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  بدو سووربدو سوور  ئامانج عهئامانج عه. . . . نوس نازانی؟نوس نازانی؟  رآی رۆژنامهرآی رۆژنامه  هاب ئههاب ئه  ئاخر چرۆ شهئاخر چرۆ شه) )  ستیڤان ستیڤان  آم بۆ آاآهآم بۆ آاآه  یهیه  ری نامهری نامه  رهره  سهسه  لهله((
  

رگی  ی مه آادیمیانه آانی تری زۆر ئه ته شنی بابه چه مزینانی به ی ستیڤان شه آه ته بابه
 گوی چرۆ پاشاآانی   به وه اتهد  ئه مكی وردبینانه وه، الونی  خان ئه رزیه ند مه رمه هونه
نوسان  ش رۆژنامه مجاره ر بنوسری و ئیدی ئه سه  له ته م بابه  ئه وایه ره، آوردستانی نوی له
یدابوون  م جاش په ه ك قه م الوال آۆمه له، آان هراوییه  ژه مه ه  قوربانی قه بنه نه

نی  ر ی شاعیر ووته نوه ری وشخ ئه  ده ته تی نایه سكی حزبایه جوغزی ته یان له وه بیرآردنه
، شوبھنن سای سیحراوی ئه دار عه شی به آه مه ه تی موسا قه زره  حه ته ر یان لی بووه نوسه

ی  رگی ناواده  ومه رزیه رمی خاتوو مه ی ته وه و هنانه  پرسه ترازاوه  نه م جوغزه رله چرۆش هه
ریش پشبرآی بوو  وبه وله ر آرا لره سه تی له سه وی ده  گره آه نده رمه  هونه  شۆخه خانمه
ژیان  تا له  لی هه وه باغ تر بكات وجوانتری بۆ بمنته ره آی قه  الیان باشتر پرسه آامه

سعود  مه( مامۆستای بیر راوژ  پرسین بۆ آه  بۆ نه وه ئه!!لسومی آورد  ئوم آه آرا به دابوو نه
  نگانه ی رۆژی ته تواناآه  به نگاویش آوره رهادسه فه ه خۆرگیراون آۆچی دوایی آرد نه) محمد
   خۆی لی ببته وه ته دا آۆبووه وه ر له رآی نوسه ی ئه ئاخر چرۆ خان آه، شیر  شیره یكرده نه

  بستته یشتووم تۆ مه من باش تی گه،  وه رچی آۆچی آرد بۆی بالونته  نوس وهه قافیه
. .  وه یته آۆبكه) آوردستانی نوی(ی ترایی  ۆخۆت رۆژنامهی زۆروبۆر ب ر وژماره فه باشترین نه
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