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soransa@hotmail. com  
  شتگةيل زؤر،لة بارودؤخي سةيري ئةمذؤي باژارؤكي چكؤلةي جيهاين دا

 پثت ،بؤ وثنة.  لةسةر يةك شوثن دادةنثن، بة چةشنثكث سةير،عةجايةب
سةرؤك ،رثزدار بة هؤي ئةوةوة، بصثن ژثك كة ئةگةر رؤ،عةجايةب نةبث

هةر ،  بيالمانث، زمامن الص،موورم حمةممةدي شةريف،پثشو فصاين كؤمار
تؤسقاصي خاتو فصانسكي  ئةوندةي،ماندو دةرچووين كاري رؤژانة بؤ

 هةر بةر ميلي، سث دؤصاري ، قيمةيت نةويت كاص،ختيلكة داوه مونشي خؤي
 ئةو ،لة بارودؤخثكي وةهادا،كة رووناكة. چوةتة سةرةوة بثزمان

 هةر چاوةرثي ،زةخرية كردوة دةصاصانةي كة نةويت زؤريان بؤ فرؤش
ختيلكة و متيلكةو شيت ئةو چةشنة سةرؤك كؤمارة پثشوة رثزدارة 

  . !!!رؤژاواييانةن
چةشنة ختيلكةي  بة جيهاين رؤژاوا نية و وصاتاين دثكةش هةر كام ديارة ئةم كارةساتة تةنيا تايبةت

  : شتثكتان سةبارةت بة تاران بؤ دةگثذمةوة،لةم روانگةيةوة، كة لثرةدا. يبةيت خؤيان هةيةتا
دؤصار و پارةي ديكةي بياين بة ،لة پيادةرةوةكاين شةقامي فريدةوسي شاري تاران، ساصة20نزيكةي 

فرؤشان و  هةرلةبةر ئةمة بةم جثگةية دةصثن بازاذي دؤصار ،دةكرثن) معامةلة (چةشين قاچاغ ئاص و وثر
  . دةچث بؤ ئةوث هةر كةس بيةوث دؤصارو پارةي قاچاغ بكذث يا بفرؤشث

 دةيوت بةثنثكة، هةر ئافرةتثك كة لةو ،شاقامة دووكاين ئامثري كامپثوتريي هةية  كة لةو،كابرايةك
 خثرا دؤصار فرؤشةكان بة تاصووكة ،ه كةي هةصكشابث) دةمساص= لةچك  (گوزةرةوة رةت بث و رووسةري

 با هم پدر ، يب زمحت روسري را پايني بيار،خامن حمترم چرا به ما ضرر مي زين” دةنگي دةدةن و دةصثن 
بث ،  بؤ زةرةرمان لث دةدةي،خاتووين بةرثز ”:ياين. ” حاال قيمت دالر پايني مي آيد ،كشتگي ندارمي

  . ”خوارث  ئثستا نرخي دؤصار دثتة،ؤ دوژمين يةك نيت خؤ ت،رووسةريةكةت بثنة خوارةوة زةمحةتث
 دةبث وةزعي بةستين رووسةري ئةو ئافرةتانةي كة ، كة خودي دؤصار فرؤشةكان،بةم چةشنة دةيگثراوة

چون كاتثك ئافرةتةكان .  تا نرخي دؤصار و مؤصار كؤنتذؤص ببث، كؤنترؤل بكةن،لةوثوة رةت دةبن
پثيان واية خةبةر و  خةصك،يان دةكثشن و قژي سةريان دةردةكةوث هةص،رووسةريةكانيان شل دةكةنةوة

 بة پثچةوانةش ئةگةر رووسةري و مةقنةعة و ، دؤصار نرخي دثتة خوارةوة،ئةوتؤ هةية و مةبةرثكي
نرخي دؤصار  هةورة و  دةزانن كة هةوا،و كةپؤ لووت داكثشرابنة سةر شتةكان سفت و توند گرث درابن و

  . دةچثتة سةر
 بة يةكةوة گرث ، لةگةص هةصكشان و داكشاين لفكةي رووسةري، بةرز و نزمي نرخي دؤصار:ةصثنبؤية د
 . !!!دراون

1 


