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  باوآی زاموا...  آه رنه رپه  سنگ ده  لزانه ره مم بۆ دووبراده ی دوووه وه روونكردنه

  
ی رباز  آه ولری وجامه ر و ربین هه رزگار آۆچه(ر ئاشكرا آرا  ستی دووبراده ی ده وه دوای ئه

ك  هری تی ربیبن وربازهه تایبه به  آه وه مووان روون بوه ئاسانی بۆ هه ئیدی به) باح سه
ئستاش پم ،  وه میان دامه آدا وه دوای یه ی به آه و جامه ره م براده ك چۆن ئه روه سن هه آه

رز  ن به الیه تی له تایبه رگیری به ند وه هه م به وه ی خواره یه وه م روون آردنه  ئه خۆشه
  :رپرسی آوردستان نت به
   به رانه م براده خشت ئه و مانا نابه  واو نیه ی رنوسیان ته آه باح وجامه رزگار و سه -1
م  آردنی ئاسایی ئه نھا بۆ قسه  وته ش ستاندار نیه مه ئه نوسن آه ولری ئه ی هه هجه له
ولری  ی هه لجه هه به) بۆ(بری   له مانبینیوه  نه نھا جارك چیه  ته بۆ نمونه، آاردی  به ره ڤه ده
  بووه) بینیم (  بۆنمونه وه ستنه وه  ئه وانه آان پچه انه فرم ره م دووبراده آن ئه بنوسرت له) لۆ(

لشاوك   له ن جگه آه دوا آش ئه می به ره موحته) ی(ك  موو ناوكیش یه وهه) بینیتم ( به
آان  رۆژنامه هیچ آام له  له رانه م براده ی ئاگاداربم ئه نده وه من ئه، ی رزمانی تر ه هه
ی رابردوو ربین   ماوه  بۆ نمونه وه نه  بۆ بوناآه  رزمانیانه ه م هه ر ئه سه تیان له بابه

.. ،  وه آردۆته ولر بۆیان بونه شاری هه  له ك ناردووه یه تی بۆ رۆژنامه ولری بابه رباز هه
 ئاخر  وه دا بخشنته م باره ر فارسی هژا چاوك به  عومه  آاآه وایه  ره م باره ر ئه سه ر له هه
باش  نار به  هه نكه رینی ده وه ی هه شوه سكدا بوو به ی آه مبانه هه رچی له  نابی ههخۆ

  !! وه آی پرخوان برازته یه ر سفره سه  له وه وخراپه
ی هرش  وه آات به  عمر ئه  ئامۆژگاری آاآه  گوایه تكی داگرتووه  بابه ر رزگار آۆچه -2

نھا جنوكی ناشرینم  ش ته خته وه م ساته من تائه  وه آرته نك بونه ر هیچ الیه بۆسه
داتی آۆپی بۆ گومان   ئه ته  بووه  رزگاره  آاآه مه م ئه  به وه  بوبكرته م سایته  له بینیوه نه

ی  ك توتی ناوزرن قسه روه نرـت هه دائه)  وات واته ( روونی دا به ری ده شه له آردن آه
آی رۆشنبیری  مایه هیچ بنه ولری آه روربین رباز ههرزگا،  وه ته دپیاوانی جوه به

فی بۆ  لسه آی فه زایه  وبۆ جاركیش وته تكانیاندا نیه بابه فی له لسه وپاآگراوندی فه
ریكی نوسینی دارشتن بن  رخه  هه رمه شه، ین دی ناآه آانیان به ته ی بابه وه پشتراستكردنه
ر پوستیش  گه  ئه وه  بخشنته نه هه  پراوپر له ته م بابه  عمر چاوك به آاآه داواآارم له

رنـت دا  نته رئه له م آه  بكه ره م دوو براده نوسی ئه م رنومایی رۆژنامه آات من ئاماده ئه
  وه  پۆلنی ستونه رله زایی خۆم هه زموون وشاره پی ئه س به سی آه تی قادر بوون به قودره به

واڵ   هه واڵ ولید ومانشت وچیرۆآه  هه یام و پۆلنی راپۆرته ی وپهی تا ئاستی ووتار یرۆژنامه
 . ڵ رزی زۆرمدا گه هتد له... و


