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ل سرچاوەیآی نزیكوە، آ هفتی رابوردوو پم راگیاندرا، بیارە لماوەی داهاتوو،آۆچكی هزاری ب دانیشتوانی ناوچی  
) و هـی تـریـش گزن، دارەبن، سیدان، برحوشتر، گردەچاڵ، جژنیكان، گـردعـارەق، ئـاشـۆآـان( بڕانتی بكرت، آ گوندەآانی 

 وەیش بـۆ ئمـن، ئـبـھـ جـوە بآانیشـما آان بییآشتوآا یاندراوە، گشت  زەوییشیان راگآدانیشتوان وە و  بتدەگر
 .گوای، زۆنكی پیشسازی ل چ بكرت

 وە، آوە بـكـاتت بـیـر لحـكـوم آ كی باشوە آارئ ،وە نییسازییپیش ی بو ف هیلكآی موستگایآۆم آوردستان آ
جڤاتكی پیشسازی برهم بھنت و تا بۆمان بكرت، پویستمان ب آرەست و بابتی بگان نبت، تنـانت دووربـیـنـتـر لوەش  

 .بتوانین ل چند دەیآی داهاتوو، بكارین آیار ل هرم و وتانی دەوربریش بدۆزینوە
بم نابت ئوەمان ل بیر بچت، آ ئابووری آشتوآای آوردستان، ئگر ب آـوالــتـیـیآـی بسـوود، سـوودی لــوەربـگـیـرـت، 
رووبركی ئوەندە ب پیت و برەآتمان هی، آ سدان سای تر ئگر وەبرهنانی تدا بكین، دەتوانین پشت بخۆمان ببستـیـن 

 .و پویستیمان ب گنمی ئوستایایی و تماتی ئرانی و پرتقای سووریایی و سوی تورآیایی نبت
ناوچی بڕانتی، یآك لو ناوچ بپیت و فراوانانی آوردستان، آ هیچ بیانوویك نیی، بۆ ئوەی وا بئاسانی دەستبرداری 

ئو همـوو خـك آشـتـوآـاـنـاس و خـاوەن هـوسـت و جمـاوەرە فـراوان، ل ) )   آۆمگایآی پیشسازی( ( ببین و لپناوی 
 .حوآومت تووڕە بكن

 ی لـسازیـیپیش یو ناوچوەی ئی و ماڵ، داواآراوە، بۆ ئزەوی آشتوآا زار دۆنم، بچل ه ،یوەی من ئاگام لوەندەی ئئ
دروست بكرت، نازانم ئو آۆمگای پیشسازیی چند فابریق و آۆمپانیای ل دادەنرت؟ بم ب مزەنـدەی خـۆم، ئو رووبرە  

 .ب چشنك فراوان، پیاو گومان لسر پۆژەآ دروست دەآات
حوآومت ل ماوەی رابوردوو و ئستاش ئوەندە بب پالن و ماسترپالن، زەوی راسـت و چپ دابشـكـردووە، ئــسـتـا بخـۆشـی 

تـوخـوا گـونـاه نـیـی، .   نازانت چی دەآات؟ ب هزاران دۆنم زەوی، ب خۆڕایی بت، یا ب پوولكی رەمـزی، ئـاوەهـا دابشـكـردووە
 !ببن، قۆچی قوربانی ئو بپالنیییان؟) بڕانتی(دانیشتوانی 

بم ل هموو دونیـا وا .   با وای دابنین، آ ئو آۆمگا پیشسازیی، زۆر زەروورە، بۆ بنیاتنانی آۆگی ئابووری پیشسازی
باوە، آ ئیستمالك آردنی زەوی بۆ برژەوەندی گشتی، آۆمك پوانی هی، ل هموویـان گـریـنـگـتـر، پــدانـی قرەبـوویآـی 
دادپروەرانی بۆ آسی زەرەرمند، تو ویژدانتان، دۆنمكی زەوی آ ب دەفتر دۆالر پوولییتی، ماقوو برانبر پـارچ زەویـیك 

 .بت ل بحرآ، آ بیارە پیان بدرت، آ ئوپڕی س هزار دۆالر نرخآی دەبت
بۆ ئوانی آ دەیانوت آ ئو بیارە دەربچت، تۆزك بگڕـنوە دواوەی دیـرۆك و مــژوو، داخـوا لبـیـریـان، ل سـروەخـتـی 

چ هـوسـتــكـیـان ) )   بڕانتی(( پرۆسآانی ئنفالكردن، آ بعس آۆمگای زۆرەملی بۆ دەرآراوەآان دروست آرد، جماوەری 
 !هبوو و چۆن پاروویان ل دەمی منداآانیان، دەردەهنا بۆ ئو خك لقوماوە؟

 ـكو خەویـش بر آـۆچـگآـۆتـایـی، ئل ر، آب تكی وەها بگرتی آوردستان، میكانیزمحوآوم ویستت، پك بر چۆنه
بكرت، آاركی وەهایان لگڵ بكات، آ تووڕە نبن و دـیـیـان رازی بـكن، چـونـك دـی ئوان، عقــی ئوان، نـاخـی ئو 

 .قارەمانان، بۆ آورد و مژووەآی پە ل هوستی نبردانی بسنوور
ئو پیاوەتیی، هق حوآومت ب خۆی ئنجامی بدات، دەنا دنیام ئگر ئو خك هاوار و سـكـایـان بـبن بردەم سـرۆآـی 

 . تواو دەبت)) بڕانتی((آوردستان، هاوآشآ ب سوودی 

 ئارام گردی


