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  ن سه هرۆز حه به.. کات رده کی بنیاتنه یه خنه موو ڕه  هه  و پشوازی له وه  کرایه خنه ڕی ڕه ماپه

 
 .. تان شاد م کاته ڕزان ئه به
  .. کتری  یه کان به نگه یشتنی ده  بۆ گه بوارکه، ربینی ئازاد  بۆ ده که کۆیه  سه یه م پگه ئه

  ته ی بابه نه الیه مه نگاندنکی هه سه کو هه به،  خنه ر ڕه به  له یهگرتن نی خنه خنه ئامانجی ڕه ی ڕه پگه
  شتنه گه و ت ی زاراوه وه  و ساغکردنه وه  بۆ بنیادنانه وارییه گای کورده مۆی کۆمه کانی ئه زیندووه
  به. ن الیه تکردن و دروستکردنی بیروڕای گشتی و فره ی خزمه  ڕگه کان و پۆلینکردنیان له جیاوازه
ی هیچیان  وه ب ئه به، بن  هه وه کترییه نیشت یه  ته لهندین بیروبۆچونی جیاواز  کرت چه کی دی ده واتایه

  . وی تریان بکات  له شه ڕه هه
ن و  که  ده ماندا فکه رده  به  خرایی به ی به تانه و بابه موو ئه ی هه وه یرکردنه  سه  دوباره  واته خنه ڕه

   ئاراوه  هاتۆته کی ب یادگه گایه  کۆمهک یه  تا ڕادهش مه به،  وه چنه بیرده ڕن و زوو له په زۆرجاریش تده
ئاسانی بواری   به وه شه بین و لره  لی ده می خۆمان به رده ند بستکی به  چهنھا  تهمان زۆربه  که
ی  ردی بناغه  داڕشتنی به  تر واتهکی  واتایه نگاندن به سه هه.   ئاراوه یشتن دته کترگه یه  له ه هه به

  . ژین  و تدا دهشدارین موومان تدا به  هه تی که یه کی کۆمه یه یادگه
نگ و  ڕه مه نگاندنی هه سه  بیروڕای جیاواز و هه مۆمان پویستی به  دونیای ئه بوای ئمه به
  . کی ڕونتر یه شوه مان به که وره یشتن و بینینی چوارده ۆتگهخ  بۆ زیاتر له یه  هه نه الیه مه هه
  هی م پگه ی ئه وانه ڕه کانت  و بۆچوونه خنه  ڕه تکایه، شداربیت دا به یه م پۆژه وت له ته ر تۆش ده گه ئه
  .. نیت گه ک ده موو الیه  هه نگی خۆت به ش ده یه و شوه به،  وه ینه  تا بویان بکه بکه
  ن؛  بکه  م دوو خاه چاوی ئه کانتان ڕه خنه ه ناردنی ڕ ر له  به هتکای

  .  وه هبوناکرن هیچ جۆرک  بهتدیارب  پوهی ناشیرینی  و وشهتی ی سوکایه خنانه و ڕه ئه. 1
ڕی  ماشای ماپه بۆ زانیاری زیاتر ته ( ت بنوسه که خنه ڕه" یونیکورد"کانی   فۆنته کک له  یه تکایه به. 2
ت  که خنه دا ڕه ڕه م ماپه ک خۆی له  ب سانسۆر وه  بهش  ئمهتا.. )  بکه" کورد ئای تی گروپ"

  .  وه ینه که بوده
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