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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي ....  .... !!لصر دةتاسصننلصر دةتاسصننديسان هةوديسان هةو

  
ئةمذؤ سةر لة بةياين، سةعات نؤ و پازدة خولةك، بة كايت ناوخؤي باشووري كوردستان، ديسان بؤ 

 لة باروويتئاگر و جارثكي تر دةستثكي ذةشي ذةگةزپةرستثكي ذق لة دص بةرامبةر بة كورد و كوردستان، 
ئةمذؤ لة ذؤژثكي ئاسايي . نچةقاندمار و ئاسنيشي لة دصدا بزدةيان كةسي كورد بةردا و ي جةرگ

 دا سةرلةنوث پؤلثك لة باصندة جوان و تازة باصگرتووةكاين نيشتماين 2005 ـي نيساين 4ذثككةويت 
كوردان، بؤ هةتا هةتايث ماصئاواييان لة دؤست و ئازيز و خؤشةويستان و كوردستاين خاكي 

پذكثش كاتة پذ چارةنووسساز و ساتة ناديار و كثشمةكثش و بةصي، هةر لةم . بةچكةشثرانيش كرد
پذكثشي دةسةألت و گرفتة جؤراوجؤرةكاندا، كؤمةصة الوثكي هةژار و كةم دةرامةت و دص تژي لة ئومثد و 
هيوا، بوون بة خؤراكي كةسثكي مرؤخؤري دوور لة هةر ذةوشت و نرخ و تايبةمتةندييةك كة مرؤضيان پث 

قژذنينةوة بةسةريدا زاص بوون هةولثر شني و واوةيال و هات و هاوار و لةخؤدان و ديسان . دةناسرثتةوة
لة كةناصة ئامسانييةكان . و، دميةين ئازار و خةفةتةكاين پثشوو و مانگي شوبات خؤيان دووبارة كردةوة

و تثكسيت هةواصةكان و ناوونيشاين گةورةي ماصپةذة كوردييةكان و گةلث شوثن و قوژبين البةالي 
ديكةشدا، پريةهةولثر لة هةموو اليةكمان بوو بة ميوان و لة چاوةذواين ئةوةشداية دةستثكي بةسؤزي 

  . كوردانةي بةسةر سةريدا بثنني
هةر مرؤضثك، گةر تؤزثك ويژداين هةبث و هةسيت جبووصث، بة بينيين كارةساتة دصتةزثن و 

ناو كؤألنة و سةر جاددةكان،بة صپاوي خةمهثنةرةكةي هةولثر، بة تثكةألوبووين خوثن لةگةص قوذ و چ
دميةين كألوي كون كونبوو و جةمةداين كةوتووي كوردان، بة فرمثسكي ذژاوي سةر گؤناي دايكاين 
هةميشة جگةرسووتاوي كورد، بة سنگكوتان و گرياين كةسوكاري شةهيداين سةربةرزي نيشتمان، بة 

 لة هاوزمان و  بةخشينةوةية داواي خوثنهاوار هاواري ئةو پياوة بةشةرةفة كوردة هةولثرييةي ك
، بةمانة گشتيان و !كوردينة ئةمذؤ ذؤژي هيممةتة:  دةكرد و دةيگوتهاوشاري و هاونيشتمانيياين خؤي

بة زؤري تريش، كةسثك كة شايةين ئةوة بثت پثي بگوترثت مرؤض، ناچار دةبثت لة بةردةم ئةم دميةنة 
  . فرمثسكي گةرميش الذوومةتةكاين تةذ بكةنناخؤش و كارةساتاوييانةدا چؤك دابدات و 

  !ئثوةش ئةي سةران و بةرپرساين كورد
ئةم جارةيان، وةك دةيان جاري ديكة، شرييين و شةربةيت خؤشي و تةبايي لة دةمثكدا كة بةتةما بوون 

 .بةسةر كورددا دابةش بكةن، لث ئةمةتان نةكرد و باستان لة ملمالنثي سةرؤكايةيت و مةرؤكايةيت كرد
چةند جثگةي داخ و مايةي شةرمةزاريشة بؤ ئثوة كة بة خؤتةقاندنةوةيةكي تريؤريستانة بةئاگا بثن، 

ئةرث بة ذاست ئةمة خؤي لة خؤيدا لة . بةألم گوث بؤ داخوازيية ذةواكاين گةلةكةي خؤتان شل نةكةن
  !كارةسايت كارة خؤكوژيية تريؤريستييةكةي هةولثر كارةساتتر نيية؟

عةرةبيية ئامسانييةكان، بة تايبةيت ئةجلةزيرة و ئةلعةرةبيية، كة بثژةرةكانيان لة خؤشيي كةناصة 
كوردكوشتندا ليكاو لة دةميان گري نابثت، زوو زوو باسي هةر شتثك و هةواصثك دةكةن كة پةيوةندي بة 

ة لث حةيف و خمابن ذدثنسپيي. نانةوةي پشثوي و كاري تريؤريستييةوة هةبثت لة كوردستاندا
حيزبييةكاين الي خؤمان، وةك بة جاران بينيومانن، لة كايت قةوماين كارةساتة جةرگبذةكاندا، نةك 

1 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا22:36 4-5-2005

هةموومان لة كةناصي . هةر نازانن دوو قسةي جوان بكةن، بةصكو دةميان تثكدةئاصث و دةحةپةسثن
  . وةو كةناصة ئامسانيية عةرةبييةكاين تردا چذوچاوي ئةم جؤرة كةسانةمان بينيئةجلةزيرة 

ئايا هثذشة تريؤريستييةكةي ئةمذؤي هةولثر نابثتة هؤي ئةوةي كة چةندين پرسيار بثنة گؤذث و، 
تريؤريستان لة چةند كةس و تاقمثكي : هثصثكي ذاست و چةپيش بةسةر ئةو تيؤرييةدا بثنثت كة دةصثت

وة نةهاتووة، بة دةيان خوثنمژ و دواكةوتوو و وةالنراو و دژ بة كورد چي ديكة زياتر نني؟ داخوا كايت ئة
جار ئةمةمان گوتووةتةوة، كورديش وةك هةر نةتةوةيةكي تري دنيا خاوةن شتثك بثت كة پثي 
دةگوترثت ئاسايشي نةتةوةيي؟ گةلؤ پاريت و يةكثيت دةبث پثويستيان بة چةندين كارةسايت گةورةي 

شثننةوة و ئةوةندةش باسي گةورةي نةتةوةيي ديكة بث، هةرنا هةرنا بؤ ئةوةي چاوثك بة خؤياندا خب
بث بناغة و ئةو فيدرالييةتةش نةكةن، كة ئةوان هةر خؤيان بةتةنث لة برايةيت درؤزنانة و پثكةوةژياين 

  كةناصةكاين ذاگةياندنياندا بة شان و باصييةوة هةصدةصثن؟
دةيان منداص لة بة .. ئةمذؤ لة هةولثري شار و كوردستاين زثد و واردا بة دةيان خثزان ژيانيان لث تثكچوو

بة دةيان ژين ذووسوور و ذووسپي و مةردي كورد .. سؤز و خؤشةويستيي باوكةكانيان بثبةش كران
بة دةيان هيوا .. بة دةيان مرؤضي ئةم وألتة كران بة كةمئةندام و پةككةوتة.. هاوسةرةكانيان لث سةنرايةوة

مايف : ترين مافيشيان پث ذةوا نةبينرابة دةيان كورد كةم.. و خةوين سةوز گوصئاسا سيس بوون و وةرين
  !ژيان

  .. هؤ كةسوكاري شةهيدة قارةمان و سةربةرزةكان
  .. هؤ برينداراين نثو نةخؤشخانة و سةر جثگةكان

  .. هؤ چاوگةشة بث باوك و بث داكةكان
  .. "ئةوانةي قةت لة بريمان ناچنةوة"هؤ 

  .. ئثمة پثتانةوة سةربصندين
 !و ئةستثرةگةشة و هةميشة درةوشاوةي شةواين ئامساين كوردستانئثوةن تاجي سةر سةري كورد 

   mehabadk@hotmail. com 2005-5-4ستؤكهؤصم 

2 


