چۆنی
من نۆێنەری تۆم ،من لێرەم بۆ یارمەتی دانی تۆ
من تێدەگەم کەوا لەوانەیە شتەکان بۆ تۆ وادیار بێت کەوا مایەی ترس و سەرلێشوان بێت  ،لەوانەیە پێویست بکات کە من یاسای ئاڵۆز بۆ تۆ
ڕوون بکەمەوە وە لەوانەیە پێویست بکات قسە بکەین دەربارەی هەندێک شت کەوا لەالی تۆ دڵ ناخۆشکەر بێت
من دەزانم کەوا لەوانەیە تۆ لەوەپێش نۆێنەری یاسییت نەبوبێت جا لەبەر ئەوە من ئەم پێشنیازانە دەکەم
ـ پرسیار بکە ،تکایە مەترسە لە پرسیار کردن دەتوانی هەر چەند پرسیارێک حەز بکەیت بیکە  ،پرسیارەکانی تۆ یارمەتی من ئەدات لە
تێگەشتنی چۆنێتی ڕوون کردنەوەی شتەکان بۆ تۆ ،بەڕاستی زۆر گرنگە بۆ من تێبگەم لە بریارەکان کەوا من داوا ئەکەم لەتۆ بیکەیت ،
ئەگەر تۆ ویستت من هەر شتێک دوو بارە بکەمەوە یاخود بە شێوازێکی جیاواز بیڵێم ئەوەش ئاساییە
ـ ئەگەر حەز بکەیت تێبینی بنووسی ئەوەش ئاساییە  ،ئەگەر ویستت کۆپی هەر شتێک بکەم کەوا ڕوونی دەکەمەوە بۆ تۆ  ،ئیتر ئەوەشت بۆ
دەکەم
ـ لەوانەیە سودبەخەش و یارمەتی دەر بێت بۆ تۆ ئەگەر پرسیارەکانت بنووسی پێش ئەوەی بێیت بۆ الی من
ـ ئەگەر لەماوەی مەوعیدی کۆبونەوەکە پێویستت بە ئیسراحەت و پشوودان بو داوا بکە من ئەمەوێت تۆ ئاسوودە بیت ،ئەگەر هەر شتێکی
تر بۆ تۆ ئاسوودەی دروست بکات داوا بکە من هەوڵ ئەدەم بیکەم بۆ ئاسودەکردنی تۆ  ،من ناتوانم کەشو هەوا بگۆرم بەاڵم ئەوی پێم
بکرێت دەیکەم
ـ ئەگەر بە باشی دەزانی کەوا کەسێک لەگەڵ خۆت بهێنی بۆ مەوعیدەکە ئەوش ئەکرێت بەاڵم هەندێک جار پێویست دەکات من بە تەنها لە
گەڵ خۆت قسە بکەم
ـ ئەگەر لە هەمان کاتی مەوعیدەکەی من مەوعیدی خەستەخانە یاخود هەر مەوعدێک یان شتێکی ترت هەبێت تکایە باسی بکە الی من  ،لە
وانەیە بتوانم کاتی مەوعیدەکەت لە گەڵ من بۆ بگۆرم
ـ ئەگەر موتەرجیمان بەکار هێنا و ئەگەر تۆ لە موتەرجیمەکە تێنەگەیشتی تکایە بە من بڵێ یاخود داوا بکە لە کەسێکی تر بە من بڵێت

من دڵخۆش دەبم بە بینینت و حەز دەکام یارمەتیت بدەم

