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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي  !!ووة؟ووة؟ضض  بريبري  يان لةيان لة""كةركووككةركووك""كورد يان سةركردةكاين كورد يان سةركردةكاين 

  
  

كة لة ذثككةويت ، ) Kuwait News Agency (KUNA، بة گوثرةي هةواصثكي ئاژانسي دةنگوباسي كوثيت
كوردةكان بة نةرمي :" جةالل تاصةباين لة ئاخافتنثكيدا گوتوويةيت،  دا بألو كراوةتةوة30-3-2005

. كةركووكيان لة بري كردووةكايت ئةوان بة شثوةيةكي ، بةصث. ص پرسي كةركووك كردووةمامةصةيان لةگة
، منوونةش بؤ ئةمة ئةوةية كة كورد ئثستا داواي ئةوة ناكةن كةركووك خبرثتة سةر هةرمثي كوردستان

  . "تاد.. . هثناين ئةو ستةمة لةسةر كةركووك دةكةنهثشتين زؤرداري و كؤتايي پثبةصكو داواي نة
دةمودةست بةرپةرچي ئاژانسي ، ) ؟ (جثي خؤيةيت ئةگةر لة بارثكدا تاصةباين قسةيةكي وةهاي نةكردبث

كةتنثكي لةو ديارة بثدةنگبوونيشي ماناي ئةوة دةگةيةنث كة بةصث ناوبراو . دةنگوباسي كوثيت بداتةوة
  . جؤرةي ئةجنام داوة و بة ناوي كورديشةوة فشةهةصوثستثكي نواندووة

ئةم چةشنة پةيضني و لثدوانانة بدةن بة ذاگةياندين ، زوو زوو، ةدا نيية سةراين كورد فثرنگومان لةو
بة تايبةتيش ، بة داخةوة لة بةرامبةر ئةمةدا ذاگةياندين كوردي. سةر تا ئثسقان ذةگةزپةرسيت عةرةيب

من و لة لةم بوارةدا هةتا بصثي كةمتةرخة، هي فةرمي و سةر بة دةسةألتداراين ئةوذؤي كوردستان
كة مايةي خؤشحاصي بث بؤ ، وةرامدانةوةي شؤضثنيستاندا خاوةين هةصوثستثكي كوردستانيي ئةوتؤ نني

  . مرؤضي كورد
يةكي كؤنةبةعس و تازةبةعس لةگةص گةجنثكي هيچ نةزاين عةرةيب "بووريةمةشعان ج"هةر لةم ذؤژانةدا 

 و سووكايةيت بة گةيل كورد دةكةن، يةك لة دواي يةك، "عةمماري ناحةكيم"يعةي مثشك پووتش
ئةگةر . ناحةقي بةرامبةر بة كةركووكي كوردستان و خةصكي كوردي بةشةرةيف شارةكة دةكةن

سةركردايةيت سياسيي كوردستان ذثككةوتننامةي لةگةص ليسيت شيعةكان واژؤ كردووة و لةسةر پرس و 
ثتيان تا سنوورثك بؤ ئةم لثدوانة خؤ هةرنا هةرنا ئةركي سةر شان، مةسةلة جيا جياكان پثكهاتوون

سةراين كورد باس لة پريؤزثيت پثشمةرگة دةكةن و ! ناحةزانةي يةكثكي وةك عةممار و ناعةممار دابنثن؟
ئةي چ لة منوونةگةلثكي مينا ئةجلةبووري و ، ي نيشتمان ناو دةبةن"دص يا قودس"كةركووكيش بة 

ي هةموو دنياش پريؤزثتييةكاين كورد و خاكةكةي ئةحلةكيم دةكةن كة بة نوثژي نيوةذؤ و لةبةر چاو
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وةش ةبنن و لةكؤكةوة لةسةر چي سةرلة، تؤ بصث سةركردةكانيان، ئايا كورد و شيعة! پثشثل دةكةن؟
چي ناكؤك؟ ئةرث خةصكي كوردستان مايف ذةواي خؤيان نيية لة ورد و درشيت ثنييةكاين ئةو بة لةسةر 

پرسيارانة و زؤري ديكةش چاوةذواين بةرسضي ذاست و دروست و ناو ذثككةوتنانة ئاگادار بن؟ ئةم 
  . كوردستانييانةن

بةألم ، ئةگةر سةركردةكانيشيان كةركووكيان لة ياد كردبث، ذؤصةكاين ئةم گةلة لثقةوماو و بث دةوصةتة
ئةوان بؤ هةتا هةتايث كةركووك بة بةشثكي جيانةكراوةي خاكي وألت دةزانن و لةم پثناوةشدا گيان 

  !ةسةر دةستان گورج و ئامادةنل
 mehabadk@hotmail. com 2005-4-3ستؤكهؤصم 
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