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  واز آردن  بانگه ر به رامبه ت به وستی ئافره هه

  دا وره پناو خوای گه  له

   

   

   

پناو  ت له فرهواز آردنی ئا ی بانگه رباره ین ده چی ده ئایه: پرسیار

  ؟ وره خوای گه

  سوپاس بۆ خوا: م وه

رمان  واز بكات وفه تی بانگه ریه سه و، له آو پاو وایه ت وه ئافره

،  ره سه تی له قورئان وسوننه ی گه به بكات؛ چونكه خراپه هی له ونه چاآه به

واز  بانگهتی  ریه سه له ، بۆیه وه یه م باره له ی زانایان روون وئاشكرایه قسه وه

 داوا ی آه جوانانه وشته ڕه و بكات به خراپه هی له و نه چاآه رمان به بكات وفه

ك ب  آردنی خه هۆی گاته به ها نابت روه نجامی بدات، هه پیاو ئه آرت له ده

وازآردن،  بانگه له وه گری رووی تبكات و دووری بكاته خۆڕانه ئومدی و 

ی  وه ر بوآردنه سه ت و زیاتر سوور بت لهبت زیاتر خۆڕاگر ب كو ده به

ی  وه له ویش بریتیه شتكی تر بت ، ئه بت ئاگای له وشتی جوان، پاشان ده ڕه

بت  ده ، وه وه ت و حیجابه رووی حشمه آی زۆر جوان له یه نموونه ببته آه

 وازی پاوك ر ویستی بانگه گه ئه وی پیاوان، وه تكه خۆی دوور بگرت له

ر  گه ئه یا بت، وه گه نیا له ته بت پۆشراو بت ونابت به ده وه بكات ، ئه
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ی بكات و،  آه وازه بانگه وه لزانینه بت به تان، ده ئافره ڵ گه وازی آرد له بانگه

ی هیچ  وه آی جوان بت ، بۆ ئه یه وشت و ژیاننامه ن ڕه بت خاوه ده وه

جی ناآات ،  م جار ج به آه خۆی یه ین بۆ گرن و، نه آی ل نه یه ڕخنه

ك توشی  وا خه ی آه رگه و جل و به له وه وته بت دور بكه ها ده روه هه

پناو خوای  واز آردن له بانگه نھا گرنگی بدات به بت ته ده وه.آات ده فیتنه

تی  هسومع ینته گه ی و زیان نه آه ئاینه ته ینه گه زیان نه  ك آه یه شوه به وره گه

  . خۆی
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