
كاَلَى ئةنوةر

يةكتر  «رَيكةوت«  بة كوإانةى  كضء ئةو 
هاوسةرطيري ثإؤسةى ئةنجامداني داواي دةبيننء
ئةوةندة دةَلَين، خؤيان وةك دةكةن، لةيةكتر
هةردوواليان كة نيية، بةَلَينانة وتةو بةو متمانةيان

دةيَلَين.
بينيني لةكاتي كضان  كة ثرسيارانةى  ئةو
ثَيبدةن، ئاماذةى طرنطترة، بةاليانةوة كوإاندا، 
طرنطترينيان، خؤيانلةضةندثرسيارَيكدا دةبيننةوة،
رةزيليء مةسةلةي خواردنةوةء مةشروب ثرسياري
توَيذةراني ترة، ثرسيارَيكي ضةند ئابووريء باري
بؤ نيية بةس دةَلَين ئةوةندة ثرسيار كؤمةآليةتيش
تَيبطةنء لةطةَليدا كوإانة لةو كضان بتوانن ئةوةى

هاوسةرييةوة. ذياني بضنة
كة دةكةنةوة ئةوة لةسةر جةخت توَيذةران

داواي  دةضنة  «رَيكةوت«  بة كوإانةى  كضء ئةو 
بؤ بكةن ديــاري كاتَيك باشترة وا  يةكتري،
يةكتر باشتر بؤ ئةوةي لةطةَل يةكتر مامةَلةكردن

بناسن.
بةوة ئاماذة  بةشَيكيان كوإانيش كضانء 
دةكةن، لةيةكتري ئةوان ثرسيارانةى ئةو كة دةدةن،
خؤيان دةرووني ناخي وتةى راستيء قسةى رةنطة

دروستبَيت. دواتر كَيشةيان بؤ نةبَيتء
لةسةر قسةكردن ثَييانواية لةئَيستادا ئةوان
طومانيان ــار زؤرج هاوسةرطيريي، ثإؤسةى
كوإان كضانء هةموو داوادةكةن الدروستدةكاتء
لةيةك زياتر تا  بمَيننةوة، يةكتر لةطةَل  زؤرتر

تَيبطةن.
٣٥ساَلةء تةمةن ذنَيكى جةبار طةالوَيذ
هاوسةرطيرييةوة. ذيانى ضووةتة ساَلة (٧) ماوةى
قسةكردن كاتَيك  هيض كة  لةوةكرد باسى  ئةو
نييةء متمانةى هاوسةرطيرى ثإؤسةى ثَيش
دةكةن قسة كوإَيك كضء كاتَيك «ضونكة وتى
نازانن ساتةيةء ئةو تةنها ذيانيان كة واتَيدةطةن
قسانة لةو دوورتر زؤر ذيانَيكى  ثإؤسةكة دواى

دةستثَيدةكات«.
ئامؤذطاري خؤيةوة لةئةزمووني ذنة ئةو
«زلي«  بةقسةى كات هيض بةوةى دةكات كضان
دةكات ئامؤذطارييان بةَلكو باوةإنةكةن، كوإان

بكةن. مامةَلة لةطةَليدا زؤر كاتَيكي كة
وتى خؤي ئةزمووني  لةطَيإانةوةى طةالوَيذ 
(ثانزة) ثإؤسةى هاوسةرطيريى ماوةى ثَيش «من
شتى زؤر كرد،  هاوسةرةكةمدا لةطةَل قسةم  رؤذ
ثياوَيكى كة منة بةختى ئةمة دةموت ثَيدةوتم

بوومة كاتَيك بةآلم  بةهاوسةرم، ببَيت لةوجؤرة
بووةوة«. ثَيضةوانة هةمووى قسةكانى هاوسةرى

شانؤيةك تةنها «قسةكانى وتى هةروةها
هاوسةرى بةذيانى متمانةم وايلَيكردووم بوو،

نةماوة«.

كضء لةو زؤرَيــك دابءنةريتةوة، بةهؤي
هةوَلي دةبيننء  يةكتر رَيكةوت  بة كة كوإانةى 
ناتوانن دةدةن، هاوسةرطيريي ثإؤسةى ثَيكهَيناني
يةكترء بينيني  بؤ بكةن  دياري  زؤر كاتَيكي 
بةتةواوي ناتوانن بةوةش لةطةَليدا، مامةَلةكردن
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٢٠٠٩/٢/٤ ضوارشةممة (٤٩٦) ذمارة

دةدةن، هاوسةرطيريي ثإؤسةى ثَيكهَيناني هةولَي دةبيننء يةكتر رَيكةوت بة كة كوإانةى كضء لةو زؤرَيك دابءنةريتةوة، بةهؤي

بيركرنةوةى لةهةلَسوكةوتء بةتةواوي ناتوانن بةوةش لةطةلَيدا، مامةلَةكردن يةكترء بينيني بؤ بكةن دياري زؤر كاتَيكي ناتوانن

بكات ثرسياريَكي ئاسايي ضةند تةنها ناضاردةكات كضان ئةوةش تَيبطةن، بطةنء لةيةك يةكتر

الوان؟ يان رَيكخراوةكاني كةمتةرخةمة طةنج
تواناكانــــــــــــــيانة بةدينةهَيناني هؤكاري سياسي سيستمى ثَييانواية الوان

جةالل جيهاد

الوانء رَيكخراوةكاني  لة طلةيي طةنجان 
نةيتوانيوة بةوةى دةكةن، الوان وةرزشء وةزارةتي
داهَينان، بؤ بدات هانيان بخاتةطةإء تواناكانيان
كاريان الوان رَيكخراوةكاني دةبوو دةَلَين ئةوان

تواناكانيان. وةطةإخستني بؤ بكرداية
لةكوردستاندا كة دةكةن، بةوة ئاماذة الوان
طلةيي ئةوان بدةن،  بةتواناكانيان ثةرة  ناتوانن
رَيكخراوانةى هةموو ئةو لةكؤي كة ئةوةدةكةن
رَيكخراوةنة ئةو بؤ ثارةيةى ئةو الوانء
الوان، بةناوي وةزارةتَيك لةطةَل سةرفدةكرَيت،
ئةوان خواستي جَيطةي كاميان هيض بةآلم

نةبوو.
لةطةَل الوان رَيكخراوةكاني هاوكات 
ثَيويست بةثَيي نةيانتوانيوة  بةوةى  ئاماذةدان
دةكةن لةطةنجانيش طلةيي بكةن، خزمةت بةالوان

كةمتةرخةمن. نييةو داهَينانيان تواناو كة
هؤكارَيكى ذينطة الوان زؤربــةى بةإاي
تيابكاتء داهَيناني بتوانَيت طةنج تا طرنطة
ثَييانواية بةآلم بــدات، بةتواناكانيان  ثةرة
دةستي لةذَير ذينطةيةش  ئةو  رةخساندنى
بؤية الوانداية، رَيكخراوةكاني ــةآلتء دةس
ئةو لةسايةى كوردستان ذينطةى دةَلَين ئةوان
تائَيستاش رَيكخراوانةدا، حكومةتء حيزبء
تابتوان الوان، بؤ نةإةخساندووة بارودؤخةى ئةو
تواناكانيان داهَينةرء ببنة بكةنء طؤإانكاري

بخةنةطةإ.
شاري طةنجَيكي ٢٢ساَل حةسةن رَيبين 
»لةهةموو كؤمةَلطايةك سةرنجء وتى سلَيمانييةو
داهاتوويةكى طةنجانةو لةسةر زؤر تَيبينيةكى

ئةوان لةسةردةستى ثَيشكةوتوو مؤدَيرنةو
كوردستان ئةمإؤي لةواقيعي بةآلم دَيتةدى، 
ئابووري سياسيء سيستمي الوازي بةهؤي
داهَينانيان دةروازةكاني هيض كؤمةآليةتييةوة،

نةكردووتةوة». طةنجاندا لةإووى
هؤكارَيكى دةسةآلت كة ثَييواية رَيبين
ئةو بــدات طةنجان هاني دةتوانَي طرنطةو 
داطيركردووة كوردي طةنجانى كة طؤشةطيرييةى

بدات. الوان بةتواناكاني برةو نةهَيَلَيتء
لةدةسةآلت ئةوةى لةطةَل كوردستان طةنجاني
لةبةردةم دةزانن سةرةكى بةهؤكاري ناإازينء
برةونةدان طةنجانء لةناو داهَينان نةبوونى
دةكةن رَيكخراوانةش لةو طلةيي بةتواناكانيان،
دةزانن طةنجان الوانء بةنوَينةرايةتى خؤيان كة
رَيكخراوانة ئةو ثَييانواية لةكوردستانداو
طةنجانء راستةقينةى نوَينةري ببنة نةيانتوانيوة

طةإ. بخةنة تواناكانيان
ئاماذةى زانكؤ خوَيندكاري عادل عامر
كورد طةنجاني الي داهَينان نةبوونى كة بةوةدا
فةرامؤش طةنجانى كة دةسةآلت بؤ دةطةإَيتةوة
ئابووريء ئاستي الوازي  هةروةها كــردووةو
ديسانةوة خوَيندنيش ــةروةردةى ث سيستمى

هؤكارن.
لةوةى جطة »لةكوردستاندا وتي عامر 
هةروةها بةطةنجان تايبةت هةية وةزارةتَيك
نوَينةرايةتى كة هةن رَيكخراو زؤريش ذمارةيةكى
فشارَيك نةيانتوانيوة دةكةن، بةآلم طةنجان الوانء
جدديان دروستبكةنء هةوَلي سةر دةسةآلت  بؤ
كَيشةكانى طةنجان». ضارةسةركردني نةداوة بؤ

كوردستان، الواني لة رَيكخراوةكاني زؤرَيك
رَيكخراوَيكي حيزبةو هةر  بةحيزبةكاننء سةر

ئةو تائَيستا بةآلم هةية، ــةوةي الوان بةناو
الوان خواستةكاني نةيانتوانيوة رَيكخراوانة
زؤر ثارةيةكي مانطانة لةكاتَيكيدا بهَيننةدي،
لةحيزبةكانيان الوانــةوة خزمةتكردني بةناو

وةردةطرن.
دوورطرتن خؤ نائومَيديء بة ئاماذة طةنجان
دةكةن كة بةوة ئاماذة دةكةنء لةو رَيكخراوانة
بتوانن بؤ ئةوةى نيية، بةديلَيكي تريشيان هيض

بخةنةطةإ. تيايدا تواناكانيان
خوَيندكارو سكرتَيري رابووني مةجيد ئاسؤ
وايكردووة زؤر هؤكار كوردستان، ثَييواية الواني
بدةنء ئةنجام داهَينان نةتوانَيت طةنجان كة
»كوردستان وتى ئةو بخةنةطةإ، تواناكانيان
رَيطةنادرَي قؤرخكراوةو روويةكةوة لةهةموو
بةبإواي ئةمةش دةربخرَيت طةنج تواناكانى كة
ئيرادةو كة لةتواناو دةسةآلت بؤ دةطةإَيتةوة من
كاتيش هيض دةترسَيتء  طةنج عةقَلييةتى 

بكات». هاوكاري ئامادةنيية
ــةآلت دةس لــةبــةرئــةوةى ثَييواية ــةو  ئ
نايةوَيت بؤية دةترسيت خؤيان لةكورسيةكاني

بكاتةوة. الوان تواناكاني بةطةإخستني لة بير
دةسةآلت ئةطةر دةبيني »بؤية وتى ئةو
ئةوانة هي  تةنها بكات طةنجيش هاوكاري 
كةفائةتَيكى تواناو  رؤحييةتء هيض  كة دةكةن

بكةن». داهَينان تابتوانن نيية ثَيويستيان
دةكةن لةطةنجان ئةوة طلةيي رَيكخراوةكان
خؤ بة طرنطي بةتواناو داهَينةر نينء خؤيان كة

نادةن. رؤشنبيركردن
الواني خوَيندكارو رابوونى سكرتَيرى
لةكؤمةَلطاي كة بةوةشدا ئاماذةى كوردستان
زانكؤو وةك  مةعريفييةكانى كاية كورديدا 

تواناي نييةو ثَيويست وةك رؤَليان ثةيمانطاكان
داهَينةرانةيان كامَلء تاكَيكى بةرهةمهَيناني

نيية.
خؤيان بؤ الوانيش خودى »هةروةها وتى ئةو
لةخةياَلي زياتر  ئةمإؤ  طةنجى  كةمتةرخةمن 
شَيوازي خؤطؤإينء شَيوةى جلءبةرطء شَيوةى
خؤي سةرئةوةى نايثةرذَيتة ئةوانة لةتاو قذيةتي
شاراوةكاني توانا دةرخستني بؤ بكات خةريك

خؤي».
رَيكخراوةكانيش كة زانى بةثَيويستيشي
نةبن كة شَيوةية بةو ضيتر كة ئةوةبكةن كار بؤ
نوَينةري ببنة  بةجددى دةبَي نةماوة متمانةيان 

كؤمةَلطا. طةنجاني
ئةوة طلةيي طةنجانيش زؤري بةشَيكي
نينء ثَيويست بةثَيي كة دةكةن الوان لةطةنجانء
دةبَيت طةنج دةَلَين ئةوان خؤيان كةمتةرخةمن.
سةر بكاتة كاريطةري ئةوةى بؤ فشارَيك ببَيتة
تواناكاني دةسةآلت لةوةبَيت ضاوي نةك دةسةآلت

بخاتةطةإ.
خوَيندكاري ٢٠ســاَلء عةبدوآل كةوسةر
دةكاتء لةطةنجان طلةيي سلَيماني زانكؤي
بطؤإَيت خؤي نةيتوانيوة ئَيمة »طةنجى وتى
بةإادةي كؤمةَلطا تا باشتر شَيوازَيكى بةرةو
نةبووني ثَي ببةستَيت، هةروةها ثشتي ثَيويست
كات هيض كارةكانمان بؤ خؤشةويستيمان
تابتوانين نادةين ئةنجام كارةكانمان بةعيشقةوة

بدةين». ئةنجام داهَينان
سياسي ــي دةســةآلت كة ثَييواية ــةو  ئ
تا نةطرتووة خؤي شوَيني تائَيستا كوردستانيش
سياسييةدا قةوارة ئةو لةناو بتوانن طةنجانيش
»الوازي وتى بخةنةطةإء خؤيان تواناكاني

كـــــــــوإان دةكةن؟ ثرسيارَيك لة كضان ض لةكاتى خوازبَينيدا،

نيية هاوسةرطرييي ثــــــــــــإؤسةى ثَيش قسةكردنى بة متمانةيان زؤربةيان كوإان كضانء شاكرم* مرادخان فةالح

بؤ  رَيكخرا ٢٠٠٣ كؤنفرانسَيك لةساَلي وآلتة ئةفريقيةكان لةاليةن ليذنةي
نوَينةراني ئامادةبووني بة لةجيهاندا، مَيينة، خةتةنةكردني رووبةإووبوونةوةي
فبرايةر ٦ي رؤذي بإياردرا يةكطرتووةكان، نةتةوة  جيهانيةكانء رَيكخراوة
مَيينة، خةتةنةكردني رووبةإووبوونةوةي بؤ جيهاني رؤذَيكي وةك بكرَيت تةرخان
ئةم رؤذة بةفةرمي نةتةوةيةكطرتووةكان لة مرؤظ مافي ليذنةي لةاليةن دواتر
 International Day of Zero Tolerance of« بة دياريكراوة ناونرا
جيهاني سفركردنةوةي  Female Genital Mutilation (FGM)» رؤذي

دياردةي خةتةنةكردني مَيينة.
رؤذي نؤظةمبةريش ٢٥ي جيهاني ذنانء مارس رؤذي ٨ي ئاماذةية جَيي
ذنان مافةكاني تايبةتيةكاني رؤذة بةرانبةر مَيينة لة توندوتيذي رووبةإووبوونةوةي

جيهاندا. لةسةرانسةري دادةنرَين
ناوخؤء لةئاستي راطةياندن هؤشياريء هةَلمةتَيكي رابردووشدا ساَلي لةضةند
قةدةغةكردني كوردستانء لة مَيينة خةتةنةكردني رووبةإووبوونةوةي بؤ دةرةوة
٢٠٠٧/٣/٨ ياداشتَيك  فةرميش لة بةشَيوةيةكي ئةنجامدرا، بةياسا ئةم دياردةية
كؤكردنةوةو ئيمزا كرا، هاوكات هةَلمةتي  باآلكاني هةرَيم  دةسةآلتة ئاراستةي
ئامادةكردني كوردوستانء  هةرَيمي جياوازةكاني ناوضة ئاماري بآلوكردنةوةي 

ئةنجامدران. كوردستان ئاراستةكردني بؤ ثةرلةماني تايبةتيء ياسايةكي
كوردستانء هةرَيمي حكومةتي سةرسوإمانة ثرسيارو جَيي كة ئةوةي بةآلم
ئازاديخوازو نوسةراني ذنانء مرؤظء مافي  رَيكخراوةكاني لة زؤر بةشَيكي
ثةرلةماني هةَلبذاردووة! بَيدةنطييان نامرؤييةدا دياردة ئةم لةبةرانبةر ميدياكان
دةركردني بؤ ناإاستةوخؤكانيان راستةوخؤو بةَلَينة هةموو دواي كوردستانيش
ياسايةي ئةو كرد»، بابةتةكة  لةباسكردني  دةنط «شةرميان  بةكؤي ياسايةك
لةثةرلةماندا دواي ئاماذةثَيداني ذنان ثَيشنياركرابوو مافي ليذنةي لةاليةن كة

بردةوة. لةبيرخؤيان هةموواليةك
باسكردني كة هةية طشتي قةناعةتَيكي كوردستاندا لةهةرَيمي تائةمإؤش
لةسةر دةبَيت سلبي كاريطةريةتي  دةرةوةدا لةدونياي مَيينة  خةتةنةكردني
تيرؤرة لةو بيريان ضركةش يةك بؤ هةية قةناعةتةيان ئةم ئةوانةي كورد، ناوبانطي
دةبَيتةوة، وآلتة ئةم مَيينةي رووبةإووي «سوننةتةوة» بةناوي كة نةكردووةتةوة
نةهَيشتني لةسةر كار هةركةسَيك واباوة لةدونيادا ئةمإؤ ديكةشةوة لةاليةكي
بةشَيوةيةكي بكات خؤي دامةزراوةكاني كؤمةَلطةو ناو خراثةكاني دياردة
طةندةَليء لةبارةي رؤبن» «مايكَل بةنموونة هةر سلبي، نةك باسدةكرَيت ئيجابي
هةر دةكات، كوردي لةئيدارةي باس بةسلبي ضؤن وآلتة بةفيإؤداني ثارةي ئةم
 ٢٠٠٧/٣/٦ لةبةرواري «National Review» لة روبن» «مايكَل هةمان
دةنوسَيت وتارَيك مَيينة لةكوردستان بنبإكردني خةتةنةكردني هةوَلةكاني لةبارةي
دةتوانَيت خوَينةر كوردستانةوة)، لةهةرَيمي باش (نيشانةيةكي ناوى لةذَير
ئةو كةسانةش بؤ بكات، نوسةر جياوازةي بؤضوونة دوو ئةم بؤ بةئاساني لَيكدانةوة
لةسةر دةبَيت كاريطةريةتي  مَيينة خةتةنةكردني باسكردني ثَييانواية  كة
ساَلي ضةند لةماوةي كة بكةمةوة ئاطادارييان دةبم خؤشحاَل من كورد ناوبانطي
لةسةر جيهانء سايتي ئينتةرنَيت ميدياكاني بةهةزاران بابةت لةكةناَلء رابردوو
كةناآلنةش: ئةو لةبةناوبانطترين بآلوكراوةتةوة لةكوردستان كضان خةتةنةكردني

 Middle East Quarterly, AFP, KurdishMedia, Time)
 Magazine, CeiberWeiber, The Australian, Yeni Özgür
 Politika, National Review, IRIN News, The World,
  BBC News, The Irish Times, The Washington Times

(The Daily Aztec
لةاليةن ئةميتري  ٢٠٠٨/١٢/٢٩ لة ثؤستيش كة واشنتؤن بابةتء وَينةكاني
مةدةنيء كاية سةرجةم هةذاندء زيدووي ويذدانَيكي هةموو بآلوكرايةوة، ثالي
ئةمإؤ كة ثرسيار طةورةترين بةردةم خستة  كوردستاني هةرَيمي مرؤييةكاني
تاوانة بةم رَيطة »ضؤن ئةوةية ئةويش دةكرَيت كورد مرؤظَيكي لةهةر لةدونيادا

دةدةن؟». طةورةية
لةدواي راطةياندم ثَيي راثؤرتة جيهاني دواي بآلوبوونةوةي ئةم نوسةرَيكي
لةوآلتاني ديكةي رؤذهةآلتي ناوةإاست  جياواز هةبوو ضانسةيان ئةو كورد ٢٠٠٣
ئةم وآلتاني دواكةوتووي مؤدَيلَيك ديموكراتيةكان! كاية مافء بؤ ببن بةمؤدَيلَيك
بوارةكاني بةتايبةتي بوارةكان لةسةرجةم وةربطرن لةئةزمونةكانيان سوود ناوضةية
ضانسة »ئةو وتي نوسةر هةمان مافء ئازادييةكان، بةآلم! مرؤظء ثةرةثَيداني
بَيمافي  ذنانء كوشتني بؤ قةسابَيكة وَينةي ئةمإؤ كورد ضوو» وَينةي لةدةست
هةرة لةدياردة مَيينةش خةتةنةكردني خؤسوتاندنء  دياردةكاني بةرانبةريان!

روودةدةن! كؤمةَلطةيةدا لةم ترسناكةكاننء
خةتةنةكردني مَيينة لةشاردنةوةي دةستكةوت كامة بثرسين هةربؤية دةبَيت

هةبَيت؟ بةردةوامي تاوانة ئةم كَيداية لةبةرذةوةندي هاتء وةدةست
لةهةر  بآلوكرانةوة هاوآلتي لةإؤذنامةي رابردوو لةماوةي ئامارانةي ئةو
تةندروستي، ثةروةردة، وةزارةتةكاني«مافيمرؤظ، بواية دونيادا ديكةي وآلتَيكي
ديكةي دةزطاي ضةندين ذنان»ء مةدةنيء كؤمةَلطةي ئةوقاف، كؤمةآليةتي،
خةمخؤر ثةيوةندي دةزطايةكي وةزارةتَيك، نةبواية اليةنَيك، هيض هةر دةهةذاند!
ثرسياري ئامارانة ئةم ناإاستي لةإاستيء دةكردء ئامارةكانةوة بةسةرضاوةي
دةزطاء وةزارةتانةي اليةنء ئةو بَيدةنطن! هةر هةموو تائَيستاش بةآلم دةكرد!
نؤظةمبةرء ثَينجي بيستء ذنانء بؤ رؤذي طةورة ساَلَيك هةآليةكي هةموو كة
«طةورةترين لةبةرانبةر ئةمإؤ ئةنجامدةدةن ديكة تةشريفاتييةكاني موناسةبة

هةَلبذاردووة. بَيدةنطييان تةنها كضاندا» خةتةنةكردني تاوانء
كوردستان هةرَيمي فةرمي ناساندني بؤ لةئاراداية هةوَلَيك ئَيستاشدا لةكاتي
هةوَلة ئةم ئةطةر ئةنجامدةدرَيت تَيدا مَيينةي خةتةنةكردني كة ناوضةيةك وةك
ئةوروثيء وآلتة دانيشتووي  كوردَيكي هيض لةداهاتوودا هةبَيت  بةرهةمي
تةمةني كة لةخوار كضةكانيان لةسةردانكردني كوردستان ثَيشكةوتووةكان ناتوانن
لةبةر مةترسي خةتةنةكردنيان، سةفةر بكةنةوة ساَليةوةن لةطةَل خؤياندا هةذدة
بجوَلَينرَيتء بةياسا ئامادةكراوة لةثةرلةمان ياسايةي ئةو ئةوةية هةربؤية كاتي

طومانةكان. هةموو بكرَيت بؤ رةواندنةوةي قةدةغة كضان خةتةنةكردني
ئَيمة شانازي دةستخؤشيء بؤ هةقوابوو يادَيكة، ئةمساَل فبرايةري ٦ي
هةرضةندة جَيي نةكراوة، ئةوتؤ كارَيكي بةآلم دياردةية بةم كؤتاييهَينان بؤ بواية
بدرَيتء هاوآلتي» «رؤذنامةي سةربةخؤ راطةياندني اليةني بةتاقة ئاماذة خؤيةتي
ئامارةكانء بآلوكردنةوةي  هةَلمةتةو ئةم كؤمةكي بؤ لَيبكرَيت دةستخؤشييان

بابةتةكان.
بنبإكردني بؤ كارتان ساَلة  هةموو  ئةو هةبوو  ئةوةي  ثرسياري كةسَيك
منيش ئةمساَل؟ فبرايةري ٦ي بؤ ئامادةكردوة ضيتان كردووة مَيينة خةتةنةكردني
فبرايةر ٦ي ئةوةي بكرَيت بؤ بابةتة ئامادة ئةم بةطرنطم زاني هيض!! دواتر وتم
مةزنة!؟ هَيشتا زؤر ئَيمةدا ناوضةيةي لةم دياردةكة مةترسي بَيت كة هؤشداري

الوازيدان. لةوثةإي رووبةإووبوونةوةكانيش بةدةنطةوةهاتنء
رَيكخراو. نةك تايبةتيية بؤضووني بابةتة ئةم سةرنج:

ئةَلماني. WADI رَيكخةري ثرؤذةكاني رَيكخراوي *
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تَيبطةن كوإان لة تةواوى بة هاوسةرطريى ثرؤسةى دةكرَيت ثَيش كضان ئامؤذطارى


