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    قاله مامه ...  پناوی دواڕۆژی کوردستان و کورد دا له
  
  رچاو له کی به یه ژماره، مانیی عراق رله بژاردنی په هه ی ی واده وه ڵ نزیکبوونه گه له

داوای بایکۆتکردنی ، وخۆ و خۆ یان ناڕاسته ڕاسته، ی کوردستان وه ره و ده وه کوردانی ناوه
  ی حیوبه دا پگه بژاردنه و هه دان له نگنه  ده  به پیانوایه انو ئه. ن که  ده که بژاردنه هه
ی و  نده ک بۆ گه یه چاره، ک یه دواتریش ڕگه ن و که قده کان له التداره سه ده
خۆیان تووشی ، ئاگا بئاگا یان به، ڕاستیدا له، و دۆستانه ئه. نن کان داده موکورتییه که
  ی چوارچوه ستدانی ده دان مانای له نگنه  ده چونکه. ن که  و ده ق کردووه کی زه یه ه هه

رمی کوردستان  هه ناوی  ئیدی شتک به مانای وایه.   سیاسیی کورده التی سه  و ده ئیداریی
مان و ئازادی سیاسیی کورد  رله په.  وه سنه ربازی ده زگای سه شکر و داو و ده له. نامنت

س و هیچ  کرن و هیچ که جده کی قانوونی جبه  شوه موو به ش هه مانه ئه.  وه تونه ده
  .  داکۆکیت لبکا تکیش ناتوانت و بۆی نییه سه ده
  

 چ  بژاردنه م هه  پاش ئه پشموانییه.   هیچ هزکی سیاسیی کورد نییه م به بوا و متمانه
 جگر  ون به دڵ خه پ به. ردا بت سه رچاو و ستراتیژییان به تیڤی به کی پۆزه گۆڕانکارییه

، بینم ماندا ده که له کانی گه ون و قوربانییه  ئاست هیوا و تکۆشان و خه یان جگرانکی له
  هیچکامیان له،  کوردستان چاالکن ی ئسته له م حیزبانه  ئه زانم و دنیام که  ده چونکه

 ناو چوار  نھا له کورد ته  بوام وایه، وانه موو ئه رباری هه سه. کاندا نین ئاستی خواسته
. ی پبدات شه رت و گه  به وه و پشه ره  تکۆشانی خۆی به توانه ی کوردستاندا ده چوه

  .  گردراون وه خت و خاک پکه  گون دره تی له کوردایه
  
یی و  هشتا به تۆزی پی دڕنده،  و فاشیست بت  دڕنده نده التی کوردیی چه سه ده

دا پشتیوانی  بژاردنه م هه نگدان له ده. رانی کوردستان ناگات کهتی داگیر شۆڤنییه
 ڕاستیدا  کوو له به.  الت نییه سه ی ده نده  و گه ه قووتدانی هه.  التی حیزبی نییه سه ده
ی  وه  تاقیکردنه ب له ی کورد ده ئمه.  یی کورده وه ته ی نه واره سپاندنی قه لماندن و چه سه
یی  وه ته ی نه قه واره، تی ڕژم ر دژایه به ک له یه وه ته ل و نه هیچ گه، رگرین وهرس  الن ده گه

  . شنت ناوه خۆی هه
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