
 

   فسانه ئه.. ندێ سیفاتی دیکتاتۆر ھه
  

  .. تی کانیه ناوبانگه  به ره  ھه فاته سی ندک له  ھه مانه م ئه ، به ناز سیفاتی زۆره ک مندای به دیکتاتۆر وه
  
  

  ..دایک نابت ک دیکتاتۆر له سک وه ھیچ که* 
  

  ..وت که رده س ده وان و فریادڕه سکی شۆڕشگ و پاه ک که تادا وه ره سه زۆرجار له* 
  ..درت کی زۆری بۆ لده یه په ون و چه که کانکی زۆر دوایده خه* 
یدا  که که گوی خه یمانی درۆ به وام په رده  به پاشانکات و گادا ده  کۆمه ندێ چاکسازی له ھه* 
  ..دا ده
  ..کات قامگیرده تی خۆی سه سه  ھز و ده ورده ، ورده که ر کورسیه  سه یشته  گه دواتر که* 
،  قیشی نیه ناھه. کدا یه دات به روچاوی ده ن سه گمه ده  و به نینه پکه م به  و ده  ڕوخۆشه میشه ھه* 

  ..نت که دهت پ قی میله  ئه  ناخی خۆیدا به وام له رده  به چونکه
  گاته  دهتدا و میلهنا  لهدات و دواتر سیخوڕی زگای ئاسایش و سوپا ده  ده ر گرنگی به ده به ڕاده له* 

  ..برای خۆی نامنت ی به  برا متمانه ک که یه ڕاده
  ..تنت خه  و خواش ده یه زمانکی لوسی پوه* 
موو  رقایان بکات و بیر له ھه ی سه وه  بۆ ئه وه نته ی ده که له ال بۆ گه ک گرفتی البه زارویه ھه* 

  .. بت نھا ئازادیان نه  ته وه نه شتک بکه
ی  خنه ی ڕه سه و که م ئه ، به یه ربین ھه  دیموکراتی و ئازادی ڕاده ڕم به سکم باوه ت که ده* 

  .. وه خاته بات، یان دوریده ناویده خات، یان له لبگرت یان پشتگوی ده
   بۆنه تی له تایبه کات، به رده کان ده  گشتی بۆ زیندانیه جارجارک لبوردنکی گشتی یان نیمچه* 

  ..کاندا تیه وایه ته کان و نه ئاینیه
کانی  نگ و باسه  ده تی له تایبه زۆرجار به(کات بۆ خۆی  رخان ده ھدی ھدی میدیاکان ته* 
ماشای  و بگریت و ته کانی ئه  قسه بت دابنیشیت گوێ له و تۆش ده!) کات ستپده  ده وه فیزۆنه له ته
  ..یت کانی بکه شت و گوزاره گه
ی،  که ته رچاوی میله  به وه خاته باتی کۆنی ده کات و خه  ده وه ڕابوردووی خۆیه انازی به ش میشه ھه* 

  ..پۆشبکات رده واکانی ئستای خۆی په  ناڕه ی کاره وه بۆ ئه
ڕوو و پیان  ی بخاته که ته تی میله ی ڕابوردووی پمیحنه وه  بۆ ئه وه قۆزته ک ده یه موو بۆنه ھه* 

  ..  باشترکهو موو بارکدا بوونی ئه  ھه بت له
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ربن و  وان بیارده چت ئه ده وه ش له ڕوکه زرنت و به مه مانکی کارتۆنی داده ڕله په* 
قۆز  ره ک قه کان وه نتاره مه ڕله  په وه ره سه م خۆی له رابت، به رقه وت ئازادی به که رده واده
  ..جونت ده
  .. ناچت وه ینیانه  به  و موو به کانی دونیایه ھزه  به یمان و دۆستی وته ھاوپهک  یه بۆ ماوه* 
  ..کات رده سکی ئازادیخواز ناو ده ک که کاندا وه میدیا جیھانیه له* 
ما،   ئیشیان پی نه ، دواتریش که  پویستیانه ن که که  پشتگیریده و کاته تا ئه کان ھه  زل ھزه وته* 

  ..کشن هد کلکی ھه
موو   ھه رز ی به بری پاره و پله زه  و به وه کاته وری خۆی کۆده ده کی چکاوخۆر له ندێ خه ھه* 

  ..کات شتکیان پده
کات،  یان بۆ خۆشده نده کانیدا و ڕگای گه وره  گه سئوله ر مه سه ڕژت به  ده ر پاره ده به ڕاده له* 

   حابوو بگاته وان مه ب ئه  کاتی خۆی به  نده رچه انانت، ھه پوشک د  به که  گشتیه که ھاوکاتیش خه
  ..ی که ر کورسیه سه
م  کات، به رده سئولی بچوک ده ندێ مه وش ھه  و له م و لره که ت چاکسازی ده وام ده رده به* 

ی خۆی  وه نه ما کات، چونکه وتریان ده ه کات و قه کان ڕوده وره  گه سئوله ھاوکات دانی زیاتر بۆ مه
  .. ستراوه  به وه وانه ی ئه وه مانه به

  وبری ترس و تۆقاندن و پاره زه  به یه و شوه لوت به  بۆی دهند ساک ی چه بۆ ماوه* 
  .. وه نته بم تاندن خه ھه
و رزنت   بتوانت ھزی دیکتاتۆر بله  ھیچ ھزک نیه ی که و بوایه  ئه نه گه کانی ئاسایی ده خه* 
  ..ست ده ونکی دوره  خه بته مانی ده نه
  ..ڕژت بت و لی ده ی پده که کۆتایدا جامه م له به* 
  ..یگرن  مشککدا ده  کونه ن، یان له که تی ده ت و په  و یان له وه ڕنه گه ده کی لی ھه خه* 
 دسۆزی  ی که وه ر ئه سه  له ر سوره ش ھه وه گیرت و ڕۆژانی دوای ئه ی ده و ڕۆژه تا ئه ھه* 
  ..تی یه که ته میله

  
  .. وه  نامنیته تایه تاھه ھیچ دیکتاتۆرک تا ھه* 
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