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  سؤرانسؤران. . سس. . حح ...  ... ؟؟؟؟؟؟بوةبوة  ثصتةختثصتةخت  هةولصريهةولصري  سةربةخؤيسةربةخؤي  سةرؤكيسةرؤكي  كوردكورد  كامةكامة، ، ساپ داساپ دا  هةزارهةزار  لة شةشلة شةش
   

 بةرضاوي هةرة درومشي. كوردستانة وپايت لةمصذينةي و كؤن زؤر يةكجار شارصكي هةولصر كة دةزانني
 قةپا و شاري يا دصرين هةولصري بة شارة  ئةم،ئةمة لةبةر هةر  كة،هةولصرة قةپاكةي كؤنة مصذوة ئةم

فةأانسة دا  الأأؤسي بأوا ثصكراوي و بة ناوبانط فةرهةنطي كتصيب لة، وصنةي بؤ. ناوبانطة بة منارة
، زاين صيش ي 333 ساپي، ؤنايني ناسراوي  قةأاپي،مصكصدؤين فيليثسي كة ئةسكةندةري كوأي، نووسراوة

 نةك{  فار س ستان يا ثصأس ثادشاي، سصهةم  داريووشي،هةولصر شاري لة نزيكي، ثصش  ساپ2338 ياين
 هةولصر شاري  لة،بةر لة زايني  ي323 ساپي لة ئةسكةندةر كة دةپصن ويتةش بة و شكاندوة ي}ئصران 
  . دوايي كردوة كؤضي
 هةزار شةش باسي  زؤرتز،كوردستان باشووري هةولصر و شاري اينزانستيةك ناوندة خودي لة  بةپام
مةزين  زؤر سةرمايةيةكي، كورد نةتةوةي بؤ ئةمة كة، دةكةن كوردنشينة ثصتةختة شارة ئةم بووين ساپة

 ثصتةخيت هةزار ساپةي شةش شارصكي دةپصني ضون، دةبص زؤر طةرمتر شتة بةم دپمان و مصذويية
 زؤر دةبص، ساپةش دا هةزار شةش لةم و هةبص كورديشي ساپةي هةزار شةش مصذوويةكي دةبص، كوردستان

 كورد وپايت بةرصوةبةري و قةأاپ، قةپا نشني، ثصتةختة دا شارة لةم، كورد و سةرؤكي بنةماپة، ثادشا
  . ؟بووبن
 طةر يا ئة،نية بةردةستمان دا لة مصذوة بةم سةبارةت نةوتؤ نووسراوةطةلصكي يا كتصب، بةداخةوة بةپام
 ثصمان، كأؤنؤلؤذيك ضةشين بة و وردي بة  كة،نوسراوةطةلصكة كتصب و لة مةبةستم. نةمديوة من، هةية
و  سةرؤك كامةئصستا ضؤن بوة و  تا دروست بوونيةوة رؤذي لة كوردستان هةولصري بةسةرهايت كة بپص

  ؟ بوة دةستةوة بة دةستةپاتيان لةوص كورد ثادشاي
 بؤ وصنة. نووسراوة وردي بة كأؤنؤلؤذية ئةم، لصية مصذوييان شوصنةواري كة، جصهان ديكةي شارطةيل  لة
  }فارس ستان{  ثصأس  ثصتةخيت،جةمشيد تةخيت شاري، }يؤنان ستان { يؤنان  ثصتةخيت، ئاتصن شاري لة
 ،ئةوص دةضيتة كاتص، هةية مصذوييان طرنطي شوصنةواري ثاكيان كة، ئيتاليا  ثصتةخيت،رؤم شاري و

 و مصذو، جؤر بة جؤر بة زمانطةيل خةريكن، رصنوصنة كان و لصية ي} توريست{ طةأؤك  ةزارانه هةميشة
  . دةخوصننةوة جيهان توريسيت خةپكي بؤ مصذوييانة شوصنةوارة و شار ئةو كأؤلؤلؤذي

، كوردستان باشووري زانستيةكاين ناوندة تايبةت بة و ثأبكةينةوة كةلصنة ئةو دةبص ئصمةش كة، واية ثصم
 هةولصر بپصني طشيت بة وا هةر  دةنا،بكةنةوة هةولصر ساغ بو تةواو كأؤنؤلؤذيةكي و مصذو بدةن وپهة

 لص زانسيت شتصكي بة ئةمةمان جيهان خةپكي، هةية و فپان و منارةي و قةپا كوردة دصريين ثصتةخيت شاري
كورد بوون  خةپكةكةي، ئصستا وابوة هةروةك هةميشة هةولصر بشپصن شؤفار و شةيتان رةنطة و وةرناطرن
  . دا ذياون ديكة وپاتطةيل ركصفي و لة ذصر
 كة ئصستا، تةيار بكرص جيهان خةپكي ديتين بؤ، طشت روانطةيةكةوة لة هةولصر ئةطةر، ديكةوة لة اليةكي

 زؤر داهاتصكي خةزصنةي و مةزن زؤر توريسيت ناوةندصكي  دةبصتة،نصو نةتةوةييشسي هةية فأؤكةخانةي
  . نابص تر كةم داهات كوردستان خةليل لة برامي كوردستان بؤ نيامدپ كة، بةرضاو
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