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ئاستكی وا  گاته  ئه یه س جاری واهه تی نوان دوو آه هاوڕیه
ند  رمه هونه، ]خیلی به[ بات ییان پده  ئرهس مووآه رز هه به

دا  یه ماوه م  گر له نهتاحی و ختیار فه یی و بهئاراس آۆ
ی  خه به، گرتندا  آاتی ونه  له وه نوانیانه وته ناخۆشیان آه

آات  لی ده جه ك قاپ آكی شیرین و پله گر یه ونه
ئاراسیش خۆی لتوڕه .  ئاراس آۆیی دام وچاوی دهر سه به
  وه  ناگاته آه ڕه حم بكات شه خواڕه، بت ڕیان ده آات وشه ده

و  شتی آۆیه دهآان و ییه بجه ه زوور وهه شاره موو آوردستان و هه
شی  خرا به..  بن  نهت خه آان پی سه آۆییه موو هه
ڕه  م شه زووترین آات ئه  به وه نه تی ئاگادار بكه یه آۆمه
نازخان  ر و به ردی عومه  باش بوو آاك ههڕابگرن

  ، ناوگژیوانیان بوون
ندی  آاتی ناوه  به00. 21آاتی آوردستان و  به00. 23رمه آاتژمم  شه4وا ڕۆژی   چاوی خۆتان ببینن؟ئه  به ڕه م شه وت ئه تانه ر ده گه ئه
ی ژوان  رنامه به، آانی تر جاره ر له ده یان به مجاره ئه، نای آوردسات بیبینن آه له، دا} ژوان{ی  ریانه گه آی تازه یه رنامه به وروپا له ئه

یر و  ندێ شتی سه هه،  داند ئاراس آۆیی رمه  هونه ت بۆ آی تایبه یه رنامه آاتی تۆمارآردنی به له، بینت  ده وه خۆیه ی به شیوازكی تازه
  پم خۆشه، بم تان پیومو ئستا من ناتوانم هه،  وه بینته ری آۆمیدیدا خۆی ده هیگ آی تازه ی سیناریۆیه چوارچوه دات له  ڕوده ره مه سه

  . ن گر بكه ختیاری ونه  و به په اسی خهرآانی ئا په وگه گاته شداربن له به، بیبیننچاوی خۆتان  خۆتان به
 حای ش به ك آوڕی آانی عاشقان به  من وه وه نوانیانه وته مووآاتك ناخۆشی ناآه ختیار و ئاراس گیان ئستا و هه  به بم آاآه وه ته ماوه

ردوو  وتن بۆ هه رآه هیوای سه،  یه رنامه م به  له سیناریۆآانی ئه شكه  به مه نھا ئه ته، ڕزه م دوو به تی ئه  هاوڕیه بم به رسام ده خۆم سه
  . ر شادبن ش هه ئوه، خوازین ی ژوان ده رنامه م ستافی به رجه ناوبرا و سه

  
  . ی ژوان رنامه م به ك ئه وه وه ره ده ی جدی بچته چوار چوه لهآان  آوردیه رنامه جارجاره با شیوازی به/ تبینی 

   


