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نوێ
ئەمرۆ پەرلەمانی عێراق بۆ پڕكردنەوەی سێ وەزارەتە بەتاڵەكە كۆدەبێتەوە
ئەمڕۆ پێنج شەممە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ پڕكردنەوەی سێ وەزارەتی بەتاڵی حكوومەتەكەی عادل
عەبدول مەهدی كۆدەبێتەوە.
بەپێی كارنامەی دانیشتنەكەی ئەمڕۆی پەرلەمان كەبڕیارە كاتژمێر 1ی پاشنیوەڕۆ ئەنجام بدرێت ،ئەنجومەنی
نوێنەران درێژە بەگفوتگۆكردن لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی  9112دەدات .
هەروەها لە دانیشتنەكەدا بڕیارە پەرلەمان خوێندنەوەی یەكەم بۆ پڕۆژەیاسای پێشنیازكراو بۆ
هەمواركردنەوەی یاسای ژمارە 3ی ساڵی 9111ی خزمەتی سەربازی و خانەنشینی بكات .
بەپێی نوسراوێكی سەرۆكوەزیران كەپێشتر میدیاكانی عێراق باڵویانكردوەتەوە و نوسراوەكەش ئاڕاستەی
سەرۆكایەتیی پەرلەمان كراوە تێیدا ئاماژە بە كاندیدانی عەبدولمەهدی بۆ پۆستی سێ وەزارەت ،كراوە و
بریتین لە؛
فالح فەیاز ،كاندیدی پۆستی وەزارەتی ناوخۆ.سەلیم جبوری ،،كاندیدی پۆستی وەزیری بەرگری.حاكم رزگار محەمەد ئەمین ،كاندیدی پۆستی وەزیری داد.ئەوەش لەكاتێكدایە ،رۆژی سێ شەممه بەهۆی نەبونی رێژەی یاسایی ئامادەبوان پەرلەمانی عێراق بڕیاریدا
دانیشتنەكەی بۆ رۆژی پێنج شەممە دوابخات.

قادر عەزیز :با سەرۆك وەزیرانێكی بێالیەن لەهەولێر دابنرێت
ئاوێنە
قادر عەزیز ،ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان رایدەگەیەنێت ئەگەر پارتی بەناوی
خزمەتكردنی خەڵك داوای پارێزگارێكی بێالیەن بۆ كەركوك دەكات ،كەواتە باسەرۆك وەزیرانێكی بێالیەن
لەهەولێر دابنرێت.
ئاوێنە :قادر عەزیز ،ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەمیانی چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ
كەناڵی روداوی نزیك لە نێچیرڤان بارزانی رایگەیاند ئەگەر پارتی بیەوێت بە بیانوی خزمەتكردنی خەڵك
پارێزگاری شاری كەركوك بۆ یەكێتی نەبێت ،كەواتە با لەهەولێریش سەرۆك وەزیرانێكی بێالیەن دابنرێت خۆ
لە هەولێریش خەڵك هەیە ،دوپاتیشیدەكاتەوە كە یەكێتی داوای پارتی لەبارەی پۆستی پارێزگاری كەركوكەوە
رەت دەكاتەوە.
ئاماژەبەوەش دەكات ماوەیەكە یەكێتی نیشتمانی كوردستان لە هەر شوێنێك بیەوێت بەركەوتەی خۆی وەر
بگرێت پارتی دیموكراتی كوردستان دژایەتی دەكات ،جەختیش لەسەر ئەوە دەكاتەوە ە حزبەكەی دەیەوێت
هاوبەشێكی راستەقینەبێت لەكابینەی نۆیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستان نەك وەك الیەنێكی بەشداریی
پێكراو.
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کوردستان
یهکێتى هۆکارى "چهقبهستنى دانوستانهکان" ئاشکرادهکات
هاواڵتى
فهرید ئهسهسهرد ئهندامى سهرکردایهتى یهکێتى رایگهیاند ،دانوستانهکانى پێکهێنانى حکومهت چهقى بهستووه
و پارتى دهیهوێت له ژێر فشارى دهستگیرکردنى ژمارهیهک کادیرى یهکێتیدا ،حزبهکهیان ناچار بهملدان به
داواکارییهکانى بکات.
چهقبهستنى گفتوگۆکان دواکهوتنى پێکهێنانى حکومهتى لێکهوتووهتهوه ،لهکاتێکدا زیاتر له  111رۆژه
ههڵبژاردن کۆتایی هاتووهو هێشتا ئاسۆى پێکهێنانى کابینهکه نادیاره.
بڕیاربوو لهچهند رۆژى رابردوودا به کۆبوونهوهى نێوان پارتى و یهکێتى گهڕێکى دیکهى دانوستانى پێکهێنانى
حکومهت دهستپێبکاتهوه ،بهاڵم کۆبوونهوهکه بۆ کاتێکى نادیار دواخرا.
فهرید ئهسهسهرد به سایتى هاواڵتى وت "لهکۆتایی ساڵى رابردووهوه دانوستانهکان چهقى بهستووه و تا
ئێستا دهستى پێنهکردووهتهوه ،چاوهڕوانى ئهوهین پڕۆسهکه دهستپێبکاتهوه ،بهاڵم دهبێت پێش ئهوه
ئامادهکاریی بۆ بکرێت".
چهقبهستنى دانوستانهکانى پارتى و یهکێتى هاوکاته لهگهڵ کێشهکانى نێوان ئهو دوو حزبه که بههۆى
دهستگیرکردنى ژمارهیهک لهکادیرهکانى ههردوالوه لهالیهن یهکتریهوه سهریههڵداوه.
لهچهند رۆژى رابردوودا ئهو دوو حزبه بهشێک له کادیرهکانى یهکتریان ئازادکرد ،بهاڵم یهکێتى دهڵێت هێشتا
ژمارهیهک کادیریان ئازاد نهکراون.
فهرید ئهسهسهرد وتى "دهستپێنهکردنهوهى دانوستانهکان پهیوهندى بهو پرسهوه ههیه ،چونکه ئهوه
چاوهڕواننهکراو بوو ،چاوهڕوانى ئهوه نهبووین ئهم مهسهلهیه وهکو کارتى فشار بهکاربهێنرێت ،ئهمه
مهسهلهیهکه زۆرتر پهیوهندى به شێوهى رهفتارى سیاسییهوه ههیه".
وتیشى "ئهگهر پارتى لهگهڵ هاوپهیمانهکانى بهو شێوهیه رهفتاربکات ،چۆن دهکرێت له ژێر فشاردا مل به
هاوپهیمانهکانى بدات بۆ داواکانى".
لهماوهى کهمتر له مانگێکدا پارتى و یهکێتى چهند کۆبوونهوهیهکیان ئهنجامدا بۆ پێکهێنانى حکومهت ،ههروهها
پارتى لهگهڵ بزوتنهوهى گۆڕانیش کۆبووهوه ،بهاڵم دانوستانهکان هێشتا رێککهوتنیان لێنهکهوتووهتهوه.
ئهسهسهرد باسى لهوهکرد ،ئهگهر پرسی دهستگیرکردنى کادیرهکانیان یاساییه ،ئهوان خۆیانى لێ بێدهنگ
دهکهن" ،بهاڵم مهسهلهکه یاسایی نییه و پهیوهندى بهدۆخى ئێستاوه ههیه ،به دیاریکراوى پهیوهندى بهو
تهگهرانهوه ههیه که لهبهردهم پێکهێنانى کابینهى نوێی حکومهتدان".
تا ئێستا دیار نییه دانوستانهکانى پێکهێنانى حکومهت کهى دهستپێدهکهنهوه ،لهکاتێکدا  111رۆژ زیاتر بهسهر
ههڵبژاردنه پهرلهمانییهکهى 31ى ئهیلولدا تێپهڕیوه که تێیدا پارتى پلهى یهکهم و یهکێتى دووهم و گۆڕانیش
پلهى سێ یهمیان بهدهستهێنا.
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بهرپرسانى پارتى پێشتر چهند جارێک یهکێتیان به هۆکارى دواکهوتنى پێکهێنانى کابینهى نوێ
تۆمهتبارکردووه و دهڵێن یهکێتى داواى پشکى زیاتر له قهبارهى خۆى دهکات .یهکێتى بهفهرمى چهند جارێک
رایگهیاندووه که داواى "شهراکهتى راستهقینه دهکات" له کابینهى نوێدا.
لهچهند رۆژى رابردوودا فرسەت سۆفی ئەندامى شاندی دانوستانکاری پارتی به میدیاى فهرمى حزبهکهى
راگهیاندبوو "گفتوگۆکان لە نێوان الیەنە سیاسییەکاندا بەردەوام دەبن ،هەوڵەکانیش بۆ پێکهێنانی حکوومەت
جدین".
وتیشى "پارتی لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕان و یەکێتیی نیشتیمانیی کوردستاندا لەسەر هێڵە".

كاركردن له چهند پڕۆژهیهكی سلێمانی دهستیپێكردهوه
سهرۆكی لیژنهی خزمهتگوزاری و شارهوانییهكان له ئهنجومهنی پارێزگای سلێمانی رایگهیاند ،وهزارهتی
پالندانانی ههرێم رهزامهندی لهسهر دهستپێكردنهوهی چهند پڕۆژهیهك له سلێمانی داوهو بهشێكی ئهو
پڕۆژانهش نۆژهنكردنهوهی خوێندنگهیه.
خهدیجە عەبدولجەبار ،سهرۆكی لیژنهی شارهوانی و خزمهتگوزارییهكان له ئهنجومهنی پارێزگای سلێمانی به
وێستگه نیوزی راگهیاند :له ساڵی 9112دا هیچ پڕۆژهیهكی نوێ له سلێمانی نهخراوهته بواری جێبهجێ
كردنهوه ،بهاڵم له 9112دا نزیكهی  82پڕۆژهی تهشغیلی گرێبهستیان بۆ كراوه كه خۆیان له پاككردنهوهی
شارو ئامادهكردنی خواردن بۆ نهخۆشخانهكان و سیانهكردنهوهی رێگاو بان و شهقامهكان و چهند بوارێكی
دیكه دهگرێتهوه ،واتا پڕۆژهی ستراتیژی نین.
ئهوهشی خستهڕوو :ئهو پڕۆژانهشی خراونهتهوه بواری جێبهجێكردن پێشتر وهزارهتی پاڵندانان داوای
ریزبهندی پڕۆژهكانی كردووه له ههموو بوارهكان ،پارێزگاكان و شارهوانییهكان و ههموو بوارهكان ،ئهوهش
ههموو الی وهزارهتی پالندانانه ،وهزارهتی پالندانانیش به گوێرهی ئهو بهرنامهیهی خۆی دایناوه زیاتر ئهو
پڕۆژانهی سهدا  81یان تهواو بوون و ههر جارهی به گوژمهیهك دهیانخاتهوه بواری جێبهجێكردنهوه.
وتیشی" :ئێستا نزیكهی  11خوێندنگه كه پێشتر سهدا 81یان تهواو بوو بوون كاركردن تیایاندا
دهستیپێكردووهتهوه".

پارێزگاری كهركوك دهستخۆشی له عادل عهبدولمههدی دهكات
وێستگه نیوز
پارێزگاری كهركوك به وهكالهت داوای له هێزه ئهمنییهكان كرد پهله بكهن له البردنی ئهو هۆكارانهی دهبنه
مایهی "پشێوی" و فهرمانهكانی عادل عهبدولمههدی ،سهرۆك وهزیرانی عیراق بهخێرایی جێبهجێ بكهن.
راكان سهعید جبوری ،پارێزگاری كهركوك به وهكالهت ئاشكرایكرد كه دوای ههڵكردنی ئااڵی كوردستان
لهسهر بارهگاكانی یهكێتی نیشتمانی كوردستان و ههندێك شهقامی كهركوك ،ههرزوو پهیوهندییان به عادل
عهبدولمههدی ،سهرۆك وهزیرانی عیراقهوه كردوه.
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جبوری رایگهیاندوه كه شهوی رابردوو ئیدارهی پارێزگاكه بانگهوازێكی دهركرد و دهستیانكرد به پهیوهندیی
بهردهوام ،ئهوهش وهك پارێزگاره عهرهبهكهی كهركوك دهڵێت لهپێناو "پهرۆشیی گهوره بۆ ئهو ئاسایش و
سهقامگیرییهی كهركوك كه دوای زیاتر له ساڵێك له ههڵكردنی ئااڵی عیراق تیایدا بهرقهرار بووه"
پارێزگاری كهركوك سوپاس و ستایشی عادل عهبدولمههدی ،سهرۆك وهزیرانی عیراقی كردوه بۆ خێرا
بهدهمهوههاتنی بانگهوازهكهی و رایگهیاندوه كه فهرمانهكهی سهرۆك وهزیران نیشانهی ئیدارهدانێكی
سهركهوتوو و پهرۆشییهتی بۆ پاراستنی سهقامگیری و ئاسایشی كهركوك.
راكان جبوری داواشی له هێزه ئهمینیهكانی كهركوك كردوه پهله بكهن له البردنی "دیاردهكانی پشێوی" له
شارهكه و بهپێی راسپاردنهكانی سهرۆك وهزیران ،پشتیوانی له ئاسایش و سهقامگیریی هاواڵتیانی كهركوك
بكهن.
رۆژی چوارشهممه 2ی كانوی دووهمی  ،9112نوسینگهی عادل عهبدولمههدی ،سهرۆك وهزیرانی عیراق
باڵویكردووه" ،سهرۆك وهزیران ،پهیوهندی بهپهلهی لهگهڵ سهرۆك كۆماری عیراق ئهنجامداوه كه پارێزهری
دهستووری عیراقییه و شهونخوونی دهكات بۆ زامنكردنی پابهندبوون بهدهستوورهوه .ههروهها پهیوهندی به
ژمارهیهك سهركرده سیاسییه جیاوازهكانیشەوە كردووه و رێنماییكردووه بههێنانه خوارهوهی ئااڵی
كوردستان لهسهربانی بارهگای حزبه سیاسییهكان له كهركوك ،چونكه ئهم كاره پێچهوانهی دهستووره"
سهرۆك وهزیرانی عیراق بهگوێرهی بهیاننامهكه جهختیكردووهتهوه كه "باشترین رێگا ئهوهیه كه پرس
بهدادگای بااڵی فیدراڵی عیراقی بكرێت لهبارهی دهستووری بوونی ئهم ههنگاوه بهر له جێبهجێكردنی ،ئهگهر
ویستمان رێز له دهستوور بگرین كه ههموو الیهنێك بانگهشهی بۆ دهكهن".
له راگەیەندراوەکەدا زیاتر هاتووه "بهشێك لهسیاسهتوانهكان لهمیانی پهیوهندیكردنی سهرۆك وهزیران،
پێشنیازی ئهوهیان كردووه كه كهركوك ناوچهی كێشه لهسهره و مافی ئهوهیان ههیه ئااڵی ههرێمیش
ههڵبكهن ،بهاڵم سهرۆك وهزیران جهختیكردووهتهوه كه كهركوك ناوچهی كێشه لهسهره و دهكهوێته
دهرهوهی ئهو سنوورانهی كه دهستوور بۆ ههرێمی كوردستان دایڕشتووه و دۆخی ناوچه كێشه لهسهرهكان
وهك خۆی دهمێنێتهوه و ناكرێت هیچ گۆڕانكارییهك بهسهریدا بێت تا ئهو كاتهی له رێگهی دهستوورهوه
یهكالیی دهكرێتهوه ،بهاڵم ههڵكردنی ئااڵ و لۆگۆی ههموو حزبه سیاسییهكان ئاساییه و پێشێلكاری دهستوور
نییه"
شەوی سێشهممه 2ی كانونی دووهمی  ،9112یهكێتی نیشتمانی كوردستان له كهركوك له مهڵبهندی دوو و
تهواوی بارهگا حزبیهكانی ئااڵی كوردستانی له پاڵ ئااڵی حزبهكهی ههڵكرد و ئهو كارهشی بۆ ئهوه گهڕاندهوه
كه بهپێی دهستوور ،كهركوك ناوچهی كێشه لهسهرهو تا چارهنووسی یهكالیی دهبێتهوه دهكرێت ئااڵی
كوردستانیش له پاڵ ئااڵی عیراق ههڵبكرێت ئەو هەنگاوەی یەکێتیش کاردانەوەی لە ناوخۆی عیراق لێکەوتەوە،
رێکخراوی بەدر لەسەر هەڵكردنی ئااڵی كوردستان لە كەركوك لەالیەن یەكێتیی نیشتمانی کوردستانەوە
هاتەدەنگ و رهخنهی تووندی لێگرت.
مانگی رابردوویش لەرۆژی ئااڵدا حزبی شیوعی ئااڵی کوردستانیان لەسەر بارەگاکەیان هەڵکرد ،بەاڵم دوای
دوو کاتژمێر بەفشاری دژەتیرۆری عیراق ناچاربوون جارێکی دیکە دایبگرن.
له دوای رووداوهكانی 18ی ئۆكتۆبهرو كشانهوهی پێشمهرگه له كهركوك و ناوچه جێناكۆكهكان ،هێزهكانی
حهشدی شهعبی و سوپای عیراق و دژه تیرۆر رێگهیان به هێزه كوردییهكان نهدهدا ئااڵی كوردستان له
كهركوك ههڵبكهن.
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دۆخى کەرکوک بەرهو ئاڵۆزى دەڕوات
یهكێتی "تاكالیهنه بڕیاردهدات" و پارتیش "شیعهكان هاندهدات
شارپرێس
سارچاوهیهكی بهرپرس له كهركوك رایگهیاند ،دۆخی پارێزگای كهركوك بهرهو ئاڵۆزی دهڕوات ،ئهوهش
بههۆی "بڕیاری تاكالیهنهی یهكێتی" بۆ ههڵكردنی ئااڵی كوردستان لهسهر بارهگا حزبیهكانی له شارهكه و
"هاندانی شیعهكانی عێراق لهالیهن پارتی دیموكراتی كوردستانهوه"
سهرچاوهیهكی بااڵی بهرپرس له یهكێتی نیشتیمانی كوردستان له كهركوك له لێدوانێكی تایبهتدا به
شارپرێس-ی راگهیاند" ،ئێستا دوخى کەرکوک بەره و ئاڵۆزى دەڕوات ،ئەوەش بەهۆى ئەوەى تاکالیەنانە
یەکێتى نیشتمانى بە بریارێک ئااڵى کوردستانى لەسەر بنکەو بارەگا حزبییەکانى بەرز کردەوە"
ئاماژهی بهوهشكرد" ،گرفتەکە ئەوەیە کە پارتى دیموكراتی كوردستان لە رێگەى هەندێک بەرپرسى بەغداوە
هانی الیەنە شیعییەکان دەدات بۆ ئەوەى ئەوە قبوڵ نەکەن کە بە بریارى یەکێتى ئااڵى کوردستان لە کەرکوک
بەرزبکرێتەوە".
شهوی سێشهممه  9112-1-2ئااڵی كوردستان لهسهر بارهگا حزبییهكانی یهكێتی له شاری كهركوك ههڵكرا،
ئهوهش ناڕهزایی توندی الیهنه شیعی و سونییهكانی لێكهوتهوه ،هاوكات پارێزگاری شارهكهش
راگهیهندراوێكی ههڕهشه ئامێزی لهوبارهیهوه باڵوكردهوە.
بهپێی وتهی ههندێك له چاودێران بڕیاری ههڵكردنی ئااڵی كوردستان لهالیهن یهكێتی نیشتیمانی كوردستانهوه
"وهك نیشاندانی كارتێكی حزبییه و یهكێتی دهیهوێت بهكاریبهێنێت" لهبهرامبهر ئهو دۆخهی له دوای
رووداوهكانی 18ی ئۆكتۆبهری ساڵی  9112هوه دروستبووه و تاوهكو ئێستاش بهردهوامی ههیه.
ههندێك له دانیشتوانی كهركوك ئاماژه بهوهدهكهن ،كه ئێستا ئامادهكاری باش ههیه بۆ ئهوهی ئهگەر عێراق
فشار بکات بۆ داگرتنی ئااڵی كوردستان ،ئەوا خۆپیشاندان لەناو شار ئەنجامدهدرێت ،بۆیە "ئەگەرى
لێکەوتنەوەى توندوتیژى لەئارادایە"
سهرچاوهكهی شارپرێس كه لهبهر ههستیاری بابهتهكه پێی باش نهبوو ناوی بوترێت وتیشی" ،کارى پارتى
ئێستا هاندانى عادل عەبدولمەهدی ،سهرۆك وهزیرانی عێراقە بۆ ئەوەى ئەوە قبوڵ نەکات و لە رێگەى
نوێنەرەکانى پاتییەوە پێیان راگەیاندوە ،ئەوەى لە کەرکوک روودەدات ئیحراجى بۆ پارتى دروست کردوەو
ئێمە قبوڵى ناکەین حکومەتى عێراق بەرامبەر بەم کارەى یەکێتى بێدەنگ بێت"
زانیاریهكانی شارپرێس ئاماژه بهوهدهكهن كه ئەگەر یهكێتی نیشتیمانی كوردستان و الیهنه عێراقییهكان لهسهر
پرسی ههڵكردنی ئااڵی كوردستان نهگهنه رێككهوتن ئهوا "ئهگهری ئهوه ههیه بهغدا هێزی زیاتر رهوانهی
شارى کەرکوک بکات"
هاوكات هێزهكانی ئهمهریكا و چهند الیهنێكی دیكهی پارێزگاكه له ههوڵی ئهوهدان رهوشهكه ئارامبكرێتهوه و
كار نەگاتە ئەوەى هێز لە دژى یەکتر بەکاربهێنن .
رۆژی چوارشهممهش راكان جبوری ،پارێزگاری كهركوك بهوهكالهت له راگهیهندراوێكدا ههڵكردنی ئااڵی
كوردستانی لهالیهن یهكێتی نیشتیمانی كوردستانهوه لەسەر بارەگای یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە
کەرکوک بە موزایەدەی سیاسی ناوبرد و داوای ناردنی هێزی زیاتر لە بەغداوە بۆ شارەکە كرد .
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ئابوری داوای لە بەرپرسانی یەکێتی كرد ،ئااڵی کوردستان لەسەر بارەگای حیزبەکەیان لە کەرکووک داگرنە
خوارەوە بۆ پاراستنی ئاسایش و رایگهیاند" ،ئەوەی روویداوە و خوانەخواستە روودەدات لە ئەستۆی ئەوانە".

وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن هۆشداری دەدات لە خاوبوونەوەی هێڵەکانی ئینتەرنێت
وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندنی حكومهتی هەرێمی كوردستان بههۆی خاوبوونەوەی هێڵەكانی ئینتەرنێت
لەشەواندا ،كۆمپانیاكانی ئینتەرنێت ئاگاداردەكاتەوە بۆ چارهسهركردنی ئهو گرفته ههوڵهكانی خۆیان بخهنهكار.
ئومێد محەمەد ساڵح ،وتەبێژی وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند:
"خاوبوونەوەی هێڵەكانی ئینتەرنێت لە شەواندا ،بەشێكی پەیوەندیی بەگرفتی تەكنیكی كۆمپانیاكان هەیە ،بۆ ئەو
مەبەستەش پێویستە بەشداربووان ئاگادارمان بكەنەوە ،بۆ ئەوەی لێپرسینهوه لەگەڵ كۆمپانیاكان بكەین".
راشیگهیاند" :بەشێكی هێڵەكانی ئینتەرنێت لە رێی سیستمی بێ سنوورەوە خزمەتگوزارییەكان دەگەیەننە
بەشداربوانیان و بەشێكی دیكەیان لە رێی سیستمی  ADSLو  WI-FIو ئهو سیستمەی دوایی تارادەیەك
خاوبوونەوەی ههیه".
وتەبێژی وەزارەتی گواستنەوەو گەیاندن دهڵێت" :هەر كۆمپانیایەكی بواری ئینتەرنێت ئەگەر پابەند نەبوو بە
چاكسازی لە تۆڕەكانی گەیاندنی خزمهتگوزاری ئینتەرنێت بۆ بەشداربووانی ،رێوشوێنی یاسای له بهرامبهر
پهیڕهو دهكرێت تا دهگاته ئاستی سزادانیان".
بههۆی خاوبوونهوهی بهشێك له هێڵهكانی ئینتهرنێت به تایبهت له شهواندا هاواڵتییان ناڕهزایی دهردهبڕن و
پێیان وایه بایی ئهو پارهیه خزمهتگوزارییان پێنادات كه مانگانه دهیدهنه ئهو كۆمپانیایانه.

 85منداڵى داعش لەزیندانهکانى ههولێرن
«نووسراومان کردووه بۆ بهغدا تا ئهو منااڵنه سزاکانیان لهگرتووخانهکانى موسڵ تهواوبکهن»
 82مناڵى داعش لهزیندانهکانى چاکسازى ههولێردان و حکومهتى ههرێم نوسراوی بۆ بەغدا کردووه تا
سزاکانیان لهگرتوخانهکانى موسڵ تهواوبکهن ئهوهش لهسهر داواى کهسوکارهکانیان بووه.
زیا پترۆس ،سهرۆکى دهستهى مافى مرۆڤ لهههرێمى کوردستان بههاواڵتی وت «کاتێک که ئۆپهراسیۆنى
موسڵ دهستى پێکرد کۆمهڵێک لهمنااڵنی داعشیان دهستگیرکردبوو لهخواروى موسڵ بۆ کهمپى دیبهگه«.
رێکخراوى هیومان رایتس وۆچ ،دوێنێ له راپۆرتێکدا حکومهتى ههرێمى کوردستانی تۆمهتبارکرد بهوهى که
منداڵه زیندانیکراوهکانی ئهشکهنجهداوه بۆ ئهوهى دان بهپهیوهندیان لهگهڵ داعشدا بنێن.
زیا پترۆس وتى «ئهو مدااڵنه لهلهالن هێزى شهعبى نیشتمانى (سوننهکان) ئهشکهنجه درابوون ،دواتر تهسلیمى
هێزهکانى ئاسایشى ههرێم کرابوون».
رێکخراوى مافهکانى مرۆڤ له راپۆرتهکهیدا که دوێنێ 2ى کانونى دووهمى  9112باڵویکردووهتهوه،
نووسیویهتى «حکومهتى ههرێمى کوردستان ،تا منداڵه زیندانیکراوهکان دان به پهیوهندیان لهگهڵ داعشدا بنێن،
ئهشکهنجهیان دهدات ،لهمنداڵهکان دهدرێت و کارهبایان لێدهدهن››.
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رێکخراوهکه چاوپێکهوتنى لهگهڵ چهند منداڵێک ئهنجامداوه که ‹›بهتۆمهتى ههبوونى پهیوهندیان لهگهڵ داعش
لهههرێمى کوردستان دهستگیرکراون و منداڵه دهستگیرکراوهکان ئاماژهیان بهوهداوه که لهزیندانهکان ئهشکه
نجهدراون››.
ههروهها ئاماژه بهوهشدراوه  83منداڵ لهزیندانییهکى ههولێر بهتۆمهتى ههبوونى پهیوهندیان لهگهڵ داعش ده
ستگیرکراون لهنێویاندا  23منداڵ بهم تۆمهته تاوانبارکراون.
رێکخراوهکه ئاماژهى بهوهکردووه پهیوهندیان به دیندار زێباری ،بهرپرسى لیژنهى وهاڵمدانهوهى راپۆرته نێوده
وڵهتییهکان کردووهو زێبارى پێى راگهیاندوون›‹ ،هێزه ئهمنییهکانى کوردستان رێگهیان پێنهدراوه ئهشکهنجهى
زیندانییهکان بدهن ،ئهگهر زیندانییهکیش ئهشکهنجهدرابێت ،زیندانییهکه مافى ئهوهى ههیه سکااڵ تۆماربکات».
زیا پترۆس ،سهرۆکى دهستهى مافى مرۆڤ لهههرێمى کوردستان ئهوهى خستهڕوو پاش ئهوه راپۆرتێک
باڵوکرایهوه کهئهمانه توشى ئهشکهنجه بونهتهوه بهشێوهى جۆراوجۆر.
وتى «بۆخۆم سهردانى چاکسازى نهوجهوانان و ژنانم کرد لهههولێر ،دیاربوو هیومان رایتس وۆچ ئهو وه
خته لهگهڵ حهوت مناڵ دانیشتبوو ئیفادهیان وهرگرتبوو ،بهاڵم بۆخۆم لهگهڵ زیاتر له  118کهس دانیشتم یهک
بهیهک که ژمارهیان  912مناڵ بوون ،بۆمان دهرکهوت ئهمانه لهحهشدى نیشتمانى سوننهکان ئهشکهنجه
درابوون ،لهکهمپیش توشى ئهشکهنجه بووبون».
ئاماژهى بۆ ئهوهشکرد بهدواداچونیان کردووه لهو  912مناڵه زۆربهیان دهرچوون و پهیوهندیکردنیان بهداعش
لهسهریان نهچهسپاوه و رادهستى کهسوکاریان کراونهتهوهو تهنها  82لهو منااڵنه ئهو تۆمهتهیان لهسهر چه
سپاوه لهچاکسازى ژنان و نهوجهوانانن و لهناو چاکسازییهکان ئهشکهنجهدان نییه.
ههروهها وتى «ئهشکهنجهدان لهقۆناغى لێکۆڵینهوه ههیه لهئاسایش و پۆلیس ،بهاڵم پاش حکومدان ئهشکهنجه
دان نیه«.
ناوبراو ئهوهشى رونکردهوه لهسهر داواى کهسوکارى ئهو منااڵنه نوسراویان کردووه بۆ بهغداو لهگهڵ
کۆمسیۆنى بااڵى مافهکانى مرۆڤى بهغدا گفتوگۆیان کردووه که پێویست ناکات لێره بمێننهوه بهڵکو بگهڕێندرێنه
وه بۆ گرتوخانهکانى موسڵ و لهوێ سزاکانیان تهواوبکهن ،بهاڵم نازانین »هیومان رایت وۆچ لهسهر چ بنهمایه
ک ئهم راپۆرتهیان نوسیوه ،چونکه لهچاکسازییهکاندا ئهشکهنجهدان نییه«.

فیلمێكی كوردی كێبڕكێى فیلمهكانی هۆڵیوود دهكات
دوارۆژ
فیلمی كوردی (18ی سێ) له دهرهێنانی دانی دارین ،له كێبڕكێدایه لهگهڵ فیلمهكانی هۆڵیوود بۆ وهرگرتنی
خهاڵت.
دانی دارین ،دهرهێنهری فیلمەكە به دواڕۆژی راگهیاند :فیلمی 18ی سێ تائێستا  31خهاڵتی له ڤێستیسفاڵه
گهورهكانی جیهان وهرگرتووه و ئێستایش شان به شانی فیلمهكانی هۆڵیوود لە پێشبرکێدایە بۆ چوار خەاڵت
لە نەشناڵ فیلم ئەۆرد لە لەندەن بۆ باشترین سیناریۆ ،فیلمی سهربهخۆ ،فیلمی درێژو پۆلیسی.
دارین دەڵێت" :فیلمهكه تائێستا  39نۆمەنەیشنی نێودەوڵەتی بەدەستهێناوە ،نۆمهنهیت واته ئهو فیلمانهی كه
ههڵبژێردراون و دهچنه قۆناغی كۆتایی ،بهاڵم دوای ئهو قۆناغه جارێكی دیكه ،باشترین فیلمه باشهكان لهالیهن
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دهنگدهرانهوه (هاوواڵتیان و لێژنهی دادوهران) ههڵدهبژێردرێن ،ئهمهش بۆ یهكهمجاره فیلمێكی كوردی بگاته
ئهو قۆناغه".
دەربارەی ناوەرۆكی فیلمەكەیش ،دەرهێنەر دەڵێت" :فیلمهكه بەشێوەیەکی ئەکادیمی باس لە کارەساتی
هەڵەبجەی شەهید و ملمالنێی سیاسەتمەدارهکان دهكات كه چ کاریگەرییەکی لەسەر مرۆڤە بێتاوانەکان ههیه.
ئەم فیلمەكه رێگەیەکە بۆ ناساندنی تاوانی هەڵەبجە بە هونەرمەد و هونەردۆستە ناودارەکان".
دانی دارین خهڵكی قهاڵدزێییه و ماوهی  11ساڵه له لهندهن دهژی و تائێستا كاری دەرهێنانی بۆ چهندین
فیلمی سینهمایی كردووە.

دهرچووانى تواناسازى :سامانه سروشتییهكان ئامادهنییه بڕیارێكى سهرۆكى حكومهت
جێبهجێبكات
دوارۆژ
نوێنهرى كاندیدانى دهرچووى تواناسازى رایدهگهیهنێت :وهزارهتى سامانه سروشتییهكان ئامادهنییه بڕیارێكى
سهرۆكى حكومهت بۆ خهرجكردنى بڕى  11ملیار دۆالر بۆ دهرچووانى تواناسازى جێبهجێبكات.
دهستهى كاندیدانى دهرچووانى تواناسازى له راگهیاندراوێكدا دهڵێت :حکومەتی هەرێم بەهۆی قەیرانی دارایی
تەواوی پارەی ژیان و خوێندنی خوێندكاران لەسەر هەژماری بانکی منارە راکێشا و وەک قەرز بردی ،دواتر
بەڵێندرا دوای باشبوونی بارودۆخی دارایی یەکەم توێژ ئێمە بین قەرزەکان وەرگرینەوە ،بەاڵم دوای
تێپەڕبوونی پێنج ساڵ بەسەر ئەم بەڵێنه و دوای ئەم هەموو قەرز و بارگرانیەی خرایە سەرشانی خوێندكاران
لەدەرەوەی واڵت بەداخەوە تائێستا حکومەت دەستی دەستی بە زیاتر لە ههزار خاوەن بڕوانامەی ماستەر و
دکتۆرا دەکات.
دهستهى كاندیدانى دهرچووى تواناسازى ،دەشڵێن" :تەنانەت دوای ئەوەی ئەنجومەنی وەزیران بە واژووى
سەرۆکی حکومەت دووجار نوسراوی خەرجکردنی پارە دەردەکات بە ژمارەکانی  1181لە  8/3/9112و
 9222لە  ،92/8/9112ههروهها نوسراوی دارایی ژمارە  892229لە  ،2/2/9112بەاڵم وەزیری سامانە
سروشتیەکان زۆر بێباکانە ئامادەنییە کار بەم نوسراوانە بکات و قەرزەکە بگەرێنێتەوە ،لەکاتێکدا زۆربهى
چین و توێژەکان قەرزی خۆیان وەرگرتەوە لە حکومەت".
سامان عومهر ،نوێنهرى سهرجهم كاندیدانى دهرچووى تواناسازى به دواڕۆژى راگهیاند :دووجار سهرۆكى
حكومهت نووسراوى بۆ وهزارهتى سامانه سروشتییهكان كردووه بۆ ئهوهى پارهى كاندیدانى دهرچووى
تواناسازى خهرجبكرێت كه بڕهكهى  11ملیۆن دۆالره ،بهاڵم وهزیرى سامانه سروشتییهكان بڕیارهكه
جێبهجێ ناكات.
وتیشى" :بههۆى خۆپییشاندان و ناڕهزاییهكان ،بڕى  91ملیۆن دۆالر بۆ كاندیدان خهرجكراوه و بهڵێندرابوو
پێش سهرى ساڵ  11ملیۆن دۆالرهكه خهرجبكرێت ،بهاڵم تائێستا خهرجنهكراوه".
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الیەنە كوردییەكان دەیانەوێـت گفتوگۆكانیان لەگەڵ دیمەشق بەئەنجامبگا
شارپرێس
بزووتنەوەی كۆمەڵگەی دیموكرات ،كە لەچەند الیەنێكی كوردی پێكهاتوون ،دەیانەوێت گفتوگۆكانیان لەگەڵ
حكومەتی دیمەشق بەئەنجام بگات.
الیەنە كوردییەكانی رۆژئاوای كوردستان چەند كۆبوونەوەیەكیان لەگەڵ شاندی سوری بەسەرۆكایەتی
جێگری وەزیری دەرەوە فەیسەڵ میقداد ئەنجامداوە ،ئەوەش بۆ تاوتوێكردنی دۆخی رۆژئاوای كوردستانو
ئەو ناوچانەی باكووری سوریا بەدەست هێزە كوردییەكانەوەیە بەپێی سەرچاوەكان هەردووال لەگفتوگۆكانیان
بەردەوامی هەیەو الیەنە كوردییەكانیش گفتوگۆكانیان بە ئیجابی وەسفكردووە ،بۆیە بەردەوامی پێدەدەن،
كە رەنگە لەچەند رۆژی داهاتوو ئەنجامەكەی رابگەیەنرێـت.
گفتوگۆی الیەنە كوردییەكانو الیەنی سوری دوای ئەوە دەستیپێكردووە ،كە رەجەب تەیب ئەردۆغانی
سەرۆك كۆماری توركیا هەڕەشەی كرد ،هێرش دەكاتە سەر ئەو ناوچانەی بەدەست هێزە كوردییەكانە
لەباكووری سوریا.

عێراق
پاش عێراق 31 ..شاندی عەرەبی بەنهێنی سەردانی ئیسرائیل-یان كردووە
شارپرێس:
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل پاش دەنگۆی هاتنی پێنج شاندی عێراق بۆ ئیسرائیل ئاشكراكرد،
ئەمجارە دەنگۆی هاتنی  13شاندی واڵتانی عەرەبی ،كە پەیوەندی دیپلۆماسیانەیان لەگەڵ ئیسرائیلدا نییە
ئاشكراكردووە.
ڕاگەیاندنەكانی ئیسرائیل لەزاری "حەسەن كەعبیە" وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل بانگەشەی ئەوە
دەكەن ،شاندە عەرەییەكان لە واڵتانی دەوروبەری كەنداو ،ئەردەن ،یەمەن ،مەراكیش ،جەزائیر ،تونس ،سوریاو
لوبنان بەنهێنی سەردانی ناوچە جۆراوجۆرەكانی ئیسرائیلیان كردووە و كەسانی جۆراوجۆریش لەم شاندانەدا
بوون.
ئەو هەروەها وتی :ئێمە بەرژەوەندی هاوبەشمان لەگەڵ واڵتانی عەرەبیو كەنداودا هەیەو لەگەڵ تیرۆردا
پێكەوە دەجەنگین ،ئاماژەی بەوەشكرد 13 ،شاند لەواڵتانی عەرەبی ،كە پەیوەندی دیپلۆماسیانەیان لەگەڵ
ئیسرائیلدا نییە ،هاتوونەتە نێو ئیسرائیلەوە.
ئەم وتانەش لەكاتێكدا دێت ،چەند ڕۆژێك لەمەوبەر وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل بانگەشەی سەردانی پێنج
شاندی عێراقی بۆ ناوچە داگیركراوەكانی ئیسرائیلی پشتڕاست كردبووەو جێگری سەرۆكی پەرلەمانی
عێراقیش ،داوای لەوەزارەتی دەرەوەی عێراق كرد ،لێكۆڵینەوە لەبارەی سەردانكردنی شاندە عێراقییەكان بۆ
ناوچەكانی ئیسرائیل بكەن.
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سهرۆک وهزیرانی عێراق ڕایگهیاندووه ،ئاگای له جێگیربوونی هێزە نوێیەکانی ئهمریکا
نیە لە عێراقدا
ژیان

له میانهی کۆنفرانسی ههفتانهی خۆیدا عادل عهبدولمههدی سهرۆک وهزیرانی عێراق ڕایگهیاند :ژمارهی
هێزهکانی ئهمریکا و هێزه بیانییهکان له عێراق کهمیکردووه که له نێو هاوپهیمانی نێودهوڵهتی دژ به داعش کار
دهکهن.
وتیشی :تا ئێستا هیچ زانیارییهکی نوێم نیە سهبارهت به جێگیرکردنی هێزی نوێی ئهمریکا له عێراق
سهبارهت به گواستنهوهی دۆسیهی ئهمنی له وهزارهتی بهرگرییهوه بۆ وهزارهتی ناوخۆ ،عهبدولمههدی هیوای
خواست ئهو کاره له ههندێک له پارێزگاکانی عێراق جێبهجێ بکرێت.
له ماوهی ڕۆژانی ڕابردوو پرسی جێگیربوونی هێزێکی ئهمریکی له بنکهی سهربازی کهی وانی کهرکوک
کاردانهوهی زۆری به دوای خۆیدا هێناوه لە نێو میدیاعێراقییەکاند.ا

تەرمی وێنەگرێكی كەناڵی الحرە العراق دەدۆزرێتەوە

ئاوێنە

تەرمی وێنەگرێكی كەناڵی الحرە العراق دەدۆزرێتەوە ،هێزە ئەمنییەكانی عێراق تەرمی "سامر عەلی شەكارە"
لەرۆژهەاڵتی شاری بەغدا دەدۆزنەوە.
سەرلەبەیانی ئەمرۆ "پێنج شەممە" هێزە ئەمنییەكانی عێراق توانییان تەرمی "سامر عەلی شەكارە" وێنەگری
كەناڵی "الحرە العراق" ی كە ویالیەتەیەكگرتوەكانی ئەمریكا ئەمریكا پشتیوانی لێ دەكات لەسەر رێگەی گشتی
لەرۆژهەاڵتی شاری بەغدا بدۆزنەوە ،ئاشكراشیدەكەن شوێنەواری فیشەك بەسەر سەریەوە دیارە ،لەئێستاشدا
پەراوی لێكۆڵینەوە بۆ روداوی كوشتنی ئەو رۆژنامەنوسە كراوەتەوەو تەرمەكەشی رادەستی پۆلیس كراوە.

پۆمپیۆ گهیشته بهغدا و دواتر سهردانی ههولێری كرد

سبهی
مایك پۆمپیۆ ،وهزیری دهرهوهی ئهمریكا بهسهردانێكی پێشتر رانهگهیهندراو گهیشته بهغداد و لهگهڵ ههر یهك
له عادل عهبدولمههدی سهرۆكوهزیرانی عێراق و بهرههم ساڵح سهرۆك كۆمار و چهند بهرپرسێكی دیكه
كۆبویهوه .دواتریش به سهردانێكی خێرا گهیشته ههولێر.
مایك پۆمپیۆ ،وهزیری دهرهوهی ئهمریكا ئهمڕۆ چوارشهممه لهڕێگهی فڕۆكهیهكی سهربازییهوه گهیشته
بهغداد و به جیا لهگهڵ ههریهك له بهرههم ساڵح سهرۆككۆماری عێراق و محهمهد حهلبوسی سهرۆكی
پهرلهمان و عادل عهبدولمههدی سهرۆكوهزیران و عهلی حهكیم هاوتا عێراقییهكهی كۆبوهوە.
دواتریش وهزیری دهرهوهی ئهمریكا گهیشته ههولێر و لهگهڵ ههر یهك له مهسعود بارزانی سهرۆكی پارتی و
مهسرور بارزانیی كوڕی و نێچیرڤان بارزانی جێگری سهرۆكی پارتی كۆبوهوە.
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سهردانهكهی پۆمپیۆ بۆ عێراق خێرا بو و بهبێ ئهنجامدانی كۆنگرهی رۆژنامهوانی لهگهڵ هیچكام له
بهرپرسانی عێراق و ههرێمی كوردستاندا كۆتایی پێهات.
سهبارهت به ئامانجی سهردانهكهی ،پۆمپیۆ له ئهژماری تایبهتی خۆی له تۆڕی كۆمهاڵیهتیی تویتهر
باڵویكردوهتهوه كه هاوكات لهگهڵ گهیاندنی پیرۆزبایی پێكهێنانی حكومهت و پاڵپشتیی بههێزكردنی
پهیوهندییهكانی ههردوال ،جهختی له ئهنجامدانی كاری هاوبهش و پشتیوانیكردنی سهربهخۆیی وزهی عێراق
كردوهتهوە.

کۆمسیۆن بهشێک له حزبهکان ئاگاداردهکاتهوه

کۆمسیۆنى بااڵى سهربهخۆى ههڵبژاردنهکانى عێراق ئهو حزبانه ئاگاداردهکاتهوه که بهشێوهى مهرجدار
مۆڵهتیان پێدراوه بۆ ئهوهى لهعێراق کاربکهن.

کۆمسیۆن له راگهیهنراوێکدا ئاماژهى بهوهکردووه ،ئهو حزبانهى بهشێوهى مهرجدار مۆڵهتیان پێدراوه دهبیـت
سهردانى فهرمانگهى کاروبارى حزبهکان بکهن بۆ تهواوکردنى ئهو مهرجه پێویستانهى بۆیان دیاریکراوه،
بهمهرجێک له  31رۆژ تێپهڕنهکات ،به پێچهوانهوه رێوشوێنى یاساییان بهرانبهر دهگیرێته بهر.
جهختیشیکردووهتهوه ،داواکارى تۆمارکردنى ئهو حزبانه ههڵدهوهشێنرێتهوه که بۆ ماوهیهکى درێژ سهردانى
الیهنى پهیوهندیداریان نهکردووه.

بڕیارێکی نوێ لەبارەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبێلەوە دەرکرا

دوارۆژ

دهستهى دهروازه سنورییهكانى عێراق ئهمڕۆ چوارشهممه ئاشكرایكرد :نووسینگهى سهرۆك وهزیران
رهزامهندیداوه لهسهر هاوردهكردنى ئۆتۆمبێلى زیان پێنهگهیشتوو.
عهالئهدین قهیسى ،بهڕێوهبهرى پهیوهندییهكانى دهستهى دهروازه سنوورییهكانى عێراق ،له بهیاننامهیهكدا
دهڵێت" :نووسینگهى عادل عهبدولمههدى سهرۆكى وهزیران ،رهزامهندى داوه لهسهر ئهو رێوشوێنانهى
لهالیهن دهستهكهمانهوهى دهگیردرێتهبهر سهبارهت به هاتنهناوهوهى ئۆتۆمبێلى هاوردهى زیان پێنهگهیشتوو
له دهروازه دهریایى و وشكانییهكانهوه".
دهشڵێت" :ئهم پاڵپشتییهى نووسینگهى سهرۆك وهزیران دواى ئهوه دێت ،كه دهستهى دهروازه سنورییهكان
پێشتر له كۆبوونهوهى خۆیدا دهنگیدا لهسهر هاتنهناوهوهى ئۆتۆمبێلى زیان پێنهگهیشتوو و جیاكردنهوهیان
لهگهڵ زیان پێگهیشتوو و بهكارهاتوودا ،بهمهستى هاوردهكردنى و بهرزكردنهوهى ئهو رێنماییه و گشتاندنى
بهسهر دهروازهكاندا له چوارچێوهى مۆڵهتى هاوردهكردندا".
روونیشیدهكاتهوه :سهرهڕاى مۆڵهتى هاوردهى ئۆتۆمبێل پێویسته ئهو ئۆتۆمبێالنه رهزامهندى لیژنهى پشكنینى
دهروازهكانى ههبێت ،بهمهبهستى هاتنهناوهوهى ئۆتۆمبێلى بهكارهاتووى زیانپێنهگهیشتوو.
پێشتر دهستهى دهروازه سنوورییهكان له 92ى تشرینى دووهمى ساڵى رابردوودا ،بڕیاریدا رێگه به
ئۆتۆمبێلى بهكارهاتووى زیان پێنهگهیشتوو بدرێت هاوردهبكرێت.
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كۆبۆنی خۆراك دهكرێته دیجیتاڵی

نێردهی نهتهوهیهكگرتووهكان بۆ یارمهتیدانی عیراق دهستپێكردنی پرۆژهیهكی بۆ پهرهپێدانی بهشهخۆراكی
مانگانهی هاوواڵتیان راگهیاند.
لهم رووهوه نێردهكه له راگهیهندراوێكدا كه كۆپیهكی بۆ PUKmediaنێردراوه راگهیاندووه ،بهرنامهی
خۆراكی جیهانی ) (WFPسهر بهنهتهوهیهكگرتووهكان لهگهڵ حكومهتی فیدرالی عیراق دهستپێشخهرییهكی بۆ
گۆڕینی كۆبۆنی خۆراكی مانگانه بۆ سیستمی دیجیتاڵی راگهیاندووه.
ئاماژهی بهوهشكردووه كه قۆناغی یهكهمی به دیجیتاڵیكردن دهگاته نزیكهی 1.3ملیۆن كهس له بهغداو دهۆك
و ناوچهكانی دهوروبهریان.
راگهیهندراوهكه روونیشكردووهتهوه كه سیستمی گشتی دابهشكردن( كۆبۆنی خۆراك )گهورهترین تۆڕی
پارێزراوی كۆمهاڵیهتیه له عیراق كه بهشهخۆراكی نزیكهی ههموو دانیشتوانی عیراق دابیندهكات و خزمهت
به 39ملیۆن كهس دهكات.
راگهیهندراوهكه ئهوهشیخستووهتهڕوو كه بهرنامهی خۆراكی جیهانی پاڵپشتی تهكنیكی پێشكهش به حكومهتی
عیراق دهكات كه به نیازه تهكنۆلۆجیای دهستنیشانكردنی ناسنامهو دانانی داتابهیسێكی دیجیتاڵی بۆ
زانیارییهكانی هاوواڵتیان بهكاربهێنێت به مهبهستی كهمكردنهوهی ماوهی مامهڵهكان و پێشكهكردنی باشترین
خزمهتگوزاری به هاوواڵتیان بهدیهێنانی زۆرترین رادهی سوودوهرگرتن له سهرچاوهكانی حكومهت.
راگهیهندراوهكه زیاتر روونیشیكردووهتهوه كه ئهو دهستپێشخهریه بهكارهێنانی سهرچاوهكانی حكومهت به
باشترین شێوهو بهدهستهێنانی بهشهخۆراكی هاوواڵتیان بهكارایی ،لهخۆدهگرێت.
سهرنجی بۆ ئهوهش راكێشاوه كه حكومهت هاوكاری بهرنامهی خۆراكی جیهانی ههنگاودهنێت بۆ سیستمی
دیجیتاڵی كه تێیدا داتای هاوواڵتیان بهكۆد دهپارێزرێت و كۆدهكرێتهوهو پارێزراوی زانیاریه كهسیهكان و
دهتنیشانكردنی ناسنامه لهرێی بهكارهێنانی پهنجهمۆر یاخود گلێنهی چاوهوه دهبێت ،ئهمكارهش بوار بۆ
حكومهت دهڕهخسێنێت كه تۆماره دووبارهكان دهستنیشان بكات و الیان ببات و لهكاتی دابهشكردنی
خۆراكیشدا رێوشوێنی دڵنیابوون له ناسنامه به بهكارهێنانی تهكنۆلۆجیای بایۆمهتری پهیڕهوبكات ،ئهم
سیستمه نوێیهش شوێنی سیستمهكهی ئێستا دهگرێتهوه لهسهر كاغهز له كۆكردنهوهو تۆماركردن و پاراستنی
داتاكاندا.
بهپێی پرۆژهكه بهرنامهی خۆراكی جیهانی ئهپلیكهیشنێكی مۆبایل دیزاین دهكات بهناوی MYPDSكه
هاوواڵتیان دهتوانن بهكاریبهێنن بۆ بهدهستهێنانی بهشهخۆراكهكهیان لهگهڵ نوێكردنهوهی زانیاریی
خێزانهكانیان وهك (هاوسهرگیری یان لهدایكبوون و مردن) ئهویش لهڕێی مۆبایلهوه.
راگهیهندراوهكه ئهوهشی تێدا هاتووه كه محهمهد هاشم وهزری بازرگانی عیراق له رێورهسمی راگهیاندنی
پرۆژهكهدا وتویهتی وهزارهت ههوڵدهدات داتاكان نوێبكاتهوه هاوواڵتیان بهشداری له پرۆسهی
نوێكردنهوهكهدا بكهن ئهویش دوای دانانی ئهو رێگهچاره تهكنۆلۆجیانهی پێداویستی هاوواڵتیان دابیندهكهن.
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ناوچەکەو جیهان
روسیا و ئەڵمانیا لەسەر سوریا رێککەوتن

سبەی
کۆشکی کرێملین لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرای کرد ئەنگێال مێرکل و ڤالدیمیر پوتن بە تەلەفۆن سەبارەت بە
سوریای دوای کشانەوەی ئەمەریکا گەیشتونەتە رێککەوتن .کۆشکی سەرۆکایەتی روسیا (کرێملین) لە
بەیاننامەیەکدا باڵوی کردوەتەوە؛ ئەنگێال مێرکل راویژکاری ئەڵمانیا و ڤالدیمیر پوتن سەرۆکی روسیا بە
تەلەفۆن گفتوگۆیان کردوە لەسەر دۆخی سوریا دوای کشانەوەی سوپای ئەمەریکا و هەردوال کۆک بون
لەسەر گۆڕانکاریی لە دەستوری ئەو واڵتەدا.
لە بەیاننامەکەی کرێملیندا هاتوە :هەردوال ئامادەییان دەربڕیوە هاوشانی نەتەوەیەکگرتوەکان هەوڵی
چارەسەرکردنی قەیرانی سوریا بدەن و لەسەر نەخشەرێگەیەکی سیاسی بۆ ئەو واڵتە لە درێژماوەدا
هاوکاریی یەکتر بکەن.
ئەنگێال مێرکل و ڤالدیمیر پوتن گفتوگۆیان کردوە لەسەر دروستکردنی لیژنەیەکی هاوبەش بە مەبەستی
پێداچونەوە بە دەستوری سوریا دوای کۆتایی جەنگ لەو واڵتە .گفتوگۆکانی مێرکل و پوتن لە کاتێکدا دۆناڵد
ترەمپ ،سەرۆکی ئەمەریکا رایگەیاندوە هێزەکانی واڵتەکەی لە سوریا دەکشێنێتەوە و ئەمەش کاردانەوەی
جیهانی و ناوخۆیی بەدوای خۆیدا هێنا ،لەیەکەم کاردانەوەشدا ئیمانۆێل ماکرۆن سەرۆکی فەڕەنسا رایگەیاند؛
هەوڵەکانیان لە سوریا بۆ ئاشتی دەخەنەگەڕ و هەوڵی پاراستنی کورد و هاوپەیمانەکانیان دەدەن.

ئەمهریکا سزای نوێ بەسەر ڤەنزوێالدا دەسەپێنێت

شارپرێس:
حکومەتی ئەمهریکا جارێکی دیكه سزاکانی بهسهر خاوەنی کەناڵی تەلەفزیۆنی ڤهنزوێال سهپاندهوه و بەتاوانی
بەدەستهێنانی ملیارهها دۆالر لە بازاڕی ڕەشی دراودا.
چەند ڕۆژێک پێش لەدەستبەکاربوونی نیکۆالس مادورۆی سەرۆکی فەنزوێال بۆ قۆناغێکی نوێی سەرۆکایەتی،
ئەمهریکا بەڵێنیدا سزا گهوره بهسهر كهسه نزیكهكانی مادورۆدا بسهپێنێت.

جۆن بوڵتن ،ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی ئەمهریکا لە تویتێکدا له ههژماری تایبهتی خۆی نوسیویهتی،
هەنگاوی ئەمڕۆی گهنجینهی ئەمهریکا هەنگاوێکی بەهێزه لە جێبەجێکردنی سزاکان بهسهر پشتیوانیکەرانی
گەندەڵکاری نیکۆالی مادۆرۆدا بەپێی ڕاپۆرتی وەزارەتی گهنجینهی ئەمریکا ،ئەو كهسانهی سزاكانیان بهسهردا
سهپێندراوه ئهوانهن كه دۆالرهكانیان بەرزتر لە نرخی دیاریکراوی حکومەت ،لە بازاڕی ڕەشدا
ساغکردووەتەوە.
وەزارەتی گهنجینهی ئەمهریکا رایگهیاندووه ،ئەو کەسانە بڕی زیاتر لە  9.2ملیار دۆالریان دەستکەوتووە و
لهبانكهكانی ئهمهریكا و ئهوروپادا خستوویانهته كارهوه و قازانجی لێوه بهدهستدههێنن.
ئێستیڤن میونشێن ،وەزیری گهنجینهی ئەمهریکا رایگهیاند ،هەنگاوەکانی ئێمە دژی ئەم تۆڕەی ئاڵوگۆڕی
دراو ،هۆكارهكهی ئهوهبوو ئەو كهسانهی بهرێگای نایاسیی قازانجی گهورهیان بهدهستهێناوە.
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وهزارهتی گهنجینهی ئەمهریکا هەروەها تەواوی موڵک و سامانی ئەم كهسانهی داخستووە و سزاشی بۆ
ئەوانە دهركردووه کە لە کاروباری گواستنەوەی ئەم موڵک و سامانانەدا هاوکاری ئەوان بوون.
لەبارەی سزا نوێیەکانیشەوە جێگری سەرۆکی ڤەنزوێال ئەو سزایانەی ئهمهریكای ئیدانە کرووە و
رایگهیاندووه ،ئەمهریکا تەنها کارێک کە ئەنجامیدەدات سزادانە و ئەم هەنگاوانەشی تاکالیەنانە ئەنجامدەدات.
وهزارهتی گهنجینهی ئەمهریکا ڕائول گورین بلیساریۆی ،خاوەنی تەلەفزیۆنی گلۆبوویژن بەتاوانی دزینی زیاتر
لە ملیاردێک دۆالر ،لە ڕێزی سزادراوەکاندا داناوە.

هێرشکرایەسەر باڵیۆزخانەی ئێران لەهۆڵەندا

دوای ئەوەی هۆڵەندا بەڕەسمی ئێرانى له تێوهگالن به تیرۆرکردنی دوو هاوواڵتی هۆڵەندی بە رەچەڵەک
ئێرانی تۆمهتباركرد ،ژمارەیەک گەنجی ئەهوازی هێرشیانکردەسەر باڵیۆزخانەی ئێران لە الهای.
میدیاکانی هۆڵەندا باڵویانکردەوە :دوێنێ ژمارەیەک گەنج لەڕێگەی بەردباران کردنەوە هێرشیانکردوەتەسەر
باڵیۆزخانەکە و ئااڵی ئەهواز و وێنەی ئەحمەد مولى ،سەرکردەی تێکۆشانی عەرەبی بۆ ئازادی ئەهوازیان
هەڵکردبوو.
پێشتر ستیف بلوک ،وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا رایگەیاند :رژێمی ئێران لە ساڵەکانی  9118و 9112دا عەلی
موعتەمیدی ،ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و ئەندامی رێکخراوی موجاهید و ئەحمەد مولى-ی تیرۆرکردوە.
ئەوەشی ئاشکراکرد :هەواڵگری هۆڵەندا بەڵگەی حاشاهەڵنەگری الیە کە ئێران تێوەگالوە لەو دوو تیرۆرکردنە.
لە کانونی یەکەمی 9118دا موعتەمید لەالیەن چەند کەسێکی نەناسراوەوە لەبەردەم ماڵەکەی خۆیدا لە شاری
ئەلێمرای ناوەڕاستی هۆڵەندا تەقەی لێکراوە و کوژراوە ،هەروەها لە تشرینی دووەمی 9112دا مولی لەالیەن
چەند کەسێکی نەناسراوەوە تەقەی لێکراوە و سێ فیشەکی بەرکەوتووە کە یەکێکیان بەر سەری کەوت و
دوانەکەی دیکەشی بەر دڵی کەوتن.
مولی بزوتنەوەی تێکۆشانی عەرەبی بۆ ئازادی ئەهوازی دامەزراند کە تێدەکۆشا بۆ بنیادنانی دەوڵەتێکی
سەربەخۆ لە باشوری خۆرئاوای ئێران کە ناوچەیەکی دەوڵەمەندە بە نەوت.

ئابوورى
نەوت ( )06دۆالری تێپەڕاندەوە

نرخی نەوت بەرزبونەوەی بەخۆیەوە بینی و ( )81دۆالری تێپەڕاندەوە.

ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز باڵوی کردەوە؛ بەهۆی بەردەوامیی ناکۆکییە ئابورییەکان چین و بڕیاری ئۆپیک بۆ
کەمکردنەوەی ئاستی هەناردەکردنی ،نرخی نەوت بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبوەتەوە و تەنها دوێنێ
چوارشەممە ( )%8نرخەکەی زیادی کردوە .نرخی یەک بەرمیل نەوتی ئەمەریکی ( )9.82دۆالر زیادی کرد و
گەیشتەوە ( )89.38دۆالر ،بەوەش نرخەکەی بە رێژەی ( )%8.12زیادی کردوە ،ئەوەش یەکەمجارە
لەسەرەتای ئەمساڵەوە نرخی نەوتی تەکساس بگاتە سەرو ( )81دۆالر.
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نرخی نەوتی خاوی برێنتیش بە رێژەی ( )%2.83زیادی کرد و گەیشتە ( )81.22دۆالر ،ئەوەش بەرزترین
نرخە لە سەرەتای ئەمساڵەوە تۆمار کرابێت.

نرخی دۆالر بەرزبۆوە
بهیانی ئهمڕۆ 11ی 1ی  9112لهكاتی كردنهوهی دهرگای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو لهههرێم ،بههای دۆالر
بهرزبونهوهی تۆماركرد ،لەكاتێكدا ئێوارهی دوێنێ لهكاتی داخستنی بازاڕ نرخی  111دۆالری ئهمریكی
بهرامبهربوو به  191ههزار دینار.
100دۆالری ئهمریكی بەرامبەر بە  191ههزارو  181دینارە.
100یۆرۆ بەرامبەر بە  137ههزار دینارە.
100پاوهن بەرامبەر بە  152ههزار دینارە.
100ههزار تمهنی ئێرانی بەرامبەر بە  11ههزار دینارە.
100لیرهی توركی بەرامبەر بە  22ههزارو  811دینارە.

بەدواداچوون
جۆن بۆڵتن ،ئهو پیاوهی ترامپی لهبڕیاری كشانهوهی بهپهله لهسوریا پاشگهزكردهوه

شارپرێس:
گهرچی بڕیار سهرۆكی ویالیهته یهكگرتووهكانی ئهمریكا بۆ كشانهوهی سوپاكهی لهسوریا شهپۆلێك ڕهخنهی
بهرفراوانو تهنانهت دهستلهكاركێشانهوهی چهند بهرپرسێكی ئهمریكیشی بهدوای خۆیدا هێنا ،بهاڵم یهكێك لهو
بهرپرسه بااڵیانهی ئهمریكا كه جۆن بۆڵتن ،ڕاوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی ئهمریكایه ،بڕیاریدا ترامپ لهو
بڕیاره یان پاشگهزبكاتهوه ،یاخود كشانهوهی سوپای ئهمریكا لهسوریا دوابخات.
بۆڵتن توشی شۆك بووه.
ڕۆژنامهی نیویۆرك تایمز-ی ئهمریكی لهڕاپۆرتێكیدا ئاماژهی بهوهداوه ،جۆن بۆڵتن كاتێك بهههواڵی
كشانهوهی سوپای ئهمریكای لهسوریا زانیوه توشی شۆك بوه ،چونكه ئهو پێشتر پێی وابووه بۆ دانانی
بهربهست لهبهردهم ههژموونی ئێران لهناوچهكه ،دهبێ ئهمریكا لهسوریا بمێنێتهوه.
پاش بڕیارهكهی ترامپ بۆ كشانهوه لهسوریا ،بۆڵتن لهگهڵ ترامپ كۆبوهتهوه بۆئهوهی گۆڕانكاریی لهبڕیاری
كشانهوهی سوپای ئهمریكا لهسوریا بكات ،بهشێوهیهك كه هیچ وادهیهكی زهمهنیی بۆ ئهو كشانهوهیه
دهستنیشان نهكرێت.
مارك ئاندیك كه باڵیۆزی پێشووی ئهمریكا بوو له ئیسرائیلو ئێستاش لهئهنجومهنی پهیوهندییهكانی دهرهوهی
ئهمریكا كاردهكات دهڵێ ،بۆڵتن دهیهوێت دۆخهكه ڕزگاربكاتو وابكات كاریگهریی لهسهر ترامپ دابنێت.
بۆڵتن دهیهوێت هاوشێوهی پرسی ئێران كاریگهریی لهسهر ترامپ دابنێت
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بهگوێرهی وتهی بهرپرسانی ئهمریكا ،بۆڵتن لهپشت سوربوونی ترامپهوه بوه بۆ كشانهوهی ئهمریكا
لهڕێككهوتنه ئهتۆمیهكهی لهگهڵ ئێران ،تهنانهت لهو ههوڵهشدا تۆڵتن سهركهوتوو بوو ،بهاڵم تا ئێستا
نهیتوانیوه ترامپ به بڕیاری نهكشانهوه لهسوریا قایلبكات ،بهاڵم بهشێوهیهك لهشێوهكان كاریگهریی لهسهر
ترامپ داناوه ،تهنانهت ئهوه بهلێدوانهكانی ئهمدواییهی ترامپ بۆ كشانهوه لهسوریا دهبیندرێت ،كه سهرهتا
دهیوت بهپهله دهكشێنهوه ،بهاڵم دواین لێدوانی ترامپ لهوبارهیهوه دهڵێ ،پهله لهكشانهوه ناكهن.
دوو بهرپرسی دیكهی ئهمریكاش پاڵپشتی بۆڵتن دهكهن
ههربهتهنها جۆن بۆڵتن نیه كه دهیهوێت ترامپ بڕیاری كشانهوه لهسوریا ههڵوهشێنێتهوه ،بهڵكو ههریهكه له
مایك پۆمپیۆ وهزیری دهرهوهی ،لیندسی گراهام گهوره سیناتۆری كۆمارییهكانیش هاوههڵوێستن لهگهڵ بۆڵتن.
تهنانهت بۆ ئهو مهبهسته له ههفتهی رابردوهوه مایك پۆمپیۆ و بۆڵتن به گهشتێك له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستن.
بۆڵتن پهیوهندییهكی پتهوی لهگهڵ ترامپ ههیه
نیویۆرك تایمز دهڵێ ،بۆڵتن-ی تهمهن  21ساڵ پهیوهندییهكی پتهوی لهگهڵ ترامپو تهنانهت جاریك
كۆشنهری زاوای ترامپ ههیه ،كه لهپێشوودا ترامپ ئهو پهیوهندییه پتهوهی لهگهڵ ماكماستهر ،ڕاوێژكاری
پێشووی ئاسایشی نیشتمانی ئهمریكا نهبووه.
بۆڵتن دوو مهرجی بۆ توركیا داناوه
لهسهردانهكهیدا بۆ ئیسرائیل ،بۆڵتن دوو مهرجی بۆ توركیا دانا كه پاش جێبهجێكردنی ئهو دوانه ئهمریكا
دهكشێتهوه ،ئهویش بهردهوامیدانه بهشهڕی داعشو مهرجی دووهمیش پاراستنی هاوپهیمانهكانی ئهمریكا
لهسوریا كه شهڕی داعشیان كردوه ،ئهوهش مهبهستی له هێزهكانی سوریای دیموكرات (ههسهده) بوو.
توركیا بهتوندی ههردوو مهرجهكهی بۆڵتن-ی ڕهتكردهوه ،تهنانهت ڕهجهب تهیب ئهردۆغان ،سهرۆك كۆماری
توركیا پاش ئهو لێدوانهی بۆڵتن وتی ،ئهو ههڵهی كوشندهی ئهنجامداوه.

ڕێككەوتنە چاوەڕوانكراوەكەی دیمەشقو قامیشلۆ هەڕەشە لەبەرزەفڕییەكانی توركیا دەكات
شارپرێس
فەیسەڵ میقداد ،جێگری وەزیری دەرەوەی سوریا ڕۆژی  2شەممە گەشبینی خۆی نیشاندا سەبارەت بەو
گفتوگۆیانەی لەگەڵ هێزە كوردییەكان لەئارادایەو وتی :كوردەكان دەیانەوێت لەگەڵ دیمەشق بگەن
بەرێككەوتنو ئاماژەی بەوەشدا دانوستانەكان بەنێوەنگیری ڕوسیا قۆناغێكی باشی بڕیووەو لە كۆتایدایە.
هێزەكانی سوریای دیموكرات ،كە یەكینەكانی پاراستنی گەل یەپەگە پێكهاتەی سەرەكییەتی ،سنوریكی
بەرفراوانی باكووری سوریایان لەژێر دەستدایە ،كە لەئێستادا هەوڵی زیندووكردنەوەی گفتوگۆكانیان دەدەن
لەگەڵ دیمەشقدا ،ئەمەش دوای ئەوەی دۆناڵد ترامپی سەرۆكی ئەمریكا بڕیاری كشانەوەی هێزەكانی
واڵتەكەی لەسوریادا.
هێزەكانی سوریای دیموكرات لەوە دەترسن ئەو بۆشاییەی ئەمریكا جێیدەهێڵێت وا لەتوركیا بكات بۆ
ئەنجامدانی كردەیەكی سەربازی دژ بەڕۆژهەاڵتی فوڕات هەنگاو بنێت ،بۆیە زووبەزوو چەند كەناڵێكی
گفتوگۆیان لەگەڵ دیمەشقدا كردەوە.
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ئەو لێدوانانەی میقدادی بۆ ڕۆژنامەنووسان بۆ یەكەمجارە سەبارەت بەدانوستانەكانی نێوان كوردەكان و
دیمەشق بۆ باڵوەپێكردنی هێزەكانی حكومەتی سوریا لەسەر سنووری توركیا باڵودەكرێتەوە ،كە ئەوە
هەنگاوێكە بۆ رێگری لەهەڕەشەكانی ئەنقەرە.
لەوەاڵمی پرسیارێكیش سەبارەت بەڕەووشی گفتوگۆكان میقداد وتی" :زۆر پێویستە هەمیشە گەشبینبین،
ئەزموونی پێشوومان لەگەڵ گروپە كوردییەكان جێگەی دلخۆشی نەبوو ،بەاڵم ئێستا ڕووداوەكان بەرەو
كۆتاین".
ناوبراو وتیشی :گفتوگۆكان كۆك و تەبایە لەگەڵ ئەو بەیاننامانەی لەو ماوەیەی دوایدا گروپە كوردییەكان
دەریان كردووەو "ئەگەر كوردەكان بانگەشەی ئەوە دەكەن ،كە بەشێكی دانەبڕاون لە دەوڵەت و گەلی سوریا،
ئەوا ئێستا بارودۆخەكە ساز و لەبار و گونجاوە ،بۆیە من گەشبینم".
میقداد هەروەها وتی" :ئێمە هانی ئەو توێژ و گروپە سیاسییانە دەدەین ،كە دڵسۆزی بنوێنن لە گفتوگۆكانیاندا
لەگەڵ دەوڵەتی سوریا" ،ئاماژەی بەوەش كرد ،دەبێت ئەوە لەبەرچاو بگرین ،كە هیچ بژاردەیەكی دیكەمان نییە
جگە لە دانوستان و گفتوگۆ.
سیاسییەكی دیاری كوردیش لەهەفتەی پێشوو وتی :ئەو گروپە كوردییانە لەو گفتوگۆیانەی ،كە لەو ماوەیەی
پێشوودا لە ڕوسیا ئەنجامیانداوە ،نەخشەڕێگەیەكیان بۆ پێكهاتن لەگەڵ دیمەشق خستۆتەڕوو .
هەروەها وتی :ئەگەر ڕێككەوتنەكە سەربگرێت ،ئەوا دوو گەورەترین ناوچەی سوریا ،كە جەنگی  2ساڵە
پەرتپەرتی كردوون دووبارە یەكدەگرنەوە ،ئەو كات لە باكووری ڕۆژئاوای واڵت ناوچەیەك دەمێنیت بەدەست
ئۆپۆزسیۆنی چەكداری سوریای سەر بە توركیا.
ڕێككەوتنێكی لەو جۆرە بەڕەكە لەژێر پێی ئەنقەرە دەردێنێت ،كە بە پاساوی ڕیشەكێشكردنی مەترسی
كوردەكان هەڕەشەی داگیركردنی ڕۆژهەاڵتی فوڕات دەكات ،بەاڵم ئامانجە دوورەكەیان داگیركردنی باكووری
ڕۆژهەاڵتی سوریایە ،یان بەالیەنی كەمەوە جێگیركردنی گروپە چەكدارەكانی سەر بەخۆیانن لەو ناوچەیەدا،
ئەم كارەش لەالیەن دیمەشقەوە ڕەتدەكرێتەوە ،ئەمە جگە لەوەی ڕوسیا و كوردەكانیش پێی ڕازینین.
توركیا تا ئێستا دووجار سوپاكەی ناردووەتە سوریا بۆ هێرشكردنەسەر یەكینەكانی پاراستنی گەل ،ئێستاش
هێرشكردنەسەر ڕۆژهەاڵتی فوڕاتی دواخستووە ،چونكە هێزەكانی ئەمریكا لەو ناوچەیە جێگیرن.
جۆن بۆڵتۆنی ڕاوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا پێش سەردانەكەی بۆ توركیا لەڕۆژی دووشەممەی
رابردوو پێداگری لەسەر ئەوە كردەووە ،كە واڵتەی لە سوریا ناكشێتەوە تاوەكو گەرەنتی سەالمەتی
هاوپەیمانە كوردەكانی مسۆگەر نەكات ،ئەمەش ئەنقەری توڕەكرد ،واشی لەرەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆك
كۆماری توركیا كرد بینینی جۆن بۆڵتۆن ڕەتبكاتەوەو هێرشێكی توندیشی كردەسەر.
چاودێرانیش بەدووری نازانن ئەمریكا لەو گفتوگۆیانەوە نزیكبێت ،كە لە نێوان دیمەشق و كوردەكان بە
سەرپەرشتی ڕوسیا بەڕێوەدەچن ،لەوانەشە هەر ئەوە هۆكاری بەلەسەبوون و هیستریاكەی توركیا بێت .
میقداد بە زمانێكی متمانەبەخۆبووەوە وتی :لەوە دڵنیایە ،كە هەموو هێزە بیانییەكان لە سوریا دەكشێنەوە،
ئەمەش گریمانەی ئەوە بەهێز دەكات لەژێر پەردەوە گفتوگۆی نێوان ئەمریكا و ڕوسیا لەوبارەوە لە ئارادابێت.
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بیروڕا
بۆچى میلـلهت بێبهش دهكهن له چهكهچینایهتییهكهى
ئهلتیت ئهلحهبیب
وهرگێڕانى :د .شێركۆ عهبدوڵـاڵ  -دوارۆژ
له ئهوروپا و ئهمریكاى باكووردا كه سهنتهرى ئیمپریالیزمى جیهانییه ،سیاسهتى چینه دهسهاڵتدارهكان بهرهو
باڵى راستى توندڕهو دهچێ .ئهم باڵه توندڕهوه سهركهوتن بهدهست دههێنێ لهڕێى مسۆگهركردنى ئهو
دهنگانهى كه له ههڵبژاردنهكاندا دهیانچنێتهوه ،ههڵبژاردنهكانیش ملكهچ و كۆنترۆڵكراوى دهسهاڵتى پاره و
ئاڕاسته ئیعالمییه زهبهالحهكانن.
ئێستاش ،له قۆناغى قهیرانه كۆمهاڵیهتییه گهورهكهدا ،رێك وهك سهردهمهكانى جهنگى یهكهم و جهنگى
دووهمى جیهانیى ،دهبینین بۆرجوازى دهسهاڵتدار ههموو دهزگاكانى دهوڵهت بهكاردههێنێت وهك ئهوهى
ههیئهتى ئهركانى جهنگێك بن دژى چینهكانى گهل و لهپێش ههموویانهوه دژى چینى كرێكار .بۆرجوازى
دهسهاڵتدار لهپاڵ ئهمهشدا كۆمهڵه حیزبێكى نیمچه سهربازیى دادهمهزرێنێت كه رێكخراو و خاوهن میلیشیان و
بۆ ئهركى تایبهت بهكاریان دههێنێت .مێژوو فێرمان دهكات كه ئهوه ههر كۆمۆنیستهكانن رووبهڕووى ئهم
جهنگه وهستاونهتهوه و رابهرایهتى شهڕى پێچهوانهیان كردووه و قوربانیى زۆریان له تهواوى ئهو واڵتانهدا
بهخشیووه.
ئهمڕۆ ههمان قهیران به چڕى دهبینین كه گهیشتووهته قۆناغى دروستكردنى حیزبى راستڕهوى و نیمچه
سهربازیى توندڕهو كه بهرهو ئهوه ههنگاودهنێن پێگهكانى بڕیارى سیاسیش داگیر بكهن و لهههمانكاتدا
سروشته خۆڕسك و ئاڕاسته نهكراوهكانیان بپارێزن .پرسیارهكه ئهوهیه ئایا دهتوانن ئهم ئارهزووه تاوانكارى
و شهڕانییهى سهرمایهدارى بۆگهنه بوهستێنن كه نوقمى ناو قهیرانهكانى خۆى بووه؟ مێژوو دیسان فریامان
دهكهوێت و پێمان دهڵێت كه بزووتنهوه كۆمهاڵیهتییهكه رێ لهم تهوژمه بگرێ .چهپى پۆپۆلیست ههڵهیهكى
گهوره دهكات كه ههمان چهكى راستڕهوى پۆپۆلیست بهكاردههێنێت و تهنیا به چهند سازشێكى
سهرمایهداریى رازى دهبن .ئهم كاره كه گوایه بۆ چاكسازییكردنه له سیستمى سهرمایهداریدا و گرهنتى
بهردهوامبوونى ئهو سیستمه دهدات ،له ناوهڕۆكدا داماڵینى چهكێكى كاریگهر و چارهنووسییه له شانى
جهماوهر ،بهتایبهت له شانى چینى كرێكار و چهكهكهش بریتییه له حیزبى سهربهخۆى چینى كرێكار و
رێكخستنى چینه زیانلێكهوتووهكان بهرهو ئامانجى لهناوبردنى سهرمایهداریى.
له زۆر واڵتى وهك ئهمریكاى باشوور و ههروهها له یۆناندا ئهم چهپه پۆپۆلیسته سهركردایهتى بزووتنهوه
كۆمهاڵیهتییهكانیان گرتهدهست بهاڵم دهركهوت له یۆناندا كه ناتوانێت ئهو هێڵه سوورانه تێبپهڕێنێت كه بانكه
گرنگهكان دیارییان كردووه .بزووتنهوهكهى سیریزا خهباتى گهلى یۆنانى لهباربرد و دهستكهوتهكانیشى
بهفیڕۆ دا .بۆیه پێویسته بگهڕێینهوه بۆ ئهو بهرنامه خهباتكارییهى كه لهسهر بنهماى بهرژهوهندیى چینه
سهرهكییهكانى كۆمهڵگه داڕێژراوه و بهپێى یاساكانى ناكۆكى چینایهتى بچێت رێكخراوه سیاسى و سهندیكایى
و كۆمهاڵیهتییهكانى رێكبخات.
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گەڕانەوەی ئەمریكییەكان بۆ سوریا
عەبدولڕەحمان ئەلڕاشد
سەرچاوە :ئەلشەرق ئەلئەوسەت  -دوارۆژ
دۆناڵد ترەمپ سەرۆكی ئەمریكا پەشیمان بووەوە لە پاشەكشەكردن لە سوریا چونكە هێزە ناوچەییەكان
نەیانتوانی وەك پرۆژەیەكی ئاشتی بۆ ئەوێ تەماشای بكەن ،بەڵكو وا مامەڵەیان لەگەڵدا كرد كە ئەمە
پاشەكشەی هێزێكی شكستخواردووە .عێراق كە هاوپەیمانی واشنتۆنە سەرلێشێوانی لێ دەركەوت و ملیدا بۆ
گوشارەكانی تاران .توركیا بەپەلە كۆمەڵێك سازشی بۆ ئێران و روسیا كرد .هێزەكانی سوریای دیموكراتیش
كە لەسەر واشنتۆن حسابن ،بەرەو الی دیمەشق و تاران دایانشكاندەوە .ئێرانیش هەناردە سەربازەكانی زیاتر
كرد بۆ بەرەی جەنگ.
لەڕووی دیپلۆماسیەوە ،واڵتانی ناوچەكە ئەم پاشەكشەكردنەی ئەمریكایان بە قۆناغێكی نوێ حساب كرد كە
ئێران و توركیا تێیدا بااڵدەست دەبن و هەنگاوەكان بۆ دامەزراندنی هاوپەیمانێتیەكی ناوچەیی لەنێوان ئێران و
قەتەر و توركیادا دەستی پێكرد .كۆمكاری عەرەبی و واڵتانی ناوچەكە هەوڵیاندا پەیوەندیی لەگەڵ رژێمی
دیمەشقدا دروست بكەنەوە بێ ئەوەی هیچ نیازپاكییەك نیشان بدات بەرامبەر ملیۆنەها سوریی ئاوارە و
پەنابەر ،بەڵكو لە جاران خراپتر كەوتە راونان و تۆڵە لێسەندنەوەیان.
هەموو ئەم شتانە لەسەر تویتێكی سەرۆك ترەمپ دروست بوون كە لە ئەكاونتەكەی خۆیدا لە تویتەر
ئاشكرای كرد بڕیاریداوە هێزەكانی لە سوریا بكشێنێتەوە لەبەر ئەوەی گوایە شەڕی داعش كۆتایی هاتووە و
ئیتر پێویست ناكات لەسەر خاكی سوریا بمێننەوە.
ئەنجامەكان پێچەوانە و كارەساتبار بوون ،لەبەر ئەوە ترەمپ پاشەكشەی كرد و سیاسەتی پاشەكشەی
هێواشی گرتەبەر كە زیاتر لەوە دەچێت جێگۆڕكێی هێزەكانی بێت.
شەڕەكان لە سوریادان ،بەاڵم جەنگە راستەقینەكە لەگەڵ ئێراندایە كە دیمەشقی كردووەتە جومگەی سەرەكیی
سیاسەتەكانی و لەو رێگەیەوە حوكمی لوبنان و عێراق دەكات و هەڕەشەیش دروشت دەكات بۆ سەر ئوردن
و ئیسرائیل و هاوسەنگییەكی تازە و ترسناك لە ناوچەكەدا دەسەپێنێت.
شتە چاوەڕوانكراوەكە ئەوەبوو وەزیرەكانی ترەمپ زمانێكی بەهێز و توندیان بەكارهێنا بۆ قەرەبووكردنەوەی
زمانە دۆڕاوەكەی پێشووتری پاشەكشێ .راوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا هۆشداریی دا بە توركەكان
لەوەی كە هێزەكانی واڵتەكەی لە سوریا ناكشێنەوە ئەگەر توركیا بەڵێن نەدات كە هیچ هەنگاوێك لە سوریادا
نانێت بەبێ رەزامەندیی واشنتۆن و هەروەها ئاگاداری كردنەوە كە نابێ جەنگاوەرە كوردەكان بكات بە ئامانج.
ئەمە شێوازێك بوو كە ئەنقەرە بە سووكایەتی پێكردن حسابی كرد بەاڵم نیوێرا تەحەدای بكات.
جا ئەگەر توركیا ملكەچ بێت و بەڵێن بدات هێرش نەكاتە سەر كوردەكان ،ئەی ئاخۆ واشنتۆن چی دەكات لەو
میلیشیا زۆرەی كە ئێرانیەكان بردوویانن بۆ سەپاندی هاوكێشەی گوشار خستنە سەر ئیسرائیل؟
ئەمە وام لێدەكات گومانم هەبێت لە كشانەوەی ئەمریكا لە سوریا پێش ئەوەی سیاسەتێكی جیاواز نەگرێتە بەر
لەبەرامبەر ئێران و توركیا.
بە كورتیەكەی هێشتا كاتی ئاشتی نەهاتووە لە سوریا.
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رژێمی دیمەشق چەند بەڵێن بدات ناتوانێ ئێران لەكۆڵ بكاتەوە .بۆ ئەوەی ددانی پێدا بنێن بەڵێن دەدات كە داوا
لە تاران دەكات لەماوەی ساڵێك یان دوو ساڵدا هێزەكانی بكێشێنێتەوە لە سوریا ،بەاڵم ئەو بەڵێنانە هیچ
نرخێكیان نابێ .هێزەكانی ئێران هەتا هەست نەكەن زۆر دەكەوێت لەسەریان ،لە سوریا و ناوچەكە
ناكشێنەوە .ئەمەیش تەنیا بە بەرزكردنەوەی ئاستی رووبەڕووبوونەوەكان دەكرێت لەگەڵ ئێراندا نەك بە
هەاڵتنی سەربازیی ئەمریكا لە سوریا و كردنەوەی باڵیۆزخانە عەرەبییەكان لە دیمەشق.
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