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  قسةي دص
 ئةجمةد شاكةيل
 
لة هةندةك قسة و باسيدا، نةوشريوان مستةفا، كة كةسي دووةمي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانة و يةكثكة لة 

ليستثكي تؤكمة و هةرة جةالليية كؤنةكاين كوردستان و هةر لة يةكةم ذؤژي لةدايكبووين جةالليزمةوة، ئةو جةال
ة ئةوان و پارتيي لة سةر يةكخستنةوةي حوكوومةت پثكنايةن و پثيواية ئةو دةندة بووة، دةصثت، كپذباوةذ و  يةك

 سةر بؤ ئةوانة دانانةوثنثت و بؤيان ،هةلومةرجانةي جاران لة ئارادا بوون، ئثستاكة گؤذاون و يةكيةتيي هةرگيز
ةذاسيت ئةوةي، كة ذةنگة ئةو قسانةي نةوشريوان مستةفا، زؤر توند و ذةشبينانة بثنة بةرچاو، لث ب. ناگةذثتةوة

نةوشريوان . نةوشريوان مستةفا دةيصثت، ذاسيت و ئةسصي مةسةلةكةية و ئةو ذاشكاوانة، قسةي دصيي خؤي دةكات
 بؤ دزثواندين نثوي بارزاين و بارزانيزم تةرخان كردووة و ،مستةفا، كة بذثك كةمتر لة نيوةي يةك كتثيب خؤي

ي بارزاين و پارتيي بووة و لة نيوةي تةمةين خؤي زياتر، دژي هةرچي تثز و ديتنثكي سياسي ئةو هةية، لة دژ
 كة ، ئةوةي نثو دص و هزري خؤي ئةجنام داوة،ماصبايت بارزاين  گوتووة و نووسيوة و بة كردار و  ذةوتاريش

ا پياوثك لةو پاية و ئاستةد .پثويستيشي كردبثت، بة چةك و فيشةك، بةرسضي ماصي بارزاين و بارزانيزمي داوةتةوة
چؤن قايل دةبثت بةوةي، كة ئةو نثوةندي دةسةآلتةي، ئةو بؤ خؤي لثيةوة دةخوثنثت و تيؤريزانيةيت و بثت، 

بچووكبونةوة و نةمانةوة؟ ديارة  هيچ زانستثكي دةسةآلت،  پشتگريي  ثتةئاو و  خانةي وةستاي بووة، لةپذ بچ
 وةك ئةوانةي ئثمةدا، كة ئةگةر هةموويش نةبثت، بةشي  دةسةآلت ناكات، لة جضاكگةلثكيتثزي دةستبةرداربوون لة

ئةگةر جياوازييةكيشيان هةبثت،  .هةرةزؤري سةرانيان، جياوازييةكي ئةوتؤيان لةگةص نةوشريوان مستةفادا نيية
 كة جثي داخ و ،ئةوةي!. ذةنگة تةنث ئةوة بثت، كة نةوشريوان مستةفا، بذثك لةوان ذاشكاوانةتر قسان دةكات

ية ئةوةية، ئةو سةركردانة، بة ذؤژي نيوةذؤ و سوور بة بةرچاوي هةموو دنياوة، گاصتة بة نةتةوةي كورد و نيگةراني
وةها كارثك هيچ جؤرة . خاكي كوردستان دةكةن و هةر ذؤژةو بيانوويةك  بؤ يةكنةگرتين خؤيان دةدؤزنةوة

بةصكة ذثك بة پثچةوانةي ئةو ية، ئازايةيت و زيرةكي و لثزاين و وردبيين و نيشتمانپةروةرييةكي تثدا ني
، دةسيت )سةراين كورد(ئازايةيت و زيرةكي و لثزاين و وردبيين و نيشتمانپةروةري لةوةداية، ئةوان. دةربذينانةوةية

خؤيان ئاشكراكةن و هةموو كاغةزةكاين خؤيان، خبةنة سةر مثز و پثشاين خةصكي كورديان بدةن و هةرچيش لة 
                                                                               .  ئاشكرا قسان بكةني كةن و بةهزريانداية ذؤ
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