
هة ظالَ.....كوردستان يت ُُظي و ديندار زيباري  
 

طةربرِوا بة ثرِووثاطةندةبةردةوامةكاين كوردستان يت ظي و بةرِيوةبةراين 
دةبوواية ئيستا كة ئة م كة نالَة جيي بؤ  رةنطدانةوةي ,  بكةيندةزطاكة

لة هةموو ضني و تويذيكي , بريوبؤضووين هة موو ها وولَاتية كي كورد
سياسي و ئةكادميي لة هة ر ضوار ثا رضة ي كوردستان , رِؤشنبريي, يةيتكؤمةآل

. بكرداية تة وة  
 

د سالَةي كوردستان يت ظي دا   طةر ضاوصك بة كارنامةي ئة م ضةنبة آلم بة داخة وة
خبشصنني دةبينني لة بآلو كردنةوةي هة والَة كاين ناوة خؤوة بطرة تا بة رنامة 

هة والَةكاين , ثةثولة كان, )دارتاش(رِؤشنبريي, ) نمصرط و ضيمة(كاين هونةري
ئيدارةي (ضاال كيةكاين نوصنةراين حزب و نوصنةراين حكومةت, تايبةت بة ئاكرص

.يصكي بص تامي ثصوة ديارةمؤركي ناوضةطةرصت,  و هتد)هةولصر  
 

ك و سة رباري ئة مة ش وا بؤ ماوة ي ضوار سالَ دةضص كوردستان يت ئة مة مة الية
 خوين و بة مالَ و بة و هة موو ئيمكانيايت بة ر دةستية وة شة وو رِؤذ ظي بة

. دةهؤلَ بؤ بةً ضكة زصبارية كي خؤر نة ديو ئةكوتص بة ناوي ديندار زصباري   
 

 جؤراوجؤر و رِة نطاو رِؤذ نية بة موو ناسة بة ت و بص بؤنة هة والَي, هة فتة نية
) كوردستان يت ظي(ي زصباري يت ظيةوة رةي ئة م برادةرةوة لة شاشة رِةنط دةربا

ئة وة ئةبص , ضةندي ئة م هة واآلنة رِاسنت و ضة ندي بص بنة ماجا , بآلو نة كرصتةوة
وة ك بلَصي ئةم . لة برا ياين كاربةدةست و كارمة نداين كة نا لَةكةوة ثرسياربكة ين

 لة طوصي طادا نووستنب و ذمارة زؤرة كوردة ثة نابة رانة ي هة ندةران هة موويان
لة ؤماسي خؤي لة قة رة ي كاري سياسي و ديثلكة س ناتوانص , ديندار زصباري نة بص

.دةرةوة بدات   
:جصي خؤية يت ثرسيار بكةين  

ئايا ئة طةر كاك ديندار خزمايةيت نزيكي لة طة لَ مالَي بة رزاين و هوشيار 
وارة بة ر فراوانة و بة م زصدة بة م قة رِاطةياندين ثاريت , زصباريةوة نة بواية

 رِؤييةوة طرينطيان ثص ئةدا؟؟؟؟؟؟
 

سةدان الوو طةجني كورد لةم سةرو ئةوسةري طؤي زةوي لة بوارة كاين 
خوصندن  سة رقالَي يان ئةوةتا,  دكتؤرايان وةرطرتووةيان, جؤراوجؤري زانستةوة
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KN



بة  )هة مووان تةلةفزيؤين (بة آلم , مة و دكتؤرانو ئامادة كردين ماستة ر نا
 سةريان نا كاتةوة؟؟؟؟؟؟؟

 
وةك بلَصي ئة م , كوردستان يت ظي وا بة بة ذن و باآلي ديندار زصباريةوة هة لَ ئة دا

شةوو رِؤذي نابصتة سة , برادةرة لة تاوي خزمةت كردن بة نة تة وة ما لَوصرانةكةي
 ر ية ك و هة ر ئةو رِةوايةيت زيا تري بةكصشةي

ي نة تة وة كة ي بة خشيبصنت و دؤزي كوردي بة جيهان و ئة واو بة ر حة ق’رة 
غا فلَ لة وةي فةرزندة زصباريي باوكي ديندار لة كؤتايي هة , ورِووثا ناساندبص

, بة خؤي و دةرزةنصك ضةكدار, شتاكان و دواي وةستاين شة رِي عصراق و ئصران
سة رؤكي جص هصشت و ها تة وة باوةشي طة رم و نة رمي ثاريت و بة رزاين 

.  يش هة ر الي رذصم ما ية وة1991قادسيية و تا بة هاري   
 
 

 لة م دةردوو بة آلية ي كوردستان يت ظية وة دوور بص و زاطرؤس يت ظي هيوادارين
.!!!!!!!بص )هي هة مووان(  
 
 
    


