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  وه ه ده  دانای شه له …  وه کرایه ختکردووی شۆڕشی نوێ ی کرسمس دا یادی شاعیرانی گیانبه  ئواره له
 

 و  وه کرنه رده سه ی ئازیزان به زۆربه  ی کرسمس دا که ی ئواره که  قووه نگی یه  بده  له-ننا  ڤیه
مسا دا ڕادیۆی ئۆڕانزی  ی وتی نه ینه پیرۆز و ز و ساته له. وروپا خامۆش و ماتن کانی ئه خته پایته

میل  جه، ولود ین مه حسه:  ک له ریه می هه رهه کی بۆ ژیان وبه د خوله وه کی نه یه رنامه به ننا شاری ڤیه
ست   هه ره روه و سه ی ئه شه  گه یاده م له. خش کرد  دا په  ی ئواره6 کاژر  ر و بارزان عوسمان له نجبه ڕه

  دا به  ستۆدیۆی ڕادیۆکه تی کوردستان له باشوور و ڕۆژهه دا کوردانی ختکردووانه یانبه گ ناسک و دسۆزه
 خۆ تۆ خوناوی(ولود و  ین مه  ی حسه-)  نیم که ندیل و دیده وکی قه سوور و شه ئای: (کانی شیعره

ی کرسمس  که خته ک دره ته  ی بارزان عوسمان له)  ی نازی بیلبیله دوورگه(ر و  نجبه میل ڕه ی جه) ڕووباری
. ن. ی(ی  که شه رکه وز و سه  سه میشه  هه خته دره ی ک ساه  بای سی و یه ندین چرای شیعریان به دا چه

لی کورد شرکۆ   ی گه وره ی شاعیری گه) میوان(ها شیعری  روه هه. و شۆڕشی نوێ دا ئاوزان کرد) ک
   و له وه  خونرایه ر نووسراوه نجبه میل ڕه ت بۆ یادی جه یی و تایبه ڕیتمی س بگه ر سه  له س که بکه

   باس له لی که زا عه جه د مه ندی ناسراو محه رمه ست وسۆزی هوونه کی پ هه یشدا گۆرانیه که کۆتایی یاده
  وه برده ی ده که امهرن رانی به کات بیسه ده گروون مه پان و بناری پیره ی دۆی مرگه سروشتی ڕازاوه

ولود ی شاعیر و کادیری  د مه حمه ین و ئه کو حسه رانی وه روه سه  زدی ی که رمه و هه شتی دیتنی ئه گه
خاتوو  ن  الیه  له م یاده کانی ئه  پرسیاره شایانی باسه.  نی شۆڕشی نوێ یه شخه مه ختکردووی گیانبه

 . بوون م یاده ی ئه  ئاماده دا   ستۆدیۆکه کران که له  ده وانانهو می ی ئه  ئاراسته وه تاری یه روین عه په
  
 


