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  حمةمـةدي كةرمييحمةمـةدي كةرميي.. . .. . ؟؟؟؟. .  بـةإلم ئصمـة ضـي بـةإلم ئصمـة ضـي. !. !لة مصـذة مصـذوو لة خةتـي خـؤي اليـداوةلة مصـذة مصـذوو لة خةتـي خـؤي اليـداوة
  رؤذنامةنووسي سةر بة خؤ

   
  ) بـةشي دووهةم (
   
  ضي؟ بـةلَي، زؤر لة مصذة و مصذوو لة خةيت ثصشووتري خؤي الي داوة بةإلم ئصمـةي كورد. *
  ؟؟. ضي بكةين و بؤ كصـهةال دةرضني. *

  !سـةر ضني لـؤ ئـةوةي،لـةنـاوئةم بازنةيش دةرضني والضني وبضني تمان بضني،ضني لةئةوسـا،طشـ
لةو شوصنة بووين كة ئةمريكامان وةك كـةلَي ساحةي . باسـي ئةجمارةمـان، ثامشاوةي بةشي يةكـة

سـةري سـوور و شـني و جوجمومةي سـةوزي جيهانيشمان . جيهاين تةكجةمسةري بينـييةوة
  . كةسـك وزةردي خؤمان لصكنـةداوةتـةوة هصشـتةكةناسينةوة،بةإلم 

فةرةنسـة وئةلَمانيشـمان بينـيوة،كة بةرؤكي ئةمريكاي تاقانةيان طرتووة وباس بـاسـي مـةجنةلَـة 
   :هاواريشـيان لة بؤ ئةمريكا ئةوةيـة

كـة ئـةو مـةجنةلَةي كة بة دةسـيت تؤيــة و جيهاين هصناوةتـة جؤش و خرؤش،ضييـة وضـي 
   ؟. يـة،بـة تايبـةيت لة بــؤئصمـةيـضثص

   
لة بريمان نةضصت كة مةجنلَي عصراقي ئـةوكايت، بةر لة عصراقي هيـوا و ئاشـيت،لة دةسـت فةرةنسة 

بة كوريت وبة طشيت،بةر لة ئةمريكا وبةجص عـةالوي سةرؤك . دابـوو.. .. وئةلَمان و رووس و سـني و
سيمبويل ئازادي وئـةملاين  ة و أةقـةي زةرقـاويش،فةرةنسةيوةزيراين كايت و تةنانـةت بة بص تـةقـ

دؤيضـة،ضةنصـك باش و ضةند بة أصك وثصكي سـةددامي مالوصران و وصرانةحالَيـان بة مةيـل و 
  دلَـي خـؤيان دؤشـي و نـؤشـيان  رةغبةيت

ـان بصت؟؟ دةلصن نؤشـي طيانيانيـان بصـت هةرضةنصكيـان هةلَلَـووشـي، بـة بـةزي نصوقةدي شـان وثيلي
ثصشـم واية ئةم سـوصندة باشـتربصت تا ئةو دوعـا سـةيرة،كة . بة دواي مردوودا هةر رةمحةت باشـة

  بة ذاري ماريـان بصت : ئصـذص
تاوةكو ئـةمرؤكة،سـروشت ثصـضةوانةي ئةم دوعايةي سةملاندووة و نواندوويةتـي و دةريشـي 

  . خستووة
ة زصأينة ؛لة ناو جةرط ودلَي خاكي عصراقدايـة و تام و بؤ بةشصك لة جؤش وخرؤشي ئةم مةجنةلَ

  . وضصـذي ئةم ضصشـتة خؤش مـةزةيش،بـةم زووانـة تــةواوبـووين بـؤنييـة
يان  ض خولَككةردة. نةوت هةبصت،ئةم ميوان وميـوانداريية بة مةيلي خؤت نيية لةهةر شوصنصك كة

ئةخيوص . نانـي أةقـة ودؤي ترش. يان ناخـؤش ض ثصـت خؤشة.. .. ميـوانن وهةرميـواننت سـةرزةدة
  ! ضــشش؟. يان ناخيوص

  خؤزطـة بةوانةي كة نييانـة 
  ؟. ضي

  . نةوت و نــةزان و نـةزانني نةطبـةتني
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ثصتان . ناو ئةم مةجنةلَـة،وصنـةي ضصشـيت مصـجوري ئةمـرؤكـةيـة، نـةوت وثـإلو تصـكةلَ وثصـكةإلون
دةسـتثصكي ئةم هـةلَم .. .. . بة بص يةك ناذين و ناسرةون.  يـةك هـاإلونسـةير نيية ثصـكةوة ولة ملـي

سـالوادؤري . 1973ي سثتةمبةري 11. بؤثتـر لة سـي سـالَ بةر لة ئةمـرؤ: و هـاإلوة دةطـةأصتـةوة
و شـيـلي وثيـنوشـة وكؤشـكي سـةرؤك كؤماري هةلبـذاردةي خةلَـكي وهصـرشي نيـزامي و  ئـالنـدة
دروسـت بيسـت وهةشـت سـال دواي ئـةم كارسـات .. .. . ن و كودتـا وبـؤردومـا

دا ضـوو بة  2001ديكـة هـات ولة ي سـثتـةمبـةرصكي 11وبةسةرهاتانة،هةمدووبـارة و ديســانةوة 
زطـي ناوةنـدي بازرطانـي جيهـاين طـرت و بة جؤرصكـي دأي،كـة تةنيـا لة ماوةي كةمتـر . ئةمـريكادا

كـرد بة هـةوير و بــوون بة تـةث و  ولةي ساعةتصـك، ئـةو دوو بورجـة زل وفيـلةيلة ضةرخشـي خ
  . تؤز وبـة هـةوادا ضـوون

   
ئـةو كارةسـاتـة طـةورةيـة ئـةمريكاي تاقانـةخـؤازيـاري رصبـةري جيـهاين  تةث ومذي

 .دنيـاي شـلةذاند. أاضلَـةكاند جيهـاين سـةرمايةي بة طشـيت هةلَتـةكاند نوصـي
  .. .. !ئةوسـا،ئةفغـانستـاين تالَـةبان و عصـراق و بةعسـي سـةددام هـةذان و

   
  : بوو كة طورباضؤف هاتة بةر ضرا وضريكاندي2001 ي سثتةمبةري 11لةبريمان نةضصت دوابةدواي 

 11لة دواي لة ناوضوونـي شوورةوي ثصشوو لة دايك بوو،بـةإلم لة  ثأؤذةي سيـستةمي نوصـي جيـهاين
طورباضـؤظ دواين رصبةري شورةوي بوو كة . طؤأ نرا  دا مـرد ولة بؤ هـةتا هةتايـة،لة2001بةرسثتةم

جيهاين صين لة تةك رؤنالد رصـطاين سةرؤكي كاتـي ئةمـريكادا ولة سـةر ئـاوة سـاردةكاين باكوري 
اوك و طـةور جيهان ئيـمزا ومؤر وتاثؤ كـرد لـةوسات وكاتانةدابـوو،كـة باوكي بووش،يان بووشـي ب

  ولة يةكةمني فةرمانـي جيهانيدا سيـستةمي نوصي جيهاين بة طوصي طشت جيهاندادا  هاتة سةر كار
  . راوةدووناين سةددام و لةشـكري بوو لة كووةصت  بوو،ضةند رؤذ بةر لة1991سالَي 

صسـابوون تصكأا و ثصكأاي هصزي نيزامي جيهان ئامادة و و. لةسةر ئاوةطةرمةكاين كةنداوي فارس بوو
جورج بووشي طةورة جل وبةرطي نيزامي ثؤشـيبوو،بة ناوي فةرماندةري طشيت وجيهاين فةرماين شـةأي 
دذ بة سةددامي داطريكةري كووةصيت لة ذصر رووضنـايي ضةرخشـي جيهـاين سـيسـتةمـي نوصي 

  .. .. !أاطــةياندو
ةرطةي سيـستةمي نوصي جيهاين و بة كورد لةو كاتة زصرينـانةي مصذووي جيهاين سةردةمـدا ولة بةر د

. شاهيدي طشت فةرماندةراين جيهاين ئةم سـيسـتةمة، ثةرلـةمان و حكومـةيت كوردي ثصـكهصـنا
. بة هةر حال.  كة ئةم باسـة باسصكي تايبةت بة خؤي طةرةكة؟. بـةإلم،كـص شـلَةذانـدي وكـص تصـكيـدا

شـةأ و  (طاين، لة دواي ثتـرلة سـي سال بة غةيريهـةر وةك دةيبينني رةوةنـدي جيـهاين كردين بـازر
  . ديكـةي بـة نصـوضـةوانـةوة نةبـووة هيض شـتصـكي) ئاذاوة و بشـصويـي

. هصشـتةكة و تاوةكو ئةمرؤكـة دياردةيةكـي ئةوتـؤي نةداوةتـة دةست مرؤظي بةسـتزمـان
 سـاتانةيش هةر لة ناو  وة تاوةكو ئةم كـات و1973لة  ئةفغانسـتان و عصـراق و كوردي باشور

جةغـزي هات و نةهايت ئةم رةوتـةدان و هـةر ئصسـتةكةيش بة خول خولـةي رةوةنـدي بة جيـهاين 
  . دةخولصنـةوة كردين جيهان
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ئـةو كـةس و ئـةو اليةنـة ئـاقـلَة و وريـا كـةبـة زانايي و بةو ثـةأي تصـطةيشـنت ضـةند وضـؤين 
بؤ ئـةوةي . يـة،لة ناو ئـةو بةحـرة قـوول وبـص بنـةدا بدؤزصتـةوةهـات و ضـووين ئـةم خول خولـة

بتـوانصت خـؤي و طـةل و وإليت أزطـار بكـات و هةموو اليةك بـةرةو ويشـكةإلنـي و بـة بـص زةرةر و 
  . زيـان بيـانثـةأصنصـتةوة

   
ةموو جصطةيـةك ساحةي طـشتـي وورد و درشـيت ئةم دنيـاية ولة هـ. أاسـت و رةوان كورت و ثوخت

لة هةموو شـوصنصـكيش ماسـي . قـأنةطؤمص وخنـكانـدنـة، ثاشـقوولـدان و ثاشقوولطـرتنـة
  . لة خـؤي قـوورت دةدات و دةخيـوات طةورة،ماسـي طضـكةتر

   
تةنيـا ضارة دةربـاز بوونة و رزطـاري لة ضنـط ضةثؤكي شةثؤيل ثـأضـةثؤكـاين الفاوي ئـةم 

  ةي أصطـةي نـزيك و طةيشـتنة وصشـكةإلين،هةرضـي زووتـر باشـتر ديتنـةو.. .. دةريـاية
رصبـةري ئةم بة سـةرهات و كارةسـاتانة لـة مشـت ولة مصشـكي بـانـكي جيهـانـي ثول و ثـارة دايـة 
و كليـلةكـةيشـي هـا لة نـاو سـةنـدوقـي جيـهاين ثـارةدا، كـة قازانـجي سـةرمايـةطةلـصكي 

لة . سـةرةوة سـةرتاثاي ئةم جيـهانةي،هـا وة بـان  فـرة كةس و ناكةسـصكيشـةخسـي و تايبـةيت
ذوور سـةري ئـةو هـةرةمـة،ئـابـوري فـرة كـةإلن دانيشتـطـن و رؤنيشـتوون، كـة نوصـنةرايةتـي 

نـزم و بـةرزي طشـت بـةزين و دابـةزينصـكي دوالريان،لة  ضـي كصـش و. ئـةم بـةزم و أةزمـة دةكـةن
  ةض و لة ناو قـووليـانـدايـة ناو ضـ

   
  بازرطـاين و ئـال و طـؤأي بـص سـةرة و بـةرةي ئـابوري ديـار ونةديـار وشـاراوة،هـةر بـةردةوامـة 

سيـستةمي  شـةأ و ئـاذاوة نـانةوة يـان ثـالن و ثيـالن،كـة طشـتيان لة ذصر ناونيشـاين. هـةذاري
 أصطـةي ثرؤذة أةنطاوأةنطةكانـي أصكخسـتين بنـةما نوصـي جيهانـي طةإللة كراون و دةكرصن و لة

ئابورييةكاين سـاحةي جيهان و بة ئاهةنطـي ليرباليـسمي نوص بإلو دةبنـةوة و بة طؤراين و ئاوازي 
عةولةمة و بة جيهاين بوون وسيستةمي نوصي جيهاين و لة هةر شوصنصـك بة مةيلي كةلتوري ئةو شوصنـة 

  . ذ و كات وسـات دةأازصنـةوة ودةطوترصنـةوةوبة ثصي نياز و زةرووريت رؤ
   

 يش، داطيـركردين دةسـةإلت لة ئـارذانتيـن و لة رصـطةي هصزي سـةربازييةوة، 1976لة سـايل 
و لة  كؤثييةك بـوو بـة وصنـةي كودتـاي خاوةن ثشتيوان لـةشـيلي، كـة كوشنت و بأينـي بـةريـن

ئةو كايت . ي بـة دوادا هـات) ) بـازاري ليبـرال ( (فؤرمـيذصرثـص نانـي بةربإلوي مـافـي مرؤظ و رصـ
هصشتةكة،وصنـةي ثرؤذةي وصرانطـةري سـندوقـي جيـهاين ثـول،نةببـووة سـياسـةتصـكي رةسـمي 

ئةزمونصك ) كوأاين شـيكاطؤ (بـةإلم، ثـرؤذة ئابورييةكاين شـيلي و ئارذانتيـن لة رووي طةإللةي بة ناو
بوو بؤ تاقيـكردنةوةي ئةو ثرؤذة داأصـذراوانةي كة بة دوايـداهاتنـة كـايـةوة حـوكمي سـيستةمي 

لة دواي هصنانة . بازاري ئازاديان يـةك لة دواي يـةك بة سـةر وإلتاين جـؤر بة جـؤردا سـةثاند
 بة بيـانوي ضاكـةكاري تةنطذةي قـةرزةكـانـي دةرةكـي لة هةشـتاكان سـندوقي جيـهاين ثول، كايةي

بؤ سةد و ثةجنا وإلتـي دواكةوتـوو،تةنانـةت ثصشـكةوتـوويش  و ثاكسـازي وصنـةي ئـةو نوسـخانةي
  . ثصـضايةوة
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ئةم نوسخانة لة دةسـتثصكي هـةزارةي سـص دا ض ئاكامصكيـان لصدةكـةوصتـةوة و ضييان بة 
كة جيهاين مرؤظايةيت وةإلمةكـةي طةرةكـة   ثرسـيارصكي طرنطي سةرةكي وسروشتـيية؟. نصوضاوانةوية

ئةم مةجنلةيشي كة دنيـاي هصنـاوةتة جـؤش وخـرؤش، هصشتةكة و تاوةكو ئةم سات .. .. و
وكاتانة،وةإلمـي أاست و دروسيت ئةم ثرسـيارانةي،تةنانةت ناداتـة دةسـت دؤسـتاين كـؤن و 

  . هةوثةميانةكاين خؤيشي ض بة سرتة وض بة صنيش
  . ةرةكي فةرةنسة و ئةملاين تؤرياطيش هةر ئةمةس و بةسس داواي

   
 ي 11 لـة 2001 ي سـثتةمبةري 11أةطـةز و بنضـكي تـريؤريسـمي كـوصر و كـةر و تاريكـي 

 دايـة،كـة بة بؤمبـاران،كؤشـكي ئالنـدة ثـةرش و بـإلو بووةوة و جيهانـي هةفتـا 1973سثتةمبـةري 
اين ئـاشتـي و جيهاين كاروئيش و تصكؤشـان بوو طةيانـدية دنيـاي و هةشتـاكان كة لة واقيعـدا جيه

كة واية . باس، باسـي شـةأ و كوشـنت و تةنانةت سةربأينيشـة ئـةمرؤكـة، كـة لة هةموو شوصنصـك
  . واتـة بة جيهاين كردين شـةأ دةتوانني بلصن سيستةمي نوصي جيهاين يان عةولةمة

جةنطي جيهاين تريؤر و هةركةس لة تةك ئةمريكا . ري بؤ دةكاتئةوةنيية ئةمريكاي بةأصز خؤي هاوا
  نةبصت بة تريؤريسـم ناوزةت دةكرصت 

   
بيعـدالةتـي لة ضؤارضصـوةي ليبـراليسمـي نوص يان . تيـرؤريسـم، منايل ناخةلةفـي بصعــدالةتييـة

اطؤي ئارذانتني و بة ماناي واقيعي خؤي ئيستـعماري مـؤدصـرن، هـةظال و هـاوبـةندي كـؤأاين شـيك
بةإلم،نة  بؤ بةر دةمي دادطة أادةكصشن ئوروثـاييـةكان جار جارة ثينوشـة. (هصـزي نيـزامي شـيليـة

ئاي . بةلكو بةخةيايل خؤيان كةمصك ئةمريكا بسـلةمصنةوة و أابردووي وةبري هبصننةوة مةحكةمة بؤ
ـة وخةيالصـكي باتـلَة ئةمريكا شصرة و بةإلم ئةويش حمالَ.. .. ) كاتةوة بةشقةم كةمصـك كورت و خـاوي

  . شصرصكي برينـدارو زةمخار
لة .  سـايل داهـاتووة20برسـي و شـصت و هـاري . ئةمريكا وةك شـصري برينـداري ناو جةنطـةل وايـة

جيـهاين ئاينـدة لة دةسـت ئةو :مصذة فةيلةسووفة زاناكاين ثأؤذة و داأشنت نووسيويانـة وهةر وايشـة
  . نـةيداية كة زؤرترينـي ضالَـة نةوتـةكاين دنيـاي تا ئـةو كاتـي لة دةسـتدابصـتكةس وكةسا

   
حامد كـةرزاي سـةرؤكي ثـاش وثصـش هةلَبـذاردن لة ئةفغنسـتان و زةملاي خليـلي زاد سةفريي 
ئةمريكا لة ئةفغانسـتان وهةر وةهـا،نوصنـةري تايبـةيت شةخسـي بـووش لة كايت ئازادي و رزطاري 

دوو ئةفغـاين و ثـةناطرتـةي ئةمـريكا ولـةو مصشـكة ئـاوارانة . م ئةفغانسـتان و هةميش عصـراقهة
بـوون،كـة بوونـة ثصشـاندةري ويسـت ومةبةسـتةكاين ئةمـريكا،لة جيـهاين ئاوات وخةيالَةكانـي 

. دؤزييـةوةداهات و رصطـةي داهاتـووي دةسةإليت نةويت جيهانيـان زؤر بة باشـي . نـةويت ئةمريكا
ئةفغـان وضـي دةسـةإليت سـياسي وسـةربازي سـةرداراين سـثاي  كورسـي سـةدري سـةدارةيت

و بة طشـتـي ويسـت ومـةبةستـي دلَي كؤمـةإلين خةلَكـي ئةفغانسـتاين سـةرتاثا  ئةفغانييـةكان
ثصـكي ثصـكايان طؤازتـةوة و ضةنصـك بة رصك و وصران وتصكأماويشـيان ضـةنـد بة باشـي ولةسـةرةخـؤ

  .. .. !و
   

  . ئافةرةم بؤ هةر دوو اليان،كة بوونة كةسـي ئةمريكايش ض بطـاتة خةلَكي وإلتةكةي خؤتان
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ضؤن رؤيشتين شاي ئصران و الضوون و وةالناين سةددام، ببوونة بةشصك لة حماإلت ودامي لة خةيالَي 

و طشت ئةم سثهساالرة   ذةنأالَة سةربارانةحماإلتـدا دةتـالنـةوة تـووانةوةي ئـةو هةمـووة سـةردار و
 لة بيـر و .. .. !ثأ سثايانةي ئةفغانسـتان و ئةوهةمـوو ضةك ديارة،ئةفغانيـة بص ئـةذمارانـة و

باوةأي كـةسـدا نة دةطـوجنا، بـةإلم ديـمان ضةند بة باشـي طوجناون و كات لة دواي كاتيش 
  . و خؤيان دةطوجنصنن دةطـوجنصن

   
زيشكيش بؤ ضارةسـةري هةر ضةشـنة ئازار وئصـش و ذانصـك،بةر لة هةموو شتصك،ئةشص ئةوةي كة ث

ئةو سـا دةتوانصت نوسخةي بيمار وتيمار .. .. دةردي سـةرةكـي خاوةن دةردةكـة بزانصت وبيناسـصتةوة
  . بثصضيتةوة

   
ش كةوتة ناو ئةمريكا بؤ ئةجنامي ئـةو ثأؤذةيةي كةرزايي و زةلـمي،لة تةك بن الدن وتالَةباني

  . مةعاملةي معـادإلتةوة
وهـاوكاري ئيـدارةي ) شارل بريسروطيالم دستكي (ذنـة فةرةنسـةوي كارمةندي ثصشـووي ئةمين

دا،باسـي ئةم ) بن الدن، هةقيقةتصكي بظةية ( ي سـثتةمبـةر،لة كتصيب11صنييـةكاين ئةمـريكاي بـةر لة 
الَةبانةكان،فةرشـصكي زؤر قيـمةيت وبة نرخايان بة نوصنـةري ت: أاسـتييةي دركـانـدووة ودةلَـص

  ئةمريكييـةكان  ديـاري هصنـابوو لـؤ
وةإلمـي ئةمريكايش لة بؤ ئةو نـةزانـي كةللةثووكة دواكةوتووانـة ئـةوة بووة،طـةر ئصوة فـةأشـي 

.. ـاننـصذيـنئةوسـاكة و دةتوانني لة ذصر فـةأشـصكـي بؤمبـدا بت. زصأيين ئصمةتان قبـوول نـةفةرمـوو
ذصر باري هةر ئةوشكةوتصـكا بن  بةأصزجةنايب بن الدن و خودي تالَةبانيش ئصسـتةكة ولة.. .. 

  . ئةو بأيارة دةبص خةلَـك بيـدا: هةر دوو بةأصزاين بةرزة مةقام فةرمووبوويان. ثـذيـوانن
   

ةلَبذاردنةي كة ئةوان هةر ئةو ه. خؤ ئةمريكا،كارصكي ئةوتؤي نةكردوة بة دذي طووتة و ويسيت ئةوان
لة ذصر سةيتةرةي ثاسةواناين بة هصزي نصو دةولَةتـي وبة بةر ضاوي طشت كامصراكاين . ويستبوويان

طةلؤ،ئةم .. .. . !جيهانةوة وبة مؤر و ئيمزاي أةسـمي وياسـايي رصكخـراوي نـةتـةوة يةكـطرتـووكان و
ئةشص بزانني .  زؤر رووي بلَينـد و بـةرزةوةيش،بـةردي حمـةكـة،لة) مــة (ئينتخاب وهةلَبذارنةيش بؤ

  ؟.  ضـي بكةين باشـة و ضي نةكةين خاسـة؟.  بؤ هـةر كامـةيش؟. دةيكةين يان نايكـةين
   

خةوي ئةجمارةي مـةي كورديش وةك ئةفغانييةكان،كـة  خواي طةورة وتةبرأوك وتةعاال وابكا،
ـن،بـة خصـر وخؤشـي بصـت و بـة سـةالمةت هصشـتةكةيش وصرانـةحـالَ ولصـقةومـاو و ثـةكـكـةوتةن

ئامني .. . !ذيامنـان دوور بصـت لة ضـي دةرد و ئصـش و ئـازار وبــةإل و. بضصـت بـة مالَ و حـالَ وذين
  . يـا رةبالعاملني

   
   لةمـة زصتر،نازامن ضي بصذم؟؟. نازامن بصـذم ضـة

   
  . صـكي تر نابيننيضي ضاو دةطصرين،بـة غـةيري عصـراقي هيـوا و ئاشـيت شت
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لة ناو بةحري ئؤميد و ئارةزودا خنـكاوة و تاوةكــو سـةرلصوار و بؤ طةيشـنت بـة قةراغـي ئاشيت 
لة دواي هةلَبذاردنةكان . هةلَبـذاردن كاتـي خؤيـةيت. أاستةقينـةيش،ماوةيةكي كورتـي طـةرةكـة

. ثاكيـش بـةديـار و وةدةر دةكـةونئاشيت واقيعي و دؤسيت أاسيت و زؤر رووي بيـر وباوةأي ثاك و نا
طـةلينـة ناشـص هبصلَصـن بة خراثة و بة خراث مباندوصنن و مبان نوصنـن . خؤيان دةنـوصنـن
تا بؤ هةميشة . ئـةم ماوة كـةمـة وئـةشص طوص قوإلغ و وريا و بةخـةبـةر بيـن. هةلَمـاخنةلَـةتصـنن

لة ناوثصخةفصـكي رةنطاورةنطي . ة خاترجةم خبةفـنئاسـوودة ونةوةكانيشمان حةساوة بن لةمةو بة دواو
  .. .. !خةوناويـي وخةياإلويـي

  هةلَبذاردن بةردي حمـةكـي زؤر بوون و نــةبوونةمانة 
  طـةيل خوشك و برادةرينـة،

  ؟. تاوةكـوو،هةلَبـذاردن ضـةند بسـتة
   

طرتووة لؤ رؤذهةإليت جيهان سةفةري داهاتوو،هةلَبذادن و ئةو مةجنةلَةي كة جيهاين نوص بة دةستةوةي 
و بة ضصـذ وتام و بـؤي ضي ضصشـيت بـةرهـةمي دةسيت أةشـي نـةوتـي تـةأ و وشـكي،عصـراقي هيـوا 

ئةم . و ئاشـيت ثيية دةهصنينة بةرباس و تاوةكوو بزانني،سةرئةجنام وضي تصـداية، بؤ ئصـمةي كورد
  . بةشـي داهاتوو. هةمووة بزم و هةرايـة

  . ياخوا،قـةت نةبينن ناكامــي. هـةربذين بة شـادي. سـصهةمي ئةو بةسةرهاتةتاوةكوو،بةشي 
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