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دموکراسی نیم بند وگروگان  د  دسام مفن ال من یان واانزبن  زو و ز  وجنندیان  

دمااوکراش شااد  بااه زااانپ مناان ی پنیرن ناانا   ااد ش ا تپااندا از مااد     اانو  

وغاان ش باانز  اام د  زیاار ایاا    ااه  داان   اان وسندیااد  اانا  ر ناا  سااتی ا  و اااتی 

زا   طنلب و شبه طنلب جلو   انا واود ا د مدان کم بای سانباد ازاند میلیاونی سو

د   یخت  برگه  انا  اا د ای د  سارسن سار کداو  علای الارغم ساب وسا   مردم 

ب دالند دش نن  ساوگند واو دا ایا  سارزمی  نماین  دلیارا  وشایرا  وایناد  سانزا  

زشاننا دموکراسای وط  به نفو ساربلند باه ن انیذ گتاشامن ایا  سرلای و عنیام ا 

د یاا  کاان زا  سااتری مینناای پختراای و  ر ناا  عاانلی  ا باان   ااد دشااوا ینن نداان  

مید دن اینکه نتیره د  پنین   ه  اام   ام مای ینباد وا ادا ماردم نپایب کاه میداود  

انچه  نبال یانداو ا و شنیااتد ساادیر بفث جداگننه وا زینبی د یق  ا ایرنپ میکند ؛ 

دا  که بن  عنیام   اد ماوازی  عارو دموکراسای بان اسم یکی مرزلد کن زا  ننم 

 یغ وباای سدااویذ اشااترا  گاااتردا مااردم انراانم پااتیر م و ااننی اینکااه مداان کم بیااد

  ا ا  مرد وز  د انتخنبنش وجرین   اا د ی که مدم ا نی  به د ن  ما دو ا  

ناال وادم کداای انااد میبنشاادن ایاا  وواارد بنوتااه گاان  سااین  د  کااه د  زایااام طنلااب ج

مداان کم عمااایم ماااردم بیااان  گااار ایااا  وا دیااام نیااا  اسااام کاااه ماااردم ااااال اااال ن 

دموکراسی نسر ی وپیدار م  ا باه مبنباه یرنناه گ یناه د  زیانش اجت انعی وزنادگی 

 نبام سانوم مدنی وود انتخنپ ن ود اسمن ا ادا مردم براا گ ینذ زعنمم کدو  

جنا  ووداونم غیار م کا  و این زمیناد ع لای  که  ا   نا عاب گارد باه سانلننا

ندا دن اگر مردم از گتشته  ان د    وشاین ا  ا گر تاه بنشاند ا ادا واود ا بدسام 

جن  سنال  وم دو  بیرننه نه س ن ند یاین  دموکراسی و  وند سر ی وپیدار م باه 

سوا جنمدد مدنی واناان  سانال  ننندیناه شاد  ووپالم برگدام ننپاتیرا  ا کااب 

که ننشی از ا ادا اگن نند مردم ننشی میدود باه زیاث کیتیام ناوی  ر سفو  میکندن  

    پنید ند و و به سکنمل اسمن


