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  سؤرانسؤران. . سس. . حح. . .. .. !!عةرةبيةكانعةرةبيةكان  جةذنةجةذنة  وو  كورديةكانكورديةكان  جةذنةجةذنة
 هصندصك لة و دادةنرص ساپ شةوي بة درصذترين، طةورة كوردستاين لة وپايت كة، زستان وةرزي هةوةپي شةوي
 ضون. كوردة نةتةوةييةكاين طةيل ثريؤزة جةذنة لة يةكصك، }يةلدا { شةوة درصذة  دةپصنثصي  كوردةواري شوصين
نزيك  بؤ دةستثصكة  ضةشنصك،كوردي بريوأاي بة هةم و ساپة تاقانةي شةوصكي، ئةستصرةناسيةوة باري لة هةم

بة  زؤر، كوردستان يترؤذهةپا لة، دص لةبريم تا. ساپ شةوة كاين كورت بوونةوةي هةوةپي و نةورؤز لة بوونةوة
،  كشميش،خورما، توطوپةبةأؤذة، مصوذ،  طوصز،كؤ دةبووينةوة لة دةوري يةك: دةطرت جةذن ئةم شةوةمان خؤشي
 كةپةشصري دةزرينطاوة و شةو و هةتا دادةنا سفرة لةسةر وامان وشيت هةجنري،  هةنار،توكوولةكة، برصشكة
بةأصوة  هةپثةأكص و شايي، جةذن كؤأي، ميوةطةلة و ئاجيل ئةو خواردين لةطةپ و نةدةخةوتني، دةخيوصند بةياين
هةر . بو} هاين {  شوويت، دابنرص شةوةدرصذة سفرةي لة سةر بة تايبةت دةبو كة يةكصك لةو تةأةكاريانةي. دةضو
 ،ةطرتهةپد كادا لة نصو ثريؤزة، شةوة ئةو بؤ، شووتيان دانة ضةند، هاوينةوة وةرزي لة، بنةماپة زؤر، ئةمة لةبةر

  . مبصنص و باش نةأزص تا
 ثازدةي{زستان  وةرزي نيوةي دةبصتة  كة،ية} كؤسة{ جةذين، كورد نةتةوييةكاين جةذنة مةزنة لة ديكة يةكصكي
 دايكيان دا زيندو زطي لة، ئاذةپ بصضوة و و كارذيلة بةرخ، شةوةدا لةم، كوردي فةرهةنطي بة ثصي. }رصبةندان  مانطي

 رصطةيةوة لةم خةپك بوة و زوربةيان سةرةكي كاري ئاذةپداري و ثةزداري، ةواري داكورد لة ضون و دةبنةوة
، تا لة كوردستان بووم. طرتوة زانيوة و جةذين كؤسةيان طةورة هةرة جةذنصكي بة كاتةيان ئةم، كردوة ذيواريان

 كة، بو ئةمة كؤسة يةكصك لة تايبةمتةنديةكاين جةذين. دةطرت  ئةم جةذنةمان،موكريان ناوضةي لة ساپصك هةمو
 راسيت دا هةردووكيان لة  كة،ذنة كؤسة و كةسصكصيش دةبوة) كؤسة (شوان نصرة دةبوة كةسصك، شانؤ ضةشين بة
 خوري بة، لةبةر دابو كوردي شواين ثصاوانةي سصثاپي} كؤسة { شوان  نصرة. طرمييان كردبو  بةپام،ثياو بوون هةر
ذنة . لة ملي كردبو  زةنطصكي،بو بةدةستةوة شواين طؤضاين، دروست كردبو ريشي بؤ خؤي، بزن بة موي يا مةأ

 هةوايةكي بة، دةطةأان  بةيةكةوة،و كؤپان بة كؤپان بةر كردبو لة ذنانةي  سيثاپي،ومت ئةويش ثياو بو كؤسةش كة
 دةنطي بة زؤرتر و دةطرت شاييان  لةوالوة،كضانيش و الوان. دياريان دةكرد و داواي هةپ دةثةأين تايبةت دو ثايي
ثصت و  فرة بووين هؤي دةبصتة ئةم جةذنة، خةپك ثصان وا بو. كاأناواپصك دةبوة بؤخؤي كة. هةپ دةثةأين، مششاپ
  . رسق و رؤزي زؤر بووين و بةرةكةت
 لة ظالصنتاين جةذين، ئةملان لة وپايت ترص جةذين وصنة بؤ. هةية جةذنانةيان ضةشنة لةم نةتةوةكان زوربةي
، ثترةوة و خؤشيةكي شادي بة ساپصك هةمو كة، جةذين ديكة دةيان و ضيين سةري ساپي و جةذين ئامريكا
  . دةكةن بةرثايان

  مسقاپصك،وپات دةرةوةي و باشووري كوردستان مصديا كورديةكاين لة، نةمدي ئةمساپ وصنة بؤ، بة داخةوة بةپام
،  بو جةذنة عارةبيةكان،وا هةية كايت بةپام. رنبط جةذن يا قسة بكةن نةتةوةييانة مةزنة جةذنة بةم سةبارةت

 دةطةشةي و دهؤ بة، عارةبيانة دا جةذنة لةم، بوة تةنانةت جاري واش، و ثلة زيقانة هةرا و هوريا شة و رؤذ ضةند
  . ضوون لة دةست، نةتةوةكةمان رؤپةكاين خؤشةويست ترين لة كةس سةد نزيكةي، عارةباوي

 هيض بة  كة،ئةمةية سةر شامنان طرنطي ئةركي كةمةوة  بة الي،بطرين ئايينيةكان ةجةذن ثصويستة هةر  ئةطةر!طةلؤ
  . عارةبيةكان جةذنة سةدةقةي ببنة نةتةوةييةكامنان جةذنة نةهصپني كلؤجصك
 ،جةذنة كورديةكان زيندوأاطرتين بو خؤت نؤبةي بة  تؤش،راستة بؤضوونة ئةم ثصتواية  ئةطةر!هؤطر خوصنةري
  . نةفةوتصن با ،هةپبطرة هةنطاو
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