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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق. . .! . . .!  و قةشةكان و قةشةكانتيينتيينقشقش
  

ك مرؤظ تاوتويتةنوووسيين،  سةمةرة سةيرويسايتةكان دةكات هةوالَ،  ِرؤذنامةويكاتيش  سةير دةكةويثي 
، ينيستةئةو بؤرة ثياوة ِرةوشنفكرة شؤظ، ة خاليد قشتينيم خويندةوي ثيشوودا نامةيةكيلةماوةي، ضاو

ئةوة بوو ،  بثيكيتيخؤ يكة ئاماجنة شؤظينيستية كةيم بةوشيوةالَبة. يت بؤكورد دةِريذي تيمساحيفرميسك
ديارة هةر ئاقأل نةبووةو ، ايةوةمدرالَ وةص نووسني ليرةو لةوطةيلبة ،  نووسينةكةيدالةسةرو وةخيت

 ييكةردانس،  هاتووة كة لة ثةيامنيردايةهةروةك ئةو،  نووسيوةي تريةوة شتيك شوينستيي تةسكيبريبة
 يبة دواكةتووي،  كة جيابووةتةوةي هيندي) ئاسام ( طوايةوةك هةوالَيك خويندمةوة،  كردووةستاينهيند

 ي جيابوونةوةي لة ئةطةريمةبةستيش،  هةيةي زؤر جياواز هيندستاني ترماوةتةوة لةطةأل شوينةكاين
 جيابوونةوةدا بلَيت لةكايتكة دةيةويت ي،  عروبةكةي عيراقيكوردستانة لةبةشة عةرةبنشينةكة

 وةك ئةو يئةوانةةو منيش بةو بةِريزئةوجا . خؤزيا وابواية جيابووينايةتةوة،  دةمينيتةوةيدواكةوتوويبة
ئةو .  وةك ئةو بةلَكة لة واقيعةوةي و شوينستانة ِرةطةز ثةرسيتينةك بةبري، مالَبة. بريدةكةنةوة دةلَيم

 ينةبوة شيوازيك  بةغدادايكة فاشيستةيلةذير ِركيف، دا نيمضة ئازادبووةةسال13َةم  ئي كة ماوةيشوينانة
 تر كة ئةو جؤرة تيِروانينانيان هةية با يبؤ ئةو هةركةس،  بةخؤيةوة بينيةوةيبني و ثيشكةووتووطةش

 انوة بةراورد لة نيو.  خؤيان ببنييستيانة بةضاو كوردستان بكةن و ئةو ِرايدانيكلةنزيكةوة سةر
ئةوجا با بة ، بووة بةغدادا ي ِرذيمي كة لةذير كؤنترؤلَي ئةوشوينانة و كة ِرزطار بوونيئةوشوينانة

 ي هيندة ئةلَيم جيابوونةوة بدةمييدريذةنامةويت ! .  وونكردووة ئةو ويذداينيطةرض، ويذدانةوة بِريار بدات
  .  و وابةستةبوونثةرسيت كؤنةيِرزطار بوونة لة بري،  ثيشكةووتنةيكوردستان مانا

 تا يئةوانة. تدارو سياسيةكانيش ئةوة هةلَويستيانةالَ ِرؤشنبريو دةسةيخؤ هةر خاليد وانية بةلَكة زؤربة
. . نا. . يمةجليس ( لةيكةض،  بةناو شؤِرشطيِربوونيئةوانة، و ثةناطةيان بووالَ كة كوردستان قةدويين
 مجوجوليان بوو ثةناطةيان ي كة كوردستان بنكةي ثينج لةوانةش هاتة ثيي فيدرالَيكاتيك باس) تداالَدةسة

 ضاوةِروان نةكراو نةبوو ضونكة زؤربةيان ئةوة يئةمة شتي. .! ئةوة هةلَويستيان بوو، بوو ضوونة دةرةوة
 كؤن ي دكتاتؤريبنةمالَة يدلَ، كؤنة بةعسيةكان بةسةردةكاتةوة،  ئوردن دةكات سةرداينيعةالو. ِرةئيانة

 كة عيراقيان جيهيشتووة كة مةزةندة يزؤريك لةو كؤنة ئةفسةرو ثلةدارانة. . بؤ هةلَبذاردن.  دةكاتيِراز
  داهاتوودا سووديان يليتا بتوانن لة قؤناغ،  ئةردةنيان وةرطرتووةيمة هةزاريك دةبن ِرةطةزنايةكريت سد

 لة ئيستاوة بكةونة خؤو هيندة هةر، ولَبدةنسياسيةكان دةبيت هة ةئةمةش كورد و سةركردبؤ . وةرطرن
 و ي عةالولة دووانةكاينهةروةها .  كوشتارو خوينةي كة ئةمِرؤ عيراق هيواو ئاشيتيثابةست نةبن بة عيراق

تيئةو شتانة بةساناي) ياوةر (ويةكةدايا زاوا ِريشتا بةدةسة،  دةردةكةويت شادنةبوون فةريكة الَئةوانة هي
 و  جوطرايفيدةربِرينيان لةسةر فيدرالَ لةكايت، دةكريت طةندةلَيان يناخيرةوة هةست بةل. دكتاتؤرن
 لة و كةلة ثووتو ي ضكورد ضاوةِروايندةبيت !  دةشوينن و هةِرةشة دةكةني و بة جياخوازينةتةوةي

ديك نووسةر و  هةنيلةبةر ئةوة) . مريشك ِريقنةو هيلكةش دةكات (ئةمة ئةوةية. بكاتخوينِريذانة 
 نيشاندا لة ي خؤي مرؤظانةكة هةلَويسيت) ي عةلةويهاد (وةك،  عةرةب هةبووةو هةيةيِرؤشنبري

ة بةكورد ِرةوا نابينن كة و قةشةكان ئةو ماف م قةشتيينالَبة. ي دةربِري خؤيةجبةداو ناِرةزاي هةلَكيمياباراين
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  حيزبةكايني سةركردةثيم واية ئةمةش تاواين.  بيت ئةوانيدةيانةويت هةر ذيردةستة. يوةك مرؤظ بذ
 لة كايت،  كردي كورددةولَةيتو  لة جيابوونةوة باس لة نووسينيكدا هةروةك قةزايف،  تيدايةيكورديش
بةهةرحاأل كات .  طشتيان ِراطةيانديبةداخةوة ئةو كات ئةوان ضوونة بةغداد و ئاشتبوونةوة.  بةغداداليداين
تا بتوانن بيسةملينن بؤ ، ثيويستة كورد بكةويتةخؤ، يعيان ال دروست بووة واقةسيتهِرؤشنبريانيش ، ماوة

  .  هةية ئينسان و سةربةسيتي ئيمة طةليكني حةزمان بةئازادقةشةو قشتيين
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