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مێژوو٠٠٠٠-٨-١٠ :

بەڕێز! کاک مستەفا هیجری ،لێپرسراوی گشتی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران.
بەڕێزان! ئەندامانی دەست ەی کارگێڕی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران.
ساڵوی رزگاری و سەرخۆبوونتان لێبێ.
لە پێوەنددب ە حەفتددو پ پێەمەن د سددو ڤەگەڕی دانەزرانددبن ح ز د دێمددواتا اوردسددتون ئێددتا ،
ەخددددتەپەری ەنددددوپی خ نددددو پ لەسددددەر نددددوپی هەڤواڵنمددددو لەسددددەراتدایە حز دددد ڕزگددددوری
اوردسددددتو  ،جددددوانتتی پ گەرنتددددتی پ تیز ددددوی لە ئێددددوەی ەڕێددددز کەیدددد پ لە ڕێدددد ئێددددوەی
ڕێزداریشددددەپە پ تیز ددددوی لە ئەنددددبانون سددددەراتدایە  ،اددددودر ،پێشددددمەرگە پ ئەنددددبانون ح ز دددد
دێمدددواتا اوردسدددتون ئێدددتا دەاەیددد پ دەخدددوازی اە یدددودی  ٧٥سدددو ەی دانەزراندددبن ح دددز ە
خە و گێڕەاە دددو پەە هەن شدددە پێدددباگتی لەسدددەر ەەنوادددون ەرگدددتی پ ەرخددد دا کدددو ەپە پ
اوریگەری لەسەر ێکڕای ێک شون ڕزگوریخوازنەی گەل اوردستو دا ەێ.
هەڤددواڵن ڕێددزدار! ح ز دد دێمدد اتا اوردسددتون ئێددتا نەە هەر ڕێکختاپێکدد س وسدد اددورا پ
فێتگەیەا اوردستون بوپ وپە ،ە کو ە درێژای ەنەند خد ی ،هەن شدە ڕێدبەرپ ڕێە شدونبەری
شێوازەاون خە وت پ ەرخد دا دوپە ،د دااد ا کتد لە ندو پ خواسدتەاون گەلد اوردسدتو
ێپسونەپە قور ون داپە ،ەپه یەشەپە نێژپپی زاڤ ڕزگدویخوازی گەلد اوردسدتون دەپ ەنەندب
پ پا ددودار اددتدپپە ،ەددونکە هەر لە دەسددتپێک اورەاون ددبا ددوریک شددەپە زەنگدد ڕاپنددو پ ه ددواپ
ئونێبی گەل گەڕانبەپە ،ا نوری اوردستون دانەزرانب پ خواسدت ڕاسدت ە گەلد اوردسدتون
ە هەنوپ ج هو گەیونب؛ ئەگەرە ئەپێ ڕیژێ گەلەا نەا لە اورد ادتا پ ەنەند ا ندور ادورت
ددوپ ،پێشددەپا قددوزی نددوەنەد پ هوپڕێ ددون لەسددێبارە درا  ،ەاڵم ح ز د دێم د اتا اوردسددتون
ئێددتا هەرزپپ هە سددویەپە ،دیسددونەپە نەیهێش د ددو ێه ددوای درێددژە کێشددێ ،د ئەپ نە ەسددتە
زپپ ەەپەی ەەاباری سدو ەاون  ٤٣١٦پ ٤٣١٧ی هە دوپی دەسدتپێکتد پ ڕێبەراند پەە سدمێمون
ە ح دزو پ اوردسدتو ادتد ،نخدو ەهد ی
نوع ە پ ژنورەیەا دیدکە خدوێە خ یدو پێشدکە
ادتایەپە،
نولە وری ڕەپش نوپخ ی اوردستو پ نوپەەاە ندوپەیەە ئەپ دزپپ ەەپەیە خدون
اەە لە سو ٤٣٥٧ی هە وپی ،ح ز دێمکتا اوردستون ئێتا ەگوڕپ ەێک نوێدوە هدو ەپە
نەیدددبا پ ڕی ددد ەرەدددوپی لە ڕاپەڕیەددد خە ددد ددد ڕپپخدددون ڕژێمددد پوشدددویە گێدددڕا ،نخدددو
ئەپجورەش و دپژنەو لە ە ێەەاون دو پوشدگەز وپنەپەپ دیسدونەپە ح ز د دێمد اتا اوردسدتون

ئێتا پێشەنگویە زاڤ ڕزگوریخوازی ڕیژهەاڵ اوردستون لەئەست گتت پ زیر خ نەپیسدتونە
ەرگدددتی لە نوسدددەونەی نە ەپەیددد اوردسدددتون و ادددتد پ دژی سدددتەنکورا دەسدددت ە ێک شدددون
ەەاباری اتدەپە ،لەپ ق نوغەشبا هەزارا اودرپ پێشمەرگە لەڕێ ئوزادیبا گ ون خ یو پێشدکە
اددتد ،ڕێبەران د هە کەپ ددوپی لەپێددەەی دات د ر قوس دمم ی نەز پ سددەع بی شددەرەفکەنبی پ دەیددو
سەراتدەی دیکە ەنوڕەپا شەه ب اتا  ،پێڕای ئەپ ا ستە گەپرانەشەپە اەە ح ز دێمد اتا
اوردسددتون ئێددتا لە خە ددوت پ ێک شددو سددورد نە د ەپە ،د گتێددبانەپەی خە ددو شددور پ شددو
ق ندددوغ ڕاسدددون دەسدددتپێکتدپپە ،ئ دددبی پشدددوپ درێدددژی پ نوندددبپپنە وپن ح ز ددد دێمددد اتا
اوردسدددددتون ئێدددددتا نەە هەر مپەڕەادددددون نێدددددژپپی ەرخددددد دان ڕەنگ ەتدددددت ادددددتدپپە ،ە کدددددو
نور اتدپپە.
زاڤ ڕزگوریخوازی اوردستو
خ یپ
سەرپەری ەا گەپرەیش
هەڤددواڵن ڕێددزدار! لە حەفتددوپ پێەمەن د سددو ڤەگەڕی دانەزرانددبن ح ز د دێم د اتا اوردسددتون
ئێدددتا ددد دیسددد پ دپژنددد خ یدددو دددوپە اە خە دددوت ددد گەیشدددت ە ندددو پ ئوزادیەادددون گەلددد
اوردسددتو درێددژەی دە ددێ پ ح ددز ەاەی پێشددەپا ،قوسددمم پ شددەرەفکەنبی د خ د ی ڕێە شددونبەرپ
ڕزگوریدددبەری ڕیژهەاڵ ددد اوردسدددتونە پ ەهێدددزی لە ددد نەهدددو وپی جەندددوپەر پشددد ئەسدددتوپرە پ
ەوپەڕپان یورنە لە دیتتا نواوت.
هەر ە نەی حەفتوپ پێەمەن سو ودی دانەزرانبن ح ز د دێمد اتا اوردسدتون ئێدتا  ،سدوپ
د گ ددون پددوا ئەپ شددەه بانە دەنێددتی اە ە خددوێە ئددو خ یددو ەددتای ێک شددون ڕیژهەاڵ ددو
ە گەشوپەی نوپە ەپەپ هوپڕێبوزان و پورێزگوری لێبەاە .
داگ تسونبپپە پ و ئێستو
لە دوماهیدا ساڵوو پیرۆزبایی خۆمان دووپات دەکەینەوەو هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتنی زیاتر
بۆ حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران دەخوازین.
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