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س من العالم س من العالم یی و ل و لییمن العالم االسالممن العالم االسالم   و والعراق جزالعراق جز((  ،،کرت خواردکرت خوارد  مروموسا شهمروموسا شه  ك عهك عهز کاز کارر  بهبه

  ییتت  ارهارهیین زن زییدد  خرهخره  ستا فهستا فهۆۆماممام  ..  ... . ) ) ییالعربالعرب
  
م یز الحکیز عبدالعزر ك بهی بوو کات ترسانه و چاو نه رانه بویکستو  ههیاستڕ به
خست یر  و دوو ده س ب که هیوان ژنامهۆڕ  نگرهۆ ک  لهیب ره  عهیمکارۆ کیکۆر ر سه رامبه به
کان  هیستیرۆری ت وه  کرده ر به رامبه  به هی یوون و ئاشکرا نڕ یب ره  عهیمکارۆ کیستو  هه که
  .یگشت راق بهی ع له
  
   بوون له وه  ئهیوانڕ  چاوهیت بهیتا  کورد بهیل  گه  وهی گشت  کوردستان بهیل گه
 یکم  وه که ،مان رله  ناو په  لهی کورستانیکان رکرده  سه  له  کوردستان وهیمانتاران رله په
   له کهش راق بهی ع  کهیرموو ك فه کات وه نه مرو موسا بده ز کاك عهر  بهیست پ  بهپ
  . کوردستانیمان رله  ناو پهۆ بی که هی ییژوو م ردانه  سهی کات  لهیب ره  عهیھانیج
  
  له،  هی نی ئاوا گرنگیکیها  به  که که کات ان لهیزر  بهی رمووده م فه ت ئهك بنۆرچ هه
   له کهش راق بهی ع  که  کراوهیاری دیدرالی فیراقی عیستوور  دهیشنووس هڕ   لهی وه رئه به
  راق بهی عیالن  گهینگ  دهی نهیرۆز اتر بهیش ز وه له ،یب ره  عهیھانیك ج  نهیسالمی ئیھانیج

- 15 یژۆڕ ی که نگ دانه  ده ر درا له سه  لهیند زامه  رهیت بهیتا  کوردستان بهیل  و گهیگشت
 یی هی م گووته ئه، راقی عیستوور  دهیشنووس هڕ  سپا له  چه که شت مه  ئه واته که، 10-2005
ن  هی ال درابا له ر نه سه  لهیند زامه هڕ  که شنووسه هڕر  گه بوو ئه  دهیها ك بهیان کاتیزڕ به
   له دانه کوردستان لیمان رله ناو په  گووترا لهی وه  ئه هیۆب، کوردستان یل راق و گهی عیل گه

  .ن ك ده روه هه،  ساردیئاسن
  
ان یمانتاران  رله په ك وه  نه وه هی دایمرو موسا ز کاك عهڕ  بهیم  کوردستان وهیل  گه واته که
 ی  به راق بهی عیستوور  دهیشنووس هڕ  ان بهینگدان  ده ش به مه ئه،  کوردستانیکان رکرده سه
   . نهیرۆ ز به

  
   . کورستانیل  گهۆان بی پای بیسووپاس

  یت ارهین زید خره ستا فهۆمام
zyarati@hotmail. com 

 


