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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي: : دييةوةدييةوةوةرطصأاين لة سويوةرطصأاين لة سوي... ...  توركيا  توركيا بضصتةبضصتة نةدرا  نةدرا  أص ثص أص ثصلةبةر ناوةكةيلةبةر ناوةكةي، ، ""كوردستانكوردستان""
  

ي لة عثراق زوور و خةسوو خةردستان ماهؤ دةيويست سةرداين ماصيكو
ي ستؤكهؤصم زياتر  "Arlanda"لة فذؤكةخانةي ئارالندا بةألم ئةو ، بكات

ورك ذازي نةبوو كوردستان كؤمپانياي هثصي ئامسانيي ت. نةذؤيشت
  . چونكة ناوةكةي لة ذووي سياسييةوة حةساس و هةستدارة، هةصبگرثت

بةم . ـ ئةوان بة منيان گوت لةبةر ناوةكةت ناتوانني سوارت بكةين
  . كارةيان تووذة بووم

دواي چةندين ، كوردستان ماهؤ لةگةص خاصي هاوسةرةكةي و سث منداصي
ي سةرداين خزمةكاين ذووي لة عثراق بة نياز، ساص و بؤ جاري يةكةم

ئينجا ، دةبوواية سةردانةكةي ئةو لة ذثي ئةستةمبووصةوة بث. كرد
پاشان بة سواري توذمبثل ،  بةرةو دياربةكر بچثتلةوثوة بةهؤي هثصي ئامسانيي نثوخؤيي تورك

اركردين هةر لة كايت تؤم، بةألم سةردانةكةيان لة ذؤژي سثشةممةي ذابردوو. ئاوديوي سنوور بنب
  . لة فذؤكةخانةي ئارالندا كؤتايي پث هات، ناوةكانيان

دةركةوت و دواي ماوةيةكي كةميش كارمةندان بة ئثمةيان " شتثكي سةير"ـ لةسةر شاشةي كؤمپيوتةرةكة 
زياد "ئةمةيان قسةي . بةهؤي ناوي خثزانةكةم بؤمان نيية بة فذؤكةي توركي سةفةر بكةين، ذاگةياند

 . ية"كوردستان ماهؤ"ي هاوسةري "ماهؤ
 تةنانةت لة سةردةمي سةدداميش شيت وا لة ئارادا نةبوو

بؤ " Mrs Kurdistan Maho"بةگوثرةي نوثنةرثكي هثصي ئامسانيي تورك ناوي مسز كوردستان ماهؤ 
هةوص و كؤششي كارمةنداين فذؤكةخانةكةش سةرةذاي . ذثپثنةدراو بووچوونة ناو توركيا شتثكي 

فذؤكة توركييةكة بةبث ئةوان . ئةنداماين ئةم خثزانة نةيانتواين لةسةر گةشتةكةي خؤيان بةردةوام بن
  :زياد ماهؤ دةصثت. بةرةو ئامسان هةصكشا

وي تةنانةت لة سةردةمي ذژمثي سةددام حوسثنيشدا لةسةر نا. ـ زؤر كورد لة عثراق ئةم ناوةيان هةية
  . چ گرفتثك نةدةهاتة پثشةوة" كوردستان"

  :بةم شثوةية درثژة بة قسةكاين خؤي دةدات، ية"زياد ماهؤ"ي خثزاين "كوردستان ماهؤ"هةرچي 
هةروةها كوردستان ماهؤ بة توندي . ئثستا نازانني چ بكةين بؤ ئةوةي سةر لة خزمةكامنان بدةينـ 

  :ةذةت دةكاتةو، وةك چارةسةرثك، گؤذيين ناوةكةي
  . نامةوثت، ـ نةخثر

ي ئةو وألتةي يدةزگاكاين كاوباري ئامسان، "DO"لة سوثد نوثنةري دژايةتيكردين هةألوردين ذةگةزي 
لةسةر ، تاكو لثتؤژينةوةيةك سةبارةت بة هةصسوكةوت و مامةصةي هثصي ئامسانيي تورك، ذاسپاردووة

بة ذؤژنامةي سوثديي  Katri Linnaا ـ  بة ناوي كاتري ليننDOسثكي ربةرپ. ئةجنام بدات، خاكي سوثدي
"Svenska Dagbladet"ي گوتووة:  

، لةسةر بنةچة و بنةماي ذةگةزي، ـ جياكردنةوةي خةصك لة يةكتر و پثشكةشنةكردين خزمةت پثيان
  . كارثكة بة تاوان دةژمثردرثت
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  . 11ل ، STOCKHOLM CITY ،7_6_2005: ذؤژنامةي ذؤژانةي سوثدي: سةرچاوةي ئةم نووسينة
  . Katarina Lagerwall، كاتارينا الگةروال: بة پثنووسي ذؤژنامةضاين سوثدي
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