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   سابیر سابیر  تاڤگهتاڤگه ... ...!!!!!!ت؟ت؟  ی نایهی نایه  ندهنده  ی گهی گه  ی کۆتهی کۆته  تاکهتاکه

  
پناوی   له خشراوه پی یاسا پیان به به. ت وه زگاکانی ده موده وا ده ی که ته سه م ده ئه،  یدا بووه تی گشتی په سه ی ده ی دیارده ته وه له
تی گشتی  سه کارهنانی ده  به کرت به  ده خۆی پناسه ی ئیداری نده  گه چونکه،  یدا بووه یش په نده ی گه ندی گشتیدا دیارده وه رژه به
، تی وه گای نو ده ندامکی کۆمه  ئه ته کات بوه مای خۆی حوکمی خۆی ده ی خۆی له ته وه کوردستانیش له. تدا ندی تایبه وه رژه پناوی به له

ک  ند هۆیه ر چه به ی کوردستان له یه و دیارده  ئه نده رچه  هه داوه ری هه اکانی سهزگ  داموده ی له نده ی گه وا دیارده  که  ئاساییشه بۆته
 زۆر ب  بۆیه،  وه  کایه کتوپ هاته ی کوردی له وا ئیداره ی که وه ر ئه به  له وه مووشیانه  پش هه گرتووه کی فراوان و ترسناکی وه یه واره قه
ی هرشیان  نده  گه وانه خۆشی له ها نه تادا جۆره ره سه ر له  هه بۆیه، کانیش  لپرسراوه ندێ له ی ههت فسیه  نه  له جگه، زمون و ساوا بوو ئه

خۆو   ناکۆکی ناوه مانه ک له هۆیه ند ر چه به ر بکرن له سه توانرا زوو چاره ی نه وه ر ئه به له، ی کوردی ی ساوای ئیداره سته ر جه  سه هنایه
ئستاش پ . ی کوردییان ی ئیداره سته موو جه ن و هه  درژ خایه  بوونه خۆشیانه م نه ئه کان رته ناو پا یاردان لهکان ب ره نته الوازی سه

  ڕشه وا هه  که  ئاوساوه نده وه ی ئه وه ی پاش ئه نده ی گه کانیکردنی دیارده ره ربه ئارادابن بۆ به  کوردستان له کان له تاییه ره  سه نگاوه چت هه ده
 خۆی  یه م دیارده ی لدوان له نده ی گه  بوونی دیارده دانپیانان به.  که ته سه ن ده  خاوه ردوو پارته تی هه تایبه کان به کان ده دواڕۆژ ڕۆه هل
موو   پش هه له. ردنبژا کاتی هه بن به ند نه ن بن و پابه  درژخایه ونه م هه رجک ئه  مه  به خۆشییه م نه ری ئه سه ی چاره خۆیدا نیوه له
ن   خاوه ندی سیاسی پارته وه رژه به  له جگه، ی بکات نده کانی گه ره ربه ڕاستی به ر به گه تی ئه ندی سیاسی خۆیه وه رژه به نک له الیه
تی  وه ته ر ئاسایشی نه سه  له یه وره گهکی زۆر  یه شه ڕه  هه کانی بکرێ چونکه ره به ره ب به ر ده ی هه نده ی گه کانی کوردستان دیارده ته سه ده

   هرشکه وه وسروشتییه خالق کی دانراو ئاینی و ئه موو یاسایه هه ی پشلکردنی نده ی گه دیارده. ری یاسا روه ی ئابووری و سه وه کوردو بوژانه
  ڕز له وه کانی جیھان وتووه گا پشکه وت ڕز کۆمه بیه  ک که گایه ر کۆمه  هه تی و مافدا بۆیه رامه که کسانی مرۆڤ له ر پرنسیپی یه بۆ سه

نرت و  تاوان داده ی به نده گه ت به یاسای تایبه. ی بکات نده کانی گه ره ربه ر به کی کاریگه یه  شوه ئاشکراو به ب به خۆی بگرت ده
ئستاش .  پشلی بکات ییه نده م گه وا ئه بت که ک هه بشتر یاسایهبت   ده بۆیه،  پشلکردنی یاسا له  بریتیه کرت چونکه کانی ده ره ربه به
   چونکه وه ند بکرته کی پابه  یاسایه موو شتک بیر له ب پش هه  ده بۆیه ی نده کانی کردنی گه ره ره کرت بۆ به واز ده  کوردستان بانگه له

تا بتوانن  ب هه ت ده وه زگاکانی ده ت و داموده وه کانی ده  کاره ئاشکرایی له . ونه م هه کاردت له ک به  ئستا چی یاسایه روون نییه
یی  وه ته ئاسایشی نه ندیدار به یوه کانی په بواره  له ن جگه بکه ئاشکرا ک تی کارکردن خۆیان بۆ خه ن و چۆنیه فاف کار بکه کی شه یه شوه به
گای  یاندن ورکخراوی کۆمه راگه، کانی ک و هۆیه پش خه ن له رگاکانیان واکه ب ده ت ده ه هزگاکانی د ش داموده سته به م مه بۆ ئه. بت نه
  . ر داواکردن سه ن له نی و زانیاری پویستیان پ بده ده مه
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