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  سديق عةيلسديق عةيل.. . .. . طةجناين رانية لةنيو وةمهي طرنطي ثيدانداطةجناين رانية لةنيو وةمهي طرنطي ثيداندا
  

 و طرنطي ثينةدانيانة لةاليةن حكومةت، هةميشةيي طةجناين رانيةية و ئةوةي جيطةي نيطةراين بةردةوام
باس  و با لةميذووي سةروةريةكاين رانية بطةِريني، بةطويرةي ثيويست، دةزطا ثةيوةندي دارةكانةوة

، زيك سنوري ئيراننكةدةكةويتة ، وينطةي جوطرايف ئةم شارة لةِروي جوطرافيةوة نةكةينلةطرنطي ش
بريقي وةك ئةم شارة قورباين  و ضونكة قسةي باق، راستةقينةيةكةيةوة بِرواننيبةلَكو لةرووة 

شني هيضيان بؤ ئةم شارة يلَ  و ضي قسةي بيكردارن و ضي و دةروازةي راثةِرين و هةيةوالنكةي شؤِرش
ثيويستيان  و لةوخةلَكانة طةجنن: طوماين تيدانية هةندي و رانية كؤمةلَيك خةلَكي تيادا دةذي. نةبوةوة

، ثرؤذةكاين نةك هةر تةواو نابن، كةثيم واية يب دةرةتانترين شارة لةم كوردستانة، بة طرنطي دان هةية
ة ضوار قوِرنة تةمةين ضوار سالَي ثِر كردةوة دوو سايدي راني، بةلَكو هةنديكيان دةستيشيان ثي ناكريت

طةجناين ، ئةو دوو سايدة تائيستاش تةواو نةبوة و الكةي تري كؤن دةبيت، هةتا اليةكي ضاك دةكريت
ئةمةش لةبةر ئةو ، رانية بةراورد بةريذةي دانيشتواين شارةكاين تر زؤرينةي كؤضي كردوة بؤ هةندةران

ئةطةرضي لةشارةكاين تر ، رةوة سارد نةبؤتةوة و ا ئيستاش ئةم كؤضت و ثشتطوي خستنةيانهةموو 
، هتد نية.. نةسينةما نةهؤلَيكي ضاالكي نةمةلةوانطة نةتا ئيستاش ، طةجني رانية، بةرةو نةمان دةضيت
وانني بلَين ئةم بؤيةش دةت، تةنانةت زةمانةتيكي ذياين نية، يارطايةكي باشي نية، طةنج ثاركيكي نية

كردنةوةي ناوةندةكاين ضاالكي الوان ، طةجنةكانيشي لةثةراويزي ثةراويزي دان و شارة لةثةراويزي ذيان
ضونكة ئةم ريكخراوو ناوندانةي بونيشيان ، ريكخراوي حزيب تايبةت بةالوان بةدةردي ئةمان ناخوات

، رنطي ثيويست بةطةجناين ئةم شارة بدةنجطة لةحزيب بوين زؤريان ئةوانيش نةيانتوانيوة ط، هةية
 بةحوكمي دوور بونيان لةمةركةزةوة كة هي زوربةيان ي تر ئةمانيش كةوتونةتة ثةراويزجاريكضونكة 

، بؤية دةكريت بلَيني تاوةكو ئيستاش ئةم طةجنانة لةدوو دلَي طومانيكي زؤردا دةذين، شاري سليمانية
تواناكانة بؤ طرنطي دان بةطةجناين  و ت تةرخان كردين هةموو هةولَضونكة ئةوةي لةحكومةت دةبيستري

طفتة خؤشانة يان جيبةجي ناكرين يان تاكايت جيبةجيكردنيان  و كةضي لةئاكامدا ئةو بةلَين، شار
طرنطي دان بةطةجناين ، جيلي دواي ئةوانيش سوديان يلَ نابينن و تةمةين ئةو طةجنانة بةسةر دةضيت

  . ا ئةمسالَيش هةر وةمهةو نةضؤتة قؤناغي جيبةجيكردنةوةت، رانية
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