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ئۆرگانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان
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ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵ دا
دامهزرانی کۆماری کوردستان ل 

کاندید ه رهتکراوهکان

هێز ه ئهمنییهتییهکانی رێژیم ،ئێوارهی رۆژی سێشهمم ه ب ه دوای رهتی
سهالحییهتی هاشمی رهفسهنجانی دا ،ههڵیانکوتای ه سهرئهندامانی ستادی
ههڵبژاردنی ئهکبهر هاشمی و ژمارهیهکیان رهپێچی زیندان کردن.
هاوکات هێندێک و کهس و الیهنی دیکهش ک ه ل ه چوارچێوهی
کێبهرکێی ههڵبژاردنهکاندا چاالک بوون بانگهێشتی دادگا کراون .پێویست ه
بوترێ پێشتریش رێژیم ب ه شێوهیهکی بهرباڵو ل ه شارهکان الیهنگرانی
دهوڵهتیان راپێچی زیندان کردبوو و به گوێرهی ههواڵهکان شارهکانی
تاران ،تهورێز و ئیسفههان ب ه شێوهیهکی بهربهرین میلیتاریز ه کراوه.
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له ئێران

نهک دهنگی خهڵک ،ویستی دیکتاتۆر ،چارهنووسی ههڵبژاردن دیاری دهکا
ڕاگهیهندراو بهبۆنهی
بهڕێوهچوونی پلینۆمی

بهرهو  500ساڵهی دابهشبوونی کوردستان

کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی
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دێموکڕاتی کوردستان
کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان ،ههڵبژێردراوی کۆنگرهی پازدهیهم ،له
ڕۆژهکانی  28و  29ی بانهمهڕی  18( 1392و
 19ی مای )2013دا حهوتهمین پلینۆمی خۆی به
بهشداریی ئهندامانی ئهسڵیو جێگرو موشاویرانی
کۆمیتهی ناوهندیو کۆمهڵێک له تێکۆشهرانی
خاوهن ڕابردووی حیزب بهڕێوه برد.
له سهرهتای ئهو کۆبوونهوه بهرینهی
ڕێبهرایهتیی حیزبدا که به ساتێک وهستانی
بێدهنگ بۆ ڕێزگرتن له یادی شههیدانی ڕێگای
ڕزگاریی کوردستان دهستی پێکرد ،دهستووری
کاری پلینۆم پاش گفتگۆو دهوڵهمهندکردن به
پهسند گهیشت .ئینجا تهوهری یهکهمی کارهکانی
پلینۆم که بۆ لێکدانهوهی ههلومهرجی سیاسیی
نێونهتهوهییو ناوچهو خهباتی کورد له پارچه
جۆربهجۆرهکانی کوردستان تهرخان کرابوو باسو
گفتگۆی لهسهر کرا.
لهو تهوهرهدا سهرهتا ڕاپۆرتێکی سیاسیی
گشتی لهالیهن هاوڕێ خالید عهزیزی سکرتێری
گشتیی حیزبهوه پێشکهش کرا که ئاوڕدانهوه بۆ
سهر دوایین ئاڵوگۆڕهکانی ههلومهرجی سیاسیی
نێونهتهوهیی بهتایبهتی لهپێوهندی لهگهڵ
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستو پرسی کوردی لەخۆ گرتبوو.
لێرهدا وێڕای ئاماژه به هۆکارهکانی درێژهکێشانی
قهیرانی خوێناویی سووریهو مامهڵهی زلهێزهکانو
نهخشی مێحوهره ئیقلمییهکانو کۆماری ئیسالمی
لهو قهیرانهدا ،جهخت لهسهر گرنگیی قۆستنهوهی
ژیرانهو یهكگرتووانهی ئهو بوارو بهستێنه نوێیه
که بۆ بهڕهسمیناسینو وهدهستهێنانی مافهكانی
گهلی کورد لهو پارچهیهی کوردستاندا پێکهاتوه،
کرایهوه.
سهبارهت به عیراق ،وێڕای ئاماژه به گرفتو
ئاڵۆزییهکانی نێوان پێکهاته سیاسییهکانی ئهم
واڵته ،یهکڕیزیو هاوههڵوێستیی سهرکردایهتیی
کورد له باشووری کوردستان وهک فاکتهرێکی
بڕیاردهری ڕووبهڕووبوونهوهی ئهگهرهکانی داهاتوو
به چهشنێک که له بهرژهوهندیی چارهسهری کێشه
ههڵپهسێراوهکانو یهكالبوونهوهی چارهنووسی
کورد لهو واڵتهدا بێ ،له قهڵهم درا.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر تورکیه ،پێشوازی
له فازی نوێی دیالۆگو وتووێژ بۆ چارهسهری
پرسی کورد لهو واڵتهدا دووپات کرایهوه،
ههر لهو کاتهشدا الیهنه جۆربهجۆرهکانی
مامهڵهی پێشڕهوانی بزووتنهوهی کورد له
باکووری کوردستان لهگهڵ ئهو دۆخه نوێیه
ههڵسهنگێندرانو ئیشاره به کۆمهڵێک مهسهله
کرا که سهرکهوتنی ئهم پرۆسهیه دهخهنه گرهوی
خۆیانهوه.
سهبارهت به ئێران ئاماژه به دوایین
گهشهسهندنهکانی فهزای گشتیی حاکم بهسهر
واڵت له بواری چڕبوونهوهی فشاره ئابوورییهکانو
سیاسیو
ئینسدادی
خهستبوونهوهی
دهستپێکردنی دهورهیهکی نوێ له تهقینهوهی
ناکۆکییهکانی نێوخۆی حاکمییهتی کۆماری
ئیسالمی کراو سهرنج بۆ ئهوه ڕاکێشرا که ئهم
فاکتانه له بهره بهری ههڵبژاردنهکانی ئێرانداو
لهبهر ڕۆشنایی ههلومهرجی گشتیی نێودهوڵهتیو
ناوچهیی مانایهکی دیکهو ڕهههندی تازه به خۆوه
دهگرن که دهتوانن پێشهاتو سیناریۆی نوێیان
لێبکهوێتهوه.
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هاشمیی ڕهفسهنجانیو
ئهگهرهکانی ههڵبژاردن
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له 24ی جۆزهردانی ئهمساڵ دا ،ههر دوو
ههڵبژاردنی سهرکۆماری و شووڕاکان له
ئێران بهڕێوه دهچێ .پێشتر پێشبینی دهکرا
به هۆی بهڕێوهچوونی هاوکاتی ههر دوو
ههڵبژاردن و ڕێگهدانی دهسهاڵت به هاتنی
کاندیداکانی تهیف و تاقمه جۆراوجۆرهکانی
سهر به کۆماری ئیسالمی ،گهرموگوڕییهکی
ڕواڵهتی بهم ههڵبژاردنانهوه دیار بێ .بهاڵم

ڕهتکرانهوهی سهالحییهتی ژمارهیهکی
زۆر له پاڵێوراوانی ههر دوو ههڵبژاردن
و پاوانکردنی مهیدانی کاندیداتۆری بۆ
مۆرهکان و دهست و پێوهندهکانی بهیتی
ڕێبهری و سوپای پاسداران ،ههڵبژاردنهکانی
له گهڵ ساردوسڕی بهرهوڕوو کردوه .ههر
لهو کاته دا ترس و نیگهرانیی خامنهیی له
تهقینهوهی بێزاریی خهڵک و دژ کردهوهی

الیهنگرانی تهیفه وهالنراوهکان ،وای کردوه
کهشوههوایهکی نیزامی به سهر تاران
و شارهگهورهکان دا زاڵ بێ .له ههموو
نیشانهکان ڕا دیاره که لهم ههڵبژاردنهش
دا ،حیسابێک بۆ خهڵک و دهنگی خهڵک
ناکرێ و ئهوهی چارهنووسی ههڵبژاردنهکه
دیاری دهکا ،ویستی دیکتاتۆر ،خامنهیی
رێبهری نیزامه.

شوێنهوارەکانی گەمارۆی نەوتی لەسەر
ئابووریو کۆمەڵگاو سیاسەتی ئێران

6

داهاتووی حیزبوڵاڵی لوبنانو تێوهگالن له شهڕی سووریه
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەرانسەو بە وتەی
دیپلۆماتە ئورووپایییەكان ،دهوڵهتی بریتانیا
پێشنیاری کردوه لکی سهربازیی حیزبوڵاڵی
لوبنان بخرێته لیستی تیرۆری ئورووپاوهو باسو
ڕاگۆڕكێی ڕەسمی لەم بوارەدا ،دوو حەوتووی
دیكە دەست پێدەكا.
لە لیستەی تێرۆر هاویشتنی حیزبۆڵاڵی لوبنان
لە الیەن یەكیەتیی ئورووپاوه لە حاڵێكدایه
كە دهوڵهتی ئهمریكاش حیزبوڵاڵی لوبنان بە
تەشكیالتێكی تیرۆریستی دەزانێو داوای لە واڵتانی
جیهانو بە تایبەت یەكیەتیی ئورووپا كردوە كە
ئەم حیزبە توندڕەوه لە لیستی تیرۆریستی باوێن.
ئهمریكا پێشتر بە توندی ناڕەزایەتیی له
دهستێوهردانی هێزەكانی حیزبوڵاڵی لوبنان لە

تێكهەڵچوونەكانی سووریەدا دەربڕیو باراك ئۆباما
لەم بارەیەوە داوای لە هاوتای لوبنانیی خۆی كرد
كە روونكردنەوەی هەبێ.
ههروهها به پێی راپۆرتی رێکخراوی چاوهدێری
مافی مرۆڤی سووریه له پێکدادانهکانی شاری

قوسهیردا  31کهس له چهکدارانی حیزبوڵاڵی
لوبنان له شهڕی قورسی نێوان هێزهکانی سووریهو
سوپای ئازاددا که بۆ گرتنهوهی شاری قوسهیر
رووی داوه ،کوژراونو دهیان کهسیش بریندار
بوون.
جێی وهبیرهێنانهوهیه که به دوای ئاڵوگۆرهکانی
ئهم دواییانهی ههوڵی چارهسهری کێشهی
سووریهدا ،هێزهکانی رێژیمی بهشار ئهسهدو
شهرڤانانی حیزبوڵاڵ له حهوتوویهک لهمهوبهرهوه
عهمهلیاتێکی گهورهیان بۆ گرتنهوهی شاری
قوسهیر که له ساڵیک لهمهوبهرهوه له کۆنتڕۆڵی
سوپای ئازادی سوریهدا بووه دهست پێکردوه .

تۆمهتباركردنی ئێران بە پێشێلكردنی ئازادیی ئایینیو مەزهەبی
وەزارەتی دەرەوەی ئهمریكا لە راپۆرتی سااڵنەی خۆیدا،
كە لە ژێر ناوی «ئازادیی مەزهەبەكان لە جیهاندا» باڵوی
کردۆتهوه ،ئێرانی بە پێشێلكردنی ئازادیی مەزهەبی
تۆمهتبار كردوه.
لەم راپۆرتەدا ،كۆماری ئیسالمیی ئێران بە لە ژێرپێنانی
بهردهوامی ئازادیی كەمینە مەزهەبییەكان ،دەسبەسەركردنو
ئازارو ئەشكەنجەی باوەڕمەندانو پیاوانی ئایینیی مەزهەبو
ئایینە جۆراوجۆرەكانو پێكهێنانی کهشی ترسو سهرکوتی
ئایینی تاوانبار كراوە.
لەم راپۆرتەدا هاتوە كە كۆماری ئیسالمیی ئێران،
گرووپەكانی سوننی ،بەهایی ،سۆفی ،جوولەكەكان،
مەسیحییەكانی تەبشیریو ئەو شیعانە كە باوەڕیان بە
دەوڵەتی شیعەی ئێران نیه لهگهڵ زەردەشتییەكان دهخاته
ژێر زهختو گوشارهوهو ئازاریان دهدا.
ئهو راپۆرته لە بارەی دژایهتیی جوولەكەکانهوه،
نیگەرانیی خۆی لە لێدوانه ڕەسمییەكانی كاربەدەستانی

ئێعتیاد ل ه نیو ژنانی ئێراندا
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ههڵبژاردنی خۆڵی 11ی
سهرکۆماریو روانگهی کورد
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روونکردنەوە:
زۆربەی وتارو بابەتەکانی ئەم ژمارەیەی «کوردستان»
لە پێوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ئێراندا ،بەر لە تەئید
یا ڕەدکردنەوەی

سەالحییەتی کاندیداکانی سەرکۆماری

لە الیەن شوورای نیگابانەوە ،نووسراون و ئامادە کراون.
واڵتانی ئێران ،میسرو ڤێنزۆئێال دەربڕیوهو ناوی مەحموود
ئەحمەدی نهژادی وەك كەسێك هێناوه كە هۆلۆكاست رەد
دەكاتەوە.
شایانی باسە كە كۆماری ئیسالمیی ئێران لە ساڵی
1999ڕا تا ئێستا به بهردهوامی لە الیەن وەزارەتی دەرەوەی
بریتانیاشهوه لە ڕیزی ئهو واڵتانه ناوی هاتوه كە ئازادیی
ئایین پێشێل دەكەن.

بۆیە ئەگەر ڕەتکردنەوەی سەالحییەتی چەند کاندیدای
وەک «ەفسەنجانی» و «رەحیم مەشایی» لەواندا رەنگی
نەدابۆوە ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەم ڕاستییە .

«کوردستان» 13/2/31

بهشداریی ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ل ه پرسهو سهرهخۆشیی ماڵباتی بارزانی
ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان بهبۆنهی کۆچی دوایی جههدی ه
بارزانی ،له پرسهو سهرهخۆشیی ماڵباتی بارزانیدا بهشدار بوو.
ههیئهتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه سهرپهرستیی جهلیل گادانی،

تێکۆشهری دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی شەممە ٢١ ،ی بانەمەڕی
١٣٩٢ی هەتاوی ،لە پرسەی خاتوو جەهدیە ،خوشکی مەسعوود بارزانی ،سەرۆکی
هەرێمی کوردستاندا بهشدار بوو.
لەم رێوڕەسمەدا شاندی حیزب لە نزیکەوە سەرەخۆشییان لە نێچیرڤان
بارزانی ،سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانو ماڵباتی بارزانی کردو نامەی
هاوخەمیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان بە نێچیرڤان
بارزانی گەیاند.

ههواڵ و راپۆرت
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ههر دووالیەنی دێموکرات به یهکهوه
پرسی هەڵبژاردنەکانی ئێرانیان تاوتوێ کرد
بە ئامادەبوونی سکرتێرەکانی
هەروو الیهنی دیموکرات پرسی
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریو شووڕاکان لە
ئێران ،ئاڵۆگۆڕی بیروڕای لە سەر کرا.
پێشنیوەرۆی رۆژی سێشەممە،
31ی بانەمەڕی 1392ی هەتاوی(21ی مای
 )2013هەیئەتێکی حدکا بە سەرپەرستیی
بەڕێز مستەفا هیجری سەردانی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
کرد کە لە الیەن ههیئهتێکی دهفتهری
سیاسیی حیزب ب ه سهرپهرستیی بەڕێز
خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبهوه
پێشوازیی لێکرا.
لە سەرەتای دانیشتنەکەدا بەڕێز
خالید عهزیزی وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی
خۆیو حیزبەکەی لە بەردەوامبوونی

دانیشتنو دیالۆگی نیوان دێموکراتەکان
بەخێرهاتنی هەیئەتی میوانی کرد.
پاشان بەڕێز مستەفا هیجری
سەبارەت بە نێوەرۆکو ئامانجی دانیشتنە
هاوبەشەکە ،واتە گۆڕینەوەی بیروڕا لە سەر
هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریو شووڕاکان لە
ئێران باسەکەی کردەوەو روانگەی خۆیانی
لە پێوەندی لە گەڵ هەردوو پرسەکەدا
خست ه ڕوو.
بەڕێز هیجری ڕایگەیاند کە
حیزبهکهی ل ه ڕوانگهی نیوهرۆکی
سهرهڕۆیانهو دژهدیموکراتیکی کۆماری
ئیسالمییهوه دهڕوانێت ه ههڵبژاردنهکانو
بهم هۆیهوه ک ه ههلبژاردن لهو ڕێژیم ه دا
لە هەر چەشنە پڕەنسیپێکی دیموکراتیکو
هەڵبژاردنی ئازاد بێبهرییه ،ئهوان

تهحریمی ههڵبژاردن ب ه تهنیا ههڵوێستی
گونجاو دهزانن.
سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان هێژا خالید عهزیزییش ،ب ه
ئاماژه ب ه باسهکانی نوێترین پلینۆمی
حیزب ،وێڕای وهبیرهێنانهوهی ههموو
ئهو هۆکارانهی دهرهتانی بهڕێوهچوونی
ههڵبژاردنێكی ئازادو دێموکڕاتیکیان
له چوارچێوهی کۆماری ئیسالمیدا
لهنێو بردوه  ،ههلوێستهی ل ه سهر
تایبهتمهندییهکانی ههڵبژاردنی ئهمجاره
کرد .بهڕێز عهزیزی ل ه دهالقهی چۆنیهتیی
گهیاندنی پهیامی خهڵکی کوردستانهوه،
چووه نێو باسی گرنگیی پرسی ههڵبژاردنو
رایگهیاند ک ه حیزبی دیموکراتی کوردستان
دوای ب ه دواداچوونو لێکدانهوهی دوایین

رووداوو ئاڵوگۆڕهکانی پێوهندیدار ب ه
پرسی ههڵبژاردنی ئهمجارهوه ،ههڵوێستی
یهکجاریی خۆی ڕادهگهیهنێ.
بەڕێز عەزیزی ،وێڕای پێداگریی
حیزبەکەی لە سەر هاوهەڵوێستیی نێوان
الیەنە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان،

دووپاتی کردەوە کە «لە ئەگەری هەرشێوە
هەڵوێستێک لەم پێوەندییەدا ،پێویستە
لە سەر ئەساسی کەڵکوەرگرتن لە
مەجالەکان بە قازانجی بەرژەوەندییەکانی
خەڵکی
نەتەوایەتیی
بزووتنەوەوی
کوردستان هەڵوێست بگرین».
لەم دانیشتنە هاوبەشەی ههر دوو

الیهنی دیموکرات دا بۆ جارێکی دیکە پێ
لەسهر گرنگیی ئاڵۆگۆڕی بیروڕا لە نێوان
هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانو
بە تایبەت هەردوو الی دێموکرات وەک دوو
هێزی شوێندانەر ،داگیرایەوە.

«هۆکارهکانی گیروگرفتی دهروونیی مندااڵن» لە کۆڕێکدا

درێژهی:

ڕاگهیهندراو بهبۆنهی بهڕێوهچوونی پلینۆمی
کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

لهپێوهندی لهگهڵ خهباتی
گهلی کورد له ئێران وێڕای ئاماژه
خۆڕاگریی
لهسهرپێبوونو
به
خهباتی
ئهکتیڤبوونی
کوردو
ههمهالیهنهی ئهو گهله له بهستێنه
جۆربهجۆرهکاندا ،ئاوڕ درایهوه سهر
ئهو هۆکارانهی دهرهتانی خهباتێكی
مهیدانیی ئهکتیڤتریان له سهردهمی
ئهمڕۆدا بهرتهسک کردۆتهوه .ههر
لهو کاتهدا پێویستیی تاوتوێ
کردنی ڕێكارهکانی دهرفهتسازیو
ئهکتیڤترکردنو بهمهیدانیکردنی ئهو
خهبات ه باس کراو جهخت لهسهر ئهوه
کرا که پێویسته الیهنهکانی ڕۆژههاڵتی
کوردستان ههموویان پێکهوهو به
ههماههنگی لهگهڵ یهكتر بیری
بنهڕهتی لهو پرۆسهی گهشهپێدانو
دهرفهتسازییه بکهنهوه.
تهوهرێکی دیکهی کارهکانی
پلینۆم تهرخان کرابوو بۆ باسو گفتگۆ
لهسهر ههڵبژاردنهکانی داهاتووی
سهرکۆماریو شووڕاکان له ئێران.
لهو بهشهدا بهشدارانی پلینۆم له
چوارچێوهی باسێكی پڕو دهوڵهمهنددا
وێڕای وهبیرهێنانهوهی ههموو ئهو
هۆکارانهی دهرهتانی بهڕێوهچوونی
ههڵبژاردنێكی ئازادو دێموکڕاتیکیان
له چوارچێوهی کۆماری ئیسالمیدا
لهنێو بردوهو جێگهو پێگهی نیهاده
ههڵبژێراوهکانیشیان
بهڕواڵهت

له سیستمی کۆماری ئیسالمیدا
سنووردارو بێبڕشت کردوه ،سهرنج
درایه تایبهتمهندییهکانی ههڵبژاردنی
سهرکۆماریی ئهمجاره.
لێرهدا پلینۆم وێڕای به
دروستزانینی ئوسووڵیی مامهڵهی
واقعبینان ه لهگهڵ ههڵبژاردنێکی
وهك
نادێموکڕاتێک
تهنانهت
بۆ خهبات بهدژی
بهستێنێک
کۆماری ئیسالمی ،سهرنجی دایه ئهو
فاکتهرانهی ئهگهری بهشداری لهم
ههڵبژاردنه الواز دهكهن .لهنێو ئهو
فاکتهرانهشدا بهتایبهتی ئیشاره بهوه
کرابوو که سهرهڕای زهقبوونهوهی
کۆمهڵێک کاندیداتۆریی نالێک ،له
کۆماری ئیسالمیدا هاوکات لهگهڵ
سنووردارترکردنی ئهو زهرفییهتانهی
پێشتریش ههبوون ،گهمهیهکی لێڵو
گوماناویی زۆرتری چلهو قۆناغهی
پیش تهئییدی سهاڵحییهتهكانداو چبۆ
خودی ههڵبژاردنهکه وهڕێ خستوه.
ئهوهندهش که دهگهڕێتهوه سهر
کاندیداتۆرهکان ،جیا له پاشخانی
سیاسیو پڕۆفایلی تایبهتییان که
زۆر جێگای پهسهند نیه ،تا ئێستا
هیچکامیان سهرنجدانێكی ههرچهند
کهمیش به خواسته دێموکڕاتیکهکانی
پێکهاتهکانی کۆمهڵگای ئێران
بهتایبهتی نهتهوهکانی ئهم واڵتهیان
له کهمترین شکڵی خۆیدا نهخستۆته

نێو ڕۆژهڤی باسوخواسهکانی ئهو
ههڵبژاردنه.
سهرباری ههموو ئهوانهش
بهمهبهستی گرتنی ههڵوێستێكی
وه لهو پێوهندییهدا
یهکالکهره 
کۆمیتهی ناوهندی دهفتهری سیاسیی
راسپارد ههتا بهدواداچوونی ئهو
پرسه درێژه بداو ههوڵیش بدا له
رۆژهکانی داهاتوودا به ههماههنگی
لهگهڵ الیهنهکانی دیکهی ڕۆژههاڵتی
کوردستان ههڵوێستی کۆتایی خۆی
ڕابگهیهنێ.
له دوایین بهشی کارهکانی
پلینۆمدا ،کۆمهڵێک پرسو بابهت
لهپێوهندی لهگهڵ باشتربهڕێوهچوونی
کاروباری حیزبدا خرانه ڕوو و وێڕای
ئاوڕدانهوه له بڕیارو پهسندکراوهکانی
راسپارده
کۆمهڵێک
پێشووتر
لهالیهن کۆمیتهی ناوهندییهوه بۆ
وردکردنهوهی زیاترو ئهکتیڤکردنی
ڕێکاره پێشنیارکراوهکان درانهوه ب ه
دهفتهری سیاسی.
دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان
 29ی بانهمهڕی 1392
(20ی مای )2013

ل ه سیمینارێکی ناوهندی
منداڵپارێزیی ڕۆژههاڵتی کوردستاندا
هۆکارهکانی سهرههڵدانی گیروگرفتی
دهروونیی مندااڵنو ڕێوشوێنهکانی
چارهسهری ئهو گیروگرفتان ه تاوتوێ
کران.
ناوهندی منداڵپارێزیی ڕۆژههاڵتی
کوردستان بهیانیی ڕۆژی سێشهممه،
 31ی بانهمهڕ کۆڕێکی بۆ خاتوو زیبا
سهروهری ،کارناسی دهرووندهرمانی بۆ
باس ل ه سهر هۆکارهکانی سهرههڵدانی
گیروگرفتی دهروونیی مندااڵن پێک
هێنا.
لهو کۆڕهدا ک ه به بهشداریی
گهرمی بنەماڵەو ئەندامانی حیزبی
دێموکڕاتو دهیان کهس ل ه کادرو
پێشمهرگهکانی حیزب  بهڕێوه چوو،
خاتوو زیبا سهروهری ل ه چهند تهوهری
سهرهکیی باسهکهیدا ئاوڕی ل ه
هۆکارهکانی سهرههڵدانو تهشهنهی
کێشهی دهروونیی مندااڵن ل ه بنهماڵهو
کۆمهڵگادا شی کردنهوه.
کۆڕگێر ل ه سهرهتای باسهک هیدا
جهختی کردهوه که سێ هۆکاری ئابووری
وهک ههژاری ،دهستهنگیی بنهماڵهو
کۆمهاڵیهتی وهک ناستانداردبوونی
ژینگهو شوێنی ههڵدانو گهورهبوون
لهگهڵ کێشهی خێزانی وهک
ناسهقامگیربوون ،ناتهباییو توندوتیژی
هۆکاره سهرهکییهکانی سهرههڵدانو
تهشهنهی گیروگرفتی دهروونی ل ه
مندااڵندان.

خاتوو زیبا سهرهوهری ل ه
بهشێکی دیکهی باسهک هیدا تیشکی
خست ه سهر نیازه سهرهکییهکانی
مندااڵن ل ه بنهماڵ ه بۆ ڕێگری ل ه
توشبوونیان ب ه کێشهی دهروونی.
کۆڕگێر لهو بهشهی قسهکانیدا
خۆشهویستیی ئهندامانی خێزان،
پاریزگاریو ئهمنیهت ،پێوهندیی
دریژخایهنی ئهندامانی خێزان ب ه تایبهت
دایکو باوک لهگهڵ منداڵ ،سنووردانان
بۆ داوای منداالن ،بوارڕهخساندن
ب ۆ ههست ب ه بهرپرسایهتیکردنی
منداالن ،باوهڕهێنانو متمانهکردن ب ه
مندااڵنو گرنگیپێدانو پڕکردنهوهی
مندااڵن
مهعنهوییهکانی
نیازه
لهالیهن بنهماڵهی ب ه گرنگترین نیازه
بنچینهیییهکانی مندااڵن ل ه بنهماڵ ه بۆ
تووشنهبوون ب ه نهخۆشیو کێشهی
دهروونی له قهڵهم دا.
سهروهری ل ه بهشێکی دیکهی

باسهک هیدا هات ه سهر نیشانهکانی
تووشبوونی مندااڵن ب ه کێشهی
دهروونیو ئاماژهی ب ه چهند نموونهیهکی
باوی ئهو حاڵهتانه کرد.
نهخشو کاریگهریی کهلتوور ل ه
سهر پهروهردهی منداڵو تووشبوونی
ب ه نهخۆشیی دهروونی ،کاریگهریی
توندوتیژیی کۆمهڵگا لهسهر پهروهردهو
ههڵدانی مندااڵن ،شوێنهواری باشو
خراپی تێکنۆلۆژی ل ه سهر پهروهردهو
خوڵقاندنی کێشهی دهروونی ل ه
مندااڵنو ،ئهرکهکانی تاکو بنهماڵ ه ل ه
ههمبهر پهروهردهی مندااڵنو بهرگرتن
ل ه دروستبوونی کێشهی دهروونی
ل ه مندااڵندا چهند تهوهرێکی دیکهی
باسهکهی خاتوو زیبا سهروهری بوون.
شایانی باس ه بهشی کۆتایی
ئهو کۆبوونهوهی ه ب ۆ سهرنجو تێبینیو
پرسیاری بهشداران ل ه کۆڕگێڕو
وهاڵمهکانی ناوبراو تهرخان کرابوو.

بهڕێوهچوونی سیمیناری پرسی ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماریی
ئیران لهالیهن کومیتهی ئهڵمانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانهوه
ل ه الیهن کۆمیتهی ئهڵمانی
حیزبی دیموکراتی کوردستانهوه
سیمیناریک بهمهبهستی تاوتوێکردنی
پرسی ههڵبژاردنهکانی خۆلی یازدهههمی
سهرکۆماریی ئێران ل ه شاری دارمشتاد
بهڕێوه چوو.
لهم سیمینارهدا ک ه ب ه بهشداریی
کۆمهڵێک ل ه ئهندامانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ل ه ئهڵما نو
ههروهها نوێنهرانی بەشێک لە حیزبو
رێکخراوهو کۆمەڵە کوردییهکان
بهڕێوه چوو ،سهرهتا سۆڵتان گۆاڵوی،
بهرپرسی کومیتهی حیزبی دیموکراتی
کوردستان ل ه واڵتی ئهڵمان ل ه باسیکی

کورتدا ئاماژهی بهوه کرد ک ه مهبهست
ل ه گرتنی ئهو سیمیناره ،پێکهێنانی
دهرهتانی ئاڵوگۆڕێ بیروڕا لهنێوان
ئهندامانی حیزبو میوانانی بهشدار
ل ه سمینارهکهو گواستنهوهی باسو
بۆچوونهکان بۆ رێبهریی حیزبه.
سۆڵتان گۆاڵوی ل ه قسهکانیدا
ئاماژهی بهوه کرد ک ه ل ه چهند مانگ
لهمهوپێشڕا کومیتهیهکی تایبهت ب ه
پرسی ههڵبژاردنهکان ل ه الیهن حیزبهوه
دهستی بهکار کردوه .ل ه درێژهی
سیمینارهکهدا مهحموود شهریفی
ئهندامی پێشووی دهستهی نووسهرانی
رۆژنامهی کوردستان ل ه باسێکدا
تیشکی خست ه سهر ناکۆکییهکانی

نێوان قۆڵهکانی رژیم ک ه ل ه کاتی
ههلبژاردندا خۆیان دهنوێنن ،شهریفی
ل ه باسهکهی خۆیدا ئاماژهی بهوه کرد
ک ه سێ الیهنی رههبهر ،ڕێفۆرمخوازو
یه ل ه
دهوڵهت سێ کوچکهی ئهم دهوره 
ههلبژاردنهکانی ئێران پێک دێننو دوای ه
سیناریۆکانی ههرکام لهو الیهنانهی
سهبارهت ب ه ههڵبژاردنهکان خست ه
بهرباس.
سیمیناره

شایانی باس ه ئهو
ب ه وهاڵمدانهوهی پرسیارو سهرنجو
تێبینیی بهشداربووانی سمینارهک ه
کۆتایی پێهات.

کۆبوونهوهی سااڵنهی یهکیهتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان ل ه شاری ڤێسترۆس
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قهاڵدزێ:

ههواڵو راپۆرت

رۆژی شهمم ه رێکهوتی  ٢٠١٣/٠٥/١٨کۆبوونهوهی سااڵنهی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستان ،ب ه بهشداری بەرپرسی کۆمیتەی سوئێدی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان و
ئهندامانی ئهو یهکیهتییهو هەر وەها ئەندامانی ناوەندی سوئێدی کوردی ل ه شاری ڤێسترۆس
پێک هات .سهرهتا خولهکێک بێدهنگی بۆ رێز لێنان ل ه گیانی پاکی شههیدانی ڕێگای ئازادی
راگهیاندرا .پاشان شوعله قادری دوای بهخێر هێنانی بهشداران ،مهبهستی کۆبوونهوهکهی شی
کردوهو و باسێکی لهسهر چۆنیەتی کاری رێکخراوی ژنان و شێوەی هاوکاری نیوان یەکیەتیی

بهڕێوهچوونی کۆنفڕانسی یهکهمی ژێنۆسایدی گهلی کورد

ڕۆژی دووشهمم ه ڕێکهوتی
 1392/ 2/30کۆنفڕانسی یهکهمی «
ژینۆسایدی گهلی کورد» له ساڵۆنی
بۆنهکانی قهاڵدزێ لهالیهن چهند
چاالکێکی سیاسیو مهدهنی ڕۆژههاڵتی
کوردستان بهڕێوه چوو.
سهرهتای ئهو کۆنفڕانسه
پێشاندانی چهند وێنهیهکی ژینۆسایدی
گهلی کورد ل ه ههرچوار پارچهی
کوردستانو سروودی نهتهوهیی ئهی
رهقیبو ساتێک بێدهنگی بۆ گیانی
پاکی شههیدانی کوردستان بوو .
پاشان کورت ه شانۆی « کۆستی
شارێک « پیشان درا ک ه گێڕانهوهی
کارهساتی قڕکردنو ب ه کۆم هڵکوشتنی
شاری قهاڵدزێ ب ه دهستی رێژیمی
بهعسی عێڕاق بوو.
ل ه درێژهی کاری ئهو کۆنفرانسهدا
رهحمان بهربهری ،چاالکی مهدهنیی
ڕۆژههاڵتی کوردستان ل ه بارهی
وه بۆ ئامادهبووان دواو
کۆنفڕانهسه 
ئامانج ل ه پێک هێنانی ئهم کۆنفڕانسهی
شی کردهوه.
ناوبراو ل ه درێژهدا گوتی ژێنۆساید
تهنیا ل ه پارچهیهکی کوردستان دهرحهق
ب ه بهشێکی کوردستان نهکراوه،
بهڵکوو مێژووی گهلهکهمان نیشان
دهدا ک ه ڕێژیم ه یهکلهدواییهکهکانی
ههموو ئهو واڵتانهی  کوردستانیان ب ه

سهردا دابهش کراوه ،ئهم تاوانهیان
دهرحهق ب ه گهلی کرد ئهنجام
داوهو ئاماژهی ب ه ئێعدامی  59الوی
مههاباد ،کوشتاری قاڕنێو قهاڵتان،
بێسهروشوێنکردنی ههشت ههزار
بارزانی ،ئهنفالو کوشتنی ب ه کۆمهڵی
خهڵکی باشووری کوردستانو کوشتاری
رۆبۆسکیو دێرسیمی خهڵکی باکووری
کوردستانو کوشتاری بێبهزهیییانهی
کوردی رۆژئاوا کرد .کۆڕگێڕ ل ه
قسهکانیدا کوردستانی ب ه یهک پارچ ه
ل ه واڵتی کوردان ل ه قهڵهم داو پێی
وا بوو ک ه مێژووی کورد گرێدراوی
یهکهو دهبێ ههموومان ب ه یهکهوه بۆ
لهقاودانو مهحکوومکردنی ئهو تاوانان ه

تێبکۆشینو یهکگرتووان ه خهبات بکهین
بۆ ئهستاندنی مافی رهوای گهلهکهمانو
ب ه جینۆسایدناساندنی ئهو تاوانانهی
بهرامبهر کورد کراون.
ئهو کۆنفڕانس ه ب ه بهشداریی
چاالکانهی بهشداربووان کۆتایی
پێهات.
پێویست ه بگوترێ ک ه ههیئهتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه
سهرپهرستیی سۆهەیال قادری ،ئهندامی
جێگری کومیتهی ناوهندیی حیزب لهو
کۆنفڕانسهدا بهشدار بوو.

کۆبوونهوهی میدیاکارانی ڕۆژههاڵتی کوردستان له ئهشکهوتی
جاسهن ه بۆ پشتیوانی ل ه برایانی گیراوی کوردپوور

کۆمهڵیک له میدیاکارانی
ڕۆژههاڵتی کوردستان ل ه ئهشکهوتی
جاسهن ه کۆبوونهوهیهکیان بۆ پشتیوانی
ل ه مهسعوودو خوسرهو کوردپوور ،دوو
برای ڕۆژنامهنووسو چاالکی مافی
مرۆڤ پێک هێنا.
لهو کۆبوونهوهیهدا ک ه ڕۆژی
ههینی 20 ،ی بانهمهڕ ل ه ئهشکهوتی
«جاسهنه» ،لهو شوێن ه ک ه ل ه
سهردهمی شێخ مهحموودی نهمردا
یهکهم ژمارهی رۆژنامهی بانگی حهقی
ێ چاپکرا ،بهڕێوهچوو ،میدیاکارانی
ل
ڕۆژههاڵتی کوردستان پشتیوانیی خۆیان
ل ه دوو ڕۆژنامهنووسو چاالکی مافی
مرۆڤ ،خوسرهوو مهسعود کوردپوور
ڕاگهیاند ک ه ماوهی دوو مانگ ه ل ه الیهن
ئیدارهی ئیتالعاتی شاری مههابادهوه
دهستبهسهر کراون.
ئهم کۆبوونهوهی ه ب ه ساتێک
بێدهنگی بۆ گیانی پاکی شههیدانی
قهڵهمو ههموو شههیدانی کوردستان
دهستی پێکردو پاشان سوههیال
قادری ،یهکێک ل ه بهڕێوهبهرانی
کۆبونهوهک ه وتارێکی پێشکهش کردو
دواتر پهیامی بنهماڵهی ههردوو
ڕۆژنامهنووسی بهندکراو ل ه الیهن خالید

محهمهدزادهوه خوێندرایهوه.
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە
ل ه بهشێکی دیکهی ئهو ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
کۆبوونهوهیهدا پهیامی ناوهندی
ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی
حیزبی
ڕاگهیاندنی
وێرای
کوردستان
دێموکراتی دیمۆکراتی
کوردستان لهالیهن پێشهوا عهلیپوورهوه مەحکوومکردنی لە بەندداڕاگرتنی
خوێندرایهوه.
برایانی کوردپوور هیوادارە هەوڵەکان
ل ه بهشێکی ئهو پهیامهدا ب ه بۆ ئازادبوونی ئەم دوو ڕۆژنامەنووسو
ئاماژه ب ه دهسبهسهرکرانو ناڕوونیی چاالکەی بواری مافی مرۆڤ بە ئاکام
چارهنووسی مهسعوودو خوسرهو بگاو تێکۆشەرانی بوارەکانی میدیاو
کوردپوور ل ه دوو مانگ لهوه پێش مافی مرۆڤ بە هەوڵو ماندووبوونی
هاتبوو ک ه زیندانیکرانی ئەم دوو چاالکە زیاتر ئامانجەکانی کۆماری ئیسالمی لە
کوردەی بواری میدیاو مافی مرۆڤ لە بەندکردنی ئەوان مایەپووچ بکەنەوە.
درێژەی ئەو کەشە ئەمنییەتییەدایە
ل ه درێژهی ئهو کۆبوونهوهیهدا
کە بەردەوام باڵی بەسەر ڕۆژهەاڵتی پهیامی کۆمهڵیک ل ه چاالکانی
کوردستاندا کێشاوەو بە تایبەت لە خوێندکاریی مهریوان ،ڕێکخراوهکانی
بەرەبەری هەڵبژاردنی سەرکۆماریدا ئاسۆی ژن ،ناوهندی الوانی پێشڕهو
چۆتە قۆناخێکی توندترەوە.
 ،یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
لهو پهیامهدا هاتبوو ک ه ئامانجی کوردستان ،یهکیهتیی الوانی دێموکراتی
دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژههاڵتی کوردستان ،ئهنجومهنی
بەندکردنی ئەم دوو تێکۆشەرەی بواری ڕۆژنامهنووسانی ڕۆژههاڵتی کوردستان،
میدیاو مافی مرۆڤو تێکۆشەرانی ناوهندی ڕاگهیاندنی کۆمهڵه ،سازمانی
دیکەی ئەم بوارانە لە شارو ناوچە خهباتی کوردستانی ئێران ،پهیامی
جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاژانسی ههواڵی موکریانو «پاک»
بریتییە لە زاڵکردنی هەرچی زیاتری خوێندرانهوه.
کەشی ئەمنییەتیو بەرتەسککردنەوەی
دەرەتانی باڵوبوونەوەی زانیاری لەسەر

ژنانی دێموکڕاتی کوردستان و ناوەندی سوئێدی کوردی و هەر وەها ماف و ئهرکی ئهندامان پێشکهش
کرد .ل ه میانهی باسهکهی دا ئاماژهی ب ه ههنگاو ههڵێنانهوه ل ه بواری بردنهسهری زانیاری و پێویستی
خۆ پێگهیاندنی ژنان تا رادهی بهشدار بوون ل ه بڕیاراتی سیاسی دا کرد .لە دوایین بەشی قسەکانیدا
خاتوو شوعلە باسی کۆنفرانسی گشتی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە واڵتی سوئێدی کرد
کە بڕیارە لە مانگی جون دا پێک بێ .بڕگهیەکەی دیکەی کۆبوونهوهک ه تهرخان کرابوو بۆ دهربڕینی
راوو بۆچوونی بهشداران ک ه ههموویان ب ه نۆرهی خۆیان نهزهراتو تێبینیهکانیان ل ه ههموو بوارهکان دا
نۆره
ل ه مهڕ بهرێوهبردنی کارو چاالکیهکانی یهکیهتی ژنان دهربڕی .ل ه دوایین بهشی کۆبوونهوهکه دا 
گهیشت ه ههڵبژاردنی کۆمیتهی کارگێڕی تازه ک ه کۆمیتهیهکی  ٤کهسی ( ٣کەسی ئەسڵی و یەک نەفەر
وەک هاوکار) بۆ بهڕێوهبردنی کارهکانی یهکیەتی ژنان ل ه شاری ڤێسترۆس ههڵبژارد.

کۆبوونهوهی کومیتهی ئهڵمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لهگهڵ کۆمهڵێک کهسایهتیو ههڵسووڕی سیاسی
حیزبی
ئهڵمانی
کومیتهی
دێموکراتی کوردستان به بهشداریی
ژمارهیهک ڕووناکبیرو ڕۆژنامهنووسو
کۆمهڵێک کهسایهتیو ههڵسووڕی
سیاسی کۆبوونهوهیهکی بۆ تاوتوێی
پرسی ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماری له
ئێران پێک هێنا.
لهو کۆبوونهوهیهدا که ڕۆژی
شەممە 14 ،ی بانهمهڕ بهڕێوهچوو،
دوای بهخێرهێنانی میوانهکان لهالیهن
سوڵتان گواڵوی ،بەرپرسی کۆمیتەی
ئهڵمانی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
خالید حەسەنپور ،ئهندامی ڕاوێژکاری
کۆمیتەی ناوەندی لە سەر مەبەستو
ئامانجی کۆبوونەوەکە ،کە خۆی لە دوو
تەوەری هەڵبژاردنی سەرکۆماریو کاری
هاوبەش لەگەڵ چاالکانی سیاسیدا
دەدیتهو ،بۆ بەشداران دوا  .خالید
حهسهنپوور ئاماژەی بە سیاسەتی
حیزب لهبارهی راوێژو گفتگۆ لەگەڵ
چاالکانانو تەنانەت جیابیرانی سیاسی،
سەبارەت بە پرسە گرنگەکان کردو
جهختی لەسەر درێژەدان بە کاری
هابەش سەرەڕای بوونی جیاوازیی بیرو
بۆچوون کردهوه.....
دوابهدوای قسهکانی خالید
حهسهنپوور ههر کام له بەشدارانی
کۆبوونهوهکه سهرنجو بیروبۆچوونی
خۆیان سەبارەت بە هەڵبژاردنی دەورهی
یازدههمی سهرکۆماری له ئێران هێنایە
بهر باسو زۆربەی بەشداران لەسەر ئەو
باوەڕە بوون کە هەڵبژاردن لە کۆماری

ئیسالمیدا بۆ خەڵک هیچ مانایهکی
نیە ،بەڵکوو زیاتر بۆ الیەنەکانی نێو
بازنهی دهسهاڵت گرنگهو شوێنهواری
لەسەر توندوتیژ بوونی کێشەی نێوان
دەستەبەندییەکان دهبێ .
بهشدارانی کۆبوونهوهکه لهسهر
ئهو باوهڕه بوون که هێزەسیاسییەکان
پێویستە لەپێوندی لهگەڵ هەڵبژاردنی
سەرکۆماریدا ،نە ئەوەندە وەدوای
خەڵک کەون کە ببنە پۆپۆلیستو نە
ئەوەندە دوورەپەرێز بن کە لە ڕەوتی
ڕووداوە سیاسییەکان بەجێ بمێنن.
لهو پێوهندییهدا زۆربەی بەشداران
لە سەر ئەوە کۆک بوون کە پێویستە
هێزە سیاسییەکان لە گەمەی پێش
هەڵبژاردنەکاندا بەشدار بنو بە
کەڵکوهرگرتن لە ک هشو ههوای
ههڵبژاردنو کەلەبەرەکان ،کەلێنی زیاتر
بخەنە نێو دهسهاڵتهوه.
بەشێکی دیکهش له بەشدارانی
کۆبوونهوهکه لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە

هەڵبژاردنی ئەم دەورهیە بە سەرنجدان
بەوه که هیچ کرانەویهکی پێوە دیار
نیهو لە ژێر کەشوهەوای سیاسیی
هەڵبژادنەکەی دەورەی پێشوودایە،
پێویستە لەالیەن هێزەکانەوە تەحریم
بکرێ.
لهو کۆبوونهوهیهدا جهخت
لهسهر ئهوه کرایهوه که پێویستە
هێزە سیاسییەکان به یهک سیاس هتو
ههڵوێستی هاوبهشهوه بهرهوڕووی
هەڵبژاردنی سەرکۆماری ببنهوهو
هەرسیاسەتێکی دهیگرنە بەر ،ئەکتیوو
شوێندانەر بێ .
شایانی باسه لە کۆتایی
کۆبوونهوهکهدا بەشداران ،پرسوڕاو
دێموکراتی
حیزبی
ڕاوێژکردنی
کوردستانیان بە ئهرێنی باس کردو
هیوایان خواست ئەو جۆرە کۆبوونەوانە
درێژەیان هەبێ.

تهمهنی سیگارکێشان له ئێران گهیشتۆته  12ساڵ
سکرتێری ناوهندی بهگژاچوونهوهی کێشانی سیگارو
دوخانیات وێڕای ڕاگهیاندنی دوایین ئاماری بهکارهێنان،
کێشانی سیگار له ئێران کارکردی الوازو خهمساردیی ههندێ
له ناوهنده حکومیو دهوڵهتییهکانی دایه بهر رهخنه.
محهمه درهزا مهسجیدی ،له کۆنفڕانسێکی خهبهری
که بهبۆنهی رۆژی جیهانیو حهوتووی «بێ سیگارو قلیان»
گیرابوو ،رایگهیاند که چهند ساڵ لهمهوبهر نێونجی تهمهنی
ئهو کهسانهی سیگاریان دهکێشا ،له نێوان  14ههتا  16ساڵ
بوو ،بهاڵم ئێستا دا ئهو تهمهنه گهیشتۆته  12ساڵو ههروهها
بهکارهێنانی قێلیان له نێو کچان دا سهدا  20زیادی کردوه.
ناوبراو ئهوهشی راگهیاند که سااڵنه  65میلیارد سیگار
له ئێران دهکێشرێ ،که  25میلیارد دهنکی ل ه نێوخۆی واڵت
دروست دهکرێو ،سااڵنه  20تا  25میلیارد سیگاریش به
ڕهسمی له دهرهوه هاورده دهکرێ و  15تا  25میلیارد دهنکیش
به قاچاخ دێته نێوخۆی واڵتهوه.
مهسجدی ئهوهشی گوت که له ڕۆژدا لهئێران  10میلیارد
تمهن تهرخانی کێشانی سیگار دهکرێ ،ئهوه له حاڵێک دایه
که رێکخراوی تهندروستی جیهانی رایگهیاندوه له ههر واڵتێک
خهڵکهکهی دووهێندهی پارهی کڕینی سیگار دهبێ بدرێ به

داو دهرمانی ئهو نهخۆشییهیانهی که بههۆی بهکارهێنانی
سیگارهوه تووشیان دهبن.
ناوبراو له درێژهی قسەکانیدا گوتی نابێ ههر کهس
له ههر شوێنێک دهستی کهوت سیگار بکێشێو دهبێ ئهو
کاره له شوێنه گشتییهکان ،قوتابخانهکان ،نهخۆشخانهکان،
یاریگهکان ،خواردنگهو سینهماکان به تهواوی قهدهغه بکرێ.

 10میلیون کهس له خهڵکی ئێران بههۆی گرانیی
دەواو دەرمان دەکهون ه ژێر هێڵی هەژاریی
سەرۆكی كۆمیسیۆنی بێهداشت و دەرمانی مەجلیسی
ئێران دەڵێ  10میلیۆن کهس له خهڵکی ئێران بە تێچووی
قوورسی دەواو دەرمان له ئێستادا دهکهونه ژێر هێڵی هەژاری.
حوسێنعەلی شەهریاری ،سەرۆكی كۆمیسیۆنی بێهداشت
و دەرمانی مەجلیسی ئێران وێڕای ئاماژە بەوەی كە 700
میلیارد تمەن وهک پشکی لقی ساڵمەت لە بوودجەی گشتیی
واڵت زۆر كەمە ،گوتی :لە مادەی  90ی قانوونی بەرنامەی
پەرەپێدانی چوارەمدا هاتووە كە ژمارهی ئەم كەسانەی كە
بەهۆی تێچووی دەواو دەرمان دهکهونه ژێر هێڵی هەژاری
دەبێ لە سهدا  3بۆ سهدا یهک له کهمی بدا ،بەاڵم ئێستا ئهو
رێژهیه بۆ سهدا  14لهزۆری داوهو به واتایەكی دیكە زیاتر لە
 10میلیۆن كەسی دیکهش دهکهونه ژێر هێڵی ههژاریو ئەوەش
نیشانهی کارهساتێکی ئینسانییه.
ناوبراو لە درێژەی قسهکانیدا رایگەیاند :ئەمساڵ
رێژەی داهاتی تایبەتیی دەوڵەت لە هەموو وەزارەتخانەكان
بڕی  25ههزار میلیارد تمەن پێشبینی كراوە که بە داخەوە
نیزیكەی  8هەزار میلیارد تمەن لهوه لە داهاتی وەزارەتی
بێهداشت وهردهگیرێ.
شەهریاری وێڕای ئاماژە بە سیاسەتەكانی دەوڵەتی
ئەحمەدی نژاد گوتی « :لە ماوەی  8ساڵ سهرۆک کۆماریی
ناوبراودا نزیكەی  35هەزار تهخت به تهختی نەخۆشخانەكان
زیاد كراون ،بەاڵم هیچ بوودجەیەكیان بۆ دیاری نەكراوهو

لهو بارهوه رایانگەیاند که بە پێچەوانەی قانوونی پەرەپێدانی
چوارەم و پێنجەم كە پێشبینی كرابوو سهدا  30تێچووی
چارهسهری لە سهر حیسابی خهڵک بێ ،بەاڵم ئێستا بە
دڵنیاییهوه خەڵك سهدا  70ی ئهو تێچوویه دهدهن.
ئەم نوێنەرەی مەجلیس دهڵێ کاربهدهستانی پایهبهرزی
واڵت که کێشهی دهرمان و چارهسهرییان نیه ،ئاگایان له
دهردی خهڵک نیهو تا ئەم كاتەی كە ئەم هەاڵواردنە هەبێ،
کێشهکان وهک خۆیان دهمێننهوهو لهو بێعەداڵەتیەدا خهڵکی
ئاسایی لێی دهقهومێو زیانی پێدەگا.

حهسهن قادرزاده :ههرچهند بهستێنی خهباتی چهکداری لهو قۆناغهدا
ئاماده نهبوو ،چونک ه شۆرشی کورد ل ه باشووری کوردستان (ک ه بۆ بزووتنهوهی
کــورد ل ه ڕۆژه ـهاڵت ب ه پشتی جهبه ه دادهنــرا) ل ه دژی ڕێژیمی بهعس ب ه
قۆناغێکی زۆر سهختو ئهستهمدا تێدهپهڕیو پیالنی دوژمنانی کوردیش بۆ
کۆتاییهێنان بهم شۆرشه له حاڵی پهرهسهندندا بوو

ئاسۆی حهسهنزاده :پێویسته حکوومهتی ههرێمی کوردستانو
سهرکردایهتیی کــورد له باشوور ئـهو ساڵه وهک دهرفهتێک بۆ
پتهوکردنی ڕووحی نهتهوهییو پهرهپێدانی پێگهی نێودهوڵهتیی
کورد بهکار بێننو ساڵی  2014بهفهرمی وهک «ساڵی هاوپێوهندیی
نهتهوهیی کورد» یان «ساڵی کوردستان» رابگهیهنن

نهتهوهیی

جوواڵنەوەی سالەکانی  1346-47ی هەتاوی


حهسهن قادرزاده

ئەگەر ئاۆرێکی خێرا لە خەباتو
تیکۆشانی ڕۆڵـــە نیشتمانپەروەرو
خەباتگێڕەکانی گەلەکەمان بدەینەوە.
دەبینین کــە بــە دریــژایــی مــێــژوو بۆ
وەدەستهینانی مــافــەڕەواکــانــی گەل
گیانیان کردۆتە قهڵغانی گوللهو لەو
پێناوەدا بوونە قوربانیو تامی زیندانو
ئەشکنجەو دەربەدەرییان چێشتوە.
شــەڕی دووهــەمــی جیهانیو ئەو
ڕووداوانــــەی لە ئاکامی ئــەو شــەڕەدا
هاتنە ئاراوە ،ئیرانو کوردستانو واڵتانی
دەوروبـــەریـــان خستە ژێرکاریگەریی
خۆیانەوە .ئێران لە سێ الوە کەوتە ژێر
کۆنتڕۆلی واڵتانی هاوپەیمان .هێزهکانی
ڕێژیمی پەهلەوی لە هەموو الیەکەوە
دەستیان شۆڕ کردەوەو تەسلیم بوون.
لە بهشێکی کوردستان بۆشایییهکی
دەســــــەاڵت پـــهیـــدا بـــــوو،و کـــەشو
هەوایەک هاته ئاراوه کە ڕۆڵە وشیارو
پێشڕەوەکانی کــورد بۆ وەدیهێنانی
ئاواتە نهتهوایهتییه لەمێژینەکانیان
کهلکیان لێوهرگرتو بانگی مافخوازیی
کوردیان بە گوێی جیهانییان ڕاگهیاند.
ئهوه بوو کهلە ئاکامی خەمخۆریو
پــەرۆشــیــی ئــەویــنــدارانــی نیشتماندا

تروسکایی ئومیدێک پاش ڕووخانی کۆماری کوردستان
داری ئــاوات هاتە سەربەرو سەرەنجام
لە ڕۆژی 2ی ڕێبەندانی سالی 1324ی
هەتاویدا لە چوارچرای شاری مەهاباد
بــە بــەشــداریــی نــوێــنــەرانــی زۆربـــەی
چینو توێژهکانی خهڵکی ئەم بەشە و
بەشەکانی دیکەی کوردستان لە الیەن
پیشەوا قازی محەممەدو هاورێکانیهوه
کۆماری کوردستان راگەیهندرا .لە ماوەی
کەمتر لە ساڵێک دەسەاڵتی ئەم کۆمارە
ساوایەدا زۆر دەسکەوتی گرنگ بە نسیبی
خەڵکی کوردستان بوون که تائیستاش
شانازییان پێوە دەکرێ .بەاڵم بەداخەوە
دوژمنانی گەل کە چــاوی دیتنی ئەم
دەسەاڵتە کوردییهیان نەبوو بە پیالنو
پشتیوانی دەرەکی هێرشیان کردە سەر
کۆماری کوردستانو کۆتایییان بەو
دەسەاڵتە هێنا.
ڕووداوەکانی پاش ڕووخانی کۆمار
و هەلومەرجی نــالــەبــاری ئــەو کاتی
کوردستان کە بۆ تیکوشەرانو ئەندامانو
الیەنگرانی حیزب خوڵقا بوو ،بەشێکی
زۆر لەوانی ئـــاوارەی هــەنــدەران کردو
بەشێکیان گیرانو لە سێدارە دران.
ب ـهاڵم دەربـــەدەریو زیندانو سێدارە،

ڕۆلەکانی نەتەوەکەمانی چاوترسێن
نەکرد ،بەڵکوو سوورتر لە جــاران لە
پێناو گەیشتن بە ئاواتو ئامانجەکانی
کۆماردا قۆلی هیممەتیان ههڵماڵیو
کهوتن ه خۆرێکخستنو ئامادهسازی بۆ
بووژاندنهوهی بزووتنهوهو خۆئامادهکردن
بۆ دهرفهتێکی دیکه.
بهشێک ل ه تێکۆشهرانی حیزبی
دێموکڕاتی کــوردســتــان بــۆ تێپهرین
ل ه ئاکامه زیانبارهکانی دووبـهرهکـیو
ملمالنێی نێوان تهیفو باڵهکانی حیزب،
کومیته شۆرشگێڕی حیزبی دیموکراتی
کوردستانیان دامهزراند.
هــهرچــهنــد بهستێنی خهباتی
چهکداری لهو قۆناغهدا ئاماده نهبوو،
چونکه شــۆرشــی کــورد لـه بــاشــووری
کوردستان (که بۆ بزووتنهوهی کورد ل ه
ڕۆژههاڵت به پشتی جهبهه دادهنرا) ل ه
دژی ڕێژیمی بهعس ب ه قۆناغێکی زۆر
سهختو ئهستهمدا تێدهپهڕیو پیالنی
دوژمنانی کوردیش بۆ کۆتاییهێنان بهم
شۆرش ه ل ه حاڵی پهرهسهندندا بوو.
پهیوهندییەکانی شۆرشی کوردی باشوور
لهگهڵ ڕێژیمی ئیران وای کردبوو مهجال

ب ۆ خهباتێکی کاریگهر له ڕۆژههاڵتی
کــوردســتــان ن ـهرهخــس ـێو بهربهستو
کۆسپی بخرێته بهردهم.
کێش ه نێوخۆیییهکانی حیزبیش
ه ـهروا بــهردهوام بــوون،و دابهشبوونی
تێکۆشهرانی دیموکرات بهسهر دوو
فکری جیاوازدا ل ه حاڵی پهرهساندندا
بــوو،و گیروگرفتهکان زیاترو قووڵتر
دهبوونهوه .بهشێک لهو بڕوایهدا بوون
ک ه ل ه ههلومهرجی ئهو کاتدا پێویست ه
بۆپشتگیریی شــۆرشــی بــاشــووری
کوردستان هیچ جموجۆڵێک ل ه نێوخۆی
ڕۆژههاڵتی کوردستان نهبێ ،بهشهکەی
دیکهش ههر لهو بڕوایهدا بوون بهاڵم
لهبهرئهوهی هیچ مهجالێکی مانهوهو
حاوانهوه له باشووری کورستانیان بۆ
نهمابۆوه ناچار بوون مل بهبڕیارێک بدهن
ک ه ئاکامهکهی زۆر ڕوونو دیار نهبوو.
ئهویش گهڕانهوه بۆ نێوخۆی واڵت بوو
ی کۆمهاڵنی
بهمهبهستی وریــاکــردنـهوه 
خهڵکو ئاماده کردنیان بۆ خەباتێکی
ڕزگــاریــخــوازانــه .سروشتی بــوو ک ه بۆ
گهیاندنی ئهم پهیامهو بۆ پارێزگاری ل ه
خۆیان ناچار بوون چهکداران ه بگهڕێنهوه

واڵت .ههر بهم جۆره گهرای خهباتێکی
چهکداران ه له جۆزهردانی ساڵی 1346دا
ســهری هـــهڵدا کـه مـــاوهی  18مانگ
درێژهی کێشاو له پاییزی ساڵی 1347دا
کۆتایی هات.
خهباتی چهکدارانهی ساڵهکانی
46-47ی ههتاوی ک ه ب ه سهرپهرستیی
بژاردهگهلێکی دیارو ناسراوو شۆرشگێری
وهک ســولـهیــمــان موعینی ،سمایل
شهریفزاده ،مهال ئاواره ،قادر شهریف،
نهحۆ پاشاییو دهیان تێکۆشهری دیک ه
سهری ههڵدا ،بهرههمی ههلومهرجێکی
نالهبارو نهگونجاو ل ه ئاستی ناوچهکهدا
بـــوو .ئـــهم خ ـهبــات ـه بــ ه دهستپێکی
حهرهکهتێکی پێشمهرگانهو حوزوور ل ه
ناوچهکانی بانه ،سهرهشت ،مههابادو
پیرانشار ب ه گهشانهوهی پشکۆیهک
ئــاگــرێــکــی گـــــهورهی کـــــردهوهو ل ـ هو
ههلومهرجهدا گۆمی ئارامی دهسهاڵتی
پاشایهتیی شڵهقاندو دهس ـهاڵتــدارانو
به کرێگیراوانی ڕێژیمی پاشایهتیی
له خـهوی ئــارام ڕاچڵهکاند .لهماوهی
چ ـهنــد مــانــگ خـهبــاتــی چ ـهکــداران ـهی
ســاڵـهکــانــی 1346-47ی هــهتــاویدا

بهرهو  500ساڵهی دابهشبوونی کوردستان

ئاسۆی حهسهن زاده
ساڵی داهاتوو ،واته 500 ،2014
ساڵی ت ـهواو بهسهر شـهڕی چاڵدران
()1514دا تێدهپهڕێ که به سهرهتای
ڕهوتـــی پــارچ ـهپــارچ ـهبــوونــی خــاکو
نیشتمانی نهتهوهی کــورد له قهڵهم
دهدرێ .ئهو ڕووداوه دهسپێكی مێژووی
پڕ له زوڵموزۆرو ناعهدالهتی دهرههق به
گهلهکهمانو ههرلهوکاتهدا سهرفهسڵی
هۆشیاریو بــزاوتــی ئــازادیخــوازان ـهی
رۆڵهکانی ئهو گهلهیه .بـهاڵم لهگهڵ
ههموو گرنگییهک که ئـهو ڕووداوه
ههیهتی ،بهداخهوه نه له نێو کورداندا
بهو جۆره که پێویسته سهرنجی پێ
دراوهو نه بێگانهکانیش به دروستی
پێی ئاشنان.
لــهو ه ـهلــوم ـهرج ـه هــهم ل ـهبــارو
ههم ههستیارهدا که گهلهکهمان له
باشووری کوردستانی تێدایه ،پێویسته
حــکــوومـهتــی هـهرێــمــی کــوردســتــانو
سهرکردایهتیی کورد له باشوور ئهو
ساڵه وهک دهرفهتێک بۆ پتهوکردنی
ڕووحی نهتهوهییو پهرهپێدانی پێگهی
نــێــودهوڵـهتــیــی کـــورد ب ـهکــار بێننو
ساڵی  2014بهفهرمی وهک «ساڵی
هاوپێوهندیی نهتهوهیی کــورد» یان
«ساڵی کوردستان» رابگهیهنن .بۆ
ئهو مهبهستهش پێویسته لیژنهیهکی
ئــامــادهکــار بــه بـهشــداریــی نوێنهری
دامودهزگا سیاسییهکانی حکوومهتی
ههرێمو کۆمهڵێك کهسایهتیی دهستهبژێر
لــه مـــێـــژوونـــاسو ســیــاس ـهتــم ـهدارو

فهرههنگییانی پارچهکانی دیکهی
کوردستان دابــم ـهزرێ به مهبهستی
رێکخستنو بهڕێوهبردنی زنجیرهیهک
کارو چاالکیی بهرباڵوو فرهچهشن له
ئاستی نێوخۆییو نێونهتهوهییدا که به
درێژایی حهوتوو و مانگهکانی ئهو ساڵه
بهڕێوه بچن.
ئامانجهکانی ههنگاوێکی لهم جۆره
ڕوونو ئاشکران .مهبهستی سهرهکیی
ئهم پڕۆژهیه له ئاستی نێوخۆییدا،
دهوڵهمهندکردنی هۆشیاریی نهتهوهیی،
ساغکردنهوهو دابێژتنی ناسنامهی
ن ـهت ـهوهی ـیو پتهوترکردنی ههستی
هاوپێوهندیی نێوان کــوردی ههموو
پارچهکانی کوردستان وهک تاکهکانی
ئهندامی نهتهوهیهکی یهکگرتوو و
جیانهکراوه لهیهکتره.
ئهم بیرهوهرییه دهتوانێ ببێته
دهرفهتێک بهمهبهستی ئاشناکردنی
ههرچی زیاتری رۆڵهکانی گهلهکهمان
بهتایبهتی ن ـهوهی نــوێو گهنجان به
مێژووی نهتهوهکهیانو وردبــوون ـهوه
له گرنگترین بڕگهکانی ئهو مێژووهو
ســاغکــردنــهوهی ئــهو ئـهزمــوونــانـهی
پێویسته لێی وهربگیرێن.
لــــه ســـهردهمـــێـــکـــیـــشدا کــه
بهخۆشییهوه کۆمهڵێک ههوڵو ههنگاو
لهچوارچێوهی پهرهپێدانی کهسایهتیی
نهتهوهیی هاوبهشی ههموو کورددا (بۆ
نموونه بهستنی کۆنفڕانسی نهتهوهیی)
لـهئــارادان ،ئهم بیرهوهرییه ههلێکی
زێڕینه بۆ کارکردنی وردتر لهسهر گوتاری
هاوبهشی نهتهوهیی سهرکردایهتیی کورد
له ههموو بهشهکانی کوردستانو دانانی
مێکانیزمی بهکردهوهی بردنهپێشی ئهم
گوتاره له ههموو ئاستهکاندا.
لـــه ئــاســتــی دهرهکـــیـــیـــشدا،
ئامانجی ئهم پڕۆژهیه خۆنیشاندانو
خۆناساندنهوهی کورد وهک نهتهوهیهكی
زوڵملێکراو بهڕووی جیهانی دهوروبهرو

دهرهوهی خۆیداو کهڵکوهرگرتنی کورد
لهو دهرفهته رهمزییه بۆ راکێشانی
س ـهرن ـجو پشتیوانیی کۆڕوکۆمهڵه
نــێــونـهتـهوهیـییـهکــان بــۆ الی دۆزه
ڕهواکهی له تهواوهتیی خۆیدایه.

ڕێکارو ئامرازهکانی جێبهجێکردنی
ئهم پرۆژهیه دهتوانێ زۆر بوارو بابهت
بگرێتهوه .لــه ئاستی نێوخۆییدا،
بــهڕێــوهبــردنــی فـــۆرۆم (کــۆڕب ـهنــد)
ی بــــژارده سیاسییهکانی ههموو
کوردستان بهمهبهستی رێکخستنو
قووڵکردنهوهی ههماههنگیی سیاسیی
نێوان کوردهکان؛ رێکخستنی چهندین
کۆڕو کۆبوونهوهو کۆنفڕانسی زانستی

به بهشداریی مێژووناسانی کــوردو
کوردۆلۆگه بیانییهكان بۆ توێژینهوهو
گفتگۆ لهسهر بڕگه جۆربهجۆرهکانی
مــێــژووی کــورد بهپێی ئاجێندایهکی
زهمهنیی گونجاو لهگهڵ کاتی روودانی

رووداوهکـــــانو چاپکردنی بهرههمی
ئـهو هـهواڵنــه؛ بهڕێوهبردنی چهندین
فێستیڤاڵو پێشبڕکێی بهرینی کهلتووری
بــۆ خــســتــنـهڕووی هــونــهرو ئـــهد هبو
کهلهپووری بهشه جۆربهجۆرهکانی
کوردستان؛ دانانی مێکانیزمێک بۆ
هاندانی کــوردی هـهر چــوار پارچهی
کــوردســتــان بــۆ ئـــهوهی لــه چهندین
بڕگهی ساڵی  2014دا به مهبهستی

یادکردنهوهی قۆناغو رووداوه گرنگهکانی
مێژووی کورد بهشێوهی هاوکات بێنه
سهر شهقامو به خۆپێشاندانو چاالکیی
هێمنانهو ئاشتیخوازانه هاوپێوهندیی
نێوان کوردان نیشان بدهنو سهرنجی

دهوڵهتان بۆ الی داوا رهواکانی گهلی
کــورد رابکێشن؛ هــانــدانــی بـــژاردهو
رووناکبیرانی کوردی ههموو پارچهکانی
کوردستان (لــه نێوهوهو دهرهوهی
واڵت) بۆ هاوکاریو هاموشۆی یهكتر
له چوارچێوهی چاالکییهکانی ئهو
ساڵهدا؛ رهنگوڕووبهخشین به ههموو
کارو چاالکییهکانی دیکهی حکوومهتی
ههرێم لهو ساڵهدا لهبهر رۆشنایی ماناو
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چهندجار ش ـهڕو بهرهنگاری ل ه نێوان
پێشمهرگهکانو ژاندارمو به کرێگیراوانی
ڕێژیمی پههلهویدا هات ه ئاراوه ،شهڕه
بهناوبانگهکانی ئهو سهردهم بریتی بوون
له ش ـهڕی دارێــنـه ،هۆمڵ ،سهرشیو،
سپیسهنگ ،قالوێ ،چیای نستان و
چهندین قارهمانهتیی کە دیک ه به داخهوه
لهواندا بهشێکی بەرچاو ل ه تێکۆشهرانی
دیموکرات گیانیان بهخت کرد .بهشێک
لهو شههیدان ه بریتی بوون له مهال ئاواره،
عەبدوڵاڵموعینی ،سمایل شهریفزاده،
مین ه شــهم ،حسێن خــاتــوون ،حاجی
پاراستان ،قادر شهریف ،باپیر شکاک
و  .......ئهمان ه چهند ئهستێرهیهکی
پــڕشــنــگــداری ئاسمانی جــوواڵنــهوهی
ڕزگاریخوازانهی ئهم قۆناغه بوون ک ه
ههتاههتای ه لـه مــێــژووی س ـهروهریــی
گهلهکهمان دا دهدرهوشێنهوه.
شههیدبوونی سهرکردهکانی ئهم
جوواڵنهوهی ه زهبرێکی قــورس بوو ک ه
وهجهستهی جــوواڵن ـهوهک ـهو قــهوارهی
حیزب ک ـهوت .بهم جــۆره ئهم الپهڕه
لهمێژووی خهباتی ڕۆڵ ه تێکۆشهرهکانی
دیموکرات کۆتایی هــات .بــهاڵم یادو
ناویان بۆ ههمیش ه ل ه دڵی خهباتگێڕانی
دێــمــوکــڕاتو دڵــســۆزانـی بــزووتــنـهوهی
کورددا به زیندوویی دهمێنێتهوه.
بــــهرزو بــهڕێــز بــێ یــادی
شــههــیــد ه ســ هربــهرزهکــانــی
ساڵهکانی 1346-47و ڕێگهیان
پڕڕێبوار بێ .

پهیامی ئهو یــادهوهریی ـهداو  ...زۆر
دهسپێشخهریی دیکه نموونهی ئهم
رێکارو ئامرازانهن.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر ئاستی
دهرهوه ،ههنگاوهکان دهتوانن بریتی
بن له پێکهێنانی وهڤدێکی هاوبهشی
کوردی پێکهاتوو له نوێنهرانی بژارده
سیاسیو فهرههنگییهکانی ههموو
پارچهکانی کوردستان بۆ ئـهوهی به
درێژایی ئهو ساڵه کــۆڕو کۆبوونهوه
له واڵتانی دهرهوه رێک بخاو دیدارو
چاوپێکهوتن لهگهڵ سیاسهتمهدارانو
ناوهنده بڕیاردهره نێودهوڵهتییهکان
ئهنجام بــدا؛ لۆبیگهری بــۆ ئ ـهوهی
ل ـهو دهرفــهتــهدا دهوڵـهتــانــی دۆستی
کوردو کهسایهتییه بیانیو رێکخراوه
نێونهتهوهیییهکان بهتایبهتی رێکخراوی
نهتهوه یهکگرتووهکان  -ئهگهر به
شێوهی سهمبولیکیش بێت -دان بهو
ناعهدالهتیو غهدرانهدا بێنن که دهرههق
به گهلی کــورد کـــراونو پشتیوانیو
سهمپاتیی خۆیان بۆ ویسته رهواکانی
ئهو گهله دهرببڕن؛ به مێدیاییکردنی
ســهرجــهم ئــهو کـــارو چــاالکـییــانـهو
رووماڵکردنو خستنهبهرباسیان لهنێو
مێدیاکانی ناوچهو جیهاندا ،و  ...هتد.
بێگومان پرۆژهیهكی لهم چهشنه
لهحاڵهتێکدا که بڕیاری لهسهر بدرێ،
ههم پێویستیی به بهرنامهڕێژیو وزهو
ههوڵی چڕوپڕ ههیهو ههم لهسهر ئاستی
سیاسیی نێوخۆییو دهرهک ـیدوور نیه
تـهگـهرهی بخرێته ڕێ .ب ـهاڵم ئهگهر
مهسیری مێژوویی مهوجوودییهتی
کــوردو خهباتی ئازادیخوازانهی ئهو
گهلهمان له درێژخایهندا لهبهرچاو
بێ ،جێی خۆیهتی پێنج سهت ساڵهی
دابهشبوونی کوردستان وهک ههلێک
بۆ ب ـهرزکــردن ـهوهی ئاستی ڕوانینی
خۆماڵی بۆ پرسی کوردو گهشهپێدانی
مــتــمــان ـهب ـهخــۆبــوونو یهکگرتوویی
ن ـهت ـهوهی ـیو سـهرهنــجــام شوێندانان
لهسهر روانگهی جیهانی دهرهوه بۆ
مهسهلهی کورد بهکار بهرین.
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سیاسی

عومهر باڵهکی :شوورای نیگابان پارێزهری ڕاستهقینه ی ڕێبهرو
دامودهزگاکانی ڕێبهرهو ئهوی ل ه خهتی ڕێبهردا نهبێ ل ه تهتهلهی
شوورای نیگابان دهرناچێو تهنانهت ئهگهر کهسێک یان کهسانێکیش ک ه ل ه
خۆیان نهبن تهئییدی سهالحییهت بکرێن بۆ ڕاگرتنی وهزعهک ه ل ه کاتی
بهڕێوهچوونی ههڵبژاردندا دیسان ئهوه شوورای نیگابان ه ک ه دهزانێ کێ
سهر له سندووقهکانی دهنگدان دێنێتهدهر

مستهفا مهعروفی :دهسهاڵتو دهستڕۆیشتوویی رهفسهنجانی ل ه
تانوپۆی رێژیمدا له الیهکو لێهاتووییو کارزانی له فێڵوتهڵهکهدا شتێک
نهبوون که خامهنهیی رێبهری رێژیمو دامودهزگاکانی دهوروبهری نیگهران
نهکا .رادهی واقعیی کێشهو رقهبهرایهتیی نێوان هاشمیو خامهنهیی ئهو
بهشه له کێوه سههۆڵهکهیه که له ئاوێدایه

شووڕای نیگابانو چاوهدێریی ئیستیسوابی «استصوابی»

عومهر باڵهکی
ههرکاتێک له ئێرانی ژێر دهسهاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا باس له ههڵبژاردن
دێته ئاراوه ،ناوی شووڕای نیگابانیش
دهکهوێته نێو باسی ههڵبژاردن .بهو
مانایه هیچ ههڵبژاردنێکی نوێنهر
یانن نوێنهرانی خهڵک ،بێ شووڕای
نیگابان بهڕێوه ناچێ .ههرچهند به
پێێ قانوون ئهرکی ئامادهکردنو
بهڕێوهبردنی ههڵبژاردن له ئهستۆی
وهزارهتی نێوخۆیه ،بهاڵم ئهوهی بڕیار
دهداو چاوهدێریی ڕاستهوخۆ بهسهر
بهڕێوهچوونی ههڵبژاردندا دهکا
وهزارهتی نێوخۆ «کشور» نیه بهڵکوو
شووڕای نیگابانه.
بهپێێ مادهی 91ی قانوونی
بنهڕهتیی ئێران ،شووڕای نیگابان
له  12ئهندام پێک دێ که شهش
کهسیان ڕاستهوخۆ له الیهن ڕێبهرهوه
کهسی
شهش
ههڵدهبژێردرێنو
دیکهشیان له الیهن ڕهئیسی قوهی
قهزایییهوه که خۆی دهستنێژی
رێبهره بۆ تهئییدکردنیان به مهجلیسی
شووڕای ئیسالمی دهناسێندرێن.
شووڕای نیگابان به پێی قانوونی
دهسهاڵتێکی
ئێران
بنهڕهتیی
بێسنووری ههیهو ناچار نیه ڕاپۆڕت
بداتهوه ئۆرگانێکی حکوومهتی .له
مادهی98ی قانوونی بنهڕهتیی ئێراندا
هاتوه:
لێکدانهوهی
«شیکردنهوهو
قانوونی بنهڕهتی له ئهستۆی شووڕای
نیگابانه.»........
مادام تهفسیری قانوونی بنهڕهتی
له ئهستۆی شووڕای نیگابان بێ

زۆر سروشتییه که لێکدانهوهو
شیکردنهوهی مادهکانی قانوونی
بنهڕهتی له چوارچێوهی بیرو ئهندیشهی
ئهو  12کهسه که پێکهاتهی شووڕای
نیگابانن دهرناچێو ههرلهوکاتهدا ئهو
تهفسیرو لێکدانهوانه له بهرژهوهندیو
مهسڵهحهتی ڕێبهردا دهبێ .بۆ نموونه
له مادهی 99ی قانوونی بنهڕهتیدا
باس له چاوهدێریی ئیستیسوابی
«استصوابی» نهکراوه بهاڵم شووڕای
نیگابان له تهفسیری ئهو مادهیهدا
«استصوابی» له ههڵبژاردندا وهک
ئهرک بۆخۆی دهستنیشان کردوه
تهنیا بهڵگهیان ئهوهیه که له کۆتایی
مادهکهدا دهگوترێ «له ئهستۆیهتی».
مادهی  :99شووڕای نیگابان
ههڵبژاردنی
بهسهر
چاوهدێری
رێبهری،
خوبرهگانی
مهجلیسی
سهرکۆماری ،مهجلیسی شووڕای
ئیسالمیو گهڕانهوه بۆ دهنگی خهڵکو
ڕاپرسیی له ئهستۆیه« .ئێستا با
بزانین چاوهدێریی ئیستیسوابی
«استصوابی» چیه که وا شووڕای
نیگابانو دامودهزگاکانی سهر به
رێبهری بهو شێوهیه پشتگیریی دهکهن.
له چاوهدێری «استطوابی»دا
چاوهدێر مافی ئهوهی ههیه به پێی
تێگهیشتنێک که خۆی له ئهسڵی
مهسهلهکهی ههیه بڕیاری لهسهر بداو
بڕیارو قسهی چاوهدێری ئیستیسوابی
قانوونهو الیهنهکانی مهسهلهکه بێ
ئهمالوئهوال دهبێ ڕهچاوی بڕیارهکه
بکهنو هیچ دامودهزگایهکی دیکه نیه
که له سکااڵی ئهو کهسانه بپرسێتهوه
که سهالحییهتیان تهئیید نهکراوه .له
بهرانبهر چاوهدێریی ئیستیسوابیدا
«استطالعی»
چاوهدێریی
زانیاریخوازی ههیه که چاوهدێر
تێگهیشتنی
لێکدانهوهو
ئاکامی
مهسهلهکه
ئهسڵی
له
خۆی

دهداتهوه بهڕێوبهرانو بهرپرسان که
مهئموورییهتیان پێ سپاردوه.
له واڵتانی پێشکهوتوو و
دێموکراتیکدا له الیهن ئۆرگانێکی
بهسهر
چاوهدێری
قانوونییهوه
ههڵبژاردندا دهکرێو بۆ ئهوانهی

پاڕڵمان ههڵبژێردراوی ڕاستهوخۆی
خهڵکن .له واڵتانی دێموکراتیکدا
که ههڵبژاردن بهڕێوهدهچێ بێجگهله
ئۆرگانی چاوهدێر ،حیزبهکانیش
بهشێکن له پڕۆسهی چاوهدێری بهسهر
ههڵبژاردندا ،بهاڵم له ئێرانی ژێر

بهڕێوهبردنی واڵتدا یان ئهندامانی
پارلمان له الیهن خهڵکهوه بۆ ماوهیهکی
ههڵدهبژێردرێنوله
کراو
دیاری
بهرامبهر خهڵکیشدا بهرپرسیارن .له
سیستمی کۆماری ئیسالمیدا هیچ کام
له ئهحزابو کهسایهتییهکان ناتوانن

ه هڵدهبژێرنو ههڵدهبژێردرێن به پێی
قانوون کۆمهڵێک خاڵ دیاری کراون،بۆ
ئهوهی که ههم ئهو کهسانهی وهک
پاڕڵمان
نوێنهرانی
سهرکۆمارو
ه هڵدهبژێردرێن له بهڕێوهبردنی ئهرکی
خۆیاندا سهرکهوتوو بنو ههم مافو
بهرژهوهندیی خهڵکیش پارێزراو بێ .بۆ
ئهو مهبهسته ئۆرگانی چاوهدێر بهسهر
ههڵبژاردندا یان لهالیهن سهرکۆمارو
پارڵمان یان له الیهن مهجلیسی سهناو
پاڕڵمانهوه دهستنیشان دهکرێن
که ههم سهرکۆمارو ههم نوێنهرانی

دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمیدا ئهو ه
شووڕای نیگابانه که ئهرکی چاوهدێری
بهسهر ههڵبژاردنهکاندا بهڕێوه دهبا
له حاڵێکدا خۆی ن ه ڕاستهوخۆو نه
ناڕاستهوخۆ ههڵبژێردراوی خهڵک نیهو
لهجێدا ههروهک پێشتر ئیشارهی
پێکرا له الیهن ڕێبهرییهوه دیاری
دهکرێ که خودی ڕێبهر ههڵبژێردراوی
ڕاستهوخۆی خهڵک نیه .ههر بۆیه له
بهرانبهر خهڵکیشدا خۆی به وهاڵمدهر
نازانێ .بهاڵم له واڵتانی دێموکراتیکدا
سهرکۆمار وهکوو کهسی یهکهم له

به بڕیاری شوورای نیگابان ناڕازی بن
له حاڵێکدا له واڵتانی دیموکراتیکدا
ئهحزابو کهسایهتییهکان دهتوانن
له ڕێگای قانوونییهوه ناڕهزایهتی
دهربڕنو تهنانهت گهلێک جار پهنا
دهبهن بۆ دهنگی الیهنگرانی خۆیان
بێ ئهوه ترسیان له گیرانو زیندانو
ئێعدام ههبێ.
ههرچهند پێشتر ههر له هاتنهسهر
کاری کۆماری ئیسالمییهوه ئۆرگانێک
به ناوی شوورای نیگابان بۆ چاوهدێری
ههبوو
ههلبژاردنهکاندا
بهسهر

هاشمیی ڕهفسهنجانیو ئهگهرهکانی ههڵبژاردن

مستهفا مهعروفی
هاشمیی
کاندیدبوونی
به
رهفسهنجانی الیهنی سهرهکیی رقابهتی
ههڵبژاردن روونه .رهقیبی هاشمی
ئهگهر قورسایی رێبهری له پشت
نهبێ ،نابێته رهقیبێکی جیددی.
هاشمیی رهفسهنجانی ئهو کهسهی له
سهردهمی ئایهتولاڵ خومهینی یهکهم
رێبهری کۆماری ئیسالمیدا ههمیشه
کهسی دووهم بووه ،له سهردهمی
عهلیی خامنهیی دووهم رێبهری کۆماری
ئیسالمیدا ئێستا جێگهو پێگهی روون
نیه.
له زۆرکهس وابوو پاش
مهرگی خومهینی ،هاشمی جێی
دهگرێتهوه،بهاڵم وا دهرنهچوو ،له ساڵی
1368هوه تا  1376کرا به سهرکۆمار.
بهاڵم دهسهاڵتی وی ههر بهوهنده
نهدهبڕایهوه ،چونکه ههر لهجێدا
سهرکۆماری سهاڵحیهتێکی ئهوتۆی
نیهو سهرکۆماری جێگهیهکی تهسک
بوو بۆ پیاوێکی وا به دهسهاڵت.
جگه له پۆستی سهرکۆماری
له چهند ئۆرگانو دامهزراوی رهسمیو
نهێنیدا دهمڕاستو دهستڕۆیشتوو بوو.
ئهو جگه لهوهی وهزارهتی ئیتیالعاتی
کرد به دۆزهخێک له دژی نهیارانو
جیابیران لهدهرهوهو له نێوخۆدا،

ئهندامی کۆمیتهی تێرۆریش بوو که
له رێبهرو چهند بهرپرسی پله یهکی
رێژیم پێک هاتبوو و له کاتی دادگای
ناسراو به میکۆنووسدا ئاشکرا بوو.
وهزارهتی ئیتیالعاتی سهربه کابینهکهی
که تهنانهت دوو ساڵیش پاش
هاتنهسهرکاری محهممهدی خاتهمی
درێژهی به تێرۆریزمی نێوخۆییو
نێونهتهوهیی دهدا سهدان کهسی کرده
ئامانجی کاره تێرۆریستییهکانی له
دهرهوهی واڵت له نێوخۆدا .ئهوانهی
پێش لهوهی به رێفۆرمخواز بناسرێنو
پاشانیش که وهک رێفۆرمخواز ناسران،
تامی زهبروزهنگهکانی رهفسهنجانییان
چێشت .جگه لهمانهش بنهماڵهی
زۆری
دهسهاڵتێکی
رهفسهنجانی
ئابوورییان پهیدا کرد ،تهنانهت
دهستیان گهیشته نێو کاروباری نهوتیش
که داهاتی سهرهکیی ئێرانه.
دهستڕۆیشتوویی
دهسهاڵتو
رهفسهنجانی له تانوپۆی رێژیمدا
له الیهکو لێهاتووییو کارزانی له
فێڵوتهڵهکهدا شتێک نهبوون که
خامهنهیی رێبهری رێژیمو دامودهزگاکانی
دهوروبهری نیگهران نهکا .رادهی
واقعیی کێشهو رقهبهرایهتیی نێوان
هاشمیو خامهنهیی ئهو بهشه له
کێوه سههۆڵهکهیه که له ئاوێدایه.
له نۆیهمین دهورهی ههڵبژاردنی
سهرکۆماری له ساڵی 1374دا کاتێک له
نێوان هاشمیو کهسێکی بێناوونیشانی
وهک مهحموودی ئهحمهدینهژاددا،
ئهحمهدی نهژاد کرا به سهرکۆمار،

ئیدی کێشهکان ئاشکرا بوون.
هاشمیی رهفسهنجانی ئیدی
له الیهک کهوتبووه بهر رقو نهفرهتی
خهڵکی ئازادیخوازو جیابیرو تهنانهت

رێفۆرمخوازهکانیش ،به تایبهتی لهبهر
ئهوهش که ههم هاندهری سهرهکیی
خومهینی بۆ فتوای قهتڵوعامی
زیندانیانی سیاسی له هاوینی 1367دا
بووو ههم به شێوهیهکی ناجوانمێرانه
شانبهشانی خامهنهیی فتوایهکهی
بهڕێوه برد.

له الیهکی دیکهش خامهنهیی
مهیدانی دهسهاڵتو مانۆڕی لێ تهسک
کردهوه .منداڵهکانی نێوهنێوه دهگیرانو
موحاکهمه دهکرانو دهستیان له

کاروباری دارایی کورت دهکرایهوه.
له مهجلیسی خیبرهگانیان نههێشتو
سهرهنجام تریبوونی نوێژی ههینییان
لێ قهدهغه کرد .له بهرامبهر ئهمانهداو
تهنانهت له بهرامبهر بێحورمهتیو
سووکایهتیی بهسیجه توندڕهوهکان به
فائیزهی کچیو چهند جار زیندانیکرانی

کچهکهیو کوڕهکهیدا ،هاشمی به
پارێزهوه رهفتاری کردوه ،وهک
بڵێی خۆی بۆههلو دهرفهتێکی لهبار

ههڵگرتوه تاکوو جیگهوپێگهی جارانی
بهدهست بهێنێتهوهو تۆڵهی ئهو ههمووه
سووکایهتییانه بکاتهوه.
ههر بۆیه له دوای رووداوی
مووسهویو
میرحوسێنی
گیرانی
مههدیی کهڕووبی وردهورده له
دهرگای ریفۆڕمخوازهکانی داوه ،ئهو

بهاڵم ههتا سالی 1374سهبارهت ب ه
چاوهدێریی ئیستیسوابی ئهو ئۆرگانه
له نێوان وهزارهتی نێوخو «کشور»و
شوورای نیگابان لهسهر ڕادهی
سهالحییهتهکان کێشه ههبووه بهاڵم
لهو ساڵهدا مهجلسی پێنجهم بڕیارێکی
پهسند کرد که شوورای نیگابان
مافی چاوهدێریی ئیستیسوابیی ههیه
مادام مافی چاوهدێریی ئیستیسوابیی
ههیه ئهگهر وایه له بهرامبهر هیچ
ئۆرگانێکدا بهرپرسیارو وهاڵمدهر
نیهو بۆ بڕیارهکانی خۆی پێویستی به
بهڵگهو دهلیل نیهو ئهوه له حاڵێکدایه
که ناڕازییان لهوسهالحی هتو مافه که
دراوه به شوورای نیگابان ،بهڵگهو
دلیل به پاڵپشتی هێندێک ماده له
قانوونی بنهڕهتیی ئێراندا دێننهوه
وهک ئهوه که دهڵێ« :ههموو
دامودهزگاکانی حکوومهت له بهرامبهر
خهلکو نوێنهرانی ئهواندا دهبێ
واڵمدهربن».
لهکوتاییدا ئهوهی ڕاستی بێ
شوورای نیگابان پارێزهری ڕاستهقینهی
ڕێبهرو دامودهزگاکانی ڕێبهرهو ئهوی
له خهتی ڕێبهردا نهبێ له تهتهلهی
شوورای نیگابان دهرناچێو تهنانهت
ئهگهر کهسێک یان کهسانێکیش که
له خۆیان نهبن تهئییدی سهالحییهت
بکرێن بۆ ڕاگرتنی وهزعهکه له کاتی
بهڕێوهچوونی ههڵبژاردندا دیسان
ئهوه شوورای نیگابانه که دهزانێ
کێ سهر له سندووقهکانی دهنگدان
دێنێته دهر چونکه بێجگه له تهئیید
یان رهدی سهالحییهتی کاندیداکان
بهسهر
سهالحییهتی چاوهدێری
ژماردنی
دهنگدانو
حهوزهکانی
دهنگهکانیشیدا ههیه .دهتوانین بهو
شێوهیه ئاکام وهربگرین که رێبهر
له رێگای چاوهدێریی ئیستیسوابیی
شوورای نیگابانهوه کۆنترۆڵی تهواوی
به سهر بهڕێوهبهریی ئۆرگانیزمی
کۆماری ئیسالمیدا ههیه که ئهو
شێوهیه نا دیموکراتیکترین شێوهی
ئیدارهکردنی واڵته.

رێفۆڕمخوازانه ک ه دهرگای دهسهاڵتیان
لێداخراوه بهاڵم له نێو خهڵکدا
دهنگیان ههیه.
هاشمیی رهفهسهنجانی لهگهڵ
دوو کۆسپی سهرهکی بهرهوڕوویه؛
یهکهم ،ههرچهند پشتیوانیی شووڕای
هاوئاههنگیی رێفۆڕمخوازهکانی لهگهڵه،
بهاڵم دهبێ بتوانێ متمانهی خهڵکی
ناڕازیو رێفۆڕمخوازانی دیکه بهدهست
بێنێ که زۆریان لهدهست هاشمی
چێشتوه .دووهم ،هاشمی جگه لهوه
که بۆخۆی نهیارو رهقیبی خامهنهیییه،
لهگهڵ ئهو رێفۆڕمخوازانه یهکی گرتوه
که خامهنهیی ههم له پووشپهڕی
1378داو ههم له جۆزهردانی 1388دا
به زهبری چهک شهقامهکانی پێ چۆل
کردنو به تهواوی له دهسهاڵتی دوور
خستنهوه.
له ههڵسهنگاندنی ئهو رووداوانه
به سێ ئاکامی سهرهکی دهگهین:
یهکهم ،پشتیوانیی رێفۆڕمخوازهکان
له هاشمیی رفسهنجانی به مانای
شکستو مایهپووچبوونی بزووتنهوهی
رێفۆڕمخوازی له کۆماری ئیسالمیدایه.
دووهم ،ئهگهر پێش به سهرکهوتنی
رهفسهنجانی لهم ههڵبژاردنهدا بگیرێ
 ،چاوهڕوانیی قهیرانێکی وهک دهورهی
پێشوو و تهنانهت قووڵتریش دهکرێ.
سێیهم ،ئهگهر رهفسهنجانی سهرکهوێ
خامنهیی بهو دهسهاڵته بهرینو بهر
باڵوهیهوه لهگهڵ کهسێک بهرهوڕوو دهبێ
که ههم له دهسهاڵتدا زێدهخوازهو ههم
له فێڵوتهڵهکهدا مامۆستاو شارهزایه،
بۆیه به پێچهوانهی جاران که ههمیشه
دوو قۆڵی به هێزو الواز له بهرامبهر
یهکدا بوون ،ئهمجار دوو قۆڵی بههێز
دهکهونه بهرامبهر یهک.

موختار نهقشبهندی :گەمارۆکانی سااڵنی رابردووی ئهمریکا لە دژی
ئێران ،بە شێوەی ناڕاستەوخۆ سەنعەتی نەوتی ئێرانی لەگەڵ کێشەو
گیروگرفت بەرەڕوو کردوەو گەمارۆ نوێیەکانیش داهاتووی سەنعەتی نەوتیان
تووشی گیروگرفتی زیاتر کردوەو لەوانەیە لە داهاتوودا بەرهەمی نەوتی
ئێران تەنیا بۆ بەکارهێنانی نێوخۆیی بێ

عهلی بداغی :ئهحمهدینهژاد ک ه ههشت ساڵ لهوه پێش ب ه دانی دروشمی
نهزانخهڵهتێنی خهبات دژی ههژاریو دانی ڕاستهوخۆی داهاتی نهوت ب ه خهڵکو
قڕتاندنی دهستی جهردهو تااڵنچییهکانی بهیتولماڵ هات ه سهر کار ،ههر خۆیو
دهوڵهتهکهی ب ه تهنیا ب ه قهرا ههموو دهوڵهتهکانی پێش خۆی خوێنی خهڵکیان ل ه
شووش ه کرد ،بێکاری ،گرانی ،بێبایهخیی پووڵی نیشتمانیو خهساره کۆمهاڵیهتییهکان
پتر له ههموو کاتێک پهرهیان سهندوهو ژیانیان له خهڵکی تاڵ کردوه.
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شوێنهوارەکانی گەمارۆی نەوتی لەسەر
ئابووریو کۆمەڵگاو سیاسەتی ئێران
موختار نەقشبەندی
هەتا دێ شوێنهواری گەمارۆ
نێونەتەوەیییەکان لەدژی ئێران کە بە
هۆی بەرنامە ئەتۆمییە گوماناوییەکەی
رێژیمهوه بەسەریدا سەپاوە ،روونتر
دەبێتەوە بەجۆرێک کە کاربەدەستانی
رێژیم چیدیک ه ناتوانن وەک رابردوو حاشای
لێبکەنو بە دروشمو شانتاژ بیشارنەوەو
بە دەرفەتێک بۆ خۆبەڕێوەبەریی دابنێن.
گرنگترینی ئەم گەمارۆیانە گەمارۆی
نەوتیی ئێرانە ،چونکە بوودجەی سااڵنەی
دەوڵەتی ئێران بە داهاتی نەوتهوه
بەستراوەتەوەو کەمبوونەوەی داهاتی
نەوت کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر
بەڕێوەبردنی کاروباری دهوڵهت هەیە .بە
ک کە 10ی
پێی نوێترین راپۆرتی ئۆپێ 
مای  2013باڵوبۆتهوە ،بەرهەمی رۆژانەی
نەوتی ئێران  500هەزار بۆشکە لە ساڵی
پێشوو کەمتر بووە .ئەم کەمبوونەوەیهی
بەرهەمی نەوت دوو هۆکاری هەیە :گەمارۆ
راستەوخۆو ناڕاستەوخۆکانی رۆژئاوا بۆ
سەر سەنعەتی نەوتی ئێران .لە سەرەتای
ژووئیەی 2012وە کۆمپانیا ئورووپایییەکان
ئەو کەشتییە نەوتکێشانە ک ه نەوتی ئێران
بۆ شوێنەکانی دیکەی دنیا دەگوازنەوە
بیمە ناکەن%95( .ی کۆمپانیاکانی تایبەتی
بیمەکردنی نەوتکێشەکان لە ئورووپان) و،
هەروەها گوشارو هەڕەشەکانیان بۆسەر
کڕیارانی نەوتی ئێران زیاتر کردوە.
ئەگەرچی رێژیمی ئێران بە کەڵکوەرگرتن
لە رێگەی جۆراوجۆر هەوڵی داوه
کاریگەریی گەمارۆکان کەم بکاتەوە ،بۆ
نموونە بە هەڵکردنی ئااڵی واڵتانی دیکە
لەسەر کەشتییە نەوتکێشەکان هەوڵی
داوه نەوتەکەی بگوازێتەوەو تەنانەت
پێشنیاری فرۆشتنی نەوتی بە نرخێکی
هەرزان بە چەندین واڵت کردوه.
ئێستا کە رێژیم ناتوانێ هەموو نەوتەکەی
بفرۆشێو توانای پاشەکەوتکردنیشی

وهرگێڕان بۆ کوردی :مهسعود رهواندوست
سنووردارە ،ناچارە رێژەی بەرهەمهێنانی
کەم بکاتەوە.
گەمارۆکانی سااڵنی رابردووی ئهمریکا
لە دژی ئێران ،بە شێوەی ناڕاستەوخۆ
سەنعەتی نەوتی ئێرانی لەگەڵ کێشەو
گیروگرفت بەرەڕوو کردوەو گەمارۆ
نوێیەکانیش داهاتووی سەنعەتی نەوتیان
تووشی گیروگرفتی زیاتر کردوەو لەوانەیە
لە داهاتوودا بەرهەمی نەوتی ئێران تەنیا
بۆ بەکارهێنانی نێوخۆیی بێ .جگە لە
گەمارۆکانی یەک ساڵی رابردوو کە بوونە
هۆی دابەزینی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت
هەتا  500هەزار بۆشکە لە رۆژێکدا ،ئێران
لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا نزیک 200
هەزار بۆشکە لە بەرهەمهێنانەکەی کەم
بۆتەوەو هۆکارەکەشی دابەزینی فشاری
چاڵە نەوتەکانە .بە شێوەیەکی سروشتی
چاڵە نەوتەکان لە ئاکامی هەڵێنجانی
نەوتدا فشارەکەیان کەم دەبێتەوە و
بۆ چارەسەری ئەم گیروگرفتە چەند
رێگەیەک وەک تێکردنی گاز هەیە کە
ئێران بۆخۆی توانای ئەم کارەی نیەو بە
هۆی گەمارۆکانیشەوە ناتوانێ یارمەتی لە
کۆمپانیا بیانییەکان وەربگرێ .هەروەها
گەمارۆکان بوونەتە هۆی ئەوەی ئێران لە
سەرمایەگوزاری لە مەیدانە نەوتییهکان
بێبەش بێ ،بۆ وێنە قەتەر لە مەیدانی
گازی پارسی جنووبی دووهێندەی ئێران
دەسکەوتی هەبووە.
واڵتانی فرۆشیاری نەوت لە حاڵێکدا کە
وەک کااڵیەک کەڵک لە نەوت وەردەگرنو
داهاتێکی بەرچاوی لێوەدەست دێنن
ههرلەوکاتهدا وەک چەکێکی سیاسییش
بهکاری دێنن .جیهان لە رۆژدا پێویستیی
بە  88میلیۆن بۆشکە نەوت هەیەو بڕینی
نەوتی واڵتێکی بەرهەمهێنەری نەوت بە
ئاسانی قەرەبوو ناکرێتەوەو دەبێتە هۆی
بەرزبوونەوەی لە نەکاوی نرخی نەوتو
زیان بە ئابووریی بەکارهێنەرانی نەوت

دەگەیەنێ ،بۆ نموونە واڵتانی عەرەبی
ساڵی  1973بە گەمارۆخستنە سەر رۆژئاوا
دەیانەویست ئیمتیاز لە ئیسرائیلو رۆژئاوا
وەرگرنو تا رادەیەکیش سەرکەوتن.
هێزی نەوت وەک چەکێکی سیاسی
پێوەندیی بە ڕادەی بەرهەمهێنانو

پێویستیی بازاڕ بۆ ماوەی  5ساڵی داهاتوو
دابین دەکا بێئەوەی پێویستیی بە نەوتی
ئۆپێک ههبێ.
خەرمانانی ئەمساڵ معافییەتی 6
مانگەی  20واڵتی کڕیاری نەوتی ئێران
تەواو دەبێو ئەگەر ئەم ماوەیە لە الیەن

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

پێویستیی بازاڕهوه هەیە .ئەمریکا بە
هاوکاریی واڵتانی رۆژئاوایی چەکی نەوتی
لە ئێران ستاندۆتەوەو بڕینی تەواوی نەوتی
ئێران کاریگەرییەکی ئەوتۆی لە بازاڕی
جیهانیدا نابێو لە چەند رۆژی رابردوودا
هەواڵدەرییەکان لە زمان ئاژانسی
نێونەتەوەیی وزەوە رایانگەیاند ک ه
ئەمریکا بە کەڵکوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیای
پێشکەوتوو خەریکی زیاترکردنی بەرهەمی
نەوتی خۆیهتی (نەوتو گاز لە نێو
توێیەکانی لمو بەرد هەڵدێنجێ)و

ئەمریکاوە درێژ نەکرێتەوەو فرۆشی نەوتی
ئێران بە تەواوی بوەستێ ،ئێران لەگەڵ
کورتهێنانی توندی بوودجە بەرەڕوو دەبێ.
جێی وەبیرهێنانەوەیە کە جگە لەم 20
واڵتە ،واڵتانی دیکە لە ترسی گەمارۆکانی
ئەمریکا نەوتی ئێران ناکڕن ،هەروەها
ئەم  20واڵتەش کڕینی نەوتی ئێرانیان بە
رێژەیەکی بەرچاو کەم کردۆتەوە.
خەڵکی ئێران لە حاڵێکدا لەگەڵ
هەژاریو نەداری دەستەویەخەن کە
پاشهکهوتی نەوتی ئێران  151میلیارد

نێوخۆییو دەرەکی ،چەندین میلیۆن بۆشکە
نەوت لە رۆژێکدا بفرۆشن .لە راپۆرتی
نوێی ئۆپێکدا لە زمان سەرچاوەکانەوە
بەرهەمی نەوتی میرنشین ه یەکگرتووهکانی
عەرەب ( 5میلیۆن کەس حەشیمەت لە
ساڵی 2010دا)  2/710میلیۆن بۆشکە
نەوتو کوەیت ( 3/5میلیۆن کەس لە
ساڵی 2010دا)  2/748میلیۆن بۆشکەو
عەرەبستانی سعوودی ( 25میلیۆن کەس
لە ساڵی 2010دا)  9/270میلیۆن بۆشکە
لە رۆژێکدا بەرهەمیان هەبووە لە حاڵێکدا

بێکاری ،ههژاری ،گرانیو وادهی ههڵبژاردنهکان
ڕهزاییش باسی نههێشتنی گهندهڵیو
ژیاندنهوهی کانیی ژیانی پڕ له
خۆشگوزهرانیی خهڵکی دهکرد.
لهئێران ده دهورهی ههڵبژاردنی

بۆ خۆشبژیویی خهڵکو باشترکردنی
گوزهرانو ژیانیان کامانهن؟ ئهو کهسهی
له مانگی گهالوێژدا جێی ئهحمهدینهژاد
دهگرێتهوه ،چیی پێدهبڕێو بهسهر

ههڵئاوسانی دراوی سهرهکیترین کێشهی
ئابووریی ئێرانو خهڵکی ئهو واڵتهن.
ئاماری ڕهسمیی ناوهندی ئاماری ئێران
دهڵێ  3میلیۆن کهس له ئێران بێکارنو

لهو ئامارانهدا ئهوانهی له زانکۆکان
دهخوێنن ،ئهوانهی ب ه سهرباز گیراونو
ئهو ژنانهش که کهبانووی ماڵن وهک
بێکار حیساب نهکراون ،ئهوهش له

عهلی بداغی
ئهگهرچی تا ئێستا شووڕای
نیگابان ڕاگهیشتن به سهاڵحییهتو
تهواو
پاڵێواراوانی
لێوهشاوهیی
نهکردوهو بۆ خهڵکی ڕوون نهکردۆتهوه
که دهتوانن دهنگ به چپاڵێوراوانێک
بدهن ،بهاڵم بێو نهبێ ئابووریو پرسی
ژیانو بژیوی خهڵک ،تهوهری سهرهکیی
دروشمو بهرنامهکانی سهر کاغهزی ههر
کام لهو پاڵێوراوانه دهبێ که ههڤڕکێی
ههڵبژاردنهکانی سهرۆک کۆماری بۆ
پاڵدانهوه له کۆشکی پاستۆڕ دهکهن.
ههشت ساڵ لهوه پێشو کاتێ
ئهحمهدینژادو هاشمیی ڕهفسهنجانی
وهک دوو نمادی دژ بهیهکی خاکهڕاییو
دهکران،
پێناسه
ئهشڕافییهت
فاکتۆڕی دروشمه ئابوورییهکان
دهوری سهرهکیی الی خهڵکی ههژار
دهبینیو چوار ساڵ دواتریش ههمیسان
قورسایی باڕنی دروشمی پاڵێوراوهکان
چارهسهری قهیرانی بژیوی خهڵک
بوو .ئهحمهدینژاد دهیگوت « پووڵی
نهوت دێنێته سهر سفرهی خهڵک»و،
کهڕووبیو مووسهوی دروشمی عهداڵهتی
کۆمهاڵیهتیو ئابووریو سڕینهوهی
فهرقو جیاوازیدانانیان دهداو موحسینی

سهرکۆماری بهڕێوه چوونو یازدهههمین
دهورهی ههڵبژاردنی سهرکۆماری
بهڕێوهیه .میراتی بهنیسهدر ،ڕهجایی،
ڕهفسهنجانی،خاتهمیو ئهحمهدینهژاد
بۆ خهڵکی ئێران چین؟ دهسکهوتهکانیان

چیدا دهکهوێ؟ ئهدی ئێستا
سهرهکیترین پرسو داواو کێشهکانی
خهڵک چین؟
زۆربهی چاوهدێرانی سیاسی
لهسهر ئهوه کۆکن که بێکاریو

له ڕاگهیاندنی ئهو ئامارهشدا ئاماژ ه
بهوه دهدا که بهبۆچوونی کارناسه
نادهوڵهتییهکان ژمارهی بێکارانی
واڵت له سهرووی  5میلیۆن کهسه.
بهاڵم ئهوه تهواوی مهسهلهکه نیه.

جێی خۆی که دهوڵهتی ئهحمهدینهژاد
به گۆڕینی پێناسهی کهسی «بێکار»
ههموو ئهو کهسانهی له حهوتوودا تهنیا
یهک سهعات کار بکهن ،له ئاماری
بێکارانی واڵت دهرداوێژێ ،له حاڵێک

کە ئێران ( 73/8میلیۆن کەس لە ساڵی
2010دا)  2/695میلیۆن بۆشکە نەوتی
بەرهەم هێناوە.
هێندێک لە سەرانی رێژیم گەمارۆکان
وەک دەرفەتێک بۆ پەرەپێدانی سەنعەتی
پێترۆشیمی ناو دەبەنو باس لە خەیاڵی
هەناردەکردنی بەرهەمە نەوتییەکان لە
جیاتی نەوتی خاو دەکەن .بەرپرسانی
رێژیم لە حاڵێکدا باس لەم گەاڵڵەو
پڕۆژانە دەکەن کە لە دابینکردنی
سەرمایەی ئەم پڕۆژە گەورانە داماونو
ئەگەر ئەم گەمارۆیانە بەردەوام بن لەگەڵ
کێشەو گیروگرفتی ماڵیو تەکنیکیی زیاتر
رووبەڕوو دەبنەوە .پرسیارێک کە دێتە
پێش ئەوەیە کە بۆچی بەرپرسانی رێژیم
دوای هەر گەمارۆیەک باس لە خودکەفاییو
پەرەپێدانی پیشەسازیی گەورە دەکەن؟
وهاڵمی ئهو پرسیارهش دهتوانێ ئهوه
بێ که :چونکە جگە لە دروشمدان هیچ
رێگایەکی دیکەیان نیەو خەڵکی ئێران
گوێیان لەم دروشمانە پڕ بووەو لە
ماوەی سێ دەیەی رابردوودا بە هەزاران
جار لە سەرانی رێژیمیان بیستوە کە
بڕینی پێوەندی لەگەڵ ئەمریکا باشترین
دیاریی شۆڕش بووەو بەرەو خودکەفاییمان
دەبا ،لە حاڵێکدا کە خەڵکی ئێران بە
چاولێکردن لە واڵتانی وەک کۆرەو تورکیە
تێدەگەن کە ئەم قسانە چەندە ڕاستن.
ئەگەرچی پێشبینیی داهاتووی سیاسیی
ئێران هەتا دوای هەڵبژاردنەکان دژوار بێ،
بەاڵم ئەگەر سەرکۆماری داهاتوو نەیەوێ
یان نەتوانێ رێبەری رێژیم ناچار بە گۆڕینی
سیاسەتەکانی بکا ،گەمارۆکان زیاترو
توندتر دەبنو خەڵکی ئێران بۆ دابینکردنی
پێداویستییە سەرەتایییەکانی ژیانیان
تووشی گیروگرفتی زیاتر دەبن.

دا ئهو پێناسهیه تا کۆتایی دهوڵهتی
خاتهمی ئهو کهسانهی دهگرتهوه ک ه
له حهوتوودا ههر نهبێ دوو ڕۆژو ههر
ڕۆژهی  8سهعات کاریان کردبا.
کهوابوو بهپێی ستاندارده
جیهانییهکانو بهپێی بۆچوونی زۆر
له کارناسه ئابوورییهکان حهشیمهتی
بێکاری ئێران سهرووی  10میلیۆن
کهسه.
بهاڵم هۆکارهکان چین؟ سیاسهتی
چهوتی بردنهسهری حهشیمهت له دهیهی
 60ی ههتاویدا ،سیاسهتی چهوتی
ئابووریی ئیسالمی که لهگهڵ سیاسهتی
ئابووریی جیهانی نایهتهوه ،ناکارامهیی
بهڕێوهبهریی واڵت ،سیاسهتی خاریجیو
بهرنامهی ئهتۆمی که دهرهنجامی وهک
گهمارۆی قورسی ئابووری ،کشانهوهی
وهبهرهێنهرو سهرمایهدانهرو کۆمپانیا
جیهانییهکان له ئێران ،ههرهسهێنانی
سهنع هتو وهبهرهێنانی نێوخۆییو
داخرانو پهککهوتوویی کارخانهو
کارگه بهرههمهێنهرهکانو له سۆنگهی
ئهوانهشهوه تهقینهوهی بێکاری،
بهشێک له هۆکاره بنچینهیییهکانی ئهو
بارودۆخه نالهبارهی ئێستای ئابووریی
ئێرانن.
قهیرانی بێکاری لهگهڵ خۆی
ههژاری دێنێو ههژارییش له یهکهم
وێستگهکاندا زۆرترین شوێنکاری خۆی
له سهر بنهماڵه ک همداهاتو بێئهنواکان
وازهێنان له
دادهنێ .کشانهوهو
دیاردهی
پهرهسهندنی
خوێندن،
چوونهسهری
مندااڵن،
کارکردنی
تهمهنی پێکهوهنانی ژیانی هاوبهش،
پهرهسهندنی تهاڵق له کۆمهڵگهدا،
ل7
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سیاسی

وه
ئاگری باڵهکی :پارێزگای کرماشان لە بابەت بوونی کانی نەوته 
یەکێک لە ناوچە گرنگەکانی کوردستانەو پاش بیرە نەوتییەکانی کەرکووک
لە باشووری کوردستان ،بە گەورەترین سەرچاوەی ژێرزەوی لە کوردستاندا
دێتە ئەژمار کە لە الیەن کۆمپانیا نەوتییەکانی دەوڵەتی ناوەندییەوە
پاش هەڵێنجان ڕەوانەی پااڵوگە نەوتییەکان لە شارەکانی دەرەوەی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکرێ بە بێئەوەی قازانجێکی ئەوتۆی بۆ خەڵکی
نیشتەجێی ناوچە کوردنشینەکان هەبێ.

بەپێێ ئەو نەخشەو پالنانە کە ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە باڵوی
کردوونەتەوە دەبینین کە کوردستان بەگشتی واتە رۆژهەاڵتی کوردستان،
باشورو رۆژئاوا نەخشێکی گرنگیان لە دابینکردنی وزە بۆ داهاتووی
جیهان دەبێ .بوونی نەوتێکی زۆری دەستلێنەدراو وا لە کوردستان دەکا
کە لەداهاتوویەکی نزیکدا وەک یەکێک لە جەمسەرەکانی وزەی جیهان
چاوی لێبکرێ.

جیهان بە گرنگییەوە دەڕوانێتە وزەی کوردستان

کاتێک واڵتانی رۆژئاوا بۆ
یەکەمین جار باسیان لە گەمارۆو
نەکڕینی نەوتی خاوی ئێران کرد،
دەسەاڵتدارانی ئێران دەیانگوت
بازاڕەکانی نەوتی دنیا بەرگەی کەم
بوونەوەی نەوتی خاوی ئێران ناگرنو
نەوت نرخەکەی دەگاتە  ٢٥٠دۆالر بۆ
هەر بۆشکەیەک.
ئێستا بەرهەمهێنانو هەناردەی
نەوتی ئێران نیوە بووە یانی لە
 ٣میلیۆن بۆشکەوە بۆتە ١.٥
میلیۆن بۆشکە لە رۆژدا ،نرخی هەر
بۆشکەیەک نهوتیش لە  ١٠٠دۆالردا
ماوەتەوە.
ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە کە
گەورەترین ناوندەی وزەیە لە جیهاندا
لە راپۆرتێکی خۆیدا دەڵێ »:ساڵێ
 ٢٠١٣ئەگەر داخوازی بۆ نەوتی
ئۆپێک* (ئێران دووهەمین واڵت بوو
لە بەرهەمهێنانی نەوت لە ئۆپێکدا)
کەم نەبێتەوە ،ئەوە زیاتریش نابێ».
ئاژانسی وزە لە ئاخرین ڕاپۆرتیدا
باس لەوە دەکا کە داخوازی لەسەر
نەوت لە  ٥ساڵی داهاتوو لە جیهاندا
ڕوو لە زیادبوون دەبێ ،بەاڵم ئەم
داخوازییە پێوسیتی بەنەوتی خاوی
ئۆپێک نابێ بەڵکوو بە نەوتی خاوی
ئەمریکا دەبێ.
ئەمریکا چەندین ساڵە کار لەسەر
ئەوە دەکا ک ه بۆ پەیدا کردنی وزە،
پشت بەخۆی ببەستێو پێویستیی بە
وزەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
نەمێنێ .هەربۆیە دەسەاڵتدارانی
ئەمریکا بەرهەمهێنانی نەوتیان
لە چینە ڕزیوەکانی خاک پەرە
پێداوە ،نەوتی خاوو گاز جگە لە
قوواڵیی زەوی لە نێو خیزو هەروەها
لە بەردەکانیشدا پەیدا دەبێ،
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا
لەمێژساڵە لە ڕۆژئاوای ئەم واڵتە
خەریکی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو
لە چینەکانی خاکه .ئێستا بە
پێشکەوتنی ئامێرەکانی تەکنەلۆژیی
دەرهێنانو بەرهەمهێنانی نەوت ئەم
ڕێگەیە باشترهو تێچووشی کەمترە.
هەربۆیە پیشبینی دەکرێ کە
ئەمریکا لە  ٥ساڵی داهاتوودا ببێتە
گەورەترین واڵتی بەرهەمهێنهری
نەوت.
بەرهەمهێنانی نەوتی ئەمریکا بە
بەکارهێنانی ئەو تەکنەلۆژیی ه تا
 ٤ساڵی دیکە وەپێش عەرەبستانی
عەڕەبستان،
(ئێستا
سعودی
گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت لە
جیهاندایه) دەکەوێتەوە.
وزە
نێودەوڵەتیی
ئاژانسی
دەڵێ لە سالێ ٢٠١٨دا داخوازی
بۆ نەوت لە دنیا بۆ هەر رۆژێک
دهبێت ه  ٩٦.٧میلیۆن بۆشکە کە
ئەو ڕێژەیە گەشەیەکی  %٨نیشان
دەدا بە نیسبەتی ئێستاو نەوتی
ئۆپێک هەڵکشانێکی ئەوتۆ بەخۆیەوە
نابینێو تەنها  %١٠زیاد دەکا.

دیکە
بەواتایەکی
(ئۆپێک)ە.
داخوازی لەسەر نەوتی ئۆپێک زیاد
ناکاو بەڵکوو کەمیش دەکا.
هەر لەسەر ئەم لێکدانەوەیە
کۆمپانیای پیترۆ ماتریکس کە
کۆمپانیایەکی ڕاوێژکاری لە بواری
وزەدایه ،لە شیکردنەوەیەکدا دەلێ:
بازاڕەکانی جیهان بێ هیچ کێشەیەک
دەتوانن تەحەممولی نەکڕینی تەواوی
ی
نەوتی ئێران بکەن ،بە واتایەک 
دیکە ئەگەر هیچ واڵتێک نەوت لە
ئیران نەکڕێ ،ئەوە کێشەیەکی ئەوتۆ
دروست نابێ چونکە واڵتانێکی دیکە
هەن کە ئەم پێداویستییەی لێدابین
بکەن .بۆیە نەبوونی نەوتی ئێران لە

خاوی بەرهەمهێنراوی واڵتەکەی
خۆی دابین بکا  .لە ساڵێ ٢٠٢٠
دا ئەمریکا دەبێتە گەورەترین واڵت
لە بەرهەمهێنانو هەناردەی نەوتی
خاو بۆ دەرەوە .تەنانەت پێش
عەرەبستانی سعوودی دەکەوێتەوە.
ئەو هاوکێشەیە بەنیسبەتی گازیش
هەر بەم شێوەیەیەو ئهمریکا تا ساڵی
 ٢٠١٥لە بەرهەمهێنانی گازدا پێش
رووسیە دەکەوێتەوەو دەبێتە یەکەم
واڵتی بەرهەمهێنەری گاز لهجیهاندا.
ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە لە
بەشێکی دیکهی راپۆرتەکەیدا
تیشکی خستۆتە سەر ئەوە کە
ڕێرەوەکانی وزە لە چەند ساڵی

کوردستانیشەوە ڕۆژانە  ٣میلیۆن
بۆشکە نەوت بەرهەم دێنێ .بەپێی
لێکدانەوەکانی ئاژانسی وزە تا
ساڵی  ٢٠٢٠ئەم ڕێژەیە دەبێتە ٦
میلیۆن بۆشکە کە  ٢میلیۆنی لە
هەرێمی کوردستانەوە ڕەوانەی
بازاڕەکان دەکرێ .ئەوەی کە
عێراق لە ئاڵوگۆڕەکانی وزەی
جیهانی بەتایبەتی نەوتدا دەورێکی
سەرەکیی هەیە ،لەبەر ئەوەی ه که
بەرهەمهێنانی نەوتی خاو لە هەرێمی
کوردستانو عێراق هەرزان تەواو
دەبێ ،یانی تێچووەکەی زۆر کەمە
بۆ دەرهێنانی نەوت .بۆ نموونە
ئەگەر بەراوردێک بکەین دەبینین

بازاڕەکاندا هیچ کێشەیەکی ئابووریی
جیهانی یان چوونەسەری نرخی نەوتی
لێ ناکەوێتەوەو چاوەڕوانیش دەکرێ
لە چوارچێوەی ئۆپێکدا زیادبوونی
بەرهەمی نەوتی عێراقو هەرێمی
کوردستان قەرەبووی نەبوونی نەوتی
ئێران لەبازاڕەکاندا بکاتەوە.
هەر لەسەر ئەو روانگەیەوە ئێستا
بەشێک لە ئەندامانی کۆنگرەی
ئەمریکا پالنێکیان لەژێر دەستدایە
کە نەک بەشێک لە نەوتی ئێران
بەڵکوو هەموو
گەمارۆ بدەن
بەشەکانی نەوتی خاوو گازی ئێران
بخەنە نێو گەمارۆکانەوە.
رۆژنامەی «واشتنگتۆن پۆست»
رۆژی ١٤ی مای  ٢٠١٣باڵوی کردەوە
کە کۆمەڵێک لە ئەندامانی کۆنگرێسی
ئەمریکا پالنو بەرنامەی تازەیان
بۆ گەمارۆی نەوتیی ئێران هەیە.
هەرئهو ڕۆژنامەی ه ئەوەشی ئاشکرا
کرد کە ئەندامانی کۆنگرەی ئەمریکا
رەخنەیان لە سەبرو لەسەرەخۆیی
بەڕێوەبردنی گفتوگۆکانی گروپی
١+٥و ئێران هەیە .واشتنگتۆنپۆست
لە زمانی شارەزایەکی ئابوورییەوە
گوتوویەتی ئەگەر قەرارە ئێران
بەتەواوی لە بازاڕی نەوتی جیهان
بچێتە دەرێ ،ئێستا کاتی ئەوەیە
وەدرەنگخستنی ئەم بەرنامەو پالنانە
دژی ئێران قازانجی بۆ جیهان نیە.

ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە لە
راپۆرتەکەیدا باس لەوەش دەکا کە
پێویستیی جیهان بە نەوتی خاوی
ئۆپێک لە ساڵی  ٢٠١٨دا ڕۆژان ه ٣٠
میلیۆن بۆشکە دەبێ ،کە ئەو رێژەیە
ڕاست ڕادهی ئێستای بەرهەمهێنانی

پێشبینی دەکرێ ئەونەوتە خاوەی
لە ڕۆژئاوای ئەمریکادا دەردەهێنرێ لە
داهاتوویەکی نزیکداببێتە جێگرەوەی
نەوتی ئۆپێکو پێشبینییش دەکرێ
تا سالێ  ٢٠١٨ئەمریکا بتوانێ
پێداویستییەکانی نێوخۆی لە نەوتی

داهاتوودا گۆڕانێکی زۆریان بەسەردا
دێ ،ئاژانس دەڵێ لە داهاتوویەکی
نزیکدا ئەمریکاو هەرێمی کوردستان
«باکووری عێراق» دەبنە گەورەترین
ناوەندی بەرهەمهێنانی وزە لە ئاستی
جیهاندا .لە راپۆرتەکەدا بەڕوونی
ئێشارە بە واڵتی عێراقو باکووری
ئەو واڵتە کراوە .ئەمەش بۆ ئەوە
دەگەرێتەوە کە نەوتی کوردستان
هەروەها
لێنەدراوەو
دەستی
دەرهێنانیشی ئاسانەو تێچووی بۆ
بەرهەمهێنان کەمترە.
فەتاح بیرۆل یەکێک لە ئەندامانی
ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە بە
میدیاکانی راگەیاندوهو گوتوویە بە
دڵنیایی دەتوانم بڵێم کە تا ساڵی
 ٢٠١٨ئەمریکا بە بەجێهێشتنی
دەبێتە
سعوودی
عەڕەبستانی
گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتی
خاوی جیهانو هەرێمی کوردستانو
عێراق دەبنە سێیەمین بەرهەمهێنەری
نەوت لە جیهاندا.
لەسەر ئەساسی ئەو لێکدانەوانە
تا  ٢٠ساڵی دیکە رێرەوەکانی
گواستنەوەی وزە لە جیهاندا
دەگۆرێن .بەم جۆرە ئەمریکای باکوور
خۆی دەبێتە ناوەندی هەناردەکردنی
نەوت بۆ دەرهوەو %٩٠ی نەوتی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەچێ بۆ
بازاڕەکانی ئاسیا.
بە پێی بەراوردەکانی ئاژانسی
نێودەوڵەتیی وزە ،لە دوو دەیەی
نەوتییە
مەیدانە
داهاتوودا
هەرێمی
دەستلێنەدراوەکانی
دەورێکی
عێراق
کوردستانو
سەرەکییان لە بازاڕی نەوتی
جیهاندا دەبێ .عێراق بە هەرێمی

کە تێچووی دەرهێنانی یەک بۆشکە
نەوت لە کانادا  ١٥بەرامبەری
عێڕاقەو هەروەها لە ڕووسیەش ٧
بەرامبەرە ،لە الیەکی دیکەشەوە
بە پێچەوانەی واڵتانی دەوربەریان
هەرێمی کوردستانو عێراق ڕێگایان
بۆ کۆمپانیاکانی دەرهوە کردۆتەوەو
هیچ بەربەستێکی قانوونیی ئەوتۆیان
نیە بۆ کۆمپانیایەکانی دەرەوەی ئەم
ناوچەیە.
لەسەر ئەو لێکدانەوانەی ئاژانسی
نێودەوڵەتیی وزە بۆ ئایندەی وزە
لە جیهاندا کردوونی ،شاهیدی
پێشکەوتنی بەشێکی بەرچاو لە
ئەندامانی ئۆپێک لەچەندساڵی
داهاتوودا دەبین ،بەالم لەو نێوەدا
ناوێک لە ئێران نەهێنراوە ،ئەو
پشتگوێخستنە لەکاتێکدایە ک ه
ئێستاشی لەگەڵ بێ دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی دان بەو راستییەدا
نانێن کە وەزعی ئابووریی ئێران لە چ
ئاستێکدایە.
بەپێێ ئەو نەخشەو پالنانە کە
ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە باڵوی
کردوونەتەوە دەبینین کە کوردستان
بەگشتی واتە رۆژهەاڵتی کوردستان،
باشورو رۆژئاوا نەخشێکی گرنگیان
لە دابینکردنی وزە بۆ داهاتووی
جیهان دەبێ .بوونی نەوتێکی زۆری
دەستلێنەدراو وا لە کوردستان دەکا
کە لەداهاتوویەکی نزیکدا وەک
یەکێک لە جەمسەرەکانی وزەی
جیهان چاوی لێبکرێ.
هەر لەم راستایەدا مانگی رابردوو
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە شوێنێک
بەناوی «بەرد عەلی» لەنێوان
گوندەکانی ئەلیاسیو قەاڵواریە سەر

ئاگری باڵەکی

بە شاری سەرپێڵی زەهاو لە پارێزگای
کرماشان  ،کانگایەکی گەورەی
نەوت دۆزراوەتەوەو ئێستا کۆماری
ئیسالمیی ئێران لە هەوڵدایە کە
دامودەزگا بۆ هەلێنجانی نەوتی ئەم
کانگایە دابین بکاو نەوتەکە ڕاگوێزێ
بۆ پااڵوگەکانی خوارووی ئێرانو
دیسان رۆژهەاڵتی کوردستان ببێتە
ناوەندێک بۆ مادەی خاوی کارگاکانی
ناوەندی ئێرانو خێرو قازانجەکەی بۆ
دەسەاڵتدارانی ئێران بێ.
پارێزگای کرماشان لە بابەت
وه یەکێک لە
بوونی کانی نەوته 

ناوچە گرنگەکانی کوردستانەو پاش
بیرە نەوتییەکانی کەرکووک لە
باشووری کوردستان ،بە گەورەترین
سەرچاوەی ژێرزەوی لە کوردستاندا
دێتە ئەژمار کە لە الیەن کۆمپانیا
نەوتییەکانی دەوڵەتی ناوەندییەوە
پاش هەڵێنجان ڕەوانەی پااڵوگە
نەوتییەکان لە شارەکانی دەرەوەی
دەکرێ
کوردستان
ڕۆژهەاڵتی
بە بێئەوەی قازانجێکی ئەوتۆی
بۆ خەڵکی نیشتەجێی ناوچە
کوردنشینەکان هەبێ.
(*) ئۆپێک :رێکخراوی واڵتانی
هەناردەکەری نەوت بە کورتکراوەی
ساڵی
(OPEC
ئۆپێک(
 )١٣40(١٩٦1دامەزراوە .ئۆپێک
ناوەندێکی نێودەوڵەتیی نەوتە کە
پێکهاتوە لە واڵتانی (ئەلجەزائیر،
ئێران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریە،
قەتەر ،عەرهبستانی سعوودی،
ئیماراتی عەرەبی ،ئیکوادۆر ،ئەنگۆالو
ڤەنزۆئیال)  ،بنکەی سەرەکیی ئۆپێک
لە سەرەتای دروستبوونی لە شاری
ژنێفی سویسا بوو ،دواتر گواستراوە
بۆ ویەن پایتەختی ئۆتریش.
سەرچاوە:
١ـ راپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتیی
وزە  ،بەهاری ٢٠١٣
٢ـ ماڵپەری BBC
 -٣ماڵپەری ویکیپیدیا
٤ـ راپۆرتی سااڵنەی کۆمپانیای
پیترۆ ماتریکس
٥ـ ماڵپەڕی کوردستانو کورد

درێژهی:

بێکاری،

ههژاری،

گرانیو وادهی
ههڵبژاردنهکان

تهقینهوهی خهساره کۆمهاڵیهتییهکانی
وهک خهمۆکیو بهالڕێداچوونو ئیعتیاد
بهشێکی گچکه له شوێنکاری قهیرانی
بێکاری له سهر کۆمهڵگان.
بهاڵم قسه لهوهیه که ئهوهی
جێی ئهحمهدینهژاد دهگرێتهوه ،چیی
بهسهردا بهجێ ماوه ،چیی پێدهکرێو
ههر له جێدا گۆڕینی ئهو بارودۆخه به
چییهوه بهندهو پێویستیی به گۆڕانی
کام سیاسهتو بنهمای ئابووریو
سیاسیی واڵته؟
ئهحمهدینهژاد که ههشت
ساڵ لهوه پێش به دانی دروشمی
نهزانخهڵهتێنی خهبات دژی ههژاریو
دانی ڕاستهوخۆی داهاتی نهوت به
خهڵکو قڕتاندنی دهستی جهردهو
تااڵنچییهکانی بهیتولماڵ هاته سهر
کار ،ههر خۆیو دهوڵهتهکهی به تهنیا
به قهرا ههموو دهوڵهتهکانی پێش خۆی
خوێنی خهڵکیان له شووشه کرد،
بێکاری ،گرانی ،بێبایهخیی پووڵی
نیشتمانیو خهساره کۆمهاڵیهتییهکان
پتر له ههموو کاتێک پهرهیان سهندوهو
ژیانیان له خهڵکی تاڵ کردوه.
ئێران  13میلیارد دۆالر به
سندووقی نێودهوڵهتیی پووڵو ناوهنده
ماڵییه نێودهوڵهتییهکانی دیکه
قهرزداره ،سندووقی پاشهکهوتی دراو که
بهپێی بهرنامهی پێنجهمی گهشه دهبووا
تا ساڵی  90زیاتر له  450میلیارد دۆالری
تێدابایه ،بهپێی قسهی ئهندامێکی
ههیئهتی بهڕێوهبهریی ئهو سندووقه
تهنیا  36میلیارد دۆالری تێدایه ،ههر
ئێستا دهوڵهت  100ههزار میلیارد تمهن
به بانکی ناوهندیو بانکهکانی دیکهی
واڵت قهرزدارهو بهپێی ئهو نامهیه که
ساڵی ڕابردوو لهالیهن  43کارناسی
ئابووریی واڵتهوه بۆ ئهحمهدینهژاد
نێردرا ،سهرجهم قهرزه نێوخۆیییهکانی
دهوڵهت له ههشت ساڵی ڕابردوودا 200
ههزار میلیارد تمهنهو ئهوه جیا لهوهی
دهوڵهتی داهاتوو دهبێ له خهمی دانی
«یارانهی نهغدی» به خهڵکیشدابێ
که به لێشاو له بوودجهی گشتیی واڵت
دهڕواو ئهوانه بهشێک لهو میراتهن
که بۆ سهرکۆماری داهاتووی رێژیمی
ئیسالمی ماونهتهوه.
ئێستا پرسیار ئهوهیه له
کاتێکدا ههموو ئهو کهسانهی خۆیان
بۆ ههڵبژاردنهکانی سهرکۆماریی داهاتوو
پااڵوتوه ،دهوڵهتی ئهحمهدینهژادو
جۆری بهڕێوهبهریی واڵت لهالیهن
ئهوهوه به هۆکاری بارودۆخی ئێستا
دهزانن ،بێ لهبهرچاوگرتنی ڕاستیو
دروستیی ئهو ئیدیعایانه ،خۆیان چۆن
دهتوانن ههنگاو بۆ چارهسهری ئهو
کێشانه بنێن؟ ئایا خهڵکی ئێران که
دنیایهک داڵغهو کێشهی کۆمهاڵیهتی
بهربینگی پێگرتوون ،رێگاچارهی
دهربازبوون لهو قهیرانو کێشانه له
گۆڕینی مۆرهکانی حاکمییهتدا دهبینن؟
ئایا ئهو ههڵبژاردنانهو گۆڕینی سهرۆک
کۆمار له ئێران خاڵی کۆتایی کێشهی
خهڵکو دابڕانی لهگهڵ دهسهاڵته؟

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

شهونم ههمزهیی :ب ه چاوخشاندنیکی کورت ب ه سهر ماڵپهڕه ئینترنێتییهکانو
تۆڕه کۆمهاڵیهتییهکاندا بۆمان دهردهکهوێ ک ه ڕادهی پیاوانی بهناو داکۆکیکار
ل ه مافهکانی ژنان دهیان بهرانبهری ژنانی داکۆکیکاره ،ئهوهی جێی پرسیاره
ئهمهی ه ک ه سهرهڕای ههبوونی ئهو ههموو چاالک ه یهکسانیخوازه ،چی بۆت ه هۆی
ئهوهی که کێشهکانی ژنان ههر وهکوو جاران له کۆمهڵگادا بهردهوام بن.

کۆمهاڵیهتی

ئێعتیاد ل ه نیو ژنانی ئێراندا
کوێستان فتووحی
کارناسانی بواری کۆمەاڵیەتی دەڵێن،
ئێعتیاد نەخۆشییە .تووشبوون بە هەر
نەخۆشییەکیش هۆکارو دەرمانی خۆی
هەیە .یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی
تووشبوون بە مادە هۆشبەرەکان،
بێکارییە .بێکاری سەرچاوەی زۆر لە
کێشە کۆمەاڵیەتییەکانە .کەسی بێکار
لەالیەن دەوروبەرەوە دەکەوێتە ژێر فشار،
ئەمەش ئارامیی دەروونیی کەسەکە تێک
دەداو بۆ خۆدەربازکردن لەو دۆخەی
تێی کەوتوە ،پەنا دەباتە بەر مادە
هۆشبەرەکانو لە کۆتاییدا دەکەوێتە داوی
بەاڵیەکی ماڵوێرانکەری وەک ئێعتیاد.
«لە هەر سەعاتێکدا  30موعتادو
فرۆشیاری مەوادی موخەدیر لە ئێران
دەستبەسەر دەکرێن» .ئەوە سەردێڕی
هەواڵێکە کە رۆژی 12ی خاکەلێوە لە زمان
بەرپرسی ستادی بەربەرەکانی لەگەڵ ماده
هۆشبهرهکان لە راگەیەنەکانی ئێراندا
باڵو کرایەوە .هەر ئەو هەواڵە باسی لەوە
کردوە کە ستادی بەربەرەکانی لەگەڵ ماده
هۆشبهرهکان  ،ساڵی ڕابردوو دەستی بە
سەر  500تۆن مادهی هۆشبهردا گرتوە.
ئەگەرچی ئاماری گیراوانی پێوەندیدار
بە ماده هۆشبهرهکانو ئەو مەوادانەی
دەستیان بەسەردا گیراوە ،نیشان دەدا کە
مەسەلەی ماده هۆشبهرهکان لە ئێران بۆتە
مەسەلەیەکی مەترسیدارو کارەساتبار،
بەاڵم ئامارەکان لەالیەن بەرپرسانی
کۆماری ئیسالمییەوە لەو پێوەندییەدا،
هیچکات وەک ههن باڵو ناکرێنەوە.
ئامارەکان ناتەبایییان هەیە
چەند ساڵێک بوو بەرپرسانی
کۆماری ئیسالمی رێژەی موعتادانیان
لە ئێراندا یەک میلیۆن و  200هەزار
کەسو ئەوانەی کە بە قەولی ئەوان بۆ
رابواردن (تفنن) بەکاری دێنن 800 ،هەزار
کەس ڕادەگەیاند .بەاڵم دوایین ئامار کە
لەالیەن ستادی بەربەرەکانی لەگەڵ ماده
ژمارهی
هۆشبهرهکان باڵو بۆتەوە،
موعتادانی زیاتر لە  2میلیۆن ڕاگەیاندوە.
هەر لەو پێوەندییەدا ڕۆژنامەی «آرمان»
لە دوایین ژمارەی ساڵی 1391ی خۆیدا لە
زمان سەعید سەفائیان بەرپرسی پێشووی
چارەسەری ئێعتیاد لە ستادی بەربەرەکانی
لەگەڵ ماده هۆشبهرهکان  ،نووسیویەتی:
«ئاماری ڕاستەقینەی تووشبوان بە ماده
هۆشبهرهکان لە ئێراندا گەیشتتە 3

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

لەگەڵ ماده هۆشبهرهکان  ،نیشانی داوە
لە 1میلیۆنو  325هەزار موعتادی ڕەسمیو
راگەیەندراو لە ئێران ،نزیک به 270هەزار
کەسیان ژنن ،ئەوە لە حاڵێکدایە کە
ئامارە ناڕەسمییەکان زیاتر لەو رێژەیان
بەراورد کردوە.
ڕوانینەکان بەرانبەر بە ژنی
موعتاد

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

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

کردوە کە  270هەزار ژنی تووشبوو بە
مەوادی موخەدیر لەئیراندا هەن .ماوەیەک
لەمەوپێش بەرپرسی رێکخراوی زیندانەکان
ڕایگەیاند کە نیوەی ژنانی زیندانی ،لە
پێوەندیی لەگەڵ ماده هۆشبهرهکان
دا کەوتوونەتە زیندانەوە .سکرتێری
گشتیی ڕێکخراوی بەربەرەکانی لەگەڵ
ماده هۆشبهرهکان دەڵێ« :لە سەدا
20ی تووشبووان بە ماده هۆشبهرهکان،
ژنانن» .ههرلەوکاتهدا یەکێکی دیکە لە
بەرپرسانی حکوومەتی کۆماری ئیسالمی
رایگەیاندوە که  35لە سەدی تووشبوان
بە ماده هۆشبهرهکان لە ئێران ،ژنانن.
ڕۆژنامەی «قانون» نووسیویەتی،
بەدواداچوونە قانوونییەکان بە پێی
ئەسنادو ڕاپۆرتەکانی ستادی بەربەرەکانی

زۆربەی ئەو لێکۆڵینەوەو سەرچاوانەی
لە پێوەندی لەگەڵ ئێعتیادی ژناندا باڵو
بوونەوە ،لە یەک خاڵدا هاوبەشن ،ئەویش
ئەوەیە که زۆربەی ئەو ژنانەی تووشی
ئێعتیاد بوون ،هاوسەری موعتادیان هەیەو
ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ هاوسەرهکانیان
تووشیان کردوون.
لێکۆڵینەوەکان ئەوە نیشان دەدەن
کە ئێعتیادی ژنان لە کۆمەڵگەدا تا
ڕادەیەک بە شاراوەیی ماوەتەوەو هیچکات
ئامارەکان لە پێوەندیی لەگەڵ ژناندا
روون نین .ئەمەش بە هۆی ڕوانینی
کۆمەڵگەوەیە کە بە چاوێکی یەکجار پڕ
لەسووکایەتی چاو لە ژنێک دەکرێ کە
گیرۆدهی ماده هۆشبهرهکان بووە .یانی
لە دیدی کۆمەڵگەوە ژنی موعتاد وەک

تەرکی ئێعتیاد ،ژنان لێی بێبەش بوون.
ئەمەش هێندەی دیکە ئاکامی خراپی بۆ
ژنی موعتاد لێکەوتۆتەوە .یان ئەوانەی
دەبرێنە ناوەندەکانی تەرکی ئێعتیادو
تەرکی دەکەن ،بە هیوای دەستپێکردنی
ژیانێکی ئاسایی رۆژێک لەو ناوەندانە
دێنە دەرەوە ،بەاڵم دوای ئەوەش،
بنەماڵەکانیان پشتیوانییان لێناکەنو
زۆر جار خۆیان تێ ناگهیهنن .زۆر لەوانە
بەهۆی تەنیاییو بێکەسی دیسان ڕوو
دەکەنەوە ئەم بەاڵ ماڵوێرانکەرەو ژیانیان
دەکەوێتەوە مەترسی.
گۆڤاری پزیشکیی دەروونناسیی ئێران
له توێی لێکۆڵینهوهیهکدا کە هاوینی
ساڵی  1390باڵوی کردۆتهوه  ،بەشێک لەو
گیروگرفتو مەسەالنەی ژنانی موعتادی

(لە باری ئابووریو کۆمەاڵیەتییەوە)
بوون .سەرەڕای ئەوەش لێکۆڵینەوەکە پڕە
لە زانیاریی گرنگ کە النی کەم وەزعییەتی
بەشێکی زۆر لە ژنانی موعتاد نیشان دەدا.
دەرکەوتەکانی ئەو لێکۆڵینەوەیە
ئەوانەن:
ئەو ژنانەی لێکۆڵینەوەکەیان لەسەر
کراوە له خوێندەواری سەرەتایییەوە تا
خوێندهواری پلە بەرزیان تێدایه 90 ،
لە سەدی ئەوانە بێکارو  30لەسەدیان
بێماڵوحاڵ بوون 60 .لەسەدیان
ڕابردووی لەشفرۆشییان هەبووەو زیاتر
لە  90لەسەدیان بۆ پەیداکردنی ماده
هۆشبهرهکان ڕوویان لە کاری خیالف
کردوە .زیاتر لە نیوەیان لە رێی کڕێنو
فرۆشتنی ماده هۆشبهرهکان  ،لەشفرۆشیو

داکۆکیکردن ل ه مافهکانی ژنان ل ه دروشمهو ه تا کردهوه
شهونم ههمزهیی
ههروهک بۆ ههموومان ئاشکرای ه گۆڕانو
پێشکهوتنهکان ل ه کۆمهڵگادا بهردهوامن ،ل ه
دونیای پڕئاڵۆزیدا ک ه پێوهرهکان ئاوهژوو
بوونهتهوهو ڕاستییهکان بوونهت ه قوربانیی
کاردانهوه نالهباره مێژوویییهکان .زۆر
کێشهو مهسهل ه ههن ک ه بهرۆکی زۆر ل ه
تاکهکانی کۆمهڵگایان گرتوهو لهسهر
یهک کهڵهک ه بوون ،یهکێک لهو کێشان ه
ک ه بۆت ه کێشهیهکی سهردهمییان ه کێشهی
تایبهت ب ه مافهکانی ژنانه ،ک ه وهک زۆر
ل ه کێشهکان ئاڵۆز کراوهو ل ه ڕاستیدا لە
ماهیهتی دابڕێنراوه.
ل ه سهردهمانێکی کۆنهوه ژن ل ه
کۆمهڵگادا وهک مرۆڤ سهیری نهکراوه
یان ب ه نیوهی مرڤ دانراوهو ل ه سادهترین
مافهکانی بێبهش کراوه ک ه تا ههنوکهش

ل ه زۆربهی واڵتان ژنان ل ه چوارچێوهیهکی
داخراو دهرنهچوونو ڕێگهی بهشداری
سیاسیو
چاالکییهکی
هیچ
ل ه
کۆمهاڵیهتییاندا پێ نهدراوهو زۆربهی
کات مافی خۆههڵبژاردنو زۆر جار مافی
دهنگدانیشیان نهبووهوتهنانهت میراتیان
بهرنهکهوتوه ،ل ه کارو کارگهکاندا نیوهی
مووچهی پیاوانیان پێدراوه .ههروهک بۆ
ههموومان ئاشکرای ه پاش روودانی جهنگ ه
جیهانییهکان کاتێک ژمارهی پیاوان ڕوو
ل ه کزبوون بوو ،ژنان بۆ دابینکردنی
بژیوی ژیانیان پهنایان بۆ زۆر کارو کارگ ه
بردوه ک ه زۆر بهشێوهیهکی ناشیرنو ب ه
جیاوازییهکی زۆری ماددییهوه مامهڵهیان
لهگهڵ کراوه.
باسکردن لهو ههاڵواردنو
جیاوازیدانان ه ک ه دژ ب ه ژنان کراوه لهم
مهجال ه کورتهدا ناگونجێ ،مهبهست
لهم نووسین ه ئهوهی ه ک ه بزانین ئاخۆ
گواستنهوی ههندێ کێشهو دهرئهنجام

وهک پالنو دروشمو میکانیز م ل ه واڵتێکی
رۆژئاواوه بۆ واڵتێکی دیک ه تا چڕادهیهک ل ه
گهڵ راستیدا دهگونجێ؟
ژن ل ه واڵتانی رۆژئاواییدا شۆرشی
پهرپا کردو توانی تاڕادهیهکی بهرچاو
مافهکانی خۆی ل ه چوارچێوهی یاساو
رێساکانو ههروهها کهلتووردا مسۆگهر بکا.
رهنگ ه نموونهی ههرەبهرچاوی ئهو شۆڕش ه
خۆپێشاندانی ژنانی شاری نیۆیۆرک ل ه 8
ی مارسی ساڵی  1858ی زایینیدا بێ
که سهرهنجام رۆژی جیهانیی ژنانی لێ
کهوتهوهو بوو ب ه ههوێنی زۆر ئالۆگۆری
دیک ه ل ه ئاستی مافهکانی ژناندا .بهاڵم ل ه
واڵتانی دوا کهوتوو یان ل ه حاڵی گهشهدا ژن
هێشتا دروشم دهدا ،ل ه واڵتانی رۆژئاواییدا
ژنان دابونهریتی دواکهتوویان گۆڕیو بوون
ب ه داهێنهر ،سیاسهتوان ،راوێژکارو تهنانهت
سهرۆک کۆمار ،بهاڵم ب ه پێچهوانهوه ل ه
کۆمهڵگاکهی دیکهدا ژن دروشم دهڵێتهوه،
چۆت ه مهیدانی کێشهکانهوه ،پیاو ڕێگهی

بۆ دادهنێ ،ئهمان ه ههمووی ئهوه دهگهیهنن
ک ه هاوکێشهکان جیاوازنو بارودۆخهک ه
جۆرێکی دیکهیه.
لێرهدا مهبهستی من تهنیا کوردستان
نیهو بهڵکوو واڵتانی جیهانی سێیهمو
خۆرههاڵتی نێوهڕاست ب ه گشتییه ،ل ه
واڵتانی پێشکهوتوودا ژن حوکمداری
دهکا  ،ل ه بهرههمهێناندا بهشداره ،پالن
بۆ چهند ساڵی واڵتهکهی دادهنێ ،بهاڵم
ل ه واڵتانی دواکهوتوودا پرسی ژن بۆت ه
دروشمێک ک ه زۆرتر بواری پرۆپاگاندا
دهگرێتهوهو بهردهوام ل ه ڕاگهیاندندا ل ه
زمان پیاوانهوه دهگوترێتهوه  ،بهداخهوه
ل ه کۆمهڵگ ه دواکهتووهکاندا مافهکانی
ژنانو داکۆکیکردن ل ه ژنان تهنیا بووهت ه
سێمبولێک بۆ خۆبهرووناکبیردهرخستن،
ئاخۆ ژمارهیهکی زۆر لهو چاالکو
یهکسانیخوازان ه تا چهند باوهڕیان ب ه
دروشمهکانیان ههیه؟ ل ه بواری پراکتیکدا
ئهو کهسان ه تا چرادهیهک حازرن

بۆ گهیشتنی ژنان ب ه مافهکانیان ل ه
خۆبووردوویی نیشان بدهن .ب ه دڵنیایییهوه
ب ه چاوخشاندنیکی کورت ب ه سهر ماڵپهڕه
ئینترنێتییهکانو تۆڕه کۆمهاڵیهتییهکاندا
بۆمان دهردهکهوێ ک ه ڕادهی پیاوانی
بهناو داکۆکیکار ل ه مافهکانی ژنان دهیان
بهرانبهری ژنانی داکۆکیکاره ،ئهوهی جێی
پرسیاره ئهمهی ه ک ه سهرهڕای ههبوونی
ئهو ههموو چاالک ه یهکسانیخوازه ،چی
بۆت ه هۆی ئهوهی ک ه کێشهکانی ژنان ههر
وهکوو جاران ل ه کۆمهڵگادا بهردهوام بن؟.
ب ه پێی ئاکامی زۆربهی لێکۆڵینهوهکان
گهورهترین لهمپهڕی ب هردهم ژنان بیرۆکهی
زاڵی پیاوساالر ل ه سهر کۆمهڵگایه .پرسیار
ئهوهیە ئاخو چهند لهسهدی پیاوانی ب ه
ناو داکۆکیکار ل ه مافهکانی ژنان ،دایک،
خۆشک یان ژنهکانیان ل ه پرۆسهی سیاسی
کۆمهاڵیهتیدا بهشدارن؟
لێرهدا پێویست ه ئهوه بزانرێ ک ه
گرینگیدان ب ه کێشهی ژنان گرینگیدان ه ب ه
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دزیکردنهوه ،ژیانی خۆیان بەڕێوە بردوە.
نزیک بە نیوەیان ژنو مێرد هەردوویان
کاریان هەبووە (شاغل) بوونو ،نیوەیان
ژنی بهمێرد بوونو لەدەست توندوتیژی
جەستەییو دەروونیی هاوسەرەکانیان
شکایەتیان ههبووە .زۆرتریشیان ژنانی
سەڵت ،بێماڵو بێجێوڕێ بوون .بەگشتی
زیاتر لە نیوەی ژنانی موعتاد له گهڵ
توندوتیژیی جەستەییو جینسیو دەروونی
بهرهوڕوو بوون .هەموو ئەو ژنە موعتادانە
کە لە پشتیوانیی ماڵی بێبەش بوون  ،بۆ
بەدەستهێنانی مەواد ڕوویان لە لەشفرۆشی،
قەرزکردن ،دزیو هەڵخەڵەتاندنی کچانی
کهمتهمهنو ....کردوە.
ئەو ژنانە ،سووکایەتیپێکران ،وەالنران
لە الیەن بنەماڵەو کۆمەڵگەوەو هەژارییان
بە یەکێک لە سەرەکیترین کێشەکانی
خۆیان ناو بردوه .بەتایبەتی دهرکردن
و تۆمەتلێدان لەالیەن بنەماڵەوە یەکێک
لە گرفتە هەرە سەرەکییەکانی ئەو ژنانە
بووه.
بەسەرنجدان بەم مەسەلەیە ،دەکرێ
بڵێین سەرنجنەدان بە ئێعتیادی ژنانو
شاردنەوەی ئێعتیادی ژنان لە الیەن
بنەماڵەوە ،لە داهاتوویەکی نە زۆر دووردا
ئاکامێکی یەکجار خراپی بۆ کۆمهڵگه به
دواوه دهبێ .لە کەس شاراوە نیە که
بنەماڵە وەک چۆن دەتوانێ لە پاراستنی
ساڵمەتیی دەروونیی ئەندامەکانیدا
کاریگەر بێ ،دەتوانێ لە زەمینەخۆشکردن
بۆ بەالڕێدابردنیش دا ئەو کاریگەرییەی
هەبێ.
به گوێرهی لێکۆڵینەوەی پسپۆرانو
کارناسانی بواری کۆمەاڵیەتی ،مهترسیی
ئێعتیادی ژنان لەسەر کۆمەڵگە له هی
پیاوان پترە .بۆ نموونە مهودای زەمانیی
یەکەم مەسرەفکردن ،تاکوو تەزریقی
مەواد لە ژناندا  2ساڵە ،بەاڵم لە پیاواندا
نزیک  8ساڵە .بەم شێوەیە ژنان  6ساڵ
زووتر لە پیاوان ،ئۆگری مەواد دەبن کە
ئەمەش روونە چارەسەرەکەشی دژوارتر
دەبێ .هەروەها مردن بە هۆی ماده
هۆشبهرهکانهوه لە ژناندا زووتر دهبێ،
بەتایبەتی ئەوانەی زۆر مەسرەف دەکەن.
هەربۆیە ئەمڕۆ لە دنیادا بۆ
پێشگیری لە ئێعتیادو تەرکی ئێعتیادی
ژنان ،سەرنجێکی تایبەتی دەدرێتە ئەم
بوارە .بەاڵم لە ئێران کە یەکێکە لەو
واڵتانەی زۆرترین ئاماری ئێعتیادی هەیە
ئەم سەرنجدانه نیەو بەداخەوە ژنان وەک
هەموو الیەنو بوارەکانی دیکە پشتگوێ
دەخرێن.
سەرچاوەکان:
ماڵپەڕی «خانە وکال»
گۆڤاری ئینترنێتیی «برترینها»
ماڵپەڕی هەواڵدەریی «مهر»

نیوهی مرۆڤایهتی ،ک ه بۆ ئهوه کارو پالنو
خهمخۆری پێویسته ،چارهسهری ئهم
کێشان ه ب ه دروشمو هیواو ئاواتخواستن
تهواو نابێ ،پێویست ه بزانرێ ک ه کێشهو
گرفتی کۆمهڵگایهک تا کۆمهڵگایهکیدیک ه
جیاوازه .هەروەها دهبینین زۆر ڕێکخراوی
تایبهت ب ه ژنان ه ه ن ک ه داوای مافهکانی
ژنان دهکهن ،بهاڵم ئاخۆ تا چهند ل ه
چوارچێوهی دروش م هاتوون ه دهرهوه ،تا
چهند توانیویان ه کاریگهری لهسهر گوڕینی
بیرورا دواکهتووهکانو بهرزکردنهوهی
ئاستی فهرههنگیی تاکهکان ک ه چارهسهری
سهرهکی زۆربهی کێشهکان ه دابنێن.
ی دیک ه
ئهگهرنا گوتنهوهی دروشمی واڵتان 
خزمهتێک ناکا ،ئهم ه ئهوه ناگهیهنێ ک ه
ی دیک ه
سوود ل ه ئهزموونی کۆمهڵگاکان 
وهرنهگرین ،یان کێشهی لهیهکچوومان نی ه
 ،بهاڵم ههر کێشهیهک ل ه کۆمهڵگهیهک
بۆ کۆمهڵگهیهکی دیک ه جیاوازهو ههریهک
دابونهریتو توانای خۆی ههیه.
رهچاوکردنی ئهمان ه هۆکارێک ه بۆ
فهرههنگیو
ئاستی
بهرزکردنهوهی
هۆشیاری ل ه کۆمهڵگادا ،سهرهنجامیش بۆ
بهرهوپێشچوونی ههموو پرۆسهکان لهبارهی
خزمهتکردن به نیوهی کۆمهڵ.
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رێبوار مهعروفزاده :ههڵبژاردنی خولی یازدهی سهرکۆماری
ههڵبژاردنێکی دێموکراتیکتر ل ه ههڵبژاردنهکانی پێشووتر نیه ،بهاڵم
ب ه هۆی ئهوهی ک ه ستادی ههڵبژاردن ل ه نێوان دهوڵهتو کهسانی
سهربهڕێبهریدا دابهش بووه ئهنجامدانی ساختهکاری دژوارترهو ل ه دۆخی
ئێستادا بهکارهێنانی مافی ڤێتۆی ڕێبهڕ بۆ دیاریکردنی سهرکۆماریش
ڕیسکێکی سیاسی گهورهیه.

بیرو رای ئازاد

ههر هێزێکی سیاسی ،چئۆپۆزیسیۆنێکی نێوخۆیی بێو چهێزێکی
که ناوهندهکهی ل ه دهروهی ئێرانه ،مادام دەیەوێ لە
سیاسی نایاسایی 
کایەسیاسییەکاندا کاریگهریی هەبێو خاوهنی ڕوانگهیهکی دروستو عهقالنی
به نیسبهت ههڵبژاردنەوە بێ ،پێویسته ئهو خااڵن ه ل ه بهرچاو بگرێ:

ههڵبژاردنی خۆڵی 11ی سهرکۆماریو روانگهی کورد
رێبوار مهعروفزاده
ههڵبژاردنی خۆلی یازدهی
سهرکۆماری ئێران ل ه 24ی جۆزهردانی
ئهمساڵدا بهڕێوه دهچێ .ههڵبژاردن ل ه
نێو سیستمی کۆماری ئیسالمیدا ههر ل ه
سهرهتاوه پرسیارههڵگر بووه .له دوای
شۆڕشی ساڵی 1357ی ئێران مۆدێلێکی
جیاوازو نوێی دهسهاڵتداری ،پێوهندییهک
ل ه نێوان ڕهوایی سهرووخهڵکی وات ه
بوونی «والیت فقیه»و ڕهوایی خهڵکی
وات ه بهڕێوهچوونی ههڵبژاردن ،له ئێراندا
بووه به واقعێکی سیاسی-ئیداری .ئ هو
پێوهندییه له الیهک زهقبوونهوهی
دهسهاڵتو زاڵبوونی ڕووحانییهت ه ل ه ژێر
چهتری «والیت فقیه»داو ل ه الیهکی
ی ل ه خهڵک ه ل ه
دیک ه وهرگرتنی ڕهوای 
ژێر چهتری ههڵبژاردنی سهرکۆماری،
پارلمانو شووراکاندا .تێڕوانین ل ه مێژووی
ئهو پێوهندییه واته مێژووی پێوهندیی
«والیت فقیه»_ کۆمارییهت بهو هۆیهوه
پڕبایهخ ه ک ه نیشان دهدا ئهو پێوهندیی ه
سهرهڕای نادێموکراتبوونی پێوهندییهکی
گۆڕانههڵگربووه .سهردهمی خۆمهینی
سهردهمی بااڵدهستیی بێئهمالوئهواڵی
ویالیهتی فهقی ه لهو پێوهندییهدا بووه تا
ئهو جێگهی ه ک ه هێزی سیستمی ئیداری-
بهڕێوهبهری وات ه دهوڵهت فهرمانبهرو
ژێردهستهی هێزی کاریزمایی خومهینی
وهک «ولیفقیه» بوو .نموونهی
ههره بهرچاوی ئهو بااڵدهستییهش
ل ه
بهرپرسیارهتی
ئهستاندنهوەی
ئهبولحهسهنی بهنیسهدر ل ه سالی
1360دا وهک یهکهمین سهرکۆماری
ههڵبژێردراوی ئێران بوو .ڕهوتی
الوازبوونی بااڵدهستیی «والیت فقیه»ل ه
بهرامبهر سهرکۆماریدا رێک ب ه مردنی
خومهینیو هاتنهسهرکاری خامنهیی وهک
ڕێبهری کۆماری ئیسالمی دهستی پێکرد.
خامنهیی خاوهنی ئهو پێگ ه کاریزماییو
ڕهوایییه ئایینییه نهبوو ،بهڵکوو ئهو
نموونهیهک بوو لهوه ک ه سهرکۆمار
دهتوانێ ببێت ه ڕێبهری کۆماری ئیسالمی.
ههروهها پڕاکتیکی ههر دوو قۆناخی
دهوڵهتداریی رهفسهنجانیو خاتهمی
زیاتر بنهماکانی ویالیهتی فهقیهی الواز
کرد .به هاتن ه سهرکاری رهفسهنجانی
دهورانێک له دروستکردنهوی ژێرخان ه
ئابوورییه-نیشتمانییهکان ،دهورانێک ل ه
گهشهی ئابووریی واڵت ،دهستی پێکرد.
بهرفرهوانترکردنی خزمهتگوزاریگهلێک
وهک دابینکردنی ئاوبهرقو مهدرهسهو
 ...پێوهندی و بهستراوهیییهکی
ڕۆژانهی ل ه نێوان خهڵکو دهوڵهتدا
دروست کرد .دواجار به وتهی قالیباف،
یهکێک له پالێوراوانی ئهم خۆلهی
سهرۆک کۆماری ئێرانو نزیک ل ه بهیتی
ڕێبهڕی« ،ل ه ئاکامی ئهو بهستێنانهدا
ک ه دهوڵهتی رهفسهنجانی دروستی کرد
ڕهوتی رێفورمخوازی هات ه سهر کار».
دهبێ ئاماژه بهوهش بکهین که ل ه پهنا
قۆناخێک ل ه گهشهی ئابووری ل ه دهورانی
رهفسهنجانیدا زنجیرهیهک تیرۆر ل ه
ئاستی نێوخۆییو ئورووپادا ڕوویان دا.
ههر بۆیه کاتێک رهفسهنجانی بۆ جاری
دووههم خۆی بۆ پۆستی سهرکۆماری
بهربژێر کرد ،خهڵکی کوردستان ب ه
هۆی تیرۆری ڕێبهرانی کوردو بۆ
دژایهتی لهگهل رهفسهنجانی دهنگیان
ب ه ئهحمهدی تهوهککولی دا که دواتر
رهفسهنجانی ل ه یهکهم وتاری خۆی ل ه
نوێژی ههینیی تاراندا ئهو کاردانهوهیهی
خهڵکی کوردستانی ب ه السارییهکی
مندااڵن ه دانا .ئهو وتهیهش رهنگ ه بهو
هۆی ه بووبێ ک ه ئهگهری سهرکهوتنی
ئهحمهدی تهوهککولی لهو کاتهدا
ئهگهرێکی الواز بوو و دهنگدانی خهڵکی
کوردستان بهو پالێوراوه گۆڕانێکی
لهو بابهتهدا پێکنهدههێنا .ب ه گشتی
دهوڵهتی رهفسهنجانی به پهرهدان ب ه

پراگماتیزم ویالیهتی فهقیهی الواز کرد،
وات ه ب ه گرتنهبهری سیاسهتێکی ئابووریو
بهرێوهبهریی واقیعگهرایانه ،پێویستیی
کۆمهڵگهی ئێران ب ه هێزه ئایینیو
کاریزمایییهکانو توانای مانۆردانی کهم
کردهوه.
سهردهمی ڕێفورمخوازان ب ه
هاتنهئارای چهمکگهلێکی تازه ل ه ئاستی
نێوخۆییو جیهانیدا دهستی پێکرد .ئهو
دهوران ه ب ه زاڵبوونی چهمکی کۆمهڵگهی
مهدهنی ل ه ئاستی نێوخۆییو زاڵبوونی
وتووێژی نێوان شارستانییهتهکان له
ئاستی جیهانیدا دهناسرێ .ههرچهند
لهو قۆناخهدا هێندێک جار دهزگاکانی
دادوهریو پارلمانو ب ه تایبهتی دهزگا
ئهمنییهتی-نیزامییهکانی سهر ب ه «والیت
فقیه» ،دهوڵهتو سهرکۆماریان ههتا
ڕادهی تهداروکاتچییهکی بێ دهسهاڵتی
ئهو سیستمه دابهزاند ،که نموونهی ههره
ی گهڕهکی
بهرچاوی ئهو ڕووداوانه ڕووداو 
زانکۆی تاران ل ه سالی  1378دا بوو.
بهاڵم ئهو قۆناخه قۆناخێک ل ه گهشهی

خۆی بۆ سهرۆک کۆماری ل ه ساڵی
1388دا خامنهیی تووشی ههڵهیهکی
مێژوویی کرد .دهستێوهردانی خامنهیی
ل ه ههڵبژاردنهکان ل ه پێناو پاراستنی
بهرژهوهندی ئهحمهدینهژاددا ڕێبهری
ل ه الی ڕێفورمخوازانی دهوڵهتی ل ه
ڕێبهربوون خستو بهرپرسیارهتیی
ساختهکاری
دوای
ڕووداوهکانی
ههڵبژاردنی ساڵی 1388ی ب ه شێوهیهکی
خامنهیی
رووبهڕوی
ڕاستهوخۆ
کردهوه .خامنهیی ب ه دهستێوهردانی
ڕاستهوخۆ ل ه ساختهکاریی ههڵبژاردنی
خۆلی دووههمی ئهحمهدینهژاددا ئهو
دهرهتانهشی ک ه بۆ کۆمهلێک له بژاردهی
سیاسی ههبوو تابتوانن ل ه ئاستێکی
خوارتر ل ه بهرێوهبهریی واڵتدا ملمالنێو
بهشداری بکهن له نێو برد .ههر بۆی ه
خامنهیی بۆ کۆمهڵێک له بژاردهی
سیاسی ،ک ه له سهقامگیریی ئهو
نیزامهی ئهو تێیدا ڕێبهر بوو هاوکارو
یارمهتیدهر بوون ،بوو ب ه ههڕهشهیهک.
ههڵگهڕانهوهی ئهحمهدینهژاد ل ه خۆلی

کایەسیاسییەکاندا کاریگهریی هەبێو
خاوهنی ڕوانگهیهکی دروستو عهقالنی
ب ه نیسبهت ههڵبژاردنەوە بێ ،پێویست ه
ئهو خااڵن ه له بهرچاو بگرێ:
 -1ههڵبژاردن بهدهر له ئازادو
دادپهروهرانهبوون ،میکانیزمێک ه بۆ
شهرعیی هتوهرگرتن .ههر میکانیزمێکو
ههر ههڵبژاردنێک ،که پۆتانسیهلی
توانای
ههبێ،
ڕهواییبهخشینی
خهوشدارکردنو قهیراندروستکردنیشی
وتارو
دروشمهکان،
دهبێ.
ههڵسوکهوتهکان ل ه ڕهوتی ههڵبژاردندا
پێکهوه بهشدار دهبن لهوهی که ئاسۆی
ئهو سیستم ه سیاسیی ه دهستنیشان
بکهن.
 -2بهشداری ل ه ههڵبژاردندا
نهخشهیهکی دیاریکراوی کۆرتخایهن ب ه
دهرئهنجامێکی دیاریکراو نیه .ههڵبژاردن
پرۆسهیهک ه که ڕێژیم ب ه روانگهیهکی
ئهمنییهتی ههڵسوکهوتی لهگهڵ دهکا.
رێژیم ل ه پرۆسهیهکی ئهمنییهتیدا کات،
هێزی ماددیو میدیایی تهرخان دهکا بۆ

ڕهفسهنجانیی ه ک ه جگ ه له کارگوزارانو
الیهنگرانی دێرینی خۆی ئێستا ل ه
پشتگیریی ڕێفورمخوازانیش بههرهمهنده.
ههروهها ڕهفسهنجانی ،ب ه پێی ئهو
ڕهنگدانهوی که دوای ناونووسییهکهی بۆ
بهشداری ل ه ههڵبژاردنی سهرکۆماریدا ل ه
زور ل ه ماڵپهره گرنگهکانی وهک تایمزو
واشینگتون پۆستو  ...دهرکهوت ،ل ه
الیهن ڕۆژئاواوه پشتگیریی لێدهکرێ
چونکه پێیان وای ه ئهو دهتوانێ
قۆناخێکی هێورتری سیاسی ل ه ئاستی
نێوخۆییو جیهانیدا دهست پێبکا.
گرووپی سێههم گرووپی
ئهحمهدینهژاده ک ه ڕهحیم مهشایی
وهک کاندیدی خۆی ڕاگهێاندوه.
ئهحمهدینهژاد ل ه ڕۆژی ناونووسیی
مهشاییدا ڕایگهیاند ک ه مهشایی یانی
ئهحمهدینهژادو ئهحمهدینهژادیش یانی
مهشایی .ئهوهش ب ه واتای تهرخانکردنی
ههموو توانای دهوڵهت بۆ سهرخستنی
مهشاییو ههروهها بهردهوامیی تهمهنی
دهوڵهتی ئهحمهدینهژاد ل ه فۆرمی

سیاسی-مهدهنیی کۆمهڵگهی ئێران بوو.
واته ڕادهی ڕۆژنامهو گۆڤار ،رێکخراوه
مهدهنییهکان ،هۆشیاریی نهتهوهکانی
ئێرانو  ...بهرز بۆوهو بزووتنهوهگهلێکی
وهک بزووتنهوهی خوێندکاریو ژنان
ڕۆلێکی گهورهتریان گێرا .دواجار
قۆناخی چاکسازی داواکاریی بهشداریو
کۆمارییهتی ل ه نێو خهڵکی ئێراندا زیاتر
کردو ئهو ڕاستییهی کردههۆشیارییهکی
فقیه» ههروهک

کۆمهاڵیهتی که «والیت
ڕێژیمی شای پێشووی ه له بهرامبهر
چاکسازیدا.
قۆناخی دوای چاکسازی ب ه
دهوڵهتداریی مهحموودی ئهحمهدینهژاد
سهرکۆماری پۆپۆلیستی ئێرانو ب ه
هاتنهئارای چهمکی «دادپهروهریی
کۆمهاڵیهتی» ل ه ساڵی 1384دا دهستی
پێکرد .ئهحمهدینهژاد له ماوهی
دهوڵهتداریی خۆیدا فهزای سیاسیی کپ
کرد ،دهزگا ئهمنییهتیو ئینتیزامییهکانی
ی
بههێز کردو خهڵکی ههژارو الدێنشین 
له ڕێگهی یارانهکانهوه له دهوری خۆی
کۆ کردهوه .له دیپلۆماسیی ئێراندا بووه
هۆی ئهوه که دۆژمنانی کۆماری ئیسالمی
لهسهر دژایهتیکردنی ئێران سوورترو
یهکگرتووتر بن .سهرهنجام دهوڵهتداریی
ئهحمهدینهژاد گهمارۆیهکی ئابووریی
وێرانکهری تووشی ئێران کرد .ههروهها
ل ه خوڵی دووهمی بهربژێرکردنهوی

دووهمی سهرکۆماری خۆیدا ل ه رێبهر،
ب ه شێوهیهکی ئاشکرا ل ه ههوڵی
ئهحمهدینهژاد بۆ گۆڕینی وهزیری
ئیتتالعات دهستی پێکردو خهساری
ئهو ههڵهیهی خامنهیی دوو قات
کرد .ئهو بابهت ه ئهوهی دهرخست ک ه
خامنهیی نه تهنیا وهک »ولی فهقیه«
بهڵکوو وهک بهڕێوهبهرێکیش ئهو تواناو
تێگهیشتن ه سیاسییهی نی ه ک ه ل ه نێوان
ئهو بهشانهی ل ه چوارچێوهی سیستمی
کۆماری ئیسالمیدا بهشداری دهکهن
بااڵنس و هاوسهنگی دروست بکا.
چاوخشاندن به مێژووی هاوپێوهندیی
«والیت فقیه»_کۆمارییهتدا ئهوه
نیشان دهدا ک ه ڕوانگهی کۆمهڵێک هێزی
ئۆپۆزیسیۆنی پهراوێزخراو ب ه تهواوهتی
نادروسته که ههرچهشن ه بهشدارییهک

له ههڵبژاردندا به واتای ڕهواییبهخشینو
سهقامگیرکردنی کۆماری ئیسالمی ل ه
قهڵهم دهدهن .ئهو ڕوانگهی ه ههر بهو
ڕادهیه ئێدئۆلۆژیکو ساویلکانهی ه ک ه
خامنهییو قاڵبووهکانی نێو ویالیهت
پێیان وای ه ههر بهشدارییهکی خهڵک
«مستێکه ل ه دهمی ئهمریکاو ئیستکباری

جیهانی».
بۆی ه ههر هێزێکی سیاسی،
چئۆپۆزیسیۆنێکی نێوخۆیی بێو چهێزێکی
سیاسی نایاسایی که ناوهندهکهی
ل ه دهروهی ئێرانه ،مادا م دەیەوێ لە

ئهوهی خهڵک به شێوهیهکی سیاسیو
مهدهنی ب ه چۆکدا بێنێو ب ه خهڵکی
جیهان نیشان بدا ک ه ئهو ڕێژیم ه ب ه
میکانیزمێکی مهدهنیو دێموکراتیک ب ه
سهر خهڵکدا حکوومهت دهکا .بهاڵم هیچ
مسۆگهریش نی ه ک ه ڕێژیم حهتمهن لهو
پرۆسهیهدا سهرکهوتن ب ه دهست بێنێ.
بۆ نموونه ئاکامی ههڵبژاردنی خۆلی
دهیهم سهرتر ل ه بوونهوهی کهسێک ب ه
ناوی ئهحمهدینهژاد ب ه سهرکۆمار ئهوه
بوو ک ه ڕاگهیاندنی سهرکۆمار له الیهن
نیزامهوه ل ه الیهن خهڵک قبووڵ نهکرا.
واته رێژیم دهسهاڵتدارێکی سیاسی-
مهدهنی نهبوو.
فهزای ئێستای ههڵبژاردن
ئێستا فهزای ههڵبژاردن له نێوخۆدا
ب ه سهر سێ گرووپی سیاسی بهیتی
ڕێبهڕی ،ڕهفسهنجانیو دهوڵهتدا دابهش
بووه .بهیتی ڕێبهڕی ل ه الیهن چهند
نوێنهرێکهوه وهک سهعیدی جهلیلی،
حهدادی عادل ،عهلی ئهکبهری ویالیهتیو
سهردار قالیباف نوێنهرایهتی دهکرێ .ب ه
ئهگهری زور ئهو گرووپ ه ل ه درێژهدا ل ه
پێناو یهکگرتوویی زیاتری ل ه بهرامبهری
گرووپی رهفسهنجانیو دهوڵ هتدا تهنیا
یهک یان دوو کهسیان له گۆرهپانهکهدا
دهمێننهوه ک ه سهعیدی جهلیلیو قالیباف
شانسێکی زیاتریان ههیه.
گرووپی دووههم گرووپی

دهوڵهتی مهشاییدا دێ .مودێلی
ئهحمهدینهژاد_مهشایی نه تهنیا ل ه
ڕووی ههوڵی ئهو دوو کهس ه بۆ پاسدانی
پۆستی سهرکۆماری ب ه یهکتر له مودێلی
پووتین_مێدیێدێڤ دهچێ ،بهڵکوو لهو
وه ک ه ئهو گرووپهش به هێنانهئارای
ڕووه 
«مهکتهبی ئێرانی» ههوڵی سڕینهوهی
ڕووحانییهت له سیستمی سیاسی دهداو
دهیهوێ فهزای نیزامی_ئهمنییهتی
توندتر بکا له مۆدێلی پووتین_مێدڤێدێڤ
دهچێ .هەرچەند ئهگهری پهسندکردنی
سهالحییهتی مهشایی له الیهن شوورای
نیگابان کهمهو بهربژێرهکانی دیکهی ئهو
گرووپهش وهک محهممهدڕهزا رهحیمیو
عهلی جهوانفیکر شانسی سهرکهوتنیان
له ملمالنێکانی ههڵبژاردندا کهمه.
وهاڵمدانهوه بهو پرسیارهش ک ه گرووپی
دهوڵهت ل ه ئهگهری ڕێگهنهدانی شوورای
نیگابان ب ه مهشایی بۆ بهشداری
ل ه ههڵبژاردندا چ ئیستراتژی یان
دژکردهوهیهکی دهبێ دژواره.
کهوای ه ههڵبژاردنی خولی یازدهی
سهرکۆماری ههڵبژاردنێکی دێموکراتیکتر
ل ه ههڵبژاردنهکانی پێشووتر نیه ،بهاڵم
ب ه هۆی ئهوهی که ستادی ههڵبژاردن ل ه
نێوان دهوڵهتو کهسانی سهربهڕێبهریدا
دابهش بووه ئهنجامدانی ساختهکاری
دژوارترهو ل ه دۆخی ئێستادا بهکارهێنانی
مافی ڤێتۆی ڕێبهڕ بۆ دیاریکردنی

ڕیسکێکی

سیاسی

سهرکۆماریش
گهورهیه.
بۆ
کورد
ئیستراتیژی
ههڵبژاردنهکان
بۆ هێزێکی سیاسیی کوردی ک ه بهدهر
ل ه دروشمی ڕووخانی کۆماری ئیسالمی
دهیهوێ ل ه ڕێگهی ههڵوێستهکهی لهو
ههڵبژاردنهدا پێگهو دۆخی کورد باشتر
بکا جگ ه لهو تێبینیو خااڵنهی ئاماژهی
پێکرا ،ئەم خااڵنەش گرنگن:
 _1به کۆتاییهاتنی تهمهنی
کۆماری ئێسالمی له ئێراندا مهسهلهی
کوردو کێشهکانی ئهو نهتهوهیه کۆتایی
پێنایه .ل ه ڕوانگهیهکی ستراتژیکهوه
ل ه ههر دووک رێژیمی پاشایهتیو
کۆماری ئیسالمیدا ناوهندێکی سیاسی،
ئابووری ،قانوونیو ئیداری بههێزتر ل ه
دهرهوهی جوغرافیای کوردستان ههبووه
ک ه ب ه شێوهیهکی دێموکراتیکو وهک
نهتهوهیهک ههڵسوکهوتی لهگهڵ کورد
نهکردوه .دهکرێ ههر ئهو ڕستهی ه بهو
شێوهیهش بڵێین که ئاکامی بزووتنهوهی
کوردایهتی لەو بازنهی ه له مێژوودا ئهوه
بووه ک ه کوردستان ل ه هێندێک ماوهی
زهمهنیی کورتو پچڕپچڕدا ناوهندێکی
سیاسی بووهو گهشهی سیاسیی کردوه،
بهاڵم بهو ڕادهی ه نهبۆت ه ناوهندێکی
ئابووریو ئیداریو  . ....کهوات ه
بزووتنهوهی نهتهوایهتی ل ه بواری
سیاسیدا توانیویەتی هاوسهنگییهک ل ه
نێوان ناوهندیهتیی سیاسیی کوردستانو
ناوهندیهتیی سیاسیی تاراندا دروست
بکا ،بهاڵم نهیتوانیوه کوردستان بکات ه
ناوهندێکی ئابووریو ئیداری ک ه توانای
کاریگهریو گۆشار بۆ سهر تارانی ههبێ.
رهنگ ه نهتهوهیهک ک ه ل ه ئێراندا ڕهوتێک
ل ه بهناوهندبوونی پێچهوانهی ب ه نیسبهت
کوردستان بڕیوه نهتهوهی تورک بێ.
تهورێز ک ه ل ه دهورانی مهشرووتهدا
ناوهندێکی سیاسی بوو ل ه سهردهمی
کۆماری ئیسالمیدا بوو ب ه ناوهندێکی
ئابووری-ئیداری .ئهگهر ئهو مانگرتنە
جهماوهریو مهدهنییانهی ل ه کورستان
بهرێوه چوون ،ل ه تهورێز بهڕێوه چووبان،
ئهو مانگرتن ه نهک پهیامێکی سیاسی-
سهمبۆلیک بهڵکوو پهیامێکی سیاسی-
ئابووریی کاریگهر دهبوو .ئهوهی ئێستا
بۆ ناسیۆنالیزمی کوردی دهبێ غهمی
یهک همو سهرهکی بێ به ناوهندکردنی
ئابووریی کوردستانو گهشهی ئابووریی
کوردستانه.
 -2کهلکوهرگرتن ل ه چهمکی
«خیانهت» بۆ پێناسهکردنی کردهوهی
بهشداریکردن ل ه ههڵبژاردندا له
عهقالنییهتێکی سیاسییهوه سهرچاوه
ناگرێ .شۆڕشگێرێک پێویسته مێژووی
نهتهوهکهی ل ه یاد نهکا ،بهاڵم ههڵهیهکی
گهورهی ه ئهگهر بڕیاری سیاسیی خۆی
ل ه بازنهیهکی مێژوویی ههلێنجێ.
گۆمان لهوهدا نیه که تیڕۆری ڕێبهرانی
کورد دهبێ بۆ ههمیش ه له یادنهکراوو
مهحکوومکراو بێ ،بهاڵم ل ه سهر بنهمای
ئهو تیرۆران ه ناکرێ کورد خۆی مهیدانی
سیاسهت ب ه ڕووی خۆیدا تهنگ بکاتهوه.
ڕهنگه باشترین نموونهش بۆ ئهو بابهت ه
پراکتیکی سیاسیی ڕێبهری نهمر دوکتور
قاسملوو بێ .ل ه دهورانێکدا ک ه دوکتور
قاسملوو ل ه کهس ه ههره دیارهکانی
ڕۆژههاڵتی
سیاسهتی
گۆڕهپانی
کوردستان بوو له الیهن خومهینییهوه
فتوا به دژی خهڵکی کوردستان دراو ل ه
الیهن ئهو کهسانهوه ک ه ئێستاش ههر ل ه
مهیدانی سیاس هتکردنی ئهو رێژیمهدان
پشتگیریی لێکراو بهڕێوه بڕا .ڕێبهری
نهمر ئهو نههامهتییهی ب ه سهر گهلی
کورد هات ل ه یاد نهکرد ،بهاڵم دهرگای
ئهگهری پێشڤهچوونی مهسهلهی کوردی
ب ه بینینو خوێندنهوهی دووباره بۆ
کوردکوژانی دوێنێ کراوه هێشتهوه.
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عهدنان حهسهنپوور :چەندساڵ زیندانیبوون مانای چەندساڵ
دووربوون لە دونیای نووسینو خوێندنەوەو تەنانەت باسوخواسی
جیدی ،مانای بزربوون لە دونیای زانستو بەتایبەت مانای بزربوون
لە فەزای نووسینی کوردی .تاقە کتێبێ بە درێژایی ئەم وەرگێڕانە
بۆ تێکەڵبوونەوە بەو فەزا کوردییە یارمەتیی داوم کتێبی «ئەزموونی
مۆدێڕنیتە»ی مارشاڵ بێرمەن بوو

ئاگری ١٤٥٠٠ :الیک ئاکامی دوو هەفتە کاری کەمپینی «ژن بوون کەرەسەی
سووکایەتی کردن بە هیچ کەس نییە» لە سەر تۆری کۆمەاڵیەتیی فەیسبووک بوو.
ئەگەر چاوێکی خێرا بە ئامار و هەروەها ئاکامەکانی ئەو کەمپینەدا بخشێنین
دەبینین لە جۆری خۆیدا کەمپینێکو 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.

وەرگێڕان لە دۆخی هێماییندا

عهدنان حهسهنپوور
ئەم بابەتە بەشێکە لە پێشەکی
وەرگێڕانی کتێبی «لیبرالیزم بەر
لە دێموکراسی» لە نووسینی
فەرید زەکریایی بیرمەندێکی
هیندی  -ئەمریکاییە کە عەدنان
حەسەنپوور زیندانیی سیاسیی
کورد کە لە زینداندا کردوویەتی
بە کوردی.
پێشهکی:
ئەم کتێبەم لە بەندیخانەدا
وەرگێڕاوە ،هەر بۆیە ئەم وەرگێڕانە لە
هێچ ڕوویەکەوە ل ه دۆخێکی ئاساییدا
نەژیاوە ،چونکە سروشتی نووسینو
خوێندنەوە لە بەندیخانە زۆر جیاوازە لە
نووسینو خوێندنەوە لە دونیای ئاساییو
ئازاددا .لە نێوەڕاستی سێپتامبری ٢٠٠٩وە
دەستم بە وەرگێڕانی ئەم کتێبە کردو لە
دواڕۆژەکانی ئۆکتۆبری هەرئهو ساڵهدا
تەواوم کرد ،واتە سەرجەم کەمتر لە
مانگونیوێکی خایاند .بەاڵم نووسینەوەو
پێداچوونەوەی نزیکەی یەک ساڵی تەواوی
پێچوو ،چونکە دەستیان بەسەر کتێبو
دەفتەرو نووسراوەکانمو یەک لەوانەش
تەنیا نوسخەی وەرگێڕانەکەدا گرتو
دوای تێکۆشانێکی بێوچانی شەش حەوت
مانگە جا توانیم قەناعەت بە بەرپرسانی
بەندیخانە بکەم کە کارێکی نایاساییم
نەکردوە ،کتێبێکم وەرگێڕاوە کە مۆڵەتی
چاپکردنی لە الیەن وەزارەتی فەرهەنگو
ئیرشادی ئێرانەوە پێدراوە ،لە قانوونی
بنهڕهتیی ئێراندا نووسینو خوێندنەوە
بە زمانی کوردی ئازادهو به پێی قانوونی
زیندانەکانیش دەتوانم درێژە بە کاری
نووسینو خوێندنەوە بدەم .تەنانەت لەبەر
دەربڕینی ناڕەزایەتی بەرانبەر بەو جۆرە
هەڵسوکەوتە سزایان دامو چەند رۆژێک

ل ه سلوولی تاکەکەسی توند کرام .ئەمە
دووهەم جاریشە پێشەکیی بۆ دەنووسم،
یەکەمینیان بردو هەر نەیاندامەوە.
سەرەڕای هەموو ئەم گیروگرفتان ه لهسهر
ڕێگای وەرگرتنەوەی کتێبو دەفتەرەکانو
ئەو هەموو بەدواداچوونە ،ناردنەدەرەوەی
ئەم وەرگێڕانە قەدەغەیەو بەناچار دەبێ بە
قاچاخەڕێگادا هەوڵی هەناردنی بدەم .دیارە
کاری فیکری لە دۆخێکی ئاوا پڕ لەمپەرو
پڕسترێسدا گەلێ سەختتر دەبێتەوە،
بەاڵم ئەمە تەنیا الیەنێکی کێشەکەیەو
ئەسڵی مهسهلهکە لە شوێنێکی دیکەدایە؛
لە وێناکردنی «زیندانیی سیاسی»دا.
وەک ئاشکرایە دوای شۆڕشی ١٩٧٩ی
ئێران هیچکات زیندانەکانی ئەم واڵتە
زیندانییانی سیاسیی کوردیان لێنەبڕاوەو
ئەو کۆمەڵە مرۆڤە دیلکراوە هەمیشە
یەک لە سەرچاوە گرنگەکانی هەواڵو
چیرۆکەکانی نێو کۆمەڵگا بوون .چیرۆکە
راستو درۆکانی قارەمانهتیو بەرخۆدانی
ئەو مرۆڤانە دەکەوتنە سەر زارانو
هەمووکەس دەیگێڕانەوەو لە کەسێکەوە بۆ
ی دیک ه ناوەرۆکێکی پڕحەماسەترو
کەسێک 
گەورەتریان وەردەگرت.
ئەو مرۆڤانە کە تا دوێنێ مرۆڤی
ئاسایی نێو ئەم کۆمەڵگایە بوون لەپڕ
دەگۆڕدران بۆ مرۆڤگەلێکی نائاسایی کە
خاوەن وزەیەکی ناکۆتاو تایبەتمەندیو
خەسڵەتی سەروومرۆیی بوونو شتێکیان
لە بەرزە مرۆڤەکەی نیچە کەم نەبوو! بەاڵم
لەم سااڵنەی دواییدا ئەکتەرێکی دیکە
تێکەڵ بەم پرۆسەی ئوستوورەسازییە
بووەو یارییەکەی خێراترو قووڵتر
کردۆتەوە .ئەگەر تا دوێنێ چیرۆکی
زیندانییانی سیاسی چیرۆکی زارەکیو
سیمایان نادیارو شاراوەو شوێنی
بەندبوونیان بزرو تەریککەوتوو بوو ،ئەمڕۆ
بە یارمەتیی «میدیا»و «کۆمۆنیکەیشن»
وێنە رەنگاوڕەنگو جۆراوجۆرەکانیان
بەشێوەی ڕۆژانەو بێبڕانەوە لەسەر
الپەڕەکانی
تێلەڤیزیۆنو
شاشەی
ئینتەرنێتو ڕۆژنامەکانو شەپۆلی رادیۆکان
باڵو دەکرێتەوەو هەمووکەس چیرۆکی
ژیانیان دەزانێو ئاگاداری وردەکارییەکانی
چاالکیو تێکۆشانەکانیانە .ئەگەر تا
دوێنێ سیمای زیندانییانی سیاسی

سیمایەکی لێڵو شێواو بوو ئەمڕۆ هیچی
شاراوەیان نەماوەو هەموو شتێکیان ڕوونو
ئاشکرایە ،بەاڵم بێگومان سەرەڕای هەموو
ڕوونکردنەوەو پەردەهەڵماڵینەکان هێشتا
دونیای زیندانییانی سیاسی دونیایەکی
سیحراویو ئهفسانهیییەو ئەوان هێشتا
هەر هەمان قارەمانە بێوێنەکانی نەتەوەن.
ی دیک ه شەپۆلی میدیایی
بە واتایەک 
نەتەنیا سیمای ئهفسانهیی زیندانییە
سیاسییەکانی نەسڕیوەتەوە بەڵکوو
تەنانەت کاڵیشی نەکردۆتەوەو بگرە گەلێ
زیاتر لە جاران راپێچی نێو سوڕیالیزمێکی
هەمەگیرو فرەڕەهەندی کردوە .لێرە
بەدواوە میدیا ئیدی تەنیا ڕاگوێزەری پەیام
نیە بەڵکوو ئافرێنەری پەیامو مانایشە.
ی دیکه ،ئەرکی میدیا تەنیا
بە زمانێک 
گواستنەوەی هەواڵێک یان پەیامێک نیە
بەڵکوو میدیا دەبێتە خاوەنسروشتێکی
دیکەو راستەوخۆ دەوری خوڵقێنەری
ماناو شوناس دەگێڕێ .هەر بۆیە سیمای
قەبەکراوی پێشووی زیندانییانی سیاسی
بە یارمەتیی میدیاو کۆمۆنیکەیشن هەم
گەلێ مەزنترو سیحراویتر بۆتەوەو هەم
لە رووبەرێکی ئێجگار بەرباڵوتردا پەرەی
سەندوەو زیاتر لە جاران سنوورەکانی
دونیای ئاسایی بەزاندوەو پێی ناوەتە نێو
دونیایەکی مێتافیزیکاڵی سەروومرۆیییەوە.
بێگومان هەرچی مرۆڤ گەورەترو
وزەو دەسەاڵتیشی بەرفراوانتر وێنا
بکرێ چاوەڕوانی خەسڵەتی بهرچاوترو
کاروکرداروگوفتاری جیاوازترو مەزنتریشی
لێ دەکرێ .مرۆڤی چیرۆکەکەی ئێمە رێک
ئاوەها بەسەرهاتێک دەژی ،لە الیەکەوە
شوناسێکی زۆر جیاوازتر لە شوناسی
راستەقینەی خۆی بەسەردا سەپێندراوەو
لەالیەکی دیکەشەوە دەبێ هەر ئەرکو
چاوەڕوانییەک ئەم شوناسە نوێیە
بەرهەمی دێنێ ،لە ناخی دەروونیەوە
قبووڵی بکاو بێچەندوچوون بەڕێوەی
بهرێ .ئەم مرۆڤە بەناوبانگە قەبەکراوە
ئەگەر نەتوانێ ئەرکەکانی شوناسە تازەکەی
بە باشترین شێوەو بێکەموکوڕی راپەڕینێ
ئاوا یەکسەر تەکفیر دەکرێو دەیان ناوو
ناتۆرەی سووکی بۆ دەدۆزرێتەوە ،بەاڵم لە
راستیدا ئەو «ئەرک»انەش دیار نیە چینو
خاوەن چجۆر خەسڵەتو سروشتێکن!

باشترە بڵێم هەرکەسەو لە گۆشەنیگای
خۆیەوەو بەپێی جۆری بیرکردنەوەو
حەزو هەستەکانی خۆی کۆمەڵێ ئەرکو
چاوەڕوانی بۆ ئەو مرۆڤە یەخسیرە
دادەتاشێو گەلێ سەختگیرانەش داوای
بەڕێوەچوونی کامڵو تەواویان دەکا .دیارە

ئەگەر بیر لە چاوەڕوانییەکانی ئەو هەموو
مرۆڤە جۆراوجۆرو لێکنەچووانە بکەینەوە
تێدەگەین کۆمهڵێکی پارادۆکسیکاڵ
لە چاوەڕوانییەکان دێتە چێبوون کە
هیچکەس تەنانەت پێغەمبەرانیش ناتوانن
هەموویان لە خۆیاندا کۆبکەنەوەو
بەڕێوەیان ببەن .هەر بۆیە مرۆڤی
قەبەکراو لە هەموو الیەکەوە دەکەوێتە بەر
گوشارو هەرکەسە داوای شتێکی لێدەکاو
ئەویش دەرەقەتی یەک لە هەزاری ئەو

لێکدانەوەیەکی ئاماری بۆ

«بۆ کەمپینی «ژنبوون کەرەسەی سووکایەتی کردن بە هیچ کەس نیە»،
ئامادە کردنی :ئاگری باڵەکی
 ١٤٥٠٠الیک ئاکامی دوو هەفتە کاری
کەمپینی «ژن بوون کەرەسەی سووکایەتی
کردن بە هیچ کەس نییە» لە سەر تۆری
کۆمەاڵیەتیی فەیسبووک بوو .ئەگەر چاوێکی
خێرا بە ئامار و هەروەها ئاکامەکانی ئەو
کەمپینەدا بخشێنین دەبینین لە جۆری خۆیدا
کەمپینێکو 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.
سەرەتا بەخوێندنەوەیەکی خێرا
بۆ رەوتی رووداوەکان دەست پێدەکەین.
رووداوەکە لە کاتێکدا روویدا کە تاوانبارێک کە
تاکو ئێستاش دیار نەبووە ،تاوانی ئەو مرۆڤە
چیە و بۆچی حوکم دراوە ،بە لیباسی ژنانەوە
بەناو شاری مەریوانی رۆژهەاڵتی کوردستاندا
گێرایان .بڕیارێک کە دادگای شاری مەریوان
دابووی و لەالیەن هێزی ئینتزامی مەریوانەوە
بە ئەنجام گەیەنرا .ئەو کاتەی کە دادگای
شاری مەریوان وەها بڕیارێکی دەرکرد هیچ کات
باوەری نەدەکرد کە ئاکامی ئەوکار وبڕیارەیان
ئاواها کاردانەوەی لێ بکەوێتەوە و سنوورەکان
ببەزێنێ و زۆر زوو لەالیەن چاالکانی مافی
مرۆڤ و ژنانەوە ببێتە بەهانەیەک بۆ دژکردنەوە
بەرامبەر بە بریارەکانی دادگاکانی ئێران.

هەروەک دیتیشمان ئاکامی ئەوکاردانەوانە
سەری لە کار بەدەستانی کۆماری ئیسالمی
شێواند و هەر رۆژەی بە بەهانەیەک یەكێکیان
خۆی لێدەدزیەوە .بۆ وێنە هەر زوو هێزی
ئینتزامی ئێران خۆی لێ دەرهاویشت و باسی
ئەوەی کرد کە ئێمە بریاری دادگامان بە ئەنجام
گەیاندوە! لەوالشەوە گومانەکان لە زیاد بووندا
بوون کە باس لەوە دەکرا کە هێزی ئینتزامی
بۆخۆی سەربەخۆ ئەم کارەی کردبێ .کێشەکە
لەماوەی چەند هەفتەی رابردوو دا چەندین
جار لە پەرلەمانی ئێران لە الیەن نوێنەرانی
ناوچە کوردنشیینەکان هاتە بەر باس ،بەاڵم
هەر جارەی بە پاساوێک توندڕەوکانی نێو
حاکمییەتی کۆماری ئیسالمی لە پەرلەمان بۆ
پەردەپۆش کردنی تاوانەکەیان پاساویان بۆ
دادگا و هێزی ئینتزامیی دەهێنایەوە.
دەستپێکی کەمپینەوە:
کەمپینەکە لە بیرۆکەی چەند چاالکوانی
سیاسی و مافی مرۆڤ دروست بوو کاتێک
بیر لەوە کراوە کە دەبێ بۆ بەرپەرچدانەوەی
وەها کارێک کە بێرێزی کردنە بەژنانی کورد
کۆدەنگیەک ساز بکەین و بۆ ئەوەی کۆماری
ئیسالمی ئێران و حاکمانی ئێران ئەوە چاک بزانن
کە گەلی کورد بێدەنگ دانانیشێ لەکاتێکدا
هەموو رۆژێک بە بیانوویەک دەچەوسێنرێتەوە.
بیرۆکەی ئەو کەمپینە لە جۆری خۆی بێ وێنە

بوو هەروەها دەستپێکەکەشی بێ وێنەتر بوو،
بیرۆکەی جوانتر و ئەمرۆیی لە کەمپینێکی
ئاواها دا رەنگی خۆی دابۆوە.
جیاوازییەکانی کەمپین لەگەڵ
کەمپینەکانی تردا:
بوونی خەلێکی زۆر بە ئایدیا و بیرۆکەی
جیاواز لەهەموو سنفێک هەروەها نەبوونی هیچ
سنوورێک بۆ کەمپین ،خۆ تێدا دیتنەوەی
هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا ،لە منداڵەوە تا
دەگاتە بەتەمەن و لە ژنەوە تا پیاوان هەروەها
لەهەموویان گرینگتر ئەو کەمپینە تەنها لە
نێو کوردەکاندا دەنگی نەداوە بەڵکو لە 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.
لەماوەی ئەو دوو هەفتەیەدا دیتمان
کە مانشێتی زۆرێک لە رۆژنامە و ماڵپەرە
ئەوروپایەکان چاالکیەکان و کێشەکانی کۆماری
ئیسالمی لەگەڵ ژنان دەگواستەوە .بە ئامارێکی
سەرپێی بۆ ئەو گۆڤار و ماڵپەرانە دەتواینی
بڵێن کە لە ماوەی ئەو  ١٥رۆژەدا لەالیەن ٣٥
ماڵپەر و ڕۆژنامەی ئەوروپایەوە راپۆرت وهەواڵ
لەسەر ئەو کەمپینە بەزمانەکانی ( ئینگلیزی،
ئاڵمانی ،فەرانسەوی ،ئیسپانیایی ،سوێدی،
فینالندی و نۆروێژی) چاپ و باڵوکراوەتەوە .هەر

لەوماوەیەدا لە الیەن چەندین تلویزۆن و رادیۆی
ناوخۆیی و دەرەوە راپۆرت و دیمانە کراوە
لەسەر ئەو کەمپینە ئەنجام دراوە ،کەدەتوانین
تلویزیۆنەکانی وەک ئاسۆ سات وکورد کاناڵ
و لە رایۆیەکانیش دەتوانین (رادیۆی ئاڵمان،
رادیۆ فەرانسە ،رادیۆ فەردا،دەنگی ئەمریکا،
رادیۆی سوئێد) نێو بەرین .لەگەڵ ئەوەشدا
بەئەنجامدانی چەندین چاالکی خۆنیشاندان
لە شارەکانی باشووری کوردستان و هەروەها
لە هەندێک لە پایتەختەکانی واڵتانی
ئەوروپایی جیاوازیەکانی ئەو کەمپینەی لەگەڵ
کەمپیەکانی دیکەی دەرخست .لەگەڵ ئەوەشدا
پەیوەندی راستەخۆی چاالکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان بەکەمپینەکە یەکێکی دیکە بوو لە
جیاوازیەکانی ئەو کەمپینە لەگەڵ کەمپینەکانی
تر.
کاری  ٢هەفتەی کەمپین:
لە ماوەی کاری دووهەفتەی
کەمپینەکەدا توانرا کە الپەرەیەکی کەمپین
لە تۆری کۆمەاڵیەتی فەیسبووک بکرێتەوە.
لەوماوەیەدا ژمارەی پەسەند کردنەکانی لە
سەر تاسەری جیهان لە  ١٤٥٠٠پەسەند تێپەری
کردوە و ئەو رەوەندەش بەردەوامی هەیەو
لەالیەکی ترەوە هەوڵدراوە کە هەوڵەکان زیاتر
پراکتیکی بکرێن و بخرێنە ئاستی کردارەوە و
ئەویش بە خۆنیشاندان و هەروەها سەردانی

داخوازییانە نایە« .جارێک لە بەندیخانەی
سنە کابرایەکی زیندانی داوای لە هاوڕێم
یاسری گوڵی کردبوو بەشە تەلەفۆنە
کورتماوەکەی خۆی بداتێ ،بەاڵم ئەو
پێنج دەقە کەموکورتە تەنیا بەشی خودی
یاسری دەکردو نەیتوانی داواکەی جێبەجێ

بکا .کابرا پێی گوتبوو ئهتۆ چزیندانییەکی
سیاسی ک ه ئامادە نی بەشە تەلەفۆنەکەت
بدەی بە من  ،دڵنیا بە ک ه چوومە دەرەوە
بە هەمووکەس دەڵێم یاسر ئەوە نیە کە
ئێوە بیری لێدەکەنەوە!» .ئەم چیرۆکە بە
باشترین شێوە حەقیقەتی ئەو قسانەی من
دەسەلمێنێ کە زیندانیی سیاسی تێکەڵێکە
لە حەزو نەفرەت ،پشتیوانیو تەکفیر،
گەورەییو بچووکی ...بە سادەترین
شێوەیش دەشێ البەال بێتەوەو لە بەرزاییی
رێکخراوەکانی دیفاع لە ژنان ،ئەم کەمپینە لە
کاتی ئێستادا درێژە بەکارەکانی دەدات.
لێرەدا هەوڵ دەدەین ئامارێکی وردی
کاری ئەو الپەرەیەی کە لە فەیسبووک بۆ ئەم
کەمپینە کراوەتەوە بخەینە بەر دیدی ئێوە کە
لەجێگای خۆیدا جێگای سەرنج و تێرامانە.
هەرچەندە بەرێوەبەرانی کەمپین زۆربەیان
بەرەگەز پیاو بوون و پیاوانیش نەخشی
سەرەکیان گێرا لە کەمپینەکەدا بەاڵم رێژەی
پەسەند کردن بۆالپەرەی فەیسبووکەکە لەالیەن
ژنانەوە زیاتر بووە .رێژەی پەسەند کردنی ژنان
بۆ ئەو الپەرەیە  %٥٩.٢بوو ،لەبەرامبەردا بۆ
پیاوان  % ٣٨.٩بووە.
ئەگەر چاو لە گروپی تەمەن بکەین
دەبین ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە نێوان
٢٥بۆ  ٣٤ساڵدایە زۆرترین بەشداریان هەبوو
لە کەمپینەکەدا بەرێژەی بۆ ژنان %٢٠.٩٩
و هەروەها بۆ پیاوان  %١٦.٣بووە ،بەدوای
ئەویشدا گروپی تەمەنی  ١٨بۆ  ٢٤زۆرترین
بەشداریان هەبوو بە رێژەی  %١٩.١بۆ ژنان و
 %١١.٢بۆ پیاوان و دواتر گروپی تەمەنی ٣٥
بۆ  ٤٤پلەی سێیەمیان گرتووە .ئەگەر چاو
لە ئاماری بەشداری بکەین لە واڵتانی جیهاندا
دەبینین کە لە  ١٩واڵتی جیهان زۆرترین
بەشداری هەبووە بۆ ئەم کەمپینە ،هەروەک
دەبینین کە واڵتی ئێران بە رێژەی ٣١٧٧
کەس زۆرترین بەشداری هەبوو و لەدوای ئەو
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە رێژەی ٢٦٧٠
کەس و سوێد بە  ١٤٠٤کەس و عێراق بە
 ٧١٥و بەریتانیا بە  ٦٠٨کەس لە پلەکانی
دواتر دێن ،گرینگیەکەی تایبەت لێرەدا دەبینن
کە ئەو کەمپینە چوارچێوە جوگرافیەکانی
نەناسیوە و هەموویان بڕیوە و بۆیە ئەگەر
چاو لە ئامارەکان دەکەین دەبینین کە لەهەموو
واڵتانی دنیادا خەڵک بەشدارییان کردوە بۆ

ئاسمانەوە فڕێ بدرێتە وەیلی دۆزەخەوە.
ئهمن ئالەم دۆخە هێمایینە پڕمەرجو
سنوورو لەمپەرەدا دەستم دایە وەرگێڕانی
ئەم کتێبەو دیارە بەشێکی زۆر لە وزەو
تواناکانم خەرجی وەاڵمدانەوە بەو هەموو
چاوەڕوانیو هێرشە هاوکاتانە کردوە .هەر
بۆیە بە بەراورد لەگەڵ دۆخێکی ئاساییدا
زۆر کەمتر توانیومە مێشکم لەسەر ئەم کارە
چڕ بکەمەوەو هەمیشە شتە الوەکییەکان
بە جۆرێک لە جۆرەکان ئازاریان داومو
نەیانهێشتوە کەڵکەڵەو ژیانی راستەقینەی
خۆم بژیم .ئالێرەدا دەتوانم بڵێم گوشاری
کۆمەڵگا زیاتر لە گوشاری دەسەاڵت مرۆڤ
تێک دهشکێنێ.
ئەڵبەت چەند کێشەیەکی دیکەشم
هەبوو ،بۆ وێنە چەندساڵ زیندانیبوون
مانای چەندساڵ دووربوون لە دونیای
تەنانەت
خوێندنەوەو
نووسینو
باسوخواسی جیدی ،مانای بزربوون لە
دونیای زانستو بەتایبەت مانای بزربوون
لە فەزای نووسینی کوردی .تاقە کتێبێ
بە درێژایی ئەم وەرگێڕانە بۆ تێکەڵبوونەوە
بەو فەزا کوردییە یارمەتیی داوم کتێبی
«ئەزموونی مۆدێڕنیتە»ی مارشاڵ
بێرمەن بوو کە هاوڕێی دلۆڤانم مەسنوور
تەیفووری وەریگێڕاوەو هەر خۆیشی بە
قاچاخەڕێیەکی نهێنیدا نوسخەیەکی بۆ
هەناردم .پێویست ناکا بڵێم ئەم بزربوونو
نامۆیییە دەتوانێ چەند توانای مرۆڤ بۆ
نووسینو وەرگێڕان کەم بکاتەوە .جیا
لەمانە ،ژیانێکی چەندساڵە لەگەڵ مەرگی
نهگریسی خۆتو هاوڕێکانتداو هەروەها
سنوورە سروشتییەکانی بەندیخانەش لەم
بابەتەدا دەوریان گێڕاوە ،بەاڵم سەرەڕای
هەموو ئەم شتانەش هەوڵم داوە هەروەک
خودی کتێبەکەو لەسەر شێوەنووسینی
نووسەر ،ئهمنیش زمانێکی سادهو
ژۆرناڵیستی بەکار بێنمو نەهێڵم رستەکانو
پاراگرافەکان لەخۆڕا قورسو درێژ ببنەوە.
ماوەتەوە بڵێم لەم نزیک ب ه چوار
ساڵەی زیندانیبوونمدا هەردوو پارێزەری
زۆر بەڕێزو خۆشەویستم کاک ساڵحی
نیکبەختو کاک سیروان هووشمەندی
زەحمەتێکی بێئەندازە گەورەیان پێوە
کێشاومو لەبەر من تووشی چەندین کێشە
بوون ،لێرەوە بەقووڵی سپاسیان دەکەمو
هیوادارم لەم کۆمەڵگا هەژارەماندا
نموونەی ئەوان زۆرو زۆرتر بێ.
ع  .ح ئاگۆستی ٢٠١٠بەندیخانەی سنە

نموونە لە والتێکی وەک بەرازیل کە دورو نزیک
پەیوەندی بە کێشەی کوردەوە نەبووە ژماری
بەشدارییەکان گەیشتۆتە  ٥٥٤کەس کە ئەوە
لە نەوعی خۆیدا بێ وێنەیە.
ئەگەر وردتر بچینە نێو ئامارەکان
دەبینین کە ڕێژەی ئەوشارانەی کە بەشداری
زۆریان هەبوو پێمان نیشان دەدا ،لەونێوەدا
تاران کە پایتەختی ئێرانە بە رێژەی ١١١٤
کەس و ستۆکهۆڵم بە  ٤٨٦کەس و هەولێر بە
 ٣٣١و سنە و مەهاباد و مەریوان لە رۆژهەاڵتی
کوردستان بە  ٣٠٥و  ١٦٥و  ١٠٥کەس بەشداری
ئەم کەمپینە بوون کە ئەوە لە حالێکدایە لە
ئێران فیلتێر خراوەتە سەر ئینترنێت و بەشداری
کردن لە تۆرەکۆمەاڵیەتییەکان زۆر دژوارە.
باشترین پۆست کە لەالیەن
بەڕێوەبەرانی کەمپین لەسەر الپەرەی
فەیسبووک باڵوکراوەتەوە ،پۆستی وێنەی
چاالکوان» هەژیر شەریفی «یە .ئەم
پۆستە  ١٥٩٠پەسەندی بۆ هاتووە و ٦٩٠
جار باڵوکراوەتە و هەروەها زیاتر لە ٢٠٠
بۆچوونیشی لەسەر نوسراوە.
یەکێک لەو پۆستانەی کە دەکرێ
جوان لە بۆچونەکەی وردبینەوە و لەالیەن
فەیسبووکەوەش وەک باشترین پۆستی ئەم
الپەرەیە تا ئێستا دەنگی پێدراوە ،وێنەی
«ئەحمەد رەئفەت» ڕۆژنامەنووسی ناسراوی
ئێرانی ـ ئیتالیایی کەلەسەر وێنەکەی بە جلی
ژنانی کوردییەوە کێشاویەتی ،نووسیویەتی:
جلوبەرگی ژنان ئەوندە پیرۆزە کە هەموو کەس
شیاوی لەبەرکردنی نیە.
وەرگیراو
کوردستانو کورد

لە

ماڵپەڕی
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هەڵەچێنی
چاوخشاندنێک بهسهر ئهدهبیاتی رۆژههاڵتی کوردستان

بە بیانووی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵی «دیداری هێمن بۆ ئەدەبیاتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان» لە شاری هەولێر

عهلیرهزا رهحیمی
ئەگەر دوای سەرهەڵدانی «گۆران»
لە ئەدەبی کوردی »،سوارە ئیلخانی
زادە «وەک درێژەدەری ڕێگای ئەو بە
جڵەوکێشی شێعری نوێی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە بەرچاو بگرین ،ئەگەر
خەوەبەردینەی سوارە هەتا شێعری
شاعیرانی ئەمڕۆ وەکوو ڕەوتێک بە
خێرایی بخەینە بەر باس ،بێجگە لە قوناغە
جیاوازهکانی ئەوەی جێگەی لکۆڵینەوەیە،
بوونی بۆشایییەک لە نێوان خوێنەرانو
نووسەرانو ،نەبوونی پێشوازیی بەردەنگ
لە ئاسەوارە ئەدەبییەکانو بەرهەمە
شێعرییەکان ،بۆ خۆی بووهتە مەسەلەیهک
کە دەبێ لێکۆڵینەوەی بەسەر بکرێ یان
خەسارناسییهکی زانستیی دەوێ کە بۆچی
دوای سوارەو چەند کەسێکی دەگمەن لە
کۆمەڵی شاعێرانی نوێخوازی ئێستا کەس
لەوان نەتەنیا نەبوون بەخاوەنی شێوازی
تایبەتی ،بەڵکوو ڕادەی هۆگرانی بەرهەمە
ئەدەبییەکانی ئەوان ئەوەندە لە خوارێی ه
کە کەم کەس وەکوو شاعیرونووسەر
دەیانناسێ! دەتوانین بڵێین هەلومەرجی
داسپاوو دەسەاڵتدار ئەوەندە گرنگی بە
هونەرو فەرهەنگ نادا .شێوە سیاسەتی
زاڵ هەموو الیەنەکانی کۆمەڵگا دەگرێتە
بەر .بۆ نمـوونە لە ئێران بە قەت سازکردنی
کەرەسەیەکی جەنگی وەکوو «مووشهک»
و «تانک «و «تۆپ» بوودجە بۆ بواری
فەرهەنگیو هونەری دابین ناکرێ ،هەرئەمە
بۆتە هۆی الوازیو گەشەنەکردنی بوارەکانی
ئەدەبوهونەر .رێژهی چاپەمەنییهکانو
خوێندنهوهی خەڵک بە گشتی لە ئاستێکی
نزمدایەو پێشوازییەکی ئەوتۆ لە بەرهەمە
هونەرییەکان ناکرێ .کەسادی بازاڕی
هونەرو ئەدەب لە ههلومهرجی ئەمرۆدا
دەکرێ وەکوو خەسارێک چاوی لێبکرێو
بخرێتە بەرباسوتوێژینەوە کە ئایا ئیتر
خەڵک لە شێعرو ئەدەبیات بێنیازن؟!
یان خۆێان لە بەرهەمە ئەدەبییەکاندا
نابیننەوە؟ بۆ ئەوەی کەمتاکورتێک لەو
ههلومهرج ه ورد بینهوه ڕووبهڕووی ئهم
پرسیارانە دەبینهوه:
نووسەر بۆ دەنووسی؟ بۆ کێ
دەنووسێ؟
کە هونەرمەندانو نووسەران سەرەتا
بۆ رازیکردنی هەستی نامۆی دەروونی
خۆیان دەست دەدەنە ئافراندنوخوڵقاندنی
بەرهەمە هونەریو ئەدەبییەکان ئینجا بە
باڵوکردنهوهی ئاسەوارەکانی خۆیان دەبنە
خاوەنکەسایەتییهکی تایبەتو سەربەخۆ.
ئەگەر نووسەر تەنیا بۆخۆی نووسیبایه،
دەکرا هەرشتێک کە پێی خۆش بوو
بینووسێو هەرگیز بەرهەمەکەی نهدهکهوت ه
بهرچاوی خهڵکو ئیدی یان ناچار
دەبوو واز لە نووسین بێنێو قەڵەمەکەی
دابنێ ،یان بێهیوا دەمایەوە .بەاڵم
نووسینو بەردەوامیی هونەر بە پێشوازیو
خوێندنەوەی خوێنەرانەوە گرێ دراوە.
رێککەوتنی دیالیکتیکی لە نێوان نووسەرو
خوێنەردا بەم شێوەی ه ساز دەبێ ،وەکوو
دوو کردەوە بەیەکهوه گرێ دراونو جیاواز
لەیەکتریشن .ههوڵی نووسەرو خوێنەر،
پێکەوە شتێکی زەینیوخەیاڵی کە

هەمان بهرههمی ئەدەبییە پێک دێنن .بە
واتایکی دیکە هونەر نابێ مەگەر بە بوونی
بەردەنگو لە ڕێگای ئەوانیشەوە ماهیەتی
دەدۆزرێتەوە .بە کورتی نووسەر سەرەتا
بە نیازی دەروونیی خۆی دەنووسێ بەاڵم
بۆ مانەوەو گەشهسهندنی هەستی هونەری
پێویستیی بە خوێنەرو بەردەنگ ههیه.
پرسێکی دی کە لە زانستی ڕەخنەی
ئەدەبیدا هەموو نووسەرو قەڵەمبەدەستێک
دەگرێتەوە ئەمەیە کە «چی نووسین؟
چۆن نووسین»؟
یانی نووسەر مافی ئەوەی هەیە کە

بە تایبەت لە باری سیاسیوفەرهەنگییهوه،
ئینجا نووسەرو هونەرمەندو رەخنەگر
ئاسانتر دەتوانن بەرهەمەکانیان لە ژێرناوی
نوێترخوازی یان هەر مەکتەبو (ایسم)
ێکدا پێشکەش بکەن !
بە چاوخشاندنێک بەسەر هێندێک
لە بەرهەمە ئەدەبییەکانی ئەم ڕۆژانەی
گومان
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا هیچ
لەوەدا نامێنێ کە نووسەرانو شاعیرانو
ڕەخنەگرانی ئەم سەردەمە بە پشتیوانیی
زانستو هزری نوێ خەریکی چاالکی
هونەریو فەرهەنگینو لە هەموو شێوە

نووسەرو شاعیرانی ئەم بەرەیه تا ڕادەیەک
زەمانومەکانی خۆیانیان لەبیر کردوەو
دەبێ چارەیەکی بۆ بدۆزرێتەوە .
ئەوەی وا لە ڕێورەسمەکانی ئەم چەند
ساڵەدا جێی سەرنجو رێزلێنانە هاتنە
مەیدانی نووسەرانوشاعیرانی ناوچەکانی
کرماشانو ئیالمە کە بە داخەوە بە
هۆی فاکتەری مەزهەبیو جوغرافیاییو
جیاوازیی شێوهزار بە دەیانو سەدان ساڵ
لە پەراوێزی زمانی نەتەوەییدا بوون ،هەتا
بەدوایی ڕێنێسانسی فەرهەنگی ،ئەدەبی لە
ڕۆژهەاڵتدا چاالکانەو هەڵسووڕانە دەستیان

بەقەڵەمو هەستی خۆی باسی هەموو
شتێک بکاتو خۆی لە سنووری سۆزو
عاتیفەو بابەتی دووپاتکراوەو (کلیشەیی)
دا نەهێڵێتەوه ،بەاڵم نابێ هیچکات الیەنی
چۆنیەتیی نووسینی ئەوبابەتانە لە بیر
بکا ،ئەزموون بکاتە فیدای شێعرییهتو
بە پێچەوانەوە نابێ هیچکامیان بە قوربانی
ئەوی دیکه بکا .بە واتایەکی دیکە شاعیر
دەبی لە هەموو حاڵێکدا شێعرییەتی
هاوشان لە گەڵ نێوەڕۆک (مضمون)
ی شێعری بێ .لە چیڕۆکنووسینیشدا
ههربەو شێوەیه.
ئێستا پرسیاری هەرەگرنگ ئەوەیە
ک ه چڕووی داوە کە هەتا دێ پێشوازی
لە ئەدەبی نوێ کەمتروالوازتر دەبێتەوە؟
ئێمە کە باس لە هونەرو ئەدەبی مودێڕن
دەکەینو جاروبار بە هۆی بوونی کەرەسە
مودێڕنەکان کە لە بەر دەستماندانو لە
ژیانی رۆژانەدا بەکاریان دەهێنین ،پێمان
وایە ئیدی بە تەواوی کۆمەڵگایەکی
مودێرنینو دەبێ بەم پاساوە ئاڵوگۆڕ
بەسەر هونەروئەدەبیاتیشدا بێنین ،بەاڵم
ڕاست بە پێچەوانە ،دەبێ هەرکام لە
مەکتەبە فیکرییەکان بە تەواوی (ایسم)
هکان سەرەتا لە کۆمەڵگادا جێگیرو
سەقامگیر ببنو الیەنەکانی تاوتوێ بکرێ

شێعرو بابەتی ئەواندا کەش وهەوای
فەرهەنگییهکانو
کێشە
سیاسیو
گیروگرفتەکانی کۆمەڵگا ڕەنگدانەوەیان
ئەگەر
دیکە
بەواتایەکی
هەیە.
ئانارشیسمێکی فیکریو خەیاڵی بەسەر
ئەم بەرەی ه لە نووسەرانی نوێخوازدا
زاڵە ،ئەمە خۆی ڕەنگدانەوەی کێشە
کۆمەاڵیەتییەکانەو هونەری ئەوان ئاوێنەی
نواندنی دیمەنو ڕووداوەکانە چجوان،
چناشیرین .نوێخوازو نوێترخوازەکان لەم
قۆناخە لە ئەدەبی کوردیدا بە تایبەت
لە ڕۆژهەاڵت دەیانەوێ خۆیان لە نەریتو
فۆرمەیهکی تهکنیکیو زمانەوانی ک ه لە
الیەن شاعیرانو نووسەرانی پێش ئەوانهوه
تاقی کراوەتەوە دەرباز بکەن .ئەمە لە
نەفسی خۆیدا کارێکی پێشکەوتنخوازانەیەو
نیشانەی بەرزیی پلەو ئاستی زانیارییە،
بەاڵم با لێمان تێکنەچێ که نابێ ئەوەندە
لە ئاستی حەزو ویستی کومەڵگا دوور
بکەونەوە کە ئیدی لە کتیبخانەی هیچ
ماڵێکدا بەرهەمونووسراوەکانی ئەم
چینە لە پەنا شاعیرانێک وەکوو سوارە،
قاسم موئیدزادە  ،ئاسۆ بۆکانی ،جەالل
مەلەکشا ،شەریف ،مارف ئاغاییو....
نەبینرێو کەس دێرێک لە شێعری ئەوانی
لە بەر نەبێ .ئەمە نیشانەیەکی خراپە کە

داوەتە بووژاندنەوەی فەرهەنگوکهلتووری
خۆیانو چیدی هیچ دەسەاڵتو سیاسەتێک
ناتوانێ کرماشانو ئیالم لە بنچینەو باوانی
نەتەوەیی دوور بخاتەوە.
ژێدەر:
«ادبیات چیست؟» -ژان پل سارتر،
«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
هەر دیاردەیەکی نوێ الی ئێمە
دەردەکەوێ ،هەموو الیەک لێی لە هەڵاڵ دەدەنو
دەڵێن ئەی هاوار دەورو زەمانە گۆڕاوەو دنیا لە
گرێژەنە چووەو دنیا خەرابوونو ئاخر زەمانە.
وەک ئێستا لەبیرمە ،کاتێک کوڕە الوەکان
پێچو کاڵوو جامانەیان لەسەر کردەوەو مووی
مستهفا شێخه
سەریان درێژ کردو پاکوخاوێن دایانهێنا،
هەموو خەڵک دەیانگوت کاتی دنیا خرابوونو
ئاخر زمانە .خوا غەزەبمان لێدەگرێو ئاسمانو زەوی وێک دەکەونەوە.
سەردەمێکیش کیژۆڵە تازەپێگەیشتووەکان لە نێو کهلتووری خۆماندا
لەچکەیان لەسەر کردەوەو قژی جوانیان بەالدا کرد ،دیسان بوو بە هاتوهاوار کە
هەر ژنێک لەبەر چاوی نامەحرەم قژی بەدەرەوە بێ ،لە دنیای دیکە بەقژیەوە
هەڵیدهواسنو زەحمەتیشە ببێ بە یەکێک لەو حەفتاو نازانم چەند حۆرییەی
بە قسمەت پیاوی سۆفیو لەخواترسو ئیماندار دەبن.
دیارە ئەم بەزمەی ژنان شتی دیکەشی لێکەوتەوە .بۆ وێنە کارو کاسپی
پڕداهاتی جوانکاریی ژنان دوابەدوای ئەم قژڕووتکردنە داکەوتو ئێستا هەزاران
ژنو تەنانەت پیاوی پسپۆڕی جوانکاریی ژنان ،نان لە جوانترکردنی ئەو نۆبووکو
گەورەکچو سەرەژنانە دەخۆن کە پێیان خۆشە لەوەی هەن جوانتر دیار بن.
دوای ئەوە سمێڵتاشینی پیاوان بە شتێکی دزێو زانراو دەیانگوت ئەو
پیاوانەی سمێڵیان دەتاشن ،لە ژنانیش کەمترن.
دیارە ئەوکاتی الی خۆمان ئەو جوواڵنەوەی فیمینیزمو میمینیزمە لە
گۆڕێدا نەبوو .پیاو دەیتوانی بە کەیفی خۆی چۆنی پێی خۆش بێ باسی
ژن بکا.
ئەودەم بێئەمالوئەوال لەخۆمان ڕادەدی بە پیاوی ناسکو دەنگ نەرمو
لەسەرخۆ بڵێین ،پیاوی ژنانیلە .بەاڵم ئێستا سەریشمان ببڕن بە ئاشکرا
ناوێرین .لەماڵی خۆمانیش شەوانە هەتا ئاخر مێینەی ماڵمان خەوی لێنەکەوێ،
ناوێرین شتی وا بڵێین.
جاری جاران هەتا باو باوی پیاوان بوو ،دەمانتوانی بە پیاوانی ترسنۆکو
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 زهمانەدا شێوازی خواردنو
خۆراکیش گۆڕانی بەسەردا هاتوە .جاران بە شلکێنە ،ماشێنە ،سەنگەسیر،
بەربەسێڵو مزراویلکە ڕازی بووین .کاتێک ئەم چێشتانەمان دەهاتە پێش،
شوکرانەی نیعمەتی خوامان دەکرد .دواتری پەتاتەو تەماتەی هاتەسەر.
خواردنی سەیرو سەمەرە هاتنە نێو ژیانمان کە سەرەتا سەرمان لێ سوڕما.
ماکارۆنی ،سپاگێتی ،قوڕمەسەوزی ،فسەنجان ،کەبابی بەختیاری ،ششلیک،
شێخ مەحشی ،پیتزا ،فینگێرو دەیان خۆراکی دیکە هاتنە سەر خوانی پڕ
لە نێعمەتی ئێمەش .ئێستا دەزانم بۆچی نەدەبوایە بەو ماڵە دراوسێیەمان
پێبکەنین کە دیزەی گڵیان پڕ لە میوەی کێوی کردبوو و تا بەیان لە تەندووری
گەرمیان خستبوو .دراوسێکەمان سیپەیەک کێوییان بە دیاری بۆ هاتبوو.
کێوییەکان باش نەگەیشتبوون .وایانزانیبوو کێوییش لە بنەماڵەی بەڕێزی
پەتاتەیەو کەمێک خوێو رۆنیان تێکردبوو و خستبوویان ه نێو دیزەی گڵەوە.
چاوەڕوان ببوون بەیانی بە سەر چێشتێکی بە تاموخوێدا بکەون.
هەر لە درێژەی ئەم پێشکەوتنانەدا بە چاوی خۆمان دەبینین ئەوە چەند
ساڵێکە کۆمەڵێک پەیدا بوونە دوای ئەوەی مرۆڤ دەستبەسەر دەکەن ،بە
لەشی خاوێنەوە بەرەو قیبڵەیان دەکەنو بە چەقۆی تیژ یان بەشمشێر سەریان
لە لەشیان جیا دەکەنەوە .ئێمەی ناتێگەیشتووش کە هەست بە پێشکەوتنەکانی
سەردەم ناکەین ،هیچمان پێنەماوەو بەم سەربڕانە دەڵێین تیرۆریست.
ئهمن لەم دوایییانەدا کەمێک بەرچاوم روون بووەتەوەو چەند بستو
قوالنجێک وەپێش مرۆڤی سەردەمی خۆم کەوتووم .رۆژێک لە تەلەفزیۆن
بەرنامەیەکم دی کە بەڕاستی گۆڕیمی .میوانێک لە بەرنامەکەدا قسەی دەکرد
کە وێدەچوو پیاوێکی پسپۆڕو تێگەیشتوو بێ .چاوەڕوان بووم تا ناوەکەی
لە ژێر شاشەکەوە بنووسرێ .کاتێک سەیری ژێرنووسەکەم کرد ،نووسرابوو
«پسپۆڕی زانستی خواردنی مرۆڤ» .ئیدی بە تەواوی بەم ئاکامە گەیشتم
ئەو کەسانەی چاویان دەبەسترێو بە چەقۆی تیژ سەریان لە لەشیان جیا
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 هەواڵێکدا باڵوی کردەوە کە «
رێژیمەکەی ئەسەد سەربڕینخانەیەکی نوێی ئەنجامدا و  ١٠٨کەس کوژران».
بە دیتنی ئەم هەواڵە بە تەواوی دڵم خۆش بوو .هەستم کرد لەم
بوارەشدا پاکوخاوێنی بواری تەندروستی رەچاو دەکرێ .لەمەودوا چیدیکە
مرۆڤ لەمالوئەوال دوور لە رەچاوکردنی رێنمایییەکانی تەندروستی بە شمشیری
ژەنگاویو پیس سەری نابڕێو ئەوانیش وەک مریشکو قەلو گاوگۆلو مەڕو
بزن لە سەربڕینخانە بە کۆمەڵ سەریان دەبڕێو لەژێر چاوهدێریی پزیشکی
شارەزاو پسپۆڕی خواردنی مرۆڤدا گۆشتەکەیان بۆ خواردنی مرۆڤانی دیکە
ئامادە دەکرێ.
لێرەدا پێویستە سوپاسی میدیای کوردی بکەین کە بەم زمانە جوانو
پاراوە لە پێشکەوتنە خێراکان ئاگادارمان دەکاتەوە .هیوای تەمەنی درێژیش بۆ
تاقانە پسپۆری شارەزای خواردنی مرۆڤ دەخوازین.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ،رادیۆ دهنگی کوردستان ل 
تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Kdp:Tashkilat.kdp92@gmail.com
Tashkilat82@yahoo.com

www.radiokurdistan.net
dengikurdistan@gmail.com
Radiopdk_Iran@yahoo.com
Tel: 009647701597268

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv
Hotbird:6 13 MHz 11642
polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

ناوبراو دهڵێ هێندێك لە یانه وەرزشییهکانی
ژنان بۆ بانگهشه لهبارهی كزبوونهوه ئەم ژەهرە
كوشندەیە دەخەنە بەر دەستی کڕیارهکانیانو تۆڕە
ماهوارەیییەكانیش شیشە به سەرەكیترین ماددەی
دژ به قەڵەوی دەناسێنن ،هەر بۆیە كچانو ژنانی
ک همتهمهن توێژێكی نوێ لە موعتادان پێك دێنن كە
بە بیانووی خۆالوازکردن ،یان كرانەوەی چرچولۆچی
دەموچاویان روو لەم بهال ماڵوێرانکهره دەکەن.
ئەم خەسارناسەی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان ،كەم
بوونی ناوەندەكانی وەالنانی شیشە بە تایبەت بۆ
ژنانو هەروەها الوازبوونی ڕاهێنانە گشتییەكان
لەالیەكی دیكە وەك نموونەی كێشەكانی بەردەم
بەرهنگاربوونەوە دژی ئەم دیاردەیە باس دهکاو
دهڵێ ئەم دوو بابەتە بوونە هۆی پهرهسهندنی
رۆژلەرۆژ زیاتری ئاماری موعتادان لە ئاستی واڵتدا.

سەدی هەشتای بەكارهێنەرانی شیشە تهمهنیان
لە نێوان  18تا  30ساڵدایە
توێژەرێكی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان
له ئێران وێڕای ئاماژە بەوەی كە سهدی
15ی بەكارهێنەرانی شیشە لە ئێران
ژنن ،ئاشکرای کردوه :ژنانی موعتاد
لههەموو ماددە هۆشبەرهکان زیاتر
شیشە به کار دێننو تەنیا سهدی 5ی
ماددەكانی دیكە جگە لە شیشە لەالیەن
ژنانەوە بهکار دهبرێ.
مەجید ئەبهەری لە وتووێژ لەگەڵ
هەواڵنێری «كۆمەاڵیەتیی» هەواڵدەریی
خوێندكارانی ئێراندا وێڕای ئاماژە بە
نێونجیی تەمەنی گیرۆدەبووان بە شیشە لە ئاستی

بهڕێوهچوونی دووههمین ڤێستیڤاڵی

بەرز بوونەوەی ڕێژەی مندااڵنی كار لە

هونهری كوردی له ئهمریکا

ئێران بههۆی قووڵبوونهوهی قەیرانی ئابووری

ی
ی هونهر 
دووههمین ڤێستیڤاڵ 
ی
ی ل ه ئهمریکا ب ه هاوكاری 
كورد 
ی
كهلتووری 
ی
ئهنیستیتوو 
ی
ی ویالیهتی 
كوردستانو زانكۆ 
ی ناشڤێڵ بهڕێوه
ئهمریكا ل ه شار 
دهچێ.
ی
ئـــازاد سهمــین ،رێكخهر 
ی
ی هونهر 
دووههمین ڤێستیڤاڵ 

راپۆرتە نوێیەكان لە ئێران باس لە
پهرهسهندنی دیاردهی مندااڵنی كار لە ئێران
دەكهن.
هەواڵدەریی كاری ئێران لە راپۆرتێكدا
لە زمان حوسێن میربەهاری ،چاالكی
كۆمەاڵیەتیی مندااڵنی كارو شەقام،
نوسیویهتی كە نالەباربوونی دۆخی
كۆمەاڵیەتی بۆتە هۆی ئهوەی ژمارهیهکی
زیاتر لە مندااڵن ڕهکێشی بازاڕە
ناڕەسمییەكانی كار بکرێن.

زیندانییەکی دیکەی کورد ڕێگهی پێنادرێ
بهشداری تاقیکردنەوەکانی زانکۆ بێ

جەماڵ قادر نهژاد ،خوێندکاری تێرمی
٦ی زانسته کومەاڵیەتییەکانی زانکۆی
«پهیامی نوور»ی شاری میاندواو،
که هەنووکە لە زیندانی ناوەندیی
شاری مەهاباد ڕاگیراوە ،ویستوویهتی
لە تاقیکردنەوەکانی زانکۆدا بهشدار
بێ .بهاڵم بۆ سێیەمین جار ئیدارەی
ئیتیالعاتی شاری مەهاباد رێگریی لە
بەشداربوونی ناوبراو کردوه  .رێگریکردن
لە بەشداریی جەماڵ قادرنهژاد لە

حاڵێک دایە کە ناوبراویش هاوشێوەی
جەالل ناسری ،لەالیەن شووڕاو قازیی
چاوەدێری زیندانەوە ئیزنی بەشداری لەو
تاقیکردنەوانەیدا پێ درابوو.
جەماڵ قادرنهژاد٢٥ ،ی جۆزەردانی
ساڵی  ١٣٩١لەالیەن مەئموورانی
ئیدارەی ئیتیالعاتی شاری مەهابادەوە
دەستبەسەر کراوهو دواتر بە تۆمهتی
هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە حیزبە
کوردییەکانی ئۆپۆزسیۆنی حکوومەتی
ئیسالمیی ئێران ،حوکمی  ٥ساڵ زیندانی
تەعزیریی بۆ بڕاوهتەوە.
هەوەها چەند رۆژ پێش ئێستا ئیدارەی
ئیتیالعاتی شاری مەهاباد رێگریی
لە بەشداریی «جەالل ناسری» لە
تاقیکردنەوەکانی «پیشدانشگاهی»دا
کردبوو.
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بهر له مااڵوایی

بهر له مااڵوایی

کۆماری ئیسالمی چۆن له ههڵبژاردنی
ئهمجار ه دهرباز دهبێ؟

قادر وریا

واڵتدا دهڵێ سهدی 80ی بەكارهێنەرانی شیشە
تەمەنیان لە نێوان  18تا  30ساڵدایە.

كوردی ل ه ئهمریكا لهو
بارهیهوه ڕایگهیاندوه
که ئهو ڤێستیڤاڵه ل ه
ی
چهند بهشی هونهری 
شێوهكاری،
وهک
مۆسیقاو شانۆ پێک
ی
دێو وا بڕیاره رۆژان 
 17و  18ی جۆزهردان
ل ه شاری ناشڤیڵ بهڕێوه بچێ.
ی
ی سهرهك 
ناوبراو دهڵێ ئامانج 
ل ه بهڕێوهبردنی ئهو فستیڤاڵ ه
ی ب ه
ی كورد 
ی هونهر 
ناساندن 
ی پردی
ی دنیاو دروستكردن 
گهالن 
ی كورد ل ه
پێوهندی بۆ الوان 
ئهمریكایه.

KURDISTAN

بە وتەی ئەم چاالكە كۆمەاڵیەتییە
چوونهسهری سەرسوڕهێنەری خهرجی
گوزهرانو كەمبوونی هەقدەست دیاریكراو بۆ
كرێكاران ،پێویستیی كاركردنی مندااڵنی له
بنهماڵه ههژارهکاندا زیاتر كردوە.
بەپێی دوایین لێكۆڵینەوەكان كە لە
الیەن هەواڵدەریی خوێندكارانی ئێرانەوە
باڵو بۆتەوە ،سهدی  81ی بنەماڵەی
ئەو مندااڵنەی كار دەكەن ،لە ژێر هێڵی
هەژاریدا دهژین.
كارناسانی كاروباری كۆمەاڵیەتی دەڵێن
كە مندااڵنی كار مافە قانوونییەكانی
كرێكارێكیان بۆ لهبهرچاو ناگیرێو هەروەها
هەقدەستیشیان لە گەورەسااڵن كەمترەو
هیچ چاوەدێرییهکی قانوونییش بەسەر
جۆری هەڵسوكەوتی خاوەنكاران لەگەڵ
مندااڵندا ناکرێ.

 ٤خوێندکاری کورد لە

تاقیکردنەوەکانی سەراسەریدا

سهرکهوتنی بێ وێنهیان بهدهست هێنا
خەڵکی شاری مەریوان بەناوەکانی
سامان مورادوەیسیو سەیوان
نیکخا پلەی نۆو بیستوچوار»
یان بۆ خۆیان مسۆگەر کردوە.

ئاژانسی
راپۆرتی
بەپێی
هەواڵدەریی کوردپا ،بەختیار
خزریان خەڵکی شاری سەردەشت،
ناسێح میری خەڵکی مەریوان،
پلەکانی یەکەمو دووەمیان لەو
تاقیکردنەوانەدا بەدەست هێناوە .
هاوکات ٢خوێندکاری کوردی دیکەی

ئەو تاقیکردنەوانە رێکەوتی
٢٢ی رێبەندانی ساڵی ١٣٩١ی
هەتاوی لە نێوان  ٧هەزار
بەشداربووی کۆنکووری فەوقی
لیسانس لە ئاستی ئێراندا بەڕێوە
چوونو ئاکامی ئەو تاقیکردنەوانەش
ڕێکەوتی ٢٢ی بانەمەڕی ئەمساڵ
راگەیەندراوە.

خەاڵتی سەرەکیی فێستیڤالی مونیخ
به دەرهێنەرێکی کورد درا

فیلمی دێکۆمێنتاریی «هەنگەوان»
لە دەرهێنانی «مانۆ خەلیل»،
خەاڵتی «فیکتۆر»ی ڤێستیڤالی
فیلمی مونیخی پێ بەخشرا.
دووشەممە14ی مەی ،خەاڵتی
«ڤیکتۆر « کە گرنگترین خەاڵتی
فێستیڤاڵی فیلمی مونیخەو بڕی
پێنج هەزار یۆرۆیە ،بە مانۆ خەلیل
بەخشرا.
فیلمەکە لە بەشی ملمالنێی فیلمی
دیکۆمێنتاریدا بە زمانی ئهڵمانی

پیشان درا.
لێژنەی داوەرانی فێستیڤالی
بە
فیلمەکەیان
مونیخ،
«فیلمێکی دیکۆمێنتاریی گەورەی
مرۆڤدۆستانه« لە قەڵەم داوە.
فیلمی ئاماژەپێکراو ،مانگی ژوئەنی
ساڵی رابردوو لە سویس بەرهەم
هاتوە.
بەسەرهاتی
هەنگەوان،
هەنگەوانێکی کورد دەگێڕێتەوە
کە دوابەدوای شەڕی نێوان کوردو
تورک ،نیشتمانی خۆی جێ دەهێڵێو
لە سویس نیشتەجێ دەبێو پاشان
لە سویس دیسان مێش بە خێو
دەکا ،بەو جیاوازییە کە ئەمجارە
چیاکانی ئاڵپ ،جێگەی چیاکانی
کوردستانیان گرتۆتەوە.

ههڵبژاردنهکان به تایبهتی دوو ههڵبژاردنی سهرکۆماریو نوینهرانی
مهجلیس ،لهمێژساله بوون به ژانهسهرو هۆکاری دروستبوونی قهیران
بۆ رێژیمی کۆماری ئیسالمی .له سۆنگهی ئهم ههڵبژاردنانهوه  ،ملمالنێو
کهلێنی نێوان قۆڵو دهستهو تاقمهکانی نیودهسهاڵت توندترو گهورهتردهبنهوهو
خهڵکیش دهرهتانێکیان بۆ دروست دهبێ بۆ ئهوهی له تهنیشت ئهو ملمالنێو
یهکترلهقاودانهی قۆڵو تاقمهکانی نیو رێژیم ،ئهوهندهی دهگونجێ ئیرادهو
ههڵوێستی خۆیان بنوێننو ملمالنێو ئاڵوگۆڕهکان بهرهو ئاقارێک بهرن که بۆ
ناوکهی سهرهکیی دهسهاڵت ،نهخوازراوه.
ههڵبژاردنی ئهمجاره ههر به تهنیا ههڵبژاردنی سهرۆک کۆمار نیه .چونکه
ههڵبژاردنی شووڕاکانی شارو دێیش وێڕای ههڵبژاردنی سهرکۆماری بهڕێوه
دهچێ .له الیهکی دیکهوه ،رێبهریی کۆماری ئیسالمی ،وا ساغ بۆتهوه که
ئهمجارهیان له ههموو جاران زیاتر ،ههڵبژاردن بکا به یارییهکی تایبهت به
یاریکهرانی خۆییو له دهرهوهی نیزام ،کهس نهیهنێته نیو یارییهکه .ههر لهو
کاتهشدا دهیانهوێ به هێنانی خهڵک بۆ نێو ستادیۆم (بۆ سهر سندووقی
دهنگدان)و هاندانی یاریکهران( دهنگدان بهم یان ئهو پاڵێوراو) ،یارییهکه
گهرمتر بکهنو»حهماسهیهکی سیاسی» بۆ کۆماری ئیسالمی وهڕێ بخهن که
ههم سوودی زۆری بۆ رێژیم تیدابێو ههم خهڵکیش ،دهسکهوتێکیان نهبووبێ!
بهڕێوهچوونی هاوکاتی ههڵبژاردنی شووڕاکان له گهڵ ههڵبژاردنی
سهرکۆماریو هاتنی پاڵێوراوانی دیارترین سهلیقهو تهیفهکانی نێو ڕێژیم به
تایبهتی دوو کاندیدای ههڵالو ههنگامه خوڵقێن (ڕهفسهنجانیو ڕهحیم مهشایی)،
دهیانتوانی فاکتهریک بن بۆ گهرمبوونی ملبهملهی ههڵبژاردنو هاتنی ژمارهیهکی
زیاتری دهنگدهران بۆ سهر سندووقهکانی دهنگدان .بهاڵم جڵهوبهدهستانی
دهسهاڵت لهو رێژیمهدا ،ئهوهنده پاوانخوازو سهڕهڕۆن که نهک ههر پاڵێوراو
له دهرهوهی نیزام ،بهڵکوو سهرکهوتنی پاڵێوراوی نێوخۆی رێژیمهکهشیان –
ئهگهر مۆرهی بێئیرادهو به تهواوی گوێڕایهڵی خۆیان نهبێ – به مهترسی
دهزانن .بۆیه شووڕای نیگابانهکهیان ،که رهوتی ههڵسهنگاندنی سهالحییهتی
پاڵێوراوهکانی بۆ ماوهی حهوتوویهک درێژ کردهوه ،سهرهنجام بڕیاری خۆی
داو سهالحییهتی هێندێک لهو پاڵێوراوانه(به تایبهتی رهفسهنجانیو ئیسفهندیار
ڕهحیم مهشایی) رهد کردهوه .ئهمه یانی رازیبوون به تهحریمی سندووقهکانی
دهنگدان له الیهن پشتیوانان والیهنگرانی ئهو پاڵێوراوانه و خۆ ئامادهکردن بۆ
رووبهرووبوونهوه له گهڵ دژکردهوهی دوو تهیفی گهورهی سهربهونیزامه .بهم
جۆره ههڵبژاردنهکهیان لهو پهڕی ساردوسڕیدا بهڕێوه دهچێ و «حهماسهیهکی
سیاسی « واته بهشداریی ههراوی خهلک له دهنگداندا ،نایهته دی تا له الی دنیای
دهرهوه خۆی پێوه ه هڵكێشنو بیکهنه بهڵگهی پێگهداربوونو مهشڕووعیهتی
رێژیمهکهیان .جگه لهمهش پاڵێوراوه دهستنیشانکراوهکهی خۆیان که دهبێته
سهرکۆماری داهاتوو ،وهک ئهحمهدینهژاد که به فرتوفێڵ و به زۆر له سندووقی
دهنگدان هێنایانه دهر ،نهک ههرله نێو خهڵک ،بهڵکوو له نێو قؤڵو تاقمهکانی
نێو نیزامیش دا ،جێگهوپێگهیهکی ئهوتۆی نابێو بۆ بهرهوپێشبردنی کارو
ئهرکهکانی پهیتاپهیتا دهبێ دهستهوداوێنی ڕێبهریو سوپای پاسدارانو هتد بێ.
دیاره ئهگهر خامهنهییو شووڕای نیگابانهکهی ،سهالحییهتی کاندیدا بههێزهکانی
وهک رهفسهنجانیو ئیسفهندیار رهحیم مهشاییان رهد نهکردبایهوه  ،ئهگهری
ئهوه ههبوو کاندیدای سهرهکیی قۆڵی ئوسوولگهرا که به پێی ههموو نیشانهکان،
دڵخوازو جێگای پشتیوانیی خامهنهیییه ،دهنگ نههێنێتهوهو سهرکۆمارێک بیته
سهرکار که ئهوهنده گوێلهمستی رێبهڕیو دامهزراوو دامودهزگاکانی سهر به
ناوبراو نهبێ .ئهوهش دوو ئاکامی لێدهکهوتهوه :یهکهم ئهوه که زۆر له
ڕێسراوهکانی چهند ساڵی رابردووی خامنهیی بۆ یهکدهستکردنی دهسهاڵتو
ئیدارهی واڵت به مهیلی خۆی ،دهکردهوه به خوری .دووههم ئهو قۆڵهی دهبووه
براوهی ههڵبژاردنی سهرکۆماری ،له پێگهیهکی به هێزترهوه بهرهوڕووی قۆڵو
تاقمهکانی دیکهی نێو دهسهاڵت دهبۆوه .ئهمهش دهیتوانی ئاکامی جۆراوجۆری
لێبکهویتهوه که بوارڕهخسان بۆ خۆنواندنی بێزاریی گشتیی خهڵکو
گهشهکردنی خهباتی ئهوان ،یهکێکیان دهبوو .بهاڵم رێگاخۆشکردنی خامنهیی
و شووڕای نیگابانهکهی بۆ دهستبهسهرداگرتنی پۆستی سهرکۆماری ،ئهگهر له
کورتخایهنیش دا کۆماری ئیسالمی ل ه قهیرانێک دهرباز بکا ،له درێژخایهن
دا تووشی قهیرانی قووڵتری دهکا ،چونکه نهک ههر خهڵکی واڵت ،تهنانهت
زۆربهی قۆلهکانی نێو ئهو رێژیمهش،مهجالی ههناسهدانیان لێ دهستێنرێتهوه.

