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 ! هييم ن  کهیو  زه پارچه 50
  

 ی ئاسمانيڤی تیم هي سی چاوی رنامه به  لهابردووڕ ی فته  ههی وه  ئهیدوا
زا  جه مه  حهکان هييکي کالس شهۆنگخ ده  لهک هي ڵی نده کوردساتدا، گه

 ی ئازادینيۆزيف له ته ر به  سهیبير حمان غه  رهنووس ژنامهڕۆ ن هيال له
 ی که ره  وهاوسهۆی خداي که زانهخ  له  ئاشکرا کرا، که وه هييماني  سلهیشار
ر   سهیکنووس ژنامهڕۆ،  رگرتووه  وهانييو  زه رو پارچه سه
و   ئهیدواداچوون  بهۆ بت،چ رده  دهرول هه  له  کهايدي می نامه فته هه به
 ی که ره  و هاوسهشۆنگخ  دهڵ گه  لهیکنيڤي پهڤ  ههب،يج  نهڵ فاز هي شهک
دا 06.5.30 یژۆ ری 242  هژمار ، له نجام داوه زا ئه جه هم حه
 . وه تهۆوکردب

  
 تد لرمي  توند تر، سهیکئاواز  بهی که زانه و خکئاواز زا به جه مه  حهت،کر دهست پ  ههاوازي جیچوونۆ دوو بدا هي شهم ک له 

م  وه  ئهی من شايسته ( وهيخش  بهاني پ  که بزاناتري ز وه  لهین هيشا  بهۆی و خ هييشۆزل فر  فهیکير  خه باکانه برۆ وا زیکخانم
 یشيوان  ئهیروچاو  و سه هي  ههستا ئ  کهی هڵيي نده و گه  ئهشتا ه هي وای، مانا)ربگرم  وهیو  زه  پارچه50ک،  ويه  زه پارچه یبر له
  .تيرب  وا دهيڤی  پهت دیووڕ  لهنۆ نازانم چ، بهي  عه  کهیئا.  هيي نیازڕ  وه تهۆگرت

ت و  روه  سهرۆراوجۆ جی وهش  بهشاول  به هڵ سا12،10  وه  ئه؟ وه هياب  نه،یچ  بوو بهوان شاخ و کیبات  نازانم خه وه  ئهیدوا 
 !!ردخوا  نهانيربوو ت واو نه  تهت،در سامان لوش ده

 
! ڵی نده  گهیباوک  - وه تاحه ر فه عومه یتک هي ینۆ کیت  حکومهیکۆر  سهۆڵی گ خاته  دهپۆمان ت  ئهدا هي شهم ک  لهڵرحا هه به 
 ی پشککرۆج  به که هير  و هه وه شهي وانه چهپ  به،ڵ مهۆ کی تاک تاکۆ ب وه تهۆ بۆڕ ش وه ره سه  لهڵی نده  گهت؛و که رده ده
 ۆڤی مر کی  ئه باشه! ن ده  دهم هڵ قه  له شتهيفر  بهانۆيموو خ  ههت،ريگ دهي پاني خه هي  دا و که  نگانانه م ته  لهاوکات هت،و که رده به

 06.6.2! ؟ چاک و پاکه

http://www.yndk.com/m242/m242-4-5.pdf

	50 پارچه زهوی کهم نییه!

