
   دژی منداڵ له ایکردنی سکس لهو دادگ ره به
   ..کاندا  کوردیه فزۆنه له ته
  زیز وزاد عه نه

. کو دوکانی ڤیدۆ  به. فزیۆنی کوردی  له یم ته من ده. ببورن 
ماکانی  ترین بنه  ساده کانن که  خه  کۆمه مانه  ئه چونکه
ن ،  که یاسا ده  ن و باس له ده بانگی ئازادی ده. یاندن نازانن  ڕاگه
  دی و له به ی سجنی ئه ک شایسته موو یاسایه هه چی به که

  .دانن  سداره
 ناوی  بۆیه. نایکی کوردیم کرد  یری که و سه مشه  کورتی من ئه به

زی  ک بیرن و حه دا هاوڕا و یه ته م بابه موویان له  هه ناهنم چونکه
ی سکس  سه  موماره بۆ ویش هاندانه ئه.  وابت  کانیانه رپرسه به
کی  ریاسایه ی هه پ  به مه ئه. ساڵ  ژده ڵ مندای خوار هه گه له
  موو هۆکارکی دیکه نگ و هه نگ یان ڕه  یان ده قسه وروپی  ــ به ئه

یت ـــ   ساڵ بکه ژده هاندان یان وروژاندنی سکسی بۆ خوار هه
   . یه  دواوه ی له وره زیندانی و سزای گه

رخۆشی  سه کانمان به وره  گه نده رمه کان و هونه  کورده ره ر شایه گه
   سکسه م جۆره زیان له  شزووی سکسی خه ببوبت یان به

  و خونچه ین و ئاخ و ئۆف بۆ ئه پکه  ڕه یته وا نابت حه ئه. ببوبت 
کان   کوردیه ناه ی که رانه حشیگه ی وه  سکسی ین که  بکه ناسکانه
 .  وه ینه  خای بکه وه  چۆکمانه  له ایینانهن و و ئاس که باسی ده
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کاری  رزه ر هه  سه موو گۆرانی کوردی له بت هه یر نه پتان سه
 و  ی القه لتوره و که ک کوردک له ریم وه من ب به .   ساه چوارده

  .کات ڵ ده  ساڵ حه ر مندای چوارده  سه ست درژکردنه ده
 سم و   به  کهش فۆلکلۆری کوردی و   بژانه گۆرانی و له..  تف 
  ک و جوانانه مه  ئه  ساغ و به  یه ری و په وه ئه ناویه کی بۆگه هناوک

. چت  کان ده رباده  به ق خۆره ی ئاره وه  ڕشانه  له ن که که پیس ده
 ساڵ   و چوارده  کچی دوانزه م که که ته  فۆلکلۆری مله ت له عله نه
  و له  یوانانه ی وروژاندنی سکسی حه  جکڕ په  گۆرانی هه کاته ده

م  ی ئه وه  پشت وتنه ی له وانه ئه. کات  نۆژیشدا دروود بۆ خوا ده
بت    ده دواوه  مۆ به ن ، له وه  و وتنیه وه  و بوکردنه گۆرانیانه

 فلمی  م گۆرانیانه  بری ئه کانیش له  کوردیه ناه که. دادگای بکرن 
ی منداڵ و  یه  سکسی کارهنانه و به ن له  کهخش ڕووتمان بۆ به

ی یاساکانی   پ کانتان به خشه نا به ده ...  کان باشتره رزه هه
  بته کان ده  منداڵ پارزه  هاریکاری کورده  و بهوروپا وتانی ئه

. بانی  الل تاه سعود و جه کانی مه ی جامانه خش و مرووله خشه
ر   به  له نانه م که وی دسۆزان ئه  هه  بهر  گه رمیه و ب شه ی له وه

و  ی له  وه. دژی منداڵ دابخرت  هوروژاندنی سکسی له
ر سکسی   به ورپی  له تی  ئه  کۆمیساریه  کورد له  که تیه جاله خه

 ڕۆژی  ی له ی و وه ی و وه وه. منداڵ بازی  تاوانباربکرت 
ست  تی و ده  بن کردایهتی و رکردایه کانی سه تیوبازه ری هه شه حه

  فوومان کات  تۆ بی سۆسیال دیموکرات عه. ر مناڵ  درژکارانی سه



  کان  شزووزه ی ئعالمی...کان  نه ڵ بۆگه ت بن ناوکه له عه  نه ی به ده
ی   هنده ین که  ده  پاکانه و ناسکه ی گۆرانی بۆ ئه وانه ت له عله نه

  ....ستی خۆیان نیین ن و هه مه هاوته
   

  


