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   بازڕ ..یرد هگ ئارام ۆب آورت یكمو
  
 دی هس مال هآ رۆدآت ی هشآ ر هس  هل  هینووس كتت هباب تآوردستان  هل ٢٠٠٦-٢-٨ یژۆڕ  هل

 ی هیندانیز  هماو و هئ ۆب  هییئاسا  هآردو باست  هآ ی هانیاسای  هماد و هئ و هقس یپ  هب ،قادر
 یندانیز م هئ و یارتپ یآان هرز هب  هییت هیسا هآ ر هس  هتۆآرد یرشه  هیواگ  هآ، رۆدآت
 ڕ هم هل  هدراو سزا ٤٣٣ ی هماد یپ هب  هونكچ، یزان هد یۆخ یماف  هب شیمال هآ رۆدآت ی هآردن
 ر هس  هبكات رشه یی هبج ه هه وانیر هم ك هو یكس هآ ر هگ هئ ی هئ ،آردن ریشھ هت و وجن
 ایئا! !؟ساناسای یآاآ  هییچ  هڤۆمر و هئ یسزا ی هئ ،آورد یل هگ ی هنیرۆز یسات هد هموق
  هب آردن یت هیسوآا انی؟ هتر  هور هگ یارتپ یرز هب یآ هییت هیسا هآ ند هچ ر هس  هآردن رشه
 مال هآ رۆدآت ۆب ڵسا ٣٠ نینووس  هڕ هپال دوو ۆب ؟یت هیآردو وانیر هم ك هو ر همب هغپ

  هآ ،تبب ییاسای یسزا یتوش یی هبج ه هه وانیر هم  هین وا هڕ تپ م هب ، هییئاسا
 یباج یزان هد باش تیب اساناسی ر هگ هئ،  هك هخ و هئ یڕ هروباویب ر هس  هتۆآرد یز هجاو هت
  ، ی هآ هد لگ تۆخ م هب،  هیندانیز ڵسا ند هچ  هیت هیسوآا و هئ
 بوو ۆت ی هآ هارتپ انی یك هخ یرآردنۆریت ۆب دات هئ ك هخ یهان رتووگآ هی یایدیم ایئا
 !؟ۆزاخ و كۆده  هل ن هبك رۆریت رتووگآ هی یندام هئ ند هچ  هآ دا یۆخ یرانگن هیال یهان
 یارتپ ردوو هه یایدیم انی آرد هد رم هگ یژبراآو یڕ هش یرگئا بوو رتووگآ هی یایدیم
 ستائ  هیبوا هه اسای ر هگ هئ ) هیین  هاساوی یرو هس  هل س هآ(  هد ۆت ك هو ؟بوون تدار هس هد

  ؟دآر هد اگداد یشلك هپ نانتانیباد ی هآ هسات هآار یتاوانباران
  هل  هبوو یو هڕتوند یفكر روۆریت یژد نۆچ رتووگآ هی یایدیم زانن هد باش آوردستان یل هگ

 ییاسای یآ هی هشآ  هآ ی هییتهاو و هئ ر هس هب ڕقو ،رتووگآ هی ی هسا ١٢ م هئ ی هماو
  هب رۆخ یر هب مب ێو هم هئ داییتاۆآ  هل ،ت هس هد هرب هس یكر هرو هپ ماف یال  هتو هآ هد
   .ئارام  هخا تریگنا گنژب


