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  دلصر حممود سابريدلصر حممود سابري  !!!!!!، ، ، ، ، ، ، ، ، ، اكراد شعبنااكراد شعبنا

  
زؤر جار لة طفتؤ طؤكاين لص ثرسراو يان كةسايةتيةكي عةرةب كة خوا نةبص كةس نازانص قورسايي ضةندة 

كة ئةم جؤرة لة دةر بأيين طفتو ) اكراد شعبنا (لة ناو عةرةبدا ئةو ووتةيةمان بةر طوص ئةكةوص كة ئةلَصن
ساويلكةيي و ئيفالسي نةبص ثيشاين ئصمةي ئةدةن هيض فةأأصكي بؤ مانا بةخشني طؤو بريو أاية نيشانةي 

 جطة لة نزم سةير و تةعبري دان لة يةكصيت و خؤشةويسيت و تةبايي نصوان عةرةب و كورد ناطةيةنص
بةو لةهجةية ثصمان ئةلَصن كورد نة ،  ضونكة هيض مومكني نية ئصمة شةعيب ئةوان بنيكردين كورد نةبص

ين هةية نة ميللةتن نة سنووريان بؤ دياري كراوة بةلَكو وةك يةكصك لة عةشريةتةكاين خؤيان نةكيا
بة ض مةبةستص بة   جياوازة عةرةبئصمة هةموو شتصكمان لة، ئةوان كة كصيان ثص ئةلَصن، ئةمان خوصننةوة

 لة غةيري وةيةضي بة دوا؟ بة قورطيا ناضص) الشعب الكردي ( ئةي بؤ نالَص؟ئصمة ئةلَص اكراد شعبنا
بة مةرجص خؤيان لة شةعب ناضن ئةوةندة طصرمةو كصشةو نيفاق و  تةكةبورو خؤ فوو دان زياتر

ئةوةندة جةهل و هةذاري و نةداري و نةخؤشي و دةردة سةريان بة دواوةية مةطةر خوا ، تةفرةقةيان تياية
 يان بؤ ؟ن بة هي خؤيان ئصمة نةبصلة ناو ض ميللةتصكدا بووة يان أووي داوة شةعبصكي تر بكة، بيخةملَصنص

ة و بؤتة حةشري نصرة كةر كةس ثصي نةطبةيت كورد و واقيعة تالَةكةي جوطرافيةو مصذوو مان تصكةلَ بوو
و لة طةلَ هيض جؤرة لة طةلَ شةعبص كة لة ئةزةلةوة بة خوصين كورد تينوون جيا ناكرصتةوة 

فةرقي ، تصكني مولَكي ئةواننيالَد هةزار سةر مةأو مائصمة ضةن واتة) اكراد شعبنا(، طؤأانكاريةكيدا نيني
ئةمريكا بةو هةموو نصرة كةريةوة ، كة دان نانة بة بووين شةعبصك كة كوردة) الشعب الكردي (هةية لة طةلَ

 و هةذارترين و بة كةمترينات ةوة جورئةت ناكي بةو تصكأاي تةكنةلؤجيا ثصشكةوتوةو بةو جةبةرووتة و
ن شةعيب ئصمةن و ئصمة بةرثرسيارين لة دابني كردين الَميللةيت سةر زةوي بلَصن ف ت ترينالَبص دةسة

ية ضي بص كة بؤتة ائةبص هونةر لةو قسة بص مان، يةذص  بة لييكي دةمياذيانيان وةك ئةوةي كة عةرةب
ة ئةي نابص بزانني بةلَطةيان ضي، كةسيش نا عةرةب؟  سةردا ئةكةنبة شانازميان انبنصشتة خؤشةي دةمي

بة مةرجص نة كلتوورمان يةكة نة مصذوومان يةكة نةعادات و تةقاليد و . بة بووين ئصمة بة شةعيب ئةوان؟
 قيبلةو مزطةوتةكةي دصر زةمان نةبص نة خوصنةكةيان بؤ ئصمة ئةشص مةطةر، زمان و أةسةنايةتيمان يةكة
ةوة ئةمة ئةوة ناطةيةنص كة ئةطةر كوردص عةرةبصكي خواست يان بة ثصضةوان، كة هةموو أووي تص دةكةين

م تةسليمي واقيعةكةيان الَبوينة عةرةب خؤ كورد تصكةلَي زؤر لة كؤمةلَطا ثصشكةوتوةكاين دنيا بوون بة
ديارة ئةم خؤ بة زل زانينة لة ناو عةرةبدا و . ننةبوو و ئةوانيش نةيان فةرموو كورد ميللةيت ئصمة

 شةش لة سةر هةشيت حوشتر و قاث قاث لة يةك ارصكذمارةي نفوسي عةرةب كة مةزةندة ئةكرصن بة ملي
 ئةيانةوص وةك حووت كورديش كة لكاوة بة جوطرافيةكةيانةوة حةثةلوش كةن و دوور نية جيا ناكاتةوة

مةبةستيان نةبص وةك هةولَيشيان داوة و درصغيان نةكردووة كة مبان توصننةوة لة بؤتةقةي ئوممةي 
ةطةر ماية ثووضي نةبص بؤ عةرةب و دذايةيت نةبص بؤ كورد كةي ئةوان ئ، عةرةبيدا بةوةي كة اكراد شعبهم

ترين ناشريين يان ضارةنووسة شوومةكةي ئصمةية لة ؟بة درصذايي سةدان سةدة حةزيان بة كورد كردووة
لة طةندةلَ ترين شةعبةوة نزيكني كة نة ثصشكةوتن نة شارستانيةت نة ئةمان نة ، ، ميللةيت دنياوة نزيكني

 بةرامبةر  و دذايةيتةيري حةقدو بوغزو كينةو زولَم و ناهةقيغوةفا نة بأصك تةكنةلؤجيا شك نابةن لة 
تة ةل مييوكورد ئةطةر مةسةلةي ديانةت مل كةضي ئةمري واقيعي نةكرداية زؤر دةمصك بوو لة، طةالين تر
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طةشة كردين كؤمةلَكا بة شصوةيةكي لة أادة بةدةري ثأ بة كةم وصنةكاين دنيا بوو لة ثصشكةوتن و ئيبداع و 
 دواكةوتين ئةوانيشة  وقةدةرمان بصئيسالم واي كرد زؤر نزيك بينةوة و  كاريطاريمالَثصسيت خؤي بوو بة

و بأصك و كارة سةقةتةكانيان بووين يا بلَصني لةوانةوة فصري ناأةوايي ، ئصمةي وا بةو دةردة بردووة
ئينطليزييةوة نزيك ، ئةلَماين، ضونكة ئةطةر ئصمة لة ميللةتصكي وةك فةرةنسي خووي ئةوامنان ثصوة ديارة

م سةد مةخابن وةرة الَبة، أصطاي كاينومان ئصستا أصطاي ضوون بؤ مانط مان كردبووة طبويناية بص 
ةم ميللةتصكي جاهيل دةورت بدات دووهةم دوذمنصكي زؤر نةطبةيت لة دوو سةرةوة أووت تص بكات يةك

وةك ضؤن تورك بة شصوةيةكي أاستةو خؤ ثصمان ئةلَص كة ئيعترياف بة بوونت نةكات جاهيلت هةبص 
  ، توركي شاخاوي

ضونكة لة بةر مةشغويل كورد بة ، أةنطة وابص، زؤر جار ئةوترص كة ئيسالم هؤكارة بؤ دواكةوتين كورد
لة كوردةواريدا بؤ زياتر ، و ثصش بضصتةوة سةري ناثةرذصتة سةر ئةوةي كة هةنطاوص بةرئيمان دارصتية

ولياو ة و ئدخؤ نزيك كردنةوة لة خواي طةورةو ثصغةمبةري خوا تةنانةت ناوي منالَةكانني بة ئةحفا
، عيسي، سؤأصنةري ياساكاين ديين ئيسالم بوون ناو ئةنصن وةك موسيلَكةسايةتية طةورةكان كة هة

زؤر ، هتد واتة هةلَطري ئةم ناوانة لة ثصشترن بؤ ضوونة بةهةشتةوة، ، عبدالباري، عومةر، ابو بكر، حممد
جار بص تص طةيشنت لة سوورةتةكان يان هةرتصناطةن لة ثيتةكاين ناو قورئاين ثريؤز ووشةيةكيان 

  ، وانطةيةوة لة كورد ئةأواننئةوانيش لةم أ. ئةلَص لة قورئانا هاتووةو دةرهصناوة ناويانة بة منالَصكةوة 
قوزالقورت ئصمة نةخولقاوين لة ئةزةلةوة كة لينكي هيض ، ، بة هةر حالَ وا باشة بلَصني لة جصي سنطدان

قةوم و قةبيلةو زهلصزصكي دنيا بني ئةطةر قةدةرمان واي ثصويست كردبص زؤلَممان زؤر لص كرا بص ماناي 
و بة هةموو توانيةكةوة داكؤكيمان لة بوون و مانةوةي ئةوة نية بووينة عةبدي ئةو خؤ سةثصنةرانة

خؤمان كردووة نابينة شةعيب كةس كورد شةعيب كورد خؤيةيت لة ئادةم و حةواي كورد كةوتوينةتةوة 
  بفةرموون تةمةلوق نةكةنئةوانةش نازي كورد هةلَ ئةطرن با زؤر دةست نةنصن بة سنطيانةوة بؤمان و

باشتر واية . كورد لةوان نةبووة تا بة ئةوالدي خؤيان تصمان بأواننخبؤن ري خؤيان وومش) اكراد شعبنا(
ي ناطةهان بة دوور بني ضونكة ئةطةر بة شةعيب خؤتامنان حساب بكةن أةنطة تةنيين بنج و الَلة شةأو بة

دا بة ةديسانةوة سةبووري ن بناواين كوردستان بة مني و كيمياوي أشنت بة سةرمانداو ئةنفالصكي تريش
شكي تةنراوتان بة تؤوي أةطةز ثةرسيت و خوصن مذيين كورد هةركةس بة مووشةي خؤي هةستص و مص

با لةوة زياتر موعانايت ، بةرؤكمان بةردةن ئصمة ئصوةمان قبوولَ نيةو بة شةعيب خؤمانتان نازانني
   .ئصوةش يةخة بة ئصمة نةطرصت
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