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  دد  مهمه  هاب شاه محههاب شاه محه  وهوه... ... ی مژوو ی مژوو   وهوه  رانهرانه  کانی بۆ گهکانی بۆ گه  وهوه   و هه و ههبیبی  رهره  ی عهی عه  کۆمهکۆمه

  
ر سکرتری  وبه مه ند رۆژک له پش چه

ند  مرو موسا بۆ چه  عه،بی ره ی عه ه کۆمه
  راق و کوردستانی کرد بهیردانی ع رۆژک سه

  ک بۆ کشه ی رگا چاره وه نهیازی دۆزین
دام  اقی پاش رووخانی سهریی ناو ع سیکه ایس

اسکانی ی س نه هیموو ال ی هه وه ککردنهیو نز
  نی سوونی که هی ال له  م وته مرۆێ ناو ئه ئه
ی ناو  هی تاز هیم گۆرانکار چ جۆرک ئهی ه به
مرو موسا پش  عه. زم ناکرێ راقی پ ههیع

  راق لهی ع هی گوا  که کانوه  رگای لدوانه دا له ی هوشتاری زۆرد ده که ردانه سه
 و یک ندێ هزی ناوه ن هه هیال ی له که کتی خاکهی  کهیر و خه هی دا وره ترسکی گه ژرمه

 ، بوو  نه مرو موسا شتکی تازه کانی عهترس مه. کرێ  ده پارچه ی پارچه که  خاکه وه هیک ره ده
   بوون کهت اسهیمان س هه ش انهیترس و مه  ئه،عس  بۆ پش رووخانی به وه رته گه کو ده به
مانی   نه  که،ھانیو ج که  ترساندنی ناوچهان ویت سه ی ده وه بۆ مانهان بوو ی رانی رژم هه سه
  خاته شی دهیبی ره ی عه ن و ناسنامه گه راق دهی بوونی ع پارچه وان مانای پارچه ئه
  .  وه هیترس مه
بستانی سعودی دت  ره وی عه ره ری دهیز ی وه هو لدوانان مرو موسا پاش ئه ی عه ردانه م سه ئه
ئاسانی  ی به م وته  ئه هی گوا  که،راقی ع کا کرد لهیمر کانی ئه ته اسهی س کی زۆری له  گله که

ان بۆ ریگاگرتن یردوو ال هاوکاری چر های ساڵ هه ی ساه وه ست ئران پاش ئه  ده ته داوه
ی  وه ره ری دهیز ی وه که  پش لدوانه ارهید. راقیر ع سه ست بگرێ به ی ده وه کرد له ده
  نه هی رگای ال  ئران له هی گوا ی دا که وجۆره ش لدوانکی لهی پادشای ئوردن،بستان ره عه
ش  داکردنهی ت په سه م ده  ئه،کات دادهی ت په سه اتر دهیرۆژ ز  رۆژ به وه عهیسالمکانی شیئ

  .   درووست کردووه که  ناوچهی بۆ دوارۆژی وره ترسکی گه مه
   که،کات  ده  خۆی باسی لوه ی که النه سه و مه  له مرو موسا زۆر دوره ی عه ردانه م سه  ئه ارهید

 ،راقیاسکانی ناو عی س ک بیت بۆ کشه ی ریگاچاره وه نهیی بۆ دۆز که ردانه  سه هیگوا
بی  ره ی عه ۆمه ک چت داود له اڵ دهی دوو س ماوه بۆ  راقی تازهیتدارانی ع سه  ده چوونکه

تانی ترهی ،ش بت بۆیر مان کات هانده  هه  له، وه راق بکاتهی ناو ع ک له  بنکه ن که که ده
انی ووای رووخی د رانی تازه ڵ سه گه پلۆماسی لهیندی د وهی ستپکردنی په بی بۆ ده ره عه
  ی له ی گله ره ری دهیز  رگای وه راق لهی عها جار نده ی دوو سای رابردوو چه  ماوه له. عس به

ی  وه ست پکردنه و ده نگهیی نووس وه  کردنه  له م سارده کرد که زۆر خه بی ده ره ی عه ه کۆمه
ش نادات بۆ یوک چ ههی ه،راقیی ناو ع رانی تازه ڵ سه گه اسکانی له  سه هیند وهی په

 پاشان ،غدا  به ان لهیکان ی باوزخانه وه بی بۆ کردنه ره نانی وتانی عه پاپوه
  . راقیڵ ع  گه ان لهیاسکانی س هیند وهی ی په وه ستپکردنه ده
  بستانی سعوودی و مسر وه ره  عه، وه انهیمووش  پش هه  له،بی ره ترسکانی وتانی عه مه

ک وتکی  چ وه ست ده ده تی له واوه  ته  به کهیر راق خهی ع  که هی وه ا ئهیپاشان سور
وتۆ بۆ  ستکی ئه چ جۆرک ههی ه  به راقی تازهیاسکانی ناو عی س ران و هزه  سه،بی ره عه
   سای رابردوو به35ی   ماوه بی له ره ی عه کۆمه. ن راق پشان نادهیب بوونی ع ره  عه به
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  لهچ ئاورکشی ی ه،کرد ناوچووی ده عسی له ری رژمی بهینگ هی ال کی کورانه شوه
م  تی ئه سه مرۆ ده  ئه و کورد که عهیتی ش بهیتا  به، وه هیدا ده راق نهیتی ع لهیکانی م ته نهی مه

  . ست  ده ان گرتۆتهی وته
مرۆ  ی ئه اانهیاسی س نه هیو ال موو ئه  چۆن هه  که،زان  باش ده وه بی ئه ره ی عه کۆمه
ی  ه  کۆمه ندی کردن به وهی دا بۆ په ان دهیوکی زۆر  هه عهیان شی چی کورد ،تدار سه ده
نی ی کوشتن و بر ردان له ستبه عس بۆ ده ر رژمی به سه بی کاتی خۆی بۆ فشارهنان به ره عه
ی  اسکانی زۆربهی س وسته  ئابووری و هه هیند وه رژه  هۆی به م به  به،راقیتانی ناو ع لهیم

راقی یاسیکانی عی س نه هی ال بوون گوێ له ه رازی نه هم کۆم ندام له بی ئه ره زۆری وتانی عه
نی ی بر تی کوشتن و اسهیستانی س عس بۆ وه ر رژمی به  سه نه وتۆ بخه ان فشارکی ئهی ،بگرن

  .  م وته  له عهیکورد و ش
 و کا بۆ رگاگرتن لهیمر ڵ ئه گه ی له هیم دووا ی ئه ونه و هه بی پاش ئه ره ی عه  کۆمه ارهید

تی ئیران  سه  ده هی گوا کا کهیمر  رگای ترساندنی ئه ش لهیو  ئه،راقیی ناو ع هیاسی س پرۆسه
تی  اسهیر س  سه خسته هوتۆی ن چ کارکی ئهی ه،هیادبوون دای ز  رۆژ له راق رۆژ بهی ع له
بوون هاوکاری   نه  ئاماده م وتانه موو ئه ی هه وه ش پاش ئهیو  ئه،تی هیجیو ستراتکا یمر ئه

  دا که کا نهیمر کانی ئه  هزه ان بهی و رگاشعس ن بۆ روخانی به ھان بکهی زلھزی ج تاکه
ھانی کارتی زۆری یک زلھزکی ج کا وهیمر ئه. عس برووخنن  ڤژمی به وه و وتانه گه
 ک   به ست ئران که  ده راق ناداتهی دووارۆژی ع شیئاسان وا به  ، که  ناوچه  له هی وه سته ده به
  .  که  ناوچه ژمردرت له کانی ده وره  گه ره  هه  دووژمنه له
  هی  ئاماده، کاری هناوه راق بهیری ع  شه ی له هیرما موو قوربانی و سه و هه کا پاش ئهیمر ئه
ن بۆ  دهی ن ده هیندێ ال ی هه ونه و هه ی ئه وه ڵ کردنه موو کارک بکات بۆ راگرتن و پوچه هه

ی  ش کشه ن نموونهی باشتر، رشتووه ی ده که ی بۆ ناوچه رنامانه و به و پرۆسه رگاگرتن له
ک تشارکی  موو رۆژ وه  هه  که ی وتی ئرانه تۆمکه  ئه ان کشهی ،ا و لوبنانینوان سور

ک  کری وه کاش دهیمر ی ئه وره مانکی گهیوپک ها کورد وه. هنری دژی کارده اسی بهیس
و  ی ئه  زۆربه  چوونکه،کاربھنری  به نانه هیو ال موو ئه ر هه رامبه  به وره کارتکی فشاری گه

کری  و ده هیای کوردی ت که  ناوچه ن له که  درووست ده ککهیمر  ئه  بۆ پرۆسه شهی ک ی که وتانه
  .  وه قننه تهیک بۆمبک ب موو کات وه  هه له
ی بۆ  رمکه  فه رمی کوردستان بۆ واشنتن و بانگرتنه رۆکی هه ی سه هیم دووا ی ئه که ردانه سه
کی ئاشکرا بیت بۆ  کرێ نامه کا دهیمر رۆکی ئه ن سه هیال  و پشوازی کردنی له م وته ئه

مرۆ   ئه کورد  که،راقیاسکانی ناو ع  سه ورووپشت و هیزه ی زۆری وتانی ده زۆربه
موو کاتک   هه کری له ش دهیی کورد  کشه، که  ناوچه  له هیکایمر ی ئه وره مانکی گهی هاوپه
رۆکی  ی سه که ردانه سه.  م وتانه منی بۆ ئه اسی هو ئهیهۆی ئاووزی سن ییتر وره  گه بکرته

 پرۆسه  وێ رگا له انهی ی ده وانه موو ئه  بۆ هه ره ته نگی خه رمی کوردستان بۆ واشنتن زه هه
  .  که  ناوچه کا بگرن لهیمر ی ئه موکراتکهی د اسی ویس

ان یعس  ناتوانن وا به ئاسانی سانی رژمی به عهیاسکانی کورد و شی س هیزه
ی  تانه اسهیو س موو ئه ر هه رامبه نگ بوو به بی بده ره ی عه  کات کۆمه، وه ربچتهیب له
  خته  زۆر سه زانن که  باش ده وه  ئه نه هیم دوو ال ئه. کرد لدهری ینگیش الی زۆرجار،عس به

 ناشکرێ  هی بۆ،موو سای رابردوو و هه بی بکری پاش ئه ره  وتانی عه ر به و باوه متمانه
سات  و کاره موو ئه  هه عهیرانی کورد و ش  سه ش بت که وه روانی ئه بی چاوه ره ی عه ه کۆمه
  .  وه ربچتهی ب  گه  ئاسانی ان وا بهیب ره  عهی وتانی هینگ وبده

 ،و نابی هیوتۆی ن رکی ئه گهیارچ کیمرۆ ه ن ئه ده ول بۆ ده ب هه ره رانی عه ی سه وه ئه
  ها ساله هی  ده  که، هی ان ههیاسی و ئابووریی س نده کشه وه بی ئه ره  وتانی عه وونکهچ
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راق یی ع ک کشه کی ئاۆزی وه ش ناچ بتوانن کشه وه له،ن ری بکه سه ووه چارهیان توانی نه
 ،ی سودان  کشه ووهیتوانی  نه ھا ساهی بی ده ره ی عه کۆمه. ن ربکه سه  ئاسانی چاره وا به
ر  سه نکان چارهیست له  ل فهیسرائیی نوان ئ مووی گرنگتر کشه  هه  لوبنان پاشان له،غرب مه

  . ر بکات سه راق چارهیاسی ناو عیی س  بتوان کشه هیی نوتۆ چ تواناکی ئهی ه هی بۆ،بکات
وک بت بۆ سست  نھا هه بی ته ره ی عه ه ب و کۆمه ره رانی عه ی سه ونه م هه چ ئه ده وه له

نی  هیت بۆ ال سه ندی ده ی هه وه رانه ش بت بۆ گهیودانک و هه ککهیمر  ئه کردنی پرۆسه
اد یان زیت سه اتر دهی ز وه  له  که عهی کورد و ش اگرتن بت لهان رگی ،دوارۆژ سوونی له

 و وه رانه کا و گهیمر  ئه ان لهی وه وک بت بۆ دوورخستنه ان ههی ، م وته کات له نه
شکی گرنگی   به راق بهیبی ع ره ی عه  کۆمه  چوونکه،بی ره ھانی عهی ج ان لهی وه کردنهینز
  . زان ی دهب ره ی عه وه ته او نهیدن
موو  ی ههی شهیم ستووری هه نگدان بۆ ده کان و ده بژاردنه  رگای هه راق لهیتانی ع لهیم

و   دووای عرووبه ش بهی جارکی تر،روانی رۆژانکی ترن و چاوه وه هیان سریراقیمژووی ع
 ناووی  و بهشتا سای رابردو ی هه  ماوه ش کرا له که م خه ی به وه  ئه،ون ن ناکهگیی فلس کشه

  .  مژوو  له کراوه س نه چ کهی ه ن بهگیو فلس عرووبه
  هاب شاه محمد وه

Shah. wahab@gmail. com
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