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آیی و  سته ژت، پویسته مرۆڤ بتوانت جیاوازیی نوان بۆچوونكی هه آی سوقرات یه وه
دا  رهچونكی ئامانج ل. بت له داهاتدا بته دی آه، آه ده خودی ئامانج آارایه. ئامانج بكات

ك تۆ له  یه چ شوه ی به وه  له یشتنكه آیی تگه سته بۆچوونكی هه. بت بیپكیت خاكی پكانه، ده
آان  ی شته وه ستنه  و به وه  بۆ ناسیینهآیی له قوویی زانییندایه سته  هه آهیت؟ گه مانای ژییان ده
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  ته وه بات دژی ده ته خه ستمانداوه ی ده وه وڕۆژه ی آورد، له یه ئاخۆ ئمه وه دا ئه آه لره پرسیاره
خۆ دا؟ ئا م تكۆشانه یی خاآی آوردستان ئامانجمان چیی بووه لهیآانی پانتا ره جیاجیا داگیرآه

تكی زای  سته ی بای ده سته ك ده تا وه وه ستنیشانی ئامانجكمان آردبت؟ یان ئه ده
نی  آان و آۆمه رگه ندامان و پشمه  تیی ئه یی و پارتایه آیی و ڕامیاریی و ڕكخراوه خكه
شمان  وه آات، ئه دا آه باس له ئامانج ده سوقرات لره! الڕدا بردووه؟ كی آوردستانمان به خه

بت  كوو ده یت، به رامۆشی بكه جیبھیت و فه وه آه ئامانج ناآرت له شونكدا به خاته بیرده
م  آی داگیرآراوی ئه یه ر پارچه كی آوردستان له هه نی خه ی آه آۆمه وه من دنییام له. بیپكیت

خۆییی بوونی خاآی  ربه سهویینی ئامانجی   ئه موو آاتك به رن، هه دا بگووزه خاآی آوردستانه
تی  سته م ده به.  بوون بوون، ئاواره شمرده نگییون، زیندانیی بوون، گه   جهوه آوردستانه

وامیی   رده  به آوو ئستا به تاوه ی بیستی بزاڤی ڕزگارییخوازی آورد، هه ده سیاسیی زای سه
ی خاآی آوردستان  آشه. یشونن آانیان شواندووه و ده ندامه ل و ئه ریان له ئامانجی گه سه

ر خونی خۆشیان تدا  گه ر نرخك بت بیپكن، ئه رانی آورد به هه بت سه آارای ئامانجه، ده
ی آورد و  ماشای آشه  ته آیییانه سته تی سیاسیی زای آورد هه سته آه ئیمۆ ده. ڕشتووه

ی  وه ش بجگه له قووتكردنه یهفتاره سیاسیی م ڕه ئه. ن آه رآووك ده ی آه ماشای آشه ته
دی  آانی آورددا هیچ شتكی تری تدا به تیییه وایه ته  نه م خواسته رده به پاساوكی سیاسیی له

قامی   نو شه نه آه  ده وامیی دزه رده رد به به وز و زه ت سه تایبه آانی آورد به نه الیه. ناآرت
آی  یه آانی خۆیان له ماوه پی پالنه وه و به همی آورد م و چواره تی سھه سته آوردیی و ده

رتیییان بۆ  بت آاریگه یان چ نه. ن آه ل سستده آانی گه  خواستهآورت یان درژدا
وه  وانه پچه بت به ئیمۆ ده. وه آانی خۆیانه آشنه نو ڕیزه بت و ڕایانده آانیان ده ندامه رئه سه
قامی  بت شه ده. وه رده وز و زه آانی سه ه نو ڕكخستنهن  بكه قامی آوردیی دزه بت شه ده. بت

. بت  رد هه وز و زه روشانی سه تداران و ده سته ندامان و ده ر ئه سه رتیییان له آوردیی آاریگه
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گ  وه آار بۆ آارای ئامانج بكات نه تدارانه سته توانت له ڕگای ده قامی آوردیی ده وسا شه ئه
  ی ئمه زانین آشه موومان ده ی آورد له قویی زانیینماندا هه ئمه. آیی سته بۆ بۆچوونكی هه

وه بۆ  ی خۆمانه آیییه سته م بۆچوونه هه ربۆیه له شمان چییه، هه آه ری آشه سه چییه و چاره
.                                    خۆییی خاآی آوردستانه ربه ویش سه آۆشین ئه ئامانجك تده  

گای آورده ختانه آۆمه ماندا آه خۆشبه آه له ی گه یه  تازه م قۆناغه دا له رهل  ۆ چاویواریی ئیم
رست و  لپه ی هه ند ژماره رچه ن، هه آه ڕده رانی آورد باوه ك سه تره، آه وه آراوه وه زۆر له

وه و چووبتنه  دهآانی آور تداره سته نه ده یانكردبته نو الیه ندچیی درزه وه رژه كانی به خه
می  وره  گه ی به ی ئه روشیش حه كانی ده ند خه چه. تیش سته رآورسیی ده سه
ركی  نگه ماندا سه آه له آانی گه نو ڕیزه كانی هۆشیار له نده خه وه ن، هشتا دووئه آانیان بكه نه الیه

 له  مه تدارانی آورد گرتووه، ئه سته آانی ده ت و پالنه ت و ئایدیۆلۆژیه یان له سیاسه پ لۆگیكانه
ری آورد  ماوه ی جه زایییه م ناڕه رآاتك دوژمنانی آوردیش ویستبتیان سوود له آاتكدا هه

ی بزاڤی ڕزگارییخوازی  ی آپه وه پناوی آوژاندنه ربگرن، له تدارانی آورد وه سته ر ده رانبه به
وه  آانی آورده  سیاسیییه نه ری الیه نگه  سه ب س و دوو چۆته ری آورد به ماوه وا جه ، ئهآورددا
 بۆ  گه به. ك یه آانی آورددا آردووه به رمه ڵ هه گه وای خۆی له نگی ڕه ر دوژمن ده رانبه و به
 ر سه ورد بوو لهتدارانی آ سته ری آورد و ده ماوه ی نوان جه یه وره و ناآۆآیییه گه ش ئه مه ئه

ك  تی ئراق وه وه ی آوردستان له ده وه  خواستی جیاآردنهرانی آورد و ی ئراقچتیی سه آشه
ی آورددا،  ڵ آۆمه گه آی زۆر هات له یه  و آشه ڕژمی تورآیا تووشی گرمه. ر ماوه ئاواتی جه
كی آورد به پكای  نی خه واوی آۆمه آجار ته یه آرد به ده ی نه وه ڕوانی ئه و چاوه چونكه ئه

رد و شیین و  وز و زه ت، به سه تیی و ئایدیۆلۆژیه وه ب جیاوازیی بۆچوونی پارتایه آانه نگه ڕه
ر و  وه، به شاعیر و به نووسه كانی فیوداه وه، به قووتابیی و آركار و مامۆستا و خه سووره
. تیی تورآییدا وه گژ ده موو چوون به هه. وه آارانه رزه وه، به ژن و پیاو منداڵ و هه وانه ڕۆژنامه

رانی آورد، دژ  تی سه  سیاسه ر به رانبه ستان به ن دژ وه تدارانی آورد، ده سته واته آه ده آه
ر  سه  له  و مینكه ه مه بۆچوونكی هه ئه. آانی آورد یه ییی وه ته وا نه  ڕه ر مافه رانبه  به ستانه وه

ی  خنه نگی ڕه رگیز ده چونكه هه.  ڕاست نییه مه ئه. وه ر دانرا ماوه ورد و جهڕگای ڕۆشنبیرانی آ
كوو به  بووه، به مان نه آه له واآانی گه  ڕه ر و ڕووناآبیرانی آورد له دژی مافه ماوه جه
آه . بینن سووف ده یله تی سیاسیی آورد ڕۆی دوو فه سته ل و ده ئیمۆ گه. وه وانه پچه
  تی سیاسیی آورد فوندامنتایستانه سته ده. ن آه ی جیاوازدا آاردهیله دوو تیۆرردووآیان  هه

وز و  پنن، به سه سه كی آورددا ده نی خه ر آۆمه سه ن و داواآانی خۆیان به آه ت ده سیاسه
لۆگ وت له ڕگای دیا یه ل ده ڕ آه گه گه ی خستۆته آه وانه لیش پچه گه. ب جیاوازیی وه به رده زه

خۆییی تاآه  ربه نھا سه تدارانی آورد بھنت آه ته سته ده ڕ به وه باوه و ڕیفۆڕمكی پ لۆگیكانه
تی  سته ئستا ده. ران و چدی نا می داگیرآه ور و سته لی آورده له جه ربازبوونی گه ڕگای ده

ی پالتۆنیییه و  یستانهتكی فوندامنتا سته واریی ده گای آورده ر آۆمه رانبه سیاسیی آورد به
تی سیاسیی آورد به پاساوی  سته ده. كی باشووری آوردستانیش سوقرات نی خه آۆمه
. آات نووسی آورددا ده ڵ چاره گه  له ڵ رجی گونجاو مامه لومه بوونی هه ڕشتنی خون و نه نه



یویست  وقرات دهك چۆن س وه. حاڵ بت لمنت آه شتك نییه ناوی مه وت بیسه یه لیش ده گه
خۆیی خون بژت له  ربه لی آورد بۆ سه ر گه گه ئاخۆ بی ئه. لمنت آه خودا نییه بیسه

آی خونی  نفال و سوسنان زیاتر بژت؟ پموایه به چاره  و ئه بجه ه ئۆقیانووسی خونی هه
آتیی   تیی یه ی دوژمنایهستاڕ نم و جۆی نو ده  ین آه بوونه گه ش له آیس ناده و ڕۆنه شی ئه گه

ی سوقراتی به آووشتنی  ی پالتۆن ملمالنكه تی ڕلگیوزانه سته ده. و پارتی دیموآرات
وسزا  وه له شیمانبوونه ی یۆنانیی په وه ته یان ساڵ نه آه دوای ده. سوقرات آۆتایی پھنا

آانی سوقرات  فه لسه ریین فهآك له جوانت تائستاش یه بۆیه هه. ر سوقراتیاندا دا سه ی به قورسه
  لی آورد پیخۆشه وا گه وت ئه یه وت یان نه تی سیاسیی آوردیش بیه سته ده. تی یه آه مردنه

وه به خاآی  هید بیلكننه زار شه دان هه زۆری زۆرداری دوای سه گ به دا بمرت، نه وپناوه له
ئیمۆ . بیی شۆڤنیزمخواز ره تیی عه پاتۆریهی ئیم  خشه  و نه شك له چوه وه، ئراقكی به ئراقه

آوو ئستا  تاوه ی آورد هه مانه، آه ئمه آه له ڕیفراندۆم نوتریین شۆڕشی نوێ و ئارامی گه
  مه خساوه، ئه ڕه آی داگیرآراوی آوردستاندا بۆ نه یه تی شۆڕشی ئاراممان له هیچ پارچه رفه ده
تی سیاسی آورد  سته ر بتو ده گه م ئه به. رددا له مژووی ڕزگارییخوازی آو مجاره آه یه
وه  بینه رانیی ده وه جاركی تریش تووشی نیگه داخه وا به وه ئه م شۆڕشه  آاروباری ئه ستبخاته ده

                                               .خۆمان نامنت باییدا به آبوون و ته ڕمان له یه و باوه
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