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  دلصرحممود سابريدلصرحممود سابري، ، ، ،  ئةكات ئةكاتثارةي باشثارةي باشدةمةو بةهارة ئيتر جاش دةمةو بةهارة ئيتر جاش   
  

بؤ طريفان ثأ ، ، هةلَثة و خؤ أاثسكاندن و خؤ تص هةلَقورتان بوو، سةردةم سةردةمي ناين حةرام بوو
 بة بص و أصطاكةي بدؤزنةوة ئةكرد تا ئةوةيان ثالَةثةستؤي زؤر كةساين دةين نةفس ينالَكردن و تا

 بؤ ضنط طري كردن لة جةمسةري دزي و ثصكةوة ناين سةروةت و مالَ و ضنة ذوورةوةتةكليف لصوةي ب
ئةوسا وةك ئادةم ضؤن  ترت راين هاي اليظ و ثريفصكةحالَي زؤر ثأ لة موبالةغة و ذيان و طوز

لةبةري ئةودارةي خوارد كة خوا نةهي لص كردبوو سةرةجنام أؤذيان بوو بةو أؤذةي كة سةرطوزشتةو 
ذوييةكان بؤماين ئةطصأصتةوة هةردوو ئادةم و حةوا لة بةهةشت دةركران و تأؤ كران وتا أوايةتة مص

بةو ذةمةبؤ هةتا هةتاية لة نازو ئةم سةردةمةش لة ذصر أةمحةيت خصرو شةأدا طوزةران ئةكةن 
هةية ثصي تص ئةخاو هةية ئةو ئاوةي كة لة دصر زةمانةوة أذاوة ، نيعمةيت ثةروةردطار بص بةري بوون

م ئةوةي كة ثصي الَة سةريدا باز ئةدات و ثصي واية شتصك أةواي هةق نةبصت نابص توخين كةوص بةب
لَ و ثاك و ثيس الَترازاو دواي بةدي و نالةباري كةوت و تالَ و كالَي خواردو حسايب بؤ حةرام و حة

هصيت و ئةوا دةسيت لص بشؤ و هةتا ماوة ئةو أصطاية ئيتيجا  و كردي بة خويةك بة شريينةكرد
   .مةحالَة لصي دوور كةوصتةوة

ئةكةم بة هةموو ثلةو ثايةو ) جاش ( و ئاشكراية كة باس لةبؤ دوور بأؤين مةبةستم أوون
يان رجال ) وةك كورد ئةلَص (ستةشار يان خةفيفة يان تةواريوجؤرةكانيةوة ض سةرةك جاش يان م

ن بة أذصمي خوا طرتوي بة حةرام لة أادة بة دةريبا) بص ضاوي بن ( كة خزمةتصكيالدفاع الوطين
ئةوان كؤلَةكة و ، ت كرد با هةر بلَصني بةوان أذصم لة سةر ثصي خؤي وةستا بووالَخولقاوي بةعس خة

 ثشتصين بةوانةوة أذصم، ئةوان مايةي خةو خؤشي و لةش ساغي و هصزو بازووي بوون، ثشتيوان بوون
بةوان ’ بةوان دةسيت لة كورد نةثاراست ، ئابأووم ثياوي نامةرد و بص الَبة، ثياو بوو لص كردبؤوة و

بةوان ، كوردو خاكةكةي و مصذووة ثأ سةروةريةكةي بةرةو طصذاوي داأمان و تةفروتونا كردن برد
ضي تري ويست بيكاو نةي كردبص بة هؤي ئةم خؤ بة ، ، بةرنامة شوومةكةي ئةنفايل بؤ ضووة سةر

   .درصذةي بةسياسةتة بص بةرنامةكاين داةوة ن فرؤش و ثاشةلَ ثيس و ئابأوو تكاوانالَتا
ضونكة لةوةأي وا طةرم و لة بار و تريو ، ، ثاشايةيت، ، أاستيان ئةكرد كة ئةيان ووت جاشايةيت

و هةر  بؤ هةلَ نةكةوتووة بة هةواي شان لوويت بص كةرامةيت و ضلَصسي تصوة ذةنن  هةرطيزتةسةليان
 مةحالَة بؤيان ؤية بيان كرد أيسواييةتةرسي و منةكي ئةو ئةوان فصري ئةو ذةمة، لووشكةي بؤ بكةن

 حةياكةي ةكةسص كة لة عاسيت ثارةو ساماندا سةري شؤأ و ضاوي نزم بووبص و دلَؤث، تةرك بكرصت
بة تايبةيت لة بارو و شةرةف  قةناعةت بةوة بكات كة ثصي ئةلَصن غريةت و كةرامةت قةتتكا بص 
ميللةت و خاكةكةي أؤذي ئازادي و سةرفرازي بؤ هةلَهاتوة و ثص كة   خةريكن تص هةلَضنةوةدؤخصكدا

 بؤ أةخساوة تا أاوكة بووة لة طةلًَ ذياين سةردةم و قؤناغصكي طةلص ثريؤزي لة خةبات و تصكؤشان
خؤي بة يةكجاري لة سةر ثص أاطرص كةضي سةد مةخابن تازة بة تازة ئةم جأو جانةوةرانةي ناو 

نطاوة ضةوتةكاين سةردةمي بةعسيان طرتؤتةوة بةر تا وةك زةماين خيلَةكية كوردةواريةكان هة
 بصطانة و دوذمن بةكورد بة خؤيان ئاشنا بكةنةوة  و نؤكةرايةيتثصشوو دةسيت خيانةت و خزمةتضصيت

 لة  كرائةم بص شةرمانة هةرضةندة ضاوثؤشي، و لة سةر نيازة ضةثةلَةكانيان بةردةوام بن
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انيان لة اليةن ثارتة كوردستانيةكانةوة ئةندازة ناكرص كةضي لة تاوانةكانيان و سؤزو أصز لصن
هةلَوصستصكي ضاوةأوان نةكراودا أصطا ئةطرنة بةر بةرةو مؤلَطاي نؤصي جاشايةتيان و بة نيازي ديدارو 
ئاشنا بوونةوة لة طةلَ خانضية كؤنةكانياندا طأي عةشق و خةيالَي شةواين مةست بوونيان لة 

) واللة ما تسوي كاكة ( بؤ بأصك ثارةي كة عةرةب ثصي يةذصثةتكراوداياتيا أةبايةكاين وةك سةط
 و مل هوأية و ئةوةيان زؤر شةرمةزاريتاس ئةيان باتةوة بؤ ئةو أؤذطارة ثأ لة . خؤيان دؤأاندةوة

   . و سةريبان بةرز تر كةنةوةزؤر ثص خؤشترة لةوةي كة سروودصكي نيشتيماين طؤيان كةأو كاس كا
ن بة جاش و خةفيفة كةس لؤمةي كةسي نةئةكرد ضونكة ووثصشتر كة ئةيان ووت زؤرينةي خةلَكي ب

بطوجنصي لة طةلَيا هةرضةندة بة هؤي هةر ضؤنص بص  كة  و فةرزي كردئةمري واقيعةكة واي ئةويست
ي ردا هةلَثذان و شةأصكي سةرتا سةرتلصك دابأاين ثةيوةندي اليةنة سياسيةكاين ناوخؤ و بة يةك

بوو كة خةلَكي دارصكي بة دةستةوة بص كة ناو و لة بار ئةو بوارة أةخسا  و بص متمانةييناوخؤ
قةدةكةشي بؤ نةطريص ناضار بؤ ئةوةي خؤي ساغ كاتةوة لة ترسي أذصم زوو ماخؤالين بوو خؤي 

ي  تا جصطا ثصي خؤ تا وةزيفةيةكي دةست طري بص وبطةيةنصتة يةكصك لة سةدان دام و دةزطاي أذصم
تدارا دان بة خؤيا الَهصزي دةسة  و تا هةناسةيةك بدات و هةر هيض نةبص لة ذصر فشاريدياري بكات

م الَضارةنوسيشيان بةسترا بوو بة مانةوةي أذصمةوة بة  هةرضةندبطرص بة ئاوايت ئايندةيةكي باشترو
ووة كة ئةو كةساين تا سةر ئصسقانيش لة دوذمن بة نةتةوةكةي خؤي هةر مانةوةو ئةوةش واي كرد

  بطرنة بةر بؤ ئةو خانةي كةصجاشة مةبدةئيانة سةر لة نوص كورتان و قةياسة هةلَطرنةوةو أ
 و وا فةسلَ تةأةو بةرةو بةهار ئةضينةوة و زةوي قةرسيلةكةي هصشتا سةوزةو ئاخوأةكةي طةرمة

ةوةداية بةبص سةير ل،  ئةوسا ثارةي باش ئةكةنثاراوةو ثةلَةي داوة تا ديسانةوة ضةكةرة بكةنةوة
هيض شةرموو شكؤيةك داواي تةئييدصك ئةكةن كة ئةمانة كؤنة هني بوون بيال مانص كؤنة جاش تا بةو 
مةرامة بطةن كة نيمضة دةستكةوتصكي ثأ لة عةيب و عاري و سةرشؤأي بة دةمةوةية و بأصك 

ادي ئةو سةفقة خوورووي ئالَؤشي بةدةنيان كة زةماين جاشايةيت تووشي بو بوون دامركصتةوةو بة ي
ئةي . أيسوايي ئيتر ئةبص ضي بصت، ثارة حةرامةي لة سةر خوصين أؤلَةكاين كورد لة باخةلَيان ئةنا

ئةبص ضوونتان بؤ تكريت بؤ وةرطرتين بأي دوو مليؤن ديناري ضاثي نوصي عصراقي و مانطانةي سةد 
نصن غةيري فةوجي ديفاع  وة ناوي ضيان لص ب؟هةزار بؤضي بص؟ ئةبص ئةم جارة الي كص بنب بة جاش

 ئةي ئةبص ئةو جيهةت ؟ ئةي ئةبص زؤلَ و منةك حةرام كص بن؟وةتةين و ديفاع لة كام وةتةن و دذي كص
و اليةنةي ئةمانة ئةطرصتة خؤي ئيمكانيةيت ئةوةي هةبص كة طوزةرانيان مةيسةر بكات و بةردةوام 

بؤ ئةمانة خاوةن  ةي كة أؤن ئةأصذصتالَ ئةي ئةو دةسة؟تةمويلي مادي و مةعيشةتيان مسؤطةر بكات
 دةستة و ثشت ئةستوورة كة بتوانص بةكاريان صنص وةك كةري بارة قورسةكةي الَشةرعيةتصكي با

يت ئيدارةي هةرصمدان يان لة دةرةوةي الَئايا ئةم كؤنة جاشانة لة ذصر دةسة ؟سةردةمي مةرحووم
 ئةرص تؤ بلَصي حيزبة وة طرنطتريان ئةوةية ثصشةةبازنةكةي هةرصمدان؟ وووو زؤر ثرسياري تريش دصن

 هةر ؟كورديةكان ئةم هةلَوصستةي كة ئةم جؤرة خائينانة وةريان طرتووة ئةجمارة حسابيان بؤ نةكات
هيض نةبص بؤ ضاو ترساندنيان ضي ئةبص ئةطةر لة الوة ثةنا طوصيان بسمن بةو شصوةيةي كة زووتر 

  !!، ؤأش ئةطةيشتهةموو خؤ فرؤش و خائينصك بة سزاي طةل و ش
نةبوونةتة ملَؤزم بؤ ئايندةي كوردستانصكي ئازاد و سةرفراز أصطة ضارةيةكي بؤ بناسرصن تا وا باشة 

وةكاين هةر أذصمصكي ئايندةي عصراق كة بة ئيستيغالل الَبطريصتة بةر بؤ ثوضةلَ كردنةوةي مةرامة ط
كة تا أادةيةكيش ئةوة نني كة بتوانن كردين ئةو زؤلَة كوردانة ديسانةوة ثشصوي خباتة كوردستانةوة 
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كةواتة وا باشة ئةو خووة بةد أةوشتة كة بة شريي طرتويانة نةطاتة ثريي و بن بأ ، سةر هةلَدةنةوة
ضونكة جاش ئةو كةسةية كة لة ئابأوو ناموس و شةرةف و هةموو ، و فصر بكرصن تةوعية بكرصنبكرصت 

كةواتة لة هةموو ، ةلَ طةأاوةتةوةو لة ناوي دةباتموعتةقةدات و نةرصت و كلتورصكي أةسةين خؤي ه
ئةم نا ئةوي تر بؤ  حالَةتصكدا هةولَ ئةدرص كة ئاو بكرصتة سةر تؤوي ئةو جاشانة تا ضةكةرة بكةن

   .وا باشة ئاطادار بني. أؤذصكي لة بار كة هةست بكةن كورد هةرجؤرة مةترسيةكي هةية لة سةريان
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