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  ریم ئاکۆی وان که شاخه ... دوسی وسه لیستی حه  به نگبده ده، یان بترسی، هیچ بپرسی ی له وه ب ئه
  

  
، هاوڕیان، ڤان هه، یاریزانان، رزشکاران وه، ڕزان به
. نی کوردوکوردستانویستا رزش دۆستان و خۆشه وه
ئازیزانی ، ڕزانم به، تان باش و کاته ئه

م  رجه ناوی خۆم و سه دا به لره :کوردوکوردستان
 گشت  داوا له، ران نده  هه مان له که ندامانی یانه ئه

رزشی کورد  نگرانی وه یاریزانان و الیه، تیم،  یانه
ب ، ب جیاوازی، ر شونک بت هه جا له، ین که ده

 کردنهس ی وهئه، و دوود هیچ بترسن   له ی که وه ب
 730  لیستی ژماره ن به نگ بده ده، یان بپرسن

   تاکه730  لیستی ژماره. یمانیی کوردستانی هاوپه
کانمان و  وته ستکه  بۆ زامن کردنی ده لیستکه

و   لره  ڕاسته به. کانمان وتکراوه  زه ی مافه وه ڕانه گه
  یه ی هه نده ی دزوو گه و دیارده ه هک ه وێ کۆمه له
  نت که یه  ناگه وه رگیز ئه  هه وه م ئه به، کوردستان له

  بت ئمه  ده وه وانه پچه به! ین ده نگ نه چین و ده نگدان نه کانی ده و پیری سندوقه ره  به ئمه
ین و زۆرترین  که ماده خۆمان ئا وه رزشکارانه  پشوودرژی و ڕۆحکی وه رمی و به گه زۆر به

  . 730   بۆ لیستی ژماره وه ینه نگ کۆبکه ده
مان  که کو کشه به،  خۆی کوردستاندا نییه ڵ نو گه نھا له  ته مۆی ئمه ی ئه  کشه چونکه

ی  وه  پشته  له که.  ناو خۆی عیراق  له ناو دیمۆکراتییه ڕی به یارانی آوردو شه ڵ نه گه مۆ له ئه
ی کوردستانن و   ئاسایشه وباره ریکی تکدانی ئه  نھنی خه  ئاشکراو چ به ا چ بهکاند رده په
  نادیمۆکراتییانه فوفی کو به کی کیمیاوی به  بۆمباو چه  به یان نه مجاره وت ئه یانه ده

ین و هیچ  ووردی کاری بۆ بکه  زۆر به بت ئمه  ده بۆیه. ن گۆی خۆیان لمان تۆماربکه
  . ن که گۆیشمان لنه

 و نفال زار ئه  هه182و هید ی شه بجه ه  ههو بارزانی 8000خونی   به ی که وتانه ستکه و ده ئه
 هتد... هیدانمان دایکی شهزاران فرمسکی  ههو  کۆڕه

فیۆی  ئاسانی به ک به نه، مۆرمان بیپارزین نجه قامکی په یان به مجاره ئه، م رهه  به هاتۆته
ی  نده ی گه گ وڕیشه موومان ڕه هه ین و به نو خۆماندا کارجوانی بۆبکه پاشانیش له. ین بده
سی شیاو  نین و که که  هه وه ڕیشه ن له که مان ده که له  خونی گه یاری به ی که و بازرگانانه وئه
  .  شونی گونجاو دابنین له
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  ،  ده یم  کۆتاییدا دووباره  له  بۆیهجا
   وه که یه موومان به برایان هه، خوشکان

   وه ین وبچین بۆ پشه که قۆمان لھه
  یان بترسی، هیچ بپرسی ی له وه ب ئه

  دوسی وت سه  حه لیستی  به نگت بده ده
  ، یمانیی کوردستانی وتوو بت کوردو لیستی هاوپه رکه رسه هه
  

  یم ئاکۆیر وان که شاخه
  ، ندا  هۆه بژاردن له ی هه سته ندامی ده ئه

  تی  وه روناوبژیوانی نوده  ڕاهنه وه
  ندا  هۆه  دۆ له-  کانی کاراته نگییه  جه ره  هونه له
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