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، يةيةكتاثةرستيبري و ئايين  داهينةريئةخناتوين ،  بوو فريعةون ئةخناتوينسينؤهة ثزيشكي تايبةيت
 طةورةترين ثزيشكي جيهان سينؤهة. و داهينانةكةي زةوتةكةن م ئاينة ئامسانييةكان داين ثيدا نانينالَبة
تا ئيستاش مرؤظايةيت لة يين سةر قةلَةشاندنةوةو بةشيك لة ، ي خؤيدا سةردةم ِرؤذ و لةبوو

كوِري كةريش وةك دةزانيني ، دةهات كوِري كةر  بة مانايسينؤهةووشةي . سةر دةر ناكةن ئةو كارةكاين
وة ،  طيِراي خؤييداسةردةم  كات و سات وطةورةي لة ئةو زؤر نةخشي سياسي كاريطةري. جاشكة

نةخش و ثيشنيارةكاين خؤي و بةندةكةي ، خواي يةكساين بوو،  سةرسةخيت خواي ئاتونهةواداريكي
نيودةولَةيت لة سولَح و ئاشيت ،  لةو ِرؤذطارةدا كرد جيهاين كاري لةسةر ثارسةنطي هيزةكاينكاثتا

كةكان بة فيلَ و سياسةتزانييةكةي فريعةونة يةك لة دواي ية، ِريك دةخستنيوان ئيمثراتؤريةتةكان 
لة دوايشدا دوورخرايةوة و لة دوري ، ئةخناتوين كوشت و لة هؤرم هةب وةرطةِرايةوة، هانايان بؤي دةبرد

لة  بة ئاوايت دامةزراندين يةكسانيةوة بوو ضووة ذير خاكةوةتا . شاري تةبةس سةري نايةوة
 كةسيك ماناي، انةكةيقورباين زؤري دا بةسةروةت و سام، لةم نيوةدا دريغي نةكرد، دااكةيكؤمةلَط

 سينؤهة ياين كوِري :و دةيووت دةكرد  خؤي بؤ ثيناسي ناوةكةيبة شانازييةوة، ناوةكةي تينةطةيشتاية
،  طران بةها بوو نرخي لةبازاِر وةكان دةذميردرابةلةزةتلة خواردنة   طؤشيت كةردالةوسةردةمة. كةر

 بة يش لةو كاتةدائةسث. دةبواية ئاخي بؤ هةلَكيشايةكةسي خوا ثيداوو ئازاد و دةولَةمةند نةبواية هةر 
،  و شارستانييةتلة خزمةت بة مرؤظايةيت بؤية كةر نةخشي زؤر كاريطةري دةطيِرا، و نةبوبوةوةالَزؤري ب

  . واتة كةر بةنرختر بوو لة مرؤظ،  نرخي كؤيلةو جارييةنرخي كةر زياتر بوو لة لة بازاِريش
 بة كردوةمرؤظايةيت زؤري خزمةيت   و كشت و كالَ بنيات نان و طواستنةوة وبازرطاينلة كةرتةكاين كةر 

بؤية تةواوي مرؤظايةيت قةرزاري ، شةريكة ليي،  بة شارستانييةتةوةمؤركي خؤي ناوة، دريذايي ميذوو
  . لة ماوةي هةزاران سالَداخزمةتةكاين ئةون 

لة سةردةمي ،  ئةكتيظي لة خزمةتطوزاريدا هةبوور زؤِرؤلَيلة كوردستان تا ضةند سالَيك لةمةوثيش كةر 
لةتوركياش لة شاري ئؤرفة حكومةيت دادثةروةري و .  بووئابلوقةي بةنزين بؤ سةر كوردستان نرخي فِري

كة ضةندين ،  بؤ ئةوةي لة يةكييت ئةوروثا وةرطرتريت دةيان كةري خانةنشني كرد ئيسالميطةشةثيداين
ئةم هةنطاوةشي بؤ سةملاندين ئةوة بوو مايف ،  ئؤرفةيان ثاك دةكردةوةسالَ بوو كوضةو طةِرةكةكاين

ئيسالمييةكاين توركييا دةيانةويت بة ثشيت نيرةكةرةكاين ئؤرفةيا بضنة ناو ، كريكاران دةثاريزيت
  . نةك ثاراستين مايف مرؤظ، يةكييت ئةوروثاوة

تا ئيستا نة لة شةِري براكوذي ِرؤلَي ، كةرانلة كوردستان لة زووةكةوة ثارتيك هةية بة ناوي حيزيب 
نة لة طةندةلَيشا تةنانةت كاوو جؤي ، هةبووة و نة لة دزيين ساماين كوردستان شوينيكي داطري كردووة

  بطرة لة قةستةقوليكيشلة ميرولةنةك تةنانةت ثيشييان ، طةلةشييان بة نا ياسايي خواردووةئةم 
ئةمةش ، لة سرودي تيكؤشاين خؤيان بة توندي دذييان دةوةستنةوة، زؤر لة مرؤظي نةزان توِرةن. نةناوة
  :ةكةيانةسرودي

  لةبةر ضي ناوي كةر يان كةر
  هةر لةبةر ئينساين كةر
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  هةر لةبةر ِرةفتاري ناشريين بةشةر
  بِريارمان دا بذين وةك كةر

ناو خؤي ناوة ، ثشو دريذ و بةحةوسةلَة، ةئاخفيتلة ثالَتاكيش طةجنيكي ئيسك سووك زؤر بةِريزةوة د
ئيتر نازامن خؤرسكييانة ئةو ناوةي ، طةليك لةوانةي ناوي طةورةيان هةلَطرتووة بةِريزترة، مام كةر

  .  ثاريت كةرانة ثيشكةوتوويهةلَبذاردووة يان كاديريكي
لة دواي ئةنفالةكانيش هةموو  ،كةر لة تةواوي مةرطةساتةكاين طةيل كورديش بةشي خؤي بةر كةوتووة

هيض ، نتلةوانةش طةِرين بةر ضةكي كيمييايي كةو، بوونة خؤراكي طورط و سةط، خوي مانةوة بيخانة
  .  ناويشيانييان نةهينا نةك داكؤكييان لييان نةكرد بةلَكةِريكخراويكي سةوز و داكؤكي لة طيانداران

بة طشيت  بؤ مرؤظايةيت ةملينم كةر طيانداريكي بةكةلَك بووةئةم هةموو هينان و بردنةم بؤ ئةوةية بيس
لة ثاداشيت ئةم هةموو خزمةتةي بة ، نةولة خؤشي و ناخؤشييا شةريكمان بو، وة كورد بة تايبةيت
 ينلة هةموو نةتةوةو طةالين كة بيوةفاترئيستا ،  كردووةانبة دةيان نةوةي ئيمةي دريذايي هةزاران سالَ

 بة ماننةتةوةكةي خؤياخي لة ، بيكةلَك، خؤفرؤشي، دِرندة، ناوي كؤمةلَة كةسانيكي خاين، نبةرامبةرييا
وةك ثيشيلي مايف كةرة ئةوةي ئةمة سةرباري ، كة جاشة ناوةناو  ئةو طياندارة بةكةلَكةوةناوي بةضكةي 

لةو طياندارة  ةانرينناشناوي ئةو مرؤظة ،  كة جاشةضكةي كةرهاوكات تاوانة بةرامبةر بة ، طيانداريك
سةرباري داواي  بؤية ثيويستة. كة ئةوثةِري دِرندةو بيوةفان بةرامبةر بة طةلةكةيان، مانانة بنريتزبةس

ي ئةو خاينانةيا دابِرين كة خيانةتييان لة خاك و نةتةوةو الَ نوي بة بايناويك، ليبوردن لة كةر
هاوكاتيش ،  بيتيان و خةجالَةتيِرندةيي و خيانةتي دالَبة با ناويك ثِر، ان كردووةمةكةننيشتما

 ووشةي جاش قةرةبوويان بؤ  دةيان سالَي لةماوةي بووينلةبةرامبةر ئةو غةدرةي لة كةر كراوة
برسي و تينوييان ،  بةخيوكرين تييدا تا دةمرندابني بكريتو ثريةكانييان الَبةرة شوينيك بؤ، بكريتةوة
خؤيان ، يان نةكةنالَبؤ خاوةن كةر و سةطةكان دةركريت كة ثاش ثريبوونييان بةرةوة بِرياريك ، نةبيت

بةهةمان شيوة بةوةفا بن بةرامبةر ئةو كةرو سةطةي لة ماوةي ، ضؤن داواي خانةنشيين دةكةن
  . تةمةنيياندا خزمةتييانييان كردووة
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