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  ...ش روویدا که ڕه  شه وه ئه -
ر عراقدا  سه ك به ك بۆمبایه یه قیقه دهر  مریکی هه یاندنکی ئه  پی راگه به
کان،  ربازییه زگا سه کان، ده کان، کۆشکه کان، کارگه خانه فرۆکه.....درێ ده
ت  نانه کان، ته عس، پردو ڕگاو بانه کانی به گاو بنکه کان، باره تخانه زاره وه
 و ژر بۆردومانکی ب وچان له: کانیش ك نشینه  خه که ڕه و گه خانه سته خه

  .دان وه ب پسانه
  بووا.. بوو روانیدا نه  حوکمی چاوه ر له وبه مه ی سا له وه ئه
   راستی بوو، بوو به ونیش دانه  سنووری خه  له وه سه الی زۆر که ی به وه ئه
  ...ب  رۆژ وران و ورانتر ده و رۆژ به غدا چۆه به
روو خواری،   سه خت که غدای پته به.  ك شارماوه حاڵ وه ن به ، ده سره به

رزتی و هز و  ی به رو کۆشك و نیشانه یکه و په رزایی، ونه پانایی و به
: وا بوو د هه نگ و صه د ره م و صه د ده  صه-ددامی صه: بتی ره وانتی و عه پاه
  . تارمایی ترس بۆته
 کوردو -زاران عراقی شی هه الشی له قی به  ئاره ددام به  صه که:  سره به
ی   النه وه بۆته:  وه نوێ بنیاتی نایه ر له سه) ی که قادسییه(  دوای-ب ره عه

  .بوو  به کونده
  .س دن ره ڕوخ، هه رم، ده موو شتك ده ئستا هه
باراند، بۆمبایان  ر کوردا ده سه  بۆمبایان به  ساه30ی   وانه ئستا ئه

  .بارێ ردا ده سه به



ست و  یی، ب بزاڤی هه زه دیان ب به منای کور ساه) 30(ی  وانه ئه
ب   و ئاگر ، ده ر لشاوی بۆمب و گولله  به تی ئینسانی، خستبووه رامه که
  . بن، وه کانی خۆیانه نگ مناه ته به
زار شارو دھاتی  ر قانی کوردو وران کردنی چوار هه رامبه ی به وانه ئه

م باسی  ده تا پ بهسا، ئس نه و هاوارکیان ل هه کوردستان، ناه
  !!دا نی خانووی رووخاو ئازاریان ده ن، دیمه که ت و مافی مرۆڤ ده ئینسانییه

م   گازی کیمیاوی چاو و ده زار ژن و منداڵ به هه ر کوشتنی ده رامبه ی به وانه ئه
   له  زیت و زیندووه نده وه و دڵ و ویژدانیان نوقاند، ئستا دڵ و ویژدانیان ئه

  !وێ؟  ناکه  گازندهڕین و په هه
وت کراوو  ی کوژراوو ماڵ وران کراوو خاك زه ی کورد، ئمه ، ئمه دی ئمه ئه
  .رکراو ده ربه ل دیل کراوو ده گه

، چۆن  وه ینه که ین، چۆن بیرده که ست ده دا، چۆن هه ته م حاه ، له ئمه
! خوازین؟ ك ده هینی ڕوانین، چ سبه  ده  ئاینده کان، چۆن له  رووداوه ڕوانینه ده

کرێ  یان چیمان پ ده) ین؟ توانین هیچ بکه  خۆمان ده واته(کرێ  چیمان پ ده
  ).ن؟ که کی تر چیمان پ ده  خه واته(

  وه واوی عراقی گرتۆته  ته ی ئستا، که ساته م کاره  دوای ئه وه ، دیسانه دیاره
رانی  ب بیر، نووسهوانانی  ت، بیره دارانی ب سیاسه تمه ، سیاسه وه دیسانه
رسی ل فر  ربگرین، ده تی ل وه ب عیبره ده:  وه نه ر، پمان ده دووسه
  !بین؟

  ..رسکی تر رگکی تر، ده مه

  ..قکی تر ساتکی تر، عه کاره

  !گرین، یان هیچ؟ رده ق وه رسکی موته یان یا ده مجاره م ئه به

  !ین؟  هیچی ت ناگه بین، یان له  حای ده که مووه  هه یان له

 دنین، یان  ساتییانه  کاره وه  تاقیکردنه و جۆره موو ئه  هه یان کۆتایی به
دا  که ددامیه  صه- جاجییه  حه شه  ره موو مژووه  هه ر سفرو به  سه وه ڕینه گه ده

  ؟ وه بینه ڕ ده تپه

  رماندا، لهفتارو کردا  ره لتوورماندا، له  که  مژووماندا، له یان فاشیزم، له
 خونماندا   و له-روو  زه بته ین، یان فاشیزم ده که ب ده بیرو گوفتارماندا، بنه



ش و نما  کانماندا نه گی مناه  ره هاوێ، له ل ده مارماندا په  ده ژی، له ده
  .. وه کاته ده

کانی ئستا،   رووداوه  له رسی کۆتایی، که رسان، ده رسی ده ق، ده رسی موته ده
. ددامی  صه-عسی زیای به الح بوونی عه به یدابوون و درووست بوون و زه  په له
  : یه وه ب فری بین ئه ده

موو  کانی، هه مینه تاو زه ره موو سه کانی، هه موو هۆو هۆکاره  هه پویسته
  وه گ و ڕیشه  ڕه کانی فاشیزم له موو بیرو بۆ چوونه کانی، هه و دیارده شوه
  ...کشین هه

  ؟ ؟ چۆنه م فاشیزم چییه به

  !؟ من و ئیستیخباراته زگاکانی ئه ، ده عسه ، به ددامه نیا صه ئایا فاشیزم ته

  . ؟ به نیا کوشتن و بین و وران کردنه ئایا فاشیزم ته

م  به.. ی جیا جیا و توندو تیژو ئکستریمی فاشیزمن م و شوه رهه  به مانه ئه
  .  فراوانتره مانه فاشیزم له

رکوت کردنی مرۆڤانی تر، گرتنیان،   بۆ سه یی یه فاشیزم مانای ئاماده
تی خۆیان  ی بیرو ئاواتی تایبه وه ر ئه به یان، کوشتنیان، له وه وساندنه چه
روونی خۆیان  ، گۆرانی و ئاوازی ده یه ون و خواستی خۆیان هه ، خه یه هه
  .  یه هه

ن رژیان و  سی خۆیان دیاری بکهنوو وێ خۆیان چاره یانه ی ده وه ر ئه به له
ێ ئازاد  وه یانه ی ده وه ر ئه به ن، له ڕۆژی خۆیان بیار بده ژیان و پاشه شوه

  ..ن ماف بژین کسان بژین خاوه بژین، یه

ك،  سك، گرۆیه ر که  هه کا، که ست پ ده  ده وه و کاته  فاشیزم له وایه که
وت  نی دی زه ان و گرۆو کۆمهس ك، ئازادی که یه وه ته حیزبك، چینك، نه

ژیان و ڕکخستن و بیاردانی   مافی سروشتی بیاردانی شوه کاو له ده
  ..کا شیان ده ڕۆژیان ب به پاشه

تایش ب، خۆی  ره و ساکارو سه ند ساده رچه هه)  وت کردنه ئازادی زه(م  جا ئه
س و  هه  بیردا، لهو وشه خونا، له له: ب  ده وره ، گه گی فاشیزمه خۆیدا ره له
زیا   عه بته ده) ست  ده وته حوکمی که(ر کات   هه و.. تدا سیاسه وتدا، له که



 یاسای کوشتن و  بته ، ده که ددامییه  صه سه  موماره بته ، ده که وشه مرۆڤ هه
  ..ورێبس نا  هیچ که بین و وران کردن که

و   قاعیده بنه  ده ی فاشیزم، که چنگ و نینۆک بنه  ده ش که وانه ت ئه نانه ته
 قوربانی  بنه ناتوانن نه: ت خۆی  فاشییه بنه  ده ستی فاشیزم، که دارده

  .ت فاشییه

ر کات و قۆناغکدا ب، چاو  هه ك ب، له ر هۆیه ر هه به  له ی که وانه  ئه بۆیه
ندی  وه رژه وان، به  ئه نوقنن، چونکه کانی فاشیزم ده  تاوانه  فاشیزم، له له
  وانه ئه..  وه ناگرته.. وان و شاری ئه و شارۆچکه وان، گوندۆکه وان، منای ئه ئه
دا چوون  ه  هه دا به مۆی عراق نیشانی ده ك خون و ورانکاری ئه وه
خدا  و دۆزه النکی رووه و ته ره  به  که ی کورکه ه هه..  یه ش کوشنده که ه هه
  .خزێ ده هه

  کرا، ئاواره قان ده هره کرا، منای کورد ژه ردستان وران دهدون کو:  به
  کان، بیابانه  دووره  بیابانه فرۆشرا، له کرا، ده کرا، ب باب و داك ده ده

ی  ره ن هز، به ی خاوه ره چی به که. برژندرا کان، ده خیه  دۆزه گاوییه
  موچوڕککی مرۆڤانه: تییندی کا وه رژه ن به ی خاوه ره ست، به رده ی سه وه ته نه

سمی،  ده ستی تاوانباری دیانی نه هات، مزقاك هه ده شدا نه  له یان به
ك  داب، وه ك هیچ رووی نه شکاند، وه ده دی ژیانی ئاسایی خۆیان نه قه
ب رامارا بن،  ه ك جه ی مردبن و وه وانه مردبن، یان ئه ی مردبن نه وانه ئه
  .متر بن  کهیوان  حه یوان بن و له حه

کاتکدا دوو  ن، له زه  موعاره ددامیشن، له  دوژمنی صه ی گوایه وانه ت ئه نانه ته
و  ، له و بیرو بۆ چوونه ن، خۆیان له  تاوان داده ددامیان به کانی صه  کاره رووانه

  و کاره ی ئه ره رتاو چووزه  و سه مینه  زه بی که ده ، دانه گی فاشیزمه ره
ی  وه ته  مافی نه  ئازادی مرۆڤی کورد، له  نکولی کردن له واته:  فاشیانه

ی خۆی، بیاری رژیان و   خواستی ئازادانه ، به  خۆی ئازادانه کوردستان که
  . رۆژی خۆی بدا  ژیان و پاشه شوه

   کورد به بوون که رباز نه  ده  فاشیه و بیره وساش و ئستاش له  ئه وانه ئه
حمی   ژر ره خاته تی ده رامه  و مك و ماڵ و کهنی خاکی خۆی نازان خاوه

  . وه داگیرکردن و داگیرکارییه

م  ر به ن، گه ، ئستا ب گومان، زۆر کورد هه م هۆیانه ر ئه به ر له هه
  !می پ ناخۆن بن، خه ش نه شکه ی ئستا شاگه رووداوانه



  .. یه)  تۆه (   گۆڕیه ی له وه  ئه ن که که ستده هه

  )  تۆه (  له ك ب جۆرکه یه وهر ش هه به

  کوژرن ران، ده کوژه

  ..کرێ ر وران ده ورانکه

یری ورانکاری شارو دھاتی کوردیان   سه ی ب باکانه و شارو دھاتانه ئه
  ن؟ که تی میواندارتی سارۆخ و بۆمبا ده زه کرد، خۆشیان تام و چژو له ده

ل و سیناید و تابوونیان  رده تری خه و عه رامه رچی هشتا بۆن و به گه
  ؟ مژیوه نه هه

  کانیان؟  ساماه ی ئاسمانه  گواره بۆته یی نه بجه ه وری هه هشتا هه

  ؟ بووه  نسیب نه  ژیان دابانیان به کشان و له گ هه  ره مای له هشتا سه

  راستی له ی به شبینانه و ره ی ئه شبینانه ی ره فه لسه  فه  بۆته-چش= چش= 
   بیبینن؟ وه مایه  هیچ نه والوه ش به ره

  ؟ یه شتر هه  مردن ره سا له ده

دی  ك، چ دادك به ك، چ هیوایه یی یه  چ رووناکه وه و دیوی مردنه سا له ده
  کرێ؟ ده

ك شین  یه  ریشه وه گه و دیو ڕه من؟ له ردك ده  به وه و دیو بناغه سا له ده
  ؟ وه بته ده

  !؟ وه ژته کی پاك ده یه ناسه هرا هه ناو ژه سا له ده

  وستانه م هه  ئه- وه ی ب بنی کاته  روانگه  و له- حوکمی مژوو-رچی گه
  -م ن به کورت بینانه

رگی   دوای مه  پتر ب ناکا، له مه ین، کورتیی ژیان له یر بکه ش سه وجودییانه
  ؟ وه منته ت، چت بۆ ده که کانت، قانی خزان و دێ و شاره کۆرپه

  بوونی هیچ جۆره تی نه سه قا، ب ده کی موته تییه سه ناخی ب ده له
قی  تی موته سه  عاست ده ، له یری مردنی ب هووده  غه ئیختییارك به



  کی ژیان به یه  گوڕو کپه رگ بارن دا، چ جۆره کنۆلۆژیا و هزی مه ته
  !؟ وه منته نادامرکاوی ده

گژ  ناو خۆیاندا به رگ له کانی مه ی هزه وه  هیوای ئه  له دا، جگه ته م حاه له
تك بۆ  رفه ر، ده  به وه دا، ژیان ئاهکی بته و نوه شکا له کدا بن و به یه
  !.؟ کی دی راست پکراو واقیعی یه خس، چ هیوایه ی نوێ بره وه نه

 ناچاری، تووشبوونی  ی به  گرۆیهو  بین ئه یه وه ست ئه به ر حاڵ، مه هه به
یان  که وسته ، هه وانه ك ب ئارامی، ئه دات نه ئستای عراق، ئارامیان ده

نتیقی سایکۆلۆژی خۆیان  و مه جش ب پاکانه قی و نابه ند ناعه ر چه هه
  .. یه هه

  .خش  هۆش نابه ك به رامۆشییه  فه  هیچ جۆره مه م ئه به

  .کات قات ده  دووقات و ده که ش بینییه ، ره که ، ئازاره که اخه د وه وانه پچه به

ریتانی، بۆ خاتری  مریکی و به رگ و ورانکاری، ئه خواکانی مه •
 .ن کانی عراق کاول ناکه ددام و رزگاری قوربانییه سزادانی صه

برسان،   له رگی مندای ساوایه مه: یا بیریاندا نه ی به وه ش ئه وانه ئه
  .کان الحه به ك بۆ بۆمبا زه  پاروویه  بهیان بوونی

م،  که ده) ی دنیای ئازاد خوایانه( و  فتارو کرداری ئه یری ره  سه که
  : ی ده  فارسییه نده و په بینم له تر ده رگبانه  زۆر جه که ساته کاره

   گورگ ستاند رخکی له سوارێ به

  ی برژاند که ری بی گۆشته خۆی سه

  دادو هاوار  بهیوت ی گۆشت ده چزه

  ر بم خۆن چ گورگ و چ سوار ر هه گه ئه

  ! رتره ده  به مه  زۆر له که له سه مه

  ..بوو)  که سواره(خوکراوو راهنراوی  ر به ش هه که گورگه

قی   ئه له: ی  کۆمه رگی به  دان و مردن و مه به زره کانی جه سه ره که
کووتاڵ و : هر هرو ژه  و فسفۆرو ژهلکترۆنی، تا ناپام  تا جیھازی ئه وه زنجیره

  . بوون رگ فرۆشانه و مه دیاری ئه



  ..ددام درووست کرا ك فرانکشتاین، صه وه

ی  ، نیشانه یه گه و به هانه م به  به که ساته موو کاره  کردن بۆ هه م پاکانه به
،  ودایی هۆش و بیره م بی و کورت مه ی که ،  نیشانه نوقسانی مشکه

کی   خله لتووره تی و که  دنیای  ئیسالمه ، که قه ی عه مه ه نگوچه تهی  نیشانه
  .  گرفتار بووه وه ستییه ده ی، به که و دینییه

   بوانته ك ب باکانه گایه لتوورك، دینك، ویژدانك، کۆمه که
ترین و  ردانه ترین ، نامه  درندانه به) ئیسالم(کی  یه وه ته الچۆکردنی نه قه

  ..یا  نه زایی لوه ی ناڕه و نووقه رترین شوه رابه نابه

  )..مردوون(کی  لتوورووین و ویژدان و کۆمه که

  توان به  ده ر هزکی بگانه ر میکرۆبك، هه پیون و هه  رزیوو داته وه ناخه له
  ...پن شن و بیته ئاسانی دایوه

ن ئاو سووپاو   خاوه وتی22الح،  به  وتی زل و زه22ب،  ره وتانی عه
دی  یان به) بی ره کتی عه یه(ستی  به  ماناو مه ردانه ت و سامان، مه وه ده

  ..هنا

  ..دی هنا کتریان به نگی و پاپشت بوونی یه یمانتی و هاوده  هاوپه ردانه مه

  .ستان موویان دژی کورد وه هه

و  بووه  شتی وا نه بجه ه  گوتیان هه- وه ستینیشه له ڕکخراوی فه  به-موویان هه
  . دژی عراق و پیالنه درۆیه

بشیمای  ه  هه بی له ره  وتانی عه ك له یان هشت خه موویان نه هه
کوردستان ئاگادار ب.  

م و  ه قه: ب ره کانی عه ق خوازه رو رووناکبیران و یاسازان و هه نووسه
) ب ره دنیای عه( تی  و بای رۆژهه)  عراقی عروبه (  زمانیان بۆ دیفاع له

  .تیژو لووس کرد

  ..تی، ویژدان ق، داد، ئیسالم، مرۆڤایه هه: یگوت س نه که

وتی  مافی مرۆڤی کوردو هه( ی  رباره ی پاریس ده  کۆنگره موویان که هه
  . ربی نسا ده ره ر فه رامبه زایی یان به ر ناڕه کسه سترا، یه کورد به) یی وه ته نه



ب  ره کتی عه ب و یه ره موو عه  بۆ هه شه ره  هه مه ئه: تیانکانیان و فیره سه
  .کا درووست ده

تی  مرۆڤایه (   که وه نته ده) ب ره هاووتی عه(  نوان   جیاوازی له مه ئه
  )!ب ره عه

  !کا یریان ده کسان سه ی یه  شوه به

  ).ب دانا ره  هاووتی عه  کوردیشییان به واته( 

رو  نووس و نووسه ك و رۆژنامه ت و خه وه ن دهما ر هه ئستاش هه
  هتد..رووناکبیرو

  !مۆدا نابینین  نوان دون و ئه ك له ندییه پوه

 وران دانی  ددام بۆ کوردستان و به  نوان ورانکردنی صه ك له ندییه پوه
  غدا نابینین؟ ددام بۆ به صه

ی  وه ته ر نه ی رۆژاوا بۆسه شه ڕه ب و هه ره ی عه وه ته ر باسی نه  هه وانه ئه
  !ن که ب و ئیسالم ده ره عه

  مریکاو کردنی به خۆ گرتنی سووپای ئه ی خاکی خۆیان بۆ به وانه ك ئه روه هه
ب و ئیسالم  ره هع  رخان کردووه ك بۆ شاوی وران کردنی عراق ته یه بنکه
  !بن نه

  .ن که ج دهلی وتی خه  نه ماعی رۆژاوا له نیا باسی ته  ته وانه ئه

ی   مژوویی یه ماعه و ته نجام دانی ئه  بۆ ئه ن که که رامۆش ده  فه وه م ئه به
  .و خۆ پویستی بوون ی راسته هانه تی و به رج بابه لو مه ی هه رۆژاوا کۆمه

  .ی کوت پویست بوون  حزه ددام و له درووست کردنی صه

 پشتگیری  ن، که که رامۆش ده  فه وه  ئه ، یان مشك کورانه وان، گومایانه ئه
  وان له  چاوپۆشی کردنی ئه که..  درۆ  دراوو به ددام، به وان بۆ صه ئه

  ر بوو له کی کاریگه شدارییه ق مرۆڤی کورد، به رهه کانی عراق ده تاوانه
ب  ره مۆ دوو چاری عه ی ئه ساته و کاره و ئه) ی کوت حزه له( درووست کردنی 

  .. و عراق بووه



ی  وه بیر بردنه  هۆو، له و کردنی به که نجامه مۆش، ئستاش، بازدان بۆ ئه ئه
فتارو بیردا،   ره گی فاشیزم له ی ماك و ناوك و ره وه کان، هشتنه هۆو هۆکاره

  . یه که خه ی زیاترو زیاتر بۆناخی دۆزه وه نیا زامنی شۆڕبوونه ته

رای بیری   گه کرۆبی فاشیزم، له می لتوور بیر له ڵ و که ی کۆمه وه پاك کردنه
  کانی کۆیله وق و کۆته ته تی، له یه یی و کۆمه وه ته می نه ڵ، له سته نده گه

  .کردنی مرۆڤ و هۆش و بیری ئازاد

ك درووست  تایه ره رگیز هیچ سه گینا هه تای نوێ، ئه ره  سه ب ببته  ده مه ئه
س هنان و تشکان و خۆ  ره  ههی که  مژوویی یه خه دی دۆزه ناو قه ناب و له

  خۆین،  خۆین و گینگ ده ر گینگ ده  خواردن دان، هه خواردن و خۆ به

  : فارس ب، نه ره  عه  کورد، نه نه

  .ین  ئاکامك ناگه به

  ڕی نوان عراق و ئران ئاکامی چی بوو؟ شت ساڵ شه هه

  یشت چی گه کان به ستینییه له باتی فه  ساڵ خه25

تی  کنۆلۆژیی رۆژهه تی و زانستیی و شارستانیی و ته یه کۆمهوتنی  پشکه
  !؟  چ ئاستك دایه راست له ناوه

 !..؟ ند پارزراوه ر وتکی ئیسالمیدا، تا چه هه تی مرۆڤ، له رامه ماف و که
  هتد. هتد

ی  ندانه و هۆشمه رکی مژوویی یانه و ئه قمانه ك کورد، هه  وه ئمه
ی  که له سه تی مه قیقه کی سروشتی حه یه شوه اشکرا، به ئ  به رشانمانه سه

  : روو ینه خۆمان بخه

  ی لهی ئازاد  به مافی مرۆڤی کورده ڕهنان به ی باوه له سه ی کورد مه له سه مه
 ئازادی   به- پ بدا ره ی په که لتووره ی زمان و کهی ئازاد به.. یدا بژی که خاکه
  ..ۆژی خۆی دیاری بکا ر ژیان و پاشه یان و شوه رژ

تك، نکوولی  وه سك، ده نك، حیزبك، که ك، الیه یه سته  ده-ر هزك هه
  .ژی  خونیا ده وێ، فاشیزم له یه وێ نه بیه: ن  بکاو دانی پدا نه مه له

  .. یه ددام دا هه ڵ صه گه کی نزیکی خونیی له تییه خزمایه: وێ یه وێ نه بیه



   بهیشتنی ی حوکم یان پش گه وه ره  ده  له ددامکه صه: وێ یه وێ و نه بیه
  .ی که ددامتییه وتنی صه کهکار یشتن و به قۆناغی پگه

 گشتی کردنکی تدا ب و   جۆره که له سه ی مه م دارشتنه ر ئه گه خۆ ئه
  .. وه  نادیاری بھلیته  به که  سیاسییه چوارچوه

  رو بۆ چوون، خۆی له ك باوه  وه یه گشتی تایه ره و سه لماندنی ئه وا سه ئه
ری  سه  چاره  به یشتنه و گه که له سه یشتنی مه رجی گرنگی تگه خۆیدا، مه

  -زانستی

تی،  هیچ جۆرێ مانای دژایه به.. ك یه وه ته ڵ، نه ئازادیی مرۆڤ، گرۆ، کۆمه
  . النی دی نییه تی مرۆڤان و گرۆو گه زایه ناحه

ی  وه ته  بۆ نه زامن کردنی نا ئازادییه) یینا ئازاد(کو قبووڵ کردنی  به
  .ست ست و بن ده رده سه

  . یه ژیانی ئاشتی خوازانه وه رجی ئاشتی و پکه  مه ژیانی ئازادانه

وتن  کی پشکه ره رجی سه ن، مه ئاشتیش، ئاشتی و ئاسایشی درژخایه
  .. گای نویه درووست کردنی کۆمه

مۆی دنیا  تی ئه رجی بابه ل و مه گرتنی ههرچاو   به  به- مۆ کورد پویسته ئه
تی،   تایبه راست به تی ناوه  درووست بووی رۆژهه زعی تازه گشتی و وه به

)  فیدراسۆن-حوکمی فیدرالی( ی  ر بنچینه سه ی کورد له له سه ری مه سه چاره
  . گۆڕێ رکی واقعی بنته سه ك چاره وه

روشم و تیئۆراندنی و دیفاع ل کردنی و ك د  وه رییه سه م چاره سپاندنی ئه چه
وڵ دانکی رکخراوو  تکداو هه به موو موناسه  هه لماندنی له پدانی و سه ره په
  ی له النه و گه گای جیھانی و ئه  کۆمه ت کردن به ناعه  کراو بۆ قه رنامه به
تی ئاشتی و ئازادی و   بۆ خزمه ریه سه م چاره  ئه ژین که یاندا ده گه
  . ی ئستامانه یه حزه م سات و له ی ئه  پله رککی خراو به ، ئه ته یمۆکراسیهد

  .ب  کراوه ش پویسته ره سه و چاره زگای ئه ده

  .کان شه ره ل و هه  هه  بوانینه وه  وریایی یه  به پویسته

  .ین کاربنین و فراوانتریان بکه کان به له هه



ڕی  شه شك له  به ینه که و خۆمان نه وه وینه کان دوورکه ترسییه و مه شه ره هه له
  س هیچ که

 


