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  آارزان گلیآارزان گلی ...  ... ؟؟ ؟؟ شتاکان یان هی ئستاشتاکان یان هی ئستا  کلیپی ههکلیپی هه

  ئه
  ی آوردستان بت یان له وه ناوه  جا چ له ندانه رمه ری بدوم آلیپی هونه سه  له  پم خۆشه ته م بابه ی له وه 

و .  ۆشیهست خ  جیی ده  آه ش آردووه  آلیپی جوانیان پشكه ی آه ندانه رمه و هونه ی آوردستان، زۆرن ئه وه ره ده
آك   یه جاركیان له:   بۆ نموونه هاتووه یان لنه خنه آانیان هیچ آات بۆنی ره خنه  ره ش آه گرانه خنه و ره زۆرن ئه

فتاآان و  آانی سانی حه  نوان آلیپه  له وا جیاوازی چیه گرك آرد آه خنه  ره رم پرسیاریان له آانی ناوخۆی ههَ ناله  آه له
وا ئیستا  ی آه و آلیپانه ڵ ئه گه ری زۆر الواز بوو له نی هونه  الیه و سانه آانی ئه زانین آلیپه موومان ده هه  شتاآان آه هه

شتاآان  فتاآان و هه آانی سانی حه یووت آلیپه گر ده خنه آاآی ره. نن یه گه نجامی ئه  ئه  به وه ره  ده و له  ناوه ندان له رمه هونه
م   به ندو سروشتی آوردستان و چیاآانی آوردستانه ی گلكه آان باخچه ی شونه  زۆربه  چوونكه چاآترهی ئستا  وانه زۆر له

ند و سروشتی آوردستان  ی گلكه آانمان باخچه موو گۆرانیه  هه  له ر ئمه گه ، جا ئه ره سه آی له ره ری ده وانی ئستا آاریگه ئه
ردا  سه آی به  هیچ گۆرانكاریه ته قیه مان عه مانبوو ئستا هه  شاخ هه  له ی آه هت قیه و عه چیاآانی آوردستان بت واتا ئه

آانی سروشتی آوردستان و چیاآانی  یشنه بینی لۆآه شتاآان آلیپكی آوردیمان ئه فتاآان و هه  سانی حه ، ئمه هاتووه نه
بوو  وآات رژمك هه  ئه آرد چونكه زۆر ئهآی   خۆشیه ستمان به  هه وه بوونه آانمان فنك ئه آوردستان بوو ده

  وه وانه  پچه م ئستا به آردی به آردی آیمیابارانی ئه نفالی ئه خواردیت ئه آردی مافی ئه  زومی لئه وه وساندیته یچه ئه
زانستی و رۆشنبیری  (رووی  آوردستاندا له  له یه ك هه  ئازادیه  نیمچه رگه باتی پشمه ی خواو خه سایه  له مه رده وسه ئه

  ، ئمه ی بۆ نراوه تیڤانه نگاوی پۆزه پی پویست هه م به  به ده سه د له آان سه من نام گۆرانكاریه) هتد. . . تی یه آۆمه
ی  وه  جیاتی ئه گربت له خنه آانی آاآی ره پی قسه ر به گه م بت، ئه رده لۆجیای سه آنه ڵ ته گه آانمان له نگاوه بت هه ئه
نی   الیه ی له آه ندك گۆرانیه رمه ر هونه  گه  من پم وایه وه آشینه  ده و دواوه ره نگاوك به و پش بھاوژین هه ره نگاویك به هه

 واتا آلیپی.  وه آان بشارته  خراپه نه آلیپكی جوان الیه توانت به ك بت ده ند زیره رمه ر هونه ش الواز بوو گه شیعرو مۆسیقاوه
ر  ، واتا هه ی آلیپكی جوانه توانین بن به آات ده آی پوخت ئه گرتنكی جوان سیناریۆیه نیكی نوی و ونه  رووی ته جوان له

توانی  آی پوخت ده  آلیپكی جوان سیناریۆیه گات به شت تنه آه  زمانی گۆرانیه ر له ك گه یه وه ته ر نه وتك یاخوت هه
  وه ینه آه ن با چیتر ساردیان نه ش بكه آانمان داهنان پشكه رن الوه  لگه جا پویسته. شیرنجی بۆ الی خۆت رابك سه
ی عاق  وه  بۆ ئه شت به(لت  ده) سند پۆل. (ین آه آــان برینـداریــان نه ره  رووخنــه خنــه  ره آانیــان، با چـیتر به آاره لــه
 . ن شبكه  داهاتوو آاری جوانترمان پشكه ی له وه لبگرین بۆ ئهریان  ی بنیادنه خنه ش ره با ئمه) بت
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