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عق  نیت دا چاوپکوتنکی دکتۆر فاروق رەفیق بوکراوەتوە، لودا باسی قیرانی.وچل سایتی ن •
قیرانی ژیریی ل کوردوستان، : بندە ب دووھفت پش ئو بڕزە، ل دەمامکی پشوودا وتبووم. ئکات

نوچ ر لوە، منیش ھی من بکاتکھات قسیرم پم بۆ نووسی.سنتم کۆمت دا ئن: 

نی ژیریی، ئوە لگڵ دکتۆر فاروقی ھژا، من پش برزت ل بابتی دەمامککاندا، ک نووسیبووم قیرا
دوانی وەک برزتم بوو، کچی ئستا تۆ قسکی من ب خك ئفرۆشیتوە؟ برزم تۆ ل کارەکتا 

دوایی بۆیان روون ئبتوە ک ھونی کارەسات بوویت ب  ،ن نبوویت، خک ئستا سر گرمنیبال
داخوە، دەست چند گندەڵ بت چند ناپاکی تیا بت ئوە راست، بم تۆ ئتوت بدیلک بھنیت 
تا ماوین ب کورەوەری بژین، ئوەی قیرانی عقل و رک لگڵ دوانی وەک تۆم بوو، ک جماوەرتان 

یسالمی سیاسییوە و مسلکتان لبار برد، جماوەر ب تندروستی ھات و ئوەش خست باوەشی ئ
 .ئامادەم خونی خۆمت بدەم وەک ناسیاوک ، بم ئامادە نیم ھکانت نم .کۆوارتان کرد

• تورەش حکومتی گتی بچووک، دەسم دەسمن ئۆپۆزیسیۆن ناو دەن . ئاشتیان تی بچووک بدەس
، دەستی گورەش شڕئفرۆشت بۆ گشتن ب ئاشتی و شڕ ئفرۆشت بۆ گیشتن ب دەست

 .مانوەی ئم دەرەتانی کورد
شڕی پارتی و یکتی کاتی خۆی، لسر سازش بۆ چواردەور بایوە، وای لھات ھر ین و بووە  •

، ماوەیک بوو کورد ھز و توانای ب داڕزاندیی کوردیان ەپاشکۆی یکک لو دەوتان و ئاسایشی نتو
ب کنی چوار دەور دروست کرا و، جماوەرکی تووڕەیان شون دەست ئھنایوە، دەستی بچووک 

خۆیان خست و، ئم ال ب سازش ، ئوالیان ناچاری سازش کردەوە، بابانکانیش ئاوا کوردستانیان وران 
  .کرد

ل ناو جغزی دینکی دا، برەو  نیم وەڕی ب دینکیتی، دژی ئو مالیشمن دژی ئو ئیسالم نیم، با •
ب پنج فرزەک ئدات، دژی ئو کسش نیم ک داوای ئامۆژگاری لبکرت و ئویش ب دەنگیوە بچت، 

و بزانم بۆ برژەوەندی ئمخات دوای  ب کگایی ئامۆژگاریم بکات و خۆم نموت مالیکبم ھر
 .منیش ناھم پارووی چور بگلنتخۆی، 
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ک دەین ئیسالمی سیاسی، ئو قسی ل خۆڕا نھاتووە، چونک ئگر مسل سیاست و برژەوەندی  •
ھموو  ، بۆ ھموویان یک قورئان ھی، ئی بۆ لژر سایی ئو قورئاندا ھموو یک ناگرن و ئمنبت

 ،چی ئیسالمیان بزمار؟(حیزب ک لکداو، یناڵ ئ ک لکی.( 
ک ئاین بوو ب حیزب، شیتان ئبت کارگی : ل دەمامکدا نووسیبووم، ئستا بیرتان ئخموە •

 .ئھا لبردەرکی سرا ب ئاشتیان شڕئفرۆشن. سیانمکتب سیا
ئمان شڕیبراکوژییان گرم کردووە و : ل شڕی خۆکوژیدا، چند نووسرکیان پۆین کردبوو، ئیان وت  •

ئستا ئبت ئو نووسران پۆین بکرن، ک دژی ھگیرسانی شڕکی تری . ئبت رسوا کرن
 وەییرانی ژیریخۆکوژین، ئمامۆستا ق. 

ئمش نموونیک . و بابتانم، سایتی یوتوب پپە لمالی خۆفرۆش زۆرن، من لگڵ خۆفرۆشکان •
وانڕوو بوو : للن و قسکی خاوھاباد بوو، کوردکی شاری موی پزیشکولی مبدورەوانی (دکتۆر ع

جارکیان مال سوھرابی ک کابرایکی جاش و خۆفرۆش و ھوەڕە و، ئیمامی مزگوتکی ). شاد بت
دکتۆر زۆر نخۆشم، دکتۆریش پشکنینی بۆ دەکات و دوای ئوە پی : الی و ئتمھابادە، ئچت بۆ 

، ل ، ئبت پارز بکیت، لموال ترشی و سوری و ساردی مخۆالنخۆشییکت زۆر قورس م: دەت
 .خۆتبی نوژی ھینیش کم گوو بخۆ
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