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  کر به ختیار به! ن هک بژادن نه  هه ژداری له  به  کورد دووبارهیاننج کرێ گه ڕوان ده چاوه

  
   نده هۆه

   
   به پویسته، ناو فیدڕاڵ  عراقکی به  مانگی داهاتوو له بژادن له ی هه رخستنی پۆسه بۆ سه

ی  وه کان بۆ ئه یدانه  نو مه هر بن رنج ڕاکشه ی چ و پی سه رنامه  به رپرسان به زووترین کات به
 پناو   له موومانه رشانی هه رکی سه وڵ دانی چاك و جدی ئه هه، درێ ست نه  ده نجان له نگی گه ده
کانمان و بۆ  وایه  ره  بۆ دابین کردنی مافه تکی گرنگه رفه که ده،  دیموکراسیه م پۆسه رخستنی ئه سه
ر خاکی کوردستان و  ی دوو سای داهاتوودا بۆ سه  ماوه وك لهرک ی که وه ڕانه ی گه رخستنی پۆژه سه

  . کان  کوردیه م ناوچه رجه  سه بۆ دیاری کردنی سنورکی دیاری کراو له
  
  بۆته،  دوای ئازاد کردنی عراق  لهکانی ڕابردوو بژاردنه  هه  نجانمان له کردنی گه ژداری نه به

ت و  سه  ده  له وه  دوو دیه ته وتونه کان که کوردستانیه. ستانکی کورد خهنی  رانی کۆمه ی نیگه مایه
. کان وت و خوندنگایه  مزگه کان له  حزبیه  ڕکخراو ڕکخستنه له، نجان  گه رپرس به زگاکانی به  ده له

  . کان ندیداره وه  په نه  دسۆزی الیه  له یه یان گومانیان هه زۆربه
یان زیاتر ، بت تیان نه ستی کوردایه ن و هه که تی نه  لپسراویه هست ب نجان هه  تۆ بی گه باشه
ت  سه  ده چن که ك وای بۆ ده خه. ت سه  ده ر به رامبه  به  له یه  هه وه یه وه  کردنه  تۆه ندی به یوه په
  . نجانمان کانی گه  ج کردنی داواکاریه  ج به  له می کردوه ر خه مته که

 ج کردنی  نی ج به کان نا و به میه ر خه مته  که ت دانی به تكدا حکومه  حاله هر ل گه  ئه باشه
و  وه چنه  نه وه نه  خۆیا نجانیش به بت گه ده، ری کوردستان رتا سه  سه نجانی دا له کانی گه داواکاریه

کانی   بنکه نه ی ڕوو بکه وه  بۆ ئه یه م پۆسه  کورد و به ن به کی تر بده کو هه ن به کتر هانده یه
  . بن رپرس نه  به  زینیانه ته رفه م ده  شکست هنانی ئه لهن و دواڕۆژ  نگدا ده
  

 خۆمان   به ین پویسته  بکه رپرسان و داواکاریان ئاڕاسته  به ینه ی ڕووی پرسیارمان بخه وه جا پش ئه
وێ  ر بمانه گه ئه. نگ بنن ی ده وان زۆرینه ین دووژمنان پمان خۆش بن و ئه ده  نه ڕگه،  وه دابچینه

رز و   ووتانی ئاست به  کۆشکی سپی و له تیمان بکرێ له رایه تی کورد نونه رکردایه ی سه  ڕگه له
   نیه وه یان مانای ئه مه م ئه کان به بژاردنه  کاتی هه ین له نگ بده بت ده ده،  وره ن هزی گه وهخا
  ته م دیموکراسیه ك له بت که  ده وه وانه  پچه به، نجان کانی گه  مافه گرین له ست هه بت ده  ده که
ین و داوای  کان بکه موو بواره هه  ین و داوای چاك سازی له کانمان بکه رگرین و داوای مافه وه
  . ین ین و داوان مافی تاك ومافی خوندکارانیان لبکه کان بکه ی ئیداره وه کگرتنه یه
  
قین و  رکوك و خانه  کوردستان بوونی که  ج کردنی به  ج به  له ژداری کردنه نگدان به ده

ر دوو  ن هه  الیه نج له  تۆی گه ر به مبهرا  به میش کراب له ر خه مته ر که گه ئه خۆ. کانی تر ناوچه
  نجه نی و مافی برا گه کانی خۆت بسه قه  هه م جۆره  به  نیه وه  مانای ئه وه شه ئیداره

نگکی کورد  یت ده ده نگ نه نج ده ر تۆی گه گه ی ئه و ڕاستیه  له دنیا به، کانیشت بخۆیت رکوکیه که
  نجه گه، ستی تی ژر ده سه ی ده وه  بوونه  دووباره ك لهب به  سه بیت به و ده وه بته م ده که
  . کانیان وایه  ڕه  مافه یت له که رامۆش ده  فه زرۆی ئازادی بوونه  تامه  تازه کانی که رکوکیه که
 


