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تێگەیشتن لە ساختەهەواڵ و چۆنێتی 
پشکنینی راستییەکان

زۆر  كــە  کــەس،  ملیــاران  بــۆ  دەکات  ئاســانکاری  ئینتەرنێــت 

بەئاســانی دەســتیان بــە زانیاریــی بــگات. بەهەمانشــێوە ئاســانكاری 

بــۆ باڵوكردنــه وه ی زانیاریــی ناڕاســتیش ده كات، كــه  ده توانێــت 

كاریگــه ری كاره ســاتبار لەســەر تــاك و كۆمەڵگــە دروســتبكات. هــەر 

لەبــەر ئــەم هــۆکارە، گرنگــە ســەرچاوەی زانیارییــەکان بــە راســتی 

ــکنین. بپش

داوە  هەوڵــی  بەجــدی  لەمبــوارەدا  پاســەوان  رێكخــراوی 

بەدواداچــوون بــۆ ئــەو هــەواڵ و زانیارییانــە بــكات، كــە لــە میدیــا 

ــەوەو  ــتاندا باڵودەكرێن ــی كوردس ــی هەرێم و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان

زانیاریــی ســاختەن، زۆرێكیــان بــە مەبەســت باڵودەكرێنــەوەو 

ــدا  ــی بەالڕێ ــەی كوردی ــاك و كۆمەڵگ ــت، ت ــش بێمەبەس هەندێكی

دەبــەن. لــەم نێوەنــدەدا رێكخــراوی پاســەوان ئەركــی بەدواداچوون 

و پشــكنینی راســتییەكانی گرتووەتــە ئەســتۆ، زانیارییــە ســاختەكان 

ســاغدەكاتەوەو راســتییەكان بــۆ هاواڵتییانــی هەرێمــی كوردســتان 

باڵودەكاتــەوە. 

ــە  ــەوەی ك ــە هــۆی ئ ــت ببێت ــی ســاختە، بەئاســانی دەتوانێ زانیاری

بڕیــاری هەڵــە بدەیــت و كۆمەڵگــە بەالڕێــدا بربێــت، باشــرین 

رێگــەش بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەم دۆخــە ئەوەیــە، كــە بــڕوا 

ــە نەكەیــت، كــە باڵوكراونەتــەوە تاوەکــو بەتــەواوی  بــەو زانیارییان

ــتە  ــەش پێویس ــۆ ئەم ــەوە، ب ــتییان دڵنیادەبیت ــتی و دروس ــە راس ل

ســەرچاوەی زانیارییــەكان هەڵبســەنگێنیت و بــەدوای ئامرازەكانــی 

ــت.  ــتییەكاندا بگەڕێی ــكنینی راس پش

گرنگیی سەرچاوە باوەڕپێکراوەکان

ســەرچاوە  لەرێــی   راســتییەکان  پشــکنینی  رەنگــە 

ــەوەی  ــۆ بەرەنگاربوون ــەوە باشــرین رێگــە بێــت ب باوەڕپێکراوەکان
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زانیاریــی ســاختە. کەتێــک بابەتێــک دەبینیــت، دەتوانیــت بــە 

ــا.  ــان ن ــا قاســتە ی دووجــار پشــکنین پشتڕاســتی بکەیتــەوە کــە ئای

گرنگــە ســەرچاوەی پشتڕاســتکراوە و بەناوبانــگ بەکاربهێنیــت 

ــی  ــی بەردەوامبوون ــا، مەترس ــتییەکان— ئەگەرن ــکنینی راس ــۆ پش ب

لەســەرە. ســاختەهەواڵەكەت 

چۆن دەزانیت سەرچاوەیەك جێی متمانەیە؟

کاتێــک بــاس لــە متامنــەی ســەرچاوەی زانیــاری دەکرێــت، رەنگــە 

ــە  ــت، هەمیش ــورس بێ ــت ق ــایی ئینتەرنێ ــی ئاس ــۆ بەکارهێنەرێک ب

رەنگــە  باوەڕپێکــراون.  بابــەت  و  ماڵپــەڕ  کام  کــە  نییــە  روون 

ســایتێکی دیاریکــراو بــۆ کەســێک جێــی متامنــە دەربکەوێــت، 

ــەوە. ــە بەپێچەوان ــێکی دیک ــۆ کەس ــەاڵم ب ب

پێوەرەکانی هەڵسەنگاندنی سەرچاوەی 
زانیاریی

ناســنامە: ســەرچاوەی زانیارییــەكان دەبێــت ناســنامەیان دیاربێــت، 

ناســنامەی  دەبێــت  كۆمەاڵیەتییەكــە  پێگــە  یــان  ماڵپەرەكــە 

دیاربێــت.  بەڕێوەبەرانــی 

لەگــەڵ  بێــت،  روون  دەبێــت  ماڵپەڕەکــە  مەبەســتی  ئامانــج: 

بابەتگەلێــک کــە لەگــەڵ مەبەســتی راگەیەندراوەکەیــدا بگونجێــت؛ 

ــدان  ــۆ یارمەتی ــت ب ــە بکەی ــەیری URLی دۆمەینەک ــت س دەتوانی

لــە دیاریکردنــی مەبەســت — ســایتەکانی .gov ســایتی حکومەتــن، 

 com، .org،. ســایتی کۆلێــژ و زانکــۆن، لــە کاتێکــدا edu. ســایتەکانی

ــە ســەرچاوەی  ــن و لەوانەی ــت بکڕدرێ ــەکان دەتوانرێ net.، دۆمەین

هەواڵــی ســاختە بــن.

بــۆ  دەرەکــی  لینکــی  دەبێــت  ماڵپەڕەکــە  ڕووماڵکــردن: 

ســەرچاوە پشتڕاســتکراوەکان دابیــن بــکات بــۆ پشــتگیریکردنی 

لینکــی  تەنهــا  ماڵپەڕەکــە  ئەگــەر  راســتەکان.  زانیارییــە 

ــەواوە و  ــە نات ــەوا رووماڵکردنەک ــدات، ئ ــۆی ب ــی خ الپەڕەکان

لەوانەیــە جێــی متامنــە نەبێــت.

ــدات ســەبارەت  ــاری ب ــدا: پێویســتە ماڵپەڕەکــە زانی ــە کاتــی خۆی ل

بــەوەی کــەی نــاوەرۆک نــوورساوە و باڵوکراوەتــەوە، هەروەهــا 

ئایــا نوێکراوەتــەوە یــان نــا. پێویســتە لینکــی ســەرچاوەی زانیــاری 

ــت. ــوێ بێ ــدار و ن پەیوەندی

بابەتیبــوون: پێویســتە ماڵپەڕەکــە روون بێــت لــەوەی تاوەکــو 

چەنــد بابەتییە.بەتەماشــاکردنی بەشــی “دەربــارەی” دەتوانیــت 

و  دەکــەن  ئــەوان چــی  لــەوەی  دڵنیابیــت  رادەیــەک  تاوەکــو 

ئامانجیــان چییــە.

پشتڕاســتی  پێویســتە  پێگەكــە  یــان  ماڵپەرەكــە  وردبینــی: 

ــۆ  ــر پشــكنین ب ــەوە. هەروەهــا پێویســتە وەرگ ــی بكات زانیارییەكان

ــان  ــی ئاس ــە كارێك ــە ئەم ــە رەنگ ــكات، ك ــی ب ــتی زانیارییەكان راس

زانیارییــەكان  لــەوەی  باشــرە  زۆر  بــەاڵم  وەرگــر،  بــۆ  نەبێــت 

بكەیــت. قبــوڵ  راســتی  راســتەوخۆ وەك 

ــی  ــۆ فاكتچێكین ــە ب ــەوان هەوڵێك ــراوی پاس ــەی رێكخ ــەم راپۆرت ئ

ئــەو زانیارییانــەی لــە میدیــاو تــۆرە كۆمەاڵیەتییەكانــدا لــە وەرزی 

بەســەر  بابەتــەكان  باڵوكراونەتــەوە،   2022 ئەمســاڵدا  بەهــاری 

ــوری، تەندروســتی و  ــی، ئاب ــی، كۆمەاڵیەت ــی )سیاســیی، ئەمن بابەت

ــە وردی  ــەوان ب ــی پاس ــی بنكۆڵكاری ــراون، تیم ــۆر( پۆلێنك جۆراوج

ســاختە  كــردووەو  زانیارییــەكان  راســتیی  بــۆ  بەدواداچوونــی 

هەواڵەكانــی ســاغكردۆتەوەو لەدووتوێــی ئــەم راپۆرتــەدا بــاڵو 

دەكرێنــەوە. 
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ســــــــاختە هـەواڵ
بابـــــــەتی   سیاسیی
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لێدوانێكــی محه مــه دی حاجــی مه حمــوود، لــه  بــاره ی رۆڵــی ســه رۆك 

ــی دادگای  ــه  بڕیاره كان ــه كانی په یوه ســت ب ــه  پرس ــراق ل ــاری عێ كۆم

ــدا  ــه  چاوپێكه وتنێكی ــه ی ل ــه و پێی ــته یه ، ب ــی هه ڵوه س ــادی جێ ئیتیح

ــۆی  ــار/ مای ــه وی 13/14ی ئای ــه  ش ــتان24 ك ــی كوردس ــه ڵ كه ناڵ له گ

2022، لــه  گه شــتی هه واڵه كانــی كاتژمێــر 8ی شــه وی كه ناڵه كــه  

كه ناڵه كــه   یوتیوبــی  و  وێبســایت  لــه   دواتــر  و  كــرا  په خــش 

ــره . ــه وه ی زیات ــه  وردبون ــتی ب ــه وه ، پێویس باڵوكراوه ت

ســەرۆکی  مەحمــوود،  حاجــی  محەمــەد  چاوپێكه وتنــه دا  لــه و 

پارتــی سۆشــیال دیموکراتــی کوردســتان لەگــەڵ كەناڵــی كوردســتان 

ــه   ــه ر ب ــورد به رامب ــه اڵتی ك ــێ ده س ــه  ب ــبینم ل ــد، ره ش 24 رایگه یان

ــی  ــورد قبووڵ ــن و ك ــی بڵێ ــه وان هه رچ ــراق، ئ ــه اڵتدارانی عێ ده س

بڕیاره كــه ی  لــه   به تایبه تــی  نیگه رانییــه ،  بــكات، ئه مــه  مایــه ی 

دادگای فیدراڵــی، ئــه وه  كــه ی ئیشــی دادگای فیدراڵییــه  قســه  

ــه و  ــۆ هه رێمــی نه نێــرن، ئ ــار بــكات، كــه  ب ــار دین له ســه ر 200 ملی

ــك  ــه ر خه ڵ ــه ی به رامب ــوو تاوان ــه و هه م ــه ر ئ ــی له س ــه  بۆچ دادگای

ــورد  ــه ی ك ــه ن، ئێم ــه ك بك ــه وان هه رچیی ــه  ئ ــه ، بۆی ــراوه  بێده نگ ك

ــن. ــی بكه ی ــت قبووڵ نابێ

ــاره وه   ــه رۆك كۆم ــه ن س ــه  له الی ــه و دادگای ــی ئ ــی: دادوه ران وتیش

و  الیانبه رێــت  ده توانێــت  كۆمــار  ســه رۆك  و  دامــه زراون 

ده ســه اڵتیان لێوه ربگرێتــه وه ، ئه گــه ر ســه رۆك كۆمــار بتوانێــت 

ناتوانێــت  چــۆن  هه ڵبوه شــێنێته وه ،  له ســێداره دان  حوكمــی 

ــه ر  ــی له س ــه وه . جه ختیش ــه  ببێت ــه و دادگای ــاری ئ ــه ڕووی بڕی رووب

ــی دادگای  ــت بڕیاره كان ــاری ده توانێ ــه رۆك كۆم ــرده وه ، س ــه وه  ك ئ

ــت  ــێنێته وه ، ده توانێ ــه ش هه ڵبه وش ــت و دادگایه ك ــی رابگرێ فیدراڵ

ــكات،  ــكات، ســڕیان ب ــاری خانه نشــینیان ب ــه  مه رســوومێكی كۆم ب

ــه ڕی  ــتانی ش ــت كوردس ــت، ده بێ ــی لێبكرێ ــه  بێده نگ ــه ر ئه م ئه گ

له ســه ر بــكات.

ــه  رووی یاســاییه وه   ــه م لێدوانــه ی محه مــه دی حاجــی مه حمــوود ل ئ

ــدراون  ــه  درووســتی نه گه یه ن ــان ب ــه كان وه ك خۆی ــه  و زانیاریی هه ڵه ی

ــچ  ــتویەتییەوەو هی ــۆی گواس ــش وەك خ ــتان 24 ی ــی كوردس و كەناڵ

راســتكردنەوەیەكی بــۆ زانیارییــەكان نەكــردووە. 

لێدوانەکەی محەمەدی حاجی 
مەحمود پێچەوانەی دەستورو یاسا 

کارپێکراوەکان بوو
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به ڵگەكان چین؟ 

ــه رۆك  ــه اڵته كانی س ــدا ده س ــتووری عێراق ــادده ی 71ی ده س ــه  م ل

ــه ن: ــه  ئه مان ــراون، ك ــان ك ــار ده ستنیش كۆم

1- ده ركردنی لێبوردنی تایبه ت له سه ر راسپارده ی سه رۆك وه زیران.

نێوده وڵه تییــه كان  په یامنــه   و  رێككه وتننامــه   په ســندكردنی   -2

نوێنــه ران. ئه نجوومه نــی  ره زامه نــدی  دوای 

ــی  ــه  ئه نجوومه نی ــایانه ی ل ــه و یاس ــی ئ ــندكردن و ده ركردن 3- په س

نوێنــه ران بــۆی ره وانــه  ده كرێــن.

ــاوه ی 15  ــه  م ــه وه  ل ــه م كۆبوون ــۆ یه ك ــه ران ب 4- بانگهێشــتنی نوێن

رۆژ دوای په ســندكردنی ئه نجامــی كۆتایــی هه ڵبــژاردن.

5- به خشــینی مێدالیــا له ســه ر راســپارده ی ســه رۆكی حكومــه ت 

و بــه  گوێــره ی یاســا.

6- په سندكردنی نامه ی كاركردنی باڵیۆزان.

7- ده ركردنی مه رسوومی كۆماری.

8- په سندكردنی بڕیاری له سێداره دان.

9- راپه ڕاندنــی ئه ركــی فه رمانــده ی بــااڵی هێــزه  چه كــداره كان 

بــۆ مه به ســتی ئاهه نــگ گێــڕان و ته رشیفــی.

لــه   دیكــه ی  ده ســتوورییه كانی  ئه ركــه   جێبه جێكردنــی   -10

هاتــوون. ده ســتوور 

11- راســپاردنی كوتلــه ی زۆرینــه  بــۆ پێكهێنانــی كابینــه ی حكومــه ت 

لــه  مــاوه ی 15 رۆژ دوای یه كــه م كۆبوونــه وه ی نوێنــه ران.

12- جێگرتنــه وه ی ســه رۆك وه زیــران ئه گــه ر پۆســته كه  به تــاڵ 

ــه وه . مای

ــنیازی  ــن پێش ــه ت ده توان ــه رۆكی حكوم ــار و س ــه رۆك كۆم 13- س

ــه ن. ــتوور بك ــوار ده س هه م

ــۆ  ــكات ب ــه ران ب ــی نوێن ــتی ئه نجوومه ن ــه  بانگهێش ــۆی هه ی 14- ب

كۆبوونــه وه ی نائاســایی.

15- پێشنیازكردنی پڕۆژه  یاسا بۆ ئه نجوومه نی نوێنه ران.

16- ده توانێــت داوا لــه  نوێنــه ران بــكات متامنــه  لــه  ســه رۆكی 

حكومــه ت وه ربگرنــه وه .

و  واڵتــه   یه كپارچه یــی  ســیمبوڵی  و  ده ســتوور  پارێــزه ری   -17

ده كات. واڵت  ســه روه ری  نوێنه رایه تــی 

ــازار/  ــه  19ی ئ ــه وه ، ل ــی دادگاك ــی ئه ندامان ــاره ی هه ڵبژاردن ــه  ب ل

مارســی 2021دا ئه نجوومه نــی نوێنه رانــی عێــراق لــه  دانیشــتنێكدا 

كــردو  دادگاكــه ی هه مــوار  یاســای ژمــاره  30ی ســاڵی 2005ی 

بــه  گوێــره ی ئــه و هه مــواره  ده ســه اڵتی هه ڵبــژاردن و دانانــی 

نوێنه رانــه   ئه نجوومه نــی  الی  ته نیــا  دادگاكــه   ئه ندامانــی 

نــه ك هیــچ ده ســه اڵتێكی دیكــه . ده بێــت ئه ندامه كانــی ته نیــا 

ــان  ــر ناوی ــن ودوات ــه وه  بپاڵێورێ ــه ن دادگاك ــه  الی ــن و ل دادوه ران ب

ــوومێكی  ــه  مه رس ــار و ب ــه رۆكایه تی كۆم ــۆ س ــه وه  ب ــه رز ده كرێت ب

ــا مه رســووم  ــار ته نی ــه  ســه رۆك كۆم ــاری ده ســتبه كارده بن. وات كۆم

و  هه ڵبــژاردن  ده ســه اڵتی  و  ده رده كات  ده ســتبه كاربوونیان  بــۆ 

دانانــی دادوه ره كان و لــه  كارالدانــی ئه وانــی نییــه .

فه رمانــده ی  هه ركــی  خورشــید  نیســان،  مانگــی  ســه ره تای 

ــای  ــی كۆمپانی ــات و خاوه ن ــه زای خه ب ــایه تی ق ــمه رگه  و كه س پێش

دیموكراتــی  پارتــی  ریزه كانــی  لــه   خــۆی  وازهێنانــی  بابــۆك 

راگه یانــد.  كوردســتان 

خورشید هەرکی وازیهێنا یان 
ده رکرا؟
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لــه   نووســین  بــه   لــه   كــه   لێدوانێكــدا  لــه   خورشــید هه ركــی 

ــی”  ــێ وه فای ــۆ “ب ــی ب ــۆكاری وازهێنان ــه وه ، ه ــه كان باڵوكرای په یج

گه ڕاندبوویــه وه .

ــك  ــی نزی ــه  په یجه كان ــی، ل ــی وازهێنان ــه وه ی هه واڵ دوای باڵوبوون

ــه   ــت ل ــه وه ی وازبهێنێ ــه ر ل ــراو ب ــه  ناوب ــه وه ، ك ــی باڵوكرای ــه  پارت ل

الیــه ن پارتییــه وه  له ســه ر داگیركردنــی زه وی و نانــه وه ی كێشــه  

ــراوه . ده رك

ــوو  ــه و هه م ــانه  و ئ ــه و قس ــه وه ی ئ ــه  باڵوبوون ــا 3 رۆژ ل دوای ته نی

رۆژی  نیــوه ڕۆی  دوای  یه كێتــی،  بووه تــه   گوایــه   كــه   پۆســته ره ، 

نــه وزاد  و  هه ركــی  خورشــید  وێنه یه كــی  نیســان،  8ی  هه ینــی 

هــادی، راوێــژكار لــە ســەرۆکایەتیی هەرێکــی کوردســتان باڵوكرایەوە.

پارتــی  لــه   نزیــك  په یجه كانــی  وێنه كــه   باڵوبوونــه وه ی  دوای 

ــچ  ــه  هی ــه  و نه بووه ت ــه ر پارتیی ــی ه ــید هه رك ــد، خورش رایانگه یان

دیكــه . الیه نێكــی 

رۆژی )28ی ئایــار/ مایــۆی 2022(، لــه  ژماره یــه ك په یجــی عه ره بــی 

لێدوانێــك بــه  نــاوی مه ســعود بارزانــی، باڵوكرایــه وه ، گوایــه  بارزانــی 

ــان و  ــی په رله م ــا و بڕیاره كان ــتان یاس ــی كوردس ــی: هه رێم وتویه ت

دادگای ئیتیحــای بــۆ گرنــگ نییــه . 

ــات  ــي بالترشيع ــر معن ــتان” غ ــم كوردس ــارزاين : إقلي ــعود الب مس

بارزانی رەتیدەکاتەوە
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والقــرارات التــي تصــدر مــن الربملــان واالتحــاد والقضــاء االتحــادي”.

دوای باڵوبوونــه وه ی ئــه و ده نگۆیــه ، بــاره گای بارزانــی ره تیكــرده وه ، 

هیــچ لێدوانێكــی لــه و جــۆره ی دابێــت.

ده قی روونكردنه وه كه :

عەرەبییەکانــدا  کۆمەاڵیەتییــە  تــۆڕە  و  ســایت  ژمارەیــەک  لــە 

لەبــارەی  بارزانــی  ســەرۆک  بەنــاوی  دروســتکراو  لێدوانێکــی 

ــراق  ــی عێ ــی نوێنەران ــی و ئەنجوومەن ــەی فیدڕاڵ ــی دادگ بڕیارەکان

بــاڵو کراوتــەوە. لێــرەدا ڕایدەگەیێنیــن ئــەو بابەتــە دوورە لــە 

ڕاســتی و هیــچ بنەمایەکــی نیــە.

بارەگای بارزانی ۲۹ـی ئایاری ۲٠۲۲

ــرۆن  ــل ماک ــا ئیامنوێ ــەرۆکى فەرەنس ــارى 2022، س رۆژى 27ى ئای

بارزانــی  پارتــی دیموکراتــی کوردســتان، مەســعود  و ســەرۆکى 

پەیوەندییەکــی تەلەفۆنیــان ئەنجامــدا.

دواتر بارەگای بارزاىن لە رێی پەیجی رەسمی خۆى راگەیەندراوێکی 

باڵوکردەوە.

ــرۆن  ــوو، ماک ــی رایگەیاندب ــارەگای بارزان ــەدا ب ــە راگەیەندراوەک ل

ــەهیدبوونی دوو  ــەى ش ــە بۆن ــردووە ب ــارزاىن ک ــە ب ــەرەخۆىش ل س

ــێ. ــە بامەڕن ــە ل ــتی پەکەک ــە دەس ــداڵ ب من

و  باڵوکــردەوە  راگەیەندراوێکــی  ئەلیــزێ  کۆشــکی  دواتــر 

راگەیەندراوەکەى بارەگای بارزانی 
ئیدیت کرایەوە 
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تــۆڕە  لــە  ئەمــە  نەکردبــوو،  پەکەکــە  بــە  ئاماژەیەکــی  هیــچ 

کۆمەاڵیەتییــەکان بــاڵو بــوەوە و بــووە هــۆى ئیدیتکردنــەوەى 

ــە  ــاوی پەکەک ــک ن ــە جۆرێ ــی ب ــارەگای بارزان ــەى ب راگەیەندراوەک

دەرهێــرا. راگەیەندراوەکــە  لــە 

دوای  باڵویکردووەتــەوە:  ســتاندارد  پەیجــی  بارەیــەوە،  لــەو 

ڕوونکردنەوەیەکــەی کۆشــکی ئێلیــزێ بــارەگای بارزانــی نــاوی 

دەردەهێنــن بەیاننامەکەیــان  لــە  پەکەکــە 

دوای ڕوونکردنەوەیەکــەی کۆشــکی ئێلیــزێ لەبــارەی رووداوەكــەی 

ــارەگای بارزانــی  بامەڕنــی كــە دوو منــداڵ تیایــدا شــەهید بــوون ب

نــاوی پەکەکــە لــە بەیاننامەکەیــان دەردەهێنــن

ئیامنوێــل  لەگــەڵ  تەلەفــۆن  بــە  بارزانــی  مەســعود  ئەمــڕۆ 

ماكــرۆن ســەرۆكی فەرەنســا قســەی كــردو پیرۆزبایــی دوبــارە 

لێكــرد. هەڵبژاردنــەوەی 

ــاوازن،  ــارەگای بارزانــی جی راگەیەندراوەكــەی كۆشــكی ئێلیــزێ و ب

ــەهید  ــدا ش ــداڵ تیای ــە دوو من ــی ك ــەی بامەڕن ــەر رووداوەك لەس

ــوون. ب

بــارەگای بارزانــی دەڵێــت بەهــۆی هێرشــی پەكەكــەوە بــووەو 

راگەیەندراوەكــەی كۆشــكی ئێلیــزی تەنیــا دەڵێــت كــوژراون، نــاوی 

ــەدا. ــە راگەیەندراوەك ــووە ل ــە نەهات پەكەك

جێــی باســە پــاش بەیانەکــەی کۆشــکی ئیلیــزێ بــارەگای بارزانیــش 

دەســتکاری بەیانەکەیــان کــردو و وشــەی پەکەکــە یــان ســڕیەوە .

دەقی راگەیەندراوی پارەگای بارزانی:

تەلەفۆنــەوە  لەڕێــی  ماكــرۆن  ســەرۆك  و  بارزانــی  ســەرۆك 

دەكــەن. تاوتــوێ  كوردســتان  هەرێمــی  و  عێــراق  بارودۆخــی 

پێشــنیوەڕۆی ڕۆژی هەینــی 27ی ئایــاری 2022 ســەرۆك مەســعود 

بارزانــی و ســەرۆك ئیامنویــل ماكــرۆن ســەرۆكی فەڕەنســا، لــە ڕێــی 

تەلەفۆنــەوە بارودۆخــی عێــراق و هەرێمــی كوردســتان و پێشــهاتە 

ئەمنییــەكان و دەســتوەردانی دەرەكیــان لــە كاروبــاری عێــراق 

تاوتــوێ كــرد.

ــەی  ــە بۆن ــی ب ــەدا ســەرۆك بارزان ــە تەلەفۆنی ــەو پەیوەندیی هــەر ل

ــە ســەرۆك  ــی ل ــەوەی وەك ســەرۆكی فەڕەنســا پیرۆزبای هەڵبژاردن

ماکــرۆن كــرد و هەروەهــا ســەرۆكی فەڕەنســاش سەرەخۆشــیی 

خــۆی بــە ســەرۆك بارزانــی گەیانــد بــۆ گیانلەدەســتانی دوو منــداڵ 

ــە بامەڕنــێ. بەهــۆی هێرشــی دوێنێــی پەكەكــە ل

پەیوەندییەكانــی نێــوان هەرێمــی كوردســتان و فەڕەنســا تەوەرێكی 

تــری ئــەو پەیوەندییــە تەلەفۆنییــە بوو.
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دەقی راگەیەندراوی كۆشكی ئێلیزی:

 Entretien téléphonique avec Massoud BARZANI, ancien 
Président de la Région autonome du Kurdistan d’Irak.
 Imprimer
 Le Président de la République s’est entretenu par télé-
phone avec M. Massoud BARZANI, ancien Président de la 
Région autonome du Kurdistan d’Irak, ce vendredi 27 mai 
2022.
 Massoud BARZANI a félicité le Président pour sa réélec-
tion.
 Ils ont évoqué la situation politique en Irak et au Kurdis-
tan irakien. Ils ont également parlé de la situation sécuri-
taire et des ingérences étrangères en Irak.
 Le Président de la République a présenté ses condoléanc-
es pour les victimes des tirs qui ont tué deux enfants, hier 
soir, à Bamarné.
 Le Président de la République a rappelé la qualité des rela-
tions entre la France et la Region autonome du Kurdistan 
d’Irak où il s’est rendu en août dernier dans le cadre de 
son déplacement en Irak.

هەروەهــا محەمــەد رەئــوف، رۆژنامەنــووس لــە پەیجــی خــۆى لــە 

تــۆڕی کۆمەاڵیەتــی فەیســبووک ئامــاژەى بــەو جیاوازییــە کــردووە.

»بــۆ یەکەمجــار لــە مێــژووی بەریتانیــا گەنجێکــی كــورد بــه  نــاوی 

ــده ن  ــزگاری له ن ــه  جێگــری پارێ ــی به رزنجــی ب ســه رباز ســه ید عه ل

هه ڵبژاردنه كانــی  لــه   ســه ركه وتنی  دوای  ســه رباز  دیاریكــرا. 

سه رباز عه لی به رزنجی جێگری 
پارێزگاری له نده ن نییه 
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ــده ن  ــزگاری له ن ــری پارێ ــه  جێگ ــده ن ب ــی شــاره وانی له ن ئه نجومه ن

دیاریكــرا و بــە جلوبەرگــی کوردیــەوە ســوێندی یاســایی خــوارد.«

په یجــه  كوردییــه   لــه   كــه  زۆرێــك  ئه مــه ی ســه ره وه  ده قێكــه  

هه واڵییــه كان رۆژی 26ی ئایــار/ مایــۆی 2٠22 باڵویــان كردووه ته وه ، 

ــوو. ــه  ب ــتێكی دیك ــتییه كه  ش ــه اڵم راس ب

لــه و باره یــه وه ، به كارهێنــه ری تــۆڕە  كۆمه اڵیه تییــه كان، ســه الح 

ده ریخســتووه ،  و  خســتووه ته ڕوو  راســتییه كه ی  میراوده لــی 

شــاره وانی  ناوچــه ی   32 به ســه ر  بــووه   دابــه ش  له نــده ن  كــه  

و ســه رباز ته نیــا لــه  یه كێــك لــه و ناوچانــه  بــه  نــاوی المبێــث 

نــاو  لــه   شــاره وانیی  ئه نجوومه نــی  بــۆ  ســه ركه وتنی  دوای 

بــۆ  هه ڵبژێــردراوه   به رزنجــی  عه لــی  ســه رباز  ئه نجوومه نه كــه  

یه كێــك لــه  پارێــزگا ئیدارییه كانــی له نــده ن. ئه وه شــی وتــووه : 

ــه ر  ــۆ س ــبووه  ب ــث دابه ش ــاره وانی المێ ــداره ی ش ــنووری ئی ــه  س ك

5 قــه زا و 21 ناوچــه  و بــه  گشــتیی یه كــه  ئیدارییه كــه  ژمــاره ی 

دانیشــتوانی لــه  2٠16دا 127 هــه زار كــه س بــووه . نــه ك ئــه وه ی لــه  

ــده ن. چونكــه   ــزگاری له ن ــه  جێگــری پارێ ــت بووه ت ــادا ده وترێ میدی

پارێــزگاری له نــده ن بــه  ده نگدانــی راســته وخۆ و بــه  به شــداری 

هه ڵده بژێردرێــت. شــاره وانییه كه   ناوچــه    32 هــه ر 

تــۆڕی  كوردییه كانــی  په یجــه   زۆربــه ی  لــه   نیســان  رۆژی 12ی 

به ختیــار  مــه ال  وته یه كــی  ده قــی  فه یســبووك،  كۆمه اڵیه تــی 

باڵوكرایــه وه ، كــه  گوایــه  وتوویه تــی: ئێســتا كاك مه ســعود گــه وره ی 

خه ڵكــی كوردســتانه .

ــای  ــج و میدی ــی په ی ــه  رێ ــان، ل ــر و رۆژی 13ی نیس ــك دوات رۆژێ

جــۆره ی  لــه و  قســه ی  ره تیكــرده وه ،  به ختیــار  مــه ال  خۆیــه وه ، 

الیــه ن  لــه   روونكردنه وه یه كیــش  باره یــه وه ،  لــه و  كردبێــت. 

باڵوكرایــه وه . چاودێــره وه  

پێگــەی  روداو،  میدیایــی  تــۆڕی  هاتــووه :  روونكردنه وه كــه دا  لــه  

ــە  ــازدا، ك ــاردا س ــەال بەختی ــز م ــەڵ بەڕێ ــی لەگ ــی، چاوپێكەوتن عەرەب

نوســەری بەناوبانگــی عەرەبــی و ســایتەكە )مەعــد فەیــاز( ئەنجامــی دا. 

پرســیارێكدا  وەاڵمــی  لــە  بەختیــار  مــەال  هاتــووه :  هه روه هــا 

دەڵــێ : ئێســتا پارتــی لــە پەرلەمانــی عێــراق و كوردســتان زۆرینــەی 

كورســیەكانیان هەیــە، بۆیــە كاك مەســعود گەورەیــە.

مه ال به ختیار له  باره ی بارزانییه وه  
چی وتووه 
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ــی  و  ــی پارت ــژەی دەنگەكان ــۆ ڕێ ــێ : دەســتەواژەی »ئێســتا« ب كەواب

ــی  ــی گەورەی ــی باس ــە ڕەهای ــەك ب ــعودە. ن ــی كاك مەس گەورەبون

ــێ .. وەكــو ســەرۆك. ــزە كراب ــەو بەڕێ ئ

ــدا،  ــای هەڵبژاردن ــە دونی ــی، ل ــی مێژووی ــە ڕۆڵ ــە ل ــكرایە، جگ ئاش

لەنــاو  قۆناغێــك  بــۆ  یەكــەم  كەســایەتیی  دەنــگ  ڕێــژەی 

واڵتانــدا دیاریــدەكات، ئەگــەر وا نەبــێ  هەڵبــژاردن ســادەترین 

مانــا لەدەســتدەدات! بــه اڵم ســه ره ڕای ئــه و روونكردنه وه یــه ی 

نووســینگه ی مــه ال به ختیــار، كه چــی لــه  وێبســایتی رووداو به شــی 

عه ره بیــدا ده قــی چاوپێكه وتنه كــه  هه یــه  و تێیــدا بارزانــی بــه  

ــه   ــدی چاوپێكه وتنه ك ــه  لی ــایته كه  ل ــراوه  و س ــك ناوب ــه وره ی خه ڵ گ

ــاوه . ــه كاری هێن ــدا ب ــانی الوه كیش ــه  ناونیش و ل

ده قی قسه كه ی مه ال به ختیاریش به م جۆره یه : 

رووداو: من كبر القوم اآلن؟

مــا بختيــار: اآلن كاك مســعود، حيــث يشــكل حزبــه األكرثيــة ســواء 

عــى املســتوى العراقــي أو املســتوى الكوردســتاين، إذا هــو كبرهــم.

لینكی چاوپێكه وتنه كه  له  رووداوی عه ره بی :
https://www.rudawarabia.net/arabic/interview/09042022

دكتۆر نایف ده ڵێ هاك كراوم 

دژی  ئــه و  رایگه یانــد،  و  باڵوكــرده وه   تویتێكــی  ئــه وه ی  دوای 

له گــه ڵ  و  ئه فغانییــه   و  هینــدی  و  فارســی  مه رجه عیه تــی 

زۆری  كاردانــه وه ی  تویته كــه   عێراقییــه ،  مه رجه عیه تــی 

لێكه وتــه وه .

ــد،  ــف كوردســتانی، رایگه یان ــدا،د. نای ــه  ده ســتپێكی كاردانه وه كان ل

ــۆی  ــك خ ــد خوله كێ ــه اڵم دوای چه ن ــراوه ، ب ــاك ك ــه ی ه تویته ره ك

داوای  و  كــرد  دیكــه ی  تویتێكــی  و  ســه ملاند  پێچه وانه كــه ی 

لێبوردنــی كــرد و رایشــگه یاند، كــه  تویته كــه ی ســڕیوه ته وه .

ده قی تویته كه ، كه  ناڕە زایه تی لێكه وتبوویه وه :

ــت  ــان ده ڵێ ــه  یه كێكی ــرد و ل ــه ی ك ــی دیك ــد تویتێك ــان چه ن پاش

هــاك كرابــووم و مــن به رپــرس نیــم لــه وه ی باڵوكراوه تــه وه ، بــه اڵم 

هــه ر زوو ئــه و قســه ی خــۆی بــه  ناڕاســت وه رگه ڕانــد و داوای 

ــی كــرد. لێبوردن

مشتومڕ و لێکه وته کانی 
تویته که ی دکتۆر نایف 

کوردستانی
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 پارتی وتی ئه ندامی ئێمه  نییه 

دوای ناڕە زایه تــی شــه قامی شــیعی و گردبوونــه وه ی الیه نگرانــی 

په لــه   بــه   كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی  مه رجه عیــه ت، 

به یاننامه یه كــی عه ره بــی باڵوكــرده وه  و رایگه یانــد، ئــه و كه ســه  

ــه و كه ســه ی تویته كــه ی كــردووه   ــر ده ركــه وت ئ ــه . دوات ــی نیی پارت

ــنووری  ــه  س ــووه  ل ــه  ب ــدی ئه وحزب ــووه  و كاندی ــی ب ــری پارت كادی

نه ینــه وا. پارێــزگای 

ــەر  ــۆک و س ــی ده ــەت میدیاکان ــە تایب ــاکان ب ــە میدی ــک ل زۆرێ

ــەرۆك  ــی س ــتەفا کازم ــەن مس ــە لەالی ــد  ک ــنگال راپاتگەیان ــە ش ب

عێراقــەوە،   وەزیرانــی 

نەجــم جبــووری پارێــزگاری 

راســپێردراوە  مووســل 

بــە  ببیــت  ئــەوەی  بــۆ 

قامئقامــی شــەنگال و لــە 

ــیدا مبێنتیتەوە،  پۆستەکەیش

جبــوری  نەجــم  بــەاڵم 

نەكــردووە.  قبوڵــی 

ــە پرســی  ــە بووب ــەم بابەت ئ

شــنگالییەکان  گەرمــی 

و  بادینــان  میدیایــی  و 

. مووســلیش

پشراســتكردنەوەی  بــۆ 

تیمــی  زانیارییــەكان، 

پاســەوان  بنكۆڵكاریــی 

بــە  كــرد  پەیوەنــدی 

رفعەت ســمۆ یاریــدەدەری 

بــۆ  موســڵ  پارێــزگاری 

كاروبــاری كارگێــڕی وتــی 

کــە  ئــەوەی  دەنگــۆی   “

جبــووری  نەجــم  گواییــە 

نەکردببێــت  قبوولــی 

شــنگال  قامئقامــی  ببێتــە 

راســتیەوە  لــە  دوورە 

ــی  ــە ئەنجوومەن ــوو ل بەلک

بریــارە  ئــەم  وەزیــران 

   . » یەوە ڵوەشــا هە

نەجم جبووری 
نابێتە قائمقامی شنگال
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لــە رۆژانــی 1٠ مانگــەوە مشــتومڕی كشــانەوەی بزوتنــەوەی گــۆڕان 

ــاری  ــوەوە، زانی ــم گەرمب ــی هەرێ ــی حكومەت ــەی نۆیەم ــە كابین ل

ــارەوە باڵوكرانــەوە. ــەو ب لێكــدژ ل

مشــتومڕەكە لــە دوای چاوپێكەوتنێكــی هۆشــیار عومــەر ئەندامــی 

جڤاتــی نیشــتامنی گــۆڕان ســەریهەڵدا، كــە لــە دیدارێكــدا لەگــەڵ 

ماڵپــەری “زەمــەن”ی نزیــك لــە گــۆڕان رۆژی 1٠ی ئایــار رایگەیانــد: 

جڤاتــی نیشــتامنی بڕیــاری كشــانەوەیداوە و ماوەتــەوە لەســەر 

هەڵبژاردنــی كاتەكــەی.

بزوتنەوەكــەوە  وتەبێــژی  بەنــاوی  لێدوانێــك  دواتــر  رۆژێــك 

باڵوكرایــەوە، تێیــدا رەتیكردنــەوە بڕیــاری كشــانەوە درابێــت. بــەاڵم 

هەمــان رۆژنــزار مەحمــود ئەندامــی جڤاتــی نیشــتامنی گــۆڕان لــە 

دیدارێكــدا لەگــەڵ ماڵپــەری خەنــدان جەختیكــردەوە كــە بڕیــاری 

ــداوە. ــە حكومەت ــانەوەیان ل كش

پرســەكە  لەســەر  راپۆرتێكــی  ئایــار  ماڵپــەری درەو، رۆژی 12ی 

ئــازاری  لەســەرەتای  باســیلەوەكردووە،  تێیــدا  و  باڵوكــردەوە 

ئەمســاڵدا جڤاتــی نیشــتامنی بزوتنــەوەی گــۆڕان بەزۆرینــەی )22( 

ــەی  ــە كابین ــۆڕان ل ــدا گ ــگ بڕیاری ــە )12( دەن ــەر ب ــگ بەرامب دەن

نۆیەمــی حكومــەت بكشــێتەوەو رۆژی 5ی ئــازار لەیــادی راپەڕیندا، 

ــت. ــتی رابگەیەنێ ــۆ رایگش ــانەوەكەی ب ــاری كش بڕی

پاســەوان، بەدواداچوونــی بــۆ بابەتەكــە كــرد، دەركــەوت لێدوانــی 

لــە  نزیكــە  میدیــا  درەو  راپۆرتەكــەی  و  جڤــات  ئەندامەكانــی 

ڕاســتیەوە، بــەاڵم شــتێكی دیكــە هەیــە، پرســی كشــانەوە لــە 

ــانەوەی  ــاری كش ــە بڕی ــووە، ك ــەدا نەب ــەو كۆبونەوەی ــەی ئ كارنام

تێــدا دراوەو ئەندامانــی خانــەی راپەڕاندنیــش بەشــدارنەبوون.

ــەوە  ــانی بزوتنەوەك ــت بەرپرس ــاوێك بەدەس ــە پاس ــەش بووەت ئەم

بــەوەی بڕیارەكــە حكومــی ئیلزامــی نیــە، چونكــە بەپێــی پەیــڕەوی 

جڤاتــی نیشــتامنی كــە بەگوێــرەی دەســتوری ناوخۆیــی بزوتنەوەكــە 

بەرزتریــن دەســەاڵتی بڕیاردانــە، هــەر پرســێك كــە بڕیــاری لەســەر 

بدرێـــت دەبێــت پێشــر لــە كارنامــەدا نــورسا بێــت.

ــی  ــەڵ پارت ــدا لەگ ــوەی ریًككەوتنێك ــۆڕان لەچوارچێ ــەوەی گ بزوتن

بەشــداری كابینــەی نۆیەمــی حكومەتــی كــردووە، بەرپرســانی 

ــە پارتــی هەیــە و دەڵێــن رێــژەی 5٠%ی كرۆكــی  ــان ل گــۆڕان گلەیی

بەرپرســانی  لــە  هەندێــك  نەكــراوە،  جێبەجــێ  رێككەوتنەكــە 

رێككەوتنەكــە  8٠%ی  دەڵێــن  دەڕۆن و  زیاتریــش  بزوتنەوەكــە 

جێبەجــێ نەكــراوە.

چەنــد دەزگا و پەیجێكــی راگەیانــدن لــە 31ی ئایــار باڵویانكــردەوە 

ــی  ــا، ئەندام ــوار تەه ــۆ رێب ــی ب ــاڵ زیندان ــەش س ــاری ش ــە بڕی ك

حزبــە  ئــەو  پێشــوی  پەرلەمانتــاری  و  یەكێتــی  ســەركردایەتی 

ــە  ــچ پەیوەندییەكــی ب ــە ڕاســتیدا بڕیارەكــە هی ــەاڵم ل دەرچــووە، ب

ــە. ــراوەوە نیی ناوب

مشتومڕی 
کشانەوەی گۆڕان نابڕێتەوە

9

شەش ساڵ 
زیندانییەکە لە دژی رێبوار تەها 

نەبوو
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منونەی چەند هەواڵێك

بەنــاوی  پەیجێــك 

ئایــار  لــە 31ی   ،)DOZ(

ــا،  ــوار تەه ــی رێب وێنەیەك

پێشــو  پەرلەمانتــاری 

ئەندامــی  و  یەكێتــی 

ئــەو  ســەركردایەتی 

و  دانــاوە  حزبــەی 

ــیوە “دادگای  لەسەری نوس

كەركــوك بڕیــاری شــەش 

ــە غیابــی  ــی ب ســاڵ زیندان

تاڵەبانــی  رێبــوار  بــۆ 

. ” ند پا ســە

تــر  پەیجێكــی  هــاوكات 

)رسوشــت(،  بەنــاوی 

ــردەوە  ــان رۆژ باڵویك هەم

كەركــوك  دادگای  كــە 

ــاری  ــا، پەرلەمانت ــوار تەه ــۆ رێب ــی ب ــاڵ زیندان ــەش س ــاری ش بڕی

قەدەغــەی  هەروەهــا  و  ســەپاندووە  یەكێتــی-دا  پێشــوی 

دەركــراوە. بــۆ  گەشــتكردنی 

راستی هەواڵەكە:

لــە  كەركــوك  تاوانەكانــی  دادگای  2٠22دا  ئایــاری  17ی  لــە 

دانیشــتنێكدا ســزای شــەش ســاڵ زیندانــی بــۆ رێبــوار فایــەق 

تاڵەبانیــدا ســەپاندووە، ناوبــراو پێشــر ســەرۆكی ئەنجومەنــی 

پارێــزگای كەركــوك بــووە لەســەر لیســتی یەكگرتــوی ئیســامی 

كوردســتان و لــە ئێستاشــدا راوێــژكاری مــەرسور بارزانــی، ســەرۆكی 

حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانە بــۆ پرســی ناوچەكانــی جێناكــۆك.

تەهــا  رێبــوار  لــەدژی  شــێوەیەك  بەهیــچ  ســزادانەكە  واتــە 

پەرلەمانتــاری پێشــوی یەكێتــی و ئەندامــی ســەركردایەتی ئــەو 

ــە و  ــا وێن ــیال میدی ــك سۆس ــەوەی هەندێ ــووە، وەك ئ ــە نەب حزب

باڵوكردۆتــەوە. هەواڵەكەیــان 

دوای كردنــه وه ی ناوه ندێكــی 

ــلێامنی،  ــه  س ــتیه كان ل زه رده ش

ده نگــۆی  په یجێكــدا  لــه  

گوایــه   باڵوكرایــه وه   ئــه وه  

ئەحمــەد،  ئیرباهیــم  شــاناز 

ــتیاری مەڵبەندەكانی  سەرپەرش

وازی  ســلێامنی  ســنوری 

هێنــاو  ئیســام  لەدینــی 

بــووە بــە زەردەشــتی، بــەاڵم 

نەبــوو. ڕاســت  زانیارییەكــە 

23ی  پێنجشــەممە  بابه ته كــه  

په یجــی  لــه   حوزه یــران، 

گاســن باڵوكرایــه وه ، بەنــاوی 

ــەدەوە  ــم ئەحم ــاناز ئیرباهی ش

ــه ڵ گرافیكێكــدا  ــك له گ لێدوانێ

ــاناز  ــدا ش ــە كاتێك ــوو، ل دانراب

قســەی  هیــچ  ئیرباهیــم 

شاناز ئیبراهیم ئەحمەد نەبووتە 
زەردەشتی
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نەكردبــوو.  بــەاڵم تەنیــا بەشــداری كردنــەوەی ئاتەشــگای ئاشــتیی 

ــە  ــە ب ــە تایبەت ــوو ک ــلێامنی كردب ــە س ــتی ل ــەزووری زەردەش هەم

ــران. ــه  رۆژی 22ی حوزه ی ــان، ل ــەرو زم ــورو هون ــی کولت پەرەپێدان

لــه   بابه تــی په یجه كــه ، نزیكــه ی شــه ش هــه زار الیــك، زیاتــر 

شــه ش هــه زار كۆمێنــت كــه  زۆربه یــان هێــرش و په الماربــوون بــۆ 

ســه ر شــاناز ئیرباهیــم ئه حمــه د، له گــه ڵ 31 شــه یر كرابــوو.

په یجێكــی دیكــه  به نــاوی ئاژانســی واڵت، په یجــی گاســنی كردبــوو 

ــوه وه : ــۆره  باڵوكردب ــه ی به مج ــه رچاوه و بابه ته ك ــه  س ب

سۆشیاڵ میدیای پارتی

شــاناز ئیرباهیــم ئەحمــەد بەفەرمــی وازی لــە ئیســام هێنــاو بۆتــە 

زەردەشــتی

ــرش  ــیان هێ ــوو زۆربه ش ــت هاتب ــك و كۆمێن ــه دان الی ــش س له وێ

ــه د. ــم ئه حم ــاناز ئیرباهی ــه ر ش ــۆ س ــوون ب ب

ئەبوبەكــر  هەڤــاڵ  ناوه نده كــه دا  كردنــه وه ی  مەراســیمی  لــە 

پارێــزگاری ســلێامنی و چەنــد كەســێكی دیكــە بەشــدار بــوون.

ــە  ــردەوە ك ــی باڵویانك ــت و دەزگای میدیای ــج و ئەكاون ــان پەی دەی

ســزادانی رێبــوار تاڵەبانــی، ســەرۆكی پێشــوی ئەنجومەنــی پارێزگای 

ســەرۆكی  بارزانــی،  مــەرسور  ئێســتای  راوێــژكاری  و  كەركــوك 

حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لەســەر بڕیــاری ریفرانــدۆم و 

ــتان  ــااڵی كوردس ــی ئ هەڵكردن

ــوك. ــە كەرك ــووە ل ب

دادگای تاوانەكانــی كەركــوك، 

ئەمســاڵ،  ئایــاری  17ی  لــە 

شــەش  بڕیــاری  غیابــی  بــە 

بــۆ  زیندانیكردنــی  ســاڵ 

ــژكاری  ــی، راوێ ــوار تاڵەبان رێب

حكومەتــی  ســەرۆكی 

بــۆ  كوردســتان  هەرێمــی 

ــۆك  ــی جێناك ــی ناوچەكان پرس

دەركــرد.

هەواڵێكــی  چەنــد  منونــەی 

هەڵبەســراو

كــە  باڵكێــش،  ماڵپــەڕی 

شــاری  لــە  نوســینگەكەی 

ئایــار  31ی  لــە  هەولێــرە، 

“دادگای  باڵویكــردەوە 

کەرکــوک  تاوانەکانــی  بــااڵی 

ئــااڵی  هەڵکردنــی  بەهــۆی 

بڕیارەكــەی  کوردســتانەوە، 

دەركــردووە”.

ــەو ســزایەی  هەروەهــا پەیجــی )GASIN(، هەمــان رۆژ لەســەر ئ

ســەرۆكی پێشــوی ئەنجومەنــی پارێــزگای كەركــوك، دەنوســێت 

“تەنیــا تاوانــی ئــەوە بــووە كــە بڕیــاری بەرزكردنــەوەی ئــااڵی 

كوردســتانی داوە لەســەر دامــەزراوە حكومییەكانــی كەركــوك”.

ــا چەواشــەكار  ــۆ میدی ــا دەنوســێت “شــەرم و شــورەیی ب هەروەه

ژێــر  كەوتوونەتــە  بەخێرایــی  كــە  ســلێامنی  جاشســیغەكانی  و 

كاریگــەری بڕیــارە نایاســاییەكەی دادگای كەركوكــی داگیركــراوەوەو 

قیمەتــی  دۆزیبێتــەوە  داردا  لەكلــۆری  هەنگیــان  ئــەوەی  وەك 

سزادانی راوێژکارەکەی مەسرور 
بارزانی، لەسەر گەندەڵی بووە 

نەك ریفراندۆم
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ئەمــەش  پێــدەدەن، 

لەبەرئــەوەی  تەنهــا 

رێبــوار  دكتــۆر  كــە 

راوێــژكارە  ئێســتا 

ســەرۆكایەتی  لــە 

ــران”. ــی وەزی ئەنجومەن

 راستی هەواڵەكە

رێبــوار تاڵەبانــی، بەپێــی 

دادگای  بڕیارێكــی 

تاوانەكانــی كەركــوك، لــە 

ئەمســاڵ  ئایــاری  17ی 

بەغیابــی و بــە شــەش 

ــە  ــاددەی 34٠ ل ــی م ــەوەش بەپێ ــزادراوە، ئ ــردن س ــاڵ زیندانیك س

عیراقــی. ســزادانی  یاســای 

هــەر  عیراقــی،  ســزادانی  یاســای  لــە   34٠ مــاددەی  به پێــی 

بــە خزمەتــی گشــتی  یــان هــەر راســپێردراوێك  فەرمانبەرێــك 

بــە ئەنقەســت زیــان بــە ســامان و بەرژەوەنــدی ئــەو شــوێنە 

بگەیەنێــت كــە كاری تیــا دەكات ئــەوە ســزادەدرێت بــە زیندانــی 

بــۆ ماوەیــەك لــە حــەوت ســاڵ زیاتــر نەبێــت، واتــە ئــەو ماددەیــە 

بــۆ پرســی گەندەڵــی و بەفیڕۆدانــی ســامانی دەوڵەتــە، نــەك پرســی 

ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم و هەڵكردنــی ئــااڵی هەرێمــی كوردســتان.

بەســتنەوەی ســزادانی رێبــوار تاڵەبانــی، راوێــژكاری ســەرۆكی 

و  ریفرانــدۆم  پرســی  بــە  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی 

ــە  ــۆی ل ــە خ ــتان، لەكاتێكدای ــی كوردس ــااڵی هەرێم ــی ئ هەڵكردن

ــار،  ــە 31ی ئای ــی ئاســامنی روداو ل ــەڵ كەناڵ ــدا لەگ چاوپێكەوتنێك

دەڵێــت “ســزاكە پەیوەنــدی بــە بڕیارێكــی كاررگێڕییــەوە هەیــە كــە 

تایبەتــە بــە ســەرفكردنی بڕێــك پــارە بــۆ ئەندامێكــی ئەنجومەنــی 

ــە  ــۆ كــراوە ل ــردێ، دوای ئــەوەی تەعدیــل شــەهادەی ب ناحیــەی پ

ــتێر”. ــۆ ماجس ــەوە ب بەكالۆریۆس

تەعدیــل  كــە وەك جیــاوازی موچــەی  پارەكــە  “بــڕی  وتیشــی 

شــەهادە بــۆی ســەرفكراوە، لــە نێــوان 5٠ بــۆ 1٠٠ هــەزار دینــارە، 

بــەاڵم ئــەوەش مــن واژۆم نەكــردووە، بەڵكــو ئەندامێكــی تــر بــۆی 

كــردووە، كــە لەجێــی مــن راســپێردرابوو ئەركــەكان رابەپەڕێنێــت، 

ــاوان”. ــەك ت ــووە ن ــی ب ــی كارگێڕی ــراوە هەڵەیەك ــەوەی ك ئ

ــدا  ــەكان و پەیجەكان ــوردی و عەرەبیی ــا ك ــە میدی ــان هــەواڵ ل دەی

باڵوكراوەتــەوە گوایــا لــە كۆبونــەوەی بــەرەی توركامنیــدا كــە تیایــدا 

ــاڵحی  ــردرا، ئەرشــەد س ــەرۆك هەڵبژێ ــو س ــۆران، وەك حەســەن ت

ســەرۆكی پێشــوی بــەرەی توركامنــی لــە حزبەكــە و ســەركردایەتی 

ــی دەكــراوە. ــەرەی توركامن ب

لــە 23ی ئایــار، بــەرەی توركامنــی لــە كەركوك كۆنفرانســێكی گشــتی 

بــۆ هەڵبژاردنــی ســەرۆك و ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســی ســازكرد، 

ــە دەستلەكاركێشــانەوەی  ــە ســاڵێك هــات ل ــر ل ــەوەش دوای زیات ئ

ئەرشــەد ســاڵحی ســەرۆكی پێشــوی بەرەكــە.

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسراو

ئایــار،  23ی  لــە  بەپەلەیــدا  هەواڵێكــی  لــە  رەشــید،  رادیــۆی 

باڵویكــردەوە “بــەرەی توركامنیــی عیراقــی لــە كۆنفرانســی گشــتیدا 

ــە ســەركردایەتی  ــە دورخســتنەوەی ئەرشــەد ســاڵحی ل ــدا ب بڕیاری

ــزب”. ح

ئەرشەد ساڵحی دەرنەکراوە، 
ساڵێك لەمەوبەر وازیهێناوە
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هەواڵەكــە لــە مــاوەی هەشــت كاتژمێــردا 689 الیكــی بــۆ هاتــووە، 

لەگــەڵ 264 كۆمێنــت.

رۆژ  هەمــان  پۆســتێكدا  لــە  نیــوز(  )زۆن  پەیجــی  هــاوكات   

باڵویكــردەوە “بــەرەی توركامنــی لــە كۆنگــرەی حزبەكەیدا ئەرشــەد 

ســاڵحی لــە ســەرۆكایەتی و مەكتــەب سیاســی دورخســتەوە”.

راستی هەواڵەكە:

ــوی  ــەرۆكی پێش ــاڵحی، س ــەد س ــە: ئەرش ــە ئەوەی ــتی هەواڵیك راس

بــەرەی توركامنــی زیاتــر لــە ســاڵێك لەمەوبــەر و لــە 28ی ئــاداری 

2٠21، لــە كۆبونەوەیەكــی حزبەكەیــدا دەستیلەكاركێشــایەوە و 

ــتبەكاربووە. ــۆران دەس ــەن ت ــەو حەس ــەی ئ ــەوە لەجێگ لەوكات

بەپێــی كۆنوســێكی كۆبونەوەكــەی ئــەوكات، كــە كۆپیەكــی دەســت 

ــردووە،  ــۆی واژۆی ك ــاڵحی خ ــەد س ــووە و ئەرش ــەوان” كەوت “پاس

تیایــدا بڕیــاری لەســەر چــوار خــاڵ داوە، لــە خاڵــی یەكەمــدا 

ــۆ كاری  ــۆی ب ــی خ ــاڵحی كاتەكان ــەد س ــەودوا ئەرش ــووە “لەم هات

سیاســیی و دروســتكردنی پەیوەندیــی و دانوســتان بــۆ پشــكی 

توركــامن تەرخانــدەكات”. لــە خاڵــی دووەمیشــدا جەختكراوەتــەوە 

ــەرۆكایەتی  ــە س ــەوە ل ــەی دەگرێت ــۆران جێگ ــەن ت ــەوەی حەس ل

ــی. ــەرەی توركامن ب

هەرچی كۆبونەوەكەی 

ئەمڕۆ بووە، تایبەت 

بووە بە هەڵبژاردنی 

سەرۆك بە شێوەی 

دەنگدان و دواتر 

ئەندامانی مەكتەبی 

سیاسی. بەهیچ 

شێوەیەكیش ساڵحی نە 

بەشداریی كردووە، نە 

خۆی هەڵبژاردووە تا 

دوربخرێتەوە.
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هــاوكات “پاســەوان”، لەڕێــی دوو ســەرچاوەی بــەرەی توركامنییەوە 

زانیویەتــی كــە ئەرشــەد ســاڵحی، بڕیارەكــەی ســاڵێك لەمەوبــەری 

ســەرۆكی  وەكــو  ئەوەیــە  ئەویــش  دەكات،  جێبەجــێ  خــۆی 

فراكســیۆنی بــەرەی توركامنــی لــە بەغــدا دەمێنێتــەوە و خــۆی بــۆ 

كاری سیاســیی و دروســتكردنی پەیوەندیــی و دانوســتان بــۆ پشــكی 

ــدەكات. ــامن تەرخان تورك

هــاوكات لــە راگەیەنــراوی ئەمــڕۆ بــەرەی توركامنیــدا بەهیــچ 

شــێوەیەك بــاس لــە دورخســتنەوەی ســاڵحی نەكــراو. راســتی 

هەواڵەكــە ئەوەیــە ســاڵحی ســاڵێك لەمەوبــەر وازیهێنــاوە، لــە 

كۆنفرانســی گشتیشــدا كــە 23ی ئایــار بەرێوەچــووە، خــۆی بــۆ هیچ 

پۆســتێكی سیاســی نــاو حزبەكــەی هەڵنەبــژاردووە و بەشداریشــی 

ــردووە. نەك

دەقی راگەیەنراوی كۆتایی كۆنفرانسی بەرەی توركامنی:
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ســــــــاختە هـەواڵ
بابـــــــەتی   ئەمنی
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رۆژی یەکــی ئایــار، هێزێکــی ســەر بــە فەرماندەیــی ئۆپراســیۆنەکانی 

خۆرئــاواى نەینــەوا روویکــردە شــنگال و ئەمــەش بــووە هــۆى 

بەدواداهاتنــی کۆمەڵێــک هەواڵــى فەیــک و ئاوارەبوونــی ژمارەیــەک 

خێــزاىن ئێــزدی، کــە دەزگای خێرخــوازی بــارزاىن و بەرپرســانی پــارىت 

بــە 10 هــەزار هاوواڵتــی مەزندەیــان کــرد، بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت 

ئــەوەی لــە میدیــادا لــەو بارەیــەوە وترابــوو، درووســت نەبــوو، 

ــوون. ــەورە کراب ــر گ ــان زیات ــە رادەی خۆی رووداوەکان ل

ســایتی كوردســتان 24: لــە زارى پەیامنێرەكەیــەوە لــە شــنگال بــاىس 

لــە شــەڕی نێــوان یەبەشــە و پەکەکــە و ســوپاى عێــراق کــرد.

راستی رووداوەكان:

ــزی  ــردوودا هێ ــی نیســانی راب ــەکاىن مانگ ــە کۆتایی ــراق ل ســوپاى عێ

رەوانــەى شــنگال کردبــوو، هــاوکات ســەرۆک ئەرکانــی ســوپا و 

شــاندێکی ئەمنــی ســەردانی ناوچەکەیــان کردبــوو.

ــە  ــان ل ــەى 16 رووی ــی فیرق ــان هێزێک ــەىت رۆژى 21ی نیس ــە تایب  ب

شــنگال کردبــوو. پاشــانیش رۆژى 26ى نیســان مســتەفا کازمــی، 

راییکردنــی   بــە  راســپارد  جبــوورى  نەجــم  نەینــەوا  پارێــزگارى 

کاروبــارى قائیمقامییەتــی شــنگال، بــەاڵم دواتــر لــە فەرمانەکــە 

پاشــگەز بــوەوە.

بەســەر شــنگالدا  تۆمەتبــار دەکرێــت دەســتى  بــەوە  پەکەکــە، 

گرتــووە، بــەاڵم دواى رزگارکــردىن شــنگال لــە دەســتى داعــش پەکەکــە 

ســەرجەم چەکدارەکانــی لــە ســنوورەکە بــە فەرمــی کشــاندەوە 

چەکدارەکانــی  کشــاندنەوەى  بــۆ  جەمــاوەرى  رێوڕەســمێکی  و 

رێکخســت.

ئــەو هێزانــەى لــە شــنگال ماونەتــەوە، هێزەکانــی رێکســختنى 

یەکینەکانــی پاراســتنی شــنگالن کــە بــە یەبەشــە نــارساون و نزیکــن 

لــە پەکەکــە، بــەاڵم وەک هێزێکــی خۆجێــی خۆیــان لــە ریــزی 

حەشــدی شــەعبیدا تۆمــار کــردووە و ســەرجەم ئەندامانــی ئێزدیــن 

ــێک  ــە بەش ــزە بووەت ــەو هێ ــن. ئ ــنگال و دەوروبەری ــی ش و خەڵک

ــەعبییە و  ــدی ش ــە حەش ــەر ب ــراق و س ــرى عێ ــتمی بەرگ ــە سیس ل

ــت.  ــن دەکرێ ــدەوە دابی ــەن حەش ــە الی ــیان ل بودجەش

ــراق  ــوان یەبەشــە و ســوپای عێ ــە پچــڕ پچڕەکــەى نێ دواى پێکدادان

هــەردووال دەســتیان بــە دانووســتان کــرد و ئاگربەســت راگەیەنــدرا.

ــیۆنه كانی  ــده ی ئۆپراس ــار فه رمان ــەدا، رۆژى 4ى ئای ــەو چوارچێوەی ل

رایگه یانــد،  ئه لتائــی،  جه بــار  روكــن   لیــوا  نه ینــه وا،  خۆرئــاوای 

ئامانجــی ســوپای عێــراق پارێزگاریكردنــه  لــه  خه ڵكــی شــنگال و 

ــا. ــه  یاس ــه  ل ــی الده ران ــه كان و ده رپه ڕاندن ئێزدیی

وتــی:  راگه یانــدن،  كه ناڵه كانــی  بــۆ  لێدوانێكــدا  لــه   ئه لتائــی، 

ــووه . ــه  ب ــی ناوچه ك ــه ر داواكاری خه ڵك ــنوونێ له س ــۆ س ــامن ب هاتن

وتیشــی: هه ندێــك “چه كــداری ناپه یوه یســت بــه  ریــزی هێــزه  

و  گرتبــوو  ناحییه كه یــان  ســه ره كی  رێگــه ی  ئه منییه كانــه وه “ 

لە شنگال چی گوزەرا، میدیای 
کوردی زیاد لە حەجمی خۆی 

رووداوەکەی گەورە کرد 
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رێگریــان لــه وه  ده كــرد، خه ڵــك هاتوچــۆ بــكات و ئه مــڕۆ ئه نــدازه ی 

ــه ی درووســتكرابوون  ــاتره  خۆاڵن ــه و س ــان ئ ســه ربازی و ســوپا توانی

ــه رن. الب

ــه   ــاتره كاندا، ته ق ــی س ــۆ البردن ــردن ب ــی كارك ــه  كات ــیكرد، ل ئاشكراش

دیكــه   و 9 ســه ربازی  كــوژراوه   و ســه ربازێك  كــراوه   لــه  ســوپا 

ــراوه . ــه كار خ ــۆفڵێكیش ل ــه  و ش ــدار بوون برین

ــچ  ــه وان هی ــرده وه ، ئ ــراق جه ختیك ــوپای عێ ــه ی س ــه و فه رمانده ی ئ

ــزه   ــزی هێ ــه  ری ــه  ل ــه  ك ــه  نیی ــه و ئێزدییان ــه ڵ ئ ــه یه كیان له گ كێش

حه شــدی  ته نانــه ت  و  فریاكه وتــن  و  پۆلیــس  ئه منییه كانــی 

ــا  ــه  “یاس ــه  ل ــه  ك ــه  هه ی ــه ڵ ئه وان ــه یان له گ ــا كێش ــه عبین و ته نی ش

ده رچــوون” و “په یوه ســت نییــن بــه  هیــچ هێزێكــی ره ســمیی 

ــه وه “. عێراق

ئەمــەش بــەو مانایــە دێــت، کــە ئــەو هێزانــەى ســەر بــە حەشــدی 

شــەعبین دەمێننــەوە کــە زۆرتــر یەبەشــە دەگرێتــەوە و ئــەوەى 

ــە راســتییەوە.  ــوو ل ــوو و دوور ب ــک ب ــە فەی ــرا شــەڕ بەردەوام دەوت

چونکــە رووبەڕووبوونەوەکــە لــە چەنــد خاڵێکــی دەروازەى ناحیــەى 

ــە قــەزای شــنگال. ــەک ل ــوو، ن ســنونێ روویداب

ژمارەیــەک  لــە  پێشــوازیکرد  کازمــی  مســتەفا  ئایــار،  9ى  رۆژى 

کەســایەتی شــنگال و لــەوێ پێــی راگەیانــدن، دەیەوێــت بەبــێ شــەڕ 

ــی  ــی فیدراڵ ــە چەكدارەكانــی دەرەوەی حكومەت ــە ئاشــتی، گروپ و ب

ــە دەرەوە. ــنگال بكات ــەزای ش ــە ق ل

ــارەى شــنگالەوە  ــە ب ــە نادرووســتانەى ل ــەو زانیاری یەکێکــی دیکــە ل

ــە  ــە ل ــوو، ک ــەس ب ــووىن 10 هــەزار ک ــەوە، دەنگــۆى ئاوارەب باڵوکران

الیــەن دەزگای بــارزاىن و پارێــزگارى دهۆکــەوە خرانــەڕوو، هەروەهــا 

ــردەوە  ــارىت باڵویک ــە پ ــزدی ســەر ب ــارى ئێ ــل، پەرلەمانت ــان دەخی ڤی

کــە 4 هــەزار ئێــزدی ئاوارەبــوون.

لــه   دهــۆك  پارێــزگاری  ته تــه ر،  عه لــی   2022 ئایــارى  6ى  رۆژى 

بــه   دهــۆك  خه ڵكــی  رایگه یانــد،  رۆژنامه وانیــدا  كۆنفرانســێكی 

ــاواره ی شــنگال كــرد،  ــه  10 هــه زار ئ دڵێكــی گــه وره وه  پێشــوازیان ل

ــۆ  ــان ب ــی خۆی ــه كان ئاماده ی ــی و بیانیی ــراوه  ناوخۆی ــه واوی رێكخ ت

ــانداوه . ــه  نیش ــه و ئاواران ــی ئ هاوكاریكردن

کــە بــە گوێــرەی زانیــاری کەرکــوک نــاو، ژمــارەی ئــاوارەکان 3 هــەزارە 

نــەک 10 هــەزار و ئــەو وێنانــەى باڵویــش کراونەتــەوە پیشــانی 

ــنووردارە.  ــە س ــارەى ئاوارەبوونەک دەدەن قەب

ــە  ــەر زوو ل ــراق ه ــوپاى عێ ــەربازییەکانی س ــدە س ــاوکات فەرمان ه

شــنگالدا رایانگەیانــد، ئــەوان ئێزدییــەکان دەپارێــزن و پێویســت 

ــت. ــاوارە بێ ــێک ئ ــچ کەس ــاکات هی ن

لــە الیەکــی دیکــەوە ئێزدییــەکاىن شــنگال و ســنوونێ خۆپیشــاندانیان 

کــرد و داوایــان کــرد، شــەڕ لــە ناوچەکەیــان دوور بخرێتــەوە و 

ســەرجەم هێــزەکان بچنــە دەرەوەى شــنگال.تەنیا پۆلیــس مبێنێتــەوە.

دوای ئــەوەى ســوپا و یەبەشــە ئاگربەســتیان راگەیانــد و کازمــی 

کۆتایــی  شــەڕ  بــە  نایەوێــت  کــە  شــنگالییەکان  دایــە  دڵنیایــی 

بــە کێشــەکان بهێنێــت و فەرماندەکانــی ســوپا دڵنیاییــان دایــە 

ئێزدییــەکان بــۆ ئــەوەى ئــاوارە نەبــن.

ــی  ــتان 24 زانیارییەكان ــوو، كوردس ــی توركیاب ــە بۆردومان رووداوەك

ــێواند ش

ئێــواره ی رۆژی پێنجشــه ممه  )26ی ئایــار/ مایــۆی 2022(، لــه  گونــدی 

ئه ره دنــای ســه ر بــه  ناحیــه ی بامه ڕنێــی قــه زای ئامێــدی لــه  پارێــزگای 

ــتدانی دوو  ــۆی گیانله ده س ــووه  ه ــه وه  ب ــی ته قین ــۆك رووداوێك ده

منداڵــی 10 و 13 ســاڵ.

لــه و  هه واڵێكــی  رووداوه كــه دا،  ســه ره تای  لــه   كوردســتان24 

بــووه .  ته قینــه وه   رووداوی  رایگه یانــد،  و  باڵوكــرده وه   باره یــه وه  

ــانه ی  ــه و كه س ــك ل ــه وه  و یه كێ ــه  باڵوكرای ــۆی رووداوه ك ــر ڤیدی دوات

ــت:  ــووه  و ده ڵێ ــی ده رچ ــه  ده كات و ده نگ ــه دا قس ــه  ڤیدیۆك ــه  ل ك

ــی و  ــه  بكــه ، دوای ئیدیتكردن ــه . ســه یری ڤیدیۆك ــی فڕۆكه ی بۆردومان

ــووه .  ــا ب ــی توركی ــت بۆردومان ــه یه ی ده ڵێ ــه و قس ــی ئ البردن

ــدی  ــاری گون ــەر، موخت ــی عوم ــه  زاری برق ــی رووداو ل ــر كه ناڵ دوات
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ــۆک  ــزگای ده ــە پارێ ــەر ب ــدی س ــەزای ئامێ ــنووری ق ــە س ــوە ل زێ

ــه دا  ــه  هه واڵه ك ــووه  و ل ــان ب ــه كه  بۆردوم ــه  هێرش ــرده وه ، ك باڵویك

هاتــووه : برقــی عومــەر، موختــاری گونــدی زێــوە لــە ســنووری قــەزای 

ــی رووداو  ــۆڕی میدیای ــۆ ت ــارەی هێرشــەکەوە قســەی ب ــدی لەب ئامێ

کــرد و گوتــی، هێرشــەکە بۆردوومــان بــووە و بەهۆیــەوە دوو کــەس 

ــووە. ــدار ب ــان لەدەســتدا و یەکێکیــش برین گیانی

شــایەتحاڵی  وەکــو  کــە  گەنجێــک  نووســیویه تی:  هه روه هــا   

رووداوەکــە لــە گرتــە ڤیدیۆیەکــدا قســە دەکات، باڵــی پیشــان دەدات 

و دەڵێــت: “یــاری بالەمــان دەکــرد و دەنگێــک هــات؛ ئەمــەی 

ــە کــوژراون؛ ئێمــە  ــە ک ــەو دوو منداڵەی ــی ئ لەســەر دەســتمە خوێن

لــە گەشــت بوویــن، هەرکەســە و کەلوپەلەکانــی جێهێشــت؛ هێشــتا 

ــووە.” ــەوە نەهات ــە هانامان ــەس ب ــاوە و ک ــەوێ م ــش ل ئۆتۆمبێلی

ــامن،  ــران عەبدولڕەح ــووه : می ــه دا هات ــری هه واڵه ك ــێكی ت ــه  به ش  ل

بەڕێوەبــەری ناحیــەی بامەڕنــێ لــەو گرتــە ڤیدیۆیــەدا قســە دەکات و 

دەڵێــت: “ئەوانــە خەڵکــی شــێادزێن هاتوونەتــە گەشــت و ســەیران؛ 

ــە  ــەم ســنوورە هــەر دەچن ــە. خەڵکــی ئ ــەم شــوێنە نزیکــی بۆمان ئ

ــک  ــت؛ تۆپێ ــۆ گەش ــرە ب ــە ئێ ــڕۆ هاتوونەت ــەیران؛ ئەم ــت و س گەش

بەناویــان کــەوت و تاوەکــو ئێســتا وەکــو ئاشــکرا بــووە، دوو شــەهید 

و بریندارێکیــش هەیــە.”

ــەدا  ــە ڤیدیۆی ــەو گرت ــوەش ل ــدی زێ ــاری گون ــەر، موخت ــی عوم برق

قســەی کــردووە و دەڵێــت: “ســاڵی جارێــک ئــەو گەشــتە دەکەیــن؛ 

ــەوە.  ــوو کۆدەبن ــووک هەم ــێادزێ و دێرەل ــی و ش ــۆک و تەناه ده

خــاوەن  لــە  مۆڵەمتــان  و  خەڵکــی  رەزامەنــدی  لەســەر  لێــرە 

نێــروە و  ئێمــە دەڤــەری  زەوییەکــەش وەرگرتــووە، گوندەکانــی 

رێــکان لەژێــر دەســەاڵتی حکومەتــی تورکیــا و پەکەکــەدان، شــەڕ و 

بۆردوومــان لــەو ناوچەیــە بەردەوامــە”.

زانیاریــامن  ئێمــە  “وەکــو  دەڵێــت:  هەروەهــا  موختــارە  ئــەو   

دەســتکەوتووە، گوتیــان پەکەکــە ســێ تۆپــی ئاراســتەی بنکــەی 

تورکیــا کــردووە. تورکیــاش تۆپــی ئاراســتەی نێــو خەڵــک کــردووە و 

لەنێــو خێزانەکانــی ئێمــەی داوە و دوو کــەس کــوژراون و تەمەنیــان 

مــاون،  لــەوێ  ئۆتۆمبێلیــش  برینــدارە.  یەکێکیــش  و  ســاڵە   10

ئەنجامــی دوایــی نازانیــن کــە برینــدارەکان چەنــدن بەڕاســتی، 

ــی  ــە بنکەکان ــک ل ــوون، کیلۆمەترێ ــرە ب ــی زۆر لێ ــە خەڵکێک چونک

نه بوویــن . دوور  تورکیــاوە 

 

هــه ر لــه و باره یــه وه ، دژه  تیــرۆری كوردســتان لــه  رێــی په یجــی 

راگه یه ندراوێكــی  فه یســبووك  كۆمه اڵیه تــی  تــۆڕی  لــه   خــۆی 

ئه نجامــده ری  بــه   په كه كــه ی  ده ســتبه جێ  و  باوكــرده وه  

هێرشــی  ئاکامــی  “لــە  رایگه یانــد،  و  له قه ڵه مــدا  په الماره كــه  
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مووشــەکیی تیرۆریســتانی پەکەکــە دوو هاوواڵتــی شــەهید بوونــە و 

دوو هاوواڵتیــی دیکــەش برینــدارن”.

زانیارییەکانــی  گوێــرەی  “بــە  هاتــووه :  راگه یه ندراوه كــه دا  لــه  

پەیجــی دژەتیــرۆری کوردســتان، ئێــوارەی ئەمــڕۆ پێنجشــەممە 26ی 

ئایــاری 2022، تیرۆریســتانی پەکەکــە دوو مووشــەک ئاراســتەی 

گونــدی ئەرەدنــای ســەر بــە ناحیــەی بامەڕنێــی قــەزای ئامێــدی لــە 

ــی  ــا ئێســتا دوو هاوواڵت ــەوە ت ــەن و، بەهۆی ــزگای دهــۆک دەک پارێ

ــدارن”. ــەش برین ــی دیک ــە و دوو هاوواڵتی ــەهید بوون ش

لــه و باره یــه وه  ئاژانســی هه واڵــی فرانــس پرێــس باڵویكــرده وه ، كــه  

په كه كــه  بــه  هه مــوو شــێوه یه ك ره تیده كاتــه وه  ئــه و بۆردومانــه  

ئــه وان كردبێتیــان.

هــه ر لــه و باره یــه وه ، ئاژانســی هه واڵــی رۆژنیــوز باڵویكــرده وه ، 

ــداوه   ــه وه ی رووی ــه وه ، ئ ــت ده كه ن ــه كان جه خ ــوكاری قوربانیی كه س

ته قینــه وه ی  و  میــن  نــه ك  بــووه ،  توركیــا  فڕۆكــه ی  بۆردومانــی 

په كه كــه .

ــی  ــازار، په یج ــه وی 18ی ئ ش

پارتــی  لــه   نزیــك  وشــه ی 

كوردســتان  دیموكراتــی 

باڵویكــرده وه ، گوایــه  ته قــه  

لقــی  بــاره گای  لــه   كــراوه  

پارتــی. چــواری 

کامــەران  باره یــه وه ،  لـــه و 

غەریــب، وتەبێــژی لقی چوار 

روونكردنه وه یه كــدا  لــه  

لــە  هەواڵێــک  رایگه یانــد، 

لــە  و  ســایت  هەندێــک 

تەقەکــردن  بــە  ، ســەبارەت  تــۆڕە کۆمەاڵیەتیــەکان باڵوبۆتــەوە 

و  ســلێامنی  لــە  کوردســتان  دیموکراتــی  پارتــی  بارەگاکانــی  لــە 

برینداربوونــی هەڤااڵمنــان . بــۆ ڕای گشــتی ڕایدەگەیێنیــن کــە ئــەم 

ــوار و   ــی چ ــارەگای لق ــە ب ــە ل ــراوە و تەق ــە درۆ و هەڵبەس هەواڵ

نەکــراوە. ســنوورمان  ناوچەکانــی  لیژنــە 

ده نگۆی هێرش بۆ سه ر باره گای 
لقی چواری پارتی لەسلێمانی 

راست نەبوو
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ــارەی  ــە ب ــا ل ــەک میدی ژمارەیی

بــە  حزبــەکان  شــەهیدی 

پارتــی  و  یەکێتــی  تایبــەت 

چەنــد داتایەكیــان باڵوكــردەوە 

لەبــارەی شــەهیدی هــەردوو 

الیەنێــک  گوایــە  کــە  حــزب 

لــە  شــەهیدی  زیاتــر 

هەیــە،  شــەڕ  ســەنگەرەکانی 

میدیــاکان بــێ ئــەوەی ئــەو 

ــەوە  ــت بکەن ــە پشتڕاس داتایان

هەڵــەوە. کەوتنــە 

داتــاكان،  باڵوكردنــەوەی  دوای 

پێشــمەرگە  وەزارەتــی 

بــاڵو  روونكردنەوەیەكــی 

كــردەوە و ئامــاژە بــەوەدراوە 

“هــەر لیســت و جیاکارییــەک 

گشــتیی  ئەمینــداری  بەنــاوی 

پێشــمەرگە  وەزارەتــی  و 

و  ســاختەیە  باڵوکراوەتــەوە 

و  چەواشــەکاران  شــەهیدامنان.  بەخوێنــی  بەرامبــەر  ناحەقیشــە 

ســاختەکاران دەدەیــن بــە یاســا و روبــەڕووی دادگایــان دەکەینــەوە”

پەیجی گەل نیور 

لە سۆشیال میدیای 

فەیســـــــــبووك لە 

رۆژی 29/4/2022 

هەواڵێكی باڵوكردەوە 

و ئاماژەی بەوەدابوو 

كە )تەقینەوەیەكی 

گەورە شاری هەولێری 

هـــــــــــەژاند..... لە 

مزگەوتەكانەوە داوە 

لە خەڵك دەكرێت شار 

چۆڵ نەكەن(

دەنگی تەقینەوەیەکی 

بە هێز هەولێری 

هەژاند..

هـــــــــــــــاواڵتیان لــە 

دڵەڕاوکێــدان و پۆلیســی 

ــووە. ــن ب ــاری ئاگری ــە ی ــت تەقینەوەک ــش دەڵێ هەولێری

دانیشــتوانی هەولێــر متامنەیــان بــە پۆلیــس و ئاسایشــی شــارەکەیان 

نەمــاوەو لــە گومانــدان و مەترســی ئەوەیــان هەیــە پارتــی خەڵکــی 

ــی و  ــی ئەقلیم ــەی ملمانێ ــەتی هەڵ ــی سیاس ــە باج ــر بکات هەولێ

داتای شەهیدی حزبەکان راست 
دەرنەچوو
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هیچ تەقینەوەیەک لە هەولێر 
نەبووە
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ــران بێــت. ــا شــارەکەیان وێ هاوشــێوەی ئۆکرانی

چەنــد رۆژێکــە خەڵکــی هەولێــر مەترســی کارەســاتێکی گــەورە 

خۆیــەوە  فەرمــی  میدیــای  لــە  روســیا  ئــەوەی  پــاش  دەکــەن 

ــەی دەســتی  ــە بوکەڵ ــە بن ــر ن هۆشــداریدایە دەســەاڵتدارانی هەولێ

پیانێــک دژی مۆســکۆ. بــۆ جێبەجێکردنــی  تورکیــا 

بنكۆڵــكاری  تیمــی  زانیارییانــە  ئــەم  بــۆ پشــت راســتكردنەوەی 

پاســەوان پەیوەندیكــرد بــە هۆگــر عەزیــز وتەبێــژی پۆلیســی هەولێــر 

و ڕایگەیانــد، “ســەرلەبنی هەواڵەکــە ڕاســت نەبــوو کــە یــەک 

گەڕەگــدا یــاری ئاگریــن لەالیــەن چەنــد منداڵێكــەوە ئەنجامــدراوەو 

ــەداوە”. ــارەکەدا رووین ــە ش ــەوەک ل ــچ تەقین هی

رۆژی 30ی ئایــار، ســوپای تورکیــا لــە رێگــەی فڕۆکــەوە لــە ژماره یــه ك 

گونــدی ســه ر بــه  قــه زای پێنجوێــن، چەنــد کاغەزێکــی به ســه ر 

گونده كانــدا فڕێدایــە خــوارەوە، كــه  تێیــدا داوا لــه  گه ریاكانــی 

ــده ن. ــته وه  ب ــه  ده س ــان ب ــراوه ، خۆی ــه  ك په كه ك

ــە  ــارخ، ل ــاران، ج ــی م ــارووزەر، کان ــی: ئ ــە گوندەکان ــه زه كان ل كاغ

ــه   ــن، فڕێدرابوون ــەزای پێنجوێ ــز ســەر بەق ــەی ناڵپارێ ســنووری ناحی

ــه و كاره   ــدا ئ ــاوه ی هه فته یه ك ــوو له م ــه وه  دووه مجــار ب خــواره وه ، ئ

بكرێــت.

نــورساوه كان زمانــی کــوردی )کرمانجــی( و تورکــی بــوون، له ســه ریان 

تورکیا له  هه رێم ته کنیکی 
سایکۆلۆجیکاڵ ئۆپەرەیشنی 

به کارهێنا
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نورسابــوو، “لــە بەرامبــەر 

بێدەنــگ  دەســتدرێژیدا 

ــرە  ــان هەڵبژێ ــە - ژی مەب

نــەک مــردن - بــاوەڕت 

تورکیــا  ســەربازانی  بــە 

خــۆت   - هەبێــت 

دەوڵــەت  رادەســتی 

گەرەنتــی  ژیانــت  بکــە 

رێکخســن   - دەبێــت 

وەکــو خزمەتــکار لێتــان 

دەڕوانێــت”.

كوردســتان  هه رێمــی  لــه   ته كنیكــه   ئــه م  توركیــا  یه كه مجــاره  

به تایبــه ت لــه  ناوچه كانــی پارێــزگای ســلێامنی به كارده هێنێــت، 

Psychological Oper- )پێیده وترێــت ســایکۆلۆجیکاڵ ئۆپەرەیشــن 

ــی ڕێکخــراو، بەگشــتی  ــە لەهەڵمەتێکــی بەالڕێدابردن ation( بریتیی

ــەوە ئەنجامدەدرێــت بەتایبەتــی  ــەن ســوپا و دەزگا ئەمنییەکان لەالی

ــدا. ــرژی و جەنگ ــتبونی گ ــی دروس لەکات

ئــه م ته كنیكــه  له ســه روبه ندی ئۆپه راســیۆنی ســوپای توركیــا كــه  

ــه  18ی نیســانی  ــر ناوچه كانــی پارێــزگای دهۆكــی گرتووتــه وه  ل زیات

قوفــڵ   - چڕنــووک  ئۆپه راســیۆنی  بــه   و  ده ســتیپێكردووه    ،2022

ــن و زاپ شــه ڕو پێكــدادان  ــی ئاڤاشــین، مەتی ــراوه و له ناوچەکان ناون

هه یــه .

ئۆپه راســیۆنه   هه واڵــی  گه یاندنــی  ته كنیكــه ،  له مجــۆره   ئامانــج 

ــرس  ــه وه ی ت ــوردو باڵوكردن ــی ك ــۆزی تاك ــاخ و س ــت و ن ــه  هه س ب

و  نیشــاندان  فریــادڕەس  بــە  ئه وه شــدا خــۆ  له گــه ڵ  پشــێوی  و 

نەیارەکانیه تــی. بەدێواندنــی 

بــه   گرنگــی  تاڕاده یــه ك  كوردســتان  هه رێمــی  میدیاكانــی  لــه  

درا. بابه ته كــه  

ــە،  ــۆوەری هەی ــەزار فۆڵ ــە 27 ه ــبوك ك ــە فەیس ــی زۆن ل ــە پەیج ل

هەواڵێــك باڵوكرایــەوە گوایــە نوســەر و چاودێــری سیاســی مەشــخەڵ 

كەوڵۆســی، بەفەرمانــی مــەرسور بارزانــی رفێــراوە، بــەاڵم هەواڵەكــە 

ڕاســت نەبــوو.

بەفەرمانی مەرسور مەسعود

مەشخەڵ کەوڵۆسی لەالیەن پاراستنەوە رفێرا..

ــت  ــەوەی پێگەش ــاری ئ ــی زانی ــتنی پارت ــەوەی دەزگای پاراس دوای ئ

کــە مەشــخەڵ کەوڵۆســی لەپشــت ئاشــکراکردنی ســەرخێل حاجــی 

ــە  ــە زانکــۆی ســلێامنی ل ــە کــە ســیخوڕی دەزگای پاراســتنە ل جەمال

ــی  ــە فەرمان ــڕۆ ب ــوارەی ئەم ــێ ئێ ــە ج ــت ب ــە، دەس ــە کۆنەک کەمپ

مــەرسور مەســعود؛ پاراســن مەشــخەڵ کەوڵۆســی فڕانــدوو بــۆ 

مــاوەی ســێ کاتژمێــر لــە ژێــر ئەشــکەنجەدا لــە بــارەگای لقــی 

چــواری پارتــی لــە ســلێامنی دەستبەســەرکرا ، بــەاڵم ســەرنجام 

ــەو  ــەی زۆن داوە ئ ــە پێگ ــاری ب ــەی زانی ــەو کەس ــە ئ ــەوە ک رونبوی

ــی. ــەرخێڵ خۆیەت ــی س ــی نزیک ــرەو خزم ــێکی ت ــەو کەس نیی

لێــرەوە دەزگا شکســتخواردوەکەی پاراســن کەهاوشــێوەی حکومەتــە 

ــەوە  ــە خۆی ــەوە کــە هــەر ل ــاگادار دەکەین ئیفلیجەکــەی مــەرسور ئ

خەڵکــی فەقیــر و کۆیلەکانــی پارتــی نەداتــە بەرشــەق لەســەر 

ــان . ــی هەواڵدەرەکانی گومان

جەمــال  حاجــی  ســەرخێڵی  لەســەر  زانیــاری  کەســەی  ئــەو 

ئاشــکراکردووە خــودی خۆیەتــی و لــە چەنــد ڕۆژی داهاتــوو دۆســییە 

رفاندنەکەی مەشخەڵ کەوڵۆسی 
فەیك بوو
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ــش  ــەوکات پێ ــەوەو ئ ــاڵو دەکەین ــتی ب ــۆ رای گش ــی ب ئابڕوبەرەکان

ســیخوڕە  ئــەم  مشــورێکی  خۆتــان  بێــت  شــاربەدەر  ئــەوەی 

بخــۆن. قێزەونەتــان 

ــوەوە،  ــتان باڵوكراب ــڕۆی كوردس ــە پەیجــی ئەم ــش ل ــان هەواڵی هەم

ــە. ــە فەیســبوك هەی ــە 138 هــەزار الیكــی ل ــر ل كــە زیات

مەشــخەڵ كەوڵۆســی، خــۆی وەك نوســەرێكی نەتەوەیی دەناســێنێت 

و نوســینەكانی لەگــەڵ سیاســەتەكانی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان 

یەكدەگرنــەوە، ئــەو پەیجەشــی هەواڵەكــەی لەبــارەوە باڵوكردبوەوە، 

بەرگــری لــە سیاســەتەكانی یەكێتــی دەكات.

وێنــەی  و  رەتكردبوەتــەوە  هەواڵەكــەی  كەوڵۆســی،  كەوڵۆســی 

خــۆی  پەیجەكــەی  لــە  گرتبــوو،  زۆنــی  پەیجــی  پۆســتەكەی 

بــوو: نوســی  لەســەری  باڵویكردبــوەوەو 

حەیف درۆ و چەواشەکاری بگاتە ئەم ڕادەیە.

ــێوازە کارە  ــەم ش ــک. ب ــی خەڵ ــی دەرون ــە تێکدان ــە درۆ، بەس بەس

ــکەوتنێک. ــۆرە پێش ــچ ج ــە هی ناگەین

ــتانی  ــی كوردس ــی” هه رێم ــەی عێراق ــیقی موقاوەم ــەی تەنس “هەیئ

تۆمه تبــار كــرد بــه وه ی راهێنــان بــه  چه كــداران ده كات بــۆ تێكدانــی 

ره وشــه كه و، ئــه وه ش به سه رپه رشــتی مــه رسور بارزانــی و “جــێ 

ــه ی ره تكــرده وه . ــه م ده نگۆیی ــم ئ ــه اڵم هه رێ ــل”، ب په نجــه ی ئیرسائی

23 ئایــار، لــه  ژماره یــه ك هه ژمــاری تویتــه رو ماڵپــه ری عێراقــی، 

عێراقــی”  موقاوەمــەی  تەنســیقی  “هەیئــەی  به یاننامه یه كــی 

ــەک  ــقپێکردنی ژمارەی ــە مەش ــتانی ب ــی کوردس ــه وه  هەرێم باڵوكرای

گرووپــی چەکــدار بــۆ پشــێوی نانــەوە و تێکدانــی یەکگرتوویــی گەلی 

ــد،  ــرد و رایگەیان ــار ک ــەی تۆمەتب ــە کۆمەاڵیەتییەک ــراق و پێکهات عێ

“لــەو کارەدا شــوێنپەنجەی زایۆنییــەت هەســتپێدەکرێت”.

لــە هەڵوێســتەکانی پێشــوو  به یاننامه كــه دا هاتبــوو “ئێمــە  لــه  

و  ئاســایش  خزمەتــی  لــە  کــە  دابــوو  بەڵێنــامن  ئێســتاماندا  و 

ســەقامگیریی گەلەکەمــان بیــن، دەزانیــن دەســەاڵتدارانی کوردســتان 

ــەو ئاگــرەی دەیانەوێــت هەڵیبگیرســێنن  ــە و ئ هەوڵــی خراپــی هەی

پێــش خەڵکــی دیکــە خۆیــان دەســووتێنێت و تەنهــا شکســتیان بــۆ 

دەمێنێتــەوە”.

 “هەیئەی تەنسیقی موقاوەمەی 
عێراقی” هەرەشەی لە هەرێم کرد، بەاڵم 
بنەمای هەرەشەکردنەکەی راست نەبوو
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بــه   ســه ركرده كانی  و  ده ســته یه   ئــه م  ناســنامه ی  هه رچه نــده  

ته واوه تــی رون نیــه ، بــه اڵم به پێــی راپۆرتێكــی كه ناڵــی جه زیــره ، 

شــیعه   له گروپــه   عێراقــی”،  موقاوەمــەی  تەنســیقی  “هەیئــەی 

له وانــه  كه تیبه كانــی  پێكدێــت  ئێــران  لــه   نزیــك  چه كداره كانــی 

كه تیبه كانــی  حــه ق،  ئه هلــی  عه ســائیبی  عێراقــی،  حزبــواڵی 

به رپرســیاریه تی  پێشــر  نوجه بــا،  بزوتنــه وه ی  شــوهه دا،  ســه ید 

ئه ســتۆ. گرتوه تــه   ئه مریكییــه كان  ئامانجــه   ســه ر  هێرشــه كانی 

ــاری،  ــیار زێب ــم،  هۆش ــی هه رێ ــی ئاسایش ــه  ئه نجومه ن ــه  ل هه ریه ك

ئه ندامــی مه كته بــی سیاســی پارتــی و عه ره فــات كــه ره م، بەرپرســی 

دۆســییەی عێــراق لــە بــارەگای بارزانــی، وه اڵمــی ده ســته كه یان 

دایــه وه .

ــد: گروپێکــی لەیاســابەدەر  ــم رایگه یان ــی ئاسایشــی هه رێ ئه نجومه ن

بــە نــاوی هەیئــەی تەنســیقی موقاوەمــەی عێراقــی، کــە المــان 

ــە  ــن، ل ــان دەدرێ ــانێکەوە ه ــەن چ کەس ــە الی ــکرایە ل ڕوون و ئاش

ــتووە و  ــان هەڵبەس ــێ بنەمای ــی ب ــک تۆمەت ــدا کۆمەڵێ بەیاننامەیەک

ــەن. ــتان دەک ــی کوردس ــە هەرێم ــە ل هەڕەش

ــی  ــی دیموکرات ــی سیاســیی پارت ــی مەکتەب ــاری، ئەندام ــیار زێب هۆش

پێویســتە  و  درۆیــە  درۆیــە،  درۆیــە،  راگەیه ندراوەکەیــان  وتــی، 

پێداچوونــەوە بــە زانیارییــە هەڵەکانیانــدا بکەنــەوە.

عه ره فــات كــه ره م، وتــی: تۆمەتەکانــی دەســتەی هاوئاهەنگیــی 

بەنــاو مقاوەمــەت بــۆ کوردســتان بــە تۆمەتــی درۆ، داپۆشــینی 

شکســتی پــرۆژە تایفییــە بۆگەنەکەیەتــی، گەالنــی هۆشــیاری عێــراق 

هەســتیان بــەوە کــردووە کــە ئــەو مقاوەمەیــە تەنهــا ئامرازێکــە بــۆ 

هەڵخەڵەتاندنــی گێلــەکان بــۆ خزمەتکردنــی پــرۆژە دەرەکییەکــەی، 

ــی و  ــتوەردانی دەرەک ــەوەی دەس ــتەقینە، رەتکردن ــی راس مقاوەمەت

خزمەتکردنــی هاوواڵتــی و گەشــەپێدانی واڵتــە لــەڕووی کولتــووری 

و شارســتانییەوە.

به یاننامه كه ی “هەیئەی تەنسیقی موقاوەمەی عێراقی”

ــە 13ی  ــا ل ــیال میدی ــی سۆس ــدن و پەیج ــەك دەزگای راگەیان ژمارەی

ــوو شــەڕی كــورد و  ــە قــەزای دوزخورمات ــار باڵویانكــردەوە كــە ل ئای

دروستبونی شەڕی کورد و عەرەب لە 
دوزخورماتوو بنەمای نییە
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دروســتبووە.  عــەرەب 

ــە  ــان ل ــەوەش داوای ــۆ ئ ب

كــردووە  خوێنەرانیــان 

تــا  كۆمێنــت  بچنــە 

ڤیدیــۆی شــەڕەكە ببینــن.

منونەی چەند هەواڵێك

 )7ROJ( پەیجــی 

ــر  ــە كاتژمێ ــی ل هەواڵێك

 13 خولەكــی   6:57

باڵوكردۆتــەوە  ئایــار 

ــانی )خورماتوو؛  بەناونیش

شــەڕ لــە نێــوان کــورد 

و عــەرەب دروســتبوو(، 

پۆســتەرێكی  لەگەڵیــدا 

باڵوكردۆتــەوە كــە تیایــدا 

هاواڵتــی  ژمارەیــەك 

عــەرەب  و  كــورد 

دەبینێریــن و داوای لــە 

ــت. ــە كۆمێن ــۆی شــەڕەكە بچن ــی ڤیدی ــۆ بینین ــردووە ب ــان ك هاواڵتی

هــاوكات پەیجــی )زۆن نیــوز(، هەمــان رۆژی لــە كاتژمێــر 4:23 

خولــەك پۆســتێكی كــردووە و نوســیویەتی ژمارەیــەك هاواڵتــی 

ئــەم  كــورد،  جوتیارانــی  زەویــوزاری  هەڵیانكوتایەســەر  عــەرەب 

پۆســتە ووشــەی شــەڕی بەكارنەهێنــاوە، بــەاڵم نوســیویەتی بــۆ 

بینینــی ڤیدیۆكــە بچنــە كۆمێنــت.

راستی هەواڵەكە:

ــاری  ــەك جوتی ــوان ژمارەی ــە نێ ــی ل ــار، ناكۆك ــوەڕۆی 13ی ئای ــە نی ل

لەســەر  دروســتبووە  تەپەســەوز،  و  حلێوانــی  گونــدی  هــەردوو 

زەویــوزار، بــەاڵم ناكۆكییەكــە نەگەیشــتۆتە شــەڕ.

“تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان” تــەواوی دیمەنــی ڤیدیۆكــەی بینــی، 

ــەدا دروســتنەبووە،  ــەو جوتیاران ــوان ئ ــچ شــێوەیەك شــەڕ لەنێ بەهی

ــەك  ــا ژمارەی ــو تەنی ــەرەب”. بەڵك ــورد و ع ــەڕی ك ــت “ش ــا ناوبرێ ت

جوتیــارە و تیایــدا گفتوگــۆ دەكــەن وەك ئــەوەی ناكۆكییــان لەســەر 

شــتێك هەبێــت.

و  توركامنــە  نەتــەوەی  لــە  خــۆی  كــە  زەینلعابدیــن،  حەســەن 

قایمقامــی قەزاكەیــە، بــۆ “پاســەوان” وتــی “ئــەوە هەوااڵنــە بەهیــچ 

شــێوەیەك راســت نیــن كــە بــاس لــە شــەڕی نێــوان كــورد و عــەرەب 

دەكــەن، ئــەوەی ئــەو رۆژە رویــداوە تەنیــا ناكۆكــی نێــوان ژمارەیــەك 

ــازە نییــە و ســااڵنە  ــار بــووە لەســەر زەوی، ئــەو ناكۆكییــەش ت جوتی

ــۆك  ــی جێناك ــە ناوچەكان ــدا ل ــی زەوی و دروێنەكردن ــی كێاڵن لەكات

رودەدەن و بــە هەوڵــی ئیــدارەی قەزاكــە و بــە شــێوەی كاتــی 

چارەســەردەكرێن”.

دانیشــتوانی گونــدی حلێوانــی  پاســەوان،  بەدواداچونــی  بەپێــی 

عەرەبــن و تەپەســەوزیش كــوردن، كێشــەكەیان لەســەر ســنور بــووە 

ــەڕ. ــتۆتە ش و نەگەیش

ــردەوە،  ــاری 2022 باڵویانك ــە 14ی ئای ــك، ل ــج و ئەكاونتێ ــد پەی چەن

كــە عەقیــد فەرهــاد محەمــەد، ئەفســەرێكی كــوردی شــاری كەركوكــە 

لــە پۆســتەكەی الدراوە، هەندێكیــان ئاماژەیــان بــەوە كــرد كــە 

هەواڵی دورخستنەوەی ئەفسەرەکەی 
کەرکوك لەسەر گەندەڵی راست نەبوو
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ــە”. ــەوە هەی ــە گەندەڵیی ــدی ب ــەی “پەیوەن البردنەك

نیشــتیامنیی  یەكێتیــی  پشــكی  لــە  محەمــەد،  فەرهــاد  عەقیــد 

رەحیــاموا. پۆلیســی  بنكــەی  بەڕێوەبــەری  كراوەتــە  كوردســتان 

منونەی چەند هەواڵ و پۆستێك:

ــێنێت و  ــوس دەناس ــە خــۆی وەك رۆژنامەن ــادر، ك ــادر ن ــی ق هاواڵت

ــۆی  ــە خ ــەوە ك ــی ڤیدیۆیەك ــێت، لەڕێ ــوید دادەنیش ــی س ــە واڵت ل

ــۆی  ــی خ ــی تایبەت ــە پەیج ــار ل ــە 14ی ئای ــە دەكات و ل ــدا قس تیای

ــد  ــت عەقی ــردەوە، دەڵێ ــبوك باڵویك ــی فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ل

فەرهــاد محەمــەد لــە پۆســتەكەی البــراوە و جەختیكــردەوە “لەســەر 

ــەوە”. ــردن دورخراوەت ــی و دزیك گەندەڵ

چەنــد رۆژێــك پێشــر قــادر نــادر، لەڕێــی تەلەفونــەوە قســەی لەگەڵ 

عەقیــد فەرهــاد-دا كــردووە و تۆمەتبــاری كــرد بــەوەی ســەرانە لــە 

خەڵــك وەردەگرێــت و كار بــۆ مەڵبەنــدی كەركوكــی یەكێتــی دەكات. 

دواتــر دەنگەكــەی لــە سۆســیال میدیــادا باڵوكــردەوە. هەندێــك 

رەخنەیــان لــە قــادر نــادر گــرت و هەندێكیــش دەستخۆشــی.

هەمــان رۆژ، ئەكاونتێــك بەنــاوی )Nargz lawan( كــە پڕۆفایلەكــەی 

وێنــەی مەســعود بارزانــی، ســەرۆكی پارتــی دیموكراتــی كوردســتانی 

ــی  ــورساوە یەكێت ــدا ن ــە بەشــی )about(ی ئەكاونتەكەی لەســەرە و ل

ــە-،  ــە پارتیی ــی كوردســتان  - رێكخراوێكــی ســەر ب ــی دیموكرات الوان

هەروەهــا زۆرینــەی چاالكییەكانــی مــەرسور بارزانــی، ســەرۆكی 

حكومــەت و مەســعود بارزانــی ســەرۆكی پارتــی باڵودەكاتــەوە، لــە 

ــەوە”. ــد فەرهــاد دورخراوەت پۆســتێكدا باڵویكــردەوە “عەقی

 

بەنــاوی  تــر  ئەكاونتێكــی 

بەهەمــان  كــە   ،)Zana Ali(

وێنــەی  پڕۆفایلەكــەی  شــێوە 

مەســعود بارزانــی، ســەرۆكی 

ــی كوردســتانە،  ــی دیموكرات پارت

باڵوكردۆتــەوە.  هەواڵەكــەی 

زیاتــر  ئەكاوتنــە  ئــەو 

مەكتەبــی  چاالكییەكانــی 

ــی  ــوك – گەرمیان ــی كەرك سیاس

پارتــی دیموكراتــی كوردســتان 

لــە  یەكێتــی  پێشــێلكارییەكانی  هەواڵــی  لەگــەڵ  باڵودەكاتــەوە. 

ســلێامنی. پارێــزگای  ســنوری 

چەنــد پەیجێكــی تــر بەهەمــان شــێوە هەواڵــی دورخســتنەوەی 
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بــۆ  باڵوكردۆتــەوە،  پۆلیســی رەحیاموایــان  بنكــەی  بەڕێوەبــەری 

منونــە پەیجــی )ئێســتای كەركــوك(، كــە زیاتــر هەواڵــە ئەمنییەكانــی 

ــەوە. ــوردی باڵودەكات ــی ك ــە زمان ــوك  ب ــزگای كەرك پارێ

هــەردوو پەیجــی )گەرمیــان پۆســت( و )بەورەكانــی كەركــوك(

ــەوە،  ــان باڵوكردت ــد فەرهاد-ی ــتنەوەی عەقی ــی دورخس ــش هەواڵ ی

ــان  ئــەو دوو پەیجــە، زیاتــر هەواڵەكانــی ســنوری كەركــوك و گەرمی

باڵودەكەنــەوە.

راستی هەواڵەكە:

پۆلیســی  بەڕێوەبەرایەتــی  ئایــار(،  )14ی  رۆژ  هەمــان  ئێــوارەی 

ــەی  ــەو زانیارییان ــوو ئ ــدا هەم ــە راگەیەنراوێك ــوک ل ــزگای کەرک پارێ

ــۆڕە  ــەی لەت ــەو زانیاریان ــوو ئ ــردەوە “هەم ــردەوە و جەختیك رەتك

بنکــەی  بەڕێوەبــەری  گۆڕینــی  بــە  ســەبارەت  کۆمەاڵیەتیــەکان 

لەڕاســتییەوە”. دورن  باڵوکراونەتــەوە  رەحیــاموا  پۆلیســی 

ــەو  ــووە، ب ــی وەرگرت ــی نەخۆش ــراو مۆڵەت ــووە “ناوب ــا هات هەروەه

هۆیــەوە یەکێــک لــە ئەفســەرەکان راســپێردراون کاری رۆژانــەی 

ــت  ــی دروس ــایی ئەمن ــەوەی بۆش ــاو ئ ــکات لەپێن ــی ب ــە رای بنکەک

ــت”. نەبێ

پاســەوان لــە ســەرچاوەیەكەوە لــە بنكــەی پۆلیســی رەحیــاموا 

مۆڵەتــی  نەشــتەرگەرییەك  بــۆ  فەرهــاد  “عەقیــد  زانیویەتــی 

وەرگرتــووە و دوای نەشــتەرگەرییەكە دەگەڕێتــەوە ســەر كارەكــەی”.
گروپــی  و  فەیســبوك  كۆمەاڵیەتــی  تــۆڕی  لــە  پەیجێــك  چەنــد 

تیلیگــرام، هەواڵــی تیرۆركردنــی دادوەرێكــی دادگای كەركوكیــان لــە 

ــەت  ــد كەیســێكی تایب ــە چەن ــردەوە، گوای ــەوەی توركــامن باڵوك نەت

ــوژراوە. ــاڵدا ك ــاری ئەمس ــی ئای ــە مانگ ــووە و ل ــرۆری الب ــە تی ب

منونەی هەواڵی هەڵبەسراو:

پەیجانــەی  لــەو  یەكێكــە  كــە   ،)in iraq العــراق  )يف  پەیجــی 

10ی  لــە  هەیــە،  الیكــی   2,825 و  باڵوكردۆتــەوە  هەواڵەكــەی 

ــدا  ــەوە و تیای ــەوە باڵوكردۆت ــە وێنەیەكــی بەپەل ــگ پۆســتێكی ب مان

هاتــووە “دادوەر خالیــد هــزاع بەیاتــی، پســپۆڕ لــە بــواری كەیســی 

هەواڵەکە کۆن بوو: ئەمساڵ هیچ 
دادوەرێك لە کەرکوك  تیرۆرنەکراوە

10
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روبەڕبونــەوەی تیــرۆر لــە كەركــوك، ســەرلەبەیانی رۆژی دووشــەممە 

9ی ئایــار لەالیــەن ژمارەیــەك چەكــدارەوە تیرۆركــرا”.

هەروەهــا هەواڵەكــە لــە چەنــد گروپێكــی تیلیگــرام و لەنــاو خەڵكــی 

ــدا باڵبۆوەوە. كەركوكیش

راستی هەواڵەكە:

گشــتی  بەڕێوەبەرایەتــی  پەیوەندییەكانــی  و  راگەیانــدن  بەشــی 

خولەكــی   7:58 كاتژمێــر  ئایــار،  10ی  رۆژی  كەركــوك،  پۆلیســی 

ــە  ــردەوە ك ــە باڵوك ــەو دەنگۆیان ــەر ئ ــی لەس ــەو، رونكردنەوەیەك ش

ــەو  ــی ئ ــارەی تیرۆركردن ــەوە لەب ــادا باڵوكراونەت ــیال میدی ــە سۆس ل

دادوەرەوە.

ــوك  ــی كەرك ــمی پۆلیس ــی رەس ــە پەیج ــە ل ــەدا ك ــە رونكردنەوەك ل

باڵوكراوەتــەوە، تیایــدا دەڵێــت كە بەشــێك لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 

ــار(  ــڕۆ )10ی ئای ــۆ ئەم ــی ب ــزاع بەیات ــد ه ــی دادوەر خال تیرۆركردن

ــە و  ــت نیی ــێوەیەك راس ــچ ش ــەوە بەهی ــتیدا ئ ــەوە، لەڕاس گەڕاندۆت

ــەوە. ــۆ ســاڵی 2006 دەگەڕێت ــە ب تیرۆركردن

ــە  ــووە ل ــەوەی توركــامن پســپۆڕی هەب ــە نەت ــد هــزاع ل دادوەر خال

ــرد،  ــوك كاریدەك ــە دادگای كەرك ــوارەدا ل ــەو ب ــرۆردا و ل ــی تی كەیس

ــەر  ــوك و لەس ــی 2006 لەكەرك ــی دووەم ــی كانون ــە مانگ ــراو ل ناوب

ــرا. ــدا تیرۆرك ــگای بەغ رێ
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ــای  ــی كاره ب ــۆی 2022(، وه زاره ت ــار/ مای ــه ممه  )10ی ئای رۆژی سێش

حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان باڵویكــرده وه ، كــه  شــاندێكی كۆنگــۆ 

ســه ردانی هه رێمــی كوردســتانیان كــردووه  و له گــه ڵ وه زاره تــی 

كاره بــا باســیان لــه  ســوود وه رگرتــن لــه  )سیســتمی پێــوه ری زیره كــی 

ــردووه (. ــتان ك ــی كوردس هه رێم

رایگه یانــد،  راگه یه ندراوێكــدا،  لــه   وه زاره ته كــه   باره یــه وه ،  لــه و 

کەمــال محەمــەد ســاڵح وەزیــری کارەبــا پێشــوازیی لــە لیســام 

مــووت ڤــاال شــارلۆت بریــکاری وەزارەتــی وزە، بەشــی کارەبــای 

ــاندێکی  ــاوەری ش ــە ی ــە ب ــرد، ک ــۆ ک ــی کۆنگ ــاری دیموکراتیک کۆم

بــااڵی بەرپرســان و کۆمپانیاکانــی واڵتەکــەی ســەردانی هەرێمــی 

کوردســتانی کــردووە. 

هه روه هــا هاتــووه : کۆمــاری دێمۆکراتیکــی کۆنگــۆ لــە هەوڵــی 

ســوود وەرگرتــن لــە ئەزموونــی پــرۆژەی پێــوەری زیرەکــی کارەبــای 

هەرێمــی کوردســتانە، بــۆ ئــەوەی کــە لــە واڵتــی خۆیــدا جێبەجــێ 

بــکات، بەتایبەتــی بەشــی کڕینــی کارەبــا بــە کارت و کەمکردنــەوەی 

ــا.  بــە فیڕۆدانــی کارەب

ــە  ــدارییان ل ــا بەش ــۆ هەروەه ــاندی کۆنگ ــداوه ، ش ــاژه ی به وه ش ئام

پریزێنتەیشــنێکیان تایبــەت بــە پێــوەری زیرەکــی کارەبــا و وزە 

ــا بــە پــرۆژەی پێــوەری  نوێبووەکانــی هەرێــم کــرد. وەزارەتــی کارەب

زیــرەک توانیویەتــی بــە فیڕۆچوونــی کارەبــا لــە %49 بــۆ %39 کــەم 

ــووە. ــەواو ب ــە ت ــا ئیســتا %87 پڕۆژەک ــەوە.  ت بکات

ــێكی  ــوردی به ش ــیاملیدیای ك ــه ، سۆش ــه وه ی هه واڵه ك دوای باڵوبوون

منوونــه   بــۆ  كــردووه ،  زانیارییه كانیــان  ده ســتكاری  زۆریــان 

تێیــدا  و  باڵوكردووه تــه وه   پۆســته رێكی  رووداو،  سۆشــیاملیدیای 

)پێــوه ری  و وشــه ی  كــردووه    ده ســتكاری  زانیارییه كانــی  ده قــی 

ــوود  ــه وه ی س ــۆ ئ ــن ب ــیویه تی: هاتووی ــردووه  و نووس ــی( الب زیره ك

لــه  ئه زموونــی كاره بــای ئێــوه  وه ربگریــن.  لــه  كاتێكــدا ئــه وان 

ــی  ــه ك ئه زموون ــردووه ، ن ــره ك ك ــوه ری زی ــتمی پێ ــه  سیس ــیان ل باس

هه رێــم. كاره بــای 

پۆسته ره كه ی رووداو دوای باڵوبوونه وه ی:

20000 الیك و 5900 كۆمێنت و 19 شێری بۆ كراوه 

چه ند منوونه یه كی دیكه ی ساختە هەواڵ: 

شێواندنی زانیارییه کان- ئەزمونی کارەبا 

1
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ئەو پەیج و سۆشیال میدیایانەی بە دروستی باڵویان كردۆتەوە:

هه واڵێكــی  رووداو  ســایتی   ،)2022 مایــۆی  ئایــار/  )17ی  رۆژی 

ــاو  ــه  ن ــۆ چوون ــه  ب ــه  ڤیزای ــتیان ب ــه ی پێویس ــه و واڵتان ــاره ی ئ ــه  ب ل

باڵوكــرده وه . به ریتانیــا 

لــه  هه واڵه كــه دا، ســایته كه ، لــه  بــری ئامــاژه  بــه  نــاوی كۆمــاری 

بــكات،  دۆمێنیــكان 

نووســی بــووی كۆمــاری 

لــه   ئه مــه ش  دۆمێنیــكا. 

كۆمه اڵیه تییــه كان  تــۆڕه  

ــه وه  و  ــرا باڵوبووی ــه  خێ ب

ســه ر  كــرده   كاریگــه ری 

نووســینگانه ی  ئــه و 

فرۆشــتنی  ســه رقاڵی 

كۆمــاره ن. ئــه و  ڤیــزای 

ئــه وه ی  دوای 

لــه و  روونكردنه وه یــه ك 

 Alt( له الیــه ن  باره یــه وه  

هه ڵــه ی  و  باڵوكرایــه وه    )Group Citizenship and Residency

و  چاككــرده وه   هه ڵه كــه ی  ســایته كه   كــرا،  ده ستنیشــان  رووداو 

ئامــاژه ی به وه شــداوه ، كــه  بڕیاره كــه  كۆمــاری دۆمێنیــكا ناگرێتــه وه ، 

نه هێناوه تــه وه .  پۆزشــێكی  هیــچ  بــه اڵم 

 

رووداو دۆمێنیکا و دۆمێنیکان تێکەڵ 
دەکات
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ــیال  ــە سۆش ــە ل ــاختە هەواڵەك ــەوەی س ــی باڵوبوون ــد منونەیەك چەن

ــادا:  میدی

روونكردنەوەی كۆمپانیای ئاڵت گروپ )بكرێت بە بۆكس(

رۆژانــی شــه ش و حه وتــی حوزه یــران، هــه واڵ و ده نگــۆ گه رمبــوون 

ــه   ــت ب ــژه  ده كرێ ــاری گۆی ــه ری بن ــێك له ڕووب ــه وه ی به ش ــه ر ئ له س

پــرۆژه ی نیشــته جێبوون یاخــود ناكرێــت، ئــه وه ش دوای ئــه وه  هــات 

ــه و دارانــه  بڕدرابوونه تــه وه  كــه  هاواڵتیــان ڕواندبوویانــن. به شــێك ل

سه ره تای بابه ته كه :

لــه  به شــێكی زۆر لــه  په یــج و میدیاكانــدا گرته یه كــی ڤیدیــۆی 

باڵوكرایــه وه  كــه  تێیــدا شــۆفڵێك ده رده كه وێــت و دره خته كانــی 

بنــاری گۆیــژه  هه ڵده كه نێــت، زانیــاری وا له ســه ری باڵوكرایــه وه  

كــه  ئه مــه ی ده كرێــت بــۆ پــرۆژه ی نیشــته جێبوونه .

 منونەی به شێك له و شوێنانه ی هه واڵه كه یان باڵوكرده وه .

  

  

  

پشتڕاستبوه وه .. بناری گۆیژه  ده کرێت به  
پرۆژه  نیشته جێبوون

3
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ــان  ــه  هه م ــگ وات ــی مان ــه ر حه وت ــه ش له س ــه وی ش ــی ش دره نگانێك

روونكردنه وه یه كــی  ســلێامنی  شــاره وانی  ســه رۆكایه تی  رۆژ، 

بــووه   زیاده ڕۆیــی  البــراوه   ئــه وه ی  رایگه یانــد:  و  باڵوكــرده وه  

كراوه تــه  ســه ر موڵكــی گشــتی.

رونكردنه وه كه ی شاره وانی: 

ڕوونكردنەوەیەك بۆ ڕایگشتی:

ــی  ــك و ماڵ ــە ســەر موڵ ــەی، كــە كراوەت ــەو زیادەڕۆییان ســەبارەت ب

گشــتیی لەســەر زەوییەكانــی بەهەشــتی شــار )بنــاری گۆیــژە(، 

ــە  ــلێامنی، ل ــە س ــتیی ل ــەی داواكاری گش ــورساوی فەرمانگ ــی ن بەپێ

ــن  ــەكان البربێ ــوو زیادەڕۆیی ــی 8/9/2٠2٠ دا، پێویســتە هەم ڕێكەوت

و ســەرپێچیكارانیش ڕووبــەڕووی دادگا بكرێنــەوە.

لەگەڵ ڕێزی سەرۆكایەتی شارەوانی سلێامنی.

ئــارام،  شــارى  نیشــته جێبووىن  پــرۆژه ى  دواتــر  رۆژی 

كــه   كــرده وه   پشتڕاســتی  تێیــدا  باڵوكــرده وه و  رونكردنه وه یه كــی 

پرۆژه یه كــی نیشــته جێبوون لــه  بنــاری گۆیــژه  دروســت ده كات، 

ڕاســتی. كــرده   گومانه كانــی  ده نگــۆو  بــه وه ش 

ده قی رونكردنه وه ی كۆمپانیاكه : )بكرێتە ناو بۆكس(

هاواڵتییانــی خۆشەویســتی شــاری ســلێامنی ئــاگادار دەکەینــەوە 

تــۆڕە  لــە  و  نابەرپرســیار  میدیــای  لــە  دوێنێــوە هەندێــک  لــە 

کــە  باڵوکراوەتــەوە  ناڕاســت  هەواڵێکــی  کۆمەاڵیەتییــەکان 

یەکــەی  دروســتکردنی  بەمەبەســتی  ئێمــە  “پرۆژه كــه ى  گوایــە، 

تێکــداوە”،  بنــاری گۆیــژەی  ژینگــە و رسوشــتی  نیشــتەجێبوون، 

هەربۆیــە بەپێویســتی دەزانیــن راســتیی بابەتەکــە ئاشــکرا بکەیــن و 

ســەرجەم ئــەو دەنگۆیانــە بــەدرۆ بخەینــەوە.

 پــرۆژه ى نیشــته جێبووىن )شــارى ئــارام( پرۆژه یــه ىك رێگه پێــدراوه  

بــه  بڕیــارى ژمــاره  )602(ى ئه نجوومــه ىن وه زیــران لــه  ســاڵى )2022(. 

بڕینــى  و  پرۆژه كــه   ئامــاده كارى  ســه رقاڵى  ئێمــه   ئێســتادا  لــه  

لــه  ده ره وه ى  لــه  شــارى ســلێامىن.  بــۆ پرۆژه كــه   شــه قامه كانین 

به مه به ســتى  سه رشــامنان  ئــه رىك  وه ك  و  خۆمــان  پرۆژه كــه ى 
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دروســتكردىن  بــه   هه ســتاوین  ســلێامىن  پارێــزگاى  خزمه تكــردىن 

شــه قامێىك 30 مه تــرى بــه  تێچــووى )چــوار ملیــار و 48 ملیــۆن 

رووناکــی،  لــە  شــه قامه مان  ئــه م  كاره كاىن  ســه رجه م  دینــار(. 

ــی 900  ــە بەدرێژای ــووە ک ــتۆ گرت ــد.. لەئەس ــاو و هت ــتە، قیرت شۆس

مەتــر لــه  بنــارى گۆیــژه  و هۆڵــى بۆنه كانــه وه  ده ســتپێده كات و لــه  

ــت.  ــی دێ ــرى( كۆتای ــود )60 مه ت ــك مه حم ــی مه لی ــه قامى بازنه ی ش

ده روازه كاىن  نزیــك  ناكه وێتــه   شــێوه یه ك  به هیــچ  شــه قامه   ئــه م 

ته نیــا وه ك  به ڵكــو  ئێمــە ســوودمەندبین،  تاوه كــو  پرۆژه کەمــان 

خزمه تێــك پێشــكه ىش شــاره واىن ســلێامنیامن كــردووه .

ئێمــە  کــە  روونبکەینــەوە  هەمووالیەکــی  بــۆ  دەمانەوێــت 

بڕیارمانــداوه  له بــرى هەریەکێــک لــەو دارانــەی کەوتووەتەبــەر 

شــه قامه كه ، ئه مــڕۆ 50 داری نــوێ بڕوێنیــن و پێشکەشــی ســلێامنی 

شــاری  ژینگــەی  و  بەرامبــەر رسوشــت  ئێمــە  بکەیــن، چونكــه  

بەرپرســیارین. ســلێامنی 

بــه وه ش بكه یــن “به پێــى یاســاى   بــه  گرنگــى ده زانیــن ئامــاژه  

وه به رهێنــان هه ركــه س دارێــك بشــكێنێت، پێویســته  دوو دار له بــرى 

بڕوێنێتــه وه “، بۆیــە ئێمــەش لەبــری هــەر دارێــک 50 دار دەڕوێنیــن 

نابەرپرســیار  میدیــای  دڵنیادەکەینــەوە  هەمووالیەکیــش  ئه مــڕۆ. 

ــاری  ــی ش ــتێنێت و لەخزمەتکردن ــە ناوەس ــت ئێم ــی ناڕاس و هەواڵ

ســلێامنی بەردەوامدەبیــن، چونكــه  ئێمــه  پامنــان هه یــه  چه نــد 

ــتبكه ین. ــلێامىن دروس ــارى س ــه  ش ــر ل ــىك ت ــه قامێك و به رزه پردێ ش

لــه  كۆتاییــدا، ئێمــه  وه ك پــرۆژه ى نیشــته جێبووىن شــارى ئــارام 

2:00ى  كاتژمێــر  كــه   بانگهێشــتده كه ین  میدیــاكان  ســه رجه م 

پاشــنیوه ڕۆ ئاماده بــن لــه  بنــارى چیــاى گۆیــژه  لــه و شــوێنه كه ى كــه  

به مه به ســتى  دروســتده كه ین  تێــدا  مه تــرى   30 شــه قامى  ئێمــه  

به ئاماده بــووىن  كــه   و  چه نــدن  نه مــام  هه ڵمــه ىت  رووماڵكــردىن 

ــى  ــدا وه اڵم ــت و تێی ــارام به ڕێوه ده چێ ــارى ئ ــرۆژه ى ش ــه رى پ نوێن

پرســیارى میدیــاكان ده داتــه وه  و ورده كارى زیاتــر ده خاتــه ڕوو.

پرۆژه ى نیشته جێبووىن )شارى ئارام(

پــرۆژە یاســای )پاڵپشــتی خێــرا بــۆ ئاسایشــی خــۆراك و گەشــەپێدان( 

له الیــه ن حكومەتــی كاربەڕێكــەری مســتەفا كازمــی لــه  كۆبونــه وه ی 

8ی ئــازاری 2022 په ســه ندكراو ره وانــه ی په رله مانــی عێــراق كــرا. 

لــه  میدیــادا زیاتــر پرۆژه كــه  وا نیشــاندرا كــه  ته نیــا په یوه نــدی 

ــتیدا  ــه  راس ــه اڵم ل ــه _ ب ــه وه  هه ی ــه خۆراكی مانگانه _بایه عی ــه  به ش ب

هــه ر ئــه وه  نیــه .

لــە پڕۆژەیاســای پشــتیوانی ئاسایشــی خــۆراک کــە قەبــارەی 25 

تریلیــۆن دینــارە، حکومەتــی عێــراق داوا دەکات سەرپشــک بکرێــت 

ــۆن  ــڕی 10 تریلی ــی به ب ــی و دەرەک ــەرزی نێوخۆی ــی ق ــۆ وەرگرتن ب

ــه وه . ــڕه  كه مكرای ــه م ب ــر ئ ــه اڵم دوات ــار، ب دین

لــە وەاڵمــی نورساوێكــدا كــە  ئایــار، دادگای فیدراڵــی  رۆژی 15 

ســەرۆك كۆمــار بەرهــەم ســاڵح لەبــارەی لێكدانــەوەی دەســتەواژەی 

)حكومەتــی كاربەڕێكــەری رۆژانــە( ئاڕاســتەی كردبــوو، قســەی 

خــۆی كــردو وتــی” حكومەتــی كاربەڕێكــەر بــۆی نییــە پــرۆژە یاســا 

پێشــكەش بــكات”. بــه و هۆیــه وه  پرۆژه كــەی  ره تكــرده وه .

پوختەیەک لە ناوەڕۆکی مادەکانی پرۆژه كه :

نــاوی  بــە  دادەمەزرێنێــت  هه ژمارێــك  دارایــی  وەزارەتــی 

)پشــتیوانیکردنی ئاسایشــی خــۆراک، گەشــەپێدان، خۆپارێــزی دارایــی 

هــەژاری( کەمکردنــەوەی  و 

هه ژماره كــه  لــە ســەرچاوە و پارەکانــی نــاو هه ژمــاری زیــادەی 

داراییــەکان،  دیارییــە  دانــراو،  پــاره ی  یارمەتییــەکان،  وەزارەت، 

ڕاستیه کان له باره ی پرۆژه ی پاڵپشتی خێرا 
بۆ ئاسایشی خۆراك  و گەشەپێدان

4
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قــەرزی ناوخۆیــی و دەرەکــی و هــەر ســەرچاوەیەکی تــرەوە پــارەدار 

ــت. دەکرێ

لــە  کــە  دەکات  تەرخــان  پارانــە  بــڕە  ئــەو  دارایــی  وەزارەتــی 

هه ژماره كه دایــه  لەســەر بنەمــای مانگانــە دابه شــده كات بەســەر 

پــرۆژەی وەزارەتــه كان و الیه نــه  نه به ســراوه كان بــه  وه زاره تــه كان و 

گره نتــی  له گــه ڵ  نــوێ  و  پێویســت  خزمەتگــوزاری  پــڕۆژەی 

دابەشــکردنێکی دادپەروەرانــە بەپێــی ڕێــژەی ســەدی دانیشــتووان و 

پێوەرەکانــی هــەژاری.

هەمواركردنــەوەی ئــەو خەرجیانــەی باســكراون بــە رەزامەنــدی 

ئەنجومەنــی وەزیــران.

و  وەزارەت  بــه   نه به ســراون  کــە  دەزگایانــەی  و  وەزارەت  ئــەو 

ــی  ــە حکومەتەکان ــین ل ــی و بەخش ــن یارمەت ــه وه ، دەتوان پارێزگاکان

دەرەوە یــان کەرتــی تایبــەت وەربگــرن.

 كاره كانــی ســندوقی ئاوەدانکردنــەوەی ئــەو ناوچانــەی کــە بەهــۆی 

ئۆپەراســیۆنە تیرۆریســتییەکانەوە زیانیــان بەرکەوتــووە بەردەوامــە.

ــەی  ــای بودج ــی یاس ــواری جێبەجێکردن ــە ب ــا چوون ــایە ت ــەم یاس ئ

گشــتی فیدراڵــی کاردەکات.

هۆکارەکانی دەركردنی یاساكە  بریتین لە: 

بەدەستهێنانی ئاسایشی خۆراک و کەمکردنەوەی هەژاری.

نوێیــه   پێشــهاتە  هاوكاتــی  دارایــی  ســەقامگیری  بــە  گەیشــن 

ن. نییــەکا جیها

بــە  خزمەتگوزارییــەکان  پێشکەشــکردنی  لــە  بەردەوامبــوون 

هاواڵتیــان.

بەرزکردنەوەی ئاستی ژیان.

ڕەخســاندنی هەلــی کار و زۆرتریــن ســوود وەرگرتــن بــە عێراقییەکان 

لــە ســەرچاوەکانی دەوڵەت.

پاڵنانــی چەرخــی گەشــەپێدان و دەســتپێکردنەوەی کارکــردن لەســەر 

پــڕۆژە وەســتاوەکان بەهــۆی نەبوونــی بودجــە.

ڕۆیشن به ره و جێبه جێكردنی پڕۆژە گرنگەکان.

دابه شكردنی پاره ی پرۆژه كه  به سه ر وه زاره ته كاندا:

ــۆن  ــە 25 ترلی ــە ب ــەکان ک ــۆی خەرجیی ــاکەدا ک ــی یاس ــە ڕەشنووس ل

ــەرزی  ــۆن ق ــا 10 ترلی ــراوه ، هەروەه ــدە ك ــی مەزەن ــاری عێراق دین

ناوخۆیــی و دەرەکــی دیاریکــراوە، بەجۆرێــک کــۆی گشــتی بڕەکــەی 

ــڕی  ــەوەی ب ــه وه ش دوای کەمکردن ــار، ئ ــۆن دین ــه  30-28 ترلی دەگات

ــار. ــۆن دین ــۆ 5-3 ترلی قەرزب

ئەو بڕە پارانەی سەرەوە بەم شێوەیە دابەش دەکرێن:

یه كــه م: 8.5 ترلیــۆن دینــار بــۆ وەزارەتــی بازرگانــی، بۆ بەشــەخۆراکی 

مانگانــه  بــۆ مــاوەی 7 مانــگ له گــه ڵ 3 مانــگ وەک یــەدەگ، 

ــی  ــته ی دارای ــی شایس ــوك و پێدان ــم و چه ڵت ــی گەن ــا کڕین هەروەه

جوتیــاران به ره زامه نــدی ئەنجومەنــی وەزیــران.

دووه م: بڕی 3.5 ترلیۆن بۆ وەزارەتی كارەبا.

سێیه م: 1.5 ترلیۆن بۆ وەزارەتی كشتوكاڵ

چواره م: 1.250 بۆ وەزارەتی نەوت

پێنجه م: 0.75 بۆ وەزارەتی كار

شه شــه م: یــەك ترلیــۆن بــۆ پارێزگاكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت 

)پــرۆدۆالر(

حه وتــه م: ئــەو 8 ترلیۆنــەی دەمێنێتــەوە بــۆ گەشــەپێدانی پارێــزگاکان 

بەپێــی ڕێــژەی دانیشــتووان و هــەژاری خه رجده كرێــت.

كابینه كه یــدا،  ئایــاری  17ی  كۆبونــه وه ی  لــه   كازمــی،  مســته فا 

ــە غیابــی بودجــەی گشــتی بەهــۆی  ــه وه  وتــی: ل ــاره ی پرۆژه كه ی له ب

دواكەوتنــی پێكهێنانــی حكومــەت، كارمــان لەســەر یاســای پاڵپشــتی 

ــی كه مــی  ــی الن ــۆ دابینكردن ئاسایشــی خۆراكــی فریاگــوزاری كــرد ب

پێداویســتی خەڵــك كــه  هاوكاتــه  له گــه ڵ قەیرانێكــی خۆراكــی 

دابینکردنــی  بــه   پێویســتامن  و  دێــت  هاوینیــش  وا  جیهانیــدا، 

ســووتەمەنی بــۆ وێســتگە کارەباییەکامنــان هه یــه .

ــۆ  ــایە ئامانجــی دەســتەبەرکردنی خــۆراک ب ــەم یاس ــی: ئ ــی وت كازم

هاواڵتیــان بــە نرخێکــی پاڵپشــتیکراو بــوو، له گــه ڵ دابینكردنــی 

گرنگــەکان،  بنەڕەتییــە  کەرتــە  پشــتگیریکردنی  بەشــەخۆراک، 
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ئــەوەی  بــۆ  هاویــن؛  پێــش  کارەبــا  کەرتــی  پشــتگیریکردنی 

ــی وزە  ــتگیری کەرت ــن، پش ــاد بکەی ــا زی ــی وزەی کارەب بەرهەمهێنان

ــتییە  ــوو پێداویس ــه وه  ب ــۆ ئ ــن، ب ــدا بکەی ــە جۆراوجۆرەکانی ــە لق ل

ســەرەتاییەکانی خەڵــک دابیــن بکەیــن.

 لــه  رۆژانــی 20ی ئایــار و دواتــر، لــه  ده یــان په یــج گرته یه كــی 

ڤیدیــۆی د.عه بدولواحیــد محه مــه د پزیشــك و بانگخــوازی ئیســامی 

باڵوكرایــه وه ، قســه كانی وه ك هێــرش بــۆ ســه ر ژنــان لێكدرایــه وه ، لــه  

ــوو. ــه ر ب ــه  هــی چــوار ســاڵ له مه وب كاتێكــدا ڤیدیۆك

 زۆرینــه ی په یجــه كان ئــه م قســه یه ی د.عه بدولواحیدیــان كردبــوو 

ــان: ــۆ و گرافیكه كانی ــی ڤیدی ــه  تایتڵ ب

ــکار  ــە فەرمانگــەکان دەربێننــن و لەشــوێنیان گەنجــی بێ ــەکان ل “ژن

دامبەزرێنــن، ژنــەکان بــا لەماڵەوەبــن، ئــەوان بــۆ خزمەتکردنــی پیــاوو 

مناڵــەکان دروســتکراون”.

ــرده وه ،  ــان باڵوك ــه ی بابه ته كه ی ــج و ماڵپه ران ــه و په ی ــن ئ ــه  دیارتری ل

په یــج و ماڵپــه ری پاتفۆڕمــی دابــڕان، تــۆڕی پاراســتنی ته ندروســتی، 

تۆمــار، چــاو، كوردیــش ئه كادیمــی، ئیــن هه ولێــر، ســتون میدیــا، .

رۆیشــت،  ڤیدیۆكــه دا  دروســتی  و  راســتی  دوای  بــه   پاســه وان 

ده ركــه وت ڤیدیۆكــه  مێژووه كــه ی ده گه ڕێتــه وه  بــۆ ســاڵی 2019، لــه  

ــێپته مبه ری  ــه  10ی س ــد ل ــی د. عه بدولواحی ــی فه رم ــی یوتیوب چه ناڵ

دابه زیــوه .  2019

ڤیدیۆکه ی د.عه بدولواحید راستە، بەاڵم 
کۆن بوو، گەرمکرایەوە
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چواره مــی  ئه ڵقــه ی  گێڕانــه وه ی  چوارچێــوه ی  لــه   قســه كانی 

موســادایه . پێغه مبــه ر  به ســه رهاتی 

د. عه بدولواحیــد، جگــه  لــه  كاری بانگخــوازی، پزیشــكێكی نــاوداره  و 

ــان كــچ و ژن  ــه ، كــه  ده ی ــه  ســلێامنی نه خۆشــخانه ی ســامرتی هه ی ل

ئیشــی تێــدا ده كــه ن.

لــە پەیجێكــدا بەنــاوی پەرلەمانتــار عەلــی حەمەســاڵحەوە زانیارییەك 

ــار،  ــە 450 دین ــن دەبێت ــر بەنزی ــەك لی ــی ی ــە نرخ ــەوە گوای باڵوكرای

بــەاڵم قســەكە گریامنەیــی بــوو، نــەك زانیــاری یەكاكــەرەوە.

پەیجــی تۆپخانــە لــە فەیســبوك نزیكــەی 60 هــەزار الیكــی هەیــە، 

رۆژی 7ی ئایــاری 2022، لەبــارەی بەنزینــەوە هەواڵێكــی باڵوكردەوە.

دەقی هەواڵەكە:

بەپەلە: عەلی حەمە ساڵح: لەهەرێم بەنزین دەبێت بە 450 دینار . 

ــەی  ــەم زانیاریی ــەك ئ ــەوە و زیادەی ــچ رونكردن ــێ  هی ــە بەب پەیجەك

ــوو. ــۆ هاتب ــی ب ــك و 50 كۆمێنت ــە 500 الی ــر ل ــردەوە، زیات باڵوك

زانیارییەكــە لــە پۆســتێكی عەلــی حەمەســاڵح وەرگرتبــوو، كــە تێیــدا 

ــیەی  ــۆ دۆس ــدڕاڵ ب ــاری دادگای فی ــۆن بڕی ــە چ ــیلەوەكردبوو ك باس

ــە خزمەتــی خەڵکــی کوردســتاندایە؟ لەبەشــێكیدا وتبــووی  نــەوت ل

“هەرێــم دەبێــت بەبەشــێک لــە سیاســەتی ســوتەمەنی عێــراق، 

ــت”. ــااڵن دابینبکرێ ــی م ــارو نەوت ــە 45٠ دین ــن ب بەنزی

لەناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتی حكومەتــی ناوەندنــی نرخــی لیرێــك 

ــە  ــتان نرخەك ــی كوردس ــە هەرێم ــەاڵم ل ــارە، ب ــە 450 دین ــن ب بەنزی

بەپێــی جۆرەكانــی دەگۆردرێــت و هەرزانرینەكــەی 900 دینــارە، 

ــە 690  ــت ب ــش دەینێرێ ــی عێراقی ــەی حكومەت ــە بەنزین ــەو بەش ئ

ــت. ــار دەفرۆرشێ دین

قسەکەی عەلی حەمەساڵح لەبارەی 
بەنزینەوە گریمانەیی بوو
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ــە  ــردەوە ك ــی باڵویانك ــت و دەزگای میدیای ــج و ئەكاون ــان پەی دەی

ئەمیندارێتــی گشــتی ئەنجومەنــی وەزیرانــی عیــراق بڕیاریــداوە ئــەو 

فەرمانبەرانــەی حكومــەت كــە لــە دایكبــووی ســاڵەكانی )1963، 

و1964 و1965، 1966(ن لــە ئەمســاڵدا خانەنشــینبكرێن.

ــە،  ــی عیراق ــاعیر و راگەیەندنكارێك ــە ش ــە ژن ــهەدانی، ك ــە مەش ئای

نیــوەڕۆی 14ی حوزەیــران، نورساوێكــی باڵوكردۆتــەوە گوایــا نورساوی 

ئەمیندارێتــی گشــتی ئەنجومەنــی وەزیرانــی عیراقــە و واژۆی حەمید 

نەعیــم، ئەمینــداری گشــتی ئەنجومەنەكــەی لەســەرە و رۆژی  12ی 

ــەو  ــنبونی ئ ــە خانەنیش ــاژە ب ــدا ئام ــورساوە، تیای ــێ ن ــی ل حوزەیران

چــوار موالیــدە دەكات لــە ســاڵی 2022دا.

هەواڵــی  هەمــان  مدینتــی(،  )املنصــور  بەنــاوی  تــر  پەیجێكــی 

بەشــێوەیەكی بــە پەلــە باڵوكردۆتــەوە و لــە مــاوەی كەمــر لــە نیــو 

كاتژمێــردا 116 كۆمێنــت و 354 الیكــی بــۆ هاتــووە.

پەیجــی )قنــاە الحــدث(, بەهەمــان شــێوە دەڵێــت، ئــەو چــوار 

مۆلیــدە خانەنشــیندەكرێن و لــە دوو كاتژمێــردا 312 كۆمێنــت و 29 

ــووە. ــۆ هات ــی ب ــەیر و 994 الیك ش

راستی هەواڵەكە

لــە  عیــراق  وەزیرانــی  ئەنجومەنــی  گشــتی  ئەمیندارێتــی 

هەوااڵنــە،  ئــەو  باڵوبونــەوەی  دوابــەدوای  راگەیەنراوێكــدا 

ــی  ــچ بڕیارێك ــورساوە دروســتكراوە و هی ــەو ن ــە ئ ــردەوە ك جەختیك

نــەدراوە. شــێوەیە  لــەو 

تــۆڕە  و  میدیــا  لــە  “هەندێــک  هاتــووە  راگەیەنراوەكــەدا  لــە 

لەالیــەن  گوایــا  باڵوکــردەوە  بەڵگەنامەیەکیــان  کۆمەاڵیەتییــەکان 

کــە  دەرچــووە،  وەزیرانــەوە  ئەنجومەنــی  گشــتی  ئەمیندارێتــی 

ــۆ  ــایی ب ــی یاس ــە تەمەن ــەبارەت ب ــراوە س ــک ک ــە )فەرمانێ ــاس ل ب

لــەو شــێوەیە  نــورساوی  لــە کاتێکــدا دەرکردنــی  خانەنشــینی(، 

رەتدەکەینــەوە، داوا لــە پاتفۆرمــە جیاوازەکانــی میدیــا دەکەیــن 

بــن  وریــا  و  بەرپرســیارێتی،  بــە  هەســتکردن  بــە  پابەندبــن 

ســەرچاوە  لــە  زانیارییــەکان  باڵوکردنــەوەی  و  گواســتنەوە  لــە 

باوەڕپێکراوەکانیانــەوە؛ بــۆ ئــەوەی ڕای گشــتی سەرلێشــێواو نــەکات 

و زیــان بــە بەرژەوەنــدی گشــتی نــەگات”.

ــی  ــتكاریكردنی نورساوێك ــە دەس ــە ل ــاختەكە، بریتیی ــە س نورساوەك

هەمــان ئەنجومــەن كــە لــە 4ی ترشینــی دووەمــی 2021 دەرچــووە 

ــاڵی  ــە س ــی 1961 ل ــە لەدایكبووان ــراوە ك ــەوە ك ــاژە ب ــدا ئام و تیای

ــاڵی 2022  ــە س ــی 1962 ل ــە دایكبووان ــندەكرێن و ل 2021 خانەنیش

خانەنشــیندەكرێن.

نوسراوەکە ساختە بوو: خانەنیشنکردنی 
چوار موالید راست نییە
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ســــــــاختە هـەواڵ
بابـــــــەتی   کۆمەاڵیەتی
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ــن  ــه ی ئێ ــی ك ــی كه ناڵ ــه  رێ ــانی 2022، ل ــواره ی رۆژی 7ی نیس ئێ

هه ڵه دنــی،  ئه بوبه كــر  ره مه زانیــدا،  له به رنامه یه كــی  و  ئێــن 

په رله مانتــاری یه كگرتــووی ئیســامی رایگه یانــد، پزیشــكێك لــه  

ســلێامنی ده ســتدرێژی سێكســی كردووه تــه  ســه ر پێنــج ئافــره ت و 

یه كێكیــان دووگیانــه .

په رله مانتــاری  ســاڵحی  حه مــه   عه لــی  كۆمێنتێــك  بــه   دواتــر 

گــۆڕان نووســیبووی راســته  و ئــه و پزیشــكه  نــاوی )ئ.ی(ـــه .

تــۆڕه   لــه   بــه  كۆمێنــت  نــاوی  پیته كانــی  دوای باڵوبوونــه وه ی 

ــارا یوســف، پســپۆڕی  كۆمه اڵیه تییــه كان په نجــه ی تۆمــه ت بــۆ د. ئ

ــرا. ــكاری درێژك جوان

ئه كاونــت  و  په یــج  زۆری  به شــێكی  كورتــدا  ماوه یه كــی  لــه  

پزیشــكه كه یان  نــاوی  و  وێنــه   هه واڵییه كانیــش  په یجــه   و 

باڵوكــرده وه  و بــه وه  تۆمه تباریــان كــرد، كــه  ده ســتدرێژی سێكســی 

كردووه تــه  ســه ر پێنــج ژن و یه كێكیــان لێــی دووگیانــه .

ئه بوبه كــر  بــه   په یوه نــدی  یوســف  ئــارا  د.  نیوه شــه ودا،  لــه  

هه ڵه دنییــه وه  كــرد و ده نگه كــه ی تۆمــار كــرد و ئــه و ره تیكــرده وه ، 

ــزگای ســلێامنی بێــت. ــه  ســنووری پارێ ــه و پزیشــكه  هــه ر ل ئ

ــرده وه  و داوای  ــه ی باڵوك ــاری ده نگه ك ــف تۆم ــارا یوس ــر د. ئ دوات

بنووســێت  روونكردنه وه یــه ك  هه ڵه دنــی  ئه بوبه كــر  كــرد 

هه ڵه دنیــی  پاشــان  پاڵــی.  دراوه تــه   كــه   ره تبكاتــه وه   ئــه وه   و 

باڵوكــرده وه . روونكردنه وه كــه ی 

وێنەی روونكردنەوەكەی ئەبوبەكر هەڵەدنی: 

تۆمه تخستنه  پاڵ پزیشکێکی سلێمانی

1
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و  ســایت  ژماره یــه ك   ،)2022 ئه پریڵــی  نیســان/  )27ی  رۆژی 

سۆشــیاملیدیای كــوردی باڵویانكــرده وه ، گوایــه  ئــه و كچــه ی لــه  

له ده ســتداوه . گیانــی  ســووتێرابوو،  زڕدایكییــه وه   الیــه ن 

ــان،  ــه وی 28ی نیس ــا ش ــه وت، ت ــوون ده رك ــه اڵم دوای به دواداچ ب

واتــه  24 كاتژمێــر دوای باڵوبوونــه وه ی هه واڵــی مردنــی، ره یــان 

هێشــتا  پزیشــكه كان  و  بــووه   چاره ســه ردا  ژێــر  لــه   مه حمــود 

رانه گه یانــدووه . ئه ویــان  گیانله ده ســتدانی 

ــان  ــی خۆی ــه  ماڵ ــان ل ــاڵ، رۆژی 24ی نیس ــود 17 س ــان مه حم ره ی

ــه ن  ــه  الی ــر، ل ــاری هه ولێ ــه  ش ــه ر ب ــنه زانی س ــه ی كه س ــه  ناحی ل

ــوتاوه . ــته ی س ــه  80%ی جه س ــر ل ــوتێرا. زیات ــه وه  س زڕدایكیی

 ،)2022 ئه پریڵــی  نیســان/  )17ی  یه كشــه ممه   رۆژی  ئێــواره ی 

هه ولێــر،  هاتوچــۆی  وته بێــژی  به ربانــگ،   پێــش  كاتــی  لــه  

ــه  فه یســبوك  ــه  په یجــی خــۆی ل هه واڵــی رووداوێكــی هاتوچــۆی ل

ــان  ــابوو، ی ــدا كێش ــان به ك ــل خۆی ــێ ئۆتۆمبێ ــه  س ــرده وه ، ك باڵوك

ــی دیكــه دا  ــه  دوو ئۆتۆمبێل ــه وه ی ئۆتۆمبێلێكــی مه لیكــه  خــۆی ب ئ

تۆمه تبــار  بــه وه   شــوفێره كه ی  حاجــی  فــازڵ  بــه اڵم  كێشــابوو، 

لێمه گه ڕێــن  وتوویه تــی:  و  بــووه   ســه رخۆش  گوایــه   كردبــوو، 

ــداوم. ــان لێ ــی زۆری ــڕۆن زیان ب

به شــێك  په یجه كانــدا  لــه   هه واڵــه   ئــه و  باڵوبوونــه وه ی  دوای 

رایانگه یانــدووه ،  كۆمێنــت  بــه   هاوواڵتییه كــه   كه ســوكاری  لــه  

ئــه وه ی فــازڵ حاجــی وتوویه تــی راســت نییــه  و ئــه و كه ســه ، 

بــه  هــۆی دابه زینــی رێــژه ی  نه خۆشــی شــه كره ی هه بــووه  و 

ــچ  ــه  هی ــووه  و ب ــه  رۆژوو ب ــتداوه  و ب ــی له ده س ــه كره ی كۆنرۆڵ ش

ــه   جۆرێــك ســه رخۆش نه بــووه . پاشــان فــازڵ حاجــی پۆســته كه ی ل

ســڕییه وه . فه یســبووك 

هه واڵی مردنی ئه و کچه ی له  الیه ن 
زڕدایکییه وه  سووتێنرابوو راست نه بوو

2

تۆمه ته که ی فازڵ حاجی سڕینه وه ی 
پۆسته که ی به دوادا هات
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باڵوبوونه وه ی هه واڵه كه  

له  په یجی كوردستان24، 

كه  له  ماوه ی ته نیا 3 

كاتژمێردا 9500 الیك 

و 461 كۆمێنتی بۆ 

هاتبوو.

ــی  ــی كوردی ــه ك په یج ــه  ژماره ی ــازاری 2022، ل ــه وی 30/ 31ی ئ ش

ــی  ــه ری ســه رۆك وه زیران ــم جه عف ــی ئیرباهی ــی كۆچــی دوای هه واڵ

هیــچ  هه واڵــه   ئــه و  بــه اڵم  باڵوبوویــه وه ،  عێــراق  پێشــووی 

نه بــوو.  تێــدا  راســتییه كی 

وێنه ی لینكی پۆسته كه  دوای سڕینه وه ی

هه واڵی کۆچی دوایی ئیبراهیم 
جه عفه ری دووره  له  راستییه وه 
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هه واڵــی   2019 ســاڵی  و  واده   هه مــان  لــه   ســه رنجه   جێگــه ی 

كۆچــی دوایــی ئیرباهیــم جه عفــه ری باڵوبوویــه وه  و هــه ر ئــه و كات 

ــۆمه ریه   ــایتی س ــه وه ، س ــه و باره ی ــرده وه .  ل ــینگه كه ی ره تیك نووس

نیــوز لــه  زاری نووســینگه ی ئیرباهیــم جه عفه رییــه وه  باڵویكــرده وه ، 

ــتییه وه . ــه  راس ــی دووره  ل ــی مردن ــه  هه واڵ ك

دوایــی ئــەوەی پۆســتێك لــە ســایتی شــەرقییە باڵوکرایــەوە “دادگایی 

فیدراڵــی عیراقــی بریاریــداوە كــە پێویســتە هەمــوو کەســێک ژنــی 

ــت و  ــار ســزا دەدرێ ــۆن دین ــج ملی ــا پێن ــەر ن ــت ، ئەگ دووەم بهێنی

2ســاڵیش زیندانــی دەکرێــت”.

ــۆ  ــی ب ــەوان بەدواداچوون ــی پاس ــی بنكۆڵكاری ــەوە تیم ــەم بارەی ل

زانیارییــەكان كــرد ودەركــەوت ئــەو بڕیــارە هیــچ بنەمایەكــی نییــەو 

ــە. ــی نیی ــەم جــۆرەش كاری دادگای فیدراڵ ــاری ل بڕی

ــی  ــل ئەندام ــام خەلی ــە مەح ــدی ب ــەوان پەیوەن ــەوە پاس لەوبارەی

پەرلەمــان عیــراق کــرد وتــی: ئێمــە پەیوەندیــامن هەبــووە لەگــەل 

دادگای فیدراڵــی بــە هیــچ جۆریــک بریــاری لــەو جــۆرەی نــەداوە 

ــتییەوە. ــە راس و دوورە ل

گوتیشــی: ئەســلەن ئــەوە ئیشــی دادگایــی فیــدرال نیــە بڕیــاری لــەو 

جــۆرە بەســەر خەلکدا بســەپێنێت.

ئەكتــەری نــاوداری كوردســتان خەلیــل قەدشــی لــە ماڵەكــەی خۆیدا 

ــە  ــە خــوارەوە دەبێــت ل ــە شــاری دهــۆك توشــی رووداوی كەوتن ل

ســەر قادرمــە، بــەاڵم سۆشــیاملیدیای دهــۆك بەبــێ وەرگرتنــی 

زانیاریــی دروســت رایــان گەیانــد كــە ناوبــراو توشــی رووداوی 

ــووە.  ــۆ ب هاتوچ

ــبووك  ــای فەیس ــیال میدی ــە سۆش ــۆك ل ــێن ده ــی دەنگوباس پەیج

كــە نزیكــەی 206 هــەزار فۆڵــۆوەری هەیــە لــە یەكــی ئایــاردا 

وێنەیەكــی خەلیــل قەدشــی باڵوكــردەوە و لەســەری نوســیوە “ 

ــەوە  ــن ھ ــی ب دوعایێ ــی پێتڤ ــل قەدش ــدی خەلی ــەرێ کومێ ئەکت

ھەیــە دوعایــان بــوو بکــەن داکــو بســاخی و ســامەتی ڤەگەریتەڤــە 

ــەکا  ــی روویدان ــی توش ــا دەمەک ــی بەری ــل قەدش ــە  خەلی ــاڤ م ن

ھاتنوچونــێ بوویــە “ ، هەمــان هەواڵیــش لــە پەیجــی ئاكــرێ 

باڵوكرایــەوە

بەهەمــان شــێوە پەیجــی دەنگوباســێن دهــۆك لــە 5ی ئایــاردا 

دادگای فیدراڵی و ژنی دووەم 

5

خەلیل قەدشی تووشی ڕووداوی 
هاتووچۆ نەبووە
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هەواڵێكــی دیكــەی باڵوكــردەوەو بەبێــی ئــەوەی هەواڵــی پێشــووی 

قه دشــی  خلیــل  “نشــته گه ریا  نوســیویەتی  بكاتــەوە  راســت 

بســامه تی هاتــه  كــرن ل هه ولێــرێ و هاتــه  ڤه گوهاســن بــو مــاال 

وی ل قه دشــێ داخــازا ســامه تی بــو دكه یــن”.

كەســە  بــراو  بــە  پەیوەنــدی  پاســەوان  بنكۆڵكاریــی  تیمــی 

ــان  ــان راگەی ــرد و ئەوەی ــراوەوە ك ــدی ناوب ــی هونەرمەن نزیكەكان

هاتوچــۆ  رووداوی  توشــی  قەدشــی  »كــە هونەرمەنــد خەلیــل 

نەبــووە، لەماڵــەوە لەســەر قادرمــە كەوتووەتــە خــوارەوەو بێهــۆش 

بــووە، ئێســتا لــە نەخۆشــخانەیە و پێویســتی بــە نەشــتەرگەرییە«.

ــۆی  ــبوك ده نگ ــی فه یس ــه ك په یج ــه  ژماره ی ــران ل رۆژی 7ی حوزه ی

ئــه وه  باڵوكرایــه وه  كــه  لــه  سه یدســادق، ژنێــك ئه ندامــی نێرینــه ی 

ــوو. ــت نه ب ــه  ڕاس ــه اڵم زانیارییه ك ــووه ، ب ــه ی بڕی پیاوه ك

لــه  ژماره یــه ك په یــج زانیارییه كــی هاوشــێوه  باڵوكرایــه وه ، كــه  

بــوو: به مشــێوه یه   ده قه كــه ی 

لــە سەیدســادق ســەر بــە شــاری ســلێامنی ژنێــک کــە دانیشــتووی 

ــی کــردوە  ــەوەی پیاوەکــەی باســی ژن هێنان ــە لەبەرئ ــەو ناوچەی ئ

ئەندامــی نێرینــەی پیاوەکــەی لــە خــەودا دەبڕێــت.

ــتكردنه وه   ــێ پشتڕاس ــان به ب ــه ی بابه ته كه ی ــه و په یجان ــه ك ل ژماره ی

باڵوكرده وه .

بــه اڵم زانیارییه كــه  ناڕاســت بــوو دیــاری ڕه فیــق، قائیمقامــی 

ڕە تكــرده وه . ده نگۆكــه ی  زوو  هــه ر  سه یدســادق، 

ده قی رونكردنه وه كه ی قائیمقامی سه یدسادق

هاوواڵتیانی ئازیز .

بــاڵو بوونــەوەی دەنگــۆی ) کێشــە و شــەڕی نێــوان ژنێــک و 

ــج  ــا ئامان ــتیەوە تەنه ــە ڕاس ــیدصادق ( دوورە و ل ــە س ــک ل پیاوێ

ــاو و ناوبانگــی قەزاکەمانــە کــە کۆمەڵێــک  لێــی نارشیــن کردنــی ن

ــت  ــە مەبەس ــۆش ب ــانێکی دەروون نەخ ــت و کەس ــج و ئەکاون پەی

ــەم  ــارە ل ــەم ش ــا دژ ب ــیال میدی ــەکان و سۆش ــە تۆڕەکۆمەاڵیەتیی ل

جــۆرە هــەواڵ و دەنگۆیانــە دروســت دەکــەن ، کــە تــا ئیســتا 

ژنه که  له  سه یدسادق ئه ندامی نێرینه ی 
پیاوه که ی نه بڕی بوو
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و  ســیدصادق  قــەزای  پۆلیســی  بەشــی  و  نەخۆشــخانەکان  لــە 

یاریدەدەرێتــی ئاسایشــی ســیدصادق بــە فەرمــی تۆمــار نەکــراوە .

ڕاگەیاندنی

قامئقامیەتی قەزای سیدصادق 

7ی 6ی 2٠22

لــه  ژماره یــه ك په یــج و ده زگای میدیــای  رونكردنه وه كــه ی قائیمقــام 

باڵوكرایــه وه ، بــه اڵم هیــچ كام لــه و په یجانــه  رونكردنه وه كه یــان 

ــرده وه . ــان باڵوك ــه  ده نگۆكه ی ــرده وه ، ك باڵونه ك

ژنــی چواره مــی  دادگه ریــی،  باپیــر ســه رۆكی كۆمه ڵــی  عه لــی 

ــه وه ،  ــیاملیدیا ته قیی ــاو سۆش ــك له ن ــه  وه ك بۆمبێ ــه م هه واڵ ــا، ئ هێن

ــۆ دروســتكرا. ــاری ناڕاســت و شــتی فه یكــی ب ــه اڵم زانی ب

عه لــی باپیــر، لــه  ژیانیــدا به مــه وه  چــوار ژنــی هێنــاوه ، ژنــی 

له گــه ڵ  هاوســه رگیرییه كه ی  دوایكــردووه ،  كۆچــی  یه كه مــی 

ــێك  ــه وه ، به ش ــۆری لێكه وت ــه وه ی جۆراوج ــاڵ كاردان ــك 26 س كچێ

ــی  ــه ی عه ل ــه ت كوڕه ك ــوان و ته نان ــاوی چاالك ــه كان به ن ــه  په یج ل

ــتكرد. ــتیان دروس ــره وه  ش باپی

نه بێــت،  شــه رعی  رێگریــی  ئه گــه ر  باپیــر:  عه لــی  »شــه ریف   

باوکــم ده توانێــت چــل ژن بێنێــت، نــه ک ته نهــا چــوار« ئــه م تایتڵــه  

به نــاوی كوڕه كــه ی عه لــی باپیــره وه  زۆرتریــن ده ستاوده ســتی 

ــووه . ــتی وای نه وت ــه و ش ــتیدا ئ ــه اڵم له ڕاس ــرا، ب پێك

ئــه و په یجانــه ی ئــه م بابه ته یــان باڵوكــرده وه  بــه  هــه زاران الیــك و 

ــورد  ــاوی ك ــدا به ن ــه  په یجێكیان ــات. ل ــۆ ه ــه یریان ب ــت و ش كۆمێن

ــك و چــوار هــه زار و 5.6٠٠  ــوه وه  16 هــەزار الی بابه ته كــه  باڵوكراب

كۆمێنــت، 24 شــه یر كرابــوو، شــه ریف كۆمێنتــی نوســیبوو كــه  

بوهتانــی بــه  ده مــه وه  كــراوه .

ــه ی قســه ی  ــوو له وان ــه  ب ــوان، یه كێكــی دیك ــر چاالك به هــار مونزی

به ده مــه وه  هه ڵبه ســرابوو، لــه  په یجێــك به نــاوی كــورد میدیــا 

ــرا  ــه وه  دان ــر و ژنه كه ی ــی باپی ــه  ره ســمی به هــارو عه ل ــك ب گرافیكێ

بــوو له ســه ری نــورسا بــوو، »شــڕه  پیــاو تــۆ هیچــی تیــا مــاوه  بــه  

ــه   ــۆت«. بابه ته ك ــی خ ــه  باوه ش ــاوه ش ئه هێنیت ــه م دام ــێ ئ زۆره مل

ژنهێنانه که ی عه لی باپیر شتی فه یکی 
تێکه وت
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ــۆ  ــه یری ب ــت و 13 ش ــك، 17٠٠ كۆمێن ــەزار الی ــێ ه ــە س ــر ل زیات

ــوو. ــك ب ــه اڵم فه ی ــوو، ب هاتب

باڵوكــرده وه   رونكردنه وه یه كــی  بــاره وه   لــه و  مونزیــر  به هــار 

ده قه كه یه تــی:  ئه مــه  

داوای یاســایی لەســەر ئــەم پەیجــە تۆمــار دەکــەم. مــن لــە دوینێــوە 

یــەك ووشــەم لەســەر ئــەم بابەتــە نەوتــوە دەیــان کــەس نامەیــان 

نــارد پەیوەندیــان پێــوە کــردم، مــن یــەک وشــەم لەهیــچ شــوێنێک 

نەوتــوە ئینجــا بزانــن چەنــد نــا ڕاســتگۆن چەنــد بــێ ویژدانــن.

هه مــان په یــج به نــاوی د.نگیــن جه عفــه ر پســپۆڕی نه خۆشــیه  

ده رونــی و سێكســیه كان، دروســتكرا بــوو به ناونیشــانی دکتــۆرە 

ــەری  ــەوە زەک ــس دەبن ــەی جن ــی کێش ــان تۆش ــن: هەردووکی نگی

ــە. ــاو نی ــتا گونج مامۆس

و 5٠٠  هــه زار   3 الیــك،  هــەزار  لــە حــەوت  زیاتــر  بابه ته كــه  

ــه و  ــه ر ئ ــن له س ــه اڵم د.نگی ــوو، ب ــۆ هاتب ــت و 24 شــه یری ب كۆمێن

نه كردبــوو. قســه یه كی  هیــچ  بابه تــه  

ــه ش و  ــی ش ــه  رۆژان ــی، ل ــی كه س ــج و ئه كاونت ــه ك په ی ــه  ژماره ی ل

حه وتــی مانگــی ئایــاری 2٠22، زانیارییــه ك له بــاره ی هاوســه رگیری 

ــه   ــه اڵم ن ــه وه ، ب ــاڵ باڵوكرای ــی 9٠ س ــه ڵ ژنێك ــورد له گ ــی ك كوڕێك

ــه رگیرییه كه . ــه  هاوس ــوو ن ــت ب ــه  ڕاس زانیارییه ك

زۆرینه ی په یج و ئه كاونته كان ئه م زانیارییه یان گواسته وه :

گەنجێکی کوردی بریطانیا هاوسەرگیری لەگەڵ ژنێکی ۹۰ساڵ دەکات

هاوسه رگیری گه نجه که و ژنه  90 ساڵه که  
راست نه بوو
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گەنجەکــە بەنــاوی زانکــۆ ڕه حــامن دەڵێــت مــن لەبــەر ســەروەت 

و ســامانەکەی زەواجــم لەگــەڵ نەکــردووە تەنهــا خۆشــم ویســتووە 

بۆیــە بڕیــاری زەواجــم دا لەگەڵــی.

ــدا  ــه  تێی ــرده وه ، ك ــان باڵوك ــه ی بابه ته كه ی ــه و په یجان ــه ك ل ژماره ی

هــه زاران الیــك و كۆمێنتیــان بــۆ هاتــووه :

ــت،  ــك، هــه زار و 2٠٠ كۆمێن ــم دوو هــه زار و 9٠٠ الی په یجــی خان

ــه یر. ــج ش پێن

 سلێامنی الیف، هه زار و 1٠٠ الیك، 715 كۆمێنت، چوار شه یر.

ــه زار و 1٠٠  ــك، دوو ه ــه زار و 2٠٠ الی ــل، چــوار ه  په یجــی كۆكتێ

ــه یر. ــت، 16 ش كۆمێن

 په یجــی كوردانــی تاراوگــه ، پێنــج هــه زار و 7٠٠ الیــك، دوو هــه زار 

ــك، 23 شــه یر.  و 1٠٠ الی

ــه زار و 4٠٠  ــك، دوو ه ــه زار و 7٠٠ الی ــا uk 3 ه ــی به ریتانی په یج

ــه یر. ــت، 7 ش كۆمێن

په یجی شا، هه زار و 8٠٠ الیك، هه زار كۆمێنت، 1٠ شه یر

ڕاستی چیرۆكه كه 

ئه كاونته كانــی  و  په یــج  لــه    كوردییــه كان،  په یجــه   زانیارییه كانــی 

نه نكــی  كــه   له وه كــردووه   باســی  خــۆی  وه رگیرابــوون،  شــه هاب 

هاوســه رگیری له گــه ڵ كوڕێكــی توركــی ته مــه ن 3٠ ســاڵ كــردوه  و 

ــوو. ــێك ب ــه رگیرییه كه  منایش ــه اڵم هاوس ــاڵه ، ب ــان 5٠ س ــاوازی ته مه نی جی

شــه هاب ملــح، گه نجێكــی یوتوبــه ری به ره گــه ز ئێرانیــه ، نــاوی 

لــه    2٠٠٠ ســاڵی  غه فورییــه ،  مورتــه زا  شــه هاب  راســته قینه ی 

كوه یــت  لــه   له مه وبــه ر  ســاڵ  دوو  و  دایكبــووه   لــه   كوه یــت 

گشــتی. ئادابــی  تێكدانــی  به تۆمه تــی  دوورخرایــه وه ، 

تۆڕه كۆمه اڵیه تیــه كان  پاتفۆڕمه كانــی  له ســه رجه م  شــه هاب 

كه ســێكی نــارساوه  و هــه زاران هــه واداری هه یــه ، ئــه و ژنــه ی 

ــی  ــرد، نەنك ــان ب ــاڵه كه  ناوی ــه  9٠ س ــه  بوك ــه كان ب ــه  كوردیی په یج

شــەهابە و زوو زوو لــە ڤیدیــۆ و  بەزمەكانــی شــەهاب لــە یوتیــوب، 

بەشــداری دەكات، دیمه نــی هاوســه رگیرییه  گاڵته جاڕییه كــه  لــه  

ئه ســته نبوڵی توركیــا وێنــه  گیرابــوو.
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شــەوی  درەنگانێكــی  لــە  میدیــا،  لــە سۆســیال  پەیــج  دەیــان 

ــە  ــە خامن ــردەوە ك ــار، باڵویانك ــی 25ی ئای ــار و بەرەبەیان 24ی ئای

پێشكەشــكاری كەناڵــی ئاســامنی كەركــوك هەوڵــی خۆكوشــتنیداوە 

لەڕێــی خواردنــی حــەب-ەوە.

ــی  ــررساوی بەرنامەكان ــكار و لێپ ــادر )34ســاڵ(، پێشكەش ــز ق نێرگ

ــە. ــامنی كەركوك ــی ئاس كەناڵ

منونەی چەند هەوالێكی هەڵبەسراو

پەیجــی )شــەقامی كەركــوك(، كاتژمێــر 12:31 بەرەبەیانــی 25ی 

ئایــار، باڵویكــردەوە، نێرگــز قــادر، »لەڕێگــەی خواردنــی ژمارەیەكــی 

زۆر حەبــەوە هەوڵــی خۆكوشــتنیدا، بەهــۆی تێكچونــی بــاری 

ئــازادی  نەخۆشــخانەی  بــۆ  گواســراوەتەوە  تەندروســتییەوە 

كەركــوك«.

ئــەو هەواڵــە هــەزار و 5٠٠ كــەس الیكــی كــراوە و 186 كۆمێنتــی 

بــۆ هاتــووە.

ــە  ــەوە ك ــێوە باڵویكردۆت ــان ش ــی )Ruper( بەهەم ــاوكات پەیج ه

ــتنی داوە. ــی خۆكوش ــاڵ هەوڵ ــادر 34 س ــز ق نێرگ

راستی هەواڵەكە

نێرگــز قــادر، كاتژمێــر 12:34 خولەكــی بەرەبەیانــی 25ی ئایــار، 

لــە رونكردنەوەیەكیــدا لــە پەیجــی تایبەتــی خــۆی لــە تــۆڕی 

هەوااڵنــەی  و  دەنگــۆ  ئــەو  هەمــوو  فەیســبوك،  كۆمەاڵیەتــی 

دوای  ئایــار،  24ی  »ئێــوارەی  جەختیكــردەوە  و  رەتكــردەوە 

ــاری تەندروســتیم تێکچــوو، ئازارێکــی زۆر  ــە دەوام ب ــەوەم ل گەڕان

لــە گەدەمــدا دروســتبوو، بــەو هۆیــەوە لەگــەڵ براکانــم ســەردانی 

ــد  ــی چەن ــرد دوای ئەنجامدان ــم ک ــازادی فێرکاری ــخانەی ئ نەخۆش

پشــکنینێک دەرکــەوت کێشــە لــە گــەدەم-دا هەیــە و بەهــۆی 

ــتوتردا  ــی پێش ــە رۆژان ــۆر ل ــە دکت ــک ک ــۆرە دەرمانێ ــی ج وەرگرتن

ــوم«. ــی ب ــۆی نووس ب

ئــەو  ســەرجەم  رایدەگەیەنــم  »لێــرەوە  دەڵێــت  هەروەهــا 

هەوااڵنــەی بــاس لــە ژەهرخــواردن و دەرمانخــواردن دەکــەن، دورن 

ــوپاس  ــرە، س ــتیم جێگی ــاری تەندروس ــتا ب ــن ئێس ــتییەوە و م لەڕاس

ــۆ خــوا«. ب

نێرگز قادر، خانمە پێشکەشکار هەوڵی 
خۆکوشتنی نەداوە
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میدیــا  سۆســیال  لــە  پەیــج  و  راگەیانــدن  دەزگای  ژمارەیــەك 

باڵویانكــردەوە كــە گەنجێــك لــە شــاری بەغــدا و لــە نەخۆشــخانەی 

ــاری ئەمســاڵ گیانیلەدەســتداوە،  ــە 7ی ئای ــەی گشــتی ل مەحمودیی

ئــەوەش دوای خواردنــی حەبێكــی ڤیاگــرا كــە هاوڕێیەكانــی لە رۆژی 

ــی. ــەوە و خواردویەت ــاو كێكێك ــەوە ن ــان كردۆت ــدا بۆی لەدایكبونی

منونەی چەند هەواڵێكی هەڵبەسراو

پەیجــی )البــرة_hd(، كــە لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی فەســبوك 

ــەوی 7ی  ــی ش ــر 8:12 خولەك ــە كاتژمێ ــە، ل ــی هەی 554,556 الیك

ئایــار باڵویكــردەوە »ماســولكەیەكی دڵــی گەنجێــك لــە شــاری 

بەغــدا وەســتاوە و بەهۆیــەوە گیانیلەدەســتداوە، دوای ئــەوەی 

هاوڕێیەكانــی حەبێكــی جــۆری ڤیاگرایــان بــۆ كردۆتــەوە نــاو كێكــی 

ئاهەنگــی لەدایكبونەكەیــەوە و ئەویــش خواردویەتــی«.

هەواڵەكــە 2 هــەزار و 3٠٠ الیــك كــراوە، 613 كۆمێنتــی بــۆ هاتــووە 

و 37 كــەس شــەیری كــردووە.

هەمــان شــەو ماڵپــەڕی ئەملــەدا هەواڵەكــەی بــە زمانــی عەرەبــی و 

بەنــاوی دكتــۆرە بەتــول عیســا، پســپۆڕیی نەخۆشــییە دەرونییــەكان 

باڵوكردۆتــەوە.

ــە تــۆڕی  پەیجێكــی تــر بــە نــاوی )يوميــات مطاعــم بغــداد( كــە ل

كۆمەاڵیەتــی فەیســبوك 535,82٠ الیكــی هەیــە، هەمان شــەوی 7ی 

ئایــار، كاتژمێــر 6:39 خولــەك بــە هەمــان ناونیشــان زانیارییەكانــی 

ــەس  ــردووە و 667 ك ــی ك ــەس الیك ــەزار ك ــەوە و دوو ه باڵوكردۆت

كۆمێنتیــان بــۆ نوســیوە، شــەش كەســیش شــەیریان كــردووە.

راستی هەواڵەكە:

دكتــۆرە بەتــول عیســا، پســپۆڕی نەخۆشــییە دەرەونییــەكان لەبەغدا، 

ئــەو روداوەی گێراوەتــەوە لــە چوارچێــوەی نوســێنێكیدا كــە باســی 

یادەوەرییەكانــی كــردووە، بەناونیشــانی )گاڵتــە سەردەكیشــێت بــۆ 

كارەســات، لــە یادەوەرییەكانــی پزیشــكی خــوالودا(، تیایــدا باســی 

مردنی گەنجەکەی بەغدا بە حەبی ڤیاگرا 
نزیکەی 10 ساڵ لەمەوبەر بوو
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روداوی گیانلەدەســتدانی ئــەو گەنجــە دەكات بەهــۆی گاڵتەیەكــی 

هاوڕێیەكانییــەوە، واتــە روداوەكــە راســتە، بــەاڵم تــازە نییــە، كاتێــك 

ــخانەیە و  ــەو نەخۆش ــووە ل ــوالو ب ــكی خ ــەو پزیش ــە ئ ــداوە ك روی

مێژووەكــەی بــۆ ســااڵنی 2٠13ەو 2٠14 دەگەڕێتــەوە.

دكتــۆرە بەتــول عیســا، لــە رونكردنەوەیەكیــدا لەســەر باڵوكردنەوەی 

كاتــەدا،  لــەم  میدیــادا  سۆســیال  و  میدیــا  لــە  هەواڵــە  ئــەو 

ــەر  ــاڵ لەمەوب ــۆ س ــۆ ن ــە و ب ــەو روداوە زۆر كۆن ــدووە، ئ رایگەیان

 ،2٠14 یــان   2٠13 ســاڵی  بــۆ  دیاریكــراوی  بــە  دەگەڕێتــەوە، 

تەنانــەت دەڵێــت »نــاوی مردووەكەشــم بیرنەمــاوە و زانیاریــم 

لەســەر ناســنامەی ئــەو گەنجــە نییــە«.

ــەو روداوە  ــەوەی ئ ــە گێڕان ــن ل ــتی م ــت »مەبەس ــا دەڵێ هەروەه

لــە ئێســتادا، تەنیــا بــۆ ئەوەیــە خەڵــك سەركێشــی و گاڵتــەی لــەو 

شــێوەیە نــەكات، چونكــە هــەر گاڵتەیــە و دەبێــت بــە كارەســات، 

ــە«. ــازە نیی ــەو روداوە ت ــەاڵم ئ ب

ــە بەغــدا، دەقــی  هــاوكات نەخۆشــخانەی مەحمودییــەی گشــتی ل

رونكردنەوەكــەی دكتــۆرە بەتــول عیســای شــەیر كــردووە و دەڵێــت 

»ئــەو روداوە تــازە نییــە و كۆنــە«.

رۆژی 11ی حوزەیــران لــە ژمارەیــەك پەیــج زانیارییــەك بەبــێ  
ســەرچاوە باڵوكرایــەوە گوایــە دیســكۆیەك لــە ســلێامنی ســوتاوە و 

ــوتاون. ــەماكاریش س ــی س ــج كچ پێن
ــێ   ــج بەب ــان پەی ــە دەی ــوو، ل ــەك شــت ب ــە ی ــە و وێنەك زانیارییەك

ــوو. ــت كراب ــەرچاوە پۆس ــی س ــی و ناوهێنان گۆڕانكاری
دەقی زانیارییەكە:

هەرئێستا دیسکۆیەک لەسلێامنی لەگەڕەکی سەرچنار سووتا
بەوهۆیــە تــەواوی دیســکۆکە ســوتا و 5 کچــی ڕاقیســە ســوتاون و 

دووانیــان حاڵیــان بــاش نییــە..
هەمــان زانیــاری و وێنــە لــە 28ی تەمــووزی 2٠21 لــە پەیجــی 
ســێ   الیــك،   3٠٠ و  هــەزار  چــوار  باڵوكراوەتــەوە،  ڕووداوەكان 

هــەزارو 7٠٠ كۆمێنــت و 11 شــەیری بــۆ هاتــووە.
واتــە پەیجــەكان ســێ  جــار كەوتنــە هەڵــەوە، یەكــەم: ڕووداوەكــە 
ــتەكە  ــەو ناڕاس ــە هەڵ ــوو، دووەم: زانیاریی ــی نەب ــڵ و ئەساس ئەس
ســاڵێك لەمەوبــەر لــە پەیجێكــی دیكــە باڵوكراوەتــەوە، ســێیەمیش 

ــوون. ــەكان كوردســتان نەب وێن
بەپێــی بــە دواداچوونــی پاســەوان، یەكێــك لــە وێنــەكان پەیوەنــدی 
بــە ســوتانی شــوقەكەی بــاوىك هونەرمەنــدی میــرسی ئیهــاب 
تۆفیقــەوە هەیــە لــە ســاڵی 2٠2٠، پاســەوان نەیتوانــی كات و 
نەبــوو،  ســلێامنی  بــەاڵم  بدۆزێتــەوە،  دووەم  وێنــەی  شــوێنی 
ــەوەدا  ــی ئاگرگوژێن ــە كات ــری شارســتانی ل ــی بەرگ ــە تیمەكان چونك
ســوتانی  هەواڵــی  رۆژانەشــدا  لــەم  و  لەبەردەكــەن  هێلــەك 
ــەن پۆلیســەوە  ــە لەالی ــەن بەرگــری شارســتانی ن ــە لەالی دیســكۆ ن

باڵونەكراوەتــەوە.

دیسکۆ لە سلێمانی نە سووتا بوو 
وێنەکانیش ئێرە نەبوون
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ــک  ــەوە ژنێ ــدا باڵووبوویی ــۆرە کۆمەاڵییەتییەکان ــە ت ــەک ل ڤیدیۆیی
ئۆتۆمبێلێــک بەردبــاران دەکات، ئەمــەش وا بــاڵو كرایــەوە كــە ئــەو 
ئوتۆمبێلــە هــی مێردەكەیەتــی و بەهــۆی ئــەوەی ژنــی دووهەمــی 

هێنــاوە تــوورە بــووەو ســەیارەی مێردەكــەی بەردبــاران دەكات. 
ــەو  ــتی روداوەك ــۆ راس ــەوە ب ــێ گەران ــوردی بەب ــیاملیدیای ك سۆش
 ، كوێیــە  رووداوەكــە  شــوێنی  بزاندرێــت  ئــەوەی  بەبــێ 

باڵوكــردەوە.  هەڵــە  بــە  زانیارییەكانیــان 
راســتی  بــۆ  بەدواداچوونــی  پاســەوان  بنكۆڵكاریــی  تیمــی 
رووداوەكــە كــردو گەیشــتە راســتی زانیارییــەكان، »ئــەو ژنــە 
نــاوی کنــێ خــدرە و خەلکــی 
دانیشــتووی  و  شــەنگالە 
سەردەشــتە،  کەمپــی 
دەرکــەوت ئــەو ئۆتۆمبێلــە 
ئاسایشــی  بــەردەم  لــە 
عیراقــی  نیشــتیامنی 
کاتــی  لــە  شــنگالە  لــە 
خەلکــی  دا  خۆپێشــاندان 
ســوپایی  دژی  شــنگال 
خۆپێشــاندانیان  عیــراق 
ــی  ــە ئۆتۆمبێلیک ــرد و ژنەک ک
بارەگایــی  لەبــەردەم 
نیشــتیامنی  ئاساییشــی 
شــنگال  لــە  عیراقــی 

کــرد«. بەردبــاران 

بابەتەکە خۆپیشاندان بوو، پەیوەندی بە 
ژنی دووهەمەوە نەبوو
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ســــــــاختە هـەواڵ
بابـــــــەتی   تەندروستی
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سه رچاوه : فاكت چێكی رۆیته رز

پۆســتێك  چه نــد  منوونــه ی  كۆمه اڵیه تییــه كان  تــۆڕه   لــه  

فایــزه ر  ڤاكســینی  دۆكیۆمێنته كانــی  گوایــه   باڵوكراونه تــه وه ، 

ده ریخســتووه ، بــۆ ئافره تانــی دووگیــان و شــیرده ر ســه المه ت و 

نییــه . پارێــزراو 

رێنامییــه كان هــه ر چۆنێــك بــن، بــه اڵم لــه  لیســتی رێكخــه ری 

ده رمانه كانــی به ریتانیــا بــۆ 2020 ئامــاژه  بــه  فایــزه ر نه كــراوه .

شــۆتی  ســكرین  به كارهێنــه ران  كۆمه اڵیه تییــه كان  تــۆڕه   لــه  

ــوور  ــه ی س ــه  بازن ــته كان ك ــه وه  و پۆس ــان باڵوكردووه ت رێنامییه كانی

ــه وه   ــاژه  ب ــه وه  و ئام ــێر ده كه ن ــرشاوه  ش ــووریان لێكێ ــی س و خه ت

ــێ  ــی ســكپڕیدا ئامــاژه ی پ ــه  كات ــی ڤاكســین ل ده ده ن كــه  وه رگرتن

نه كــراوه . 

ــه و  ــه  هه مــوو ئ ــام ل ــه ران نووســیویه تی: دڵنی ــه  به كارهێن ــك ل یه كێ

ــۆ  ــزه ر ڤاكســینی ب ــه  فای ــه ن ك ــه وه  ده ك ــاس ل ــه ی ئێســتا ب هه وااڵن

ژنانــی دووگیــان و شــیرده ر راگه یانــدووه ، دوای ئــه وه ی حكومــه ت 

هــه زاران ژنــی دووگیانــی ناچــار كــرد ڤاكســین وه ربگــرن.

ئه وه شــدا  له گــه ڵ  كــه   ده ركه وتــووه ،  شــۆته كه دا  ســكرین  لــه  

به رهه مــه   و  ده رمــان  رێكخســتنی  ده زگای  لــه   زانیاریــی 

ده ركه وتــووه   2022دا  ســاڵی  لــه  به ریتانیــا  ته ندرووســتییه كانی 

ــا و  ــه  به ریتانی ــتی ل ــانی ته ندرووس ــه وه ی به رپرس و دوای نوێكردن

ــان  ــی دووگی ــۆ ژنان ــی ڤاكســینه كه یان ب ــكا پێشــنیازی پێدان ئه مه ری

و شــیرده ر كــردووه .

رێنامییه كانــی )MHRA( كــه  بــه  رێنامیــی )174( نــارساوه ، زانیــاری 

ــه   ــۆ شــاره زایانی چاودێــری ته ندرووســتی ل به رده ســت خســتووه  ب

)BNT162b2 COVID-19( باره ی

ــه وه  و  ــه كان باڵوبووه ت ــۆڕه  كۆمه اڵیه تیی ــه  ت ــه  ل ــی رێنامییه ك ده ق

مێــژووی )8ی دیســه مبه ری 2020(ی به ســه ره وه یه .

ــووه :  ــه رزی وت ــه  رۆیت ــه وه  ب ــی ئیمه یڵ ــه  رێ ــژی )MHRA( ل وته بێ

فاکت چێکی سکرین شۆته کان ده ری 
ناخه ن که  ڤاکسینی فایزه ر پارێزراو نییه 
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له ســه ر  كارمــان  كاتێــك  بــوو  ئێمــه   هه ڵســه نگاندنی  ئه مــه  

ده كــرد. ڤاكســینه كه   په ســندكردنی 

وتیشــی: لــه و كاتــه وه  زانیــاری نــوێ هاتووه تــه  ئــاراوه ، له ژێــر 

رۆشــنایی داتاكانــی جیهانــی راســته قینه  و دوای تێســتی ســه ر 

ــی ژنانــی  ــاره ی كوتان ــه  ب ــوێ ل ــی ئامــۆژگاری ن جێگــه  و رێگه پێدان

دووگیــان و شــیرده ره وه  ده رچــوو.

ــه را  ــه  ئینگلت ــیرده ر ل ــان و ش ــی دووگی ــه زار ژن ــه  گشــتیی 104 ه ب

و ســكۆتله ندا ڤاكســینیان وه رگرتــووه  و هیــچ نیگه رانییــه ك لــه  

بــه دی  ڤاكســینه كه   ســه المه تی  یــان  ته ندرووســتیان  ره وشــی 

نه كــراوه .

ــاره ی  ــه  ب ــه  ل ــه دا ك ــه و كات ــت ل ــنوورداره كانی به رده س ــه  س به ڵگ

ڤاكســینی كۆڤیــد19 هه بــوون بــۆ ژنانــی دووگیــان و شــیرده ر 

ــۆ كاریگــه ری  ــه  به ڵگــه  ب ــان كــردووه ، كــه  نه بن ده ســته به ری ئه وه ی

نه رێنــی ڤاكســینه كه  له ســه ر ژنانــی شــیرده ر و دووگیــان.

نوێریــن ئه پده یتــی رێنامییــه كان بــۆ پســپۆڕانی ته ندرووســتی، 

COV-“  ــاس لــه ــانی 2022( باڵوكراوه تــه وه  ب 27ی نیس ــه   )كــه  ل

ده كات.  ”ID-19 mRNA Vaccine BNT162b2

و  كــردووه   رێنامییــه كان  بــۆ  پێداچوونــه وه ی   )MHRA(

دووپاتیكردووه تــه وه  هیــچ نیگه رانییه كــی دیاریكــراو لــه  بــاره ی 

ســه المه تی ڤاكســینه كه  بــۆ ژنانــی دووگیــان و شــیرده ر نییــه . وه ك 

 )UKHSA( ــا ــتی به ریتانی ــی ته ندرووس ــی ئاسایش ــه وه ی ئاژانس ئ

رایگه یانــدووه . 

ئــه وه ی  ورده كاری  ئاژانســه كه   چوارچێوه یــه دا،  لــه و 

و  كوتــان  هاوبه شــی  لیژنــه ی  چــۆن  كــه   خســتووه ته ڕوو، 

به رگــری )JCVI( رێنامیــی ئــه وه ی داوه ، كــه  ژنانــی دووگیــان 

لــه  مه ترســییه كی ســه ختتدان بــه  هــۆی كۆڤیــد 19ه وه ، بۆیــه  

باشــره  وه رگرتنــی ڤاكســین دوانه خــه ن بــۆ دوای له دایكبوونــی 

وه ربگــرن. ڤاكســین  پێویســته   و  كۆرپه كه یــان 

)UKHSA( رایگه یانــدووه ، كــه  زیاتــر لــه  100 هــه زار ژنــی دووگیان 

ــزه ر یاخــود  ــه  ڤاكســینه كان فای ــك ل ــكا یه كێ ــه  ئه مه ری و شــیرده ر ل

مۆدێرنایــان وه رگرتــووه  و هیــچ كێشــه یه ك لــه  ته ندرووســتیان 

ــراوه . ــه دی نه ك ب

لــه   نه خۆشــی  نه هێشــتنی  و  كۆنرۆڵكــردن  ســه نته ره كانی 

ئه مه ریــكا )CDC( رایانگه یانــدووه  پێویســته  ژنانــی دووگیــان و 

ــان بــن، ڤاكســین  ــه  داهاتــوودا دووگی ئه وانــه ش كــه  ده یانه وێــت ل

ــرن. وه ربگ

)CDC( و كۆلیــژی شــاهانه ی به ریتانیــا بــۆ توێژینه وه كانــی منــداڵ 

و ژنــان نــارساو بــه  )RCOG( دڵنیاییــان داوه  كــه  ڤاكســینه كان 

ــه . ــییان نیی ــاب( و مه ترس ــه  هــۆی درووســتبوونی هــه و )اته نابن

له ســه ر  ئێســتا  روونیكردووه تــه وه ،  فایــزه ر  وته بێژه كــه ی 

بنه مــای زانیارییــه  نــوێ شــاره زایان پێیــان وایــه  رێــی تــێ ناچێــت، 

ژنــی  له ســه ر  خراپیــان  كاریگــه ری  كۆڤیــد19  ڤاكســینه كانی 

هه بێــت. كۆرپه كــه ی  و  دووگیــان 

ســنوورداره كان  زانیارییــه   روونیكــرده وه ،  وته بێژه كــه  

ژنانــی  له ســه ر  ڤاكســینه كه  ســه المه ته   كــه   دووپاتیده كه نــه وه ، 

دووگیــان و شــیرده ر و هیــچ مه ترســییه كی نییــه  و ئه مــه ش لــه  



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - بەهاری 2022 60

پشتڕاســتكراوه ته وه .  )CDC(یــه وه   الیــه ن 

)CDC( ئامــۆژگاری ئــه وه  ده كات، كــه  پێویســته  داتــای زیاتــر 

ــه  ئاســتی  ــت ســه باره ت ب ــی هه بێ ــه وه ی دڵنیای ــۆ ئ ــه وه  ب كۆبكرێت

كــه   ده رخســتووه ،  ئه وه یــان  راپۆرتــه كان  و  منــدااڵن  پاراســتنی 

ئه وانــه ی ڤاكســینیان وه رگرتــووه  و شــیرده رن دژه  ته نــی كۆڤیــد19 

لــه  شــیری جه ســته یاندا هه یــه .

رۆیتــه رز پێشــر زانیــاری هه ڵــه ی لــه  بــاره ی شــیردان و ســكپڕی و 

وه رگرتنــی ڤاكســین باڵوكردبوویــه وه .

هه روه هــا هیــچ به ڵگه یــه ك له بــه ر ده ســت نییــه  بانگه شــه ی 

ــه وه ی  ــه  وه ك ئ ــی هه ی ــین مه ترس ــه  ڤاكس ــه ملێنێت گوای ــه وه  بس ئ

ــه وه . ــه رز بــاڵوی كردبووی پێشــر رۆیت

بڕیار

ده قــه  دیــار نه بووه كــه  لــه  ســكرین شــۆته كه ی به ڵگه نامه كــه ی 

ــی ده زگای رێكخســتنی  ــه اڵم رێنوێنییه كان ــووه ، ب ــزه ر ده رنه كه وت فای

ده رمــان و به رهه مــه  ته ندرووســتییه كان به ریتانیــا ئامــاژه ی بــه  

نوێكردنــه وه ی كــردووه  و ره تیكردووه تــه وه  ڤاكســین وه رگرتــن 

هه بێــت. مه ترســی 

ــی  ــت هه واڵێك ــج و ئه كاون ــه ك په ی ــه  ژماره ی ــار، ل رۆژی 9 و 10 ئای

ــه وه ی  ــێ ئ ــه وه ، به ب ــوراك باڵوكرای ــێف ب ــتی ش ــاره ی ته ندروس له ب

زانیارییــه كان ڕاســت بــن.

ــر،  ــۆ، خابی ــف، مۆج ــدان الی ــی خه ن ــه  په یجه كان ــه  ل ــه  هه ریه ك ل

به جلوبه رگــی  بــوراك  شــێف  وێنه یه كــی  هه مــوان،  كۆیــه ی 

نه خۆشــیه وه  باڵوكرایــه وه ، زانیــاری ئه وه یــان دابــوو كــه  شــێف 

دەرهێنانــی  بــۆ  چاوەڕێیــە  نەشــتەرگەری  ژووری  لــە  بــوراک” 

ــووە”. ــی هات ــە تووش ــێرپەنجە ک ــی ش گرێیەک

بــوراك لــە ســاڵی 1995 لەدایكبــوی توركیایــە، خاوەنــی رێســتۆرانتی 

ــە  ــە ل ــی هەی ــێ لق ــە س ــیە، ك “Hatay Medeniyetler Sofrası”ـ

تەقســیم، ئاكســەرای و ئیتلــەر لــە توركیــا، هەروەهــا دو لقــی 

ــتان. ــەی و تاجیكس ــە دوب ــە ل ــەی هەی دیك

ــێف  ــرده وه ، ش ــه كان باڵویانك ــه  كودریی ــه  په یج ــه ی ك ــه و وێنه ی ئ

ئینســتاگرام  و  فه یســبوك  لــه   لــه  هه ژماره كانــی خــۆی  بــوراك 

كــه   بــوو  نوســی  له ســه ر  باڵوكردبونــه وه ،  ئایــار  7ی  رۆژی 

هه واڵپرســینی  سوپاســی  و  بــووه   بچــوك  پشــكنینێكی  ته نیــا 

كردبــوو. هه واداره كانــی 

ــرده وه ، وه ك  ــۆی باڵوك ــدا ڤیدی ــی كاركردن ــه  كات ــر ل ــی دوات رۆژان

ئاماژه یــه ك بــۆ باشــی بــاری ته ندروســتی.

شێف بوراك تووشی شێرپه نجه  نه بووه 

2



61راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - بەهاری 2022

له گــه ڵ  عێــراق  پەرلەمانــی  لــە  نــوێ  نــەوەی  فراکســیۆنی 

ــه وه ی  ــه  هێنان ــلێامنی كه وتن ــتی س ــتی ته ندروس ــه ری گش به ڕێوه ب

ده رمانــی  به شــه   داوای  كامیــان  ئــه وه ی  له ســه ر  به ڵگه كاریــی 

لــه  وه زاره تــی ته ندروســتی عێــراق كــردووه، بــه اڵم به ڵگه كانــی 

بــوون. به هێــز  ته ندروســتی  به ڕێوه بــه ری 

چیرۆكه كه  چۆن ده ستیپێكرد

نــوێ  نــه وه ی  په رله مانتارێكــی  ئایــاری 2022، چه نــد  لــه  25ی 

لــه  پــاڵ كۆمه ڵێــك كارتۆنــدا ده ركه وتــن، لــه  په یجــی فه رمــی 

ــوێ  ــەوەی ن ــوو “ن ــه  نورساوب ــه  له ســه ر پۆســتی ڤیدیۆك جواڵنه وه ك

لــە بەغــدادەوە دەرمانــی هێنــا بــۆ نەخۆشــخانەکانی هەرێــم، بــەاڵم 

ــان  ــی خۆی ــت دەرمانەکان ــەری ســلێامنی نەچــووە و دەیانەوێ نوێن

بــە پــارەی گــران بدەنــە هاواڵتییــان و دەیانەوێــت نەخۆشــخانەکان 

دەرمانــی تیــا نەبێــت”.

فه رمــی  پیه جــی  لــه   عه بدولواحیــد  شاســوار  بابــه ت  هه مــان 

خــۆی باڵویكــرده وه .

وه اڵمی یه كریاندایه وه 

رۆژی دووی حوزه یرانــی 2022، ســه باح نه رسه دیــن به ڕێوه بــه ری 

ــەک  ــتا ی ــا ئێس ــی: هەت ــه وه  و وت ــلێامنی وه اڵمیدان ــتی س ته ندروس

حەپــی پاراســتۆڵ لــە بەغــداوە لەســەر داواکاری هیــچ ئەنــدام 

پەرلەمانێــک نەگەیشــتووەتە دەســت ئێمــە، ئەگــەر لەســەر قســەی 

ــوو، دەســت لەکاردەکێشــمەوە. ــەوان دەرمانێــک نیردراب ئ

نــوێ  نــه وه ی  فراكســیۆنی جواڵنــه وه ی  وته بێــژی  هه مــان رۆژ 

لــه  كۆنگره یه كــی رۆژنامه وانیــدا رایگه یانــد: ســەباح هەورامــی 

بەڕێوەبــەری تەندروســتی ســلێامنی لــە پۆســتێکی فەیســبووک 

هیــچ  بەغــدا  پەرلەمانتارێــک  هیــچ  داوای  لەســەر  وتویەتــی، 

دەرمانێکــی بــۆ هەرێــم و شــاری ســلێامنی نەنــاردووە.

وتــی: ئەگەرچــی ئــەم جۆرە پۆســتانە هــی ئەوەنیــن وەاڵمبدرێنەوە، 

ــدا  ــە الڕی ــلێامنی ب ــاری س ــی ش ــادەن خەڵک ــە ن ــەوان رێگ ــەاڵم ئ ب

بربێــت و راســتییەکانی لێچەواشــەبکرێن.

فەرمــی  بــە   2٠22 رێکەوتــی 27ی3ی  لــە  به وه كــرد،  ئامــاژه ی 

ــردووە بەمەبەســتی  ــراق ک ــی تەندروســتی عێ ــە وەزارەت ــان ل داوای

پارێــزگای  لــە  پزیشــکی  پێداویســتی  و  دەرمــان  دابینکردنــی 

ســلێامنی. وتیشــی: “خــودی وەزیــری تەندروســتی عێــراق پەراوێزی 

کێشه ی ده رمانی سلێمانی؛ 
به ڵگه کاریی تێکه وت
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لەســەر داواکارییەکــە نوســیووە.”

ــت  ــاتە 23٠ پالێ ــەم س ــا ئ ــكرد، ت ــامن، باسیله وه ش ــوار ئەوڕەح رێب

بەشــە دەرمانــی ســلێامنی لــە کۆگاکانــی دەرمــان لــە بەغــدا 

ئامادەیــە، بــەاڵم بەڕێوەبــەری تەندروســتی ســلێامنی ئــەو کەســەی 

راســپێردراوە وەریبگرێــت، ســەباح هەورامــی ناینێرێــت بچێــت 

دەرمانەکانــی وەر بگرێــت.

ــی  ــه  وه اڵم ــی دیك ــران جارێك ــه  3ی حوزه ی ــن، ل ــه باح نه رسه دی س

ــه   ــه  ل ــته ڕوو، ك ــه ی خس ــن به ڵگ ــه وه  و چه ندی ــی دای ــه وه ی نوێ ن

له بــاره ی  چه نــد كاتێكــی جیــاوازدا داوای ده رمانیــان كــردووه ، 

وه ریبگــرن،  نه چــوون  و  دابینكــراوه   ده رمــان  كــه   ئــه وه ی 

باســی  ئــه وه ی  ده ڵێــت:  ســلێامنی،  ته ندروســتی  به ڕێوه بــه ری 

ده كــه ن مغه زییــه  و خۆیــان لێیــان زیــاده .

نورساوه كانی سه باح نه رسه دین:

لــه   ســلێامنی،  ته ندروســتی  به ڕێوه بــه ری  نه رسه دیــن  ســه باح 

ــراق  ــتی عێ ــی ته ندروس ــۆ وه زاره ت ــورساوی ب ــانی 2022، ن 5ی نیس

ــردووه . ك

ــرده وه   ــی باڵوك ــاری یه كێت ــدون په رله مانت ــۆ فه ره ی ــی ئاس نورساوێك

كــه  لــه  5ی ئــازاری 2022 بــۆ وه زیــری ته ندروســتی نــاردووه .

هه روه هــا نورساوێكــی ســۆران عومــه ر په رله مانتــاری كۆمه ڵــی 

دادگه ریــی باڵوكردوه تــه وه  كــه  لــه  14ی ئایــاری 2022 بــۆ وه زیــری 

ــردراوه . ــتی نێ ته ندروس

ــه وه   ــوای باڵوكردوه ت ــخانه ی هی ــه ری نه خۆش ــی به ڕێوه ب نورساوێك

كــه  لــه  12ی ئایــاری 2022 بــۆ وه زیــری ته ندروســتی نێــردراوه 

نورساوێكــی به شــی ده رمانــی باڵوكــرده وه  كــه  مێژووه كــه ی بــۆ 

ده گه ڕێتــه وه .  2021 12ی  15ی 

ــدا جارێكــی  ــه  كۆنگره یه كــی رۆژنامه وانی ــش ل رۆژی چــواری مانگی

دیكــه  داوای به ڵگــه ی فه رمــی لــه  نــه وه ی نــوێ كــرد، له ســه ر 

ئــه وه ی كــه  ده رمــان له ســه ر داواكاری ئــه وان هــات بێــت و وتــی: 

نه خســتوه ته ڕوو. به ڵگه یــان  یــه ك  تائێســتا 

ئایــار،  8ی  و   7 رۆژانــی  لــه   ئه كاونــت،  و  په یــج  له ژماره یــه ك 

ڤیدیــۆی ژنێــك باڵوكرایــه وه  گوایــه  هــه ردوو چــاوی لــه  ده ســتداوه ، 

مامۆســتایه كی  و  بكــه ن  چاره ســه ری  نه یانتوانیــوه   پزیشــكه كان 

ئاینــی بینایــی بــۆ گه ڕاندوه تــه وه .

ــه ركردنی  ــی چاره س ــه  كات ــه  ل ــوردی ڤیدیۆك ــدی ك ــی به ن ــه  په یج ل

هــه زار   100 نزیكــه ی  دانرابــوو،  ئاینیــه وه   كه ســێكی  له الیــه ن 

ــی  ــك و 858 كۆمێنت ــه زار و 800 الی ــت ه ــوو، هه ش ــه ری هه ب بین

ــوو. ــۆ هاتب ب

ــی  ــە لەفەحس ــۆرە نەخۆش ــەم ج ــوو “ئ ــه  نورساب ــه ر ڤیدیۆیه ك له س

دکتــۆرە بەرێــزەکان دەرناچــی جــن چــاوی گرتیــە الی دکتــۆرە 

ــە”. ــی نی ــزەکان عیاج بەرێ

هه مــان بابــه ت لــه  ماڵپــه ر و په یجه كانــی وشــه ،  كوردســتان 

ــد  ــت، و چه ن ــان پۆس ــه ، خه لیف ــت،  ڕه نگاڵ ــی پۆس ــس، بارزان پرێ

په یــج و ئه كاونتێكــی دیكــه  باڵوكرابــوه وه  و هــه زاران ڤیــۆ و الیــك 

ــكیه وه   ــه ڕووی پزیش ــتیدا و ل ــه  راس ــه اڵم ل ــوو، ب ــان هه ب و كۆمێنتی

ــت. ــه یر ده كرێ ــه  س ــی دیك ــه  جۆرێك ــە ب حاڵه تێك

ژنه كه  چۆن بینایی بۆ گه ڕایه وه 

له بــاره ی  چــاو  پســپۆڕی  پزیشــکی  یەحیــا،  ئەحمــەد  دکتــۆر 

چــاوی  نەخۆشــە  ئــەو  لەڕاســتیدا  وتــی:  حاڵه ته كــه وه  

لەدەســتنەداوە بەڵکــو تێکچونــی الیەنــی دەروونــی نەخۆشــەکەیە 

٠)  Conversion disorder( دەوترێــت  پێــی  کــە 

ئافره ته که  بینایی له  ده ستنه دابوو، 
الیه نی ده رونی تێکچوو بوو
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نیشانەکانی نەخۆشییەکە:

ئــەو کەســەی توشــی ئــەم حاڵەتــە دەبێــت وا هەســت دەکات 

ــان وا هەســت  ــان بەشــێکی الشــەی ناجوڵێــت ی هەمــوو الشــەی ی

دەکات یەکێــک لــە هەســتەوەرەکانی لــە دەســت داوە وەکــو بینیــن 

ــد. ــان بیســن ...هت ی

کێن ئەوانەی زیاتر تووش دەبن؟

ئەم حاڵەتە زۆر زیاتر تووشی گەنجان دەبێت بەتایبەتی ژنان.

هۆکارەکەی چییە؟

ــان  ــی ی ــی دەرەک ــۆی زەبرێک ــە ه ــی ب ــی دەرون ــی الیەن تێکچوون

ــی داواکاری  ــان جێبەجێنەکردن ــۆش، ی ــاکاو و ناخ ــە ن ــی ل هەواڵێک

ــد ــوکاری ..هت ــەن کەس ــە الی ــەکە ل کەس

چارەسەری:

ــە  ــت ک ــە بکرێ ــەو بەش ــکی ئ ــەردانی پزیش ــت س ــەکی دەبێ پێش

نەخــۆش کێشــەی لێــی هەیــە، بــۆ منوونــە دەڵێــت چــاوم نابینێــت، 

یــان پێڵــووی چــاوی بڵندنابێــت، دەبێــت پزیشــکی چــاو پشــکنینی 

تــەواوی بــۆ بــکات و دڵنیــا بێــت کــە نەخۆشــییەکەی ئۆرگانــی نییــە 

، ئەگــەر ئۆرگانــی نەبــوو دەبێــت ڕەوانــەی الی پزیشــکی دەروونــی 

بکرێــت تــا کێشــەکەی چارەســەر بــکات.

ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و پەیجــی سۆســیال میدیــا، لــە 16ی 

ــوك بەهــۆی  ــە كەرك ــردن ل ــە حاڵەتێكــی م ــار باڵویانكــردەوە ك ئای

ــراوە. ــەوە تۆمارك ــی خۆڵبارین كاریگەری

منونەی چەند هەواڵێك

پەیجــی رەســمی كەناڵــی ئاســامنی ســپێدە، لــە كاتژمێــر 2:59 

ــە پۆســتەرێكدا هەواڵــی مردنــی منداڵێكــی  ــار ل خولەكــی 16ی ئای

ــووە.  ــەوە ب ــەری خۆڵبارین ــۆی كاریگ ــا بەه ــە گوای ــردەوە، ك باڵوك

لەگــەڵ هەواڵەكــەدا وێنــەی منداڵێكیــش باڵوكردۆتــەوە.

مردنی منداڵەکەی کەرکوك پەیوەندی بە 
خۆڵبارینەوە نەبوو
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دەیــان پەیــج و ئەكاونــت وێنــەی هەمــان منداڵیــان بەهەمــان 

باڵوكردۆتــەوە. زانیارییــەوە 

راستی هەواڵەكە:

بەپێــی بەدواداچونــی فەرمانگــەی تەندروســتی كەركــوك، ئــەو 

ــزە  ــەزای دوب ــی ق ــەوە، خەڵك ــەی باڵوكراوەت ــە وێنەك ــەی ك منداڵ

گیانیلەدەســتداوە،  ئایــار  16ی  لــە  و  كەركــوك  خۆرئــاوای  لــە 

ــەری  ــە كاریگ ــی ب ــچ پەیوەندییەك ــتدانەكەی هی ــەاڵم گیانلەدەس ب

خۆڵبارینــەوە نەبــووە، ئــەوەش بەپێــی وتــەی نەبیــل حەمــدی 

بوشــناق، بەڕێوەبــەری گشــتی فەرمانگــەی تەندروســتی كەركــوك.

ــە  ــەو منداڵ ــی پاســەوان”ی وت “ئ ــی بنكۆڵكاری ــە “تیم ــناق ب بوش

خــۆی نەخۆشــی دڵــی هەبــووە و تــازە لــە هندســتان گەڕاوەتــەوە 

كــە بــۆ ئــەو مەبەســتە لــەو واڵتــە نەشــتەگەری بــۆ كــراوە، 

مردنەكەشــی تەنیــا بەهــۆی نەخۆشــیی دڵــەوە هەبــووە، نــەك 

كاریگــەری خۆڵباریــن”.

ــان ناســاند،  ــە ئامۆزای ــە، كــە خــۆی ب ــەو منداڵ كەســێكی نزیكــی ئ

ــتكردەوە. ــۆ “پاســەوان” پشتڕاس ــی ب ــان زانیاری هەم

فەرمانگــەی تەندروســتی كەركــوك، لــە شــەپۆلی یەكەمــی خۆڵبارین 

لــە 16ەو17ی ئایــار، ئامــاری ئەوانــەی باڵوكــردەوە كــە لەژێــر 

ــردووە و  ــخانەیان ك ــەردانی نەخۆش ــەدا س ــەری خۆڵبارینەك كاریگ

ــراوە. ــەو شــەپۆلەدا تۆمارنەك ــردن ل ــچ حاڵەتێكــی م ــدا هی تیای

ــون و  ــا 700 كــەس توشــی تەنگەنەفەســی ب ــی ئامارەكــە تەنی بەپێ

ــان. ــەوە ماڵەكانی ــەر گەڕێراونەت ــی چارەس دوای وەرگرتن

چەنــد رۆژێكــە لــە سۆســیال میدیــای هەرێمــی كوردســتان، دەیــان 

ــی  ــارەی تۆماركردن ــەوە لەب ــۆ باڵودەبێت ــت و ڤیدی ــەواڵ و پۆس ه

ــە شــاری ســلێامنی. ــاوان ل ــی پی ســێ حاڵەتــی دوگیانبون

منونەی چەند هەواڵ و پۆستێك:

پەیجێــك بەنــاوی )Xanm Gyan(، كــە 53,085 الیكــی هەیــە، 

ــون(  ــان ب ــاو دووگی ــە ســلێامنی ســێ پی پۆســتێكی بەناونیشــانی )ل

باڵوكردۆتــەوە لەگــەڵ ڤیدیــۆی چاوپێكەوتنێــك لەگــەڵ دكتــۆر 

ئەفــرام محەمــەد، پزیشــكی نەخۆشــییە دەرەونییــەكان.

پۆســتەكە لــە مــاوەی 24 كاتژمێــردا 13 هــەزار الیكــی بــۆ هاتــووە، 

 هیچ پیاوێك لە سلێمانی دووگیان 
نەبووە
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لەگــەڵ 2200 كۆمێنــت و 269 شــەیر. هەروەهــا 271 هــەزار 

ــوە. ــەی بینی ــی ڤیدیۆك كەس

دەیــان  پەیجــی تــر لــە سۆســیال میدیــا، بەناونیشــانی جۆراوجــۆر 

هەواڵەكەیــان  دەبــن  دووگیــان  ســلێامنی  لــە  پیــاوان  لــەوەی 

باڵوكردۆتــەوە:.

راستی هەواڵەكە:

نەخۆشــییە  پســپۆڕی  پزیشــكی  محەمــەد،  ئەفــرام  دكتــۆر 

دەرونییــەكان لــە ســلێامنی، كــە لەســەرەتادا ئــەو باســەی لــە 

ــی  ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ــۆی ل ــی خ ــی تایبەت ــە ئەكاونت ــتێكدا ل پۆس

ــە 11ی  ــر ل ــردەوە، دوات ــەكان باڵویانك ــد و پەیج ــبوك ورژوان فەیس

ئایــاری 2022 لــە چاوپێكەوتنێكــدا رونكردنــەوەی لەســەر ئــەو 

بابەتــەداو وتــی “دوگیانبونــی پیــاوان حاڵەتێكــی دەرونییــە بەنــاوی 

دوگیانبونــی  راســتی  نــەك  هاوســۆزی(  دوگیانــی  )كۆنیشــانەی 

پیــاوان”.

ــەم  ــەاڵم ل ــە، ب ــازە نیی ــۆ و ت ــتێكی نام ــە ش ــەم حاڵەت ــی “ئ وتیش

ــو  ــی وەك ــە گرنگمزان ــە ب ــوە، بۆی ــم دی ــد حاڵەتێك ــەدا چەن ماوەی

پۆســتێك بــاڵوی بكەمــەوە، بــۆ ئــەوەی ئــەو هاواڵتیانــەی هەندێــك 

ــت،  ــان دەچێ ــی خامن ــانەی دوگیان ــە نیش ــە ل ــە ك ــانەیان هەی نیش

ــە نــەك بــڕۆن كۆمەڵێــك زۆر  بزانــن كــە ئــەوە حاڵەتێكــی دەرونیی

ــەن”. ــی زۆر خەرجبك ــەن و پارەیەك ــكنین بك پش

پەیوەندییەكــی  كــە  رودەدات  “لەوكەســانەدا  وتــی  زیاتــر 

هاوســۆزیی و خۆشەویســتی پتــەوی لەگــەڵ ژنەكەیــدا هەیــە، یــان 

ــان دەكــەن،  ــەم منداڵی ــی یەك ــی لەدایكبون ــد ســاڵێكە چاوەڕێ چەن

ــانەی  ــان نیش ــش هەم ــت ئەوی ــەی دوگیاندەبێ ــك ژنەك ــە كاتێ بۆی

دوگیانبونــی بــۆ دەگوازرێتــەوە”.

چەنــد رۆژێكــە لــە سۆســیال میدیــای عیراقــی دەیــان وێنــەی 

منداڵــی پێكەوەلــكاو باڵودەكرێنــەوە، گوایــا وێنــەی ئــەو دوو 

ــی  ــخانەی یەرموك ــە نەخۆش ــاری 2022 ل ــە 9ی ئای ــە ل ــەن ك منداڵ

ــون. ــە دایكب ــدا ل ــاری بەغ ــە ش ــركاری ل فێ

پەیجــی )ثــورة ترشيــن االول(، كاتژمێــر 11:48 خولەكــی 10ی ئایــار 

دوو وێنــەی باڵوكردۆتــەوە، لەگــەڵ پۆســتێكدا و تیایــدا نوســیویەتی 

وێنەی منداڵە لکاوەکان لە عیراق نەبوو، 
یەکێکیان میسر و ئەوەی تر یەمەن بوو
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نەخۆشــخانەی  لــە  پێكەوەلــكاو  منداڵــی  دوو  “لەدایكبونــی 

ــركاری”. ــی فێ یەرموك

راستی ئەم وێنەیە:

ئــەو وێنەیــە لەدایكبونــی دوانەیەكــی پێكــەوە لــكاوی میــرسە نــەك 

عیــراق، لــە واڵتــی میــرس و لــە 15ی تەممــوزی 2018 دوانەیەكــی 

پێكەوەلــكاو لەدایكبــون، كــە تــەواوی ســك و بەشــێك لــە ســنگیان 

پێكــەوە لكابــون، ئــەوەش بەپێــی ماڵپــەڕی )الیــوم الســابع(.

ــەوە،  ــان باڵوكردۆت ــەی خوارەوەی ــەم وێنەی ــر، ئ ــد پەیجێكــی ت چەن

ــە نەخۆشــخانەی یەرمــوك  ــە ل ــە ك ــەو دوو منداڵەی ــە ئ ــا، ئەم گوای

لــە شــاری بەغــدا لــە دایكبــوون، لــە راســتیدا ئــەو وێنانــەش 

ــن. ــە و كۆن ــداوە نیی ــەی بەغ ــە دوو منداڵەك ــان ب پەیوەندیی

     

راستی ئەو وێنەیە:

ئــەوە وێنــەی منداڵێكــی دوو ســەرە، كــە لــە 16ی ئەیلولــی 2021 

ــان  ــە 28ی هەم ــووە و ل ــە دایكب ــەن ل ــە یەم ــەنعا ل ــاری س ــە ش ل

ــردووە. ــی دوایك ــگ كۆچی مان

راستی كۆی بابەتەكە:

فێــركاری  یەرموكــی  نەخۆشــخانەی  لــە   ،2022 ئایــاری  9ی  لــە 

لــە بەغــدا دوو منداڵــی پێكەوەلــكاو لەدایكبــون، ئــەوەش لــە 

نەشــتەرگەرییەكی ســەركەوتودا كــە هــەردوو منداڵەكــە كــوڕن.

پەیجــی رەســمی نەخۆشــخانەی یەرموكــی فێــركاری كاتژمێــر 10:09 

خولەكــی پێشــنیوەڕۆی هەمــان رۆژ وێنــە و زانیاریــی تــەواوی 

ــەوە. ــتەگەرییەكە باڵوكردۆت ــەر نەش لەس
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لــه   ڤیدیۆییــه ك  حوزه یرانــی  15ی  له ســه ر  14ی  شــه وی 

له بــه رده م  گرژییه كــی  كــه   و  باڵوكرایــه وه   په یــج  ژماره یــه ك 

نیشــانده دات. هه ولێــر  نه خۆشــخانه یه كی 

په یجــه كان له ســه ر ڤیدیۆكــه  زانیــاری ئه وه یــان نوســیی بــوو، 

ــرژی  ــر: گ ــی هەولێ ــی رۆژهه اڵت ــخانەی فریاكەوتن ــە نەخۆش ــه  ل ك

ــە  ــك ل ــەوە ژنێ ــی پۆلیس_زێره ڤانی ــۆی پەالماردان ــتبوو، بەه دروس

هــۆش خــۆی چــووه .

به ڕێوه به رایه تــی  تــا  پێكــرا،  زۆری  ده ستاوده ســتی  ڤیدیۆكــه  

ده نــگ. هاتــه   هه ولێــر  ته ندروســتی 

ــه   ــه  رووداوه ك ــتكرده وه  ك ــه وه ی پشتڕاس ــر، ئ ــتی هه ولێ ته ندروس

ــداوه ،  ــەاڵت ڕووی ــی رۆژه ــخانەی فریاکەوتن ــگه ی نەخۆش ــه  پرس ل

ــد:  ــت و رایگه یان ــی دابێ ــاری ژن ــس په الم ــرده وه  پۆلی ــه اڵم ره تیك ب

شــه ڕ لــه  نێــوان دوو بنه ماڵــه  بــووه  و رووداوه كــه ش مانگــی 

ــووه . ــردوو ب ــه ورۆزی راب ن

ده قی رونكردنه وه : 

ــە  ــا گوای ــیال میدی ــە سۆش ــەك ل ــەوەی ڤیدیۆی ــەدوای باڵوبوون دواب

رۆژهــەاڵت  فریاکەوتنــی  نەخۆشــخانەی  پرســگەی  کارمەندانــی 

ــەرەتاییەکان  ــەوە س ــە لێکۆلین ــەرکراوە، ل ــەك ش ــەڵ خانەوادەی لەگ

ــەر لەئیســتا  ــك ب ــد مانگێ ــە چەن ــر ل ــەم شــەڕە زیات ــووە ئ دەرکەوت

ــریش  ــداوە و پێش ــە ڕووی ــوان دوو بنەماڵ ــی نەورۆز(لەنێ )لەمانگ

شــەر لەنێوانیــان هەبــووە و برینــداری هــەردووال لــە نەخۆشــخانە 

ــر بەشــەرهاتوون و  ــەوێ جارێکــی ت ــۆ چارەســەرکردن و ل ــوون ب ب

بەهیــچ شــێوازێك کارمەنــدی نەخۆشــخانە و پاســەوانەکان بەشــدار 

ــان  ــەوەی بارودۆخەکەی ــی هێورکردن ــەوە هەوڵ ــوون بەپێچەوان نەب

داوە، بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی تەندروســتی هەولێــر بەدواداچوونــی 

ــی. ــە ئەنجامــی کۆتای ــۆ گەیشــن ب ــر دەکات ب زیات

ته ندروستی هه ولێر ره تیکرده وه  
پاسه وانه کان په الماری ژنێکیان دابێت
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ســــــــاختە هـەواڵ
بابـــــــەتی   جۆراوجۆر
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ــۆی  ــار/ مای رۆژی )22ی ئای

و  په یــج  لــه    ،)2022

ئه كاونتــی  ژماره یــه ك 

كۆمه اڵیه تــی  تــۆڕی 

ده نگۆیــه ك  فه یســبووك 

گوایــه   باڵوكرایــه وه ، 

قۆناغــی  قوتابییه كــی 

به شــی  یه كــی 

كۆلیجــی  لــه   راگه یانــدن، 

ــه وه ی  ــیاری تاقیكردن ــه  پرس ــه  هه ڵ ــه الحه دین ب ــۆی س ــی زانك ئاداب

قۆناغــی ســێیه می وه رگرتــووه  و هاتووه تــه  ده ره وه  و وتویه تــی: 

دانــه وه .  وه اڵمــم  و  بــوون  ده ره كــی  پرســیاره كان 

بابه ته كه یــان  له وانــه ی  كام  هیــچ  ســه رنجه   جێــی  ئــه وه ی 

زانیارییه كــه   ســه رچاوه ی  بــه   ئاماژه یــان  باڵوكردووه تــه وه  

نه كــردووه .

ــه الحه دین  ــۆی س ــه رۆكایه تی زانك ــه ، س ــه وه ی ده نگۆك دوای باڵوبوون

ــرده وه . ــی باڵوك روونكردنه وه یه ك

ــه و جــۆره   ــچ رووداوێكــی ل ــه وه  هی ــه  روونكردنه وه كــه دا ره تیده كات ل

لــه  زانكــۆدا رووی دابێــت.

ده قی روونكردنه وه كه 

ســه الحه دین- زانكــۆی  ســه رۆكایه تی  لــه   ڕونكردنه وه یــه ك 

هه ولێرـــەوە.

به ناوی خودای گه وره  و میهره بان.

لــه   هه واڵێــك  نیــوه ڕۆ  دوای   ۲٠۲۲ 5 ی  ی   ۲۲ بــه رواری  ئه مــڕۆ 

كۆمه ڵێــك په یــج باڵوبویــه وه ، كــه  گوایــه  لــه  كۆلێژێكــی زانكــۆی 

بــه  هه ڵــه    ) یــه ك   ( قۆناغــی  قوتابییه كــی  ســه الحه دین-هه ولێر، 

ــه   ــدراوه  و قوتابییه ك ــێی ( پێ ــی ) س ــه وه ی قۆناغ ــیاری تاقیكردن پرس

ــۆی  ــیاری خ ــه  پرس ــوه  ك ــه وه  و نه یزانی ــیاره كانی داوه ت ــی پرس وه اڵم

ــه وه. ــی تاقیكردن ــه  هۆڵ ــه  ده ره وه ی ل ــی چوون ــا كات ــه ، ت نیی

ئاگادارتــان ده كه ینــه وه  ســه رۆكایه تی زانكــۆ به دواداچوونــی وردی 

بــۆ ئــه م پرســه  كــردووه  و قســه ی له گــه ڵ ڕاگــری ســه رجه م كۆلێــژه كان 

كــردووه ، دڵنیاتــان ده كه ینــه وه  لــه  زانكــۆی ســه الحه دین-هه ولێر 

هیــچ شــتێكی وا ڕووی نــه داوه .

ڕاگه یاندنی زانكۆی سه الحه دین-هه ولێر

پرسیارەکان دەرەکی نەبوون
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هاوكاتــی شــەپۆلی لــە دوای یەكــی خۆڵباریــن لــە هەرێمی كوردســتان 

و عێــراق، لــە پــاڵ وێنــەو ڤیدیــۆ ڕاســتەقینەكاندا، ڤیدیۆییەكی ســاختە 

لەنێــو بەشــدارانی تــۆڕە كۆمەاڵیەتیەكانــدا زۆرتریــن دەستاودەســتی 

. پێكرا

تەپوتۆزێكــی  كــە  نیشــاندەدات  تراكتۆرێــك  چەنــد  ڤیدیۆییەكــە 

ــە ســەرچاوەی  ــە ئەم ــەوە گوای ــەن، واباڵوكرای ــە ئاســامندا دەك زۆر ب

خۆڵبارینەكەیــەو ســنووری عێــراق و ســعودیەیە.

خرابوەســەر،  کــوردی  و  عەرەبــی  زمانــی  دۆبــاژی  ڤیدیۆییەكــە 

ــۆ  ــتبوەوە ب ــان قۆس ــی ئەمەی ــی كوردی ــج و ئەكاونت ــی پەی هەندێك

ملمانێــی سیاســی و لەوێــوە هاواڵتیانــی عەرەبیــان تۆمەتبــار دەكــرد 

ــەن. ــم دەك ــەر هەرێ ــەم كارە بەرامب ــت ئ ــە ئەنقەس ك

بــوو  عێراقــی  سۆشــیاملیدیای  كوردییــەكان،  پەیجــە  ســەرچاوەی 

بارەیــەوە  لــەو  ناڕاســتیان  زانیــاری  هەمانشــێوە  بــە  ئەوانیــش 

باڵوكــردەوە.

ڕاستی خۆڵبارین و تراكتۆرەكان:

یەكەم: شوێنە سنورەكانی عێراق و سعودیە نەبوو.

ــان بــە خۆڵباریــەوە نیــە،  دووەم: ئــەم تراكتۆرانــە هیــچ پەیوەندیەکی

Agroband.Of-  ڤیدیــۆ ڕاســتیەكە هــی کەناڵێکــی یوتیوبــە بــە نــاوی

ــارەی  cial کــە بــە زمانــی پورتوگالــی ڤیدیۆکانــی باڵودەکاتــەوە دەرب

ماشــێنەکانی کشــتوکاڵ.

ســێیەم: تراكتــۆرەكان هــی دروێنــەن و لــەم کلیپــەش دروێنــە دەکــەن، 

ــۆ ســاڵی  ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــە و کلیپەک ــی بەرازیل ــەم شــوێنەش واڵت ئ

.2019

تەپوتۆزی تراکتۆرەکان سەرچاوەی 
خۆڵبارین نەبوو
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ــی  ــە هۆڵ ــاوەی 25 رۆژ ل ــۆ م ــۆ”  ب ــی بابل ــانۆگەری “دوا رۆژەكان ش

رۆشــنبیری ســلێامنی منایشــكرا و “14 هــەزار” بینــەری هەبــوو، 

لەســەر راگرتنەكــەی بۆچونــی جیــاواز دروســتبوو، ســتافەكەو بەشــێك 

لــە هەوادارانــی شــانۆ الیەنــی حكومیــان تۆمەتبــار كــرد، لــە كاتێكــدا 

ــوو. ــوو راســتیەكە نەب ــەوە هەم ئ

مارکێتینــگ”  “ســۆ  و  شــانۆكە  دەرهێنــەری  كەریــم  شــوان 

بــۆ الیەنــی  بەرهەمهێنــەری منایشــی شــانۆییەكە، هۆكارەكەیــان 

حكومــی لــە بەڕێوەبەرایەتــی رۆشــنبیری و هونــەری ســلێامنی و 

گەڕانــدەوە. رۆشــنبیری  وەزارەتــی 

بــە  باســلەوەكراوە،  مارکێتینــگ”دا  “ســۆ  راگەیەندراوێكــی  لــە 

نــوورساوی فەرمــی، هۆڵــی ڕۆشــنبیریی ســلێامنییان بۆ مــاوەی 25 ڕۆژ 

ــک  ــۆی کۆمەڵێ ــە ه ــەاڵم ب ــرت، ب ــۆ 2022/2/25( وەرگ )2022/2/1 ب

ــەکەمان  ــە منایش ــت ب ــە 2022/2/24 دەس ــوون ل ــار ب ــەوە، ناچ گرفت

ــەڵ بەرپرســانی  ــە لەگ ــی و هاوڕێیان ــە زارەک ــۆ ئەمــەش ب بکــەن و ب

ــن. ــلێامنی ڕێککەوت ــنبیریی س ــتیی ڕۆش ــی گش بەڕێوەبەڕایەتی

ــە  ــراوە ‘’ب ــە ڕۆشــنبیریی ســلێامنی پێیانوت ــی راگەیەندراوەكــە ل  بەپێ

بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی شــانۆوە، دەبێــت منایشــەکەتان لــە 19ی 

ــە’’.  ــر هەی ــێکی ت ــە منایش ــتێنن، چونک 3ی2022 بوەس

چەنــد  باسیەوەشــكردووە  شــانۆكە  بەرهەمهێنــەری  كۆمپانیــای 

رێگەچارەیەكــی پێنشــیار كــردووە لەوانــە منایشــكردنی هــەردوو 

ــەو 7  ــر ل ــی ت ــی هۆڵێک ــانۆدا،  گرتن ــی ش ــە رۆژی جیهان ــانۆكە ل ش

هۆڵــەی دیکــەی لــە ســلێامنیدا هــەن و گرتنەئەســتۆی تــەواوی 

ــی هاتوچــۆ و  ــدە، کرێ ــە، دیکــۆر، گازی موەلی ــی هۆڵەک خەرجییەکان

ــە  ــار ب ــی 4,000,000 دین ــەرەکان و پێدان ــتی ئەکت ــواردن، پاداش نانخ

ســتافەکەیان لەپــای ئــەو یارمەتییــەی لــە بەردەوامیــی منایشــەکەماندا 

دەمانــدەن. بــەاڵم بەپێــی راگەیەندراوەكەیــان لەژێــر فشــاری وەزیــری 

ــوو  ــلێامنیدا، دەب ــنبیریی س ــتیی ڕۆش ــەری گش ــنبیری و بەڕێوەب ڕۆش

)2022/3/22( منایــش نەکــەن و دیکۆرەکەیــان ال ببەیــن، بــەاڵم لەژێــر 

فشــاری خەڵــک و ئــەو 600 کەســەی بلیتیــان بڕیبــوو و دەیانویســت 

لــە 25ـــەم ڕۆژی منایشــەکەماندا بینــەر بــن، ناچــار بــوون ڕێگەمــان 

بــدەن منایــش بکەیــن، بــەو مەرجــەی ڕاســتەوخۆ دوای منایــش 

ــن’’. ــان ال ببەی دیکۆرەکەم

لــە دوایــن رۆژی منایشــەكەدا لــە 22ی ئــازاری 2022، شــوان کەریــم، 

ــۆ” لەســەر ســتەیچ قســەی  ــی بابل ــەری شــانۆی “دوارۆژەکان دەرهێن

ــدەن،  ــی پێب ــانۆکە بەردەوام ــدەدەن ش ــی”10 رۆژە هەوڵ ــردو و وت ك

بــەاڵم ســەرکەتوو نەبــوون و داوای راگرتنیــان لێکــراوە و ئەمــڕۆ 

ــووە”. ــیان ب ــن رۆژی منایش دوایی

ــنبیری  ــی رۆش ــە وەزارەت ــرا ك ــۆ ك ــەوەی ب ــدا والێكدان ــە میدیاكان ل

شــانۆكەی راگرتــووە، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هۆكارەكەی بــۆ رێككەوتنێكی 

پێشــر كۆمپانیــای بەرهەمهێنــی شــانۆكە و رێكنەكەوتنــی نێــوان 

ــەوە. ــانۆكاران دەگەڕێت ــودی ش خ

لــە  ســلێامنی،  هونــەری  و  ڕۆشــنبیری  گشــتیی  بەڕێوبەرایەتــی 

)دوا  شــانۆیی  رایگەیانــد:  ئــازاردا  23ی  لــە  رونكردنەوەیەكــدا 

ــی  ــگ( و بەش ــۆ ماركێتین ــی )س ــی هاوبەش ــۆ( كارێك ــی بابل ڕۆژەكان

ــەش وەك  ــەو “ئێم ــە بەڕێوەبەرایەتیەكەیان ــەر ب ــانۆی س ــەری ش هون

ئــەوان خۆمــان بــە خاوەنــی ئــەو شــانۆییە دەزانیــن”.

وەزارەتــی  و  بەڕێوبەرایەتیەكەیــان  لەالیــەن  رەتیكردبوەتــەوە 

ــانۆییە  ــەو ش ــوو ئ ــار ب ــو بڕی ــەوە ڕاگیرابێت”بەڵك ــنبیری و الوان ڕۆش

تــا 10/3/2022 منایــش بكرێــت و ڕێككەوتنەكەشــیان لەگــەڵ ئێمــەدا 

بــەو جــۆرە بــوو. بــەاڵم ســتافێكیان ســەردانی بەڕێوبــەری گشــتییان 

زانیارییەکان لەبارەی شانۆى دوا 
ڕۆژەکانی بابلۆ، شێوێنران
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ــژ  ــۆ درێ ــەكەیان ب ــی منایش ــۆ 20/3/2022 كات ــرد ب ــان ك ــرد داوای ك

ــەن  ــە الی ــی 15/3 و 18/ 3 ل ــدا پێشــر ڕۆژەكان ــە كاتێك ــەوە، ل بكرێت

الیەنــی تــر و تیپــی تــرەوە هۆڵەکــە گیــرا بــوو، بــەاڵم لەســەر داوای 

بەڕێوەبــەری گشــتیی شــوێنی تــر بــۆ ئــەو دوو الیەنــە تەرخــان كــرا 

و ڕەزامەندیــی درا لەســەر درێژكردنــەوەی ماوەكــە بــۆ 20/3/2022”. 

ــە. ــی راگەیەندراوەك بەپێ

ــبوك،  ــی فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەت ــە ت ــە ل ــەم رونكردنەوەی ــەرباری ئ س

وەزارەتــی رۆشــنبیری تۆمەتبــار كــرا بــە راگرتنــی شــانۆكە و لەالیــەن 

راگرتنــی  بــۆ  نەخێــر  هاشــتاگی  و  بەشــداربوانەوە  لــە  بەشــێك 

ــرا،  ــیدا ب ــی سیاس ــە ئاقارێك ــدا ب ــی دیكەش ــە دیوێك ــدراو ب راگەیەن

ئــەوەش دوای ئــەوەی پارێــزگاری هەولێــر رایگەیانــد كــە دەرگای 

هۆڵەكانیــان بــۆ شــانۆكە كراونەتــەوە.
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رۆژانــی 28 و 29ی مانگی 

ژماره یــه ك  لــه   ئایــار، 

فه یســبوك  په یجــی 

ڤیدیۆییه كــی  گرتــه  

ئاینــی  مامۆســتایه كی 

تێــدا  كــه   باڵوكرایــه وه ، 

ته نیــا  باســیله وه كردبوو 

سه یدســادق  شــاری  لــه  

هــه ن. نێربــاز   900

کۆســار  نــاوی  مه الكــه  

ســابیره و لــه  په یجــی فه رمــی خــۆی لــه  ڤیدیۆییه كــدا رایگه یاندبــوو، 

ھەیــە  نێربــاز   900 سه یدســادق  وه كــو  بچوكــی  شــارێكی  لــه  

زۆربه یــان لــه  ئه هلــی كافریاكانــن، دواتــر ڤیدیۆكــه  لــه  په یجــی 

مامۆســتا ئاینیه كــه  ســڕدرایه وه ، بــه اڵم لــه  ژماره یه كــی زۆر په یــج 

باڵوكرایــه وه .

لــه م شــوێنانه  ڤیدیــۆی مه الكــه  باڵوكرایــه وه و هــه زاران ته ماشــاكه ری 

هه بــوو، ســه دان الیــك و كۆمێنتــی بــۆ هاتبــوو.

لــه   ئایــار،  30ی  رۆژی  و  لێكه وتــه وه   كاردانه وه یــان  وته كانــی 

كــه   دانیبه وه دانــا  و  ده ربــڕی  خــۆی  په شــیامنی  ڤیدیۆیه كــدا 

هه ڵــه ی كــردووه ، هــه م له ناوهێنانــی سه یدســادق هه میــش لــه  

باســكردنی ئــه و ژمــاره  زۆره .

مه الکه  له باره ی ژماره ی نێربازه کانی 
سه یدسادقه وه  وایزانی رادیۆییه 
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7 ئایــاری 2٠22، ئاژانســی ناســا وێنەیەکــی مۆزایکــی گــەورەی ســەر 

هەســارەی مەریخــی باڵوکــردەوە،  لــە شــێوەی دەرگایــەک دەچێــت 

ــه و جــۆره  قســه   ــادا ب ــه  دونی ــت لەســەر شــاخێک، ل ــە داتارشابێ ک

ــی  ــراوە و ه ــە و بەکارهێ ــه  دەرگایەک ــرا گوای ــه  ك ــه ر بابه ته ك له س

بونەوەرەکانــی پێشــری ســەر هەســارەی مەریخــە.

كه وتنــه   له مــڕوه وه   كوردســتان  هه رێمــی  میدیاكانــی  لــه   به شــێك 

هه ڵــه وه ، ئــه و گومانه یــان الی خوێنــه ر دروســتكرد، كــه  وێنــه ی ده رگایــه  

ئه هرامه كانــدا. له نــاو  میــرسه   فیرعه ونه كانــی  ده رگای  هاوشــێوه ی  و 

ماڵپه ره كانــی ئێــن ئاڕتــی و ئێــن ئاڕتــی دوو، ئێســتا و دیپلۆماتیــك 

زانیاریــان  هه رچه نــده   باڵوكــرده وه ،  هه واڵه كه یــان  له مــڕوه وه  

له بــاره ی وێنه كــه و هه وڵــه  زانســتیه كه ی ناســاوه  باڵوكردبــۆوه ، 

ــه   ــه ی ده رگا نی ــه  وێن ــه  ئه م ــوه وه  ك ــان یه كانه كردب ــه اڵم ئه وه ی ب

به ردێكــه . به ڵكــو 

رۆژی 16ی مانــگ، ماڵپــه ر و په یجــی كه ناڵــی ئێــن ئاڕتــی دوو، 

کــراوەی  دەرگایەکــی  وێنــەی  ناســا  به ناونیشــانی  هه واڵێكــی 

لەســەر مەریــخ گرتــووە. باڵوكــرده وه .

هه مــان رۆژ ماڵپــه رو په یجــی ئێســتا هه واڵێكــی به ناونیشــانی 

ــرده وه . ــه وه  باڵوك ــخ دۆزرای ــه ر مه ری ــی له س ــی فیرعه ون ده رگایه ك

رۆژێــك دواتــر ماڵپــه رو په یجــی فه رمــی كه ناڵــی ئێــن ئاڕتــی 

ــی  ــی كراوه ی ــه ی ده رگایه ك ــا وێن ــه  ناونیشــانی »ناس ــه ی ب هه واڵه ك

گرتووه »باڵوكــرده وه . مه ریــخ  له ســه ر 

هه روه هــا په یجــی دیپلۆماتیــك  واڵه كــه ی باڵوكــرده وه ، ده قــی 

دیپلۆماتیــك: هه واڵه كــه ی 

ناسا وێنەیەکی دەگمەنی سەر مەریخی باڵوکردەوە

لــە دوو هەفتــەی رابــردوو ناســا دیمەنێکیتــی ســەیری لــە مەریــخ 

بینیــووە و بــاڵوی کــردەوە و دەڵێــت »تــەواوی ئــەو کەســانەی ئــەم 

وێنەیەیــان بینیــوە توشــی شــۆک بــوون چونکــە وێنەکــە دەرگایەکــە 

فیرعەونەکانــی  گــۆڕی  ژورەوەی  چونــە  دەرگای  هاوشــێوەی 

میســڕە«.

ناســا رایگەیانــدووە »رەنگــە پشــتی ئــەم دەرگایــە جیهانێکــی تــەواو 

جیاوازبێــت هاوشــێوەی فیلمە زانســتییەکان«.

راستیه كه  چی بوو؟

لوقــامن حه وێــز لــه  کۆمەڵــەی گەردوونناســی تێکســاس كــه  كــورده  

و لــه  ئه مریــكا داده نیشــێت، رۆژی 17ی ئایــار ورده كاری له بــاره ی 

وێنه كــه وه  باڵوكــرده وه  و ره تیكــرده وه  وێنــه ی ده رگا بێــت.

وێنه که ی سه ر مه ریخ ده رگا نه بوو
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باڵوكرایــه وه   كه ســێك  وێنــه ی  كــوردی  په یجــی  ژماره یــه ك  لــه  

گوایــه  پۆلیســی نەجــەف بــه  سەرخۆشــی دەســتگیری کــردووه  

له ســه ر ئــه وه ی لــە گۆڕســتان زوڕنــای بــۆ مــردوەکان لێــداوە 

په یوه نــدی  وێنه كــه   بــه اڵم  قیامەتــە،  ڕۆژی  هەســن  وتویەتــی 

به ڕووداوه كــه وه  نه بــوو، هه روه هــا زانیارییه كانیــش هه ڵه بــوون.

هه ندێــك په یجیــش گرته یه كــی ڤیدیۆییــان باڵوكــرده وه ، گوایــه  

ــوو. ــت نه ب ــش راس ــه اڵم ئه می ــداوه ، ب ــازه  رووی ــه  ت ڕووداوه ك

راستی ڕووداوه كه 

18ی  بــۆ  مێژووه كــه ی  كۆنــه و  لێدانه كــه   زوڕنــا  ڕووداوی 

ده گه ڕێتــه وه .  2٠19 ســێپته مبه ری 

ئــه و وێنه یــه ی كــه  په یجــه  كوردییــه كان باڵویانكــرده وه  هیــچ 

ســاڵی  بــۆ  مێژووه كــه ی  نه بــوو،  بابه ته كــه وه   بــه   په یوه نــدی 

له نــاو  گه نجێكــه   كــه   تونــس،  واڵتــی  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه    2٠2٠

مااڵنــدا كحولــی فرۆشــتووه و ده ســتگیركراوه .

له سه ر گه نجه  زوڕناژه نه که  چه واشه کاری 
کرا

6



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو - بەهاری 2022 76

کــەس  ملیــاران  بــۆ  ئاســانکاری  ئینتەرنێــت 
بــە  دەســتیان  بەئاســانی  زۆر  کــە  دەکات، 
زانیاریــی بــگات. بەهەمانشــێوە ئاســانکاری 
ناڕاســتیش  زانیاریــی  باڵوکردنــه وه ی  بــۆ 
ده کات، کــه  ده توانێــت کاریگــه ری کاره ســاتبار 
ــاك و کۆمەڵگــە دروســتبکات. هــەر  لەســەر ت
ســەرچاوەی  گرنگــە  هــۆکارە،  ئــەم  لەبــەر 

بپشــکنین. راســتی  بــە  زانیارییــەکان 

“




