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  باوةأ ثريؤززادةباوةأ ثريؤززادة.! ... .! ... ثةرسيتثةرسيتلَلَكةوتةي هةكةوتةي هةلَلَي  هةي  هة))كةوتكةوتلَلَهةهة((
  

  ژر ناونیشانی دا له) کوردستانی نوێ (ی  ڕۆژنامه له) بدو وت عه که هه ( ند ڕۆژکه چه
 ی یه قه ند ئه و چه له،   وتارک کردووه ی زنجیره وه بوکردنه ستی به ده )راوزی چاکسازیدا په له(

کانی   و هۆکارهی نده  گهم رده  به ی له سته وه هه  وه ییه یۆرهووی تی ر  زیاتر له هو کردۆتهبوی
  له م که ست نیشان بکه  ده ستانهو ڕ گراف ره و دو په دا ئه  نووسینه م کورته  لهوت نامه،  کردووه
) وت که هه ( خودیکانی ییه نده  گه کو فایله به، داون ی پنه ریگرتوون و ئاماژه ری تر وه نووسه

و باسی  ی ئه ییه نده و گه ئه، ستپاک  مامۆستاو ده کاته ی چیتر خۆی نه وه بۆ ئه،  وه مه ده ده هه
  . کاراندا ناوی خۆی بنووست نده مین لیستی گه که یه  له کات پویسته ده

ر  سه کانیش له  موچهربگرت؟  مانگکدا وه له)  موچه) (س ( یه س بۆی هه ک که  دنیادا یه ئایا له
  !گرت رده  وه  موچه م س شونه  له مانگانه) وت که هه(، کرابن ت حیساب نه ساسی خزمه ئه

  ) . سلمانی (زیران نی وه نجومه تی ئه رۆکایه سه - 1
 ) . ندان خه (شاندنی زگای وه ی ده) ئاسۆ (ی ڕۆژنامه - 2
 م رده خشی سه زگای چاپ و په ده - 3

 ڕاست  واه م هه هیوادارم ئه،  نشین کردووه یر تر دون پیان وتم خۆی خانه مووی سه  هه له
.. .  و ناوه بۆ زانیاری زیاتریش مانگانه،   چوار موچه بته بت ده ر ڕاست گه  ئه چونکه، بت نه

رمیش  تی هه کومهی ح که ردوو ئیداره  هه راندۆم لهکانی ریف رو کاروباره فه ناوی سه  به ناوه
قیقیک داوای  ی موده وه هئب  کانی به واو بوونی کاروباره گرت دوای ته رده ی دۆالر وه فته سه
  . کانی ل بکات سروفاته سی مه وه
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