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کمرر  هههونهون  هه خانم خانمیی  هه ئ ئمائاوامائاوا و و   کانکان  ههمی ووردیلمی ووردیل  ههی خی خ  ههمائاوا ئمائاوا ئ  ی وتی کوردانی وتی کوردان  ههک  ههنده دسۆزنده دسۆز  ههم

خخخ   تت  ههفعفع  ههمال رمال ر  ههبات جبات ج  ههخخ   ...  ... !!تی کوردی مائاواتی کوردی مائاوا  ههوو  ههونی دونی د  ههمی می خ  ههمی ژن و خمی ژن و خ  هه
  

  050920/ستۆکۆم 
 نم به به خه مو هه نسکو فرمسکی درشته وه سه ردهبه خه مو په ژاره یه کی زۆره وه 

  کانی تۆوه  ئازاره
   ئه ی که ه ژن

   ئه ی هونه مه ند
  .  ژنه پشمه رگه
  مه ندو کورد په روه ر ر بۆ تۆی هونه

و هه وه رینی ڕۆحه وه به   به م خه می دووری دو خه زانه وه ر به م گه ی زهپایزه به م
  . جتھشتین

ا بۆ هه تاهه تایه چاوانت لکده د به ره و خاککی داگیرکریله وتکی ئازادی وه ک سو
مه ندت ب هاوسه رو  رناسری ره زازی هونه. . .  مه ندو کورد په روه ر ربۆ تۆی هونه. نت

 ماردین و دنیا و کاردۆت ب دایک. . . مه ندو کورد په روه ر ربۆ تۆی هونه.  کردڕێب هاو
  . . . مه ندو کورد په روه ر ربۆ تۆی هونه. کرد

  . . . مه ندوکورد په روه ر ربۆ تۆی هونه. ژر ده ستت ب مۆسیقاو گورانی کردمیلله تکی 
بۆشاییه کی  خۆپیشاندانه کانی کوردان له شاری ستۆکۆمئه ی ئه ستره پرشنگداره که ی 

 جوانه کانت به سرودهکه به ده نگو ئاوازه به سۆزه کانت . . . مانه وهانگه ورت خسته نو
ئه . ه پانی مه یدانی خه باتڕ و گۆ رهئه دا به  ئمه ت هان به و هه سته پاکوبیگه رده ت

 وه ک ژن شۆرشگرو که وه ک ئه ستره پرشنگدار و مه رزیه خانم ی ژنه پیشمه رگه
 بباکانه هانده ری به و سه رماو سۆه ی زستانه نیشتیمان په روه ر له شاری ستۆکۆمدا

  . بۆ خۆپیشاندانئه و خه که بوویت 
بۆ یه  .  ئه ی ژنه پشمه رگه مه رزیه خانمکه هاوارت ده کرد بۆ داوای ده وه تی کوردی

مه رزیه ناچیت هه رگیز له یاد . . . له دماندایت. . نامریت. . . تۆ هه میشه زیندوویت
  . خانم
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