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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي.... .... ! ! سيار و بةسسيار و بةسررص ثص ثهةندهةند
 
دةسةألتداراين توركيا بة ، دواي ئةوةي پثنج پؤليسي بةچكة كةماليسيت تورك لة شاري مووسص كوژران× 

ئةردؤغان لة ذثوذةمسي ناشتين تةرمي ئةو پثنج . دزي و بة ئاشكرا كورد و پارتييان بةو كارة تاوانبار كرد
هةرچي ، ئثمة يةكپارچةيي عثراقمان مةبةستة: واري لث هةصدةستا و دةيگوت هاپؤليسةدا بةدةم گريانةوة

پاريت لة بةياننامةيةكي خؤيدا ناذةزايي لة دژي ئةو هةصوثستةي . تريؤريستانن دثن وامان بةسةر دثنن
تايبةتيش اليةنگران و پثشمةرگةكاين  بة، بوو و باسي لةوةش كردبوو كةوا چؤن ذؤژانة كوردتوركيا دةربذي
لث ئةوةي كة لةم بةياننامةيةي پارتيدا هاتبوو ئةوةية كة . لة شاري مووسص سةردةبذدرثن، سةر بة پاريت

هةروةك لة تثكسيت ، ناو بردبوو" شةهيد"ئةم هثزة دةسةألتدارةي كوردستان پثنج پؤليسة توركةكةي بة 
 بةياننامةية لة كوردستان شاياين باسة ئةم. تاد. . . بووة هؤي شةهيدبووين: بةياننامةكةدا گوترابوو

دةبث چ ناوثكي ، ئةگةر پثنج پؤليسة توركةكة شةهيد بن: ئةوجا لثرةدا دةمةوث بپرسم. تيضيش خوثنرايةوة
پريؤزتر بؤ قوربانيياين كارةساتة دصتةزثنةكاين مينا هةصةجبة و ئةنفال و بادينان و هةشت " شةهيد"لة 

  ! ؟ بدؤزينةوة، ش كة لة هةژماردن نايةنهةزار بارزاين و كورداين فةيلي و زؤري ديكة
لة ، "ئاألي كوردستان و سروودي ئةي ذةقيب"بوذهان هةژار لة نووسينثكي خؤيدا كة لةژثر سةردثذي × 

ئةو كةسانةي كة لة هةمبةر ئةتككردين مارشي نةتةوةيي ئةي ، ساييت كوردستان پؤست بألوي كردةوة
هةندث : ئةوةتا ناوبراو دةصثت. ناوزةد كردبوو" ر و گوجةرگةجة"هةر هةمووياين بة ، ذةقيب وةستانةوة

گةجةر و گوجةر بةكاوةخؤ و بة فييت كةساين بازرگان و مشةخؤر و بة هةصوثست فرؤشتين هةسيت درؤينة و 
كرديانة هةصال و وةك ئةو ذؤژةي " ئةي ذةقيب"لةسةر ، ساختةي نةتةوايةيت لة هةمبةر شيعرثكي تةنزيي

انةي كة بوذهان نايةوثت "گةجةر و گوجةر"كثن ئةو : مايف خؤمانة بپرسني. تاد. . . ژرابثقةرةوةيسي تثدا كو
ئايا ئةتككردين سردووي نيشتماين و نةتةوةيي هةر نةتةوةيةك خؤي لة خؤيدا بة تاوان ؟ ناويان بةرثت

 تةنز و داخوا چ جياوازييةك هةية لة نثوان ئةوةي تؤ بثيت سروودي ئةي ذةقيب بكةيت بة؟ دانانرثت
ذثبوار "يان سووكايةيت بة ئاألي پريؤزي كوردستان بكةيت و ، كوردييانة و سويدييانة ئةتكي بكةيت

ئةرث بة ذاست ؟ ئايا ئةم دوو كردةوةية هةردووكيان بة خراپة لة قةصةم نادرثن؟ ئاسا لثي بذوانيت"ئةمحةد
ند ماصپةذثكي كوردي و كةسايةتيية سةرپةرشتكاراين چة، هةندث نووسةري كورد، ي نةمر"دصدار"بنةماصةي 
بوون كة دةنگي ناذةزاييان لة دژي شثواندن و ئةتككردين " گةجةر و گوجةر"ئةمانة گشتيان ، كوردييةكان

؟ ي ذووت و ذةجاص و بث مانا"شيعرثكي تةنزي"بكرثت بة " ئةي ذةقيب"بؤچي دروستة ؟ هةصبذي" ئةي ذةقيب"
  ؟ ئثوة دةصثن چي. كةسانثك هةصبكةون وةها كارثك ئةجنام بدةنذةنگة تةنيا لةنثو كورددا 

عةبدوصال ئؤجةالن لة ديدارثكيدا لةگةص ، و زؤر لة ئاژانسةكاين دةنگوباس ROJ. TVبةپثي هةواصي × 
بثگومان هةر كوردثك لة . ئثمة جيا نابينةوة، بةزؤريش جيامان بكةنةوة: گوتوويةيت، پارثزةرةكةي خؤي
لثرةدا ئةوةندة بة . چيية" جيانةبوونةوة"و " جياكردنةوة"دةشزانثت ماناي  تثدةگات و مةبةسيت ئؤجةالن

چونكة وةك الي زؤربةمان ئاشكراية ، پثويسيت نابينم بةدوو قسة و گوتةكاين عةبدوصال ئؤجةالن بكةوم
. ي بثتچ باوةذيش ناكةم ئةوة دوايني جار. ناوبراو ئةوة جاري يةكةمي نيية قسةيةكي وةها بدركثنثت

گةر هةلثكي زثذين و لةباري بؤ ، ئايا گةيل كورد لة باكووري كوردستان: پرسيارة گرنگةكة ئةوةية
ئةمة لة اليةك و لة ؟ لة توركيا جيا دةبثتةوة و دةوصةيت سةربةخؤي خؤي ذادةگةيةنثت يان نا، هةصبكةوثت
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، ةوةندةش پةيامثكي كوردييةئ، لؤزان چةند پةيامثكي توركيية: ئؤجةالن كة دةصثت، اليةكي تريشةوة
 ! تةنيا خؤي لة حيكمةيت پذ واتادار و گرنگي ئةم تيؤريية مؤدثرنةي خؤي تثبگاتهةر بة لةوانةية 

لةسةر كةناصي ،  لةمةذ شاري كةركووكي كوردستانلة بةرنامةيةكي تايبةتيدا، 2004-12-25/26دوثنث شةو × 
ن بة بةشي كؤتايي بةرنامةكة و دة دةقيقةكةي دوايي م. چةند كةسثك بة تةلةفؤن قسةيان كرد، "العامل"

كابراي سةر بة بةرةي توركماين تؤراين و ئيمامي شيعةي بة ذةچةصةك توركماين و عةرةيب . ذاگةيةشتم
هةردوو . هةموويان پثكةوة داكؤكييان لةوة كرد كة كةركووك شارثكي عثراقيية، مامؤستاي زانكؤي بةيروويت
عةبدولسةالم "هةرچي . ييةوة باسيان لة زؤرينةيةكي توركماين لةو شارة كردتوركمانةكةش بة ذاشكاو

كةچي ئةويش لة كؤتاييةكةيدا هاتةوة سةر ، وثذاي چةند قسةيةكي باش و كوردانةش، ي كوردة"بةرواري
جا ئةگةر : من هةر ئةوةندة دةصثم. . . كركوك مدينة عراقية: يگياين فةرمووياسيين گؤلك و بة ناخثري 

، لة ذابردوو و ئثستا و داهاتووشدا، ئةي چؤن ذةواية، كووك شارثكي عثراقي بثت و كوردستاين نةبثتكةر
گوتاري سياسيي "گةلؤ ؟ ئةم هةموو دةردةسةري و قورباين و شةهيد و ماصوثرانييةي لة پثناودا بدرثت

نيان داگري و دابةش نابثت جيا بثت لة هي ئةو نةتةوة سةردةستانةي كة كوردستا، ئةگةر هةبثت، "كوردي
؟ داخوا بةرژةوةندي ئةوان و كورد لةوةداية كة شاري كةركووك كوردستاين بثت يان عثراقي؟ كردووة
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