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  الوژالوژ  ی گهی گه2525ی جژنی ی جژنی   بۆنهبۆنه  بهبه، ، ی وتی وت  وهوه  رهره   ده ده  لهلهتیی الوانی دیموکراتی کوردستانی ئران تیی الوانی دیموکراتی کوردستانی ئران   کیهکیه   یه یهتیی گشتییتیی گشتیی  رایهرایه   نونه نونهیامییامی  پهپه

  !!ڕزڕز   به بههاونیشتیمانیانیهاونیشتیمانیانی
  

  !کچان و کوڕانی الو
مین آۆماری آوردستان له  آه ری یه زرنه امهحیزبی د، حیزبی دموآراتی آوردستانی ئرانزرانی  مین ساۆژی دامه  ه61ری  وه له یاد و بیره

نگران و دۆستانی حیزبی  الیه، ندامان موو ئه هه  و له  ئوه پیرۆزبایی له، مر  نهدی ممه  محهقازی، وای آورد تی پشه رایه ڕبه به، هاباد مه
ری  سه  چارهت نیشانی داوه آه له خزمهتا ئستا وه  یهزراندن تای دامه ره ر له سه ههحیزبی دموکرات . ین که دموکراتی کوردستانی ئران ده

بات   ساڵ خه .61كانی دانیشتووی آوردستانی ئران دایه ی خه آانی دیكه م آشه رجه آانی آورد و سه تیه وایه ته  آشه نهی ئاشتی خوازانه
ریی  روه ری مژووی پ شانازی و سه پكھنه، آان دا وارهخت و دژو رجه سه لومه ی ههواو له ته، ازادی و دموآراسی داو تكۆشان له پناو ئ

 . حیزبی دموآراتی آوردستانی ئرانن
  

بات و  یدانی خه هاتۆته مه، آی دموآراتیكی سیاسی بینییه به بیركی نوی شۆڕشگانه و جیھان، حیزبی دموآراتی آوردستانی ئران
 61ی  ماوه له. هتد... الوان و مندان و، بۆ نموونه ژنان، ڵ آانی آۆمه و چین و توژهمو ك آه گرینگی داوه به هه یه به شوه. تكۆشان

ن  الیه ك له یه موو شوه ڕیوه و به هه رجی سیاسی دژووار دا تپه لومه لك هه حیزبی دموآاتی آوردستانی ئران به گه، سای ڕابردوو دا
وه  خۆشحایه م به به، نوبردنی دراوه وی له ته ژر فشار و هه كۆشانی لگیراوه و خراوهآانی آوردستان ڕگای آار و ت ره ڕژمه داگیرآه

بات و  بووه له خه وام رده  ساه دا به61م  واووی ئه ن و حیزبی دموآراتی آوردستانی ئران له ته آانیان بگه یانتوانیوه به ئامانجه نه
ها ئستاش  روه  و ههتی کوردستاندا ڕۆژههی آورد له  وه ته آانی نه ییه سیاسی و یاساییه وه ته ستھنانی مافه نه ده پناو به تكۆشان له

 . دا تان دهکی کوردس وای خه باتی ڕه تیی کردنی خه رایه  ڕبه  به  و درژه وه ته بات دا ماوه یدانی خه مه  له رزانه ربه سه
  
ی خوازی یی ئازاد وه نوبردنی بزوتنه ۆ له بر  به گرتۆتهآی نامرۆڤانه و نایاسایی  موو ڕگایه هه، رستی آۆماری ئیسالمی په می آۆنهیژڕ
، آان دا تداری ئاخونده سه زاری له مژووی ده رمه ك مۆری شه میشه وه هه، مانمیشه زیندوو رانی هه تیرۆرآردنی ڕبه، مان آه له گه
بات بۆ ئازادی و  وامبوون له خه رده بۆ به، آا ستوور تر ده آان ئه رگه مان آات دا ڕقی پیرۆزی شۆڕشگان و پشمه  هه وه و له منته ده

  . ر روه هیدانی سه دانی ڕبازی شه درژه
ری ڕز بۆ  سه،  دا یه ییژه مژووۆم ڕ له، کی کوردستان موو خه نگران و دۆستانی حیزبی دیموکرات و هه ندامان الیه  ئه وای پیرۆزبایی له

  وه ینه که نوێ دهیمان  ن و پهیون نه مان داده آه له هیدانی ڕگای ڕزگاری گه موو شه ندی و هه فكه ڕه قاسملوو و شه، قازی، ر روه هیدانی سه شه
سوی ،  پیرۆزه دا هم یاد ر له هه. اتی کوردستاند ڕۆژههرد له لی آو آانی گه یشتن به ماف و ئازادییه ری ڕگایان بین تا گه ده ه درژ

ژر ئازار و  نرین و هیواخوازین به زووترین آات له مان ده آه له خۆڕاگری بۆ زیندانیانی سیاسی و ڕگای ئازادی و دموآراسی گه
  . ڕزگاریان بب ،تدارانی آۆماری ئیسالمی سه ی ده حمانه ی ب ڕه نجه شكه ئه

  . حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران، کی کوردستان نی خه بات و قوربانی دانی حیزبی کۆمه  ساڵ خه61  سو له
  ی وت وه ره  ده  لهتیی الوانی دیموکراتی کوردستانی ئران کیه یهتیی گشتیی  رایه نونه
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