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ستی   ده ، له هر لیستی مووچ سه  له بۆی نووسیبوو، مانگانهکدا  یه  نامه  له برڤکدا، له

 ملونی چاپی بریمر ک نھا یه مان، ته که  نازداره کله و چاو به نه  خه هست ب  ده ژمریاره
نھا  کان، ته  نایابه  پلهانی یانهو کان و شه یرانه  پشوو و سه ه رۆژ ب30گرم،  دهر وه
  .ک ملون دینار یه
ر   هه ۆرهند ز ، چه ییه  شین و سوورو قاوه و ملونه ته، ئه که ره  به  زۆر به یه و پاره  ئه
و  س ملپچ بی و دوو جنه ک قاتی ئه وی نادی و یه  شه30شی  واو نابت، به ته
 تی  دوو پاکتی الیتی سووکی زۆر تایبه  بنزین تکردن و رۆژانه10میسی نوێ و  قه
  .کات ده
نی و زمی زۆر نھ دوورودرژو بهوو رۆژو دانیشتنی  ت، شه بن ناه  له و ملونه  ئه
   جوانه  خاونه رده  مه و ملونه بن، ئه واو ده مووی ته زم هه  ره وزم و به یف وگالته که
  !!!.واو نابت تهر  هه
و  مان گۆڕی، به که یاره  سه،فتانه و هه وتی مانگانه  پاشکه و به  دیناره و ملونه ر به هه

وت پشتی  موو کوڕو کیژانی خزمانی حه دایکبوونی هه نگی له شداری ئاهه  به یه مووچه
سک، الی  ر که ردانی هه  سه بچمه،  و ملونه ر به م، هه که  ده رزانه ربه م سه که ژنهخۆم و 

ڵ  گه  ب تۆز له سۆزی  لۆزو به  جۆزو به نی به مه خۆشک، دوو کیلۆ شیرنه ر نه هه
  .م به  دهمم، ڵ ده گه ڵ چاوم، له گه ، لهستم ده

بی و ئینگلیزی  ره ی و عه کوردکانی رسه بۆ دهو دوو منامان  ک ملونه مان یه که مووچه
م پش موانداری  که ژنه.  گرتوونتیمان بۆ  مامۆستای تایبهکانی تریش و وانهو فیزیا

  .ن ساۆ چته موو موانیک ده  کاتی هاتنی هه  پاش موانداری، لهو
لیجیشیان بۆ   زری باشی خه وه  هاتنه  مای خودا، که  پار دایک و باوکم نارده

  سته وانیش ده ، ئه وه نرمه زوورم ده سووو خه  خه وه  هنابوو، ئیمسایش بته وه ماه
  .   وه هنه کان ده کان بۆ دایکی مناه نگوستیله کان و ئه خوشکی بازنه

ر  سه عات و له  سه قویم و به  ته  مانگ دت، به ره ر ئاوو ئاگریین تا سه سه  رۆژ له30
   زۆر به  مانگه ره ی سه و رۆژه ، ئه واوبوونی مانگه  ته مان چاومان له که ره کۆمپیوته

  ،م له په
  ، وه بووژنه م ده که م و براو خوشکی ژنه که گرم خۆم و ژنه رده که وه  ملونه  که
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  ، وه ڕته گه مان ده سته  جه  خون له
  ، وه کرته  چاومان ده

  ، وه بته مان فنک دهونا  هه
  ، وه نووسرته  خرمان ده

  ، وه ستته ده مان ههدا  گه
  ، وه بریقته مان ده که یاره  سه

  . وه رازته  مزمان ده
  . وه بووژته بازارمان ده

  . وه بته ش ده  قژی سپیمان ڕه هو ملون  به
  . وه بته حن ده ناکاو شه کانمان له  مۆبایله رده  مه و ملونه ر به هه 
  
  :یدا بۆی نووسیبوو که  ومی برڤه ویش له ئه

  و له گه  باره و له گه  کۆمه و له  دائیره  لهڕوا، ستت ده ، ده  باشه که ، شونه من زانیومه
بۆ ............... و زۆرتریشت  ک ملون، بۆ بۆ ده ک یه  نه..... و له  رمانگه فه

  . وه دته
       . وه دوورته ت بۆ دهش و سانه وانه و شه فتانه و هه و رۆژانه ی مانگانه مووچه

 
 


