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 ر  همن عومه... !!!تی آلیپ و گۆرانی زاره  وه ته تی ڕۆشنبیری بوه زاره وه
  وه داخه زۆر به، آۆش گا تده تی ڕۆشنبیری بۆ ناڕۆشنبیر آردنی آۆمه زاره  وه  آه وه داخه زۆر به

  وه داخه ر بهزۆ،  و گۆرانیه نه قه ریكی چه  خه !!!ند آتبكی ڕۆشنبیر نیه نی چه تی ڕۆشنبیری خاوه زاره وه
زاران داخ و ئاخ و  گا ب هۆش بكات هه وت آۆمه یه و ده  خۆی ڕۆشنبیره زیری ڕۆشنبیری آه بۆ وه
بت  بت دمان وشك ده ر گۆرانیمان نه گه ئه،  ته و میلله كشراو بۆ داماوی ئه ری و هه سه ی قوڕبه ناسه هه
  ڕۆینه  ده وه  ئه وه بوو بیخونینه ر آتبیش نه گه ئه، رینگ  گۆرانی ده بت گوێ له ر نانمان نه گه م ئه به

م  تی ڕۆشنبیرین به زاره نی وه  خاوه ریمان آه سه  قوڕ به ئای له، ین ده رمان باده آۆنسرت و گل گل سه
  له، ڕ ناآات رمی آوردستان تپه تی هه ی حكومه  پاره  تورآك به  آلیپ و بادانی آچه ڕۆشنبیریمان له

، ڕ ناآات  تپه و ئمه ر حسابی من و ئوه سه ماآانی تورآیا له  سه ی گۆرانی بژك له وانه نگی شه ئاهه
ر  آانمات تپه هیده ر خونی شه سه آانی تورآیا له یخانه  مه ی گۆرانیبژك له وه ر مزی خواردنه سه له

  . ڕ ناآات آانی تورآیا تپه یخانه  باڕو مه ك له  سۆزانیه  آچه ر ڕابواردنك به سه له، ناآات
   

 دوای   بزانه ره آیش بت وه یه ت بۆ چرآه  خه  پناوی تۆدا آرده ی خۆیان له وانه ی ئه ی نیشتمان ئه ئه
  .   ژنك چ باسه ژار بوونی بوه  دوای قوربانیوو هه هیدك چ باسه ی شه ناسه هه

   
آلیپیش ،  آلیپ ته  گۆرانیبژو ڕۆشنبیریش بووه  به  بوه نهم آوردستا ت و خوای ئه سه یان ده مجاره ئه

  . آانی خۆمان  جوانه  آردن و سوك آردنی آچه  تورآك بۆ ئیھانه  بادانی آچه ته بووه
خوقنی   داهنان ده  آه یه سه و آه  ڕۆشنبیر ئه وهایه  من ناڕۆشنبیرم یان خود ڕۆشنبیر ئه وه ئای ئه

   آه یه وه نوسی ئه  ده  آه یه وه  ئه وه آاته رز ده آاندا به م و آوڕی و ناشرینیه ڕوی آه ه ب نجه  په  آه یه وه ئه
 تورآكی سۆزانی   آچه ڕوات به ت ده ساریفی حكومه ر مه سه  له  آه یه و گۆرانیبژه گری یاخود ئه  ده خنه ڕه
  . ژن هه ده
واری  ك مسقاڵ خونده  هۆشیاری یه ك مسقاه ك یه  هیچ الیه  له یتوانیوه  نه ڕپوتكی فاشیل آه پهتا  وه ئه
 دوو  و ئمه ی من و ئوه ر پاره سه تی ڕۆشنبیری له زاره ر ڕۆشنبری و وه سه م له ست بھن به  ده به

آات   ملیۆن آۆنسرتمان بۆ ده48  ه شۆخكمان ب آچه، هنت رده آانی گۆرانی ده زه  آلیپ و مه گۆرانی به
 تورآكی سۆزانی   آچه ته م میلله ی ئه ر پاره سه  له ته و میلله رچاوی ئه  به ندك به رمه ناهونه

  . وزن گه ده
رنت ب  نته ركی ئه ر ماپه  هه  به  چ باسه  بپرسه  فزیۆنه له ر ته  هه  چ باسه  بپرسه یه ر ڕۆژنامه هه 

تی  زاره ر حسابی وه  سه  گۆرانیبژ له  فنه وه ت ئه ت بی پت ده ت و ناحكومه ناكی حكومه ر آه هه به
  وێ بزانی تۆ چی له ته ر ده وروپا بۆ آلیپ و بۆ بادان و بۆ ڕابواردن گه  تورآیاو ئه ته ڕۆشنبیری نردراوه

ی نوسیوتانن  و آتبانه  ئه ت بشكنه آه  پنوسه ر نا بمری باشتره گه  تا بزانی گۆرانیبژی ئه خۆت بپرسه
نھا سیدی و  آانتان فلسك ناآات ته  نوسینه آانتان بسوتنن چونكه ن بیدڕنن فالشه ری بكه ر په په

  .  و وته  خوای ئه  تورآه یی آچه ڕه نھا بادان و به  ته م وته  خوای ئه گۆرانیه
ی  وه  گۆرانبیژ بۆ ئه موومان با ببینه ر هه  هه  گۆرانیبژ ده  ببم به  وا بیاره وه ته  خۆم بوه زانن بزم له ده

ت  مووی گۆرانی ده قام هه ر شه  سه  سك ناڕژته ی دنیا بت آه وه  بۆ ئه  ئاو بخواته ته سه و ده دی ئه
موومان  هوان ه رو فن پاه  فن نوسه س نابته ت هیچ آه مووی گۆرانی ده س نانوسی هه هیچ آه

 .  تورآیا ر بكرت بمانبه گه ین و ئه آه مات بۆ ده موومان سه  گۆرانیبژ هه بینه ده
 


