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  ی حیزبی دموآاتی آوردستان وه ره ی پكھنه زرانی آومیته یاندنی دامه ڕاگه: آبوون  ناوی یه به
ینین آه له  گه نگران و دسۆزانی حیزبی دموآات ڕاده الیه، ندامان ئه، كی آوردستان بۆ ئاگاداریی خه

ی حیزبی دموآاتی  وه ره ی پكھنه آۆمیته" وه  یه  تاوی  ی هه1385فرانباری   ی به1وتی  ڕكه
سازی بۆ  مینه یه ڕگاخۆشكردن و زه م آومیته ئامانجی آاری ئه. آا ست به تكۆشان ده ده" آوردستان

رنجدان به  وه به سه ره ی پكھنه آومیته. ی حیزبی دموآات له داهاتوو دایه آه شه ی دوو به وه آبوونه یه
یی بۆ لك  ش و بناغه دا خای هاوبه وڵ ده هه،  له ڕابردوو داآانی نو ڕكخراو یه بایی جیاوازی و ناته

م  بۆ ئه. ستنیشان بكا ندامان دا ده ینی ئه وه و پك هنانی هاودی و هاوفیكری له به نزیككردنه
آانی حیزب آه له  زرانی حیزب و بناغه آانی آاتی دامه آان و پنسیپه درته بایخه رنج ده سته سه به مه
  . م دا هاتوون آه ی یه ی آۆنگره ڕامنامه مه

ت و ڕاستی  قیقه نگریی له حه آان دا الیه له سه ڵ مه وڕوو بوون له گه ره دا له به وڵ ده مان هه آه آومیته
ری و ڕزگرتن له تاك  روه ندامان و دادپه مافی ئه. رچاو بگرێ به ت وه داه وست گرتن داعه بكاو له هه
ران له مژووی حیزب دا ناب به  هیچكام له ڕبه. رچاو بگیرێ به پویسته وهآانی نو حیزب  سه تاآی آه

شكی  ر به تكۆشان له هه. ڵ بكرێ رخوردیان له گه وه به سسوبه عه ته میھری و یان تی و ب داه ناعه
دیده  نهی دیكه دا  آه شه فاد له به باتی ئه ت و ڕابردوو و خه حیزبی دموآات دا ناب وا بكا آه خزمه

موو ناڕكی  تی دا چاو له هه نگیری و هاوڕیزیی له حیزبایه ینی حاڵ دا ناب به هۆی الیه له عه. بگیرێ
ر چاو  تمان له به داه بوونی ئیختیالف ناب عه. ویستی خۆمان بپۆشین سی خۆشه آی آه یه وآووڕی م و آه
  . وتك نیه به ب ئیختیالف جیاوازی و پشكه. ون آا

مه ڕز آاك مسته ویستیمان بۆ به ز و خۆشهئنزاده  سه نابی مامۆستا عبدالله حه فا هیجری و جه ڕ
ی  وه م بوآردنه به، ین ده نك بگیرێ گوی ده ر الیه  هه یانه له ی دموآاتی خنه ڕه. بین رده ده
ب له بیرمان ب  ده. ین آه ددون حیساب ده مه بوونی ته ی الوازی و نه تی به نیشانه وهین و سووآایه ته

ب بزانین  ده. وتوو آی پشكه یه شكه له دموآاسی جۆری به ڕووحی پلۆڕالیزم واته قبووڵ آردنی فره
ممول و قبووی  حه ی ته گری ڕووحیه ی حیزبی دموآات دا هاتووه هه ددون آه له بناغه مه سی ته ئه
س  ر آه واته هه، رتی موافیق بوون ب حتیام دانان به شهناآرێ ئی. ره له ئیختیالف دا رامبه نی به الیه

  . ری كوتمه سه سك موافیقم نیه هه وت آه رآه وه ده حزی ئه مه ڕزی ل بگرم و به مه له گه
م  به، یی ك واحیدی ڕكخراوه وه یه ین آه له داهاتووی نزیك دا حیزب ببته ئمه ئیحتیمال ناده

ك دوو لقی دارك  حیزبی دموآات وه. ڕۆژ دا به محاڵ نازانین ت له پاشهآبوونی حیزبی دموآا یه
م هۆی  به، یه بووه و هه تا ئستا ناآۆآی هه م ڕا هه ی دووهه ر له آۆنگره هه. آن وایه آه له ڕیشه دا یه

دیار بووه؟ وه  آبوونه ك بۆ یه میشه ئاسۆیه وانه هه وتاوه و به پچه فه چیه آه حیزبی دموآات نه
ۆش بۆ ده ئه. یه و حیزبه ی ئه  و ڕیشه ی قایم بوونی بناغه آه گومان هۆیه بتی و  رآردنی یه به سته مآ
له ڕاستی دا . یه آانی حیزب هه س و بناغه ر عه وه بۆ سه ڕانه آی تازه پویستیمان به گه یه وه آگرتنه یه
آان خۆیان به ساحیبی   نه وه دا الیه ودابوونهبان و لك ج ی حیزبه آه له آاتی هه وه ڕیشه ئه
ی  دار پویستی به گرینگی دان به ڕیشه و بناغه آی پایه یه آتی وه به یه یشتنه وابوو بۆ گه آه. ناسنن ده

آانی ڕۆژی  یه ر پنسیپه فیكری وه له آار و تكۆشانی خۆی دا له سه ره ی پكھنه آومیته. یه آه هه حیزبه
  . گرێ ده نگاو هه یزب ههزرانی ح دامه

  :ڕژێ ره بیری خۆی داده وه ر س ته ی حیزبی دموآات له سه وه ره ی پكھنه به گشتی آومیته
  ، تی ون بۆ دروست بوونی ڕووحی آوردایه ك هه ی ژێ آاف وه ه ت پدان به آۆمه سیه عه، م آه یه
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م دا هاتوون  آه ی یه ی آۆنگره ڕامنامه  آه له مهی حیزب سی بناغه ر س عه آردن له سه آیه ته، م  دووهه
، خالقی آی ئه مایه ر بنه تیی ئمه له سه ی آوردایه وه بۆ ئه، ددون مه ته، ت داه عه، ت قیقه واته حه

  ، زرێ رزشی دابمه وی و ئه عنه مه
  . ی سیاسی وه ك ئۆلگووی فیكر و آرده بایخ دان به آۆماری آوردستان وه، م سھه
وه  تكی زیاتره ڕاحه مۆ به سه وه له حیزب دا آاریان بۆ آراوه و ئه و پشه مه  ساڵ له11سنه له  هو ئ ئه
آی  یه وه دا گرینگی آبوون و پكھاتنه ب له بواری یه ده. پانی باس و ڕای سیاسی هندرنه گۆڕه ده

ی  وه نیه آه به شوه ست ئه به مهآرێ  وه ده آاتك قسه له پكھنانه. یانه و هه فیكری زیادتر بدرێ به
آان و  وه فیكره ئه. آیان دانی وه و له شونك دا به حوآم له آن یه یه آان لك نزیك آه سه فیزیكی آه

له . آی واحیدی بۆ دابنین مایه لتووری سیاسیمانه آه پویسته بنه وه و آه ك بگرنه ب یه آانن آه ده ده
  . آه نیه ی خودی حیزبه ردی بناغه متر له به ك موحكه یهما حیزبی دموآات دا هیچ بنه

ن  شك له آیانی خۆیان حیساب بكه وه به به ره ی پكھنه  ین آومیته آه نی حیزب ده ر دوو الیه داوا له هه
ویست بكخراوه به تایبه. ن آه شمان نه به و له هاوآاری و هاوفیكریی پمه به ڕر  آی دژبه یه ت ئ

آه ڕا  ك له ناوه وه. ك سازماندان و ڕكخستن یامه نه یاندنی په رآی ئمه زیادتر گه هئ، زانن نه
  . رآكی دیاریكراوین یاندنی ئه نجام گه آی آاتی بۆ به ئه یه وێ ئمه آومیته آه رده ده

  . مان آه له وای گه ی ڕه وه وتنی جوونه رآه ت و سه آه ره آی ڕوون و پ خر و به به هیوای داهاتوویه
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