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  رزنجیرزنجی  وشاد بهوشاد به  نهنه ...  ... چتچت  کیس نهکیس نه  ویشمان لهویشمان له   با ئه با ئه   هاوکاری بکه هاوکاری بکه  جار تکایهجار تکایه  دکتۆر شرزاد نهدکتۆر شرزاد نه

  
کۆلژی ناوبراو   له وه که یه  پارساڵ به هاوڕکانم که ندك له ستی بینینی هه به مه ردانی کۆلژی زانستم کرد به ر سه وبه مه ند رۆژك له چه

 کۆلژی   مامۆستا بوو له هاوڕکانم که ك له تی یه تایبه بوون به کو جاران رووخۆش و خۆشحاڵ نه هم هاوڕکانم و به، قوتابی بووین
  ؟  چی یه له سه  مه کهیان لم پرسین  تیه حه نگی و ناره و بده ڕ ئه مه منیش له، زانست
  :و گووتی وه می دامه هاوڕکانم وه کك له یه
ندا  وتی هۆه ی له که ماجستره) Geology (وی ناسی شی زه به  مامۆستای هایدرۆلۆجی بوو له که) لوقمان ( پارساڵ مامۆستا یادته له"
کرێ و  رمی لده کی گه دابوو پشوازیه و بوایه  کوردستان ناوبراو له وه ڕایه ی کاتك گه که زانسته ودان به ستی بره به مه  به وستھنابوو ده به

وامی کرد زۆر  ستی ده گربه ر به کۆلژی زانست هه ك کۆرس له ی یه م ناوبراو ماوه به، کرێ ستنیشان ده بۆدهی باشی ) دک قعه مه (شونكی
ن  الیه چی له که، کانی مامۆستای ناوبراو قوتابیه کك له  من یه  که وه ووته ی ده که وتوو وانه کی مۆدرن و پشکه یه شوه و به وتوانه رکه سه به

یان  ه م هه ی سلمانی ئه ئیداره تا وای لھات  وه درایه می نه کراو وه ولر هیچی بۆ نه هه جار راوژکاری خوندنی با له هدکتۆر شرزاد ن
  .  و مامۆستا لوقمانیان بۆالی خۆیان بانگھشت کردو ئستا شونکی زۆر باشی بۆدابین کراوه وه بۆخۆیان قۆسته

  ی مامۆستا لوقمان که که ه) ثمشروع بح (" وه ی لکۆینه پرۆژه"ك  یه شرزاد ماوه.  د  بوو که وه رنج راکشتریش ئه مووی خۆشترو سه هه له
  !!رداگرتبوو سه ستی به ی کردبوو الی خۆی ده ندا ئاماده وتی هۆه له
  .  وه  بکاته  دوباره م سیناریۆیه  ئه وێ دوباره یه جار ده نه.  د مان شوه هه به

کات و  وام ده ست ده گربه دین به حه زانکۆی سه ر به  کۆلژی زانستی سه  و ئستا له غدا رای کردووه به ترسی تیرۆر له  له دکتۆر مازن که
  . سمی  ره ته کراوه  و نهبت واو ده  ته10شی مانگی  که سته گربه

، رۆکی زانکۆ توان خۆی بپاوی بۆسه ر پشتگیری ل بکرت ده  گه  بوانامانه م جۆره  ئه ت نانه  ته ه" Prof "ی  نی بوانامه دکتۆر مازن خاوه
  . کات وام ده ست ده گربه چی تائستا به که
 هۆی  چووه ده نه" .... س"بت دکتۆر شم وانه که ر بۆچوونه گه،  وی ناسی باشتره شی زه کانی به ی دکتۆره زۆربه  دکتۆری ناوبراو له گه به به
  !!!ی که وه  وتنه وانه
  .  دکتۆرکی بگانه ر به رامبه ی نواندت به وسته و هه به" ... س"رین دکتۆۆۆر  ئافه

ی  که  ئاخر مۆدله ی و ئۆتۆمبله که ی و جانتا دیبلۆماسییه که رزه کانی و با به  زله ی و قسه که  نازناوه م له  خه که به،  ناخۆم مه م له من خه
. رین د  ئافه دوباره!!!!  زیاتر علمی په... س.  د  له مازن گوایه. ی د وه  وتنه  هۆی وانه چووهکرد   چۆن سی نه خۆم که ئه.. دکتۆۆۆر س
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