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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي.. . .. . !! دةخات دةخاتأصكأصكئةوان ئةوان شةقي زةمانة شةقي زةمانة تةنيا تةنيا 

  
هةموومان ئةم جارةش سةرؤكي پاريت دميوكراتيي كوردستان مةسعوود 
بارزاين و سكرتثري گشتيي يةكثيت نيشتمانيي كوردستان جةالل تاصةبانيمان 

ديسان جارثكي ديكة . يان كردنثوان خؤبيين كة پثكةوة باسيان لة ذثككةوتين 
يةكاين ذاگةياندين هةردوو زلپاريت دةسةألتدار كةوتنة خؤيان و دةستيان هؤ

كرد بة بألوكردنةوةي هةواص و دةنگوباس و شيكردنةوةي جؤراوجؤر لةمةذ 
كؤبوونةوةي يةكثيت و پاريت، تاصةباين و . دانيشتنةكةي هاوينةهةواري پريمام

بةر لة . ثننةوةبارزاين، چةندين ذووداوي هةمان شثوة وةبري مرؤضي كورد د
، سةراين هةردوو شذووخاندين ذژمثي بةعس و لثداين ديكتاتؤرةكةي بةغدا
 شتثكي لةم جؤرةيان ،زهلثزي كوردستان لة باصةخانةي پةرلةمان و لة هةولثر

ئثمة گشتمان ئةو ذؤژةمان باش لة برية و . پيشان بة خةصكي كوردستان دا
ئةوسا خةصكي كوردستان بةتةماي ئةوة بوون كة . ام دراوةريش نيية كة كارةكة ئةجنماوةيةكي ئةوةندة زؤ

هةنگاوي دواي ئةم كؤبوونةوةيةي ناو پةرلةمانيان، بةالين كةمةوة برييت بثت لة يةكخستنةوةي هةردوو ئيدارة 
، لث هةروةك ديتمان بةعس ذووخثنرا و سةددامي جةلالديش گريا. كوردييةكة و ذثكخستنةوةي ماصي كورديش

 ئثستاشي لةگةصدا بث باس لةوة دةكةن كة لةوانةية لةسةر سيستةمي دوو حكوومةتؤكةكةي خؤيان كةچي ئةوان
كورت و كرماجني سةراين ئةم دوو حيزبة پثش ئةوةي هةر هةنگاوثكي كوردستانييانة بنثن، . هةر بةردةوام بن

سةملاندووة و پاريت و ذؤژگار ئةمةي بؤ ئثمةي كورد .  دةنثنشماصم قةبرة، دة هةنگاوي تةسكي حيزبييانة
  . يةكثتيش بة چ شثوةيةك ناتوانن نكؤصي لة كارثكي وا بكةن

هيوا و خةوين سةرجةم كوردستانييان ئةوة بوو كة پاريت و يةكثيت، پثش ئةوةي باس لة يةكليستيي خؤيان بكةن 
 كوردستان، بة مةبةسيت گةذاندنةوةي كورد و كوردستان بؤ ناو باوةشي دةوصةتثكي داگريكةري بةشثك لة

دةبوواية هةرنا هةرنا لةنثو خؤياندا لة بنج و بناوانةوة هةموو ناكؤكي و كثشةكانيان چارةسةر كردبا و يةك 
ئةوان هةنگاوثكي وا . ان كؤتايي پث هثناباشيحكوومةت و ئيدارةي كوردييان دامةزراندبا و تةواوي مةسةلةكاني

ةمان كاتيشدا ئامادةيي خؤيان بة كردةوة دةربذي بؤ ئةوةي كوردستانييانة و خةخمؤرانةيان نةنا، بةألم لة ه
بة شثوازثكي دميوكراسييانة و لة ذثي سندووقي دةنگدانةوة، خاكي كوردستان و گوايا سةرلةنوث، ئةم جارةيان 

ي لث "عثراقي نوث"گةيل كورد بةرةو دواذؤژثكي ناديار بؤ نثو ئةو قةوارة شةق و شلؤقة پاص پثوة بنثن كة ناوي 
عثراقثك كة سةراين كورد، جثي داخ و حةسرةتة، لة زؤر بؤنةدا ئةوةندة خؤشحاصيي خؤيان بؤ . راوةن

ذاگةياندووة، كة بة ذاسيت ئةگةر مرؤض كوردثكي خاوةن ويژدان و كوردستاين و نةتةوةيي و خةخمؤر بثت، لة 
ذةنگة .  دةكاتشييةكي گةورةئةجنامي ئةم قسانةي سةراين كورددا شةرم دةبثتة ميواين و هةست بة شةرمةزار

: هةر كوردثك لةم ئةوروپايةدا بة دةيان جار ئةم ذستة ناخؤش و شةرمهثنةر و ذةزاگرانةي ئاذاستة كرابثت
  !سةركردةكانتان دةوصةيت كوردييان ناوثت

جنام ئةم ذثككةوتنةي پاريت و يةكثيت لة كاتثكدا دثت كة هةصبژاردنة چاوةذوانكراوةكان، لة بارثكدا ئةگةر ئة
سةراين كورد شةذ دةگةص كاتدا دةكةن، دةشيانةوثت بةم . ذؤژ لة دواي ذؤژ نزيك و نزيكتر دةبنةوةبدرثن، 

شثوةية ئةوةي كة تا هةنووكة دؤذاندوويانة و ئةم هةل و دةرفةتانةي كة لة دةست خؤيان و كورديشيان داوة، بة 
 داجا تؤ بصثي ئةوان لة كارثكي وا. كةنةوة پينة بيشجؤرثك لة جؤران وةدةست ثننةوة و شتة دذاوةكان

  سةركةوتوو بن؟ 
ئةوة بؤ چةندين ساص دةچثت كورد داواي ذثككةوتن و دووبارة هةصبژاردين پةرلةمان، لة كوردستان، لة پاريت و 

ديارة سةراين كورد، نةك هةر ئةو داخوازييانةي گةلةكةي خؤيان ذةت . يةكثيت و بارزاين و تاصةباين دةكات
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وة، بگرة تةنانةت لةو سؤز و پةميانانةي خؤشيان پةشيمان بوونةوة كة بة جاران بة ذؤصةكاين ئةم كردة
ئةمة لة اليةك و لة اليةكي تريشةوة خؤيان بؤ هةصبژاردنثك ساز دةدةن، كة پثيان خؤش بثت . نةتةوةيان دابوون

است برادةران و خوشكاين سةر بة ئةرث بة ذ. يان نا، دةكرثنةوة بة هاونيشتماين عثراقي نةوةك كوردستاين
، لة ناوخؤي كوردستان، بؤچي لةسةر ئةم مةسةلة چارةنووسساز و بةرچاو "ذاپرسي"و " ذيفراندؤم"بزووتنةوةي 

ئايا ئةوان وةك هةر جارثك، ئةم جارةش، ماوةيةكي دياريكراو و نةتةوةيي و گرنگانة قوذقةپيان كردووة؟ 
بثدةنگي هةصدةبژثرن، ئينجا دواي پثكردين گلؤپي سةوز و زةرد لثمان دةبن بة كوردستاين و هةمزاغاي مسثص 

  !سؤر؟
 بةر خوارةوة هةر هةموويان بةپاريت و يةكثيت لة وةختثكدا بة يةك ليست ذوو لة هةصبژاردن دةكةن، كة ئةمانةي 

  ) :!خواش سةبةبكار بگرث. (چاوياندا تثپةذيون و زؤر جاريش خؤيان سةبةبكار بوون
بةبث مةرجي پثشوةخت دياريكراو و نووسراو و واژؤكراو دةگةص ئةمريكاييةكان كلكيان كردة يةك بؤ  •

. ةزانثتكورد، مةبةستيشم بة پلةي يةكةم سةراين كوردة، خؤي بة هاوپةمياين ئةمريكا د. ذووخاندين بةعس
  داخوا ئةمريكا چ لثكدانةوةيةكي خؤي بؤ ئةم بةناو هاوپةميانثتيية هةية؟

قانووين ئيدارةي  (بث ئةوةي مةسةلةي كةركووك و ناوچة كوردستانييةكاين تر يةكاليي بكةنةوة •
 . يان واژؤ كرد) دةوصةتيي كايت

ةس داين بة وةها سنوورثك كوانث سنووري ئةو كوردستانة فيدرالييةي كة ئةوان باسي لثوة دةكةن؟ ك •
 ناوة؟

 ئايا مةسةلةي داهايت نةوت يةكاليي كراوةتةوة؟ •
 كث بوون ئةوانةي ئةجنوومةين بيست و چوار كةسييان بؤ كةركووك پثكهثنا؟ •
 كث فيدراليي ستانةكاين ئيمزا كرد؟ •
ة و كث بووة داذثژةري بريؤكةي ئاشتبوونةوة دةگةص بةعسيية خوثنمژةكان و كؤنگرةي ئاشتبوونةو •

 پثكةوةژياين لةگةص ئةواندا لة هةولثر گرثدا؟
 كث بوو مةالياين كوردي ناردة الي سيستاين؟ •
 كث بوو پثشوازي لة نوثنةراين فةللووجةي هثماي ترس و تؤقاندن و دژ بة كورد و كوردستان كرد؟ •
 هاوزمان و ذةوان دةكرد و) اهلنا يف الفلوجة (ئةوانة كث بوون كة يارمةتيية مرؤضايةتييةكانيان بؤ •

 ي ذةمادي لةبري دةكرد؟) ئةصتاش (هاونيشتماناين خؤيانيشيان لة
ئةوانة كثن كة لةبةردةم تريؤركردين كورد لة مووسص و كةركووك و بةغدا و ناوةذاست و باشووري  •

 عثراق، بة قسة نةذةشثرن و بة كردةوةش فس پاصةوان؟
 خؤيان گؤتةين ـ سيادي ـ، بؤ كورد لة ئةوانة كث بوون كة لة سةرةتادا باسيان لة پؤسيت گرنگ، •

 عثراقي دواي سةددام حوسثن دةكرد و پاشانيش بة پيشةي جثگر دصيان ذاگريا؟
 ئةي ئةوانة كث بوون كة لة ناچارييان نامةيان ئاذاستةي جؤرج دةبليو بؤش دةكرد؟ •
 بوو؟ئةرث بة ذاست بؤ بذيارةكةي ئةجنوومةين ئاسايش، ئةوانة چ پاساوثكيان بؤ كورد پث  •
 كوا لة شةرةمولشثخي ميسر كورد چي پث بذا؟ بؤ باسي كرا؟ •
كث بوون ئةوانةي بثدةنگييان سةبارةت بة ئاخاوتنة شؤفثنييةكاين سةرؤك عةشريةيت شةممةر  •

 هةصبژارد؟
دوژمنان و داگريكةراين كوردستان وا لةبنةپاصتانةوة، لة پايتةختةكاين دةوصةتاين سةردةست و  •

ان، نةخشة و پالين ناحةزانة و ذةگةزپةرستانة لة دژي كوردي بث دةوصةيت سةربةخؤ زةوتكةري نيشتمانةكةت
ئةوان لة هةر هةنگاوثكي ئثوة . دةكثشن، ئثوةش تازة بة تازة باس لة يةكپارچةيي خاكي عثراق دةكةن

دةكةن، بةگومانن، كةچي ئثوة دواي چةندين ساص سةربةخؤيي دةگةذثنةوة باوةشي داگريكةر و گلةيي لة يةكتر 
چونكة پارثزةران و مافپةروةراين دةوصةيت سلثماين بةشدارييان لة كؤبوونةوةيةكي پارثزةران و مافپةروةراين 

  !دةوصةيت هةولثر نةكردووة؟ ئاخر ئةمةية جياوازي نثوان بريكردنةوةي ئثوة و داگريكةرانتان
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ار ذووبةذووي سةراين كورد و پاريت و ئةم خاألنةي سةرةوة تةنيا چةند خاصثكي زؤر كةمن، كة لة شثوةي پرسي 
پثمواية بارزاين و تاصةباين پثش . يةكثيت دةبنةوة، پثويستيشة گةورة و گچكةي كورد ذؤژانة برييان لث بكةنةوة

ئةوةي هةر هةنگاوثكي بچووك بةرةو پثكةوةنانةوةي عثراق و لكاندنةوةي كوردستانيش بةو قةوارة ساختةيةوة 
ي كوردستانييانة و كوردانةيان بؤ ذؤصة خؤشي لة خؤ نةديوةكاين نةتةوةكةي خؤيان بنثن، گةلث گرنگة وةرام

ئةگةر عثراقيان هةصبژارد، كة هةر . ئةوان لةبةردةم دووذياين عثراقيبوون و كوردستانيبووندا وةستاون. هةبث
 زؤر زؤر زؤر جوداتر واشيان كردووة، ئةوة دصنيام نةوةكاين داهاتووي كورد حيسابثكي تايبةتييان بؤ دةكةن كة

بثت لةو حيسابانةي كة بؤ شثخ مةمحوودي قارةمان و سةيد ذةزاي دثرمسي و ئةو سةركردة كوردة نةمرة 
  . ةي تر دةكرثنانئازادخيواز

دوا پرسياري ئةم باسة كة ئثمةي كورد پثويستة هةر هةموومان، بة تايبةتييش لة ذؤژي ئةمذؤدا لة خؤماين 
كورد لة ذةوشي ئةمذؤي باشووري كوردستاندا حةوجةداري ذثككةوتنثكة كة بؤين فيفيت بكةين، ئةوةية كة گةلؤ 

  com.hotmail@mehabadk فيفتييةكةي جاران و شةقي زةمانةشي لثوة بثت؟
  2004- 12- 3ستؤكهؤصم 
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