
...!!!زیاد که ن نرخی هه موو شت زیاد که ن  
...!!!داواکاری خه ک له  ژر خاک که ن  

 

 

تا شوێنی خۆتان بۆ ماوه ی چوار ساڵ  ... دوێنێ خه ڵک ده نگی بۆتان دا    
... گه رم بکه ن ، ده پاڕانه وه  و داواتان له  خه ڵک ده کرد ده نگتان بۆ بده ن  

 ئه گه ر ده نگ نه ده ن ئه نفاڵ و هه ڵه بجه  و کاره سات دووباره   زه نده قی خه ڵکتان بردبوو که   
پۆسته رتان هه ڵده واسی و ده تان نووسی    ...هاوارتان ده کرد ، ده نگتان ده نگی شه هيدانه     ...ده بێته وه
 ئه وا ته نها سێ رۆژ به سه ر ده نگدان تێپه ڕی و کارتان به   .هتد  ... دوارۆژی کوردستانه  ده نگتان

جه ماوه ر و خه ڵک نه ما ، نرخی سووته مه نی بۆ هه ژاران و ره نجبه ران زیاد ده که ن ، خۆ ئه وانه ی به     
ئه و پيره ژن و پيره مێرد و ژنه ئه نفاڵ و  ... زستان نه وت به کار ده هێنن ئه وانه ن که  هه ژار و فه قير   

اواربکه ن مه عاش زۆره  ، بۆ ئه و ره شوڕوته   ژنه شه هيدی نه خوێنده واره  و بێمه عاشه  ، جا هه ر ه  
ئه وه  ...کوا ئێوه  پاره  به سه ر کێ دابه ش ده که ن هه تا پێویستی ژیانيان بهێننه  دی      ...مه عاش چيه

می ئه و خه ڵکه  ، که  به  دڵسۆزی به ره و سه ندوقه کان ریزیان گرتبوو        ئه گه ر سێ...دڵسۆزیتانه  بۆ وه 
 ده نگدان ئه وکاره تان بکردبایه  ، ده بوونه  خاوه نی ته نها ده نگی خۆتان و که س ده نگی      رۆژ به ر له 

هيوادارم جه ماوه ری ره شوڕوتی کوردستان هيچی تر بێده نگ   نه بن و به  هێمنانه    ...بۆتان نه ده دا 
                                           .                              دژی ئه و بڕیارانه  بووه ستن که  خزمه تيان ناکات    
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