
www.kurdistannet.org 
4-11-2003 23:17 

 ڕزگار عبدالكریم. ...   پاآانه ی پارتی دیموآرات سه باره ت به سیخوره آان ماناآه ی ڕۆشنه 
 

 نوآرده وه آه له 2003-11-2دوڕۆژنامه ی خه بات به یاننامه یه آی پارتی دیموآراتی ب 
له به یاننامه آه دا له . سایتی پارتی ركخراوه  ی ده ره وه شیدا هاوآات بو بۆوه

ردنه وه ی ناڕاستی و چه واشه آردنی خونه ر زیاتر هیچی تدا به دی ناآرت له گه ڵ بوآ
مژووی دروست بوونی پارتی . . ئه وه ی هیچ له وه باشتر له و حیزبه چاوه روان ناآرت

دیموآرات له بازرگانی آردن به  خونی  خه كی زیاتر و  هه ر ڕۆژه و سیخوری آردن  بۆ 
 له ده ستدانی ده ستكه وتی خه ك زیاتر چیان آردووه جگه له وه ی زیندوو ده وه تك ئاسان

گه ری و بوون خودی شون و جگای حیزبیشیان  آه ره وه ی گیانی خیه تی وتایه فه 
له سه ری نادوم به م  ئه مه یان باسكی تره  و لره دا له وه  زیاتر. . به هه مان ده ستوور
 وانزه ساه له ژرسایه ی ده سه تی پارتی و یه آتی دا ژیانی خه كیده آرێ ئه وه بم د

ڕۆژ له دوای ڕۆژ له آه ناری مه رگی آۆمه ڵ و نه هامه تی و برستی و هه واسراوی 
هه لومه رجی سیاسی وه ستاوه دوانزه ساه به سیاسه تی به عس مامه ه له گه ڵ خه كی 

ده آه ن وده نگی ناڕازی و ئینسانی   عس خه ك تاوانبارآوردستان ده آه ن و به سزاآانی به
پشكه وتووخواز ده خه نه به ر هه ڕه شه ی مه رگ و به عس ئاسا له ڕی ده زگاآانینمونه ی 
ی به عسه وه ترسی ژیانیان ال دروست ده آه ن، دوانزه ساه ئه وان له آوردستان خزمه تی به عس ده آه ن، ، آشه آانی نوان ئه حزاب

بۆرژوازی خۆیان به قازانجی به عس ڕاگرتووه آه جی پارتی ده یه وت پمان بت آه ئه وان هه میشه ده ستی به عس نه یان 
ی ئاب بت آه  چی بت 31 و 74حیزبك خاوه نی  گه شتۆت له آاتكدا به عس له گیانیاندایه، چه واشه آردنی خه كی یه آه

 . .  چ پاساوك هه ناگرتبه عسم ل دووره ئاخر ئه وه هی
فاشی ده آه ونه  له دوای ئه وه ی به عسی فاشیست آۆتای به ده سه تی هات به پیشه ی هه موو ئاوگۆڕك سیخورانی نو ده سه التی

ده زانت به رده م دادگای جه ماوه ر وداوای دادگای یان ده آرته مه سه له یه آی ڕاسته وخۆی دوای ئاوگۆڕ، پارتی دیموآرات آه 
آه وتۆته ئه و گژاوه وه به پیشه ی هه میشه یی ب ده نگی خۆی پیشان دا و وای زانی گه ر ئه و ب ده نگ بت خه كی لی ب ده نگ 

پاآانه آردن ده رده آه ن و خۆیان مه دحی خۆیان ده آه ن  ده بن؟ دوای چه ند مانگ له باسكی له و جۆره تازه به تازه به یاننامه ی
ای سه رنج دان و لكۆینه وه ی فایله آانی سه ربه آه سانی ئه من وموخابه رات ده رآه وت آه ڕژمی پشوو ئه وه نده ی په یوه ندی دو(

پارتی ده یه وت پمان بت ڕاسته ) به پارتیمانه وه هه بت له و ڕووه وه شكستی خواردووه و نه یتوانی یه وه سه ر بكه وت
بۆ ئه وه ی ئه مه  ش بكه نه . .  هه بوون به م ئه وه له نو ئمه دا نین و له الیه نه آه ی دژمانن ه وه ندی به عسسیخورانك له به رژ
 به  آۆمه ی تر له آوردستان شه رعی یه ت پ بده ن، پارتی و یه آتی دوو آوڕی ئه زیز و گوێ ڕایه ی به عس و  خاك و آوشتاركی

هیچ آات وجودی پارتی و یه آتی بۆ به عس جی خه ته ر نه بووه، تا چرآه آانی به ر له آۆتای به عس سیسته مه آه ی بوون بۆیه 
آوردایه تی یه وه بیاری پچرانی دا و  پارتی په یوه ندی وه رزشی نه پچران گه رچی یه آتی ویستی به  ناوی دسۆزی بۆ بزوتنه وه ی

به چه ند مانگ به ر له مه رگی ده سه تی به عس   ی له ده ست چوو آه چی ئه وانیشله سه ر ئه وه شرآۆ ب آه س وه زاره ته آه
. . ڕووه وه ئه و سیمایه ی ویستیان خۆیانی پ بۆیاخ بكه ن ده رآه وت تیپه آانیان نارد بۆ به غداد و آه رآوك و شونه آانی تر و له و

 گیراوه آانی بخاته گه ڕ و نمونه آانی ئه میر ئه فه ندی آوردستان تی ڤی و به آرێ له مه شدا پارتی له سه ره تاوه هه وی داقه ه م
پمان بن له م مه له فانه ب ده نگ بن و ئستا آاتی ئه وه به سه رچووه و ئمه آشه ی ترمان هه یه  نمونه آانی بھنته دواندن و

 سیحه ته آه ی آاآه ئه فه ندی وا ده زان ئه و تاآه آه سهو با ئمه قسه له برستی و آشه آانی تری آۆمه ل بكه ین، به نه 
ئه و نھنی یه ی درك پ آردبت و چه ند وه خته خه ك ب ده نگ بووه، خودی ئه و قسانه و نمونه ی ئه و قسانه ناچته نو 

سیاسی ئه حزابی  نی بنبه ستیفه رهه نگی آه سی هۆشیاره وه تازه ت په ری ئه و سه رده مه ی خونی خه كی بكرته سوته مه 
له سه ر ئه و سیخورانه ده دات نه ك  آۆنه په رست بۆیه ئه و قسانه آه س ئاماده یی گوێ گرتنی نی یه و ئیراده ی یه آبووی خه ك بیار

 .  .  لیژنه آانی ناو خۆتان و په رله مانه آارتۆنی یه آه تان
ده نرین و  سو له خۆڕاگریی ئه ندامه قاره مانه آانی پارتیمان و الیه نگرانی(له شونكی تری به یاننامه آه دا هاتووه ده لت 

له م ته رازووه ی الیه آی  ئه م پۆن و خۆده رآردنه. . . .) . هه روه ها رز و پزانینیش له دسۆزی و له خۆ بووردوویان ده گرین
ان مامۆستاو هه ر خۆشتان خونكار له تاقی آردنه وه آاندا به راست پارتی و الآه ی تری یه آتی یه آ بیاری له سه ر دا هه رخۆت

ئاخر جگه له وه ی نونه ری پارتی له ئیسپانیا و آ و آ تا ئستا ده رآه وتوون ده بت پارتی چی تر بت له دوای !! !!! !! سه یره 
 .  . درآاندنی ته واوی ناوه آانی تر
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