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  زیز مید عه حه. م... ! تکی ئیفلیج سه نگدان بۆ ده ده
  
... بوخ دیواری زوم..  ووتومه ش و دکی ڕه ی نگه جهتکی  سه دهقکی تاریک و   بۆ عه میشه هه
ی  زمه  خۆرانی دوه  بمرن مشهی تاریکی و خته شه کانی ستوه  به قه خاچ بدرێ دنیای عه له
وتی  ت و چه سه درژایی مژوو زومی ده به م که که ته ش بۆ میلله میشه هه.  درۆ تی پ له که ملله مه
ڵ ماک بت بۆ کانی گو  جوانه ناسه هه..  ووتومه...........  خواردوتی نگاوی یه نسرم و ژه  و کلتوره ئه
مالنی   لهست ی ده ت و ئۆخه قیقه  حه  پ هیواکان ببته ونی دارستانه خه ریتان وه خته به
  له. کانتان نینی ئازاره ی ڕاژه  بشکه تکی پ جوانین تا ببته که ملله یدای مه کانتان بت شه زه حه
بت  ک هه رکوێ یه هه له  ی ئمه ته که ملله م مه ک ئه تکی وه سه رده ک و هه گایه ر کۆمه هه

یش  که ته  میلله نه،  شارستانی یهو ی ن ده مه  که ته سه  ده  نه چونکه. ژوون کان ئاوه هاوکشه
بژاردن و سیستمی دیموکراتی زۆر  هه. ینی  بۆ ژیانی سبه  وانه بته  ئهیکان تاه زموونی ڕۆژه ئه
 یشک خه نهکات  ت ئه وی دیموکراتی یه یه ت په سه ده نه.  ڕاست نامۆیه تی ناوه کی ڕۆژهه خه به
ت کردن  نی یه ده مه ی به رنامه وتن و به ڕاستی سیستمی پشکه  به زمی بکات چونکه توان هه ئه

ی  کان دراسه نگاو مرۆڤه  هه نگاو به ب هه تیدا ئه  مژووی مرۆڤایه  له یه کی دورو درژی هه یه پشینه
م زوم لکراوی دونین  م پیاوکوژو هه مۆ هه  ئه مرۆڤی ی  ئمه چونکه. و پیری بچن  ره ن و به بکه
ر بین  گه ین ئه که ڵ خۆمان ده گه  له وره کی گه  بووین درۆیه وره نگدا گه جه قی و له  ڕه نمان بهژیا

موو  ههچین و  رده  دنیای خۆمان ده کاتی ئاسایدا له  له ئمه، ین که کسانی و ئازادی ده ی یه پیاده
چی  ژین که  ده ژارو ماندووه  هه که و خه ر خونی ئه  سه  له ئمه  وه  بته ک دان جی ئه گیانمان وه

مان برسی و  که ته میلله، ین رم ناکه ککین شه  خه ئمه. ین که یان لده ڕن مۆڕه په الماندا تده به که
. ریاندا سه ین به ده ڕین و خۆمان بائه په الیاندا تده  ئاخر مۆدل ئۆتۆمبیل به م به  به ش و ڕووته ڕه

نگدان و  باسی ده ر ووتک که هه. ین که بژاردن ئه وتن و هه ت باسی پشکه  ڕومان یه ئیتر چۆن له
  ی و ووته  لهب  ههیب دوو ووشه ی گرنگ  گرنگ ئه تکی موو بابه  پش هه لهکرد  تی دیموکراتی یه

ی پیرۆزو  وشهو دوو هی و دوو وشه ئه، کی نوێ و گفتوگۆی شارستانی چه بت به نگ دان ده ده که
  یه و دوو ووشه ب ئه ده.  یه) نان و ئازادی (ویش کانن ئه  ئیفلیجه دارو رمایه  سهته سه تی ده که شه
 هیچ  نگدانه بژاردن و ده و هه گینا ئه ئه. ب هه  بوونی وه  کرده دا به و ووته موو شونکی ئه هه له
ب   چاک ئه ته سه م ده  ئه ئاسانی بینرخن که بتوان به مرۆڤ  خته زۆر سه. تی نابت رعی یه شه

بژاردن  ڕۆشنبیری هه ند  تاچه گایه م کۆمه  بتوانی بی ئه ختتره زۆر سهها  ر وه  هه وه... ! یان نا
س پارتکی  رکه  کرداری سۆزداری و هه  به ست نی یه یوه بژاردن په ی هه له سه ڕاستی مه به. ؟زان ئه

گای  رشانی کۆمه  سه وته که  ئه یه وره کی گه نگدان لپرسراوتی یه ده. نگی بۆ بدات وێ ده هخۆش د
بژاردنی کرد  شداری هه به  مرۆڤ که واته که. ی داهاتوو وه نه  بۆری وه خته بۆ دابین کردنی به ئستا

ی  و پارته ی ئه وه ر ئه به ک له ی بکات نه که وه ته تی ووت و نه  خزمه بژرێ که ب پارتک هه ئه
ی تدا  رجه و مه ئه نک پارتک یان الیه؟ چ  نان و ئازادی بدات نگ به ب مرۆڤ ده ئه. وێ خۆش ده
  داننگ  بۆ ده ک کاندیده  یه  پله به  و پارته  ئهوه ت ئه  میلله  بکات بۆر مسۆگه  و دوو شته  ئه بت که

 ی ش پیشه میشه هه. لماندراب واوی سه ته به کان ی یهت گوزار  ماف و خزمه   ی کهوه دووای ئه
پیشه ی   به بووه گرن  هاووتی ده ن زۆر ڕز لهنگدا ده پش، کان ووی و میرنشینی یه  تاک ڕه ته سه ده
.... نگدان م دووای ده ک به خه ن به ده یمانکی زۆر ده ن و په نگدان به کاتی ده موو کاتکیان له هه
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