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ليذنةى ثالَثشتى رؤذنامةنوسان ثيَشيَلكاريةكانى دذ بة رؤذنامةنوسانى عيَراق
بالَودةكاتةوة و كوردستانيش ثشكى شيَرى بةركةوتوة
ليذنةى ثالَثشتى رؤذنامةنوسان لة جن َيظ ( )JSCئةو ث َيش َيلكاريانةى بالَوكردةوة كة لة
ئةمسالَدا  2022كراوةتة سةر رؤذنامةنووسانى عيَراق و دامودةزطاكانى
راطةياندن ،ئاماذةى بؤ ئةوةشكردوة هةريَمى كوردستان ريزبةندى ثيَشةوةى
طرتوة لةو ثيَشيَلكاريانة.
سةالَح عوبةيدى نو َينةرى ل َيذنةكة لةع َيراق رايطةياند لة سةرةتاى ئةمسالَدا 2022
تاوةكو ئيَستا 206 ،ثيَشيَلكارى لةهةموو ناوضةكانى عيَراق دذ بةرؤذنامةنووسان و
دامودةزطاكانى راطةياندن ئةنجامدراوة.
زوبةيدى وتيشى :هةر َيمى كوردستان ثشكى ش َيرى بةركةوتوة و  67ث َيش َيلكاريمان
لةوى دذ بة رؤذنامةنووسان و دامودةزطاكانى راطةياندن تؤماركردوة ،سةرضاوة
َ
باوةرثيَكراوةكانيش ثيَى راطةياندوين كة تةنها لة خؤثيشاندانةكانى ئةم دواييةدا 75
ِ
ثيَشيَلكارى دذى  57رؤذنامةنووس و دامودةزطاكانى راطةياندن لةهةريَمى
كوردستان تؤماركراوة و لةو ن َيوةندةدا  23رؤذنامةنووس لة سل َيمانى و دهؤك و
هةوليَر و كةالر و ناوضةكانى ديكةى هةريَم دةستطيركراون و دةستبةسةر 23
كةلوثةلى رؤذنامةنووساندا طيراوة و ريَطريان لة زؤريَك لة رؤذنامةنووسان
كردوة رؤمالَى خؤثيشاندانةكان بكةن و خاتوو سنور كةريم ثةيامنيَرى دةنطى
ئةمريكاشيان دةستطيركردوة و راثيَضيان كردون بؤ ناوةندةكانى ئاسايش و
سوكايةتيان ثيَكراوة و مؤبايلةكانيان ليَسةندراوة.
زوبةيدى رونيكردةوة  42ث َيش َيلكاريان لة هةول َير تؤماركردوة كة ث َيكهاتوة لة
ريَطريكردن لة موراد سورضى ثةيامنيَرى ئ َين ئار تى و ئةحمةد محةمةد

بةريَوةبةرى بانكى شيرين لةهةوليَر ،لةكاتى
كاميَرةمانى كةنالَةكة لةاليةن
ِ
رؤمالَكردنى وةرطرتنى موضةى خانةنشينان كة لةبةردةم بانكةكة كؤبوبونةوة،
هيَزيَكى ئاسايش ريَطرى دةكات لة فةرمان سادق ثةيامنيَرى كةنالَى ثةرةطراف و
ثةيامنيَرانى ئيَستا و رووداو و سثيَدة و ثةيام و ويَستطةنيوز و ثؤلةتيك نيوز و
شارثريَس و والَت ميديا و رؤذ نيوز و كةى ئيَن ئيَن و ئيَن ئار تى ،لة رؤمالَكردنى
خؤثيشاندان َيك لةهةول َير كة دذ بة بؤردومانةكانى توركيا بؤ سةر ناوضةكانى
هةول َير ر َيكخرابوو ،نووسينطةى سةرؤكايةتى وةزيرانى هةر َيمى كوردستان
ر َيطرى لة كةنالَةكانى كوردسات و طةلى كوردستان و كةركوك تيظى و بادينان
 pukmediaو ئ َيزطةى دةنطى طةلى كوردستان دةكات
ثةرى
سات و مالَ ِ
ضونكة سةر بة حزبى يةكيَتين و ريَطةيان نادات كؤنطرةيةكى سةرؤك وةزيرانى
هةريَم لةهةوليَر بطوازنةوة ،هةروةها ئاسايش ريَطرى لة تيمى كةنالَةكانى رووداو
و كةى ئيَن ئيَن و طةلى كوردستان تى ظى و كوردستان  24و كوردستان تى ظى
ئار تى و ئاذانسى ئيَستا دةكات و ناهيَلَيَت رؤمالَى شويَنى تةقينةوةى ئةو
و ئيَن ِ
مينريَذكراوة بكةن كة لةهةوليَر تةقيوة و دةستيشدةطريَت بةسةر كةلوثةلة
درؤنة
ِ
رؤذنامةوانيةكانياندا ،هيَزة ئةمنيةكانى هةوليَر ئةيوب عةلى ثةيامنيَرى كةنالَى كةى
بةبى ياداشتى دةستطيركردن ،دةستطيردةكةن.
ئيَن ئيَن
َ
وتيشى :هةروةها ه َيزة ئةمنيةكانى هةول َير ر َيطريان لة نةبةز رةشاد ثةيامن َيرى
و َيستطة و ئةحمةد يونس كام َيرةمانى رووداو و فةرهاد دؤلَةمارى ثةيامن َيرى
طةرةكى
بؤمبريَذكراوةكةى
رووداو ،كردوة لة رومالَكردنى تةقينةوةى ئؤتؤمبيَلة
ِ
ِ
سةربةستى لة هةوليَر و كةلوثةلةكانيان شكاندون و ليَيان داون ،بةهةمان شيَوة
ثؤليسى قةزاى سؤرانى سةر بة ثاريَزطاى هةوليَر ريَطةيان نةداوة يونس حاميد
ثةيامنيَرى كةنالَى سثيَدة رومالَى خؤثيشاندانيَكى قوتابيان بكات لة قةزاكة ،هيَزة
ئةمنيةكانى هةوليَر نةبةز رةشاد ثةيامنيَرى ويَستطة و ريَبين سةردار عةبدولقادر و
سيَبةر عةبدواللة ئةحمةد ثةيامنيَر و كاميَرةمانى ديبلؤماتيك مةطةزين
دةستبةسةردةكةن و دةستدةطرن بةسةر كةلوثةلةكانياندا تاوةكو رومالَى ئةو
خؤثيشاندانة نةكةن كة هاوالَتيان لةنزيك بالَيؤزخانةى ئيَران لةهةوليَر دذ بة

كوشتنى كضيَكى ئيَرانى ريَكيان خستبوو ،ريَطريكردن لة نةبةز رةشاد ثةيامن َيرى
ويَستطة نيوز و برشيار محةمةد و ديار حسيَن ثةيامنيَرانى ثؤلةتيك ثريَس و ئيَستا
نيوز لة رومالَكردنى ئاطركةوتنةوة لة ضةند دوكانيَكى بازا ِرى داون تاون
ئار تى
لةهةوليَر ،ئاسايشى هةوليَر كةريم كةيفى ثةيامنيَرى كةنالَى ئيَن ِ
دةستبةسةردةكةن لةكاتى رومالَكردنى بؤردومانى ناحيةى خةليفانى سةر بةهةوليَر
فرؤكةوانةوة.
فرؤكةيةكى ب َي ِ
لةاليةن ِ
لة ثاريَزطاى سليَمانيش  16ثيَشيَلكارى تؤماركراوة ،خؤى دةبينيَتةوة لة ،ه َيزةكانى
ئاسايش كارزان تاريق ثةيامن َيرى ئ َين ئار تى و و َينةطرى كةنالَةكة جينيز ئةحمةد
بةبى ياداشتى طرتن ،دةستطيريان دةكةن لةكاتى ئةركى رؤذنامةوانى
لةسل َيمانى
َ
ناوةراستى شار ،هةروةها دةستطيركردنى
بازارى مزطةوتى طةورة لة
خؤياندا لة
ِ
ِ
ديار محةمةد و سؤران محةمةد ثةيامن َيرانى ئ َين ئار تى لة قةزارى ضةمضةما َل
لةاليةن هيَزة ئةمنيةكانةوة لةكاتى رؤمالَكردنى خؤثيشاندانةكانى قةزاكة ،هيَزةكانى
ئاسايشيش لة سليَمانى لةطة َل دةستثيَكردنى ئةو خؤثيشاندانانةى داواى ضاكسازى و
لةناوبردنى طةندةلَيان دةكرد لةهةريَم ،ضوار رؤذنامةنووسى دةزطاى
ويَستطةنيوزيان دةستطيركرد كة ثيَكهاتبوون لة سيروان غةريب و ئةركان جةبار
و زانيار مةروان و هيَظار هيوا لةكاتيَكدا رؤمالَى خؤثيشاندانةكانيان دةكرد،
بةريَوةبةرى سايتى كوردش نيوزى سةر بة ثةرلةمانتار
سةرةراى دةستطيركردنى ِ
ِ
سروة عةبدولواحيد لةاليةن هيَزيَكى ديكةوة ،هةروةها ئاسايشى سليَمانى هؤشيار
عةلى ثةيامنيَرى دةزطاى راطةياندنى وشةى دةستطيركردوة ،دةزطاى دذةى
تيرؤرى سليَمانى وةيسى قشقاي سةرنوسةرى دةزطاى بوار ميديا و ئيبراهيم عةلى
بةريَوةبةرى هةوالَةكانى دةزطاكةى دةستطيركرد ،بةشدار ئةبوبةكر بازيانى
ِ
ثةيامنيَرى دةزطاى راطةياندنى ديبلؤماتيك بؤ ماوةى  10رؤذ زيندانيكرا دواى
فرؤشتنى زةوى كردبوو لةسليَمانى و دوو
ئةوةى باسى لة دؤسيَى طةندةلَى ِ
بروا
داواكارى ياساييان دذى بةرزكردةوة ،دةستطيركردنى بؤتان طةرميانى و ِ
ئةسعةد ثةيامنيَرانى ئاذانسى رؤذ نيوز و محةمةد عةزيز كاميَرةمانى كؤمثانياى

راطةياندنى ضةتر بةهؤى رومالَكردنى سالَيادى تيرؤركردنى شوكرى سةرحةت
ئةندامى حزبى كريَكارانى كوردستان.
لة دهؤكيش حةوت ث َيش َيلكارى تؤماركراون بريتيبون لة دةستطيركردنى تائيف
طؤران و ئةحمةد رةكزى ثةيامنيَر و كاميَرةمانى كةنالَى ئيَن ئار تى لةاليةن
راثةراندنى
هيَزةكانى ئاسايشةوة و دةستدريَذيكردنة سةر ثةيامنيَرةكة لةكاتى
ِ
ئةركى خؤيدا لة رؤمالَكردنى ئاطركةوتنةوةيةك لةيةكيَك لة هؤتيَلة طةشتياريةكانى
ثاريَزطاى دهؤك ،هةروةها ويَستطةى ثةخشى ئيَزطة و تةلةظزيؤنى دهؤكى
ناوخؤ لة زاخؤ كةوتنةبةر موشةكى ناديار و بؤية هؤى وةستاندنى ثةخشةكةى،
بةريَوةبةرى نوسينطةى كةنالَى ئيَن ئار تى لة
هيَزيَكى ئاسايشيش تائيف طؤران ِ
بريار نيَرؤيى ثةيامنيَرى كةنالَةكة دةستطير دةكات و دةستيش
دهؤك لةطة َل ِ
دةطريَت بةسةر كةلوثةيةكانياندا ،هيَزيَكى ئةمنى هةلَدةكوتيَتة سةر نوسينطةى
سةرةراى
دامةزراوةى راطةياندنى  rast mediaلة دهؤك و دايدةخات،
ِ
دةستطيركردنى سةباح سؤفى ثةيامنيَرى ئيَن ئار تى لةدهؤك لةاليةن ئاسايشةوة.
دوو ث َيش َيلكاريش لةزاخؤ تؤماركران و ه َيزةكانى ئاسايش بارزان حةسةن
ثةيامن َيرى كةنالَى سث َيدة و موشير ئةحمةد كام َيرةمانى كةنالَةكةيان دةستطيركرد
لةكاتى رؤمالَكردنى كردنةوةى يةك َيك لة ناوةندةكانى ئايينى تايبةت بة ف َيربونى
قورئان لة زاخؤ.
بةغداى ثايتةختى عيَراقيش ريزبةندى دووةمى طرتوة و  34ثيَشيَلكارى ت َيادا
تؤماركراوة ،و دةستةى راطةياندن و ثةيوةنديةكان ،بةرنامةى لةطة َل موال تةالَلَى
راطرت كة لةسةر شاشةى كةنالَى  Utvى ثةخشدةكر َيت ،دواى ئةوةى قةزاى
ع َيراقى فةرمانى دةستطيركردنى بؤ ئةحمةد موال تةالَلَى ث َيشكةشكارى بةرنامةكة
و هونةرمةند ئةياد تائى ميوانى بةرنامةكة دةركرد كة باسيان لة طةندةلَى سيستمى
سةربازى كردبوو ،هةروةها ه َيز َيكى ئةمنيش عةلى زةبحاوى دةستطيركردوة كة
سيخورى كردوة،
ث َيشكةشكارى بةرنامةية لة كةنالَى بةغدادية و ثةلك َيشى بارةطاى
ِ
تؤرى راطةياندنى ع َيراقيش بةرنامةى موحايدى راطرتوة كة دكتؤر سةعدون
ِ

موحسين ثيَشكةشى دةكات و ميوانداريَتى نووسةر و رؤذنامةنووس سةرمةد تائى
كردوة و رةخنةيان لة ئةنجومةنى دادى باالَ طرتوة ،برينداربونى عةبدواللة بةدران
ثةيامنيَرى كةنالَى مةيادين لةبةغدا و زةيد خاليد كاميَرةمانى كةنالَةكة بة فيشةكى
هيَزة ئةمنيةكان لةكاتى هةلَكوتانةسةر دةروازة سةرةكيةكانى ناوضةى سةوز
لةاليان اليانطرانى رةوتى سةدرةوة ،هةروةها ذمارةيةك لة خؤثيشاندةرانى
فراكسيؤنى ضوارض َيوةى هةماهانطى ر َيطرى لة ئةحمةد عةرام يةثامن َيرى كةنالَى
ع َيراقية و ئةحمةد ماجيد كام َيرةمانى كةنالَةكة دةكةن لة رومالَكردنى
طؤرةثانى تةحرير
نارةزايةتيةكانى نزيك ناوضةى سةوز ،ه َيزة ئةمنيةكان لة
ِ
ِ
ر َيطرى لة ستافى (البغدادية ،الحرة  ،الجزيرة  ،اي نيوز  ،التغيير ،العراقية
طؤرثانةكة بؤ رومالكردنى
 ،TRT ،NRT،الفلوجة) دةكةن و نايةلَن بضنة ن َيو
ِ
نارازيةكانى تشرين ،اليانطرانى رةوتى سةدر هةلَدةكوتنة سةر
طردبونةوةيةكى ِ
كةنالَى ضوارى ئاسمانى لةبةغدا و هةنديَك لة كةلوثةلةكانى دةشكيَنن بةبيانوى
ئةوةى سوثاى مةهدى تؤمةتباركردوة بةدانوستانكردن لةطة َل سوثاى ئةمريكى،
برينداركردنى حةيدةر كازم كام َيرةمانى ئاذانسى رؤيتةرز لةكاتى رومالَكردنى
ناوةراستى بةغدا ،ضةند
دةربرين لة نزيك ثردى جمهورى لة
نارةزايى
ِ
ِ
ِ
ضةكدار َيك بة طوللة هاوةن تةالرى ئ َيزطةى عةهد دةكةنة ئامانج لة ناوضةى
شارةوانى بةغدا  ،برينداربونى موستةفا لةتيف ثةيامن َيرى كةنالَى ديجلة و كةمال
رةعدى كام َيرةمانى كةنالَةكة بة ثارضةى طوللة هاوةن َيكى طو َيرانة لةكاتى
رومالَكردنى رووداوةكانى نزيك ناوضةى سةوزى بةغدا ،هةروةها هادى مةزبان
رووبةرووى
ثةيامن َيرى ئاذانسى  APلةاليان ه َيز َيكى ثاراستنى ناوضةى سةوز
ِ
ليَدان دةبيَتةوة لةكاتى رومالَكردنى خؤثيشاندانةكان ،دةستطيركردنى سامر يوسف
ثةيامن َيرى جةزيرة و محةمةد مةالى كام َيرةمانى لةناو كؤشكى حكومى لةاليان
ه َيز َيكى ئةمنيةوة لةكاتى رومالَكردنى خؤثيشاندانةكان ،دةستطيركردنى عةمار
غةسان ثةيامن َيرى كةنالَى رةشيد و محةمةد شممةرى كام َيرةمانى كةنالَةكة و
دةستدر َيذيكردن بؤ سةر سةيف عةلى كام َيرةمانى كةنالَى فةلوجة بةدار لةاليان
ه َيزة ئةمنيةكانةوة لةنزيك ناوضةى سةوز لةكاتى رومالَكردنى خؤثيشاندانةكان ،و
دةستدر َيذيكردن بؤ سةر حةسةن محةمةد ئةمورى ثةيامن َيرى كةنالَى فةلوجة

لةاليان هيَزيَكى ئةمنيةوة و دةستبةسةراطرتنى كةلوثةلةكانى ،برينداربونى
موزةفةر حةميد ثةيامنيَرى كةنالَى كوردستان  24بةضةند ثارضةيةك كة بةر
دةستةكانى كةوتبوو ،دةستدريَذيكردنى هيَزة ئةمنيةكان بؤ سةر عةمار عةبدولجةليل
كاميَرةمانى كوردستان  ،24و دةستبةسةركردنى رؤكان جاف ثةيامنيَرى ئاذانسى
زووم نيوز و دةستبةسةراطرتنى هةموو كةلوثةلةكانى ،تيمى عةرةبى حةدةس
رووبةرووى ل َيدان دةبنةوة لةاليان ه َيزة ئةمنيةكانى ناوضةكةوة لةكاتى
ِ
رومالَكردنى رووداوةكانى ناوضةى سةوز ،ه َيزة ئةمنيةكان ر َيطرى لة حةيدةر
بةدرى ثةيامن َيرى ئاسمانى  Utvو عةبدولمةليك فةيسة َل كام َيرةمانى كةنالَةكة
دةكةن و ر َيطةيان نادةن هةلَكوتانى خؤثيشاندةران بؤ ناو كؤشكى كؤمارى
رومالَبكةن.
لةثاريَزطاى بةسةرةش  24ثيَشيَلكارى دذى رؤذنامةنووسان تؤماركراوة و
حورة و ميربةد و
فةرمانطةى تةندروستى بةسرة ر َيطرى لة تيمى كةنالَةكانى
ِ
ديجلة و هونا بةغدا و ئيتيجاة كردوة لةوةى بضنة ناو نةخؤشخانةى زوبيَرى
طشتى و ويَنةى ئةو بريندارانة بطرن كة بةهؤى تةقينةوةى مينيَكةوة لة ناوضةى
رومةيلة لةو نةخؤشخانةية كةتبوون ،هةروةها ماهر حةربى ثةيامنيَرى كةنالَى
جنوبية و ئةسعةد يوسف كاميَرامانى كةنالَةكة لةاليةن ثاسةوانى زانكؤى تةكنيكى
رووبةرووى جويَن و سوكايةتى بونةتةوة كاتيَك لةدةرةوةى
باشوور لةبةسرة
ِ
زانكؤكة خؤثيشاندانيَكى قوتابيانيان دةطواستةوة و ريَطريان لة ثةيامنيَرى راديؤى
ميربةديش كردوة لة كيَومالَكردنى خؤثيشاندانةكة ،ثاشان خاتوو نور تميمى
ثةيامنيَرى ميربةد و هةردوو كاميَرةمان عةلى تبينة و ئةزهةر عيدانى لةاليةن
ئةفسةريَكى ئةمنيةوة دةستبةركراون كة لةطة َل كازميدا بووة كاتيَك سةردانى
كؤمةلَةى جةنطاوةرانى بةسةرةى كردوة و دةستيشيان بةسةر كةلوثةلةكانياندا
زيادةرؤيى لة
رووبةرووى ليَدان بونةتةوة ،بةرثرسى هةلَمةتى البردنى
طرتوة و
ِ
ِ
ديوانى ثاريَزطاى بةسةرة ريَطرى لة يونس روبةيعى ثةيامنيَرى كةنالَى تةغير و
ئةمين خةيونى كاميَرةمانةكةى كردوة لةكيَومالَكردنى هةلَمةتيَكى البردنى
ةرؤيى لةناوضةى برؤم و داكير ،هةروةها ثؤليسيش ر َيطرى لة مونتةزةر
زياد ِ

عيبادى ثةيامنيَرى دةزطاى هونا بةسرة و سةفا حسيَنى كاميَرةمان كردوة لة
رؤمالَكردنى هةلَمةتى البردنى زيادةرؤيى لة جادةى وفود ،دوو ضةكداريش
دةستريَذى طوللةيان لةمالَى كازم حاوى ثةيامنيَرى كةنالَى
ماتؤرسكيلةوة
بةسوارى
ِ
ِ
ئةيام كرد لةبةسرة ،هيَزةكانى ثاراستنى ياسا لةبةسرة كةرار محةمةداوى
كاميَرةمانى كةنالَى وتةن دةستبةسةردةكةن و دةستيش دةطرن بةسةر
كةلوثةلةكانيدا و ر َيطةى نادةن رؤمالَى خؤثيشاندان َيكى بةردةم بيناى ثار َيزطاكة
ورةى سةر بة رةوتى سةدر نوسينطةى كةنالَى
بكات ،ضةند خؤثيشاندر َيكى ت ِ
فوراتى ئاسمانى لةبةسرة دادةخةن ،هةروةها ه َيزة ئةمنيةكان ر َيطريان لة ئةسير
ِ
عيبادى ثةيامن َيرى وان نيوز و ئةحمةد سالَحى كام َيرةمانةكةى كرد رومالَى
دارمانى وزةى كارةبا بكةن لة بةسرة و نةيانه َيشت بضنة ن َيو بيناى كؤمثانياى
ِ
طواستنةوةى وزةى كارةبا لةثار َيزطاكة ،ر َيطريكردن لة كةنالَة ئاسمانيةكانى
ئيتيجاة و عةهد و نةعيم و جنوبية لةضونة ناوةوةى دةروازةى شةالمضةى
سنورى لةاليان ثؤليسةوة كة دةيانويست و َينةى ئةو زيارةتكارانة بطرن كة دةهاتنة
ناو ثار َيزطاى بةسرةوة.
لة كةربةالى ثيرؤزيش  17ثيَشيَلكارى تؤماركراون دابةشبوة بةسةر ،ه َيزةكانى
ثؤليس ريَطرى لة حةسةن محةننة ثةيامنيَرى كةنالَى عيَراقية لةكةربةال دةكةن بؤ
كيَومالَكردنى كردنةوةى يةكيَك لة جادة سةرةكيةكانى قةزاى حسيَنية ،ثؤليسى
فرياكةوتنى كةربةالش جاسم همةيم ثةيامنيَرى كةنالَى تةغير لةناو نةخؤشخانةى
هيندية دةستبةسةردةكات كاتيَك خةريكى رؤمالَكردنى ئاطركةوتنةوةيةك بوة لةناو
نةخؤشخانةى قةزاى تويَريج و دةستيان بةسةر كةلوثةلةكانيدا طرتوة و كاميَراى
ئةحمةد جبورى كةنالَى ديجلةشيان شكاندوة و بةتوندى لة ئةنوةر مالك ثةيامنيَرى
كةنالَى سؤمةرييان داوة و ثؤليسيش ريَطرى لة ثةيامنيَرانى كةنالَةكانى وان نيوز و
عيَراقية و زاطروس و رةشيد و ديجلة و شةرقية كردوة لة طواستنةوةى
روداوةكة ،لةاليةكى ترةوة لةاليةن ه َيزةكانى نةه َيشتنى ئاذاوةط َي ِريةوة بة دارى
كارةبايى هيَرش كراية سةر عةلى خاليد ثةيامنيَرى كةنالَى  one newsو حاتم
كةريم كاميَرةمانى كةنالَةكة لةكاتى بالَوةثيَكردنى ذمارةيةك فةرمانبةرى طريَبةست

بةريَوةبةرايةتى ثةروةدرةى كةربةال ،ليوا سالح عامرى فةرماندةى ثؤليسى
لة ِ
بةريَوةبةرى لقى
فيدرالَى لةكةربةال جويَن و قسةى نةشياوى بة حسيَن شمةرى ِ
ِ
بةريَوةبةرى كةنالَى عيَراقية وتوة ،عةميد
سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كةربةال و ِ
ئةحمةد عةبدوزةهرة فةرماندةى ثؤليسى كةربةال ريَطرى لة ثةيامنيَرانى ئيَزطةى
جؤرنا َل و رؤذنامةى نيدا و بةغدادية دةكات لة طواستنةوةى
ثاريَزطاكة و
ِ
كوتنةوةى ئاطر َيك لةيةك َيك لة ض َيشتخانةكان و قسةى نةشياويش بة فاز َل غزى
ثةيامن َيرى كةنالَى بةغدادية دةلَ َيت.
ليذنةى ثالَثشتى رؤذنامةنوسان لة جنيَظ ( 16 )JSCثيشيَلكارى لة موس َل تؤمار
دةكات كة ث َيكاهاتوة لة ،ر َيطرى لة كةنالَةكانى ئاى نيوز و تةغير و وان نيوز و
حورةى ع َيراق و  utvى كراوة رؤمالَى سةردانةكةى كازمى بكةن بؤ موس َل،
ِ
هةروةها ثاسةوانةكانى مستةفا كازمى سةرؤك وةزيران ر َيطريان لة كةنالَةكانى
حورةى عيَراق كردوة
 INEWSو ئيتيجاة و زاطروس و ديجلة و تةغير و  Utvو
ِ
رؤمالَى كردنةوةى بيناى نةخؤشخانةى بةتول بكةن لةاليةن كازميةوة كة دةكةويَتة
راستى موسلَةوة ،هةروةها هيَزةكانى دةزطاى ئاسايشى نيشتيمانى ستار مةحةل
بةريَوةبةرى ئيَزطةى هةلة  FMميان دةستطيركرد دواى بةرزكردنةوةى دوو
ِ
داواكارى ياسايى لةسةرى ،هيَزةكانى سوثاى عيَراقى لة شنطال جاجار شلقى و
بةبى
جيالن حةبابى ثةيامنيَر و كاميَرةكانى كةنالَى ضرا تيظيان دةستطيركرد
َ
زانينى هؤكارةكان دةستطيركردنيان.
سةالَح زوبةيدى نو َينةرى ليذنةكة لة ع َيراق ئاماذةى كرد ،ثار َيزطاى نةجةفى
ئةشرةف  14ث َيش َيلكارى بة خؤيةوة بينيوة ،و ه َيزةكانى سةرايا سةالم ر َيطريان لة
كةنالَةكانى تةغير و عيَراقية و وان نيوز و ديجلة و فةلوجة و زاطرؤس و ئاذانسى
هةوالَةكانى عيَراقية و رؤيتةرز كردوة بؤ رؤمالَكردنى ئاطريَك كة لةيةكيَك لة
بارةطاكانى سةرايا سةالم كةوتبؤوة و مستةفا وال كاميَرةمانى كةنالَى تةغيرى
دةستبةسةركرد و دةستى بةسةر كةلوثةلةكانيدا طرت ،هةروةها ثاسةوانانى
كؤمثانيايةكى وةبةره َينان لة قةزاى كوفة ر َيطريان لة تاهير عةساف ثةيامن َيرى
ثرؤذةيةكى
كةنالَى ديجلة و حةيدةر خةفاجى كام َيرةمانةكةى كردوة رؤمالَى ِ

وةبةرهيَنان بكةن ،ضةكداريَكى نةناسراويش كة دةموضاو خؤى ثيَكاوة ئاطرى لة
ئؤتؤمبيَلى رؤذنامةنووس ماجيد سودانى بةرداوة لة نةجةفى ئةشرةف و
هؤكارةكةشى نةزانراوة ،ستافى كةنالَى ديجلة كة ثيَكهاتبوون لة تاهير عةساف و
رووبةرووى ليَدان بونةوة لةاليان فةرمانبةرانى
زةيد سةالمى كاميَرةمان
ِ
كؤمثانياى نيم بؤ طريَبةستكردن لةكاتى ويَنطرتن و بةديكؤميَنتكردنى قؤناغةكانى
ج َيبةج َيكردنى ثردةكان لة ثار َيزطاى نةجةف ،ه َيزة ئةمنيةكانى سواتى نةجةف
عةلى شةريفى ثةيامن َيرى رؤذنامةى موستةقليان دةستبةسةركرد لةكاتى
رووبةرووى زيارةتكارانى
طواستنةوةى ئةو قةرةبالَغى و ناهةمواريانةى
ِ
ثار َيزطاى نةجةف بؤيةوة.
بةالَم لةكةركوك  22ثيَشيَلكارى تؤماركراوة ،لةطة َل سةرةتاى سالَى  2022ه َيزة
ئةمنيةكان دةستدر َيذيان كردة سةر ديار محةمةد ثةيامن َيرى كةنالَى ئ َين ئار كاتى
نوى و مؤبايلةكةشيان تيَكشكاند،
لةكاتى طواستنةوةى ئاهةنطةكانى سةرى سالَى
َ
هةروةها هيَزةكانى ثاراستنى دامةزراوة نةوتيةكانى كةركوك ريَطريان لة ئؤذين
جوالَ ثةيامنيَرى كةنالَى كةى ئيَن ئيَن كردوة رؤمالَى ئاطركةوتنةوةيةك بكات
بؤرية نةوتيةكانى ناوضةى دةروازة لةكةركوك و دةستى بةسةر
لةيةكيَك لة
ِ
مؤبايلةكةيدا طرتوة و كةلوثةلى هةردى محةمةد ثةيامنيَرى رووداويشيان بردوة،
هيَزة ئةمنيةكانى كةركوك هةلَؤ جةبارى ثةيامنيَرى كةنالَى كوردستانى
دةستطيركردوة لةكاتيَكدا سةرقالَى رؤمالَكردنى رووداوى ئاطركةوتنةوةيةك بووة
لة بةروبومة طشتوكالَيةكانى ناحيةى داقوقى سةر بة ثاريَزطاى كةركوك،
بةريَوةبةرى بةشة ناوخؤيةكانى ثةيمانطاى تةكنيكى كةركوك
لةاليةكى ترةوة ِ
ريَطرى لة ئؤذين رةمةزان ثةيامنيَرى كةنالَى كةى ئيَن ئيَن كردوة طرتةى ضةند
بةريَوةبةرى نةخؤشخانةى ئازادى
بالَةخانةيةكى تةنيشت ثةيمانطاكة بطريَت،
ِ
كةركوكيش ريَطرى لة ئةحمةد عةبدواللة ثةيامنيَرى سايتى باس نيوز كردوة
راثةراندنى كارى رؤذنامةنووسى ،ليوا عةلى
بض َيتة ناو بيناى نةخؤشخانةكة بؤ
ِ
ثرؤسةكانى كةركوك ر َيطرى لة هةردى محةمةدى ثةيامن َيرى
فر َيجى فةرماندةى ِ
كةنالَى رووداو محةمةد شوكور كام َيرةمانى كةنالَةكة كرد بؤ رؤمالَكردنى

خؤثيشاندانيَك لة ناوضةى حةسارى سةر بة ناحيةى شوان لة كةركوك ،ه َيزة
ئةمنيةكانى كةركوكيش ريَطةيان نةدا بة مةهدى ربحاوى ثةيامنيَرى ئاذانسى
هةوالَةكانى عيَراقية رومالَكى تايبةتى بؤ ويَستطةى سوتةمةنى شارةوانى كةركوك
فيدرالَى لةكةركوك دةستيانطرت بةسةر
بكات ،هةروةها هيَزةكانى ثؤليسى
ِ
ئار تى و
كةلوثةلى ديار محةمةد و نةبةز ميقداد ثةيامنيَر و كاميَرةمانى كةنالَى ئيَن ِ
رؤكان مةحمود و كارزان محةمةد ثةيامن َير و كام َيرةمانى زووم ميديا ،لةكاتى
طةرانةوةيان لة رومالَكردن َيكى ئةمنى قةزاى داقوقى سةر بةثار َيزطاى كةركوك،
ِ
ه َيزةكانى سوثاى ع َيراق لةكةركوك ر َيطريان كردوة لة ئاالن نةشئةت ثةيامن َيرى
كةنالَى سث َيدة و محةمةد ئةيوب كام َيرةمانى كةنالَةكة لة رومالَكردنى ئةو
ئؤتؤمب َيالنةى لةبةردةم و َيستطةى 10ى نيسان سةرةيان طرتبوو ،ه َيزة ئةمنيةكانى
كةركوك ريَطريان لة كةنالَةكانى كةركوك و كوردسات نيوز كردوة لة
رومالَكردنى زةرةروزيانةكانى ناحيةى ئالَتوكؤثرى كة بةر هيَرشةكانى ئيَران
كةوتبوو ،دةستيشانطرت بةسةر كةلوثةلةكانى هةر يةك لة كاروان محةمةد و عيسا
نورةدين و يوسف موراد و دارةوان عةلى ،برينداربونى سؤران كامةران
ثةيامنيَرى كةنالَى كوردستان  24لةكةركوك بةسةختى ،لةكاتى بؤردومانةكانى
ئيَران بؤسةر ئالَتوكؤثرى ،ثؤليسى شويَنةوار لةثاريَزطاى كةركوك ريَطريكرد لة
تيمى كةنالَى توركمانيةى عيَراقية لة رومالَكردنى هةلَمةتى ثاككردنةوةى قةالَى
كةركوك ،تيمةكةش ثيَكهاتبون لة حسيَن توركش ثةيامنيَر و سادق عةونى
كاميَرةمان.
لة بابليش شةش ثيَشيَلكارى تؤماركراون ،كاتيَك كة هيَزيَكى سةر بة ثاسةوانةكانى
مستةفا كازمى سةرؤك وةزيران ريَطريان لة تيمى كةنالَة ئاسمانيةكانى ديجلة و
فورات و بةغدادية و عةهد و ئاى نيوز و كةنالَى جةزيرة كردوة رؤمالَى سةردانى
كازمى بكةن بؤ شويَنى كوشتارطةى جبلة لة بابل ،تةنها يةك ثيَشيَلكاريش لة زيقار
تؤماركراوة دواى ئةوةى هيَزةكانى نةهيَشتنى ئاذاوةطيَ ِرى عةباس رةزاق
كاميَرةمانى كةنالَى جنوبيةيان دةستبةسةركرد لةكاتى رؤمالَكردنى نارةزايةتى
دةبرينيَك لة زيقار و دةستيان بةسةر هةموو كةلوثةلة رؤذنامةوانيةكةشيدا طرت.
ِ

