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 . ۆرانس. س ح. ؟؟؟!!! ردانه جه ی جگه کوان،  ردانه مه ی  قه ئره
  
 یرز ربه سه چیای نگی زارده بوولبولی هه  نه که ده ت گبه و نه دویم به ی شه ڕه له قه  که ی وانه ئه

 چرووکی و سووک ی پاره مشتک رگرتنی وه بۆ  که، تین یه کۆمه مۆزمکی، داهو و ڕ دانپه
 هنانی،  نابارانه و دزو  کاره  شنه چه و له کک یه. ستۆ ئه  گرنه ده سووچک موو هه، اللی ده

 کی خه ی خا نیوه گیرفانی ی وه رووتاندنه ئازاد و کوردستانی بۆ  گه  به تاتلیس برایم
  . تاتلیس ئاڕکاداش نسرتیۆک قازانجی  به،  یه وساوه  چه رمه هه و ئه  ساردی ناسه هه

 بزان ب ده، تی کردویه س ر که هه م به؟  بانگ کردوه شیۆفر گۆرانی تاتلیسی ک نازانم
، ننیشتما باتگی خه و دسۆز، لھاتو سانی وژ و که گۆرانی دان سه هشتا، کاتک دا  له
  وه کۆنسرته  وه کوردستانه ئازادی  نیوه رمی هه چوونی  به  وپاشه هاشه وی خه  وانه شه
  . نرێ داده ناشیرین زۆر دزو و کجار کارکی یه  به تاتلیس بانگھشتن کردنی، بین ده
 و ئه ت قه  به،  داڕشتوه یان کۆنسرته م ئه  کاری واشه ی چه ه گه ی نه ده و ئه  دیاره م به
  بنته پای ت داوه تیان روخسه و  نووسیوه تاتلیس بۆ ڤیزایان  که،  سووجیان نیه  رپرسانه به
  که ی یه جگه و ئه -مان  ی قاره رگه پشمه ری نگه سه  ج- کوردستان زیۆپر نی وشه که ر سه

 یان ده و کا ده اجڕ هه الش به  به کانیشی گۆرانیه، نازان هیچی  به تاتلیس ی وه  له بجگه
تات و  تورک به فرۆش .  

. زیدی بایه  له ن مام عه ده پی،  یه  هه ود ساه نه  پیاوکی پره:  دنی  قسه قسه ن ده
، ک مه ئه  به کی بور و یه رگه ک پشمه وه، کوردستان دا می کۆماری رده سه  له لی عه  مامه

 ئستا مای.  بوه د ممه محه قازی وا پشه رۆک سه تی ی تایبه} حفیز  حته موسته{  بادی گارد
  پی به: یوت لی ده مام عه. چ ڕێ ده به فرۆشی زبح ته  به و  بۆکانه شاری  له لی مام عه

 رمی کوردستانی هه  بچمه ستام هه،  مه هه  کۆرد به ت باره سه  که ک ویستیه خۆشه وین و ئه
س  که  نرخ و به  ریه وه و بیره ئه وش له و کانم نه دریه  زوه ئاره ی کابه تی ره زیا ۆب ئازاد
،  وه  داخه چی به که، وتن فه نه و چن نه  بیر له تا، م بکه تۆماریان،  مه  هه که ی بیستوانه نه
ک  ته هه  وست چو ده شم له که تازبحه ی پاره، تۆراو نجاو و ره  دی به گرتم و ری نه وه س که
   . !!!ماڵ و ره  به وه هاتمه، ک ته هه

لی  عه  مامه ک وه کورد ویستی سانی که وپیری ره به ب ده رزدار رپرسانی  ئایا به:پرسیار؟
، کورد دزی رانیۆگ ی رده جه، فیسار فن و و وژ گۆرانی ناوی  به یا بھنن خری به و بچن

  ؟؟؟!!!ربگرێ وه پاره  میلیۆن به، یاۆگ و ن بانگ هشتن بکه
   
  کوردستانی باشوور له، واوی هاوبیرانم  ته له،  وه ره سه ی قینانه راسته و ئه ی بناغه ر سه له

 نگی  ده نه بده نگ ده،  چووشن خواسته نه ر خودای گه  و ئه و کۆنسرته ئه  چنه نه، م که تکا ده
   :ن بکه هاوار ک و یه

  ؟؟؟!!!ردانه جه ی جگه کوان،  ردانه مه ی  قه ئره  
 . ڕم گه رتان سه وری  ده له
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