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ئةم وتانةي خوارةوة، بةرهةمي تاقيكاري نيو سةدة ژياين پثنووسةواين خؤمة، كة : تثبيين 
، لة ناخي زةينمةوة، بة ”وتةي كورت ” هةمويامن بة مثشكي ئثسك هةست كردوة و بة چةشين 
دةشزامن كة پثشكةش كردين ئةم ديارية . كةرةسةي كيبؤذد، هثناوةتة بةر پةجنثرةي مانيتؤر 

رةبةنة، لة خزمةت خوثنةراين بريمةند و ليزان دا، وةك ئةوة واية، كة مازوچنثك چةند دانة مازو 
 :بة دياري بةرث بؤ چياي سةرسةوز و سةربةرزي زاگذؤس 

 . پةيضي راست وةك تيغي دةبان بذاية  •
 . مؤسيقاي چاك، تؤزي ماندويي مثشك دةشؤرثتةوة •
 . بؤ سةملاندين هةر درؤيةك، دةبث چةند درؤي ديكةش بكةين •
 . السةنگ دةبث) وجيدان(كاتث زگ برسي بو، تةرازوي ئاوةز  •
 .  كوذ داري بووزة، رةق و بث بةرة، كچ داري رةزة، نةرم و بة سةمةر •
ان گةيل جؤربةجؤر، زؤر تؤفرييان لةگةص يةك دا نيه، چون هةمويان بة هؤي زماين   زم •

 . نثو دةم دةردةبذرثن، نةك ئةندامثكي جياوازي دي
تا منداصة كانتان چكؤلةن، لةسةر باوةشتانيان دابنثن، چون كاتثك كةچةصة بوون،  •

 . پةذةوازة دةبن و بة تةقةي تفةنگيش توخنتان ناكةون 
 زؤر پارثز بكةين، چون لة پاش مةرگ، كاتثكي يةكجار يةكجار زؤرمان بؤ   با لة خةوتين •

 . خةوثكي بث بذانةوة هةية
 . كايت بري كردنةوة، بة نرخترين بةرژةوةندي تةمةنة •
 . درؤ وةك تراويلكة واية، تا بچيتة پثشةوة، پتر لثت دةردةكةوث كة درؤية  •
 . رووگةي نثوچاواين هةر كةس، ئاوثنةي دصيةيت •
يه مرؤض پتر لةبريي منداصةكاين داية تا دايك و باوكي، چون وةك باوة ئادةم بري بؤ •

 . دةكاتةوة و پثي واية خؤشي ، هةر منداصي هةية، نة دايك و باب 
 . سةركةوتن كةمث گرانة، دةنا هاتنة خوارةوة زؤر ئاسانة  •
 . اكاكايت ئاخةفنت، شتثك بصث كة خؤت بذوات پثي ببث، دةنا كةس گوثت لث شل ن •
 . كةلةواي چكؤلةي مةزبوويت پريثژنثك، لة وصايت بةريين شپرزةي پادشايةك بةنرخترة •
 . راستةقينة وةك كثو واية، تا دةچيتة پثشةوة، پتر لثت حاصي دةبث كة هةية  •
 . تةواوي ئاصوگؤذةكان وةك ميوة وان، بؤ گةيشتنيان پثويست بة كاته •
 .  درؤ لة تيغةصةي كول دةچث، بذشيت هةر نية •
 .   ئارام بووين دةروون، خؤشترين تامي ژيانة •
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نزيكترين و ئاسانترين رثگة بؤ گةيشنت بة كؤشكي سةركةوتين واتايي، رچةي رثك و   •
 . راستةوخؤية
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