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.....!ن دهبوونی خۆتان مهكۆیلهنگ بهده

وتی بۆ ؟)نه(یت وتم دهنگ دهری دهكم پیوتم ئهھاوریه

!كانهبۆ عراقییهبژاردنهم ھهوتم عراقی نیم، ئه

ك شیوعیهك نهسونیهك نه یهشیعهداركی عراقی نهت مهھیچ سیاسهمانی عراق نهرلهپهمۆ نهتا ئهوتم ھه

تۆ نییهبوای بهبازرگانكی عراقكركارك نهفرۆشك نهماتهتهرك نهروهماف پهدیموكراسیخوازك نهنه

!كوردیت و عراقی نیتكه

و فیدراڵ و توافق و تازه عراقیزانن و باس لهدهعراقیخۆیان بهكانی تۆیهركردهناو سهنھا تۆیت و بهته

!نكهی دنیا دههشقهته

!ری دامریكای داگیركهنسا یان بۆ ئهرهنگی بۆ فهك دهچ رۆژیك ڤتانمییه

!زانیئیسرائیدا بۆ ئیسرائیل و خۆی بهنگیك دهستینییههك فهچ رۆژی

!ی ماڵ وران؟یت ھهدهك دهنگ بهچی دهده

!نییهئیسپات بگهت عراقی بوونی خۆت بهكهنگدانهدهی تا بهدهنگ دهده

!یتستوورتر بكهوقی دیلتی ملت ئهیت تا جاركیتریش تهدهنگ دهده

كوردستانی لی لهندهسان و مهو جهدرهو بهتیهربان و زهسهحهرهو قهپه تهرهركووك و قهی تا كهدههنگ دده

!وهبوونیان بسیته

خمور و ناوچه نگار و شخان و مهرووی كوردستانی بوونی شهلهرگاكان دهی تا شۆڤینییهدهنگ دهده

!نداخهكانی تری كوردستانداداگیركراوه

!كوردی بدونمان بهی قارهیال زانای كیژۆهك لهن وهكهرم دهی شهمانتارانهرلهو پهی بهدهنگ دهده

ڕۆژ رۆژبهست ھاتووهدهی بهفیدراییهو نیمچهوت ئهیهدهكهیعراقییهمانهرلهو پهی بۆ ئهدهنگ دهیان ده

!وهپچووك بكرته

ست ھات، دهك ملیۆنی بهوی یهنفال و به كۆڕهئهھید و به خونی شهی بهو مافهی ئهوهمان بۆ ئهرلهپهچیتهده

!وهلتبستننهو سونهی شیعه دیموكراستیی زۆرینهستوور بهدهیاسا و بهكان بهشۆڤینیسته

بت خراپترت ستی ھهمۆش دهدونی جینوسایدی كردیت ئهه دا دانیشی كمانتارهرلهو پهڵ ئهگهیت تا لهدهنگ دهده



!كاتلده

یان كهدارانی كورد خاكهسیاستمهی كهكهناموبارهو مادهبهدژهمانهرلهناو پهی كهشهچاوڕهبهرهبرا عهوهئه

.ناسراوه١٤٠بهكهوهزاتهمهپخسته

رۆكی سهبه وهخراپیهچاك و بهبهوهو سونهشیعهژر به دونی ژر بهیشیت كهندا دادهسهو كهڵ ئهگهله

یان بۆ دروستكردیت، تا ٢٤ی فیان لكردیت و مادهوهدۆستیهیمان و بهبه ھاوپهوهیهكهرگاوانهدهمان و بهرلهپه

كرت، ھۆشتان عریب دهستت، تهمژووت، ھهكرت، خاكت، زمانت، كلتورت، ئستا تۆی كورد مافت پشل ده

!ڕتانهتان چاوهكهوهتهی خوشكان و برایان، نهر خۆتان ئهبهوهبننه

!).ستی بۆ زنجیرت بتربهجی سهھۆش و بیرت ب، پیاوی ژیرت بت، له(

نفال سی ئهزار كهھه١٨٠ی رهداگیركهوتهو كی ئهخهبهوهرهكهو خۆت مهدهنگ مه، دهكهویژدانت ئاسوودهرهوه

.ھراوی كردیترتاپاخواری زدی باب و باپیرانی ژهز و باخ و سهكان و رهكردیت، شار و گونده

نفال و بۆ براكانیی دیاریی ئهرفمانی كردهدون شهكه نیشهدا دامهسهو كهڵ ئهگهلهكهویژدانت ئاسوودهرهوه

.نارد

، كنهتهت، ھهكهت، دیواری زیندانهكهوقی دیلتییهخۆییدا تهربهپناو ئازادی و سهبات لهخهبهتا زووهرههو

.ڕتهت چاوهكهوهته، خاك و نهكهس قبوڵ مهو ئیتر برا بچوكیی كهخۆت بگۆڕهوهتهڕهبنهله

نفال پاش ئهپاش جینوساید كردنت لهلهنییهمانك ئامادهرلهپهبه دهنگت مهو دهكهویژدانت ئاسوودهرهوه

!داوای لبوردنت لبكاتنییهت، ئامادهكهھراوی كردنی خاك و زدهپاش ژهكردنت له

مان ئه. ردكوڕواننهتر دهكان شۆڤنیانهشۆڤنیسته، لهوهنهكهكان خراپتر بیردهنازیهكان لهتا ئستا عراقییهھه

فاشیهبت لهتیان ھهسهر دهفریقا خراپتریان پكردووین، ئستاش گهكانی خوارووی ئهپارتھایت چیهئهله

!نكهواوی دهمان تهكرا ئهواو نهو بۆی تهی ئهوهن، ئهكهغدا خراپترمان پدهی بهكهگۆڕهگۆڕبه

١٩٢٥لهی نووسی كهوانهچۆن مژوو بۆ ئهكوهری بۆ خۆت بنووسهروه، سهدهكیس خۆت مهلهلهم ھهئهرهوه

.وهستانهعراقی بوون وهخۆیی دا و دژ بهربهنگیان بۆ سهساڵ پش ئستا ده٨٥دا واته

رهخۆیی، وهبهرخون نووسیان سهخوارووی كوردستاندا بهت لهكهوهتهنه٩٥٪دا له٢٠٠٣ر دونی بوو لهھهرهوه

ئرانیت، ییت پشلبكرێ، تۆ نه وهتهتی نهرامهس كهم، ئیتر با بهكهرلشونراوهژار و سهی خوشك و برا ھهئه

!توركی شاخستانیتسوریاییت، نهعراقیت، نه نه

.ینملمان دامالهییهوقی كۆیلهتهوقی عراقچتی كهموومان تهر ھهو با ھهڕهراپه

بت، باتۆش وتت ھهره، وهك حیزبیانهنهوهرهبیر بكهكوردانهرهكوردستانی، وهكورد بهبهوهرهببهرهوه

!بتنگت ھهبت، رهنگت ھهبت، دهئات ھه

ت تی كوردانهرامهله كهكهبهمهكیهماهك و ھیچ بنهیهركردهی ھیچ بیرك و ھیچ حیزبك و ھیچ سهكۆیلهرهوه

. ری وتی داگیركهكۆیلهبهوهتكاتهدهوه،كاتهم دهكه

نگ بهدهرمهین شهین و ھاوار بكهدهنگ نهین و دهنگدانی عراقیبوون بكهموومان بایكۆتی دهر ھهبا ھهرهوه

.ینعراقیبوون بده



.لمننسهخۆییمان بۆ ئهربهین تا سهشت شونك بدهرگای گدهنگداندا لهرۆژی دهبالهرهوه

چیت، چم و تۆ نهر من نهن، گهنگ بهوان خۆیان بچن دهبا ئهوتم راسته. دارانمان عراقینت مهم سیاسهبه: وتی

.نبكهھاواری عراقی بوونی ئمه ناوی من و تۆوهوان ناتوانن بهئه

!تاهوان ئاشیان بهبمن و تۆ ئه

!دهنگ مه، دهری بھنهنۆكهواز لهكات خۆت بگۆڕهھاوارت لدهنگی خاك بگرهدهگوێ لهرهوه

.ك عراقچتینهتی بكهكوردایهرهكات، وهكوردستانی نیشتمانت ھاوار ده


