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  کک  باهباه  باسباس  عهعه. . . . . . و ئسترو ئستر  رر  کهکه. . . . . . گاگا  گونهگونه
  رلینرلین  بهبه

  -:بژێ گراف تۆلستۆی د ه
 ڕق  رگیز ناتوانت به م هه ویستی دار دابتراش، ئاسن بکوتت، به ب خۆشه توانت به مرۆف ده (

  ) کی تردا بژیت خه ڵ گه  له وکینه
  

م  که وو نخونی و ماندووبونه تان ل ده و شه ی ئهست خۆش تا ده ره  سه ر فارس له رز کاک عومه زۆر به
  .  قدیره کاتان جگای ته ماندوو بونه. . . . یکشن  ده وه  دیار کوردستان نته   به  چه ند ساکه که
 رکی   خونه که یه ی ماوه ته  به و سیفه یه ر کوردستان نتم هه  سه  له رنجک که  سه ل تاکه وه
ی  وه کردنه  جیا نه تی چاک و خراپه، لک کردنی بابه ورد نه هه ی تانم کشه که ڕه وامی ماپه رده به
  . . . . . . . .  شن یان نا  ده وه و کردنه  بۆ ب ن که نه تانه و بابه ئه
  

که سک  زانن که نی و یاسان، باش ده ده ژیانی مه ڵ به وروپان وتکه  ئه  له که یه ڕزتان ماوه چوون به
 ل  نجه  په بۆ نموونه. . . بت م یا زۆر توشی سزایدادگا ده  بکات که وه یه که ره رامبه  به تی به وکایهس

  .  یه تی پکردنک سزای خۆی هه  سوکایه ر شوه  کورتی هه به. . شاندن یان جنو پدان و ڕاوه
  بت به و ده یه ستیرانه ری کارکی هه  گه  ڕۆژنامه  نووسی دا که  دونیای ڕۆژنامه خاسما له نه

  . دا بکرت گه ی ده ه  مامه وه وریاییه
  کانیان له ره و نوسه وه  کرنه بو ده) کوردستان نت ( ی له و نوسینانه ندک له ی هه وه ر ئه  به جا له

زووی   ئاره به. . .  کی یاساییان نیه یه وه ترسی هیچ لپرسینه  چونکه. . . نوسن ت ده  بابه وه کوردستانه
،  کان  ڕۆژنامه وانیه عورفه ب گودانه ر کاغزو به نه سه یخه  ده ناویاندایه  هه ی له وه خۆیان دن و ئه

رهاویشته   ده وه به من ئه که( وه رنته هۆی ئینته  به مۆ کارکی ئاسانه ش ئه وه ی بو کردنه  شوه وه
  ). زانم ی گلۆبالیزم ده تیفیانه کی نگه یه
  ر کاک عومه. . . . ڕزم به

  وه وشته ی بدره وه ئه ( رج نیه  دابنرت چونک مه  نامۆیه یه و دیارده  پویسته سنورک بۆ ئه  بۆیه
رکی فایین   و هونه ره ر بوون هونه نوسه. ر بت  نووسه وه ش کرده زکی ڕه ی کاغه وه یان ئه) زر بت

)fein . . . . . (وهب ری باش ده نوو سه  ۆ له ک هـه ێ و وردیه  بهت  کان له رزی دا بفنزمی داببین
  .  وه و گوو خول بخواته وری گوفکه  ده  له میشه  هه شکه  ڕه کوو قه له ک وه نه
  . . . ڕزم به
تا  وه ئه. . . . . ن ده رخواردی مامۆستا ی زانکۆ ده ده) 1*گوو( دن و  وه تانه که  سایته تا له وه ئه
یان مانشتی . . . . ن که د ده ناوزه) 2*گا گوونه (   دن و مامۆستای زانکۆ به وه تانه که تهسای له

  وه ته  ئازادی بیروڕاو لیبالیه  له و بوار دانه ر ئه گه ئه. . . . کا ست پده رو ئستر ده  که تک به بابه
 ت و ئازادی  رامه  سنووری که نه گه  ب سنوورن تا ده ر هنده کان هه  ئازادیه  بگرێ، خۆ رچاوه سه
 شعوورو   ڕز ه  پویسته  بۆیه یه کجار زۆری هه رکی یه کوردستان نت خونه کی تر، من دنیام خه
ی جوان  م دیارده کرت به وان نه ئه ی و خۆ ئاراسته کانیش ڕاسته ته ستیان بگیرت با بابه هه

  .  ناشیرین میشه و ناشیرین هه جوانه
  
  
  . ید قادر نووسرابوو مال سه که. بۆ د1*
  . یلی بۆ مامۆستا ڕبوار سیوه2*
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