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  سؤرانسؤران. . سس. . حح... ... ! ! }}براوبراو{{و كوردي بردة و كوردي بردة } } هصنراوهصنراو{{بياين هاوردة بياين هاوردة 
  
  

هةپ دةبذصرم }  ذين باغي{  هةپبةسيت لة هؤنراوةية دصأة دو ئةم، كوپاو بةركوپصكي وةك، شت زؤر بةر لة
  : نووسيومة  مصذة لة زؤر كة، دةكةم و ثصشكةشي

   
  ، نةبص سةربةستم ماپص، نةنووسم خؤ ضارةي تاكو
  . ئةكةم و هةپواسني هةپةجبة و حةبس و ئةنفال باسي
  ، خوصن خانة غةريبة كة، مندا كؤين وپايت لة

  . ئةكةم ضني خةپكي هةر لة، و النةوازم غةوارة هصند
  
ثصك } هاورد و برد { لفةو دوانةي وشةي لة، زمان ناسيةوة نطةيروا لة كة، باسةكة كاكپي سةر دصمة، جا

 مةزن دا كوردستاين لة وشةية دو ئةم، زؤر شيت ديكة وةك بةپام. ة} بردن  و هصنان{ ماناي بة كة، هاتوة
بةمشان نةكةوتوةتة وشةي  و قةت دةكةوص و كةوتوة وةبةر كورد} برد { وشةي تةنيا كة، ثشك خراوة وا
  :  وصنة بؤ. }هاورد { 
  

 لة، رةسةنة كوردةكانيان بنةماپة لة زؤر، سةفةوي كوردخؤري ثادشاطةيل، ثصش ضوار سةد ساپ نزيكةي
 و بيضمي خبةنةوة دووريان، هةپ بتاقصنن يةكيان لة تا، خؤراسان باشووري بؤ} برد { كوردستانةوة
كاك  نووسراوي، وراسانخ بؤ مصذؤيي كورد كؤضي بأوانة كتصيب (تصك بدةن كوردستان حةشيمةتناسي

 شاري لة نزيكة، }جابان {  طوندي بؤ كردوة شارةودةر كورديشان ضةند هؤزي) . تةوةححودي كةليموپپا
  . دةذين لةوص هةر هصشتا ئصستا كة، تاران دةماوةندي

  
 لة، و بةرةكةيت هةشتةرؤ ثأ ثيت موكريان لة ناوضةي كوردطةيل، قزپباشانة سةفةوية ئةم يان هةر
 ناوضةيةشيان ئةو، راطوصست، مةراغة و تةورصزةوة شاري تةنيشت لة، سةهةند زةمةندي كوصستاين بناري
، كوردية ناوضةية ئةو جصطةطةيل زوربةي ناوي هصشتا ئصستاش. ناكورد بة خةپكي داطري كردن و دايان لص
  . هتد و جؤبةرة، سةرةجؤ، جاأةشني، }هةشت ضةم  (هةشتةرؤ، ) سارد (سةهةند وشةي خودي: وصنة  بؤ
  

 ئةو ناوي، دةزانني هةروةك. كوص و كوص و بناو، مةپكةين، خؤي، ورمص شارطةيل بؤ هاوردة توركي
 هاوردوون بؤ توركيان بةپام. كوردين ثاكيان، ورمص طؤيل ديكة لة قةراغ دةيان جصطةي و سةرةوة شارانةي

 سةرةوة ئةو شارانةي. و بةردة رةقة كان و كةس نةكصپ ناوضة شاخ و داخ بؤ بردوة لةويوة كورديان و
 بناو ؛) هةوأطةرية مةكؤي ضون، زلة ثةيل طپيين دةفري (مةپكةين ؛) خوص (خوي: ئةمةية  ماناكانيان

 نووسينطةي لة ثصشةوا قازي حمةممةد سةرؤك باثريي رؤذصك دةپصن، ورمص بة سةبارةت) . ئاو تةركي(
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 سص ورمص، بةداخةوة دةپصن ”: ويت  كةسةرةوة و بة ذوورةوة هاتة كابرايةك، دانيشتبو مةهاباد لة خؤي
  . نةبوة دةرمان توركي لص بؤ، بةرلةوة ورمص ياين. ”هاتوة  تص توركي ماپة

  
 حةشيمةت ناسي ناوضةي تةشكي بؤ طؤأاين، و دةوروبةري كةركووك كوردطةيل طوصستنةوةي و بردن

بةرانبةري  و لة دةناسرص راطوصزان و بردن بظةترين بة كورد بو كة، }بابة طأطأ  (طوأ باباطؤأ كةركووكي
تورك  هةرة ضةثةپي سةردةمي لة }بة تةرتيب  (بةأيز، ئةوصية بؤ عةرةب و توركمةن ي} هاوردة { ، ئةو دا
  . بةعس دا ثيسي رصذميي عومساين و طةيل

  
) دو ئاوان (ياندواوم الي حاجي حةسةين و كاكي بة كاكي دةشيت ثان بؤ، جؤر بة جؤر ناكوردطةيل هصناين

 بؤ ناكوردصك هةر هاوردين، دصمؤطأافيكي طشيت ياسايةكي وةك كة - كوردستان رؤذ هةپايت لة، 
  . دواوةية بة كوردستان لة كوردصكي بردن و راطوصزاين، كوردستان

  
 قول و كةللة و سةر وثص ضصشتخانةي، سةردةبأن كورد طةرمة بة، }؟ هةوجية{ حةوجية  شاري لة ئصستاش
  . صنن بؤ مارةيب و عارةب و دةربكةن تةواو كوردطةيل ئةوص دةيانةوص و كورديان داناوة و قاضي

  
 لة ئيدي بةپام. داوة روي، بردين كورد و بياين هاوردين كارةسايت، زؤر جار و لة زؤر جصطةي ديكةش

 وتين بة، كلؤجصك بة هيض، و طوأةشة دا هةأةشة ترس و لةرزي لة ذصر، وريا بني دةبص، سص دا هةزارةي
 ضؤپ نةكةين و ثصيان بياين بؤ خؤمان زصد و نيشتماين، رابوردو وةك، }بة جةحةننةم {  لةتة رستةي
مافة رةواكاين كورد لة  ئةوانيش، مايف ئةوان دادةنصني بؤ تةواو رصزي ئصمة هةر وةك دةبص كة، بسةملصنني
  . نةكةن خوازي دا ثاشصل ئاسنيين رةطةز ذصر كاپةي

  
 . 2704 بةفرانباري ي4 -ن تارا
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