
 
 

!!!؟؟؟.... ِرةخنةص  شةِرصكي ساردة دذ بة ثاريت يانئةوةي كة ئصستا  دةبيندر  

 

 ناهةقي ببينص دةلَص مالَ ئاوا ئةم شتة ئةوةندة  ناهةقة بةردي بة قسة كورد ئةطةر
ِروخساري هةر لة ِروانطةي ئةم قسةوة منيش دةمةوص دوور لة جوانكاري . دصنص

ة ناوةرؤكي ئةم ووتارانةتان بؤ شيكةمةوة كة نوسينةكةم  و ثشت بةستراو بة بةلَط
و ِرا هصرشي كردؤتة ئةوة بؤ ماوةي ضةند مانطصك دةضص بةناوي ِرةخنة و ئازادي بري

.سةر ثاريت بة طشيت و بنةمالَةي بارزاين بةتايبةيت  

ثصش ئةوةي  بضمة قووالَي بابةتةكةم  دةمةوص شتصك ِروون كةمةوة، ئةويش  ئةوةية 
ئيداري بصنمةوة كة ئصستا مي ثارتيم و نة دةمشةوص ثاكانة بؤ طةندةلَي كة من نة ئةندا

ديارة هةموومان  . بةشصوةيةكي بةرضاو لة هةردوو ئيدارةكةي كوردستان دةبيندرص
شصوازي ناِرةحةت و نيطةرانني  بةرامبةر يةكنةطرتنةوةي دوو ئيدارةي كوردستان و 

و لةوص، بةالَم وةكو ثصشينيان ناماقوالَنةي هةلَسوكةويت هةندص بةرثرس لصرة
ئاخر كاكي ِرةخنةطر ئةمحةدي . دةفةرمون  هةموو شتصك بة خص و خصش بة مانا

كة بةشصوةيةكي خاين كة نوسةري داستاين مةم و زينة و بة يةكةم كةس دةذمصردرص 
داوا دةكات  لة كايت ِرخنة : ناِراستةوخؤ باسي لة ِرةخنة كردبصت لة ئةدةبيايت كوردي

 و ئةوةي بؤ صنرصتة بةرضاو كة يةكةم كةسة ن اليةنة ضاكةكاين بؤ بذمصردرصلصطرت
دةبا بصني ضاوصك بة مصذوو خبشصنينةوة و بزانني كورد  .لة بوواري داستان نوسينا

 نةمر نامةي بؤ ئينطليز دةنارد و داواي خةريكي ضي بوون كة مةال مستةفاي بارزاين 
ةر  ثارةيان لة  ئينطليز  وةردةطرت،  جوتياراين ئا غايةكاين ثذد. هةقي كوردي دةكرد

هتد ...هةقي خؤشيان بؤ وةرنةدةطريادةشيت هةولصر لةبةر ضةوسانةوةي ئا غايةكان 
دوذمنايت خؤي باسي دةكات، هةروةك ضؤن لة كتصبةكةي فازل  ئةمانة دوذمن بة

 لةسةردةمي كة سةرؤكي هةوالَطري ئصِراق بوواالسطورة والحقيقة بةٌراك  نوسراوة لة 
 ماوةي نيو سةدة بؤ كوردي كرد بة ووتارةكةي ئةوةي بارزاين نةمر لة.  ِرذصمي سةدام

من باس ناكرصو بة بابةيت ثِر درؤو دةلةسةي ئةو كةسانةي هصرشي دةكةنة سةر 
مة ِرةخنةية  دةبا  بصني لة ناوةرؤكي ئةو ووتارانة بكؤلَينةوة  بزانني ئة.ناشصوصندرص

يان شةِرصكي ساردة دذ بة ثاريت و بارزاين لة اليةن ضةند كةسانصك كة كصشةي تايبةيت 
بةرامبةر  ثاريت و يانيش سيخوِرن و ناين لص وةدةست دصنن، حوكميش  خؤيان هةية 

. جص دصلَمبؤ خوصنةر   
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تيان رضي دةخوصنيةوة لةو بابةتانة؟؟ ئةطةر  بصتو سةرجنيان بدةين  دةتوانني كو
:كةينةوة بؤ ضةند خالَصك  

 نيشانداين  كةموو كوِري ئيدارةي هةولصر لةاليةن ضةند بةناو نوسةرصك كة ئةطةر -1
كةموو كوِري ئيدارةي سلصماين   سةيري بابةتةكانيان بكةين هيض كاتص ئاماذة بةنيبص

 بؤ  بابةت ئةطةر  ِرةخنةيةكي  ختووكة كةري تصدا بصت ئةويش10لة نصو ناكات يانيش 
 حةشارداين ِرقي تايبةيت خؤي،  ئةرص ئةوة ِرةخنةي بص اليةنة يان شةِري سارد؟؟؟

 

ضاوثؤشني لة و ِرصذةيةي كة زل  باس كردين ملَك و مالَي  بةرثرساين ثاريت و -2
ئةرص ئةوة ِرةخنةي بص اليةنة يان شةِري سارد؟؟؟ هصزةكةي تر  لوشي دةكا،  

 

 بنةمالَةي  و ناو هصناين سيداد و مةسرور  تؤمةتباركردين ثاريت بةثارتصكي-3
ئةرص ئةوة . ري و هصرؤخانهتد، لةبري كردين قوبادو مةال بةختياري خةزو....و

 ِرةخنةي بص اليةنة يان شةِري سارد؟؟؟

 تؤمةتباركردين نوسةرصك بة خؤفرؤش ئةطةر سوصنديش خبوا بةوةي كة ثاريت نية -4
ر شاعري طةر تاوانة دةبا هصرشصكيش بكةنة سةلة كاتصكدا ئةندام بوون تاوان نية، ئة

هةرضةندة لةطةلَ ئةوةش نيم ِرصزم بؤي هةية تةا ( ناوداري كورد شصركؤ بصكةس
؟؟؟؟؟.....ئةرص ئةوة ِرةخنةي بص اليةنة يان شةِري سارد ،)وةك منونة هصنامةوة  

 

 ثةروةر  رن خةلَكاين بص اليةن و كوردةدةو...... ضةندين شيت تر و هي ترو هي ترو
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟......ئصوة ثصم بلَصن ئةوة ِرةخنةي بص اليةنة يان شةِري سارد  

 

 

ضةلةنط بةرزجني                                                                                    

هؤلَةندا                                                                                     
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