
 

   فسانه ئه.. ! چی؟ که رهاونی ش ی خه م ئه ، به ر جوانهول کانی ھه ونه خهشاری 
  

  وه ه'کان ونه شاری خه'ناوی  ک به یه  ڕیکالمه وه یه'کوردستان تیفی'ی   ڕگه  له که یه ماوه
  خرته  ده مه یان که وروپاشدا ونه  ئه  له  که ک بینای ڕازاوه لی کۆمه یکه  ھه.. وه کرته بوده

،  ستخۆشیه  دهنازی وی شا کی ئاوھا مۆدرن مایه یه نانی شارۆچکه بنیات ته به  ھه..کی رچاوی خه به
  کی شاره  خه ست خۆم نیه ده بینم، به  ده یه و ڕیکالمه  ئه تک که ڕه موو که ھهم ھاوکات  به

 گرن و ردم ده تی کۆنترین شاری دونیا سه کی بناز و بخزمه  خه..رچاوم  به  دنه ی قه که درینه
، شارکی  ی تر تگوزاری ساده ندین خزمه  چهبا و ئاو و  کاره شین له  ببه  کاتکدا که  له  ئمهن؛ ده

کرت، بۆ  رفده دا سه و شاره ی له یه موو پاره و ھه ر ئه گه بت ئه ؟ چ ده ۆ چیهلمان  ئاوھا ڕازاوه
 نچیرڤان  ت کاکه رۆکی حوکمه رن سه کی ده وه'ن؛  کاربھنرت؟ ده  به که تگوزاری شاره خزمه

ک ملیۆن   یه واته ( مریکیه ری ئه فته  ده100کی بایی  ر خانویه  و ھه یه یه و پۆژه رپرسی ئه بارزانی به
بت  وت ده وی لبکه رین و خه ر سه  سه ر بکاته دا سه ونه و شاری خه س بخوازێ له ر که ، ھه)!دۆالر
  ..' س قیست بدات ی به که کی بدات و دواتریش باقیه شه پ ر به فته س ده

  
  رم؛ منیش ده ئه
سکی تر  ر که بت و ھه  نه ونیه  خه و پۆژه رپرسی ئه  نچیرڤان بارزانیش به ر کاکه گه ت ئه نانه ته

  یرکی له، ب وه کان بکاته ونه  شاری خه ی بیر له وه ر له مان به که که  موباره ته  حوکمه بوایه بت، ده
 ولر اری ھهواکانی ش  ڕه ونه  خه  ئاوڕکیان له پشدا  له بوایه  ده.. وه ته کانی شار بکردایه ونه خه

 بۆ  وه  سویان ببته خته کی وه ، خه وه و شاره والی ئه ترک له  مه  دوازه ر ده  ھه، خۆ وه ته بدایه
  بوایه وا ده ، ئه  نیه یه و پۆژه نی ئه تیش خاوه ر حوکمه گه ئه.. با عاتک کاره ختک ئاوی پاک و سه نه
مووماندا  رچاوی ھه به  و شارکی ئاوھا له یه ی ھه  توانایهو  ئه  که  دابدڕیبایه وه سه و که کیان له ڕۆیه په

کانی شار  ونه  خهی وه رکردنه سه  بهچ ده وه  له وه داخه م به به..   فربوونایه نت و شتکی لوه بنیاتده
  ربۆیه ، ھهیدابکات  پهیای  خهکی زۆر یه پارهکان  ونه چ شاری خه ش ده وه لهیان زۆر تبچ و  پاره

  .. نابینت و شتانه ئه  ی ئمه که ته حوکمه
  

  رم؛  ده وه دیسانه
سک ب  ، چ که وه سته کانیدا بحه  ژوره سک له ، چ که ونیه  خه و شاره واوبوونی ئه پاشا ته لهئاخۆ 
 بۆی  سه و که  ئهنھا  تهوت، بگومان وی لبکه  خه وه  ویژدانکی پاکه رین و به ر سه  سه ربکاته م سه خه
ی ق نجی شان و ئاره ڕه  و به نی سامانکی زۆربت  خاوه ببین، که  ئاوھاوهرکی  شا ون به  خه یه ھه

  ...کان سئوله ک مه  وه ر بۆ نمونه ، ھهیدای کردبت وانی خۆی په ناوچه
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