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  .. .. ديـــدطـــــاديـــدطـــــا: : طؤشةيطؤشةي
  .. دةينوسيت) ِرةطةز ِرةشيد (

 كة يوةك يةكيك لةو ثِرؤسة هةرة طةورانة،  خويندنيثرؤسة
 لةسةر ي ئةمِرؤدا زؤرترين بايةخ و زؤرترين قسةيلة دونيا

 يتالَبؤتة هةستيارترين ثِرؤسةش كة ئةشيت دةستة، يئةكر
ةو هةر بريكردنةوةو  بقؤزيتةوي هةر والَتيك بؤخؤحوكم ِراين

 ئةو ثِرؤسةيةوة كاري لةسةر ي بويت لة ِرييئايدؤلؤذيايةك
 ي شوكرو ِراهاتوو بؤ بريكردنةوةو مةةجيبكاو نةوةيةك
ئةمةشيان بة تايبةت لةو شوينانة بة ديار .. خؤي ضي بكات

 ئايدؤلؤذيايةك يدةكةويت كة نادميوكراسني و لةسةر بنةما
تيةكان الَتة رؤذهةالَ ويوةك لةزؤربة (نيان ئاينيك كار دةكة

 ي لة ِريطةت ويستبييتالَجا هةر كاتيكيش دةستة) .. دةبينني
بيطومان بةدةر نابيت ،  خؤي بطةينيتئةو ثِرؤسةيةوة شتةكاين

 ليوان ليوو ثِر دةبن لة  و ئيدارةكاينناتةندرووسيت لة
يةتة ضووة برييشمان نةضيت هةركاتيك ئةو عةقلَ.. يطةندةلَ

 هيجطار قورس دةبيت بتوانيت بري لة يكاريك، نيو نةوةكان
 ي و ِرابردوو و تةنانةت عاتيفةي ئةو عةقلَيةتة تيكةلَ بة بريةوةري ئيديضونك.  بكةيتةوةيضاكساز

 خود و لةخودةوة يبريكردنةوة لة ِريفؤرميك دواجار بريكردنةوة دةبيت لة ضاكساز، تاكةكان دةبيت و
  عةقلَيةيت خويندن لة كوردستان و كوشتيني سيستةمبؤ طؤِريين،  تريبة واتايةك..  بكريييت دةست ثدةب

 و دةركردين) صةدام حوسين(ي  وينةلة سوتاندين،  خويندن بؤ منونةي لةثرؤسةبةعسيزم و دةركردين
و ظايرؤسة دةست ثيدةكات  ئةبةلَكو بة كوشتين، دكتؤر و مامؤستاو فةرمانبةرة بةعسيةكان كؤتايي نايةت

 تايبةت بة  ئيدارةكايني كردووين و لة زؤربةي ِرؤحي خويندنةوة تيكةلَي ثِرؤسةيكة بةعس لةريطة
 خويندن و تةنانةت لة بزافة قوتابية حيزبيةكانيش  زانكؤو ياساكاينخويندن و دكتؤرو مامؤستاياين

دةبينري ..  
..  ئةو ظايرؤسةنيمن لةو طؤشةيةدا دةمةويت هةنديك لةو نةخؤشية كوشندانة ثيشان بدةم كة دةرئةجنام

 لة ي كورد تايبةت بة خوينديني هةنديك طؤشةوة ئةو منونةو ثِرةنسيبانة خبةمة ِروو كة دةزطايلة ِريطة
تياماندا دةضيًنن و ) يزانيار و ي هونةر ئاسيت و بةرز راطرتيني قةوم ئةمينثاراستين(ي ذير درومش

ئةو طؤشةية ،  تر بلَيميبة واتايةك..  ناتةندرووستي نةوةيةك لةدايك بووينيدواجار دةبنة هؤ
 ساوايانةوة دةست ي كة لة باخضةي ئةو طةندةلَية ئيداريانةهةولَدانيكة بؤ ئاشكراكردن و منايش كردين

 ئةو كتيبخانةو خويندنة سةقةت و نا باس كردين.. دةبنةوة دريذ الَ باثي دةكاو بةرةو زانكؤ و خويندين
 ئةو يطيرانةوة،  مةةجةوة ثيمان دةفرؤشن ويبةرثرسانةية كة كة لة قوتاخبانة و زانكؤكان بة ناو

 ي طةورةو ثريؤز لةسةر الثةِرة حيكايةيتي بة ناوي كورد خويندينينوكتة سةير سةيرانةية كة مةةج
ثةردة لةسةر ، بةو هيوايةم ئةو طؤشةية بتوانيت..  ثيمان دةرخ دةكةنيكانيان بة جةبركتيب و موحازةرة

 ضةند طؤشةيةكةوة هةنديك لةو ديدطايانة خبةمة ِروو كة يهةنديك لةو طةندةلَيانة ال بدات و لة ريطة
  .  خويندنةوة هةية لة كوردستاندايراستةوخؤ ثةيوةنديان بة ثرؤسة
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