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هەر  }$ۆ#وزی"!و�! {�و��رەزەش  �ۆ�ەڵ��� �وردەوار� �ە
�و�وو���1ن و دۆ.ر *�ێ,ە+)ە و دوو*�ر� ه!(� دە�)'��
ەرە و 

ردوو ح(�	 دە�ەڵ��1ار� �ە �ە+)	 هە. #ەر�)2 �ووە 
"( ، �و��رەزەش �ەو #��
ۆ #!"ە� �ە هەیە�	 دزو�ە�1ەڵ

وەیە $!1ی��9 �ۆڕا�
�ر� دە��ت �ە زۆر�ە�ێ6ە �وو�وو�ەو $ە
دەیڵ!?ەوە <=ەیە #!	 ���رێ; ، $ەو $ەر�ە �ەوا�ە :ێ,ە:	 

�ەڵ�م �ە�B	 �ورد �ە هو�!�ر�ر ه��ە�ەی1ان و ه!A  ، ���رێ;
و �ۆ �ەرا�	 +ۆ� �ە��ر�  E �ۆ� �ە�را �ە�Dو� �1اتێ(ێه

، ;!FێG� ��رە�	 دە�ەڵ�ت $� $ەو���ە $ەو �و���ە وە�و �ەه�ر� 
و #��
ۆ� دە�ەڵ�ت و دە�)'��
ەرەو� دە�ەڵ�ت �ووڕ دەدات و 

�!")ەم دە�ێ; �ە �ەرۆ�	 . دەی�ن +��ە ��و ز�ڵ1ا�	 �ێ6وو 
#ەڕ�ە��ن و �ەرۆ�	 وەزیران و داددوەرە��ن  	هەرێH و �ەرۆ�

 .�ە�=)	 و �ە�Fەڕە�1ا ��وردرێ; و ح
و�ەت دا�?ەزرێ;
�!; �ەڕژەوە��1 ح
و�ە�	 +ەڵ
	 �ورد�)�ن �ە دە�وا

ح
و�ەت  .�ە��یە�	 �رۆڤ ���Kە�ەروو� �ەڕژەوە��1 ح(ب 



 EەزێM�� وێ; و #�ر*ە� 	+ۆ� �(ا�!; و +ۆ� 	ە$� 	
�ە +ەڵ
ح
و�ە�ێE �ە #ەرۆ�ەوە +ەڵE . <ڕێ �ەدا�ە �ەر�ە��Dە���	 

�ە��وە�	 ��رێ; و وەزیرودە�ەڵ��1ارە���	 �ە $�زاد� �ە 
  ح(�	 �ڕاوە و $ۆ#ۆزی"!ون�ە  ێEح
و�ە� .�ێوا�!�ن �"وڕێFەوە 


�ت و ی�ر�ە�	  �ە+ێوو و �ۆ�ەڵ	 �ەدە�	 و ڕۆژ���ەو�ۆ�Pر�
و  �ە�وێرە� :ە��وەرە�ە� و ��رە���	 ]دارای	[���	

� �ۆ:ە� %�17ەS #�ر�	 و یە�ێ)	  .�1ات *�ڵ��!ە���	
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�لێ?��	 و�ەر�!�ن یە�ێ)	 �ەڕێوە� دە��ت ودە�ەڵ��	 هەو�ێر 
$ەو �ە���Bە� ��ڵ	 #�ر +وێF	 +ۆی�ن �ردە  .و��دی�Fن #�ر�	 

Dور���	 دژایە�	 �رد�	 �ە�1ەڵ و دز� و ری"وا�رد�	 
�ەدڵ?�ن دا دەژی2 و �ەر�  ، دە�ەڵ��	 دا#لو�!2
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�ەردەر��� �ەرا� �لێ?��	 ی�ن �ردە �!F,ەر� +ۆی�ن هەر 
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