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  ر مهو عیحموودحاج مه..  .!دانیه  شهی زراوه دامهۆك ب مایدروست کردن

  
 یحکوم پرسراوه ستان و ل ده  کاربهیرچاو بهۆ ب کهاریشنیان داواوپدیه شهۆک ب مایدروست کردن

   . کوردستان دایاکانیاجیج ره هڤ ده له، کان هییزبیوح
 ێنو ی کوردستانی ژنامهۆڕ یرامنی په) ق هیئارازفا (وان ژنامهۆڕ ی برایکرتاجۆپیڕدا  ژانهۆڕم  له
  وبیت هغ  سه باس له که،  وه ته وکراوهموز ب  تهی19 ممه  چوارشهیژۆڕ ی) 4024 ( ژماره له  .الر که له
   .کات ان دهیرم  گهیدانیه  شهیت هیرا به وهڕ  بهیگا  بارهیگاڕگاوج
ش یکڤۆرمر هه، یت هیانین وگ خوڤۆ مری هیرما ن سهیتر وره ن وگهیزترۆری پ هیوون وئاشکراڕموان   ههیال
 یۆ خی هیرما ن سهیزترۆری واتا پیخش  بهین وخوانیزداگۆریندوپ فمه ره  شهیک هی له سه ناومهپ له
   .خش به  دهی که واده خانه ش بهیرز ربه کات وسه زئهۆری پیادیوۆکش گ وه رئه هه،  وهیخش به
بات   خهی ژهدر له، یت بهیتا  باشوربهی وکوردستانیگشت  کوردستان بهی رچوارپارچه هه  کوردلهیل گه
دا  وبواره  ولهی قوربان ته  کردووهیۆ خیکان سه ن کهیمان تر  وقارهنیرترۆدازیۆ خیانیژخا دریشانۆکوت
   . نده مه هو ده
  وه هیو سا  لهی کوردیل  گهیخوازیزگارڕ یبات ش وخهڕۆ شیناغۆق دهیه  شهینبات وخو رخه هه
 دا  هیوسا ش لهیت منه بیس ان کهی وده)  هییتزح ( بیس دان که  سه ك که هی هیپا .. هیم پا  ئه ته اندوهی گه
 ینخو ان بهیست ن ده ش ههیکسان ش که هی ندازه وئه تابه .!ننر گوزه  دهیران شگوزهۆت وخ فاهه هڕ
م  دا هه ت رهیش وعه سئول وئه م مه  ئهیرباژ کانداوله زبهی حیتر رچهژ ستالهوئ سووره  دانهیه وشه ئه
 ! اترهیوان ز ان لهی که ش موچهیم وهه کان باشتره دهیه  شه ك لهند  ههی واده  خانه ان لهیانیژ

   .ێو  دهیشی1 ژ تیکات،   ترهیکباس وخواست وه ئه خوالسه
ر ۆان زیزع جاران وه له وه که هیووڕموو هه کان له هییاسیس زهم ه ت وهه م حکومه هه کهندسا واچه

 یواو ته به شی ئابوریۆمار گه ی که تهۆ م که وه مهژڕ یوخانڕ یدوا ت له بهیتا به، ترن ستکراوه وده باشتربووه
-مر  ههیت  حکومهیت هیساوا-یک ره  سهی دوژمنی شه هڕ  هه-ۆ ناوخیڕ شه (ۆب ماوه انوونهیوب ماوه  نهیبوون
 ی ماددیاتیمکانیئ تر بۆکوردستاندا ز لهۆم ك ئهشت تاکه) هتد .... وی ئابوریۆمار گه-یی دارهیدووئ

 ی کاروباری کردنیاهڕۆگاب ن بارهیجوانتر رلهیبووب رزووده ش هه ونهوباش بو ش ئه من پیاڕ به . هی)  پاره(
 یککوماف  وه چونکه . هی نیخس شه یدانیت ارمهیوکردن وخ کوبه ستم وه به مه . وه ته!  هیدان بکرایه شه
ان ی  مانگانهی  وموچهج شتهی نیو ان زهی رهیوزنج  پلهیپ دان بهیه مووشه  هه استهڕان یۆ خیتا ره سه
 ۆشدا بیکان هیی وحکومیزبیزگاح داموده له . کراوهۆان بیت مانگاکاندامرونهی وپهۆزانک له . وه ته اوهبۆب

و   وئاوارهڤۆ مری مافیب کته ت ومه زاره  وه  چوومه  من که نده رچه هه . زراندن کراوه ان دانان ودامهیکل گه
ق   زهیک هیی گله وه وبوارانه له نگه هڕ .!بست  ده  کار به ینیب نفالم نه  ئهیس وکار ش که نفال شه ئه
ت  بهی  وههی گشتیند وه رژه بهۆب قه  حه  زووهی8d_ر9d_  گرنگتر ههیموو هه م له به .تب نهۆوت وئه
 ی خازیزگارڕ ی وه  بزوتنهیگاڕ یبوارانڕ یسوکار که ربه رامبه  کوردستان بهیمر  ههیت  حکومهیفا ووه
ان یان ی دا به رتاژهۆپڕو دان لهیه  شهیس وکار که  کهی انهی یزوداخوا مان ئه که له گه

 ی گشتیک هیگا جین کردنیداب . هی تاك نی داخوازی گشت به که، ێریندبگ هه به کردووه
 یرگرتن  وهیکات ك له هیگا کوباره وه دان کهیه  شهیسیو وار واده  خانهۆاکان بیاجیج زاوناوچه مووقه هه له

_ ۆ بب رده سهی ان مهی که ت وکارهان دی رهۆتا ن ،ن  بکه لیوڕت ان بی  ههیکرکار  وههیت ارمهیو موچه
d3ا_caخت وه هتی پشوو ربۆ خیرما ن بووگهیرهاو گه  کهی وه له .ن دابدهر زستان  گه ان بکات وئهیزار
 یر گهیکار  کهێاون پی واشیک هییرج ها خه  وهیککارۆخ!نرز ان لهی و باران هه هۆرماو س ش بووسهی
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م  وام به رده به  که هی ندهه وه روزهۆ زیو کان زه چکهۆمووشاروشار هه له .ت بکات  حکومهی بودجه  له ۆوت ئه
   .تدر وئه وبه
  چ،  رگردووه  وهیشیاتری دووان وزج شتهی نیک هییو  زهیبر له هی س هه دان که سه ان وبگرهی ده
 ینی گوندنشیکنفال  ئه چکه  بهیۆ کاکیک هی موو هرتا ده هق به که!ی وبازرگانی کشتوکایو  زهیجا
   .اچووی تیروما داسهیش وکورد بوونڕۆ شیناوپ له که بووه  ماندوونه ته خزمه  به هیانیرم وگه ئه
  ن دان کهی نشێ کری ساکاریک هیناوخانوو  له هییو زه مووه وهه ان لهیرم  گهیدانیه  شهیزگا  دهیچ که

 یخان وکفریند ربه  دهیکان شاره  له هیم واك پرج مه  به مه ئه! هیدانی ت هی چیت گوزار هن خزمیتر ساده
 یزگا ده یناو که ، ن که ئه هیگاوج وولهڕموو هه ،کاننورو تا الد  وباوهیزگارڕو رقه  سهیکان هیوناح
 . دابوویشانیرنامنی  پهیدابرا که نهو له که هی ماته لزه  موسته ب لهۆبچک وخانووه وله انهیرم  گهیدانیه شه
! رخ به  لهێ وابکریکن کارینا! هیروا ش ههی تریکان ره هڤ  دهی ربهۆز له زهۆریگا پ وباره ن ئهیایند

 یکات له ومانگانه وه ته بکرۆان بیر نومهۆنتۆبانک وک دانیه  شهیسوکار  کهیبوون اتروماندوونه
  !ۆتنۆر ک سه ته  بخرۆان بی که داپارهیۆخ

 ی باران زمهن ولی هاویتاو رهه  بهیژ دوورودریوانڕ  چاوه هیواش ن هڕم  به ..  ماوهیرۆز ناغهۆوق نائه
  -:یدا دروستکردن ره ل که سته به مه . ومانگانه  مووچهیرگرتن وهۆب، زستان

 فراوان یکر وبهڕ  کوردستان لهیکان  شارهینن شوی تریجیسترات  له وهن شیجوانتر ک به هی هینایب-1 
   .تبنرل یدانیه  شهیما یناو  کوردستان کهیدانیه  شهیسوکار  کهیت خزمهۆب
   هیم وانپ .) مناسبات (کان نهۆوب وه بونهۆروکۆکۆدابی وفراوان ت وره  گهیۆ هیدروست کردن-2
  ستانه به ومه ئهۆب که، تابی تی وره  گهیکۆه، ب دان ههیه  شهیک هی رهیزگاودائ چ دهیستاهتاکوئ 

   .ست بدات ده  
   . وه ره رمکه وگه روه ساردکه:کو  وهیکان هی ی گشت هیستیداووپ سته ره  کهیواو  تهینکردنی داب-3
   .اندنی  گهیزگا ف ودهیرش  وئهین مه روچاپه وتهیمپۆ کیکان سته ره  کهیواو  تهینکردنیداب-4
م  که هی ی پله الك بهی می وه کردنهتگوزاروپ زوخزمهۆساودی شیر رمانبه  فهیزراندن  دامه-5
   . نفال بن باشتره دوئهیه  شهیسوکار که رله گه
   .دبکاتیه  شهیووسورڕ رلهیعب  ته ك که هیما هڵ گه له .یشواز پیۆوه وه وانه  حهینشو-6
  رنج ک سهرۆج  وبهێ نویک هی وهش ل بهیمبۆتۆ ئیستان اوهڕ یوپارک  باخچهیدروست کردن-7
   .ن بکه وه انهیکان هۆڕ یدبوونیه شه  بهیاترشانازیدان زیه  شهی واده وخانه یک خه، تش باکڕ
  دهیه  شهیسیت ووارکر  دهج بهئان وساتداج  لهێبکرۆ بیت مهیره  ترگهیستیون پیند وچه مه ئه
   .ن که ان دهیۆ خیرز ربه  وسهی ئاسوده ست به اترههیش زیکان مره نه

  كرخواز خی وه کوئه وه، ت بکرێکر ئه . هی نڵحا  ومهج  نابهیک هیداوا ارهیشنم پ ئه هیم وامن پ
  مانزاران موس کات وهه دروست ده وره  گهیکوت  مزگه وهن شیجوانتر کدابهندمانگ  چهی ماوه له
  !!! .ن که ده تیوڕژخوان ونو
ده یه  شهۆاب ویک کاری وپارتییتک هیت  بهیتا کان به زبهی کوردستان وحیت حکومه هیق وا  هه

ان یۆخ ستان ده کاربه سته یوپ . رهۆوج وبه هی یوانڕ وچاوه  ئه رمه  شهی جیاستڕ به .ن کان بکه رزه ربه سه 
   .ن ان بکهیۆ خی به موحاسه

نج پ ان کهیرم  گهیدانیه  شهیشانۆاپی سی هیۆست په ه وپایغبا ره وقه ئهۆ بك دابژۆڕوادارم یه
 م رده واتا به، ان گرتووهی وخانوه  ئهیرگا رده دا به  مانگانهی  مووچهیرگرتن  وهیوانڕ  له چاوه عاته سه

ت دروست بکرۆب انی خانه هن بایوه جوانترن شیباشتر  به وه  ئهیبر له) دانیه  شهیت هیرا به وهر به(
   ...تك ب هیمووال  ههیرنج  سهیج که
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  که نه ویتنید به ،ق هی کاك ئارازفای که رتاژهۆپڕ ی وه ندنهخو  بهی سته ده وکاربه ئهۆن بیزان سوپاس وپ
   .خوات دا دهیۆ خیکات  له انهیوداخواز  ئهیم ش وخهۆج ته دیژدانیو
  زم داڕ ڵ گه له 


