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    واندوزیواندوزی  لی رهلی ره  ههعع. . . . . .   کورد جگای شانازیهکورد جگای شانازیه  تیتی  ئافره ئافره 

   
  
بات و خۆ   خه ل پیاو له گه رله نگه هاوسه تانی کورد ندین ساالنی تکۆشانی ئافره  دوای چه له

خت   سه مو باره  تبونی کردنی هه وه، کانی شۆرشگریدا مو بواره  هه له ڕاگرتن
ك  کو خوشك یان وه ك دایك وه ری ژیان یان وه ك هاوسه کانی ژیان توانیتان وه باره ناله و

  . ک سنوری پیاو  ته ن له سنوری خۆتان دیاری بکه، هاوڕێ
  

ڵ  گه راوردیتان پ بکرت له ر به گه ڕز ئه ی به  کوردستان ئوه مۆ له  ئه جگای شانازیه
وتوو   پشکه  ب گومان ئوه  زۆر وتانی تر به هکانی تری عراق و کانی ناوچه ته موو ئافره هه

و بیرو ڕاو چونتان  وت و که س  هه  توانیتان به وه، نگین ترن ست ڕه تر ئازادی خواز تر ده
  . ن ی خۆتان دیاری بکه نچه شون په

 کوردستان   گشتی وه عراق به ی بارو دۆخی ها ساله نده چه لتورو  پستۆی که  پاله نده رچه هه
نگاری  ره پیاو به  شانی ش توانیتان شان به مه ل ئه گه م له  به موار بووه تی ناهه  تایبه به

  . کان خۆتان ڕابگرن مه له نگو چه ر ته رامبه  به وه، ستن باری ژیان بوه ناله
نگی خۆتان  ی سیاسی ده  ناو کارو پرۆسه نه ست بخه ی ده م ئاسته  ئه یشتنه کو گه تاوه
 توانیتان   که  ئوه ی خۆتانه لم ئیراده  دلنیایی ئه زۆر به. کان ن و هزه مو الیه هه  ینه بگه

  . مرۆ یی ئه میشه ستوری هه ده  له وه نه جگای خۆتان بکه
 ش مه ئه، تانی عراق تیایدا جگیر کرا کانی گشت ئافره ش مافه ی ئوه سایه ر به هه
  . لگایکی پیاو ساالر  کۆمه نگیتان له  بۆ هاوسه تایکه ره سه
کانی   ئاستی خواسته  له نده رچه مرۆ هه ی ئه وتانه ست که م ده  باشی ئازانم ئه زۆریش به وه

  به  بۆیه، کانی تر مو داواکاریه  بۆدابین کردنی هه نگاوه م هه که  یه مه الم ئه به،   دانیه ئوه
  . ن نگی بۆبده  ده  وهن ده فیرۆی نه

و  ره چوون به ی ئازادی دیموکراسی وه ك بۆ پرۆسه مایه  بنه بته  خۆیدا ئه ش خۆی له ر ئمه هه
مش  ئه، دی بکرت ك به ك یه کانی ژن و پیاو تیایدا وه  مافه کسانیتی که یه والتکی

  .  رخه هزترین و جوانترین سیمای والتکی هاو چه به
  نه ر الیه  سه نه گوشار بخه مانی کوردستان پتان دابوکتن وه رله په هاتوودا له دا هیوادارم له

  . ی کۆمالگان  نیوه  ئوه لمنن که کان بۆیان بسه سیاسیه
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