
  هاوِري باخةوانهاوِري باخةوان! ... ! ... يان سةرليشيواويت و لة كوردستان بِرؤ دةرةوةيان سةرليشيواويت و لة كوردستان بِرؤ دةرةوة! ! يان دةنطبدةيان دةنطبدة
  

  :ئةطةرانة تيثةِر ناكات لةم، بؤ هةرضييةك بيت و لة هةر كوييةك بيت، دةنطدان
بؤ منوونة سةدان هةزار . كةسانيك هةن بةثيي ياسايةكي رةطةزثةرستانة بؤيان نيية دةنط بدةن •

د لة كوردستاين بندةسيت داطريكةري سووريا رةطةزنامةي سوورييان نيية و بةو دةنطدةري كور
 . ثييةش مايف دةنطدانييان نييية

بؤ منوونة . تةي نيية كة تييدا نيشتةنييةالَهةية مايف دةنطداين نيية ضونكة رةطةزنامةي ئةو و •
 . يانة ثةنابةرة، تيكي تر دادةنيشيتالَتيكي ترة و لة والَخةلَكي و

منوونةش هةنديك دةولَةيت دوواكةوتووي عةرةبيي . مايف دةنطداين نيية! هةية لةبةرئةوةي ذنة •
 . ئيسالميية

، هةنديك لةبةرئةوةي تةمةين ياساييان تةواو نةكردووة و بؤ منوونة بؤ هةلَبذاردين ثةِرلَةمان •
خوار ئةو تةمةنةوةية و م هةشة لة الَبة. لة خوار تةمةين هةذدة سالَةوةن بؤيان نيية دةنطبدةن

يان رابةري ، ين ثؤليكي قوتاخبانة لةدةنطداندا ضاوديرالَبؤ منوونة مندا، مايف دةنطداين هةية
 . ثؤلةكةيان هةلَدةبذيرن

ئةمةيان دةكريت ثؤلين بكريت بؤ دةنطدةري ئاسايي و . هةية مايف دةنطداين هةية و دةنط دةدات •
هةشة زؤر دةمارطرية بؤيي و ماوةيةكي باش خؤيي . دةنط دةداتوةك رووداويكي رؤتيين تيثةِر 

دذايةتيي ئةوانة دةكات ، هاوار دةكات، ي بةدةستةوةيةالَئا، بؤ ئامادة دةكات و خؤي رةنط دةكات
هةنديك جار ، كة دةنط بؤ ثالَيوراوةكةي نادات و زؤريتر و زؤرجاريش كيشةي ليدةكةويتةوة

 . يش دةمارطرييكي كويرةلةسةر هةقة و هةنديك جار
نةك لةبةرئةوةي دذة بةلَكو كةنارطرية و بةثيويسيت ، هةية مايف دةنطداين هةية و دةنط نادات •

 . نازانيت
يان ، م كةضي بةزؤر دةنطي ثيدةدةنالَبة، م دةنط نادات و دذييةيتالَهةية مايف دةنطداين هةية بة •

 ! . نووسراوة و تؤماركراوة) بةلَي (طةكةي بةدةن! يب ئةوةي بنكةي هةلَبذاردنةكةي ديبيت
ئةم ئةطةرةيان . لةبةرئةوةي دذي ئةو دةنطدانةية. م دةنط ناداتالَهةية مايف دةنطداين هةية بة •

 ! . هةنديك جار دذايةيت دةكريت و سزادةدريت كة بؤضي دةنط نادات
  

يكي سروشيت و دميوكراتيي مرؤظن بؤ ئةواين تر ماف، ئةو ئةطةرانةي باسكران ضةند دانةيةكيان نةبيت
ئةطةرضي ئةوانةي تريشيان بةهؤي ياسا شؤظينييةكان و نووسراوة . "دميوكراسي"هةر ثِرؤسةيةكي 

م ديارة ئاشكراية الَبة، ئايينييةكان بِروبيانووي رةوايةتييان بؤ ديننةوة و بةتؤثزي دةيكةنة دميوكراسي
  . كام ئةطةرةيان دةضيتة خانةي دميوكراسييةوة

  
  . هةلَبذاردن و دةنطداين ئةم دوواييةي ئيِراق بووةتة رؤذةظي راطةياندنةكاين بيطانة و كوردستان

  
ضونكة ئةمة مافيكي دميوكراتيي سروشتيي خؤمة وةك مرؤظيك بؤ ثِرؤسةيةكي . من دةنط نادةم

ةرئةوة ثيويست ناكات ئةنداميكي سةركردايةتيي حيزبيك لةسةر ئةوةي دةنط نادةم لةب. "دميوكرايت"
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خؤ من نيازم هةية ديسانةوة بوخضةكةم ! تيي كوردستاين بوومن ليبستينيتةوة و رامبطويزيتالَمايف هاوو
  . بدةمةوة بةكؤلَمدا و بِرؤمةوة لة كوردستان بذمي و لةويش مبرم

ضونكة ئةمة ديسانةوة مافيكي دميوكراتيي سروشتيي خؤمة وةك مرؤظيك بؤ . من ديسان دةنط نادةم
لةبةرئةوة ثيويست ناكات ئةنداميكي سةركردايةتيي حيزبيكي تر لةسةرئةوةي . "دميوكرايت"ثِرؤسةيةكي 

ين ئايا بريي نةتةوةيي و دامةزراند. بريي من بة برييكي سةرليشيواو دابنيت، ديسانةوة دةنط نادةم
  ! . ؟ دةولَةيت كوردي برييكي سةرليشيواوة

  
  . ضونكة نامةويت جاريكي تر تيكةلَي كلتووري تريؤر و سةربِرين ببمةوة. من دةنط نادةم •
تةكةم بلكينمةوة بة الَضونكة نامةويت سي شاري سةربةسيت باشووري و. من دةنط نادةم •

 . داطريكةري ئيِراقي عةرةبييةوة
شةنطالَ و مةمخوور و ، خانةقني، ضونكة نامةويت بةعةرةبكردين كةركوك. من دةنط نادةم •

 . تةكةم بكةمة ئةمري واقيع بةسةر خؤمةوةالَناوضةكاين تري باشووري و
ضونكة هةرضي بِروا هةبيت نيمة بة ضوارضيوةي ئيِراقي و سياسةمتةدارة . من دةنط نادةم •

 هةلَبذاردن و ثِرؤسةي دميوكرايت لةطةلَ ئةوانةدا يان شؤظينني و99%لةبةرئةوةي ، عةرةبييةكان
 . هيض كةلَكيكي نيية و ثيم وانيية ثِرؤسةي دميوكرايت و دةنطدان كاريان ليبكات

 ... تؤ جاريكي تر رامبطويزة. ئيتر تؤ بة سةرليشيواوم بزانة. من دةنط نادةم •
  ... ديسانةوة دةنط نادةم، من دةنط نادةم •
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