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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي ...  ... ؟؟ هصناوة هصناوة ئةوانةي وازيان لة داواي سةربةخؤيي كوردستان ئةوانةي وازيان لة داواي سةربةخؤيي كوردستانكصنكصن
  

لة ماصپةذي پةيامنثر ـ ئاژانسي هةواص و بةدواداچووين كوردستان، 
لة لثدوانثكيدا بؤ : " ئةم هةواصةم بةر چاو كةوت 2005-4-25دوثنث 

ذاديؤ سةوا، فوئاد مةعسووم ئةندامي مةكتةيب سياسي يةكثيت 
شتمانيي كوردستان و ئةندامي ليسيت هاوپةميانيي كوردستان لة ني

پةرلةماين نوثي عثراقدا، ذايگةياند كة كورد وازيان لة داواي 
قسةكاين فوئاد مةعسووم پاش لثدوانثكي بةذثز . سةربةخؤيي هثناوة

جةالل تاصةباين سةرؤك كؤماري عثراق دثت بؤ ذؤژنامةي ـ سةباح ـ ي 
دروستكردين دةوصةيت كوردي شتثكي : ووتوركي كة ذايگةياندب

. لةو جؤرة نادةندوورةدةستة و دراوسثكاين عثراق ذثگة بة هةنگاوثكي 
تاصةباين هةر لةو لثدوانةدا باسي لةو ذيفراندؤمة كرد كة هاوشاين 

بة شثوةيةكي ناذةمسي ئةجنام درا و  قگي كانووين دووةمي ذابردووي عثراهةصبژاردنةكاين كؤتايي مان
كورد داواي سةربةخؤيي ناكةن و تةنانةت كؤكردنةوةي ئيمزاش بؤ مةسةلةي ذيفراندؤم بة ماناي : گويت

  . لثرةدا هةواصةكة كؤتايي دثت. "داواكردين سةربةخؤيي نيية
لة پثش هةر شتثكدا ئةوة نة جاري يةكةمة و نة دوا جاريش دةبثت كة بةرپرساين كوردي سةر بة هةردوو 

ئةوةي ئارةزوويان لث بووة گوتوويانة و دةيصثن، بث ئةوةي بة چ شثوةيةك زحليزبةكةي كوردستان، 
كة بذياريان دا، لةنثو پةرلةمانةكةي خؤيان، گةيل كورد بة  ئةوان. پرسثك بة كورد خؤي بكةن

ژثردةستةيي لة چوارچثوةي عثراقدا مبثنثتةوة، هةرگيز حيسايب سةرةپووشكةيةكيشيان بؤ ذؤصةكاين 
خؤ كة شةذي يةكتر و كوردكوژيشيان هةصگريساند نةك . باشووري كوردستان نةكردنةتةوةي كورد لة 

هةر گوثيان بؤ داواكارييةكاين جةماوةر بة مةبةسيت وةستاندن و كوژاندنةوةي ئاگري شةذةكة نةگرت و 
 لةم شةذي  دةرچوونبةس، بةصكة لة كؤتاييدا بة دةردي خؤيان گؤتةين ئةوان بثتاوانترين اليةن

ئةميان لة بةغدا و ! كاتثكيش كة پثكهاتنةوة، هةر مةپرسة چؤن بوون بة مام و كاك. تنةداكوردكوش
ديارة لةكن . يان پث بذا"پلة يةكي عثراقي"ئةويان لة كوردستان، لث هةردووكيان شةرةيف هاووألتيبووين 

  . ئةوان وةها پلةيةك لة بةرزثتيدا خؤي لة لوتكةي حةساذؤست دةدات
ةهيد و قوربانييةكاين لة ژمارةي دانيشتوواين چةندين دةوصةيت سةربةخؤ تثپةذ گةلثك كة ژمارةي ش

بكات، كةي ذةوا و جثي شانازيية يةكثك لة سةركردةكاين بثت و فشة بة دؤزي سةربةخؤيي و نةتةوةيي 
ة خوثناوي و هؤضييةكاين مينا ئةو گةلةي كة ئةنفال و كيمياباران و كارةسات! و نيشتماين بكات؟

ةي بة چاوي خؤي بينيبثت، قةت پثناچثت ذؤصةكاين وا سووك و ساناهي دةستبةرداري هةموو هةصةجب
تؤ بصثي سةراين كورد زثد و . شتثك بنب و جارثكي تر بچنةوة ژثر باصي عثراقثكي شةقوشذ و داذووخاو

 لةسةر مةسكةين خؤيان وا بة زوويي لة ياد بچثتةوة و لة بةغداي ئةبونةواس و عرووبةدا بث خةم لنگ
لنگان لثي ذابكشثن؟ ئةرث بة ذاست ئةوة كوردة وازي لة داواي سةربةخؤيي كوردستان هثناوة يانيش 

  ! سةران و پثشسوار و چاوساغانيةيت؟
هةر ئاماجنثك كة سةركردةيةك .. هةر شتثك كة مرؤض لة ناخي ناخييةوة بؤي نةسووتثت دوورةدةستة

.. شثت، ديارة بؤ بؤچووين ئةو، وةديهثناين مةحاصةلة سةداسةد باوةذي پث نةبثت و بؤي تثنةكؤ
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هةرچي دامةزراندين دةوصةيت سةربةخؤي كوردستانيشة، چ گومان لةوةدا نيية لةم بوارةدا پةرثزي 
  . سةركردةكاين كورد و بة پلةي يةكةميش پاريت و يةكثيت، پيس و پذ لة داوةقةسةصي پةرش و بألوة

. خؤشة، هةزار جار پريؤز و موبارةكي بثعثراق مارييةكةي تاصةباين كة دصي بة پؤسيت سةرؤك كؤ
. هةرچي منم تاصةباين بة سةرؤكي عثراقي زةوتكةر و داگريكةري پارچةيةك لة كوردستان تثدةگةم

، هةنووكة هزر و هؤشي خةصكي كوردستان لة وازيان لة كورد هثناباپاريت و يةكثيت دصنياشم ئةگةر 
  . ابووئاقارثكي ديكة ذةمشاصيان هةصد
ئةنداماين بزووتنةوةي ذاپرسي و ذيفراندؤم، ئةگةر ذاست دةكةن و : جثي خؤيةيت ئةوةش بپرسم

خبةنة بةردةم ئةمري واقيع و، " عثراقي تازة"سةربةخؤن،بؤچي نايةن سةرؤك كؤماري بنياتنةرةوةي 
  !پثي بصثن لةمةشياندا تثكةوتوويت؟

ا فوئاد مةعسووم و تاصةباين و ئةواين تر مايف ذةواي هةر كة كورد تاكي نةما و تثكذا لةناوچوو، ئةوس
بة   باس لةوة بكةن كة كورد، چونكة وةك گةل و نةتةوة چ بوونثكي نةماوة، هةربؤية شتثكيشخؤيانة

  . ناوي داواي سةربةخؤيي لة گؤذثدا نةماوة
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