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 ئازاريك. لةطةلَداية خةمِرةوينةكاين و ئازارةكان، كةئازارديت سالَيك هةموو

 كوردستان و عيراق طةيل ئازاردا لة. دةبيت ساِريذ يد يئةوص، سو دينيتة برينةكان
 يتاو ِراثةِرينةوة يدةروازة لة ينِراثةِر يبلَيسة. بةغداد يفاشيستةكة يِرووبةِروو ِراثةِرين
 يدلَ. ِراطريا بةرز تيكؤشان و خةبات يسوور يالَئا، ِراثةِرين يسةرضاوة بووية و سةند

 يثاكردنةوة يسةرضاوة، دايةوة يدةنط فاشسيت نةماين يزةنط. لةرزين هيناية دوذمناين
 ئةو ئازار يثينج. بةغداد يِرذيم ضةكدارةكاين و سيخورةكان و خؤفرؤشان مؤلَطةكاين

، وونبوودا و شةهيد يهاوسةنطةر و هاوِري يتؤلَة لة، سويياندا لة ئازارةكان كة بوو ِرؤذة
 يلةدوا يةك شاروشارؤضكةكان. سةرضؤك و لةرزين هيناية زؤرداريان و ستةم يالَقة

 و ةتهةلَم يشار تا، سةند يثةرة زياتر جةماوةر يتؤلَة و ِرق و ِراثةِرين يبلَيسة، يةك
 لةدوذمناين و خرؤشا و جؤش ئةوشارة مانطدا حةويت لة. طرتةوة يقوربانيش
. كوردستان يتر بةشارةكاين ثاشان. ثاكرايةوة تاوان و ستةم يهيز لة، بةشةريةت
 طةلة ئةم بةطيانبةختكةراين صنو سةركةوتين يمذدة يادةدا لةم سالَيك هةموو يسةرةتا
 كوردستان يتر بةشةكاتين هةموو كة ضاوةرٍِوانة دكور يمرؤظ كة ئةمِرركةش. دةدريت

 يبري لة بيت يِرزطار و، كوردستان يخاك سةر بطةِريتةوة كوردان يكةركوك بةتايبةت
 شيكاطؤ يشؤِرشطيِر ئافرةتاين يياد ئازاردا لة. خوينمذةكان شؤظينستة و كؤنةثةرسيت
 و يئازاد و يِرزطار بؤ انةئافرةت بةرخوداين و خةبات يِرؤذ، ئةمِرؤذة، دةكةينةوة
 كؤياليةيت و كؤنةثةرسيت يدذ شؤِرشطيِرانة يبوونةوة بةرةنطار يِرؤذ. مرؤظايةيت

 كة دةيانةويت ياليةنانة و هيز ئةو. مرؤظة دذة يهةلَهاتوو ذةنط يبري يدذ، ئافرةت
 رةتئاف دةيان ثةرستيدا نامووس يثةردة ذير لة، مبينيتةوة تاريكستانيدا لة دونيا

 يتووش سةدان و دةيان ِرؤذانة، مؤديرنيةتيشدا يئةوروثا لة، دةكةن خوين شةاليل
   .دةكريت لةدذ سيكسيان يهةلئاورد، دةبنةوة ثياو يدِرندانة يهيرش

. بةسؤية زؤر ئازارةكة، سةختة يةكجار ئازارةكةمان ئةجمارةيان، ئازاردا لة صبةلَ
 يلةسةرةتا يبةلَ. مرؤظايةتيانة يناخ هةذاين و خرؤشان و مرؤظة هةسيت بزواندين
 منداأل يليو سةر يبزة. بوو يثؤش يسةوز يبةرط الَئالَووا وكيو كةدةشت بوو بةهاردا
 يِرذيم، ئارامةدا ساتةوةختة لةو صبةلَ. يدةبةخش يبةختةوةر و ينو ذياين يمذدة

 ئةم يبيديفاع يخةلَك كردةسةر يمرؤظ دذة يكيمياو يلةناكاو يهيرشيك، تاوان دِرندةو
 بةهاريك، بوو ناخدا لة مرؤظايةتيان يريز و خؤشةويسيت هةميشة يخةلَكة ئةو، شارة
 بووية يثاك طياين بيتاوان يمرؤظ هةزارةها ساتيكدا ضركة لة. ذيان بةهارةكاين لة بوو

 ئاأل يليويك لة مندالةكان يليو سةر يبزة. فاشيستانة ئةو ينةخؤش دةروين قورباين
   .دةردةخست يديكتاتؤر يِرذيم يدِرندةي يسيما كة، هةلَطةِرا زةرد وةالَوا

 هةموو يناخ لة، لةنامخانداية هةلَةجبة هةنووكة تا، ِرؤذةوة لةو صبةلَ 
 هةسيت و، دةبيت ِرةقتر زؤرداران ديكتاتؤرو بةرامبةر تؤلَة ِرقو بؤية. مرؤظايةتيداية
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 يمذدة ضاوةِرواين. دةكات ضرؤ ةلَةجبةيةكانداه لةدةرووين يئازاد و خؤشةويسيت
 هيض لة هةرطيز ناهةموارة كارةساتة ئةو نايانةويت، يةكجارين يسةربةخؤي و يئازاد

 و مرؤظ دذة يكاركرديك ضونكة. بيتةوة دووبارة بةرينةدا جيهانة ئةم يتر يجيطةيةك
   .بوو مرؤظايةيت
 و يةكطرتن يِرؤذ، كارطةرانة خةبايت و يئازاد يخؤر تينالَهة يِرؤذ، ئازارة يبةلَ

 خةبات و يئازاد يبانط ئازاردا لة يبةلَ. مرؤظايةتيةكانة دذة سيستةمة يبةطذاضوونةوة
   .هةذاند يعيراق هةموو يضريكة

 بةطذاضوونةوةبوو خةلَك يثريؤز يِرق و شوراكان، ِراثةِرين يدوا بوو ئازاردا لة
 لة. يكؤكذ و يكيمياو يتالَدةسة و ِرذان خوين يدذ، داطريكةر يهيز ضةوساندنةوةو يدذ

. بضِرينني يئازاد ضةوساندنةوة نةماين يسروود صسةرلةنو يةكبطرين با هةموو ئازاردا
 صبتؤق لةدونيا ستةمكارة يهةرض تا، لةرزين ينيتة ضةوساندنةوة يدنيا صسرود

   .ميذوو نةفرةيت بةر بكةويتة
  2005 يئازار
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