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  بانطةوازيك بؤ يةكطرتنةوةي مالَي كورد لةكوي هؤزةكاين بلَباسةوةبانطةوازيك بؤ يةكطرتنةوةي مالَي كورد لةكوي هؤزةكاين بلَباسةوة

ئيمة وةك هؤزةكاين بلَباس لة ديرزةمانةوة دةنالَينني بة دةست بايةقوشي دووبةرةكي و ئةو كاول 
يان ) منارة(كاريانةي بةسةرمالَي كوردا هاتوون، زؤر جاران لة كةللةسةري هؤزةكامنان دوذمناين كورد 

 كردووة و طةر بلَباسيك بة تاك دةست دوذمناين كورد كةوتيب يان زانرايب بلَباسة زمانيان برِيوة دروست
وايان زانيوة بلَباس نةميين كورد تةواو دةيب، بةلَطةش زؤرن، بؤية ئيمةي هؤزةكاين بلَباس هةميشة 

ان بة شاين رِؤلَةكامنان تووين ئازادين،هةر شؤرشيكي كورد لة هةر ثارضةيةكي ئةم كوردستانة بوويب ش
لةبةرةكاين خةبات دا بوون باجي خؤمان داوة و دةشي دةين بؤ رزطار بووين طةلةكةمان ئةمةش بة 
فةرمانيكي نيشتمان ثةروةري وكورد ثةروةري خؤماين دةزانني،هةميشة دذ بة شةرةكاين ناو خؤ بووين، 

الَ بووة،زانيومانة ضؤن دوذمناين ئيقليمي بة تايبةيت هؤزةكاين بلَباس تامي دووبةرةكي لةزارمانا ت
كورديان هةلَخةلَةتاندوة جا بةهةر ناويكةوة بوويب،دذ بة يةك بةكاريان هيناون، هيض وةختيك 
نةبينراوةو نةبيسراوة نةيويستويانة نة خؤمان ببني و نةذيرخاين ووآلمتان،نة مةبةستيان بؤوة دؤسيت 

  ن لةناوماندا ضاندووة،،يةك نة بني، هةميشة تووي دووبةركيا

كورد زؤرجاران كايت زيرِيين بؤ هةلَكةوتووة لةدةست خؤي داوة، برينةكاين كورد كةميلَةي كردوة 
كانيئةم ) هةشتا(وسارِيذ بوون نامانةوي بيانكولينينةوة و بطةرِينةوة بؤ ميذوويكي دوور،هةر لة 

 سالَةي ئيراق و ئيران و شةري كويت وض دة سةردةمةوة،كورد سي هةيل دةست كةوتووة ض شةرِي هةشت
لةسةرووشيانةوة رِووخاين جةالدةكةي سةدةي . ساالَن ثاراستين ثرؤسةكةي لةاليةن هاووثةميانانةوة

  ……بيستةم و رِذيمةطؤر كراوةكةي بةغدا 

وا لة دا. كورد وازي لة خؤبايي بوون وشةرِة كورسي نةهيناوة،نةيانزانيوة وة ئةو هةلة بقؤزنةوة،
هةردووسةركردةي بةرِيزي كورد دةكةين خؤيان لة بةردةم ميذووداسةرفرازكةن، ضي كة بادوذمناين ئةم 
طةلة بيكةسة نةلَين، لةسةر مينبةري تةلةفازةكانيان، كورد ناتواين حوكمي خؤي بكا ولة ئاسيت خؤ 

يزيشتان روونة ئةجمارة مالَي كورد با ئةوةش بلَين هةموواليةك بزاين وك الي بةرِ… بةرِيوة بردندانني 
) طؤشيت سةرضةثةر(تيك ضي،لةهيض شويينَ جيمان نابيتةوة، كةسيش دالَدةمان نادا،طةلةكةمان دةبيتة 

شؤظينيةنيةكان دةبنة دالَ ومؤتةكةو دةممان يت دةذةنن، ئيستة كة ئةم نيمضة سةر بةخؤييةمان 
ةرةبةكان ودراوسيكانيشي لةطةلَدايب لة مينبةرةكانيانةوة هةر يةكةي هةية،ئةوةتا شوظييةنية ع

جاريك بةناوي ئيسالمةوةو جاريك بةناوي رِةطةز ……بةشيوةيةك فتواي رةشة كوذميان دةدةن 
ثةرستيةوة خوينمان حةالَل دةكةن بؤ بةكريطرياوةكانيان رِووي ميذووي خؤياين ثي رِةش دةكةن بةلَطةش 

بةرِيزان ئةوةش بزانن لة ميذوودا .  ي ئادارو بةضةندةهاي كة4دةبينني رِؤذي يةكي شووبات وئةوةتة كة 
دةركةوتوة هيض طةيل بةيب سةركردة نامري بةالَم هةمووسةركردةية بةيب طةلةكةي ناميين، بؤية 

ان بطرن ئةو هاوارمان دووثات دكةينةوة بؤ هةر دووحزبة بةرِيزةكةي كورد رِيز لة داواكاين طةلةكةم
درزانة ثرِكةنةوة كة دووذمناين طةلةكةماين يل ديتة ذوورةوة دةست ومؤسيت خؤتان بكةن،هةركاميكتان 

سوارو ثيادة طةر ( وةك باثريامنان فةرموويةيت ،..زياتر يل ي بوردوويب ئةو كةسةتان سةركةوتوة
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دةنةويين و ثيادةش كةميك خؤي بيانةوي دةست ومؤست بكةن ئاهورة مةزدا لةخؤ رِازيكةن سوار خؤي دا
داوا كارين بةزووترين كات ثةرلةماين كورد وةطةرِ خةنةوة وكابينةي نويي حوكمةيت ) بةرز دةكاتةوة

هةريمي كوردستان با تؤكمةوجيي متمانةي هةمووكورد يب ضل مليؤن كورد ضاوةرِيي دةسيت 
ئيمة كوي هؤزةكاين بلَباس لة باشووري … يتانمةردايةتيتانة كة كورد زؤر لةوةزياتر ضاوةرِي دةكات ل

كوردستان لة هةوليرو دةوروبةريو بتوين وسيوةيل وشارةزور و كفري وكةالر وقةرةداغ و ناوضةي 
داوا . ……هؤز ) شةست وهةشت(بالَةكايةيت وناوضةي طؤران وخزماين بةغدا وموصل كة ثيك هاتوين لة 

 رِؤشنبريان و قوتابيان و ضني وتويذةكاين كورد بةتايبةيت لة هةمووهؤزةكان وثياواين كارامة و
ئةوكةشانةي يةك زةرة ويذدانيان تيداية داوا دةكةين دةنطيان خبةنة ثالَ دةنطمان بؤ يةك خستنةوةي 

  : وةك شاعري دةلَي! …ئيتر بةسة كورد بة كورد سوك كرِدن ! مالَي كورد،

   ئةي هؤزاين كــــــــورد يةكطـرتووبن يةكطرن كــــــورد ضي دةبن بنب

  با رووناك يب رِؤذي ناو ئاالَي كورد بةسة تاالَين مالَ ويراين مالَيكـــورد 

   

   

   ئةميندارييت هؤزةكاين بلَباس

   لة باشووري كوردستان 
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