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... اشايةيت نراية سةر ئةوالدي کورد دواي ضاوةأوانييةکي زؤر لة هةر ضوار ثارضةي کوردستاندا، تاجي ث

ياري دةتاساند ، هاتة دي و ـ بؤ يةکةم جارـ ئةطةرضي بة دپةأاوکصوة بوو ـ ئةوةي کوردي شاد دةکرد و نة
ضونکة ، بةت، شانازيي کورديش بة ئةو تاجة، بؤية دةکرصتهةپ... ئةستصرةي بةخيت کوردان درةوشايةوة

 ية وبة تةنص"ئيسمي وجيدان و عةدالةت بص موسةمماية و درؤ" ، لة زةمانصکدا بصي ئةو وةک لةشصکي بصسةرة
                                                                                        !... دةزانن قؤناغ لة کوصية" کوتك و تةحةددا"

، خةرماين لص بة با دا، ماية وسةرمايةي لة نصو برد و لة تامي دةردا    ئةوةي ماپي کوردي بة هةزاتةن،
بؤ سياسةت دةکةوتنة سةر " ـ بصناوک ـ انة بوون کة تةنيا و قسة و وادةسةروةريي دنياي بصبةري کرد، ئة

تر بة کوشت و بأ  وةراميان داينةوة و  وةکوو...! بوو"  الدنيا مچاحل يا ابو چاحل "طشيت و" لصوانةوة
 بةپام وةک شاعري...هةموو اليةکيان لص کردين بة بؤسة ، دنياي خؤشيان ئاوةدان ولة ئصمةشيان کردة هؤسة

                        :ئةبولقاسم ئةلشايب دةلص 
                                                                                ةاژا الشعب يوما اراد الحيا

                                                                               فال بد ان يستجيب القـــدر
                                                                  ئةطـــةر طةل ويسيت بذيت و نةمـرص

                                                                     قةدةر  دصتة طؤو وثشيت وي دةطرص
تا أادةيةك ـ  طرنطمان  ، قؤناغصکي ـ ئةطةر لة بأياري سياسي وأيکخستنةوةي ماپي کورد و هةپثةرتاوتنيدا

ضارةسةرکردين  ،ين هةپةکانصآل ي  ضةوتةکان ، نةه، ئةوا  ثأکردنةوةي درزةکان، راستکردنةوةبأي بصت
کصشةکان، هةموارکردين نا هةموارةکان، جصبةجصکردين وادةکان، نووذةنکردين کؤنةکان وخةمالندين هةموو 

، ئةرکي ضةرخانةي مؤدصرين ثأ لة جوانکاري شصوةو سيستةمي  هاواليةنيکي ذياين کوردةواري بة أةنط و
زماين يةکطرتووي "  بةتايبةتيش ضارةسةرکردين کصشةي... ةودواي کورد و سةرؤکةکةيةيتئصستة و لةم

، کة دةشصت بکرصتة سةرتؤثي مةسةلة ضارةنووسسازةکان وخودي سةرؤکي کوردستان ـ بةتايبةيت "کوردي
" سةرکةوتن"اندا ـ ئةطةر بة ضنطةکأصش بصت ـ بةرةو ئةو لوتکةية هةنطاوي ـ هاوأص لةطةپ خةخمؤر

ي کورد ـ مان  ثص دةبأصت ، "قبائل "و " شعوب"، ضونکة ئةطةر ضارةسةر نةکرصت ، ئةوا سيفةيت ... هةپبصنن
جطة لةوةي ريطة لة خةپکي غةيرة کورديش دةطرصت کة !!... ي أصکوثصک وکـةم کرصت "ئؤمةت"نةک يةک

                                  . ..ي کوردي ببصتفصر
ديارة يةکةم ثالين داأصذراو کة داثپؤسصنةران ويستبصتيان کوردي ثص لةناو بةرن و قأي بکةن، زمان بوو، کة 

نصك بة جؤرصك ئاطري لة دذيدا هةر دوذم... مؤرکي يةکةمي بووين نةتةوةية و هةوصين مانةوةيةيت
شوکر نةيانتواين لة نصوي .. صپن ي نةه"هةست و  نيست"  ـ ئةسپةن ـ ويستيانخؤ هصندصك...يساندهةآل

کورديش سةبارةت بةو واقيعةي  ...ماندوو و ثرزةبأ و نيوةمريان کردبةرن، بةپام ضاکيان تصکهةپشصال و 
ر دوذمن بةسةريدا سةثاندبووي ، هةروةها کصشة و تةنطذةي سياسيي ناوةکي کة تةزاندبووي، نةثةأذاية سة

ئةوة ـ وةک هةر طةلصکي دنيا ـ ضاالکانة وخةخمؤرانة شاين خؤي لص دا خبات و نصو ماپي زماين خؤي رصک 
خبات ، بة شصوةيةک يةک شصوةزار ببصتة ـ يا بکرصتة ـ سةردار وکوردي بة دةوردا خبولصتةوة، ئةطةرضي 

ناسك و خؤشئاواز   و ة باووکردنةوةي ضأوثأدا ـ بة شصوةزارصکي تا ئصستآلئصمة لة بواري نووسني و ب
کةتةمةين نصزيک سةد ساپصکة و لة جوانيدا هةر دةپصي مؤزاييکة ـ بنةمايةکي لةبارمان هةيةوطةجنينةيةک 



ي "زماين يةکطرتوو"ئةطةر مبانةوصت، دةکرصت کؤشکي . لةکارمان هةية و لة وشة و رستةي کؤن و تةأوتازة
. ةوة، دةوپةمةند و شاطةشکةي بکةينن و لةبارةکاين ديکلة سةر ضص بکةين و بة وشةداين شصوةزارة شريي

                            ...بةم هةنطاوة، رصطةي درصذيش لة خؤمان کورت دةکةينةوة ويانةسيبةکةمان ـ هةرضي زووة ـ دةبةينةوة
                                                                       ةبوو، طرد بووو نلةفزي کوردي بآل

                                                                           ووة مابةيين ئصمةدا تص ضوا ل
                                                                             ص موعةأا بفةچاحةت بآللة 
                                                                         صبة ئةرمةنيش ناب! يامةت ض ق

                                                                           واريبة زوباين کةض وخةيت خ
                                                                              واريبة جةريدةو کتصيب خةپ

                                                                         ةلضوونة ريزي موعةززةمايت ميل
                                                                    وةقتة خؤيان حيساب بکةن بة دووةل

و " قةپةمي کورد" هةبووين يةک زماين ئةدةبيي يةکطرتووي کورديش کة أؤپي ئاطردانصک لة کؤکردنةوةي
بة دةوري خؤيدا ببينصت، هةم دةبصتة هؤکاري ثةرتةوازة نةبووين " کةسايةتيي کورد" و" ناسنامةي کورد"

ک تصبيين و بةدي  دةکرص ـ زؤر جارـ بؤ ئصستة کورد ـ هةروة...هةوپةکان، هةميش لةيةکديطةيشتين کوردان
اونةتةوةي خؤي بطات ، ناضار دةبصت  ثةنا بةرصتة  بةر زماين سصيةم و ضوارةم تا ببصت بة  ئةوةي لة ه

... تةرجوماين،  واي کردووة  تاکي کورد ـ لة ناخةوة ـ دپي بصشص و وا تص بطات قةواپةي زمانةکةي بةتاپة 
دا يا هةر هيض نةبصت  بؤ نؤرةي خؤي ـ لة ثصناوي سياسةيت تواندنةوةسةرکوتکةرانيش ـ هةر يةک بة 

هةپبةت ناوناوةش ـ بة تانة وتةشةرو زيبک تصطرتن ـ لصرة ... وکردين کورد، ئةم هةلة دةقؤزنةوةثةرتوبآل
بووم ، لة حةرةمي " عومرة"بةندة لة ...ناو دةبرصت" زماناين کوردي" و لةوص ـ باسي لصوة دةکرصت و بة

ةنيدا، نووسةرصکي ميسريي ئاطادار لة رةوش وزماين کورد، بة سةرسووأمانصکةوة لصي ثرسيـم کة ضؤن مةد
                                !ئصمة ئيدديعاي کوردصيت دةکةين لة کاتصکدا  لة يةکتر ناطةين، مةطةر بة عةرةيب نةبصت ؟

ةيت لةم هةتوان ودةرمانصک بؤ ئةم ئاريشةو برينة زمانةوانيية ـ بة تايب ثةلةنةکردن لة دؤزينةوةي 
جةي ديکةي لص ـ مةترسيي ثةيدابووين ضةندين لةهوي تةلةفزيؤنةدا سةردةمي ئينتةرنصت و شاآل

ةداران  لة ئاقاري وکردنةوة، لةهجکمي ثصنووسني و بآلدةکةوصتةوة، کة بة تصثةأبووين کات و رؤذطار و بةحو
ية و طةأةالوذة جةي خؤياندا، خؤ قةتيس دةکةن و دةبنة خاوةن زماين سةربةخؤ، ئةوجا ئةو دياردةلةه

، رؤذصک لة رؤذانيش هةروةک زمانةکاين سوصدي و نةروجيي ودانيمارکي ، وةک مار لـة ملي کورد دةئاپصن
                                 ...زمانانة لة بنةضةدا کوردي بوونزماناين ئةسکةندةناظيا، دةوترصت ئةو : کة ثصيان دةوترصت 
، صضةوانةشي، لة ماپوصراين بترازصتنيعمةتصکة، بة ث ،دا"زماين يةکطرتوو" زؤر لة ثاپ هةبووين ديالصکيت

بة !..يةي دوو داوي تصوة دةخرصت، هةرطيز نادروصت "کونة دةرزي" ئةو . يضي ديکةي لص ناکةوصتةوة ه
                                                                          !يض طرصيةکمان نيية، بةپام لة خؤمان دةکةينة طرصثووضکة  ه منينبؤضوو

ثاش ئةوةي سةرؤکايةتيي شةرعيي کوردستان ـ لة اليةن نوصنةراين کوردةوة ـ دداين ثصدانراو لة سةردةمي 
نيش ـ کة  زماين يةکطرتووي کوردي لة دايك بوو، ئةطةري ئةوة زؤرة بةشةکاين ديکةي کوردستائةودا

کة ... مةرجةعييةيت خؤياين دةزانن ـ  ثةيتاثةيتا بةرةو ئةو زمانة ثةيت ـ ية بصنلةناخ و دةروونةوة بة 
وردستاين طةورة، ئةمةيان بة أاي منةوة ـ لة حاپي حازردا ـ زؤر لة درومشي دامةزراندين دةوپةيت ک

                                                                                                     ...کاريطةرتر و بة کةپکتر دةبصت
، هاواري ؤذةي خؤي و قةپةمةکةي تةرؤر کراننافيع ئاکرةيي بصت کة هةتا ئةو ر.هةزار رةمحةت لة طياين د

دةک طيانت ... ووي کوردي بوو، نووسينةکانيشي  هةميشة ئةو شةقپ و مؤرکةيان ثصوة بووبؤ زماين يةکطرت
يدة لة  خؤزطة کؤأي زانياريي کورد، ثةيکةرصکي بؤ ئةو شةه !...شاد بصت رؤپةکةي خاين وطؤران و جزيري



توومانة  بيسبةناشکوري نةبصت، کؤأيش ـ لةبواري زماين يةکطرتوودا ـ... بةردةم کؤأدا دروست دةکرد
                                                                                         !م نةمان ديوة ضي کردبصت يضي نةکردبصت، بةآل ه

م ، بةآلرکردين دميوکراتييةت لص هةستا بصت، طةالن هاواريان بؤ بةرقةرائةطةر لة سةرلةبةري دنيادا
و هاوأص لة طةپ هاوئاهةنطي و کةپكوةرطرتن لة شصوةزاري ديکةدا، طةورةترين  دکتاتؤرييةيت يةک شصوةزار

، بطرة   ديالصکتصکيش وةکوو خؤي ماوةتةوةزامن بووة بؤ مانةوةي طةالن وةک يةک ئؤمةت، ئةطةرضي هةموو
                              ...زياتريش بووة و دةبصت

کوردستان لة هةموو هةپسوکةوتصکيدا لةطةپ طةلةکةيدا من يةك بةخؤم، ئةطةر ثصم خؤش بصت سةرؤکي 
 و ضاوادا لة لوتکةي دکتاتؤرييةتدا بصت وبصي " زماين يةکطرتوو"دميوکرايت بصت، قايلـم لة هةپبذاردين 

                             !، قبووپمةلؤ و بؤ وضماو کوو  و ضؤن
صذاي کورد بيکةن، ئةوةية هةر لة  ةرکردايةتيي همةزنترين کارصک کة دةکرصت سةرکردة و س: بةندة دةپصم

، ثأؤذةيةك ـ لة ذصر بةالدا بکرصت" زماين يةکطرتوو"يتبابة ـ بص سپةمينةوة ـ ضاکي خةبات بؤ ئةمأؤوة
 لةاليةن ثسثؤأانةوة  بؤئةم ـ!" هةرصـمي کوردستان"نةک " ستانسةرکؤماري کورد"ضاودصريي خودي 

ةوة وثاشان بأياردان، هةمووشي بةکات و سايت  زؤر نصزيک و کصشةية ئامادة بکرصت ـ بؤ تؤذين
                   ...ـ طرص بدرص دياريکراوةوة

نيشانةي  ضي بکةين ئةوة قةدةري کوردة، ئةوة مشيت نصو کصشةکةية و: خؤدانة دةست واقيع وطوتين
، بطرة لة سةر ةمانسيية، نةک هةر لة سةر زمانةکـ زةنطوپةي مةتر ـ هةروابصتةوة تييةوبصدةسةآل

ضونکة ئةطةر ئةمأؤ بة هؤي ئةم رةوشة تايبةتييةي ثصيدا تصثةأ دةبني ـ ... مانةوةمشان وةک يةک ميللةت
کة دةکرص بة قؤناغي طواستنةوة ناوي ببةين ـ وتصيدا ثلةي کوردايةتيمان لة لوتکة داية، ئةوا بةياين ـ بة 

لصرةدا ئةطةر ... ةن و کصشةي ديکةي ذيان دةکرصتةوة اليتةبيعةيت حاپ ـ کز دةبصتةوة، ضونکة جةخت لةسةر
 و ئةوا هةر شصوةزارصك رصطةي طةشةبةخؤداين خؤي دةطرصتة بةريةکطرتوو کؤمان نةکاتةوة، زمانصکي 

 ئةطةر بؤ ...جةيةک دامودةزطةي خؤي هةبصتهأةويت بةرةوثصشةوة ضووين ذيانيش وا دةخوازصت هةر لة
.  دةکرصتکةي لص فتية"کوردي"، ئةوا هصندةي ثص ناضصت سار ديالصکيت کوردين يا فيرص فآلماوةيةکيش بوت

، دةخوصندرا،دةطوترا ، کة کوردي بةشصوة رةمسييةکةي ئةوساي لة باشووري کوردستاندا باو بووسوصدالة
ئا لصرةدا، ئةطةر ... ـ ناوي لةهجةکان ـ وةک زمانطةيل سةربةخو ـ دةبردرصت کةضي ئصستا، زماين کوردي

پوةشانةوة دةضني و لة ئةوا ـ وةک نةتةوة ـ ةيةکي يةکطرتوو، بةرةو لصکهة ياي زمانةکةمان نةکةوين،فر
                                                                                              !  جاندا کؤدةبينةوة قاوغةي لةه

يواي سةرکةوتين بؤ  اوةي حوکمرانييةکةيدا ـ کة هةميشة ه سةرکردة هةپبذصردراوةکةي کورد ـ لة مئةطةر
، ئةوا صنصتة دي  ثريؤزةو ئةم ئاواتة به، ئةم ئةرکة موقةددةس و و بة موپکي خؤماين دة زاننيدةخوازين

رؤذطاري إإفةرمانأةوايةتيي ئةو ـ هةتا کورد وکوردستان ما بن ـ   بة سةردةمي زصأيين کورد باسي لصوة 
زاتةن لة ديرؤکدا منوونةي ئةو جؤرة سةرکردانةي ـ لة سةردةمي ئةواندا وبة ... ةلةم دةدرصتدةکرصت و لة ق

                                                       ...بأياري شا و ثاشايةيت ـ زماين يةکطرتووي طةلةکانيان لة دايک بووة، هةن 
ي  لة هةپکردين ئاآلي خؤي،) ثصکةننيکةم(بة جا ئاخؤ لة سةردةمي يةکةم سةرؤکي کوردستاندا کة 

هةپدصت کة تاج لة سةر  ، ئةو خؤرةمان لص وأاين ناوضةکةي کرد  سةرجةم ملههي)تةحةددا ( قةبؤکردستاندا،
ش دابنصني و لة زووترين کاتدا سةرجةمي قوتابيياين کوردستان ثصي خبوصنن و " زماين يةکطرتووي کوردي"

                                                                                        !؟...اين بپصني وةرن فصري بن أوومشان هةبصت بة خةپکي بي
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