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!!!  "توركياو دةولَةيت كــوردي * ... تالة شيَت و فيكـــة "       

سةر بة ) لة شارؤضكةي قادركةرةم(   سةرةتاي سالَةكاين شةسيت سةدةي رابووردو لة ناوضة طةرميان 
بوو بةآلم ناوي مام تاليب " يادي بةخَير بَيت" شَيتَيك هةبوو ) دلَ و قودسي كوردستان(ثارَيزطاي كةركووكي 

 . ناسرابوو ) تالة شَيت ( هةر بة 

و تةكَيةكةي لة " شَيخ حةسةين قةرةضَيوار " بة هؤي ئةوةي ئارامطةي شَيخي طةورةي تةريقةيت قادري 
قادركةرةمة ساآلنة لة هةموو اليةكةوة بة هةزاران دةروَيش و موريدي ئةو تةريقةتة و بةدةيان خةلَكي 

ةو تةكَيية لة قادركةرةم دةكرد ، كة بة راسيت ئةو تةكَيية ثةناطةي هةذارو هةذار و بَيدةرةتان روويان ل
ئةو جَيطةو مةقامةي ثَيري قةرةضَيوار تاكو سالَي ئةنفالة بةدناوةكةي بةعس و سةددام واتا ... بَيكةس بوو

 دةكاتة  دَيهايت دةورووبةري كة96 قادركةرةم و 1988 بةردةوام بوو ، بةآلم لةسالَي 1988تاكو سالَي 
هةمووي دةسيت رةش و بؤطةين بةعس و سةددام  وَيراين ) جةباري و زةنطنة و شَيخان و طل(دَيهاتةكاين 

وةكو طومتان خةلَكَيكي زؤري هةذار روويان لة قادركةرةم دةكرد و لةو تةكَيية ئةحةوانةو نانَيكي . كردن 
 تَيدابوو كة يةكَيك لةوانة بؤ منوونة ناوي ي" شَيت " دةروَيشيان دةخوارد ، لةوانةش هةندَي جار كةساين 

بوو " كرماشان" بوو ئةم شَيتة خةلَكي دةوروبةري شاري خؤشةويسيت كوردستاين رؤذهةآلت " كةلة شَيت " 
دارجطةرةيةكي زؤر درَيذي بةدةستةوة بوو لة داري " كةلة شَيت " هةميشة كةرمية شَيت يا راستتر ... 

 زؤر جوانيش نةخشَينرابوو ، كةلة شَيت بة روالَةت ثياوَيكي لةسةر خؤ دروستكرابوو بة راسيت" كةووت"
ئيتر وا توورة ئةبوو ئةطةر زوو هةلَنةهاتيتاية )) دار جطةرةكةت (( ديار بوو بةآلم ثياوم دةويست بيطوتاية 

دار "تاية كةلة شَيت ئةطةر بتو.. لةبةردةسيت ئةوة بة فةالكةت ئةضووي و تَيهةلَدانَيكي باشت بةردةكةوت 
واتا " دار جيةرةكةي.. بضوو زوول (( ئةويش يةكسةر بة زاراوةي ناوضةي كرماشان دةيطوت " جطةرةكةت 

 ... و ئيتر يةخةيت ئةطرت ئةطةر نزيك بوويتاية لَيي !!! برؤ زولَ دارجطةرةكةي 

بانطيان " ة شَيتتال" با بَيمةوة سةر بةسةرهايت شَيتةكةي ديكة كة ناوي مام تاليب بوو بةآلم هةر بة 
.. ئَيمةش كؤمةلَة مندالََيكي بزَيوو نارةحةت و ضةتوون بووين ، شةرمان بةدارو ديوار دةفرؤشت ... دةكرد 

ئَيمة لة هةموو .. طةر مبانزاناية يةكَيك بةشتَيك توورة دةبَيت ئيتر ئةو كةسة قوري بةسةرا ئةكرا 
 ... ي ثَيي توورة دةبَيتاليةكةوة دةستمان دةكرد بة طوتين يا كردين ئةو شتة

تالة شَيت بة فيكة كردن توورة ئةبوو ، خؤ ئةطةر يةك فيكةت لَيداية ئةوة ضي بةردةست بكةوتاية لة بةرد 
هةركة ئَيمةي منداآلن زانيمان تالة شَيت بة فيكة توورة .. ، لة دار ، يا هةرشتَيكي ديكة ئةوة رايدةوةشان 

تالة شَيتيش .. كةوة خؤمان ئةشاردةوةو دةستمان بة فيكة لَيدان دةكرد ئةوة هةريةكةو لة ثةناية... ئةبَيت 
توورة ئةبوو دةسيت ئةكردة جنَيودان و بةرد وةشاندن و راوناين ئَيمة ، ئَيمةش هةريةكةو بة اليةكا 

تالةي قوربةسةر ... تالة ئَيمةي منداآلين سووك و سؤلَ و فَيرة راكردين ثَينةدةطريا.. هةلَدةهاتني 
الةيت بوو بةدةستمانةوة تاكو رؤذَيكيان زؤر ئازارماندا و ثاشان هةرخؤيشمان ثةشيمان بووينةوةو رةز
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ماوةي هةفتةيةك .. بريارماندا ضيتر فيكةي لَينةكةين بةلَكو ئيتر ئاسوودة بَيت بةزةييمان ثَيدا هاتةوة ، 
 ..زياتر لةهةركوَي تالة شَيتمان ببيناية هيض فيكةمان لَيي نةدةكرد 

ؤذَيكيان كؤمةلََيك مندالَ لة دةوروبةري حةوزو ئاوةكةي قادركةرةم يارميان دةكرد تةماشامان كرد وا ر
تالة شَيت ئةضوو بؤ سةر حةوزو ئاوةكة و دةهاتةوة تاكو دوو سَي جار بةم بابةتة ، ضونكة ئَيمة 

 لَيبوو لةبةرخؤيةوة دةيطوت بةآلم دوواجار كة هاتةوة طوَيمان... دةمانزاين شَيتة بةالمانةوة ئاسايي بوو 
 دياربوو تالة شَيت خووي بةو بةزمةوة طرتبوو ئيتر َيب "ئةوة سةطبابَيك نيية فيكةيةكمان لَيبكات ؟؟؟" 

ئاخر وةرة .. توركياش وةك تالة شَيت واية .. فيكة لَيكردن ئيدارةي نةدةكرد و حةزي لةو بةزمة بوو
ين كورد باسي دةولَةيت كوردي كردووة ؟؟ وا بارةت توركيا بزانني كَي لة سةركردة و سياسييةكا

لَيهةستاوةو هةرةشةو طورةشةت دونياي طرتؤتةوة و دةلََييت وا كورد خةريكي جيابوونةوةو 
 درووستكردين دةولَةيت سةربةخؤية ؟؟؟؟

 ياخود توركياش وةك ضؤن تالة شَيت خووي بة فيكةوة طرتبوو ئةوانيش خوويان بة دةولَةيت كوردي يةوة
توخوا هةق .. طرتووةو زةندةقيان لة كورد ضووة ؟؟ توركيايةك كةس فيكةيةكي لَينةكردووة وا دةكات 

!! شَييت بكةين ؟؟" تالة شَيت " وانية ئيستا هةرهةموومان دةست كةينة فيكة لَيدان لة توركيا تاكو وةكو 
 هيض بةزةييشمان ثَيدا نةيةتةوة ؟؟؟؟
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