ھﯚ  ،ھﯚ " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " ھﯚ ،

"  ۲۷ﺳﺎڵە "  ۲۷ ،ﺳﺎڵ

ھﺎﻧێ !

دەک ﮔڕﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮوڕەﯾﯽ " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " و "  ۲۷ﺳﺎڵە "ی

ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەس وارۆ ﺑە ﺳەرﺗﺎﻧﺎ

ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەس

ﺟە ﻧﻮوﺳﺮاوەﮐەو ﺧﻮە ێﻦ ﭘێﺸﻮوﺗﺮ دە " ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺳەرﺗﺎن ﺑﺨﻮات  "...ﺋەﻣﯽ
ﺋﺎﻣﺎژەﻣﺎن ﺑە ﻣﮋاری ﺳەرداﻧﯽ ﺷﺎﻧﺪی ﺑﺎ�ی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا ﮐﺮد ﮐە ژ ﺳەرۆﮐﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺑەرزی ﭘێﮑﮭﺎﺗەێﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎ ﮐﻮرد ) ﺑێ ﻟە ﮔﯚڕان ( ﭘﯿﮏ ھﺎﺗﺒﻮو  .ﺑﻮوﯾەرێﻦ
دواﯾﯽ وﻟﻮ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮور و ﻟەواﻧﯿﺸەوە ھﯽ ھەﻣﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە
ﮔﺸﺘﯽ ﺟەو ﺳەرداﻧەدا ﯾەک ﻻ ﮐﺮاوەﺗەوە ژ ﺋﺎﻟﯿێ ﮐﻮرد و ﻋﺎرەﺑﯽ داﮔﯿﺮﮐەری ﺑەﻏﺪاﯾﯽ  .ﺑﺎﺑەﺗﯽ
ﭘێﺸﻮو ﮔەﻧﮕەﺷەی ﻻﯾەﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺑە ﺋﺎوا داﻧﯽ ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺳەرﺑەﺧﯚی ﮐﻮرد
ﮐﺮ  .واژۆ ﮐﺮﻧﺎ ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﻧێﻮان ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ھەرﯾﻢ وەﮔەرد ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ﻧﺎوزڕاوی دﯾﻠﻮﯾﺖ ﮔﺎﭬەک ﮔەﻟێ
ﮔﺮﯾﻨﮓ دە وی ﺋﺎﻗﺎری دا ﺑﻮو  .ﻟە  ۲۰۱٦ / ۱۰ /۲۷ﮐﺎرﮐەر و ﺧەﺑﺎﺗﮑﺎرێﻦ ﺧﺎڵﯽ ﺳﻨﻮوری ﺑﺎﺷﻤﺎخ ﺟە
ﮐﺮدەوەﯾەﮐﯽ ﺑﻮێﺮاﻧەدا رق و ﺑێﺰاری ﺧﯚﯾﺎن ﺳەﺑﺎرەت ﺑە وان ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾێﻦ ﺧﯚﻣﺎڵﯽ و دەرەﮐﯽ  ،ﮐﻮ ﺧﻮﯾﺎ
ﻧﯿە ﮐﺎ ژ چ دەرەﮐﯽ ڕا ھﺎﺗﻨە  ،دەرﺑڕی و ﺋەو راﺳﺘﯿەﯾﺎن ﭘەی ڕای ﮔﺸﺘﯽ ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻗﺎو دا
ﮐە ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەو ﺳەرﭼﺎوەی داھﺎﺗەی ھەرزان ﻓﺮۆش و ھەڕاج ﮐﺮدﮔە ﻟەﺑﯚ ﺋەوان
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎن و ﺋەواﻧﯿﭻ ﺑە دەس ﺋﺎوە�ﯾﯽ و ﺑە ڕۆژی رووﻧﺎک  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،داھﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و�ت
و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮردان ﺗﺎ�ن ﺋەﮐەن و ﺋەی ﻣﺎﺷﻨەوە و ﻟە ﺳەدا  ۷٥ی داھﺎﺗﯽ ﺋەوە ﺧﺎڵە ﺳﻨﻮورﯾە ﻟﯚ
ﺧﯚﯾﺎن ﺗەرﺧﺎن ﮐﺮدﮔە  .وەﮐﯽ ﺗە ﺑێﮋی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەﮐەی ﺧﯚﻣﺎن ﺑەﺷﯽ ﺋەوەﻧﺪە ژن و ﭘﯿﺎﮔﯽ ﻟﯿﮭﺎﺗﻮوی
ﻧﯿە ﮐە ﺋەرﮐﯽ ﺧﺎﻟە ﺳﻨﻮورﯾەﮐﺎن ﺑەڕێﻮە ﺑﺒەن  .دەﺑێ ﮐﻮ ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﺋەو ﭼﺎﻻﮐﯿەی ﮐﺮێﮑﺎران و
ﻟێﺨﯚڕ و ﺧﺎوەن ﺑﺎرھەڵﮕﺮەﮐﺎن ﻟە دژی ﺣﮑﻮوﻣەت و ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ�ﻧﮑەرەﮐﺎﻧﯽ  ،ﺋەڕای ﺳەرﭼەورﯾەل ﻓﺮە
ﺑﺎڵﮑﯿﺶ و ﺳﺮﻧﺞ ڕاﮐێﺶ ﻧەﺑێ  ،ﻟێ ﺑەرﮔﺮی ﻟە ھﺎﺗﻮوﭼﻮو و وەﺳﺘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳەرﭼﺎوەی داھﺎﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن
و ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟەردەﮐﺎن  ،ﮐﺮدە و ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺋﺎﺑﻮوری ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮕە و ڕﻧﮓ و ﮐﺎرداﻧەوەی
ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ وەڕز و ﺟﺎڕز ﺑﻮو ﻟە دەﺳﺖ دەﺳە�ت و ﺣﮑﻮوﻣەﺗێﮑﻦ ﮐە ﭘﺘﺮ ﻟە ﺧەڵﮏ و ﺧﺎﮐﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن دە ﺧەﻣﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ دەرەﮐﯿەﮐﺎﻧە و ﻣﺸﻮورﯾﺎن ﺋەﺧﻮات  .ﻟەﻣﯿﭻ ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺋەوەﺳە ﮐە ھەر
ﺋەم ﺣﮑﻮوﻣەﺗە ﺑەرژەوﻧﺪی ﺧﯚﺷﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺋەو دز و ﺟەردە ﺗﺎﻻﻧﮑەراﻧە ﺋەﮐﺎت و ﺑە ﭼﺎرەﮐە ﺑەش
) (٪ ۲٥ﺑﯚ ﺧﯚی دەﮔەڵﯿﺎن ڕێﮑﮑەﻓﺘﮕە .
ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺋﺎﺑﻮوری ﺋەو ﻣەردﻣە زەﺣﻤەﺗﮑێﺸە ھﯿﭻ ﻟەوەدا ﻧﺎھێڵێﺘەوە و ﺋﺎﺷﮑﺮای دەﮐﺎﺗﻦ ﮐﺎ
ﭼﺎﭬﺎ ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ھەرێﻢ ﺗەﺧﺸﺎن و ﭘەﺧﺸﺎن ﺑە داھﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮردەوە ﺋەﮐﺎت و ﺑە
چ ﺋﺎﭬﺎ ﭼﺎوی ﭼﯚک و ﮔﯿﺮﻓﺎن و ﺑەرﯾﮑێﻦ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮێﻨﻤﮋەﮐﺎﻧﯽ ھﺎوھﺎوی ﭘڕ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﺑە ﺑێ ﮔﻮێ داﻧە
ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﺎک و ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑەو ﻣێﮋووە ﺧﻮێﻨﺎوﯾﯽ و ﺗﺎ�وﯾﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﭼەﺷﺘﻦ و
ﮐﺎوﻟﮑﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋەﻧﻔﺎل و ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧەوە .
دﯾﺴﺎ ﺑە ﻟە ﺑەر ﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺑﺎ� و ﻧﺰﻣﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺋﯽ دەﺑەرز و ﻧەوی ﺧﺎک و ﺧەڵﮑﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،وادﯾﺎرە ﮐە " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " ەﮐەی ﻓﺎﯾﻖ

ﺑێﮑەس ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ ﺳﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ڕاﺑﺮدوو دا  ،ﻟە ﮐﻮرد ﺳەری ھەڵﺪاﺑێﺘەوە  .ﻟﯚ ﻧەﮔﺒەﺗﯽ و
ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ و ﻧەھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺋەوەﺗﺎ ﮐﺎﺑﺮای ﺑێﭽﻮە ﻣەﻻی ﺷێﻌە  ،ﻋەﻣﺎر ﺣەﮐﯿﻢ  ،ﮐﻮرد ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدار
ﺋەﮐﺎﺗەوە ﮐە ﺳەرداﻧﯽ " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " ﻟﯚ ﺑەﻏﺪای  ،ﺋەو ﺑەزﻣەی ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵﯽ وەﻟێ
ﮐەﻓﺘﮕەﺳەوە  .ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ﻧەﺗەوەی ﮐﻮردە ﮐە ھەواڵ و ﺑﺎﺳێﮑﯽ ھﺎﻧﺎ ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟەو
ﮐﺎﺑﺮاﯾە ﺑﺒﯿﺴﺘﻦ ﻧەوەک ﻟە ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺷﺎﻧﺪە ﺑﺎ�ﮐەی  .ژ ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧەﻣﺎزەر ﺋﯽ
دە دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ دە ﺋەو ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗﯿەی ﻋەﻣﻤﺎر ﺣەﮐﯿﻢ وەﮐﯽ ﮐﻮﺷﺘﻦ و ﺗێﺮوری ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗێﺘە ﺧەﻣ�ﻧﺪن و وەرﮔﺮﺗﻦ  ،ﮐەﭼﯽ وﻟﻮ دﯾﺎر دەﺑە ﮐﻮ ﻧە ﺳەرۆک و ﻧە ﻣﺮﯾێﻦ دەور وﺑەری
وی ﻟەو ﻓێڵە ﻣەﻻﯾﺎﻧەی ﺑێﭽﻮە ﻣەﻻی ﺷێﻌەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺗێ ﻧﺎﮔەھﻦ  .ﺋەوەی ﮐە ﻋەﻣﺎر ﺣەﮐﯿﻢ ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەت و ھەر وﺳﺎ ژی ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺑەﻏﺪا و ﺗێﮑڕای ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎرەب ﺋﺎﺷﮑﺮای دەﮐەن
ﻟە ﻣەڕ دوا ﺳەرداﻧەﮐەی " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " ﻟﯚ ﺑەﻏﺪای و ڕێﮑﮑەﺗﻨﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا و ﻧﮭێﻨﯽ ﯾﺎن  ،ﺧﯚﺑەﺧﯚ
ﻣﺮۆڤ ﺋەﺑﺎﺗەوە ﺳﯽ ﻣێﮋووی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەس و ﮐﺎرداﻧەوە و ﺗﻮوڕەﯾﯽ ﮔڕﮐﺎن ﺋﺎﺳﺎی ﺟە
ھەﻣﺒەر ﺑﻮوﯾەرەک ھﺎﻧﺎ دا  .ﺋﯿﺮۆ ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەﺳﯽ ﻣە ﻧﯿﻨە  ،ﻟێ ﺑﻼ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ھﯽ ﺋەو دەم ﻟە ﺑﻮێﮋی
ﺑﻮێﺮی ﮐﻮرد ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەس ﺑﺸﻨەﻓﯿﻦ ﮐە ﺋﻮوﺷﺖ :

ﺑێﺠﮕە ﻟە ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺑە ڕێﭽﮑﺎ ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﻧێﻮان ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ھەرﯾﻢ و ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی
ﻣﺸە و ﻣﻔﺘەﺧﯚری دﯾﻠﻮﯾﺖ  ،ﺋەوەﺗﺎ ﻧﮭﺎ دەرﺋەﮐەﻓێ ﮐە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەروەری
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ژی ھێﺪی ھێﺪی ﺑﻨﮑەن ﺋەﮐﺮێﺘﻦ و ڕێﮑﺎر ژی ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵە  .ﺋەم ڕەوﺗە ﮐە ﻟە ھەڵەی
ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎوﯾﯽ و ﭼەوﺗﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯿەوە ﺳەرﭼﺎوە ﺋەﮔﺮێ  ،ﺑەرەوە ﺋەوە ﺋەﭼێﺘﻦ ﮐە ﻣﮋاری
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑەﺗەواوەﺗﯽ ﺑﭙێﭽﺮێﺘەوە و ﺑﺨﺮێﺘە ﭘﺎرێﺰە و ژ ﺑﯿﺮ ﺑﭽێﺘﻦ  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ و
ﮐﻮوراﻧﯽ ھەڵەﯾەﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ھﺎﻧﺎ ﮐﺎﺗێﮏ ﻓﺮەﺗەرﺗەر زەﻗﺘەرﺗەر ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ﺑەﻏﺪای ﺗﺎوان وەﮐﯽ ﮐﯚی
داﮔﯿﺮﮐەری ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەﺑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ) ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە ( ﮐﻮ ﺧﯚﯾﺎن دە ژێﺮ ﺋﺎ�ی
ﺷێﻌەﮔەرﯾﯽ ﺳەﻓەوەﯾﯽ دا ڕێﮏ ﺧﺴﺘﻮوﺗەوە ﺑێﺘە زاﻧﯿﻦ و ﻧﺎس ﮐﺮن  ،ﮔﯚر ڕووی ڕاﺳﺘﯽ ڕۆژەوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺰری و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ .
ﮔەر ﻟە ﺧﯚﻣﺎﻧﯽ ﺗێﮏ ﻧەدەﯾﻦ و ﺧﯚﻣﺎن ﻧەﺧ�ﻓێﻨﯿﻦ  ،ﺋەﻣێ ﮔﺸﺖ ﺧڕ ﻣەزاﻧﯚ ﮐﻮ ﻟە ﺗێﻜﭽﻮوﻧﯽ ڕژﯾﻤﯽ
ﺑەﻋﺴﯽ ﺳەداﻣﯽ و رووداوﮔەل دواﺗﺮﯾﺎ  ،ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﮔەﺷەی ﮐﺮد و ﺋەوەی
ﮐە ﻣەردم ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑە ڕاﭘەڕﯾﻨە ﻣەزن و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەی  ۲۷ ،ﺳﺎڵ ﻟەﻣەوﺑەر  ،دەﺳﺘﯿﺎن
ﭘێﮑﺮد ﮔﺎڤ ﺑە ﮔﺎڤ ﭘێﺸﺪا ﭼﻮو و ﮔەھﺸﺘە دۆﺧﺎ ﺋﯿﺮۆژی  ،ﺑەرھەﻣﯽ ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ھێﺰە ﮐە
ﻟەﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺑﻮوﮔە  .دەو ڕەوﺗە دە ژی ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھﺎﺗە
ھﯚﻟێ و دەھﺎﺗە ﭼﺎروان ﮐﺮن ژی ﮐﻮ ﺑەﯾﺘەرﺗەر ﭘێﺸﺪا ھەڕێ و ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ دێﺮﯾﻨﯽ ﮐﻮردان ﺑێﺘە دی .
ﻟێ  ،ﺑﺎ ﺟﺎرێ ﺋەوە ڕوون ﺑﮑەێﻨەوە ﮐە داﻋﺶ و ﺷەڕی داﻋﺶ چ ﻟە ﻣﻮﺳڵ و چ ﻟە ھەر دەﭬەرەک
دن ﺑەﺗەﻧێ ﺷەر ﺟە دژی ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ داﻋﺶ ﻧﯿﻨە  .داﻋﺶ و ﺷەڕی دژە داﻋﺶ
ﺑﻮوﮔەﺳە ھﯚﮐﺎرێﮏ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﺎری ﮐﺮدوەﺗە ﺳەر ﭼڵﯚﻧﺎﯾەﺗﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﻧێﻮان ﻋﺮووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋﺎﻧﮑﻮ
ڕۆژھە�ت و ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻟەﻣەش ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەم ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﯾە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﮐﺎروﺑﺎری
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و�ﺗێﮏ وێﻨەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧە ﺧﺎﺳﻤﺎ دە ﺑﻮاری ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ دا  ،ھەﺳﺘﯽ ﭘێ
دەﮐﺮێﺘﻦ  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ﺗێﮑڕای ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﺑە ﺑەزﻣﯽ داﻋﺶ و ﺷەڕی
دژە داﻋﺶ دەﻟﯿﺰن ﮔﯚڕ ﺑەرژەوەﻧﺪی و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوور و ﻧێﺰﯾﮑﯿﺎن .
ﻟەم ﺑەزﻣە ﺗێﮑﭽڕژاو و ﺋﺎڵﯚزەی ﺷەڕی دژە داﻋﺶ ھەر ﻻﯾەﻧێﮏ و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼێﺘﺮ واﺳە ﮐە ﺑﻮوﺷﯿﻦ ھەر
ﺑەرەﯾەک دە ھەڵﭙە و ھەوڵﯽ ﺋەوە داﯾە ﮐە دە ﺋﺎﻗﺎری ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺧﯚی دا  ،ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﺧﯚی ﺑﭙﺎرێﺰێ  .ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ درﮔﺎ و دەرووی ﺋەوەی ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺋﺎوە� ﮐﺮدەوە ) ھﯿﭻ
دوورﯾﭻ ﻧﯿە ﮐە ﻟە ﺳەرداﻧەﮐەی ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮرد ﻟﯚ ﺑەﻏﺪا دای ﺳەﭘﺎﻧﺪﺑێ  ،ﮔﯚڕ ﻟەﻗﺎوداﻧەﮐەی ﻋەﻣﺎر
ﺣەﮐﯿﻢ ﻟە ﺳەرداﻧﯽ ﺑﯚ ﻻی ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ( ﮐە دەﺳە�ﺗﯽ ﻟەرزۆﮐﯽ ﺑەھێﺰ ﺑﮑﺎت و ﺑە
ﮔﺮﺗﻨەوەی ﻣﻮﺳڵ ﺋﯿﺪی ﺋەو ﺑەﻏﺪا ﻟەرزۆﮐە ﻧﺎﻣێﻨێ و ﺑﺎر و دۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻋێﺮاق ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری
ﮐﺎرﯾﮕەری ﺑە ﺳەرا دێﺖ  .ﺋەﻣەێﭻ وا ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﭼێ دی دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻧەﺗﺎﻧێ ﻟە دۆﺧﯽ

ﻻوازی ﺑەﻏﺪا ﮐەڵﻚ وەرﺑﮕﺮێ و ﺑە ھﯚﯾەوە ﮔەﺷە ﺑﮑﺎت  .ﺧﺎڵﯽ دۆڕاﻧﯽ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردان
ﻟێﮕﺮە دﯾﺎر دەﺑە و دەس ﭘێ ﺋەﮐﺎﺗﻦ  ،ﭘﺎش  ۲۷ﺳﺎڵﯽ ڕەﺑەق  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ .
ﺟە ھەﻣﺒەر ﻣەﺗﺮﺳﯿەک ھﺎﻧﺎ دە ﻟە ﺑﯚ داھﺎﺗﻮوی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﮐە ﺋەﮔەرێﮑﯽ ﭼﺎوەڕوان
ﮐﺮاوە ،ﺑە ﺑێ ھﯿﭻ ﺋەم ﻻ و ﺋەو ﻻﯾەک  ،ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺷﺎ و ﺧەﻧﯽ ﯾە ﮐە ﭘﺎش  ۲۷ﺳﺎڵ
دﯾﺴﺎن ﭘﯚﺳﺘﺎڵﯽ ڕەش و ﺧﻮێﻨﺎوی ﺳﭙﺎ ﺋەﻧﻔﺎﻟﭽﯿەﮐەی ﺑەﻏﺪا ﮔەڕاوەﺗەوە ﺑﯚ ﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﺑﯚ دووھەﻣﯿﻦ ﺟﺎر  .ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺑەﻏﺪا و ﺗێﮑڕای ﺳەرﮐﺮدە و ژﯾﺮﮐﺮدەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی
ﻋﺎرەﺑﯽ داﮔﯿﺮﮐەر  ،ﺑە ﻋەﻣﺎر ﺣەﮐﯿﻤﯿﺸەوە – ﮐە ﺋﯿﺮۆ ﻟە ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەری
ﺑڕی  ،ﺋەم ﮔەڕاﻧەوەی ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﻟﯚ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻦ و دەﺳﮑەﻓﺘﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﺋەزاﻧﻦ و ﺷﺎﻧﺎزی وەﭘێ ﺋەﮐەن  ،ﻣﺎﻓﯽ ﺧﯚﺷﯿﺎﻧە وەک داﮔﯿﺮﮐەری ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ﻓﺮە ﻓﺮە ﻟەﻣە ﺧﺮاوﺗەرﺗەر ژی ﺋەوەﺳە ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺷﺎﻧﺎزﯾەوە ﺗێﮑەڵ ﺑﻮوﻧﯽ ﺧﻮێﻨﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەﮔەرد ﺳﭙﺎ ﺋەﻧﻔﺎﻟﭽﯿەﮐەی ﻋێﺮاق ڕاﺋەﮔەێﻨێ و ﻟە ھەر ﺑﯚﻧەﯾەک دا دﯾﺴﺎ
دووﭘﺎرەی ﺋەﮐﺎﺗەوە  ،وەک ﻓەرﻣﺎﻧﺪی ﮔﺸﺘﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺑﻼ ﺟﺎرێ واز ﻟەو
ڕاﺳﺘﯿە ﺑﮭێﻨﯿﻦ ﮐە ﺳەرﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ﮔﺸﺘﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە
ﮐﺮدەوە ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾە  .ﺟە ﻣێﮋ دا ﺋەو ﻣﺎﻓە ﻟە ﺧەڵﮏ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﻓێڵ و ﺑە ﮐﺮدەوە زەوت ﮐﺮاوە ﮐە
ﺑە ڕێﮑﺎرێﮑﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ  ،ﺳەرۆک و ﻟەوﯾﭽەوە ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ﮔﺸﺘﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەڕای ﺧﯚﯾﺎن دﯾﺎری ﺑﮑەن .
دۆﺧﯽ ﻧﺎﻟەﺑﺎر و ﺋﺎڵﯚزی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەﺗﺎ ﺑێ ﻗﻮوﯾﻞ ﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ و
ﺋﺎڵﯚزی ﻧﺎﺧﯚﯾﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ﮔەﯾﺸﺘﮕەﺳە ﺋەو ڕادەﯾە ﮐە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻧﺎوﺑﮋێﻮﯾﺎن ﺋەﮐﺎت.
ﮔﯚڕان ﺑەﺗەواوەﺗﯽ ﭘەراوێﺰ ﺧﺮاوە و ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑەو واﺗﺎ ﺗێ ﮐە ﻟە ﺳەدا  ۲٤ھێﺰی ﮐﺎرای ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﮐﺎرﺧﺮاوە  .ھەوڵﯽ ﻧەزۆﮐﯽ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻨەوەی ﮔﯚڕان و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ  ،ﮐﻮردەﮐەو
ﻣﺎﭼﯚ ،ھەر ﻟە ﺳەر ﺳەک ﭼﻮو  .دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺳﻮوری ﺗﺮﮐﺎن ﺟە ﺑﺎﮐﻮور و رۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻟە
ھەﭬﮭﺎﺗﻨﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺑە ﻋﺎرﺑﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ﺑەزم و ھەرای ﻣەﻻ ﮔﻮڵەن و ﻟێﮏ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﻧەوەی ﺗﺮک
و ﻋﺮووﺳﺎن  ،پ ک ک ی ﻟەو دوو ﭘﺎرﭼەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗەﻧﮕەﺗﺎو ﮐﺮدﮔە و ﺋﺎﺳﯚێﮑﯽ ڕوون و ﮔەش
ﺋەڕاﯾﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺮێ  .ﺋەﻣﺎﻧەش ﺑەﺷﯽ ﮐﺎرای ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردن و ﺋﯽ دە ڕۆژھە�ت ژ ﺧﻮە رە ﻣﺮﯾە
و ﻟە دەرەوەی ﺋەم ﻣﮋارە داﯾە .
ﺟە وەھﺎ دۆﺧێﮑﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ و ﺗﮋی ﻣەﺗﺮﺳﯽ  ،ﺗەﻧﯿﺎ ﭼﺘەﯾەک ﮐە ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ
ﭘێ ﻧەﺑﻮوە و ﻧﯿە  ،ﻋێﺮاق و ﺑەﻏﺪاﯾەﮐﯽ ﺑەھێﺰﺗﺮ ﻟەﻣەی ﺋێﺴﺘﺎﯾە  ،ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺑەوان ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐە
ﮐﯚﺑەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ داﮔﯿﺮﮐﺎری ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ھﺎ ﻟە وێﻨﺪەرێ  .ﻧﺎﮐﺎراﻣەﯾﯽ و ﻟێ ﻧەزاﻧﯿﻨﯽ

ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد  ،ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮔەل و ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﻧەﺑەﺗەﻧێ ﺋﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور ،
ﺋەو دۆﺧە ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ و ﺋﺎڵﯚز و ﭼەق ﺑەوﺳﺘﻮەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻟێ ﮐەﻓﺘﮕەﺳەوە  .ﮔەر ﺋەﻣﺶ ﺑەس ﻧەﺑﻮو
ﺋەوەﺗﺎ ﺑەرەو ﺋەوە داژون ﮐە ﺑەﻏﺪاﯾەﮐﯽ ) ﺑﯿﺨﻮێﻨەوە ﺗﺎران و ﺑەﻏﺪا و ﺷﺎﻣێﮑﯽ ( ﺑە ھێﺰ ﺗﺮ ﺑﮑەن ﺑە
ﻣﺎڵ ﺑە ﺳەر ﻣەردم ﮐﻮردا  .ﺋﺎ ﻟەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە دۆڕاوە داﯾە ﮐە ﺧﻮێﻨﯽ ﺋەﻧﻔﺎﻟﮑﺮاو و ﺋەﻧﻔﺎﻟﮑەر ﭘێﮑﭭە
ﺗێﮑەڵ ﺋەﮐەن و ﺷﺎﻧﺎزی ﭘێﻮە ﺋەﮐەن ﮐە ﺗﺎواﻧە و ﺗﺎواﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ھەری ﻗﺮﯾﮋ و ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨە .
ﺋەم ﺑەزﻣەی ﺑﺎﺷﻮور ﻧﻮێ ﻧﯿﻨە و ﮐﻮردەﮐەو واﺗﺎش ﭘﯿﺸەی ﮐﯚﻧﯿﺎﻧە  .ﺋەم ﻧﺎﺷﺎﻧﺎزﯾە ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺮاوە
و ﮐﻮرد ﺋەم ﺋەزﻣﻮوﻧەی ھەﺳﺘﯚ ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ ﺧﻮێﻨﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺗﺎﻗﺎﻧە و ﮔﺎورەﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد  ،وەﮔەرد ﺳەرﺑﺎزە ﺑﻮودەڵەﮐﺎﻧﯽ ﻗﻮﻟﯿﺰادەی ﺑﺎب ﻣەﯾﺘەر ،
ﺷﺎھەﻧﺸﺎی ﻋەﺟەﻣﺎن و ھەروەﺗﺮﯾﺶ وەﮔەرد ﺳەرﺑﺎزی ﭘﯚﺳﺘﺎڵ ڕەﺷﯽ ﻋێﺮاﻗﯽ و ﺑەﻋﺴﯽ و
دواﺗﺮﯾﺶ وەﮔەرد ﭘﺎﺳﺪاری ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺗێﮑەڵ ﺑﻮو ﺟە ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺷەڕی ڕزﮔﺎری و ﺑﻮوە
ﻣێﮋووی ﺟێﯽ ﺷەرﻣەزاری ژ ﮐﻮردان رە .

ﺳەرﮔﯚرد ﺣەﺑﯿﺒﻮ�ی ﻋەﺑﺎﺳﯽ

ﺟێﮕەی ﺧﯚﯾەﺗﯽ ﮐە ﺋﺎﻣﺎژەﯾەک ﺑە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ڕۆڵە ﺋﺎزا و ﺟەﻧﮕﺎوەرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد  ،ﺳەرﮔﻮرد ﻋەﺑﺎﺳﯽ
ﺑﮑﺮێﺖ ﻟێﮕﺮە  .ﺳەرﮔﻮرد ﻋەﺑﺎﺳﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎد و ﺳەرﺑﺎزی ﺳﭙﺎی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑﻮو ﻟە ﮐﺎﺗﯽ
ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور و وەک ﭘﺴﭙﯚڕی ﺗﯚﭘﺨﺎﻧە ھێﻨﺮاﺑﻮە ﺑەرەی ﺷەڕی ﮐﻮرد و ڕژﯾﻤﯽ ﻋێﺮاﻗﯽ  .وەک
ﺧﯚی ﺋەﯾﮕێڕاﯾەوە ﻟە ﻟێﺪاﻧﯽ ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ  ،ھەﻣﻮو ﺗﻮاﻧﺎ و زاﻧﯿﺎری ﺳەرﺑﺎزی ﺧﯚی ﺑەﮐﺎر ﺋەھێﻨﺎ و ﺑە

ھەﺳﺘﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺧﯚﯾەوە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋەدا  .دواﺗﺮ ﭘﺎش ھەرﻓﯿﺎﻧﯽ
ڕژﯾﻤﯽ ﻗﻮﻟﯿﺰادە  ،ﺳەرﮔﻮرد ﻋەﺑﺎﺳﯽ ﺑﻮو ﺑە ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻧﺎوداراﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ
ﮐﻮرد ﮐە ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﮔﯚﻣﺎﻧﺎوﯾﯽ ﻟە ﻣﮭﺎﺑﺎد و ﻟە ﮔەرﻣەی دەﺳە�ﺗﯽ ﺣﺰﺑەﮐەی ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و ﺑەزﻣﯽ
دان و ﺳەﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮرد و ﻋەﺟەم و ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ  ،ﺗێﺮور ﮐﺮا  .ﮔەر ﺷﺎﻧﺎزﯾەک ھەﺑێﺘﻦ ﺋەڕای ﮐﻮرد و
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ  ،ﮔﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮردێﻨێ و ھﺎوﺳەﻧﮕەری و ھﺎوﺧﻮێﻨﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔە و ھەﻣﻮو ﺳەرﮔﻮرد
ﻋەﺑﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن ﻟە دۆﺧﯿﮑﯽ وەھﺎﯾﺎن
داﺋەﻧێ ﻧەوەک ﺳﭙﺎی داﮔﯿﺮﮐەری ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮﮐﺎن و ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺋﺎﺷﻤێ و ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳڵ و
ﺑەﮐﺮەﺟﯚ و ھەوﻟێﺮ و ھﺘﺪ  .ﺋەوەی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑﻨﺎﺳێ و ﺗﺎﻗە ﯾەک ڕۆژ و ﯾەک ﮐﺎﺗﮋﯾﺮ و ﯾەک ﭼﺮﮐە
ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﺑێ  ،ﺳﻮور ﺳﻮور ﻣەزاﻧﯚ ﮐە ﺗﺎﻗە ﯾەک ﭘێﺸﻤەرﮔەی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﯿە
ﮐە ﺷەرم و ﺷﻮورەﯾﯽ ﺋەو ﻧﺎﺷﺎزﯾەی ھﺎوﺧﻮێﻨﯽ و ھﺎوﺳەﻧﮕەری وەﮔەرد دوژﻣﻨﯽ ﺧﯚی ﺑە ﭘﻮوﺷێﮏ
ﺑﮑڕێ  .ﺋەﻣەش ﺋەﻣﻨﺒﺎﺗە ﺳەر ﺋەو ﮐێﺸەﯾە ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺋەو ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە
ﺑﻮاری وەھﺎ ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗێﮏ ﺑە ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺧﻮێﻦ و ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑەﺧﺘﮑﺮدواﻧﯽ ﺑە ﺧﯚ ﺋەدات .
ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﮑﻮوﻣەت ﻣﻮﺳڵ ﺑە ﻟﻮوﺗﮑە ﺑﯚ ﭘێﺸﻤەرﮔە داﺋەﻧێ و ﺋﯿﺪی ھەر ھﯿﭻ ﻧەﺑێ ﺷﻨﮕﺎل ژ ﺑﯿﺮ
ﺋەﮐﺎ و ﮐەس ﻧﯿﻨە ﮐﯚ ﺑێﮋێ  ،ﺷﻨﮕﺎل  ،ﺷﻨﮕﺎل  ،ﺑەرﺧﯚ  ،ﻣﺎ ﺗە ﻓەرﻣﺎن ژ ﺑﯿﺮ ﮐﺮﯾە  ،دﯾﻨﯚ .
ھەﻣﻮوان ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارن ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ زۆر ﺟﺎران ﺋەوەی ﺑە ﻧﺎﭼﺎو ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑەﻏﺪا ﺋەداﯾەوە ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺋەوان ﺋﺎﮔﺎدری ﺟﻤﻮﺟﻮوڵﯽ داﻋﺶ ﻟە ﺑﯚ ﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﻮﺳڵ ﺑﻮوﮔﻦ و ﺑەﻏﺪاﯾﺎن
ﻟێ ورﯾﺎ ﮐﺮدوەﺗەوە  .دﯾﺴﺎ ژی ﺋەﻣێ ھەﻣﯿﺎ ﮔﺸﺖ ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارﯾﻦ ﮐە ﭼﯚن ﺑەﻏﺪای ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺳﭙﺎ
ﻓﺸﯚڵەﮐەی ﻣﻮﺳڵﯿﺎن دا ﺑە دەﺳﺖ داﻋﺸەوە و ﭘﺎﺷﺎن ﭼﯚن داﻋﺸﯿﺎن ﺑەرداﯾە ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ﺧﻮێﻨﺪەوەﯾەﮐﯽ ﭘﭽەک ﮐﻮور دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ﺋەﺷێ ﺑەﻏﺪا ﺋەوەی وەک ڕێﮑﺎرێﮏ ﺑﮑﺎر ھﺎﻧﯿﺒێ ﮐە
ﮐێﺸەی ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑە داﻋﺶ ﭼﺎر ﺑﮑﺎت  .ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺋەﻣەﯾﭻ ﺋەوەﺗﺎ ﺋﯿﺴە دەرﮐەﻓﺘﮕە
ﮐە ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ﺗﺮﮐﺎن ژی داﻋﺸﯿﺎن ﻟەﺑﯚ وەھﺎ ﻣەﺑەﺳﺘێﮑﯽ دژە ﮐﻮرداﻧە ﻟە دژی دۆزی
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد دﮐﺎر ھﺎﻧﯿە  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش دەﺳﺖ و ﺗﯿﻠﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ﺑەزﻣﯽ داﻋﺸﺎ
ھێﺪی ھێﺪی ﺋﺎﺷﮑﺮاﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ .
ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺧﻮﺷﮏ و ﺑﺮاێﻦ ﺋێﺰدی ﺋﺎ ﻣە ﺑﺎﺟەک ﮔەﻟەک ﮔەﻟەک ﮔﺮان و ﭘڕووﮐێﻨەر
ﻟە ﻟﯿﺴﺘﯚک و ﯾﺎرﯾﺎ ﻗﺮێﮋ ﺋﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ێﻦ دوژﻣﻨێﻦ داﮔﯿﺮﮐەرێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دان  .ﭘڕاوﭘڕ
ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد و دەزﮔەھێﻦ ﺗەﻧﺎھﯽ و ﭘﺎراﺳﺘﻨێ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﮔﺎھﺪرێ
ﺟﻤﻮﺟﻮوڵﯽ داﻋﺶ ژ ﺑﯚ ﮔﺮﺗﻨﺎ ﻣﯿﺴﻞ ﺑﻮوﻧە  ،ﻟێ ﺋﺎﮔﺎھﺪارێ ھێﺮەﺷێ ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺑﯚ ﺳەر
ﺷﻨﮕﺎل و ﻣﺮۆﭬێﻦ ﻣە ێﻦ ﺋێﺰدی ﻧەﺑﻮوﻧە  .ﮔەر ﮔﺎزەﻧﺪەێﻦ وان ﻟە ﻣﺎﻟﮑﯽ ھەی  ،ﭼﻤﺎ ﺋەو ﺷﺎﺷﯽ و
ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ و ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧێ ﺧﻮە ﻧﺎﺑێﻨﻦ و ﺋەڤ ﺋﺎزار و ﺋێﺶ و ﻓەرﻣﺎن ﺳەر ﺷﻨﮕﺎل ﺋﺎﻧﯿﻦ.

ﻣەردم ﮐﻮرد و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرێ ﺧﻮە دان ﺷەڕێ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ و داﻋﺶ
ﺷﮑﺎﻧﺪن و ﺳەروەرﯾێﮏ دﯾﺮۆﮐﯽ ﺟە ﻣێﮋووی ﮐﻮردان رە ﺗﻮﻣﺎر ﮐﺮن  .دۆزا ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردان ﻟە ﺳﺎﯾەی
ﺋەو ﮐﺎرداﻧەوەی ﮐﻮردان ﻓﺮە ھەڵﯽ دا و ﺑﻮو ھﯚی ﺷﺎﻧﺎزی ژ ﮐﻮردان رە و ﺟێﯽ ﺋﺎﻓەرﯾﻨﯽ ﮔﺸﺖ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  .ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻮو ﺑە ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮔﯿﺎﻧﯽ
ﺑەرزی ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەی ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە  ،وەﮐﯽ ﺗﺎﮐە ھێﺰی دﯾﺎری ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﺑە ﺳەر داﻋﺸﯽ ھﯚڤ ،
ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪی ﮐە ﮐﻮرد ﺑە ﺑێ ﺑەﻏﺪا دﮐﺎرێ داﻋﺶ ﺑﺸﮑێﻨێ و ﺷﮑﺎﻧﺪی ژی  .ﮔەر وا ﺑێ ﮐە ﺑێﮕﻮﻣﺎن
ھەر واﺷە ﺋﯿﺪی ﮐﻮرد چ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە ﺑەﻏﺪای ﺗﺎوان ھەس ﺋەڕای ﻟێﺪاﻧﯽ داﻋﺸێﮑە ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻮاری
ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﯾﺎن ﻟﯚ ﺧﯚش ﮐﺮد  .راﺳﺘﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەم ﻣﮋارە ڕاﺳﺘە ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾە ﮐە
ﺑەﻏﺪای ﺗﺎوان و ﺑەراﺗﺪەران و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑە ﮐﻮرد و ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ھەﺑﻮو و ﺋەﻣەش دەﺑﺎ ﺑﺒﺎ ﺑە ھﯚێەک ﮐە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد دەﺳﮑەﻓﺖ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻓﺮەﺗﺮی
ﺋەرای ﻣەردم ﮐﻮرد ﺟە ھەﻣﺒەر ﺑەﻏﺪا و ﺗێﮑڕای ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﭘێ ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑﺮدﺑﺎ .
ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﻟە دوو ﺳەرەوە ﺷەڕێﮑﯽ دۆڕاوە ﺑﯚ ﮐﻮرد  .ﮔەر داﻋﺶ ﺷەڕەﮐە ﺑﺒﺎﺗەوە ) وەک
ﺋەﮔەرێﮏ ﻧﺎﺑێ ﻟەﺑەر ﭼﺎو ﻧەﮔﯿﺮێﺖ (  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮐﻮرد ڕووﺑەڕووی داﻋﺸێﮑﯽ ﺑەھێﺰﺗﺮ ﺋەﺑێﺘەوە و
ﺳەرﺋێﺸە و ﺑﺎﺟﯽ ﺷەڕی داﻋﺶ ﺋەڕای ﮐﻮردان ﻓﺮەﺗەر ﺋەﺑێﺘەوە  .ھەﯾﺎ ﻧﻮوﮐە  ،ھەر ھﯿﭻ ﻧە ﺑێﺖ
ﮐﻮرد ﺋەوەی ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪ ﮐە ﮐە ﻟە ﮐێﺸﯽ داﯾە ﮐە وەﯾﺸﻮوﻣەی داﻋﺶ ھەوﺳﺎر ﺑﮑﺎت و ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﮐێﻢ ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ داﻋﺸﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮوی ﺟە ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﻓﺮە ﻓﺮە ﮐەﻣﺘﺮە ﺟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺑەﻏﺪای ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﻟە ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵە و ﺋەﻣە ژی ڕووی ڕاﺳﺘﯿەک ﺗﺎڵ ﺋﯽ دە ژﯾﺎن و ژﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﮔەﻣە و ﻟﯿﺴﺘﯚﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ زاڵﯽ ڕۆژەوەی ڕۆژە  ،ﺧﯚﺷﻤﺎن ﺑێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺗﺎڵ .
ﮔەر ﺑەﻏﺪا ﺷەڕەﮐە ﺑﺒﺎﺗەوە  ،ﺋەوە ﺑەﻏﺪاﯾەﮐﯽ ﺑەھێﺰﺗﺮ ﻟەم ﺑەﻏﺪای ﺋێﺴﺘﺎ ڕووﺑەڕووی ﮐﻮرد و دۆزە
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﺋەﺑێﺘەوە  .ﻧﺎﺑێ و ﻧﺎﺷﯽ ﮐە ﺑەﻏﺪا وەک ﮐﯚﺑەﻧﺪی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەﻣﯽ داﮔﯿﺮ ﮐەری
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑەرەی ڕووﺳﯽ – ﻋﺎرەﺑﯽ  -ﻋەﺟەﻣﯽ – ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوەﯾﯽ ) ﺑەرە و ﺗەوەری
ﺗﺎران – ﻣﺴﮑﯚ – ﺑەﻏﺪا – ﺷﺎم ( ژ ﺑﯿﺮ ﺑﮑﺮێﺘﻦ و ﮔەر ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑﺪەﯾﻦ ﺑەر ﭼﺎﭬﺎ ﺧﻮە  ،ﺋﯿﺘﺮ ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺑەﻏﺪا ﭼەﻧﺪ ﻗﺎت و ﮐﻮورﺗەرﺗەر و ﺑەرﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ ﺋەڕای ﮐﻮردﯾەل.
ﻟەورا و ﻟﯚﻣﺎ دﮐﺎرﯾﻦ و ﺋەﻧﺎﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣێ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋێﮑﯽ ھﺎﻧﺎ ﺷﺎش و ھەڵە ﭘەی
ﮐﻮردان  ،ﻧە ﻟﻮوﺗﮑەی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﮔﯚڕ ﺳەرۆک وەزﯾﺮێ ھەرێﻢ ﻟێ ﺑەﻟێ ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﮏ ﺋەﺑێ وەﮐﯽ
ھەﻣﻮو ﮐﺎرەﺳﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮوﺗﺮ و ﻟەواﻧەﺷە ﺧﺮاﺗەرﺗەر .
ھەم دﯾﺴﺎن ﺋێﻤە ﮔﺸﺘﻤﺎن ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارﯾﻦ ﮐە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﮔەﻟێ ﺟﺎران ﺑە ڕەوا ﭘێﯽ ﻟە ﺳەر
ﺋەوە داﺋەﮔﺮت ﮐە ﺑﺎردۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﭘﺎش ﮔﺮﺗﻨەوەی ﻣﯿﺴﻞ و دوای داﻋﺶ ﺋەﺷﯽ
دﯾﺎری ﺑﮑﺮێﺘﻦ  .ﮔەﻟێ ھﯚﮐﺎر و ﻟە ﻧﺎوﯾﺸﯿﺎﻧﺪا ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﯾەل ﻣﻮﺳﻞ ﮐە ﺑﺎری ﺳﺮﻧﺠﯽ ڕۆژﺋﺎوای

ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻓﺮە ﻓﺮەﺗﺮ ﻟە ﺋﯿﺰﯾﺪی و ﺳﻮوﻧﻨە و ﺷەﺑەک و ﮐﺎﮐەﯾﯽ ﺳﯽ ﺧﯚی ڕاﺋەﮐێﺸێ  ،ﺑﻨەﻣﺎی
ﺑﺎش و ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەم ھەڵﻮێﺴﺘﯿەی ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑﻮون  .ﺋەﮔەری ﺋەوەش
زۆر ﺑﺎش دە ﺋﺎرادا ﺑﻮو ﮐە ﮐﻮرد ﺑﺘﺎﻧێ ﺋەم داﺧﺎزﯾەی ﺧﯚی ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﻟێ ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی
ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﮐﻮرد ﻟەم ﺑﻮارەدا دۆڕاﻧﯽ و ﺑە ﺑێ دەﺳﺘەﺑەر ﮐﺮدﻧﯽ داﺧﻮازﯾە ﺳەرەﮐﯽ و ﮔﺮﯾﻨﮕەﮐەی
ﻟە ﻣەڕ ﭘﺎﺷە ڕۆژی ﻣﻮﺳڵ  .ﭘﺎﮐﺎﻧەش  ،ﮔﯚڕ ﭘێ ﻟێﻨﺎﻧﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ھەرﯾﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺋەوە ﺑﻮوﮔە
ﮐە ﮔﻮاﯾە ﻻﯾەﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﯾﺘﺮ ﭘەﻟەﯾﺎن ﻟە دەﺳﭙێﮑێ ﺷەڕەﮐە دا ﮐﺮد .
ﺋەوەی ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ھێﻤﺎ و ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﻧﺎدﯾﺎر و ﻧﺎڕوون وەک ﻻﯾەﻧەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﺋﺎﻣﺎژە
وەﭘێ ﮐﺮ  ،ﻟە ﭼڕە و ﺧﻮڕەی ) دەﺳﺘەواژەی ﮐەو و ﮐەوﺑﺎزان ( ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧﯽ ھێﻠێﺮی ﮐﻠﻨﺘﯚن و دۆﻧﺎڵﺪ
ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،ﺑە ڕووﻧﯽ دەرﮐەﻓﺖ  .ﺗﺮاﻣﭗ  ،ھێﻠێﺮی و دێﻤﯚﮐڕاﺗە ﻧەﯾﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑەوە ﺗﺎواﻧﺒﺎر ﮐﺮد
ﮐە ﺑە ﭘەﻟە ﭘەل ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﯾﺎن دەس ﭘێﮑﺮد ﻟە ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﭘێﺨﯚری ﺑﺎﻧﮕەﺷەﮐﺎرﯾﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ
ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  .ﮔەر وا ﺑێﺖ و ﻟەواﻧەﺷە ﮐە ھەر وا ﺑﻮوﺑێﺖ  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ دﯾﺴﺎن
ﺷەڕێﮑﯽ دوو ﺳەرە دۆڕاوە ﺋەڕای ﮐﻮردﯾەل  .ﻟەورا ﮐﻮ ﮔەر ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن و دێﻤﯚﮐڕاﺗەﯾەل ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ
ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒﺎﺗەوە ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮐﻮرد ﺋەﺷێ ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﻟﯚ ﭼﻮار ﺳﺎڵﯽ دﯾﮑە وەﮔەرد
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ ﺧﺴﺘﻦ و ﭘەراوێﺰ ﺧﺴﺘﻨﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ و دێﻤﯚﮐڕاﺗەﮐﺎن ﻟە ﻣەڕ دۆزی ﮐﻮرد ھەڵ
ﺑﮑﺎت ﮐە ھﯿﭻ ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮرد ﻧەﺑﻮوﮔە و ﻧﺎﺑێ  .ﮔەر ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﯿﺒﺎﺗەوە ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﮐﻮرد ڕووﺑەڕووی
ﺋەم ﮐﺎﺑﺮا و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﺎدﯾﺎر و ﺟﺎرﻧﺎ ﻣەﺗﺮﺳﯽ داری ﮐﯚﻣﺎرﯾەﮐﺎن ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﻧەک ھەر
ھﯿﭽﯽ ﺑﯚ ﮐﻮرد وەﻟێ ﺷێﻦ ﻧەﺑێﺘﻦ  ،ﻟێ ﺑەﻟێ دژ ژی دەرﮐەوێ .
ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﭘەﯾﭭﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ ﺑێﺖ  ،ﺋەﺷﯽ ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن و ﺑەﻏﺪا  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﺷﯿﺎن وەﮔەرد ﺑﻮوت ،
ﻟە ﺳەر ﺋەوە ڕێﮑﮑەوﺗﺒێﻦ ﮐە ژ ﺑﻠﯽ و ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺎﺷە ڕۆژی ﻣﻮﺳڵﯽ ﭘﺎش داﻋﺶ وەک
داواﮐﺎری ﮐﻮرد  ،ﻟێﮋﻧەﯾەک ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨﺮێ ﻟﯚ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە  .ﻟێﮋﻧەﮐە ﻟە ﮐێ ﭘێﮏ دێ  ،دﯾﺎر ﻧﯿە  .ﮐﻮرد
ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﻟێﮋﻧەی ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗەی ھەﺳﺘﯚ و ﺗﺎﻗﯿﮑﺎری ﻟێﮋﻧەی ﻣﺎدەی  ۱٤۰وە ﭘﯿﻤﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﺋەم
ڕێﮑﺎرە ھەر ﻟە ﺋێﺴﺘﺎوە دﯾﺎرە ﮐە ھﯿﭽﯽ ﻟێ ﺷﯿﻦ ﻧﺎﺑێﺖ و ﻟە ﻣەﯾﭻ ﺧﺮاوﺗەر  ،ﺋەﺑێﺘە ھﯚﮐﺎری
ﺳەرﺋێﺸە و ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن و ﺗەﻓﺮەدان و ﭘﺎﺷﻘﻮل ﻟێ ﮔﺮﺗﻦ .
ﺋەم ﺑەزﻣە و ﺋەم ﮔەﻣە و وازﯾە دۆراوە ھەﻣﻮو دەﺳﮑەوت و ﺑەرھەﻣﯽ " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " و دوا
ﺳەرداﻧﯿﺎن ﻟﯚ ﺑەﻏﺪاﯾە ﮐە ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﻓﺮەﺗﺮ ﻟە ﺧﻮدی وەﻓﺪﮐە – ﺷﺎﻧﺪەﮐە و ﺑە
ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺑە ﻓێڵە ﻣەﻻﯾﺎﻧە و ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧە ﻧﺎوەرۆﮐەﮐەی ﻟە ﻗﺎو ﺋەدەن  .ﮐﻮرد ژی ھﯿﭽﯽ ﺑﯚ ﻧەﻣﺎوەﺗەوە
ﺋەوە ﻧەﺑێ ﮐە ﭘﺎش  ۲۷ﺳﺎڵ  ،ھێﻨﺎﻧەوەی ﺳﭙﺎی ﺋەﻧﻔﺎﻟﭽﯽ و ﮐﯿﻤﺎﺑﺎران و ﮐﺎوﻟﮑﺎرﯾﯽ داﮔﯿﺮﮐەری
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھﺎﺗﻨﯽ ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ و ﺋەو دۆﺧە ﻧﺎﻟەﺑﺎرەی ﮐە ﺑە ﺳەر ﮐﻮرد و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەی

داھﺎﺗﻮوە  ،ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﺑەﺳﺘەی  ۲۷ﺳﺎڵەی ﺑێﮑەﺳﯽ ﻟەھەﻧﮓ و ﺑﺎش ﭘەھﻠەوان وەرام ﺑﺪاﺗەوە و دڵﻤﺎن
ﺑەوە ﺧﻮەش ﺑێﺖ ﮐە
ﻣﯿﻠﻠەت ﻣەﺗﯿﻨە ﻋەزﻣﯽ ﻧﺎﻧەوێ ؛ ﻟە ﻏﺎﯾەی ﺑەرزی ﺧﯚی ھەر ﻧﺎﮐەوێ ؛ ﻟەت و ﭘەت ﮐﺮێ ﺣﻘﻮوﻗﯽ
ﺋەوێ

) ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەس (

ﻓﺎﯾﻖ ﺑێﮑەس ﺋﻮوﺷﺖ :

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱٦ / ۱۰ / ۳۷

