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ناو  ه لو هھانی جین شارینتر هم هو هك دورآو هآ :) دی سو- آوردیندآاران خوی ه همۆ آیرسكرت (رش قادرۆش

  ۆئاس :کردنی ئاماده ... آات هدڕآاندا  هقام هش ر هس ه بڕۆ هدا ئاوڕبازا
  

د  سو ه آورد لیندآاران خوی ه همۆآ
م  هئ،  ۆیهخ هرب هو ساالك چ یآ یه ه همۆآ
  هآ  یه ه هیندام هئ 1500  هك بینز  یه ه همۆآ
 یسا هل، آوردستانن ی هآ چهارپوار چر هه یك هخ

 یك شاندڵ گه هل  هآ ه همۆآ یكفد هو 2005
 یردان هسد سو یموآراتیال دیسۆس یندآارانخو

 یدروستكردن یاریآردو بان یآوردستان
رآوك  هآ یشار هدا لان ینجان گه یكر هنت هس
و  ه ئیالوان یتكردن ه خزمۆ بڕوڕگوگ ه بابیناو هب

 ڵ گه هل یش ههاوب هب  هفد هم و هئش یمسا هئ  هشار
 ۆبآرد ان یآوردستان یردان هس  هآ ۆژهرپ ی آردنیج هبج یست هب هم هبموآرات یدال یسۆس یندآارانخو
سازدا مان  هداریم د هئد  سویتو ه ل یه ه همۆم آ هئ یاالآچآارو و  هآ ۆژهرپ یتنچۆ هاداربوون لگئا
  .  هآ ه همۆآ یرسكرت)  دانسازرش قادرۆش (زڕ ه بڵ گه هل
 ۆب  هو هانڕ گهد  سویتو هلموآرات یدال یسۆس یندآاران خو هلك فد هو ییهاوآار هباردا پ یسا هل: پ

ت آر هدن  هكدروست برآوك  ه آیشارۆبنجان  گه یكر هنت هست و هتان هاند دی گهو راتانآوردستان 
  ؟  هشتووی گه یآو ه ب هر هنت هم س هئ یدروستكردنن یرسپب
، موآراتدایدال یسۆس یكفد ه وڵ گه هل  هو ه آوردستانم آردیردان هسم  ه دووی جارۆب ڵمسا هئ: رش قادرۆش
  هآ  هآ هر هنت هس یآاروبار یاندنڕ پهاڕ ۆدروست آرد بمان یس هآ) 11 (یآ یه هنیژلدا  هردان هسم  هل
و چآش  هش ه ل هكھاتووپ ه همۆآ یندام هئموومان  ه ه هآ ڕآونج پ خو یآوردن و ان یش هش. ندآارانن
  . ب هر هتر عیو هئتر تورآمان و  یس هدوو آك آلدان و آ یهان و یك سرآ یه

 یالمپ ه ل هو هتیبكر ۆان بی هور هد  هاریبها  هرو هه،  هجۆڕش یآ ڕه گه هل  هآ هر هنت ه سۆ ب هرتووگكمان خانوو
  .  هآ هر هنت هس ی آاروباریبردن هوڕ هب یتنچۆ ۆبر ول هه هر ل هنت هس
كاو یفر هئ و یس یھانیج هل یتدارلۆ س ه ل یه هه ژییرو دردوو یآ یهووژمموآرات یدال یسۆس :پ
ر  هس هلان ی هو هوچوار چمان  هه  هتچ هدوان  هئ ی ییههاوآارم  ها ئیئا،  هآردوو هش گه  ه تازیتانو
ئ یاریشنپ؟ ه بوو هو  
ها  هرو هه، كادایفر ه ئڵ گه ه لیبكرراورد  هب یو ناتوانر  هند هم هو هد یكتوآوردستان : رش قادرۆش
ستا ئ یت هبیتا هببكات  ۆڵتوندوتموآرات یدال یسۆسوان آوردو ن ییند هوی په یو یه هدموآرات یدال یسۆس
  . ستدااڕ هناو یت ههۆژرراق و ع ه ل یه هه یت هس هد آورد  هآ
 یاریشنپ یموو هش ه هم هئپی، س چهبش ی آوردستان هل  یه هد هسو هل ی ییهموآراتیو د هئ ی هو هئۆب
  . نیتداریلۆس یكزبیحان ۆیخ  هونكچ بوو ڵقبوان پیش یوان هئ، دسو هبوو لندآاران خو ی ه همۆآ
  ؟  هو هن هدابك تی هر هنت هم س ه ئ هارد آژب ههتان ) وكورآ هآ (یشار ۆچیب :پ
  هرۆم ج ه و ل هشتووی پگهم  ه آییوزارگت هو خزم یی هاوآاریست هدرآوك  ه آ هونكچ: رش قادرۆش
ك  ه و هو هت بكرۆبان ییاریشۆه ی هور هو د  هو هتببۆادا آیت ینج گه ی هو هئۆب،  هبوو هدان تی هر هنت هس
  .  هز گه ڕه  ه فریكشاررآوك  هآها  هرو ههی، آسان یه یموآراتید ییاریشۆهو زمان و ر  هوتپیمۆ آیربوونف
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   ؟آانتان ۆژهرپ ۆب  هبووهاورآاتان  آوردستان یمر هه یت هحكوما یئا: پ
وآات  ه ئیمان سلی هداریم ئر ه هیت هحكومممان  هآ یه یردان هس یف هسر هم ی هربۆ زی هب: رش قادرۆش

 یت هبیتا هبآان  ییهموآراتی د هكخراور یب هآت هو مآوردستان  یندآارانخو ی ه همۆآها  هرو ههی، آرد
و  یسم ڕها گز هدامودموو  هه یردان هسو  هرنام هب یدانان  هلن یداوان ییت هارمیر ۆزار یخت هال ب هآاك م
  هآ  هداوان یمانی پهك ورآو ه آیرشا ین هنجووم هئها  هرو هه.  آوردستانیآان هكخراورآان و  ییهحكوم
  . یل هار عگزآاك ر یت هبیتا هبداهاتوودا  هلن  هبكمان یهاوآار

ست یوپك  هآان و ییهآورد  هارتپ  یهتانواپرآوتان آرد  ه آی شاریردان هتاندا سمسا ه ئیردان هس هل :پ
  ؟  هو هت ه داو ییهآوردستان  هم شار هان لڕیئاو
،  هآراوران ر و ههكو  هب  هآراو ه نۆ بیآ ییهوزارگت ه خزمیچ ه هها سا هند چهرآوك  هآ یشار: رش قادرۆش
 یت هبیتا هب  هو هت هدراو هنل ڕیئاوست یوپ پی هبستاش تا ئ هه  هو هتناب دروست ڵسا یدووس هبرآوك  هآ

  . آان هنیشی ن آورد هآ ڕه گه  چهناو
  . آات هدڕآاندا  هقام هشر  هس هب ڕۆ هئاودا ڕاناو باز هو ل  هھانیج یشارن یدترن هم هو هدرآوك  هآ
 


