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  . . سؤرانسؤران. . سس. . حح.. . .. . هي فارس؟هي فارس؟  يايا  عةرةبعةرةب   كةندواي كةندواي،،كوردكورد  كةنداويكةنداوي

  
بيبةن لة بازاأ   قولةثصضيان دا تا،لةثاش دزين. دةپصن دو نةفةر ضةتة طايةكيان دزي

نابووت  بص هصز و، لةأ، كة ثصاوصكي كورتةباپايةكصك لة جةردةكان . بيفرؤشن
  لة ثارةي،كة زةالمصكي لةندةهؤر بو،ديكة  ضون لةوة نيطةران بو كابراي،بو} نةنابوود{

” : بة كلكي طاكةوة و لةثةستا هةر دةيوت طرتبو دةسيت، بةشي نةدا فرؤشي طاي دزراو
  . شةريكم دا يفروش ثارةي ياين طاي منيشة و لة. ”هةردووكمان  طاكةي وةحة
 ،يةكصك ثصي دةپص كةنداوي عةرةيب. واي لص هاتوة كةندوايش مةبةسيت، رؤذانةدا لةم

بة ثصي ، ئامريكا لة} نيشصناپ جصوطأافيش{  فارس و ناوةندي كةنداوي دةپص ئةوي ديكة
 رةنطة ضون بةشصكة لة. ئةوي زؤرتر دةدا  بةشي،كص زؤرتر ضاوي لص داطرص ئةوةي

  . }كةنداوي هيند{  ثصي بپصن ، هينديةكانيش وردةوردةهيند، ئؤقيانووسي
رةنطة . }كراوة مةالخؤر{ ثصشينان  بة وتةي،كةنداوة شدا كورد لةم  بةشي،شتطةيل نصو نةتةويي تةواوي بةپام وةك

    ”؟دوورة بة سةدان كيلؤمصتر لة كوردستان كة،هةية كةنداوةوة كورد ض مافصكي بةسةر ئةم” بكةن  هصندصك ثرسيار
 ضؤمي ضون  بةپام،دوورة) خةزةر= قةزوين (قةزوصنيش بة سةدان كيلؤمصتر لة دةرياي كةسثيةن ”منيش دةپصم 

 لة ،تازة ضؤمي قزپوةزانيش{  ناويان ناوة كةسثيان ،شاري قةزوصنةوة دةأذصتة ئةوص قزپوةزان لة تةرةف
طةورةترين رووبارصك كة دةأذصتة ، لة اليةكي ديكةشةوة. }كوصستاين ضلضةمةي كوردستانةوة بةرةو قةزوصن دص 

ئةوانيش لة . دجيلة و فوأات ضةمطةيل لة ة،كة ثصك هاتوة) شةتوالعةرةب (شةتولكورد رووباري، كةنداوةوة ئةم
 كة هصندصك لةوانة ،دصنة خوارةوة شاخ و داخةكاين كوردستان دا دةخولقصن و لة ثصدةشتةكاين كوردستانةوة

 كة لة كوردستاين داطريكراوي ، ضؤمي كةپوص و دةيان ضؤمي ديكة، زصي بادينان،سريوان بريةتني لة ضةمي
  .  دادةضؤأصن،رؤذاواوة  باكوور و،باشوور

بةو ،  عةرةبستانةكاين ئةوص– دةأذصتة ئةم الوةضة ،عةرةيب قةراغي كةنداوةوة بة دةطمةن تاقة ضةمصك لة وپاتاين
 بةشصكة لة  كةنداو، هةر وةك ومت–نية  ثصك بةشص عارةيب تصدادپؤ ئةو ئاوة  و بة كوريت-نية  ضةوشنة ضؤميان

  . هصند ئؤقيانووسي
 ئةطةر بأياريش بص ناوي ،فارسستان لةو قةراغة نية وپايت بة ناوي وپاتصك  ضون، ناتوانص كةنداوي فارسيش بص

  . شياوترة ئةو ئصران بؤ  ناوي كةندواي،فارس بص كةنداوي
 لة نصوان ،كةندوا بوة و ئةم كصشةية لةسةر ناوي مصديتصأانة مصديتصأانةش  زةرياي،كاناپي سوصز بةر لةهةپكةندين

 كة واتة ،}مصديتصأانة {   ناوي بنصن، تا لة ثاشان لص بأاون،بيست وپايت قةراغي ئةوصش دا بوة نزيكةي
  . جيهان نصصوةأاسيت

هةميشة بة   بةپام ضون كورد،نداوةوة دةضؤأصتة نصو ئةو كة،زووخاوي جةرط و هةناوي كوردستاين طةورة باوةكو 
بپصن   ثصي،داواي ئةمة ناكةم قةت  من وةك كوردصك،شت كردوة ضاوثؤشي لة زؤر، خؤي دپاواي ثصي فةرهةنطي

 ناوصك  لة هةمو،الوةضة نصو نةتةوةيية بؤ ئةو} كةنداوي ناوةندي {  ناوي ، بةپام ثصم واية،}كةندواي كورد{
  . شياوترة
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