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  !!زازیزازی  ویست کاک ناسر رهویست کاک ناسر ره  ندی خۆشهندی خۆشه  رمهرمه  برای هژا و هونهبرای هژا و هونه

  
 یر ندی کورد و هاوسه رمه  هونه ختی ژنه ی کۆچی ناوه  بۆنه به!  ڵ سوکی برایانه  گه له
متان   که ماه ی خۆم و بنه ژاره م و په ڕی خه وپه  ئه،/ خانم رزیه مه/ ڕزتان ی بهفا وه به

  . م که ش ده پشکه
ی کورد  وه ته نه ، خانم رزیه  مهی کراوه ڕوان نه  چاوه  کوت و په رگه  مه و به :زڕ برای به

کرێ   ده بۆیه. ست دا  ده فات له  وه رکی به ه هاوسشتۆ کیس چوو و  رزی له ندکی به رمه هونه
 گشتی  کورد بهی  وه ته نهکوو  بوویت به نیا تۆ داخدار نه  ته، یه  ناواده و کۆسته بۆ ئه: بژم
رنج   سه  دونوه  له  که یه وه ش ئه م راستیه لماندنی ئه ی سه گه به. باری دار  سه می به خه
ڤۆکی   رادیۆ و به گاته  تا ده  بگره وه فزیۆنه له  ته کوردی لهیاندنکی  ر راگه هه  مه ده ده

  .  یه  د شیرینه ه ل ل ویسته  گه هند رمه و هونه ئهختی  وه باسی کۆچی ناباس  ،ئینترنتی
  وستی شۆڕشگانه  هه بهی ژیانی دا  مه  که و ماوه لهم  م ژیا به ن که مه  ته بهرچی  گهو  ئه

تیدا  ری کوردی و کوردایه پانی هونه  گۆڕه رچاوی له کی به ی پانتاییه که ره کی هونه  چه و به
ست   هه و ئازیزه ست دانی ئه  ده  له  به کوردک ماه موو بنه  جۆرک هه  به،بۆ خۆی تاپۆ کرد

ویست و  کی خۆشه یه) هاوڕێ (، منیش و کۆسته به.  ست داوه  ده سکی نزیکی له کا که  ده وه به
  م له رگه کی پشمه"ڤاڵ هه"ری کوردی و خوشککی رووسوور و  نه ی هه ماه ندامکی بنه ئه
مخر و  ده قهک چۆن   وه،"ماردین"شلۆ و ولر و قامی  کرماشان و هه،م"دنیا". ست دا ده
  ره  و هونه رزیه و مه" کاردۆ" ئاواش کورد و ،ن  بیر ناکه مخان له ریه خان و مه پسه حه
  ی مژوو و له  گوچکهسووریی   گواره ن به یکه  ده تایه تاهه گرن و بۆ هه رز راده ی به که رزه به

ڕز و   تۆی به خۆشی له ره  جارکی تر وای سه،یی دا کۆتا له.  وه رته یله ر ده گوێ یاندا هه
 و زازی رهی  وره ی گه ماه مر و بنه رگیز نه ی هه رزیه ی تۆ و مه که رگۆشه ر س جگه هه
ری کوردی  ی هونه ماه ی کورد و بنه وه ته م نه رجه  سه خۆشی له ره  و سه  پرسه،ریقی فه
  . م که ده

  متان شی خه هاوبه
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