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  جیدی مه داشا ...  راگری حیزبی دموآراته ن زاده ئستاش سه حه
  

پویست به . موو لی ئاگادارن ی زۆری ل باسكرا و هه آه نجامه  و ئه ی سزده آۆنگره
ی ئستاآان  وانه یه آه ئه ه و آش ئه م راده رنجی بنیاده ی سه وه ئه. درژدادڕی ناآات

 و ئاسان   خۆشرجكی لومه له حاكیدا آه سوود هه، شتوونت دانی سته ر آورسی ده سه له
وه  ناوی دسۆزیه بات و به پاڵ خه له، فریونن و آارانه هه لك به وێ خه یانه ن و ده به ده
ن رابردووی  زا و خاوه ری شاره دان تكۆشه یان و سه ده رنانی به ده یدان وه مه ریكی له خه

ن آه دوژمنیش لی  ده  ده وه له حیزب و بزوتنه بری وا ان زهی و آاره حیزبی دموآراتن و به
  . بن ریاندا هیچ نه رانبه ورۆ له به آانی ئه بری وا آه آاره داب و زه نه
باتی  پشخستنی خه آی روون بۆ وه یه رنامه ی به وتووی وان له سایه رآه تای سه م آوده به

و ' عوامفریبی'ك فرت و ف و یاربگیری ب پایه و  ی دنیایه تیجه كوو نه به، بوو وه نه حیزبه
سك بوه آه ئستا  یی آه وره تی و گه رپرسایه ستی به رگرتن له هه لكی خراپوه ی آه  سایه له

موو آوردستان به   ئستایه هه م ئستاش آه به. ماوه ری حیزبی دموآراتدا نه له ربه
نابی مامۆستا  ش جه سه و آه ئه،  دته پش چاووی ی ئه بیستنی ناوی حیزبی دموآرات ونه

 . یه عبدالله حسن زاده
  
ی  ره وبه  شی حیزبی دموآراتیانه و ئاگایان له بنه زعی بسابقه می وه ی خه سانه و آه ئه

و  ئاگادارن آه حیزبی دموآرات به هۆی ئه، یه ی سزده هه دوو سای پاشی آۆنگره
ی   سایه موو جارێ له م هه به. وه چوو دی جودابوونه رهه ندین جار تا سه وه چه آشانه

رم آه ناب  فه و آاره گیرا و ئستاش مامۆستا ده وه پش له وستی مامۆستا حسنزاده هه
بینن به ئامانجیان  وه ده ونی ناخۆش به حیزبی دموآراته ی خه وانه ین ئه ت رگه بده قه
کانی  ره آورده ئرانیه ی نو تكۆشه  بھاوتایه اتگرهب و خه تاآوون ئستاش ئه هه. ن بگه
تی شكانی  ی حیزب به قیمه آانی ئستا دا آه آشه وڵ ده ر هه بات هه وڕۆی خه یدانی ئه مه
موو حیزب له نو  کرێ آه ئیعتباری هه بن و آارك نه واو نه ستیژی حیزبی دموآرات ته پره
مامۆستا ، یكا ر حیزبدا ده سه ی هۆلیگارشی زاڵ به وایه ره نا موو آاره و هه رای ئه ره سه. بچ
 . ی خۆی درژه پداوه رآی حیزبیانه ناس ئه آی ماندوونه یه رآرده ك سه روا وه هه
  
ی  له سه ی فتوا مه یئه گی و نیازخراپی هه مه یی مامۆستا و بئه وره  گهۆب آی نوێ یه گه به
ر دروستبوونی آۆماری  سه ربوون به ست ساڵ تپه ی شه هندی به بۆن ی ناوه ی آۆمیته یانیه به

ودا حیزبی  آی ئازایانه آه له یه وه ر لكدانه به آه له یانیه به. ) هاباده مه (آوردستان
هید آاك دآتۆر  ی تدابوو آه شه و قسانه ر ئه گرێ و هه خنه له خۆی ده دموآرات ره
خنه له  بوو به هۆی هندك ره، دا نوسیبوویبات تی له آتبی چل ساڵ خه حمه قاسملووی ره

یوبزاده ناسراو به گۆران  ن ئه سه ی حه ت وتاركی زۆر توند وه به تایبه سه ن هندك آه الیه
ست  ی شه آارنامه، تیدا آانی آۆماری آوردستان و آوردایه آه له ژر ناوی دیفاع له شانازیه

قی بوو به حیزبی  ی ناهه وه فیداآاری حیزبی دموآراتی آربۆوه هیچ و ئهبات و  ساڵ خه
 . دموآراتی گوتبوو
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 وایه خۆم و هندك له دۆستان زۆر بۆمان و وتاره ناره ی ئه وه ك پاشی بوبوونه یه ماوه

ه یوبزاد ن ئه سه ی حه آه  وتارهچونكه، وه ته داوه پرسیار بوو آه بۆچی حیزب هیچ جوابكی نه
. بوو سیری خراپیشی بۆ ناو و ئیعتباری حیزب هه ت آردبوو و ته حه ككی زۆری ناره خه
. وه ن آه حیزب ومك بداته رپرسانی حیزبیشمان گوت آه آارك بكه ند له به تتا به چه حه

پزی مامۆستا حسنزاده له   چاومان به ومی جوان و بهدا و رۆژانه تا له بوو هه  هیچ باس نه
سمی ومكی  ره ب حیزب بۆخۆی به یر بوو آه ئایا بۆ ده  سهزۆرمان پ. وت ر سایت آه سه

نی  ك هندك الیه نه، با حیزب بۆخۆی بوی آردباوه ر نه خر هه وه یان نه دابته وای نه
 . دیكه

  
 حازر ی فتوا یئه وت آه هه رآه له ده سه و مه ی ئه وه وه و بنج و بناوان دیتنه دوای لكۆینه

و  ڕ به  زۆرمان باوهی وه دیاره ئه !ی آوردستاندا چاپ بكات بوه وتاری مامۆستا له رۆژنامه نه
  . وه یان پشتراست آرده آه آان قسه ڕپكراوه ی باوه رچاوه موو سه م هه به، آرد یه نه قسه

. ێب رگی پیاوی ده ساتی حیزبی دموآرات جه ه تی آار فه دایه آه ئاهی خه جا لره
وره جگری  دوو ده، ری ندامی ربه چل ساڵ ئه، ندام نجا ساڵ ئه آی آه په یه نزاده سه حه
ك سكرتر حیزبی  رایتدا وه ختترین شه ده سایش له سه، هید آاك دآتۆر قاسملوو شه

و آاره  موو ئه ئستاش هه، و حیزبه داناوه ر ئه سه واوی ژیانی له پاراستوه و رایگرتوه و ته
ر  هه، ندیتان بۆ بنووس ی ناوه ی آۆمیته یانیه ر حازره به و هه ئه، ست وێ راوه  له یانهوا ناره
لكی آوردستان  نی خه آات و شك و ترسی آۆمه ویشه دێ دیفاع له ئیعتباری حیزب ده ئه
له ب  ی نه وه ب مافی ئه چۆن ده، وه داته رچ ده رپه یاران به آانی نه وه و بوختانه ونته ره ده

 !!!خۆی بكات؟ ی که ی خۆیدا دیفاع له حیزبه آه ی حیزبه رۆژنامه
  

حریك و  ن بۆ ته آه موو آارك ده ی فتوا هه یئه یه آه هه وه ر ئه مانان هه یشتنی من و مه تگه
ڵ  گه ر له گه ت ئه نانه ته، سانی ناخۆدی و ناچارآردنیان بۆ دانیشتن حقیری آه ته
سته آه  و پیالنه په ئه. وروو بن ره زنیش به ی مه ن زاده سه ك حه وهری  روه آی سه یه رآرده سه
ی  یئه تی هه سه ده آانی  موو آاره  آان و له هه شه موو به له هه، ر له دوژمن جوانه هه

ی  یئه ر ئاوا ناب و هه م دنیامه آه تا سه به. وه داخه زۆر زۆر به. نون فتواشدا خۆی ده
ن بۆ  شغول آه نگرانی حیزب مه ندامان و الیه ندك شتی آاتی فكری ئهفتوا ناتوانن به ه

ربینگیان  ل له هیچ و خۆرایی به کانی حیزب و گه وه بپۆشن آه باشترین رۆه ی چاو له وه ئه
وێ آه چ  رآه رۆژك دێ ده. آرن رده یدان ده ك آه بووه له مه یه ر شوه گیرێ و به هه پ ده

  !ته وه خیانه ئیدی ئه، سه  به ت ده یه و میلله  پیالنهو ستك له پشت ئه ده
 


