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فرمانی دەـــت: ئران ئحمدی نـــژادی ســـرۆکی
پارزەر ژیانـــی پاراســـتنی دابینکردنی بۆ دەرکـــردووە
ک پگیشتووە، زانیاری ئوەی عبادی)،دوای (شیرین
نۆبی وەرگری ختی ) ناوبانگب زەرە ئافرەتپار ئو
بۆیش کراوە، ل کوشـــتنی ٢٠٠٣)، ھڕەشی ئاشـــتی
ک کردووە، پۆلیس بڕوەبری ل داوای نژاد ئحمدی

دادگا. بدات برپرسانی بکات و پرس لو لکۆینوە
ڕەشھ بۆی ،نیی ئاسایی ئرانی عبادی ھاووتییکی
دەستدرژیکردن سر خانی تناچ ب کوشـــتنی کردن
ھزر سر ژیکردندەســـتدر ئوەی بقد کســـییتی،
پارزەرە ئو ک خاســـمن و بیرۆبۆچوونییکانییتـــی،
ک ختی ئـــو ،جیھانیی ئاشـــتی نۆبی ھگـــری
دوژمنکاران)ی وەســـفکرد. (پیالنکی ب فرمی دەزگای
تماشـــا (بھزەکان) پناگیکی وەکو ئو پارـــزەرە
ئران دەســـتی ب ســـر ک ئو بھزانی دەکرت،
و گنج زۆربیان ک چینی ئو خـــراون، نین و پراوز

مندان. و ئافرەت
دەیانوت دەت: ئوانی ھڕەشی، شیرین ئو دوای
دژی بکـــو نیـــن، ئـــو بیکـــوژن، دژی کســـییتی
درژەی خباتگە ئافرەتـــ ئو بیروباوەڕەکانییتـــی.
ک دەســـتک نیی بۆ « زەحمت دبژت و پدەدات

بکات». ئاشکرا ھڕەشئامزە نام ئو سرچاوەی
گومانی و ژیانیشی بوو لسر ھرچندە ھڕەشی عبادی
ختکی وەرگرتنـــی دوای بم لســـرە، مترســـی
دەدات، خۆی ئاسایی بردەوامی ب ژیانی و ئران ھاتوە
نخۆش دایککی حاتی وەکو ئران، حاتی شـــیرین
ل میشـــھ منداکانی ویســـتپ ک وەســـف دەکات،

بژین. نزیکییوە،
دوای ھاتنی نژاد بۆ ،تیایدای ئو کشـــی ئران ئستا
دەدات، ڕەشانھ ئو ھموو ھانی کشک دەست، سر

دەوەستنوە. ئران توندڕەوەکی تدەس دژی ک
یڕەشھ سرســـوڕمانکی لو ھیچ عبادی، شـــیرین

عبادی شیرین یا باوەڕ دەکن، نژاد ئحمدی ب
bbcarabic.com & cnnarabic.com ل 

وتک خـــۆی، ل بۆچوونی بپی ی، چونکبـــدەرن
ئۆپۆزسیۆن ل ڕەشـــھ ئاشـــکرا ب ســـرەک کۆمار،
بیانترســـنت، یکیان) یک (دەســـتبینی بکات و ب
نامیک ماکـــم، دەرگای لســـر ،زۆر ئاساییشـــ
عبادی، ((شیرین بت نووسرا لســـر ک بخونموە،

.((نزیک مردنت
ئو ،وای پی جیھانی، ئاشـــتی وەرگری ختی نۆبی
ئحمدی تر، نوان بازنکانـــی لـــ بھزە بازنیکـــی
تو ئو ل سرەک پشووەکانی ڕەشـــھ ک نژادک
ھیچ سوپاساالر، ســـرەک و رابر چاوســـاخی بکات، ب
بۆ دارودەستی نژاد برانبر ل بربســـتک نامنتوە
دەرحق گورە تاوانکی دەرفـــت، نزیکترین ل ئوەی

بکن. بو
دەکات؟ شیرین عبادی ل پارزگاری ک :وەیئ پرسیار

دەکات؟ ک لگڵ لکۆینوە پۆلیس بڕوەبری


