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  تةرزة جافتةرزة جاف ...  ...  ثلةطولَضني ثلةطولَضنيييو بؤلَةبؤلَو بؤلَةبؤلَ) ) ) )  جاف جافييخيلَخيلَ( (( (ي ي كؤبوونةوةكةكؤبوونةوةكة
  

  ) ) كؤمةلَ نيةيئافرةت نيوة: ( ( بلَيم من تةا ويستم،ليم تووِرة مةبةبابة طيان ( (
  

 ي تؤ هةموو ثرسيارةكانت لة دةور ثيم سةيرةيئةوة
 ةية ذينةو كؤبوونةو ئيبؤض  ئةم ِرستةية دةسووِرين

من  ؟) )  كؤمةلَةيئافرةت نيوة ( (مادام،، نةبووتيدا
 ئةم رستة ي ذن دةبيت تةا لة بةر خاتريبؤض: دةلَيم

ئةم   ،سواوة لة هةموو كاسةيةكدا كةوضك بيت
 من ِرقم يرستةية يةكيكة لة زياترين ئةو رستانة

 وةكو ي ئةو كةسانةي هةرة زؤري وزؤربةلييةيت
 ئةو كةسانةن كة بة دوو ةبةبةغا ئةم رستةية دةلَينةو

ووشة بياندوينيت دةزانيت كة باوةِريان زؤرتر بةوة 
  . ،يةيضؤنيةت نابيت بةلَكو بة ضةندييت ذن يان ثياو بة بووين!ن) ) ناقصات ألعقل والدين ( (هةية كة ذن

 با يةك   ) !)ؤنض ( (نةك بة) ) ضةند ( ( درا بةيطرنط ِراثةِرينةوة ئةمة بوو ي لة سةرةتاش ئيمةطرفيت
با يةك نووسةر هةبيت بةلَام بوير بيت و   وةزير هةبيت بة لَام ليهاتوو و زيرةك و ئيشكةر بيتئافرةيت

 ذن هةبيت با يةك ئةندام ثةرلةماين  بريوِراكاينينةترس بيت لة بلَاوكردنةوة و خؤش بويت ي خؤيناو
؟ تةا دةستة ؟ ذن بووةي يةك ثةرلةمانتار ي لة دةنطيان طوي تا ئيستا كيميثيم نالَي! هةبيتيبةلَام دةنط

 ض ذنيك لةو ، بوون بةرز كراونةتةوةيردةوام بؤ رازثِر موستيلة و بازنطة زيِرةكانيامنان ديوة كة بة
ك مةِر و بزن  ضةند كضؤلَة ِرؤذانة ووةثرسياريان كردووة دةسةلَات لة بنيان نراوة ي كورسيذنانة

طاكام ن؟سةردةبِردريك ِريك ضوو لة جيايت يلييان ِرؤذيتة ال تيرنطرةكةي بضيضوو ي زي نة  لة ذيطوي
هةموو  ،بةر هةية ئافرةت دةكاتة ثيغةميتةيةكهةموو سةركردةيك رس  ئةنفاليك بطريت يثامشاوة
ؤلَمة  ووةك دي خؤيهةموو سياسيةك ذنةكة.  ضةواشة بكاتي ث هةية ئافرةيتيك ِرستةيةكنووسةري

  .. .. .  تر هةية ذنةكاين بة مايفيباوةِردةثيضيتةوة و 
 سةقةت و ثةقةت  ضةندين ذن و ئافرةيتي دوايي ئةو سيازدة سالَة كردينةبوو وا هةر ئةم ِرستةية يبؤض

 و ي كردة سةعاتضي نانةوا؟ كوير طؤشت بةوة قةساب ب دا  هةر ئةو ِرستةية نةبوو نايني دة ؟!بينة ئاراوة
دلَنيات   ليهاتوويان تيا نةبيت من جاف ذيني ئةوةت بيت كة عيليئةطةر تؤ خةم !بة شالَدروو؟ طؤج

 كة يذنانةلة هةموو ئةم نةخويندةوار بوو بةلَام يذنة بةطزادةيةك طيان من نةنكم ينةخير ثوردةكةمةوة 
  . ليهاتووتر بوو بة زؤر لة بنيان خزينراوةيسكور

ئةو ؟ؤيت ئةخيتؤ خةم بؤض؛  تؤ و ثرسيارة ثِر داخةكانت من دةحةثةسينيتيئةو هةموو حةيف و ئاخ ة 
  بؤ رةسم كردين دةكات ئةمريكاي ئةمِرؤ سياسةيتخزمةيتا سةد كؤبوونةوةية كؤبوونةوةيةكة لةسةد

و ذنة ببةخشريت و ض شةرةفيك هةية بة، ثيك ديتيطةر عةشايةري كة لة سةر ئةساسيئةو عرياقة نويية
  .ينيتب ذن لةم كؤبوونةوةيةدا ب كرديني طرنط هةية كة بةشداريض هةنطاويك

 من ينية بةلَكو خةم يدا تخةمم لةوة نةخوارد كة ذينوةك تؤ   ئةم كؤبوونةوةوية بوومي من كة ئاطادار
 ئةو ي ليكضوويةكاتة دةكيخؤ ي كرانةوة و رؤشنبرييمنوونةيةك ببيتة لة بايت) ) جاف ( (كةئةوة بوو

دةسكيك طذ  مةِرو بزنةكانيان بتواننهةموو سياسةتيان بؤ ئةوة بة كار دةهينن كة يعةشريةتة عةرةبانة
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 بؤ  با واز لة و ثياوانة بينني بة تةنيا ئةو ئيمتيحانانة بكةن كة دةرضووينيدة،ن خبؤنستا كورديو طيا
ئةوان  با ةكانيان لة زيِر بطرن و طالَتة بةم سةردةمة بكةنزا بضكؤالنمندالَةكان فيركةين ئيم نية ئيمةش

) ) موطين موطين ( ( كوِرةكامنان ثينةثةِرؤ بكةن و ئيمةش فةللوجة و سةربِرييني سةردةمسياسةتةكاين
با كورسية ثان و ثؤِرةكان بؤ  يان بكةينةوة) )  رةقيبيئة( (ي  منالَةكان ببةينةوة و دووبارة فيريلة بري
 يبا ئةوان ئيش طيان يثوور  مندالَةكان بدةين  خؤ ثيشاندانةكان ثيشايني بن و ئيمةش جادةئةوان

كةلَك ترة لة وجودت لةو ةب تؤ ي ِروون بيت لة الت نان كردنةكة خؤت بكة وخؤيان بكةن و تؤش ناين
 يدةلَيم بةلَ ئةمة ديوةخانة؟ منيش: يتؤ دةثرس ي، تيادا دةخؤ ذين زؤر داخ بؤ نةبووينيكؤبوونةوةية
 ئةمة يتؤ دةثرس  ئةمريكارةيتكامنانة بؤ حةزسياسية سةركردةثان و ثؤِرةكاين) ) يبةلَ( ( ديوةخاين

 ئةمة يبةلَ،يتاية خيلَةك وهانداينيعةشايةرطةر ي ئةطةر جاف ببيتة دةسثيشخةر:ثرسةية؟ منيش دةلَيم
 .  و خؤمان خؤش هةموومان باتةوةيثرسةية و خوا جةزا
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