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  فواد جالل ... یمان سلیۆ زانكیآان هیاری زانسته رامیجلۆآۆ آورت بیكم وه
  
 ی رباره ده وه ته وآراوهك بوا دا هه یتهاو   ی ژنامهۆر2006-11-29 یژۆ ری) 302 (ژماره  لهندو

له  ش وه ئیبونیداونارازما مچه  چهینیر دیشار آان له هیاریرام زانسته له كش  به ی وه آردنه
  .دای وه رآردنه رانبه به
 ی وه تان له آردنه آه جهیلۆ آیبونیناراز آات له موان دروست ده  هه یارالیرپرسۆدا زیۆخ  لهیۆخ مه ئه
   ..زاننی ب تانۆرخ  هه آان هی ینونھ م نھا وه رته گه مه ،دا ه وشار  بچوك لهیكش به
 یكش نھا به  تهی وه ن به آردنهی نڵشحاۆو خ نیز نارازر  بهی وهئ  آه نهموا  ههیرسورمان  سهیگاج
 ی آه ته هیو شارستان نهیر دیآ هیژوی مین وشاره خاوه كدا ئهله آات ،داما مچه ك له چهجلۆآ
 وه هیآان هیم ناح رجه ستادا به سه له ئیشیشتوانی دانی ن وژمارهیش زا پڵسا6000ۆوه ب تهر گه ده
نھا  ته نابتان  جهیچ آه ،دنیه وشه نفال هائه زاره  ههین ه وخاو تب ه س د زار آه هه200000اتر له یز
 یكت ك خزمه هیمانگای ان پهیك جلۆرآ  ههی وه كدا آردنهآات له .ننیواناب  ره پیكجلۆک یكش به
  ..تن هی گه ره ده هڤ و ده  ئه ینفال دوئهیه ن شه  خاوهیندآارانخو  وبه وشاره وره به گه
 یاوازی جب وه به تهمانگا بكری وپه جلۆوآۆ آوردستاندا زانكیآان ه مووشار له هه دام آه وه  ئهڵ گه له من
 دا رهباشه ل مه پیۆب ،ماندا آه تهو وتن له آه شوپ  زانستیوت  رهیبردن شو پ ه ر  بهیست به مه به
 ۆب م و بپرسم  بكهیمان سلیۆ زانكیآان هیاری زانسته رامیجلۆ آیز راگرر  بهی اراستهك ئاریپرس

 یش وبه جلۆوآۆزانك) هتد ...نیق الرو خانه ه وآهیه و رانیۆآ ( آوردستانی تریآان گونجاوه له شاره
 كجلۆآ ی بچوآیكش ك به هی  نھا  تهی وه رآردنه رانبه به م له به ،تب مانگا ههی ها په رهۆوج جلۆآ
   ..نی و ناراز گرن دهستونمان ل ب یودا آما مچه چه له
 وه تهدا بكر تیآ هیۆ زانك بگره ،كجلۆ آیش نھا به ته ك به ه نهی وه  ئهین هی شاڵما مچه  چهیشار
   ..آه ره هڤ  دهینفالكراو دو ئهیه  شهین منایتكردن ناو خزمهپ له

 یرشان  سهیرآ وا ئه كوو ئه به ، زانن قه مه ده رو سهخ دا به و شاره  لهۆوزانك جلۆ آی وه  آردنه هیۆب  
  ی زانهۆس دیو ئاور  بكات نفالكراوه وناوچه ئه  ئهیت ك خزمه هی وه ش موو  آوردستانه آه به ههیت حكومه

وه بداته..   
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