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شۆڕشی ڕادیكاالن تاآشۆڕشی ڕادیكاالن ڵ، من. . تاآڵ، منآۆموان نین  آۆمر ئوان نینو تۆین، هر ئش  و تۆین، هشدووابرر  عوسمان عومهعوسمان عومه. . كك) ) دوواب  

 
و سیاسی   ئابووری ،تی یه بدرژایی مژوو گلك گژاو و دەردەسری ل ئاستی آۆمه

بداخوە ئوان المان شتكی . ڕۆن و ده  دن، گرمو فرتن هاتوون چندین. ڕوویداون
وزاییی ئستا ل سرانسری  بم ئم فه. ووەو زۆر چاك لگی ڕاهاتووینئاسایی ب

دەر ترسناآندازەبئ و لینو یداین بوەی تاوان . جیھان تبوو لجاران گومانمان ن
بینمان پ ڕگیآ بۆ بدیھنانی  و  وەل ئیمۆ آوشتن، آوشتن آوشتن،تاوان بوو

و سامانمان تان دەآرد  آاتیخۆی ماڵ. وودبخش بۆ مرۆڤایتیئامانجك آ پمان وای س
وزارو ئابووی یآترمان  داگیردەآرد ل تاو زەوی وزارمان  زەوی،و سامان ل پناوی ماڵ

 ، ئیمۆ شڕدەآین ل پناوی ئاشتی،ئیمۆ آچی. دەتكان ب مبستی هوەسبازی
 وە ،ۆ گیشتن ب ئامانجكی پیرۆزو مزنب هرچی ئامرازی گو سووك هی دەخین گڕ

  . خۆشویستی و حسوودی ناوە ناومان ل دپیسی
 

ی پمان  نی بجۆرك آ هیچ گرنگ. هربۆی ئستامان دەآین قوربانی ئایندەمان
بدیھنانی  ، تنھا ئوەی بایخدارە المان،و چی بآاردەهنین ئستا چی دەآین

كبووە) ئامانج(. ئامانجموو ڕەفتاری هیشتنگگ و آارو.  بستا  ئی ئآردەوان
ب  ،مبستك  بۆ خزمتكردنی، ئگرچی چتی بدفڕو ناڕەواو گندەژ بن،دەیكین

و آساسیش  ناڕەواج  چند،بآارخستنی هموو ئامرازك وە.  ئایدیك پسندی دەآین
 ئمش ،ئایدیمان ناسی رەی فیكرووا ئستا ئو هزە ڕووخن.   دەزانین  ب دروست،بن

 ،هزاران آس بكوژین دەتوانین ب: ی ل مژووی مرۆڤ و مینتی گورەترین آارەسات
بیروڕاو بۆچوون آ بۆ ب  مشكمان هند پە ل. و نیازك  بۆ گیشتن ب ئاوات،لناوببین

انی پ دەدۆزینوە خۆم شتك هر ،ڕەوابینینی گشت آارو ڕەووشتكی بدیش
 ،ئوەی گرنگ ئایدیۆلۆژیا ،و واتایآی نمای هربۆی ئینسان هیچ نرخ. هختنین

 . و بیروباوەڕە سیستم
پشوو  بارودۆخی ئادەمیزادی ئو سردەم وەك هۆیآی تر هی وادەآات آ ئم

انگیتی  پلو پایو ناوب،و سامان  موك،و مك شت  ئویش ئو نرخ زۆرەی آ ب،نبت
ئو شتانی . و نتوەو ووت دەبخشرت ناو و گروپ  ئو قیمت عزیمی ب،دەردرت

 آ ل پناویان یآتری ،دروستكراون المان هند بهادارە آ بدەست یان ب فیكر
بۆی هتا دێ زیاتر ل مرگ نزیك . گۆشاوگۆش یآتر سردەبین و ل دوە هدەواسین

وەو هآیدەبینین رچیآانمان،دەیكموو آردەوە سیاسیه ، موو چاالآییه 
 زیاتر ، بۆ بهشتی خیاڵ،هوكمان بۆ گیشتن ب ئامانجك  هموو،ئابووریآانمان

 . آۆمڵ ڕاپچ دەآات برەو آندكی قووی ببن. برەو نمانمان دەبات
ل آۆمگ دنت  ی بنچینیی ڕاپرینك،ی ئوەی آ گۆڕینكی ڕادیكالی ئی باش چی

 دابت؟ ی آ دەبت گۆڕانكی بنڕەتی بسر آایوە؟ وە ئو شت چی
پیوەندیك  آۆمڵ هموو. ی آ دەورەی داوین ئو دنیایی تیداین تنھا ئوە نی

آۆمڵ ب . دیاردەآان  پیوەندیمان لگڵ سرووشت و،وەك پیوەندی نوانمان. دەگرتوە
یا   بیانتی،جا ئو پیوەندیان لسر بنامی دۆستایتی بن. ندی نابتپیوە

و باری  وندانوەی خۆمان ،و ئوەی ل آۆمگ روودەدات هر بۆی آۆمڵ. دوژمنایتی
آارەساتی. دەروونمان ناوی پآی خوینڕوآوشتاریش وی  شژیانی ڕۆژان
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مانآآییت. یر دەگمن: ئ ڵ بت آۆمم. و تۆ ناگۆڕڵ: دەر . و تۆین من ،آۆمه
نآین لو هموو  هتا ئم خۆمان ئازاد.  آۆمڵ ناگۆڕت،و تۆ نگۆڕین بۆی تاآو من

ئایدۆلۆژیاو سیستمان نین و واز لهرستن نموو، په رستی  بجۆرەآانی وەك خۆپ، 
 بردەوام ل ،خۆپرستیی مووی هر گاپرستی آ ه، نتوەپرستی،شخسپرستی

. وخفت دەمنینوەوە و خم بزاری ، و لو ژیانی آ پە ل دەردەسری ناآۆآی دادەژین
ئی آ بیگۆڕت؟ ئگر ئستاو لرە  ،ئگر ئم بۆ خۆمان دەروونی خۆمان نگۆڕیین

و  و نوژ ببارنینتا ئوارە دوعا و ل آوێ؟ خۆ هرچندی ل بیانی  ئی آی،نبت
وە . و دەروون ووشكاوی دەمنینوە دوودی هر پشو  ب،دەست ب ئژنۆی خۆمان دادەین

و بیرو ئندشی خۆمان  خۆمان نبین تاآو گشتیاركی شارەزای دنیای ناوەوەی دەروونی
وا و بتوانین آاركی   دەرەوە بگین  بگومان محا لم دنیایی،ب تواوی نناسین

و  هتا بندی دەست. ناتبایی بھنین و  ناآۆآی، بكین آۆتایی بو هموو مینتی
) دوایی (،ش ل شڕبین) ئستا(گر . دەژین  ل شڕو ڕقدا،باوەڕو نتوایتی بین

  . ئستای ،چونك هموو آات. ئاشتیمان بۆ ناهنت
 

آ برهمی  تایی جیھان بھنینئایا دەتوانین آۆتایی همیشیی بم گژاوە بھاو
 ،دەخونیوە ئی بۆچی.  ناتوانین،نخر: و ئازاری یآیآمان؟ ئگر دەیت خم

؟  باوەڕ آوتووی و ئو ڕكخراو ئو  بدوای ئو حیزب، بردەوام بیردەآیتوە،دەنووسی
ە لی پو ژیانواوی آۆتایی بتتوانی بر نگبۆ آات آوشتن؟ ئ نیتدژایتی بھ، 

 بژی؟  ئسن بۆ هر،ئگر هردەم دڵ شپرزەو دەروون شواو بیت
واقعی ژیانم  هتا من ل. و نایآسانی ل جیھان دەمنت  ناعدالتی،تا من خودبین بم

ژیانیشم درۆیآی  پو و پووچو  حقیقت خونكی، جا ل هر ڕگیآوە بت،هبم
و  محا ئاسوودەیی ،و نآرتوە وەڕو ڕاآانم ژەنگاوی بتتاآو دەرگی بیروبا. گورە

دەروونی خۆمان بوونی  ل و ڕاستیش   سربستی، تا ئاسوودەیی. سربستی وەژوور آون
 . جیھان سقامگیر بت و یآسانی ل  ئازادی،  دەبا ب تمای ئوەش نبین ئاشتی،نبت

ند بنچینآی هستا ئاآارباشیر ئه بۆیویستیی پ،هیچ   آ وە بتستراببن
 گیانی ،ئاستی هۆشیاری برزبوونوەی. و باوەڕك بنمایآی سابتی هیچ فیكرو سیستم

تنھا آاتك . دەبخشن) ڕووانینی ب خوش(نوخوازی و پگیشتنی رۆشنبیریی توانای 
و ل دیتنی   بووینسكمان وه هه و و تۆ وەك تاآآس ئاگامندی هموو بیروڕاو هست من

و تۆ دروست  و ژیانی من دەروون  گۆڕانكی بنڕەتی ل، شۆڕشكی ڕادیكال،حقیقتوە
. دوور ل ئاژاوەو آشو نگبتی ،ئوسا دەتوانین آۆمگیآی تازە بنیات بنین. دەبت

 .  آۆمین،و تۆ چونك من
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