
.تێبدر نجامهئ کانهيگشت هنێشو هل کانهيزبيح هنۆب تێناب  

 و بنەد هئاوات ەوهکردنێنو ۆخ وەوهادکردني داەژۆڕ وهل کێڵسا مووهھ . هيهھ یۆخ یگرنگ کێرپارتهھ یزراندنهدام یژۆڕ
 رهھ ینگرانهيال و ندامانهئ وتوهشکێپ یتان$وهل .. کڵهخ وێن ەوهتێد ەوهدروشم وهرنامهب یتر یکهيهگبهھ و ليستا هب تر یکێجار
 ، کار یهشێڵک و مهستيس و موچاوەد ینيڕۆگ هب انيهکهپارت یزراندنهدام یاديڵسا . ەژۆڕ وهب نەدەد رۆز یکهييگرنگ کێپارت
نهکەد هستهرجهب ێنو یکێڵاس ۆب ێنو یکێانيگ و نکردنەوژهن و کاتەدێپ ستەد  . 

 

 یزێت رهسهل هکارکردن هوات ، هرسکۆخ یکێپارت مووهھ یکەرهس یرەوهت ێس کار یەژۆپر و کانهييتهيساهک ینيڕۆگ و کانهنێڵهب
 یهرنامهب و تر ینيناسۆخهب گاڵهمۆک یرکردنيف . شوترێپ ڵهگهل تياوازبيجهک ، ەتر یکێنيناس ۆخۆب هادنانيبن مهئ ، مەردهس یاسيس
 هنيێب ەوێوهل تێشەد . هڵحاهم شوترێپ یوچاوەد و مهستيس مانهھهب ەوهراندنهگ ڕەباو ەرێل . کانهنێڵهبهب هيهزبيح وهئ یيۆاستگڕ تر

ەوهننێناھ ستەدهب رەماوهج یڕەباو تر یکێجار انڕۆد هک کانهييتهيساهک وهرنامهب دايموکراسيد یت$وهل هک باس  . 

 

 یەماوهل . ەوهتێکرەد هزبيح وهئ یادي ، زراندنهدام یادي ۆب هوانێپ کێڵهمۆک هل جودا ، کوردا یکانهيياسيناس و یاسيس ەزێھ ناوهل
 تر یکێجارۆب وەوهتۆکرد انيکانهپارت یادي ەوەوهرکردنيب و موچاوەد و ليستا مانهھهب یتێکهي و یپارت ابردوداڕ یڵسا ڵچ

 ەکارۆھ دوو مهئ . تێکرەد یدهب کورد یتاک یريژ یراغهف یاتموکريد یراغهفهل هجگ ەرێل . انيهکهزبيح یرحوکمهس ەوهتهھاتون
 یاساي و شتمانينهل هجگ دايموکراسيد یزاهف وێنهل . سەدهموق یتهيساهک یدروستکردنهل تێب کێشهبهک ەلواندوو وا یهکهنهمەز
 اديبن ۆژنهئ وهستەد و لولهم یکهيگاڵهمۆک زبيح ی$با یکانهييتهيساهک یتکردنهييقودسهب . تێناکر یدهب تر یتهيقودس شتمانين

تێنەد الەو کانهييشتمانين هوانێپ و کاتەد ڵزا ژيتوندوت یکێھانيج و تێنەد  . 

 

 یکهيواتاهب ، تێنێسپهچەد یۆخ دايشتمانينان ووەڕتاک یکێھانيج وێنهل ، یتهيهھ یەلواوۆب زاهف وەندهوپاگڕپ مووهھ وهلهجگ یتێکهي
 ەويدهب و النادات یاسيس یڕبازا یەوهشتنۆفرێپ و فسکردنەڕ یەوێچوارچهل ڤۆمر یڤما و یموکراسيد کەو یکانهدروشم تر

کاتەد یچێھاوپ و کاتەد فسەڕ یمووهھ دايهکەويدز  . 

 

 وهرنامهب ۆب چون دوواهب .. تێڕۆگەد یکۆڕەناو و کاتەد ینيناشر فکر یڕۆتۆم فکرو م$هب ، بوون جوان هشيمهھ کانهدروشم
 یەوهئ ، ەتروکاوهن یۆخ کەو داه9نێھهل هدروشمان وهئ کێژگارۆڕ م$هب ، کانهونهخ یشتهھهب وێن همانخاتەد یتێکهي یستێفيمان

نينيبيد داهکهقامهش هل ستاێئهک یتهيهکهوانەجزێپ ەتروکاو  . 

 

 و ت$زاهع یرزهع ۆب کوڵهب ، هيين کانەموچاوەد و مهستيس ینيڕۆگ وەوهکردنێنو ۆب یتێکهي یزراندنهدام یادي هواتهک
 ڤۆمر یڤما و یموکراسيد یمهستيس هب یشتمانين یهوانێپ و کردنڵقبو یانيگ داەرێل . شوترێپ یەوەڕ مانهھ هب هدنسپانهچۆخ
 و پاندنهسۆخ ۆب . هترانجاندن و کردنهليۆک ۆب تێبکر تێبەدهک هيين لهگ یکردن یتهيواەڕشێپ ۆب هکەوهادکردني هواتهک. هبيغا

اويشهن یحوکمهب هدانەژێدر  . 

 

 کانەدەوهن ین$سا یشێک مانهھهب یهکەادي یڵسا مهئۆب یتێکهي ، تێناکر یەورهگ تواناوۆب هوانێپ و نەدەالد شێکهل کانهدروشم

 یۆخ نھاهت وهيهکهدانيهم وێن یکێاندنڕۆد تر یکهيواتاهب ، یروونەد یشۆخهنهل هکێشهب . هييڕجاهتڵگا یۆخۆب همهئ ، دانيهم هتێد
اومم تێڵب مهک یالن یەوهئۆب هکاندنهڵچەادڕ  . 

 

 هکردنيرگرهب مهئ . مان ناوێپهل یرگرهب تێبنر ێل یناو تێشەدهک ەدروستکردوو انيکهيهشێھاوک ، یهکهحوکم ھاوتا یتێکهي
 نێبگونج ناتوانن ، نۆناوخ یڕهش یمهرھهب همانهئ . ێتەداو انيستەد مانهئ یەرۆج وهب کهن ، هڵ$هح یموکراسيد یهوانێپهب



 هنيد کانداهنۆب ڵهگهل نھاهت کانهدروشم هيۆب ، واقع ڵهگهل هيەوهتواندنۆخ کانهدروشم ڵهگهل گونجاندن ۆخ ، کانهدروشم ڵهگهل
کوردا یتاک یريب یشونماهن ڵهگهل تێچەد ەوهپوکان وەرهب هختانهسبۆخ هکارکردن مهئ . ەوهنێکوژەد کانهنۆب پاس و شێپ  . 

 

 زبيح یھ کهيهنۆب . نەدەد ینجامهئ یپارت و یتێکهي یهانيلکارهشێپ وهل هکێشهب کانهييگشتهنێشو و ن$ۆک و قامهش یوزکردنهس

 یدروشم کانداهدروشم وێنهل کداێکاتهل .. یگشت یهنۆب تيێبنێل یناو گاداوڵهمۆک رهسهب تينێسپهچيب رۆزهب تێناکر ! تيب
ەاتووداھ ڵهگهل ابردووڕ مووهھ یەوهخستنۆدرهب همهئ. ەوهتێکرەرزدهب اساي یرەروهس و ڤۆمر یڤما و یموکراسيد  
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