
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-12-2005 21:36 

1 

  
  کر  هیوا به ... ! کوردستان بۆخ ئراق دوور له

  
تاکانی دیموکراسی گفتوگۆ و ئاوگۆڕی بیر و  ره  سه ره  هه کك له  یه ڕزان دیاره به

وی   هه زانم که وا و مافی خۆمی ده  ڕه  زۆر به وه یه و ڕوانگه  له نده  به جا دیاره.  کانه بۆچوونه
  لۆگگ که  دایه میشه ك کوردك هه م و بگومانیش وه  بده تاییه ره  سه و مافه  کردنی ئه پیاده
مدا بت ا توان ستم پ ڕاگات و له ی ده نده وه  ئه ر بۆیه هه.  ماندایه که ت کشه  خزمه له

بت  ی دیموکراسی هه تاییانه ره ما سه و بنه ڕی به  باوه  که سکمه ر که خوازیاری دواندنی هه
ر  سك و هه ر که  هه  که وم داوه ی توانیبم هه نده وه  ئه واته! بت هرچی کوردیش ن گه ئه

   جار جاره بۆیه. بت یشتن هه لۆگ و لك تگه  دایه ڕی به م باوه  النی که زمانك بدونم که
وگۆ و ت گف ومه که ڵ ئینگلیزدا ده گه مکیش له بی و که  ئاره ندك جاریش به  کوردی و هه به
وای کورد و زانینی بیروبۆچوون و  ی ڕه  ئاۆزی کشه گیشتنی زیاتر لهنھا بۆ ت ته
و پش گفتوگۆ و  مه ك له یه  ماوه ی که رانه و براده کك له شنم یه یه رتان نه سه. کان وسته هه

 البیت  همضمن (حیدر القزاز. د:  ناوی  بوو که ڕزه م به ڵ کرد ئه گه  لهئاوگۆڕکی بیروڕاکانم
م و  مانی بۆ بکه که وایی کشه  ڕه وم دا باس له  من هه میشه ك هه  وه  دیاره که) قیالعرا

هزرت و   دژی بیروڕاکانی من ده  پله180  و دیاره م ئه م به ی بده بیروبۆچوونکی کوردانه
  ی گفتوگۆکه زم کرد بۆ فراوان کردنی بازنه  منیش حه وت ت بگات بۆیه نایه

نھا بۆ ئاشکراکردنی پوپوچی مانای  ڕزتان ته  پش چاوی به مه نی بخهکا بیروبۆچوونه
و  حیدر ه.  ناوی د ی من بزانم گوایه نده وه  ئه  که ڕزه و به ڵ ڕزم بۆ ئه گه آگرتوو له ئراقی یه

م  به!   ڕاستی من نایناسم و نازانم کیه  و به وه ته مان گۆڕیوه  نامه وه یه  مه–ی ئی   ڕگه له
  !هزرت و ده ك ئه ب وه موو ئاره ر بم هه گه ه دووری نازانم ئ ر چۆنك بت من به هه

ڵ  گه  له وه مه سکاری بوی بکه  ب ده زم کرد به  و حه  بییه و ئاره ی ئه که قی نامه ده/ تبینی 
  . سوپاس
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  السيد هيوى محمود المحترم 
  

  التحيه والعز لشخصكم الكریمبعد 
  

  عزيزي هيوى
  

  عليها بسبب المتاخر جدا على الرد وااسف  12/10/2005                أني زور سباس على رسالتكم القيمه بتاريخ 
  .ظروفي الخاصة والتزاماتي

                  
ان -1: وار نجيب  عن اهمها وهي ما يلي ومعظمها آانت مثيره للجدل والحمواضيع آثيره                عرضتم علي 

فانه يتبع لتقسيم  أما موضوع ا- 2 .فهذا لم یحدثمن قبل الكرد ومن ألسنه العرب ) بكال(للدستورالذي ذآرتموه التصویت 
 مسار سياسة أمريكا یحدد اساسها المنفعه والمضره  ان هذا المبداء هو الذي برآماتيهالى امور آثيره منها ان امريكا 

ان العراق .انيا حكمة القيادات السياسية وثالثا مواقف دول الجوار آل هذه تولد نتائج مصير العراق أضافتا الى آل ذلك وث
اهم منطقه ستراجيه في الشرق االوسط والخليج بل آذلك الشرق آله من النواحي السياسيه واالقتصاديه والتاريخيه 

تخاف من احتماالت آثيره  سوف النجعلها ان تحدث لكي اليكون التقسيم آما ان امريكا .واالجتماعيه والدينيه والمذهبيه 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-12-2005 21:36 

2 

انهم اليفهموننا بعمق وشموليه لذلك سوف يغيرون مرآزهم االستراتيجي اتجاه المنطقه . هو يراد به ان يكون به واقعنا 
 اما الموضوع األخر -3ة  واحتمال اليغيرون وذلك يتوقف على النتائج من افرازات وفهم األطراف والضغوط الخارجي

من ألمساحه الكلية للعراق  حسب الجبال لدى العراق وان الموسوعة  % 5.2ان مساحة آردستان العراق ألتزيد عن  
البريطانية ألحديثه تقول ان آردستان ما بين أرمينيا ووادي الرافدين أذن قانونا ال يجوز للكرد اخذ دار الغير بالقوه او 

لكرد سكنوا قبل قرون أعالي الجبال فقط هذا ما تقوله معظم الموسوعات ألعالميه والمعاجم وأمهات الكتب ان ا.اسلوبا اخر 
والخرائط التاريخيه القديمة وليس ألمعاصره التي تأسست من قبل القاده الكرد حسب أحالمهم ألورديه مؤسسين ذلك حسب 

ب بهم في بلدنا بسبب وجود العتبات ألمقدسه ومبدئنا الذي خيالهم الخصب نتيجة االضطهاد  للدول الجوار لهم والترحا
  وبهذا المبدئ استعمرنا من قبل دول الجوار بسبب ال فرق بين أعجميا او عربيا ال بالتقوىنمارسه مع جميع القوميات 

 وتحولت هذه ألمسيره االنسانيه المفرطة التي تولدة  لدينا وغيرها مما ولد لدى أخواننا الكرد الهجرة الكبيرة الى العراق
من دينيه الى قومية واستغل هذا المبداء ابشع استغالل  ألجل السيطرة على العدد الكبير من العشائر التي التجتمع بسهوله 
اال بقائد قوي وأغراءات ماديه آثيره مما انبثقت عن ذلك العائله البرزانيه اخيرا التي  تقود هذا الغزو وتحويل التيار 

 الرئس المراء التي ترمز الى البداوه  وسفك الدماء  وهذا يمكنك ان تالحظه من فوطة( تيار قومي متطرف الديني  الى
من  ادعاءات آاذبة ومظاهر خادعة ومشاريع وهمية (وهذا ما يحدث على الساحه السياسيه من احتياالت مفرطه) والقسوه

أما ما  أخذة بالقوه والتعسف  واألساليب ألقصريه والغزو -4. وهي وهميه الاساسا لها)الخ   ..... وانتحال صفات آاذبة 
يجب ان تخرج من منطقة آردستان وآذلك غيرها التي سلبت من المناطق األخرى العربية .وبصوره غير قانونيه آاربيل

قاء اذا والترآمانية والكلداشوريه وللسريان أي يجب ان ترجع للعراق عن طريق القانون والشرفاء في العالم واألصد
لكي ال تفرض علينا دائما شروط وتهديدات .استوجبه ذلك ويجب ان يعاد النظر من جديد في مساحة آردستان الحقيقيه

  .بلنفصال وتقرير المصير واألرض عراقية وإخواننا االآراد ضيوف فيها
الفارسي والسبب الثاني مما ولد للتطرف القومي الترآي و:               أن دخول االآراد للعراق لثالثة أسباب  األول 

ان العراق مرآز العتبآت : ذلك قيادات آرديه قوميه متطرفة تتحلم باالستقالل من الكل وجدة أسهلها درب العراق ثالثا
المقدسه إسالميا ومرآز نشؤ األنبياء آما قلنا وان الشعب العربي المسلم  رحبوا بأجدادآم وبكل القوميات اخذين بقول نبينا 

ريم  للمبداء المذآور اعاله لذلك بهذا المبدا استعمرنا من الدول الجوار وهذه ولدة الصراعات ألداخليه وتغذيها الك
الصراعات الخارجية مما سبب عدم استقرار العراق  وبذلك تمزقت  أواصر مجتمعنا وأراضينا والحاله التي ترونها من 

بي على ان الكرد اصحاب تدين في قممه والتزام اآثر من الغير وهذا واني   اتذآر في طفولتي وما آان يذآره ا. تعاسه 
) سي دي( و الحظت في% 16.5 آانت النسبه 1961في سنة (سبب استقرارهم وتوسعهم التدريجي نذآر بعض األرقام 

% 27حد واآلن يدعون االآراد ان نسبتهم وصلت الى % 19 تذآر ان ألنسبه هي 1990ان هيئة األمم المتحد ه في سنة 
الى ان . حسب قول جريدة التآخي وهكذا هم في تزايد الى ان يطمحون في احتالل العراق بنزوحهم من دول الجوار 

تحول التوسع من العامل الديني الى العامل القومي واضطهاد وتكريد وقسوه آما تشاهده االن على الساحه الشماليه مع 
لقوميات االخرى وخصوصا مع العرب آيف تستباح شخصياتهم وحرماتهم الكرد المتمسكين في اسالميتهم واخوتهم مع ا

من الحريه في االنتخابات آما حصل في  دهوك والمناطق الشمالية االخرى وآذلك مع الترآمان وتهجير العرب من 
مما يدل عن آرآوك بكل الوسائل واالساليب المادية واالحتياليه والتزوير في االنتخابات حتى شمل تراجع هذا الكيان 

الضغوط من قبل القيادات الكرديه وبال خص القيادات الخارجية التي يهمها األمر مما ولدة  تراجع ألمفوضيه العليا 
المستقله لالنتخابات في العراق عن قرارها بحذف اسماء غير الشرعيين من سجل الناخبين في آرآوك حيث اصدرت 

الخ  وتهجيرآل القوميات ألصغيره والتي آانت آثيره  اى الذي 10/12 و9/12/2005رخين في المفوضيه آتابيها المؤ
تم تشردهم بسبب  قسوة التطرف القومي  بعد مجيء الكرد من دول الجوار ومن المشردين عالميا والذين ال يملكون عمل 

صغيره   التي تسكن الشمال وخصوصا الذي وبعدا ذلك عكست الفئه الثانيه هذه القسوه علينا وباالخص على القوميات ال
مما سبب .اثار حفيضتهما من المتطرفين قوميا عند العرب وهم قله والشعب العراقي دفع فاتورته من هذه التطرفات

انهيارات في المشاعر ألوطنيه والخراب في آل شئ حتى استولت االنانيه واألحقاد على المصلحه ألعامه بل حتى على 
  .جوهر الدين

اخي ان العراق يملك تسعة حضارات واربعة .             دائما الشعوب الراقية تنظر الى الثراء والعز واالحترام  
هذه ما تقوله أمهات . امبراطوريات وهو المؤسس لمرتكزات الحضاره الحاليه وألهم حلقاتها التنمويه التي هي بها االن 

) شربت جميع حضارات العالم من آأس بابل (ؤسس للمنطق األوربي الكتب مثال على ذلك يقول الفيلسوف أرسطو الم
لو آنت أنت عراقي وتشعر انك في ارض  عراقية .وتوجد لدينا الكثير والكثير سوف نطرحها عالميا عندما يستوجب ذلك

لو تدرس . تلعشقته ولكنك تشعر غريب عنه وتريد ان تاخذها بالعنوه هذا ما فهمت وتعلمت من المحيط والمدارس والبي
وتطالع على الحضارات العراقية القديمة  آانت تقول الكرد آانوا ينزلون الى وادي الرافدن من الجبال العاليه يغزون 

  .ويرجعون بالغنائم بعد اعمال التخريب ارجو المعذره على قول ذلك ولكن هذا مايقوله التاريخ 
هذا ما ينطق به التاريخ .دى العراق في آل شئ المادية والمعنوية            ان الثروة لدى آردستان التعادل الثراء ل

  .  والبحوث للموجودات الحاضرة 
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             لماذا ال تقبلوا ان يكون العراق يجمع ذو أجناس متنوعة على ارض واحده تحت مظله المبادىء األنسانيه 
  .وتحت تاريخ مشترك 

أوجه . جديد ه الكرديه ان تطالب بدون االستناد على بينات للقوانين وألعراف دوليه            ال يحق للقيادات ألمستقبليه ال
صدق . هل يحق لي اخذ دارك او جزء منه ؟. سؤالي أليك آأخ لي في الخلق آما يقول األمام علي وأخ في الحوار المدني
ه وبذلك تبين على انها اوهام وغش واحتيال ان آل الخرائط القديمه تعاآس الخرائط الجديد ه المنبثقة من القيادات الكردي

تمت من قبل القيادات الكرديه البرزانيه ومن سبقوهم في هذا المجال لكي تعمل غشاوة على شعبها لكي  يحققوا   مآربهم 
  .وغاياتهم الخاصه

 العراق أآثر مما             ان غايات الشعوب هي العز والكرامه والشعور بالسعاده واالفتخار صدق تجدها تحت مظلة
ال بسبب الصفات الوراثيه بل بسبب . حيث ال  تجد شي تاريخي انبثق في آوردستان . تجدها في اى مكان خصوصا 

وعرة الجبال العالية ال تساعدهم على التحضر لذلك أالن وبكل سهوله ان يكونوا تابعين للمنهج األمريكي او اى منهج 
دون عليها ال دينيا وال حضاريا اى تحولوا من اناس روحانيين وأصحاب قيم عالمي وذلك لعدم وجود مرتكزات يعتم

مشترآه مع القوميات االخرى الى اناس ماديين بعيدين عن جوهر االنسانيه آما آما نالحظ ذلك عند معظم القيادات 
غربية ان أمريكا لديها تيارين االمريكيه بعكس التيار االوربي الذي يجمع ما بين االثنين الروحانية والمادية الشرقية وال

تيار يحاول ان يوفق ما بين ألماديه والروحانية التي تتمثل بسيادة بوش والتيار الثاني الذي يمارس التيار المادي بصوره 
بشعه وهو التيار الصهيوني الذي يريد ان يستعبدآم بدون ان تحسون بذلك الذي يريدآم ان تكونو له جيش مدني مطيعين 

ياء ومتماسكين بوسيلة التطرف القومي تحت سطوة قياده آرديه آذلك مطيعة آل الطاعة الى السياسة االمريكيه أطاعه عم
  .وخصوصا الصهيونية  

             يظهر أنك عراقي أصيل من اعتبارات آثيره أوال أرسلت لي رسالة تفاهم وتحاور متجاوزين االنفعاالت 
 جماعة فخامة األستاذ جالل الطلباني نحن نعتز به ونحبه خصوصا في مواقفه والتطرف العاطفي ثانيا يظهر انك من

عندما . االخيره وقيادته الحكيمة وتجرده من االنانيه لتراجعه عن المسيرة البرزانية ودخوله في اإلطار الوطني العراقي
لى ذو صفات آرديه من الضخامة في نطالع التاريخ لشمال العراق يظهر لنا ان االآراد  يصنفون الى ثالثة مجاميع األو

 قرية عربيه في ارب يل فقط 290والصنف الثاني ان معظمهم أصلهم عربي آما تشاهد لحد أالن ما يزيد عن . آل شئ 
هل استمر تواجدهم ام أصابهم قطار التدمير والخراب والتشريد آالباقين ان هوال نشاهد معظم أشكالهم تشبه العرب 

ن الكردي والقوميات االخرى بسبب التزاوج وحتى القسم الثالث له رابطه معنا في الدم والصفات والثالث  بين االثني
الوراثيه مع العرب او مع اخواننا الترآمان الخ اننا االن باشد ألحاجه للتماسك بين القوميات العراقية الدينية والمذهبية  

لة لكي نساهم بالحضارة الحالية ونأخذ موقعنا المميز عالميا لكي نبني عراقا جديدا تحت مظلة االخوه والمساواة والعدا
ألننا ام الحضارات وباالمكان ان نضع طابعنا مرة اخرى ان هذا الشعب صاحب مواهب وابتكارات آما يقول احد فالسفة 

ى األندلس ومن اإلنكليز بدءت الفلسفة في بابل وترعرعت في اليونان وتحولت الى علوم عمليه في بغداد ومن ثم ذهبت ال
األندلس الى االسكندريه ومن االسكندريه الى أوربا ولندع أنفسنا مشترآين آرد وعرب وترآمان وباقي القوميات  في 
عراق الحضارات للمشارآة مرة اخرى آما شارآنا العظيم صالح الدين في الحضارة االسالميه بل آانوا االآراد هم من 

ان يجمعوا ما بين االمور الروحانيه والمادية وال يكونوا آاآللة مسخرين مسيرين الرموز العظيمة في اإلسالم نرجوا 
  . معتمدين على االمور الحسيه فقط

                اذا استمر السيد مسعود البرزاني في التخريب واغتصاب آرآوك سوف نعلنها حربا إعالميا عليه عالميا 
 وسوف يعلم من ال يعلم ان العراق هي ام البشرية ويراد تجزئته من قبل وبذلك سوف يحطم آرامة الكرد وآل مكتسبا تهم

الكرد ودول مساعده لهم آذا وآذا ولدينا البراهين الكثيرة على ذلك  سوف يتعاطف معنا آل مثقفين العالم وآل الخيرين 
 يتعاون معنا أوالد من الذين يدرك للخاسرات وما تصيب البشرية من دمار معنوي وامور روحيه وسوف ترى أول من

يهود العراق قبل الكل الن لديهم تاريخ مشترك معنا فاعل يتفاخرون به بل يجب ان تعرف ان أعداد يهود العراق أآثر 
عددا من يهود الكرد بكثير وان صفات يهود العراق لهم صفات وراثية عالية والتي امتزجت مابينهم وبين العرب على مر 

االنطالقات قد ولت واآلن سوف ان بدءت فسوف تكون حرب لألعالم والفكر بكل أشكاله من ان حرب البنادق و.التاريخ
  .العلوم و الفلسفة والفنون ان لدينا من الخزين يمكن أن ندحر آل من  آان يريد ان يقف ضدنا ويريد الشر بنا 

ترآين ما بيننا واخواننا الكرد العراقيين             نأمل ان ال يحدث ذلك بهذا الدار ونحميه مشترآا ونتسابق بتعميره مش
الخ  تارآين آل تطرف قومي ديني ومذهبي وملتزمين ......وباقي القوميات العراقية من عرب وترآمان وآلد آشوريون 

 .بمبا داء االنسانيه ألمعاصره التي توحد أهدافنا وتقرب في مشاعرنا ونجعل العراق أوال والباقيات ثانيا وثالثا ورابعا
  .ودمتم سالمين ألخوك العراقي العربي والسالم عليك ورحمه من اهللا عليك وعلى آل من يؤيدك بطريق الخير والسالم

  أخوك العربي العراقي
  حيدر القزاز.د

 عن منظمة البيت العراقي المتحد
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