کۆکردنەوە و ئامادە کردنی :رەحمان نەقشی
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ئەندامان و الیەنگرانی حیزبیی دێمیکررایی رکردسیاان لە شیاری ئییم بی جیارێیی دیییە بە بیوو ریردنەویی یراری و
نکوسراویی یایبەت بە ٧٢ی سەرماویز یاد و ناوی ئەو ب نەیان بەرز ڕاگرت.
شییاندێیی یەریەییییی نەیەوییییی خکێنییدرارانی رییکرد بە سەرپەرسییای “ڕیحمییان سییەلیمی” ،سیییرییری گشییای یەریەیییی
نەیەویییییی خکێنیییدرارانی ریییکرد سیییەردانی یەریەیییییی قکیابییییانی رکردسیییاانیان ریییردو لە الیەن “نیچییییروان رەالری”
بەرپرسی گشای ڕێیخراوو شاندێیی یاویری پیشکازییان لییرا.
ویڤییدێیی ری نگریی نەیەوییییی رکردسییاان بە سەرپەرشییای ڕێبییکار ڕیشییید  ،هاوسییەریری “رەنەرە” سییەردانی دیفییاەری
سیاسیی حیزبی دێمکررایی رکردساانی ررد و لە الیەن بەرێز مساەفا مەولکودی سییرییری گشیایی حیزبیی دێمیکررایی
رکردساان و هەیئەیی یاویرییەوی پیشکازی لییرا.
٢٠٧هەمییی ژمییاریی ڕیژنییامەی رکردسییاان ،زمییان حییا ی حیزبییی دیمییکررایی رکردسییاان بە ر مە ی ی بییا و بییابەیی
سیاسیی ،ئییابکوری ،ئەدیبییی ،ری مەییەیی و بەیاننییامە ،و ڕاگەیانییدراوی ڕیسیمییەرانی حیییز و هەوا ییی راروچییاالری
ئ رگان ،ر میاە و ڕێیخراویرانی حیز لە ناوخ و دیریویی ویت رەویە بەر دیدیی خکێنەرانی.
هەیئەیییی حیزبی دێمکررایی رکردساان بەسەرپەریسای بەڕێز مساەفا مەولکودی سیرییری گشایی حیز  ،سیەردانی
بیینیەی سییەریریی ر مە ەیییان رییردو ،لە الیەن بەڕێییز جەمییائ ب زرگ ییکور ئەنییدامی رییکمیاەی ڕێییبەری ئەوحیییزبەوی،
پیشکازییان لییرا.
ییی شییەرانی یەرگرینخییکازی دێمییکررات لە شییاری شکڕشییگیای مەهابییاد ،بەبەبی نەی ٧٢سییەرماویز ریژی پیشییمەگەر و
ها یردنی ئایی رکردساان ،وێاای ڕێزگری لە سەرجە پیشمەرگەرانی رکردساان پەیامی یەرایزییان ب بنەما ەی
گەوریی دێمکررات ڕاگەیاند..
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێمیکررات لە نیاوچە سینە بە بووریردنەویی یراری و نکوسیراویی پیکینیدییدار ییاد و
ناوی ٧٢ی سەرماویزیان بەرزڕاگرت.
لە نییاوچەی ئیممییی رییکردپەرویری الیەنگرانییی حیزبییی دێمییکررایی رکردسییاان بە شیییکیی بەرفییراوان و بیی وێیینە
پیشکازییان لە ریژی پیشمەرگەی رکردساان ررد و لە چەندی شکێنی نیک شاری ئیم و هەرویها لە نیک شاری میهران
و مەلەرشا یرار و نکوسراویی پیکیندیداریان بوو رردیوی.
بە دیسا یشخەری یەریەییی نەیەوییی خکێندرارانی رکرد ب بیا ریردن لە دیسی ی و ڕیوییی بزاڤیی خکێنیدراری لە
ئییران سییمینارێ بی بەشیی لە ریادرو پیشییمەرگەرانی نییک ڕیزیریانی حیزبیی دێمیکررایی رکردسیاان لە یەریی لە
سال نەرانی بنەرەی سەریریی دیفاەری سیاسیی حیز  ،پییهات.
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بەیاننامەی یەریەییی الوانی دێمکررایی ریژهەییی رکردساان ویرکو دیس یشخەر و بەڕێکیبەری پمیفی رمی “وێیران”
ب با رردن لە ئامانج و ئارامەرانی ئەو پمیف ڕمە رووبەرووی الوان و خە یی ریژهەییی رکردساان.
ییی شەرانی دێمکررات و الیەنگرانی حیز لە شیایی ب ریان لە هەلمەییییی ش رشیگیاانە بە بی نەی سیا ریژی ٧٢ی
سەرماویز بە نکوسینی دروشم و نکوسراویی ییایبەت بە ریژی لە گەئ ڕێبیازی پیشیمەرگەو خەبایییارانی دێمیکررات
پەیامنی ویفایان نکێ رردیوی.
ر میاه ی دانمارری حیزبی دێمیکراایی رکردسیاان بی رێزگیری لیه ڕیژی پیشیمەرگه و ئیایی رکردسیاان و ییادی شیه
هییدانی راریسیایی یەلیدای خکێنییاوی قەیی دێمی ررات ڕێیکڕه سییمییی بیه بیه شییداری ڕادییەریی زیر لیه ئەنییدامان و
الیەنگرانییی حیییز و نییکێنەرو ئەنییدامانی حیییز و الیییه نییه سیاسیییەران و ر مە ییه رکردییەرییانی چییکار پارچییه ی
رکردساان له وییی دانمارک له یەری له سا نەرانی شاری روسییلده پییهینا.
لە شاری شن دێمکررایدیس  ،الیەنگران و دیساانی حیز  ،لە چاالرییەری یەبلیغاییدا یادوناوی ریژی پیشمەرگەو
ئایی رکردساانیان بەرز ڕاگرت و بەو ب نەیە بە نکوسینی دروشمی شکڕشگیرانە و ناردنی سوو ب ڕێبەرانیی شیەهید
لە شاری شن ییی شانیان نکاند.
بهبهشداریی ههیئهیییی حیزبی دێمکررایی رکردساان و نکێنهری حیز و الیهنه سیاسی و ئیدارییهرانی شاری ر یه
پهرده لهسهر مهیدانی “ر ماری” لیهو شیاره الدرا ریه بیه وێنیهی پیشیهوا قیازی محهممیهد ،میا جیهالل یا یهبانی و
عهبدو و ئهجهالن؛ س رهسایهییی رکردی س بهشی رکردساان ڕازاوهیهوه.
دیساان و الیەنگرانی حیزبی دێمکررایی رکردساان لە شاری گیمنغەر بە بی نەی ٧٢ی سیەرماویز ریژی پیشیمەرگەو
ئای رکردساان چاالریی یەبلیغایییان بەڕێکی برد.
دیساان و ییی شەرانی سەر بە ڕێیخسانەرانی حیزبی دێمکررایی رکردساان لە هە مەییییی ش ڕشیگیاانە ،دارودییکار
شاری بانەیان بە دروشم و نکوسراویی یایبەت بە ب نەی ٧٢ی سەرماویز ،ریژی پیشمەرگەوئایی رکردساان چاالریی
یەبلیغییان بەڕێکی برد.
لە بەریبەری ٧٢ی سیییەماویز سییییا ریژی پیشیییمەرگەو ئییییایی رکردسییییاان سییییمینارێ یییییایبەت بە پیشییییمەرگەو
دیورونەخشیییی ئەو ریییاراراەری بەهییییزی لە قکناخەریییانی خەبیییات و بەرینگیییاربکونەویی گەلیییی ریییکرد بەرانیییبەر بە
داگیررەران و هەرویها پارێزیری ئایی رکردساان بەڕێکیچکو.
ئەندامان و ییی شەرانی دێمکررات لە شاری ررماشان بە بی نەی ٧٢ی سیەرماویز  ،ریژی پیشیمەرگەو ئیایی پییریزی
رکردساان ،چاالریی یەبلیغایییان بەڕێکیبردو بە شیکییەری یایبەت ئەو یادییان بەرز ڕاگرت.
ییی شەرانی رکردپەرویری سەر بە ڕێیخسانەرانی حیز لە نیاوچەی دێرینیی ئییم بە شییکیی ج راوجی ر ویفیاداریی
خ یانیییان ب ی خەباییییارانی ڕێگییای ئییازادی رکردسییاان نکانیید و بە هە یردنییی ئییایی رکردسییاان لەسییەر شییاخەرانی
رەویرر و بانی ی ناوچەی ئیم پەیامی شاریان ب شاخ و سەرجە ییی شەرانی دێمکررات نارد.
دیساان و الیەنگرانی حیزبی دێمکررایی رکردساان لە ناوچەی شکڕشگیای ڕیبەت بە شیکیی بەربوو بە بی نەی ریژی
پیشمەرگە و ئایی رکردساان چاالرییەری یەبلیغایی بەریکی برد .یادی ٧٢ی سەرماویزیان بەرزڕاگرت.
ییی شەرانی دێمکررات لە شاری یییا  ،بە شیکییەری بەربەریی بە بووریردنەویی یراری و پ سیایریرانی ییایبەت
بە ریژی ئای و پیشمەرگەوی چاالریی یەبلیغیییان بەڕێیکیبرد و ،لەو رێگیایەوی جیارێیی دیییە ویفیاداریی خ ییان بە
قاریمانەیییەرانی هیزی پیشمەرگەی رکردساان دیربای.
یەشییییمیی ئاشیییرای حیزبییی دێمییکررایی رکردسییاان بە بی نەی ٧٢ی سییەرماویز سیییمینارێیی یییایبەت بە پیناسییە و
ئەرک و ڕی ی پیشمەرگە ب بەشی لە ژنانی نیک ڕیزیرانی حیز ب هاوڕی سمایل بازیار رادری حیزبی دێمکررات
و مام ساای میژوو ،پییهینا.
ئەندامان و دیساانی حیز لە شاری دێکالن و ناوچەی لەیمخ ،بە بوورردنەویی نکوسراویو یرارای پیکینیدیدار بە
سییا ریژی پیشییمەرگەو ئییایی رکردسییاان ،رێزیییان لە فیییداراری ری ە بە ئەمەگ و خ نەویسییاەرانی ویت گییرت و،
لەگەئ ئامانج و ڕیبازی پیشمەرگانە پەیمانی ویفایان نکێ رردیوی.

Page : 2

الپهرهی 3 :
24

17ی دێسەمبەری 2017

25

17ی دێسەمبەری 2017

26

18ی دێسەمبەری 2017

27

19ی دێسەمبەری 2017

28

19ی دێسەمبەری 2017

29

19ی دێسەمبەری 2017

30

19ی دێسەمبەری 2017

31

20ی دێسەمبەری 2017

32

20ی دێسەمبەری 2017

33

20ی دێسەمبەری 2017

34

20ی دێسەمبەری 2017

35

21ی دێسەمبەری 2017

36

21ی دێسەمبەری 2017

مانگی دێسەمبەری

٧١٠٢

هاورییات لە گەئ چییاالریی ییی شییەرانی نیکخ ی ی ویت لە قەیی خ ی ڕاگری دێمییکررات لە ڕێکڕیسییمییی بەشییی  ،بە
ب نەی ٧٢ی سەرماویزیوی ،ریژی پیشمەرگە و ئایی رکردساان بە ئامادیبکونی بەشییی بەرچاو لە ریادرو پیشیمەرگە
و ئەنیییدامان و ییی شیییەرانی دێمیییکررات ،لە یەریییی لە سیییال نەرانی بییینیەی دیفیییاەری سیاسیییییحیزبی دێمیییکررایی
رکردساان بەڕێکیچکو.
پەیییامی دیفییاەری سیاسیییی حیزبییی دێمییکررایی رکردسییاان ،بەبیی نەی ٧٢ی سییەرماویز ،ڕیژی پیشییمەرگە و ئییایی
رکردسیاان :ئەمیری رە هاورییات ڕێیز لە پیشیمەرگە و ئییاالی رکردسیاان دیگیری و ڕێییز و خ شەویسیایی خ مانییان بی
دووپات دیرەینەوی ،بەو مانایەیە رە لە ڕێگای ئە ئاییەوی ،شانازی بە شکناسی نەیەوییی خ مان دیرەی .
ییی شییەرانی حیزبییی دێمییکررایی رکردسیییاان لە شییاری سەردیشیی بییی بەرز ڕاگرینییی یییادی ٧٢ی سیییەرماویز ریژی
پیشمەرگەو ئایی رکردساان بە بوو رردنەویی یرار و وێنەی یایبەت بە ب نەیەوی  ،ئەو یادییان بەرز راگیرت و
،ڕێزیان لە فیداراری پیشمەرگەرانی نیشامان گرت.
الیەنگییران و دیسییاانی حیزبییی دێمییکررایی رکردسییاان لە شییاری دیکانییدیری  ،لە چییاالرییەری یەبلیغییی دا ،وێییاای
هیییاوخەمیی رردنیییی دووبیییاری لە گەئ حییییز و بنەمیییا ەی قکربانییییانی ریییردیوی ییروریسیییاییەرەی بەردی قەیی
دێمییکررات ،خ یییان بە درێییژیدیری ڕێگییای شییەهیدان زانییی و ،بە بەڕێییکیبردنی چییاالریی پیکینییدیدار ئەو یادییییان
رردیوی.
بە بییی نەی یەرەمیییی سیییا یادی یەقینەویریییانی بەردی قەیی دێمیییکررات رە بییی بە هییی ی شیییەهیدبکونی پ لیییی
پیشمەرگەی حیزبی دێمکررایی رکردساان  ،لە ناوچەی شن چاالریی یەبلیغی ررا.
ییی شییەرانی حیزبییی دێمییکررایی رکردسییاان لە شییاری مەریییکان بە بی نەی یەرەمییی سییا یادی یەقینەویرییانی بەردی
قەیی دێمکررات رە ب بە ه ی شەهیدبکونی پ لی پیشیمەرگەی حیزبیی دێمیکررایی رکردسیاان ،چیاالریی یەبلیغیی
ررد.
روونییییردنەویی هاوبهشیییی حیزبییییی دێمیییکراایی رکردسیییاان و ر مه ییییهی ش ڕشیییگیای زهحمهیییشیییانی رکردسییییاانی
ئیرانسهبارهت به شکوڕای دێمکرااسیخکازانی ئیران.
الیەنگیییران و دیسیییاانی حیزبیییی دێمیییکررایی رکردسیییاان لە شیییاری مەهابیییاد ،لە چیییاالرییەری یەبلیغیییی دا ،وێیییاای
هیییاوخەمیی رردنیییی دووبیییاری لە گەئ حییییز و بنەمیییا ەی قکربانییییانی ریییردیوی ییروریسیییاییەرەی بەردی قەیی
دێمییکررات ،خ یییان بە درێییژیدیری ڕێگییای شییەهیدان زانییی و ،بە بەڕێییکیبردنی چییاالریی پیکینییدیدار ئەو یادییییان
رردیوی.
بە بییی نەی یەرەمیییی سیییا یادی یەقینەویریییانی بەردی قەیی دێمیییکررات رە بییی بە هییی ی شیییەهیدبکونی پ لیییی
پیشمەرگەی حیزبی دێمکررایی رکردساان ،لە شاری بانە لە چاالرییەری یەبلیغیدا ئەو یادی ررایەوی.
ییی شەرانی حیزبی دێمکررایی رکردساان لە شاری سەردیش لە چاالرییەری بەربیوو لە چەنیدی شیکینی ئەو شیاری
بەبوورردنەویی وێنەی شیەهیدانی یە یدا و نکوسیینی یراری و نکوسیراویی پیکینیدیدار  ،ییادی شیەهیدانیان بەرز
ڕاگرت و سەر لەنکێ ر ماری ئیسممیی ئیرانیان شەرمەزار ررد.
ییی شیەرانی حیزبییی دێمییکررایی رکردسییاان لە شییاری ب رییان لە چییاالرییەری بەربییوو لە چەنییدی شییکینی ئەو شییاری
بەبمورردنەویی وێنەی شیەهیدانی یە یدا و نکوسیینی یراری و نکوسیراویی پیکینیدیدار  ،ییادی شیەهیدانیان بەرز
ڕاگرت و سەر لەنکێ ر ماری ئیسممیی ئیرانیان شەرمەزار ررد.
ڕێکڕیسییمی ڕێزلینییان لە یییادو بیرویریییی قکربانیییانی رییردیوی ییرریریسییایەرەی بەردی بیینیەی سییەریریی حیزبییی
دێمکررایی رکردساان رە سا ی ڕابردوو ڕووی دا ،بە ئامادیبکونی بەشییی بەرچاو لە رادرو پیشمەرگەرانی حیز و
رەسایەیی و نکێنەری الیەن و ڕێیخراویسیاسییەرانی رکردساان ،بەڕێکیچکو.
٢٠٢هەمییی ژمییاریی رکردسییاان ئ رگییانی حیزبییی دیمییکررایی رکردسییاان بە ر مە ییی بییابەیی سیاسییی ،ئییابکوری،
ری مەییەیی ،ئەدیبیی و هیکنەری ،بەیاننیامە و ڕاگەیینییدراوی ریشیمییەرانی حییز و هەوا یی راروچیاالری ئ رگییان،
رکمیاە و ڕێیخراویرانی حیز لە ناوخ و دیریویی ویت بەرچاو دیرەون.
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٧١٠٢

رکردانی نیشامان ەرویری ئیممیی و سیەربە ڕێیخسیانەرانی حییز لە دیڤەری ئییم لە چیاالرییەری بەربیوودا ،لە
شاریرانی ئیم و دێهل ڕان و مەلەرشا ،یاد وناوی سەرجە شەهیدان ،بە یایبەیی شەهیدانی شەوی یە دای سیا ی
رابردوویان بەرز ڕاگرت.
یەریەییییی الوانییی دێمییکررایی ریژهەییییی رکردسییاان بەبەشییداری دییییان رییادر و پیشییمەرگەی دێمییکررات و هەرویهییا
بنەما ەی سەربەرزی شیەهیدان ،رێکڕیسیمییی لە گ ڕسیاانی شیەهیدان بە مەبەسیای بەرز راگرینیی ییادی شیەهیدانی
شەوی یەلدا بەڕێکی برد.
رکردانی ئیممی و نیشەجیی شاری یاران ،بە بوورردنەویی یرار و وێنەی شەهیدانی شەوی یە یدا لە پیاەخایی
ئیران ،وێاای یادرردنی قکربانیانی راریسایی یەقینەویرانی بەردی قەیی دێمکررات ،ر ماری ئیسممیی ئیرانییان
ویرکو داڕێژی و بیەری ئەو پیمنە نامریییە شەرمەزار ررد.
ڕاگەیانیدراوی دیفیاەری سیاسیی حیزبیی دیمیکررایی رکردسیاان هە کێسیامان لە پیکینیدی لە گەئ خ پیشیاندانەرانی
ئیساای خە یی ئیران دا :سەررەوێ بزووینەویی ناڕیزایەییی گەالنی ئیران ب نەهیشانی ساە و دییایای ری و بی
گەیشا بە ئازادی و دیمکرراسی.
بە ب نەی هاینی سا ی ٧١٠٣ی زایینی،یەوی لە الیەن خ مان و گشی هاورارانمیان لە ناوینیدی راگەیانیدنی حیزبیی
دیمکررایی رکردساان لە دیریویی ویت ،جکاناری و ڕازاوییری پیریزباییەرانی خ مان ئاڕاساەی هەمیکو ڕی ەریانی
گەلەرەمان لە ناوخ ی رکردساان و هەندیران دیرەی و هییکای سیا ییی پیا لە خ شیی و دیسییەوی بی گەلەرەمیان
ئەخکازی .
پهیامی پیریزبایی سیرییری گشایی حیزبی دێمکررایی رکردسیاان هیاوڕێ مسیاەفا مەولیکودی بهب نیهی سیا ی نیکێی
٧١٠٣ی زایینی :له دهس ییی سا ی نیکێی زایینییدا پیریزبیایی بیه هیهمکو پیهیاهوانی ئیایینی مهسییحی ،بیه یایبیهت
هاونیشامانیانی مهسیحی له رکردساان و ئیراندا ده یم.

سهرچاوه  :ما هڕی رکردساان و رکرد و حدک میدیا
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