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   سابیر سابیر  تاڤگهتاڤگه ...  ... !!!!؟؟   باران ناکا باران ناکا  لی دوو کچی تریش گوهلی دوو کچی تریش گوه  ح موزهح موزهالال  ئایا سهئایا سه

  
  ت ڕاڤه رعییه ت و شه سه ن یاسایی ده ده وده ندو ڕووناکیبران دووچاری ناکۆکی دن کاتک هه بیرمه
؟  داران داوهت سته ده ی به ته سه م ده ک ئه،  وه بنه  ده م پرسیاره ڕووی ئه  ڕوو به چونکه، ن بکه
کو  وه نه، ست  ده گرنه ت ده سه ک ده یه زیفه کو فرمان و وه ستووریدا وه می ده  نو سیسته تداران له سه ده
، ت بکات سه ده ی شه  بانگه س بۆی نییه  که بۆیه، تی خۆیان سایه تی و که ی سیفاتی تایبه سایه له
مان  هه تدار تیدا بت و له سه سی ده بت که ده کات که ی ده دیار رجانه و مه ستوور ئه ی ده وه رئه به له

لت  ده  که وه داته  ده م پرسیاره می ئه ستوور وه خودی ده، کات تییان دیاری ده رعییه کاتیشدا شه
می  وه رج و ئامانج و سنووریشی پویستی به گرن و سروشت و مه رده ت وه سه  ده کووه تداران له سه ده

کان  قامه  ناو شه ر دوو کچ دوایش له  سه ست درژی کرده لی ده الح موزه کو سه ککی وه یه.  یه یاسایی هه
و  ت ئه ش حکومه م جۆره دات؟ به  ده نه  درندا ره و کا  به م یاسازانان رگه م یاسا کا ئایا کا، کان رکرده م سه رده به نیان کردن له  باره گوله

بارودۆخی  پاو له مای داسه بنه  ئیلتیزامکی به ناو یاسا جۆره ت به کاری حکومه، ن ده ت نه گا لی ڕه بت کۆمه ده کات که  دیاری ده سنورانه
دا رگای  تداران لره سه پی ویستی ده کو به وه نه، ه یاتی کار بکات زگای کۆمه ناوی ده سمی به ڕه بت به دات واتا ده سروشتی داپ ده

 یاساو  به، ت ستبوونی حکومه یوه ت واتا په رعییه  شه وه ه ن کۆمه الیه تی و دینایی کردنیان له یه زگای کۆمه ی ده وه  بۆ ددانه هت سه ده
 ی گهج. یری شه  یاسای عه ته  بووه ری ئمه ڤه  یاسای ده ی داخه جگه. دا پناوه م وکردنی له  په م پرنسیپانه و دان له ستوورو النه ده

  وه ته کا ست درژی نا  ده ت که کا  ده وه نتی ئه ره ت؟ یان ک گه ی پ بکا م سولعه  ئه  کوێ بوو که ر دۆالری له فته  ده12م  الح ئه  سه پرسیاره
ک  کۆمه ت به سه  ده کی یاسایی نییه مایه ک یا بنه یه دان هیچ بنچینه ڕه و باوه له!!! ت؟ باران ناکا نیش گوله  وا ر دوو کچی تریش ئه سه

  یه و هزه وتکردنی ئه نھا زه وان ته گادا بۆچوونی ئه م کۆمه رجه نو سه تی سیاسی له سته ت یاده وه تدا؟ حکومه ناو ده یاتاقمک بدات له
  کات که سادی ده فه  توشی سانه  کهو ت ئه سه ده. وتی بکان ردا بگرت و زه سه ستی به  ده س بۆی نییه دا که  بنچنه  له  که یه ته سه یا ده
 نو هزری مشکی  کو یۆتۆپیایک له  وه م بۆچوونه ئه. پت سه ریاندا ده سه  به کات که ساد ده ش فه کانه و خه ی ئه یه و ڕاده ست به  ده یگرنه ده

هیچ یاساو سنورک نابت  ی دان به و ئازادییه ئه، کرد هایان ده ستی و ئازادی ڕه ربه ی سه شه  بانگه  که وه خوالیه دا ده و بیریارانه زۆر له
ب  ن؟ ران نه که  بنت گوزه وه تکه سه هیچ ده ی دان به وه ب ئه به توانت تی ده گای مرۆڤایه دان کۆمه ڕه و باوه  له م تزه کارانی ئه شه بانگه

نی ئاسمان   کچی کورد کرد کام دیناکا سادی به  فه بوو که الح نه م سه به.  سات کردن ژنی کورد بووه  فه ستیان له  ده نه  رۆژا وانه گومان ئه
   پاره ئایا مرۆڤ به!!! وه خونی دوو کچ پ بکرته ر دۆالر فته  ده12  ت به ی پ بده ت رگه ریعه تا شه ؟ هه کا  ده  تییه م درندایه زمی ئه هه
مان  ئه م که رکرداکان ده  سه ست خۆشی له من ده ! وه نه  ناویا ته وتوه ب که سا کو قه ر وه هه، وت هکان ک  کورده ناو کچه الح به کرت؟ هاتا سه ده

  . تی ژنی کورد ن بۆ سووکایه ده الح ده کو سه رانی وه زا  هه  به رگه
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