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شااانکی ی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بهسهرپهرهساانی هاااێر حهسااه قااادردیده ئهنااکیمی دهفنااهری سیاساایی حیزب ای
دیمراڕی ی ارردسنا سهردینی مهلبهنکی ٠١ی ری خسننی یهایه یی نیشنمانیی ارردسنانیا اتدێ لە الیە ریبهر ساهیک
بتییم بهرپتسی مهڵبهنک ،بهگهرمی پێشریدی اتی .
بەشکیریی بەڕیز مەێلرێد سریرە ئەنکیمی ڕیبەری ێ نرینەری حیزبی دیمراتی ی ارردسنا لە بتینانیا ،لە خۆپێشاانکینی
ارردساانانیانی نێشاانەیێی بتینانیااا لە بەردەم باڵریزخااانەی ئێااتی لە لەنااکە  ،اە بااۆ ڕیسااری اتدناای دەساانێرەردی ێ
هێتشەاانی ڕژیمای ئیساممی ئێاتی ێ دەسانە ێ ااقمە گێتدریێەااانی ئەێ ڕژیامە بۆساەر باشارێری ارردسانا ێ پشانگیتی
پێشامەرگەی ارردسنا ڕی ختی برێ.
پەیااامی پیتۆدبااایی س ا ت ێتی گشاانیی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بە بااۆنەی یێژناای خاێەن ااار :بە بااۆنەی یێژناای
خاێەن ارەێە پڕ بە دڵ پیتۆدبایی لە پێڕەێینی ئایینیی یارسا لە سەرینسەری ارردسنا ێ ئێتی دەاەم.
یەایە ی الێینی دیمراتی ی رۆژهەاڵ ی ارردسنا

اۆمینەی بەڕیرەبەریی گشنی :پیتۆدباایی یێژنای خاێەن اار لە هەمارێ

خرشک ێ بتییانی یارسانیما دەاەین ێ رۆژگاری ی خۆشنا بۆ بە ئاێی ە خریدین.
رۆژنااامەی ارردساانا ژمااارە ٢٠٧ی ،ئۆرگااانی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا  ،بە اۆمەڵێااک بااابە ێ ێ اااری سیاساای،
اااۆمەاڵیە ی ،ئااابرێری ێ ااایبە بە پتساای ژنااا ێ الێی  ،بەیاننااامە ێ ڕیگەیانااکریێە رەساامییەاانی حیااز ێ هەێیڵاای
اارێچاالای ئۆرگا  ،ارمینە ێ ڕی ختیێەاانی حیز لە ناێخۆ ێ دەرەێەی ێاڵ اەێ ە بەر دیکەی خرینەرینی.
پلینااۆمی حهێ ااهمی اۆمینااهی ناێهنااکیی حیزباای دیمااراڕی ی ارردساانا هااهڵبژیتدریێی اااۆنگتهی شاااددهههمی حیااز  ،لااه
ڕۆژهاانی  ٠٧ێ ٠١ی خهدهڵرهری ٠٧٣١ی هه اێی به بهشکیریی ئهنکیمانی ئهسڵی ێ یێگت ێ ڕیێیژااری اۆمینهی ناێهناکی
ێ ژمارهیهک له بهرپتسانی ئۆرگانهاا ێ اهسایه ییهاانی حیز بهڕیره چرێ.
بهبهشکیریی ههیئه ێ ی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا بهسهرپهرسنیی ااک یهلیل گادینی ێ ۆشەر ێ سیاسە مکیری ااررد
لە اۆڕی ا ریی انێبی حایی قادری اۆیی باڵێڤا .
ناێەنااکی ڕیگەیانااکنی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بە بااۆنەی اااۆچی نااابەێەخنی ااااک خالیااک عەبباساای سەرەخۆشاای ێ
هاێخەمی خۆی لەگەڵ ئەنکیمانی بنەماڵەاەی لە ێاڵ ی سرئێک ێ لە ارردسانا دەردەبات ێ هیاری دەخاریدین ئاێی ەااانی
ااک خالیک عەبباسی اە ئادیدی ێ سەربەخۆیی گەلەاەی ێ ێەسەریەک اەێ نەێەی دیمراتی ەاا برێ ێەدیبێ.
ههیئه ێ ی حیزبی دیمۆاتی ی ارردسنا باه سهرپهرسانی مسانهفا ماهێلردی سا ت ێتی گشانیی حیاز ساهردینی مهاناهبی
سیاساای حیزباای دهحمه ێشااانی ارردساانانیا لااه شاااری هااهێلێت اااتد ێ لااه الیااه شااانکی ی حیزباای دهحمه ێشااا بااه
سهرپهرسنی بههمه حسین ئهنکیمی دهسنهی سهرۆاایه ییهێه ،پێشریدییا لێ اتی.
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بەشکیریی ێەفکی ی اۆمینەی سرئێکی ح د ک لە ریررەسمی ناشنن ێ پتسەی بەڕیز خالیک عەبباسی ،پێشمەرگە ێ ااادری
دیتنی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا  ،اە لە شاری ئرپساال،ی ێاڵ ی سریک بە خاک سپێتدری.
بەریز ااک مسنەفا مەێلرێدی س ت ێتی گشنیی حیزبی دیمراتی سەردینی بان ەی ساەرەایی یەایە ای الێینای دیماراتی ی
رۆژهەاڵ اای ارردساانا

ێ لەالیە شااانکی ی یەایە یاای الێی بە سەرپەرەساانی پێشااەێی عەلاای پاارێر س ا ت ێتی گشاانیی

ری ختیێ پێشریدییا لێ اتی.
سمیناری ی ەش یم ی بۆ هاێر ااک سەعیک بێگزیدە ئەناکیمی ریابەری ێ بەرپتسای ەشا یم ی دەرەێەی ێاڵ ای حیزبای
دیمراڕی ی ارردسنا  ،لە شاری ۆراۆی ێاڵ ی فینمنک پێک ها .
ههیئه ێكی حیزبی شیرعیی ارردسنا پێ ها رێ له بهڕیزی ئهبرێ اری ێ ئهبرێ اارێی ئهنکیمانی مهانهبی سیاسیی ئهێ
حیزبه سهردینی س ت اریای حیزبی دیمراڕی ی ارردسنانیا اتد ێ لهالیه ههیئه ێكی حیزبی دیماراڕی ی ارردسانا باه
سهرپهرسنیی ااک مسنهفا مهێلرێدی س ت ێتی گشنیی حیزبهێه بهگهرمی پێشریدییا لێ اتی.
حیزبی دیمراتی ی ارردسنا سهباره بهێ ڕێێدیێه دڵنهدینه هاێخهمی لهگهڵ خهڵ ی دیانکینرێی ڕۆژهاهاڵ ی ارردسانا
دهاا ێ ێیڕیی سهرهخۆشی له بنهماڵه ێ اهسرااری قرربانیانی ئهێ برێمهلهردهیاه ،هیاریی چاابرێناهێه باۆ بتیناکیرهاانی
ئهێ اارهسا ه دهخرید ێ دیێی له ههمرێ خهڵ ی ارردسنا دهااا باه هاهمرێ ریناا ێ ئیم انا یاناهێه باههانای خرشاک ێ
بتی ێ هاێنیشنمانییه لێقهێماێهاانیانهێه بچن.
لە فێااتگەی سیاساای نیزیمیاای لە بناااری هەڵگااررد لە اەشااێ ی پێش امەرگانە ریررەساامی اۆ ااایی دەێرەی ٧٧٢ی سااەرە ایی
پیشمەرگە لە نێر اادرێ پیشمەرگەاانی سنرێری رۆژهەال ی ارردسنا بەڕیرە چرێ ،ێ پۆلێ ی دی ە لە الێینی رۆژهەال ی
ارردسنا پەیرەست بە ڕیزەاانی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا برێ .

ڕیگەیانکنی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا بەبۆنەی اۆچی دێییی خا رێ دەینە شەرەف ەنکی اقاانە خرشا ی مامۆسانا
هەژیر شاەرەف ەنکی ێ شاەهیک د.سااد شاەرەف ەنکی :ێیاڕیی هااێخەمیی دەرباڕین لەگەڵ بنەمااڵەی ێ ۆشااەری
شەرەف ەنکی ێ حەسە خاڵی ێ سەریەم اەسرااری خریڵێخۆشبرێ  ،خۆی لە خەمیا بە بەشکیر ێ شەریک دەدینێ.
ههیئه ێ ی حیزبی دیمۆاتی ی ارردسنا به سهرپهرسنی مسنهفا مهێلرێدی س ت ێتی گشانیی حاکک  ،ساهردینی مهاناهبی
سیاساای یااهایە یی نه ااهێهیی دیمااراتی ی ارردساانا لااه هااهێلێتی اااتد ێ لااه الیااه شااانکی ی ئهێینااهێه بهسهرپهرساانی
غهفرێر مهخمرێری س ت ێتی گشنیی یهایە یی دیمراتی ی ارردسنانەێە پێشریدییا لێاتی.
هەیئە ێ ی اۆما یڤااێن ارردسنا (اە.یە.اە) بە سەرپەرسنیی بەڕیز ڕەدی ئااڵنرێ  ،ئەناکیمی اۆنساەی ساەراتدییە یی
اەیەاە ،سااەردینی ناارینەرییە یی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا لە شاااری ساالێمانیا اااتد  .ئەم هەئیە اایە لە الیە
هەیئە ێ اای حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا پێ هااا رێ لە هاێڕییااا حەسااە قااادر دیدە ێ قااادر ێریااا ئەنااکیمی دەفاانەری
سیاسی ێ سۆری نرێری ،نرینەری حیزبی دیمراتی ی ارردسنا لە سلێمانی ،پێشریدییا لێ اتی.
ههیئاااه ێ ی حیزبااای دیماااۆری ی ارردسااانا باااه سهرپهرسااانی مسااانهفا ماااهێلرێدی سااا ت ێتی گشااانیی حیاااز  ،ساااهردینی
بزێێ نهێهی دیمۆاتی ی گاهلی ارردسانانی ااتد ێ لاه الیاه شاادنێ ی بزێێ ناهێه باه سهرپهرسانی خاکر ڕێسای سا ت ێتی
گشنیی بزێێ نەێەی دیمراتی ی ی گەلی ارردسنانەێە ،پێشریدییا لێاتی.
پەیامی سارپا ێ پێزینینای حیزبای دیماراتی ی ارردسانا باۆ خەڵ ای رۆژهەاڵ ای ارردسانا  :ئاێمە بە ئەراای خۆماانی
دەدینین سرپا ێ پێزینینی خۆما بە خەڵ ی ڕۆژهەاڵ بە گشنی ێ بە ڕی خەری ێ چاالاانی ئەێ هەرەێەدە ڕیبگەیەنین
ێ پێیا بڵێین اە شانادی بە ئاگایی ێ هیممە ێ ئیتیدە انەێە دەاەین.
شانکی ی نرینهرییه یی ئهنجرمهنی نیشنمانی ارردی سرریه له ههریمی ارردسنا به سهرپهرسنی نهێیف رهشیک سهردینی
دهفنهری نرینهرییه یی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا له ههێلێت یا اتد ێ ،له الیه ئیبتیهیم دیرهیی ێ ئاماان دیباایی
رید ،پێشریدییا لێ اتی.
ااارمینەی دەرەێەی ێاڵ اای یەایە اای ژنااانی دیمااراتی ی ارردساانا  ،ساایمیناری ی بەبااۆنەی ٧٢ی نااریمبت رۆژی ییهااانی
رێێبەڕێێبرنەێە لەگەڵ رنکێ یژی لەهەمبەر ژنا لە ێاڵ ی نۆرێیژ پێ هێنا.
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شانکی ی حیزبای دیماۆاتی ی ارردسانا باه سهرپهرسانی مسانهفا ماهێلردی سا ت ێتی گشانیی حیاز  ،ساهردینی حیزبای
دیمۆاتی ی بێت نههتینی له هاهێلێت ااتد ێ لاه الیاه شاانکی ی حیزبای دیماۆاتی ی بێات ناههتینەێە ،باه سهرپهرسانی
رۆمیۆ ههااری س ت ێتی گشنیی حیزبهاهێه ،پێشریدییا لێ اتی.
شااانکی ی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بااه سهرپهرساانی مساانهفا مااهێلردی س ا ت ێتی گشاانیی حیااز سااهردینی پااار ی
اتی اری ێ رهنجکهرینی ارردسنا له ههێلێت ااتد ێ لاه الیاه شاانکی ی پاار ی اتی ااری ێ رهنجاکهرینی ارردسانا باه
سهرپهرسنی باپیت اامهال س ت ێتی گشنیی پار هاهێه  ،پێشریدییا لێ اتی.
رۆژناااامەی ارردسااانا  ،ژماااارە  ٢٠١ئۆرگاااانی عیزبااای دیماااراتی ی ارردسااانا  ،بە اۆمەڵێاااک باااابە ێ ێ ااااری سیاسااای،
اااۆمەاڵیە ی ،ئااابرێری ێ ااایبە بە پتساای ژنااا ێ الێی  ،بەیاننااامە ێ ڕیگەیانااکریێە رەساامییەاانی حیااز ێ هەێیڵاای
اارێچاالای ئۆرگا  ،ارمینە ێ ڕی ختیێەاانی حیز لە ناێخۆ ێ دەرەێەی ێاڵ اەێ ە بەر دیکەی خرینەرینی.
ئەنااکیما ێ الیەنگتیناای حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بە مەبەساانی بانگەشااەێ خسااننەڕێێی بەرنااامەێ ڕێینااگەی حیزباای
دیمااراتی ی ارردساانا بااۆ پتسااە گتینگەاااا  ،بە نرێسااینی تیااات ێ نرێسااتیێەی پێرەنااکیدیر لەێ بااارەێە چاااالاییەای
ەبلیغییا بەڕیرە بتد.
شانکی ی پار ی یهاێنی دیمۆاتی ی اررد به سهرپهرسنی مهحمرد محهممهد ( یبر صابت ) نرینهری پار هاه لاه هاهریمی
ارردسنا  ،ساهردینی دهفناهری نرینهرییاه ی حیزبای دیماراتی ی ارردسانا لاه هاهێلێتیا ااتد ێ لاه الیاه ههیئاه ێ ی
نرینهرییه یی حیز پێ ها رێ له ئیبتیهیم دیرهیی ێ ئامان دیبایی یهێه  ،پێشریدییا لێاتی.
شانکی ی دهفنهری نرینهرییه ی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا لاه هاهێلێت بتینای لاه ئیباتیهیم دیارهیی ێ ئاماان دیباایی
سهردینی اۆمیسیۆنی پێرهنکییهاانی “اۆمهڵهی شۆرشگێڕی دهحمه ێشانی”یا اتد ێ ،له الیه ساڵح شهریفی بهرپتسای
اۆمیسیۆ ێ ساما ڕیشه ساحێب یێگتی پێرهنکییهاانی اۆمهڵه له ههێلێت ،پێشریدییا لێ اتی.
هەیئە ێ ی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا به سهرپهرسنی مسنهفا مهێلرێدی س ت ێتی گشنیی حیز  ،ساهردینی اۆمهڵاهی
دهحمه ێشانی ارردسنانیا اتد ێ ،له الیه ههیئه ێ ی اۆمهڵه به سهرپهرسنی رهدی اهعبی یێگتی سا ت ێتی گشانیی
اۆمهڵهی دهحمه ێشا به گهرمی پێشریدییا لێاتی.
هەیئە ێ اای یەایە یاای نە ەێەیاای خرینااکاارینیی اااررد بە سەرپەرساانی ڕەحما سااەلیمی ،س ا ت ێتی ڕی خااتیێ ،سااەردینی
یەایە یی خرینکاارینی دیمراڕی ی ارردسنانی ئێتینیا اتدێ لە الیە “اارێی شەڕەفی”یەێە پێشریدییا لێاتی.
هەیئە ێ ی حیزبی دیمراتی ی ارردسانا بەسەرپەرسانی اااک مسانەفا شەلماشای ئەناکیمی دەفانەری سیاسای ێ بەرپتسای
دەرەێەی ێال ی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا ێ هەرێەها خا رێ گراللە شەرەف ەنکی ێ مەێلرێد ساریرە ئەناکیمانی ریابەری
حیز بەشکیری ئەم اۆبرنەێەیە برێ .
یەایە یی ژنانی دیمراتی ی ارردسانا بە باۆنەی ٧٢ی ناریمبت رۆژی ییهاانیی بەرەنگااربرێنەێ لە گەڵ رناکێ یژی دژی
ژنا  ،سیمیناری ی بۆ سێ اە لە ژناانی ێ ۆشاەری نێار ڕیزەااانی حیزبای دیماراتی ی ارردسانا بەناێەااانی مرژگاا
عەلیپرێر ،گەالێیژ پەیتەێی ێ نەستین یرێسفدیدە بەڕیرەبتد.
بەریرەچاارێنی سااێمیناری

لە الیە چااریر ڕی خااتیێەی چاااالای بااریری ژنااا  - :یەایە یاای ژنااانی دیمااراتی ی ارردساانا

اۆمینەی سرئێک -یەایە یی ژنانی دیمراتی ی ارردسنانی ئێتی اۆمینەی سرئێک -یەایە یی ژنانی ارردسنا لە سرئێک
یەایە ی ژنانی ێنسنا ێ یرلسنا بەبۆنەی ڕۆژی ییهانی دژ بە رێنکێ یژی لە شاری سنۆاهۆڵم.
اااۆمینەی سریساای حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا ساایمیناری ی سیاساای لە ژیاات ناااێی "رۆژهەاڵ اای ارردساانا لە بااادنەی
اێشااەاانی ئێااتی ێ ناااێچەاەدی" بە بەشااکیری سااەدی اە لە ااارردینی نیشاانەیێی ئەێ ێاڵ ە بااۆ ریاازدیر ااااک خالیااک
عەدیزی ئەنکیمی اۆمینەی ناێەنکی حکک پێک هێنا.
هەیئە ێ اای ڕیبەریاای حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بە سەرپەرەساانی س ا ت ێتی گشاانیی حیااز  ،بەڕیااز ااااک مساانەفا
مەێلاارێدی سااەردینی یڤااا ی نیشاانمانیی باازێێ نەێەی گااۆڕینی اااتد ێ لە الیە هەیئە ێ اای سااەراتدییە یی یڤااا ەێە بە
سەرپەرەسنی بەڕیز ااک عرمەری سەیک عەلی ،ری خەری گشنییەێە پێشریدی لێ اتی.
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مانگی نۆڤەمبەری

الپهرهی 3 :

٧١٠٢

36

27ی نۆڤەمبەری 2017

35

28ی نۆڤەمبەری 2017

36

29ی نۆڤەمبەری 2017

بە ئامااادەبرێنی بەشاااێ ی بەرچااااێ لە ااااادرێ پێشااامەرگەاانی حیااز لە ڕیرڕەسااامێ کی ،ڕیاااز لە ەمەنێاااک پڕخزمە ااای
ئەحمەدئاغا خەڵناێ  ،ێ ۆشاەری دیتینای حیزبای دیماراتی لە یەاێاک لە ساالۆنەاانی بانەاەی ساەرەایی دەفانەری
سیاسیی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا گیتی.

37

29ی نۆڤەمبەری 2017

هەیئە ێ اای یەاێنیاای دیمااراتی ی ارردساانا بە سەرپەرساانیی عرسااما یەعاافەری سااەردینی دەفاانەری سیاساایی حیزباای

38

30ی نۆڤەمبەری 2017

هەیئە ێ ی ڕیبەریی حیزبی دیمراتی ی ارردسنا بە سەرپەرسنیی مسنەفا مەێلرێدی ،س ت ێتی گشانیی حیاز ساەردینی
اۆمەڵەی شۆڕشگێڕی دەحمە ێشانی ارردسنانی ئێتینای ااتد ێ لەالیە هەیئە ای خاانەخر بە سەرپەرسانیی عەباکێڵم
مرهنەدی ،س ت ێتی گشنیی اۆمەڵەێە پێشریدییا لێ تی.
اۆمیساایۆنی ەشا یم ی حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بە بااۆنەی اااۆچی دێییاای ئەحاامەد ئاغااای خاڵناااێ  ،سەرەخۆشاایی
گەرمی خۆی پێش ەشی بنەماڵە بەریزەاەی ێ خەڵ ی ناێچەی شنۆ ێ سەریەم ئەنکیما ێ دلسۆدینی حیزبی دیمراتی بە
ایبە ی لە ناێچەاانی شنۆ ێ پیتینشار دەاا.

دیمااراتی ی ارردساانانی اااتد ێ لەالیە هەیئە ێ اای حیزباای دیمااراتی ی ارردساانا بە سەرپەرساانیی مساانەفا مەێلااردی
پێشریدییا لێ اتی.
لە بەرەبەرە ٧١ی سااەرماێەد ساااڵتۆژی پێشاامەرگە ێ هەڵ تدناای ئااااڵی ارردساانا  ،ئەنااکیما ێ دۆساانانی ئیمماای سااەر
بەڕی خسننەاانی حکک ،بە باڵێاتدنەێەی نرێستیێەێ تیانی پێرەناکیدری یااد ێ نااێی ٧١ی ساەرماێەدیا ێەاارێ ڕۆژی ای
گتینگ ێدیڕین لە مێژێێی بزێێ نەێەی ڕدگاریخریدنەی گەلەاەما بەرد ڕیگت .

سهرچاێه  :ماڵپهڕی ارردسنا ێ اررد ێ حکک میکیا
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