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 بدوال ردارعه سه ... رم تی هه حکومهستووری   دهکانی  بگه نک له رزه ده
 
بی  ره  نیشتمانی عه  له باوه شکی دانه ؛ به ی خۆدا دیاره که ناوه ک به روه کوردستانی عراق هه: م که یه

ی عراقدا پۆستی   چوارچوه  له وه مانه ، وورهست ی ده وانه  پچه وه  جیابوونه باسکردن له .و ئیسالمی
  ! یبینیوه ویش نه  خه تدارکی کورد به سته سوول و ده  تاکو ئستا هیچ مه غداد که  به  له وری تدایه چه
   پویسته م هویه به ، وه ڕته گه کی کوردستان بۆ پش ئیسالم ده ئیسالم بوونی خه مژووی به: م دووه
جک و  نیاندا حه مه ی ته  ماوه  له پویسته م النی که ،چ ریان بچ نوژیان نه تان سهکی کوردس خه
  !ن کیش بکه یه مره هع

رمی  تی هه  حکومه کی یاسادانانن له ره ی سه ندی پشینان دوو بنچینه ئاینی ئیسالم و په: م سیه
  !کوردستاندا

 . ورکه ک چه الیه می مه میش ده سیه ، ته م سونه ؛ دووه رزه م فه که ژنی یه:  ژنھنان ت به باره سه: م چواره
رپچی  سه! کاربھنرت  کۆندۆم به جاشیشدا پویسته به یاندنی پرۆسسی ماره نجامگه ئه  کاتی به له
  !خرت پی یاسا رکده ی به ریش سزاکه که

 ،کات یاندا نه  قسه  له س قسه  که ویستی خودان وپویسته ی خۆشه که رم و جگره رۆکی هه سه:م چواره
  !کاربھنرت به )بگرت وه بایانه ست به خوا ده ( پاشگری کاتی ناوهنانیاندا پویسته له

خراپ ناویان بھنت  ی به وه تی پیرۆزن؛ ئه ی کوردایه وه زگاکانی بزووتنه سیمبول و ئامراز و ده: م پنجه
  !کرت نفال ده کی دیموقراتیانه ئه یه شوه به
وه  وانه پچه بن؛ پاشان به ده وره ن تا گه خو بکه کانیان به  منداه  دایک وباوک پویسته :م شه شه

رقای   و نابت سه ت ئیشی تری زۆره  حکومه ن؛ چونکه خوبکه یان به وته ککه و باوکی پهکان دایک  منداله
  ! بت  بچووکانه رکه م ئه ئه
 ،زیدی یه ،ئاشوری ،کانی کلدانی پاڵ زمانه زازایی له ،ورامی هه ،ھوڕی که ،سۆرانی و بادینی: م وته حه
کانی  خرایی بیردۆزه  به  و پویسته وه کرته یان بۆ ده و زانکۆ سمین و قوتابخانه تورکمانی؛ ره ،بی ره عه

  ! مه بکرت رجه خیرایی بۆ ته انی تر به و نیشتاین و ئه ئه ،فیساگۆرس
ی  ئۆخه"ی یاسا پ بهش  مه ئه ، مانه رله کانی نو په حیزبه كیرمدا مو  هه سامانی گشتی له  :م شته هه

  .خرن  رك ده"س بۆ خۆی رکه ئۆخی هه
  !یان بکرت  قسه  به رج نییه م مه به ، آوردستانه وای هاوتیانی هڕاپرسی مافكی ڕ :م ۆیهن
کی نھنی  یه  شوه  به وه زگاکانی ئاسایشه ن ده  الیه  له بت و پویسته کانی مرۆڤ پارزراوده مافه:م یه ده

  !چاودری بکرت
با بۆ  بوونی کاره کاتی نه له ، ی تدایه وره  رۆژکی گه که ، یه کی هه رمی کوردستان ئایه هه:  یانزه

  !هنرت کارده  به وه رمکردنه وت بۆ خۆگه بوونی نه کاتی نه و له  و  وه روناککردنه
  گا بهڕ   قوش نییه ربۆیه و ههستت  به ئابووری ئازاد ده می  سیسته رمی آوردستان پشت به  هه: دوانزه

   .رتبگ  وه وسانه قۆرخكردن و چه


