
www.kurdistannet.org18-1-2005 9:44 بةكايت كوردستان  

  ةباخةباخلَلَأزطار طوأزطار طو... ... بذاردن و ئايندةي كوردستانبذاردن و ئايندةي كوردستانلَلَسةركردايةيت كورد، كةركوك، هةسةركردايةيت كورد، كةركوك، هة
  

 سه  آه گوایه،  دا هه واكی بو آرده وه2005. 1. 14  ڕۆژی3571آوردستانی نوێ له ژماره
رۆآایه تی وه زیرانی ئراق و سه رۆآایه تی ئه نجومه نی نیشتمانی آاتی ئراق نامه یه آیان 

تاوه آو آورد به شداری له هه ، ردوو به ڕزان بارزانی و تاه بانی آردونه ئاراسته ی ه
نھنییه آی ، دیاره نادرنی نامه یه آی وا له آاتی ئستادا. بژاردنه آانی آه رآوآدا بكات

ه آاتی آارآردنه بۆ چه سپاندنی ئه و پاآتاوه نه ژادییه ی آ آه ئه ویش، تری له پشته وه یه
به وه ی نا مه ، دا و ب مانا آردنی ڕۆی په رله مانی آوردستانه ئه نجامیخۆی ڕژمی به عس

ئه نجومه نی نیشتمانی . خودی په رله مان آه یان ئاراسته ی ئه و دوو جوامره آردوه نه ك
ئه نجومه نی نیشتمانی آوردستان بكات نه ك سه  آاتی ئراق ده بت نا مه ئاراسته ی

سه رآردایه تی آورد نایه وت خۆی بیاری به ، گه ی سه رنجهئه وه ی ج. رآردایه تی آورد
به كه ده یانه وت ئه و لپرسراوتیه بخه نه سه ، تداهه بژاردندا ب آورد له شداری آردنی

له هه  به وه ی په رله مان بیاری به شداری آردنی آورد ،  په رله مانی آوردستان ر شانی
آردنی له  بیاری به شداری  ه رآردایه تی آورد سه ربه خۆس. اتدبژارنه آانی آه رآوآدا ب

آوردستان بیاری  آه چی ده بت په رله مانی، هه بژرادنه سه رتا سه ریه آه ی ئراقدا دا
قلب المعنی فی  (وه م؟ ؟ بۆ. ؟ به شداری آردی آورد له هه بژاردنه آانی آه رآوآدا بدات

افی آورد له ڕگه ی م، له هه بژاردنی آه رآوآدابه به شداری آردنی آورد ) . الشاعر
 ئاشكرا پشل ده آرت و ئه و باره نا ئاساییه ی آه رآوك له سایه ی هه هب  وهدیموآراتیه
 دواتر آورد ناتوانت هیچ له ئاستیدا آه، دیموآراتیدا به ڕه سمی ده چه سپنرت بژاردن و

نجامی تا  نه ژادیدا و له ئه ه سایه ی پاآتاوی ل، آاتی ئستادا ئاشكرایه آه لهشتكی . بكات
 ۆیهب. ی آورد له آه رآوآدا زۆرینه نییه وا ڕژه، بۆ گۆڕینیآارنه آردن ) جدی (هه ند ئستا به

 به  تایبه تی له هه بژاردنه آانی آه رآوآدا آاریكی ڕاست نییه و هب شداری آردنی آورد به 
بۆیه له سه ر سه رآردایه تی آورد پویسته آه . ته وهدنیاییه وه به به رژوه ندی آورد ناشك

بۆ هه موان . سور بت له سه ر هه وستی به شداری نه آردن له هه بژرادنی آه رآوآدا
 ت له ئراقی -حوآمان و خاوه ن ده سه بی شیعه ده بنه ه عه ر ئاشكرایه آه به هه بژرادن

 زۆرینه ن ئستا داآاتی   لهواته عه ره بی شیعه، انله به ر ئه وه ی ئه و، دوای هه بژرادندا
ئه نجام هه بژرادن ، ه نده زووه چآهو زۆر ده مكه و زۆر ئاقنه آار بۆ ئه وه ده آه ن 

حوآم ده  ویجه)  ی ئه مانیا30نازییه آانی سانی  (چونكه به دیموآراتیانه وه ك، بدرت
مه ئه  ئه، استكدا ببه ن ئن له وه ی ئراق به چگرنه ده ست و ئیتر ئه وسا سه ربه ست ده ب

یمان بۆ بھننه »مرشد دینی«گه ر آارك نه آه ن بۆ ئه وه ی آه له ڕگه ی هه بژاردنه وه 
ده بته خاوه ن یه آه م بیار و ده سه تیله سه رو ده سه » سیستانی«ئاراوه و ئیتر ئه وسا 
به ، ئه نجا ئیتر زۆر به ئاسانی ده توانن دژایه تی ئاشكرایفیدڕای بكه ن. تی یاساوه ده بت

ردایه لره دا پرسیار له سه رآ.  گوایه له قورئاندا باسی شتك نییه نا وی فیدڕای بت یوه
آه آورد به هه بژرادن له ، به رنامه یان چییه بۆ داهاتوی آه رآوك/ 1| تی آورد ئه وه یه
بۆ ئه وه ی له داهاتودا آار ، تیان چییه) گه ره نتی (مسۆگه ر/2. ؟ و ده بتآاتی ئستادا دۆڕا

من ده توانم ڕگه به خۆم بده ن و بم آه ؟ كرتب به ڕوه بردنبه نده آانی یاسای آاتی به
به هاتنه سه رآاری عه ربی شیعه بۆ ، هاوآات ده توانم بم. هیچ مسۆگه رایه تییه آتان نییه

ه و به ندانه ی آه مك به رژه وه ئ (ه وا به نده آانی به ڕوه بردنی ده وه تئ، سه ر حوآم
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ب س و دوو هه ده وه شنرنه وه و له ده ستوری هه میشه یی ، ) ندی آوردیان تدایه
. (. ئه م جۆره بۆ چونانه جده هین بۆ داهاتوویه آی نزیكی دوای هه بژرادن. ئراقدا نابن

تا نه ته وه یه آگرتووه آان دان به یاسای ، ه آاریبه رده وامی بۆ ئه وه آردیه ك آ) سیستانی
ئه وسا ئیتر له ، حوآمی گرته ده ست ئاخۆ ئه گه ر جه وی، به ڕوه بردنیده وه تدا نه نرت

بۆ ئه وه ی آه شار و شارۆچكه داباوه آان  مسۆگه رتیان چییه/3. ؟ ناوه وه یئراقدا چی بكات
له به رامبه ، چینه آانیان ) احتمال (ئه گه ر/ 4. ؟ ه سه ر آوردستانی دایكبگه ڕنه و

گه ر دژایه تی خواسته ،  ده سه تی دوای هه بژاردن عه ره بی شیعه ی خاوه نشۆڤنیه تیر
آورد به گشتی و سیاسه تمه دارانی آورد هه میشه ده توانن له  به دا خه وه؟ آانی آوردی آرد
جا ئومده . ڤه بكه ن و پشوه خت ناتوانن ئه گه ره آان تاوو و توێ بكه ندوای ڕوداوه وها

ئه ، وارم آه ئه مجاره ش وا نه بت و دوای هه بژاردن و له ده ستدانی آۆمه ك ده ستكه وت
تۆز له شانی خۆ ته آاندن و لپرسراوی خستنه سه رشانیكه  ڕاڤه آرنی ڕابردوو  بكه ونهوجا

 ی یاسای 58سه رآردایه تی آورد ده بوایه هه ر زوو جبه جكردنی به ندی . سان و الیه نی تر
مه رجی به شداری آردنی آورد له هه بژاردنه سه  به ڕوه بردنیده وه تیان بكردایه ته

به م بۆ نه یان آرد و وا به ئاسانی و بی هیچ مه رجك چونه ژر ، رتاسه ریه آه یئراقدا
ڕای من وایه آه ده بت سه . ئه وا وه مه آی بۆ ئه وان جده هین، باری به شداریكرنه وه

به  نه ك بدات رآرایه تی آورد بیاری به شداری نه آردن له هه بژرادنه آانی آه رآوآدا
من به ش به حای خۆم له آاتی ئستادا .  آه وتئاآام آورد زیانی لنه تاوه آو، نشداری آرد

ایه تی آورد بیاریبه شداری آردنی له هه بژاردنه سه رتاسه ریه و پاش ئه وه ی آه سه رآرد
چونكه پاش ئه و بیاره به شداری نه ،  له هه بژاردندامله گه ڵ به شداری آردن، دا داه آ

ده آات ده  چونكه آورد به شداری، آردن له ده نگی آورد آه م ده آاته وه و سود به خش نابت
     به رلین/.  آوردام له هه بژاردنه آانی آه رآوآدای نه آردنیبه شدارهاوآاتله گه ڵ . آات
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