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میلیشیاکانییەوە... 
 

ره نگــه  ئــه م لێكدانه وه یه م هه ڵــه  بێ، ره نگه  
تــا ڕاده یه كیش وه ڕاســت گه ڕێ، به اڵم پێم 
وایــه  ویالیه تــی فه قیهــی لــه  كوردســتاندا 
بــه   ده بــێ  كوردســتان  و  دێ  به چۆكــدا 
سه نگه ری ڕووخانی ئه م ڕێژیمه  دڕنده یه .

له  ده سته واژه  سیاسییه كاندا چه مكێك هه یه  
بــه  نــاوی »تۆرمیــدۆر« كه  گــه ر خراپی 
لــێ تێنه گه یشــتبم به  واتــای ده وردانه وه  و 
خووالنــه وه ی بازنه یــی دێ. بــه و مانــا كه  
كــردار و ئیداره كردنی حكوومه ته كان وه كوو 
خووالنــه وه  لــه  بازنه یه كدایــه  كــه  قۆناخ به  
قۆناخ تێی ده په ڕێنن و سیكلێكی هاوشێوه  
لــه  هه مــوو ده ســه اڵته كان دوای رووخانــی 
سیســتمێك و هاتنه  ئارای سیستمی دیكه  

ده بیندرێ.
ئه وه ی له  سیكله  یه ك له  دوای یه كه كانی 
رێژیمــی ویالیه تــی فه قیهیــدا ده بنیــدرێ، 
ســه ره تا خومه ینــی لــه  پاریــس بێنرایــه وه  
گه النــی  شۆڕشــی  رێبــه ری  كرایــه   و 
ئێــران و ئــه و شۆڕشــه  لــه  خه ڵــك دزرا. له  
ســیكلی یه كەمــی بازنــه ی ده ورانه كانــی 
لــه   فه قیهــی  ویالیه تــی  ده ســه اڵتداریی 
ئێراندا هێرش كرایه  سه ر كوردستان و دوایه  
هه مــوو هێزه  ناهاوته ریبه كان له  ده وروبه ری 
ده ســه اڵت وه ده ر نــران و تێكنۆكراته كانیــش 

ورده  ورده  په راوێز خران.
لــه  ســیكلی دووهه مــدا شــه ڕیان له گــه ڵ 
جیهــان هه ڵگیرســاند و ئابووریــی ئێرانیــان 
وێران كرد و ده سه اڵتی نێوخۆییان یه كده ست 
كرد. له  سه رده می خومه ینی و مووسه وی 

و سه رۆك مه جلیسیی ره فسه نجانیدا.
ســیكلی ســێهه م دوای ته واوبوونــی شــه ڕ، 
باسی ئێعتداڵیان هێنایه  ئاراوە و له  سیكلی 
باســی  ده ســه اڵتدا  لووتكــه ی  و  چــواره م 
چاكسازی و دیالۆگی شارستانیه ته كان بوو 
و ســیكلی پێنجه م پاشەكشــه  له  كرانه وه ی 
نێوخۆیــی و ســیكلی شه شــه م گه ڕانــه وه  
بــۆ گوتــاری به نــاو ئێعتێــداڵ و ســیكلی 
له گــه ڵ  تێكهه ڵچــوون  دووبــاره   حه وتــه م 
هه مــوو جیهــان و وێرانكردنــی ئابــووری و 
ئێســتاش دووباره  په راوێزخستنه وه ی هه موو 
ئه وانه ی که  سااڵنه  له  باری ئیدیۆلۆژیی 
ئێرانــی فه رهه نگــی یارمه تییان دان تاكوو 
خوێنی خه ڵك بمژن و دووباره  خۆپیشــاندان 
و ناره زایی هه موو چین و توێژه كان ده ستی 

پێ كردۆته وه .
لــه م ده وردانــه وه  و خووالنه وه  له  نێو بازنه ی 
ده ســه اڵتداریی ویالیه تــی فه قیهیــدا، ئــه م 
رێژیمه  گه ڕاوه ته وه  ســه ر خاڵی ده ســپێك و 
ســیكلی یه كه م كه  ده بێته  سیكلی كۆتایی 

و خولی ئه نجام!
دوای هاتنه وه ی خومه ینی، له  ســه ركوتی 
كوردستان و نه ته وه  سته ملكراوه كانی وه كوو 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

سیكلی كۆتایی
شه قامی شار خرۆشاوه 

بەپێــی  خەزەڵــوەر،  24ی  ڕێکەوتــی 
بــااڵی  شــۆرای  پەســندکراوێکی  
کاربەدەســتانی  ئابووریــی  هاوئاهەنگیــی 
و  بەڕێوبــەری  »یاســادانان،  هێزەکانــی 
دادوەری« ڕێژیمــی تاران نرخی بێنزین لە 
ئێرانــدا بەمشــێوەیە و یەکجــێ گــران بوو؛ 
»بێنزینی ئاســایی بە شــێوەی ســەهمییە، 
هــەر لیترێــک بــە ١٥٠٠ تمــەن. بێنزینــی 
ئاســایی ئــازاد، هەر لیترێــک بە ٣ هەزار 
تمــەن و بێنزینی ســوپێر، هــەر لیترێک بە 
٣٥٠٠ تمــەن«. دوابــەدوای باڵوبوونــەوەی 
ئەم هەواڵە و لە یەکەم کاردانەوەدا خەڵک 
لە شــاری ئەهــواز ناڕەزایەتییان دەربڕی و 
ڕژانە سەر شەقامەکان. زۆری نەخایاند کە 
خۆپیشــاندەران لە شارە جیاجیاکانی ئێران، 
لەوانــە: تاران، ئیســفەهان، کەرەج، تەورێز، 
ماهشــه هر،  ئه هــواز،  بێهبه هــان،  شــیراز، 
شــارەکانی  هەروەهــا  و    ... زه نجــان، 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، لەوانــە: ســنە، 
مەریــوان، جوانــڕۆ، کرماشــان، كامیــاران، 
ورمــێ، بــۆکان، ئیــالم و ســەقز، خەڵــک 
هاتنە سەر شەقام و دژ بە سیستمی حاکم 
و بڕیــار و پەســندکراوەکانیان درووشــمیان 
دا. ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا ناڕەزایەتــی 
بەشــێوەی  خەڵــک  دەربڕینەکانــی 
هێمنانــە بــوو بــەاڵم زۆری نەخایانــد کــە 
ســەرکوتکارانی ڕێژیــم بــەر بوونە گیانی 
هاوواڵتییانــی نــاڕازی و لــە ماوەی چەند 
ڕۆژدا دەیان کەســیان شەهید کرد، سەدان 
هــەزار  چەنــد  و  کــرد  برینــدار  کەســیان 

کەسیشیان دەسبەسەر کرد.
بەهاتنــە ئــارای ئــەم دۆخە خۆپیشــاندەران 

دروشمەکانیان تەنیا لە گرانبوونی بێنزیندا 
لــە  ڕادیکاڵتــر  و  نەکــردەوە  بەرتەســک 
پێشــوو، ڕێبەریی ڕێژیم و ویالیەتی فەقیه 
و گشــتییەتی ڕێژیمــی حاکمیــان کــردە 
ئامانج کە ئەمانە پیشاندەری ڕق و قینی 
وەزاڵەهاتــووی  خەڵکــی  پەنگخــواردووی 

ئێران و کوردستانە.
بــە وتــەی خــودی میدیاکانــی ڕێژیــم و 
میدیاکانی نزیک لە ســپای تێرۆریســتی 
پاسداران، لە زۆرتر لە ١٠٠ شار و ناوچەی 
ئێران و کوردســتان، خۆپیشــاندان هاتووەتە 
ئــاراوە و تــا ئێســتا بەردەوامــە. هەروەهــا 
دەیــان بانــک، پۆمپــی بێنزیــن، ناوەنــدی 
حکوومەتــی و ماشــینی ســەرکوتکەرانی 

ڕێژیم لەالیەن خەڵکەوە سووتێنراون.
پاش هەوڵەکانی ریژیم بۆ گۆڕینی ئاقاری 
نارەزایەتــی دەربڕینــەکان و هەوڵدانیــان بۆ 
ســەرکوتی زیاتــری خەڵــک، خامنەیی و 
چەندیــن گەورەلێپرســراوی دیکــەی ڕێژیم 
هێــڵ و جووڵــە مەدەنــی و  هاتنــە ســەر 
ناڕەزایەتی دەربڕینە خەڵکییەکانیان گرێ 
دایەوە بە دەوڵەتانی دیکە و وتیان کە ئەمە 
ئاژاوەگێڕییەکی بەرنامەبۆداڕێژراو بووە و 
زۆر زوو کۆنتــرۆڵ دەکرێ! بەاڵم لە پاش 
چەند کاتژمێر بە فەرمی ڕاگەیەندرا کە 
قوتابخانە و زانکۆکان و بەشێکی بەرچاو 
لە ئیدارە حکوومەتییەکان دادەخرێن تاکوو 
قوتابییان و خوێندکاران بە خۆپیشاندەرانەوە 
هەوڵەشــی  ئــەم  بــەاڵم  نەبــن،  پەیوەســت 
نــەزۆک مایــەوە. خوێندکارانی زانکۆی 
بــە  یەکشــەممە  ئێــوارەی ڕۆژی  تــاران، 
کۆبوونــەوە لەبــەر دەرگاکانــی هاوتەریــب 

ئــەم  ئینقــالب،  شــەقامی  لەگــەڵ 
دروشمانەیان داوە و هەڵوێستیان پیشان داوە: 
»خوێنــدکار ئاگایــە، زانکــۆ بەخەبەرە«، 
»ئێمــە پشــتیوانی ئــەم خۆپیشــاندانەین« 
و »خوێنــدکار، کرێــکار، ڕاوەســتاوین لــە 

سەنگەر« و...
لە کوردستان جیاواز لە هەموو ناوچەکانی 
و  ئاڵۆزتــرە  دۆخەکــە  ئێــران،  دیکــەی 
ســەرکوتکەرانی ڕێژیــم بەتوندی خەڵکی 
ناڕازی ســەرکوت دەکەن و لە شــارەکانی 
مەریوان، جوانڕۆ، سنە، کرماشان و بۆکان 
و... دەیــان کەس شــەهید بوونــە و دەیانی 
دیکــەش برینــدار بــوون. هەواڵــەکان بــاس 
لــەوە دەکــەن کــە شــەهیدەکان بــە تەقەی 
ڕاســتەوخۆی هێزەکانــی ڕێژیــم کراونەتە 
ئامانج. لەو خۆپیشــاندانانەدا، دەیان کەس 
شەهید کراون کە ناوی بەشێکیان بریتییە 
»بێهــرووز  و  نــادری«  »عوســمان  لــە: 
»موبیــن  مەریــوان،  لــە  مەلەکــی« 
عەبدوڵاڵهــی«، »کاوە محەممــەدی« و 
»ئیبراهیم مورادی« لە جوانڕۆ و »شــلێر 
دادوەند« لە بۆکان و چەند هاوواڵتییەکی 
دیکــە کــە شوناســیان ناڕوونــە. هــاوکات 
منداڵێکی تەمەن ١٣ ساڵە بە ناوی »هیوا 
چەندیــن  و  مەریــوان  خەڵکــی  نــادری« 
کەســی دیکــە بەتونــدی برینــدار بوونــە. 
هــۆکاری نەبوونــی زانیــاری ورد لەســەر 
شــەهید و بریندار و دەسبەسەرکراوانی ئەم 
دواییانەی کوردســتان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کــە کۆماری ئیســالمی بــە درزنەکردنی 
زانیــاری، هێڵــی ئینتێرنێتــی لــەم واڵتــەدا 
ناتوانــێ  کەســێک  هیــچ  و  پچڕانــدووە 

بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ پێوەندی بە دەرەوەی 
واڵتەوە بگرێ کە ئەم مەســەلە نیگەرانی 
قووڵــی ڕێکخــراوە جیهانییەکانــی مافــی 

مرۆڤی لێکەوتۆتەوە.
بــەاڵم ئــەم ســەرکوت و کوشــتن و بڕینانە 
خەڵکــی بێدەنــگ نەکــردووە. بانکەکانی 
»میللی، سادرات و ئەنسار« لە مەریوان، 
وێــران کــراون. هەروەهــا پۆمپــی بێنزینــی 
بێنزینــی »کاوە  »خــاوەری« و پۆمپــی 
کۆنەپۆشــی«، ناســراو بە »کاوەی شــێخ 
بــرا« کــە ئەندامــی ســپای تێرۆریســتی 
پاســداران لە مەریوانە، ئاگری تێبەردراوە. 
هەروەها لە شارەکانی دیکەی کوردستاندا، 
چەندیــن بانــک، پۆمپێ بێنزیــن، ناوەندی 
ڕێژیــم و ماشــینی هێزەکانــی ڕێژیــم، لــە 

ئاگردا سووتێنراون.
ئــەم خۆپیشــاندانانە لە حاڵێکــدا بەردەوامە 
کــە خــودی ڕێبــەری ڕێژیــم، هەڕەشــەی 
لــە  پشــتیوانیی  و  کــردووە  خەڵــک  لــە 
گرانبوونــی بێنزیــن کــردووە و وتوویەتــی: 
»دەبــێ بێنزین گــران بکرێت«. لە هەمان 
و  ئاژاوەگێــڕ  بــە  ناڕازییانــی   کاتــدا، 
»ئەشرار« ناو لێبردووە کە دژی ئینقالبن 
هەروەهــا  بکرێــن.  ســەرکوت  دەبــێ  و 
ســەرۆکی دەزگای بەنــاو دادوەریی ڕێژیم 
وتوویەتــی کــە دەبێ بــە شــێوازێکی توند 
لەگــەڵ ناڕازییاندا هەڵســوکەوت بکرێت. 
وەزارەتــی ئیتالعاتیــش لــە بەیاننامەیەکدا 
ڕایگەیاندووە: »سەرکوتی ئەشرار ئەرکی 
ئێمەیــە«. ئەمانە شــتانێکی ســەیر نییە و 
ڕێژیمی ئیســالمیی ئێران هەمیشە لەگەڵ 
کپکردنــی دەنگــی ناڕازیــی خەڵــک بووە 

و ســەرکوت پیشــەی هەمــوو کاتی بووە. 
بــە  بەدڵنیاییــەوە هــەر هەســتانەوەیەکیش 
بــەاڵی گیانــی خــۆی دەزانێــت، بۆیــە بە 

دڕندانەترین شێواز بەرەوڕووی دەبنەوە.
ئامــارە  خەفەقانانــە،  ئــەم  وێــڕای 
کــە  دەکــەن  لــەوە  بــاس  نافەرمییــەکان 
نزیکەی هەزار کەس لە ئێراندا بەگشــتی 
و  بانــک   ١٥٠ و  کــراون  دەسبەســەر 
ناوەنــدی حکوومەتــی ئاگریــان تێبەردراوە 
و ســەدان کەســیش برینــدار بوونــە و دەیان 
کەسیش کوژراون. لە هەمان کاتدا، دەیان 

سەرکوتکەر کوژراون و بریندار بوونە.
هاوکاریــی  ناوەنــدی  نێوانــەدا،  لــەم 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران پشتیوانیی 
ئــەم  و  کــردووە  خۆپیشــاندانانە  لــەم 
ناڕەزایەتییانەیــان بــە ڕەوا زانیــوە. حیزبــی 
لــە  ئێرانیــش  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە  پشــتیوانیی  ڕاگەیەنــدراودا  چەندیــن 
دەنگــی مافخوازیــی خەڵــک کــردووە و 
بەڕێــز »مســتەفا هیجــری«، لێپرســراوی 
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات، داوای لــە 
خەڵــک کردووە کە درێژە بە خۆپیشــاندان 
»هەمــوو  ڕایگەیانــدووە:  ناوبــراو  بــدەن؛ 
خەڵکی دنیا پشتیوانتانە، دەنگمان لەگەڵ 

دەنگتانە و دڵمان لە التانە«.
جیــا لــەم هەڵوێســتانە ســەرۆکی چەندین 
ڕێکخــراوی  چەندیــن  هەروەهــا  و  واڵت 
بــۆ  بەدواداچــوون  بــەوردی  جیهانــی 
بارودۆخی ئێران دەکەن و وێڕای دەربڕینی 
پشــتیوانی لــە خۆپیشــاندەران، داوایــان لــە 
کۆماری ئیســالمی کــردووە کە کۆتایی 

بە وەزعی داسەپاو بهێنێ.

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران

ناوەنـــدی هـــاوکاری چەنـــد داواکارییەکـــی ڕوو لـــە خەڵـــک و کۆمەڵگـــەی جیهانـــی بـــاو کـــردەوە

مســـتەفا هیجـــری: درێـــژە بـــە خۆپیشـــاندانەکان بـــدەن
 2

 2

٣

درێژە لە الپەڕەی ٣



ژمارە ٧٦٢، ٣٠ی خەزەڵوەری ٢١٣٩٨

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەندی سیاســـیی 
حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی 

ئێران

مســـتەفا هیجـــری: درێـــژە بـــە خۆپیشـــاندانەکان بـــدەن

پشـــتیوانیی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
لـــە ناڕەزایەتییەکانـــی خەڵکـــی ئێـــران

هاوپەیمانـــی بـــۆ ئـــازادی و بەرابـــەری لـــە ئێراندا، 
ڕاگەیەندراوێکـــی بـــاو کردەوە

کۆنگـــرەی نەتەوەکانـــی ئێرانـــی فێـــدراڵ: 
ناڕەزایەتییـــەکان تـــا گۆڕینـــی ڕێژیـــم درێـــژە بدەن

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران داوای لە خەڵک کرد 
کــە بە هەموو چیــن و توێژەکانەوە درێژه 

بە خۆپیشاندانەکان بدەن.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

پەیامی »مســتەفا هێجری«، لێپرسراوی 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
خۆپیشــاندانەکانی  بەنیســبەت   ئێــران، 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت؛
هاونیشــتمانانی تێکۆشەر لە کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت
دەنگی بەرزی بێزاریتان لە ڕێژیمی دژی 
گەلی کۆماری ئیسالمی کە هاوارێکی 
دەنگــی  بــە  تێکــەڵ  حەقخوازانەیــە، 
خەڵکی تووڕەی ئێران، بوو بە ســەردێڕی 

هەواڵەکانی هەموو دنیا.

هاوپەیمانــی بــۆ ئــازادی و بەرابــەری لــە 
کــردەوە  بــاڵو  ڕاگەیەندراوێکــی  ئێرانــدا 
و تێیــدا وێــڕای پشــتیوانی لــە خەباتــی 
خەڵکی عێراق دژ به بێکاری و هەژاری، 
دەســتێوەردانەکانی ڕێژیمــی ئێرانــی لــەم 

واڵتەدا محکووم کرد.
هاوپەیمانــی بــۆ ئــازادی و بەرابــەری لــە 
ئێراندا لەم ڕاگەیەندراوەدا، پشــتیوانیی لە 
خەباتــی خەڵکــی عێراق، دژ بە هەژاری، 
بێــکاری و گەندەڵــی و هەروەهــا دژ بــە 
سیاســییەکانی  و  نیزامــی  دەســتێوەردانە 

ڕێژیمی ئێران کردووە.

خەڵکی عەداڵەتخواز و ئازادیخوازی ئێران
خەڵکــی  تێکۆشــەری  کۆمەاڵنــی 

کوردستان
پــاش ڕاگەیاندنــی بەرزبوونــەوەی ٣٠٠٪ 
لەســەدیی نرخــی بێنزین لەالیــەن دەوڵەتی 
کۆمــاری ئیســالمییەوە، خەڵکی شــار و 
ناوچــە جیاجیاکانــی ئێــران و كوردســتان 
لــە ناڕەزایەتــی بــەم بڕیــارە بــە ڕاگرتنی 
شــەقام  داخســتنی  ئۆتۆمبیلەکانیــان، 
دەرەتانیــی  بــێ  و  بێــزاری  جــادەکان،  و 

کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ لە 
بەیانییەیەکــدا خوازیــاری بەردەوامبوون و 
ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانــە و  پەرەپێدانــی 
پشــتیوانیی خــۆی لــە ناڕەزایەتییەکانــی 

خەڵک ڕاگەیاند.
بەیانییــەی کۆنگرەی ئێرانــی فیدرال بەم 

چەشنەیە:
کۆنگــرەی  پشــتیوانیی  بەیانییــەی 
لــە  فێــدراڵ  ئێرانــی  نەتەوەکانــی 

خۆپیشاندانەکان
بەرزبوونــەوەی لــە ناکاوی نرخــی بێنزین، 
خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو لە ســەختی و باری 
گوزەرانــی ژیانــی، هێنایــە ســەر شــەقام. 
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان بــاس لــەوە دەکرێــت 
شــاری   ٣٩ لــە  کــە  خۆپیشــاندانەکان 
جیــاوازدا هاتوونەتــە ئــاراوە، تــا ئیســتا ٦ 
کــوژراو و ژمارەیەکی زۆریش برینداریان 
لێکەوتووتەوە. شــارەکانی تــاران، تەورێز، 
شــیراز،  ئیســفەهان،  کــەرەج،  شــەهریار، 
مەشــهەد، ئەراک، ســنە، ئیالم، ڕەشــت، 
ورمــێ،  گــورگان،  یــەزد،  بێهبەهــان، 
کرمان، بابۆل، یاسوج، بووشێهر، چابەهار، 
کرماشان، خوڕەم ئاباد، هەمەدان، ئەهواز، 
ئابادان و خۆڕەم شــار لەو شارانە بوون کە 
خۆپیشــاندانێکی بەربــاڵوی جەماوەریــی 
تێــدا بەڕێــوە چــووە. بــاس لــەوە دەکرێــت 
بەرەبــەرە ژمــارەی شــارەکانی نــاڕازی بە 

گرانی بوونی نرخی بێنزین زیاد بووە.
سانســۆر،  دەســەاڵتداریی  ســاڵ   4٠
ســەرکوت و دڕندەیی کۆماری ئیسالمی 

ســەبارەت بە ناڕەزایەتی دەربڕینی خەڵک 
نرخــی  زیادکردنــی  لەگــەڵ  لەپێوەنــدی 

بێنزین
هاونیشتمانانی بەڕێز،

کۆمەاڵنی خەڵکی ستەملێکراوی ئێران
کۆمەاڵنی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران کە 
لــە ژێــر بــاری ئابــوری داتەپیــوی خۆیدا 
پەلەقــاژە دەکا و هیــچ ڕێــگا چارەیەکی 
بێجگەلە فشــار هێنانــی زیاتر بۆ خەڵک 
بۆ دەرباز بوون لەو وەزعە پێ شک نایە. 
لــەو پێوەندییــەدا و لــە چوارچێوەی فشــار 
هێنانــی زیاتر بــۆ خەڵک لە نەکاو و بێ 
هیــچ پاســاو هێنانەوەیەکــی پێــش وەخــت 
ڕایگەیانــد کە لــە  ڕۆژی هەینی 24ی 
خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاویدا نرخی بێنزین 
هەم سەهمییە بەندی دەکرێ و هەم٥٠ لە 
ســەدی نرخی بێنزینی ســەهمییەیی یانی 
لە ١٠٠٠ تمەن بۆ ١٥٠٠ تمەن زیاد دەکا 
و نرخی بێنزینی ئازادیش تا ٣ هێندە یانی 
لــە ١٠٠٠ تمەنــەوە بــۆ ٣٠٠٠ تمــەن زیاد 
دەکا. ئــەو بڕیــارە لەنــەکاوە لــە کاتێکدا 
راگەیانــدرا کــە چەنــد ڕۆژ پێشــتر دام و 
دەزگا پێوەندی دارەکانی ڕێژیم سەهمییە 
بەنــدی و زیــاد کردنی نرخی بێنزینیان بە 
دەنگۆ و دور لە ڕاستی ڕاگەیاندبوو و بە 

تەواوی ڕەدیان دەکردەوە.
ئەو بڕیارەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی 
ئێــران بــە ڕادەیــەک نادروســت و نــا تەبا 
لەگەڵ ژیان و گوزەرانی خەڵک بوو کە 
دەزگا ئەمنییەتییەکانی  ڕێژیم هەستیان 
بــە دەربڕینی دەنگــی ناڕەزایەتی خەڵک 
کردبــوو و هەر بۆیەش لە ئێوارەی ڕۆژی 
جومعــەدا ڕایانگەیانــد کــە بڕیارەکە بێ 
هیــچ کێشــەیەک جــێ بەجــێ کــراوە. 
ڕاگەیاندنــی ئــەو بڕیــارە لەنــەکاوە زیاتــر 
بــۆ غافڵگیرکردنــی خەڵــک و  دانانیــان 
لە بەرامبــەر کردەوەیەکــی جێبەجێکراودا 
بوو. بەاڵم بەو حاڵەش دەنگی ناڕەزایەتی 
خەڵــک بــەرز بــۆوە و لــە زۆربــەی هــەرە 
زۆری  شارەکان خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی 
دەربڕیــن هاتــە ئاراوە و پێش بینی دەکرێ  
ئێــران  دیکــەی  شــارەکانی  هەمــوو  بــۆ 
تەشــەنە بــکات. هێزەکانــی ڕێژیــم کــە 
لــە زۆربــەی شــوێنی شــارەکان باڵویــان 
پێکرابــوو کەوتنــە تەقەکــردن لەخەڵک و 
تــا ئێســتا ژومارەیەکــی زۆر لەخەڵکــی 
شــارەکانی ئێــران و کوردســتان گیانیــان 
لێئەســتێندراوە و بــە دەیانــی دیکە بریندار 
کــراون کــە ئــەو ڕەوتــە لە ســەرکوتکردن 

هەروا درێژەی هەیە.
ڕوحانی ســەرۆک کۆمــاری ئێران وەک 
هەمیشە بۆ فریودانی خەڵک و پێشگرتن 
بــە حەرەکەتــە ئێعتڕازییــەکان ڕایگەیانــد 
کــە داهاتــی زیــاد کردنــی نرخــی بێنزین 

بــە ســەر ٧٥ لــە ســەدی خەڵکــی کــەم 
داهاتــی ئێرانــدا دابــەش دەکــرێ و ئــەو 
بڕیــارە پێوەنــدی بــە  قەرەبــوو کردنــەوەی 
کــورت هێنانــی بودجەی دەوڵەتــەوە نییە. 
ئــەوەش لــە حاڵێکدایــە کــە بەڕێوەبەرانی 
ڕێژیــم پێشــتر ڕایانگەیانــد بــوو کــە بــۆ 
قەرەبــوو کردنــەوەی کورت هێنانی بودجە 
لە جیاتی پشت بەستن بە داهات  فرۆشی 
نەوت پشــت بە داهاتی نێوخۆی دەبەســتن 
و ئــەوەش لــە کــردەوەدا بــە مانای فشــار 
هێنانــی زیاتر بۆ خەڵکــە کە زیادکردنی 
نرخی بێنزین یەکێک لەو سیاسەتانەیە.

زیادکردنی نرخی بێنزین تەنیا فشــارێکی 
تــەک الیــەن و تــەک کااڵیــی بۆ ســەر 
ژیــان و گوزەرانــی خەڵــک نییــە بەڵکوو 
هەڵگــری کۆمەڵێــک الیەنــی دیکەیــە 
کە شــوێندانەری خەراپیان لەســەر ژیان و 
گوزەرانــی خەڵــک دەبێ و زیــاد کردنی 
نرخــی کۆمەڵێــک پێداویســتی خەڵــک 
لــەوەش زیاتــر بــە دوایخۆیدادێنــێ. وەک 
نرخــی کەرەســەکانی هاتووچــۆ، و ئــەو 
لــە  هێنانیــان  بەرهــەم  کــە  کااڵیانــەی 
ڕێگای بەکارهێنانی بنزینەوە دێتە ئاراوە. 
خەڵکــی وەزاڵــە هاتوو و ئازار چێشــتووی 
دەســتی بێــکاری و کــەم داهاتــی، زۆر 
بــاش لــە ئاکامی ئــەو بڕیــارە ناڕەوایەی 
ڕێژیــم ئــاگادارن و ناڕەزایەتی دەربڕینیان 
دەزانــن  بەجێیــە چوونکــە  هەڵوێســتێکی 
بێدەنگی لە بەرامبەر ئەو فشارە تازەیەی، 
ڕێژیــم لە درێژەدان و چەند الیەنە کردنی 
بردنــە ســەری نرخــی شــتوومەک جــدی 
تــر و پــێ دا گرتووتر دەکا. وەڕێخســتنی 
کــردەوەی ئیعتــڕازی و هەڵبڕینی دەنگی 
ناڕەزایەتــی تێکڕایی تەنیــا ڕێگای پێش 
گرتــن بە ڕێژیم لە هێنانی فشــاری زیاتر 

بۆ سەر خەڵکە.
ڕاســتییە  ئــەو  چاوگرتنــی  لەبــەر  بــە 
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران 
سیاســەتی  کردنــی  مەحکــووم  وێــڕای 
ڕێژیــم لــە فشــار هێنانــی زیاتــر بۆ ســەر 
خەڵــک، پشــتیوانی و پشــتگری خــۆی 
لــەو حەڕەکەتــە ناڕەزایەتیانــەی خەڵــک 
لە هەر شێوەیەکی مومکین دا دەردەبڕێ 
و هیــوادارە ئــەم حەرەکەتانە ســەرەتایەک 
بــێ بۆ ســەرکەوتنی ئیــرادەی خەڵک بە 
سەر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێراندا. 
هــەر لەو کاتەدا هاودەردی خۆی لەگەڵ 
بنەماڵەی قوربانییەکانی ئەو حەڕەکەتانە 
دەردەبــڕێ و چاکبوونــەوەی برینــدارەکان 

بەئاوات دەخوازێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی سیاسی
٢6ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی

١7ی نوامبری ٢٠١٩ی زایینی

هــەر چەنــد گوێچکــەی دەســەاڵتدارانی 
ڕێژیــم لــە مــاوەی 4٠ ســاڵی ڕابــردوودا، 
کــەڕ  ئێــوە  داخوازەکانــی  ئاســت  لــە 
دەردەکەوێــت  قســەکانیاندا  لــە  و  بــووە 

ئێوەیــان  دەنگــی  ئێســتاش  هەتــا  کــە 
نەبیســتووە، بــەو حاڵەشــەوە بــە یەکڕیزی 
و یەکدەنگییــەوە، ژن و پیــاو، بــە هەمــوو 
چین و توێژێکەوە شان بە شانی یەکتر لە 

مانگرتــن و ڕێپێوانەکانتــان بەردەوام بن و 
داخوازییەکانی خۆتان هاوار بکەن.

تکایــە لــەو بەرخۆدانــەدا، لــە توندوتیژی 
خۆبپارێزن و بە شــێوەیەکی ئاشــتیخوازانە 
درێــژە بــە خەباتەکەتــان بدەن، بــۆ ئەوەی 
ڕێژیم بەهانەی بۆ سەرکوت و زەبروزەنگی 

زیاتر دەست نەکەوێت.
هەموو خەڵکی دنیا پشتیوانتانە، دەنگمان 

لەگەڵ دەنگتانە و دڵمان لە التانە.
سەرەخۆشــی لە بنەماڵەی شەهیدانی ئەم 
بەرخۆدانەی شار دەکەم و ساڕێژبوونەوەی 

برینی بریندارەکان بە ئاوات دەخوازم.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٢6ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی

لــەم ڕاگەیەندراوەدا وێــڕای داواکاری بۆ 
هەرچــی زووتــر چوونــەدەرەوەی ڕێژیمــی 
ئێــران لە خاکــی عێراق، باس لــەوە کراوە 
کە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە سەرەتای 
بــە دەســەاڵت گەیشــتنیەوە بە مەبەســتی 
ســەپاندن و بــە باڵوکردنەوەی دەســەاڵتی 
سیاســەتی  خــۆی،  دژەمرۆیــی  و  ڕەش 

دروستکردنی قەیرانی لەبەرگرتووە.
هەروەها وتنەوەی دروشــمگەلێکی وەک: 
»هەناردەکردنــی ئینقالبــی ئیســالمی«، 
ڕێگــەی  لــە  قــودس  »ڕزگارکردنــی 
»لەنێوبردنــی  و  دەبێــت«  کەربــەالوە 

ئیســرائیل« و... بــە نیشــانەی بەرچاوی 
ئامانجە شــەڕخوازانەکانی ڕێژیمی ئێران 
زانراوە کە لە ماوەی ٨ ساڵ شەڕ لەگەڵ 
»سەدامـ«ـــدا خەســاری ماڵی و گیانیی 

زۆری بەدوای خۆیدا هێنا.
بەرابــەری  و  ئــازادی  بــۆ  هاوپەیمانــی 
لــە ئێرانــدا ئامــاژەی بــە ئاســەوارەکانی 
دروســتکردنی قەیــران لە الیــەن ڕێژیمەوە 
کــردووە کــە بریتیــن لــە: »بەفیڕۆدانــی 
و  میلیاردییــەکان  نەوتییــە  داهاتــە 
پشــتیوانی لــە ڕێکخــراوە توندئــاژۆکان، 
و  سیاســی  ئاشــکرای  دەســتێوەردانی 

هۆشــبەر،  مــاددەی  قاچاخــی  نیزامــی، 
ســازماندان و یارمەتیدانــی گرووپگەلــی 

تێرۆریستی و...«.
هاوپەیمانــی بــۆ ئــازادی و بەرابــەری لــە 
ئێرانــدا لــە کۆتاییدا باســی لــەوە کردووە 
کە بڕوای وایە، ڕێژیمی ئێران ڕێژیمێکی 
ســتەمکارە و بــە دروســتکردنی تــرس و 
دڵەڕاوکــێ، زیندانــی کردن، ئەشــکەنجە 
خەڵــک  لــە  ئازادیــی  لەســێدارەدان،  و 
بــە  کۆتایــی  دەبــێ  بۆیــە  ئەســتاندووە، 

دەسەاڵتەکەی بهێندرێت.

هەر چەند جارێک خۆی لە بەرامبەر ڕق 
و کینەی کۆمەاڵنی خەڵکی وەزاڵەهاتوو 
دەبێنیت کە هیچ شــتێکیان بۆ لەدەستدان 
نییــە. هەڵکشــانی ٣ بەرابەریــی نرخــی 
بێنزیــن، بارودۆخی بــۆ ژیانێکی گونجاو 
لــە ئێرانــدا ئەســتەم کــردووە. کرێــکاران، 
توێژەکانــی کۆمەلــگا   و  مووچەخــۆران 
ئیمــکان و توانایــی تەحەموڵی گوشــاری 

ئابووریی ئێستایان نییە.
هەناردەکردنی ئیسالمگەرایی و تێرۆریزم، 
دەســتێوەردان لــە واڵتانــی دەرەوە، لەوانــە 
ســووریە، لوبنــان، یەمەن، عێــراق و ... و 
ســەرمایەگوزاری نیزامــی و ئەمنییەتــی 
کۆمــاری ئیســالمی لــەم واڵتانــەدا لــە 

دۆخێکدایــە کــە ٨٠ لەســەدی خەڵکــی 
ئێــران بە پێی بەراوردەکانی کارناســان لە 

ژێر هێڵی هەژاریدا ژیان بەسەر دەبەن.
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ 
سەرەڕای پشتیوانیی لە خۆپیشاندانەکانی 
بەربــاڵوی خەڵــک لــە هەمــوو شــارەکان 
دژی کۆماری ئیسالمی، هەتا گۆڕینی 
و  پەرەپێــدان  خوازیــاری  ڕێژیمــە  ئــەم 
بەردەوامیی ئەم خۆپیشاندانانەیە. خەڵکی 
بەغیرەتــی عێــراق نمونەیەکــی بەرچاو لە 
خۆڕاگــری و خەبــات دژی گەندەڵــی و 
وەرگرتــن  دەرس  دەوڵەتــە.  ناکارەمەیــی 
عێــراق  خەڵکــی  خۆپیشــاندانەکانی  لــە 
ئیمکانــی ئــەوە بــۆ خەڵکــی ئێــران دابین 

بەردەوامبــوون  و  پەرەپێــدان  کــە  دەکات 
هەتــا ڕووخانی ئیســتبدادی دینی  درێژە 
پیبدەن. هەتا ڕێژیمی ئیسالمی ئێران لەم 
واڵتەدا دەســەاڵتی هەیە، سفرەی خەڵک 
هــەر بەتاڵ دەبێــت و ژیانی ڕۆژانەیان پڕ 

لە چەرمەسەری دەبێت.

بەرەو پەرەپێدان و بەردەوامبوونی 
خۆپیشاندانەکان دژی کۆماری ئیسالمی 

ئێران
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ

١٤ی نوامبری ٢٠١٩ زایینی

خۆیــان ڕاگەیانــد و هێــزە ئەمنییەتییەكان 
دەستیان نەپاراستووە و شەهید و برینداری 

لێكەوتەوە.
بێنزیــن کــە دەبێتــە  نرخــی  گرانکردنــی 
هەمــوو  زیاتــری  گرانبوونــی  هــۆی 
پێداویســتییەکانی ژیانی خەڵک لەالیەن 
دەوڵەتەوە لە کاتێکدایە کە خەڵکی ئێران 
و بەتایبەتی لە ماوەی یەک دوو ســاڵی 
ڕابــردوودا لــە خراپتریــن دۆخی ژیــان، بە 

ئابوورییەکی هەژارانەوە دەژین.

واڵتێکــی  ئێــران  کــە  دەزانــن  هەمــووان 
دەوڵەمەنــدە بــە ســامانە سروشــتی، بــەاڵم 
چەوتەکانــی  و  هەڵــە  سیاســەتە  ئــەوە 
کۆماری ئیسالمییە کە لە ماوەی چوار 
دەیــە دەســەاڵتداریی خۆیدا، ئــەم دۆخەی 

بۆ خەڵکی ئێران بە دیاری هێناوە.
کۆماری ئیسالمی بە پرۆژە ناپێویست و 
زیانبارەکانی، بە دزین و تااڵنکارییەکانی 
بــە  و  خەڵــک  ســامانی  و  ســەروەت 
تەرخانکردنــی دارایــی خەڵکــی ئێــران بۆ 

پشــتیوانیکردن لــە تێرۆریزمی نێودەوڵەتی 
لــە  ئاژاوەگێڕییەکانــی  دەســتێوەردانە  و 
واڵتانــی ناوچەکــە و جیهــان، هــۆکاری 
بەفیڕۆدانی سامانی ئێران و ئەو هەژارییە 

لەڕادەبەدەرەی خەڵکی ئێرانە.
بەپێــی ڕاگەیەندراوی جەماوەری لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بڕیارە ئەمڕۆ شــەممە، 
لــە مەیــدان و  2٥ی خەزەڵــوەر خەڵــک 
شــارەکانی  ســەرەکییەکاکانی  شــەقامە 
دەوڵــەت  بڕیــارەی  ئــەم  دژی  خۆیــان 

بووەستنەوە. 
ڕاگەیاندنــە  ئــەم  نووســینی  هەتــا 
)ئەگەرچــی هێڵــی ئێنتێرنێــت لــە ئێــران 
بــە  خەڵــک  خــاوە(  زۆر  یــان  بچــڕاوە 
ڕاگرتنی ئۆتۆمبیلەکانیان لەســەر شەقام 

و جادەکان لە ناڕەزایەتی دەربڕیندان.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
و  خۆپیشــاندان  ئــەم  ئێــران  کوردســتانی 
ناڕەزایەتــی دەربڕینانــەی خەڵکــی ئێــران 
بــەم بڕیــارە و بــە دۆخی ژیانیان بە ڕەوا و 

بەحــەق دەزانێت و پشــتیوانیی لێ دەکات 
و داواکارە هەتــا بــە چــۆک داهێنانــی 
ڕێژیــم و بانــدە مافیاییەکانــی درێــژە بــە 

هەڵوێستی شیاو و بوێرانەیان بدەن.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی
١6ی نوامبری ٢٠١٩ی زایینی



٣ ژمارە ٧٦٢، ٢١ی نۆڤامربی ٢٠١٩

توركمه نه كانــه وه  ده ســتی پــێ كــرد و لــه م و
قۆناخه شدا له  سه ره ولێژیدا دووباره  ده ستی 
داوه ته وه  سه ركوتی دڕندانه ی كوردستان و 
نه ته وه  ســته مێكراوه کان، بــه و جیاوازییه وه  
كه  ئه م جاره  له  هه ڵكشــانی كوردســتان و 
داكشــان و رووخانی رێژیمــدا دووباره  پێك 

گه یشتووینه ته وه .
هیــچ  ئیســالمی  كۆمــاری  ئه مجــاره  
پێــوه ر و كۆڵه كه یه كــی نه مــاوه  بــۆ مانه وه  
و وه كــوو كه ســێك لەو  گۆمــاوه دا بخنكێ 
لــه   ده بــا،  پووشــێك  هه مــوو  بــۆ  ده ســت 
ترســی مه رگیشــیدا مــه رگ بــۆ خه ڵــك 
به دیــاری دێنێ. ئــه و هه موو خوێنه ی به  
ســه ر شــه قامه كانی شــاره كانی كوردستان 
و ئێرانــدا ده یڕژێنــێ، لــه  رووی هێــز و 
به پێچه وانــه وه ،  نییــه ،  ده ســه اڵتدارییه وه  
وه كوو كه ســێكی ترســنۆك كه  له  دۆڵێكی 
تاریكــدا گیر ده خــوا و هه موو داروبه ردی 
لێ ده بن به  سه ربازی دوژمن، خامنه ییش 
ئێســتا هــاوار ده كا كه  هه مــوو ئه و خه ڵكە 
ســه ربازانی دوژمــن بــوون و لــه  ترســی 

مه رگدا ده ستی داوه ته  خۆكوژی.
به داخــه وه  كــه  خه بــات لــه  ئێرانــدا خوێنی 
بــه اڵم  دراوه ،  زۆر  قوربانیــی  و  ده وێ 
لــه م دواییــن خولــی بازنیــه خه بــات دژی 
ســته مكاریدا، كوردســتانه  كــه  نــاوی لــه  
جیهانــدا ده نــگ ده داتــه وه  و ره نگــه  هــه ر 
به ده ستی كوردێكیش سه ری خامنه یی به  

په تی مه رگه وه  بكرێ. 

پەیامـــی پیرۆزبایـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی 
دێموکرات 

بـــە بۆنـــەی »جێژنـــی خاوەنکار«ەوە

پەیامـــی پیرۆزبایـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی 
دێموکـــرات بـــە بۆنەی 

یـــادی لەدایکبوونـــی پەیغەمبـــەری ئیســـامەوە

حیزبـــی دێموکرات: 
ڕێژیمـــی ئێـــران ســـەرچاوەی کێشـــە و گرفتەکانـــی ناوچەکەیـــە

دەزگای ڕاگەیاندنـــی گشـــتی: 
پرێســـتیژی حیزبـــی دێموکـــرات زۆر بەرزتـــر لـــە ئاســـتی پرێســـتیژی ڕێژیمـــی ئێرانـــە

جێژنی خاوەنکار لە پێڕەوانی ئایینی یاری 
پیرۆز بێت.

بە بۆنەی جێژنی خاوەنکار، جێژنی ئایینی 
یــاری، پیرۆزبایــی لــە هەمــوو پێڕەوانــی 
هاونیشــتمانییە  بەتایبــەت  ئایینــە  ئــەو 
لــە  یارســانییەکانمان  خۆشەویســتە 
ڕێبــەرە  و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 

ئایینییەکانیان دەکەم.
بەداخەوە لە کوردستانی ئێران بەڕێوەبردنی 
وەک  یــاری  ئایینــی  ڕێوڕەســمەکانی 

دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە ڕوونکردنەوەیەکدا، 
بــاڵوی کردووەتەوە کە خۆپیشــاندانەکانی 
سیاســەتی  ئاکامــی  عێــراق  خەڵکــی 
ئاژاوەگێڕیــی ڕێژیمــی ئێران لەو واڵتەدایە 
و خەڵکی ناوچەکە لە سیاسەتی ڕێژیمی 

ئێران بێزارن.
دەقی ڕوونکردنەوەکە بەم چەشنەیە:

لەســەر  ڕوونکردنەوەیــەک 
چەواشــەکارییەکانی کۆماری ئیســالمی 

دژ بە حیزبی دێموکرات؛
لە درێژەی چەواشەکارییەکانی کۆماری 
ئیســالمیی ئێران دژ بــە بزووتنەوەی کورد 
و حیزبی دێموکرات، ڕۆژی چوارشەممە، 
هەتــاوی،  ١٣٩٨ی  خەزەڵــوەری  ١٥ی 
بــە  ســەر  نیــووز«  »بووڵتــەن  ماڵپــەڕی 
ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی ڕێژیــم بــە 
باڵوکردنــەوەی بەنــاو ڕاپۆرتێکی تایبەت، 
دواییــن  شــاردنەوەی  بــۆ  داوە  هەوڵــی 
دەرکەوتەکانــی دۆڕاوی و بــێ ئابڕوویــی 
سیاسیی خۆی لە ناوچەکەدا، بزووتنەوەی 
کــورد و حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران بکاتــە ئامانجــی تەبلیغاتێکــی بێ 
بنەما و پرێستیژی حیزبی دێموکرات هەتا 

ئاستی نزمی خۆیان دابەزێنێت.
ئــەو ماڵپــەڕەی  بەنــاو ڕاپۆرتەکــەی  لــە 
ڕێژیمــدا بانگەشــەی ئــەوە کــراوە کــە لــە 
ڕاپەڕیــوی  خەڵکــی  خۆپیشــاندانەکانی 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران لــە چەنــد خاڵــدا ڕوو 
جیهانــی،  کۆمەڵگــەی  و  خەڵــک  لــە 
لــە  پشــتیوانی  کــە  کــردووە  داوای 

خۆپیشاندانەکانی خەڵكی ئێران بکەن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

ناوەنــدی  کۆبوونــەوەی  ڕاگەیاندنــی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
ئەمڕۆ 2٧ی مانگی خەزەڵوەر لە بارەگای 
کۆمەڵەی شۆڕشــگێری زەحمەتکێشــانی 
کوردســتانی ئێــران کۆبوونەوەیــەک بــە 

کۆبوونەوەی هاوبەشــی ناوەندی سیاســی 
و دەستەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی 
لــەو  بەڕێوەچــوو.  ئێــران  کوردســتانی 
کۆبوونەوەیەدا لەســەر ئەوەی که ڕێژیمی 
ئێــران ســەرچاوەی کێشــە و گرفتەکانــی 

ناوچەکەیە، جەخت کرایەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە، ١٥ی خەزەڵــوەری 
١٣٩٨ی هەتاوی، کۆبوونەوەی هاوبەشی 
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕیی 
حیزبــی دێموکــرات، بــە چەنــد ســاتێک 
بێدەنگی بۆ یادی شــەهیدانی کوردســتان 
دواییانــە،  ئــەم  شــەهیدانی  بەتایبــەت  و 

دەستی پێکرد.
لە ســەرەتای کۆبوونەوەکەدا، لێپرســراوی 

ڕێوڕەســمەکانی هەندێــک لــە پێڕەوانــی 
لــە الیــەن ڕێژیمــی  ئایینەکانــی دیکــە 
و  قەدەغەکــراوە  ئیســالمی  کۆمــاری 
بۆنەکانــی  بەشــدارانی  و  بەڕێوەبــەران 
ژێــر  دەکەونــە  ئایینانــە  ئــەو  پێڕەوانــی 
زەبــر و زەنــگ و بێحورمەتــی بــە باوەڕ و 
کولتووریــان دەکرێــت، کە ئــەوە بۆ خۆی 

پێشێلکردنی ئاشکرای مافی مرۆڤە.
هیواداریــن ئــەم ڕێژیمــە لەژێر گوشــاری 
زۆری نێوخــۆ و دەرەکــی کــە بــۆ خــۆی 

هەمــوو  خەباتــی  و  پێکهێنەریانــە 
و  بڕووخێــت  ئێرانــە،  ئازادیخوازانــی 
حکوومەتێکــی دێموکراتیــک جێــگای 
بگرێتــەوە کە ڕێز بۆ بیروباوەڕی ئایینی 
بەڕێوەبردنــی  و  دابنێــت  کــەس  هەمــوو 

ڕێوڕەسمەکانیان یاسایی بکرێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی
بــە بۆنەی ڕۆژی لەدایکبوونی حەزرەتی 

گەالنی ناوچە لە لوبنان و ســووریەوە تا 
شەقامەکانی کەربەال و نەجەف و بەسرە 
دەرهاوێشــتەی  شــەقام،  ســەر  هێناوەتــە 
ڕاســتەقینە و چاوەڕوانکراوی سیاســەتە 
و  ئێــران  ڕێژیمــی  کاولکارییەکانــی 
هەناردەکردنی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران 

لە ناوچەکەدایە. 
هەموومــان شــاهیدی ئــەوە بوویــن کــە 
لــە خۆپیشــاندانی ناڕەزایــی شــارەکانی 
ئێــران بەتایبەتی شــارەکانی وەک قوم و 
مەشــهەد لە ماوەی ڕابردووشــدا خەڵکی 
وەزاڵەهاتوو وێنەکانی ڕێبەرانی ڕێژیم و 
هێماکانی ئەو دەسەاڵتە دژی گەلییەیان 
ئاگــر تێبــەر دەدا و لــە دروشــمەکانیاندا 
ڕق و بێزاریــی خۆیــان لــە دیکتاتۆری و 
ئاژاوەگێڕییەکانــی ڕێژیــم  گەندەڵــی و 

دەربڕی. 
و  هانــدەر  گەلــۆ  کــە  ئەوەیــە  رســیار 
ڕێکخــەری ناڕەزایەتییانەکانــی خەڵکی 
قوم و مەشهەدیش هەر حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران و کوردەکانی هەرێمی 

کوردستان بوون؟
دەزانێــت  بــاش  ئیســالمی  کۆمــاری 
کــە ئەگەرچــی خەڵکــی کوردســتان و 
حیزبــی دێموکرات یەکەم الیەن بوون کە 
ســیمای ڕاســتەقینەی ئەو ڕێژیمەیان بۆ 
دەرکــەوت و لــە بەرامبەریــدا قارەمانانــە 
ڕاوەســتان، بــەاڵم ڕقی قــووڵ و بێزاریی 

درێژەی پەیڤ

وێــڕای  دێموکــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
کاریــی  دەســتووری  خستنەبەرباســی 
سیاســیی  ڕاپۆرتــی  کۆبوونەوەکــە، 
ئامادەکــراو لــە الیــەن ناوەنــدی سیاســی 
و  باشــتر  بــۆ  خــۆی  ســەرنجی  و  ڕا  و 
خســتە  ڕاپۆرتەکــەی  بەهێزترکردنــی 

بەرباس.
کــە  ئاماژەپێکــراو  سیاســیی  ڕاپۆرتــی 
ئەمجــارەی  کۆبوونــەوەی  ناوەڕۆکــی 
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕی 
بــوو، لێکدانــەوە و شــیکردنەوەی دۆخــی 
ئێســتای ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
و بەتایبەت دۆخی ئێران و عێراق و لوبنان 

بوو.

دۆخێکــی  بــە  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
هەســتیاردا تێدەپەڕێت و هاوسەنگیی هێز 
کــە دوای ڕووخانــی بلۆکی ســۆڤیەت و 
بەتایبــەت دوای هێرشــی عێــراق بۆ ســەر 
کوەیــت لــە دوو دەیەی ڕابــردوودا هاتبووە 
ئاراوە، ئێستا خەریکە لە ناوچە دەگۆڕێت 
و کاریگەریــی خــراپ و باشــی لەســەر 

دۆخی کورد داناوە و زیاتریش دەبێت.
هــەر لــە کۆبوونەوەکــەدا باســی دۆخــی 
ئێستای ئێران و هەنگاوە پێشێلکارییەکان 
و دۆخی نالەباری ئابووری خرایە بەرباس.
لــە تەوەرێکــی دیکــەی کۆبوونەوەکــەدا 
خەڵکــی  خۆپیشــاندانەکانی  باســی 
وەزاڵەهاتوو لە عێراق و لوبنان کرا کە لە 

شــێوازی حکوومەتداریــی نزیک لە ئێران 
و دەســتێوەردانەکانی ســپای پاســداران و 
گەندەڵییــەکان وەزاڵــە هاتــوون و ناڕەزایی 

خۆیان دەردەبڕن.
ڕاپۆرتــی سیاســیی کۆبوونەوەکــە پێــی 
وایــە کــە ئەم گەندەڵی و ئاڵۆزی و دۆخە 
نالەبــارەی ژیانــی خەڵــک لــە عێــراق و 
لوبناندا، بەهۆی دەســتێوەردان و سیاسەتە 
ئاژاوەگێڕییەکانــی  و  شــەڕەنگێزی 
ڕێژیمــی تارانــەوە هاتوونەتــە ئاراوە و هەر 
بۆیــە خەڵک هــاواری دەرکردنی ئێران لە 

واڵتەکەیان دەکەن.
لێکدانەوەی سیاسیی کۆبوونەوەکە لەسەر 
پشتیوانیی حیزبی دێموکرات لە داخوازیی 

ڕەوای خەڵکــی وەزاڵەهاتــووی باشــووری 
عێراق و هەروەها پشــتیوانی لە مافە ڕەوا 
و نەتەوەییەکانــی کــورد لە کوردســتانی 
عێــراق و مافــە بنچینەییەکانی هەرێمی 
کوردســتان پێداگــر بــوو و پیشــوازیی لــە 
هاودەنگــی و یــەک هەڵوێســتیی الیەنــە 
لــە  بەشــە  لــەو  کــورد  سیاســییەکانی 

کوردستان کرد.
هەڵســەنگاندنی  وێــڕای  کۆبوونەوەکــە 
بەرباســی  خســتنە  و  هــۆکارەکان 
سیاســیی  لێکەوتــەی  ئەگەرەکانــی 
دۆخەکە و کاریگەرییان لەســەر کورد لە 
هەمــوو بەشــەکاندا، بڕیــار و ڕاســپاردەی 
پێویســتی بــە ڕێبەریــی حیــزب دا کە لە 

بەرامبــەر ئەگەرە جیاوازەکاندا هەڵوێســت 
و ئامادەکاریی پێویستی هەبێت.

دوای  کۆبوونەوەکــە  بەشــدارانی 
و  ڕاپۆرتەکــە  پێشکەشــکرانی 
شــیکردنەوەکانی »مســتەفا هیجــری«، 
هەر کامەیان ڕا و تێبینیی خۆیان هێنایە 
ئاراوە و ڕاپۆرتەکەیان دەوڵەمەندتر کرد.

ڕۆژ  هەمــان  ئێــوارەی  کۆبوونەوەکــە 
کۆتایی پێهات.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نووسینگەی کارگێڕی

١6ی خەزڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی
7ی نۆڤامبری ٢٠١٩ی زایینی

بەرباڵوی ئێســتای گەالنی ناوچەکە لەو 
ڕێژیمــە ئاکامــی ئەزموونــی هاوبەشــی 
گەالنــی ناوچــە و تاقیکردنەوەی دروشــم 
و ئیدئۆلۆژییەکانــی ڕێژیــم بــە بەهــای 
خاپووربوونــی  و  ڕۆڵەکانیــان  خوێنــی 

واڵتەکانیانە.
لەوانەیە کۆماری ئیســالمی لە ڕابردوودا 
توانیبێتــی بە کەڵک وەرگرتن لە هەســت 
و سۆزی ئایینیی گەالنی ناوچە و لەژێر 
دەمامکــی ئایین و دڵســۆزیی درۆیین بۆ 
گەالنی دراوســێدا پێگەیەک بۆ خۆی لە 
هێندێــک شــوێن دەســتەبەر بــکات، بەاڵم 
ئێســتا ســەردەمی ڕاچڵەکانــی خەڵکــی 
ئەو واڵتانە لە بەرانبەر داگیرکارییەکانی 
هەمــوو  و  عێــراق  خەڵکــی  و  ئێراندایــە 
ناوچەکــە و جیهــان لەوە تێگەیشــتوون کە 
بوونی کۆماری ئیسالمی ناکۆکییەکی 
قووڵی لەگەڵ بەختەوەری و پێکەوەژیانی 

هێمنانە و ئازادیی ئەوان هەیە. 
ڕووخانــی  دەبــێ  ڕێژیــم  بۆیــە  هــەر 
پێگەکانــی خۆی لەنێــو خەڵکی ناوچەدا 
وەکــوو ڕاســتییەک قبــووڵ بــکات و بــە 
سیاســەت و بەرنامــە هەڵەکانــی خۆی لە 
دەرەوە و نێوخــۆی ئێرانــدا بچێتــەوە، نەک 
ئەوەی کە بە هێنانەوەی پاساو و بیانووی 
سەیر و سەمەرەی وەک هەمیشە خۆڵ لە 

چاوی خەڵک بکات. 
بزووتنــەوەی ڕەوای خەڵکی کوردســتان و 

بەتایبەتی حیزبی دێموکرات هەمیشە و لە 
هەموو سەردەمێکدا لە هەموو شێوازەکانی 
خەباتــی ڕەوا و ســەردەمیانە بــۆ بەرگری 
لــە مــاف و کەرامەتــی خــۆی کەڵکــی 
وەرگرتــووە،  نە ئەو بزووتنەوەیە پێویســتی 
بەوەیــە کــە خۆپیشــاندانەکانی خەڵکــی 
عێــراق بکاتــە هەلێک بۆ خۆدەرخســتن و 
نە خەڵکی عێراقیش پێویستیان بەوەیە کە 
خەڵکی دیکە ئاراســتەی خۆپیشــاندانیان 
بــۆ  کۆتاییــدا  لــە  بکــەن.  دیــاری  بــۆ 
جەختکردنــەوە  وێــڕای  دیکــە  جارێکــی 
سیاســییەکانی  پرەنســیپە  لەســەر 
دەنگۆیانــەی  جــۆرە  ئــەو  حیزبەکەمــان، 
ڕێژیــم ڕەت دەکەینــەوە و ڕایدەگەیەنیــن 
کــە حیزبــی ئێمــە هیــچ پێوەندییەکی بە 
ڕووداوەکانــی ئــەم ڕۆژانــەی شــارەکانی 
عێراقــەوە نییــە و ئەوەی کــە هەیە، تەنیا 
الفــاوی ڕقی گەالنی ناوچەکەیە کە لە 
دەســتێوەردانەکانی کۆمــاری ئیســالمیی 
ئامانجیــان  و  هاتــوون  وەزاڵــە  ئێــران 
کۆتاییهێنــان بــەو بارودۆخە نالەبارەیە کە 
بەهــۆی ئاژاوەگێڕییەکانی ڕێژیمی ئێران 

باڵی بە سەر واڵتەکەیاندا کێشاوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕاگەیاندنی گشتی

١٨ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی

محەممــەد، پێغەمبــەری ئیســالم )د.خ(، 

موســوڵمانان،  هەمــوو  لــە  پیرۆزبایــی 
بەتایبــەت خەڵکی کوردی موســوڵمان لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەم، هیوادارین 
ئەو ڕۆژە ببێتە هۆی دڵخۆشــی، ئارامی 

و ئاشتی لەنێو هەموو گەالنی ئێراندا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

ناوەنـــدی هاوکاری 
چەنـــد داواکارییەکـــی ڕوو لـــە خەڵـــک و کۆمەڵگـــەی جیهانـــی بـــاو کـــردەوە

بەشداریی بەرپرسانی یەکەمی هێزەکانی 
ناوەنــد ســەبارەت بــە بارودۆخــی ئێســتای 
لــەو  بەڕێوەچــوو.  کوردســتان  و  ئێــران 
دانیشــتنەدا بۆ جارێکی دیکە پشــتیوانی 
لە ناڕەزایەتی و ئیعتیرازی ڕەوای خەڵک 
یەکدەنگبوونیــان کرایــەوە، سیاســەتی  و 
ســەرکوتی دڕندانەی کۆماری ئیسالمی 
مەحکــوم کــرا و بەتایبەتــی ســەرکوت و 
کوشــتاری بەرین لە کوردســتان ئاماژەی 
پێدرا. ناوەندی هاوکاری، هاتنە مەیدان و 
خۆڕاگری و بوێریی خەڵکی بەرز نرخاند 
خۆپیشــاندانی  کــە  کــردەوە  جەختــی  و 

مەدەنــی مافــی جەمــاوەرە و ڕاکێشــانی 
بــەرەو توندوتیــژی ڕێــک لــە ئەســتۆی 

هێزەکانی کۆماری ئیسالمییە.
هەمــوو الیــەک لــە ئێســتادا لەســەر ئــەو 

خااڵنەی خوارەوە هاودەنگ بوون:
١ـ ناوەنــد ڕوو دەکاتــە هەمــوو ڕێکخراو و 
ناوەندە نێونەتەوەییەکان بۆ گوشــار خستنە 
ســەر کۆماری ئیســالمی و پشتیوانی لە 
ناڕەزایەتی و داوا ڕەواکانی خەڵکی ئێران 
و کوردستان، بەتایبەتی کۆتاییهێنان بە 
سیاســەتی کوشــتار و میلیتاریزەکردنــی 
شــارەکانی کوردســتان. هەروەها تەئکیــد 

هەلومەرجــەدا  لــەو  ناوەنــد  کــە  کــراوە 
هاوکاری و هاوئاهەنگیــی زیاتــر لەگــەڵ 
بزووتنــەوە  و  ئێــران  ئۆپۆزیســیۆنی 
ئیعتیرازییەکانی ئێران بە پێویست دەزانێت 
و چاوەڕوانــی پشــتیوانی و هاوئاهەنگییــە 

لەگەڵیان.
هەنــدەران  هەمــوو کوردانــی  لــە  داوا   -2
دەکەین کە بە خۆپیشاندان و گردبوونەوەی 
جەمــاوەری، پشــتیوانی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان بکەن. بەتایبەتی ڕوو دەکەینە 
تێکۆشــەران و خەڵکانــی ڕۆژهەاڵتــی لــە 
تاراوگــە کــە بەو پــەڕی تواناییان وەگەڕ 

چاالکوانانــی  و  هێــز  لــە  داوا  بکــەون. 
بەشەکانی دیکەی کوردستانیش دەکەین 
کــە لــەو هەلومەرجــەدا پشــتیوانی دۆزی 
ڕەوا و خەباتــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
بن. هەروەها داوا لە ڕێکخراو و ئەندامانی 
چــوار حیزبەکــەی ناوەنــد دەکەیــن کە بە 
باقیــی  و  یەکتــر  لەگــەڵ  هاوئاهەنگــی 
ڕۆژی  دیکــە،  سیاســییەکانی  الیەنــە 
شــەممە، 2٣ی مانگی نوامبر، ڕێپێوان و 
ئیعتیــرازی سەراســەری لە دەرەوەی واڵت 

ساز بدەن.
نــاوەوەی  چاالکوانانــی  لــە  داوا   -٣

بۆیــان  چــۆن  کــە  دەکەیــن  کوردســتان 
بگونجێت بە وشــیاری ناڕەزایەتییەکانیان 
درێژە پێبدەن و تێبکۆشــن کە پیالنەکانی 
ڕێژیــم پووچــەڵ بکەنــەوە. ئێمــەش هەوڵ 
لەگــەڵ  هاوفیکــری  بــە  کــە  دەدەیــن 
چاالکوانانــی نــاوەوە لە شــێوازی دیکەی 
ئیعتیرازی گشــتیش لە داهاتوودا کەڵک 

وەربگرین.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٢7ی خەزەڵوەری ١٣٩٨ی هەتاوی

١٨ی نوامبری ٢٠١٩ی زایینی

شــارەکانی عێــراق و بەتایبەتی ڕووداوی 
هێــرش بۆ ســەر کۆنســولخانەی ئێــران لە 
کەربــەال، ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران و الیەنێکی باشــووری 
کوردســتان ڕۆڵێکی کارایان هەیە و هەر 
ئەو کەسانەن کە لە سووتاندن و دڕاندن و 
ژێر پێخستنی ئااڵی کۆماری ئیسالمی 
کاربەدەســتانی  و  ڕێبــەران  وێنــەی  و 
ڕێژیمــدا دەســتیان هەیــە و دروشــمی دژ 
بــە داگیــرکاری و دەســتێوەردانی ئێــران 
بەرچــاوی  لــە  و  دەڵێنــەوە  عێراقــدا  لــە 
ڕاگەیەنەکانــدا وا دەنوێنــن کــە خەڵکــی 
عێراقــن. لێرەدا وێــڕای وەدرۆخســتنەوەی 
ئەو هەواڵە بێ بنەمایە، جەخت دەکەینەوە 
لــە ڕووهەڵماڵــراوی و  ئــەو ڕادەیــە  کــە 
لــە  تەنیــا  ڕاســتییەکان  چەواشــەکردنی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و 
و  ڕیــاکار  ڕێژیمــە  ئــەو  کاربەدەســتانی 
ئاژاوەگێڕە دەوەشــێتەوە. الی کەس شاراوە 
نییــە و خــودی ڕێبەرانــی ڕێژیمیش باش 
دەزانــن کــە هێرش بۆ ســەر کۆنســولخانە 
و ســووتاندن و دڕاندنــی ئــااڵ و وێنــە و 
لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  هێماکانــی 
شــارە  لەنێــو  تایبەتــی  بــە  و  عێــراق 
تەنیــا  واڵتــەدا  ئــەو  شیعەنشــینەکانی 
ڕاســتەوخۆی  بەرهەمــی  و  دەرئەنجــام 
سیاســەتی کاولکارانــەی ئــەو ڕێژیمەیە. 
لە ڕاستیدا ئەو ڕق و بێزارییە کە ئەمڕۆ 



ژمارە ٧٦٢، ٣٠ی خەزەڵوەری ٤١٣٩٨

د. چارلـــز دەڤیدســـۆن: 
حیزبـــی دێموكـــرات حیزبێكـــی پێشـــكه وتوو و ســـه رده میانه یە

ناوەنـــدی ژنانـــی ڕۆژهـــەاڵت: »بێدەنگـــی بشـــکێنین«

عەرەبستان 
بـــاس لـــە تێـــرۆری ڤییـــەن و بێرلین 

دەکات

لــه  ئامریــكا و له  زانســتگای به ناوبانگی 
تێــزی دوكتــورای  »جــۆرج مه یســۆن«، 
حیزبــی  له ســه ر  ده ڤیدســۆن«  »چارلــز 
دێموكراتــی کوردســتانی ئێــران، به  پله ی 

نایاب قبووڵ كرا.
2٠ی  ڕێكه وتــی  دووشــه ممه   ڕۆژی 
خەزەڵــوەر، دوکتور چارلز ده ڤیدســۆن پاش 
دوو ســاڵ كاری بــه رده وام و وتووێــژ، لــه  
ئاكامــدا له  زانســتگای جۆرج مه یســۆن، 
لــه  ده ڤــه ری واشــنتۆنی پێته خــت، تێــزی 

دوكتوراكه ی قبووڵ كرا.
چارلــز لــە تێزەکەیــدا باســی لــه  مێژووی 
خه باتگێڕانه ی حیزبی دێموكرات كردووە و 
لە داکۆکیکردنەکەیــدا ڕایگەیاند كاری 
مه یدانــی له گــه ڵ ئه ندامانــی ئــه و حیزبه  
وای لێكــردم كــه  بــاوه ڕ بێنــم كورده كانــی 
ڕۆژهه اڵت  هاوپه یمانی ڕۆژئاوان و بایه خ 
به  پرســه كانی ئــازادی، به رابه ری، مافی 

مرۆڤ و ژینگه  ده ده ن.
ناوبــراو بۆ نووســینی تێــزی دوكتوراكه ی 
زیاتــر لــه  2٠٠ كه س له  ئه نــدام، الیه نگر، 

بشــکێنین«  »بێدەنگــی  کەمپەینــی 
بــۆ پێشــگرتن لــە پەرەســەندنی هەرچــی 
زیاتــری توندوتیــژی دژ بە ژنــان لە ئێران 
و بەتایبــەت کوردســتان، لەالیەن ناوەندی 

ژنانی ڕۆژهەاڵتەوە ڕێکخرا.
2٣ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ژنانــی ڕۆژهــەاڵت  ناوەنــدی  خەزەڵــوەر، 
کەمپەینێکــی لــە ژێــر نــاوی »بێدەنگی 
بشــکێنین«، بۆ بەرپەرچدانــەوەی هەموو 
زوڵــم و ئــازار و دەنگــی کپکــراوی ژنان، 

ڕێک خست.
ژنانــی  ناوەنــدی  ڕاگەیەنــدراوی  دەقــی 
ڕۆژهــەاڵت لــە        بــارەی کەمپەینی 

»بێدەنگی بشکێنین«، بەم چەشنەیە:
»بێدەنگــی  کەمپەینــی  ڕاگەیاندنــی 
ژنانــی  ناوەنــدی  لەالیــەن  بشــکێنین« 

ڕۆژهەاڵتەوە
لە کۆمەڵگەی ژێر دەســەاڵتی کۆماری 
ئیســالمیدا و بــە لەبەرچاوگرتنــی یاســا 
دژەژنەکانــی ئــەو چوارچێــوە سیاســییە، 
و  تــاک  ئاســتی  لــە  ژنــان  بارودۆخــی 
باشــتربوون  بــەرەو  نەتەنیــا  کۆمەڵــگادا 
ناچێت، بەڵکوو هەتا دێت پەت پســاوانەتر 
ڕووی لــە وێرانــی و خراپی دەبێت و بەبێ 
ئــەوەی خۆمان لێی وشــیار بیــن، بەرەو بە 

وەزارەتی دەرەوەی عەرەبســتانی سعوودی، 
لــە ویدیۆیەکــدا بــاڵوی کردووەتــەوە کــە 
کــردەوەی  ئێــران  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
تێرۆریســتیی لــە جیهانــدا ئەنجــام داوە و 

پشتیوانی لە تێرۆریزم دەکات.
بەپێــی ویدیویەک کــە وەزارەتی دەرەوەی 
عەرەبســتان بــاڵوی کردووەتــەوە، »عــادل 
لــە  ڕاوێــژکار  وەزیــری  ئەلجوبەیــر«، 
دەوڵەتی ســعوودییە بــاس لەوە دەکات کە 
ڕێژیمــی ئێــران لــە سەرتاســەری جیهاندا 

و  سیاســه ت  شــاره زایانی  و  دۆســتان 
مێــژووی حیزبی دێموكراتی كوردســتانی 
لــە ئامریــکا، ئورووپا و بنكه كانی حیزبی 

كوردســتان  باشــووری  لــه   دێموكــرات 
دواندبوو.

دوکتــور چارلــز حیزبــی دێموكراتــی بــه  

حیزبێكــی پێشــكه وتوو و ســه رده میانه  نــاو 
برد.

چارلــز له  داكۆكییه كه یدا باســی له وه  كرد 

كه  حیزبی دێموكرات خاوه نی ڕێکخستنی 
دێموكراتیكــی  میكانیزمــی  و  به هێــز 
به ڕێوه بردنــه و خه ڵكــی كــورد لــه  ده ره وه  و 

نێوخــۆوە بــه  قووڵی باوه ڕیــان پێیه تی و به  
سه رمایه ی خۆیانی ده زانن .

ناوبــراو له  به شــێكی دیكه ی قســه كانیدا، 
باســی كاریگه ریــی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتان له ســه ر شــوناس و ناســنامه ی 
خه ڵكــی كورد كــرد و كولتووری نه ته وه ی 
كوردی به  ده وڵه مه ند و پێشــكه وتوو وه سف 
كــرد. دواتــر لێژنــه ی به ڕێوه به ریــی تێزه كه  
پاش بیروڕا گۆڕینه وه  به  تێكڕای ده نگ، 
بڕیاریــان دا كــه  تێزه كه  قبووڵ بكه ن و به م 
جۆره  چارلز پاش دوو ساڵ كاری به رده وام 
و ســه فه ری واڵتانــی دوره ده ســت، پلــه ی 

دوكتورای به ده ست هێنا.
و  ده ربــڕی  خــۆی  خۆشــحاڵیی  ناوبــراو 
حیزبــی  الیه نگرانــی  و  ئه نــدام  سپاســی 
دێموكراتــی كــرد و ڕایگەیانــد، »وه كــوو 
نه تــه وه ی كــورد و  دۆســت و پشــتیوانی 
حیزبــی دێموكــرات ده مێنێتــه وه  و هه رچی 
له ده ســت بێــت بــۆ یارمه تیدانــی خه باتــی 
ئه نجامــی  دێموكــرات،  حیزبــی  و  كــورد 

ده دات .

کولتوورکردنــی ئــەو جــۆرە لــە ڕوانین بە 
ژنانمان دەبات.

لــە  ژنــان  مافــی  چاالکانــی  ئێمــە 

ئەرکــی  بــە  ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
بــە  پێشــگرتن  بــۆ  دەزانیــن  خۆمانــی 
پەرەســەندنی هەرچی زیاتری توندوتیژی 

بەتایبــەت  و  ئێــران  لــە  ژنــان  بــە  دژ 
کوردســتان، بێدەنگ نەبین و بەرانبەر ئەم 
شــێوە سیستماتیکە لە ئاپارتاید هەڵوێست 

بنوێنیــن. بــە بــڕوای ئێمــە یەکێــک لــە 
گرنگتریــن و کاریگەرتریــن ڕێگەکانــی 
نەهێشتنی توندوتیژی، شکانی بێدەنگییە 

و دەنگهەڵبڕیــن باشــترین چارەســەرە؛ بــە 
واتایەکــی دیکــە بــە هەمــان ڕادەی کــە 
بێدەنگــی  شــکانی  بــۆ  هەوڵمــان  دەبــێ 
چڕتر بکەیــن، دەتوانین بە هەمان ڕێژەش 

توندوتیژی کەمڕەنگ بکەین.
هــەر بۆیــە بــە ڕاگەیاندنــی کەمپەینــی 
هەڵمەتێــک  بشــکێنین«،  »بێدەنگــی 
دەخەینــە گەڕ بۆ بەرپەرچدانەوەی هەموو 
زوڵــم و زۆر و ئەشــکەنجە و ئازارێــک و 

هەروەها دەنگی کپکراوی ژنان دەبین.

ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵت
١٣٩٨/٨/٢٣ی هەتاوی
٢٠١٩/١١/١٤ی زایینی

ناوەندی ژنانی رۆژهەاڵت لە الیەن 
پێنج رێکخراوی ژنانی کوردستانی 

رۆژهەاڵت پێک هاتووە کە بریتین لە:
رێکخراوی ئافرەتانی خەباتی 

کوردستانی ئێران
کۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت

یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان
رێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد

یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی 
کوردستانی ئێران

پشتیوانی لە تێرۆریزم دەکات.
ئەلجوبەیــر دەڵێت: »ڕێژێمی ئێران تۆڕی 
تێــرۆری لــە ئورووپــادا هەیە و کــردەوەی 

تێرۆریستی ئەنجام دەدات. 
لــە  تێرۆریســتی  کــردەوەی  هەروەهــا 

ئامریکای باشوور ئەنجام دەدات«.
وەزارەتی دەرەوەی عەرەبســتانی ســعوودی 
لــە ویدیۆیــەدا بــاس لــە تێــرۆری دوکتور 
قاســملوو لــە ڤییــەن و تێــرۆری دوکتــور 

شەرەفکەندی لە بێرلین دەکات.

پارتـــی سوسیالیســـتی کوردســـتان- باکـــوور، 
ســـەردانی حیزبـــی دێموکراتـــی کرد

پارتی سوسیالیستی کوردستان- باکوور، 
لەگــەڵ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، دۆخــی بزووتنــەوەی کوردیــان لــە 
کوردستانی باکوور و ڕۆژهەاڵت تاوتوێ 

کرد. 
خەزەڵــوەر،  ١٨ی  شــەممە،  ڕۆژی 
سوسیالیســتی  »پارتــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتان ـ باکــوور« بــە سەرپەرەســتیی 

ســەردانی  تــەک«،  »مەســعوود 
دێموکراتــی  حیزبــی  نووســینگەی 
لــە الیــەن  ئێرانــی کــرد و  کوردســتانی 
هەیئەتێکــی حیزبــەوە بــە سەرپەرەســتیی 
»مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی 

حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
»مەســعوود تــەک« وێــڕای ســپاس لــە 
پێشــوازیی حیزبــی دێموکــرات، باســێکی 

کوردســتانی  خەباتــی  لەســەر  سیاســیی 
باکــوور و سیاســەتی دەوڵەتــی تورکیــە 
بەرانبەر بە کورد لەو بەشــەی کوردســتان 
ســەر  بــۆ  تورکیــە  هێرشــی  هەروەهــا  و 
و  ڕۆژئــاوا  کوردســتانی  کوردەکانــی 
هەڵوێســتی واڵتانــی ناوچــە، ئورووپــا و 

ئەمریکا لەوبارەوە، پێشکەش کرد.
باســێکی  گشــتی  لێپرســراوی  پاشــان 

کوردســتانی  خەباتــی  لەســەر  سیاســیی 
ڕۆژهــەاڵت، ئیــران و دەســتێوەردانەکانی 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران لــە واڵتانــی 
ناوچە و پەرەپێدانی سیاسەتی ئاژاوەنانەوە 
لــەو واڵتانــەی کــە نفــووزی تێــدا هەیە، 
پێشــکەش کــرد. لــە کۆتاییــدا هەیئەتی 
دۆســتایەتیی  لەســەر  الیــەن  دوو  هــەر 

نیوانیان جەختیان کردەوە.
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لــە ســااڵنی ڕابــردوودا و بــە بەردەوامــی، 
تێیــدا  کــە  کوردســتان  بزووتنــەوەی 
حیزبــی دێموکــرات پشــکی شــێری بــەر 
کەوتــووە، باســیان لــەوە دەکــرد کــە لــە 
چوارچێوەی سیاسەتی دەرەکی کۆماری 
ئیســالمیدا، عێراق و کوردســتانی باشوور 
جێگەیەکــی تایبەتیــان هەیــە؛ تێــز یــان 
دوکتورینــی »هەناردەکردنی شــۆڕش«، 
دەســتەواژەیەکە کە زۆربەی جار لەزاری 
سیاسییەکانی کوردســتانی رۆژهەاڵتەوە 
دەبیســترێ، دۆکتۆرینێک کە خومەینی 
داڕێــژەری بــوو و دەوڵەتە یــەک لەدوای 

یەکەکانی ڕێژیم جێبەجێکاری! 
لــەم ڕاستایەشــدا ئەوەیکــە بینــرا نەبوونی 
بەزەیی لەالیەن داڕێژەران و جێبەجێکارانی 
ئیمپراتوریەتــی  ســازکردنی  پــڕۆژەی 
ویالیەتی فەقیهی بوو، نەتەنیا بەزەییەک 
نەبینرا و گیان و ماڵ و نامووسی خەڵک 
و لەم نێوانەشــدا گەلی کورد حەاڵڵ کرا 
بەڵکــوو زێدەخوازییەکانــی ڕێژیم چەندین 
شــەڕ و کوشــتار و ماڵوێرانــی مێژوویــی 
لێکەوتــەوە کــە هەتــا ئێســتاش چ خۆیان 
دەبینرێــت.  هــەر  ئاســەوارەکانیان  چ  و 
ئەمــەش وای کــرد کــە ئێمــەی کــورد 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  بەتایبــەت 
ئەو قســەیە بەردەوام دووپات بکەینەوە کە 
سەرەکیترین دوژمنی کورد لە هەر چوار 

پارچە »کۆماری ئیسالمی ئێرانە«!
لەالیــەن  جــار  هەنــدێ  تێڕوانینــە  ئــەم 
بەنــاو سیاســییەکانی پارچەکانــی تــری 
کوردستان و هەندێک لە فریوخواردووانی 
ئــەم گەلــە بەشــمەینەتە دەخرایە بەر لۆمە 
و گازنــدە کــە گوایــە ئەوانــە جۆرێــک 
قســەڵۆکی بێبنەمــان و ڕێژیمــی تــاران 
ئەوەنــدەش دڕنــدە نییــە کە بــاس دەکرێ! 
یان تەنانەت کۆماری ئیســالمییان وەک 
دۆســت، هاوپەیمــان و تەنانەت پشــتیوانی 

خۆپێشــاندانە  و  ڕێپێــوان  دوابــەدوای 
جەماوەرییەکانــی خەڵــک لــە زیاتــر لــە 
١٠٠ شاری ئێران کە بە هۆی گرانبوونی 
عەلــی  ئــاراوە،  هاتــە  بێنزیــن  بەهــای 
خامنەیــی ناچــار کــرد بێتە ســەر هێڵ و 
ڕایگەیاند: ئەو کەسانەی هاتوونەتە سەر 

شەقامەکان ئاژاوەگێڕن.
خامنەیــی لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: لــەم دوو 
شــەوەی ڕابردوودا کە بەســەر ئەم بابەتەدا 
تێپەریوە، هەموو »ناوەندە شەڕایسانەکانی 
جیهــان« هاتوونەتە ســەر هێــڵ و خەڵک 
هــان دەدەن بــۆ ئەنجامدانی ئەم کردەوانە؛ 
تاوانبــاران  و  مونافیــق  دەڵــێ:  ناوبــراو 
ویســتوویانە بــەردەوام لــە ڕێــگای تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و لــە شــوێنەکانی تر 
خەڵــک هان بدەن و فێری خەڵک دەکەن 

کە ئەم کردەوە خراپکارییانە بکەن.«
کــە  خەڵکانێــک  وتوویەتــی:  هەروەهــا 
ڕێپێوانیــان کــردووە، خراپــەکارن و دەبێــت 
هەبــێ!  دژکردەوەمــان  لەبەرامبەریانــدا 
نابێــت  و ڕێکخراوێــک  ناوەنــد  هیــچ  و 

یارمەتیدەری خەڵک بێت. 
وێنــای  کــە  خامنەیــی  قســانەی  ئــەو 
هەمان قســەکانی خومەینی لە سەرەتای 
شۆڕشــی گەالنی ئێراندایە، پرسێکی تازە 
نییــە کــە بەرانبــەر بــە گەالنــی ئێــران و 
یــەک لەوان گەلــی کورد بەکاری هێنا، 
تەنیا جیاوازی ئەم دوو قســە لەوەدایە کە 
ئەمــڕۆ ئــەم فتوایــە لــە بەرانبــەر هەمــوو 

نەتەوەکانی ئێران بەکار دەهێندرێت.
شــەهیدکردنی دەیان خۆپیشــاندەر ئەوەمان 
پیشــان دەدات کــە ڕێژیــم بــۆ مانــەوەی 
خــۆی دەســت لــە هیچ چەشــنە تاوانێک 
کردەوەیەکــی  هەمــوو  و  ناپارێزێــت 
نەشــیاو دەکات وەکــوو تاوانــی خــاوەران، 
لەســێدارەدان و گوللەباران و تیرۆر کە لە 

شەماڵ تەرغیبی

سۆران شەمسی

ئێـران، عێـراق، کوردستان

بڕیار و فتوای جیهادێکی تر 

کورد دەناســاند! بــەاڵم ڕەوتی ڕووداوەکان 
ئــەو  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  بەتایبــەت 
ڕاستییەی بەڵگەمەندتر کرد  و ڕاستی و 
بەرحەقبوونی ئەو ئیدیعایەی زیاتر خســتە 
ڕوو کــە کۆماری ئیســالمی »دوژمنی 

سەرەکی کوردە«.
ڕۆژنامــەی  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە 
ماڵپــەڕی  و  تایمــز«  »نیۆیــۆرک 
کــە  کــرد  ئاشــکرایان  »ئینتێرســێپت« 
بەڵگەنامــەی  ســەدان  بــە  دەســتیان 
نهێنــی و زۆر نهێنــی لەســەر ئیتالعاتــی 
ئێــران ڕاگەیشــتووە کــە هێنــدەی دیکــە 
دەیســەلمێنێ کۆمــاری ئیســالمی بــە چ 
ڕەهەندگەلێکــەوە  چ  لــە  و  شــێوازێک 
ســەقامگیرکردنی  و  دزەکــردن  هەوڵــی 
عێــراق  خاکــی  لــە  دەســەاڵتەکەی 
ئــەم  داوە.   باشــوور  کوردســتانی  و 
بەڵگەنامانــە لەالیەن کەســێکی نەناســراو 
ئیتالعاتییەکانــی  دامــودەزگا  بــە  ســەر 
عێراقــەوە درکێنــدراوە کــە ٧٠٠ الپــەڕە 
لەخــۆ دەگرێت و پــاش تەئیدکران لەالیەن 
نیۆیۆرک تایمز و ماڵپەڕی ئینتێرسێپتەوە 
باڵو کراونەتەوە. بەوتەی نیۆیۆرک تایمز 
ئامانجی ئەو کەسە لە باڵوکردنەوەی ئەم 
زانیارییانە ئەوە بووە کە جیهان و بیروڕای 
گشتی ئاگادار بن کە ئێران چۆن هەوڵی 

داوە عێراق داگیر بکات.
بــە  بەڵگەنامانــەدا  لــەم  یەکێــک  لــە 
دا   2٠١4 ژانویــەی  2٦ی  ڕێکەوتــی 
ژێنــڕاڵ  تایبەتــی  نێــردراوی  هاتــووە: 
فەرمانــدەی  ئەلمەکسووســی«  »حاتــەم 
دەزگای ئیتالعاتــی وەزارەتــی بەرگــری 
عێــراق، دڵنیایــی داوەتــە الیەنــی ئێرانــی 
عێراقییــە  پلــەدارە  ئــەم  زاری  لەســەر  و 
»ئیســتخباراتی«  تــەواوی  وتوویەتــی: 
ئەرتەشــی عێــراق بــە هی خۆتــان بزانن و 
هەر شــتێکتان پێویســت بوو بە من بڵێن تا 

بۆتانی دابین بکەم.« 
داوای  ئێــران  بەڵگەنامــە،  ئــەو  بەپێــی 
تێکنۆلۆژییــە  و  ئەپلیکەیشــن  ئــەو 

ئامریــکا  کــە  کــردووە  ســیخوڕییانەی 
ڕادەستی ئیستخباراتی عێراقی کردووە تا 
بۆ لەنێوبردنی تێرۆریزم کەڵکی لێوەربگرن. 
هەرچەند ژێنێراڵ ئەلمەکسووسی حاشای 
لــە وەهــا پێوەندییــەک کــردووە و جــەواد 
زەریفیــش ئامادە نەبــووە وەها پێوەندییەک 
پشتڕاســت بکاتەوە یان رەدی بکات بەاڵم 
»حەســەن دانایی فەڕ« باڵوێزی پێشووی 
کۆماری ئیســالمی لە عێراق وتوویەتی: 
»ڕاســتە، ئێمــە لــە عێــراق ســەبارەت بــە 
هەنــدێ بابەتی تایبەتی لــە چوارچێوەی 
واڵتــە  لــەم  ئامریــکا  چاالکییەکانــی 

زانیاریمان کۆ کردۆتەوە«. 
ئــەم  کــە  تــردا  بەڵگەنامەیەکــی  لــە 
ســەرچاوانە باڵویــان کردۆتــەوە، هاتــووە: 
ســیخوڕەکانی  داوە  هەوڵــی  »ئێــران 
پێشووی سیا بکڕێتەوە و وەک سیخوڕی 
خــۆی لە باڵوێزخانــەی ئامریکا لە عێراق 
کەڵکیــان لێوەربگرێــت کە لەســەر یەک 
نەفــەر بەناوی نهێنی »دێنی بڕاســکۆ« 
سەرکەوتوو بووە«؛ ئەم کەسە کۆمەڵێک 
زانیــاری گرینگی ســەبارەت بــەم مژارانە 
بە کۆماری ئیســالمی داوە: »ناوی ئەو 
هۆتێالنــەی کــە ئامریکاییــەکان لەگەڵ 
هەبــووە،  دانیشــتنیان  ســیخوڕەکانیان 
عێراقییانــەی  هاوواڵتییــە  ئــەو  نــاوی 
کــە هــاوکاری هێــزە ئامریکاییەکانیــان 
و  تێرۆریــزم  لەنێوبردنــی  بــۆ  کــردووە 
تەنانەت ناونیشــانی ماڵــە تایبەتییەکانی 

ئامریکاییەکان«. 
وەزارەتــی  بەڵگەنامــەی  الپــەڕە   ٧٠٠
ئێتێالعاتی ئێران دەری خســتووە کە ئێران 
بەشــێکی زۆر لە سیاســییەکانی عێراقی 

کڕیوە. 
ماڵپەڕی »کوردســتان میدیا« لەمبارەوە 
ئــەم ڕاپۆرتــەی  نووســیویەتی: »بەپێــی 
نیۆیۆرک تایمز، ئەم بەڵگانە ســیخووڕی 
ئێــران  ڕێژیمــی  چاالکییەکانــی  و 
لەنێــو خاکــی عێــراق بــۆ دزەکــردن لــە 
هەڵبژاردنــی ڕێبەرانــی ئــەم واڵتــە، دانی 

پارە بە نوێنەرانی عێراق بۆ بەدەستهێنانی 
زانیــاری و هەروەهــا دزەکــردن لــە هەموو 
بوارەکانی سیاســی، ئابووری و مەزهەبی 

نیشان دەدات«. 
لەم بەڵگانەدا، ڕۆڵی ›‹قاســم سلێمانی‹‹ 
فەرماندەی ســپای تێرۆریســتی قودس لە 

عێراقدا نیشان دراوە. 
لــە  بــاس  بەڵگەنامانــەدا  لــەم  هەروەهــا 
دانیشــتنەکان لە شــاری بەغــدا و نەجەف 
کــراوە کــە ڕێژیمــی ئێــران، حیزبەکانــی 
ئــەو واڵتــەی بــۆ پشــتیوانی لــە ›‹عادڵ 
عەبدولمەهــدی‹‹ ڕازی بــکات. ئــەوەش 
ئاشــکرا بــووە کە »حەیــدەر عەبادی« و 
»ئیبراهیم جەعفەری«، ســەرۆکوەزیرانی 
»ســەلیم  هەروەهــا  و  عێــراق  پێشــووی 
ئەلجبوری‹‹، سەرۆکی پێشووی پارلمانی 
عێراق لەگەڵ سرویســە ئیتالعاتییەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران پەیوەنــدی و هاوکارییــان 
هەبــووە. هەروەهــا لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە 
کــە ڕێژیمــی ئێــران ســەبارەت بــە ناردنی 
فەقــێ بــۆ حــەوزەی عێلمییــەی عێــراق 
لــە کەربــەال و  و هەروەهــا هۆتێلســازی 
نەجــەف پێداگــری دەکات، بەاڵم ئەوەیکە 
باشــوور  کوردســتانی  ســەر  دەگەڕێتــەوە 
ئــەو ڕاســتییەیە کە کۆماری ئیســالمی 
ســااڵنێکی دوورودرێــژە لەســەر بنەمــای 
ســتراتژی دزە کردنــە نێــو واڵتانی ناوچە 
وەک ناوچەیەکــی مەترســیدار بــۆ ســەر 
دەســەاڵتدارێتی شــێعە لــە بەغدا ســەیری 
بۆیــە  کــردووە  باشــووری  کوردســتانی 
هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بووە کە دەســەاڵتی 
کــوردی لەم بەشــە الواز و بێ توانا بکات 
یــان لــە پێش چــاوی پارچەکانــی تر بەو 

شێوەیە نیشانی بدات.
بــۆ بەئامانج گەیاندنــی ئەم بیرۆکەیەش، 
کۆماری ئیسالمی لە هەموو پۆتانسیەڵ 
فەرهەنگــی، سیاســی،  ڕەهەندەکانــی  و 
میدیایــی، ئابووریی، کۆمەاڵیەتی و ... 
کەڵکــی وەرگرتووە؛ هەر لە دامەزراندنی 
ســیخوڕی  تایبەتــی  بــارەگای  و  بنکــە 

بەنــاوی کونســولخانە و باڵوێزخانەوە بگرە 
تــا دەگاتە پیشــانگای کتێــب و خواردنی 
ســازکردنی  جلوبــەرگ؛  و  ناوچەیــی 
پالنداڕێــژی  و  تەلەفزیۆنــی  بەرنامــەی 
ڕاگەیەنــە گشــتییەکانی  بــۆ  میدیایــی 
ئــەم هەرێمــە و باڵوکردنەوەی »شــایعە« 
و هەواڵــی ســاختە؛ ڕەوانەکردنــی دەیــان 
تــۆن مــاددەی ســڕکەر و گیرۆدەکردنــی 
هاوواڵتییانــی ئــەم پارچەی کوردســتان، 
سازکردنی بنیاتی جۆراوجۆر لەژێر ناوی 
چاالکــی پزیشــکی و خێرخوازانــە و لــە 
بنەڕەتڕا جێبەجێکردنی پیالنەکانی سپای 

قودس و وەزارەتی ئیتالعات.
هەڵبەت نابێ لەم نێوانەدا ئەوەشــمان لەبیر 
بچــێ کــە ئەگــەر کۆمــاری ئیســالمی 
لــە  کــوردی  دەســەاڵتی  بــە  بەرامبــەر 
باشــووری کوردســتان لــە »موضــع«ی 
ئــەوا  دەجووڵێتــەوە،  دەســەاڵتەوە  و  هێــز 
بەرامبەر بە کوردی خۆرهەاڵت کە هیچ 
دەســەاڵتێکی سیاســی و سەربازیشــی بە 
دەســتەوە نییــە، »موضع«ێکی جیاوازی 
فڕوفیشــاڵە  بەپێچەوانــەی  و  هەیــە 
سیاســییەکانی توانای ڕووبەڕووبوونەوەی 
ئــەم  نەبــووە.  خۆرهەاڵتــی  کــوردی 
ڕووی  لەوەیکــە  زیاتــر  ڕووبەڕووبوونــەوە 
ســەربازی بەخــۆوە بگــرێ، الیەنی هزری 

و ئایدیایی لەخۆ دەگرێ. 
ئەگەرچــی کۆمــاری  واتایــە کــە  بــەو 
ئیســالمی لــە 4٠ ســاڵی ڕابــردوودا بــە 
بەردەوامــی  و چ لــە رێگــەی شــەڕی 
زبــر و چ لە رێگەی شــەڕی نەرم هەوڵی 
پاکتاوکردنــی کورد لــە خۆرهەاڵتی داوە 
یــان النیکەم لە هەوڵــدا بووە کە کورد لە 
کوردســتانی ئێران بتوێنێتــەوە و ئینتمای 
نیشــتمانی و نەتەوەیــی لــێ بســتێنێتەوە 
بــەاڵم نەیتوانیوە بــە ئامانجەکانی بگات. 
ســەلمێنەری ئــەم ئیدیعایــەش لــە چەنــد 
تابلــۆی مێژووییــدا خۆیــان دەنوێنــن کــە 

بەرجەستەترینیان ئەمانەن:
کەموێنــەی  پشــتگیری   -

خەڵکی کوردستان لە هێزی پیشمەرگەی 
کوردســتان لــە ٣ ســاڵی ڕابــردوودا کــە 
دوابــەدوای هاتنەئــارای قۆناغــی نوێــی 

خەبات ناسراو بە ڕاسان هاتە ئاراوە.
نــی  و چو ە و نا ها بە  -
بوومەلەرزەلێدراوانی کرماشان و سەرپێڵێ 

زەهاو 
گیانبازی و بەخشــینی ژیان   -
بــۆ پاراســتنی خــاک و دارســتانەکانی 

کوردستان
بەشــداری هەزاران کەسی لە   -

ڕێوڕەسمی ناشتنی شەهیدانی ژینگە
داخستنی دووکان و بازاڕ لە   -

2١ی خەرمانانی ١٣٩٧
کاناڵــی  کرانــەوەی   -

تەلەفزیۆنی تیشک
ڕۆژهەاڵت  حەماسەخوڵقێنی   -
ســەربەخۆیی  ڕێفراندۆمــی  کاتــی  لــە 

باشوور
پەالمــارە  مەحکوومکردنــی   -
ســەربازییەکانی دەوڵەتی تورکیە بۆســەر 

کوردستانی ڕۆژاوا
و ....  -

چەنــد  بابەتانــەش  و  پــرس  ئــەم  کــۆی 
ڕاســتیمان جارێکــی تــر بــۆ دەســەلمێنن: 
لــە  بەتایبــەت  کــورد  گەلــی  یەکــەم 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت خاوەن ڕۆحێکی 
بەرزی نیشــتمانپەروەرین کە هانیان دەدات 
بەرژەوەندییــە  لەبەرچاوگرتنــی  بەبــێ 
کەسۆکییەکان، پێشمەرگەئاسا هەڵوێست 
خواردنــی  شکســت  دووهــەم  بگــرن، 
کۆمــاری  کۆلۆنیالیســتی  سیاســەتی 
ئیسالمی لە پاش 4٠ ساڵ، سێهەم بوونی 
هەوڵێکی سیستماتیک لەالیەنی تارانەوە 
بــۆ بــە کۆلۆنــی کردنــی هەمــوو خاکی 
عێــراق و بەتایبەت هەرێمی کوردســتانی 
باشــوور کــە لــەم پێوەندییەشــدا شــەقامی 
عەرەبــی بەرهەڵســتی بووەتــەوە و دەبینین 
کــە لمبۆزی جەماران چلــۆن لەم واڵتەدا 

لە خاکی کەربەال و نەجەف وەردراوە.

کردەوەکانــی ئــەم ڕێژیمــەن بــۆ مانەوەی 
خــۆی؛ پڕئاشــکرایە کــە گەالنــی ئێــران 
بــە یەکگرتوویــی و هاودەنگــی دەتوانــن 
لــە بەرانبــەر ئەو شــێوە ڕێژیمــە دڕندانەدا 
دوای  لــە  خەڵــک  ڕێپێوانــی  ڕاوەســتن، 
ڕاگەیاندنــی بەرزبوونەوەی بەهای بێنزین 
لــە ســەرلەبەیانی ڕۆژی هەینــی، 24ی 
خەزەڵــوەردا و دواهەوڵەکانــی ڕێژیــم بــۆ 
تێهەلێنانــەوەی نوقســتانی بودجە دەســتی 
پێکــرد، لــە کاتێکــدا وتەبێــژی دەوڵــەت 
و  پالندانــان  ڕێکخــراوی  ســکرتێری  و 
بودجــەی خــودی ڕێژیــم ئــەوەی لەســەر 
داهاتــی ١٨ میلیــۆن خەڵــک کە لە ژێر 

هێڵی هەژاریدا دەژین باس دەکات.
ئەم شــێوە بڕیاردانە بەپەلەیە لە نیوەشــەودا 
و کار پێکــردن بــە بڕیارەکە وا بە زوویی، 
ئــەو ڕاســتییەیە کــە ڕێژیــم  گەیاندنــی 
ترســێکی زۆری لە دڵدایە لە ســەرهەڵدان 
بەرانبــەر  ئێــران  گەالنــی  ڕاپەڕینــی  و 
بــە ڕێژیــم. ڕێژیــم زۆر لــە نــاکاو نرخــی 
ســووتەمەنی لەســەدا سێســەد ٣٠٠٪ بەرز 
دەکاتەوە و هەر زۆر زوو دژکردەوە بۆ ئەم 
بابەتە و ڕێپێوان لە تاران دەســت پێدەکات 
ئێــران   واڵتــی  شــارەکانی  زۆربــەی  و 
دەگرێتــەوە، نۆرەکانــی بێنزین و دژکردەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان،  تــۆڕە  لــە  خەڵــک 
بــۆ  کــە  کەســانەی  ئــەو  و  بنەماڵــە 
ویدیــو  واڵت  دەرەوە  ڕاگەیاندنەکانــی 
دەنێــرن، ئەو کەســانەی کــە بەدواداچوون 
بۆ هەشتاگەکان و هەواڵەکانی پیوەندیدار 
بــە گرانبوونــی بێنزین دەکــەن، هەموویان 
بەشــێکن لــەم کۆمەڵگایــە و گرانبوونــی 
هەیــە  کاردانــەوەی  ڕاســتەوخۆ  بێنزیــن 
لەســەر چۆنیەتــی ژیانیان یان ترســیان لە 
کاردانــەوەی ناڕاســتەوخۆی گرانبوونــی 

هەیە لەسەر ژیانیان.
بــەاڵم هــۆکاری ســەرەکی ئــەم گرانییــە 
لەســەر  کاردانەویەکــی  چ  و  چییــە؟ 
کۆمەڵــگا و ژیانــی کۆمەاڵنــی خەڵک 

لەنــاو کۆمەڵگادا دادەنێــت؟ دژکردەوە لە 
بەرانبــەر گرانبوونی بێنزینــدا عاقالنەیە؟ 
لــە چ ڕێگایەکــەوە  ئەگــەر عاقاڵنەیــە 
بەڕێــوە   خۆپیشــاندانانە  ئــەم  دەتوانرێــت 
چ  بێنزیــن  گرانبوونــی  ببردرێــت؟ 
بــۆ گۆمەڵــگای  نەرێنــی  بەرهەمێکــی 

ئێرانی دەبێت؟ 
ئــەو ڕۆژانــە بەهــای هەمــوو شــتێک بە 
لەمەوبــەر  ســاڵ  دوو  لەگــەڵ  بــەراورد 
دەکرێت بڵێین ســێ بەرانبەر بەرزبوونەوەی 
بەخۆیــەوە بینیــوە، دوای ماوەیەک نرخی 
هەموو شتێک دیسان بە چووکەبوونەوەی 
خەڵــک  داهاتــی  و  ئابــووری  ســفرەی 
پێشــگرتن  توانــای  و  دەبێــت  زیاتریــش 
لــە گرانبوونــی کەلوپــەل لــە دەســەاڵتی 
ڕێژیــم چووەتــە دەرەوە. بێگومــان ڕێژیــم 
هەمــوو هەوڵــی خــۆی دەدات کــە پێــش 
لــە خۆپێشــاندانی خەڵک بگرێــت، ڕێژیم 
تێچــووی  دابینکردنــی  توانــای  چیتــر 
هێنــان و بردنــی کەرەســتە بێنزینییەکانی 
نەمــاوە، لــە ئێســتادا ڕۆژانــە ٨٧ میلیۆن 
دێــت،  بــەکار  ئێرانــدا  لــە  بێنزیــن  لیتــر 
بــە دیتنــی ئــەو ڕاســتییە کــە تێچــووی 
بێنزیــن  هاوردەکردنــی  و  بەرهەمهێنــان 
وەکــوو خــۆی ماوەتــەوە چوونەســەرەوەی 
بەهــای 2٠٠٠  تمەنــی بێنزیــن، قازانجی 
١٧4 میلیــارد تمەنــی بە شــێوەی ڕۆژانە 
دەخاتــە گیرفانــی ڕێژیم، کە ســااڵنە ئەم 
داهاتە نێزیکەی ٦4هەزار میلیارد تمەنە، 
لــە کاتێکــدا کە گرانــی بێنزین بە هۆی 
تێهەلێنانــەوەی داهاتــی لەدەســتچوو، بــە 
هــۆکاری دانانــی گەمــارۆی ئابــووری 
لەسەر نەوت بێت، داهاتێکی زۆر باش لە 
ڕێگای گرانبوونی بێنزین بەدەســت ڕێژیم 
دەکەوێــت کــە دەتوانرێــت بــەکار بێــت بۆ 
ئەو ناوچانەی کە هیچ شێوە خزمەتێکیان 
بەخۆیانــەوە نەدیــوە و ئاوەدان بکرێنەوە یان 
ئابــووری  زیندووکردنــەوەی  بەشــی  بــۆ 

داڕماوی واڵت بەکاری بێنن.

پرســیار ئەوەیــە کــە ئایــا ئــەم داهاتانــە 
لــێ  کەڵکیــان  گرینگانــەدا  بەشــە  لــەم 
وەردەگیرێــت؟ یان ژمارەکان لە گەندەڵییە 
هــەزار میلیاردییەکاندا ون دەبن؟ داهاتوو 

واڵمدەری ئەم پرسیارە دەبێت. 
لە ڕاستیشدا واڵمەکان دیارن و ئاشکرایە 
کــە ئــەم داهاتانــە بەکاردێــن بــۆ  ئــەم 
لــە  دەســتێوەردان  و  ڕێژیــم  کردەوانــەی 
تێچەقیــوەکان،  قەیرانــە  ناوچەکــەدا، 
ڕێژیــم و »والیەتــی فقییـ«ـــی گەمــارۆ 
داوە. قەیرانێــک کــە دەوری یەک شــت 
بوونــی  قەیرانــی  ئەویــش  دەســووڕێنەوە 
ڕۆژگارێــک  تووشــی  ڕێژیــم  ڕێژیمــە. 
بــووە کــە لــە ســەر بــارووت و ئاگرێکــی 
هەڵگیرســاودا دەڕوات. لــە ناوەنــدی ئــەم 
بــارووت و ئاگــرەدا چەخماخەیــەک هەیە 
کــە هەمووکات چاوەڕوانــی ئەوە دەکات 
کە لە ناوخۆ شــتێک بێتەپێش تا لێدرێت 
و بڵێسەی ئاگر هەڵبستێت، دەتوانین بڵێین 
کــە بــەو پێیــە نێوانــی خەڵــک و ڕێژیــم 
وەکــوو برینێکــی کراوە وایە و گۆشــت و 
دەمار بە کراوەیی دیارن، ئەوەیە پێناسەی 
ڕێژیمــی  بەرانبــەر  لــە  ئێــران  گەالنــی 
دژەخەڵکیــی ویالیەتــی فقیهی. بە وتەی 
چاالکانی ئابووری، کێشە ناوخۆییەکانی  
ئابوورییــە  گەمــارۆ  لــە  زیاتــر  واڵت، 
نێونەتەوەییــەکان، ئێرانی تووشــی داڕمان 
کردووە و دۆخی ئابووریی ئێران بەرهەمی 
بەرێوەبەری خراپی فەرمانبەران، گەندەڵی 
بەرفــراوان و گەمــارۆ ئابوورییەکانــە کە 
شــیرازەی ئابووریــی واڵتی فەلەج کردوە، 
کە بە هۆی دەســتێوەردانەکانی ڕێژیم لە 
واڵتانــی تــردا کــە لەالیەن واڵتان بەســەر 
ئێرانــدا ســەپێندراون، ئەو بەرهەمانەی کە 
ئێستاکە لەم بارودۆخە دژوارەی ئابووریی 
ئێراندا دەیانبینین، بەرهەمی گەیشــتن بە 
یەکتــری دوو هــۆی ســەرەکی گەورەیە، 
یەکێکیــان ناوخۆیــی و ئەوی تریان هۆی 
دەرەکی   کەواتە ئەم قەیرانە لە ناکاو لە 

ساڵی ٩٨دا  سەری هەڵنەداوە.
کەڵەکەبوونــی  بەرهەمــی  قەیرانــە  ئــەو 
سیاســەتی هەڵــەی شــێوازی بەڕێوەبردنی  
واڵتە کە ئەمڕۆ بەو شێوازە خۆی پیشان 
بــوون تاکــوو  دەدات، هەمــوو چــاوەڕوان 
ئێــران  نێونەتەوەیــی  سیاســەتی  دۆخــی 
بــاش بێــت و لــە ئاکامــی ئــەم باشــبوونە 
لــە بەرانبــەر  کۆمەڵــگای نێونەتەوەییــدا 
نێوخــۆ  لــە  ڕێژیــم  بەرپرســانی  هەڵــەی 
ســاڕێژ بکرێتــەوە، بــەاڵم چونکــە گرفتە 
نێونەتەوەییەکانی ڕێژیم چارەسەر نەکران، 
هەڵــەی بەرپرســەکان خۆیــان دەرخســت و 
قەیران بە شــێوەیەکی بەرباڵو گشتییەتی 
داڕووخانــی  تەنییــەوە.  کۆمەڵــگای 
ئابــووری هەر وەکــوو لەناوەکەیەوە دیارە، 
بەرهەمی تێکڕووخانی ئابووری واڵتێکە، 
داڕووخانــی ئابــووری لــە ئێــران بــە هۆی 
سیاســەتێکەوەیە و بەرهەمی بەڕێوەبردنی 
کۆنەپەرســتانە و دواکەوتووانەی ڕێژیمی 

دەسەاڵتدارە.  
لــە کۆمەڵناســیی سیاســیدا چەمکێــک 
هەیــە کــە دەڵێــت: کۆمەڵــگا خواســتی 
لــە ســەر گۆڕانکارییــە، بەاڵم دەســەاڵت 
ناتوانێــت. ئــەو چەمکــە دەرخــەری ئــەو 
ڕاســتیانەی دۆخــی ئابووریــی ئێرانە، کە 
بــە هــۆی حوکمــی ویالیەتــی فقیهــی، 
کــە کۆمەڵــگا  ئاســتێک  گەیشــتووەتە 
هەموو ڕۆژێک بەرەو نەداری و جیاوازی 

چینایەتی کۆمەڵگا دەچێت.
ڕێژیم هەرکات بێپارە دەبێت و دارایی الواز 
دەبێــت، هەر ئــەوە دەزانێت کە بەهای ئەو 
کەرەستانەی کە لە دەستی خۆیدایە بباتە 
ســەرەوە هەتاکــوو ببێتــە ســەرچاوەیەکی 
بەدەســت  پارەیــەک  و  دارایــی  داهاتــی 
بێنێــت و بــۆ ئەم بابەتــە ئەمڕۆ نەکات بە 
سبەینێ، دوێنێ بە بردنە سەرەوەی بەهای 
دراوە بیانییەکان، بەشێک لە کێشەکانی 
دراوە  کــە  ئەمــڕۆ  و  کــرد  چارەســەر 
بیانییەکان باویان نەماوە، دەســتی کردووە 

بە فرۆشــتن و هەرزانفرۆشــکردنی شــوێنە 
دەوڵەتییــەکان بــە نــاوی کەرتــی تایبەت 
یان ســبەینێ بە گرانکردنی سووتەمەنی، 
شــتانە  لــەم  هیچــکام  هیچــکات  بــەاڵم 
بەڕاستی و لە پێناو بەرژەوەندیی گشتیدا 
نییــە؛ هەموو شۆڕشــێک تایبەتمەندی و 
بەهای تایبەتی خۆی هەیە، خۆپیشــاندان 
بە دژی دیکتاتۆرەکانیش بێگومان زیانی 
خــۆی هەیە، بــەاڵم هیوای ئەوە هەیە کە 
ئــەو بەرخودانە ببێتە هۆکاری داڕشــتنی 
ســتراتیژییەکی نوێ کە وێڕای هەبوونی 
زۆرترین هێز و ئاراستەبوون، کەمترین زیان 
بە دوای خۆیدا بێنێت، جیا لەوەیکە نابێت 
وای ببینین کە بە نەمانی دیکتاتۆرێک 

هەموو کێشەکان کۆتاییان پێدێت. 
ڕووخانــی هیــچ  ڕێژیمێکــی هاوشــێوەی 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران بەدیهێنــەری 
هەمــوو خواســتەکانی کۆمەڵــگا نییــە، 
بەڵکــوو تەنیــا ڕێگایــەک دەکاتــەوە کە 
خەڵک بە تێکۆشانی بەردەوام و هەوڵدانی 
زۆر بتوانێت پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و 
ئابووری و سیاسەتێکی نوێ دابمەزرێنێت 
و ئــەو پێوەندییــە نوێیــە بــە نــۆرەی خۆی 
بتوانێت نادادپەروەری و زوڵم لەناو بەرێت.
هیــوا ئەوەیــە کــە گەالنــی نێــو ئێــران لە 
شــێوەی ســەرهەڵدانەکانی گەالنــی تــری 
جیهان بەرانبەر بە ڕێژیمە دیکتاتۆرەکانیان 
کەڵــک وەربگرن بۆ نەمــان و لەنێوبردنی 
ئەم ڕێژیمە دڕندەیە، بۆ گەالنی بندەســت 
کــە هیوایــان بە ئــازادی هەیــە، قازانجی 

هەبێت و بەرهەمی هەبێت.
ڕێژیمێــک کە بە بەڵێنــی خۆڕاییکردنی 
ئــاو و بــەرق هاتــە ســەرکار، نەوتــی بــۆ 
پاڵپشــتە نائێرانییەکان و هەژاری و ژانی 
تاکــە  ئێرانییــەکان خۆڕایــی کــرد،  بــۆ 
ڕێگاچارەی، ڕووخاندنی ئەو ڕێژیمە دژە 
گەلییــە و دژە ئێرانەیــە. هــەر ئەوەندەمــان 
بەســە کە بڕوامان بە وزە و تواناییەکانی 

خۆمان هەبێت.
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سیاســی   - مەزهەبــی  سیســتمی  
ویالیەتــی فەقیهــی، گــروپ و میلیشــیا 
دەوری  لــە  توندئاژۆکانــی  چەکــدارە 
جۆرێــك  بــە  و   کۆکردۆتــەوە  خۆیــدا 
ڕێــگای  لــە  کــە  دەکات  ئاڕاســتەیان 
ئاڵۆزی و دروســتکردنی مەترســی لەسەر 
ئاسایشــی واڵتانی دەورووبەردا، دەسەاڵت 
و نفــوزی تــاران زیاتــر خۆی بســەپێنێ و 
بەرباڵوتــر  ســنووری فراوانخوازییەکانــی 
بــکات. حکوومەتــی تــاران بــە درێژایــی 
دەســەاڵتی بەســەر گەالنــی ئێراندا، جگە 
لــە پەیڕەوکردنــی سیاســەتی تۆقانــدن و 
لەنێوبردنی جودابیران و دژبەرانی سیاسی 
دەرەوەی  لــە  نێوخــۆی،  و کۆمەاڵیەتــی 
ڕێــگای  بــە  واڵتیشــدا،  ســنوورەکانی 
بەرچاوتریــن  سیاســی،  تیرۆرکردنــی 

و  سیاســی  کەســایەتییە 
هاوچەرخــی  مێژووییەکانــی 
جــۆرە  بــەو  و  بــردوون  لەنێــو 
وەك  حوکمڕانــی  زەمینــەی 
دەســەاڵتێکی دیکتاتۆر بەسەر 
ئیــرادەی گەالنی واڵتدا خۆس 

کردووە. 
حکوومەتــی ئاخونــدی ئێــران  
بــە دژبەرێکــی دڵڕەقی گەلی 
کــورد و بزووتنــەوەی سیاســی 
زۆر  و  دەناســرێ  کوردســتان 
شۆڕشــی  دژی  بێبەزەییانــە 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
هیــچ  لــە  و  کــردووە  کاری 
دژی  کردەوەیەکــی  چەشــنە 
مرۆڤایەتی درێغی نەکردووە و 
بە ڕێگای تیرۆری سیاســیدا، 
ڕێبەرانی وەك دوکتور قاسملوو 
و دوکتــور شــەرەفکەندی لــە 
نێــو بردوون، بــەو نیەتەی  کە 
بەســەر خەباتــی ئازادیخــوازی 
یــان  بێــت   زاڵ  کوردســتاندا 
شۆڕشــی سیاسی ئەو بەشەی 
کوردستان بەرەو الوازی بەرێ 
و ڕۆحی بەرخۆدانی نەتەوەیی 

بکوژێت.
میلیشــیا توندئاژۆکانی ســەر 

بە تاران لەو پەیوەندییەدا ڕۆڵی بەرچاویان 
هەبــووە و وەك دەســت و پەیوەندی نزیکی 
تاران لە هەر کوێیەك ئاخوندەکان بخوازن، 
لــە پێناویانــدا شــەڕ دەکــەن و دژبەرانــی 

تاران لە نێو دەبەن.  
مەترســییانە  ئــەو  ســەرچاوەی  کاتێــك 
بەگشــتی لە ســەر ئاستی ناوچە و گێتی 
بەتــەواوی وشــکایی دێ کە حکوومەتی 
ئاخونــدی بــە زبڵدانــی مێژووی سیاســی  
ســپێردرابێ و ئەو دەســەاڵتە دژی ئازادی 
و مافــی گــەالن و بنەمــا مرۆڤایەتییــە 
دوور  حوکمڕانــی  لــە  دێموکراتیکــەکان 
خرابێتــەوە.  حکوومەتــی ئاخونــدی وەك 
کــورد  پرســی  سەرســەختی  نەیارێکــی 
دژایەتــی  کوردســتان،  شۆڕشــەکانی  و 
لــە گــەڵ جوواڵنــەوەی سیاســی کــورد 
دەکا و دەســتی لــە زۆربــەی پیالنگێڕییە 
ناوچەییەکانی دژ بە خەڵکی کوردستاندا 
هەیــە و لــە هــەر جێگایــەك پرســی کورد 
بــەرەو ســەرکەوتن بچــێ، ڕاســت لەوێــدا 
بەئامانجــی دەگــرێ و گەلەکۆمەکــەی 
و  دەخــات  بــەدژی ڕێــک  هەرێمایەتــی 
لــە گــەڵ دەوڵەتــە داگیرکەرەکانی تردا، 
سیاســی   جوواڵنــەوەی  وێــزەی  دەکەونــە 

کورد. 
کۆمەاڵیەتــی   و  سیاســی  وشــیاری 
گەالنــی ئێــران لــە هەمــوو وەختێــك زیاتر 
گەلییانــەی  دژی  ڕوانینــی  و  کــردار 
و  دەرکەوتــووە  بــۆ  ئاخوندیــان  ڕێژیمــی 
هــەر بۆیــەش بەرچاوتر لە دەیەی شەســت 
و هەشــتای هەتــاوی، دژایەتــی خۆیــان 
لــە گــەڵ حکوومەتــی تــاران دەربڕیــوە و 
بــە خۆپیشــاندان و ڕاپەڕینــی جەمــاوەری 
دەســەاڵتە  بــەو  یــان  »نــا«  دەمێکــە 

ڕێژیمی ئێران لە ڕێگای میلیشیاکانییەوە، 
مەترسیی لەسەر ئاسایشی ناوچە دروستکردووە!   

محەممەد سلێمانی
کۆنەپەرســت و دژ بەئازادییــەی گەالنی 

واڵت گوتووە. 
و  سیاســی  هــۆکاری  بــەر  لــە  بــەاڵم 
کۆمەاڵیەتــی نێوخۆیــی، پــرش و باڵوی 
گوتــاری سیاســی و نەتەوەیــی گەالنــی 
بــۆ  زیاتــری  مانــەوەی  دەرفەتــی  ئێــران 

دەسەاڵتی تاران ڕەخساندووە. 
جگــە  ئاخونــدی  حکوومەتــی  ئەگینــا 

کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  قەیرانــی  لــە 
نێودەوڵەتــی  زۆری  فشــاری  دارایــی،  و 
و  نێوخۆیــی لەســەرە و گەالنــی ئێــران لە 
ســااڵنی ڕابــردوودا بەرچاوتــر لــە ڕابردوو 

داوای مافە سیاسی و نەتەوایەتییەکانیان 
ئێستاشــدا  لــە  و  دەیکــەن  و   کــردووە 
بزووتنەوەی بەرینی جەماوەری بە شێوەی 

جۆربەجۆر شکڵیان گرتووە و لە ئەگەری 
ڕووبەڕووبوونــەوەی ســەربازی لــە گــەڵ 
حکوومەتــی ئێرانــدا، تــاران خێراتر لەوەی 
چاوەڕوان دەکرێ، دەســەاڵت لەدەست دەدا 
و ئیرادەی گەالنی واڵت بە ســەر قەاڵی 

زۆرداریدا سەردەکەوێت. 
عەلــی خامنەیــی  ڕێبــەری حکوومەتی 
ئاخوندی کە دەســەاڵتەکانی لەســەرووی 
مووئەسەســەیەکی  جــۆرە  هەمــوو 
ســەبارەت  بڕیــار  بەتەنیــا  حکوومەتییــە، 

پەرەپێدانــی  و  قەیــران  کــۆی  بــە 
بــە  زۆر  و  دەدا  کەاڵوەکێشــەکان 
لــە  نایانهــەوێ  دەڵێــت:  ڕاشــکاویش 
گــەڵ ئەمریــکادا کۆببنــەوە،  چوونکــە 
ناکــرێ چــاوەڕوان بکــرێ لــەو ڕێگایەوە 

قەیرانــەکان چارەســەر بکرێــن و کۆتایی 
بە بارگرژییەکانی ئەو دوو واڵتە بێ کە 
مێــژووی ناکۆکییەکانیــان لــەو کاتــەوە 
دەســتی پێکردووە کە ئێران دەستی بەسەر 

سەفارەتی ئەمریکادا گرت. 
 ڕێژیمــی ئێــران ئــەو سیاســەتە بەڕێــوە 
بــۆ  و  دەیانهــەوێ  خۆیــان  کــە  دەبــات 
گــوێ  بارگرژییــەکان،  دامرکاندنــەوەی 

بــۆ هیــچ الیەك و تەنانەت هەڕەشــەکانی 
ئاســتی  لەســەر  و  ناگــرن  ئەمریــکاش 
ناوچەییــدا خۆیــان بــێ ڕەکابــەر و دژبەر 
دەزانــن ، هەربۆیــەش  لــە هــەر واڵتێــك و 

شــوێنێك دڵیــان بخــوازێ، بوونــی خۆیــان 
بــە ڕێــگای میلیشــیا و گروپــە توندئاژۆ 

چەکدارەکاندا فەرز دەکەن.

 کۆشــکی سپی هەوڵ دەدات بە ڕێگای 
فشــار  داراییەکانــدا  گەمــارۆ  بــژاردەی 
لە ســەر دەســەاڵتی تــاران دروســت بکا و 
هــەروەك  بــەاڵم  پێبــکات،  پاشەکشــەیان 
ڕێگایــەوە  لــەو  دەرکەوتــووە،  بەکــردەوە 
ئاخونــدی  حکوومەتــی  نەیانتوانیــوە 
هەوســار بکەن و بە شــێوەیەك لە شێوەکان 
کۆنتــڕۆڵ بکــرێ و ڕەفتــاری سیاســی 
خۆی بگۆڕێ  بەڵکوو بە باشــترین شــێوە 
ســوودی لەو نەرمە هەنگاوە سیاسییانەی 

ئەمریکا بینیوە و هەتا دێت زیاتر جێگای 
پێیەکانی لە واڵتانی عێراق و ســووریە و 
لوبنانــدا قایم دەکا و دواجار لەو واڵتانەوە 
هەڕەشــە لــە بەرژەوەندییەکانــی ئەمریــکا 
دەکات.  دۆســتەکانیان  و  هاوبــەش  و 

ئەگەر ئەو بێدەنگییەی واشــنگتۆن هەروا 
بەردەوامی هەبێت، بێگوومان حکوومەتی 
تــاران زیاتر بە ســەر بارودۆخی ناوچەییدا 
زاڵ دەبــێ و مەترســی گەورەتــر لــە ســەر 
ئەمریــکا  هاوپەیمانەکانــی  و  دۆســت 
دروســت دەکات.  کاربەدەســتە سیاسی و 
ســەربازییەکانی ڕێژیمی تاران بە ڕوونی 
و بــە دیاریکــراوی لە تازەترین لێدوانیاندا، 

هەڕەشــە لــە هاوپەیمانــە ناوچەییەکانــی 
بــەو  ئــەوەش  دەکــەن،  ســپی  کۆشــکی 
جــۆرە مانــا دەکرێتــەوە کە ئێــران جگە لە 
خۆیان حیســاب بۆ فشــار و هەڕەشەکانی 

نەرمــە فشــار و  ناکــەن و  نەیارەکانیــان 
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا، کاریگەری 
ئەوتۆی لە سەر ڕەفتار گٶڕینی سیاسی 

ڕێژیمی ئاخوندی نەبووە. 
حکوومەتی ئاخوندی بە ڕێگای میلیشیا 
مەترســی  گەورەتریــن  چەکدارەکانــی، 
لەســەر ئاشــتی و ســەقامگیری سیاســی 
ناوچەیــی دروســتکردووە و ڕێژیمی تاران 
وەك دەسەاڵتێکی دیکتاتۆر و تیرۆریستی 
ڕابــردوو  ســااڵنی  لــە  زیاتــر  ناوچەیــی 

هێژموونی خۆی بەسەر فەڕز کردووە. 
بەڕێــگای هاندانــی گروپــە نزیکەکانیــدا 
نێــو  خســتۆتە  گــەورەی  ژاوەژاوێکــی 

هەتــا  و  لوبنــان  و   عێــراق  شــەقامی 
بــەدژی  فتــوای  بەڕوونــی  خامنەیــی 
خەڵکی وەزاڵەهاتووی بەغدا و شارەکانی 

تر دا. 
لــەو  تــاران  حكوومەتــی  ئامانجــی 

سیاسەتەی ســەپاندنی زیاتری دەسەاڵتی 
تارانە  بەسەر ناوەندی بڕیاری سیاسی لە 
بەغــدا و بەیــروت بەاڵم ئامــاژەکان دەری 
دەخەن کە ئەو پیالنەی ڕێژیمی ئاخوندی 
ســەرناگرێ و زۆریان بەسەردا شکایەوە و 
خەڵکی بە دژی ئەوان دەنگیان هەڵبڕیوە.  
عێــراق بــە هۆی ســەرۆکوەزیرانی نوێیەوە 
تــا ڕادەیــەك پەیوەندییەکانــی لــە گــەڵ 

هەرێمــی کوردســتان بــەرەو باشــی چــووە 
و هەوڵــی چاکســازی و ئاوەدانکردنەوەی 
کەچــی  دەدا،  وێرانبووەکانــی  شــارە 
ڕێژیمی تاران بە ڕێگای گرووپەکانییەوە 

ئاڵــۆزی گــەورەی خســتۆتە ئــەو واڵتــە.  
ســەرەتا بە  هەموارکردنەوەی دەســتووری 
ئــەو واڵتــە دەیانهــەوێ ناکۆکــی بخەنــە 

پاشــان  و  عێــراق  پێكهاتەکانــی  بەینــی 
مەترســی لە ســەر دەســکەوتە سیاســی و 
کوردســتان  هەرێمــی  دەســتوورییەکانی 
دروســت بکا و بە یاســا مافــی نەتەوەیی 
کورد بخاتە پەراوێز و کێشەی گەورە لەو 

واڵتە ساز بکات.
 

خامنەیــی وەک گــەورە مەرجەعــی ئــەو 
ئیتالفــە سیاســی و مەزهەبییــە کــە لــە 
ســەر ئاســتی ناوچەییــدا پێکــی هێنــاوە، 

توانیویەتــی بــە هــۆی کەســە نزیــک و 
یــەك  زۆر  حوکمــی  باوەڕپێکراوەکانــی، 
لــەو واڵتانــە بکا کە الیەنە شــیعەکان بە 
ڕێگای ئاڵۆزی سیاســی و دروستکردنی 
مەترســی لــە ســەر ئاسایشــی واڵت، تــا 

ئەو ڕووداوانەی  کە لەسەر ئاستی ناوچەییدا ڕوویان داوە، 
بە کردار پەردەیان لە سەر ئەو ڕاستییە هەڵداوەتەوە کە ئێران دەوری سەرەکی هەیە لە ئیدارەکردنی 

بەشێك  لە  واڵتانی ناوچەیی و مەترسی لە سەر ئاسایشی نەتەوەیی زۆرێك لە واڵتانی دژبەری 
خۆی دروست کردووە

بااڵدەستی تاران پەیوەندی دەماری و ڕاستەوخۆی  بە هێژموون و بااڵدەستییەکانی گرووپە 
بەستراوەکان بە تارانەوە لە واڵتە جۆربەجۆرەکاندا هەیە، 

بەچەشنێک کە لە ڕێگای مۆرەکانیانەوە، 
مەترسی بەرباویان لە سەر ئارامی و ئاسایشی نەتەوەیی واڵتانی ناوچە بە گشتی دروست کردووە

حکوومەتی ئاخوندی بە ڕێگای میلیشیا چەکدارەکانی، 
گەورەترین مەترسی لەسەر ئاشتی و سەقامگیری سیاسی ناوچەیی دروستکردووە و 

ڕێژیمی تاران وەك دەسەاڵتێکی دیکتاتۆر و تیرۆریستی ناوچەیی زیاتر لە سااڵنی ڕابردوو هێژموونی 
خۆی بەسەر فەڕز کردووە

ڕادەیــەك جێــگای پێیــان خۆشــکردووە و 
توانیویانە  گەمارۆی دەســەاڵتی سیاسی 

و شەرعی واڵتان بدەن.  
بــە  واڵتانــە  ئــەو  پێکهاتەکانــی 
داهاتــووی  دەڕواننــە  نیگەرانییــەوە 
سیاســی  و  کۆمەاڵیەتیەکانیــان و لــە 
ئاکامــی ئەگــەری هــەر ئاڵوگۆڕێکــی 
چاوەڕواننەکــراودا کــە ڕێژیمــی ئێران لە 

پشتیەوە بێت. 
وەلیــی فەقیــه کــە ڕێبــەری مەزهەبیــە 
تووندئاژۆکانــە، نــاوە بــە نــاوە لــە گــەڵ 
ئــەو کەســانەدا یەکــدی دەبینــن کــە لــە 
واڵتانــی ناوچــە و نزیكــدا ڕۆڵیان هەیە و  
ئامانــج لــە دیدارەکانیان بــە دڵنیاییەوە بۆ 
مەبەستی خێر نییە و بە هاوبەشی پیالنی 
ســەربازی  و  سیاســی  ناســەقامگیری 
ناوچەی دادەنێن و ڕاست ئەوە دەکرێ کە 
بــە ســوودی حکوومەتــی ئاخونــدی ئێران 
تــەواو بێــت. چوونکــە ڕێژیمــی ئێــران بە 
ڕێگای ئەو ئاڵۆزیانەدا دەتوانێت ســوودی 
باش لە قەیران و کەاڵوەکێشــە 
و  ببینــێ  ناوچەییــەکان 
زەمینەیەكی ئەوتۆ بڕەخســێنێ 
نیشــانی  خــۆی  هێــزی  کــە 
نەیارانی و لە نێویاندا ئەمریکا 
سیاســەتی  هــۆی  بــە  بــدات. 
ئەمریــکا،  بەپارێــزی  و  نــەرم 
ئێــران لــە زۆر ناوچەی کێشــە 
لەســەردا پێشــڕەوی کــردووە و 
ئەگــەر ئەو بارودۆخــە درێژەی 
هەبێ و واشــنگتۆن ستڕاتیژی 
بیرکردنــەوەی خۆی ســەبارەت 
بە حکوومەتی ئێران نەگۆڕێ، 
زیانی زۆر بە بەرژەوەندی  ئەو 
واڵتە و هاوبەشــەکانی دەگات 
و مەترسی گەورەتریش لە سەر 
هاوکێشە ناوچەییەکان دروست 

دەکات.
پەیوەنــدی  تــاران  بااڵدەســتی 
دەمــاری و ڕاســتەوخۆی  بــە 
هێژمــوون و بااڵدەســتییەکانی 
گرووپە بەستراوەکان بە تارانەوە 
جۆربەجۆرەکانــدا  واڵتــە  لــە 
لــە  هەیــە، بەچەشــنێک کــە 
مۆرەکانیانــەوە،  ڕێــگای 
مەترســی بەرباڵویــان لــە ســەر 
ئارامــی و ئاسایشــی نەتەوەیی 
دروســت  گشــتی  بــە  ناوچــە  واڵتانــی 
کــردووە و بــە ئارامــی هەوڵــی وەدەرنانی 
لــە عێراقیــش  یــان  هێزەکانــی ئەمریــکا 
دەستی پێکردووە کە دەسەاڵتی ئەو واڵتە 
بــە هــۆی ڕاپەڕینــی جەمــاوەری خەڵــك 
بگــۆڕێ.  ئــەوەی بــۆ ئێــران لە ئێســتادا 
لــە ڕێــگای  زۆر گرینگــە ئەوەیــە کــە 
حکوومەتــی ناوەنــدی عێراقــەوە هەوڵــی 
وەدەرنانــی هێزەکانــی ئەمریــکا لەو واڵتە 

بدات. 
ئێران بەکردەوە دژایەتی بەرژەوەندییەکانی 
ئەمریــکا و واڵتانــی ڕۆژئــاوا دەکا  و 
زۆر بێباکانــە نەرمــە سیاســەتی خۆی بە 
ئامانجــی دوورخســتنەوەیان بەڕێــوە دەبــا 
و بــە درێژایــی حوکمڕانــی تــاران هەوڵی 

خۆبەهێزکردنی داوە .
کاتێک ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە 
قۆناغی دژواری مەزهەبی و تایفەگەری 
و پشــێوی سیاسی و ســەربازی بەتەواوی 
ڕزگاری دێ و پەیوەندییــە ناوچەییــەکان 
لە سەر ئەساسی بەرژەوەندی هاوبەش خۆ 
دادەڕێژنەوە، کە حکوومەتی ئێران لە سەر 

دەسەاڵت الدرابێ. 
ئــەو ڕووداوانــەی  کــە لەســەر ئاســتی 
ناوچەییدا ڕوویان داوە، بە کردار پەردەیان 
لە سەر ئەو ڕاستییە هەڵداوەتەوە کە ئێران 
دەوری ســەرەکی هەیــە لــە ئیدارەکردنــی 
بەشێك  لە  واڵتانی ناوچەیی و مەترسی 
لــە ســەر ئاسایشــی نەتەوەیــی زۆرێــك لە 
واڵتانــی دژبــەری خۆی دروســت کردووە 
و ئەگــەر بێــت و هەلومەرجەکــە هەر بەو 
جۆرە بێ، ئێران زیانی گەورەتر بە ئاشتی 

و ئارامییەکانی گێتی دەگەیەنێت.
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هەواڵــی  کــە  ڕۆژە  چەنــد  مــاوەی 
ناڕەزایەتییــەکان و ڕژانــە سەرشــەقامی 
بووەتــە  ئێــران  وەزاڵەهاتــووی  خەڵکــی 
زۆربــەی  هەواڵەکانــی  ســەردێڕی 

ڕاگەیاندن و ماڵپەڕەکانی جیهان.
ئــەم ناڕەزایەتییانــە بۆچی ڕوویان دا و لە 
کۆتاییــدا بــەرەو چ ئاقارێک دەڕۆن، ئەو 
مژارەیە کە لەم نووسراویەدا باسی لە سەر 

ئەکرێت.
ئەگــەر  لــە ڕاســتیدا 
وای بــۆ بچیــن کــە 
و  ســەهمیەبەندی 
 ٣٠٠ گرانبوونــی 
نرخــی  لەســەدیی 
بێنزین تەنیا هۆکاری 
ئــەم  ســەرهەڵدانی 
نــە  تییا یە ا ز ە ڕ نا
خەڵکــدا  نێــو  لــە 
هەڵــەدا  بــە  بــووە، 
ڕۆیشــتووین، چونکە 
بەدرێژایــی 4٠ ســاڵ 
دەســەاڵتدارێتی  لــە 
ڕێژیمــی  نگریســی 
ســەر  بــە  ئاخونــدی 
بێدەرەتــان  خەڵکــی 
ئێرانــدا،  هــەژاری  و 
کــە  ئێســتا  تاکــوو 
شەقام و شار خرۆشاون 
داوای  خەڵــک  و 
مافی خۆیان دەکەن، 
ئــەوەی کــە بەرانبــەر 
کــراوە،  خەڵــک  بــە 
کوشــتن  ســەرکوت، 
لەســێدارەدان،  و 
ئەشکەنجە و بە دەیان 

ئازاری دیکە بووە.
فارســەکان  وەک 
کاســەی  دەڵێــن 
سەبری خەڵکی ئێران 

ســەرڕێژ بــووە و تێگەیشــتوون کە 4 دەیە 
بێدەنگــی، 4 دەیــە ڕاهاتن لەگەڵ گرانی 
و هــەژاری، 4 دەیــە لێوگەســتن لە کاتی 
کوژرانــی ڕۆڵەکانیان، 4 دەیە گوێڕایەڵ 
بوون و ملکەچی بڕیارەکانی ئەم ڕێژیمە 
بــوون، دەردێکیــان لــێ دەرمــان نــاکات و 
تــا دەڕوات ئــەو ڕێژیمــە زیاتــر لــە جاران 
ئازاریــان دەدات و مافیــان پێشــێل دەکات 
و دڕندەتــر دەبێــت و زیاتــر ڕۆڵەکانیــان و 
داهاتووی منداڵەکانییان دەکاتە قوربانیی 
ئەمجــارە  بۆیــە  خــۆی،  سیاســەتەکانی 
گرانبوونــی بێنزینیــان کــردە بیانوویەکی 
باش بۆ ڕاپەڕین، ڕاپەڕینێک کە تاکوو 
ئێســتا و لــە درێــژەی ئــەم چەنــد ڕۆژەدا 
و  لێکەوتووەتــەوە  قوربانــی  کۆمەڵێــک 
خوێنی بۆ ڕژاوە بەاڵم هەروا بە خرۆشە.

هاوکات لەگەڵ جێبەجێکردنی گەاڵڵەی 
نوێــی ڕێژیــم بــۆ گرانترکردنــی بێنزیــن، 
ناڕەزایەتیدەربڕین لە شــوێنە جیاجیاکانی 

ئێران و کوردستاندا دەستی پێکرد.
هەواڵدەریــی ئیرنــای ســەر بــە ڕێژیــم لەم 
کاتــەدا ئینفۆگرافیکێکــی بــاڵو کردەوە 
ســەرکۆماریی  کاتــی  لــە  گوایــە  کــە 
»ئەحمەدی نــژاد«دا نرخــی بێنزیــن ٦٠٠ 
لەســەد زیــادی کــردووە و لــە ســاڵی ٩4 
هەتا ٩٧یشــدا هیــچ گۆڕانێک لە نرخی 
بێنزینــدا نەبــووە و ئەمــەی بــە بەرەکەتی 
هەبوونــی ڕۆحانی لە قەڵەم دابوو، تاکوو 
بــەم شــێوازە خەڵــک تووشــی پەشــیمانی 
و پاشــگەزبوونەوە لــە خۆپیشــاندانەکانیان 

بکات.
دەســتپێکردنی  ســەرەتای  لــە 
ناڕەزایەتییــەکان و هاتنــە سەرشــەقامی 
باشــی  بــە  کــە  ئــەوەی  خەڵکــەوە، 
دەرکەوت، ترســی ڕێژیــم لە زۆربوونەوە و 
پەرەســەندنی ئــەم ناڕەزایەتییانە بوو، هەر 
بۆیــە کاربەدەســتانی ڕێژیــم بــە شــێوەی 
فەرمی و نافەرمی باســیان لەوە کرد کە 
»ئیغتشاشــگەرن«  کەســانێکی  ئەمانــە 
و دەیانــەوێ بشــێوی و ئاڵۆزی درووســت 

کردەوەیەکــی  هیــچ  لــە  بۆیــە  بکــەن 
لەگــەڵ  بەرەوڕووبوونــەوە  بــۆ  نامرۆڤانــە 

خەڵک دەستیان نەپاراست.
دەربڕینــی ناڕەزایەتییەکان لــە ئێراندا، لە 
ڕۆژی 24ی خەزەڵــوەر واتــە لــە کاتــی 
سەهمییەبەندیی بێنزینەوە دەستی پێکرد و 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ژمارەی خۆپیشاندەران 
زیــادی کــرد، تــا جێگایــەک کــە ڕێژیم 
دیســان بۆ پێشگرتن لە ناڕەزایەتییەکان و 
بێدەنــگ کردنی خەڵک، دەســتەوداوێنی 
کــە  ڕایگەیانــد  و  بوویــەوە  یارانــەکان 
ڕۆژی 2٦ی خەزەڵوەر یارانەکان دەڕژێنە 

حســێبی بنەماڵەکانــەوە بــەاڵم، یارانــەی 
پێــش  نەیتوانــی  ئەمجــارە  هــەزاری   4٥
بــە ســەرهەڵدانی خەڵــک بگرێــت هــەر 
بۆیــە ڕوحانــی ڕایگەیانــد کــە گەاڵڵەی 
زووتریــن  بــە  بنەماڵەکانیــش  یارمەتیــی 
کات بــۆ ١٨ میلیــۆن بنەماڵــە لــە ئێراندا 

جێبەجێ دەکرێت.
باڵوکردنــەوەی  بــە  ئیرنــا  هەواڵدەریــی 
لــەوە  باســی  دیکــە  ئینفۆگرافیکێکــی 
کــرد کە هــۆکاری ســەرەکیی گرانبوون 

و ســەهمیەبەندیی بێنزیــن بــۆ چەند خاڵی 
سەرەکی دەگەڕێتەوە کە بریتی بوون لە:

دەستپێڕاگەیشــتنی  بوونــی  بەرابــەر   2٣
نیســبەت  بــە  بێنزیــن  بــە  ســاماندارەکان 
کەمداهــات،  توێــژی  و  هــەژارەکان 
زێدەڕەویــی ٨٥ لەســەدیی خەڵکــی ئێــران 

گرینگتــر  و  بێنزیــن  بەکارهێنانــی  لــە 
قاچاخــی  لــە  پێشــگرتن  هەمــووی  لــە 
١2 میلیــۆن لیتــر بێنزیــن لــە ڕۆژدا کــە 
هەمووی ئەمانە ئەگەر زۆر ڕاستیش بن، 
سەرچاوە سەرەکییەکەی بۆ خودی ڕێژیم 
و پــالن و بەرنامــە ســەقەتەکانی خــۆی 

دەگەڕێتەوە.
ڕابــردوودا،  ڕۆژی  چەنــد  مــاوەی  لــە 
ســەر  لــە  خەڵــک  داواکارییەکانــی 
شەقامەکانی ئێران نیشانی دا کە خواستی 
ئــەوان تەنیا هــەرزان بوونی نرخــی بێنزین 
نییە، بەڵکوو ئەمە هاواری نووستووی 4٠ 

ساڵ ئازار و ئەشکەنجەیەکە کە لە الیەن 
ڕێژیمــەوە چێشــتوویانە و بۆیــە گۆڕانــی 
نرخــی بێنزیــن ناتوانــێ کاریگەریــی لــە 
ســەر دۆخــی خۆپیشــاندانەکان هەبێــت و 
ئــەوان بەردەوامــن. دروشــمەکانی خەڵک 
لــە مــاوەی ئــەم چەنــد ڕۆژەدا کــە بــاس 
لــە نەمانــی خامنەیــی و ڕووخانی رێژیم 
بێزاریــی  بەرچــاوی  نموونــەی  دەکــەن 
خەڵک لە دەســەاڵتی ویالیەتی فەقیهیی 

زاڵ بە سەر ئێرانە.

لە 24ی خەزەڵوەرەوە تاکوو ئێستا لە الیەن 
خــودی ڕێژیمــەوە ئامارێک ســەبارەت بە 
بــاڵو  برینداربــووان  ڕێــژەی کــوژراوان و 
نەکراوەتــەوە و ڕێژیــم بۆ چەواشــەکردنی 
پێوەنــد  ســەرهەڵدانانە  ئــەم  ڕاســتییەکان 
ئــەدات بــە کەســانێکی بەرژەوەندیخوازەوە 

کــە لە الیەن کەســانێکەوە لــە دەرەوە هان 
دەدرێن.

ســێناریۆی  چەندیــن  لــە  بۆیــە  هــەر 
کارانــەی  ئــەو  هاوشــێوەی  ساختەشــدا، 
کــە لــە ســاڵەکانی ٥٦ و ٥٧ی هەتــاوی 
دەیانکــرد و دەیانخســتە ئەســتۆی پۆلیس 
و ژانــدارم، هەوڵی بەالڕێدابردنی بیروڕای 
گشتییان دا، بۆ نموونە بە ئاگرتێبەردانی 
شــوێنگەلێکی وەکوو پەروەردە یان شــوێنە 
دەرمانییــەکان هەوڵیــان دا کــە ئەم هەوڵە 
تێکدەرانانە بخەنە ئەستۆی ئۆپۆزسیۆن و 
بــەو بیانوویــە دەســت بــە گرتــن و ئازاری 

خەڵــک بکــەن، بــەاڵم هــەر وەک بەڕێــز 
»حەســەن شــەرەفی« جێگــری یەکەمی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
وتووێژێــک  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
لەگــەڵ کاناڵــی ڕووداودا بــە ڕاشــکاوی 
باســی لــەوە کرد کــە »تێکدانی شــوێنە 
نــەک  ڕێژیمــە  کاری  مەدەنییــەکان 
ســاختەکاریی  تەنیــا  ئەوانــە  خەڵــک« 
خــودی ڕێژیــم بــوو تاکــوو خەڵــک بــە 
تێکــدەر و ئاژاوەگێــڕ ناو ببات و دەرفەتی 

ســەرکوتی زیاتریشــی دەســت کەوێت. تا 
پێــش لــە پچڕاندنــی هێڵــی ئینتێرنێــت بە 
فەرمانــی شــۆرای ئەمنییەتــی ڕێژیم لە 
ئێراندا کە بۆ پێشــگرتن لە گواســتنەوەی 
بــە  دا،  ڕووی  زانیارییــەکان  و  هــەواڵ 
ســەدان وێنــە و ڤیدیۆی خۆپیشــاندانەکان 

لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو بوونەوە 
پێشــێلکردنی  بەرچــاوی  نموونــەی  کــە 
مافەکانی مرۆڤ و ســەرکوتی خەڵکی 

ئازادیخوازی ئێران بوون.
ئــەوەی کــە جێــگای ســەرنجە ئەوەیە کە 
کوژراوانــی  دیاریکــراوی  ئامــاری  لــە 
ئــەم خۆپیشــاندانانە لــە ئێرانــدا، زیاتــر لە 
نیــوەی کــوژراوەکان خەڵکی شــارەکانی 
کوردســتانن و ئەمــە نیشــاندەری چەنــد 
ســەر  بــۆ  گوشــارەکان  بوونــی  بەرابــەر 
خەڵکــی کوردســتانە، بــە واتایەکــی تــر 
»ڕاسانی شار« لە کوردستان و جمشتی 

خەڵکی کۆڵنەدەری کورد لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت زیاتر لە شــوێنەکانی دیکەی 
ئێــران ترســی لــە دڵــی ڕێژیــم خســتووە، 
چونکــە بــاش دەزانێــت کــە بەردەوامیــی 
ئەتوانــێ  جەماوەرییــە،  خرۆشــانە  ئــەم 
گۆڕانێکی بەهێز لەو بەشەی کوردستاندا 
درووست بکات و مێژوویەکی نوێ تۆمار 

بکات.
لــە  ژنــان  بەرچــاوی  بەشــداریی 
لــە  بەتایبــەت  خۆپیشــاندانەکاندا 

کوردســتاندا کــە بەداخــەوە شــەهیدبوونی 
دوو ژنی کوردیشــی لێکەوتەوە، نموونەی 
بەرچاوی کاریگەرییەکانی خەباتی ڕەوا 
و بەردەوامــی نەتەوەی کورد بۆ ڕزگاری 
لــە ژێردەســتە بوونــە و ئەیســەلمێنێت کــە 
ژنانیش بۆ ئازادی گیان بەخت دەکەن. 

چەواشــەکارییەکانی ڕێژیــم لــە پێوەندی 
کۆنتڕۆڵــی  و  بــوون  کــەم  لەگــەڵ 
خۆیــەوە  الیــەن  لــە  ناڕەزایەتییــەکان 
بەردەوامــە، بــەاڵم ڕاســتییەکان شــتێکی 
دیکــە دەڵێــن، لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی 
رابــردوودا کــە زیاتــر لە ٥٠ شــاری ئێران 
بــوون،  ناڕەزایەتییەکانــەوە  بــە  پەیوەســت 
ڕێژیم لە زۆربەی شــارەکاندا بە بێ هیچ 

هۆکارێک قوتابخانەکانی داخست.
ســەرەڕای هەمــوو سانســۆرەکان، دنیــای 
بینــەری خرۆشــانی  باشــی  بــە  دەرەوەش 
خۆپیشــاندانی  لــە  کــە  بــوو  خەڵــک 
ئەمجارەدا هەموو توێژەکانی 
پیــاو،  لــە ژن و  کۆمەڵــگا 
منــداڵ و گــەورە، قوتابی و 
خوێندکار لــە نێو ناڕازییاندا 

بوون.
هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی  حیزبەکانــی 
مەبەســتی  بــە  ئێرانیــش 
پشــتیوانی لە خۆپیشــاندەران 
لــە چەندیــن ڕاگەیەنــدراوی 
جیــاوازدا داوای لــە خەڵک 
بــن،  بــەردەوام  کــە  کــرد 
هەروەهــا داواکاریــی ئەوەیان 
خســتە بەر دەم دانیشــتووانی 
بــە  کــە  دیکــەش  واڵتانــی 
هاتنە سەرشــەقام لە واڵتانی 
لــە  پشــتیوانی  دیکــەدا، 
خەڵکــی ئێــران و بەتایبــەت 

کوردستان بکەن.
لــەم  بەردەوامــی  دیــارە 
گرینگریــن  خۆپیشــاندانەدا 
لــە  وەک  چونکــە  خاڵــە، 
ئامارەکانیشــدا بــاس کراوە، 
ناڕەزایەتییەکان  بەردەوامیی 
و پچرانــی هێڵــی ئینتێرنێــت 
بــۆ  زۆری  تێچوویەکــی 
ڕێژیم هەیە و ڕێژیم ناتوانێ 
بــێ،  بــەردەوام  کارە  لــەم 
کەوایە بەردەوامیی خەڵک، 
دەنگیان بە دنیــا دەگەینێت. 
دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 
هــاوکات  و  هاواهەنگــی 
لــە شــارەکانی  بوونــی خۆپیشــاندانەکان 
ئێران و کوردستاندا، پێش بە کۆبوونەوەی 
هێــز لــە شــوێنێکی تایبەتــدا دەگرێــت و 
هێــزی ســەرکوت و ئــازاری خەڵــک لــە 
ڕێژیمــەوە  دەســتوپێوەندییەکانی  الیــەن 
کــەم دەکاتــەوە.  خاڵێکــی گرینــگ کە 
ســەر  هێزەکانــی  بەردەوامبوونــی  هەیــە 
ئینتیزامییــە،  هێــزی  وەک  ڕێژیــم  بــە 
کــە زۆربــەی کاتەکانیــش باســیان لــەوە 
کــردووە کە لە ئەگەری ڕوودانی گۆڕان 
لــە ڕێژیمــدا، ئــەوان لــە جبهــەی ڕێژیمدا 
خــۆ  لــە ســەرکوتی خەڵــک  و  نامێنــن 
دەبوێــرن. وێــڕای هەمــوو قوربانیدانــەکان 
لە خۆپیشــاندانەکانی ئــەم جارەی ئێراندا، 
کــە جووڵەکــە جووڵەیەکی خەڵکییە و بە 
پێچەوانەی خۆپیشاندانەکانی ساڵی ٨٨، 
هەڵبــژاردن لــە نێــوان خــراپ و خراپتــردا 
نییــە، شــیمانەی ئــەوە دەکرێــت کــە لــە 
ئەگــەری بەردەوامبوونــدا گۆڕانێک بێتە 
ئــاراوە، هەڵبــەت دەبێ ئەوەش لــە بەرچاو 
بگیردرێــت کــە دەســەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمی ئەگەر بۆ مانەوە و بەتااڵنبردنی 
ســامانی خەڵکیــش نەتوانــن رێگایەکــی 
دیکــە بدۆزنــەوە، ڕەنگە لە هێزێکی زیاتر 
بــۆ ســەرکوتی خەڵــک و کۆمەڵکوژیی 
خەڵکی بێتاوان لە ڕێگەگەلی نەشــیاوەوە 
کەڵــک وەربگــرن و بــە یارمەتیــی هێــزە 
نیابەتییەکانیــان لــە واڵتانــی ســووریە و 

لوبناندا هێرش بکەنە سەر خەڵک.
بەاڵم ئەوەی کە ڕوونە ئەمەیە کە خەڵکی 
ئێــران ئیــدی لــە پۆلیســی دژەشــۆڕش و 
گازی فرمێســکڕێژ ناترســێن، ئــەوان بــە 
ئیــرادەوە لەگــەڵ ڕێژیــم شــەڕ دەکــەن و 
بەدڵنیاییــەوە ئیــدی نا هێڵن وەکوو ســاڵی 
٥٧، ئەگــەر شۆڕشــێکیش هاتــە ئــاراوە، 
کەســانێکەوە  الیــەن  لــە  ئاکامەکــەی 
بەتــااڵن بچێــت، ئــەوان بڕوایان بــە ژیانی 
ئاســوودەی دێموکراتیکە بۆیە شــەقامیان 
کــردووە بە ســەنگەری بەرخــودان و خوێن 

دەدەن تاکوو بە ئازادی بژین.

ناڕەزایەتییەکان، ئێران بەرەو چ ئاقارێک دەبەن؟
ئاسۆ مێنبەری



ژمارە ٧٦٢، ٣٠ی خەزەڵوەری ٨١٣٩٨

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

بەشێوەی وێنە 
له  به شــی یه که مدا باســم کرد که  
وێنــه  ته نیــا هــه ر دیالــۆگ نییــه  
لــه  گه ڵ هه ســتی بینیــن، به ڵکوو 
هــه ر وه ک »شــۆپنهاوه ر« ده ڵێــت 
هه یــه   ڕاســته وخۆی  کاریگــه ری 
له سه ر هزر و تێڕامانی مرۆڤه کان. 
دەروونناســان ده ڵێــن بیرکردنــه وه ی 
ئێمه  له ســه ر بنه مــای ئه و وێنانه یه  
کــه  له  نێو مێشــک یــان زه ینماندا 
لێکدانــه وه ی  هه روه هــا  پێکدێــت. 
تاکه که سی خۆمان له  چوارچێوه ی 
وێنه دا ئاشــکرا ده که یــن. ده توانین 
بڵێین به  بینینی وێنه  هه م زانیاری 
زۆرتر و ئاســانتر وه ده ســت دێنین و 
هــه م خوێندنه وه ش تــام و چێژێکی 
تــری هه یه . هه ر بۆیه  به  پێویســتم 
زانــی هێندێــک لــه  بابەتــەکان به  

شێوازی نەخشە، وێنا  بکە م.
 نووســینی وتار له ســه ر ڕاهێنه ری 
به ڕاستی کارێکی ئاسان نییە و بە 
تایبــەت له  دۆزینه وه ی وشــه کاندا 
هه ست به فه قیری ده کەم و ئاسان 
نییە هاوتای کوردییه که  بۆ وشــه  

نۆروێژییه کان
بدۆزمه وه ، به تایبه ت دەستەواژەکان.
هەر چەند زمانی کوردی یەکێک 
لــە زمانە کۆنەکانــی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســتە بــەاڵم لــە هەمانکاتــدا 
ســتانداردی  زمانێکــی  خاوەنــی 
کــوردی یــان شــێوەی ڕێنووســی 
هاوبــەش نیــن. هەبوونــی زمانێکی 
ســتانداردی کوردی  بۆ پاراستن، 
گەشــەدان و پێشــکەوتنی زمــان و 
وێژەی )ئەدبیات(  کوردی نەک 
هەر گرنگــی خــۆی هەیــە بەڵکوو 
زمانــی  پێویستیشــە.  شــتێکی 
ســتاندارد هۆکاری دروست بوونی 
هۆشــیاری نەتەوەییــە، بــۆ پرســی 
هەر  و  کوردســتان  ســەربەخۆیی 
ئامانجێکی تــری کۆمەاڵیەتی و 
ڕامیاری کە پێویستمان پێیەتی.

زمان ته نیا هۆکاری ده ربڕین نییه  
به ڵکــوو دروســتکه ری ناســنامه ی 
مرۆڤــه و بنه مــای بوونــی نه تــه وه  
لــه   به شــێکه   زمــان  میلله تــه .   و 
شــوناس و کولتوری نه ته وه یه ک. 
یان ده توانین بڵێین زمان پێناســه ی 
ژیانــی مرۆڤ ده کات و ئامراز و 
هــۆکاری پێکهێنانی پێوه ندییه  له  
گــه ڵ ده وروبــه ر و ژینگــه )زمــان 
ئامــرازی پێوه نــدی نێــوان مــرۆڤ 
کلیلــی  هه روه هــا  و  دونیایــه(  و 
چوونــه   ده روازه کانــی  کردنــه وه ی 
نەتەوەکانــی  دونیــای  ژووره وه ی 

دیکه یه . 
تــا  بــم  ئــاگادار  مــن  ئەوەنــدەی 
ئێستاش کە ئەو دێڕانە دەنووسم بە 
شــێوەیەکی پێویســت نە گروپێک 
و نــە بارودۆخێکــی گونجــاو بــۆ 
کارکردن لەسەر زمانی ستانداردی 
کــوردی بــۆ هەر چــوار پارچــەی 

کوردستان پێک نەهاتووە. 

داهاتــووی  قۆناغــی  بۆچــی 
کوردستان، ئامانج چییه ؟

بڕوانینــه   وردی  بــه   ئه گــه ر 
کۆمه ڵگــه ی کــوردی به تایبــه ت 
و  ده روونناســی  ڕوانگــه ی  لــه  
بڵێیــن  ده توانیــن  کۆمه ڵناســییەوه  
تووشی شک و گومان و  ته نانه ت 
زۆربــه ی  ده بیــن.  سه رلێشــێواویش 
نازانــن  تاکه کانــی کــورد  زۆری 

چیــان ده وێــت و ئه وانه ش که  ده زانن 
چیــان ده وێــت له  کــرده وه دا به  هه ڵه  
هه نــگاو هه ڵدێننــه وه  و هــه ر بۆیه ش 
ئه و ئامانجه ی که  مه به ستیانه  پێی 

ناگه ن.                          
کۆمه ڵگــه ی کوردیش هــه ر وه ک 
کۆمه ڵگه کانی دیکه ی ئه م جیهانه  
ده گرێــت  له خــۆ  ڕه هه نــد  چه ندیــن 
وه ک: تاکــی مــرۆڤ، بنه ماڵــه ، 
دراوســێ)جیران(،  و  که ســوکار 
سیســتمی  به گشــتی،  کۆمه ڵگــه  

و  پــه روه رده   سیســتمی  سیاســی، 
خوێندن، ئایین، کولتور و ئابووری. 
هه ر کام له وانه  کاریگه ریی له ســه ر 
ئــه وەی دیکــە هه یه  و هه مووشــیان 
یــان  کاریگــه ری  گشــتی  بــه  
تاکه کانــی  له ســه ر  شــوێندانه رییان 
هــۆکاری  و  هه یــه   کۆمه ڵگــه  
دروســت بوونــی هه ڵســوکه وت یــان 

)بڕوانــە  تاکه کانــن  خووڕه وشــتی 
وێنەی 2(.

وێنەی 2 ڕەهەندەکانی کۆمەڵگە     
کۆمه ڵگــه ی ئێمه  کۆمه ڵگه یه کی 

داگیرکــراوه. داگیرکەره کانیــش به  
له ســه ر  کاریگه رییــان  شــێوه یه ک 
ئێمــه  داناوە یــان به  واتایه کی دیکە 
سیســتمێکی ســه قه تی په روه رده ییان 

کــه   داســه پاندووه   ئێمــه دا  به ســه ر 
و  الوازی  بــه   هه ســت  هــه رده م 
ئــه و  کاتێــک  بکه یــن.  که مــی 
هه ســته  الی مــرۆڤ دروســت بــوو 
کــه م  باوه ڕبه خۆبونیشــی  که واتــە 
ده بێــت و خــۆی بــه  مرۆڤی پله  دوو 
و ســێ ده زانێــت، ئه وانــه ش هه مــوو 

کاریگه رییان هه یه  له ســه ر شێوازی 
و  به ره وپێشــچوون  و  بیرکردنــه وه  

داهێنان.
بەنرخه کانــی  وتــه   لــه   یه کێــک 
فەیلەســوفی  »ســوقڕات«، 
یەکێــک  بــە  کــە  کــۆن  یونانــی 
فەلســەفەی  دامەزرێنەرانــی  لــە 
ڕۆژئاوایــی دادەنرێــت ده ڵێــت: ”من 

ناتوانم هیچ شتێک فێری تۆ که م، 
ته نیا ده توانم چه ند پرســیارێکت لێ 

بکه م.“
ســوقڕات  ژیانــی  ســه رده می 

و  نه هامه تــی  لــه   پــڕ  ســه رده می 
شــه ڕ و ڕووخانی به ها ســوننەتی و 
ئایینییه کان و ده سه اڵتی ڕامیاری 
بــووه ؛ بــه اڵم لــه  نێــو ئــه و هه مــوو 

قەیرانی هزری، ڕه وشتی، ئابووری 
و ڕامیارییه دا سوقڕات زۆر بوێرانه  
پرســیاری ســه باره ت بــه  ڕامیاری، 
مرۆڤایەتــی  ڕه وشــتی  و  خــوو 
ده کات.  ئایینییــه کان  بــاوه ڕه   و 
ســوقڕات هه وڵــی داوه  لــه  ڕێگای 
پرسیارکردن، بیرکردنه وه  بهه ژێنێت 

بۆ دۆزینه وه ی واڵمه  ڕاسته کان.
سوقڕات پێی وابوو کاری مامۆستا 
یان ڕاهێنه رێکی باش ئه وه یه  که  به  
پرسیارکردن، تاکه کانی کۆمه ڵگه  
وه ئاگا بێنێ و ڕاســتییه کانیان پێ 
بناســێنێ. لەو قســەیەی ســوقڕات 
کــە  دەردەکەوێــت  بــۆ  ئەوەمــان 
پرسیارکردن دەبێتە بنەمای گەڕان 

تێگەیشــتن.  و  زانیــن  دوای  بــە 
ئەوانــەش هۆکارن بــۆ بــە ئامانــج 
ژیانێکــی  هەبوونــی  و  گەیشــتن 
ئاســوودە و شــکۆمەند چ ژیانــی 

خۆیی یان کەسۆکی)شەخســی( و 
چ وه ک ئه ندامێکی ڕێکخراوەیی. 
ئــه و پێــی وابــوو بــۆ گه یشــتن بــه و 
مه به ســته  و له یــه ک جیاکردنه وه ی 

چاکــه  و خراپه ، مــرۆڤ ده بێ زانا 
و خۆناس بێت.

کەواتــە بــه  پرســیارکردن ده توانیــن 
زۆرتریــن زانیاری له ســه ر بابه تێک 
کــه  بەدوایــدا دەگەڕێین بدۆزینەوە. 
سروشــتییه ،  پڕۆســه یه کی  ژیــان 
بــه اڵم پڕۆســه ی ژیانی تــۆ چییه ؟ 

ده ژی  چــۆن  ده ژی؟  بۆچــی 
)قۆناغــی ئێســتات(؟ ده تهه وێت له  
داهاتــوودا چــۆن بــژی )قۆناغــی 
داهاتوت(؟  له  پڕۆســه ی سه فه ری 
ژیانتــدا ده  تهــه وێ چ بکــه ی؟ چ 
پرۆژه یه کــت هه یه  که  بۆت گرنگه  

و ده  تهه وێ بەجێی بگەیەنی؟ 
 

وه ک  ڕاهێنــه ری    ٣ وێنــه ی 
مێتودێــک بۆ فێربــوون لە ڕێگای 
سێ پرسیاری بنەڕەتی. لە قۆناغی 
داهاتــوودا  لــه   چۆنیــن؟  ئێســتادا 

ده مانهه وێــت چــۆن بیــن؟ چــۆن به  
قۆناغی داهاتوو بگەین؟

ئه و پرسیارانه  زۆر واڵمی جیاوازیان 
هە یــه  و واڵمه کانیش لــه  مرۆڤێکڕا 
بۆ مرۆڤێکــی دیکە جیاوازه؛ به اڵم 
ئه گــه ر ئێمه  بمانهه وێــت بۆ واڵمی 
ئه و پرسیارانه  په نا بەرین بۆ بۆچوون 

و بیروکه ی
 Martin Seligman مارتین 
ســەلیگمەن، داهێنه ر و ده روونناسی 
ئه مریکایــی کەواتــه  واڵمه که مــان 
به  ســه ر ســێ به شــدا دابــه ش ده بێت 

وه ک:    
    .١فێر به  هه ســته کانت ئه رێنی 

بن وه ک:
 که یفخۆشی، شــادی، گه شبینی، 
هه بوونــی زه رده خه نه  له  ســه ر لێوان، 
هه ســتی بەخته وه ری و ســه رکه وتن، 
بــه  شــێوه ی ئه رێنــی بیرکردنــه وه به  
تایبــه ت لەســه ر که ســانی تــر یــان 

له گه ڵ که سانی تر.
وا بکه  هه موو کاتێک زه رده خه نه ت 
له ســه ر لێوان بێــت، زه رده خه نه  وه ک 
کلیلــی کردنه وه ی ده رگای شــادی 
و خۆشــییه  و هــه ر وه ک نووســه ر 
به ناوبانگــی  سیاســەتمەداری  و 
ویالیەتــه  یه کگرتووەکانــی 
فرانکلیــن«  »بێنیامیــن  ئامریــکا 
 )Benjamin Franklin(
›‹بــه  زه رده خه نه یــه ک  ده ڵێــت: 
هه مــوو ده رگاکان به  ڕووی مرۆڤدا 

ده کرێنه وه .‹‹  
»لیلیــان  پێوه ندییــه دا  لــه و  هــه ر 
 Lilian  ( بــراون«  جاکســۆن 
  )Jackson Braun
ویالیەتــه   به ناوبانگــی  نووســه ری 
یه کگرتووەکانــی ئا مریــکا ده ڵێــت: 
›‹تووڕه یــی به  زه رده خه نــه  بگۆڕەوە  
زه رده خه نــه ت  بــا  بــه رده وام  )یانــی 
له سه ر لێوان بێت( و هه موو کاتێک 
وا بکه  به  شــته  بچوکه کانیش دڵت 
خۆش بێت، ئه وه  ده بێته  هۆی ئه وەی  
که  هه موو کاتێک شاد و دڵخۆش 
بیــت«. هه روه هــا ده ڵێت: »له  بیرت 
نه چێــت کــه  ژیــان ماوه یه کــی زۆر 
کورت و جوانه  و بێ ئه وه ی ئاگات 

لێ بێت کۆتایی دێت.‹‹
که واتــه  وا باشــه  بــه  دڵخۆشــی و 
زه رده خەنه وه  چێژ له  ژیان وەرگرین و 
ئه وه نده  به  شــتی بێ مایەوە  خۆمان 

ماندوو نه که ین.
ئه زمــوون  و  فێربــوون  .2هه وڵــی 
ڕێــگای  لــه   چ  بــده   وه رگرتــن 
یارمه تیــدان به  که ســانی تــر یان له  
ڕێــگای کارێکی دیکه  که  جیاواز 

له  کاری رۆژانه ته .
 Albert  ( »ئه لبێرت ئه نشتاین«
 ،)١٩٥٥- ١٨٧٩ ( )Einstein
به ناوبانگــی  زانــای  و  فیزیکــزان 
فێربــوون   ›‹ ده ڵێــت:  ئاڵمانــی 
بنه مایــه  بــۆ ســه رکه وتن و هەروەها 
ئه گــه ر ده تهه وێت له  هــه ر کارێکدا 
ســه رکه وتوو بــی ده بێ له  ســه ره تاوه  

بنه ماکانی کارکردن فێر بیت.‹‹
له  سه ر ئه زموون وه رگرتنیش ده ڵێت: 
›‹ ئه زمــوون وه رگرتــن له  فێربوونی 
شــتی نوێ و ده ســکه وتنی زانیاری 
تــازه  کــه  پێشــتر نه تبووبێــت، ئەوانە 
هۆکارن  بۆ ئه وه ی دوای ماوه یه ک 
و  پســپۆڕ  کەســێکی  بــە  ببــی 

شاره زا.‹‹
.٣ هه وڵی بردنه  ســه ری زانیاری و 
لێهاتوویی خۆت بده ، به رپرســایه تی 
وه رگــره  و هــه وڵ بــده  بــۆ گه یشــتن 
بــه  ده ســه اڵت و بااڵده ســتی. ســێ 

سه رچاوەی ده سه اڵت: 
زانیاری  .a

سامان و دارایی  .b
زۆر ) هێز(  .c

مریەم عەلیپوور

بەشی دووهەم

وێنه ی ١  ڕاهێنه ری  فێرگەیەک بۆ فێربوون

وێنەی ٢ ڕەهەندەکانی کۆمەڵگە     

وێنه ی ٣  ڕاهێنه ری وه ک مێتودێک بۆ فێربوون لە ڕێگای سێ پرسیاری بنەڕەتی. 
لە قۆناغی ئێستادا چۆنین؟ له  داهاتوودا ده مانهه وێت چۆن بین؟ چۆن به  قۆناغی داهاتوو بگەین؟



٩ ژمارە ٧٦٢، ٢١ی نۆڤامربی ٢٠١٩

دیاکۆ خەیات: 
بێجگە لە ئەوەی کە لە پانتایی ڕاستەقینەدا بەهای تەقریبەن هەموو شتومەک و 

خزمەتگوزارییەک بەستراوەییەکی بەهێزی لەگەڵ بەهای بێنزین هەیە، 
بە شێوەی ڕەوانی و سایکۆلۆژیکیشەوە بەرزبوونەوەی بەهای بێنزین چاوەڕوانیی هەاڵوسان زیاد 

دەکات و لە ئاکامدا هەاڵوسانی گەورە بەدوای خۆیدا دێنێت

ڕۆژی هەینــی ٢٤ی خەزەڵــوەر، 
ڕێژیمی ئیســامیی ئێران دوای 
ماوەیەک مشــتومڕ بۆ دیاریکردنی 
بەفەرمــی  ســووتەمەنی،  نرخــی 
کــرد.  گــران  بێنزینــی  نرخــی 
پــاش ڕاگەیاندنــی بەرزبوونەوەی 
نرخــی بێنزین لە الیەن ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامییەوە، لــە ڕۆژی 
خەڵکــی  خەزەڵــوەرەوە  ٢٤ی 
شــار و ناوچــە جیاجیاکانــی ئێــران 
و كوردســتان لــە ناڕەزایەتی بەم 
بڕیارە بە ڕاگرتنی ئۆتۆمبیلەکانیان، 
داخســتنی شــەقام و جــاددەکان، 
ڕق و کینــەی خۆیان بەرامبەر بە 
ڕێژیمــی ئێران و سیاســەتەکانی 
دەربڕیــوە و هەتا ئێســتا بەردەوامە.   
»دیاکــۆ  لەگــەڵ  لەمبــارەوە 
کاروبــاری  کارناســی  خەیــات«، 
چاالکــی  و  ئێــران  ئابووریــی 
سیاســی وتووێژێکمان پێک هێنا 
و ئەم بابەتەمان خستە بەر باس.

گرانبوونی نرخی بێنزین لە 
ئێراندا پاساوێکی ئابووری 

هەیە؟
بــێ  ڕوانگــەی  لــە  ئابــووری  پاســاوی 
الیەنانــە شــتێکە و لە ڕوانگــەی دەوڵەتی 
فەشــەلی کۆماری ئیسالمییەوە شتێکی 
دیکەیە. لە ڕوانگەی زانســتی ئابورییەوە 
هەتــا ئــەو کاتــەی پێکهاتــەی ئابووریــی 
ئێــران لــە ڕووی نەهادییەوە بەو شــێوەیەی 
ئێســتا بێــت هیــچ سیاســەتێکی ئابووری 
لــە ئێرانــدا ناتوانێــت جێگەی دیفــاع بێت. 
کاتێک باســی پێکهاتە دەکەین قسە لەو 
نەهــاد و میکانیــزم و ژێرخــان و میتۆدانە 
دەکەیــن کــە ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ 
کارتێکەرییان لە ســەر بڕیاراتی ئابووریی 
پارلەمــان،  ناوەنــدی،  بانکــی  دەوڵــەت، 
کەرتــی تایبــەت و ڕەفتــاری ئابووریــی 
خەڵــک و ڕوانگــە و چاوەڕوانییەکانیــان 
هەیــە. بــۆ وێنە لــە ئێرانــدا بەپێچەوانەی 
ئــەو شــتەی کــە لــە زانســتی ئابووریــدا 
جەختــی لە ســەر دەکرێت بانکی ناوەندی 
ســەر بە دەوڵەتــە؛ دەوڵەتێک کە تەنانەت 
خۆیشی سەربەخۆ نییە و تابعی بڕیاراتی 
وەلــی فەقیــه و بەیتــی ڕێبەڕییــە. یــان 
وەک نموونەیەکــی دیکــە کــە زۆر جــار 
ئامــاژەی پــێ دەکرێت کەرتــی تایبەت و 
بەســتێنی چاالکــی ئابووریــی کۆمپانیــا 
تایبەتەکانــە. لــە ئێرانــدا بــە پێچەوانــەی 
هەمــوو دونیــا کەرتــی تایبــەت بــە هۆی 
زاڵ بوونی دەزگا سەربازی و ئایینییەکان 
و  پاســداران  تێرۆریســتی  ســوپای  وەک 
»ئاســتانی قودســی ڕەزەوی« و بەیتــی 
خامنەیی و بونیادی بەناو موســتەزعەفان 
و دەیان شــوێنی زەبەالحی دەسەاڵتدار کە 
واڵمــدەری هیــچ ناوەند و جێگەیەک نین 
لەمێژە خنکاوە و نێژراوە. ئابووریی ڕانتی 
کەســایەتی  و  دەزگا  کۆمەڵێــک  کــە 
گرتــووە  ســەردا  بــە  دەســتیان  نابەرپــرس 
کەرتــی  و  ڕەقابــەت  بــۆ  جێگەیەکیــان 
تایبەت نەهێشــتۆتەوە بۆیە ناکارامەیی لە 
هەموو بەشەکانی ئێراندا پەنگی خواردووە 
و کەڵەکــە بووە. جا دەیان نموونەی دیکە 
هەن کە دەیســەلمێنن پێکهاتەی ئابووریی 
ئێــران زۆر ناســاغ  و گەندەڵــە. واتاەئــەو 
ســەقەت  ئەوەنــدە  بنەڕەتــڕا  لــە  بینایــە 
و خــوار هەیــە کــە هیــچ سیاســەتێکی 
ئابــووری نەتوانێــت تێیــدا بچێتــە پێــش. 
بەگشتی پێکهاتەی ئابووریی ئێران وەک 
پێکهاتە سیاسییەکەی ڕێفۆرمهەڵگر نییە 
مەگەر ئەوەی کە پێکهاتە سیاسییەکەی 
بگۆڕدرێــت و میکانیزمەکانی دەســەاڵت 
واڵمــدەر  و  شــەفاف  و  دێموکراتیــک 

بکرێــن، کــە ئــەوەش تەنیــا بــە روخانــی 
کۆمــاری ئیســالمی دێتــە ئــاراوە؛ بەاڵم 
بێینــەوە ســەر بابەتــی پرســیارەکەتان. بــا 
بزانیــن کــە ئەساســەن بۆچــی بێنزینیــان 
گــران کــرد؟ گران کردنــی بێنزین نەک 
چاکســازی  و  ئیســاڵح  مەبەســتی  بــە 
ئابــووری، بەڵکــوو بــۆ قەرەبووکردنەوەی 
هــەروەک  بــوو؛  بودجــە  کورتهێنانــی 
چەنــد  و  رووحانــی  دەوڵەتــی  وتەبێــژی 
بەنــاو نوێنــەری مەجلیســیش ئاماژەیــان 
پێکــرد. ئــەوەش لــە دوای ئــەوەڕا هــات 
کــە بەهۆی گەمارۆکان، هەناردەکردنی 
دابەزینێکــی  تووشــی  ئێــران  نەوتــی 

بەرچــاو بــوو و دەوڵــەت بە ســەر قەیرانی 
قوڵــی داهاتــدا کەوت. بــە جۆرێک کە 
تەنانەت بۆ هەزینە جارییەکانی-_وەک 
حقــوق و خەرجــی ڕۆژانــە_ لــە تەنگانە 
کــەوت. هەروەهــا بە هۆی نەبوونی هیچ 
البردنــی  بەنیســبەت  ڕوون  دەراوێکــی 
ئــەوەش  هــۆکاری  کــە  گەمــارۆکان، 
دەگەڕێتــەوە بۆ خامنەیــی و بەیتەکەی، 
بــێ  ›بودجــەی  بانگەشــەی  دەوڵــەت 
کــرد.  داهاتــوو  ســاڵی  بــۆ  نــەوت«ی 
بۆ ئەم مەبەستەش ویستی بە گرانکردنی 
سەرچاوەکانی وزە_ یەک لەوان بێنزین_ 
شوێنی داهاتی نەوت پڕ بکاتەوە. ئەوەش 
زیــاد بکەم کە ئەوەی کە لێرەدا جێگەی 

ســرنجە ئەوەیــە کــە بەشــێکی گــەورە لە 
بودجــەی ئێــران بــۆ تێچووەکانی ســپای 
تێرۆریســتی پاســداران و ســپای قودســە. 
گوشــاری  هــۆی  بــە  تێچووانــە  ئــەو 
خامنەیــی و بەیتەکــەی، نەتەنیــا کــەم 
ناکرێنــەوە بەڵکــوو ســاڵ لەگــەڵ ســاڵ 
زیــادی کــردووە. بۆیە دەوڵەتــی روحانی 
چەند ســاڵە لەگــەڵ کورتهێنانــی بودجە 
پەنــا  ســاڵێ  هەمــوو  و  ڕووبەڕوویــە 
بــۆ چاپــی پــوڵ دەبــات و لــە ئاکامــدا 
هەاڵوســانی بە ســەر خەڵکدا ســەپاندووە. 
ســەرێی  بردنــە  بنەڕەتــدا،  لــە  بۆیــە 
بەهــای بێنزیــن نامەشــروع و نازانســتییە 
نییــە.  ئابــووری  پاســاوێکی  هیــچ  و 

وتبــووی  ڕووحانــی  حەســەن 
لــە  کــە  داهاتــەی  ئــەو  کــە 

بێنزیــن  نرخــی  بەرزکردنــی 
بەدەســتمان دەگات لــە نێــوان 
دابەشــی  هــەژاردا  خەڵکــی 
لــە  چەنــدە  ئەمــە  دەکەیــن؛ 
خەڵکدایــە؟ بەرژەوەنــدی 
ئــەوە قســەیەکی بەپەلــەی ڕووحانی بوو 
تەنیــا بــە مەبەســتی فریودانــی خەڵک 
کــردی.  دۆخەکــە  هێورکردنــەوەی  و 
لــەو  پالنێکــی  هیــچ  دەنــا 
نەبــووە.  گۆڕێــدا  لــە  چەشــنە 
شــتی  بیانهــەوێ  ئەگەریــش  خــۆ 
مانــا  بــێ  زۆر  هــەر  ئــەوە  بکــەن  وا 
خەڵکــە.  زیانــی  بــە  و  هەڵــە  و 

چونکــە وەهــا یارانەیــەک کــە ناتوانێت 
مانگانــە لــە 2٥ هــەزار هەتــا 4٠ هەزار 
تمــەن بــۆ هــەر تاکێک زیاتــر بێت هیچ 
یارمەتییــەک بــەو خەڵکــە نــاکات کــە 
کاریگــەری  هــۆی  بــە  داهاتــوودا  لــە 
نرخــی بێنزیــن لــە ســەر بەهــای هەمــوو 
کەلوپەلەکانی تر، لەگەڵ هەاڵوسانێکی 
زۆر لــە ڕابردوو زیاتــر رووبەڕوو دەبنەوە. 
هەاڵوســانێک کــە هــەر ئێســتا توانــای 
کڕینی خەڵکی کردووەتە یەک لە سەر 
سێ؛ کەوابێت ئەگەرچی ڕەنگە بەڕواڵەت 
هەڵخەڵەتێنــەر بێــت و هەندێــک کــەس 
پێــی کەیفخــۆش بن بەاڵم بــە دڵنیاییەوە 
زۆر بــە زیانــی خەڵــک تــەواو دەبێــت. 

گرانبوونی نرخی بێنزین چ 
کاریگەرییەک لە سەر ژیانی 

خەڵک دادەنێت؟
پرســیارەکەی  واڵمــی  لــە  هــەروەک 
بێنزیــن  کــرد  پــێ  ئامــاژەم  پێشــوودا 
کااڵیەکــی نێونجــی ســتراتیژیکە کــە 
نییــە  ئێســتا  تــا  جێگرەوەیەکــی  هیــچ 
لــە ئێرانــدا. بێجگــە لــە ئــەوەی کــە لــە 
پانتایــی ڕاســتەقینەدا بەهــای تەقریبەن 
هەموو شــتومەک و خزمەتگوزارییەک 
بەســتراوەییەکی بەهێــزی لەگەڵ بەهای 
و  ڕەوانــی  شــێوەی  بــە  هەیــە،  بێنزیــن 
بەرزبوونــەوەی  سایکۆلۆژیکیشــەوە 
بەهای بێنزین چاوەڕوانی هەاڵوسان زیاد 
دەکات و لە ئاکامدا هەاڵوســانی گەورە 
بەدوای خۆیدا دێنێت.  بە تایبەت ئەگەر 

بەرزبوونەوەکــە بــەو شــێوەیەی ئێســتا بێت 
کە سێ قات بووە. 

هەاڵوســانیش هەموومــان دەزانیــن کــە بە 
مانــای لە دەســت دانــی توانــای کڕینی 
خەڵک و چکۆلــە بوونەوەی گیرفانیانە، 
کامــە  و  کڕیــن  توانــای  کامــە  بــەاڵم 
گیرفان؟ لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا 
و بەتایبەتــی دوای بەرزبوونــەوەی نرخــی 
دراوە بیانییەکان)دۆالر و یۆرۆ( بە هۆی 
هەاڵوســانی هەوسارپســاو و قەیرانــاوی، 
توانــای کڕینی خەڵــک بە تەواوی الواز 

بووە و گیرفانیان بەتاڵ بووە. 
کەوابێــت ئاقاری ڕەوتەکــە بە تەواوی بە 

زیانی خەڵک و بژێوی ژیانیانە. 

ئایا بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران 
بە گرانکردنی نرخی بێنزین، 

کاردانەوەی خەڵکییان لە 
بەرچاو گرتبوو؟

مێــژە  لــە  ڕێژیمــە  ئــەو  لێبکــەن،  چــاو 
سیاســی  و  ئابــووری  قەیرانــی  لەگــەڵ 
بەرەوڕوویــە، بۆیــە ئەگــەر جــاران بــە هــەر 
فێــڵ و جادوویەک بووبێت سەرپۆشــی لە 
ســەر دادەنــان ئێســتا بــە هۆی پاڵەپەســتۆ 
نەبــوو  چارەیەکــی  قەیرانــەکان  بوونــی 
بــکات.  ڕیســکە  ئــەو  لەوەیکــە  بێجگــە 
و  ئیعتــراز  دڵنیاییــەوە  بــە  ئــەوان  دیــارە 

دەنگهەڵبڕینی خەڵکیان پێشبینی کردبوو. 
ڕێژیــم بــۆ کورتهێنانی بودجەی ئەمســاڵ 
و ســااڵنی داهاتوو النیکــەم پەنج ڕێگەی 
لــە پێــش بــوو: یەکەمیــان وازهێنــان لــە 
و  ڕۆژئــاوا  و  ئەمریــکا  دوژمنایەتــی 
تەســلیم بونیــان بــوو کە ئەمەیــان لە الیەن 
دارودەستەی خامنەیی و سپا و چەتەکانی 
بــە وەلــی فەقیــه ڕەت دەکرایــەوە،  ســەر 
دووهەمیــان قرتانــدن یــان کەمکردنــەوەی 
پاســداران  تێرۆریســتی  ســپای  بودجــەی 
و ســپای قــودس بــووە کــە ئــەوە پێوەنــدی 
لــە  هێــز  ســتراتیژیکی  هاوســەنگی  بــە 
ڕۆژهەاڵتی ناوڕاست و مەوقعییەتی ڕێژیم 
لەو گۆڕەپانەدا هەیە و ڕێژیم بۆ مانەوەی 
خۆی پێویســتی حەیاتی بە ئاژاوەگێڕان و 
هاندانــی گروپە تێرۆریســتییەکانی ناوچە 
هەیــە کەواتــە ئــەوەش نەدەکــرا، بــژاردەی 

سێهەم چاپ کردنی زیاتری پوڵ بوو کە 
بــە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاســتییە کە هەر 
ئێستاش بەشێکی زۆر لە بودجە بەو شێوازە 
دابین دەکەن و لە ترسی هەاڵوسانی هەزار 
لەسەدی لەوە زیاتر نەدەکرا پەنا بۆ چاپی 
پــوڵ ببــەن ئــەو بژاردەیــەش ڕەت کرایەوە. 
ڕێگــەی چــوارەم، ڕاگەیاندنــی ئیفالســی 
کارکێشــانەوەی  لــە  دەســت  و  دەوڵــەت 
ڕوحانــی بوو کــە بە هۆکاری ئەمنییەتی 
پڕتێچــوو و مەترســیدار بــوو بــۆ مانــەوەی 
ڕێژیــم بــەاڵم ڕێــکاری پێنجــەم،  گــران 
کردنــی نرخــی بێنزیــن بــوو کــە لەگــەڵ 
ئەوەی ناڕەزایەتی خەڵکیان لەو پێوەندییەدا 

هــۆی  بــە  بــەاڵم  دەکــرد  پێشــبینی 
ئەزموونــی ڕابــردوو لــە ســاڵی ٩٦ و باوەڕ 
بــە هێــزی ســەرکوتکەر، بــە بژاردەیەکــی 
کەمتێچووتریان زانیوە. لێرەدا تێڕادیتوویی 
ڕێژیــم بــە توانــای ســەرکوتکردنی خۆی 
پاڕامێترێکی گرینگ بووە لە هەڵبژاردنی 
قەرەبووکردنــەوەی  لــە  شــێوازە  ئــەو 
کورتهێنانــی بودجە واتە ڕێژیم پێی وابووە 
کــە توانــای ســەرکوتی خەڵکی نــاڕازی 
هەیە و وێدەچێت پالنیشــی بۆ دانابووبێت.

سەرەڕای ئەوەیکە ڕێبەری 
ڕێژیمی ئێران لەسەر بڕیاری 

گرانبوونی نرخی بێنزین 

داکۆکی کردووە ئایا ناڕەزایەتی 
دەربڕینەکانی خەڵک پاشەکشە 

بە ڕێژیم دەکات؟
ڕێژیــم ناچار بوو بۆ دەربازبوون لە قەیرانی 
کورتهێنانــی بودجە یەکێک لەو ڕێکارانە 
هەڵبژێرێــت، بۆیــە ئێســتا پاشــگەزبوونەوە 
دیتنــەوەی  دوای  دەبێــت  بڕیــارە،  لــەو 
ڕێگایەکــی دیکــە بێــت بــۆ ئــەو قەیرانە. 
وێناچێــت ڕێگەیەکــی دیکەیــان هەبێــت 
مەگــەر ئەوەی کە مانەوەی ڕێژیمەکەیان 
بــە جیــددی بکەوێتــە مەترســییەوە و پەنا 
ببەنــە بــەر کەمکردنەوەی بودجەی بەشــە 
بنەڕەتییــەکان و چاپــی زیاتــری پــوڵ کە 
ئەویش هەاڵوسانی سەرووی 2٠٠ لە سەدی 
و بێکاری بێوێنەی خەڵک بەرهەم دێنێت.

 
ڕێــگای  لــە  ئێــران  ڕێژیمــی 

ســەرکوت و هەڕەشــە دەتوانێت 
وەزاڵەهاتــووی  خەڵکــی 
ڕابگرێــت؟ بێدەنــگ  ئێــران 
دیارە سەرکوت و چاوترسێنکردنی خەڵکی 
نــاڕازی بۆتــە یەکێــک لە پیناســەکانی 
وەک  بــەردەوام  و  ئیســالمی  کۆمــاری 
ڕێگــەی دەربازبــوون لــە قەیرانــەکان لــە 
ناڕەزایەتییانــەی  ئــەو  کــردووە.  کاریــان 
دەیــان  پاڵەپەســتۆی  خەڵــک،  ئێســتای 
ســاڵ ڕەنــج و ســەرکوتکرانی لــە پشــتە؛ 
بۆیــە گــران کردنــی نرخــی بێنزین وەک 
بێنزینێــک وابــوو کــە بــە ســەر ئاگــری 
تووڕەیــی پەنگخــواردووی خەڵکــدا کــرا. 
پوتانســییەڵی  ئێســتاش  ڕێژیــم  ڕاســتە 
سەرکووت کردنی ماوە، بەاڵم بەردەوامی 
بــە  بەســتراوەتەوە  پوتانســییەڵە  ئــەو 
درێژەکێشــانی ناڕەزایەتییەکان و جیددی 
بوونــی خەڵــک لە ســەر داوا ڕەواکانیان. 
هیــچ  درێژخایەنــدا،  لــە  دڵنیاییــەوە  بــە 
ڕێژیمێک نەیتوانیوە بە زەبری سەرکوت، 
بمێنێتــەوە.  لــە ســەر کار  هەتــا هەتایــە 
هەمــوو  وەک  ئیســالمیش  کۆمــاری 
ڕێژیمە نامەشــروع و نادێموکراتیکەکانی 
دیکــە ناتوانــێ هەتا هەتایە بە ســەرکوت 
و چاوترســێن کردن، دەنگی خەڵک کپ 
بــکات. قەیرانــی ئێســتا بەرهەمــی چــل 
ســاڵ مودیرییەتــی ناکارامــەد و دزی و 
گەندەڵــی و ئاژاوەگێــڕی ئــەو ڕێژیمەیە. 
بۆتــە  ئیــدی  قەیرانــە،  لــەو  دەربازبــوون 
بــۆ  ئێســتاش  تــا  نامومکیــن.  شــتێکی 
کۆمەڵناســی  و  ئابــوری  کارناســانی 
چــۆن  کــە  بــوو  سەرســوڕمان  جێگــەی 
قەیرانــەوە  هەمــووە  بــەو  ڕێژیمــە  ئــەو 
بــکات.  حکوومــەت  هــەر  دەتوانێــت 
مــن دڵنیــام کــە رێژیــم چیتــر توانایــی 
ئیــدارەی واڵتــی نەمــاوە و دوو ڕێگــەی 
زیاتــری لــە پێــش نییــە؛ یــان تەســلیمی 
و  بێــت  خەڵــک  بەرحەقــی  خواســتی 
پەیامی ڕاســتەقینەی خەڵک کە ڕوخان 
یــان  ئــەو ڕژیمەیــە ببیســێت  و نەمانــی 
ئولگــوی کۆریــای باکور لە پێش بگرێت 
کــە بــە بــاوەڕی مــن بۆیــان ناگونجێــت. 

  لــە ڕەوتــی ناڕەزایەتییەکاندا، 
الیــەن  لــە  کــەس  دەیــان 
هێزەکانــی ڕێژیمــەوە کوژراون 
هەڵوێســتی  بــوون،  برینــدار  و 
ئــەم  بەرامبــەر  لــە  واڵتــان 
دەبێــت؟ چ  توندوتیژییانــەدا 
تایبــەت  بــە  دەرەوە،  واڵتانــی  بەداخــەوە 
واڵتانــی ئورووپایــی، بــەو جــۆرەی کــە 
ئێــران  خەڵکــی  پشــتگیری  پێویســتە 
کــە  ئەوەیــە  هۆکارەکەشــی  ناکــەن. 
زۆربــەی ئــەو واڵتانــە تەعامــول لەگــەڵ 
تۆزێــک  ئیســالمییەکی  کۆمــاری 
نەرمتــر تەرجیــح دەدەن بــە ســەر ڕوخانــی 
کــە  نادڵنیاییــەی  ئــەو  و  ڕێژیمــە  ئــەو 
کەشــی  ئــەوان  بــۆ  دێــت.  دوایــدا  بــە 
هەیــە. زۆری  گرینگییەکــی  دڵنیایــی 
بەتایبەتی کە سیاسەتی دەرەوەی زۆربەی 
هــەرە زۆریــان تەنیــا لــە ســەر ئەساســی 
بەرژەوەندی ئابووریی خۆیان دادەڕێژرێت. 
لەگەڵ ئەوەش هەندێک واڵتی دیکە وەک 
ئەمریکا و کانادا هەوڵ دەدەن پشــتیوانی 
خەڵک بن. بەگشــتی پشــتیوانییەکان لە 
ئاستی قســە و سەرکۆنەکردن تێناپەڕێن، 
خۆپیشــاندانەکان  کــە  ئــەوەی  مەگــەر 
ڕوخاندنــی  کــە  خۆیــان  ئامانجــی  لــە 
ڕێژیمــە زۆر نزیــک ببنــەوە و رووخانــی 
ڕێژیــم ببێتــە ئەگەرێکــی زۆر نزیــک. 
بەاڵم لە ســەر یەک، خەڵکی کوردســتان 
و ئێران تەنیا بە پشــت بەســتن بە خۆیان و 
بــە ئیرادەی خۆیــان دەتوانن داهاتوویەکی 
بکــەن.  دەسنیشــان  خۆیــان  بــۆ  باشــتر 
ڕێژیمــی  پێناوەشــدا  لــەو  هەرچەنــد 
ئیســالمی  کۆمــاری  مرۆڤکــوژی 
تێچوویەکی زۆریان بە سەردا دەسەپێنێت. 

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

دیارە سەرکوت و چاوترسێنکردنی خەڵکی ناڕازی بۆتە یەکێک لە پیناسەکانی کۆماری ئیسالمی 
و بەردەوام وەک ڕێگەی دەربازبوون لە قەیرانەکان لە کاریان کردووە. ئەو ناڕەزایەتییانەی ئێستای 
خەڵک، پاڵەپەستۆی دەیان ساڵ ڕەنج و سەرکوتکرانی لە پشتە؛ بۆیە گران کردنی نرخی بێنزین 

وەک بێنزینێک وابوو کە بە سەر ئاگری تووڕەیی پەنگخواردووی خەڵکدا کرا. 



ژمارە ٧٦٢، ٣٠ی خەزەڵوەری ١٠١٣٩٨

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ »شنۆ چایچی«، پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان

پێشــمەرگە ژیانی خــۆی بۆ گرینگ 
نییــە و هــەردەم ئامــادەی گیانبازییە.  
دەموت پێشــمەرگە لە چیا و شــاخدا و 
لە بن بەرددا شەو و ڕۆژ بەسەر دەبات 
و لە ڕۆژی تەنگانەدا شــێری مەیدانە 
ئــەوەی  ســەرەڕای  دوژمنبەزێنــە.  و 
کــە منداڵ و کــەم تەمەن بووم، بەاڵم 
هەستم بەوەی دەکرد کە من لە الیەن 
کەســانێکەوە خەریکــە دەچەوســێمەوە 
و دەیانهەوێــت مــن لەنێــو فەرهەنــگ 
دیکــەدا  دابونەریتێکــی  و  زمــان  و 
بتوێننــەوە.  تەنانــەت نەمدەتوانــی بــە 
ئازادی قســە بکــەم و بیر و بۆچوونی 
خــۆم دەرببــڕم. هەســتم بــەوەی دەکرد 
کــە دایکێکــی گەورەم هەیە و ئەویش 
واڵتــم کوردســتانە، بۆیــە هەســتم بــە 
بەرپرسیاریەتی دەکرد و بە خۆم دەوت 
کــە ئەرکــت لەسەرشــانە و دەبــێ بــۆ 

ئازادی و یەکگرتوویی تێبکۆشی.
خــۆت  کــە  ئێســتا   -
پێشــمەرگەیت، چ هەســتێکت هەیە 

و هەستت بۆ کوردستان چۆنە؟
ئێستا کە لە ڕێزەکانی پێشمەرگەدام، 
هەســت بەوەی دەکــەم کە گەلێک 
چــاوی لێمە و هەر ئەو ڕوانگەیەی 
کە من لە ڕابردوودا بە پێشمەرگەم 
هەبووە، ئێســتایش خەڵک سەبارەت 
بــە مــن و هاوســەنگەرەکانم وەهــا  
ڕوانگەیەکیان هەیە.  من کە لێرەم 
وەکوو کوردێک خۆم بە پشتیوانی 
خەڵکەکەم دەزانم و هەروەها هەست 
قووڵتــر  نەتەوایەتیشــم  بیــری  و 
لــە جارانــە.  لێــرەم بــۆ ئــەوەی کە 
ڕێبازی ڕێبــەری لەســێدارەدراومان 
پێشــەوا قازی محەممەد و هەروەها 
ڕێگای دوکتور قاسملوو و دوکتور 
شــەرەفکەندیی نەمرمــان درێژە پێ 
بەرامبــەر  لــە  ئەرکەکــەم  و  بــدەم 
گــەل و واڵتمــدا بەجــێ بگەیەنــم و 
گەلەکەم لە کوردستانێکی ئازاددا 
ببینم و ببین بە خاوەن ئەو مافانەی 
کــە چەندیــن دەیەیــە خەباتــی بــۆ 
دەکەیــن و بــە هــەزاران شــەهیدمان 
لــەو ڕێگایــەدا پێشــکەش بە خاک 

کردووە.
وشــانە  لــەم  کام  هــەر   -
)نیشــتمان، پێشمەرگە و ڕاسان( لە 

ڕوانگەی خۆتەوە پێناسە بکە:
هــەزاران  مــن  »نیشتمانـ«ـــی 
ڕۆڵــەی بەجەرگــی لــێ لەدایــک 
بــووە، بــۆ بســت بــە بســتی خوێــن 
دایکانــی  فرمێســکی  ڕژاوە، 
لەســەر ڕژاوە و ئــااڵی کۆمــاری 

لــێ هەڵــدراوە... نیشــتمانی من لە 
دارســتانیەوە بگــرە تاکــوو شــاخ و 
داخەکەی، پێشمەرگەی لێ ژیاوە.  
نیشــتمانی مــن بۆیــە وا گەورەیــە، 
بــۆ دێموکراســی  چونکــە خەبــات 
و ڕزگاریــی تێــدا کــراوە و خــۆی 
نیشانی جیهان داوە. »پێشمەرگە« 
خەڵکــە  هەرەگرینگــی  پشــتیوانی 
لە شــاخ؛ باســکی بەهێزی گەلە و 
پێشــڕەو و پێشــەنگی کۆمەڵگــەی 
تی  یە گا ر پێشــمە . ییە ر ا و ە د ر کو
شــەرافەتە.  لووتکــەی  بەرزتریــن 
خرۆشــێکی  و  جــۆش  »ڕاســان« 
تایبەتــی خســتە نێــو کۆمەڵگەوە و 
مەیلــی لێکۆڵینــەوە و توێژینــەوە و 
پرســیاری ئــەوەی کــە »مــن کێــم 
و مافــم چییــە؟«ی دووبــارە الی 
ورووژانــدەوە.  کۆمەڵگــە  تاکــی 
ڕاسان، زیندووبوونەوە و هەستانەوەی 
دووبارەی گەلی کوردە و بۆ دوژمن 
وەک دڕک و لەنێــو چاویانــدا بــە 

ئازارە.
ئاواتــی  گەورەتریــن   -
ژیانــت چییــە و بۆچی ئــەو ئاواتە، 

گەورەترین ئاواتی ژیانتە؟
ژیــان  ژیانــم،  ئاواتــی  گەورەتریــن 
بەســەربردن لە کوردستانێکی ئازاد 
و ســەربەخۆیە، چونکــە ئێمە وەکوو 
هەروەهــا  و  زوڵملێکــراو  گەلێکــی 
داگیرکــراو لــە الیــەن دوژمنێکــی 
دڕندەی وەک ڕێژیمی ئیســالمی، 
و  خەبــات  ســاڵ  چەندیــن  دوای 
تێکۆشــان، مافــی ڕەوای خۆمانــە 
کــە لــە واڵتێکی ســەربەخۆدا بژین 
و گەلەکەمــان لــە ســێبەری ئااڵی 

کوردستاندا بحەسێتەوە.
- بــە بۆچوونــی تــۆ، چ شــتێک 
دەتوانێــت واتــا بــە ژیانــی مرۆڤــی 

کورد ببەخشێت؟
شــەرافەت  مرۆڤێــک،  هــەر  بــۆ 
کۆڵەکــەی ســەرەکیی مرۆڤبوونە. 
هەســت و بیــری نەتەوایەتیــی پتەو 
بێــت و لــە بەرامبــەر داگیرکەران و 
فاشیستان سەرشۆڕ نەبێت و خەبات 
بــکات و بــۆ ئامانجــی گەلەکــەی 

تێبکۆشێت.
پێشــمەرگەیەک،  وەک   -
چ قســەیەکت بــۆ هاوواڵتییانت لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
داوایــان لــێ دەکــەم چیــدی زوڵم و 
کۆنەپەرســتەیە  ڕێژیمــە  لــەو  زۆر 
قەبووڵ نەکەن و گەر پێتان دەکرێت 

تــۆ  ئــەی پێشــمەرگە!  مــن و 
هەڵقواڵیــن،  کانــی  یــەک  لــە 
منــم داڕێــژەری وشــە و تۆیــش 
منــم  حەماســە.   خوڵقێنــەری 
وێنەگــری ئــەو دیمەنانەی شــاخ 
لــە ئامێــزی گرتــووە و تــۆ خودی 
بــە  شــاخ  وا  دیمەنانەیــت  ئــەو 
شۆڕشــگێڕی  ئــەی  ئاواتیەتــی. 
ســووکیدا  ڕۆح  لــە  دێموکــرات! 
باویلکــە چاوچنۆکیــت پێــدەکات و 
لــە بەرزیــدا چیــا.  شــەقام چیدی 
هەنگاوەکانتــی  و  نییــە  خۆڕاگــر 
دەوێــت! ئەویــش چاوچنۆکــی بە 
شــاخ دەکات. پەیامێکــە لە شــار: 
چاومــان  نامانەوێــت  »چیــدی 
ناڕوونــەکان  ڕۆژە  و  بکەینــەوە 
ببینیــن. نامانەوێــت لــە پشــت 
بچرپێنیــن.  ســروود  پــەردەوە 
وشــەکان  مەرگــی  نامانەوێــت 
ســەمای  نامانەوێــت  ببینیــن. 
نامانەوێــت...  و  ببینیــن  مێــزەرە 
و  ڕووتەنکــە  ئێــوەوە  بــە  کانــی 
پەنجەرە بە ئێوەوە ڕووخۆش.  وەرن 
و ئــەی ڕەقیب بکەن بە وێردی 
شــەقامەکان«.  زمانــی  ســەر 
دەم  بــە  و  شــاعیرانە  ئەمجــار 
بزەی وشــە چــەک هەڵگرەکانەوە، 
دەڕۆینــە دەمەوپیریــی وشــەکانی 
کچــە پێشــمەرگەیەک بــە نــاوی 
»شــنۆ چایچیـ«ـــیەوە کــە لــە چیــا 
ئاســۆی  لــە  سەرکەشــەکانەوە 

واڵتەکەی دەڕوانێت:
بــەر لــەوەی بێیتــە ڕیــزی   -
شۆڕشــەوە، هەســت و بیــر و بــاوەڕت 
ســەبارەت بە کوردســتان و پێشــمەرگە 

چۆن بوو؟
هــەر تاکێــک ڕوانگــە و بۆچوونــی 
و  داتــا  بــە  ســەبارەت  جیــاوازی 
لــە  مــن  هەیــە؛  خــۆی  دەوروبــەری 
ســەردەمی منداڵیــدا چ وەک کــچ و 
چ وەک تــاک، لــە بیری خۆمدا ئەو 
ڕوانگەیــەم بــە پێشــمەرگە هەبــوو کە 
پێشــمەرگە ئەو ڕۆڵە ئازا و قارەمان و 
کۆڵنەدەرەیە کە گیانی خۆی دەکات 
بــە قەڵغانێــک لە بەرامبەر فیشــەک 
هەروەهــا  و  دوژمنــدا  توندوتیژیــی  و 
بەدەســتهێنانی  بــۆ  هەڵمەتبەرێکــە 
ئــازادی و وەرگرتنی مافە ڕەواکانی. 
پێشــمەرگە لە پێناوی نیشــتماندا و بۆ 
ســاتێک پێکەنینــی الوانــی گــەل و 
هەروەها بۆ حەساندنەوەی پیرانی واڵت 
گیانــی خۆی بەخــت دەکات. دەموت 
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کەیوان دروودی

بە ڕیزی پێشمەرگەی کوردستانەوە 
پەیوەســت ببــن و ببــن بــە یەکێــک 
ڕۆژهــەاڵت.  ڕاســانییانی  لــە 
هەروەهــا داوا لــە کچــان و ژنانــی 
واڵتەکــەم دەکــەم کە لەســەر مافە 
ڕەواکانی خۆیان کە ســەرەتاییترین 
مافەکانــی هــەر ژنێکــە وەجــواب 
بێــن و هیچــکات بێدەنــگ نەبــن و 
هەروەهــا گەر بۆیــان دەکرێت بێن و 
شــان بە شانی ئێمە پێشمەرگەکانی 
کوردســتان چەکی شــەرەف لە شان 
بکــەن. هەروەهــا داوا لــە خەڵکــی 
بەشــەرەفی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
دەکــەم کــە پشــتیوانییەکانیان لــە 
هێزی پێشــمەرگە پتەوتــر بکەنەوە. 
داوام لــە خوێندکارانیــش ئەوەیە کە 
کوێرکوێرانە سیاســەتی ئەو ڕێژیمە 
دیکتاتــۆرە نەگرنــە بــەر و دەنگــی 

گەلەکەی خۆیان بن.
شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
و  هاوســەنگەر  بــۆ  وتەیەکــت  چ 

هاوڕێ پێشمەرگەکانت هەیە؟
داوایــان لــێ دەکــەم کــە ڕیزەکانی 
نەکــەن  چــۆڵ  پێشــمەرگایەتی 
و  بەرینتــر  کــورد  ســەنگەری  و 
قایمتــر لە ڕابــردوو بکەن.  هەروەها 
کــە  هەبێــت  هەڵســوکەوتێکیان 
بەڕاستی شــایانی پێشــمەرگەیەکە 
لــە  و بچووکتریــن کار کــە زەبــر 
ئەنجــام  بــدات،  حیــزب  پڕەنســیپی 

نەدەن. 
چ  نیشــتمانپەروەرێک،  وەک  ـ 
و  خۆفرۆشــان  بــۆ  پەیامێکــت 

خائینانی خاک و گەل هەیە؟
پێم خۆشــە بۆ ئەم بەشــە، بەشــێک 
لە هۆنراوەیەکی خۆم بڵێم:  »ئەی 

لــە  نامــووس  کەشــکی  عەقــڵ 
چــۆک! تا کەی خۆت دەفرۆشــی 
ئەی نیشــتمانفرۆش؟ کوڕە مەهێڵە 
عەجەمێــک بتکڕێــت، براکوژیــت 
پێ بکات و بتبڕێت. بگەڕێوە بەرەو 
بــەرەو  نەتــەوەت،  بــەرەو  نیشــتمان، 

ڕاسان«.
ئەگــەر کوردســتان ئازاد   -
بکرێــت و بگەڕێیتــەوە کوردســتان، 

چ بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
سەرەڕای ئەوەی کە پێشمەرگایەتیم 
درێژە پێ دەدەم، پێم خۆشە درێژە بە 
کاری پســپۆڕیی خۆم کە وەرزشــە 
بدەم و لە ئاســتی واڵت و جیهانیدا 
دەربکــەوم و لــە داهاتــوودا ببــم بــە 
یەکێک لە مامۆســتایانی نیزامی 
و شــانازیی پەروەردەکردنــی هێــزی 

پێشمەرگەم بەنەسیب ببێت.

بـــەرەو هەڵبژاردنێکـــی چارەنووسســـاز

لــە پۆلێنبەندییەکــی تایبەتــی سیســتمە 
ڕەهەنــدی  لــە  کــە  سیاســییەکاندا 
کارلێکگەرییەوە دەپرژێتە سەر چۆنیەتیی 
پەیوەندیی دەســەاڵت و خەڵک، سێ جۆر 
دســتەبەندیی ســەرەکی هەیە کــە بریتییە 
لــە یــەک: تاکالیەنــە، دوو: دووالیەنــە و 
ســێ: بە ڕواڵــەت دووالیەنە و لەڕاســتیدا 
ئێــران  ئیســالمیی  ڕێژیمــی  تاکالیەنــە. 
ڕواڵــەت  بــە  کــە  دەســەاڵتێک  وەکــوو 
ئــەم  هەڵبژاردنــی  و  هەیــە  پارلەمانــی 
هەڵبژاردنەکانــی  هەروەهــا  و  پارلەمانــە 
مەجلیســی  نوێنەرانــی  و  ســەرکۆمار 
خیبرەگان بەڕێوە دەبات، لە کاکڵی خۆیدا 
لە جۆری سێهەمی پۆلێنبەندیی سەرەوەدا 
جێ دەگرێت. بەو واتایە کە بۆ وەرگرتنی 
ڕەوایی کۆمەاڵیەتی و سیاســی، پشــتی 
لــە دەســەاڵتی دووالیەنــە  بــە جۆرێــک 
بەســتووە کــە تێیــدا بــە پەلکێشــکردنی 
لەبــەر  ڕەوایــی  قەواخێکــی  ئاپــۆڕە، 

ناوەڕۆکــی نــاڕەوای دەکات.  هەڵبژاردن 
باوەکانــی  بنەمــا  لــەڕووی  ئێرانــدا  لــە 
هەڵبــژاردن و فەلســەفەی بنەڕەتیــی کــە 
بەتــەواوی  خەڵــک«-ە،  »بەشــداریی 
بەدیویتــردا  بــەاڵم  ناڕەســەنە،  و  چــەوت 
و لــە واقیعــدا دەورێکــی بەرچــاوی بــۆ 
نێــوان  پڕکردنــەوەی بۆشــایی وجوودیــی 
و  دەســەاڵت  متافیزیکیــی  ڕەوایــی 
کۆمەاڵیەتیــی  خواســتی  کاڵبوونــەوەی 
خەڵــک بــووە. بــەو واتایە کە دەســەاڵتی 
فەقیــە »ی  »ویالیــەت  تاکالیەنــەی 
بەجۆرێک نیشان داوە کە گوایە بنەمای 
گەردوونیی بەشداریی خەڵک و ئیرادەی 
ئەوانــی لەبەرچــاو گرتــووە و بــەو بۆنــەوە 
دەشــێت دەســەاڵتێکی دووالیەنــە ئەژمــار 
بکــرێ کــە ڕێگــە بــە ئیــرادەی کۆمەڵ 
دەدات و ئەوەش واتە داڕشــتنی سیاســەت 
لــەو سیســتەمەدا دەرەنجامــی تەعامولی 
دەسەاڵت و خەڵکە.  گرینگیی هەڵبژاردن 
بۆ ڕێژیمی ئێران هەر لەبەر ڕۆشنایی ئەم 
پێشــەکییەدا لێک دەدرێتەوە کە باســمان 
لێــوە کرد.  بێ ئــەوەی ناڕەزایەتییەکانی 

دوابــەدوای بڕیــاری هەڵکشــاندنی نرخی 
چــاو  دەبــێ  بگریــن،  لەبەرچــاو  بێنزیــن 
ببڕینە هەڵبــژاردن و هەموو لێکدانەوەمان 
بــۆ تێگەیشــتن لــە مــەودای خەڵــک و 
دەســەاڵت لــەم بڕگەیــەدا و دوای ســی 
ســاڵ ســەپاندنی حەزی عەلــی خامنەیی 
بەســەر خــەون و خولیــای هەشــتا میلیۆن 
خەڵکــی نــاو جوغرافیای ئێراندا، لەســەر 
ئــەوە چــڕ کەینەوە.  لەڕاستیشــدا گرانی 
و بژێــوی لــە دێموکراتیکترین واڵتەکاندا 
کەڵکەڵــەی خەڵکــە هەر چرکە و ســاتێ 
دەشــێ چاوەڕێی خۆپیشــاندانی لەو جۆرە 
لە هەر واڵتێکدا بین. ئەگەرچی پانتایی 
و قوواڵیــی ئــەم قەیرانــە لــە ئێرانــدا زۆر 
جیاوازە، بەاڵم دیسانەوە ئەوە مەترسییەکی 
گەورەیــە بۆ بــە هەڵەداچوونی لێکۆڵەر و 
شــیکاری سیاســی کــە ئــەوە بــکات بــە 
پێوانــەی بۆشــایی هەقیقیی دەســەاڵت و 
خەڵــک. ئەگــەر زۆر توندڕەوانــە بــۆی 
نەچیــن، لــەم چل ســاڵەی دەســەاڵتداریی 
ڕێژیمــی ئێــران بە نیوســەدەکەی پشــکی 
ســەدەیە  یــەک  ئــەوە  پەهلەویەکانــەوە، 

سەرســوڕهێنەری  داهاتــی  لــە  خەڵــک 
سەرچاوە سروشتییەکانی ئەم جوغرافیایە 
ئەوەندەی شیاویەتی پشکی بەرنەکەوتووە 
تــا گەرەکمان بێ بڕیاری گرانیی بێنزین 
بکەیــن بــە هێڵێکــی جیاکــەرەوەی نێــوان 
یــەک ســەدە بــەر لە ئەمڕۆ و لــە ئەمڕۆ 
بەوالوە.  وەکوو نووســەری ئەم دێڕانە الم 
وایە ئوپوزێســیۆنی ئێران، ئەو بەختەی بە 
ڕێژیــم داوە کــە خەڵکانێکــی ژێرچنــگ 
بکــەوێ کە لە دەرەنجامــی بێ بژاردەییدا 
پەنــا بــۆ هەڵبژاردنــی بژاردەکانــی ئەوان 
ببــات. ئەگــەر ســەیری هەڵبژاردنی نێوان 
رەئیســی و ڕووحانی لە گەڕی پێشــووی 
هەڵبژاردن بکەین، بەڕوونی و ئاشــکرایی 
دەستەوەســتانبوونی خەڵــک دەبینیــن کە 
کاراکتــری  توندئاژۆیــی  لەبــەر  ناچــارە 
ڕواڵەتــی  بــۆ  پەنــا  ڕەئیســی  ڕەشــی 
ســپیکراوی ڕۆحانی بەرێ. کێیە نەزانێ 
کــە ســەرکۆمار جێبەجێــکاری ئۆرگانی 
ســەرەوەی خــۆی، واتە بەیتــی ڕێبەری و 
دەستە و تاقمە ئەمنی و ئیتالعاتییەکانی 
ســەر بە عەلــی خامنەییە. لێرە لە باســی 
تەنیــا  و  دەپارێزیــن  خۆمــان  نەتــەوەکان 
ســتراکچر و قــەوارەی دەســەاڵتی ناوەنــد 
ئــەوە  گەرەکمانــە  و  دەگریــن  لەبەرچــاو 
بســەلمێنین کــە ئــەم ناوەندە بــەدەر لەوەی 

ئیتنیســیتەکان  فرەڕەنگیــی  وەاڵمــدەری 
نییە، بەڵکوو لە خۆیدا وەکوو دەسەاڵتێکی 
سنتراڵ گیانی ئەوەی تێدا نییە ڕێگە بە 

بەشداریی دەنگی جیاواز بدات. 
لە دوای چل ســاڵ، شــیکار و لێکۆڵەری 
سیاســیی دەبــێ ئــەوە بــە مافــی خــۆی 
بزانێ کە بۆ دەرچوون لەژێر تانەی بیری 
پۆپۆلیســتی و خۆپارێزی لە سەرشــۆڕیی 
بــەردەم مێــژوو، لــە ئەگــەری بەشــداریی 
ســەرەوەی پەنجا لە سەدیدا، ئەم دەسەاڵتە 
بــە بەشــێک لەوخەڵکــە و ئــەو خەڵکەش 
بــە بەشــدار لەوحوکمڕانییــە بزانێــت بەدەر 
لــەوەی کە چەنــدە دێموکراتیــک و ڕەوا 
و جێ پەســەندە. هەروا چاوەدێری سیاسی 
هەمــوو  شــێواز  ڕادیکاڵتریــن  بــە  دەبــێ 
شــانۆگەرییەکانی ئوپۆزیسیۆن بەتایبەت 
پەهلەویســتەکان ئەوەندەی کە پێویســتە و 
هەیە قێزەون و چەقبەســتوو نیشــان بدات. 
ڕەوتێ کە ئێســتەش بــە دوودڵییەوە ناوی 
ســپای پاســداران دەبات و پەنــا بۆ هەموو 
وشــە و دەســتەواژەیەک دەبــات تــا خۆی 
لــە بەکارهێنانــی دەســتەواژەی »ســپای 
تێرۆریســت« بــەدوور بگــرێ. لەڕاســتیدا 
بەشــداری لــە هەڵبژاردنی ئەمجارە، دەبێ 
شۆکێکی بەهۆشهێنەرەوە بێ بۆ هەمووان، 
بەتایبەتی ئەوانەی بڕوای ڕاســتەقینەیان 

بــە مافی مرۆڤ و بەها گەردوونییەکان 
هەیــە کــە چیتــر خۆیان بــەوەوە ســەرقاڵ 
نەکەن دێموکراسی بوونێکی پێشوەختەی 
ســواخدراوە کە دەســتی مێژوو پێشکەشی 

دەکات. دێموکراسی پرۆسەیە و دروست
و بوونێکــی بــزۆز و نەبڕاوەیــە کە ئەگەر 
وا نەبوایە دەبوو ئێســتە فەرانســە لە دوای 
نزیــک بــە دووســەد و پەنجــا ســاڵ لــە 
شۆڕشــی مــەزن و ڕووخاندنی دەســەاڵتی 
ئایینیی کەمینەوە، ئێستە هیچ کەڵکەڵە 
و خولیایەکی بۆ ئەمڕۆ و سبەی نەبوایە. 
هەتــا کاتــێ لــە ئێرانــدا کەمینەیــەک 
بەنــاوی ئایینــەوە لــە هەزارەی ســێهەمی 
لەســەدی  پەنجــا  ســەرەوەی  مێــژوودا، 
خەڵک پەلکێشــی سەر ســندووق دەکەن، 
ئــەوە مانای ئەوەیە کە هێشــتا ســەرەتای 
خواســتی دێموکراسی دەستی پێنەکردووە 
بــە خاڵــی ســیفر نەگەیشــتووە و پلــە  و 
مەنفییەکانی ژێر ســیفردایه و بێ خوڵک 
و خۆ دەبێ ئەوە ڕوو لە خۆمان بڵێینەوە. 
دواقســە ئەوەیــە کــە دەبــێ ئاکامــی ئەم 
بەشــداریی  ڕێــژەی  واتــە  هەڵبژاردنــە، 
خەڵــک بە بەشــێ لە چارەنووســی ڕێژیم 
قەبووڵــی  بــە  و  بزانیــن  کۆمەڵــکا  و 
دەرەنجامــەکان، نەقــدی دۆخــی هەنووکە 

بکەین.
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هەســتە ئــەی الوی ســنە! هیــوات ئەگەر 
سەرکەوتنە

کــورد ئەبێ ئازادە بێ، هەســتە چ باکی 
مردنە؟

رەنگی خوێن چاوت نەترســێنێ و خۆت 
نەگریتە دوور

هەســتە تێکۆشــین و دیســان خەینــە رێ 
تابووتی سوور

دڵ بڵێســەی دێ لــە شــوێنی الوەکان، 
وێنەی تەنوور

هەســتە بخرۆشــین و دیســان خەینە رێ 
تابووتی سوور

خوێنی بێ تاوانی الوانم لە بیر ناچێتەوە
یــەک گرین، بۆ گرتنی مافــی ئەوان کۆ 

بینەوە
هەســتە باکــوو یــەک گریــن تــا ئەوجــی 

سەرکەوتن بڕۆین
دەنگــی گوللــە گەر بهێڵێ بەو پۆلیســانە 

بڵێین:
هەڵگەڕێنــەو ئەو چەکە، تۆ دوژمنت ون 

کردووە
دوژمــن ئــەو خوێنخوارەیــە مافی من و 

تۆی بردووە

شەریف حوسێن پەناهی

ئەهرێمەنە بێ فەڕەکان
کاسە پڕ بووە و لێی دەڕژێ

سوڵتانەکەی تاران و قوم
خوێنی ئاڵی مەردم دەمژێ

جەلالدەکان .. 
جەوری نێو زیندانەکانتان
دێوەزمەی سێدارەکانتان

هەناسەی ساردی کۆڵبەرەکان
عەرز و ئاسمان دەگرێنێ

شالووری چەم
خرووزی سپێدەی بەیان

شاباز لە لووتکە دەخوێنێ
مەردم ..

خۆشـــدا  خـــەوی  حـــەوت  لـــە 
ســـتێنێ ە ڵد هە

ڕاچەنینە نەعرەتەیە
بێدەنگیمـــان  ڕەشـــی  گۆمـــی 

قێنێ شـــڵە ە د
شەق وشڕی کورسییەکانی 

گەندەڵکاران دەهەژێنێ
موژدەی ڕاسان گڕکانێکە
دەمامکەکان دەسووتێنێ

الفاوێکە .. 
مێشکە پووچە ژەنگاوییەکان

پووچەڵـــەوە  عەمامـــەی  بـــە 
خنکێنـــێ ە د

ئەوەنـــدەی چنگـــی تەنیاییـــم دەدا 
ــە چەنگـــی دڵ  ــەی لـ پەنجـ

ـــە  ـــەم، نیی ـــەم ژین ـــی ئ ـــە هاوبەندان ل
ـــی دڵ ـــە ڕەنگ ـــێ ل دەنگ

بـــە هیـــوای خـــۆری ئاواتـــم، بـــدا 
لـــەم بەنـــدی چـــل ســـاڵەم 

پەیامـــی دەســـتی ئازیزێـــک نەگەییـــە 
دەرکـــی زەنگـــی دڵ 

کـــە  الفـــاوم  بانگـــی  تاســـەی  بـــە 
هەســـتێ خـــەو  لـــە  بەنـــداوم 

ـــە  ـــک نیی هەناســـەی هـــەوری هاوارێ
ـــە ژەنگـــی دڵ  ـــکا ل هەڵ

گەلـــێ یارانـــی ئازیـــز بـــوون بـــە 
غوربـــەت شـــەوهەوای  مۆمـــی 

گەلـــێ خوێنـــی خەســـارم چـــوون 
ســـینگی  لـــە  گـــوڵ،  بەژنـــی  لـــە 
هاوبیـــن دێتـــە  گـــەر  دڵ"گوڵـــێ" 

و ئەوینی ژینی گڕتینم 
بـــە  دەیـــکا  دابـــڕان  خەزانـــی 

دڵ خەدەنگـــی  و  خەمخانـــە 

من سنوور ناناسم 
کێ مافی داوە بەم جەردانە 

دەریـــاکان  و  زەویـــن  و  ئاســـمان 
کـــەن؟  دابـــەش 

هەتـــاوی  درەوشـــانەوەی  بـــەر  کـــێ 
گرتـــووە 

لـــە  تیشـــک  پێـــداون  ئیزنـــی  کـــێ 
کـــەن؟  دابـــڕ  باڵنـــدە 

ســـیمای ڕۆژ بـــە چڵکـــی هەناســـەی خـــۆ 
ڕەش کـــەن؟ 

من سنوور ناناسم! 
پێم خۆشە هەڵبفڕم 

لـــە گوانـــی کامـــە هـــەور زۆر تـــەڕە 
پـــاراو کـــەم ئـــەم ڕۆحـــە شـــەقارەم 
پێـــم خۆشـــە یاســـای دەســـتکردی چـــی 

ـــە پێشـــیڵ کـــەم  ـــدی زەوین خواوەن
هێمتـــی  دوو  نێـــوان  لـــە  و  بـــڕۆم 

ڕاوەســـتم  دنیـــادا 
بست بە بست سەرتاپای نیشتمان 

جەســـتە  ئـــەم  هێالنـــەی  بـــە  بکـــەم 
ئـــاوارەم 

ئاخوندەکان

جەالل مەلەکشا

ڕەحیم لوقمانی

پیر اللۆ ڕەنجدەر
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خوێنێک بۆ ئازادی

مینا شێخی )سەقز(

مۆبین عەبدوڵاهی )جوانڕۆ(یوونس عێزەتی )کرماشان(

دانیاڵ ئۆستۆواری )نۆدشە(


