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 چەند بنەمایەكی گرنگ سەبارەت بە هەڵمەتەكانی بەالڕێدابردنی

بەمەبەست و بەالرێدابراوی بێمەبەست

 یەكەم: هەڵمەتەكانی بەالرێدابردنی بەمەبەست و بەالرێدابراوی بێمەبەست چیین؟

 دووەم: كێن ئەوانەی ئەو زانیارییانە باڵودەكەنەوە؟

بەالرێدابردنی بەمەبەست

 بریتییــه  لــه و زانیارییــه  هه اڵنــه ی، كــه  لــه  ڕێگــه ی هه ڵمه تێكــی به رنامــه 
تایبــه ت  جه ماوه رێكــی  و،  باڵوده كرێتــه وه   گشــتگیره وه    بۆداڕێــژراوی 
دیاریكــراو،  پرســێكی  به الڕێدابردنــی  بــه  مه به ســتی  ئامانــج،  ده كاتــه  
یــان دروســتكردنی شــڵەژان بــۆ الیه نــه  ركابــه ره كان، یاخــود ریســواكردنی 

كێبڕكێــكاره كان، لــه  ڕێگــه ی ســەکۆ  ئۆنالیــن و ئۆفالینه كانــه وه . 

دەكرێــت هەموومــان بەشــێك بیــن لــە هەڵمەتەكانــی بەالرێدابردنــی بەمەبەســت و بەالرێدابــراوی بێمەبەســت، بۆمنونە كاتێــك پەیامێك یــان زانیارییەكی 

ــئاپ،  ــبووك، واتس ــەی فەیس ــە رێگ ــن )ل ــی دەنێری ــە نزیكەكامنان ــۆ كەس ــەت ب ــێوازی تایب ــە ش ــان ب ــەوە، ی ــەكان باڵودەكەین ــۆڕە كۆمەاڵیەتیی ــە ت ــاختە ل س

تویتــەر، ڤایبــەر، ئینســتاگرام و هیــر(، ئــەوا مەترســییەكانی زیادكردنــی كاریگەریــی زانیاریــی هەڵــە و هەڵبەســراو لەســەر كۆمــەڵ زیاددەكەیــن. 

بــە تایبــەت، لەكاتێكــدا كــە زۆرینــەی خەڵــك ئــەو زانیارییانــەی باڵویدەكەنــەوە، ســەرچاوەی راســتیی و دروســتیی زانیارییــەكان نازانــن، كــە ئەگــەری هەیــە 

لەالیــەن دەوڵەتانــەوە باڵوكرابنــەوە بــۆ )كاریگەریــی دروســتكردن لەســەر رووداوەكان، كاریگەریــی لەســەر سیاســییەكان، یــان ئــەو گروپانــەی بــە دوای 

بەدەســتهێنانی دەســەاڵتدا وێڵــن، یــان وەك ئــەوەی گروپــە توندڕەوەكانــی وەك “قاعیــدە و داعــش” بەكاریاندەهێنــا(.

بــە تایبــەت، لەكاتێكــدا كــە زۆرینــەی خەڵــك ئــەو زانیارییانــەی باڵویدەكەنــەوە، ســەرچاوەی راســتیی و دروســتیی زانیارییــەكان نازانــن، كــە ئەگــەری هەیــە 

لەالیــەن دەوڵەتانــەوە باڵوكرابنــەوە بــۆ )كاریگەریــی دروســتكردن لەســەر رووداوەكان، كاریگەریــی لەســەر سیاســییەكان، یــان ئــەو گروپانــەی بــە دوای 

بەدەســتهێنانی دەســەاڵتدا وێڵــن، یــان وەك ئــەوەی گروپــە توندڕەوەكانــی وەك “قاعیــدە و داعــش” بەكاریاندەهێنــا(.

بەالرێدابراوی بێمەبەست

له  جه ماوه ر  باڵوكراونه ته وه ،  به مه به ست  كه   ناڕاستانه ی،  زانیارییه    ئه و 
و راستیی  له   دڵنیابونه وه   به بێ  و  مه به ست  به بێ  تاكه كه سییدا    ئاستی 
 دروستیی زانیارییه كان، جارێكی تر رەوایەتیی پێده ده ن و له  هه ژماره كانی
گروپی قوربانیی  ده بنه   زۆربه یجار  گروپه   ئه م  باڵویده كه نه وه ،   خۆیاندا 

.هه ڵمه تی به الڕێدابردنی به مه به ست

ــە  ــە ل ــاوازی خــۆی هەیــە، باشــرین ســراتیجیش بریتیی ــۆ نەهێشــتنی هەڵمەتەكانــی بەالرێدابردنــی بەمەبەســت، رێكاریــی  ســراتیجیی جی ــدان ب هەوڵ

تێگەیشــن لــە جــۆری ژینگــەی هــەواڵ و زانیاریــی، بەجــۆرێ ئاڵوگــۆڕی زانیاریــی لــە خەڵكەكــەوە بــۆ خەڵــك لــە كۆمــەڵ و شــوێنە گشــتییەكاندا كاریگەریــی 

هەڵمەتەكانــی بەالرێدابــردن تێیانــدا كەمــرە، لــەو هەڵمەتــە چەواشــەكارییانەی لــە رێگــەی دیجیتــاڵ و تۆڕەكانــی ئینتەرنێتــەوە ئەنجامدەدرێــن. 

ــە  ــان ل ــەكان، باڵوكردنەوەی ــەرە ئەلكرۆنیی ــە ماڵپ ــرۆك ل ــەوەی چی ــەش )باڵوكردن ــن، لەوان ــێوە ئەنجامدەدرێ ــن ش ــە چەندی ــردن، ب ــی بەالرێداب هەڵمەتەكان

ــی  ــتكردنی ناوەرۆك ــە و دروس ــێواندن و دەســتكاریكردنی وت ــاختە، ش ــۆی س ــەو ڤیدی ــتكردنی وێن ــدن، دروس ــی راگەیان ــی و دامەزراوەكان ــی فەرمی كەناڵ

ــە(. گاڵتەجاڕان
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 سێیەم: ئایا هەڵمەتەكانی بەالرێدابردنی بەمەبەست و بەالرێدابراوی بێمەبەست

 تازەن؟

 چوارەم: چۆن باڵودەكرێنەوە؟

 پێنجەم: ئایا ئەمانە پەیوەندییان بە دەسەاڵتەوە هەیە؟

 شەشەم: چی لەبارەی پارەوە؟

 حەوتەم: متامنە بە كێ دەكرێت؟

 هەشتەم: زیانەكانی چەند دەبێت؟

بەدڵنیاییــەوە، ئــەم هەڵمەتانــە تازەنیــن و لــە كۆنــەوە هەبــوون، بــەاڵم لــە ئێســتادا بەهــۆی فراوانیــی و تۆڕەكانــی ئینتەرنێــت و گەشــەی سیســتمی 

ئالگۆریتمــەوە بــە شــێوەیەكی زۆر خێــرا ســنورەكان دەبرێــت و كاریگەریــی گــەورە دروســتدەكات، كــە زۆرجاریــش حكومەتــەكان لــە ئاســتی ئــەم 

هەڵمەتانــەدا دەستەوەســانن و ناتوانــن رێگریــی لێبكــەن.

تــۆڕە  لــە  ســود  زۆریــی  بــە  بەرێوەدەبــەن،  هەڵمەتانــە  ئــەم  ئەوانــەی  باڵودەكرێنــەوە،  ئاســانیی  بــە  زۆر  ســاختەهەواڵەكان  و  ســاختەزانیاریی 

كۆمەاڵیەتییــەكان وەردەگــرن، كــە زۆربــەی كات بــە شــێوەی كورتەڤیدیــۆ زۆر بــە فراوانیــی باڵودەكرێتــەوە و، بــە شــێوەی نامــەی داخــراو دەنێردرێــت بــۆ 

بەشــداربوانی واتســئاپ، مێســنجەر، .... تــاد. 

دروســتكەرانی ســاختەزانیاریی و ســاختەهەواڵ دەتوانــن ماڵپــەڕی ســاختە و هەژمــاری ســاختە لە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا دروســت بكەن، لــە رێگەیانەوە 

زانیارییــە ســاختەكان باڵوبكەنــەوە، تــا ئــەو رادەیــەی زۆرجــار دەبنە بابەتــی گەرمــی دەزگا هەواڵییە ســەرەكییەكان. 

ــەی  ــە پرۆس ــت ل ــەورە دەبیرنێ ــێكی گ ــەاڵم وەك بەش ــە، ب ــەاڵتەوە هەی ــە دەس ــی ب ــی پەیوەندی ــە تەواوەت ــەیە ب ــەم پرۆس ــت، ئ ــەر بوترێ ــە گ ــت نیی راس

ــەكان.  ــی و گرنگ ــە هەنوكەی ــە پرس ــتنەوەیان ل ــتی دوورخس ــە مەبەس ــێواندیان، ب ــەڵ و سەرلێش ــی كۆم كۆنرۆڵكردن

ــۆی  ــردن بەه ــی بەالرێداب ــار هەڵمەتەكان ــەن، زۆربەیج ــی پەیرەودەك ــای كاری رێكاڵمی ــاد، بنەم ــبووك ... ت ــووگڵ و فەیس ــی وەك گ ــا گەورەكان كۆمپانی

ــت.  ــەوە ئەنجامدەدرێ ــەم كۆمپانیایان ــەی ئ ــە رێگ ــەركردن ل ــكاڵم و سپۆنس رێ

ئەنجامدەرانــی هەڵمەتەكانــی بەالرێدابردنــی بەمەبەســت، پێگــەی گــەورە و گرنگــی تایبەتــی دروســتدەكەن، كــە زۆرجار هــەزاران دۆالر بــۆ باڵوكردنەوەی 

هەڵمەتەكانــی بەالرێدابــردن خەرجدەكــەن، لــەم پرۆسەیەشــدا كۆمپانیاكانــی )گــووگڵ، فەیســبووك، یوتیــوب، تویتــەر، .... تــاد( قازانجی گــەورە دەكەن. 

متامنــە رۆڵێكــی گرنگــی لــە ژینگــەی هــەواڵ و زانیاریــی ئەلكرۆنییــدا هەیــە، هەوڵــدان بــۆ تێگەیشــن لــە رۆڵــی متامنــە لــە ژینگــەی هــەواڵ و زانیاریــی 

ئەلكرۆنیــدا، ئەركێكــی گرنگــە و پێویســتە تــاك یــان دامــەزراوەكان هەوڵــی پاراســتنی بــدەن، یــان رێــكاری پێویســت و دروســت بــۆ بەدەســتهێنانی 

ــردن. ــی بەالرێداب ــەوەی هەڵمەتەكان ــۆ روبەڕوبون ــت ب ــگ دەبێ ــی گرن ــەش هۆكارێك ــەر، ئەم ــتیی بگرنەب ــەی گش متامن

1.  زۆرجار دەبێتە هۆی توندكردنەوەی هەڵوێستی رەگەزپەرستانە و دروستكردنی جیاكاریی گەورە و، دروستبونی توندوتیژیی. 

2. دەتوانێت رۆڵی دامەزراوە فەرمییەكان الواز بكات لە گەیاندنی خزمەتگوزارییە گشتییەكاندا. 

3. بۆچوون و تێگەیشتنی هەڵە الی هاواڵتییان دروستدەكات و دەبێتە هۆی ئەوەی لەسەر بنەمای زانیاریی ساختە بڕیاربدەن. 
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 نۆیەم: دامەزراوەكان دەتوانن چی بكەن؟

 دەیەم: كەواتە هاواڵتییان دەتوانن چی بكەن؟

سەرچاوە

ئەمە كارێكی ئێجگار ئەستەمە بتوانرێت، بە تەواوەتیی رێگریی لە هەڵمەتەكانی بەالرێدابردن بكرێت، بەاڵم پێویستە: 

1. دامــەزراوە فەرمییــەكان پــەرە بــە تێگەیشــتنی باشــر لــە سیســتمی زانیاریــی هاوچــەرخ بــدەن و، لــە رێگەیــەوە كاریگەریــی هەڵمەتەكانــی بەالرێدابــردن 

كــەم بكەنــەوە. 

2. رێــكار و سیاســەتی نــوێ بگیرێتەبــەر بــۆ دروســتكردنی پشــکنینی راســتییەکان )Fact Checking( و یارمەتیدانــی رۆژنامەنوســان و راهێنانیــان بــۆ 

لــە میدیــای دیجیتاڵیــی و بەرەنگاربوونــەوەی هەڵمەتەكانــی بەالرێدابــردن. تێگەیشــتنیان  ئاســتی  بەرزكردنــەوەی 

ــتە  ــردن، بۆئــەم مەبەســتەش پێویس ــە باڵوكردنــەوەی هەڵمەتەكانــی بەالرێداب ــردن ل ــۆ رێگریك ــە سەرشــان ب ــوو كەســێك بەرپرســیارێتیی دەكەوێت هەم

ــەالی  ــان ل ــت، پاش ــەكان دڵنیابێ ــتیی زانیاریی ــتیی و دروس ــە راس ــەوەی ل ــكات، بۆئ ــەكان ب ــی زانیاریی ــەوە و چێك ــەكان بیربكات ــەوەی زانیاریی ــش باڵوكردن پێ

ــەوە.  ــان بكەن ــەوە باڵوی خۆیان

Jonathan Tanner – 10 Things about Misinformation and Disinformation
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ــر  ــە كاتژمێ ــەر ل ــوز و ب ــە 7ی تەمم ــدا، ل ــی بەغ ــەی نێودەوڵەتی فڕۆكەخان

ــردەوە؛  ــی باڵویك ــەوە، راگەیەنراوێك ــەو هەوااڵن ــارەی ئ ــەو و  لەب 11ی ش

“هەنــدێ لــە پەڕەكانــی سۆشــیال میدیــا دەڵێن کــە روداوێكــی تەقەکردن 

لــە فڕۆکەخانــەی نێودەوڵەتیــی بەغــدا رویــداوە و بەشــێكی دیکەیــان 

ئەنجامــی  لــە  كەســێك  گوایــە  نوســیوە،  لەســەر  زیاتریــان  زانیاریــی 

تەقەكردنــدا كــوژراوە”.

جــۆرە  لــەو  روداوێکــی  “هیــچ  دوپاتیشــیکردۆتەوە؛  راگەیەنراوەکــە 

روینــەداوە... فڕۆکەخانەکــە بــە ناوچەیەکــی تەنــراو بــە ســەرباز دادەنرێــت 

لــە  رێگریــی  فڕۆكەخانــەش  ئاسایشــی  و  ئەمنیــی  بەرپرســانی  و 

چونــەژورەوەی هەرجــۆرە چەکێــک دەکــەن، هیواداریــن میدیــا بەڕێــزەكان 

بانگەشــەی ئەوجــۆرە روداوانــە نەکــەن و وردبینیــی لــە ســەرچاوەكانیان 

بكــەن، كــە زانیارییــان پێــدەدەن”.

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

چەند ساختەهەواڵێک لەمبارەیەوە

 كوشتنی كەسێك لە ناو
 فڕۆكەخانەی بەغدا و

 روداوی تەقەكردن راست
نەبوو

چەنــد دەزگایەکــی راگەیانــدن و سۆشــیاڵمیدیا، درەنگانێكــی شــەوی 
7ی تەممــوز باڵویانكــردەوە، حاڵەتێكــی تەقەكــردن لــە فڕۆكەخانــەی 
نێودەوڵەتیــی بەغــدا رویــداوە و، ئاماژەیــان بــە كوشــتنی كەســێك كــرد.

پــەڕەی رەســمیی )وکالــة بغداد الیــوم االخباریــة( لە تــۆڕی کۆمەاڵیەتیی 

فەیســبوک، لــە مــاوەی كاتژمێــر 10 تاوەكــو 11ی شــەوی 7ی تەممــوز 

لــە  تەقەكــردن”  “روداوێكــی  لەبــارەی  باڵوكــردەوە  هەواڵــی  ســێ 

فڕۆكەخانــەی نێودەوڵەتیــی بەغــدا و لــە یەكێــك لــە هەواڵەكانــدا دەڵێــت 

ــە تەقــە كــوژراوە”. “كەســێك ب

14ی  دەرگای  لــە  تەقەكردنەكــە  دەكات،  بــەوەش  ئامــاژە  ئاژانســەکە، 

رویــداوە. فڕۆكەخانــە 

ماڵپەڕەكــە  رەســمی  پــەڕەی  لــە  كــە  هەواڵــەكان  لــە  یەكێــك 

باڵوكراوەتــەوە، لــە مــاوەی 22 كاتژمێــردا 1900 الیــك، 103 كۆمێنــت و 11 

هەبــووە. شــەیری 

ــان  ــی هەم ــر 10:23 خولەك ــە كاتژمێ ــۆمەرییەنیوز( ل ــی )س ــاوكات كەناڵ ه

ــانەكەیدا  ــە ناونیش ــردەوە و ل ــی باڵوك ــدا، هەواڵێك ــە ماڵپەڕەكەی ــەو ل ش

هاوکارەکانیشــی  لــە  چــوار  و  کــوژرا  میرسیــی  “کرێکارێکــی  دەڵێــت 

دەستبەســەركران”.

ــی  ــە كۆمەڵگەیەك ــە ل ــەو كەس ــووە “ئ ــەدا هات ــی هەواڵەك ــە ناوەڕۆك ل

نیشــتەجێبون لــە ســنورەكانی فڕۆكەخانــەی نێودەوڵەتیــی بەغــدا لــە 

ــوتاوە”. ــدا س ــی كاركردن كات

هەواڵەكە، لە ماوەی 20 كاتژمێردا 9047 كەس خوێندویەتییەوە.
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

 رێگریی سوپای عیراق لە
 جوتیارانی پێنج گوندی

 كوردنشین راست بوو، بەاڵم
 لەمەودوا دەتوانن بە

نهێنیی زەوییەكانیان بكێڵن
چەنــد دەزگایەکــی راگەیانــدن، لــە 13ی تەممــوز باڵویانكــردەوە، هێــزە 
ئەمنییەكانــی عیــراق رێگریــی لــە جوتیارانــی كــورد لــە ســنوری كەركــوك 
هۆیــەوە  بــەو  بەكاربهێنــن،  كشــتوكاڵییەكانیان  زەوییــە  دەكــەن، 

نیشــاندا. ناڕەزاییــان  گردبونەوەیەكــی 

منونەی هەواڵێك

ڤیدیــۆی  تەممــوز،  13ی  لــە  نیــوز(،  )كوردســات  ئاســامنیی  كەناڵــی 

ئاماژەیــان  جوتیــار،  ژمارەیــەك  تێیــدا  باڵوكــردەوە،  گردبونەوەیەكــی 

بــەوەداوە، هێــزە ئەمنییەكانــی عیــراق رێگرییــان لــە جوتیارانــی ژمارەیەك 

بــۆ چاندنــی بەرهەمــە كشــتوكاڵییەكانیان. كــردووە  گونــد 

كەناڵەكــە ئــەوەی وەكــو سیاســەتی تەعریــب وێناكــردووە و دەڵێــت: 

چارەســەردەكەن”. داوای  كــوردەكان  “جوتیــارە 

ــە،  ــەو بابەتەک ــۆ ئ ــون ب ــاش بەدواداچ ــەوان(، پ ــی )پاس ــی بنکۆڵکاری تیم

بــۆی دەركــەوت، ســوپای عیــراق جوتیارانــی پینــج گونــدی ســنوری 

ــتوكاڵ  ــۆ كش ــان ب ــر زەوییەكانی ــەوەی چی ــەوە، ل ــی ئاگاداركردۆت كەركوك

بەكارنەهێنــن، بــە پاســاوی ئــەوەی كێشــەیان لەســەرە.

محەمــەد ئەمیــن، ســەرۆكی لیژنــەی داكۆكییكــردن لــە مافــی جوتیارانــی 

كــورد لــە ســنوری ناحیــەی ســەرگەڕان، بــە )پاسەوان(ـــی وت “فرقــەی 

)شــەناغە،  گونــد  پێنــج  موختــاری  تەلەفــۆن  بــە  عیــراق  ســوپای  8ی 

لــە ســنوری ناحیــەی  گابەرەكــە، خەرابــە، پەڵكانــە و سەربەشاخ(ـــی 

ســەرگەڕان ئاگاداركــردەوە، لــەوەی چاندنــی زەوییــە كشــتوكاڵییەكانیان 

بــەو  و  بــووە  تەممــوز  12ی  لــە  ئاگاداكردنەوەیــە  ئــەو  بوەســتێنن”. 

گونــدی  لــە  جوتیــارەكان  لــە  ژمارەیــەك  تەممــوز  13ی  لــە  هۆیــەوە 

رێكخســت. گردبونەوەیەكیــان  پەڵكانــە 

ــا دوو رۆژ  ــەر ت ــرناون، ئەگ ــەی چێ ــەو زەوییان ــی “ئ ــن، وت ــەد ئەمی محەم

ــردووە  ــاری خەرجك ــۆن دین ــە 10 ملی ــار هەی ــكدەبن، جوتی ــن، وش ئاونەدرێ

جوتیــاران  لــە  زۆرێــك  چاندویەتــی...  و  كێــاڵوە  زەوییەكــەی  تــا 

زەوییەكانیــان  شــەواندا  لــە  و  جێبەجێنەكــردووە  داواكارییەكەیــان 

هەندێكیــان  بــەاڵم  نهێنیــی،  بــە  ئــەوەش  دەچێنــن،  و  ئــاودەدەن 

ترســیان هەیــە و چاوەڕێــی ئــەوەن نوێنەرانــی كــورد لــە پەرلەمانــی 

ــۆ  ــەك ب ــەوەش وەك ئاماژەی ــدەن”. ئ ــۆ ب ــامن ب ــی جدیی ــراق هەوڵێك عی

هەوڵــی پەرلەمانتارانــی یەكێتــی لەگــەڵ فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنە 

كەركــوك. هاوبەشــەكانی 

رۆژی 14ی تەممــوز، چــوار پەرلەمانتــاری یەكێتــی لــە بەغــدا، لەوانــە 

ــكور،  ــم ش ــی، كەری ــیۆنی یەكێت ــەرۆكی فراكس ــا، س ــال ئاغ ــم كەم هەرێ

ــی  ــەردانی عەل ــە س ــەو پرس ــەر ئ ــب، لەس ــەباح حەبی ــور و س ــالن غەف دی

فرێجــی، فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنە هاوبەشــەكانی كەركوكیــان كــرد و، 

بەپێــی زانیارییەكانــی تیمــی )پاســەوان(، لــە كۆبونەوەكــەدا، بڕیــاردراوە 

جوتیــارەكان بــەردەوام بــن لــە كشــتوكاڵكردن، بــەاڵم بــە شــێوەیەكی زۆر 

نهێنیــی و لــە شــەودا زەوییەكانیــان ئاوبــدەن و بچێنــن.

ــە  ــۆی ل ــی خ ــاری تایبەت ــە هەژم ــتێكیدا ل ــە پۆس ــا، ل ــال ئاغ ــم كەم هەرێ

تــۆڕی كۆمەاڵیەتیــی )فەیســبوك(، لەبــارەی ئــەو كۆبونەوەیــە، تەنهــا 

نوســیویەتی “بــە مەبەســتی چارەســەركردنی كێشــەكان كۆبوینــەوە... 
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هیــچ  ئــەوەی  بەبــێ  درا”.  پێویســت  بڕیارێكــی  چەنــد  لەوبارەیــەوە 

ــە. ــەكە چیی ــەوەی كێش ــارەی ئ ــت لەب ــر بدركێنێ ــی ت زانیارییەك

بەپێــی زانیارییەكانــی )پاســەوان(، عەلــی فرێجــی و پەرلەمانتارانــی 

یەكێتــی لــەو كۆبونەوەیــەدا، رێككەوتــون رێگریــی لــە جوتیارانــی كــورد 

نەكرێــت، زەوییەكانیــان بەكاربهێنــن. فرێجــی وتویەتــی “بــا جوتیــارەكان 

لــە شــەودا كاربكــەن و دور لــە چــاو و ئاگاداریــی جوتیارانــی عــەرەب”، 

ــە  ــاو كۆبونەوەك ــی ن ــێوەیەك زانیاری ــچ ش ــە هی ــی “ب ــا وتویەت هەروەه

ئاشــكرانەكەن و جوتیــارە كوردەكانیــش زۆر بەنهێنیــی كشــتوكاڵی خۆیــان 

بكــەن”.

فرێجــی  “عەلــی  جەختیكــردەوە  نــاو(  )كەركــوك  ســەرچاوەیەكی 

وتویەتــی ئاشــكرابونی ئــەم پرســە دەبێتەهــۆی ئــەوەی مــن ناچاربــم 

رێگریــی لــە جوتیارانــی كــورد بكــەم زەوییــەكان بەكاربهێنــن، چونكــە 

عەرەبــم  جوتیارانــی  زۆری  فشــاری  ئــەوەی  دەبێتەهــۆی  كارە  ئــەو 

بێتەســەر”.

ــە 3ی  ــبووك(، ل ــی )فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەتی ــی ت ــەڕە و گروپ ــەك پ ژمارەی
تەممــوز باڵویانكــردەوە، موشــەكێك ئاراســتەی كافریــای )كەســتانە( 
كــراوە لــە گەڕەكــی عەلــی ناجیــی شــاری ســلێامنی و، بەهۆیــەوە دوو 

ــون. ــە بریندارب ــاگردی كافریاك ش

منونەی چەند ساختەهەواڵێك
پەڕەیــەک بــە نــاوی )GASIN(، كاتژمێــر 12:09 خولەكــی پاشــنیوەڕۆی 3ی 

ــا  ــەی توان ــانی “كافریاك ــە ناونیش ــەوە، ب ــتێكی باڵوكردۆت ــوز پۆس تەمم

عوســامن تەقێندرایــەوە!”، لــە ناوەڕۆكەكەیــدا هاتــووە: “ســەرلەبەیانی 

هــی  كــە  كەســتانە  كافریــای  ناجــی  عەلــی  لەگەڕەكــی  ئەمــڕۆ 

رۆژنامەنوســی ســلێامنی توانــا عوســامنە موشــەكێكی ئاڕاســتەكراو 

تەقێندرایــەوە و لەئەنجامــدا دوو لەشــاگردانی كافریاكــە برینداربــوون!”.

هــەروەک نوســیویەتی “ئــەم هێرشــە موشــەكییە بۆســەر كافریاكــەی 

توانــا عوســامن دوای ئــەوە دێــت، مانگــی رابــردوو لــە شــەقامی ســامل 

لــە ســلێامنی كافریایەكــی تــر درەنگانــی شــەو درایــە بــەر موشــەك 

غــازی  كــە  باڵویانكــردەوە  ســلێامنی  تەناهییەكانــی  هێــزە  دواتــر  و 

تەقیوەتــەوە!”. كافریاكــە 

چــوار  و  كۆمێنــت   83 الیــك،   924 كاتژمێــردا   24 مــاوەی  لــە  پۆســتەكە 

شــەیری هەبــووە. لەگــەڵ پۆســتەكەش وێنەیەكــی رۆژنامەنــوس توانــا 

باڵوكردۆتــەوە. عوســامن-ی 

ئەو پەڕەە 76,662 الیكی هەیە.

 موشەک ئاراستەی کافریای
کەستانە نەکراوە
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خولەكــی   01:02 كاتژمێــر  لــە  )مشــتەكۆڵە(  نــاوی  بــە  تــر  پەڕەیەكــی 

دواینیــوەڕۆی 3ی تەممــوز هەمــان پۆســتی بــە وێنەیەكــی جیــاوازی 

رۆژنامەنــوس توانــا عوســامن باڵوكردۆتــەوە و، لــە مــاوەی 24 كاتژمێــردا، 

567 الیــك و 23 كۆمێنتــی بــۆ چــووە. وەکچــۆن پەڕەكــە 275,736 الیكــی 

ــتان(  ــی کوردس ــی دیموکرات ــتنەكانی )پارت ــی رێكخس ــر چاالكی ــە و زیات هەی

باڵودەكاتــەوە.

کارگێڕیــی كافریــای كەســتانە لــە گەڕەكــی عەلــی ناجیــی لە ســلێامنی، 

كــە خاوەندارێتییەكــەی بــۆ رۆژنامەنــوس توانــا عوســامن دەگەڕێتــەوە، 

ســەرلەبەیانی 3ی تەممــوز، پۆلیســی بەرگریی شارســتانیی ســلێامنی، 

لــە روداوێــك لەنــاو كافریاكــەدا ئاگاداردەكەنەوە.

قایمقامیەتــی  هاوبەشــەكانی  لیژنــە  ســەرۆکی  جەمــال،  رێــكان 

12:45ی  كاتژمێــر  رۆژنامەوانییــدا،  كۆنگرەیەكــی  لــە  ســلێامنی، 

خولەكــی پاشــنیوەڕۆی 3ی تەممــوز، رایگەیانــد “كاتژمێــر 10:15 خولــەك 

ئاگاداركراینــەوە، تیمەكامنــان گەیشــن و دەركــەوت روداوەكــە تەنیــا 

بەهــۆی لێچونــی غــاز بــووە لــە ســۆندەی گەیەنــەری غازەكــە، ئــەوەش 

پلــەی  لێچــون هەبــووە، هــەم  كــە هــەم  بــووە  ئــەوەوە  بەهــۆی 

رویــداوە”. روداوەكــە  بەهۆیــەوە  و  بەرزبــووە  گەرمیــی 

دەســتبەجێ  دەبوایــە  هەیــە،  ئێمرجنســی  “قفڵێكــی  وتیشــی 

لــەو حاڵەتــەدا روداوەكــە روینــەدەدا...”،  بگرتایەیتــەوە،  قفڵەكەیــان 

كافریاكــە  كارمەنــدی  دوو  روداوەكــەوە  “بەهــۆی  ئاشکراشــیکرد 

برینداربــون لەگــەڵ ســێ كارمەنــدی ئێمــەدا و برینەكانیــان ســوكن”.

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

چەناڵێكــی تێلیگــرام و ژمارەیــەك دەزگای راگەیانــدن و دواتریــش پــەڕەی 

سۆشــیاڵ میدیــای عەرەبیــی و كوردیــی، بــە پشتبەســن بــە نورساوێــك 

باڵویانكــردەوە “میتــی تورکــی لــە نێــو کەرکوکــدا تەراتێنــدەکات”.

هەواڵەكەیــان  تەممــوز  3ی  و   2 لــە  راگەیانــدن،  ســەکۆیانەی  ئــەو 

ســەبارەت بــە چونــە ژورەوەی 10 ئۆتۆمبێلــی میتــی توركیــا بــۆ كەركــوك 

باڵوكــردەوە و، هەندێكیــان ناویــان نــا “تەراتێنكردنــی میتــی توركــی لەنــاو 

كەركوكــدا”.

یەكەمجــار، نورساوەكــە لــە شــەوی 2ی تەممــوز لــە چەناڵێكــی تێلیگــرام 

ــی  ــر چاالكییەكان ــە زیات ــەو چەناڵ ــەوە، ئ ــوز( باڵوكرای ــن نی ــاوی )صابری ــە ن ب

حەشــدی شــەعبی لــە كەركــوك باڵودەكاتــەوە و ســەروو 213000 هــەزار 

هاوبــەش )سەبســكرابەر(ی هەیــە.

میتــی  ئۆتۆمبێلــی   10 دەكات،  ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  نورساوەكــەدا،  لــە 

ــە دەوروبــەری  ــاو شــاری كەركــوك و ل ــە ن ــە هەولێــرەوە چونەت ــا ل توركی

ســوڕاونەتەوە. كەركــوك  فڕۆكەخانــەی 

ئەو هەواڵە، لەو گروپەدا 55300 كەس بینیویەتی.

 نورساوەكەی پۆلیس
 لەبارەی “تەراتێنكردنی

 “میتی تورك لە كەركوك
ساختە بوو

منونەی چەند ساختەهەواڵێك
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هەروەهــا ماڵپــەڕی )وێســتگەنیوز(، كــە بــە زمانــی كــوردی لــە ســلێامنی 

بابەتەكانــی باڵودەكاتــەوە، بــە پشتبەســن بــەو نــورساوەی نــاو ئــەو 

ــی  ــان زانیاری ــوز هەم ــی 3ی تەمم ــی بەیان ــر 9:20 خولەك ــە، كاتژمێ گروپ

باڵوكردۆتــەوە و تیایــدا ئامــاژە بــەوە دەكات، زانیارییەكانــی لــە “پێگەیەكی 

ــووە ــەعبی” وەرگرت ــدی ش حەش

ــە  ــی ل ــوردی و عەرەب ــی ك ــە زمان ــە ب ــاوی )plus4( ك ــە ن ــر ب ــی ت پەڕەیەك

ــتیامنیی  ــی نیش ــە یەكێتی ــە ل ــەوە و نزیك ــی باڵودەكات ــوك بابەتەكان كەرك

كوردســتان، بــە پشتبەســن بــە هەمــان نــورساوی نــاو ئــەو چەناڵــەی 

تێلیگــرام، دەڵێــت “بەڵگــەی فەرمــی.. میتــی تورکــی لەنێــو کەرکــوک 

دەکات”. تەراتێــن 

ــەی  ــەو 10 ئۆتۆمبێل ــیویەتی “ئ ــوز نوس ــەوی 2ی تەمم ــە، ش ــەو پەڕەی ئ

ئۆتۆمبێلییــان   )4( كەركــوك،  نــاو  چونەتــە  هەولێــرەوە  لــە  كــە  میــت 

و  تاهــۆ  جــۆری  تریــان  ئۆتۆمبێلــی   5 و  هایلۆکــس  توێتــا  جــۆری  لــە 

ئۆتۆمبێلێکــی جــۆری رام، هەمــوو ئۆتۆمبێلــەکان جــام رەش و بــێ تابلــۆ 

بونــەو مۆدیــل 2020 و 2021 بونــە.

ــر 9:44  ــوک، كاتژمێ ــزگای کەرک ــی پارێ ــتیی پۆلیس ــی گش بەڕێوەبەرایەتی

خولەكــی ســەرلەبەیانی یەكشــەممە 3ی تەممــوز، دوای باڵوكردنەوەی 

راگەیەنراوێكــی  تێلیگــرام،  چەناڵــی  و  میدیــا  لــە  زانیارییانــە  ئــەو 

باڵوكــردەوە و جەختیكــردەوە، ئــەو زانیارییانــە هیــچ بنەمایەكیــان نییــە 

بــۆ  لــە بنەڕەتــدا بڕیارێكــی دەســتگیركردنە  و ژمــارەی نورساوەكــەش 

كــراوە. ناوەڕۆكەكــەی  بــەاڵم دەســتكاریی  تۆمەتبارێــك، 

رەســمیی  پــەڕەی  لــە  كــە  راگەیەنراوەكــەدا،  لەبەشــێكی 

بەڕێوەبەرایەتیــی پۆلیســی كەركــوك باڵوكراوەتــەوە، هاتــووە “ئێمــە 

تــۆڕە  لــە  کــە  کــرد  نــورساوە  ئــەو  بــۆ  بەدواداچومنــان  نزیکــەوە  لــە 

وردبینیــی  دوای  باڵوكراوەتــەوە،  تێلیگرامــدا  و  كۆمەاڵیەتییــەكان 

ــەو  ــارەی ئ ــراوە و ژم ــاختە ک ــە س ــەوت ک ــان، دەرک بەڕێوەبەرایەتییەکەم

دەســتگیرکردنە”. فەرمانێكــی  بنەڕەتــدا  لــە  نــورساوەش 

هــاوکات، پۆلیســی كەركــوك، هەڕەشــەی تۆماركردنــی ســكااڵی لــەو 

تــۆڕە كۆمەاڵیەتییانــە کــردووە کــە بابەتەكەیــان باڵوكردۆتــەوە.

راستیی و دروستیی هەواڵەكە
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

23ی  لــە  كۆمەاڵیەتییــەكان   تــۆڕە  پــەڕەی  و  هەژمــار  ژمارەیــەك  لــە 

ملینیۆمــی  گرانــد  نزیــگ  لــە  باڵوكرایــەوە،  ئــەوە  هەواڵــی  تەممــوز 

ڕوویــداوە. تەقینەوەیــەك  ســلێامنی 

كــە  باڵوكــردەوە،  هەواڵەكــەی  پۆلەتیكپرێــس  ماڵپــەری  یەكەمجــار، 

166 هــەزار الیــك و 386 هــەزار فەڵوەرســی لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتیــی 

هەیــە. فەیســبوك 

هەواڵەكە پۆستێكی فەیسبوك بوو لەسەری نورسابوو:

بەپەلــە.. لــە نزیــك هۆتێــل گرانــد ملینیــۆم لــە ســلێامنی تەقینەوەیــەك 

ــەوە.. ــر باڵودەکەین ــی زیات ــدا.. زانیاری ڕووی

 ڕووداوەكەی الی گراند
ملینۆم تەقینەوە نەبوو

بــە دوای ئــەودا لــە چەنــد پەڕەێكــی دیكــە لەوانــەی “هەواڵــی بەپەلــە، 

ســتاندارد كــورد” هەمــان هــەواڵ باڵوكرایــەوە:

كارەبــای  كۆگایەكــی  ســوتانی  بەڵكــو  نەبــوو،  تەقینــەوە  ڕووداوەكــە 

بــوو لــە گەڕەكــی بەختیاریــی، هەروەهــا هەمــان رۆژ تەكســییەك لــە 

شــەقامی ســامل ســووتا بــوو، هیــچ تەقینەوەیەكــی ڕووینــەدا بــوو.

ســەرکەوت ئەحمــەد، گوتەبێــژی پۆلیســی ســلێامنی رایگەیانــد: ھیــچ 

تەقینەوەیــەک لــە ســلێامنی رووینــەداوە، بەڵکــو ئۆتۆمبێلێــک لــەالی 

پــردی خــەرسەو خــاڵ گــڕی گــرت، لــە گەڕەکــی بەختیاریــش کۆگایەکــی 

کەلوپەلــی کارەبایــی ســوتاوە.
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باڵوكراونەتــەوە  وێنەیــەك  چەنــد  عیراقــی  میدیــای  سۆســیال  لــە 

ســلێامنییە  و  هەولێــر  پارێــزگای  هــەردوو  بۆردومانكردنــی  گوایــا 

بــۆ  وێنەیــان  هەمــان  پــەڕەەكان  لــە  بەشــێك  توركیــاوە،  لەالیــەن 

ــە  ــۆر ل ــازی كۆرم ــەی غ ــۆ كێڵگ ــەك ب ــێ موش ــتەكردنی س روداوی ئاراس

گەڕاندۆتــەوە. چەمچەمــاڵ 

ــەكان  ــەوان( وێن ــی )پاس ــاخكردنەوەی تیم ــی س ــە بەپێ ــەوە لەكاتێكدای ئ

دەگەڕێنــەوە بــۆ دوو روداوی جیــای هێرشــی هێــزە ئاســامنییەكانی 

ئیرسائیــل بــۆ ســەر كەرتــی غــەززە لــە ســاڵی 2020 و هیــچ پەیوەندییــان 

ــە. ــلێامنییەوە نیی ــر و س ــە هەولێ ب

ــت  ــی پۆس ــی عەرەب ــە زمان ــە ب ــل( ك ــاوی )اربی ــك بەن ــان رۆژ، پەڕەێ هەم

لەڕێــی  ســلێامنی  شــاری  “بۆردومانكردنــی  نوســیویەتی  دەكات، 

ســێ موشــەكەوە، بــە تایبەتــی کێڵگــەی غــازی کۆرمــۆر لــە قــەزای 

چەمچەمــاڵ(.

ئەو پەڕەەش هەمان ئەو دوو وێنەیەی بەكارهێناوە.
 وێنەكانی “بۆردومانكردنی

 هەولێر و سلێامنی لەالیەن
توركیاوە” ساختەبوون

ــردەوە  ــوز باڵویك ــە 25ی تەمم ــة( ل ــنا_أملنا البديل ــاوی )جيش ــك بەن پەڕەێ

“ببینــن تورکیــا بۆردومانــی هەولێــر و ســلێامنی دەکات(، لەگــەڵ ئــەو 

ــەوە. ــر بەرزدەبێت ــە ئاگ ــاوە ك ــی دان ــەی بۆردومان ــتەدا دوو وێن پۆس

بڕوانە لینك و سكرین

منونەی چەند هەواڵێكی ساختە

وێنــەی  وەكــو  و  بەكارهێــرناوە  تــر  پــەڕەی  دەیــان  لــە  وێنەیــە  ئــەو 

دراوە خوێنــەر  بــە  چەمچەمــاڵ  لــە  كۆرمــۆر  كێڵگــەی  ســەر  هێرشــی 
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

لــە 25ی تەممــوز، هیــچ بۆردومانێكــی ســوپای توركیــا بــۆ ســەر هــەردوو 

شــاری هەولێــر و ســلێامنی نەبــووە، تەنیــا لــەو شــەوەدا ســێ موشــەك 

ئاراســتەی كڵگــەی غــازی كۆرمــۆر كــرا لــە قــەزای چەمچەمــاڵ.

بــەاڵم هەمــوو وێنــەكان ســاختەن و پەیوەندیــان بــە هەرێمــی كوردســتان 

و عیراقــەوە نییــە.

ــی  ــۆ حوزەیران ــەوە ب ــە )دووەم(، دەگەڕێت ــەی خوارەوەی ــی وێنەك هەرچ

ئەنجامــی  لــە  دوکەڵــە  بەرزبونــەوەی  ئەویــش   ،)2020( ســاڵ  هەمــان 

هێرشــێكی ئاســامنی ئیرسائیــل بــۆ ســەر ناوچەكانــی خــان یونــس لــە 

باشــوری غــەززە.

ســوپای  هێرشــێكی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  )یەكــەم(  ســەرەوە  وێنــەی 

 .2020 شــوباتی  24ی  لــە  غــەززە  كەرتــی  ســەر  بــۆ  ئیرسائیــل 
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 رێژەی توشبووانی
 )شێرپەنجە( لە هەرێم، زیاد
لە قەبارەی خۆی گەورەکرا

خەڵــك تــازە پشــووی جەژنــی بەڕێكــرد بــوو، هەواڵێكــی ناخــۆش وەك 

پشــكۆیەك خــۆی كــرد بەنــاو تۆڕەكۆمەاڵیەتیــەكان و خۆشــیەكانی لــە بیــر 

ــدا دران. ــی خەڵكی ــە گوێ ــناك ب ــی ترس ــان تایتڵ ــەوە، دەی بردن

جێگــە  هیــوا  نەخۆشــخانەی  “لــە  ســەندووە”،  پــەرەی  “شــێرپەنجە 

تایتــڵ  ... چەندیــن  نەمــاوە”، “نەخۆشــییەكە دەچێتــە هەمــوو ماڵێــك”، 

لەمشــێوەیە لــە راگەیانــدن و پــەڕەی تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان باڵوكرانەوە.

هەواڵــەكان، دوای باڵوبونــەوەی چەنــد وێنەیەكــی نەخۆشــخانەی هیــوا 

هاتــن، لــە رۆژی 17ی تەممــوزدا کــە ئامارێــك لەگەڵــی دانرابــوو، رۆژی 

19ی مانگیــش ئامارێــك باڵوكرایــەوە، بــە هەمانشــێوە بەرزیــی رێــژەی 

ســەردانكارانی نەخۆشــخانەكەی پێشــاندەدا.

لــە  زوویــی  بــە  ئامارەكــە  و  وێنــەكان  باڵوبوونــەوەی 

تۆڕەكۆمەاڵیەتییــەكان، وەكو زەنگێكی مەترســییدار و تەسەنەســەندنی 

وێناكــرا. نەخۆشــییەكە 

لــە راپۆرتێكــی ڤیدیۆییــدا باســی لەوەكردبــوو،  ماڵپــەری )كۆبــاس(، 

ــی  ــە لێدوان ــتی ب ــدا پش ــە تێی ــك، ک ــوو ماڵێ ــە هەم ــییەكە دەگات نەخۆش

)عەلــی  هۆشــدارییەكی  تەنیــا  نەبەســتبوو،  پســپۆڕ  كەســانی 

بــوو. پەرلەمانتــار  حەمەساڵح(ـــی 

ناونیشانی راپۆرتەكەی )كۆباس(:

هەرێــم  هاواڵتیانــی  هەمــوو  ژیانــی  لەســەر  گــەورە  مەترســییەکی 

راگەیەنــرا

دۆخەکە زۆر مەترسیدارە و شێرپەنجە دەکەوێتە هەموو ماڵێکەوە

هەفتەیــەك  لــە  زیاتــر  دوای  ئامارەكــە  و  وێنەكــە  باڵوكردنــەوەی 

ــە  ــەرەكان ل ــە چارەس ــێكی زۆر ل ــەی 10 رۆژ بەش ــە نزیك ــوو، وات ــوو ب پش

وەســتێرنابوون. نەخۆشــخانەكە 

 لێرەدا، دەبێت چەند گریامنەیەك لەبەرچاو بگیرێن:

دوای  دەوامــی  رۆژی  یەكــەم  لــە  نەخۆشــەكان  زۆربــەی  یەكــەم: 

ئــەوەش  و  كردبێــت  نەخۆشــخانەكەیان  ســەردانی  پشــووەكەدا 

دروســتكردبێت. قەرەباڵغییەكــەی 

ــۆرەكان  ــە ج ــۆرێ ل ــە ج ــە و ب ــوا بچوك ــخانەی هی ــای نەخۆش دووەم: بین

ــتكراوە. ــلێامنی دروس ــزگای س ــتوانی پارێ ــۆ دانیش ب

ــۆش  ــتانەوە نەخ ــی كوردس ــراق و هەرێم ــەری عێ ــە سەرانس ــێیەم: ل س

ڕووی تێــدەكات.
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بــۆ منونــە ئەمــە چیرۆكــی هاواڵتییەكــە لــە كۆیــەی ســەر بــە پارێــزگای 

ــخانەكە ــە نەخۆش ــرەوە دەچێت هەولێ

چــوارەم: گریامنەیەكــی دیكــەش ئەوەیــە، وەك ئــەوەی بەشــێك لــە 

بەرپرســانی تەندروســتیی باســیانكردووە، نەخۆشــییەكە زیــادی كــردووە.

 بەراورد بە جیهان، شێرپەنجە لە
هەرێم چۆنە؟

بــە وتــەی د. یــاد نەقشــبەندی، بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەی هیــوا، كــە 

مانگــی شەشــی رابــردوو قســەی كــردووە، لــە دۆخــی ئاســاییدا رۆژانــە 

600 کــەس ســەردانی دەکــەن.

لــە ســاڵی 2017 لــە پارێــزگای ســلێامنی، نزیکــەی دوو هــەزار و 100 

تۆمارکــراوە. شــێرپەنجە  بــە  تووشــبوون  حاڵەتــی 

2021  نزیکــەی ســێ هــەزار حاڵــەت هەبــووە، لــە هەولێریــش ســێ 

تۆمارکــراوە.  حاڵــەت  هــەزار 

 

رۆژانــە  ئــەوکات  دامــەزراوە،   2007 ســاڵی  لــە  هیــوا  نەخۆشــخانەی 

100 کــەس ســەردانیکردووە، ئێســتا هەمــان نەخۆشــخانە 600 کــەس 

باڵەخانەیــە. هەمــان  کەچــی  دەکات،  ســەردانی 

 2020 ســاڵی  بــۆ  كوردســتان،  هەرێمــی  حكومەتــی  داتــای  بەپێــی 

كەســە.  هــەزار   171 و  ملیــۆن  شــەش  هەرێــم  دانیشــتوانی  ژمــارەی 

تووشــدەبن كــەس   97.2 كــەس  هــەزار   100 لــە  بەمپێیــە، 

ــەزار  ــۆن و 268 ه ــە دوو ملی ــلێامنی و هەڵەبج ــتوانی س ــارەی دانیش ژم

و 50 كەســە، لــە 100 هــەزار كــەس لــەم دوو پارێزگایــە 132.2 كــەس 

تووشــی نەخۆشــیەكە بــوون.

لــە لێدوانێكــی دیكــەدا، د. یــاد نەقشــبەندی رۆژی 20ی مانــگ رایگەیانــد: 

هەمــوو رۆژێــک 15 نەخۆشــی شــێرپەنجە تۆماردەکرێــت، لــە مانگێکــدا 

450 نەخــۆش و لــە ســاڵێکدا زیاتــر لــە 5000 کــەس دەکات.

بەمپێیــە، ئەگــەر تەنیــا دانیشــتوانی پارێزگاكانــی ســلێامنی و هەڵەبجــە 

ــی  ــێك 220 كەس ــەزار كەس ــەر 100 ه ــە ه ــەوا ل ــخانەكە، ئ ــە نەخۆش بچن

تووشــی شــێرپەنجە دەبــن، بــەاڵم ئایــا تەنیــا دانیشــتوانی ئــەو دوو 

پارێزگایــە دەچنــە نەخۆشــخانەكە.

ــەس 220  ــەزار ك ــە 100 ه ــت ل ــدا، وادابرنێ ــی خراپ ــە گریامنەیەك ــەر ل ئەگ

كــەس تووشــدەبن، ئــەوە واتــای ئەوەیــە نەخۆشــییەكە دەگاتــە هەمــوو 

ماڵێــك؟
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لە عێراق و كوردستان چۆنە؟

ــراق،  ــی عێ ــی نوێنەران ــەرۆکایەتیی ئەنجومەن ــی 2021، س ــی حەوت مانگ

ســاڵدا   ١٣ مــاوەی  لــە  نەخۆشــییەكە  بــە  تایبەتــی  توێژینەوەیەكــی 

باڵوكــردەوە.

بــە گوێــرەی توێژینەوەکــە، لــە ســاڵی ٢٠٠٦ دا لــە ١٠٠ هــەزار کــەس ٥٢,8 

ــۆ ٩١,66.  ــەوە ب ــە بەرزبووەت ــاڵی ٢٠١٩ ژمارەك ــراوە، لەس ــەت تۆمارک حاڵ

رێکخــراوی تەندروســتیی جیهانــی لــە ســاڵی ٢٠١٨ رایگەیانــد: لــە کــۆی ١٠٠ 

هــەزار کــەس، ١٠٥ کــەس لــە عێــراق توشــی نەخۆشــیی شــێرپەنجە بــوون.

ئەوروپــا،  واڵتانــی  و  ئەمەریــكا  بــە  بــەراورد  دەردەكەوێــت،  بەمــەش 

كەمــرە. شــێرپەنجە  بــە  تووشــبوون  رێــژەی 

تيمــى بنكوڵــكاری )پاســەوان(، دوای بەدواداچونەکانی، بــۆی دەرکەوت، 

خانــەی  دەچێتــە  باڵودەکرێتــەوە،  شــێرپەنجە  پرســی  لــە  ئــەوەی 

هەڵمەتێکــی  لــە  بریتییــه   کــە   ،)Disinformation( شــێوێرناو  زانیاریــی 

بەالرێدابردنــی ڕێکخــراو و مەبەســتدار، لەالیــەن دەزگایــەک، گروپێــک، 

پارتێــک یــان کۆمپانیایــەک بــۆ مەرامێکــی سیاســیی، ئابوریــی، ئەمنیــی، 

... تــاد، کــە لــە ڕێــگای راگەیاندنــە فەرمیــی و نافەرمیــی و تۆڕەکانــی 

ــەوەی  ــە باڵوکردن ــت ل ــتی مەبەس ــە گش ــت. ب ــەوە ئەنجامدەدرێ ئینتەرنێت

زانیاریــی شــێوێرناو بەالڕێدابردنــی ڕایگشــتیی، یــان بەشــێک لــە کۆمەڵــە.

 مه واد و ده رمانی پزیشكی نه ماوه 
به اڵم رۆژانه  30 بۆ 35 كه س نامرن

ــۆ 35  ــی 30 ب ــاره ی مردن ــه د له ب ــان محه م ــار داب ــه ی په رله مانت زانیارییه ك

كــه س لــه  رۆژێكــدا زانســتی نه بــوو، له گه ڵئه وه شــدا زیادەڕۆیــی تێــدا 

بــوو، بــه اڵم هۆشــدارییه كانی له بــاره ی نه مانــی ده رمــان و مــه وادی 

ژیانــه وه   ســه نته ری  و  دڵ  بوژانــه وه ی  نه خۆشــخانه ی  لــه   پزیشــكی 

ڕاســت بــوون.

لــه   پۆســتێكدا  لــه   ته ممــوز  24ی  رۆژی  محه مــه د،  دابــان  په رله مانتــار 

خەڵکەکــەی  مردنــی  ســەیری  ئــاوا  حکومەتێــک  چ   “ ناونیشــانی  ژێــر 

تێیــدا  لــه  هه ژمــاری فه رمــی خــۆی باڵوكــرده وه   بابه تێكــی   “ دەکات! 

باســیله وه كردبوو، لــە نەخۆشــخانەی بوژاندنــەوەی دڵ، تەنیــا بەشــی 

یــەک ھەفتــە دەرمانــی پزیشــکی لــە بەردەســتە، دوای ھەفتەیەکــی تــر 

ئــەوەش ڕادەگیرێــت، ئیــر لــە ســلێامنی ڕۆژانــە ٣٠ بــۆ ٣٥ کــەس گیــان لــە 

دەســت دەدەن.

شــێرپەنجە  نەخۆشــخانەی  لــە  به وه شــكردووه ،  ئامــاژه ی  هه روه هــا 

نزیکــەی ٦٠٠ کــەس گیانیــان لــە مەترســیدایە و بــەرەو پیــری مــردن دەبرێــن 

ــتەكەی  ــە پۆس ــه كان ك ــج و ده زگا میدیایی ــه  په ی ــێكی زۆر ل ــەی به ش منون

پەرلەمانتارەكەیــان باڵوكردۆتــەوە. وەك پۆله تیــك پریــس ، دیپلرماتیــك، 

دۆز ، ســلێامنی میدیــا و ناســكورد و چەندانــی تــر 
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نه خۆشــخانه ی  لــه   دەركــەوت  پاســەوان  بەدوااچوونــی  دوای 
بوژانــه وه ی دڵ زۆربــه ی مــه واده  پزیشــكیه كان بــه ره و نه مــان ده چــن 
حه مه باقــی،  د.دانــا  بــه اڵم  راگیــراون،  ســارده كان  نه شــته رگه رییه   و 
به ڕێوه بــه ری نه خۆشــخانه كه ، مردنــی 30 بــۆ 35 نه خــۆش لــه  رۆژێكــدا 

ناوده بــات. نازانســتی  بــه   ناڕاســت هه میــش  بــه   هــه م 
نه خۆشــی   35 بــۆ   30 هه فتانــه   ڕونكــرده وه ،  “پاســه وان”ی  بــۆ  ئــه و 
ــت،  ــۆ ده كرێ ــان ب ــه به كه   و باڵۆنی ــخانه كه  و ش ــه  نه خۆش ــڕ ده هێرنێن كتوپ
ــه   ــه ی دڵ ده هێرنێن ــی جه ڵت ــه ش حاڵه ت ــه ڕی ش ــدا ئه وپ ــه  رۆژێك ــه  ل وات

نه خۆشــخانه كه .
له بــاره ی مردنــی 30 بــۆ 35 كــه س د.دانــا ڕونیكــرده وه  نــا 30 بــۆ 35 كــه س 
ــخانه ی  ــه  نه خۆش ــڕ نایه ن ــی كتوپ ــده  حاڵه ت ــه  ئه وه ن ــه  رۆژان ــرن، چونك نام
ــه ی  ــوار له وان ــه  چ ــه ك ل ــه وه  ی ــه  ڕووی ته ندروستیش ــه وه ی دڵ، ل بوژان
ــی  ــت مه ترس ــۆ نه كرێ ــان ب ــه به كه  و باڵۆنی ــه ر ش ــده دات ئه گ ــه  لێیان جه ڵت

ــت. ــه  مبرێ ــتده بێت  و ره نگ ــان دروس ــی یه كێكی ــه ر ژیان له س
لــه  نه خۆشــخانه ی بوژانــه وه ی دڵ، نه  شــته رگه ری شــه به كه  و باڵــۆن، 
ئــه وه ش  راگیــراوه ،  ســارده كان  حاڵه تــه   بــۆ  قه ســته ره   هه روه هــا 
حه مه باقــی،  د.دانــا  نه مــاوه ،  پێویســت  مــه وادی  له به رئــه وه ی 
بــۆ  مه وادیــان  داهاتــوو  هه فتــه ی  تــا  ئه گــه ر  لــه وه ی  هۆشــداریدا 
ــان  ــا وایه رم ــه  په نج ــتێت چونك ــش ده وه س ــته رگه ری گه رمی ــه ڕوات نه ش ن

بــۆ قه ســته ره  مــاوه .
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 گۆڕینی بەرپرسەكانی گۆڕان “بە
زۆر” نیە

ماڵپــەری )زەمەن(ـــی ســەر بــە كۆمپانیــای وشــەی نزیــك لــە بزوتنــەوەی 

گــۆڕان، رۆژی 7ی تەممــوز باڵویكــردەوە، قوبــاد تاڵەبانی جێگری ســەرۆك 

ــە  ــت ل ــەی دەیەوێ ــەو گۆڕانكارییان ــوەی ئ ــە چوارچێ ــم، ل ــی هەرێ وەزیران

ســنوری ســلێامنی ئەنجامیبــدات، “بــەزۆر دەیەوێــت” بەرپرســانی گــۆڕان 

الببــات و كادرانــی حزبەكــەی بخاتــە شــوێنیان.

ــە  ــردەوە، ل ــیان باڵوك ــەی )زەمەن(ـ ــەش هەواڵەك ــی دیک ــد میدیایەك چەن

ــرە. ــە هەولێ ــەكەی ل ــە ئۆفیس ــا(، ك ــوار میدی ــەی )ب منون
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لــە  گۆڕانكاریــی  تاڵەبانــی،  قوبــاد  سەرپەرشــتی  بــە  ماوەیەكــە، 
پارێــزگای  ئیــدارەی  ســنووری  ســەربازییەكانی  و  ئیداریــی  بەرپرســە 
ــەك  ــی ژمارەی ــەدا بەرپرس ــەو چوارچێوەی ــتیپێكردووە، ل ــلێامنی دەس س
ئاسایشــی  )بەڕێوەبــەری  لەوانــە:  گــۆڕدراون  بەڕێوەبەرایەتیــی 
گەرمیــان، بەڕێوەبــەری پاســپۆرتی ســلێامنی، بەڕێوەبــەری ئاسایشــی 

ســلێامنی(. ڕەگەزنامــەی  بەڕێوەبــەری  چەمچەمــاڵ،  
)پاســەوان( بــە  تاڵەبانــی،  قوبــاد  نوســینگەی  لــە  ســەرچاوەیەك 

بێگــەرد  رەوف  ئــاری  بەســەر  كــە  راســتە  ڕووداوە  “ئــەو  راگەیانــد:  ی 
ــتانی  ــتنی دارس ــی پاراس ــتیی پۆلیس ــی گش ــەری بەرێوەبەرێتی بەڕێوەب
ســلێامنیدا هاتــووە، بــەاڵم ئــەوە ڕاســت نیــە، كــە دەڵێــن قوبــاد تاڵەبانــی 

بــە زۆر پۆســتەكان لــە گــۆڕان وەردەگرێتــەوە”.
ــۆی  ــاری وا خ ــەی كاك ئ ــە جێگرەوەك ــی “چونك ــەرچاوەیە، وتیش ــەو س ئ
پێشكەشــكردووە كــە ئەویــش هــەر گۆڕانــە و نــاوی هۆشــیارە، ئینجــا 

ــن”. ــۆڕان ناگۆڕدرێ ــەی گ ــەر ئەوان ه
ئــەو كەســەی كــە دەوترێــت دەخرێتــە جێگــەی ئــاری ڕەوف بێگــەرد، 
نــاوی عەمیــد هۆشــیار بەڕێوەبــەری پێشــووی پۆلیســی فریاكەوتنــی 

104ە، پێشــر گــۆڕان بــووە و ئێســتا وازیهێنــاوە.

منونەی چەند ساختەهەواڵێكراستیی و دروستیی هەواڵەكە

 ئەڵامنیا دانی بە جینۆسایدی
ئێزدییان نەناوە

ــی،  ــی و عەرەبی ــای کوردی ــیاڵ میدی ــەکۆی سۆش ــا و س ــێ میدی کۆمەڵ
بــە  دانــی  ئەڵامنیــا  پەرلەمانــی  باڵویانکــردەوە،  تەممــوز  ٨ی  رۆژی 
ئەنجوومەنــی  تەمموزیشــدا،  ١٠ی  لــە  نــاوە.  ئێزدییــان  جینۆســایدی 
بــە  رۆژنامەوانییــدا،  کۆنگرەییەکــی  لــە  ئێزدییانیــش  ڕۆحانــی 
ــە  ــان ل ــی ئێزدیی ــی ڕۆح ــێخ باوک ــە ش ــان و باب ــری ئێزدیی ــی می ئامادەبوون

کــرد. ئەڵامنیایــان  گەلــی  سوپاســی  جیهــان، 

یەکەمجــار، ماڵپــەڕی )ezidi24.com( کــە بابەتەکانــی بــە هەرســێ زمانــی 
)کوردیــی، عەرەبیــی، ئەڵامنیــی( باڵودەکاتــەوە، رۆژی ٧ی تەممــوز، بــە 
هــەردو زمانــی عەرەبیــی و ئینگلیزیــی باڵویكــردەوە، كــە پەرلەمانــی 
٢٠١٤دا  لــە  کــە  نــاوە،  ئێزدییــان  کۆمەڵکوژیــی  تاوانــی  دانــی  ئەڵامنیــا 
ــەوە  ــە “داعش”ـ ــارساو ب ــالمیی ن ــی ئیس ــیاکانی دەوڵەت ــەن میلیش لەالی
بەرامبەریــان ئەنجامــدرا. رۆژی دواتریــش، لــە پــەڕە رەســمییەکەی لــە 
تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی فەیســبوک: )ایزیــدي ٢٤ :: Ezidi24(، بــە هــەردو 

زمانــی عەرەبیــی و ئینگلیزیــی هەمــان هەواڵــی باڵوکــردەوە.
ــت و 44ی  ــك، 59 كۆمێن ــتە 912 الی ــەو دوو پۆس ــێ رۆژدا ئ ــاوەی س ــە م ل

ــەوەر. ــۆی 107.777  فۆڵ ــە ك ــووە، ل ــەیری هەب ش
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 پۆلیسی هاتوچۆی هه ولێر، لە بری
رێنامیی، “یاسا” ده رده كات

به پێــی مــاددەی )٢(ـــی په یــڕه وی ناوخــۆی په رله مــان، پەرلەمــان لـــە 
هەرێمـــدا، بـــااڵترین دەســـەاڵتی یاســـادانان و چـــاودێرییكردنە، مەرجەعی 

ــاییە. ــیی و یاس سیاس

ســاڵی  89ی  ژمــاره   )یاســای  24ی  ژمــاره   به شــی  به پێــی  هه روه هــا 
ــه ری  ــۆ و به ڕێوه ب ــری ناوخ ــه  وه زی ــه اڵت دراوه  ب ــۆ(، ده س 2004ی هاتوچ
گشــتیی پۆلیســی هاتوچــۆ كــه  باڵونامــه  و رێنامیــی ده ربكــه ن، لــه  كاتــی 

پێویســتی جێبه جێكردنــی یاســاكه ، نــه ك ئــه وه ی یاســا ده ربكــه ن.

تیمــی بنکۆڵکاریــی )پاســەوان(، دوای بەدواداچــون و بنکۆڵکارییەکانــی 
لەوبارەیــەوە، بــۆی دەرکــەوت، ئــەو هەواڵــە راســت نیــە، ئــەو بابەتــە 
پەرلەمــان  بــۆ  پرۆژەیاســایەک  تەنهــا  بەڵکــو  نەبــووە،  بەوجــۆرە 
ئامادەکــراوە، بــۆ ئــەوەی بخرێتــە دەنگــدان، چونکــە تــا ئێســتا یــەک وێنــەی 
دەنگــدان لــەو پەرلەمانــە نیــە کــە پەرلەمانتــاران دەنگیــان لەســەر دابێــت، 

تەنانــەت پەرلەمانــی ئەڵامنیــا لــە پشــووی تەرشیعیــی خۆیدایــە. 
لــەو بارەیەشــەوە، حەســۆ هورمــی، ســەرۆکی ڕێکخــراوی ئێزدییانــی 
بــۆ  هۆڵەنــدا،  لــە  کۆمەڵكوژییــەکان  ڕووبــەڕووی  بــۆ  نێودەوڵەتیــی 
لەســەر  دەنگــی  ئەڵامنیــا  ‘’پەرلەمانــی  رونکــردەوە:  )پاســەوان(ی 
جینۆســایدی ئێزدییــان نــەداوە، تەنهــا پرۆژەیاســایەکە ئامادەکــراوە و 
لەســەری.” دەنگــدان  بــۆ  کــراوە  پەرلەمــان  ســەرۆکایەتیی  ڕەوانــەی 

ناوبــراو وتیشــی: “ئــەو پرۆژەیاســایە لــە الیــەن هەمــوو حزبەکانــەوە 
پەســەندکراوە، بــەاڵم بــۆ بابەتــی دەنگــدان هێشــتا نەچووەتــە دەنگــدان، 
نازانــم چــۆن ئــەو میدیایانــە کەوتوونەتــە هەڵەیەکــی گــەورەی وەک 

ــە؟”  ئەم
ــی مــرۆڤ و  ــی ئەمســاڵدا، کۆمیتــەی ماف ــە ٦/٢٠ـ ئامــاژەی بەوەشــدا “ل
ــی  ــاکە و چۆنێتی ــرۆژە یاس ــارەی پ ــە ب ــان ل ــی ئێزدیی ــەنتەری راوێژکاری س

ــەوە”. ــنگال کۆبوون ــی ش ــەڵ خەڵک ــەری، لەگ ــدان لەس دەنگ
پشــووی  لــە  ئەڵامنیــا  پەرلەمانــی  ئێســتا  ئاشکراشــیکرد؛  هــەروەک 
ــی ١١  ــو مانگ ــۆ تاوەک ــی ن ــەرەتایی مانگ ــت س ــە، پێدەچی ــی دایی تەرشیعی

دەنگــدان. بخرێتــە  پرۆژەیاســایە  ئــەم 

ئــه وه ی  به بــێ  هه ولێــر،  هاتوچــۆی  پۆلیســی  بەڕێوەبەرایەتیــی 
ده ســه اڵتی ده ركردنــی یاســای هه بێــت، ژماره یــه ك “یاســا”ی تایبه تــی 

بــه  هاتوچــۆ لــه  شــه قامی 120 مه تــری هه ولێــر، ده ركــرد.
رۆژانــی 15 و 16ی ته ممــوزی 2022، پــەڕەی فه رمیــی بەڕێوەبەرایەتیــی 
پۆلیســی هاتوچــۆی هه ولێــر لــە تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی )فەیســبوک( 
دووجــار ئاگادارییه كــی باڵوكــرده وه ، كــه  14 “یاســا”ی تایبــه ت بــه  هاتوچــۆ 
لــه   ئه مــه   خۆگرتبــوو.  لــه   هه ولێــر  مه تریــی   120 شــه قامی  له ســه ر 
ده ركردنــی  ده ســه اڵتی  په رله مــان  ته نیــا  بــه   یاســا  به پێــی  كاتێكــدا 

یاســای هه یــه .

به پێــی مــاددەی )٢(ـــی په یــڕه وی ناوخــۆی په رله مــان، پەرلەمــان لـــە 
هەرێمـــدا، بـــااڵترین دەســـەاڵتی یاســـادانان و چـــاودێرییكردنە، مەرجەعی 

ــاس ــیی و ی سیاس
ســاڵی  89ی  ژمــاره   )یاســای  24ی  ژمــاره   به شــی  به پێــی  هه روه هــا 
ــه ری  ــۆ و به ڕێوه ب ــری ناوخ ــه  وه زی ــه اڵت دراوه  ب ــۆ(، ده س 2004ی هاتوچ
گشــتیی پۆلیســی هاتوچــۆ كــه  باڵونامــه  و رێنامیــی ده ربكــه ن، لــه  كاتــی 
ــە. ــه ن. ایی ــا ده ربك ــه وه ی یاس ــه ك ئ ــاكه ، ن ــی یاس ــتی جێبه جێكردن پێویس

بــه  چه نــد  لەمبارەیــەوە، تيمــى بنكوڵكاریــی )پاســه وان(، په یوه ندیــی 
بــه   كــرده وه ،  جه ختیــان  ئه وانیــش  كــرد،  یاســاییه وه   شــاره زاییه كی 
ــت  ــا دەتوانێ ــو تەنه ــكات، به ڵك ــا ده رب ــت یاس ــس ناتوانێ ــك پۆلی ــچ جۆرێ هی
رێنامیــی دەربــکات، بــۆ جێبەجێکردنــی یاســاكانی خۆیــان، بــەاڵم ئەویــش 
دەبــێ بــە واژۆی وەزیــر بــێ و، پێچه وانــه ی یاســای هاتوچــۆ نه بێــت.
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دەیــان كەناڵــی راگەیانــدن و پــەڕە جیاوازەكانــی سۆشــیاڵ میدیــا لــە 
بڕیارێكــی دادگای كەركــوك  بــە  بــە پشتبەســن  و  جــاوازدا  كاتــی  دوو 
باڵویانكــردەوە،  عیــراق،  دەســتپاکیی  دەســتەی  راگەیەنراوێكــی  و 
ســاڵ   15 بــە  كەركــوك  پارێــزگای  ئەنجومەنــی  ئەندامــی  چــوار 
دەستبەســەرداگرتنی  ســەرەكییش  هــۆكاری  حوكمــدراون،  زیندانیــی 
ئۆتۆمبێلــی حكومــەت بــووە. لەكاتێكــدا بەپێــی بەدواداچونــی تیمــی 
بنکۆڵــکاری )پاســەوان(، دووان لــەو چــوار ئەندامــە لــە ســاڵی 2021دا 

كــراوە. بــۆ  ئەســتۆپاكییان  و  گەڕاندۆتــەوە  ئۆتۆمەبێلەكانیــان 
لــە 2ی حوزەیرانــی ئەمســاڵ، دادگای تاوانەكانــی كەركــوك ســزای 15 
ســاڵ زیندانیــی بەســەر چــوار ئەندامــی پێشــوی ئەنجومەنــی پارێــزگای 
ــراق  ــتپاکیی عی ــتەی دەس ــش دەس ــە 3ی تەمموزی ــەپاند. ل ــدا س كەركوك
بــۆ  “پۆســتەكانیان  رونیكــردەوە  و  بڕیارەكــەدا  لەســەر  رونكردنــەوەی 
دەستبەســەراگرتنی مــاڵ و موڵكــی دەوڵــەت بەكارهێناوە، لە نێویشــیاندا 

ــەت”. ــی حكوم ئۆتۆمبێل

 دووان لە چوار ئەندامە
 سزادراوەکەی ئەنجومەنی

 پارێزگای كەركوك، ئۆتۆمبێلەكانیان
بۆ حكومەت گەڕاندۆتەوە

منونەی چەند ساختەهەواڵێك

“ئــەو  باڵویكــردەوە  تەممــوز،  3ی  لــە   ،)ESTA( پــەڕەی  و  ماڵپــەڕ 
 15 بــە  كــە  كەركــوك،  پارێــزگای  پێشــوی  ئەنجومەنــی  ئەندامانــەی 
حکومییەکانیــان  ئۆتۆمبێلــە  ئامادەنەبــون  ســزادراون،  زیندانیــی  ســاڵ 

رادەســتبکەنەوە”.

بــه  چه نــد  لەمبارەیــەوە، تيمــى بنكوڵكاریــی )پاســه وان(، په یوه ندیــی 
بــه   كــرده وه ،  جه ختیــان  ئه وانیــش  كــرد،  یاســاییه وه   شــاره زاییه كی 
ــت  ــا دەتوانێ ــو تەنه ــكات، به ڵك ــا ده رب ــت یاس ــس ناتوانێ ــك پۆلی ــچ جۆرێ هی
رێنامیــی دەربــکات، بــۆ جێبەجێکردنــی یاســاكانی خۆیــان، بــەاڵم ئەویــش 
دەبــێ بــە واژۆی وەزیــر بــێ و، پێچه وانــه ی یاســای هاتوچــۆ نه بێــت.

هەمــان رۆژ پــەڕەی رەســمیی )دیپلۆماتیــک( لــە تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی 
)فەیســبوك(، بەپشتەســن بــە راگەیەنراوێكــی دەســتەی دەســتپاکیی 
ــەرباری  ــەوەدا، س ــاژەی ب ــردەوە و ئام ــی باڵوك ــان زانیاری ــراق، هەم عی
ئامادەنەبــون  ئەندامــە  چــوار  ئــەو  ئەركەكانیــان،  كۆتاییهاتنــی 

بگەڕێننــەوە. ئۆتۆمبێلەكانیــان 
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لەالیەكیــرەوە، كەناڵــی ئاســامنیی )كوردســتان تیڤــی(، لــە 2ی حوزەیران 
ــوار  ــەو چ ــك ل ــە زاری یەكێ ــەی دادگا( و ل ــی بڕیارەك ــە رۆژی دەرچون )وات
ئەندامــە ســزادراوەوە بــە نــاوی پەرویــن محەمــەد، باڵویكــردەوە “ئێمــە 
ــامن  ــتە تاوانێک ــزادراوین، پێویس ــاوان س ــە کام ت ــن ب ــین، نازانی ــوار کەس چ
کردبێــت بــۆ ئــەوەی ســزا بدرێیــن، بــەاڵم دادگا بــە بــێ تــاوان ئێمــەی 
رادەســتکردۆتەوە،  شــتێکامن  ھەمــوو  “ئێمــە  وتیشــی  ســزاداوە”. 
کــە  ھەیــە،  کەرکوکــامن  دەســتپاکیی  دەســتەی  نــورساوی  تەنانــەت 
ھیــچ گەندەڵییــەک، یــان تاوانێکــامن لەســەر نییــە، ئــەوە تەنیــا بڕیارێكــی 

سیاســییە”.

بڕیارێكــدا  لــە  كەركــوك  دادگای  حوزەیــران،  2ی  لــە  و  ســەرەتا 
جەختیكــردەوە، لــە ســزادانی چــوار ئەندامــی ئەنجومەنــی پارێــزگای 
كەركــوك بــە غیابــی و، هەریەكــە بــە 15 ســاڵ زیندانیــی. هەرچەنــدە لــە 
بڕیارەكــەدا هیــچ ئاماژەیەكــی بــە تاوانەكــە نەكــردووە، بــەاڵم هاتــووە، 
كــە بڕیارەكــە بەپێــی مــاددەی 316 لــە یاســای ســزادانی عیراقــی دراوە.

بەپێــی ئــەو ماددەیــە، هــەر فەرمانبەرێکــی حکومیــی یــان هەرکەســێک 
خــۆی  پێگــەی  ئەگــەر  راســپێردراوە،  گشــتیی  خزمەتێکــی  بــۆ  کــە 
یــان  پــارە  دەستبەســەر  نایاســایی  شــێوەیەکی  بــە  و  بقۆزێتــەوە 
کەلوپەلێكــدا بگرێــت، كــە خاوەندارێتیــی بــۆ كەســێكی تــر یــان دەوڵــەت، 
یــان دامــەزراوەكان دەگەڕێتــەوە، ئــەوە بــە زیندانییكــردن ســزادەدرێت.

پــاش مانگێــک لــەو بڕیــارەی دادگای تاوانەكانــی كەركــوك، فەرمانگــەی 
لێكۆڵینــەوەكان لــە دەســتەی دەســتپاکیی عیــراق، رونكردنەوەیەكــی 
ــەی دادگای  ــتیوانیی بڕیارەك ــدا پش ــردەوە، تێی ــە باڵوك ــەو بابەت ــەر ئ لەس
پۆســتەكانیان  ئەندامــە  چــوار  “ئــەو  هاتــووە:  و  كــردووە  كەركوكــی 
لــە  دەوڵــەت”،  موڵكــی  و  مــاڵ  دەستبەســەراگرتنی  بــۆ  بەكارهێنــاوە 
نێویانــدا ئامــاژەی بــە نەگەڕاندنــەوەی ئۆتۆمبیلەكانــی دیوانــی پارێــزگا 
كــردووە كــە لــە كاتــی بونیــان بــە ئەندامــی ئەنجومــەن پێیانــدراوە و 

موڵكــی دەوڵەتــە:

دەقی ماددەی 316 لە یاسای سزادانی عیراقی:

هەروەهــا كەناڵــی ئاســامنیی )رووداو( لــە 3ی تەممــوز، لــە هەواڵێكیــدا 
لــە زاری ئەندامێكــی پێشــوی ئەنجومەنەكــەوە باڵویكــردەوە “بڕیــاری 15 

ســاڵ زیندانییکردمنــان، بڕیارێکــی سیاســییە”.
پەرویــن محەمــەد )یەكێــك لــە ئەندامــە ســزادراوەكان، كــە خــۆی پارتییــە(، 
و  کەرکــوک  تاوانەکانــی  دادگای  “بڕیارەكــەی  وتــووە:  كەناڵــەی  بــەو 
ئێمــە  چونکــە  ناڕەوایــە،  دەســتپاکییش  دەســتەی  رونكردنەوەكــەی 
ئەســتۆدابووە  لــە  ئۆتۆمبێالنەمــان  و  کەلوپــەل  ئــەو  هەمــوو  پێشــر 
وەکــو ئەندامانــی ئەنجومەنــی پارێــزگای کەرکــوک، گەڕاندومانەتــەوە 

ــزگا”. ــی پارێ ــۆ دیوان ب

راستیی و دروستیی هەواڵەكە
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دەســتەی  لــە  لێكۆڵینــەوەكان  فەرمانگــەی  راگەیەنراوەكــەی 
عیــراق دەســتپاکیی 

پاســاوی  بــە  و  دادگا  بڕیــاری  بــە  ئەندامــە،  چــوار  ئــەو  ســزادانی 
هەروەهــا  حكومــەت،  بــۆ  نەگەڕاندۆتــەوە  ئۆتۆمبێلەكانیــان  ئــەوەی 
بڕیــارە،  ئــەو  دروســتیی  لــە  دەســتپاکی  دەســتەی  جەختكردنــەوەی 
هەریەكــە  )پاســەوان(،  تیمــی  بەدواداچونــی  بەپێــی  لەكاتێكدایــە 
2021دا  لەســاڵی  محەمــەد،  ریــاز  و  ئەمیــن  محەمــەد  پەرویــن  لــە 
ئیــدارەی  لەالیــەن  و  گەڕاندۆتــەوە  حكومــەت  بــۆ  ئۆتۆمبێلەكانیــان 

كــراوە. بــۆ  ئەســتۆپاكییان  كەركوكــەوە 

ســەرچاوەیەك كــە لێپررساوێتــی هەیــە لــە ئیــدارەی كەركــوك و وەك 
خــۆی دەڵێــت “خــۆم ئەســتۆپاكییم بــۆ ئــەو دوو ئەندامــە كــردووە و 

نــورساوم ئاراســتەی دەســتەی دەســتپاکیی كەركــوك كــردووە”.
وتــی “كێشــەكە  دادگا ســزای داون؟  بۆچــی  ئــەی  ئــەوەی  لەبــارەی 
و  داواكەیانــەوە  بــەدەم  نەهاتــون  چونكــە  تیایــە،  خۆیانــی  خەتــای 
ــچ  ــە هی ــات، دادگاش ك ــۆ دادگا بب ــتۆپاكییەكەیان ب ــووە ئەس ــیش نەب كەس
تــر  “كێشــەیەكی  وتیشــی  دەدات...”،  ســزایان  نەبێــت  ال  بەڵگەیەكــی 
ئەوەیــە تۆماركردنــی ســكااڵكە لــە دژیــان لەكاتێكدابــووە كــە هێشــتا 
تۆماركردنــی  دوای  ئەســتۆپاكییەكە  واتــە  نەكــردووە،  ئەســتۆپاكییان 
ئــەو دوو  دادگادا ئەســتۆپاكیی  دانیشــتنەكانی  لــە  و  كــراوە  ســكااڵكە 

نەبــووە”. دادوەردا  لەبــەردەم  ئەندامــە 
بەپێی بڕیارەكەی دادگا، ئەو چوار ئەندامە بە غیابی سزادراون.

لەبــاری دوو ئەندامەكــەی تــر كــە ســزادراون، ســەرچاوەكە وتــی “عیرفــان 
جەمــال تۆفیــق كەركوكلــی و ئــەدور ئەوراهــام، ئەســتۆپاكیان نەكــردووە 

و ئۆتۆمبێلەكانیــان رادەســتنەكردووە”.
عرفــان كەركوكلــی، كــە ئێســتا لــە هەولێــر دادەنیشــێت و پێنــج ســاڵە 

ــارەی  ــدا لەب ــە لێدوانێكی ــوز ل ــە 4ی تەمم ــەوە، ل ــوك نەگەڕاوەت ــۆ كەرك ب
نەگەڕاندنــەوەی ئۆتۆمبێلــەكان و بڕیارەكــەی دادگا، دەڵێــت “لــە 16ی 
هێزەكانــی  ئــەوكات  بەجێهێشــت،  كەركوكــم  مــن  2017دا  ئۆكتۆبــەری 
ــی  ــە بردن ــە ل ــەم، جگ ــەر ماڵەك ــە س ــەق هەڵیانكوتای ــائیب ئەهلولح عەس
ئۆتۆمبێلــی خــۆم، ئۆتۆمبێلەكــەی ئەنجومەنیشــیان بــرد كــە الی مــن 
چەكــدارەوە  هێــزی  لەالیــەن  ماڵەكــەم  پێوەبێــت  ئێستاشــی  بــوو، 
داگیركــراوە... ئەمــە هەمــوو هۆكارەكەیەتــی”. لەكاتــی ئــەو لێدوانەشــدا 
خانویەكــی نیشــاندەدا كــە هێــزی چەكــداری تێدایــە و وتــی “ئــەوە ماڵــی 

منــە داگیركــراوە”.

جێــی ئاماژەیــە، چــوار ئەندامــە ســزادراوەکە، هــەر چواریــان ئەندامــی 
لیســتی برایەتیــی كەركــوك بــون، پێكهاتــون لــە پەرویــن محەمــەد )كــورد(، 
عرفــان كەركوكلــی )توركــامن(، ریــاز محەمــەد )عــەرەب(، ئــەدور ئەوراهــام 

)كریســتیان(.
ئۆكتۆبــەری  16ی  روداوەكانــی  دوای  لــە  ئەندامــە،  چــوار  ئــەو 
دانیشــتنێكی  هیــچ  ئامــادەی  و  بەجێهێشــتووە  كەركوكیــان  2017ەوە 
ئەنجومەنــی پارێــزگای كەركــوك نەبــون. واتــە لــە 16ی ئۆكتۆبــەرەوە، 
2019دا  كۆتایــی  لــە  پارێــزگاكان  ئەنجومەنــی  هەڵوەشــاندنەوەی  تــا 
بەشــداریی هیــچ كۆبونەوەیەكــی ئەنجومەنیــان نەكــرد، لەكاتێكــدا موچــە 

وەردەگــرت. ئەنجومەنیــان  ئەندامێتیــی  داراییەكانــی  شایســتە  و 
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 لە هەواڵی خەاڵتکردنی
 رۆژنامەنوسە کوردەکەدا، )سی پی

 جەی( باسی هەڕەشەی مەرسور
 بارزانی نەکردووە

هه واڵێكــی   2022 ته ممــوزی  14ی  رۆژی  پرێــس(،  )ئەنــوا  ماڵپــەڕى 

باڵوكردووه تــه وه ، بــه  ناونیشــانی )بــە هــۆی هەڕەشــەکانی مــەرسور 

ــی  ــی نێودەوڵەتی ــم خەاڵتێک ــارى هه رێ ــێکی دی ــەوە ڕۆژنامەنوس بارزانیی

وەرگــرت(.

جــەی  پــی  ســی  “ڕێکخــراوی  هاتــووه :  هه واڵه كــه دا  دەســپێکی  لــه  

٢٠٢٢ی  ســاڵی  بــۆ  نێودەوڵەتیــی  ڕۆژنامەگەریــی  ئازادیــی  خەاڵتــی 

بەخشــیە ڕۆژنامەوانێکــی کــورد و دەڵێــت: لەالیــەن مــەرسور بارزانییــەوە 

بــە یاســا هەراســانکراوە”.

پێگــەی  لــە  “رێکخراوەکــە  نووســیویه تی:  ماڵپەڕەکــە  هه روه هــا 

ــی  ــەرکوتکردنی ئازادی ــە س ــن ل ــۆی ڕەخنەگرت ــە ه ــیەتی: ب ــان وتوش خۆی

بارزانــی،  مــەرسور  لەالیــەن  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی  و  ڕۆژنامەگەریــی 

یاســایی  هەراســانکردنی  رووبــەڕووی  کــوردەوە،  ســەرۆکوەزیرانی 

بوەتــەوە”. 

راســتیی  بــۆ  )پاســەوان(  بنکۆڵکاریــی  تیمــی  بەدواداچونــی  پــاش 

ــەی  ــمیی کۆمیت ــەڕی رەس ــۆوە، ماڵپ ــۆی رونب ــە، ب ــی بابەتەک ناوەرۆک

ــی  ــۆکاری پێدان ــە ه ــەبارەت ب ــان )CPJ(، س ــە رۆژنامەنوس ــردن ل داکۆکیک

بــه   ئاماژە یه كــی  هیــچ  عه بدوڵــاڵ،  نیــاز  رۆژنامەنــوس  بــە  خەاڵتەکــە 

كوردســتان  هه رێمــی  وه زیرانــی  ســه رۆك  بارزانــی،  مــه رسور  نــاوی 

ــردووه ،  ــەی  ك ــه اڵتدارانی ناوچه ك ــی ده س ــا باس ــو ته نه ــردووه ، بەڵک نه ك

ــاڵ  ــتنه  پ ــه وه ، زیادخس ــه  باڵویكردووه ت ــەڕە  كوردییه ك ــه وه ی ماڵپ ــە ئ بۆی

زانیارییه كانــه . ناوەرۆکــی  شــێواندنی  و 

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

 راپرسییەكەی یەكێتی بێخاوەن و
ساحتە دەرچوو

سۆســیاملیدیا،  پەڕەكانــی  و  راگەیانــدن  كەناڵــی  ژمارەیــەك 

كادیرانــی  بەنــاوی  و  یەكێتــی  دۆخــی  لەســەر  “راپرســییەك”یان 

ــاختە  ــە س ــی ب ــتنی یەكێت ــی رێكخس ــەوە، مەكتەب ــەوە باڵوكردۆت یەكێتیی

نــاوی دەبــات و رەتیدەكاتــەوە هیــچ ئۆرگانێكــی حزبەكــەی راپرســییەكی 

كردبێــت. شــێوەیەی  لــەو 

ئــەوەی میدیــاكان  27ی تەممــوز باڵوكراوەتــەوە، وەك  “راپرســییەكە” 
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مەكتەبی رێكخسنت: ساختەیە

ــە  ــت ك ــدا رایدەگەیەنێ ــە راگەیەنراوێك ــی ل ــتنی یەكێت ــی رێكخس مەكتەب

ئــەو راپرســییە بــۆ بەالڕێدابردنی هاواڵتیانە و “راپرســیەكی ســاختەكراوە 

و بەهیــچ شــێوەیەك پەیوەنــدی بەیەكێتییــەوە نییــە”.

كــە  راپرســییەك  و  هــەر چاالكیــی  بــۆ  “یەكێتــی  هەروەهــا هاتــووە 

مەبەســت و یەكێتییانــە بێــت، ئۆرگانــی تایبەمتەنــدی هەیــە ئــەو ئەركــە 

ــەی  ــمییەكانەوە بانگەش ــە رەس ــە كەناڵ ــكرا ل ــە ئاش ــت، ب ــتۆ بگرێ لەئەس

ــاگادار دەكاتــەوە”. ــدام و الیەنگرانــی خــۆی ئ ــۆ دەكات و هەڤــاڵ، ئەن ب

بۆیــە كــۆی “ئەنجامدانــی راپرســی بەنــاوی یەكێتییــەوە” رەتدەكاتــەوە 

و داوا لــە دەزگاكانــی راگەیانــدن دەكات لــە حاڵەتێكــی لــەم شــێوەیەدا، 

ــی  ــمییەكانی یەكێتی ــەدەزگا رەس ــدی ب ــاری پەیوەن ــی زانی ــۆ وەرگرتن ب

و  هەڵــە  “هەواڵــی  وەك  تــا  بكــەن.  كوردســتانەوە  نیشــتامنیی 

باڵونەكەنــەوە”. چەواشــەكارانە 

چەند گومانێك لە “راپرسییەكە”

هەرچەنــدە تیمــی )پاســەوان( دەقی “راپرســییەكەی” دەســتكەوتووە، 

ئــەوە  تەنیــا  ئامادەكــراوە،  ســرەكچەرێك  چ  بــە  نییــە  رون  بــەاڵم 

رونكراوەتــەوە “لەڕێــی گــوگڵ فــۆرم و ئەپڵیكەیشــنێكی واتســئەپەوە 

ــووە”. ب

واتــە  تەممــوز،  25ی  لــە  ئەوەیــە،  “راپرســییەكە”  تــری  گومانێكــی 

دوو رۆژ لەمەوبــەر، ماڵپــەڕی ئاوێنــە باڵویكردۆتــەوە كــە كۆمەڵێــك 

ــاو  ــییەك لەن ــی راپرس ــە ئەنجامدان ــتیانكردووە ب ــی، دەس ــری یەكێت كادی

“ئەنجامەكــەی  هاتــووە  بڕگەیەكیــدا  لــە  یەكێتیــداو  ئۆرگانەكانــی 

تیمەكــە  ئاوێنــە  بەپێــی  هێشــتا  لەكاتێكدایــە  ئــەوە  شــۆكهێنەرە”. 

ســەرقاڵی “راپرســییەكە” بــون، ئــەی چــۆن ئەنجامەكــەی شــۆكهێنەر 

بــووە.

ــە  ــو مەكتەب ــەرچاوەیەكەوە لەنێ ــد س ــەوان( لەچەن ــی )پاس ــاوكات تیم ه

هیــچ  كــە  دەســتكەوت  ئــەوەی  زانیــاری  یەكێتــی،  جیاوازەكانــی 

نەكــراوە.  یەكێتیــدا  لەنــاو  فەرمــی  بەشــیوەی  راپرســییەك 

زانیارییەكانــی  دەقــی  تەممــوز  27ی  بەیانــی  درەومیدیــا  ماڵپــەڕی 

بەنــاوی “راپرســییەكەوە” لــە پەیــج و گروپەكانــی واتســئەب باڵوكــردەوە، 

رونكردنەوەیــەك  هیــچ  بەبــێ  كاتژمێرێــك  لــە  كەمــر  دوای  بــەاڵم 

ــرە  ــی ت ــوەش یەكێك ــرد. ەئ ــی الب ــی زانیارییەكان ــوو پالتفۆرمەكان لەهەم

لــە گومانەكانــی ئــەوەی “راپرســیی” نەبێــت.

بڕوانە دیلیتكردنی زانیارییەكان لە گروپی واتسئەپ:



راپۆرتی رێکخراوی پاسەوان بۆ ساغکردنەوەی ساختەهەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەسرتاو  تەمموزی 2022

29

منونەی چەند دەزگایەك كە “راپرسییە”كەی باڵوكردۆتەوە:

كــە  باڵویكــردەوە،  هەواڵێكیــدا  لــە  تەممــوز،  27ی  ئاوێنــە،  ماڵپــەڕی 

یه كێتیــی  پێشــكه وتوی  كادری  ژماره یــه ك  لەالیــەن  “راپرســییە”  ئــەو 

نیشــتیامنی كوردســتان لــه  شــاره كانی هه ولێــر، كه ركــوك  و ســلێامنی 

شــاره زان  “به شــێكیان  دەڵێــت  ئاوێنــە  ئــەوەی  وەك  و  ئەنجامــدراوە 

لەنــاو  “راپرســییەكیان  هاتــووە  هەروەهــا  راپرســیكردن”،  له بــواری 

كــردووە”. حزبەكــەدا  رێكخســتنه كانی 

)VOK(، كــە لەالیــەن الیەنگرانــی الهــور شــێخ  لەپاڵئەوەشــدا پەیجــی 

راپرســییەكەیان  نــاو  زانیاریــی  هەمــان  بەڕێوەدەبرێــت،  جەنگییــەوە 

چــۆن  روننەكراوەتــەوە  شــێوە  بەهەمــان  ئــەوەش  باڵوكردۆتــەوە. 

هەســتاوە. پێــی  الیەنێــك  و  دامــەزراوە  چ  و  كــراوە  راپرســییەكە 

)پاســەوان(  تیمــی  دەســت  كۆپییەكــی  هــاوكات  و  باڵویانكردۆتــەوە 

كەوتــووە، جۆرێــك لــە گومانــی لەســەرە، بەتــەواوی رون نەكراوەتــەوە 

راپرســییەكە چــۆن كــراوە، ئــەو دامــەزراوە و الیەنەشــی تیانییــە كــە 

لــە  راگەیانــدن  دەزگایەكــی  هــاوكات  هەســتاون.  پێــی  راســتەوخۆ 

ســلێامنی دوای باڵوكردنــەوەی زانیارییەكانــی نــاو “راپرســییەكە”، دواتــر 
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شــوێنی  )پاســەوان(،  بنکۆڵکاریــی  تیمــی  ســاغكردنەوەی  بەپێــی 

رووداوەکــە ســلێامنی و هەرێمــی کوردســتان نەبــووە، بەڵکــو تەنانــەت 

لــە دەرەوەی عیراقیــش بــووە. ئــەو ڤیدیۆیــە، هیــچ پەیوەندیــی بــە 

11ی  رۆژی  و  نییــە  عیراقــەوە  هەروەهــا  و  كوردســتان  و  ســلێامنی 

ــەوە. ــا باڵوكراوەت ــی توركی ــە دەزگا راگەیاندنەكان ــك ل ــە زۆرێ ــوز، ل تەمم

كورتــەی چیرۆكــی ئــەو ڤیدیۆیــە ئەوەیــە، ژنێــك بــە نــاوی )فامتــە یگیت(، 

لــە شــارۆچكەی )سوروچ(ـــی توركیــا دادەنیشــێت و دایكــی ســێ منداڵــە، 

ــە  ــە پیاوێــك دەكات ب ــە تفەنگــی راوكــردن تەقــە ل رۆژی 10ی تەممــوز ب

نــاوی )فەرهــەت دەمیــر(، بەهــۆی كێشــەیەكی كۆمەاڵیەتییــەوە و 

ــەوەی  ــاوە “پاككردن ــی ن ــاوی پرۆسەكەش ــتویەتی و ن ــەوێ كوش هەرل

شــەرەف”.

لەالیەكیــرەوە، بەشــی بەرەنگاربونــەوەی دەنگــۆكان لــە وەزارەتــی ناوخــۆی 

ــەو  ــە ئ ــەوە، ك ــوز باڵویكردۆت ــە 11ی تەمم ــدا ل ــە راگەیەنراوێك ــراق، ل ــی عی حكومەت

 گرتــە ڤیدیۆیــە هیــچ پەیوەندیی بە عیراقــەوە نییە و روداوەكــە دەرەوەی عیراقە. 

هــاوکات رۆژی 10ی تەممــوز، ڤیدیۆکــە لــە چەناڵێكــی یوتیــوب بــە زمانــی توركــی 

ســوروچ(  لــە  شــەقام  ناوەڕاســتی  لــە  “شــەرەف”  )کوشــتنی  ناونیشــانی  بــە 

باڵوكراوەتــەوە.

راســتیی شــوێنی كوشــتنی پیاوێــك “لەالیــەن ژنەكەیــەوە بــە 10 فیشــەك 

لەســەر ناپاکیی هاوســەرگیریی”

کۆمەڵــێ پــەڕەی عیراقــی لــە تــۆڕی كۆمەاڵیەتیــی )فەیســبوك(، لــە 

13ی تەممــوز، ڤیدیــۆی ژنێكیــان باڵوكــردەوە كاتێــك لــە  12 و  رۆژانــی 

شــەقامێكی گشــتییدا تەقــە لــە پیاوێــك دەكات و، واباڵوكرایــەوە، كــە 

ــتان  ــە كوردس ــیبویان: ل ــان نوس ــووە. هەندێكی ــلێامنی ب ــە س ــە ل روداوەك

رویــداوە و هۆكارەكەشــیان بــۆ ناپاکیــی هاوســەرگیریی گەڕانــدەوە. 

 ڤیدیۆكە سلێامنی و
كوردستان نەبوو
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هەواڵــی  تەممــوز  3ی  رۆژی  لــە  میدیــا،  سۆشــیال  لــە  پــەڕە  دەیــان 

“خێراتریــن جیابونەوە”یــان لــە عیراقــدا دوای چەنــد كاتژمێرێكــی كــەم 

لــە هاوســەرگیریی نێــوان بــوك و زاوایــەك، باڵوكــردەوە و بەشــێكیان 

ئارایشــتگایەكی كەركوكــدا  جەختیانكــردەوە “جیابونەوەكــە لەبــەردەم 

رویــداوە”.

 هەواڵی “خێراترین جیابونەوە” لە
كەركوك ساختە بوو

منونەی چەند ساختەهەواڵێك:

پــەڕەی )خــر كركــوك(، كاتژمێــر 6:25 خولەكــی ئێــوارەی 3ی تەممــوز، 

ئیمۆجــی  كــە  باڵوكردۆتــەوە،  بوكێكــدا  وێنــەی  لەگــەڵ  پۆســتێكی 

گریانــی خستۆتەســەر ســەری بوكەكــە و تیایــدا ئامــاژەی بــەوەداوە، 

لــە هاوســەرگیریی  ئاشــكرا دوای چەنــد كاتژمێرێــك  جیابونەوەیەكــی 

ئــەوەی  بەهــۆی  ئــەوەش  رویــداوە،  ئارایشــتگایەكدا  لەبــەردەم  و 

“بوكەكــە پێداگــری كــردووە لــەوەی نابێــت باوكــی زاوا لەگەڵیانــدا بــۆ نــاو 

ســەربكەوێت”. ئۆتۆمبێلەكەیــان 

لــە پۆســتەكەدا، هیــچ ئاماژەیــەك بــە شــوێنی روداوەكــە نەكــراوە و بــۆ 

ــەر”. ــەك لەمەوب ــورساوە “ماوەی ــا ن ــی تەنی كاتەكەش

شــەیری   24 و  كۆمێنــت   4200 الیــك،   6400 رۆژدا،  دوو  مــاوەی  لــە 

هەیــە )فۆڵــەوەر(ی  شــوێنکەوتو   142,845 خــۆی  پەڕەكــە  هەبــووە. 

ئێــوارەی  خولەكــی   6:58 كاتژمێــر  الحبيبــە(،  )بیجــي  پــەڕەی  هــاوكات 

ــك  ــە هەندێ ــی ب ــان زانیاری ــەدا هەم ــە پەل ــی ب ــە هەواڵێك ــوز ل 3ی تەمم

دەســتكارییەوە باڵوكردۆتــەوە و تیایــدا ئامــاژە بــەوە دەكات، روداوەكــە لــە 

ــووە. ــوك ب كەرك

ئــەو هەواڵــەش، لــە مــاوەی دوو رۆژدا 1700 الیــك، 883 كۆمێنــت و 89 

شــەیری هەبــووە. پەڕەكــەش خــۆی 52,891 الیكــی هەیــە.

پەیجــی )بغــداد املحبــة(، لــە كاتژمێــر 9:49 خولەكی شــەوی 3ی تەمموز، 

ــەوە  ــتكارییەوە باڵوكردۆت ــك دەس ــە هەندێ ــی ب ــان هەواڵ ــش هەم ئەوی

ــاو  ــەرنەكەوێتە ن ــی زاوا س ــەوەی باوك ــۆ ئ ــوك ب ــی ب ــت “پێداگری و دەڵێ

لەبــەردەم  هــەر  بۆیــە  كــردووە،  تــوڕە  زۆر  زاواكــەی  ئۆتۆمبێلەكــە، 

ئارایشــتگاكە و لەبــەردەم ئامادەبــووان ســێ بــە ســێ تەاڵقــی فڕێــداوە 

و جیابونەتــەوە”.

ــووە.  ــەیری هەب ــت و 53 ش ــك، 616 كۆمێن ــاوەی دوو رۆژدا، 631 الی ــە م ل

ــە. ــی هەی ــۆی71,789  الیک ــە خ پەڕەك

پاســەوان  بنكۆڵكاریــی  تیمــی  بەدواداچونــی  بەپێــی  هەواڵــە  ئــەو 

لــە دەیــان پەیــج و ئەكاونــت و میدیــا باڵوكرایــەوە و یەكێــك بــوو لــەو 

هەندێــك  عیراقیــدا.  هەبــوو  كاردانــەوەی  زۆرتریــن  هەوااڵنــەی 

هەواڵەكەیــان بــە “تۆماركردنــی خێراتریــن جیابونــەوە لــە عیــراق ناوبــرد”.
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واتــەوات  روبەڕوبونــەوەی  بەشــی  تەممــوز،  5ی  پێشــنیوەڕۆی 

)اإلشــاعة( لــە وەزارەتــی ناوخــۆی عیــراق، رونكردنەوەیەكــی لەســەر 

بابەتەكــە باڵوكــردەوە و تێیــدا جەختیكــردەوە “دوای گــەڕان بــە دوای 

فەرماندەیــی  لەگــەڵ  هەماهەنگیــی  بــە  و  باڵوكــراوەکان  هەواڵــە 

پۆلیســی کەرکــوک، دەركــەوت ئــەوە راســت نییــە و هیــچ حاڵه تێكــی وا لــه  

روینــەداوە”. كه ركوكــدا  پارێــزگای 

ئــەو وێنەیــەی لەگــەڵ زانیارییەكانــدا  بــەوە دەكات،  ئامــاژە  هــاوكات 

باڵوكراوەتــەوە، هــی زەماوەندێكــی وەلیــد میقــدادی بــە رەچەڵــەک 

ئوردنیــی و ئەســتێرەی بەرنامــەی )طيــور الجنة(یــە.

وەزارەتــی ناوخــۆ داوا دەكات، بــە وریاییــەوە مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو جــۆرە 

هەواڵــە ســەرچاوەنادیارانە بكرێــت، ئــەوەش لەپێنــاو ســنورداركردنی 

ــدا. ــە کۆمەڵ ــەوات ل ــەوەی وات باڵوبون
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“وێنەکە دەستکاریکراو بوو”

ــاری پێشــوی کوردســتان  حاجــی كاروان، بانگخــوازی ئیســالمیی پارلەمانت

ــی  ــەڕەی تایبەت ــە پ ــتان(، ل ــالمیی کوردس ــووی ئیس ــتی )یەکگرت ــە لیس ل

خــۆی لــە تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی )فەیســبوک(، پۆســتێكی باڵوكــرده وه ، كــه  

وێنه یه كــی ده ســتكاریكراو بــوو، گوایــه  گه ردوونناســێك لــه  ئاســامندا 

ــم”. ــەرەوە نابیبن ــوا لەس ــیویه تی “خ نوس

ــه   ــر ل ــه وه  و زیات ــوز باڵوكرای ــی كاروان رۆژی 13ی ته مم ــته كه ی حاج پۆس

ــوو، دوای  ــۆ كراب ــه یری ب ــت و 15 ش ــه  500 كۆمێن ــر ل ــك و زیات ــه زار الی 11 ه

ــۆ  ــته كه یان ب ــتیی پۆس ــتیی و دروس ــی راس ــه  فانه كان ــدێ ل ــه وه ی هه ن ئ

ئاشــكراكرد، حاجــی كاروان لــه  كۆمێنتــدا نووســی “رەســمەکە ونوســینەکە 

دروســت کــراوە بــەاڵم قســەکان وروداوەکــە راســتە ووتــراوە”.

 حاجی كاروان كه وته  هه ڵه وه

ــوە،  ــی گرت ــتی چەپ ــە دەس ــی ب ــامنەوانێکە کاغەزێک ــاختەوێنەکە، ئاس س

ــەرەوە نابیبنــم”، کــە لــه  زۆربــه ی  ــەری نــورساوە: “خــوا لەس ــە لەس ک

 ،)١٩٦٨  -  ١٩٣٤ گاگەریــن  )یــۆری  دراوه ته پــاڵ  جیهانــدا  راگەیاندنەکانــی 

ئاســامنەوانی ســۆڤێتیی، گوایــە لــە ســاڵی ١٩٦١دا  دوای گەشــتێکی 

بــۆ ئاســامن وتویەتــی، بــەاڵم دواتــر و پــاش ســاغکردنەوەکان دەرکــەوت؛ 

ــه و نیــه . قســه ی ئ

ــزی  ــای هێ ــە ئەکادیمی ــتا ل ــرۆڤ(، مامۆس ــیلیڤیچ پ ــن ڤاس ــوا )ڤالێنتی لی

ئاســامنیی گاگەریــن، لــە ســاڵی ٢٠٠٦دا لــە دیدارێکــدا وتــی: “وتەکــە بــە 

هیــچ شــێوەیەک پەیوەندیــی بە )گاگەرین(ـــەوە نییــە، بەڵکو لــە بنچینەدا 

وتــەی )نیکیتــا خرۆشــچێڤ(، ســه ركرده ی کۆمۆنیســت و ده وڵه متــەداری 

ــا 1964 حكومــی ســۆڤیه تی كــرد”. ســۆڤیه تییە، كــه  لــه  ســاڵی 1953 ت

وەکچــۆن، لیــوا )ڤالێنتیــن ڤاســیلیڤیچ پــرۆڤ(، یــۆری گاگەرینــی بــه  

ناوبــردووه . بــاوه ڕدار”  “كه ســێكی 

بنکۆڵکارییــەکان دەریانخســت، ئەو وێنەیە به  فۆتۆشــۆپ ده ســتكاریكراوه  

و وێنــه  راســتینەکە گه ردووننــاس )دەیــل ئــەی گاردنەر(ـــه  كــه  تابلۆیەکــی  

بــه  ده ســته وه یه  و له ســه ری نوســیوه  “بــۆ فرۆشــن”، کــە ئاماژەیــە بــۆ 

ــا بــی-٢ و وێســتێر VI - . یه كه مجــار وێنه كــه   دوو مانگــی دەســتکرد - پاالپ

لــه  ماڵپــه ری  NPR لــه  24ی فێرایــه ری 2011باڵوكراوه تــه وه .

راستیی و دروستیی هەواڵەكە
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 هاشتاگەكە وانەبوو.. لە بادینان
ئاينی ئیسالم ئازادە

بادینــان،  ناوچــەی  راگەیاندنــی  دامەزراوەیەکــی  و  پــەڕە  چەنــد  لــە 

ــە و  ــالم قەدەغەی ــی ئیس ــان ئاین ــە بادین ــەوە، ل ــەوە باڵوكرای ــۆی ئ دەنگ

وانەبــوو. ڕاســتییەکەی  بــەاڵم  ئــازادە،  زەردەشــتیی  ئاینــی 

لــەو پەڕانــەدا، هاشــتاگێك بــە ناونیشــانی، “ل بادینــان #زەرەدەشــتیەت_

و  الیــك  كــەس  ســەدان  و،  راگەیەنــدرا  قەدەغــە!”  ئازادە_#ئیســالم 

كۆمێنتیــان لەســەر نووســی.

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

قەدەغــە!  #زەرەدەشتیەت_ئازادە_#ئیســالم  بادینــان  ل  هاشــتاگی 

نــاوی  بــە  هەبــوو  رێكخراوێكــەوە  مۆڵەتنەدانــی  بــە  پەیوەندیــی 

رێكخراوەكــە  بەڕێوەبەرانــی  )قورئانخوێنــدن(،  بــە  تایبەتــە  كــە  )تبیــان(، 

ــەر  ــكارە یاســاییەكانیان گرتوەتەب ــەوەی رێ ــەرەڕای ئ ــلەوەدەكەن، س باس

بــەاڵم  دەربڕیــوە،  رەزامەندیــان  پەیوەندیــدارەكان  الیەنــە  هەمــوو  و 

پێنــادات. كاركردنیــان  مۆڵەتــی  زاخــۆ  ئاسایشــی 

لــەو  ئیســالمی  یەكگرتــووی  ســپێدەی  كەناڵــی  راپۆرتێكــی  لینكــی 

بارەیــەوە:
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زاخــۆ،  ئەوقافــی  بەڕێوەبــەری  گوڵــی،  ســەعد  مــەال  لەمبارەیــەوە، 

ئاینــی  ڕەتیكــردەوە،  رونكردنەوەیەكــدا  لــە  تەممــوز،  15ی  رۆژی 

ئــەو  بێــت.  ئــازاد  زەردەشــتیی  و  بێــت  قەدەغــە  بادینــان  لــە  ئیســالم 

باسیلەوەشــكردووە، رۆژانــە ســێ  هــەزار قوتابــی لــە زاخــۆ قورئــان 

دەخوێنــن و ئەگــەر رێكخــراوی )تبیــان( نەكرابێتــەوە، بــەاڵم بنكــەی دیكــە 

لــە منونــەی بنكــەی )جــودی و قەڵــەم(. هــەن، 

پــەڕەی ماڵپــەری )كۆبــاس( لــە ســلێامنی، بــە شــێوازی پرســیاریی، 

ــازادە؟” ــتی ئ ــە و زەردەش ــالم قەدەغەی ــان ئیس ــە “بادین ــیویەتی: ل نوس

 وێنەی سەرەمەنهۆڵ دزینەكە
 پەیوەندیی بە )سەیدسادق(ـەوە

نەبوو

رۆژی سێشــەممە 12ی تەممــوز، لــە پەڕەیەکــی تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی 

)فەیسبوک(ـــدا بــە نــاوی )Halabja Life(، وێنەیــەك باڵوكرایەوە، لەســەری 

نورسابــوو؛ “ئەمــڕۆ باندێکــی دزینــی ســەرەمەنهۆڵ لــە سەیدســادق 

ــتوەتەوە”. ــەر هێش ــێ س ــان ب ــن مەنهۆڵی ــتگیرکران چەندی دەس

پۆســتەكەی لــە مــاوەی رۆژێکــدا، هــەزار و 200 الیــك و 612 كۆمێنتــی بــۆ 

هاتبــوو.
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هەواڵەكــەی  پرێــس(،  )سەیدســادق  نــاوی  بــە  دیكــە  پەڕەیەكــی 

كەركوكــە. نیــە  سەیدســادق  ئــەوە  نوســیبووی:  و  رەتكردبــوەوە 

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

بەپێــی بــە دواداچوونــی تیمــی بنکۆڵکاریــی )پاســەوان(، وێنەكــە شــاری 

كەركوكــە و یەكەمجــار و لــە كەناڵــی )الرشقیــة - AlSharqiya TV( لــە ٩ی 

ئابــی 2020 باڵوكراوەتــەوە.

 نه  گۆشتی گوێدرێژ بوو، نه 
 چێشتخانه یه كیش به و ناوه وه 

هه بوو

رۆژی 12ی تەممــوز، لــه  ده یــان پــه ڕەی سۆشــیاڵ میدیــای کوردیــی، 

لــە  )بەڕێــز(  نــاوی  بــە  چێشــتخانەیەک  گوایــه   باڵوكرایــه وه ،  هەواڵێــك 

گوێدرێــژی  گۆشــتی  له به رئــه وه ی  داخــراوه ،  )زەرایــەن(  شــارۆچکەی 

كــردووه  بــه  كه بــاب و قۆزیــی.

ــە شــارۆچکەی زەرایــەن  ــز ل ــه  هه واڵه كــه دا هاتبــوو، چێشــتخانەی بەڕێ  ل

ــەوەی  ــۆی ئ ــتیی بەه ــی تەندروس ــی چاودێری ــەن تیمەکان ــرا، لەالی داخ

پابەندیــی رێنامیــی تەندروســتیی نەبــووە و گۆشــتی گوێدرێــژی کردووە 

بــە کەبــاب و تکــە و قۆزیــی و لەفــە و، بــە کڕیارەکانــی فرۆشــتووە.

ــه ڕە و  ــه ك زۆر پ ــه  ژماره ی ــاوه ڕۆك ل ــت و ن ــان تێكس ــه  هه م ــه ، ب هه واڵه ك

هەژمــار باڵوكرابــوه وه .
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

ته نیــا لــه م پێنــج پەڕەیــه دا، كــه  تیمــی بنكوڵكاریــی )پاســه وان( ســه رنجی 

خستنه ســه ر، نزیكــه ی 17 هــه زار كــه س الیكــی هەواڵه كه یــان كردبــوو، لــه  

كاتێكــدا ســاختە بــوو.

ــی  ــه ڕەدا، به ڕێوه به رایه تی ــان پ ــه  ده ی ــه  ل ــه وه ی هەواڵه ك دوای باڵوكردن

ــه   ــتخانه یه ك ل ــچ چێش ــد: “هی ــگ و رایگه یان ــه  ده ن ــه ن، هات ــه ی زه ڕای ناحی

ــته .” ــه  ناڕاس ــه رله به ری هه واڵه ك ــت و س ــز بێ ــاوی به ڕێ ــه  ن ــنوره كه  نی س

بــه  چه نــد هاواڵتییەکــی  په یوه ندیــی  )پاســه وان(  بنكوڵكاریــی  تیمــی 

ناحیه كــه وه  كــرد، ئه وانیــش بــه  هه مانێشــوه  دووپاتیانكــرده وه ، كــه  هیــچ 

ــه . ــارۆچكه كه دا نی ــه  ش ــاوه وه  ل ــه و ن ــتخانه یه ك ب چێش

ئــەو  لەگــەڵ  كوردییــه كان  پــەڕه   وێنه یــه ی  ئــه و  هــه روه ک، 

ــة  ــايل محافظ ــاوی )أه ــه  ن ــدا ب ــه  پەڕەیەك ــاوە، ل ــاختەهەواڵەدا دایانن س

خــاوه ن  ده ســتگیركردنی  لــه   باســی  لەوێــش  و،  دانــراوه   ديــاىل( 

چێشــتخانه یه ك كــراوه،   گوایــه  گۆشــتی گوێدرێــژی به كارهێنــاوه . ئــەو 

نه بــوو. بنه مایه كــی  هیــچ  هەواڵــەش 
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 پرسیاری تاقیكردنەوەكانی پۆلی
 شەشەمی ئامادەیی دزەیان

پێنەكراوە
 هەواڵی دەستخستنی تەواوی

پرسیارەكان بە 300 دۆالر ساختە بوو

ژمارەیــەك هەژمــار و گــروپ لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، باڵویانكــردەوە، 

پرســیاری تاقیكردنەوەكانــی وەزاریــی پۆلــی شەشــەمی ئامادەیــی 

دزەیــان پێكــراوە. هەندێكیشــیان ئامــاژە بــەوە دەكــەن، كــە نرخــی هــەر 

ــە 300 دۆالرن. ــیارەكانیش ب ــۆی پرس ــە 50 دۆالرە و ك ــیارێك، ب پرس

تەممــوز،  20ی  چوارشــەممە  كــە  بــوون،  لەكاتێكــدا  دەنگۆیانــە  ئــەو 

یەكــەم تاقیكردنــەوەی قۆناغــی شەشــەمی ئامادەیــی دەســتیپێكرد، 

بــە بەشــداریی نزیكــەی 500 هــەزار خوێنــدكار لــە تــەواوی عیــراق جگــە 

ــتان. ــی كوردس ــە هەرێم ل

19ی تەممــوز  ئێــوارەی  لــە  نــاوی )مناشــدات طــالب(،  بــە  پەڕەیــەك 

)رۆژێــك پێــش دەســتپێكردنی تاقیكردنــەوەكان(، باڵویكردەوە؛ پرســیاری 

تاقیكردنەوەكانــی شەشــەمی ئامادەیــی بــۆ ســەرجەمی بابەتــەكان 

ــرا. ــان پێك ــەروەردەوە دزەی ــی پ ــەن وەزارەت لەالی

ئامــاژە بەوەشــدەكات، پرســیارەكان دەفرۆرشێــن بــەو خوێندكارانــەی 

كــە ئــارەزوی كڕینیــان دەكــەن. ئاشکراشــیکردوە: “نرخــی پرســیاری هــەر 

ــش 300 دۆالر”. ــۆی بابەتەكانی ــەك 50 دۆالرە و ك وانەی

منونەی چەند ساختەهەواڵێك

لــە  عیــراق،  پــەروەردەی  وەزارەتــی  وتەبێــژی  فــاروق،  حەیــدەر 

لێدوانێكیــدا لەبــارەی ئــەو دەنگۆیانــەوە، جەختیكــردەوە “هیــچ حاڵەتێكــی 

ئامــاژەی  روینــەداوە”،  تاقیكردنــەوە  پرســیارەكانی  دزەپێكردنێكــی 

هەواڵــی  و  دەنگــۆ  هەمــوی  باڵودەكرێنــەوە  ئەوانــەی  بەوەشــدا، 

ناڕاســن.

لــەو  وەزارەتەكەیــان  راشــیگەیاند،  پــەروەردە،  وەزارەتــی  وتەبیــژی 

پرســەدا بــە شــێوەیەكی بــاش كاردەكات، هاوشــانی هێــزە ئەمنییــەكان و 

وەزارەتــی گەیانــدن، بــۆ رونەدانــی هــەر حاڵەتێكــی لەوشــێوەیە.

وەزارەتــی  بــە  ســەر  دەنگــۆكان،  روبەڕوبونــەوەی  بەشــی  هــاوكات 

ناوخــۆی عیــراق، هەمــان لێدوانــی وتەبێــژی وەزارەتــی پــەروەردەی 

عیراقــی ســەبارەت بــەو پرســە باڵوكردۆتــەوە و دەڵێــت: “دەنگــۆكان هیــچ 

بنەمایەكیــان نییــە”.

ئەمســاڵ،  ئایــاری  كۆتایــی  لــە  لەكاتێكــدان،  دەنگۆیانــە  ئــەو 

بەهــۆی  عیــراق،  لــە  ناوەندیــی  ســێی  پۆلــی  تاقیكردنەوەكانــی 

راگیــران. بیركارییــەوە  وانــەی  پرســیارەكانی  دزەپێكردنــی 

ــی  ــە كۆنگرەیەك ــراق ل ــەروەردەی عی ــری پ ــی، وەزی ــی دلێم ــر عەل دوات

رۆژنامەوانیــدا لــە 10ی حوزەیــران، وتــی “پرســیاری تاقیكردنەوەكانــی 

ســێی ناوەنــدی لەڕێــی پاســەوانێكی پــەروەردەی دوی رەســافەی 

بەغــداوە دزەیكــردوە و باڵوبۆتــەوە”، ئــەوەش بەپێــی لێكۆڵینەوەكانیــان.

راستیی و دروستیی هەواڵەكە
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كۆمه اڵیه تیــی  تــۆڕی  لــه   کەســیی،  هەژمــاری  و  پــەڕە  ژماره یــه ك 

)فه یســبووك(، باڵویانكــرده وه ، كــه  فریكوێنســی رادیۆیــه ك وه كــو له زگــه  

لــه  ته كســییه كان ده درێــت، لــه  كاتێكــدا “رادیۆكــه  بانگه شــه  بــۆ ئاینــی 

ده كات”. مه ســیحیی 

بابه ته كــه ، یه كه مجــار له الیــه ن )ســۆران عومــه ر( په رله مانتــاری عیــراق 

تایبەتــی  پــەڕەی  لــە  کوردســتان(  دادگه ریــی  )كۆمه ڵــی  لیســتی  لــە 

خــۆی لــە تــۆڕی کۆمەاڵیەتیــی )فەیســبووک( باڵوكرایــه وه  و، ئامــاژه ی 

ــارەی  ــەی  ژم ــی، لەزگ ــۆی تەکس ــی لۆگ ــی وەرگرتن ــە کات ــوو، ل به وه كردب

ــێ  ــییەکە دەدەن، بەب ــتی تەکس ــە پش ــم ل ــف ئێ ــی ئێ ــەپۆلی ڕادیۆیەک ش

ویســت و ئــاگاداری خــاوەن تەکســی! ئــەوەی جێــی پرســیارە ئــەم ڕادیۆیــە 

ــێوەش  ــان ش ــە هەم ــل. ب ــیحییەت و ئینجی ــاوی مەس ــە ن ــەیە ب ــۆ بانگەش ب

)عەلــی حەمــە ســاڵح( پەرلەمانتــاری كوردســتان لــە لیســتی )بزووتنــەوەی 

ــی  ــۆڕی كۆمەاڵیەتی ــە ت ــۆی ل ــاری خ ــە هەژم ــی ل ــان زانیاری ــۆڕان( هەم گ

ــڕییەوە.  ــتەكەی س ــر پۆس ــەاڵم دوات ــردەوە، ب ــبووك( باڵوك )فەیس

ــۆ  ــۆران عومــه ر(، كــه  نزیكــه ی ن ــک و ســكرینی پۆســتەکه ی )س ــه  لین بڕوان

ــوو. ــه یری هەب ــت و 57 ش ــه  600 كۆمێن ــر ل ــك، زیات ــه زار الی ه

 پله ی رادیۆ( نه  مه سیحیی بوو،(
 نه  خۆی له زگه ی له  ته كسییه كان

دابوو

تــۆڕی میدیایــی )ئێســتا، ســتاندارد كــورد، خەنــدان( قســەكانی )عەلــی 

حەمەساڵح(ـــیان باڵوكردۆتــەوە، هەرچەنــدە تیمــی بنكۆڵكاریی )پاســەوان( 

چێكــی پــەڕە و هەژمــاری فەرمیــی ناوبــراوی كــرد، بــەاڵم زانیارییەكانــی 

ــوو.  ــدا نەماب تێ

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

ــه  شــاری ســلێامنییه  و له ســه ر شــه پۆلی  پلــه ی رادیــۆ، ئۆفیســه كه ی ل

97.1 په خشــده كات، تایبه تــه  بــه  گۆرانیــی و میوزیــك، )ڕه ســه ن ســاڵح( 

لــه   “رادیۆكه مــان  وت:  )پاسه وان(ـــی  بــه   رادیۆكــه   به ڕێوه بــه ری 

ڕادیــۆی  له ره لــه ری  ســلێامنی،  شــاری  ده ره وه ی  ناوچــه ی  هه نــدێ 

ــیحییه  ــی مه س ــی برایان ــه  ڕادیۆیه ك ــه ر، ك ــی هاتووەته س ــی نوێ(ـ )ژیان

ڕاگه یاندنــه وه   گشــتیی  به ڕێوبه رایه تیــی  لــه   فه رمیــی  بــه   پێشــر   و، 

ئــه م  چاره ســه ركردنی  بــۆ  چــووه ،  بــۆ  ئاگاداركردنه وه یــان  نــوورساوی 

ته كنیكییــه “. گرفتــه  

وتیــى “ئــه و زانیارییــه ی له بــاره ی رادیۆكه مانــه وه  باڵوكرایــه وه  راســت 

بــه  شــۆفیرانی  بــه  دیاریــی داومانــه   ئــه و له زگه یــه ش ئێمــه   نه بــوو، 

ــت و  ــه  دۆس ــامن داوه  ب ــان له زگه ش ــه  و هه م ــۆفێرانی دیك ــی و ش ته كس

براده رانــی خۆمــان، لــه  هه ندێــك كافریــا داماننــاوه،  هــه ر كــه س حــه زی 

لێــی بێــت ده توانێــت بیبــات ، واتــه  شــتێكی فه رمیــی نیــه  هاتوچــۆ بــۆ 

ــت”. ــه ی كردبێ ئێم

ھاتوچــۆی  راگەیاندنــی  بەڕێوەبــەری  محه مــه د،  بەختیــار  هه روه هــا 

ســلێامنی، بــه  )پاسه وان(ـــی وت “له نــاو به ڕێوه به رایه تیــی هاتوچــۆدا 

له زگــه  لــه  هیــچ ئۆتۆمبێلێــك نادرێــت و ئــه و كاره ی كــراوه  الی ئێمــه  

قســه ڵۆكه “. قســه و  ته نیــا  و  نه بــووه  
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لــە  تایبــەت  بــە  كۆمەاڵیەتییەكانــدا،  تــۆڕە  لــە  چــڕی  بــە  ڤیدیۆیــەك 

عەرەبیــی  و  كوردیــی  زمانــی  هــەردوو  بــە  فەیســبوك(  و  )یوتیــوب 

باڵوكراوەتــەوە و، تیایــدا ئامــاژە بــەوە دەكرێــت “دەریایەكــی ژێرزەویــی” 

ــار لــە عیــراق دۆزراوەتــەوە. هەندێكیــان دەڵێــن “١٧٠٠  لــە پارێــزگای ئەنب

هێنــدەی بەنــداوی موســڵ ئــاوی تێدایــە”، بەشــێكی تریــان دەڵێــن 

“دەریاكــە كۆنرۆڵكــراوە و بەمنزیكانــە بیابانەكانــی ئەنبــار دەگۆڕێــت بــۆ 

دارســتانێكی چــڕ”.

 ئاژانسی ناسا و ئەمەریکا هیچ
 دەریایەكیان لەژێر زەویی عیراقدا

نەدۆزیوەتەوە

منونەی چەند ساختەهەواڵێك 

پەیجــی )اخبــار العــراق والعــامل(، كــە بــە زمانــی عەرەبیــی بابەتەكانــی 

باڵودەكاتــەوە، لــە كاتژمێــر 9:39 خولەكــی شــەوی 28ـــی حوزەیــران 

هاتــووە:  پۆســتەكەدا  ناونیشــانی  لــە  و  باڵوكردۆتــەوە  ڤیدیۆكــەی 

ئەنبــار”،  بیابانــی  نــاوەوەی  لــە  زەبــەالح  دەریایەکــی  “دۆزینــەوەی 

بەمنزیکانــە  و  کۆنرۆڵکــراوە  “ئاوەکــە  هاتــووە:  تێیــدا  هەروەهــا 

جیهانیــی”. دارســتانێكی  بــۆ  دەگۆڕێــت  بیابانەکــە 

پۆســتەكە، لــە مــاوەی چــوار رۆژدا و تــا 2ـــی تەممــوز، ملیۆنێــك و 900 

هــەزار بینیــن، 19 هــەزار الیــك، چــوار هــەزار و 600 كۆمێنــت و دوو هــەزار 

و 900 شــەیری هەبــووە.

چەند منونەیەكی تری ساختەهەواڵەکە 

خولــەك،   9:20 كاتژمێــر  و  شــەو  هەمــان  مدينتــي(،  )االنبــار  پەیجــی 

ڤیدیۆكــەی دانــاوە و نوســیویەتی “دۆزینــەوەی دەریایەکــی زەبــەالح لــە 

نــاوەوەی بیابانــی پارێــزگای ئەنبــار”.

ڤیدۆیەكــە تــا 2ی تەممــوز، 12 هــەزار بینیــن، 744 الیــك، 167 كۆمێنــت و 28 

شــەیری هەبــووە.

ڤیدیۆكە لە یوتیوب

ــە  ــار العــامل( ل ــە چــڕی باڵوكرایــەوە، چەناڵــی )اخب ــە یوتیــوب ب ڤیدیۆكــە ل

یوتیــوب لــە 29ـــی حوزەیــران لەگــەڵ دانانــی ڤیدیۆكــە هەواڵێكــی دانــاوە 

و تێیــدا هاتــووە: “ئاژانســی ناســای ئەمەریكــی دەریایــەک لــە ئــاوی 

شــیرین لــە بیابانــی رۆژئــاوای عیــراق دەدۆزێتــەوە، کــە ١٧٠٠ هێنــدەی 

سەرســوڕمان  توشــی  زانایانــی  و  تێدایــە  ئــاوی  موســڵ  بەنــداوی 

کــردووە...”، هەروەهــا نوسیویشــییەتی: “هەمــوو ئــاوی ژێــر زەویــی 

ئــوردن و ســعودیە دێتــە ژێــر زەویــی عیــراق، بــە تایبــەت بیابانەکانــی 

رۆژئــاوا”. ئــەم هەواڵــە هــاوكات بــە دەنگیــش دەخوێرنێتــەوە.

339,196 بینیــن و 8000 هــەزار الیكــی  تەنیــا لــەو چەناڵــەدا، ڤیدیۆكــە 

هەبــووە.
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كۆمەاڵیەتییــە  تــۆڕە  لــە  شــێوە  هەمــان  بــە  هەواڵەكــە  و  ڤیدیــۆ 

 )Maqsud Sarldole( كوردییــەكان باڵوكرایــەوە، كەســێك بــە هەژمــاری

ڤیدیۆكــەی دانــاوە و دەنوســێت “دۆزینــەوەی دەریایــەک لەژێــر زەویــی 

و  گلبدرێتــەوە  ئاوەکــە  هەوڵدەدرێــت،  بەمنزیکانــە  ئەنبــار...  پارێــزگای 

ناوچەکــە بکرێتــە ســەوزایی و دارســتانێکی گــەورە!”.

هەروەهــا هەژمارێكــی تــر بــە نــاوی )املحامــي هوشــیار ابراهیــم مــەال 

محمــد(، لەگــەڵ دانانــی ڤیدیۆكــەدا بــە كوردیــی و عەرەبیــی دەڵێــت 

“روبارەكــە لەژێــر زەویــی و لــە شــاری ئەنبــار بــە یارمەتــی تیمێکــی 

ــە”. ــاوی هەی ــورات ئ ــاری ف ــارەی روب ــە قەب ــەوە ب ــکا دۆزراوەت ئەمری

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

وەزارەتــی ســەرچاوەکانی ئــاوی عیــراق، 29ی حوزەیــران راگەیەنراوێكــی 

ــا  ــیاڵ میدی ــە سۆش ــی ل ــەوەی بەخێرای ــە و باڵوكردن ــەو ڤیدیۆی ــەر ئ لەس

باڵوكــردەوە و، دەڵێــت: “تــەواوی زانیارییــەكان هەڵــەن”.

بەپێــی راگەیاندنــی وەزارەت، ئــەوەی باڵوكراوەتــەوە، تەنیــا هەڵكەندنی 

بیرێكــی ئــاوە و بەرزبونــەوەی ئاوەكەشــی بــۆ ســاتی پاككردنــەوەی 

بیرەكــە لــە قــوڕ و لیتەنیشــتوەكان گەڕاندۆتــەوە، نــەك دۆزینــەوەی 

ــدا. ــر زەویی ــا لەژێ دەری

بەپێــی راگەیەنــراوی ئاماژەبۆکــراو، كــە لــە پــەڕەی تایبەتــی وەزارەت 

و  کونکــردن  تەواوبونــی  دوای  پرۆســەیە  “ئــەم  باڵوكراوەتــەوە، 

ناوپۆشــکردنی بیرەکــە دەســتپێدەكات )واتــە دوای گەیشــتنی بیرەكــە 

ــت و  ــار بەکاردەهێرنێ ــتانی ٢٥ ب ــە پەس ــەرێک ب ــدا کۆمپرێس ــاو(، تێی ــە ئ ب

هــەوا دەخرێتــە نــاو بیرەکــەوە لەڕێــی ئــەو پەستانەشــەوە ئاوەكــە بــەو 

شــێوەیە بەرزدەبێتــەوە كــە لــە وێنەكــەدا هەیــە... پرۆســەكەش تەنیــا بــۆ 

ــاوی”. ــری ن ــاموەیەکی ت ــەر پاش ــوڕ و ه ــە ق ــە ل ــەوەی بیرەکەی پاككردن

لەســەر  داوە  رونكردنــەوەی  وێنەیــەك  چەنــد  بــە  وەزارەت  هــاوكات 

ئــەوەی چــۆن لــە كاتــی پاككردنــەوەی بیــری ئــاودا، ئاوەكــە بەو شــێوەیە 

ئــەو  پەســتانی  كاریگەریــی  هــۆكاری  بــە  ئــەوەش  بەرزدەبێتــەوە، 

ــەوە. ــاو بیرەك ــە ن ــەرێک دەخرێت ــی و کۆمپرێس ــی بۆری ــە ڕێ ــەی ل هەوای
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 فۆرمی خۆراک و كارتی
 نیشتەجێبون لە كورد

ناسەندرێنەوە
حكومیــی  بەرپرســی  و  پەرلەمانتــار  سیاســیی،  کەســێتیی  ژمارەیــەك 

ــزگای  ــەعید، پارێ ــد، راكان س ــوز رایانگەیان ــە 4ی تەمم ــااڵدا، ل ــتی ب ــە ئاس ل

ــۆراك  ــی خ ــەندنەوەی فۆرم ــە “لێس ــداوە ب ــەت بڕیاری ــە وەكال ــوك ب كەرك

كــوردی  هاواڵتــی  هــەزاران  لــە  نیشــتەجێبون  كارتــی  و  )بایەعیــی( 

پارێزگاكــە”، ئــەوەش بە پشتبەســن بــە نورساوێــك، كە ژمارەیــەك دەزگای 

راگەیانــدن و ســەکۆی دیکــەی میدیــا لــە هەمــان رۆژدا باڵویانكــردەوە.

باســەكە لــەوەوە هــات، نورساوێكــی ئیــدارەی كەركــوك لــە هەمــان رۆژدا 

باڵوكرایــەوە، كــە بــاس لــە ئەنجامدانــی وردبینییــەك دەكات بــۆ كارتــی 

نیشــتەجێبون و فۆرمــی خــۆراك لــە پارێــزگای كەركــوك و، تێیــدا هاتــووە: 

ــەییان،  ــتەجێبونی هەمیش ــوێنی نیش ــە ش ــن ب ــەراوردی دەكەی “دواتــر ب

ئەمــەش وەك ئامادەكارییــەك بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی هــەر كارتێكــی 

نیشــتەجێبون و كۆبۆنــی خۆراكــی ئــەو كەســانەی نیشــتەجێی پارێــزگای 

ــن”. ــوك نی كەرك

منونەی چەند ساختەهەواڵێك

شــاخەوان عەبدوڵــاڵ، جێگــری دووەمی ســەرۆكی ئەنجومەنــی نوێنەرانی 

عیــراق )لــە پشــكی پارتــی( لــە كاتژمێــر 12:55 خولەكــی پاشــنیوەڕۆی 4ی 

تەممــوز، لــە رونكردنەوەیەكیــدا لــە هەژمــاری تایبەتــی خــۆی لــە تــۆڕی 

ــردەوە  ــە، باڵویك ــەوەری هەی ــە 86000 فۆڵ ــبوك، ك ــی فەیس كۆمەاڵیەتی

ــتە  ــەت گەیش ــە وەکال ــوک ب ــزگاری کەرک ــی پارێ ــەوەی نورساوێک “دوای ئ

دەســتامن بــۆ بێبەشــکردنی ئــەو خێزانــە کوردانــەی خانوەکانیــان تاپــۆ نییە 

لــە بیتاقــەی خــۆراک و کارتــی نیشــتەجێبون، راســتەوخۆ تەداخوملــان کــرد 

و ئــەو نــورساوە هەڵوەشــایەوە و بــە هیــچ شــێوەیەک کاری پێناکرێــت”.

لــە مــاوەی دوو رۆژدا، 3800 الیــك و  ئــەو پۆســتەی پەرلەمانتارەکــە، 

ــییان  ــش دەستخۆش ــەی كۆمێنتەكانی ــووە، زۆرین ــۆ هات ــی ب 943 كۆمێنت

لێكــردووە و ناوبراویــان و وەك “خەمخــۆری دۆزی كــورد” ناوبــردووە. 21 

ــەیركراوە. ــش ش جاری

ناوچــە  گشــتیی  دەســتەی  ســەرۆكی  بورهــان،  فەهمــی  هــاوكات 

ــی(،  ــكی یەكێت ــە پش ــم )ل ــدارەی هەرێ ــتانییەكانی دەرەوەی ئی كوردس

لــە رونكردنەوەیەكیــدا دەڵێــت “راكان ســەعید داوای كــردووە كارتــی 

نیشــتەجێبون لــە هاواڵتیانــی رەســەنی كەركــوك وەربگیردرێتــەوە...”، 

كەركــوك  ســەپێرناوی  پارێــزگاری  “بڕیارەكــەی  دەڵێــت  هەروەهــا 

بــكات”. لێبــوردن  تــەواو شــۆڤێنیە و پێویســتە داوای  بڕیارێكــی 

 )pukmedia( دەقــی رونكردنەوەكــە لــە ماڵپــەڕی رەســمی یەكێتــی

باڵوكراوەتــەوە:
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هــەر ماڵپــەڕی )pukmedia( زمانحاڵــی یەكێتــی، كاتژمێــر 03:06 خولەكــی 

ــووە  ــردەوە و هات ــەی باڵوك ــتێكی بەپەل ــوز، پۆس ــوەڕۆی 4ی تەمم دواین

ــێرنایەوە”. ــە هەڵوەش “بڕیارەك

هــاوكات كەناڵــی ئاســامنیی كوردســتان 24 لــە هەواڵێكیــدا كــە لــە ماڵپــەڕ 

“پارێــزگاری  دەڵێــت  باڵویكردۆتــەوە،  كەناڵەكــە  رەســمیی  پــەڕەی  و 

ســەپێرناوی كەركــوك، بڕیارێكــی دیكــە دژی كــورد دەدات”.

ــە  ــدا، ل ــی رۆژنامەوانیی ــە كۆنگرەیەك ــەعید، ل ــەوە، راكان س ــی دیک لەالیەك

كاتژمێــر 03:14 خولەكــی 4ی تەممــوز، لــە پەراوێــزی قســەكردنی لەســەر 

ناڕەزایــی  كــە  نــورساوەوە  ئــەو  لەبــارەی  خــۆراك،  ئاسایشــی  یاســای 

و  تاوتوێكردندایــە  لــە  ئەمنییــە،  بابەتێكــی  “ئــەو  وتــی  لێكەوتۆتــەوە، 

ــە پرســی  ــار، ئێمــە چاوپێخشــاندنەوە ب ــە بڕی بەهیــچ شــێوەیەك نەبــووە ب

ئەمنییــدا دەكەیــن، لەوانــەش كارتــی نیشــتەجێبون، بــەاڵم ئــەو نــورساوە 

نەبــووە بــە بڕیــار، هێشــتا ژمــارەی لێنــەدراوە و تەنیــا لــە تاوتوێكردندایــە”.

ــی  ــە خولەك ــە ل ــە نورساوەك ــەبارەت ب ــەعید، س ــی راكان س ــە وتەكان بڕوان

15:40 چرکــەوە دەســتپێدەكات:

هــاوكات، ســەرچاوەیەك لــە نوســینگەی راكان ســەعید، بــە )پاســەوان(

ـــی وت “هێشــتا هیــچ بڕیارێــك نــەدراوە كــە چــاو بــە كارتــی نیشــتەجێبوندا 

تاوەكــو  بكرێــت،  بــەراورد  خۆراكــدا  فۆرمــی  لەگــەڵ  و  بخشــێرنێتەوە 

هەڵبوەشــێتەوە، وەك ئــەوەی هەنــدێ دەڵێــن هەڵوەشــاوەتەوە، ئــەوە 

هەروەهــا ئاشــکرایکرد “بەشــێكی تــری بابەتەكــە بــۆ ئەوەیــە، خەڵكانێكــی 

زۆر كارتــی نیشــتیامنییان بــۆ دەركــراوە، لــە بنەڕەتــدا خەڵكــی كەركــوك 

بــۆ  پــارە و بەرتیــل كارتــی نیشــتیامنییان پێــدراوە، تەنیــا  بــە  یــان  نیــن، 

پرســێكی  ئــەوە  ئــەوەی  ســەرەڕای  پرســەیە،  ئــەو  رێكخســتنەوەی 

ئەمنییشــە”.

ــوز واژۆی  ــە 3ی تەمم ــەت، ل ــوك بەوەكال ــزگاری كەرك ــەعید، پارێ راكان س

ــی  ــتبەكاربونی لیژنەیەك ــە دەس ــاس ل ــدا ب ــە تیای ــردووە، ك ــی ك نورساوێك

بــۆ  گشــتگیر  وردبینییەكــی  ســەبارەت  دەكات،  الوەكیــی  و  ســەرەكیی 

ــە  ــان ب ــی هەردوكی ــۆراك و بەراوردكردن ــی خ ــتەجێبون و كۆبۆن ــی نیش كارت

شــوێنی نیشــتەجێبونی هەمیشــەییان. ئامــاژە بەوەشــكراوە، ئــەوە وەك 

ئامادەكارییەكــە بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی هــەر كارتێكــی نیشــتەجێبون و 

ــن. ــوك نی ــزگای كەرك ــتەجێی پارێ ــانەی نیش ــەو كەس ــی ئ ــی خۆراك كۆبۆن

ئیــدارەی  مــۆری  هەروەهــا  نییــە،  لەســەر  ژمــارەی  نورساوەكــە 

كەركوكیشــی پێــوە نییــە، بــەاڵم واژۆی پارێــزگاری كەركوكــی پێوەیــە، 

ــاوە.  ــورد”ی بەكارنەهێن ــەی “ك ــێوەیەك وش ــچ ش ــە هی ــدا ب لەگەڵئەوەش

نورساوەكــەدا  لــە  كەركــوك”  رەســەنی  “خەڵكــی  وشــەی  هەروەهــا 

دەڵێــن. سیاســییەكان  لــە  بەشــێك  وەك  نەهاتــووە، 

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

ــێتەوە؟”. ــۆن هەڵدەوەش ــووە، چ ــە دەرنەچ ــە بڕیارەك ــە، چونك ــت نیی راس

بــە  بابەتەكــە كــە هێشــتا نەبــووە  راشــیگەیاند “ئامانجــی ســەرەكیی 

خۆیــان  شــوێنی  بــۆ  ئــاوارەكان  رێگەیــەوە  لــەو  چــۆن  ئەوەیــە  بڕیــار، 

بگەڕێرنێنــەوە، بــە هیــچ شــێوەك باســی بــە ئامانجگرتنــی كــورد نەكــراوە”. 
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

 هەواڵی زیادكردنی موچەی
 چاودێریی كۆمەاڵیەتیی لە یەكی

ئاب، ساختە بوو
ــی 7و 8ی  ــە رۆژان ــبوك(، ل ــی )فەیس ــۆڕی كۆمەاڵیەتی ــە ت ــەڕە ل ــان پ دەی

تەممــوز، هەواڵێكیــان بــە نــاوی وەزارەتــی كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتیــی 

ــاڵەوە،  ــی ئەمس ــی ئاب ــە یەك ــا ل ــردەوە؛ گوای ــەوە باڵوك ــی عیراق حکومەت

ــاژە  ــت. ئام ــی جێبەجێدەكرێ ــی كۆمەاڵیەتی ــەی چاودێری ــی موچ زیادكردن

ــت و،  ــان خەرجدەكرێ ــە كاتــی دەرچونــی بڕیارەكــەوە، بۆی بەوەشــدراوە، ل

ــار دەبێــت. كەمریــن موچــەش 225 هــەزار دین

منونەی چەند ساختەهەواڵێك

باڵویكــردەوە،  تەممــوز،  7ی  پاشــنیوەڕۆی  الحــدث(،  )دیالــی  پــەڕەی 

گۆڕانكاریــی  ئابــەوە  یەكــی  لــە  كۆمەاڵیەتیــی  چاودێریــی  موچــەی 

ــە  ــە دەبێت ــن موچ ــێوەیەك، كەمری ــە ش ــت، ب ــت و زیاددەكرێ ــەردا دێ بەس

225 هــەزار دینــار و، زۆرتریــن موچــەش 420 هــەزار دینــار.

بەپێــی پۆســتەكە، زیادكردنەكــە لەوكاتــەوە هەژماردەكرێــت كــە بڕیــاری 

لێــدراوە.

 59 كۆمێنــت،   1000 الیــك،   3400 پۆســتە  ئــەو  رۆژدا،  دوو  مــاوەی  لــە 

پەڕەکــە. فۆڵــەوەری    205,068 كــۆی  لــە  هەبــووە،  شــەیری 

ــیش، هەمــان زانیاریــی لــە هەمــان  هــاوكات پــەڕەی )الحــدث اآلن الخاص(ـ

 17 و  كۆمێنــت   438 الیــك،   1200 رۆژدا  دوو  لــە  باڵوكردۆتــەوە.  رۆژدا 

شــەیرکراوە.

ئــەو زانیارییانــە، لــە رۆژانــی 7 و 8ی تەممــوزدا بەبــێ هیــچ زیادكــردن 

و كەمكردنێــك، هەروەهــا بەبــێ ئامــاژەدان بــە هیــچ ســەرچاوەیەکی 

هــەواڵ، لــە دەیــان پــەڕەی تــردا باڵوكراوەتــەوە.

تیمــی بنکۆڵکاریــی )پاســەوان(، لــە ڕێــی ســەکۆ رەســمییەكانی حكومەتــی 

وەزارەتــی  و  كۆمەاڵیەتیــی  كاروبــاری  و  كار  وەزارەتەكانــی  و  عیــراق 

و  بەیاننامــە  راگەیەنــراو،  رابــردوی  مانگــی  دوو  چاودێریــی  داراییــەوە، 

بڕیارەكانــی كــرد، دەركــەوت هیــچ بڕیارێكــی لــەو شــێوەیە نــەدراوە.

كۆمەاڵیەتیــی  كاروبــاری  و  كار  وەزارەتــی  رەســمیی  لێدوانــی  تاكــە 

ــی  ــەی چاودێری ــی موچ ــتپێكردنی زیادكردن ــی دەس ــارەی پرس ــراق، لەب عی

كۆمەاڵیەتییــەوە، دەگەڕێتــەوە بــۆ یەكــی ئــاداری 2022، تێیــدا د. عەبیــر 

چەلەبــی، بریــكاری وەزارەتــی كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی، بــە رۆژنامــەی 

موچــەی  زیادكردنــی  پرۆســەی  لــە  “وەزارەت  وتــووە  )ئەلسەباح(ـــی 

چاودێریــی كۆمەاڵیەتییدایــە، بــۆ ئــەوەی مانگانــە بگاتــە 420 هــەزار دینــار، 

ــەزار  ــۆ 250 ه ــارەوە ب ــەزار دین ــە 170 ه ــان ل ــەی كەمئەندام ــاوكات مووچ ه

ــار زیــاد دەكات، بــەاڵم هەمــوو ئەوانــە دەكەونــە دوای پەســەندكردنی  دین

بودجــەی ســاڵی ئاینــدەوە، ئــەوەش بــە مەرجێــك بــڕی شــەش ترلیــۆن دینــار 

ــت”. ــتە خەرجبكرێ ــەو مەبەس ــۆ ئ ــەدا ب ــاو بودج لەن

واتــە زیادكردنەكــە لــە یەكــی ئابــی ئەمســاڵدا رونــادات، هەروەهــا زیادكــردن 

هێشــتا نەبۆتــە بڕیــار و پێویســتی بــە پەســەندكردن هەیــە لــە ئەنجومەنــی 

ــای  ــە پڕۆژەیاس ــران ل ــی وەزی ــی ئەنجومەن ــراق و رەزامەندی ــی عی نوێنەران

بودجــەدا.
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 دابەزینی نرخی دۆالر بەرامبەر بە
دیناری عیراقیی، راست نییە

 بانكی ناوەندیی: گۆڕانكاریی لە
دراو لە تایبەمتەندیی ئێمەدایە

دوای  لــە  پەرلەمانتــار  و  میدیایــی  جیــاوازی  ســەکۆی  دەیــان 

عیــراق،  پەرلەمانــی  لــە  ســەدرییەكان  دەستلەكاركێشــانەوەی 

ــار  ــەزار دین ــە )125( ه ــوی ك ــی پێش ــۆ نرخ ــای دۆالر ب ــردەوە؛ بەه باڵویانك

بــوو دادەبەزێــت، ئــەوەش دوای ئــەوە هــات 100 پەرلەمانتــار بــۆ ئــەو 

كۆكــردەوە. واژۆیــان  مەبەســتە 

لــە 12ی حوزەیرانــی رابــردوو، تــەواوی پەرلەمانتارانــی ســەدر دەســتیان 

لــە كاری پەرلەمانتاریــی كێشــایەوە  و لــەو رێکەوتــە بــەدواوە، بــەردەوام 

راگەیانــدن و پەرلەمانتارانــی، باســی دابەزاندنــی نرخــی دۆالر دەكــەن، 

بەرامبــەر بــە دینــاری عیراقــی.

منونەی چەند ساختەهەواڵێك:

ــە 23ی  ــبوک(، ل ــی )فەیسس ــۆڕی کۆمەاڵیەتی ــە ت ــز( ل ــەڕەی )وەاڵت پارێ پ

بــۆ  تــازە  هەوڵێكــی  عیــراق،  پەرلەمانــی  لــە  باڵویكــردەوە،  حوزەیــران 

دابەزاندنــی نرخــی دۆالر بەرامبــەر بــە دینــاری عیراقــی دەدرێــت.

ــاری  ــەواد، پەرلەمانت ــودەی ع ــی ع ــتە، لێدوانێك ــەو مەبەس ــۆ ئ ــە ب پەڕەك

عیراقــی باڵوكردۆتــەوە، كــە دەڵێــت؛ داوایانكــردووە لــە نزیكریــن كاتــدا بــۆ 

ــت. ــان رێكبخرێ ئــەو مەبەســتە دانیشــتنێكی پەرلەم

لەڕێــی  تەممــوز،  10ی  یەكشــەممە  عیــراق،  ناوەنــدی  بانکــی 

دەنگۆیانــە  و  واتــەوات  ئــەو  تــەواوی  بــە  كۆتایــی  بەیاننامەیەكــەوە 

ــاری  ــە دین ــەر ب ــی دۆالر دەكــەن بەرامب ــا كــە باســی دابەزاندنــی نرخ هێن

“هیــچ  باڵویكــردەوە؛  راگەیەنراوێکــدا  لــە  ئــەوەی  دوای  عیراقــی، 

پاســاوێک نییــە بــۆ گۆڕینــی نرخــی دۆالر بەرامبــەر بــە دینــاری عیراقــی”. 

هــاوكات ئامــاژە بەوەشــدەکات، کــە بارودۆخــی ئابوریــی، پێوەرێکــی 

ســەرەکییە بــۆ گۆڕینــی نــرخ.  

پارێــزگاری  جێگــری  خەلــەف،  عەمــامر  لەالیــەن  راگەیەنــراوە  ئــەو 

كەناڵــی  لەڕێــی  ئــەوەش  باڵوكراوەتــەوە،  عیــراق  ناوه ندیــی  بانكــی 

رەســمیی. نیمچــە  )ئەلعیراقییە(ـــی 

عەمــامر وەك وەاڵمێــك بــۆ هەوڵــی ژمارەیــەك لــە پەرلەمانتــاران بــۆ 

واژۆ،   100 كۆكردنــەوەی  نێویانــدا  لــە  دۆالر،  نرخــی  دەســتكاریكردنی 

دەڵێــت “نرخــی ئاڵوگۆڕكــردن لــە چوارچێــوەی سیاســەتی دراودایــە و 

کارامەیــی تایبەتــی بانكــی ناوەندییــە، كاتێــك دەبینێــت كــە پێویســتییەك 

ــتادا  ــە ئێس ــەاڵم ل ــەوە، ب ــۆڕ دەكات ــی ئاڵوگ ــی نرخ ــە گۆڕین ــر ل ــە، بی هەی

هیــچ پاســاوێك نییــە و پێویســتی بــە دەســتكاریكردن نییــە”. زیاتــر دەڵێــت 

“بارودۆخــی ئابوریــی لــەو پرســەدا حاكمــی ســه ره كییه  و لــە ئێســتادا 

ــە”. ــك نیی ــچ پالنێ هی

راستیی و دروستیی هەواڵەكە
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

 هەواڵی هەڵوەشاندنەوەی
 سەرجەمی تاوەرەكانی ئینتەرنێت

لە عیراق، ساختە بوو

)فەیســبوك(  كۆمەاڵیەتیــی  تــۆڕی  لــە  هەژمــار  و  پــەڕە  دەیــان 

بــە  بڕیاریــداوە  عیــراق،  گەیاندنــی  وەزارەتــی  باڵویانكــردەوە؛ 

هەڵوەشــاندنەوەی تــەواوی تاوەرەكانــی ئینتەرنێــت لــە عیــراق، ئــەوەش 

لەڕێــی  نیشــتیامنیی،  ئینتەرنێتــی  پــڕۆژەی  تەواوبونــی  دوابــەدوای 

ژێرزەویــدا. بــە  كێبــڵ  راكێشــانی 

وەزارەتەكــە، لــە ســەرەتای ئەمســاڵەوە و لــە چەنــد پارێزگایەكــی عیــراق، 

ــانی  ــی راكێش ــتیامنیی لەڕێ ــی نیش ــی ئینتەرنێت ــانی هێڵ ــڕۆژەی راكێش پ

كێبــڵ بــە ژێرزەویــدا دەســتپێكردووە، پڕۆژەكــە هەوڵــی فراوانكردنــی 

ــەو  ــەی ئ ــە پێچەوان ــتیی دەكات، ب ــۆی سەرپەرش ــەت خ ــت و حكوم دەدرێ

خزمەتگوزارییــەی ئینتەرنێــت، كــە ئێســتا كۆمپانیاكانــی كەرتــی تایبــەت 

لەڕێــی تاوەرەكانــەوە پێشكەشــی هاواڵتییانــی دەكــەن.

پــەڕەی )شــبكات االنرنــت(، كاتژمێــر 01:41 خولەكــی پاشــنیوەڕۆی 9ی 

تەممــوز، لــە زاری وادی كەریــم، بریــكاری وەزارەتی گەیاندنــی عیراقەوە 

ــەوە،  ــت هەڵدەوەرشێن ــی ئینتەرنێ ــەرجەمی تاوەرەکان ــردەوە؛ “س باڵویك

لەڕێــی  ئینتەرنێــت  راكێشــانی  پــڕۆژەی  تەواوبونــی  دوای  ئــەوەش 

کێبڵــەوە )كێبڵــی روناكیــی( بــۆ تــەواوی پارێزگاکانــی عیــراق”. لەگــەڵ 

پۆســتەكەدا وێنــەی وادی كەریــم دانــراوە.

لــە مــاوەی 24 كاتژمێــردا، 1100 الیــك و 855 كۆمێنتــی بــۆ هاتــووە، لــە 

ــۆی  ك

153,997  فۆڵەوەری پەڕەکە.

هــاوكات پــەڕەی )كركوكیــات(، دوای چەنــد كاتژمێرێــك، هەمــان زانیاریــی بــە 

هەمــان وێنــەوە باڵوكردۆتــەوە:

پاشــنیوەڕۆی  02:00ی  كاتژمێــر  )مەندەلــی(،  نــاوی  بــە  تــر  پەڕەیەكــی 

9ی تەممــوز، هەمــان وێنــەی بریــكاری وەزارەتــی گەیاندنــی عیراقــی، 

بــە هەمــان زانیارییــەوە باڵوكردۆتــەوە، لــە بەشــی كۆتاییــدا دەنوســێت 

ئینشــاڵاڵ”. مۆلیــدەکان  بــۆ  “رۆژێكیــش 

ــنیوەڕۆی 9ی  ــی پاش ــر 05:46 خولەك ــراق، كاتژمێ ــی عی ــی گەیاندن وەزارەت

ئــەو دەنگۆیانــەی رەتكــردەوە و  تــەواوی  لــە راگەیەنراوێكــدا  تەممــوز، 

جەختیكــردەوە “وەزارەتەکــە دوپاتیدەکاتــەوە، هەواڵەکــە درۆیــە و لەالیــەن 
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پوختەی هەواڵەكەی حكومەت:

کۆی گشتیی پرۆژەکان:

مۆڵەتــی  نۆیه مــدا،  كابینــه ی  لــه    كوردســتان  هه رێمــی  حكومه تــی 

كــه   داوه ،  جیــاوازه كان  ســێكته ره   لــه   هه مه جــۆر  پــڕۆژه ی   201 بــە 

ســەرمایەکەیان 11 ملیــار و 562 ملیــۆن و 93 هــەزار دۆالر  بــووە و، لەســەر 

رووبــەری 10 هــەزار و 603 دۆنــم زەویــی ئه نجامــدراون.

پرۆژەکانیــش بەپێــی پارێــزگا و ئیــدارە ســەربەخۆکان دابەشــبوون و، 

بەشــی زۆری ئــەو پڕۆژانــەش، لــە پارێــزگای هەولێــر جێبەجێکــراون.

پارێزگای هەولێر:

ــار و  ــەرمایەی 8 ملی ــه  س ــڕۆژه ی ب ــە 87 پ ــەو رێژەی ــر، ل ــزگای هەولێ پارێ

906 ملیــۆن و 806 هــەزار و 129 دۆالری بەرکەوتــووە و، پڕۆژەکانیــش 

لەســەر رووبــەری 4 هــەزار و 861 دۆنــم ئه نجامــدراون.

پارێزگای سلێامنی

بــه   پــڕۆژەی    53 کــە  دێــت،  دووەم  پلــەی  بــە  ســلێامنی  پارێــزگای 

ــه ر  ــه  س ــەزار و 213 دۆالر ل ــۆن و 982 ه ــار و 559 ملی ــەک ملی ــە ی ی گوژم

ئەنجامــدراوە. تێــدا  دۆمنــی   928 و  هــەزار  رووبــه ری 

ــرۆژە  ــاڵدا 69 پ ــێ  س ــاوەی س ــە م ــردەوە، ل ــم، باڵویك ــی هەرێ حكومەت

لــە پارێزگاكانــی ســلێامنی، هەڵەبجــە، ئیدارەكانــی گەرمیــان و راپەڕیــن 

لــە مەككــەوە  پەرلەمانتــار عەلــی حەمەســاڵح  بــەاڵم  ئەنجامــدراون، 

ــت ــێ كرابێ ــەك جێبەج ــچ پرۆژەی ــردەوە، هی ڕەتیك

 پرۆژەكانی حكومەت لە سلێامنی
جێبەجێنەكراون

هیــچ دەزگایەکــی رەســمییەوە دەرنەکــراوە، جــا لــە وەزارەتەکــە بێــت یــان 

ــەكانی”. بەش

هەروەهــا هاتــووە: “هیــچ وادەیەک بۆ هەڵوەشــاندنەوەی تــاوەرەکان و 

کۆتاییهاتنــی کارکــردن لەســەریان دیارینەکــراوە، بــەاڵم ئەمــە پەیوەســتە 

بــە خواســتی هاواڵتییــان بــۆ بەشــداریکردن لــە خزمەتگوزاریــی ئینتەرنێــت 

لــە رێگــەی وایەرلێــس و تاوەرەكانــەوە، یــان کەیبڵــی ژێرزەوییــەوە”.

پێگــە  و  راگەیانــدن  لــە  داوا  مەبەســتە،  ئــەو  بــۆ  گەیانــدن  وەزارەتــی 

ئەلیکرۆنییــەکان و بەڕێوەبــەری ســەکۆکانی سۆشــیال میدیــا دەکات، 

“لــە باڵوکردنــەوەی هەواڵــدا وردبــن”.
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 پارێزگای دهۆك

ــه  پارێــزگای دهــۆك، 45 پــڕۆژه  بــه  گوژمــەی 589 ملیــۆن و 554 هــەزار و  ل

88 دۆالر لــه  ســه ر رووبــه ری 2 هــەزار و 750 دۆنــم زەویــی ئەنجامــدراوە.

پارێزگای هەڵەبجە

ــەزار  ــۆن و 846 ه ــڕی 6 ملی ــە ب ــرۆژە ب ــەک پ ــەش، ی ــزگای هەڵەبج ــە پارێ ل

دۆالر لەســەر رووبــەری 7 دۆنــم زەوی ئەنجامــدراوە.

ئیدارەی سەربەخۆی گه رمیان

لــە ئیــدارەی ســەربەخۆی گه رمیــان، 10 پــڕۆژه  بــه  بــڕی 333 ملیــۆن و 475 

هــەزار و 89 دۆالر و لــه  ســه ر رووبــه ری 935 دۆنــم زەوی ئەنجامــدراوە.

ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین

125 ملیــۆن  5 پــڕۆژه  بــە گوژمــەی  لــە ئیــدارەی ســەربەخۆی راپه ڕیــن 

و 429 هــەزار و 481 دۆالر لــه  ســه ر رووبــه ری 119 دۆنــم زه وی پــڕۆژه ی 

جیــاواز ئەنجامــدراون.

ــی  ــتی بەجێهێنان ــە مەبەس ــە ب ــاڵح، ك ــی حەمەس ــار عەل ــەاڵم پەرلەمانت ب

ــت:  ــعودیەیە، دەڵێ ــە س ــەج ل ح

ــدراوە  ــاری لێ ــلێامنی بڕی ــنوری س ــۆ س ــەی ب ــەو پرۆژان ــەدا! ئ ــەم کابین “ل

ــراوە.” ڕاگی

بەپێــی قســەی رەمــەزان نامیــق، ســەرۆکی لیژنــەی پــالن و پــڕۆژەکان لــە 

ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێامنی، قســەكەی عەلــی حەمەســاڵح راســتە. 

ئــەو بــە )پاسەوان(ـــی وت: “تاکــو ئێســتا جگــە لــە پڕۆژەی شــەقامی ســەد 

مەترییــم هیــچ پڕۆژەیەکــی تــر جێبەجێناکرێــت، پــڕۆژەی ڕێگاکانــی کــەالر 

و ڕانیــە و دەربەندیخانیش،هــی کابینەکانــی پێشــووە و ئــەم کابینەیــە 

توانــای دابینکردنــی بودجــەی نیــە تەواویــان بــکات”.

رەمــەزان نامیــق، زیاتــر رونیكــردەوە؛ “ئێمــە ئەمســاڵ ٦۳ پڕۆژەمــان لــە 

ئەنجومــەن پەســەند کــرد، حکومــەت بڕیاریــداوە لــە بودجــەی پەرەپێــدان 

پارەیــان بــۆ دابیــن بــکات و دەرخســتەی ئــەم پڕۆژانــە پێــش جــەژن بــۆ 

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

ــو  ــەاڵم تاک ــت، ب ــی بکرێ ــەوەی وردبینی ــردراوە، بۆئ ــی نێ ــی دارای وەزارەت

ئێســتا تەنیــا ژمارەیەکــە و هیچــی نەچوەتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە، 

چونکــە حکومــەت دەڵــێ ئەگــەر پــارە هەبێــت، ئینجــا جێبەجێیــان دەکــەم”.

بــە وتــەی ناوبــراو، هەمــوو پــڕۆژەکان لــە داهاتی ســلێامنی بودجــەی بۆ 

دابیندەکرێــت، جگــە لــە پڕۆژەکانــی بودجــەی پەرەپێــدان، کــە حکومەتــی 

ــۆ  ــتوان ب ــژەی دانیش ــی ڕێ ــااڵنە بەپێ ــم س ــی هەرێ ــان حکومەت ــراق، ی عێ

هەمــوو پارێزگایەکــی دابیندەکــەن.
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ــۆڕی  ــدن و ت ــەك دەزگای راگەیان ــە ژمارەی ــوز، ل ــی 10 و 11ی تەمم رۆژان

ــی  ــە نانخواردن ــەبارەت ب ــی س ــی ڤیدیۆی ــد گرتەیەک ــی، چەن كۆمەاڵیەتی

حاجییانــی هەرێــم لــە مەککــە باڵوكرایــەوە، كــە ســەرجەمیان باســیان لــە 

خراپیــی ژەمــە خواردنــەكان دەكــرد.

لــە گرتەیەکــی ڤیدیۆییــدا، ژمارەیــەك حاجیــی لەبــەردەم خێمەكــەی 

بەڕێوەبــەری ئەوقافــی ســلێامنی دەردەكــەون و، بەرامبــەر خراپیــی و 

ــڕن. ــی دەردەب ــت ناڕەزای ــی پێویس ــی خواردن نەبوون

ــان  ــەدەكات: “دوو رۆژە خواردنی ــەك قس ــە حاجیی ــردا، ژن ــی ت ــە گرتەیەك ل

“ئەمــە  دەڵێــت:  و  لەبەردەمدایــە  نانەڕەقــەی  و  نــەداوە”  ئێمــە  بــە 

خواردنەكەمانــە”.

لــە گرتەیەكــی دیکەشــدا، حاجییــەك خواردنەكانــی نیشــاندەدات، كــە 

شــەربەت و كێــك و خورمایــە، دەڵێــت: “ئەمــە خواردنــە ســێ  ژەمەكــەی 

حاجییانــە”.

دەستەی حەج و عومرە چی وت؟

هەرێــم،  عومــرەی  و  حــەج  بەڕێوەبــەری  راغــب،  نیــاز  شــێخ 

ــان  ــارەی تەواوی ــە پ ــیلەوەكرد، ك ــردەوە و باس ــی باڵوك روونکردنەوەیەک

بــە دەســتەی حــەج و عومــرەی عێــراق داوە، بــۆ ئــەوەی ژەمەخواردنــی 

بەیانیــی و نیــوەرۆ لــە مینــا و عەرەفــە، بــۆ حاجییانــی هەرێــم دابینبكــەن.

ساغكردنەوە:

ــەو  ــە حاجییەكــەوە كــرد. ئ تیمــی بنکۆڵکاریــی )پاســەوان( پەیوەندیــی ب

وتــی:  و  پشتڕاســتكردەوە  ڤیدیۆكانــی  نــاو  زانیارییەكانــی  تــەواوی 

 ناڕەزایی حاجییەكانی هەرێم
 سەبارەت بە خراپیی نانخواردن،

ڕاست بوو

“ســێ  رۆژ خواردمنــان تەنهــا چــا و پســكیت بــووە”. ئاشکراشــیکرد: “بــە 

شــێوەیەكی گشــتیی خزمەتكردنــی حاجییــان لەالیــەن ئەوقافــی هەرێــم 

ــوو”. ــراپ ب زۆر خ

بــەراورد  بــوو،  كاتێكــدا  لــە  هەرێــم  حاجییانــی  خواردنــی  خراپیــی 

هەرێــم  حاجییانــی  لــە  زیاتــر  دۆالر   500 بــڕی  هەرێــم  حاجییانــی  بــە 

ــی. ــای پ ــی ئ ــی ڤ ــکردنی خزمەتگوزاری ــاوی پێشکەش ــە ن ــوو، ب وەرگیراب
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 ڤیزای توركیا گرانر بووە، نەک
 هه رزان

ــی  ــی كۆمه اڵیه تی ــۆڕی پەیوەندی ــدن و ت ــەزراوەی راگه یان ــێ دام کۆمەڵ

گەشــتیاریی  ڤیــزای  نرخــی  باڵویانكــرده وه ،   کوردســتان  هەرێمــی  لــە 

ــوو. ــه اڵم وا نه ب ــووه ، ب ــه رزان ب ــراق ه ــی عێ ــۆ هاواڵتیان ــا ب ــی توركی واڵت

كه ناڵــی )رووداو( لــه  پەڕەکــەی لــە )فەیســبوک( گرافیكێكــی دانابــوو، 

له ســه ری نووســیبوو: “ڤیــزای توركیــا بــوو بــه  60 دۆالر”.

هه روه هــا كه ناڵــی )KNN( لــه  هه واڵێكــدا نوســیبووی: “ڤیــزای تورکیــا 

ــە 60 دۆالر”. ــرا ب ــە 125 دۆالرەوە ک ل

“ئەمــڕۆ  باڵوكــرده وه ؛  جــۆره   بــه و  هه واڵه كــه ی   )SNN( ماڵپــه ری 

راگەیەندراوێکــدا  لــە  بەغــدا  لــە  تورکیــا  باڵیۆزخانــەی  پێنجشــەممە، 

ئامــاژەی بەوەکــرد، کــە هــەر هاوواڵتییەکــی عێراقــی لــە دوای 16ی 

تەممــوزەوە، فیــزەی تورکیــا وەربگرێــت تەنیــا بــڕی 60 دۆالر دەدات، کــە 

پێشــر ئــەو نرخــە 125 دۆالر بــوو بــۆ یــەک کــەس”.

ڤیــزای  كــه   باڵویكــرده وه ،  وا  له ســه ره تادا  باســه كان(،  )كــۆی  پــه ڕەی 

توركیــا هــه رزان بــووه ، بــه اڵم دواتــر هه واڵه كــه ی راســتكرده وه  و گرافیــك 

دیزاینه كــه ی گــۆڕی.

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

کۆمپانیــاى gate way کــە بەرپرســی ســەرەکییە بۆ پێدانی ڤیــزای تورکیا 

بــە هاواڵتیانــی هەرێمــى کوردســتان و عێــراق، لــه  رونكردنه وه یه كــدا 

رایگه یانــد: لــە رۆژى )16/7/2022(ـــەوە، خزمه تگوزاریــی پێدانــی ڤیــزا 

ــه   60 دۆالر. ده بێت
لەمبارەیــەوە، )پاســه وان( قســه ی له گــه ڵ كۆمپانیــای ســارا الس تراڤــڵ 

لــه  ســلێامنی كــرد، كه ســێك بــه  نــاوی كۆمپانیاكــه وه  جەختیکــردەوە؛ 

نرخــی ڤیــزای توركیــا هــه رزان نه بــووه ، به ڵكــو لــه  125 دۆالره وه  بــووه  بــه  

ــەوە. 135 دۆالر بەرزبۆت

ــراق، 50  ــم و عێ ــی هه رێ ــا، هاواڵتیان ــزای توركی ــی ڤی ــۆ وه رگرتن ــر ب پێش

دۆالریــان بــۆ پێشكه شــكردنی داواكاریــی ڤیــزا، 60 دۆالر بــۆ دڵنیایــی 

ئێســتا  ده دا،  دیكــه   مامه ڵــه ی  و  گه یانــدن  بــۆ  دۆالر   15 ته ندروســتیی، 

به رزبوه تــه وه ،  دۆالر   60 بــۆ  ڤیــزا  داواكاریــی  پێشكه شــكردنی  نرخــی 

بــه وه ش كــۆی تێچــوی ڤیزاكــه  ده بێتــه  135 دۆالر.
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 هەواڵەكەی حكومەت سەبارەت بە
 رێگای كەالر - دەربەندیخان راست

نەبوو
پــەڕە و ماڵپــەری فەرمیــی )فەرمانگــەی میدیــا و زانیاریــی حكومەتــی 

 - كــەالر  رێگــەی  لــە  كاركــردن  باڵویکــردەوە،  كوردســتان(،  هەرێمــی 

دەربەندیخــان بەردەوامــە و لەســەر فەرمانــی ســەرۆكی حكومــەت 

بــڕی 60 ملیــار دینــاری بــۆ تەرخانكــراوە، بــەاڵم زانیارییەكــە تــەواو 

ــوو. نەب

میدیــای فەرمیــی حكومــەت، 30 ی حوزەیرانــی 2022، هــەواڵ و چەنــد 

وێنەیەكــی باڵوكــردەوە، ئامــاژەی بەوەكردبــوو، بەردەوامیــی کارکــردن 

ــۆی  ــۆی هاتووچ ــان... بەه ــەالر – دەربەندیخ ــایدی ک ــگای دووس ــە ڕێ ل

ــنووری  ــراتیژییەکانی س ــگا س ــە ڕێ ــە ل ــتیاریی یەکێک ــی و گەش بازرگان

هەواڵەكــە زیاتــر لــە 500 الیــك، زیاتــر لــە 100 كۆمێنتــی بــۆ هاتبــوو، 

زۆرینــەی كۆمێنتــەكان هەواڵەكەیــان بەدرۆدەخســتەوە، چونكــە ئــەو 

وێنانــەی دانرابــوون بەهــار بــوون.

هەواڵەكە لە ماڵپەری وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن:

رۆژی 13ی حوزەیــران، وەزارەتــی ئاوەدانكردنــەوە باڵویكــردەوە، لەســەر 

داواکاریــی وەزیــری ئاوەدانکردنــەوە و نیشــتەجێکردن، بەڕێــز ســەرۆکی 

دینــار  ملیــار   )٦٠( بــڕی  تەرخانکردنــی  لەســەر  رەزامەندیــی  حکومــەت 

ــان. ــەالر -دەربەندیخ ــگای ک ــڕۆژەی رێ ــی پ ــۆ جێبەجێکردن ــڕی ب دەرب

وه ك  هه نگوانــان،  كۆمه ڵــه ی  به رپرســانی  پێشــبینیی  گوێــره ی  بــه  
به رهه مــی  ئاســتی  رایانگه یاندبــوو،  رابــردوو  ســااڵنی  لــه   ئــه وه ی 

تــۆن. لــە 800  زیاتــر  لــه  هه رێمــی كوردســتان دەگاتــە  هه نگویــن 

هه نگوینــدا  به رهه مهێنــه ری  واڵتانــی  ریزبه نــدی  لــه   هه روه هــا 
به رهه مــی  چینــه ،  كــه   به رهه مهێنانــدا،  لــه   جیهــان  یه كه مــی 

تۆنــه .   457,203 ســااڵنه ی 
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نۆیه مــی  كابینــه ی  دامه زراندنــی  ســاڵیادی  ســێیه م  بۆنــه ی  بــه  

تاڵه بانــی، وه زیــری كشــتوكاڵ و ســه رچاوه كانی  بێگــه رد  حكومه تــه وه ، 

ڤیدیۆیــی  تۆماركــراوی  و  نــوورساو  په یامێكــی  هەرێــم،  ئــاوی 

ده ســتكه وته كانی  لــه   باســی  په یامه كــه دا  لــه   باڵوكــرده وه . 

ــه وه ،  ــی هه نگوین ــاره ی به رهه م ــه  ب ــدا ل ــە تێی ــوو، ک ــه ی كردب وه زاره ته ك

هه بــووه . هه نگویــن  به رهه مــی  تــۆن  هــه زار   800 رایگه یانــد، 

ــی  ــەی تێپەڕین ــاو بەبۆن ــەرچاوەکانی ئ ــتوکاڵ و س ــری کش ــاری وەزی گوت

ــەم - ــەی نۆی ــتبەکاربوونی کابین ــەر دەس ــاڵ بەس ــێ س س

 وەزیری کشتوکاڵ، زانیاریی هه ڵه 
 له  باره ی به رهه می هه نگوین

 باڵوده كاته وه

راستیی و دروستیی هەواڵەكە

هەمــان رۆژ پەرلەمانتــار )عەلــی حەمەســاڵح(، زانیارییەكــەی رەتكــردەوە 

ــگا  ــەم ڕێ ــاڵە ئ ــە! ١٠ س ــت نی ــردووە ڕاس ــاژەی بەوەك ــتێكدا ئام ــە پۆس و، ل

ــارە( ــار دین ــەو )٦٠ ملی ــتاوە! ئ ــی وەس ــتاش ١٠٠٪ کارەکان ــوە، ئێس تەواونەب

ســەنتێکی  تەرخانکــراوە،  حکومــەت  ســەرۆک  بڕیــاری  بــە  وتیــان:  ـــی 

خەرجنەکــراوە! دەبێــت لــە داهاتــی ســلێامنی بێــت و لەوێــش دەڵێــن: 

ــە! ــات نی داه

جگــە لــە قســەكانی )عەلــی حەمەســاڵح(، تیمــی بنكۆڵكاریــی )پاســەوان(، 

یەكــی  تــا  كــە  پشتڕاســتیكردەوە،  ســەرچاوەیەكەوە،  چەنــد  لەڕێــی 

لەكاتێكــدا  دەســتیپێنەكردوەتەوە،  رێگەكــەدا  لــە  كاركــردن  تەممــوز، 

 ١٣٠ “ڕۆژانــە  باڵویکردبــۆوە:  زانیاریــی  و  میدیــا  فەرمانگــەی  ماڵپــەری 

ئامێــر بــە درێژایــی ١٢ کاتژمێــر کاری تێــدا دەکــەن”، بــەاڵم هیــچ ئامێرێــك 
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 هەواڵى کەمکردنەوەى
بەشەبەنزینى سلێامىن ڕاست نییە

لــە  میدیــا(  )درەو  ماڵپــەڕى  پــەڕەى   ،٢٠٢٢ تەممــوزى  ٢٦ى  ڕۆژى 

لەنێــو  ڕاســتەوخۆ،  شــێوەى  بــە  فەیســبوک،  کۆمەاڵیەتیــى  تــۆڕى 

چۆنێتیــى  ڕووماڵــى  ســلێامىن،  شــارى  لــە  برایــەىت  بەنزینخانــەى 

باڵوکــردەوە. حکومــەىت  پاڵپشــتیکراوى  بەنزینــی  دابەشــکردىن 

زانیاریــى  هەندێــک  میدیــا(  )درەو  پەیامنێــرى  ڕووماڵەکــەدا،  لــە 

خســتەڕوو و وىت: “بــە بڕیارێــک کــە لەالیــەن حکومــەىت هەرێمــەوە 

دەرکــراوە، بەنزینــى پاڵپشــتیکراو بــۆ پارێــزگاى ســلێامىن لــە )٣٤%(ەوە 

.”)%٢٩( بــۆ  کەمکراوەتــەوە  

لــە دابەشــکردىن بەنزیــن لەالیــەن حکومــەىت هەرێمــەوە، بــە هــەردوو 

نرخــى )٨٠٠( دینــاری بــۆ ئۆتۆمبێــى گشــتیى و )٦٩٠( دینــارى بــۆ پــاس و 

ــەربەخۆکاىن  ــدارە س ــە و ئی ــلێامىن و هەڵەبج ــزگاکاىن س ــی، پارێ تاکس

گەرمیــان و ڕاپەڕیــن، لەالیــەن وەزارەىت ســامانە رسوشــتییەکانەوە لــە 

چوارچێــوەى پارێــزگاى ســلێامىن هەژمارکــراون. 

تیمــى )پاســەوان(، بەدواداچــووىن بــۆ ئــەو پرســە کــرد و یــادگار فەتــاح، 

بەڕێوەبــەرى نــەوت و کانــزاکاىن گەرمیــان، لــە لێدوانێکدا بۆ )پاســەوان(، 

ــنورى  ــى س ــە بەنزین ــەوەى بەش ــۆ کەمکردن ــک ب ــچ بڕیارێ ــد: هی ڕایگەیان

ســلێامىن نــەدراوە.

بەنزیــن  دەڵێــت:  کــە  دەنگۆیــەى  ئــەو  بەپێچەوانــەى  ڕاشــیگەیاند: 

ــنورەکەمان  ــەبەنزینى س ــردىن بەش ــو داواى زیادک ــەوە، بەڵک کەمکراوەت

کــردووە.

هــاوکات، شــێخ بەهمــەن شــێخ قــادر، نوێنــەرى خــاوەىن بەنزینخانــەکاىن 

ســلێامىن  بەشــەبەنزینى  ڕوونیکــردەوە،  )پاســەوان(،  بــۆ  ســلێامىن 

پاڵپشــتیکراوەى  بەنزینــە  ئــەو  بــووىن  بەڵکــو  کەمنەبووەتــەوە، 

حکومــەت، بووەتــە هۆکارێــک بــۆ دابەزینــى نرخــى بەنزینــى بــازرگاىن لــە 

ــت. ــن دادەبەزێ ــى بەنزی ــەوە نرخ ــەم هەفتەی ــی: ل ــەکان، وتیش بەنزینخان

بەپێــى باڵوکراوەیەکــى پــەڕەى ))Kurdistan لــە تــۆڕى کۆمەاڵیەتیــی 

فەیســبوک، کــە پەڕەیەکــى فەرمیــى ســەر بــە حکومــەىت هەرێمــە، 

ڕۆژانــە )٢( ملیــۆن لیــر بەنزیــن بــە نرخــى )٨٠٠( دینــار، بەســەر شــارەکاىن 

هەرێــم دابەشــدەکرێت، لــەو بڕەیــش، )٨٠٠( هــەزار لیــر بــۆ پارێــزگاى 

هەولێــر، )٦٠٠( هــەزار لیــر بــۆ پارێــزگاى ســلێامىن )بــە پارێــزگاى هەڵەبجــە 

ــش  ــەزار لیری ــا )٦٠٠( ه ــن(ەوە، هەروەه ــان و ڕاپەڕی ــدارەکاىن گەرمی و ئی

ــۆک. ــزگاى ده ــۆ پارێ ب

پارێــزگاکاىن  پشــکى  دەریدەخــات،  حکومــەت  فەرمییــەى  ئامــارە  ئــەو 

ســلێامىن و هەڵەبجــە و ئیــدارەکاىن گەرمیــان و ڕاپەڕیــن لــە بەنزینــى 

)٨٠٠( دینــارى، بەهەمــان بــڕى بەشــەبەنزینە کــە بــۆ پارێــزگاى دهــۆک 

تەرخانکــراوە.

هــەر بەپێــى باڵوکراوەکــەى پــەڕەى ))Kurdistan، ڕۆژانــە )١( ملیــۆن لیــر 

بەنزیــن بــە نرخــى )٦٩٠( دینــار، کــە تایبەتــە بــە ئۆتۆمبیــى پــاس و تاکســی، 

بەســەر شــارەکاىن هەرێــم دابەشــدەکرێت، پشــکى پارێــزگاى هەولێــر 

هەرچــى  لیــرە،  هــەزار   )٤٠٠( ســلێامىن  پارێــزگاى  و  لیــر  هــەزار   )٤٠٠(

ــراوە. ــۆ تەرخانک ــرى ب ــەزار لی ــە )٢٠٠( ه ــزگاى دهۆک پارێ

لــە بەدواداچوونــەکاىن تیمى )پاســەوان(، دەردەکەوێت، لەدابەشــکردىن 

بەنزیــن بــە نرخــى )٨٠٠( دینــار، پارێــزگاى ســلێامىن بــە پاڕێــزگاى هەڵەبجــە 

بەنزینیــان  بەشــە  )٣٠%(ى  ڕاپەڕینــەوە،  و  گەرمیــان  ئیــدارەکاىن  و 

 ،)%٣٠( زاخــۆ  ســەربەخۆى  ئیــدارەى  و  دهــۆک  پارێــزگاى  پێدەدرێــت، 

ــنورى  ــراواىن س ــار، ف ــى )٦٩٠( دین ــن بەنرخ ــکردىن بەنزی ــە دابەش ــەاڵم ل ب

ســلێامىن لەبەرچــاو گیــراوە، بەشــێوەیەک هەریەکــە لــە پارێــزگاکاىن 

بــۆ  )٢٠%(یــش  بــۆ تەرخانکــراوە،  )٤٠%( بەنزینیــان  هەولێــر و ســلێامىن 

پارێــزگاى دهــۆک.
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پارێــزگاکاىن  بەســەر  بەنزیــن  دابەشــکردىن  پێــوەرەکاىن  لەبــارەى 

وەزارەىت  دەرکــەوت،  )پاســەوان(  بەدواداچوونــەکاىن  لــە  هەرێمــدا، 

ســامانە رسوشــتییەکان، ژمــارەى دانیشــتواىن پارێــزگاکاىن کردووەتــە 

ئۆتۆمبیــل. ژمــارەى  نــەک  بەنزیــن،  دابەشــکردىن  پێــوەرى 
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00964 772 527 60 43
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روبەڕوبونەوەی )ساختەهەواڵ(، بۆ پرۆژەیەکی نیشتامنییە؟

شــێواندنی ژینگــەی هــەواڵ و زانیاریــی و، بــرەودان بــە ســاختەهەواڵ و 

زانیاریــی هەڵــە و زانیاریــی شــێوێرناو، ئێســتا لــە دنیــادا بوەتــە دیــاردە. 

بــەو مانایــەی؛ لــە راگەیاندنــە رەســمیی و ناڕەســمییەکان، کۆنبــاو و 

نوێچەشــنەکان، ئامــراز و تــۆڕ و ســەکۆ جیاوازەکانــەوە، بــەردەوام ئــەو 

دەق و وێنــە و ڤیدیــۆ ســاختە و هەڵبەســراو و دروســتکراوانە پەخــش و 

باڵودەکرێنــەوە و، بەمەیــش رایگشــتیی پــێ چەواشــەدەکرێت.

ــاردە  ــەو دی ــی ئ ــەوە، بەردەوامی ــان لەوەکردۆت ــریش جەخت وەک پێش

ئاســتێکی  چەنــد  لــە  زانیاریــی،  و  هــەواڵ  ژینگــەی  زیانبەخشــەی 

دەســەاڵتی  تەنانــەت  و  وەرگــر  لەســەر  کاریگەریــی  جیــاوازەوە 

جێدەهێڵێــت. سیاســییش 

کاریگەرییــە  گەیشــتون؛  دەرەنجامــە  بــەو  زانســتییەکان،  ســەرچاوە 

فــرە  )ســاختەهەواڵ(  باڵوکردنــەوەی  و  پەخــش  نەرێنییەکانــی 

الیەنــە  بــە  زیــان  جیــاوازەوە  رەهەنــدی  لــە  واتــە  جۆراوجــۆرن.  و 

جیاوازەکانــی )سیاســیی، کۆمەاڵیەتیــی، ئابوریــی، دەرونیــی، ... تاد(ـــی 

دەگەیەنــن. کۆمــەڵ  و  گــروپ  و  تــاک 

لــەو روانگەیەشــەوە، روبەڕوبونــەوەی )ســاختەهەواڵ( و جێکەوتــە 

دەبێتــە  ئەکادیمیــی،  و  پیشــەیی  ئەرکــی  وێــڕای  لێکەوتەکانــی،  و 

ــەواڵ و  ــە ه ــاوە ل ــەو لێش ــە ئ ــتانییش. چونک ــەورەی نیش ــی گ ئەرکێک

زانیاریــی ناڕاســت و دەســتکارییکراو، تادێــت کاریگەرییەکانــی لەســەر 

جومگــە جیــاوازەکان زیاتــر و زیاتــر دەبــن. وەکچــۆن هــۆکاری ســەرەکییە 

بــۆ بەالڕێدابردنــی راســتییەکان و چەواشــەکردنی جەمــاوەر. 

دەســەاڵتی  و  کارگێڕیــی  الیەنــی  بەرچــاوی  لەالیەکیریشــەوە؛ 

سیاســییش تەڵــخ ناڕۆشــن دەکات، بــۆ ئــەوەی باشــر بەرپێــی خــۆی 

هەمبــەر  لــە  دروســت  بڕیــاری  و  بنێــت  هەنــگاو  وریایانــە  و  ببینــێ 

بــدات. پرســەکان 

دەســپێکی  خۆیشــیان  راگەیاندنــەکان  بــۆ  جگەلــەوەی؛  ئەمــە 

نائاکارییــە  کارکردنــە  بــەو  لەبەرئــەوەی  گەورەیــە،  نەهامەتییەکــی 

ئاســان  ناتوانــن  و  لەدەســتدەدەن  وەرگــر  متانــەی  پیشــەییە، 

بهێننــەوە. بەدەســتی 

ئــەو راســتییانەی ســەرەوە و هیریــش، وایانکــرد، ســوربومنان لەســەر 

ــاختەهەواڵ(  ــەوەی )س ــرۆژەی روبەڕوبون ــتنی پ ــن و سەرخس سەرپێخس

بکەینــە  پرۆژەکــە  و،  بکەیــن  زیاتــر  راســتکردنەوەیان  و  ســاغکردنەوە  و 

شــائەرکی ئــەم قۆناغەمــان.
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

 ئەو لینکانەی بە ناوی
 بانكی ناوەندیی عیراقەوە

 بۆ پێدانی قەرز و پێشینە
باڵوکراونەتەوە، ساختەن

منونەی چەند ساختەهەواڵێك:

دەیــان هەواڵــی جۆراوجــۆر و لینكــی پڕكردنــەوەی فــۆرم لــە تــۆڕە 

كۆمەاڵیەتییەكانــی فەیســبوك و واتســئەپ لــە چەنــد رۆژی رابــردودا 

باڵوكراونەتــەوە و، تیایــدا ئامــاژە بــە پێدانــی قــەرز و پاڵپشــتی دارایــی 

جۆراوجــۆر دەكــەن لەالیــەن بانكــی ناوەنــدی عیراقــەوە، بــەاڵم بەپێــی 

بەدواداچونــی تیمــی بنكۆڵــكاری )پاســەوان(، بانكــی ناوەندیــی پێدانــی 

هیــچ بــڕە پارەیەكــی رانەگەیانــدووە، ئــەوەی هەیــە تەنیــا چەنــد قــەرز 

ــە. ــی رافیدەین ــراوی بانك ــینەیەكی راگەیەن و پێش

نامەیــەك  هەڵبژاردنێــك  چەنــد  دوای  دەكرێتــەوە،  لینکەکــە  کاتێــک 

دەردەكەوێــت، كــە چەنــد بــڕە پارەیەكــی دیاریكــراو دەردەكەوێــت و 

بــۆ بەدەســتهێنانی مەرجــی دانــاوە، ئــەوەش ئەوەیــە، كــە دەبێــت 

لینكەكــە لەگــەڵ هاوڕێكانتــدا بەشــبكەیت، ئــەوەش لــە ڕێــی مێســنجەر 

یــان واتســئەپەوە.

هــەروەک، )پاســەوان( ئەوەشــی پشتڕاســتكردۆتەوە، كــە ئــەو لینكــەی 

لــە ڕێــی واتســئەپەوە بــۆ بەشــێك لــە هاواڵتیــان چــووە و تیایــدا ئامــاژە 

ــی  ــی بانك ــاڵەی دامەزراندن ــادی 75 س ــەی ی ــە بۆن ــە ب ــەوە دەكات، ك ب

ــچ  ــت، هی ــان دەدرێ ــە هاواڵتی ــی ب ــتی دارای ــەوە پاڵپش ــی عیراق ناوەندی

بەپێــی بەدواداچونــی تیمــی بنكۆڵــكاری )پاســەوان(، بانكــی ناوەنــدی بنەمایەكــی نییــە و ســاڵیادی بانكەكــە دەكەوێتــە كانونــی یەكەمــەوە.

تەممــوزی  و  ئــاب  مانگــی  لــە  دارایــی  پاڵپشــتییەكی  و  پێشــینە  هیــچ 

رابــردودا رانەگەیانــدووە و، ئــەو لینكــەی بــە نــاو و لۆگــۆی ئەوانــەوە 

باڵوكراوەتــەوە، ســاختەیە. هــاوكات بانكەكــە هیــچ قــەرز و پێشــینەیەكی 

تەنیــا  رانەگەیانــدووە،  نیشــتەجێبون  یەكــەی  بــۆ  دیناریــی  ملیــۆن   150

ــۆ ئــەو  ــدا، قەرزێكــی 150 ملیــۆن دیناریــی ب ــە 16ی ئاب بانكــی رافیدەیــن ل

مەبەســتە هەبــووە.

ــە تــۆڕە  ــە ســەرەتای ئــەم مانگــەوە، ژمارەیــەك پــەڕە ل لەالیەكیــرەوە، ل

ــان  ــاری عیراقی ــۆن دین ــڕی 150 ملی ــی ب ــی پێدان ــەكان هەواڵ كۆمەاڵیەتیی

لەالیــەن بانكــی ناوەنــدی عیراقــەوە بــە هاواڵتیــان، باڵوكردۆتــەوە و تیایــدا 

ناویــان نــاوە قــەرزی دروســتكردنی خانوبــەرە و یەكــەی نیشــتەجێبون.
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راستیی و دروستیی هەواڵەكە

 مینحەی 500 هەزار دیناریی
 بۆ هاواڵتییانی عیراق، راست

نەبوو
کۆمەڵــێ پــەڕەی سۆشــیاڵمیدیا باڵویانكــردەوە، كــە وەزارەتــی كار و 
كاروبــاری كۆمەاڵیەتیــی، بڕیــاری پێشکەشــکردنی مینحەیەكــی 500 
هــەزار دیناریــی بــۆ هەمــوو هاواڵتیانــی عیــراق داوە، بــەاڵم دەرکــەوت؛ 

ــە. ــی نیی ــچ بنەمایەك ــە هی هەواڵەك

بەپێــی بەدواداچونــی تیمــی )پاســەوان(، ئــەو زانیارییــە راســت نییــە، 
هەواڵــی لــەو شــێوەیە لــە هیــچ ســەکۆیەكی وەزارەتــی كارو كاروبــاری 

باڵونەكراوەتــەوە. كۆمەاڵیەتیــی 

ئابــدا  4ی  لــە  كۆمەاڵیەتیــی،  كاروبــاری  و  كار  وەزارەتــی  هــاوكات، 
یارمەتــی  “پێدانــی  هاتــووە:  تێیــدا  باڵوكردۆتــەوە،  رونكردنەوەیەكــی 
)مینحــە( بــە هاواڵتیانــی عیراقــی بەهیــچ شــێوەیەك راســت نییــە و هیــچ 

نییــە”. بنەمایەكــی 
ئــەو  كــە  هاواڵتیــان،  دەداتــە  هۆشــداریی  رونكردنەوەكــەدا،  لــە  هــەر 
پەڕانــە لــە سۆســیاڵمیدیا ســاختەن و زانیاریــی ناڕاســت باڵودەكەنــەوە.

هــەروەک داوا لــە هاواڵتیانیــش دەكات، بــۆ دەســتكەوتنی هــەر زانیارییەك 
ســەکۆكانی وەزارەتــی كار و كاروبــاری كۆمەاڵیەتیــی بەكاربهێنن.

پەڕەیــەك بــە نــاوی )منحــە 500 الــف دینــار(، پۆســتێكی لــە مانگــی 
ئابــدا باڵوكردۆتــەوە و تێیــدا هاتــووە: “وەزارەتــی کار پێشكەشــەكردنی 

داواکاری بــۆ یارمەتــی 500 هــەزار دینــاری عیراقــی راگەیانــدووە”.
بەپێــی پۆســتەكە، “ئــەو مینحەیــە” هەمــوو هاواڵتییەكــی عیراقــی 
ســاڵ   18 تەمەنــی  و  بێــت  نیشــتەجێ  عیــراق  لــە  كــە  دەگرێتــەوە 
ســەردانی  كــردووە  هاواڵتیــان  لــە  داوای  پۆســتەكەدا  لەگــەڵ  بێــت. 

منونەی چەند ساختەهەواڵێك:
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باڵوكردنــەوەی پێدانــی پاڵپشــتی دارایــی بــە هاواڵتیــان، بــە بۆنــەی 

ــتا  ــە هێش ــە بانكەك ــەوە، لەكاتێكدای ــی ناوەندیی ــاڵەی بانك ــادی 75 س ی

ناوەڕاســتی  دەكەوێتــە  یادكردنەوەكــە  و  نەكردۆتــەوە  یــادەی  ئــەو 

.2022 كانونــی یەكەمــی 

بانکــی ناوەندیــی عیــراق، لــە راگەیەنراوێكدا، لــە 15ی ئــاب، باڵویكردەوە، 

پاڵپشــتییەكی  و  پێشــینە  هیــچ  ماوەیــەدا  لــەم  ئــەوان  بانكــی  كــە 

دارییــان بــە هاواڵتیــان نــەداوە و جەختدەكەنــەوە لــەوەی؛ ئــەوەی لــە 

ــە. ــت نیی ــاختەیە و راس ــەوە، س ــیاڵمیدیادا باڵوكراوەت سۆس

ــی  ــە هاواڵتیان ــك ل ــە زۆرێ ــاختانە، ك ــە س ــۆ و هەواڵ ــەو دەنگ ــوو ئ هەم

عیراقــی ســەرقاڵكردووە، لەكاتێكدایــە لــە مانگــی ئابــدا، قەرزێــك و 

پێشــینەیەك لەالیــەن بانكــی رافیدەینــەوە راگەیەنــراوە و، هەردوكیــان 

ــایی.  ــی ئاس ــەك هاواڵتییان ــینان، ن ــەران و خانەنش ــە فەرمانب ــن ب تایبەت

ــووە. ــەوە نەب ــی ناوەندیی ــە بانك ــان ب ــچ پەیوەندییەكی ــا هی هەروەه

وایكــرد  هاواڵتیــان،  ســەرقاڵكردنی  و  دەنگۆیانــە  ئــەو  زیادبونــی 

بەشــی بەرەنگاربونــەوەی دەنگــۆكان لــە وەزارەتــی ناوخــۆی عیــراق، 

راگەیەنراوێــك باڵوبكاتــەوە و، تیایــدا داوا لــە هاواڵتیــان بــكات بــاوەڕ بــەو 

ســاختەهەوااڵنە و ئــەو لینكانــە نەكــەن، كــە لەوبارەیــەوە بۆیــان دێــت.

 دواین یادكردنەوەی بانكی ناوەندی بەبۆنەی

74 ساڵەی دامەزراندنی
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 وه زاره تی نه وتی
 عێراق، فه رمانبه ره كانی

 نه ناردبوه وه  ماڵه وه
رۆژی ١ی ئــاب، کۆمەڵــێ دەزگای راگەیاندنــی کوردیــی و عەرەبیــی 

ترســی  لــه   عیــراق،  نه وتــی  وه زاره تــی  گوایــە  باڵویانکــردەوە؛ 

ماڵــه وه . ناردوه تــه وه   فه رمانبه ره كانــی  خۆپیشــاندانه كان، 

نیــوز(  )شــه فه ق  ماڵپــه ری  لــه   یه كه مجــار  ســاختەهه واڵه كه ، 

باڵوكرایــه وه  و، دواتریــش لــە هەریەکــە لــە )وكالــة انبــاء مســتقلة، رادیــو 

الغــد( و چەنــد ماڵپــەڕ و پەڕێکــی فەیســبوک.

انبــاء  )وكالــة  ماڵپــه ری  لــه   نــاوه ڕۆك  هه مــان  بــه   هــه واڵ  هه مــان 

باڵوكرابــوه وه . مستقلة(ـــش 

كــه   نیــوز(  )بــاس  ماڵپــه ری  كوردییه كانیشــدا،  راگەیاندنــە  لــه  

تێیــدا  باڵوكردبــوه وه .  هه واڵه كــەی   هه ولێــرە،  لــه   ئۆفیســه كه ی 

هاتبــوو: “دۆخــی عێــراق گه یشــته  لێــواری ته قینــه وه ، وه زاره تــه كان 

یه كه میــن  نــه وت،  وه زاره تــی  و  ماڵــه وه  ده نێرنــه   فه رمانبه رانیــان 

كــرد.” كاره   بــه و  ده ســتی  وه زاره تــه  
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لــه   و،  ره تكــرده وه   ده نگۆكــه ی  عێــراق،  نەوتــی  وەزارەتــی 

ــی  ــی پەیوەندییکردن ــدن و تۆڕەکان ــە راگەیان ــدا داوای ل رونكردنه وه یه ك

کۆمەاڵیەتیــی كــرد، “لــە باڵوکردنــەوەی زانیارییەکانــدا وردتــر بــن، بــە 

ــەڵ  ــە لەگ ــتانییەوە مامەڵ ــەیی و نیش ــی و پيش ــیارێتیی ئاکاری بەرپرس

بــە  زیــان  خۆیــان،  تەســکی  بەرژەوەندیــی  لەبــەر  بکــەن،  دۆخەکــەدا 

نەگەیەنــن.” گشــتیی  بەرژەوەندیــی 

 راستیی و دروستیی هەواڵەکە:
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 سه رنشینانی ئۆتۆمبێله كه ی
 رێگه ی چوارقوڕنه – ڕانیه، 

گه ریال نه بوون

كرایــه   ڕانیــه    - چوارقوڕنــه   رێگــه ی  لــه   ئۆتۆمبێلێــك  ئــاب،  ١ی  رۆژی 

ــه   ــه وه،  ك ــیاملیدیا واباڵوكرای ــه ڕه ی سۆش ــا و پ ــك میدی ــه  هه ندێ ــج، ل ئامان

سه رنشــینه كانی، گه ریــالی په كه كــه  بــوون و بــه  فڕۆكــه ی بێفڕۆكــه وان 

لێیانــدراوه .

ئــەو  كــه   واباڵویكــرده وه ،  فه یســبوكدا  الیڤێكــی  لــه   )ڕووداو(  كه ناڵــی 

ئۆتۆمبێلــەی لــە ســنووری رانیــە کرایــە ئامانــج “دوو گەریــالی پەکەکــە”ی 

ــە. ــە ناوچەک ــەوە هاتوونەت ــە قەندیل ــووە و ل تێداب

هــاوکات، كه ناڵــی )كوردســتان 24( بــه  هه مــان شــێوه  لــه  هه واڵێكــدا 

چه كــداری  ئۆتۆمبێله كــه   سه رنشــینی  كــه   باســیله وه كردبوو، 

. په كه كــه ن

باســی  هه مانشــێوه   بــه   پرێــس(  )پۆله تیــك  ماڵپــه ری  هه روه هــا 

له وه كردبــوو، دوو ئه ندامــی په كه كــه  لــه  هێرشــه كه دا شــه هیدبوون.
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ــه  فڕۆكــه ی  ــه  هه ندێــك میدیاشــدا واباڵوكرایــه وه،  كــه  بۆردومانه كــه  ب ل

بێفڕۆکــەوان )درۆن( بــووه .

)CPT(ـــی  ڕێكخــراوی  لــه   عوســان،  كامــه ران  لەوبارەیــەوە،  هــەر 

نێودەوڵەتیــی، بــه  )پاسه وان(ـــی وت: ئــه و هاواڵتییــه ی لــه  كۆنگــره  

لــه   و  عه بدوڵاڵیــه   بێســتون  نــاوی  قســه یكرد،  رۆژنامه وانییه كــه دا 

ســه الم  بــرای  بــه اڵم  مه ده نییــه ،  كه ســێكی  و  ده یناســێت  نزیكــه وه  

ــم  ــن بزان ــدەی م ــه  و، ئه وه ن ــه ری ئازادیی ــه رۆكی ته ڤگ ــاڵ هاوس عه بدوڵ

پێبــووه . بــرای  ســه المی  كاك  ئۆتۆمبێله كــه ی 

ڕووماڵه كانیانــدا،  لــه   میدیــاكان  لــه   هه نــدێ  هه رچه نــده  

واباڵویانكــرده وه ، كــه  ئۆتۆمبێله كــه  بــه  فڕۆكــه ی بێفڕۆكــه وان )درۆن( 

كراوه تــه  ئامانــج، بــه اڵم به پێــی وێنــه كان بــن، ئۆتۆمبێله كــه  له ســه ره وه  

لێــی نــه دراوه ، به ڵكــو ئه گــه ری زۆره  بۆمبــی چێــرناوی لــێ به ســرابێت.

تانكیــی  وامزانــی  ده ڵێــت:  عه بدوڵــاڵ  بێســتون  له مڕوه شــه وه ، 

به نزینه كه مــان ته قــی، بــه اڵم دوایــی خه ڵــك وتیــان بــه  فڕۆكــه  لێتــان 

دراوه .

 ڕاستیی و دروستیی هەواڵەکە:
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)فەیســبوک(،  كۆمەاڵیەتیــی  تــۆڕی  لــە  هەژمــار  و  پــەڕە  دەیــان 

باڵویانكــردەوە، گەنجێكــی خــاوەن پێداویســتیی تایبــەت، لــە گەڕەكــی 

ئیســكانی شــاری كەركــوك، دوای دیارنەمانــی تەرمەكــەی دۆزراوەتــەوە 

گورچیلــەی  هــەردوو  ســەربڕینی،  “دوای  دەڵێــن  بەشــێكیان  و، 

)پاســەوان(،  تیمــی  بەدواداچونــی  بەپێــی  بــەاڵم  دەرهێــرناوە”، 

دەرکــەوت؛ گەنجەكــە بــە شــێوەیەكی ئاســایی مــردووە، نــە ســەربڕدراوە 

دەرهێــرناوە. گورچیلەیشــی  نــە  و 

116 هــەزار شــوێنکەوتوی هەیــە، لــە  shorja(، كــە   : پــەڕەی )شــۆرجە 

هاواڵتییــەی  ئــەو  وێنەیەکــی  کــە  پۆســتێكیدا  لــە  ئــاب،  6ی  شــەوی 

بــۆ مــاوەی  رێبــاز  هاوپێچــە، باڵویكــردەوە: “دوای دیارنەمانــی کاکــە 

١٠ رۆژ، تەرمەكــەی دۆزراوەتــەوە”، لــە درێــژەی پۆســتەكەدا هاتــووە: 

هــەردوو  ســەربڕینی،  دوای  دڕنــدەوە  کەســی  کۆمەڵــێ  “لەالیــەن 

دەردەكــەن”. گورچیلــەی 

ئەو پۆستە دوو هەزار و 600 الیك و 704 كۆمێنتی بۆ هاتووە.

منونەی چەند ساختەهەواڵێك:

 سەربڕینی خاوەن
 پێداویستییەكی تایبەت و
 دەرهێنانی گورچیلەکانی،

راست نەبوو

ــكی  ــە س ــەوە، دڕان ل ــان رۆژ باڵویكردۆت ــەڕەی )plus4(، هەم ــاوكات، پ ه

ــرناون. ــی دەرهێ ــە و گورچیەكان ــەدا هەی ــەو هاواڵتیی ئ
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كەركــوك،  شــاری  ئیســكانی  گەڕەكــی  دانیشــتووی  رەســوڵ،  رێبــاز 

كــە خــاوەن پێداویســتیی تایبــەت بــووە و، لەگەڵئەوەشــدا كێشــەی 

ــاوە،  ــاڵەوە دیارنەم ــوزی ئەمس ــی تەمم ــە كۆتای ــووە، ل ــی هەب دەرونی

نزیــك  لــە  تەرمەكــەی  ئــاب  6ی  لــە  و  هەفتــە  دوو  نزیكــەی  دوای 

ــتەی  ــە ئاراس ــوك و ب ــی كەرك ــگای بازنەی ــەر رێ ــی دەروازە، لەس گەڕەك

دۆزراوەتــەوە. ســلێانی  رێــگای 

بەپێــی ســەرچاوەیەك لــە دادپزیشــكیی كەركــوك، كــە هەمــان رۆژی 

دۆزینــەوەی تەرمەكــە، توێكارییــان بــۆ كــردووە، دەركەوتــووە؛ رێبــاز 

گورچیلەكانیشــی  هەروەهــا  ســەرنەبڕدراوە،  شــێوەیەك  هیــچ  بــە 

دەرنەهێــرناون، بــەاڵم شــوێنی پەالمــاردان و گەزتنــی پێــوە بــووە و 

شــێواوە. جەســتەی  بەشــێكی  بەهۆیــەوە 

شــێوەیەكی  بــە  “ئــەو  جەختیكــردەوە،  )پاســەوان(،  بــۆ  ســەرچاوەكە 

لەدەســتداوە”. گیانــی  ئاســایی 

ئــاب،  6ی  شــەوی  لــە  و  تەرمەكــە  دۆزینــەوەی  رۆژی  هەمــان 

رونكردنەوەیەكــی  كەركــوك،  پۆلیســی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی 

لەســەر ئــەو روداوە باڵوكــردەوە و ئەویــش رەتیكــردەوە، ئــەو هاواڵتییــە 

دەرهێرنابــن. گورچیلەكانــی 

و  گیانیلەدەســتداوە  گەرمــادا  لــە  هاواڵتییــە  “ئــەو  دەڵێــت:  پۆلیــس 

دوای مردنــی، تەرمەكــەی شــێواوە و ئاژەڵیــش لێــی خــواردووە”. زیاتــر 

هاتــووە: “تەرمەكــەی لــە پزیشــكی دادوەریــی كەركــوك توێكاریــی بــۆ 

ــردووە.”’ ــایی م ــی ئاس ــە مردنێك ــووە ب ــراوە و دەركەوت ك
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 هەواڵی پشووی شەمان
 لە ناوەندەكانی خوێندن،

راست نەبوو

منونەی چەند ساختەهەواڵێك:

ــی  ــۆڕی کۆمەاڵیەتی ــە ت ــة( ل ــوت الربی ــەروەردە :: ص ــی پ ــەڕەی )دەنگ پ

493 شــوێنکەوتوی هەیــە و گرنگیــی  115 هــەزار و  كــە  )فەیســبوک(، 

ئــاب  14ی  یەكشــەممە  پاشــنیوەڕۆی  دەدات،  پــەروەدە  پرســی  بــە 

هەواڵەكــەی باڵوكــردەوە و لــە بەشــێكیدا هاتــووە: “بــۆ ڕێکخســتنی 

جیاوازیــی،  نەبونــی  و  قوتابخانــەکان  هەمــوو  لــە  دەوام  شــێوازی 

وەزارەتــی پــەروەردە بڕیاریــدا رۆژانــی شــەممە پشــووی فەرمیــی بێــت 

لــە قوتابخانەکانــی سەرتاســەری هەرێمــی کوردســتان”.

هەواڵەكــە دوای كەمــر لــە نیــو كاتژمێــر البــرا، لەكاتێكــدا لــەو ماوەیــەدا 

ســەدانجار الیــك و شــەیر کرابــوو.

دەیــان پــەڕەی )فەیســبوک(، رۆژی 14ی ئــاب باڵویانكــردەوە، وەزارەتــی 

ــی  ــی هەرێم ــەواوی قوتابخانەكان ــە ت ــەمانی ل ــوی ش ــەروەردە پش پ

تیمــی  بەدواداچونــی  بەپێــی  بــەاڵم  راگەیانــدووە،  كوردســتان 

ســاڵ  پێنــج  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  و  نییــە  نــوێ  هەواڵەكــە  )پاســەوان(، 

ــە  ــەش ل ــژی وه زاره تەک ــیوه یلی، وته بێ ــامان س ــاوكات س ــەر. ه لەمەوب

“ناڕاســت” وەســفکرد. بــە  ئــه و هەواڵــەی  رونکردنەوەیەکــدا، 

هیــچ  بــە  هەواڵــە  ئــەو  )پاســەوان(،  تیمــی  بەدواداچونــی  بەپێــی 

شــێوەیەك راســت نییــە و دەقــی ئــەو بڕیــارەش، كــە باڵوكراوەتــەوە 

2017، بــەاڵم  5ی ترشینــی یەكەمــی  بــۆ  نــوێ نییــە و، دەگەڕێتــەوە 

ســەکۆكانی سۆشــیاڵمیدیا جارێكــی دەقــی ئــەو بڕیارەیــان داناوەتــەوە.

ــی  ــۆ وەرزی نوێ ــەوان(، ب ــەی )پاس ــرەی بەدواداچونەک ــاوكات، بەگوێ ه

ســاڵی  هاوشــێوەی  نییــە،  پشــوو  شــەمان  ئەمســاڵ،  خوێندنــی 

رابــردوو، كــە شــەش رۆژ لــە هەفتەیەكــدا دەوام هەبــوو

ئــەم  دوای  تــر،  هەژمــاری  و  پــەڕە  دەیــان  ماوەیــەدا،  لــەو  هــەر 

باڵوكــردەوە.  زانیارییــان  هەمــان  و  کەوتــن  ســاختەهەواڵە 
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 پرۆژەی دانانی كامێرای
 هاتوچۆ لەالیەن كۆمپانیای

 تایبەتەوە، گەیشتووەتە
هاتوچۆی سلێانی

ــای  ــەن كۆمپانی ــۆ لەالی ــرای هاتوچ ــی كامێ ــی دانان ــە، پرس ــی دیك جارێك

ئەنجومەنــی  ئەمجــارە  گەرمبــوەوە،  شــارەكان  لەنێــوان  تایبەتــەوە 

ئەمــەش،  دوای  ســەرخەت.  هاتوەتــە  ســلێانیش  پارێــزگای 

لــەو  پرۆژەیەكــی  بوونــی  ســلێانی،  هاتوچــۆی  بەڕێوەبەرایەتیــی 

شــێوەیە رەتناكەنــەوە و، دەڵێــن: “پرۆژەكــە لــە بەڕێوەبەراتییــە.” بــەاڵم، 

“بەهــۆی  زانیویەتــی:  تایبەتــەوە  ســەرچاوەیەکی  لــە  )پاســەوان( 

ترســی ناڕەزایــی و كاردانــەوەی هاواڵتیانــەوە،  نایانەوێــت بەمزوانــە 

بخرێتــەكار.”

ئــەم  لەســەر  پارێــزگا  ئەنجومەنــی  ئەندامــی   16 ئــاب،  14ی  رۆژی 

ــەرۆکایەتیی  ــتەی س ــە ئاڕاس ــتێکدا، ک ــە یاداش ــگ و ل ــە دەن ــە هاتن بابەت

ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێانی-یان کــردوە، داوایانكــردووه  دانانــی 

ســلێانی  پارێــزگای  ســنوری  لــه   ته نیــا  بــه   چاودێریــی  كامێــرای 

ره تبكرێتــه وه ، چونكــه  جگــه  لــه وه ی كارێكــی نایاســاییه ، لــه  هه مــان 

شــاره كه یه . قوربانییكردنــی  بــه   و  نه گونجــاوه   كارێكــی  كاتیشــدا 

کەرتــی  بدرێتــە  چاودێریــی  کامێــری  نابێــت  یاســا  بەپێــی  دەشــڵێن: 

تایبــەت و، داوادەکــەن لــە رێگــەی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێانییەوە 

بڕیارێکــی گونجــار بدرێــت، بــە راگرتنــی کارەکانــی کۆمپانیــای جێبەجێــکار.

ــت،  ــۆ بكرێ ــی ناوخ ــه  وه زاره ت ــردووه ، داوا ل ــێیه مدا، داوایانك ــی س ــه  خاڵ ل

هه ڵوه شــێنێته وه . جێبه جێــكار  كۆمپانیــای  گرێبه ســتی 

ــی  ــەن وەزارەت ــە، لەالی ــتنەوەی هەواڵەک ــە بەدرۆخس ــە ل ــاوکات، جگ ه

چەنــد  دوای  وەزارەت،  وتەبێژەکەیــەوە،  زاری  لــە  و  پــەروەردەوە 

کاتژمێرێــک، ســکرینی ئــەو هەواڵــەی کــە پێشــر لــە یەکێــک پەڕەکانــدا 

ــوو و  ــبوک( داناب ــە )فەیس ــۆی ل ــمیی خ ــەڕەی رەس ــە پ ــۆوە، ل باڵوکراب

لەســەری نوســیبوو: “ئــەم هەواڵــە ســاختەیە”.
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ســەرەتا، لــە مانگــی ترشینــی دووەمــی ســاڵی رابــردوودا، ئــەم بابەتــە 

وروژێــرنا، ئــەوكات هاتوچــۆی ســلێانی هیــچ روونكردنــەوە و لێدوانێكی 

لەوبارەیــەوە نــەدا، بــەاڵم ئەســعەد مــەال كەریــم وتەبێــژی هاتوچــۆی 

کــە  رەتیکــردەوە،  )رووداو(ـــدا  ماڵپــەڕی  هەواڵێكــی  لــە  هەرێــم، 

ــاکان  ــەت و کۆمپانی ــەرىت تایب ــە ک ــی ب ــی تیژڕەوی ــی دیاریکردن کامێراکان

رێکخســتنەوەى  و  نۆژەنکردنــەوە  و  چاککــردن  دەڵێــت:  و  درابێــت 

کامێــراکان بــە کەرتــی تایبــەت دراوە، بــە شــێوەیەک ئەمــە لــە رابردوشــدا 

ــە. ــوێ نیی ــتێکی ن ــووە و ش هەرواب

کەرتــی  لەالیــەن  “کامێــراکان  وتوشــیەتی:  کەریــم،  مــەال  ئەســعەد 

ــەن،  ــەوان دەیک ــەر ئ ــیان ه ــن و چاککردنەوەش ــراون، گۆڕی ــەوە دان تایبەت

بــەاڵم کارپێکــردن و داهاتەکەشــی راســتەوخۆ پەیوەســتە بــە حکومەتی 

هەرێمــی کوردســتانەوە.”

 

بــەاڵم دوای تێپەرینــی نــۆ مانــگ و دوای هاتنەســەرخەتی ئەنجومەنــی 

بابەتــە، بەڕێوەبەرایەتیــی هاتوچــۆی  ئــەم  بــۆ  پارێــزگای ســلێانی 

ســلێانی، بوونــی پرۆژەیەكــی لــەو شــێوەیە رەتناكەنــەوە و، بەختیــار 

ــەوان( ــە )پاس ــلێانی، ب ــزگای س ــۆی پارێ ــژی هاتووچ ــەد وتەبێ محەمم

ـــی وت: “پرۆژەكــە لــە بەڕێوەبەراتییــە و تەواونەبــووە، كــە تەواوكــرا 

بزانــن  ئــەوەی شــۆفێران  بــۆ  بــۆ هاواڵتیــان،  ئەوكاتــە رایدەگەیەنیــن 

ــە. ــی چۆن ــش و پێبژاردن ــتەمی ئی ــراوە و سیس ــوێ دان ــە ك ــرا ل كامێ

هاتوچــۆ،  بەڕێوەبەرایەتیــی  لــە  تــر  ســەرچاوەیەكی  هەروەهــا 

كاردانــەوەی  و  ناڕەزایــی  ترســی  “بەهــۆی  وت:  )پاسەوان(ـــی  بــە 

هاواڵتیــان جــارێ  نایانەوێــت بەمزوانــە پرۆژەكــە بخەنــەكار، بەڵــێ  راســتە 

هەیــە.” لەوشــێوەیە  پرۆژەیەكــی 

شــێوەی  بــە  دەركــەوت؛  )پاســەوان(،  بەدواداچوونەكانــی  دوای 

بــە  گرێبەســتەکە  موزایــەدە،  و  دەرخســتە  بەبــێ  و  راســتەوخۆ 

كۆمپانیایــەك دراوە و بــۆ مــاوەی پانــزە ســاڵ کــراوە، لــەو ماوەیەشــدا 

تــا  حکومەتــە،  بــۆ  30%ی  و  کۆمپانیاکەیــە  بــۆ  داهاتەکــە  70%ی 

پاشــان  دێتەوەدەســت.  کۆمپانیاکــە  خەرجکــراوی  پــارەی  ئەوکاتــەی 

حکومــەت و کۆمپانیاکــە ئاڵوگۆڕێــک بــە جــۆری داهاتەکــە دەکــەن و، 

دەبێتــەوە. کۆمپانیاکــە  بــۆ  30%ی  و  دەبێــت  حکومــەت  بــۆ  70%ی 
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رایانگەیانــد،   )فه یســبوك(،  پــه ڕه ی  و  راگەیانــدن  ده زگای  کۆمەڵــێ 

وانه بێــژ  مامۆســتای  هــه زار   25 ئه مســاڵ  پــه روه رده   وه زاره تــی 

و،  نیــە  بەوجــۆرە  زانیارییه كــه   دەرکــەوت  بــه اڵم  داده مه زرێنێــت، 

باڵودەکاتــەوە. راســتییەکەی  )پاســەوان( 

ســەرەتا، پــەڕەی )كــۆی باســه كان(، لــه  گرافیكێكــدا نوســیبووی: “لــه  

هه رێــم 25 هــه زار كــه س داده مه زرێندرێــن”، لــه  كۆمێنتــی پۆســته كه دا 

ــەروەردە  ــی پ ــوو: “وەزارەت ــدا هاتب ــوو، تێی ــه ی داناب ــژه ی هه واڵه ك درێ

رێنوێنییــەك بــۆ وانەبێــژان دەردەكات و نوێنــەری گشــتیی مامۆســتایانی 

وانەبێژیــش ئاشــكرایدەكات، ســەرەڕای دانانــەوەی وانەبێژانــی پێشــوو، 

وانەبێــژ  دیكــەی  مامۆســتای  هــەزار   25 بــۆ  كار  دەرفەتــی  ئەمســاڵ 

هەیــە”.

ــتایانی  ــتیی مامۆس ــەری گش ــاڵ، نوێن ــاوی کارۆخ عەبدوڵ ــە ن ــۆن ب وەکچ

بڕیــار  ئــەو  هــۆی  “بــە  گوایــە؛  دانرابــوو،  لێدوانێــک  وانەبێژیشــەوە، 

 25 نزیكــەی  دەریكــردوون،  پــەروەردە  وەزارەتــی  ڕێناییانــەی  و 

ــەو  ــن، ئ ــدن وەردەگیرێ ــی خوێن ــە ناوەندەكان ــە ل ــژی دیك ــەزار وانەبێ ه

فــۆڕم،  دابەشــكردنی  دوای  وانەبێــژە،  بــە  پێوســتیان  پەروەردانــەی 

تــازە دادەنێــن”. وانەبێــژی 

هه مــان زانیاریــی، لــه  پــه ڕەی فەیســبوکی ماڵپــه ری )دیپلۆماتیك(ـــیش 

بــه  ناونیشــانی: “25 هــەزار هەلــی دامەزرانــدن لــە حکومەتــی هەرێمــی 

کوردســتانەوە” باڵوكرابــوه وه .

 دامه زراندنی 25 هه زار
 مامۆستای وانه بێژ، ڕاست

نه بوو
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 ڕاستیی و دروستیی هەواڵەکە:

رونبــۆوە؛  )پاســەوان(،  بنکۆڵکاریــی  تیمــی  بەدواداچوونــی  دوای 

ســه رچاوه ی هه واڵــی ئــه م په ڕانــه ، هه واڵێكــی ماڵپــه ری )بــاس نیــوز( 

ــه دا  ــی هه واڵه ك ــه  ناوه ڕۆك ــوو، ل ــه وان ده ســتكارییان كردب ــه اڵم ئ ــوو، ب ب

نــوێ ی  و  كــۆن  وانه بێژانــی  گشــتیی  كــۆى  كــه   باســله وه كرابوو، 

هەرێــم، ده گاتــه  25 هــه زار مامۆســتاى وانه بێــژ، نــه ك ئــه وه ی 25 هــه زار 

نــوێ دامبەزرێرنێــن. وانه بێــژی 

لــە  ئابــدا  ١٠ی  لــە  پەنابــەران،  یەختێکــی  نقومبونــی  هەواڵــی 

و  راگەیانــدن  دەزگای  کۆمەڵــێ  کــەوا  یۆنــان،  واڵتــی  کەناراوەکانــی 

سۆشــیاڵمیدیای کوردیــی باڵویانکــردەوە، گوایــە زۆرینــەی خنــکاو و 

بێسەروشــوێنەکان عیراقییــن، یــان بەشــێکی زۆریــان کــورد و خەڵکــی 

دەڤــەری رانیــە و راپەڕینــن، نیگەرانیــی و پشــێوییەکی زۆری لەنێــو 

نەبــوو. راســت  دەرکــەوت؛  دواتــر  لەکاتێکــدا،  دروســتکرد.  خەڵکــدا 

رووی  خێزانه كه یــان  ئه ندامێكــی  ئه وانــه ی  هه مــوو  بــۆ  رۆژە،  ئــەو 

لــه  ئه وروپــا كــردووه  خه مهێنــه ر بــوو، هه مــووان ده ســتیان له ســه ر 

دڵیــان بــوو. بــەردەوام لــه م ماڵپــەڕە ئەلیکرۆنییــەوە بــۆ ئــەو ســەکۆی 

بــە دوای چاره نووســی رۆڵه كانیــان ده گــەڕان. سۆشــیاڵمیدیایە، 

سۆشــیاڵیمیدیای  و  میدیــا  لــه   به شــێك  نه بــوو،  ئه وه نــده ش  ته نیــا 

ئــه و  سه رنشــینه كانی  زیاتــری  یــان  نیــوه   ده یانگــوت:  كوردیــی، 

بــوو رێــك ده یگــوت: خه ڵكــی هه رێمــی  یه ختــه  عێراقییــن. هه شــیان 

ــه و  ــی رانیی ــی خه ڵك ــێكیان گه نج ــده كرا؛ به ش ــاس له وه ش ــتانن. ب كوردس

ــاختەهه واڵێكن.. ئــه و  ــن. ئه مانــه  منوونــه ی چه نــد س دەڤــەری راپەڕین

هه وااڵنــه ی كــه  هیــچ ســه رچاوه یه كیان نییــه . ئــه و هه وااڵنــه ی هیــچ 

ده روونیــی  بــاری  هۆیــه وه   بــه   نه بــوو،  تێــدا  راســتییان  بنه مایه كــی 

ئه وروپــان،  رێگــه ی  لــه   كه ســوكاریان  ئه وانــه ی  و  شــێوێندرا  خه ڵــك 

بــوون. قــوڵ  نیگه رانییه كــی  و  خــه م  و  دڵه ڕاوكــێ  تووشــی 

 ده نگۆی خنكان و
 بێسەروشوێنبوونی

 ژماره یه ك په نابه ری كورد،
راست نه بوو
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ئه مــه  كۆتایــی چیرۆكه كــه  نییــه .. به دواداچوونــه كان بــه رده وام بــوون، 

هیــچ یــه ك له وانــه ی كه ســوكاریان روویــان لــه  ئه وروپــا كــردووه ، وێنــه ی 

وه ك  نادیــاره،  چاره نووســی  بوترێــت  باڵونه كــرده وه ،  كه ســوكاره كه یان 

ــه  دوای  ــاب، وات ــوو، رۆژی 17ی ئ ــێوه دا هه ب ــه  رووداوی هاوش ــه وه ی ل ئ

حــه وت رۆژ ئه نجامــی به دواداچوونــه كان ده ریخســت، هه مــوو ئــه وه ی لــه  

ــه   ــاره ی یه خته ك ــه كان دەرب ــه  كوردیی ــیاڵمیدیا و راگەیاندن ــەڕ و سۆش ماڵپ

گوترابــوو، بــه  تایبــه ت لــه  بــاره ی خنكانــی هاوواڵتیــان كــوردوە، راســت 

نه بــوو. نــه ك هــه ر ئــه وه ش به ڵكــو زۆربــه ی ئــه و هه وااڵنــه ، بــه  گۆتــره  

باڵوكرابوونــه وه ، زۆربــه ی ئــه و ســه رچاوانه ، پشــتی بــه  زانیاریــی ده ســتی 

كــه   لوتكــه (،  )ده زگای  ئه مــه ش  بــۆ  نه به ســتبوو،  فه رمیــی  و  یه كــه م 

بــه  پرســه كانی په نابــه ران، راگه یه ندراوێكــی باڵوكــرده وه .  تایبه مته نــده  

وردی  بەدواداچونێکــی   “دوای  هاتــووە:  راگەیەنراوەکــەدا،  لــە 

ــا و بــەردەوام لەســەر هێــڵ  ــان و تورکی ــە یۆن نوێنەرانــی دەزگای لوتکــە ل

ــە  ــەواوی الیەن ــان و ت ــی یۆن ــە واڵت ــرای ل ــه ی عێ ــەڵ باڵیۆزخان ــوون لەگ ب

پەیوەندیــدارەکان لــە حکومەتــی یۆنــان و تورکیــا، هیــچ بەڵگەیــەک نیــە 

بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی ئــەو هەوااڵنــە، کــە بڵێــت؛ کۆچبەرانــی عێراقــی و 

هەرێمــی کوردســتان لــەو یەختــەدا بــوون.”

کۆچبــەرە  لــە  نــە  شــێوەیەک  بەهیــچ  “تائێســتا  ده ڵێــت:  هه روه هــا 

هیــچ  رزگاربــووەکان،  کۆچبــەرە   لــە  نــە  و  بێسەروشــوێنبووەکان 

تۆمارنەکــراوە.” کــورد  و  عێراقــی  هاوواڵتییەکــی 

ــه   ــه ش ده كات، ك ــه و گه نجان ــی ئ ــاگاداری خێزان ــه  ئ ــاوکات، ده زگای لوتك ه

روویــان لــه  ئه وروپــا كــردووه  کــە لــە پێنــاو بیســتنی هەواڵێکــی رۆڵەکانیــان 

بەپەرۆشــن، کــە “هیــچ کوردێــک لــەو رووداوەدا تۆمارنەکــراوە”.
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هــه ر لــه و چوارچێوه یــه دا، )پاســه وان( لــه  رێــی نامــه وه ، په یوه ندیــی 

وه اڵمــدا  لــه   كــرد،  لوتكــەوە   ده زگای  ســه رۆكی  جــه الل،  ئــاری  بــه  

دووپاتیكــرده وه ، الی ئێمــە و الی حکومەتیش، هیــچ کەس تۆمارنەکراوە، 

عێراقــی  باڵیۆزخانــەی  بــە  فەرمیــی  بــە  یۆنــان  حکومەتــی  پاشــان 

ئــەو  بــۆ  بێسەروشــوێن  وەک  پاشــان  رزگاربــوو،  وەک  راگەیانــدووە؛ 

رووداوە، هیــچ زانیارییــەک لەســەر هاواڵتیــی عێراقــی تۆمارنەکــراوە.
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 برادۆستییه كان
 رەتیدەکەنەوە؛ پەیوەندییان

 لەگەڵ کوڕانی تاڵەبانیی
  خراپ بێت

پــەڕەی )گاســن(، كــه  بایــه خ بــه  روانگــه ی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان 

ــه ، رۆژی  ــی هه ی ــه زار الیك ــه  77 ه ــر ل ــیاڵمیدیادا و زیات ــه  سۆش ده دات ل

7ی ئــاب، پۆســتێكی كــردووه ، بــه  ناونیشــانی “بنەماڵــەی كەریــم خانــی 

برادۆســتی بۆچــی ئامادەنەبــوون پێشــوازی لەبافــل تاڵەبانــی بكــەن؟”.

پشتڕاســتی  بــۆ  ســه رچاوه یه كی  هیــچ  هه واڵه كه یــدا،  لــه   پەڕه كــه 

قســه كانی ناونه بــردووه  و باســی له وه كــردووه : “هەفتــەی رابــردوو 

دوابــەدوای ســەردانی بافــڵ و قوبــاد بــۆ هەولێــر ویســتویانە ســەردانی 

ئــەو  لەالیــەن  بــەاڵم  بكــەن،  برادۆســتی  خانــی  كەریــم  بنەماڵــەی 

ــدراوە كــە ئامادەنیــن پێشــوازیان لێبكــەن.” ــان راگەیەن بنەماڵەیــەوە پێی

خانــی  كه ریــم  بنه ماڵــه ی  هه واڵــه ،  ئــه و  باڵوبوونــه وه ی  دوای 

برادۆســت روونكردنه وه یه كیــان باڵوكــرده وه  و تێیــدا ئــه و هه واڵه یــان 

وه ســفكردووه . “ناڕاســت”  بــه  

لەســەر  چەواشــەکاری  هەواڵێکــی  هاتــووه :  روونكردنه وه كــه دا  لــه  

پەیوەندییەکانــی بنەماڵــەی برادۆســتەکان و بنەماڵــەی مــام جــەالل 

بافــڵ  بەڕێــزان  لــە  نیگەرانیــن  برادۆســتییەکان  گوایــە  باڵوکراوەتــەوە، 

تاڵەبانــی و قوبــاد تاڵەبانــی، لێــرەوە بەهەمــوو الیەکــی ڕادەگەیەنیــن، 

پەیوەندییەکانــی برادۆســتییەکان و بنەماڵــەی تاڵەبانی پەیوەندییەکی 

ــوان  ــە لەنێ ــە ک ــە توندوتۆڵەی ــەو پەیوەندیی ــراوەی ئ ــە و درێژک مێژوویی

ــووە.” ــتییەکان هەب ــەورەی برادۆس ــری گ ــەالل و می ــام ج ــی م جەناب

راستیی و دروستیی هەواڵەکە:
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 لێدوانی شارەزایەکی
 یاسایی، دەکرێتە بڕیاری

دادگای فیدڕاڵیی
رۆژی 1ی ئــاب، عه لــی ته میمــی شــاره زای یاســایی، لــه  لێدوانێكیــدا 

بــۆ ماڵپــەڕی )بغــداد الیــوم( رایگه یانــد، ده كرێــت نوێنه رانــی ره وتــی 

ســه در بگه ڕێنــه وه  بــۆ ئه نجومه نــی نوێنــه ران و له ســه ر بنه مــای 

دادگای  ئاراســته ی  داواكارییــه ك  ده ســتوور،  )93(ـــی   مــادەی 

فیدڕاڵیــی بكــه ن بــۆ گه ڕانه وه یــان، چونكــه  ده ستله كاركێشــانه وه ی 

ــه دراوه . ــه ر ن ــی له س ــه ن ده نگ ــه  ئه نجووم ــه وان، ل ئ

ــیاڵمیدیا  ــه ڕەی سۆش ــەڕ و پ ــن ماڵپ ــه  چه ندی ــه،  ل ــه و لێدوان ــر ئ دوات

ــی  ــاوی عه ل ــه رچاوه كان ن ــه  س ــك ل ــی هه ندێ ــه وه ، ئه گه رچ باڵوكرای

دادگای  بــۆ  گــۆڕا  ناوه كــه ی  دواتــر  بــه اڵم  هێنابــوو،  ته میمیــان 

فیدڕاڵیــی، گوایــه  بۆچوونــی ئه وانــه .
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 ڕاستیی و دروستیی هەواڵەکە:

روونكردنه وه یه كــدا  لــه   فیدڕاڵیــی  بــااڵی  دادگای  ئــاب،  3ی  رۆژی 

دابێــت. باره یــه وه   لــه و  لێدوانێكیــان  هیــچ  ره تیكــرده وه ؛ 
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 بێژەرەکەی )رووداو(،
 زانیاریی هەڵە و نازانستیی

 لەبارەی ورچەکەوە
دەخاتەڕوو

8ی  كاتژمێــر  گه شــتی  هەواڵەکانــی  لــە   ،2022 ئابــی  12ی  شــەوی 

)رووداو(دا، بێــژه ری كه ناڵه كــه  باســی ورچێكــی کــرد، كــه  هه نگوینــی 

پــڕ  گــه وره ،  “ورچێكــی  گوتــی:  بــووه .  بێهــۆش  و  خــواردووه   زۆری 

ته نه كه یــه ك هه نگوینــی خــواردووه  و شــه كره ی هه ســتاوه .”. پاشــان 

فڕیــوه .” شــه كره ی  ئه چــێ  پیاوێــك  لــه   “ورچه كــه   گوتیشــی: 

لەکاتێکــدا، بــه  گوێــره ی به دواداچوونــی تیمــی بنکۆڵکاریــی )پاســه وان(، 

ئــه و ورچــه  گــه وره  نییــه  و، لــه  میدیاکانــی توركیــا بــه  “بێچــووه  ورچ” 

ــز(. ــرناوه  )باڵكی ــاوی لێ ــفكراوه  و، ن وه س

لــه بــاره ی هــۆكاری تێكچوونــی ته ندروســتیی ورچه كــه وه ، كــه  بێــژه ری 

رووداو پێیوایــه ؛ بــه  هــۆی به رزبوونــه وه ی شــه كره  و فشــاری خوێنــه .

“ته نه كه یــه ك  )رووداو(:  بێژه رەکــەی  قســه كانی  لــه   به شــێك 

هه نگوینــی  ته نه كه یــه ك  بــه   “پــڕ  خــواردووه .”،  هه نگوینــی 

و  گــه وره   “ورچێكــی  به رزبووه تــه وه .”،  “شــه كره ی  خــواردووه .”، 

وه ك  نه بــووه .”،  خــۆی  لــه   ئــاگای  “ورچه كــه   كه وتــووه.”،  قاوه یــی 

ــان  ــه وه .”، عیالجی ــی به رزبوبێت ــێ زه خت ــك ئه چ ــه  پیاوێ ــه .”، “ل ــه ر وای به ش

ئــه وه   ئه ڵــێ  “یه كــێ  فڕیــوه .”،  هــه ر  شــه كره كه ی  بــه اڵم  داوه تــێ 

ده كات.” ئیبــاده   هه موومــان  هه ڵئه ســتێته وه   ئێســتا  زۆڵــه  

پســپۆڕێکی بوارەکــە، لــه  )زانكــۆی دۆزجــه (، رایگه یانــدووه ، ئــه و ورچــه ، 

لــێ  زۆری  نابێــت  و  ژه هراوییــه   كــه   خــواردووه ،  جــۆره  هه نگوینێكــی 

بخورێــت. ئه وه شــی خســتووه ته ڕوو، ئــه و هه نگوینــه  لــه  نــاو خه ڵــك بــه  

ناوده برێــت. شــێت”  “هه نگوینــی 
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به شــه   لــه   ئه نــادۆڵ(،  هه واڵــی  )ئاژانســی  له مباره یــه وه ،  هــەر 

نووســیویه تی:  خســتووه ته ڕوو.  وردی  زانیاریــی  توركییه كه یــدا، 

بەکارهێنانــی  و  پەرەپێــدان  و  توێژینــەوە  ســەنتەری  بەڕێوەبــەری 

ڕایگەیانــد،  ئۆغڵــو  کەکــەچ  مێــرال  د.  دوزچــە،  زانکــۆی  هەنگەوانــی 

پێویســتە بــه  وریاییــه وه  هەنگوینــی ڕۆدۆدێنــدرۆن بخورێــت، کــە لەنــاو 

نــارساوە. شــێت”  “هەنگوینــی  بــە  خەڵکــدا 

کەکــەچ ئۆغڵــو ئاشکراشــیدەکات، لــە ناوچــەی دەریــای ڕەش هەنگوینــی 

قەســتەن و ڕۆدۆدێنــدرۆن و لیندێــن هەیــە، بەپێــی ئــەوەی پێكهاتــه ی 

ــت  ــن دەتوانێ ــی هەنگوی ــان زۆر، کاریگەرییەکان ــت ی ــەم بێ ــە ک کیمیاییەک

ڕوونــادات”.  هیــچ  دەخورێــت  کەوچکێــک  “کاتێــک  بێــت،  جیــاواز  زۆر 

قســەیەکی هەڵــە هەیــە، چونکــە بــە تامکــردن یــان ســەیرکردنی ناتوانیت 

ــە”.  ــەدا هەی ــەو هەنگوین ــدە ل ــان چەن ــری گیای ــت ژەه بزانی

لــه   بێــت  بــەرز  زۆر  گڕایانۆكســین  ژەهــری  بــڕی  “ئەگــەر  وتیشــی: 

خوێــن  فشــاری  دابەزاندنــی  كاریگەریــی  ئــەوا  هه نگوینه كــه دا، 

بــه   ده ســت  دەیخــوات  كــە  كەســەی  ئــەو  تەنانــەت  پێشــاندەدات، 

بیــت. وریــا  زۆر  خواردنیــدا  لەکاتــی  پێویســتە  ده كات.  وڕێنه كــردن 
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دەیــان دەزگای میدیــای و پــەڕەی سۆشــیاملیدیا، رۆژی دووشــەممە 

5ی ئەیلــول، باڵویانكــردەوە دادگای فیدراڵــی عیــراق، هەرێم كەمال 

ئاغــا، ســەرۆكی فراكســیۆنی یەكێتیــی نیشــتیامنیی كوردســتانی لــە 

پەرلەمانــی عیــراق دورخســتۆتەوە، لــە بــری ئەویــش كورســییەكەی 

دیموكراتــی  پارتــی  كاندیــدی  ئەكــرەم،  لەیــا  بــە  بەخشــیوە 

ــر. ــزگای هەولێ ــە بازنــەی ســێی پارێ كوردســتان ل

فیدراڵــی  دادگای  پاســەوان،  بەدواداچوونەكانــی  گوێــرەی  بــە 

پەرلەمانتارەكــەی  دورخســتنەوەی  بڕیــاری  جۆرێــك  هیــچ  بــە 

ــەواوی  ــە ت ــەی دادگا ب ــەوە بڕیارەك ــە پێچەوان ــەداوە، ب ــی ن یەكێت

ــی  ــەی دەق ــووە، بەوپێی ــا ب ــال ئاغ ــم كەم ــی هەرێ ــە بەرژەوەندی ل

بڕیارەكــە ئامــاژە بــەوەدەدات كــە ســكااڵكەی لەیــا ئەكــرەم، 

كــە  رەتكراوەتــەوە،  كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی  كاندیــدی 

داوایكردبــوو كورســییەكە بدرێتــە ئــەو.

ــەوەدراوە  ــاژە ب ــدا، ئام ــااڵی فیدراڵی ــی دادگای ب ــە راگەیەنراوێك ل

ســكااڵی ژمــارە )94/فیدراڵــی/2022( لــە دژی هەرێــم كەمــال 

خورشــید )هەرێــم كەمــال ئاغــا( رەتكراوەتــەوە.

ــا  ــەی لەی ــە تان ــە ب ــی/2022(، تایبەت ــارە )94/فیدراڵ ــكااڵی ژم  س

ئەكــرەم، كاندیــدی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان لــە بازنــەی ســێی 

ــم كەمــال خورشــید )ئاغــا(.  ــە دژی هەرێ ــر ل هەولێ

ــوو،  ــەوم ب ــایتی بەغدادلی ــەرچاوەكەی س ــە س ــاختەهەواڵێك، ك س

تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــی تەنــی، گوایــە مەســعود بارزانــی ســەرۆكی 

ــووە. پارتــی دیموكراتــی كوردســتان تووشــی جەڵتــەی مێشــك ب

دورخستنەوەی هەرێم کەمال ئاغا 
راست نەبوو

1

مەسعود بارزانی 
جەڵتەی مێشک لێی نەداوە
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ــە،  ــاختە هەواڵەك ــرەی س بەگوێ

بارزانــی بــۆ چارەســەر رەوانــەی 

دەرەوەی واڵت كــراوە. 

هــــــــــــــەرچەندە ســایتەكە 

پــــــــــــاش چەنــد كاتژمێرێــك 

ــڕییەوە،  ــەی س هەواڵەكــــــــــ

ــد پەیجێكــی  ــەاڵم چەنــــــــــ ب

بەدواداچــون  بەبــێ  كــوردی 

ســـــــــــــــاختەهەواڵەكەیان 

باڵوكــردەوە.

بــە گوێــرەی مایــۆ كلینیــك و 

رێكخــراوی جەڵتــەی بەریتانــی، 

هــەر كەســێك جەڵتــەی مێشــك 

لێبــدات، پێویســتی بەوەیــە النیكــەم دوو هەفتــە لــە نەخۆشــخانە 

ــد  ــەر چەن ــۆ چارەس ــدا ب ــی تایبەتیش ــدێ حاڵەت ــەوە، لەهەن مبێنێت

ــتە. ــی پێویس ــاڵ زیاتریش ــرە س ــك و بگ مانگێ

مەســعود  ســاختەهەواڵەكەوە،  باڵوبوونــەوەی  لــەدوای  بــەاڵم 

بارزانــی دوو دیــداری فەرمــی هەبــووە، جارێــك لەگــەڵ ســەرۆكی 

دامــەزراوەی ئەملــەدا و جارێكیــش لەگــەڵ كونســوڵی نوێــی روســیا. 

ــی ماســولكە  ــەی مێشــك، الوازی ــن نیشــانەكانی دوای جەڵت دیارتری

و بەشــێك لەجەســتەیانە، كــە وادەكات نەتوانــن بــە رسوشــتی 

بجوڵێــن و رێ بكــەن، هەروەهــا الیەكــی دەموچاویــان دادەكشــێت 

ــدەن.  ــی ئەنجامب ــەون و چاالكی ــو پێشــر دەربك ــن وەك و ناتوان

ــانانە  ــەو نیش ــكام ل ــدا هیچ ــارەگای بارزانی ــی ب ــە وێنەكان ــەاڵم ل ب

بەدیناكرێــن. 

رۆژنامــەی هاواڵتــی لــە ژمــارە )1983( لــە رۆژی چوارشــەممە 

7ی ئەیلولــی 2022 لــە مانشــێتیكی گــەورەدا لــە الپــەڕە یــەك 

نوســیویەتی “بەڕێوەبــەری ســەرجەم خوێندنگــە كوردییەكانــی 

دوزخوماتــوو دەكرێنــە عــەرەب”، رۆژی پێنجشــەممە 8ی ئەیلــول-

یــش لــە ماڵپەڕەكەیــان دەقــی راپۆرتێكیــان باڵوكردۆتــەوە و تیایدا لە 

زاری مامۆســتایەكەوە دەڵێــت “له هه مــوو ئــه و خوێندنگایانــه ی 

ــوردی  ــی ك ــچ به ِرێوبه رێك ــن هی ــی هه رێم ــه  حكومه ت ــه ر ب ــه  س ك

تێــدا نییــه”.  بــەاڵم بەپێــی بەدواداچونــی تیمــی بنكۆڵكاریــی 

پاســەوان، لــە تــەواوی قــەزای دوزخورماتــوو 34 خوێندنگــەی 

ــان ئامادەییــن و بــە زمانــی كــوردی  كــوردی هــەن، 12 خوێندنگەی

ــە  ــەر ب ــەوە س ــڕە و پڕۆگرام ــەڕوی پەی ــەاڵم ل ــن، ب ــە دەخوێن وان

ــن. ــدی عیراق ــی ناوەن ــەروەردەی حكومەت ــی پ وەزارەت

بەڕێوەبەرانی خوێندنگە 
کوردییەکان النەبراون
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ــتایانی  ــی مامۆس ــوی یەكێت ــی دوزخورمان ــە لق ــم، ل ــیروان كەری س

بەڕێوەبەرێكــی  “هیــچ  وت  پاســەوانی  تیمــی  بــە  كوردســتان، 

خــۆی  ئــەوەی  مەگــەر  النــەدراوە،  كوردییــەكان  خوێندنگــە 

دوزخورماتــوو”. بــۆ  بگەڕێتــەوە  ئامادەنەبوبێــت 

ــەكان  ــە كوردی ــەری خوێندنگ ــوو بەڕێوەب ــیكردەوە “هەم جەختیش

لــە دوزخورماتــوو كــە 34 خوێندنگــەن كــوردن و بەڕێوەبــەری 

ــراوە”. ــوێنیان دانەن ــە ش ــەرەب ل ع

ــە  ــوێ، ل ــەوەی ن ــەوەی ن ــەرۆکی جواڵن ــد س ــوار عەبدولواحی شاس

ــارەی  ــک ژم ــدا کۆمەڵێ ــییەکەی 8ی ئەیلول کۆنفرانســە رۆژنامەنوس

پارتێکــی  نــوێ، کــە  نــەوەی  “هەڵــە”ی خســتەڕوو، ســەرۆکی 

داهاتــی  رایگەیاندبــوو،  کوردســتانە،  هەرێمــی  ئۆپۆزســیۆنی 

ــووە  ــر ب ــدا زیات ــەی نۆیەم ــاوەی کابین ــە م ــی ل ــی هەرێم حکومەت

لــە 40 ملیــار دۆالر.

شاســوار عەبدولواحیــد ئــەو 40 ملیــار دۆالرەی بــۆ داهاتــی نــەوت 

و داهاتــە نانەوتییــەکان جیاکردوەتــەوە.

ــەو  ــەوان ئ ــی پاس ــی بنکۆڵکاری ــی تیم ــرەی بەدواداچوون ــە گوێ ب

ــای  ــی کۆمپانی ــە راپۆرتەکان ــن ب ــت بەس ــە پش ــەن، ب ــە هەڵ ژماران

لــە  هەرێــم،  نەوتــی  پرۆســەی  لــە  وردبینــی  بــۆ  دەلەوێــت 

ســەردەمی کابینــەی نۆیەمــدا تاوەکــو ئــازاری 2022، ســەرجەم 

ــار و 500 هــەزار دۆالر  داهاتــی گــەڕاوەی نــەوت نزیکــەی 12 ملی

بــووە نــەک 25 ملیــار دۆالر.

بەگوێــرەی بەدواداچوونــی پاســەوان، لــە ســەردەمی کابینــەی 

ــداوە  ــە بەغ ــۆن دۆالر ل ــار و 300 ملی ــەی دوو ملی ــدا، نزیک نۆیەم

گەیشــتوەتە هەرێــم نــەک زیاتــر لــە چــوار ملیــار، ســەرۆکی 

نــەوەی نــوێ لــە باســی داهاتــی ناوخۆیشــدا کەوتوەتــە هەڵــەوە، 

بەوپێیــەی ئامــاژە بــە زیاتــر لــە 10 ملیــار دۆالر دەدات، بــەاڵم 

ئــەم ژمارەیــە تەنهــا لــەو حاڵەتــەدا راســت دەبێــت، کــە بــە 

ــە  ــە ل ــی مانگان ــەم داهات ــەی نۆی ــی کابین ــاوەی تەمەن ــی م درێژای

ــەو  ــت، ب ــش ناگونجێ ــت، ئەمەی ــر نەبووبێ ــۆن دۆالر کەم 220 ملی

هۆیــەی لــە ســەردەمی باڵوبونــەوەی کۆڤیــددا هەندێکجــار داهــات 

ــی  ــە نزیککراوەی ــتی و ب ــۆی گش ــە ک ــە ب ــفر، بۆی ــتوەتە س گەیش

داهاتــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە کابینــەی نۆیەمــدا 40 

ــار دۆالر. ــە 26 ملی ــووە ل ــر ب ــو کەم ــووە، بەڵک ــار دۆالر نەب ملی

ــارە  ــە ژم ــوێ ل ــەوەی ن ــەرۆکی ن ــەی س ــی ژمارەک ــە جیاوازی کەوات

راســتینەکە نزیکــەی 14 ملیــار دۆالرە.

هەفتەیــەک بــەر لــە کۆنفرانســە رۆژنامەنوســییەکەی شاســوار 

ــی  ــی هەواڵی ــە ئاژانس ــە ل ــارەی دیک ــک ژم ــد، هەندێ عەبدولواحی

ــتییەوە. ــە راس ــوون ل ــە دوور ب ــەوە، ک ــەرز باڵوکران رۆیت

شاسوار عەبدولواحید، کاروان گەزنەیی 
و ئاژانسی رۆیتەرز لەبارەی قەرز و 

داهاتەکانی حکومەت دەکەونە هەڵەوە
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رۆیتــەرز لــە ژمارەکانــدا پشــتی بــە دوو ســەرچاوە بەســتبوو، 

لەســەر  کوردســتان  پەرلەمانتــاری  گەزنەیــی  کاروان  یەکەمیــان 

دووەمیشــیان  کوردســتان،  نیشــتامنیی  یەکێتیــی  فراکســیۆنی 

بەرپرســێکی حکومەتــی هەرێــم، کــە ناوەکــەی ئاشــکرا نەکردبــوو.

لــە راپۆرتەکــەی رۆیتــەرزدا دوو هەڵــە هەبــوون، پەرلەمانتارەکــەی 

یەکێتــی گوتبــووی هەنــاردەی نــەوت %85ی بودجــە پێکدەهێنێت، 

ــەوت  ــاردەی ن ــەکان هەن ــرەی بەدواداچوون ــە بەگوێ ــدا ب لەکاتێک

نزیکــەی نیــوەی بودجــەی هەرێــم پێکدەهێنێــت.

حکومییەکــەوە  بەرپرســە  لــەزاری  رۆیتــەرز  هــاوکات 

باڵویکردوەتــەوە، قەرزەکانــی ســەر حکومەتــی هەرێــم گەیشــتوەتە 

ــی  ــرەی بەدواداچوونەکان ــە گوێ ــەاڵم ب ــار دۆالر، ب ــەی 38 ملی نزیک

پاســەوان، ئــەو ژمارەیــە 10 ملیــار دۆالری خراوەتــە ســەر، چونکــە 

لــە ئێســتادا کــۆی گشــتیی قەرزەکانــی ســەر حکومەتــی هەرێــم بــە 

ــار و 164 ملیــۆن دۆالر، ئەمەیــش  ــە 28 ملی دیاریکــراوی بریتییــە ل

ــم  ــی هەرێ ــی وەزیران ــێکی ئەنجومەن ــی بەرپرس ــرەی لێدوان بەگوێ

ــۆ پاســەوان. ب

دوای  باڵویانکــردەوە،  پەڕەیەکــی سۆشــیاملیدیا  و  میدیــا  چەنــد 

 180 شــەقامی  پــرۆژەی  مەتــری،   150 شــەقامی  دروســتکردنی 

مەتــری یاخــود 200 مەتــری لــە هەولێــر دەســتپێدەکات.

ســاختەهەواڵەكە لــە شــێواندنی لێدوانێكــی جێگــری پارێــزگاری 

هەولێــرەوە ســەرچاوەی گرتــووە.

ســایتی باســنیوز، هــەر خــۆی لێدوانەكــەی وەرگرتــووە و هــەر 

ــەوە. ــی داوەت ــە لێك ــە هەڵ ــی ب خۆیش

هێمــن قــادر، جێگــری پارێــزگاری هەولێــر، بــە باســنیوزی گوتــووە، 

ــود  ــن 180 یاخ ــاوی بنێی ــا ن ــەورە ج ــەقامێكی گ ــتكردنی ش دروس

ــایتەكە  ــەاڵم س ــە. ب ــردا هەی ــتەرپانی هەولێ ــە ماس ــری ل 200 مەت

لــە ناونیشــانی بابەتەكــەدا نوســیویەتی “شــەقامێكی گەورەتــر لــە 

150 مەتــری لــە هەولێــر دروســتدەكرێت”. ئەمــە لەكاتێكدایــە، كــە 

ــەداوە و  ــتكردنەكە ن ــی دروس ــە كات ــاژەی ب ــزگار ئام ــری پارێ جێگ

تەنهــا گوتوویەتــی “لــە ماســتەرپاندا هەیــە”، نەیگوتــووە “ئێســتا 

ــتدەكرێت”. ــە دروس یاخــود بەمزووان

ــوردی  ــج و ســایتی دیكــەی ك ــەك بەی ــەدوای باســنیوز، ژمارەی دواب

هەڵەیــان  زانیاریــی  هەمــان  و  هەڵــەوە  هەمــان  كەوتوونەتــە 

باڵوكردوەتــەوە.

درووستکردنی شه قامی 200 
مه تری لە هەولێر بۆ ئێستا نییه 
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گەڕانــەوەی موچــەی پاشــەكەوتكراو، پرســێكی هەســتیار و گرنگــە 

بــەالی فەرمانبەرانــەوە، ئەگــەر بڕیارێكــی لــەو شــێوەیە بدرێــت، 

حكومەتــی هەرێــم خــۆی یەكــەم شــوێن دەبێــت بڕیارەكــە 

رادەگەیەنێــت، بۆیــە لــەو حاڵەتانــەدا هەمیشــە بگەڕێنــەوە بــۆ 

ــەت . حكوم

چەنــد وێبســایت و پەیجێكــی سۆشــیاملیدیا، جارێكــی دیكــە 

بابەتــی موچــەی پاشــەكەوتكراویان قۆســتەوە و لــە رێگــەی 

بەالڕێدابــرد. وەرگریــان  ســاختەوە  ناونیشــانی 

داڕشــتنەوەی ناونیشــانەكانیان بــە جۆرێــك بــوو، هەســتی ئــەوەی 

ــاری لەســەر  لــەالی وەرگــر دروســت دەكــرد، كــە حكومــەت بڕی

بابەتەكــە  و  داوە  پاشــەكەوتكراوەكان  موچــە  گەڕاندنــەوەی 

ــووە. كۆتاییهات

ــە  ــوو، گوای ــە”ی داناب ــی “بەپەل ــە هەواڵێك ــەو پەیجان ــك ل یەكێ

بڕیارێــك بــە دڵــی موچەخــۆران دەدرێــت، هەروەهــا نوســیبووی: 

هەواڵەكــە  ناوەرۆكــی  بــەاڵم  بەڕاســتی؟  دەبێــت  خەونەكــە 

ــتیان  ــدا پش ــە ناوەرۆكەكەی ــوو، ل ــاواز ب ــامن جی ــامن و رێس ئاس

ــان  ــووی: داوام ــە گوتب ــتبوو، ك ــك بەس ــی پەرلەمانتارێ ــە لێدوان ب

لــە حكومــەت كــردووە، پاشــەكەوت و لێبڕیــن و قەرزەكانــی 

ــەوە. ــان بدەن هاواڵتی

ــی موچــە و پاشــەكەوت و  ــی راپۆرت ــە، تەواوبوون پەیجێكــی دیك

دامەزراندنــی بــە هەواڵێكــی خــۆش بــە وەرگــر دابــوو، لەكاتێكــدا 

ئــەو راپۆرتــە تەنهــا پێشــنیازە و كاریگەریــی ئەوتــۆ دروســتناكات 

لەبــارەی پرســی موچــە پاشــەكەوتكراوەكانەوە.

هیــچ شــتێكی نــوێ لەبــارەی موچــە پاشــەكەوتكراوەكانەوە نییــە، 

ــه وه ی  ــۆ خه رجكردن ــه  ب ــم نی ــی هه رێ ــی حكومه ت ــچ بریارێك هی

به رپرســانی  جارێــك  چه نــد  بەپێچەوانــەوە  پاشــه كه وت، 

پاشــه كه وت  دانــه وه ی  كــه   له وه كــردووه   باســیان  حكومــه ت 

ــی  ــه رسور بارزان ــه  م ــۆ منون ــه ر ب ــە، ه ــی عیراق ــی حكومه ت ئه رك

لــه  27ی 10ی 2021، لــه  دیــداری مێــری رایگه یانــد: ده بێــت 

ــۆ  ــه كه وتكراوه كان ب ــه دراو و پاش ــه  ن ــت موچ ــدا ناچاربكرێ به غ

بگه ڕێنێتــه وه . هه رێــم  فه رمانبه رانــی 

ــه كه وت  ــار پاش ــۆن دین ــتان 14 ترلی ــی كوردس ــی هەرێم حکومەت

و موچــەی فەرمانبــەران قــەرزارە، به پێــی نــورساوی ژمــاره  1552 

لــه  ٢٣ی 2ی ٢٠٢١، وەزیــری دارایــی و ئابووریــی حكومەتــی 

هەرێمــی كوردســتان بڕیاریــداوه  پاشــەكەوتی مووچــەی تــەواوی 

ــەی  ــە مووچ ــەوە ببێت ــە ئەمانەت ــۆران ل ــەران و مووچەخ فەرمانب

ــم  ــی هەرێ ــەر حكومەت ــە لەس ــه  ئەرك ــی بڕیاره ك ــتە، به پێ شایس

ــۆران  ــەران و مووچەخ ــە فەرمانب ــەكەوتكراوەكان ب ــە پاش مووچ

ــەوە. بدات

نە خەونەکە بووەتە راستی و 
نە هیچ هەواڵێکی خۆش بۆ 

فەرمانبەران لە ئارادایە
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تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان، ســاختەهەواڵی چەنــد پەیجێكــی كــوردی 

لەبــارەی “دورخســتنەوەی ئاســۆ مامەنــد لــە پۆســتەكەی” راســت 

ــەوە. دەكات

پــەڕەی )VOC(، لــە رۆژی 15ی ئەیلــول، نوســیویەتی “ئەمــڕۆ لەالیــەن 

ــد  ــۆ مامەن ــی  ئاس ــاری الدان ــی بڕی ــەرۆکی یەکێتی ــی، س ــڵ تاڵەبان باف

ــی و  ــی و دزی ــییەی گەندەڵی ــەك دۆس ــۆی ژمارەی ــش بەه دراوە، ئەوی

ــە کەرکــوک” ــە یەکێتیــی ل خیانەتکــردن ل

ــەو  ــەوەی ئ ــە باڵوكردن ــت ل ــی هەبێ ــەوەی ئامانجێك ــە وەك ئ پەڕەك

هەوااڵنــەدا، لــە 7ی ئەیلــول لــە هەواڵێكــی تــردا بەهەمــان شــێوە، ئــەو 

كارگێــڕ مەكتــەب سیاســییەی یەكێتــی كردۆتــە ئامانــج و لــە پۆســتێكدا 

دەڵێــت “هێــزە رەشــەکەی ئاســۆ مامەنــد لــە نێــوان پارێزگاریکــردن لــە 

یەکێتیــدا و بازرگانیکردنــی مــادەی هۆشــبەردا”.

پەیجێكــی دیكەیــش هەمــان ســاختەهەواڵی باڵوكردوەتــەوە، پێدەچێت 

ئــەو دوو پەڕەیــە یــەك  تیــم سەرپەرشــتییان بــكات و ئامانجێكــی 

ــت،   ــاختەیەدا هەبێ ــە س ــەو هەواڵ ــەوەی ئ ــە باڵوكردن ــان ل دیاریكراوی

ئــەوەش بــە پشتبەســن بــەوەی هەواڵەكە بەیــەك شــێواز باڵوكراوەتەوە 

و داڕێــژراوە بەبــێ گۆڕانكاریــی، هەروەهــا یەكێــك لــە پەیجــەكان دوو 

ــە  ــد، داوا ل ــی ئاســۆ مامەن ــی الدان ــەوەی هەواڵ ــە باڵوكردن ــەر ل رۆژ ب

هاواڵتیــان دەكات لــە كۆمێنــت نــاوی ئــەو ســەركردەیەی یەكێتــی لــە 

كەركــوك بنوســن »كــە شــایەنی دورخســتنەوەیە«.

بەپێــی بەدواداچونــی تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان، ئاســۆ مامەنــد، لــە 

پۆســتەكەیدا مــاوە و دورنەخراوەتــەوە، لــە مەكتەبــی سیاســی یەكێتــی 

ــوك -  ــزگای كەرك ــەردوو پارێ ــتیاری ه ــو سەرپەرش ــوك، وەك ــە كەرك ل

ــەاڵحەدینی دەوام دەكات. س

“پاســەوان”  بــۆ  مامەنــد،  ئاســۆ  نوســینگەی  لــە  ســەرچاوەیەك 

ــە و ناڕاســن و  ــان نیی ــچ بنەمایەكی ــە هی ــەو هەوااڵن ــردەوە ئ جەختیك

بــۆ ئــەوەش دەقــی راگەیەنراوێكــی نوســینگەی رۆژنامەوانــی ناوبــراوی 

ــارد. ــەوان” ن ــی “پاس ــۆ تیم ب

پــــــــــــەیجی كەناڵــی كوردســات، كــــــــە زیاتــر لــە دوو ملیۆن 

ــدا  ــیویەتی، هۆڵەن ــە، نوس ــی هەی ــەزار الیك و 929 هــــــــــــــ

ئاسۆ مامەند 
دوورنەخراوەتەوە

7

هۆڵەنداش هاوشێوەی واڵتانی 
دیکە تاوانی تێدا ئەنجامدەدرێت و 

بەندینخانەکانیشی دانەخراون 
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گرتوخانــەكان  و  نیــە  تێــدا  زیندانیەكــی  هیــچ  واڵتــە  تاكــە 

داخــراون، لــە ســاڵی 2013دا تەنیــا 19 بەندكراوی هەبـــــــــــووە 

و هیــچ تـــوانێك لــە واڵتەكــەدا ئەنجامنادرێـــت.

ــەگوێرەی  ــوو، بـ ــت نەب ــەی پەیجــی كوردســات راســـ زانیارییەك

رێکخــراوی جیهانــی بــۆ چاودێریــی بەندینخانــەکان ئێســتاش 

كــــاتێك  لەنــاو گرتوخانەكانــدان و هیــچ  كـــــــەس  ســەدان 

تاوانــەوە  نەبوونــی  بەندینخانـــەكان بەهــۆی  دەرگـــــــــــای 

دانەخــراون.

لــە  ئەوانــەی  گشــتی  کــۆی  ئامــار،  دواییــن  بەگوێــرەی 

ــە.  ــەزار و 632 كەس ــاڵی 2021 دا 11 ه ــە س ــدان ل گرتوخانەكان

بیانیــن. زیندانــی   21% ژنــن،   4.6% رێژەیــە  لــەم 

پێدانــی  بابەتــی  لــە 

پایتەختــی  ناســناوی 

شــاری  بــە  ئەنفــال 

ــاڵ، عەبدوڵاڵی  چەمچەم

دوو  مەحمــود  حاجــی 

تــەواو  هەڵوێســتی 

پێچەوانــە نیشــاندەدات، 

ــارە  ــەی پەرلەمانت ئەوکات

و  دەڵێــت  شــتێک 

دەبێتــە  ئەوکاتــەی 

وەزیــر، شــتێکی دیکــە 

دەڵێــت.

حاجــی  عەبدوڵــاڵی 

دیموکراتــی  سۆســیال  پارتــی  دووەمــی  کەســی  مەحمــود، 

پەرلەمانــی  ئەندامــی  ئەوکاتــەی  و   2015 ســاڵی  کوردســتان، 

ــەر  ــە واژوو لەس ــاری دیک ــانی 57 پەرلەمانت ــتانە، شانبەش کوردس

پایتەختــی  وەکــو  چەمچەمــاڵ  تاوەکــو  دەکــەن،  یاداشــتێک 

بناســێرنێت. ئەنفالکــراوان  و  شــەهیدان 

بــەاڵم کاتێــک دەبێتــە وەزیــری شــەهیدان و ئەنفالکــراوان، 

پێشــنیارەکە  و  دەبێتــەوە  پێچەوانــە   100% هەڵوێســتەکەی 

وەزیــری  نوورساوێکــی  بەگوێــرەی  ئەمەیــش  رەتدەکاتــەوە، 

عەبدوڵاڵی حاجی مەحمود و
دوو هەڵوێستی پێچەوانەی 

پەرلەمانتاریی و وەزیریی
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هەرێــم بــۆ کاروبــاری پەرلەمــان.

بــوو،  پەرلەمانتــار  ئەوکاتــەی  مەحمــود  حاجــی  عەبدوڵــای 

واژووی لەســەر ئەوەکــردووە چەمچەمــاڵ ناوەنــدی زۆرینــەی 

قوربانیانــی ئەنفالــە، بــەاڵم کاتێــک دەبێتــە وەزیــر هەمــان 

پێشــنیاز رەتدەکاتــەوە، بیانووەکەیشــی ئەوەیــە کــە زۆرێــک 

لــە ناوچەکانــی کوردســتان خاوەنــی شــەهیدن و یادەکانیــش 

دەکرێنــەوە. ناوچــەکان  لەســەرجەم 

پەیجــی کۆبــاس، نوســیویەتی، لەمــەودوا هــەر کەســێک لــە 

رێســتۆرانت نــان بخــوات حکومــەت باجــی لێوەردەگرێــت.

ســلێامنی  بازرگانیــی  ژووری  ســەرۆکی  لێدوانێکــی  کۆبــاس، 

شــێواندووە و وەکــو خــۆی باڵوینەکردوەتــەوە، ئاماژەیەکــی وەهــا 

دراوە کــە گوایــە ئەگــەر چێشــتخانەکە پلــە دوو بێــت حکومــەت 

ــێ  ــە س ــەر پل ــت و ئەگ ــەردانیکەران وەردەگرێ ــە س ــاج ل %2 ب

ــت. ــت، %3 وەردەگرێ بێ

باجــی  وەرگرتنــی  بڕیــاری  نوســیویەتی،  ســەردێڕ،  پەیجــی 

ــتۆرانتەکانی  ــتخانە و ریس ــەردانیکەرانی چێش ــە س ــتەوخۆ ل راس

جێبەجێکردنــەوە. بــواری  کەوتــە  هەرێــم 

زانیارییەکانــی ئــەو دوو پەیجــە راســت نیــن، لــە هەرێمــی 

ــچ  ــووە، هی ــێوەیە دەرنەچ ــەو ش ــی ل ــچ بڕیارێک ــتان هی کوردس

ــتخانەکاندا  ــەرجەم چێش ــە س ــەت ل ــە حکوم ــە ک ــایەک نیی یاس

باجــی راســتەوخۆ لــە هاواڵتیــان وەربگرێــت.

ئــەوەی تاوەکــو ئێســتا هەیــە لەبــارەی وەرگرتنــی بــاج لــە 

ــی  ــردووی وەزارەت ــی ژمــارە 9ی ســاڵی راب چێشــتخانەکان، رێنامی

داراییــە، کــە لــە رۆژنامــەی وەقایعــی کوردســتان باڵوکراوەتــەوە و 

ــەوە. ــواری جێبەجێکردن ــە ب ــەوە کەوتوەت لەوکاتەیش

بەگوێــرەی رێنامییەکــە، رێــژەی %10ی بــاج وەردەگیرێــت تەنهــا 

لــەو چێشــتخانە، مۆتێــل، هۆتێــل، بــاڕ و کافریایانــەی کــە چــوار 

ئەســتێرە یاخــود زیاتریــان هەیــە

ئەمســاڵ لەســەر بەرگــی كتێبــی )زانســت بــۆ هەمــووان(ی پۆلــی 

ــراوە، كــە شــەش  ــی، كۆالرەیەكــی رەنگاوڕەنــگ دان دووی بنەڕەت

رەنگــی تێدایــە.

وەرگرتنی باج لە سەردانیکەرانی 
سەرجەم چێشتخانە و کافتریاکان 

راست نییە

10

لەنێوان پەلکەزێڕینە و ئااڵی 
هاوڕەگەزخوازاندا: پاسەوان هەڵە 

تێگەیشتنەکان راستدەکاتەوە
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ــاری  ــەد، پەرلەمانت ــز ئەحم هەڵ

یەكگرتــووی  فراكســیۆنی 

ئــەو  دانانــی  ئیســامی، 

كۆالرەیــە بــە بانگەشــەكردن بــۆ 

هاوڕەگەزخــوازی لێكدەداتــەوە 

ئــااڵی  ئــەوە  دەڵێــت،  و 

نــە. هاوڕەگەزخوازا

یەكگرتــوو،  پەرلەمانتارەكــەی 

یاداشــتێك  لەوبارەیــەوە 

ئاڕاســتەی پەرلەمانــی كوردســتان دەكات و داوادەكات، كۆالرەكــە 

البربێــت.

بەشــێك لــە میدیــای كــوردی، بەبــێ بەدواداچــوون لەبــارەی 

وەكــو  ئەحمــەد  هەڵــز  رەخنەكــەی  بابەتەكــە،  ئەســڵی 

خــۆی دەگوازنــەوە، تەنانــەت لــە ناونیشــان و داڕشــتنەوەی 

هەواڵەكانیانــدا بەشــێوازێك مامەڵــە دەكــەن، كــە وەزارەتــی 

پــەروەردەی هەرێمــی كوردســتان “بانگەشــە بــۆ هاوڕەگەزخوازی 

دەكات”.

تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان، بەدواداچــوون بــۆ بابەتەكــە دەكات 

و دەریدەخــات، هەڵەتێگەیشــن هەیــە و بابەتەكــە بەالڕێــدا 

بــراوە.

ئــااڵی گروپــی پەلكەزێڕینــە، یاخــود وەكــو پەرلەمانتارەكــەی 

ــان  ــە، هەم ــەش رەنگ ــازان”، ش ــت “هاوڕەگەزب ــوو دەڵێ یەكگرت

ئــەو رەنگانــەی لەســەر كۆالرەكــە هــەن، بــەاڵم روداوی رسوشــتی 

ــە. ــە حــەوت رەنگ پەلكــە زێڕین

ــەر  ــاڵ لەمەوب ــەرە، دوو س ــەی لەس ــە كۆالرەك ــەی، ك ــەو كتێب ئ

ــراوە و  ــە الب ــە كۆالرەك ــۆڕاوە، وات ــی گ ــراوە و دیزاینەكەیش راگی

لەبــری ئــەوە باڵۆنێــك بــە رەنگــی دیكــەی جیــاوازەوە خراوەتــە 

ــەی. جێگەك

تانیــا عوســامن، راوێــژكار لــە وەزارەتــی پــەروەردە، بــە پاســەوانی 

بێمەبەســت  شــتەكە  وت، 

زانیــامن  ئەوكاتــەی  بــووە، 

ژمــارەی  لــە  هەڵەیــەك 

رەنگــەكان رویداوە و ناڕەزایی 

دروســتكردووە، دەســتبەجێ 

و  گۆڕیــوە  رەنگەكامنــان 

كردووەتــەوە. چاپــامن 

وەزارەتــی  كەواتــە 

هەرێمــی  پــەروەردەی 

بــە  دانــی  كوردســتان، 

بۆیــە  نــاوە،  هەڵەیەكــدا 

ــوە،  ــی كتێبەكــەی گۆڕی دیزاین

لــەوەی  رێگریشــیكردووە 

كتێبــە جارێكــی دیكــە بەســەر 

خوێندكارانــدا دابەشــبكرێت، 

هەڵەیەكــی  بەهــۆی  بــەاڵم 

لــەو  هەندێــك  دیكــەوە 

كتێبانــە لــە خوێندنگەیەكــی 

دهــۆك دابەشــكراون و دواتــر راســتەوخۆ كۆیانكردووەتــەوە، 

هــەر ئەمەیــش بوەتــە هــۆی ئــەوەی دووبــارە بابەتەكــە ببێتــەوە 

مشــتومڕ. جێگــەی  بــە 

دەرەنجــام كەواتــە وەزارەتــی پــەروەردەی هەرێمــی كوردســتان، 

دانــی بــە هەڵەیەكــدا نــاوە، بۆیــە دیزاینــی كتێبەكــەی گۆڕیــوە، 

بەســەر  دیكــە  جارێكــی  كتێبــە  لــەوەی  رێگریشــیكردووە 

خوێندكارانــدا دابەشــبكرێت، بــەاڵم بەهــۆی هەڵەیەكــی دیكــەوە 

هەندێــك لــەو كتێبانــە لــە خوێندنگەیەكــی دهــۆك دابەشــكراون 

ــە  ــش بوەت ــەر ئەمەی ــەوە، ه ــتەوخۆ كۆیانكردووەت ــر راس و دوات

هــۆی ئــەوەی دووبــارە بابەتەكــە ببێتــەوە بــە جێگــەی مشــتومڕ.
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لــە كۆڕبەنــدە  پارێــزگاری ســلێامنی،  د. هەڤــاڵ ئەبوبەكــر 

ــتنەڕووی  ــێ خس ــاڵدا، بەب ــی ئەمس ــەی 17ی ئەیلول ئابورییەك

بــواری جیــاوازدا  نــۆ  لــە  هیــچ ژمــارە و بەراوردكارییــەك، 

ســلێامنی وەكــو پێشــەنگی هەمــوو عێــراق ناودەبــات.

پاڵپشــتیی  جگەلــەوەی  ئەبوبەكــر،  هەڤــاڵ  د.  وتەكانــی 

ــدا  ــە عێراق ــو ئێســتا ل ــدا تاوەك ــوو، لەهەمانكات زانســتییان نەب

ئــەوەی  بــۆ  نییــە،  لەبەردەســتدا  ورد  هێنــدە  ئامارێكــی 

بیســەملێنیت پارێزگایــەك لــە پێــش پارێزگاكانــی دیكەوەیــە 

ــەو  ــی ل ــەت ریزبەندی ــتهێناوە، تەنان ــی بەدەس ــەی یەكەم و پل

ــە  ــواری وەكــو بازرگانــی و كەلتــووری ل جــۆرە بــۆ هەندێــك ب

ــە. ــی نیی ــدا بوون ــكەوتووەكانی جیهانیش ــە پێش ــەی واڵت زۆرب

ــەی  ــی گەش ــۆ دیاریكردن ــزەكان ب ــە بەهێ ــە پێنوێنیی ــك ل یەكێ

ژمــارەی  لــە  بریتییــە  واڵتێكــدا،  لــە  پیشەســازی  كەرتــی 

گــەورەكان. پیشەســازییە  پــرۆژەی 

د. هەڤــاڵ ئەبوبەكــر دەڵێــت ســلێامنی یەكەمــی عێراقــە، 

ــەزراوەی  ــی 55 دام ــلێامنی خاوەن ــن س ــارەكان دەڵێ ــەاڵم ژم ب

ــر 56 و  ــە هەولێ گــەورەی پیشەســازییە، لەكاتێكــدا ژمارەكــە ل

ــە 100. ــرە ل ــت زیات ــدای پایتەخ ــە بەغ ل

ــارەی  ــە قەب ــە ل ــز بریتیی ــە كەرتــی بازرگانیــدا، پێنوێنــی بەهێ ل

لەمەیشــدا  ئەبوبەكــر  هەڤــاڵ  د.  بازرگانــی.  ئاڵوگــۆڕی 

ــی  ــۆڕی بازرگان ــارەی ئاڵوگ ــە قەب ــەوە، بۆمنون ــە هەڵ كەوتوەت

لــە  خــۆی  ســااڵنە  توركیــا  و  كوردســتان  هەرێمــی  نێــوان 

پارێــزگای  لــە  زۆرینەیشــی  و  دەدات  دۆالر  ملیــار   20

ئاڵوگــۆڕی  قەبــارەی  لــە  زیاتــرە  ئەمەیــش  دهۆكەوەیــە، 

ــوەی  ــە نی ــر ل ــە كەم ــران، ك ــم و ئێ ــوان هەرێ ــی نێ بازرگانی

ــلێامنییەوەیە  ــزگای س ــنووری پارێ ــی س ــەی مەرزەكان ــە رێگ ل

ــار  ــە خــوار 14 ملی ــە 10 ســاڵی رابردوویشــدا هەمیشــە ل و ل

ــی  ــراق، بازرگانی ــووە. هــاوكات لەســەر ئاســتی عێ دۆالرەوە ب

بــەرسەوە  پارێــزگای  دەروازەكانــی  رێگــەی  لــە  ئــاوی 

ــدا  ــە بازرگانی ــلێامنی ل ــت س ــش دەردەكەوێ ــت، بەمەی دەكرێ

یەكــەم نییــە.

نییــە  بــۆ كشــتوكاڵ  پێنوێنییەكــی ورد  بەهەمانشــێوە هیــچ 

و روون نییــە لەســەر ئاســتی عێــراق، كام پارێــزگا یەكەمــە. 

ئەمــە لەكاتێكدایــە، پارێــزگاری نەینــەوا هەڵگــری ناســناوی 

ســەبەتەی خۆراكــی عێراقــە، وەكــو ئاماژەیــەك بــۆ زۆریــی 

بەروبوومەكانــی. 

ژمــارەی هۆتێــل و شــوێنە گەشــتیارییەكان، هەمیشــە پێنوێنــی 

لەناوچــە  گەشــتیاری  ئاســتی  دیاریكردنــی  بــۆ  بەهێــزن 

ئامــاری  دەســتەی  بەگوێــرەی  رووەوە  لــەو  جیاوازەكانــدا. 

لــەدوای  پارێزگاكانــدا  ریزبەندیــی  لــە  ســلێامنی  عێــراق، 

بەغــدا، هەولێــر و كەربــەالوە دێــت.

رەنگــە پارێــزگاری ســلێامنی لەمــەدا ئامانجەكــەی پێكابێــت، 

كــە  ســەوزاییدا،  رێــژەی  و  بێــكاری  ئاســتی  لــە  بەوپێیــەی 

دوو پێنوێنــی گرنگــی ژینگــە و بێكاریــن، ســلێامنی لــە پێــش 

عێراقەوەیــە. دیكــەی  پارێزگاكانــی 

زانیــاری و ژمــارەی روون و ئاشــكرا لــەم ســێ كەرتــەدا نییــە، 

بەشــێكی بــۆ الیەنــی پەیوەندیــدار دەگەڕێتــەوە، بەشــەكەی 

دیكــەی پەیوەندیــی بــە خــودی ســێكتەرەكەوە هەیــە، كــە 

رسوشــتێكی تایبەتــی هەیــە و پێوانــە ناكرێــت.

هەڤاڵ ئەبوبەکر “بەبێ داتا و 
زانیاری” سلێمانی دەخاتە پێش 
سەرجەم پارێزگاکانی عێراقەوە

12
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عەلــی حەمەســاڵح پەرلەمانتــاری فراكســیۆنی گــۆڕان، لــە كۆنگــرە 

ــەوە:  ــە هەڵ ــار كەوت ــدا، دوو ج ــییەكەی 21ی ئەیلول رۆژنامەنوس

ژمارەكانــی ورد نەبــوون و بەراوردكارییەكــەی نێــوان ســلێامنی و 

لوبنانیشــی زانســتی نەبــوو.

ــووە،  ــار ب ــار دین ــان 300 ملی ــت کورتهێن ــی حەمەســاڵح دەڵێ عەل

ــی پاســەوان،  ــی تیمــی بنكۆڵكاری ــرەی بەدواداچوون ــەاڵم بەگوێ ب

ئــەم ژمارەیــەی پەرلەمانتارەكــەی گــۆڕان راســت نییــە، لەمســاڵدا 

كورتهێنــان 210 ملیــار دینــار بــووە نــەك 300 ملیــار دینــار.

دینــار  ملیــار   ٣٠ نزیکــەی  ســلێامنی  پارێــزگای  لــە  مانگانــە 

کورتهێنــان هەیــە، لــە مانگەکانــی ٤ و ٥ی ئەمســاڵدا، حکومەتــی 

هەرێــم، بــێ پشتبەســن بــە داهاتــە ناوخۆییــەکان، لــە هەولێــرو 

مانگــەدا  دوو  لــەو  واتــە  دابەشــکرد،  موچــەی  ســلێامنیش 

كورتهێنــان نەبــووە. بۆیــە گشــتی کورتهێنــان لــە حــەوت مانگــی 

ــار. ــار دین ــە ٢١٠ ملی ــاڵدا دەکات ئەمس

پەرلەمانتارەکــەی  رۆژنامەنووســییەکەدا،  کۆنگــرە  لــە  هــەر 

گــۆڕان هۆشــداریی دەدات کــە ســلێامنی وەکــو لوبنانــی لێدێــت 

ــلێامنی و  ــەراوردەی س ــەم ب ــت، ئ ــدا نامێنێ ــە بانکەکان ــارە ل و پ

لوبنــان زانســتی نییــە، بەوپێیــەی ســلێامنی پارێزگایــە و لوبنانیــش 

ــتانە و  ــی كوردس ــە هەرێم ــەر ب ــی س ــلێامنی پارێزگایەك واڵت. س

ــتان و  ــی كوردس ــی هەرێم ــە ئابووری ــێكە ل ــەی بەش ئابوورییەك

ــەربەخۆیە. ــی س ــان واڵتێك ــەاڵم لوبن ــراق، ب عێ

بانكەكانــی ســلێامنی ســەربەخۆ نیــن، بەڵكــو لقــی ئــەو بانكانەی 

دیكــەن، كــە ناوەندەكانیــان لــە هەولێــر یاخــود لــە بەغدایە.

ئــەوەی لوبنــان تووشــی بــوو، تەنهــا لــە یــەك پارێــزگادا نەبــوو، 

بەڵكــو هەمــوو لوبنانــی گرتــەوە. 

ــا تووشــی  ــە تەنه ــەك ب ــو پارێزگای ــز ســلێامنی وەك ــە هەرگی بۆی

ــە  ــدا روودەدات ك ــە لەكاتێك ــو ئەم ــت، بەڵك ــە نابێ ــەو دۆخ ئ

دۆخەكــە تــەواوی عێراقــی گرتبێتــەوە و لەمەیشــدا پریشــكەكە 

ــت. ــلێامنییش دەكەوێ ــەر س ب

ســلێامنی هێشــتا مانگانــە بــڕە پارەیەکــی زۆری لــە داهاتــە 

نەوتــی و نا-نەوتییەکانیــش بــۆ دێــت. بەهــۆی چاالکییەکانــی 

کەرتــی تایبــەت و بازرگانیــەوە هەمیشــە جوڵەیەکــی ئابــوری 

ــە. تیادای

موچــەی  کورتهێنانــە  ئــەم  ســیناریۆدا،  خراپریــن  لــە  بۆیــە 

ــات و  ــک دوادەخ ــد رۆژێ ــۆ چەن ــتی ب ــی گش ــی کەرت کارمەندان

هەتــا ئــەو کاتــەی داهاتــی نــەوت هەبێــت، پەکیــان ناکەوێــت. 

هــەر لەبەرئەوەشــە چواندنــی ســلێامنی بــە لوبنــان زانســتی نییە.

ــزان و  ــە خێ ــی دژ ب ــەوەی توندوتیژی ــای “بەرەنگاربوون پرۆژەیاس

ــە واژۆی 32  ــەو پرۆژەیاســایەی ب ــدرا، ئ ــا جێهێڵ ئافــرەت” بەتەنه

پەرلەمانتــارەوە هێرنایــە نێــو پەرلەمــان، لەكۆتاییــدا كــەس خــۆی 

عەلی حەمەساڵح ژمارەکانی ورد 
نەبوون، بەراوردەکەی زانستی 

نەبوو

13

چۆن پرۆژەیاسای 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژ 

بە خێزان و ئافرەت بەالڕێدابرا؟

14
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نەكــردە خاوەنــی و لــە بەرنامــەی كاری دانیشــتنەكانی پەرلەمانــی 

كوردســتانیش البــرا.

بــە  پرۆژەیاســاكەدا  یەكــەم خوێندنــەوەی  لــە  پەرلەمانتــاران 

جۆرێــك رەخنەیــان لــێ دەگــرت، وەكــو ئــەوەی پرۆژەیەكــی نــوێ 

بێــت، لەكاتێكــدا پرۆژەكــە ســاڵێك و شــەش مانــگ لەمەوبــەر بــۆ 

ــوو.  ــان نێردراب ســەرۆكایەتیی پەرلەم

ــنیازەكە  ــەر پرۆژەپێش ــان لەس ــە واژۆی ــش ك ــەو پەرلەمانتارانەی ئ

كردبــوو، بەهەمــان تــۆن رەخنەیــان دەگــرت، وەكــو ئــەوەی 

پێشــر پرۆژەكەیــان نەبینیبێــت.

بەگوێــرەی پەیــڕەوی ناوخــۆی پەرلەمانــی كوردســتان، هیــچ 

 10 واژۆی  ئەگــەر  كارەوە  بەرنامــەی  ناخرێتــە  پێشــنیازێك 

نەبێــت. لەســەر  پەرلەمانتــاری 

ئــەم پێشنیازەیاســایە بــە “هێــز”ی واژۆكانــی فراكســیۆنی پارتــی 

دیموكراتــی كوردســتان نێــردراوە، لــە كــۆی 32 واژۆ، 24 واژۆیــان 

پەرلەمانتــاری پارتــی بــوون. بــەاڵم ئــەوان پــاش چەنــد كاتژمێرێــك 

لــە خوێندنــەوەی یەكــەم بــۆ پرۆژەكــە پەشــیامن بوونــەوە و 

ــگا  ــد، رێ ــیۆنەكە رایگەیان ــژی فراكس ــی گوتەبێ ــەوا هەورامان پێش

ــدار  ــڵامنان برین ــتی موس ــە هەس ــت ك ــایەك تێبپەڕێ ــادەن یاس ن

بــكات.

پێشنیازەیاســاكە لــە لیژنــەی كاروبــاری یاســایی پەرلەمانیــش 

ئەندامــی   11 كــۆی  لــە  بەدەســتهێنابوو،  دەنگــی  زۆرینــەی 

یــەك  تەنهــا  كردبــوو،  لەســەر  واژۆیــان  هەشــتیان  لیژنەكــە 

ئەحمــەدی  روپــاك  ئەویــش  نەكردبــوو،  واژۆی  پەرلەمانتــار 

بــوو. دادگەریــی  كۆمەڵــی  فراكســیۆنی 

بەشــێكی دیكــەی بەالڕێدابردنــی ئــەم پرۆژەیاســایە لــە نێــو 

ــیاملیدیادا  ــاو سۆش ــر بەن ــتیپێكرد، دوات ــەوە دەس ــی پەرلەمان هۆڵ

ــك. ــو خەڵ ــی نێ ــی گەرم ــوە بابەت ــوەوە و ب باڵوب

تــاوان  بــە  پرۆژەكــەدا  لەنێــو  بــەزۆر”  “ســەرجێیی  بابەتــی 

هەژماركــراوە، بەشــێك لــە پەرلەمانتــاران و دواتریــش كەســایەتییە 
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ئاینییــەكان بــە تونــدی دژی وەســتانەوە، ئەمــە لەكاتێكدایــە ئــەم 

بابەتــی ســەرجێییە لــە ســاڵی 2011ەوە لەنێــو یاســادا جێگیركــراوە 

ــت. و كاری پێدەكرێ

ــە  ــوو، بەشــێك ل ــو سۆشــیاملیدیاوە ب ــردن لەنێ ــن بەالڕێداب زۆرتری

ــەو  ــوێنی ئ ــە ش ــبووك بوون ــی فەیس ــوردی و پەڕەكان ــای ك میدی

بەالڕێدابردنــە. عەلــی حەمەســاڵح پەرلەمانتــاری فراكســیۆنی 

گــۆڕان، باســی لەوەدەكــرد بەگوێــرەی پرۆژەیاســاكە ناتوانیــت لــە 

منــداڵ بدەیــت. ئەمــە لەكاتێكدایــە 11 ســاڵە لێــدان لــە منــداڵ 

ــراوە. ــژی هەژمارك ــە توندوتی ب

ــتان،  ــاری پێشــووی كوردس حاجــی كاروان، بانگخــواز و پەرلەمانت

ــە مێردەكــەی بســەنێت،  ــارە ل ــت پ ــك بیەوێ دەیگــوت هــەر ژنێ

ــە زۆر ســەرجێیی  ــە ب ــەوەی ك ــكات ب ــت هەڕەشــەی لێب دەتوانێ

ــە هیــچ شــێوەیەك  ــە یاســاكەدا ب ــدا كــردووە. لەكاتێكــدا ل لەگەڵ

پــارە نەكــراوە. دواتریــش مــەال مەزهــەر خوراســانی  باســی 

ــەوە.  ــی وروژاندوەت ــان بابەت هەم

لــە هەندێــک شــوێنی دیکــە ئــەوە باڵوکراوەتــەوە، كــە پێویســتە 

رێگــە لــە قوبــاد تاڵەبانــی و هاوســەرەكەی بگیرێــت و نەهێڵــن 

هیــچ  لەکاتێکــدا  جێبەجێبكرێــت،  ئــەوان  پرۆژەیاســاكەی 

بەڵگەیــەک نەخراوەتــەڕوو کە بیســەملێنێت پرۆژەیاســاکە لەالیەن 

ــان.  ــە پەرلەم ــەرەکەی نێردراوەت ــەرۆکوزیران و هاوس ــری س جێگ

ــی  ــد بەالڕێدابردنێك ــەڵ چەن ــن لەگ ــكران، هاوكات ــەی باس ئەمان

دیكــەدا، لــە منونــەی: “ئەگــەر ئایفــۆن 14 بــۆ ژنەكــەت نەكڕیــت، 

یاســایە نەخوێنــدەوار و نەخــۆش  دەســتگیردەكرێیت” “ئــەم 

نوســیویەتی” “نــە پێشــر و نــە ئێســتاش پێویســتم بــە ســەرجێیی 

نییــە” “دەی بناغــەی خێزانیــش هەڵتەكێنن” “دەمبە پێشــمەرگەی 

شۆڕشــی ژنــان” “بوونــی چــوار شــاهید بــۆ ســەملاندنی ســەرجێیی 

ــژی دادەنرێــت” ــە توندوتی ــش ب ــە زۆر” “پرخــەی پیاوی ب

نەكڕیــت  منداڵەكــەت  بــۆ  ئایپــاد  و  مۆبایــل  “ئەگــەر 

” ێیت كر ە ســتگیرد ە د
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ناونیشــانی “بەریتانیــا  ژێــر  لــه   ســایتی KNN، هەواڵەكــەی 

باڵوكردوەتــەوە،  وەردەگرێــت”  پەنابــەر  زۆر  ژمارەیەکــی 

بــەاڵم لــە ناوەرۆكەكەیــدا شــتێكی دیكــە دەڵێــت و وەرگــری 

بەالڕێدابــردووە.

و  باڵوكــرده وه   هه واڵیــان  هه مــان  دیكــه   په یجــی  هه ندێــك 

منونــەی  لــە  گواســته وه ،  خوێنه رانیــان  بــۆ  مژده یــه ك  وه كــو 

په یجــی  و  هــه واڵ  په یجــی 

ســكای. دینــا  كۆمپانیــای 

بابەتەکەیــە،  راســتیی  ئەمــە 

هه واڵه كــه   ســه رچاوه ی 

تایمــزی  فایناشــناڵ  رۆژنامــه ی 

ســەرۆک  بــوو،  به ریتانــی 

وەزیرانــی بەریتانیــا، لیــز تــرەس، 

بــە  پێداچونــەوە  بڕیاریــداوە 

سیســتەمی پێدانــی ڤیــزەدا بــکات 

چارەســەرکردنی  بەمەبەســتی 

کاری  هێــزی  کورتهێنانــی 

واڵتەکــەی، بەتایبەتــی پســپۆڕیی 

دوپاتیدەکەنــەوە  حکومــەت  کاربەدەســتانی  تەکنەلۆجــی. 

بڕیارەكــە پەیوەندیــی بــە کۆچــی نایاســاییەوە نییــە  ، ئاســانکاری 

لــە پێوەرەکانــی  ڤیزەپێــدان بــۆ هاوواڵتیانــی  دەرەوەی یەکێتــی 

ــزی و  ــی ئینگلی ــارەزایی زمان ــی ش ــت، بەتایبەت ــا  دەکرێ ئەوروپ

پــاوەن.  35800 لــە  نەبێــت  کەمــر  داهاتــی 

جارێكــی دیكــە لــە سۆشــیاملیدیای كوردیــدا ده قــی نـــــووســــــــ

ـــــــــــــــراوێك باڵوكرایــەوە، گوایــه  بڕیــاری ســه پاندنی حیجــاب 

لــە ســعودیە هه ڵوه شــاوه ته وه .

به ریتانیا ژماره یه کی زۆر په نابه ر 
وه رناگرێت

15

هه واڵی البردنی قه ده غه ی سه ر 
حیجاب له  سعودیه  راست نەبوو

16
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بــە گوێــرەی نوورساوەكــە، كــە پێنــج خاڵــی لــە خۆگرتــووە:، 

حیجــاب  قەدەغــەی  ئەمســاڵەوە  ئەیلولــی  23ی  رۆژی  لــە 

نیشــتامنیی  رۆژی  لەگــەڵ  هاوكاتــە  كــە  هەڵوەشــاوەتەوە، 

ســعودیەدا.

گشــتاندنەكە لــه  هه مــوو ســعوودیه  كاری پێده كرێــت، ته نیــا 

نه بێــت. مه دینــه   و  مه ككــه  

راستکردنەوە:

مێــژووی نوورساوەكــە ده گه ڕێتــه وه  بــۆ 17/1/1441ی كۆچــی 

ــی. ــاڵی 2019ی زایین ــه  س ــه ره  ب ــه  به رامب ــی، ك مانگ

نوورساوەكــە ســاختەیە و لــە هیــچ ســەردەمێكدا ســعودیە بڕیــاری 

لــەو شــێوەیەی دەرنەكردووە

لــە ســێ ســاڵدا ئەمــە دووەمجــارە ئــەم نــوورساوە باڵودەكرێتەوە، 

ــری  ــێوە وەرگ ــاڵی 2020 بەهەمانش ــە س ــر لـــــــــــــــــــ پێش

كــوردی بــە الڕێدابرابــوو.

ســۆران كامــەران، پەیامنێــری كوردســتان 24، رۆژی 28ی ئەیلــول، 

لــە كاتــی روماڵــی بۆردومانەكــەی ئێرانــدا بــۆ ســەر پــردێ، 

ــوو. ــدار ب برین

كامەرانــدا،  ســۆران  برینداربوونــی  لەگــەڵ  دەمودەســت 

ســاختەهەواڵێك باڵوبــوەوە گوایە “هــەردوو قاچی لەدەســتداوە”.

دواتــر دەركــەوت هیــچ ئەندامێكــی جەســتەی لەدەســت نــەداوە 

و تەنهــا پــاش رووداوەكــە نەشــتەرگەرییەكی بەپەلــەی بــۆ كــراوە.

پــەیامنێرەکەی کوردستان 24 
هیچ ئـەندامێکی جەسـتەی 

لەدەست نەداوە
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هــاوکات لەگــەڵ بۆردومانەکانــی ئێــران بــۆ ســەر بنکــە و بــارەگای 

کوردســتان،  هەرێمــی  لــە  رۆژهــەاڵت  کوردییەکانــی  حزبــە 

کوردیــدا  سۆشــیاملیدیای  بــە  بۆمــب  وەکــو  ســاختەهەواڵێک 

تەقییــەوە.

ــتان،  ــی کوردس ــە هەرێم ــی ل ــج و دەزگای میدیای ــک پەی کۆمەڵێ

بانگەشــەی ئەوەیــان دەکــرد، کــە بۆردومانەکــە بــە گوێــرەی 

رێککەوتنێکــی ئەمنــی بــووە لــە نێــوان ئێــران و بەرپرســانی 

هەرێمــی کوردســتان.

ــان  ــی ئێرانی ــردەوە، میدیاکان ــەی ســاختەهەواڵەکەیان باڵوک ئەوان

هیــچ  نــاوی  دیاریکــراوی  بــە  بــەاڵم  ســەرچاوە،  کردبــووە 

لێدوانێکیــان  هیــچ  جگەلــەوەش  نەنووســیبوو.  میدیایەکیــان 

ــدا  ــوو، لەکاتێک ــتان وەرنەگرتب ــی کوردس ــانی هەرێم ــە بەرپرس ل

ــی  ــتان الیەنێک ــی کوردس ــاختەهەواڵەکە، هەرێم ــرەی س ــە گوێ ب

رێککەوتنەکــە بــووە.

ئاماژەیــان  بەڵگەیــەک،  هیــچ  بەبــێ  و  ئەوانــە  ســەرباری 

ــم  ــۆی هەرێ ــری ناوخ ــەد وەزی ــەر ئەحم ــە رێب ــوو ک ــەوە داب ب

کــردووە. واژۆ  رێککەوتنەکــەی 

لــە  کوردســتان  هەرێمــی  ناوخــۆی  وەزارەتــی  هەرچەنــدە 

راگەیەنراوێکــدا ناڕاســتەوخۆ ئــەو زانیارییانــەی رەتکــردەوە، بەاڵم 

بــە گوێــرەی بەدواداچوونەکانــی تیمــی بنكۆڵكاریــی “پاســەوان”، 

ــی  ــت رێككەوتن ــتان ناتوانێ ــی کوردس ــۆی هەرێم ــری ناوخ وەزی

ئەمنــی لــەو شــێوەیە واژۆ بــكات، جگەلەوەی پاراســتنی ئاســامنی 

ــە. ــە دەســەاڵتی حکومەتــی فیدراڵیدای هەرێمــی کوردســتانیش ل

ناوخــۆی هەرێمــی  لــە وەزارەتــی  بەرپــرس،  ســەرچاوەیەكی 

ــراوە،  ــی واژۆنەک ــچ رێککەوتنێکــی ئەمن ــت، هی كوردســتان، دەڵێ

ــادات  ــم ن ــە بەهەرێ ــش رێگ ــا و دەســتوری عیراقی ــەت یاس تەنان

ــکات. ــۆرە ب ــەو ج ــی ل کارێک

بــە گوێــرەی مــاددەی 73ی دەســتوری هەمیشــەیی عیــراق، 

نێودەوڵەتییــەكان  رێككەوتنــە  و  پەیامننامــە  پەســەندكردنی 

ــاش  ــەش پ ــە، ئەم ــاری واڵتدای ــەرۆك كۆم ــەاڵتەكانی س ــە دەس ل

نوێنــەران. ئەنجومەنــی  رەزامەنــدی  وەرگرتنــی 

مــاددەی 109ی دەســتوری عێــراق، ئاماژە بــەوەدەدات، پاراســتنی 

یەكێتــی و یەكپارچەیــی و ســەربەخۆیی و ســەروەریی خاكــی 

عیــراق لــە دەســەاڵتی حكومەتــی فیدراڵیدایــە. 

کەواتــە رێککەوتنــی ئەمنــی لەنێــوان ئێــران و هەرێــم، نــە 

ســەرچاوەکەی هەبــوو، نــە واژۆکردنەکــەی، تەنانــەت یاســا و 

ــادەن.  ــەو جــۆرە ن ــە بابەتێکــی ل ــە ب ــش رێگ دەســتووری عێراقی

ئێران بۆ هێرشکردنە سەر کۆمەڵە 
و دیموکرات رێککەوتنی ئەمنی 

لەگەڵ هەرێم واژۆ نەکردوە
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ــەك ئاگادارییەكــی  ــەدوای ی ــەك ل ــی، ی ــەڕەی كۆمەاڵیەت ــان پ دەی

دوو ســاڵ لەمەوبەریــان باڵوكــردەوە و وەكــو بابەتێكــی تــازە 

ــان دا. ــانی وەرگرانی نیش

پەیجــەكان خەڵكیــان ئاگاداركردبــوەوە كــە كامێراكانــی تیژڕەویــی 

لــە 30 شــوێندا لــە ســلێامنی كەوتوونەتــە كار.

پاســەوان،  بنكۆڵكاریــی  تیمــی  بەدواداچونەكانــی  بەگوێــرەی 

تاوەكــو ئێســتا سیســتمی خــاڵ بــۆ خــاڵ نەكەوتووەتــە كار.

ئــەو ئاگادارییەكــەی سۆشــیاملیدیای كــوردی پشــتی پــێ بەســتووە، 

كۆنــە و مێژووەكــەی بــۆ دوو ســاڵ لەمەوبــەر دەگەڕێتــەوە.

عەمیــد ســەعدوڵاڵ عەزیــز، ســەرۆكی بەشــی كامێراكانــی هاتوچــۆ 

لــە بەڕێوەبەرایەتــی هاتوچــۆی ســلێامنی، دەڵێــت هیــچ وادەیەك 

بــۆ كارپێكردنــی ئــەو سیســتمە دیارینەكــراوە.

لــە هەفتەیەكــدا دوو جــار ســاختەهەواڵەكە لەبــارەی عەلــی 

خامنەیــی رابــەری بــااڵی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران باڵوكرایــەوە.

تایمــزی  نیویــۆرك  رۆژنامــەی  ســەرچاوەكەی  یەكــەم  جــاری 

ــیۆنی  ــی و ئۆپۆزس ــای عەرەب ــە میدی ــێك ل ــوو، بەش ــی ب ئەمریك

باڵوكــردەوە. دووبــارە  ســاختەهەواڵەكەیان  ئێــران 

ــوو،  ــران ب ــاش فراوانبوونــی خۆپیشــاندانەكانی ئێ جــاری دووەم پ

ئەمجارەیــان وا باڵوكرایــەوە كــە خامنەیــی كۆچــی دوایــی كردووە.

هــەردوو جارەكــە، واتــە پــاش باڵوبوونــەوەی ســاختەهەواڵەكان، 

عەلــی خامنەیــی لــە بۆنــەی فەرمیــدا دەردەكــەوت و گومانەكانی 

دەڕەواندەوە.

رۆژی 17ی ئەیلــول، عەلــی خامنەیــی لــە مەراســیمێكدا پێشــوازی 

لــە ژمارەیــەك بەشــداربووی مەراســیمە مەزهەبییــەكان كــرد.

سیستەمی خاڵ بۆ خاڵ 
نەکەوتووەتە کار
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هەواڵی مردنی خامنەیی
ساختە بوو

20
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مەراســیمێكی  لــە  خامەنەیــی  یەكــەم،  ترشینــی  3ی  رۆژی 

ســەربازیدا دەركــەوت و وتارێكــی لــە بــارەی رەوشــی ئێــران 

پێشــكەش كــرد.

دوای پەرەســەندنی خۆپیشــاندانەكان، بــە هــۆی دەرنەكەوتنییەوە 

جارێكــی دیكــە دەنگــۆی نــەك هــەر نەخۆشــكەوتنی بەڵكــو 

ــەوە. ــی باڵوكرای كۆچــی دوای

ــراق،  ــە عێ ــەكان ل ــۆڕە كۆمەاڵیەتیی ــی ت ــە بەكارهێنەران ــك ل یەكێ

دەنگــۆی ئــەوەی باڵوكــردەوە، گوایــە كاتژمێــر 2ی شــەو، تەرمــی 

خامنەیــی هێرناوەتــە نەجــەف و زیارەتیــان بــە تەرمەكــە كــردووە 

و ئاشــكرایان نەكــردووە، تــا شــوێنگرەوەی دەستنیشــان دەكرێــت.

ــرد و  ــە دەك ــەر رووداوەك ــەی لەس ــۆ قس ــە ڤیدی ــە ب ــەو كەس ئ

ــتە. ــەد راس ــەدا س ــە لەس ــوت هەواڵەك دەی

هــاوكات لــە چەنــد رۆژی رابــردوودا لــە هەندێــك پەیجــی نزیــك 

ــی  ــی خامنەی ــی مردن ــتان هەواڵ ــی كوردس ــی سیاس ــە الیەنێك ل

چەنــد  وێنــەی  خــوارەوە  ئەمــەی  منوونــە  بــۆ  باڵوكرایــەوە، 

ــەوە: ــەو بارەی ــتێكە ل پۆس

بــەرەی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی لــە دەرەوەی ئێــران لــە ژێــر 

هاشــتاگی #خامنەیــی لــە كوێیــە  جارێكــی دیكــە دەنگــی مردنیان 

باڵوكــردەوە و رایانگەیانــد، دیارنەبوونــی خامنەیــی بــە هــۆی 

ــرد. ــەی دەك ــە قس ــەر مبابای ــی و ئەگ مردنییەوەیەت

بەشــێک لــە میدیــای کــوردی و کۆمەڵێــک پەرلەمانتــار، بڕیارێکــی 

دادگای بــااڵی فیدراڵیــی عێــراق بەالڕێدادەبــەن.

ئەگــەر هەندێکیــان بێئاگایانــە پرســەکەیان بەالرێدابردبێــت، ئــەوا 

هەندێکــی دیکەیــان ئاگایانــە و لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی حزبیــدا 

ئــەو کارەیــان کــردووە.

سێشــەممەی  رۆژی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  چیرۆکەکــە  ســەرەتای 

ــەو رۆژەدا دادگای  ــەم. ل ــی یەک ــە 4ی ترشین ــە دەکات ــردوو ک راب

بــااڵی فیدراڵیــی عێــراق کۆتایــی بــە مشــتومڕەکان لەبــارەی 

ــا. ــتان هێن ــی کوردس ــی هەرێم ــژاردن و راپرس ــیۆنی هەڵب کۆمس

دادگای فیدراڵیــی لــە وەاڵمــی ســکااڵی چــوار پەرلەمانتــاری 

جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ دا دوو بڕیــاری دەرکــرد، یەکــەم: 

کۆمســیۆنەکەی هەرێــم دەســتوورییە و هەڵناوەشــێتەوە، دووەم: 

ــە هەرێمــی کوردســتان  ــەکان ل ــە سەرپەرشــتیکردنی هەڵبژاردن ل

 په رله مانتارانی نه وه ی نوێ 
بڕیارێکی دادگای فیدڕاڵی 

به الڕێداده به ن
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بــەردەوام دەبێــت و دەسەاڵتەکانیشــی کەمناکرێنــەوە.

بــەاڵم تەماشــا بکــەن بەشــێک لــە پەیجەکانــی سۆشــیاملیدیا 

بڕیارەکــەی  نــوێ چــۆن  نــەوەی  پەرلەمانتــاری  کۆمەڵێــک  و 

بــردووە: بەالڕێــدا  دادگایــان 

کەناڵــی ئێــن ئــاڕ تــی نزیــک لــە نــەوەی نــوێ نوســیویەتی 

بڕیــاردەدات..   یەکێتــی  و  پارتــی  دژی  لــە  فیدراڵــی  دادگای 

ــە تەنهــا  ــم ناتوانێــت ب چیــر کۆمســیۆنی هەڵبژاردنەکانــی هەرێ

سەرپەرشــتیکردنی  بــکات..  هەڵبژاردنــەکان  سەرپەرشــتیی 

هەڵبژاردنــەکان لەدەســت یەکێتــی و پارتــی دەرچــووە.. گوتەبێژی 

ــراق  ــی عێ ــی نوێنەران ــە ئەنجومەن ــوێ ل ــەوەی ن ــیۆنی ن فراکس

دەڵێــت دادگای فیدراڵــی سەرپەرشــتیکردنی هەڵبژاردنەکانــی لــە 

یەکێتــی و پارتــی وەرگرتووەتــەوە.. رسوە عەبدولواحیــد ســەرۆکی 

فراکســیۆنی نــەوەی نــوێ لــە ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق لــە 

ــوو  ــاش ب ــت بڕیارێکــی ب ــی دا دەڵێ ــاڕ ت ــن ئ راســتەوخۆیەکی ئێ

چونکــە لەمــەودوا کۆمســیۆنەکەی هەرێمــی کوردســتان ناتوانێــت 

بــکات.. هەروەهــا  تەنهــا سەرپەرشــتیی هەڵبژاردنــەکان  بــە 

ــی بڕیارێکــی دیکــە  پەیجێکــی دیکــە نوســیویەتی دادگای فیدراڵ

ــتان دەدات. ــی کوردس ــە دژی هەرێم ل

عێــراق  فیدراڵیــی  دادگای  لەکاتێکــدان  بەالڕێدابردنانــە  ئــەم 

گرفتــی لەگــەڵ تاکــە دەســتەواژەیەکدا هەبــووە، دادگای فیدراڵــی 

دەڵێــت لــە یاســای کۆمســیۆنی هەرێمــی کوردســتاندا تەنهــا 

“الســلگە الحرصیــە” نادەســتوورییە و پێویســتە البربێــت.

شــارەزایانی یاســایی دەڵێــن البردنــی ئــەو دەســتەواژەیە بــە مانای 

هەڵوەشــاندنەوە و کەمکردنــەوەی دەســەاڵتەکانی کۆمســیۆنەکە 

نایەت.

ئەوەیــە  مەبەســتەکە  یاســایی  شــارەزایانی  گوتــەی  بــە 

نییــە  تایبەمتەنــد  تاکــە دەســەاڵتی  “کۆمســیۆنەکەی هەرێــم 

هەرێمــی  لەناوخــۆی  هەڵبژاردنــەکان  سەرپەرشــتیکردنی  بــۆ 

کوردســتاندا”.

سەرپەرشــتیی  دەتوانێــت  عێراقیــش  کۆمســیۆنەکەی  “بەڵکــو 

ــی”. ــریش کردوویەت ــۆن پێش ــو چ ــکات، وەک ــەکان ب هەڵبژاردن

ســلێامن مســتەفا کــە جێگــری ســەرۆكی ئەنجومەنی كۆمســیارانی 

كۆمســیۆنی هەڵبــژاردن و راپرســی هەرێمــی كوردســتانە، دەڵێــت 

پەرلەمانتارەكانــی  ســکااڵی  بەڕوونــی  “زۆر  فیدراڵــی  دادگای 

پێچەوانــەی  کۆمســیۆن  یاســای  “چونکــە  رەتکردوەتــەوە”. 

ــە”. ــتوور نیی ــی دەس حوکمەکان
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ناوبەنــاو هەڵمــەت و كەمپیــن دژی كۆمپانیاكانــی ئینتەرنێــت لــە 

ــداربووان  ــتپێدەکات، بەش ــدا دەس ــیاملیدیای كوردی ــا و سۆش میدی

ناڕەزایــی دەردەبــڕن و دەڵێــن ئینتەرنێتەکەیــان خاوبووەتــەوە 

یاخــود نــرخ زیــادی کــردووە.

ئــەوەی  بەبــێ  و  بەدواداچــوون  بەبــێ  میدیــا  هەندێكجــار 

خزمەتگوزاریــی  جیاوازەكانــی  جــۆرە  لەنێــوان  جیاوازیــی 

ئینتەرنێتــدا بكــەن، قســەی بەشــداربووان دەكەنــە راپــۆرت.

و  بێــت  خۆیــدا  جێگــەی  لــە  هەڵمەتەكــە  زۆرجــار  رەنگــە 

ــا  ــش میدی ــەاڵم هەندێكجاری ــت، ب ــداربووان خورابێ ــی بەش ماف

و سۆشــیاملیدیا پرســەكە بەالڕێدادەبــەن و زانیاریــی هەڵــە و 

باڵودەكەنــەوە. ســاختەهەواڵ 

تازەتریــن منونــە لەوبارەیــەوە راپۆرتێكــی پەیجــی بــوار میدیایــە، 

كــە دەڵێــت كۆمپانیــای ئــای كیــو خێرایــی ئینتەرنێتەكەیــان 

دابەزانــدووە و غەدرێكــی گەورەیــان لــە بەكارهێنــەران كــردووە.

ــاوی  ــی كــە نەیویســتووە ن ــە زاری شــارەزایەكی ئایت ــە ل راپۆرتەك

ــد  ــو چەن ــای كی ــای ئ ــەوەداوە كۆمپانی ئاشــكرابكرێت، ئامــاژەی ب

ــردووە. ــی ك ــەی ئینتەرنێت مانگێكــە دەســتكاری هــەردوو جۆرەك

شــارەزاكەی ئایتــی وتوویەتــی، كۆمپانیاكــە چەنــد مانگێكــە غــەدر 

ــەو  ــەر ئ ــێكیش لەس ــچ كەس ــداربووەكانی دەكات و هی ــە بەش ل

ــە دەنــگ. كارە نەهاتووەت

ئــەو دوو بڕگەیــەی شــارەزاكەی ئایتــی قســەی لەســەر كــردووە، 

ــا بۆچوونێكــە و بەبەڵگــە نەســەملێرناوە. تەنه

ــاوی  ــە پێن ــە ل ــەوە كۆمپانیاك ــەوەی روون نەكردوەت ــە ئ راپۆرتەك

ــە  ــە ل ــا ســوودی كۆمپانیاك ــدا كارێكــی لەوجــۆرە دەكات؟ ئای چی

ــە؟ ــدا چیی ــی خەڵك ــی ئینتەرنێت ــی خێرای دابەزاندن

بەشــداربووانی  بــۆ  كیــو  ئــای  ئینتەرنێتــەی كۆمپانیــای  ئــەو 

ئۆپتیكەوەیــە. فایبــەر  هێڵــی  رێگــەی  لــە  دابینكــردووە، 

ئینتەرنێتــی فایبــەر ئۆپتیــك لــە رێگــەی كێبــڵ و لــە ژێــر دەریــاوە 

ــی  ــراق و هەرێم ــە عێ ــەوەی دێت ــەوە، ئ ــدا باڵوكراوەت ــە جیهان ب

ــتانیش بەهەمانشــێوەیە. كوردس

هــەر كۆمپانیایــەك لــە رێگــەی فایبــەر ئۆپتیكــەوە خزمەتگوزاریی 

ئینتەرنێــت پێشكەشــبكات، ســوود لــەوە نابینێــت كــە ئینتەرنێتــی 

ــك خاوبكاتەوە. خەڵ

واتــە لــە بەرامبــەر دابەزاندنــی خێرایــی ئینتەرنێتــدا، ســوودێكی 

ئەوتــۆی پێنــاگات و رەنگــە هەندێكجــار بــە زیانیــش بشــكێتەوە.

بــەدەر لــە بابەتەکــەی پەیجــی بــوار میدیــا، بەشــداربووانی ئــای 

زانیاریی هەڵە، بەالڕێدابردن 
و ساختەهەواڵەکان لەبارەی 

خاوبوونەوەی هێڵەکانی ئینتەرنێت 
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کیــو زۆرینــەی کات بــە ســێ رســتە رەخنەکانیــان ئاڕاســتەی 

کۆمپانیاکــە دەکــەن: یەکــەم: نرخــی هێڵــی فایبــەری مــااڵن 

بەرزبووەتــەوە، دووەم: خێرایــی فایبــەری مــااڵن خــاو بووەتــەوە، 

ــەوە. ــی بەرزبووەت ــەری بازرگان ــی فایب ــێیەم: نرخ س

کۆمپانیــای ئــای کیــو لــە رێگــەی تیمــی بنکۆڵکاریــی پاســەوانەوە 

ــە  ــەوە دەدات ــەوە، رونکردن ــە دەدات ــێ رەخنەی ــەو س ــی ئ وەاڵم

ــاغبکاتەوە. ــەکان س ــت بەالڕێدابردن ــداربووان و دەیەوێ بەش

ــاوازەوە  ــی جی ــەی دوو بەش ــە رێگ ــکرایدەکات ل ــە ئاش کۆمپانیاک

ــە  ــێکی تایبەت ــداربووان، بەش ــە بەش ــی دەدات خزمەتگوزارییەکان

ــوێنە  ــە ش ــە ب ــە تایبەت ــەکەی دیک ــااڵن و بەش ــی م ــە ئینتەرنێت ب

ــە 39 هــەزار  ــی مــااڵن دوو جــۆری هەی ــەکان. ئینتەرنێت بازرگانیی

ــەزار  ــا 49 ه ــدا، هەروەه ــە چرکەیەک ــت ل ــۆ 100 مێگاب ــار ب دین

ــدا. ــە چرکەیەک ــت ل ــۆ 1000 مێگاب ــار ب دین

جیهانــدا  واڵتانــی  لــە  سیســتەمەی  ئــەو  هاوشــێوەی 

جیــاوازە،  بازرگانییــش  ئینتەرنێتــی  نرخــی  پەیڕەودەکرێــت، 

بۆمنونــە کەمرینــی لــە 49 هــەزار دینــارەوە دەســتپێدەکات 

تاوەکــو 299 هــەزار دینــار، شــوێنە بازرگانییــەكان بەگوێــرەی 

پێویســتیی خۆیــان یەكێــك لــە خزمەتگوزارییــەکان هەڵدەبژێــرن.

ــن  ــەوە و دەڵێ ــااڵن بەرزبوبێت ــەوە نرخــی م ــو رەتیدەکات ــای کی ئ

ــووە. ــەو شــێوەیە ب لەســەرەتاوە هــەر ب

ســەبارەت بــە شــوێنە بازرگانییەکانیــش دەڵێــن نــەک نــرخ زیــادی 

ــان  ــی هەاڵوســانی ئابووریشــدا نرخی ــەت لەکات ــردووە، تەنان نەک

بــە جێگیریــی هێشــتووەتەوە و خزمەتگوزارییەکانیشــیان بــۆ دوو 

ــەوەی ئینتەرنێتیــش بــە  هێنــدە زیادکــردووە. بابەتــی خاوبوون

ــەن. ــدە” ناودەب “پڕوپاگەن

ــان  ــۆ خۆی ــی ب ــە زیان ــەوەی هێڵەک ــت خاوکردن ــو دەڵێ ــای کی ئ

ــە  ــەن. کۆمپانیاک ــۆرە ناک ــەو ج ــی ل ــز کارێک ــە هەرگی ــە بۆی هەی

ئامــاژە بــە 12 هــۆکار دەدات کــە دەبنەهــۆی خاوبوونــەوەی 

ئینتەرنێــت.

واپ  ئامێــری  بــە  پەیوەندییــان  هــۆکارەکان  %60ی  یــەک: 

لــە  دوورە  بەكارهێنــەر  هەندێكجــار  كــە  هەیــە،  فایەكــەوە 

ئامێرەكــەوە، یاخــود دیــواری كۆنكرێتــی ئەســتوریان لەنێواندایــە

ــە بەباشــی شــەپۆلەكانی  ــدا، ك ــە ئامێرەكان ــی کێشــە ل دوو: بوون

ــو  ــنەکانی وەک ــودی ئەپڵیكەیش ــێ: خ ــرن.  س ــت وەرناگ ئینتەرنێ

ــوار:  ــەكان. چ ــە ئۆناین ــتاگرام و یاریی ــەر، ئینس ــبووك، تویت فەیس

بوونــی ڤایــرۆس لەنــاو ئامێرەكــەدا . پێنــج: ژمارەیەكــی زیــاد 

ــەش:  ــت. ش ــان ئینتەرنێ ــەر هەم ــەر لەس ــتی بەكارهێن ــە پێویس ل

ــەوت:  ــوان 5G و 2.4G . ح ــی نێ ــە جیاوازییەكان ــن ل تێنەگەیش

هەشــت:  وێبســایتەكاندا.  كردنــەوەی  لــە  كێشــە  بوونــی 

مــەودای  فراوانكردنــی  بــۆ  هــەرزان  ئامێــری  بەكارهێنانــی 

وایفایەكــە. نــۆ: بەكارهێنانی VPNی متامنەپێنەكراو. دە: كێشــەی 

كەیبڵــەكان و بەســتنەوەیان بــە خاڵــی ســەرەكیی ئینتەرنێتەكــەوە. 

یانــزە: ریســتارت نەكردنــەوەی ئامێــری پەخشــی ئینتەرنێتەكــە بــۆ 

ماوەیەكــی زۆر. دوانــزە: بەكارهێنانــی پاوەربانكــی هەڵــە لەگــەڵ 

ــەدا. ــری وایفایەك ئامێ

رۆژی هەینــی حەوتــی ئۆكتۆبــەر، زۆرینــەی میدیاكانی كوردســتان 

باڵویانكــردەوە كــە ســەرجەم كامێراكانــی چاودێــری تیــژڕەوی 

ڕێگــەی ســلێامنی - دوكان لێكرانــەوە، بــەاڵم زانیارییەكــە راســت 

نەبــوو.

کامێراکانی سیستەمی خاڵ بۆ 
خاڵ لێنەکراونەتەوە
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تۆماركردنــی  بــە  تایبــەت  پۆینــت  تــو  پۆینــت  كامێراكانــی 

ــە  ــەر، ل ــی فیوچ ــای ئێرل ــەن كۆمپانی ــل لەالی ــی ئۆتۆمبێ تیژڕەوی

لەســەر  بەتایبــەت  ســلێامنی  پارێــزگای  ناوچەیەكــی  چەنــد 

رێــگای ســلێامنی_دوكان دانــراون، چەنــد جارێــك  هەواڵــی 

ــان  ــەردان و لێكردنەوەی ــر تێب ــش ئاگ ــان و دواجاری تەقەلێكردنی

ــد  ــە چەن ــەر، ل ــی ئۆكتۆب ــەممە شەش ــەوە. رۆژی پێنجش باڵوكرای

شــوێنێك ئاگــر لەژێــر ســتونی ئــەو كامێرایانــەدا كرایــەوە و تیــن 

ــراكان دوو رۆژ پێشــریش  ــە گەیشــتوەتە كامێ ــزی ئاگرەك و بەهێ

ــوو، دوای ئــەوەی زۆربــەی میدیاكانــی  ــراكان كراب ــە كامێ تەقــە ل

ئەوەیــان  هەواڵــی  سۆشــیاملیدیا  پەیجەكانــی  و  كوردســتان 

ــی  ــی تیژڕەوی ــی تۆماركردن ــەرجەم كامێراكان ــە س ــردەوە ك باڵوك

لێكراونەتــەوە. كۆمپانیاكــەوە  لەالیــەن 

لــە منونــەی ئــەو میدیایانــەی هەواڵــی البردنــی كامێراكانیــان باڵوكردەوە: 

ئێــن ئاڕتــی، هاواڵتــی، مایــك، دیبلۆماتیــك، ئاوێنــە، بــاس نیــوز، ئێســتا، 

ئێــس ئێــن ئێــن، راچڵەكیــن و دەیــان پەیــج و ئەكاونتــی دیكــە.

راستكردنەوە:

شــیروان حەســەن، پارێــزەری كۆمپانیــای ئێرلــی فیوچــەر بــە 

ســەرجەم  لێكردنــەوەی  هەواڵــی  راگەیانــد:  “پاســەوان”ی 

كامێــراكان راســت نیــە، تەنیــا ئــەو كامێرایانــە لێكراونەتــەوە كــە 

بــە گولـــلە زیانیــان بەركەوتــووە كــە ژمارەیــان هەشــت كامێرایــە 

و ســیانە دەكرێــن و دادەنرێنــەوە.

بــە  كــە  دانــراون،  كامێــرا   24 دوكان  و  ســلێامنی  نێــوان  لــە 

حكومــەت  دەكــەن،  كار  پۆینــت’  تــو  ‘پۆینــت  سیســتمی 

ــی 225  ــۆ دانان ــردووە ب ــی فیوچــەر ك ــەڵ ئێرل گرێبەســتێكی لەگ

كامێــرای تۆماركردنــی تیژڕۆیــی لــە ســنووری پارێــزگای ســلێامنی، 

كۆتایــی  لــە  ســلێامنی  پارێــزگای  ئەنجومەنــی  هەرچەنــدە 

مانگــی ئابــدا گرێبەســتەكەی هەڵوەشــاندەوە، بــەاڵم كۆمپانیاكــە 

ــراكان. ــی كامێ ــە دانان ــەردەوام ل ــردوو ب ــەی جێبەجێنەك بڕیارەك

كۆمەڵێــك دەزگای میدیایــی لــە هەرێــم، لەكاتــی گێڕانــەوەی 

چیرۆكــی دەســتگیركردنی مامۆســتایەكی بەریتانیــدا، زانیاریــی 

ناڕاســت و هەڵــەی زەقیــان بــۆ وەرگــران گواســتەوە، وێنەیەكیــان 

ــە  ــە ل ــە مامۆســتا بەریتانییەك ــەردەم وەرگــری كــورد، ك خســتە ب

ــەر  ــە س ــی كردووەت ــتدرێژیی سێكس ــتان دەس ــی كوردس هەرێم

131 منــداڵ، لەكاتێكــدا راســتیی بابەتەكــە بــەو شــێوەیە نەبــووە.

ئەوەی لەبارەی مامۆستا 
بەریتانییەکەوە باڵوکرایەوە راست 

نەبوو
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پەیجــی ئێــس ئێــن ئێــن، بە گەورەیــی نوســیویەتی، مامۆســتایەكی 

بەریتانــی لــە كوردســتان دەســتدرێژی كردوەتــە ســەر 131 منداڵ. 

ــەری  ــا، بەهەمانشــێوە نوســیویەتی بەڕێوەب ــوار میدی پەیجــی ب

قوتابخانەیەكــی ئەهلــی لــە هەرێمــی كوردســتان دەســتدرێژی 

كردووەتــە ســەر 131 منــداڵ. 

بــوار میدیــا بەوەشــەوە نەوەســتاوە و رۆژی دواتــر هەمــان 

ــان  ــدا هەم ــەوە، لەگەشــتێكی هەواڵەكانی ــی وروژاندووەت بابەت

ناونیشــانی بەكارهێناوەتــەوە و كردوویەتــی بــە ناونیشــانی 

ــەرەكی.  س

میدیــا  بــوار  و  ئێــن  ئێــن  ئێــس  زانیارییانــەی  ئــەو 

ــە  ــدووە، ك ــان گەیان ــری كوردی ــە وەرگ ــەوە، وا ل باڵویانكردوەت

هەرێمــی  لــە  بەریتانــی  مامۆســتایەكی  رۆژان  لــە  رۆژێــك 

دەســتدرێژیی  ماوەیەشــدا  لــەو  و  كاریكــردووە  كوردســتان 

منــداڵ.   131 ســەر  كردووەتــە  سێكســی 

ــە  ــتیان ب ــەدا، پش ــەوەی چیرۆكەك ــە گێڕان ــە ل ــەو دوو پەیج ئ

راپۆرتێكــی كۆنــی ســایتی بــی بــی ســی بەســتووە، كــە مانگــی 

ــەوە.  ــردوو باڵوكراوەت راب

ــەوە،  ــاڵ باڵوكراوەت ــی 23ی 9ی ئەمس ــی س ــی ب ــەی ب راپۆرتەك

ــەوان  ــەوەی ئ ــاوكات ئ ــن، ه ــی كۆن ــەوەی زانیارییەكان ــە ل جگ

باســیان كــردووە زۆر جیــاوازە لــەوەی كــە “بــی بــی ســی” 

ــردووە.  ــی ك باس

دەســتدرێژیی  مامۆســتاكە  دەڵێــن  كوردییــەكان  ســەرچاوە 

ــی  ــەی ب ــەاڵم راپۆرتەك ــەكان، ب ــەر منداڵ ــە س ــی كردوەت سێكس

ــردووە و  ــی نەك ــتدرێژیی سێكس ــە دەس ــاژەی ب ــی ئام ــی س ب

تەنهــا نوســیویەتی مامۆســتاكە پەیوەندیــی بــە 131 كــردووە و 

ــاردوون.  ــۆ ن ــی ب ــەی سێكس نام

ئەگــەر ســەرنج بدەینــە ناونیشــانی ســەرچاوە كوردییــەكان، 

ئــەوا دوودڵ نابیــن لــەوەی كــە بڵێیــن هــەر 131 منداڵەكــە لــە 

هەرێمــی كوردســتان بــوون، بــەاڵم راپۆرتەكــەی بــی بــی ســی 

ــوون،  ــەك واڵت نەب ــا لەی ــەكان تەنه ــەوەداوە، منداڵ ــاژەی ب ئام

بەڵكــو ئــەو خوێندكارانــەی مامۆســتا بەریتانییەكــە نامــەی 

بــۆ نــاردوون، خوێنــدكاری چەندیــن واڵتــی جیــاواز بــوون 

ــد،  ــەنگافورە، تایان ــكا، س ــن، رسیان ــراق، فیلپی ــە عی ــۆ منوون ب

ــا.  ــب و توركی ــا، مەغری ئیندۆنێزی

هەمــوو ئەمانــە لەكاتێكــدان خــودی وەزیــری پــەروەردەی 

هەرێمــی كوردســتان لەبــارەی ئــەو كەیســەوە قســەی كــردووە، 

هەمــان زانیارییەكانــی راپۆرتەكــەی بــی بــی ســی بەكارهێنــاوە 

ــەوە.  ــی رەتكردوەت ــەرچاوە كوردییەكان ــی س و هەواڵ

میدیــا  بــوار  پەیجــی  خــودی  ســەرنجە  جێگــەی  ئــەوەی 

و  باڵوكردوەتــەوە  پــەروەردەی  وەزیــری  لێدوانەكانــی 

زانیارییەكانــی پێشــووی خــۆی وەكــو “دەنگــۆ” ناســاندووە.
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هەواڵــی  باڵوبوونــەوەی  پــاش  كــەم  كاتژمێرێكــی  چەنــد 

میدیــا”،  بــوار  رۆژنامەنووســی  دوو  “بێسەروشــوێنبوونی 

ســاختەهەواڵێك لــە سۆشــیاملیدیا باڵوبــووەوە گوایــە “ســەرتیپ 

قەشــقەیی و ئیرباهیــم عەلــی بــە برینــداری گیــراون، تەقەیــان 

وەرگــەڕاوە”. ئۆتۆمبێلەكەشــیان  و  لێكــراوە 

ــان عوســامن ، كەســایەتی  ســەرچاوەی ســاختەهەواڵەكە، عەدن

سیاســیی و ئەندامــی خولــی پێشــوتری پەرلەمانــی كوردســتان و 

ئەندامــی پێشــوی خانــەی راپەڕاندنــی بزوتنــەوەی گــۆڕان بــوو. 

ــتەكەی  ــە ناڕاس ــوو زانیاریی ــەس ب ــەم ك ــامن یەك ــان عوس عەدن

لــە هەژمــاری فەیســبووكی خــۆی باڵوكــردەوە، بــەاڵم پــاش 

ماوەیەكــی كــەم پۆســتەكەی ســڕییەوە.

ــان عوســامن، كۆمەڵێــك چاالكــی  دوابــەدوای پۆســتەكەی عەدن

مەدەنــی و پــەڕەی سۆشــیاملیدیا هەمــان زانیارییــان باڵوكردەوە، 

بەبــێ ئــەوە لــە راســتی و دروســتی بكۆڵنــەوە.

ــوان و  ــی و چاالك ــایەتی سیاس ــەك كەس ــەر و ژمارەی سەرنووس

دەزگای میدیایــی و پــەڕەی سۆســیال میدیــا باڵویانكــردەوە 

ئــەو دوو رۆژنامەنوســەی هەولێــر كــە لەشــاری ســلێامنی 

بــە  و  كــراوە  ئۆتۆمبێلەكەیــان  لــە  تەقــە  دەســتگیركراون، 

ــەوەدا كــە  ــان ب ــان ئاماژەی ــداری دەســتگیركراون، هەندێكی برین

ئۆتۆمبێلەكەیــان بــەو هۆیــەوە وەرگــەڕاوە.

ــراوە،  ــان لێك ــە تەقەی ــكاری پاســەوان”، ن ــی “تیمــی بنكۆڵ بەپێ

نــە برینداربــون و نــە ئۆتۆمبێلەكەشــیان وەرگــەڕاوە، بــەاڵم 

دەســتگیركردنەكەیان راســت بــوو.

قەشــقەیی،  وەیســی  ســەرتیپ  رۆژنامەنوســە  دوو  ئــەو 

عەلــی،  ئیرباهیــم  و  بــوار  میدیایــی  دەزگای  سەرنوســەری 

9ی  یەكشــەممە  شــەوی  دەزگاكــە،  نوســینی  بەڕێوەبــەری 

ــۆ  ــە ســلێامنییەوە ب ــدا ل ــی گەڕانەوەیان ــەم، لەكات ــی یەك ترشین

هەولێــر، دەســتگیركراون و لــە ئێســتادا لــە ئاسایشــی ســلێامنین، 

ئــەوەش لەســەر دوو كەیســی یاســایی رۆژنامەوانــی.

چەند هەواڵێكی ساختە:

نە تەقەیان لێکراوە، نە بریندارن، 
نە ئۆتۆمبێلەکەیان وەرگەڕاوە
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ــە  ــن ب ــۆڕان، بەپشتبەس ــی گ ــۆی دەنگ ــاوی رادی ــك بەن پەیجێ

پۆســتێكی عەدنــان عوســامن، كەســایەتی سیاســیی و ئەندامــی 

ــوی  ــی پێش ــتان و ئەندام ــی كوردس ــوتری پەرلەمان ــی پێش خول

خانــەی راپەڕاندنــی بزوتنــەوەی گــۆڕان، باڵویكــردەوە “ئیرباهیم 

لێكــراوە”،  تەقەیــان  و  گیــراون  برینــداری  بــە  ســەرتیپ  و 

ــەڕاوە”. ــان وەرگ ــان ئۆتۆمبێلەكەی ــووە “پاش ــا هات هەروەه

ــر،  ــاری هەولێ ــی ش ــی مەدەن ــە زاری چاالكوان ــج ل ــان پەی هەم

ــان  ــە ئۆتۆمبێلەكەی ــە ل ــیویەتی “تەق ــادەوە نوس ــان رەش فەرم

ــراوە”.  ك

عەدنــان عوســامن، دواتــر پۆســتەكەی لــە پەیجەكــەی ســڕییەوە 

بەبــێ ئــەوەی هیــچ رونكردنەوەیــەك بــدات.

راستی هەواڵەكە:

باڵوبوونــەوەی  لــە  كــەم  كاتژمێرێكــی  چەنــد  پــاش 

رۆژنامەنووســەكەی  هــەردوو  وێنەیەكــی  ســاختەهەواڵەكە، 

ــدار  ــووە برین ــی دەركەوت ــە بەڕوون ــەوە، ك ــا باڵوكرای ــوار میدی ب

نیــن، ئەوانەیشــی چاویــان پێیــان كەوتــووە، رەتیانكــردەوە 

وەرگەڕابێــت. ئۆتۆمبێلەكەیــان  و  لێكرابێــت  تەقەیــان 

شــاندێكی  ئەوكاتــەی  بــوو،  ســلێامنی  ئاسایشــی  وێنەكــە 

پەرلەمانــی كوردســتان، ســەندیكای رۆژنامەنوســانی كوردســتان 

و ســەنتەری میــرۆ ســەردانی دوو رۆژنامەنووســەكەیان كردبوو.

ســەندیكای  ســلێامنیی  لقــی  ســكرتێری  ئەنــوەر،  كاروان 

ــدا  ــی رۆژنامەوانی ــە كۆنگرەیەك ــتان، ل ــانی كوردس رۆژنامەنوس

گوایــە  بــن،  راســت  دەنگۆیانــە  ئــەو  رەتیكــردەوە 

ــت،  ــەوە وەرگەڕابێ ــراوە و بەهۆی ــەی لێك ــان تەق ئۆتۆمبێلەكەی

ــی  ــایەتی سیاس ــك كەس ــون و هەندێ ــاختە ب ــە س ــی “ئەوان وت

باڵویانكردووتــەوە”.

بــەر  رۆژێــك  واتــە  ئۆكتۆبــەر،  12ی  رۆژی  پاشــنیوەڕۆی 

بــۆ  عێــراق  نوێنەرانــی  ئەنجومەنــی  دانیشــتنەكەی  لــە 

هەڵبژاردنــی ســەرۆك كۆمــار، كۆمەڵێــك میدیــا و پەیــج لــە 

ــردەوە،  ــتیان باڵوك ــی ناڕاس ــەكان، زانیارییەك ــۆڕە كۆمەاڵیەتیی ت

کشانەوەی بەرهەم ساڵح راست 
نەبوو
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گوایــە بەرهــەم ئەحمــەد ســاڵح، لــە كێبڕكێــی پۆســتی ســەرۆك 

كشــاوەتەوە. كۆمــاری 

ســاختەهەواڵەكە،  باڵوبوونــەوەی  پــاش  كاتژمێرێــك  چەنــد 

نیشــتامنیی  یەكێتیــی  وتەبێــژی  تاهیــر،  جەمــال  ســۆران 

كشــانەوەی  و  باڵوكــردەوە  روونكردنەوەیەكــی  كوردســتان، 

رەتكــردەوە.  ســاڵحی  بەرهــەم 

“بــۆ  هاتبــوو  یەكێتیــدا  وتەبێــژی  روونكردنەوەكــەی  لــە 

ــی  ــمی یەكێتی ــدی رەس ــەوە، كاندی ــی رووندەكەین هەمووالیەك

د.  بەڕێــز  ســەرۆككۆمار  بۆپۆســتی  كوردســتان  نیشــتامنیی 

ســاڵحە”. بەرهــەم 

ــەروبەندی  ــەكان لەس ــۆڕە كۆمەاڵیەتیی ــاری ت ــەڕە و هەژم ــك پ كۆمەڵێ

ســاختەهەواڵێكیان  ئۆكتۆبــەردا،  16ی  رووداوەكانــی  ســاڵیادی 

شــاری  لــە  شــەعبی  حەشــدی  “هێزێكــی  گوایــە  باڵوكــردەوە، 

ســلێامنییەوە بەڕێكەوتــووە تاوەكــو خۆپیشــاندانەكانی رۆژهەاڵتــی 

ســەركوتبكات”. كوردســتان 

پارتــی  لــە  نزیــك  وشــە-ی  ســایتی  ســاختەهەواڵەكە  ســەرچاوەی 

ــەرچاوەیەكی  ــە زاری “س ــش ل ــە ئەوی ــوو، ك ــتان ب ــی كوردس دیموكرات

ــەوەی  ــێ ئ ــوەوە، بەب ــی باڵوكردب ــلێامنی” زانیارییەكان ــە س ــرس ل بەرپ

ــت. ــان دابێ ــەی نیش ــەی هێزەك ــود وێن ــەك یاخ ــچ بەڵگەی هی

راستكردنەوە

تیمــی بنكۆڵكاریــی پاســەوان، لــە رێگــەی زیــاد لــە ســەرچاوەكەیەوە، 

بەدواداچوونــی بــۆ راســتیی هەواڵەكــە كــرد، هــەر ســێ ســەرچاوەكە 

ــچ  ــە هی ــی ســایتی وشــە ســاختەن و ب ــەوەدا زانیارییەكان ــان ب ئاماژەی

شــێوەیەك هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی لــە ســلێامنی نەبــوون و هیــچ 

كاروانێكــی ئــەو هێــزە نەچووەتــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان.

ــاوكات  ــلێامنی، ه ــزگای س ــە پارێ ــی ل ــەرچاوەیەكی ئەمن ــە س ــە ل جگ

ــژی  ــی كوردســتان و وتەبێ ــی رۆژهەاڵت ــە كوردییەكان بەرپرســێكی حزب

ــۆ تیمــی پاســەوان  ــی حەشــدی شــەعبی، قســەیان ب ــوری هێزەكان باك

كــرد.

جــەودەت عەســاف، وتەبێــژی باكــوری هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی، 

جۆراوجــۆر  ســاختەی  هەواڵــی  و  زۆرن  ســاختە  “پەیجــی  وتــی 

باڵودەكەنــەوە، ئــەو هەواڵــەش هیــچ بنەمایەكــی نییــە”.

وتــی  بەهەمانشــێوە  ســلێامنی،  پارێــزگای  ئەمنییەكــەی  ســەرچاوە 

حەشدی شەعبی نە لە سلێمانی 
بووە، نە چووە بۆ رۆژهەاڵت
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“باڵوكردنــەوەی ئــەو هەوااڵنــە بــۆ دروســتكردنی ئاژاوەگێڕیــن، تەنانــەت 

ــە”. ــان نیی ــلێامنی بونی ــزگای س ــنوری پارێ ــە س ــەعبی ل ــدی ش حەش

بەرپرســێكی حزبــە كوردییەكانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان، بە پاســەوانی 

وت، “ئەگــەر شــتێكی لــەو جــۆرە هەبێــت، ئێمــە یەكــەم كــەس دەبیــن 

كــە ئاگامــان لێــی دەبێــت، بۆیــە بــە دڵنیاییــەوە شــتی وا رووینــەداوە”.

لــە  نزیــك  دەزگایەكــی  لەالیــەن  ســاختەهەواڵەكە  باڵوكردنــەوەی 

پارتــی دیموكراتــی كوردســتانەوە، هــاوكات بــوو لەگــەڵ نزیكبونــەوەی 

ســاڵیادی رووداوەكانــی 16ی ئۆكتۆبــەر، كــە ســااڵنە لــەو رۆژەدا پارتــی 

دەســتپێدەكات.  ركابــەری  یەكێتــی  بــە  دژ  میدیایــی  هەڵمەتێكــی 

ــەو  ــووە، “ئ ــە بەشــێكی هەواڵەكــەی ســایتی وشــەدا هات وەكوچــۆن ل

خیانەتــە نەتەوەییــە لــە كوردانــی رۆژهــەاڵت، لەكاتێكدایــە پێنــج ســاڵ 

ــێكی  ــرد و بەش ــی ك ــری مێژووی ــی ت ــی خیانەتێك ــتا یەكێت ــش ئێس پێ

زۆری خاكــی هەرێمــی كوردســتان، بــە عیــراق و میلیشــیاكانی ئێرانیــی 

ــت”. فرۆش

ــی دوو رۆژ  ــە دێژای ــە ب ــەوە ک ــە رەتکران ــەو دەنگۆیان ــوو ئ هەم

سۆشــیاملیدیای کوردییــان ســەرقاڵکردبوو.

ــان  ــە خەڵکی ــەوە و ب ــە هەڵ ــوردی کەوتن ــای ک ــە میدی ــێک ل بەش

دەوت پەرلەمانــی عێــراق توانــای دابەزاندنــی بەهــای دۆالری 

ــە. هەی

ــۆی  ــە دەنگ ــرد ل ــان ک ــە هاواڵتی ــراق داوای ل ــدی عێ ــی ناوەن بانک

میدیــاکان خۆیــان بپارێــزن و هیــچ نیازێکــی گۆڕینــی بەهــای 

ــەر  ــی بەرامب ــای دۆالری ئەمریک ــی بەه ــە. دابەزاندن ــان نیی دراوی

دینــاری عێراقــی لــە دەســەاڵتی پەرلەمانــدا نییــە و بڕیارەکــە 

ــە. ــی ناوەندیی ــەالی بانک ل

زانیارییەکانــی میدیــای فەرمیــی یەکێتــی لەبــارەی کۆبوونەوەکــەی 

ــک  ــد کاتژمێرێ ــەوە چەن ــی هەرێم ــی وەزیران ــڕۆی ئەنجومەن ئەم

بــڕی کــرد، دواتریــش هەواڵەکەیــان ســڕییەوە.

راستییەکە الی بانکی ناوەندییە
بەهای دۆالر بەرامبەر دینار 

دانابەزێت
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میدیای فەرمیی یەکێتی 
زانیاریی هەڵە لەبارەی حزبەکەی 

 باڵودەکاتەوە
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ــران،  ــی وەزی ــەی ئەنجومەن ــتپێکردنی کۆبوونەوەک ــە دەس ــەر ل ب

پەیجــی کەناڵــی گەلــی کوردســتان لــەزاری ســەرچاوەیەکەوە، 

رایگەیاندبــوو قوبــاد تاڵەبانــی جێگــری ســەرۆکی ئەنجومەنــی 

وەزیــران و وەزیرەکانــی یەکێتــی بەشــداریی کۆبوونەوەکــە ناکــەن.

لــەوە زیاتریــش، گەلــی کوردســتان هــۆکاری بەشــدارینەکردنی 

ــە  ــی حزبەک ــۆ نیگەرانییەکان ــوەوە ب ــی گەڕاندب ــی یەکێت وەزیرەکان

ــووی  ــەرچاوەکە وتب ــران، س ــی وەزی ــەرۆکایەتیی ئەنجومەن ــە س ل

ــەوەکان  ــداریی کۆبوون ــەوە، بەش ــەکان نەڕەوێن ــو نیگەرانیی تاوەک

ــەن. ناک

ــران  ــی وەزی ــەی ئەنجومەن ــک، کۆبوونەوەک ــد کاتژمێرێ ــاش چەن پ

ــی  ــای فەرمی ــی میدی ــەی زانیارییەکان ــە پێچەوان ــتیپێکرد و ب دەس

کۆبوونەوەکــەدا  لەنێــو  حزبەکــە  وەزیــری  ســێ  یەکێتییــەوە، 

بەشــداربوون، کــە بریتــی بوون لــە حەمــەی حەمەســەعید وەزیری 

رۆشــنبیری، دارا رەشــید وەزیــری پاندانــان و ئامانــج رەحیــم 

 ســکرتێری ئەنجومەنــی وەزیــران، کــە پلــەی وەزیــری هەیــە.

پــاش ســڕینەوەی هەواڵەکــە لــە پەیجــی گەلــی کوردســتان، تاوەکــو 

ــی  ــچ رونکردنەوەیەک ــتان هی ــتامنیی کوردس ــی نیش ــتا یەکێتی ئێس

وەزیرانــەوە  ئەنجومەنــی  کۆبوونەوەکانــی  لەبــارەی  دیکــەی 

ــەداوە. ن


