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و  ، ئه وه ه1927سای  ر له کانی، هه مه رهه وتی کوردستان و به نه ،  جیه کی به یه وته   
 وت هۆکاری نه!  ی بۆ کوردبوه  رۆکه و پاشه ی بۆ بگانه که کههل  که  یه مریشکه دۆڕاوه

 رباری ، سه وه بییه ره عراقی عه دستانبوو بهی باشووری کور وه ستنه به کیی ره سه
وتبوو  داهاتی نه  وه کو ئه ، به وه ر ئه ک هه نه. کان وتییه نه  بکردنی ناوچه ره عه به
رۆژانی شۆڕش و   لی کوردستاندا له ر گه سه به  وه کشرایه ئه تۆپ و و فۆکه  درا به ئه که

کۆماری کوردستان  نیگورگانخوارد به و نفال و کیمیایی ئهتا  وه کانمانه ڕینه راپه
 کان ت و هرشی تیرۆرسته ههڕۆژ کانمان له ی الوه کۆمه دانی به سداره مھابادو له له

م  یی بۆ ئه کی ریشهر سه ر بتو چاره گه ئه هدا کئستا ر رۆژئاوای وتمان له بۆسه
! بن ڕوانیماندا ئه چاوه ختتر له ساتی سه رگه ندین مه وا چه کرێ، ئه نه  مان ربوونه خونبه  

کانی  هلکه% 83رخۆراک، یا رامبه وت به ی نه رنامه ک به کانی رابوردووی وه رییه سه چاره   
ش  وه وێ ئه رکات بیانه هه .یینین ری ریشه سه ه، چار ی بۆ ئمه%17وان و  رکوک بۆئه که
وتی  ی نه%83  ته چاویان بیوه! ون رکوک داناکه ی که که وته نه تا به  وه ئه .بن ئه
م  ر واب، ئه گه جائه! کانی داهاتوومانن وه مکی سرفی کوردی ئستاو نه  که یشرم هه
 رکوک، که وتی نه ی که%83  وان به ئه  ؟ هنرێ باشترنیه رنه ر ده رم هه ی هه وته نه

کن بۆ  پئه ندی هه ڕه فره ی16ی ئف فۆکه و64ی ئچ ری ئه هرشبه اچیپ ئه ری کۆپته
  نتی چیه ره گه ر سه رمیشی چوه وتی هه ی نه%83 ر گه ی ئه ئه!  نفالکیتری ئمه ئه

!ی ئران؟ وه ک ئه م ناهنن وه رهه تۆمـیشی پ به بۆمبای ئه  ی وه بۆئه  

ی  کشه ، که دایه وه بوو، له بارانه سی ترسنۆک و هیچله ن و که ندێ الیه کورتبینیی هه   
!  تره وره گه  وه زۆرله  که خر ، کشه نه!   وه ستنه به ئه وه و مووچه بووجه  ی کشه  وت به نه

م  ، له ڕای ئمه ش، به که ریه سه چاره.  ی کورده وه ته مانی نه ی مان و نه کشه  که کشه
: وه بته دا چئه وه ی خواره خانه  



م  له  وه کانیانه ییه نده تی و گه زبایهی حی تای کوشنده هۆی په ئستادا، به ر له گه ئه- 1  
رم،  ی هه که واره ر قه سه  وه کانی باشوور بخرنه داگیرکراوه  توانرێ ناوچه دا، نه رمه هه
.غداد به  درێ به رم نه وتی هه ب هیچ داهاتکی نه ، ئه وه مه نی که الیه  وا به ئه  

نا ببرێ  ب راڕایی و دوودی، په ب، به م، ئهر هه له  و مووچه ری بینی بووجه گه ئه له- 2  
و  یھان جه - رکوک کانی که وته نه  هی بۆریی وه کان و گرتنه نداوه ی ئاوی به وه بۆ گرتنه

غداد باجی  به  ، که وه بکرنه  رکوک کانی که ییهبۆر کاتکیش .رم وتی هه فرۆشتنی نه
.تورکیا  یدا به ی ئه وه ک ئه هرم و هه  کوردستاندا، بدات به به  ڕبوونیان تپه  

. مووی ببێ کان هه کوردییه  ی حیزبه رم، بووجه تی هه ئاستی ناوخۆدا، حکومه له- 3  
هیچ وتکی  له.  ڕوه برێ به سم، وتی پئه کانی گومرگ و باج و ره ناوخۆییه  داهاته 

رمیش  ی هه که وته ر نه گه ئه  وه ئه. رناگرێ ت وه حکومه له  ردا حیزب پاره روه یاساسه
ندترین  مه وه ده کک له  یه  بته رمیش ئه وا هه ر فرۆشرا، ئه گه خۆئه  .فرۆشرێ نه
  ن بهبن بۆ داننا پشبکدا ئه  موو وتانی نزیک و دوور له و هه که کانی ناوچه واره قه
نیا  خۆیی ته ربه سهیلی کل . وه مریکاشه ئه وروپاو ئه خۆیی کوردستاندا به به سه

 یا یوئن تکی دوور یانزیک وه ندیی هیچ ده زامه رگرتنی ره وه و پویست به الیخۆمانه
   .ناکات 

ڕی  شه  شه وانه له. دا وونهڕک ر هیچ شه ش دا، ئه نگاوانه و هه ری ئه به ری گرتنه گه ئه له- 4  
. دات ر رووئه دا هه ئاینده ب، له مۆش نه ئه  ڕه و شه رم رووبدات، ئه غدادو هه نوان به

،  داماوه  وه لوجه ک فه کی وه یه ست شارۆچکه ده به غدا ئستا به. ی سبه له  باشتره مۆ ئه
رکوک و  ی که که وته ر رۆیشتنی نه گه تی ئه تایبه وتوو ناب، به رکه شدا سه ڕی ئمه شه له

وسا  بێ و ئه رئه به ی له پۆڕی خوراو و نووزه  بته کان راگیران، عراق ئه نداوه ئاوی به
موو  هه له .رم ر هه سه  وه خرنه ئه و وه ندرنه سه ئه ئاسانی  کانیش به داگیرکراوه  ناوچه

ران،  ختی داگیرکه پایته  وتی کوردستان به ک لیتر نه بارکدا پدانی نرخی یه
.  کی نیشتمانییه ناپاکییه  



 کا ڕنه ملیۆن دینار تپه 2زارو زیاترینی هه400   ن مووچهمتری کهک، رییه روه ک دادپه وه- 5  
رتی  که ناکرێ و  زیفه وه رووله  نده وه ئیتر ئه ، وه به . وه یشهکارانمان رله زیران و په وه به

  .وه بووژته سازیش ئه کشتوکاڵ و پیشه

 ب ی و به نده گه الچۆی و قه ی ستالینیتی سیستمی حیزبایه هشتنی نه ب به- 6  
 ب به و کان جیاتی میلیشیای حیزبه ک له رمی پچه کی فه سوپایه پکھنانی

 ،تیرۆر و دژه هشتنی پاراستن و زانیاری هکانی  ئاسایش و پۆلیس و ن هزه یکخستن یه
  .ب س ئه ره نجام هه ت و ئه حکومه  بته ئه نهت و  وه ده  بته ئه رم نه هه

.  کی مژووییدایه رپرسیارتییه م به ده به رمی کوردستان له هه ی که واره قه  ئستا به  
  پکبھنرێ و ببته  ستانه به و مه م بۆئه شته کنۆکراتی هه ی ته با کابینه  رچیزووتره هه

.                      !و درۆی دیموکراسی تی حیزبایه کشی  نی بریار دوور له کشمه خاوه
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