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رۆک   سه الل ببه  تۆ ببژی کو مام جه  داگرکرن و مرن ده، التا خوین د رۆژهه
  ؟  ک نموونه کۆماره

ست  رده  ی کو ب ئامرازن به وه  ئه نه:  و هیغل دبژهک ک  وه،  س نموونه ل که 
 داهنان و ،  ت کاربکه  ین تایبه  ی کو ب ئامرازن خوه وه ل ئه  به کار بکه

  .  فراندن بکه ئه
 یا عیراقی  یا خوه ناسنامهاللی  مام جهک دن بھتر  مه رده التی نھا ژهه ڤوه س و هه که ک تاکه وه
ل بۆ   به ک نموونه رۆکه  سه  کو ببه ی گوهۆرین و پدڤین قۆناغ دویر نینهلماند و ل گۆر سه
  . ب ره التی عیراقی ی عه ڤوه هه
  
  ؟  لمینه  یا کوردستانی بسه یا خوه  ناسنامه  تۆ ببژی کو بکاره می ده مان ده هه د

  ؟  رکۆمار ب کار بھینه ک سه  وه  ده رییا خوه رمانبه ت د کار و فه کو ئامرازن کوردبوون ین تایبه
  ؟ ڤوهالتی کوردستانی  بۆ هه نموونه کو ببه

  
نیشتمان  ژ  ڤاڤه  تهڤ ک هه شه  هژ به،  بی ده ره  د جڤاتا عه ندامه ت هژ ئه وله ک ده عیراق وه

 و هژ دیمۆغرافییا   نه ک خوه هژ سنۆرن عیراق وه. قیانووسی تا ئه نداڤی هه  ژکه، بی ره عه
  .   یه ک خوه  ژی وهوێ
  

 و  رژمهـ  بنگهددار بوون و بھتر  زن ل سالن رابردوویی راده گوهۆرینن مه: ئانگۆ
درالی  ت چونکی هژ فه وله ک ده وه  دهی عیراق  ه پکھاته  د بنگه  نه،  بوون التی ده ستھه ده
 رۆژ بۆ رۆژێ ، رووڤاژی ل ب به  به هاتییه تواری ب جھـ نه ی که مینه ر زه ک دارژتن ل سه وه
  .  ب ده ره ت د ناڤا سڤیلن عه نانه نگن وێ کم دبن ته ڤده وادار و هه هه
  
  . کۆمارا عیراق: تا ئستا دبژن هه
  

 و ل گرددنرجان  ک مه له ژراندن ب گه ل نھا وێ په ژراند به تا پانییا عیراقییان دپه ره ل سه
: یا کورد بوون دبژن وه ته من نه ڤخه تا دوهی هه ری رۆناکبیر کو هه هیا ه م گفتوگۆیان رژه ده

 کورد  که ره  گه،   نه وشا عیراق یا نۆکه  ل گۆری ره تن و نه حمه داخواز و ئارمانجن کوردان زه
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 ساخ   ڤه نگن خوه به نگ و شه موو ره کگرتی ب هه ک یه ته وله ک ده هژ کۆل بدن ژبۆ کو عیراق وه
  !   بمینه ربخوه هو س

  
  : باشه
نگدایین  بوونا کوردستان ده رخوه  بۆ سه فراندۆم ده سا ره رۆسه پهیا کوردستانین کو د رژه
ک  ی کوردستانه  یا کوردستانی دچارچۆڤه یا خوه س دخوازن ناسنامه و که رێ ئه ئه. ێ%98ها  گه
 . درالی درالی و کۆنفه  فهپشتییی ا ب کم  نھا به ر نه گه  ئه، سپینن  بچه  ده ربخوه سه
لویستن   باندۆرێ ل هه ی بکاره تا کیژان راده  دێ هه، زن ژ جڤاک کوردستان یا مه و رژه ئه
  ؟ اللی رۆک مام جه رییا سه  ب نوینه التییا عیراق یا نوی بکه ستھه  و ده رکرده سه

ر   سه لیا کورد وه ته  کو مافن نه  یه  ئامادهی تا کیژان راده التی هه ستھه  و ده رکرده و سه یان ئه
  ؟  ناسینه خاکا وی بڤه

موو کوردستانی ببن  ل ناخوازم ژی کو هه موو ببن کوردستانی به ز ناخوازم کو عیراقی هه ئه
  . عیراقی

 ، ک دیرۆ، ل  گه،  وه ته ک جڤاک؛ نه ل وه  به،  سته ربه و سه  ئه، س که ک تاکه  وه س کو بخوازه که
  ؟  عیراقی ک ببه  چاوا ب جاره  زمان و وژه، لتوور  که،  فه لسه  فه،   ناسنامه،  رده روه په
  
نجامان  ربینییا ئه  بۆ به اللی و هژ زوی یه  بۆ برز مام جه ک دژوار و قورسه له هک گ زموونه ئه

 کو  نه ت زۆر ئالین دن هه لبه  ژی هه بکاره) ر  گه ئه(  و  نجام بده ک ئه  حنره و نکاره چونکی ئه
  . رمی ل هزن هه  بهیی وه  هزن ناڤته نه: ستا من به  مه،   بدهنجام هلن ئه نه
  

ر و  رکۆمارێ عیراق بوویه ک سه اللی وه  هلبژاردنا مام جه،  یی ڤه ژ ئالی ئاکار و واته
 ، ک پرنسیپ  وه ژی پیرۆزباهی به کو هه   و دبه،  یا کورد ده وه ته  د دیرۆکا نه ک نایابه یه دیارده

 ، خت عیراق رێ وان بدم پایته ز دێ به ال دبن و ئه ره ردایی به ربه ک پرسیارن سه ل هنده به
  :غدای به

   دێ چاوا به لویست ته  هه، رکۆمارێ عیراق  داوی کو تۆ بوویی سه، الل مام جه 
 ؟ ها بمینن نا کوردستان دکن و وهبوو رخوه ر کوردستانین کو دۆزا سه رامبه به

 ؟ من گۆتوبژان  ب کار بھینی ل ده ق وان ده رحه ت د ده دێ کیژان سیاسه 
التی  ڤوه ت بکی ژبۆ کو هه وله  و بوهاین ده ی پگری ب واته تا کیژان راده دێ هه 

تکرن و   ره، ری  باوه، ربین ئازادییا ده:   بپارزه ی وێ ده  د چارچۆڤه مافن خوه
 ؟ ڤگر بات و ته  خه، ژراندن په

 ؟ ری سه ری و رکن چاره ده ره چاواییا ئاواین سه 
بوونا  رخوه و دۆز و داخواز بۆ سه ل رۆژگارێ ئه ر هات و ل گه گه دێ چاوا وان رازی بکی ئه 

 ؟ کوردستان دووپات بوو
 ؟  عیراقییان یان کوردستانییان؟ ل ک  بدی ل گه دێ خوه 

  
   ! الل ام جهم

 . خت روه ل به  به پیرۆز به: ل داوی دبژم
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