
 ساجد ُهسئین، بلۆچستان و بێگواهی

 

نۓ بارئوا ڈسوییّکے آییا  .کتگپ و ترانے اشساجد هسئینۓ  کپائیسبُ پمن 

چۆنێن ملکے؟ گوشیت که اے ملکۓ مردم وتی جاگها ادۓ  کنت که جست  

 کچک هم مهپوز ا نت. .نکنت دست جت  کس هم ُکچّکان 

 

سئین، شاهمیر ساجد هُ  .ر و نێمسر  بنتمرا س  ّد و اُ تربت تهسیلۓ سۓ ورنا، ک  

 .بلۆچ و سئیمی کیّا کادر

 

شانی ا  . ترنگلش جرنلزمۓ تها په وتا نام پێداک کشان چه وتی بودناکیا زوت ا  ا  

ڈان، ڈئیلی ٹایمز و دا  انگرێزی رۆتاکن ێرٹنگ پاکستانۓ نامیۆآرٹیکل و رپ

 .نیوزا چاپ بوتنت

  

رنئیشنل ٹاے هر سۓ ان. رتنتلجزیره و گارڈینا هم اشانی نبشتانک زُ پدا ا

 ت و ا ن ، بله چه کیّا و شاهمیرا ساجد سینئیرپا پّجارگ بوتنتر  جرنلسٹانی س  

 .تنا  ت ر دێماهم نبشتها و زانت 

 

ت که درتی گپّے ا  کُ اے . گتوبآشۆبێن دئورا رگری ردۆم بلۆچستانۓ پُ شانی پ  ا  

اے کار  ،ما کار مبندیتکل  و انگت هم بگندیت چێزان وت  چّم   یک کلمکارے 

نبشته  یانلم و ناانساپیشان بلۆچۓ سرا بوتگێن زُ ا  . نتد ا  جرنلزمۓ رهبندا ر  

النی لُٹ یو وسا کّ ملک و در ملکۓ مردم سرپد بوتنت که بلۆچ وتی ه  . نتترک

 . نتا ا  ُجهدلۓ هالپا و پُ 

 

ّک بوتگ، چستانۓ جاورانی سرا پاکستانۓ وتی رسانکدر چه بنداتا تُّک و نُ بلۆ

اگه کرت، ے ساجد ُهسئینا چه وتی جندۓ بود و کماال مزنێن رۆتاکان جبله وهد



ا س ر اتنت که اندگه مردمان هم چه بلۆچستانا وتی دێم ته آییۓ نبشته همینکس پُر

 گپت نکرت. 

 

شاهمیر بلۆچا لندن اسکول ملک بوتنت.  درک وهدے انچێن آتک که هر سۓ ی

ۓ کنگا ناروئیا ێکیّایا شارٹ کئورس. لندنا شت آف اکنامکسا اسکالرشپ رست و

. تکرچه ملکا درانڈێه  نسئین وهدۓ نگێگیاهُ  ساجد؟ ساجد بلهویزا رست 

همے در په دریانی تها بلۆچستانری ملکێا ا ت. بله ب آ چه ملکا در آتک،2012

 ایمز نامێن آنالین هالتاکے بنداتی کرت که تان رۆچ  مرۆچیا کارا ا نت. ٹ

 

دا آییا سیاسی پناه ۆهم .تسری سویڈنا کپ آ2017سر جنانا  سر جنانساجد 

بوت ه جهانیۓ همکۆپگ بانک کارینزبانزانت  ۓناهۓ همراهیا بلۆچیپ. ترس  

 ی سجهێن بود و کمالی په بلۆچی زبانۓ دێمرویا کار بست. وتو 

 

 ۓآیی. نتال، سویڈنا بێگواه ا  اچه اپس اساجد هسئین چه دو مارچ دوهزار و بیست

نت، هر کنڈ و ملکێا بێگواهیا نه تهنا آییۓ چک و هاندان تکانسر و پرێشان ا  

 . نتدنیاۓ سهاپی برادری دلپدرد ا   ،نتگمیگ ا   ،بلۆچے نشتگ

 

بله په هما یڈنا مردم وتی جاگها کچکان هم هست، ته سک ش ّر ا نت. سو

نون نایی په نبشته کنگ گوازێنتگ، بێگواهێن مردمان که ساجدا وتی سجهێن ور

 . نتنت که بێگواه ا  نت بله ساجدا سی رۆچا گێش ا  ملک هما ا  

 

هم گۆن سویڈنۓ سرکارا دزبندی و اپیل منی ۆچانی همراهیا ه درهێن بلاندگ

 . ێن در وسیلهان په ساجدۓ شۆهاز و در گێجگا کار بگیپتهوتی درنت که ا  

یڈنۓ و بلۆچانی سرا سو گ په سویڈنا مزنێن نێکنامیےن پ د جآییۓ درگێجگ و 

 مزنێن نێکیے.
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