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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... ةتت ناوص ةتت ناوص لَلَتؤ خاوةين هةموو سةروةرييةكاين بؤ دةوتؤ خاوةين هةموو سةروةرييةكاين بؤ دةو
  
یان ویستی نوان خۆشه،  وهآردی چ   ژینگهو هند آردو سه  ژیانی په وه آه یه  مرۆڤ به وه ڕۆژكه له

 آتر یه ب ی و بیاره یشتوون به گهآانی پساندووه تا موو سنوره و هه هتربو وره دوای ڕۆژ گه ڕۆژله
لگاو دروست بوونی  ندنی آۆمه سه شه دوای گه  له..  و ناژینبت حاڵ ده مه وام بوونی رده بهژیان 
ك  خونشتن وهڕو  شهو  وه آایه ت هاته سه رده سه  ملمالنی مرۆڤ له، تایی ره ندێ یاسای سه هه

  ش له وه ئه آهی دایكان بوو  ر دووعاو نوزوله هه ر تاوانبار سه ی لھات و سزاش له وه ئاوخواردنه
نرا  دانهو سنوری بۆ تیش جیاآرایه سه ده آه  خشیوه به  هیچكات شتكی نه والوه بتوانایی به
نجی  ر ڕه سه مانگاومالۆس له ك وه ان آهآ هزۆردارڕی نوان  شهنی  مه سوته ست بوو به چینی ژرده

  ژار هه
، ند ی سه ره ربازی په  هزی سهدروست بووتیش  وه ده  آه.. .. .. . ران وه له تانان ئه ره بدهو 
و  ر ئه سه جھشت و له ی به رانهو،  آاولكاری وه دوای خۆیه  ماآانی تكشكاندو له موو بنه هه

دا  تانه و میلله ری ئه سه ی له آه ئارده آرت و آاسه و ئه یه مۆش په  تا ئه هگرت آقی ش ده فۆرمه
   شكنن آه ده

  .. وت و ئاشتی خوازن ئاشتیان ئه
  ی وه وانه ی حه  آوردستان جگه وه ره مه پغه) نوح ( دوای  له م بم آه وه ته نه وت به مه ئهدا  لره

  وه آوردستانه رله ش هه و ژینگه داوه ری هه  سه وه آوردستانه رله ویستیش هه و خۆشه مرۆڤ بووه
  .. ..  وآراوه یه و په وه ته وه نوسراوه  آوردستانه رله آانیش هه تاییه ره و دین و یاسا سه چ آراوه

  !!ی خۆیدا آه  خاآی آوردستانه خونی آوردبوبت به ڕژابت  م خونی مرۆڤیش آه آه  یه نگه ڕه
 قورئانا له  آه یه ه) تۆفان (و ئهوی  ر زه سه ی ژیان له وه بوونهندو نو بوونی خواوه بۆتوڕهش  گه به

ر   سه ته زیونه و دابه ری گرتوه نگه ر چییای جودی له سه ی له آه شتیه آه ) نوح (  آهآرت باس ئه
  ..  خاآی آوردستان بووه  وی آه زه
ختی  سهر  دوژمنی سه مۆآه  ئه آه  آه چ جادویه بت ان مژووت رییه روه یی و سه وره موو گه ههم  ئه

  !!!!؟؟؟؟ن آه ڕوانی تۆفانكیتر ئه ئایا چاوه،  ناوتانتت وه  و دهخۆیی خۆتانن ربه ئازادی و سه
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