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  سؤرانسؤران. . سس. . حح .  . ....!!ديكةديكة  زةندصكيزةندصكي  خاينخاين  كةرميكةرمي  نةبنةنةبنة  كوردةكانكوردةكان   سةرؤكة سةرؤكة،،دةغيلتان مبدةغيلتان مب
  

 دةبص و ماموةستان رامياران باشترين  بؤ،ديأؤك ي}ناتيق (بدوصن الثةأةكاين و مصذو طةردي بص ئاوصنةي
 تاقي و هةپةكردن لة ثاراسنت  خؤ،ذين شياوي شةقامي نيشانداين بو رصنوصن بأواثصكراوترين بكرصنة

  . ببني فصر ثةندصك، خةسارصك هةر لة دةبص كوريت بة. خةسارةكان دووثاتةي كردنةوةي
 و } شاي وپايت كورد نةبص كةخيوسرةو ئةطةر (كةخيوسرةو ثةيكةري هةپة بة كة، لةبريمانة طشتمان

 بةردي بة، هونةريةكامنان دا بؤضوونة و سروود، هؤنراوة طؤأةثاين  لة،و كص و كص مان زةند كةرمي خاين
  . دةمانأازاندةوة ناسك سةرجني بة خشپي و دادةأشت خةياپ طةوهةري

 ثةپةي، ثصويست بو  ئةطةر،دةخوصننةوة سةرلةنوص ديأؤكةكان  تةواوي،بةركةوتو الو و بةرةي بةپام
كةرمي  وةك ثياوي كة  دةركةوت،دووبارةيةدا تص أوانينة لةم. و راستيان دةكةوة هةپ دةطرنةوة نهةپةكا
 طةيل  بةپكة،نةتةوي كورد نةكردوة بة خزمةيت جؤيةك دةنكة قةت  بة،ئصران كوردي  ثادشاي،زةند خاين
 ئصران دا كاتةي ئةو مصذوي بةردةم لة و جامةلؤسكص) سيين (سةر تةبةق ناوةتة، دياري وةك،كوردي

  . بةدواخستوة ئصمةي زؤرتر دايناوة و
 هةر رةنطة و كورد نةداوةتة لة ئاوإأصكي  سووكة،ئيسالم كردوة بة زلةي زؤر خزمةيت  كة،يا فيسارةكةس

  . كوردم من  بپص،بوبص طران ثصشي
 ديويشمة ارزؤر ج بيالمانص ناناسص و} باش { كوردي بة، كوردطةلة ئصمة ئةو جؤرة مصذوي، ضةشنة  بةم
  . }ج{بة  كردوة هةوةپي وشةكةيان ثييت هةپ ماپيوة و خؤيان  روي،كورد بةئةمةكي رووناكبرياين كة
 ئصستاش كة لة ذصر. }مصذو دووثاتة دةبصتةوة { دةپصن   كة،كوفري شةدداد بة ناوبانطترة لة وتةية ئةم

 كةتوةتة دةسيت ،كوردستان ريباشوو لة دةستةپاتيك سووكة، دا} ئينجريليك{ضةتري  سصبةري درصذةي
بضنة  ئةوان” ، هةذار ماموةستا وتةي بة ديكةو زةندصكي كةرمي خاين ببنة  نابص،هصندصك لة بةرصزاين كورد

  . ”بةجص صپن  شيو لة طةل و كةل
 تةنانةت. دةكا كورد بؤ ضي فپانةكةسة كة ئةو،ئةمة زؤر طرنطة، كوردة فپانةكةس كة نية زؤر طرنط ئةوة

، نية شانازي جصطةي كوردصك هيض  بؤ،طرنطترة و بةدةستةوة طرتين ئاپاي ئصأاق هاوزمانيش لة هاودپي
   …بةپكة 
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