
٢٠٠٨ نیسانی ژمارە(٢٣)

www.dengekan.com/govar/raweezh.htm
٤٢

كورك ببنم مجارمكی ئوە : پی گوت دەكات، رۆژنام وا سیری دەكرد كوركی تماشای كابرایك *
ونكانی سیری تنیا دەخونموە،  رۆژنام من كی جا گوتی: كوریش  كابرای بخونتوە، رۆژنام

دەكم!!
پی ل ك كوەخت خۆش چند گوتی:«دەزانی ل پرسی. ھۆیكیان ك كی، تسكی پوكی كابرایك *

دەكموە».
الساعات. ويصلح اباه يونس ينعى حط الفته بالسوگ: ابوه مات مصالوي *

«بژی نووسی خۆیان مای دەرگای  لسر چوو ،داین جژنانی باوكی  ،لوجف خكی كوڕكی *
زەرقاوی».

القدمين. كاسيت رائحة نزل الساھر يقلد كاظم راد دليمي *
تلفۆنی ژمارە «ئرێ گوت ژنكی ب بوو، ك سرخۆش بخواتوە، ماوە ل شو بیاریدا، كابرایك *

نازانیت؟». سوزانییكان
ھی؟». ھرشبرتان الپچینی كاك «ئرێ گوتی وەرزشی، جلفرۆشتنی دوكانی گل چووە وەرزشوانكی *

رۆژك كسا دوای دەویست. خۆشی كچك بزانت ئوەی بوو، ب ساك ماوەی نالی یك كابرایك *
پھات». كۆتایی ھبوو، نوانمان ل گوت:«ئوەی كچكی ب چوو

لگڵ مۆنیكام چۆن من كاك : گوتی كلینتۆن بكم؟ شیعكان لگڵ چی نازانم ب كلینتۆنی گوت: بۆش *
بگرە. سدر تۆش كرد،

دیناری لكرد، كابرای موسوی  ٢٥٠٠٠ داوای شوشتنی باوكی لبری مردووشۆرەك مرد، موسوییك باوكی *
شوشتووە؟». ئمت بی قابیل كاك بۆ » گوتی

دایك دەبت. ل منداك دەقیقیك لھر چین وتی ل ك خوندەوە، ئوەی ھوای رۆژنام ل گلك *
منداك؟». ئینجا مانگ نۆ ب دواكوتوون، مئ وەكو قابیل خۆ ،وتنشكپ ئوە » گوتی

ستیانی  ١٠٠٠ دان بكنوە، كۆ سینگ نخۆشخانی بۆ كۆمك بنیازن ك كوت، گوێ بر ئوەی كابرایك *
بخشی.

أذبحلك باچر ننام.... يلال ننام يلال ويغنيله: ازغير چان الحالي)من چان ينيم إبنه (الرئيس األب بوش يگولون *
صدام.

بفە باندە وەكو باش دە » گوتی .«ب» گوتی «یھ باتان » گوت چشخانكی گارسۆنی ب كابرا *
بن؟». بۆ كبابم نفرك و

ما مدة صار والله، أي وگال: فرح  الكردي  دليمية.  جيبوله الشیخ:  صاح  الدليم.  شيخ يم ضيف راح كردي *
متونس.

خوت. پوەوە ب شوی سیم ل پی رادەچوو. دڕك بوو لخو، شو دوو كابرایك *
بۆ ،شی « وەی دەت پیرەژنیش دەت « بتخۆم»، دەكات و پی پیرەژنك پیرەمردك موغازەلی *

بمخۆی». پوە ماوە، تا ددانت

نوكت ستۆدیۆی


