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  رر  عومهعومهد د    مه مه  وان محهوان محهیی  قهقه  .... . .!!!!  .. کرد کردییش کورتش کورت  م جارهم جاره  ار ئهار ئهییختخت  ال بهال به   مه مهۆۆبب  تانتان  کهکه  مهمه  وهوه
  

 ی که ه) ر رنوسه سه ( که شه کیپۆرچ هسو   که هموختار ی که مه  وه  کهی وه  ئهیمن دوا
و  گه  به ب نده وه  ئهیچ که . وه نهیوون کردڕان یۆ ب هیگوا ،خشانداست م چاو پۆکوردستانپ

ان ی که وه وونکردنهڕر  نه خو  که!! .رچوو  ده که گه هگورگ ی کوو خشه  و کرچ بوو هه ر وهڵکا
  له نه یک .) لل ع موخهیبا (یاخیکن  مهۆک نھا  ته سته و ده ت ئهی گه  دهنجا تیئ ،نیب ده
ر   هه  الوازهیکم وه  نده وه ن ئهیگ ئه .  باشترهیتا  به  لهڕ ن شه  ده  که هی وه هه ر ئه .ڵد
   . .. ؟!یان نووسی یداخ ره موهاباد قه ۆابردوودا بڕ   له  که انهی که مه  وهی  ده

  هیار گوایخت ال به  مه  که وه ننهه  ده وه ان بهی که ستهو  ههیفیع  زهۆپاساو ب
 ڵ  گه ان لهی شهوان ک وئه ت ناردووه کوردستاننیڕ پهما ۆشتر ب پی که وه وونکردنهڕ

توالت  که کان ته زبهیکوو ح وه ش دا وه ناو ئ  لهۆب، پرسم من ده . هی ت دا ههکوردستانن
  !!! .بن   یم  چوارهیت سه  ده وه ئ که، ر کورد سه  به هم وله  عهیای دونیڕ قوی ؟؟؟؟ ئه هی هه

 ۆک ب هیگاموو ج ش ههتاو پ ره ار سهیخت ال به  مه وزوعه ومه  ئهۆ ب هیم وا من پیرچ گه ئه 
تر یئ، گرن  دادهێ نویت ک بابه جاری فته وان هه م ئه به ، ناردووه )ستۆکوردستانپ (یانیۆخ

  !!؟؟؟ .ب  نه پی وهر ئ ده  قه ار بهیخت ال به  مهی بۆت .ن که  دهۆک ب  خه  لهیی گله
  


