
دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ دا
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بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەرانسەو بە وتەی 
بریتانیا  ده وڵه تی  ئورووپایی یەكان،  دیپلۆماتە 
حیزبوڵاڵی  سه ربازیی  لکی  کردوه  پێشنیاری 
باس و  ئورووپاوه و  تیرۆری  لیستی  بخرێته  لوبنان 
حەوتووی  دوو  بوارەدا،  لەم  ڕەسمی  ڕاگۆڕكێی 

دیكە دەست پێ دەكا.
لە لیستەی تێرۆر هاویشتنی حیزبۆڵاڵی لوبنان 
حاڵێك دایه  لە  ئورووپاوه   یەكیەتیی  الیەن  لە 
بە  لوبنان  حیزبوڵاڵی  ئه مریكاش  ده وڵه تی  كە 
تەشكیالتێكی تیرۆریستی دەزانێو داوای لە واڵتانی 
تایبەت یەكیەتیی ئورووپا كردوە كە  بە  جیهان و 
ئەم حیزبە توندڕەوه لە لیستی تیرۆریستی باوێن.
له  ناڕەزایەتیی  توندی  بە  پێشتر  ئه مریكا 
لە  لوبنان  حیزبوڵاڵی  هێزەكانی  ده ستێوه ردانی 

تێكهەڵچوونەكانی سووریەدا دەربڕیو باراك ئۆباما 
لەم بارەیەوە داوای لە هاوتای لوبنانیی خۆی كرد 

كە روونكردنەوەی هەبێ.
هه روه ها به پێی راپۆرتی رێکخراوی چاوه دێری 
شاری  پێکدادانه کانی  له  سووریه  مرۆڤی  مافی 

حیزبوڵاڵی  چه کدارانی  له  که س   31 قوسه یردا 
لوبنان له شه ڕی قورسی نێوان هێزه کانی سووریه و 
قوسه یر  شاری  گرتنه وه ی  بۆ  که  ئازاددا  سوپای 
بریندار  که سیش  ده یان  کوژراون و  داوه،  رووی 

بوون.
جێی وه بیرهێنانه وه یه که به دوای ئاڵوگۆره کانی 
کێشه ی  چاره سه ری  هه وڵی  دواییانه ی  ئه م 
ئه سه دو  به شار  رێژیمی  هێزه کانی  سووریه دا، 
شه رڤانانی حیزبوڵاڵ له حه وتوویه ک له مه وبه ره وه 
شاری  گرتنه وه ی  بۆ  گه وره یان  عه مه لیاتێکی 
قوسه یر که له ساڵیک له مه وبه ره وه له کۆنتڕۆڵی 

سوپای ئازادی سوریه دا بووه ده ست پێ کردوه .

داهاتووی حیزبوڵاڵی لوبنان و تێوه گالن له شه ڕی سووریه
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ئۆرگانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان
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له  ئێران

نه ک  ده نگی خه ڵک، ویستی دیکتاتۆر، چاره نووسی هه ڵبژاردن   دیاری ده کا

دێموکڕاتی  حیزبی  ناوه ندیی  کۆمیته  ی 
کوردستان، هه ڵبژێردراوی کۆنگره ی پازده یه م، له 
ڕۆژه کانی 28 و 29 ی بانه مه ڕی 1392 )18 و 
19 ی مای 2013(دا حه وته مین پلینۆمی خۆی به 
به شداریی ئه ندامانی ئه سڵی و جێگرو موشاویرانی 
تێکۆشه رانی  له  کۆمه ڵێک  ناوه ندی و  کۆمیته ی 

خاوه ن ڕابردووی حیزب به ڕێوه برد.
به رینه ی  کۆبوونه وه  ئه و  سه ره تای  له 
وه ستانی  ساتێک  به  که  حیزب دا  ڕێبه رایه تیی 
ڕێگای  شه هیدانی  یادی  له  ڕێزگرتن  بۆ  بێده نگ 
ده ستووری  پێ کرد،  ده ستی  کوردستان  ڕزگاریی 
به  ده وڵه مه ندکردن  گفتگۆو  پاش  پلینۆم  کاری 
په سند گه یشت. ئینجا ته وه ری یه که می کاره کانی 
لێکدانه وه ی هه لومه رجی سیاسیی  بۆ  پلینۆم که 
پارچه  له  کورد  خه باتی  ناوچه و  نێونه ته وه یی و 
جۆربه جۆره کانی کوردستان ته رخان کرابوو باس و 

گفتگۆی له سه ر کرا.
سیاسیی  ڕاپۆرتێکی  سه ره تا  ته وه ره دا  له و   
سکرتێری  عه زیزی  خالید  هاوڕێ  له الیه ن  گشتی 
گشتیی حیزبه وه پێشکه ش کرا که ئاوڕدانه وه  بۆ 
ئاڵوگۆڕه کانی هه لومه رجی سیاسیی  سه ر دوایین 
له گه  ڵ  له پێوه ندی  به تایبه تی  نێونه ته وه یی 
ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست و پرسی کوردی لەخۆ گرتبوو. 
لێره دا وێڕای ئاماژه به هۆکاره کانی درێژه کێشانی 
قه یرانی خوێناویی سووریهو مامه ڵه ی زلهێزه کان و 
نه خشی مێحوه ره ئیقلمی یه کان و کۆماری ئیسالمی 
له و قه یرانه دا، جه خت له  سه ر گرنگیی قۆستنه وه ی 
نوێیه  به ستێنه  بوارو  ئه و  یه كگرتووانه ی  ژیرانه و 
که بۆ به ڕه سمی ناسین و وه ده ست هێنانی مافه كانی 
گه لی کورد له و پارچه یه ی کوردستان دا پێک هاتوه، 

کرایه وه. 
گرفت و  به   ئاماژه   وێڕای  عیراق،  به  سه باره ت 
ئاڵۆزی یه کانی نێوان پێکهاته  سیاسی یه کانی ئه م 
سه رکردایه تیی  هاوهه ڵوێستیی  یه کڕیزی و  واڵته ، 
فاکته رێکی  وه ک  کوردستان  باشووری  له  کورد 
بڕیارده ری ڕووبه ڕووبوونه وه ی ئه گه ره کانی داهاتوو 
به چه شنێک که له به رژه وه ندیی چاره سه ری کێشه  
چاره نووسی  یه كالبوونه وه ی  هه ڵپه سێراوه کان و 

کورد له و واڵته دا بێ، له قه ڵه م درا. 
ئه وه  نده ی ده گه ڕێته وه سه  ر تورکیه، پێشوازی 
چاره سه ری  بۆ  وتووێژ  دیالۆگ و  نوێی  فازی  له 
کرایه وه،  دووپات  واڵته دا  له و  کورد  پرسی 
جۆربه جۆره کانی  الیه نه  کاته ش دا  له و  هه ر 
له  کورد  بزووتنه وه ی  پێشڕ ه وانی  مامه ڵه ی 
نوێیه  دۆخه  ئه و  له گه ڵ  کوردستان  باکووری 
مه سه له  کۆمه ڵێک  به   ئیشاره  هه ڵ سه نگێندران و 
کرا که سه رکه وتنی ئه م پرۆسه یه ده خه نه گره وی 

خۆیانه وه.
دوایین  به  ئاماژه  ئێران  به  سه باره ت 
به سه ر  حاکم  گشتیی  فه زای  گه شه سه ندنه کانی 
واڵت له  بواری چڕبوونه وه ی فشاره ئابووری یه کان و 
سیاسی و  ئینسدادی  خه ست بوونه وه ی 
ته قینه وه ی  له  نوێ  ده وره یه کی  ده ست پێ کردنی 
کۆماری  حاکمییه تی  نێوخۆی  ناکۆکی یه کانی 
ئه م  که  ڕاکێشرا  ئه وه  بۆ  کراو سه رنج  ئیسالمی 
ئێران داو  هه ڵبژاردنه کانی  به ری  به ره  له  فاکتانه 
له به ر ڕۆشنایی هه لومه رجی گشتیی نێوده وڵه تی و 
ناوچه یی مانایه کی دیکه و ڕه هه  ندی تازه به خۆوه 
ده گرن که ده توانن پێشهات و سیناریۆی نوێ یان 

لێ بکه وێته وه.

به ره و 500 ساڵه ی دابه شبوونی کوردستان
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هاشمیی ڕه  فسه نجانی و
 ئه گه ره کانی هه ڵبژاردن

شوێنه وارەکانی گەمارۆی نەوتی لەسەر

 ئابووری و کۆمەڵگاو سیاسەتی ئێران

6

ئێعتیاد له  نیو ژنانی ئێران دا

8

هه ڵبژاردنی خۆڵی 11ی 
سه رکۆماری و روانگه ی کورد

9

ده سبه رکردنی الیه نگرانی 
کاندیده  ره تکراوه کان

تۆمه تباركردنی ئێران بە پێشێل كردنی ئازادیی ئایینی و مەزهەبی

وەزارەتی دەرەوەی ئه مریكا لە راپۆرتی سااڵنەی خۆیدا، 
كە لە ژێر ناوی »ئازادیی مەزهەبەكان لە جیهان دا« باڵوی 
مەزهەبی  ئازادیی  پێشێل كردنی  بە  ئێرانی  کردۆته وه، 

تۆمه تبار كردوه.
لەم راپۆرتەدا، كۆماری ئیسالمیی ئێران بە لە ژێرپێنانی 
به رده وامی ئازادیی كەمینە مەزهەبی یەكان، دەسبەسەركردن و 
ئازارو ئەشكەنجەی باوەڕمەندان و پیاوانی ئایینیی مەزهەب و 
ئایینە جۆراوجۆرەكان و پێكهێنانی که شی ترس و سه رکوتی 

ئایینی تاوانبار كراوە.
ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  كە  هاتوە  راپۆرتەدا  لەم 
جوولەكەكان،  سۆفی،  بەهایی،  سوننی،  گرووپەكانی 
بە  باوەڕیان  كە  شیعانە  ئەو  تەبشیری و  مەسیحی یەكانی 
دەوڵەتی شیعەی ئێران نیه له گه ڵ زەردەشتییەكان ده خاته 

ژێر زه خت و گوشاره وه و ئازاریان ده دا.
جوولەكەکانه وه ،  دژایه تیی  بارەی  لە  راپۆرته  ئه و 
كاربەدەستانی  ڕەسمییەكانی  لێدوانه  لە  خۆی  نیگەرانیی 

واڵتانی ئێران، میسرو ڤێنزۆئێال دەربڕیوه و ناوی مەحموود 
ئەحمەدی نه ژادی وەك كەسێك هێناوه كە هۆلۆكاست رەد 

دەكاتەوە.
ساڵی  لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  كە  باسە  شایانی 
1999ڕا تا ئێستا به به رده وامی لە الیەن وەزارەتی دەرەوەی 
بریتانیاشه وه  لە ڕیزی ئه و واڵتانه ناوی هاتوه كە ئازادیی 

ئایین پێشێل دەكەن.

ڕاگه یه ندراو به بۆنه ی 

به ڕێوه چوونی پلینۆمی 

کۆمیته ی ناوه ندیی حیزبی 

دێموکڕاتی کوردستان

ل 2

له  24ی جۆزه ردانی ئه مساڵ دا، هه ر دوو 
له   شووڕاکان  و  سه رکۆماری  هه ڵبژاردنی 
ئێران به ڕێوه  ده چێ. پێشتر پێشبینی ده کرا 
دوو  هه ر  هاوکاتی  به ڕێوه چوونی  هۆی  به  
هه ڵبژاردن و ڕێگه دانی ده سه اڵت به  هاتنی 
کاندیداکانی ته یف و تاقمه  جۆراوجۆره کانی 
سه ر به  کۆماری ئیسالمی، گه رموگوڕییه کی 
ڕواڵه تی به م هه ڵبژاردنانه وه  دیار بێ. به اڵم 

ژماره یه کی  سه الحییه تی  ڕه تکرانه وه ی 
هه ڵبژاردن  دوو  هه ر  پاڵێوراوانی  له   زۆر 
بۆ  کاندیداتۆری  مه یدانی  پاوانکردنی  و 
به یتی  پێوه نده کانی  و  ده ست  و  مۆره کان 
ڕێبه ری و سوپای پاسداران، هه ڵبژاردنه کانی 
کردوه .  هه ر  به ره وڕوو  ساردوسڕی  گه ڵ  له  
له و کاته  دا ترس و نیگه رانیی خامنه یی له  
کرده وه ی   دژ  و  خه ڵک  بێزاریی  ته قینه وه ی 

کردوه   وای  وه النراوه کان،  ته یفه   الیه نگرانی 
تاران  سه ر  به   نیزامی  که شوهه وایه کی 
هه موو  له   بێ.   زاڵ  دا  شاره گه وره کان  و 
هه ڵبژاردنه ش  له م  که   دیاره   ڕا  نیشانه کان 
خه ڵک  ده نگی  و  خه ڵک  بۆ  حیسابێک  دا، 
هه ڵبژاردنه که   چاره نووسی  ئه وه ی  و  ناکرێ 
خامنه یی  دیکتاتۆر،  ویستی  ده کا،  دیاری 

رێبه ری نیزامه .

هێزه  ئه منییه تییه کانی رێژیم، ئێواره ی رۆژی سێشه ممه  به  دوای ره تی 
سه الحییه تی هاشمی ره فسه نجانی دا، هه ڵیانکوتایه  سه رئه ندامانی ستادی 

هه ڵبژاردنی ئه کبه ر هاشمی و ژماره یه کیان ره پێچی زیندان کردن.
چوارچێوه ی  له   که   دیکه ش  الیه نی  و  که س  و  هێندێک  هاوکات 
کێبه رکێی هه ڵبژاردنه کاندا چاالک بوون بانگهێشتی دادگا کراون. پێویسته  
بوترێ پێشتریش رێژیم به  شێوه یه کی به رباڵو له  شاره کان الیه نگرانی 
ده وڵه تیان راپێچی زیندان کردبوو و به  گوێره ی هه واڵه کان شاره کانی  

تاران، ته ورێز و ئیسفه هان به  شێوه یه کی به ربه رین میلیتاریزه  کراوه .

روونکردنەوە:

زۆربەی وتارو بابەتەکانی ئەم ژمارەیەی »کوردستان« 
لە پێوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ئێران دا، بەر لە تەئید 
سەرکۆماری  کاندیداکانی  سەالحییەتی  ڕەدکردنەوەی   یا 
لە الیەن شوورای نیگابانەوە، نووسراون و ئامادە کراون. 
کاندیدای  چەند  سەالحییەتی  ڕەتکردنەوەی  ئەگەر  بۆیە 
رەنگی  لەوان دا  مەشایی«  »رەحیم  و  »ەفسەنجانی«  وەک 

نەدابۆوە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەم ڕاستی یە .

»کوردستان« 13/2/31
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21ی مه ی 2013
هه واڵ و راپۆرت

خه باتی  له گه ڵ  له پێوه  ندی 
ئاماژه   وێڕای  ئێران  له  کورد  گه لی 
خۆڕاگریی  له سه رپێ بوون و  به 
خه باتی  ئه کتیڤ بوونی  کوردو 
به ستێنه  له  گه له  ئه و  هه مه الیه نه ی 
سه ر  درایه وه  ئاوڕ  جۆربه جۆره کان دا، 
خه باتێكی  ده ره تانی  هۆکارانه ی  ئه و 
له سه رده می  ئه کتیڤ تریان  مه یدانیی 
هه ر  کردۆته وه.  به رته سک  ئه مڕۆدا 
تاوتوێ  پێویستیی  کاته دا  له و 
ده رفه تسازی و  ڕێكاره کانی  کردنی 
ئه و  به مه یدانی کردنی  ئه کتیڤترکردن و 
خه باته  باس کراو جه خت له سه ر ئه وه 
کرا که پێویسته الیه نه کانی ڕۆژهه اڵتی 
به  پێکه وهو  هه موویان  کوردستان 
بیری  یه كتر  له گه ڵ  هه ماهه نگی 
گه شه  پێدان و  پرۆسه ی  له و  بنه ڕه تی 

ده رفه تسازی یه بکه نه وه. 
کاره کانی  دیکه ی  ته وه رێکی 
پلینۆم ته رخان کرابوو بۆ باس و گفتگۆ 
داهاتووی  هه ڵبژاردنه کانی  له سه ر 
ئێران.   له  شووڕاکان  سه رکۆماری و 
له  پلینۆم  به شدارانی  به شه دا  له و 
چوارچێوه ی باسێكی پڕو ده وڵه مه نددا 
ئه و  هه موو  وه بیرهێنانه وه ی  وێڕای 
به ڕێوه چوونی  ده ره تانی  هۆکارانه ی 
دێموکڕاتیکیان  ئازادو  هه ڵبژاردنێكی 
ئیسالمی دا  کۆماری  چوارچێوه ی  له 
له نێو بردوهو جێگهو پێگه ی  نیهاده 
هه ڵبژێراوه کانیشیان  به ڕواڵه ت 

ئیسالمی دا  کۆماری  سیستمی  له 
سه رنج  کردوه،  بێ بڕشت  سنووردارو 
هه ڵبژاردنی  تایبه تمه ندی یه کانی  درایه 

سه رکۆماریی ئه مجاره. 
به  وێڕای  پلینۆم  لێره دا 
مامه ڵه ی  ئوسووڵیی   دروست زانینی 
هه ڵبژاردنێکی  له گه ڵ  واقع بینانه  
وه ك  نادێموکڕاتێک  ته نانه ت 
به دژی  خه بات  بۆ  به ستێنێک  
کۆماری ئیسالمی، سه رنجی دایه ئه و 
له م  به شداری  ئه گه ری  فاکته رانه ی 
ئه و  له نێو  ده كه ن.  الواز  هه ڵبژاردنه 
فاکته رانه ش دا به تایبه تی ئیشاره به وه 
زه قبوونه وه ی  سه ره ڕای  که  کرابوو 
له  نالێک،  کاندیداتۆریی  کۆمه ڵێک 
له گه ڵ  هاوکات  ئیسالمی دا  کۆماری 
زه رفییه تانه ی  ئه و  سنووردارترکردنی 
لێڵ و  گه مه یه کی  هه بوون،  پێشتریش 
قۆناغه ی  چ له و  زۆرتری  گوماناویی 
پیش ته ئییدی سه اڵحییه ته كان داو چ بۆ 
خستوه.  وه ڕێ  هه ڵبژاردنه که  خودی 
سه ر  ده گه ڕێته وه  که  ئه وه نده ش 
پاشخانی  له  جیا  کاندیداتۆره کان، 
که  تایبه تی یان  پڕۆفایلی  سیاسی و 
ئێستا  تا  نیه ،  په سه ند  جێگای  زۆر 
هه رچه ند  سه رنجدانێكی  هیچکامیان 
که میش به خواسته دێموکڕاتیکه کانی 
ئێران  کۆمه ڵگای  پێکهاته کانی 
واڵته یان  ئه م  نه ته وه کانی  به تایبه تی 
له که مترین شکڵی خۆی دا نه خستۆته 

ئه و  باس وخواسه کانی  ڕۆژه ڤی  نێو 
هه ڵبژاردنه. 

ئه وانه ش  هه موو  سه رباری 
هه ڵوێستێكی  گرتنی  به مه به ستی 
پێوه ندی یه دا  له و  یه کالکه ره وه   
کۆمیته ی ناوه ندی ده فته ری سیاسیی 
ئه و  به  دواداچوونی  هه تا  راسپارد 
له  بدا  هه وڵیش  بداو  درێژه  پرسه 
هه ماهه نگی  به  داهاتوودا  رۆژه کانی 
ڕۆژهه اڵتی  دیکه ی  الیه نه کانی  له گه ڵ 
خۆی  کۆتایی  هه ڵوێستی  کوردستان 

ڕابگه یه نێ.
کاره کانی  به شی  دوایین  له 
بابه ت  پرس و  کۆمه ڵێک  پلینۆم دا، 
له پێوه ندی له گه ڵ باشتربه ڕێوه چوونی 
کاروباری حیزب دا خرانه ڕوو و وێڕای 
ئاوڕدانه وه له بڕیارو په سندکراوه کانی 
راسپارده   کۆمه ڵێک  پێشووتر 
بۆ  ناوه ندی یه وه  کۆمیته ی  له الیه ن 
ئه کتیڤ کردنی  زیاترو  وردکردنه وه ی 
به   درانه وه  پێشنیارکراوه کان  ڕێکاره 

ده فته ری سیاسی.

ده فته ری سیاسیی
 حیزبی دێموکڕاتی 

کوردستان
29 ی بانه مه ڕی 1392 

)20ی مای 2013(

ناوه ندی  سیمینارێکی  له  
کوردستان دا  ڕۆژهه اڵتی  منداڵپارێزیی 
گیروگرفتی  سه رهه ڵدانی  هۆکاره کانی 
ڕێوشوێنه کانی  مندااڵن و  ده روونیی 
تاوتوێ  گیروگرفتانه   ئه و  چاره سه ری 

کران.
ناوه ندی منداڵپارێزیی ڕۆژهه اڵتی 
سێشه ممه ،  ڕۆژی  به یانیی  کوردستان 
31 ی بانه مه ڕ کۆڕێکی بۆ خاتوو زیبا 
سه روه ری، کارناسی ده روون ده رمانی بۆ 
باس له  سه ر هۆکاره کانی سه رهه ڵدانی 
پێک  مندااڵن  ده روونیی  گیروگرفتی 

هێنا.
به  به شداریی  که   کۆڕه دا  له و 
حیزبی  ئەندامانی  بنەماڵەو  گه رمی 
کادرو  له   که س  ده یان  دێموکڕات و 
چوو،  به ڕێوه   حیزب    پێشمه رگه کانی 
خاتوو زیبا سه روه ری له  چه ند ته وه ری 
له   ئاوڕی  باسه که ی دا  سه ره کیی 
ته شه نه ی  سه رهه ڵدان و  هۆکاره کانی 
کێشه ی ده روونیی مندااڵن له  بنه ماڵه و 

کۆمه ڵگادا شی کردنه وه . 
کۆڕگێر له  سه ره تای باسه که ی دا 
جه ختی کرده وه  که  سێ هۆکاری ئابووری 
بنه ماڵه و  ده سته نگیی  هه ژاری،  وه ک 
ناستانداردبوونی  وه ک  کۆمه اڵیه تی 
گه وره بوون  هه ڵدان و  شوێنی  ژینگه و 
وه ک  خێزانی  کێشه ی  له گه ڵ 
ناسه قامگیربوون، ناته بایی و توندوتیژی 
سه رهه ڵدان و  سه ره کی یه کانی  هۆکاره  
له   ده روونی  گیروگرفتی  ته شه نه ی 

مندااڵن دان.

له   سه ره وه ری  زیبا  خاتوو 
تیشکی  باسه که ی دا  دیکه ی  به شێکی 
سه ره کی یه کانی  نیازه   سه ر  خسته  
له   ڕێگری  بۆ  بنه ماڵه   له   مندااڵن 
ده روونی.  کێشه ی  به   توشبوونیان 
قسه کانی دا  به شه ی  له و  کۆڕگێر 
خێزان،  ئه ندامانی  خۆشه ویستیی 
پێوه ندیی  ئه منیه ت،  پاریزگاری و 
دریژخایه نی ئه ندامانی خێزان به  تایبه ت 
دایک و باوک له گه ڵ منداڵ، سنووردانان 
بوارڕه خساندن  منداالن،  داوای  بۆ 
به رپرسایه تی کردنی  به   هه ست  بۆ  
به   متمانه کردن  باوه ڕهێنان و  منداالن، 
پڕکردنه وه ی  گرنگی پێدان و  مندااڵن و 
مندااڵن  مه عنه وی یه کانی  نیازه  
نیازه   گرنگترین  به   بنه ماڵه ی  له الیه ن 
بنچینه یی یه کانی مندااڵن له  بنه ماڵه  بۆ 
کێشه ی  نه خۆشی و  به   تووش نه بوون 

ده روونی له  قه ڵه م دا.
دیکه ی  به شێکی  له   سه روه ری 

نیشانه کانی   سه ر  هاته   باسه که ی دا 
کێشه ی  به   مندااڵن  تووشبوونی 
ده روونی و ئاماژه ی به  چه ند نموونه یه کی 

باوی ئه و حاڵه تانه  کرد.
له   که لتوور  کاریگه ریی  نه خش و 
تووشبوونی  منداڵ و  په روه رده ی  سه ر 
کاریگه ریی  ده روونی،  نه خۆشیی  به  
توندوتیژیی کۆمه ڵگا له سه ر په روه رده و 
باش و  شوێنه واری  مندااڵن،  هه ڵدانی 
له  سه ر په روه رده و  تێکنۆلۆژی  خراپی 
له   ده روونی  کێشه ی  خوڵقاندنی 
مندااڵن و، ئه رکه کانی تاک و بنه ماڵه  له  
به رگرتن  مندااڵن و  په روه رده ی  هه مبه ر 
ده روونی  کێشه ی  دروست بوونی  له  
دیکه ی  ته وه رێکی  چه ند  مندااڵن دا  له  
باسه که ی خاتوو زیبا سه روه ری بوون.

کۆتایی  به شی  باسه   شایانی 
تێبینی و  سه رنج و  بۆ   کۆبوونه وه یه   ئه و 
کۆڕگێڕ و  له   به شداران  پرسیاری 

وه اڵمه کانی ناوبراو ته رخان کرابوو.

سکرتێرەکانی  ئامادەبوونی  بە 
پرسی  دیموکرات  الیه نی  هەروو 
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و شووڕاکان لە 

ئێران، ئاڵۆگۆڕی بیروڕای لە سەر کرا.
سێشەممە،  رۆژی  پێشنیوەرۆی 
31ی بانەمەڕی 1392ی هەتاوی)21ی مای 
2013( هەیئەتێکی حدکا بە سەرپەرستیی 
دەفتەری  سەردانی  هیجری  مستەفا  بەڕێز 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
ده فته ری  هه یئه تێکی  الیەن  لە  کە  کرد 
بەڕێز  سه رپه رستیی  به   حیزب  سیاسیی 
خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبه وه  

پێشوازیی لێ کرا.
بەڕێز  دانیشتنەکەدا  سەرەتای  لە 
خالید عه زیزی وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی 
بەردەوامبوونی  لە  حیزبەکەی  خۆی و 

دێموکراتەکان  نیوان  دیالۆگی  دانیشتن و 
بەخێرهاتنی هەیئەتی میوانی کرد.

هیجری  مستەفا  بەڕێز  پاشان 
سەبارەت بە نێوەرۆک و ئامانجی دانیشتنە 
هاوبەشەکە، واتە گۆڕینەوەی بیروڕا لە سەر 
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری و شووڕاکان لە 
ئێران باسەکەی کردەوەو روانگەی خۆیانی 
پرسەکەدا  هەردوو  گەڵ  لە  پێوەندی  لە 

خسته  ڕوو.
کە  ڕای گەیاند  هیجری  بەڕێز   
نیوه رۆکی  ڕوانگه ی  له   حیزبه که ی 
کۆماری  دژه دیموکراتیکی  سه ره ڕۆیانه و 
هه ڵبژاردنه کان و  ده ڕوانێته    ئیسالمییه وه   
دا  ڕێژیمه   له و  هه لبژاردن  که   هۆیه وه   به م 
لە هەر چەشنە پڕەنسیپێکی دیموکراتیک و 
ئه وان  بێبه ری یه ،  ئازاد  هەڵبژاردنی 

هه ڵوێستی  ته نیا  به   هه ڵبژاردن  ته حریمی 
گونجاو ده زانن.

سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی 
به   عه زیزییش،  خالید  هێژا  کوردستان 
پلینۆمی  نوێترین  باسه کانی  به   ئاماژه  
هه موو  وه بیرهێنانه وه ی  وێڕای  حیزب، 
به ڕێوه چوونی  ده ره تانی  هۆکارانه ی  ئه و 
دێموکڕاتیکیان  ئازادو  هه ڵبژاردنێكی 
ئیسالمی دا  کۆماری  چوارچێوه ی  له 
سه ر  له   هه لوێسته ی   ، بردوه  له نێو 
ئه مجاره  هه ڵبژاردنی   تایبه تمه ندی یه کانی 
کرد. به ڕێز عه زیزی له  ده القه ی چۆنیه تیی 
کوردستانه وه ،  خه ڵکی  په یامی  گه یاندنی 
چووه  نێو باسی گرنگیی پرسی هه ڵبژاردن و  
رای گه یاند که  حیزبی دیموکراتی کوردستان 
دوایین  لێکدانه وه ی  دواداچوون و  به   دوای 

به   پێوه ندیدار  ئاڵوگۆڕه کانی  رووداوو 
پرسی هه ڵبژاردنی ئه مجاره وه  ، هه ڵوێستی 

یه کجاریی خۆی ڕاده گه یه نێ.
 

پێداگریی  وێڕای  عەزیزی،  بەڕێز 
نێوان  هاوهەڵوێستیی  سەر  لە  حیزبەکەی 
الیەنە سیاسی یەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان، 

دووپاتی کردەوە کە »لە ئەگەری هەرشێوە 
لەم پێوەندی یەدا، پێویستە  هەڵوێستێک  
لە  کەڵک وەرگرتن  ئەساسی  سەر  لە 
مەجالەکان بە قازانجی بەرژەوەندی یەکانی 
خەڵکی  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەوی 

کوردستان هەڵوێست بگرین«.
دوو  هه ر  هاوبەشەی  دانیشتنە  لەم 

الیه نی دیموکرات دا بۆ جارێکی دیکە پێ 
لەسه ر گرنگیی ئاڵۆگۆڕی بیروڕا لە نێوان 
هێزە سیاسی یەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و 
بە تایبەت هەردوو الی دێموکرات وەک دوو 

هێزی شوێندانەر، داگیرایەوە.

  

هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان به بۆنه ی کۆچی دوایی جه هدیه  
بارزانی، له  پرسه و سه ره خۆشیی ماڵباتی بارزانی دا به شدار بوو.

هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان به  سه رپه رستیی جه لیل گادانی، 

تێکۆشه ری دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی شەممە، 21 ی بانەمەڕی 
1392ی هەتاوی، لە پرسەی خاتوو جەهدیە، خوشکی مەسعوود بارزانی، سەرۆکی 

هەرێمی کوردستان دا به شدار بوو.
نێچیرڤان  لە  سەرەخۆشی یان  نزیکەوە  لە  حیزب  شاندی  رێوڕەسمەدا  لەم 
نامەی  کردو  بارزانی  ماڵباتی  کوردستان و  هەرێمی  حکوومەتی  سەرۆکی  بارزانی، 
نێچیرڤان  بە  کوردستانیان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  هاوخەمیی 

بارزانی گەیاند.

به شداریی هه یئه تێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 له  پرسه و سه ره خۆشیی ماڵباتی بارزانی

درێژهی:

ڕاگهیهندراوبهبۆنهیبهڕێوهچوونیپلینۆمی

کۆمیتهیناوهندییحیزبیدێموکڕاتیکوردستان

ئه ڵمانی  کۆمیته ی  الیه ن  له  
کوردستانه وه   دیموکراتی  حیزبی 
سیمیناریک به  مه به ستی تاوتوێ کردنی 
پرسی هه ڵبژاردنه کانی خۆلی یازده هه می 
سه رکۆماریی ئێران له  شاری دارمشتاد 

به ڕێوه  چوو.
له م سیمیناره دا که  به  به شداریی 
حیزبی  ئه ندامانی  له   کۆمه ڵێک 
ئه ڵمان و   له   کوردستان  دێموکراتی 
هه روه ها نوێنه رانی بەشێک لە حیزب و 
کوردی یه کان  کۆمەڵە  رێکخراوه و 
به ڕێوه  چوو، سه ره تا سۆڵتان گۆاڵوی، 
دیموکراتی  حیزبی  کومیته ی  به رپرسی 
کوردستان له  واڵتی ئه ڵمان له  باسیکی 

کورت دا ئاما ژه ی به وه  کرد که  مه به ست 
پێک هێنانی  سیمیناره  ،  ئه و  گرتنی  له  
له نێوان  بیروڕا  ئاڵوگۆڕێ  ده ره تانی 
به شدار  میوانانی  حیزب و  ئه ندامانی 
باس و  گواستنه وه ی  سمیناره که و   له  

بۆچوونه کان بۆ رێبه ریی حیزبه.
قسه کانی دا  له   گۆاڵوی  سۆڵتان 
مانگ  له  چه ند  که   کرد  به وه  ئاماژه ی 
به   تایبه ت  کومیته یه کی  له مه وپێش ڕا 
پرسی هه ڵبژاردنه کان له  الیه ن حیزبه وه  
درێژه ی  له   کردوه .  به کار  ده ستی 
شه ریفی  مه حموود  سیمیناره که دا 
ئه ندامی پێشووی ده سته ی نووسه رانی 
باسێک دا  له   کوردستان  رۆژنامه ی 
ناکۆکی یه کانی  سه ر  خسته   تیشکی 

کاتی  له   که   رژیم  قۆڵه کانی  نێوان 
شه ریفی  ده نوێنن،  خۆیان  هه لبژاردن دا 
له  باسه که ی خۆی دا ئاماژه ی به وه  کرد 
ڕێفۆرمخوازو  ره هبه ر،  الیه نی  سێ  که  
ده وڵه ت سێ کوچکه ی ئه م ده وره یه   له  
هه لبژاردنه کانی ئێران پێک دێنن و دوایه  
الیه نانه ی  له و  هه رکام  سیناریۆ کانی 
خسته   هه ڵبژاردنه کان  به   سه باره ت 

به رباس.
سیمیناره    ئه و  باسه   شایانی 
سه رنج و  پرسیارو  وه اڵمدانه وه ی  به  
سمیناره که   به شداربووانی  تێبینیی 

 کۆتایی پێ هات.

»هۆکاره کانی گیروگرفتی ده روونیی مندااڵن« لە کۆڕێک دا

به ڕێوه چوونی سیمیناری پرسی هه ڵبژاردنه کانی سه رکۆماریی 
ئیران له الیه ن کومیته ی ئه ڵمانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانه وه 

 هه ر دووالیەنی دێموکرات به  یه که وه  
پرسی هەڵبژاردنەکانی ئێرانیان تاوتوێ کرد
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مەجلیسی  دەرمانی  و  بێهداشت  كۆمیسیۆنی  سەرۆكی 
تێچووی  بە  ئێران  له  خه ڵکی  میلیۆن که س   10 دەڵێ  ئێران 
قوورسی دەواو دەرمان له  ئێستادا ده که ونه  ژێر هێڵی هەژاری.

حوسێنعەلی شەهریاری، سەرۆكی كۆمیسیۆنی بێهداشت 
 700 كە  بەوەی  ئاماژە  وێڕای  ئێران  مەجلیسی  دەرمانی  و 
میلیارد تمەن وه ک پشکی لقی ساڵمەت لە بوودجەی گشتیی 
بەرنامەی  لە مادەی 90 ی قانوونی  واڵت زۆر كەمە، گوتی: 
كە  كەسانەی  ئەم  ژماره ی  كە  هاتووە  پەرەپێدانی چوارەم دا 
هەژاری  هێڵی  ژێر  ده که ونه   دەرمان  دەواو  تێچووی  بەهۆی 
دەبێ لە سه دا 3 بۆ سه دا یه ک له  که می بدا، بەاڵم ئێستا ئه و 
رێژه یه  بۆ سه دا 14 له زۆری داوه و به  واتایەكی دیكە زیاتر لە 
10 میلیۆن كەسی دیکه ش ده که ونه  ژێر هێڵی هه ژاری و ئەوەش 

نیشانه ی کاره ساتێکی ئینسانی یه . 
ئەمساڵ  رای گەیاند:  قسه کانی دا  درێژەی  لە  ناوبراو 
وەزارەتخانەكان  هەموو  لە  دەوڵەت  تایبەتیی  داهاتی  رێژەی 
بڕی 25 هه زار میلیارد تمەن پێشبینی كراوە که  بە داخەوە 
وەزارەتی  داهاتی  لە  له وه   تمەن  میلیارد  هەزار   8 نیزیكەی 

بێهداشت وه رده گیرێ.
دەوڵەتی  سیاسەتەكانی  بە  ئاماژە  وێڕای  شەهریاری 
ئەحمەدی نژاد گوتی: » لە ماوەی 8 ساڵ سه رۆک کۆماریی 
ناوبراودا نزیكەی 35 هەزار ته خت به  ته ختی نەخۆشخانەكان 
نەكراوه و  دیاری  بۆ  بوودجەیەكیان  هیچ  بەاڵم  كراون،  زیاد 

له و باره وه  رایانگەیاند که  بە پێچەوانەی قانوونی پەرەپێدانی 
تێچووی   30 سه دا  كرابوو  پێشبینی  كە  پێنجەم  و  چوارەم 
بە  ئێستا  بەاڵم  بێ،  خه ڵک  حیسابی  سه ر  لە  چاره سه ری 

دڵنیاییه وه  خەڵك سه دا 70 ی ئه و تێچوویه  ده ده ن.
ئەم نوێنەرەی مەجلیس ده ڵێ کاربه ده ستانی پایه به رزی 
له   ئاگایان  نیه ،  چاره سه ری یان  و  ده رمان  کێشه ی  که   واڵت 
ده ردی خه ڵک نیه و تا ئەم كاتەی كە ئەم هەاڵواردنە هەبێ ، 
کێشه کان وه ک خۆیان ده مێننه وه و له و بێ عەداڵەتیەدا خه ڵکی 

ئاسایی لێی ده قه ومێ و زیانی پێ دەگا.

هه واڵ و راپۆرت

میدیاکارانی  له   کۆمه ڵیک 
ئه شکه وتی  له   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
جاسه نه  کۆبوونه وه یه کیان بۆ پشتیوانی 
له  مه سعوودو خوسره و کوردپوور، دوو 
مافی  چاالکی  ڕۆژنامه نووس و  برای 

مرۆڤ پێک هێنا.
ڕۆژی  که   کۆبوونه وه یه دا  له و 
ئه شکه وتی  له   بانه مه ڕ  ی   20 هه ینی، 
له   که   شوێنه   له و  »جاسه نه «، 
نه مردا  مه حموودی  شێخ  سه رده می 
یه که م ژماره ی رۆژنامه ی بانگی حه قی 
میدیاکارانی  به ڕێوه چوو،  چاپ کرا،  لێ  
ڕۆژهه اڵتی کوردستان پشتیوانیی خۆیان 
مافی  چاالکی  ڕۆژنامه نووس و  دوو  له  
کوردپوور  مه سعود  خوسره وو  مرۆڤ، 
ڕاگه یاند که  ماوه ی دوو مانگه  له  الیه ن 
مه هاباده وه   شاری  ئیتالعاتی  ئیداره ی 

ده ستبه سه ر کراون.
ساتێک  به   کۆبوونه وه یه   ئه م 
شه هیدانی  پاکی  گیانی  بۆ  بێده نگی 
کوردستان  شه هیدانی  هه موو  قه ڵه م و 
سوهه یال  پاشان  پێ کردو  ده ستی 
به ڕێوه به رانی  له   یه کێک  قادری، 
کردو  پێشکه ش  وتارێکی  کۆبونه وه که  
هه ردوو  بنه ماڵه ی  په یامی  دواتر 
ڕۆژنامه نووسی به ندکراو له  الیه ن خالید 

محه مه دزاده وه   خوێندرایه وه .
ئه و  دیکه ی  به شێکی  له  
ناوه ندی  په یامی  کۆبوونه وه یه دا 
دێموکراتی  حیزبی  ڕاگه یاندنی 
کوردستان له الیه ن پێشه وا عه لیپووره وه  

خوێندرایه وه.
به   په یامه دا  ئه و  به شێکی  له  
ناڕوونیی  ده سبه سه رکران و  به   ئاماژه  
خوسره و  مه سعوودو  چاره نووسی 
پێش  له وه   مانگ  دوو  له   کوردپوور 
هاتبوو که  زیندانی کرانی ئەم دوو چاالکە 
کوردەی بواری میدیاو مافی مرۆڤ لە 
ئەمنییەتی یەدایە  کەشە  ئەو  درێژەی 
ڕۆژهەاڵتی  بەسەر  باڵی  بەردەوام  کە 
لە  تایبەت  بە  کێشاوەو  کوردستان دا 
سەرکۆماری دا  هەڵبژاردنی  بەرەبەری 

چۆتە قۆناخێکی توندترەوە. 
له و په یامه دا هاتبوو که  ئامانجی 
دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لە 
بەندکردنی ئەم دوو تێکۆشەرەی بواری 
تێکۆشەرانی  مرۆڤ و  مافی  میدیاو 
ناوچە  شارو  لە  بوارانە  ئەم  دیکەی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  جۆراوجۆرەکانی 
زیاتری  هەرچی  زاڵ کردنی  لە  بریتی یە 
کەشی ئەمنییەتی و بەرتەسک کردنەوەی 
دەرەتانی باڵوبوونەوەی زانیاری لەسەر 

لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاری یەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان. 

حیزبی  ڕاگەیاندنی  ناوەندی 
وێرای  کوردستان  دیمۆکراتی 
بەندداڕاگرتنی  لە  مەحکووم کردنی 
هەوڵەکان  هیوادارە  کوردپوور  برایانی 
ئازادبوونی ئەم دوو ڕۆژنامەنووس و  بۆ 
ئاکام  بە  مرۆڤ  مافی  بواری  چاالکەی 
میدیاو  بوارەکانی  تێکۆشەرانی  بگاو 
ماندووبوونی  هەوڵ و  بە  مرۆڤ  مافی 
زیاتر ئامانجەکانی کۆماری ئیسالمی لە 

بەندکردنی ئەوان  مایەپووچ بکەنەوە.
کۆبوونه وه یه دا  ئه و  درێژه ی  له  
چاالکانی  له   کۆمه ڵیک  په یامی 
ڕێکخراوه کانی  مه ریوان،  خوێندکاریی 
پێشڕه و  الوانی  ناوه ندی  ژن،  ئاسۆی 
دێموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی   ،
کوردستان، یه کیه تیی الوانی دێموکراتی 
ئه نجومه نی  کوردستان ،  ڕۆژهه اڵتی 
ڕۆژنامه نووسانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان، 
ناوه ندی ڕاگه یاندنی کۆمه ڵه،   سازمانی 
په یامی  ئێران،  کوردستانی  خه باتی 
»پاک«  موکریان و  هه واڵی  ئاژانسی 

خوێندرانه وه .

ڕێکه وتی  دووشه ممه   ڕۆژی 
 « یه که می  کۆنفڕانسی   1392/  2/30
ساڵۆنی  له   کورد«  گه لی  ژینۆسایدی 
چه ند  له الیه ن  قه اڵدزێ  بۆنه کانی 
چاالکێکی سیاسی و مه ده نی ڕۆژهه اڵتی 

کوردستان به ڕێوه  چوو.
کۆنفڕانسه  ئه و  سه ره تای 
پێشاندانی چه ند وێنه یه کی ژینۆسایدی 
پارچه ی  هه رچوار  له   کورد  گه لی 
ئه ی  نه ته وه یی  سروودی  کوردستان و 
گیانی  بۆ  بێده نگی  ساتێک  ره قیب و 

پاکی شه هیدانی کوردستان بوو .
پاشان کورته  شانۆی » کۆستی 
گێڕانه وه ی  که   درا  پیشان   « شارێک 
کاره ساتی قڕکردن و به  کۆمه ڵ کوشتنی 
رێژیمی  ده ستی  به   قه اڵدزێ  شاری 

به عسی عێڕاق بوو. 
له  درێژه ی کاری ئه و کۆنفرانسه دا 
مه ده نیی  چاالکی  به ربه ری،  ره حمان 
باره ی  له   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
دواو  ئاماده بووان  بۆ  کۆنفڕانه سه وه   
ئامانج له  پێک هێنانی ئه م کۆنفڕانسه ی 

شی کرده وه . 
ناوبراو له  درێژه دا گوتی ژێنۆساید 
ته نیا له  پارچه یه کی کوردستان ده رحه ق 
نه کراوه،   کوردستان  به شێکی  به  
نیشان  گه له که مان  مێژووی  به ڵکوو 
یه ک له دوای یه که کانی  ڕێژیمه   که   ده دا 
هه موو ئه و واڵتانه ی   کوردستانیان به  

تاوانه یان  ئه م  کراوه ،  دابه ش  سه ردا 
ئه نجام  کرد  گه لی  به   ده رحه ق 
الوی   59 ئێعدامی  به   ئاماژه ی  داوه و 
قه اڵتان،  قاڕنێ و  کوشتاری  مه هاباد، 
هه زار  هه شت  بێ سه روشوێن کردنی 
کۆمه ڵی  به   کوشتنی  ئه نفال و  بارزانی، 
خه ڵکی باشووری کوردستان و کوشتاری 
باکووری  رۆبۆسکی و دێرسیمی خه ڵکی 
بێبه زه یی یانه ی  کوشتاری  کوردستان و 
له   کۆڕگێڕ  کرد.  رۆژئاوا  کوردی 
قسه کانی دا کوردستانی به  یه ک پارچه  
پێی  داو  قه ڵه م  له   کوردان  واڵتی  له  
گرێ دراوی  کورد  مێژووی  که   بوو  وا 
بۆ  یه که وه   به   هه موومان  ده بێ  یه که و 
له قاودان و مه حکووم کردنی ئه و تاوانانه  

تێ بکۆشین و یه کگرتووانه  خه بات بکه ین 
بۆ ئه ستاندنی مافی ره وای گه له که مان و 
تاوانانه ی  ئه و  جینۆسایدناساندنی  به  

به رامبه ر کورد کراون .
به شداریی  به   کۆنفڕانسه   ئه و 
کۆتایی  به شداربووان  چاالکانه ی 

پێ هات.
پێویسته  بگوترێ که  هه یئه تێکی 
به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
سه رپه رستیی سۆهەیال قادری، ئه ندامی 
له و  ناوه ندیی حیزب  جێگری کومیته ی 

کۆنفڕانسه دا به شدار بوو.

کۆبوونه وه ی سااڵنه ی یه کیه تیی ژنانی
 دێموکڕاتی کوردستان له  شاری ڤێسترۆس

دێموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی  سااڵنه ی  کۆبوونه وه ی   2013/05/18 رێکه وتی  شه ممه   رۆژی 
و  کوردستان  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتیی  سوئێدی  کۆمیتەی  بەرپرسی  به شداری  به   کوردستان، 

ئه ندامانی ئه و یه کیه تی یه و هەر وەها ئەندامانی ناوەندی سوئێدی کوردی له  شاری ڤێسترۆس 
پێک هات. سه ره تا خوله کێک بێده نگی بۆ رێز لێنان له  گیانی پاکی شه هیدانی ڕێگای ئازادی 
راگه یاندرا. پاشان شوعله قادری دوای به خێر هێنانی به شداران،  مه به ستی کۆبوونه وه که ی شی 
کردوه و و باسێکی له سه ر چۆنیەتی کاری رێکخراوی ژنان و شێوەی هاوکاری نیوان یەکیەتیی 

ژنانی دێموکڕاتی کوردستان و ناوەندی سوئێدی کوردی و هەر وەها ماف و ئه رکی ئه ندامان پێشکه ش 
کرد . له  میانه ی باسه که ی دا ئاماژه ی به  هه نگاو هه ڵێنانه وه  له  بواری بردنه سه ری زانیاری و پێویستی 
خۆ پێگه یاندنی ژنان تا راده ی به شدار بوون له  بڕیاراتی سیاسی دا کرد. لە دوایین بەشی قسەکانی دا 
خاتوو شوعلە باسی کۆنفرانسی گشتی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە واڵتی سوئێدی کرد 
کە بڕیارە لە مانگی جون دا پێک بێ. بڕگه یەکەی دیکەی کۆبوونه وه که  ته رخان کرابوو بۆ ده ربڕینی 
راوو بۆچوونی به شداران که  هه موویان به  نۆره ی خۆیان نه زه رات و تێبینیه کانیان له  هه موو بواره کان دا 
له  مه ڕ به رێوه بردنی کارو چاالکیه کانی یه کیه تی ژنان ده ربڕی.  له  دوایین به شی کۆبوونه وه که دا نۆره   
گه یشته  هه ڵبژاردنی کۆمیته ی کارگێڕی تازه  که  کۆمیته یه کی 4 که سی )3 کەسی ئەسڵی و یەک نەفەر 

وەک هاوکار( بۆ به ڕێوه بردنی کاره کانی یه کیەتی ژنان له  شاری ڤێسترۆس هه ڵبژارد. 

کۆبوونه وه ی میدیاکارانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان له  ئه شکه وتی 
جاسه نه  بۆ پشتیوانی له  برایانی گیراوی کوردپوور

قه اڵدزێ: به ڕێوه چوونی کۆنفڕانسی یه که می ژێنۆسایدی گه لی کورد

حیزبی  ئه ڵمانی  کومیته ی 
به شداریی  به   کوردستان  دێموکراتی 
ڕۆژنامه نووس و  ڕووناکبیرو  ژماره یه ک 
هه ڵسووڕی  که سایه تی و  کۆمه ڵێک 
تاوتوێی  بۆ  کۆبوونه وه یه کی  سیاسی 
له   سه رکۆماری  هه ڵبژاردنه کانی  پرسی 

ئێران پێک هێنا.
ڕۆژی  که   کۆبوونه وه یه دا  له و 
به ڕێوه چوو،  بانه مه ڕ  ی   14 شەممە، 
له الیه ن  میوانه کان  به خێرهێنانی  دوای 
کۆمیتەی  بەرپرسی  گواڵوی،  سوڵتان 
کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  ئه ڵمانی 
ڕاوێژکاری  ئه ندامی  حەسەن پور،  خالید 
مەبەست و  سەر  لە  ناوەندی  کۆمیتەی 
ئامانجی کۆبوونەوەکە، کە خۆی لە دوو 
تەوەری هەڵبژاردنی سەرکۆماری و کاری 
سیاسی دا  چاالکانی  لەگەڵ  هاوبەش 
خالید   . دوا  بەشداران  بۆ  دەدیته و، 
سیاسەتی  بە  ئاماژەی  حه سه ن پوور 
لەگەڵ  گفتگۆ  راوێژو  له باره ی  حیزب 
چاالکانان و تەنانەت جیابیرانی سیاسی، 
کردو  گرنگەکان  پرسە  بە  سەبارەت 
کاری  بە  درێژەدان  لەسەر  جه ختی 
بیرو  بوونی جیاوازیی  هابەش سەرەڕای 

بۆچوون کرده وه ..... 
خالید  قسه کانی  دوابه دوای 
بەشدارانی  له   کام  هه ر  حه سه ن پوور 
بیروبۆچوونی   سه رنج و  کۆبوونه وه که  
خۆیان سەبارەت بە هەڵبژاردنی دەوره ی 
هێنایە  ئێران  له   یازدهه می سه رکۆماری 
به ر باس و زۆربەی بەشداران لەسەر ئەو 
کۆماری  لە  هەڵبژاردن  کە  بوون  باوەڕە 

مانایه کی  هیچ  خەڵک  بۆ  ئیسالمی دا 
نێو  الیەنەکانی  بۆ  زیاتر  بەڵکوو  نیە، 
شوێنه واری  گرنگه و  ده سه اڵت  بازنه ی 
نێوان  کێشەی  بوونی  توندوتیژ  لەسەر 

دەستەبەندی یەکان ده بێ . 
له سه ر  کۆبوونه وه که   به شدارانی 
بوون که  هێزەسیاسی یەکان  باوه ڕه   ئه و 
هەڵبژاردنی  له گەڵ  لەپێوندی  پێویستە 
وەدوای  ئەوەندە  نە  سەرکۆماری دا، 
نە  پۆپۆلیست و  ببنە  کە  کەون  خەڵک 
ڕەوتی  لە  کە  بن  دوورەپەرێز  ئەوەندە 
بمێنن.  بەجێ  سیاسی یەکان  ڕووداوە 
بەشداران  زۆربەی  پێوه ند ی یه دا  له و 
پێویستە  کە  بوون  کۆک  ئەوە  سەر  لە 
پێش  گەمەی  لە  سیاسی یەکان  هێزە 
بە  بن و  بەشدار  هەڵبژاردنەکان دا 
هه وای  که ش و  لە  کەڵک وه رگرتن 
هه ڵبژاردن و کەلەبەرەکان، کەلێنی زیاتر 

بخەنە نێو ده سه اڵته وه .
بەشدارانی  له   دیکه ش  بەشێکی 
کۆبوونه وه که  لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە 

بە سەرنجدان  دەوره یە  ئەم  هەڵبژاردنی 
دیار  پێوە  کرانەویه کی  هیچ  که   بەوه  
سیاسیی  کەش وهەوای  ژێر  لە  نیه و 
پێشوودایە،  دەورەی  هەڵبژادنەکەی 
تەحریم  هێزەکانەوە  لەالیەن  پێویستە 

بکرێ.
جه خت  کۆبوونه وه یه دا  له و 
پێویستە  که   کرایه وه   ئه وه   له سه ر 
سیاسه ت و  یه ک  به   سیاسی یەکان  هێزە 
به ره وڕووی  هاوبه شه وه   هه ڵوێستی 
ببنه وه و  سەرکۆماری  هەڵبژاردنی 
ئەکتیوو  بەر،  ده یگرنە  هەرسیاسەتێکی 

شوێندانەر بێ . 
کۆتایی  لە  باسه   شایانی 
پرس وڕاو  بەشداران،  کۆبوونه وه که دا 
دێموکراتی  حیزبی  ڕاوێژکردنی 
کردو  باس  ئه رێنی  بە  کوردستانیان 
هیوایان خواست ئەو جۆرە کۆبوونەوانە 

درێژەیان هەبێ.

سیگار و  کێشانی  به گژاچوونه وه ی  ناوه ندی  سکرتێری 
به کارهێنان ،  ئاماری  دوایین  ڕاگه یاندنی  وێڕای  دوخانیات 
کێشانی سیگار له  ئێران کارکردی الواز و خه مساردیی هه ندێ 

له  ناوه نده  حکومی و ده وڵه تییه کانی دایه  به ر ره خنه .
خه به ری  کۆنفڕانسێکی  له   مه سجیدی،  دره زا  محه مه  
که  به بۆنه ی رۆژی جیهانی  و حه وتووی »بێ سیگار و قلیان« 
ته مه نی  نێونجی  له مه وبه ر  که  چه ند ساڵ  رایگه یاند  گیرابوو، 
ئه و که سانه ی سیگاریان ده کێشا، له  نێوان 14 هه تا 16 ساڵ 
بوو، به اڵم ئێستا دا ئه و ته مه نه  گه یشتۆته  12 ساڵ و هه روه ها 

به کار  هێنانی قێلیان له  نێو کچان دا سه دا 20 زیادی کردوه .
ناوبراو ئه وه شی راگه یاند که  سااڵنه  65 میلیارد سیگار 
له  ئێران ده کێشرێ، که  25 میلیارد ده نکی له  نێوخۆی واڵت 
به   سیگاریش  میلیارد   25 تا   20 سااڵنه   ده کرێ و،  دروست 
ڕه سمی له  ده ره وه  هاورده  ده کرێ و 15 تا 25 میلیارد ده نکیش 

به  قاچاخ دێته  نێوخۆی واڵته وه .
مه سجدی ئه وه شی گوت که له  ڕۆژدا له  ئێران  10 میلیارد 
تمه ن ته رخانی کێشانی سیگار ده کرێ، ئه وه  له  حاڵێک دایه  
که  رێکخراوی ته ندروستی جیهانی رایگه یاندوه  له  هه ر واڵتێک 
خه ڵکه که ی دووهێنده ی پاره ی کڕینی سیگار ده بێ بدرێ به  

به کار هێنانی  به هۆی   که   نه خۆشییه یانه ی   ئه و  ده رمانی  داو 
سیگاره وه  تووشیان ده بن.

که س  هه ر  نابێ  گوتی  قسەکانی دا  درێژه ی  له   ناوبراو 
ئه و  ده بێ  بکێشێ و  سیگار  که وت  ده ستی  شوێنێک  هه ر  له  
نه خۆشخانه کان ،  قوتابخانه کان ،  گشتییه کان ،  له  شوێنه   کاره  
یاریگه کان ، خواردنگه و سینه ماکان به  ته واوی قه ده غه  بکرێ.

کۆبوونه وه ی کومیته ی ئه ڵمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
له گه ڵ کۆمه ڵێک که سایه تی و هه ڵسووڕی سیاسی

ته مه نی سیگارکێشان له  ئێران گه یشتۆته  12 ساڵ

10 میلیون که س له  خه ڵکی ئێران به هۆی گرانیی
 دەواو دەرمان دەکه ونه  ژێر هێڵی هەژاریی
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نه ته وه یی

ئاسۆی حه سه ن زاده

 500  ،2014 واته  داهاتوو،  ساڵی 
چاڵدران  شــه ڕی  به سه ر  تــه واو  ساڵی 
)1514(دا تێ ده په ڕێ که به سه ره تای 
ــی پــارچــه پــارچــه بــوونــی خــاک و  ڕه وتـ
قه ڵه م  له  کــورد  نه ته وه ی  نیشتمانی 
ده درێ. ئه و ڕووداوه ده سپێكی مێژووی 
پڕ له زوڵم وزۆرو ناعه داله تی ده رهه ق به 
سه رفه سڵی  هه رله وکاته دا  گه له که مان و 
ئــازادی خــوازانــه ی  بــزاوتــی  هۆشیاریو 
له گه ڵ  بــه اڵم  گه له یه.  ئه و  رۆڵه کانی 
ڕووداوه  ئــه و  که  گرنگی یه ک  هه موو 
هه یه تی، به داخه وه نه له نێو کوردان دا 
پێ  سه رنجی  پێویسته  که  جۆره  به و 
دروستی  به  بێگانه کانیش  نه   دراوه و 

پێی ئاشنان. 
لــه و هــه لــومــه رجــه  هــه م لــه بــارو 
له  گه له که مان  که  هه ستیاره  دا  هه م 
باشووری کوردستانی تێدایه، پێویسته 
حــکــوومــه تــی هــه رێــمــی کــوردســتــان و 
ئه و  باشوور  له  کورد  سه رکردایه تیی 
پته وکردنی  بۆ  ده رفه تێک  وه ک  ساڵه 
پێگه ی  په ره پێدانی  نه ته وه یی و  ڕووحی 
بێنن و  بــه کــار  کـــورد  نــێــوده وڵــه تــیــی 
»ساڵی  وه ک  به فه رمی   2014 ساڵی 
یان  کــورد«  نه ته وه یی  هاوپێوه ندیی 
بۆ  رابگه یه نن.  کوردستان«  »ساڵی 
لیژنه یه کی  پێویسته  مه به سته ش  ئه و 
نوێنه ری  بــه شــداریــی  بــه  ئــامــاده کــار 
حکوومه تی  سیاسی یه کانی  داموده زگا 
هه رێم و کۆمه ڵێك که سایه تیی ده سته بژێر 
ــمــه دارو  ــه مـــێـــژوونـــاس و ســیــاســه ت ل

دیکه ی  پارچه کانی  فه رهه نگی یانی 
مه به ستی  به   ــمــه زرێ  داب کوردستان 
زنجیره یه ک  به ڕێوه بردنی  رێکخستن و 
له  فره چه شن  به رباڵوو  چاالکیی  کارو 
ئاستی نێوخۆیی و نێونه ته وه یی دا که به 
درێژایی حه وتوو و مانگه  کانی ئه و ساڵه 

به ڕێوه بچن.  
ئامانجه کانی هه نگاوێکی له م جۆره 
سه ره کیی  مه به ستی  ئاشکران.  ڕوون و 
نێوخۆیی دا،  ئاستی  له  پڕۆژه یه  ئه م 
نه ته وه یی،  ده وڵه مه ندکردنی هۆشیاریی 
ناسنامه ی  دابێژتنی  ساغکردنه وه و 
هه ستی  پته وترکردنی  نــه تــه وه  یــی و 
هه موو  ــوردی  ک نێوان  هاوپێوه ندیی 
تاکه کانی  وه ک  کوردستان  پارچه کانی 
و  یه کگرتوو  نه ته وه یه کی  ئه ندامی 

جیانه کراوه لهیه کتره. 
ببێته  ده توانێ  بیره وه ر ی یه  ئه م 
ئاشناکردنی  به مه به ستی  ده رفه تێک 
گه له که مان  رۆڵه کانی  زیاتری  هه رچی 
به  گه نجان  نــوێ و  ــه وه ی  ن به تایبه تی 
وردبــوونــه وه  نه ته وه  که یان و  مێژووی 
مێژووهو  ئه و  بڕگه کانی  گرنگترین  له 
ــه و ئــه زمــوونــانــه ی  ــه وه ی ئ ــردن ــاغ ک س

پێویسته لێی وه ربگیرێن. 
ــش دا کــه  ــیـ ــکـ ــێـ ــه رده مـ ــه سـ ــ ل
به خۆشی یه وه کۆمه ڵێک هه وڵ و هه نگاو 
که سایه تیی  په ره پێدانی  له چوارچێوه ی 
نه ته وه یی هاوبه شی هه موو کورددا )بۆ 
نه ته وه یی(  کۆنفڕانسی  به ستنی  نموونه 
هه لێکی  بیره وه ری یه  ئه م  لــه ئــارادان، 
زێڕینه بۆ کارکردنی وردتر له سه ر گوتاری 
هاوبه شی نه ته وه یی سه رکردایه تیی کورد 
له هه موو به شه کانی کوردستان و دانانی 
مێکانیزمی به کرده وه ی بردنه پێشی ئه م 

گوتاره له هه موو ئاسته کان دا. 
ــش دا،  ــیـ ــیـ ــی ده ره کـ ــت ــاس ــه ئ لـ
خۆنیشاندان و  پڕۆژه یه  ئه م  ئامانجی 
خۆناساندنه وه ی کورد وه ک نه ته وه یه كی 
به ڕووی جیهانی ده وروبه رو  زوڵم لێ کراو 

ده ره وه ی خۆی داو که ڵک وه رگرتنی کورد 
راکێشانی  بۆ  ره مزی یه  ده رفه ته  له و 
کۆڕوکۆمه ڵه  پشتیوانیی  ــج و  ســه رن
دۆزه  الی  ــۆ  ب نــێــونــه تــه وه یــی یــه کــان 

ڕه وا که ی له ته واوه تیی خۆی دایه.

ڕێکارو ئامرازه  کانی جێبه جێ کردنی 
ئه م پرۆژه یه  ده توانێ زۆر بوارو بابه ت 
نێوخۆیی دا،  ئاستی  لــه  بگرێته وه. 
ــی فـــۆرۆم )کــۆڕبــه نــد( ــردن ــوه ب ــه ڕێ ب
هه موو  سیاسی یه کانی  ــژارده  ــ ب ی 
رێکخستن و  به مه به ستی  کوردستان 
سیاسیی  هه ماهه نگیی  قووڵکردنه وه  ی 
چه ندین  رێکخستنی  کورده کان؛  نێوان 
زانستی  کۆنفڕانسی  کۆبوونه وه و  کۆڕو 

کــوردو  مێژووناسانی  به شداریی  به 
توێژینه وهو  بۆ  بیانی یه كان  کوردۆلۆگه 
جۆربه جۆره کانی  بڕگه  له سه ر  گفتگۆ 
ئاجێندایه کی  به پێی  ــورد  ک مــێــژووی 
روودانی  کاتی  له گه ڵ  گونجاو  زه مه نیی 

به رهه می  چاپکردنی  ــان و  ــ رووداوه کـ
چه ندین  به ڕێوه بردنی  هــه واڵنــه؛  ئــه و 
فێستیڤاڵ و پێشبڕکێی به رینی که لتووری 
ــه رو ئـــه ده ب و  ــون بــۆ خــســتــنــه ڕووی ه
جۆربه جۆره کانی  به شه   که له پووری 
بۆ  مێکانیزمێک  دانانی  کوردستان؛ 
پارچه ی  چــوار  هــه ر  ــوردی  ک هاندانی 
لــه چه ندین  ــه وه ی  ئـ بــۆ  کــوردســتــان 
مه به ستی  به  دا   2014 ساڵی  بڕگه ی 

یادکردنه وه ی قۆناغ و رووداوه  گرنگه کانی 
بێنه  هاوکات  به شێوه ی  کورد  مێژووی 
سه ر شه قام و به خۆپێشاندان و چاالکیی 
هاوپێوه ندیی  ئاشتی خوازانه  هێمنانه و 
سه رنجی  بده ن و  نیشان  کوردان  نێوان 

گه لی  ره واکانی  داوا  الی  بۆ  ده وڵه تان 
ــژارده و  بـ هــانــدانــی  رابکێشن؛  کــورد 
رووناکبیرانی کوردی هه موو پارچه کانی 
ده ره وه ی  نێوه وهو  )لــه  کوردستان 
یه كتر  هاموشۆی  هاوکاری و  بۆ  واڵت( 
ئه و  چاالکی یه کانی  چوارچێوه ی  له 
هه موو  به  ره نگ وڕووبه خشین  ساڵه دا؛ 
کارو چاالکی یه کانی دیکه ی حکوومه تی 
هه رێم له و ساڵه دا له به ر رۆشنایی ماناو 

زۆر   ... ــه داو  ــاده وه ری ی ی ئه و  په یامی 
ئه م  نموونه ی  دیکه  ده سپێشخه ریی 

رێکارو ئامرازانه ن. 
ئه وه نده ی ده گه ڕێته وه سه ر ئاستی 
بریتی  ده توانن  هه نگاوه کان  ده ره وه، 
هاوبه شی  وه ڤدێکی  پێکهێنانی  له  بن 
بژارده  نوێنه رانی  له  پێکهاتوو  کوردی 
هه موو  فه رهه نگی یه کانی  سیاسی و 
به  ئــه وه ی  بۆ  کوردستان  پارچه کانی 
کۆبوونه وه   کــۆڕو  ساڵه  ئه و  درێژایی 
دیدارو  بخاو  رێک  ده ره وه  واڵتانی  له 
سیاسه تمه داران و  له گه ڵ  چاوپێکه وتن 
نێوده وڵه تی یه کان  بڕیارده ره  ناوه نده 
ــه وه ی  ئ بــۆ  لۆبیگه ری  ــدا؛  ب ئه نجام 
ــه دا ده وڵــه تــانــی دۆستی  ــه ت لــه و ده رف
رێکخراوه  بیانی و  که سایه تی یه  کوردو 
نێونه ته وه یی یه کان به تایبه تی رێکخراوی 
به  ئه گه ر   - یه کگرتووه کان  نه ته وه 
به و  دان  بێت-  سه مبولیکیش  شێوه ی 
ناعه داله تی و غه درانه  دا بێنن که ده رهه ق 
پشتیوانی و  کـــراون و  ــورد  ک گه لی  به 
ره واکانی  ویسته  بۆ  خۆیان  سه مپاتیی 
مێدیایی کردنی  به  ده رببڕن؛  گه له  ئه و 
ــارو چــاالکــی یــانــه و  ــه م ئــه و کـ ــه رج س
له نێو   خستنه به رباسیان  رووماڵ کردن و 
مێدیا کانی ناوچه و جیهان دا، و ... هتد.   
چه شنه  له م  پرۆژه یه كی  بێگومان 
له حاڵه تێک دا که بڕیاری له سه ر بدرێ، 
وزه و  به رنامه ڕێژی و  به  پێویستیی  هه  م 
هه وڵی چڕوپڕ هه یه و هه م له سه ر ئاستی 
نیه  ده ره کــی دوور  نێوخۆیی و  سیاسیی 
ئه گه ر  ــه اڵم  ب ڕێ.  بخرێته  تــه گــه ره ی 
مه وجوودییه تی  مێژوویی  مه سیری 
ئه و  ئازادی خوازانه ی  خه باتی  کــوردو 
له به رچاو  درێژخایه ن دا  له  گه له مان 
بێ، جێی خۆیه تی پێنج سه ت ساڵه ی 
هه لێک  وه ک  کوردستان  دابه ش بوونی 
ڕوانینی  ئاستی  ــه وه ی  ــردن ــه رزک ب بۆ 
خۆماڵی بۆ پرسی کوردو گه شه پێدانی 
یه کگرتوویی  مــتــمــانــه بــه خــۆبــوون و 
شوێن دانان  ســه ره نــجــام  نــه تــه وه یــی و 
بۆ  ده ره وه   جیهانی  روانگه ی  له سه ر 

مه سه له ی کورد به کار به رین. 

      حه سه ن قادرزاده 

خەباتو  لە  خێرا  ئاۆرێکی  ئەگەر 
نیشتمانپەروەرو  ــە  ڕۆڵـ تیکۆشانی 
بدەینەوە.  گەلەکەمان  خەباتگێڕەکانی 
بۆ  مــێــژوو  ــی  ــژای دری بــە  کــە  دەبینین 
گەل  مــافــەڕەواکــانــی  وەدەست هینانی 
لەو  گولله و  قه ڵغانی  کردۆتە  گیانیان 
زیندان و  تامی  قوربانی و  بوونە  پێناوەدا 

ئەشکنجەو دەربەدەری یان چێشتوە.
ئەو  جیهانی و  دووهــەمــی  ــەڕی  ش
ــەڕەدا  ش ئــەو  ئاکامی  لە  ــەی  ــ ڕووداوان
هاتنە ئاراوە، ئیران و کوردستان و واڵتانی 
ژێرکاریگەریی  خستە  دەوروبـــەریـــان 
خۆیانەوە. ئێران لە سێ الوە کەوتە ژێر 
هێزه کانی  هاوپەیمان.  واڵتانی  کۆنتڕۆلی 
الیەکەوە  هەموو  لە  پەهلەوی  ڕێژیمی 
بوون.  تەسلیم  کردەوەو  شۆڕ  دەستیان 
بۆشایی یه کی  کوردستان  به شێکی  لە 
ــدا بـــــوو،و کـــەش و  ــه یـ دەســــــەاڵت پـ
وشیارو  ڕۆڵە  کە  ئاراوه   هاته   هەوایەک 
وەدی هێنانی  بۆ  کــورد  پێشڕەوەکانی 
لەمێژینەکانیان  نه ته وایه تی یه   ئاواتە 
مافخوازیی  بانگی  لێ وه رگر ت و  که لکیان 

کورد یان بە گوێی جیهانی یان ڕاگه یاند.
ئه وه  بوو که لە ئاکامی خەمخۆری و 
نیشتمان دا  ئــەویــنــدارانــی  پــەرۆشــیــی 

سەرەنجام  سەربەرو  هاتە  ئــاوات  داری 
1324ی  سالی  ڕێبەندانی  2ی  ڕۆژی  لە 
مەهاباد  شاری  چوارچرای  لە  هەتاوی دا 
ــەی  ــی نــوێــنــەرانــی زۆربـ ــەشــداری ــە ب ب
و  بەشە  ئەم  خه ڵکی  توێژه کانی  چین و 
الیەن  لە  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی 
هاورێکانیه وه   محەممەدو  قازی  پیشەوا 
کۆماری کوردستان راگەیه ندرا. لە ماوەی 
کەمتر لە ساڵێک دەسەاڵتی ئەم کۆمارە 
ساوایەدا زۆر دەسکەوتی گرنگ بە نسیبی 
تائیستاش  که   بوون  کوردستان  خەڵکی 
شانازییان پێوە دەکرێ. بەاڵم بەداخەوە 
ئەم  دیتنی  چــاوی  کە  گەل  دوژمنانی 
دەسەاڵتە کوردی یه یان نەبوو بە پیالن و 
پشتیوانی دەرەکی هێرشیان کردە سەر 
بەو  کۆتایی یان  کوردستان و  کۆماری 

دەسەاڵتە هێنا.
کۆمار  ڕووخانی  پاش  ڕووداوەکانی 
کاتی  ــەو  ئ نــالــەبــاری  هەلومەرجی  و 
کوردستان کە بۆ تیکوشەران و ئەندامان و 
بەشێکی  بوو،  خوڵقا  حیزب  الیەنگرانی 
کردو  هــەنــدەران  ئـــاوارەی  لەوانی  زۆر 
دران.  سێدارە  لە  گیران و  بەشێکیان 
سێدارە،  زیندان و  دەربـــەدەری و  بــه اڵم 

چاوترسێن  نەتەوەکەمانی  ڕۆلەکانی 
لە  جــاران  لە  سوورتر  بەڵکوو  نەکرد، 
ئامانجەکانی  ئاوات و  بە  گەیشتن  پێناو 
هه ڵ ماڵی و  هیممەتیان  قۆلی  کۆماردا 
بۆ  ئاماده سازی  خۆرێکخستن و  که وتنه  
بووژاندنه وه ی بزووتنه وه و خۆئاماده کردن 

بۆ ده رفه تێکی دیکه .
حیزبی  تێکۆشه رانی  له   به شێک 
تێپه رین  بــۆ  کــوردســتــان  دێموکڕاتی 
دووبــه ره کــی و  زیانباره کانی  ئاکامه   له  
ملمالنێی نێوان ته یف و باڵه کانی حیزب، 
دیموکراتی  حیزبی  شۆرشگێڕی  کومیته 

کوردستانیان دامه زراند.
خه باتی  به ستێنی  ــد  ــه ن ــه رچ ه
نه بوو،  ئاماده   قۆناغه دا  له و  چه کداری 
بــاشــووری  لــه   ــورد  ک چونکه  شــۆرشــی 
کوردستان )که  بۆ بزووتنه وه ی کورد له  
له   داده نرا(  جه بهه   پشتی  به   ڕۆژهه اڵت 
زۆر  قۆناغێکی  به   به عس  ڕێژیمی  دژی 
پیالنی  تێ ده په ڕی و  ئه سته م دا  سه خت و 
دوژمنانی کوردیش بۆ کۆتایی هێنان به م 
بوو.  په ره سه ندن دا  حاڵی  له   شۆرشه  
په یوه ندی یەکانی شۆرشی کوردی باشوور 
له گه ڵ ڕێژیمی ئیران وای کردبوو مه جال 

ڕۆژهه اڵتی  له   کاریگه ر  خه باتێکی  بۆ  
به ربه ست و  نــه ره خــســێ و  کــوردســتــان 

کۆسپی بخرێته  به رده م.
حیزبیش  نێوخۆیی یه کانی  کێشه  
دابه ش بوونی  ــوون،و  ب ــه رده وام  ب هــه روا 
دوو  به سه ر  دیموکرات  تێکۆشه رانی 
په ره ساندن دا  حاڵی  له   جیاوازدا  فکری 
قووڵتر  زیاترو  گیروگرفته کان  ــوو،و  ب
بوون  بڕوایه دا  له و  به شێک  ده بوونه وه . 
که  له  هه ل ومه رجی ئه و کات دا پێویسته  
ــووری  ــاش ب ــی  ــۆرش ش بۆپشتگیریی 
کوردستان هیچ جموجۆڵێک له  نێوخۆی 
به شه کەی  نه بێ،  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
به اڵم  بوون  بڕوایه دا  له و  هه ر  دیکه ش 
مانه وه و  مه جالێکی  هیچ  له به رئه وه ی 
بۆ  کورستانیان  باشووری  له   حاوانه وه  
نه مابۆوه  ناچار بوون مل به بڕیارێک بده ن 
نه بوو.  دیار  ڕوون و  زۆر  ئاکامه که ی  که  
بوو  واڵت  نێوخۆی  بۆ  گه ڕانه وه   ئه ویش 
کۆمه اڵنی  وریــاکــردنــه وه ی   به مه به ستی 
خەباتێکی  بۆ  کردنیان  ئاماده   خه ڵک و 
بۆ  که   بــوو  سروشتی  ڕزگــاریــخــوازانــه.  
گه یاندنی ئه م په یامه و بۆ پارێزگاری له  
خۆیان ناچار بوون چه کدارانه  بگه ڕێنه وه  

واڵت. هه ر به م جۆره  گه رای خه باتێکی 
چه کدارانه  له  جۆزه ردانی ساڵی 1346دا 
ــه ری هـــه ڵ دا کــه  مـــاوه ی 18 مانگ  س
درێژه ی کێشاو له  پاییزی ساڵی 1347دا 

کۆتایی هات.
ساڵه کانی  چه کدارانه ی  خه باتی 
سه رپه ر ستیی  به   که   هه تاوی  47-46ی 
بژارده گه لێکی دیار و ناسراو و شۆرشگێری 
سمایل  موعینی،  ســولــه یــمــان  وه ک 
شه ریف،  قادر  ئاواره ،  مه ال  شه ریفزاده ، 
دیکه   تێکۆشه ری  ده یان  پاشایی و  نه حۆ 
هه ل ومه رجێکی  به رهه می  هه ڵ دا،  سه ری 
ناوچه که دا  ئاستی  له   نه گونجاو  ناله بارو 
ده ستپێکی  ــه   ب خــه بــاتــه   ئـــه م  ــوو.  بـ
له   حوزوور  پێشمه رگانه و  حه ره که تێکی 
مه هابادو  سه ره شت،  بانه،   ناوچه کانی 
پشکۆیه ک  گه شانه وه ی  به   پیرانشار 
ــه وره ی کـــــرده وه و لــه و   ــ ئــاگــرێــکــی گـ
ده سه اڵتی  ئارامی  گۆمی  هه ل ومه رجه دا 
ده ســه اڵتــداران و  شڵه قاندو  پاشایه تیی 
پاشایه تیی  ڕێژیمی  کرێگیراوانی  به  
له ماوه ی  ڕاچڵه کاند.  ــارام  ئ خــه وی  له  
ــه ی  چــه نــد مــانــگ خــه بــاتــی چــه کــداران
ــاوی دا  ــه ت ه 47-1346ی  ســاڵــه کــانــی 

نێوان  له   به ره نگاری  شــه ڕ و  چه ندجار 
کرێگیراوانی  به   ژاندارم و  پێشمه رگه کان و 
شه ڕه   ئاراوه ،  هاته   په هله وی دا  ڕێژیمی 
به ناوبانگه کانی ئه و سه رده م بریتی بوون 
سه رشیو،  هۆمڵ،  دارێــنــه ،  شــه ڕی  له  
و  نستان  چیای  قالوێ،  سپی سه نگ، 
چه ندین قاره مانه تیی کە دیکه  به  داخه وه  
له وان دا به شێکی بەرچاو له  تێکۆشه رانی 
به شێک  کرد.  به خت  گیانیان  دیموکرات 
له و شه هیدانه  بریتی بوون له  مه ال ئاواره ، 
شه ریفزاده ،  سمایل  عەبدوڵاڵموعینی، 
حاجی  خــاتــوون،  حسێن  شــه م،  مینه  
شکاک  باپیر  شه ریف،  قادر   پاراستان، 
ئه ستێره یه کی  چه ند  ئه مانه    ....... و 
ــه وه ی  ــوواڵن ج ئاسمانی  پــڕشــنــگــداری 
که   بوون  قۆناغه   ئه م  ڕزگاریخوازانه ی 
ســه روه ریــی  مــێــژووی  لــه   هه تاهه تایه  

گه له که مان دا ده دره وشێنه وه . 
ئه م  سه رکرده کانی  شه هیدبوونی 
که   بوو  قــورس  زه برێکی  جوواڵنه وه یه  
ــه واره ی  ق جــوواڵنــه وه کــه و  وه جه سته ی 
الپه ڕه   ئه م  جــۆره   به م  ــه وت.  ک حیزب 
تێکۆشه ره کانی  ڕۆڵه   خه باتی  له مێژووی 
یادو  ــه اڵم  ب ــات.  ه کۆتایی  دیموکرات 
ناویان بۆ هه میشه  له  دڵی خه باتگێڕانی 
دێــمــوکــڕات و دڵــســۆزانــی  بــزووتــنــه وه ی 

کورددا به  زیندوویی ده مێنێته وه .
ــادی  ــێ ی ــز ب ــه ڕێ ــه رزو ب ــ ب
ــده  ســه ر بــه رزه کــانــی  ــی ــه ه ش
ڕێگه یان  47-1346و  ساڵه کانی  

پڕڕێبوار بێ.   

بهرهو500ساڵهیدابهشبوونیکوردستان

جوواڵنەوەیسالەکانی47-1346یهەتاوی
تروسکاییئومیدێکپاشڕووخانیکۆماریکوردستان

حه سه ن قادرزاده : هه رچه ند به ستێنی خه باتی چه کداری له و قۆناغه دا 
ئاماده  نه بوو، چونکه  شۆرشی کورد له  باشووری کوردستان )که  بۆ بزووتنه وه ی 
به   به عس  ڕێژیمی  دژی  له   داده نــرا(  به  پشتی جه بهه   ــه اڵت  ڕۆژه له   کــورد 
بۆ  کوردیش  دوژمنانی  پیالنی  تێ ده په ڕی و  ئه سته م دا  سه خت و  زۆر  قۆناغێکی 

کۆتایی هێنان به م شۆرشه  له  حاڵی په ره سه ندن دا بوو

کوردستان و  هه رێمی  حکوومه تی  پێویسته  حه سه ن زاده :  ئاسۆی 
بۆ  ده رفه تێک  وه ک  ساڵه  ئــه و  باشوور  له  کــورد  سه رکردایه تیی 
نێوده وڵه تیی  پێگه ی  په ره پێدانی  نه ته وه یی و  ڕووحی  پته وکردنی 
کورد به کار بێنن و ساڵی 2014 به فه رمی وه ک »ساڵی هاوپێوه ندیی 

نه ته وه یی کورد« یان »ساڵی کوردستان« رابگه یه نن
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عومه ر باڵه کی

هه رکاتێک له  ئێرانی ژێر ده سه اڵتی 
کۆماری ئیسالمی دا باس له  هه ڵبژاردن 
دێته  ئاراوه ، ناوی شووڕای نیگابانیش 
به و  هه ڵبژاردن.  باسی  نێو  ده که وێته  
نوێنه ر  هه ڵبژاردنێکی  هیچ  مانایه  
شووڕای  بێ  خه ڵک،  نوێنه رانی  یانن 
به   هه رچه ند  ناچێ.  به ڕێوه   نیگابان 
ئاماده کردن و  ئه رکی  قانوون  پێێ 
ئه ستۆی  له   هه ڵبژاردن  به ڕێوه بردنی 
وه زاره تی نێوخۆیه ، به اڵم ئه وه ی بڕیار 
به سه ر  ڕاسته وخۆ  چاوه دێریی  ده داو 
ده کا  هه ڵبژاردن دا  به ڕێوه چوونی 
وه زاره تی نێوخۆ »کشور« نیه  به ڵکوو 

شووڕای نیگابانه .
قانوونی  91ی  ماده ی  به پێێ 
نیگابان  شووڕای  ئێران،  بنه ڕه تیی 
شه ش  که   دێ  پێک  ئه ندام   12 له  
که سیان ڕاسته وخۆ له  الیه ن ڕێبه ره وه  
که سی  شه ش  هه ڵ ده بژێردرێن و 
قوه ی  ڕه ئیسی  الیه ن  له   دیکه شیان 
ده ست نێژ ی  خۆی  که   قه زایی یه وه  
رێبه ره  بۆ ته ئییدکردنیان به  مه جلیسی 

شووڕای ئیسالمی ده ناسێندرێن.
قانوونی  پێی  به   نیگابان  شووڕای 
ده سه اڵتێکی  ئێران  بنه ڕه تیی 
ڕاپۆڕت  نیه   ناچار  هه یه و  بێ سنووری 
له   حکوومه تی.  ئۆرگانێکی  بداته وه  
ماده ی98ی قانوونی بنه ڕه تیی ئێران دا 

هاتوه :
لێکدانه وه ی  »شیکردنه وه و 
قانوونی بنه ڕه تی له  ئه ستۆی شووڕای 

نیگابانه ........«.
بنه ڕه تی  قانوونی  ته فسیری  مادام 
بێ  نیگابان  شووڕای  ئه ستۆی  له  

لێکدانه وه و  که   سروشتی یه   زۆر 
قانوونی  ماده کانی  شی کردنه وه ی 
بنه ڕه تی له  چوارچێوه ی بیرو ئه ندیشه ی 
ئه و 12 که سه  که  پێکهاته ی شووڕای 
ئه و  هه رله وکاته دا  ده رناچێ و  نیگابانن 
به رژه وه ندی و  له   لێکدانه وانه   ته فسیرو 
مه سڵه حه تی ڕێبه ردا ده بێ. بۆ نموونه  
بنه ڕه تی دا  قانوونی  99ی  ماده ی  له  
ئیستیسوابی  چاوه دێریی  له   باس 
نه کراوه  به اڵم شووڕای  »استصوابی« 
ماده یه دا  ئه و  ته فسیری  له   نیگابان 
وه ک  هه ڵبژاردن دا  له   »استصوابی« 
کردوه   ده ستنیشان  بۆخۆی  ئه رک 
ته نیا به ڵگه یان ئه وه یه  که  له  کۆتایی 
ماده که دا ده گوترێ »له  ئه ستۆیه تی«.
نیگابان  شووڕای   :99 ماده ی 
هه ڵبژاردنی  به سه ر  چاوه دێری 
رێبه ری،  خوبره گانی  مه جلیسی 
شووڕای  مه جلیسی  سه رکۆماری، 
ئیسالمی و گه ڕانه وه  بۆ ده نگی خه ڵک و 
با  ئێستا  ئه ستۆیه ».  له   ڕاپرسیی 
ئیستیسوابی  چاوه دێریی  بزانین 
»استصوابی« چیه  که  وا شووڕای 
به   سه ر  دام وده زگاکانی  نیگابان و 
رێبه ری به و شێوه یه  پشتگیریی ده که ن. 
»استطوابی«دا  چاوه دێری  له  
پێی  به   هه یه   ئه وه ی  مافی  چاوه دێر 
ئه سڵی  له   خۆی  که   تێگه یشتنێک 
مه سه له که ی هه یه  بڕیاری له سه ر بداو 
بڕیارو قسه ی چاوه دێری ئیستیسوابی 
بێ  مه سه له که   الیه نه کانی  قانوونه و 
بڕیاره که   ڕه چاوی  ده بێ  ئه م الوئه وال 
بکه ن و هیچ داموده زگایه کی دیکه  نیه  
که  له  سکااڵی ئه و که سانه  بپرسێته وه  
که  سه الحییه تیان ته ئیید نه کراوه . له  
ئیستیسوابی دا  چاوه دێریی  به رانبه ر 
»استطالعی«  چاوه دێریی 
چاوه دێر  که   هه یه   زانیاری خوازی 
تێگه یشتنی  لێکدانه وه و  ئاکامی 
مه سه له که   ئه سڵی  له   خۆی 

که   به رپرسان  به ڕێوبه ران و  ده داته وه  
مه ئموورییه تیان پێ  سپاردوه .

و  پێشکه وتوو  واڵتانی  له  
ئۆرگانێکی  الیه ن  له   دێموکراتیک دا  
به سه ر  چاوه دێری  قانوونی یه وه  
ئه وانه ی  بۆ  ده کرێ  و  هه ڵبژاردن دا 

هه ڵ ده بژێرن و هه ڵ ده بژێردرێن به  پێی 
قانوون کۆمه ڵێک خاڵ دیاری کراون،بۆ 
وه ک  که سانه ی  ئه و  هه م  که   ئه وه ی 
پاڕڵمان  نوێنه رانی  سه رکۆمارو 
هه ڵ ده بژێردرێن له  به ڕێوه بردنی ئه رکی 
ماف و  هه م  بن و  سه رکه وتوو  خۆیان دا 
به رژه وه ندیی خه ڵکیش پارێزراو بێ. بۆ 
ئه و مه به سته  ئۆرگانی چاوه دێر به سه ر 
سه رکۆمارو  له الیه ن  یان  هه ڵبژاردن دا 
پارڵمان یان له  الیه ن مه جلیسی سه ناو 
ده کرێن  ده ست نیشان  پاڕڵمانه وه  
نوێنه رانی  هه م  سه رکۆمارو  هه م  که  

ڕاسته وخۆی  هه ڵبژێردراوی  پاڕڵمان 
دێموکراتیک دا  واڵتانی  له   خه ڵکن . 
بێجگه له   به ڕێوه ده چێ  هه ڵبژاردن  که  
حیزبه کانیش  چاوه دێر،  ئۆرگانی 
به شێکن له  پڕۆسه ی چاوه دێری به سه ر 
ژێر  ئێرانی  له   به اڵم  هه ڵبژاردن دا، 

ئه وه   ئیسالمی دا  کۆماری  ده سه اڵتی 
شووڕای نیگابانه  که  ئه رکی چاوه دێری 
ده با  به ڕێوه   هه ڵبژاردنه کان دا  به سه ر 
نه   ڕاسته وخۆو  نه   خۆی  حاڵێک دا  له  
ناڕاسته وخۆ هه ڵبژێردراوی خه ڵک نیه و 
ئیشاره ی  پێشتر  هه روه ک  له جێ دا 
دیاری  ڕێبه ری یه وه   الیه ن  له   پێ کرا 
ده کرێ که  خودی ڕێبه ر هه ڵبژێردراوی 
ڕاسته وخۆی خه ڵک نیه.  هه ر بۆیه  له  
به رانبه ر خه ڵکیش دا خۆی به  وه اڵمده ر 
نازانێ. به اڵم له  واڵتانی دێموکراتیک دا 
له   یه که م   که سی  وه کوو  سه رکۆمار 

ئه ندامانی  یان  واڵت دا  به ڕێوه بردنی 
پارلمان له  الیه ن خه ڵکه وه  بۆ ماوه یه کی 
هه ڵ ده بژێردرێن وله   کراو  دیاری 
له   به رپرسیارن.  به رامبه ر خه ڵکیش دا 
سیستمی کۆماری ئیسالمی دا هیچ کام 
ناتوانن  که سایه تی یه کان  ئه حزاب و  له  

به  بڕیاری شوورای نیگابان ناڕازی بن 
له  حاڵێک دا له  واڵتانی  دیموکراتیک دا 
ده توانن  که سایه تی یه کان  ئه حزاب و 
ناڕه زایه تی  قانوونی یه وه   ڕێگای  له  
په نا  جار  گه  لێک  ته نانه ت  ده ربڕن و 
خۆیان  الیه نگرانی  ده نگی  بۆ  ده به ن 
زیندان و  گیران و  له   ترسیان  ئه وه   بێ 

ئێعدام هه بێ.
هه رچه ند پێشتر هه ر له  هاتنه سه ر 
کاری کۆماری ئیسالمی یه وه  ئۆرگانێک 
به  ناوی شوورای نیگابان بۆ چاوه دێری 
هه بوو  هه لبژاردنه کان دا  به سه ر 

به   1374سه باره ت  سالی  هه تا  به اڵم 
ئۆرگانه   ئه و  ئیستیسوابی  چاوه دێریی 
له  نێوان وه زاره تی نێوخو »کشور«و 
ڕاده ی  له سه ر  نیگابان  شوورای 
به اڵم  هه بووه   کێشه   سه الحییه ته کان 
له و ساڵه دا مه جلسی پێنجه م بڕیارێکی  
نیگابان  شوورای  که   کرد  په سند 
هه یه   ئیستیسوابیی  چاوه دێریی  مافی 
مادام مافی چاوه دێریی ئیستیسوابیی 
هیچ  به رامبه ر  له   وایه   ئه گه ر  هه یه  
وه اڵمده ر  به رپرسیارو  ئۆرگانێک دا 
نیه و بۆ بڕیاره کانی خۆی پێویستی به  
به ڵگه و ده لیل نیه و ئه وه  له  حاڵێک دایه  
که  ناڕازی یان له وسه الحیه ت و مافه  که  
به ڵگه و  نیگابان،  شوورای  به   دراوه  
له   ماده   هێندێک  پاڵپشتی   به  دلیل 
دێننه وه   ئێران دا  بنه ڕه تیی  قانوونی 
»هه موو  ده ڵێ:  که   ئه وه   وه ک 
دام وده زگاکانی حکوومه ت له  به رامبه ر 
ده بێ  ئه وان دا  نوێنه رانی  خه لک و 

واڵمده ربن«. 
بێ  ڕاستی  ئه وه ی  له کوتایی دا 
شوورای نیگابان پارێزه ری  ڕاسته قینه ی  
ئه وی  ڕێبه ره و  دام وده زگاکانی  ڕێبه رو 
ته ته له ی   له   نه بێ   ڕێبه ردا  له  خه تی 
ته نانه ت  ده رناچێ و  نیگابان  شوورای 
که   که سانێکیش  یان  که سێک  ئه گه ر 
ته ئییدی سه الحییه ت  نه بن  له  خۆیان 
کاتی  له   وه زعه که   ڕاگرتنی  بۆ  بکرێن 
دیسان  هه ڵبژاردن دا  به ڕێوه چوونی 
ده زانێ  که   نیگابانه   شوورای  ئه وه  
ده نگدان  سندووقه کانی  له   سه ر  کێ 
ته ئیید  له   بێجگه   چونکه   دێنێته  ده ر 
کاندیداکان  سه الحییه تی  ره دی  یان 
به سه ر  چاوه دێری   سه الحییه تی 
ژماردنی  ده نگدان و  حه وزه کانی 
ده نگه کانیشی دا  هه یه . ده توانین  به و 
رێبه ر  که   وه ربگرین  ئاکام   شێوه یه  
ئیستیسوابیی  چاوه دێریی  رێگای  له  
شوورای نیگابانه وه  کۆنترۆڵی ته واوی 
ئۆرگانیزمی  به ڕێوه به ریی  سه ر  به  
ئه و  که   هه یه   ئیسالمی دا  کۆماری 
شێوه ی  دیموکراتیکترین  نا  شێوه یه  

ئیداره کردنی واڵته .

 

سیاسی

مسته فا مه عروفی

هاشمیی  کاندیدبوونی  به  
ره فسه نجانی الیه نی سه ره کیی رقابه تی 
هاشمی  ره قیبی  روونه .  هه ڵبژاردن 
پشت  له   رێبه ری  قورسایی  ئه گه ر 
جیددی.  ره قیبێکی  نابێته   نه بێ، 
له   که سه ی  ئه و  ره فسه نجانی  هاشمیی 
یه که م  خومه ینی   ئایه تولاڵ  سه رده می 
هه میشه    ئیسالمی دا  کۆماری  رێبه ری 
سه رده می  له   بووه ،  دووه م  که سی 
عه لیی خامنه یی دووه م رێبه ری کۆماری 
ئیسالمی دا ئێستا جێگه و پێگه ی روون 

نیه . 
پاش  وابوو  زۆرکه س  له  
جێی  هاشمی  خومه ینی،  مه رگی 
ده گرێته وه ،به اڵم وا ده رنه چوو، له  ساڵی 
1368ه وه  تا 1376 کرا به  سه رکۆمار. 
به وه نده   هه ر  وی  ده سه اڵتی  به اڵم 
له جێدا  هه ر  چونکه   نه ده بڕایه وه ، 
ئه وتۆی  سه اڵ  حیه تێکی  سه رکۆماری 
ته سک  جێگه یه کی  سه رکۆماری  نیه و 

بوو بۆ پیاوێکی وا به  ده سه اڵت. 
سه رکۆماری  پۆستی  له   جگه  
ره سمی و  دامه زراو ی  ئۆرگان و  چه ند  له  
نهێنی دا ده مڕاست و ده ستڕۆیشتوو بوو. 
ئیتیالعاتی  وه زاره تی  له وه ی  جگه   ئه و 
نه یاران و  دژی  له   دۆزه خێک  به   کرد 
نێوخۆدا،  له   له ده ره وه و  جیابیران 

که   بوو  تێرۆریش  کۆمیته ی  ئه ندامی 
یه کی  پله   به رپرسی  چه ند  رێبه رو  له  
دادگای  کاتی  له   و  هاتبوو  پێک  رێژیم 
بوو.  ئاشکرا  میکۆنووس دا  به   ناسراو 
وه زاره تی ئیتیالعاتی سه ربه  کابینه که ی 
پاش  ساڵیش  دوو  ته نانه ت  که  
خاته می  محه ممه دی  هاتنه سه رکاری 
نێوخۆیی و  تێرۆریزمی  به   درێژه ی 
نێونه ته وه یی ده دا سه دان که سی کرده  
له   تێرۆریستی یه کانی  کاره    ئامانجی 
ئه وانه ی  نێوخۆدا.  له   واڵت  ده ره وه ی 
بناسرێن و  رێفۆرمخواز  به   له وه ی  پێش 
پاشانیش که  وه ک رێفۆرمخواز ناسران، 
ره فسه نجانی یان  زه بروزه نگه کانی  تامی 
بنه ماڵه ی  له مانه ش  جگه   چێشت.  
زۆری  ده سه اڵتێکی  ره فسه نجانی 
ته نانه ت  کرد،  په یدا  ئابووری یان 
ده ستیان گه یشته  نێو کاروباری نه و تیش  

که  داهاتی سه ره کیی ئێرانه .
ده ستڕۆیشتوویی  ده سه اڵت و 
رێژیم دا  تانوپۆی  له   ره فسه نجانی 
له   کارزانی  لێهاتوویی و  الیه ک و  له  
که   نه بوون  شتێک  فێڵ وته ڵه که دا 
خامه نه یی رێبه ری رێژیم و داموده زگاکانی 
راده ی  نه کا.  نیگه ران  ده و روبه ری 
نێوان  رقه به رایه تیی  کێشه و  واقعیی 
له   به شه   ئه و  خامه نه یی  هاشمی و 
ئاوێ دایه.  له   که   سه هۆڵه که یه   کێوه  
هه ڵبژاردنی  ده وره ی  نۆیه مین  له  
سه رکۆماری له  ساڵی 1374دا کاتێک له  
نێوان هاشمی و که سێکی بێ ناوونیشانی 
ئه حمه دی نه ژاددا،  مه  حموودی  وه ک 
سه رکۆمار،  به   کرا  نه ژاد  ئه حمه دی 

ئیدی کێشه کان ئاشکرا بوون.
ئیدی  ره فسه نجانی  هاشمیی 
نه فره تی  رق و  به ر  که وتبووه   الیه ک  له  
ته نانه ت  جیابیرو  ئازادیخوازو  خه ڵکی 

له به ر  تایبه تی  به   رێفۆرمخوازه کانیش، 
سه ره کیی  هانده ری  هه م  که   ئه وه ش 
قه تڵ وعامی  فتوای  بۆ  خومه ینی 
زیندانیانی سیاسی له  هاوینی 1367دا 
ناجوانمێرانه  شێوه یه کی  به   هه م  بووو 
فتوایه که ی  خامه نه یی   شان به شانی 

به ڕێوه  برد. 

خامه نه یی  دیکه ش  الیه کی  له  
ته سک  لێ  مانۆڕی  ده سه اڵت و  مه یدانی 
کرده وه . منداڵه کانی نێوه نێوه  ده گیران و 
له   ده ستیان  ده کران و  موحاکه مه  

ده کرایه وه .  کورت  دارایی  کاروباری 
نه  هێشت و  خیبره گانیان  مه جلیسی  له  
هه ینی یان  نوێژی  تریبوونی  سه ره نجام 
لێ قه ده غه  کرد. له  به رامبه ر ئه مانه داو 
بێحورمه تی و  به رامبه ر  له   ته نانه ت 
به   توندڕه وه کان  به سیجه   سووکایه تیی 
فائیزه ی کچی و چه ند جار زیندانی کرانی 

به   هاشمی  کوڕه که ی دا،  کچه که ی و 
وه ک  کردوه ،  ره فتاری  پارێزه وه  
له بار  ده رفه تێکی  بۆهه ل و  خۆی  بڵێی 

هه ڵ گرتوه  تاکوو جیگه وپێگه ی جارانی 
به ده ست بهێنێته وه و تۆڵه ی ئه و هه مووه  

سووکایه تی یانه  بکاته وه . 
رووداوی  دوای  له   بۆیه   هه ر 
مووسه وی و  میرحوسێنی  گیرانی 
له   ورده ورده   که ڕووبی  مه هدیی 
ئه و  داوه ،  ریفۆڕمخوازه کانی  ده رگای 

ده سه اڵتیان  ده رگای  که   رێفۆڕمخوازانه  
خه ڵک دا  نێو  له   به اڵم  لێ داخراوه  

ده نگیان هه یه .
له گه ڵ  ره فه سه نجانی  هاشمیی 
به ره وڕوویه ؛  سه ره کی  کۆسپی  دوو 
شووڕای  پشتیوانیی  هه رچه ند  یه که م، 
هاوئاهه نگیی رێفۆڕمخوازه کانی له گه ڵه ، 
خه ڵکی  متمانه ی  بتوانێ  ده بێ  به اڵم 
به ده ست  دیکه   رێفۆڕمخوازانی  ناڕازی و 
هاشمی  له ده ست  زۆریان  که   بێنێ 
له وه   جگه   هاشمی  دووه م،  چێشتوه . 
که  بۆخۆی نه یارو ره قیبی خامه نه یی یه ، 
گرتوه   یه کی  رێفۆڕمخوازانه   ئه و  له گه ڵ 
پووشپه ڕی  له   هه م  خامه نه یی  که  
له  جۆزه ردانی 1388دا  هه م  1378داو 
به  زه بری چه ک شه قامه کانی پێ چۆل 
دوور  ده سه اڵتی  له   ته واوی  به   کردن و 

خستنه وه .
رووداوانه   ئه و  له  هه ڵسه نگاندنی 
ده گه ین:  سه ره کی  ئاکامی  سێ  به  
رێفۆڕمخوازه کان  پشتیوانیی  یه که م، 
مانای  به   رفسه  نجانی  هاشمیی  له  
بزووتنه وه ی  مایه پووچبوونی  شکست و 
رێفۆڕمخوازی  له  کۆماری ئیسالمی دایه . 
سه رکه وتنی  به   پێش  ئه گه ر  دووه م، 
بگیرێ  هه ڵبژاردنه دا  له م  ره فسه نجانی 
، چاوه ڕوانیی قه یرانێکی وه ک ده وره ی 
ده کرێ.  قووڵتریش  ته نانه ت  و  پێشوو 
ره فسه نجانی سه رکه وێ  ئه گه ر  سێیه م، 
به ر  به رین و   ده سه اڵته   به و  خامنه یی 
باڵوه یه وه  له گه ڵ که سێک به ره وڕوو ده بێ  
که  هه م له  ده سه اڵت دا زێده خوازه و هه م 
شاره زایه ،  مامۆستاو  فێڵ وته ڵه که دا  له  
بۆیه  به  پێچه وانه ی جاران که  هه میشه  
به رامبه ر  له   الواز  هێزو  به   قۆڵی  دوو 
یه ک دا بوون، ئه مجار دوو قۆڵی به هێز 

ده که ونه  به رامبه ر  یه ک.       
     

هاشمییڕهفسهنجانیوئهگهرهکانیههڵبژاردن

شووڕاینیگابانوچاوهدێرییئیستیسوابی»استصوابی«

ڕێبه رو  ڕاسته قینه ی   پارێزه ری   نیگابان  شوورای  باڵه کی:  عومه ر 
ته ته له ی   له   نه بێ   ڕێبه ردا  خه تی  له   ئه وی  ڕێبه ره و  دام وده زگاکانی 
شوورای نیگابان ده رناچێ و ته نانه ت ئه گه ر که سێک یان که سانێکیش که  له  
خۆیان نه بن ته ئییدی سه الحییه ت بکرێن بۆ ڕاگرتنی وه زعه که  له  کاتی 
نیگابانه  که  ده زانێ کێ  به ڕێوه چوونی هه ڵبژاردن دا دیسان ئه وه  شوورای 

سه ر له  سندووقه کانی ده نگدان دێنێته  ده ر

له   ره فسه نجانی  ده ستڕۆیشتوویی  ده سه اڵت و  مه عروفی:  مسته فا 
تانوپۆی رێژیم دا له  الیه ک و لێهاتوویی و کارزانی له  فێڵ وته ڵه که دا شتێک 
نه بوون که  خامه نه یی رێبه ری رێژیم و داموده زگاکانی ده و روبه ری نیگه ران 
نه کا. راده ی واقعیی کێشه و رقه به رایه تیی نێوان هاشمی و خامه نه یی ئه و 

به شه  له  کێوه  سه هۆڵه که یه  که  له  ئاوێ دایه
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موختار نەقشبەندی

گەمارۆ  شوێنه واری  دێ  هەتا 
بە  کە  ئێران  لەدژی  نێونەتەوەیی یەکان 
گوماناوی یەکەی  ئەتۆمی یە  بەرنامە  هۆی 
روونتر  سەپاوە،  بەسەری دا  رێژیمه وه  
کاربەدەستانی  کە  بەجۆرێک  دەبێتەوە 
رێژیم چی دیکه  ناتوانن وەک رابردوو حاشای 
بی شارنەوەو  شانتاژ  دروشم و  بە  لێ بکەن و 

بە دەرفەتێک بۆ خۆبەڕێوەبەریی دابنێن.
گەمارۆی  گەمارۆیانە  ئەم  گرنگترینی 
نەوتیی ئێرانە، چونکە بوودجەی سااڵنەی 
نەوته وه   داهاتی  بە  ئێران  دەوڵەتی 
داهاتی  کەم بوونەوەی  بەستراوەتەوەو 
لەسەر  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  نەوت 
بە  هەیە.  ده وڵه ت  کاروباری  بەڕێوەبردنی 
10ی  کە  ئۆپێک   راپۆرتی  نوێترین  پێی 
رۆژانەی  بەرهەمی  باڵوبۆته وە،   2013 مای 
لە ساڵی  بۆشکە  هەزار   500 ئێران  نەوتی 
کەم بوونەوەیه ی  ئەم  بووە.  کەمتر  پێشوو 
بەرهەمی نەوت دوو هۆکاری هەیە: گەمارۆ 
بۆ  رۆژئاوا  ناڕاستەوخۆکانی  راستەوخۆو 
سەر سەنعەتی نەوتی ئێران . لە سەرەتای 
ژووئیەی 2012وە کۆمپانیا ئورووپایی یەکان 
ئەو کەشتییە نەوت کێشانە که  نەوتی ئێران 
دەگوازنەوە  دنیا  دیکەی  شوێنەکانی  بۆ 
بیمە ناکەن. )95%ی کۆمپانیاکانی تایبەتی 
بیمەکردنی نەوت کێشەکان لە ئورووپان( و، 
بۆسەر  هەڕەشەکانیان  گوشارو  هەروەها 
کردوە.  زیاتر  ئێران  نەوتی  کڕیارانی 
ئەگەرچی رێژیمی ئێران بە کەڵک وەرگرتن 
داوه   هەوڵی  جۆراوجۆر  رێگەی  لە 
بۆ  بکاتەوە،  کەم  گەمارۆکان  کاریگەریی 
دیکە  واڵتانی  ئااڵی  هەڵکردنی  بە  نموونە 
هەوڵی  نەوت کێشەکان  کەشتییە  لەسەر 
تەنانەت  بگوازێتەوەو  نەوتەکەی  داوه  
نرخێکی  بە  نەوتی  فرۆشتنی  پێشنیاری 

هەرزان بە چەندین واڵت کردوه . 
ئێستا کە رێژیم ناتوانێ هەموو نەوتەکەی 
پاشەکەوت کردنیشی  توانای  بفرۆشێ و 

بەرهەم هێنانی  رێژەی  ناچارە  سنووردارە، 
کەم بکاتەوە.

ئه مریکا  رابردووی  سااڵنی  گەمارۆکانی 
ناڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  ئێران،  دژی  لە 
کێشەو  لەگەڵ  ئێرانی  نەوتی  سەنعەتی 
گەمارۆ  کردوەو  بەرەڕوو  گیروگرفت 
نەوتیان  سەنعەتی  داهاتووی  نوێیەکانیش 
تووشی گیروگرفتی زیاتر کردوەو لەوانەیە 
تەنیا  ئێران  نەوتی  بەرهەمی  داهاتوودا  لە 
لە  جگە  بێ.  نێوخۆیی  بەکارهێنانی  بۆ 
گەمارۆکانی یەک ساڵی رابردوو کە بوونە 
هۆی دابەزینی ئاستی بەرهەم هێنانی نەوت 
هەتا 500 هەزار بۆشکە لە رۆژێک دا، ئێران 
لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا نزیک 200 
کەم  بەرهەم هێنانەکەی  لە  بۆشکە  هەزار 
فشاری  دابەزینی  هۆکارەکەشی  بۆتەوەو 
بە شێوەیەکی سروشتی  نەوتەکانە.  چاڵە 
هەڵێنجانی  ئاکامی  لە  نەوتەکان  چاڵە 
و  دەبێتەوە  کەم  فشارەکەیان  نەوت دا 
چەند  گیروگرفتە  ئەم  چارەسەری  بۆ 
کە  هەیە  گاز  تێکردنی  وەک  رێگەیەک 
ئێران بۆخۆی توانای ئەم کارەی نیەو بە 
هۆی گەمارۆکانیشەوە ناتوانێ یارمەتی لە 
هەروەها  وەربگرێ.  بیانی یەکان  کۆمپانیا 
گەمارۆکان بوونەتە هۆی ئەوەی ئێران لە 
نەوتی یه کان   مەیدانە  لە  سەرمایەگوزاری 
مەیدانی  لە  قەتەر  وێنە  بۆ  بێ،  بێ بەش 
ئێران  دووهێندەی  جنووبی  پارسی  گازی 

دەسکەوتی هەبووە.
واڵتانی فرۆشیاری نەوت لە حاڵێک دا کە 
لە نەوت وەردەگرن و  وەک کااڵیەک کەڵک 
دێنن  لێ  وەدەست  بەرچاوی  داهاتێکی 
سیاسییش  چەکێکی  وەک  هه رلەوکاته  دا 
به کاری دێنن. جیهان لە رۆژدا پێویستیی 
بە 88 میلیۆن بۆشکە نەوت هەیەو بڕینی 
بە  نەوت  بەرهەمهێنەری  واڵتێکی  نەوتی 
هۆی  دەبێتە  ناکرێتەوەو  قەرەبوو  ئاسانی 
نەوت و  نرخی  نەکاوی  لە  بەرزبوونەوەی 
نەوت  بەکارهێنەرانی  ئابووریی  بە  زیان 

عەرەبی  واڵتانی  نموونە  بۆ  دەگەیەنێ، 
ساڵی 1973 بە گەمارۆخستنە سەر رۆژئاوا 
دەیانەویست ئیمتیاز لە ئیسرائیل و رۆژئاوا 

وەرگرن و تا رادەیەکیش سەرکەوتن. 
سیاسی  چەکێکی  وەک  نەوت  هێزی 
بەرهەم هێنان و  ڕادەی  بە  پێوەندیی 

بە  ئەمریکا  هەیە.  بازاڕه وه   پێویستیی 
نەوتی  رۆژئاوایی چەکی  هاوکاریی واڵتانی 
لە ئێران ستاندۆتەوەو بڕینی تەواوی نەوتی 
بازاڕی  لە  ئەوتۆی  کاریگەری یەکی  ئێران 
رابردوودا  رۆژی  چەند  لە  نابێ و  جیهانی دا 
ئاژانسی  زمان  لە  هەواڵدەری یەکان 
که   رایان گەیاند  وزەوە  نێونەتەوەیی 
ئەمریکا بە کەڵک وەرگرتن لە تەکنۆلۆژیای 
پێشکەوتوو خەریکی زیاترکردنی بەرهەمی 
نێو  لە  گاز  )نەوت و  خۆیه تی  نەوتی 
هەڵ دێنجێ(و  بەرد  لم و  توێ یەکانی 

پێویستیی بازاڕ بۆ ماوەی 5 ساڵی داهاتوو 
دابین دەکا بێ ئەوەی پێویستیی بە نەوتی 

ئۆپێک هه بێ. 
 6 معافییەتی  ئەمساڵ  خەرمانانی 
ئێران  نەوتی  کڕیاری  واڵتی   20 مانگەی 
الیەن  لە  ماوەیە  ئەم  ئەگەر  دەبێ و  تەواو 

ئەمریکاوە درێژ نەکرێتەوەو فرۆشی نەوتی 
لەگەڵ  ئێران  بوەستێ،  تەواوی  بە  ئێران 
کورت هێنانی توندی بوودجە بەرەڕوو دەبێ. 
 20 لەم  جگە  کە  وەبیرهێنانەوەیە  جێی 
واڵتە، واڵتانی دیکە لە ترسی گەمارۆکانی 
هەروەها  ناکڕن،  ئێران  نەوتی  ئەمریکا 
ئەم 20 واڵتەش کڕینی نەوتی ئێرانیان بە 

رێژەیەکی بەرچاو کەم کردۆتەوە. 
لەگەڵ  حاڵێک دا  لە  ئێران  خەڵکی 
کە  دەستەویەخەن  نەداری  هەژاری و 
میلیارد   151 ئێران  نەوتی  پاشه که وتی 

بۆشکەیەو واڵتانی عەڕەبی بە پاشه که وتێکی 
عەرەبستان  لە  )جگە  کەمتره وه   لەوە 
هەیە(  نەوتی  بۆشکە  میلیارد   264 کە 
خۆشترو  بارودۆخێکی  لە  خەڵکەکەیان 
باشتردا دەژین. ئەم واڵتانە توانیویانە بە 
سەرمایەگوزاریی  دۆاڵر  میلیارد  چەندین 

نێوخۆیی و دەرەکی، چەندین میلیۆن بۆشکە 
راپۆرتی  لە  بفرۆشن.  رۆژێک دا  لە  نەوت 
سەرچاوەکانەوە  زمان  لە  ئۆپێک دا  نوێی 
بەرهەمی نەوتی میرنشینه  یەکگرتووه کانی 
لە  حەشیمەت  کەس  میلیۆن   5( عەرەب 
بۆشکە  میلیۆن   2/710 2010دا(  ساڵی 
لە  کەس  میلیۆن   3/5( کوەیت  نەوت و 
بۆشکەو  میلیۆن   2/748 2010دا(  ساڵی 
عەرەبستانی سعوودی )25 میلیۆن کەس 
بۆشکە  میلیۆن   9/270 2010دا(  لە ساڵی 
لە رۆژێک دا بەرهەمیان هەبووە لە حاڵێک دا 

کە ئێران )73/8 میلیۆن کەس لە ساڵی 
نەوتی  بۆشکە  میلیۆن   2/695 2010دا( 

بەرهەم هێناوە.
گەمارۆکان  رێژیم  سەرانی  لە  هێندێک 
پەرەپێدانی سەنعەتی  بۆ  دەرفەتێک  وەک 
خەیاڵی  لە  باس  دەبەن و  ناو  پێترۆشیمی 
لە  نەوتی یەکان  بەرهەمە  هەناردەکردنی 
بەرپرسانی  دەکەن.  خاو  نەوتی  جیاتی 
گەاڵڵەو  لەم  باس  حاڵێک دا  لە  رێژیم 
دابینکردنی  لە  کە  دەکەن  پڕۆژانە 
داماون و  گەورانە  پڕۆژە  ئەم  سەرمایەی 
ئەگەر ئەم گەمارۆیانە بەردەوام بن لەگەڵ 
کێشەو گیروگرفتی ماڵی و تەکنیکیی زیاتر 
دێتە  کە  پرسیارێک  دەبنەوە.  رووبەڕوو 
رێژیم  بەرپرسانی  بۆچی  کە  ئەوەیە  پێش 
دوای هەر گەمارۆیەک باس لە خودکەفایی و 
دەکەن؟  گەورە  پیشەسازیی  پەرەپێدانی 
ئه وه   ده توانێ  پرسیاره ش  ئه و  وه اڵمی 
هیچ  دروشم دان  لە  جگە  چونکە  که :  بێ 
ئێران  خەڵکی  نیەو  دیکەیان  رێگایەکی 
لە  بووەو  پڕ  دروشمانە  لەم  گوێ یان 
هەزاران  بە  رابردوودا  دەیەی  سێ  ماوەی 
کە  بیستوە  رێژیمیان  سەرانی  لە  جار 
باشترین  ئەمریکا  لەگەڵ  پێوەندی  بڕینی 
دیاریی شۆڕش بووەو بەرەو خودکەفاییمان 
بە  ئێران  خەڵکی  کە  حاڵێک دا  لە  دەبا، 
چاولێکردن لە واڵتانی وەک کۆرەو تورکیە 
ڕاستن.  چەندە  قسانە  ئەم  کە  تێ دەگەن 
سیاسیی  داهاتووی  پێش بینیی  ئەگەرچی 
ئێران هەتا دوای هەڵبژاردنەکان دژوار بێ، 
نەیەوێ  داهاتوو  سەرکۆماری  ئەگەر  بەاڵم 
یان نەتوانێ رێبەری رێژیم ناچار بە گۆڕینی 
زیاترو  گەمارۆکان  بکا،  سیاسەتەکانی 
توندتر دەبن و خەڵکی ئێران بۆ دابین کردنی 
ژیانیان  سەرەتایی یەکانی  پێداویستی یە 

تووشی گیروگرفتی زیاتر دەبن.

شوێنهوارەکانیگەمارۆینەوتیلەسەر
ئابووریوکۆمەڵگاوسیاسەتیئێران

وه رگێڕان بۆ کوردی: مه سعود ره واندوست 

                                                                       
عه لی بداغی 

شووڕای  ئێستا  تا  ئه گه رچی 
سه اڵحییه ت و  به   ڕاگه یشتن  نیگابان 
ته واو  پاڵێواراوانی  لێوه شاوه یی 
نه کردوه و بۆ خه ڵکی ڕوون نه کردۆته وه  
چ پاڵێوراوانێک  به   ده نگ  ده توانن  که  
بده ن ، به اڵم بێ و نه بێ ئابووری و پرسی 
ژیان و بژیوی خه ڵک، ته وه ری سه ره کیی 
دروشم و به رنامه کانی سه ر کاغه زی هه ر 
کام له و پاڵێوراوانه  ده بێ که  هه ڤڕکێی 
بۆ  کۆماری  سه رۆک  هه ڵبژاردنه کانی 

پاڵدانه وه  له  کۆشکی پاستۆڕ ده که ن.
کاتێ  پێش و  له وه   ساڵ  هه شت 
ڕه فسه نجانی  هاشمیی  ئه حمه دی نژادو 
وه ک دوو نمادی دژ به یه کی خاکه ڕایی و 
ده کران،  پێناسه   ئه شڕافییه ت 
ئابووری یه کان  دروشمه   فاکتۆڕی 
هه ژار  خه ڵکی  الی  سه ره کیی  ده وری 
ده بینی و چوار ساڵ دواتریش هه میسان 
پاڵێوراوه کان  دروشمی  باڕنی  قورسایی 
خه ڵک  بژیوی  قه یرانی  چاره سه ری 
پووڵی   « ده یگوت  ئه حمه دی  نژاد  بوو. 
خه ڵک« و،  سفره ی  سه ر  دێنێته   نه وت 
که ڕووبی و مووسه وی دروشمی عه داڵه تی 
سڕینه وه ی  ئابووری و  کۆمه اڵیه تی و 
فه رق و جیاوازیدانانیان ده داو موحسینی 

گه نده ڵی و  نه هێشتنی  باسی  ڕه زاییش 
له   پڕ  ژیانی  کانیی  ژیاندنه وه ی 

خۆشگوزه رانیی خه ڵکی ده کرد.
هه ڵبژاردنی  ده و ره ی  ده   له ئێران 

سه رکۆماری به ڕێوه  چوون و یازده هه مین 
سه رکۆماری  هه ڵبژاردنی  ده و ره ی 
به ڕێوه یه . میراتی به نی سه در، ڕه جا یی، 
ئه حمه دی نه ژاد  ڕه فسه نجانی،خاته می و 
بۆ خه ڵکی ئێران چین؟ ده سکه و ته کانیان 

باشترکردنی  خه ڵک و  خۆشبژیویی  بۆ 
گوزه ران و ژیانیان کامانه ن؟ ئه و که سه ی 
له  مانگی گه الوێژ دا جێی ئه حمه دی نه ژاد 
به سه ر  پێ ده بڕێ و  چیی  ده گرێته وه ، 

ئێستا  ئه دی  ده که وێ؟  چی دا 
کێشه کانی  داواو  پرس و  سه ره کیترین 

خه ڵک چین؟ 
سیاسی  چاوه دێرانی  زۆربه ی 
بێکاری و  که   کۆکن  ئه وه   له سه ر 

هه ڵئاوسانی دراوی سه ره کیترین کێشه ی 
واڵته ن.  ئه و  خه ڵکی  ئێران و  ئابووریی 
ئاماری ڕه سمیی ناوه ندی ئاماری ئێران 
ده ڵێ 3 میلیۆن که س له  ئێران بێکارن و 

ئاماژه   ئاماره ش دا  ئه و  ڕاگه یاندنی  له  
کارناسه   به بۆچوونی  که   به وه  ده دا 
بێکارانی  ژماره ی  ناده وڵه تی یه کان 
که سه .  میلیۆن   5 سه رووی  له   واڵت 
نیه .  مه سه له که   ته واوی  ئه وه   به اڵم 

زانکۆکان  له   ئه وانه ی  ئامارانه دا  له و 
ده خوێنن، ئه وانه ی به  سه رباز گیراون و 
وه ک  ماڵن  که بانووی  که   ژنانه ش  ئه و 
له   ئه وه ش  نه کراون ،  حیساب  بێکار 

جێی خۆی که  ده وڵه تی ئه حمه دی نه ژاد 
که سی »بێکار«  پێناسه ی  گۆڕینی  به  
هه موو ئه و که سانه ی له  حه وتوودا ته نیا 
ئاماری  له   بکه ن،  کار  سه عات  یه ک 
حاڵێک  له   ده رداوێژێ،  واڵت  بێکارانی 

ده وڵه تی  کۆتایی  تا  پێناسه یه   ئه و  دا 
که   ده گرته وه   که سانه ی  ئه و  خاته می 
ڕۆژو هه ر  دوو  نه بێ  له  حه وتوودا هه ر 

ڕۆژه ی 8 سه عات کاریان کردبا.
ستاندارده   به پێی  که وابوو 
زۆر  بۆچوونی  به پێی  جیهانی یه کان و 
حه شیمه تی  ئابووری یه کان  کارناسه   له  
میلیۆن   10 سه رووی  ئێران  بێکاری 

که سه .
به اڵم هۆکاره کان چین؟ سیاسه تی 
چه وتی بردنه سه ری حه شیمه ت له  ده یه ی 
چه وتی  سیاسه تی  هه تاوی دا،  ی   60
ئابووریی ئیسالمی که  له گه ڵ سیاسه تی 
ئابووریی جیهانی نایه ته وه ، ناکارامه یی 
به ڕێوه به ریی واڵت، سیاسه تی خاریجی و 
به رنامه ی ئه تۆمی که  ده ره نجامی وه ک 
کشانه وه ی  ئابووری،  قورسی  گه مارۆی 
کۆمپانیا  سه رمایه دانه رو  وه به رهێنه ر و 
هه ره سهێنانی  ئێران،  له   جیهانی یه کان 
نێوخۆیی و  وه به رهێنانی  سه نعه ت و 
کارخانه و  په ککه وتوویی  داخران و 
سۆنگه ی  له   به رهه مهێنه ره کان و  کارگه  
بێکاری،  ته قینه وه ی  ئه وانه شه وه  
به شێک له  هۆکاره  بنچینه یی یه کانی ئه و 
ئابووریی  ئێستای  ناله باره ی  بارودۆخه  

ئێرانن.
خۆی  له گه ڵ  بێکاری  قه یرانی 
یه که م  له   هه ژارییش  دێنێ و  هه ژاری 
وێستگه کان دا زۆرترین شوێنکاری خۆی 
له  سه ر بنه ماڵه  که م داهات و بێ ئه نواکان 
له   وازهێنان  کشانه وه و   داده نێ. 
دیارده ی  په ره سه ندنی  خوێندن، 
چوونه سه ری  مندااڵن،  کارکردنی 
هاوبه ش،  ژیانی  پێکه وه نانی  ته مه نی 
کۆمه ڵگه دا،  له   ته اڵق  په ره سه ندنی 

بێکاری،ههژاری،گرانیووادهیههڵبژاردنهکان

ل 7

دروشمی  دانی  به   پێش  له وه   ساڵ  هه شت  که   ئه حمه دی نه ژاد  بداغی:  عه لی 
خه ڵک و  به   نه وت  داهاتی  ڕاسته وخۆی  دانی  هه ژاری و  دژی  خه بات  نه زان خه ڵه تێنی 
خۆی و  هه ر  کار،  سه ر  هاته   به یتولماڵ  تااڵنچی یه کانی  جه رده و  ده ستی  قڕتاندنی 
ده وڵه ته که ی به  ته نیا به  قه را هه موو ده وڵه ته کانی پێش خۆی خوێنی خه ڵکیان له  
شووشه  کرد، بێکاری ، گرانی، بێ بایه خیی پووڵی نیشتمانی و خه ساره  کۆمه اڵیه تی یه کان 

پتر له  هه موو کاتێک په ره یان سه ندوه و ژیانیان له  خه ڵکی تاڵ کردوه .

دژی  لە  ئه مریکا  رابردووی  سااڵنی  گەمارۆکانی  نه قشبه ندی:  موختار 
کێشەو  لەگەڵ  ئێرانی  نەوتی  سەنعەتی  ناڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  ئێران، 
گیروگرفت بەرەڕوو کردوەو گەمارۆ نوێیەکانیش داهاتووی سەنعەتی نەوتیان 
تووشی گیروگرفتی زیاتر کردوەو لەوانەیە لە داهاتوودا بەرهەمی نەوتی 

ئێران تەنیا بۆ بەکارهێنانی نێوخۆیی بێ
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ئاگری باڵەکی

بۆ  رۆژئاوا  واڵتانی  کاتێک 
گەمارۆو  لە  باسیان  جار  یەکەمین 
کرد،  ئێران  خاوی  نەوتی  نەکڕینی 
دەیانگوت  ئێران  دەسەاڵتدارانی 
کەم  بەرگەی  دنیا  نەوتی  بازاڕەکانی 
بوونەوەی نەوتی خاوی ئێران ناگرن و 
نەوت نرخەکەی دەگاتە 250 دۆالر بۆ 

هەر بۆشکەیەک. 
هەناردەی  بەرهەمهێنان و  ئێستا 
لە  یانی  بووە  نیوە  ئێران  نەوتی 
 1.5 بۆتە  بۆشکەوە  میلیۆن   3
میلیۆن بۆشکە لە رۆژ دا، نرخی هەر 
دۆالردا   100 لە  نه وتیش  بۆشکەیەک 

ماوەتەوە. 
کە  وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
گەورەترین ناوندەی وزەیە لە جیهان دا 
لە راپۆرتێکی خۆی دا دەڵێ:« ساڵێ 
نەوتی  بۆ  داخوازی  ئەگەر   2013
ئۆپێک* )ئێران دووهەمین واڵت بوو 
لە بەرهەمهێنانی نەوت لە ئۆپێک دا( 
کەم نەبێتەوە، ئەوە زیاتریش نابێ«. 
ئاژانسی وزە لە ئاخرین ڕاپۆرتی دا 
باس لەوە دەکا کە داخوازی لەسەر 
نەوت لە 5 ساڵی داهاتوو لە جیهان دا 
ئەم  بەاڵم  دەبێ،  زیادبوون  لە  ڕوو 
داخوازی یە پێوسیتی بەنەوتی خاوی 
ئۆپێک نابێ بەڵکوو بە نەوتی خاوی 

ئەمریکا دەبێ.
ئەمریکا چەندین ساڵە کار لەسەر 
ئەوە دەکا که  بۆ پەیدا کردنی وزە، 
پشت بەخۆی ببەستێ و پێویستیی بە 
نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  وزەی 
دەسەاڵتدارانی   هەربۆیە  نەمێنێ. 
نەوتیان  بەرهەمهێنانی  ئەمریکا 
پەرە  خاک  ڕزیوەکانی  چینە  لە 
لە  جگە  گاز  خاوو  نەوتی  پێ داوە، 
قوواڵیی زەوی لە نێو خیزو هەروەها 
دەبێ،  پەیدا  بەردەکانیش دا  لە 
ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
واڵتە  ئەم  ڕۆژئاوای  لە  لەمێژساڵە 
خاو  نەوتی  بەرهەمهێنانی  خەریکی 
بە  ئێستا  خاکه .  چینەکانی  لە 
تەکنەلۆژیی  ئامێرەکانی  پێشکەوتنی 
دەرهێنان و بەرهەمهێنانی نەوت  ئەم 
کەمترە.  تێچووشی  باشتره و  ڕێگەیە 
کە  دەکرێ  پیش بینی  هەربۆیە 
ئەمریکا لە 5 ساڵی داهاتوودا ببێتە 
بەرهەمهێنه ری  واڵتی  گەورەترین 

نەوت.
بە  ئەمریکا  نەوتی  بەرهەمهێنانی 
تا  تەکنەلۆژی یه   ئەو  بەکارهێنانی 
عەرەبستانی  وەپێش  دیکە  ساڵی   4
عەڕەبستان،  )ئێستا  سعودی 
لە  نەوت  بەرهەمهێنەری  گەورەترین 

جیهان دایه ( دەکەوێتەوە.
وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
داخوازی  2018دا  سالێ  لە  دەڵێ 
رۆژێک  هەر  بۆ  دنیا  لە  نەوت  بۆ 
کە  بۆشکە  میلیۆن   96.7 ده بێته  
نیشان   %8 گەشەیەکی  ڕێژەیە  ئەو 
نەوتی  ئێستاو  نیسبەتی  بە  دەدا 
ئۆپێک هەڵکشانێکی ئەوتۆ بەخۆیەوە 

نابینێ و تەنها 10% زیاد دەکا. 

لە  وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
راپۆرتەکەی دا باس لەوەش دەکا  کە 
نەوتی خاوی  بە  پێویستیی جیهان  
ئۆپێک لە ساڵی 2018 دا ڕۆژانه  30 
میلیۆن بۆشکە دەبێ، کە ئەو رێژەیە 
بەرهەمهێنانی  ئێستای  ڕاده ی  ڕاست 

دیکە  بەواتایەکی  )ئۆپێک(ە. 
زیاد  ئۆپێک  نەوتی  لەسەر  داخوازی 

ناکاو بەڵکوو کەمیش دەکا. 
لێکدانەوەیە  ئەم  لەسەر  هەر 
کە  ماتریکس  پیترۆ  کۆمپانیای 
بواری  لە  ڕاوێژکاری  کۆمپانیایەکی 
وزەدایه ، لە شیکردنەوەیەک دا دەلێ: 
بازاڕەکانی جیهان بێ هیچ کێشەیەک 
دەتوانن تەحەممولی نەکڕینی تەواوی  
واتایەکی   بە  بکەن،  ئێران  نەوتی 
لە  نەوت  واڵتێک  هیچ  ئەگەر  دیکە 
ئیران نەکڕێ، ئەوە کێشەیەکی ئەوتۆ 
دروست نابێ چونکە واڵتانێکی دیکە 
هەن کە ئەم پێداویستی یەی لێ دابین 
بکەن. بۆیە نەبوونی نەوتی ئێران لە 

بازاڕەکان دا هیچ کێشەیەکی ئابووریی 
جیهانی یان چوونەسەری نرخی نەوتی 
لێ ناکەوێتەوەو چاوەڕوانیش دەکرێ 
زیادبوونی  ئۆپێک دا  چوارچێوەی  لە 
هەرێمی  عێراق و  نەوتی  بەرهەمی 
کوردستان قەرەبووی نەبوونی نەوتی 

ئێران لەبازاڕەکان دا بکاتەوە. 
هەر لەسەر ئەو روانگەیەوە ئێستا 
کۆنگرەی  ئەندامانی  لە  بەشێک 
دەست دایە  لەژێر  پالنێکیان  ئەمریکا 
ئێران  نەوتی  لە  بەشێک  نەک  کە 
هەموو  بەڵکوو  بدەن   گەمارۆ 
ئێران  گازی  خاوو  نەوتی  بەشەکانی 

بخەنە نێو گەمارۆکانەوە.
 رۆژنامەی »واشتنگتۆن پۆست« 
رۆژی 14ی مای 2013 باڵوی  کردەوە 
کە کۆمەڵێک لە ئەندامانی کۆنگرێسی 
تازەیان  بەرنامەی  پالن و  ئەمریکا  
هەیە.  ئێران  نەوتیی  گەمارۆی  بۆ 
ئاشکرا  ئەوەشی  ڕۆژنامەیه   هەرئه و 
کرد کە ئەندامانی کۆنگرەی ئەمریکا 
لەسەرەخۆیی  سەبرو  لە  رەخنەیان 
گروپی  گفتوگۆکانی  بەڕێوەبردنی 
5+1و ئێران  هەیە. واشتنگتۆن پۆست 
ئابووری یەوە  شارەزایەکی  زمانی  لە 
ئێران  قەرارە  ئەگەر  گوتوویەتی 
جیهان  نەوتی  بازاڕی  لە  بەتەواوی 
ئەوەیە   کاتی  ئێستا  دەرێ،  بچێتە 
وەدرەنگ خستنی ئەم بەرنامەو پالنانە 
دژی ئێران قازانجی بۆ جیهان نیە. 

پێش بینی دەکرێ ئەونەوتە خاوەی 
لە ڕۆژئاوای ئەمریکادا دەردەهێنرێ لە 
داهاتوویەکی نزیک داببێتە جێگرەوەی 
دەکرێ  پێش بینییش  ئۆپێک و  نەوتی 
بتوانێ   ئەمریکا   2018 سالێ  تا 
پێداویستی یەکانی نێوخۆی لە نەوتی 

واڵتەکەی  بەرهەمهێنراوی  خاوی 
 2020 ساڵێ  لە   . بکا  دابین  خۆی 
واڵت  گەورەترین  دەبێتە  ئەمریکا  دا 
نەوتی  هەناردەی  بەرهەمهێنان و  لە 
پێش  تەنانەت  دەرەوە.  بۆ  خاو 
دەکەوێتەوە.  سعوودی  عەرەبستانی 
گازیش  بەنیسبەتی  هاوکێشەیە  ئەو 
هەر بەم شێوەیەیەو ئه مریکا تا ساڵی 
پێش  گازدا  بەرهەمهێنانی  لە   2015
یەکەم  دەبێتە  دەکەوێتەوەو  رووسیە 
واڵتی بەرهەمهێنەری گاز له جیهان دا. 
لە  وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
راپۆرتەکەی دا  دیکه ی  بەشێکی 
کە  ئەوە  سەر  خستۆتە  تیشکی 
ساڵی  چەند  لە  وزە  ڕێرەوەکانی 

بەسەردا  زۆریان  گۆڕانێکی  داهاتوودا 
داهاتوویەکی  لە  دەڵێ  ئاژانس  دێ، 
نزیک دا  ئەمریکاو هەرێمی کوردستان 
»باکووری عێراق« دەبنە گەورەترین 
ناوەندی بەرهەمهێنانی وزە لە ئاستی 
بەڕوونی  راپۆرتەکەدا   لە  جیهان دا. 
باکووری  عێراق و  واڵتی  بە  ئێشارە 
ئەوە  بۆ  ئەمەش  کراوە.  واڵتە  ئەو 
کوردستان  نەوتی  کە  دەگەرێتەوە 
هەروەها  لێ نەدراوەو  دەستی 
بۆ  تێچووی  ئاسانەو  دەرهێنانیشی 

بەرهەمهێنان کەمترە.
فەتاح بیرۆل یەکێک لە ئەندامانی 
بە  وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
بە  گوتوویە  راگەیاندوه و  میدیاکانی 
ساڵی  تا  کە  بڵێم  دەتوانم  دڵنیایی 
بەجێهێشتنی  بە  ئەمریکا   2018
دەبێتە  سعوودی  عەڕەبستانی 
نەوتی  بەرهەمهێنەری  گەورەترین 
کوردستان و  هەرێمی  جیهان و  خاوی 
عێراق  دەبنە سێیەمین بەرهەمهێنەری 

نەوت لە جیهان دا.
لێکدانەوانە  ئەو  ئەساسی  لەسەر 
رێرەوەکانی  دیکە  ساڵی   20 تا 
جیهان دا  لە  وزە  گواستنەوەی 
دەگۆرێن. بەم جۆرە ئەمریکای باکوور 
خۆی دەبێتە ناوەندی هەناردەکردنی 
نەوتی  90%ی  دەره وەو  بۆ  نەوت 
بۆ  دەچێ  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

بازاڕەکانی ئاسیا.
ئاژانسی  بەراوردەکانی  پێی  بە 
دەیەی  دوو  لە  وزە،  نێودەوڵەتیی 
نەوتی یە  مەیدانە  داهاتوودا 
هەرێمی  دەست لێنەدراوەکانی 
دەورێکی  عێراق  کوردستان و 
نەوتی  بازاڕی  لە  سەرەکی یان 
هەرێمی  بە  عێراق  دەبێ.  جیهان دا 

میلیۆن   3 ڕۆژانە  کوردستانیشەوە 
بەپێی  دێنێ.  بەرهەم  نەوت  بۆشکە 
تا  وزە  ئاژانسی  لێکدانەوەکانی 
 6 دەبێتە  ڕێژەیە  ئەم   2020 ساڵی 
لە  میلیۆنی   2 کە  بۆشکە  میلیۆن 
ڕەوانەی  کوردستانەوە  هەرێمی 
کە  ئەوەی  دەکرێ.  بازاڕەکان 
وزەی  ئاڵوگۆڕەکانی  لە  عێراق 
دەورێکی  نەوت دا  بەتایبەتی  جیهانی  
که   ئەوەیه   لەبەر  هەیە،  سەرەکیی 
بەرهەمهێنانی نەوتی خاو لە هەرێمی 
تەواو  هەرزان  عێراق  کوردستان و 
کەمە  زۆر  تێچووەکەی  یانی  دەبێ، 
نموونە  بۆ  نەوت.  دەرهێنانی  بۆ 
دەبینین  بکەین  بەراوردێک  ئەگەر 

کە تێچووی دەرهێنانی یەک بۆشکە 
بەرامبەری   15 کانادا  لە  نەوت 
 7 ڕووسیەش  لە  هەروەها  عێڕاقەو 
دیکەشەوە  الیەکی  لە  بەرامبەرە، 
دەوربەریان  واڵتانی  پێچەوانەی  بە 
ڕێگایان  عێراق  کوردستان و  هەرێمی 
کردۆتەوەو  دەره وە  کۆمپانیاکانی  بۆ 
هیچ بەربەستێکی قانوونیی ئەوتۆیان 
نیە بۆ کۆمپانیایەکانی دەرەوەی ئەم 

ناوچەیە.
لەسەر ئەو لێکدانەوانەی ئاژانسی 
وزە  ئایندەی  بۆ  وزە  نێودەوڵەتیی 
شاهیدی  کردوونی،  جیهان دا  لە 
لە  بەرچاو  بەشێکی  پێشکەوتنی  
لەچەندساڵی  ئۆپێک  ئەندامانی 
نێوەدا  لەو  بەالم  دەبین،  داهاتوودا 
ئەو  نەهێنراوە،  ئێران  لە  ناوێک 
که   لەکاتێک دایە  پشتگوێ خستنە 
دەسەاڵتدارانی  بێ  لەگەڵ  ئێستاشی 
کۆماری ئیسالمی دان بەو راستی یە دا 
نانێن کە وەزعی ئابووریی ئێران لە چ 

ئاستێک دایە.
کە  پالنانە  نەخشەو  ئەو  بەپێێ 
باڵوی  وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
کردوونەتەوە دەبینین کە کوردستان 
بەگشتی واتە رۆژهەاڵتی کوردستان، 
گرنگیان  نەخشێکی  رۆژئاوا  باشورو 
داهاتووی  بۆ  وزە  دابین کردنی  لە 
جیهان دەبێ. بوونی نەوتێکی زۆری 
دەست لێنەدراو وا لە کوردستان دەکا 
وەک  نزیک دا  لەداهاتوویەکی  کە 
وزەی  جەمسەرەکانی  لە  یەکێک 

جیهان چاوی لێ بکرێ.
هەر لەم راستایەدا مانگی رابردوو 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە شوێنێک 
لەنێوان  عەلی«  »بەرد  بەناوی 
قەاڵواریە سەر  ئەلیاسی و  گوندەکانی 

بە شاری سەرپێڵی زەهاو لە پارێزگای 
گەورەی  کانگایەکی   ، کرماشان 
کۆماری  ئێستا  دۆزراوەتەوەو  نەوت 
کە  هەوڵ دایە  لە  ئێران  ئیسالمیی 
نەوتی ئەم  بۆ هەلێنجانی  دام و دەزگا 
کانگایە دابین بکاو نەوتەکە ڕاگوێزێ 
ئێران و  خوارووی  پااڵوگەکانی  بۆ 
دیسان  رۆژهەاڵتی کوردستان  ببێتە 
ناوەندێک بۆ مادەی خاوی کارگاکانی 
ناوەندی ئێران و خێرو قازانجەکەی بۆ 

دەسەاڵتدارانی ئێران بێ. 

بابەت  لە  کرماشان  پارێزگای 
لە  یەکێک  نەوته وه    کانی  بوونی 

پاش  کوردستانەو  گرنگەکانی  ناوچە 
لە  کەرکووک  نەوتی یەکانی  بیرە 
گەورەترین  بە  کوردستان،  باشووری 
سەرچاوەی ژێرزەوی لە کوردستان دا 
کۆمپانیا  الیەن  لە  کە  ئەژمار  دێتە 
ناوەندی یەوە  دەوڵەتی  نەوتی یەکانی 
پااڵوگە  ڕەوانەی  هەڵێنجان  پاش 
دەرەوەی  شارەکانی  لە  نەوتی یەکان 
دەکرێ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ئەوتۆی  قازانجێکی  بێ ئەوەی  بە 
ناوچە  نیشتەجێی  خەڵکی  بۆ 

کوردنشینەکان هەبێ.

 )*( ئۆپێک: رێکخراوی واڵتانی 
کورتکراوەی  بە  نەوت  هەناردەکەری 
ساڵی   OPEC( ئۆپێک) 
ئۆپێک  دامەزراوە.    )1340(1961
کە  نەوتە  نێودەوڵەتیی  ناوەندێکی 
)ئەلجەزائیر،  واڵتانی  لە  پێک هاتوە 
نیجریە،  لیبی،  کویت،  عراق،  ئێران، 
سعوودی،  عەره بستانی  قەتەر، 
ئیماراتی عەرەبی، ئیکوادۆر، ئەنگۆالو 
ڤەنزۆئیال( ، بنکەی سەرەکیی ئۆپێک 
لە سەرەتای دروست بوونی لە شاری 
ژنێفی سویسا  بوو، دواتر گواستراوە 

بۆ ویەن پایتەختی ئۆتریش. 

سەرچاوە:
1ـ راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتیی 

وزە ، بەهاری 2013
BBC 2ـ ماڵپەری

3- ماڵپەری ویکیپیدیا
کۆمپانیای  سااڵنەی  راپۆرتی  4ـ 

پیترۆ ماتریکس
5ـ ماڵپەڕی کوردستان و کورد

جیهانبەگرنگییەوەدەڕوانێتەوزەیکوردستان

ته قینه وه ی خه ساره  کۆمه اڵیه تی یه کانی 
وه ک خه مۆکی و به الڕێ داچوون و ئیعتیاد 
قه یرانی  شوێنکاری  له   گچکه   به شێکی 

بێکاری له  سه ر کۆمه ڵگان.
ئه وه ی  که   له وه یه   قسه   به اڵم 
چیی  ده گرێته وه ،  ئه حمه دی نه ژاد  جێی 
به سه ردا به جێ ماوه ، چیی پێ ده کرێ و 
هه ر له  جێ دا گۆڕینی ئه و بارودۆخه  به  
گۆڕانی  به   پێویستیی  به نده و  چی یه وه  
ئابووری و  بنه مای  سیاسه ت و  کام 

سیاسیی واڵته ؟
هه شت  که   ئه حمه دی نه ژاد 
دروشمی  دانی  به   پێش  له وه   ساڵ 
هه ژاری و  دژی  خه بات  نه زان خه ڵه تێنی 
به   نه وت  داهاتی  ڕاسته وخۆی  دانی 
جه رده و  ده ستی  قڕتاندنی  خه ڵک و 
سه ر  هاته   به یتولماڵ  تااڵنچی یه کانی 
کار، هه ر خۆی و ده وڵه ته که ی به  ته نیا 
به  قه را هه موو ده وڵه ته کانی پێش خۆی 
کرد،  شووشه   له   خه ڵکیان  خوێنی 
پووڵی  بێ بایه خیی  گرانی،  بێکاری ، 
کۆمه اڵیه تی یه کان  خه ساره   نیشتمانی و 
پتر له  هه موو کاتێک په ره یان سه ندوه و 

ژیانیان له  خه ڵکی تاڵ کردوه . 
به   دۆالر  میلیارد   13 ئێران 
ناوه نده   پووڵ و  نێوده وڵه تیی  سندووقی 
دیکه  نێوده وڵه تی یه کانی  ماڵی یه  
قه رزداره ، سندووقی پاشه که وتی دراو که  
به پێی به رنامه ی پێنجه می گه شه  ده بووا 
تا ساڵی 90 زیاتر له  450 میلیارد دۆالری 
ئه ندامێکی  قسه ی  به پێی  تێدابایه ، 
سندووقه   ئه و  بهڕێوه به ریی  هه یئه تی 
هه ر  تێدایه ،  دۆالری  میلیارد  ته نیا 36 
ئێستا ده وڵه ت 100 هه زار میلیارد تمه ن 
دیکه ی  بانکه کانی  ناوه ندی و  بانکی  به  
که   نامه یه   ئه و  به پێی  قه رزداره و  واڵت 
کارناسی   43 له الیه ن  ڕابردوو  ساڵی 
ئه حمه دی نه ژاد  بۆ  واڵته وه    ئابووریی 
نێردرا، سه رجه م قه رزه  نێوخۆیی یه کانی 
ده وڵه ت له  هه شت  ساڵی ڕابردوودا 200 
هه زار میلیارد تمه نه و ئه وه  جیا له وه ی 
ده وڵه تی داهاتوو ده بێ له  خه می دانی 
خه ڵکیش دابێ  به   نه غدی«   »یارانه ی 
که  به  لێشاو له  بوودجه ی گشتیی واڵت 
میراته ن  له و  به شێک  ئه وانه   ده ڕواو 
رێژیمی  داهاتووی  سه رکۆماری  بۆ  که  

ئیسالمی ماونه ته وه .
له   ئه وه یه   پرسیار  ئێستا 
خۆیان  که سانه ی  ئه و  هه موو  کاتێک دا 
بۆ هه ڵبژاردنه کانی سه رکۆماریی داهاتوو 
ئه حمه دی نه ژاد و  ده وڵه تی  پااڵوتوه ، 
له الیه ن  واڵت  به ڕێوه به ریی  جۆری 
ئێستا  بارودۆخی  هۆکاری  به   ئه وه وه  
ڕاستی و  له به رچاوگرتنی  بێ  ده زانن، 
ئیدیعایانه،  خۆیان چۆن  دروستیی ئه و 
ئه و  چاره سه ری  بۆ  هه نگاو  ده توانن 
که   ئێران  خه ڵکی  ئایا  بنێن؟  کێشانه  
کۆمه اڵیه تی  کێشه ی  داڵغه و  دنیایه ک 
رێگاچاره ی  پێ گرتوون،  به ربینگی 
له   کێشانه   قه یران و  له و  ده ربازبوون 
گۆڕینی مۆره کانی حاکمییه ت دا ده بینن؟ 
ئایا ئه و هه ڵبژاردنانه و گۆڕینی سه رۆک 
کێشه ی  کۆتایی  ئێران خاڵی  له   کۆمار 

خه ڵک و دابڕانی له گه ڵ ده سه اڵته ؟ 

درێژهی:

بێکاری،
ههژاری،

گرانیووادهی
ههڵبژاردنهکان

نەوته وه    کانی  بوونی  بابەت  لە  کرماشان  پارێزگای  باڵه کی:  ئاگری 
یەکێک لە ناوچە گرنگەکانی کوردستانەو پاش بیرە نەوتی یەکانی کەرکووک 
لە باشووری کوردستان، بە گەورەترین سەرچاوەی ژێرزەوی لە کوردستان دا 
ناوەندی یەوە  دەوڵەتی  نەوتی یەکانی  کۆمپانیا  الیەن  لە  کە  ئەژمار  دێتە 
دەرەوەی  شارەکانی  لە  نەوتی یەکان  پااڵوگە  ڕەوانەی  هەڵێنجان  پاش 
بۆ خەڵکی  ئەوتۆی  قازانجێکی  بێ ئەوەی  بە  دەکرێ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 

نیشتەجێی ناوچە کوردنشینەکان هەبێ.

باڵوی  وزە  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی  کە  پالنانە  نەخشەو  ئەو  بەپێێ 
کردوونەتەوە دەبینین کە کوردستان بەگشتی واتە رۆژهەاڵتی کوردستان، 
داهاتووی  بۆ  وزە  دابین کردنی  لە  گرنگیان  نەخشێکی  رۆژئاوا  باشورو 
جیهان دەبێ. بوونی نەوتێکی زۆری دەست لێنەدراو وا لە کوردستان دەکا 
کە لەداهاتوویەکی نزیک دا وەک یەکێک لە جەمسەرەکانی وزەی جیهان 

چاوی لێ بکرێ.   
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21ی مه ی 2013
کۆمه اڵیه تی

شه ونم هه مزه یی

هه روه ک بۆ هه موومان ئاشکرایه  گۆڕان و 
پێشکه وتنه کان له  کۆمه ڵگادا به رده وامن ، له  
دونیای پڕئاڵۆزی دا که  پێوه ره کان ئاوه ژوو 
بوونه ته وه  و ڕاستی یه کان بوونه ته  قوربانیی 
زۆر  مێژوویی یه کان.  ناله باره   کاردانه وه  
له   زۆر  به رۆکی  که   هه ن  مه سه له   کێشه و 
له سه ر  گرتوه و  کۆمه ڵگایان  تاکه کانی 
کێشانه   له و  یه کێک  بوون،  که ڵه که   یه ک 
که  بۆته  کێشه یه کی سه رده مییانه  کێشه ی 
زۆر  وه ک  که   ژنانه ،  مافه کانی  به   تایبه ت 
له  کێشه کان ئاڵۆز کراوه و له  ڕاستی دا لە 

ماهیه تی دابڕێنراوه .
له   ژن  کۆنه وه   سه رده مانێکی  له  
نه کراوه   سه یری  مرۆڤ  وه ک  کۆمه ڵگادا 
یان به  نیوه ی مرڤ دانراوه و  له  ساده ترین 
مافه کانی بێ به ش کراوه  که  تا هه نوکه ش 

له  زۆربه ی واڵتان ژنان له  چوارچێوه یه کی 
به شداری  ڕێگه ی  ده رنه چوون و  داخراو 
سیاسی و  چاالکی یه کی  هیچ  له  
زۆربه ی  نه دراوه و  پێ  کۆمه اڵیه تییان دا 
مافی  جار  زۆر  خۆهه ڵبژاردن و  مافی  کات 
میراتیان  نه بووه وته نانه ت  ده نگدانیشیان 
نیوه ی  کارگه کان دا  کارو  له   به رنه که وتوه ، 
بۆ  هه روه ک  پێ دراوه .  پیاوانیان  مووچه ی 
هه موومان ئاشکرایه  پاش روودانی جه نگه  
ڕوو  پیاوان  ژماره ی  کاتێک  جیهانی یه کان 
دابین کردنی  بۆ  ژنان  بوو،  کزبوون  له  
بژیو ی ژیانیان په نایان بۆ زۆر کارو کارگه  
به   ناشیرن و  به شێوه یه کی  زۆر  که   بردوه  
جیاوازی یه کی زۆری ماددی یه وه  مامه ڵه یان 

له گه ڵ کراوه .
هه اڵواردن و  له و  باس کردن    
له م  کراوه  ژنان  به   دژ  که   جیاوازی دانانه  
مه به ست  ناگونجێ ،  کورته دا  مه جاله  
ئاخۆ  بزانین  که   ئه وه یه   نووسینه   له م 
ده رئه نجام  کێشه و  هه ندێ  گواستنه وی 

وه ک پالن و دروشم و میکانیزم   له  واڵتێکی 
رۆژئاواوه  بۆ واڵتێکی دیکه  تا چ ڕاده یه ک له  

گه ڵ راستی دا ده گونجێ؟
شۆرشی  رۆژئاوایی دا  واڵتانی  له   ژن   
به رچاو  تاڕاده یه کی  توانی  کردو  په رپا 
یاساو  چوارچێوه ی  له   خۆی  مافه کانی 
رێساکان و هه روه ها که لتووردا مسۆگه ر بکا. 
ره نگه  نموونه ی هه رەبه رچاوی ئه و شۆڕشه  
خۆپێشاندانی ژنانی شاری نیۆیۆرک له  8 
بێ  زایینی دا  ی   1858 ساڵی  مارسی  ی 
لێ  ژنانی  جیهانیی  رۆژی  سه ره نجام  که 
ئالۆگۆری  زۆر  هه وێنی  به   بوو  که وته وه و 
دیکه  له  ئاستی مافه کانی ژنان دا. به اڵم له  
واڵتانی دوا که وتوو یان له  حاڵی گه شه دا ژن 
هێشتا دروشم ده دا، له  واڵتانی رۆژئاوایی دا 
ژنان دابونه ریتی دواکه توویان  گۆڕی و بوون 
به  داهێنه ر، سیاسه توان، راوێژکارو ته نانه ت 
له   پێچه وانه وه   به   به اڵم  کۆمار،  سه رۆک 
کۆمه ڵگاکه ی دیکه دا ژن دروشم ده ڵێته وه ، 
ڕێگه ی  پیاو  کێشه کانه وه ،  مه یدانی  چۆته  

بۆ داده نێ، ئه مانه  هه مووی ئه وه  ده گه یه نن 
بارودۆخه که   جیاوازن و  هاوکێشه کان  که  

جۆرێکی دیکه یه .
لێره دا مه به ستی من ته نیا  کوردستان 
سێیه م و  جیهانی  واڵتانی  به ڵکوو  نیه و 
له   گشتی یه ،  به   نێوه ڕاست  خۆرهه اڵتی 
حوکمداری  ژن  پێشکه وتوودا  واڵتانی 
پالن  به شداره ،  به رهه مهێنان دا  له    ، ده کا 
به اڵم  داده نێ،  واڵته که ی  ساڵی  چه ند  بۆ 
بۆته   ژن  پرسی  دواکه وتوودا  واڵتانی  له  
پرۆپاگاندا  بواری  زۆرتر  که   دروشمێک 
له   ڕاگه یاندن دا   له   به رده وام  ده گرێته وه و 
به داخه وه    ، ده گوترێته وه   پیاوانه وه   زمان 
مافه کانی  دواکه تووه کان دا   کۆمه ڵگه   له  
بووه ته   له  ژنان ته نیا  ژنان و داکۆکی کردن 
خۆبه رووناکبیرده رخستن،  بۆ  سێمبولێک 
چاالک و  له و  زۆر  ژماره یه کی  ئاخۆ 
به   باوه ڕیان  چه ند  تا  یه کسانی خوازانه  
دروشمه کانیان هه یه ؟ له  بواری پراکتیک دا 
حازرن  چ راده یه ک  تا  که سانه   ئه و 

له   مافه کانیان  به   ژنان  گه یشتنی  بۆ 
خۆبووردوویی نیشان بده ن. به  دڵنیایی یه وه 
به  چاوخشاندنیکی کورت به  سه ر ماڵپه ڕه  
کۆمه اڵیه تی یه کان دا  تۆڕه   ئینترنێتی یه کان و 
پیاوانی  ڕاده ی  که   ده رده که وێ  بۆمان 
به ناو داکۆکی کار له  مافه کانی ژنان ده یان 
به رانبه ری ژنانی داکۆکی کاره ، ئه وه ی جێی 
هه بوونی  سه ره ڕای  که   ئه مه یه   پرسیاره  
چی  یه کسانی خوازه ،  چاالکه   هه موو  ئه و 
بۆته  هۆی ئه وه ی که  کێشه کانی ژنان هه ر 
وه کوو جاران له  کۆمه ڵگادا به رده وام بن؟. 
لێکۆڵینه وه کان  زۆربه ی  ئاکامی  پێی  به  
گه وره ترین له مپه ڕی به ر ده م ژنان بیرۆکه ی 
زاڵی پیاوساالر له  سه ر کۆمه ڵگایه . پرسیار 
به   پیاوانی  له سه دی  چه ند  ئاخو  ئه وه یە 
دایک،  ژنان،  مافه کانی  له   داکۆکی کار  ناو 
خۆشک یان ژنه کانیان له  پرۆسه ی سیاسی 

کۆمه اڵیه تی دا به شدارن؟
که   بزانرێ  ئه وه   پێویسته   لێره دا 
گرینگی دان به  کێشه ی ژنان گرینگی دانه  به  

نیوه ی مرۆڤایه تی، که  بۆ ئه وه  کارو پالن و 
ئه م  چاره سه ری  پێویسته ،  خه مخۆری 
ئاوات خواستن  هیواو  دروشم و  به   کێشانه  
کێشه و  که   بزانرێ  پێویسته   نابێ،  ته واو 
کۆمه ڵگایه کی دیکه   تا  کۆمه ڵگایه ک  گرفتی 
جیاوازه . هەروەها ده بینین زۆر ڕێکخراوی 
ژنان هه ن  که  داوای مافه کانی  به   تایبه ت 
له   چه ند  تا  ئاخۆ  به اڵم  ده که ن،  ژنان 
تا  ده ره وه ،  هاتوونه   دروشم   چوارچێوه ی 
چه ند توانیویانه  کاریگه ری له سه ر گوڕینی 
به رزکردنه وه ی  دواکه تووه کان و  بیرورا 
ئاستی فه رهه نگیی تاکه کان که  چاره سه ری 
دابنێن.  کێشه کانه   زۆربه ی  سه ره کی 
ئه گه رنا گوتنه وه ی دروشمی واڵتانی  دیکه  
که   ناگه یه نێ  ئه وه   ئه مه   ناکا،  خزمه تێک 
دیکه   کۆمه ڵگاکانی   ئه زموونی  له   سوود 
وه رنه گرین، یان کێشه ی له یه کچوومان نیه  
کۆمه ڵگه یه ک  له   کێشه یه ک  هه ر  به اڵم   ،
بۆ کۆمه ڵگه یه کی دیکه  جیاوازه و هه ریه ک 

دابونه ریت و توانای خۆی هه یه .
بۆ  هۆکارێکه   ئه مانه   ره چاوکردنی 
فه رهه نگی و  ئاستی  به رزکردنه وه ی 
هۆشیاری له  کۆمه ڵگادا، سه ره نجامیش بۆ 
به ره وپێشچوونی هه موو پرۆسه کان له باره ی 

خزمه ت کردن به  نیوه ی کۆمه ڵ.

کوێستان فتووحی
 

دەڵێن،  کۆمەاڵیەتی  بواری  کارناسانی 
هەر  بە  تووشبوون  نەخۆشی یە.  ئێعتیاد 
نەخۆشی یەکیش  هۆکارو  دەرمانی خۆی 
هۆکارە سەرەکی یەکانی  لە  یەکێک  هەیە. 
هۆشبەرەکان،  مادە  بە  تووشبوون 
لە  زۆر  سەرچاوەی  بێکاری  بێکاری یە. 
بێکار  کەسی  کۆمەاڵیەتی یەکانە.  کێشە 
لەالیەن دەوروبەرەوە دەکەوێتە ژێر فشار، 
تێک  کەسەکە  دەروونیی  ئارامیی  ئەمەش 
دۆخەی  لەو  خۆدەربازکردن  بۆ  دەداو 
مادە  بەر  دەباتە  پەنا  کەوتوە،  تێی 
هۆشبەرەکان و لە کۆتایی دا دەکەوێتە داوی 

بەاڵیەکی ماڵوێرانکەری وەک ئێعتیاد. 
موعتادو   30 سەعاتێک دا  هەر  »لە   
ئێران   لە  موخەدیر  مەوادی  فرۆشیاری 
سەردێڕی  ئەوە  دەکرێن«.  دەستبەسەر 
هەواڵێکە کە رۆژی 12ی خاکەلێوە لە زمان 
بەرپرسی ستادی بەربەرەکانی لەگەڵ ماده  
ئێران دا  راگەیەنەکانی  لە  هۆشبه ره کان 
باڵو کرایەوە. هەر ئەو هەواڵە باسی لەوە 
کردوە کە ستادی بەربەرەکانی لەگەڵ ماده  
هۆشبه ره کان ، ساڵی ڕابردوو دەستی بە 
سەر 500 تۆن ماده ی هۆشبه ردا گرتوە.  

ئاماری گیراوانی پێوەندیدار  ئەگەرچی 
مەوادانەی  ئەو  هۆشبه ره کان و  ماده   بە 
دەستیان بەسەردا گیراوە، نیشان دەدا کە 
مەسەلەی ماده  هۆشبه ره کان لە ئێران بۆتە 
کارەساتبار،  مەترسیدارو  مەسەلەیەکی 
بەرپرسانی  لەالیەن  ئامارەکان  بەاڵم 
پێوەندی یەدا،  لەو  ئیسالمی یەوە  کۆماری 

هیچ کات وەک هه ن باڵو ناکرێنەوە. 
 

ئامارەکان ناتەبایی یان هەیە
بەرپرسانی  بوو  ساڵێک  چەند 
موعتادانیان  رێژەی  ئیسالمی  کۆماری 
هەزار   200 و  میلیۆن  یەک  ئێران دا  لە 
بۆ  ئەوان  قەولی  بە  کە  ئەوانەی  کەس و 
رابواردن )تفنن( بەکاری دێنن، 800 هەزار 
کە  ئامار  دوایین  بەاڵم  ڕادەگەیاند.  کەس 
ماده   لەگەڵ  بەربەرەکانی  لەالیەن ستادی 
ژماره ی  بۆتەوە،   باڵو  هۆشبه ره کان 
موعتادانی زیاتر لە 2 میلیۆن ڕاگەیاندوە. 
هەر لەو پێوەندی یە دا ڕۆژنامەی »آرمان« 
لە دوایین ژمارەی ساڵی 1391ی  خۆی دا لە 
زمان سەعید سەفائیان بەرپرسی پێشووی 
چارەسەری ئێعتیاد لە ستادی بەربەرەکانی 
لەگەڵ ماده  هۆشبه ره کان ، نووسیویەتی: 
»ئاماری ڕاستەقینەی تووشبوان بە ماده  
 3 گەیشتتە  ئێران دا  لە  هۆشبه ره کان 

میلیۆن و 600 هەزار کەس«. 
ئامارەکان لە زمان بەرپرسانی کۆماری 
ڕێژەیەک  لە  قسە  هەرجارە  ئیسالمی یەوە 
دەکەن. ڕوون نیە چەند لەسەدی تووشبوان 
لەم  ئەوانەی  یان  هۆشبه ره کان  ماده   بە 
پێوەندی یەدا دەستبەسەر دەکرێن، ژنانن. 
ڕەشەمەی  مانگی  لە  رۆژنامەی »قانون« 
1391دا نووسیویەتی ستادی بەربەرەکانی 
ئاشکرای   ، هۆشبه ره کان  ماده   لەگەڵ 

بە  تووشبوو  ژنی  هەزار   270 کە  کردوە 
مەوادی موخەدیر لەئیران دا هەن. ماوەیەک 
لەمەوپێش بەرپرسی رێکخراوی زیندانەکان 
لە  زیندانی،  ژنانی  نیوەی  کە  ڕای گەیاند 
هۆشبه ره کان  ماده   لەگەڵ  پێوەندیی 
سکرتێری  زیندانەوە.  کەوتوونەتە   دا 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  ڕێکخراوی  گشتیی 
سەدا  »لە  دەڵێ:  هۆشبه ره کان  ماده  
هۆشبه ره کان،  ماده   بە  تووشبووان  20ی 
لە  دیکە  یەکێکی  هه رلەوکاته  دا  ژنانن«. 
ئیسالمی  کۆماری  حکوومەتی  بەرپرسانی 
رای گەیاندوە که  35 لە سەدی تووشبوان 

بە ماده  هۆشبه ره کان لە ئێران، ژنانن.
نووسیویەتی،  »قانون«  ڕۆژنامەی 
پێی  بە  قانوونی یەکان  بەدواداچوونە 
ئەسنادو ڕاپۆرتەکانی ستادی بەربەرەکانی 

لەگەڵ ماده  هۆشبه ره کان ، نیشانی داوە 
لە 1میلیۆن و 325 هەزار موعتادی ڕەسمی و 
راگەیەندراو لە ئێرا ن ، نزیک به 270 هەزار 
کە  حاڵێک دایە  لە  ئەوە  ژنن،  کەسیان 
رێژەیان  لەو  زیاتر  ناڕەسمی یەکان  ئامارە 

بەراورد کردوە. 

ژنی  بە  بەرانبەر  ڕوانینەکان 
موعتاد 

زۆربەی ئەو لێکۆڵینەوەو سەرچاوانەی 
باڵو  ژنان دا  ئێعتیادی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
بوونەوە، لە یەک خاڵ دا هاوبەشن، ئەویش 
تووشی  ژنانەی  ئەو  زۆربەی  که   ئەوەیە 
ئێعتیاد بوون، هاوسەری موعتادیان هەیەو 
ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ هاوسەره کانیان 

تووشیان کردوون.
دەدەن  نیشان  ئەوە  لێکۆڵینەوەکان 
تا  کۆمەڵگەدا  لە  ژنان  ئێعتیادی  کە 
ڕادەیەک بە شاراوەیی ماوەتەوەو هیچ کات 
ژنان دا  لەگەڵ  پێوەندیی  لە  ئامارەکان 
ڕوانینی  هۆی  بە  ئەمەش  نین.  روون 
پڕ  یەکجار  چاوێکی  بە  کە  کۆمەڵگەوەیە 
کە  دەکرێ  ژنێک  لە  چاو  لەسووکایەتی 
گیرۆده ی ماده  هۆشبه ره کان بووە.  یانی 
وەک  موعتاد  ژنی  کۆمەڵگەوە  دیدی  لە 

لەترسی  بنەماڵەش  وایە.  لەشفرۆشێک 
کۆمەڵگەدا،  لە  رێسوابوون   ئابڕووچوون و 
لەگەڵ  خراپ  مامەڵەیەکی  لەوەی  جگە 
دەدا  هەوڵ  دەکا،  خۆی  ئەندامەی  ئەو 
ژنی  ئەمەش  بمێنێتەوە.  بەشاراوەیی 
نێو  دەخاتە  دیکە  هێندەی  موعتاد 
جار  زۆر  واتە  مەترسیدارەوە.  دۆخێکی 
ئێعتیاد  تەرکی  بۆ  ئیمکاناتەی  ئەو 
ناوەندەکانی  وەک  لێ وەرگیراوە،  کەڵکی 

بوون.  بێبەش  لێی  ژنان  ئێعتیاد،  تەرکی 
بۆ  خراپی  ئاکامی  دیکە  هێندەی  ئەمەش 
ئەوانەی  یان  لێ کەوتۆتەوە.  موعتاد  ژنی 
ئێعتیادو  تەرکی  ناوەندەکانی  دەبرێنە 
تەرکی دەکەن، بە هیوای دەست پێ کردنی 
ناوەندانە  لەو  رۆژێک  ئاسایی  ژیانێکی 
ئەوەش،  دوای  بەاڵم  دەرەوە،  دێنە 
لێ ناکەن و  پشتیوانی یان  بنەماڵەکانیان 
زۆر جار خۆیان تێ ناگه یه نن. زۆر لەوانە 
ڕوو  دیسان  بێکەسی  تەنیایی و  بەهۆی 
دەکەنەوە ئەم بەاڵ ماڵوێرانکەرە و ژیانیان 

دەکەوێتەوە مەترسی. 
گۆڤاری پزیشکیی دەروونناسیی ئێران 
هاوینی  کە  لێکۆڵینه وه یه ک دا  توێی  له  
ساڵی 1390 باڵوی کردۆته وه  ، بەشێک لەو 
موعتادی  ژنانی  مەسەالنەی  گیروگرفت و 

هێناوەتە بەرباس. لێکۆڵینەوەکە لە الیەن 
 62 سەر  لە  دەروون ناسه وه   دوکتوری   4
ژنی تووشبوو بە مادە هۆشبەرەکان لە دوو 
ئێعتیاد کراوە.  تەرکی  ناوەندی دەرمانیی 
وتووێژەکان لەگەڵ ژنانی 16 تا 57 ساڵە 
کراون کە زۆرتریان تەمەنیان  له  نیوان25  
لێکۆڵینەوەکەدا  لە  بووە.   ساڵ دا   30 تا 
هاتوە کە ئەوانەی لێکۆڵینەوەکەیان لەگەڵ 
کۆمەڵگە  خوارەوەی  توێژەکانی  لە  کراوە 

کۆمەاڵیەتی یەوە(  ئابووری و  باری  )لە 
بوون. سەرەڕای ئەوەش لێکۆڵینەوەکە پڕە 
لە زانیاریی گرنگ کە النی کەم وەزعییەتی 
بەشێکی زۆر لە ژنانی موعتاد نیشان دەدا.  
لێکۆڵینەوەیە  ئەو  دەرکەوتەکانی 

ئەوانەن:
لەسەر  لێکۆڵینەوەکەیان  ژنانەی  ئەو 
تا  سەرەتایی یەوە  خوێندەواری  له   کراوە 
 90  ، تێدایه   بەرزیان  پلە  خوێنده واری 
لەسەدیان   30 بێکارو  ئەوانە  سەدی  لە 
لەسەدیان   60 بوون.  بێ ماڵ وحاڵ 
زیاتر  هەبووەو  لەشفرۆشی یان  ڕابردووی 
ماده   پەیداکردنی  بۆ  لەسەدیان   90 لە 
خیالف  کاری  لە  ڕوویان  هۆشبه ره کان 
کڕێن و  رێی  لە  نیوەیان  لە  زیاتر  کردوە. 
فرۆشتنی ماده  هۆشبه ره کان ، لەشفرۆشی و 

دزی کردنه وه ، ژیانی خۆیان بەڕێوە بردوە. 
هەردوویان  مێرد  ژن و  نیوەیان  بە  نزیک 
نیوەیان  بوون و،  )شاغل(  هەبووە  کاریان 
توندوتیژی  لەدەست  بوون و  به مێرد  ژنی 
هاوسەرەکانیان  دەروونیی  جەستەیی و 
ژنانی  زۆرتریشیان  هه بووە.   شکایەتیان 
سەڵت، بێ ماڵ و بێ جێ وڕێ بوون. بەگشتی 
گه ڵ  له   موعتاد  ژنانی  نیوەی  لە  زیاتر 
توندوتیژیی جەستەیی و جینسی و دەروونی 
به ره وڕوو بوون. هەموو ئەو ژنە موعتادانە 
کە لە پشتیوانیی ماڵی بێبەش بوون ، بۆ 
بەدەستهێنانی مەواد ڕوویان لە لەشفرۆشی، 
کچانی  هەڵخەڵەتاندنی  دزی و  قەرزکردن، 

که م ته مه ن و.... کردوە.
ئەو ژنانە، سووکایەتی پێکران، وەالنران 
لە الیەن بنەماڵەو کۆمەڵگەوەو هەژاری یان 
کێشەکانی  سەرەکی ترین  لە  یەکێک  بە 
ده رکردن  بەتایبەتی  بردوه .  ناو  خۆیان 
یەکێک  بنەماڵەوە  لەالیەن  تۆمەت لێدان  و 
لە گرفتە هەرە سەرەکی یەکانی ئەو ژنانە 

بووه . 
دەکرێ  مەسەلەیە،  بەم  بەسەرنجدان 
ژنان و  ئێعتیادی  بە  سەرنج نەدان  بڵێین 
الیەن  لە  ژنان  ئێعتیادی  شاردنەوەی 
بنەماڵەوە، لە داهاتوویەکی نە زۆر دوور دا 
به   کۆمه ڵگه  بۆ  یەکجار خراپی  ئاکامێکی 
که   نیە  شاراوە  کەس  لە  ده بێ.  دواوه  
بنەماڵە وەک چۆن دەتوانێ لە پاراستنی 
ئەندامەکانی دا  دەروونیی  ساڵمەتیی 
کاریگەر بێ، دەتوانێ لە زەمینەخۆشکردن 
کاریگەری یەی  ئەو  دا  بەالڕێ دابردنیش  بۆ 

هەبێ. 
پسپۆران و  لێکۆڵینەوەی  گوێره ی  به  
مه ترسیی  کۆمەاڵیەتی،  بواری  کارناسانی 
هی  له   کۆمەڵگە  لەسەر  ژنان  ئێعتیادی 
پیاوان پترە. بۆ نموونە مه ودای زەمانیی 
تەزریقی  تاکوو  مەسرەف کردن،  یەکەم 
مەواد لە ژنان دا 2 ساڵە، بەاڵم لە پیاوان دا 
نزیک 8 ساڵە. بەم شێوەیە ژنان 6 ساڵ 
کە  دەبن  مەواد  ئۆگری  پیاوان،  لە  زووتر 
دژوارتر  چارەسەرەکەشی  روونە  ئەمەش 
ماده   هۆی  بە  مردن  هەروەها  دەبێ. 
ده بێ،  زووتر  ژنان دا  لە  هۆشبه ره کانه وه  
بەتایبەتی ئەوانەی زۆر مەسرەف دەکەن.

بۆ  دنیادا  لە  ئەمڕۆ  هەربۆیە    
ئێعتیادی  تەرکی  ئێعتیادو  لە  پێشگیری 
ئەم  دەدرێتە  تایبەتی  سەرنجێکی  ژنان، 
لەو  یەکێکە  کە  ئێران  لە  بەاڵم  بوارە. 
هەیە  ئێعتیادی  ئاماری  زۆرترین  واڵتانەی 
ئەم سەرنجدانه  نیەو بەداخەوە ژنان وەک 
پشت گوێ  دیکە  بوارەکانی  الیەن و  هەموو 

دەخرێن.   

سەرچاوەکان: 
ماڵپەڕی »خانە وکال«

گۆڤاری ئینترنێتیی »برترینها«
ماڵپەڕی هەواڵدەریی »مهر«

داکۆکیکردنلهمافهکانیژنانلهدروشمهوهتاکردهوه

ئێعتیادلهنیوژنانیئێراندا

لەشفرۆشێک  وەک  موعتاد  ژنی  کۆمەڵگەوە  دیدی  لە  فتوحی:  کوێستان 
جگە  کۆمەڵگەدا،  لە  رێسوابوون  لەترسی  ئابڕووچوون و  بنەماڵەش  وایە. 
دەدا  هەوڵ  دەکا،  خۆی  ئەندامەی  ئەو  لەگەڵ  خراپ  مامەڵەیەکی  لەوەی 
بەشاراوەیی بمێنێتەوە. ئەمەش ژنی موعتاد هێندەی دیکە دەخاتە نێو دۆخێکی 

مەترسیدارەوە.

شه ونم هه مزه یی: به  چاوخشاندنیکی کورت به  سه ر ماڵپه ڕه  ئینترنێتی یه کان و 
تۆڕه  کۆمه اڵیه تی یه کان دا بۆمان ده رده که وێ که  ڕاده ی پیاوانی به ناو داکۆکی کار 
له  مافه کانی ژنان ده یان به رانبه ری ژنانی داکۆکی کاره ، ئه وه ی جێی پرسیاره  
ئه مه یه  که  سه ره ڕای هه بوونی ئه و هه موو چاالکه  یه کسانی خوازه ، چی بۆته  هۆی 

ئه وه ی که  کێشه کانی ژنان هه ر وه کوو جاران له  کۆمه ڵگادا به رده وام بن.
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بیرو رای ئازاد

سه رکۆماری  یازده ی  خولی  هه ڵبژاردنی  مه عروف زاده :  رێبوار 
به اڵم  نیه ،  پێشووتر  هه ڵبژاردنه کانی  له   دێموکراتیکتر  هه ڵبژاردنێکی 
که سانی  ده وڵه ت و  نێوان  له   هه ڵبژاردن  ستادی  که   ئه وه ی  هۆی  به  
سه ربه ڕێبه ری دا دابه ش بووه  ئه نجامدانی ساخته کاری دژوارتره و له  دۆخی 
سه رکۆماریش  دیاریکردنی  بۆ  ڕێبه ڕ  ڤێتۆی  مافی  به کارهێنانی  ئێستا دا 

ڕیسکێکی سیاسی گه وره یه .

چ هێزێکی  بێ و  نێوخۆیی  چ ئۆپۆزیسیۆنێکی  سیاسی،  هێزێکی  هه ر 
لە  دەیەوێ  مادام   ئێرانه ،  ده روه ی  له   ناوه نده که ی  که    نایاسایی  سیاسی 
کایەسیاسی یەکان دا کاریگه ریی هەبێ و خاوه نی ڕوانگه یه کی دروست و عه قالنی 

به  نیسبه ت هه ڵبژاردنەوە بێ، پێویسته  ئه و خااڵنه  له  به رچاو بگرێ:

رێبوار مه عروف زاده 

یازده ی  خۆلی  هه ڵبژاردنی   
جۆزه ردانی  24ی  له   ئێران  سه رکۆماری 
له   هه ڵبژاردن  ده چێ.  به ڕێوه   ئه مساڵ دا 
نێو سیستمی کۆماری ئیسالمی دا هه ر له  
دوای  له   بووه .  پرسیارهه ڵگر  سه ره تاوه  
شۆڕشی ساڵی 1357ی ئێران مۆدێلێکی 
جیاوازو نوێی ده سه اڵتداری، پێوه ندی یه ک 
واته   سه رووخه ڵکی  ڕه وایی  نێوان  له  
خه ڵکی  ڕه وایی  فقیه« و  »والیت  بوونی 
واته  به ڕێوه چوونی هه ڵبژاردن ، له  ئێران دا 
ئه و   سیاسی-ئیداری.  واقعێکی  به   بووه  
زه ق بوونه وه ی  الیه ک  له   پێوه ندی یه  
ده سه اڵت و زاڵبوونی ڕووحانییه ته  له  ژێر 
الیه کی  له   فقیه« داو  »والیت  چه تری 
له   خه ڵکه   له   ڕه وایی   وه رگرتنی  دیکه  
سه رکۆماری ،  هه ڵبژاردنی  چه تری  ژێر 
پارلمان و شووراکاندا. تێڕوانین له  مێژووی 
پێوه ندیی  مێژووی  واته   پێوه ندی یه   ئه و 
»والیت فقیه« _ کۆمارییه ت به و هۆیه وه  
پڕبایه خه  که  نیشان ده دا ئه و پێوه ندی یه  
سه ره ڕای نادێموکراتبوونی پێوه ندی یه کی 
خۆمه ینی  سه رده می  گۆڕان هه ڵگربووه . 
بێ ئه مالوئه واڵی  بااڵده ستیی  سه رده می 
ویالیه تی فه قیه  له و پێوه ندی یه دا بووه  تا 
ئه و جێگه یه  که  هێزی سیستمی ئیداری-

فه رمانبه رو  ده وڵه ت  واته   به ڕێوه به ری 
خومه ینی  کاریزمایی  هێزی  ژێرده سته ی 
نموونه ی  بوو.  »ولی فقیه«   وه ک 
بااڵده ستی یه ش  ئه و  به رچاو ی  هه ره  
له   به رپرسیاره تی  ئه ستاندنه وەی 
سالی  له   به نی سه در  ئه بولحه سه نی 
سه رکۆماری  یه که مین  وه ک  1360دا 
ڕه وتی  بوو.  ئێران  هه ڵبژێردراوی 
الوازبوونی بااڵده ستیی »والیت فقیه« له  
مردنی  به   رێک  سه رکۆماری دا  به رامبه ر 
خومه ینی و هاتنه سه رکاری خامنه یی وه ک 
ڕێبه ری کۆماری ئیسالمی ده ستی پێ کرد. 
کاریزمایی و  ئه و پێگه   خامنه یی خاوه نی 
ئه و  به ڵکوو  نه بوو،  ئایینی یه   ڕه وایی یه  
سه رکۆمار  که   له وه   بوو  نموونه یه ک 
ده توانێ ببێته  ڕێبه ری کۆماری ئیسالمی. 
قۆناخی  دوو  هه ر  پڕاکتیکی  هه روه ها 
خاته می   ره فسه نجانی و  ده وڵه تداریی 
الواز  فه قیهی  ویالیه تی  بنه ماکانی  زیاتر 
ره فسه نجانی  سه رکاری  هاتنه   به   کرد. 
ژێرخانه   دروستکردنه وی  له   ده ورانێک 
ئابووری یه -نیشتمانی یه کان، ده ورانێک له  
گه شه ی ئابووریی واڵت، ده ستی پێ کرد. 
خزمه تگوزاریگه لێک  به رفره وانترکردنی 
مه دره سه و  ئاوبه رق و  دابینکردنی  وه ک 
به ستراوه یی یه کی  و  پێوه ندی   ...
ده وڵه ت دا  خه ڵک و  نێوان  له   ڕۆژانه ی 
دروست کرد. دواجار به  وته ی قالیباف، 
خۆله ی  ئه م  پالێوراوانی  له   یه کێک 
سه رۆک کۆماری ئێران و نزیک له  به یتی 
به ستێنانه دا  ئه و  ئاکامی  »له   ڕێبه ڕی، 
که  ده وڵه تی ره فسه نجانی دروستی کرد 
کار«.  سه ر  هاته   رێفورمخوازی  ڕه وتی 
ده بێ ئاماژه  به وه ش بکه ین که  له  په نا 
قۆناخێک له  گه شه ی ئابووری له  ده ورانی 
له   تیرۆر  زنجیره یه ک  ره فسه نجانی دا 
دا.  ڕوویان  ئورووپادا  نێوخۆیی و  ئاستی 
هه ر بۆیه  کاتێک ره فسه نجانی بۆ جاری 
سه رکۆماری  پۆستی  بۆ  خۆی  دووهه م 
به   کوردستان  خه ڵکی  کرد،  به ربژێر 
بۆ  کوردو  ڕێبه رانی  تیرۆری  هۆی 
ده نگیان  ره فسه نجانی  له گه ل  دژایه تی 
دواتر  که   دا  ته وه ککولی  ئه حمه دی  به  
له   خۆی  وتاری  یه که م  له   ره فسه نجانی 
نوێژی هه ینیی تاران دا ئه و کاردانه وه یه ی 
الساری یه کی  به   کوردستانی  خه ڵکی 
به و  ره نگه   وته یه ش  ئه و  دانا.  مندااڵنه  
سه رکه وتنی  ئه گه ری  که   بووبێ  هۆیه  
کاته دا  له و  ته وه ککولی  ئه حمه دی 
ئه گه رێکی الواز بوو و ده نگدانی خه ڵکی 
گۆڕانێکی  پالێوراوه   به و  کوردستان 
گشتی  به   پێک نه ده هێنا.  بابه ته دا  له و 
به   په ره دان  به   ره فسه نجانی  ده وڵه تی 

پراگماتیزم ویالیه تی فه قیهی الواز کرد، 
واته  به  گرتنه به ری سیاسه تێکی ئابووری و 
پێویستیی  واقیعگه رایانه ،  به رێوه به ریی 
ئایینی و  هێزه   به   ئێران  کۆمه ڵگه ی 
کاریزمایی یه کان و توانای مانۆردانی  که م 

کرده وه .
به   ڕێفورمخوازان  سه رده می       
هاتنه ئارای چه مک گه لێکی تازه  له  ئاستی 
نێوخۆیی و جیهانی دا ده ستی پێ کرد. ئه و 
ده ورانه  به  زاڵبوونی چه مکی کۆمه ڵگه ی 
زاڵبوونی  نێوخۆیی و  ئاستی  له   مه ده نی 
له   شارستانییه ته کان  نێوان  وتووێژی 
هه رچه ند    ده ناسرێ.  جیهانی دا  ئاستی 
ده زگاکانی  جار  هێندێک  قۆناخه دا  له و 
ده زگا  تایبه تی  به   پارلمان و  دادوه ری و 
ئه منییه تی-نیزامی یه کانی سه ر به  »والیت 
هه تا  سه رکۆماریان  ده وڵه ت و  فقیه« ، 
ده سه اڵتی  بێ  ته داروکاتچی یه کی  ڕاده ی 
ئه و سیستمه  دابه زاند، که  نموونه ی هه ره  
به رچاوی ئه و ڕووداوانه  ڕووداوی  گه ڕه کی 
زانکۆی تاران له  سالی  1378 دا بوو. 
له  گه شه ی  ئه و قۆناخه  قۆناخێک  به اڵم 

سیاسی-مه ده نیی کۆمه ڵگه ی ئێران بوو. 
رێکخراوه   گۆڤار،  ڕۆژنامه و  ڕاده ی  واته  
نه ته وه کانی  هۆشیاریی  مه ده نی یه کان، 
ئێران و ... به رز بۆوه و  بزووتنه وه گه لێکی 
ژنان  خوێندکاری و  بزووتنه وه ی  وه ک 
دواجار  گێرا.  گه وره تریان  ڕۆلێکی 
به شداری و  داواکاریی  چاکسازی  قۆناخی 
کۆمارییه تی له  نێو خه ڵکی ئێران دا زیاتر 
کردو ئه و ڕاستی یه ی  کرده  هۆشیاری یه کی 
کۆمه اڵیه تی که  »والیت فقیه«   هه روه ک 
به رامبه ر  له   پێشوویه   شای  ڕێژیمی 

چاکسازی دا.  
به   چاکسازی  دوای  قۆناخی   
ئه حمه دی نه ژاد  مه حموودی  ده وڵه تداریی 
به   ئێران و  پۆپۆلیستی  سه رکۆماری 
»دادپه روه ریی  چه مکی  هاتنه ئارای 
کۆمه اڵیه تی« له  ساڵی 1384دا ده ستی 
ماوه ی  له   ئه حمه دی نه ژاد  پێ کرد. 
ده وڵه تداریی خۆی دا فه زای سیاسیی کپ 
کرد، ده زگا ئه منییه تی و ئینتیزامی یه کانی 
الدێ نشینی   هه ژارو  کردو خه ڵکی  به هێز 
له  ده وری خۆی  یارانه کانه وه   ڕێگه ی  له  
کۆ کرده وه . له  دیپلۆماسیی ئێران دا بووه  
هۆی ئه وه  که  دۆژمنانی کۆماری ئیسالمی 
سوورترو  ئێران  دژایه تی کردنی   له سه ر  
یه کگرتووتر بن. سه ره نجام ده وڵه تداریی 
ئابووریی  گه مارۆیه کی  ئه حمه دی نه ژاد 
هه روه ها  کرد.  ئێران  تووشی  وێرانکه ری 
به ربژێرکردنه وی  دووه می  خوڵی  له  

ساڵی  له   کۆماری  سه رۆک  بۆ  خۆی 
هه ڵه یه کی  تووشی  خامنه یی  1388دا 
خامنه یی  ده ستێوه ردانی  کرد.  مێژوویی 
پاراستنی  پێناو  له   هه ڵبژاردنه کان  له  
ڕێبه ری  ئه حمه دی نه ژاددا  به رژه وه ندی 
له   ده وڵه تی  ڕێفورمخوازانی  الی  له  
به رپرسیاره تیی  خست و  ڕێبه ربوون 
ساخته کاری  دوای  ڕووداوه کانی 
هه ڵبژاردنی ساڵی 1388ی به  شێوه یه کی 
خامنه یی  رووبه ڕوی  ڕاسته وخۆ 
ده ستێوه ردانی  به   خامنه یی  کرده وه . 
هه ڵبژاردنی  ساخته کاریی  له   ڕاسته وخۆ 
ئه و  ئه حمه دی نه ژاددا  دووهه می  خۆلی 
ده ره تانه شی که  بۆ کۆمه لێک له  بژارده ی 
ئاستێکی  له   تابتوانن  هه بوو  سیاسی 
خوارتر له  به رێوه به ریی واڵت دا ملمالنێ و 
بۆیه   هه ر  برد.  نێو  له   بکه ن  به شداری 
بژارده ی  له   کۆمه ڵێک  بۆ  خامنه یی 
ئه و  سه قامگیریی  له   که   سیاسی، 
هاوکارو  بوو  ڕێبه ر  تێی دا  ئه و  نیزامه ی 
به  هه ڕه شه یه ک.  بوو   بوون،  یارمه تیده ر 
خۆلی  له   ئه حمه دی نه ژاد  هه ڵگه ڕانه وه ی 

رێبه ر،   له   خۆی دا  سه رکۆماری  دووه می 
هه وڵی  له   ئاشکرا  شێوه یه کی  به  
وه زیری  گۆڕینی  بۆ  ئه حمه دی نه ژاد 
خه ساری  پێ کردو  ده ستی  ئیتتالعات 
قات  دوو  خامنه یی  هه ڵه یه ی  ئه و 
که   ده رخست  ئه وه ی  بابه ته   ئه و  کرد. 
فه قیه »  وه ک  «و لی  ته نیا  نه   خامنه یی 
به ڵکوو وه ک به ڕێوه به رێکیش ئه و تواناو 
تێگه یشتنه  سیاسی یه ی نیه  که  له  نێوان 
چوارچێوه ی سیستمی  له   به شانه ی  ئه و 
ده که ن  به شداری  ئیسالمی دا  کۆماری 
بکا.  دروست  هاوسه نگی  و  بااڵنس 
هاوپێوه ندیی  مێژووی  به   چاوخشاندن 
ئه وه   فقیه« _کۆمارییه ت دا   »والیت 
نیشان ده دا  که  ڕوانگه ی کۆمه ڵێک هێزی 
ته واوه تی  به   په راوێزخراو  ئۆپۆزیسیۆنی 
به شداری یه ک  هه رچه شنه   که   نادروسته   
له  هه ڵبژاردن دا به  واتای ڕه وایی به خشین و 
له   ئیسالمی  کۆماری  سه قامگیرکردنی 
به و  هه ر  ڕوانگه یه   ئه و  ده ده ن.  قه ڵه م 
که   ساویلکانه یه   ئێدئۆلۆژیک و  ڕاده یه  
ویالیه ت  نێو  قاڵبووه کانی  خامنه یی و 
خه ڵک  به شداری یه کی  هه ر  وایه   پێیان 
»مستێکه   له  ده می ئه مریکاو ئیستکباری 

جیهانی«. 
سیاسی،  هێزێکی  هه ر  بۆیه  
چ ئۆپۆزیسیۆنێکی نێوخۆیی بێ و چ هێزێکی 
ناوه نده که ی  که    نایاسایی  سیاسی 
لە  دەیەوێ  مادام   ئێرانه ،  ده روه ی  له  

هەبێ و  کاریگه ریی  کایەسیاسی یەکان دا 
عه قالنی  دروست و  ڕوانگه یه کی  خاوه نی 
به  نیسبه ت هه ڵبژاردنەوە بێ، پێویسته  

ئه و خااڵنه  له  به رچاو بگرێ:
ئازادو  له   به ده ر  هه ڵبژاردن   -1
بۆ  میکانیزمێکه   دادپه روه رانه بوون، 
میکانیزمێک و  هه ر  شه رعییه ت وه رگرتن. 
پۆتانسیه لی  که   هه ڵبژاردنێک،  هه ر 
توانای  هه بێ،  ڕه وایی به خشینی 
قه یران دروستکردنیشی  خه وشدارکردن و 
وتارو  دروشمه کان،  ده بێ. 
هه ڵبژاردن دا  ڕه وتی  له   هه ڵسوکه وته کان 
پێکه وه  به شدار ده بن له وه ی که  ئاسۆی 
ده ستنیشان  سیاسی یه   سیستمه   ئه و 

بکه ن. 
هه ڵبژاردن دا  له   به شداری   -2
به   کۆرتخایه ن  دیاریکراوی  نه خشه یه کی 
ده رئه نجامێکی دیاریکراو نیه . هه ڵبژاردن 
روانگه یه کی  به   ڕێژیم  که   پرۆسه یه که  
ده کا.  له گه ڵ  هه ڵسوکه وتی  ئه منییه تی 
رێژیم له  پرۆسه یه کی ئه منییه تی دا کات، 
هێزی ماددی و میدیایی ته رخان ده کا بۆ 

سیاسی و  شێوه یه کی  به   خه ڵک  ئه وه ی 
خه ڵکی  به   بێنێ و  چۆک دا  به   مه ده نی 
به   ڕێژیمه   ئه و  که   بدا  نیشان  جیهان 
به   دێموکراتیک  مه ده نی و  میکانیزمێکی 
سه ر خه ڵک دا حکوومه ت ده کا. به اڵم هیچ 
له و  ڕێژیم حه تمه ن  که   نیه   مسۆگه ریش 
بێنێ.  ده ست  به   پرۆسه یه دا سه رکه وتن 
خۆلی  هه ڵبژاردنی  ئاکامی  نموونه   بۆ 
به   که سێک  بوونه وه ی  له   ده یه م سه رتر 
ناوی ئه حمه دی نه ژاد به  سه رکۆمار ئه وه  
الیه ن  له   سه رکۆمار  ڕاگه یاندنی  که   بوو 
نه کرا.  له  الیه ن خه ڵک قبووڵ  نیزامه وه  
سیاسی- ده سه اڵتدارێکی  رێژیم  واته  

مه ده نی نه بوو. 
فه زای ئێستای هه ڵبژاردن 

نێوخۆدا  له   ئێستا فه زای هه ڵبژاردن 
به یتی  سیاسی  گرووپی  سێ  سه ر  به  
ڕێبه ڕی، ڕه فسه نجانی و ده وڵه ت دا دابه ش 
چه ند  الیه ن  له   ڕێبه ڕی  به یتی  بووه . 
جه لیلی،  سه عیدی  وه ک  نوێنه رێکه وه  
حه دادی عادل، عه لی ئه کبه ری ویالیه تی و 
سه ردار قالیباف نوێنه رایه تی ده کرێ. به  
له   درێژه دا  له   ئه و گرووپه   زور  ئه گه ری 
پێناو یه کگرتوویی زیاتری له  به رامبه ری 
ته نیا  ده وڵه ت دا  ره فسه نجانی و  گرووپی 
یه ک یان دوو که سیان له  گۆره پانه که دا 
ده مێننه وه  که  سه عیدی جه لیلی و قالیباف 

شانسێکی زیاتریان هه یه .
گرووپی  دووهه م  گرووپی       

کارگوزاران و  له   ڕه فسه نجانی یه  که  جگه  
له   ئێستا  خۆی  دێرینی  الیه نگرانی 
پشتگیریی ڕێفورمخوازانیش به هره مه نده . 
ئه و  پێی  به   ڕه فسه نجانی،  هه روه ها 
ڕه نگدانه وی که  دوای ناونووسی یه که ی بۆ 
به شداری له  هه ڵبژاردنی سه رکۆماری دا له  
تایمزو  له  ماڵپه ره  گرنگه کانی وه ک  زور 
له   ده رکه وت،    ... پۆست و  واشینگتون 
لێ ده کرێ  پشتگیریی  ڕۆژئاواوه   الیه ن 
ده توانێ  ئه و  وایه   پێیان  چونکه  
ئاستی  له   سیاسی  هێورتری  قۆناخێکی 

نێوخۆیی و جیهانی دا ده ست پێ بکا.
گرووپی  سێهه م  گرووپی       
مه شایی  ڕه حیم  که   ئه حمه دی نه ژاده  
ڕاگه ێاندوه .  خۆی  کاندیدی  وه ک 
ناونووسیی  ڕۆژی  له   ئه حمه دی نه ژاد 
یانی  مه شایی  که   ڕای گه یاند  مه شایی دا 
یانی  ئه حمه دی نه ژادیش  ئه حمه دی نه ژادو 
مه شایی. ئه وه ش به  واتای ته رخانکردنی 
سه رخستنی  بۆ  ده وڵه ت  توانای  هه موو 
ته مه نی  به رده وامیی  هه روه ها  مه شایی و 
فۆرمی  له   ئه حمه دی نه ژاد  ده وڵه تی 

مودێلی  دێ.  مه شایی دا  ده وڵه تی 
له   ته نیا  نه   ئه حمه دی نه ژاد_مه شایی 
ڕووی هه وڵی ئه و دوو که سه  بۆ پاسدانی 
پۆستی سه رکۆماری به  یه کتر له  مودێلی 
له و  به ڵکوو  ده چێ،  پووتین_مێدیێدێڤ 
ڕووه وه   که  ئه و گرووپه ش به  هێنانه ئارای 
سڕینه وه ی  هه وڵی  ئێرانی«  »مه کته بی 
ڕووحانییه ت له  سیستمی سیاسی ده داو 
نیزامی_ئه منییه تی  فه زای  ده یه وێ 
توندتر بکا له  مۆدێلی پووتین_مێدڤێدێڤ 
ده چێ. هەرچەند ئه گه ری  په سندکردنی 
له  الیه ن شوورای  سه الحییه تی مه شایی 
نیگابان که مه و به ربژێره کانی دیکه ی ئه و 
ره حیمی و  محه ممه دڕه زا  وه ک  گرووپه ش 
سه رکه و تنیان  شانسی  جه وانفیکر  عه لی 
که مه .  هه ڵبژاردن دا  ملمالنێکانی  له  
وه اڵمدانه وه  به و پرسیاره ش که  گرووپی 
ده وڵه ت له  ئه گه ری ڕێگه نه دانی شوورای 
به شداری  بۆ  مه شایی  به   نیگابان 
یان  ئیستراتژی  چ  هه ڵبژاردن دا  له  

دژکرده وه یه کی ده بێ دژواره . 
     که وایه  هه ڵبژاردنی خولی یازده ی 
سه رکۆماری هه ڵبژاردنێکی دێموکراتیکتر 
به اڵم  نیه ،  پێشووتر  هه ڵبژاردنه کانی  له  
به  هۆی ئه وه ی که  ستادی هه ڵبژاردن له  
نێوان ده وڵه ت و که سانی سه ربه ڕێبه ری دا 
ساخته کاری  ئه نجامدانی  بووه   دابه ش 
دژوارتره و له  دۆخی ئێستا دا به کارهێنانی 
دیاریکردنی  بۆ  ڕێبه ڕ  ڤێتۆی  مافی 

سیاسی  ڕیسکێکی  سه رکۆماریش 
گه وره یه .

بۆ  کورد  ئیستراتیژی 
هه ڵبژاردنه کان

 بۆ هێزێکی سیاسیی کوردی که  به ده ر 
ئیسالمی  کۆماری  ڕووخانی  دروشمی  له  
له و  هه ڵوێسته که ی  ڕێگه ی  له   ده یه وێ 
باشتر  کورد  دۆخی  پێگه و  هه ڵبژاردنه دا 
بکا جگه  له و تێبینی و خااڵنه ی ئاماژه ی 

پێ کرا، ئەم خااڵنەش گرنگن : 
ته مه نی  کۆتایی هاتنی  به    _1
مه سه له ی  ئێران دا  له   ئێسالمی  کۆماری 
نه ته وه یه  کۆتایی  ئه و  کوردو کێشه کانی 
ستراتژیکه وه   ڕوانگه یه کی  له   پێ نایه . 
پاشایه تی و  رێژیمی  دووک  هه ر  له  
سیاسی،  ناوه ندێکی  ئیسالمی دا  کۆماری 
له   به هێزتر  ئیداری  قانوونی و  ئابووری، 
ده ره وه ی جوغرافیای کوردستان هه بووه  
وه ک  دێموکراتیک و  شێوه یه کی  به   که  
کورد  له گه ڵ  هه ڵسوکه وتی  نه ته وه یه ک 
به و  ڕسته یه   ئه و  هه ر  ده کرێ  نه کردوه . 
شێوه یه ش بڵێین که  ئاکامی بزووتنه وه ی 
کوردایه تی لەو  بازنه یه  له  مێژوودا ئه وه  
ماوه ی  هێندێک  له   کوردستان  که   بووه  
ناوه ندێکی  پچڕپچڕدا  کورت و  زه مه نیی 
سیاسی بووه و گه شه ی سیاسیی کردوه ، 
ناوه ندێکی  نه بۆته   ڕاده یه   به و  به اڵم 
که واته    .  .... ئیداری و  ئابووری و 
بواری  له   نه ته وایه تی  بزووتنه وه ی 
سیاسی دا توانیویەتی هاوسه نگی یه ک له  
نێوان ناوه ندیه تیی سیاسیی کوردستان و 
دروست  تاران دا  سیاسیی  ناوه ندیه تیی 
بکا، به اڵم نه ی توانیوه  کوردستان بکاته  
توانای  که   ئیداری  ئابووری و  ناوه ندێکی 
کاریگه ری و گۆشار بۆ سه ر تارانی هه بێ. 
ره نگه  نه ته وه یه ک که  له  ئێران دا ڕه وتێک 
له  به ناوه ندبوونی پێچه وانه ی به  نیسبه ت 
بێ.  تورک  نه ته وه ی  بڕیوه   کوردستان 
مه شرووته دا  ده ورانی  له   که   ته ورێز 
سه رده می  له   بوو  سیاسی  ناوه ندێکی 
ناوه ندێکی  به   بوو  ئیسالمی دا  کۆماری 
مانگرتنە  ئه و  ئه گه ر  ئابووری-ئیداری. 
کورستان  له   مه ده نی یانه ی  جه ماوه ری و 
به رێوه  چوون، له  ته ورێز به ڕێوه  چووبان، 
سیاسی- په یامێکی  نه ک  مانگرتنه   ئه و 
سیاسی- په یامێکی  به ڵکوو  سه مبۆلیک 
ئێستا  ئه وه ی  ده بوو.  کاریگه ر  ئابووریی 
غه می  ده بێ  کوردی  ناسیۆنالیزمی  بۆ 
ناوه ندکردنی  به   بێ  سه ره کی  یه که م و 
ئابووریی  گه شه ی  کوردستان و  ئابووریی 

کوردستانه .
له  چه مکی  که لک وه رگرتن   -2      
کرده وه ی  پێناسه کردنی  بۆ  »خیانه ت« 
له   هه ڵبژاردن دا  له   به شداری کردن 
سه رچاوه   سیاسی یه وه   عه قالنییه تێکی 
مێژووی  پێویسته   شۆڕشگێرێک  ناگرێ. 
نه ته وه که ی له  یاد نه کا، به اڵم هه ڵه یه کی 
خۆی  سیاسیی  بڕیاری  ئه گه ر  گه وره یه  
هه لێنجێ.  مێژوویی  بازنه یه کی  له  
ڕێبه رانی  تیڕۆری  که   نیه   له وه دا  گۆمان 
یادنه کراوو  له   هه میشه   بۆ  ده بێ  کورد 
مه حکووم کراو بێ، به اڵم له  سه ر بنه مای 
ئه و تیرۆرانه  ناکرێ کورد خۆی مه یدانی 
سیاسه ت به  ڕووی خۆی دا ته نگ بکاته وه . 
ڕه نگه  باشترین نموونه ش بۆ ئه و بابه ته  
پراکتیکی سیاسیی ڕێبه ری نه مر دوکتور 
قاسملوو بێ. له  ده ورانێک دا که  دوکتور 
دیاره کانی  هه ره   که سه   له   قاسملوو 
ڕۆژهه اڵتی  سیاسه تی  گۆڕه پانی 
خومه ینی یه وه   الیه ن  له   بوو  کوردستان 
فتوا به  دژی خه ڵکی کوردستان دراو له  
الیه ن ئه و که سانه وه  که  ئێستاش  هه ر له  
رێژیمه دان  ئه و  سیاسه ت کردنی  مه یدانی 
ڕێبه ری  به ڕێوه  بڕا.  لێ کراو  پشتگیریی 
گه لی  سه ر  به   نه هامه تی یه ی  ئه و  نه مر 
کورد هات له  یاد نه کرد، به اڵم ده رگای 
ئه گه ری پێشڤه چوونی مه سه له ی کوردی 
بۆ  دووباره   خوێندنه وه ی  بینین و  به  
کوردکوژانی دوێنێ کراوه  هێشته وه .             
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عه دنان حه سه ن پوور

ئەم بابەتە بەشێکە لە پێشەکی 
وەرگێڕانی کتێبی »لیبرالیزم بەر 
نووسینی  لە  دێموکراسی«  لە 
بیرمەندێکی  زەکریایی  فەرید 
عەدنان  کە  ئەمریکاییە   - هیندی 
سیاسیی  زیندانیی  حەسەنپوور 
کردوویەتی  زیندان دا  لە  کە  کورد 

بە کوردی.

پێشه کی:
بەندیخانەدا  لە  کتێبەم  ئەم 
لە  وەرگێڕانە  ئەم  بۆیە  هەر  وەرگێڕاوە، 
ئاسایی دا  دۆخێکی  له   ڕوویەکەوە  هێچ 
نووسین و  سروشتی  چونکە  نەژیاوە، 
لە  جیاوازە  زۆر  بەندیخانە  لە  خوێندنەوە 
ئاسایی و  دونیای  لە  خوێندنەوە  نووسین و 
ئازاددا. لە نێوەڕاستی سێپتامبری 2009وە 
لە  بە وەرگێڕانی ئەم کتێبە کردو  دەستم 
ساڵه  دا  هەرئه و  ئۆکتۆبری  دواڕۆژەکانی 
لە  کەمتر  سەرجەم  واتە  کرد،  تەواوم 
نووسینەوەو  بەاڵم  خایاند.  مانگ ونیوێکی 
پێداچوونەوەی نزیکەی یەک ساڵی تەواوی 
کتێب و  بەسەر  دەستیان  چونکە  پێ چوو، 
لەوانەش  یەک  نووسراوەکانم و  دەفتەرو 
گرت و  وەرگێڕانەکەدا  نوسخەی  تەنیا 
دوای تێکۆشانێکی بێوچانی شەش حەوت 
بەرپرسانی  بە  قەناعەت  توانیم  جا  مانگە 
نایاساییم  کارێکی  کە  بکەم  بەندیخانە 
مۆڵەتی  کە  وەرگێڕاوە  کتێبێکم  نەکردوە، 
فەرهەنگ و  وەزارەتی  الیەن  لە  چاپکردنی 
قانوونی  لە  پێ دراوە،  ئێرانەوە  ئیرشادی 
خوێندنەوە  نووسین و  ئێران دا  بنه ڕه تیی 
بە زمانی کوردی ئازادهو به پێی قانوونی 
کاری  بە  درێژە  دەتوانم  زیندانەکانیش 
نووسین و خوێندنەوە بدەم. تەنانەت لەبەر 
جۆرە  بەو  بەرانبەر  ناڕەزایەتی  دەربڕینی 
رۆژێک  چەند  دام و  سزایان  هەڵسوکەوتە 

ئەمە  کرام.  توند  تاکەکەسی  سلوولی  له  
دەنووسم،  بۆ  پێشەکیی  جاریشە  دووهەم 
نەیان دامەوە.  هەر  بردو  یەکەمینیان 
له سه ر  گیروگرفتانه   ئەم  هەموو  سەرەڕای 
دەفتەرەکان و  وەرگرتنەوەی کتێب و  ڕێگای 
ناردنەدەرەوەی  بەدواداچوونە،  هەموو  ئەو 
ئەم وەرگێڕانە قەدەغەیەو بەناچار دەبێ بە 
قاچاخەڕێگادا هەوڵی هەناردنی بدەم. دیارە 
کاری فیکری لە دۆخێکی ئاوا پڕ لەمپەرو 
دەبێتەوە،  سەختتر  گەلێ  پڕسترێس دا 
کێشەکەیەو  الیەنێکی  تەنیا  ئەمە  بەاڵم 
ئەسڵی مه سه له کە لە شوێنێکی دیکەدایە؛ 

لە وێناکردنی »زیندانیی سیاسی«دا. 
وەک ئاشکرایە دوای شۆڕشی 1979ی 
واڵتە  ئەم  زیندانەکانی  هیچ کات  ئێران 
زیندانی یانی سیاسیی کوردیان لێ نەبڕاوەو 
هەمیشە  دیل کراوە  مرۆڤە  کۆمەڵە  ئەو 
هەواڵ و  گرنگەکانی  سەرچاوە  لە  یەک 
چیرۆکە  بوون.  کۆمەڵگا  نێو  چیرۆکەکانی 
بەرخۆدانی  قارەمانه تی و  درۆکانی  راست و 
زاران و  سەر  دەکەوتنە  مرۆڤانە  ئەو 
هەمووکەس دەی گێڕانەوەو لە کەسێکەوە بۆ 
ناوەرۆکێکی پڕحەماسەترو  کەسێکی  دیکه  

گەورەتریان وەردەگرت.
مرۆڤی  دوێنێ  تا  کە  مرۆڤانە  ئەو 
لەپڕ  بوون  کۆمەڵگایە  ئەم  نێو  ئاسایی 
کە  نائاسایی  مرۆڤگەلێکی  بۆ  دەگۆڕدران 
تایبەتمەندی و  ناکۆتاو  وزەیەکی  خاوەن 
شتێکیان  بوون و  سەروومرۆیی  خەسڵەتی 
لە بەرزە مرۆڤەکەی نیچە کەم نەبوو! بەاڵم 
دیکە  ئەکتەرێکی  دوایی دا  سااڵنەی  لەم 
ئوستوورەسازی یە  پرۆسەی  بەم  تێکەڵ 
قووڵتر  خێراترو  یاری یەکەی  بووەو 
چیرۆکی  دوێنێ  تا  ئەگەر  کردۆتەوە. 
زارەکی و  چیرۆکی  سیاسی  زیندانی یانی 
شوێنی  شاراوەو  نادیارو  سیمایان 
بەندبوونیان بزرو تەریک کەوتوو بوو، ئەمڕۆ 
بە یارمەتیی »میدیا«و »کۆمۆنیکەیشن« 
جۆراوجۆرەکانیان  رەنگاوڕەنگ و  وێنە 
لەسەر  بێ بڕانەوە  ڕۆژانەو  بەشێوەی 
الپەڕەکانی  تێلەڤیزیۆن و  شاشەی 
ئینتەرنێت و ڕۆژنامەکان و شەپۆلی رادیۆکان 
چیرۆکی  هەمووکەس  دەکرێتەوەو  باڵو 
ژیانیان دەزانێ و ئاگاداری وردەکاری یەکانی 
تا  ئەگەر  تێکۆشانەکانیانە.  چاالکی و 
سیاسی  زیندانی یانی  سیمای  دوێنێ 

هیچی  ئەمڕۆ  بوو  شێواو  لێڵ و  سیمایەکی 
شاراوەیان نەماوەو هەموو شتێکیان ڕوون و 
ئاشکرایە، بەاڵم بێگومان سەرەڕای هەموو 
هێشتا  پەردە هەڵماڵینەکان  ڕوونکردنەوەو 
دونیایەکی  سیاسی  زیندانی یانی  دونیای 
هێشتا  ئەوان  ئه فسانه یی یەو  سیحراوی و  
هەر هەمان قارەمانە بێ وێنەکانی نەتەوەن. 
میدیایی  شەپۆلی  دیکه   واتایەکی   بە 
زیندانی یە  ئه فسانه یی  سیمای  نەتەنیا 
بەڵکوو  نەسڕیوەتەوە  سیاسی یەکانی 
تەنانەت کاڵیشی نەکردۆتەوەو بگرە گەلێ 
زیاتر لە جاران راپێچی نێو سوڕیالیزمێکی 
لێرە  کردوە.  فرەڕەهەندی  هەمەگیرو 
بەدواوە میدیا ئیدی تەنیا ڕاگوێزەری پەیام 
مانایشە.  پەیام و  ئافرێنەری  بەڵکوو  نیە 
تەنیا  میدیا  ئەرکی  دیکه ،  زمانێکی   بە 
نیە  پەیامێک  یان  هەواڵێک  گواستنەوەی 
خاوەن سروشتێکی  دەبێتە  میدیا  بەڵکوو 
خوڵقێنەری  دەوری  راستەوخۆ  دیکەو 
بۆیە سیمای  ماناو شوناس دەگێڕێ. هەر 
سیاسی  زیندانی یانی  پێشووی  قەبەکراوی 
هەم  کۆمۆنیکەیشن  میدیاو  یارمەتیی  بە 
هەم  بۆتەوەو  سیحراویتر  مەزنترو  گەلێ 
پەرەی  بەرباڵوتردا  ئێجگار  رووبەرێکی  لە 
سنوورەکانی  جاران  لە  زیاتر  سەندوەو 
دونیای ئاسایی بەزاندوەو پێی ناوەتە نێو 
دونیایەکی مێتافیزیکاڵی سەروومرۆیی یەوە.
گەورەترو  مرۆڤ  هەرچی  بێگومان 
وێنا  بەرفراوانتر  دەسەاڵتیشی  وزەو 
به رچاوترو  خەسڵەتی  چاوەڕوانی  بکرێ 
کاروکرداروگوفتاری جیاوازترو مەزن تریشی 
لێ دەکرێ. مرۆڤی چیرۆکەکەی ئێمە رێک 
الیەکەوە  لە  دەژی،  بەسەرهاتێک  ئاوەها 
شوناسی  لە  جیاوازتر  زۆر  شوناسێکی 
سەپێندراوەو  بەسەردا  خۆی  راستەقینەی 
ئەرک و  هەر  دەبێ  دیکەشەوە  لەالیەکی 
نوێ یە  شوناسە  ئەم  چاوەڕوانی یەک 
دەروونیەوە  ناخی  لە  دێنێ،  بەرهەمی 
بەڕێوەی  بێ چەندوچوون  بکاو  قبووڵی 
قەبەکراوە  بەناوبانگە  مرۆڤە  ئەم  به رێ. 
ئەگەر نەتوانێ ئەرکەکانی شوناسە تازەکەی 
بە باشترین شێوەو بێ کەموکوڕی راپەڕینێ 
ناوو  دەیان  دەکرێ و  تەکفیر  یەکسەر  ئاوا 
ناتۆرەی سووکی بۆ دەدۆزرێتەوە، بەاڵم لە 
راستی دا ئەو »ئەرک«انەش دیار نیە چین و 
سروشتێکن!  خەسڵەت و  چ جۆر  خاوەن 

گۆشەنیگای  لە  هەرکەسەو  بڵێم  باشترە 
بیرکردنەوەو  جۆری  بەپێی  خۆیەوەو 
ئەرک و  کۆمەڵێ  خۆی  هەستەکانی  حەزو 
یەخسیرە  مرۆڤە  ئەو  بۆ  چاوەڕوانی 
داوای  سەختگیرانەش  گەلێ  دادەتاشێ و 
بەڕێوەچوونی کامڵ و تەواویان دەکا. دیارە 

ئەگەر بیر لە چاوەڕوانی یەکانی ئەو هەموو 
بکەینەوە  لێکنەچووانە  جۆراوجۆرو  مرۆڤە 
پارادۆکسیکاڵ  کۆمه ڵێکی  تێ دەگەین 
کە  چێ بوون  دێتە  چاوەڕوانی یەکان  لە 
ناتوانن  پێغەمبەرانیش  تەنانەت  هیچ کەس 
کۆبکەنەوەو  خۆیان دا  لە  هەموویان 
مرۆڤی  بۆیە  هەر  ببەن.  بەڕێوەیان 
قەبەکراو لە هەموو الیەکەوە دەکەوێتە بەر 
گوشارو هەرکەسە داوای شتێکی لێ دەکاو 
ئەو  هەزاری  لە  یەک  دەرەقەتی  ئەویش 

داخوازی یانە نایە. »جارێک لە بەندیخانەی 
هاوڕێم  لە  داوای  زیندانی  کابرایەکی  سنە 
تەلەفۆنە  بەشە  کردبوو  گوڵی  یاسری 
ئەو  بەاڵم  بداتێ،  خۆی  کورتماوەکەی 
پێنج دەقە کەموکورتە تەنیا بەشی خودی 
یاسری دەکردو نەی توانی داواکەی جێبەجێ 

بکا. کابرا پێی گوتبوو ئه تۆ چ زیندانی یەکی 
سیاسی که  ئامادە نی بەشە تەلەفۆنەکەت 
بدەی بە من ، دڵنیا بە که  چوومە دەرەوە 
کە  نیە  ئەوە  یاسر  دەڵێم  هەمووکەس  بە 
ئێوە بیری لێ دەکەنەوە!«. ئەم چیرۆکە بە 
باشترین شێوە حەقیقەتی ئەو قسانەی من 
دەسەلمێنێ کە زیندانیی سیاسی تێکەڵێکە 
تەکفیر،  پشتیوانی و  نەفرەت،  حەزو  لە 
سادەترین  بە  بچووکی...  گەورەیی و 
شێوەیش دەشێ البەال بێتەوەو لە بەرزاییی 

ئاسمانەوە فڕێ بدرێتە وەیلی دۆزەخەوە.
پڕمەرج و  هێمایینە  دۆخە  ئالەم  ئه من 
سنوورو لەمپەرەدا دەستم دایە وەرگێڕانی 
وزەو  لە  زۆر  بەشێکی  دیارە  کتێبەو  ئەم 
هەموو  بەو  وەاڵمدانەوە  خەرجی  تواناکانم 
چاوەڕوانی و هێرشە هاوکاتانە کردوە. هەر 
بۆیە بە بەراورد لەگەڵ دۆخێکی ئاسایی دا 
زۆر کەمتر توانیومە مێشکم لەسەر ئەم کارە 
بکەمەوەو هەمیشە شتە الوەکی یەکان  چڕ 
داوم و  ئازاریان  جۆرەکان  لە  جۆرێک  بە 
نەیان هێشتوە کەڵکەڵەو ژیانی راستەقینەی 
خۆم بژیم. ئالێرەدا دەتوانم بڵێم گوشاری 
کۆمەڵگا زیاتر لە گوشاری دەسەاڵت مرۆڤ 

تێک ده شکێنێ.
دیکەشم  کێشەیەکی  چەند  ئەڵبەت 
زیندانی بوون  چەندساڵ  وێنە  بۆ  هەبوو، 
دونیای  لە  دووربوون  چەندساڵ  مانای 
تەنانەت  خوێندنەوەو  نووسین و 
لە  بزربوون  مانای  جیدی،  باس وخواسی 
بزربوون  مانای  بەتایبەت  زانست و  دونیای 
کتێبێ  تاقە  کوردی.  نووسینی  فەزای  لە 
بە درێژایی ئەم وەرگێڕانە بۆ تێکەڵبوونەوە 
کتێبی  داوم  یارمەتیی  کوردی یە  فەزا  بەو 
مارشاڵ  مۆدێڕنیتە«ی  »ئەزموونی 
دلۆڤانم مەسنوور  هاوڕێی  بوو کە  بێرمەن 
بە  خۆیشی  هەر  وەری گێڕاوەو  تەیفووری 
بۆ  نوسخەیەکی  نهێنی دا  قاچاخەڕێ یەکی 
هەناردم. پێویست ناکا بڵێم ئەم بزربوون و 
نامۆیی یە دەتوانێ چەند توانای مرۆڤ بۆ 
جیا  بکاتەوە.  کەم  وەرگێڕان  نووسین و 
لەمانە، ژیانێکی چەندساڵە لەگەڵ مەرگی 
هەروەها  هاوڕێکانت داو  خۆت و  نه گریسی 
لەم  بەندیخانەش  سنوورە سروشتی یەکانی 
سەرەڕای  بەاڵم  گێڕاوە،  دەوریان  بابەتەدا 
هەموو ئەم شتانەش هەوڵم داوە هەروەک 
شێوەنووسینی  لەسەر  کتێبەکەو  خودی 
سادهو  زمانێکی  ئه منیش  نووسەر، 
ژۆرناڵیستی بەکار بێنم و نەهێڵم رستەکان و 
پاراگرافەکان لەخۆڕا قورس و درێژ ببنەوە.

چوار  به   نزیک  لەم  بڵێم  ماوەتەوە 
پارێزەری  هەردوو  زیندانی بوونم دا  ساڵەی 
ساڵحی  کاک  خۆشەویستم  بەڕێزو  زۆر 
هووشمەندی  سیروان  کاک  نیکبەخت و 
پێوە  گەورەیان  بێ ئەندازە  زەحمەتێکی 
کێشاوم و لەبەر من تووشی چەندین کێشە 
دەکەم و  بەقووڵی سپاسیان  لێرەوە  بوون، 
هەژارەمان دا  کۆمەڵگا  لەم  هیوادارم 

نموونەی ئەوان زۆرو زۆرتر بێ.
ع . ح ئاگۆستی 2010بەندیخانەی سنە

سیاسی

وەرگێڕانلەدۆخیهێماییندا

ئاکامی دوو هەفتە کاری  14500 الیک 
سووکایەتی  کەرەسەی  بوون  »ژن  کەمپینی 
تۆری  سەر  لە  نییە«  کەس  هیچ  بە  کردن 
چاوێکی  ئەگەر  بوو.  فەیسبووک  کۆمەاڵیەتیی 
ئەو  ئاکامەکانی  هەروەها  و  ئامار  بە  خێرا 
کەمپینەدا بخشێنین دەبینین لە جۆری خۆی دا 
کەمپینێک و کۆدەنگێکی باش و بێ وێنە بووە 
و دەتوانین بڵێن یەکێک بووە لە کەمپینەکانی 
کە تاکو ئێستا لەسەر ئاستی دنیا کوردەکان 
دروستیان کردوە بۆ پشتگیری یان بە ئەنجام 

گەیاندنی کارێکی بەکۆمەڵ. 
خێرا  بەخوێندنەوەیەکی  سەرەتا 
پێدەکەین.  دەست  رووداوەکان  رەوتی  بۆ 
رووداوەکە لە کاتێک دا رووی دا کە تاوانبارێک کە 
تاکو ئێستاش دیار نەبووە، تاوانی ئەو مرۆڤە 
چیە و بۆچی حوکم دراوە، بە لیباسی ژنانەوە 
کوردستان دا  رۆژهەاڵتی  مەریوانی  بەناو شاری 
مەریوان  شاری  دادگای  کە  بڕیارێک  گێرایان. 
مەریوانەوە  ئینتزامی  هێزی  لەالیەن  و  دابووی 
دادگای  کە  کاتەی  ئەو  گەیەنرا.  ئەنجام  بە 
شاری مەریوان وەها بڕیارێکی دەرکرد هیچ کات 
باوەری نەدەکرد کە ئاکامی ئەوکار وبڕیارەیان 
ئاواها کاردانەوەی لێ بکەوێتەوە و سنوورەکان 
مافی  چاالکانی  لەالیەن  زوو  زۆر  و  ببەزێنێ 
مرۆڤ و ژنانەوە ببێتە بەهانەیەک بۆ دژکردنەوە 
ئێران.  دادگاکانی  بریارەکانی  بە  بەرامبەر 

ئەوکاردانەوانە  ئاکامی  دیتیشمان  هەروەک 
ئیسالمی  کۆماری  بەدەستانی  کار  لە  سەری 
شێواند و هەر رۆژەی بە بەهانەیەک یەكێکیان 
هێزی  زوو  هەر  وێنە  بۆ  لێ دەدزیەوە.  خۆی 
ئینتزامی ئێران خۆی لێ دەرهاویشت و باسی 
ئەوەی کرد کە ئێمە بریاری دادگامان بە ئەنجام 
گەیاندوە! لەوالشەوە گومانەکان لە زیاد بوون دا 
بوون کە باس لەوە دەکرا کە هێزی ئینتزامی 
بۆخۆی سەربەخۆ ئەم کارەی کردبێ. کێشەکە 
چەندین  دا  رابردوو  هەفتەی  چەند  لەماوەی 
نوێنەرانی  الیەن  لە  ئێران  پەرلەمانی  لە  جار 
بەاڵم  باس،  بەر  هاتە  کوردنشیینەکان  ناوچە 
نێو  توندڕەوکانی  پاساوێک  بە  جارەی  هەر 
حاکمییەتی کۆماری ئیسالمی لە پەرلەمان بۆ 
بۆ  پاساویان  تاوانەکەیان  کردنی  پەردەپۆش 

دادگا و هێزی ئینتزامیی دەهێنایەوە.
دەستپێکی کەمپینەوە: 

کەمپینەکە لە بیرۆکەی چەند چاالکوانی 
کاتێک  بوو  دروست  مرۆڤ  مافی  و  سیاسی 
لەوە کراوە کە دەبێ بۆ بەرپەرچدانەوەی  بیر 
کورد  بەژنانی  کردنە  بێرێزی  کە  کارێک  وەها 
کۆماری  ئەوەی  بۆ  و  بکەین  کۆدەنگیەک ساز 
ئیسالمی ئێران و حاکمانی ئێران ئەوە چاک بزانن 
لەکاتێک دا  دانانیشێ  بێدەنگ  کورد  گەلی  کە 
هەموو رۆژێک بە بیانوویەک دەچەوسێنرێتەوە. 
بیرۆکەی ئەو کەمپینە لە جۆری خۆی بێ وێنە 

بوو هەروەها دەستپێکەکەشی بێ وێنەتر بوو، 
کەمپینێکی  لە  ئەمرۆیی  و  جوانتر  بیرۆکەی 

ئاواها دا رەنگی خۆی دابۆوە. 
لەگەڵ  کەمپین  جیاوازییەکانی 

کەمپینەکانی تردا:
بوونی خەلێکی زۆر بە ئایدیا و بیرۆکەی 
جیاواز لەهەموو سنفێک هەروەها نەبوونی هیچ 
دیتنەوەی  تێدا  خۆ  کەمپین،  بۆ  سنوورێک 
تا  منداڵەوە  لە  کۆمەڵگا،  تاکەکانی  هەموو 
دەگاتە بەتەمەن و لە ژنەوە تا پیاوان هەروەها 
لە  تەنها  کەمپینە  ئەو  گرینگتر  لەهەموویان 
نێو  لە  بەڵکو  نەداوە  دەنگی  کوردەکاندا  نێو 
نەتەوەکانی دیکەش دا رەنگ و دەنگی تایبەت 
بەخۆی هەبوو، لە فارس و عەرەب و ئازەری و 
هەروەها لە واڵتانی ئەوروپایی و ئەمریکایش دا 

الیەنگر و هاوکاری هەبوو. 
دیتمان  هەفتەیەدا  دوو  ئەو  لەماوەی 
ماڵپەرە  و  رۆژنامە  لە  زۆرێک  مانشێتی  کە 
ئەوروپایەکان چاالکیەکان و کێشەکانی کۆماری 
ئیسالمی لەگەڵ ژنان دەگواستەوە. بە ئامارێکی 
دەتواینی  ماڵپەرانە  و  گۆڤار  ئەو  بۆ  سەرپێی 
بڵێن کە لە ماوەی ئەو 15 رۆژەدا لەالیەن 35 
ماڵپەر و ڕۆژنامەی ئەوروپایەوە راپۆرت وهەواڵ 
لەسەر ئەو کەمپینە بەزمانەکانی ) ئینگلیزی، 
سوێدی،  ئیسپانیایی،  فەرانسەوی،  ئاڵمانی، 
فینالندی و نۆروێژی( چاپ و باڵوکراوەتەوە. هەر 

لەوماوەیەدا لە الیەن چەندین تلویزۆن و رادیۆی 
کراوە  دیمانە  و  راپۆرت  دەرەوە  و  ناوخۆیی 
لەسەر ئەو کەمپینە ئەنجام دراوە، کەدەتوانین 
کاناڵ  وکورد  سات  ئاسۆ  وەک  تلویزیۆنەکانی 
ئاڵمان،  رایۆیەکانیش دەتوانین )رادیۆی  لە  و 
ئەمریکا،  فەردا،دەنگی  رادیۆ  فەرانسە،  رادیۆ 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەرین.  نێو  سوئێد(  رادیۆی 
خۆنیشاندان  چاالکی  چەندین  بەئەنجامدانی 
و هەروەها  باشووری کوردستان  لە شارەکانی 
واڵتانی  پایتەختەکانی  لە  هەندێک  لە 
ئەوروپایی جیاوازیەکانی ئەو کەمپینەی لەگەڵ 
کەمپیەکانی دیکەی دەرخست. لەگەڵ ئەوەشدا 
رۆژهەاڵتی  چاالکانی  راستەخۆی  پەیوەندی 
کوردستان بەکەمپینەکە یەکێکی دیکە بوو لە 
جیاوازیەکانی ئەو کەمپینە لەگەڵ کەمپینەکانی 

تر. 
کاری 2 هەفتەی کەمپین: 

دووهەفتەی  کاری  ماوەی  لە 
کەمپین  الپەرەیەکی  کە  توانرا  کەمپینەکەدا 
بکرێتەوە.  فەیسبووک  کۆمەاڵیەتی  تۆری  لە 
لە  کردنەکانی  پەسەند  ژمارەی  لەوماوەیەدا 
سەر تاسەری جیهان لە 14500 پەسەند تێپەری 
هەیەو  بەردەوامی  رەوەندەش  ئەو  و  کردوە 
لەالیەکی ترەوە هەوڵدراوە کە هەوڵەکان زیاتر 
پراکتیکی بکرێن و بخرێنە ئاستی کردارەوە و 
سەردانی  هەروەها  و  خۆنیشاندان  بە  ئەویش 

رێکخراوەکانی دیفاع لە ژنان، ئەم کەمپینە لە 
کاتی ئێستادا درێژە بەکارەکانی دەدات.

وردی  ئامارێکی  دەدەین  هەوڵ  لێرەدا 
کاری ئەو الپەرەیەی کە لە فەیسبووک بۆ ئەم 
کەمپینە کراوەتەوە بخەینە بەر دیدی ئێوە کە 
تێ رامانە.  و  سەرنج  جێگای  خۆیدا  لەجێگای 
زۆربەیان  کەمپین  بەرێوەبەرانی  هەرچەندە 
نەخشی  پیاوانیش  و  بوون  پیاو  بەرەگەز 
رێژەی  بەاڵم  کەمپینەکەدا  لە  گێرا  سەرەکیان 
پەسەند کردن بۆالپەرەی فەیسبووکەکە لەالیەن 
ژنانەوە زیاتر بووە. رێژەی پەسەند کردنی ژنان 
بۆ ئەو الپەرەیە 59.2% بوو، لەبەرامبەردا بۆ 

پیاوان 38.9 % بووە. 
بکەین  تەمەن  گروپی  لە  چاو  ئەگەر 
نێوان  لە  تەمەنیان  کە  کەسانەی  ئەو  دەبین 
هەبوو  بەشداریان  زۆرترین  ساڵدایە   34 25بۆ 
 %20.99 ژنان  بۆ  بەرێژەی  کەمپینەکەدا  لە 
بەدوای  بووە،   %16.3 پیاوان  بۆ  هەروەها  و 
زۆرترین   24 بۆ   18 تەمەنی  گروپی  ئەویشدا 
بەشداریان هەبوو بە رێژەی 19.1% بۆ ژنان و 
11.2% بۆ پیاوان و دواتر گروپی تەمەنی 35 
چاو  ئەگەر  گرتووە.  سێیەمیان  پلەی   44 بۆ 
لە ئاماری بەشداری بکەین لە واڵتانی جیهان دا 
زۆرترین  جیهان  واڵتی   19 لە  کە  دەبینین 
هەروەک  کەمپینە،  ئەم  بۆ  هەبووە  بەشداری 
 3177 رێژەی  بە  ئێران  واڵتی  کە  دەبینین 
ئەو  لەدوای  و  زۆرترین بەشداری هەبوو  کەس 
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە رێژەی 2670 
بە  عێراق  و  کەس   1404 بە  سوێد  و  کەس 
پلەکانی  لە  کەس   608 بە  بەریتانیا  و   715
دواتر دێن، گرینگیەکەی تایبەت لێرەدا دەبینن 
جوگرافیەکانی  چوارچێوە  کەمپینە  ئەو  کە 
ئەگەر  بۆیە  و  بڕیوە  هەموویان  و  نەناسیوە 
چاو لە ئامارەکان دەکەین دەبینین کە لەهەموو 
بۆ  کردوە  بەشدارییان  خەڵک  دنیادا  واڵتانی 

نموونە لە والتێکی وەک بەرازیل کە دورو نزیک 
نەبووە ژماری  پەیوەندی بە کێشەی کوردەوە 
ئەوە  بەشدارییەکان گەیشتۆتە 554 کەس کە 

لە نەوعی خۆی دا بێ وێنەیە.
ئامارەکان  نێو  بچینە  وردتر  ئەگەر 
بەشداری  کە  ئەوشارانەی  ڕێژەی  کە  دەبینین 
لەونێوەدا  دەدا،  نیشان  پێمان  هەبوو  زۆریان 
 1114 رێژەی  بە  ئێرانە  پایتەختی  کە  تاران 
کەس و ستۆکهۆڵم بە 486 کەس و هەولێر بە 
331 و سنە و مەهاباد و مەریوان لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان بە 305 و 165 و 105 کەس بەشداری 
ئەم کەمپینە بوون کە ئەوە لە حالێک دایە لە 
ئێران فیلتێر خراوەتە سەر ئینترنێت و بەشداری 

کردن لە تۆرەکۆمەاڵیەتییەکان زۆر دژوارە. 
لەالیەن  کە  پۆست  باشترین 
الپەرەی  لەسەر  کەمپین  بەڕێوەبەرانی 
وێنەی  پۆستی  باڵوکراوەتەوە،  فەیسبووک 
ئەم  »یە.  شەریفی  هەژیر  چاالکوان« 
 690 و  هاتووە  بۆ  پەسەندی   1590 پۆستە 
 200 لە  زیاتر  هەروەها  و  باڵوکراوەتە  جار 

بۆچوونیشی لەسەر نوسراوە. 
دەکرێ  کە  پۆستانەی  لەو  یەکێک 
لەالیەن  و  وردبینەوە  بۆچونەکەی  لە  جوان 
ئەم  پۆستی  باشترین  وەک  فەیسبووکەوەش 
وێنەی  پێدراوە،  دەنگی  ئێستا  تا  الپەرەیە 
ناسراوی  ڕۆژنامەنووسی  رەئفەت«  »ئەحمەد 
ئێرانی ـ ئیتالیایی کەلەسەر وێنەکەی بە جلی 
نووسیویەتی:  کێشاویەتی،  کوردییەوە  ژنانی 
جلوبەرگی ژنان ئەوندە پیرۆزە کە هەموو کەس 

شیاوی لەبەرکردنی نیە.

ماڵپەڕی  لە  وەرگیراو 
کوردستان و کورد

http://www.kurdistanukurd.
com/ku/wtar.php?id=522

لێکدانەوەیەکیئاماریبۆ

»بۆکەمپینی»ژنبوونکەرەسەیسووکایەتیکردنبەهیچکەسنیە«،

ئامادە کردنی: ئاگری باڵەکی

چەندساڵ  مانای  زیندانی بوون  چەندساڵ  حه سه نپوور:  عه دنان 
باس وخواسی  تەنانەت  خوێندنەوەو  نووسین و  دونیای  لە  دووربوون 
بزربوون  مانای  بەتایبەت  زانست و  دونیای  لە  بزربوون  مانای  جیدی، 
وەرگێڕانە  ئەم  درێژایی  بە  کتێبێ  تاقە  کوردی.  نووسینی  فەزای  لە 
بۆ تێکەڵبوونەوە بەو فەزا کوردی یە یارمەتیی داوم کتێبی »ئەزموونی 

مۆدێڕنیتە«ی مارشاڵ بێرمەن بوو

ئاگری: 14٥00 الیک ئاکامی دوو هەفتە کاری کەمپینی »ژن بوون کەرەسەی 
سووکایەتی کردن بە هیچ کەس نییە« لە سەر تۆری کۆمەاڵیەتیی فەیسبووک بوو. 
بخشێنین  کەمپینەدا  ئەو  ئاکامەکانی  هەروەها  و  ئامار  بە  خێرا  چاوێکی  ئەگەر 
دەبینین لە جۆری خۆی دا کەمپینێک و کۆدەنگێکی باش و بێ وێنە بووە و دەتوانین 
بڵێن یەکێک بووە لە کەمپینەکانی کە تاکو ئێستا لەسەر ئاستی دنیا کوردەکان 

دروستیان کردوە بۆ پشتگیری یان بە ئەنجام گەیاندنی کارێکی بەکۆمەڵ. 
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»گۆران«  سەرهەڵدانی  دوای  ئەگەر 
ئیلخانی  ،«سوارە  کوردی  ئەدەبی  لە 
بە  ئەو  ڕێگای  درێژەدەری  »وەک  زادە 
ڕۆژهەاڵتی  نوێی  شێعری  جڵەوکێشی 
ئەگەر  بگرین،  بەرچاو  لە  کوردستان  
شێعری   هەتا  سوارە  خەوەبەردینەی 
بە  ڕەوتێک  وەکوو  ئەمڕۆ   شاعیرانی 
خێرایی بخەینە بەر باس، بێجگە لە قوناغە 
جیاوازه کانی ئەوەی جێگەی لکۆڵینەوەیە، 
خوێنەران و  نێوان  لە  بۆشایی یەک  بوونی 
بەردەنگ  پێشوازیی  نەبوونی  نووسەران و، 
بەرهەمە  ئەدەبی یەکان و  ئاسەوارە  لە 
شێعری یەکان، بۆ خۆی بووه تە مەسەلەیه ک 
یان  بکرێ  بەسەر  لێکۆڵینەوەی  دەبێ  کە 
خەسارناسی یه کی زانستیی دەوێ کە بۆچی 
لە  دوای سوارەو چەند کەسێکی دەگمەن 
کۆمەڵی شاعێرانی نوێخوازی ئێستا کەس 
شێوازی  بەخاوەنی  نەبوون  نەتەنیا  لەوان 
تایبەتی، بەڵکوو ڕادەی هۆگرانی بەرهەمە 
ئەدەبی یەکانی ئەوان ئەوەندە لە خوارێ یه  
شاعیرونووسەر  وەکوو  کەس  کەم  کە 
هەلومەرجی  بڵێین  دەتوانین  دەیان ناسێ! 
بە  گرنگی  ئەوەندە  دەسەاڵتدار  داسپاوو 
نادا.  شێوە سیاسەتی  هونەرو فەرهەنگ 
دەگرێتە  کۆمەڵگا  الیەنەکانی  هەموو  زاڵ 
بەر. بۆ نمـوونە لە ئێران بە قەت سازکردنی 
کەرەسەیەکی جەنگی وەکوو »مووشه ک« 
و »تانک »و »تۆپ« بوودجە بۆ بواری 
فەرهەنگی و هونەری دابین ناکرێ، هەرئەمە 
بۆتە هۆی الوازی و گەشەنەکردنی بوارەکانی 
چاپەمەنی یه کان و  رێژه ی  ئەدەب وهونەر. 
خوێندنه وه ی خەڵک بە گشتی لە ئاستێکی 
نزم دایەو پێشوازی یەکی ئەوتۆ لە بەرهەمە 
بازاڕی  کەسادی  ناکرێ.  هونەری یەکان 
ئەمرۆدا  هه لومه رجی  لە  ئەدەب  هونەرو 
دەکرێ وەکوو خەسارێک چاوی لێ بکرێ و 
ئیتر  ئایا  کە  بەرباس وتوێژینەوە  بخرێتە 
بێ نیازن؟!  ئەدەبیات  شێعرو  لە  خەڵک 
ئەدەبی یەکان دا  بەرهەمە  لە  خۆێان  یان 
لەو  کەم تاکورتێک  ئەوەی  بۆ  نابیننەوە؟ 
ئه م  ڕووبه ڕووی  بینه وه   ورد  هه لومه رجه  

پرسیارانە دەبینه وه:
 نووسەر بۆ دەنووسی؟ بۆ کێ 

دەنووسێ؟
سەرەتا  نووسەران  هونەرمەندان و  کە 
دەروونی  نامۆی  هەستی  رازی کردنی  بۆ 
خۆیان دەست دەدەنە ئافراندن وخوڵقاندنی 
بەرهەمە هونەری و ئەدەبی یەکان ئینجا بە 
باڵوکردنه وه ی ئاسەوارەکانی خۆیان دەبنە 
خاوەن کەسایەتی یه کی تایبەت و سەربەخۆ. 
نووسیبایه ،  بۆخۆی  تەنیا  نووسەر  ئەگەر 
بوو  خۆش  پێی  کە  هەرشتێک  دەکرا 
بی نووسێ و هەرگیز بەرهەمەکەی نه ده که وته  
ناچار  یان  ئیدی  خه ڵک و  به رچاوی 
قەڵەمەکەی  بێنێ و  نووسین  لە  واز  دەبوو 
بەاڵم  دەمایەوە.  بێ هیوا  یان  دابنێ، 
نووسین و بەردەوامیی هونەر بە پێشوازی و 
دراوە.  گرێ  خوێنەرانەوە  خوێندنەوەی 
رێک کەوتنی دیالیکتیکی لە نێوان نووسەرو 
خوێنەردا بەم شێوەیه   ساز دەبێ، وەکوو 
دوو کردەوە بەیەکه وه  گرێ دراون و جیاواز 
خوێنەر،  نووسەرو  هه وڵی  لەیەکتریشن. 
کە  زەینی وخەیاڵی  شتێکی  پێکەوە 

هەمان به رهه می ئەدەبی یە پێک دێنن. بە 
واتایکی دیکە هونەر نابێ مەگەر بە بوونی 
بەردەنگ و لە ڕێگای ئەوانیشەوە ماهیەتی 
دەدۆزرێتەوە. بە کورتی  نووسەر سەرەتا 
بە نیازی دەروونیی خۆی دەنووسێ بەاڵم 
بۆ مانەوەو گەشه سه ندنی هەستی هونەری 

پێویستیی بە خوێنەرو بەردەنگ هه یه .
ڕەخنەی  زانستی  لە  کە  دی  پرسێکی 
ئەدەبی دا هەموو نووسەرو قەڵەم بەدەستێک 
نووسین؟  »چی  کە  ئەمەیە  دەگرێتەوە 

چۆن نووسین«؟
کە  هەیە  ئەوەی  مافی  نووسەر  یانی  

هەموو  باسی  خۆی  هەستی  بەقەڵەم و 
سۆزو  سنووری  لە  خۆی  بکات و  شتێک 
عاتیفەو بابەتی دووپات کراوەو )کلیشەیی(
دا نەهێڵێتەوه ، بەاڵم نابێ هیچ کات الیەنی 
بیر  لە  ئەوبابەتانە  نووسینی  چۆنیەتیی 
شێعرییه ت و  فیدای  بکاتە  ئەزموون  بکا،  
بە پێچەوانەوە نابێ هیچکامیان بە قوربانی 
ئەوی دیکه  بکا. بە واتایەکی دیکە  شاعیر 
شێعرییەتی  حاڵێک دا   هەموو  لە  دەبی 
)مضمون( نێوەڕۆک  گەڵ  لە  هاوشان 
چیڕۆک نووسینیش دا  لە  بێ.  شێعری  ی 

هه ربەو شێوەیه .
ئەوەیە  هەرەگرنگ  پرسیاری  ئێستا 
پێشوازی  دێ  هەتا  کە  داوە  چ ڕووی  که  
دەبێتەوە؟  کەمتروالوازتر  نوێ  ئەدەبی  لە 
ئێمە کە باس لە هونەرو ئەدەبی مودێڕن 
دەکەین و جاروبار بە هۆی بوونی کەرەسە 
لە  دەستمان دان و  بەر  لە  کە  مودێڕنەکان 
پێمان  دەهێنین،  بەکاریان  رۆژانەدا  ژیانی 
کۆمەڵگایەکی  تەواوی   بە  ئیدی  وایە 
ئاڵوگۆڕ  پاساوە  بەم  دەبێ  مودێرنین و 
بەاڵم  بێنین،  هونەروئەدەبیاتیش دا  بەسەر 
لە  هەرکام  دەبێ  پێچەوانە،  بە  ڕاست 
)ایسم( تەواوی  بە  فیکری یەکان  مەکتەبە 
جێگیرو  کۆمەڵگادا  لە  سەرەتا  ه کان 
بکرێ  تاوتوێ  الیەنەکانی  ببن و  سەقامگیر 

بە تایبەت لە باری سیاسی وفەرهەنگی یه وه ، 
رەخنەگر  هونەرمەندو  نووسەرو  ئینجا 
ئاسانتر دەتوانن بەرهەمەکانیان لە ژێرناوی  
)ایسم( مەکتەب و  هەر  یان  نوێترخوازی 

ێک دا پێشکەش بکەن !
هێندێک  بەسەر  چاوخشاندنێک   بە 
ڕۆژانەی  ئەم  ئەدەبی یەکانی  بەرهەمە  لە 
گومان  هیچ   کوردستان دا  ڕۆژهەاڵتی 
شاعیران و  نووسەران و  کە  نامێنێ  لەوە دا 
ڕەخنەگرانی ئەم سەردەمە  بە پشتیوانیی 
چاالکی  خەریکی  نوێ  هزری  زانست و 
شێوە  هەموو  لە  فەرهەنگین و  هونەری و 

وهەوای  کەش  ئەوان دا  بابەتی  شێعرو 
فەرهەنگی یه کان و  کێشە  سیاسی و 
ڕەنگدانەوەیان  کۆمەڵگا  گیروگرفتەکانی 
ئەگەر  دیکە  بەواتایەکی  هەیە. 
بەسەر  خەیاڵی  فیکری و  ئانارشیسمێکی 
نوێخواز دا  نووسەرانی  لە  بەرەیه   ئەم 
کێشە  ڕەنگدانەوەی  خۆی  ئەمە  زاڵە، 
کۆمەاڵیەتی یەکانەو هونەری ئەوان ئاوێنەی 
چ جوان،  ڕووداوەکانە  دیمەن و  نواندنی 
لەم  نوێترخوازەکان  نوێخوازو  چ ناشیرین. 
تایبەت  بە  کوردی دا  ئەدەبی  لە  قۆناخە 
لە ڕۆژهەاڵت دەیانەوێ خۆیان لە نەریت و 
لە  که   زمانەوانی  ته کنیکی و  فۆرمەیه کی 
الیەن شاعیران و نووسەرانی پێش ئەوانه وه  
لە  ئەمە  بکەن.  دەرباز  کراوەتەوە   تاقی 
نەفسی خۆی دا کارێکی پێشکەوتنخوازانەیەو 
زانیاری یە،  ئاستی  پلەو  بەرزیی  نیشانەی 
بەاڵم با لێمان تێک نەچێ که  نابێ ئەوەندە 
دوور  کومەڵگا  ویستی  حەزو  ئاستی  لە 
هیچ  کتیبخانەی  لە  ئیدی  کە  بکەونەوە 
ئەم  بەرهەم ونووسراوەکانی  ماڵێک دا 
سوارە،  وەکوو  شاعیرانێک  پەنا  لە  چینە 
قاسم موئیدزادە ، ئاسۆ بۆکانی،  جەالل 
ئاغایی و....  مارف  شەریف،  مەلەکشا، 
نەبینرێ و کەس دێرێک لە شێعری ئەوانی 
لە بەر نەبێ. ئەمە نیشانەیەکی خراپە کە 

نووسەرو شاعیرانی ئەم بەرەیه تا ڕادەیەک 
کردوەو  لەبیر  خۆیانیان  زەمان ومەکانی 

دەبێ چارەیەکی بۆ بدۆزرێتەوە .
ئەوەی وا لە ڕێورەسمەکانی ئەم چەند 
هاتنە  رێزلێنانە  سەرنج و  جێی  ساڵەدا 
ناوچەکانی  نووسەران وشاعیرانی  مەیدانی 
بە  داخەوە  بە  کە  ئیالمە  کرماشان و 
جوغرافیایی و  مەزهەبی و  فاکتەری  هۆی 
جیاوازیی شێوه زار بە دەیان و سەدان ساڵ 
لە پەراوێزی زمانی نەتەوەیی دا بوون، هەتا 
بەدوایی ڕێنێسانسی فەرهەنگی، ئەدەبی لە 
ڕۆژهەاڵت دا چاالکانەو هەڵسووڕانە دەستیان 

فەرهەنگ وکه لتووری  بووژاندنەوەی  داوەتە 
خۆیان و چیدی هیچ دەسەاڵت و سیاسەتێک 
ناتوانێ کرماشان و ئیالم لە بنچینەو باوانی 

نەتەوەیی  دوور بخاتەوە.

ژێدەر: 
سارتر،  پل  ژان  چیست؟«-  »ادبیات 

»خەوەبەردینە«
 سوارەئیلخانی زادە، 

دیوانی شێعری مارف ئاغایی...

)بزە(
هەور: کامیرا

برووسکە: فالش
نم نمەی باران،

بۆ شوشتنەوە،
  دڵی منیش: قاپ

ئا......ی نیشتمانم!
هەتا یەک چرکە،

بۆ لێوەکانت
 بزە قەرزکە..                               

موژدە موژدە، سەربڕینخانەی 
مرۆڤیش کرایەوە

ئێمە  الی  نوێ  دیاردەیەکی  هەر 
دەردەکەوێ، هەموو الیەک لێی لە هەڵاڵ دەدەن و 
دەڵێن ئەی هاوار دەورو زەمانە گۆڕاوەو دنیا لە 

گرێژەنە چووەو دنیا خەرابوون و ئاخر زەمانە. 

وەک ئێستا لەبیرمە، کاتێک کوڕە الوەکان 
مووی  کردەوەو  لەسەر  جامانەیان  کاڵوو  پێچ و 
دایان هێنا،  پاکوخاوێن  کردو  درێژ  سەریان 
خرابوون و  دنیا  کاتی  دەیانگوت  خەڵک  هەموو 

ئاخر زمانە. خوا غەزەبمان لێ دەگرێ و ئاسمان و زەوی وێک دەکەونەوە. 
نێو که لتووری خۆمان دا  لە  تازەپێگەیشتووەکان  سەردەمێکیش کیژۆڵە 
لەچکەیان لەسەر کردەوەو قژی جوانیان بەالدا کرد، دیسان بوو بە هاتوهاوار کە 
هەر ژنێک لەبەر چاوی نامەحرەم قژی بەدەرەوە بێ، لە دنیای دیکە بەقژیەوە 
هەڵی ده واسن و زەحمەتیشە ببێ بە یەکێک لەو حەفتاو نازانم چەند حۆری یەی 

بە قسمەت پیاوی سۆفی و لەخواترس و ئیماندار دەبن. 
دیارە ئەم بەزمەی ژنان شتی دیکەشی لێ کەوتەوە. بۆ وێنە کارو کاسپی 
پڕداهاتی جوانکاریی ژنان دوابەدوای ئەم قژڕووت کردنە داکەوت و ئێستا هەزاران 
ژن و تەنانەت پیاوی پسپۆڕی جوانکاریی ژنان، نان لە جوانترکردنی ئەو نۆبووک و 

گەورەکچ و سەرەژنانە دەخۆن کە پێیان خۆشە لەوەی هەن جوانتر دیار بن. 
دوای ئەوە سمێڵ تاشینی پیاوان بە شتێکی دزێو زانراو دەیانگوت ئەو 

پیاوانەی سمێڵیان دەتاشن،  لە ژنانیش کەمترن. 
لە  میمینیزمە  فیمینیزم و  جوواڵنەوەی  ئەو  خۆمان  الی  ئەوکاتی  دیارە 
باسی  بێ  پێی خۆش  کەیفی خۆی چۆنی  بە  پیاو دەی توانی  نەبوو.  گۆڕێ دا 

ژن بکا. 
ئەودەم بێ ئەمالوئەوال لەخۆمان ڕادەدی بە پیاوی ناسک و دەنگ نەرم و 
ئاشکرا  بە  ببڕن  سەریشمان  ئێستا  بەاڵم  ژنانیلە.  پیاوی  بڵێین،  لەسەرخۆ 
ناوێرین. لەماڵی خۆمانیش شەوانە هەتا ئاخر مێینەی ماڵمان خەوی لێ نەکەوێ، 

ناوێرین شتی وا بڵێین.
جاری جاران هەتا باو باوی پیاوان بوو، دەمان توانی بە پیاوانی ترسنۆک و 
نەوێر بڵێین دەڵێی ژنە. ئێستاش لە ترسی ئەم کەمپەین مەمپەینەو زیاتریش 
بۆ ئەوەی خۆمان بە الیەنگری لە مافی ژنان فش بکەینەوە باسی شتی وا هەر 

ناکەین. 
ئەمانە هەموو بە جێگەی خۆی، لەم دەورو زه مانەدا شێوازی خواردن و 
خۆراکیش گۆڕانی بەسەردا هاتوە. جاران بە شلکێنە،  ماشێنە، سەنگەسیر، 
پێش،  دەهاتە  چێشتانەمان  ئەم  کاتێک  بووین.  ڕازی  مزراویلکە  بەربەسێڵ و 
هاتەسەر.  تەماتەی  پەتاتەو  دواتری  دەکرد.  خوامان  نیعمەتی  شوکرانەی 
ژیانمان کە سەرەتا سەرمان لێ سوڕما.  نێو  خواردنی سەیرو سەمەرە هاتنە 
ششلیک،  بەختیاری،  کەبابی  فسەنجان،  قوڕمەسەوزی،  سپاگێتی،  ماکارۆنی، 
پڕ  خوانی  سەر  هاتنە  دیکە  خۆراکی  دەیان  فینگێرو  پیتزا،  مەحشی،  شێخ 
دراوسێ یەمان  ماڵە  بەو  نەدەبوایە  بۆچی  دەزانم  ئێستا  ئێمەش.  نێعمەتی  لە 
پێ بکەنین کە دیزەی گڵیان پڕ لە میوەی کێوی کردبوو و تا بەیان لە تەندووری 
هاتبوو.  بۆ  دیاری  بە  کێوی یان  سیپەیەک  دراوسێکەمان  خستبوو.  گەرمیان 
بەڕێزی  بنەماڵەی  لە  کێوییش  وایان زانیبوو  نەگەیشتبوون.  باش  کێوی یەکان 
پەتاتەیەو کەمێک خوێ و رۆنیان تێ کردبوو و  خستبوویانه  نێو دیزەی گڵەوە. 

چاوەڕوان ببوون بەیانی بە سەر چێشتێکی بە تام وخوێ دا بکەون. 
هەر لە درێژەی ئەم پێشکەوتنانەدا بە چاوی خۆمان دەبینین ئەوە چەند 
بە  دەکەن،  دەست بەسەر  مرۆڤ  ئەوەی  دوای  بوونە  پەیدا  کۆمەڵێک  ساڵێکە 
لەشی خاوێنەوە بەرەو قیبڵەیان دەکەن و بە چەقۆی تیژ یان بەشمشێر سەریان 
لە لەشیان جیا دەکەنەوە. ئێمەی ناتێگەیشتووش کە هەست بە پێشکەوتنەکانی 

سەردەم ناکەین، هیچمان پێ نەماوەو بەم سەربڕانە دەڵێین تیرۆریست.  
بست و  چەند  بووەتەوەو  روون  بەرچاوم  کەمێک  دوایی یانەدا  لەم  ئه من 
تەلەفزیۆن  لە  رۆژێک  کەوتووم.  خۆم  سەردەمی  مرۆڤی  وەپێش  قوالنجێک 
بەرنامەیەکم دی کە بەڕاستی گۆڕیمی. میوانێک لە بەرنامەکەدا قسەی دەکرد 
ناوەکەی  تا  بووم  چاوەڕوان  بێ.  تێگەیشتوو  پسپۆڕو  پیاوێکی  وێ دەچوو  کە 
نووسرابوو  کرد،  ژێرنووسەکەم  سەیری  کاتێک  بنووسرێ.  شاشەکەوە  ژێر  لە 
گەیشتم  ئاکامە  بەم  تەواوی  بە  ئیدی  مرۆڤ«.  خواردنی  زانستی  »پسپۆڕی 
جیا  لەشیان  لە  سەریان  تیژ  چەقۆی  بە  دەبەسترێ و  چاویان  کەسانەی  ئەو 
دەکرێتەوە، بۆ خواردن دەبن. پسپۆڕی زانستی خواردنی مرۆڤ رەنگە فێرمان 

بکا بە شێوەیەکی زانستی مرۆڤ بخۆین. 
شوکر بۆ خواو بۆ پێشکەوتنی ئەم دەورو زەمانە، دیارە رۆژ بەڕۆژ پتر 
بە دەستکەوتەکانی شارستانییەتی ئەم دەورو سەردەمە شاد دەبین. هەر دوێنێ 
یەکێک لە ناوەندەکانی راگەیاندن لە مانشێتی هەواڵێک دا باڵوی کردەوە کە » 

رێژیمەکەی ئەسەد سەربڕینخانەیەکی نوێی ئەنجام دا و 108 کەس کوژران.« 
لەم  کرد  هەستم  بوو.  خۆش  دڵم  تەواوی  بە  هەواڵە  ئەم  دیتنی  بە 
چی دیکە  لەمەودوا  دەکرێ.  رەچاو  تەندروستی  بواری  پاکوخاوێنی  بوارەش دا 
مرۆڤ لەمالوئەوال دوور لە رەچاوکردنی رێنمایی یەکانی تەندروستی بە شمشیری 
مەڕو  گاوگۆل و  قەل و  مریشک و  وەک  ئەوانیش  نابڕێ و  سەری  پیس  ژەنگاوی و 
پزیشکی  چاوه دێریی  لەژێر  دەبڕێ و  سەریان  کۆمەڵ  بە  سەربڕینخانە  لە  بزن 
دیکە  مرۆڤانی  خواردنی  بۆ  گۆشتەکەیان  مرۆڤ دا  خواردنی  پسپۆڕی  شارەزاو 

ئامادە دەکرێ. 

لێرەدا پێویستە سوپاسی میدیای کوردی بکەین کە بەم زمانە جوان و 
پاراوە لە پێشکەوتنە خێراکان ئاگادارمان دەکاتەوە. هیوای تەمەنی درێژیش بۆ 

تاقانە پسپۆری شارەزای خواردنی مرۆڤ دەخوازین. 
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هەڵەچێنی

چاوخشاندنێک به سه ر ئه ده بیاتی رۆژهه اڵتی کوردستان 

بە بیانووی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵی »دیداری هێمن بۆ ئەدەبیاتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان« لە شاری هەولێر
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به ر له  مااڵوایی
به ر له  مااڵوایی

ماڵپه ڕی ناوه ندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، رۆژنامه ی »کوردستان«، رادیۆ ده نگی کوردستان له  تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:

نوینه رانی  سه رکۆماری و   هه ڵبژاردنی  دوو  تایبه تی  به   هه ڵبژاردنه کان 
قه یران  دروستبوونی  هۆکاری  ژانه سه رو  به   بوون  له مێژساله   مه جلیس، 
ملمالنێ و   ، هه ڵبژاردنانه وه   ئه م  سۆنگه ی  له   ئیسالمی .  کۆماری  رێژیمی  بۆ 
که لێنی نێوان قۆڵ و ده سته و تاقمه کانی نیوده سه اڵت توندترو گه وره ترده بنه وه و 
خه ڵکیش ده ره تانێکیان بۆ دروست ده بێ بۆ ئه وه ی له  ته نیشت ئه و ملمالنێ و 
ئیراده و  ده گونجێ  ئه وه نده ی  رێژیم،  نیو  تاقمه کانی  قۆڵ و  یه کترله قاودانه ی 
هه ڵوێستی خۆیان بنوێنن و ملمالنێ و ئاڵوگۆڕه کان به ره و ئاقارێک به رن که  بۆ 

ناوکه ی سه ره کیی ده سه اڵت، نه خوازراوه .
هه ڵبژاردنی ئه مجاره  هه ر به  ته نیا هه ڵبژاردنی سه رۆک کۆمار نیه . چونکه  
به ڕێوه   سه رکۆماری  هه ڵبژاردنی  وێڕای  دێیش  شارو  شووڕاکانی  هه ڵبژاردنی 
که   بۆته وه   ساغ  وا  ئیسالمی،  کۆماری  رێبه ریی  دیکه وه ،  الیه کی  له   ده چێ. 
به   تایبه ت  یاری یه کی  به   بکا  هه ڵبژاردن  زیاتر،  جاران  هه موو  له   ئه مجاره یان 
یاریکه رانی خۆیی و له  ده ره وه ی نیزام، که س نه یه نێته  نیو یاری یه که . هه ر له و 
سندووقی  سه ر  )بۆ  ستادیۆم  نێو  بۆ  خه ڵک  هێنانی  به   ده یانه وێ  کاته ش دا 
یاری یه که   پاڵێوراو(،  ئه و  یان  به م  ده نگدان  یاریکه ران)  هاندانی  ده نگدان(و 
گه رمتر بکه ن و«حه ماسه یه کی سیاسی« بۆ کۆماری ئیسالمی وه ڕێ بخه ن که  
هه م سوودی زۆری بۆ رێژیم تیدابێ و هه م خه ڵکیش، ده سکه وتێکیان نه بووبێ!

هه ڵبژاردنی  گه ڵ  له   شووڕاکان  هه ڵبژاردنی  هاوکاتی  به ڕێوه چوونی  
به   ڕێژیم  نێو  ته یفه کانی  دیارترین سه لیقه و  پاڵێوراوانی   هاتنی  سه رکۆماری و 
تایبه تی دوو کاندیدای هه ڵالو هه نگامه  خوڵقێن )ڕه فسه نجانی و ڕه حیم مه شایی(، 
ده یانتوانی فاکته ریک بن بۆ گه رمبوونی مل به مله ی هه ڵبژاردن و هاتنی ژماره یه کی 
جڵه وبه ده ستانی  به اڵم  ده نگدان.  سندووقه کانی  سه ر  بۆ  ده نگده ران  زیاتری 
پاڵێوراو  هه ر  نه ک  که   سه ڕه ڕۆن  پاوانخوازو  ئه وه نده   رێژیمه دا،  له و  ده سه اڵت 
له  ده ره وه ی نیزام، به ڵکوو سه رکه وتنی پاڵێوراوی نێوخۆی  رێژیمه که شیان – 
مه ترسی  به   نه بێ –  گوێ ڕایه ڵی خۆیان  ته واوی  به   بێ ئیراده و  مۆره ی  ئه گه ر 
هه ڵسه نگاندنی سه الحییه تی  ره وتی  که   نیگابانه که یان،  بۆیه  شووڕای  ده زانن. 
پاڵێوراوه کانی بۆ ماوه ی حه وتوویه ک درێژ کرده وه ، سه ره نجام  بڕیاری خۆی 
داو سه الحییه تی  هێندێک له و پاڵێوراوانه )به  تایبه تی ره فسه نجانی و ئیسفه ندیار 
ڕه حیم مه شایی( ره د کرده وه . ئه مه  یانی رازیبوون به  ته حریمی سندووقه کانی 
ده نگدان له  الیه ن پشتیوانان والیه نگرانی ئه و پاڵێوراوانه  و خۆ ئاماده کردن بۆ 
به م  ته یفی گه وره ی سه ربه ونیزامه .  دوو  دژکرده وه ی  له  گه ڵ  رووبه رووبوونه وه  
جۆره  هه ڵبژاردنه که یان له و په ڕی ساردوسڕی دا به ڕێوه  ده چێ و »حه ماسه یه کی 
سیاسی » واته  به شداریی هه راوی خه لک له  ده نگدان دا، نایه ته  دی تا له  الی دنیای 
مه شڕووعیه تی  پێگه داربوون و  به ڵگه ی  بیکه نه   هه ڵ كێشن و  پێوه   ده ره وه  خۆی 
رێژیمه که یان. جگه  له مه ش پاڵێوراوه  ده ستنیشان کراوه که ی خۆیان که  ده بێته  
سه رکۆماری داهاتوو، وه ک ئه حمه دی نه ژاد که  به  فرتوفێڵ   و به  زۆر له  سندووقی 
ده نگدان هێنایانه  ده ر، نه ک  هه رله  نێو خه ڵک، به ڵکوو له  نێو قؤڵ و تاقمه کانی 
کارو  به ره وپێش بردنی  بۆ  نابێ و  ئه وتۆی  جێگه وپێگه یه کی  دا،  نیزامیش  نێو 
ئه رکه کانی  په یتاپه یتا ده بێ ده سته وداوێنی ڕێبه ری و سوپای پاسداران و هتد بێ. 
دیاره  ئه گه ر خامه نه یی و شووڕای نیگابانه که ی، سه الحییه تی کاندیدا به هێزه کانی 
ئه گه ری   ، نه کردبایه وه   ره د  مه شاییان  ره حیم  ئیسفه ندیار  ره فسه نجانی و  وه ک 
ئه وه  هه بوو کاندیدای سه ره کیی قۆڵی ئوسوولگه را که  به  پێی هه موو نیشانه کان، 
دڵخوازو جێگای پشتیوانیی خامه نه یی یه ، ده نگ نه هێنێته وه و سه رکۆمارێک بیته  
به   داموده زگاکانی سه ر  دامه زراوو  رێبه ڕی و  گوێ له مستی  ئه وه نده   که   سه رکار 
له   زۆر  که   ئه وه   یه که م  لێ ده که وته وه :  ئاکامی  دوو  ئه وه ش   نه بێ.  ناوبراو 
ده سه اڵت و   یه کده ست کردنی  بۆ  خامنه یی  رابردووی  ساڵی  چه ند  ڕێسراوه کانی 
ئیداره ی واڵت به  مه یلی خۆی، ده کرده وه  به  خوری. دووهه م ئه و قۆڵه ی ده بووه  
براوه ی  هه ڵبژاردنی سه رکۆماری، له  پێگه یه کی به  هێزتره وه  به ره وڕووی قۆڵ و 
تاقمه کانی دیکه ی نێو ده سه اڵت ده بۆوه . ئه مه ش ده یتوانی ئاکامی جۆراوجۆری 
خه ڵک و  گشتیی  بێزاریی  خۆنواندنی  بۆ  بوارڕه خسان  که    لێ بکه ویته وه  
گه شه کردنی خه باتی ئه وان، یه کێکیان ده بوو. به اڵم رێگاخۆشکردنی خامنه یی 
و شووڕای نیگابانه که ی بۆ ده ستبه سه رداگرتنی پۆستی سه رکۆماری، ئه گه ر له  
درێژخایه ن  له   بکا،  ده رباز  قه یرانێک  له   ئیسالمی  کۆماری  دا   کورتخایه نیش 
دا تووشی قه یرانی قووڵتری ده کا، چونکه   نه ک هه ر خه ڵکی واڵت، ته نانه ت 

زۆربه ی قۆله کانی نێو ئه و رێژیمه ش،مه جالی هه ناسه دانیان لێ ده ستێنرێته وه .

قادر وریا

کۆماری ئیسالمی چۆن له  هه ڵبژاردنی

 ئه مجاره  ده رباز ده بێ؟

كۆمەاڵیەتی یەكان  زانستە  توێژەرێكی 
له  ئێران وێڕای ئاماژە بەوەی كە سه دی 
ئێران  لە  شیشە  بەكارهێنەرانی  15ی 
موعتاد  ژنانی  کردوه :   ئاشکرای  ژنن، 
زیاتر  هۆشبەره کان  ماددە  له هەموو 
شیشە به  کار دێنن و تەنیا سه دی 5ی 
ماددەكانی دیكە جگە لە شیشە لەالیەن 

ژنانەوە به کار ده برێ.
لەگەڵ  وتووێژ  لە  ئەبهەری  مەجید 
هەواڵنێری »كۆمەاڵیەتیی« هەواڵدەریی 
بە  ئاماژە  وێڕای  ئێران دا  خوێندكارانی 

نێونجیی تەمەنی گیرۆدەبووان بە شیشە لە ئاستی 
شیشە  بەكارهێنەرانی  80ی  سه دی  ده ڵێ  واڵت دا 

تەمەنیان لە نێوان 18 تا 30 ساڵ دایە.

وەرزشی یه کانی  یانه   لە  هێندێك  ده ڵێ  ناوبراو 
ژەهرە  ئەم  كزبوونه وه   له باره ی  بانگه شه   بۆ  ژنان 
كوشندەیە دەخەنە بەر دەستی کڕیاره کانیان و تۆڕە 
ماددەی  به  سەرەكیترین  ماهوارەیی یەكانیش شیشە 
ژنانی  كچان و  بۆیە  هەر  دەناسێنن،  قەڵەوی  به   دژ 
که م ته مه ن توێژێكی نوێ لە موعتادان پێك دێنن كە 
بە بیانووی خۆالوازکردن، یان كرانەوەی چرچ ولۆچی 

دەموچاویان روو لەم به ال ماڵوێرانکه ره  دەکەن.
ئەم خەسارناسەی زانستە كۆمەاڵیەتی یەكان، كەم 
بۆ  تایبەت  بە  شیشە  وەالنانی  ناوەندەكانی  بوونی 
گشتی یەكان  ڕاهێنانە  الوازبوونی  هەروەها  ژنان و 
بەردەم  كێشەكانی  نموونەی  وەك  دیكە  لەالیەكی 
ده کا و  باس  دیاردەیە  ئەم  دژی  بەره نگاربوونەوە 
په ره سه ندنی  هۆی  بوونە  بابەتە  دوو  ئەم  ده ڵێ 
رۆژلەرۆژ زیاتری ئاماری موعتادان لە ئاستی واڵت دا.

سەدی هەشتای بەكارهێنەرانی شیشە ته مه نیان

لە نێوان 18 تا 30 ساڵ دایە

هونه ری   ڤێستیڤاڵی   دووهه  مین 
هاوكاریی   به   ئه مریکا  له   كوردی  
كه لتووریی   ئه نیستیتووی  
ویالیه تیی   زانكۆی   كوردستان و 
به ڕێوه   ناشڤێڵ  له  شاری   ئه مریكا  

ده چێ.
رێكخه ری   سه مــین،   ئـــازاد 
هونه ری   ڤێستیڤاڵی   دوو هه  مین 

كوردی  له  ئه مریكا له و 
ڕای گه یاندوه   باره یه وه  
له   ڤێستیڤاڵه  ئه و  که  
هونه ریی   به شی  چه ند 
شێوه كاری ،  وه ک 
پێک  شانۆ  مۆسیقاو 
رۆژانی   بڕیاره   وا  دێ و 
17 و 18 ی جۆزه ردان 

له  شاری  ناشڤیڵ به ڕێوه  بچێ.
سه ره كی   ئامانجی   ده ڵێ  ناوبراو 
فستیڤاڵه   ئه و  به ڕێوه بردنی  له  
به   كوردی   هونه ری   ناساندنی  
پردی  دروستكردنی   دنیاو  گه النی  
له   كورد  الوانی   بۆ  پێوه ندی 

ئه مریكایه .

به ڕێوه چوونی دووهه  مین ڤێستیڤاڵی  

هونه ری  كوردی  له  ئه مریکا

لە  باس  ئێران  لە  نوێ یەكان  راپۆرتە 
په ره سه ندنی دیارده ی مندااڵنی كار لە ئێران 

دەكه ن.
راپۆرتێك دا  لە  ئێران  كاری  هەواڵدەریی 
چاالكی  میربەهاری،  حوسێن  زمان  لە 
شەقام،  كارو  مندااڵنی  كۆمەاڵیەتیی 
دۆخی  نالەباربوونی  كە  نوسیویه تی 
ژماره یه کی  ئه وەی  هۆی  بۆتە  كۆمەاڵیەتی 
بازاڕە  ڕه کێشی  مندااڵن  لە  زیاتر 

ناڕەسمی یەكانی كار بکرێن.

كۆمەاڵیەتی یە  چاالكە  ئەم  وتەی  بە 
خه رجی  سەرسوڕهێنەری  چوونه سه ری 
گوزه ران و كەم بوونی هەقدەست دیاریكراو بۆ 
كرێكاران، پێویستیی كاركردنی مندااڵنی له  

بنه ماڵه  هه ژاره کان دا زیاتر كردوە.
لە  كە  لێكۆڵینەوەكان  دوایین  بەپێی 
ئێرانەوە  خوێندكارانی  هەواڵدەریی  الیەن 
بنەماڵەی  ی   81 سه دی  بۆتەوە،   باڵو 
هێڵی  ژێر  لە  دەكەن،  كار  مندااڵنەی  ئەو 

هەژاری دا ده ژین.
دەڵێن  كۆمەاڵیەتی  كاروباری  كارناسانی 
قانوونی یەكانی  مافە  كار  مندااڵنی  كە 
كرێكارێكیان بۆ له به رچاو ناگیرێ و هەروەها 
كەمترەو  گەورەسااڵن  لە  هەقدەستیشیان 
بەسەر  قانوونییش  چاوەدێری یه کی  هیچ 
لەگەڵ  خاوەن كاران  هەڵسوكەوتی  جۆری 

مندااڵن دا ناکرێ.

بەرز بوونەوەی ڕێژەی مندااڵنی كار لە 

ئێران به هۆی قووڵبوونه وه ی قەیرانی ئابووری 

جەماڵ قادر نه ژاد، خوێندکاری تێرمی 
زانکۆی  کومەاڵیەتی یەکانی  زانسته  ٦ی 
میاندواو،  شاری  نوور«ی  »په یامی 
ناوەندیی  زیندانی  لە  هەنووکە  که  
ویستوویه تی  ڕاگیراوە،  مەهاباد  شاری 
به شدار  زانکۆدا  تاقیکردنەوەکانی  لە 
ئیدارەی  جار  سێیەمین  بۆ  به اڵم  بێ. 
لە  رێگریی  مەهاباد  شاری  ئیتیالعاتی 
بەشداربوونی ناوبراو کردوه  . رێگری کردن 
لە  قادرنه ژاد  جەماڵ  بەشداریی  لە 

هاوشێوەی  ناوبراویش  کە  دایە  حاڵێک 
قازیی  شووڕاو  لەالیەن  ناسری،  جەالل 
چاوەدێری زیندانەوە ئیزنی بەشداری لەو 

تاقیکردنەوانەی دا پێ درابوو.
جۆزەردانی  25ی  قادرنه ژاد،  جەماڵ 
مەئموورانی  لەالیەن   1391 ساڵی 
مەهابادەوە  شاری  ئیتیالعاتی  ئیدارەی 
تۆمه تی  بە  دواتر  کراوه و  دەستبەسەر 
حیزبە  لە  یەکێک  لەگەڵ  هاوکاری 
حکوومەتی  ئۆپۆزسیۆنی  کوردی یەکانی 
ئیسالمیی ئێران، حوکمی 5 ساڵ زیندانی 

تەعزیریی بۆ بڕاوه تەوە.
هەوەها چەند رۆژ پێش ئێستا ئیدارەی 
رێگریی  مەهاباد  شاری  ئیتیالعاتی 
لە  ناسری«  »جەالل  بەشداریی  لە 
»پیش دانشگاهی«دا  تاقیکردنەوەکانی 

کردبوو.

زیندانی یەکی دیکەی کورد ڕێگه ی پێ نادرێ 

به شداری تاقیکردنەوەکانی زانکۆ بێ

ئاژانسی  راپۆرتی  بەپێی 
بەختیار  کوردپا،  هەواڵدەریی 
سەردەشت،  شاری  خەڵکی  خزریان 
مەریوان،  خەڵکی  میری  ناسێح 
لەو  دووەمیان  یەکەم و  پلەکانی 
 . هێناوە  بەدەست  تاقیکردنەوانەدا 
هاوکات2 خوێندکاری کوردی دیکەی 

خەڵکی شاری مەریوان بەناوەکانی 
سەیوان  مورادوەیسی و  سامان 
بیست وچوار«  نۆو  پلەی  نیک خا 

یان بۆ خۆیان مسۆگەر کردوە.

رێکەوتی  تاقیکردنەوانە  ئەو 
1391ی  ساڵی  رێبەندانی  22ی 
هەزار   7 نێوان  لە  هەتاوی 
فەوقی  کۆنکووری  بەشداربووی 
بەڕێوە  ئێران دا  ئاستی  لە  لیسانس 
چوون و ئاکامی ئەو تاقیکردنەوانەش 
ئەمساڵ  بانەمەڕی  22ی  ڕێکەوتی 

راگەیەندراوە. 

٤ خوێندکاری کورد لە 
تاقیکردنەوەکانی سەراسەری دا 

سه رکه وتنی بێ وێنه یان به ده ست هێنا

فیلمی دێکۆمێنتاریی »هەنگەوان« 
خەلیل«،  »مانۆ  دەرهێنانی  لە 
ڤێستیڤالی  »فیکتۆر«ی  خەاڵتی 

فیلمی مونیخی پێ بەخشرا.
خەاڵتی  مەی،  دووشەممە14ی 
خەاڵتی  گرنگترین  کە   « »ڤیکتۆر 
بڕی  مونیخەو  فیلمی  فێستیڤاڵی 
پێنج هەزار یۆرۆیە، بە مانۆ خەلیل 

بەخشرا.
فیلمەکە لە بەشی ملمالنێی فیلمی 
ئه ڵمانی  زمانی  بە  دیکۆمێنتاری دا 

پیشان درا.
فێستیڤالی  داوەرانی  لێژنەی 
بە  فیلمەکەیان  مونیخ، 
گەورەی  دیکۆمێنتاریی  »فیلمێکی 
داوە.  قەڵەم  لە  مرۆڤدۆستانه » 
فیلمی ئاماژەپێکراو، مانگی ژوئەنی 
بەرهەم  سویس  لە  رابردوو  ساڵی 

هاتوە. 
بەسەرهاتی  هەنگەوان، 
دەگێڕێتەوە  کورد  هەنگەوانێکی 
کوردو  نێوان  شەڕی  دوابەدوای  کە 
تورک، نیشتمانی خۆی جێ دەهێڵێ و 
پاشان  دەبێ و  نیشتەجێ  لە سویس 
خێو  بە  مێش  دیسان  سویس  لە 
ئەمجارە  کە  جیاوازی یە  بەو  دەکا، 
چیاکانی  جێگەی  ئاڵپ،  چیاکانی 

کوردستانیان گرتۆتەوە.

خەاڵتی سەرەکیی فێستیڤالی مونیخ 
به دەرهێنەرێکی کورد درا


