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 یی بجه ه رفعت هه: ر پارزه. ماحی گیرفان دا ته نوان ئازاری ویژدان و یی له دین کاکه که له کاك فه
  سوید 

کو  پارتی وه   که وی داوه  هه میشه هه  ناو پارتیدایه دین له که له ی کاك فه ته وه ڵ ناگرێ له خوا هه
حیزبکی دیموکراتخوازو مودرن نیشانی 

  ی پارتی حیزبکه وه ئه ر به م له هب. ربدات ماوه جه
بت  ده. دیموکراتی  به  نه یه  گۆڕان هه بوای به نه
   به وه  بکاتهك له ی کاك فه که جارێ ڕسه موو هه

ی کاك  کۆڕه و ن ئه  بوا بکه کینه گینا خه ئه. خوری
بۆ پارتی الن   ئۆجه رعبدلله سه لهدین  که له فه

کی  خه بت ر هیچ نه رهه ره زه قازانجی زۆرتر بوو له
  بووه بوون پارتیان ل ده  ده واشه ی تر چه نده وه ئه

من . دیموکراتی و مۆدرن حیزبکی شارستانی و
م  که دین ده که له  کاك فه نیا پرسیارك له ته

ناو حیزبکدا  توانی له  چۆن ده بجه ه هه هیدانی توشه
بت   بوای پ ی نه نیا شتك که  ته یه نده پ ی گه  قولهری تا وقی سه ته  له یت که ت بکه سیاسه

ری  خونه پرسیارکیش له. کرت نیا چیت پ ده  ته  ئیتر تۆ به ت وڕیفۆرم کردن وچاك سازیه شارستانیه
ینی د که له فه  کاك  به رۆك که ی سه که ی کوڕه یه وه و کرده نفال ئه کانی ئه ه کۆمه  به م توگۆڕه که ده ڕز به

 بۆ خۆی  یکرد پارتی خۆی نوکته کانی باوکی ده زیره  وه  به ی کابرا ناچ که که ی کوڕه وه  کرده کرد له
نیا  ی ڕاگرت ته که ك بت کۆڕه له کاك فه پارتیدابه ناو سك بابوو له گینا که ئه. کات دروست ده

نیا  ناو پارتیدا ته دین بوونی له که له فهڵ ڕزی ب پایانم بۆ کاك  گه له. بت رۆك نه ی خودی سه که کوڕه
رۆك کۆڕك بگرت  ندی سه زامه ب ڕه ر ناتوانت به ك هه گینا نه  ئه وه منته ویژدانی بۆ ده ئازاری

یان   ئاگری ویژدان ده ی که سانه و که ئه زۆرن. ی کۆڕکیش بت ت ئاماده نانه کوناتوانت ته به
ی   ڕوانگه کان له  ڕای من مرۆڤه به. تنت ه یان خه ده ماحی گیرفان  ته وه داخه م به به. سووتنت
  وه  ناخه  له ن که سانه و که ئه. کان م ویژدان مردووه که گروپی یه / وه گروپه  س کرن به  ده وه ویژدانه

  ر به رامبه دان به نجه شکه م وئازارو ئه  زوم وسته له ن رچی بکه  هه وهیچ ئازارکیان نیه ویژدانیان مردوه
  وانه ی ئه نمونه.  و شتی مردووش ئازاری نیه ویژدانیان مردوه گرت چونکه رمك نایان رهیچ شه ماوه جه
 ویژدانیان  ن که سانه  که ه و کۆمه ئه . کان خۆشه ویژدان نه/م گروپی دووه. رپرسان رانی کوردو به سه
ن  که ت نه سه می ده شداری زوم وسته ك ناتوانن به الیه له  خۆشی بووه م تووشی نه  به و ماوه مردوه نه
ر  به رببن له ماوه رداری جه ست به  ناتوانن ده وه کی تریشه الیه له. گیرفانیان ماحی و ته وپایه ر پله به له

گرووپی س  بن مۆك ده  وخهچژن موویان زیاتر ئازار ده هه گا له ی کۆمه م گروپه ویژدانیان ئه ئازاری
چاوی  ردابه ماوه ڵ جه گه وتیان له س وکه وهه وه کرده ن که سانه  که ه وکۆمه ئه. کان هوویژدان زیندو/م یه

ندی گشتی  وه رژه  به  بیرله میشه  هه وه نه که کی ده م وئازاردانی خه  زوم و سته  قزله یه وه ویژدانه
و  کانکی ویژدان ئاسووده م خه نامۆن به م و  گروپکی که مانه وگیرفانیان ئهك هی خۆیان   نه وه نه که ده
ناو  وا له که.  یه وه  بیم ئه دا ماوه ی لره وه ئه. وت گایان ده کۆمه ل و ختی گه  خۆش به مرن چونکه نه
خۆی ڕازی  رۆك له ت وسه هس ده م ڕاستدا بگرت هه ناوه  له که  بتوانت داره س نیه تی کوردیدا که سه ده

ك  یه س ناتوانت له ری جیاوازدان که نگه دوو سه ر له ماوه ت و جه سه  ده چونکه. ر ماوه م جه بکات وهه
  . بت یا بۆویژدانی بژی یا بۆ گیرفانی م مرۆڤ ده  من ده بۆیه. خۆی ڕازی بکات  ردوکیان له کاتدا هه
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