
بانی و  الل تاله کان، جه نزای بانده وه خۆشی ئینفلۆ  نه ند له  سوودمه تاکه
  تی کانیه زیره وه
  

   بدو ن عه رده ئه                                                                                
  
ندی نوان  یوه په. چت بانی ده  تالهالل ر مشکمان بۆ الی جه کسه کرت ، یه ده) ل قه( باسی  ر که ھه
باسی  کترین ، که ری یه واوکه یت  دوو شتی ته یره ، ده جگار سهکی ئ یه شوه  ، به م دوو زاته ئه
کی زۆره ،  یه بانی ماوه الل تاله جه. چت وی تریان ده ر بیرت بۆ ئه کسه یت ، یه رکامیان بکه ھه

.  وه مبکاته تی که تایبه ل به گشتی و قه  خواردن به ن که ده ڵ ده گه وامی له رده وی به کانی ھه دکتۆره
ندجاریش   رجیمی بۆ ناکرت ، چه م زاته ، ھیچ کات ئه ه فیرۆ چوو کانیان به وه موو ھه ل ھه

کو  ساتی وه ندین کاره چه.  وه ته خۆی تکیداوهر  ھهک  یه پاش ماوهم  پالنیان بۆ دانابت به
خۆی  که(ڕی براکوژی وشه ، کۆڕه)ڕؤی خراپی تدا گرا که( نفال  و ئه بجه ه رانکردنی ھهکیمیایی با

 خواردن ل قه ر له کردوو ھه  نه رزه م به  کاریان له ساتانه م کاره ، ھیچ کام له)یگیرساندن ھه
بری  ان قهناوبانگ ترینی به( رکرد  ر ده سه ی باش و خراپیان له یا نوکته ده سه. وام بوو رده به
     . میوانی  بهبوون   مشک نهھیچ کات، ل ) کانه له قه

و  ، ئه ڕاوک کردووه یی و ده موو جیھانی تووشی شپرزه  ھه کی کوشنده خۆشیه ی دووساه نه ماوه
شکی   ، به  که دایه وه  له خۆشیه م نه ی ئه  کشه دیاره) .  کانه نزای بانده ئینفلۆوه( ش  خۆشیه نه
  خۆشیه م نه ئه .  کیانه ره ر خواردنکی سه وه له و په وی ، بانده ر رووی زه ی دانیشتوانی سهزۆر
. کرت  ده زنده ندین ملیارد دۆالر مه  چه  به  ، که ئابووری جیھان داوه رکی زۆریشی له ره زه
  وه خۆشه م نه ھۆی ئه رکی زۆریان به ره کانی ناو الدکان ، زه ژاره ھه ت جووتیاره تایبه به

  . کات  کات ، گیرفانیشیان پده ی سکیان تر ده  وه کانیان جگه له وان بانده  ئه وت ، چونکه که لده
کی  یه شوه  به چونکه .  وه تهییم پدا د زه بینیم ، به بانی ده الل تاله  میدیاکاندا جه ل کاتک له

وی مرۆڤ  ه خۆی قه .  شی کاری زۆری تکردووه و بوونه ه م قه ئه.  و بووه ه ئجگار ترسناک قه
تی   ب تاقه ندی به یوه وی په ه قه. کات  روونیش ده نی و ده ده خۆشی به ندین نه تووشی چه

کی  یه ماوه. کات   دهشروونی ووشی گری زۆری دهت مرۆڤ ت نانه بوون ، ته ه و توور)  ئابه که(زیاد
الل  جه .   کردووهی  خۆشانه م نه رکیان به  نزیکن  ده وه بانیه الل تاله  جه له کهی  سانه و که زۆره ئه

م  که زیری ئابووری ودارایی ده یری وه سه که. لخواردن کردوون فری قهتی  کانیشیه زیره بانی  وه تاله
ر  به  ، له لخۆرکی ئجگار ترسناکه زیری کشتوکاڵ قه وه.  کات  تر ده  سکی م پیاوه ئه، نازانم  چۆن 

  .  یان لناوه) الل مام جه( کانی ناوی  ڤاه ی ھه ی زۆربه وشته م ره ئه
ریکی  لخواردن بخات و ، خه قه رزانه له م به کان ، ئه خۆشی بانده نه راستی ھیوادارم که به

    رزانه و به بت ، ھیچ شتکی تر ناتوانت ئه  نه خۆشیه  م نه راستی ئه  به  چونکه.خواردنکی تربن 
  .ل خواردن بخات  قه له
  
  .مانیا ئه
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