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  دد  سعهسعه  ن ئهن ئهندرندر  هههه. . . . . . ننس نامس نام   آه آه  ئاگام لهئاگام لهن ن   ك دۆالرم بدهك دۆالرم بدهرر  فتهفته  دهده
  
 یم رژی روخانیدوا،  مانه آه له  گهژین و توی چی نهیرۆ زیخ یه بای گه ج  آهی وه ئه
  به،  كه  خهیو بژی ئاستی وه رزبونه ان و بهیم ژ آه یه ی  پله به، راقدای ع  لهیرۆكتاتید
  له،  یه چی آه یهآ ره  سه آارهۆستا ه تا ئ یهار نی د آه، ستا ئی یه گران ارهۆژگرم   لهیت بهیتا
  آه،  جاران  له رزتره ر بهۆز،  تریتان ویآان الر و دراوهۆ د ر به رامبه نار بهی دیكا نرخآات
وا  ترا آهگو ده،  وه یهرزبكرابا آاندا به ڕه بازا ك له  شتومهیك نرخخت ر نه گه  ئهۆی خیآات له

،  رهۆ ز خه یهم با  ئهی راستۆش ب گه به! ؟ داوهی رویستا چ ئی ئه.  وهیز نار دابهی دینرخ
 و  وه رزبوونه  به باس له، یب ره ان عهی  بیك جا چ آورد یه نامهۆژ ر ر آه  هه وانه له
 و ن نامڕ بازا  له آه نامهۆژوا ر ئه، ندان بكات ر و آارمه رمانبه  فهی  موچهیادآردنیز

  له سه  مه  باس له نده وه ئه، ێآر  دهی و گران  موچه  باس لهی نده وه و ئه. ێدرآ  دهیموو هه
  . ێآان ناآر یهاسیس
  مان له آه ته  حكومهی قه  و تهڵو موو هه  ههی وه  ئهیاتی ج  له  آه رنجه  سهی گه جی وه ئه
، رانن رمانبه ژار و فه ر و ههیق  فه آه، ك ب  خهی نهیرۆ زیران ان و گوزهی ژیشكردنۆناو خپ

موو  و هه  ئهیاڕ ره سه (اگربوونۆڕو خ، ر  سه ان بردهیژ  و مه مره  مهیانی ژیرۆ زیكن سا آه
ر یز رپرس و وه  بهیانی ژیشكردنۆ خۆ ب آه یه قه  و تهڵو  ههیچ آه. )  یه نده  و گهڕیموآو آه

 بوونج شتهی نی هماڕ  دهی وه  ئهیاتی ج له. م آه یه ی  پله  به آانه مانه رله ندام په و ئه
  آه، ێآر ندهیآان داب كارهیر و بریز  وهۆب، ێنبكری دابچی آریندان  آارمهۆب) ات سكنمخ(
 چی آرۆیك خ نه،  داوهآر  بهین خانوویند ر چهیز  وه نه ف آه، ێندردرآ  دهێو  و له رهل
ان ی خانوی آر  آهی یه و راده تائه، ێاد بكریندان ز  آارمهی  موچه  آهی وه  ئهیاتی ج له! ب
 یك مانگیانی ژ  آه وه تهن بمۆان بیش وه و ئه، الرۆ د300 – 250  تهۆشتی  گه  آهێبدرپ
ندام   ئهی و موچه، الرۆ د5000 و 4000  تهآر آان ده رهیز  وهی  موچهیچ آه، ر سه رنه بهپ
 یكیر ن و خهین آان ئاماده وه بونهۆ آ ان لهی ربهۆ ز آه! الرۆ د10000  هتآر ك دهمان رله په

ت  للهی میند وه رژه ت و به للهیان و مۆی خیرآ  ئه ان لهیانن و ئاگاۆی خیند وه رژه آاروبار و به
 !! نس نام  آه ئاگام له، ن الرم بدهۆر د فته ك ده یهش ی خوا من  به راسته. ! یهن


