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  ئووفئووف  همن رههمن ره ...  ... قق  رکی حهرکی حه  رز و میمبهرز و میمبه  نگکی بهنگکی به  رهاد دهرهاد ده  دکتۆر فهدکتۆر فه  

  سویسرا. . 
  
ی   ناشایستانه ته  جدیی و سیاسه وه و هه کک له یه 

ر  ماوه  هۆشیار بوونی جه  له رگاگرتنه، رانی کورد سه
دکتۆر ، کانیان سکی حیزبه بیری تهپاندنی  و سه

ه فه ت  سه  ده الیالیه   که یه  زیندووه نگه وده رهادیش 
رانی   سه  که یه دایه سه و ئه، ون یتوانی بیخه نه
 ناتوانن  ت ئوه یان دهو پکن  چه ولر ڕاده هه

  نگه و ده ی ئه رگه  به تیش که سه ده، ، ن بده فریوم
ر کاری  سه سھنان له ره  ترسی هه له،  ناگرت رزانه به
ولر و  الوانی هه ی ی شرانه ڕه بات و ناه نه الده

،  وه  ئاگا بھنته  بهدین الحه قوتابیانی زانکۆی سه
و  ئه،  دا زانکۆ رهاد له مانی دکتۆر فه  نه بهزانن  واده

ی  عریفیه  مه و کاروانه  لهن و ڕێ که ی خامۆش ده چرایه
پریشکی   تازه، ، ندی الحه  زانکۆی سه  له کی داگیرساوه شخه رهاد مه دکتۆر فه، گرن ده

ت و  سه  ده ی پیر له ئوه گو تینی  هو،  وه ردۆتهگکانی رووناک  موو کۆلژه ی هه که رووناکییه
  ، ، ، ،  ئاسمانا هاکا گی بردن به و  راسان کردوه هه فیکردا  له

 هیوا  ب دات که ران هانده نده  هه ی الو له ت ئمه که  جوامرانه وسته  هه:مامۆستا گیان
  مخۆرمان له  خه ت که پمان ده، ستووه کانیان به روازه موو ده ت هه سه ده   کهی وه بین له نه
  دنیابه، کانمان  خوراوه ندنی مافه  بۆ سه دایه خه و یه سته ڕکی ده  شه دا له که یدانه مه

  ، ، تی ق خوقاندوویه  حه که شۆڕشک   له نیه متر دانت هیچی که کۆنه
   ڕۆشنبیران و  داوایش له وه، ین که کانمان پشتگیریت ده  پنوسه  و به وه  لره  ئمه
وست  بن و هه نگ نه  بده ین که که ولر ده ی هه که  درینه ران و ناودارانی شاره نوسه
  ین  قوتابیان و خوندکاران و الوان ی هاوڕیانمان ده  به وه، ربگرن وه
ی  نده ههشتنی گ  پناوی نه له مان گرتنخۆپشاندان و ( ( ( ی زانکۆ که وه هر ده  زانکۆ و له له
  کتیڤه  تواناو ئه  به  سه  کار خستنی که له، کان که مه  ئه  دسۆز وبه سه پالن گان دژی کهو

ست کردن   هه وه، رخ نی و هاوچه ده تکی مه سه  پناوی ده له، ، کانی زانکۆو ناو کۆڕی الوان
  ) ) )  شونی شیاو نیه سی شیاو له  که ی که وه هب

 دانیشتن   له جتره زۆر به، کان  پیره  بیره  قبوکردن وگوگرتن له  له  تره ریفانه زۆر شه
ی بسود تان بۆ شیکار  وانه، ت سه تی دهس  داردهکانی دکتۆر و مامۆستا ک که ر کورسیه سه له
دکتۆر ، سابک یش قه وه ره ده  زانکۆدا پیرباک بن و له  له وه ئ ک له ریه  هه پویسته، ، ن بکه
نگکی  ده، ، هین م ده رهه سوود و هۆشیار به نجی به و گه نگینه ست ڕه کی ده ننایه رهاد به فه

  ، ، ، کات ق بژیی مان ده ترسی و حه  و فری نه دلره
  ، ، ، موو الوک ر هه سه  له پویسته، و یه دسۆزانهرککی   پشتگیری کردنی ئه بۆ یه
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