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  دلصر حممود سابريدلصر حممود سابري ...  ... !!!!يةيةهةرزانهةرزانأوو لة أوو لة بةهارات بةهارات   مذدةمذدة، ، ، ، مذدةمذدة

  
لة هيندةوة بؤ لة سنفي موحةسةن   هندي أةش ثصسيتوا بة نيازة وةجبةيةكي تصرو تةسةل كرصكاري

 300 ثاش ئةوةي كة بة مةبةسيت كار كردن لة بنيات نانةوةي كوردستان دا كوردستان ئيسترياد بكرصت
 كوردصك لة ئةوروثاوة ثص خباتة فأؤكةخانةي هةولصري نصو دةولَةيت ئةوان نةفةريان ثصش ئةوةي
كة دلَنيام ناو فأؤكةكة هةر لةوص وة تا كوردستان بؤين ئالَةيت خأو زةردةضةوةو ، سةردةقي يان شكاند

هاتنيان ئةبصتة مايةي خصرو بةرةكةت بة تايبةيت خةلَكي كوردستان ، بةهارات و أةشكةو مشلَي لص دص
ئةمة بصجطة لةوةي كة ،  عاشقي بةهارات و عةمبة تيذةكةي هندستانن كة ناوبانطي دةركردووةزؤر

كةمصكي ) بؤمباي (زؤربةيان بص موخةدةرات ئيشيان بؤ ناكرص و حةمتةن تا ئةو أؤذةي سةر ئةداتةوة لة
ؤلة أةنج ثةو تين ئاه، لةو مادة سأ كةرو بص هؤشي كارةي لة قوون ناوة تا دا نةمصنص و ئيشي بؤ نةكرص

 دةست أةنطينة مايةي دلَ خؤشية بؤ ئصمة ضونكة ئةبصتة مايةي بةرز كردنةوةي أصذةي  كادح ودةرو
ئابووري لة كوردستان دا بصجطة لة مةبةستة ثريؤزةكةي كة لة ثصناويا هاتوون ئةويش وا لة طةجني كورد 

و دأاندن الَثص ثيس كردن و وة و خؤزؤرتر تصر خةو بن و كايت سةيران و خؤشيان درصذ تر كةنةئةكات كة 
بةكار غةسيل زؤر مةسحوقي   وبةرطة بطرصضلَكن نةبص و كةمتر بكةنةوة وتا أادةيةكي باش جل و بةرطيان 

طةورةكان و ئيحتيماليشة بةرز بوونةوةي أصذةي ذياين تاكي كورد وا بكات كة زؤرترين مالَة وة نةهصنن 
وةي لة مةأ كوةيت و ئيمارات و عمومي دةولَةتةكاين خليجي بؤرذوازيةكان خزمةت كار أاطرن وةك ئة

 ناو مةجليسي تةعاوين  بةم هاتنةي مجهوري هيندي بؤ كوردستان بؤ كورديش هةية بضصتةباوة وعةرةيب 
م ئةوةي جصطاي نيطةرانية لةم بوارةدا ئةوةية كة الواين كورد دواي أماين الَبة، خليجي و ببصتة ئةندام

 ثرسينةوة بة هةل و مةرجصكي لص ثصشو بةردصكيان نةخستؤتة سةر بةردصك و لة هةموو أذصمي شةأانطصزي
دوورن و زؤر كةم ثصشكةوتن أةنطي داوةتةوة لة ناوياندا كة بص طومان ئةم هةنطاوةش ئةوةندةي تر الواين 

خاوةن تصكي سةرمايةدار تةا بؤ الَكورد تةمةلَ تر ئةكات و أصذةي بص كاري ثةرة ئةسصنص و وةك و
سةرمايةكان بةرذةوةندي ئةضصتة سةر و خةلَكي تريش زةقةي ضاويان بص لة بص كاريدا كة مةترسيةكي 

اين وضونكة وا باشة كوردستان بة دةست و شان و بالَ و عةرةقي نصوضة، طةورةية بؤ ئايندةي كوردستان
 بلَصني كورد ميللةتصكي هيندؤ با، أؤلَةكاين خؤي بينا بكرصتةوة نةك كرصكاري دةولَةتاين تري بؤ صنرصت

ئةو ميللةتانة أوومان تص بكةن كة اليت و بص دةرةتاين سةري ئةبص  م ئةمة ماناي ئةوة نيةالَئةوروثية بة_ 
 وا باشتر بوو كة ثسثؤأ لة بواري تةكنةلؤجياو بةرهةم هصناين ماشصن و ئؤتؤمؤبيل و، قالَ كردوون

تيش بة بنيات نانةوةي دوا أؤذي الَرص و طةجنةكاين ووكؤمثيوتةرو بوارةكاين تري زانستيدا صن
كوردستانةوة خةريك بن و ئةو ثارةو ئيمكانيةتةي كة دابني كراوة بؤ كرصكاري هيندي و سبةينص خوا 
ئةزانص ثاكستاين و تاجري ئةفيؤن و مادة بص هؤش كاريةكان كة ئةكرص بلَصني دةوريان دصت بؤ هاتنيان بؤ 

ة دةست أةنطينةكاين خؤمان ئصمة مةبةستمان بص كوردستان و بونيةي تةحتيمان بدرصتئةطةر كوردستان 
هصناين كرصكاري بصطانة فشارصكي ديكةي ثأ لة نةهامةت ئةخاتةوة سةر خةلَكي . كةينةوة ئةبةرز

ئةوةندةي دةرضواين كؤليج و ، يت أذصم دا ئةوةندةي كورد بص كار بووالَدةظةرةكة وةك ضؤن لة كايت دةسة
ئةوةندةي خاوةن ، ويان دأان بؤ طةأان بة دواي كارداالَثةميانطاكاين كوردستان ثصديراسايت بةرز و 

يع بوون سةد قشةهادةي بةرزو خاوةن زانستية بةرزةكان خةسان و بص كار مانةوةو تةسليمي ئةمري وا
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اربةدةست و ئةوندةي ك، انةي كةساين بة ثةرؤش بؤ ئايندةي ئةوان لة ذصر سفرةوة بووخئةوةندة 
او ثأؤذةكاندا كاريان ئةكرد جصطة نةما بوو بؤ تاقة طهونةري و كرصكاري ميسري و سؤداين لة دةز

دووبارة كردنةوةي ئةو سياسةتة بؤية ئصستاش بة هةمان ، كوردصك نانصكي كولة مةرطيشي تيا خبوات
داهاتوو ئةبص ، ر ناكاتكةسصك لة تايبةت مةندصيت بواري خؤيدا كا، ئايندةي أووناكتر لة بار ئةبرص

ئاتال  (زةريبةكةشي ئةضصتة طريفاين،  بكةين بؤ تةعيني كردنأاض كؤمار و شامي كاثوورموأاجةعةت بة 
خةمتان نةبص داوو دةرماين  ئةوةي جصطاي خؤش حالَيشة، ، نة بؤمان كؤ ئةكاتةوةالَكة سا) اري ظاضباي

عارفة  (اجي عاريف عةتار ناسراو بةح الي اتةو نةك ، ات و سةروو ثص بة تةواوي هةرزان ئةبصيترش
ئةطةر ثيا تص ثةأيت بة درصذايي  بةلَكو بازاري تايبةت بة داوو دةرماين هيندي ئةكرصتةوة كة) لضة

  بازاأةكة ضلَم هةلَ لووشي ئةوةندة بثذميت
ردستان ديار بؤ ئةوانةي هةميشة سةر يةشةيان لة طةلَداية ثذمني سةنطي حمةكة و سةر يةشة لة كو

   .كةمتر ئةبصتةوة
 أةنطة هةرزةكاران و عاشقاين فليمي هنديش لة كوأان و كضان ئةوانةي كة زؤر موعجييب جل و بةرطي 

 ضونكة أؤذطار ئيسثايت كرد كة، هينديني وةكو ئةوان ئةو بةرطة بثؤشن تا خزمايةتيةكة بةهصز تر بصت
  جار جل و بةرطةكةي لة بةر ئةكات تا ثصي بلَصن ثصش ئةوةي فصري عةقلَ و زانسيت بصطانة بص يةكةمكورد

كة ئةويش لة اليةكي تريشةوة بؤ فصر بووين زمان ، و أوو لة تةقةدومييةت ئةكةين) ثصشكةوتوين(
ي خوصندنةوة الَضاكي هةية بؤ ئةوانةي وا بأيارة بؤ تةواو كردين خوصندن لة اليةن ليذنةي با كاريطةري

  ، دستان بكةنزةمالةيان بؤ بكرصت أوو لة هين
بؤ زياتريش ثتةو كردين ثةيوةنديةكاين نصوان كورد و هيند ئةطةر بكرص فليمي هيندي طةشةي ثص بدرص 

كة أةمزي ثالَةوانصيت و قارةمانصتية و ئصمةش هونةري شةأي خؤ تأصين لصوة فصر ) دارا سنط (بةتايبةيت
ورة تا تةوذمي أقي دووبةرةكي نصوان وة فليمي تا سةر ئصسقان خؤشةويسيت بؤ ئةمأؤي ئصمة زةروئةبني 

ئةوةمشان لة بري نةضص بؤ سالَيادي ، كورد و اليةنضصيت نةهصلَص و بة عةشقصكي تازة و مؤدصرن ئاشنا بن
سةربةخؤيي هيندستان أةنطة ظيستيفالَ لة كوردستان ئةجنام بدةن ئصوةش لةو يادةدا ئةتوانن داواي 

و ئةو فليمانةي حةزي لص د و دؤسيت و دونياكي سريي ثةرلؤسةنطام و جنطلي و ام اهلن (طؤرانيةكاين
طرنط بةهاراتة  !!!سةريشمان نايةشص بؤ بةستوومانة، بكةن لة طؤراين بصذةكاين ئةو أؤذةدا) ئةكةن

   .حةياتةكةية

2 


