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  .. ر ڕزو ئازیز مام هۆمه به
  

  . رم سوکی گه
ی  وکاته ئه، هنیت ر ده ر ده تبینم سه  ده وه که ره  ماسینجه  لهو نگانی شه درهچت   دهشت ساڵ ههبۆ 

ی  وه خوندنه  له تازه  به زانم تۆش تازه ده، ریکی پشوودانن ودان یاخود خه ی خه پرخه ک له ی خه زۆربه
  ی شاشه وه یت بۆ نوێ کردنه که  ده  و خۆت ئاماده وه ته  بویته ییانه و گله یل و گازنده مهموو ئی و هه ئه

  . ی کوردستان نت که پاراوه
زن و  کی مه زگایه  ئاخۆ چ ده  که ران وایه ی خونه یت الی زۆربه ک خۆشت ده زانرت وه ده ی که نده وه ئه

  ؟ن  بکه کوردستان نت دا ند کار له  کارمه پ له
 و  ندووه ی سه ره سک په  که وڵ و ماندوو بوونی تاکه  هه  به و گرانه وره گهزگا  م ده  ئه زانن کهتۆبی ب

و  ڵ ئه گه  لهوان  که هاوکاری ده  وه دوره له  خشانه سک خۆبه ند که چهخسی و  رکی شه کۆمپیوته  له جگه
  ؟و می ڕۆژ و شه  هاوڕێ و هاوده هت دا بونه ویستانه  خۆشه ره رو خونه موو نوسه هه

  ڕه  شه  به ده مه وام بیت ڕگه رده تکردن به خزمه  بسنت و له ره  په ویستیه م خۆشه ی ئه وه  بۆئه تکایه
  . ما ج و ب بنه ی نابه رات و قسه ی موهاته وه نوک و بوکردنه ده

ش ساغ   له میشه هه  هیواخوازم کهیت که  ده م کاره  خۆت و ماڵ و مندات ئهر حسابی کاتی سه له ک که تۆیه
  ر به ئاوا هه  ت هناوه ج بھنیت و چۆن تائره رشانت به ی سه رکانه م ئه ی بتوانیت ئه وه بیت بۆ ئه

  .  ئاواتمهوتنت  رکه هموو کات س ک هه وه، ڕۆژی کوردستان نت  بیت بۆ پاشهو بره
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