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  ِروونكردنةوةيةك لة كورديت ةوةِروونكردنةوةيةك لة كورديت ةوة
بة ناو دوو فايلي بةعسيمان بة  burhanhejar@yahoo. com ئصمة ضةند ِرؤذصك لةمةو بةر بةم ئيمةيلة

يك بة دةست طةيشت ئصمةش ضونكة ئةوثةِري كاركردمنان هةية لةطةلَ ثؤليسي ثؤست و فؤرمات
ئصمة بؤ دلَنيا بوون ، ومان كردنةوة ضونكة بؤ كورديت هةموو زانياريةكي شارةوة ئاشكرايةالَدلَنياييةوة ب

  ئةم ئيمةيلةمان بؤ كرد 
   
  

Data: Sat، 26 Mar 2005 19:30:35 +0100 (CET)  

Da: "khoshnaw hajar" <hajarkhoshnaw@yahoo. it> Aggiungi alla Rubrica 

Oggetto: slaw 

A:  burhanhejar@yahoo. com 

  
Inizio modulo 
Fine modulo 
slaw kak Burhan Hajar 
ew katat bash to aw failat nardua bo blaw krdnawa،aya slah shwan esta ch karaya? w la kueya? 
agar dakre kamek xotman pe bnaseny  
ema amshaw blawy dakaynawa tkaya bo shweny try manaera  
zor supas hywadaryn sarkautuby bo kurd 
Hajar Khoshnaw 
  

Hajar Khoshnaw 

Italia;Banchette (TO)  
www. kurd. it
hajarkhoshnaw@yahoo. 

  
فايلصكي تري بؤ ناردين و ِروونكردنةوةيةكيشي  كابراي بة ناوي ساختة لة شوصن نووسةر بورهان هةذار

 داينص بةم شصوةية
  
  

Data: Mon، 28 Mar 2005 03:38:01 -0800 (PST ( 

Da:  “Burhan Hejar” <burhanhejar@yahoo. com> Vedi dettagli contatto  

Oggetto: sllaw 

A: hajarkhoshnaw@yahoo. it 

Inizio modulo 
Fine modulo 
bram kak Hejar xoshnaw 
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rez u sillaw 
  
selah shwan be3siye، esta le Norway deji. Xaweni em sayteye . 
  
www. kurdtimes. com
  
ewaney le saytekey denusn، kone be3sin، her ew selah shwane sayti _urdistan posti 

damezranduwe . 
  
Mn le ellmanya dejim . 
  
Wa fayleki trishm bo nardit ke le  
jer nusinekey dr. jebar qadireweye. Herweha nameyeki selah shwan 
serkewtu bit le penawi kurd u kurdistanda . 
  
Brat Burhan Hejar 

  
ان بؤ ئاشكرا دةكات لة كوص وة لة ِرصطايي كاركردن لةطةلَ ثؤليسي فؤرماتيك ئةو سص فايلة م: كورديت 

هاتوون و بة ضةند ئيمةيلصك تص ثةِريون و لة ناو كةسصللةي ض ئيمةيلصكيش داية و لة ِرصطاي ض 
 .. . كؤمثيوتةرصك سةرةتا ناردراوة و ذمارةي هصلَ و كاتةكامنان هةموو الية

   
  لصرةدا

م ئةطةر الَوناكاتةوة بةالَض شتصك بكورديت هي: لةبةر بةرذوةندي نةتةوايةيت و بارودؤخي ناسكي ئصستا
ثصويسيت كرد ِروونكردنةوةيةكي تر بة ناو هصناين ئيمةيلةكان و كات و شوصن و هصلَةكان اليةين نصرةر 

ت دارةش كة شانازي بة نصرةري ئةم ئيمةيلة دةكا دةبص كةمصك هةست بة الَِريسوا دةكا و ئةو كةسة دةسة
و الَةكؤي برايةيت و كوردايةتية نةك بةكارهصنان بؤ مرازي طلصثرسراوةيت خؤي بكا ضونكة كورديت س

 وة ئةطةر بة ئيمةيلي كةسي خؤت كة نامةشت بؤمان ناردوة داواي لص بوردن لة كورديت نةكةي بؤطةن
  ئةوة كورديت ناضارة هةموو شتصك ئاشكرا بكا

  لصرةوة فايلةكان
http://www. kurd. it/public/Kurdo/2005/3/fa. pdf  

http://www. kurd. it/public/Kurdo/2005/3/bas2. htm  
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