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دكتؤر دكتؤر ... ... خوصندكاراين زانكؤي سلصماين خوصندكاراين زانكؤي سلصماين .. .. سآلو لة خؤأاطري داكؤكيكاراين زانست لة كوردستان سآلو لة خؤأاطري داكؤكيكاراين زانست لة كوردستان 
  ةنداةندالَلَ هؤ هؤ-- زانكؤي ناميصخن  زانكؤي ناميصخن ––كاوس عةزيز كاوس عةزيز 

وه رچه  ده ش له کردنه وه و داخستنی زانکۆی ئانده زۆر وانه فربین و بیکه ینه خاکی
  :رخانی گرنگ بۆ

  لیژو په یمانگه ی نوێوه ستاندنی لشاوی کردنه وه ی کۆ -
-  ت له چرکه یه کداو له کۆبونه وه یه کی جه ماوه ریدا کتو پبۆ هیچ سیاسیه ک نه ب

  . بیاری کردنه وه ی ئه و جۆره دامه زراوانه بدات
ئینجا کردنه وه ی په یمانگا و کۆلیژ و ، ده سته به ر کردنی هه موو پداویستیه ک -

  . ستینه ک کردنه وه ئینجا پداوی، زانکۆ
کارگی و شوازه کانی هه سوکه وت ، به خۆدا چونه وه له هه موو بواره کانی زانستی -

 .  زانکۆ و په یمانگاکانی کوردستانداله
  لکۆینه وه ی سه رتاسه ری له هه موو ئه و سه رپچی و پشلکاریانه ی که له -

ه ت له ماسته رو هه ر له وه رگرتنی که سانی خاوه ن ده س:زانکۆکاندا ڕوویانداوه
  دارایی حکومه ت له الیه ن زۆر له مامۆستای زانکۆکانه وه دکتۆرا تا ده گاته دادۆشینی

  . به پ کردنه وه ی ناڕاسی خشته ی وانه بژی
ئیتر به ب لکۆینه وه ی وورد و قووبوونه وه و پرسکردن به که سانی دسۆز و پاک و  -

  . ی زانکۆی ئاینده دووپات نه بته وهپسپۆڕ هه ه ی له چه شنی کردنه وه 
کاتک که پرس به که سانی شاره زا له بوارکدا ده کرت بۆ وه رگرتنی بیاری گه وره  -

  . پویسته ڕز له بیرو ڕایان بگیرت
لپچینه وه و ئا شکراکردنی ئه وانه ی که له پشت هاندانی کردنه وه ی ئه و زانکۆیه  -

  . دوونوه بوون و کاریان بۆ ئاسانکر
  په یه و کردنی ڕوونی له هه موو بوارکدا که په یوه ندی به چاره نووسی ووتک و -

  . هه زاران خوندکاره وه هه یه
گه یاندنه وه وه زیری خوندنی با به وه کاله ت له ده زگاکانی ڕا شه و نم٠پو یسته د -

به ئاشکرا پمان بت بۆ ئه و نووسراوه گرنگه ی وه زاره تی خوندنی بای شاردۆته 
  . وه

 ته   دۆنمه ی که به خشرابوه به و زانکۆیه و﴾١٠٠﴿لسه ندنه وه ی ئه و سه د  -
  . رخانکردنی بۆ دامه زراندنی مه به ندی تۆژینه وه ی زانستی کوردستان

له پش هه مووشیانه وه بژارکردنی ، له زانکۆکانی کوردستاندائه نجامدانی پاکسازی  -
هشتنه وه ی ئه وانه ی شیاون و البردنی ئه وانه ی که نامۆن به ، مامۆستاکانی زانکۆ

  . زانکۆ
 ڕۆژیه تا ڕاده یه کی زۆر هیچ کام له مامۆستاکانی زانکۆی نه جوند ٣٥ئه و ته نگژه - -

  . ره یه کی تردا بن وابوووه ک ئه وه ی که ئه وان له هه سا
چیتر حکومه ت ماوه نه دات خه کی نه شاره زا و هه په رست و به رژه وه ندیخواز  -

 پویسته هه موو ئه و دامه زراو و ده زگا و به -. کاریگه ریان هه بت له بیارداندا
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که سه ، بزانن ڕوه به را یه تیانه ی که به ده ست گه نده ی و تاکه ویه و ه ده نانن
  ٠ره ش دته سه ر ئه وان وچاکتر وایه ئه م هه له له کیسنه ده ن 

ئه وه ی ده بت بوترت لره دا و پویسته بازی به سه ردا نه درت ئه و شوازه شارستانیه 
 که ی کوردستان  زانکۆ خوندکاره زانستخوازو بوره کانی یه که م، بوو که جگه رگۆشه کانمان

په یه ویانکرد و سه لماندیان ڕاستی هه ر سه ر ده که وت گه ر درژه ش  ﴾زانکۆی سلمانی﴿
هه روه ها ده بت ده - ٠به تایبه تی گه ر خاوه ن هه قه کان خۆیان بجون، بکشت

په یه و کرا له چاه سه ر ّستخۆشی له حکومه تی کوردستان بکرت بۆ ئه و شوازه نویه ی که 
  ٠کردنی ئه م قه یرانه دا 
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