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  دلصر حممود سابريدلصر حممود سابري ...  ... تتكةركووك داواي كورد ئةكاكةركووك داواي كورد ئةكا

  
زماين ثاراوي كورديةك كة ، كةركوك زؤر لة مصذة زماين طرتووة
، اين دنياي تيادا كؤ بؤتةوةوفةرهةنطصكي هةموو ووشةكاين زمانة

كةركووك هةر خؤي بة تةا فةرهةنطصكة ثأة لة ئازاري دةسيت 
 كانزاي ناو ئةي ضةوسصننةوةةزو ضاو برسيةكان كة دةيان سالَة حنا

 بؤية طأي عةشقةكةي كةركوك بؤ شاد ن دةبةنالَهةناوي بة تا
واي ثص خؤشة  بؤية هةميشة، بوونةوةي بة كورد هةر لة بلَصسةداية

ضمكي ئةو ئاطرة بكةوصتةوة دةست كورد تا ئةوانةي ثص بسوتصنص كة 
 أاوكة هصشتا ساوايةكي ثص. سالَةهاية ئازاري بة دةستيان خواردووة

نةكردوو بوو كة لة سنطي دايكي دلَ سوتاويان كردةوة و ناوو مصذوو 
م خؤي الَكلتوورو تةنانةت ويستيان فةرهةنطة ثريؤزةكةي بطؤأن بة

نةدا بة دةستةوة هةر بةناوي خؤي مايةوة و ضاوي بأيبوة سيماي 
 دوذمن وا تص بطات كورد خؤي بة الواز نيشان نةدا نةكا، بةرزي كوردستان و فرمصسكي أةشي ئةأشت بؤي

 هةموو نةويت عصراق بة دةست كارخانةكاين بصطانةوة ئةدزراو هيض  كةركوك وزووتر، الوازو بص تواناية
، أؤشناييةكي نةئةدا بة ئايندةي عصراق و ئةوة خؤ كوردستان هةر هيض مافصكي بؤ نةبوو ناوي بةرص

 ضةقؤ لة مل  ثأ لة موغامةرةونراوة بة بأيارصكينيةكةي بةغداي ثصشوو كة طؤأ الَهةرضةندة أذصمة دزو تا
ميمي نةوتا بطةأصنصتةوة ذصر أكصفي  و هةلَسوون تواين هةموو كارخانةكاين بصطانة لة ذصر ناوي تا

م ئةمة ئةوةندةي تر ضارةنووسي كةركووك و ثاشة أؤذي ئةو شارة ثأ لة الَباخةلَي تايبةيت خؤي بة
 ميم تا دايك كؤرثةي خؤي نةناسصتةوة دوا أؤذ و ي تاراوي نا ثارصزطابةوةي كة نئازارةي نا ديارتر كرد 

و هاواري كةركوك بؤ هاتنةوةي بؤ باوةشي كوردستان ئةوةندةي تر ذصر ثصي أذصمي و كةضي داوا
سةرمايةداري ضاوضنؤكي لةق كردو أؤذي بة يةك شاد بوونةوةي دايكو كؤرثة فأصنراوةكةي تا ئةهات لة 

 أؤذة كة لة ملمالنصي سياسيدا ووتو وصذي لة سةر ئةكرص م تا أؤذي طةيشتووة بةيةكتر نزيك خستةوة
كةركوك هصندة هةولَ دانصكي زؤر لة ئاراداية بؤ دةركردنةوةي شةهادةي ميالد و بةياين والدةكةي ضونكة 

ثةمل وةرن ، بة ثةرؤشةوة طةرووي كردؤتةوة هاوارمان بؤ ئةكات وةرن ئةي كورد مبطرنة ئامصزي طةرمتان
، وةرن ضريؤكي خؤمتان بؤ بطصأمةوة، بطرن و دةست بكةنة ملم با لة هةواي بص طةردي كوردستان ثاراو مب

طأةكةم  م ويئةي من ئةوعاشقة نيم كة شةيداي بةفرو أةشةباكةي سلصمان، متان بؤ دةربأمؤنيازي دلَي خ
و الَين مزطةوتةكاين شاري قةن طوص بيسيت بانطي بةيانيام ئةي نازانن دةيان سالَة ؟دةهصنص و دةبا

من هةموو الثةأةكاين ، لةوة زياتر دوورة ثةرصز أامةوةسنت، مةنارة نيم؟ وةرن طةر منتان خؤش ئةوص
من تصكأاي أؤذةكان ضاوم لصك نةناوة تا بتان بينم و ئةو ساتة بكةمة أؤذي لة ، ذينم طريانة بؤ ئصوة
من ئةو كاتة طةورة ئةمب ، مةوةكةم جار خؤم لة باوةشي دايكي خؤشةويستمدا ئةبيندايك بوومن كة بؤ ية

من بة أوو سوريةوة ضاوم بأيوةتة ئةو ، من دةست بةردارم ئةبن وجارصكي تر بةرؤكم ثص ناطرنةوةذكة دو
ردامن هةر كوردصك سةي ضةند طةورة ئةمب كة ئةبينم ائ، ية لة كوردستانالَئازادي و سةروةريةي دةستة با
من ئةو ساتة سةرم سةد ئةوةندة بةرةو ئامسان بلَند تر ئةكةم كة ئةبينم ، ، ئةكات يان بةالما تص دةثةأص
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كوا بالَةكامن كوا ، ، ئةطةر دةنطم هةلَبأم ثأ بة دنيا هاوار ئةكةم من كوردستانيم كورد أووم تص دةكات
ابأيوة بة قورسايي دنيا سؤزو خؤشةويسيت ئصوة منتان لة دايكصك د ؟دةمارةكاين لةشم كة لصتان دابأيوم

دة وةرنةوة سنوورة دةستكردةكةم و نةخشة ! ؟هصشتا ثةل و بالَيشم ئةكةن، ، مين لة ناخدا طل داوةتةوة
 وةكةي دوذمن هةلَوةشصننةوة و كؤلَ مةدةن من ئةمةوص بصمةوة من حةز ئةكةم بة ديدارتان شاد ببمةوةالَط

 بازوي كوردايةتيتان و زةبري كوشندةتان و لة هةموو زةمةنصكا، دووةهةرضةندة ئصوةش درصغيتان نةكر
دةنطي دلصرتان و هةلَمةيت ثأ لة نةبةرديتان لة ثصناوي وة ضنط كةوتنةوةي مندا طةلص كارةسايت هصناية 

م دلَنيا بن من دةمبة مايةي خصرو خؤشي و زةماوةندي سةرفرازي بؤتان و هةموو ئةو ذيانة الَأصتان بة
م نةكةن بة دوو بةلَصين الَ هاتوون بة دةنطمةوة بةشصرانة  ثأ لة ئازارةتان لة بري ئةبةمةوةسةختة

بازوي مةردانةي لص هةلَكةن وةرن تو خوا مب ، نادرووست ئةجمارةش بصنة ضؤك و بأوايان ثص بكةن
ن كةركووكم م، ، بةنةوة بؤ بةر دةمي مةمةي داية تا كؤرثةكةي خؤي بناسص و نةتوانص دةست بةرداري بص

من كةركووكم من تازة عةشق و دلَداري خؤي خزانؤتة ، ، دة وةرن سا ئازادم كةن لة كؤيت ئةم دأندانة
وةرن دةبا بؤتان باس كةم ، من شةوي خؤشيم نةديوة، جةستةم و داواي داية كوردستامن لص ئةكات

ين ئةوص من بؤ طريفان الَ بؤ تامنيان، دأندةكان بة أوناكي ئاطري من شةويان لة خةلَكي دةظةرم زأاندووة
، سلصماين، ، ئااخ بؤ خةوصكي ئارامي لة طةلَ دةستة خوشكةكامن، ، ثأ كردن وبازرطاين و دزي ئةوص

دة وةرنةوة سةري مةستم بنصم بة سنطة سثييةكةي شاري بةفرو قيبلةي  طوندةكاين، ، هةولصر دهؤك
   .كوردان
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