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 کات ویست بوو) ) سس  تاتلهتاتله ( (ابراهیمابراهیمکاتویست بوومان په ...  ... ؟؟؟؟ووتینووتین  بۆ نهبۆ نهگۆرانی گۆرانی مان پهخامهمه   حه حه  خا    

  
بین و  ه د  تورکه نده رمه م هونه  گوبیستی ئه مژه زۆر له
ن   ده  که یره من الم سه. . !!ین ی لی تبگه وه ب ئه
کی  یه وه ته ئازاری نه ر کوردیش بت چی له گه ئه!!  کورده

ی بیست و پنج   زیاتر له  که وه کاته م ده کهۆنی نجا مل په
نان  و ئه وه وسته چه ودا ئه ی ئه که ستی رژمه ژر ده له

  . . و ناویان نابات ی گیراوه ده م مامیالن له و ئه
  پنچ  باشوری کوردستاندا زۆرتر له ی کورد له ئمه
دان و  سه،  یه ی کاکۆڵ زینمان هههید زار شه دهه سه
ل و گازی  رده خه ( گازی  به یه نداممان هه م ئه زاران که هه

ش کورایی   تورکه نگخۆشه م ده ئه، ) کیمیایی جۆراوجۆر
و  بجه ه هیدانی هه شه (تنھا جارکیش ب  تههاتبوو دانه
  له  که ی دیوه بجه ه هههیدانی  شهو سونبولی  ردار سه

  ا روو لهد) ر ری خاوه عومه (هید ئامزی پیرۆزی شه
باکوری  له، ند سپاردبوو  خواوه ئاسمان ڕۆحی به

 کورد  مرۆ  تائه وه که) تاتور ئه (رۆژگاری  کوردستاندا له
هیدانی  ی شه ژمارهو کرت  جینۆساید ئه  وه ته ک نه وه

ان تی یه سوکا وه نگخۆشه  ده م تورکه رچاوی ئه به به که، هرز دان دارگوزی بابه ی سه ی گه هنده
  رۆژگاری تی کوردستاندا له رۆژهه  له،  جووه ی نه ستی مرۆڤانه  و هه وهکردی پیرۆزیان  سته جه به
و به   کورده راوه) ژادی نهدی  حمه ئه (مۆی تا ئه  وه خوی کورده خونه) وی فه سه (ی) باس شاعه(
ی  وه کرت بۆ سینه  کارده وه شه گه به به، ن که و بچوکمان تیرۆر ده وره گه  موو دنیاوه رچاوی هه به 

و خۆی   تورکه نگخۆشه م ده ی ئه  گوچکه گاته ی ژن و منای کورد ئه  زریکهتدا رۆژهه ناوی کورد له
روشونکردن و پاکتاوی   کوشتن و گرتن و ب سه  له  رۆژئاوای کوردستان بجگه له،  ڕوالڵ کردوه که
کام   له  تورکه نگخۆشه م ده ئه، وانابینن شیان پ ره) سوریا (ی که رده  رووزه امهنشوناس، زی گه ره

  .  ناوی هناون ر کام شانۆوه سه میکرۆفۆن و له
تی ئازاری دایکی  توانیویهنگ  ده گۆرانی و به به) س ابراهیم تاته (ی کورد تیانه هامه م نه ئایا بۆ ئه

، کراو القهکچکی  شۆڕه، ژنکی میرد دزراو بوه، تان ره دهی ب  وته آکه باوککی په، هیدک شه
ی سۆزک بدات  که سۆزه  به نگه  ده مک به کهو  وه بالونته،  رکی ب النه سواکه، تیو میرمنداکی هه

  . ؟؟؟) ب و فارس ره تورک و عه (گورگانخواردوی تی به ی رۆژگار کردویه یه وه ته و نه به
کی ب  یه وی کورد ووت و پاره ی زۆری گۆرانی بژانی دنیا گۆرانیان بۆکۆچ ره  زۆربه وه رکیتره سه له

  کی لوه یه یان قوروسکه که رقاپیه گی به هی   هنده  خۆگۆڕاوه  له ه) ابراهیم (و ئه وه  شوماریان کۆکرده
ای من ڕ به. . . رتگ نگی ده ده گوێ لهکات و   ده کورد پیشوازی ل وه که چ رویه ئستا به، هات نه
تی جت و   میلله  ئمه چت که رئه  راست ده یه و قسه ر کوردی باشوور پشوازی ل بکات ئه گه ئه
  !! !ین نه قه چه

  
کیس ناچت  تان له) س ابراهیم تاتله ( چوه کیسمان نه  تا له وه نه کۆبکه) رکوک که (تان بۆش که پاره
  . . . . ڕنین په یده یمونیش هه ک مه یین و وه  گۆرانی پ ئه بری پاره زه وی به رکاتک بمانه هه
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