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پـــاش كۆتا�� ه��بژاردن�كانـــ� ع�راق�، رۆژ ب�رۆژ 
هاوك�شـــ� س&اســـ&�كان ئا�وگۆڕ! نوێ ب�خۆ��وە 
دەب&ن�ت و دەردەك�و1ت ك� ملمالن�ك� ب�ت�ن*ا ل�ن�وان 
پ�ك*ات� س&اســـ&�كان� ع�ـــراق و ئ&تن&ك و تائ&ف� 
ج&اوازەكان و ل&ســـت� براوەكاندا ن&�. ب��كو و7تان� 
ناوچ�ك� و ب�تا�ب�تـــ� ئ�م�ر�كاش ل�م ملمالن�&�دا 

بA ال��ن ن&ن.
بۆ�� دەكر1ت واســـ��ر! ئ�م ه��بژاردن� بك��ن، ك� 
ج&اوازتـــرە ل� ه��بژاردن�كان� پ�شـــو و ب�تا�ب�ت 
(٢٠٠٥) و ئ�م� ســـ�رەرا! ئـــ�وە! ئ�نجام�كان بۆ 
زۆر ل� چاود1ران� س&اســـ� چاوەڕوان ن�كراوبوون. 
ب�تا�ب�ت� ئ�و پ�شـــك�وتن� ب�رچـــاوە! ك� ئ��اد 

ع�الو! ب�دەست&*�نا.
واتا كۆكردن�وە! (٩١) كورس� ل�ال��ن ل&ست�ك�! 
دار1ژراوەكانـــ�  هاوك�شـــ�  ه�مـــوو  ع�الو�ـــ�وە 
ه��وەشـــاندەوە، وەكو دەوتر1ت ئـــ�م ه��بژاردن� 

١
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و ئ�نجام�كان� ئ�ران و ســـوپا! قودســـ� توشـــ� 
ت�كشكان كرد و ن�خش�ك�! ع�رەبستان� سعود��! 
س�رك�وتوو كرد، ه�ر ئ�م�ش رەنگ� ق��ران�كان قو�تر 
بكات و پ�ك*�نان� كاب&ن�! نوێ ! حكوم�ت&ش دوا 

بك�و1ت.
ل� پاش روخان� ب�عس ل� ســـا�� (٢٠٠٣) و7تان� 
ناوچ�ك� ك� ب�ش�ك ل� ك�ش�كان� خۆ�ان گواست�وە 
بۆ ع�راق و ه�ند1ك ل�وان� وەكو ئ�ران ب�هۆ! بار! 
د�مۆگراف� و ج&ۆگرافـــ� و م�ژوو�� و م�زه�ب&�وە 
ه��م�ن�! زۆر! كردبوو ب�س�ر ع�راقدا. ب�تا�ب�ت� 

ك� ئ�وە بزان&ن ك� زۆر�ن�! ع�راق&�كان ش&ع�ن.
بۆ�� ع�رەبستان� سعود�� وەكو م�رج�ع� سونن�كان 
و وەهاب&�ت. ئ�م م�ترســـ&�! ن�شاردۆت�وە، بۆ�� 
ئ�مجارە پ�شتر ع�الو! و هاشم� بانگكردە سعود�� 
و ه�مـــوو دەرگاكانـــ� ئاوا7كرد بۆ ســـ�رك�وتن� 
ب�رنام�ك��ـــ� و دەرك�وت ك� ســـعود�� ژمارە��ك� 
وائاســـان ن&� ل� ال��ن ئ�رانـــ�وە پ�راو1ز بخر1ت و 
ع�راق&ش ئ�و پـــاروە چ�ورە ن&�. ك�ل�گ�ر1ن ئ�ران 

ب�ت�ن&ا ب&خوات.
ب�تا�ب�تـــ� ك� ه��م�ن�! ئ�ران ل� ع�راقدا تادەهات 
و7تان� ع�رەب� ســـونن� و و7تان� تر! ناوچ�ك�! 
توشـــ� ن&گ�ران� كردبوو. بۆ�� ئ�مجـــارە والتان� 
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م&سر، ئوردن، سور�ا و بگرە تورك&اش هاتن� پشت 
سعود�� و ل&ست� ئ�لعراق&� و ه�موو تواناكان� خۆ�ان 

خست�گ�ڕ بۆ بردن�وە! ئ�م ل&ست�.
وەكو باسدەكرێ ع�رەبستان� سعود�� ب� (٢) مل&ار 

دۆالر پشت&وان� ل�م ل&ست� كردوە.
ل&ست� ئ�لعراق&� ك� پ�ك*اتوە ل� گروپ�كان� (ع�الو!، 
نوج�ف�، موت�Wگ، تار�ق هاشم�، زۆر ل�سونن�كان، 
ب�عســـ&�كان و ...) توان� ل�كۆ! (٣٢٥) كورســـ� 
(٩١) كورس� ببات�وە و پ�ش ل&ست� مال&ك� بك�و1ت 
و ل�كـــۆ! (١٨) پار1زگا! ع�راقدا ل� (٥) پار1زگادا 
��ك�م بب�ـــت و ل� (١٢) پار1ـــزگا دەنگ ب�ن�ت و 
لـــ� پار1زگا زەب�الح�ك�! ع�ـــراق ل� د�� دەو��تدا 
(ب�غدا) (٢٤) كورســـ� ب�دەست ب�ن�ت و ب�ت�ن*ا 

(٢) كورس� ل�دوا! ل&ست�ك�! مال&ك&�وە ب�ت.
واتا ل&ســـت�ك�! ع�الو! ل� پار1زگاكان� (ك�ركوك، 
موس[، س�الح�د�ن، ئ�نبار و د�ال�) واتا پار1زگاكان� 
سونن�نش&ن و ال��نگران� سعود�� توان&و��ت� ��ك�م 
ب�ت و ب�ت�ن&ا ل�و ناوچان� (٥٣) كورس� ب�دەست 

ب�ن�ت.
ب�مشـــ�وە�� دەردەك�و1ت ل&ســـت�ك�! ع�الو! ك� 
خود! خۆ! شـــ&ع�!، ع&لمانـــ�، ع�راق&�، ت�عب&ر 
ل�پ�ك*اتـــ�! زۆر�نـــ�! ســـونن&�كان دەكات كـــ� 
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پ�شـــتر پ�راو1زخرابوون، واتا ت�عب&ر ل� س&اس�ت 
و ه��و1ســـت� و7تان� ع�رەب�، سونن� و ب�تا�ب�ت 
ع�رەبستان� ســـعود�� و م&سر و سور�ا و ت�نان�ت 

تورك&ا و ب�ش�ك ل�و7تان� ك�نداو دەكات.
وە ب�ســـ��ركردن� ل&ســـت و ق�وارەكانـــ� ناو ئ�م 
ل&ســـت�! ع�الو!، ســـ�رەرا! ئـــ�و دوو ت�عب&رە، 
ب�ئاسان� ه�ستدەكر1ت. ئ�م ل&ست� پ�ك*ات� سونن&� 
پ�ڕگ&ر و شۆڤ�ن� و ب�عس&�كان و م�ترس&دارەكان� 

ل�خۆگرتوە.
واتا ل�ئاســـت� ناوخۆ، ئ�و پ�ك*ات� م�ترســـ&دارە! 
ه���، ل�ئاست� ناوچ��� ت�عب&ر ل�س&اس�ت� و7تان� 
ســـعود�� و ناوچ�ك� دەكات و ب�گومان ئ�م�ر�كاش 

پ�� ناخۆش حاڵ ن&� و رەنگ� هاوكار�ش� بكات.
ل�ئ�ستادا هاوك�شـــ�كان وردە وردە دەچن� پ�ش، 
و7تان� ناوچ�ك� و ب�تا�ب�ت� واشـــنتۆن&ش. شـــ�و 
و رۆژ�ان خســـتۆت� دەم ��ك تا پالن و ن�خشـــ�! 
د�خواز! خۆ�ان بۆ ال��نگران&ان پراكت&زە بك�ن. ئ�ران 
توش� شۆك بوە. ك� خ�ر�ك� ر�س�ك�! لA دەك�ن 
ب�خور! و جار1ك� تر ســـونن���ك �ان ال��نگران� 
ســـعود! دەب�ت� ســـ�رەك وەز�ران، بۆ�� ه�ر زوو 
ل� پاش ســـ�ردان�ك�! تا��بانـــ� بۆ تاران بۆ �اد! 
ن�ورۆز بانگ*�شت� ه�ردوو ل&ست� ش&ع�ك�! (ل&ست� 
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دەو��ت� �اسا! مال&ك� و ئ&تالف� ن&شت&مان� ع�مار 
ح�ك&مـــ�) كرد بۆ تاران، ل�ال! خۆ��وە ســـعود�� 
رەق&ب�ك�! تاران و س�رۆك� ن�خش�! گردبون�وە! 
و7تانـــ� ع�رەب� ســـونن� و تورك&ـــا دژ! ئ�ران و 

پا�پشت� ع�الو! ك�وتۆت�خۆ.
ئ�م&ـــر مقرن بـــن عبدولع�ز�ز ب�رپرســـ� دەزگا! 
ه�وا�گر! ســـعود�� ل� كۆبون�وە��ك� ن*�ن� ل�گ�ڵ 
ع�الو! راگ��اندوە" ك� سعود�� دژ! ه��بژاردن�وە! 
مال&ك&ـــ� و ه�تا بۆ! بكر1ت ر1ـــگا نادات جار1ك� 
تر سونن�كان ل�س�ر دەست� مال&ك� دۆست� ئ�ران 
پ�راو1ـــز بخر1ن و ئ�گ�ر ئ�وەش روو�دا. مانا! وا�� 
پ��وەند! ن�وان ســـعود�� و ع�راق ه�رگ&ز ئاسا�� 

ناب�ت�وە.
ئ�ســـتا زوە بزان&ن، ه�وا�گر! سعود��!، سونن�، 
ع�رەب�، دەتوانA ســـوپا! قودس�، ش&ع�، فارس� 
ب�دانانـــ� ع�الو! ل�شـــو1ن� مال&ك� هاوك�شـــ�ك� 

ب�ر1ت�وە.
ك� ئ�م�ش روو�دا، ئ�م� مانا! گ�ڕان�وە! ب�ش�ك� 
ل� حكوم� ب�عس و ف�لس�ف�! ب�عس&زم. ك� ل�ه�ر 
حا�ـــدا الوازتر�ن ئ�گ�رە ل� ع�راقـــدا. ن�ك ه�ر بۆ 
ئ�مجـــارە! ه��بژاردن�كان. ب��كـــو بۆ داهاتو��ك� 

دور�ش.   
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رون ن&� كA دەب�ت� س�رەك وەز�ران� داهاتو! ع�راق، 
لـــ� ب�رئ�وە! ال��ن� براوە ك� ل&ســـت� ئ�لعراق&�! 
ع�الو�� بـــ� ت�ن*ا (٩١) كورســـ� بردۆت�وە، ب�7م 
ب�پ�� دەستور ل&ست� براوە پ�و�ست� ب� ن&وە ز�اتر 
�ان (١٦٣) كورســـ� پ�رل�مان ه��� بۆ پ�ك*�نان� 

كاب&ن�.
گ�ر ل�روو! م�زه�ب&�وە وەكو فاكت�ر! ســـ�رەك� 
هاوك�شـــ�كان ســـ��ر! ع�راق، بك��ـــن ع�الو! ل� 
ســـادەتر�ن حا��تدا دەبA بـــۆ ت�واوكردن� ر1ژە! 
�اســـا�� پاناب�ر1ت� ب�ر هاوپ��مان� كوردستان� ك� 
خاوەن� (٤٣) كورســـ&� و ئ�م�ش دەكات� (١٣٤) 
كورس�، ب�7م س�رەرا! ئ�وە! ر1ژەك� ت�واو ناكات 

و گرفت� زۆر ل�ن�وان ئ�م دوو ل&ست� ه���.
ل&ســـت�ك�! ع�الو! ك� خ��كانـــ� وەك نوج�ف�، 
موت�Wگ و ب�عس&�كان� ل�خۆگرتوە پ�شتر و ئ�ستاش 
ب�ئاشـــكرا دژا��تـــ� خۆ�ان ل�گ�ڵ خواســـت�كان� 

٢
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كورد و ماف� دەســـتور! و �اســـا��كان� دەرب��dوە 
س�رەرا! م�س�ل�! ناوچ� ج�ناكۆك�كان، ف&درا�� 

و پ�شم�رگ�.
جگ� ل�وە! ت�ن*ا چ�ند رۆژ دوا! كۆتا�� پرۆس�! 
ه��بژاردن�كان، تار�ق هاشم� دژا��ت� خۆ! ل�گ�ڵ 
مام ج�الل بۆ پۆســـت� س�رۆ كۆمار! راگ��اندوە و 

نوج�ف&ش چ�ند ل�دوان� ب� دژ! كورد دا.
واتا ل&ســـت� ئ�لعراق&� ل�ســـادەتر�ن حا��ت&دا ك� 
پ�ناب�ر1ت� ب�ر هاوپ��مان� كوردستان. توش� دە�ان 
ك�شـــ� و گرفت و بۆچون� ج&اج&ـــا دەب�ت�وە. ك� 

پ�ناچ�ت ئ�م جۆرە ئ&تالف� بب�ت� واق&ع.
ه�رچـــ� ئ�گ�ر! دووه�م�. دەبـــA ع�الو! پ�نا بۆ 
ل&ست� رەق&ب�كان� تر! ب�ر1ت واتا ( ل&ست� دەو��ت� 
�اسا! مال&ك� و ئ&تالف� ن&شت&مان� ع�مار ح�ك&م) 
چونك� گـــ�ر ب&�و1ت ل�گ�ڵ ئ&تـــالف هاوپ��مان� 
بكات دەكات� (١٦١) كورس�، ل&ست� ع�مار ح�ك&م 
خاوەن� (٧٠) كورس� پ�رل�مان�، ب�7م ل�ه�ر حا�دا 
ل�گ�ڵ ل&ســـت�ك�! مال&ك� دەتوانـــA ر1ژەك� ت�واو 

بكات ك�خاون� (٨٩) كورس&�.
ب�7م باگراوندە م�ترســـ&�كان� ن�وان ل&ســـت�ك�! 
ع�الو! و ئ�و دوو ل&ســـت�! تر ه�ندە زۆر گ�ورەن 

ر1گا نادەن ئ�م هاوپ��مان&� بكر1ت.
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ل� روو! س&اس&�وە دوو بۆچون� ج&اواز�ان ه��� بۆ 
ب�ر1وەبردن� ع�راق، ل�روو! م�زه�ب�وە داب�شبوون 
ب�س�ر دوو پ�ك*ات�! ش&ع� و سونن� ك� ئ�م فۆرم� 
قورستر�ن ك�ش�! ع�راق&�كان� و م�ژوو! چ�ند سا�� 
رابردووش شاه&د! ئ�و ه�موو ق��ران و كوشتارە�� 

ك� ل�ن�وان ئ�م دوو م�زه�ب� ب�خۆ��وە ب&ن&وە.
جگ� ل�وە! ه�ركام ل�م سA ل&ست� ل� ژ1ر كار�گ�ر! 
ئ�ران، سعود��، سور�ا، م&سر و و7تان� ع�رەب&دان، 
واتا ملمالن�� قورســـ� ن�وان ئ�ران و سعود�� وەكو 
دوو م�رج�ع فاكت�ر1ك� گرنگ�، ك� ر1گا نادەن ئ�م 

.Aهاوپ��مان&� س�رك�وتووب
ه�رچـــ� ئ�ران� ل�ه�رحا�دا ســـA كاند�د! بۆ ئ�م 
پۆســـت� ه��� ك� ( عـــادل ع�بدولم�هد!، ج�عف�ر 
س�در و دوا�ان&ش مال&ك&�) تا ب�ه�رچ� ش�وە��ك 
ب�ت ئ�م پۆســـت� ن�چ�ت� دەست سونن���كان �ان 

وردتر بW�م دۆست� سعود��.
بۆ�� ل�م حا��دا گ�ر ژمارە! كورس&�كان� دۆست�كان� 
ئ�ران كۆبك��ن�وە ب�مش�وە��! ل�د1ت ( دەو��ت� 
�اسا ٨٩+ ئ&تالف� ن&شت&مان� ٧٠+ كۆم��� ئ&سالم� 

٢+ واتا (١٦١) كورس�)
ب�گومان هاوپ��مان� كوردستان&ش ب� (٤٣) كورس&�وە 
ل�ه�ردوو حا��تدا ل�گ�ڵ ش&ع�كان و ئ�ران ب�تا�ب�ت� 
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ئ�نجوم�ن� با7 و حزب� دەعوا نز�ك� تاسونن&�كان و 
سعود�� و گردبون�و! ن&شت&مان� و نو1بون�وە.

ك�واتـــا ئ�ســـتا ل&ســـت� شـــ&ع�كان و ال��نگران� 
ئ�ران زۆر�ن�ن و دەبن� خاوەن� (٢٠٤) كورســـ� و 
ئ�م�ش ژمارە��ك� ��كالك�رەوە�� بۆ دروستكردن� 

حكوم�ت.
گ�ر ئ�وەش بزان&ن ل�و (٩) ل&ست� براوە! ناو (٢٩٧) 
ق�وارە س&اســـ&�ك�! ع�ـــراق زۆرتر�ن و ب�ه�زتر�ن 
ل&ســـت�كان ل� ئ�ران�وە نز�كن تا و7تان� ســـعود�� 
و ع�رەبـــ� ب� هاوپ��مان� كوردســـتان� و گۆڕان و 

كۆم��&ش�وە.
بـــ�دەر ل�مانـــ� دووحا�ـــ�ت ه��ـــ�، ك�دەكر1ـــت 
هاوك�ش�كان ب�قازانج� ع�الو! و ل&ست� سونن&�كان 
ت�واو بب�ت، ئ�و�ش ��ك�م دەرچون� ل&ست� ئ�حرارە 
�ان رەوت� س�در!، موقت�دا س�درە ل� ناو ئ&تالف� 
ن&شـــت&مان� ح�ك&م، ك� ال��ن� ه�رە ب�ه�ز! ئ�م 
ئ&تالف��� و الن� ك�م خاوەن� (٣٨) كورس&� ل� ناو 

(٧٠) كورس&�! ئ�م ل&ست�دا.
ب�گومـــان ســـ�در ك� ئ�ســـتا ل� شـــار! قوم� ل� 
ئ�ـــران، پ�دەچ�ت مـــ�رج و داوا! زۆر! ه�ب�ت بۆ 
دروســـتكردن� حكوم�ت و ب� ئاشكراش را�گ��اندوە 
ل�گـــ�ڵ كاند�دكردن�وە! مال&ك� ن&� بۆ پۆســـت� 
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ســـ�رەك وەز�ران، چونك� ت�ن*ا كار! بۆ حزب�ك�! 
خۆ! كردوە.

واتا ل�م حا��ت�دا ب� قازانج� ع�الو! ت�واو دەب�ت. 
ك� ئ�م�ش دژ! ب�رژەوەند��كان� ئ�ران�.

حا��تـــ� دووەم وەكو كارت� ئ�ساســـ� ك� رەنگ� 
ه�موو هاوك�ش�كان ســـ�رە و خوار بكات�وە. و7ت� 
 Aكگرتوەكان� ئ�م�ر�كا��. ئ�گ�ر ب&�و1ت دەتوان��
زۆر ل�هاوك�ش�كان ب� قازانج� ��ك�ك ل� ال��ن�كان 

كۆتا�� پ�ب�ن�ت.
ه�رچ�نـــدە ئ�م�ر�ـــكا را�گ��انـــدوە كـــ� ر1ز ل� 
ئ&رادە! خ��ك� ع�راق دەگر1ت و دەست وەرنادات� 

ئ�وكارەوە.
ئ�گ�ر چ� ئ�م�ر�كا ب� دۆستا��ت� ش&ع�كان و ئ�ران 
زۆر خۆشـــحاڵ ن&�، ب�7م ر1ز لـــ�وەش دەگر1ت ك� 
زۆر�ن�! ع�راق ش&ع��� و زۆر�ن�! براوەش ل&ست� 
ش&ع�كان�، ئ�وە ل�كات�كدا مال&ك� پ�شتر باش ل�گ�ڵ 

س&اس�ت�كان� ئ�م�ر�كا خۆ! گونجاندبوو.
ب�پ�چ�وانـــ�وە ه�رچ�ندە پشـــت&وان� ل� ل&ســـت� 
ئ�لعراق&ـــ� و عـــ�الو! دەكات و پ��وەنـــد! ل�گ�ڵ 
سعود�� باش�، ب�7م نا��و1ت جار1ك� تر ش&ع�كان 
ز�ز بكات، گروپ� وەك س�در بكات�وە دژ! خۆ! و 
جار1ك� تر شـــ�قام�كان� ب�غدا بكر1ن�وە گۆڕەپان� 
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كوشتن� س�ربازە ئ�م�ر�ك&�كان.
ب�تا�ب�تـــ� ك� واشـــنتۆن ب�ن&ازە لـــ� مانگ� ئاب� 
٢٠١٠، وردە وردە دەســـت بـــكات ب� پاش�كشـــ�! 
سوپاك�! ل�ع�راق و نا��و1ت ق��ران� ز�اتر بۆخۆ! 

بخو�ق�ن�ت.     
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ئ�ســـتا روون بوەوە ك� پ�ناچ�ـــت پراكت&زەكردن� 
د�موكراســـ� ل� ع�راقدا ب�ئاسان� ل� ال��ن و7تان� 
ناوچ�ك�وە بچ�ت� ســـ�ر سك�! خۆ!. چونك� ك�م 
و زۆر ل� زۆرب�! پرۆســـ� س&اســـ&�كان� ع�راقدا ل� 
نز�كتر�ن&ان ه��بژاردن�كان� (ئازار! ٢٠١٠) ئ�مساڵ 
و دەستخســـتن� ناو كاروبار! ئـــ�م ه��بژاردن�وە و 
پشـــتگ&ر�كردن� ��ك�ك ل� ل&ســـت و ال��ن�كان و 
ز�ندوكردن�وە و قو�كردن�وە! س�ر ل�نو�1 داب�شبون� 

تا��ئف� و م�زه�ب&�وە ل� ن�وان سونن� و ش&ع�دا.
پرۆســـ�! د�موكراســـ� لـــ� دوا! روخان� ب�عس 
لـــ� ع�راقدا. ه�نگاو1ك� گرنگ� بـــۆ ع�راق&�كان ب� 
پشتگ&ر! واشنتۆن، ب�7م ما��! م�ترس&� بۆ و7تان� 
ع�رەب� و ناوچ�ك� ب�گشـــت� جگ� ل� تورك&ا، گ�ر 
د�ق�ت بدە�ن ل� و7تان� ع�رەب� ســـنور! ع�راق ب� 
خود! ع�رەبستان� سعود! و ئ�ران&ش�وە ب�تا�ب�ت� 
م&سر و سور�اش شت�ك ن&� ب�ناو! ئازاد! س&اس� 

٣
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و راگ��اندن. شت�ك ن&� ب�ناو! د�موكراس� و دەستا 
و دەستكردن� دەس�7ت وجود! ن&�. �ان گ�ر ه��� 
س&نار�ۆ! گا�ت� جار�� بۆ چ�واش�كردن� هاو7ت&ان� 

ئ�و و7ت���.
ك�واتا دەست�وەردان� ئ�م و7ت� ال��ن�ك� پ��وەست� 
بـــ�وە! ك� نا�ان�و1ت ع�راق&ـــ�كان خۆ�ان خاوەن� 
ئ&رادە! س&اســـ� بن و دە�ان�و1ت ه�م&ش� خۆ�ان 
ب�فر�اد رەس� ســـونن� و ش&ع� بزانن. ك� دەكر1ت 
ل�گ�ڕ1ن خۆ�ان ب�dار بـــدەن، ب�7م ب�گومان ئ�وان 
ز�رەكانـــ� ه�ـــز و ال��ن� س&اســـ&� ع�راق&�كان&ان 

خستۆت� ژ1ر كار�گ�ر! ب�dارەكان� خۆ�ان�وە.
ال��ن�ك� تر! بۆ خو�قاندن� پشـــ�و! و نائارام� و 
س�رن�ك�وتن� پرۆس�! د�موكراس&� ل�ع�راقدا. ك� 
ب�قازانج&ان ن&�، خۆ ه�ر ئ�وانن ب�رپرس� ��ك�م� 
ت�ق&ن�وە و نائارام� و كوشتن و كوشتارەكان� ع�ل�، 
حس�ن و ح�س�ن و عوم�رەكانن ل� ب�غدا، ن�ج�ف 

و ك�رب�ال.
ب�7م ئ�گ�ر ئ�مجارە ســـ��ر! پ&الن�كان� ئ�م و7ت� 
بك��ن ج&اوازترە ل� پ�شوو، ن�خش� و ب�رنام�كان&ان 
گۆر�وە ل� ئ�ســـتادا ك� و7تان� ســـعود��، م&سر، 
ئوردن، ســـور�ا و ك�نداو تورك&اش پشـــتگ&ر! ل� 
ل&ست� ئ�لعراق&� دەك�ن. ئ�م هاوب�ند�� ناوچ��&�، 
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 Aب�ت�ن*ا مانا! ئ�وەن&� پشـــت&وان� ل� سونن� و ب
ماف&�كان� ��ك�ك ل� ئ&تن&ك� س�رەك&�كان� ع�راق 
دەك�ن. ب��كو گ�ر س��ر! ئ�و ل&ست� بك�! دەزان� 
ك� (شـــ&ع���ك� ع&لمان�، ع�رەب�، ناس&ۆنال&ست 
ســـ�رۆكا��ت� ل&ســـت�ك دەكات و ��ك�ك� ل� ال��ن� 
ب�ه�زەكان�، ال��ن�ك� ســـونن�، شۆف�ن�، راس&زم، 
ه��گـــر! ئا�د�ا! ب�عســـ&زم، وەك نج�ف� ت�دا��، 
سا�ح موتل�گ� خاوەن� ت�زەكان ب�عس و گ�ڕان�وە! 
ب�عس و دوژمن� س�رس�خت� ئ�ران و ش&ع� و دۆست� 
پل���ك� مجاه&د�ن� خ��ق� ن��ار! ئ�ران� ت�دا��، ك� 
دە�ان جار را�انگ��اندوە دژ! ف&درا�� و پ�شم�رگ� و 
ماف�كان� خ��ك� كوردستان�. حارس زار! سونن�، 
شـــۆف�ن� ت�دا�� ك� ل�ال��ن و7تان� ك�نداو! فارس 
و ب�تا�ب�ت� ئ&مارات�وە پشـــت&وان� دەكر1ت، تار�ق 
هاشـــم� سونن�، ئ&سالم� توندرەو ك� نو1ن�را��ت� 
س&اس�ت�كان� سعود�� ل� سور�ا و ئ&خوان مسلم&ن 
دەكات و دژ! گشـــت پرۆس� س&اس&�كان� ع�راق� و 
ئ�م�ش� ب� ئاشكرا راگ��اندوە. ال��ن� توركمان&�كان� 
ت�دا�� ك� تورك&ا پشت&وان&ان لA دەكات و پ�&انوا�� 
ك�ركوك و ه�ول�ر و ن&وە! موس[ خاك� توركمان�)

واتا ئ�م ل&ســـت� ب� ت�ن*ا نو1ن�را��ت� پ�ك*ات���ك� 
ئ&تن�، ســـونن� ناكات. ب��كو نو1ن�را��ت� ل&ست�ك 
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دەكات ك� چ�ند پ��ام� ه���.
��ك�م؛ ناهۆمۆج&ن� پ�ك*ات�! ئ�م ل&ست� ل� ش&ع� 
و توركمان، سونن� دژا��ت&� ل�گ�ڵ ال��ن� م�زه�ب� 
ش&ع� و وردتر بW�م ئ�ران و ك�مكردن�و! رۆ�� ئ�ران� 
ل�و ه��م�ن�! ل�ع�راقدا كردو��ت� ل� ناو حكوم�ت 
و پ�رل�مان و ســـوپا و دەزگا ه�وا�گ&ر��كان وەكو 
خۆ�ان دە��ن دژا��ت� ســـوپا! قودس و ســـ�ردار 

سل�مان&�.
دووەم؛ دژا��ت� خواست�كان� گ�ل� كورد و ف&درا�� 

و گ�ڕان�وە! ناوچ� ج�ناكۆك�كان�.
-س�ركردە س&اســـ&�كان� ئ�م ل&ست� زۆرب��ان، ب� 
ب�رنام� و بA ب�رنام� ئ�وە�ان راگ��اندوە ك� ئ�وان 
دژ! گ�ڕان�وە! ك�ركوك و ناوچ� ج�ناكۆك�كانن و 

دژ! جA ب�ج�كردن� ماددە! (١٤٠)ن.
-دژ! ف&درا�� و دەســـت�ب�ركردن� ئ�و مافان�ن ك� 

ل�ناو دەستوردا ب�كورد دراوە.
-دژ! ه�ز! پ�شم�رگ� بوون و ب� م&ل&شا ناو! دەب�ن، 
زۆر جار كوشـــتار! م�ســـ&ح�كان و نا ئارام&�كان� 
شـــار1ك� وەك موسW&ان خستۆت� ئ�ستۆ! كورد و 

پ�شم�رگ�.
-دژ! �اســـا! ن�وت و غاز بوون ك� پ�&انوابوو ئ�وە 

ل� قازانج� كوردە.
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-ه�م&ش� بانگ�شـــ�! ئ�وە�ان كردوە ك� ك�ركوك 
ب�دەست كوردەوە�� و پ�ك*ات�كان� تر ه&چ ئ&مكان&ات 
و دەس�7ت&ان ن&� و داوا! دەركردن� پ�شم�رگ��ان 

ل�و شارە كردوە.
-ه�م&شـــ�ش را�انگ��اندوەك� پۆست� س�رۆكۆمار! 
پ�و�ست� بدرێ ب� ع�رەب�ك و زۆرجار گرفت&ش&ان بۆ 

س�رۆكۆمار! كورد دروستكردوە.
س�&�م؛ ج&ا ل�وان� ئ�م ل&ست� م�ترس&�ك�! ل�وەدا��. 
ك� ن�ك ه�ر س�ركردەكان� ه��گر! ئا�د�ا! ب�عس 
و ف�لســـ�ف�! ب�عســـ&زمن. ب��كو ب�ش�ك� زۆر ل� 
ب�عس&�كان ل�ناو ئ�م ل&ست�دا خۆ�ان ر1كخستۆت�وە 
و ئ�وەش شاراوە ن&� ك� ئ�م ل&ست� ل� ه��بژاردن�كان� 
ئ�مجارەدا زۆر�ن�! دەنگ� ب�عســـ&�كان ب� ناوخۆ 
و دەرەوە و و7تانـــ� ســـور�ا و ئوردن و م&ســـر و 

ئ�وروپاش ب�دەست*�ناوە.
ك�واتا ئ�م ل&ست� و كۆبۆن�وە! ه�زە س&اس&�كان� 
نـــاو! و ب�رنام� و ئ&د�ۆلۆژ! و كۆبون�وە! و7تان� 
ع�رەب� و تورك&ا ل� پشت� و ن&�ت و ب�رنام�! س&اس� 
داهاتو�ان ب�ســـ��ركردن� پ�ش&ن��ان م�ترس&دارە و 
چاوەڕ�1 ئ�وە! لA ناكر1ت. بتوانA گ�ر حكوم�ت&ش 
 Aك� كراوەب�زە، حكوم�ت�ه Aك� ئ�گ�ر1ك� ب Aن�كب�پ
و ز�ان ل� ئ�زمون� د�موكراس� ن�داو دژا��ت� ماف و 
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ب�ندەكان� دەستور و دەستك�وت�كان� كورد و ش&ع� 
ن�كات.

چونك� رەنگ� م�ترس&دارتر�ن شت ئ�و ب&ركردن�وە�� 
ب�ت ك� ه�شـــتا خ�ون ب� ئ&مت&ازەكان� س�ردەم� 
ب�عس و گ�ڕان�وە! س&ستم�ك� هاوش�وە! ب�عس 
بب&ن�وە ك� ســـونن� س�ردەست� س&ستم� س&اس� 

ع�راق بوە.
بۆ�ـــ� ب�م ب��گان�! ســـ�رەوە ئ�گ�ر1ك� زۆر دورە 
ك� ه�م ر1گا بدرێ ئ�م پۆســـت� گرنگ� وەربگر1ت. 
ن� كورد و شـــ&ع�ش ئامادەبن ل�گ�ڵ ئ�م ل&ســـت� 

م�ترس&دارە پ�ك�وە حكوم�ت پ�كب�نن.
ل�ه�رحا�دا گ�ر ســـ��ر! دەنگ� ل&ست�كان بك��ن 
د�ارە ك� چانســـ� ل&ســـت� ئ�لعراق&� �ان ل&ســـت� 
سونن�كان �ان ل&ست�ك�! سعود��، سور�ا و تورك&ا 
زۆر ك�م� بۆ وەرگرتن� پۆست� س�رەك وەز�ران ل� 
ال��ن ش&ع���ك�، ع&لمان�، سعود�� و كۆ! دەنگ� 

ل&ست� سونن&�كان و و7تان� ع�رەب�.
(ئ�لعراق&ـــ� ٩١+ ئ�لتوافق ٦+ وحدە العراق ٤+ گ�ر 
��كگرتو! ئ&سالم&ش وەكو دۆست� حزب� ئ&سالم� و 
كار�گ�ر! سعود�� حساب بكرێ ٤ = ١٠٥ كورس�)

ل� ب�رامب�ر كۆ! دەنگ� شـــ&ع�كان� و7تان� ئ�ران 
(دەو��ت� �اســـا ٨٩ + ئ&تالف� ن&شـــت&مان� ٧٠+ 
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كۆم��� ئ&ســـالم� ك� وەك سونن� دۆست� ئ�ران ٢ 
= ١٦١ كورس�)

گ�ر ئ�وەش بزان&ن ل&ســـت� هاوپ��مان� كوردستان، 
ه�رچ�ندە وەك ســـونن� حساب� بۆ دەكر1ت، ب�7م 
دەكر1ت وەك دۆســـت� شـــ&ع�كان و نز�ك� ل�وان و 

دۆست� ئ�ران س��ر بكرێ.
واتا (١٦١+ ٤٣ هاوپ��مان� = ٢٠٤) ئ�م�ش كۆتا�� 

هاوك�ش�ك���. 
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ئ�ستا كورد ل�ناو هاوك�شـــ� س&اس&�كان� ع&راقدا 
بۆت� ژمارە��ك� گرنگ، بـــ�7م گرنگ ئ�وە�� چۆن 

دەتوانA ل�ئ�ستادا ئ&مت&ازەكان� خۆ! بپچ1dت.
ئ�ســـتا سونن�كان، �ان ل&ســـت� ئ�لعراق&�، ه�موو 
تواناكان� خۆ�ان خســـتووەت� كار بۆ ب�دەست*�نان� 
پۆست� س�رۆك وەز�ران و و7تان� ع�رەب� و تورك&اش 
هاتوون�ت� س�ر خ�ت بۆ پچ�dن� ئ�م پۆست� ب�كاندە 

ب�ه�زەك��ان ع�الو!.
بـــ�7م ل�دوان�كان� ئ�م ل&ســـت� ك� ئـــ�وان تار�ق 
هاشم� كاند�د دەك�ن بۆ پۆست� س�رۆككۆمار، دوو 

خو1ندن�وە ه��دەگر1ت:
��كـــ�م؛ ل�ال��ك�وە ل&ســـت� ئ�لعراق&�، دە�ان�و1ت 
فشاربخ�ن� ســـ�ر ل&ست� هاوپ��مان� ب�وە! ك�گ�ر 
هاوپ��مان� ل�گـــ�ڵ ئ�لعراق&ـــ� هاوپ��مان&�ت� بۆ 
پ�ك*�نات� حكوم�ت ن�كات. ل&ست�ك��ان ل�حا��ت� 
وەرن�گرتن� س�رۆك وەز�راندا، ناچارن داوا! پۆست� 

٤
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س�رۆككۆمار! بك�ن.
 Aكدا ل&ست� ئ�لعراق&� ناتوان�دووەم؛ ل�ه�موو حا�
پۆست� ســـ�رۆككۆمار! ب�دەستب*�ن�ت، ب�تا�ب�ت� 
ك�كاند�د1ك� ب�ه�ـــز! وەك مام ج�الل توان&و��ت� 
كۆدەنگ���ك� باش ل�ســـ�ر ئ�و پۆست� بۆ كورد  و 
ب�تا�ب�تـــ� بۆ خۆ! دروســـتبكات، خۆ ئ�گ�ر مام 
ج�الل ن�بA رەنگ� ه�و��كان� ل&ست� ئ�لعراق&�  و 
ئ�گ�رەكان� داهاتوش ئ�م پۆســـت� ل�دەست كورد 

دەرب�ن�ت.
واتا ل�پاش ب�ئوم&دبوون ل�م پۆست�ش ئ�م ل&ست� 
ل�ن�ـــوان دوو ئ�گ�ر دا��، �ان وەرگرتن� پۆســـت� 
س�رۆك� پ�رل�مان ك�دەبA سونن� بA، رەنگ� تار�ق 
هاشم� چانس� ز�اتر! ه�ب�ت، �ان ئۆپۆزس&ۆن بن  

و ه&چ پۆست�ك� حكوم� وەرن�گرن.
ك�واتـــا كـــورد دەتوانـــA چ&بكات لـــ�و كات�دا بۆ 
ب�دەســـت*�نان� ��ك�ك ل�ســـA پۆست� س&ادە��ك� 
 Aستا باشـــتر�نان�، ل�ناو س�ك�س�رۆككۆمار! ل�ئ
پۆســـت�ك�دا؟ دەكرێ بW�ن ه�موو ئاماژەكان روون� 
ك�پۆست� س�رۆككۆمار! ه�م بۆ كورد و مام ج�الل� 

و ه�م ��كyبووت�وە.
ئ�مـــ�ش گرنگـــ� ك�ه�شـــتا پۆســـت� ســـ�رۆك 
حكوم�ت و پ�رل�مـــان ناد�ارە و زۆرب�! ال��ن�كان 
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ناكۆكن ل�ســـ�ر�ان، ب�7م كورد پۆســـت�ك�! خۆ! 
��كالكردوەت�وە، بۆ�� وەرگرتن� ئ�م پۆســـت� ه�م 
گرنگـــ� و ه�م ��كyبووەتـــ�وە، ه�م دەكر1ت وەكو 
ئ&مت&از! گ�ورە! بA ركب�ر ســـ��ربكر1ت، ئ�م�ش 
دەالل�ت� ل�س&اس�ت� مام ج�الل و كۆدەنگ� ل�س�ر 
كاند�كردن� پۆســـت� ج�گر! ســـ�رۆك وەز�ران و 
ج�گر! ســـ�رۆك� پ�رل�مان، ئ�م دوو پۆســـت�ش 
گرنگن و دەبA كورد ل�م�شـــدا رۆ�� ه�ب�ت و ئ�م 

دوو ئ&مت&ازەش وەربگر1ت.
پۆست� ســـ&اد�&�كان، �ان وەزارەت� گرنگ�كان ل�ناو 
كاب&نـــ�! حكوم�تدا(٥) وەزارەتـــن ك� (وەزارەت� 
دارا�� و ئ�من� گرنگن ك�(ناوخۆ،ب�رگر!، دارا��، 
نـــ�وت و دەرەوە)ن ك�الن� ك�م دەبA كورد ��ك�ك 
لـــ�م پ�نج وەزارەت� وەربگرێ، ب�تا�ب�ت� گ�ر بكرێ 
ن�وت �ان ب�رگر! وەرگرێ و واز ل�وەزارەت� دەرەوە 

ب�ن�ت باشترە.
س�رەڕا! وەرگرتن� چ�ند وەزارەت�ك� تر و بر�كار و 

س�فارەت و ب�ڕ1وەب�ر! گشت�.
ئ�مان� وەكو پۆســـت  و پلـــ�! حكوم� و وەزار!، 
ب�7م ل�ســـ�ر ئاست� س&اس� و د�الۆگ� راست�ق&ن� 

بۆ هاوپ��مان� ل�گ�ڵ ل&ست� براوەكان.
وا باشـــ� كورد پ�داگر! ل�ســـ�ر چ�ند خا�� گرنگ 
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بكات، �اســـا! ن�وت و گاز، بكات� م�رج� س�رەك� 
ك�دەتوانA كار�گ�ر! گ�ورە! ه�ب�ت ل�س�ر داهاتوو! 
 Aحكوم�ت� ه�ر1م ل�بوار! س&اس� و ئابوور!، دەب
پ�داگرێ بكات ل�ه�ر حا��كدا ش�هرستان� نابA ئ�و 

پۆست�! پ�بدر1ت�وە.
مـــاددە! (١٤٠) و ناوچ�ج�نكۆك�كان، ه�رچ�ندە 
رەه�نـــد! ن�ودەو��ت� ه���، ب�ت�ن&ا ل�دەســـت� 
حكوم�ت� ع&راق&دا ن&&�، ب�7م ل�ه�موو حا��ت�كاندا 

پ�داگر! ل�س�ر ئ�م م�س�ل���ش بكرێ.

ب�7م ل�ناو ئ�م هاوك�شـــ� س&اســـ&ان�دا ك�ركوك 
خا��كـــ� ج�وه�ر�ـــ� ك�رەنگـــ� ك�شـــ� و گرفت� 
زۆرتـــر! بۆ دروســـتبكرێ ب�وە! كـــورد زۆرتر�ن 
دەنگ�كان� ئ�م شـــارە! بردووە، ئ�م�ش وادەكات 
ه�ندێ ال��ن� شـــوڤ�ن� ع&راق� و زۆرب�! و7تان� 
ناوچ�ك� ب�تا�ب�ت� تورك&ـــا و ت�نان�ت (un)�ش 
ئ�م� ب�م�ترســـ� بزانن ك�ئ&تر گ�ر كورد زۆر�ن�! 
ك�ركوكـ چ پ�و�ســـت� ب�راپرس�  وس�رژم�ر دەكات 
و ئ&تر بۆت� د�فاكتۆ، بۆ�� رەنگ� ئ�م ه��بژاردن� و 
زۆر�نـــ�! دەنگ� كورد و د�فاكتۆبوون� كورد بوون� 
ئ�مشارە ك�شـــ� و گرفت� زۆرتر! بۆ دروستبك�ن، 
ك�دوورن&&� ب�ق�دەر پ�ك*اتن� حكوم�ت ك�ش�! بۆ 
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دروستبكرێ، ب�7م ئ�م� باشتر�ن ب��گ� و د�كۆم�نت� 
ل�س�ر كورد بوون� ك�ركوك.

خا��ك� تر ســـ�ردان� وەفد! ال��ن� س&اســـ&�كان 
و ل&ست�كان� دەو��ت� �اســـا، ئ&تالف و ئ�لعراق&� 
بۆ ه�ول�ـــر ه�رچ�ندە ئاماژەمان بـــۆ گرنگ� كورد 
ل�پرۆســـ�ك�دا، بـــ�7م ئ�م مانـــا! ئ�وەن&&�، ئ�م 
ل&ستان� ب�ه�موو م�رج و داواكان� كورد راز�ن و بگرە 
ه�ند1ك&ان نـــ�ك ئامانج&ان ن&&�، ب��كو دە�ان�و1ت 
ب�ش�ك ل�ب�ندەكان� دەستوور بگۆڕن ك� ب�قازانج� 

كوردن.
ب�7م ل�ناو ئ�و ل&ســـت  و ك�ســـا��ت&ان� تائ�ســـتا 
مال&ك� س�رۆك وەز�ران� ع&راق ل� ه�موو�ان درەنگتر 
هات ك� ل� كات� ب�ســـتن� كۆنگرە! ش&ع�كان هات� 
ه�ول�ر و سل�مان� (٢٠١٠/٦/١)، ب�7م نابA ئ�وەمان 
ل�ب&ربچA پ��وەند! ن�وان حكوم�ت�ك�! مال&ك� و 
حكوم�ت� ه�ر1م كاب&نـــ�! پ�نج�م، پ��وەند��ك� 
باش ن�بووە ك� ب�گومان كار�گ�ر! ن�گ�ت&ڤ� ل�س�ر 

ه�ر1م و ب�غدا ه�بووە.
بۆ�� ئ�وە! ئ�ستاش ل�م&د�اكان باسدەكرێ ك�پارت� 
پ�باش� ل�گ�ڵ ئ�لعراق&� هاوپ��مان� بكات، پ�دەچ�ت 
پ��وەند! ه�بA ب�ر چ�ند فاكت�ر! تا�ب�ت�وە، ب�7م 
ب�پ�چ�وان�وە پ��وەند��كانـــ� (!.ن.ك)�ان كورد 
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و شـــ&ع�، �ان وردتر بW�م پ��وەنـــد! ل�گ�ڵ ه�زە 
س&اس&� شـــ&ع�كان باشتربووە، بۆ�� ئ�م ب�ئاشكرا 
ه�ســـت پ�دەكـــرێ و ب�گومان پ��وەند! باشـــ� 
د.ب�ره�م ســـا�ح س�رۆك� حكوم�ت ل�گ�ڵ مال&ك� 
و حكوم�ت� ع&راق�، ل�كاب&ن� ش�شـــ�م كار�گ�ر! 
پۆزەت&ڤ� دەب�ت ل�س�ر پ��وەند! ه�ر1م و ب�غدا، 
ئ�م س�رەڕا! پ��وەند! زۆر باش� مام ج�الل ل�گ�ڵ 
مال&ك� و ح�ك&م و س&ســـتان�، واتا ه�زە ش&ع�كان 

باشترە.
گـــ�ر هاوك�شـــ�ك� بك��ن� ن�وان كورد، ســـونن� و 
ش&ع�، دەكر1ت بW�&ن گ�شـــ�كردن� پ��وەند��كان 
ل�گ�ڵ شـــ&ع�كان و ال��ن� شـــ&ع�كان باشـــترە تا 

سونن���كان.
ئ�گ�رچ� ئوســـام� نج�ڤـــ� ل�ل&ســـت� ئ�لعراق&� 
را�گ��اندووە؛ ك�ئ�وان ل�گ�ڵ پارت� ك�ش��ان ه���، 
ن�ك ل�گ�ڵ ��ك�ـت�، ئ�گ�رچ� رەنگ� م�ب�ســـت&ان 
بA ب�و ل�دوانان� ك�شـــ� بـــۆ هاوپ��مان� ��ك�ت� و 

پارت� و كورد دروستبك�ن. 
ئ�ســـتا دەبA بزان&ـــن كورد ل�گ�ڵ كـــA حكوم�ت 
دروســـتدەكات ل�گ�ڵ ش&ع�، �ان ســـونن�؟ راست� 
ه�زە س&اســـ&�كان داب�شبوون ب�س�ر چ�ند ل&ست 
ك�(٩) ل&ســـت� براوە ه�ن، ب�7م ناكر1ت ل�ه�موو 
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حا��ت�كاندا قس� ل�ســـ�ر سA پ�ك*ات�! س�رەك� 
ئ&تنـــ�  و م�زه�بـــ� ن�كر1ت ل�ع&راقـــدا ك�كورد 
و ســـونن� و ع�رەبن، ب�گومـــان هاوپ��مان� ل�گ�ڵ 
ه�ر كام ل�سونن�  و ش&ع� كۆتا�� هاوپ��مان&ت�ك� 
ن&&ـــ�، ب��كـــو رەه�ندەكان� تر�ش هـــۆكارن، واتا 
ك�هاوپ��مان� ل�گ�ڵ سونن� دەكرێ، واتا پشت&وان� 
ل�و7تان� ع�رەب� دۆســـت� سونن�! وەك سعود��، 
م&ســـر، ســـور�ا و ئوردون دەك�!، ك�هاوپ��مان� 
ل�گ�ڵ شـــ&ع� دەك�! واتا! پشـــت&وان� ل�كۆمار! 

ئ&سالم� ئ�ران دەك�!.
ئ�م ه�ق&قت�ت�ك� ناكر1ت قســـ�! ل�ســـ�ر ن�كرێ. 
ب�7م ل�ن�ـــوان ئـــ�م دوو رەه�نـــدەدا رەه�ند1ك� 
ب�ه�زتـــر و كار�گ�رتر هـــ�م ك�ئ�مر�كا�� و رۆ�� 
��ك�م و ��كyك�رەوە ه���، ل�م ك�شـــان�دا، ب�7م 
ل�گ�ڵ دژا��ت� قو�� م�ژوو�� ن�وان ئ�مر�كا و ئ�ران 
ب�تا�ب�تـــ� ل�ع&راق، ب�7م ه�شـــتا ئ�مر�كا دوا�ن 

قس�! جد! خۆ! ن�كردوە، ل�م م�س�ل���دا.
ب�7م ل�ه�ر حا�دا ئ�مر�كا ب� ئ�ران و س&اس�ت�كان� 
خۆشحاڵ ن&&�، ب�7م ناشتوانA ر1ز ل�و د�فاكتۆ��! 
شـــ&ع� ن�گرێ ك�هـــ�م زۆر�ن�ن  و ه�م ل&ســـت� 

براوەن.
ب�7م ل�ه�ر حا�دا ب� ل�ب�رچاوگرتن� ب�رژەوەند�&�كان� 
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ئ�مر�كا، هاوپ��مان� كورد ل�گ�ڵ ل&ســـت� ش&ع� و 
كۆمار! ئ&ســـالم� ئ�ران ئاكام�ك� پۆزەت&ڤ� ه��� 
و دەتوانـــ� ئ�مجارە ســـ�رەتا��ك� باش بA ل�گ�ڵ 
شـــ&ع�كان بۆ چارەس�ر! ك�شـــ� ه��وسراوەكان� 
ن�وان&ـــان، ب�تا�ب�ت� گ�ر ئ�وەش بزان&ن تائ�ســـتا 
ئ�ران و زۆر ل� ل&ســـت� ش&ع�كان، دژا��ت� ماددە! 
(١٤٠) ناك�ن، ك���ك ل&ست� سونن� و ��ك دەو��ت� 
سونن� دراوسA ع&راق ناب&ن� ك�دژ! (١٤٠) ن�ب�ت 
و ئ�م�ش خا��ك� ج�وه�ر! ن�وان كورد و ش&ع���. 
بانگ*�شت� رەســـم&�كان� ع�رەبستان� سعود�� بۆ 
ب�ر1ـــزان مام ج�الل ســـ�رۆككۆمار! ع&راق و كاك 

م�سعود بارزان� ئاماژەن بۆ دوو خاڵ:-
��ك�م؛ ك�كورد بۆت� ژمارە��ك� گرنگ ل�هاوك�ش�كاندا 
و دەتوانـــA رۆ��ك� گرنگتر واز! بكات و كار�گ�ر! 
ل�ســـ�ر ئاكام� پ�ك*ات� حكوم�ت دەب�ت و وەه&چ 
كام ل�ل&ســـت� شـــ&ع� و ســـونن���كان و ت�نان�ت 
و7تان� سعود�� و ئ�ران&ش ناتوانن پ�راو1ز! بخ�ن، 
ئ�گ�رچ� چوارەم ل&ســـت� براوە! ه��بژاردن�كان�، 
ب�7م ��ك�ك� ل�پ�ك*ات� گرنگ�كان� ع&راق و خود! 
مام ج�الل&ش بۆ خـــۆ! گرنگ���ك� تا�ب�ت� ه��� 
ل�ناو ئ�م هاوك�ش� س&اس&ان�دا ك�باوەڕ ناك�م ه&چ 
ب�رپرس�ك� ع&راق� ئ�وەندە! مام ج�الل توان&ب�ت� 
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ال! گشـــت ه�زە س&اســـ&� ع&راق&ـــ�كان ل�و7تان� 
ناوچ�كـــ� و ئ�مر�كاش قبوڵ بA، ئ�م� ســـ�رەرا! 
رۆ�� كار�گ�ر! بارزان� س�رۆك� ه�ر1م ك� سعود�� 
دەزانA چ�ندە گرنگ�، ك�ئ�م� قســـ�! ه�موو ئ�و 
ال��نان���، بۆ�� بانگ*�شـــت�ك� پ��وەند! ب�و دوو 
رەه�ندەوە ه��� ل�م س�ردان�! ب�ر1زتان بارزان� و 
تا��بان�، رەنگ� م&واندار! تا��بان� وەك س�رۆكۆمار 
ئاسا�� ب�ت، ب�7م م&واندار! بارزان� و خ�7تكردن� 

دەكر1ت مانا و م�غزا! س&اس� گرنگ� ه�ب�ت.
ب�تا�ب�ت� كـــ� ئ�وە ��ك�م&ن جارە ع�رەبســـتان� 
سعود�� س�رۆك� ه�ر1م م&واندار! بكات و ب�ش�وە 

رەسم&� مام���! ل�گ�ڵ بكات.
ئ�وەش ئاماژە�� بۆ ب�رەســـم� ناســـ&ن� ه�ر1م� 
كوردســـتان و س�رۆك�ك�! ك� ژمارە�� ل� هاوك�ش� 

س&اس&�كاندا و دەبA حسابات&ان ل�س�ر بكر1ت.
گ�ر ئ�وەش بزان&ن سعود�� ب�ه�زتر�ن و7ت� ع�رەب� 
سونن��� ك� زۆرتر�ن كار�گ�ر! ل� ج&*ان� ع�رەب� 
و ئ&سالم� ه��� و ب�تا�ب�ت&ش ل� ع�راقدا كار�گ�ر! 

گ�ورە! ه���. 
دووەم؛ ع�رەبســـتان� ســـعود�� ج&اتر ل�جارەكان� 
تر ب�گ�رم&�وە هاتووت� ناو هاوك�شـــ� س&اس&�كان� 
ع&راق�وە، گ�ر پ�شتر دوورتر و ل�ڕ1گا! ناراست�وخۆ 
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و هاوكار! ه�ندێ گروپ� سونن�  و ه�ند1ك گروپ� 
ت&رۆر�ست� ب�ن*�ن� كردبA و ل�پشت چ�ند ه�و�� 
ئ�و گروپان� دەبA، ب�7م ئ�مجارە ب�جد! و ب�ئاشكرا 
هاتۆت� س�رخ�ت  و بۆ گ�ران� رۆڵ و پ�گ�! خۆ! 
ن�ك ه�ر ل�س�ر ســـونن�، ب��كو ل�گ�ڵ كورد�ش، 
 Aئ�مجارە بتوان ،Aوە��ك ب�واتا دە��و1ت ب�ه�ر ش
قس�! خۆ�بكات و ر1گر! ل�ه��م�ن�! ز�اتر! ئ�ران 

بكات.
ه�رچ�ندە ســـعود�� ج&ا ل�كورد پ�شواز! ل�ل&ست� 
براوەكانـــ� تر�ش كـــردوە، ب�7م جگ� ل�ل&ســـت� 
ئ�لعراق&ـــ� و ه�نـــدێ ال��ن� توركمان� و ســـونن� 
پ�موان&&� ســـعود�� بتوانA ه&چكام ل�كورد و ش&ع� 

ب�ال! خۆ�دا راك�ش�ت.
واتا ســـعود�� ب�تا�ب�ت� بۆ كورد درەنگ هات�س�ر 
خ�ت، س�رەڕا! پ��وەند! باش� ب�عس و سعود�� 
دژ! كورد ل�سا7ن� ه�شتاكان و خراپ� ه��و1ست� 

سعود�� ب�رامب�ر ك�ش�كان� خ��ك� كوردستان.
بۆ�� س�ردان�كان� مام ج�الل و كاك م�سعود ل�س�ر 
ئاست� د�بلۆماس� كار1ك� باش�، ب�7م ل�س�ر ئاست� 
س&اس� سعود�� ناكر1ت ب�دۆست� كورد و خواست 

و ماف�كان� بژم�ردر1ت.
ل�كات�كـــدا ع&ـــراق ب�تا�ب�ت لـــ�م ه��بژاردنان�دا 
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ب�واق&ع� بۆت� سA ه�ر1م (كورد، ش&ع� و سونن�) 
واتـــا ه�ر كام ل�م ســـA پ�ك*ات��� ل�ناوچ� خاوەن 
نفـــوزە ن�ت�وە�� و م�زەه�ب&�كان� خۆ�ان دەنگ&ان 

ه�ناوە.
بۆ�� دەبA ئ�م� ل�ب�رچـــاو بگ&رێ، ل�ه�ر حا��كدا 
ك�حكوم�ت ن�توان� پ�كب�ـــت، �ان ل�ه�ر ئ�گ�ر و 
گر�مان���ك� داهاتوودا دەبA ئ�وە بزانرێ ك�رەنگ� 
ه�ر كام ل�م ســـA ال��ن� پ�ناب�ر ن�ب�ر راگ��اندن� 

ج&ابوون�وە و ه�ر1م� س�رب�خۆ.
وەك چۆن ل�گ�ڵ كۆتا�ـــ� ه��بژاردن�كان جار1ك� 
تر پار1زگا! ب�ســـرە دەســـت&اندا��وە بانگ�شـــ�! 
ب�ه�ر1مكردن� ب�سرە وەكو ه�ر1م�ك� ف&دراڵ، �ان 

سونن�كان ب&ان�و1ت ئ�و كارە بك�ن.
ب�تا�ب�ت� گ�ر ئ�وەش بزان&ن، ئ�مجارە سونن���كان 
باشـــتر ل�جارەكان� تر خۆ�ان ه�ســـت ب�م�ترس� 

گ�ورە دەك�ن ل�ب�ردەم ش&ع� و ئ�راندا.
واتـــا ترس ل�ئ�ـــران و دوو ل&ســـت� شـــ&ع���ك�، 
ســـونن���كان� ��كخســـت، ن�ك ق�ناع�ت� كۆتا�� 
ب�وە! ك�ه�ز ســـونن���كان ل�س�ر ه�موو شت�كان 
هاوبۆچونن، خـــۆ ب�گومان ئ�م� بۆ شـــ&ع�كان&ش 
راســـت� ك� ل� كۆم�ك� و7تانـــ� ع�رەب� و تورك&ا، 
ب�ناچار! دەبA ل�ه�موو كاتدا شـــ&ع�كان دۆســـت� 



٣٨ع�راق� ناه�م�جين

ئ�ران و ن��ار! ئ�ران&ش ��كخات.
ئ�م ترســـ� ال! كورد�ش كار�گـــ�ر! خۆ! ه���، 
ب�7م ه�شتا ئۆپۆزس&ۆن ب�ه�ر سA ال��ن�ك���وە، 
ن�گ��شـــتۆت� ق�ناعـــ�ت ب�و م�ترســـ&� (گۆران، 

��كگرتوو و كۆم�ڵ).
ب�7م دواجـــار پ�دەچ�ت ئ�وان&ـــش، �ان كورد�ش 
ل�ب�ردەم ئ�م دوو س&نار�ۆ م�ترس&دارە! سونن� و 
شـــ&ع�، گوتار و هاوپ��مان�تان ��كبخ�ن ك� ئ�ستا 

ئ&تالف� فراكس&ۆن� كوردستان&�كان&ان پ�ك*�ناوە.
ب�تا�ب�ت� ل&ســـت� گۆران ك�زۆر�ن�! كورســـ�كان 
ئۆپۆزس&ۆن� ه���، دەبA باشتر ل�س�ر ئ�م م�ترس&� 
بوەستA و ب�شـــدار! چاالك� ه�ب�ت، ل�ماف�كان� 
خ��كـــ� كـــورد و م�ترســـ&�كان� ســـ�ر ه�ر1م� 

كوردستان.
ئ�گ�ر چـــ� ��كگرتوو! ئ&ســـالم� وەكو ه�ز1ك� 
ئ&سالم� بۆ م�س�ل� ن�ت�وە�� و س&اس�كان دەڕوان� 
و بۆ! گرنگ ن&&� ك�شـــ�! كورد وەكو ن�ت�وە �ان 
ئ&تن� س��ر بكرێ، ب�7م گرفت�ك� ئ�وە�� ك�ب�ناو! 

كوردەوە ل�ب�غدا��.
بۆ�� ل�پاش گۆڕ�ن� ئ�دا! كار! س&اســـ� كۆم��� 
ئ&سالم�، ل�پاش گرتن� ع�ل� باپ&ر ئ�م&ر! كۆم�ڵ 
و ئ�ج�ن&دا! نوێ كاركردن� ئ�م حزب� ئ&ســـالم&� 
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ك�پ�شـــتر زۆر توندبوو، زۆر راد�ـــكاڵ بوو ل�بارە! 
ئ&سالم و ئ&سالم� س&اس&�وە.. ك�خ�ر�كبوو وەكو 

گروپ�ك� توندڕەو دەناسرا.
بـــ�7م ل�ئ�ســـتادا ه�نگاو! گ�ورە! نـــاوە ب�وە! 
ك�ل�زۆر�ن�! ه��بژاردن�كان� كوردســـتان و ع&راق 
ب�ج&ـــا داب�ز�وە  و توان&و��ت� دەنگ� باش ب�ن�ت، 
بۆ�� چـــاوەڕوان دەكـــرێ ل�داهاتوو��كـــ� نز�كدا 
��كگرتوو! ئ&ســـالم� پ�راو1ز بخات و بب�ت� ��ك�م 
دەنگ� ه�زە ئ&سالم&�كان� كوردستان و نو1ن�را��ت� 

با�� ئ&سالم� س&اس� كوردستان بكات.
بـــ�وە! ك�وردە وردە دە��و1ت ل�ســـ�ر م�ل�ســـ� 
ن�ت�وە��كان بوەست�ت و م�س�ل�! ن�ت�وا��ت� كورد 
باشتر بناســـA و ل�پاڵ م�س�ل�! د�ن� و م�زه�ب� 
گرنگ� ز�اتر بدات ب�م�ســـ�ل�! ن�ت�وا��ت� و ماف� 
خ��ك� كوردستان بdوابوون� ب�كوردبوون� دۆست� و 

ال��نگران�.
جگ�لـــ� گۆڕ�نـــ� كار  و راگ��اندنـــ� ئ�م حزب�ك� 
ئ�ستا زۆر ل�پ�ش ه�ر دوو ه�زە ئ&سالم&�ك�! تر! 
(��كگرتوو! ئ&سالم�، بزوتن�وە! ئ&سالم&�)وە��، 
واتا س�رەڕا! ئ�و گوتارە كورد��! ب�راگ��اندك���وە 
دەب&نـــرێ، لـــ�ڕوو! پdۆڤ&شنا�&شـــ�وە زۆر چۆت� 
پ�ش و دەكرێ بوترێ، ��ك�م راگ��اندن� ئ&سالم� 
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كورد!، دەزگاكان� راگ��اندن� كۆم��� ئ&ســـالم� 
نو1ن�را��ت� دەكات، ك���كگرتوو پ�شـــتر دە�كرد، 
بۆ�� چاوەڕ1دەكـــرێ ل�ه��بژاردن�كانـــ� داهاتوودا 
كۆمـــ�ڵ براوە! ��ك�م بـــA و بب�ت� ه�ز! ��ك�م� 
ئ&سالم� و نو1ن�را��ت� و قس�! ئ&سالم� س&اس� 
بكات و دەرس ل�شكســـت�كان و ه���كان پ�شـــتر 

وەربگرێ.
ئ�م�ش ب�گومـــان ل�ژ1ر كار�گـــ�ر! دەرەك&دان&&� 
ب�تا�ب�تـــ� ك�كۆمار! ئ&ســـالم� ئ�ـــران كۆم��� 
ئ&سالم� ب�دۆست� خۆ! دەزانA و پ�وا�� ك�كۆم�ڵ 

نو1ن�را��ت� ه�زە ئ&سالم� س&اس� دەكات.
بۆ�� دەب&ن پ��وەند��كان� كۆم��� ئ&سالم� ل�گ�ڵ 
(!.ن.ك و پ.د.ك) زۆر چۆتـــ� پ�ـــش و ت�نان�ت 
ع�ل� باپ&ر ه�و�� م&ان&&گر! دەدات ل�ن�وان ��ك�ت� 
و گـــۆران.. ك�واتا ئ�م�ش گرنگـــ� گ�ر كۆم�ڵ بۆ 

ل�م�ودوا كوردان�تر ب&ربكات�وە.
ب�گومان ل�م هاوك�ش� س&اس&ان�دا كۆم�ڵ  و بزوتن�وە 
دەكرێ نز�كتر ل�ل&ســـت� هاوپ��مان� كوردســـتان 
دابنرێ، تا ��كگرتوو! ئ&سالم� ب�هۆ! ئ�وە! ز�اتر 

ل�ژ1ركار�گ�ر! سعود�� و ئ&خواندا��.
واتا ب�م&انdەو! كۆم�ڵ، ئ�و گر�مان���! ك���كگرتوو 
شاناز! پ�ودەكرد، ك�ه�ز1ك� م&انdەو!، بA م�ترس&� 



ئ�نوەر حس�ن (بازگر) ٤١

و كۆم�ڵ ه�ز1ك� چ�كدار1ك� توندەڕەو م�ترس&دار! 
دۆست� ئ�ران�، واتا داكۆك&كردن ل�م�س�ل�! كوردە 
و ت�روان&ن وەكو م�س�ل�! ن�ت�وە�� بۆت� ئ�رك�ك� 
ئ&جبار! بۆ ه�موو ه�زەكان، ل�ب�ردەم ئ�و م�ترس&�! 
ك�شـــ&ع� و سونن� ه��ان� ل�س�ر كورد و ه��م�ن�! 

ئ�م دوو ه�ز! و م�ترس� و7تان� ناوچ�ك�.
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ئ�نوەر حس�ن (بازگر) ٤٣

داب�شـــكردن� كورســـ&&�كان� پ�رل�مان� نو�1 ع&راق 
ب�و ش�وە��! ك�ل�ال��ن كۆمس&ۆن� با7! س�رب�خۆ! 
ه��بژاردن�كانـــ�وە راگ���نـــراوە، ب�پ�� ئ�و ئ�نجامان� 
ل&ســـت� ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ب�ب�دەســـت*�نان� (٩١) 
كورس� پل� پل�! ��ك�مدا��، ل&ست� ئ&ئت&الف� دەو��ت� 
�اســـا(٨٩) و ئ&ئت&الف� ن&شـــت&مان� ع&راق� (٧٠)  و 
ل&ست� هاوپ��مان� كوردستان� ب� (٤٣) كورس� ل�پل�! 

چوارەمدا�� .

٥


كان� پ
رل
مان� نو�5 داب
شكردن� كورســـ
عراق ئازار7 (٢٠١٠)
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ه
ول�ر ١٤
هاوپ��مان� كوردستان� ١٠

ل&ست� گۆڕان ٢
ل&ست� ��كگرتوو! ئ&سالم� ١

ل&ست� كۆم��� ئ&سالم� ١

سل�مان� ١٧
هاوپ��مان� كوردستان� ٨

ل&ست� گۆران ٦
ل&ست� ��كگرتوو! ئ&سالم� ٢

ل&ست� كۆم��� ئ&سالم� ١

دهۆك ١٠
هاوپ��مان� كوردستان ٩

ل&ست� ��كگرتوو! ئ&سالم� ١

ك
ركوك ١٢
ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٦

هاوپ��مان� كوردستان� ٦
 

ن
1ن
وا ٣١
ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٢٠

ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ١
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هاوپ��مان� كوردستان� ٨
ل&ست� ت�وافوق� ع&راق� ١
ئ&ئت&الف� ��ك�ت� ع&راق ١

ب
غدا ٦٨
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٢٦

ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٢٤
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ١٧

ل&ست� ت�وافوق� ع&راق� ١

ب
سرە ٢٤
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ١٤

ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٣
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق�٧

بابل ١٦
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٨

ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٣
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٥
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ك
رب
ال١٠
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٦

ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ١
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٣

ن
ج
ف١٢
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٧

ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٥

موس
ننا ٧
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٤

ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٣

واست ١١
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٥

ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٢
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٤

ز1قار١٨
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٨

ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ١
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٩
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س
Fح
د1ن ١٢
ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٨

ل&ست� ت�وافوق� ع&راق�٢
لئ&ئت&الف� ��ك�ت� ع&راق� ٢

ئ
نبار١٤
ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ١١

ل&ست� ت�وافوق� ع&راق� ٢
ئ&ئت&الف� ��ك�ت� ع&راق ١

١٣ 
د1ال
ئ&ئت&الف� ع&راق&&�٨

ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا١ 
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٣

هاوپ��مان� كوردستان� ١

١١ 
قادس
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٥

ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٤
ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٢
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م
1سان ١٠
ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق�٦ 

ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا ٤


كان ٨كورس� ك
م
 ن
ت
وا1
ت
بزوتم�وە! ��ز�د! بۆ چاكساز! و پ�شك�وتن ١

موح�م�د ش�ب�ك� ١
خال&د ئ�م&ن (سائ&ب� ) ١

ل&ست� راف&دە�ن ٣
ئ�نجوم�ن� گ�ل� كلدان� ئاشوور! ٢

كورس� ق�ربوو ٧
ئ&ئت&الف� ع&راق&&� ٢

ئ&ئت&الف� ن&شتمان� ع&راق� ٢
ئ&ئت&الف� دەو��ت� �اسا٢
هاوپ��مان� كوردستان� ١
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٥٠ع�راق� ناه�م�جين

 خو1ندن�وە��ك بۆ م�س�ل�! گۆڕان� س&اس� ل�ع&راقدا (س&اس�) 
(٢٠٠٣)

 ت&رستان (گۆش�! رۆژنام�نووس�-٢٠٠٣)
 ق�دەر (ش&عر) چاپ� ��ك�م-٢٠٠٣)
 ق�دەر (ش&عر) چاپ� دووەم-٢٠٠٥)

 كورد ل�ئا�وگۆڕانكار�&�كان� ع&راقدا (س&اس�-٢٠٠٥)
 ئاشنا�� ب�ئ�فالتوون (پ�ش�ك� پ�داچوون�وە-٢٠٠٥)
 ئاشنا�� ب�ئ�رستۆ (پ�ش�ك� پ�داچوون�وە-٢٠٠٦).

 فا�ل (گۆش�! رۆژنام�نووس�)سا�� -٢٠٠٦) چاپ� ��ك�م
 فا�ل (گۆش�! رۆژنام�نووس�)سا�� -٢٠٠٧) چاپ� ��ك�م

 �اداشت�كان� رۆژان� ت�ن&ا�� (گابر�ل گارس&ا مارك&ز) (پ�ش�ك� 
پ�داچوون�وە) (٢٠٠٨)

 رۆمان�ك ل�گفتوگۆدا (چ�ند بۆ چوون�ك ل�س�ر شار! مۆس&قارە 
سپ&�كان� ب�خت&ار ع�ل�) (٢٠٠٦).

 كورد  و ق��ران�كان� ع&راق (س&اس�-٢٠٠٨).
 چوار د�دار ل�گ�ڵ چوار شـــاع&ر! چ�پ� ئ�رانـــ� (٢٠١٠) ل�ژ1ر 

چاپدا��.

-چ�ند�ن باب�ت و ل�كۆ�&ن�وە! س&اس�، ئ�دەب�، ف&كر!، رۆژنام�وان� 
و د�دار! تا�ب�ت� ل�رۆژنام�ۆ گۆڤارەكاندا بyوكردووەت�وە.

چاپكراوەكان� نووس�ر


