
  نگی چاکسازی و گۆڕان ب، پشه وێ بیه  سک که ر که ھه
  ینی خۆی بگۆڕێ ی زه چوار چوه هزایان شاره پویسته زۆر به

 
  ر  د ئاسنگه حمه خالید ئه

  2009ری  فبریوه 14الھای، 
 

له توانین  ده خۆمان ینی گۆڕینی زه به وایه یپ مریکی ی ئهنتۆنی ڕابنز ئه
دی  خۆمان به گۆڕان له نجین و ت ھه رس و حیکمه ده مانکان ڕابردووه تاه

  . بھنین
ی خراپیان  وه کاردانه نده چه کان ڕابردووه تاهموانمان ڕوونه که  الی ھه

 مانه که ته میلله. ج ھشتووه غزی مرۆڤی کورد به ت و مه ر ڕوحیه سه له
زۆر   یه مینه و زه هئی  وه یه بۆ ئه نگ ھه و پشه ند ھۆشمه انیس کهپویستی به 

و ڕووداو  موو ئه ن که ھه نیشانی دهوه  لزانیه بهپویسته . ئاگایانه بگۆڕن  به
ی  ڕگه  توانرت له رانه ده تکه حه ناڕه و خوازراو نه ،زموونه ناخۆش و ئه

ھا  روه ھه. ست بدات ده نجامی زۆر باش به وه ئه بوارکی تره  وه له کرداره
ی  که ڕۆکه رگرتووه ناوه زموونی ڕابردووه وه ئه  له  ی که ر چاوه سه  ی که  نیهی چوه زهو چوار  پویسته ئه
  .وه بیرمان کو خۆی دنه وه  بگۆڕین که  و دۆخانه مان ئه واتا مانای ھه به. بگۆڕدرت

  
. نی  ڕ بخه گه کان به رچاوه هسک  که سود و به ڕگای به به بین پویستهو  ر و پشه دیھنه به کیمرۆڤی  وه بۆ ئه

 .نبی   شاوه و لوه زا شاره مان پویسته که ته و میلله انمکانی خۆ هیین زه  چوار چوه و گۆڕینی کردن چاکسازی بۆ
ئاینده دا   لهپویسته  ی داینئازاری زۆر نمادسۆزیی و  ساده  رگرتن له ک وه ی ئاکامی خراپ که وه ر ئه به له

چونکا  ،رپرسیار بزانین خۆ به به دا یه و پۆسه له موومان ھهبا  .رگرین وه مان که ته للهی میک له دسۆز باش که
  . ینب تیدا براوه دهموومان  ھهمان  که ته میلله له گۆڕان و چاکسازی 

 نی خۆیانی ی زه زایانه چوارچوه شاره  به تا ره سه بن، گۆڕانو  یچاکسازنگی  پشه وێ یانه ده که ی وانه با ئه
  ؛رێتوان ده  کهن  بده کوردستانی کی خه نیشانیکردار   به تاکو بگۆڕن

   .نیبچنویستی  خۆشهقین    جگای  کۆنه  له
  .نی  موتربه بکه کگو، کدڕک ر ھهر پنجی  سه  له
  .نی دی بکه بهلۆجیک  وھین، و ته جگای گومان  له
  .نیکار بن بهدیالۆگ  ،جیاتی توند و تیژی له
  .نیڕز له ڕای جیاواز بگر ،وه مکردنه ک که یه  جگای له  له
  .نیر خۆ ڕابن ی بنایت نه خنه ڵ ڕه گه له دان پدا ھه یا ر شه تانه و ته جیاتی  له
  .نیکار بن بهوه  ووشیار کردنه ،جیاتی ڕیسوا کردن  له

   .ین بکه ب زانیاری، قورئان باشتر دیراسه  ی ئایین به وه تکردنه له جیاتی ڕه
   .نی  بکه نبیر ڕۆشه کانیان هو مریدروش  ده، شخ  جیاتی قسه ووتن بهله 
   .نی  بکهین ابد کشتوکاڵ بۆ ائنک مه و وی بۆ جوتیار تی ئاغا، زه جیاتی دژایه  له
  .ین مھن بکه رھه خۆر، کرکار پ کارو به  ندی مفته مه وه ده  ی بردن به جیاتی ئیره  له
  .ین چاو لکهرز  بهبه  ت عیزه بهژاری  نادیار، ھه  رچاوه داری سه رمایه سهجیاتی  له



   .گرینڕا و پیرۆزی رز به  به تی ایهرگ پشمهتی  ڕوحیه، جاش  کۆنه لهڕک  دان به جیاتی درژه  له
  .ین بکه دانتر ئاوه کان هن نجومه ئه و ک ڕه ، مای گهی حزبگا جگای باره  له
  .ین ره پده زیاتر په ییو ڕکخراو ندیکا بوون، سه ھاووتی ستی ھه، نی کردحزببه جیاتی   له
  .ر چاو بگرین به تی له کوردایهو ی حزبی، ڕابردووی مرۆڤ دۆستی  زکیه جیاتی ته  له
  .شونی گونجاو دانین سی گونجا و له و خزم خزمنه، که جیاتی واسته  له
   .ر چاو بگرین به لهزموون و کار  هئ، و قوالبی ڕۆک ی ب ناوه ھاده جیاتی شه  له
   .بنرین ھیدان بۆ خوندن شه ندی مه ھره ی به، مندانسئوال مه ی ووتو  ی دواکهجیاتی مندا  له
  .نین  هی پ گه رھن به و وه ر روه نیشتیمان پهندی  مه وه دهسئول،  مه نا سانی کهجیاتی   له
  ڤیال و باهھین ، ھاوشانی  جیاوزی له نوان شار و الدێ نه و ینبم ھن رھه ، بهکار ھنان بهجیاتی   له

  .ین کار بخه کان وه کان، کارخانه خانه
  ...................................................له جیاتی
  .ھتد.................................................له جیاتی

 
 

 تبینی: 
 ین کانی زه ی چوارچوه وه شی چاککردنه به له ختی و خۆش به ره بهکتبی   لهنتۆنی ڕابنز  ئه
کان مانا  زموونی پشووی ڕووداوه ی ئه پ ی مرۆڤ به زۆربهکه (  کات داکۆکی ده  وه ر ئه سه له

گرتووه مانای نوتر به ژیان وه ی پوخو  ال بنت که وه  یه و چوارچوه رکاتک ئه ھه. دات پده
.)بین ده  


