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  هيمن حةساريهيمن حةساري..! ! ..! ! من ضي لةو هيزة زةبةالحة بكةم كةباسي ليوة دةكةنمن ضي لةو هيزة زةبةالحة بكةم كةباسي ليوة دةكةن

جار شايةين ئةوةين كة ببني بة  ئيمة نةك جاريك بطرة سةدان: زؤرجار هةية لةبةر خؤمةوة دةلَيم
سةرجةم ميللةتاين دي سةر ئةم طؤي زةويية بة  هةرطيز ميللةتةكةم لة، زؤر جاري واش هةية.. دةولَةت
جاري واش هةية .. خوداية زؤر شوكر كة بةكورد دروستمت كرد جاري واش هةية دةلَيم..  نازامنكةمتر

 .. دةكةم كة كورد يةكيكة لةو نةتةوانةي كة زؤر ئازاو بةجةرط و دليرن بةشانازييةوة باس لةوة
 زةوية ديتة ثيش طيانلةبةري سةر ئةم كوردم بة بضووكترين، دلَطران مةبن ليم كة بلَيم جاري واش هةية

ئةو هةموو هيزو توانايةي ، بةكوردبووين خؤم دلَطرام دةمب لة.. بة الوازترين كةسم ديتة ثيش ضاو.. ضاو
ليي ثةشيمان دةبوومةوةو طةيل كوردم لةبةر ضاو بة ، سنطم ثيي دةردةثةِراند كةثيشتر تةسةورم دةكردو

 ! ! .. يب شوان دهاتة ثيشي ي"ران"
ئيمة بةرامبةر بة كي ئازاين و ، دةطريت غةم و ثةذارة باري شامن، ة هةست دةكةم ئيمة الوازينكايتَ ك

زؤرجار .. مي خؤم بة شةرمةوة دةدةمةوةالَيةكسةر خؤم وة ثرسياريكةو! ؟ بةرامبةر بة كيش الوازين
زمان نةداوةو ئةو فرسةتةمان هةرطيز لة شةِري براكوذي با، ئازاو دليربووينة بةرامبةر بة خؤمان تا بلَيي

بضووك  م بةرامبةر بة دوذمنامنان زؤرجار بة موبادةرةو بةسيت و براالَبة..! ! خؤمان نةداوة لةدةست
 ..! ! بووينة

قارةمان و "با ، نيزامي ريكو ثيك بني هةزار ضةكداري) 150 (با خاوةين زياتر لة، ئيمةي ميللةيت كورد
بةضي دةضي طةر لةبةرضاوي هةمووان و لةدواي .. هةلَكةوي مان يلَ".. و..  ودليرو كارامةو ئازاو ضاثوك

لة شاري كةركوك رؤذ نية طرفت و ، ليرةو لةوي تةعةدا لة ميللةيت كورد بكريت، رووخاين رذيمي سةدام
وك هةر كةرك ئيستاش ئاستةنطةكان لةبةردةم ئاوارةكاين، ئاذاوة بؤ كوردي ئةو شارة نةخولَقينن شةِرو

سةرمان " كار"بةلَكو وةكو ، لة شاري موسلَ نةك رةفتاري نابةجيمان لةطةلَ دةكةن.. تؤكمةتر دةبيت
م لة كيشةي ئةو ئاوارانةي كةركوك و الَبة.. دةكريت "راو"دةبِرن و لة زؤر شويين ديكةي ئةم عيراقة كورد 

تريؤرو كانزاو "ي مةلَبةندي "حةوجية"كة لة قةزاي ، جةرطِربتر ئةوةية شوينةكاين دي ناخؤشترو
ثي " وي يب شوماري عةرةبةالَمالَة كوردةكاين ئةويندةر دةكةونة بةر شا، زةرقاوييةكان ي"كارخانة
 .. نوقةي ليوة نايةت كوردي خاوةن ئةو هيزة زةبةالحةش بة ثراكتيك.. و شةهيديان دةكةن" ثةتيةكان

و براكةم ، دةضي طةر من ثالَةوان مب بةضي.. ي خؤمم ثي نةكريتبةضي دةضي طةر من دكتؤر مب و ضارةسةر
طةر شةرةف و ناموس و ، كؤماندؤيةي كورد بكةم من ضي لةو هةموو سوثا.. لةبةر ضاوي خؤمدا بكوذن

، توركمانةكاين شاري كةركوك لةو كارة ضةثةلَةي حةوجية بيدةنط نةبوون ئةوا.. خوينم لةمةترسيدابيت
 .. سواوكردن و مةحكومكردين ريثيوانيكيان سازداري بةلَكو بؤ

.. ضاوي لة نامووس و ئةرزو ئاومانة عةرةب ئيستاش.. عةرةب خةجنةري ذةهراوميان لةثشتِرا يتَ رادةكا
 .. بران بةلَكو زؤلَة، عةرةب برامان نني

رةو دريذي و كوريت رةنطة لة قةبا، نةخير وةك يةكن، درؤية طةر بلَين ثةجنةكاين دةست وةك يةك نني
م الَبة، مشان زؤرة"زةردةخةنة"راستة عارةيب بة .. "ثةجنة" م بة هةر هةموويان دةطوتريالَبة، جياواز بن

بةمان و .. ئةوانن خزم و كةسي عارةبة رووطرذ و قني لةدلَةكاين طةيل كورد هةر، لة كرؤكدا هةر يةكن
 .. "عةرةب"دةطوتريت  بةواين تر
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ليرةو لةوي و بةتايبةيت لة قةزاي   ئةو كردةوانةي كة دةرهةق بة طةيل كورد دةكريتبؤية طةر لةئاست
با ضيتر باس لة هيزو توانا يب شومارمان .. تكاية، حةوجيةو شارةكاين دي عيراق يب دةنط بني

 ..! ! نةكةين
hemin12002@yahoo. com 
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