
ل نرویج/کۆمی مندانی کورد
پاپشتی ل سربخۆیی کوردستان دەکین

بۆ خۆمان بۆ سربخۆیی و اپشتیو سرجم ئندامانی کۆمی مندانی کورد ل نرویج پگئمی دەستی کار

لگڵ پرۆسی ریفراندۆمی. ئمش ب ئرککی پویستی ئستۆمان دەزانین.تی کوردستان رادەگینینراگیاندنی دەو

سۆز و خۆشویستی و پرۆش و شت ل گوزارمانیمان وئرککی پیرۆزی نیشت" ب"دان ب دەنگ.باشووری کوردستان داین

دان ل مافی چارەی خۆنووسین، مافکی رەوا و یاساییبیار. نیشتمانی شیرینمانھاوبستبوونمان بۆ کوردستانی

رانکی بونگاوو ھلی بۆ .  یر وگربوک ی ماف زەوتکراو و نیشتمان داگیرکراو دلموو کاتل ھبار و گونجاوەھل.

 دەنگدانی ب روەر، بسۆز و کوردستان پکی در کوردھ"روەریی خۆی " بخۆیی کووردستان، کوردستان پرببۆ س

. دەسلمنت و ویژدانی ئاسوودە دەکات

کی و ملمالنی و گلییک ب الوە بنن، چارەنووس و پرژەوەندیی دستانییکانمان، ھموو ناکۆھیوادارین، ھموو پارتیی کور

گلکمان ئوەش ل برچاوبگرن ک. یزی و یکدەنگیمان دایلیک،بای گلکمان لبرچاوبگرن، سرکوتنی ریفراندۆم

کردنی مافکان و چارەنووسی گلکمان، نیارانی گلکمان ل دژایتی. رین و چارەنووسزاترین قۆناغ دایل ناسکت

لپشت پردەوە گل ب نوانیانوە ناچت، ب ئاشکرا و و  ھاوڕان و موو یک ھوست و ناکۆکییکانیان ب الوە ناوە 

ک درز بخن ریزی ھودەدەنپکوە ب شرمان ھڕەشمان لدەکن و پیالنی چپڵ و نیازی گویان بۆ داڕشتووین، 

بگومان ل .دووبرکی بخن نوانمانوە و الوازمان بکن" پرتک و زاب"بزووتنوەی رزگاریخوازی کوردستانوە، ب چکی 

مرام و ستیمان دا، ھموو پیالن چپکانیان و ھموو و یکدەنگی و یکوتاری و یکھوو یکیزی سایی یکتی 

سووربوونمان ل دەستبرکردنی و ستیاری و خۆڕاگری ی ھدەکین، ل ساییانگۆڕبگۆشکست پدەھنین و اننیازکی گوی

.شارەمزاری و رسوایش بۆ ناحزانی کوردستانی سربخۆ دەبتدەبت،گلکمانبۆ سرکوت ماف رەواکانمان

چونک داھاتوویکی .ب خۆشترین رۆژ و ب جژن دەزانین) ٢٥/٩/٢٠١٧(رۆژی کۆمی مندانی کورد ل نرویج، ئمی 

رۆکانی گلکمان دەکین، ھمووداوا ل بۆی . گشتر و ژیانکی شایستتر، ل سرکوتنی ئم ریفراندۆمدا بدی دەکین

ب جلوبرگی کوردی و ب ئای کوردستانوە، ب ئوەپڕی خۆشی و شادییوە، روو ندا،ای دەنگداڤ، ل کرنک لو رۆژەدا

بۆ سربخۆیی کوردستان دەنگ بدەن و " ب"ب کی پیرۆزی سر شانیان ئادابکن ول سنووقکانی دەنگدان بکن و ئر

رزگارمان دەبت و داھاتووی گشتر و باشتر بۆ نوەی ئمۆ و دەنگدانتان، ل ژردەستی، بم ویژدانی خۆیان ئاسوودە بکن

.مان مسۆگردەکینبۆ نوەکانی داھاتووش

نیارانی ووکیان ل زیانی چارەنووسی گلکماندای و ھناندیی خواستیدیا نچوون بۆ دەنگدان، ھر" نخر"دان ب دەنگ

ئگیانا شرمزار و ویژدان . نوەوەم بدە" ب"ب گلکمان، دووبارە تکامان وای ک ناکۆکییکان ب الوە بنن و



ب نخر دەنگیان داوە،دەکوت ئستۆی ئوانیو نخوازراوئنجامکی خراپ ـخوانخواستـ دەبن و ئۆبای نائاسوودە

. میژووش ل کس نابوورت

ھموو خانقین و دووزخورماتوو و شنگار وپارزگای کرکوک وۆز و قارەمان و خۆڕگاری دسوای تایبتیشمان بۆ خکی اد

تری کوردستان ھی، ک چۆن ل شۆڕشکانی گلکماندا، ھمیش پشمرگی خۆڕاگر و گیان لسردەست ناوچ داباوەکانی

زۆرترینن دا، برگریتان ل خاکی پیرۆزی کوردستان کرد و یپشوەی کوردایتی و مردایتھرە سنگرەکانیبوون و ل

، روو ل بو ھست برەزەتانوەپویست ھر . برکوتووەپشکی شری شانازی و شکۆداریتانداوە، قوربانیشتان

ن و دەنگ بکانی دەنگدان بکنووقس"خۆی"بربسۆز چارەنووسی ی کوردستان بدەن، بۆ سوەی دکانی ئدەنگ چونک

و شون داباوکانی ترمان دنیاین ک خکی کرکوک .دیاری دەکاتمانباشووری کوردستانناوچ داباوەکانی تریکرکوک و 

. بردەکوتو سرربرزییان پشکی شری شانازییان گدانشدا،نلم دە

پروەریمان تا سر تا سر بۆ کس نیی، بم دسۆزی و ھوستی نیشتمان،پای و دەستدسۆزان، پۆست و پل و 

.مایی رز و سربرزی و شانازیی بۆمان

ل نرویج/ سرۆکی کۆمی مندانی کورد/ رەزا شوان
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