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تێکۆشەرانی دێموکرات لە شاری دیواندەرە ،بە بۆنەی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستتانەەە لە چەنتدی
شوێنی ئەم شارە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
هاەکات لە گەڵ کۆبوەنەەەیەکی بەرینی سپای پاسدارانی رێژیم لە شتاری پیرانشتار کە زیتاتر لە یەک متانگە کتاری بتۆ
دەکرێ ،تێکۆشتەرانی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان لە م شتارە بە کۆبتوەنەەەی بەکرێگیراەانتی رێتژم ە پیالنگێڕییەکتانی
رێژیمیان مەحکوەم کرد.
فێستیڤاڵێک له هاەینه هتهەاری گهشتتیاریی کۆستار کته بهستهر شتاری کۆیتهدا دهڕەانت ،،بته بهشتداریی ستهدان کتهس لته
نوێنهرانی الیهنته حکتومی ە حیزبتی یەک لەەان ههیئتهتێكی حیزبتی دیمتوکراتی کوردستتان ە کهستایهتییهکان ە ختهڵکی
شاری کۆیه ە ژمارهیهک له بنهماڵهکانی دێموکڕات بهڕێوه چوە.
ئەنتتدامان ە تێکۆشتتەرانی حیزبتتی دێمتتوکرات لە شتتاری ستتنە ،لە بەرەبەری ٧٢ی گەالەێتتژی ئەمستتاڵ کە هاەکتتاتە لە گەڵ
دامەزرانی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان ،بە باڵەکتردنەەەی تراکت ە درەەشتمی تتایەەت بەم یتادە،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشەرانی سەر بە رێکخستتنی نهێنیتی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان لە شتاری بیجتار ،لە یتادی  ٢٧ستاڵەی دامەزرانتی
حیزبەکەیتتاندا ە لە کەشتتێکی تەەاە ئەمنیەتتتیدا ،ئازایتتانە لە شتتێوەی باڵەکتتردنەەەی تراکتتتی تتتایەەت بەم یتتادە ،لە
چەندی شوێ ە گەڕەکی شار ئەم شارە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ستتیمینارێ بتته بهشتتداریی دهیتتان كتتهس لتته كتتادر ە پێشتتمهرگهكانی حیتتز  ،بتته بۆنتتهی دهیتتهمی ستتاڵوهگهڕی دامتتهزرانی
تلویزیونی كوردكاناڵ ،بۆ بهرپرسی كوردكاناڵ له یهكێ له ساڵۆنهكانی حیزبی دێموكراتی كوردستان پێکهات.
تێکۆشتتەرانی ستتەر بە رێکخستتتنی نهێنیتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە گونتتدی ستتەهۆ ن  ،لە یتتادی  ٢٧ستتاڵەی
دامەزرانی حیزبەکەیتاندا ە لە کەشتێکی تەەاە ئەمنیەتتیدا،بە بتاڵە کتردنەەەی تراکت ە نوەستراەەی پێوەنتدی دار یتاد ە
بیرەەەریی  ٧٢گەالەێژیان بەرز ڕاگرتو لە گەڵ شەهیدان ە تێکۆشەرانی ڕێەازی دێموکرات پەیمانی ەەفایان نوێ کردەەە.
لە بەرەبەری ٧٢ی گەالەێتتژ ،ستتاڵریژی  ٢٧ستتاڵەی دامەزرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتاندا ،ئەنتتدامان ە الیەنگرانتتی
حیز لە شاری سنەە لە چەندی شوێ ە گەڕەکی ئەم شارە بە باڵەکتردنەەەی تراکتەکتانی تتایەەت بەم یتادە ،چتاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بتتتهڕێز متتتهال بتتتهختیار کتتتارگێڕی مهکتتتتهبی سیاستتتیی یتتتهکیەتیی نیشتتتتمانی کوردستتتتان بتتته هاەڕێیتتتهتی ژمارهیتتتهک لتتته
کاربهدهستانی حیزبی ە حکوەمیی کۆیه سهردانی دهفتهری سیاسیی حتدک کترد ە لهالیتهن د .ئاستۆ حهستهن زاده ،جێگتری
سکرتێری گشتیی حیز ە ژمارهیهک له هاەڕێیانی دهفتهری سیاسی ە رێەهرایهتیی حیزبهەه پێشوازیی ل ،کرا.
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تێکۆشتتەرانی دێمتتوکرات لە شتتاری ستتەڵماس بە بتتاڵە کتتردنەەەی درەەشتتم ە تراکتەکتتانی تتتایەەت بە یتتادی  ٢٧ستتاڵەی
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
بە بۆنەی یادی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەەە ،ئەندامانی سەر بە تەشتکیالتی حیزبتی دێمتوکرات
لە شتتاری مهابتتتاد بە باڵەکتتتردنەەەی تراکتتت ە ەێتتتنەی شتتەهیدانی رێتتتەەر قتتتازی ،قاستتتملوە ە شتتتەرەفکەندیی چتتتاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانی حیز لە شاری مەهاباد بە چەسپاندنی درەشم ە تراکتەکانی تایەەت بە یادی  ٢٧ساڵەی دامەزرانتی حیزبتی
دێمتتوکراتی کوردستتتان لە ستتەر دیتتوارە درگتتای “ستتتادی مقتتاەمەتی بەستتی ”ری رێتتژیم لە گەڕەکتتی ئەرمەنیتتان ،ئەم یتتادە
پیریزەیان بەرز راگرت.
٢١٢هەمتتی ژمتتارەی کوردستتتان ،زمانحتتاڵی حیزبتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان ،بە کۆمەڵێتتک بتتابەتی سیاستتی ،ئتتابوەری،
کتتتۆمە یەتی ،هەەاڵتتتی کارەچتتتاالکی ئۆرگتتتان ،کتتتومیتە ە ڕیکخراەەکتتتانی حیتتتز لە نتتتاەخۆ ە دەرەەە ە بەیاننتتتتامە ە
ڕاگەیاندراەە رەسمییەکانی حیز کەەتە بەر دیدەی خوێنەرانی.
بۆ یادی دهساڵهی دهنگ ەڕهنگی ریژهه تی کوردستان “کوردکاناڵ” له یهکێک لته ستالۆنهکانی بنکتهی دهفتتهری سیاستیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان یادی یهک دهیهی خهباتی کوردکاناڵ له بواری ڕاگهیاندنی کوردیدا بهرز ڕاگیرا.
تێکۆشەرانی سەربە تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری تیکابی ناەچەی هەەشار ،بە باڵەکردنەەەی تراکت
ە ەێتتتنەی شتتتەهیدانی رێتتتەەری ،قتتتازی ،قاستتتملوە ە شتتتەرەفکەندی ،یتتتادی  ٢٧ستتتاڵەی دامەزرانتتتی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی
کوردستانیان بەرز راگرت.
لە یادی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا ،لە سەر مەزاری پیریزی شەهید پێشتەەا قتازی محەمتمەدی
نەمر ،یادی ئەم بۆنە نەتەەەییە کرایەەە.
پێکهێنانی سیمینارێکی تەشکیالتی ە سیاسی لە الیەن کۆمیتەی ئوتریش بۆ بەڕێز کاک مستەفا مەەلودی سکرتێری گشتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڤییەن پایتەختی ە تی ئوتریش.
پۆلێکی دیکه له الەانی دەرەەستی ریژهه تی کوردستان ،دەای تێپەڕاندنی سەرکەەتوەانەی کۆتایی هاتنی دهەرهی ٧٧٢ی
دەەرەی سەرەتایی پێشمەرگە له بناری چیای ههڵگورد ە لەبەرکردنتی بەرگتی پیتریزی پێشتمەرگانە ،پەیوەست بە ریتزی
تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوەن.
درێژەدەرانی ڕێەازی پێشەەای کتوردان ،لە گونتدی ستەهۆ ن ستەر بە شتاری مەهابتاد ،بتۆ جتارێکی دیتکە بە نوەستی ە
باڵەکردنەەەی درەشم ە نوەسراەەی شۆڕشگێرانە یادی  ٧٢گەالەێژیان بەرز راگرت.
شاندێکی هاەبەشی لە هاەپێوەندییەکانی نیشتمانیی کورد لە سوەریە بە سەرپەرەستی “ساڵح بۆزان”بەر پرسی کۆمیتەی
هاەپێوەندی لە هەرێمی کوردستان سەردانی نوێنەرایەتیی حیزبی دێمتوکراتی کوردستتانیان کترد لە شتاری هەەلێتر ە ،لە
الیەن محەممەد حەسەنپوەر بەرپرسی نوێنەرایەتیی حدک لە هەەلێر ە بە ەەکاڵ  ،پێشوازییان ل،کرا.
بەشتتێک لە ئەنتتدامان ە دیستتتانی حیتتز لە شتتاری مەهابتتاد بە نوەستتینی درەشتتمی شۆڕشتتگێڕانەی لە ستتەر درگتتاە دیتتواری
بنکەیەکی مقاەمەتی بەسی

هەڵکەەتوە لە گەڕەکی ئەرمەنیان شاری مهاباد ،تێکۆشانی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

تێکۆشتتەرانی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە نتتاەچەی سەردەش ت بە پەیتتامی “یەکەتتوەن” یتتادی  ٢٧ستتاڵەی دامەزرانتتی
حیزبەکەیتتان بەرز راگتترت .لە بەرەبەری ٧٢ی گەالەێتتژدا تێکۆشتتەرانی ستتەر بە تەشتتکیالتی نهێنیتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی
کوردستان لە چاالکییەکی تەبلیغیدا ،یادی  ٢٧ساڵەی حیزبەکەیان بەرز راگرت.
لە شتاری هەەلێتتر کتتۆمیتەی حیزبتتی دیمتوکراتی کوردستتتان لەەشتتارە ،کتتوڕێکی زانستتی بتتۆ تتتاەتوێکردنی داەیتتی کتێەتتی
“ژئۆپۆلتیکی کوردستان ە داهاتوەی پرسی کورد” حسێ مەدەنی رێکخس .
بەشتتتی تەشتتتکیالتی ئاشتتتکرای حیزبتتتی دیمتتتوکراتی کوردستتتتان ستتتیمینارێکی تتتتایەەت بە جێگەەپتتتێگەی ژنتتتان لە بتتتزاڤە
سیاسییەکانی کتورد بەبەشتداریی بەشتێکی بەرچتاە لە ژنتانی ختۆڕاگری نێوستەنگەری دێمتوکرات بتۆ ستمای بازیتار کتادری
لێهاتوەی حدک ە مامۆستا مێژەە ،لە یەکێک لە سالۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک پێکهێنا.
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دەابەدەای بتتتانگەەازی یەکیەتیتتتی الەان بەبتتتۆنەی ریژی جیهتتتانی الەان ە راگەیانتتتدنی هەڵمەتێتتتک بتتتۆ هوشتتتیاری الەان
سەبارەت بە ماددەی هۆشەەر ە زیانەکانی ،لەشاری مەریوان چاالکیی تەبلیغیی بۆ هوشیارکردنەەەی الەان بەڕێوەچوە،
تێکۆشهرنی سهر به ڕێکخستنه نهێنییهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان له شتاری دێموکراتپتهرەهری بۆکتان ،بته بۆنتهی
٧٢ی گهالەێژ ساڵیادی دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،چاالکیی تهبلیغییان بهڕێوه برد.
دیستان ە دڵسۆزانی به ههس ە خهمخۆری حیز له پایتهختی ئێران بته بۆنتهی٢٧متی ستاڵیادی لته دایکەتوەنی حیزبتی
دێموکراتی کوردستان به چاالکیی تهبلیغیی به بۆنهی ٧٢ی گهالەێژ له پایتهختی ئێران ەهفاداری خۆیانیان به ختوێنی
شههیدان ە ڕیەازی دێموکرات دەەپات کردهەه.
دیستان ە الیهنگرانی لهسهر ههستی کوردایهتی ە هۆگرانی حیز له ئاەاییهکانی سیسێر ،نستان ە ستارتک ،ە زمزیتران,
سهر بهناەچهی ڕهبهت پیشوازییان له  ٧٢گهالەێژ کردە ،بهە بۆنهیهەه تراک ە نوەسراەهی پێوهندیداریان باڵە کردهەه.
لە شاری مەریوان ئەندامان ە دیستانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بتۆنەی ٧٢ی گەالەێتژ بە باڵەکتردنەەەی تراکت ە
نوەسراەەی شوڕشگێڕانە یادی ٢٧می ساڵیادی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان بەرز ڕاگرت.بەڕێوەبرد.
کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە شاری تۆرکۆ،ی ە تی فینالند ،شتەەئاهەنگێکی پتڕ شتکۆیان بتۆ ریزگترت لە٢٧
ستتاڵەی دامەزرانتتی ئەە حیتتز تێکۆشتتەرە شتتەە ئتتاهەنگێکی بەبەشتتداریی نتتوێنەری حیتتز ە ڕێکختتراەە کوردستتتانیەکان،
ئەندامانی حیز ە بەشیکی بەرچاە لە کوردانی دانیشتوەی ئەە شارە بەڕیوە برد.
ئەندامان ە الیەنگرانی بوێری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری پیرانشار لە بەرەبەری ساڵیادی دامەزرانتی حیتز
خۆشەەیستتتەکەیان بە بەڕێتتوەبردنی چتتاالکیی تەبلیغتتاتی ئەە یادەیتتان بەرزڕاگتترت ە ،بە تراکت ە درەشتتمی شۆڕشتتگێڕانە
دارە دیواری ئەەشارەیان ڕازاندەەە.
تێکۆشەرانی چاەنەترس ە ئەمەگناسی حدک بە هەڵکردنی ئا ی کوردستتان لە ستەر شتاخی نتواڵە رەش هەڵکەەتتوە لە
ئاەایی نجنێی بانە ،بەردەەامەوەنی خۆیانیان لە سەر رێەازی شەهیدان ە تێکۆشەرانی دێموکرات سەلماند.
تێکۆشەرانی سەر بە ڕێکخستنە نهێنییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناەچەی چۆمی مەجیدخان بۆ جتارێکی دیتکە
لە چەند ئاەایی ئەە ناەچەیە بە نوەسینی درەشتمی پێوەنتدیدار بە ستاڵیادی دامەزرانتی حیزبتی دێمتوکرات ئەە یادەیتان
بەرزڕاگرت.
ئهندامان ە تێکۆشتهرانی ستهر بهڕێکخستتنه نهێنییتهکانی حتدک لته شتاری دیوانتدهره بتۆ جتارێکی دیکته پێشتوازییان لته
ساڵیادی دامهزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان کردە ،بهە بۆنهیهەه چاالکیی تهبلیغییان بهڕێوهبرد.
لە درێژەی چاالکیی ئەندامانی نێوخۆ بە بۆنەی ٧٢ی گەالەێژ بۆ جتارێکی دیتکە دیستتان ە تێکۆشتەرانی حیتز لە شتاری
بۆکان باڵەکردنەەەی تراک ە نوەستراەە ە درەشتمی شۆڕشتگێڕانە ەەفتاداری خۆیانیتان ستەرلەنوێ لە گەڵ ڕیەتازی حیزبتی
دێموکراتی کوردستان سەلماند.
الیەنگرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە شتتاری بتتانە لە چتتاالکیی جیاجیتتادا ،یتتادی دامەزرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی
کوردستانیان بەرزڕاگرت ە ،لەگەڵ ڕیەازی شەهیدان ە تێکۆشەرانی حیز ە گەل پەیمانی ەەفایان نوێ کردەەە.
دەابەدەای بتتتانگەەازی یەکیەتیتتتی الەان بەبتتتۆنەی ریژی جیهتتتانی الەان ە راگەیانتتتدنی هەڵمەتێتتتک بتتتۆ هوشتتتیاری الەان
سەبارەت بە ماددەی هۆشەەر ە زیانەکانی ،لەشاری سنە چاالکیی تەبلیغیی بۆ هوشیارکردنەەەی الەان بەڕێوەچوە،
ئەنتتدامان ە الیەنگرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە شتتاری تیکتتابی ستتەربە نتتاەچەی هەەشتتار ،بە باڵەکتتردنەەەی
تراکتەکانی تایەەت بە یادی  ٧٢گەالەێژ ،بە شێوەیەکی ب،ەێنە یادی  ٢٧ساڵەی دامەزرانی حیزبەکەیان بەرز راگرت.
یەکیەتیی خوێندکارانی کورد بە مەبەستی تاەتوێکردنی بزەتنەەەی خوێندکاری ە هەرەەها خەسارناسی ئەە بزەتنەەەیە
ستتتیمینارێکی بتتتۆ ستتت ،کەس لەچاالکتتتانی خوێنتتتدکاری بەناەەکتتتانی ناستتتر باباختتتانی ە ڕەحمتتتان ستتتەلیمی ە شتتتەمزی
ئەحمەدنەژاد لە یەکێک لە سالۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک پێکهێنا.
کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ە تی دانمتار ،،لە دەە ڕیژ ە لە دەە جتێگەی جیتاەاز دا دەە ستمیناری سیاستی
تەشكیالتی بۆ بەڕێز سكرتێری گشتی حیز کاک مستەفا مەەلوەدی كه ماەەیەکە بۆ بەسەر کردنەەەی کومیتەکانی حیز
لە دەرەەەی ە تە پێک هێنا.
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ئەندامان ە دڵسۆزانی حیزبی دێموکراتی کوردستان شەەی ٧٢ی گەالەێژ بۆ جارێکی دیکە لەچەندی شوێنی ناەچەی شتنۆ
کە بتتریتی لە ناەشتتار ،ڕەحیمئتتاەا ،مەمتەمتتر ،ئەمیرئابتتاد ،ستتەیداەا ٠١ ،میتتتری ە گونتتدەکانی پوەشتتاەێ ە ستتەردەرێ ە
هەرەەها جادەی پێگەڵەە شێخان بۆ شنۆ چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
الیەنگرانی نیشتتمانپەرەەری حتدک لە شتاری ئتیالم بە باڵەکتردنەەەی تراکت ە نوەستینی درەشتم لە شتوێنە بەرچاەەکتانی
ئەەشارە یاد ٢٧می ساڵی دامەزرانی حیزبی دێموکراتیان بەرز ڕاگرت.
ناەەنتدنی ڕاگەیانتدنی حیزبتی دیمتتوکراتی کوردستتان لە دەرەەەی ە ت بە بتۆنەی ٢٧هەمتتی ستاڵڕیژی دامەزرانتی حیتتزبە
خۆشەەیستەکەمانەەە گەرمتری پیریزباییەکانی خۆی ئاڕاستەی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان ،هەموە کتادر ،پێشتمەرگە
ە ئەندام ە الیانگرانی حیزبەکەمان ە هەموە خەڵکی کوردستان بە گشتی دەکات.
بە پێی هەەاڵی گەیشتو،لە گەەرەدێی سیسێر سەربەناەچەی شۆڕشگێری سەردەش بۆ چەندمی جتار ئەنتدامانی دڵستۆز ە
بوێری حیز لەە گەەرەدێیە بە باڵە کردنەەەی تراک ە درەشمی پێوەندیداری چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد.
ئەندامان ە تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شتاری ستنە ،لە کردەەەیەکتی ئازایتانەدا لە
بناری کێوی ئاەیەری یادی  ٢٧ساڵە دامەزرانی حیزبەکەیان بەرز راگرت .شەەی  ٧٠لە سەر ٧٢ی گەالەێژ،
ئەنتتدامان ە تێکۆشتتەرانی ستتەر بە تەشتتکیالتی حیتتز لە ئتتاەایی ئاڵیکەنتتد لە نتتاەچەی ئاڵەشتتینی بۆکتتان ،لە یتتادی ٢٧
ساڵەی دامەزرانی حیز دا ،ئا ی پیریزی کوردستانیان لە سەر دەکەلی مخابراتیی ئەم ئاەاییە شەکاندەەە.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دیمتوکراتی کوردستتان بە بتۆنەی ٧٢ی گەالەێتژ :بەە هیتوایەی بە خەبتات ە تێکۆشتانی هەمتوەی
ئێمە هۆگران ە دڵسۆزانی دیمۆکرات ،ساڵی نوێی تەمەنی حیزبی دیموکرات ستاڵێکی پتڕ لە ستەرکەەت ە رەەداەی ختۆش
ب.،
ئەندامان ە الیەنگرانی حیزبی دێمتوکراتی کوردستتان لە گەەرەشتاری کرماشتان بە بتۆنەی ٧٢ی گەالەێتژ لە چتاالکییەکی
بەرباڵەدا چەندی گەڕەک ە شەقامی ئەەشارەیان بە تراک ەدرەشمی شۆڕشگێڕانە ڕازاندەەە.
بە بەشداریی بەشێکی بەرچاە لە کادر ە پێشمەرگەکانی حیز ە ئەندامان ە بنەماڵە سەرفەرازەکانی حدک ە ،چەنتدی
کەسایەتی ە مێوانی تایەەت ،ساڵیادی دامەزرانی حیزبی دیمتوکراتی کوردستتان لە بتنکەی دەفتتەری سیاستیی حتدک بەرز
ڕاگیرا.
لە سەر داەای لیژنەی ناەچەی ئوسفۆلد،ی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ە تتی نتورەێژ ،چەنتدی هیتزی سیاستی یەک
لەەان هەیئەتێکتتتتی کتتتتومیتەی حتتتتدک لە نتتتتاەچەی ئۆستتتتتفۆڵدی نتتتتۆرەێژ ،لە کۆبتتتتوەنەەەیەکی حیتتتتز ە ڕێکختتتتراەە
کوردستانییەکانداە کۆمەڵەی کەلتوەری لە شاری ساسەۆرگ لە مالی کورد کۆبوەنەەە.
بەشێک لە ئەندامانی تێکۆشەری شاری پتاەە ،ستەنگەری هەمیشتەیی دێمتوکرات ە مەکتۆی فیتداکارانی گەل ە حیتز  ،بتۆ
یادکردنەەەی ساڵیادی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بە کردنەەەی ئاگر لە بەرزاییەکانی ڕەەبەڕەەی ئەە شارە
ە ،ئامادەکردنی تراک ە نوەسراەەی شۆڕشگێڕانە  ،یادی  ٧٢گەالەێژیان بەرز راگرت.
بەڕێوەچوەنی دەەیەمی کۆبوەنەەەی دادگای ڕەەداەی یەڵدای خوێناەیی دێموکرات ،بە ئامتادەبوەنی بنەمتاڵەی قوربانیتان
ە گومانلێکراەانی ئەە کردەەە تیریریستییەە ،چەند کەس لە پارێزەرانی خۆبەخشی ئەە دیسیە لە دادگای شاری هەەلێر.
بەڕێز سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان کاک مستەفا مەەلوەدی ،بە هاەڕێیەتی چەندی کەس لە ئەنتدامانی
کومیتە ە ئەندامانی حیزبی لەە ە تە ،بە دانانی تاتجە گوڵینە ،ڕیزی لە قوربانیانی کتردەەە تێریریستتییەکەی شتاری
تۆرکۆی فینالند گرت.
لەسەر بانگهێشتنی فەرمی رێکخراەەکتانی پتارتی لە ناەچەکتانی ڤێستتریس ە ئتۆریبرەە ،هەیئەتێکتی حیتز لە دەرەەەی
ە ت ە کۆمیتەی ڤێستریسی سوئێد پێک هاتوە لە بەڕێزان :حەسەن حاتەمی ،بیستوەن فرەەغتی ە رێەتوار ئیەتراهیم زادە
بەشدار بوەن ە لە الیەن ڕێکخەرانی ئەە ڕێوڕەسمەەە بە گەرمی پێشوازیان لێکرا.
لهالیتتهن كۆمیتتتهی دانمتتاركی حیزبتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان ،ڕێوڕهستتمێكی بهشتتكۆ بتتۆ بتتهرز ڕاگرتنتتی یتتادی ٢٧ی ستتاڵهی
دامهزرانی حیز ە پیریز كردنی چێژنی ٧٢ی گهالەێژ لهشاری گڕێوهسهر بهكۆپێنهاگ پێتهختی ئهە ە تهپێ هات.
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کومیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ە تی ئەمریکا بۆ بەرز ڕاگرتنی ٢٧هەمی ساڵوەگەڕی دامەزرانی یەکەم حیزبی
متتتۆدێرنی کتتتوردی ە جێژنتتتی ٧٢ی گەالەێتتتژ ،ڕێوڕەستتتمێکی بە شتتتکۆی بە بەشتتتداری بەرچتتتاەی حیتتتز ە الیەنە سیاستتتییە
کوردستانیییەکان ە ئەندامان ە الیەنگرانی حیز  ،لە دەڤەری ەاشنگتۆن بەڕێوە برد.
بۆ یادکردنەەە لە فەرمتانی جیهتادی ئتایەتوڵاڵ ختومەینی ،رێتەەرە دامەزرێتنەری رێژیمتی کۆمتاری ئیستالمیی ئێتران دژ بە
خەڵکی کوردستان لە ٧٢ی گەالەێژی ساڵی ٠٢٢٢ی هەتاەی ،کۆریادێک بە بەشداریی هێزەکتانی ریژهە تتی کوردستتان ە
سەدان کەس لە تێکۆشەرانی ئەم بەشە لە کوردستان ،لە ژێر ناەی ٧٢ی گەالەێتژ ریژی ختۆڕاگریی کوردستتان”لە هتۆڵی
پێشەەا ،لە شاری هەەلێری پاتیەختی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوە.
هەیئەتێکی ڕێەەریی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستتانی ئێتران بە سەرپەرستتیی کتاک عەبتدەڵاڵ متوهتەدی،
سکرتێری گشتیی ئەم ڕێکخراەەیە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد ە لەالیەن هەیئەتێکی ڕێەەریی
حیزبەەە بە سەرپەرستیی د .ئاسۆ حەسەنزادە ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزبەەە پێشوازیی لێکرا.
ڕیژنامەی  Turun sanomatکە ڕێژەی خوێنەرانی  ٧١٢١١١هەزارکەسە ە لە شاری  Turkuی ە تی فینلەند بتاڵە
دەکرێتەەە لە ڕێکەەتی چاەپێکەەتنێکی لەگەڵ سکرتێری گشتی حدک بەڕێز مستەفا مەەلودی پێکهێنا
٢١٢هەمی ژمارەی ڕیژنامەی کوردستان ،ئۆرگانی حیزبی دیمتوکراتی کوردستتان بە کۆمەڵێتک بتابەتی سیاستی ،ئتابوەری،
ئەدەبتتی ە هتتونەری ە هەەاڵتتی کارەچاالکییەکتتانی ئۆرگتتان ،کتتومیتە ە ڕێکخراەکتتانی حیتتز لە نتتاەخۆ ە دەرەەەی ە ت،
کەەتە بەر دیدەی خوێنەرانی.
ڕێوڕەسمی کرانەەەی کۆنگرەی هەشتەمی یەکیەتیی الەانی دێموکراتی ریژهە تی کوردستان لە ژێرناەی :کتۆنگرەی ٢٢ستاڵ
خەبات ەتێکۆشان ە بە درەشمی تێدەکۆشی لە پێناە بنیاتنانی داهاتوەیەکی گەش ،بەڕێوەچوە.

ەەزارەتتتتی دەرەەەی ستتتوئێد ،ە ستتتەبارەت بە پێشتتتێلکارییەکانی کۆمتتتاری ئیستتتالمیی ئێتتتران بتتتۆ ستتتەر مافەکتتتانی متتتری ە
نەتەەەکانی ئێران بە گشتی ە نەتەەەی کورد بەتایەەتی قسەی بۆ کردن.
ڕاگهیاندراەی دهفتهری سیاسیی حیزبتی دێمتوکڕاتی کوردستتان ستهبارهت بته ڕەەداەهکتانی دهڤتهری باڵهکایتهتی :بێگومتان
پێویستتته دامودهزگتتا پێوهندیتتدارهکان ئتتهرکی خۆیتتان لتته بتتهدەاداچوەنی ئتتهە کارهستتاتهدا بتته درەستتتی ە بتته جیدییهتتتهەه
جێەهج ،بکهن.
بەشداری بەشێکی بەرچاە لە ئەندامان ە دیستانی حیز لە ە تی نۆرەێژ رێز لە  ٢٧ساڵەی مێژەەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ڕێوڕەسمێکی پڕ شکۆ بە سرەەدی نەتەەایەتیتی ئەی ڕەقیت لەالیەن کتۆری سترەەدی دێمتوکرات ،ە راگرتنتی
یەک خولەک بێدەنگی بۆ ڕێزلێنان لە یادە بیرەەەریی شەهیدانی کوردستان دەستی پێکرد.
کتتتۆمیتەی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان لە ە تتتتی ئاڵمتتتان بتتتۆ بەرز ڕگرتنتتتی ۲٢ی گەالەێتتتژ ۲۲هەمتتتی ستتتاڵوەگەڕی
دامەزرانتتدنی ئەە حیتتزبە ڕێوڕەستتمێکی بەشتتکۆی بە بەشتتداریەکی بەرچتتاەی ئەنتتدامان ە الیەنگرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی
کوردستان نوێنەرایەتی پاڕت ە ڕێکخراەە کوردستانییەکانی جێگیر لەە ە تە پێک هێنا.
کتتومیتەی حیزبتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان لە ە تتتی ستتوید ،ستتمینارێکی تەشتتکیالتی بە بەشتتداری ستتکرتێری گشتتتیی حیتتز
رێزدار مستەفا مەەلوەدی بۆ ئەندامانی تەشکیالتی حیز لە شاری ەێسترئۆسی ە تی سوید پێکهێنا.
ههیئتتهتێكی حیزبتتی دێمتتوکڕاتی کوردستتتان بتته سهرپهرستتتیی د .ئاستتۆ حهستتهن زاده جێگتتری ستتکرتێری گشتتتی حیزبتتی
دێموکڕاتی کوردستان ،سهردانی مهکتهبی پێوهندییه کوردستانییهکانی پتارتی دێمتوکڕاتی کوردستتان لته هتهەلێری کترد ە
لهالیتهن بتهڕێز عتهلی حوستتێ ئهنتدامی ستهرکردایهتیی پتارتی ە بهرپرستتی پێوهندییته کوردستتانییهکانی ئتهە حیزبتتهەه
پێشوازیی ل ،کرا.
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٧١٠٢

هەیئەتێکی دەفتەری سیاسیی حدک بە هتاەڕێیەتی جەلیت گتادانی تێکۆشتەری دێرینتی دێمتوکرات لە ڕێوڕەستمی پرستەی
بنەماڵەی کوژراەەکانی رەەداەی گوندەژەەر بەشدارییان کترد ە ،لە نتزیکەەە هتاەدەردی ە بەداخەتوەنی حیزبتی دێمتوکراتی
کوردستانیان بە ئەە بنەماڵەی ە خەڵکی گوندە ژەەر ڕاگەیاند.
دەای کۆتایی هتاتنی هەشتتەمی کتۆنگرەی یەکیەتیتی الەانتی دێمتوکراتی ریژهە تتی کوردستتان ،کە لە ریژانتی  ٧ە ٢ی
خەرمانان گیرا،پاشنیوەڕیی ریژی شەممە لە ڕێوڕەسمێک جێژنی کۆتایی هتاتنی هەشتتەمی کتۆنگرەی یەکیەتیتی الەان،
لە یەکێک لە سالۆنەکانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک بەڕێوەچوە.
بەڕیز سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان مستەفا مەەلوەدی ە بەڕێز فرێدریک مالم ئەندامی پارلمانی سوئێد
لە حیزبی لیەراڵ لە ژەەری کارەکەی لە پارلمان چاەیان پێککەەت.

سهرچاەه  :ماڵپهڕی کوردستان ە کورد ە حدک میدیا

Page : 5

