ﻻﻓﺎو و ﻟﮫھﯿﺎ " ﺋﮫرێ " ﺟﮫ ﺳﮫرﺧﻮەﺑﻮوﻧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﯚﺗﺎ ﭘﮫﯾﭫ و ﭘﺎش ﺑﺎﻧﮕﯽ ﺳﮫد ﺳﺎڵ ﺧﮫﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮرداﯾﮫﺗﯽ ﯾﮫ
ژ ڕەﯾﻨﺎڵﺪەوە ) (Raynald of Châtillonﺑﯚ ﻟﯚراﻧﺲ و ﻣﮫﮐﮕﻮرﮐﯽ ﻋﮫرەﺑﺎن
ﯾﮫﮐﺎﻧﮕﯿﺮﯾﯽ ﻧﺎﭘﯿﺮۆز و ﻧﺎوﺑﮫﺗﺎڵ و ﺑﯚﺷﯽ ﺗﻮرک و ﻋﺎرەب و ﻋﮫﺟﮫم
ھﮫرەﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﯚﻧﮫ ﭼﮫﭘﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
)) ﭘەﯾﭭەک ژ ﮔﯚڕان رە  :ﮔەر ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﺋﯿﻮەﺷەوە ڕاﺑﮕەﯾﻨﺪرێ ،
ﮐﺎرداﻧەوەی دوژﻣﻦ و داﮔﯿﺮﮐەران ھەر ﺋەوە ﺋەﺑێ ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ھەﯾە  .ﮔەر ﻓﺮﯾﺸﺘەی ﺧﻮا و ﺧﻮا ﺑﯚ
ﺧﯚﯾﺸﯽ ڕای ﺑﮕەێﻨێ دﯾﺴﺎن ھەر وا دەﺑێ ((

ﭼﯿﺮۆک و دﯾﺮۆﮐﺎ ھەزاران ﺳﺎڵەی ﮐﻮرد ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﻣێﮋوو ﺟە ھەﻣﺒەر ھەر
ھەﻣﻮو ﺷﺎ�وی داﮔﯿﺮﮐﺎری ﺑەرێ ﺧﻮە داﻧە و ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻮو ﺑە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧﯚڕاﮔﺮی و ﭘﺎرێﺰﮔﺎرﯾﯽ ڕەگ و ڕێﺸە
داﮐﻮﺗﺎوی ﻣێﮋووﯾﯽ  ،ﺑەرﭘەرﭼﯿﺎﻧﯽ داﮔە و ﺳەرﺑەرز و ﺳەرﮐەﺗﻮو ژ ﺗﺎﻗﯿﮕەھﺎ ﻣێﮋوو دەرﭼﻮوە  .ﺷﺎ�وی
ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺗﻮاﻧەوە و ﻓەوﺗﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘەﯾﮑەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە دژی ﮐﻮرد و ﻧەﺗەوەﮔەل ھﺎوﺷێﻮەی  ،ﻟە ﺳەد ﺳﺎڵﯽ
ڕاﺑﺮدوو و ﭘﺎش ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐەم دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﺳﻨﻮوری ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ و ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و دڕﻧﺪەﯾﯽ ﮔەﯾﺎﻧﺪە
ﺋەوﭘەڕی ﺧﯚی ﻟە دژی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .دەﺳە�ﺗﯽ دەﺳﻨﯿﺎی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰﻣﯽ داﮔﯿﺮﮐﺎری ﺗﻮرک و ﻋﺎرەب و
ﻋەﺟەم ﺑﻮوﻧە داش و ﺋﺎﻣﺮازی ﺟێ ﺑە ﺟێ ﮐﺎری ﺋەو ڕێﮑﺎرە ﭘێﺴەی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎن ﺧﯚری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
و ﮐﻮردی ﺧﺴﺘە ژێﺮ ﺑەرداﺷﯽ ھﺎڕﯾﻦ  .ﻟە ﯾەﮐەم ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەی ﻧﺎﭘﺎڵﻤﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺷێﺦ
ﻣەﺣﻤﻮودەوە ﺑﮕﺮە ھەﺗﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﺎران و ﺋەﻧﻔﺎڵﯽ دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳەدام  ،ھﯿﭻ ﻧەﻣﺎ ﮐە ﻟە دژی ﮐﻮرد و ﺑﻮون و
ھەر ﻣﺎﻧﯽ ﻧەﯾەت ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .دە ﺑەراﻧﺒەر ﺋەﻣەش  ،ﮐﻮرد وەﮐﯽ ﮐﻮرد و ﺑە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻧەﻣﺮی ﻧەﻣﺮﯾﯽ
ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەﯾەوە دژ وەﺳﺘﺎ و ﭼﯚﮐﯽ ﺑە دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دادا و ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆی ھێﻨﺎﮔە و ھەﺗﺎ ژﯾﺎن ﻟە ﺳەر
ﮔﯚی زەوی ﺑەردەوام ﺑێﺖ دێ ھەر دەی ﺑﺎ .

دە درێﮋەو و ﺑەردەواﻣﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮوﻧەک ھﺎﻧﺎ دە  ،ﺋﯿﺮۆ ﻣﮋاری ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺋەڕای ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﭘﯿﺮە
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەﮐە دەرﮐەﺗﯿە ھﯚﻟێ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮە ﮐﻮرداﻧﯽ ﻣﺎدی و ﺋﺎری ﭘێﺮە دەھەژێ  .ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧڕ
ﺑﻮوەﺗە ﯾەک ﭘەﯾﭫ  ،ﯾەک دەﻧﮓ  ،ﯾەک ﺑەﺳﺘە  ،ﯾەک ﻻوک  ،ﯾەک ھﯚرە  ،ﯾەک ﮐەﻻم  ،ﯾەک ﺣەﯾﺮان  ،ﯾەک
ﺑەﯾﺖ  ،ﯾەک ﺳﺘﺮان  ،ﯾەک ﮔﯚراﻧﯽ  ،ﯾەک ﺷﺎﯾﯽ  ،ﯾەک ﺳەﻣﺎ و ھەڵﭙەرﮐێ  ،ﺋەوﯾﭻ ھﺎواری " ﺋەرێ " ﯾە ﮐﻮ
ﮐﻮردان ﺑڕ ﺑەدڵ و ﭘڕ ﺑە ﻗﻮرﮔﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﭼڕﯾﻨەی  .ﺋەرێ ﺟە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دوا ﭘەﯾﭫ و ﺑەرو و دوای
وﺗﺎری ﮐﻮردە ﮐە ﺑە ﮔﻮێﯽ ﻧەﯾﺎر و داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺋەدرێﺘەوە  .ﺋەرێ ﭘﺎش ﺑﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮردﯾەﻟە ﻟە ﺷەر و
ﺳﺮوودی دژی داﮔﯿﺮﮐەران  .ﺋەرێ ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﺑﻮوﻣەﻟەرزە و ژﯾﻠەﻣﯚی ﮔڕﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ﯾە ﮐﻮ ﺋەوە ﻟﯚ ﺳەد
ﺳﺎڵ ﺋەﭼێﺘﻦ ﮐە ﮐﭗ و ﺑێﺪەﻧﮓ ﮐﺮاوە  .ﻣﺎ ﮐەس  ،ھێﺰ ھەﻧە ﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧێ ﺑەری ﭘێ ﺑﮕﺮێ .
ﺟە ھەﻣﺒەر ﺑﻮوﯾەرەک ﻣەزن ﺋﻮ ﻣێﮋووﯾﯽ ھﺎﻧﺎ دە  ،ﺋەژدﯾﮭﺎی ﮐەڵﭙەﮐەوﺗﻮوی ﺣەوت ﺳەری داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ ﮐﯚﻧە
ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮔﯚڕﮐﺮاو دە ﺧﯚ ﮐەوﺗﻮوە و ﺑە ﺋﺎزاری ھەڵ ﮐﺮدﻧﯽ ﺷەﻣﺎڵﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺋﺎزادی و
ڕووﻧﺎھﯽ ﺑە ﺳەر دێﻮەزﻣەی ڕەﺷﯽ ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و دﯾﻠﯽ و ﮐﯚﯾﻠەﺗﯽ ﯾەوە ﺋەﺗﻠێﺘەوە و ژاران دەڕێﮋێ .
ﺟﻮرج ﺑﻮوﺷﯽ ﮔﭽﮑە ﺷەڕی دووھەﻣﯽ ﮐەﻧﺪاو و ﻟێﺪاﻧﯽ ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﺳەداﻣﯽ ﺑە ﺷەڕی ﺧﺎچ ﭘەرەﺳﺘﺎن
ﻧﺎو ھێﻨﺎ  .ھەرﻓﯿﻨﺎ ﺑەﻋﺴﯽ و ﭘﺎﺷﺎن ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﻋێﺮاق ﻟە ﻻﯾەن ﭘﯚل ﺑﺮێﻤەر  ،ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﺧﺎچ
ﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﯚن داڕژا  .ﮐﺎﺑﺮای ﺑﺮێﺖ ﻣەﮐﮕﻮرک وەﮐﯽ ڕاوێﮋﮐﺎری ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮێﻤەر ﻧێﺮدراﯾە ﻋێﺮاق و و ﺋﯿﺸﺘﺎش
ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﺷەڕی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎن ﻟە دژی داﻋﺸە  .ﺋەم ﭼﯿﺮۆﮐە ﺋەﻣﺎﻧﺒﺎﺗەوە ﺑﯚ ﺳەردەﻣﯽ ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ
و ﺷەڕی ﻟەدژی ﺧﺎچ ﭘەرەﺳﺘﺎن  .ھەڵﺒەت ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەو راﺳﺘﯽ ژی ژ ﻧەھێﺖ ژ ﺑﯿﺮ ﮐﺮن ﮐﻮ ﺷەڕەﮐە ﻟە
ﺳەردەﻣﯽ ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ﺑەو ﻧﺎوە ﻧەدەﻧﺎﺳﺮا و دەﺳﺘەواژەی ﺧﺎچ ﭘەرەﺳﺖ ﻧەدەھﺎت ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ﺑەڵﮑﻮ وەﭘێ
ﯾﺎن ﺋەﮔﻮﺗﻦ " ﻓﺮاﻧﮏ " ﮐە ﻓەڕاﻧﺴەوە ھﺎﺗﻮوە و ھﯚﮐەﺷێ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺳەرەﺗﺎ و ﻣﺎﮐﯽ ﺷەڕەﮐە ﻟە ﻓەراﻧﺴەوە
ﺳەری ھەڵ دا و ﺧەڵﮏ و ھێﺰەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ ﺑﻮون و ﭘﺎﺷﺎن ﻧەﺗەوەﮔەل ﺗﺮەک ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺗێﻮەی ﮔﻼن .
ﻟەو دەﻣە ژی ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ ھەڵەﺷە و ﻓەرﺗەﻧەﭼﯽ ﺑﻮو  ،ﻧﺎوی ڕەﯾﻨﺎڵﺪ ﺑﻮو ﮐە ﺑە ڕاو و ڕووت و ﺗﺎ�ﻧﯽ ﯾەوە ﺧەرﯾﮏ
ﺑﻮو و ﺗەﻧﺎﻧەت ڕێﮑﺎری ﺷەڕی ﺋەو ﺳەردەﻣەﺷﯽ دەﺷﮑﺎﻧﺪ  .ﺋەم ﮐﺎﺑﺮاﯾە ﻟە ﺷەڕە ﮔﺎورەﮐەی ھﺎﺗﻦ ) ﺣەﺗەن(
ﻟە ﮔەڵ ﺗێﮑڕای ﭘﺎﺷﺎ و وەزﯾﺮ و ﮔﺰﯾﺮی ﻓﺮاﻧﮑەﮐﺎن ﺑە دﯾﻠﯽ ﮐەوﺗە ﺑەردەس ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ  .ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ وەک
ﺋﺎﮐﺎری ﺟﻮاﻣێﺮی ﺑﺎوی ﺧﯚی ﺧﻮاردن و ﮔﻮ�ی ﺳﺎردی ﭘێﺪان وەک ھێﻤﺎﯾەک ﺑﻮ ﺋەوەی ﮐە ﻧﺎﯾﺎن ﮐﻮژێ  .ﺑە�م
ﺋەﻣەی ﻟەﮔەڵ رەﯾﻨﺎڵﺪ ﻧەﮐﺮد و ﮐﻮﺷﺘﯽ .
ﻣﺮۆڤ دﮐﺎرێ ﻣەﮐﮕﻮرک ﺑە رەﯾﻨﺎڵﺪ ﺑﭽﻮێﻨێ ﺑەوەی ﮐە ﺋەم ﺟەﻧﺎﺑەش ﭘێﯽ ﻟە ﺳﻨﻮور و ﺑەڕەی ﺧﯚی ﺗﺮازاﻧﺪووە
و ﺗەﻧﺎﻧەت ﭘێﭽەواﻧەی ﺳﯿﺎﺳەت و ڕێﮑﺎری و�ﺗەﮐەی ﺧﯚی  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەﺟﻮوڵێﺘەوە  .ﺋﺎﺧﺮ ﺑەرﭘﺮس ﺑﻮون ﻟە
ﺷەڕی دژە داﻋﺶ ﮐەی ﺗێﺘە ﺋەو واﺗﺎ ﮐە ﻣەﮐﮕﻮرک ﺧﯚی ﻟە ﻣﮋاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻋێﺮاﻗﺎ ھەڵ ﻗﻮرﺗێﻨێ و
ﺑەﻣەﺷەوە ﻧەوەﺳﺘێ و ﺑێﺖ و ﻻﯾەﻧﯽ ﻋﺎرەب و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە دژی ﮐﻮردان ﺑﮕﺮێ و ﺋەﻣەش
وەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەرﺧﻮادی ﺧەڵﮑﯽ ﺑﺪات  .ﺋەوەی ﮐە ﺋەم دەرەﺗﺎﻧە ﺑە ﮐﺎﺑﺮاﯾێﮑﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﻣەﮐﮕﻮرک ﮐە
ﮔﯚڕ زاﻧﯿﺎرﯾەﮐﺎن ھێﺸﺘﺎ ﭼﺎوی ﺑە ﺗﺮاﻣﭗ ﻧەﮐەوﺗﻮوە  ،ﺋەداﺗﻦ ﺋەوەﯾە ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﻮوﺷﯽ ﺑێ
ﺳەرەوﺑەرەﯾﯽ ﮐﺮدوە ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەدا ﮐە زۆرێﮏ ﻟە ژوورەﮐﺎﻧﯽ وەزارەﺗﯽ دەرەوە ﯾﺎن ﺑەﺗﺎڵﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە ﮐﺎرﮔێڕی

ﭘێﺸﻮوی ﺳەردەﻣﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎوە وەک ﺑﺮێﻨﺖ ﻣەﮐﮕﻮرک ﺑەڕێﻮە ﺋەﭼێ  .ﻻﯾەﻧەک دن ژ ڕەﺷﺎ ﻣەﮐﮕﻮرک دەزﭬﺮێﺘەﭬە
ﻟﯚ ﺧﻮوی داﮔﯿﺮﮐەراﻧە ﮐە ﯾەک ﺗﺎﮐە ﮐەس و ﮐﺎرﺑەدەﺳﺖ ﺧﯚی ﻟە ﺗێﮑڕای ﻧەﺗەوە و ﮔەل و و�ﺗە داﮔﯿﺮﮐﺮاوەﮐە
ﭘێ ﮔەورەﺗﺮە و ﺑﻮارﯾﺸﯽ ﭘێ ﺋەدرێ ﮐە ﺗﺎﮐەﮐەﺳﺎﻧە ﻟێ ﺋەﺧﯚڕێ  .ﻣێﮋووی ﺋﯿﺴﻼم و ﮐﺮﯾﺴﺘﺎن و ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر
و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑە ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺗﺎﮐەﮐەﺳﺎﻧە ﻧەﺧﺸێﻨﺪراوە .
ﺧﺎﻟەک ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟێﮕﺮە ﮐە ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﺋەوەﺳە ﮐە رێﮑﺲ ﺗﯿﻠێﺮﺳﯚﻧﯽ وەزﯾﺮی دەرەوەی ﺋێﺴﺘﺎی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ،
ﺳەرۆﮐﯽ ﭘێﺸﻮی ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯽ ﻧەوﺗﯽ ﺋﯿﮕﺰۆﻧﻤﯚﺑﺎﯾﻞ ھەﺗﺎ  ۲۰۱٦ﺑﻮو و ﺋەو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ
ﺋەو دا ھﺎﺗە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﯚ ﮐﺎروﺑﺎری ﻧەوﺗﯽ  .ﺋەو ڕاﮔەﯾﻨﺪراوەی ﮐە ﺋﯿﻤﺮۆ  ۲۰۱۷/۹/۲۱ ،ﻟە وەزاەرﺗﯽ دەرەوەی
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە دژی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەرﭼﻮو ﮔﻮﻣﺎﻧﯽ ﺋەوە دروﺳﺖ ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺋەﺷێ ﺋەو
ھەڵﻮێﺴﺘەی ﺋەو دەزﮔﺎﯾە ﻟە ﻻﯾەن ﮐەﺳﺎﻧﯽ وەک ﻣەﮐﮕﻮرﮐەوە ﺳﺎزﮐﺮاﺑێ ﺑەوەی ﮐە ھەڵﻮێﺴﺘێﮏ ھﺎﻧﺎ ﻟە
دەرەوەی داب و ﻧەرﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و�ﺗێﮏ ﻣﯿﻨﺎ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ﺗﯿﻠێﺮﺳﯚن ﻧﺎوەﺷێﺘەوە و
ﺋەﺷێ ﺑێ ﺳەرەوﺑەرﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﻟە ﭘﺸﺘێ ﺑێ  .ﭘﺴﭙﯚڕاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ڕاوﯾﮋﮐﺎراﻧﯽ ﻟێﺰان و
ﺑەرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎوەن ﺋەزﻣﻮون و ﺑەدەرﺑەس ﻓﺮە ﺑﺎش ﺋەزاﻧﻦ ﮐە ﻣﮋاری ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر دا ﻣﮋارێﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻋێﺮاﻗە ﻟە ڕووی ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎی ﻧﺎودەوڵەﺗﯽ و ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەوە  ،ﮐەس ﺑﯚی
ﻧﯿە دەﺳﺘﯽ ﺗێﻮەر دا وەک ﭼﯚن ﻓﺮەﯾەک ﺳەرﮐﺮدە و ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ دوو و ﭼەﻧﺪ ﭘﺎﺗﯿﺎن
ﮐﺮدەوﺗەوە و ﭘێﯿﺎن ﻟە ﺳەر داﮔﺮﺗﻮوە .
ﻣەﮐﮕﻮرک  ،ھەڵﭙەی ﻟﻮرﻧﺲ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﯚی ﻟە ﻧﺎوﺧﯚی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە دەس ﭘێﮑﺮد و ﻟە ﺳەرداﻧێﮏ ﻟە ﺑﯚ ھەوﻟێﺮ
ﺳەری ﻟە ﺑەردی ﻧﺎو ﮔﯚڕ ﮐەوت  .ﺋەﺟﺎ ﭘەﻧﺎی ﺑﺮدە ﺑەر ﮔﯚڕان ﺑەﺷﮑەم ﻟە ڕێﮕﺎی ﺋەواﻧەوە ﺗەوژم ﺑﺨﺎﺗە ﺳەر
ھﯚﮔﺮان و ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ  .ھەر ﻟەم ڕێﺒﺎزەی دا ﻣەﮐﮕﻮرک ھﯿﻮای ﺑە ﺗﻮرک و ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەب
ﺑەﺳﺘﻮە و ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ھﺎوﺑەﺷﯽ داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ ﯾﺎن  ،ﺑە ﺗەﻣﺎﯾە ﯾەک و ڕێﮑﯿﺎن ﺑﺨﺎت و ھﺎودەﻧﮕﯿێﮑﯽ
دوژﻣﻨﮑﺎراﻧە ﻟە دژی ﮐﻮردﯾﺎن ﭘێ ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨﯽ  .ﺋەوەﮐەی ﮔﯚڕان ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿە ﺑەوەی ﮐە ﮔﯚڕان ﻟە ﺳﯿﺎﺳەت
و ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗەرﯾﮏ ﮐەوﺗﻮەﺗەوە و ﺑەرەو ھەرەﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەﭼێ .
ﮔﯚڕان وەک ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﭼەﭘﯽ ڕادﯾﮑﺎڵﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ﺋەو ﺑﻮارەی داﮔﯿﺮﮐەری ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﻮرﮐﺎﻧﯽ
ﻧﯿە ﮐە دژی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮەﺳﺘێﺘەوە و ﺋەم ﮐﻮرت ھێﻨﺎن و ﮐەﻟێﻨەﺷﯽ ﺑە دروﺷﻢ و
ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ و ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼﯿﺎﯾەﺗﯽ ﭘڕ ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﻟەم ڕێﮑﺎرە ﻧﺎﻟەﺑﺎر و ﻧەﮔﻮﻧﺠﺎوە دا
ﮔﯚڕان ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺧەﺑﺎﺗەی ھێﻨﺎوەﺗە ﺧﻮارەوە و ﺑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐە ﮐەس و ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾە  .ﺋەﻣەش
ﻟە ﻧەزاﻧﯽ و ﺗێ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮوﯾێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮوڵەوە ﺳەرﺟﺎوە ﺋەﮔﺮێ و ﺋەﺑێﺘە ﭼەواﺷەﮐﺎرﯾێﮑﯽ ﻣﯿﮋووﯾﯽ .
ﮔﯚڕان وا ﺋەﻧﻮێﻨێ ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﻟە دەرەوەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﯾە و ﺋەﺷێ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﺘﯽ دە ﺧﻮە ﺑﮕﺮێﺘﻦ  ،ھەر ﭼەﻧﺪ ﻧﺎوێﺮن دەﺳﺘەواژەی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﺑێﻨﻦ و ﻓﺮە ﺑﺎش ﺋەزاﻧﻦ
ﮐە ﺋەوە زەرەری ھەس ﺋەڕای ﭘەز  .ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ  ۲۷ﺳﺎڵەی ڕاﺑﺮدوو دەﺑﺎ ﺋەوەی ﻟﯚ ﮔﯚڕان و ﺷﻮێﻦ ﮐەوﺗﻮواﻧﯽ
ﺗﺮاوﯾﻠﮑەی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ڕوون ﺑﮑﺮدﺑﺎ ﮐە دەوڵەﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ و ﻧﯿﻤﭽە ﺳەرﺑەﺧﯚ و ﮐﻮرد ﮔﻮﺗەﻧﯽ ﺗەﻧﺎﻧەت ھەﻣﻮو
ﮐەﭼە ﺣﮑﻮﻣەت و دەووڵەﺗێﮏ وەک ﺋەوەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﻧﺎوەرۆک و ﮐﺎﮐڵ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋەﺑێﺖ ﺑە ھەﻣﻮو

ﭘﯿﺴﯽ و ﭘﯚﺧڵﯽ و ﺑﺎﺷﯽ و ﻧﺎﺑﺎﺷﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ و زﮐﻤﺎﮐﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾەوە  .ﺋەوەی ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗێﺘە ﺑﯿﻨﯿﻦ
و دە ﺑەرﭼﺎواﻧە  ،ڕەﮔﺪاﻧەوەی ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەن  ،ﺗﺎڵ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺷێﺮﯾﻦ و ھەرواش دەﻣێﻨێﺘەوە .
ﺋەوەی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺑە ھەر ﻧﺎو و ڕەﻧﮕێﮑەوە دەﮐﺎﺗە ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳەت و ﮐﺎروﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژاﻧە و دوورﺧﺎﯾەﻧﯽ،
ﺗەﻧﯿﺎ ﻧەوەﮐﺎﻣﯽ و ﻓەرﯾﮑەﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚی ﺋەﻧﻮێﻨێ  .دۆڕاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑەﺷﯽ ھەر
ھێﺰێﮑﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺋەﺑێ ﻟەم ڕێﮑﺎر و ڕێﺒﺎزە دا ﺑەﺑێ ھﯿﭻ ﺋەم ﻻ و ﺋەو ﻻﯾەک .
ﺧﺎڵێﮑﯽ دﯾﮑە ﮐە ﮔﯚڕان و ھﺎوﺷێﻮە ﮐﺎﻧﯽ و ﻟەﻣﺎﻧﯿﭻ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ ﺗەﻧﺎﻧەت ﺧەڵﮏ و ﻻﯾەﻧﯽ وەﮐﯽ ﻣەﮐﮕﻮرک ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﮑﺎن و ھەرەﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەﮐﺎت ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەﻣﺎﻧە دژی ڕەوﺗێﮏ
وەک ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەوەﺳﺘﻦ ﮐە وەک ﻻﻓﺎوی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺰری ﻣﯿﻨﺎ
دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ دەﮔﻤەﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ھەڵﯽ ﮐﺮدووە و ﮐەس ﻧﺎﺗﺎﻧﯽ ﺑەری ﭘێ ﺑﮕﺮێ  .ﺋەوەی ﮐە دژی ڕەوﺗێ ﺑەھێﺰ
و ﺑەرﻓﺮەی ﮐﯚﻣﺎ�ﯾەﺗﯽ ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﺋەوەﺳﺘێ  ،ﻧەزاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە و ھەرەس و ﺷﮑﺎن ﺑەﺷﯿەﺗﯽ ﺑە
ﻣﺴﯚﮔەری ﯾەوە  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﻣەﮐﮕﻮرک و داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن زۆر ﻟێﯿﺎن ﻧەﮔێﺮێﺖ ﮐە ﮔﯚڕ ﺳﺮوﺷﺖ و
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪﯾﺎن ھەڵﻮﯾﺴﺘﯽ دژﺑەراﻧە ﻟە ﻣەڕ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەرﮔﺮن  .ﻟێ ﻟﯚ ﮔﯚڕان ﺋەﻣە ﻧﺎﻟﻮێ
و وان ﻧەﺷﯿﺘﻦ دژی ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﻦ  .ﺋەوەﺗﺎ ھەزار ﺳﻮێﻨﺪ ﺋەﺧﯚن ﮐە ﭘﺘﺮ ﻟە ھەﻣﻮوان و ﻓﺮە ﻓﺮە
ﻣﮑﻮوڕﺗﺮ ﻟە ﻧەﯾﺎراﻧﯿﺎن  ،ﺧﻮازﯾﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻦ  .ھەر ﺧﯚﺷﯿﺎن ﺑە ﺗەﻧﮓ و ﭼەڵەﻣە ﺧﺴﺘﻨە ﺳەر
ڕێﮕﺎی ﺋەو ﻣﮋارە ﺑەرﭘەرﭼﯽ ﺋەم درۆ زل و زەﺑەﻻﺣە ﺋەدەﻧەوە و ﭘﻮوﭼﯽ ﺋەﮐەﻧەوە  .ﺋﺎﺧﺮ ﻧﺎﮐﺮێ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺨﺎزی و ﻟە ھەﻣﺎن ﮐﺎت دا دژی ﺑﻮەﺳﺘﯽ ﺑە ﺑﯿﺎﻧﻮی ﮐﺎت و ڕێﮑﺎری ﭘێ ﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ .
ﮔﯚڕان ﺑەﮐﺮدەوە ﺧﯚی ﮐﺮدوەﺗە ﻣەﮐﯚی ھەﻣﻮو ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ڕەوا و ﻧﺎڕەوای ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﻟەﻣەش ﮔەﻟەک ﻗﺮێﮋﺗەرﺗەر
ﻣەﮐﯚی دوژﻣﻨﮑﺎرﯾﯽ داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و دەرەﮐﯽ  .ﮐێ ھەر ﭘەﯾﭭەک ﺋﺎﻧﮑﻮو دەرﺑڕێﻨێﮏ ﻟە دژی ﮔﺸﺖ
ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەرﺑﺒڕی ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺧێﺮا ﺋەﮐﺮێﺘە ﭘێﺨﻮری دەزﮔﺎی ﺑﺎﻧﮕەﺷەﮐﺎرﯾﺎن  .ﮔﯚڕان و
ﻣەﮐﮕﻮرک و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل دەﺑﺎ ﻟەوە ﺗێ ﺑﮕەن ﮐە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ڕەوا و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺎڕەوای ھەر و�ﺗێﮏ ﺟﺎری
ﻣﮋارێﮑﯽ وەک ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ دا و ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﭘﺸﺘﯿﺎن ﮔﺮت و ﺑﻮو ﺑە ﻣﮋاری ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژ،
ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﭘﺎﺷﮕەز ﺑﻮوﻧەوەی ﺑﯚ ﻧﯿە  .ﻟێﮕﺮە ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑﻦ ﮐە ﺑڕﯾﺎر ﺋەدەن و ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ
ﺧﯚﺷﯿﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺋەﮐەن ﮐە ﺳﻮور ﺑێﺖ ﻟە ﺳەر ﮔﻔﺖ و ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ  .ﭘﺎﺷﮕەز ﺑﻮوﻧەوە ﻟە ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮردەوە ﺧﯚﮐﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە و ﮐەس ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﺧﯚی ﻟە ﻗەرەی ﺑﺪات .
ﮔﯚڕان ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت و ھەر وﺳﺎ ژی ﻣەﮐﮕﻮرک و ﺗێﮑڕای ڕۆژﺋﺎوا  ،ﻣەﺷﯿﺎ ھەر ﺧێﺮا و زوو ﻟەوە ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﺒﺎن ﮐە
ﭘﺎش ﺗەﻗێﻨەوەی ﮔڕﮐﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺗﺎک و ﮐﯚﻣەڵﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﻧﯿە ﮐە ﺋەوان وەﮔەردﯾﺎن
ﺳﺎت و ﺳەودا ﺑﮑەن ﺑەﻟﮑﯽ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺧەڵﮑﯽ ﺧﺮۆﺷﺎو و ھەژﯾﻮی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە وﯾﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﯚﯾﺎن
ﺑە ﺳەر ھەﻣﻮوان دا ﺋەﺑڕن و ﺑﻮاری ﭘﺎﺷەﮐﺸێ و ﭘﺎﺷﮕەزﺑﻮوﻧەوش ﻟە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺋەﺑڕن .
ﭘێﭽەواﻧەی ڕەوﺗﯽ ﺑەھێﺰی ﻣێﮋوو ﻣەﻟەﮐﺮدن ﯾەﮐەم ﻟە ﻧەزاﻧﯽ ﯾەوە ﺳەرﺟﺎوە ﺋەﮔﺮێ و دووھەم ھەرەس و
ﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەش ﺑە دواﯾەوە ﺗێﺖ .

ﮔﯚڕان ﻟەواﻧەﯾە ﺋەوەی ﻟەﺑﯿﺮ ﭼﻮوﺑێﺖ ﮐە وەک ﭼەﭘﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺳەری ھەڵﯽ داوە و ﮔەﺷەی ﮐﺮدووە و ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮوە  .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋەم ﭼەﭘەش ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﻣﺎم ﺟە�ل
وەک ﻧﻮێﻨەری ﺋەو ڕەوﺗە ڕەﻧﮓ ﺋەداﺗەوە  .ﺑەﺑێ ھەوێﻦ و ﻣﺎﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەم ڕەوﺗە وەک ھەﻣﻮو رەوﺗە
ﭼەﭘەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ھەر زوو ھەرەﺳﯽ ﺋەھێﻨﺎ و ﻟە ﻧﺎو ﺋەﭼﻮو  .ﺋﺎوێﺘەﯾەﯾەک ﻟە ھﺰری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی و ﺑﯿﺮی
ﭼەﭘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ) ﭼﯿﻨﯽ ( ﺑە ھەﻣﻮو ﺋﺎرﯾﺸە و دژﺑەری ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺧﯚی ﯾەوە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋەم ﭼەﭘەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو و ﻟە ژێﺮ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺟەﻻل ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ دەﻣەﺷﯽ  .ﺋەﻣەش ﺋەو ﺧﺎڵەﯾە ﮐە ﮔﯚڕان ﻟە پ ک ک
ﺟﯿﺎ ﺋەﮐﺎﺗەوە  .پ ک ک ﮔەﯾﺸﺘﮕەﺳە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﮐە وازی ﻟە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ھێﻨﺎوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑە
ﺋﺎﺷﮑﺮا دژی وەﺳﺘﺎوە  .ﺋەﻣە ﻟﯚ ﮔﯚڕان ﻧﺎﻟﻮێ و ﻟێﯽ ﻧﺎوەﺷێﺘەوە  .ھەر ﺑﯚﯾە ﭼﯚڵ ﮐﺮدﻧﯽ ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺑﯚ ھێﺰە ڕاﺳﺘەﮐﺎن ھەڵەﯾەﮐﯽ ﺗﮋی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﯾە ﻟەﺑﯚ ﮔﯚڕان  .ﮔﯚڕ ﻣێﮋوو و ﭘێﺸﯿﻨە و ﻣێﮋﯾﻨەی ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوی
ﺧﯚﯾﺎن  ،ﮔﯚڕان ﺑﯚی ھەﺑﻮو و ﺑﯚی ھەﯾە ﮐە وەک ﭘێﻮێﺴﺖ داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﺳەر ﻻﯾەﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨێ
ﺑﮑﺎت و ﺑەﻣەش ﮔەر ﻟە دەﺳە�ﺗﯿﺶ ﺑەﺷﺪار ﻧەﺑێﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﻧەﯾﺎرێﮑﯽ ﻟەﺑﺎر و ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘێﮏ ﺑێﻨێ ﮐە ﺑە ﻗەدەر دەﺳە�ﺗەﮐە ژ ﮐﻮردان رە ﭘێﻮﯾﺴﺘە  .ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﮔﯚڕان ﻟە ﻣەڕ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗەﻧﯿﺎ ھﺎوھﺎوﯾﯽ ﮐﯚﻧە دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋەﻧﺴﺎری ﺑﯚ ھێﺸﺘﻮەﺗەوە ﮐە ﻧەک ھەر
ﺟێﮕەی داﺧە ﺑەڵﮑﻮ ﺑێ ﺑەﺧﺘﯿێﮑﯽ ﮔﺎورەﯾە ﻧەک ھەر ﻟە ﺧﯚﯾﺎن و ﭘێﺸﯿﻨەﯾﺎن ﺑەﻟﮑﻮ ﻟە ﮐﻮرد ﺑەﮔﺸﺘﯽ  .ﺑێ
ﺑەش و ﺑێ ﺑەری ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺑەﺷﺪارێﮑﯽ ﭼەپ و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮏ وەک ﮔﯚڕان ﻧەک ھەر دەﺳﺘﯽ
ڕاﺳﺖ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ وا� ﺋەﮐﺎت ژﺑﯚ ﻣەﺷﺎﻧﺪﻧﺎ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯿﺎن ﺑەﺑێ ھێﭻ ﺋﺎرﯾﺸە و ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕێﮏ ﺑەڵﮑﻮ ﺑﺰاﭬﯽ
ﮐﻮردێﻨﯽ ﻟە دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ ڕاﺳﺖ و دروﺳﺖ و ﺳﺎخ و ﺳەردەﻣﺎﯾﻨە دوور ﺋەﺧﺎﺗەوە  .ﮔﯚڕان ﮔﯚڕ ﭼﺎوڕواﻧﯽ و
ھەرای ﺧﯚﯾﺎن ﺋەو ھێﺰﯾە و ﻟەواﻧەﺷە ﺗﺎک ھێﺰ ﺑێﺖ ﮐە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە دادی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ
و ﺑﺎری ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑەوە ﻣﯚﺗﻮرﺑە ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﮔﯚڕان دﺑﺎ ﺋەو ھێﺰە ﺑﺎ ﮐە ﯾەﮐەم ﺑە ﮐﺮدەوە
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑﺮدﺑﺎ ﺑەوەی ﻟﯚی ﺗێﮑﯚﺷﯿﺒﺎ و دووھەم ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑەرەو
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧێﮑﯽ دادﭘەروەراﻧە ﺑﺒﺎت  ،ﺋەوەﻧﺪی دە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑﻮاری ھەس .
ﺑە ﭘێﭽەواﻧە و دژ ﺑە ﭘﻨﺘﺎﮔﯚن  ،وەزارەﺗﯽ ﺑەرﮔﺮی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻣەﮐﮕﻮرک و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﻟە وەزارەﺗﯽ دەرەوەی
ﺋەو و�ﺗە دژ ﺑە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،دۆﺧێﮏ وﻟﻮ ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪﻧە ﮐە ﺗﻮرک و ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەب ﺑﮑەوﻧە ھەڵﭙە و
دوژﻣﻨﮑﺎری ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن وەﮔەرد ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی وەزﯾﺮاﻧﯽ دەرەوەی ﺗﻮرﮐﯿە و ﻋێﺮاق و ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن
ﻟە ﻧﯿﯚﯾﯚرک و ﻟە ﭘەراوێﺰی ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﺳﺎ�ﻧەی ﻧەﺗەوە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن و دەرﮐﺮدﻧﯽ ﺑەﯾﺎﻧﯽ ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ﻟە
دژی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﯾەﮐەم ھﺎوﺗەرﯾﺐ و ھﺎوﺋﺎﺳﺘە ﻟەل ھەڵەوەڕﯾە
ﺷەرﺋەﻧﮕێﺰاﻧەﮐەی ﺗﺮاﻣﭗ  ،دووھەم ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و دژ ﺑە ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎﺳﺮاوی ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە و ﺳێﮭەم دژ ﺑە ﮔﯿﺎن
و ڕێﮑﺎری ﻧەﺗەوە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎﻧە  .ﺋﺎﺧﺮ ﻟەم ﺳەردەﻣەی ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﮐێ ھەﯾە ﮐە ﺋﺎوا ﺑە ڕووداﻣﺎڵﯿەوە و
ﺑەﺑەر ﭼﺎوی ھەﻣﻮو ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎﻧەوە دەﺳﺘێﻮەرداﻧﯽ راﺳﺘەوﺧﯚ ﻟە ﮐﺎروﺑﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و�ﺗێﮏ ڕاﺑﮕەێﻨﻦ  .ﻋێﺮاق
ﺑەوە ﺗﺎواﻧﺒﺎرە ﮐە دوو و�ﺗﯽ دراوﺳێﯽ ﺑﯚ ﭼﺎری ﮐێﺸەﯾێﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﻧﮕﮭێﺸﺖ ﺋەﮐﺎت  .ﻋەﭼەم و ﺗﻮرک ﺑەوە
ﺗﺎواﻧﺒﺎرن ﮐە ﺋەﯾﺎﻧەوێ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ دەس ﺑﺨﻨە ﻧﺎو ﮐﺎروﺑﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻋێﺮاق  .ﺳەردەﻣﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە
و ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾە ﻟە ﻣﯿﮋە ﮐە ﺑەﺳەر ﭼﻮوە  .ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺗﺎﻧێ ﺑڕە ﭘﺎرەﯾەﮐﯽ ﻧەوت و ﮔﺎز ﺗەرﺧﺎن ﺑﮑﺎت ﺑﯚ ﺋەوەی

ﮐە ﺳﮑﺎ�ی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ دژﯾﺎن ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑﺎت  .ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺷﯽ ﻟەوە دڵﻨﯿﺎ و ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻦ ﮐە ھێﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯽ و ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮕە ﮐە ھەڕەﺷە و ھەڵەوەری ھﺎﻧﺎ ﭘﻮوچ ﺋەﮐەﻧەوە و
ﺑﮑەراﻧﯽ ﻣﺎﯾە ﭘﻮوچ دەرﺋەﭼﻦ ﺑەوەی ﮐە ﯾەﮐەم ﺗﺎک ﺑە ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد و دووھەن ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﻮوی ﺟﯿﮭﺎن
دژﯾﺎن ﺋەوەﺳﺘێ .
ﻣەﮐﮕﻮرک و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﻟە وەزارەﺗﯽ دەرەوەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﺳەر ھەواﻧﺘە ھەڵﯿﺎن ﭼﻨﯿﻮە  .ﺋەو ﻗەﯾﺮاﻧە ﻗﻮوڵ
و ﮐﻮور و ﺑەرﺑ�وەی ﮐە ﯾەﺧەی ڕۆژﺋﺎو وەک دروﺳﺘﮑەری ﺋەو ﻗەﯾﺮاﻧەی ﮔﺮﺗﻮوە و ﻧﺎوﭼەﮐەی ﮐﺮدووە ﺑە
ﺳەﺑەﺗەی ﺑﺎرووت و ﺑەرەو ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﺋەﺑﺎت  ،دژﺑەری و ﻧﺎﻟێﮑﯽ ﻧێﻮان ﺗﺮک و ﻋەﺟەم و ﻋەرەب ؛ ھەر وﺳﺎ
ژی ﺋﯽ دە ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و وەھﺎﺑﯽ ﺳﻮﻧﻨەی ﻋەرﺑﯽ و ﺗﺮﮐﺎن ﮔەﯾﺎﻧﺪوەﺗە ﺋﺎﺳﺘێﮏ
ﮐە ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮﯾﺎن ﺋەﺳﺘەﻣە و ﮔەر وەﮐﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺋەﻟﺠەزاﯾﺮ ژی ﻟە ﺳەر ﮐەوڵﯽ ﮐﻮرد ڕێﻚ ﺑﮑەون  ،ﺋەوە ﺋەو
ڕێﮑﮑەوﺗﻨەﺷﯿﺎن ﺋﺎوﺳﯽ ﺷەڕێﮑﯽ ﮔﺮاﻧﺘﺮ وەﮐﻮ ﺷەڕی  ۸ﺳﺎڵەی ﻋێﺮاﻗﯽ ﺳەداﻣﯽ و ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣەﻻﮐﺎﻧە .ﻟەورە ﻣﺮۆڤ دﮐﺎرە ﺑﻮوﺷێﺖ ﮐە ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮی ﺗﺮک و ﻋەﺟەم و ﻋەرەب ﻟە ﻧﯿﯚﯾﯚرک ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و ﺑﯚش و
ﺑەﺗﺎڵە و ﻟە ھەڕەﺷەﯾەﮐﯽ ﺳﻮوک و ﭼﺮووک ﺑەوﻻوەﺗﺮ ﻧﺎﭼێﺖ .
ﮔەر ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻧەﺑﺎ و ﻧﺮخ و ﺳەﻧﮕﯽ ﺷەڕی ﺳەرﮐەوﺗﻮوی دژە داﻋﺶ ﻧەﺑﺎ و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘە
ﺑەرزەی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻧەﺑﺎ  ،ﺋەوە ﮔﻮﻣﺎن ﻟەودا ﻧﯿە ﮐە ﺑەﻏﺪای ﺗﺎوان ﭘەﻻﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋەدات و زۆر ﻟەوە ﺧﺮاﭘﺘﺮی
ﺑە ﮐﻮرد ﺋەﮐﺮد ﮐە دوێﻨێ ﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑە ﺳەر ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻨﺎی ھێﻨﺎ .

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱۷/۹/۲۱۰

