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  :رایی به
وتی  ڕه.  یه تزکی دیالکتیکانه تز و ئانتی ! فییه لسه رفراوانی فه کی به ت تیوریه سه ی ڕۆشنبیر و ده کشه

... گۆڕانکاری ی دژه ره گۆڕانکاریخواز وبه ی ره ت یا خود به سه به ملمالنی نوان ڕۆشنبیر و ده  مژوو ئاخنراوه
ری گۆڕانکاری هزری  فاکته  بنه  ده  که کانه م و کوڕییه کردن به کهست پ داهنان و هه هزی فیکری و

  یه و تاکه ی ئه من ڕاڤه  بۆچوونی به .  کی پواتایه یه ڕۆشنبیر ووشه. هتد..ڕامیاڕی تی و ئابووری و یه وکۆمه
بردنی  وپش ره هو خوازیاری ب ئاگایه ی مژوو به وه ڕه  ناو ڕه له ی که ه  کات و ساتی خۆی و کۆمه  له که

  ته سه کانی ده حکوومی ، ئایینی و هزرییه  قالبه داڕژراوه تی و له ستوویه ق به ی چه گه کۆمه
چی  ها السایی نیوه روه و هه .وه کانیان نامنته وا و داڕژراوه  ناڕه  یه کانی ره ربه بۆ به کان کاره واشه چه

  .کان ناکات نسیپه مک و پره  چه له شتنی  ب تگه ڕووناکبیرانی بیانی به

 ج  رپرسیارتی مژوویی خۆی به و به رک ر کوێ بت ئه  هه  له قینه بوچوونی من ڕۆشنبیر ی ڕاسته به
ی  ن بازنه وه ناوه  له  که  ی وانه ند ئه ر چه هه. ت سه ی ده و ره  ده تدا بت و چ له سه ده  ناو چ له. نت یه گه ده

  بۆیه له متره، بت و خواستی گۆڕانکارییان الوازتر و خرایی که ده سکتر ستکارییان ته رهه بیاردان و به
  .   کانییان رپرستییه یاندنی به  ج گه به  بۆ که ی بازنه ره ده    بن بچنه ئاکامدا ناچار ده

 نو  شتا خۆی نائاخنتهوت ه ریش که  سه ر گه بات و و شۆڕش و گۆڕینی پۆزیتیڤ ده ره گا به  کۆمه ڕۆشنبیره
کانیان   ئامانجه نه گه  ده شۆڕشگران کاتک که ی زۆربه. تیڤ  کۆنسرڤه   داتاشراوی حکوومی و نابته  قابی

و گۆڕانکاری و  ره به وام رده قینه به م ڕۆشنبیری ڕاسته بژرین، به ده و کپ بوون هه تیڤ فۆرمی کۆنسرڤه
   . چاکهو ره  هزی هزریی داینامیکی گۆڕانکاری به :ڕۆشنبیری واته   واته نت که  نگاو ده چوون هه پشڤه

گینا  چاو بکرت ،ئه  ڕه وه  ڕزه بت به ده ک،  تاک یان کۆمه  شوازی دیالۆگ و جوان له و پشنیار به خنه ڕه
 کاتک  ماندووه ی سه وه ئه ناسی سایکۆلۆژیای کۆمه. وه منته گۆڕ ده تیس و نه  قه ه کۆمه و تاک یان ئه
  به .چت  ناو ده تر له مرت و پاشتر زووتر و سانایی  هزی هزریی ده وه، تیس مایه ک قه سک یان کۆمه که

   کراوه کی زانستی و دیموکراتیک قبوول نه یه  شوه ناوماندا به  ت، له سه  له ده خنه ه ی ڕ وه هشتا دیارده داخه
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درن و  ه سزا د) ن که ته سه ی ده  بازنه له ی وانه ئه(گران خنه  و ڕه وه رته چی ده رپه  تووندیش به و زۆر به
   کاتکدا له له.کرن  مکووت ده ده کرگیراو ری به  نووسه ندێ کوکه  شاباش کردنی هه شن به وه ره ده  ی له وانه ئه

ی  ڕه ر الپه  سه خرته ده ت نانه گیرت و ته رۆکۆماریش ده  له سه خنه دیموکراسیدا، ڕه ووتانی ڕۆژئاوای
  ... یه شدا هشتا بڤه ی ئمه گه  کۆمه جاڕی و له ی گاته و مایه نه کاریکاتۆر یکه کان و ده ڕۆژنامه

مپیک  رپرسی ئوله رپرسی الوان، به کان، به یه دیموکراسی  ری ڕکخراوه که نده ر و پرۆپاگه به ڕوه ختیار به ال به مه
ندین  نی چه بی سیاسی ینک و خاوه کته مه ندامی ت و ئه نییه ده نی گۆڤاری مه الوژ و خاوه ی گه بنکه رپرسی و به

ت و  ڕۆشنبیری و سیاسه رزش و کانی وه  بواره موو   له هه دیاره. هتد......نھنی یه ندارتی  لپرسراوتی و خاو
برا و   ئه: گرت وپی وایه  ڕۆشنبیران ده  له خنه  ڕهو کو ئه وه ڕزکی کاتک به. بازرگانی زۆر چاالکه 

 ت نانه ن و ته که هراوی ده ی ژه نده ق و پرۆپاگه له و مه ق له ی حه شتوون و قسه گه تنه کرگیراو ن و    به عازیزانه
ی دیموکراسی  پرۆسه  : رمووی ک خۆی فه  وه که ی وته و ڕه ی دیموکراسیکردندا، ئه وتی پرۆسه  ڕه خشن له زیانبه

ر   سه بت به رچاوی ده به کی رییه  کارتگه مه ئه  !!!1ستا  وه  نه ی داومان  و قوربانییانه ئه موو  هه کردن به
شیاو و  ڕزی زۆر نه به ی م ووتانه  و ئه میانه رده  و سه قینه دیموکراسیخوازیی ڕاسته ی ئایدیولۆژیا و پرۆسه

 لژ ی  وه ر سه   که یه  بیر و بۆچوونه و شوازه ر ئه  هه دیموکراسی ، چونکه مکی چه   بکرن به ی پینه وه قترن له زه
  له تی خۆی و و چ سه ی ده  ناو بازنه تر، چ له وره گروپکی گه ر  سه بته ر ده بت و کاریگه  ده وه خواره
 ی وانه دیموکراسییه و پچه کی دژه یهڕۆشنبیران خۆی واتا کانی هراوی ناساندنی بیروبۆچوونه  ژه به.یدا  وه ره ده

 بۆچوونی  به.  راوییه  دیموکراسی بوون فیکرکی ژه دژه مادا   بنه  له که !  ختیاره ال به ڕز مه کانی به شه بانگه
  لی کوردیشن، پویسته کانی گه  پیرۆزه ئامانجه  ل و دژ به  گه تن دژ به  سه  خواستی ده ی دژ به وانه ئه و، ئه
ی یرهلر هات و  سه لی کورده چی به داخوازی گه نیا  ته خۆیی که ربه نگ بۆ سه  میلیون ده2بپرسین کۆی  دا ل

  ؟چۆن گوزارشتان لکرد

و  دا به ، ده   دایک بووه ی له  پوه ی که پۆستانه و ندک له هه  بھپھرۆش بوایه  ر بۆ دیموکراسی  گه ت ئه به هه
کان  داره تمه ی سیاسه ووتانی دیموکراسیدا زۆربه  له.  یه  هه وه یه و باره سپۆڕتییان له پ ی که لھاتووانه  نجه گه
  ریان بکه ماوه  جه ت به بتوانن باشتر خزمه ی وه  بۆ ئه یه  بواری پسپۆڕی خۆیان هه دوو پۆستییان له ک یان یه

 ب  ختیار به ال به ڕز مه به م ی کاتین، به  شوه  و به  بواری پسپۆڕی خۆیدایه  له ر بت هه ر پتریش گه ن، ئه
و ڕۆشنبیریی  رزش و دیموکراسی و بازرگانی کانی وه م بواره رجه نی سه خاوه کی ڕاست، یه نی بوانامه خاوه
  .دیموکراسییه مکی  خۆی دژی چه مه ئه !!!  یه تایی تاهه هه

 ڕیزی  کان له یه نفالچی جاش و به عسی و ئه کۆنه ی  ژماره یه وانه بن له گران نه خنه ر ڕۆشنبیران و ڕه گه ئه
ی حیزبی و ئاکاری  نده  گه له بن ک باس ر ڕۆشنبیران نه گه ئه. چوون بایه  هه ئستادا له رانی روه نیشتمانپه
و  باس له کان بکات ؟ ک ستدرژیی ناو قووتابخانه بکات ؟ ک باسی ده کان رپرسه تی به یانه و خه
 ندکراوی ڕۆشنبیریی سه ری په مھنه رهه  رۆبۆتی به کراون به ت سه و ده بری پاره  زه  بکات که به شانهمفرۆ له قه
  بن به ما ، ک و چی ده  نه خنه  ڕۆشنبیر و ڕه که مووی گرنگتر  هه ک؟ له  خه  به وه یبفرۆشته ت و ده سه ده



وی و  ی و پاکی ؟ ڕاسته نده گه ت؟ یانه گی و خهچاک و خراپ؟ ڕۆشنبیر و ڕۆشنبیر نوما؟ شۆڕش  ی پوانه
بت  ڕۆشنبیر نه ر گه ئه. م  ری دووه مسه ی جه بینراو و شاراوه ر سیمای نه سه  خاته وی؟ ڕۆشنبیر تیشک ده الرڕه
  نده سه ت الی په سه ی ده وه کرن و ئه ر چ ده ماوه بۆ جه   وه ته سه ن ده  الیه کان له کان و قالبه پوانه
 هزی بیاردانی  میشه ت هه سه ده. دات  لده شی بۆ په گرت و چه ری ده وه وه  سوپاسه ریش به ماوه جه
.  کو ئستا باوه روه کات هه ده وت و لیان زه. زانت  ی خۆی ده کراوه وای مۆنۆپۆله  مافی ڕه به لیش نووسی گه چاره
یرانکی  قه ر گه خنه ی ڕۆشنبیرانی ڕه می ژماره  که  واته گر که خنه ی ڕهڕۆشنبیر می وه بۆ که ڕیته گه ش ده مه ئه

  . دیموکراسییه

ال  ڕز مه ک هی به یه نه کانی مژوو موو دیکتاتۆره هه ی  ووته مه ئه ؟؟ !!2ن  کان الی ئمه وتن و ڕاستییه رکه سه
ی  یانه؟ پوانه کۆکن؟ کام ڕاستی رۆک ناوهت و  کان چین ؟ ڕواه یه وتن ؟ ڕاستی رکه م کام سه به ختیار، به

حیزبی و  کانی ندییه وه رژه ت و پاراستنی به سه کانیان یان ده و ئامانجه ل وتنی گه رکه ڕاستی چیه؟ سه
 ی وتانه ستکه م ده ک بۆ ئه یه نتی هیچ گاره! ئستاش کاتین تیی سه کانی ده  وته ستکه م ده رجه سی؟ سه که تاکه

   خۆی له .کانی واردنی داخوازییه و هه ر ماوه نگی جه ی ده م پشتگوێ خستنه ئایا ئه.کان نیه بهئستای حیز
ڕزی   به بت له  ده که لکن مه پرسیار گه ؟ ئه  نیه وه نگاو نان بۆ پاشه دیموکراسی و هه ی وه ت کردنه خۆیدا ڕه
  .........بکرت
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