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 :زانا سید نجم الدین

  كری  نیا دانی ر ته رامبه به  كورد له  تی ركردایه سه  بۆچی
نازوولك  ر ته ھه  یه غدا ئاماده ن به الیه كان له وتیه نه  ستیه گربه

  كان له وتیه ؟ كۆمپانیا نه  نازووالتانه موو ته و ھه ئه  بكات؟ نھینی
  وت له نه  كوردن یان بیانین؟ ستراتیجی  رپرسانی كوردستان ھیچ به

 ؟ ندروسته ند ته چه تا  كورسدتانه

  ری ردار پشده سه  تری  ندین پرسیاری و چه و پرسیارانه ئه  المی بۆ وه
 گۆ:  وته كه  یه مشوه ردا به ستانده  می وه وت له نه  زا له شاره

  م ناساندووه که یه  کانت خۆت به کان و کتبه نوسینه  ر: له ستانده
کورتی   ر بکرت به گه ، ئه وه ته کوردستان دۆزیوه  وتت له نه  که

 ی؟. باسی بکه
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: مژوی نوتی کوردستان لبر دەستی کوردو  ری ردار پشده سه
کتبخان نوتیکانی دنیادا ھی، پش من ھیچ کوردک بھیچ 
شوەیک ناوی نوتی کوردستانی نھیناوەو پۆژەیکی 
زانستیانی دروست نکردوە ک ببت ھۆی سرنج راکشانی 

ۆمپانیا نوتیکان و سیاستمدارانی دنیا بۆ ئاوڕدانوە ک
لنوتی کوردستان بۆ کورد، تاکو ئم لناوەراستی ھشتاکاندا 
پۆژەیکمان بۆ نوتی کوردستان دروست کردو ل سردمی 

دا ک بارودۆخی سیاسی نونتوەیی  ١٩٩١کۆڕەوەکی 
ببرژەوەندی کورد دەسوڕا، پۆژەکمان لناو 

توەیکگرتوەکان ئاشکرا کردو پشتیوانی نونتوەیمان بۆ ن
 گری دەکرد لرەی کوردستانی رب وەشدا کڵ ئگوەرگرت، ل
کارەکانمان، بم ب ھاوکاری ھندێ کوردی دسۆزو ئندازیارانی 
کوردو بگان، ب پاچ و خاکناز بیرە نوتیکانمان کردەوەو 

) نوتی کوردمان لسر KURD OILنوتمان دەرھناو وشی (
 مکانی ئوردا، ھبخاکی کوردستان نوسی و ئاگرمان ت
داگیرکرەکانی کوردستانیان ترساندو ب پیالنکیان دادەنا بۆ 
دروستکردنی دەوتی سربخۆ، ھر یکی بشوەیک لرگای 
حیزب کوردیکانوە کوتکار بۆ دەستبستنی ئمو 

 ل وت.دوورخستنوەمان 

  وتی کوردستان به تانتوانی نه وکات نه ر چۆن ئه ستانده
 ؟  بوو بۆ پرۆژه کتان ھه کۆمپانیاکانی جیھان بناسنن ؟ ئایا ڕگره

: ئو کات ئم بھۆی ئو نامی نتوە  ری ردار پشده سه
یکگرتوەکانوەو ھوڵ و کۆششی خۆمان لگڵ ھندێ 

وتکمان دەرھنا، نوتی ئندازیاری کوردو بگان ک ن
کوردستانمان بدنیا ناساندو چند کۆمپانیایکی نوتی ئامادەیی 



خۆیان نیشان دا بۆ دەرھنان و ببازار گیاندنی نوتی 
کوردستان، بتایبتی کۆمپانیای ئۆکسدەنتی نوتی ئمریکی 
ک یکک ل دەھمین کۆمپانیای گورەی نوتی جیھانی و 

ۆی لگڵ ناردین بۆ کوردستان لگڵ چند نونری خ
رۆژناموانکی بیانی و دوای گشت و گوزار بناو شارو دیھات و 
کانگا نوتیکاندا، سناریۆیکی نوت دەرھنانیشمان لبر دەم 

 رۆژناموانان دروست کرد.

و  كان سروشتییه  تی سامانه زاره ر وه سه له  رنجت چییه ر: سه ستانده
 ؟.  ی كه زیره وه

 ناوی وەزارەتی سامانین بک شک نابشت مم: ئوە
 ری نوسرابسین لک شک نابکان، یان کۆشکسروشتی
وەزارەتی سامان سروشتیکان، کسک دەبینین لسر 
 ناویان ناوە وەزیری سامان وتی ککی نن وەک دەفزولت

رادەرە دوای سروشتیکان و ناوی کاک ئاشتی ھورامی، ئو ب
گندەیکی زۆر ل داھاتی نوتی کوردستا ن، رەورەوەی نوتی 
کوردستانی برەو ھدر بردو ل کۆتایدا بردیوە بۆ بغدا، 
بجگ ل داھات و فرۆشتنی نوتی قاچاخ، وەک خۆی ل پرلمان 
ئاشکرای کرد، پنج ھزار ملون دۆالری وەک شیرینی ل کۆمپانیا 

رگرتوە بدەیان ملون دۆالری بۆخۆی بالناوەو نوتیکان وە
خانوکی ل بریتانیا ب حوت ملون دۆالر ل کی و تاکو 
ئستاش حساباتکی راستقینی نیشانی پرلمان و گلی کورد 

 http://www.dailymail.co.ukنداوە. 



و  ن ئه ده  که یه کان ماوه سروشته سامانه ناو  ر: له ستانده
ک نک پنج  نه  پنج ملیون دۆالره  پمان دراوه  ی که خششه به

باست کرد  ورامی که ی ئاشتی ھه و ڤالیه ئه  ھزار ملون دۆالر؟ وه
 ؟  ورامیه یان موکی ھه  خششه ویش به ئایا ئه

دۆالرە، کدەکات  : پنج ملونی چ ؟ پنج ملیار ری ردار پشده سه
پنج ھزار ملون دۆالر، تنھا کۆمپانیا کۆریکان نزیکی دوو 

 ھزارملون دۆالریان داوە.

کاک ئاشتی ھورامی بۆخۆی لبردەم پرلمانی کوردستاندا 
 کیان لند ملوند سن و چنج بلوپ وەدا نا کددانی ب

یش ل کۆمپانیاکان وەرگرتوە، ئو دانیشتنی پرلمان
تلفزوینکان بو کرایوە، کاک ئاشتی ناتوان حاشا لو 
راستی بکات، ھر بۆخۆشی برپرسی وەرگرتنی ئو پنج ھزار 
ملون دۆالرە بووە، چند حسابکی بانکی جیا جیای ل وتان 
 کبانکی حسابات ک لکناو، ی تی خستونوەو پارەککردۆت

 ل لندەن بووە.

سینی رۆژنام ئینگلیزیکی دەیلی می لندەن بپی نو
)dailymail ندەنی داناوە و بی لو حسابی لو پارەیئ ،(

) سزدە ملون پاوەندی قازانج کردوە، ک لو 13million(£ساک 
سردەمدا پاوەند برز بوو دەیکردە نزیکی بیست و پنج ملون 

زانجی بۆخی ھگرتوەو دۆالر، کاک ئاشتی ھورامی ئو پارەی قا
 و خانوەی کریوە بئ و پارەی4(£ل million ن پاوەندچوار ملو (

ک دەیکردە زیاتر ل حوت ملون دۆلالر، خانوەک مکی شخسی 
 خۆیتی.

دا بابتکمان لسر نوسی  ٢٠١٠ئم ل سرەتای مانگی چواری 



 بۆخۆی و ن وە، نوکریکاند بی سایتزورب ی و و لکحیزب
ن دەوتکی ھیچ وەمیان نبوو، بگش لوە بھز تر 

 نابت، سیری ئو لینک بکن:

 
-1261305/Iraqis-ail.co.uk/news/articlehttp://www.dailym
-probed-Minister-Oil-tycoon-Korean-Blair-inquiry

claims.html-corruption 
 

  ت ئمه ده  ورامی ھه  كانیدا ئاشتی لدوانه  ر: زۆرجار له ستانده
  سپیمان ناردۆته  وتی كو نه به  وه ره ده  ناردۆته شمان نه ڕه  وتی نه
، الت  تاندن نییه خه و ھه  خاف كوژی  لدوانكی  وه هئ  وه ره ده

موو  بت ھه ھه  وشوه كوردستاندا به  وا له  ی پاالوگه  كه  وانیه
 ؟ وه وت لكجیابكاته نه  كانی پكھاته

: کاک ئاشتی ھورامی چاوبستکی باش، نوت  ری ردار پشده سه
یادە، کاک ئاشتی نوت، رەش بت یان سپ، پاشماوە بت یان ز

ھورامی ھموو جۆرەکانی نوتی بقاچاخ بڕێ کردوە، بگرە لو 
بش نوت و بنزینی ک لبغداوە بۆ ئو س پارزگایی 
خواروی کوردستان ھاتوە، ل ئویشی بقاچاخ برێ کردوە، ئو 
قس تکڵ پکن بۆ چاوبستنی گلی کورد دەکات، بغداو 

ونگای نکن.کۆمموو شتوەیی ئاگاداری ھت 

ئوانی ل کوردستان ک پیان دەگوترێ پاوتخانان، ئوە 
پاوتخان نین، ئوان منجی کوندنی نوتی رەشن، ھموو 
کس دەتوان بۆخۆی لو شوە منجن دروست بکات 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1261305/Iraqis-inquiry-Blair-Korean-tycoon-Oil-Minister-probed-corruption-claims.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1261305/Iraqis-inquiry-Blair-Korean-tycoon-Oil-Minister-probed-corruption-claims.html


(تانکرکی ئاو یان نوت بھنو ب برزیوە دایبن، چوار کونی 
تبک، یکیان ل ژرەوە، یکیان ل یک متری الی خوارە، 
یکیان ل ناوەراست، یکیان ل خوار یکمتری سرەوە)، نوتی 
 کرەش وتنرەوە، کری بکژو ئاگر لرەکرە تانکرەش بک
 تکی خراپ دنزینرەوە بی سکلوعب ی، لرمداھات و کوگ

نوتکی سپی خراپ دت دەر،  دەر، ل بلوعکی ناوەراست
لبلوعکی خوارەوە گازۆیلکی خراپ دت دەرەوە، ئوەی 
 ژرەوەش وەک قیر لخوارەوە دت دەرو پی دەگوترێ پاشماوە.
پاوتخانکانی کوردستان ھموویان لسر ئو شوە دروست 

 کیان زیاتر لندر یاساو  ١٠کراون و ھگریان داناوە، ئنکت
تکی یاسایی ل ئارا دابت، ھیچ یاسایک رگا بو دەس

 پاوتخانان نادات چونک ژینگ پیس دەکات.

ر  سه ندییان له زامه ڕه  تی ركردایه و سه  كوردی  تی سته ر: ده ستانده
  كه  ربی ڕۆژكدا ده  وت له رمیل نه زار به ھه 100  ناردنی
  رزه به  و ڕیژه ئه  انیهغدا، الت و به  چته ده  ی كه داھاته
كوردستاندا   وت له نه  گی ده ر یه سه له  ری زۆر نه  كی ریه كاریگه

 ؟. ڕازیبووه  وه كورد به  تی ركردایه بت، بۆ سه ده

: یکک ل رەخنو ھوست تۆندەکانی ئم  ری ردار پشده سه
لبرانبر سیاستی چوتی نوتی دەست ئوەی، ک ئوان 

ارکیان کردوە پش ئوەی ک کورد خر لنوتی خۆی ببین، ک
بۆخۆیان و دەستی بغدا خر لنوتک دەبینن، دەستی 
 ستا زیاتر لوە تاکو ئراقرەتای دروستبوونی عس غدا لب
بیست ھزار ملون برمیل نوتی کوردی لناوچ نوتاویکانی 

لسایی دەستی کوردیشوە موس و کرکوک و خانقین دزیوە، 



وا رۆژی سدھزار برمیلی تریش دەبات بۆ ئاوەدان کرنوەی 
کربالو نجف و کوت، دنیام لوەی بوەشوە ناوەستن، 
رژەی نوت ناردنک بۆ بغدا دوای چند مانگکی تر برەو 
برز بوون دەروات تا دەگات ملونک برمیل لرۆژکدا، بشک 

می دەروات. رۆژ برەو کوتی کوردستان برۆژ ن 

 100  ی وه ره ده  ناردنه  ورامی ھه  م و د. ئاشتی رھه ر: د. به ستانده
  ی بودجه  ی وه رزكردنه ر به رامبه به له  ڕۆژانه  وتی میل نه زار به ھه
 ؟ زانن تۆ بوات چۆنه وتوو ده ركه سه  كاركی  % به17رم بۆ  ھه

: پندکی پشینان ھیو دە (وەی ل .. ن و   ری ردار پشده سه
وەی ل دۆشاوی)، کاک ئاشتی ھورامی لمامی نوتی 
کوردستان لگڵ بغدا وەک ئو دۆشاو فرۆشی لھات وتیان 
جارک پیاوکی دیھاتی دوو کوندە دۆشاوی ل کرک بار کردو 

ۆر زان ھنای بۆ شار بۆ فرۆشتن، لدەرەوی شار توشی پیاوکی ز
ھات، پیاوەک لی پرسی ئوە چی پت، ووتی دۆشاوەو دەیبم بۆ 
فرۆشتن، ئویش وتی من کیارم، دەمی ئو کوندەم بۆ بکوە با 
تامی بکم، ئگر باش بوو لت دەکم، دۆشاو فرۆشکش دەمی 
 دۆشاوەک کی لینجپ ککی بۆ کردەوەو پیاوە زۆرزانکوندەی

دۆشاوکی باش، بن من سری ئو کوندە  داو تامی کردو وتی
دەگرم و تۆش سری کوندەکی ترم بۆ بکوە با تامی ئویش 
 می دایکری کوندەی یی کردو سقسم، دۆشاو فرۆش ببک
دەست پیاوە زۆرزانک، سری کوندەی دووھمی بۆ کردەوە، پیاوە 

اکو زۆر زانکش وتی ب دەستکت سری کوندەکم لوەربگرە ت
دم ئوال تامی کوندەکی تریش دەکم، بم شوەی دۆشاو 
فرۆشک ھردووک دەستی گیرا ب گرتنی سری ھردووک 



کوندەکانوە، پیاوە زۆر زانک چۆ دواوەی دۆشاو فرۆش و خۆی 
لگڵ دۆشاو فرۆش جوت کردو خریکی کردنوەی دۆخینی دۆشاو 

ی گیرابوو ب کوندەی فرۆشک بوو، دۆشاو فرۆشیش ھردوو دەست
دۆشاوەکانوە، نیدەزانی ن پارزگاری دواوەی بکات یان 
پارزگاری دۆشاوەک بکات، ئگر دەستی ل کوندەک بر 
بدابای، دۆشاوەک دەرژاو ب باخی بتاڵ دەگرایوە، ئگر 
دەستیشی ل دۆشاوەک ھنگرتبای، پیاوە زۆرزانک ل دواوە 

 وو، بۆی گۆتراوە (وەی ل ..ن و وەی ل دۆشاوی).تینی بۆ ھانیب

دا دەمی  ٢٠٠٩دەستی بغدا ل سرەتای مانگی ششی 
کوندەی یکمی دۆشاوەکی بکاک ئاشتی ھورامی کردەو، لژر 
ناوی نوت برکردن دا، کاک ئاشتش مام جالل و کاک 

لیلکی مسعودی فریوداو ل ئاھنگکدا لھولر ب شادیوە ک
نوتی پ بادان ک ل دوارۆژدا پشیمانی بدواوە بوو. بۆ جاری 

دا، دەستی بغدا سری  ٢٠١١دووھم، ل سرەتای سای 
کوندە دۆشاوی دووھمی ب کاک ئاشتی ھورامی کردەوە ھردوو 
دەستی کاک ئاشتی ب سری کوندەکانوە گیرۆدە کردو ئمجار 

ت و ووتی ئگر دەست لسری الی دواوەی لکاک ئاشتی گر
 وا لدەی، ئر نوە، کاک ١٧کوندەکان بمم دەکک ک %

% ک دەستی ل سری ١٧ئاشتیش ل ترسی کمکردنوەی 
کوندەکان برداو دۆشاو بۆ بغداو کابرای زۆرزان ھرژا، ئستا با 
جالل تابانی، مسعود بارزانی، کاک نچیر، کاک برھم، کاک 

ھورامی و بشدارانی ئاھنگی نوت برکردنک، ئاشتی 
 ش بشکوتی کوردستانیان پچۆن ن وە کژوو بدەنمی موە
بغدا کردەوە. قومارچی قت خۆی ب دۆڕاو نازانی، کاک ئاشتی و 
کاک برھمیش ل قوتابخانی پ کارەساتی ئو دوو حیزبدا دا 



ییان دەست کوتوە، من پروەردە بوون و ب ئاغا ب ئو کورس
ئوە ب کارەساتی نزانی و مل شۆڕ کردن دەزانم ک دەستک 
رگا ل بکوردی کردنوەی نوتی کوردستان بگرێ بدەستی خۆی 
نوتک دەربھن و چاگ نوتیکان بتاڵ و ژینگی کوردستان 
پیس بکات، ب تنکری خۆی بیبا بۆ دوژمنی کورد بب ھیچ 

کاتی دەستک ل مئ ،!!!!!! وتوو بزانرکس ک و خۆشی بوت
 خۆیدا ھکانمان ئاشکرا کردو قسکانیشمان ھات دی.

http://kurdonya.com/view.php?id=1197 
 

  ردنهر نا رامبه به كورد له  تی ركردایه سه  ڕازیبوونی  ر: سی ستانده
 ؟. چییه  وته و نه ئه  ی وه ره ده

: سی ئو رازیبوون ئوەی، رگا گرتن ل  ری ردار پشده سه
پۆژەکی ئمو گندەیکانی دەست، وای ل ئمریکا کردوە 
ک پشتیوانی ل بغدا بکات ل ھموو سیاستکی نوتی 
 عراقی، کاتک بغداش بۆی دەرکوت ک دەستی کوردی
پشتیوانی ئمریکای لدەست داوە، ل دەستی کوردی بمنت 
بوو و وتی یان نوتک بنرە، یان بقدەر نرخی ئو نوت پارە 

 کراو ناچار شانیان دادا بۆ ١٧لوانیش ھیچیان بۆ نم، ئدەب %
 بغدا.

 
كات  وت ده بۆ نه  نازووله موو ته و ھه ئه  تی ركردایه ر: بۆ سه ستانده

 كان؟. وتیه نه  ستیه گربه  كری  نیا دانی ر ته رامبه به هل

: یکم: ئیم پمان وای وەک جاری یکم ل  ری ردار پشده سه
دا، بغدا نوتکشیان  ٢٠٠٩سرەتای مانگی ششی 



 لوەردەگرت و یک دۆالریش نادات کۆمپانیاکان.
یان، دووھم، بۆخۆیان ھاوبشن لگڵ ئو کۆمپانیا نوت

% ھموو ئو کۆمپانیا نوتی بچوکانیان ٥٠بپارەی گلی کورد 
لسر ناوی خۆیان و کسوکاریان کریوە، ئگر دەوتی عراقی 
 تدەچ یو کروا نیوەی ئبدات، ئ و کۆمپانیایانی ئکر

 باخی برپرسکانوە.

سھم: جیاوازی لنوان ھستی نتوەی من و باخڵ پرست 
وان لوەدا دەردەکوێ ک ئوان گندە خۆرن و منیش ئ

سربرزی خۆم و نتوەکم دەپارزم . ئمریکیکان ب منیان 
ووت: ئیم ئو کۆمپانیایان دەردەکین ک دەستیان بسر 
بیرەکانی شیواشۆکی نزیک کۆی داگرتوە ک تۆ دەستکاریت 

نوت بدرت  کردبوون، ب بغدامان ووتوە دەب پیمانی ئو
سردار پشدەری چونک ئو یکمجار بیرەکانی کردبۆوە، کۆمپانیا 
تورکیکیان لوێ دەرکردو داوایان ل من کرد ک داوایک بنوسم 
بۆ بۆ وەزارەتی نوتی عراقی بۆ ئوەی پیمانی نوتکی 
شیواشۆک بدەنوە ب من، منیش ئامادە نبووم سری خۆم و 

کم، داوا ل بغدا بکم ک رگام بدات نوتی نتوەکم شۆڕ ب
 کورد بۆ بغدا دەربھنم.

خۆیان   زووی ئاره  به  كان كه كۆمپانیا بگانه  دانی ر: ڕیگه ستانده
ر  سه له  خراپی  ری كوردستان كاریگه  ڕن له گه وتدا ده نه  دوای به

 ؟. وه یبوونهخۆ ربه سه  ڕوی له  تی تایبه كوردستان نابت به  ڕۆژی پاشه

: نا من پم وا نی گڕانی کۆمپانیا نوتیکان  ری ردار پشده سه
بدوا نوتدا کاریگری خراپی لسر دوارۆژی کوردستان ھبت، 



ب پچوانوە با کۆمپانیاکان بۆخۆیان شاھیدی بدەن و ھموو 
.وتی جیھانی نندترین ناوچمکوردستان دەو ت کدنیا بزان 

 
  درته وتی کوردستان ده داھاتی نه %۵ که   یه واک ھه ر: ھه ستانده

؟  وه ستته به ی کورد ده کشه کودا خۆی به  له  مه ووتی کوت ئه
 ؟. ر پرسیاره به  مه ک له

 5: بی ئو ھوا راست ک پنج دەرسدی% ری ردار پشده سه
دەدرت داھاتی نوتک وەک ئتک کردنی دەستی کوردی 

کوت، بغدا دەیتوانی ئوە ن، چونک داھاتی نوتکی 
کوردستان دەروات خزنی بغداوە، تکڵ ب تکای داھاتی 
 تت دەدرڕی کوی شرانراقیش سداھاتی عت و لراق دەبع
 یقس ی کورد ئت دانی دزیغدا بۆ ئم بکان، بتیکو

مام جالل ل سردانکانیان بۆ  دەکات، چونک کاک مسعودو
 تمان بدن لر یارمگکانیان گوتبوو ئتیکو ت، بکو
برکردنی نوت، ئمش بشدار دەبین ل ئاوەدان کردنوەی 
کوت، ئو ھوست دەستی بغدای دگران کردو ئنجامکی 

 بدات کوت. ٥بوو ئوە ک دەب ل داھاتوشدا کورد ئو %

فاف  کی شه یه شوه ر به گه ی ئستا ئه وته و نه ر ئه گه ر: ئه ستانده
 ڵ ئستادا ؟ گه بت له کاربھنرت جیاوازی چی ده به

: نوت نوتی کورد نما، کردیانوە ب نوتی  ری ردار پشده سه
عراق، شفاف یان نا شفاف پیوەندی ب نوتی ھموو 

و شفافوە کاریان عراقوەی، ئگر لسرەتادا بویژدان 
بکردبای، تنھا بو پنج ھزار ملون دۆالرەی ک وەک شیرینی 



لو کۆمپانیا نوتیانیان وەرگرتبوو، دەیانتوانی زۆر بباشی 
 کوردستان ئاوەدان بکنوە.

  بواری كان كاریی باشیان له ئۆپۆزسیۆنه  نه الیه    ر: پتوایه ستانده
 ؟.  وتدا كردووه نه  ی نده گه  ئاشكراكردنی

: ب الین ئۆپۆزیۆنکان کارکی باشیان کردوە  ری ردار پشده سه
ل ئاشکرا کردنی گندەی نوت، بم کمیان کرد، دەیانتوانی 
رگاکان ببستن و نھن یک تانکر نوت بقاچاخ بروات، 

 چونک دوای ئاشکرا کردنیش تاکو ئستا نوت ھر دەروات.

 ؟ كوێ  وتۆته كوردستاندا كه  وت له نه  گی ده یه  ی زۆرینهر:  ستانده
: ژر کوردستانی گورە ل تنگی ھورمزەوە بۆ  ری ردار پشده سه

دەریای قزون، بۆ دەریای رەش، بۆ دەریای ناوەراست، بۆ نیوەی 
سوریاو نیوەی عراق، ھر ھمووی دەریای نوت و گازە، 

.دا نیی تتاکی بترکیلۆم 

 ؟   وه كوردستانه  وتی نه  ی باره له  رنجت چییه ر: دوا سه ستانده
: تا سرکردایتی پارتی و یکیتی بروەبری  ری ردار پشده سه

وت بن، کورد نابت خاوەن نوت و گازی خۆی، بۆخۆیان ھیچیان 
 مدا بکات . ئس کاری تگاش نادەن کت و ردەست نایل

بۆ برەوپش بردنی پۆژەک دەکین و لدەرەوە بردوام کار 
 ورەو بورەتر کردوە بۆ کوردستانی گمان گۆژەکوارەی پق
ئومیدیش نیین، پمان وای پۆژەکمان سرکوتن بدەست 
دەھنیت و دەبت بنیاتنری دەوتی سربخۆی کوردستان، ئو 

زیاترم ھیواو ئاواتش رۆژ ب رۆژ گنجترم دەکاتوەو ھزۆ توانای 
 بۆ دروست دەکات.



 


