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جةنط بةرثا دةكةن ، ئةوان هةر لة ئةزةلَةوة لة ملمالنيدان لةطةلَ بوون

 ي ئةو ئيبليسةصدةش،  هةلَنايةت سرووشت وضاويان بة جواينلَلةطة
 ي ياساي ئةوان دذنطةكاينةج،  ليوة دةكةن هةر ئةوان بني باسكة

، دةروخينن هةرةس بة ذيان دةهينن ضونكة هةميشة مرؤظ، خةليقةتة
 خوا ثيويسيت، وودةيي بةريوة ضيتس ذيان بةئانايانةويت رةويت

 يداخؤ كين ئةوانة،  سةر زةمنييبةوان نيية ثيشرةو بن وببنة جةالد
 تةواوةتييان لةو حةفتا  ثةمياينيوكين ئةوانةدةضنة دؤزةخ 

 ناو دةست يعةرةب دةلَيت ضؤلةكةيك،  بةهةشت وةرطرتووةيحؤريية
عصفور في اليد خير من عشرة (باشترة لةدةيان ضؤلةكة لة سةر داريك 

  ) الشجرةيعل
هيشتا بؤي ،  ئةودا بنطرييمان هةر حةفتا حؤرييةكة لةضاوةرواين

خؤ ،  دةكاتي كةثةيرةوي ئةو ئاينةي بكا بةذوورا ضوونكة بةثيي وخؤبةدةست بيين بةهةشت ييزةظنيية 
 ي سةدان كةس لةدةستدان وكوشتينيجا نةخامسة ببيتة هؤ،  بةشة ويب بةريية لةبةهةشتصكوذ ب

 ئةو زارؤكانة سوور  بةخويينو دةسيت،  رةشثؤش كردبيتيوسةدان دايك وخوشك، بةستةزمانبيتاوان و
تةوة ئاخركةرؤ، تبووبينيت و دةيانثةريبةردو شةقام لةوان بة هةست  ذانة شةقامةكان دةستيان دةطري

 يبةدواص،  كي ئةو هةرزةكارانة بةئةستؤيئاخر طوناه،  مالَ دةكايل رةوانةؤزارؤكةكان ثؤل ث، ويذدان ترة
 رةش تؤ هؤ دةسيت،  بةذيان بذيويوة دةتلينةوة وهيشتاكة رازينيص بيين و بةخةمدةطةر ردااضانسي ك
كة لة ناثاكيتدا هيض ،  هزرو نةستتداي رق و كيينة لةسةر ضوار ضيوةةكةبووين ناختدا و لةكةلَلةبؤطةين

، بؤ ذةهروو بؤميب تيدةطريت،  سروشت تةباوطولَ باران كةيتيلةجيي ئةوة، بةذيان ئوميديكت نةماوة
 حوكميميشكت دةشؤنةوة تاكة مةراميان طةشتنة بةكورس كةي ئةو كةسانة بةرذةوةندييةكانةيئةمة جةنط

  ،  تري دةسةالَت وهيضو
يئةم كردانة جةنط و ملمالني زنير و شةرةيوان هير ئةو مرؤظانةن كةيهيز،  خيونيان ثاكة وردلَ ودة  خي

نكة بة ضو، نا بةها مرؤيية طشتييةكيبةم ضةشنة دةبنة ثاريزةر،  دةخوازن بؤ مرؤظايةيتي شاديوهيوا
بةالَم هيزي شةِر ئةو هيزةية لة ثيناو رق و كينة و ، هيزي بازوويان كار دةكةن و هيوايان بة ئايندة هةية

يةكاين دةجةنطيت و بةرةنطاري سروشت و جواين و كردة باشةكان دةبيتةوة بؤ يبةدةستهيناين بةرذةوةند
 ية بةو ثييةي كة خودي خؤي دةخيوازيت و ليبةدةستهيناين زياتر و لة ثيناو كؤنترءلَكردين دؤخةك

بة ضةشنيك دةيةويت بة رووخساريكي ثريؤز و ، ةكان دادةنيتيسوودمةندة هةميشة دةمامك لةسةر راستي
يب ئةوةي بزانيت رؤذيك داديت دةمامكةكان هةلَدةمالَِرين ، سةرنج راكيش دا خؤي بة خةلَكي نيشان بدات

هيزي ،  لة هيض شوينيك جيطاي نابيتةوةكضيدي ئةوةندة قيزةوةن دةبيت لةاليةن كؤمةلَطاوة بة رادةية
 ديارة ثرؤسةي ئازادي عيراق هيض ياسايةكي مرؤظانة ناكاترينمايي شةِر ئةو هيزةية كة ويذداين نيية و 
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 ؤري حةوت سةر و هةماهةنطي نيوان هيزة شةِرخواز و بةرذةوةند خوازة دراوسيكانت نةماين ديكتاو
دةرطايان لةسةر تريؤر واالَ كرد بة ثشتطريي كردن و هاندان و ناردين بة كري طرتةكانيان بؤ عيراق و لةم 

ريغا مورتةزةقةكاين سةدام  بةرامبةر بة مرؤظايةيت د جؤش داؤِرةثانةدا ئاطري رق و كينةي خؤيانط
دةبواية ثاش وةدةرهيناين سةركردة تيكؤشةرةكةيان لةو كونة تاريكة كة روو رةش و دةست سوورة بة 

 نةدةبوو خؤيان بةخةلَكيدا بتةقينةوة بةلَكو لة خويين مليؤنةها هاووالَيت بيتاوان و بيدةسةالَت
ثاشان بلَين ، ر ضاوي هةموو مرؤظايةيت ثؤزش خبوازنشةرمةزاريدا دةبوو رووي خؤيان رةش كةن و بة بة

اهات دةبوو وانةيةك دثاش ئةو هةموو ريسواييةي كة بةسةريان ، ئيدي جييةك نيية ئيمة لة ئاميز بطري
 جام: كورد طوتةين، هةبيت دةرووخيت و دةثووكيتةوة كة هةموو دةسةالَتيك هةر ضةندة بارستايي، فيربن

تكة ثِر بوو ليكي ال ئاماجنة، ي دةرذيت هةموو كورديرش و دوذمنكارييةي بةسةر كورددا دةكريئةم هي ،
سةركردة بيت ياخود مامؤستا هةذار بيت ياخود زةنطني طةورة بيت ياخود ، ئيدي طرنط نيية كي دةثيطيت

لةماوةي ثيشوودا روويدا ةكانةوة بةدةر دةكةويت ييطةواهي ئةم راستيية لة زجنرية كارة تريؤريست، منالَ
ي مارس يا ئةةو مينانةي رؤذانة لةسةر 4، كارةسايت يةكي شوبات كة لة بارةطاي هةردوو حزبدا روويدا

كردن و كةمكردنةوةي ئةم كارة زيان بةخشانة ثيويستمان بة يةكطرتوويي و بؤ بنِرب، ريطاكاندا دادةنرين
ضونكة ئةوان لةم هيرشة ، ثتر دلَسؤزي و ماندوويي بنويننتوندوتؤلَي هةية ثيويستة دةزطاكاين ئاسايش 

 دةبيين لةم بوارةدا يان رؤلَيكي طرنطلةهةمان كاتدا هوشياري هاووالَتي، دِرندانة ئاماجني سةرةكني
، ثيويستة هةر تاكيك لة كؤمةلَ يةك ضاو بكات بة دوو و هةماهةنطي هيزةكاين ئاسايش و ثؤليس بكات

 و سياين بةدةسيت  نةبني لة كاتيكدا مالَيك نةماوة لةم شارة رؤلَةيةك و دوان هاوكارئاخر بؤ دةبيت
تاكةي بِروانينة مةرطي ئازيزان و دؤست و هاوِريي و منداالَمنان و نةيةينة طؤ ، نةضووبيترةشي تريؤر تيا

 و حكومييةكان و هةر ئةمِرؤ تريؤر هةموو جيطايةك دةتةين بازاِر شةقام قوتاخبانة دام و دةزطا حزيب
 .بؤية طرنطة هوشيار بني و ري لة رووداوةكان بطرين، ان لةو بوارانةدا كار دةكةينمهةموو
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