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هز کردنی ئاسایشی  زیاتر بهبۆ رنجک  ند سه چه. . . . .  ی شوبات1 ی که هسات کاره یادی  له
  ی ال محمد گه ریمان مه ندازیار نه ئه ... رم هه
  
  

  درن بۆ بن ب کردنی تیرۆر له  ده ی که  زۆرانه وه و هه  ئه دیاره
ایش و همنی ستنی ئاس  بۆ پارا وه کانه رپرسه زگا به ن ده الیه
 کان کی زۆر ئامانجه یه و توانیتیان تا رادده بینیوهیان ورکی باش ده

  وه نهکانیا شارگه  ناو حه کان له هنیتا ره  سه  تیرۆرستیه بپکن و خانه
. ن یان بکه وانه ی یاسایی ره وه لکۆینهو دادگاو  وهوو ر وه ره  ده بننه

  ونه و هه ر له به له  و کهندک کون  دیدی من هشتا هه م به به
   بۆ دووباره و وه ئا لره  بۆیه  یه  کاری زیاتر هه ن و پویستیان به هه
ندک خاڵ  کی شوبات هه  ی یه که  جارگ به ساته کاره ی وه بوونه نه
وکردنی  و زیاتر پته وه  هۆکار بۆ پداچوونه کوو ببته وروژنم به ده

  .  توه زگاکانی ده  دام و دهمن و ئاسایشی هاوتی و ئه
ر  گه تی ئه  تایبه کانی شار به کیه ره  سه روازه  گشتی و هی ده کانی پشکنین به خاه -1
بت  وا یزانیان زیاتر ده نرت ئه کی لیدانه زاو زیره یاکی زانستی و کاسانکی شاره شوه به
  ستم له نبه مه. وتیانی خۆمانوتنی ها ڕسکردن و دواکه  هۆی وه بنه کانیان و ده  سووده له

هزو ڕۆشنبیر بن و ئاستی  کی به تیه سایه ن که  خاوه سانه و که ب ئه  ده  که یه وه کی ئه زیره
و   بینیب و بواره هتیان ل تایبه ی وره یی بت و ده رووی ئاماده واریان سه خونده

  وه  ڕووی پراکتیکه بت و له انیان ههک ره قنه کان و ته ره  بھۆشکه کی چاکی مادده زاییه رهاش
یان  وه ها توانای ئه روه هه. بت  هه وه ی شت و شونی گومانی شاردنه وه  شاردنه زانیاریان له

. ن نگنن و بیاربده یسه ن و هه ڵ بکه کان شیته  ودیارده وه کان بخننه م وچاوه بت ده هه
کانی پشکنین  موو خاه  هه  شتکی ڕۆتینی و له هین و بۆت که ستی پده  هه  ئیمه ی که وه هئ
  مووشمان ئاشکرایه  الی هه!! یاره ندووقی سه  و سه  ناسنامه  له کرت پرسیارکردنه و ده یه په
و هیچ  ت نیه حمه وتۆ زه  شتکی ئه کی ساخته یه شوه سی به ی که مۆ دروستکردنی ناسنامه ئه

ی  وه ۆ گواستنهب دابنت  یاره  سندووقی سه کان له ره  تاقنه  تیرۆرستک مادده  که ماقووڵ نیه
  سته به و مه هئکرت بۆ   ده ن که ی شت هه وه دان جگای شاردنه  سه یاره  سه نھا له  ته چونکه

ی ناو  جیله موسه، سپر، کان ناوتایه،  وه ره ی سه نچه کانی چه کوو بۆڕیه وه. کاربھنرت به
ی بنمیچی  وه ویر ژره کو هه کریت وه تانکی بانزین یان ده،  ژر پاتریها روه  هه یاره سه
   له ی که و بارانه  ناو ئه ی له وه شاردنه   له  جگه مه ئه. ی پ دابپۆشرت یاره ی سه وه ناوه
  سته به و مه شت بۆ ئه  ده وه رچی بیری لناکرته  هه گیرن که ده کان هه یاره سه
  . کاربھنرت به
شک  م تاکو ئستا به رم به کانی هه  شاره ن له ند کۆلژکی پۆلیس هه  چه نده رچه  هه-2

ی   خانه  فرۆکه له  ئستان ده (گی پۆلیسی شق پکردنی سه  بۆ ڕاهنان و مه نراوه دانه
نی ووتا  گی پۆلیسی له سه  شایانی باسه) کان ره بھۆشکه  بۆ پشکنینی مادده ولر دانراوه هه

کانی  وستگه، مترۆکان، کان خانه کوو فرۆکه کانی هاتووچۆی وه موو بواره  هه وتوو له پشكه
کانی  ووریه سن  خاه ها له روه هنرت هه کارده وتوو به رکه کی زۆر سه یه شوه ر به فه نده مه شه
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  واوی پشت به ته زگاکانی گومرگیش به داموده. هریب ته و کۆنترۆکردنی وه پشکنین بۆ دۆزینه
ست جار له  گ توانای بۆنکردنی شه ی سه وه رئه  به  له کانیان چونکه  کاره ستن له به گ ده سه

نجامی بدات  م ئه  کاتکی که توان به گ ده  سه ی که وکاره  ئه مرۆڤی ئاسایی زیاتره توانای
  . بت ت ده حمه  پۆلیسی ئاسایی ناکرت یان زۆر زه به
  کیان له ندانی ئاسایش که  پۆلیسی هاتووچۆ تاکو ئستا پۆلیسی ئاسایی و کارمه  له  جگه-3

    تی له  تایبه ش به مه ئه که.  گرتوه رنه ماتۆرسایکل وه
   بهنجالی شار زۆر  و جه یاره نجامی زۆری سه  ئه  له  چونکه مۆ زۆر پویسته رۆژگاری ئه

  تی له کرت هزکی تایبه  ده بۆیه. ست به ونی مهش  تهگا ی پۆلیس ده یاره ت سه جمه زه
نی و  یوه کانی په هۆکارهربگرن و  تی وه شقی تایبه مۆتۆرسواران دروست بکرت و مه

  . کانی تریان بۆ دابین بکرت تی و پداویستیه رگی تایبه جلوبه
می کوردستان و ر هنوان ه  له ن که  هه وه ندان کۆمپانیای گواستنه  کوردستان چه  له-4

 شتی گومانلکراو   ڕنمایی بکرن که پویسته.  وه گوازنه ک ده  شتومه وه کانی عراقه شاره
کانی ئاسایش  رپرسه زگا به وا ده بت ئه سکی ناسراوی شار نه ی که که نه ر خاوه گه یان ئه

  .  وه نه ئاگادار بکه
 کوو  وه گرتوه ری گازی شلیان هه نکه  ته هی ک یارانه و سه درت به  نه  ڕگه  پویسته-5
 پکردنی ی تگهس وکوو ن وه به کانی پکردنی ده و بۆ وستگه) سیتیلین پرۆپان و بیوتان و ئه(
رگرتنی گازۆیل و باننزینیش  ستی وه به ر بۆ مه گه  ئه وه  ناو شاره  گازی مان بنه نینه هق

کان  نزینخانه  بۆ به وه گوازنه نزین ده  به ی که رانه نکه  تهو ها ئه روه هه. کانیان یاره بت بۆ سه
بکرت  ستنیشان تیان بۆ ده ی تایبه  رگه  دن پویسته وه  عراقه  له ی که وانه تی ئه  تایبه به

  یارانه  سه و جۆره کرت ئه  ده باغدا بۆن چونکه ه ستیار و قه  شونی هه درن به  نه و ڕگه
م   دانانی بکی که کاربھنرت به به  وه کانه ئاگایی شوفره  ب و به وه یرۆرستانهن ت الیه له
  نگه ڕه وان که  ئامانج بۆ ئه بته  ده ی که وشونه ت وله نی و کۆنترۆلی تایبه مه قه  ته له

  .  وه ویته ی لبکه وره ساتی زۆر گه کاره
کی شار  ره کانی ئاوی سه بۆ وستگه  ئاسایشر سه کی وورد بکرت له یه وه ب پداچوونه  ده-6

ها کۆگا  روه هه) کیرۆسین (وتی سپی هکوو ن کانی وه نیه مه باو سووته کانی کاره و وستگه
 رووی  یاک له رادده تا بزانرت تا چ. مبار کراون یان تدا ئه  ئازووقه کانی شار که وره گه
  . اوی کردنو ژار وه قاندنه  پارزراون دژی ته وه منیه ئه
کانی   خاه ی له انه تی ئه و  تایبه به (ت منیه ندانی ئاسایش وپاراستنی ئه ب کارمه  ده-7

کانی  کان و ڕیگه  بایۆلۆجیه که کان و چه هرینه  ژه ر مادده سه زانیاریان له) پشکنینن
، سارین، سالیۆم تابوون، کان کوو تۆکسینه وه نیشکا هره هژبت  هه و خۆپاراستن وه گواستنه
و  ندک له  هه هتد شایانی باسه. . . . . . . . رنیخ زه، کانی هایدرۆجینی سیانیده، ئارسین

وتن  رکه به نھا به ندکی تریش ته  و هه  نیهیاننگ رنیخ هیچ تام و بۆن و ڕه کوو زه  وه هرانه ژه
  وه  ئاوی خواردنه هر بکرت گه ک دۆپی ئه نھا یه  ته  که یه هری واش هه کوژیت و ژه مرۆڤ ده

ڤایرۆس و  و ی ئه وه  بوکردنه کانیس بریتین له  بایۆلۆجیه که چه کوژت س ده زاران که هه
  ی کوشنده شنه چه مه خۆشی هه تووشی نهک  خهربو  کی به یه  شوه  به کهی  بانهمیکرۆ

  !!  هاسانئندکیان زۆر   و دروستکردنی ههن که ده
  


