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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين. . . . . . . . . . هةر ئةبص وةك برا بةش كرص بص ئةوةي رازي كةسي لةهةر ئةبص وةك برا بةش كرص بص ئةوةي رازي كةسي لة
 
زؤرينةي مرؤظي سةر  لةوةيت ئايين ئيسالمي ثريؤز ثرشنطي خؤي بةسةر زؤربةي جيهاندا ثةخش كردوة 

ئةمزةمينة ثةيرةوي ئةكةن وةهةركةسص بةطوصرةي هةست وبؤضوين خؤي رةفتاري لةطةل ئةكا وة ئةوانةي 
وةهةندص هةية خؤيان هةل واسيوة . وةرطرتوة مووسوملانيش نني زؤر كةلكيان لةقورئان ثريؤزي

بةئيسالمداوةبةناوي ئيسالمةوة زؤر كار ئةكةن بؤ هينانةدي ئاماجني طآلوي خؤيان وةخؤيان واثيشان 
ة وةضؤن وةلةئايةتة ثريؤزة كاندا باسي هةمووذياين تياكراو. داوة كة دلسؤزي ئةو ئاينة ثريؤزةن

هةر مرؤظص طةرضي  موسوملان ئةبص رةفتار لةطةل ئةوكارانة بكات بةبص ئةوةي زةرةر مةند بص بؤ
 لةسةر كراوة لةئايةتة ثريؤزةكاندا وةئةمةوص ئاماذةي ثص بكةم وةئةوةي كةباسي. موسوملانيش نةبص

وة بةبص ئةوةي خؤي  ضةند كورصكي ئةبص) دةولةمةند (وائةطصرنةوة ئافرةتصكيزؤر زةنطني) . مرياتية(
جياوازي بكات لةمابةيين كورةكانيا وةبةيةك ضاوسةيري هةموويان ئةكات بةآلم بةهؤي ئيش و كارةوة 
دائم زياتر ثرس وراي بةدووكوري طةورةي ئةبص وةوائةزانص ئةطةر ئةودوو كورةي نةبص كارةكاين بؤ ناضص 

صنج كوري تري ئةبص وةئةوان زياتر بةرصوة وةسامان وسةروةتةكةي لةدةست ئةضصهةرضةندة ضوار ث
دلسؤزترن بؤ ئةو سامان وسةروةتةي دايكيان وةهةولئةدةن نةكةوصتة ذصردةسيت بصطانة بةآلم دوو كوري 

رؤذطار يةتو ئةروا وايلص دص كةس باسي نةدايك ونةكورة . طةورة هةرهةول ئةدةن بةالي خويانا الي دةن
رة ئةكرصئةوش بةهؤي ئةوسامان سةروةتةي هةيانة بضكؤلةكان ناكةن هةرباس باسي دووكوري طةو

وةبةكاري ئةهصنن بؤ داواو مةبةسيت خؤيان كة لة راسيت دا هي خويان نية وةبةرةنج وئارةق رشنت 
بؤية ثشتيان ثصوة نايةشصي و بةديل خؤيان تةفرو توناي ئةكةن وةكةسانصكي زؤريش  ثةيايان نةكردوة

نةوةك لةبةر كرداروكاريان بطرة لةبةر ثارةي  بةدةورو خوليانا دصن وةبةشان وباليانا هةل ئةدةن
وةكةسةرنج ئةدةن دةوريان طرياوة بؤهةرالئةرؤن فةرشيان بؤداخراوةبةوةنازانن ثارةي ،بةردةستيان 

وةئةطةر بصينةوة باسي كورةكاين تر زؤر دلسؤزترن بؤ دايكيان لةماين . انة كةبةفريؤ دابةشيان كردوةخؤي
عةشرةت  تر بةآلم لةبةر كةمي سامان زؤر كةس نية لةدةوريان بةس ئةوانةيان لةطةلة كةدلسؤزنبةو

كةمي ئةوخةلكة وطةلة هةويل تةواوئةدةن بؤ رزطاري دايكيان لة ومةينةتيية بةآلم لةبص سامان ولة
طةر بصينني . دلسوزةي لةطةلياناية ناتوانن وةري طرن دةسةآلت بؤ بةرصوةبردين ئيش وكارة كانيان

كص دلسؤزة بؤكوردوستان بؤية  بةراوردص بكةين لةطةل ئةم سةرطورشتةيةو ئيستا بؤمان دةرئةكةوص
دةبا لةمةو . ؤ مةرامي خؤتانئةلصينئةوةي تائيستا لةساماين كوردوستان وةك دوو برادابةشتان كردوة ب

دواوازبصنن بة نيوة نيوة مةي فةوتصنن لةدةسيت مةدن سامان وخاكمان تةفرةي كورد مةدةن بؤمةرامي 
خؤتان ئةوةي تائيستا بردوتانة بؤخؤتان بةناوي خزمةت كردن بةكوردوستان ئيتر بةسة طةر بةجصي هصلن 

ةن ئةوسا ئةزانن كورد كصي ئةوةص ئةوةي دلسؤز بص بة ئازادي داوابكةن سةرجةم كوردوستان هةلبذاردن ك
بةم كوردوستانة دةنطي بؤئةدرؤص دصتة مةيدان بؤخزمةت كردين كوردو كوردوستان هةول ئةدرص بؤرزطاري 
نةوةكلةدواي دواوة هةر داوا كاربني لةطةل طؤران كاريةكا هاوارمان لص بةرزبصتةوة ئةوةي دةسةآلت دارة 
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