــه ی لــه  مه غریــب 

ــه ك  ــه  ژماره ی ــی راكێشــا، ل ــاو بیرێكــه وه  و ســه رنجی جیهان ــه  ن كه وت

ــش  ــاوكات زانیاری ــۆ، ه ــه  و ڤیدی ــك وێن ــت هه ندێ ــج و ئه كاون په ی

بیره كــه   لــه   ئــه وه ی  دوای  ره یانــه   وێنــه ی  گوایــه   باوكرانــه وه  

ــرا. رزگارك

لــە گوندێکــی ویالیەتــی شفشــاونی باکــووری مەغریــب، رۆژی 

سیشــه ممه  1ی2_2022، منداڵێكــی پێنــج ســااڵن به نــاوی رەیــان 

کەوتــە نــاو ئــەو بیــرەی لــە نزیــک ماڵەکایانەوەیــە، رووداوه كــه  لــه  

هه رێمــی كوردســتان و سه رانســه ری جیهانــدا كاردانــه وه ی بــه دوای 

خۆیــدا هێنــا و خه ڵــك به تامه رزۆییــه وه  چاوه ڕوانــی هه وڵه كانــی 
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راســته كان،  زانیارییــه   و  وێنــه   هاوكاتــی  بــوون،  رزگاركردنــی 

ژماره یه كــی زۆر وێنــه  و زانیــاری ناڕاســت باوكرانــه وه .

ئــه م وێنه یــه  یه كێــك بــوو له وانــه ی ده ستاوده ســتی پێكــراو، لــه  

كــه   باوكرایــه وه   وا  رزگاركردنــدا  هه وڵه كانــی  چواره مــی  رۆژی 

ره یانــه  و ئێســتا لــه  نه خۆشــخانه یه .

له ســه ر  و  باوكــرده وه   وێنه كــه ی  كوردمیدیــا  به نــاوی  په یجێــك 

نوســی، دوای ســێ رۆژ مانــه وه  لــه  بیرێكــی 32 مه تــری ئێســتا 

منداڵه كــه  رزگاركــرا، دواتــر كــه  زانــرا وێنه كــه  ره یــان نیــه ، په یجه كــه  

ــدات. ــته كه  الب ــه وه ی پۆس ــێ ئ ــرد، به ب ــه ی ك ــتكاری زانیارییه ك ده س

بنكوڵــكاری  تیمــی  راســتكردنه وه كه ی  كاتــی  تــا  پۆســته كه  

پاســەوان، چــوار هــه زار و 900 الیــك، 623 كۆمێنت_زۆرینه یــان 

كرابــوو. شــه یر   31 له گــه ڵ  وێنه كــه ،  بــۆ  راســتكردنه وه بوون 

وێنه كــه  هــی منداڵێكــی ســوری بــوو لــه  ســاڵی 2014، دوای ئــه وه ی 

لــه  بۆردومانێكــی ســوپای ســوریا رزگاری ده بێــت،  دواتــرو لــه  ســاڵی 

2018، وێنه كــه  وه ك هاشــتاگێك لــه  ژێــر ناونیشــنانی غۆتــه  بپارێــزن 

ــه وه . ــراوان باوكرای ــه ر ف ــێوه یه كی ب به ش

هــاوكات لــه  ژماره یــه ك په یجــی عه ره بــی و عێــراق، وێنه یه كــی 

منداڵــه   كــه   باوكرایــه وه   وا  باوكرایــه وه ،  ڤیدیۆییــه ك  و  دیكــه  

نه بــوون. وا  هیچیــان  بــه اڵم  كــراوه ،  رزگار  مه غریبیه كــه و 

تــا  و  باوكرایــه وه   په یجــه وه   ئــه م  له الیــه ن  وێنه یــه   ئــه م 

راســتكردنه وه كه ی تیمــی بنكوڵــكاری پاســەوان، هــه زار و 800 الیــك 

و هــه زار و 500 كۆمێنــت و 25 شــه یر كرابــوو، بــه اڵم وێنه كــه  

نه بــوو. مه غریبیه كــه وه   منداڵــه   بــه   په یوه نــدی 

ــه  شــاری  ــوو ل ــو ب ــه ك ســاڵ و نی وێنه كــه  هــی منداڵێكــی ته مــه ن ی

موســڵ، لــه  17ی ئۆكتۆبــه ر 2021 كه وتبــوه  نــاو بیرێكــی 50 مه تــری 

ــرا. ــتانیه وه  رزگار ك ــری شارس ــی به رگ ــه ن تیمه كان و له الی

هه روه هــا لــه  هه ندێــك په یــج ڤیدیۆییــه ك باوكرایــه وه  گوایــه  

ســاتی رزگاركردنــی ره یانــه ، ئــه و ڤیدیۆییــه ش په یوه نــدی بــه  منداڵــه  

مه غریبیه كــه وه  نه بــوو، به ڵكــو رزگاركردنــی منداڵێكــی توركــامن 
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بــوو لــه  ناحیــه ی تــازه ی ســه ر بــه  كه ركــوك لــه  دیســبه مبه ری 

2021، كــه  كه وتبــووه  نــاو بیرێكــی 35 مه ترییــه وه .

زانیارییە ساختەکان 

�1 لە رۆژی سێیەمدا وترا رزگار كراوەو لە نەخۆشخانەیە، 

�2 چەنــد وێنەیەكــی جیــاواز باوكرانــەوە كــە هیچیــان رەیــان 

نەبــوون 

� وێنــه ی یەكــەم هــی منداڵێكــی ســوری بــوو لــه  ســاڵی 2014، دوای 

ــرو  ــه  بۆردومانێكــی ســوپای ســوریا رزگاری ده بێــت،  دوات ــه وه ی ل ئ

لــه  ســاڵی 2018، وێنه كــه  وه ك هاشــتاگێك لــه  ژێــر ناونیشــنانی 

غۆتــه  بپارێــزن به شــێوه یه كی بــه ر فــراوان باوكرایــه وه .

� وێنــه ی دووەم هــی منداڵێكــی ته مــه ن یــه ك ســاڵ و نیــو بــوو لــه  

شــاری موســڵ، لــه  17ی ئۆكتۆبــه ر 2021 كه وتبــوه  نــاو بیرێكــی 50 

ــرا.  ــتانیه وه  رزگار ك ــری شارس ــی به رگ ــه ن تیمه كان ــری و له الی مه ت

� هەروەهــا ئــەو ڤیدیۆیــەی كــە بــاو كرایــەوە پەیوەنــدی بــە 

مه غریبیه كــه وه  نه بــوو، به ڵكــو رزگاركردنــی منداڵێكــی توركــامن 

بــوو لــه  ناحیــه ی تــازه ی ســه ر بــه  كه ركــوك لــه  دیســبه مبه ری 

نــاو بیرێكــی 35 مه ترییــه وه . 2021، كــه  كه وتبــووه  

وێنەكان نە شاخی تەتە بوون 
نە تازەبوون

رۆژی 19ی یەنایــری  2022، ژمارەیەكــی زۆر پەیــج و ئەكاونتــی 

مەترییــان  چەنــد  بەفربارینــی  وێنەیەكــی  چەنــد  شەخســی، 

باوكــردەوە، گوایــە چیــای تەتەیــە لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان، 

ــوون. ــش ب ــوون و كۆنی ــەو شــوێنە نەب ــان ئ ــۆكان هیچی ــەاڵم فۆت ب

فۆتــۆكان لــە پەیجــی فەرمــی، كوردســتان 24، شــارپرێس، وشــەنێت، 

ــی  ــیەكان حاج ــی شەخس ــا، پەیج ــە ن ــن هۆرامی ــی، م ــرێك تیڤ س

ــەزاران  ــە ه ــە، ب ــی دیك ــد پەیجێك ــناوو چەن كاروان، كاروان خۆش

ــوو. ــۆ هاتب ــت و شــەیریان ب ــك و كۆمێن الی

تیمــی بنكۆڵــكاری گەرانــی وردی بــۆ ئــەو فۆتۆیانــە كــرد كــە 

كــە:  باوكراونەتــەوە، دەركــەوت  تەتــەوە  بەنــاوی شــاخی 

ئەم فۆتۆیە مانگی 

یەكی ساڵی ٢٠١٩یە 

لە چیای ژااڵنە لە 

هەورامانی رۆژهەاڵت، 

لە ئاژانسی ئیرنا 

بابوەتەوە

ئەم فۆتۆیە ناوچەی 

مووشی باكوری 

كوردستانە لە ساڵی 

2018

ئەم وێنەیەش هی 

ساڵی 2019 لە ناوچەی 

خڵخاڵ سەر بە 

پارێزگای ئەردەبیل

ئەم فۆتۆیە واڵتی 

رۆمانیە لە ساڵی 2012 

گیراوە.
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ــی ناڕاســت و هه ڵبه ســراو  ــه  پــووش به ربێــت، هه واڵ    وه ك ئاگــر ل

و لێكدانــه وه ی تیــۆری پیالنگێڕیانــه  لــه  تــۆڕه  كۆمه اڵیه تییــه كان 

ــه   ــه وه ، ئه مــه ش زۆر مه ترســیداره  و گومــان و ترســی زۆر ب باوده بن

دوای خۆیــدا ده هێنێــت.

و  میدیــا  سۆشــیال  به كارهێنه رانــه ی  ئــه و  ژمــاره ی  بــه رده وام 

كــه   واتســئاپ  ئه پڵیكه یشــتنی  وه ك  نامــه   خزمه تگوزارییه كانــی 

هێشــتا  كۆرۆنــا  ده بێــت.  زیاتــر  پێــده گات  ناڕاســتیان  هه واڵــی 

زه وییه كــی بــه  پیتــه  بــۆ بــره ودان بــه  زانیــاری چه واشــه  و ناڕاســت. 

نامــه  ده نگییــه كان و لینكــی تایبــه ت بــه  شــێوازی چاره ســه ری 

ڤیدیــۆی  و  هه ڵــه   ته ندرووســتی  ئامــۆژگاری  و  ناته ندرووســت 

و  ڤایرۆســه كه   بــاره ی  لــه   پیالنگێڕیانــه   تێڕوانینــی  بــه   تایبــه ت 

كێشــه كه   به داخــه وه   باوده بنــه وه .  زۆر  ڤایرۆســه كه   پێكوتــه ی 

له وه دایــه  ئــه و جــۆره  هه وااڵنــه  كڕیاریــان هه یــه  و زۆرجــار وه رگــر 

بڕوایــان پێــده كات. پێویســته  یه كــه م كارێــك كــه  ده یكه یــن بڕوایــان 

ئــه و  باوكردنــه وه ی  بــه   به رده وامــی  دووبــاره   و  نه كه یــن  پــێ 

ده نگۆیانــه  نه ده یــن، كــه  متامنه یــان پــێ ناكه یــن.

چێكی راستییه كان بكه  له  بری ئه وه ی باویان بكه یته وه 

درۆ  هه واڵــی  نییــه   مه به ســتیان  كه ســه كان  جــار،  زۆربــه ی 

باوبكه نــه وه ، بــه اڵم نیگه رانیــان زاڵ ده بێــت و ئــه و جــۆره  هه واڵــه  

ســاختانه  حاڵه تێكــی خــراپ لــه  رووی متامنــه وه  درووســت ده كــه ن 

بــه   ده ســت  لێده كــه ن  وای  و  ده وروژێنــن  وه رگــر  ده روونــی  و 

باوكردنه وه یــان بــكات، بــه  تایبه تــی ئه گــه ر هه واڵه كــه  دنــه ی 

ــته   ــه وه . پێویس ــر باوده بێت ــدات زیات ــران ب ــۆزی وه رگ ــت و س هه س

لــه   پارێــزگاری  و  نه كه یتــه وه   شــێریان  دووبــاره   كاتانــه دا  لــه و 

ــاوی  ــا نیــت ب ــی دڵنی ــی خــۆت بكه یــت. هــه ر شــتێك كــه  لێ هێمن

مه كــه ره وه .

بگه ڕێوه  بۆ سه رچاوه كان

ــان  ــه ی گومانی ــه و هه وااڵن ــۆ ئ ــه  ســووده  هه میشــه  ب زۆر گرنــگ و ب

ــه م.  ــه  النیك ــه  ب ــه رچاوه ی دیك ــۆ دوو س ــه وه  ب ــت بگه ڕێیت لێده كرێ

بــۆ منوونــه  ســه یری ســایتی ره ســمی ده وڵــه ت و حكومــه ت و 

ــه  گشــتییه  متامنه پێكــراوه كان،  دامــه زراوه كان، یاخــود پێگــه ی كه ناڵ

رۆژنامــه  و گۆڤــاره  تایبه مته نــده كان بكه یــت.

ئه و سه رچاوانه ی سه حی شینیان هه یه 

ــه ی  ــه و په یج ــه ، ئ ــه وه  بك ــاوی ئ ــه كان ره چ ــۆڕه  كۆمه اڵیه تیی ــه  ت ل

زانیــاری لــێ وه رده گریــت ســه حی شــینی هه یــه  یــان نییه تــی، 

ــا  ســه ر بــه  ده زگایه كــی ره ســمییه  یــان فه یكــه ، پێویســته  لــه وه  دڵنی

چه نــد  تــا  باوده كاتــه وه ،  زانیارییه كــه   په یجــه ی  ئــه و  بیتــه وه  

له ســه ره ،  تــه واوی  ناونیشــانی  و  به رپرســییه تی  كــێ  نــارساوه ، 

نــا؟ یــان  زانیارییه كانــی متامنه پێكــراون  نووســیوه ،  ئیمه یڵــی 

چۆن هه واڵی 
ناڕاست بناسین؟
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ده توانیت له  ئه سڵی وێنه كان دڵنیا بیته وه 

ده گونجێــت بزانیــت ئــه و وێنه یــه ی باوكراوه تــه وه ، ده ســتكاری 

كــراوه  یــان نــا؟ ئه مــه ش بــه وه  ده كرێــت لــه  رێــی ســێرچی وێنــه وه  

ــانی  ــان ناونیش ــه  ی ــۆ وێنه ك ــێرچ ب ــووگڵ س ــی گ ــۆڕی گه ڕان ــه  مات ل

ئــه و په یجــه  بكه یــت كــه  باویكردووه تــه وه .

لێكۆڵینه وه كان هه میشه  كاری نواندن نین

بــه   به ســتووه   پشــتی  هه واڵــه   ئــه م  ده وترێــت  كاتێــك 

ئه مــه   ده چێــت  ئــه وه   بــۆ  بیــرت  ده ســتبه جێ  توێژینه وه یــه ك، 

ــت و هــه وڵ  ــه  نه كه ی ــه اڵم پێویســته  په ل ســه ملێرناوێكی زانســتییه ، ب

ده ســتكه وێت: پرســیارانه ت  ئــه م  وه اڵمــی  بده یــت 

كێ ئه و توێژینه وه یه ی كردووه ؟

پێویســته  لــه وه  دڵنیــا بیتــه وه ، كــه  ئایــا توێژینه وه كــه  لــه  په یامنگــه  

ــه وه ی  ــا پێشــر توێژین ــا، ئای ــان ن ــراوه  ی ــراو ك ــی بڕواپێك و ناوه ندێك

بابه تانــه   بــه و  چاوێــك  بده یــت  هــه وڵ  پێویســته   كــردووه ، 

بخشــێنیته وه  كــه  كه ناڵه كانــی راگه یانــدن لــه  بــاره ی ئه نجامــی 

ــه و  ــا ئ ــت ئای ــته  بزانی ــه وه ، پێویس ــان كردووه ه ت ــه  باوی توێژینه وه ك

ــدی  ــراون، به رژه وه ن ــه ر ك ــه وه  سپۆنس ــه ن الیه نێك ــه  الی ــه  ل زانیاریان

ــووه ؟ ــی ب ــه  چ ــه و ئه نجام ــن ب ــه  گه یش ــه  ل ــه و الیه ن ئ

كێ ئه و توێژینه وه یه ی پاره دار كردووه ؟

پێویســته  بــه دوای ئــه وه دا بچیــت، كــه  چ الیه نێــك پــاره ی بــۆ 

توێژینه وه كــه   كاتێــك  كــردووه ،  ته رخــان  توێژینه وه یــه   ئــه و 

ره نگــه   كــراوه ،  دارایــی  پشــتیوانی  كۆمپانیایه كــه وه   الیــه ن  لــه  

ئه نجامــه   ئــه و  به ده ســتهێنانی  لــه   ئابــووری  به رژه وه ندییه كــی 

هه بێــت، هه ندێكجاریــش توێژینــه وه كان بــۆ ئامانجــی سیاســی 

ده كرێــن.

مه ودای به سه رچوونی ئه نجامه كه  چه نده ؟

زۆرجــار ئامــاژه  بــه  توێژینــه وه ی ســه ره تایی ده كرێــت، وریابــه  

لــه  مامه ڵه كــردن له گــه ڵ ئــه و ئه نجامانــه ، چونكــه  هێشــتا لــه  

ــه ر  ــه  له س ــژه ران وه ك گریامن ــه ملێرناون. توێ ــتییه وه  نه س رووی زانس

حاڵه تــی كۆمه ڵــه ی بچــووك تێســتیان كــردووه ، پێویســته  هه نــگاوی 

دیكــه  بنێــن و میتــۆدی توێژینــه وه ی ئه زموونــكاری بگرنــه  بــه ر. بــه  

ســه ملێرناوی  و  گریامنه ییــن  ســه ره تاییه كان  توێژینــه وه   گشــتیی 

ــن. زانســتیی نی

ئامرازه كانی توێژینه وه  له  راستییه كان به كاربهێنه 

ــه ربه خۆكان  ــراوه  س ــه  و رێكخ ــی دیك ــتیی و ئامرازه كان ــای گش میدی

ــه دا  ــه و چوارچێوه ی ــا ل ــه وه . كۆرۆن ــی هه ڵبه ســراو ده كۆڵن ــه  هه واڵ ل

كاری  میدیاییانــه   دامــه زراوه   ئــه و  فراوانــه .  بوارێكــی  هێشــتا 

ــه وه ی  ــی توێژین ــه نته ری كوریكتیڤ ــه : س ــۆ منوون ــه ن. ب ــه ر ده ك له س

ــۆ خوێندنــی سیاســی  ســه ربه خۆ، بۆدكاســت ســه نته ری ئیتیحــادی ب

لــه  بــاره ی تیــۆری پیالنگێــڕی، هه ڵمه تــی یه كێتــی ئه وروپــا دژی 

چه واشــه كاری، كــه  فه رمانگــه ی یه كێتــی ئه وروپــا بــۆ كاروبــاری 

رێكخــراوی  خزمه تگــوزاری  هه روه هــا  رایگه یانــدووه ،  ده ره وه  

ته ندرووســتی جیهانــی بــه  ناونیشــانی »راســتكردنه وه ی چه مكــه  

هه ڵــه كان«.
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رێــگاكان بــۆ شــێواندنی ژینگەی هــەواڵ و زانیاریی زۆر و هەمە چەشــنن، 

ــی  ــە ئەنجامدان ــە ل ــان بریتیی كــە بەشــێوەیەكی ســەرەكی مەبەســت لێی

رێگــەی باوكردنــەوەی  لــە  بەمەبەســت،  بەالڕێدابردنــی  هەڵمەتــی 

هــەواڵ و زانیاریــی هەڵــە و هەڵبەســراو و دەبنــە هــۆی بەهەڵەدابردنــی 

به كارده هێندرێــت  به مه به ســت  به الڕێدابردنــی  هه ڵمه تــی  خەڵــك، 

ــه  سیاســییه كان و كه ســایه تییه   ــه  پارت ــه ی گشــتی ب ــۆ شــێواندنی متامن ب

ــه ،  ــاری هه ڵ ــه وه ی زانی ــه ی باوكردن ــه  رێگ ــتی، ل ــه  گش ــییه كان ب سیاس

ئه مــه ش ده بێتــه  هــۆی دابه شــبوونی كۆمه اڵیه تــی و باوبوونــه وه ی 

ــاری  ــه واڵ و زانی ــۆڕی ه ــتنه وه  و ئاڵوگ ــه ڵ گواس ــی.  له گ ــرس و نائارام ت

له شــوێنه  گشــتییه كانه وه  بــۆ ســه ر تۆڕه كانــی ئینته رنێــت، هه روه هــا 

هۆكارێكــی  بووه تــه   زانیارییــه كان  ئاڵوگــۆڕی  مــه ودای  فراوانبوونــی 

بــۆ تێكچونــی ژینگــه ی هــه واڵ و زانیــاری،  كــه  خــۆی  ســه ره كی 

به مه به ســت  به الڕێدابردنــی  )هه ڵمه ته كانــی  له ســه ر  ده بینێتــه وه  

كــه   ماڵئینفۆرمه یشــن(.  و  بێمه به ســت  به الڕێدابــراوی  هه ڵمه تــی  و، 

ــت. ــام ده درێ ــه وه  ئه نج ــه ی ئینته رنێت ــه  رێگ ــه ره كی ل ــێوه یه كی س به ش

 لــه  كرۆكــدا هه ڵمه تــی به الڕێدابردنــی به مه به ســت و به الڕێدابــراوی 

لــه   شــاراوه   نیه تــی  و  مه به ســت  و  هه ڵــه ن  زانیــاری  بێمه به ســت 

ــه . ــتیانه وه  هه ی پش

زانیــاری  و  هــەواڵ  ژینگــەی  تێكچونــی  رێگاكانــی  ئێســتادا  لــە 

بەشــێوەیەكی ترســناك فــراوان بــووە، نــەك تەنهــا لــە رێگــەی نوســینەوە 

بەڵكــو گواســراوەتەوە بــۆ دەنــگ و دروســتكردنی وێنــەو ڤیدیــۆی 

فەیــك، كــە بەشــێوەیەكی زۆر ئاســان بــاو دەكرێنــەوەو ســەرنجی خەڵــك 

بەشــێوەیەكی فــراوان بــۆالی خۆیــان رادەكێشــن.

تەكنەلۆجیای دیپ فەیك 

تەکنەلۆجیــای دیــپ فەیــک لــە میدیــای دەســتکردا بەکاردێــت بــۆ 

گونجاندنــی  یــان  جێگۆڕکــێ  ســاختەکراو،  ناوەڕۆکــی  دروســتکردنی 

ئــەوە  هەســتەکان،  دەســتکاریکردنی  و  قســەکردن،  دەموچــاوەکان، 

کەســێکەوە  لەالیــەن  کردارێــک  الســاییکردنەوەی  بــۆ  بەکاردێــت 

 AI کەلەبنەرەتــدا  ئــەو نەیکردبێــت. بــۆ ئــەم مەبەســتەش پرۆگرامەكانــی

ــۆ دروســتكردنی ڤیدیــۆی فەیــك و جێگەگرتنــەوەی  بەكاردەهێندرێــت ب

ــاودار و  ــانی ن ــر كەس ــە زیات ــر، ك ــێكی ت ــە كەس ــێك ب ــاری كەس روخس

سیاســییەكان تیایــدا دەكرێنــە ئامانــج، یــان لەرێگەیــەوە تــرس و دڵەڕاوكێ 

و شــڵەژان لەنــاو كۆمەڵگەیەكــی دیاریكــراودا باودەكەنــەوە. 

دیــپ فەیــك بەیەكێــك لــە مەترســیدارترین پرۆگرامەكانــی AI دادەنرێت، 

ــەاڵم  ــە وەك حەقیقــەت دەربكــەون، ب ــت ك بەشــێوەیەك پیشــان دەدرێ

لــە بنەمــادا دروســتكراوو فەیكــن، یەكێــك لــە ســەرەتاییرین كەیســەكانی 

ــدا،  ــا رووی ــە بەریتانی ــك( ل ــپ فەی ــووڵ )دی ــی ق ــە بالرێدابردن ــەت ب تایب

ــان  ــەی كۆمپانیاكەی ــە ئەڵامنییەك ــی  بەرپرس ــودەرەكان دەنگ ــك فری كاتێ

بەكارهێنــا و فەرمانیــان  بــە بەرێوەبــەری كۆمپانیــای وزەی بەریتانیــا كــرد، 

كــە بــری دوســەد و بیســت هــەزار پاوەنــد بگوازێتــەوە بــۆ ســەر حســاب 

بانكــی الیەنــی ســێیەم. 

ــپ فەیكــدا ئەوەیــە، كــە ناتوانرێــت بەئاســانی  ــە دی گرفتــی ســەرەكی ل

ــی  ــەوە ناوبانگ ــە رێگەی ــت ل ــەوە، دەتوانرێ ــدا جیابكرێت ــەڵ واقیع لەگ

كەســێك الاواز بــكات، یــان كەســێك لێدوانێــك یــان وتەیەكــی ناپێویســت 

ــت  ــە دەس ــە ل ــز وای ــی بەهێ ــە وەك چەكێك ــەم تەكنەلۆجیای ــت، ئ بڵێ

چۆن دیپ فەیك 
دەناسرێتەوە؟
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فریــودەرەكان، ئــەم دۆخــەش بــۆ دەربازبــوون لێــی و دروســتكردنی 

سیســتمێك بــۆ ناســینەوەی دیپ فەیــك پێویســتی بــە كات و ئەنجامدانی 

ــە.  ــی ورد هەی راهێنان

چۆن دیپ فەیك بناسینەوە

ــی قــوڵ  ــۆ ناســینەوەی بەالڕێدابردن ــەی بەكاردێــت ب ــەو تەكنەلۆجیایان ئ

 ،AI ــی ــە پرۆگرامەكان ــتووە ب ــێوە پشتبەس ــان ش ــك( بەهەم ــپ فەی )دی

بــە بەكارهێنانــی ئــەو ئاڵگۆڕیتمــە هاوشــێوانەی كــە بەكاردێــن بــۆ 

دروســتكردنی دیــپ فەیــك، كــە دەتوانرێــت لــە رێگەیانــەوە ئــەو ئاماژانە 

بدۆزرێنــەوە كــە لــە وێنەو ڤیدیــۆ راســتەقینەكەدا نییە، بۆ منونــە نەبوونی 

چاوتروكانــدن لــە ڤیدیــۆ دروســتكراوەكاندا ئاماژەیەكــی ســەرەتایی و 

ــی  ــەڵ ئەوەشــدا بەتێپەڕبوون ــك، لەگ ــپ فەی ــۆ ناســینەوەی دی ــە ب گرنگ

ــك  ــی فەی ــۆ دروســتكردنی چاوتروكاندن ــن ب كات سیســتمەكان فێردەكرێ

ــە ڤیدیۆكانــدا.  ل

ئاماژەكانی دیپ فەیك بریتین لە: 
- رەنگی پێستی نادروست یان گۆرینی تۆنەكانی رەنگی پێست. 

- بونی جوڵەی نارسوشتی.
- نەگونجاندنی قسەكردن لەگەڵ جوڵەی لێو. 

- بوونی شكڵ و شێوەی ئەو كەسەی لە باكگراوندی ڤیدیۆكەدایە 
بەشێوەیەكی لێڵ، ئەگەر بەوردی لێی نەڕوانرێت هەستی 

پێناكرێت. 
- بوونی كێشەی رووناكی لە ڤیدیۆكەدا. 

- بون یان دەركەوتنی فرەیمی تازە لە ڤیدۆكەدا.

چەند منونەیەكی بەالڕێدابردنی قوڵ )دیپ فەیك( 

یەكــەم: ڤیدیــۆی دیــپ فەیــك بەنــاوی ئۆبامــا ســەرۆكی پێشــوتری 

ئەمریــكا. لــەم ڤیدیۆیــەدا ئــەو قســانەی كــە گوایــا ئۆبامــا بەرامبــەر بــە 

ترامــپ ســەرۆكی پێشــوی ئەمریــكا دەیانــكات گونجــاو نیــن و بــڕوا پێكەر 

نیــن، دەموچــاوی ئۆبامــا رسوشــتی دیــار نییــە، جولــە و دەنگــی بــەراورد 

بــە ڤیدیــۆو دەركەوتنــە راســتەقینەكانی ئۆبامــا تــەواو جیــاوازە

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0

دووەم: ڤیدیــۆی دیــپ فەیــك بەنــاوی مــارك زوكەربێرگــی خاوەنــی 

فەیســبووك، لــەم ڤیدیــۆ فەیكــەدا خاوەنــی فەیــس بــووك دەڵێــت )بــۆ 

چركەیــەك ئــەوە بهێنــەرە پێــش چــاوت كــە كەســێك بتوانێــت بــە بلیۆنــان 

داتــای خەڵــك بدزێــت, كــە پڕیەتــی لــە تایبەمتەندێتــی و نهێنــی ژیانــی 

ــۆ  ــۆ فەیكــەدا دەڵێـــت )مــن ب ــەم برگــە ڤیدی ــان، ل كەســەكان، داهاتووی

هەمــوو ئەمانــە قــەرزاری شــەبەحەكانم، ئــەوان پیشــانی منیــان دا كاتێــك 

ــا كۆنرۆڵــی داهاتــوو دەكەیــت(  ــاكان دەكەیــت وات كۆنرۆڵــی دات

https://www.youtube.com/watch?v=Ox6L47Da0RY

چۆن دەزانین ئەم ڤیدیۆیە فەیكە؟
ســەرەتا دەبێــت ئــەوە ئاشــكرایە خاوەنــی كۆمپانیایەكــی گــەورەی 

ــەم  ــت ئ ــەرە و ناتوانێ ــەورەی لەس ــیارێتی گ ــووك بەرپرس ــس ب وەك فەی

ــە زۆر  ــەوە ڤیدیۆك ــەرووی تەكنیكیی ــەوەش ل ــە ل ــكات، جگ ــە ب دەربرین

ــەو  ــی ل ــۆی بێكواڵیت ــت ڤیدی ــەو ئاســتەدا بێ ــت كەســێك ل ــە و ناكرێ لێڵ

ــۆی  ــەیری ڤیدی ــە وردی س ــەر ب ــا ئەگ ــەوە، هەروەه ــاو بكات ــێوەیە ب ش

راســتەقینەكانی خاوەنــی كۆمپانیــای فەیــس بــووك بكرێــت دەردەكەوێت 

ــەورە  ــی گ ــە جیاوازییەك ــت ب ــەوە هەس ــگ و رەنگ ــە رووی دەن ــە ل ك

ــت. دەكرێ

سێیەم: دروستكردنی ڤیدیۆ بەناوی جۆن سنۆ 

https://www.youtube.com/watch?v=4GdWD0yxvqw

چــوارەم: دروســتكردنی ڤیدیــۆی دیــپ فەیــك بەمەبەســتی دروســتكردنی 

گــرژی لەنێــوان فەرەنســاو مالیــدا. 

https://www.france24.com/en/tv�shows/truth�or�fake/20220131�
deepfake�news�videos�circulate�in�mali�amid�tensions�with�france
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راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان
لەبارەی ژینگەی هەواڵ و زانیاریی
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