
  )بۆ به ره ی بایكۆتی هه بژاردن( هه موو شتك به خوێ خوش به مانا،               
 

  2به شی 
  

هه بژاردنی ئه مجاره په نجه ره یه ك بوو آه خه كی آوردستان به ئاشكرا گله یی و     
   هدیار. آوردی   گه یانده ده سه تی لوه ییبه آۆآراوه  گازنده و ڕه خنه آانی ڕۆژانه یان

 به نی پش هه بژاردن ئه رآی ده سه ته آه نونه ری هه بژراوی خه كن  سه ره ڕای 
شوازه آانی هه رچۆنك   ڕیفۆرم  .به رنامه ی آۆنكریتی دابژن بۆ چاآردن و باشكردن پالن و
        .      ونزیندووبو و نوبونه وه ش واتای  له ناوه ڕۆآدا به مانای نوێ بوونه وه دت  ئه وا بت

     ، بووآۆمه نی خه ك  چین و توژه جۆربه جۆره آانی گه نده ی سه ردی سكانامه ی
       .که نئاماژه به بوون وئه نجامه نگه تیڤه آانی ده  به رزدا ئاستی  ده سه تیش له  آه 

آوردی بۆته چه آی الیه ن  میاری دژی ده سه تیڕا  وه ك پوپاگه نده ی )گه نده ی ( گه ر چی
به م نه خوندنه وه ی ئه و  گه وره ده آرت ، و هزه آانی ده ره وه ی بازنه ی ده سه ت و

به آردنه وه ی ده رگای ) گه نده ی( سیگنانه ی آه له شه قامی آوردی یه وه ده درن له مه ڕ 
ه نده ی ئیداری و ئابووری یزه آردنی هه نگاوه آانی دژ به گپراآت نوان خه ك و ده سه ت و

  . ئه وا آشه آان به آراوه یی ده هته وه و متمانه ی خه ك تاڕاده ی زۆر داده به زنت . ..و
  یه کک له     وه كئه مه ش .  تره کانیجه ماوه ری الیه ن و هز  بوونیگه وره که ده بته  

                                                              .  ن خه ک هه ی ده بژرته کار ناتیڤ ئه ته
آه ده سه ت به نی داوه ، ئه وه ش ده بت به ) ڕیفۆرمه( ئستا خه ك چاوه ڕوانی آۆمه ك

پراآتیكی هه م ده سه ت پیاده و ج به ج ی بكات ، هه م خه ك به ساده و سانایی 
                                                       . بیستن تا  ن خوازیاری بینین ك خهچونکه  . بینتبی
  .ه ندی هه مواندایهئه نجامه آانیش له به ژه و 
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