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  زابريزابري. . ....بةأصوةبةري فأطةي هةولصر و مةكينةي ماستاوبةأصوةبةري فأطةي هةولصر و مةكينةي ماستاو
hangauzabir@yahoo. com   

  
مرؤظي ماستاوضي و لةط لةط كارصكيان بة خةلَكة توانادارةكان كردووة با بة ، لةوةتةي دنيا دروست بووة

صكي سةرضاوةي ئةم ماستاو و لةط لةطي كردنةش لةوةوةية كة كةس. دةوار و سةرما بة هةتيووي نةكات
بؤية دةبصت ، بص توانا و دةست و ثص سثي هةلَدةشاخص بة كارصكدا كة لة تواناو برسيت ئةودا ين ية

يان كارةكةي لةدةستدايةو بكات لةو كارة طريأصطايةك بؤ خؤي بدؤزصتةوة تا ضنطي بص توانايي خؤي 
ةبيين لةشوالريان لة هةندص جار كار دةطاتة ئةوةي كاتصك ئةو كةسانة د. لة دةسيت نةداتطةرةكي يةيت 

ماستاوكردن و مامة حةمةيي لةو دياردانةن كة تا تةكنةلؤذيا . ماشصين ماستاو نةبصت لة هيضي تر ناضصت
ثصشبكةوصت ئةمانيش شصوةيان ثصشدةكةوصت و بةثص طؤأاين كؤمةلَ ئةوانيش لة بةكارهصنانياندا ئالَؤزتر 

نامةوصت درصذ دادأ مب و سووك و سانا دصمة سةر . دةبن و طةر وريا نةبيت بة دلَسؤزي بصتدةفرؤشنةوة
  . باسةكةم

بص بةشة لة فأطةيةكي نصودةولَةيت بة هةر فأطةي هةولصر وةك هيوايةكي ضةندين سالَةي ئةم نةتةوة 
بصطومان فأطة لة دنياي ئصستادا ثصويسيت يةكي كؤمةلَطاية و أووي ثصشكةوتين . شصوةيةك بوو كةوتةكار

كة ، ليليشم بؤ ئةم قسةية فراواين و ثصشكةوتووي فأطةكاين وآلتاين ثصشكةوتووةدة، ذصرخاين وآلتانة
بةضوونة ناوةوةيان سةرت سوأدةمصين لة شصوةي دروستكردنيان و أصكخستين يةكةكاين بةجوانترين 

دةبصت هصندة جوان بصت كة سةرجني . يةكةم شوصنصك لةهةر وآلتصكدا كة طةشتياران دةيبينن فأطةية. شصوة
بةآلم كاتصك . من هيض وشةيةكم لةسةر شصوةي دروستكراين فأطةي هةولصر ين ية. تيارةكان أاكصشصتطةش

لصت تصكدةضصت تؤ لة فأطةي يان لة ثصشةنطايةكي وصنةي ، أصت دةكةوصتة ذووري بةأصوةبةري فأطة
 كورسي بة قودرةيت قادر و بةبص هيض لصوةشاوةيةك ضووبصتة سةر ئةوبةأصزي لةوة دةضصت . فؤتؤطراف

هةر ضةندة من بة . وة ئةو ماستاوة كولَكنةي نةدةكرددةنا لة أصطةي هةلَواسيين ئةو هةموو وصنةية، ية
ةين بةآلم ضيبك، هةموو شصوةيةك دذي بة ديوارداكردين وصنةم لة شوصنة حكومي و طشيت يةكاندا

سةركردةكامنان حةزيان لة وصنةي خؤيانة و فةرمانيان دةركردووة كة دةبصت وصنةكانيان بة ديواردا 
بةآلم بةو شصوةش نا كة بةأصوةبةري فأطة كردوويةيت؟؟ لة ضوونة ذوورةوةت بؤ ناو ذووري . بكرصن

ت تا هةموو كوأ و يةوة دةست ثصدةكا، ، بارزاين، ، بةأصوةبةر يةك دةرزةن وصنة دةبيين كة لة نةمر
لة ذووري بةأصوةبةر ، ئةو ذوورة ئةوةندةي لة ثصشةنطايةك دةضصت بؤ ئةو بنةمالَةية، كوأةزاكاين

بةآلم هيض مةعقوول ين ية ئةو هةموو ، دلَنيام كةس نكولَي لة شؤأشطصأي ئةو بنةمالَةية ين ية. ناضصت
اك نصضري أصطايان كةوتبصتة ئةو ذوورة طومان دةكةم كة كاك مةسعود يان ك. وصنةية بةو ذوورةدا بكرص

دةنا هةر خؤيان بة بةأصوةبةريان دةووت كة ئةو هةموو وصنة زيادةأؤي يةكي تةواوة و جطة لة 
  . ماستاوكردن هيضي تر ناطةيةنصت

كة من ، ، دةكرص لة ذووري بةأصوةبةرةكاندا وصنةي سةرؤكي هةرصم يان سةرةك وةزيران هةلَبوسرصت
بةآلم هةلَواسيين يةك دةرزةن وصنة هةرضي عةقلَ بصت تصيدا ين ية جطة لة ، ، دةزامنئةوةش بة ماستاو 

كة خؤيان لة هةموو كةس باشتر دةزانن كة ، عةقلَي لةط لةطي و خؤبةرةثصشةوةكان و بص تواناكان
  . شياوي ئةو شوصنة نني
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ةم دياردةية و واز لة لصرةدا داوادةكةم كة سةركردةكامنان خؤيان دةست ثصشخةربن لة بنةبأكردين ئ
ئةجمارة فةرمانبدةن بةوةي هةر بةأصوةبةرصك وصنةي . فةرمان دةركردن بصنن بة هةلَواسيين وصنةكانيان

  . ئةوة دةليلي ماستاوضصيت يةيت، ئصمة بة ديواردا بكات
ئةو شوصنةي بةأصزت خوا بكات لة داهاتوودا هةزران : بة بةأصز بةأصوةبةري فأطةي هةولصريش دةرصم

يةكةم ثرسياريان لة خاوةين وصنةكان ، ةشتيار دصنة سةرداين و طةر بةو شصوةيةي ئصستاي مبصنصتةوةط
 برييت ية لة -:بةأصوةبةري فأطةي هةولصر: بة ئاساين دةلَصن، دةبصت و كاتصك تؤش بؤيان باسدةكةيت
ئاسانة دةتواين . جا بابةكةم لؤ خؤت دةكةية ماشصين ماستاو. ماكينةيةكي ماستاو لة ثصسيت مرؤظدا

   !!!!بريي لصبكةيتةوة؟
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