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  ی جاف  ماه چیرۆکی بنه
  

 1ڕائی سامهل فیق ئه وه: نووسینی
 .ن سه ردار حه سه: راوزدانان گۆڕینی بۆ کوردی و په

  
ی سای  وتننامه  ڕکه نه کالیه د عارف، شای ئران، یه مه حمان موحه بدوڕه دوای ڕووخاندنی عه

 هی  ردوو وتی له  نوان ههش سنووری نه کالیه  و یه وه شانده وه  ئرانی، هه-ی عراق1937
  ).ثالوك(هی سالوک  بۆ  وه  گواسته وه ه)شط العرب(ب ره تولعه تی شه ی ڕۆژهه سنووری ڕۆخانه

  وته سوکه ستدرژی و هه م ده  عراق ئه ی که وه ر ئه به له.  به ره تولعه  قووترین شونی شه م هه ئه
کانی بۆ  که شدا شای ئران کۆمه م کاته له. ردووال تکچوو وان هه، ن وه تکرده ی ئرانی ڕه نایاساییه

  . کانی باکووری عراق زیاتر کرد کورده
کانی عراق، ڕایان   جافه گزاده  به کی بچووک له دا، کۆمه م ڕووداوه ر ئه  سه کی کورت به یه دوای ماوه

 ب   به دا که یه سته م ده  ناو ئه  له- یه هه ئران   هۆزی جاف له شک له  بۆ زانیاری به-کرد بۆ ئران 
ردار  ، سه وه  ساواکه کی نھنی نوانیان به ندییه یوه ری بوونی په گه  ئه  له ھاتن بۆ ئران، جگه هۆ هه

یشتنیان بۆ ئران   گه به. سکی تریان تیادا بوون ند که  و چه2عید جاف د سه مه و موحه جاف و خۆسره
  بردنی کاروباریان چوو به ڕوه زگای زانیاری ئرانی بۆ به رموگوڕیان ل کرا و ده کی گه پشوازییه
  ستیشی کرد به و ده وه  وته رباری شا نزیک که  ده ردار جاف، زیاترله  سه برد، زۆریشی نه.  وه پیریانه

  یشتنه ک گه یه هی جاف، پاش ماو ھاتووه  هه واده م خانه ئه. ستیاردا هه ی ندک ناوچه  هه ڕان به گه
ڵ   گه بوو له  هزتر ده  هزو به ندیان به یوه هات په رباردا و تا ده  ده ی ڕاوژپکردن له وپایه له پ

شون و .  ناو عراقدا  له وه نانه و ئاژاوه رانه نجامدانی کاری تکده  ئه کردنیان له شداری  ساواکدا و به
نجامی   ئه له.  وه یه که  ئیستخباراتی ئرانی و ڕژمه به یوست بوو هپ  ئاشکرا  به یه واده م خانه ی ئه پگه

دا، هیچ  رجه نویه لومه م هه  له مانه ئه. ک و ڕژیمی شادا باری ئاسایشی ئران تکچوو ناکۆکی خه
  . ب ک نه تیکردنی خه  ڕژم و دژایه  داکۆکیکردن له  له بوو جگه چارکیان نه

  دا، ساالر جاف برای سردار جاف، که1979ری   فبریوه  شادا لهوتنی ڕژمی ڵ که  گه له
وانی تریشیان  ئه.  درا  س داره  تاران له  بوو، گیرا و له یه واده م خانه سی ئه وتووترین که رکه ده
  .  بۆ عراق وه ڕانه گه
دی نیوان عراق و ئران ن یوه  داهاتوودا په کرا له  ده ، که وه تمیه  ڕوانکردنکی حه نجامی چاوه  ئه له

ی  وه ر ئه  سه ین، ڕازی بوو له ددام حوسه رات، سه ر پشنیازکی موخابه  سه  له تکبچت، بۆیه
  یاندا، سامانکی هنده که وه ر هاتنه  سه ڕی به په ند مانگک تنه چه.  یه واده م خانه  ئه ڕووبدرته

                                                 
اللواء الرکن وفيق السامرائي، مدیر االستخبارات العسکریة العامة، طریق الجحيم، حقائق عن الزمن   1

به ، ئه120-114السئ في العراق، ص  نی له م کت به ری ئه نووسه.  ر نييه  سه چاپدانی له  ساڵ و شو   م کت
ک له فسه ک ئه وه  کار  ستی به ری عيراقيدا ده سکه ی ئيستيخباراتی عه کایه  کاندا له1970تای  ره  سه ر

سۆزهه عسييه ک به  وه  پله  به  تا پله کردووه تی ئيستيخباراتی  رۆکایه  سه ته یشتووه  و گه کشاوه کی د
ژیمی به نگه  و جه بجه ه نفال و هه کانی ئه نه موو تاوه  هه له. عيراق ی سا.  شداری کردووه عسدا به کانی ڕ
ژیمی سه1994 شتووه ددام حوسه  ڕ ه ژیمی به نده  هه ته یشتووه  و گه ینی ج عس  ران و پاش ڕووخانی ڕ
ستاش له وه ته ڕاوه گه ژکاری  جه  به  عيراق و ئ ه غدا ڕاو . رۆکی عيراقه بانی، سه الل تا   

ستا له خوسره 2  ر دیزاینکه  هه و جاف ئ زان و  سنه  که   له  که نفاله نتی ئهری دوو مۆنۆم رشتيکه رپه ر و سه ول
   .ی بارزان دانراون ناوچه
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کی  کۆمپانیایه. ندترین خزانی عراقی مه وه  ده نهریاندا، وایان لھات بوو  سه  به زۆریان ڕژاند
شک  ک ڕووکه یان بۆ دانان،  وه)کۆمپانیای قادسییه( ناوی  کی بازرگانی به ندازیاری و کۆمپانیایه ئه
کدار کران و   ئلی جاف چه س له دان که  سه به.  وه ره  و ده وه  بۆ کاروباری ناوه وه ن موخابراته  الیه له

و  ، به وه ی باششیان بۆ بایه و مانگانه کدارانه  م چه رخان کرا بۆ ئه کی زۆر و بشمار ته یه پاره
ورکی  شدا ده وه ڵ ئه گه م له به.  ناو ئراندا  له  رانه  کاری تکده ستن به  داهاتوودا هه  له  که ئامانجه

زگای   ده ست به یوه کانی په هرکوتوو  ده کک له  یه  ردار جاف، بوو به سه. گا وتۆیان نه ئه
  م به ، به وه  ئیستخباراته بوو به ندی هه یوه وی ئاموزاشی په سره ها خو روه ، هه وه ئیستخباراته

وداوای   خوسره ، که1986 هاری تا به  بوو، هه  ئاستکی وادا نه رداردا له ڵ سه  گه راورد کردن له به
ری کۆماری  رزنه د، دامه مه  کوڕی قازی موحه  که لی قازی، عهمانیای کرد، بۆ بینینی  ردانی ئه سه
  دانی باوکی ڕای کردبووه  سداره  دوای له یه)لی قازی عه(م  ئه.  ردار جافه  و ژنبرای سه هاباده مه
. 3بوو کی باشی هه خانوویه  نزیک شاری بۆن مانی و له  هاووتکی ئه مانیا و بووبووه ئه

   ڕۆژ به20پاش . ی که ره فه ر سه  سه ند کرد و ڕازی بوو له سه وی په سره ی خو اکهئیستیخبارات داو
   گوایه ، که وه واکی هنابووه  خۆیدا هه ڵ له گه  و له وه ڕایه مانیا گه  ئه یدا له که ره فه ر سه سه

کی  یه وانی فوکه  فوکه که) علی اکبر محمدی(دی  ممه ر موحه کبه لی ئه  ناوی عه وانکی ئرانی به فۆکه
 هزی ئاسمانی  ر به ی سه  نو پۆیک فۆکه نسی، له ره  ی فه Falcon-20 جۆری   له یه وه گواستنه

و  مانی ئه رله نی شوورای په نجومه رۆکی ئه تی سه وانی تایبه  فۆکه ی، که وه ئرانیدا، ناسراو بوو به
رکی   براده ندی کردبوو به یوه  په وانه م فۆکه ئه.  نجانییه هفس ر هاشمی ڕه کبه لی ئه ، عه ی ئران کاته

ج  مانیا نیشته  ئه ھاتبوو و له  ئران هه  دوای ڕووخانی شا له  له ، که (....) وه گۆرانیبژییه
 چۆنچۆنی ڕاکات بۆ عراق،  توانن ڕوشونی بۆ دانن، که ه ی ده وانه ندی بکات به یوه بووبوو، تا په

زگای ئیستخباراتی   ده  به یه)لی قازی عه(ی  ندییه یوه و په  ئاگاداری ئه م گۆرانیبژه  ئه هچونک
ندی  یوه ک سامان په یه رده ستھنانی چه ده ک بۆ وه یه ک پرۆژه  چاکی زانی وه  بوو و به وه عراقییه

عراقی ) الملحق العسکري(ربازی  پاشکۆی سه ردووکیان چاویان به  هه وه  پکه ر بۆیه هه.  بکات پوه
   دواییدا به میش له  ئه ریم بوو، که لکه بدو عه سسام قید ڕوکن به  عه وکاته  ئه  ئامانیا، که وت له که
  .ند ساک زیندانی حوکم درا چه
  

شم  ی، ڕاپۆرتکی دیکه که ی کاره رباره  کردبوو ده و جاف ڕاپۆرتکی ئاماده  خوسره ی که وه هاوکات به
لی قازی و  ڵ عه  گه ی له که وتنه ی چاوپکه ر باره یشت، ده ست گه  ده ربازیمان به اشکۆی سه پ له

ردوو   هه  تا له وه ، کۆبۆنه و بواره رکی پسپۆری ئه فسه ند ئه ڕۆژی دواتر چه. دا که گۆرانیبژه
م  وکردنی ئه یه  په ر  سه سووربوونمان له. ربن کانیان ده  و پاشانیش بۆچوونه وه  بکۆنه که ڕاپۆرته
شقکردنی  زموون و مه هزکردنی توانا و ئه بۆ به) ییدا تی شنه حاه له( ی کارکردنمان  شوازه

بخریت و هیچ  الوه و جاف وه  خوسره یان وابوو، که  ڕاسپارده یه و کۆمیته ئه . کان بوو ره فسه ئه
یان  وه کانی ئه فۆنه له رانی ته ودریکهکانی چا  ڕاپۆرته دا، چونکه م کاره درێ له ڕوکی پنه
شی  که وه، ژنه هیچی ل ناشارته  و ی ده که  ژنه موو شتکی خۆی به  هه م پیاوه  ئه نووسیبوو،که

                                                                                                                                                 
داره لی قازی دوای له  ڕاستيدا عه له  3   هاباد له دی باوکی و ڕووخانی کۆماری مه ممه دانی قازی موحه  س

ری ده  تاران و له  برایه تی شاوه ن ساواک و حوکوومه الیه یی  وره  گه به بوو و دواتر  وره کرا و تا گه وێ چاود
کی به  ئه ته هاتووه ستاش حيزب وی پارتی ئازادی کوردستان داناوه مانيا و ئ   .  ن

موایه  ه  نووسه پ ی  بی هه ه و د ی کردووه ه دا هه ر لهو سا ت1986ر سا . ب 4  
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وال  مال و له چوو له  ده ی ببیستایه که  مرده کی له رچییه  ب سودووکردن هه وه  الی خۆیه له
 ڕێ  مان به سه له خۆ و درۆوده وه کی ناڕاسته یه  شوه  به وه ناه  که م ی ئه  ڕگه  زۆرجار له .وه یگایه ده
  ی، که سگا زانیارییانه  داموده و  ئه یانده مانگه ک و ده وباسی خه  قسه بووه برد ده ده کرد و زۆری نه ده

بۆ دابینی .  عراق بوون ر به بوو سه  تیایاندا هه وانه ت له نانه ستمان بوون، ته به خۆمان مه
 -رات موخابه:  بۆ نمونه(نی تر  ردووکیان و الیه و جاف یا هه لی قازی و خوسره ندی نوان عه یوه په
، هاتین )ن نجام بده  ئه ته م بابه  کارکی له وتویی تاکه رکه  سه یانتوانیبوو به  نه مه و ده  تا ئه که

و   ئه ن، که ده   نیشان ده وه  ئه یه، ی الی ئمه یانهو زانیاری  ئه ، که وه و جافمان ئاگادار کرده خوسره
  م کاره ر ئه  سه  له  پیویسته ، بۆیه یه  هه وه  موخابراتی ئرانه ندی به یوه په (.......)  گۆرانیبژه

  ینه  تواناماندا بت بگه کو له  به تا کاتکی تر، که رداری ببت،  ستبه تی ده واوه ته ڕوات و به نه
  تی عراقی له فاره  سه  له و کاته  ئه که(لی قازی کرد   عه ها داواشمان له ر وه نجامکی دی، هه ئهر ده

، ڕای )یھنا  ر ئران ده  سه  له ی که  زانیارییانه و  بری ئه گرت، له رده  مارکی وه1000  بۆن مانگانه
ردار جافدا باس  ڵ سه  گه ک له یه شوه هیچ  ش به یه له سه م مه  ئه و پ بی و ر خوسره  سه خۆمان له

  .بوو  هه وه راته  موخابه ندی به یوه ردار په  سه کات، چونکه نه
  

   )عملیة الفالکون(که ی فاکۆنه کرده
  

یشت، باس  راک پ گه   ئیمزای فازیل به  به وه راته  موخابه دا ڕاپۆرتکمان له م قۆناغه ر له دروست هه
  به.  یه  جیھاندا هه  له   وه نکی تره ند الیه راتی چه  موخابه ندی به یوه لی قازی په  عه کات، که  ده وه له
ی  النه( ناوی   به  کتبکدا ردار له  ناوی سه ت که تایبه تی، به یه ردار جافیش هه  سه مان شوه هه

و  راک به به.  وه هاتبوو ه تاران بوکرای ریکا له مه تی ئه فاره  دوای داگیر کردنی سه  له  که ،)سیخوڕی
م  ی ئه و کاته ی ئه وه ر ئه  سه ن تکریتی درژکات، له سه رزان حه ت بۆ به ی تۆمه نجه ی ویستی په کاره
  ها له روه هه.خشیبوو ردار جاف به  سه تکی فرراوانی به سه رات بوو، ده رپرسی موخابه به

 الی  ته یشتووه  گه که ی فالکۆنه ر کرده  سه  زانیاری له  که درابوو، وه ش به راکدا ئاماژه ی به که ڕاپۆرته
  . ویش ئه
و   ئاگادار کرا بوو و ئه که له سه ر مه  سه تی کۆماری له رۆکایه  کورتی سه  به وه کی تریشه  الیه له

  .  که جکردنی کاره  جبه ست بکرێ به  ده ش درا بوو، که ته ئیشاره
  
ک  یه جکردنی زنجیره  جبه ستا به دا، ئیستخبارات هه1986ممووزی  رمای ته ی گه ڵ قرچه  گه له

، 4دا1987تای مانگی ئابی  ره  سه  کاتی دیاریکراوی خۆی له ر له ند ڕۆژ به  چه به. چاالکی نھنی
 کاتی خۆی  هی، ک که ره  هاوسه  پکھاتبوون له دی، که ممه ر موحه کبه لی ئه  عه که وانه ی فۆکه واده خانه
  که) ر دالوه( ناوی  یشی به که ند بووه و کچه  کارمه ی ناو فۆکه) مضیفه(ک   هی ئاسمانی ئران وه له
و  ماشای ناسنامه  وردی ته  به   لی قازی، که  و عه که ها گۆرانیبژه ر وه  سان بوو، هه3نی  مه ته

  .غداد  به یشتنه تی گه المه  سه کانیان کرا، به پاسپۆرته
  

    که جکردنه ڕۆژی جیبه
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  ک له یه ه تی تکه  هاوڕیه رک به لیکۆپته  سواری هه ر درابوو به  سه  بیاری له ی که و ڕۆژه ئه
ربازی مووسی ئاسمانی  ی سه و بنکه ره وایی به رکی ناو ئیستیخبارات و هزی هه فسه  ئه ه کۆمه
و  و جفره  رگرتن له  سوودوه دی به ر موحممه کبه لی ئه ا عه کاتی دیاریکراوی خۆید له. وتم ڕیکه به

و  مان کاتیشدا ئه  هه له.  بکات ندیمان پوه یوه  پیدرابوو، توانی په ی، که نھنیانه  وناوه ژماره
لی   دانرابوون بۆ چاودری و پشوازیکردنی عه وه کانیانه  فۆکه  به ی خۆشمان، که وانانه فۆکه

فی،  کی زۆر نزم ده رزییه  به  له ن، که ستنیشان بکه  ده که  فاکونه دی توانیان  فۆکه ممهر موح کبه ئه
  ی، که ڵ خۆیشیدا ژنبراکه  گه  و له وه تی بنیشته المه  سه دی توانی به ر موحممه کبه لی ئه  عه و شوه به
) مثنی(ننا ی موسه خانه  بۆ فۆکه وه  خرایی گوزرانه به. هنابوو بوو،   ساک ده20ی  نی نزیکه مه ته
ڕانیماندا   چاوه نگوباس له  و ئاژانسی ده یامنری ڕۆژنامه گر و په ک ونه  کۆمه غداد، که  به له

ڵ   گه دی له ر موحممه کبه لی ئه  کاتی خۆی عه ش، که یه  ونه و  باشی له بوون، توانرا به
) دی ر موحممه کبه لی ئه عه(م  بین ئه ی که وه ێ، بهربگردر نجانیدا گرتبووی، سوود  وه فسه ڕه

،  ننادایه ی موسه خانه  فۆکه  ئیستا له ش، که یه و فۆکه و ئه ه )نجانی فسه ڕه(و تی ئه وانی تایبه فۆکه
ڵ   گه یبوو له  هه ی که یه و ونه نھا ئه  بوو، ته  ڕاستیدا وا نه  له ، که نجانییه فسه ی ڕه که فۆکه

  .  که  چیرۆکه ک بدات به  کارهنرا تا بوایه  به گه ند و به ک پۆپاگه جانیدا، وه فسه ڕه
ن   الیه ر داگیرکردنی فاودا له  سه رابوو به  مانگک گوزه6ی   نزیکه ، که مه رده و سه  بۆ ئه و چاالکییه ئه

   و جیھان به که راق و ناوچهی ع ر وره  سه ند خراپی له وارکی چه   شونه وه، که کانی ئرانه هزه
  .جھشتبوو، زۆر پویست بوو

ر  کبه لی ئه  عه   دۆالر درا به900000ک کرا و بی  یه وه غداد کۆبۆنه  به دا له که  کۆتایی کاره له
 100000و   له  و واش نیاز بوو  که لی قازی و گۆرانیبژه  عه   دۆالریش درا به100000دی و  موحممه
  ها کارکی نه کردبوو، به  پشتر وه لی قازی،  که م عه و جاف، به سره  خو تک بدرێ بهش ش دۆالره

و ڕوکی   ڕاستیدا ئه  له ی، که که شه می به ر که  سه  کرد، له چوو و خۆی تۆڕه ک هه ب هیچ هۆیه
س بوو   بۆی دانرا بوو به کهی  یه  پاره رده و چه  ئه  بوای ئمه دا و به که  کاره بوو له  گرنگی نه هینده 

   بوو، که که کی ه گۆرانیبژه ره وی سه  ڕ کو به. داا دابووی و کاره و له  ئه ی که وڵ و کاته و هه بۆ ئه
 و  وه ینه  هوری بکه لی قازیدا دا، که ک عه  ته وکی زۆرمان له هه.  دۆالری پ درا65000بی 
 و جاف، هشتا  خوسره  دۆالری ل بدا به5000ه، گریشمان  دۆالر35000و   ئه نین، که یه تیگه

  تی عراق له فاره  سه وامی خۆی له رده ی به و مانگانه شدا ئه مه  پاڵ ئه ، له وه منته بکی باشی بۆ ده
 مشکپووتی و  یتوانی تبگات و له   بوون و  نه کانمان بھووده وه  چی هه بوو، که مانیا هه ئه

  ، ئاگاداری چمککی بچووکی ئیستیخباراتی بوو، که وه رکه فسه ی ئه ه  هۆی هه شیدا، بهختی ببه
 ئازادی  ر بھاتایه گه ر ئاسایشی نیشتمانی، ئه  سه ترسی دروست بکات له دا مه مه رده و سه شیا له ده
 کاری بھن بۆ  یبوو به  ال هی، ک و زانیارییه یتوانی ئه  مانیا، یا ده یدا بۆ ئه وه ڕانه  گه  له بووایه هه
.  کی فره رگه بوو بۆ چارسه یدانکی فراوانی نه مماندا مه رده  به  له بۆیه. تدان و یاریکردن پمان زیه ئه
نی  بدولغه حیم عه بدڕه مید ڕوکن عه تی عه رۆکایه  سه ک پکھات به یه ش کۆمیته ر بۆیه هه
تی   تۆمه دا به1990تای سای  ره  سه  دواتر له که) عبدالرحیم عبدالغني السوس(سسووس ئه
  طارق(مید تاریق ساح ڵ عه  گه  درا، له  سداره  له وه کی سیاسی دژه یه له  کۆمه ندیبوونی به یوه په

 کاتی  کان له  میرنشینه کک له  یه  دواییدا له میش له  ئه د نایف، که حمه قید ڕوکن ئه و عه) صالح
تی کۆمارییان  رۆکایه ی سه یه یه و ڕاسپارده  ئه که کۆمیته. انکی ئیستیخباراتیدا مردرم جکردنی فه جبه
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دا  و بیاره ڵ ئه  گه م من له ، به) بدرێ  سداره له(رن یانی   ناو به  له لی قازی کردبوو، که عه
 و  ب و سزایه ی ئه  شایسته  تاوانکی وای کرد ب که بوو که  پموانه بووم، چونکه نه

   مشکپووته ره فسه و ئه تی ئه رپرسیاریه  به که ستیار هه  خاکی وا شی له که ئاگاداربوونه
ند   چه ین بۆیه توانی ئازادی بکه مانده مان کاتشدا ئه  هه ی له وه ر ئه  به  بوو، له ندیداره یوه په

  . وه  یه م باره پشنیازکمان کرد له
  .متر ڕازی ناب  دۆالر که100000   مانزانی له   ده  کهی که  پاره شه زیادکردنی به. 1
  . ربت  سه ست به  عراقدا ده کی کاتی له یه  شوه به . 2
و   ئه یه  وانه  له شدا که وه ری ئه گه ڵ ئه  گه ری خۆی بکات له فه  ئازادی سه  به پدانی که  ڕگه3
  . کار بھن  دژمان به یه له سه مه

  که  زۆر کاره ، که رجه و مه م به رگیرا، به تی وه رۆکایه ندتی سه زامه م ڕه ای دووههر خ  سه پاشان له
مید ڕوکن  ش عه م کاره بۆ ئه.  وه ته  چاوی میدیا و سیاسه نجام بدرت، تا دووربین له  نھنی ئه به
 بۆ  وه نه  ڕی بکه بهسووڕن و  ی بۆ هه که ره فه نی دانرا، تا کاروباری سه بدولغه حیم عه بدڕه عه
 ڕیان   به که. یدا که   ڕکردنه  به حیمدا ب  له بدڕه مید ڕوکن عه ڵ عه  گه و جافیش له مانیا، خوسره ئه

  که خانه ربازی ناو فۆکه ب و ده مان ون ده  چاوی ئه  له ی ر هنده غداد، هه ی به خانه  فۆکه کردبوو له
لی قازیش  هلن و عه   جده  به که  خانه مان فۆکه وت، ئه رکه  بوات و سه  که و فۆکه ره  به که ب، ده
ری  سکه  ئیستخباراتی عه ر به  شونک سه گرن و له  ببت ڕگای پ ئه که ی سواری فۆکه وه ر له به
 .ن که ری ده  سه ست به ده

   فۆکه ته یشتووه گه و نه  ئه کهردار جاف زانی    سه وه لی قازی پاش ئه ی عه که ره فه ڕۆژی دوای سه
 ئینجا  وه یه ربوه  به ندییه یوه موو په و هه ند مانگک به  سوراخکردنی و پاش چه وته ی بۆن، که خانه
 .  کویه ری کرد و زانی له ئاوبه
 ف جه  نه  خاکسپاردن له به

 دۆالر، 100000  شی بوو به که رهج کرا و پا  جیا بۆ جبه ی به وه ڕانه  ڕوشونی گه که گۆرانیبژه
ڵ ژن و   گه دیش له ر موحممه کبه لی ئه عه). کی تر  سوودی الیه بته ومک ده تی قه هامه نه(ن   ک ده وه

سکی  ند که ستی چه  ده ریان کرد بۆ سویسرا، دواتر به فه  پی درا سه ی که یه و پاره ی و ئه که منداه
  . خاکیان سپارد ف به جه  نه  و له وه هنایه یان  که ی الشه که ر داوای ژنه  سه وێ کوژرا و له ناسراو له نه
ی  وشکی مروڤانه  ڕه  له وه  ڕووی شون و خواردنه م له ، به وه ری مایه سه ستبه  ده لی قازی به عه

ردانی   سه فتانه ه ه ی درا که که واده سکی نزیکی خانه ند که  چه ش به ک ڕگه یه باشدا بوو و پاش ماوه
رزان   تا به وه ت دووریه  عیزه ردانی بوو، له ی به  قاژه له ر چوار الدا په  هه ردار جافیش به سه. ن بکه

ردار   سه نووسی و ڕای وابوو که ی ده وام نامه رده رزان، به به.  جنڤ بوو  له وکاته  ئه تکریتی، که
ی سیخۆڕی  نه ڵ زۆر الیه  گه ندی له یوه نی دونیا پهکا رۆک تیره ی سه تی زۆربه سه ک خه جاف وه

کانی  ستیاره  هه نده  نوه درێ بگاته ی پ نه  ڕگه یه وه م ڕای وابوو گرنگ ئه ، به یه جیھانیدا هه
س و  ددام و که تی سه المه  سه نھا له موو شتک چاو بپۆشرێ ته  هه کرا له رزان ده  الی به ت، که وه ده

  .ب ی نه کاره
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