
 
 .ضۆ حەهکۆ

ًبسر حەسەى 
 

 هي ئەّەٓ دەکبت، پێطکەش هیذیب ُۆڵٔ ضبًۆٓ لەسەر کۆهیذٓ ًوبیطٔ( حەهكۆ )ًُْەرهەًذ دەبێ لێ گْێن هي هبًگێکە ًذ جَ هبّەٓ
 دیبلۆگٔ لەداُێٌبًٔ ّ ًُْەرٓ جْالًەّەٓ الرّ ّ لەش لەرّّٓ زۆرە تْاًبیەکٔ ُێسّ خبّەى کۆهیذٓ ًُْەرهەًذێکٔ حەهکۆ بساًن

 بەردەّام حەهکۆ قْرببًەّە لەجەژًٔ ..ضبًۆ لەگۆڕەپبًٔ کەهي ًُْەرهەًذاًە ئەهجۆرە لەراستیذا ضبًۆ، لەسەر جْالًەّەٓ ّ کۆهیذٓ
 .کْردستبى ضبرەکبًیترٓ ُەّلێرّ ضبرٓ بیٌەرأً بۆ دەکبت پێطکەش ئبهێساًە تەًس کۆهیذیە ًوبیطە جۆرە ئەّ
 
 حەهکۆ یە چٔ ُۆٓ دەپرسٔ ُبّڕێکبًن لەًُْەرهەًذە هي راکێطب، هٌٔ سەرًجٔ حەهکۆ بًّْەٓ بەردەّام ئەّ هبًگێک چەًذ دّآ

 بّْم دڵتەًگ زۆریص بّْ بەًێگەتیف ُەًذێکیبى ّەاڵهٔ بەداخەّە ..کۆهیذیبکبًٔ ًوبیطە لەپێطکەضکردًٔ بەردەّاهە هبّەیەکە
 حەهکۆیبى ًُْەرٓ ًوبیطەکە لەدەرەّەٓ تەًِب ًەبّْى، حەهکۆ ًوبیطەٓ ئەّ ئبهبدەٓ ًُْەرهەًذاًە ئەّ زۆربەٓ کەزاًین

 بیٌیٌٔ ئبهبدەٓ خۆم کرد حەزم ..بکەیي ببسٔ لێرەدا ًبکرێ کە ُۆیەک چەًذ لەبەر ًەبّْە سەرکەّتّْ کە بەّەٓ ُەڵسەًگبًذّّە
 لەًوبیطەکە بەر کبتژهێر یەک ..چۆًە ًُْەرەکەٓ ًبّەڕۆکٔ ضێْەّ ّ چٔ بڵێ دەیەّێ حەهکۆ بساًن لەًسیکەّە ئەّەٓ بۆ بن ًوبیطەکە

 کبدیرە ُبتْچۆٓ ّ رًّّبکٔ رێکخستٌٔ خەریکٔ ًُْەرٓ تیوێکٔ بیٌیٌن لێبّْ کەهٔ بیٌەرێکٔ چەًذ ُۆڵەکە ، چّْم، ُۆڵەکە بۆ
 کرد ّاُەستن هي بەالم بّْى سبکبر سبدەّ کەرەستەکبى ُەرچەًذە ُۆڵەکە، رێکخەرٓ ُەرّەُب تەکٌیکیەکبًي، ّ ًُْەریەکبى
 بیٌین بّْم ًوبیطەکە ٓ چبّەڕێ بەپەرۆضەّە زۆر کەّت، دّا کەهێک ًوبیطەکە بّْم، خۆش دڵ ّ پێک ّ رێک زۆر لەضْێٌێکٔ
 ئبهبدەٓ کەش( ٨٠٠ )لە زیبتر دا ّرّزٍ لَ زاًین دّایٔ ُۆڵەکە، دّّەهٔ ًِۆهٔ ًێردراًە خەڵکٔ ًەهبّە ضْێي ُۆڵەکە لەخْارەّەٓ

 .بّْى ًوبیطەکە بیٌیٌٔ
 
 ّەرگرتّْە، زۆرٓ سّْدێکٔ ژیبّەّ لەلەًذەى سباڵًێک ّ چبّهەترسە ئبزاّ ًُْەرهەًذێکٔ کە دابّْ بەحەهکۆ بەڵێٌن ُەرّەک هي

 گۆرأً ّ هۆزیک)ًوبیطبًە جۆرە بەّ ُەیە تبیبەت ُۆڵٔ (ضۆۆۆۆۆۆ) دەڵێي کەپێٔ ًوبیطبًە جۆرە بەّ بەًبّببًگە زۆر لەًذەى چًْکە
 ئەگەر زۆرەیە؟ بیٌەرە ُەهّْ ئەّ خبّەى حەهکۆ یە چٔ ُۆٓ بەالم دەبي، ُۆڵەکە ئبهبدەٓ بیٌەر( ٥٠ - ٤٠ )تەًِب کە (ًْاًذى ّ

 بەالم ..دەکرێي ًوبیص بەخۆڕاییص ُەرچەًذە کە.. ضبًۆ سیٌەهبّ لەهۆسیقبّ کْردستبى ًوبیطەکبًیترٓ لەگەڵ بکەیي بەراّردٓ
 خراپی لە کْردستبى سیبسٔ ّ ئببْرٓ ببرٓ کە دیٌبرە، ُەزار دە( ١٠٠٠٠ )ًرخەکەٓ پلیتەّ بە ضۆۆۆۆ حەهکۆ لەًوبیطٔ ئبهبدەبّْى

 ..دایە
 

 فەرهبًبەر، قْتببٓي) دەکبت کۆهەڵگە چیٌەکبًٔ لەُەهّْ ببش خەڵکذایە ئبزارەکبًٔ ّ ئێص لەگەڵ ضۆۆۆۆ حەهکۆ ًوبیطەکبًٔ
 حەهکۆ ًوبیطەکەٓ ُبّبەضٔ گەًجێک کۆهەڵە.. جۆرەکبًیەّە بەُەهّْ گەًذەڵٔ ئبّارەّ دەّڵەهەًذّ ُەژارّ هەسئْل، هٌذاڵ، ئبفرەتي
 ببسە ضبیۀً ُۆڵەکەى، رێکخەرٓ کە کەسبًێک کۆهەڵە بێژەرّ ّ ًُْەرٓ کبدیرٓ ّ ئەکتەر ّ گۆراًیبێژ ّ ژەى هْزیک لە دەکەى
 ُبّبەضٔ بە تر ًُْەرٓ تْاًبیەکٔ چەًذ لەگەڵ ًەبّْە، لەدەًگیبى گْێن پێطتر کە بکەم گەًجە گۆراًیبێژە سێ لەّ ببش هي لێرەدا
  ُّْل هبيسترّّ  (عەبذّاڵ ضبخەّاى) تەلەفسیۆًٔ دەرُێٌەرٓ ّ ّیٌەگراى لەگەڵ ًوبیطەکەیە دەرُێٌەری (کبّە حەسەى).. حەهکۆ

 ببش لەدّّرەّە پێْیستە ّەرگرتي، ضۆۆۆۆۆ حەهکۆ لەًوبیطٔ چێژم زۆر هي.. (سبهبى کەهبل) ر كرافَ فْتّْ  (قئٌ خبًًَەّزاد )
 ًُْەرهەًذٓ خبّەى ئێوە چًْکە ُەبێت ًوًّْەٓ کْردستبى لەضبرەکبًیترٓ ًوبیطبًە جۆرە ئەّ ًەهبًبیٌیْە، کە ًەکەیي لەضتێک

 .رّّیەکەّە لەُەهّْ بەتْاًبیي
 
 بگرێت خۆٓ رێچکەٓ ُْرًەکبًەّەّ ضێْە ُەهّْ بە بیي گەضبیي ّ ًُْەریەّە رّّیەکٔ لەُەهّْ بطکێٌیي بەستّْە چەق تەّقە ئەّ بب
 دەکبتەّە خۆٓ ضْێٌٔ رەسەى بەرُەهێکٔ ًُْەرّ ُەهّْ ًیە لەّەدا گْهبى.. بێت ًُْەرەکەهبى هەحەکٔ سەًگٔ بیٌەر ئبهبدەبًّْٔ بب
  ...داُبتّْدا لە
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