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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... با هةريةكةمان دؤالرصك بدةين و تاوانبارصك دادطايي بكةين با هةريةكةمان دؤالرصك بدةين و تاوانبارصك دادطايي بكةين 
  

ساتی جینۆساییدی آوردی   آاره واوی دنیادا مرۆڤك نییه  ته له
تی  تایبه  دی به بتهیش گه  نه یه وه ته م نه بیستبت و ئازاری ئه نه
ر شارو  سه ران بهبا ئهدا رگیان آان مه تیه وه  نوده آوشنده آه چه به آه

  وانه هرك له ژه  موو جۆره هه.. فۆسفۆر.. ناپام/ك  وه.. آانمدا دھاته
  ن و بۆ قآردنی مشكه رمانی مشكی پده آوردی ده به آه) سالیۆم(

   ..!ك مرۆڤ نه
/ سارین/ل رده خه/ك گازی یایی وهآی آیم داوترین و نوترینیشیان چه

 دی 4700  زیاترله.. پورآردویران و خا آوردستانی تابون آه
آانی  شه ریبه ده ربه و ده ی ئاواره آه كه آوردستان سوتنراو خه

یان  تدا ئه سه مان جۆرده مان فشارو هه ژر هه له آوردستان بوون آه
   ..ناند

  وت یه و ئه آارانی آوردستان و بكوژانی آورد توند بووهرداگی ند ڕقی له  خواوه  ڕۆژدیارهك وه
 ب آورد جگا ئه..  ری باوآی آورد نییه آه مانكاتدا خوا آاره  هه م له به.. سوایان بكاتڕی

 ی خۆی بكات تا آه وه ته پی خۆیی دیاری بكات و آار بۆ دادگایی و ریسواآردنی بكوژانی نه
   ..دی آانیان هاتۆته وه باتی نه می خه رهه بن و بزانن به  ئاسودهآانمان هیده شهسوآاری  آه
 زگا ده ناو دادگاو آشینه رترین تاوانبار ڕائهدۆالرك دوو شمان به آه ریه هه

مان  آه وه ته ی نه ر بۆ آشه و پارزه  وه پرسنه  ئه تاوانانه وجۆره  له آه وه آانه تیه وه نوده
دارو جیھانی  رمایه واوآانی دنیای سه  خه  مرۆڤه نین به گه نگمان ئه ین و ده آه دابین ئه
   .....یئیسالم

شداری   بهرخاوه رچه ڕۆژگار وه و وتوه آانت آۆستیان آه  دوژمنه مۆ خۆت دیاری بكه ئه
..  تایه آه گبه هه توانیت و له ی ده  و توانایه  به ت بكه آه هو ته آانی نه لالده آردنی جه دادگایی

   ..... وه  خۆی بدزته مكاره  مرۆڤ له رمه ڕای من زۆر شه به
) لی آورد نفال و جینۆسایدی گه ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه (منش   پیرۆزه  گرانه مكاره بۆ ئه
ی منیان   داواآهوان ر ئه گه خۆئه ، تاوان باران آ له بۆ دادگایی یه  آاردایه  له بژرم آه ده هه
.. بن و ژرآرده رآرده ستخواری سه هد نامنش وه  پویستیان به،ن  آاری بۆبكهندآرد سه په

یادیشیان  ی له وه قامن، ئه ومه آورسی و پایهآوردستان و شكردنی  رقای دابه وان سه  ئه چونكه
   ..رماندنن سه و به رمان هاتووه هس به آه  یه ساتانه و آاره بت ئه نه
   ..توان داوای بكات آورد ئه  و واشنتۆن آه ره  بهزارانی ل لوشدرا هه آان زۆرن به گه به
   ..شداری بكات توان به و ئه هی دۆالركی ههی آوردستان  وه ره ده و له ناوه لهآوردكیش موو  هه

   آه نرختره به  وآاره بكات و چیش له یدان ئاسودهه  ڕۆحی شه تره وره  گه  وته ستكه و ده چی له
   .گریتدادگادا ڕاب  دۆالرك له  ت به آه دوژمنه

  / دانمارك2/5/2005/ مه حه خاه
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