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   سابیر سابیر  تاڤگهتاڤگه ...  ...  سیاست بت؟ سیاست بت؟   و و  ستی کۆمه گهستی کۆمه گه  ی الوان دیلی ژر دهی الوان دیلی ژر ده  تاکهتاکه

 
و  هز و ب هزی ئه ی رۆڵ و توانای به وه نگدانه ک ره یه گه ر کۆمه نجان و الوانی هه ی گه توژ
ند چین و  چه  له م جیھانه کی تری ئه یه گه ر کۆمه ک هه ی کوردیش وه گه کۆمه. ن ده  نیشان ده یه گه کۆمه

مۆ  ئه. ستت به ری الوان ده هزو تواناو کاریگه ک پشت به یه گه موو کۆمه  هه بۆیه،  توژک پکھاتووه
سیاسیی و ، یرانکی سایکۆلۆژی قه گشتی له کو تاکی کورد به ر تۆژی الوان و خوندکاران به ک هه نه
و  نوئه  زیاتر له وتکه ژیان ره له، رداربوون ستبه و دهی و داڕمان  گیانی بھوده. ژیت نگی قودا ده رهه فه

واری  ی کورده گه ی کۆمه وره شکی گه به، یی  گیانی بھوده وه خه  به دا ی کردووه ره که دا چه توژه
  ییه م بھوده شیان له ر بین الوان به گه ئه،  وه  نزیک بینه وه راستیه  بت زتر له نگه ره،  وه گرتۆته

و  ر چاو الوان ئاگاداری ئه کی دیار و به یه  تاراده لۆژیاوه کنه رگای ته له.  کانی تر زتره چین و توژه هل
کات ب  وا ده،  موو گۆڕانانه م هه ر ئه رامبه ژیانی واقیعی خۆیدا به و له ستاوی ئه وه، ن ده مۆ روو ده رایی ئه دنیای جیھانگه  له ن که گۆڕانانه

ی  وتنه موو دواکه و هه ر ئه رامبه بت به ستان ده وه سته  ده چونکه!! گیانی بت و بیو خنی ڵ به و تکه سته کی ناواخنی وابه یه وهش توانایی به
کانی  چووکه ب نگاوه وو هه کانی پی ئه نده پوه، ن که ی بۆ چ ده وره  کۆسپی واگه که.  وه بته رووی ده ی خۆیدا روو به که گه دوو توی کۆمه له
ی  که دا ئیفلیجبوون و چۆک دادانه مه  له! وه بته کانی خودی خۆی ده ر خاه بھزه رامبه کی ترسناک به یه شوه به، ن و ستی نایه روه ده
!!! . بت چی ده ن و ملکه ه دانی پیا د وه خه نا له، وا ی بدات ئه وه وی شاردنه  هه وه سیماو فۆرمیشه ر له گه کی زیندووئه یه راستیه،  وه بته ده
،  دایه رده و به  کش و بگره کشمه م الوانه دا له ناخی ئه  له که، گرن  ده دا سه رچاوه یه  کوشنده م دوالیزمه کان له  کوشنده ترسیه  مه به
کی دی  الیه له، کار ناهنرێ ی خۆی به قینه راسته بۆ رووی  ودایه گیانی ئه ی له  زۆره و توانسته و وزه  ئه ست بکات که کات هه  وای لده یه مه ئه
وا  وخۆکانن ئه  راسته رچی هۆکاره هه!  کتیڤه خ و نائه م بایه ی شتکی ئکجار بچووک وکه که گه توویی کۆمه رجی دواکه لومه ر هه مبه هه له
ی  و پوانانه کانی و ئه شکردنی ڕۆه  دابه  له ته داله ت و عه فافیه بوونی شه نه،  ی کوردیه گه وتووی کۆمه رجی دواکه ومه م هه که ی یه پله به
ڵ  گه  کارلکیان له  رۆژانه که،  ناگونج  خۆیانه  ناڕاسته و و هۆکاره ڵ ئه گه له، یدا که گه  نو کۆمه کرت له ی مرۆڤ پ دیاری ده  پایه که
و ساکار  ر زۆر ساده وروبه ی بۆ ده وه کات خۆندنه تگه یشتن وا ده هاوکات نزمی ئاستی رۆشنبیری و.  وه ریانه  ژر کاریگه وته که کات و ده ده
ناتوان ،  بت گه وتوویی رۆشنبیری کۆمه هۆی ئاستی دواکه چ به، می خۆی بت ر خه مته هۆی که چ به، رۆشنبیری نوێ شبوون له ببه، بت

ر  رامبه به  بۆیه.  ئارا یدا بنته که گه نو کۆمه  له وره دا بت بتوانی گۆڕانی گه و ئاسته له،  دروست بکاتال ری له کی تۆکمه بنیاتنه یه ئیراده
رپرسیارتی  ستکردن به ودان بۆ گۆڕان و رفۆرم هه هه،  وه نگاربوونه ره جیاتی به له، دات رزی و چۆک داده له ژاندا ده مترین و بچوکترین هه که
ڕی  یی و بباوه کی دی بھووده الیه رستی له ک گیانی خۆپه الیه دا له گه  کۆمه ک تاکک له وه، ی خۆی که کانی قۆناغه اویسییهر پد رامبه به
شوێ و خۆی  ری ل ده  سه بۆیه،  وه  کایه ناتوانی هیچ گۆڕانک بنته، نجام بدات ر کارک ئه ی هه و بوایه  ئه گاته ده، بت ال دروست ده له
تیش  یه ندک رۆی کۆمه نی هه  شایه نده رچه هه، رچی شتک بکات زان هه ده،  کوردستان  الوك له بۆ ونه، کان پۆه ست شه  ده داته هد

  نگه ره فه  له درێ که نجام ده ک ئه مایه ر بنه سه کان له شکردنه دابه،  وه تهه ڕ بنه ی له وه ر ئه به له، دستی بھن بت ناتوان وه
ک و نوێ  موو گۆڕانکاریه و هه هزه وام به رده کی به مۆیه ن داینه  خاوه ژه م تو ی ئه وه رئه به له !!! ر چووه سه می به رده ودا سه ی ئه که راییه جیھانگه
یری ڕووداوو  ر سه گه ئه،  ربانی دانهبات و قو ی خه وه پشه و له ن هزه  خاوه میشه  هه م توژه ئه. دات و ڕوو ده ستی ئه ر ده سه ک له یه وه بوونه

 وتی ورو ڕه نجانی کوردی ده گه، بینین  ده بات و تکۆشانه و شۆڕش و خه وو ئهه مه ین له پانی سیاسی کوردی بکه ر گۆڕه کانی سه گۆڕانگاریه
  وتانه که سته و ده ری ئه به ن و له  بکه وه هو تکۆشان و قوربانی  شانازی به وای خۆشیانه کی زۆرن و مافی ڕه ن قوربانیه کان و خاوه ڕووداوه

  . یش بژین ئاسوده و به وه سنه بخۆن و بحه
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