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  راجیانی ر خه نوه ئه ... 730 لیستی  هین ب نگ بده ش ده م جاره با ئه

  
ر  به  له ڵ وایه مه کی ته ك قوتابیه ی کوردی وه ئیداره

 کات  ده  خۆی ئاماده وه س کاتی تاقی کردنه چاومدا به
خات کاتی تاقی  کانی پشتگۆێ ده ته ڕۆژ بابه ڕۆژ به
   له ی کوردیش به س هئیدار  وه وته که  بیری ده وه کردنه

  ونه که  دهو  وه وته که تیان بیرده نگ دان میله کاتی ده
  . القاژێ په
 بکات بۆ خۆی بۆ  کاندهر حیزبك پوپا گه وروپا ئه  ئه له
کات  ج نه جبه کانی عده بژاردن وه بژاردن دوای هه هه

  نگی بۆ نادات له س ده ت هیچ کاتکی تر که بۆ میله
بوون   نه  قینه عدی ڕاسته وه نی   خاوه ندا چونکهبژارد هه

  . ت  میله ر به رامبه به
ژیان .  دانمان نگ نه  ده  له باشتره 730 لیستی  ین به نگ بده  ده  من پم وایه م جاره ئه

ر دوای  گه ترمان زۆر ماوه ئهبژاردنی  هه، نگدان ك ده یهبژاردن و ك هه  یه  له بریتی نییه
 منیش  وه گرته ك نه  یه کرت و ئیداره ج نه وت جبه یه ت ده ی میله وه  ئه بژاردنه م هه ئه

ی کوردی  ر ئیداره رامبه بت به  لبووردنمان هه با ئمه،   و لیسته م به نگ ناده ده جارکی تر
  م جاره وستی ئه ین هه که با نه دا شتی کۆن به بالره. ین یان بده م شانسه ش ئه م جاره ئه

  .  کرت گرنگ نییه نووسرت و چی باس ده نگدان چی ده  دوای دهنگدان  بۆ ده گرنگه
ك   نه نگدان بۆ کورده ده،  وه کانه  حیزبه  به کی نییه ندیه یوه دان هیچ په نگ نه نگدان یان ده ده

  بۆ حیزب
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