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نەورۆز و ژیانەوەمان پیرۆز 
بەبۆنەی هاتنی نەورۆزی کوردەواری و نوێ بوونەوەی ساڵەوە، پیرۆزباییتان لێ دەکەین و هیوادارین کە لەگەڵ 
تازەگەری و نوێ بوونەوەی ساڵ و سروشتدا، لەگەڵ دەرکردنی چرۆی ژیان و ڕسکانەوەی هیوای ژیانی گەشتر لە 

سروشتی کوردستاندا، نەتەوەکەشمان دەرگای خێر و خۆشی و ڕزگاریی بەڕوودا بکرێتەوە و ژیانی تاک و کۆی 
ئەندامانی کۆمەڵگای کوردستان لەگەڵ بەرەوپێشچوون و گەشانەوە بەرەوڕووبێتەوە.

کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات وێڕای پیرۆزبایی بەبۆنەی هاتنی ساڵی نوێ و جەژنی نەتەوەیی 
نەورۆزەوە، هیوای گەشەکردنی ژیان و گەیشتن بە ئاواتەکانی گەلەکەمان دەخوازێ و ساڵێکی پڕ لە خۆشی بۆ 

کۆمەڵگای کوردستانی ئاواتە.

نەورۆزتان پیرۆز
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کۆمیسیۆنی راگەیاندن  نەورۆزی ٢٧١٧ی کوردی

نەورۆز، ڕسکانەوە و ڕاسان

و  دژبــەر  دیــاردە  لــە  سروشــت 
پێکناکۆکەکانــدا دەناســرێتەوە، ئەو 
کاتــەی تاریکی و ڕووناکی، شــین 
بوونــەوە و وشــکاندن، تینــی هەتــاو  
و ســەهۆڵبەندان و ســەرما، ڕەشــەبا 
و شــاخ، جووڵــە و ڕاوەســتان و .... 
لەبەرانبەر یەکدا ڕادەوەستن و پێکەوە 
و لــە پێکهاتەیەکــی پڕ لــە داهێنان 
و نوێبوونــەوەدا بــە هــەزاران ســیماوە 

دەردەکەونەوە و ژیان دەنەخشێنن.
و  برژێــن  ئێســک  ســەرمای 
ســەهۆڵبەندان و بەســتنی خــاک و 
ڕێگەبەنــدان و ونبوونــی ڕێچکــەی 
گەیشــتن بە ئاوەدانی، لەو دیاردانەن 
و  دەناســرێتەوە  پــێ  زســتانیان  کــە 
بــە  تێکــەڵ  سروشــتی کوردســتان، 
مێــژووی خــاک و خەڵک، لەگەڵ 
ئەو جۆرە ڕووداو و ســیمایانەدا ژیاوە 
و بــە هەمــوو توانــا  و ورە و هێــزەوە 
دژوارەکانــدا  ڕۆژگارە  لەبەرانبــەر 
ڕاوەســتاوە و بــە بەرخــۆدان، ژیانــی 
بــەردەوام کــردووە و لــە نــەورۆزدا بە 
ڕســکانەوە و چرۆکردن و ڕاســانەوە، 
ژیانــی تێکــەڵ بە شــۆڕش کردووە، 
شۆڕشــێک لەپێنــاو بەرهەمهێنانــی 

ژیانی نوێ و داهێنان لە مێژوودا.
ڕەنگــە لــەالی زۆر نەتــەوە و گەلی 
دیکە شتێکی سەیر بێتە بەرچاو کە 
بۆچی سەری ساڵ و نوێ بوونەوەی 
ســاڵ لە الی کوردســتان و خەڵکی 
ئــەوەی جەژنــی  باتــی  لــە  کــورد، 
ئاســایی بێ، هەمیشــە بۆتە جەژنی 

شۆڕش و سەرهەڵدان و ڕاسانەوە؟
نەتــەوە و گەالنی جیهان، لە ســەری 
ســاڵدا جەژن دەگرن و شــایی دەکەن 
و سەردانی دۆستان و بنەماڵەکانیان 
نەریتیــی  ڕێوڕەســمی  و  دەکــەن 
و  بنەماڵــە  باوەشــی  بــۆ  گەڕانــەوە 
الی  هەیــە.  پێکەوەبوونیــان  شــایی 
ســەری  جیهــان  و گەالنــی  نەتــەوە 
ســاڵ، بریتییــە لە جەژن و پشــوودان 
و ڕەوتــی ئاســایی کار و تێکۆشــان 
رادەوەستێ و پشوو و سەیران جێگای 
لــە  کوردســتان  بــەاڵم  دەگرێتــەوە، 

نەورۆزدا دەکوڵێ!
الی نەتەوەی کورد نەورۆز شۆڕشی 

ژیانە دژ بە ڕەهێڵەی مەرگ.
و  نادیــار  شــتە  کــورد  نەتــەوەی 
ڕەمــزی  نەکردۆتــە  ناڕوونەکانــی 
ســەری ساڵ و ســاڵی نوێ، بەڵکوو 
و  وەرز  جوانتریــن  و  هەســتیارترین 
قۆنــاغ، واتــە ژیانــەوەی سروشــت و 
خاڵــی بەرچــاوی گۆڕینــی ڕەوتــی 
خــۆری  بــەدەور  زەوی  گەڕانــی 
هەقیقەتــی دا کردۆتــە خاڵــی نــوێ 
بوونــەوە و لــە نێــو ڕســکانی هیوای 
نــوێ  ســاڵ  گەشــتردا،  ژیانێکــی 

نەورۆز دەتوانێ هێمایەك بێت بۆ 
ڕاسانی خۆرهەاڵت

جارێكــی دیكــە بڵێســەی ئاگری 
و  ڕزگاری  پەیامــی  نــەورۆز، 
ژیانەوەی لە شار و گوند و شاخە 
سەركەشــەكانی كوردســتاندا باڵو 

كردەوە.
بەم بۆنەیەوە پاشنیوەڕۆی ڕۆژی 
ڕەشــەمەی  30ی  دووشــەممە 
1395ی هەتــاوی ڕێوڕەســمێكی 
دەفتــەری  بنكــەی  لــە  بەشــكۆ 
دێموكراتــی  حیزبــی  سیاســیی 
كوردســتانی ئێــران بــە بەشــداریی 
ڕێبــەری،  ئەندامانــی  میوانــان، 
كادر و پێشمەرگەكان و ئەندامانی 
بەڕێــوە  بنەماڵەكانیــان  و  حیــزب 

چوو.
ڕێوڕەســمەكە بــە پێشكەشــكردنی 
ســروودێك لــە ژێر نــاوی "نەورۆز" 
لە الیەن كۆرسی كۆڕی هونەریی 
كۆمیســیۆنی پەرەوەردەوە دەســتی 

پێكرد.
پاشــان بەڕێــز حەســەن شــەرەفی، 
گشــتیی  ســكرتێری  جێگــری 
حیزبــی دێموكرات چەند وتەیەكی 

بەم بۆنەوە پێشكەش كرد.
وتەكانیــدا  لــە  شــەرەفی  بەڕێــز 
بۆنــەی  بــە  پیرۆزبایــی  وێــڕای 
جێژنــی  و  ســاڵ  نوێ بوونــەوەی 
نــەوەرۆز وەك هێمایەكی نەتەوەیی 
بــە  كــورد  ڕۆڵەكانــی  لــە  كــورد 
خەڵكــی  كۆمەاڵنــی  و  گشــتی 
بــە  ڕۆژهــەاڵت  كوردســتانی 
تایبەتــی، ئاواتی ئەوەی خواســت 
كــە ســاڵی تــازە ســاڵێكی پــڕ لــە 
خێــر و خۆشــی بۆ هەمــوو الیەك 
و ســاڵی بەرینتربوونەوەی ڕاســان 
و گرێدانــی خەباتی شــار و شــاخ 
و بەهێزتربوونــی بزووتنەوەی كورد 
لە كوردســتانی ڕۆژهەاڵت بێت و 

ڕایگەیاند:
"نەورۆز هێمایەكی نەتەوەیی كوردە 
كە ســەرەڕای ئــەو بەربەســتانەی 
كوردكــوژ  دەســەاڵتدارانی  كــە 
لــە ســەر ڕێــگای بەڕێوەچوونــی 
پێكــی دێنن، بەو حاڵــەش هەموو 
ســاڵێك بینەری بەڕێوەچوونی ئەم 
جێژنــە نەتەوەییە لە سەرتاســەری 
كوردســتان و بە شــێوەیەكی بەرین 
و دوژمــن تاســێن بوویــن كــە ئەوە 
پتــەوی  ئیــرادەی  نیشــاندەری 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردســتان لە 
سەر پاراستنی هێما نەتەوەییەكانی 

كوردە".
گشــتیی  ســكرتێری  جێگــری 

حیــزب هەروەهــا هیــوای خواســت 
كــە: "ڕێوڕەســمەكانی نــەورۆز بۆ 
هەموو الیەك بە شادی و خۆشی 
تێپــەڕن و وەك جێژنێكی نەتەوەیی 
و هێمــای ژیانــەوە و پێكەوەبــوون 
بەڕێــوە بچــێ و جامانە و هەوری 
هــەروا بە كەش و هەوای جێژنەوە 

دیار و دوژمن تۆقێن بن".
حەســەن  كاك  وتەكانــی  پــاش 
شــەرەفی، گۆرانییــەك لــە الیــەن 
كۆڕی میۆزیكەوە پێشكەش كرا.

حســەینی،  ناهیــد  خاتــوو  دواتــر 
ئەندامــی  و  ناســراو  شــاعیری 
حیــزب،  ناوەندیــی  كۆمیتــەی 
شــیعرێكی خــۆی لــە ژێــر نــاوی 

"سەمای جامانە"دا خوێندەوە.
لە بەشێكی دیكەی ڕێوڕەسمەكەدا 
پۆلێــك لــە الوانی كیــژ و كوڕ كە 
مەشخەڵیان بە دەستەوە بوو، بەرەو 
شوێنی هەڵكردنی ئاگری نەورۆز 

وەڕێكەوتــن. لەم بەشــەدا حەســەن 
ســكرتێری  جێگــری  شــەرەفی، 
گشــتیی حیــزب هــاوڕێ لەگەڵ 
خاتوو چینی مینبەری، هاوسەری 
شــەهید مــام ئەكبــەر مینبەری و 
خاتــوو ژیال ســاڵحی، هاوســەری 
شــەهید ڕەحیــم گەرگوڵی پێكەوە 

ئاگری نەورۆزیان هەڵكرد.
ئــەو  كۆتایــی  بەشــی  لــە 
ڕێورەسمەشدا ئامادەبوان بە شادی 
و گۆڤەنــد و هەڵپەڕكێی گشــتی 
بەرەوپیری ســاڵی نوێی كوردی و 

نەورۆزی جامانەكانەوە چوون.
شــایانی باســە هــەر بــەم بۆنەیەوە 
بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری 
گشــتیی حیزبیش پەیامێكی باڵو 

كردۆتەوە كە تێدا هاتووە: 
"لە بەرەبەری نەورۆزدا و بە بۆنەی 
هاتنی ساڵێكی نوێ، پیرۆزباییتان 
لــێ دەكەیــن، نەورۆزێــك كــە ئیتر 

دەتوانــێ هێمایەك بێ لە ڕاســانی 
خۆرهــەاڵت. لــە كات و ســاتێكی 
لــە  پــار  كــە ســاڵی  بــوو  ئــاوادا 
بناری قەندیلەوە پەیامی ڕاســانی 
خۆرهەاڵتمــان پــێ  ڕاگەیانــدن و 
پێمــان وتــن كــە ئێمــە وەك حیزبی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
خەباتــی  لــە  نــوێ  وەرزێكــی 
خۆرهەاڵت دەست پێ دەكەینەوە".
لــە  حیــزب  گشــتیی  ســكرتێری 
پەیامەكەیــدا  دیكــەی  بەشــێكی 
ڕوو خەڵكی خۆڕاگری كوردستان 

ڕایگەیاندووە:
"ئێســتا پــاش دوو ســاڵ كاركــردن 
و  شــار  خەباتــی  گرێدانــی  بــۆ 
شــاخ، دەمانهــەوێ دیســان ڕووی 
خۆمــان لــە ئێــوە بكەیــن و بڵێیــن 
كە؛ ڕاسانی ڕۆژهەاڵت ئیتر واتا 
و چەمكێكــی بێگانــە نیــە الی 
هەموومان، بەڵكوو خەریكە دەبێتە 

ناسنامەیەك.
 ئەم بە ناســنامەبوونە لە ئاســتی 
خەباتــی شــاخدا جێــگای گرتووە 
لــە دوای ڕۆژ  و خەریكــە ڕۆژ 
پتەوتــر دەبــێ، ... ئــەوەش كە بۆ 
ئێــوە دەمێنێتــەوە گرتنە ئەســتۆی 
بەرپرســیاریەتییە بەرانبەر بە ژیان 
لــەم  واڵتەكەمــان.  ڕزگاریــی  و 
بــوارەدا ئێمــە یەكتر تەواو دەكەین، 
تاكــوو پێكەوە ببین بە بونیادنەری 

كۆمەڵگایەكی ڕزگار و ئازاد.
 ئەوەی لە ساڵی داهاتوودا بەالی 
بەردەوامیــی  گرینگــە،  ئێمــەوە 
و  شــاخە  خەباتــی  پشــتیوانیی 
لــە هەمــان كاتــدا دەبــێ هەمــوان 
كــە  بكەیــن  ئــەوە  لەســەر  كار 
چــۆن شــارەكانی كوردســتان ببــن 
بــە النكــەی ســەرەكیی خەباتــی 

ڕزگاریخوازانەی گەلەكەمان".



ژمارە٦9٧، 30ی ڕەشەمەی ٢1395
هەواڵ و ڕاپۆڕت

شاندێكی پارتی سوسیالیستی كوردستانی باكوور، سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد

لــە دیــداری نێــوان هەیئەتەكانــی پارتــی 
سوسیالیستی كوردستانی باكوور و حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــدا ئاڵوگۆڕە 
سیاسییەكانی پێوەندیدار بە پرسی كورد لە 

ناوچەدا تاوتوێ كران.
ڕێكەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
بــە  بەرانبــەر  هەتــاوی  19/12/1395ی 
9/3/ 201٧ی زایینــی شــاندێكی پارتــی 
بــە  باكــوور  كوردســتانی  سوسیالیســتی 
سەرپەرەســتیی مەســعوود تەك، ســكرتێری 
گشــتیی ئــەو حیزبــە ســەردانی دەفتــەری 
سیاســیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 
هەیئەتێكــی  الیــەن  لــە  و  كــرد  ئیرانیــان 
دەفتەری سیاسی بە سەرپەرەستیی حەسەن 
گشــتیی  ســكرتێری  جێگــری  شــەرەفی، 

حیزبەوە پێشوازییان لێ كرا.
باســێكی  دۆســتانەدا  دانیشــتنێكی  لــە 
سیاســی لە نێوان  هەیئەتی هەر دوو حیزب 
لەســەر دواییــن ئاڵوگــۆڕە سیاســییەكان لە 
توركیــە و بە تایبەتی پرســی ڕێفراندۆم بە 
مەبەســتی ئاڵوگــۆڕ لە یاســای بنەڕەتیی 
ســەر  لــە  شــوێندانەریی  و  واڵتــەدا  ئــەو 
پرۆسەی سیاسی و پرسی كورد لەو واڵتە 
و ڕوانینــی الیەنــە سیاســییەكانی كورد لە 

باكوور لەو پێوەندییەدا باس كران.
لە بەشــێكی دیكەی ئەو دیدارەدا، باســێك 
كــورد  بزووتنــەوەی  تێكۆشــانی  لەســەر 
ڕۆڵــی  و  ڕۆژهــەاڵت  كوردســتانی  لــە 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئیران لەو 
پێوەندییــەدا هاتــە ئــاراوە. لــە ئاكامی ئەو 

باســە سیاســییە و ئالوگــۆڕی بیــروڕادا، 
هــەر دوو الیــەن لــەو باوەڕەدا بــوون كە لەم 
بارودۆخــە سیاســییەدا تەنیا بە یەكیەتی و 
یەكڕیزیی پارتە سیاســییەكانی كوردســتان 
لــە  كام  هــەر  لــە  كــورد  ئامانجەكانــی 

پارچەكانی كوردستاندا دابین دەكرێت. 
لــە كۆتایــی ئــەو باســەدا جارێكــی دیكــە 
بەڕێز حەسەن شەرەفی، جێگری سكرتێری 
گشــتیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 
ئێــران خۆشــحاڵیی خــۆی و هاوڕێیانی بۆ 
ئەم سەردانەی شاندی پارتی سوسیالیستی 
پێویســتیی  لەســەر  و  دەربــڕی  باكــوور 
بەردەوامــی و پتەوتربوونــی پێوەندییەكانــی 
نێــوان هــەر دوو حیزبــی دۆســت جەختــی 

كردەوە.

نوێنەرانی نەتەوەكانی ئێران لە پارلەمانی سووییس كۆ بوونەوە

ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێــران لــە كۆبوونەوەیەكــدا لە 
پارلەمانــی ســووییس لە پێوەنــدی لەگەڵ 
"نەتــەوە ســتەملێكراوەكان و كەمینەكانــی 

ئێران"دا بەشداریی كرد. 
ڕۆژی چوارشەممە ٨ی مارسی 201٧ی 
زاینیــی، بــە دەستپێشــخەریی كۆمەڵــەی 
مافی مرۆڤی كوردســتانی ئێران- ژنێڤ 
و بــە هــاوكاری گرووپــی پارلەمانتارانــی 
دۆســتی كــورد لــە پارلەمانــی ســووییس، 
كۆنفڕانســێك لــە ژێــر نــاوی "دوای چوار 
ســاڵ ســەرۆك كۆماریــی ڕۆحانــی، چ 
ئاڵوگۆڕێك ســەبارەت بە مافی نەتەوەكان 
پێــك هاتــووە؟" لــە پارلەمانــی ســووییس 

بەڕێوە چوو.
لــەو دانیشــتنەدا كە پاشــنیوەڕۆی ڕۆژی 
بنكــەی  لــە  مــارس  ٨ی  چوارشــەممە 
پارلەمانی سووییس لە شاری بێرن بەڕێوە 
چوو، نوێنەرانی حیزبەكانی سەر بە نەتەوە 
ســتەملێكراوەكانی ئێــران و ڕێكخراوەكانی 
مافــی مــرۆڤ لە لێدوانەكانیاندا باســیان 
لــە ســەر پێشــێلكردنی مافــی مــرۆڤ و 

ئاپارتایــدی ڕێژیمــی ئێــران دژ بــە نەتەوە 
ئایینییــەكان  كەمینــە  و  ســتەملێكراوەكان 
كرد.لــەم كۆنفرانســەكەدا، بەڕێــز مســتەفا 
هیجری، وتاربێژی ســەرەكیی كونفرانسەكە 
لــە وتارەكەیــدا باســی لــە سیاســەتەكانی 
كۆماری ئیســالمیی ئێران و هەنگاوەكانی 
ڕۆحانــی كرد كــە لەو ماوەیــەدا نەیتوانیوە 
گەالنــی  بــە  بەڵێنانــەی  لــەو  كام  هیــچ 
ئێرانــی دابــوو، بەجێ بێنــێ و وتی: "ئێمە 
وەكــوو هەمیشــە لــەو بــاوەڕەدا بووینــە، كە 
بناغەكانی سیاســەتی كۆماری ئیسالمی 
نەگــۆڕن و، ئاڵوگــۆڕی كەســەكان ناتوانن 
ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتەكانی دەرەوە و نێوخۆی 
ئێــران پێــك بێنــێ و ئەوەی كە لــە دەورەی 
ســەرۆك كۆمارەكانی پێشــوودا بینبوومان، 
ڕۆحانــی وەكــوو كەســێكی میانــەڕەو نەك 
هــەر هیــچ ئاڵوگۆڕی پێ نەكــرا، بەڵكوو 
خراپتریــش  ئێــران  ئابووریــی  بارودۆخــی 
بــوو، ڕادەی ئیعدامەكانیــش زیادیــان كرد. 
ســەبارەت بــە سیاســەتی دەرەوەش درێژەی 
ناوچــە  لــە  دەســتێوەردان  سیاســەتی  بــە 
ئێمــە  بــاوەڕی  بــە  داوە.  شــانتاژەكانی  و 

هەرچەشــنە هاوكاری و نزیكبوونەوەیەك لە 
ئێــران دەبێتە هۆی بەهێزی و ئاژاوەگێڕیی 
زیاتــری لــە ناوچەكەدا و هەتا دەســەاڵتی 
كۆمــاری ئیســالمی بەرتەســك نەكرێتەوە، 
ناوچەكە ئارامی بە خۆیەوە نابینێت".بەڕێز 
هیجــری لــە بەشــێكی دیكەی قســەكانیدا 
باســی لە وەرزێكی نوێی خەباتی كورد لە 
كوردستانی ڕۆژهەاڵت كرد كە ماوەی دوو 
ساڵە لە ژێر ناوی ڕاسان دژ بە دەسەاڵتی 
ئیســالمیی  كۆمــاری  ســەركوتكەرانەی 
ئێران دەســتی پێ كــردووە، هەروەها داوای 
پشــتگیریی زیاتــری ڕاســانی لــە گەالنی 
ئێــران و كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی كــرد تا 
بە خەباتێكی هاوبەش بتوانن پاشەكشــە بە 
زێدەخوازییەكانی ئەو ڕێژیمە بكەن.شایانی 
باســە هــەر لــە نێوئاخنــی كۆبوونەوەكــەدا، 
كارلۆ سوومارۆگا، بەرپرسی كۆمیسیۆنی 
پارلەمانــی  دەرەوەی  پەیوەندییەكانــی 
ســووییس، پــرۆژە بڕیارێكی بۆ پشــتیوانی 
لــە نەتەوەكانــی ئێــران بــە تایبەتــی گەلی 
كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان پێشــكەش 

بە پارلەمانی سووییس كرد. 

مستەفا هیجری: پەرە بە چاالکییەکانمان لە
 کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەدەین

مســتەفا هیجری ســکرتێری گشــتیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
لــە وتووێژێکــدا لەگەڵ کاناڵی ڕووداو 
ڕایگەیاند؛ پەرە بە چاالکییەکانمان لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەدەین.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی 1٨ی 
لــە  هەتــاوی،  1395ی  ڕەشــەمەی 
کۆبوونەوەیــەک  ســووییس  پارلمانــی 
لەبارەی دۆخی پێکهاتە نەتەوەییەکانی 
نێــو ئێــران لــە کابینەی ســەرکۆماری 
ڕۆحانــی  حەســەن  ئێــران  ڕێژیمــی 

بەڕێوەچوو. 
لــەو کۆبوونەوەیــەدا مســتەفا هیجــری 
ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
وتووێژێکــدا  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
لەگەڵ کاناڵی ڕووداو ڕایگەیاند؛ پەرە 
بــە چاالکییەکانمــان لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت دەدەین.
قســەکانیدا  بەشــێکی  لــە  هیجــری 
ســەبارەت بــه تاوتــوێ کردنــی دۆخــی 
پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی نێــو ئێــران لە 
دەوڵەتی حەسەن ڕۆحانی دا ڕایگەیاند: 
"بــەڕای زۆربــەی نوێنەرانــی بەشــدار 
لــە نەتەوەکانــی ئێــران، لــەدوای هاتنە 

سەرکاری ڕۆحانی، نەک هەر هەنگاوێک 
هەڵنەگیــراوە،  نەتــەوەکان  مافــی  بــۆ 
بەپێچەوانــەی ئەو پڕوپاگەندانەی لەکاتی 
هەڵبــژاردن دەیکرد، دۆخــی کورد لەباری 
سیاســی، خزمەتگوزاری و ئەو بودجەیەی 
بۆ پارێزگاکان دیاری دەکەن، زۆر خراپتر 
بــووە، لەســێدارەدان و زیندانی کــردن زیاتر 
بــووە، هەاڵواردن و جیــاوازی دانان لەنێوان 
پارێزگا کوردنشــینەکان لە ڕۆژهەاڵتدا بە 
هەڵســەنگاندن لەگەڵ پارێزگاکانی دیکە 

زۆر زیاتر بووە".
لــەوە  مســتەفا هیجــری هەروەهــا باســی 
کــرد؛ "لــەو کۆبوونەوەیەدا، باســم لەو زوڵم 
و ســتەمە کــرد کە لەســەر خەڵکی کورد 
ســووییس  پارلمانتارانــی  ویســتم  هەیــە، 
بــە وردی لــەو هەاڵواردنانــە ئاگاداربــن، 
چوونکــە تاوەکــوو ئێســتا ئــەوەی زۆرتــر 
باســی لێــوە دەکرێــت دۆخــی ئەمنییــە لە 
ئێرانــدا، خەڵــک دەگــرن و  کوردســتانی 
دەکوژن و لەســێدارەدان هەیە، کەمتر باس 
لەو هەاڵواردنانە کراوە، کە لەسەر خەڵکی 

کورد لە کوردستانی ئێران هەیە".
مســتەفا هیجری هەروەها باسی لەوە کرد 
"ئــەوەی ئێمــە زۆرتــر هەوڵــی بــۆ دەدەین، 

ئەوەیــە خەڵکــی ئێمە وەکو پێشــمەرگە 
و تێکۆشــەران و چاالکوانانــی حیزبــی 
ئێــران،  کوردســتانی  دیموکراتــی 
کوردســتانی  لەنێوخــۆی  ئەوانــەی 
ئێرانــن چاالکییەکانیــان زیاتــر بێــت و 
پێشــمەرگەکان حوزوریــان هەبێــت لەنێو 
خەڵکــدا بۆ ئەوەی یارمەتیدەریان بن بۆ 

خەبات و تێکۆشانیان".
ئــەم کۆبوونەوەیــە لــە الیــەن گرووپــی 
لــە  کــورد  دۆســتی  پارلمانتارانــی 
پارلمانی ســووییس و کۆمەڵەی مافی 
مرۆڤــی کوردســتانی ئێــران بەڕێوەچوو 
گرووپــی  هاوســەرۆکانی  تێیــدا  و 
پارلمانتارانــی دۆســتی کــورد، کارلــۆ 
ســومارۆگا و ســەبیل ئەرسەالن، شیرین 
ئاشــتی  خەاڵتــی  بــراوەی  عیبــادی، 
نۆبێــل، مســتەفا هیجــری، ســکرتێری 
گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ژمارەیــەک  نوێنەرانــی  و  ئێــران 
ڕێکخراوی سیاســی بەلــووچ، عەرەب، 
ئــازەری و تورکمان و هەروەها نوێنەری 
کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردســتانی 

ئێران گوتاریان پێشکەش کرد.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
بە بۆنەی ٨ی مارس 

جیهانیــی  مــارس ڕۆژی  بەبۆنــەی ٨ی 
ژن، پیرۆزبایــی لــە هەمــوو  ژنانــی جیهان 
بــە  کوردســتان  و  گشــتی  بــە  ئێــران  و 
تایبەتــی دەکەیــن. هیواداریــن هــەر بــەم 
جــۆرە کــە ژنــان لــە بەشــێک لــە واڵتــان 
بــە مــاف و ئازادییــەکان و یەکســانی و 
عەداڵــەت گەیشــتوون و لــە ٨ی مارســدا 
یــادی ســەرکەوتن و بەئاوات گەیشــتنیان 
دەکەنــەوە، ئــەو بەشــە لــە ژنانیــش کــە تا 
ئێســتا هــەر وا لــە ژێــر بــاری نابەرابەری 
و بێ مافیــدا ژیان بەســەر دەبــەن، بەاڵم لە 
هەوڵ و تێکۆشان بۆ ماف و ئازادی و بۆ 
یەکسانی لە بنەماڵە و کۆمەڵگادا خەبات 
دەکــەن، لــە ڕەوتــی خەبــات و بەردەوامــی 
لە تێکۆشــاندا ســەرکەتووبن. بــە تایبەتی 

لەژێــر  کــە  کوردســتان  و  ئێــران  ژنانــی 
کۆمــاری  کۆنەپەرەســتانەی  دەســەاڵتی 
ئیســالمیی ئێرانــدا ســەرەتاییترین مــاف و 
ئازادییەکانیــان پێشــێل کــراوە و لە ڕەوتی 
تێکۆشــانیان دژ بــە بێعەداڵەتی و لە پێناو 
مافــە ئینســانیەکانیاندا لەگــەڵ گرتــن، 
لــە خۆێنــدن  ئەشــکەنجە و بێ بەشــکردن 
و کارکــردن بــەرەوڕوو دەبنــەوە و تەنانــەت 
باس کردن لە مافەکانیشــیان بە نیشانەی 
ڕەشــی  دەســەاڵتی  لەگــەڵ  دژایەتــی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران دادەنرێ.
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
وێڕای پشتیوانی لە ماف و ئازادییەکانی 
ڕۆژی  مــارس  ٨ی  پیرۆزبایــی  و  ژن 
باوەڕمەندیــی  لەســەر  پــێ  ژن،  جیهانــی 

هەمیشەیی خۆی بە ماف و ئازادییەکانی 
ژن و بە یەکســانیی ژن و پیاو لە بنەماڵە 
و لــە کۆمەڵــدا دادەگرێتــەوە و لــە بڕینی 
ڕێگای دژواری البردنی هەر جۆرە ســتەم 
پشــتیوانی  پشــتگر و  بێعەداڵەتییــەک  و 
ژنانی تێکۆشــەری ئێران و کوردســتان لە 
پێناو دەســت ویڕاگەیشــتن بــە مافەکانیان 
دەبــێ. جارێکــی دیکــە ٨ی مــارس لــە 

هەموو ژنانی جیهان پیرۆز بێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

٧ی مارسی 201٧ی زایینی
1٧ی ڕەشەمەی 1395ی هەتاوی

شەش الیەنی سیاسیی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لەمەڕ بەڕێوەچوونی 
نەورۆز کۆبوونەوە

شــەش الیەنی سیاسیی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت ســەبارەت بە چۆنیەتیی 

پێشوازیی لە نەورۆز کۆبوونەوە.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتی 1٦ی 
هەتــاوی،  1395ی  ڕەشــەمەی 
شــەش الیەنی سیاسیی کوردستانی 
ڕۆژهــەاڵت لــە بنکەی ســەرەکیی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
چۆنیەتیــی  بــە  ســەبارەت  ئێــران، 
نــەورۆز  لــە  کــردن  پێشــوازیی 

کۆبوونەوە.
سیاســییەی  الیەنــە  شــەش  ئــەو 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ســەبارەت 
کــردن  پێشــوازیی  چۆنیەتیــی  بــە 

لــە نــەورۆز کۆبوونــەوە و جەختیــان 
زیاتــر  هەرچــی  هاودەنگــی  لــە 
باشــتر  هەرچــی  لــە  پشــتیوانی  و 
بەڕێوەچوونــی ئــەو بۆنــە نەتەوەییــە 
لەســەر  پێداگرییــان  و  کــردەوە 
یەکڕیــزی و هاوتەریبــی، داکۆکی 
ئازادییــەکان،  و  کولتــوور  لــە 
نیشــاندانی یەکڕیزیــی توێژەکانــی 
لەهەمبــەر  کوردســتان  خەڵکــی 
ویســتە نەتەوەییەکانیان، پارێزگاری 
کــردن لە ژینگەیەک کە کەوتۆتە 
بــەر مەترســی لــە الیــەن ڕێژیمــەوە 
بەرجەســتەکردنی  بــۆ  هەوڵــدان  و 
هێماکانــی خەباتــی نەتەوەیــی لــە 

ڕێوڕەسمی نەورۆزدا کردەوە.
شەش الیەنی سیاسیی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت لــەو کۆبوونەوەدا بریتی 

بوون لە:
ـ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 

ئێران
ـ هاوڕێیانی پێشوو

شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  ـ 
زەحمەتکێشانی کوردستان

ـ کۆمەڵەـ  ڕێکخراوی کوردستانیی 
حیزبی کۆمۆنیستی ئێران

زەحمەتکێشــانی  کۆمەڵــەی 
کوردستان

سازمانی خەباتی کوردستان

چاالکیی تەبلیغیی لە ڕۆژهەاڵت بەڕێوە چوو
خەڵکــی قارەمانــی کوردســتان جیــا 
حیزبــی  تایبەتییەکانــی  بۆنــە  لــە 
و  شــار  لــە  بــەردەوام  دێموکــرات، 
گوندەکانــی ڕۆژهــەاڵت چاالکیــی 
تەبلیغیی بەڕێوە دەبەن.تێکۆشــەرانی 
دێموکــرات لــە گونــدی "قەلــەڕەش" 
لــە  سەردەشــت،  شــاری  بــە  ســەر 
بەرەبــەری جێژنــی نەتەوەیــی نــەورۆز 
و بــە مەبەســتی پشــتیوانی کردن لە 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت، لە قوتابخانەی 
کوردســتانیان  ئــااڵی  گونــدە  ئــەو 
کێشــاوەتەوە و هەروەها دروشمی بژی 
قاســملوو و بژی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانیان نووسیوە.
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەروەهــا 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران لــە بەرەبەری ســاڵی نوێدا و بۆ 
پیرۆزبایــی نەورۆز چاالکیی بەرینی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد. 
تێکۆشەرانی دێموکرات لە دەربەندی 
قاســملوو بــه بۆنــەی پێشــوازیی لــە 
بــردووە  بەڕێــوە  چاالکییــان  نــەورۆز 
"نــه وروز هێمــای  و دروشــمی وەک 
ژیــان و هــوی پێکەوەبوونمــان پیرۆز، 
په یامــی کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئیــران بــه بۆنــەی نــەورۆز و ســەری 
ســاڵی نوێــی کــوردی، دەبینه خاک 
- خــاک نادەیــن، کاتــی کردەوەیــه، 
ڕاســان چــرۆی ئاواتەکانی گەله"یان 

نووسیوە.
هەروەهــا 3500 تراکتــی تایبــەت به 
بۆنەی نەورۆز و بەتایبەت پشتیوانیی 
لــه ڕاســان لــە هەمــوو گەڕەکەکانی 

شاری شنۆ باڵوکرایەوه.
و  ئەندامــان  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
حیزبــی  تێکۆشــەری  الیەنگرانــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بــە 

139٦ی  نــەورۆزی  هاتنــی  بۆنــەی 
گونــدی  لــە  ڕاســان،  و  هەتــاوی 
ژاوەرۆی  ناوچــەی  "ســەرهۆیە"ی 
مەریــوان چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە 

برد.
هەروەهــا ڕۆڵەکانــی گــەل بــە بۆنــەی 
لــە  ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــەوە  و  نــەورۆز 
"ســیاناو" چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە 

برد.
و  بەیاننامــە  چاالکییانــەدا  لــەو 
کۆمیســیۆنی  باڵوکراوەکانــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  تەشــکیالتی 
کوردســتانی ئێران لــە هەموو گەڕەک 
و کۆاڵنــەکان و شــوێنە گشــتییەکانی 
وەک قوتابخانە و شوێنەکانی دیکەی 

گوندی سەرهۆیە باڵو کراوەتەوە.
تێکۆشــەری  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
ســاڵی  نــەورۆزی  هاتنــی  بەبۆنــەی 
139٦ی هەتاوی و ڕاســان، لە شــاری 
مەهابــاد لــە "شــاروێران و گۆک تەپە" 
چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد و تراکت 
و پۆســتێری تایبەت بــە نەورۆزیان باڵو 

کردەوە.
هەروەهــا ڕۆڵەکانــی گــەل بــە بۆنــەی 
نــەورۆزەوە لــە شــاری قارەمانی "ســنه" 
بــرد  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
تایبــەت  تراکتــی  و  پۆســتێر  دەیــان  و 
کردەوە.هەروەهــا  بــاڵو  نەورۆزیــان  بــە 
شــه وی چوارشه ممه  سووری ئه ندامانی 
حیزبــی دێموکــرات بــه  هه ڵدانــی باڵۆن 
کــە دروشــمی ڕاســانی دێموكراتی لێ 
بــە هەڵدانــی فشفشــه ی  نووســرابوو و 
لــه   كوردســتان،  ئــااڵی  ڕه نگامــەی 
چه ند شــوینی شار شادییان خسته  دڵی 
خه ڵکــی شــاری بۆكان.ئه و چاالكییه ی 
ئه ندامانی حیزبی دێموکرات له  هه موو 
شــوێنكی شــارەوە ده بینرا و به  سروودی 

"ئــه م ســاڵی تازه یه" ، الوانی شــاری 
بــۆكان لــه  مه یدانــی فەرمانداری و 
بلــواری  و  ســه نگینی  ســێ ڕێیانی 
كوردســتان، تا کاتژمێر2ی شــه و لە 

شایی و گۆڤەند به رده وام بوون.
لــە شــاری بۆکان هــه ر چه نــد هیزه  
ویســتبوویان  ڕێژیــم  چه كداره كانــی 
شــه قامه كان به  خه ڵک چۆڵ بكه ن، 
بــه اڵم نه یانتوانــی. لــەو پێوەندییــەدا 
چه ندیــن جــار لــه  پایــەگای ســپای 
لــه   و  ســه ردار  قــه اڵی  لــه   ڕێژیــم 
لــه   ته قه یــان   ســه د،   جــادده ی 
باڵۆنه كانی ڕاسانی دێموكرات  كرد. 

شاندێکی پارتی سوسیالیستی کوردستان ـ باکوور سەردانی هێزی 
تایبەتی کرد

شــاندێکی پارتــی سوسیالیســتی 
بــە  باکــوور،  ـ  کوردســتان 
سەرپەرەســتیی "مەسعوود تەک" 
ســکرتێری ئــەو پارتە، ســەردانی 
هێزی تایبەتی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانیان کرد.
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
1395ی  ڕەشــەمەی  23ی 
تــەک  مەســعوود  هەتــاوی، 
ســکرتێری پارتــی سوسیالیســتی 
لەگــەڵ  باکــوور،  ـ  کوردســتان 

شاندی هاوڕێی، سەردانی هێزی 
دێموکراتــی  حیزبــی  تایبەتــی 
لــە  ئێرانیــان  کوردســتانی 
کــرد  ڕۆژهــەاڵت  ســنوورەکانی 
لــە الیــەن بەرپرســانی هێــزی  و 
"ســان"  شــێوەی  بــە  تایبەتــەوە 

پێشوازیی لێ کرا.
تەک لەو ســەردانەی خۆی دا بۆ 
هێــزی تایبــەت چەنــد وتەیەکی 
پشــتیوانیی  و  کــرد  پێشــکەش 
خــۆی بــۆ ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت 

دەربڕی.
ســکرتێری پارتی سوسیالیســتی 
هەروەهــا  باکــوور،  ـ  کوردســتان 
پێداگریــی کــردەوە کــە؛ لــە هەر 
خەبــات دا  ســاتێکی  و  کات 
دێموکراتــی  حیزبــی  پشــتیوانی 
و  دەبێــت  ئێــران  کوردســتانی 
ڕەوای  خەباتــی  لــە  پشــتیوانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات.

بــۆ  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
نــوێ،  ســاڵی  ســەری  پیرۆزبایــی 
لــە گونــدی "نــێ، کانــی گەزنــه، 
نــێ"  کۆاڵنــی  و  نــێ  مزگەوتــی 
بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
بردووە.. لە و چاالکییانەدا ئەندامان 
بەیاننامــە و پۆســتێری تایبــەت بــە 
نەورۆزیــان لەگوندەکانــی ناوچــەی 
بــەری "بەگزادە"ـــی مەریــوان بــاڵو 
کــردەوە کــە بریتیــن لــە؛ "ولەژێــر، 
و  دەڕەتفــێ  نــێ،  کەڵکەجــان، 
بــە  شــوێنانە  لــەو  و  ســەردۆش" 
نەورۆزیــان  تەبلیغیــی  چاالکیــی 
پیــرۆز کرد.قارەمانانــی دێموکــرات 
لــە شــاری ســنه لــە گەڕەکەکانــی 
"غەفــوور، دەورووبەری حەســەن ئاوا، 
ئاویەر و مەیدانی ئیقباڵ، شــەقامی 
ســیرووس،  ســیرووس، چوارڕێیانــی 
دەوری مەیدان، ســێ ڕێیانی نمەکی 
و  تراکــت  ئاشــنا"   پاســاژی  و 
پۆســتێری تایبەت بە نەورۆزیان باڵو 

کردەوە.



3 ژمارە٦٩٧، ٢٠ی مارسی ٢٠١٧
هەواڵ و ڕاپۆڕت

درێژەی پەیڤ

ڕێوڕەسمی ٢4ی ڕەشەمە لە ناوەندی 3ی کوردستان بەڕێوەچوو
بەبۆنەی ٧1ـــەمین ساڵـڕۆژی دامەزرانی 
یەکیەتیــی ژنانی دێموکراتی کوردســتان 
کوردســتان،  3ی  ناوەنــدی  لــە  ئێــران، 

ڕێوڕەسمێک بەڕێوەچوو.
٧1ـــەمین  ڕەشــەمە،  2٤ی  بەبۆنــەی 
ســاڵڕۆژی دامەزرانــی یەکیەتیــی ژنانی 
ڕۆژی  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ڕەشــەمە،  2٤ی  ڕێکەوتــی  سێ شــەممە 
بــە بەشــداریی ژمارەیــەک لــە ئەندامانی 
ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات، ئەندامان و 
الیەنگرانی یەکیەتیی ژنان، ڕێوڕەسمێک 

بەڕێوەچوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمە  ئــەو  ســەرەتای 
ڕاگرتنــی  و  ڕەقیــب''  ''ئــەی  نەتەوەیــی 
لــە  بــۆ ڕێزگرتــن  بێدەنگــی  خولەکێــک 
گیانــی پاکــی شــەهیدانی کوردســتان و 

کورد دەستی پێ کرد.
جێگــری  شــەرەفی  حەســەن  پاشــان 
دێموکراتــی  حیزبــی  ســکرتێری گشــتی 
کوردســتانی ئێــران و بەرپرســی ناوەنــدی 
حیــزب  دێموکراتیکەکانــی  ڕێکخــراوە 
)نارمــە(، لەپێوەنــدی لەگــەڵ دامەزران و 
ئــەرک و بەرپرســایەتیی یەکیەتی ژنانی 
کوردســتانی ئێرانــدا چەنــد وتەکەیەکــی 

پێشکەش کرد.
ســکرتێری  عوســمانی  فاتمــە  دواتــر 
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران وتەیەکــی پێشــکەش کــرد. ناوبــراو 
دا  بــەوە  ئامــاژەی  پەیامەکەیــدا  لــە 

هەوڵــدەر  ڕێکخراوەکانــی  "بوونــی  کــە: 
یەکســانیی  و  مــاف  لــە  داکۆکیــکار  و 
و  ڕاســتیەیە  ئــەو  نیشــانەی  خــۆی  ژن، 
دەرخــەری ئەو شــانازییەیە کــە یەکیەتیی 
ئێــران  کوردســتانی  دیمۆکراتــی  ژنانــی 
٧1 ســاڵ پێش ئێســتا لــە کۆمەڵگایەکی 
ناپێشــکەوتوو و نەخوێندەواردا بە ڕێنوێنی 
و ڕێ پێشــاندەریی پێشــەوای نەمــر قــازی 
محەممــەد و وەک دەســکەوتی کۆماری 
کوردســتان و بــە پشــتگری و پشــتیوانیی 
حیزبــی دێموکرات و ڕێبەرانی دامەزرا، و 
نەفســی دامەزرانی ئــەو یەکیەتییە خۆی 
دەربــڕی بوونی کێشــەی ژن و هەڵکردنی 
ئااڵکەی نیشانەی هەوڵدان بۆ لەنێوبردنی 

هەرجۆرە ستەمێك لەسەر ژنە". 
پاشان پەیامی ناوەندی 3ی کوردستان بەو 
بۆنەوە لە الیەن "ئیسماعیل ئەرجوومەندی" 

ئەندامی ناوەندەوە پێشکەش کرا.
لــە الیــەن  پارچــە پەخشــانێک  هەروەهــا 
پێشکەشــی  پیرۆتی"ـــیەوە  "گزینــگ 

ئامادەبووان کرا.
لــە بڕگەیەکــی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەدا 
یەکیەتیــی ژنــان بــە چەند کەســێک که 
لــە کاروبای یەکیەتیی ژناندا هاوکارییان 
کردبوون، لەوحی ڕێز و سپاسیان پێشکەش 
کــرد کــە ئــەو کەســانە بریتــی بــوون لــه 
حەقــی،  مەجیــد  مەهابــادی،  "خالیــد   :

محەممەد برنجی و هەژار برنجی".
دواتــر گۆرانییەک لە الیەن هونەرمەندی 

لەژێــر  فاتحی"ـــیەوە  "غــواڵم  پێشــمەرگە 
ناوی "موژدەی ئازادی" پێشکەش کرا.

ســروودێک  دیکــەدا  بڕگەیەکــی  لــە 
لەژێــر نــاوی "هەســته ســەرپێ" لــە الیــەن 
کۆڕســی ژنانی ناوەندی 3ی کوردســتان 
بــە  قاســملوو"،  "نەســرین  کۆمیتــەی   -
حیزبــی  موزیکــی  کــۆڕی  هاوکاریــی 

دێموکرات پێشکەش کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەشــدا هەڵپەڕکێیەک 
نێرگــزەوە  ناوەنــدی  مندااڵنــی  الیــەن  لــە 

نمایش کرا.
و هەڵپەڕکێــی  شــایی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 

بەشداربووان کۆتایی پێهات.
بە بۆنەی ئەو ڕێوڕەســمەوە چەندین حیزب 
پێشــکەش  پەیامیــان  سیاســی  الیەنــی  و 

کردبوو:
ـ کۆمیتەی 19ی ڕێکخستنی یەکیەتیی 

نیشتمانیی کوردستان/ بەحرەکە
ئافرەتانــی  یەکیەتیــی  ســکرتێری  ـ 

کوردستان
ـ ڕێکخراوی کورد فۆتۆ

ـ بەڕێوەبەری کتێبخانەی گشتیی هەولێر
دێموکراتــی  خوێندکارانــی  یەکیەتیــی  ـ 

کوردستانی ئێران
دێموکراتــی  الوانــی  یەکیەتیــی  ـ 

کوردستانی ئێران

شاندێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە کۆنگرەی 
پرۆگرێسیڤ ئالیانس دا کرد

دێموکراتــی  حیزبــی  شــاندێکی 
واڵتــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
کۆنگــرەی  لــە  بەشــداریی  ئاڵمــان 
Progressive Allianceدا 

کرد.
دووشــەممە  و  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ڕەشــەمەی  23ی  و   22 ڕێکەوتــی 
1395ی هەتــاوی، شــاندێکی حیزبــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران پێکهاتوو 
ئەندامــی  ئەحمــەدی،  لوقمــان  لــە 
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات 
دەرەوەی  پێوەندییەکانــی  بەرپرســی  و 
جێگــری  بەهرامــی  هیــوا  و  واڵت 
و  دەرەوە  پێوەندییەکانــی  بەرپرســی 
نوێنــەری حیزبــی دێموکــرات لە ئەڵمان 
یەکەمیــن  لــە  بەشــداریی  ئۆتریــش  و 
جیهانیــی  ڕێکخــراوی  کۆنگــرەی 
لــە   Progressive Alliance
شاری بەرلین، پایتەختی ئەڵمان کرد. 
ئــەم کۆنگرەیــە لەژێــر نــاوی "دیــاری 
کردنــی داهاتوو، بــۆ جیهانێکی ئازاد، 

داپەروەر و هاوپێوەندی" بەڕێوەچوو. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 

لە ســەرەتای دامەزراندنی ئەم ڕێکخراوەوە 
ئەندامــی فەرمیی بووە بە مافی دەنگدان 
هەمــوو  بــۆ  کردنــەوە  کاندیــد  خــۆ  و 

پۆستەکانی ئەم ڕێکخراوە.
لوقمــان ئەحمەدی، بە نوێنەرایەتی حیزبی 
وتارێکــی  لەمکۆنگــرەدا  دێموکــرات 

پێشکەش کرد. 
قســەکانیدا  ســەرەتای  لــە  ئەحمــەدی 
ئیشارەی بەوە کرد کە؛ حیزبی دێموکرات 
لــەو باوەڕەدایــە کە؛ هێڵە گشــتییەکان بۆ 
سیاســەتێکی پێشــکەوتنخوازانە دەبــێ لــە 
سیاســەتی فەرمیی هەموو حیزبەکاندا بە 
کــردەوە ڕەنــگ بداتەوە. ناکرێ بەشــێک 
لــە ئەندامــان لــە پرۆگرێســیڤ ئالیانســدا 
هێڵــی گشــتی پەســەند بکــەن کە باســی 
نەهێشــتنی دیکتاتــۆری و زوڵم و زۆرە لە 
جیهاندا، بەاڵم لە هەمانکاتدا بەشــێک لە 
حیزبەکان، بە تایبەتی بەشــێک لە حیزبە 
پرۆگرێســیڤ  ئەندامــی  ئورووپییەکانــی 
ئالیانــس هــەوڵ بــدەن باشــترین پێوەندییــان 
وەکــوو  دیکتاتــۆر  واڵتێکــی  لەگــەڵ 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران هەبێت، بەبێ 
ئــەوەی بایەخــی تایبەت بــدەن بە خەبات و 

تێکۆشانی بۆ نموونە نەتەوەی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ بەدەستهێنانی 
مافەکانیان و پێکهێنانی دێموکراسی.

ئــەوە  لەســەر  پێداگریــی  ئەحمــەدی 
کــردەوە کە؛ "ئەم هێڵە گشــتییانە دەبێ 
بــە شــێوەیەکی کردەیــی لــە الیــەن ئەو 
حیزبانــەوە کــە ئەندامــی پرۆگرێســیڤ 
جێبەجــێ  حاڵەتــی  بخرێتــە  ئالیانســن 
کــردن لــە ئاســت سیاســەتی حیزبــەکان 
و بــە شــێوەیەک کاری لەســەر بکــەن 
کــە هەمــوو حیزبەکان و پرۆگرێســیڤ 
ئالیانــس بتوانــێ کاریگەریــی ئەرێنــی 
هەبــێ لــە هەمــوو جیهانــدا." جێــگای 
ئاماژەیە کە قســەکانی نوێنەری حیزب 
لەم بوارەدا لە الیەن بەشــێکی بەرچاوی 
ئەندامانی کۆنگرەوە پێشوازیی گەرمی 

لێ کرا.
شــایانی باســە کــە لــە ماوەی ئــەو دوو 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــاندی  ڕۆژەدا 
چەندیــن  لەگــەڵ  ئێــران  کوردســتانی 
شــاندی حیزبەکانــی دیکــەی ئەندامی 
و  دیــدار  ئالیانــس  پرۆگرێســیڤ 

چاوپێکەوتنیان ئەنجام دا.

حیزبی دێموکرات سەبارەت به کۆچی دوایی کاک محەممەد مەال کەریم 
پەیامێکی باڵو کردەوە

دێموکراتــی  حیزبــی  ســکرتاریای 
کوردســتانی ئێــران ســەبارەت بە کۆچی 
دوایــی نووســەر و ڕووناکبیری نەتەوەی 
بــاڵو  هاودەردیــی  پەیامێکــی  کــورد 

کردەوە.
دەقی پەیامەکە:

پەیامی هاودەردی
بەداخ و کەســەرێکی زۆرەوە کەســایەتی 
ناســراو و بلیمــەت و هەڵکەوتووی کورد 
کاک '"محەممــەد مەال کەریم" کوڕی 
زانــای گــەورە مامۆســتا عەبدولکەریــم 
201٧/3/12ی  شــەوی  مــودەڕس 
زایینــی بــە هــۆی نەخۆشــییەوە کۆچی 
دوایــی کــرد و بــە یەک دونیــا ئاوات و 
ئــارەزوو لــە بنەماڵــەی نیشــتمان پــەروەر 
و  نووســەران  لــە  و  زانست دۆســت  و 
ڕووناکبیران و نیشــتمانەکەی ماڵئاویی 

کرد.
کاک محەممــەد مەال کەریم لە ســاڵی 
1931ی زایینــی لــە ناحیــەی بیــارە لــە 
مەڵبەنــدی شــارەزوور لــە دایــک بــووە، 
دەســتپێکی خۆێندنــی لــە قوتابخانــەی 
مامۆســتا  واتــە  باوکــی  ئایینیــی 
عەبدولکەریــم مــودەڕس بــووە و دواتر لە 
ســلێمانی  و  شــارەزوور  قوتابخانەکانــی 

خــۆی  و  داوە  خۆێنــدن  بــە  درێــژەی 
گەیاندووەتە ئاســتێکی بااڵی زانســتی. 
بەهۆی خزمەتی زۆری بە بواری ئەدەب 
و فەرهەنــگ و لێکۆڵینــەوەی زانســتی 
لەســەر زمــان و ئەدەبیاتــی کــوردی و 
عەرەبی و ...، کاک محەممەد بوو بە 
سیمایەکی ناسراوی ئەو بوارە. لە ماوەی 
توانیویەتــی  پڕبەرهەمــی دا  تەمەنــی 
دەیــان کتێــب و دیوانــی شــیعر و بابەتی 
زانســتی بــە چــاپ بگەیەنــێ و ببێتــە 
ســەرچاوەیەکی زانســتی بۆ پێگەیاندنی 
ڕۆڵەکانــی کورد و پەروەردە کردنیان بۆ 

خزمەت بە زمان و ئەدەبیاتی کوردی.
الیەنــی  لــە  جگــە  محەممــەد  کاک 
پەروەردەیی لە بواری سیاســیش یەکێک 
لــە ڕووناکبیرە بــە بیروباوەڕەکانی کورد 
بوو، کە پێوەندییەکی قووڵ و نەپساوەی 
لەگــەڵ خەباتگێڕانــی کورد لــە هەموو 
پارچەکانی کوردستان هەبوو و بە شێوەی 
جۆراوجۆر هاوکاری و یارمەتی دەکردن، 
بــە تایبــەت لەگــەڵ ڕێبەرانــی نەمــری 
حیزبەکەمــان د. عەبدولڕحمان قاســملوو 
و د. سادق شەرەفکەندی و...، و هەموو 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات پەیوەندییەکی 
دۆســتانە و نیشــتمانپەروەرانەی هەبــوو. 

لــە دانیشــتنەکانیدا لەگــەڵ ڕێبەرانــی 
حیــزب و لــە باس و بابــەت و لێکۆڵینەوە 
الیەنگرێکــی  وەک  سیاســییەکاندا 
بەوەجــی حیــزب دەهاتــە بەرچــاو، و لــە 
خۆشــی و ناخۆشــییەکانی حیزبــدا لــە 
تەنیشت تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتدا 

بوو.
کۆچی دوایی ئەم نووسەرە هەڵکەوتووەی 
گەلەکەمان وێڕای ئەوەی بۆ بنەماڵەی 
بەڕێزیان و دۆستانی، زیانێکی گەورەیە، 
ماڵ ئاوایی کردنی لە کۆڕی نووسەران 
هەروەهــا  ڕووناکبیرانێــش  و  ئەدیبــان  و 
ئینســانیی  و  ئەدەبــی  خەســارێکی 

گەورەیە.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بــە بۆنەی کۆچــی دوایی ئەم نووســەرە 
گەورەیەی کورد، لە بنەماڵەی بەڕێزیان 
و هەمــوو ئــەو کەســانەی قەڵەمەکانیان 
لــە خزمــەت گــەل و نیشــتمانەکەیاندایە 
سەرەخۆشــی دەکات و خــۆی لــە غەم و 
پەژارەیاندا بە شەریک و بەشدار دەزانێ.
نووســەری  پاکــی  گیانــی  لــە  ســاڵو 
کاک  گەلەکەمــان  هەڵکەوتــووی 

محەممەد مەال کەریم
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

شاندێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە سەرەخۆشیی 
محەممەدی مەال کەریم دا کرد

شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، بە سەرپەرەســتی "محەممەد نەزیف 
سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی  قــادری" 
حیزبی دێموکرات، بەشــداریی لە پرســە و 
سەرەخۆشــیی مامۆستا محەممەدی مەال 

کەریم دا کرد.
22ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ڕەشــەمەی 1395ی هەتاوی، شــاندێکی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە 

سەرپەرەســتی "محەممــەد نەزیــف قادری" 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ئەندامــی 
دێموکرات، لە شــاری ســلێمانی بەشداریی 
لە پرسەی خوالێخۆشبوو محەممەدی مەال 

کەریم دا کرد.
محەممــەدی  مــەال كەریم ٨٦ ســاڵ ژیا و 
خەرمانێــک خزمەتــی بە زمــان و ئەدەبی 
کــوردی کــرد و جێ پەنجەی بــە ئەدەبی 

کوردەوە دیارە.

مــەال  كــوڕی  كەریــم،  مــەال  محەمــەدی 
عەبدولكەریمی مودەڕیس، لە ساڵی 1931 

لەناوچەی هەورامان لەدایک بووە.
و  خۆشــناو  کەســایەتییەکی  ناوبــراو 
نووســەریکی دیار بوو، دۆســتێکی نزیکی 
شــەهیدانی ڕێبەرمــان دوکتــور قاســملوو، 
دوکتور شەرەفکەندی و ڕێبەرانی  دیکەی 
حیزبــی دێموکــرات بــوو. کۆچــی دوایــی 

ناوبراو خەسارەتیکی گەورە بوو.

دەکاتەوە و ئاگر لە دەســەاڵتی زوقم 
و ســەرما بــەردەدا. ئەمەیــە ڕەمــزی 
ڕاســانەوە  و  ڕســکان  و  نــەورۆز 
هەتــا  و  کــورد  نەتــەوەی  الی 
سروشــت دەژیێتــەوە و هەتــا نــەورۆز 
سەردەکەوێ، کوردستانیش بەپێوەیە 

و ڕەوتی مێژوو دەئاژوێ.
ڕاسان و جەژنی نەورۆز و ڕسکانەوەی 
هیوای سەرکەروتن بەسەر تاریکیدا، 
لــە هەمــوو ئەویندارانــی ئــازادی و 
لــە هەمــوو بنەماڵــەی شــەهیدان و 
لــە شــەهیدانی ڕاســانی  بەتایبــەت 
شــەهیدانی  پیــرۆز.  ڕۆژهــەاڵت 
حەماســە مێژووییەکانی قەرەسەقەل 
و کۆســااڵن چاویــان لــە نــەورۆز و 
ڕاســانەوەمانە و نەورۆزیان لێ پیرۆز 
مــل  لــە  جامانەکەیــان  و  دەکەیــن 

دەکەین.

یەکەم ساڵیادی ڕاسانی ڕۆژهەاڵت بە بەشداریی
 مندااڵنی شەهید بەڕێوە چوو

کۆبوونەوەیــەک بە بۆنەی هاتنی نەورۆز 
و  یەکەم ســاڵیادی ڕاســانی ڕۆژهەاڵت، 
بە بەشــداریی مندااڵنی شــەهیدی حیزبی 

دێموکرات بەڕێوە چوو.
لــە بنکــەی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
یەکــەم  و  نــەورۆز  جێژنــی  بەرەبــەری 
ســاڵیادی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا، حیزبــی 
دێموکرات پیرۆزبایی نەورۆزی پێشــکەش 

بە مندااڵنی شەهیدانی حیزب کرد.
یەکەشــەممە  ڕۆژی  پێشــنیوەڕۆی 
1395ی  ڕەشــەممەی  29ی  ڕێکەوتــی 
هەتاوی، هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بە 
سەرپەرەســتیی حەسەن شــەرەفی، جێگری 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات و 
بە هاوڕێیەتی ئەحمەد ڕەحیمی بەرپرســی 

کۆمیسیونی کۆمەاڵیەتی، پێشوازییان لە 
مندااڵنی شەهیدانی حیزب کرد.

لە دیدارەکەدا حەســەن شەرەفی پیرۆزبایی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی 
و  نــەورۆز  جێژنــی  هاتنــی  بۆنــەی  بــە 
بــە  پێشــکەش  کوردییــەوە  نویــی  ســاڵی 
مندااڵنــی شــەهیدانی حیــزب و بنەماڵــە 
بەڕێزەکانیــان کــرد و هیــوای لەشســاخی 
و تەمەندرێژیــی بــۆ بــە ئاوات خواســتن و 
بزووتنــەوەی  لــە  ئەگەرچــی  ڕایگەیانــد؛ 
مافخوازانــەی نەتەوەکەمانــدا ئێوەی ئازیز 
باوکتــان بــە جەســتە لەدەســت داوە، بــەاڵم 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
هــەردەم پشــتیوان و خەمخۆرتانــە و ئێوەی 
هەمــوو  شــانازیی  جێــگای  خۆشەویســت 
نەتــەوەی کــوردن و بۆ ســاتێکیش نابێ بە 

بوونی حیزبە خۆشەویســتەکەتان هەست بە 
بێنازی بکەن و بە خوێندن و  خۆپێگەیاندن 
ئاواتی باوکتان بۆ دەستەبەر بوونی مافی 

ڕەوای نەتەوەکەمان  وەدی بێنن. 
شــەهیدە  مندااڵنــی  تێکــڕای  پاشــان 
پیرۆزبایــی  وێــڕای  ســەربەرزەکانمان، 
جێژنــی نــەورۆز لــە ڕێبەرایەتــی و کادر 
حیــزب  ئەندامانــی  و   پێشــمەرگە  و 
ڕایانگەیانــد کە؛ پەیمانە لە مێژینەکەیان 
بۆ درێژەدانی خەبات لەگەڵ حیزب  نوێ 
دەکەنــەوە بــە هەمــوو توانــاوە لە ڕاســتای 
ئامــادەی  خەباتــدا،  بەرەوپێشــچوونی 

هەرچەشنە قوربانی دانێکن.
کۆبوونەوەکــە پــاش 3 کاتژمێــر بە بەڕێ 
کردنی منداڵەکان بەڕێز و حورمەتەوە، لە 
الیەن حەسەن شەرەفییەوە کۆتایی پێهات.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە پرسەی 
خاتوو شۆعلە عەلی دا کرد

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکرات ســەبارەت 
بــە کۆچی دوایی خاتوو "شــۆعلە عەلی" 
هاوســەری نەوشــیراون مستەفا ڕێکخەری 
بزووتنەوەی گۆڕان، بەشدارییان لە کۆڕی 

پرسەی خوالێخۆشبوودا کرد.
دوانیــوەڕۆی یەکشــەممە ڕێکەوتی 29ی 
ڕەشەمەی 1395ی هەتاوی، هەیئەتێکی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بە 

سەرپەرەســتیی "کەریم پەرویزی" ئەندامی 
دەفتــەری سیاســیی حیزبی دێموکرات، لە 
پرســەی خوالێخۆشــبوو "شــۆعلە عەلــی" 
"نەوشــیروان مســتەفائەمین" دا  هاوســەری 
حیزبــی  هاوخەمیــی  و  کــرد  بەشــداریی 

دێموکراتیان پێ ڕاگەیاندن.
هەروەهــا ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی 2٨ی 
ڕەشەمەی 1395ی هەتاوی، هەیئەتیکی 

حیزبی دێموکرات بە سەرپەرەستیی "تاهیر 
مەحمــوودی" نوێنەری حیزبــی دێموکرات 
لە  شاری سلیمانی، بەشدارییان لە یەکەم 
ڕۆژی پرسەی خاتوو شۆعلە عەلی دا کرد 
و نامــەی هاوخەمیــی مســتەفا هیجــری 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتیان 
بە بەرپرسانی بزووتنەوەی گۆڕان گەیاند.

فەرماندەیەکی دێرینی حیزبی دێموکرات کۆچی دوایی کرد
یەکێــک لە فەرمانــدە دێرێنەکانی 
هێزی پێشەوا بۆ هەمیشە ماڵئاوایی 

له ژیان کرد.
بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی 
فەرمانــدە  میدیــا،  کوردســتان 
"عوســمان ســۆفی مینه" ناســراو بە 
"عوســمان شــەیدا" ڕێکەوتــی 2٨ی 
لــە  هەتــاوی  ڕەشــەمەی 1395ی 
دوایــی  کۆچــی  مەهابــاد  شــاری 

کرد.
13٦0ی  ســاڵی  عوســمان  کاک 
ڕیــزی   بــە  پەیوەســت  هەتــاوی 
پێشــمه رگەکانی حیزبی دێموکرات 
بوو. ناوبراو دوو جار لە شــەڕ دژی 

داگیراکەراندا بریندار بووه .
کاک عوسمان ماوه یەک سه رپه لی 

لکی 1ی هێزی پێشەوا بووه.
هەتــاوی  13٦٤ی  ســاڵی  ناوبــراو 

لــە ســەر ئیزنــی حیزبــی دێموکرات 
گەڕایــەوە نێوخــۆ و هه تــا  دواییــن 
بــه   وەفــادار  ژیانــی  ســاتەکانی 

ڕێبازی حیزبەکەی مایەوە.
کوردســتانی  دێموکراتــی   حیزبــی 
ئێران سه رەخۆشی لە بنەماڵە، خزم و  
که سوکاری ناوبراو ده کات و خۆی 

به  شه ریکی خه میان ده زانێت.

باوکی پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات 
کۆچی دوایی کرد

کاک سەید "محەممەد ئەحمەدی" 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  باوکــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
ڕەشــەمەی  2٨ی  ڕێکەوتــی 
ســەید  کاک  هەتــاوی،  1395ی 
کــوڕی  ئەحمــەدی"  "محەممــەد 
گونــدی  خەڵکــی  ســاڵح"  "میــرزا 
"قای بەرد"ی شاری بانە، بە هۆی 
نەخۆشــی لــە تەمەنــی ٧٨ ســاڵیدا 

کۆچی دوایی کرد.
تەرمــی ناوبــراو لــە نێــو ئاپــۆرای 
خەڵکی ناوچەکەدا لە گۆڕســتانی 

قای بەرد بە خاک سپێردرا.
کوڕێکــی کاک ســەید محەممەد 
ئەحمــەدی"  "لوقمــان  نــاوی  بــە 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەی 

کوردستانی ئێرانە.
شــایانی باســە کە؛ باوکی کاک 
ســاڵح   میــرزا  محەممــەد،  ســەید 
پێشــمەرگەی کۆماری کوردستان 
بووە و لە نێوان شــارەکانی مەهاباد 

و بۆکاندا شەهید بووە.
و  دڵســۆز  کەســێکی  ناوبــراو 
چەندیــن  و  بــووە  نیشــتمانپەروەر 
ناوبــراو  بنەماڵــەی  ئەندامــی 
پێشــمەرگەکانی  ڕیــزی  لــە 
حیزبــی دێموکراتــدان. و چەندیــن 
شەهیدیشــیان  پێشکەش بە خاکی 

نیشتمان کردووە.
دێموکراتــی کوردســتانی  حیزبــی 
ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە، خزم و 
کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی 

بە شەریکی خەمیان دەزانێت.
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پەیامی نەورۆزیی سکرتێری  گشتیی حیزب

هاونیشتمانیان و کوردستانیانی خۆڕاگڕ

لــە بەرە بەری نەورۆزدا و به بۆنه ی 
هاتنی ســاڵێکی نوێ، پیرۆزباییتان 
کــە  نەورۆزێــک  ده كه یــن؛  لــێ 
ئیتــر دەتوانــێ هێمایــەک بــێ لــە 
و  کات  لــە  خۆرهــەاڵت.  ڕاســانی 
ســاڵی  کــە  بــوو  ئــاوادا  ســاتێکی 
پــار لــه بنــاری قه ندیلــەوه پەیامــی 
ڕاسانی خۆرهەاڵتمان پێ ڕاگەیاندن 
وەک  ئێمــە  کــە  وتــن  پێمــان  و 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران وەرزێکــی نــوێ لــە خەباتــی 
پێدەکەینــەوە.  دەســت  خۆرهــەاڵت 
بــەاڵم پێمــان نەوتــن کــە ئــەوە تەنیا 
پێشــمەرگە و حیزبی دێموکراتە کە 
هەمــوو بەرپرســیاریەتییەکەی ئــەم 
خەباتە بەئەســتۆ دەگرێــت، بەڵکوو 
هەموومان دەچینــە قۆناغێکیتر لە 
ژیانــی ڕزگاریخــوازی لە مێژووی 

گەلەکەماندا. 
ئێمــە  پەیامەکــەی  دیــارە   
خوێندنــەوەی جیاوازی لەســەر کرا، 
هێندیــک الیــان وابــوو کــە حیزبی 
بەرەنــگاری  ناتوانــێ  دێموکــرات 
کۆمــاری ئیســالمی ببێتــەوە، یــان 
حوزوری پێشــمه رگه لــه نێو خەڵکدا 
ناتوانێ وەاڵمــدەر بێ. به اڵم ڕووداو 
و لێکدانــەوەکان لە ســەر ئــەم بابەتە 
لە ماوەی ئەم دوو ســاڵەدا دەرخەری 
ئــەو ڕاســتییەن کــە نــە ئێمــە ئــەو 
هێزەیــن کــە کۆماری ئیســالمی بە 
چۆکمانــدا بێنــی، و نە خەباتەکەی 

ئێمە بەتەنیا خەباتی پێشمەرگەیه.
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  ئــەوەی 
ڕایگەیانــد،  ڕابــردوودا   نــەورۆزی 
گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ بوو. 
واتــە خەباتێــک کە تەنیا پەیوەســت 
بەڵکــوو  نیــە،  پێشــمەرگەوە  بــە 
و  شــار  ســەرەکییەکەی  کاکڵــە 
خۆرهەاڵتــی  شــارییەکانی  بزاڤــە 
بــاوەڕە  بــەو  ئێمــە  کوردســتانە. 
پانتایــی  کــۆی  کــە  گەیشــتووین 
خۆرهەاڵتــی کوردســتان لــە بــواری 

سیاســی، کولتووری، کۆمەاڵیەتی 
بەســەردا  گۆڕانــی  ئابورییــدا  و 
هاتــووە. گۆڕانێک کە وێنایەکیتر 
لــە کۆمەڵــگای خۆرهەاڵتمــان پێ 

نیشان دەدات.
بە درێژایی مێژوو زۆرترین قورسایی 
خەبات لەئەســتۆی پێشــمەرگەبووە، 
واتە پێشمەرگە هەموو تێچووەکانی 
خەباتی لەسەرشــان بووە و خەڵکیش 
لــێ  چاویــان  ڕزگاریــدەر  وەک 

کردووە.
کــە  بڕوایەدایــن  لــەو  ئێمــە  بــەاڵم 
ئەمشــێوە بیرکردنــەوە دەبێتــە هــۆی 
چاوەڕوانــی و، شــار و بزاڤەکانــی 
خۆیــان  توانــای  و  ڕۆڵ  ناتوانــن 

پیشــان بــدەن. بۆیــە ئێمــە باوەڕمــان 
خەباتــەدا  لــەم  کوڵەکــە  دوو  بــە 
هەیــە: کۆڵەکەیەکی پێشــمەرگەیە 
کــە وەک پشــتیوانی کۆمەاڵنــی 
خەڵکی کوردستان ڕۆڵ بگێڕێت و، 
شاریش  بە بوونی پێشمەرگە هەست 
بــە تەنیایــی نــەکات و لەخەبات بۆ 
ڕزگاری و ئازادییەکانــی بــەردەوام 
بێ. لێرەدا پێشمەرگە ئەو هێزەیە کە 
دیفاع لە جووڵە و تواناکانی خەڵک 
دەکات بەرانبەر بە ســەرەرۆییەکانی 
ڕێژیم. شــاریش ئــەو مەکۆیە دەبێ 
کــە دەیهــەوێ ببێ بە بەشــێک لە 

سیاسەت لە خۆرهەاڵتی واڵت.
ئێمــە لــە بــەر ئــەوە بە پێشــمەرگەوە 
بــە  تاکــوو  پێکــرد،  دەســتمان 
کۆمەڵگای بسەلمێنین کە بوونمان 
هەیە و ئەم بوونە تەنیا دروشــم نیە، 
پێشــمەرگە وەک هێمــا و ئاوێنــەی 
پێشــمەرگە  لەگەڵتانــە.  کوردبــوون 

وەک دەسپێک هێمای ئەوە بوو کە 
ڕاســانی خۆرهەاڵت کاروانێکە کە 
دەیهەوێ ببێ بە ڕاســتی و ئەو ورە 
بە کۆمەڵگا ببەخشــێ کە دەتوانێ 

ڕاڤەی بوونی خۆی بکات. 
پێشــمەرگەکانی  فیدایــی  گیــان 
دوو  ئــەم  مــاوەی  لــە  ڕۆژهــەاڵت 
بــۆ  ســاڵەدا توانیــی زۆر بابەتمــان 

ڕوون بکاتەوە: 
ڕۆڵەکانــی  کــە؛  ئــەوە  یەکــەم 
کوردســتان ئێستاشــی لەگەڵدا بێ، 
ئامــادەن کە بەهای ڕزگاریخوازیی 

خۆیان بدەن.
دووەم ئەوە کە؛ پێشمەرگە سەلماندی 
کە هەیمەنەی کۆماری ئیســالمی 

بابەتێکی ناراست و بێ ناوەڕۆکە.
ســێیەم ئەوە کە؛ پیشمەرگە بڕیاری 
داوە  لەگەڵ گەل و نیشــتمانەکەی 
بێ، و ئەمە نیشان لە ستراتژییەکی 

درێژخایەن دەدات نەک کاتی. 
هــاوکات لەگەڵ خەباتی شــاخ کە 
دەکات،  نوێنەرایەتــی  پێشــمەرگە 
خەباتی شار الی حیزبی دێموکرات 
گرینگــە، لەم بوارەدا هەرچەند ئێمە 
ڕێگەدایــن،  ســەرەتای  لــە  هێشــتا 
بــەاڵم کۆمەڵگایەکــی زیندوومــان 
هەیــە کــە پێویســتی بــە ڕزگاریدەر 
نیــە. بەڵکــوو هەوڵمــان ئــەوە دەبــێ 
کــە پێکــەوە خەباتــی شــار مانــادار 
نــەداوە  بڕیارمــان  ئێمــە  بکەیــن. 
کــە ببیــن بــە چاوســاغی ئێــوە لــە 
خەباتی شــاردا، بەڵکــوو ئەو پانتایە 
هــی هەموومانــە و پێکــەوە هەوڵی 
خەباتــی  دەدەیــن.  واتادارکردنــی 
شــار ئــەو شــوێنەیە کــە هەموومان 

لەوێدا یەکدەگرینــەوە. کۆمەڵگای 
ڕزگاریخوازی خۆرهەاڵتە کە دەبێ 
ببــێ بــە النکــەی پێکــەوە ژیانــی 
ناســنامە  و  کولتــوور  سیاســەت، 
جیــاوازەکان، ئــەو مەکۆیــەی کــە 
هــەم تواناکانــی کورد دەچەســپێنێ 
و هەمیــش گەراکانــی کیانێکــی 
دێموکراتیــک لەگــەڵ خۆیدا ڕاڤە 
دەکات. ئــەو شــوێنەی کە دەبێ لە 

ئەمرۆە کاری بۆ بکەین. 
لە ئەنجامی حەماسە و داستانەکانی 
قەرەســەقەل و کۆســااڵن، کۆمەڵــە 
وێنایــەک لــە خۆرهــەاڵت ســەریان 
هەڵــدا کــە هەموویــان ئاماژەیەک 
بــوون بــۆ ئــەوەی کە خەباتی شــاخ 

توانیویەتــی پەیامــی خۆی بە شــار 
بگەیەنێت، لەهەمانکاتدا بەشداریی 
خەڵــک بــه گوێــرەی توانــا لەگەڵ 
خەباتــی شــاخ و،  بەدەنگەوەهاتنیان 
ڕێبــەری  تێــرۆری  ســاڵرۆژی  لــە 
قاســملوو  دوکتــۆر  گەورەمــان، 
پیشــانیدا کە شارەکانی خۆرهەاڵت 
هەڵگــری نەوەیەکــی ئامــادەن کــە 
دەزانــێ چــۆن کۆماری ئیســالمی 

بباتە ژێر پرسیارەوە.
لــە  جۆرێــک  تــرەوە  لەالیەکــی   
خۆڕاگریــی مەدەنی لە شــارەکانی  
کوردستان سەریانهەڵدا کە هەموویان 
هەڵگــری پەیامێــک بــوون، ئەویش 
ئیــرادەی  کردنــەوەی  بەرجەســتە 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان بوو 

بەرانبەر بە داگیرکەر.
نەچــێ  لەبیرمــان  لــە هەمانکاتــدا 
پێشــوازییان  خەڵــک  چــۆن  کــە 
لــە پیشــمەرگە کــرد و لــە کاتــی 

پێویســتدا ئامــادە بــوون بــە هەمــوو 
نرخێک یارمەتیدەریان بن. 

خەباتــی  لــە  شــار  کــە  ئــەوەی 
خۆرهەاڵتــدا گرینگــە، دەگەڕێتەوە 
بــۆ ئەوەی کــە الی ئێمە کوردبوون 
تەنیــا مانــای پێشــمەرگە و هێــزی 
بەرگــری نیــە. بەڵکوو واتــای ئەوە 
دەگەیەنــێ کــە ئەگــەر زۆرینــەی 
خەڵــک  توانــای پێشــمەرگایەتیان 
نیە، بەاڵم لە توانایاندایە کە بەرانبەر 
بــە مافەکانــی خۆیــان هەســتیار و 
بەرپرســیار بن. لێرەدا گەیاندنی ئەو 
پەیامەیــە کــە خەبات بــۆ ڕزگاری 
مانــای  نەتەوەیــی  خەباتــی  و 
دابــڕان لــە ژیان نیــە، لەهەمانکاتدا 
خەباتێــک کــە ڕەگ و ڕیشــەی 
لــە بزاڤــی شــاریدا بــێ، مومکین 
نیــە گەڕانەوە و پاشەکشــه ی تێدا 
بــێ. بەڵکوو دەبێتە خەباتێک کە 
بۆ هەمیشە درێژە بە ژیانی خۆی 
دەدات. جــا چ ملمالنــێ لەگــەڵ 
کۆمــاری ئیســالمی بــکات یــان 

دەسەاڵتێکی تر. 
لێــرەدا بونیادنانی ئیــرادە گرینگە، 
بونیادنانــی ئــەو ئیرادەیە کە تاکی 
کــورد لــە هــەر شــوێنێکی ژیانــی 
شــاریدا بــێ، هەســتی پێ بــکات و، 
بــگات بــەو ڕاســتییە کــە ژیــان و 
کوردبــوون مافــی ئــەوە و، دەتوانێ 
ڕۆژانــە کاری بــۆ بــکات. دیارە تا 
گەیشتن بەو ئاستە کە کۆمەڵگای 
ئێمــە هەڵگــری ئــەو توانایــه بــێ، 
لــە  درێژمــان  و  دوور  ڕێگایەکــی 
پێشــە، بــەاڵم گرینــگ ئەوەیــە کە 
ئەگەر تواناکانی خۆمان لە ئاســتە 
جیاوازەکاندا بناســین و سەیر بکەین 
کــە چ توانایەکی مرۆیی بەهێز لە 
خۆرهــەاڵت بوونــی هەیە، ئەو کاتە 
بــاوەڕ بــەوە دێنین کــە دەبێ بچینە 
بواری کاری هاوبەشــەوە و بیکەین 
بــە ڕاســتی، ڕاســتییەک کــە لــه 
کردەوەدا خۆرهەاڵت بکاتە هێزێکی 

شوێندانەر.
خه ڵکی خۆڕاگری کوردستان!

ئێســتا پاش دوو ســاڵ لــە کارکردن 
بــۆ گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ، 
دەمانهــەوێ دیســان ڕووی خۆمــان 
لە ئێوه بکەین و بڵێین کە ڕاســانی 
ڕۆژهــەاڵت ئیتر واتا و چەمکێکی 
بێگانــە نیە الی هەموومان، بەڵکوو 
خەریکــە دەبێتە ناســنامەیەک. ئەم 
بە ناســنامەبوونە لە ئاستی خەباتی 
شــاخدا جێــگای گرتــووە و خەریکە 
ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ پتەوتــر دەبــێ، 
بەاڵم لە الیەکی ترەوە خەباتی شــار 
پێویســتی بــە ئاوڕدانــەوە و بەهێزتــر 
کــردن هەیــە. ئــەم بەهێزبوونــەش بە 
تاکــە تاکــەی کۆمەاڵنــی خەڵک 
دەکرێت، ئەوەی لە ئەستۆی ئێمەیە 
سەلماندنی پاڵپشتیی خۆمانە وەک 
پێشــمەرگە و حیــزب، تاکــو پێتــان 
بڵێیــن کە بــە تەنیا جێتــان ناهێلین. 
دەمێنێتــەوە  ئێــوە  بــۆ  کــە  ئــەوەش 
بەرپرســیاریەتییە  ئەســتۆی  گرتنــە 
ڕزگاریــی  و  ژیــان  بــە  بەرانبــەر 
واڵتەکەمان. لەم بوارەدا ئێمە یەکتر 
تــەواو دەکەین، تاکــوو پێکەوە ببین 
کۆمەڵگایەکــی  بونیادنــەری  بــە 
ڕزگار و ئــازاد. ئــەوەی لــە ســاڵی 
داهاتــوودا بــەالی ئێمــەوە گرینگە، 
خەباتــی  پشــتیوانیی  بەردەوامیــی 
دەبــێ  لەهەمانکاتــدا  و  شــاخە 
هەمــوان کار لــە ســەر ئــەوە بکەین 
کــە چــۆن شــارەکانی کوردســتان 
ببــن بە النکەی ســەرەکیی خەباتی 

ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان. 
ئیمــه بــەو واتــا و ناوەڕۆکــەوه لــه 
نەورۆزی ساڵی 139٦ جێژنه پیرۆزه 
لــه هه مــوو ئەندامانــی بنەماڵــەی 
شــه هیدانی ڕێــگای خەباتمــان بــۆ 
و  پیشــمه رگه   كادر،  ڕزگاری، 
الیه نگرانــی حیزبه كەمــان و الوانــی 
و،  خۆرهــەاڵت  ئــاگای  و  وشــیار 
بەگشــتی هەموو خه ڵكی كوردستان 

ده كه ین و ده ڵێین:
 

سەرکەوێ خۆرهەاڵت.

ئەوەی لە ساڵی داهاتوودا بەالی ئێمەوە گرینگە، بەردەوامیی پشتیوانیی خەباتی شاخە و 
لەهەمانکاتدا دەبێ هەموان کار لە سەر ئەوە بکەین کە چۆن شارەکانی کوردستان ببن بە 

النکەی سەرەکیی خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان. 
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پانۆرامای ڕاسان

5

ئامادەكردن: كوردستان

دڕێژە لە اڵپەڕەی٦

ڕێوڕەســمێكی  لــە   :١394 ڕەشــەمەی  ٢٨ی 
ســنوورەكانی  لــە  نەورۆزیــدا  پڕشــكۆی 
كوردســتانی ڕوژهــەاڵت، بــە ئامادەبوونی 
پێشــمەرگە  كادر،  ڕێبــەری،  ئەندامانــی 
لــە  ژمارەیــەك  و  ئاشــكرا  ئەندامانــی  و 
دێموكراتــی  حیزبــی  نهێنیــی  ئەندامانــی 
كوردســتانی ئێــران هەواڵنێرانــی چەندیــن 
دەزگای میدیایی و تەلەڤیزیۆنی كوردی، 
ســكرتێری  هیجــری،  مســتەفا  بەڕێــز 
دەســتپێكی  دێموكــرات  حیزبــی  گشــتیی 
قۆناغێكی نوێی لە خەباتی خەڵكی كورد 
لــە كوردســتانی ڕوژهــەاڵت ڕاگەیانــد كە 

دواتر بە "ڕاسان" ناوی دەركرد. 
٢9ی ڕەشــەمەی ١394: خەڵكی كوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت لــە زۆربــەی شــار و ناوچــە 
شــێوەی  بــە  كوردســتان  جیاجیاكانــی 
جۆراوجــۆر پێشــوازیی خۆیــان لــە پەیامی 
حیزبــی  گشــتی  ســكرتێری  نەورۆزیــی 
دێموكــرات لە پەیوەندی لەگەڵ ناردنەوەی 
هێــزی پێشــمەرگە بــە شــێوەیەكی بەرچاو 
لــە پێنــاو گرێدانــی خەباتــی شــار و شــاخ 

ڕاگەیاند. 
باســیان  هەواڵدەرییــەكان  بانەمــەڕ:  ٢9ی 
لــە هەڵواســینی بەنێــری تەبلیغاتــی دژی 
حیزبــی دێموكــرات لــە شــاری تــاران كرد. 
لــەو بەنێــرە تەبلیغاتییــەدا كــە لــە وێنــەی 
دوكتــور قاســملووی نەمر، بەڕێز مســتەفا 
هیجری و ئارمی حیزب كەڵك وەرگیرابوو، 
هــەوڵ درابوو كۆمەڵێك زانیاریی ناڕاســت 
چۆنیەتیــی  لەســەر  چەواشــەكارانە  و 
حیزبــی  پەیوەندییەكانــی  و  چاالكییــەكان 
دێموكــرات لــە ڕابــردوو و لە ئێســتادا باڵو 
ڕێژیــم  پێوەندییــەدا  لــەو  هــەر  بكرێتــەوە. 
كتێبێكی لە ژێر ناوی "حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێران" لە تــاران باڵوكردەوە كە 
ڕاســتییەكانی  چەواشــەكردنی  ئامانجــی 

خەباتی كوردی ڕۆژهەاڵت بوو. 
پلینۆمــی  ســێزدەهەمین  جــۆزەردان:  5ی 
كۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردستانی ئێران پێداگریی لەسەر كاركردن 
بۆ گەیشــتن بــەو ئامانجانەكانــی پەیامی 
نەورۆزیــی حیزب كردەوە. ئەم پێداگرییەش 
هــاوكات بــوو لەگــەڵ جەولــەی نیزامــی 
سیاسیی هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە 

ناوچەكانی هەورامان و مەریوان.
هیجــری،  مســتەفا  جــۆزەردان:  ١5ی 
پێشــوازیی  حیــزب،  گشــتیی  ســكرتێری 
لــە هەیئەتێكــی كۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی 
بــە  ئێــران  كوردســتانی  زەحمەتكێشــانی 
سەرپەرەســتیی عەبدوڵــاڵ موهتــەدی كــرد 
خاڵێكــی  دەستنیشــانكردنی چەنــد  بــە  و 
دیاریكراو جەختیان لەسەر كاری هاوبەشی 
زیاتــری دووالیەنــە و هاوكاریــی زیاتــری 
هێزەكانی كوردســتانی ئێران كرد بۆ ئەوەی 
كــە گوتــاری مقاومــەت لــە كوردســتانی 

ئێراندا پەرەی پێ بدرێت.
٢٠ی جــۆزەردان: پێشــمەرگە گیــان لەســەر 
ئەنجامدانــی  بــۆ  حیــزب  دەســتەكانی 
كۆمەڵێك چاالكیی سیاسی و تەشكیالتی 
كامیــاران  و  هەورامــان  ناوچەكانــی  لــە 
لەگــەڵ  كــە  بــرد  بەڕێــوە  جەولەیەكیــان 
پێشــوازیی گەرمــی خەڵكی ئــەم ناوچانە 

بەرەوڕوو بوون.
٢5ی جــۆزەردان: تیمێكــی پێشــمەرگەكانی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
لــە ناوچەی "ســەروكانی" ســەر بە شــاری 
هێزەكانــی  بۆســەی  كەوتنــە  پیرانشــار 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران و لە ئەنجامی 
لــە  تێكهەڵچــوون  و  شــەڕ  كاتژمێژێــك 
نێــوان پێشــمەرگەكانی حیــزب و هێزەكانی 
ڕێژیمــدا، گەمــارۆی دوژمن تێك شــكا و 

هێزەكانی پێشمەرگە ڕزگاریان بوو.
٢6ی جۆزەردان: تێكهەڵچوونێكی چەكداری 
لە نێوان پێشمەرگەكانی حیزب و هێزە دژی 
گەلییەكانی ڕێژیم لە ئاوایی"قەرەســەقەل" 
لــە ناوچــەی شــنۆ ڕووی دا و بــە دەیــان 
كــەس لە پاســداران و بەكرێگیــراوان لەگەل 
چەنــد فەرمانــدەی پایەبــەرزی ڕێژیــم لەو 
شــەڕەدا كــوژران كــە نــاوی بەشــێكیان بەم 
چەشــنەیە: "یوســف ئەحمــەدی، مســتەفا 
خالیــدی، عوبەیــد هەركــی و ئەســكەندەر 
مامــەڵ" خەڵكــی "بااڵگیــر" و جێگــری 
فەرمانــدەی ســپای پاســدارانی ڕێژیــم لــە 
شــاری شــنۆ ســەرگوردی پاســدار "حــاج 
سەمەد بووستانی" و سەروان "عەبدولواحید 

حیكمەت" خەڵكی شاری نەغەدە.
لــەم  پێشــمەرگەش  پۆلێــك  بەداخــەوە 
بــوون.  شــەهید  نابەرامبــەرەدا  دەرگیرییــە 
لــە  خۆرهــەاڵت"  "ڕاســانی  شــەهیدانی 

قەرەســەقەل بریتیــن لــە: شــەهیدان كەماڵ 
خــزری، لوقمان شــێخانی، ســەالح نادری، 
عومــەر  ســەید  ئیســماعیلی،  جەمــاڵ 

حسەینی، محەممەد خالید پەیغامی.
٢9ی جــۆزەردان: دەفتەری سیاســی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لە پێوەندی 
لەگــەڵ هێرشــی هێزەكانی ڕێژیم بۆ ســەر 
لــە  دێموكــرات  حیزبــی  پێشــمەرگەكانی 
بــاڵو  ڕاگەیەندراوێكــی  شــنۆ  ناوچــەی 

كردەوە. 
٢9ی جــۆزەردان: تیمێكــی پێشــمەرگەكانی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لە 
لــە بەرەنگارییەكــی  ناوچــەی سەردەشــت 
قارەمانانــەدا، پاشەكشــەیان بــە هێزەكانــی 
ڕێژیــم كــرد و خۆشــیان بــێ هیــچ زیانێك 
هێشــت.  جــێ  بــە  شــەڕەكەیان  شــوێنی 
هــەر هەمــان ڕۆژ ســوپای تیرۆریســتیی 
پاســداران، دوای شكســتیان لــە مەیدانــی 
شــەڕ لەگەڵ پێشــمەرگەكانی كوردستاندا 
بــۆ  "نســتان"  گونــدی  دەوروبــەری  لــە 
شــاردنەوەی شكستەكەیان، كوێستانەكانیان 

تۆپباران كرد.
٢9ی جۆزەردان: مستەفا هیجری، سكرتێری 
گشــتیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 
ئێران، ســەبارەت بە ڕاســانی خۆرهەاڵت و 
ڕوو بــە كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتان و 
ئەو كەسانە كە چەكی خەیانەت بە گەل و 
خزمەت بە ڕێژیمی كۆماری ئیســالمییان 

هەڵگرتووە، پەیامێكی باڵو كردەوە.
مانگی جۆزەردان: 

• تەلەڤیزیۆنــی فاكس نیۆز و ڕۆژنامەی 
بــە  هەواڵەكانیانــدا  لــە  تایمــز  نیۆیــۆرك 
ئاوایــی  شــەڕی  باســی  تێروتەســەلی 

قەرەسەقەلی شنۆیان كرد. 
• بەشی عەرەبی و ئێنگلیزیی ڕۆژنامەی 
شەرقۆلئەوســەت هەواڵی شــەڕی شــنۆیان 
بــە شــێوەیەكی تایبــەت بــاڵو كــردەوە. لەم 
هەواڵــەدا  بــە كــوژراو و برینــدار بوونی 22 

پاسداری ڕێژیمی ئێران ئاماژە كراوە.
و  ماڵپــەڕ  لــە  ئەلعەرەبییــەش  تــۆڕی   •
تەلەڤزیۆنەكــەی خــۆی، قارەمانیەتــی ئەم 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  هێــزی  دواییــەی 
بــاڵو  ئێرانــی  كوردســتانی  دێموكراتــی 
كردۆتــەوە و ئــەم دەســپێكەی بــە گرینگ 

وەست كردووە.
بــواری  لــە  كــە  ســتراتفۆر  ماڵپــەڕی   •
نیزامــی دا چاالكە، ڕاپۆرتێكی تایبەتی لە 

ســەر قەیرانەكانــی نێوخــۆی ئێــران لە ژێر 
ســەردێڕی: "ئێــران، مەترســی لــە نێوخۆ"، 

باڵو كردەوە.
• ماڵپەڕی ئینگلیزیی بەرەی باشــووریش 
كــە بــە چەنــد زمــان لەوانــە ئێینگلیــزی، 
ئاڵمانــی، فەڕانســەوی و عەرەبــی هــەواڵ 
بــاڵو دەكاتەوە، بە پشتبەســتن بە ماڵپەڕی 
كوردســتان میدیــا، ئامــاژەی بــە شــەڕی 

قەرەسەقەل كرد.
• ژمارەیەكی زۆر لە ماڵپەڕ و میدیاكانی 
كوردستان، ئێران و ناوچەش، گرینگییەكی 
بەرەنگاربوونــەوەی  بــە  تایبەتیــان 
حیزبــی  پێشــمەرگەكانی  قارەمانانــەی 
دێموكراتی كوردســتانی ئێــران و هێزەكانی 
ســپای پاســداران لە شــنۆ و پیرانشار داوە. 
لەم نێوەدا بەشی فارسی بی بی سی، ڕادیۆ 
فەڕانســە و دۆیچە وێلــە بــە پشتبەســتن بە 
دێموكــرات،  حیزبــی  ڕاگەیەندراوەكانــی 

هەواڵی ئەم قارەمانیەتیەیان باڵو كردەوە.
3٠ی جۆزەردان: لە ناوەندی 3ی كوردســتان 
شــەهیدانی  لــە  ڕێزگرتــن  ڕێوڕەســمی 
دەیــان  بەشــداریی  بــە  شــنۆ  حەماســەی 
سیاســی  حیزبــی  و  ناســراو  كەســایەتیی 

بەڕێوە چوو. 
تیرۆریســتیی  ســوپای  جــۆزەردان:  3٠ی 
پاسداران بە شیوەی هەڕەمەكی و بەتوندی 
كوێســتانەكان و بەرزاییەكانــی سەردەشــت 
و دەوروبەریــان دایــە بــەر ڕەهێڵــەی تــۆپ 
و كاتیووشــا. ئەو شــوێنانەی كــە تۆپباران 
بەرزاییەكانــی  لــە  بــوون  بریتــی  كــران، 
ناوچەی مەیدان چۆغە، كەپری، گەنمان، 
پشتی نستان، سیسێر و هەروەها چەورەبێ. 
3١ی جــۆزەردان: بــە مەبەســتی هــاودەردی 
و هاوخەمــی لــە گــەڵ حیزبــی دێموكرات 
بــە بۆنــەی شــەهیدبوونی پێشــمەرگەكانی 
حیزبی دێموكرات لە شــەڕی شــاری شنۆ، 
چەند الیەنی سیاســی ســەردانی دەفتەری 
نوێنەرایەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێرانیان لە شاری سلێمانی  كرد.
٢ی پووشپەڕ: مامۆستایانی قوتابخانەكانی 
كرماشــان لــە پەیامێكدا وێــڕای دەربڕینی 
دیموكــرات،  حیزبــی  لەگــەل  هــاودەردی 
پشــتیوانیی خۆیان لە ڕاســانی خۆرهەاڵت 

دەربڕی.
٢ی پووشپەڕ: لە دیداری نێوان هەیئەتێكی 
كۆنگــرەی نەتەوەكانــی ئێرانــی فیدراڵ لە 
واشــینگتۆن لەگەڵ "ئێد رۆیس" بەرپرسی 

كۆنگــرەی  پێوەندییەكانــی  كۆمیتــەی 
ئامریــكادا ئارەش ســاڵح نوێنــەری حیزبی 
دێموكــرات لــە ئەمریــكا باســێكی لە ســەر 
نێــوان  تێكهەڵچوونەكانــی  و  "ڕاســان" 
تیرۆریســتیی  ســپای  و  پێشــمەرگەكان 

پاسداران پێشكەش كرد.
3ی پووشــپەڕ: لە دوای شەڕی قەرەسەقەل 
ڕێژیم لە ناو شاری نەغەدە بە هەڵواسینی 
"بەنێــر"و "پۆســتەر" پرۆپاگەندەیــان بەدژی 
ڕاســان ئەنجــام دا كــە بۆخــۆی نیشــانەی 

ترس لە كاریگەرییەكانی ڕاسان بوو.
٤ی پووشپەڕ: شەڕ لە نێوان پێشمەرگەكانی 
كۆمــاری  بەكرێگیراوانــی  و  حیــزب 
ئیســالمی لــە ناوچــەی مەهابــاد ڕووی 
دا كە پێشــمەرگەكان پاش زەبروەشــاندن لە 
هێزەكانــی ڕێژیــم، بــە ســاڵمەت خۆیان لە 

شوێنی شەڕەكە دەرباز كرد.
5ی پووشــپەڕ: هێزێكــی گــەورەی ڕێژیمی 
ئێران بە چەكی قورســی تۆپ و كاتیوشــا 
لــە شــاری ورمێ بــەرەو جــادەی مەهەباد 
بەڕی كەوتن. هەر لەو پێوەندییەدا ڕێژیمی 
ئێــران هێزێكــی زۆری بــە چەكی قورس و 
تۆپ هێنایە سەر سنووری شاری مەریوان 
و لە ڕووبەڕووی شــاخی سوورێن و شاخی 
پێنجوێن لە شــوێنێك بە ناوی "ئاوشــاخان" 
جێگیری كرد. هەر لەو ڕۆژەدا ئەندامانی 
نهێنیــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
خولقێنەرانــی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  ئێــران 
حەماســەی شنۆ لە شــاری سنە چاالكیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد. 
5ی پووشــپەڕ: لــە نێــوان پێشــمەرگەكانی 
پــڕ  دڵ  چەكــدارە  و  دێموكــرات  حیزبــی 
لــە  ئیســالمی  كۆمــاری  قینەكانــی  لــە 
تێكهەڵچوونێــك  مەریــوان  كۆســااڵنی 
ڕووی دا، پــاش كــوژران و برینــدار بوونــی 
ڕێژیمــی  پاســداری  و  جــاش  كۆمەڵێــك 
پێشــمەرگەی  دوو  بەداخــەوە  ئاخونــدی، 
چاونەترســی حیــزب بە ناوەكانی "شــۆڕش 
مینبــەری"و "شــاخەوان مینبەری" شــەهید 
بــوون و درێژەی ڕێگاكەیان بە هاوڕێیانیان 

ئەسپارد.
لــە  زاگــرۆس  هەڵۆكانــی  پووشــپەڕ:  5ی 
ســەر  لــە  ســەقز  سەرشــیوی  ناوچــەی 
جــادەی ســەقز مەریوان و لــە نزیك ئاوایی 
"خۆشــەدەرە" پەالماری هێزیكی چەكداری 
ڕێژیمیــان دا و ســەرهەنگ ئەكبەری و ٦ 
پارێــزەری ناوبراویان لە تۆڵەی شــەهیدانی 

هێــزی پێشــمەرگەدا كوشــت و پیكاپێكــی 
هەڵگــری ئــەو تاقمــە ڕێگرەیــان هەڵدێرایە 

كەندەاڵنەكانی چۆمی سەرشیوەوە.
پاكپــوور،  محەممــەد  پووشــپەڕ:  6ی 
ســپای  زەوینیــی  هێــزی  فەرمانــدەی 
دژكــردەوەی  لــە  پاســداران  تیرۆریســتی 
ڕاســاندا هەڕەشەی لە حیزبە كوردییەكانی 
دژبــەری ڕێژیــم كــرد و گووتــی بنكــە و 
بارەگاكانی ئەم الیەنانە لە قوواڵیی خاكی 
دەكەینــە  باشــوور  كوردســتانی  هەرێمــی 

ئامانجی تۆپخانەكانمان.
6ی پووشــپەڕ: لە ناوەندی 1ی كوردســتان 
ڕێوڕەســمێكی بەشــكۆ بــۆ یــادی شــەهید 
شۆڕش مینبەری بە ئامادەبوونی مستەفا 
و  حیــزب  ســكرتێری گشــتیی  هیجــری، 
ژمارەیەكــی زۆر لــە كادر و پێشــمەرگە و 
ئەندامــان و الیەنگــران و دۆســتانی حیزب 

پێك هات.
6ی پووشــپەڕ: هــەر لــە درێــژەی شــەڕ و 
تێكەڵچوونــەكان لــە كۆســااڵن بــۆ جــاری 
دووهەم شــەڕ لە نێوان هێزەكانی پێشمەرگە 
و داگیركەرانی كوردستان ڕووی دا، دوای 
پێشــمەرگە  هێــزی  ئازایانــەی  شــەڕێكی 
كــە بــە چەكــی ئیمــان و بــڕوا بەرەنگاری 
بوونــەوە،  زەوەنــدی ڕێژیــم  و  هێــزی زۆر 
فیــداكاری  پێشــمەرگەیەكی  بەداخــەوە 
گــەل بە نــاوی "ئەكبەر مینبەری" ناســراو 
بــە مــام ئەكبــەر شــەهید بــوو و دەیــان لــە 
بەكرێگیراوانــی ڕێژیــم كــوژران و برینــدار 
خوڵقێنییەكانــی  حەماســە  پــاش  بــوون. 
قەرەســەقەل و كۆســااڵن چەندیــن جــار بــۆ 
پشــتیوانی لــە خەباتــی ڕەوای گــەل كۆڕ 
ئۆرووپایــی  واڵتانــی  لــە  كۆبوونــەوە  و 
مامۆســتاكانی  هەروەهــا  چــوو.  بەڕێــوە 
ڕۆژهەاڵتی كوردســتان، پاڵپشــتیی خۆیان 
سەبارەت بە چاالكییەكانی پێشمەرگەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستانی ئێران ڕاگەیاند.
6ی پووشپەڕ: ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
بەرزاییەكانــی كێلەشــین، حاجــی ئومەران، 
و  تۆپبــاران  و...  كونــەڕێ  بەربەزیــن، 
بــە گوێــرەەی ڕاپۆرتــی  كــرد.  بومبــاران 
ڕێكخــراوی چاودێری كوردۆســاید- چاك، 
لە ئەنجامی ئەو تۆپبارارنەدا ٤ هاوواڵتی 
هاواڵتییانــی  و  بــوون  برینــدار  ســڤیل 
ناوچەكــەش ئــاوارە بــوون و زەرەر و زیانــی 
مادیــی زۆریش بە گوندنشــینانی ئەو دوو 

ناوچەیە گەیشت.

پارتــی  شــاندێكی  پووشــپەڕ:  ٨ی 
 )PSK(سوسیالیستی كوردستان ـ باكوور
بە سەرپەرەستی "مەسعوود تەك" سەردانی 
و  كــرد  حیزبیــان  سیاســیی  دەفتــەری 
بــۆ  خۆیــان  سەرەخۆشــیی  و  هــاودەردی 
حیزبی دێموكرات بە بۆنەی شــەهیدبوونی 
لــە  حیــزب  پێشــمەرگەكانی  لــە  پۆلێــك 
ناوچەی شــنۆ و ســەواڵوا پێشــكەش كرد. 
رێكخراوی "جیش العدل "ی بەلووچستانیش 
پیرۆزبایــی  ڕاگەیەندراوێكــدا  لــە 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ســەركەوتنەكانی 
دێموكراتــی  حیزبــی  لــە  كوردســتانی 

كوردستانی ئێران كرد.
 هەر هەمان ڕۆژ الوانی ناوچەی شامیان 
لە پەیامێكدا ڕایانگەیاند: "ئێمە كۆمەڵێك 
لــە گەنجانــی شــامیان بە بۆنەی شــەهید 
بوونی پێشــمەرگەكانی تازەی گەلەكەمان 
پرســە و سەرەخۆشــیی خۆمــان ئاراســتەی 
كادر و بنەماڵــەی ئــەو شــەهیدە بەڕێزانــە 
هــاوڕێ  كــە  دەدەیــن  پەیمــان  و  دەكەیــن 
قارەمانەكانــی  پێشــمەرگە  هاوخەمــی  و 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران بین 
و درێــژەدەری ڕێبــازی هەموو شــەهیدان و 

شەهیدانی شاری شنۆ و كۆسااڵن بین".
لە الیەكی دیكەشــەوە الوانی شــاری ســنە 
لە پەیامێكی ویدیۆییدا ڕایانگەیاند: "ئێمە 
كۆمەڵێك لە ئەندامانی حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران لە شــاری ســنە وێڕای 
پشــتیوانی لــە حیزبی دێموكــرات و پەیمان 
شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ  نوێكردنــەوە 
تیرۆریزمــی  شــەهیدان،  بنەماڵــەی  و 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران لــە كوردســتان 
مەحكــووم دەكەیــن و بەڵێنــی دەدەیــن تــا 
خەباتــی  پشــتیوانی  هەناســەكان  دواییــن 

پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات بین".
٨ی پووشــپەڕ: دوای كوژرانــی دو الوی 
كۆڵبەری خەڵكی گوندی گوێزڵێی ئاالنی 
سەردەشــت )لەتیــف و ڕەئــووف عەلیخانی 
كوڕی ساڵح( بە دەستی هێزەكانی ڕێژیمی 
ئیســالمیی ئێــران، خەڵكی گوندی بێژوێ 
هێزەكانی ڕێژیمیان لە ناو پاسگاكە دەركرد 
و ڕێژیمیــش لــە ترســی پشــتیوانیی هێزی 
پێشــمەرگە لــە هەمــوو جــۆرە جموجۆڵێــك 
لــەو ناوچەیە خۆی بــوارد. هەروەها خەڵك 
دروشــمی "بژی هێزی پێشــمەرگە و بژی 
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دڕێژە لە اڵپەڕەی ٩

دێموكرات"یان بەرز كردەوە. 
9ی پووشــپەڕ: مســتەفا فەحس، نووسەری 
نــاوداری لوبنانی و پســپۆڕ لە سیاســەتی 
وتارێكــدا  لــە  نێوەڕاســت،  ڕۆژهەاڵتــی 
"شەرقولئەوســەت"،  ڕۆژنامــەی  لــە 
گوازرانەوەی شەڕ لە حەلەبەوە بۆ مەهاباد 
چەكداریــی  شــەڕی  دەســتپێكردنەوەی  و 
دێموكراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەكانی 
جەرگــەی  نــاو  لــە  ئێــران  كوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت  كوردســتانی  شــارەكانی 
دژی ســپای ئێرانــی، بــە یەكەم شكســتی 

سەربازیی ئێران دانا.
حیزبــی  ســكرتاریای  پووشــپەڕ:  ١٠ی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران، نامەیەكی 
بۆ باڵوێزخانەی واڵتانی بیانی لە هەرێمی 
گشــتییەكان  ڕاگەیەنــە  و  كوردســتان 
ســەبارەت بە هەڕەشــە ی هێرشــی نیزامیی 
ڕێژیمی ئێران بۆ ســەر كەمپەكانی حیزبی 

دێموكرات نارد. 
١٠ی پووشــپەڕ: كۆمیســیۆنی تەشــكیالتی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
بۆنــەی 22ی پووشــپەڕ، ســاڵڕۆژی  بــە 
شــەهیدكرانی دكتــور قاســملوو بە دەســتی 
دیپلۆمــات تێرۆریســتەكانی ڕێژیمی ئێران 
لە ســەر میزی وتووێــژ بانگەوازێكی باڵو 

كردەوە.
كۆمــاری  تۆپخانەكانــی  پووشــپەڕ:  ١٠ی 
لــە  ســیدەكان  بەرزاییەكانــی  ئیســالمی 
باشــوری كوردســتانیان بەبیانــووی بوونــی 
هێزەكانی پێشــمەرگە بە خەســتی تۆپباران 
كــرد و زەرەر و خەســاری بەرچاویــان بــە 

خەلكی ئاسایی ئەم ناوچەیە گەیاند.
ســەالمی،  حوســەین  پووشــپەڕ:  ١١ی 
جێگــری فەرمانــدەی ســپای پاســداران لە 
ڕێپێوانــی ڕۆژی "قودس"دا هەڕەشــەی لە 

ئااڵهەڵگرانی ڕاسان كرد.
حیزبــی  بەشــداریی  بــە  پووشــپەڕ:   ١٢ی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران، الیــەن و 
حیزبە سیاســییەكانی كوردســتانی باشــوور 
هونەرییــەكان،  و  سیاســی  كەســایەتیە  و 
خۆپیشــاندانێك دژ بە هەڕەشــەی نیزامیی 
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران بۆ ســەر بنكە 
لــە  دێموكــرات  حیزبــی  بارەگاكانــی  و 
كوردســتانی باشــوور، لە بنكەی دەفتەری 
سیاســیی حیزبــی دێموكــرات پێــك هــات. 
لــەو كۆبوونــەوەدا خەڵكــی مەدەنی و ژن و 

منداڵ بەشدار بوون. 
پێشــمەرگەی  هێــزی  پووشــپەڕ:  ١3ی 
حیزبــی دیمۆكراتــی كوردســتانی ئێــران لە 
درێــژەی چاالكیەكانیانــدا كۆبوونەوەیەكــی 
"دۆڵــی  ســەیرانچیەكانی  بــۆ  بەرینیــان 
هاوشــینانی" مەهاباد بەڕێوە برد و لە سەر 
سیاســەتەكانی حیزبی دێموكرت و ڕاسانی 
خۆرهەاڵت بۆ بەشداران باسیان كرد كە بە 
چەپڵەڕێزانێكــی زۆرەوە لــە الیەن خەڵكەوە 
پێشوازی لێكرا. هەروەها لەو سەیرانگایەدا 
خەڵكێكــی زۆری شــارەكانی مەهابــاد ، 

پیرانشار، نەغەدە و شنۆ بەشدار بوون.
پێشــمەرگەی  هێــزی  ڕۆژ  هەمــان  هــەر 
حیزبــی دیمۆكراتــی كوردســتانی ئێــران لە 
درێــژەی چاالكیەكانیانــدا كاتژمێر 5 بۆ ٦ 
لە ســەر جادەی پیرانشــارـ  مەهاباد ئامادە 
بــوون و وێــڕای ڕاگرتنــی ئۆتۆمۆبیلێكی 
كۆبوونەوەیەكــی  هاواڵتییــان،  زۆری 
بەرینیان بەڕێوە بردووە. لە ســەر سیاســەت 
و  دێمۆكــرات  حیزبــی  هەڵوێســتەكانی  و 
قۆناغی نوێی خەبات و پیالنەكانی ڕێژیم 
پێشــكەش كــرد كە لەگــەڵ پێشــوازییەكی 
بەشــداران  چەپلەڕێزانــی  بــە  و  بەرچــاو 

كۆتایی پێهات.
١5ی پووشــپەڕ: لــە نزیــك ئاوایی"بۆڕیــەر" 
لــە مەریوان شــەڕ لــە نێوان پێشــمەرگەكان 
و هێزە دژی گەلییەكانی ڕێژیم ڕووی دا. 
بەداخەوە بە هۆی نەمانی تەقەمەنیی شەڕ 
و پاش چەندین كاتژمێر بەرەنگاربوونەوەی 
ســپای جەهل و نەزانی، دوو پێشــمەرگەی 
"كاوە  ناوەكانــی  بــە  گــەل  قارەمانــی 
جەوانمــەرد" ئەندامــی كۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموكرات و"ســەركەوت ســەمەدی" 

كادری لێوەشاوەی حیزب شەهید بوون. 
١6ی پووشپەڕ: دوابەدوای قارەمانەتییەكانی 
هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە كۆسااڵن 
زۆروزەوەنــدی  هێــزی  بەچۆكداهێنانــی  و 
جــاش  و  بەكرێگیــراو  كۆمەلێــك  ڕێژیــم 
قەلەمی كۆماری ئیســالمی لە ژێر ناوی 
" شــوورای هەماهەنگیی ئیسالح تەڵەبانی 
كوردســتان" لە ڕاگەیەندراوێكدا دژایەتیی 
خۆیــان بۆ خەباتــی ڕزگاریخوازی كورد و 

"ڕاسانی خۆرهەاڵت" ڕاگەیاند.

نەتەوەكانــی  كۆنگــرەی  پووشــپەڕ:  ١6ی 
ئێرانی فێدراڵ لەمەڕ پشتیوانی لە خەباتی 
دێموكراتیكــی  میللــی  و  ڕزگاریخوازانــە 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 

ڕاگەیەندراوێكی باڵو كردەوە. 
١٧ی پووشــپەڕ: ڕێكخــراوی UNPO لە 
بەیانییەیەكــدا دەســتدرێژییە نیزامییەكانی 
ڕۆژهەاڵتــی  ســەر  بــۆ  ئێــران  ڕێژیمــی 
كوردســتانی  باشــووری  و  كوردســتان 

مەحكووم كرد.
١٨ی پووشــپەڕ: دەفتەری سیاســیی حیزبی 
دێموكراتی كوردســتانی ئێران، سەبارەت بە 
دەرگیــری و تێكهەڵچوونەكانــی كۆســااڵن 
لــە نێــوان هێزەكانــی پێشــمەرگەی حیزبی 
كوردســتان  داگیركەرانــی  و  دێموكــرات 

ڕاگەیەندراوێكی باڵو كردەوە.
ناوەنــدی  بەڕێوەبەرانــی  پووشــپەڕ:  ١٨ی 
چاالكانــی مافــی مرۆڤــی كوردســتان، لە 
پەیامێكــدا هاوخەمیی خۆیان ســەبارەت بە 
شــەهیدبوونی كاوە جەوانمــەرد، ئەندامــی 
كۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموكراتــی 

كوردستانی ئێران دەربڕی. 
باكــووری كوردســتان  لــە  ١9ی پووشــپەڕ: 
لــە ناوچــەی قۆســەر، لــە الیــەن "لۆكالێ 
پالتفۆرمــی دێموكراتــی كــورد" كۆڕیادێك 
بۆ شــەهید دوكتور قاســملوو و شــەهیدانی 

"ڕاسانی خۆرهەاڵت" بەڕێوەچوو. 
بــە  كۆنفڕاســێك  پرێــس  پووشــپەڕ:  ٢١ی 
بەشــداریی "تەیموور مستەفایی" ئەندامی 
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێــران لــە ســەر خەباتی نوێی 
حیزبی دێموكرات و بانگەوازی مانگرتنی 
22ی  ڕۆژی  لــە  كوردســتان  گشــتیی 
پووشــپەڕدا لە شــاری هەولێر بەڕێوە چوو. 
مســتەفایی داوای لە خەڵكی كوردستانی 
ڕۆژهــەاڵت كــرد كــە بەپیــر بانگــەوازی 
مانگرتنــی گشــتیی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردستانی ئێرانەوە بێن و خەڵك لە ڕۆژی 
22ی پووشــپەڕدا دوكان و بــازاڕ داخــەن و 
نفــڕەت و بێزاریــی خۆیــان لــە تێرۆریزمــی 

نێودەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران دەرببڕن.  
كوردســتانی  خەڵكــی  پووشــپەر:  ٢٢ی 
ڕۆژهــەاڵت لــە ڕۆژی 22ی پووشــپەڕدا 
وەاڵمــی  و  داخســت  بازاڕیــان  و  دوكان 
بانگەوازی مانگرتنــی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێرانیان دایەوە.
تەڤگــەری  هەیئەتێكــی  پووشــپەڕ:  ٢3ی 
جوانێــن كــورد لــە ڕۆژئــاوای كوردســتان، 
بە سەرپەرســتیی "یەڵماز سەعید" جێگری 
ڕێكخــەری گشــتیی تەڤگــەر، ســەردانی 
دەفتــەری نوێنەرایەتیــی حیزبی دێموكرات 
لــە هەولێریــان كــرد و وێــڕای پشــتگیری 
لــە  كــورد  گەڵــی  ڕەوای  خەباتــی  لــە 
ڕۆژهەاڵت، سپاســی هەنگاوەكانی حیزبی 
دێموكراتی بۆ ڕاسانی نوێی خەباتیان كرد 
و هاوخەمیــی و سەرەخۆشــیی خۆیانی بە 
بۆنەی شــەهیدانی ئەو ڕاســانە، بە حیزبی 

دێموكرات ڕاگەیاند.
٢4ی پووشــپەڕ: لــە مەریوانەوە كەالكی 31 
پاســدار گوێزرانــەوە بــۆ ســنە و گوایە ئەم 
كەالكــە پاشــماوەی شــەڕی ماڵوێرانكەری 
ئێران و عێراقن و تازە دۆزیویانەتەوە! بەپێی 
هەندێك زانیاری، سوپای پاسداران دەیەوێ 
كەالكی كوژراوەكانی بەناوی جۆربەجۆر و 
یەك لەوان پاشماوەی شەڕی ئێران و عێراق 
و هەروەها كوژراوەكانی شــەڕی پاســداران 
لە ســووریە و ... ڕابگەیەنێ و بەم شێوازە 
لە ژێر باری چەواشەكارییەكانی دەربچێ.
درێــژەی  لــە  پووشــپەڕ:  ٢6ی 
بەرەنگاربوونەوەكانــی خەڵكــی كوردســتان 
بەرامبەر بە داگیركەرانی كوردستان خەڵك 
پەالمــاری پاســگای بێورانــی خــوارەوەی 
سەردەشتیان دا و بار و كااڵ زەوتكراوەكانیان 

لێ سەندنەوە.
٢٧ی پووشــپەڕ: "مێهــدی زانا" كەســایەتی 
ناسراوی باكووری كوردستان بە مەبەستی 
لــە  خــۆی  پشــتیوانی  دووپاتكردنــەوەی 
حیزبــی دێموكــرات و ڕاســانی خۆرهەاڵت 
ســەردانی نوێنەرایەتــی حیزبی لــە هەولێر 

كرد.
سیاســیی  دەفتــەری  پووشــپەڕ:  3٠ی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لە 
ڕەدكردنــەوەی  وێــڕای  ڕاگەیەندراوێكــدا، 
چەواشــەكاری و ئیدیعــا بــێ بنەماكانــی 
فەرمانــدەی  كۆنــە  رەزایــی  موحســین 
پاســداران دژ بــە بزووتنــەوەی كوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت، ڕایگەیانــد كــە خەبــات لــە 
لــە  كــورد  نەتــەوەی  ئازادیــی  پێنــاوی 
كوردســتانی رۆژهــەاڵت درێــژەی دەبێ و 

هیــچ هەڕەشــە و تۆمــەت وەپاڵدانێكیــش 
ناتوانــێ لــە بڕینی ئــەو ڕێگایە بە هەموو 

دژوارییەكانییەوە هەنگاوی پێ شل بكا.
كۆنــە  ئاوایی"زێویــەی  لــە  گەالوێــژ:  ١ی 
الجانــی پیرانشــار" ماشــێنێكی هەڵگــری 
جاشــە خۆفرۆشــەكان كە تێیدا مەال عەلی 
زیویەیــی بــۆ ســزادان دەستنیشــان كرابوو، 
كەوتە  بەر پەالماری كوتوپڕی هەڵۆكانی 
زاگــرۆس و بــە تونــدی بریندار كــرا. مەال 
نەخۆشــخانی  ڕەوانــەی  ســەرەتا  عەلــی 
پیرانشــار كــرا و دواتــر  لەبــەر كاریگەریی 
نەخۆشــخانەی  بــۆ  كۆڵەوارییەكــەی 

خومەینی لە شاری ورمێ بار كرا.
لە سەرەتای مانگی گەالوێژ، ڕۆژنامەی 
ئورشــەلیم پۆست كە یەكێك لە گرینگترین 
ناوەڕاســتە،  ڕۆژهەاڵتــی  ڕۆژنامەكانــی 
بابەتێكــی ســەبارەت بــە قۆناغــی نوێــی 

خەباتی حیزبی دێمۆكرات باڵو كردەوە. 
٤ی گەالوێژ: سپای تێرۆریستی پاسداران 
ســنوورەكانی  ڕەوانــەی  نیزامیــی  هێــزی 
ئــەو  كــرد و ســنوورەكانی  ناوچــی شــنۆ 
شــارەی زیاتــر میلیتاریــزە كــرد. هەروەهــا 
كوردســتان میدیا ڕایگەیاند ڕێژیمی ئێران 
لــە پارێزگای تەورێز چەك وچۆڵ و تفاقی 
شــەڕی بــۆ پادگان و بنكــە نیزامییەكانی 
شاری مەهاباد لە پارێزگای ورمێ ڕەوانە 

كردووە.
5ی گەالوێــژ: ناوەنــدی گلۆباڵ ڕیســێرچ، 
باروودۆخــی  بــە  ســەبارەت  ڕاپۆرتێكــی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــاڵو كــردەوە كــە 
بەشــێكی بەرچــاوی تەرخــان كرابــوو بــۆ 
ئامــاژە  وێــڕای  ڕاپۆرتەكــە  لــە  ڕاســان. 
بــە كاریگەریــی خەباتــی نوێــی حیزبــی 
دێمۆكراتــی كوردســتانی ئێــران لــە ســەر 
ڕۆژهەالتــی  جیاوازەكانــی  فاكتــەرە 
خەباتــە  ئــەم  كــە  نووســرابوو  ناوەڕاســت، 
تەنیــا كوردســتان ناگرێتــەوە و بەڵكــوو بۆ 

پێكهێنانی ئێرانێكی دێمۆكراتی فێدراڵە.
بەناوبانگــی  ڕۆژنامــەی  گەالوێــژ:  6ی 
بــە  نیۆیــۆرك تایمــز وتارێكــی ســەبارەت 
قیرانەكانــی ناوخۆیی و دەرەكی ئێران باڵو 
كردۆتەوە كە لە بەشــێكی وتارەكەدا  ئاماژە 

بە ڕاسانی حیزبی دێمۆكرات كرابوو. 
هــەر هەمان ڕۆژ ڕۆژنامــەی ئالگێماینێر 
بابەتێكــی  نیۆیۆركــە  لــە  ناوەنــدی  كــە 
سەبارەت بە زۆربوونی خەباتی نەتەوەكانی 
ئێــران باڵو كــردەوە كە بەشــێكی بەرچاوی 
ئامــاژە بە قۆناغی نوێــی خەباتی حیزبی 
كرابــوو.  ئێــران  كوردســتانی  دێمۆكراتــی 
نووســەری بابەتەكــە ئامــاژە بــە ڕەوشــی 
كــوردەكان لــە توركیە، ســوریە و بە تایبەت 
عێــراق دەكات و دەنووســێ كــە كوردەكانی 
ئێرانیش دەیانەوێ كە دەوڵەتێكی سەربەخۆ 

بنیات بنێن. 
٧ی گەالوێــژ: ناوەنــدی فیكــری ناشــناڵ 
ئینتێرێســت كــە یەكێــك لــە كاریگەرتریــن 
ناوەنــدە فیكریەكانــی جیهانــە ڕاپۆرتێكــی 
بــە  ســەبارەت  الپەڕەیــی  ســێ  تایبەتــی 
ڕاســانی حیزبــی دێمۆكــرات باڵو كــردەوە. 
بــە  ڕاپۆرتەكــە هەروەهــا وێــڕای ئامــاژە 
چۆنیەتــی پێكدادانــەكان، جەخــت لە ســەر 
خەباتــی  تەنیــا  ئەمــە  كــە  دەكات  ئــەوە 
هێزێكی بێ دەوڵەتە كە لە سەر پێی خۆیە 

و پشتیوانی دەرەكی لە پشت نیە. 
9ی گەالوێــژ: ڕۆژنامەی تامیل گاردیەن، 
ناوەنــدی ســتراتفۆر و ڕۆژنامــەی بەنــاو 
بانگــی تایمــز ســێ ڕاپۆرتــی جیایــان لــە 
كوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  ڕاســانی  ســەر 
بــاڵو كــردەوە. لــە نــاو ڕاپۆرتەكاندا جەخت 
لــە ســەر ئــەوە كرابــووەوە كــە پێكدادانەكان 
ڕژیمــی تارانیان تووشــی شــۆك كــردووە و 
ڕژیم بە هەر شــێوەیەك بەرەنگاری خەباتی 
نوێی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران 
دەبێتــەوە. لــە ڕاپۆرتــی ڕۆژنامــەی تایمز 
ئامــاژە بــە وتارێكــی موســتەفا هێجــری 
لە ڕۆژنامەی ئورشــەلیم پۆســت كراوە كە 
داوای كــردووە نەتەوەكانــی دیكــەی ئێــران 

پەیوەست بن بەم خەباتە. 
خەرمانانی 95: كوردســتان میدیا، چەندین 
جەولــەی  ســەر  لــە  جیاجیــای  ڕاپۆرتــی 
سەركەوتوانەی هێزی پێشمەرگەی حیزبی 
دێموكــرات لە ناوچەكانی ورمێ، موكریان 

و سەقز باڵو كردەوە.
مێــری،  ئەنیســتیتۆی  خەرمانــان:  ١ی 
هیجــری  مســتەفا  بــۆ  ســێمینارێكی 
ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێران لە شــاری هەولێر، لەژێر 
ناوی "دەرفەت و ئاســتەنگەگان" لە هۆڵی 
كۆبوونەوەی ئەو ئەنیستیتۆیە پێك هێنا. 

٢ی خەرمانان: هەڵۆكانی  زاگرۆس لەســەر 
ناوچــەی   "بڵەســەن"ی   گونــدی   ڕێــگای  
حەوتەوانانــی بانــە، هێرشــیان كــردە ســەر 
ماشــینێكی  هێزەكانــی  ڕێژیــم و ٤ یــان لێ 
كوشــتن و برینــدار كــردن  كــە بەگوێــرەی 
دواییــن هــەواڵ ســەرگوردێكی ناجــا لەنێو 
كــوژراوە بەسزاگەیشــتووەكاندا بــوو. ناوی  
كــوژراو و برینــدارەكان بریتــی بــوون لــە: 
1ـ ســەرگورد عەبدوڵــاڵ محەممــەدی 2ـ 
گرووهبان داوودی  3ـ غەفاری ، ٤ـ كەماڵ 

ئەنجێنەیی.
زاگــرۆس  هەڵۆكانــی  خەرمانــان:  5ی 
داگیركــەری  ڕێژیمــی  بەكرێگیراوێكــی 
"جەعفــەر  بەنــاوی  ئیســالمی  كۆمــاری 
لوتفیپوور"یان لە بۆكان دایە بەر دەسترێژی 
بــە  ســەر  جاشــەی  ئــەم   ، چەكەكانیــان 
ڕێژیــم یەكێك لە مــۆرە بەدناوەكانی ڕێژیم 
لــە ناوچــە بــوو كــە بــە ســزای تاوانەكانی 

گەیشت.
كۆنگــرەی  ســێمیناری  خەرمانــان:  6ی 
نەتەوەكانــی ئێرانــی فێــدراڵ لەژێــر نــاوی 
"دۆخی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و داهاتووی 
ئێــران" لە شــاری فڕانكفۆرتی ئاڵمان و بە 
بەشــداریی موســتەفا هێجــری ســكرتێری 
حیــزب دەســتی بــە كارەكانــی كرد. باســی 
ســەرەكی ئــەم ســێمینارە تەرخــان كرابوو بە 
ڕاسان و خەباتی نەتەوەكانی ئێران كە تێیدا 
نوینــەری حیــزب و الیــەن سیاســییەكانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێران و چاالكانی سیاسیی 

دەرەوەی واڵت بەشدار بوون. 
گەلییەكانــی  دژە  هێــزە  خەرمانــان:  6ی 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران، لە بەرزاییەكانی 
دااڵنپــەڕ تەقەیــان لە كاروانــی كۆڵبەرانی 
لــە  كــورد  كۆڵبــەری  دوو  و  كــرد  كــورد 
ڕاســتەوخۆیەی  تەقــە  ئــەو  ئەنجامــی 
دا.  لەدەســت  گیانیــان  ڕێژیــم  هێزەكانــی 
بــە بنەماڵــەی  بەرپرســانی ڕژیــم پاشــان 
ئــەم كوژراوانەیــان ڕاگەیاندن كە هێزەكانی 
و  كــردووە  تەقەیــان  دێمۆكــرات  حیزبــی 
بۆیــە ئێــوە دەبنە بنەماڵەی شــەهید. ئەمە 
باســی لــە ڕەوتێكــی تــازەی ڕژیــم دژ بــە 
حیزبــی دێمۆكرات و ڕاســانی ڕۆژهەاڵتی 
دێموكراتــی  حیزبــی  دەكــرد.  كوردســتان 
كوردســتانی ئێــران پــاش بــاڵو بوونــەوەی 
ئــەم هەواڵــە وێــڕای وەدرۆخســتنەوەی ئەو 
بانگەشەیەی بەرپرسانی ڕێژیم،  ڕایگەیاند 
كە بە هیچ شێوەیەك پێشمەرگەكان دەستیان 
لــەو كــردەوە دزێــوەدا نەبــووە و لــە كاتــی 
ڕاگەیەنەكانــی  ڕێــگای  لــە  خۆیشــی دا، 
خۆیەوە ئەم جینایەتەی ڕێژیمی مەحكووم 

كرد ووە.
١6ی خەرمانــان: پێشــمەرگەكانی حیزبــی 
دێموكراتی كوردســتانی ئێــران لە نێوخۆی 
واڵت، لە دوو چاالكیی جیاجیادا، كاتژمێر 
10:30 خولەكی شــەو، هێرشیان كردە سەر 
هێزەكانــی ڕێژیــم لــە پایــەگای گونــدی 
"ســەرچنار" و لە چاالكییەكی هاوشــێوەی 
خولەكــی   12:10 كاتژمێــر  دیكەشــدا، 
هەمان شــەو، هێرشیان كردە سەر هێزەكانی 

ڕێژیم لە پایەگای گوندی "ناچیت".
١٧ی خەرمانــان: لــە نێو شــاری  بۆكان، لە 
گەڕەكــی "كــوی اندیشــە" تەقــە لــە نێوان 
هەڵۆكانــی زاگــرۆس و هێزەكانــی ڕێژیــم 
هاتــە ئــاراوە. هەڵۆكانــی زاگــرۆس پــاش 
وەشــاندنی زەبــر لــە دوژمــن بە ســالمەتی 
و ســەركەوتنەوە لە شــوێنی شــەڕەكە دوور 
كەوتنــەوە. بەگوێــرەی زانیارییــەكان چەند 
بەكرێگیــراوی ڕژیــم لــەو شــەڕەدا بریندار 
ژمــارەی  لەســەر  هەواڵێــك  بــەاڵم  بــوون، 

بریندارەكان باڵو نەكرایەوە.
١٨ی خەرمانان: ژمارەیەك لە مامۆستایانی 
قوتابخانەكانی شاری پاوە بە باڵوكردنەوەی 
دەربڕیــن  خۆشــحاڵی  وێــڕای  پەیامێــك 
حیزبــی  پێشــمەرگەكانی  حــوزووری  لــە 
دێموكراتی كوردســتانی ئێــران لە ناوخۆی 
واڵتــدا، بــە هەمــوو شــێوەیەك پشــتیوانیی 

خۆیان لە هێزی پێشمەرگە دەربڕی. 
١9ی خەرمانــان: هەڵۆكانــی زاگــرۆس لــە 
گوندی "گڵۆاڵنی ســەرێ" سەر بە شاری 
بــۆكان، خائییــن بــە نیشــتمان و هــاوكاری 
"هیدایــت  ڕژیــم  ســیخوڕییەكانی  دەزگا 
حوسینی" و" عەزیز حوسینی" یان تەمبێ 

كرد. 
ئەمیــر  پاســدار  خەرمانــان:  ٢3ی 
نەغــەدە  ســپای  فەرمانــدەی  ئەكبــەری، 
مەالكانــی  لەگــەڵ  كۆبوونەوەیەكــدا  لــە 
ســووننە و شــیعە مەزهەب باسی لەوە كرد 
كــە حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران 

هۆكاری نائەمنی لە ناوچەكەدایە.

پێشــمەرگەی  هێزێكــی  خەرمانــان:  ٢٨ی 
حیــزب لــە ناوچــەی پیرانشــار لــە نێــوان 
ئاواییەكانــی "قەبــری حســێن" و "پردانــان" 
ڕێژیــم  بەكرێگیراوەكانــی  هێــزە  لەگــەڵ 
تووشــی تێكهەڵچــوون بــوون. لــە ئاكامــی 
لــە  ژمارەیــەك  تێكهەڵچوونــەدا  ئــەو 
هێزەكانــی ڕێژیــم كــوژران و برینــدار بــوون 
دێموكراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەیەكی  و 
كوردســتانی ئێرانیــش بــە نــاوی "ڕەحیــم 
ناســراو  ئەبوبەكــر  كــوڕی  عەبدوڵاڵنــژاد" 
بــە "ڕەحیــم گەرگولــی" برینــدار بــوو كــە 
بەداخــەوە بە هــۆی كاریبوونی برینەكەیەوە 
پــاش چەنــد ڕۆژ شــەهید بــوو و لــە الیەن 
پیــرۆزی  خاكــی  بــە  هاوســەنگەرانیەوە 

كوردستان ئەسپێردرا.
زاگــرۆس  هەڵۆكانــی  خەرمانــان:  3١ی 
ڕایانگەیاند لە درێژەی ســزادانی خائیناندا 
نیشتمانفرۆشــی  گەیشــتە  تۆڵــە  دەســتی 
ناســراو "نەسرەدین ســەجادی" كوڕی وسێن 
خەڵكــی ئاوایــی كەلجیــی هەورامــان و لە 
شــاری ســەواڵوا و كاتژمێر 2ی نیوەڕۆی 
ڕۆژی پێنجشــەممە 31ی خەرمانــان لــە 
هەڵمەتێكی هەڵۆكانی زاگرۆسدا بە سزای 

تاوانەكانی گەیشت .
١ی ڕەزبــەر: پۆلێــك لە هەڵۆكانی زاگرۆس 
مەبەســتی  بــە  كامیــاران،  ناوچــەی  لــە 
دەچنــە  ئامــۆژگاری  و  ڕێنوێنــی 
هێــزە  ملكەچــی   چەكدارێكــی  ماڵــی 
ســەركوتكەرەكانی  كۆماری ئیســالمی بە 
ناوی ساڵح سابیری لە تیلەكۆی كامیاران 
. هەڵۆكانــی زاگرۆس هەوڵ دەدەن ناوبراو 
ئامۆژگارییەكان لە گوێ بگرێت و  زیانی 
پێنــەگات ، بــەاڵم ناوبــراو  بەمەبەســتی 
پەالمــاری  هەڵــۆكان  لــە  دەستوەشــاندن 
چەكەكەیان دەدات كە دەرەتانی پێ نادرێت 
و دەكەوێتــە بەر گولــەی چەكی هەڵۆیەك 
و  برینــدار دەكرێــت. بەهــۆی ئــەوەی كــە 
بنەماڵە و خێزانی ناوبراو ئاگاداری هەوڵی 
هەلــۆكان بــوون و هــەر وەهــا ڕێزگرتــن لە 
داوای لێبووردنیان، ئیزنیان دان كە تاوانبار 
لــە الیــەن خۆیانــەوە بۆچارەســەری ببرێتە 

نەخۆشخانە .
٢ی ڕەزبــەر: هەواڵدەریــی ئاسۆشــێتد پرێس 
ڕاپۆرتێكــی لــە ســەر خەباتــی نوێی كورد 
لــە كوردســتانی ئێــران بــاڵو كــردەوە كــە 
تێیــدا هاتبــوو: "گرینگتریــن ڕێكخــراوی 
شۆڕشــگێڕی كــورد لــە كوردســتانی ئێران 
دەڵــی كــە بــۆ پاراســتن و بەرگریكــردن لە 
ســەر  لــە  ڕۆژهــەاڵت  كوردانــی  ژیانــی 

خەباتی پێشمەرگانە بەردەوام دەبین".
خوێندكارانــی  یەكیەتیــی  ڕەزبــەر:  3ی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران داوای لــە 
خوێنــدكاران كــرد پشــتگیریی لــە ڕاســان 

بكەن.
و  ســەربازی  فەرمانــدە  ڕەزبــەر:  9ی 
ئیتالعاتییەكانــی ڕیژیــم لە شــاری  ســەقز 
لــە نوێــژی  هەینیــدا و لــە مزگەوتەكانــی  
ساڵحاوا  و قەوخ بە دژی  حیزبی  دێموكرات 
تەبلیغاتیــان كــرد. فەرماندەكانی  ڕێژیم لە 
قســەكانیاندا باسیان لەوە كرد كە هێزەكانی  
پێشمەرگەی دێموكرات   لە ناوچەی  سەقز 
بوونیان هەیە   و ئەیانەوێ نێو شار بشێوێنن 
 و داوایــان لــە خەڵكــی  ســەقز كــرد كــە بە 
دژی  ئــەم هێزانــە هەڵوێســت بگــرن  و لــە 

بەرانبەریاندا ڕاوەستن.
پێشــمەرگەی  هێزەكانــی  ڕەزبــەر:  مانگــی 
كوردســتان لــە درێــژەی ڕاپەڕاندنی كار و 
جاالكییــە سیاســی و تەشــكیالتییەكانیان 

ناوچەی ژاوەرۆیان بەسەر كردەوە.
15ی ڕەزبــەر: پــاش ئەوەی كە لە هێندێك 
لــە میدیاكانــدا بــە شــێوەیەكی ئامانجدار، 
هەواڵی كشــانەوەی هێزەكانی پێشمەرگەی 
حیزبــی دێموكرات لە ناوچە ســنوورییەكان 
لــە  پێوەندیــدار  بەرپرســانی  بــووەوە،  بــاڵو 
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێراندا ئەو 

هەواڵەیان بە تەواوی ڕەت كردەوە.
شــاعیران و  لــە  ڕەزبــەر: كۆمەڵێــك  ١٨ی 
بــە  كوردســتان  ڕۆژئــاوای  نووســەرانی 
 konê("ڕەش "كۆنــێ  سەرپەرەســتیی 
لــە  پشــتگیری  مەبەســتی  بــە   )reş
نوێــی كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت  خەباتــی 
و دەربڕینــی وەفا و هەســتی هاوســۆزییان 
بــۆ خەباتكارانــی قوتابخانــەی دێموكــرات 
ســەردانی  شــەهیدەكانی،  ڕێبــەرە  و 
دێموكراتــی  حیزبــی  نوێنەرایەتیــی 
كوردستانی ئێران لە شاری هەولێریان كرد.
١9ی ڕەزبــەر: لە پاڵنگان، شــاهۆ كەریمی، 
جاشــی ناســراو و تاوانبــار بــە ئازاردانــی 
خەڵكی ئاســایی، كڕین و فرۆشــتنی مادە 

كاســبكارانی  ڕاوڕووتــی  هۆشــبەرەكان، 
دام  بــۆ  ســیخوڕی  ناوچەكــە،  هــەژاری 
ودەزگا ســەركوتكەرەكانی ڕێژیم وهەروەها 
شــوینهەڵگرتنی تێكۆشــەرانی بزووتنەوەی 
ڕەوای گەلەكەمــان، لــە الیــەن هەڵۆكانــی 

زاگرۆسەوە سزا درا.
٢3ی ڕەزبەر: لە ناوچەی سەرشیوی سەقز 
لــە شــوێنێك بەنــاوی "كۆتــەڕەش" شــەڕ و 
پێشــمەرگەكانی  نێــوان  لــە  تێكهەڵچــوون 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران و 
هێزە بەكرێگیراوەكانی كۆماری ئیســالمی 
هاتە ئاراوە كە تێیدا ژمارەیەك لە هێزەكانی 
ڕژیم كوژران و بریندار بوون. پاش كۆتایی 
ئــەم شــەڕە هێزەكانــی حیــزب لــە شــوینی 
دەرگیرییەكــە دوور كەوتنەوە و درێژەیان بە 

چاالكییەكانیان دا.
حیزبــی  شــاندێكی  ڕەزبــەر:  ٢6ی 
بــە سەرپەرەســتیی ســكرتێری  دێموكــرات 
گشــتیی حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی 
ئێــران مســتەفا هیجــری لــە كۆنفڕانســی 
فراكســیۆنی سوسیالیســت دێموكراتەكانی 
"پڕۆگرێســیڤ  و  ئورووپــا  پارڵمانــی 
ســكرتێری  كــرد.  بەشــداریی  ئالیانــس" 
گشــتیی حیزب لە وتارێكدا، ئامانجەكانی 
ڕاســان و قۆناغــی نوێــی خەباتــی حیزبی 
دێموكراتی بۆ بەشــدارانی كۆنفڕانس شــی 

كردەوە.
حیزبــی  هەیئەتێكــی  ڕەزبــەر:  ٢6ی 
بــە  ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
سەرپەرەســتیی ســكرتێری گشتیی حیزبی 
مســتەفا  ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
هیجــری، ســەردانی پارڵمانــی ئورووپــا لە 
شــاری "برۆكســێل"یان كرد و لەگەڵ ســێ 

پارڵمانتار كۆبوونەوە.
٢٨ی ڕەزبەر: هەیئەتێكی حیزبی دێموكرات 
لەگــەڵ هەیئەتێكــی دەفتــەری دۆســیەی 
دامــەزراوەی  مرۆڤــی  مافــی  و  ئێــران 
پێوەندییەكانی دەرەوەی یەكیەتیی ئورووپا، 
كــە پێــك هاتبــوو لــە ســێ كــەس، لەســەر 
ڕاســانی  دێموكــرات،  حیزبــی  خەباتــی 
كوردستانی ڕۆژهەاڵت و كاریگەرییەكانی 
ئورووپــا  یەكیەتیــی  پێوەندییەكانــی 
لەپێوەنــدی لەگــەڵ كۆمــاری ئیســالمیی 

ئێران كۆ بوونەوە.
٢9ی ڕەزبــەر: هەیئەتی حیزبی دێموكرات، 
بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا هیجــری، لــە 
واڵتی بلژیــك، لەگەڵ "ئەورماس پایەت"، 
ئەنــدام پەرلەمانــی یەكیەتــی ئەورووپــا لە 
ڕەوشــی  لەســەر  لیبراڵــەكان  فراكســێۆنی 
كوردســتانی  ئەمنیەتیــی  و  سیاســی 

ڕۆژهەاڵت كۆ بوونەوە. 
٢9ی ڕەزبــەر: هەیئەتی حیزبــی دێموكرات 
هیجــری  مســتەفا  سەرپەرەســتیی  بــە 
لەگــەڵ ئەندام پەرلەمانێــك و دامەزراوەی 
پێوەندییەكانــی دەرەوەی یەكیەتیی ئورووپا 

كۆ بوونەوە. 
٢9ی ڕەزبــەر: هەیئەتی حیزبــی دێموكرات 
هیجــری،  مســتەفا  سەرپەرەســتیی  بــە 
"مارینیــو  لەگــەڵ  بلژیــك  واڵتــی  لــە 
بۆدستاچی" ســكرتێری UNPO لەسەر 
ڕەوشی سیاسی و ئەمنییەتیی كوردستانی 
ڕۆژهەاڵت كۆ بوونەوە و باســی چۆنیەتی 
پتــەو كردنــی هــاوكاری و هەماهەنگــی 
زیاتری نەتەوە ستەملێكراوەكانی ئێران كرا. 
مانگــی ڕەزبــەر: پێشــمەرگەكانی حیزبی 
دێموكــرات لــە ناوچــەی بانــە جەولەیەكی 
سیاســی نیزامیــی ســەركەوتوویان بەڕێــوە 

برد.
"داهاتــووی  كۆنفڕانســی  خەزەڵــوەر:  ٤ی 
و  كێشــە  نێوەڕاســت،  ڕۆژهەاڵتــی 
دەرفەتــەكان"، بــە بەشــداریی حیزبەكانــی 
ئێــران  ڕێژیمــی  ئۆپۆزیســیۆنی  كــوردی 
ئــەم  دووهەمــی  بەشــی  لــە  بەڕێوەچــوو. 
هیجــری  مســتەفا  پاشــان  كۆنفڕانســەدا 
ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردستانی ئیران لێدوانێكی پێشكەش كرد. 
5ی خەزەڵــوەر: ڕەســووڵ محەممــەدزادە، 
بەرپرسی فێرگەی كۆمیسیونی پەروەردەی 
حیزب، لە كاتی پووچەڵكردنەوەی میندا لە 
بەرەكانی شــەڕی ئازادكردنەوەی مووسڵ، 

بە هۆی تەقینەوەی مین شەهید بوو.
جــار  چەندەمیــن  بــۆ  خەزەڵــوەر:  ٢4ی 
مۆڵگــەی بەســیج  لــە دزەی مەرگــەوڕ 

كەوتە بەر هێرشی هەڵۆكانی زاگرۆس
ئێــوارەی هەمــان ڕۆژ هەڵۆكانی زاگرۆس 
لە بەرچەپەری مۆڵگەی بەســیجی شــنۆ، 
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هـــاوکات لەگـــەڵ نزیـــک بوونـــەوە لـــە 
ـــژە  ـــن و توێ ـــوێ، چی ـــاڵی ن ـــەورۆز و س ن
ئێـــران  جۆربەجۆرەکانـــی کۆمەڵـــگای 
لـــە دژی ڕێژیمـــی ســـەرەڕۆی تـــاران 
ـــەوەی ناڕەزایەتییـــان ســـاز کـــرد. کۆبوون
21ی  ڕێکەوتـــی  شـــەممە  ڕۆژی 
ڕەشـــەمە، چەوەندەرکارانـــی "مۆغـــان" 
پـــارە  نەدانـــەوەی  بۆنـــەی  بـــە 
جێبەجـــێ  و  وەدواکەوتووەکانیـــان 
نەکردنـــی داخوازەکانیـــان لـــە مـــاوەی 
بـــەردەم  لـــە  ڕابـــردوودا،  مانگـــی   3
بینـــای ڕێکخـــراوی بەرنامـــە و بودجـــەدا 
سیســـتمی  لـــەدژی  و  کۆبوونـــەوە 
ئیرانـــدا،  بەســـەر  زاڵ  گەندەڵـــی 

دا. دروشـــمیان 
کۆبوونـــەوەی  ڕۆژ  هەمـــان  هـــەر 
کەســـی  ســـەد  چەنـــد  ناڕەزایەتیـــی 
لـــە بـــەردەم دامـــەزراوەی "کاســـپییەن" 
وێـــڕای  تێیـــدا  کـــە  چـــوو  بەڕێـــوە 
پـــارە  گەڕاندنـــەوەی  بـــۆ  داواکاری 

لـــەدژی  کراوەکانیـــان،  حەپەلـــووش 
کۆمـــاری ئیســـالمی و گەندەڵییەکانـــی 

دا. دروشـــمیان  ڕێژیـــم 
یەکشـــەممە ڕێکەوتـــی 22ی  ڕۆژی 
ـــە خانەنشـــین  ڕەشـــەمە هـــەزاران کـــەس ل
و  تـــاران  لـــە  دەوڵەتـــی،  کراوانـــی 
ئیســـفەهان و چەندیـــن شـــاری دیکـــەی 
ئێـــران کۆبوونـــەوە و بەرانبـــەر بـــە پێشـــێل 
ـــی  ـــەن ڕێژیم ـــان لەالی ـــی مافەکانی کردن
ئیســـالمییەوە  کۆمـــاری  گەندەڵـــی 

ئێعترازیـــان دەربـــڕی.
ــڕای  ــاندانەدا وێـ ــەم خۆپیشـ ــان لـ ناڕازییـ
بـــە  هەڵگرتنـــی پـــالکاردی تایبـــەت، 
و  ڕێژیـــم  دژە  ســـروودی  گوتنـــەوەی 
کۆمـــاری  لـــەدژی  دروشـــم،  دانـــی 

ڕاوەســـتان. ئیســـالمی 
ئـــەم  کۆتایـــی  لـــە  هەروەهـــا 
ناڕازییـــان  دەربڕینـــەدا  ناڕەزایەتـــی 
ڕاگەیەندراوێکیـــان بـــاڵو کـــردەوە کـــە 
بەپەلـــەی  چارەســـەری  داوای  تێیـــدا 

ئابووریی ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ الوازتر دەبێت

ـــە بانکـــی  ـــران ب ـــە ئێ ـــەکان ل ـــراوە ئێعتباریی ـــەکان و ڕێکخ ـــەرزی بانکـــە ئەهلیی ق
ـــەن  ـــارد تم ـــەزار و٦٦0 میلی ـــردوودا 21 ه ـــاوەی 10 مانگـــی ڕاب ـــە م ـــدی، ل ناوەن

ـــادی کـــردووە. زی
ـــران تووشـــی قەرزێکـــی  ـــەم جـــارە بانکەکانـــی ئێ ـــە باڵوکـــراوەکان، ئ بەپێـــی هەواڵ
قـــەرزی  ڕێـــژەی  هەواڵدەریی"فـــارس"،  هەواڵـــی  بەپێـــی  و  بـــوون  لەڕادەبـــەر 
بانکـــەکان بـــە بانکـــی ناوەندیـــی ڕێژیـــم، لـــە مانگـــی بەفرانبـــاری ســـاڵی 
95دا، 1٧3.٧% بـــووە کـــە بـــە بـــەراورد لەگـــەڵ مانگـــی ڕەشـــەمەی ســـاڵی 
9٤، بەرزبوونەوەیەکـــی بەرچـــاوی بەخـــۆوە بینیـــوە. ئـــەم ئامـــارە بـــاس لـــەوە 
دەکات کـــە؛ بانکـــە ئەهلییـــەکان و ڕێکخـــراوە ئێعتبارییـــەکان لـــە ڕێژیمـــی 
ئێرانـــدا، لـــە مـــاوەی 10 مانگـــی ڕابـــڕدوودا 21 هـــەزار و٦٦0 میلیـــارد تمـــەن 
بـــە بانکـــی ناوەندیـــی ئێـــران قەرزدارتـــر بوون.هەروەهـــا بـــە گشـــتی کـــۆی 
قەرزەکانـــی بانکـــەکان بـــە بانکـــی ناوەنـــدی لـــە ئێـــران، لـــە کۆتایـــی مانگـــی 
ــە  ــتووە و بـ ــەن گەیشـ ــارد تمـ ــەزار و 200 میلیـ ــە 109 هـ ــاری 95دا، بـ بەفرانبـ
ــەراورد  ــە بـ ــەدا 30.٦ و بـ ــە سـ ــردوو لـ ــاڵی ڕابـ ــەمەی سـ ــەڵ ڕەشـ ــەراورد لەگـ بـ
لەگـــەڵ هەمـــان مانـــگ لـــە ســـاڵی ڕابـــردوودا 30.5 ڕووی لـــە بـــەرز بوونـــەوە 
کردووە.هەروەهـــا لـــە درێـــژەی ئـــەم باســـەدا، لـــە کۆتایـــی مامەڵـــەکان لـــە 
ڕۆژی چوارشـــەممە ڕێکەوتـــی 1٨ی ڕەشـــەمەی 1395، لـــە بوورســـی تـــاران، 
بـــژاردەی بانکـــی میللـــەت ســـەدا ٤5 بەهـــای خـــۆی لەکیـــس چـــووە و ئەگـــەری 
مایەپـــووچ بوونـــی بانکـــی ســـەرمایەش لـــە ئارادایە.بەپێـــی پێشـــبینیی ســـندووقی 
نێونەتەوەیـــی دراو، ئەگەرچـــی ئابووریـــی ئێـــران نـــاوە بـــە نـــاوە گەشـــەیەکی ســـەدا 
٤.5 هەبـــووە، بـــەاڵم ئـــەم ڕێژەیـــە لـــە ســـاڵی داهاتـــوودا، واتـــە 9٦، بەهـــۆی 
جێگـــر بوونـــی بەرهەمهێنانیـــی نەوتـــی ئۆپێـــک، ئەگـــەری ئـــەوەی هەیـــە 
کـــە ئاســـتی گەشـــە کردنـــی ئابـــووری لـــە ســـاڵی داهاتـــوودا بـــە نیـــوە بـــگات.
بەپێـــی ڕاپۆرتـــی ســـندووقی نێونەتەوەیـــی دراو، پەرەســـەندنی بەرهەمـــی پوخـــت 
نەکـــراوی نێوخۆیـــی لەســـاڵی95دا، لەســـەدا ٦.٦ بـــووە، بـــەاڵم بەهـــۆی جێگـــر 
ـــووری  ـــت ئاســـتی گەشـــەی ئاب ـــک پێدەچێ ـــی ئۆپێ ـــی نەوت ـــی بەرهەمهێنانی بوون

لـــە ســـاڵی 9٦دا، بـــە لـــە ســـەدا 3.3 بـــگات.

بانکەکانی ئێران ڕێڕەوی مایەپوچییان گرتۆتەبەر

ــی  ــی بانکـ ــدا، بایەخـ ــی تارانـ ــی بورسـ ــی ٨ی مارسـ ــی ئاڵووێرەکانـ ــە کۆتایـ لـ
میللەتـــی ئێـــران ٤5% دابـــەزی و ئەگـــەری مایەپـــوچ بوونـــی بانکـــی ســـەرمایەش 

ـــە. ـــە گۆرێدای ل
مالپـــەڕی "انتخـــاب" ئاشـــکرای کـــرد؛ لـــە کۆتایـــی ئاڵووێرەکانـــی رۆژی 
ـــورس 51٤ یەکـــە کەمـــی  ـــوەری گشـــتیی ب ـــدا، پێ چوارشـــەممەی بورســـی تاران
کـــرد و گەیشـــتە ٧٦2٨5 یەکە.بەپیـــی ئـــەم راپۆرتـــە و لـــە دەســـتەی بانکەکانـــدا، 
بانکـــی میللـــەت ڕەوتـــی دابەزینـــی پێـــوا و پشـــکدارانی ئـــەم بانکـــە ٦1 میلیـــۆن 
ــی  ــک و بانکـ ــت بانـ ــکدارانی پۆسـ ــا پشـ ــتووە؛ هەروەهـ ــان فرۆشـ ــکی خۆیـ پشـ
خاوەرمیانـــەش ڕوویـــان لـــە فرۆشـــتنی پشـــکەکانیان کردووە.انتخـــاب هەروەهـــا 
بـــاڵوی کردۆتـــەوە؛ بانکـــی ســـەرمایە بـــڕی 19٦ میلیـــارد و ٨00 میلیـــۆن 
ـــوە  ـــە نی ـــار کـــردووە، کـــە دەکات ـــدا تۆم ـــە بورس ـــووی ل ـــاری کەڵەکەب ـــەن خەس تم
زیاتـــری ســـەرمایەکانی ئـــەم بانکـــە و چاوەدێـــران پێیـــان وایـــە ئـــەم دۆخـــە لـــە 
ـــەم بانکە.بارودۆخـــی  ـــی ئ ـــووچ بوون داهاتوویەکـــی نیزیکـــدا دەبێتـــە هـــۆی مایەپ
بانکەکانـــی ئێـــران بـــە چەشـــنێکە کـــە بەشـــێک لـــە کارناســـانی ئـــەم بیاڤـــە دەڵێـــن 
سیســـتمی بانکـــی ئێـــران لـــە ســـەر دەوری دۆمینۆدایـــە؛ واتـــە بەهـــۆی یاســـاکانی 
ـــی  ـــو سیســـتمی بانکی ـــە نێ ـــی ل ـــی ماڵ ـــی گەندەڵی ـــران و تێکـــەڵ بوون ـــە ئی زاڵ ل
ـــوون  ـــوچ ب ـــە مایەپ ـــەردەوام ڕوو ل ـــران ب ـــی ئێ ـــت بانکەکان ـــران، چـــاوەڕوان دەکرێ ئێ
بکەن.لـــە بەهـــاری ئەمســـاڵدا دامـــەزراوەی بریتانیایـــی " داریـــن ئەنلێتیـــک" 
لـــە ڕاپۆرتێکـــدا باســـی لـــە دوورەدیمەنـــی سیســـتمی بانکیـــی ئێـــران کردبـــوو و 
پێشـــبینی کردبـــوو کـــە لـــە مـــاوەی 3 تـــا ٤ ســـاڵدا بانکەکانـــی ئێـــران لـــە باتیـــی 
گەشـــەکردن، تووشـــی قەیرانـــی زۆر گـــەورە دەبـــن کـــە بۆیـــان قەرەبـــوو ناکرێتـــەوە.
ـــە سیســـتمی  ـــەوە ل ـــران بەهـــۆی دوورکەوتن ـــی ئێ ـــە؛ بانکەکان ـــەم ڕاپۆرت بەپیـــی ئ
ــەزراوە  ــک و دامـ ــەڵ بانـ ــە لەگـ ــی تۆکمـ ــی پێوەندیـ ــان و نەبوونـ ــی جیهـ بانکیـ
ماڵییـــە نێونەتەوەییـــەکان، ناتـــوان لـــە پێشـــکەوتنە ئامێـــری و فکرییەکانـــی 
ـــان لێـــدەکات کـــە  ـــدا کەڵـــک وەربگـــرن و ئەمـــەش وای ـــە بیاڤـــی کارییان جیهـــان ل

ـــن. ـــگاو بنێ ـــدا هەن ـــووچ بوون ـــڕەوی مایەپ ـــە رێ ـــەرە ل بەرەب

ئابووریی ئێران لە قۆناغی کێشەوە تێپەڕیوە 
بۆ قەیران

ســـەرەڕای بانگەشـــەکانی دەوڵەتـــی یازدەیەمـــی کۆمـــاری ئیســـالمی لەمـــەڕ 
چارەســـەرکردنی کێشـــە ئابوورییـــەکان، کارناســـانی ئـــەم بیاڤـــە هاودەنگـــن 
لەســـەر ئەوەیکـــە نەتەنیـــا کێشـــەکان چارەســـەر نەبـــوون، بەڵکـــوو چوونەتـــە 
قۆناغـــی قەیرانەوە.ڕێکەوتـــی 15ی ڕەشـــەمە، بـــە دەسپێشـــخەریی ســـکرتاریەتی 
شـــۆرای وتوێـــژی دەوڵـــەت و کەرتـــی تایبـــەت، دانیشـــتنێکی تایبـــەت لەپێوەنـــدی 
لەگـــەڵ دوورەدیمەنـــی ئابووریـــی ئێـــران بـــۆ ســـاڵی 139٦ بەڕێوەچـــوو کـــە تێیـــدا 
جگـــە لـــە ڕاوێـــژکاری ڕۆحانـــی بـــۆ کاروبـــاری ئابـــووری، کۆمەڵێـــک لـــە 
ـــوێ  ـــان تاوت ـــی ئێرانی ـــوون و دۆخـــی شـــپرزەی ئابووری ئابووریناســـانیش بەشـــدار ب
کرد.ڕۆژنامـــەی "جهـــان صنعـــت" لـــە ڕاپۆرتێکـــدا لەمبـــارەوە ئامـــاژەی بـــە 
لێدوانـــی بەشـــداربووانی ئـــەم دانیشـــتنە کـــرد و ڕایگەیانـــد کـــە؛ بەشـــدارانی ئـــەم 
دانیشـــتنە کۆدەنگـــن لەســـەر ئەوەیکـــە ئابووریـــی ئێـــران لـــە قۆناغـــی کێشـــەوە 
ـــران لەگـــەڵ  ـــی ئێ ـــە ئابووری ـــەم ڕاپۆرت ـــی ئ ـــران. بەپێ ـــۆ قۆناغـــی قەی ـــوە ب تێپەڕی
٦ قەیرانـــی پێکهاتەیـــی بەرەوڕوویە.لـــە درێـــژەی ئـــەم ڕاپۆرتـــەدا هاتـــووە؛ ئـــەم 
٦ قەیرانـــە بریتیـــن لـــە: بەرزبوونـــی نرخـــی بێـــکاری کـــە بووەتـــە قەیرانێکـــی 
دێـــت،  ئەژمـــار  بـــە  جیـــددی  هەڕەشـــەیەکی  بـــە  ئەمـــە  و  کۆمەاڵیەتـــی 
بەرزبوونـــەوەی نرخـــی نەخدینەیـــی و کێشـــەکانی ســـندوقەکانی خانەنشـــینی، 
خراپتربوونـــی ڕۆژ لەگـــەڵ ڕۆژی دۆخـــی ئەمنیەتـــی فـــەزای کار و پیشـــە، 
زەبـــەالح بوونـــی ڕۆژانـــەی دەوڵـــەت و لەپەراوێزخســـتنی زیاتـــری کەرتـــی 
تایبەت.ئـــەم دانیشـــتنە تایبەتـــە دوابـــەدوای ئـــەوە ڕێـــک خـــراوە کـــە ناوەنـــدی 
ــا و زانیاریـــی  ــردوودا کۆمەڵێـــک داتـ ــد ڕۆژی ڕابـ ــە چەنـ ــم لـ ــاری ڕێژیـ ئامـ
ــاوی  ــتە بەرچـ ــران خسـ ــی ئێـ ــاوی ئابووریـ ــی قەیرانـ ــە دۆخـ ــەبارەت بـ ــی سـ نوێـ

بیـــروڕای گشـــتی.
لـــەو ڕاپۆرتـــەی ناوەنـــدی ئامـــاردا هاتـــووە کـــە؛ هێڵـــی هـــەژاری لـــە ئێرانـــی 
ژێـــر دەســـەاڵتی کۆمـــاری ئیســـالمیدا، لـــە 3 میلیـــۆن تمـــەن نیزیـــک بووەتـــەوە.

 لە بەرەبەری ساڵی نوێدا ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکان 
پەرە دەستێنن

کـــراوە. کێشـــەکانیان 
لەبـــەردەم  خۆپیشـــاندانانە  ئـــەم 
نووســـینگەی ســـەرکۆماری لـــە تـــاران و 
هەروەهـــا لـــە بـــەردەم بینـــای ســـندووقی 
خانەنشـــینیی ئیســـفەهان و شـــارەکانی 
ــان ڕۆژ  ــەر هەمـ ــوە چوو.هـ ــە بەڕێـ دیکـ
ـــرد"، ســـەدان کـــەس  ـــە شـــاری "بروجێ و ل
ـــارە،  ـــەم ش ـــارەوانیی ئ ـــی ش ـــە کرێکاران ل
بـــە وەڕێخســـتنی ڕێپێوانـــی ئێعتـــرازی 
خوازیـــاری پیداچوونـــەوەی جیـــددی و 
بەپەلـــەی بارودۆخەکەیـــان بـــوون کـــە 
هێـــزە  تونـــدی  دژکـــردەوەی  لەگـــەڵ 

بوویـــەوە. بـــەرەوڕوو  دژەگەلییـــەکان 
چەنـــد ڕۆژ پێـــش ئێســـتاش ژمارەیـــەک 
ـــی کارگـــەی چیمەنتـــۆی  ـــە کرێکاران ل
"خۆڕڕەمئـــاوا"  شـــاری  "پارســـیلون"ی 
بـــە هـــۆی وەرنەگرتـــن و دواکەوتنـــی 
پـــارەی حەقدەســـتیان، لـــە بـــەردەم بینـــای 

ــەوە. ــتان"دا کۆبوونـ ــزگای "لوڕسـ پارێـ
ڕۆژی  باڵوبـــووەکان،  هەواڵـــە  بەپێـــی 

ڕەشـــەمە،  19ی  پێنج شـــەممە 
"پارســـیلون"  ناڕازیـــی  کرێکارانـــی 
کـــە ژمارەیـــان نزیکـــەی 200 کـــەس 
دەبـــوون، لەگـــەڵ بنەماڵەکانیـــان لـــە بـــەر 
دەرگای بینـــای پارێـــزگای لوڕســـتان 
کۆبوونـــەوە؛ هەروەهـــا کرێکارانـــی دوو 
کارگـــەی ڕۆن و شووشـــە لـــە شـــارەکانی 
تـــاران و قەزوێـــن بـــە هـــۆی وەرنەگرتنـــی 
پـــارەی  دواکەوتنـــی  و  حەقدەســـتیان 
11ی  ڕێکەوتـــی  مانگیـــان،  چەنـــد 
ناڕەزایەتـــی  دەســـتیان دایە  ڕەشـــەمە 
ئێســـتایش  پیـــش  ڕۆژ  دەربڕین.چەنـــد 
لـــە  سەرانســـەری  ناڕەزایەتییەکـــی 
لەالیـــەن  ئێـــران  شـــارەکانی  زۆربـــەی 
ئـــەم  بەڕێوەچـــوو؛  مامۆســـتایانەوە 
شـــارەکانی  دەربڕینانـــە  ناڕەزایەتـــی 
کوردستانیشـــی گرتـــەوە و ڕێکەوتـــی 
ــاری  ــتایانی شـ ــەمە مامۆسـ 19ی ڕەشـ
ســـەقز لـــە بـــەردەم ئیـــدارەی  پـــەروەردە  و 
ئـــەم شـــارەدا كۆبوونـــەوە. فێركردنـــی  

ئامارەکان لەسەر ئابووریی دەدوێن
لـــە چەنـــد ڕۆژی ڕابـــردوودا کۆمەڵێـــک 
ــەر  ــووری لەسـ ــی ئابـ ــای نوێـ ــار و داتـ ئامـ
ـــران بـــاڵو  بارودۆخـــی شـــپرزەی ئابووریـــی ئێ

کراوەتـــەوە.
مەجلیـــس،  لێکۆڵینەوەکانـــی  ناوەنـــدی 
بانکـــی  و  ئێـــران  ئامـــاری  ناوەنـــدی 
ڕۆژی  چەنـــد  لـــە  ڕیژیـــم  ناوەندیـــی 
ڕابـــردوودا و لـــە بەرەبـــەری هاتنـــی ســـاڵی 
بـــالو  ئاماریـــان  کۆمەڵێـــک  نـــوێ دا، 
کردۆتـــەوە کـــە چاوخشـــاندن بەســـەر هـــەر 
دۆشـــداماویی  ئەوپـــەڕی  لەوانـــە  کام 
ئابووریـــی ئیرانمـــان پیشـــان دەدەن.ناوەنـــدی 
لێکۆڵینەوەکانـــی مەجلیســـی ڕێژیـــم لـــە 
ــۆ  ــبینی بـ ــدا پێشـ ــی خۆیـ ــن ڕاپۆرتـ نوێتریـ
٤ بگـــۆڕی ســـەرەکیی ئابووریـــی ئێـــران لـــە 
ســـاڵی 139٦ی هەتـــاوی کـــردووە و دەڵـــێ: 
گەشـــەی ئابـــووری لـــە ســـاڵی نوێـــدا وەک 
بگۆڕێکـــی ســـەرەکی دەبێتـــە 3/٧% لـــە 
حاڵێکـــدا کـــە ئـــەم ناوەنـــدە بـــۆ ســـاڵی 95 
پێشـــبینی کردبـــوو کـــە ٧/2% بێت.هەروەهـــا 
ســـەبارەت بـــە بگـــۆڕی هەاڵوســـان، ناوەنـــدی 
ــدا  ــاڵی نوێـ ــە سـ ــەوەکان دەڵـــێ: لـ لیکۆڵینـ
ئاســـتی هەاڵوســـان دووبـــارە بـــەرز دەبێتـــەوە 
و لـــە 9/1%ی ســـاڵی 95ەوە بـــۆ %10/9 
دەبینێ.بگـــۆڕی  بەخۆیـــەوە  بەرزبوونـــەوە 
ســـێهەم کـــە لـــە ڕاپۆرتـــی ئاماژەپێکـــراودا 
باســـی لێـــوە کـــراوە، بریتییـــە لـــە نێونجـــی 
ڕیاڵـــی   3٨500 لـــە  کـــە  دۆالر  نرخـــی 
ســـاڵی 95ەوە بـــۆ ٤2000 ڕیـــاڵ لـــە ســـاڵی 
ــن بگۆڕیـــش  ــەرز دەبێتەوە.چوارەمیـ 9٦دا بـ
کـــە لـــەم راپۆرتـــەدا باســـی لیـــوە کـــراوە 
ـــە  ـــی کـــە ل ـــژەی نەخدینەی ـــە؛ ڕێ ـــە ل بریتیی
12٨0هـــەزار  پێشـــبینی  1395دا  ســـاڵی 
میلیـــارد تمەنـــی بـــۆ کرابـــوو، لـــە ســـاڵی 
میلیـــارد  هـــەزار   1٦00 بـــۆ  داهاتـــوودا 
دەبینێـــت. بەخۆیـــەوە  بەرزبوونـــەوە  تمـــەن 

نوێتریـــن  لـــە  ڕێژیـــم  ناوەندیـــی  بانکـــی 
ڕاپۆرتـــی خۆیـــدا ئاشـــکرای کـــرد؛ ڕێـــژەی 
ڕەشـــەمەی  کۆتایـــی  لـــە  نەخدینەیـــی 
ـــی  ـــەراورد لەگـــەڵ ڕێکەوت ـــە ب ـــاڵدا ب ئەمس
هاوشـــێوەی ســـاڵی ڕابـــردوو، گەیشـــتۆتە 
ــە  ــەن کـ ــارد تمـ ــەزار و ٦00 میلیـ 119٦هـ
ــی  ــە الیەکـ ــەی 2٦%یە.لـ ــەری گەشـ دەرخـ
دیکەشـــەوە ســـندووقی نێونەتەوەیـــی دراو 
پێشـــبینی کـــردووە، ئابووریـــی ئێـــران لـــە 
بەهـــۆی   ،9٦ واتـــە  داهاتـــوودا،  ســـاڵی 
نەوتـــی  بەرهەمهێنانـــی  بوونـــی  جێگـــر 
کردنـــی  گەشـــە  لەبـــاری  ئۆپێـــک، 
بەڕێـــژەی 50% داببەزێـــت. ئابوورییـــەوە 

کۆمەڵێـــک  ئێـــران  ئامـــاری  ناوەنـــدی 
"ئـــاکاری  نـــاوی  ژێـــر  لـــە  داتـــای 
فەرهەنگیـــی خانـــەوارە ئێرانییـــەکان" بـــاڵو 
کردۆتـــەوە کـــە تێیـــدا بـــە وردی ئـــاوڕ لـــە 
"هۆکارەکانـــی دوورکەوتنـــەوەی الوان بـــۆ 
پێکهێنانـــی ژیانـــی هاوبـــەش" بەتایبـــەت 

الوانـــی ســـەروو 1٨ ســـاڵ کـــراوە.
ـــار  ـــدی ئام ـــە کـــە ناوەن ـــەم ئاماران ـــی ئ بەپێ
لێکۆڵینـــەوەی  مەیدانـــی  شـــێوەی  بـــە 
هـــۆکاری  الوان  ٧٤%ی  کـــردووە،  بـــۆ 
بـــۆ  هاوبەشـــیان  ژیانـــی  پێکنەهێنانـــی 
بێـــکاری، نەبوونـــی پیشـــەی هەمیشـــەیی، 
خانووبـــەرە  کردنـــی  دابیـــن  کێشـــەی 
ئابوورییـــەکان  کێشـــە  بەگشـــتی  و 
دیکەشـــەوە  گەڕاندۆتەوە.لەالیەکـــی 
بانکـــی ناوەندیـــی رێژیـــم لـــە بەرەبـــەری 
و  کەلوپـــەل  نرخـــی  نوێتریـــن  نـــەورۆزدا 
ژیانـــی  ســـەرەتاییەکانی  پێداویســـتییە 
بـــاڵو  ئێـــران  فەرمییەکانـــی  بـــازاڕە  لـــە 
ـــەم  ـــەوە، کـــە بەوپێیـــە دەردەکەوێـــت ئ کردۆت
نرخانـــە ڕۆژ لەگـــەڵ ڕۆژ زیادیـــان کـــردووە.
بەپێـــی ڕاگەیەنـــدراوی بانکـــی ناوەنـــدی، 
نرخـــی شـــیرەمەنییەکان لـــە ئێســـتادا بـــە 

بـــەراورد لەگـــەڵ هەمـــان بڕگـــەی زەمەنـــی 
لـــە مانگـــی ڕەشـــەممەی ســـاڵی ڕابـــردوودا 
نرخـــی   ،%3/5 هێلکـــە  نرخـــی   ،%٧/5
میـــوە 2٦/٨%، نرخـــی ســـەوزی %2٧/٤، 
گۆشـــتی ســـوور ٨%، گۆشـــتی مریشـــک 
25/1%، نرخـــی قەنـــد و شـــەکر %23/3، 
ڕۆن  نرخـــی  و   %13/2 چایـــی  نرخـــی 
٨/٤% زیادیـــان کردووە.دواییـــن ئامـــارەکان 
ســـەبارەت بـــە ڕێـــژەی نەخدینەییـــش، کـــە 
ـــە هـــۆکارە ســـەرەکییەکانی  ـــە یەکێـــک ل ب
ـــە  ـــەن ک ـــار، دەریدەخ ـــە ئەژم ـــان دێت هەاڵوس
لـــە کۆتاییەکانـــی مانگـــی خەزەڵـــوەری 
ئەمســـاڵدا ئـــەم ڕێـــژە 11٦1٨02 میلیـــارد 
لەگـــەڵ  بەبـــەراورد  کـــە  بـــووە،  ڕیـــاڵ 
ڕەشـــەممەی ســـاڵی 9٤، 1٤/2% زیـــادی 
مانگـــی  لەگـــەڵ  بەبـــەراورد  و  کـــردووە 
خەزەڵـــوەری ســـاڵی ڕابـــردووش، النیکـــەم 
بینیـــوە. بەخـــۆوە  زیادبوونـــەوەی   %2٨
ناوەنـــدی  بانکـــی  ئابووریـــی  جێگـــری 
ـــی  ـــە هەواڵدەری ـــی، ب ـــان قوربان ـــم، پەیم ڕێژی
گەشـــەی  نرخـــی  گووتـــووە:  ئیلنـــای 
ئابـــووری لـــە 9 مانگـــی ڕابـــردوودا لـــە 
کەرتـــی کشـــتوکاڵدا ٤/2%، لـــە بەشـــی 
نەوتـــدا ٦5/٤%، لـــە بەشـــی ســـەنعەت و 
 %11/٦ بەگشـــتیش  و   %./3 کانـــزاکان 
بووە!ئـــەم بانگەشـــە لـــە کاتێکدایـــە کـــە 
قســـەکانیدا  دیکـــەی  شـــوێنێکی  لـــە 
ــۆکی  ــە؛ شـ ــت کـ ــەوەدا دەنێـ ــراو دان بـ ناوبـ
نەیهێشـــتووە  نـــەوت  نرخـــی  نێگەتیڤـــی 
بـــەم  بـــکات و  ئێـــران گەشـــە  ئابووریـــی 
شـــێوەیەش قســـەکانی پێشـــووتری خـــۆی 
ڕەت دەکاتەوە.بێ بنەمابوونـــی قســـەکانی 
ـــە نێوئاخنـــی قســـەکانی  پەیمـــان قوربانـــی ل
ئیســـحاق جەهانگیریـــش دەردەکەوێـــت کـــە؛ 
ڕایگەیانـــد؛  ڕەشـــەمە  23ی  ڕێکەوتـــی 
دەوڵەتـــی یازدەیـــەم لـــە هەمـــوو تەمەنـــی 

خۆیـــدا هـــەم لەبـــاری فرۆشـــی نـــەوت و 
هـــەم لەبـــاری دەسپێڕاگەیشـــتن بـــە داهـــات و 
ســـەرچاوەکانی داهـــات کیشـــەی جیـــددی 

هەبـــووە و نەیتوانیـــوە گەشـــە بـــکات.
هەروەهـــا بانکـــی جیهانیـــی دراویـــش 2 
حەوتـــوو لەمەوپیـــش لـــە راپۆرتـــی ســـااڵنەی 
خۆیـــدا ســـەبارەت بـــە ئێـــران وتوویەتـــی؛ 
تووشـــی  دیســـانەوە  ئێـــران  ئابووریـــی 
داهاتووشـــدا  لـــە  و  بـــووە  سەرلێشـــێواوی 
زیاتـــر لـــە ئیســـتا ســـەری لـــێ دەشـــەوێت.
ــەم  ــەپیدانی شەشـ ــەی گەشـ ــی بەرنامـ بەپێـ
کـــە لـــە بەفرانبـــاری ئەمســـاڵدا لەالیـــەن 
ئابووریـــی  کـــرا،  پەســـند  مەجلیســـەوە 
گەشـــە  بتوانـــێ  ئەوەیکـــە  بـــۆ  ئێـــران 
ـــارد دۆالر  ـــە 320 میلی ـــکات پێویســـتی ب ب
ســـەرمایەی دەرەکـــی هەیـــە، لـــە حاڵێکـــدا 
کـــە لـــە ســـاڵی 2000 بەمـــالوە ڕێـــژەی 
ـــە  ـــران ل ـــە ئێ ســـەرمایەدانانە دەرەکییـــەکان ل
ســـنووری ٤ میلیـــارد تمـــەن تێنەپەڕیـــوە.

ـــدی  لەالیەکـــی دیکەشـــەوە ســـەرۆکی ناوەن
ئامـــاری ڕێژیـــم ڕێکەوتـــی 23ی ڕەشـــەمە 
باڵوکردنـــەوەی  لەگـــەڵ  هـــاوکات  و 
ســـەرژمێرییەکانی  یەکەمـــی  ئاکامـــی 
ســـاڵی 95 ڕایگەیـــان؛د نیـــوەی حەشـــیمەتی 
چاالکـــی ئێـــران لـــە نێـــوان ســـاڵەکانی 90 
تاکـــوو 9٦ بێکارن.بـــە وتـــەی ئۆمیدعەلـــی 
بـــە  ئەمســـاڵ  بێکاریـــی  نرخـــی  پارســـا 
ـــەو پێناســـەی کـــە ئێمـــە  لەبەرچاوگرتنـــی ئ
بـــۆ بێـــکاری کردوومانـــە، 12/٤% بـــووە 
کـــە بـــە بـــەراورد لەگـــەڵ ســـاڵی ڕابـــردوو 

1/٤% زیـــادی کـــردووە.
ناوبـــراو لـــە درێـــژەدا وتوویەتـــی: نرخـــی 
پێناســـە  بەپێـــی  بێـــکاری  ڕاســـتەقینەی 
جیهانییـــەکان 22%ە کـــە ئەمـــەش واتـــە 

هۆشـــداری. ســـنووری  تێپەڕینـــی 

ئا: شەماڵ تەرغیبی
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بۆ ناتوانین خۆمان به 
خۆمان بناسێنین

شەهرام میرزایی
بوومــه  جــار کاتێــک کــه  یەکــەم  بــۆ 
پێشــمەرگه، نێــوی "تەنگیســەر"م بیســت 
خۆڕاگــری،  قارمانیەتــی،  لەگــەڵ  و 
نیشــتمانپەروەری و شوڕشگێڕیی خەڵکی 
ئەو ناوچەیه ئاشــنا بووم. وەکوو تاکێک 
هەتــا لــه کرماشــان بووم هــەر نەمدەزانی 
ئاوا گوندێک بوونی هەیه، یان ڕۆڵی له 
خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی گەلەکەماندا 
بووه و هەیه. به داخەوه ئێمەی ڕۆژهەالتی 
ئەوەنــده کــه ئاوڕ له بەشــەکانی دیکەی 
کوردستان دەدەینەوە کەمترین ئاشناییمان 
لەگەڵ زاگرۆس و خەباتەکەی هەیه و به 
باشی ڕۆژهەاڵتی خۆمان ناناسین و لەوه 
خراپتر چاالکانی سیاســی - کۆمەاڵیەتی 
الیەنگرانیــان  و  حیزبــەکان  هەروەهــا  و 
کەمتریــن هەوڵیان له ناســاندنی مێژووی 
خەباتی ئەم گەله داوه. بۆ وێنه، کەمترین 
دەق، وتار و فیلم ســەبارەت به شــۆڕش و 
بزووتنەوەی میللی- دێموکراتیکی کورد 
نووســراوه یان ئەگەر نووســراوه به دەگمەن 

دەگاته دەستی خوێنەری نێوخۆ.
 جێگای  ســەیره که بۆ ئەوەنده چاالکی 
سیاسیی ئێمه لەم بوارەدا کەمتەرخەمە و 
گرینگیەکــی ئەوتــو بەم بابەتــه پربایەخه 
نادات؟؟!! با به باشــی بزانین که ئەگەر 
چاالکێکی کرماشانی به جوانی لەگەڵ 
خەڵکــی  شۆڕشــگێڕیی  و  خۆڕاگــری 
ســنه، نیەر، نــروێ، تەنگیســەر، مەریوان 
و گونــدە لێ قەوماوەکانی دەوروبەری که 
لــه بــواری جوغرافیایــی زۆر بــەو ناوچه 
نزیکن ئاشنا ببێ و بزانێ که لەگەڵ ئەو 
هەموو کوشــت و کوشــتاره و ئەو هەموو 
خەڵکــی  هێشــتا  و  هێشــتا  ماڵوێرانییــه 
ئــەو ناوچانــه مناڵــی نێــو بێشــکەیان بــه 
جۆرێک پــەروەرده دەکەن که درێژەدەری 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان 
و  هەڵســوکەوتەکان  بێ شــک  بــن، 
و  ئیــالم  و  کرماشــان  نێــو  چاالکیــی 
لوڕستان زۆر زووتر له نێو بزاڤی میللی-
 دێموکراتیکماندا جێگا دەگرێت و ڕەنگ 
و بۆنی ڕۆژهەالتی به خۆیەوه دەگرێ.

هەڵبــەت دەبــێ ئامــاژه بکرێت که؛ ئەمه 
کرماشــانی  چاالکــی  کێشــەی  تەنیــا 
نیــه، بەڵکــوو به داخەوه بــه هۆی نەبوونی 
ئــەو  خەڵکانــی  نووســراو،  مێژوویەکــی 
ناوچانەش لەو فکره دان که له کرماشــان 
و ئیالم بزاڤی کوردیمان نەبووه و شــۆڕش 
لەوێ ڕنگ و بۆنی نەبووه، ڕاســتییەک 
کــه نیشــاندەری نامۆیی کــورد له کورد 
کــه  پرســێک  خۆیەتــی،  مێــژووی  و 
تاڵیەکــەی ئەوەندەیــه کــه بووەتــه هــۆی 
گەشه نەســەندنی بزاڤی ڕزگاریخوازانەی 

کوردستان له بست به بستی واڵتەکەمان.
لــە  بچــووک  ئاوڕێکــی  کاتێــک 
داگیرکــەر  بــه  دژ  خەباتــی  ڕابــردووی 
لــه باشــووری کوردســتان دەدەینــەوە، بــه 
ڕوونــی دەبینیــن کــه لــه مــاوەی 200 
ســاڵی ڕابردووەوە هەتا ئێســتا کرماشــان، 
ئیالم و لوڕســتان دەیان شۆڕشــی مەزنی 
دژ بــه داگیرکــەری هەبــووه و تەنانــەت 
کومیتەی کرماشــان و ئیالم و لوڕســتان 
و خانەقیــن و کورده فەیلیەکانی بەغداد 
)ژ.ک(ەوە  کۆمەڵــەی  ســەردەمی  لــە 
بــه هــۆی چاالکییەکانیانــەوه یەکێــک 
لــه شــانازییەکانی مێــژووی خەباتی ئەو 
ناوچانەیــه کــه بەداخــەوه مێژوونووســی 
لــه  شۆڕشــانه  ئــەو  نەیتوانیــوه  کــورد 
ڕزگاریخوازانــەی  بزاڤــی  چوارچێــوەی 
کوردســتاندا تێئۆریــزه بــکات تــا ببێتــه 
سیاســی.  ئەکتــی  بــۆ  دەســتمایەیەک 
لــه مێــژووی خۆڕاگــری و  نائاشــنایی 
شۆڕشــگێڕانەی بەشــه جۆراوجۆرەکانــی 
بــه  تایبــەت  تەنیــا  ڕۆژهەاڵتەکەمــان 
خەڵکی نێوخۆ یان خەڵکانی ئاسایی نیه، 
بەڵکــوو ئەو کێشــەیه بەڕوکی زۆرینەی 
چاالکانی کــوردی گرتووه تەوە، بۆ وێنه 
هــەر ئامــاژه بــه ســەردەمی چاالکیــی 
کۆمەڵــەی ژ.ک له 1321 هەتا 1323 
دەکەم کــه کەمتەر کەســێک – تەنانەت 
ئەندامــی حیزبــی - ئــاگای لــه چاالک 
و  کرماشــان  کۆمیتەکانــی  بوونــی 
ئیــالم و لوڕســتان و خانقیــن و کــورده 
فەیلیەکانــی بەغــداد لەو کاتــه دا هەیه، 
ڕێکخراوگەلێــک کــه ئەندامەکانــی له 
کۆماری کوردستان به هۆی زاڵ بوونی 
فــەزای عەشــیرەتی، پەراوێــز دەخرێــن و 
ئــەوه دەبێتــه گەورەترین زەربه له بەدەنه ی 
ئاکامــە  بزووتنەوەکەمــان کــه مەخابــن 
تاڵەکانــی ئــەو زەربەیــه هەتــا ئێســتاش 

ماوەتەوه.
 نائاشــنابوونی چاالکانی ئێمه له نێوخۆ 
بــه تایبــەت لــه شــارەکانی کرماشــان و 
ئیــالم لەگەڵ مێــژووی شوڕشــگێڕانەی 
گەلەکەمــان یەکێــک لــه ســەرەکیترین 
لــه  کــه  ئێمەیــه  بزاڤــی  بۆشــاییەکانی 
فەرهەنگی نادروستی سیاسیمان سەرچاوه 
دەگــرێ، بــۆ وێنــه ئــەو قارمانیەتیه که 
خەڵکــی کــورد لــه شــەڕی 2٧ ڕۆژه و 
هەروەها له شەڕی سێ مانگەی سنه له 
خۆی نیشــانی داوه، و ئەو دڕەندەییه که 
کۆمــاری ســێدارەی ئیســالمی بەرانبــەر 
بــەو خەڵکهی کــردووه، یــان قارمانیەتی 
دێموکــرات  حیزبــی  بێســتوونی  هێــزی 
و ئــەو 59 عەمەلیاتــه کــه له شۆڕشــی 

چەکدارانەی کوردســتاندا بێ وێنەیه، بۆ 
دەشــێ لــه پەراوێــزی مێــژوو بخرێت که 
تەنیــا دەبێ کرماشــانیەک ببێتــه ئەندام 
یان پێشمەرگەی حیزبێک تا لەگەڵ ئەو 

بابەته ئاشنا ببێت و هەستی پێ بکات.
بۆیه  له یەکەم هەنگاودا بەشی تەبلیغات 
حیــزب  تەشــکیالتی  و  ڕاگەیانــدن  و 
بــه گشــتی و دواتــر کادر و پێشــمەرگه 
قەڵــەم بەدەســتەکانی حیزب بــه تایبەتی 
لــه بــواری ناســاندنی مێــژووی خەبات و 
شۆڕشــی گەلەکەمــان به خەڵکی نێوخۆ 
و ئاشــنا کردنیــان بــەو مێــژووە پــڕ لــە 
شــانازییه ئەرکدار و بەرپرســن و دەبێ بۆ 
پــڕ کردنەوەی ئەو بۆشــاییه، هەوڵی چڕ 

و پڕ بدەن.
و  ژاورۆ  ناوچــەی  ســەر  دەگەڕێمــەوه   
مەریــوان و ســنه، ناوچەیــەک که دوای 
نزیــک بــه 39 ســاڵ بەردەوامییــان لــە  
خەبــات، و دوای چەندیــن و چەنــد جــار 
ماڵوێرانــی و ســووتانی ژیانیــان، چەنــده 
عاشــقانه و به شــەرەف ڕێگای خەباتیان 
لــەم ڕێگایهــدا  درێــژه داوه و دەیــدەن و 
چەندەهــا قارمانیەتــی و دالوەرییــان لــه 
خۆ نیشان داوه. بۆیه ئەرکی ئەو خەڵکە 
زۆر ســەنگینه - چ خەڵکــی نێوخۆ، یان 
دەرەوه یــا ئەنــدام و پێشــمەرگەکانی ئــەو 
ناوچەیــه- لــه الیەک دەبێ ئــەو مێژووە 
بپارێــزن و لــه الیەکــی دیکەشــەوه دەبــێ 
ڕۆژ بــه ڕۆژ بــه الپەڕەکانی شــانازییان 
نیشــتمانمان  ســەربەخۆیی  ڕێــگای  لــه 
زیــاد بکــەن و نەهێڵــن ئــەو کتێبــه پڕ له 
شــانازییه خەوشــدار بێــت. لێــره یەکێک 
لــه ئەرکــە گرینگەکانــی ئــەو ناوچەیــه 
به هۆی دراوســێیەتی لەگەڵ باشــووری 
زاگــرۆس و کوردســتان، پەیوەندی گرتن 
لەگــەڵ کرماشــان و ئیــالم و لوڕســتانه. 
چینی خوێندەوار، چاالکی فەرهەنگی-
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی ئەو ناوچانه و 
تەنانەت خەڵکی ئاســایی دەتوانن لەگەڵ 
پەیوەنــدی "ڕاســتەوخۆ" و "ناڕاســتەوخۆ" 
لەگــەل چینــی "بــژاردە" و "ئاســایی"ی 
ئەو پارێزگایانه و ئاشــنا کردنیان لەگەڵ 
بزاڤــی میللی-دێموکراتیکی کوردســتان 
خەباتەکەمــان  پێشــڤەچوونی  یاریــدەری 
بن. ڕێگای ساز کردنی ئەو پەیوەندییانه 
لەم ســەردەمه دا زۆر و ســانایە و شــێوەی 
و  "زەمــەن  پێــی  بــه  چاالکییەکانیــش 
دابیــن دەکــرێ، کــه بێ شــک  شــوێن" 
بــه هــۆی ئەزموونــی ٤ دەیــەی خەباتی 
ئــەو خەڵکانــە، بــه باشــی دەزانــن که چ 
ســاز کردنــی  بــۆ  شــێوه چاالکییــەک 

پەیوەندییەکان بگرنەبەر.

شان به شانی یەک بەرەو 
داهاتوویەکی ڕوون

به بۆنەی هەڵگیرساندنی یەکەمین مۆمی تەمەنی الپەڕەی باشووری زاگروسەوە

ئاوات ساروج

باشــووری زاگــرۆس الپەڕەیــەک بــۆ هــەواڵ، شــرۆڤە و بابەتی گشــتگیر، لــەم ڕۆژانەدا پــێ دەنێتە 
یەکەمین ساڵی باڵوکردنەوەی خۆیەوە. ئەم الپەڕە که لە بواری فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، سیاسی 
و ئەدەبــی بازنــەی چاالکیــی خۆی پێناســە کردووە، به مەبەســتی زانیاری گەیانــدن بە ناوچەکانی 
ئیــالم وکرماشــان چاالکیــی خــۆی دەســتپێکرد و لەم ڕێگایــه دا لە هەموو پۆتانســیەلەکانی نێوخۆ و 
دەرەوەی واڵت بۆ پێکانی ئامانجی نەتەوەیی خۆی کەڵکی وەرگرتووه. هەروەها دەبێ بەو ڕاستیەیش 
ئاماژه بکەین که به هۆی بۆشــایی ئاشــنایی و ئاگایی ناوچەکانی دیکەی کوردســتان له دۆخی 
سیاسی- کۆمەاڵیەتی ئەو پارێزگایانه، ئەو الپەڕه بە تەواوەتی هەوڵی بۆ پڕ کردنی ئەو کەمایەسییە 
داوه و توانیویەتی له قەدەر توانای خۆی، دۆخی سیاســی-کۆمەاڵیەتیی کرماشــان و ئیالم بۆ ڕای 
گشــتی لە بەشــەکانی دیکەی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ڕوون بکاتەوە و بیانخاته بەر باس. باشووری 
زاگرۆس وەک ئاماژەی پێ کرا، زۆر جار زانیاریی خۆی لە هاوڕێیان و کەسانیکی شاڕەزا لە بوارە 
گرینگــەکان وەرگرتــووە و هەمــوو ئــەو زانیاری و بابەتانش کە باڵوی کردووەتــەوە بە نیەتی خزمەت 
کردن بە گشــت ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، بە تایبەت دەڤەری کرماشــان، ئیالم و تەنانەت لوڕســتانیش 
بووه و لەو پێناوەدا ئەرکی خۆی لە قەدەر ئیمکان بەجێ گەیاندووە. چەندەش کەم و کوڕی لە بابەت 
و ڕاگەیاندنی ئەم بەشــەش هەبێت و جێی ڕەخنە و پێشــنیاریش هەبووبێت، بە شــانازییەوە هەنگاوەکان 
بــەرەو پێشــبردن و خزمــەت کردنــی زیاتر هەڵگیراوە و الپەڕەی باشــووری زاگــرۆس ئاوەاڵیە بۆ بابەتە 
بەنرخەکانــی هەمــوو ئــەو کەســانەی کە هەســت بە پێویســت بــوون و خزمەت کردن بە کوردســتان و 
زاگرۆس ئەکەن. باشــووری زاگرۆس له درێژەی یەک ســاڵی ڕابردوودا، بیســت و چوارەمین ژمارەی 
خۆی خستووەتە بەر ڕاو بووچۆنی خوێنەرانی بەڕێز و بیست و پێنجەمین ژمارە ی خۆیشی پێشکەشی 
هەموو ئەو کەسانە دەکات  کە تەنانەت بە یەک ڕستەش له جێبەجێ کردنی ئەرکی ئەم الپەڕەیەدا 
هاوبەش و هاوکار بوونه. بێ شــک به بێ یارمەتیی ئەو بەڕێزانه الپەڕەی باشــووری زاگرۆس قەت 
نەیدەتوانی پێ بنێتە دووهەمین ساڵی چاالکیی خۆی و درێژه به ئەرکه نەتەوەییه کەی خۆی بدات.
هەڵبــەت دەبــێ لێــره بــه ڕۆڵی کاریگــەری کۆمیســیونی ڕاگەیاندن لــه تەرخان کــردن وزەی خۆی، 
بــۆ دەرهێنانــی باشــووری زاگــرۆس له "بێدەنگی هــەواڵ" و هەروەها چڕ بوونــەوە و جەخت کردنەوەی 
ڕێبەریــی حێزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران له ســەر ســەرنجدانی هەرچی زۆرتر بــەو ناوچانه و 
لەبەرچاوگرتنی دۆخی تایبەتیان ئاماژه بکەین، که پاڵپشت و وره بەخشی ئەندامان و نووسەرانی ئەم 

الپەڕه بوون و هەن. 
مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمان به ڕوونی ئەو ڕاستییه دەسەلمێنێ که سەرکەوتن به 
بێ هاوبەشیی هەموو بەشەکانی کوردستان له نێو بزاڤەکەماندا دەستەبەر نابێت و دوژمن هەمیشه له 
دوور کەوتنەوەی بەشگەلێک له کوردستان له بزاڤی ڕزگاریخوازانەمان، به قازانجی خۆی کەڵکی 
وەرگرتووه و دەیگرێ. بۆیه هەوڵدانی بێ سنوور بۆ گەیاندنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کوردستان 
به دوایین خاڵی ســنووری کوردســتان، ئەرکێکی مێژوویی و نەتەوەییه. ئەرکێک که یەکالکەرەوی 
داهاتــووی خەباتــی ڕەوای کــورده و کــەم کاری لەم ڕێگایه دا بێجگــه زەربه دان له بزاڤەکەمان هیچ 
ئاکامێکی دیکەی لێ ناکەوێتەوە. بۆیه له قوناغی نۆێی خەباتی گەلەکەماندا به چڕوپڕتر کردنی 
چاالکییەکان له نێوخۆ و دەرەوەی واڵت و خوێندنەوەی دروستی دۆخی "زەمەنی-شوێن" و پراکتیکه 
کردنــی ئیــده دروســتەکان، هــەوڵ بۆ دابیــن کردنی داهاتوویەکــی ڕوون بدەین و هەنــگاو به هەنگاو 

خەباتەکەمان بەرەو ئامانجی دیاریکراو ببەین.



9 ژمارە٦٩٧، ٢٠ی مارسی ٢٠١٧

داهاتووى کورد لە پەنجەرەى نەورۆزەوە
ئەلبورز ڕووئین تەن

مێتولۆژیــش وەک میــژوو لــە هەگبــەى 
جێگــەى  نەتەوەیەکــدا  هــەر  بیــرەورىی 
تایبەتــی خــۆى هەیــە، تەنانــەت بەشــێک 
لــە  دانەبــڕاو  بەشــێکى  بوونەتــە  لەوانــە 
پێناســەى نەتــەوەکان. وەک هــەر دابێکــى 
دیکــە کــە لــە ژیانــى ڕۆژانــەدا دووبــارە 
دەبنــەوە و فەرامۆش ناکرێن و پەرەیان پێ 

دەدرێن.
نــەورۆز یەکێــک لــەو دابانەیــە کە وەک 
پێناســە بــۆ گەلــی کــورد و یەکێک لەو 
بۆنــە کولتووریانەیــە کــە تێکــەڵ بــووە بە 
ڕاســتە  گەلەکەمــان.  ڕۆژانــەی  ژیانــى 
ڕەنگە نەتەوەى دیکەش هەبن کە خۆیان بە 
خاوەنی نەورۆز بزانن و ســااڵنە ئەو جەژنە 
بگــرن، بــەاڵم بۆ کــورد زیاتر ماناى هەیە، 
چوونکە بۆ کورد هێمایەکە بۆ دۆزەکەى، 
هــەر بۆیــەش بەردەوام بــۆ دوژمنان نەورۆز 
یەکێک لە ڕووداوە مەترســیدارەکانە، هەر 
بۆیەش ڕێگەى نەداوە تا کورد ئەو جەژنە 
بــە ئــازادى بگرێــت و بــە دەیــان داســتان و 
بەسەرهات شایەدى  بۆ ئەو چەندە دەدەن.

نــەورۆزى ئەمســاڵێش لــە کاتێکــدا نزیک 
دەبیتــەوە کــە کــورد بــە گشــتى چــاوى 
بڕیوەتــە ئەوەیکــە موژدەى بەهــارى ئازادى 
لــە  هەریــەک  بــۆ  بەهــارە  ئــەو  بێنێــت. 
پارچەکانــی کوردســتان واتــای تایبەتــى 
خــۆى هەیــە، لــە باکــوور بەهــارى ئاشــتى 
زەوت  مافــە  بــە  گەیشــتن  بەهــارى  و 
کراوەکانێتــى، بەهــارى دیتنــەوەى ڕێگــەى 
یەکگرتنــى  بەهــارى  خەبــات،  دروســتى 
کــورد لــە ســەر فورموڵێکــى تایبەتــە بــۆ 
خەبات. لە ڕۆژئاوا بەهارى لەدەســتنەدانى 
دەســکەوتەکان و بەهــارى ڕاســتکردنەوەى 
هەڵەکانــە. لە باشــوور بەهارى بڕیاردان لە 
چارەنووسی نەتەوەیەکى چاوەڕێیە، بەهارى 
چارەســەرى قەیرانەکانــە. لــە ڕۆژهــەاڵت 
زۆر گەرموگوڕتــرە لــە پارچەکانــى تــر، 

چوونکــە چــواردە میلیــۆن تاکــی کــورد 
بــۆ کۆتایهێنــان بــە ڕۆژگارى بندەســتى، 
چاوەڕێی هەنگاوەکانى خەباتگێڕانیەتى و 
مۆژدەکەشــی هەر لە نــەورۆزى ڕابردووەوە 
پێــی گەیــی. بۆیە شــرۆڤەى ڕووداوەکانى 
داهاتــوو بەر لە نەورۆز و ئەوەى کە چەندە 
بەهــاری داهاتــوو ئــەو داخوازانــە دێنتــە 
دی، گرینگــى خۆی هەیە.باکوور ســاڵێ 
ڕابــردوو ســاڵێکى پڕ لــە ڕووداوى ناخۆش 
بوو بۆ کوردســتانى باکــوور، چوونکە لەو 
ساڵەدا نەتەنیا هەنگاوێک لە ئامانجەکان 
نیزیــک نەبووینــەوە، بەڵکــوو دوورتریــش 
بــەرەو  تورکیــە  کــە  ئێســتا  کەوتینــەوە، 
دەڕوات،  نــوێ  سیســتمێکى  و  دەســتوور 
بەشــە  لــەو  کــوردان  خەباتــى  چۆنیەتــى 
گرینگىی خۆی هەیە. بەاڵم لێرەدا چەند 
ڕاستیى حاشاهەڵنەگر هەن، ئەویش ئەوەیە 
کە؛ چارەســەرى ئاشــتییانە زیاتــر دەتوانێ 
کــورد لە مافەکانــى لەو پارچەیە نیزیک 
دوورتــری  بەپێچەوانەکەشــی  و  بکاتــەوە 
دەخاتــەوە و ئــەوش لــە ســاڵێ ڕابــردوودا 
سەلمێندرا. ئەوەى کە دەبێ کە کوردەکان 
زیاتــر لە هەموو کاتێــک گرینگى پێبدەن 
هــەر  بــە  دیکــە  جارێکــى  کــە،  ئەوەیــە 
شــێوەیەک بێــت دەرفــەت بــۆ ئــەو جــۆرە 
سیاسەتە بڕەخســێنن، چوونکە ئەگەر بێتو 
هــەر لــە چوارچێــوەى خەباتــى چەپەکانى 
تورکــدا بمێننەوە، ئــەوا نەتەنیا خزمەت بە 
کــورد ناکات، بەڵکوو زیاتر کورد لەگەڵ 
و  دەکــەن  بــەرەوڕوو  ماڵوێرانــى  و  شــەڕ 
هاوکات کورد لە پارتە تورکەکان نزیک 
دەکەنەوە. لێرەدا ئەوەى کە گرینگە خەباتى 
پارتەکانى دیکەیە، واتە ئەوانەى بە جیاواز 
لــە پەکەکــە بیردەکەنەوە. چوونکە ئەگەر 
ئــەوان بتوانن لە گــەڵ دۆخى نوێدا خۆیان 
بگونجێنن و نوێنەرایەتیی بەشــیکی کورد 
ئاراســتەیەکی  بــە  ڕووداوەکان  بکــەن، 
ئــەوەش  بێگۆمــان  دەبــەن،  گونجاوتــردا 
کارێکــى ســەختە، بــەاڵم ئەگــەر مێتودى 
خەباتــى ســەردەمیانە بگرنەبــەر، دەتوانــن. 

هــەر بۆیــەش خەباتــى کــورد لــەو پارچــە 
گرێــدراوە بە خەباتى ئــەو پارتە نەتەوەییانە 
کــە پۆتانســیێلى خەباتى ئاشــتیخوازانەیان 
هەیە، ئەوان چەندە بەهێز بن ئەوەندە دۆزى 
کــورد دەتوانێ بەرهەمدار بێت، بۆیە دەبێ 
بــۆ هەڵبژاردنــەکان زۆر هــەوڵ بــدەن، ئەو 
شێوازە لە خەبات پێداویستیى تایبەتى خۆى 
دەوێ و ئەگــەر بتوانــن ئەو پێداویســتییانە 

دابین بکەن، دەتوانن کاریگەر بن.
دیســان  دۆخەکــە  ڕۆژئــاوا  ڕۆژئاوالــە 
پەیوەندیــدارە بــە دۆخــى پەکەکــەوە، بەاڵم 
هاوکێشــەکانى  ترامــپ  هاتنــى  دواى 
ناوچــە بــە الســەنگى تورکیەدا گــوڕدراوە 
و زیاتریــش دەگۆڕێــت. ئەگــەر بێتــو ئــەو 
هــەر  و  نەکرێــن  ڕەچــاو  گوڕانکارییانــە 
ســازى تاکــڕەوەى بــەردەوام بێــت، ناتوانــن 
کەڵــک لــەو دەرفەتــە مێژووییــە وەرگرن. 
ئەوەى کە لە سااڵنى ڕابردوودا لە ڕۆژئاوا 
حوکمــى تاکڕەویــى هەبــووە، دەرفەتێکــى 
زۆر گرینــگ لــە دەســت چــووە، چوونکە 
ئەگەر ئەو شێوازە سیاسەتە نەبا، لەوانەبوو 
وەک  هەبــا  فیــدڕاڵ  هەرێمێکــى  ئێســتا 
باشــوورى کوردســتان، کە ئــەوەش بنەماى 
ڕووخانــى دەوڵەتى ئەســەد دەبــوو. پێم وایە 
هەیــە،  ســێناریۆ  هەمــان  هــەر  ئێســتاش 
پێشــمەرگەى  هێــزى  جووڵــەى  چوونکــە 
ڕۆژ و ترافیکــى دیپلۆماســیى بارزانــى- 
تورکیــە - ئەمریــکا بــۆ درووســت بوونــى 
ئــەو پڕۆژەیــە، دەنگــۆی درووســت کردنى 
بنکەى ســەربازیى ئەمریــکا لە ڕۆژئاواش 
بەڵگەیە بۆ ســەلماندنی ئــەو بابەتە. بەاڵم 
هیوادارم ئەوە بە کەمترین تێچوو بۆ کورد 
بێتــە دی. اشــوورلە کوردســتانى باشــوور 
دۆخەکــە بە تەواوی جیــاوازە، دواى ئەوەى 
چــوار ســاڵ پێش بــۆ پێکهێنانــى کابینەى 
بنکــە  حکومەتێکــى  هەوڵێانــدا  نــوێ 
فــراوان پێکبێنــن، بــۆ ئەوەى بتوانن باشــتر 
بەرەو سیاســەتێکى نیشــتمانى بڕۆن، بەاڵم 
ئێســتا زۆر بە باشــی دەبینین کە ئەو تێزە 
سەرکەوتوو نەبووە، بەڵکوو زۆر گرفتیشی 

دروســت کردووە، هەر بۆیەش لەو بەهارەدا 
و لەوەبەدوا چاوەڕوانیى سیاسەتێکى دیکە 
دەکرێ بۆ ئەوەى بتوانن بەرەو سەربەخۆیى 
هەنگاوی زیاتر هەڵگرن. ئێستا گرنگترین 
باســی کوردســتانى باشــوور ســەربەخۆیی 
هەربۆیــەش  ئیدارییەکانــن،  قەیرانــە  و 
چارەســەرى  و  ســەربەخۆیی  ڕاگەیاندنــى 
قەیرانەکانیــش، پێویســتیی بــە گرتنەبەرى 
نێوخۆیــی  ســەرکەوتووى  سیاســەتێکى 
هەیــە، چوونکــە هــەردوو بــوار پەیوەندییان 
بــە گرفتەکانــى نێوخۆییــەوە هەیــە. بەاڵم 
یەکێــک لــە گەورەتریــن مەترســییەکانى 
ســەر کوردستانى باشــوور بە تایبەتى دواى 
داعــش، ڕووبەڕووبونــەوە لەگــەڵ هێزێکی 
وەک حەشــدى شــەعبییە، چوونکــە ئێران 
ڕێگــەى  لــە  نەیتوانــى  کــە  ئــەوەى  دواى 
دەســتتێوەردانى نێوخۆیــی بــە ئامانجکانى 
بــگات، لــەو هێــزە کەڵــک وەردەگرێــت. 
هــەر بۆیــەش چەنــد لــە هەنــگاوى جیــدى 
نزیــک بووینــەوە، بــە هەمــان ئەنــدازەش 
مەترســییەکان گەورەتر دەبن. بۆ پێشگرتن 
هەبوونــى  ســەرەڕای  مەترســییانە،  بــەو 
نێوخۆیــی،  یەکدەنگــی  سیاســەتێکى 
پێویســتى بــە هاوکاریى زلهێــزەکان و بوون 
بــە بەشــێک لەو هاوکێشــە سیاســییانەی 
دەکــەن  ئێــران  دژایەتــى  کــە  ناوچەکــە 
زەروورییە. بەخۆشــییەوە ئێســتا کوردستان 
لــە هاوکارییەکى نزیکى ئیــدارەى ترامپ 
و تورکیــە و بەشــێکى بەرچــاوى واڵتانــى 
کوردێــک  هــەر  ئــەوەى  کەنداودایــە. 
ســەرکەوتووی  سیاســەتێکى  چاوەڕوانیــى 
کوردســتانى  سیاســییەکانى  الیەنــە  لــە 
ئــەوە  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  هەیــە،  باشــووری 
کــە؛ دواى کۆمارى کوردســتان هیچکات 
کــورد ئەوەنــدە نزیــک نەبووە لــە بڕیاردان 
لە چارەنووســی خۆى، هــەر بۆیەش هیواى 

هاتنى بەهارى سەربەخۆیی دەخوازن.
خۆرهەاڵت

ئەو بەشــە لە کوردســتان وێڕاى ئەوەى کە 
لــە ژێــر داگیرکاریــى دڕندەتریــن دوژمنى 

کورددایە، پێویستى بە زۆرترین ماندووبوون 
و هەوڵ و تێکۆشان هەیە بۆ ئەوەى بتوانێ 
لــە ئامانجەکانی نیزیــک ببێتەوە. ئەوەش 
نامومکیــن نیــە و باشــترین بەڵگــەش بــۆ 
ئەو ڕاســتییە دروســت بوونى ئەو هیوایە لە 
دواى ڕاسانی ڕۆژهەاڵت، لەالیەن خەڵکى 
کوردستانەوە.ئێســتا بۆ ئەوەى بتوانین ببین 
بە خاوەنى بەرهەمى هەســتپێکراو، چەندین 
هەنگاو پێویســتن. بەشێک لەو هەنگاوانە 
ئــەوەى  بــۆ  بــەاڵم  پێ کــردووە،  دەســتیان 
بەهــارى ئــەو ســاڵ زۆرتریــن کاریگەریــى 
هەبــێ، هەنــگاوى زۆرمــان ماون. ســەرەتا 
بەهێزترکردنى ڕاسان و دەوڵەمەندکردنیەتى 
بۆ ئەوەى بتوانێ بە باشی وەاڵمدەری بارى 
قورسی بەرپرسیارەتى خۆى بێت. بۆ ئەوەش 
کۆنگــرەى داهاتــووى حیزبــی دێموکراتــى 
کوردســتانى ئێــران زۆر گرینگە، چوونکە 
و  دەکات  ڕاســان  ڕێبەرایەتیــى  حــدکا 
وەک  کۆنگرەیــە  ئــەو  بەرهەمداربوونــى 
زەروورەتێکــى هەنووکەییــە. گرینگــە لــەو 
کۆنگرەیــەدا هەمــوو گرفتەکان بە باشــی 
بخرێنە بەر باس و گفتوگۆ و بە شێوەیەکى 
زانستییانە و شۆڕشگێڕانە کار بکرێت بۆ 
ئەوەى میکانیزمى پێویســت بۆ چارەسەرى 
گرفتەکان دابنریت، تەنیا ناســاندن یا باس 
کردنی ڕواڵەتى ناتوانێ هاوکاریى ڕاســان 
بکات. خاڵى گرینگی هەســتیاربوونى ئەو 
کۆنگــرە وا دەکات کــە؛ زۆر هەوڵ بدەین 
کە نەتەنیا هەنگاو بەرەو دواوە نەهاوێژین، 
بەڵکــوو بــە بیرکردنەوەیەکــى ســەردەمیانە 
و بــە لەبەرچاوگرتنــى ئەزموونــى ڕابردوو، 
باشترین و بەسوودترین ڕێگە بگرینە بەر. 
لــە  کاریگەریــى  دەتوانــێ  چەنــدە،  ئــەو 
خۆرهــەاڵت  کوردســتانى  هەمــوو  ســەر 
دابنێــت، ڕاســتە زۆر هێــز لــە کوردســتان 
خەبــات دەکــەن و قوربانییــان داوە، کــەس 
ناتوانــێ لەبەرچاویــان نەگــرێ، تەنانــەت 
سەرکەوتنى کۆتایی لە هاوکاریى هەموو 
ئــەو هیزانەدایــە، بەاڵم ڕاســتییەکان دەڵێن 
کــەس ناتوانــێ کاریگەریى حــدکا لە ٧1 

ســاڵى ڕابــردوودا ڕەت بکاتــەوە و تەنانــەت 
وەک داینەمــۆى خەبــات لــە کوردســتانى 
خۆرهەاڵتە، واتە بەهێز بوونى، بەهێز بوونى 
شۆڕشە. بۆیە هەنگاوەکانى ئەو هێزە دەبێ 
لە ژێر ڕۆشــنایى ئەو بەرپرســایەتییە بێت. 
ئەگەر بێتو لەو هەنگاوەدا، واتە لە کۆنگرەدا 
ســەرکەوتوو بێــت، کە هیــواى هەموومانە، 
دەتوانێ لە دۆســیە نیشتمانییەکانى وەکوو 
ڕاســان، وەکــوو بەرە، وەکــوو حکوومەت و 
دەســتوورى داهاتــووى کوردســتان، وەکــوو 
بەرەنگاریــى کۆمــارى تێرۆریســتى ئێــران، 
وەکــوو بــوون بــە بەشــیک لە هاوکێشــەى 
ناوچەیــی، زۆر ســەرکەوتووتر لــە جــاران 
هەنگاو بنێت. ئەوەى جێگای بایەخە ئەوەیە 
کە، بە شێوەیەکى نیشتیمانى بەرەو نەورۆز 
دەڕۆین، واتە هەموو الیەنەکان لە نەورۆزدا 
بەشــدارن، هــەر ئەوە هیواى زیاتر درووســت 
بەهارێکــى  هاوبــەش،  نــەورۆزى  دەکات، 
هاوبــەش، سیاســەتێکى هاوبەش بــۆ بابەتە 

نیشتمانییەکان دروست دەکات.
شرۆڤەکان بۆ نەورۆز و بەهارى داهاتوو لە 
هەمــوو کوردســتان خاوەنی چەند ڕەهەندى 
ڕادەیەکــى  تــا  مەترســییەکان  هاوبەشــن. 
زۆر وێکدەچــن و لە شــوێنێکەوە دێن، واتە 
کۆمــارى تیرۆریســتى ئیــران، واتــە هەموو 
پێکــەوە دەبی هەنگاو بنێین بۆ الوازکردنى 
ئــەو کۆمــارە دواکەوتووە و هــەر الیەنێک 
پێویســتەوە.  لەڕێگــەى  و  توانــا  بەپێــی 
هەروەهــا هەموو هەنگاوەکانى پێویســت بۆ 
گەیشــتن بە ئامانج، پێویستى بە یەکڕیزى 
زانســتیانەبوون  و  ســەردەمیانەبوون  و 
و  دەرفــەت  لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  و 
بــەو  دەبینێتــەوە.  خــۆى  پۆتانســیێلەکان 
هیوایــە کــە هەموو هەنگاوەکانى پێویســت 
و دروســت ببنە ڕاســتى، بە شــێوەیەک کە 
ئــەو نــەورۆزەش نەبــێ، نــەورۆزى داهاتوو، 
نەورۆزى نەتەوەیەکى ئازاد لە کوردســتانى 

ئازاد بێت.

درێژەی اڵپەڕەی ٦

تاوانباری خۆفرۆش "غەفوور سەالحی"یان  
بــە دەســتڕێژی گووللــە ســزا دا .جاشــی 
دەســتەی  بەرپرســی  غەفــوور،  نــاوزڕاو 
پاســدارانی كۆمــاری  ســیخوڕیی ســپای 
ئیســالمی لە شــاری شــنۆ بــووە و دوایین 
لــە  بەشــداری  خۆفرۆشــانەی،  كــردەوەی 

تاوانی "قەرەسەقەڵ"دا بوو.
٢5ی خەزەڵــوەر: چواردەهەمیــن پلینۆمــی 
كۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێران وێڕای لەبەرچاوگرتنی 
هەمــوو خاڵــە ئەرێنییەكانــی ڕاســان، بــە 
بەردەوامیــی  لەســەر  پێــی  لێبڕاوییــەوە 
و  بەهێزتركــردن  بــۆ  و  داگرتــەوە  ڕاســان 
شوێندانەرتركردنی ڕاسان شێوەی چارەسەر 
كردنــی كــەم و كۆڕییەكانــی دەستنیشــان 

كرد.
٢5ی خەزەڵــوەر: پۆلێــك هەڵــۆی زاگرۆس 
لــە نێــو لە نێــوان گوڕســتانی شــەهیدان و 
مەجیدئابادی شــاری شــنۆ، لە جاشــێكی 
لــە  و  ڕۆهاتــن  چڵكاوخۆری"ئیتالعــات" 
بــە  تاوانــە قیزەونەكانــی دەرهــەق  ســزای 
بــەر دەســتڕێژی  هاونیشــتمانانی، دایانــە 

گوللە.
مســتەفا وەیســی ناوزڕاو بە مستەفا درۆ، 
بە تاوانی كوێركێشــی بۆ دەزگا سیخوڕی 
و ســەركوتكەرەكانی پارێــزەری دەســەاڵتی 
شــنۆ،  شــاری  لــە  ئیســالمی  كۆمــاری 
پێدۆزی و پەلكێشی و مڵومۆ بە شوێنپێی 
تێكۆشەرانی شار و پێشمەرگەكانی شاخدا 
و هەروەهــا هاوكاریــی دوژمــن لــە تاوانی 
لەبیرنەكــراوی ئاوایی "قەرەســەقەل"دا ســزا 

درا.
٢6ی خەزەڵوەر: سكرتێری گشتیی حیزبی 
وێــڕای  ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
هەیئەتێكــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
دێموكــرات لەگــەڵ بنەماڵەی شــەهیدانی 
كــۆ  ڕۆژهــەاڵت  كوردســتانی  ڕاســانی 

بوویەوە.
١6ی ســەرماوەز: كۆماری ئیسالمیی ئێران 
كورتــە فیلمێكــی دێكۆمێنتــاری بە دژی 
جوواڵنــەوەی كــورد لــە ئێران و بــە تایبەت 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت و حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێران، بەنــاوی "كاك و جاش" 
لــە كاناڵــی 3ی تەلەڤیزیۆنــی ڕێژیم باڵو 
كردۆتــەوە كە ئەوپەڕی ترس و زراوچوونی 
سەرانی ڕێژیم لە جوواڵنەوەی گەلی كورد 

نیشان دەدات.
١٧ ی سەرماوەز: ماڵپەری كوردستان میدیا 
لــە ڕاپۆرتێكــدا ئاشــكرای كــرد كۆمــاری 
ســەرقاڵی  ڕاســان  ترســی  لــە  ئیســالمی 
ڕەشــبگیری لــە كوردســتانە. بەپێــی ئــەم 
هەواڵــە ڕێژیــم لــە ســەرەتای ئەمســاڵەوە 
تاكــوو ئێســتا زیاتــر لــە 220 هاوواڵتــی 
كــوردی دەستبەســەر كــردووە. زۆربەی ئەم 
گیــران و دەستبەســەركردنانە لە شــارەكانی 
ســەقز، ســنە، كامیاران، بــۆكان، دیواندەرە، 
مەهاباد، قوروە،كرماشــان، شنۆ و پیرانشار 

بووە.
بانگهێشــتی  ســەر  لــە  ســەرماوەز:  ٢6ی 
لــە  ئەمریكایــی  زانكــۆی  فەرمیــی 
كوردســتان هەیئەتێكــی پایەبەرزی حیزبی 
دێموكــرات بــە سەرپەرەســتیتی ســكرتێری 
گشــتیی حیزب كوردســتان بەشــدارییان لە 
كۆنفڕانســی ســەربەخۆیی كوردســتان لــە 
داهاتوودا، ڕووبەڕووبوونەوە و دەرفەتەكاندا 

كرد.
بێشــكچی  ئیســماعیل  ســەرماوەز:  ٢٧ی 
ڕۆژنامەوانــی  و  نووســەر  سیاســەتمەدار، 
ئیبراهیــم  یاوەریــی  بــە  تــورك  ناســراوی 
گورپوس ســەرۆكی ســەنتەری ئیســماعیل 
بێشــكچی، ســەردانی دەفتــەری سیاســی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كرد 
و پشــتگیری خــۆی بــۆ خەباتــی حیزبــی 

دێموكرات ڕاگەیاند.
هیجــری،  مســتەفا  ســەرماوەز:  ٢٨ی 
ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكراتــی 
لەگــەڵ  وتووێــژ  لــە  ئێــران  كوردســتانی 

ماڵپەڕی ئانــادۆڵ ڕایگەیاند كە: "ئەگەر 
كۆماری ئیســالمیی ئێران تەحەمول بكات 
پێشــمەرگە لــە نێــو خەڵكــدا هەبێــت، ئەوە 
نامانەوێت خەبات ببێتە خەباتی چەكداری، 
بەاڵم ئەگەر ئەوان هێرش بكەن، پێشمەرگە 
ناچــارە بەرگریــی بــكات، بۆیە بەگشــتی 
بزووتنــەوەی چەكداریی ئێمە بەرگریكردنە 

لە خۆمان تا هێرشكردن".
دێموكراتــی  حیزبــی  ســەرماوەز:  ٢٨ی 
كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
لــە  ئێــران  كوردســتانی  زەحمەتكێشــانی 
دیدارێكــدا لــە بنكەی دەفتەری سیاســیی 
حیزبی دێموكرات كۆ بوونەوە و سەبارەت بە 
هاوكاریی هەر دوو الیەن، بە ئاوڕدانەوەیەك 
بــە ڕێككەوتننامــەی سیاســیی نێوانیــان، 
جەخــت لەســەر ئــەوە كرایەوە كــە هەیئەتی 
هــەر دوو ال لە بــواری جۆراوجۆردا پێكەوە 
درێــژە بــە دانیشــتنەكانیان بــدەن و لەســەر 
بەرنامــەی كاری هاوبەشــیان ئامادەكاریی 

پێویست بكەن.
٢9ی ســەرماوەز: ژمارەیەك لە خوێندكارانی 
زانكۆی مەهاباد بۆ پشتیوانی لە ڕاسانی 
ڕۆژهەاڵت سروودێكیان ئامادە و پێشكەش 
دێموكراتــی  حیزبــی  نوێــی  خەبانــی  بــە 
كــردەوە  بــەم  و  كــرد  ئێــران  كوردســتانی 
فەرهەنگییــە دەنگــی مافخوازیــی خۆیان 
خســتە پاڵ هێزی پێشــمەرگە و پشتیوانی 

لە خەباتی شار و شاخ دەكەن.
١٧ی بەفرانبــار: تێكۆشــەرانی دێموكــرات 
لە شــاری شــنۆ، بە بەڕێوەبردنی چاالكیی 
تەبلیغاتــی، ڕاســانی ڕۆژهەاڵتیــان بــەرز 
لەگــەڵ  وەفاداریــان  پەیمانــی  و  ڕاگــرت 
شەهیدان و حیزبی دێموكرات نوێ كردەوە. 
هەروەهــا قارەمانانــی دێموكرات لە شــاری 
بــۆكان، بــۆ بــەرز نرخاندنــی وەرزی نوێــی 
خەباتــی حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
ئێران و گرێدانی خەباتی شــاخ و شــارەوە، 
بــە شــێوەیەكی بەریــن چاالكیــی تەبلیغیان 

لەو شارە بەڕێوە برد.
١9ی بەفرانبار: لە شاری زووریخ لە واڵتی 

ســووییس ســێمینارێك لەژێر ناوی ڕاسانی 
رۆژهــەاڵت و ئەركــەكان و ئەگــەرەكان بــە 
بەشــداریی بەشــیكی بەرچاو لــە كوردانی 
نیشــتەجێی ســوویس و نوێنەرانــی هێــز و 
الیەنــە سیاســییەكان بۆ حەســەن شــەرەفی 
حیزبــی  گشــتیی  ســكرتێری  جێگــری 
دێموكراتی كوردستانی ئێران  بەڕێوە چوو.
١9ی بەفرانبار: كاتژمێر 3ی سەرلەبەیانیی 
پۆلێك لە هەڵۆكانی زاگرۆس بە نارنجۆكی 
دەستی هێرشیان كردە سەر مۆڵگەی سپای 
تێرۆریستیی پاسداران لە ساڵحاوای بانە. 
2ی ڕێبەنــدان: هەڵۆكانــی زاگــرۆس لــە 
گوندی "ســەردۆش"ی مەریوان پەالماری 
 15 مــاوەی  بــۆ  و  دا  خۆفرۆشــانیان 
خولــەك ئاگریــان بــە ســەر مۆڵگەیەكــی 
بەكرێگیراوانــی ڕێژیمدا باراند، بە جۆرێك 
كە هیچكام لە هێزەكانی ڕێژیم نەیانتوانی 

دەست بكەنەوە.
٢ی ڕێبەنــدان: الوانــی ڕاســان لــە شــاری 
ســنە، لە پەیامێكدا ســاڵڕۆژی دامەزرانی 
كۆماری كوردســتانیان لــە هەموو خەڵكی 
كوردستان و كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران پیرۆزبایی 

كرد.
٢١ی ڕێبەنــدان: هەڵۆكانــی زاگــرۆس لــە 
پەالمارێكدا بۆسەر كۆمەڵێك لە چەكدارانی 
ڕێژیــم لــە گەڕەكــی "كەلوڕاوای" شــاری 
بۆكان )افشار 1( دوو جاشیان بە ناوەكانی 
بــە "ئەنــوەری  ناســراو  "ئەنــوەر ئەمینــی" 
عەلــی دارفــرۆش" و "ئەمیــر عەلی پوور" 
ناســراو بــە "ئەمیری عومــەر مەحمەڵ" بە 

سزای تاوانەكانیان گەیاند.
٢٢ی ڕێبەنــدان: هەڵمەتــی توویتــری بــۆ 
بە  تێرۆریســت ناســاندنی ســپای پاســداران 
لــە ڕێــی دەنگدانەوە، بە ســەركەوتوویی لە 
ئاســتی جیهانــدا بەڕێــوە چــوو. چاالكانی 
هەڵمەتەكــە پێیان وایە جگــە لە كوردەكان، 
بەشــێكی زۆر لــە عەرەبــەكان و ژمارەیەك 
لــە ئێرانییەكانیش بەو هەڵمەتەوە پەیوەســت 

بوون.

هەوڵــە  درێــژەی  لــە  ڕەشــەمە:  ٨ی 
نەزۆكەكانــی ڕێژیمی ئیســالمی تاران بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی ڕاســان، پاسدار نەقدی، 
جێگــری فەرهەنگیی ســپای تێرۆریســتی 
پاســداران لە ســەردانێكدا بۆ چەند شــاری 
كوردســتان، لەوانە ســنە، ســەقز، مەهاباد، 
بــۆكان و...هتد بە چەكدارە خۆفرۆشــەكان 
وتی: "لە ساڵی داهاتوودا شەڕێكی قورس 
لە نێوان ئێمە و هێزە دژبەرەكاندا دێتە ئاراوە 
كــە وەك ســپای پاســداران پێویســتیمان بــە 
هاریكاری و چاوســاغی و كەڵك وەرگرتن 

لە ئەزموونەكانی ئێوە هەیە".
تەشــكیالتی  كۆمیســیۆنی  ڕەشــەمە:  9ی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
چەكدارانــی  لــە  داوای  پەیامێكــدا  لــە 
بەكرێگیراوی ڕێژیم لە كوردستاندا كرد واز 
لە خەیانەت بە گەل و نیشتمانەكەیان بهێنن 
و ســەنگەرەكانیان لــە بــەرەی داگیركەرەوە 

بگوازنەوە بۆ بەرەی گەل. 
كوردســتانی  حیزبــی   ٦ ڕەشــەمە:  ١١ی 
وێــڕای  كۆبوونەوەیەكــدا  لــە  ڕۆژهــەاڵت 
هاودەنگی لەســەر هەوڵی ژمارەیەك ئەندام 
پارلمانــی عێــراق بــە مەبەســتی دەركــردن 
ڕۆژهــەاڵت،  هێزەكانــی  چەككردنــی  و 
كۆمیسیۆنێكی هاوبەشیان پێك هێنا تاكوو 
لەم ڕێگەوە هەوڵ بۆ پووچەڵكردنەوەی ئەو 
پیالنە شــوومە بدەن و بۆ ســەردان و دیدار 
لەگــەڵ ســەرۆكی كۆتلــە پەرلەمانییەكان 
و الیەنــە پێوەندیــدارەكان بەرنامــەی كاری 

هاوبەش بەڕێوە ببەن.
١٢ی ڕەشــەمە: ڕاگەیەنــدرا كــە ڕێژیمــی 
ئێران لە دوایین هەوڵەكانیدا دژ بە خەباتی 
نەتەوەی كورد لە ڕۆژهەاڵت و حیزبەكانی 
دژبــەری ئــەو ڕێژیمــە، لە پۆلــی ٦ و ٧دا 
وانــەی دژی ئــەو حیزبانەی بە فەرمی لە 

خوێندنی قوتابیان زیاد كردووە.
1٧ی ڕەشــەمە: هەڵۆكانــی زاگــرۆس لــە 
بانــە،  گەڕەكی"فنــی حیرفەیــی" شــاری 
بەكرێگیراوێــك بە نــاوی "نەبی مەجیدیان" 
خەڵكی ســنە و  جێگری گرووهی زەربەتی 

ڕێژیــم لــە بانەیان بە ســزای خەیانەتەكانی 
بە گەل و نیشتمان گەیاند.

٢٠ی ڕەشــەمە: كۆمیســیۆنی تەشــكیالتی 
حیزبــی دێموكرات لە پەیامێكی بە بۆنەی 
هاتنــی جێژنی نەتەوەیی نەورۆز و ســەری 
ســاڵی نوێــی كــوردی داوای لــە ســەرجەم 
چیــن و توێژەكانــی خەڵــك لە كوردســتانی 

ڕۆژهەاڵتدا كرد كە:
"بــا ئەمســاڵیش هەموومــان بــە هەڵكردنی 
بــۆ  هەوڵــدان  و  نــەورۆز  ئاگــری 
سەركەشــی  ئاگــری  بڵێســەدارتركردنی 
خەباتێكــی یەكگرتووانە لە شــار و شــاخدا 
تــا گەیشــتن بە مافــە ڕەواكانــی نەتەوەی 
كورد و ڕزگاربوونی یەكجاریی كوردستان، 
دەست بخەینە نێو دەستی یەكتر و پاڵپشتی 
دڵســۆز و بــە ئەمەگــی خەباتــی ڕەوای 

گەلەكەمان بین".
٢3ی ڕەشــەمە: ماڵپــەڕی كوردســتان میدیا 
ســپای  هێزەكانــی  ماوەیەكــە  ڕایگەیانــد، 
پاســداران لــە شــنۆ، لــە كاتــی بــەرەوڕوو 
"فرۆشــیارە  لــە  پێنــاس  كارتــی  بوونیــان 
گەڕۆكەكان" وەردەگرن و لە كاتی ســەردان 
بۆ وەرگرتنەوەی پێناسەكانیان، داوایان لێ 
دەكەن هەر زانیارییەكیان لە سەر پێشمەرگە 
و ئەندامانــی حیزبی دێموكرات بەر  دەســت 
كەوت، ســپا ئاگادار بكەنەوە. پەنا بردن بو 
دەستفروش و چەرچییەكان، دوایین هەوڵی 
بەرەنگاربوونــەوەی  بــو  ڕێژیــم  نەزۆكــی 

ڕاسانی ڕۆژهەاڵتە.

لــە  پۆلێــک  ڕەشــەممە:  ٢6ی  شــەوی 
هەڵۆکانی زاگرۆس بە مەبەستی سزادانی 
تاوانبارانــی کۆمــاری ئیســالمی لەســەر 
سنووری مەریوان، پەالماری ڕەوەیەک لە 
چەکدارەکانــی کۆماری ئیســالمییان دا. 
لە ئاکامی هەڵمەتی بوێرانەی هەڵۆکاندا 
دوو چەکــداری دژی گەلــی کــوژران و 

یەکێکیش بە توندی بریندار بوو.
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هەاڵواردنی نەتەوە بندەستەکانی ئێران 
گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار

  

  وتاری مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لە كۆبوونەوەیەكدا لە پارلەمانی سووییس لە پێوەندی لەگەڵ

 "نەتەوە ستەملێكراوەكان و كەمینەكانی ئێران". 

ئیســـالمی  کۆمـــاری  ڕێژیمـــی 
دەســـەاڵتەوە،  هاتنەســـەر  ســـەرەتای  لـــە 
فەرمیـــی  ئایینـــی  یاســـاییکردنی  بـــە 
و  فەقیهـــی(  ویالیـــەت  )شـــیعەی 
زمانـــی فەرمیـــی )فارســـی( سیاســـەتی 
ئەوانـــی  پەراوێزخســـتنی  و  هـــەاڵواردن 
دیکـــەی خســـتە بەرنامـــەی کارییـــەوە و تـــا 
ئێســـتا ڕۆژبـــەرۆژ زیاتـــر تێکۆشـــاوە ئـــەم 
ـــزاری  ـــەرم ئەف ـــە شـــێوەیەکی ن سیاســـەتە ب
و ســـەخت ئەفـــزاری بەرەوپێـــش بـــەرێ. 
ئـــەم سیاســـەتە هەمـــوو بوارەکانـــی ژیانـــی 
ڕۆژانـــەی ئـــەو نەتەوانـــەی گرتووەتـــەوە 
و  ئاییـــن  بیروبـــاوەڕی  هەڵگـــری  کـــە 
ــن،  ــایی واڵت نیـ زمانـــی فەرمـــی و یاسـ
بـــە جۆرێـــک کـــە شـــوێندانەریی نەرێنیـــی 
ـــە کـــە  ـــەو نەتەوان ـــەتە لەســـەر ئ ـــەم سیاس ئ
پێکهێنـــەری النیکـــەم نیـــوەی حەشـــیمەتی 
گەیشـــتووەتە  ئێرانـــن،  میلیونیـــی   ٨0

مەترســـیدار. ئاســـتێکی 
لەســـەر  زۆرتـــر  ئـــەوەی  ئێســـتا  تـــا 
ئـــەو نەتەوانـــە بـــاس کـــراوە پێکهێنانـــی 
فـــەزای زۆر ئەمنییەتـــی لـــە ناوچەکانـــی 
ــانی  ــەوان و هەڵکشـ ــی ئـ ــتەجێ بوونـ نیشـ
زیندانـــی  و  ســـێدارەدان  لـــە  ژمـــارەی 
کردنـــی درێژخایـــەن لەســـەر چاالکانـــی 
دنیـــا  و  بـــووە  الوەکانیـــان  و  سیاســـی 
ئاســـەواری  لەســـەر  شـــارەزایی  کەمتـــر 
کـــە  هەیـــە  هەاڵواردنێـــک  سیاســـەتی 
ڕێژیـــم دەرحـــەق بـــەو نەتەوانـــە پێـــڕەوی 
دەکا، کـــە بـــۆ خـــۆی ژینۆســـایدێکی 
ســـپییە کـــە کۆمـــاری ئیســـالمی بـــە دوور 

لـــە چـــاوی دنیـــا بەڕێـــوەی دەبـــا.
پێشـــگرتن بـــە خوێنـــدن بـــە زمانـــی 
دایـــک هـــەر ئـــەوە نیـــە کـــە منداڵێـــک 
لـــە جیاتـــی زمانـــی دایـــک زمانێکـــی 
بەڵکـــوو  دەبـــێ،  فێـــر  دیکە)فارســـی( 
مەبەســـتەکە زۆرتـــر پیالنێکـــە کـــە ڕێژیـــم 

یەکسانســـازی  بـــە هۆیـــەوە سیاســـەتی 
بەڕێـــوە دەبـــا. منداڵێکـــی کـــورد کاتێـــک 
لـــە خوێنـــدن و نووســـین بـــە زمانـــی خـــۆی 
نەتـــەوەی  مێـــژووی  دەکـــرێ،  بێبـــەش 
ـــەو ســـەرچاوە فارســـییانەوە  ـــا ل خـــۆی تەنی
نووســـەرە  و  ناوەنـــد  کـــە  دەخوێنێتـــەوە 
بـــوی  ڕێژیـــم  پێدراوەکانـــی  ڕێگـــە 
ـــەکراو،  ـــنەوە، مێژوویەکـــی چەواش دەنووس
و پـــڕ لـــە درۆ کـــە لـــە ڕاســـتی بـــە دوورە، 
ـــە هانـــگاو  ـــۆ ئـــەوەی الوێـــک هەنـــگاو ب ب
لـــە  کـــە  بـــەرن  بۆچوونـــە  ئـــەو  بـــەرەو 
ـــە  مێـــژووی نەتـــەوەی خـــۆی بێـــزار بـــێ، ل
ـــەم شـــێوەیە.  بـــاری کولتورەکەشـــی هـــەر ب
ئـــەم  ئەمانەشـــدا  هەمـــووی  لەگـــەڵ 
منداڵـــە زمانـــی فارســـییەکەی تـــەواو نیـــە 
چوونکـــە بنچینـــەی شـــکڵگرتنی زمـــان 
بـــۆ ئـــەو، زمانـــی کوردییـــە، کـــە لـــە 
ــا دەنێردرێتـــە  ڕۆژی لـــە دایکبوونیـــەوە تـ
خوێندنگـــە لـــە بنەماڵـــەدا گوێـــی لـــێ 
زمانـــی  بـــووە.  گـــەورە  پێـــی  و  بـــووە 
فارســـی بـــۆ ئـــەو لـــە تەمەنـــی 5 ـ ٦ 
ســـاڵییەوە دەســـت پێـــدەکات، بـــەاڵم منداڵـــە 
فارســـە هاوتەمـــەن و هاوپۆلەکـــەی کـــە 
لـــە بـــاری فێربوونـــی زمانـــی فارســـییەوە 
کـــە کاتـــی چوونـــی بـــۆ خوێندنگـــە 5 ـ 
ــەوەش  ــەر ئـ ــترە، هـ ــە پێشـ ــەو لـ ــاڵ لـ ٦ سـ
دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی ئـــەو منداڵـــە کـــوردە 
فارســـییەکەی لەهجـــەی هەیـــە و توانایـــی 
فارســـەکە  لـــە  هەمیشـــە  دەربڕینـــی 
هەســـت  زۆرجـــار  کـــە  دەبـــێ،  الوازتـــر 
ـــە  ـــە کاتـــی قســـەکردن ب بەکەمـــی دەکا ل
ــار  ــە زۆرجـ ــەو گرفتـ ــی، ئـ ــی فارسـ زمانـ
بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی کـــە هێندێـــک 
بنەماڵـــە بـــۆ ئـــەوەی منداڵەکانیـــان لـــە 
کاتـــی گەورەبوونـــدا ئـــەو هەســـتەیان ال 
دروســـت نەبـــێ، لـــە بنەماڵـــەدا دەســـت 
کـــە  قســـەکردن،  فارســـی  بـــە  دەکـــەن 
ئـــەوەش بـــۆ خـــۆی کارەســـاتێکی دیکەیـــە 
و ســـەرەتای توانـــەوە لـــە فارســـدایە بـــە 
)ئاســـمیلەبوون(، کـــە ئامانجـــی ڕێژیمـــە.

فاکتەری گەشەی مرۆیی
 Human Development(
ســـێ  لـــە  بریتییـــە  کـــە   )Index
فاکتـــەری ژیانـــی درێـــژ وتەندروســـت، 
دەســـت ڕاگەیشـــتنی ئـــازاد بـــە زانســـت 
و مەعریفـــە و ئاســـتی ژیانـــی گونجـــاو، 
پارێـــزگای  چـــوار  کـــە  دەڵـــێ  پێمـــان 
مرۆییەکـــەی  گەشـــەی  کوردنشـــین 
ئاســـتی  دیـــارە  ئاســـتێکدایە.  چ  لـــە 
گەشەســـەندوویی کوردســـتان و بەگشـــتی 
پێشـــکەوتوو  واڵتانـــی  لەگـــەڵ  ئێـــران، 
بـــەراورد ناکـــرێ، بۆیـــە ئـــەم بـــەراوردە 
لەگـــەڵ پارێزگاکانـــی دیکـــەی ئێـــران 

دەکەیـــن:
و  لێـــڵ  ئامـــارە  پێـــی  بـــە  ـ 
بڕواپێ نەکراوەکانـــی ناوەنـــدی ئامـــاری 
ــا  ــاڵەکانی 199٦ تـ ــوان سـ ــە نێـ ــران، لـ ئێـ
200٦، ناوچـــە کوردنشـــینەکانی ئێـــران 
واتـــە چـــوار پارێـــزگای کرماشـــان و ئیـــالم 
و کوردســـتان و ورمـــێ )ئازەربایجانـــی 
ڕۆژئـــاوا( لـــە بـــواری بێـــکاری و ڕادەی 
لـــە  بەشـــداربوون  و  ســـااڵنە  داهاتـــی 
ئیـــدارەی بـــااڵی واڵت لـــە نزمتریـــن ئاســـت 
و لـــە پلـــەی خـــواری خشـــتەکەدان و، تەنیـــا 
لـــە پێـــش دوو پارێـــزگای بەلووجســـتان و 
زۆری  ڕادەی  دیـــارە  کۆهکیلۆیـــەدان. 
بێـــکاری و کەمبوونـــی داهاتـــی ســـااڵنە 
بەڕێوەبەریـــی  لـــە  کـــورد  نەبوونـــی  و 
بـــااڵی واڵتـــدا، بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی 
کـــە ناوچـــە کوردنشـــینەکان لـــە ســـێ 
بێبـــەش  مرۆیـــی  گەشـــەی  فاکتـــەری 
بـــن و لـــە نزمتریـــن ئاســـدا بـــن و پەراوێـــز 
ئامـــارە،  ئـــەو  پێـــی  بـــە  بخرێن.هـــەر 
ڕادەی  ســـاڵەدا  دە  ئـــەم  مـــاوەی  لـــە 
ـــە بەشـــداریی  ـــی کـــورد ل ـــکاری، نەبوون بێ
لـــە ئیـــدارەی بـــااڵی واڵت و هەروەهـــا 
نزمیـــی داهاتـــی ســـااڵنەی، پیشـــاندەری 
کوردییـــەکان  ناوچـــە  کـــە  ئەوەیـــە 
بـــە  کوردنشـــین  چوارپارێـــزگای  واتـــە 
شـــێوەیەکی بڕیـــاردراو و سیســـتماتیک 

پەراوێـــز خـــراون و لـــە نزمتریـــن ئاســـت 
واتـــە پلـــەی مەترســـیدان و، ئەمـــە لـــە 
بنەڕەتـــدا ڕێگەخۆشـــکەرە بـــۆ دەربڕینـــی 
ناوەنـــدی  گواســـتنەوەی  و  ناڕەزایەتـــی 
قەیـــران بـــۆ کوردســـتان و، بیانـــوو بـــۆ 
ســـەرکووت کردنـــی خەڵـــک و دانـــە پاڵـــی 
بەســـتراوە  وەک  جۆراوجـــۆر  تۆمەتـــی 
ــران، دژی  ــی ئێـ ــرائیل، دوژمنانـ ــە ئیسـ بـ
شـــۆڕش و ...، بـــە مەبەســـتی ســـەپاندنی 

ســـزای قـــورس بەســـەریاندا.
به پێـــی  ســـنه   پارێـــزگای 
ئامـــاره  دیاریکراوه کانـــی  هه مـــوو 
داموده زگاکانـــی ڕێژیـــم و وتووێژه کانـــی 
به رپرســـانی ئـــه م پارێزگایـــه ، یه کێـــک 
لـــه  دواکه وتووتریـــن پارێزگاکانـــی ئێرانـــه  
گه شـــه ی  پێوه ره کانـــی  بـــواری  ولـــه  
مرۆیـــی یۆنســـکۆ، لـــه  کۆتایـــی خشـــته ی 

ئێراندایـــه . پارێزگاکانـــی 
زاهێـــدی"  "عه بدۆلمۆحه ممـــه دی 
کۆبوونـــه وه ی  لـــه   ســـنه   پارێـــزگاری 
لـــه   پارێزگایـــه   ئـــه م  به خشـــدارانی 
ڕاشـــکاوی  بـــه   201٦دا  ســـەرەتای 
ڕابـــردوودا  ســـااڵنه ی  "لـــه م  ده ڵـــێ: 
ڕه وتـــی  جۆڕاجـــۆر  هۆکارگه لـــی  بـــه  
بـــه   زۆر  ســـنه   پارێـــزگای  گه شـــه ی 
ــوه   ــه وه  دیـ ــه  خۆیـ ــڤه چوونی بـ ــزی پێشـ کـ
و، لـــه  بـــواری ئابـــووری به ربه ســـتێکی 
ئـــه م  گه شـــه کردنی  له بـــه رده م  زۆر 
خه ڵکـــی  پێکـــدێ،  پارێزگایـــه دا 
ئابوورییـــان  توانـــای  ســـنه   پارێـــزگای 
بژیـــوی  دابینکردنـــی  لـــه   و  زۆر الوازه  
ســـه خڵه تی  گه لێـــک  تووشـــی  ژیـــان 

ده بنـــه وه )1(.
لـــه  بـــواری ڕێگه وبانـــه وه  بـــه  وتـــه ی 
جێگـــری  ئاشـــناگه ر"،  "عه  لـــی ڕه زا 
پارێـــزگاری  ئه منیه تیـــی  و  سیاســـی 
لـــه   ڕیگه وبـــان  "بارودۆخـــی  ســـنه ، 
شـــوێنه کانی  لەچـــاو  ســـنه   پاڕیـــزگای 
دیکـــەی ئێـــران،  شـــایانی بـــاس کـــردن 
نیـــه  و، بـــۆ گه شـــه ی ئـــه م پارێزگایـــه  

ئـــه م  بدرێـــت".  جیـــدی  هه وڵـــی  ده بـــێ 
به رپرســـه ی ڕێژیـــم لـــه  به شـــێکی دیکـــەی 
وته کانیـــدا ئامـــاژه  بـــه م ڕاســـتییه  ده کات 
بـــواری  لـــه   ســـنه   "پارێـــزگای  کـــه؛  
ـــن و  ـــان، ڕێگـــه ی ئاس گـــه وره ڕێ، ئۆتووب
فڕۆکه خانـــه  )بێجگـــه  لـــه  شـــاری ســـنه(  

 .)2 بێبه شـــه" )
به پێـــی هه ڵســـه نگاندنێک لـــه  نێـــوان 
ـــە  پارێـــزگای ســـنه  )وەک نموونەیـــەک ل
٤ پارێـــزگای کوردســـتان(،  و هێندێکـــی 
دیکـــە لـــە پارێزگاکانـــی ئێـــران، دۆخـــی 
ســـه ره ڕای  ســـنه   پارێـــزگای  ناله بـــاری 
گه وره یـــی قه بـــاره ی، وەک نیشـــانەیەک 
لـــە سیاســـەتی هەاڵواردنـــی کوردســـتان لـــە 
الیـــەن ڕێژیمـــی کۆمـــاری ئیســـالمییەوە 

نیشـــان دەدا.
هه تـــاوی  2015ی  ســـاڵی  لـــه  
بوودجـــه ی ئاوه دانکردنـــه وه ی پارێـــزگای 
ســـنه  بـــه  بـــه راورد لـــه  گـــه ڵ نێو نجـــی ئـــەو 
ـــه  ســـه ده ،  ـــە ئیـــران   1٦ل بوودجەیـــە کـــە ل

13/٤ بـــووه .
ــنه   ــزگای سـ ــاره کان، پارێـ ــی ئامـ به پێـ
ئاســـتی  لـــه   ڕێگاوبانـــه وه   بـــواری  لـــه  
لـــه   و  پارێزگاکانـــه   خشـــتەی  دوایـــی 
ــه . ــه وه  پلـــەی 2٧ی هه یـ ڕووی کوالێتییـ
پێوه ره کانـــی  ئامـــاری  به پێـــی 
گه شـــه ی مرۆیـــی ئێـــران )امارتوســـعه ی 
2011ی  ســـاڵی  بـــۆ  ایـــران(  انســـانی 
هه تـــاوی، لـــه  بـــواری پێـــوه ری هیـــوا بـــه  
پارێـــزگای  زندگـــی(،  بـــه   ژیان)امیـــد 
ســـنه  لـــه  نێـــوان هه مـــوو پارێزگاکانـــی 
ئیرانـــدا لـــه  ئاســـتی2٧ دایـــه . لـــه  بـــواری 
ــه   ــه  ئاســـتی29 و، لـ ــه روه رده  لـ ــوه ری پـ پێـ
لـــه   کڕیـــن  هیـــزی  و  داهـــات  بـــواری 
ئاســـتی2٨ دایـــه . بـــه  له به رچاوگرتنـــی 
هـــه ر ســـێ پێوه ره کـــه ، ئاســـتی گه شـــه ی 
مرۆیی)توســـعه ی انســـانی( بـــه  کـــۆی 
گشـــتی پارێـــزگای ســـنه  لـــه  ئاســـتی29 

دایـــه)3(. 
لـــه  بـــواری کۆمه اڵیه تـــی بارۆدۆخـــی 

پارێـــزگای ســـنه  لـــه  دۆخێکـــی نه بـــاش 
دایـــه . به داخـــه وه  بـــه  هـــۆی سیاســـه تی 
کوردســـتان،  لـــه   ڕێژیـــم  هه اڵواردنـــی 
لـــه   خه ڵـــک  مامناوه ندیـــی  ئاســـتی 
ژیانێکـــی  بـــه   ده سڕاگه یشـــتن  بـــواری 
و،  دا به زینـــه    لـــه   ڕوو  ئابڕوومه ندانـــه  
پارێزگایـــه   ئـــه م  ڕوون  شـــێوه یه کی  بـــه  
زۆرینـــه ی  ڕێژه یه کـــی  نێـــوان  لـــه  
که مده رتـــان و، ڕێژه یه کـــی که مینـــه ی 
به پێـــی  کـــراوه .  دابـــه ش  ده سڕۆیشـــتوو 
ئاماره کانـــی کاروبـــاری کۆمه اڵیه تیـــی 
لـــه   تـــه اڵق  پارێـــزگای ســـنه ، ڕێـــژه ی 
ئـــه م پارێزگایـــه  نرخێکـــی مه ترســـیداره .
کاروبـــاری  ده فتـــه ری  به رپرســـی 
فه رهه نگیـــی  و  کۆمه اڵیه تـــی 
وتووێژێکـــدا  لـــه   ســـنه   پارێـــزگای 
بـــه   تووشـــبوون  و  "بێـــکاری  ده ڵـــێ: 
گرینگتریـــن  لـــه   ماده ســـڕکه ره کان 
ــه   ــه اڵق لـ ــه وه  و تـ ــی جیابوونـ هۆکاره گه لـ
نێـــو بنه ماڵه کانـــی پارێـــزگای ســـنه یه ".
کردنـــی  تۆمـــار  گشـــتیی  به رپرســـی 
ئه حـــواڵ(  )ســـه بتی  کەســـێتی  بـــاری 
ـــه  وتووێژێـــک له گـــه ڵ   ـــزگای ســـنه  ل پارێ
ده کات  ئاشـــکرای  ئیلنـــا  هه واڵنێـــری 
پارێزگایـــه   لـــه م  تـــه اڵق  ڕێـــژی  کـــه؛  
بـــۆ٦٤/2 لـــه  ســـه د به رزبووه تـــه وه  وڕێـــژی 
ســـه د،  لـــه    9/9 بـــۆ  هاوســـه رگیری 

دابه زیـــوه .
ــی  ــە دۆخـ ــوو لـ ــەک بـ ــە کورتەیـ ئەمـ
جیـــددی  بـــە  کـــە  ئێـــران  کوردســـتانی 
ئاسمیالســـیۆنی  مەترســـیی  ژێـــر  لـــە 

بێدەنگـــە. لێـــی  دنیـــا  و  ڕێژیمدایـــە 
سەرچاوەکان

زاهێدی،139٤وێبســـایتی  1ـ 
به ڕێوه به رایه تـــی  ڕێکخـــراوی 

ســـنه  پارێـــزگای 
هه واڵـــی  ئاشـــناگه ر،1395،  2ـ 

کوردســـتان ناوه نـــدی 
3ـ  ناوه نـــدی ئامـــاری ئێـــران بـــۆ ســـاڵی 
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١١ ژمارە٦٩٧، ٢٠ی مارسی ٢٠١٧
ئەدەب وهونەر

نەورۆز لە 
شیعری کوردیدا

هێمن موكريانى

له  دنيادا كه مه  هاوتاى به هارى 
جوانى كوردستان

ئه ويش ئه وساڵ كه  اليێكى 
نه جاتى بوو له  ژێر ده ستان

له  خۆشى ئه م واڵته  شاعيريش 
بۆته  هه زارده ستان

ڕه فيقان ڕۆژى كوردانه ، به هاره  
جێژنى نه ورۆزه 

به  دڵ لێتان ده كه م له و ڕۆژه دا 
من جێژنه  پيرۆزه 

ئەحمەدی خانی

بیلجومله  ده چوونه  ده ر 
ژ ماالن

حه تتا ده گه هیشته  
پیر و کاالن

رۆژا کو ده بوویه  عیدێ 
نه ورۆز

ته عزیم ژ بۆمه  ده ما 
دل ئه فرۆز

نالی:

تەشریفی نەوبەهارە کە عالەم دەکا نوێ
دڵ چوونکە میسلی خونچەیە بۆیە دەپشکوێ

مەولەوی:

نیشانەی نەورۆز وادەی وەهارەن
یا نەشئەی ئامای نامەی نیگارەن

وەفایی:
نەسیمی بایی نەورۆزی شەمیمی عەبهەری هێنا
موریدی عاشقان دیسان پەیامی دولبەری هێنا

نەوید ئەی عاشقانی دڵفگار یار هاتە سەر خەندە
سەاڵ ئەی بولبوالن دیسان درەختی گوڵ بەری هێنا

مامۆستا حەقیقی:
مزگێنی بێ هات ساڵی نوێ

خۆشی دوای خۆشی جوێ بە جوێ
بڵێن بەخت چیدی نەنوێ

ئەستێرەی مەش سەری ناسوێ
وە بیرت دێ چمان دی دوێ

زوو راپەڕن مەبن شلوێ

هەژار:

مزگێنی دا بە  سروە بای بەهاری
وا هاتەوە نەورۆزی کوردەواری

ژیال حسەینی:

وا نەورۆز دێ و شاخ، دارستان دائەسپارێ
کانی و ڕووبار وەک ساڵی پار

گواڵڵەکان بکەن بە  ئەڵقە و ملوانک بۆ مل کۆسار
زۆر بەپڕتاو نامەی دڵداری ئەنێرێ بۆالی هەتاو

دەستی بەسەرخاکدا دێنێ
بە هێمنی ئەیدوێنێ
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