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  دلصر حممود سابريدلصر حممود سابري   ... ...ثش ثش بةرةثش ثش بةرة

ئصوة مادام ، بةرطةي ئةم هةموو ثشي ثشي و مامة خةمةيية ناطرن) بةرةي توركومان (تان قورس أاطرنخؤ 
ئةوة باش بوو توركيا لغاوو كورتان و ، خؤتان كردة عةبا سوورو زمان حالَي توركومانيةكاين عصراق

 ؟ بوو بة كؤستةلَةو هةر كةس بة مووشةي خؤي هةستا؟انقةياسةكةي لص سةندنةوةو متمانةي خؤتان دؤأ
 ئةي لة بريتان ضوو ؟ثصتان خؤش بوو بة خؤأايي و بص بري كردنةوة فليمتان سووتاو بوونة مةخسةرة

تاشة بةردي سةر بة كةنة طؤرةوي بؤ ثص يان مةب، ثصمان ووتن خؤتان لةوة سووك تر مةخةنة بةر ضاو
با بؤ تةماعيان لة نةويت كةركوك ، ، عةرزمان كردن نةبنة بةروانكة،  خاكي كوردستان ئةقلَيشصئاسين

و بؤ تورك با بة ثصي ثةيت أاكةن كة أاومان نانةوة بةرةو الَةبنة ثصمكردن نةعةرزمان ، هةر بأشصنةوة
من لة بريمة ، ص ئةمة دنياية هةنطاوصكي لةو جؤرةيان نا ثص خبةنة خاكي كوردةوةبمؤلَطاكانيان ئةطةر 

مةبنة كةوش و ، مةبنة مقاش، ن ووتن نةبنة دةستكصشي ئةوانة ضونكة بة ثةجنةكانيانةوة ئةقرتصنرصنثصما
ش مةبن بة جاش هةر بوون و بوون لص نةطةأان تا مليان ثص بردنة سوجدة بؤ شري و تري تص الَمةبنة ك

ت ئةبارص و ئةتان و أؤشنةكةوة أةمحةالَهةر بص طوص بوون واتان زاين لة ك، هةلَسووين دؤست و ناحةز
قسةي خؤتان جؤرص دؤأاند مومكني نية لة سةر ثص خؤتان ، كةنة دةولَةتصك لة ناو دةولَةتصكي كورديدا

 وةعد و وعوود قةلَةو بوو بوون ئةمأؤ  بةهةتا دوصنص! !ئاي لة بص طوص يي ضي بة سةر ثياو دصنص، بطرنةوة
بص طوصيي ، ، تصن و ئةبن بة بؤدرةو با ئةتان بالة جصي خؤتان ئةسوقنطيان تص كردوون و وةك داري عوود 

 و مريشك السايي قاز بكاتةوة ئةبص بة:أةنطة ئةو ثةندة هةر لة ناو كوردا باو بصت، ئةوةي لة دواية
 ضيتان كردوة بة درصذايي سةدةي ثصشوو ؟ئصوة كام تالَي ذيانتان بة سةر كردةوة، ةي ثارةي تص نةضووفليم

يان هةر لة ثشيت ؟ت و كام طيان فيدايي بؤ بةرطري كردن لة مانةوةي خؤتان كام خةبا؟و عةسري سةدام
  فرسةتة بؤ دةستكةوتص بص عارةق كردنةوةثةردةوة جوندي مةجهول بوون خؤتان هةلَطرتبوو بؤ ئةم أؤذة

هانيان دان و ضةكيان دانص و بأص ثارة كة برينةكاين ساأصذ ) تةا بؤ كورد (تا ببنة مووخؤركة لة كورد
بؤضي زووتر ثشيت نةطرتن ئاغاكاين ئةنقةرة و لة سةرتان بصنة جواب ،  نةثصكانةكردن و مةبةستةكانتاين

 ؟ئةي بؤ زمانيان لة دةما نةبوو، بةرذةوةنديتان، زمانتان، كلتورتان،  مصذوتان عةتفص بةهةر هيض نةبص
 ئةم دذايةيت و السارية ؟يان كورد بؤتة دةردةسةري كة نةخؤشي خستوون و لة دذايةيت كورد ضي هةلَكأان

 خؤشيتان بص ترشيتان بص يةك تةقسيم سصي ؟ ئةي نازانن ئصوة هةرطيز نابن بة هيض؟ضية دةستتان داوةتص
دص بة ، ، ر تريشي ئةكةينثةرلةمان عصراقي و هةتا كورسيةكانيشي دةستكردي خؤمانة و لة ئايندةدا زؤ

تؤ ئةبص ، كةركووك ثايتةختة، ، سةر بة كوردستانة، ، دص و شار بة شار و لة هةر شوصنصك كوردصك هةبص
ئةبص دةست لة كورد ثان كةيتةوة ، ، داواي جنسية لة كورد بكةي تا بتواين لة كةركوك جصت بصتةوة

ئةبص ثةجنة ، ، ة لة ئامصزي كوردا ئةذيتشةست بكةي بة خصر ك، ، ئةبص نانص خبؤي، نانصكت بداتص
ئاغاكانتان نية كة نابص كورد بة خؤ هةموو شتصك بة عةنتةرياتةكةي لة مةأ ، هةلَبأي كة دةمت طريا بوو

السار مةبةو ئةوةي ثصشتر كردووتة شيت لصوة فصر بة و بة غةلَةتدا نةبةن و بة !!زماين دايك قسة بكات
ديارة مصذوو ناخوصننةوة بؤية ثصمان أةوا نابينن كة مايف خؤمانة ، ةتصندوو وةعدي بص بناغة هةلَ مةخةلَ

نةخصر ، سةرفراز بني يان أؤذطار فصري ئةوةي كردوون كة ئةبص هةر طا بني لة ثصستةكةيدا، ئازاد بني
يةيت و دابني كردين ذيانة بؤ طةالين ذصر الَقارداش ئةو زةمةنة يؤخ زةمةن زةمةين ثصشكةوتين كؤمة

،  بووين ئةوانةن كة هةرطيز حسايب ئينسانيان بؤ نةكردوونزةمةين بة ئينساين، و ضةوساوةدةستة
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أةنطة خةبةرتان نةبصت كة زةمةين يةك ال كردنةوةي بةرذةوةنديةكانة و ئصمةش مايف خؤمانة خاكمان 
نونيةوة كياين تايبةت بة خؤمان هةبصت و دةولَةتة زل هصزةكان بة مةمدةولَةمتان هةبصت و ، ، هةبصت

وايب من ايب واللي ما  و من شا و شا (ومةجبوووريشن مبان ثارصزن، تةكليفمان لص بكةن كة مبان ثارصزن
ماستاوو مةرايي و ، كؤيلةيةيت، جاشايةيت، ئيتر بةسة نؤكةرايةيت) . يعجبة يشرب من ئاوي دةببةخانة

تةرةي  (ضؤن بوويت بةخؤ بة ضاوي خؤت ديت ،  بؤ تورك ئةي بةرةي توركوماننرتص كردفلنطة 
مصذوويةك لة نؤكةرايةيت و ثشي ثشي و مل هووأي و ضاو نزمي بؤ سةراين ئةنقةرة لة ، ) توركومان

و ئةجنامةكةشي تأؤ كران و وةك سةركؤزةرةي دواي بذار لة زبلَخانةي ثصناوص هةندص مةكاسيب تايبةت 
   .سا ثش ثش بةرة ئةوئةثوكصتةوة وتانالَط نيازي و عصراق دا ئةبن بة ذصر ثصوة
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