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ندازیار  ئه! ... !سازی شهیتی پ زاره  یان وه!!بگیرت  هه ولر پویسته ی ڕستن و چنینی هه کارگه
  ی ال محمد گه ریمان مه نه
  

  و کارگه  له ککه ولر یه ی ڕستن و چنینی هه کارگه
 کوردستان  گۆڕ له مانی رژمی گۆڕبه  زه  له ی که نانه گمه ده

  رمی کوردستان له کانی هه وو کارگهم  هه  چونکه زراوه دامه
 رچوار پنج کرد و هه ده تیان نه ست ڕه کانی ده نجه ی په ژماره

و   کارگه للوجه ی فه شارۆچکه ر ده  قه ی کوردستان به شاره که
نجامی هۆکاری سیاسی   ئه ش له وه  ئه بوو دیاره ی تدا نه ۆژهپ

ری ئابووری بۆ واوکا کوردستان ته ت یه  تاکو ڕۆژک نه بوه
من .. ترسی زیاتر بۆ ڕژم ی مه  جگه دروست بت و ببته

و  ئه ری ر و دانه ر ووتی دروستکه سه وتۆم له کی ئه زاییه شاره
کوو پاش  تاوه   کاردا بوه و له زراوه  دامه فتاوه کانی حه  ساه یزانم له ی ده وه  ئه  نیه یه کارگه
کار   له یه و کارگه  ئه ند سایکه ی چه  ماوه  که یه وه  ئه هی داخ ی جگه وه ئه. ڕینیش ڕاپه
و  هر ئ گه ڕوات و ئه ر ده ره ر زه سه  و له  کۆنه که  کارگه ی که وه بیانووی ئه   به ستاوه وه
!! ( ! کوو چین بیکین هشتا قازانجمانه  ووتکی وه کات له  دروستی ده  ی که مانه رهه به
 !رمی کوردستان  هه سازی له  ناو پیشه به تی زاره  وه ندازیارک بوون له هی ئ  ووته وانه ئه(
  ) )  بووی گوم لوێ و کات له  خۆم له ناکی رادیۆ که ڵ که گه له

  شنه م چه ی له دروستکردن و دانانی پرۆژه خ به بایه جیاتی زیاتر  له یره  سه وه المه من زۆر به
پرسم ئایا  ین و ده وی تکدانیان بده هه رم ردنی ئابووری ههبۆ زیاتر دروستکردن و جگیر ک

و  وه گواستنه ی یه موو پاره و هه  ووتکی وا دوور بیکی و ئه  شتک تۆ له  که هۆکار چیه
  ی له وه ست له زانتر ڕابوه هه ر هشتا  سه بته)  گمرگیتخلی (واوکردنی گومرگی ته

کانی جیھان   بازاڕه کان له  خاوه ماددهنرخی چی  که  ؟؟!!!!تم بھنر رهه ی خۆی به که شونه
  بن  که وه کرده بیرکتان نه  باشه وه چاوکردنی نرخی گواستنه  ڕه کسانن به ک یه یه تاڕادده

  هور کی وا گه یه پاشان بۆ کارگه. ؟گونجت ری دونیا ده مه یروسه سه ڵ چ تیۆرکی گه  له وه ئه
کان هی پش   چینیه یت کارگه ک ده و  نه کۆی  که بدروست کرا فتا ی حهکان  ساه له  که 

د ساڵ  ی وا پاش سه  کارگه چونکه.  دنیام وه  من له ؟ که؟یان ساڵ  ده ش نین به و کاته ئه
 چل  دونیا پاش سی له زن نیه کی وا مه یه هیچ کارگه! پی بین کۆنکرت  م ئینجا ده هه به

..  وه ی خۆیشی پ بکاته ت پاره نانه  ناتوان ته و کاته ی ئه  ماوه به  ساڵ بگۆردرێ چونکه
کانی   هشتا هی ساه ن که بکه) کارهاتوو ی به کارگه (ستی دوو ده کانی یری کارگه رموو سه فه

   جۆرهو  و ئهنفرۆشر ده ستی دوو ن کۆمپانیاکانی فرۆشتنی ده  الیه  لهکان سته چل تا شه
ر ئستا  گه  و ئهدرن م ده  قه  نوێ له نگی بازرگانی به رهه  فه  له کوو هی ئمه ی وه کارگانه
   له ر هنانیشی واته و هه  ها ملیۆن دۆالرمان پویسته  یه زرنین ده بمه اکی وا د یه کارگه

  یه و کارگه ی ئه ته وه له.  ته حمه کجار زه مۆ یه و ئه وه کنیکی گواسنته ڕووی ته
  یه و شوه بت ئستا به  ده گرن و دیاره رده ر وه معاشی خۆیان ههندان  کارمه ستاوه وه

ستکی  به کی ئابووری یان چ مه ریه بقه چ عه ب م ده  و من تناگه؟!قازانجی زیاتر بت
  هۆیهنی ستنیشانکرد  جیاتی ده ر نا له گه بت ئه  هه وه یه له سه و مه  پشت ئه  له شاراوه
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وی تکدانی  کردنی هه وره ی گه خشه وپدان و نه ر کردن و بره سه چاره کان و رنیه نه
 و ج ی خۆی  زراوه  دامه ندان ساه  چه ک که یه کارگه توانین ر ئمه نه گه  ئه واته که. !بدرت
ر  نانی ههمھ رهه  بۆ به کی هاوشوه یه توانین کارگه م بنین چۆن ده رهه  به  به گرتوه
  موو کارگه ین هه وده هه م با  کۆتاییدا ده  له؟!وتوو بین رکه بکین و تیدا سه ک کایه

 ژر  ینه یانخه نهو وه ینه ڕبخه  گه هتد به... کر و ڕ و شه ڕمه کوو مه کانی تریش وه ستاوه وه
  کی زۆریش له  چاکسازیهین و ی نوش بده زراندنی پرۆژه ی دامهو هه تی و ندی تایبه وه رژه به
 بواری  له زاو پسپۆڕ سانی شاره که زراندنی  و دامه هنان  بهین سازی بکه تی پیشه زاره وه

و نرخی   پۆژه  لهزاییان دا شارهیر ئاستی جیھان سه  له که ی ستراتیژی سایی و پرۆژه پیشه
ربگرین  ند وه تمه ری تایبه کۆمپانیاکانی ئیستیشا ک له و کهبت  هه سازیدا کینه و مه کارگه

ین  تی پیشسازی دابخه زاره  وه ر نا باشتر وایه گه ئهرم   هه سازی له ی پیشه وه بۆ بووژاندنه
   !کوو ئستا رۆک وه ی ب ناوه وره  ناوکی گهت و ر حوکمه سه بارگرانی له  بته  نهچیتربا
  ... تنینی 

  . س و به گشتی نوسراوهتی  خزمه ستی به  مه نھابه  ته م نووسینه ئه


