
 «—«b «5

www.azzaman.com

tOKŽ ÈuI²Ú Ô  »U² Ë ÆÆ ÊU Oz—

ـا ال حتـبـذ احلل الـطـمـوح ـنـطـقـة إ ا
الــذي يـتـطــلع إلـيه حــلـيــفـهـا مــسـعـود

بارزاني. 
ذلـك أنهـا إذا سـارت في مـوضـوع دولة
كـردية مـستـقلـة في شمـال العـراق (كما
حـال دولة جنوب السودان) فهذا يعني
أخْـذهـا بـصـيـغـة الـدولة الـفـلـسـطـيـنـية
ـستـقلـة. وحيث أن الـدولة هـذه تعني ا
بــدايــة الــنــهـايــة لــلــصــراع الـعــربي –
اإلســـرائــــيـــلي فــــإنـــهـــا ال حتـــبـــذ ألن
ـباشـرة بإنـهاء الـصراع يـعني فـقدان ا
ـــــتــــحــــدة ورقــــة ضــــغط الــــواليــــات ا
ومـساومة على الدول الـعربية وبالذات
ـالي. مــصـر ودول اإلقــتـدار الــنـفــطي ا
وهــذه ورقــة تُــمــسك بــهـا اإلدارة الــتي
إنـتــهت بـيـديْ الـرئـيس دونـالـد تـرامب
ومـستـشاره زوج إبـنته الـذي عدا كونه
يــهـوديـاً فــإنه مـحـســوب عـلى اجلـنـاح
ـصـلـحـة إسـرائيل في األكـثـر إنـحـيازاً 
الــــلـــوبـي الـــيــــهـــودي (ايــــبـــاك) داخل
ـتحـدة. عمـليـاً كانت الـدولة الـواليات ا
ـستقـلة التي أرادها مـسعود بارزاني ا
بـاتت قـائـمـة بـحـكم نـتـائج اإلسـتـفـتاء.
لـكنه قـيام معـنوي مـادام ال إعتراف من
أمـيركـا ودول العـالم بهـا فضالً عن أن

بـيني وبـ كثـيرين من إخـواننـا الكرد
ناقـشات حول صـداقات وجـوالت من ا
ــوضــوع األسـاس وهــو: مــا األفـضل ا
لـلشعب الكـردي: دولة مستـقلة أم كيان
لـه كل مــقـــومـــات الــدولـــة احلــاضـــنــة
لـلـجمـيع? وعنـدمـا إرتأى األخ الـرئيس
مــســعــود بــارزاني أن يــتــوج تـاريــخه
ونــضــاله بــإجنـاز يــهــديه في الــدرجـة
ال مـصـطـفى األُولـى إلى روح والـده ا
فـإنه كان بـذلك يـحاول حتـدي احملاذير
مــطْــمَـئــنــاً إلى أنه مــا دام الـشــعب في
اجلـنـاح الـكـردي من الـعـراق يـؤيد ذلك
ــتــحـدة فال بــد أن تــتــفــهم الـواليــات ا
ودول أوروبــا عــمـومــاً وكــذلك روســيـا
وإيـران ذلك وتبـارك السـعي الذي بدأه

األخ مسعود. 
ة كـما ال بد لـهذه الدول من تقـوية عز
ـستـقلـة ومسـاعدتـها الـدولة الـكـردية ا

 . مالياً وعسكرياً
مـــا لم يُـــحــسـب له حــســـاب أن الــدول
ـتــحـدة الــكـبــرى وبـالــذات الـواليــات ا
تــقف مع الـشــعب الـكــردي في شـخص
قــيـادته ضـــــــمن حـدود مــرسـومـة أي
وضـوع كورقة في ـا معنـاه تُوظف ا
إســتــراتــيـــــــجـيــتــهــا بــالــنــسـبــة إلى

وفي رسالتي إليه أبديت الرغبة في أن
أقـيم في اربـيل وبـرعـايـته حـفل تـوقيع

للكتاب. 
وإستغربتُ كيف أن الرئيسيْن مسعود
ونـيجـيرفـان لم يردا عـلى الرسـالة لكل
مـنـهمـا كـما لم يـبـعثـا بـتحـيـة رداً على
اإلهــداء اخلــاص من جــانــبي كــمـؤلف
لـكل منهـما وعلى نـحو ما فـعله مقدَّراً
من جـــانـــبي كـــثـــيـــر الــتـــقـــديـــر فــؤاد

معصوم. 
وهـذا تـقـلـيـد معـمـول به عـلى خـاصـية
ا شاغل ور ا ا تبـادَل. ر اإلحـترام ا
ضـــغـــوط الـــذاكـــرة حــالـت دون األخــذ
ثـلـها أو بـصـيـغة الـرد عـلى التـحـيـة 

بأحسن منها. 
لـــكن الـــذي لم أتــوقـــعه وكـــان مــوضع
إسـتــغـرابي هـو الـتـعـامل الـرسـمي مع
كــتـاب  هـدفه  جتـسـيـد مـا جـرى كي ال

يتوارى في عالم النسيان. 
بــــعــــدمــــا بــــدأت تـــــصل في بــــيــــروت
إسـتفـسارات من بعـض إخواننـا الكرد
حـول كيفية احلصـول على الكتاب فإن
"الدار العربية للعلوم" وجدت في دورة
"مـعـرض اربـيل الـدولي لـلـكـتاب" من 4
إلى  14 نـيسان 2019 فـرصة منـاسبة
َن يـريد احلـصول عـلى كتـاب "الكردي
اخملـذول" الذي هـو أحد نـتاجـها. الذي
لـم أتوقعـه وكان مـوضع إستـغراب هو
عنية طلبت من أن الـسلطات الكردية ا
ــســؤول عن جــنــاح الــنــاشــر ســحْب ا
الـكتـاب وإعادة الـنُسخ إلى الـصناديق

نعه. ألن ثمة قرار 
ــــــاذا الـــــــذي حــــــدث كـــــــان مــــــوضع
إســتـــغــرابي الــشــديـــد فألن الــكــتــاب
صلحة العقل السياسي الكردي وألنه
ـواطن الـذي شارك في بـالـنـسبـة إلى ا
اإلســتـفــتـاء عــمل تـنــويـري يــعـرف من
ـمكن خـالله إذا هو قـرأه وإحتـفظ به ا
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من اخلـفـايا فـي دهالـيز لـعـبة األ في
الـــقـــضــيـــة الــكـــرديـــة وكــيف أن إرادة
تالعـب تتـقدم على أصـحاب الـلعبـة ا
األمـاني الوطنية للشعب الكردي. وإلى
بهر ذلك إن مـن يُجري هذا اإلستفتاء ا
واحلــضــاري ال جتــاز له اخلــشــيــة من

كتاب ليس فيه ما
يـــخـــدش كـــرامـــة
الــــــــكـــــــــردي بل
بــالـعـكس إنه في
احملــــــــصــــــــلــــــــة
الـنـهائـيـة يتـفهم
ظــــــــــــروفـــــــــــكـم
وأمـــــــانــــــيـــــــكم
وخـيـبة آمـالكم.
ومـع ذلك مُـــني

نْع. بجرح ا
فـــكــانـت حــاله
كــــــمــــــا حـــــال
الـــــــشـــــــاعــــــر
الــكــردي فـقي
تـيران الـقائل
" أنــــــــــــــا مَـن
تـكالبت عليه
الـهموم.. أنا
مَـن جـــــرحه
الـــــقـــــهــــر".
وأخــــــــــــــتـم
بـــــــــاآليــــــــة
ـــة الــــكـــر

:وإذا
حُــــيــــيـــتم
بـــتــحـــيــة
فـــحـــيّـــوا
بـــأحــسن
مــنـهـا أو
ردوها". 
ويـــا أيـــهــا

الـــرئــــيـــســـان الـــعــــزيـــزان: مـــســـعـــود
ونيجيرفان.  

ـتـوقع مــنـكـمـا. ال حتـيـة مــا هـذا كـان ا
بـــأحــــسن مـــنـــهــــا. وأمـــا الـــرد فـــكـــان
ـــصـــلـــحــة اإلســـتـــقـــواء عــلـى كــتـــاب 
قـضـيـتـكـمـا. هـدانـا جـمـيـعـاً إلى سـواء

السبيل الذي يقينا اخلذالن.
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احلـكـم الـعـراقي وجـد نـفـسه مـصـطـفـاً
إلـى جانب إيران وتركـيا ليس فقط في
ــــزيــــد من ــــا ا عــــدم اإلعـــــتــــراف وإ
الـتصعيد لتبهيت العملية اإلستفتائية
الـــتـي جـــرت ومن دون أن تـــشـــوبـــهـــا

شوائب. 
خـالصــة الــقــول إن اإلســتــفــتــاء الـذي
جـرى من حـيث الـنتـائج كـمـا من حيث
صـيـغته احلـضاريـة والدسـتوريـة أخذ
مــكـانه في ســجل الـتـطــورات الـدولـيـة
والـصيغ الدسـتورية وإجتـاهات الرأي

العام. وهذا أمر ال  جدال فيه. 
ـــبــــتــــدى اخلــــطـــوة وتــــلك خـالصــــة 
ومـــنـــتــهـــاهـــا قـــمتُ كـــكــاتـب ومــؤلف
بـتـجـسـيـدها حتـلـيالً وتـوثـيـقـاً وسرداً
لــــلـــوقــــائع وبـــكـل جتـــرد فـي كـــتـــاب
وأمـضيتُ الـكثـير من التـفكـير في شأن
عــنــوان له يــجـســد حــقــيـقــة مــا جـرى
ـثابـة وقـفة ويـكـون في الـوقت نفـسه 
مـن الــتـــأمل الــعـــمــيـق من جــانب األخ
الـكردي الـذي ما أن عـاش بدايـة احللم
حـتى وجد نفسه في خضم الكوابيس.
وأعــتـقــد أن عـنــوان الـكــتـاب "الــكـردي
اخملــذول. روايــة الــدولــة الــســراب في
ـسـتـحـيل" تـعـكس احلـقـيـقـة. الـوطـن ا
عـند صـدور الكـتاب في بـيروت أرسلتُ
الــنـســخـة األُولـى مـنه الــتي أجنـزتْــهـا
ـــطـــبــعـــة إلى رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة ا
الـعراقية الـدكتور فؤاد معـصوم مرفقة
بـرسالـة ولقد رد مـشكـوراً على التـحية
ثـلها مبـدياً إرتياحه وعـبارة اإلهداء 
لـلـكـتـاب فـكـرة ومـضـمـونـاً. ثم أرسـلتُ
الـنسـخة الثـانيـة إلى الرئيس مـسعود
بـــارزاني في أربـــيل مع عـــبــارة إهــداء
كـانته مـرفـقة بـرسالـة تقـدير. تـلـيق 
وأمـــا الـــنــســـخـــة الـــثــالـــثـــة فــذهـــبت
وبـالطريقة نفسها إلى رئيس احلكومة

نيجيرفان بارزاني. 
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لم يـخطر فـي ذهني يومـاً ما أن الـطفل الذي كـنتُ اُالعبهُ في طـفولـته وأحمله
ـنصور لـندخل مـكانـاً متخـصصـاً بلعب عـلى كتفي وأنـا أسيـر في شوارع ا
الـعـاب الـكتـرونـيـة بـالـقرب من  – مـرطـبـات الرواد  – في بـدايـة الـثـمـانـيـنات
سـيكون له دور نـاهض في جلب لـقلبي سـعادة من نـوع خاص بعـد أكثر من
دلل ثالثـ عامـا . حـيـنمـا كـان عمـره سـنتـان أو أكـثـر بقـلـيل كـان كطـفـلي ا
حـاولتُ أن أجـلب له سـعادة بـسـيـطة ظـلت عـالـقـة في أروقة الـتـاريخ سـنوات
ثل لي سعادة التوصف في ذلك الزمن طويلة. كان  – رباح - إبن شقيقي 
وكـنتُ أشتري له أشياء كثيرة وأصطحبه معي الى أماكن مختلفة كلما جئت
في إجــازة من الــبــصـرة  – حــيث كــانت احلــرب مــشــتـعــلــة في ذلك الــزمن
الـعصيب - الزالت ضـحكاتـه الطفـولية الـبريئـة تداعب مـسامعي وأنـا أحمله
ـراهـق عـلى كتـفي لـيـتـمـكن من رؤيـة األلعـاب األلـيـكـترونـيـة الـتي يـلـعبـهـا ا

نصور.  والشباب في ذلك  – احملل أألنيق  – في بداية شارع ا
كـان يـضـحك بـأعـلى صـوته وهـو يـشـاهـد حـركـة الـسـيـارات الـسـريعـة الـتي

كان.  ثبته في زاوية من زوايا ا كائن ا يقودها الفتيان من خالل تلك ا
حـينـمـا كان الـتـعب يدب الى جـسـدي أضعه عـلى األرض ألرتـاح قلـيالً لـكنه
يـظل يقـفـز عـلى قدمـيـة طـالبـاً مـني أن أحـمله مـرة أخـرى كي يـشاهـد حـركة

السيارات بصورة أكثر وضوحاً . 
ــكـائن لـيـشـاهـدوا تـلك كـان الـشـبـاب بـعـمـري يــزدحـمـون بـالـقـرب من تـلك ا
االلـعــاب الــتي وصــــــلت الى الــبالد حــديـثــا . ســنـوات مــرت ونــسـيـتُ تـلك
األحـداث . كـان الـطـفل قـد حتـول الى شـاب وسـمع حـكـايـات من والـدته عن

تلك الرحالت التي كان يرافقني بها . 
لم أتـصور يومـا ما أنه سـيحتـفظ بتـلك الذكريـات ويعتـبرهـا دين في رقبته –
الـيوم 4/1 /2019  كـانت بـالنـسـبة لـي مجـرد واجب أقـوم به ألبن شـقيـقي 
في الـساعة التاسعة ليالً يطـرق الباب والسماء تمطر واذا به  – ذلك الشاب
ربـاح - يـدخل البـيت ويـحمل في يـده كـمبـيـوتر  –البـتـوب من الـدرجة األولى
ويـقـدمه لي كـهـديـة لـم أطـلـبـهـا مـنه يـومـا مـا لـكــنه شـرح لي كـيف جـلب تـلك
احلـاسبـة بعـد أن اشتـرك في ثمـنهـا هو  –وحـسن وابراهـيم وحارث ويـاسر

وزهــيـر  – ألنـهم  – عــلى حـد قــوله شـعــروا بـضـرورة
تـقدميها لي في هذا الـزمن العصيب الذي أمر فيه.
ناسـبة اال تقد لـيس لدي أي كالم قوله في هـذه ا
الـشــكــر والــثــنـاء لــكل واحــد مــنــهم وان شــاء الـله
سـاحــاول أن ارد هـذا الـفــضل الـكــبـيــر لـكل واحـد

ناسبة .  منهم حينما حتل الفرصة ا

-1-
يـلجأ بعض الـشياط  –شياط األنس  –الى االدعـاءات الكاذبة يُثـيرونها ضدّ
مَنْ يـخـاصـمونَهْ  والـدعـاوى الـكـيديـة الـتي يـرفـعـونهـا عـلـيه  في مـنـحى صريح

لتشوية سمَعِتِه وانتقاصِهِ واالنتقام منه ...
وكل هذا يدخل في باب البهتان والتزييف للحقائق .

-2-
وليست هذه الدعاوى واالدعاءات باجلديدة ...

انّ من يـغـوص في كـتب الـتـاريخ يجـد الـعـديـد من الـشواهـد الـدالـة عـلى انّ هذه
الظاهرة اللئيمة كانت معروفة مشهودة .

-3-
ثال التاريخي  ا

قالوا :
" قدم مؤّمل بن أهاب الرملة فاجتمع عليه أصحاب احلديث 

وكان ذَعِراً مُمتنعا  
فأحلوا عليه فامتنع أنْ يحدّثهم  

فمضوا بأجمعهم وألفوا منهم فئت  
فتقدموا الى السلطان فقالوا :

انّ لنا عبداً ... له علينا حق الصحبة والتربية 
وكان أدّبنا وأحسنَ التأديب  

وآلت بنا احلال الى االضاقة بحمل احملبرة وطلب احلديث  
وانّا اردنا بَيْعَهُ فامتنع علينا .

فقال لهم السلطان :
وكيف أعلمُ صحةَ ما ذكرتُم ?

قالوا :
ان معنا بالباب جماعة من حَمَلِةِ اآلثار وطالّبِ العلم وثقاتِ الناس  

سألة عنهم   يكتفى بالنظر اليهم دون ا
وهم يعلمون ذلك  فتأذن بوصولهم اليك لتسمع منهم  

فأدخلهم وسمع منهم مقالتهم 
ؤّمل بالشُرَطِ واألعوان يدعونه الى السلطات فتعذر  ووجّهَ خلفَ ا

فجذبوه وقالوا :
أُخبرنا انّك قد استطعمَت االباق ( اي الهرب) وأخذوهُ الى السلطان فقال له :

أما يكفيك االباق ?
وكيف ال تُجيب دعوَةَ سلطانك ?

امضوا به الى احلبس 
فحُبس اياماً حتى عَلِمَ بذلك جماعة مِنْ اخوانه فصاروا الى السلطان وقالوا :

هذا مؤمل بن أهاب 
قال :

ومن مؤمل هذا ?
قالوا :

الشيخ الذي اجتمع عليه جماعة 
فقال :

ذاك البعد اآلبق 
فقالوا :

ما هو بآبِقٍ 
ـســلـمـ في احلـديـث فـأمـر بـاخــراجه  وسـأله عن حـاله هـو من كــبـار رجـال ا

فأخبره ...
ا فعل به  فصرفه وسأله أن يُحِلّه (اي يجعله في حلّ ) 

تنعا امتناعه األول حتى مات  ولم ير مؤّمل بعد ذلك 
تاريخ بغداد /ج/13ص - 184-183بتصرف

أرايت كيف رُفـعتْ على الرجل الدعوى الكيدية التي اتهمَتْه بأنه (عبد) هارب من
سيدة ?!

والغـريب انّ االتهام جـاء من جمـاعة كانـوا يريـدون منه االستـماع الى احلديث 
فح امتنع قرروا االنتقام منه فأصحاب الكيد –لالسف-

عروف بالفسق والفجور ...! . لم يكونوا من ا
وهذا هو الغريب ..!!

وهنا تكمن الطامة 
ولقد دخل السجن وحتمل مرارته دون أنْ يكون له ذنب يوجب ذلك .

وهـنـا تكـمن الـسـفالـة والـنذالـة  واالّ فـيـكف يرضى صـاحب الـضـميـر الـنقي ان
ُيدخل السجنَ مَنْ لم يرتكب معه جريرة ?
-4-

نبعث من السفالة والنذالة تكثر هذه االيام االدعاءات الكاذبة ومن هنـا الطراز ا
والدعاوى الكيدية لتشير بوضوح الى األزمة األخالقية التي نعاني منها ..

ولقد قال الشاعر :
واذا أصيب القوم في أخالقهم 

فأقمْ عليهم مأتماً وعويال 
-5-

ــآ  بل نــدعــو الى صــيــانــة نــحن ال نــدعــو الى إقــامــة ا
النـفوس عن الـتلـوث باألكـاذيب واألضالـيل واالعتداءات
الـفـظـيـعـة عـلى األبـريـاء فـمـا من قـول أو فـعـل االّ وهو
مــرصـود ولـن يـفــلت أصــحــاب الــكــيــد من احلــسـاب

االلهي العسير.
كـــمــا ان حــبـل الــكــذب قـــصــيــر وهـــذا مــا يــؤدي الى

سقوطهم االجتماعي ..

    wzU‡‡‡‡‡M¦²Ýù« s e‡‡ « w  s¹—UO²š≈ ÂU √ W _« rKŠ

 ©≤≠≤®  øÊbL‡‡ « W{UH²½≈ Â√ ‰U³'« ‰UC½ ÆÆ dBF «   «dOG² Ë ÊU²Ýœ—u  …—uŁ

 
«—

«b
«

مـاكان  هـناك وجود لـلضمـانات الدسـتورية
لـلـسـلطـة الـكـرديـة بالـصـيـغـة القـومـيـة على
اقـليم كوردسـتان بضمـنه اماكن تسمى االن
تـنازع عـليـها)  ‘ولـكن حلـركة بـ ( مـنـاطق ا
الكرد رسميا ضمن دولة العراق   ‘لم يشعر
ــواطن الــكــردي بــاي خــطــر عـلـى وجـوده ا
الـقـومي او الـتاريـخي ولم يـسـجل اي حدث
ـركز لـلـوجود يـظـهر حـسـاسـية احلـكم في ا
الـــكــردي الـــواسع في مـــؤســســـات الــدولــة
وحــتى كـان نـسـبـة وجــود الـكـرد في شـركـة
نــفـط كــركــوك حــسب بــعض الــوثــائق كــان
ــئــة ويــتم تــعــيـ انــشط يــتــجــاوز 75 بــا
شــخـصــيــات كـرديــة مـتــصــرفـا ( مــحـافظ )
ـركــزيـة لــكـركــوك مـبــاشـرة من احلــكـومــة ا
بــاالضـافـة ان جـمـيع االداريـ االخـرين في
احملــافــظـات ( االلــويــة ) االقـلــيم كــانـوا من

الكرد ....ألخ 
ــلـكي  ‘لـم تـكن لــلــدولـة ااي وفـي الـعــهــد ا
مـوقف سـلـبي جتـاه تنـشـيط حـركة الـثـقـافة
الـكردية القومية   ‘في العراق  ‘ تاسيس
اول اذاعـة بالـلغة الـكرديـة رسميـا بقرار من
الـدولة وبقيـاس لوضع النشـاط الثقافي في
ذلـك العهد  ‘كـانت للصحافـة الكردية وجود
جـيـد وكـانت تـصـدر اجملالت والـصـحف في
دن االخرى الكردستانية بضمنها بـغداد وا
كـــركـــوك وكـــان عـــصب حـــركـــة  اقـــتـــصــاد
الـعاصمة بـيد الكرد و للـكوردوجود ( كانوا
يـسـتحـقونه ) في مـواقع اكـثرحـساسـية في
دولـــة الــــعـــراق وفي اهـم مـــؤســـســـة وهـــو
اجلــيش حـيث وجـود خــيـرة الـشــخـصـيـات
ــواقع الــقــيــاديــة لــلــجــيش الــكــرديــة فـي ا
الــــعــــراقي  ‘كــــان لـــوجــــود الـــكــــثــــيـــر من
الــشــخـصــيــات الـكــرديــة من الــسـيــاســيـ
ـقـتـدرين في مـواقـع الـسـلـطة الـعـلـيـا وهم ا
كــانــوا من الــشــخـصــيــات الــذين  يــحــبـون
انــتــمـائــهم الــقــومي ويــعـتــزون به وفي اي
حـــدث او مــنــاســـبــة حتــدث يـــؤكــدون هــذا
االنتماء والشعور دون تردد  ‘ولكن ماحدث
في 14 تـموز 1958 زعـزع كل شيء مـستـقر
فـي الــعـراق  ‘وظــهــرت بــدل ذلك صــراعـات
عـنـصريـة وطائـفـية واخـطر من كل ذلك دفع
ــتــشــنج الى بــالــتــيــار الــقــومـي الــعــربي ا
الــشــارع والــذي لــعب دورا ســيـئــا ادى الى
ـادة الثـالـثة من الـدستـور  ان هذا جتـمـيد ا
ـوقف  حـرك احلس الـقـومي الـكـردي الخذ ا
مـوقف احلذر كـنتيـجة فـعل و رد فعل  جتاه
تــوســيع حتــركــات تــيــار الــقـومـي الـعــربي
ـتشـنج خصـوصا بـعد ظـهور بـوادر تبني ا
واقف تـلك التيارات ـؤسسات احلكـومية  ا
ورافق ذلك حملة مضايقات للوجود الكردي
ـدنية في سـاحات الـنشاطـات السيـاسية وا
ــضـايـقـات الى ايــضـا....!! الى ان وصـلت ا
مــطــاردة  و حتـــريك الــقــوات الــعــســكــريــة
ـدن الــكــرديــة قـبل ان تــظــهـر اي بــاجتــاه ا
بـــادرة رد مـــتـــشــنـج من اي طـــرف كــردي ‘
واخلــطـر في هـذا الــتـحـول احلــاد وغـيـر
ــسـبــوق في تــاريخ الـعــراق احلـديث ‘ ا
ــهــتــمـ انـه حـدث فـي مــرحــلــة ان كل ا
ـسـتقـبل امن  العـراق بـعد مـاحدث في
تــمــوز  ‘انــتـــابــهم اخلــوف من  ان يــتم
اســتــغـالل الــوضع  بــحــيث يــؤدي الى
اجـهـاض مـاكـان يـتمـنـاه كل الـعـراقـي
من الـكـرد والـعـرب بعـد تـغـييـر الـنـظام
ـلــكي بـنـظـام جـمـهـوري حـيث كـانـوا ا
يـتـمـنـون احلـريـة احلـقـيـقـيـة مـسـتـندا
عـلى ارادة كل العـراقيـ دون التـفرقة
والـصـراعـات  ‘وخـوفـهم اشـد عـنـدما
شـــعــــروا بـــان اجلـــبـــهــــة الـــقـــومـــيه
ـتــشـنـجه يـشـجــعـون الـسـلـطـة بـان ا
تـكـون حديه في مـواجهـة دفاع الـكرد
ـشــروعـة  ‘وكــانـوا عـن مـطــالـبــهم ا
يرون بان ذلك يؤدي حتما الى شرخ
فـي جـــدار وحـــدة ارادة الـــعـــراقـــ
يـــــفــــتـح الــــبـــــاب  تــــدخـل  (حــــلف
ـتـضررين االمـريـكي البـريـطاني ) ا
مـن ســـقــــوط الــــنـــظــــام الـــعــــراقي
واسـقـاط حـلف بـغداد  ‘حـيث مـنذ

 دخلوا على خط1958 تموز 14
لـــلــعـــمل بــهـــدف اعــادة الـــهــيـــبــة
لــتـحــالــفـهم الــتي اهــانـهــا  تــغـيــيـر

فـي صـفـحة 202 مـن الكـتـاب  هـنـاك اشارة
ــسـاعـدات الى مــسـالـة مــشـروعـيــة قـبـول ا
اخلـــارجــيـــة و اعــتـــمــدت احـــد اراء  قــائــد
تـوحيـد الصـ ماوتـسي تونك كـدليـل لهذه
ـشروعـية  ‘هـنـا  النتـحدث عن االيـجابـية ا
مـن عـــدمه في اعـــتــــمـــاد اي شـــعب يـــقـــوم
بـــالـــثـــورة مـن اجل احلـــريـــة عـــلى قـــبـــول
مـسـاعـدة خـارجيه  ‘بـل نؤشـر عـلى شروط

القبول من عدمه ومدى االعتماد عليه 
نــعـتــقـد ان قـبــول قـادة الــثـورة الــصـيــنـيـة
واسـتجـابة السـوفيت وكل قوى الـيسار في
الــعـالم لــدعم تـلك الــثـورة في حــيـنــهـا كـان
ـعـسـكـر الـهـدف مــنه تـشـكـيل جـبـهـة ضـد ا
االخــر الــغــربي الــذي كــان يــحــارب تــطــور
جبهة اليسار بشراسة  ‘فلهذا كانت صورة
ـا يـنـتجه هـذا الـقـبول عـنـد ماو ـسـتـقبل  ا
واضــحـا بــأن في الـنـهــايـة ان مــكـسب هـذا
ـسـاعـدة يـكـون مـتـوازن الـتــعـاون وقـبـول ا
ومـتساوي في الربح عند الطرف وال ينتج
ــسـاعـدة مــوقـفــا يـؤدي  الى فـرض مــقـدم ا
سـاعدة شرط عـلى الطـرف الثـاني متـلقـي ا
ان يـؤدي الى هيـمنته او يـصغـر حجمه في
الــتـاثـيـر عـلى تـوازن الــعالقـات كـمـا دائـمـا
تـفعلة قوى الغرب واسـترتيجته الثابته في
ذلـك هو مـسـاعـدة االخـر الن يـكـون تـابع او
حــلـيف يــتـجــاوب مع كل اهــداف الـهـيــمـنه

الغربية . 
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ــســـاعــدة من هـــنـــا ان مــايـــخص قـــبـــول ا
اخلـارجيـة للـحركات وانـتفـاضات الـشعوب
مـن امـثـالـنا   ‘مـطـلـوب ان يـكـون االخـتـيار
االول واالخـيـر االعـتمـاد عـلى وحدة االرادة
الـوطـنـيـة والقـومـيـة   تسـتـطـيع ان تـضمن
ي او مقابل كل مبادرة مساعدة مستند  ا
دولـي  يـــحـــافظ عـــلى تـــلك الـــوحـــدة امـــام
ــرجــعــيــة الــدولــيـة   ‘دون ذلـك ســيــكـون ا
مـصير ونـتيجـة التضـحيات يـقرها صاحب
الـــدعم االقــوى ( ومــســـاعــدتي الـــســوفــيت
جلــمـــهــوريــة مــهــابـــاد و الــدعم االمــريــكي
وذج لهذه احلقيقة ) االيراني لنا  1974
من خـالل تذكير بـنظريـة  التدخل اخلارجي
ــسـاعـدة   ‘نــحـاول نــتـذكـر حتـت عـنـوان ا
انـتفـاضة ايـلول  1961الـتي ادت الى حمل
الـسالح  وادى ذلـك الى نـتـيـجـة  : بـقـدر ما
كـــان حـــمـل الـــسالح مـــشـــروعـــا في هـــدفه
وصــدق قـــيــادتــة في الــتـــصــدي لــلــمــوقف
تـطرف للنـظام في بغداد  ‘ولكن الـرسمي ا
بـالـتـدقـيق مـن افـرازات االخـرى لـلـعـمـلـية (
ــســاعــدة تــدخـل اخلــارجي حتت عــنــوان ا
...!!)  نرى مع االسف كان هذا االختيار هو
الــــذي ادى الى فــــتح اجلــــروح في جــــســـد
مــشـروعــيـة الــكــفـاح الــقـومي لــلـكــرد الـذي

نعاني منه حلد االن .
لكي في العراق وعلى كـان في عهد احلكم ا
ـاضي  ‘صــحـيح حــد اربــعـيــنـات الــقــرن ا

الـنـظام في بـغداد  ‘وفـي وقت مبـكر  ‘فـسر
ستقبل شعبهم هتم  من الكرد  بـعض ا
 بـأن ظـهـور كل هذه االحـداث نـوع من سوء
حظ الـكرد النهم شعروا  بامـكانية استغالل
قـــضــيـــتـــهم ( حتت عـــنــوان احلـق يــراد به
الـباطل ) لـتدخل و لنـشر الـفوضى ليس في

نطقة . العراق بل في ا
وكـان في صفـوف القيـادات الكـردية في تلك
االيـام وجـود الكـثـر من شـخـص  يـشـجـعون
ان التــتــجــة االرادة الــقــومــيــة والــوطــنــيــة
الـــكـــردســتـــانـــيـــة الى الـــتــشـــنج  الـى حــد
دني اسـتغاللها من قبل (اجتاهي القومي ا
و بـ الـعسـكـر) الجبـار احلـكومـة ان توجه
ضــربـة لــلـحـركــة الـقــومـيـة الــكـرديــة تـكـون
نـتـيـجـته  اسـتـغالل الـوضع من قـبل الـقوى
اخلـارجـيـة و يـقوي هـيـمـنتـهـا عـلى الـعراق
ــنـطــقـة   ‘انــا شـخــصـيــا اطـلــعت  عـلى وا
كـيفـية  وجود هـذا االجتاه الـكردي و بعض
تـفاصيل مناقشـتها من قبل اجلانب الكردي
فـي اجلــزء الــثــاني من مــذكــرات احــد قــادة
اجلـــانب الـــكـــردي كـــان في مـــوقـع قـــيــادي
ومسؤول  ‘الـراحل عبدالله اسماعيل ‘وهو
يـتـحــدث بـالـتـفـصـيل عن االخـتـيـارات الـتي
واجهـة التصـرفات الرسـمية كـانت امامـهم 
الــتي كـانت تــتـجه نــحـو تــعـقــيـد الـوضع ‘
ويـتـحدث عـن تفـاصـيل منـاقـشة الـعـديد من
االخــتـيــارات لـلـتــصـدي لــلـمـوقـف الـرسـمي
احلــكــومي  ‘مــنــهــا الــتــوجه الى الــضــغط
ـدني او الـتـوجه الـى اجلـبال الـسـيـاسي وا
لــتــحــدي تــراجع احلــكــومــة عــلـى االلــتـزام
بــوعـودهـا جتـاه حـقــوق الـكـرد ضـمن دولـة
ا فيه اشارته الى موقف العراق اجلديد  ‘
ـرحـوم مـصـطفى الـبـارزاني قـائـد اجلانب ا
ـرحـلـة  بـانه  في الـبـداية الـكـردي في تـلك ا
ـــيل الى اخــتــيـــار احلل الــســيــاسي كــان 
ـدنـية ـواقف ا والـضـغط عـلى احلـكـومـة بـا
ا فـيه  االلـتزام ـطالب الـكـرد  لـتـستـجـيب 

ادة الثالثة من الدستور  بتطبيق ا
اخـتــيـار االنـتـفـاضـة واخـتـيـار الـتـوجه الى
اجلـبال  فـي ايلول 1961 وقـراءة صفـحتـها
بـدقة وموضوعية بعيدا عن العاطفة فقط  ‘
وصـــلـــنـــا الى الـــقـــول وبـــوضـــوح ان هــذه
الــعــمــلــيــة اذا لم تــكن اضــرارهــا اكـثــر من
مـــانــفــعــنـــا مــنــهــا  ‘نـــرى انــهــا مــتــوازنه
اومـتسـاويه في اجلـانب  ‘واخـطر من ذلك
أن ذلـك االخـتــيـار ‘هــو الــذي  فـتـح شـهــيـة
االعـداء التـاريـخيـ للـحلم الـقومي الـكردي
لـلـتـوجه الى اخملـطـطـات اجلهـنـمـيـة بـحيث
يـؤدي  بالنـتيجـة الى انحرافـها لكي التصل
الـى حتــقـــيق احلــلم  ‘لـــذلك كـــانــوا اســرع
اجلـهـات الـذين تـدخـلـوا فـي  هـذه الـعـمـلـية
وهـم اول مــازرعـــوا في جـــبـــهــاتـــهـــا بــذور
االنـشـقـاق في وحـدة الصف الـكـردسـتاني ‘
ذلـك احلــدث الــذي اصــبح جــرحــا يــجب ان
النـخــاف (طـريـقـا لـلـمــعـاجلـة) نـعـتـرف بـان

افرازاتها مستمرة حلد هذه اللحظة . 
 تــوجـهــنـا اكـثــر من مـرة الـى اجلـبـال  ‘في
طـول وعـرض كـوردستـان الـكـبـير او في كل
اقـلـيم مـن اقـالـيـمـهـا االربـعة  ‘فـكـان في كل
مـرة  أن عدم ضمـان وحدة الصف وبـالتالي
ــرجـعــيـة الـقــويـة بــاالضـافـة الى االرادة وا
شـراسـة هجـمات احلـاقـدي الـتاريـخ من
حـكـام الـعـرب في الـعـراق وسـوريـا و ايـران

وتركيا يعدوننا الى البداية .
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أن مــراجـعـة تــاريخ الـتـصــرفـات الـرســمـيـة
لــلــحـكــومــات (وهــنـا نــراجع فــقط  جتــربـة
كـوردسـتـان اجلـنـوبي  –الـعـراق - ) يـظـهـر
امــامـنــا أن الــتـعــامل الـرســمي في الــعـراق
ومــنـذ تـاسـيـس مـا سـمي بـاحلــكم الـوطـني
الـعـراقي عام 1921 الـى اندالع ثـورة ايلول
كن 61 مع اهل كوردستان كانت تصرف 
ـعـتـدل (ان صح التـعـبـير)  ‘لـذا وصـفـهـا با
ـعتـدلـ الـكرد ‘ فـان هـذه الـفـرصة بـنـظـر ا
مـفيده للمـرحلة القادمه في حـياتهم من هنا

اختاروا التعاون مع حكومة بغداد‘
والـــعـــمل الـــدؤوب ضـــمـــنـــهـــا لـــتـــحـــقـــيق

طموحاتهم القومية بهدوء 
مـنـطـلـقـا من هـذا االختـيـار تـوجـة عـدد غـير
قـلـيل من الشـخـصيـات القـومـية و الـوطنـية
الــكــردسـتــانــيـة لــلــعـمـل ضـمن مــؤســسـات
احلـكومـة الوليـدة وفي مواقع مهـمة وكانت
ـسـتوى  ‘ضـمن لـهـم القـدره عـلى قـوتـهـم 
مـنـع اي جـهـة رسـمـيـة غـيــر الـكـرديـة يـفـكـر
بـالـتـوجه الى اي عـمل ضد الـطـيف الـكردي
ا فية كركوك كما ويـضر بهويته القومية  
أشــرنــا من الــبــدايـة  ‘مـن هـنــا كــان ومــنـذ
تـاسيس احلكـومة العـراقية اصـبحت بغداد
مـدينـة امان للـكرد  حتى بـعد توجه الـقيادة
الـكـردسـتانـيـة الى اجلـبال في 1961 وحلـد
ـتـعـاقـبـة  2003 رغم تــطـرف احلـكـومـات  ا
بعد انقالب 1963 تـاكيدا لهذه احلقيقة انه

وعــــنـــدمـــا اعـــلـن بـــدء الـــثـــورة 1961 و
عـسـكرة اقـليم كـوردستـان وفرض احلـصار
االقـتصادي علية  ‘تـوجهت اعداد هائلة من
يسوري كل الـفئات الكردية واكثرهم من ا
وشـــــخـــــصـــــيــــات ذات الـــــوزن الـــــوطـــــني
واالجـتـمــاعي بـعـضـهم كـانـوا يـعـمـلـون في
الــدولــة وفي مـدن االقــلـيم   ‘انــتــقــلـوا الى
ـثـقفـ والـتـجار بـغـداد وبـيـنهم ايــــــضـا ا
مـن وزن الــثــقـــيل لم يـــعــودوا الى االقـــلــيم

االبعد 2003.
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عـنـد دراسة وضع اقـاليم كـردستـان االخرى
وبــحث اخــتــيــارات اجلــهـات الــســيــاســيـة
الـقومية  لطريـقة النهوض سواء عن طريق
ـدن  ‘لم حــمل الـسالح او االنـتـفـاضـة في ا
تـنقطع عن  جتـربة اقليم اجلـنوب (العراق)
ــكن ان يــكــون الــكــرد من الــقــومــيـات ‘ و
ــتــمــيــزه  فـي الــتــاريخ في كل عــمــلــيــات ا
الـنـهـوض  ‘يـتـصـدى لـنـهـوضـهم  اعـدائـها
بــشـراسـة مـصـرا (حــتى لـو حتـالف مع الـد
اعـــدائـــهـــا غــيـــر الـــكـــرد ) عـــلى اجـــهــاض
انـتفاضـة الكرد  ‘والـكرد ايضـا مصرة على

البدء مرة اخرى دون ملل ..!
كـما اشرنا أن اتفـاقية سايكـسبيكو   ‘قسم
ـــنــــطـــقــــة عـــمـــومــــا والـــكـــرد عــــلى وجه ا
اخلـصوص  ‘تـقسيـما شيـطانيا  ‘اصالحه
او تــــعــــديــــلـه كــــمــــا نــــحن نــــحــــلـم به من
ـسـتحـيالت ..!! لـذا نتـعجب الى االن  ‘ان ا
الـــبـــعض اليـــزال يــعـــتـــقـــدون وفي غـــمــرة
نـطقـة تسفك فـيها تالطـمة في ا االحـداث ا
الــدمـاء ويــنــهـدم فــيـة الــبـنــاء واالوطـان  ‘
يـعــتـقـدون ان هـذا سـيـدفع الـغـرب  عـمـومـا
ــــقــــدمــــة مــــصــــدر الــــقــــرار لالدارة وفـي ا
االمــريـكـيـة  لــصـحـوة الــضـمـيــر ويـفـكـرون
ـكن نـحن بـاجتـاه الــغـاء سـايـكـسـبـيـكـو و
الـكرد ونـتيـجة لـهذا الـتغـييـر ينـفتح عـليـنا

الباب لتحقيق حلمنا في االستقالل .
 الـغرب اليقوم بـهكذا عمل  ‘وان ضـمان كل
وقف واالرادة  لصالح اسـتقرار او وحـدة ا
اكـثـريــة الـقـومـيـات الـرئـيـسـيـة االربـعـة في
ـنـطقـة (الـكرد والـعـرب والفـرس والـترك ) ا
لـــيس في صـــالح اســـتــرتـــيــجـــيــة الـــغــرب
واالدارة االمــريــكــيــة الن بــكل وضــوح هـذا
يـعني تـهديد مـباشر لـلوجود االسـرائيلي ‘
دى ونـعتقد ان اقـصى تغييـر متوقع على ا
البعيد  يحصل بدعم من القوى الغربية في
ـتــوسط  يـكــون في الــوقت الـذي الــشــرق ا
يــــشـــــعــــرون  وبــــتــــاكــــيــــد  ‘ان هـــــدفــــهم
االسـتراتيـجي للهـيمنه يـواجة خطـر حتمي
وبـالنـتيـجة ينـتقل هـذا اخلطـر الى الوجود
ـكـن ان  يـحـصل االســرائــيـلي  ‘حــيـنــهـا 
تـعاون غربي لتغيير سايكسبيكو ولكن الى
االسـوء  ‘لـكل طـائـفة دولـة اوامـارة او حكم
ـستـوى احلكم الذاتي لـلفـلسطـين ذاتي 
ــســاكــ ويــحــصل عــنــد ذلـك  صــراعـات ا
وحـــروب طـــويــلـــة االمـــد كـــحــرب ( داحس

والغبراء ) ...!
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ان الـبـشـريـة االن  تـقـــــــتـرب من نـــــــهـايـة
مــرور 18 عــام من مــئــويــة الــقــرن الــواحـد
والــعـشـرين   ومــنـذ عـقـد الـتــسـعـيـنـات من
ـاضي هـناك سـيـول جـارفة لالعالم الـقـرن ا
ـعـلـومـاتـيـة الـغـربـيـة يـروجون ـصـادر ا وا
ــة  ‘واهـم واحــد مـن هــذه لـــعـــصــر الـــعـــو
ـــروج لـــهـــا : الـــشــــعـــارات او الـــدعـــوات ا
فتوح بـ كل انواع بني البشر الـتعايش ا
وبــحـــريــة  دون ان تــســمــحــون ان يــعــرقل
ــذهب والـــقــومــيــة وحــتى االنــتـــمــاء الى ا
الــوطن حـاجـزا امـامـهم  ‘واســاس حتـقـيق
هـذا التعـايش كما فـعلوا يـتحقق عن طريق

السوق احلرة و التجارة احلرة 
مـع ذلك ان اصـحـاب هــذا الـنــهج (الـسـوق)
فتوحه  و االنتماء احلر احلـره و احلدود ا
ـساعـدة مجـموعـة من الزعـماء الـقبـلي و
في اخلــلــيج خــطـطــوا لــتــحـويل مــظــاهـرة
جـماهيرية مشروعة طالبت تغيير الدستور
في سـوريـا لـيـمـنع بـشار االسـد ان يـسـتـمر
فـي رئــاســـة اجلــمـــهــوريــة  ‘حـــولــوا هــذه
ـظاهـرة الى حرب اهلـيه مجـنونه هدم كل ا
جـدار مـوجود في ذلك الـبـلد وحتـول  البـلد
ـيلـيشـيات وبـعشرات الى  بـؤرة لعـشرات ا
ــتــنــاحــرة ‘ االســمـــاء .بــ هــذه الــقــوى ا
اسـتطـاع اخليـرين الكـرد ان يحـافظـوا على
خــصــوصــيـتــهم وصــانــوا مــنــطــقـتــهم من
نشىء والهدف ‘ تنوع ا عـاصفة االرهاب ا
فـتـكالب ضـدهم كل اجلهـات من جانب ومن
جـانب اخـر ان مـحـاوالت االدارة االمـريـكـية
واضــحـة تـلــعب لـعـبــتـهـا اخلــبـيـثــة مـعـهم
ويـعتـبـرهم حلـفاء مع ذلك تـغض النـظر عن
االرهـاب التـركي و النـظام ضدهم  ‘في هذا
لـيء بالـفوضى  ‘اكـثـرهم خـطورة الـعـالم ا
من صـنع الكبار للـتضحية بـالصغار حسب

تـقــيـمـهم المـور الـعـالم من مـنـظـار االحـادي
اجلـانب (حفـاظ على قـواتهم للـهيـمنه حيث
ـطلوب )  ‘نـحن الكرد قـوم الصديق لنا اال ا
ارادتـنـا واجلبل  ‘اي خـيـارات اليضـمن لـنا
شيء قــبـل ضــمــان وحــدتـنــا لــشــدة وعــمق
احلـس القـومي بـحـيث اصـبح مـشـروعا في
حــيـاتـه الـيــومـيه يــنـمــو في قــلب وضـمــيـر
وطــمـوح  االنـسـان الـكــردي كـشـعب مع ذلك
اطـال الـزمن عـلـيـنـا لـلـوصـول الى حـلـمـنا ‘
النـــنــا بــوضــوح مـع هــذا الــكم الـــهــائل من
ـلك وحلد االن مـشروع الـشـعور الـقومي ال
قــومي لـنـجــعـله طــريـقـا وبــاصـرار لـلــسـيـر

نحوالهدف .
خالل مـراجـعـة صـفحـات االتـكـسـارات التي
ــشــروع في نــفس اصــابــة هــذا احلس او ا
االنــســان الـكــردي وعـنــدمــا تـؤدي شــراسـة
الـعدوان ضـد طموحهم و اخـطاء اجلهات
ــســـيــرة الـى فــشل حـــركــات الـــتي تــقـــود ا
الـنـهوض الـقومي ان يـكـون التـوجه باعالن
ــســلـحــة او حــتى االنــتــفــاضـات الــثــورة ا
ـــدن  ‘مـن خالل الــــنـــظـــرة ــــدنــــيـــة فـي ا ا
االنـسانية للتـاكيد على عمق احلس القومي
ـواطن الـكـردي   ‘اثــنـاء حـدوث تـلك عــنـد ا
االنــتــكــاســات بـاالمــكــان  ان تــرى عــشـرات
الــصـور ومــشـاهـد احلــزن وااللم في وجـوه
مـقـاتلي الـكرد االشـاوس ( الـبيـشمه ركه ) ‘
ــقــاتـل مــتــألم مـع ذلك ان نــفس االنـــســان ا
عـندمـا يعلم بـبدأ عـمليـة جديـده على طريق
الـنضال لتحقيق حلم الشعب  ‘تراه يتطوع
مـن جديـد دون ملل عـلى امل ان يـاتي ظرف
يـــؤدي  احــدى مـــحــاوالته الى الـــنــتـــيــجــة

رجوة ... ا
امـام هـذه احلـقـيقـة النـبـالغ في الـقـول : ب
اال والــقـومــيـات الـضــطـهـدة   ‘ان الــكـرد
ـوذج مـتـمـيـز في قـاعــدته اجلـمـاهـيـريـة ) 
عـدم اسـتعـداه للـتخـلي عن حـلمه الـقومي ‘
ــــــؤسف انـه رغـم وضــــــوح هـــــذه ولــــــكـن ا
شـروع القومي الـصورة والنه لـيس لدينـا ا
ـــوحـــدة ‘ ــــنـــظم عـــلـى اســـاس االرادة  ا ا
سـتوى الـقومي ـشروع عـلى ا ـلك هذا ا ال
لـكل الـوطن الـكـردي بـأقـالـيمـه االربعه  ‘وال
في كـل اقــلــيم حــسب بــيــئــته الــســيــاســيـة
ركز القرار في الدولة التي ارتبط ـرتبط  ا
بـهـا الـكـرد من هـنـا نـعـيـد ونـؤكـد قـنـاعـتـنـا
حـول قضـية هـذه االمة لـنخـتتم بـها رؤيـتنا
ـعــلـوم بــعـد ذكــر هـذه ــتـواضــعــة :  من ا ا
ـعـقدة في قـضـيـة شعب مـصـيره االحـداث ا
ــنــطــقـة كــان ضــحــيـة تــعــامالت غــيـر في ا
ـتنـفذة في الـعالم مـنـصفـة وغادرة لـلقـوي ا
ـنطقة  ‘وهـو يتعقد يوم بـعد اخر نتيجة وا
لـتخبط وقع فيـها قيادات احلركـات القومية
ـتـنـفـذة الـكــرديه في تـعـامـلـهـم مع الـقـوى ا
ـــوقف ـــقـــابل ا اقـــلـــيـــمـــيـــا و دولــيـــاً وبـــا
والـتصرف الـعدواني دائمـا للقـوى احلاكمة
ـــضــادة لـــطــمـــوح الــكـــرد الــقـــومــيــة ‘ و ا
ـنـظــمـات الـدولـيـة وانــحـطـاط مـايـســمى بـا
ـسؤولة عن مساعدة حـرية الشعوب حيث ا
ـنظـمـات ايضـا الى اداة بـيد حتـولت هـذه ا
االقـويــاء من الـقـوى االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة ‘
ــا اليـــتــخـــلى عن لـــيس امـــام الــكــرد  ‘طـــا
ـشـروع إال اخـتـيـاريـن كـمـا تـؤكد طـمـوحه ا
وقــــائـع االحـــداث  ‘وكـل من االخــــتـــيــــارين
بادرة  ‘وبـطريقة بـحاجة الى شجـاعة في ا
مـوضوعـية بعـيدا عن الـعواطف اجملردة بل
ـوقف  ‘وأشـار ان تـكـون الـعـقالنـيـة سـيـد ا
اكــثــر من وطــني كــردي الـى اهــمـيــة هــذين
االختيارين  ‘فـاما ان يبادر القادة الكرد في
ـقــسم بــشـجــاعـة الى وطــنــهم كـردســتــان ا
الــتــوحـد وتــاسـيـس مـنــظــمـتــهم الــقـومــيـة
واخــتــيــار وقت ومــكــان النـطـالق مع دعـوة
ـا يـريـدون لـيـكـونـوا فـي مـسـتوى لـلـعـالم 
واجـهة احلدث  ‘او يـتفق قادة ـسؤولـية  ا
االجـزاء االربــعـة بـيـنـهم ان يـكـون الـتـعـاون
والــعـالقــة بــيــنــهم يــنــحــصــر في مــجــاالت
ـشـورة والبـناء ويـنـحصـر نضـال كل جزء ا
ضـمن بـلـده والـتـعـاون مع الـقـوى الـوطـنـية
في الـبلـدان االربعـة للـبنـاء وان يكـون الكرد
صـــاحـب الـــقـــرار ولـــيس تـــابع و مـــطـــالب
بــــاحلـــقـــوق فـــقط  ‘فـي االخـــتـــيـــار اي من
الطريق  ‘فـان توجه الى القاعـدة الشعبية
في كــوردسـتــان الـكـبــرى او كل اقـلــيم عـلى
باشر على حـدة  ضروري  للتاثير العملي ا
ي واالقليمي حتى اذا استوجب الـرأي العا
اضـرابات مـدنية شـاملة  كـكاتب كردي وفي
ظـلـمـات هـذا الـوضع الـذي تـعـيـشـه شـعوب
ـقـتـرحـ في ظل الـلـعـبه ـنـطـقـة ارى ان ا ا
ـة و عـمالء تـلك الـتي تـلـعـبـهـا الـقـوى الـظـا
الـقـوى وجتـار الـسـيـاسـة ومـافـيـا لـصـوص
ـنـطقـة يـدخالن ضـمن دائرة االحالم ثـروة ا
بـــعـــد ان وصل كـل جــهـــة كـــرديـــة  ( مع كل
االسـف ) الى وضع الرجعة فيـها باجتاهات

التناحر  ‘ولكن … الضير ان نحلم.
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