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."؟!تــاكو ئيشةكةمان نةبيَتـــة  فـشــــة   "      

مام "    لة سالَةكاين ثةجناكان و شةستةكاين سةدةي رابووردو دوو ثياو هةبوون لة طةرميان يةكَيكيان ناوي 
" ةيل حةسةن حمةمةد ع" بوو كة بة داخةوة ناوي باوك و باثريمي لة ياد نةماوة ، ئةوي تريشيان ناوي " خورشيد

مام " هةزار سآلو لة طياين ثاكي هةرووكيان بَيت " ناسرابوو " حةسةن حةمة عةلة" بوو كة لة ناو خةلَكدا بة 
خورشيدو مام حةسةن هةردةم لة ثَيشربكَيدابوون كة بة شيعري ميللي لة ديوةخاندا ثرسياريان لة يةكتر دةكرد و 

دةية لةسةر زماين هةموو خةلَكدا بوو شيعرةكانيشيان ئةزبةر ئةم بَينةو بةر... هةولَيان دةدا يةكتر ببةزَينن 
بة كوريت ئةم دوو ثياوة طولَي ديوةخان و ناو مةجليس بوون بة تايبةت مام حةسةن كة .. كردبوون و دةيانطوتةوة 

رط  يةكدووجار بة خزمةيت طةيشتم ، ثياوَيكي زاناو دونياديدةو قسة خؤش و جل و بة1969 و 1968خؤم لة سالَي 
 .. خاوَين و ثؤشتة بوو 

ضونكة تةلةفزيؤن و راديؤ كةمبوون خةلَكي بؤ زانيين دةنط و باس و كات رابواردن هةميشة دةضوونة ديوةخان و 
) حةرامة(خةلَكي هةميشة دةيانطوت مةجليس و ديوةخان بةَيب مام خورشيدو مام حةسةن .. لةوَي كؤدةبوونةوة 

 ... دوو ثياوةي تَيدا نةبَيت َيب شةوق و زةوقة و تامي نييةواتا مةجليس و دانيشتنةكةيان ئةو 

وةك لة سةرةوة بامسانكرد كة هةردةم ئةم دوو ثياوة لة ثَيشربكَيدابوون ، جارَيكيان مام خورشيد لةسةر رووباري 
 بالَندةيةكي راو دةكات و دةيطرَيت ، ضونكة سةقاقوش)) **سةقاقوش" (( تةيرَيكي" بالَندةيةكي  " *رؤخانة " باسةرة 

زؤربةي خةلَكي طةرميان نازانن ناوي ضيية ؟؟ مام خورشيد ... كؤضةرةو بة دةطمةن لة كوردستان بةرضاو دةكةوَيت
ضونكة دلَنيام نازانَيت .. لة دلَي خؤيدا دةلََيت ئةمة باشترين هةلة بؤم رةخساوةو حةسةن حةمة عةلة دةخرضَينم 

 ضاوةرَي دةكات تاكو شةو ئةوجا سةقاقوشةكة لة طةلَ خؤي دةبات و لة ئةم مةلة عةجايةبة ضيية ؟؟ مام خورشيد
 :ديوةخان لةناكاوا خؤي دةكات بة ذووراو سةقاقوشةكة ئةداتة زةويدا لةبةردةم حةسةن حةمة عةلةو دةلََيت 

 حةسةن حةمة عةلة ، دةست وةي بةلة 

 طةر مشة زاناي ئينة كام مةلـــــة ؟؟؟

ئةندامي سَيكسي ثياوان ، ئةطةر تؤ زاناي ئةمة كام مةلة : بةل)) بةلة(( دةستت بةم واتا ئةي حةسةن حةمة عةلة
 ...ةو ناوي ضيية ؟؟؟ " تةيرة"

مام خورشيد بؤية وا سةقاقوشةكة دةداتة زةوييا لة بةردةم حةسةن حةمة عةلة تاكو بشَيوَي و شثرزة بَيت تاكو 
بةآلم وةك طومتان مام ...!!! ةآلم بداتةوة و طرةوةكةي بباتةوةئةطةر بيشزانَيت ئةوة لةبريي يضَيتةوة و نةتواين و

حةسةن ثياوَيكي زؤر زيرةك و دونياديدة بوو بؤية هيض خؤي تَيكنةداوةو لة سةرخؤ هةر بة شيعريش وةآلمي مام 
 :خورشيد ئةداتةوةو دةلََيت 

 ـــــة’مامــة خوشـــة ئيشةكةت فشـــــ
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  ــــــةطةر منةزاين ئينة ، سةقـــــا قوش

ئيتر مام خورشيد دةمي " سةقاقوشة" واتا مام خورشيد ئيشةكةت فش و بَيبايةخة و ئةطةر تؤ نايزاين ئةوة ناوي 
 .... دةبَيتة تةلَةي تةقيوو هيضي بؤ نامَيَين و باوةش دةكاتة مام حةسةناو دةلََيت راست ئةكةي و من دؤرامن 

بني و ضاوةروان بني " عارةبةكامنان"ةطةر ئَيمةي كورد بةتةماي برا ئةو بةسةرهاتةم بؤية طَيرايةوة تاكو بلََيم ئ
ئةوان بةرةزامةندي خؤيان مايف طةيل طورد بسةملَينن ئةوة وةك مةسةلةكةي مام خورشيد ئيشةكةمان دةبَيتة 

 وا هةشت مانطي رةبةق بةسةر رووخاين بةعس و سةداما تَيثةريوة و كورد هيضي ديار نيية ؟؟؟) فشة(

 :وانيية تكاية هةر كةسَيك وةآلمي ئةم ثرسيارانةي خوارةوة دةزانَيت خَيري دةطايتَ ثَيم بلََيت ئةطةر 

 كةركووك و ئةو دواي ناوضة رزطاركراوةكان بؤ تا ئيستا نةخراونةتةوة سةر هةرَيمي كوردستان؟؟ .1

 ضييان بؤ كراوة ؟؟" تةعريب" خَيزانة دةركراوةكاين  .2

 رايل وةردةطرين ؟؟فيدرايل ضي بةسةرهات و كام فيد .3

 سوثاكةي باوة ئةتاتؤرك كةي تةشريف ئةفةرموَي بؤ وآلتةكةي خؤي ؟؟ .4

 كةي هةردوو ئيدارةكة يةكدةطرنةوة ؟؟؟ .5

 كةي هةلَبذاردن دةكرَيت ؟؟ .6

 تاكةي راسيت رووداوةكان ئاشكرا ناكرَين ؟؟ .7

 !!!!!نــــاوَيـــــرم ، باسي فايل و مايل بكةم  .8

ا هةشت ثرسيارن بةآلم وةآلهي من  هةشتا ثرسيار لة مَيشكمدا دةخولَيتةوة وةك ئةو ثرسيارانةي سةرةوة تةني
 :مزراحةكةي مندالَيم بةآلم هةر ئةوةندة دةلََيم لةسة ريتمي شيعرة ميلليةكةي مام خورشيدو مام حةسةن 

 :من لة جيايت مام خورشيد دةثرسم 

 ..ئؤمَيدم ، تــؤيـــــي " يابة " ضاوةكةم 

 ؟؟؟"سةربــــةخؤيي" يــا " ة فيدرال" هةقم 

 : لة جيايت مام حةسةنيش دةلَيم 

 " ..فشـــة " ي كوردي ئيشةكةت "كاكة"هؤ   

 " خشـــــــة " فيدراليةكةشتان دةبَيتة 
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مةكةن و دةست بكةنة قورطي شَيراو هةقي رةواي طةلةكةم نةكةن " عارةباكان" دةسا دةخيلتامن ضاوةرواين برا 
 !!!!!وا و ضل و ضوار هةزار ثَيغةمبةر  نةرم و نياين دةردي ئَيمة تيمار ناكات بة خشة بؤ خاتري خ
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