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  د  حمه دین ئه محیه ... زاگرۆس تڤ.... ڤال گۆل هه.... هاجی ڤال  هه 

051114  
، ت بکه ت خزمه، ڤیت بڤت پشبکه، تھک ب سه ک یا ن که  ژ تشتهمرۆڤی یفا ر که گه ئه
، ت بکه رارێ بۆ بزاڤا وه،  ژ وی ئالیتک بی یان پشکه، ببینیت ژ خۆ نزک ر گه  ئه اسمهخ نه
. خنان ژی بگریت ت و ره دیار بکه ن وی الییکم کاسی،  و پزانین خۆشیان  گۆر ل که ره گه
تی  له و خه فتن چنابیت و ئه پشکه، ر وان کیم و کاسیان دا پاڤیژیت  سه بر مرۆڤ خۆ گه ئه

  . وام بن رده ر به دێ هه
. بورک ھڤانندا گۆل م رمه هۆنه، یا خۆشتڤی ڤدیۆیا زاگرۆس تۆ ل ست11، /12ل ئڤاریا  

.  کر ل من ل پرانیا پرۆگرامی مزه به، دیت  نه رنامه ستپک به  ژ ده مه،  نده رچه هه
دشیا  ڤال نه هه. الڤ بوون رت و به په، ڤال هاجی  ههنپرسیار. ک سست و خاڤ بوو رنامه به

خۆش بۆ کا  ڤبریه شه، ت  گربده  پکڤه کو زنجیره ن خۆ ل دویڤ ئك بینیت و وهپرسیار
ل ک  دگه تو.  هی شوی کر ته، ن دکر گۆلتی ژێ یهسا  کهنپرسیار.... ملینیت ران بخه بینه
  .........  دژیۆل ک، چاوان دژی، دژی
کرمانجیا ژری و ژۆری ،  ک ژھاتیه له  گه نه، ڤال کاک هه، د وارێ زمانی ژی داسا  ر وه  هه

سۆرانی دێ  ر مھڤان وی کرمانج بیت گه ئه. رۆڤاژی دیالکت دبزڤیت ه و بت ل دکه تکھه
 فۆن تیله، ۆنزیف تله  هژا یک ره بینه، ت بیرا منک ت جاره. رۆڤاژی ت و به ل دکه تکھه

  م ژ ته  کۆ ئه سا باخڤه  هاجی وه کاکه: ڤال هاجی کر و ژێ خواست و گۆت بۆ پرۆگرام هه
 ل پرۆگرامی  کو دگهن ژی نامینن مرۆڤیانهیت و شی مرۆڤ تناگه، راست دگۆت. هین بگه
  . وام بمینیت رده بهتا دویماهی  هه

. ستاندبوون م وه ئه، لر گۆ ل به، ڤال هاجی رابوون و رونشتنا هه، ڤ وێ شه ر هه،  دیسان
  ڤال هاجی پشڤه دا هه، ک گۆتبا ۆبا سترانهچند جارا گۆل  چه.  بوو  نهجوان ک کاره
 ڤال هاجی هه، دابژی.  رابیت ر دا ل پشڤه دیسان هه، ریا جھ خۆ ژی دگه ما ڤه ده، رابیت

  . رک و بداڤان را هه ڤه ل ده، رکیان این ههغیل دیوانا ئا
، جل گرنگن،  راسته.  جلکان نه ک گرنگی دده له گه،  کوردیفزیۆنن تیلهر  ل سه، کو دیار وه
 کان،  وه ئه،  ژی ترگرنگ می یا ژ هه.  دالن گرنگ تره زایا کاری ژ جل و به هره ل شه به

. ت به ب فتی و جوان بریڤه رکه ک سه پرۆگرامه، کاریتچاوا  ند و  چهدێ یپرۆگرامرێ  به ریڤه
ل  تا دوماهیا پرۆگرامی دگه ران بۆ خۆ راکشیت و هه هش و بیرن بینه، یان دێ چاوا کاریت

  . گرنبر  وهی رنامه بهای ر ژی تام و مف و بینه، ھلیتبخۆ 
تر زن  بلند تر و مهک ژ وی  له گهک  دێ کاره، الت ریا وه گه ورۆپا ڤه س ژ ئه رکه هه،   دیاره

بلند کرن و   دێیانی. بیت رزه ر چاڤان به  دێ ل به هنگیک و پاشی یامه تا هه هه، ن ده
  . ن کهڤی  پاشی نه
،  ین فر بوی نوکه،  وه و ژی ئه ئه.  کا کرته له ن گهو ژی ب دیتنا م ئه،  یه کا دی هه  دیارده

، نی رێ خۆ بده بی کو به، ن ن و دی ژ دوف ئک رز که که فزۆنان ڤه ر دێ تله هه، ما هه
، یان راست تر. خش کرن کان چ پرۆگرام تیدا تن په، برن چاوان تن برڤه، ڤو ت کان ئه

  . رن گهتی د ندایه  چهڤما ل دو هی ه یان ژ یه چاوانیا پرۆگرامان هه
  .  ر باشتره روبه کن بسه له ژ گه، کا باش و بکرهاتی فزیۆنه  تله

خنان ژ  کی پاک ڤان ره  و ب دلهنب ژ من زویر نه ڤ و زاگرۆس تڤال هاجی یڤی دارم ههه 
   . نربگر من وه


