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يان له كاتي بازار كردن ، كاتيك كه ده چن بو به كا بهيننپيويسته ده مامك  ٢٧/٤/٢٠٢٠له به رواري 

به پاص يان قيطار يان ئوبانهاتوچوكردن   

 

 

 زانياري ده رباره ى ده مامك

چه نده ها )به زورى( پژمينيان ئه كوكين يان ئه ، كاتيك كه قسه ده كه ين ڤايروسي كورونا بالو ده بيته وه به هه وادا  

وه ده بيته هوي گواستنه وه ي نه خوشي پريشك له ده ممان ديته ده ره   

له به ر ئه م هؤيه ده مامك به كارديت ، ئه م ده مامكه ناتپارزيت له نه خوشى ، به لكو له خه لكان ده 
 تپاريزيت له وانه يه نه خوش بيت بئ ئه وه ى ئاگاداربيت

 چون ده مامك داده نئين /ته نها ده مامكى پاك و خاوين به كار ده هئنرئت 

 پيش داناني ده مامك پيويسته ده سته كانت جوان بشؤيت 

پيويسته ده مامك جوان ده م و لووت داپوشيت وه رئك دابنريت   

 ئايا ئه تواني هه ناسه به باشي بده يت ؟ ئه گه ر نا ئه وا قوماشى ده مامكه كه باش نيه

المه به به لكو با هه ر بمينيته وه گه ر پژميت يان كؤكيت به هيچ شيوه يه ك ده مامكه كه تئه    

 چؤن ده مامك لئده كه يته وه؟

پيويسته بگوردريت كاتيك كه ده مامك ته ر بوو  

كردنه وه ي شريته كان به لكومه ده ست له ده مامكه كه ده به هيچ شيوه يه ك   

لئ بكه ره وهده مامكه كه ت شريته كان به كردنه وه ى  له دواوه  

بخريته ناو به مه رجيك سه ره كه ى دابخريت يان ناو شويني خؤل ده بيت بخريته  ده مامكه كهكردنه وه ى  دواى لئ

كه بتوانيت داى بخه يتستيكي زه رفيكي پال  

ده ست شتن به صابونخووله ك  ( ٣٠-٢٠بو ماوه ى )  

 چؤن ئه و ده مامكانه ى كه خؤمان درومانه بشؤين يان پاكى يان كه ينه وه ؟

ده كولئنيتوه ك چون شووشه ى شيرى منال ( خووله ك ، ٥) كوالندنى ده مامك به اليه نى كه مه وه  

به اليه نى كه مه وه( پله ى سه دى ٦٠گه رمى )له پله ى شتني ده مامك   

بوماوه ى سئلسيوز ( پله ى ٧٠-٦٥به پله ي گه رمي )( ) وه ك له ناو فرنبه گه رمي ووشك ته عقيم كردنى ده مامك 

بكه ن ته عقيمى نه وه پيش ئه وه ى  كه كاني ده مامكه كه به لئ ى بكهى شريته الستي،ئاگادار( خووله ك ٣٠)  

خووله كيكئووتوه كه بوماوه ى له سه ر به رزترين نمره ى ئوتوو كردنى ده مامك   

بهينهشؤررابوو تكايه ده مامكه يه كى كه به كاردرابوو يان زور  ر ده مامكه كه گه ئه  


