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        یی سازادنی ئاسۆ بیاره/وتن چاوپکه
  ارهی بی هكۆچ شار27-6-2006

  کی له بیرکراوکی له بیرکراو  یهیه  کی بریندار و ناوچهکی بریندار و ناوچه  یهیه  بیاره شارۆچکهبیاره شارۆچکه
ورامانی  ی هه ر به ناوچه وه که سه تی شاری سلمانیه وته ڕۆژهه که بیاره ده ی شارۆچکه

یدا  که وانیه رۆکی شاره ڵ سه هوتنکی کورتدا له گ له چاوپکه. شی کوردستانی باشووره به
 هاته  م جۆره به. کنیکی کارگییه یمانگای ته رچوی په  که خۆی ده حمه  ئهکاک ڕاغب عابید
  :یه م شارۆچکه وانی ئه کانی شاره ی بیاره و و کاره باسکردنی شارۆچکه

م  که الئدین یه زرا و ناجی شیخ عه  دامه1956ی بیاره له سای  وانی له شارۆچکه شاره
ی  تگوزاری ڕۆژانه پاک و خاونی و خزمهوانی  رکی شاره ئه. وانی بوو رۆکی شاره سه

واو بۆردومان   تهکی یه بیاره تا ئتسا چوار جارله مژوودا به شوه ی شارۆچکه. هاوتیانه
 له، بت  ده2003دوا بۆردومان له سال .  بوونناچار ئاواره ی که که  خه و آراوهخت و ته
ر هرش و خاپور  ونه به که ده، کان وه  تووندڕه رنانی ئیسالمه ده مریکاوه بۆ وه کانی ئه ن موشکه  خانوو له الیه115  مای ئاوی350 یآو
  . کرن ده

دا به  نداره بری م ناوچه  له  پرۆژه25ی س سادا  له ماوه. وه  دانی کرده ی ئاوه ستمان به پرۆسه ده وه ئمه له خوار سفره: ت آاک ڕاغب ده
یه کات بۆ ی کارده نک بۆ ناوچکه یهکو بال کاک ڕاغب وه. رمی کوردستانن تی هه  له وانه هی حکومه15یندراوه که  نجام گه ئه
کی  هی خ له په دات داخوازی به وڵ ده و هه  ڕو خاته یه و به ڕاشکاوی سکاکان ده  هه که ڵ دانیشتوانی ناوچه وی له گه کی پته ندیه یوه په

  . ت م حکومه رده که بخاته به ناوچه
و  کاک ڕاغب باسی ئه، ن خه کانتان دوا ده  کاره نگانه که و ئاسته ن ئه مانه که لم پرسی کامه

رمی کوردستان  تی هه ی دووساڵ زیاتره حکومه ی کرد که بۆ ماوه ش داخوازیه شه
  :وانه له، تاڵانی هاووتیانی می تیاکردووه و ژی رخه مته که
1 .وندگای  تایی و یه ره کی سه یه قوتابخانه ی بوونی له  په کی به ستیهپکی تریش بۆ خوک

  . ندی دوا ناوه
ری  رگه شته یی که بتوانرت تیایدا نه وه ره  قه24کی  یه خانه سته خه پویستی بوونی. 2
  . وتن  مندڵ بوون و فریاکهری ڕیخۆه کوره یا به شی رگه شته بۆ نموونه نه، نجام بدرت ئه
  . تی کار هاوتیانی دوا خستووه واوه ته ی پشت جۆگه که به قیرکردنی جاده. 3
  . زنامه گه زگای کاروباری ڕه بۆ نموونه ده. ن که وتدا کارده الر له مزگه بوونی ته ر نه که له به زگاکانی شارۆچکه ندێ له ده هه. 4
  . رجکردن ندان و خه زراندی کارمه  دامهوانه له، رگرتنی بیار نی بۆ وهوا ت له شاره سه بوونی ده نه. 5
  .  که کی ساوایان بۆ مندانی شارۆچکه یه بوونی باخچه نه. 6
  . برسانکی ڕک و پک بوونی قه نه. 7
که ، کی کاوات ره تگوزاری له گه تایترین خزمه ره بوونی سه مووی گرنگتر نه له هه. 8
. ژارن کانیان ڕماوه یان هه  که خانوهو خزانانه دروستکراوه  بۆ ئه ویهککی نو ڕه گه
ی که  و خزانانه وه بۆ ئه ته ی ناوه ترین کشه وره ڕۆ که گه وه و ئاوه بوونی ئاوی خواردنه نه
  . ژین وێ ده له

 بوو که به  ندێ دانیشتوی بیاره له هه خۆم گوم، کانی کاک ڕاغب بۆ پشتگیری قسه
ی  شتا ساه ت پیرژنکی هه نانه ته، بی رده  دهت ر حکومه رامبه  خۆیان بهیزار بئاشکرا
، ت گوزاری و خانو بوونی خزمه ر نه وه بینی که له به   پوره خونچهناوی به م وته که په

دانی  یه بۆ گوێ نه گه زیندووترین بهوه  که ئه، دابوو کی پارتی دیموکرات کوردستانداهه گایه ی باره که الره س نھۆمییه نا ته چادری له په
  . رمی کوردستان به هاوتیانی خۆی تی هه حکومه

   


