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  دلرمحمود سابیر... ؟؟!!ڕژێ  پ بوو لی ئه سایلۆ آه
 لواری بۆ آراب تا  نده و هه ت به آی تایبه یه واره  پی قه  به وه ندكی ترگل بداته ندك شت هه  هه نگه ڕه
هوو   سه  به ی آه  آوردیه نده و په ك ئه ڕی ڕۆچت یان بژت وه ی خۆی تپه  ڕژه  له آه رهنده گه ئه
  ؟ رمووه آام جامیان فه. ڕژێ  پ بوو لی ئه جام آه: تی رموویه فه
  ن له آه  ئه پا درونه  ڕاست و چه  به آانی آوردستان آه ڵ مانه نده ب گیرفانی مۆدل مۆدرنی گه ئه

!! ڕژێ  لی ئه نه!! ب  پ ئه ن ب؟؟؟ وا نه ی چه آه  قیاسه ته و میلله و سامانی ئه خرو برو داهات و پاره
تیشی   باو بژو سك چوون عاقیبه ونه آه آان ئه  و ڕیخۆه ده گه!!  لیك آردن وته آه  پ بوو ئه م آه ده
  ماوه  نه وه نی ئه مه  زه نده رچه هه( پ بوو  وت آه رمیلی نه به،  ناوبژیوان بته نترۆ ستۆپ ئه  ئه  آه یه وه ئه
زراب و ، ڕژێ و نااااااڕژێ ك لی ئه یه ویش تا ڕاده ئه،  وه هر ن تانكه زی خاوه  فه به) رمیل پ بت به
ندو   مشتو مو گه ی خۆیان له  ڕاده  له ی ت جمانی هنده رگه ی خۆیان به بیه ده و ب ئه آان به نھۆه مه

ی و ی گران  مایه ته  آوردستان بوونه ن له تی هه وه  له سایلۆآان آه!! تی ناگرن تی سمن یه گووی آۆمه
،  پ ب مان دیوه ر نه ك هه نه، مبار آرێ ی تیا عه وه می ساك دانه رهه مان دی به بوونی و ڕۆژك نه نه
  و بورجانه خۆشیان نازانن ئه،  دیوه  نه وه  خۆیه ی به وه و دانه ی ڕۆژ گسكی ل دراوه وه ر هه آو ههًَل به

) ڕ ب یتان آه گوی شه( پ ب  آه، نی آه ی سه  شوققه هآراب ب ر تا ئستا نه گه بۆچی بنیات آراون ئه
 قورئانی  ك له  وه  آه آانه رپرسه ویش گیرفانی به  پ بوو لی ناڕژێ ئه ك شت آه نھا یه ته، ڕژێ لی ئه

  هل من مزید؟:   ئه میشه م هه گه می ت ده ننه هه ی جه آه  ژووره  به  آه پیرۆزدا هاتووه
و ناب ناب پو ناب  ، ، ،  

 بۆ  یان تیا نیه آانی آوردستان پاره بانكه: رموو ی فه  ئه وت آه ر چاو آه دا نوسراوكم به م ڕۆژانه له
چ   پ ده  هاوتیان چونكه ت به ڕاندنی آارو باری تایبه ندی و ڕاپه وه رژه آان و به  بازرگانیه آاروباره
  ؟؟!!ناردب رخان آراو بۆ آوردستانی نه هی ت  یان پاره ی مانگانه غا بودجه ڕژمی به
  یان له ن و متمانه آه  ڕاوآیان ئه هۆ تووشی ده  ده ی به رساته  هه  بكات آه كه و خه حم به خوا ڕه

، ،  نابت چونكه، ری گرێ ق وه  عه شتك نیه، آان  بانكه آانیان بسپرن به رمایه  سه ن آه ده ست ئه ده
 ب  و ماسته ئه، بت ی تیا نه ت پاره وه رجكدا بانكی ده مه، ل موو هه  هه ك و له یه ه هیچ شو ناآرت به
   گوایه كدا آه ندی خه  ناوه  مشتوو م له  بوو به واه و هه ند ڕۆژك دوای ئه چی دوای چه آه!!  موو نیه

ستی  به  مه ر زۆر به  ده  به  ڕاده  لهآی یه  پاره وه خانه ی فۆآه  ڕگه له! ) !آراوك)  نه(گومان ل (ند  چه
ستی  آانیان ده رمایه  آردنی سه آه ه  بۆ آه مینه الزكی زۆرتر ئه  مه ورووپا آه آانی ئه  بانكه یاندنیه گه
   ردا گرتووه  سه ستیان به  ده شی آه وانه ئه)  آراوانه گومان لـــــــ نه(و  ب آ بن ئه ئه!!  ردا گیراوه  سه به

ب تا ئیستا؟ خوا بۆ خۆی جی  مان آاتدا ماری مار خۆریش هه  هه و له یه بی ڕاست ب مار ههتۆ 
،  وه بته م ئه  لی آه ب نه  پ ئه نه،  آۆتایی  نه یه ری هه مسه  جه  نه ی آه یتانه نافی شه م ته ئه،  وه آاته
 !! آه بره ر خۆی قه گه مه


