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جةنط بةكارهات  ثروثاطةندةكاينوةك يةكيك لة زاراوة ،  بةعسةوةيرذمي
  دةربريين راطةيان و زماين دةزطاكايني لةثانتاييةخريايوثاشان ب

 يخؤ،  رذميدا طرت و دواتريش لةطةل رووخايني جةنطدا جيطارووداوةكاين
بةجمؤرةش  كوردستان وشارةكاينلة خةلك زماين كيشاية سةر
 دةستةواذةكاين. بؤ ثةيدابوو  وكؤمةاليةيتي سياسيبةكارهيناينك

خؤبة، كة رؤذانة" علوجيكريكار"ات بةتا دةط.. . "علوج خؤيةيت"، "لوج عيثارة"، " علوجيسةيارة"وةك
نيشان ئةد، ثردةكاتةوة" ي كورديفةرهةنط "كةليننةكاين، دايبةراوردكار  طالتةئاميز ويلةفؤرميك

ةوة كةوتؤتة"علوج "ي زارةوةلةثشيت، يةكاني ثيوانة وبةها كؤمةاليةتيبؤماناكردنةوةكةثرؤسةيةك 
 كؤمةلطايةك  نةتةوةيدا بكاتة ئةقلةيةيتيلةغروريك" ئيمةو ئةوان"  نيوان يةكايني جياوازةيتوطةرةكي

 دةكاتة ثاشطيبةالم وةختيك ئةم زاراوةية خؤ.  تياطةرمةي نةتةوةيهيشتا جةنط و ثيكداداين
ةوثةياماكةواية ئ.  بةدةست هاتوةي تائيستا يل  لةوة زياتر دةروات كةثةيامةكاين" كريكار"يووشة

  ؟ير كؤمةلطادا ئةدي يبةطؤةوة  "ج-و -ل -ع " ثيتةكاينيلةريطاريوايةتيك  ضني و ض
،  ميذوو بيتي طوزارشتطةربةالم زمان كاتيك دةتواين.. ي دةدوي خؤ بةزماينداهةردةورةيةكلة ميذوو

توة داكةويةكانةوةيبزوتنةوة كؤمةاليةتي  كةلةزارابيت لةو وشانةوة بةدةست هيني خؤكودةكاين
 لةئانتةعبريكان ةيي وضينايةتي سياسةكيشمةكيش نيو و بردنيان بؤخةلك  هةخلراندينلةثيناو 

 كودةكاني خةلك ئةطةرضي سةرزار وزارةوةكايني جةماوةرزماينتر يبةواتايةك.  تايبةتيوئاماجنيك
ة بابةيتبةوخؤ دةكةراست جةماوةرة يبةالم ئةوة خود،  هةرميذوويةك دةخةنةروودةاللةتةكاين
 ئةو ميذووةدا خةري كةلةرووداوةكاينييانةي ئةو حيزب وبزوتنةوة كؤمةاليةتكارتيكردين

و ثاشطرةكا" عةلوج "يزارةوة.  خؤياني داهاتويةكن بةقازاجن كؤمةلطاو شكلثيداينثيداينرئالوطؤ
  .  لةم حوكمة بةدةريبناتواين
بةالم دةوةرةية،  يةكجار كورتةييةوة ميذوويةكي زةماني لةباريئةطةرض،  رابردوو دووسايلينزيكة

ئاراستةكا،  و كؤمةاليةيتي سياسي طةورةي ئالوطؤريك كردة مةيدايني عرياقي كةكؤمةلطايخويناو
 كردة ضوارضيوةيةك ي رةشي سيناريؤيةك وبةريكةوتيني داطرت وجةنط وداطريكار جيهاينيبةتةواو

 لةدةوي سياس ضةندين دةستةوتاقم و ئةحزايبي كيشمةكيشدةركةوتن و ضاالكبوونةوة و
بزوتنةوة لةدوو سةنطة  كورد وةك دووي عةرةب و ناسيوناليزميناسيوناليزم.. بزوتنةوةكانيان

بةجمؤرة.  ثيضةوانةيان لةم ميذووة كورتةدا لةخؤنيشاندايدوو رةوةند ودووضارةنوس، جياوازدا
 هةردوو ناسيوناليزي ئةم ميذووة و ئةم رةوةندة ثيضةوانةية زماينكؤدةكاين"  عةلوجيزاراوة"

يةي عةرةبي ناسيوناليزميكةواية باسةرةتا لةبارة. دةخاتةروودا عةرةب وكورد وكارنامةكانيان 
  :بدويني
ة دواكةوت" علوج" بةزماين عةرةيبي ئةمريكا بؤسةر عرياق ناسيوناليزمي جةنط وثةالماريلةطةرمة

 كةلةثيشةوة بوويرووداوانة  ئةو راسيتيزاراوةيك نةبوو بؤخستنة روو" لوجع"ئاخاوتنةدا بةالم لةم 
بةلكو ثةيا،  عرياقدا ديتي زومل وبةاليةك كةبةسةر خةلكتةنانةت وشةيةك نةبوو بؤنيشانداين
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 يز بؤرذوا دةسةاليتي جةنطيك كةجطةلة هيشتنةوة قوربانياينبوو بؤ هةخلرانديني نةتةوةييغروريك
  نيوة كةدةيويست بةطةرانةوة بؤ سةرطوزشتةكايني نةتةوةييغروريك. نةبوو يئاماجن تر ي هيضعةرةيب
 لةبةرامبةر ثةالماردةراين،  عةرةب سةروك خيلةكاين مششري وةشانديني وجةنط عةرةيبيدورطة

ةهةر جةنطيكدا لةهةمووان نةترسترن وئامادةن ل" عةرةبةكان"بكات كة ئةوة ثيشكةش بةكؤمةلطا، بيطانادا
 ثوض و يبةالم ئةمة تةا بانطةشةيةك. مششريةوة ي بيطانان بكةن بةسةرينني وسةرمةكانيان وةالِر

 يبةلكو ئةوة،  جيانةكراوةيةيتدةوام دووخاسيةيت بةر رةوتيك نةبوو كةجةنط ودرؤكردينيبيماية
 ي بزوتنةوةيةكاينييةتدةكةويتةروو واقعيةتة كؤمةاليةدا يلةبةرامبةر ئةم غرورة نةتةوة ثةرست

 . يةي عةرةبيناسيوناليزم يكارنامة و يبؤرذواز
 ي و ئايديؤلؤذي سياس تةوازنايتيبةرهةم، دةسةالت و دةولةتيك كةداميةزراند،  عةرةيبيناسيوناليزم

يةوة ي ميذوييلةبار ي ئةطةرضيةئةم بزوتنةوة.  رؤهةالتةيسياو بلؤكو ري و ثشتيوانةوقوتيبو ددةوراين
 كؤمةل ينة داراكاينض ويوازذ بؤريوةك بزوتنةوة،  عةرةيب مؤديريني كؤمةلطاطرتينص لةطةل ثرةوتيكة

 ئيسالم و رةطةز.  لةرابردوودايةيو بةتةوايةكايني وبنيادة فكريي ئايديؤلؤذثيكهايت بةالم، ديتةكايةوة
)ethnicity (ئةم يديؤلؤذيا بريو ئاييةكاينيثاية سةرةك، رؤذهةاليت- وخومايلي تريةطةريوفةرهةنط 

 و بةجمؤرةش ي داطريكاريراوةستانةوة لةبةرامبةر ئيستعمارو دياردة. داطريكردووة يبزوتنةوةية
 ي سياسيدةولةت ونيزاميك.  ئةم رةوةتةيةي سياسهةويةيت" ي رؤذئاوايئةنيت"و " يانةي بيطئةنيت"

 يزرابوو منونة نةوت دامة داهايتيذيربوونةوة وة هةرزان وسةري كاريهيزي كةلةسةر بناغة
ن و كريكاران و زةمحةتكيشا لةبةرامبةر  وزومل وسةركويت بيمايفيئةوثةر  بيثةردةوييةكيديكتاتؤر

 بةم واقعيةتانةوة دابوو سةرةجنام  كةثشيتي نةتةوةييغروريك. سةرجةم كؤمةلطادا راطرت
  . يخؤ يكثاتيزمدا طةياندة ترؤةن كويرانة و في فاشييزمي لةبؤتة عةرةيبيناسيوناليزم

  و بةنسيب بوويني ئةمريكايي طةورة ميلتاريسيتي لةبةرامبةر ماشينيكلةجةنطداخورانةطرتن  يئةطةرض
 ي فايل بةستيني ثةيامم شكستة ناتواينئةبةالم . ثيشوةخت بوو ييةكيراست، ي حةمتيشكستيك

ين بةئاطرو خو يعرياق ي كؤمةلطاي بيت كةميذووي نةتةوةييو غروريك  عةرةيبيناسوناليزم
  ئةمريكاية لةعرياق خوييني جيماوي ميلتاريزميك وي جةنط وداطريكاريبةلكو ئةوة خود. وةتةوةسيون

 ي ياوةر و حكومةتةكةي ناوثةيدابووين.. ينيتةوةدا دةذي عةرةب نةتةوةثةرستاينةكاينتازة لةنيو دةمةر
نيشانةيةكن ، ي كرددؤم ريفران كوردستان بؤ بةرثاكرديني خةلكيوهةرةشةيةك كة لةبةرامبةر داواكار

لةطةل  ي ئةوتؤييةكيناكؤك،  خستووةيئةمريكاو جةنط وسيناريؤيةك كةلةعرياقدا بةري يلةوة
 لةرةويت ئةو يبةلكو ئةوة، يةين و بنيادةكانيدا  عةرةيبي ناسيوناليزميناسوناليزم و ئايديؤلؤذيا

يةكدا ي بوو لةثانتاييو رذميةكة صدام ي بووة سرينةوةيبةدواوة بةعس ي رذمييدا لةدذي وجةنطملمالين
 ي وشكلدانةوةيبةرة عي قةوم هةويةيتزيندوراطرتين هةربؤية. بووي خاوةن عةرةيبيكةناسيوناليزم

  بنةرةيتييةكيضونكة ئةمة ثيداويست.  ئةكيدةي عرياق بةم هةويةتةوة ئيحتماليكي داهاتوودةولةيت
 بةهؤيةوة عرياق اينوية كةدةتيبؤرذواز  ضيينطشت بةشةكاين ي ضةقبةستوو دةسةاليتيهينانةكايةوة

 يلةثرؤسة و هاوكات ي كةندوادا دةركيشيلةناوضة" ي ئيسالمي دووةميمجهور "يلةخةتةر
 سةراماية ي لةكةلةكةي نوي دةورةيةكي ئارام بؤ دةستثيكردنةوةي دةسةالتدا رةوةنديكيدابةشكردنةوة

  . لةعرياقدا فةراهةمبهيين
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 ي بؤ هةستانةوةةكوديك" علوج "يكةهيشتا زارةوة، ن دةدةن نيشابةرؤشين عرياق ي ئيستارووداوةكاين
زياتر  ي حكومةت و دةولةتيك كةمنونةكةي و دووبارة بةرهةمهينانةوة عةرةيبي ناسيوناليزمرةويت

  . وة يةكسان بيبةشكرد هاوالتياين ومايف وكؤمةاليةيتساينن ئي لةهةويةيتي عرياقي خةلكيةلةنيوسةدة
  بةعسي رذميرووخاين، تيثةراندووة ي ثيضةوانةيتيكورة كورد يناسيوناليزمذووةدا بةالم لةم مي

" لوجع "يزاراوةلةم ثةيوةندةشدا و ي بةم بزوتنةوةية بةخشيسةركةوتنيكلةروالةتدا ي ئةطةرض
 ي خةلكي هاتة سةرزاري نةتةوةييغرورسةركةوتن وةيةك بؤ نيشان وةكيدا  كؤميديكارهينانيكلةبة

 كوردستان ورزطاربوونيان يخةلك سةركةوتين يبةماناهةرطيز  ئةم سةركةوتنةبةالم ، كوردستانةوة
ةقالب ل يث ئةواين  ذيايني سالة ميذوويكةسالةهانةبوو   نةتةوايةيتيكيشةيةك لةبةالو موسيةتةكاين

خةلكدا   ذياينباشتربووين ي بةقازاجنيالؤطؤرئكةبضوكترين ةبوو نةت سةركةوتنيك نتةنا، دراوة
 ي خةلكداناين، بووة ئةجناميك ئةم سةركةوتنةدا يةسيناريؤ لي ئةوةبةثيضةوانةوة. ةكايةوةابيتينه

بةم .  بةريوةي سياسةت وجةنطيك كةئةمريكا لةعرياقدا برديسةر كوردستان وئوميدةكانيان بوو لةثشت
 ئةم توايننا،  سةرمةستكردووةي كوردي سةركةوتن كةناسيوناليزمييك وثؤزي نةتةوةييغروريكحالةوة 

  .  راوةستاوةي كةلةسةري ثؤض دةركيشي ساختة وبناغةيةكيبزوتنةوةية لةماهيةتيك
 ي ورزطاريئازادخيوازي  هيض جؤرة ريوايةتيكيية و هةلطري نيهيض هةقانيةتيك كورد يناسيوناليزم
 ئةم بزوتنةوةية يةكايني وفكريضوارضيوة سياسبةرنامةو . يةرمط لةجةورو ستةيةي نكؤمةاليةيت

  عةرةيبيناسيوناليزم يكاردانةوةيةك بووة لة وجوودوخةلكدا ي لةن وجود وريشةداربووينيونةفس
 كورد يبؤرذواز. ندووةسةثاي كوردستاندا دايخةلك كةبةسةر  نةتةوايةيتي وستةميك بةعسيورذمي

 يلةباوةش يخؤ، وةكردو  عرويبي لةرذمييك نةتةوايةيتي رزطارييةوة ئيدعاي كوردايةتيكةبةئاال
  سااليني سةرةتاي زةراعي ئيسالحيثرؤسة. طةورةبووة  بةعسداي وناسيوناليزمي عرياقيسةرمايةدار

، بارزارة  كوردستان بؤنيوئةم لةعرياق و رؤضووين كاروكاالي بازار وي سةرمايةداركان و سةرهةلداين70
 كردة  لةمبازارةدا كوردستانريكاراين ك هةرزايني كاري هيزي نرخ بؤ برديني كورديبؤرذواز يداواكار

  يبيكيشةو دةعوايةك ثيدا يئةوفرسةتة  نةتةوايةيتيستةم  وبةلةئارادابووينيئيتسراتيذ يئاماجنيك
 التةدةسئيمتياز وي مةرج بةي ضارةسةرةكةش مةركةزيدا سازكاو لةبةرامبةر دةولةيتي قةوميبرانةوة
  . ببةستيتةوة ي خؤيطرتين

 ينةتةوة لةقةوارةيةك- دةولةت هةرضونيك بيت تواين عةرةيبيناسيوناليزم يرضلةم ثثيوةنةدا ئةطة
بةقةد . يةي نيمانايةك كورد يناسيوناليزمبؤ ، نةتةوة-دةولةت ويسةربةخؤيبةالم ، يدا داريذيناوضةث
  ويبساز عرياقدا لةطةل دةولةيت، لةجمؤرةوة  فيدراليزم وشيتي سياسيدا بةناوييك لةريكةوتنيئةوة
 يبةشدرا. دا بكاتةوة عرياقبازارةكاين لة كورديبؤرذواز قازانج هيناين سةرمايةو يبةروو ادةرط

 كوردستان بةم ي دةولةت لةعرياق وهةولدان بؤ لكاندنةوةيلةهةلبذاردن وةك ريطايةك بؤسازدانةوة
. داوةوة ية و ضينايةتيي بناغةماد بةمسياسةتيكة ثشيت،  سالة بةكردةوة سةربةخؤية13دةولةتةوة كة

 يةكييت" بؤو" بيطانة بؤدةرةوة " درومشةكاينيي بةث بةطشيتيسيتناسيونال سياسةيتلةمةش سةيرتر 
 ي بةدذ كوردستاين زؤر الوايني كورد كةساالنيكبةالم ناسيوناليسيت، ئاراستةية"  نةتةوةيخاك

 يدين جار منونةلةم ميذووة كورتةدا ضةن،  هانداوة"كوردستان يثريؤز يخاك يرزطار"داطريكةران و بؤ
  .  كوردستاين لةخؤنيشاندا كردن بؤداطريكةران و ثارضةثارضةكرديني ثيشلةشكرسياسةيت

.  هةرة داماو دةخاتة ثيشضاوي كورد منونةيةكيفكريشةوة ناسيوناليزم و ي ئايديؤلؤذيلةبار
هينابيتة "  وة تائةلياس فةرحيصاطع احلصر" لةي خؤ ئةطةر ريزيك لةبريمةنداين عةرةيبيسيوناليزمان
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وة " نةتةوةوسياسةيت"  نةتةوةيئريادة "ي لةبارةي فةرةنساييو رؤمانسيزم" فيختة "دةرةوة و بةزماين
 مةالو شيخ وشاعريانيك  كورد لةوةداية كةبةزمايني ناسيوناليزمي نةتةوةيي برييئةوا داماو، دوابن

ةوة " سةردةستيةتةوةن"يةكة كةلةينةوةيان رؤشنبريرد فريبوون و بريكيدةدوين كة سةرضاوة
 ي تيكةل بةدةمارطريي ئيسالم–  عةشريةيتي وفةرهةنطييي خؤج خسوسيايتتةقديس كردين. داكةوتووة

 ي بريو ئايديؤلؤذيا بابةتةكاينئةمانة.. ندا ثيشي داخراو لةسةردةمايني كؤمةلطاثامشاوةكاين ويرةطةز
 ي سال تةجروبة13شةوة  ئابوورييم وسيستة كؤمةاليةيتيلةبارة.  ثيك هيناوةي كورديناسيوناليزم

 كؤمةلطا كردين،  كوردي ناسيوناليزمبووين ثوض  بةسة بؤ ماية ثاريت يةكييتدةسةالتدارييت
 وياسايةك كةبةعس لةكوردستاندا ي ئيداري لةسةر هةمان سيستةم و راطرتين ضاوةرواينيبةئؤردوطايةك

 ي ئةم بزوتنةوةية ئاراستةكةلةزماين ةداتية تورهةلديلةبنةوة ئةو غرورة نةتةوةي،  بردووةيبةريوة
توانيان دةولةت و  كةم الين" دام حسني"و" ئةتاتورك"لةكاتيكدا .  دةكاتي دةوربةركؤمةلطاو خةلكاين

 ئةويش،  خؤيان بكةن ذيردةسيتيخةلك باشتر لةضاوثيشوويان ثيشكةش بة بةريوةبردينيسيستةميك
 كوشتين تةا سةرهةلداين.  وبارزاين تالةباينتدارييت دةسةاليلةماوةيةكدا كة زؤرتر نةبوو لة ماوة

 لةكةنار طريفان،  نةتةوةيةكطرتوةكانةوةي كؤمةلطا بةديار خريو صةدةقةذنان وةك مؤديك وداناين
  راسيتبةسة بؤ سةملاندين،  شاريان طرتؤتة دةستيةوة ئيدارة كاربةدةستانيك كةتازة لةشاخثركردين

  .. داكوردستان  مةدةيني كورد لةطةل كؤمةلطاي ناسيوناليزمثيضةوانةبووين
 سةركةوتن و ي دوراو بةثؤزي كورد لةم ميذووةكورتةدا كايةيةكيبةم خاسيةتانةوةية ناسيوناليزم

 كورد لةم كاية ي ناسيوناليزمي سادة كارنامةيوةئةطةر بةزمانيك. يةوة تيدةثةرييني نةتةوةييغروريك
ئةويش .  ليدةرديتي ثوضي وسياسةتيك ئينسايني دذييكيثةنسثرتةا ، دؤراوةدا كورت بكةينةوة

  :ئةوةية
ثشت ي بةهانةبة،  ئينساينيثرةنسيثيكدور لةهةر  بة كورد وحيزبةكاينيةضؤن ناسيوناليزمبينيمان ك

 يةوة هيناية سةرذيايني ميليتاريستي طةورةيبةماشينك،  طةورةيدرندةيةك، يك"دوذمن " داينيلةزةو
 جةنطيكدا راطرت يثيشةوةي لةريز" ثيشمةرطة قارةمانةكانيان" عرياق و بيتاواينيمناالن وذنان و خةلك

 يبةجمؤرةش ناسيوناليزم خويدا هيناوي بةدوا يةك كؤمةلطايدارماينكوشتارو تريؤرو  ويكاولكار كة
 بؤ ثشت هةقيةيت  ضةوساوةينةتةوةيةك"  خستة ئةم ميذووة كورتةوة كةي ئةوةكورد ثرةنسيثي

  . "!! بكاو كؤمةلطايةكيش كاول بكا تر قةسايبي نةتةوةيةكيوذمنةكة دداينيلةزةو
وة و يكةلةسةر، بوو ي صدام و رذميةكةوةدةرناين،  بةم ثرةنسيثةوة دابووشيتثكة ثوض يبةالم سياسةتيك

هاتة نيو ئةم  يئةوة، ترةوةيةسةريكليةوة ي و ياوةرو عةالو عةرةيبخؤطريدانةوة بةناسيوناليسيت
 وسةرؤك " وسوينيشيع"ي و دةيان مةالو ئاخوند لةطةل سيستاينك بوويةيوثةميانيتها، بازنةيةوة
 كوردستان ي خةلكي ئيستا و ضارةنوسلةوةداية كةذياين لةم سياسةتةشدا يدوراو. دا عةرةبيعةشريةيت
 بةعس  دةولةيتيكةلةناوةرؤكدا هةمان ثيناسة تةسليم كراو بةدةولةتيكةوة دةلكيندريتةوة يبةسادةي

 ئةو كارنامةيةك دةبن ي يةكةم وئاخر كوردستان قورباينيةش خةلكبةجمؤر،  دةيبيئيسالم-ويبوعر
  .  كورد لةم ميذووةدا تييدةثةريينيكةناسيوناليزم

كاتيك كة ئةوة لةبريبضيت نايب،  خرايةروويةكاينيلةهةموو ئةم ميذووةو كارنامةيةكدا كةراستبةالم 
لةمةشدا .  ليبةرهةمديتي " علوجيكريكار"كريكاران و ي ووشةيبيتة ثاشطردة" علوج "يزاراوة

بةرامبةر لة، وضينايةيت  كؤمةاليةيتيتةحقري يةك  تا ئاسيتي نةتةوةيي كورد غروريناسيوناليزم
، ةثيشةوة دةبات كوردستانروويان كردؤتة شارةكاينبؤ كار  كةيكريكارانة عةرةب زمان و ئةو يخةلك
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ية يهةرئةوةنئاماجنيش لةمة . ن و موسل و كةركوك وخانةقينن شيخاي ناوضةكةبةشيكيان كوردةكاين
و  ي قةومي شةرودةعوازةمينةكاين  بداويوقةوطةرايزم اسيبرةو بةر جيبكةويت كةفةرهةنطيكزمان و

  كريكاران وضيينتةحقريكردينبةلكو ، يراطر" تريئةوان" كوردستان وي نيوان خةلكقلشيت يبةرينكردنةوة
 يو بيبةها لةروانطة هةرزان ي كارييةت دانة بةجؤريك لةهيز ورةمس كوردستانيكريكار

 ي نةتةوةييهةروةك ضون غرور،  كورددايةدارن و بؤذوازةم سةرمايلةبةرد، يةوةيكؤمةاليةت
 داهيناين ئيسرائيل بةي تازةدروست بوونيو دةولةيت" كوردة جووةكاين"يةكان بةرامبةر بة يئيسرائيل
  . طادا ضةسثانديانلةكؤمةل" كوردانيكار"ي زاراوة

هةردوو ي  ثووضانة كورتةدا ولةبةرامبةر ئةم غرورة نةتةوةيية لةم ميذووة كةدةيبيبةالم ئةوة
 ي كؤمةلطايئةوةية كةرزطار يبؤ راكيشر ي خةلكي جةماوةريسةرجن، ي و كورد عةرةيبناسيوناليسيت

 ناسيوناليزم ي فايلير يةكجابةستين ويةكاينيوئاكامة تراذيد ي قةوميعرياق لةغرورو نةعةرةتة
 ي كؤمةلطادا ئةتوانريةيتي مةدةني طريانةوةي سكوالر لةثرؤسةي دةولةت ودةسةالتيكبةدامةزراندين

  و ئينساين كؤمةاليةيت هةويةيتي كؤمةلطا لةسةر بناغةي و ثيناسةكردنةوةي خوازيئازاد. صمومكني بب
  و ضةسثاندين و ئاييني رةطةزيناسنامة  يةكسان بؤهةمووان بةيب بوويني هاوالتي مايفو سةملاندين

بيطومان .. لةم ثيناوةداية ي بناغةيي عرياقدا مةرج دةولةيتي داهاتويئةم راستيانة لةدةستوور
 ئةمريكا ي وكردنة دةرةوةيبةجةنط وداطريكارة هيناني يةكةم لةم راستايةدا كؤتاييهةنطاو يهةلنانةوة

  سةرشاينيرين ئةركتيفةور  عرياقي بؤ خةلكيةكاينياين و ئي و تايةفةيي ثيناسة قةوم تؤرهةلداينو
  . ية لةناوضةكةداي كريكار كؤمؤنيسيتي ئازادخيوا ز و بزوتنةوةيسةرجةم خةلك
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