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و ئازاری مرۆڤی تیا  نجه شكه  ئه بت آه  هه  ژوورانه و جۆره شتیش له  هه  به چت له  ده وه له
له  آانھكه  آۆه ی گیانه)  سابخانه قه (  آه خ نییه نھا دۆزه ته.. بررت ڕده مرۆڤی تیا سه ،آهدریت ئه

درژایی ژیان  به   ددا نامن و ییدا ترسیان له سته  ژرده و وه وساندنه تی و چه یه تانی و آۆیله ره بده
یكاری رب  بهوی خۆیان زهر سه  له آان آه ستوره ئه آان و بازو  سپ وونه  ئه ن دژی ریش پانه آه بات ده خه

 یف و رابواردنیان  پآهآانیانبكرت و ژیانی ره ربه نابت به  آهن ده م ئه ه  قه له هز و تاآهند خواوه
بارن وقات و قی  وی بگرت و باران نه زه  ند ڕق له خواوهآا نجت نه دیان به رت آهدلبشون
زانت  و ده  آی نادیار آردوه  دنیایه  درآی به  آه آی آورده  زیره سته به دا مه ی لره وه ئه..  وه  بخاته

ڵ بازوو  گه شله آانی ئیمه  خواناسه ه) یتوت (ۆدام با له ده! یه ت آوهس ده آیش به و آوته ره به والش چ خه له
و   هاتوه وه شته هه  به له  ربگرن آه  وه آه و آوته مژووی خۆیاندا ئه نھا جارك له  بۆتهآانمان ستوره ئه
ڵ و  اژهئ زیانی گیانی و   به به دزێ و نیشتمانكی آاولكراو و قه بجه ه رمیان و هه بوی گه ره قه
شك  ان بهین لی آانی سبه وه نهن و  ی خۆشیان رازی بكه آه وه ته ندو نه خواوه تا ندن  بسه وه ریشه وه له په
و   ئه!!!!!نبوو) ت قه سه (ور و نۆآه  ه وودهم و ب ه و ب خگلتدارانی آورد  سه خواناس و دهبن و بن  نه
آیمیایی لی   بهم آه)  بجه ه هه.. (م آه آوردوستانه.. .  یانبیستووه ر نه گه یینم ئه گه ا راده دنی ش به یامه په

ی من پاش سوتاندن و ) رمیان گه..  ( آاولیان آردبتا تیرۆرستانر سه به آه  نییه) للوجه فه.. . ( دراوه
ب .. !!ب ره نیشتمانی عهآانی  ارهد و پاره) باڕ ( فرۆشتن بهآانیان   جوانه آیژه.. ورانكاریآاولكاری 
 دۆالریان ها ملونه و  یه وه  پشتیانه ب له ره موو عه ههمۆ  ئه  آه  نییه ه)  للوجه فه (ك وه..  نایه پشت و په

ر  گه ئه (م آه آوردیش پرسیارك ئه له..   وه نه كه بۆ بآانیان بوی زیانه ره قه  آهرخان آردوون  ته بۆ
 ) . ؟؟ لیسمه م ته  ئه  چییه شت نییه هه ی به آه آه آوته
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