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ﻟە وەﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺳﻮار ﺷەﭘﯚﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮون  ،ھەر ھەﻣﻮو ھەوڵێﮑﯿﺎن ﺧﺴﺘە ﮐﺎر
ﻟەﺑﯚ زﭬﺮاﻧﺪﻧﺎ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺗﺎرﺗﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻟﯚﺑﻨﺎﻧﯽ  .ﺋەم ﺑەزﻣەﺷﯿﺎن ﺑەﺗەﻧێ دە ﭼﺎرﭼﯿﭭﺎ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن
ﻧەﺑەﺳﺘەوە و ھەر ﺟە ﺳەرەﺗﺎو ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎرﯾﺎن ﺋەوەﯾﺎن ﺑە ﮔﻮێﯽ ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ دا ﮐﻮ ﮔەﻣە دژە ﻣﺮۆﯾﯽ و
دژە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەﯾﺎن ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﻧەﻣﺎزە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑ�و ﺋەﮐەﻧەوە  .ﺋەم دﯾﺎردە ﻧﺎﺳﺎزە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﻟە
ﺳەروﺑەﻧﺪی ﮔەﺷەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺳەدەی  ۲۰ﺳەری ھەڵ دا و ﺧﯚی ﻟﯚ
ﺳەدەی  ۲۱ژی درێﮋ ﮐﺮدەوە و ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆی ھێﻨﺎﮔە  .وەﮐﯽ ﺗێﮑڕای دﯾﺎردە ﻧﺎﻣﯚﯾەل ﻣێﮋوو  ،دﯾﺎردەی ﻣەﻻی
ﻋەﺟەم و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ  ،ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎی زەﺑﺮ و زەﻧﮓ و ﺷﯿﺮ و ﺗﯿﺮ و ﮐﻮﺷﺖ
و ﺑڕی ھﺎوﺷێﻮەی ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ دە ﻣێﮋوودا  ،ﺑﯚی ھەﺑﻮو ﮐە ﺳەرھەڵﺪا و ﺑﻤێﻨێﺘەوە و درێﮋە ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪات .
ﮔﺮﺗﻨە دەﺳﺘﯽ ﺋﺎﻣێﺮ و ﮐەرەﺳەی دەوڵەﺗﯽ ﺋەو ﺑﻮارەی ﻟﯚ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﮐە ﺋﺎرێﺸە و ﮐﯚﺳﭙێ
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ و ﺳەرﮐەوﺗﻮاﻧە ﻟە ﺳەر ڕێﮕەﯾﺎن ﻻ ﺑەرن  .ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ﮐە ﺑە ھێڕﺷﯽ
ﺳەدام دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد ﺑﯚە ﮔەزۆی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دەرەﺗﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮی ﻟﯚ ﻣەﻻﮐﺎن ﺑەدی ھێﻨﺎ ژ ﻣﮑﻮم ﮐﺮﻧﺎ دەﺳە�ﺗﺎ
ﺧﻮە  .ﺧﺎڵﯽ ﺑﺎڵﮑێﺶ ﻟە ﻣەڕ دۆﺧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻟێﮕﺮە ﺋەوەﺳە ﮐە ﭼەﭘﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ) ﺗﻮودە و ﺋەﮐﺴەرﯾەت و
ﺗﯚﺑەﮐﺎراﻧﯽ دﯾﮑە( داﯾﺎﻧە ﭘﺎڵ ﻣەﻻﮐﺎن و ﺟﺎرەک دن ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﯾﺎن دووﭘﺎت ﮐﺮدەوە ﮐە ﭼەپ ﻟە
ھەڕەﺗﯽ دەﺳە�ﺗﯽ دا ﺧەﯾﺎﻧەت ﻟە ﮔەل و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن و ﺧەڵﮑەﮐەی ﺋەﮐﺎت .
ﭼﮑەﯾەک ﻟەﻣەش ﻗﻮوێﻞ ﺗەر ژی ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ڕووﺳﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋەو دەم و ﭘﺎﺷﺎن ڕووﺳﯽ ﭘﺎش
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ژی ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﻓﺮە ﮐﺎرﯾﮕەر و ﮐﺎری ﺑﻮو ﻟە ﭘﺎڵ ﭘێﻮەﻧﺎﻧﯽ ﭼەپ ﺑﯚ ﭘﺎرێﺰﮔﺎری ﻟە ﻣەﻻﮐﺎن ﺑەوەی ﮐە وان
ﺳەرەﺗﺎ ﺑە ﮔەز و ﭘێﻮاﻧەی ﺷەڕی ﺳﺎرد و دواﺗﺮﯾﺶ ﺋﯽ دە ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﻋﺮووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەﻟﯿﺴﺘﻦ  .دەوری
ڕووس ﻟە ﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑەو ﺑﯿﺮ و ﺑﯿﺮۆﮐە دواﮐەوﺗﻮواﻧەﯾﺎﻧەوە ﻟە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺗﺎوارﯾﺶ
ﻣەﻻ ﺳەﯾﺪ ﻋەﻟﯽ ﺧﺎﻣەﻧەﯾﯽ ﺧﯚی ﺋەﻧﻮێﻨێ ﮐە ﭘەروەردەی زاﻧﮑﯚی ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﻟﯚﻣﻮﻣﺒﺎی ﺳەردەﻣﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻋﺮووﺳﺎﻧە  .ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺗﺎوارﯾﺶ ﺧﺎﻣەﻧەﯾﯽ ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ﺋﺎﺷﮑﺮا دەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﺋەوە ﻟێﺰاﻧﯽ ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ و ﺷﺎﻗەل
ڕەﺷەﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻧەﺑﻮو ﮐە ﮐەڵﮑﯽ ﻟە ﮐەﻟێﻦ و دووﺑەرەﮐﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وەرﮔﺮﺗﺒێ ﺑەﻟﮑﯽ ﺑە
ﭘێﭽەواﻧەوە ﺋەوە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ و دەﺳﺖ و ﭘێﻮەﻧﺪەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮون ﮐە ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن دەرەﺗﺎﻧﯽ
ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯿﺎن ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ و داﯾﺎن ﺳەﭘﺎﻧﺪ ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑە داﻣﺎوەﮐەی
ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﺟﯿﮭﺎن ژی  .ﺋﺎ ﻟەم ڕێﮑﺎرە دا ﻣەﻻﮐﺎن ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗێﺮی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺗڕۆ ﮐﺮد و ھەر ﻟەم ﭘێﮑێەش
ﺗێﮑڕای ﭘﯿﻼن و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﮔﮋی ﻣەﻻﮐﺎن ﭘﻮوﭼەڵ ﮐﺮدەوە
و ﺧەڵﮑﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ژی ﺑﺎﺟێﮑﯽ ھەر ﺋﯿﮕﺠﺎر ﻗﻮرس و ﮔﺮاﻧﯿﺎن دا ﺑﯚی.
ﭼﯿﺮۆﮐﯽ دەﺳەﻻﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم  ،ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدن و داﭘڵﺆﺳﯿﻦ و ﭘەت و ﺳێﺪارە و زﯾﻨﺪان و
ﺋەﺷﮑەﻧﺠەی ﺧەڵﮑە ﺋﯿﺨﺴﯿﺮەﮐەی ﺑﻦ دەﺳﺘﯿﺎﻧە  .ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ و دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰﻣﯽ
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ژی دە ھەﻣﺒەر ﻣەﻻی ﻋەﺟەم  ،دۆش داﻣﺎو و دەﺳﺘەوﺳﺎن و ﻧﺎﮐﺎراﻣە  ،ﻗەت ﻧەﺑﻮوە ھﯚﮐﺎرێﮏ ﭘەی
ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ھەوﺳﺎر ﮐﺮدﻧﯽ ﺗەراﺗێﻨﯽ ﺋەوان دژە ﻣﺮۆﭬﺎن  .ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﺑە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑە
ھەﻣﻮو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯿەوە  ،ﺳەرەﮐﯽ ﺗﺮﯾﻦ ھﯚﮐﺎرە ﮐە ﮐﺎرﯾﮕەری و ﺑڕﺷﺘﯽ ھﯚﮐﺎری دەرﮐﯽ ﺟە
ھەﻣﺒەر دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻﮐﺎﻧﯽ ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ دﯾﺎری ﮐﺮدووە و ﺋەی ﮐﺎت ھەر ﺋەم ھﯚﮐﺎرەﺷە ﮐە ﻣەﻻﮐﺎﻧﯽ ﻟە
ھەﻣﻮو ﻗﻮﻧﺎﺧە ﺳەﺧﺘەﮐﺎﻧﯽ دەﺳەﻻﺗﯿﺎن ﭘﺎراﺳﺘﻮوە .
ڕووﺧﺎن و ﺳڕﯾﻨەوە ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﺳەدام ﻟە ﻻﯾەن ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ڕێﮕە ﺋەڕا ﻣەﻻﮐﺎن ﺋﺎوە� ﮐﺮد ﺋەڕای
ھەرﭼﯽ ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﭘەل ھﺎوێﺸﺘﻨﯽ دەﺳﺪرێﮋﯾﮑﺎراﻧە و ﭘەرەﺧﻮازاﻧەﯾﺎن ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە  .ﭘﺎﺷﺎن ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ
و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺰﻣﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ – وەھﺎﺑﯽ ﺋەوەﻧﺪی دﯾﮑە دەﺳﺘﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯽ ﺋﺎوە� ﮐﺮدەوە ﻟﯚ
درێﮋەدان ﺑە ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘەرەﺧﻮازاﻧەی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە  .ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە
ﺳﻮورﯾە و ﻗﻮت ﺑﻮوﻧەوەی داﻋﺶ ڕێﮕﺎی ﺧﻮﺷﮑﺮد ﺑﯚ ڕووس ﮐە ﺑە ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﺷەڕی دژە ﺗێﺮور و ﺑەﻣەﺑﺴﺘﯽ
دوورﮐەﻓﺘﻨەوە ﻟە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﻮﮐﺮاﯾﻨﺎ و ﮐﺮﯾﻤﺎ  ،ڕاﺳﺘەو ﺧﻮ و ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﺪاﺗە ﭘﺎڵ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن وەک
ھﺎوﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەھێﺰی ﮐەرﺗﯽ ﺷێﻌە ﻟە دژی ﺳﻮﻧﻨﯽ وەھﺎﺑﯽ  .ﻣەﻻﮐﺎن ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی
ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە ڕووس و ﻟە ﺳەر دوو ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼەﻧﺪ ﺑەرەﮐﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ  ،ﮔﺮەوی ﻣﮋاری ﺋەﺗﯚﻣﯿﺎن ﻟە ڕۆژﺋﺎوا
ﺑﺮدەوە و ﺑەﻣەش ﭘﺎرە و ﻧەﺧﺘﯿەﯾەﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﺎن ﭼﻨﮓ ﮐەﻓﺖ  .ﺋﺎﻟەم دۆﺧە دا ﮐە ﻧﺎوﭼەﮐەی ﺗﻮوﺷﯽ ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ
ﻓﺮە ﮐﻮور ﮐﺮدﮔە  ،ﻣەﻻی ﻋەﺟەم  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺷﻮوڵﯿﺎن ﻟێ ھەڵﮑێﺸﺎ و ڕاﺳﺘەوﺧﯚ دەﺳﺘﯿﺎن ﻟە ﮐﺎروﺑﺎری
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ﻟﯚﺑﻨﺎن و ﯾەﻣەن و ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ و ﺳﻮورﯾە و ﻋێﺮاق و ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وەر دا و ﺑﻮوﻧە ﯾﺎرﯾﮑەرێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەر ﻟە ﮔەﻣەی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ژی  .دوا ھەڵﭙەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟەم ﺋﺎﻗﺎرەوە  ،ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐەرﮐﻮوﮐﯽ ﺑە ﺳەر
ﮐﻮردا ھێﻨﺎ  ،ﻟە ڕێﮕەی ﺣﮑﻮﻣەﺗە دەﺳﻨﯿﺎﮐەی ﻟە ﺑەﻏﺪا و ﺟﺎش و ﺧﯚﻓﺮۆﺷەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە
ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺑەرﭘەرﭼﺪاﻧەوەی ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮواﻧەی ﮔﺸﺘﭙﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﯾەﮐﺎﻧﯿﺞ وەﮔەردی ھﺎودەﻧﮓ ﺑﻮون و ﻧەک ھەر ﺑێﺪەﻧﮕەﯾﺎن ﻟێﮑﺮد ﺑەڵﮑﻮ ﺑە ﺧﺸﮑە ﭼەک و ﺗەﻗەﻣەﻧﯽ
ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺸﯿﺎن ﻟﯚ داﺑﯿﻦ ﮐﺮدن  .ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ھەر ﺑﯿﺮﯾﺸﯿﺎن ﻟەم ﺋەﮔەرە
ﻧەﮐﺮدﺑێﺘەوە ﻟﯚﯾە ﺋﺎوەھﺎ ﺑە ﺑێ ﺳەرە و ﺑەرەﯾﯽ ﭘﺎﺷەﮐﺸێ ﯾﺎن ﮐﺮد  .ﺋەم ﭘﯿﻼﻧەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑﯚﯾﺎﻧﯽ
ﮔﺮت و ﺋەواﻧﯽ ﮔەﯾﺎﻧﺪە ﺳەر ﺳﻨﻮوری ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﺧەوﻧﯽ ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﺗﺎڕادەﯾەک ھﺎﺗە دی  .ﻣەﻻﮐﺎن ﺗەﻧﯿﺎ
ﺑە ﮐﺎرەﺳﺎﺗەﮐەی ﮐەرﮐﻮوﮐەوە ﻧەوەﺳﺘﺎن ﺑەڵﮑﻮ ھەڵﭙەی ﺋەوﺷﯿﺎن ﮐﺮد ﮐە ﺑﺎر ودۆﺧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺗێﮏ ﺑﺪەن ﻟە ڕﯾﮕﺎی ﺟﺎش و ﺧﯚﻓﺮۆﺷەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺟە دەﭬەرا ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ  .ﮐﻮرد ﺟە
ﺑﺎﺷﻮوری ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەی ﮐەﻓﺘە ژێﺮ ﺗەوژم و ﮔﻮﺷﺎرێﮑﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﭘﯿﻼن ﺑﯚ داڕێﮋراوی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺗێﮑڕای
ھێﻤﺎﮐﺎن ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻣەﻻﮐﺎن ﺋەﮐﺮد  .وﻟﻮ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺮ ﮐﯚ ھەر ﺗﺸﺘەک ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑﯿﮭەوێ چ
ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ دەرەﮐﯽ  ،ﻟﯚﯾﺎن ﺋەﭼێﺘە ﺳەر و ﻟەوە دڵﻨﯿﺎ ﺑﻮون ﮐە چ ﮐﯚﺳﭙێﮑﯽ ﺳﻮور ﻟە
ﺳەر ڕﯾﮕﺎﯾﺎن ﻧﯿە  ،چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .ﻟەورا ﻣەﻻﮐﺎن ﺑە ﺧﻮدا ﭘەرﻣﺎن و ھێﻠﯽ
ﺳﻮورﯾﺎن ﺗێ ﭘەڕاﻧﺪ ﺑە ﭼﻮوﻧە ﺳەر ﺳﻨﻮوری ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﮔەف و ھەڕەﺷەﮐﺮدن ﻟە ﺟﻮوﻟەﮐە .
ﭘێﺪەﭼێ ﮐە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻟە ﻧﺎﮐﺎوی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﻮرﺷﻠﯿﻢ ﺑە ﭘێﺘەﺧﺘﯽ ﺟﻮوﻟەﮐﺎن ﮐﺎرداﻧەوەﯾەﮐﯽ
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮوﺑێﺖ ﺟە ھەﻣﺒەر ﻣە�ی ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯿﺎن ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﺎرەﺳﺎﺗەﮐەی
ﮐەرﮐﻮوک  .ﺋەﺷﯽ ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ژێﺮ ﮔﻮﺷﺎری ﺟﻮوﻟەﮐە ھﺎﺗﺒێﺘﻨە ﺳەر ﺋەو ﺑڕواﯾە ﮐە ﭼﯽ دی ﺑەر ﺑﯚ
ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﭼﺆل ﻧەﮐەن  .رﯾﮑﺎرﯾﺸﯿﺎن ﻟﯚ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە دﯾﺎری ﮐﺮدﺑێ  .ﻟێ ڕێﮑﺎری ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن ﮐﺎری
ﻧە ﺑﻮوە و ﻧەی ﺗﺎﻧﯿە ﮐە چ ﮔﺮﻓﺘێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚ ﻟﯚﯾﺎن ﺳﺎز ﺑﮑﺎت  .ھەڕەﺷە و ﮔﻮڕەﺷە و ﮔەڤ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ﮔەﻣﺎرۆدان
ﻟە ﮐﯚﻧﺪا ژی ﺗﺎﻗﯿﮑﺮاﯾەوە ﺑەﻻن وەﮐﯽ ﻣە ﮔﻮت ﻣﻠﻤﻼﻧێ و ﮐەﻟێﻦ و ﮐەﻟەﺑەری ﻧێﻮان ڕۆژﺋﺎوا و ﻋﺮووﺳﺎن ھەﺗﺎ
ﻧﮭﺎ ﺑڕﺷﺘﯽ ڕﯾﮑﺎرەک ھﺎﻧﺎی ﺑەﮐﺮدەوە ﺋەھێﻨﺎﺑەوە ﺳەر ھﯿﭻ  .ﺋەوەش ﮐە ھەﯾﺎ ﻧﻮوﮐە ڕۆژﺋﺎواﯾەل ﺑﯿﺮﯾﺎن ﻟێ
ﻧەﮐﺮدﺑﻮەوە و ﺑە ﮐﺮدەوەش ﺑەﻻی دا ﻧەدەﭼﻮون ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎزاردراو و ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻣەﻻﮐﺎن ﺑﻮو  .ﻣەﻻﯾەل ژﯾﺎﻧﯽ
ﺧەڵﮑﯽ ھەژاری و�ﺗەﮐەﯾﺎن ﺗﺎﺳﺎﻧﺪووە ﺑە ڕادەﯾەک ﮐە ﮔەﯾﺸﺘﺒﻮوﻧە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗەﻗﯿﻨەوە و ﺗەﻧﯿﺎ ھﯿﺰی دڕی
ﺳەرﮐﻮت ﮐەری دام دەزﮔﺎ داﭘﻠﯚﺳێﻨەرەﮐﺎﻧﯽ ڕژﯾﻢ ﮐﺎری ﺑﻮو ﺑێﺪەﻧﮕﯿﺎن ﺑﮑﺎﺗﻦ .
ﭘێﻨﺞ ڕۆژ ﭘێﺶ  ،دە ۲۸ی ﻣﺎﻧﮕﯽ ڕاﺑﺮدوو  ،ﮐﺎﻧﮕﺎی ﮔڕ و ﺗﻮوڕەی ﺧەﻟﮏ ﺗەﻗﯿەوە و ﺧەڵﮑەﮐە ڕژاﻧە ﺳەر ﺟﺎدە و
ﮐﯚ�ﻧﺎن و ﻟە دژی ﻣەﻻﮐﺎن ﺟﻮو�ن  .ﮔﺆر ﺳﺮوﺷﺘﯽ زۆرﺑەی ھەرە زۆری ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ  ،ﺳەرﺗﺎ داﺧﺎزﯾﺎ
ﺋﺎﺑﻮوری و ﺑﺎری ﮔﻮزەراﻧﯽ ژﯾﺎن ﺧەڵﮏ  ،ھﺎﻧﺪەر ﺑﻮو ﮐە ﻓﺮە ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﮔەھﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺷﯚڕﺷﮕێڕی و ﺑﻨەﻣﺎی دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ  .ﮔەر وای داﻧێﻦ ﮐە ھێﺰ و دەﺳﺘێﮑﯿﺶ ﺑﻮوﺑێﺖ  ،چ
ﻟە ﻧﺎوﺧﯚ چ ﻟە دەرەوە  ،ﻟەﺑﯚ ﺟﻮو�ﻧﺪﻧﯽ ﺧەڵﮑەﮐە ﺋﯿﺪی ﺋەوە ھێﭻ ﻟەو ڕاﺳﺘﯿە ﻧﺎﮔﺆڕێ ﮐە ھﯚﮐﺎری ﺧەڵﮏ ،
ھﯚﮐﺎرێﮏ ﻧﯿە ﮐە ﻟە ھێﭻ ﭼﻮارﭼێﻮەﯾەﮐﯽ ﻟە ﭘێﺶ دا ﺑﯚ دﯾﺎری ﮐﺮاو ﻗەﺗﯿﺲ ﺑـﻤێﻨﯽ و درەﻧﮓ ﺋﺎﻧﮑﻮ زوو ﺋەو
ﺧەڵﮑە ڕێﭽﮑەی ﺷﺆڕﺷﮕێڕی ﺧﯚﯾﺎن دەﺑێﻨﻨەوە و دەﺳﺖ و ﭘﯿﻼن ﭘﻮوچ و ﺑەﺗﺎڵ ﺋەﮐەﻧەوە و ﻣﯚرک و ﺷەﻗڵﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﺋەﻧێﻦ ﺑە ﺑﺰاﭬەﮐەﯾﺎﻧەوە  .ﻟە ﺧﯚڕا ﻧﯿە ﮐە زۆردار و ﺳﺘەﻣﮑﺎر ﻟە ﮐﯚﻧەوە ﮔﻮﺗﻮوﯾﺎﻧە " ﺧﻮا ﻧەﮐﺎ ﻓەﻗﯿﺮ و
ھەژار ﺑﺠﻮوڵێ "  ،ﮔﯚڕ ﭘەﻧﺪێﮑﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﮐﻮردی  .ﺋﺎﺋەﻣە ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﯾە ﮐە ﺋﯿﺮۆ ﻣە�ی ﻋەﺟەم ڕووﺑەڕووی
ﺑﻮوﻧەﺗەوە  .ﺧێﺮاﯾﯽ ﭘەرەﺳەﻧﺪن و ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺰاﭬەﮐە ﻟە داﺧﻮازی و ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪﻧێﮑێ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑەرەو ﺋﺎﺳﺘﯽ
ڕاﭘەڕﯾﻦ و ﮐﺮدەی ﺷﺆڕﺷﮕێڕاﻧە ھەﻣﻮو ﻻﯾەﮐﯽ ﺑە ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣەوەش ﺗﺎﺳﺎﻧﺪووە  .ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل
ﺑڕێﮏ ﺋەزﻣﻮوﻧﯿﺎن ھەس ﻟە ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺟﻮو�ﻧﺪﻧەی ﺧەڵﮏ ﺑە ﻧﺎوی ﺳﺎﺧﺘەی ﺷﺆڕﺷﯽ ﭘەﻣەﯾﯽ
و ﺷﯿﻦ و ﺳەوز و ﺑەھﺎر وەک ﺋەوەی ﻟە ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺋﻮﮐﺮاﯾﻦ و ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧەش ﻟە ﭬەﻧەزوﯾﻼ ﺑﯿﻨﺮا .
ﻟێ ﺟﯿﺎوازی ﺋەﻣەی ﻟە دژی ﻣەﻻﮐﺎن دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮدووە ﺋەوەﯾە ﮐە ﻟێﮕﺮە ﺧەڵﮑە ھەژارەﮐەﯾە ﮐە ﺟﻮو�وە و
ﻗﺎت و ﺗﻮێﮋی دارا و دەﺳﺖ ڕۆﯾﺸﺘﻮو و ﭘﺎرت و ﮐﯚﻣەڵﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺑﺰاﭬە دەﺳﮑﺮدەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻟێﮕﺮە ﻟە ﭘەراوێﺰ دان  .ﺋﺎﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی ﺑﺰاﭬﯽ دژە ﻣەﻻ  ،واﺗە ﺟﻮو�ﻧﯽ ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ھەژار  ،ﺑﺰوێﻨەری
ﺳەرەﮐﯽ ﯾە ﻟە ﮔەﺷەی ﺑەﭘەﻟە و ﺧێﺮای ﺑەرەو ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑەرﻓﺮەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە دۆﺧﯽ
ﺷﺆڕﺷێ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ دا و ﺑە ﺑەﮐﺎر ﺋﺎﻧﯿﻨﺎ ﮐەرەﺳەی دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ وەﮐﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﯾەﮐﺎن .
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ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﻣەﻻی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺑە ﺧێﺮاﯾێﮑﯽ ﻓﺮە ﺧێﺮاوە ﺑەرەو دۆﺧﯽ ڕاﭘەڕێﻦ
دەﻣەﺷێ  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﻣﯚرﮐﯽ ﺳەردەﻣە و ﺷﯚڕﺷﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﺋەم ﺑﻮارەی ڕەﺧﺴﺎﻧﺪووە و ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮ و ﻧﺎﻣﯚ
ﻧﯿە ﻟﯚ ﺋەواﻧەی دۆﺧﯽ ﺳەردەﻣەﮐە ﺋەﺷﻨﺎﺳﻦ وەﻟێ ﺋﺎﮔﺎھﺪارن  .ﺷەڕی ﺳڕﯾﻨەوەی دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﺘەﻣﮑﺎر
ﻟە ﮐﻮﺟﯽ و ﺟﺎدە و ﺷﻮێﻨە ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐﺎن دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮدووە  .ﺷەڕەﮐە ﺷەڕە و ﺗﻮﻧﺪ و ﺗﯿﮋی ﻟە ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە داﯾە و ھﺎت و ھﺎواری ھەﻧەک ﻧەزان ﺑﯚ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﯾﺎﻧە ﮐﺎی ﺑەر ﺑﺎﯾە و ھێﻤﺎﯾە ﺑﯚ ﻟێ ﺗێ
ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮوﯾﯽ ﯾﺎن ﻟە ﮐﯚک و ﻣﺎﮐﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە و ﺧەﯾﺎڵﯽ ﺋەوەی ﮐە ﺋەﺷێ ﭘێﯿﺎن واﺑێ ﮐە ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﮐەوﺗﻦ
ﺑە ﻓەرﺷﯽ ﺳﻮور ﻟﯚﯾﺎن ڕازاﺑێﺘەوە  .ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﮔەرەک و ﻣەﮐﯚﮐﺎن ﺋەﺷﯽ وەک ﺟێﮕﺮەوەی دەﺳ�ﺗﯽ
ﻣەﻻﮐﺎن ﺑﮑﺮێﺘە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و وەک ﺑﻨﮑە و ﭘێﮕەی ﺷەڕی ﺧەڵﮑە ڕاﭘەڕێﻮەﮐە دەﮐﺎر ﺑﮭێﻨﺮێﻦ  .ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﮔەر ڕەوﺗﯽ
ڕاﭘەڕﯾﻦ ڕێﭽﮑەی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺧﯚی ﺑﺒڕێ  ،ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺧەڵﮑەﮐە ﻣﺴﯚﮔەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ﺑﺰاﭬﯽ دژە ﻣەﻻی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﺋﯿﺮۆ و ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﻧﻮێ دا و ﺑە ﮐەرەﺳەی ﻧﻮێ ھﺎﺗﮕەﺳە ھﻮﻟێ ﮐە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯽ ﯾە ﺳەردەﻣﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﭘێﺸﻮو ﺋەم ﺧەڵﮑە و ﺋەم ﺑﺰاﭬە ﻣﻮدێڕﻧە
ﺋﯿﺪی ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە ﺳەرﮐﺮدەی ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺣﺰب و ڕێﮑﺨﺮاوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿە ﻧەﻣﺎزە ﮐﻮ ﺑﺎوی ﺣﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﮐﯚن و
ﺗﺎﻗﻤﯽ ﺑﮋاردەی ﺳەرﮐﺮدە ﺑەﺳەر ﭼﻮوە  .ﻣﺮۆﭬﯽ ﺳەردەم رەﺳﯿەﺳە ﺋﺎﺳﺘێﮏ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﻮوﻧﯽ ﭘﺎرﺗە
ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻓڕێ داوەﺗە دەرەوە ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﯚی  .ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺳەردەم و ﮐەرەﺳەی ﭘێﻮەﻧﺪی ﺧێﺮا و
دەوڵەﻣەﻧﺪ و ﺑەرﻓﺮە و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرزی ھﻮﺷﯿﺎری ﺧەڵﮏ  ،ﺑەﮐﺮدەوە ھێڵﯽ رەﺷﯽ ﺑە ﺳەر ﻣﮋار و ﻓەرﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھێﻨﺎوە و ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮوﻧﯿﺎﻧﯽ ﻧەھێﺸﺘﮕە  .ﺋﺎﻟەوەھﺎ دۆﺧێﮏ دا ھەﺳﺖ ﺑەوە ﺋەﮐﺮێﺘﻦ ﮐە
ﭘﺎرﺗە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎن ﺑﻮوﻧەﺗە ﻣﯚﺗەﮐە ﺑە ﺳەر ژﯾﺎﻧﯽ ﺧەڵﮑەوە  .ﭘﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﯿﺮۆ ﻟە ھەﻣﻮو ﺋﺎﮐﺎرێﮑﯽ
ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧە و ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺑێ ﺑەرﯾە  .ﺋﯿﺮۆ ﺋﯿﺘﺮ ﮐەس ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑەو ﺗﺎﻗﻤە ﺑﮋاردە و ﻧەﺟﯿﺒﺰادەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە ﻧﯿە
داﮐﻮ ڕێﮑﺎری ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎن ﻟﯚ دﯾﺎری ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﮔﻮێ ھەر ﮐەﺳێﮑﯽ ﺑڕەک
ﺷەھﺮەزا ﺑﮕﺮی ﺋەﺑﯿﻨﯽ ﮐە ھﯿﭽﯽ ﻟە ھەر ﺳەرﮐﺮدەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐەﻣﺘﺮ ﻧﯿﻨە .
ﮐﺎری ڕێﮑﺨﺴﺘﻦ وەک ﺑەرھەﻣﯽ ژﯾﺮﯾﯽ ﻣێﺸﮑﯽ ﻣﺮۆڤ ﺋەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﮐە ﻣﺮۆڤ ﻟە ﺋﺎژەڵ و ﮔﯿﺎن ﻟەﺑەراﻧﯽ
دﯾﮑە ﺟﯿﺎ ﺋەﮐﺎﺗەوە  .ھەﺗﺎ دوێﻨێ و ﻟە ھەل و ﻣەرﺟﯽ ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﺸﺘﯽ و ﮐەرەﺳەی ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﯚ ﺋەو
ﻣەﺑەﺳﺘە  ،دەﺳﺘەﯾەﮐﯽ ﺑﭽﻮوک ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﻧﺎو ﭘﺎرﺗێﮏ دا ڕێﮏ ﺋەﺧﺴﺖ و ﺋەرک و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ڕﯾﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﮐﺎر و
ﺟﻮو�ﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﯾﺎن وەﺋەﺳﺘﯚ ﺋەﮔﺮت  .ﺋﯿﺮۆ ﺋﯿﺪی ﺋەو ھەل و ﻣەرﺟە ﻧەﻣﺎوە و ﺧەڵﮏ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﮐەرەﺳەی
ﭘێﻮەﻧﺪی ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﭘێﻮەﻧﺪﯾﺎن ﺑەدەﺳﺘەوە و ﺑەﮐﺮدەوەش ﺋەﺗﺎﻧﻦ ﺑەﮐﺎراﻣەﯾﯽ ﯾەوە دﮐﺎری ﺑﮭێﻨﻦ  .ﺑﻨەﻣﺎی
ﺋەم دﯾﺎردە ﻧﻮێ ﯾەش ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە ﻟﯚ ﺷﺆڕﺷﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﮐە ﻧﮭﺎ زۆرﺑەی ھەرە زۆری ﺑﻮار و ﻻﯾەﻧەﮐﺎﻧﯽ
ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە  .ﺑﺰاﭬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺳەردەم ﻣﯚرﮐﯽ ﺷﺆڕﺷﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ
ﭘێﻮەﯾە  ،ﻟە ﺷێﻮەی دا  .دەق وەک ھێڵﯽ ﺑەرھەم ھێﺎﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﮐە ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ھﯿﺰی
ﮐﺎری ﻣﺮۆﭬﯽ ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو وەﻻ ﻧﺎوە ﺋﺎواش ﺋەم ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژی ﯾە ﭘێﺪﭬﯿﺎ ھﯿﺰی ڕێﮑﺨﺮاوی ﻣﺮۆﭬﯽ ﻟە ﮐﺎر و
ﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ) ﺣﺰب و ﮐﯚڕ و ﮐﯚﻣەڵ و ﭘﺎرت ( ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﭼﺎر ﮐﺮدﮔە و ﺋەﻣەش ﺋەو
ڕاﺳﺘﯿەﯾە ﮐە ﭘﺎرت و ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،وەﮔەرد ﺳەردەﻣﯽ ﺷﺆڕﺷﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ دا ﻧﺎﮔﻮﻧﺠێﻦ  .ﺑەزﻣﯽ
دەﺳﺘێﻮەرداﻧﯽ ڕووس ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗەﻧﯿﺎ ﺋﯿﮏ ﺑﺎﺑەت ﻟە ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎﻧﯽ ﺷﺆڕﺷﯽ
دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ دەرﺋەﺧﺎﺗﻦ ﻟە ﻻﯾەن دەزﮔﺎ ﺳﯿﺨﻮڕﯾەﮐﺎﻧەوە ﮐە ﺑە ﺑێ ﺳﯿﺨﻮڕ ﻣەرﻣﺎ ﺧﻮە دەﭘﯿﮑﻦ .
ژﯾﺎﻧﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﺋﯿﺴە  ،ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﻣەﻻﮐﺎﻧﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎﻟﯿﺰە ﮐﺮدوە  .وێﻨەﯾەک ﺋﺎﻧﮑﻮ ھێﻤﺎﯾەک،
وەک ﺋەو ﺟەﻧﺪ وێﻨەی ﻟێﮕﺮە داﻧﺮاوە  ،ﮐﺎری ﺳەدان ﻓﺘﻮا و ﺑەﯾﺎن ﻧﺎﻣە و ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەﮐﺎت و ﺋەﺑێﺘە
ﭘەﯾﺎم و ﭘێﺨﯚری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑڕﺷﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ژی ھەﻧە  .ﮐﺎری ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە
ﺋەﺷﯽ ﻟە ﺳەر ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯽ و دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی دﯾﮋﺗﺎڵﯽ ﺑەڕێﻮە ﺑﭽێﺖ ﮐە ھەر واﺷە  .ھەﻧەک ﻟە ﺳەر
ﺷﯚپ و ﺑﯿﺮی ﮐﯚن ھێﺸﺘﺎ ﻧﺎو و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺧﯚڕﺷﮏ ﻟە ﺟﻮو�ﻧەوەی ﺧەڵﮑﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻟە دژی ﻣەﻻﮐﺎن
ﺋەﻧێﻦ و ﺋﺎﮔﺎﯾﺎن ﻟەوە ﻧﯿە ﮐە ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﺳەردەﻣەوە ڕێﮑﺨﺮاوە و ڕێﮏ ﺋەﺧﺮێ .
ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ڕێﮕەی ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﯾەوە ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﻟە ﻻﯾەن ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و دەزﮔﺎی
ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﺸﺘﯽ ) (Public Relationsھﺎﺗە ﺑەﮐﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دزێﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری  .ﺷﺮوﺷﺘﯽ
ﺷﺆڕﺷﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ و ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎﻧﯽ ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﮐە ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯿﻜﯽ ﻓﺮە ﺑەرﭼﺎو و ﮐﺎرﯾﮕەر دەرەﺧﺴێﻨێ ،
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەوەش ﺗێﺮێﺘە ھﻮﻟێ ﮐە وەک ﺋەوەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﭘﯿﺲ و ﺧﺮاپ ژی ﮐەڵﮑﯽ ﻟێ
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وەر ﺑﮕﯿﺮﯾﺖ  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ دن ﺋەوەﺳە ﮐە وەک ﺋﯿﺴەی ﻣەﻻﮐﺎن دەرﮔﺎ و دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﻟەﻻﯾەن
دەﺳە�ﺗﺪاراﻧەوە ﮐە ﺗﺎﭘﯚی ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژێەﮐەﯾﺎن ﺑە دەﺳﺘەوەﯾە  ،داﺑﺨﺮێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟە دژی ﺧەڵﮏ ﺑﺨﺮێﺘە ﮔەڕ  .ڕێﮑﺨﺴﺘﻦ و ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻦ و ھەر ﺑﺰاﭬێﮑﯽ دﯾﮑەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﮐە ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺷﯿﺎوی ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە ،
ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ و ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧێﮑﯽ ﺑﻨەڕەﺗﯿﺸﯽ ھەﯾە ﻟە داﺑﯿﻦ ﮐﺮدن و ﻣﺴﯚﮔەرﮐﺮدﻧﯽ دواﺋﺎﻣﺎﻧﺞ  .وەک ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ
ﻣﯿﺴﺮ و ﺑەھﺎری ﻋﺎرەﺑﯽ دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ  ،ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ڕاﭘەڕﯾﻨە دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﯾە ﻟە ﭘێﮑەوە ﻧﺎﻧﯽ دەﺳەﻻت و
ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ دەزﮔﺎی ﺑەڕﯾﻮەﺑەری و�ت ﮐﻮرت ﺋەھێﻨێ و ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑﻮار ﺑە ﺳەرﮐﺮدە ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﯾەﮐﺎن ﺋەدات ﮐە
ﺑەری ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﭽﻨەﻧەوە  .ﺋﺎﺋەﻣە ﺋﺎرێﺸە ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﯾە و ھێﮋ چ ڕێﮑﺎرەک ﺋەڕای ﭼﺎرﮐﺮدﻧﯽ
ﻧەﺑﯿﻨﺮاوەﺗەوە .
ﻟەم ﺳەرەﺗﺎی ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺗێﮑەڵ و ﭘێﮑەڵﯿێﮑﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯿﯽ دﯾﺎرە و ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗێﮑﯽ
دﯾﺎر وەک ﺑﺎوی ھەر ڕاﭘەڕﯾﻨێﮑﯽ ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ  ،ھەر ﻻﯾەﻧەو ھەڵﭙەی ﺋەوەﯾەﺗﯽ ﮐە ﻣﯚرﮐﯽ ﺧﯚی ﭘێﻮە
ﺑﻨێ .ﺑﺎڵە ﻧەﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻣەﻻﮐﺎن ﺑەﺗەﻣﺎن ﮐەڵﮑﯽ ﻟێ وەرﮔﺮن ﻟﯚ ﺗەس دان ﺑە ﻧەﯾﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن  .ﻟە دەروەش
ﭼەپ و ڕاﺳﺖ ھەﻣﺎن ھەڵﭙەﯾﺎﻧە  .ﺗﺎﻗﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ھەرﻓﯿﺎگ و ﺑﯚﮔەن ﯾەک دوو دروﺷﻤﯽ ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧەی
ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯿﺎن ﺋەﻗﻮزﻧەوە و دەھﺆڵﯽ ﻟﯚ ﺋەﮐﻮﺗﻦ  .ﮐﯚﻧە ﭘﯿﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﺳەدام و ﺑەﻋﺲ )ﻣﻮﺟﺎھﺪﯾﻨﯽ ڕەﺟەوی( ﺑە
ﺗەﻣﺎﻧە ﭘەﯾﮑەری ﻣﺮدووﯾﺎﻧﯽ ﭘێ ﺑﺒﻮژێﻨﻨەوە  .ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕژﯾﻢ ژی ﺑە ﭼەپ و ڕاﺳﺘەوە  ،ژ ﺧﻮە رە چ
دەورێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎوﯾﺎن ﻟە ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە دﯾﺎر ﻧﯿە  .ﺋەم ﺑەﻧﺎو ﺋﯚﭘﯚزﯾﺴﯿﯚﻧە ﻟە ﻟﻮوﺗﮑەی دەﺳە�ﺗەوە ﻟە ﺳەردەﻣﯽ
ڕاﭘەڕێﻨﯽ دژی ﭘﺎﺷﺎﯾﺎﺗﯽ ﭘەڕﭘﻮوت داﺑەزێﻮەﺗە ﺳەر ھﯿﭻ و ﻟە ﺳەر ھﯿﭻ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮏ ﮐە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧەڵﮑﯽ ﺗێﺪا
ﺑێﺖ ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮ ﻧﺎﺑﻦ  .ڕاﺳﺘﯿەﮐەی ﺋەوەﺳە ﮐە ﺟﻮو�ن و ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺧەڵﮑەﮐە ﻟە دەرەوە و ﻟە ﺑﺎن و ﻟە ﭘێﺸﯽ
ھەرە ﭘێﺸەوەی ﺋﯚﭘﯚزﯾﺴﯿﯚن ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐەﯾە  .ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ دﯾﺎردەی ھەرە ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو و ﻧﻮێﯽ ﺋەم
ﺳەردﻣەی ﺋێﻤەﮔەﻟە و ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐەﺷﯽ ھﺎوﺟﻮوﺗە ﻟەﮔەل ﺳەردەم  .دۆڕاو
و ﻣﺮدووی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﮐﻨﺠﯽ زﺑڵﺪاﻧﯽ ﻣێﮋوو وەک ﺗﺎﻗﻤﯽ ﺋﯚﮔﺮی ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺑﯚﮔەن و ﮐﯚﻧە ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺳەدام و
ﭘێڕەواﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ چ ﺟێﮕﺎﯾەﮐﯿﺎن ﻟە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﺋەم دﯾﺎردە ﻧﻮێ ﯾە ﻧﯿﻨە  ،ﺑە
ﻣﺴﯚﮔەرﯾﯽ ﯾەوە  .ﺋەم ڕاﭘەرﯾﻨە ﺑەزﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﻣەﺧﻤەڵﯽ ﮐەﺳﮏ و ﭘەﻣەﯾﯽ و ﺷﯿﻦ ﻧﯿە .
ڕێﮑﺎری ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺋﯚﭘﯚزﯾﺴﯿﯚﻧە دوور و ﺗەرﯾﮏ ﮐەﻓﺘە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑە ﮐەﯾﻦ و ﺑەﯾﻦ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وەﮔەرد
ھێﮋە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ زﻟﮭێﺰ و ﻟە دەرەوەی ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﺷﺘێﮏ ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن و ﻟە دژی ﺑەرژەوەﻧﺪی
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺧەڵﮏ داﺑﯿﻦ ﺑﮑەن  .ﮔەر ﮔﻮێﯿﺎن ﻟێ ﺑﮕﺮی ﺋﺎﻧﮭﺎ ھەﻣﻮو ھﺎوارﯾﺎن ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑەﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ دەھﺎواری ﺧەڵﮑەوە ﺑێﻦ و ﺑﯿﺎن ﭘﺎرێﺰن  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺳەرەﺗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻧە وەک ﻟە ﺑەﯾﺎﻧﯽ
ھﺎوﺑەﺷﯽ ﮐﯚﻣەڵە و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯽ ڕۆژھە�ت ﺋەﺑێﻨﺮێ .
ﮐە ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﺟﻮوﻻ و رێﭽﮑەی ﺷﺆڕﺷﮕێڕاﻧەی ﮔﺮﺗە ﺑەر  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﻟە ھەﻣﻮو ﻻﯾەﮐەوە ﭘێﯽ ھەﻟﺪەڵﯿﻦ
و ﺋەواﻧەی ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ﺑﺒﻮوﻧە ھﯚی ڕۆژەڕەﺷﯽ و ﻣەﯾﻨەﺗﯽ ﺧەڵﮑەﮐە  ،ﮐﺮاﺳﯽ ﺳﭙﯽ ﺧێﺮﺧﻮازاﻧە دەﺑەر ﺋەﮐەن
و وەﮐﯽ ﺳﯿﻨﺎﺗﯚڕی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺳەرۆک ﮔەﻟﯽ ﺣﮑﻮوﻣەت ﯾەﻟﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ  ،دەﺑﻨە ﯾﺎر و ﭘﺸﺘﯿﻮان .
ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﻣەردم ﺳﺘەم ﻟێﮑﺮاو و ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﻣەﻻﮐﺎن ﮐێﺸێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورەی ھەس ﻟەﺑﯚ ﺋﺎڵ و ﮔﺆڕی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و ھەر وﺳﺎ ژی ﺟە ﺋﺎﺳﺘەﮐەو ﺟێﮭﺎﻧﯽ  .ﺋﯽ ﺑﺰاﭬﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿە دﮐﺎرێ ﮐﻮ
ھﺎوﮐێﺸەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ دە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ﺑﮕﺆڕێ و ﺋﺎﻗﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑەرەو ﺑﺎرێﮑﯽ ﻟەﺑﺎرﺗﺮ ﺑﺎژوێ .
ﻟەورا ﮐﻮ دﮐﺎرﯾﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﺑﺰاﭬەﮐە ﺧﯚی ﺑەرھەﻣﯽ ﮔەﻣەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﮔەﻣەی ڕووس
و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﯾە و ﻟەم ﺳﻮﻧﮕەﺷەوە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻓﺮە ﮐﺎرﯾﮕەری دەﺑێﺘﻦ ﻟﯚ ﺋەوان ﮔەﻣﺎن  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە
ﻧﮑﻮﻟﯽ ھەڵ ﻧەﮔﺮە ژی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮوری ﻟە ڕێ ﻻداﻧﯽ ھەس ﺋەڕای  ،ﺑەوەی ﮐە ھەر ﻻﯾەﻧەی ﯾﺎر و ﻧەﯾﺎر
ھەوڵ دەداﺗﻦ ﻟﯚ ﻻی ﺧﯚی ڕاﮐێﺸﯽ ﺑﮑﺎﺗﻦ .
ﺑﺰاڤ و ڕاﭘەرﯾﻨﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻟﯚ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردان ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ دێﺮی  .ﺑﺎ ﺟﺎرێ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە
ﺑﮭێﺮﯾﻨە ﮔﯚڕێ ﮐە ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋﺎﻟەم ﺋﺎﺳﺘەی ﺋﯿﺴەی دا ﺗەس ﺑە دەﺳﺘێﻮەرداﻧﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە
ﮐﺎروﺑﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەدات ﺑەوەی ﮐە ﺋﯿﺪی ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە دەرﮐەﻓﺖ ﮐە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم چ ﺧﺎڵێﮑﯽ
ﮐﺰی و ﻻوازی ﻓﺮە ﺳﻮورﯾﺎن ھەس و ﻣەردﻣەﮐەی ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﭘەرەﺧﻮازی و دەس ﺗێ وەرداﻧەدا ﻧﯿﻦ ﮐە ﻟە
دژی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋەوان داﯾە و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ وﻻﺗەﮐەﯾﺎﻧﯽ ﻟﯚ ﺗەرﺧﺎن ﺋەﮐﺮێ  .ﻟەﻣڕۆ ﺑە دواوە ﺋﯿﺘﺮ ﮐﯚﻣﺎری ﭘەت و
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ﺳێﺪارە ﺋەو ﺣەﻓﯿﺎ ﺣەﻓﺖ ﺳەرە ﻧﺎﻣێﻨێ و ﺑﻨﺎﻏەی دەﺳە�ﺗەﮐەی ﺑەﺋﺎوا دراوە و ﻟەرزۆک ﺑﻮوﮔە  .دروﺷﻤﯽ
ﻣەرک و ﻧەﻣﺎن ﺑﯚ ھێﻤﺎ ھەرە ﺑەرزەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﺧﻮوﻧﺪەﮐﺎن ﺑەرز ﺋەﮐﺮێﺘەوە  .ﻟﯚ ﻧەﮔﺒەﺗﯽ و ڕوو ڕەﺷﯽ و ڕۆژەڕەﺷﯽ
ﺟﺎش و ﺧﯚﻓﺮۆﺷەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﯿﺮۆ داھﯚڵﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﺋﺎﻏﺎﯾﺎن داﮔﯿﺮا و ﺳﻮوﺗێﻨﺪرا و ﺋﯿﺪی
ﺋەو ﺑﺎوﮐەﯾﺎن ﺗﯚﭘﯽ  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ .

داﮔﺮﺗﻨﯽ داھﯚڵﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﻟە ﺷﯿﺮاز

ڕاﭘەڕێﻨەﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋﺎ ﻟەم ﺋﺎﺳﺘەی ﺋﯿﺴﺘﺎی دا ھەر ھﯿﭻ ﻧەﺑێ رێﮕە ﺧﯚﺷﮑەر ﺋەﺑﯽ ﻟﯚ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺗﺮاﻣﭗ ﭘەی دوور ﺧﺴﺘﻨەوەی ﻋێﺮاق ﻟە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﮐە ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻟە ھەر ﺋﺎﺳﺘێﮏ دا ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی
ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە  .دەرھﺎوێﺸﺘﻨﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ھﺎوﻛێﺸە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ
و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿەﮐﺎن  ،ﺗەﭘڵﯽ ﻓەوﺗﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﯾە  .پ ک ک ﺑەراﺗﺪەری ﺳەرﮐﯽ ﺧﯚی ﻟە دەﺳﺖ ﺋەدات
و ﺋﯿﺘﺮ ﻧەﻣﺎﮐﺎرێ ﮐﻮ ڕێﭽﮑەی دژە ﮐﻮردی ﺧﯚی ﻟە ﺑﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ درێﮋە ﭘێ ﺑﺪات و ﭘێﯽ
ﺑﮋی  .ﮐﺰ و ﻻوازﺑﻮون ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەﻣﺎﻧﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم دەﺑێﺘە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﺋﯿﺪی ﺋەو پ ک ک ﯾەش
ﮔەر ﺑﻤێﻨﯽ ژی وەک ﺧﯚی ﻧەﻣێﻨێ  ،ﺑە ﻣﺴﯚﮔەرﯾەوە .
ﻓﺮە ﺟﺎرێ ﺋەﻣﺎن ﺷﻨەﻓﺖ ﮐﻮ ﺗﺎران و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺳەر ﻣﺎرەﮐەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐەﯾە  .ﺟﺎ وەرە ﺳەری
ﻣﺎرەﮐە ﭘﺎن ﺑﮑەرەوە ﺋەﺟﺎ ﺑﺰاﻧە دۆﺧەﮐە ﭼﯽ ڵﯽ دێ  .ﻣەردم ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻣەردم رۆژھە�ت ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەﺷﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ﺷێﻮەﯾەک ﺑﺪەﻧە ﭘﺎڵ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐەی ﻣەردم ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ھەر ھەﻣﻮو ھەوڵێﮑﯿﺎن
ﺑﺨەﻧە ﮔەر ﭘەی ﺳەرﺧﺴﺘﻦ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ و ﻟە ﻧﺎو ﺑﺮدﻧﯽ وەﯾﺸﻮوﻣەی دزێﻮی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ و
ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن  .ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺳﺎڵﯽ  ۱۹۷۹و ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ دژی ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ و ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەو ڕووداوە ﻟە ﺳەر دۆزی
ﮐﻮردی ﻟە ھەﻣﻮو ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەڵﮕەﯾەﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﮐە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد  ،ﮔەر ھەﺑێ ،
ﺋەﺷێ ﻓﺮە ﺑە وردی ﮐﺎر وەﺑﺎﻧﯿەوە ﺑﮑﺎت  .ﺟێﮕەی ﺟەﻻل ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ  ۱۹۷۹ﭼﯚڵە و ﺋەرﮐەﮐە ﮐەوﺗﻮوەﺗە ﺳەر
ﺷﺎن و ﻣﻠﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﮐە دەﺑێ وەک ﭘێﻮﯾﺴﺖ و ﺑە ﭼﺎزاﻧﯽ و ﻟێﻮەﺷﺎوەﯾﯽ ﯾەوە ﭘێﯽ ڕاﺑﮕﺎت .
ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ﺟﻮاﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە ﻟە دەوری ژﻧﺎن ﻟەم ڕاﭘەڕﯾﻨە دﯾﮋﯾﺘﺎڵﺊ ﯾە دا ﺋەﺑێﻨﺮێ  .ﮐﭽﺎن و ژﻧﺎﻧﯽ
ﺋﺎزا و ﺑﻮێﺮ ﺑە ﺑەرﻓﺮەھﯽ ﺑەﺷﺪارن و ﺑﺎﻧﮕﯽ ﻣەرﮔﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﯚر ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋەﭼڕن  .ﺑﯿﺮی ﺑﯚﮔەﻧﯽ ﻣەﻻی ﺷێﻌەﮔﺮی
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺋﺎﻓﺮەﺗﯽ ھەﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮐﻮﯾﻠە داﺑەزاﻧﺪ و ﻟە ﻋێﺮاق و ﺋێﺮاﻧﺎ ﺑە ﺗەﻣﺎن ﮐﯿﮋۆڵەی  ۹ﺳﺎڵە ﺑە ﺷﻮو ﺑﺪەن
ﮔﯚڕ " ﺷەرﯾﻌەﺗﯽ ﭼەﻋﻔەری "  .ﻟێ ﺋەو ﺧﺎﻧﻤە ﺋﺎزا و ﻧەﺑەرداﻧە ﺋەوان ﺑﯿﺮۆﮐەی ﭘەرﭘﻮوت و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ دە ﮔﯚڕ
ﺋەﻧێﻦ  .ﻧﻮﺧﺸە ﺑێﺖ ﻟە ﺧﺎﻧﻤەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .دەوری ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﻟەم ڕاﭘەڕﯾﻨە دﯾﮋﯾﺘﺎﻟﯽ ﯾە ﻧەک ھەر
ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﺑﺰاﭬەﮐەﯾە ﻟە ﺷێﻮەی دا ﺑەڵﮑﻮ ﻧﺎوەرک و ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳەردﻣﯿﺎﻧەﺷﯽ دەرﺋﺎﺧﺎﺗﻦ
ﮐە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾێﮑﯽ دﯾﮑە ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐە و ﺳەردەﻣەﮐەﯾە  .زۆر ﺟﺎر ﭼەﭘەﮐﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﺑەوە ھەڵ ﺋەﮐێﺸﻦ ﮐە ﮔﻮاﯾە
وان ﺋﺎﻓﺮەﺗﯿﺎن ڕزﮔﺎر ﮐﺮدووە و ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوەﯾﺎن ﻟە ﺑﯿﺮ ﺋەﭼێﺖ ﮐە ﻟەم ﻣﮋارەدا ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە دوای ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾەوەن .
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ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻮی ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻧﺮخ و ﭘﻠە و ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﺋﺎﻓﺮەﺗﯿﺎن ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﺑەرزﺗﺮ ﺑەرز ﮐﺮدوەﺗەوە  ،ﺋﺎﻓەرﯾﻦ
ﻟێﯿﺎن و ﻟێ ﻟێﺎن ﭘﯿﺮۆز ﺑﻮوت  .دﯾﺎرەدەﮐە ﻣﯚرﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﭘێﻮەﯾە .

ﺋﺎﻓﺮەﺗﯽ ڕاﭘەڕﯾﻮ ﻟە دژی ﻣەﻻی ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺖ

ﻣﮋارەک ﺗﺮەک ﮐﻮ ﮐﻮردان ﺋەﺷێ ﻟێﯽ ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻦ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەم دۆﺧەی ڕاﭘەڕێﻨە ﻟەواﻧەﯾە ﺑﺒێﺘە ھﯚی ﺋەوە
ﮐە ﻟێﻘەوﻣﺎواﻧﯽ ﺑﻮوﻣەﻟەرزەﮐەی دەﭬەری ﮐﺮﻣﺎﺳﺎن و ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺑﯿﺮ ﺑﭽێﺘەوە و راﭘەڕێﻨەﮐە ﺑﺒێﺘە ھﯚی
ﺋﺎزارﮐێﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮە ﺗﺮ ﺋەڕاﯾﺎن  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ھەل و ﻣەرﺟەﮐە ﺑﯚی ھەﯾە ﮐە دەﺳە�ﺗﯽ ﮔ�و و دژە
ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺋەوەﻧﺪە ﻻواز ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮐە ﻧەﺗﺎﻧﻦ وەک ﭘێﺸﻮو ﺑەر ﺑە ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺧەڵﮏ ﺑﯚ
ﺋﺎزﯾﺰﯾەل ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻣەﻟەرزەﮐە ﺑﮕﺮن ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑﯿﺪزن  .ھەر ﺑﯚﯾە ﭼﺎﻻﮐﺎﻧﯽ ﺑەوەچ و ﮐﺎراﻣەی ﺋەم ﺑﻮارە ﺋەﺷێ
دەرﻓەﺗەﮐە ﺑە ھەڵ ﺑﺰاﻧﻦ و ﮐﺎرا ﺗەرﺗەر و ﮐﺎرﯾﮕەرﺗەرﺗەر وەﺧﯚ ﺑﮑەﻓﻦ و ﻧەھێڵﻦ ﮐە ﺋﺎزﯾﺰﯾەﻟﻤﺎن وە ﺗەﻧﯿﺎ و ﺑێ
ﭘﺸﺖ و ﭘەﻧﺎ ﺑﻤێﻨﻦ  .ﻟەل ﺋەﻣەﯾﭻ ﻟەواﻧەﯾە دەرﻓەﺗێﮑﯽ ﺑﺎش ﺑﻮوت ﺋەڕای ﮐﯚ ﮐﺮدﻧەوەی زاﻧﯿﺎری و ﺑەڵﮕە ﻟە
ﺳەر ﺧﯚدی ﺑﻮوﻣەﻟەرزەﮐە داﮐﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺮێ ﻟە داھﺎﺗﻮو دا ﺋەوە ﺳﺎخ ﺑﮑﺮێﺘەوە ﮐە ﺋەرێ ﺋەو ﺑﻮوﻣەﻟەرزە ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ﺑﻮوﮔە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﺎری ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی " ھﺎرپ . " haarp -

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱۸/۱/۱

6

