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  کوردستان نت... ی ئاسۆ  مک بۆ ڕۆژنامه  وه..؟! پیازیان پاآکردب ندساه چه یمان سلیك ه خ هلیقاب
  

 ی ئاست ییهز ه دابی هآ ییهستیو هشۆخ،  ه تورآڕی آرد تورك آویعالنی ئ ه بلی هو ه ئیدوا
 یتل، بڕی بازای هو همبوون ه آۆیه هر بول ه ه هل،  آوردستان هك ل تورآیستیو هشۆخ

دا یاستڕ  هلزنرا،  ی دابه که نرخه% 40   له ندی خوودی بله زامه ر ڕه  سه له ی هآ گهن هئاه
  هخاتیجبور بوو ب ه م هم بل هب،  هو ڕه بازای بن هتو هآ هد) داشکاندن، نزیالت ته(موو آات  هه
  .  هو ڕه بازایباغ هرق هس
  
 250نھا  ه تیمان سلی شاریآان هتل، ب)ۆئاس( یآان ه هاتوول  ه نووس هنامڕۆژ ی هروگ  هب

 یردان ه سگن ه در ه بلی هو هر ئ ه س هو هاندڕ گهان ی هآ هآارۆوان ه هئ،  هشراوۆ فران لی هدان
ندێ  هه. ند قات زایاد بکات ی چه که وا نرخه  ئهشریفی هنا  ته  که نگه ، و ڕهآات ه دیمانسل

بزانین ) مانتوانی  نه ره فه سه مان له که گروه  قاوه وه داخه  بهم به(،  هۆکاری تریشیان داناوه
  .نت یه گه یان چی ده وه ئه
  
ك  هنی، قوربان ت و هم ه ه ه نراوین ناوك خو یهایر ه د ه بیمان سلی نازانن شار و کۆنه ئه
 و یشوت هآۆ ت یهن بوایهاو، ن ه بكیر ه د ه شار بهووهھھا  ه ب هش هوان هل، ن ناآ ه بلیتلب
اك پاز پی یت یه آوردا ه ل ه سا85،  هآ هاتی ه ح ه شاریك ه خ هلیقاب، آرد هان دیی باران همات هت
 . !ن هآ هد
  
 

  دۆالر 15  کرته  ئیبراهیم تاتیساس دهینگ  ئاههیولر بلیت  هه له
 

ند  رمه هونه ینگ  ئاههیم  دووهی ڕۆژ له: ئاسۆ، مال پشتیوان جهی، سلمان
 .  دۆالر15  کرایه  وه  دۆالره25   لهی که ولر بلیته  ههیشار ئیبراهیم تاتیساس له

 ی وه  ئهیدوا  له که یاند  ڕاگهی ئاسۆ فرۆش به و  کینی  ڕۆژنامه ک له یه رچاوه سه
 ی پارکی هۆ له  دوو ڕۆژی  ڕابردوودا بۆ ماوهی فته هه ئیبراهیم تاتیساس له

 یند نرخ رمه هونه یند زامه ڕه مداو به  دووهیڕۆژ له،  ساز کردینگ ههولر ئا هه
 .  بنی که نگه ئاهه ی  زۆرتر ئامادهیکک  خهی وه  دۆالر بۆ ئه15   کرا بهی که بلیته
 ی  نزیکهی سلمانیشار له  تا ئستا ش کرد که وه  بۆ ئهی  ئاماژه یه رچاوه و سه ئه

 بۆ  وه ڕانده گه یکانیش  بلیتهی فرۆشتنیمی  کهیو هۆکار  بلیت فرۆشراوه250
   کرد کهیش وه ئه یم پشبین به،  تریندک هۆکار  ناوبراوو ههی هاتنیوتن دواکه

 . بکات ند قات زیاد  چهی که  بلیتهیڵ هاتنیدا فرۆش گه له
تورکیاو   وه ته ڕاوه  ئستا ئیبراهیم تاتیساس گه یاند که  راشیگه که رچاوه سه

 . یسلمان ی شار  داهاتوو بگاتهی فته  یان هه یه فته م هه  له  کرد کهییشپشبین
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