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        یدایدا  خالید شهخالید شه  !!!!... ... وانیوانی  آی زمانهآی زمانه  یهیه   ڕخنه ڕخنه و وگۆڤاری چالوازگۆڤاری چالواز

   
یری  م آات سه به،   پسپۆر نیمه وه  بواری ڕزمانیه  من له نده چهر  هه
یان  آه گۆڤاره  ناونیشانی ستم پ آرد آه ر هه آسه م آرد یه آه رگی گۆڤاره به
م نازانم  به،  ن نووسیوهیا ه  هه كو بۆ خۆیان به  به ی چاپ نی یه ه هه

وان دا پسپۆرن   بواری زمانه له ی وانه  ئه بووه سانك نه بۆ تاآوو ئستا آه
چ و  رده  ده یه  ژمارهمین  دووه وه ئه،  گۆ هاتینته  نه آردوه درآیان پ نه

ست   ده آه  گۆڤاره ی له وانه م نازانم ئه به، ران ستی خونه ر ده  به وتۆته آه
   به وان آردویانه ی ئه یه و ووشه  ئه  آه آردوه  نه وه ستیان به آارن ئایا هه  به

ر   سه  تاآوو له  ئاوا نووسیویانه یه یان دیاره ه  هه آه ناونیشانی گۆڤاره
م نووسی و بۆ  م ت بینیه  ئه جا من لره،  ئاسانی بوترێ ك به زاری خه

م  یان به آه وان ناونیشانی گۆڤاره آوو ئه وه نه) چل ئاواز (نووسرێ  ده یه م شوه  به آه  راستی ووشه  آه وه مه ی بۆ خونرانی آورد روون بكه وه ئه
 ج  م ببته آه  خوازم ت بینیه  ئاواته خوازم و وه تان بۆ ده  آه وامی گۆڤاره رده  آۆتایدا هیوای به له) چالواز ( ند آردوه  ناوزه یه شوه
   چاو وتانی دیكه تور و گۆرانی و میوزیك له  بواری آه  له م نووسراوه  تاآوو ئستا شتی زۆر آه نده ر چه یتان ههندی و خۆشحا زامه ڕه

 و  ئهی وڵ تكۆشانه م هه ر چۆن بت ئه هه. چن رده نگ ده نگاوڕه ی جۆراوجۆرو ڕه زارا آتیب و نامیلكه  هه  وتانی تر مانگانه به  له چونكه
  . خوازم وتنیان بۆ ده رآه ش ساغی و سه  هیوای له وه ی آوردی پ آردۆته رتوآخانه  په نكیان له له  و آه  شتكی زۆر باشه رانه براده
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