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  رر  همن عومههمن عومه ...  ... ربوون یان؟؟ربوون یان؟؟  آان بهآان به  رپرسهرپرسه  ر خاتری بهر خاتری به  بهبه  آان لهآان له  ندهنده  رمهرمه  هونههونه

  
 هۆی   به  گوایه  آه وه  بو بووه ندانه رمه و هونه ست گیرآردنی ئه وای ده ی هه وه دوای ئه

ك و  باسكردنی تلیا وه وانه هۆی ئه  بوو به وه ست گیر آراون ئه  ده وه  تلیاآه بازرگانی آردن به
 الی  ر نوسین بوو له  شتكی ئاسایی و هه رپرسان بوو به  بازاڕی به فرۆشتنی تلیاك له

  . آانیش ناگرن رپرسه یوت بۆ به  ده وه خۆیه
   تلیاآیان خوار دبت یان بازرگانیان پوه ندانه رمه و هونه  ئه  آه آم نیه یه گه من هیچ به
  ر نا به گه  ئه آم نیه یه گه شیان وت هیچ به  ده ی آه انهر پرس و به ر به رامبه  به  له آردبت وه
 خۆی  ندانه رمه و هونه ردانی ئه م گیران و به منوسی به و پش ده وه  له وه  ئه وه دنیاییه

م   هه وه ندانه رمه و هونه ن ئه الیه م له ر بازرگانی آردن و آشانی تلیاك هه سه  له آه یه گه به
ی  وه  له  سلمانیه  زیاتر له رمه  گه و بازاڕه  ئه  پم وایه  آه وه ر پرسانه به ندك له ن هه الیه له
ی زانستی  وه  توژینه ش پویستی به مه  ئه ته به هه، ی آوردستان بت آانی دیكه  شاره له
  . ست نیشان بكرت آانی تدا ده ك و هۆآاره  تاوه یه هه

ر آاری  سه سانك له  آاتیكدا آه  له آات پم وانیه فافبون ده  شه تكی ئاوا پویست به  بابه  آه یه وه ست بت ئه  به دا مه ته و بابه  له ی آه وه ئه
وت  ر آه ده  پاشاندا به ست گیر بكرت و له ككی بتاوان ده  خه وه هۆی آاركی ئاساییه  به نگه  ڕه بت چونكه ك نه یه گه وها بگیرن و به ئه
داوك  ره بت آاتك سه دا ده وآاته  له  پم وایه وه  تلیاآه ر بازرگانی آردن به سه سانك له م گرتنی آه  به  بتاوانه سه و آه ئه  آه
  . ر بدرین ر ئاوا بگیرن و به ك هه  بت نه وه سته ده به
  كو له  تلیاآیان آشابت به ندانه رمه و هونه ر ئه ك هه  نه ی آه وه ی ئه رباره ده  وه  بو بوووه ی آه یه نده نگۆو پوپاگه موو ده و هه ڕای ئه ره سه

موو پرسیاری زۆر   هه وانه  ئه بت شیاوی باسكردن نیه  آاتیكدا ڕاست نه  له  آه وه  تلیاآه  بازرگانیان آردبت به وه آی ناشیاوه ڕگایه
 بت من آاری وام  وه یاندنه ناكی ڕاگه  آه  له آه نده رمه  هونه  بیت آه وه بت زیاتر له  ده مانه و وه وت ئه می زۆریان ده گرن و وه ده هه
  . آردبت  آاری وایان نه وانه  ئه آات آه ڕ ده  باوه ككی ساده نھا خه ر ته  هه نده رمه و هونه ی ئه  قسه  به  چونكه آردوه نه

رپرسانكی  م به  هه ندانه رمه و هونه م ئه  هه ی آه وه  له كیدا من خۆم گومانم زیاتره ی خه وه نو بیرآردنه   له یه  پرسیاركی زۆر هه ئستاآه
و   ئه  نه پم وایه،  یه ته و میلله نوسی ئه ڕی چاره تیڤ چاوه آی نگه ش داهاتویه مه  ئه  آه وه تلیاآه ریكی آاری بازرگانی آردن بن به زۆر خه
ر  گه رپرس بوونن ئه  شیاوی به رپرسانه و په  ئه بن نه  هه ن آه  بكه تایه ردوو په و ده بوی ئه ره توانن قه یان ده آه ره  هونه  به هندان رمه هونه
   .ربوون رپرسان به ی پیسی زۆری به ر خاتری پاشه  به ربوون بوون یان له  نازانری شیاوی به ش بت بۆیه ته و میلله ی ئه% 50یان  آه ڕژه

  
 


