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  میر  که مه حه ...  خنکاندیۆت خ  په ل بهی کی شار ا لهیمان  ئه  له ه سا22ن  مه  تهیکالو
   به وه ن الوانه هیال  لهیژی توندوتیک کار هی رهیدا زنجیی دوای ه ساند م چه ا لهیمان  ئهی وه پاش ئه

ت  بهیتا به  نجام دراوه ئه، نی و قوتاب هی وه هی سا16روو   سه هان لین مه  ته  کهی و الوانه ت ئه بهیتا
  وه ه ما  له ستاوه  ههی قوتابی وه  ئهی ادهڕت تا  نانه  ته دواوه  به9 یلۆ پی دوایکان ناغهۆ قیانیقوتاب

  ته  چووه و کات ک کردووه شهی ف پی مانچه ان ودهیان و قوتابیستاۆ مام  له وهی نوسیک ناوستیل
 تا یۆ خییڕ هاویانیان و قوتابیستاۆ مام  کردن له قه  ته تهۆوت کان که  ناوهیستی لی پ  به قوتابخانه

ند  م چه ا لهیمان  ئه هی وهم ش به .یۆ خیکوشتنش ی دوایقوتابتا و سۆ مام37 یندار کردنی بری ادهڕ
کان  کای نرخیکاران وگران بی  ژمارهیر سه وو لهڕ ی ادهڕ وی ئابووریرانی  قهیدا توشی دوای هسا

ست  ده ن به خو ک بو بهنسا  کهی وتانه سکه وده  ئهی وه ندنه سه خانوو و لی کریژۆیدوا ژلهۆڕ یوگران
  ک که هیاسای ینیڕۆدا گی دووی ن مانگه م چه  له وه ،الیسۆن س  دهیپ  کهی هیت ارمهیو  ئهک  وه ،هاتبوو

ت  بی کاری وه ر له ده به تیبو خانوو بگر  ههیۆ بڵ سا18  ته هیشتا ان بگهین مه ک تهڕر کچو کو شتر ههپ
 ج  بهیکوباوکی داڵ سا25 ین مه  تا ته هی نۆیب تب  نهیر کار گه س ئه رکه ستا ههم ئ به ،کاران بی
 ی نرخیگران ،یکاربیر سه وو لهڕ ،خانوو کریر سه وولهڕدا  رهل ،ت خانوو بگرۆخ ربه  سهیۆت و خبھ
   .  کردووهیادیز  لهیووڕر ۆ ز وه ن الوانه هیال کان له  تاوانهی  ژماره هیۆب ،ر رابه ندبه  چهی ادهڕکان تا کا
  ته  چووهی باوکڵ گه  لهیزان خی شهک ک مهۆ پاش کڵ سا22ن  مه  کورد تهیک الو مه شهک  هی یژۆڕ
و   ئهی هڕم کو ئه  که چووه دا نه وه  بهیای ز خهیرگ  ههیشیکوژم باب م دهۆچم خ  ده  گوتووهی باوک و به وه ره ده

 ی باخه  وله وهی نوسی که سه دره و ئهیۆ خیوک ناز  کاغه ر پارچه سه  له وه ه ما  له هیۆنجام بدات ب  ئه کاره
 ن و تا دو  خنکاندووهیۆ خ وه که دار ک بهت  په  به وه انهیۆ خیما تر له  مه300 ی دوور له ، ناوهیۆخ

و   خنکاندبوو گرتووهیۆ خ وه ته  په  به ان کهی که هڕ کوویک هی نه و و وه ه ما ته س هاتونهیلۆ پ مه  دووشه واته
ت  رامه  دهیم ان و کهی ژین شویو بچووک هم ما  ئهیزان خی  ژمارهیرۆز ،ن ده ان دهیک وباوکینی دااشیپ

 یر نه پا ن که انهیۆو ه  ئه مانه ئه .انیانی ژیکان هیستیو پیم  کهی النیکردن ن نهی و دابیکارو ب
  ژانهۆڕ و یدار هیرما  سهیم ستهیس یکان نجامه ره  ده  له کهک هی یکوژۆ خیکار .ن که هیکوژۆخ
  . ادبوونهی ز وو لهڕھاندا ی جیر رتاسه سه له


