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تابلۆی دیواری بر�تیھ لھ س� کھسکوسۆر (کۆ�کھز�ڕینھ):

لھ دەستی چھپ، کۆ�کھز�ڕینھی ڕەنگاوڕەنگ ھ�مای چونیھتی ھھبوونی شتھکانھ●
لھ بھشی ناوەند، کۆ�کھز�ڕینھی ڕەنگھکانی خاو نیشانھی گۆڕ�نی شتھکانھ بھرەو باشتر یان خھراپتر●
لھ دەستی ڕاست، کۆ�کھز�ڕینھی ڕەنگی خۆ�ھم�ش� نیشانھی ھھبوونی خھراپترین ناھھقیھ.●

لھ ژ�ر کھسك و سۆر (کۆ�کھز�ڕینھ)، بھکار�نھری کۆرسی کھمئھندامبوەکان بھ ش�وەی�كی ئارام دان�شتوە و باسی بیروکھکان
دەکات. زنجیری یھکگرتنھوەی خھ�ك ھاۆکاری وخزمھتگۆزاریھکان بھیھكتر دەدات. ھھرچھندە بھرەو دەستی ڕاست، ئھم زنجیرە

ب� ھ�زترە. قۆتابیھکانی کھم ئھندام باسی ئھوەیان کرد کھ چون بھ وە�م دانی حکۆمھت بۆ بنکھکانی کۆڤید زنج�رەکانی
ت�کدەشک�نھوە.

خھ�کی پھنابھر باسی ئھوە دەکھن کھ چۆنیھتی کاریگھری سیاسھتی حکۆمھت کاریگھری لھسھر بواری کھم ئھندامبونھکانیان
ھھیھ. لھ ژ�ر کۆ�کھز�ڕینھی ڕەنگاوڕەنگ، گڕۆپ�کی خھ�ك بھ د�خۆشی گفتۆگۆ دەکھن. لھژ�ر کۆ�کھز�ڕینھ ڕەنگی خاو، پیاو�ك
لھ گڕۆپھکھ ما�ھکھی بھج� دەھ���تھوە. لھ الی دەستی ڕاستھوە، ھھمان پیاو کھوتوتھ ناو درەختھکان و خۆی پۆش�وە بھ کراس�کی
ڕەش و دەم و چاویش پۆش�وە. بھب� خواردن و شو�نی مانھوە یان ئوم�د بۆ داھاتوو، ئھو دە��ت سیاسھتی پھنابھری وای ل�کردوە

کھ 'م�شکم لھ دەستچووە'. ئھفسھری پۆلیس و ھھروەھا سیاسھتمھداران لھوێ وەستاون و پشتگۆیان خستوە.

خھ�كی خاوەن نھخۆشی کھ ناتوانن لھ ما�ھکانیان بچنھ دەرەوە، زوو زوو پ�یان دەوتر�ت کھ ناتوانن بھشداری لھ ئیڤ�نتھکان
(ڕۆداوەکان) بکھن. کھچی لھ ماوەی لۆکادوانھکھ دا، ئیڤ�نتھکانی شانۆ و تا شۆ�نھکانی ڕک�بھری یان وانھکانی زانکۆ کراوەن.

کھس�كی خانم باسی ناڕەزایی خۆی لھ دەستدانی مافھکانی دەکات، لھکاتی کھ لھ ناو ما�ھوە ماوە و بھتھنیا لھ پھنجھرەوە دەتوان�ت
دەرەوە بب�ن�ت. قافی گۆ�ھ مردەوکانی لھ ناو پھنجھرەکھ دا وەستاوە.

لھ دەستی ڕاستھوە، ئافرەت�ك چھند پارە لھدەستی دایھ لھکات�ك سھیری شۆف�ڕی پاسھکھ دەکات و پاسھکھ بھب� ئھو دەچ�ت.
ئافرەتھکھ وەسفی ئھوە دەکات کھ ج�گای شھرمھزاریھ کھ ئھو کارتی بانقی نیھ بۆ ئھوەی بتوان�ت پل�تی پاس بکڕ�ت. ئھگھر

پاسھکان وھھروەھا فرۆشگاکان قھبۆڵ نھکھن پارە وەرگرن، ژیانھکھ زوور قۆرستر دەب�ت بۆ خھ�كی پھنابھر و بۆ خھ�کی دیکھش
کھ ھیچ حیسابی بانقیان نیھ.

تابۆلی د�واریھکھ س� قھفھسی پ�وەیھ لھ ئاسمانھوە:

بھکار�نھری کۆرسی کھم ئھندامھکان کھ لھ ناو زانیاریھکانی نا ڕۆنھ لھ دەزگاکانی کارۆباری کۆمھ�یھتی و میدیا وە..1
خانمھ کھڕ و اللھکھ دەستی بھرزکردوە ئیشارەت بھ 'لھ کۆێ یھ؟' دەدات. لھ پ�ش ئھو دەست�کی ب� ووشھ ھھیھ، '.2

وەرگ�ڕی زمان لھ کۆێ یھ؟'
قھفھسی کۆتایی با�ندەی�کی مردوو ت�دایھ، وەکۆ خھ�کی ناو ئھشکھوتھکان ئ�ش دەکھن کھ ئا�ۆدەی گازی ژ�ر زەمینھکھ.3

بون. ئھم تابلۆوە د�وارە ئاگاداری ئھوە دەکات کھ پ�و�ستھ کرداوەکان دەستپ� بکر�ن بۆ ئھوەی ژیانھکان بپار�زر�ن.



لھ پشت کۆ�کھز�ڕینھی ڕەنگی خۆ�ھم�شی، نھخشھی�کی کامیل ئھحمھد ھھیھ، کامیل ئھحمھد پھنابھر�کی کھم ئھندامبو لھ سا�ی
بھشداری2012سا�ید�واریتابلۆیلھکھکردبووکھیو�نھبھشداریئھحمھدکامیلکۆژرابو.بڕیستۆڵشاریلھ2016

کردبوو. بھبۆنھوی کامیل ئھحمھد ئ�مھ داوای ھاوبھشی دەکھین.

تکایھ ئ�ستا تھماشھی پھیامھکانی بھشی دیکھی تابلۆەکھ بکھن. ھیچ چارە نیھ لھ ئھستھمھ نھجات بن. چون دەتوان�ن کۆ�کھز�ڕینھی
ڕەنگاوڕەنگ فراوان بکھین؟


