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کڠن تاهون ببراڤ سجق رومه ڤمبلي دهادڤي يڠ ديليما انتارا  ليهت دان توڠݢو سيک ڤ  ڤرنه تيدق هرتانه نيالي مڽدري  ڤون مسکي , اين کبال
 هرݢ ڤد رومه ڤمبيناءن کبنجيرن  , رومه ڤمبلين دان ڤينجمن دالم دعمومکن ترماسوق يڠ ؟ ڤوليسي دڠن دسوکوڠ توروت ايت ديليما . سوسوت

 ماسيه کيني سهيڠݢ يڠ بوميڤوترا ڤمبلي اوليه دبلڠݢو بسرڽ  سبهاݢين ايت مسئله مڽديهکن لبيه . ڤاسرن  سينتيمن دان دميليقي ڤومم تيدق يڠ
  . ڤڽلساين جالن مميليه ؟ ترسيلڤ ؟ ترماسوق مريک دهادڤي يڠ ککڠن برايکوتن سنديري  کديامن مميليقي بلوم يڠ راماي
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 ڤون مسکي , اين کبالکڠن تاهون ببراڤ سجق رومه ڤمبلي دهادڤي يڠ اديليم انتارا ليهت دان توڠݢو سيکڤ

دعمومکن  يڠ ؟ ڤوليسي دڠن دسوکوڠ توروت ايت ديليما . سوسوت ڤرنه تيدق هرتانه نيالي مڽدري

 دان دميليقي ممڤو تيدق يڠ هرݢ ڤد رومه ڤمبيناءن کبنجيرن , رومه ڤمبلين دان ڤينجمن دالم ترماسوق

 کيني سهيڠݢ يڠ بوميڤوترا ڤمبلي اوليه دبلڠݢو بسرڽ سبهاݢين ايت مسئله مڽديهکن بيهل . ڤاسرن سينتيمن

 ؟ ترسيلڤ ؟ ترماسوق مريک دهادڤي يڠ ککڠن برايکوتن سنديري کديامن مميليقي بلوم يڠ راماي ماسيه

  . ڤڽلساين جالن مميليه
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 ببراڤ سجق رومه ڤمبلي دهادڤي يڠ ديليما انتارا ليهت دان توڠݢو سيکڤ
 . سوسوت ڤرنه تيدق هرتانه نيالي مڽدري ڤون مسکي , اين کبالکڠن تاهون
 دالم دعمومکن ترماسوق يڠ ؟ ڤوليسي دڠن دسوکوڠ توروت ايت ديليما

 ممڤو تيدق يڠ هرݢ ڤد رومه ڤمبيناءن کبنجيرن , رومه ڤمبلين دان ڤينجمن
 بسرڽ سبهاݢين ايت مسئله مڽديهکن لبيه . ڤاسرن سينتيمن دان دميليقي

 بلوم يڠ راماي ماسيه کيني سهيڠݢ يڠ بوميڤوترا ڤمبلي اوليه دبلڠݢو
 ؟ ترماسوق مريک دهادڤي يڠ ککڠن برايکوتن سنديري کديامن مميليقي
  . ڤڽلساين جالن مميليه ؟ ترسيلڤ
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 , اين کبالکڠن تاهون ببراڤ سجق رومه ڤمبلي دهادڤي يڠ ديليما انتارا ليهت دان توڠݢو سيکڤ
 ؟ ڤوليسي دڠن دسوکوڠ توروت ايت ديليما . سوسوت ڤرنه تيدق هرتانه نيالي مڽدري ڤون مسکي

 تيدق يڠ هرݢ ڤد رومه ڤمبيناءن کبنجيرن , رومه ڤمبلين دان ڤينجمن دالم دعمومکن ترماسوق يڠ
 ڤمبلي اوليه دبلڠݢو بسرڽ سبهاݢين ايت مسئله مڽديهکن لبيه . ڤاسرن سينتيمن دان دميليقي ممڤو

 يڠ ککڠن برايکوتن سنديري کديامن مميليقي بلوم يڠ راماي ماسيه کيني سهيڠݢ يڠ ابوميڤوتر
  . ڤڽلساين جالن مميليه ؟ ترسيلڤ ؟ ترماسوق مريک دهادڤي
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 ڤون مسيک , اين کبالکڠن تاهون برباڤ سجق رومه ڤمبيل دهاديڤ يڠ ديليما انتارا يلهت دان توڠݢو سيکڤ
دعمومکن  يڠ ؟ ڤولييس دڠن دسوکوڠ توروت ايت ديليما . وتسوس ڤرنه تيدق هرتانه نيالي مڽدري

 دان دميلييق ممڤو تيدق يڠ هرݢ ڤد رومه ڤمبيناءن کبنجرين , رومه ڤمبلني دان ڤينجمن دالم ترماسوق
 کيين سهيڠݢ يڠ بوميڤوترا ڤمبيل اويله دبلڠݢو برسڽ سبهاݢني ايت مسئله مڽديهکن بليه . ڤارسن سينتيمن

 مميليه ؟ ترسيلڤ ؟ ترماسوق مريک دهاديڤ يڠ ککڠن برايکوتن سنديري کديامن مميلييق لومب يڠ راماي ماسيه
  . ڤڽلساين جالن

 

 


