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  سو هاوریان
 
. رکوک  که واری له خونده بۆ هاوکاریکردنتان دژی نه، مان گه نگگران له خربن بۆ ئاهه به

  که، بکردن ره عه ری به وه هشتنی شونه کات بۆ نه شداری ده  به رکوک چاالکانه دۆستانی که
کانی  ته  سیاسه لهکک  یه.  یی رابووردوودا دووچاری هاتووه یه ند ده  چه  له م شاره ئه
 خوندن و  دابان له،  ش بۆته مه  ئه  که رکردن و راگواستنی کورد بووه بکردن ده ره عه به
ی  و ئاوارانه کی زۆر له یه ئستا رژه. کانی خوندنگاکان ی جارکی تر بۆ پۆله وه رانه گه نه
  یانتوانیوه  نه  که رچونه هوار د خونده رکوک نه  بۆ که وه ته ڕاونه  دوای روخانی ڕژم گه که
  . تی ژنان  تایبه وام بن به رده به

و   بۆ هاوکاری کردنی ئه نگاوکمان ناوه ند هه رکوک چه ی دۆستانی که ه  کۆمه  له ئمه
  .  م شونانه واری له خونده ند کۆرسکی دژی نه ی چه وه ک کردنه  وه ئاوارانه

  
 ژنی کورد خۆیان فری 40ی   نزیکه که، لی نجا عه یال زانا له په ری له نته سه -1

  . ن که و نوسین و ژماردن ده وه خوندنه
   که نگاومانناوه مان هه شدا هه م شوینه له. ق یله ی فه  ناوچه شبین له ری گه نته سه -2

  . مان کۆرس  بۆ هه شداریان کردوه  ژنی کورد به35ی  نزیکه
  

ند   چه  له کدایه یه رتووکخانه ند په ی چه وه ی کردنهو  هه مان له که ه ئستاش کۆمه
 زمانی   خوند به که)  حیماوه  و ڕه شۆڕیجه(دا  کانه ڕه م گه ندیدا له کی دواناوه خوندنگایه

  .  کوردیه
ڕۆژ (ندی ناسراوی کورد  رمه  هونه که، مان که نگه  ئاهه شداربوونت له  به  به هاوکاریمان بکه

   که وه کانت ئاگادار بکه تۆش هاورێ و دۆسته.  وه رازنته مان ده که نگه و ئاهه شدار به) ریم که
  . بن

  
  2005 / 12 / 9ینی  هه: ڕۆژ

   بردینگ رستورانگی موزایک له: شون
Restaurangen Mosaik i Bred�ng  

  19:00: کات
   کۆن100: نرخی بلیت

  ین که رمتان ده خرهاتنکی گه به
  رکوک نی کهی دۆستا ه کۆمه

 


