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  بهرزنجهيی

                                                                                                   ١/٩/٢٠١٨  

رسترۆيکا و گالس کردنی شنهيهکی کزی بای پ ی  ت،نۆسبه هه تی سۆڤيهت له سا  بهدواوە، ١٩٨٩يهک
وەشايهوە. لهئهنجامی ئهم گۆڕانکارييه گهورە له تای ربهله زدا، يهک هه بۆ  دنيا تهرازووی ه

ئهمهريکا وەک  ی ديموکراسی به ڕابهرايهتی ئهمهريکا تهخت بوو.يبهرائهوروپای ڕۆژئاوای ل
وان  کی براوەی شهڕی سارد، له ن هوان هاته مهيدانهوە و زياتر له جاران لهسهر دا  ١٩٩٠ـ١٩٤٥پا

ئابووريی  گه سياسيی و هزريی وهاوشانی ئهم ڕووداوە گرن بوو. تربهرجهستهئاستی تهواوی جيهان، 
کی شهڕی کهنداوی دووەم سهری ه له جيهان دا، و سيستهمی حوکمڕانييه هت راق وەک دەو دا و ع ه

کی کوردستان، داگي تی رکهری بهش هتی له اليهن و ودەو کی ن تی داگيرکرد و دواجار به بڕيار کو
زە هاوپهيمانهکا ت دەرپهڕيندرا بهسهرۆکايهتی ئهمهريکا، ،نهوەه رجه يهوە. ئهوە بوو لهو ههلومهله کو

راقی کراو و کيميابارانکراو وناسکهی کوردستانی ئهنفال می سهددام له  ڕاپهڕين ،داداتهپيو ع دژی رژ
  باشووری کوردستان ئازاد کرا. ٣/٤بوو. له ماوەی يهک دوو مانگدا، بهرپا

را و بهپهلهدا زۆری نهبرد مهکهی سهدمه ،له گۆڕانکارييهکی خ گه درا به ڕژ  ،امدخابن ڕ
نڕ راق و کوردستان دامرک کردنی چرای سهوزتهوە. لهگاپهڕينهکانی ع مهکهی ،امدبۆ سهد هڵ هه  ڕژ

ئاوارەی ئهشکهوت و شاخ و  ،توانی سڤيلشمليۆن له داني ٣کهوته پهالماردانی کوردستان و نزيکهی 
ران و تورکيا  هتانی ئ   بوون.داخهکانی کوردستان و دەو

هتیله ئاکامی کۆڕەو  و دەو گای ن نه بۆوە و ڕووبهڕووی کارەسات ،کۆمه و کی مرۆيی گهورەی ب
نله ئ نهيانتوانی چاوی خۆی و ی ئهنجوومهنی ئاسايش  ٦٨٨. ئهوە بوو بڕياری استی دا بنووق

زە هاوپهيمانهکان سهرەتا ئينگليز و فهرەنسا و پاشان ئهمهريکا  ناوچهی دژەفڕين دامهزراندنی درا. ه
زگاريکردن بوون ئهم  .سهر ئهستۆی خۆيانله کورد و ئهم ئهرکهيان خسته  ،هاوکار و پشتيوانی پار

جگار  کی ه هبجه و ئهنفال و کۆڕەو هاته گۆڕێ، ل تهکان دەرفهته ههرچهند دوای ئازار و ژانی هه
هتی به پرسی کورد دا و لهم دەالقهيهوە،لهسه ،گهورەی ودەو ی  ر ئاستی ن کی نو شهی کورد ڕەههند ک
ژو زەی ههيان بوو  .وی خۆيدا وەرگرتووله م زە هاوپهيمانهکان ڕاستهوخۆ به خۆيان و ئهو ه ـ ه

زی چهکوش  ـ  زگاريی کورديان کرد. ه   لهسهر زەمين و ئاسمان داکۆکی و پار

تدارەکانی  زە دەسه ه و کهموو کوڕی و ب ه را کهوتنه سهر کوردستان سهرباری هه بهرنامهييان، خ
وەبردنی کوردستان.ڕيکخستنهوە و دامهزخۆ ويستی بهڕ ههنگاويان  گرنگترين راندنی دامودەزگای پ

ی  دامهزراندنی پهرلهمانی بژاردنی سا نانی بوو. پاشان  ١٩٩٢کوردستان و هه که حکومهت و پ
وەبردنی  بهری  ورتی له سايهی ئهم گۆڕانکارييهدا وبه ک .کارەکانبهڕ تی سههژموونی تاک دەله س ه

 شئاسۆيهکی گهورەکورد توانی کۆمه ههنگاوی گهورە بن و  کا،يبهسهرۆکايهتی ئهمهر داڕۆژئاوا
ت. ندەی ـ  چاوەڕوانی ب رەدا چاکی ياخود خراپی ئهمهريکا و سيستهمهکهی نييه،ه ديارە مهبهست ل

ی ڕوون و ئ لهم سۆنگهيهوە کوردهاوکات  .ـ  هکردنه لهسهر ڕاستييهکی ڕووت و ڕەهاقس اشکرا ل
ويسته  ڕوو له کوێ بکات و بوو، دا بکات پ ه لهتهک ک ه  .مامه لهو زەمينهيهشدا ئهو خهون و خهيا

شتا يان وابوو، پ که الی زۆر کهس ڕەوييهوە،   ه له :مۆسکۆ قيبلهی کوردانه. هۆکارەکهشی بريتييه



تيی دنياساخبوونهوەی ـ ١ ی ڕازيکردنی تهنها ئهم  بۆ ئهمهريکا بوو يهک ڕەههندی دەسه و کورد ههو
  .بهرەيهی دەدا و قيبلهکهش ڕوون و ئاشکرا بوو

ت و ڕۆژئاوای دژبهيهک دا، ٢ ـ کورد دوور کهوتهوە له سياسهتی ڕازيکردنی دووبهرەی ڕۆژهه
کو بهتهواوی به  Bو  Aی و پالن تسهاسيههرگيز ئاخر حيزبی کورديی  ساخ بۆوە.هر رۆژئاوادا سبه

  ی بۆ ئيدارەکردن و بهڕيوەبردنی دۆزەکهی نهبووە.

ی دەکرا،ههر  اوکاريی و پشتوانیه به پلهی يهکهمکورد لهم ساتهدا،   ک لهاليهن ئهمهريکا ل  هيچ اليهن
ت ياخود بهربهکانی بتوان ،نهبووله مهيدان دا  ت. هئهم ڕەوش و پهيوەندييهی  دژی ب بکر  اوکاتپ

کی کوردي هيچ ئيدی  و هاوکاری  ايهتیی دۆستی گوناح، لهوە نهدەترسا به تۆمهتشاليهن و  کهس
به دەستهواژەی ئهوان! ئيمپرياليزم و سهرمايهداريی ناوزڕاو بکرێ. چونکه  و ڕۆژئاوا، ئهمهريکا

ز هاوکاری ناوەندی بهغدا و  وان ياخود بيهوێ،له جيهان دا، بت ی خاوەن باندۆر نهبووی تره
  کانی تری داگيرکهرانی کوردستان بکات.ختهپايته

مهکهی سهدام   ندەی تر دەروازە لهبهردەم ٢٠٠٣له دوای ئهم ڕووداوانه به ڕووخانی ڕژ  کورد دا، ه
ودەجهمسهريی و دۆستايهتی ڕۆژئاوا و  تا بتوان لهسايهی يهک وا بوو، دا تی ن هتی دەسه دا، و

 نی دۆزە ڕەواکهی بخاته گهڕ.زە و توانای بۆ ناساندن و سهرخستئهسپی خۆی تاو بدات و ههموو و
ی کرد.زۆری نهبرد يهم  هه کی  ، ئاگری شهڕی کهنداوی س ئيدی پرسی کورد له باشووردا بووە بهش

ندای کاری ڕۆژئاوا و ئهمهريکا بهتايبهت له ناوچهکه دا. به ههزاران ستراتيژی له سياسهت و ئهج
هتان ڕژانه ناو  گانه و دەو هتی و ناحکومهتی و کهسانی ب ودەو کخراوی ن ڕۆژنامهنووس و ڕ

لهم  .ژيان و ڕووداوەکانی پهيوەست به کورد و کوردستانهواهی کوردستانهوە و له نزيکهوە بوونه گ
ژووييه چرکهساته کی جۆرايهتی تری گهورە بۆ ناو م همباز ڕووداوەکانی جيهان وە کورد توانی قه

شهکهی بن و ندەی تر  ک کشه ت بۆ ناو ڕووداوەکانی جيهان. ئيدی ،هه ک ب کورد  بهههر جۆر
ژوويی و نهتهوەيی و ياس بووە فاکت و کی م . کهواته له جيهان دا کهوته ئاراوە ايی،وەک پرس

شهوە، ندە ڕوون و ب گرفت لهبهردەم کورد دا هاته پ گهيشتن به ههموو  ئاسۆيهکی ه مانای ت
ی ئايندەيهکی گهشتتری ل دەکرا. ڕا، بووە  چاوەڕ می سهدام دا گ ی له ڕووخانی رژ کورد ڕۆ

زراوە وکوردستان بو هاوپهيمانی ڕاستهوخۆی ئهمهريکا. نگهيهکی ئارام و ئاسايش و پار بۆ  ،شو
زە تی ئهمهريکا کانیه راق بهتايبهت دوای ئهوەی تورکيا  و هاوپهيمانهکانی دەسه دژی پهالماردانی ع

زەکانی وەستايهوە و  راق دا، شئهمهريکاه کخراوی  ههر لهو دەمهدا .انپهالمارد ه بهر کهوتن له ع ڕ
کی وەک شاری فهلوجهدا،  ،ئهلقاعيدە ن دا و له شو سهرباز و بهرپرسی ئهمهريکی بهو  سهری هه

واسران.  وازەی دەيزانين کوژران و به پردەکان دا هه  سووننهی بهرامبهر بهم ڕەفتارەی عهرەبیش
راقی، شوازي و حيزبهکان کوردميللهتی  ع له سوپای ئهمهريکا  يانله کوردستان دا، به چهپکه گوڵ پ
شهوە و سۆز و پ ڕۆژ به ڕۆژ کورد دەکرد. وانييهکی باشی يتشههنگاوی زياتر و باشتری دەنا بهرەو پ
نسبۆ پر ی  ا.هکهی لهسهر ئاستی جيهان بهدەست ه دوای ئهم شانۆگهرييانه، پهردەيهکی تری نو

دانی شۆڕشی  ووريا بو له سگۆڕانکاری گهورە لهناوچهکهدا هاته گۆڕێ و ئهويش سهرهه
  دا. ١٥/٣/٢٠١٢

کخراوی و هيکڕا تلهناوەخ  راق ،   ،ڕ هتی ئيسالمی له سووريا و ع بوو ياخود  دروست داعشدەو
ی کورد!دروستکرا شمهرگه و شهڕڤانانهوە، . ڕۆ گای ئازايهتی پ ئهم له ڕووبهڕووبوونهوەی  لهڕ

کخراوە تيرۆريستييهی ناسراوە به  یشداعڕ کی نو ی نايه قۆناغ تر و ناسراو ، پ ترەوە و ئهم با



هتييهکان و له ههموو ناوەندەهۆکارەش  ودەو شه ن هپۆپهی ک  گرنگهکانی جيهان ،دۆزی کوردی بردە چ
ڵ و به سهرباز و له  ،هرۆکايهتی ئهمهريکاسو جيهان به دەکرا ی کورددا باسی دۆز هاته سهر ه

ر زۆر بواری ترەوە کهوته هاوکاريی و پشتيوانی کورد.ميديايی و ڕووی سياسی و ئابووريی و   ههول
هت ودەو ی ن ی ڕوويان وەک پايتهخت بووە، شانۆيهکی سياسی و دبلۆماسی گرنگ و بهپرسی با

کرد. بهم  وەيه،ت قايمی ش شرەوی و ج ی سهرنجی ههموو دنيا. ، لهناوچهکهدا کورد پ  ملهبووە ج
به سهرۆکايهتی  بارودۆخه سياسی و سهربازيی و گۆڕانکارييه گهورەی ڕوووی له ناوچهکه کرد بوو،

شهوە چی بويستايه و ئارەزووی ههر. ئهمهريکا ب ڕکهبهری ئهمهريکا ڕووداوەکان دەچوونه پ
بهواتايهکی تر ئهو ناوچه کرد و بڕياری به تهنيا لهسهر دەدا. يلهبهرژەوەندی بوايه دەبکردايه و 

ه خهريک بوو بهتهواوی بکهون ،و کانگای وزە و نهوتهوە له ڕووی جيۆپۆلهتيکيی و سهرچاوە گرنگانه
تی ئهمهريکاوە. ر دەسه وەبهرايهتی  ژ  ،دانزۆری نهخاي دا. جۆرش بۆشبهتايبهت لهسهردەمی بهڕ

له سايهی سياسهتی شل و سارد  ئيدارەی ئهمهريکا گۆڕانی بهسهردا هات و بۆش له سهرۆکايهتی البرا.
ت بۆ ناوچهکه، باراک ئۆبامااسيڤی و پ دا  ٩/٣/٢٠١٤له  ،لهسهر ئاستی ئهوروپای ڕۆژهه

تی  ت بهرامبهر به ڕەخنه و ناڕەزايی و ههڕەرۆژهه شه و ئۆکرانيا و کريم داگير بکات و ب منهت ب
 هنگاوەی به سانايی بۆ مهيسهر بوو،ووسيا ئهم ههکانی ئهوروپا و ئهمهريکا. ڕبايکۆت و گهمارۆدان

ووسيا باش دەرکی ن و سياسهتی ئهمهريکاش سست و الواز بوو. ڕوچونکه ئهوروپا يهکگرتوو نهبو
وانيان گهورەتر بکات و بهوە کرد بوو، ی دا،دەالقهی ن ندنهوەی ئهوەشی  ههو ئهوروپا و  کرد،کهخو

ک ترازان دەچن و  ئهمهريکای ئۆباما، توانای ئهوەيان نييه بهرەو ڕووی بنهوە و خۆيان بهرەو ل
وەبهرايهتی ئهمهريکا ی توانای  ،بهڕ ، ٣٠/٩/٢٠١٥له ڕووسيا  وخۆ و مهيدانی نييه و ڕاستهملمالن

هتی مهترسيدار،  ودەو کی ن ز کی سهربازيی و زله ز بژاردگۆڕەپانی سوەک ه بۆ  ،ووريای هه
رايی،  به واقعيش توانی. هکهداچوونه شهڕی سوورياوە و ئامادە بوونی له ناوچ تهوە سهر زۆر به خ ب

  .شانۆی سياسهتی جيهانی 

قاند، کورد کی وايان خو کی تر ئهم گۆڕانکارييانه، بارودۆخ وان دوو بهرداشی کهوب جار تهوە ن
زەکانی ئهمهريک زەکانی رووسيا. دەرئهنجام بارودۆخهکها و هاتنی ههبوونی ه هتی ئهوەی  ه حا

نا، که ت له ملمالن پ زێ و دوور ب ويست خۆی له ساخبوونهوە بپار ی ئهم کانکورد نهتوان وەک پ
ته جيهانيهی ئهمهريکا و رووسيا لهسهر ئاسته به ته، ئهو کهس و دوو دەسه رزەکه. هاوکات نهشب

ت، به  بهری جۆگهکه بخوات،بهواتايهکی تر ئيدارە بدات.له ههردوو  اليهنهی که بتوان و نهيهو
هتی. ودەو چونکه ب پالن و نهخشه و  کورتی و کرمانجی بووە کهرەسهی گهمهيهکی مهيدانی و ن

تستراتيژيی نهتهوەيی بوو ،وە نهيدەزانی بهرەو کام ئاڕاسته ههنگاو بن و    !.باشترە سهر بهک ب

ننههموو ڕاستيلهم پانۆڕاما کورتهدا،  ژوويهکان دەيسهلم ، که کورد لهسايهی يهک جهمسهريدا يه م
شچووە. ئاخر بهر لهوەی کورد، ڕوو له دوو بهرە و ئۆردووگا وە و بهرەو ودەستکهوتی زياتری ب پ

کی پارچهپارچهيی و وەدووکهوتنی ئايدۆلۆژيا و و گرفتاري بۆخۆی زامدار ،بکات ی بارودۆخ
تی تی کوردە، مهخابن .و ئاڕاستهيی بووناوچهيی و دو دەسه کهوتی ڕياليت لهسايهی  جارێ ئهوە هه

تدارانهدائهو حيزبه  ، .دەسه ت لهبيرشمان بچ کی  يش!ئينگليز ناب بتوان  نهداوە به ڕۆحيدا،وای دار
تهوەبه سانايی و ب گرفت  ت بحهس ی ڕزگار ب کی تر لهسايهی  .و ل بهم جۆرە کورد جار

سانهوەی  وان رووسيا،هه کانی  کهوتهوە ن زی بهرژەوەندی و ستراتيژی ملمالن ئاگردانی  پهراو
زەکانی ئهمهريکا و ڕ شهاتنی  بووە، دەرئهنجام ئهم ستاتووەی کورد وە.ياووسبوونی ه هۆی پ

ک هت ويست ، که نهحا ژێ و  توان وەک پ  .به ئاشکرا ساخ بکاتهوەخۆی بهرنامه و پرۆژە داڕ



لکهکان بخاته سهبهتهی اليهکهوە، يه نا،ئهمهش بهو مانا کو بايی ئهوەندەی  که تهواوی ه به
هی تهندروست و گونجاو  ت مامه ک بخاتهوە و بزان بهرژەوەنديی نهتهوەيی خۆی سهرووو ههموو شت

تهدا بکات   .لهگهڵ ئهم دوو دەسه

ستاش دا،بهشار ئهسهد ـ  ساوەتهوە جارێ له ڕووخاندن  له ئ مهکهی هه توانی  قوتاری بووە،که ڕژ
ی خۆی، ٣/٤بههاوکاريی ڕووسيا  ر کۆنتڕۆ تهکهی بخاتهوە ژ تی بهسهر زۆر  و کدا دەسه لهکات

ستا ههڕەشه له کورد دەکات و داوای  گهڕەک و ناوچهی ديمهشقی پايتهخيش دا نهمابوو. ئهوائ
  ڕادەستکردنی ناوچه ئازادکراوەکانی کوردستانيش دەکاتهوە.

نانه ـ   له ی داگيرکردنی شاری (عهفرين)ارورودۆخی کورد،له ڕووداوەکانوەيهکی کورتی بوەبيره
گهتيڤو  لهاليهن تورکياوە  ڕۆژئاوای کوردستان ی ن دەگهين کهوا  ،ی رووسياڕۆ تييهکی  ت چ کاريگهر

له ههنووکهشدا، که پهيوەندی تورکيا به ئهمهريکاوە به ههبوو و ئهمهريکاش چۆن دەستخهڕۆی کردن. 
دەپهڕێ، تورکيا ديسان دەيهوێ ياری مشک و پشيله لهسايهی دۆستايهتی و خرا پترين قۆناغی خۆيدا ت

تييهکی تاکتيکيدا لهگهڵ رووسدا بکات،ئهويش بهس بۆ خۆ قوتارکردن لهم خنکان و  هاوپهيمان
تی. دا کی براڕووخانهی چاوەڕوان هوان وەی به کورد دەستبهتاڵ له گۆڕەپانه هاته دەرەوە، وەک پا

وان ئهمهريکا و ڕووسيا  کانی ن چکهی ملمالن ر پ شهڕی داعش و دۆڕاوی سياسی و فليقاوەی ژ
مهکهی ئهسهد، لهسهر ناوچهکه. زيی  خۆ گهر رووسيا نهبوايه ڕژ کی بهه هت واته ناوەنديی دەو

چنيوە و  عروبه، کی گهورەی پايهکانی لهسهر جهستهی کورد هه راقی که بهش ههمان سيناريۆی ع
کی بهدەوام الواز و  بهسهردا دووبارە دەبۆوە. کی ههميشه شلۆق و حکومهت کی  ناوەند ت گرفتدار و

شه. دەرد و به   ک

ران پهيوەندی سياسی باش نييه و له ههنووکهدا سياسهتی گهمارۆدان و ـ  که لهگهڵ ئ ن ئهمهريکا سا
ران  هکهبازيی  ئابووريی و بازرگانيشی چۆته سهر، ئهوە دەبينين ئ که خۆی لهسايهی بهدرۆ و ته ن سا

ژە بهتهمهن خۆيی و  اپهيوەندی باشی لهگهڵ رووسياد وەبردنی بهرحهشارداوە و در ژەوەندييهکانی بهڕ
بهت  دەدات. خۆگهر ران ئهم جهمسهرەی نهبوايه، هه کی ئارامی بۆ نهدەمايهوە و توانای ههئ ناسهدان

  .تهکان بچوايهيه، لهناوەوە بهرەو ههزۆر دوور ني

ڕايه ،نيشاندانی ئهم چهند پهردە خ له بابهتی هاتنهوە مهيدانی ڕووسيا بۆ  ،زۆر شتمان پ دە
وەشانهوە و الوازيی و  ٣سهرشانۆی جيهانی،  هتی داگيرکهری کوردستان لهوپهڕی کهوتن و هه دەو

ی و تا ههنووکه دەڕزگاريان بوو و ، بوون نهمان دا سانهوە سهرپ وييهکانيان توانن هه ژە به سهربز در
نه مهيدانی پهالماردانهوە. ری برسی ب ئهم لۆژيکه  بدەن له دەڤهرەکه و بهتايبهت دژ به کورد وەک ش

ه الی   چهوتهی نی سا  بهرقهرار بووە و کاری پ دەکهن، ديمهشق،بهغدا و ە و تاران و ئهنقهر سا
ت.خهکی هيوابهئهندازەيهک قووڵ و فراوان بووە، دەرفهتی ئايندەيبه  شی بۆ دەڤهرەکه ل بهديی ناکر

وان کورد و ئهوان به ڕادەيهک گهيشتووە، ۆيان له بوونی کورد دا ئهوان مهرگی خ پهيوەندييهکانی ن
تی به ژيانی خۆ تی خۆيان دەيانهوێ بهردەوم  يان له جينۆسايدکردنیدەبيننهوە،جا بۆيه به ههموو ئيمکان

  کورد دا بدەن.

رانی بۆ کهس بخوازم، نائهوە باوەڕی  و رەوەريی و ما مرۆدۆستی و ڕۆحی شهڕخوازی من نييه، کو
کو ژوويهکی تاڵ ئهم حهقيقهته زادەی به نهگری يهکیڕاستي و م ئهوە که  بهرجهسته بووە، حاشاهه
کی دوژمنکارانهی کوشندەی بڤه دوويانهتهکر ،ههيه ههرچی وزە و توانايان ن!ئهوان له بواری  ،چهک

شهڕی کوردقڕانی پ دەکهن. به ئاشکرا بهرنامه و  فهرههنگی دا، و سياسيی و ئابووريی و سهربازيی



زان و بهههموو بيرکردنهوە و ئۆڤهريی ئهوان بۆ کورد بريتييه له : زيندانی  دارە و ڕاگو و س
ی بوونش کی شايسته به کورد ڕەوا ب. واته ەی کوردوەيهک نکۆ ت، ژيان  .بيننههرگيز نايانهو

گهنهويستلهکا کدا ڕاستيهکی به ب  خۆی لهبهردەم ههمووان دا قووت دەکاتهوە، بريتييه لهوەی ت
کی دادپهروەرانهی دۆزی نهتهوەيی کو سهوز لهناوچهکهدا ئارامی و ئاسايش  رد، ههرگيزچارەسهر

ت.    ناب

مه و ئهوان دا، کورت و پوخته،   شهات، ها لهبهردەم ئ دەبا بزانين ئايندەيهکی کراوەی تژی له پ
ژوو چۆن و به کام ئاڕاستهدا خول دەخوات.   ڕەوڕەوەی م

  

    


