
دەكرت ببش دۆالر ملیۆن (١٢) ل سگك
رۆث) نیر) نیۆیۆركی ئمریكایـــی ویالیتی قازییكـــی
نزیكی ل بكات ببش ســـگ، بناوبانگترین ك بیاریدا
كۆچكردووەكی خاوەن ئـــوەی دوای دۆالر، (١٠) ملیۆن
(١٢) نزیكی كردبوو، وەسیتی ھمســـی) (لیۆنا خاتوو

ببخشرت. پ سامانكی ل ملیۆن
ئو بۆ زۆرە و پارەیـــئ ئوەی كوا، بیانـــووی م ببـــ
دۆالر ملیۆن (٢) تنھا بۆی دادوەرەك بیاریـــدا، ،گســـ
دەزگاكانی تبدر تـــر، ملیۆنكی دە بت و كگبۆ ســـ

.تو ویالیرخوازی ئخ
(لیۆنا) نوەكانی ك بوو، كاتكدا ل دادوەر ئو بیـــارەی
سكایان وەسیتی داپیریان و بو دا بوو ناڕەزاییان نیشان

نگیاند. ئوان سوودكی بۆ ھیچ كۆتاییدا، بیارەكی دادوەر ل بم دادگا، بر بردبووە

خاوەن ڤالیكی و رازیلیایندی بمكی دەوبازرگان فۆنســـیكا، ئیدواردۆ
پشـــكداری بۆ ماوەیك لموبر ســـاوپاوۆ، شـــاری مزن ل دەوروبری
ھست دەبت، ئۆتۆمبیلدا (كۆن)ی ئمانیا، لنو شاری تد كۆمپانیاكی
نیشـــانی ك دەدات، وەی لكردن زەنگكی ئاگادار دەكات مۆبایلكـــی
یكك تدەچ برازیل، بخرایی ی لالكڤ نو ل كی نامۆینبوونی ت
خۆی ماكی نو ئنترنتوە، كامرای بھۆی و ئنترنتكان كۆفی ل
ئنترنت، كامرای ب تۆڕی ك بسیســـیتمكی كۆمپیوتری، دەبینت،
بنو گنجك وا دانابوو،بینی نھنی شونی ل خۆی ژوورەكانی زۆربی ل
خزانكی یكسر بۆی ،ریكی دزی كردنو خ دەســـوڕتوە خانووەكی
ھاتن شـــارەك پۆلیســـی خولك، پنج دوای و كردەوە ئاگادار ل برازیل

دەستگیر كرد. گنجكیان سری و
دۆالری ملیۆنان ب رووداوە، لو بم دۆالرە، (٣٥) تنھا مانگانی دایناوە، تچووی ئیدواردۆ ك سیستم كامراییی ئو ،وتن شیاوی

گڕاندەوە. بۆ

ئاشكرا دەكات برازیل ل خانووەكی ك لدز ئمانیا، ل بھۆی كۆمپیوترەوە

٢٠٠٨ یۆرۆی ماكی چیكی، بھۆی پاوانییتی ل ئاژاوەیك
ھیچ  نناگ سوودیان ب گفتوگۆیكی  و جیاوازی بھۆی چیكی، پیاوكی  و ژن ئوە دوای 
پۆلیسی بنكی پیاوانی ل دەستیك و دەكات پۆلیس بۆ تلفۆن پیاوەك ناچار ئنجامك،

.ئاژاوەی ئو چارەسركردنی بۆ دەكن، تدەخول ،یناوچ ئو
نوان فوتبۆی یاریی بینینی ب حزی پیاوەكی ك گرت، سرچاوەی لوەوە ئاژاوەی ئو

بوو. فیلمكی ئكشن كردنی سیر ل حزی ژنكش و دەكرد و سود ئیسپانیا
خامۆشكردنی پیاوەكش بۆ و دروستبوو ھاوسرە دوو ئو نوان ل ئاژاوە و نوەندەدا، شڕ لو

برد. پۆلیس بۆ پنای ڕەكش
بم بجھشت، كرد، ماكیان الیان ھردوو مافی شرۆڤی ئوەی، دوای پۆلیس پیاوانی

كامیان؟ ئارەزووی كنای خرای سر ،كفزیۆنلت نیانزانی
دەدرا!! تق سب س ژن ،بووای خۆمان لالی ئوە
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٢٠٠٨ حوزەیرانی ژمارە(٢٥)


