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  ی ال محمد گه ریمان مه ندازیار نه ئه! ... !رمی کوردستان  هه له و شارستانیشتیاری   گهی ترین پۆژه وره گه
  

یاڵ و   هزرو خه  له میشه  هه ی که ورانه  گه و پرۆژه کک له یه
  ریکه بچووک بوو وا خهو  وره ئومدی الوو پیرو کج و ژن و گه

شتیاری  ه گ باری یه وانه و له وه هجکردن جبه  قۆناخی چته ده
س  موو که  هه ڕێ بۆ ئاستک کهۆکوردستان بگ رمی هه له

دان و  و سه  ئمه ی که زوانه ز و ئاره و حه  بکات و ئه شانازی پوه
خولیای   وه نی مندایه مه  ته ر له هه   کهکوو ئمه زارانی وه هه

وزاد  ی دارا و نهست ده ست له ده مان ویست ده   کاتک کهبووین
   له ی که  جوانانه نه و سروشت و دیمه  ناو ئه بنین و بچینه زارا
 ئیبراهیم لف و بی کوردی  ئهی که کانی کتبه نگه نگاوڕه  ڕه ونه

موو  پیشانی هه کی نوی وه دونیایه و ساته  له و زاته  ئه  دیاره  بوون کهسته رجه به دابادار 
م   دی به موو مندانی ل دته ونی هه خه  که اکانی میری داوهزگ ت و داموده سه ده
و  داوه  نه و ونانه له نجی ره  سه وه  قوویه و  و به فیانه لسه کی فه یه  شوهس به  که هو داخه به

ین  کانمان دروست بکه  بنازه بۆ منداه  جیھانک  پویسته  که بوه ئیلھامی بۆ دروست نه
   بت و ببته وره  گهیان گه له  و جوانیه ویستیه و خۆشه تا ئهویستی   و خۆشه گوڵ پبت له

  س له هیچ که!سپرین یان پ ده ته و میلله  دواڕۆژی ئه ی که وانه ی ئه وه ونی بیرکردنه هه
 ی م و ونهییان فل بت ده  نه وه وتوکانه  پشکه ر خۆشی ووته سه یان زانیاری له  ده  نیه ئمه
ر  ندانی تر به فالتون و چه  ئه ی که رزانه  به مه  خۆش و سیسته و وته  ئهدیبت ریان نه سه له
خشه سازی  کوو لیکۆربۆس نه ندانی تری وه هو چ  ئستا باسیان کردوه زاران ساڵ له  هه له

  ته نههاتوو ست و بازوو ی مرۆڤ نه ده ش به نهاو  ئه ی باشه ئه  بۆ داناوه ووت و شاریان
ی  تکردانهس  ده شته هه و به ئه زرۆی سیرو تامه ئه  ر ببین به  هه  بۆچی ئمه واته ؟ که! ئاراوه
  ین که ستی پبکه ک ده یه شوه به بماین و  ئیتر قۆی لھه  هاتوه  نه وه کاتی ئه کانی تر خه
هاو  و رز و به ین تیان بکهنج ڕاکشتر دروس ره باشتر و جوانتر و سه  وان کردوویانه ی ئه وه له
رخانکی  رچه  وه  له ی ئمه به. ؟ین  دروست بکهیشکانی تر خهن  الیه نگک بۆ خۆمان له سه

  . بت کات و دروست ده ست پده  ده وه  داهنانه ر له مژوویین و مژووش هه
 دی  هاته  نه ئمهکانی مندای   جوان و ناسکه ونه خه ر چی گه  ئه ماوه ی نه نده وه ئیتر ئه

یان و  و ده و پۆژه کانی داهاتوومان به وه ونی منداڵ و نه وا خه  ئه وه دنیاییه م به به
 فیۆ چوونی  ت و سوی به سره  تووشی حه دی و  دنه شنه و چه له ی تری  زاران پرۆژه هه
    .  وه کان نا بینه ونه نی خه مه ته
ی  نگینانه  ڕه هون و خه ن ئهاناتو ر ک هه  نه که نیه) انک ونه شاری خه ( هی یه و پرۆژه ئه

دیدو   نیگای کات و گۆشه کان سنووردار ده ونه کو زیاتر خه  به دی بنته وران منداڵ و گه
 انی باسکردنی  ئستا جگه رنی که ر زۆر هۆکاری نه به  لهوه کاته سک ترده رته به تانین

  بته داهاتوو ده   ئستاو له که   نیهش یه وره  گه ر و دوکان و بازاره هو تاو ی ئه پۆژه.   لره نیه
   له بیر ین و نه که دروستی ده  نه ر شتک که سه  بازرگانی له!!ندکی بازرگانی ناوه

ر حیسابی  سه بازرگانی له،  پناوی بازرگانی بازرگانی له.  وه ینه که دروستکردنیشی ده
و  ئه. !!نکا ها پیرۆزه به   بهگودان  ب به س و به ی پاره وه  کۆکردنهزوو خولیای و ئاره خۆشی
  ت به ترین خزمه وره  تا گه ک دانراوه یه وه ماو بیرکردنه ر بنه سه ین له که  باسی ده ی که پرۆژه
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وساو  می توانای داراییان ئه ر که به  له ی که وانه ژار بکات ئه ت و هه رامه م ده چینی که
م  موو ژیانی خۆیاندا به  هه ن له شتکی خزانیش رکبخه نھا گه  ته یان توانیوه نهئستاش 

ی  وهه نه  ئه یه و پرۆژه له. رخودان بات و به  خه  بوون له وه  ڕیزی پشه  له ردانه  مه میشه هه
کانی تورکی  کۆمپانیا  ستن به کوو پشت به  وه وه  ناکرنه ی تر کراون دووباره پرۆژه زۆر  له که

  . تی  حیسابی چۆنایه سه و له تی ندی تایبه وه رژه ی به ر بناخه سه و ئرانی له
نی یف ر چیای سه سه شتیاری له گه یی  باخچهکی یه  دروستکردنی شارۆچکه  له  بریتیه که پۆژه
ن  الیه له کان  میللیه  ئیلھامی شاعیرو گۆرانیبژه بۆته  نکی زۆره سا که ش رکه سه

بۆ . ی نوی بیناسازی کنۆلۆجیاو مادده ی نوترین ته ر بناخه سه م له به وه ڕمه هه تی حوکمه
  به مساوی تلیفریک کی نه ن کۆمپانیایه الیه  له یه  شارۆچکهو بهیشتن  ر و گه  سه چوونه
   وه قالوه ی شه  ڕووی ال  له  که  ی بۆکراوه خشه ر نه رسوڕهنه یی سه کی نموونه یه شوه
  کی خۆی له موو الیه وتنی هه رکه سه کاتی به شتیار له  گه ک که یه  شوه به زرنرنرت مه داده

 ی که پانه  گۆڕه  له  که  بچووکه  خانه و فۆکه تی ئه تایبه  بهبنت  ده که ییه  شووشه کابینه
کانی   بچووکه  فرۆکه ه فرکردن و فین ب بت به ت ده کرت و تایبه  دروست ده و ناوه ئه نزیک

  ریکی بچووک که لیکۆپته ند هه سی و چه سی و دوو که ک که ی یه فۆکه ر و جۆری گالده
لمانی تا  تی ئه کی تایبه ن کۆمپانیایه الیه و له که  پرۆژه بت له  شک ده ش به وه ئه

 نرخکی  کهت ب ئازاد ده كس  کهر  بۆ هه وسوڕنرت ده زابوونی کادیرانی خۆمان هه شاره
 چاو لی تر نابت  ی که وه  ئه وه. کانی فربوون  خووله شداری کردن له مزی بدات بۆ به ره
تری  ند مه چهچت و بی   ده وه  تا خواره وه ره سه  له بت که  ده یه وره  گه ستکرده  ده و تاڤگه ئه

  که یشتنه  گه ی که مژمره  ده هک و چاره ئه.  وه  خواره تهدا  فده ک چرکه  یه ئاو له سجا
 قابیلی  خش که به  خۆش ده نده وه ستکی ئه هه  وه ره سه  تا وه  خواره  لهنت یخایه ده
کرت  ی تر دروست ده ر دوو ڕگه  سه  تلیفریک بۆ چوونه  له جگه. بت نه بیرکردن له
 ب  ندان قۆناخ به  چه  بهبت ده  ی پچاوپچی پلیکانه شوه  له  که ککیان بۆ پیاده یه
ی زۆر   جگه و قۆناخانه  و له بشونی که  جوانی سروشته یه وانه  له کرت کهنکارهنانی کۆ به

  وه هی مرۆڤ ل  که وه کانیه موو پداویستیه  هه کرت به ڕک و خۆشی خزانی تدا دروستده
  له و کی قیتاوه هگ ڕمیان ی سھه هم ڕگ به. بینی  دهر وروبه ده نی سروشتی جوانترین دیمه

یی  ندازه فاتی ئه  باشترین مواسه پی بت به لوولپچ و کرڤی ستوونی ده) سپیاڵ (ی شوه
   و له وه ره سه له. !س هنرن و به کارده  به وه تگوزاریه کانی خزمه یاره سه ن  الیه نھا له  ته که

یداکردنی  ی په  بندانه روانه و په بت کاتک ئه  ده وره رسورمانکی گه  تووشی سه وه نزیکه
و خرۆشی   زیاتر جۆش  که وه جوونه کی وا ده یه  جوه  هواشی و به  به بینی که ده با کاره
مانی  ندی ئه تمه کی تایبه ن کۆمپانیایه الیه له ش روانانه و په ئه. وروژن شتیاران ده گه

 ی و شارۆچکه و شارۆچکه بای ئه و کاره نگدان  پشه  له و بواره وان له  ئه کرن چونکه دروست ده
 بای  ئیتر بههنرن  م ده رهه به  وه وانه ی ئه  ڕگه ر له هه ندک شونی تریش ههو  قوه شه

  هلکی وه ره  سه یته گه  ده ر کاتک کهش خۆشت وانه  له! نابیت م شونانه با له ب کاره
 و وه سووڕته  ده که وری شارۆچکه  چوارده  له نرت که رکی بچووک داده فه نده مه ئاسنی بۆ شه

 ژر دوو  ر بۆ جوانی به کات و هه ر ده  گوزه که  کانی ناو شارۆچکه زراوه موو دامه  نزیک هه به
توانای   کرن که  وا دروست ده ره فه نده مه م شه کانی ئه ڕوات فارگۆنه تۆنلیش دا ده
  . انداهار هاوین و به  لهبت  وابوونیان هه

بت و  ری ده ماوه هجخزانی و   وشایینگ گران هۆی ئاههندان  چه  یه م شارۆچکه له
  ی مۆدرن که خشه و نه سته ره  نوترین که کرت به ندان هۆتل و مۆتلی ل دروست ده چه
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کی  تگوزاریه موو خزمه پۆشرن و هه داده نگی  و دهرمی ری گه نه یه گه  نه موویان به ر هه هه
رنت بۆ  فۆن و ئینته له نی ته یانده کانی گه واکاری و هۆکاره رمی و ساردی و هه گهکوو  وه

 زۆر  باندکی الیت و به ته  سه وخۆ له  راسته هوبکی سنترال که ی  ڕگه کرت له ر ده مسۆگه
ر  دان کۆمپیوته  تای سه بت که  فراوان ده نده وه ی ئه که  بواره گرت واته رده  وه وره گه
مانی   مۆبیلیاتی ئه موویان به کانی تریشن هه زراوه موو هۆتل و مۆتل و دامه هه. کات ده
نگی ژن   ئاهه  که  ئازادهیشسک موو که  و ههکرن  دابین ده وه ره ن کۆمپانیای دروستکه الیه له

  ها یاریه روه هه. !مزی  نرخکی ره  به دیسانرت ر به سه نگوینی تدا به و مانگی هه وه گواسنه
بن   ده وانه مان ئه  هه مندانی بچووک دانراوه بۆ ی که یه ها باخچه یه و ده کانی ئه  جۆره مه هه
وروپی  و ئه مانی و  ئهداردیفاتی ستان  مواسه واته) دین ( پی مانیا و به ئه  له که

   لهی ئرانی و تورکی که وانه ک ئه ک وه  نه ده دا سه  سه مانیان له ی ئه  پله دروستکراون که
 دروستکردنیان  و له مانیان تدا نیه کانی ئه بچوکترین هۆکاره ولر دانراون و پارکی هه

  .   تدایهانسی نده ههی  ه یان هه ده
 بۆ کاری  بت که کیان نه یه ند دانه ن و چه پیاده یان بۆ و زۆربه کانی ناوه قامه شه 

   بهچنرن و و کانیان داری جوانی ل ده وو ئاڕاستهم هم ه کرن به تگوزاری دروستده خزمه
دان کوسی  سه  و شنه  چه مه ی گوی هه خچه ی مۆدرن و به هشن چه مه ی هه یان نافووڕه ده

.  وه ڕازنرنه  باران کاریان تناکات دهوفر ر کراون و به سه  چاره ی که وانه جۆراوجۆری دار ئه
  بۆ شنه چه مه وزی هه ندان حه چه به  وره کی داخراوی زۆر گه یه وانگه له  مه مانه  له جگه
ر   هه کرت و بیار وایه ی ناو ئاوی تدا دروست ده و خشخشۆکه و بچووکان و ساونه وره گه

ڵ  گه  له زانکۆکانو رده روه تی په زاره  وه  که وه تیه ی تایبه رنامه ی به ه ڕگ ی له ڕۆژه
و  ند قوتابخانه ی بۆ چه رڕۆژه رژن هه  دایده شتیاریه گا گه و کۆمه تی ئه برایه ڕوه به

  . رخان بکرت ک تهکۆلج
 بۆ  کیش دانراوه یه خشه و نه یه و شارۆچکه یاندنی ئاو بۆ ئه  بۆ گه یه ک هه یه ند بیرۆکه چه

  ک له یه  چرکه  ئاو لهی سجاتر مه ند چه بی  ستکرد که ی ده ترین تاڤگه وره دروستکردنی گه
  وه ڕنرته گه ی ده وه  پاش پاک کردنه وه ته یبه ای تۆمپای ت  ڕگه له  و وه  بۆ خواره وه ره سه
  که  پرۆژه ر به  سهت مکی تایبه ستهی سی  ڕگه وا له  ئه وی پیسه ارچی ئ م هه به.  وه ره سه
کانی   ڕۆخه ندک شون له  هه له.  وه هنرته کارده کانی ئاودان به و بۆ کاره وه کرته کده پا
شتیاریان  تی گه  دووربینی تایبه کرن که ی تایبتی دروست ده  قولله شه هکر م چیا سه ئه
. ن ه بکانری خۆی وربه یری سروشتی ده  سهتر ان بتوانننرت تاکوو هاوتی ردا داده سه له

 کانی  دروستکردنی هۆه ند به تمه کی تایبه ڵ کۆمپانیایه گه ک له ندیه گربه  نیازیشه
 عیراق و ڕۆژهاتی   له زرنرت که ک دابمه مایه بکرت تاکو سینه مای مۆدرن سینه
ی   ڕگه  له م که سسه  موجه ه وات مای س دووریه ویش سینه بت ئه ی نه ڕاست نموونه ناوه
. ندان هۆلی پیشاندانی فلیمی ئاسایی ڵ چه گه له م رهه  به ۆتهت ها کی نووه لۆجیایه کنه ته
گای ی یار پانزه بیست یاریگای تنس و  نو شارۆچکه  گۆڕپانکی  له وانه ڕای ئه ره سه
دروست  ر مز  و تنسی سهی داخراو بۆ یاری بۆلینگ و بلیارد وره و دوو هۆی گه ته به سه
جۆری  مه افیتریای ههکندان  وره ی س نھۆمی و چه ی گه چوار چیشتخانه ها روه هه کرت ده

ی   خلیسکه فره  شونکیش بۆ به مانه  له جگه.  یان بۆ دانراوه خشه  شونی جیا جیا نه تر له
 بۆ  وه کرته  بیانی دهند پسپۆڕکی تی چه  یارمه کی بچووکیش به یمانگایه زستانان و په

   به که  می باوه  هزکی کهی هۆ  به وه ویه  زه شووت له ڕه  په فرکردن و راهنانی فین به
و  ئه. کرت دابین ده موو پداویستیکانیشی بۆ و هه) گالت شیرم (وترت مانی پی ده ئه
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 واو ببت ی دوو ساڵ و نیو ته وهما  ملیۆن دۆالری تبچ و له500   که  کراوه نده زه  مه یه ژهۆپر
  یه و پرۆژه ردانی ئه سه پاش بیارله.   ی بۆ داناوه که ی خۆی پاره  بودجه له رم تی هه حوکمه
ر دان و  سه  قۆناخی بیار له چته  ده ریکه  وا خه ر گۆیژه  سه ش له کی هاوشوه یه پرۆژه

ووت و   م له  هه وره تی گه ڕه کی بنه کاریهم گۆڕان ند ساکی که ر کار وا بوات پاش چه گه ئه
  . دات هاووتیان ڕووده ی وه  جۆری بیرکردنه م له هه
  

 ! ی ڕاستیدا نیه مینه  زه  له وه ره ی سه  ناوبراوه و پرۆژه ویست ئه ری خۆشه خونه/ تبینی
من م  به.  ی مندایمانهکانی کات ونه کو خه و وه  بوه ه  گه وه ره هزری نووسه  نھا له ته کو به
  تر دنه وره ش گه وه ی له اداهاتوو پرۆژه  درخی ناکات و لهرم تی هه حوکمه  م که ڕه و باوه له

کوو  ند شتک بوو به نی چهورووژاند  وه ته ی خزمه  ڕوانگه له ستمان به مهر حال  هه به!  ئاراوه
  . رمی کوردستان هه تنیو پشخس وه دانکردنه ون بۆ زیاتر ئاوه  هه ببنه

  


