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  آاردۆ ... هرامی و به  و خوسره  بۆ شاهۆ حوسنی فا هیجری  آاك مسته فتوای

  
   ئران له  آوردستانی  دموآراتی  حیزبی ندیی  ناوه ی  آۆمیته تیی  زۆرایه رپرسی  به فا هیجری مسته
  هرامی  به وی و خوسره   دا بۆ شاهۆ حوسنی آاری واشه و چه    راستی  دوور له و به شه ڕه  هه  پ له آی یه نامه
   حیزبی  نۆ حیزب به  ئۆپۆزیسیۆنی ی  خاه20و  ر ئه سه  له  آه رآردوه  ده فتوای،  ی آه ناحه  جه ندامانی ئه

  م فتوایه ئه. "ن قاو بده  له ته ماعه و جه  ئه آانی وه آارو آرده" و  ن بكه"  ری ئیفشا گه"پشنیار آردوون 
  .  وه  خۆیان دا بویان آرده ندامانی  نو ئه آراو به!   دا فۆرمۆه خاڵ! !13   له م دوایه  بوو به نھنی

قیان   موته تی سه  ده  دوو ساڵ  دوای ی آه و بانده  فا هیجری  مسته  آه  حاك دا دراوه  له و فتوایه ئه
یان آرد   سیاسی ی ه یان هه  دهو   نادموآراتیك بردوه آی یه وه موو آرده ستیان بۆ هه ر حیزب دا ده سه به
ش تا  وحاه به.  وه شاردرایه ده  نه شنك آه  چه  حیزب به ندامانی  ئه  زۆری تیی زایه  ناره هۆی  به  بووه آه
ند   دا چه م فتوایه له. آرد  حیزب ده  نو خۆی تیی زایه  ناڕه  حاشایان له  لباوانه م فتوایه  ئه رچوونی ده

 :م آه  ده یان پ  ئیشاڕه ن آه وه  وردبوونه و ل رنج سه  ی  جگه خاڵ
  
 حیزب  سمی  ره و به   میشه  بكرن بۆ هه ر قبووڵ گه ئه" :   دا ده  پشنیار آراوه  خاه20م   ئه ی  باره له

و   ئه  آه وه  بخوننه ی آه یه آی و پشه   خاه20و  م ئه آه ڕز ده  به رانی  خونه داوا له" . آا ت ده دووله
  بزانن جگه،  وه ـ بویان آرده  نا ئوسووی  به قاودانیان ـ دیاره  له ستی به  مه  خۆیان به ولی  قه  به ناحه جه
   آه  تدایه ی  دیكه موو تواناآان چی  هه رگرتن له ك وه و آه  حیزب  آانی  ریزه وآردنی واز بۆ پته  بانگه له
و بۆ  آان وگرفته  گیر ری سه بۆ چاره: "   دا هاتوه و داخوازانه ر له ؟ هه لمن سهوان ب  ئه ی م ئیددیعایه ئه
موو   هه  له و حیزبیش بتوان   وه یان دا ببیننه آه  نو حیزبه  حیزب خۆیان له رانی موو تكۆشه  هه ی وه ئه

  مه  ئه ڕاستی به" .  روو ینه خه ان دهو داخوازكت  پشنیار  ریزه رگرێ ك وه آه... و آان  ته رفیه و زه تواناآان
 ؟ م فتوایه آا یان ئه ت ده حیزب دووله

   
و دوایین  مین آه  یه وه ته چووه  آوردستان نه  حیزب له ندامانی و ئه  رگه و پشمه  آادر ی  زۆربه بیری له

ن ماموستا   الیه  له  دا آه ناحه م جه  ئه تیی تداره سه  ده می رده سه و پشنیار له  خنه  ره ی وه آۆبوونه
  آه،   ساردو سووك شواندی ی و قسه  جنو تدار به سه  ده ناحی و جه ،  چوو وهَر  به وه نزاده سه بدو حه عه

  ناحه و جه ئه، گرت  حیزب داده آانی  ریزه و بوونی و پته  آیزی و یه  تی آیه ر یه سه  له ماموستا پی
  وه موومان پكه هه:   ماموستا گوتی  دا آه یه و ج ت له نانه ته.  بوون مه  ئه  دژی رده  په ئاشكراو ب به
و  ره  حیزب به  راستیی  دسۆزانی رمی  گه شویقی  ته ڵ گه له، مرین ش ده وه ر پویست بوو پكه گه و ئه بین ده

   ترسناآه نه م دیمه ئه.   بیخۆیان قیان له تدار مته سه  ده ناحی  جه نگرانی م الیه به. روو بوو
 .  ش دا دووپات بۆوه  دیكه ی شنه م چه  له ی ند وته ر چه رامبه به له
  
و   دا ئه13  ی  آۆنگره له، دا  حیزب نیشان ده ت بوونی  له رۆشی  په  به  خۆی  آه ناحه و جه  ئه یه وه یر ئه سه

ال ، آرد  حیزب ده آیزیی و یه  تی آیه  یه  له  باسی  آه  بۆ آۆنگره ندی  ناوه ی  آۆمیته  راپۆرتی ی پاراگرافه
 !! برد
  
  آانی یه  دیموآراتی نسیپه پره:"  بكرن  قبووڵ  خانه و ر ئه گه  ئه  دا هاتوه و فتوایه  ئه ی  دیكه شكی  به له

نحیزبی آانی نسیپه  پره س باسی موو آه هه" .  حیزب نام  ی آه ناحه  هاو جهو فا   آاك مسته  بكا ناب  
  رووی سه  له هیدان دیاره  شه  خونی  سوند به  دا آه12  ی  آۆنگره وان بوون له ر ئه  هه چونكه. ن  بكه باسی
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ت   خیانه  به م آاره و ئه ن آه  نه  نھنی ندیی به سته  خورا ده ندی فكه ره و شه قاسملوو ،  موان قازی هه
   به  گیرا آه فا هیجری  مسته ك له یه  نامه ت پش آۆنگره نانه ته.  آردیان همان م ئه به، م درا ه قه له

  نموونه ؟ حیزب دا  له پاشان آام دموآراسی. آا  پشل ده نسیپه و پره گر ئه نه  حاشا هه آی یه شوه
  آه،  آجار زۆره  یه وه داخه  حیزب دا به  له  دموآراسی آانی  ترین ئوسووه تایی ره  سه نیر پشل آرا سه له

   بواری دا له!   دیموآراته م حیزبه  ئستا له م آه آه  ده نده وه  به نیا ئیشاره ته.  ب خۆ ده ربه  سه بۆ باسكی
   به  زمانی خواسته  نه آك خوای ر یه گه و ئه   یه ق هه  موته  حیزب دا سكووتكی رانی به روه  به  له خنه ره

   هاتوچۆی  آ  بزان یه وه  ئه ت آاری منیه  ئه ی ت آۆمیته نانه ته. پچن  ده ڵ  هه تی  ڕێ جۆرك بگه
  چین؟ ی  نیشانه م پشنیارانه  ئه ڵ گه  له رخورده  به م شوه  ئه ر خودی هه. آا  خۆیان ده یری  غه سانی آه
  

  آا آه  ئۆپۆزسیۆن ده  به  بوختانهو  نو حیزب ئه  ئۆپۆزسیۆنی  حاشا آردن له  ورای م فتوایه پاشان ئه
 آوردستان   له ی و دوو ساه  ئه آانی ته آه ره حه،   خوندآاری ركخراوی، الیت ته  سه دانانی "  به گوایه
 آاك   سكرتری  پش بوونه ی ونه و هه  ئه هو یه  خۆشی به،  ك آور نیه  خه ی ن حافیزه تووڕه"  آراوه
 و  فزیۆن دابنرێ له ریك بوو ته  خه  نوسراو ماون آه شكیان به فزیۆن دراون به له  ته فا بۆ دانرانی مسته
ر   سه  له  ئستاش دانراوه ی وه ئه. گرت  نه ری  سه مانه  ئه ر آارشكنیی به م له  بۆ آرا به  زۆری آاری
 .  آراوه" افتتاح"فادا   آاك مسته می رده  سه و له  بووه ونه و هه  ئه ساسی ئه
  
نیا بۆ  نیاو ته  ته وه  داخه  به  بگوترن آه تانه و واقعییه  ئه ب  ده وه یه  خوندآاری  ركخراوی ی  باره له

.  یه  حیزب هه آانی یه سمی  ره راسیمه  مه نیا له ویش ته  پشت میكرۆفۆن ئه  له وتنخوازانه  پشكه ژستی
م   ئه نیی آارشك ڵ گه ر له ش هه وه م ئه  گۆڕ به  هاته زرانی  دامه ی  آۆنگره ر له  به یه م ركخراوه ر ئه هه
ر  گه  ئه–ندام  دان ئه  سه ن به  ژنان هه تیی آیه  الوان و یه تیی آیه گینا یه ئه. و روو بوو ره  به ناحه جه
  م چونكه  به یه  آوردستان و ئورووپاو ئران دا هه ری رانسه  سه ندامیان له  ئهزاران  هه م به نه
 . ن  نازانن و حیسابیان بۆ ناآه  خۆیانی  له رێ  حیزبیان به ردی  ده  به توانی ی فا نه  آاك مسته ناحی جه
  
 زۆر پشتر  تانه آه ره م حه ئه:  بم ب  آوردستان دا ده ی یانه م دوایی  ئه آانی ته آه ره  حه ی  باره م له به 

ند   چه آانی و رووداوه    سنه ی مه شه  ره ی3.  نین ی آه ناحه و جه فا  آاك مسته سكردی ده،   آردوه ستیان پ ده
بدو  وآات ماموستا عه ئه.  قو  ده ڵ  هه  ئشتاش لی  بوو آه یه م آانی  ئه ی وه قینه  ته رۆژ پشتری

عات  ند سه  دا چه یه ندی م پوه  له دابوو  خۆی ریی سكرت ی  ساه10  می رده  سه راستی  نیوه  له دهنزا سه حه
   وردی ی رسته  به ك رسته یه  بۆماوه  دان آه  زۆر باشی ند نوتقی ـ چه!!ند مانگ ك چه ـ نه آه  رووداوه دوای
  كی  خه آانی ته آه ره  رابردوو حه م سای به. آان بوون  رۆژنامه  هندك له و تیتری ك  خه زمانی

 حیزب بوو  ی سفیه  ته ریكی  خه ی وه ر ئه به فا له آاك مسته، یان آشا  مانگك درژه آوردستان زیاتر له
  .   آردب آی یه ر قسه گه ك ئه یه تی سایه و آه نك  و الیه موو هز  هه دوای
  ر چاوی به له. "یان گرت ندی  حیزب پوه  موخالیفانی ڵ گه له:"  ا هاتوه فتوا د ی  دیكه یشك  به ها له روه هه
دوژمن .   گومانه و به شكووك موو دنیا مه  هه دیكتاتۆر له. و دوژمن  خۆی:  شه ر دیكتاتۆرك دنیا دوو به هه

 دا  نزاده سه بدو حه ه ماموستا ع می رده سه له.  ر دیكتاتۆركه  هه ندیی تمه  تایبه رزی  په و دووره   تراشی
موو  آان هه یه  آوردی  هزه تی  تایبه به.   ئیسالمی آۆماری: بوو  دیموآرات هه ك دوژمن بۆ حیزبی  یه تاقه
 دا  یه و ماوه له. "آترن  یه  ستراتژیی آان دۆستی ه آورد هزه:"  گوت ی ماموستا ده. یمان بوون و هاوپه دۆست

   حیزبی شی ت دووبه نانه كوو ته بوو به  نه تی و دوژمنایه    ناآۆآی  آوردی كی هیچ هز ڵ گه ر له ك هه نه
 " دیموآرات ی وره  گه ی ماه بنه "  له،  دابابوون ش آه تیی دیكه سایه ندین آه و چه  وه  گرته آی دیموآرات یه

  ری فه ند جار سه  چه وان به  ئه ی ئیشاڕه. ك ر یه  سه وه وتنه دا آه)   ماموستایه آی یه ش رسته وه ئه(
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ویان   پته آی یه تی  دا دۆستایه  خۆی  سكرتریی ی  ماوه  له  آه آانه  آوردیه نه و الیه  هز  بۆ الی ماموستایه
.   حیزب بدرێ خۆیی ربه  سه ر له ره  تۆزقاك زه ی وه  ئه ب.  حیزبیش بوو قازانجی  زۆر به زراندبوو آه دامه
  واوی  ته  حیزرب به خۆیی ربه ن دا سه ر هندك الیه رامبه  به له   آردوه  وای  آاركی ناحه م جه م ئه به
  ! ؟  دێ  ل  چی ی یكه یه  نوخوازی دی ئه!!   پشوو ب ی آه ناحه ك جه  وه و ناب  ژر پرسیار  وته بكه
نیا  ته"   آا ژماردنه پووش له"  بدوین  م فتوایه  ئه آانی یه  آاری واشه موو چه ر هه سه ر بین له گه ئه

   دژی نا ( حیزب  ناو دژی و ب  ناو آان به ر سایته سه له: "   ده: م آه  ده  دیكه  شتكی  به ئاماژه
 ". پاراست خالقیان نه و ئه   حیزبی هیچ سنووركی... و  سووك ی  قسه تی رایه و ربه ) یان آه بانده

  
  آه ( و قسانه  ئه  حیزب دا مابوایه  له  دیموآراسی نسیپی ر تۆزقاك پره گه ئه: م ا ده د یه ندی و پوه له

 پشتر  ی و تریبوونه ئه،  حیزب  ئاشكرای  تریبوونی:آران  خۆیان دا ده  جی له)  سووآیش نین ی قسه
   پ  پشی یچ هزك ناتوانه.   بگوترێ ب ر ده ت هه قیقه م هه به.   دراوه و ئستا گاه دان بوو  ئاوه
 . نن ر ده ده روه آان سه  سایته  له تانه قیقه و هه  ئه بۆیه.  بگرێ

   
ر زۆر  گه ؟ مه"پاراست  نه آانی یه خالقی  ئه سنووره" آان  ر سایته سه  پش دا له  بوو له ش آ وه  له جگه

 حاك دا  تان آرد؟ له م آاره و ماموستا ئه  زیزی  آاك خالید عه  دژی بوون له  نه  ئوه13  ی پش آۆنگره
و    حیزبی سنووری "  ند دانه م چه پاشان ئه. نووسن و چ ده ن  حیزب دا چ ده و ئازاد بوون له  تان توانی ده
 ؟ یه مانه حره م فتوا مه یان ئه"  یان شكاندوه خالقی ئه
  

و   ئه  خاه20و   حیزب له نگرانی و الیه ندامان  ئه رمی و گه رین  به  پشوازیی یه وه  ئه ی آه یه راستی
 . ن  فتوا بده  حیزب ئاوا نادۆستانه ی  دیكه ی آه شه  به  دژی  له  نھنی  به  آه  آردوه  وا ل ی هاوڕیانه

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


