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  مین ووف ئه الل ڕه جه...  تره ر ال کاریگه هوی مه  سه ی کوردستان نت له ه هه
  

،  یه هر هزر و ئاکاری تاک ه سه ری له ش کاریگه نده وه  ئه ری زۆره ی خونه نده وه سایتی کوردستان نت ئه
ک چۆن  م وه  ده وه لره ،بات ی ویستا ده  ئاڕاسته ر به  جۆر خونه مه کانی هه ته شنی بابه  چه مه  هه به

 من نوسینم بلۆک : ال گرانه مان له ڕه م ماپه ی ئه ه ش ئیدی هه  ئمه الی ال قورسه هوی مه سهموسمان 
   لهچی  که وه ته ڕی تردا بو کراوه  ماپه ی له وه رئه به  له تکتان بلۆک کردووه  بابه م بینیومه  به کراوه نه
ش ) واڵ و ئاگاداری هه ( کراوه  و بلۆکیش نه یه ندین سایتی تردا هه  چه  له بووه  ههت بابهمان ڕۆژدا  هه
تم بۆ  بابه، ن که وی مه ن و که یان شهر چک کردن داگرن  سه  بم یان زیاتر پ له ستمه به  مه بووه نه

ن  خش بکه مدا په ی دووه ئیم ت له مان بابه  هه  که وه ته ی ئاگادارم کردونه وه ناردون پش بو کردنه
ناو و ن  یر بکه خشی پش ئستا سه په،  کراوه  نه وه  ئه وه داخه م به  به وه ندێ گۆڕانه هۆی هه به

ی کاک  که ته  چکی بابه  که جات روستیه رۆکی نوسین هی کاک نه چی ناوه  که ت هی منه ناونیشانی بابه
  له، م که جات ئه کاک نهنسی   چا  پیرۆزبای له  بۆیهتی یه که رۆکی نوسینه مان ناوه جات خۆیم کرد هه نه
 گونجاو بۆ  روارکی نه ید برایم به ری سه هبه ی درین کاک ڕه رگه ر و پشمه خشدا نوسه مان په هه
ی   دوباره  ئوهتی  کردویهد سیاسی مه ی کاک محه یه یه ه و هه بوو ئه  ئه  نه  که ی دانراوه که نه مه ته
ینی  نی فیکر و زه  ئیدی کوردستان نت خاوه یه وه م بۆ ئه خنانه ی و ڕه م گله ئه....  وه نه بکه

رک و  ش ئه مه  جۆری فیکریان بدات ئه مه ی هه ووزه ودان ئهڕوانی   چاوه  له تی و ڕۆژانه کانیه ره خونه
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