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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين.. .. .. .. هةندص شهادةي هةبوو بةآلم ثشيت نةبوو بص ئومصد مايةوةهةندص شهادةي هةبوو بةآلم ثشيت نةبوو بص ئومصد مايةوة

 
كةئيستا لةئةوروثاو زؤرلةووآلتاين جيهان جص نشينن لةورؤذةي كوردوستانيان بةجص هصشتوةبةنيازي  زؤرينةي كورد

 بةثصي بؤضون وئةو نيازةي كةكايت وةهةرمرؤظص. ئةبوون رؤذص لةرؤذان بطةرصنةوة بؤباوةشي دايكي طةورةمان كوردوستان
خؤي كوردوستاين بةجص هصشتوة،هةندص كمان زؤرلةكؤنةوزة هاتوينةتةدةرص بةهؤيتةواوكردين خوصندن يالةدةست رذصم 
هةل هاتوين يابةهؤي ضارةسةركردين نةخؤشيةوة ئةمةبةرصذةيةكي كةمبةآلم دواي راثةرين هةندصكي تر ئةو رصطايةيان 

. ضونكة ضلكاو خؤري بةعس بوون ك لةم مرؤظانة لةبةر ثاراستين خؤيانبوو لةدةست تؤلةي جةماوةرطرتةبةر بةآلم بةشص
وةبةشص كيش لصيان بوو بوو بةضاو لصكةري وة هةندص . وةهةندصك لةدواي دامةزراندين ثةرلةمان لةدةست شةري برا كوذي

ئةوةي ثياوي رذصم . ني زؤر كاري سةرسورمان ئةبيننيطةر ئصمة ضاوصك بةم ثؤلة مرؤظانة خبشصن. لةبةر بصكاري و كةدرامةيت
بؤ هصنانةدي ئاماجنةكاين وثاك كردنةوةي كؤنة  بوو زؤر زووجصطاي هةبوو دةسيت كرد بة حزبايةيت وكوردايةيت

ة رةوشتةكاين زوو زوو ئةهاتنةوة بؤكوردوستان بؤ راطؤرينةوة لةطةل ثارتةكان ئةوانيش بؤ زؤري ئةنداماندةستيان ئةكرد ب
ئةواين كةبؤكارهاتبوون بةهيزي تواناي . ثيسي خؤيان،هةتاهةندصكيان بوون بةئةندام لةثةرلةمان بؤ مةرامي رصزلصنانيان

ئةوي بؤ خويندن هاتبوو زوو . خؤيان كاريان ئةكرد ثارةيان ثاشةكةوت ئةكرد مال و خانوويانلةكوردوستان دروست ئةكرد
رؤذطار . خزمةيت طةلةكةي ثص بكا  ئةوزمانة تابتوانصخويندن تةواو كا ذيانص بؤدوارؤذي خؤي وضوة قوتاخبانة بؤفريبووين

زانرا . روداوةكاين طةرانةوة وةهةندص مانةوة بؤضاوةرواين. بةسةرضوو رذصم طؤرا بةعس تووي نةما هةندصكي زؤر طةرانةوة
كرايةوة ديوةخاين بؤرازايةو جصطاي  ئةوةي ثشتيبةهصزبوو يالةطةل ثارتص كاري كردبوو زؤر زوو

تةلةفزيون وسةتةراليت كرا هةندصكص كيشيان  فةرمانطةكاجنصطايان بؤتةرخان كرا ذوور يان ثر لة تاقم وموبيلةو لةكارطةو
سكرتصرةي بؤدانرا،وةهةندص شهادةي هةبوو بةآلم ثشيت نةبوو لةطةل هيض ثارتصك كاري نةكردبوو بؤ دلسؤزي كوردوستان 

وةهةندص بةهؤي ثارةخيؤي جصطاي بؤوة بةهاوبةشي يةكصك . وو جصطاي بؤ نةمايةوة بةبص ئومصد مايةوةبةخش كردب خؤي
منيش زؤر بريم كردةوة ئةمانة هةموومي خوصندةوةيةكة يةكة .. كاري بؤكرا ئةطةر ئةو كسة نةبواية ئةويش بص ئومصد ئةما

بطةرصمةوة جنسيةكةم تةسليم كةمةوة بؤئةوةي  ترهةموومي هصناية بةرضاوم وومت زؤرباشة شةرتة منيش بة جؤرصكي 
كةطةرامةوة لةوص بزانن بؤ خزمةت كردن هاتومةتةوة بةنياز نيم ثارةكؤكةمةوة فةقريو هةذار بضةوسصنمةوة لةدوايشدا 

ةر وةجارجار بؤ طةشت طوزاري سةرداين كوردوستان بكةمةوة لةطةل هاورص كامنالة س كؤكةمةوة وبطةرصمةوة، بةدةفتةردؤالر
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . خواردن وخواردنةوة كةمص باسي كورد بكةينةوة مصزي

1 


