ﺷﮑﺎن و ھﮫرەﺳﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ
ﻣﺎﮐﯽ ﻣﮫﮐﯚی ﺑﺎﻟﯚرەی ﻧﺎی ﻧﺎﺳﺎز ژ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯿﮫﮐﮫو ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﮫ
ﻻﻓﺎوی ﻣێﮋوو ﺑە ﮔﻮڕ و ﺗﺎوە

ﭘﯿﺴﯽ و ﭘڕو ﭘﻮوش ﺋەﺧﺎﺗە ﻻوە

)ھەژار(

ﻟەوەﺗﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺋەڕای ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕاﮔەﯾﻨﺪراوە  ،ﺷەﻣﺎڵﯽ ﺋﺎزادی ﻟە ﮔﺸﺖ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەڵﯽ ﮐﺮدووە و ڕۆژ ﺑە ڕۆژ ﮔﻮڕ و ﺗﯿﻨﯽ ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺖ و ﺑەرە ﻻﻓﺎی ﻣێﮋوو دە ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﮐﻮردەواری ﺋەﭼێﺘﻦ  .ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﯾەﮐﺴەر ﺑﻮوەﺗە ﺷﺎﯾﯽ و ﺷﺎدی و ﺳەﻣﺎ و ھەڵﭙەڕﮐێ و ﮔﯚڕاﻧﯽ و
ﺳﺮوودی " ﺋەرێ " و ﮔەﯾﺸﺘﻮەﺗە ﺋﺎﺳﺘێﮏ ﮐە ﻧە دوژﻣﻦ و ﻧە دۆﺳﺖ  ،ﻧە ﯾﺎر و ﻧە ﻧەﯾﺎر ﻟە ﮐێﺸﯽ داﯾە ﻧﯿە
ﺑەری ﭘێ ﺑﮕﺮێﺘﻦ  .ﺑﺎﻟﯚرەی ﻧﺎی ﻧﺎﺳﺎز و ﻧﻮوزەی ﻧەﯾﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﭗ ﮐﺮاوە و ﺳﻮوک و ﭼﺮووک و ﺑﯽ ﻧﺮخ و
ﺑﺎﯾەخ ﻟە ﮔەوزەی ﺳەر ﺳەﻟﻮێﻨﮑﯽ ﻗەل و دا�ن ﮐەوﺗﻮوە .
ﺑەﻏﺪای ﺗﺎوان  ،ﺑەﻏﺪای دەﺳﺘﮑﺮد و دەﺳﻨﯿﺎی ﮐﯚﻧە ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم  ،ﺳەرﺷێﺖ  ،ﺳەرﭼ�ﻧە ﮐەف
ﺋەﭼﺮێﻨێ و ﺧﯚی ﺑە دار و ﺑەردا ﺋەدات  ،ﮐﻮرد ﮔﻮﺗەﻧەی  ،داﮐﻮ ﺑەﺷﮑەم ﺑەر ﺑە �ﻓﺎی ﺑە ﺧﺮۆش و ھەڵﮑﺮدووی
ﺋﺎزادی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮕﺮێ  .ﺋەﻣە ھەرﭼەﻧﺪ ﭘەﻟەﻗﺎژەی ﺳەرەﻣەرﮔﯽ داﮔﯿﺮﮐەری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە و ﺷﺘێﮑﯽ دوور ﻟە
ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﻧﯿە  ،ﺳەﻧﮓ و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾێﮑﯽ ﺋەﺗﯚی ﻟە ﺳەر ﻣﮋارەﮐە ﻧﯿە و ﻧﺎی ﺑێﺖ  .ﻟێ ﭼڕﺑﻮوﻧەوەی ھەوڵ و
ھەڵﭙەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن و ﻟێ ﻗﻮول
ﺑﻮوﻧەوەﯾە  .ﺟێﮕەی ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺋەڕای ﺗﺎک ﺑە ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﮐﺎ ﺋەرێ ﺋەم ﺑەزﻣەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﭼﯿە و ﻟە ﭼﯽ
دەﮔەڕێﻦ  .ﺋەرێ دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﮐﯚن و ﮔﻮرﯾﻨﯽ دوێﻨێ ﯾە ﮐە ﺳەری ھەڵ داوەﺗەوە ؟ ﺋەرێ ھەﻣﺎن ﭘەﯾﻤﺎن
ﺷﮑﺎﻧﺪن و ﭘﻮوچ ﮐﺮدﻧەوەی ﺳﯚز و ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮﻧﺎﺧەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮوﯾﺎﻧە دە ھەﻣﺒەر ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ؟ ﺋەرێ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن چ ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑەزاﻧﺪووە ﮐە ﺋەم ﺟەﻧﺎﺑﺎﻧە ﻣﺸﻮوری ﺑﺨﯚن ؟ ﻓﺮەﯾەک
ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﭘﺮﺳﯿﺎراﻧە ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﭼڕﮐﺮدﻧەوەی دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ڕوۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮔەل ﺑە ﻣێﺸﮏ دا دێﺖ .
ڕاﺳﺘﯽ ﯾەﮐەی ﺋەوەﺳە ﮐە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﻟە ﻣەڕ ﻋێﺮاق ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﻧﺎوﭼەﮐە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ
ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﮑﺎن و ھەرەس ھێﻨﺎن ھﺎﺗﮕە  .ﺋەو ﻗەﯾﺮاﻧە ﻗﻮول و ﻟەﭼﺎرﻧەھﺎﺗﻮەی ﻋﺎرەﺑﺎن ﺑەر و ﺑەرھەﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧە ﮐە ﻟە ﻟﯿﺒﯽ و ﯾەﻣەن و ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە داری ﺑە ﺳەر ﺑەردی
ﺋەو و�ﺗﺎﻧەوە ﻧەھێﺸﺘﻮوە و ﺷﯿﺮازەی ﺗێﮏ داون و ھﯿﭻ ﺋﺎﺳﯚﯾێﮑﯽ ڕوون ﺋەڕای ﭼﺎرﺳەرﮐﺮدﻧﯽ ﻟە داھﺎﺗﻮوﯾێﮑﯽ
ﻧﺰﯾﮏ دا ﺑەدی ﻧﺎﮐﺮێ .
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﯾەل ﻧﺎﺷﯽ ﺋەوە ﻧەزاﻧﻦ ﮐە ﺳﯿﺎﺳەت و رێﮑﺎری ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋەوان ﺑﻮار ﺋەڕای ﻣەﻻی
ﻋەﺟەم ﻓﺮە ﺑﺎ ﺑﺎﺷﯽ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﺗﺎوەﮐﻮ ﺑە دەس ﺗێﻮەرداﻧﯽ راﺳﺘەوﺧﯚ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮔﺎڤ ب ﮔﺎڤ ﻗەﯾﺮاﻧەﮐە
ﺑەﻣەﺑﺴﺖ ﻗﻮول ﺗﺮ و ﺑەرﯾﻦ ﺗﺮ ﺑﮑەﻧەوە  .ﻣە�ی ﻋەﺟەم زۆر ﺳەرﮐﻮﺗﻮواﻧە ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەﻣﯽ ﺑﺮدوەﺗە
ﻧﺎوﻣﺎڵ و ﺑەردەرﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﺎن  .ھەر ﺋەم ھﯚﮐﺎرە واﺗە ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑە ﮔەرﻣە و ﮐﺎرا و
ﮐﺎرﯾﮕەر ﻟە ﭘﺸﺖ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ داﻋﺶ ﺑﻮو .
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻮور ﺋﺎ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ رەﺳﯿەﺳە ﺋﺎﺳﺘێﮏ ﮐﻮ ﺗێﮑڕای ھﯿﺰ و ﻻﯾەﻧە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺎن ،
ﺗﻮرک و ﻋەﺟەم و ﺑەرەی ﻋﺮووس و ﺑەرەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗێﻮەی ﮔﻼون و ھەر ﯾەﮐە ﺑەرەو ﺋﺎﻗﺎرێﮑﯽ ڕادەﮐێﺸێ .

ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەم ﻧﺎوەدا ﻟە ژێﺮ ﺑﺎﻧﺪۆر و ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەم ﯾﺎری و ﮔەﻣە ﺋﺎڵﯚز و ﺗێﮑﭽﺮژاوەی ﻧﺎوﭼەﮐەدا
ﺑەرەو ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺗﻮاو داژوێ  .ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺟەرﮔەی
ﺋﺎﮔﺮی ﺷەڕی ھەﻣەﻻﯾەﻧەی ﺋەو ھەﻣﮑە ھێﺰاﻧە و ﻟەﻣەش ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺗەرﺗەر ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺷەڕی ھێﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑە ﺳەر ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ داﻋﺶ  ،ﻧﺮخ و ﺳەﻧﮕێﮑﯽ دەﮔﻤەن وەک دەﺳﮑەﻓﺖ ژ ﺑﯚ ﮐﻮرد و دۆزی
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا دەﺳﺘەﺑەر ﮐﺮد  .ڕۆژﺋﺎوای ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺷﺆڕﺷەﮐەی ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ھەر
ﯾەﮐﺠﺎر ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮو ﮐﻮ دﮐﺎری و ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑﻮو ﻟە ﺋەﮔەری ﺋﯿﮏ ﺑﻮوﻧﯽ ﻟەل ﺑﺎﺷﻮور  ،دۆزی ﮐﻮردی ﭼەﻧﺪ ﻗﺎت
ﺑە ھێﺰﺗﺮ ﺑﮑﺎﺗﻦ ﻟە ﺋﺎﺳﺖ و ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺴەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا  .ﻟەو را دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎرێﻦ ﮐﻮردان
دەﺳﺖ داﻧە ھەڤ داﮐﯚ ﺑە ﺑەﮐﺎر ﺋﺎﻧﯿﻨﺎ پ ک ک ﺋەو ﺋەﮔەرە ﺑﮑﻮژن و ﺗێﺪا ژی ﺳەرﮐەﻓﺘﻦ  .ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﭼەپ و ڕاﺳﺘﯽ ﮐﻮرد ژی ڕێﮕە ﺧﯚﺷﮑەر ﺑﻮو ﻟﯚ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە ﮔ�و و دژە ﮐﻮردی ﯾەی ﻋﺎەرب و ﻋەﺟەﻣﺎن .
ﮐﺸﺎﻧەوەی ھێﺰی ﺳەرﺑﺎزی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﻟە ﻋێﺮاق ﺳەرەﺗﺎی دەﺳﮑەوﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑﻮو  ،ھەﭼەﻧﺪە
ﺑﭽﻮوک ژی ﺑﻮو ﺑێﺖ  .ﻟێ ﮐﺸﺎﻧەوەی ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻋێﺮاق ﻟە ﻻﯾەن ﺋﯚﺑﺎﻣﺎوە ﺳەرﮐەوﺗﻨێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەر و
ﻣەزن ﺑﻮو ﮐە دەﺳﺘﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە ﻋێﺮاق ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﮐﺮدەوە ﻟﯚ ﺋەوەی ﺑە ﻣەرﻣﺎ ﺧﻮە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋا
ﺧﻮە ﺋﺎ ﭘﺎواﻧﺨﻮازی و دژە ﻋﺎەرﺑﯽ و دژە ﺳﻮوﻧە ﺑەڕێﻮە ﺑﺒﺎت ﮐە وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژەﻣﺎن ﭘێﮑﺮد ذاﻋﺸﯽ ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو .
ﻟە ﻣﻠﻤﻼﻧێ و ﺷەڕی ﺳﯿﺎﺳﯽ دا ﺋەوە ھێﺰە ﮐە ﯾەﮐﻼﮐەرەوەی ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﯾە .
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎوە ﺧﯚی ﻟەم ھﯚﮐﺎرە ﺑێ ﺑەش ﮐﺮد و ﻟەو ﮐﺎﺗەوە ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ژی ﺑﺎﺟەﮐەی
ﺋەدات و ﺧﯚی دەﻧﺎو زەﻟﮑﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی ﺧﯚﮐﺮدا ﺋەﺑﯿﻨێﺘەوە  .ﺋەم دۆﺧە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﮐە ﻟە
ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ھێﺰی ﺳەرﺑﺎزی ﺧﯚی ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە ﭘەﻧﺎ ﺑەرێﺘە ﺑەر ھێﺰە ﮐﻮردی ﯾەﮐﺎن  .ﻟە ﻋێﺮاق ھەرێﻤﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐە ھێﺰی ﺟێﯽ ﺑﺮوا و ﻣﺘﻤﺎﻧەﯾە ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺘﯽ ﭘێ ﺑﺒەﺳﺘێ  .ﻟە ﺳﻮورﯾە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەﺳﺘەوداێﻨﯽ
پ ک ک ﺑﻮوە و ﺷەڕی ﺧﯚی ﺑە وان ﺋەﮐﺎت  .ھەر ﺋەم ڕێﮑﺎرەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺑە ڕووﺳﯽ ﭘﻮﺗﯿﻦ دا ﮐە ﺑە
ﮔەرﻣە ﺧﯚی ﺑﮑﺎﺗە ﯾەﮐەم ھێﺰی ﮐﺎر و ﭼﺎرﺳﺎز ﻟە دەﭬەرەﮐە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺗﻮرﮐﯿەی ﺋەدۆﻏﺎﻧﯿﺸﯽ ﺑﯚ ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺧﯚی ﭘەﻟﮑێﺶ ﮐﺮد  .ﺋەﻣەش دۆﺧێﮑﯽ ھەر ﯾەﮐﺠﺎر ﻧﺎﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿە ﮐە ﺑەرەو ﺗەﻗﯿﻨەوەی
ﮔﺎورەﺗﺮ و ﺑەرﯾﻦ ﺗﺮ داژوێ و ﮐەس ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﭼﺎورواﻧﯽ ﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻟێ ﺑﮑﺎﺗﻦ .
ﺋەم دۆﺧە ﺑێ ھﯿﭻ ﺋەﻣﻼ و ﺋەوﻻﯾەک ﺋﺎوﺳﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮔەورەی ﻣﺮۆﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﯾە و ھێﺰە
زەﺑە�ﺣەﮐﺎن وەک ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﯿﻨﮕﯿﺰ و ﻓەراﻧﺴە و ڕووس وەﻟێﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﻦ  .ﻣﮋاری ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ژ ﺑﯚ ﺳەرﺧﻮە
ﺑﻮوﻧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژ دۆﺧەک ھﺎﻧﺎ دە ﺑەڕێﻮە ﺋەﭼێﺘﻦ و ﻟە ﺋەﮔەری ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻣﺴﯚﮔەر و ﭼﺎوەڕاﻧﮑﺮاوی دا ﺑﺎر
و دۆﺧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و ﻗەﯾﺮان و ﭘﺸێﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﺑەرﭼﺎوی ﺑە ﺳەرا دێﺖ  .ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم
و ﺷەڕی ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨە و دەس ﺗێﻮەرداﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی ﺋﺎردۆﻏﺎﻧﯽ ﻗﻮول ﺗﺮ و ﮔەرم ﺗﺮ ﺋەﺑێﺖ  .ﺗﺮﮐﺎن ھەر ﻟە
ﺋێﺴﺘﺎوە ھێﺰەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺟﻮوڵە و ﺷێﻌەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ژی ﺧەرﯾﮑﯽ ﺋﺎﻣﺎدەﺳﺎزی ﯾە  .ﺋەﮔەری ﺋەوە ﮐە
داﻋﺶ ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ وەھﺎﺑﯽ ﯾەﻟﯽ ﺳﻌﻮودی و ﺗﺮﮐﺎن دﯾﺴﺎن ﺧﯚی ڕێﮏ ﺑﺨﺎﺗەوە ﻓﺮە دوور ﻧﯿە  .ﻟەم ﺋەﮔەرە دا
ﺋەوە ڕووﻧە ﮐە ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﺟێﮕەی دڵﻨﯿﺎﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿە  .دە ﺑەراﻧﺒەر ﺋەو ﺳﭙﺎﯾەی ﮐە ﺑە ﭼەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗەﯾﺎر ﺑﻮو و دە ﯾەﮐەم ڕووﺑەروو ﺑﻮوﻧەوە وەﮔەرد داﻋﺶ ھە�ت  ،ﻧﮭﺎ ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ ھەس ﮐە وەک ﺑەﺷێﮏ
ﻟە ھێﺰی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن  ،ﺟێﮕەی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮورە ﺋەڕای ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل  .ﺷەڕی ﮐﺎوﻟﮑﺎراﻧەی دژ ﺑە
داﻋﺶ ﺑﻨﺎﻏەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺳﻮﻧﻨەی ﻋﺎرەﺑﯽ ھەڵ ﺗەﮐﺎﻧﺪدوە و داری ﺑە ﺳەر ﺑەردﯾەوە ﻧەھێﺸﺘﻮوە  .ﻟەورە
ﮔەر ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاق دﯾﺴﺎن ھەرەس ﺑﮭێﻨێ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ ﺋەﺑێﺘە ﯾەﮐەم ﻣەﯾﺪاﻧﺪاری
ﮔﯚڕەﭘﺎﻧەﮐە و ﺑە ﭼەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەوە ﺑەرەو داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ڕوو ﻟە
ﻗﻮدﺳەﮐەﯾﺎن ) ﺋﻮرﺷﻠێﻢ ( دەﻣەﺷﻦ ﻟە ﺑﯚ ﺑە ﺟێ ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ وڕﯾﻨە و ﺧەوﻧﯽ ﻣەﻻ ﺧﯚﻣەﯾﻨﯽ ﮐە دەﯾﮕﻮت ڕﯾﮕﺎت
ﻗﻮدس ﻟە ﮐەرﺑەﻻوەﯾە  .ﺋەوەﺗﺎ ﮐەرﺑەﻻﮐەﯾﺎن ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮدوە و ﻣﺎوەﺗەوە ﻗﻮدﺳەﮐەﯾﺎن .
دە ھەﻣﺒەر ﺋەم ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﯾە ﮔﺎورە دا چ ﻟﯚ ﻧﺎوﭼەﮐە و چ ﺋەڕای ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل و چ ﭘەی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻮوﻟەﮐە،
ڕۆژﺋﺎوا و ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﺷﯿﺎﻧەوە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ھێﺰی ﺋەوەی ﻧﯿە ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە ﮐە ﺑﺘﺎﻧێ ﺑە ﮐﺮدەوە ﮐﺎرداﻧەوەی
ﭘێﻮﯾﺴﺖ و ﺧێﺮای ھەﺑێ  ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑە ﺑەراوەرد وەﮔەرد ﻋﺮووﺳﺎن  .ﻟە ﺋەﮔەری ھەڵﺪاﻧﯽ ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ

ﻟە ژﯾﺮ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﻗەﺷە ﻣەﻻی ﺷێﻌە وەک ھێﺰی ﺳەرەﮐﯽ و ﯾەﮐەم  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ
ﺗەس ﺋەدرێ و ﺋەوەی ﻟﯚی ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﺗەﻧﯿﺎ ھﯿﺰی ﮐﻮردی ﯾە ﮐە ﺑەﺷﯽ پ ک ک ی ﻟە ﺳﻮورﯾە ﺟێﯽ دڵﻨﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿە ﯾەﮐەم ﺑە ھﯚی ﺳﯿﺎﺳﯿەﺗﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و دووھەﻣﯿﺶ ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺷﻨﮕﺎل ﺋەی ﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە پ ک ک و
ﺣەﺷﺪ ﮔﺎﯾﺎن ﺑﯚ ﯾەک ﻻ ﺋەﻗﯚڕێﻨێ .
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮐەﻣﺘەرﺧەﻣﯽ و ﺧەم ﺳﺎردی ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﺟە ھەﻣﺒەر ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و درێﮋەی ھەﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳەت
ﻟە ﻻﯾەن ﺗﺮاﻣﭙەوە درﮔﺎی ﺑﯚ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻋﺮووﺳﺎن ﮐﺮدەوە ﮐە ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺑەرەو
ﺑﺎزﻧەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺧﯚﯾﺎن ڕاﮐێﺸﻦ  .ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﭘێﺸﻮوﺗﺮﻣﺎن " ﺑە�ی ڕەﺷﯽ زێڕی ڕەش ،ﺑﭭەی ﺋﺎﮔﺮە
ﺳﻮورەی ﮔەﻣەی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ " ﺋەم ﻣﮋارە ﮔەﻧﮕەﺷە ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺋەﻣەش ﭘێﮕە و ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐەم
ﺋەﮐﺎﺗەوە  .ﻣەﯾﺪان ﭼﯚڵ ﮐﺮدﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ و ﭘﺸێﻮﯾﯽ و ﺑێ ﺳەرەو و ﺑەرەﯾﯽ دەزﮔﺎی ﺑەرێﻮەﺑەرﯾەﺗﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﺎڵﯽ ﮐﺰی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﮐﺰ و ﻻوازﺗەرﺗەر ﮐﺮدووە ﮐە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋەو و�ﺗەی ﺧﺴﻮەﺗە ﻣەﺗﺮﺳﯽ
و ﻟە ﺋەﮔەری ﭼﺎوەڕواﻧﮑﺮاوﯾﯽ ﻗﻮول و ﺑەرﻓﺮەﺗەر ﺑﻮوﻧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ رۆژھەﻻﺗﺎ ﻧﺎﭬﯿﻦ ﺋەﺑێﺘە ﻣەﺗﺮﺳﯿێﮑﯽ ﻓﺮە ﺳﻮور
ﺋەڕای ﺧﯚﯾﺎن و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن .
ﺋﺎﻗﺎر و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ڕﯾﺰﺑەﺳﺘﻦ و ھﺎوﮐێﺸەی ھێﺰ و ﻻﯾەﻧە ﯾﺎرﯾﮑەرﯾەﮐﺎن چ ﻟە ﺋﯿﺴﺘﺎ دا و چ ﻟە ﭘەرەﺳەﻧﺪن و
ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ داھﺎﺗﻮوی دا ﻧە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە و ﻧە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە  .ﮔﯚﻣﺎن ﻟەوە دا ﻧﯿە
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ڕاﭘﺮﺳﯽ ﮔﺸﺘﯽ و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی داھﺎﺗﻮو ڕووﺑەڕووی ﺋەو دۆﺧە ﺋەﺑێﺘەوە  .ﻟەﮔەڵ
ﺋەﻣەش دا ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺗﺎﮐە ھﯿﻮای ﮐﻮرد و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە ﻟە ﺑﯚ ﮔەﻣەی ﻧﺎدﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ داھﺎﺗﻮو .
ﺳەﯾﺮ و ﺳەرﻣەرە و ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟەوە داﯾە ﮐە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﺴﺘەﮐﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎن ﮐێﺸﯽ ﺋەوەﯾﺎن ﻧﯿە ﮐە
ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑەﻣەﺳﺖ ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ ﻟێ ﺋەدزﻧەوە ﯾﺎن ژی ﺋەی زاﻧﻦ و ﺑﻮاری دەرﺑڕﯾﻦ و ﺟێ ﺑە ﺟێ
ﮐﺮدﻧﯿﺎن ﻧﯿە ﻟە ژێﺮ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ھەڵەﺷە و ﺳەرﭼ�ﻧەی ﺗﺮاﻣﭗ دا  .ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ و ﻓەراﻧﺴە ژی ﻟەﺑﺎﻧﯽ
دەﺑﺎ ژ ﺑﻠﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﺑە ﮔەرﻣە ﺑە ﭘﯿﺮ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە ھﺎﺗﺒﺎن و وازﯾﺎن ﻟەو ﮔەﻣە ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە  ،ﺑﮭێﻨﺎﺑﺎ  .ﮐەﭼﯽ ﺗﺮﺳﯽ ڕەوا و ﺑەﭼێ ﯾﺎن ﻟە داھﺎﺗﻮوی ﻧﺎدﯾﺎری ﻧﺎوﭼەﮐە،
ﮐە ﺑەرھەﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﭼەوت و ﭼەوێڵﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧە  ،وای ﻟێﮑﺮدون ﮐە دﯾﺴﺎن ڕێﮑﺎر و ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮑﯽ ﺷﺎش و
ﭼەوت ڕﭼﺎو ﺑﮑەن و ﻧەﯾﺎری و ﻧﺎﻟێﮑێ ﺧﯚﯾﺎن وەﮔەرد ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەرﺑﺒڕن  .ﺋەﻣەش
ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺋەو ﺗﺎﮐە دەرووی ھﯿﻮاﯾە ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑەﺳەرﺑەﺧﯚ ﺋەﺗﺎﻧێ ﻟﯚﯾﺎن داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎت ﮐﺰ و ﮐﻮێﺮ ﺋەﮐﺎﻧەوە
ﮐە ھەم ﺑە زﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن و ھەﻣﯿﭻ ﺑە زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺋەﺷﮑێﺘەوە .
ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺷﯽ ﺑﺰاﻧﻦ ﮐﻮ ﺑﺎﻟﯚرەی ﻧﺎی ﻧﺎﺳﺎزی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ و ﻓەراﻧﺴە ژی ﻟە ﺑﺎﻧﯽ  ،ﻟە ھەرەس
ھێﻨﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھەﺗﺎ ﺋﯿﺴﺘﺎی ڕۆژﺋﺎوا و ﺗﺮس و دڵەڕاوﮐێ ﻟە داھﺎﺗﻮوی ﻧﺎدﯾﺎری ﻧﺎوﭼەﮐەوە
ﺳەرﺟﺎوە ﺋەﮔﺮێ و ﺋەم ﮐﺎرداﻧەوەﺷﯿﺎن ﺟە ھەﻣﺒەر ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەڵەﯾەﮐﯽ روون
و رووﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﯾە .
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