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دوای باڵوبوونەوەی هەواڵی کۆچیدوایی مام جەالل تاڵەبانی هەیئەتێکی حیزبیی دێمیوکااتی کوردسیتا بەسەرپەرەسیتیی
کاک عومەرباڵەکی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب سەردانی مەڵبەندی ٠١ی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردسیتا لە شیاری
کۆیەیا کاد.
بە دەستپێشییییەریی یەکیەتییییی ژنیییانی دێمیییوکااتی کوردسیییتا و بەشیییداریی کۆمەڵێییی مییییوانی ئەدیییی و هونەرمەنییید و
بنەماڵەکانی حیزبی دێموکااتی کوردستا لە بنکەی دەفیتەری سیاسییی حیزبیی دێمیوکااتی کوردسیتا بە کیۆێێکی گەرمیی
پڕ شێعا و گۆرانی پێشوازی لە هاتنەوەی پاییز و گەالێێزانی ساوشت کاا.
پهیامی سهرهخۆشیی مامۆسیتا عهبیدوڵاڵ حهسیه زاده بهبۆنیهی کیۆچی دواییی بیهێێز میام جیهالل :پیڕبەد سەرەخۆشیی و
هاودەردیم پێشکەشی هەمووی ئێوە بەێێزا و سەرجەم تێکۆشەرانی یەکیەتیی نیشیتمانی و هەمیوو ئەنیدامانی بنەمیاڵەی
تاڵەبانی و گەلی کورد بەگشتی دەکەم.
بەیاننامە بە بۆنەی کۆچی دوایی سەرۆک مام جەاللەوە :ییادی میام جەالل بەرز و بەێێیز و بەرقەراری بیۆ ئامانجەکیانی
کە مافی دیاریکادنی چارەنووس بۆ نەتەوەکەی و وەدیهاتنی ئاشتی ،ئازادی ،دیموکااسیی ،دادپەروەرییی کیۆمەییەتی بیۆ
کورد و نەتەوەکانی دیکە ،دیارتاینیا بوو .
هەیئەتێکی پایهبهرزی حیزب بە سەرپەرەستیی کاک مستەفا مەولوودی ،سکاتێای گشیتیی حیزبیی دێمیوکااتی کوردسیتا
سەردانی مەکتەبی سیاسیی یەکیەتیی نیشتمانییا کاد لە شاری سلێمانی و لیه نیزیکیهوه هیاوخەمی و هاوسیۆزی حیزبیی
دێموکااتیا بهو بۆنهیه دهربڕی.
لە ێێوێەسمێ کە بە بۆنەی کۆتایی هاتنی خولی ٧٧١ی سەرەتایی پێشمەرگە بە هاوکاریی فێیاگەی سیاسیی -نیزامییی و
کۆمیسیۆنی ئامووزشی حیزبی دێموکااتی کوردستا بەێێوەچوو ،پۆلێکی دییکە لە الوانیی رۆژهەالتیی کوردسیتا پەیوەسیت
بە ریزەکانی حیزبی دیموکااتی کوردستا بوو .
ێەزبەر شییاندێکی حیزبییی دێمییوکااتی کوردسیییتا بە سەرپەرەسییتی بەرێییز جەلییی گیییادانی تێکۆشییەری دێاینییی حیزبیییی
دێموکااتی کوردستا  ،بە هیاوێێیەتی چەنید کەسیی دییکە لە ئەنیدامانی رێیبەری ئەو حییزبە ،لە ێێوێەسیمی پێشیوازیی
کاد لە هێنانەوەی تەرمی میام جەالل لە گیادی دەباشیا شیوێنی ناشیتنی میام جەالل تاڵەبیانی و بە خیاک ئەسیپاردنی
بەشدارییا کاد .بەپێشکەش کادنی تاجە گوڵینە وەفا و ئەمەگناسی حیزب و تێکۆشەرانی دێموکااتیا ێاگەیاند.
رۆژنییامەی کوردسییتا ژمییارە ٢٠٠ی ئۆرگییانی حیزبییی دیموکییارتی کوردسییتا  ،بە کۆمەڵێ ی بییابەتی سیاسییی ،ئییابووری و
کییۆمەییەتی ،بەیاننییامە و ێاگەیانییدراوە ێەسییمییەکانی حیییزب و هەواڵییی کاروچییاالکی ئۆرگییا  ،کییومیتە و ێێکیااوەکییانی
حیزب لە ناوخۆ و دەرەو ،کەوتە بەر دیدەی خوێنەرانی.
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بەشداری بەرچیاوی ئەنیدامانی حییزب لە والتیی سیوی لە پاسیەی سیەرکادەی کیارامەی گەلەکەمیا و سیەرۆک کۆمیاری
پێشوی ئێااق مام جەالل تاڵەبانی ،لە شارۆچکەی شلیاێنی زۆریخ کەلە الیا کیومیتەی یەکێتیی نیشیتمانی لە والتیی
سوی ێێکیاا.
لە سەر بانگهێشیتی لییننەی ئامادەکیاری ێێیو ێەسیمی پاسیە بیۆ بەرێیزو نەمیا میام جەالل ،سیەدا کەس لە ئەنیدامانی
یەکێتی نیشتمانی کوردستا  ،چاالکانی سیاسی و مەدەنی سەر بە حیزب و ێێکیااوەکانی چوار پارچەی کوردسیتا یەک
لەوا هەیئەتێکی کۆمیتەی حیزبی دێموکااتی کوردستا کۆێیادێکی بە شیکۆ بە بیۆنەی میا ئیاوایی کادنیی بەێێیز میام
جەالل تاڵەبانی لە شاری لیلێستاۆم لە ویتی نۆروێن بەرێوە چوو.
پەییییامی بەرێیییز جەلیییی گیییادانی تێکۆشیییەری دێاینیییی دێمیییوکاا و لە دۆسیییتانی نزیکیییی میییام جەالل :میییام جەاللیییی
گەورەسیاسەتمەداری هەرە ناسااوی کورد ،مام جەاللی خەباتکار ،لێبیڕاو ،ێفیی دۆسیت و میهاەبیا و دڵسیۆزی کیورد و
کوردستا  ،مامجەاللی ماندوویی نەناس دڵە گەورەکەی وەستا و جێی هێشتین.
بەشداریی بەرێیز مسیتهفا شڵماشیی ئهنیدامی دهفتیهری سیاسیی و بهرپاسیی کومیتیهی بیه ێێوهبیهریی حیزبیی دێمیوکڕاتی
کوردستا له دهرهوهی وی ،له پاسه و سهرهخۆشی ێێبهری نهما مام جەالل ،کە بۆ ههر دووک ویتی ناوهندی ئوروپیا
هولهند و بلنی له شاری الههی هولهند پێکهاتبوو.
هەیئەتێکی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکااتی کوردستا لە بایتانیا بە سەرپەرستی بەرێز مامۆستا عبداللە حەسە زادە
لە کییۆێێکی پاسییە و سەرەخۆشییی سییەرۆک مییام جەالل تاڵەبییانی لە بایتانیییا .بە تییاجە گییولی رێزلێنییا لەخەبییا و
تێکۆشانی سەرۆك مام جەالل بەشداری پاسەکە بوو .
لە سییەر بانگهێشییتی کەرتییی ێێکیسییتنی شییەهید جییوامێای یەکێتییی نیشییتیمانی کوردسییتا و مییاڵی کییورد لە ڤییانکۆڤێای
کانادا ،کومیتەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستا لە ێۆژئاوای کانادا بەشداری مەێاسیمی پاسە و سەرەخۆشیی سیەرۆک میام
جەالل تاڵەبانی کاد.
ێاگەیانییدنی حیزبییی دێمییوکااتی کوردسییتا بە بییۆنەی ماڵئییاوایی مێنوونییووس و نووسییەری بەناوبانی  ،مامۆسییتا کەریییم
زەند :پاسەو سەرەخۆشی لە سەرجەم کەسوکاری خوالێیۆشیبوو بەتیایبەتی بنەمیاڵەی بەێێزییا و هەروەهیا کیۆمەڵگەی
قەڵەمبەدەستا و بیامەندانی کوردستا دەکەین.
هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنیانی دێمیوکااتی کوردسیتا بە سەرپەرسیتی سیۆهەیا قیادری سیکاتێا ،سیەردانی خیاتوو کیافیە
سلێما سکاتێای یەکیەتی ژنانی کوردستانیا کاد .و پەییامی هیاوخەمی هەمیوو ژنیانی دێموکااتییا بیۆ لە دەسیتدانی
مام جەالل تاڵەبانی سکاتێای یەکیەتی نیشتمانی کوردستا راگەیاند.
هەئەتێکییی یەکیەتیییی ژنییانی دێمییوکااتی کوردسییتا

چییوونە سییەر مەزاری مییام جەالل تاڵەبییانی و لە رێورەسییمێکی

تایبەتدا رێزیا لە تەمەنێ لە خزمە و تێکۆشانی ئەو رێبەرە گەورەی کورد گا .
شاندێکی حیزبی دێموکااتی کورسیتا بە سەرپەرەسیتی کیاک جەلیی گیادانی تێکۆشیەری دێیاین و دۆسیتی خوالێیۆشیبوو
مامۆستا کەریم زەند لە رێوەێەسیمی میاتەمینی مامۆسیتا کەرییم زەنید بەشیدارییا کیاد .لەو ێێوێەسیمە کە لە مزگەوتیی
پێشەوا قازی محەممەدی شاری سلێمانی بەێێوەچوو،
بەشداری هەیئەتێکی حیزبی دێموکااتی کوردستا  -دانمارک لە پاسەی سەرۆک مام جەالل تاڵەبانی سیەرۆک کۆمیاری
پێشووی عێڕاق و سکاتێای گشتی یەکیەتی نیشتمانی و تێکۆشەر و سیاسەتمەدار لە شاری باۆندبی سەر بە کۆپنهیاگی
پێتەختی ویتی دانمارک.
تەشکیاتی ئاشکاای حیزبی دێموکااتی کوردستا بە مەبەستی بەرچاو روونی بەخشین و هەروەها خستنەرووی هێندێ
بییاس و بییابەتی ئەمییاۆی کوردسییتا کۆبییوونەوەیەک بییۆ سییکاتێای گشییتیی حیییزب و بەشییێ لە ژنییانی تێکۆشییەری نێییو
ێیزەکانی حیزبی دێموکااتی کوردستانی پێکهێنا.
بەشییداریی ئەنییدامانی حیییزب ،و کوردسییتانیانی دانیشییتوی والتییی سییوی لە ناوەنییدی شییاری بێییا  ،پێتەختییی ویتییی
سوی ،لە خۆپێشاندانێ کە بە مەبەستی شەرمەزار کادنی هێاشی حەشدی شەعبی و بە هاوکاری سپای قودسی ێژیمیی
دژ بە کوردی ئیسامی ئێاا .
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بەشییداریی کییومیتەی حیزبییی دیمییوکااتی کوردسییتا لە ویتییی نییۆروێن و کوردسییتانیانی دانیشییتوی والتییی نییۆروێن لە
خۆپیشییاندانێ کە بە مەبەسییتی شییەرمەزار کادنییی هێاشییی هێزەکییانی حەشییدی شییەعبی و بە هاوکییاری سییپای قودسییی
ێێنیمی کۆماری ئیسامی ئێاا لە بەر دەم سەفارەتی ئامایکا لە ئۆسڵۆ.
ههیئهتێکی رێبهریی حیزبی دێموکڕاتی کوردسیتا پێکهیاتوو لیه کیاک عومیهر باڵیهکی و کیاک قیادر ورییا ،ئهنیدامانی
دهفتیهری سیاسیی و کیاک ئیبیااهیم زێیوهیی ،بهرپاسیی پێوهندیییهکانی حییزب لیه هیهولێا سیهردانی مهکتیهبی سیاسیییی
یهکیییهتیی نیشییتمانیی کوردسییتانیا لییهو شییاره کییاد و لهالیییه ههیئییهتی خانییهخوێ بییه سهرپهرسییتیی کییاک سییهعدی
ئهحمهدپیاه ،ئهندامی مهکتهبی سیاسیی یهکیهتیی نیشتمانی پێشوازییا لێکاا.
رۆژنامەی کوردستا ژمیارە  ،٢٠٧زمانحیاڵی حیزبیی دیمیوکااتی کوردسیتا بە کۆمەڵێی بیابەتی سیاسیی ،کیۆمەییەتی،
ئابووری ،ئەدەبی کەوتە بەر دیدەی خیوێنەرانی .لەو ژمیارە نیوێیەی کوردسیتا  ،بەیاننیامە ،هەڵوێسیتە رەسیمییەکا و
هەواڵی کار و چاالکی ئۆرگا  ،کومیتە و ێێکیااوەکانی حیزب لە ناوخۆ و دەرەوەی وی بەێچاو دەکەو .
ههیئییهتێکی رێبییهریی حیزبییی دێمییوکااتی کوردسییتا پێکهییاتوو لییه بییهێێزا کییاک قییادر وریییا و کییاک عومییهر باڵییهکی،
ئهندامانی دهفتهری سیاسی و کاک ئیبااهیم زێوهیی ،بهرپاسی پێوهندییهکانی حیزبی دێموکااتی کوردستا له ههولێا
سهردانی ئهنجومهنی سهرکادایهتیی پارتی دێموکااتی کوردستانیا کاد و لهالییه ههیئیهتیکی سیهرکادایهتیی پیارتی
به سهرپهرستیی کاکهمین نهجاێ ،ئهندامی مهکتهبی سیاسییهوه پێشوازییا لێکاا.
هەیئەتێکییی حیزبییی دیمییوکااتی کوردسییتا بە سەرپەرەسییتی مسییتەفا مەولییوودی سییکاتێای گشییتیی حیزبییی دیمییوکااتی
کوردسیییتا سیییەردانی مەکتەبیییی سیاسییییی حیزبیییی شییییوعی کوردسیییتانی کیییاد و لە الیە هەیئەتێکیییی ئەو حییییزبە بە
سەرپەرستی د .کاوە مەحموود سکاتێای گشتیی حیزبی شیوعی کوردستانەوە پێشوازییا لێکاا.
لەسیەر داوای حیزبیی دێمیوکااتی کوردسییتا کۆبیوونەوە یەک ،لە الیە دەفیتەری سیاسییی حیزبیی دێمیوکااتی کوردسییتا
بەسییەر پەرەسییتی سییکاتێای گشییتیی حیییزب ،مسییتەفا مەولییوودی سییەردانی سییکاتاریای حیزبییی دێمییوکااتی کوردسییتانی
ئێاانیا کادو ،لە الیە مستەفا هیجای سکاتێا و ئەندامانی دەفتەری سیاسی حدکاوە پێشوازییا لێکاا.
بەشداریی کومیتەی و خوێندنەوەی پەیامی حییزب لە خۆپیشیاندانی کیوردانی دانیشیتووی ویتیی سیوی  ،دژ بە هێاشیی
عێااق و ئێاا بۆ سەر باشووری کوردستا .
بەشییداریی کییومیتەی حیزبییی دیمییوکاا لە ویتییی ئاڵمییانی لە خۆپێشییاندا و ێێپێییوانی کوردسییتانیا لە بەر بینییای
پاێلەمانی ئۆێوپا لە باوکسێ  .دژ بە هێاشی عێااق و ئێاا بۆ سەر باشووری کوردستا .
بەشداریی کوردانی ێۆژهەیتی و ئەندامانی حیزبی دیموکااتی کوردستا  ،دانیشتووی ویتی ئوتای لە خۆپێشیاندا و
ێێپێوانی کوردستانیا  ،دژ بە هێاشی دێندانەی حەشدی شەعبی بۆ سەر باشووری کوردستا
ێاگەیانییدنی حیزبییی دێمیییوکااتی کوردسییتا بەبییۆنەی کیییۆچی عەلییی ئەشییاە دەروێشییییا چیاۆکنییووس و لێکیییۆڵەر و
روونییاکبیای کییوردی کاماشییانی :وێییڕای هییاوخەمیی کییاد لە گە بنەمییاڵەی نووسییەر و چیاۆکنییووس ،و بەتییایبەتی
کۆمەڵگەی نووسەرا و قەڵەمبەدەستانی کورد ،خۆی لە خەمیا بە بەشدار و شەری دەزانێ.
بەرێز خالێد عەزیزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکااتی کوردستا لە وتووێنێ دا لە گە دەنگیی کیوردیی
ئەمایکا ،سەبارە بە پاسی مافی میاۆ لە ئێیاا و چیۆنیەتی هەڵسیوکەو کادنیی کۆێوکیۆمەڵە نێونەتەوەییەکیا و
بەتایبەتی زلهێزا لەو بارەوە کۆمەڵێ بیاوبۆچوونی خۆی باس کاد.
ئەنداما و الیەنگاانی حیزبی دیموکااتی کوردستا لە هەرێمی "بایا ،ی ویتی ئاڵما  ،بەشیدارێکی چاالکانەییا لە
خۆپیشاندانێ کە بۆ پشتیوانی کاد لە حکومەتی هەرێمی کوردستا پێکهاتبوو کاد.
یەکیەتییی ژنییانی دێمییوکااتی کوردسییتا بە هاوئییاهەنگی لەگە کییۆمەڵەی کولتییوری پاکسییتا سییمینارێکیا لە سییەر
چۆنیەتی کارکادنی ئیدارەی منداڵپارێزی دژ بە توندوتینی لە ویتی نۆروێن پێکهێنا.
هەیئەتێکییی حیزبییی دێمییوکااتی کوردسییتا بە سەرپەرسییتی مسییتەفا مەولییوودی ،سییکاتێای گشییتیی حیزبییی دێمییوکااتی
کوردستا  ،سەردانی مەکتەبی سیاسیی یەکگاتووی ئیسامیی کوردسیتانیا لە هەولێیا کیاد و لە الیە هەیئەتێکیی ئەو
حیزبە بە سەرپەرستی مامۆستا سەالحەدین بەهادین  ،ئەمینداری گشتیی یەکگاتوو پێشوازییا لێکاا.
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ههئیهتیکی حیزبی دێموکااتی کوردسیتا بهسهرپهرهسیتی هیاورێ حهسیه قیادرزاده ئهنیدامی دهفتیهری سیاسییی حییزب
سهردانی مهلبهندی ٠١ی رێکیستنی یهکییهتیی نیشیتمانیی کوردسیتانیا کیادو لە الیە رێبیهر سیهید بیاایم بهرپاسیی
مهڵبهند ،بهگهرمی پێشوازی کاا .

سهرچاوه  :ماڵپهێی کوردستا و کورد و حدک میدیا
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