راگەیاندنی نوێنەرایەتی کۆمەڵە لە دەرەوەی واڵت
بە بۆنەی مەرگی هاورێ مریەم لوتفواڵنەژادیان

بە داخ و کەسەەەەەەەەانەو هاوەوی مەوایو اەا و مەوێنو بەێنی اه ەاو لوتفواڵوەژاد ەن بە دیسەەەەەەە ەن
ە شت .مەواێ اه ەم اۆژی شەا ە انەەوتو ١٩ی اەوگو ئوت لە تەاەوو  ٨٣سەیو دا بە مۆی وەخۆشو
لە وەخۆشەەنەوەی شەەەای سەە وکڵویل لە واڵتو سەەوئ

اەاڵوا و لە ژ ەن و کەسەەوکەا و مەاوو مەوان ەوو

کهد.
مەوێێ اه ەم ەکێک لەو د ا ەە تێەۆشەەەەەەا و تیێ ەتەێشەەەەەەوە بوو کە لە ب ە اەیە ەکو سەەەەە ەسەەەەەو و
تیێ ەتەێش چەوی بە ژ ەن پ شەووت .چ لە تیاەوو شە و چ لە دیوایی ێەوواەتو ج ە ەتەەای کۆاەای
ئ سالاو دا بە مەاوو تواوە وی لە دژی تویل و تۆا و چەوسەوەوی ویس ە و خەبەتو کهد .مەوێێ اه ەم لە
دیوایی ق ەم و ئەخێیی جەاەویای دژی اژ و شەەەەە ،مەاوو خۆپ شەەەەەو ان و اەوگهتت و تەێەسەەەەووێک دا
بەشەە اای دیکهد .ەکێک لە مەیسەەووێاووو بەاچەوی ب ەەکەن بوو .ەا و ەویای پێشەە ەا ە لە شەەەخ و
کێویکەوو کوادس ە ەن بوو  .مەوێێ و دیسەەووتی مەیسەەووێاواوو بیووت ەویی شەەۆێشەەگێکاوەی کوادس ە ەن لە
شەا بوو .مەوێێ اه ەم دیاد واە ەتو ت ان و ئەشەەوجە ،تەبع و ئەواای و تۆای بە دیێەو ەایوی
تەێەاول کهد.
مەواێ اه ەم دا ەو مەوێنو ەن بەخ ەهدوواەن ێەب بواڵ و دا ەو مەوێن ەن شەەەوبۆ  ،واڵیە ،و اح ە
و خۆشەەەەەەەەو مەەەوێنو ەەەوبەخەەت کهدوو دوک وا فەتحواڵی لوتفواڵوەژاد ەەەن بوو .بە داخەوی ئەو بها
شەەۆێش ەگێکیی مەوێێ اه ەم ،واتە دوک وا فەتحواڵ کە بۆ ەااەتو دان بە خەیەو تواک ەن سەەەێها ،کە
کەوتبوووە بەا مێهشەەو اژ و کۆاەای ئ سەەالاو ،لە ەڵ  ٨کەسەەو د ەە لە مەوێن ەوو کەوت بوووە ێێ،
بە مۆی اووداوی مەتوچۆ ەو ەن لە دیست دا .دوو بهای د ەەی مەوێێ اه ەم واتە مەوێن ەن ەدواڵ بە

دیست اژ و کوش ەای ئ سالم ئ ع ام کها و مەواێ ێوسێت لە ا یی پێش ەا ەی کۆاەیە دا ەوو بەخت
کهد.
وون ەاا ەتو کۆاەیە لە دیایویی واڵت بە بۆوەی اەا و ئەو ئ سەوە تێەۆشەا و دیسۆتیوی ،سەای خۆشو
دیکە لە مەاوو ئەو ااەوو ب ەاەیەی مەوێێ اه ەم و بەقو کەس وکەا و مەوێن ەن و خۆی بە شەەەەەەەا ەو
خەم و پەژاای ەن دیتاوێ.
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