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 طةأايةوة  بؤ نصو  مالَةكامنان، لةطةلَ مردين ئةو ديكتاتؤرة كاريكاتؤرية ثةيت قةنارة لةطةلَ  لةسصدارةداين سةدام  ثةيت قةنارة
بؤ نصو هةموو كون و كةلةبةرصكي دةروومنان ، بؤ ساتصك سأي كردين و بؤ ساتصكيش بةختةوةري كردين ، سصبةري خؤي درصذ كردةوة 

جارصكي ديكة دأةندة تينوةكةي نصو كة ، ة وصنةبووساتةوةختصكي ديكةش جؤالنةكردين ئةو ثةتة بةبنميضي مالَةكامنانةوة تاك
 كولتوري خت و أاستيةكي نكولَ لصنةكراوي دامدا بووة واقعصكي سةثةيت سصدارة لةطةلَ مردين سة.  وةئاطا هصنايةوةأؤمحاين

 ماسكي  بةكورسي حكومةتةوة هةلَواسيوة، سةرةأاي ئةوةياني لةئصراقدا خؤيبةوةي ئةم دةسةآلتة سياسيانةسياسةت لةم دةظةرةدا ، 
ثةيت قةنارةكةي ديكتاتؤر ، هةموو   هةلَطرتووة، لةطةلَ شؤأبوونةوةي دميوكراختواز و مايف مرؤظ و طوتاري باآلي ئاينيان

دوا ضركة وضاوي أاستةقينةي خؤيان نيشان دةدةن ، دةموضاوي كوأة بصوةفاكاين سةدام كةتاوةكو   دةكةونةخوارص و دةمانماسكةكاني
  بضوكي أؤحي شةأاين خودي ديكتاتؤريةتن ، بةإلماين ئةمانة هةموويان كؤثـيةكي، ضونكة دةيزسةدام طالَتةي ثصدةكردن

لةطةلَ  قةنارةي ديكتاتؤردا بينيمان  شانؤطةريأاضلَكينة كة لةئةمة يةكةم . بةسةقةيت و شصواويةوة خؤيان دووبارة دةكةنةوة
سةروةري ياسا و لةطةلَيشيدا  بؤشايةوة ، دةكةونة يشةموو ماناكاين عةدالةتهبةربوونةوةي سةدام بؤ نصو بةتاآليي ذصر ثصي ،

يةفةطةر و  وةك سةدام ملي دةشكصت و لةنصو هوتايف تائةويش  ،ي تايةفةكانةوةو ضالَي ئيعدامتة نصصكةودةبصاليةين دادطا 
 ئةو وصنة الوازة بوو كةبينيمان،  ،ي سةروةري ياسا و دادطا لةئصراقي بةنصو نوصداوصنة. خصلَطةرايةكاندا ثةلةقاذةيةيت

ثةيت قةنارةي خصلَةكان م دةولَةتة بةزؤر دروستكراوةي ئصراقدا نصوان خصلَ و حيزب و تةكيةحيزبيةكاندا، ضيتر لةةالقاذةيةيت لةث
 هيض ذيانصكي مةدةين بووين هةبصت ، طةر هاتوو ثياوةكاين خصلَيش لةأؤذئاوا ذيابن  و بأوانامةي طةورةيان لةطريفاندا واز ناهصنن

دا دادةنيشن و ثةيت قةنارةكةيان لةنصو لةدواجاردا لةبةردةم تةكيةي شصخةكاين عةشريةت و وةالئايت حزيب و خيلَئةوا بصت ، 
  ..ثالَتؤدرصذ و دبلؤماسيةكانيان شاردؤتةوة 

نةخصر ئةم هةموو هةراية : ، دةلَصم ! ئةم هةموو هةراية لةسةر سصدارةكردين ديكتاتؤرصك :  لةوانةية ئصستا يةكصك ثصم بلَصت 
  ..صشةيةكي سياسي و مصذوويةوة دادةنصت لةسةر وصنةكاين قةنارةن كةئريادةي تايفةطةري لةسةروو هةموو هاوك

ةأصوةضووين بةو جؤرة  و بوم ، بةإلم منايشكردين ديارة منيش وةك هةموو كوردصكي أؤح بريندار بة لةسصدارةداين سةدام دلَخؤش بو
تؤلَة سةندنةوة و لةنصوان  ئاشكراشة. تصكي تؤلَةسةندنةوةئةك بةسصدارةدانصكي مصذوويةوة  كردي  لةية، لةبةوكةشيطةراية مةزهةب

 و تايي و بص كولتورة ة، يةكةميان تؤلَةسةندنةوةيةكي كوصرانةي أةمةكي و سةري طةورة هةيةلةسصدارين مصذووي جياوازيةك
 .صكي نوص بؤ ضوونة نصو ذيانة ثأتاوبةثالَصكي ، خصتلةطةلَ ثاكتاوي جةستةي ديكتاتؤر مصذوويةكي تازة وةردةضةر دووهةميشيان

  و سصدارةداين ياسايي لة، بةثصضةوانةوةي ئةوة كان كورختايةن و وةحشي و بصماناناوةدنةوةي كوذنضةندة تؤلَة سة
  . مصذوويي و مذدةبةري ذيانصكي نوصية، عةدالةختوازي
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 ،ي  و وةك ضةمكصكي ئايين و ياساييثةيت قةنارة كاتصك زةق دةبصتةوة كةضةمكي بةزةيي طووم دةبصت ، بةزةيي وةك ضةمكصكي مرؤي
 ساردةكاندا خؤي هةزارةهاي بةتةايي و لةبةرةبةيانةلةهةمان شوعبةي ثصنج كةلةأؤذي جةذندا و لةسصدارةداين ديكتاتؤر 

 ثصمواية .وكراتيةتةوة دذي تريؤر دةجةنطصت كارصكي نةطوجناو بوو بؤ دةسةإلتصكي سياسي و حكومي كةبةنصوي دميلةسصدارة داوة،
  .يكتاتؤر بؤ لةناو بردين ديكتاتؤر ، خؤي لةخؤيدا بةرهةمهصنانةوةي ديكتاتؤرصكي ترةثةالمارداين هةمان ميتؤدةكاين د

 لةم ثصضة مصذوويانةدا تةا بؤ خؤدوورخستنةوة نية لةشةأي ديكتاتؤرةكان و )بةزةيي و لصبوردن(كتيزةكردين ضةمكي اثر
دان بةخؤدا طرتن و وةي داهاتوو بؤ  ثةروةردةكردين نةبؤ دميوكراسيانةية ثياوةكانيان ، بةلَكو مومارةسةيةكي سياسي و كولتوري
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 و ة هةموو مومارةسةيةكي لةو جؤرة تؤلَةسةندنةوةية ياندا، لةبةر ئةوـذياين نوصبةرامبةر كصشةكاين أًصطةطرتين ئةٌقآلنيةت لة
أؤحي   ديكة بةشصوةيةكي ، بةلَكوك هةر  ضةمكي لصبوردن دةخاتة بةردةم مةترسي و دصذةي ثصدةداتمنايشكردين بةو جؤرة، نة

   . لةدايك دةبصتةوة شةأخوازي
 و بةزةيي خواوةند دووثرسياري هاوبةسيت ثصكةوةين ناتوانرصت ئةم لةوي ديكة جودا بكةيتةوة ، ئاين لة ثرسي بةزةيي و ئاين

ؤي ببينصت، دةتوانصت  دةتوانصت وةك ثةناطايةكي أؤحي لةبيناكردنةوةي أؤحي نةتةوة و ميللةتاندا أؤلَي خ)  سيلةي أةمحدا(
 ثياوي ئايين هةلَطري ئةو .بةسةبرصكي سوتصنةرةوة ساأصذ بكاتطرفتةأؤحيةكاين مرؤ ضارةسةر بكات ،دةتوانصت برينة قولَةكان 

كردنةوةي أؤح لةهةموو أق و سؤزةية كةخودا ثصي بةخشيوة،بةهةمان سؤز وبةزةيش لصبوردن دةبصتة دوا ثةناطاي هصور
ةسصدارداين سةدام و ووردةكاريةكاين ثصضةوانةي ئةو أاستية بوون، ئاشكراكردين دةم و ضاوي دأةندةي ئةو ل. سةندنةوةيةكتولَة

ئةمأؤ بةناوي ئاينةوة بةسةر ثةيذةي قةنارةكاندا وةك جةالد سةركةوتوون و هةأةشة لةهةموو دوذمنصكي دصرين و كةثياوانة بوون 
ريةي لةسصدارةداين سةدام ئةو ئةقلَيةتةي نيشاندا كةماوةي سص سالَ زياترة يان دةكةن، بةهةمان شصوةش ئةم ووردةكااكصـئصست

 ، ئةوةندة وةحشية شيعة دةكات، ئةقلَيةتصكي بصبةزةيةباس لةدةستور و ثأؤسةي دميوكرايت و برايةيت كورد و عةرةب و سونة و 
 مكي بةزةية لةطوتاري اكردين درؤي ضةثةيت سصدارةي سةدام ئاشكر. ناتوانصت مردنصكي نوصترالَ ببةخشصت بة دوذمنةكةي

 منايشي ئاوةها  . لة طوتاري ئايين دةسةنصتةوةزةيي ماناكاين بة هةموو ئةم ناوضةيةدا، بةشصوةيةكي طشتيش)شيعةيسونة(
  . بؤ بةردةم قةسابةكاين تريؤر و تؤلَة سةندنةوة دوورخستنةوةي ئاين بوو  لة ئةركة أؤحيةكاين ، فأصداين بوو 
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راوةكاين ثشت ئةو منايشي لةسصداردانة زؤرترة لة طوتراوةكاين ، يةكصك لةو نةطوتراوانة ئةوةبوو كةثةيت قةنارة هصشتا  نةطوت
 ئةمة هةأةشةكردنصكي .لةئصوة ئةو ثةتةي لةبةر ضاو بصتماوة و ئصمةش خاوةين ئةو ثةيت قةنارةيةن ، دةبصت هةموو يةكصك  

ش بة كؤمةلَطةيةكي نييهةموو دؤزصكة بؤ تةنانةت خةون بيندميوكراختوازصك، لصداين ئاشكراي مةاليةكاين سياسةتة لةهةموو 
 هةأةشةكردنة لة ضةمكي هاوآلتيبوون ، ثةيت قةنارةي سةدام  و خصلَةكي  مةزهةيبيثةيت قةنارة. لة ئصراقي داهاتوودامةدةين 

 )أةعيةتصكي (ي هاوآلتيبوون ، قةدةري ئصوة قةدةري سآلوات لصبدةن لةسةر تةرم: نةطوتراوصكة بؤ طوتراوصك كةدةيةوصت بلَصت 
يةوصت ببصت بة ذمارة لةم هاوكصشة خصلَةكي مةزهةبيةدا دةبصت  ئيدي ئةوةي بلكةضي ئةو هصزةية دصتة سةرحوكم، طوصأايةلَ و م

يت قةنارةيةي لةجيايت  طريفاندا بصت و ثريؤزي بكات و لصي بترسصت و ئامادةي بكات بؤ دوذمنةكاين، ئةو ثةثةيت قةنارةيةي لة
 سةدر و  مةزهةبيةكان وقةتةدائةوةي بة ئيعدامكردين سةدام و ثياوةكاين بؤ ئةبةد كؤتايي ثصبصت ، دووبار بةهوتافةكاين م

   . و درصذكرايةوةثريؤزكراوة
ةر الوازي و ثةراوصزي بةديوصكي ديكةدا ثةيت قةنارة بؤ ئصمةي كورد هةأةشةيةك بوو ، زةبري حكومةيت مةركةزي نيشاندا لةبةرامب

مزاي لةسصدارةداين خؤي لةئيبةر سةرؤكي ئصراقيش ، كةبةشةرمنيةوة امحكومةيت كوردي و نوصنةرةكاين لةبةغدا و تةنانةت لةبةر
 ئةو هةلَوصستيةم بة ئازايانة لةقةلَمداوة، ة و كارصكة ئةز  بصطومان ئةم هةلَوصستةي لةسةرصكةوة  جصطةي  شانازي.سةدام كشانةوة

، لةتةسليمكردين  لة ثةلةكردين كوشتين سةدام ) ماليكي( سةرؤك وةزيراين شيعة مةزهةب ةٌآلم بةداخةوة خؤسةثاندين ب
  .. ضارةنوسي لةداداطاوة بؤ بةردةم ميليشيا هوتافـكـصشةكاين سةدر جصطةي ضةندةها طومان و ثرسياري كراوةن

خـؤي لةخؤيـدا ئاماذةيـةك بـوو       و نةتـةوةكان و بةتايبـةت كـورد ،           ئةم ئيعدامة بةثةلةية بـةبص ئامـادةبووين نوصـنةري هـةمو          
، كةدةيةوصت فؤرمي حكومةتصكي دميوكراسي ببةخشصت بـةخؤي       أؤسة سياسية دةسةإلختوازةي ئصراق   ثةراوصزكردين كورد لةنصو ئةو ث    

)   كـورد ( ةخوصيي خؤيان بكةن و بيانةوصت بـة ميوانـةكاين  حكومـةيت ئـصراقي               هةر وةك ئةوةي لةأصطةي ئةو كارةوة جةخت لةخان       
بأيـاري سـزاداين كوأةكامنـان      أاستة ئصوة لـة سـةرةوةي ئـةم ديوةخانـة دانيـشتوون بـةإلم ئـصمة خانةخوصـني و ئـصمةش                      : بلًَصن  

  .جصبةجصدةكةين ، ئصوة بؤتان نية ئامادةي ئةم سزادانةبن
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ذووي حوكم لةوةتةي مص.  بةهةموو مانا فراوانةكةيةوة طؤأةو شاركردين دؤزي هةقيقةتةلةدايكبوونةوةي ثةيت قةنارةي سةدام 

ئيعدامي  بةهةمان شصوة .كاراكتةري سةرةكي شصوازي ثةيوةندي نصوان دةسةإلت و حوكمة شاردنةوةي أاستيةكان  هةية لةم ناوضةيةدا
 زؤر سةدام .  ي و ثصنج سالَي ديكاتؤريةيت ثان عةرةبيزمة لةناوضةكةدا طؤأةوشاكردنصكي ديكةي هةقيةقةيت سسةدامبةثةلةي 

: بؤمنونة بكةوتاية ،ية لةثأؤسةي بةدادطايكردنيدا دةرزؤر أاسيت تالَ هةبوو دةبووا بيدركصنصت،دةبواية مابوو  مصذوويي صين
ايدؤلؤذية شةرعيةت دةدا بةكوشنت وةك ،  كامة ئئيسالم ؟بؤضي ثيالين ثاكتاوي كوردتان ثيادةكرد، لةثصناو عروبة يان 

لةكوصوة سةرضاوةي هةلَطرتووة ) عةرةبية شؤظصنية (، ئةم تةوذمة اليي كردنةوةي كصشةكاين دةسةإلت؟أصطةضارةيةك بؤ يةك
ش ةتاين عةرةب ئةم هةموو ثاكتاوةي ثريؤزكردو كامة عةرةب ؟ كامة لةدةولَةرةتاين غةيكةشةرعيةت دةدا ثاكتاوي جةستةيي ميلل

 ،؟ووة ثصفرؤشتذةهريانمة كؤمثاين ئةوروثايي و ئةمريكي   ، كا؟ كصن ئةوانةي ضةكيان ثصبةخشي بوولةمانة دذي وةستانةوة ؟ 
ئايا دةولَةتاين  ،؟بردين كورديان بؤ مةحكةم كردووةوثالين طةرورةي لةنا ة و وويان بؤ نادري ضةكثسثؤأكامة دةولَةيت ئةوروثايي 

لةسةر ئاسيت .. دةسةآليت سةدامةوة ؟  ئةو كؤمثانيانة نةبوون ؟ ثةيوةندي ئةوروثا و ئةمريكا ضي بووة بة ئةوروثي ئاطاداري كاري
طةورانةي بةنصو موعارةزةي ة  كصن ئةو سةر:ناوخؤي ئصراق و كورديش زؤر ثرسياري ديكة هةن كةهصشتا ثصويسيت بةوةآلمة بؤ منونة 

 أؤلَي ،؟خوصناويةكةي كردووة ر ئاسيت دةسةآلتدا مامةلَةيان لةطةلَ سةدام و أذصمةئصراقي و تةنانةت كورديش كةذصرة و ذصر لةسة
، دةبوواية لة دةمي سةدامةوة ئةمانة و زؤر ثرسياري كراوةي ديكة موستةشار و جاش ضؤن بووة لة ثالَثشيت أّذصمةكةي ؟ 

وانةكاين ئاشكرا و ديارن و ثصويسيت بة سةملاندن مبانبيستاية لة دادطايةكي طشيت سياسي و ميذوويي نةك تاوانكاري ، ضونكة تا
كان بةمةبةستةوة  لةطةلَ كوشتين سةدامدا طؤأة و شار دةكرصن و شانسي مصذوويي دةرخستين أاستيةئةمانة هةمووي .. نية 

  . لةقةنارة دةردصن
كرصت لةحالَةتصكي نائاسايي وةك ديارة مةبةست لة دادطايكردين ئاشكراي ديكتاتؤرةكان تةا دةرخستين تاوانةكاين نية كةدة

كاتصك بأياري دادطا دةدرصت وةك لةحالَةيت نازيةكاندا .. ئةجنامبدرصت ) مؤسؤلؤين (ياخود وةك ) ضاوضيسكؤ(ديكتاتؤري أؤمانيا 
ينةوةي ـضـصـثـكانة ، لةئيدؤلؤذي و بريوبؤضووين فاشيستانةوة بيطرة تاوةكو لصمصذوويةبينيمان ئاماجني دةرخستين هةموو أاستية

عةرةيب و  و لةحالَةيت سةداميشدا دةرخستين ديووي أاستةقينةي شؤظصنيةيت سةرة بريكارةكاين ئةو دؤزة أةطةزثةرسيت و فاشستية
دادطاي لةو جؤرة بؤ دةرخستين تاوان نية كةالي هةمووان ئاشكراية و ثصموواية ثصويسيت بةبةلَطة نية كةهةموو . ثان عةرةبيزمة

دادطايي لةو جؤرة لةسةروو هةموو شتصكةوة دادطايةكي مؤأالَية . ةر طؤأي بةكؤمةلَ خبةون و ذيان بةسةر بةرنطوندو شارةكان لةس
أؤلَصكي بةهةمان شصوة ،  و ئةخالقي سياسي و كؤمةإليةتية لة كؤمةلَطةداةمنوزةجصكي نوصي مؤأالَئاماجني هصنانةكايةي 

كاين دةولَةيت لةسةر بينا روةري و طوتاري ئةقآلين أةمسي كة هةموو دةزطابؤ هصنانةكايةي منونةيةك لةدادثةثةروةردةيي هةية 
 ئةو ثرسيارة سةرةكية ، طةر هاتووي ضاودصري و عةدالةيت تصدابوواية موستةحيل بوو ئةلَمانيا وةك ئةمأؤ دةيبينني سوستصم. دةبصت

 ايكردين سةراين نازي لة دادطاي نورنبصرطدا د ؟ ، لةدادطبؤضي جولةكةتان لة هؤلؤكؤستدا لةناوبر: نةكراية لةنازيةكان 
بوو ئاشكراكردين كأؤكي نازيةت و فاشيةت مةبةسيت  ، داداطاي نوصنبصرط مةبةسيت سةملاندين تاوانةكة نةبوو كةئاشكرابوو

ئةوا ،!يمانبوواية كةلةدادطاي سةدام و لةسصداردانيدا بينزيةكان بةو شصوةية كاريكاتؤريانة دادطايكردين ناطةر . لةجيهاندا
يكردين ئاشكرا تةا ائامانج لةدادطلصرةوة دةمةوصت بلَصم كة .سةد هصندةي ئصستا تةشةنةي دةكردنازيةت تاوةكو ئةمأؤ 

دارداين سةدام نةك ئيفليجي خستة بةداخةوة لةسص.. ردوو ثامشاوةكاين سةر أابوكردنة لةردرين تاوان نية بةلَكو كارحوكمدارك
 بةلَكو  ئةو ثامشاوة  و ثان عةربيزم ، نةك هةرئةوةو أصطر بوو لة يةكالكردنةوةي أابوردووي ديكتاتؤريةت، بةلَكسوتصمي عةدالةت 

تصمي عةدالةت و يةكالكردنةوةي أاستيةكان لةم سديكتاتؤريةلة ذصر هوتايف موقتةدايةكاندا دةبصتة منوزةجي بةكارهصناروي سو
  .ناوضةيةدا 
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ي ئاشكراكرد كةلةزيندانةكاندا ئةشكةجنة نةماوة ، هةموو أاستيةك لةم ناوضانةي ئصمةدا لةذصر  ثةيت قةنارةي سةدام ئةو درؤية
 ةكان، بةرثرسياردةسةآلتةدادوةر و كصبلَ و كارةبا و بوتلَ و ضةندةها ميتؤدي ئةشكةجنةيي ديكة دةخرصتة بةردةم دار و زلة و زةبري 

ئةشكةجنة  سوستصمي عةدالةت تاوةكو ئصستا لةم حكومةتةدا . ةية و هيضي تر طةيشنت بة هةقيقةت لةأصطةي زلة و بوتلَ و كصبلَةو
ثةيت قةنارةي سةدام لةطةلَ بةردةوامي تريؤري أؤذنامةنوسان و زيندانيكردين   ،تيةكان بؤ طةيشنت بة أاسبةتاكة هؤكار تصدةطات 

دووبارة بوونةوةي فؤرمةكاين  ؤزصكي ديكةي خؤلَةمصشيةد.  جارصكي ديكة لةدايك دةبصتةوةأؤشنبريان ثصش ئةوةي بضنة بةردةم دادطا،
ئةو ثرسيارةي لةخؤم كرد .. ئةجمارةيان لةذصر ناونيشانصكي ديكة خؤي منايش دةكات،قةنارة و ئةشكةجنة و تريؤري سايكؤلؤذية 

 مرؤيي نايةلَن دواساتةكاين ، ئةوةتا دوور لةهةموو عورفصكي!؟ئةوةبوو ض دةبوو طةر ديكتاتؤر لة زيندانصكي ئصراقيدا بةندبكراية
، دنيا بةردةوامة لةسةر طةمةي ثؤخلَكردين ، هصزصك هةية بؤ ئةشكةجنةدان لةم دةظةرةداذيانيشي بة سروشيت لةسيدارةبدرصت

   .  ثصويستة بؤ أيشةكصشكردين سةدةيةكي كاركردين سياسي و كولتوري و زمانةواين و  ياسايي ي أةشةهصزصك
 هصنايةوة يادمان، ئةو أاستيانةي شصخ زانا لةطةلَ و طروثة تريؤيستةكةي  لةسصدارةداين شصخ زانا  شصوةي  سصدارة داين سةداملة   

خؤيدا بردية طؤأةوة لةمةرطي خؤي طرنطتر و هةستياتر بوون، ترس و تؤقاندين تريؤيستصك نابصت بة هةمان ميتؤد وةإلمبدرصتةوة، 
دا بصت كةخةيت دةبصت ئصمة ئةو ئةخالقيةتة باآليةمان تصبةردةستمان دةكةوتن ولَبارانيان بكةين، بةآلم كةديارة ناشبصت ط

ئصمةي كورد دةمانتواين وةك وةبريي خوصنةري ئازيز صنمةوة ،  دةمةوصت ئةوة . لةتريؤيست و ثياوكوذانجياكردنةوةي ئصمة بصت
، نةك هةر  بكةين بةجةهةنةم ةي ئةنفال و هةلَةجبةتؤلَ لة غدا و موسلَ و  تةنانةت باشوريش أةكاين بةاتريؤيستةكان هةموو باز
 أصزمان لةذن و مندالَي ئةو جةالدانة طرت  كةدةستيان بةخوصين ئصمة سوور كو لةأؤذاين يةكةمي أاثةأيندا ئةوةمشان نةكرد ، بةلَ

نةك لة  وةيةعورفةمرؤيةكانةئازاكان لة بةزةيي و أصزطرتين  سروشيت مرؤظة .لًَصكي أؤشنة لةمصذووي ئصمةي كوردائةمة خا. بوو 
مبةر ئةوةدا بادةنطةكاين يةكالكردنةوةي اا ئةو دةنطانةي ئةمأؤ داواي تؤلَة دةكةن خةفةبن، لةبةرتؤلَةسةندنةوةي كوصرانة، دةب

  .ن بةرزبكةينةوةمصذوويةكاأاستية
صمةي كورديش دذي بأياري لةسصدارةدان ةوة، بةداخةوة ضةندة ئصتبيندةثةيت قةنارةي نوصدا لةدايكبوونةوةي  خؤي لةبةردةم ئصراق

ةوة ثةيت قةنارة ديسان، بةمالَةكامنانةوة هةلَواسيمان ثةيت قةنارةديسانةوة  كةضي هةر خؤمان بووين وةستاينةوة
دةبصت  .  قةنارة ئاشناكةمان هاتةوة نصو مةيدان ثةيتنتاراين كورد ،اة سةر مصزي ثةرلةمنةدةرص و خرانهاتلةطريفانةكانةوة 

  ..  نةكةين لةم مالَةدا باسي ئةم ثةتة بني و ضيدي )ئادؤرنؤ(طوصأايةلَي ئامؤذطاريةكةي ةودا  باش  لةم
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