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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي ...   ...  !!قيقيعصراعصراجبةدا كورد دةكةنةوة بة جبةدا كورد دةكةنةوة بة ةةلَلَلة يادي كارةسايت هةلة يادي كارةسايت هة
  

كة لة هؤية جؤراوجؤرةكاين ، زؤربةمان چاومان بةو تثكستةهةواصة كةوت، 2005-3-6ث پثر
كاتيي ئةم كورتةهةواصة كة لة زاري جثگري سةرؤك وةزيراين . ذاگةياندين جيهانيدا بألو كرايةوة

باس لةوة دةكات كة ناوبراو گوتوويةيت يةكةم دانيشتين ، هةم ساحل سةرچاوةي گرتووةبةر. عثراقةوة د
گواية دةستنيشانكردين ذؤژثكي وةهاش . دا دةبثت2005-3- 16پةرلةماين هةصبژثردراوي عثراق لة ذؤژي 

 كة وةك هةموومان دةزانني، ئاماژةكردنة بؤ يادي ساصذؤژي كارةساتة دصتةزثن و جةرگبذةكةي هةصةجبة
ةدا شؤضثنيزمي عةرةب چييان بةسةر دانيشتواين كوردي ئةو شارة قارةمانةي شووم و ذةشلةو ذؤژة 

تةنيا و تةنيا كوردبوونيانة ، ديارة تاكة تاوانيش كة خةصكي هةصةجبة ئةجناميان دابثت. كوردستان هثنا
  !نةك شتثكي تر

هةرگيز ، وة و گةلثكي ديكة هاتبانكارةسايت هةصةجبة و ئةنفالة بةدناوةكان ئةگةر بةسةر هةر نةتة
ئةو گةل و نةتةوانة بة شثوةيةكي گةلث جيا لة كورد و سةراين بؤ بةرژةوةنديية ، گومان لةوةدا نيية

دةشيانكردن بة بةردي بناغةي خؤپچذاندنةوةي ، نةتةوةيية تايبةتييةكاين خؤيان دةيانقؤستنةوة و
ديارة وةك دوا ئاكاميش سةربةخؤيي سياسي و جوگرايف . يةكجارةكي لة نثوان خؤيان و داگريكةرانياندا

چةندين منوونةي لةو جؤرة لة دنيادا . و نةتةوةيي خؤيان ذادةگةياند و دةوصةيت ئازاديان دادةمةزراند
تياياندا گةالين بندةست و ئازادخيواز تثكؤشاون لة هةر هةل و دةرفةتثكي گوجناودا سوود ، دةبينرثن
بة ئامانج و مةرامة گرنگ و شتة زيان  و بة كةمترين ا بة زووترين كاتتا لة كؤتاييد، نروةربگ

لةم بوارةدا هةر بةتةنث لةم دة ساألنةي دواييدا زؤر لة گةالين بث . چارةنووسسازةكاين خؤيان بگةن
دةوصةت بوون بة خاوةن قةوارةي نةتةوةيي و سياسيي خؤيان و بة هيوا و ئاواتةكاين خؤيان دصشاد 

  . بوون
تةنيا لةو دةم و ، ي كورد چ وةك گةل و چ وةك سةركردايةيت و پارت و ذثكخراوة سياسييةكانئثمة

هةركة لة ذؤژي قةومان و ، ساتانةدا كارةسات و مةرگةساتة نةتةوةييةكاين خؤمامنان وةبري دثتةوة
ووداو و بة واتايةكي ديكة كورد لة چؤنيةيت لةبرينةكردين ذ. يادي خوثناوييان نزيك دةبينةوة و بةس

 يشبريهةصسوكةوت ناكات و بةسةرهاتة ديرؤكي و نةتةوةيي و سياسييةكاندا مينا ميللةتاين تر 
ئةو كاولكاري و قذكردنة بةكؤمةألنةي كة بةسةر ئثمةدا هاتوون بةو شثوةية لة هةست و . ناكاتةوة

 بةتةواوةيت يةخةي تاكو بة جؤرثك لة جؤرةكان يارمةتيدةرمان بن بؤ ئةوةي، ويژدامنان جثگري نةبوون
دة تؤ بذوانة دواي نزيكةي بيست ساص لة . داگريكةران و دوژمنامنان بكةينةوةخؤمان لة يةخةي 

هثشتانةكينث ، ئةجنامداين كارةساتة ويژداةژثن و مرؤضذةشكةرةوةكةي شاري هةصةجبةي كوردستان
دةكةين كة خؤي لة خؤيدا هثماي ئةو ئاأل نةفرةتييةي بةعس لة هةندث دةضةر و شوثين نيشتمان بةدي 

ة بةرامبةر بة كورد و يشزؤرداري و ذةگةزپةرستثيت نةتةوةي سةردةسيت عةرةب و ذق و كينةي داگريكةران
سةربةرزي  شةهيداين  و مينؤمثنيتلةمةش خراپتر لةسةر خودي مةزاري پريؤز. خاكي كوردستان

 ئةو وثنةيةي كة ماوةيةك بةر لة ئثستا لة هةر. هةصةجبةش هةر هةمان ئاألي عروبة و بةعسمان بينيوة
بةصگةيةكي ، ماصپةذي كوردستان نثت و چةند شوثن و بألوكراوةيةكي تردا بةر چاومان كةوت

تؤ بصثي ئةو فذؤكانةي كة مةرگ و ژةهريان بةسةر : مايف خؤمانة بپرسني. حاشاهةصنةگرة بؤ ئةم قسةيةم
بة هةمان ئاألي شؤضثنيزمي عةرةب و ، ر باص و ژثر كلكيانبن باص و سة، هةصةجبة و دانيشتوانيدا باراند
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بةعس نةنةخشثنرابن؟ خؤ ئةوةمشان بيين ذةگةزپةرست و كةللةذةقثكي وةك جةعفةري چؤن لةتةك 
لة اليةن جةالل تاصةبانييةوة بة گةرمي پثشوازي ، بة ئاألي ذةشي بةعسيش، ئاألي پريؤزي كوردستاندا

  !ي لة كورسي سةرؤك كؤماريية لة بةغدا نةك لة كوردستانكة ئةوةي دووةميان چاو، لثكرا
عةيل كيمياوي لة شوثين قةوماين كارةساتةكة ، دةبوو لة ساصذؤژي كارةسايت دصتةزثين هةصةجبةدا

پاريت و يةكثيت دةبواية لةم ذؤژةدا يةك حكوومةيت يةكگرتوو و يةك سوپاي پثشمةرگة .. دادگايي بكرثت
با .. يةك ئاسايشي نةتةوةيي و يةك هةصوثسيت كوردستانييان ذابگةيةندايةو يةك وةزارةيت دارايي و 

لة دانيشتواين ) !نةك حيزيب (هةردوو حيزيب دةسةألتداري ئةوذؤي كوردستان ئاوذثكي خثر و نةتةوةيي
لةو ذؤژةدا تفثك لة ئاألي بةعس و عروبة بكةن و .. لثقةوماو و بث پشتيواين شاري هةصةجبة بدةنةوة

  !ام و دةزگا حيزبييةكانتان بيهثننة خوارةوةلةسةر د
لة يادي كارةساتة خوثناوييةكةي هةصةجبةدا و بة ، كردنةوةي پةرلةماين عثراقي ماص لةبةغدا

، نةك هةر ذثزگرتن لة شةهيداين پاصةواين هةصةجبة و كوردستان نيية، بةشداريكردين كورد خؤيشي
داين ذثگاي ذزگاريي كوردستان و تةواوي نةتةوةي بگرة سووكايةتيكردنثكي گةورةشة ئاذاستةي شةهي

تا لة بةغداي هثماي ، ئةرث بة ذاست خةصكينة كورد بؤ ئةوة دةريايةك خوثين داوة. كورد دةكرثت
يان بؤ سةربةخؤيي و ذزگاربووين ، زؤردةسيت و ناوةندي چةوساندنةوةدا يادي قوربانييةكاين بكرثتةوة

   !يةكجارةكي نيشتمانةكةي؟
بذؤن لةوان ! جبةييةكان خؤيان سةرپشك بن لةوةي چييان دةوثت و چييان ناوثتةجبة و هةصبا هةصة

شةهيداين سةربةرز و قارةماين هةصةجبة و گشت ! ئةگةر بة دواي وةرامي ذاستةقينةدا دةگةذثن، بپرسن
 هةر لة ويژداين زيندووي هةر كوردثكي خةخمؤر و دصسؤز و كوردستاين و، بؤ هةتا هةتايث، كوردستان

  !دا دةژينيشكةسثكي مرؤضدؤست
  mehabadk@hotmail. com 2005-3-8ستؤكهؤصم 
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