ﮔﺎڵﺘەﺟﺎڕی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دۆﻧﺎڵﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
و
ﺳﭙڵەﯾﯿﺎن ﺋەڕای ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﺎراﮐﺮدﻧەوەی دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ دژە ﮐﻮردی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم
و
ﺷﯿﻮەﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻋەﺟەﻣﯽ
ﻗﯚرﺗﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ژ ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾە )ﮔڵﯚﺑﺎﻟﯿﺰم ( رە

ﭘێﺸﯿﻨە و ﻣێﮋﯾﻨەی ﻓﺎﺷﯿﺰم ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﭘﺸﺘﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دووھەم ﺋەو ﻗەرە ﮔ�و و ﭘﯿﺲ و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە
ﺑﻮو ﮐە ﺑێﭽﮕە ﻟە دار و دەﺳﺘە و ﺗﺎﻗﻤﯽ ﻧﺎوزڕاو و ﺑە ھەژﻣﺎر ﻓﺮە ﮐەم  ،ﻓﺮە ﺑەﮐەﻣﯽ ﺋەڕای ڕەوﺗﯽ ھﺰری و
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ھێﺰی ﺳﯿﺎﺳﯽ دەھﺎﺗە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﮔەر ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی زەﻗﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰم ژ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم رە ﺋﺎﻧﮑﻮ ژ
ﺳەدام و ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺴﯽ و ڕژﯾﻤﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن رە  ،ﺑە ڕووﻧﯽ ژ ﺋﺎﻟێﯿﺪ ﮐﻮردان دەھﺎﺗە
ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  ،ﺋەوە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑڕﺷﺘﯽ ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻮردی دا ھەﺑﻮو  .ﺋﺎﮐﺎری
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺋەوان ڕژﯾﻢ و دەﺳە�ﺗێﻦ داﮔﯿﺮﮐەرێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وﺳﺎ ﺟێ ﮐەﻓﺘﺒﻮو ﮐە ﺑﺒﻮوە ﺑەﺷێﮏ ﺟە
ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ  .دﯾﺎرە ﺋەم ﻓﺮﻣﺎﻧەش ﺑﯚ ﺧﯚی ﮐﺎت و ﻣێﮋووﯾێﮏ دﺧﺎزێ داﮐﻮ ﺑﮕﺎﺗە ﺋەو
ﺋﺎﺳﺘە ﻟە ﭼەﺳﭙﺎﻧﺪن و ﺟێﮕﯿﺮﺑﻮون ﮐە ﺑﯿﺮۆﮐەی دژە ﻣﺮۆﭬﯽ  ،ھێﺰ و ﮐەرەﺳەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و
ﺳەرﺑﺎزی ﭘەی ﮐﯚﻣەڵ ﮐﻮژی ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰم و ﻓەوﺗﺎﻧﺪﯾﺎن ﭘێﮏ دێﻨێ  .ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻣﯚﺳﯿﻠﯿﻨﯽ ژ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎ و
ﻧﺎزی ھﯿﺘﻠەری ژ ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ و ﺋﯽ دە ﻓﺮاﻧﮑﯚی ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ژاﭘﯚﻧﯽ و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﻓﺎﺷﺘﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ژ ﺗﻮرﮐﯿە ھﺘﺪ  ،ﻗﯚﻧﺎخ ﺑە ﻗﯚﻧﺎخ ﮔەﺷەﯾﺎن ﮐﺮد ھەﺗﺎﮐﻮو ﮔەھﺸﺘﻨە ﺋەو دۆﺧەی ﮐە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻟە ﭘێﺶ دا ﮔە�ڵە ﺑﯚ داڕژاو ﻟەﻧﺎو ﺑەرن  .ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ژی ژ ﺑﺎﺷﻮور و ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
وێﻨەﮔەﻟێﮑﻦ ﺟە ڕەوﺗەﮐەو ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰم ﮐە ﺋەﻧﻔﺎل و ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎران و ﮐﯚﻣەڵ ﮐﻮژی و ﮐﺎوﻟﮑﺎری ﮔﺸﺘﯽ

ﺋەرای ﻣەردم ﮐﻮرد ﺑەﺑﺎر ھێﻨﺎ  .ﺳەرەرای ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی زەﻗﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺑەﻋﺲ و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻣﯿﻨﺎ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی
ﻓەرﻣﯽ دەﺳە�ت  ،ﻓﺮە ﺑەدەﮔﻤەن ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﮐە ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﯾە ﺑﺪرێﺘە ﭘﺎل ﺋەوان ڕەوت و ﺋﺎﮐﺎری
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ  ،ﻟە دەرووەی ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ .
ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪن و ﺷﺮۆﭬەﮐﺮﻧﺎ دﯾﺮۆﮐﺎ ﻓﺎﺷﯿﺰم ﺟە ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ و ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﺎ و ژاﭘﯚن  ،ﭘﺴﭙﯚڕاﻧﯽ ﺋەم ﺑﻮارەی
ﻟە ﺳەر ﭼەﻧﺪ ﺧﺎڵﯽ ڕوون ژ ﺑﯚ دﯾﺎرﯾﮑﺮﻧﺎ ﻓﺎﺷﯿﺰم ﮐﯚ ﮐﺮدوەﺗەوە ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە  :ﯾەﮐەم ﻧەﺗەوەﮔەرﯾﯽ
ھەڵەﺷەﯾﯿﺎﻧە ؛ دووھەم ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺳەرۆک و ﺳەرﮐﺮدەی دەﮔﻤەن ؛ ﺳێﮭەم ﺑﮑﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮﻧﺪ و ﺗﯿﮋی ﻟە ﺑﯚ
ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ؛ ﭼﻮارەم ﺑەرز و ﻧﺰم و ﭘﻠە ﺑە ﭘﻠە ﮐﺮدﻧﯽ ﭘەﯾﮑەری ڕﯾﮑﺨﺮاوەﯾﯽ و ھەوڵﯽ ﯾەک دەﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﯽ و ﭘﺎﮐﮋﮐﺮدﻧەوەی ﻟە ﮔﯚﻣﺎن ﻟێﮑﺮاواﻧﯽ ﻧﺎو ڕێﮑﺨﺮاوەﮐە ) ڕﯾﮑﺎرێ ﺋﻮ ﺑﯿﺎﻧﻮوﯾەک ﭘەی ﻟەﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ ﮐەﺳﺎن و
ﺑﯿﺮو ھﺰری ﻣەﺗﺮﺳﯽ دار ﺑﯚ ﻓﺎﺷﯿﺰم ( ؛ ﭘێﻨﺠەم ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰم ؛ ﺷەﺷەم ﺷﯿﻮەﻧﯽ ﻟە دەﺳﺖ ﭼﻮوﻧﯽ ﭼﺎﺧﯽ
زێڕﯾﻨﯽ ﻧەﺗەوە ؛ ﺣەﻓﺘەم داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﺳەر ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎو و ﻣێﺮاﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧێﺮاﯾەﺗﯽ ؛ ھەﺷﺘەم داﮐﯚﮐﯽ ﻟە
ﺳەر ﮔەﻧﺠﺎن و ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯿﺎن ؛ ﻧﯚھەم ﺳﺎزﮐﺮدن و ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﺷﺎﻧﯚﮔەری ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑەرﺑ�و ؛
دەھەم ﺧﯚدﯾﺎرﯾﮑﺮدن وەک ﻧەﯾﺎری ﺗێﮑڕای دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﮔەل و ﻧەﺗەوە ﺑە ﭼەپ و ڕاﺳﺘەوە و ﺑە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و
دەرﮐﯿەوە  .ﺋەﻣﺎﻧە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەو ﺧﺎ�ﻧەن ﮐە ﮐﺎﺗێﮏ ﻟێﯿﺎن ورد ﺋەﺑێﺘەوە ﺳەرو ﺳەﮐﻮﺗﯽ ﺑەد ﻓەڕ و ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ڕازاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﯽ و ھﯿﺘﻠەر و دواﺗﺮﯾﺶ ھﯽ ﺋەو دوو دەﻋﺒﺎﯾە و
ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻣﯿﻨﺎ ﻗﻮﻟﯿﺰادە و ﺳەدام و ﺧﯚﻣەﯾﻨﯽ و ﺋەﺳەدی ﺑﺎوک و ﮐﻮڕ ﺗێﺮﻧە ﺑەرﭼﺎو  .ﺧﺎڵەک ﮔەﻟێ ﮔﺮﯾﻨﮓ
ﻟێﮕﺮە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺟە ﺳەردەﻣﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ دا ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ژی ﺷێﻮازی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮدە ڕﯾﮑﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺑﯚ ﮔەھﺸﺘﻦ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﮔەل ﺳﯿﺎﺳﯽ و چ ﺟﯿﺎوازﯾەک ﻟە ﻧێﻮان ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ھﯿﺘﻠەر دا ﻧەﻣﺎ ﻟە
ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎﻧﯽ ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ  .ﺋەم دﯾﺎردە دزێﻮە واﺗە دﮐﺎر ھێﻨﺎﻧﯽ ڕﯾﮑﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻟەﻻﯾەن ﮐﯚڕ و
ﮐﯚﻣەڵ و ڕێﮑﺨﺮاوە ﺟەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯿەﮐﺎﻧەوە ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ درێﮋەی ھەس و ﮐﻮردی ژی ڵﯿێ ﺑێ ﺑەری ﻧەﺑﻮون .
ﻟەورا ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿە ﮐە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑە چ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾەک و چ ﺋﺎ�ﯾەک زەق ﺋەﺑێﺘەوە ﻟێ ﺋەوە
ﮔﺮﯾﻨﮕە ﮐە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯿەﮐە وەﮐﯽ ﺧﯚی ﺑﻨﺎﺳﺮێﺘەوە ﮔﯚر ﻧﺎوەرۆک و واﺗﺎی دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﺧﯚی .
ﻓﺎﺷﯿﺰم ﺟە دەرەوەی ﺋﺎورووﭘﺎ ﺋﺎﻧﮑﻮ ڕۆژﺋﺎوا ژ رۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮔەل رە واﺗﺎی ﻧﯿﻨە و ﻟەﺑﺮی ﺋەو دەﺳﺘەواژە ،
دەﺳﺘەواژەی ﻣﻞ ھﻮڕ و دﯾﮑﺘﺎﺗﯚر ﻟﯚ ﺗﺎﮐە ﮐەس ﺑەﮐﺎر ﺗێﻨﻦ  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑﺎﻧێﮏ و دوو ھەوا و ھە�واردﻧێﮑﯽ زەق و
ڕووﻧﯽ ڕێﮑﺎری ڕۆژﺋﺎواﯾﯿﮑﺎﻧە ﻟە ﻣﮋاری ﮔەﻧﮕەﺷەی ڕۆژھە�ﺗﯽ ﯾەﮐﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  .ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ
و ﺧﺎﻣە ﺑەدەﺳﺘﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﻧﮭﺎ ﺑﻮوﮔەﺳە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑەی ﻓﺎﺷﯿﺰم ﻓﺮە ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ ﺋەڕای دۆﻧﺎڵﺪ
ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐەﻓﺘﮕەﺳە ﺳەر زاران  ،ﻟێﺸﯿﺎن ﻧﺎﮔﯿﺮێﺖ  .زۆرﯾﻨەی ﺋەو ﺧﺎ�ﻧەی ﮐە وەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی
ﻓﺎﺷﯿﺰم ﺗێﺘە زاﻧﯿﻦ و ﻧﺎﺳﯿﻦ  ،ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەﮔﺮێﺘەوە  .ﺗﺮاﻣﭗ ﺷێﻮەﻧﯽ ﺋەوە ﺋەﮐﺎت ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺷﮑﯚی
ﮔﺎورەﯾﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧەﻣﺎوە  ،دەق وەﮐﯽ ﺋەوەی ھﯿﺘﻠەر و ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﯽ ﺋەﯾﺎن ﮐﺮد  .ﺗﺮاﻣﭗ ھﺎواری
ﺋەوە ﺋﺎﮐﺎت و ﺟﺎڕی ﺋەوە ﺋەدات ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن ﺋەو ﺷﮑﯚ و ﮔﺎورەﯾﯽ ﯾەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋەﺑﻮوژێﻨێﺘەوە  .ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن
ﺷﯚﭘﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺎزی ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ  ،دوژﻣﻨﺎی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻻﯾەن ﺗﺮاﻣﭗ و
ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰﻣەوە دﯾﺎری و دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺮێﻦ  .ﺋەڕای ﺗﺮاﻣﭗ و ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺋەو  ،دوژﻣﻨﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺟە
ھﯽ دەرەﮐﯽ ﭘﯿﺴﺘﺮ و ﺋﯽ دەرەﮐﯽ ژ ﺋﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯽ دارﺗﺮ  .ﺋەوەش ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿﻨە ﮐﻮ وﻟﻮ دوژﻣﻨێﮏ چ
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ﺋﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺋﺎﻧﮑﻮ ھﯽ دەرەﮐﯽ ھەﺑﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەﺑﻦ  ،ﺋەوەی ﮔﺮﯾﻨﮕە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑﯿﺮۆﮐەی ھەﺑﻮوﻧﯿﺎن ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﮐﺎرا و ﻟە ﺳەر ﺷﯚپ و ڕﯾﮑﺎری ﮔﻮﺑێﻠﺰی ﺋﺎژﯾﻦ ﺑﮑﺮێﺘە ﻧﺎو ﻣێﺸﮏ و ﺑﯿﺮی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑەوە .
ھەڵﺲ و ﮐەﻓﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ﻣەڕ ﺋﺎﻓﺮەت و ژﻧﺎﻧەوە ﻧەک ﻟە ڕاﺑﺮدووی دا ﻟێ ﻟە ﮔەرﻣەی ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ھەڵﺒﮋاردن
و ﺟە ھەﻣﺒەر ھێﻠێﺮی ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮو  .ھێﻠێﺮی وەک ژن ژ ﺗﺮاﻣﭗ رە ﻻواز و ﮐﺰ ﺑﻮو ﺗﺎ ﺋەو ڕادەی ﮐە ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا
ﺋﺎﻣﺎژەی ﺑە ﺑێ وزەﯾﯽ ﺋەو ﺋﺎﻓﺮەﺗەی ﻧەﯾﺎری ﺋەﮐﺮد  .ﺧﺎڵﯽ ھﺎوﺑەوﺷﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و داﻋﺸﯽ
ڕۆژھە�ﺗﯽ ﻟە ﻣەڕ ﺋﺎﻓﺮەت و ژﻧﺎﻧەوە ﻟێﮕﺮە ﻓﺮە ڕووﻧە  .داﻋﺶ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺧﯚی ﺑە دەس ژﻧە ﺷەڕﮐەر و
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮرد ﺑە ﺳﻮوچ و ﺗﺎواﻧێﮏ ﺋەزاﻧێ ﮐە درﮔﺎی " ﺣەرەﻣﺴﺮاﮐەی " ﺋەو ﻻﯾﺎن ﻟێ داﺋەﺧﺎت  .ھەر
ﻟەم ﭘێﮑﯿەش ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەوەی ﻟﯚ ﻗﻮوت ﻧەﺋەدرا ﮐە ﻟە ھەرا و ﺷەڕی ھەﻟﺒﮋاردﻧﺎ ﺑە ﺋﺎﻓﺮەﺗێﮑﯽ وەﮐﯽ ھێﻠێﺮی
ﺑﺪۆڕێﻨﯽ و ﻟەم ﺑﻮارەدا ﺋەوەﻧﺪە ﭼﻮو ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧەﮐەﺷﯽ ﻻ ﭘەﺳەﻧﺪ ﻧەﺑﻮو ﺟە ﺋەﮔەری
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ھێﻠێﺮی دا  .ژﻧەﮐەی ﺗﺮاﻣﭗ ژی ﻣﯿﻨﺎﯾەﮐﯽ ﺑەرﺑەﭼﺎﭬە ﻟەم ﺑﻮارەدا ﮐە ھەﺗﺎ ﺋﯿﺴﺘﺎش ﮐەس ھﯿﭽﯽ
ﻟێ ﻧەﺑﯿﺴﺘﻮە و ﻧەﺑﯿﻨﯿﻮە و ﺗﺎﮐە دەورێﮏ ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﯚی داﻧﺎوە ﺋەوەﯾە ﮐە وەﮐﯽ ﺑﻮوﮐە ﺷﻮوﺷە ﻟە دەوری
داھﯚﻟﯽ ﺗﺮاﻣﭗ دا ﺑﺠﻮوڵێﺘەوە  ،وەﮐﯽ ﺋێﭭﺎ ﺑﺮاون و ھﯿﺘﻠەر  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﺑﮑﺎرﯾﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺋەﻣە ﯾەﮐەﻣﺠﺎرە
ﮐە ﻟە ﻣێﮋووی ﻧﻮێﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎدا ﺋﺎﻓﺮەﺗێﮏ  ،ﺧﺎﻧﻤﯽ ﯾەﮐەم  ،ﺑەو ﺟﯚرە ھەڵﺲ و ﮐەﻓﺖ وەﮔەردی ﺑﮑﺮﯾﺘﻦ  .ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑە ھەﻣﺎن ﺷێﻮە و ﺟﻮور ﺑﯿﺮۆﮐەی ﭘﯿﺎوﺳﺎﻻراﻧە و ﻧێﺮاﯾەﺗﯽ ﻟەل ﺗﺮێﺰا ﻣەی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﺟﻮو�ﯾەوە و وەک ھێﻤﺎی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﺑﯚ ﻻواز ﺑﻮوﻧﯽ ژن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن  ،ﻧەوەک ﻣﯿﻨﺎ ھێﻤﺎی ڕێﺰڵﯿﻨﺎن  ،دەﺳﺘﯽ ﮔﺮت ﺑﯚ ﺋەوەی ﯾﺎرﻣەﺗﯽ
ﺑﺪات دوو ﭘﻠﯿﮑﺎﻧەی ﺳەر ڕێﯽ ﮐﯚﺷﮑﯽ ﺳﭙﯽ ﺑﺒڕێ  .ﻣﺮۆڤ ﺧﯚﺑەﺧﯚ ﺑﯿﺮی ﻣﺎرﮔﺮێﺖ ﺗﺎﭼﺮ ﺋەﮐەوێﺘەوە ﮐە ﮔەر
ﺋەو ﺑﺎ ﻟە ﺟێﯽ ﻣەی ﺋەوە ﻟەواﻧەﺑﻮو ﮔﻮێﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﺑﺎداﺑﺎ و واﻧەﯾەﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﭘێ داﺑﺎ ﻟە ﻣەڕ ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎﻧەوە.
ھەڵەﺷەﯾﯽ ﻧەﺗەوەﮔەری ﺗﺮاﻣﭗ ﮔەﯾﺸﺘە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﮐە زﻧﻨﺎر و ﭘەرژﯾﻦ ﻟە ﻧێﻮان ﻣەﮐﺰﯾﮏ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ھەڵﭽﻨێ
و ڕێﮕﺎ ﻟە ﭘﯚﺧڵ ﺑﻮوﻧﯽ ﻧەﺗەوەﮐەی ﺑﮕﺮێ! ﺋەﺷﯽ ﺋەوەش ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەوەﻧﺪە ﺑﻮودەڵە ﺑﻮو ﮐە
ﻧەی وێﺮا و ﻧﺎوێﺮێ ﮐە ﺋﺎﻣﺎژەﯾەک ﺑە ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻨﻮوری ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ﺑﮑﺎت  .ﭼﯿﻦ و ژاﭘﯚن ژی ﻟە ژاری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑێ ﺑەش ﻧەﺑﻮون  .ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ھەڵﭙەی ﺋەوەﯾەﺗﯽ ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻧەزۆک و
ﭘەرﭘﻮوﺗﯽ ﺑﯚژۆ ﺑﮑﺎت و ﺋەوەﯾﺎن وەﭘێ ﺑﻮوﺷﺖ ﮐە ھەﻣﻮو ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﻧەﯾﺎر و دوژﻣﻨﯽ ﺋەواﻧﻦ
و ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺋەﯾﺎن ﭘﺎرێﺰی ﻟەو دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯿە ﺧەﯾﺎ�وﯾﯽ و ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎﯾە .
ﮐﺎرداﻧەوەی ﻋەﺟەم ﺟە ھەﻣﺒەر ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ دە ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە  .ﻋەﺟەم ﺑە ڕاﺳﺖ و ﭼەﭘەوە و ﻣەﻻ و
ﻧﺎﻣەﻻﯾﺎﻧەوە ﻓﺮە ﺗﻮوڕە و ﺟﻨﮕﺰن ﻧەک ﻟەوەی ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە ڕﯾﺰی ﺋەو و�ﺗﺎﻧەی ﮐە ڕێﮕﺎی
ﭼﻮوﻧە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﯽ ﻟێ ﮔﺮﺗﻮوە  ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟەوەی ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻟە ڕێﺰی ﺳﻮودان و ﺳﯚﻣﺎڵ و ﻟﯿﺒﯿﺎ
داﻧﺎوە ﮐە ﻋەﺟەم ﻟﯚﯾﺎن ﻗﻮت ﻧﺎدرێ  .ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﯚﮔەﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻋەﺟەم ﻟە ﻣەڕ ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻧﺎوی
و�ﺗﯽ زاﻧﺰﯾﺒﺎر دەرﺋەﮐەوێ  .زاﻧﺰﯾﺒﺎر وﺷەی ﺷێﻮێﻨﺪراوی زەﻧﮕﺒﺎری ﻋەﺟەﻣﯽ ﯾە ﮐە ﺑە واﺗﺎی زەﻧﮓ = ژەﻧﮓ
ھەڵﮕﺮﺗﻮو ﺗێ ﮐە ﻋەﺟەم ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﮐﯚﯾﻠەدارﯾﺎن ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ  ،ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﭘەرەﺧﻮازی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﺑە
ھەزار ﺳﺎل ﭘێﺶ ﺋﺎورووﯾﯿەﮐﺎن  ،ﻟﯚ ﺋەو و�ﺗە ﺑﮑﺎرﯾﺎن ﺋەھێﻨﺎ  .ﭘﯚﺧڵﯽ ﺋەم ﺑﯚﭼﻮوﻧە ﺑﯚﮔەﻧە ﺗەﻧﺎﻧەت ﯾﺎﺳﺎی
ﻧەورۆزەﮐەﺷﯿﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە و ﺑەزﻣﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ " ﻋەﻣﻮو ﻧەوروز" ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺋەو دەورە
ﮔ�وەی ﻋەﺟەﻣە ﻟە ﭘەرەﭘێﺪاﻧﯽ ﮐﯚﯾﻠەداری و ﺑە ﮐﯚﯾﻠە ﮐﺮدﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ڕەش ﭘێﺴﺘﯽ ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  .ﺋﯿﺴﺘﺎش
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ﮐە ﻣﺮۆڤ ﺋەو ﺷﯿﻮەﻧەی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻋەﺟەم ﺟە ھەﻣﺒەر ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەﺷﻨەﻓێ ﮐە ﻗێﺮە و ﻗﺎژەﯾﺎﻧە
ﻟەوەی ﮐە ﻟە ڕﯾﺰی ﺳﻮودان و ﺳﯚﻣﺎڵ دا داﻧﺮاون  ،ﻣﺮۆڤ ﺧﯚﺑەﺧﯚ ﺑﯿﺮی ﺑﯚ ﻻی ﺋەوە ﺋەﭼێﺖ ﮐە ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە ﺳەدەی  ۲۱دا ﻧەک ﻟە ﺳﯚﻣﺎڵ و ﺳﻮودان
ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﻣەﻻی ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺘﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﺋﯿﺴە ﺑﻮوﮔەﺳە ﺧﯚرە و ﻣڵە و
ﻣڵﯚزم ﺋەڕای ﭘەﯾﮑەری ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  .ﻟەم ﺑﻮارەدا ھﯿﭻ ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەک ﻟە ﺳەر ﮔﯚی زەوی ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﺷﺎن ﻟە
ﺷﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋەﺟەم ﺑﺪات  .ﺧەڵﮑﯽ ﺳﯚﻣﺎڵ و ﺳﻮودان وەک ھەﻣﻮو ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ دن ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ڕێﺰ و ﭘێﺰاﻧﯿﻨﯽ ھﺎوﭘﺎر وەﮔەرد ﮔﺸﺖ ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﻦ  .ﺷﯿﻮەﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻋەﺟەﻣﯽ ﻟە
ﻣەڕ ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو دوو و�ﺗە ﺑێﺰھێﻨەرە و ﺋەﺷﯽ ﻗﯿﺰی ﻟێ ﺑﮑﺮێﺘەوە .
ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ﮐﻮرﺗﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻟەو ﮐﺎﺗەوە ﮐە ﺳەری ھەڵﺪاوە ھێﻨﺪە ﻧﺎﺳﺎز و ڕژد و ﻗﺮێﮋە ﮐە ﮐﺎرداﻧەوەی ﮔﺸﺘﯽ
ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە دوای ﺧﯚی دا ھێﻨﺎوە  .ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ھێﺸﺘﺎ ﺷﻮێﻨێ واﻧێﮑﯽ ﮔەرم ﻧەﮐﺮد ﮐە ﮐەوﺗە
ﺑەر ﺗﺎﻧە و ﻟﯚﻣەی ﺧەڵﮑﯽ وﺷﯿﺎر و ﺧﺎوەن ھەﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎن  .ﺋەو دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯿە ﺧەﯾﺎ�وﯾﯽ و ﺳﺎزﮐﺮاوەی ﮐە
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﻟﯚ ﺋەﮐﺮد  ،ﺋێﺴﺘﺎ ڕاﺳﺖ ﻟە دژی ﺧﯚی و ﺑﯿﺮۆﮐە دواﮐەوﺗﻮواﻧەﮐەی ﻧەک ﻟە دژی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەﮐﺎن  ،ﺳەری ھەڵﺪاوە  .دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﺳﺮﻧﺞ ڕاﮐێﺶ و ﺑﺎڵﮑﯿﺶ ﺳەری ھەڵﺪا  .ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﺮە ﺑە
ﭘەﻟە وﯾﺴﺘﯽ ﮔﯚڕ ھﺰرۆﮐەی ﻧەزۆﮐﯽ  ،ﺑە ﻓەرﻣﺎﻧێﮑﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﺎﻧﯽ  ۷وﻻت ﺑﭙﺎرێﺰێ
ﺑەوەی ﮐە ڕێﮕﺎی ﭼﻮﻧﯿﺎن ﻟﯚ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑەرﺑەﺳﺖ ﺑﮑﺎت  .ﮐەﭼﯽ ھەر ھەﻣﺎن ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و وەﮔەرد ﮔﺸﺖ
ﺧەڵﮑﯽ ﺧﺎوەن ھەﺳﺖ و وێﮋداﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎن ﻟێﯽ ڕاﺳﺎن و دژی وەﺳﺘﺎﻧەوە و ﺋﺎﺧﺮەﮐەﺷﯽ ﺗەﺳﯿﺎن ﭘێ دا و
ھەڵﭙە و ھەوڵەﮐەﯾﺎن ﻟەﺑﺎر ﺑﺮد  ،ھەر ﭼەﻧﺪ ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐﻮرت ژی ﺑێ  .ھێﻤﺎ و دﯾﻤەﻧﯽ ﺋەو ﺧڵﮑە ڕاﭘەڕﯾﻮەی
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و زۆرﺑەی ﺷﺎرە ﮔﺎورەﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎن ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳەردەﻣە ﮐە ﺳەرەرای
ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯽ و ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ڕەﺷەﮐﻮژاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ  ،داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﺋﺎزادی ﺑﯿﺮی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺋەﮐﺎت  .ﺋەﮐﺮێ ﺋﺎﻣﺎژە
ﺑە وی ڕاﺳﺘﯽ ژی ﺑﮑﺮێﺖ ﮐە ﺋەوەﺗﺎ داﻋﺶ ﺧەڵﮑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳڵﻤﺎن ﻟەو ﻧﺎوﭼﺎﻧەی ﺑەدەﺳﺘﯿەوە دەر ﺋەﮐﺎت و
ﺗﺮاﻣﭗ ژی ﺧەڵﮑﯽ ﻣﻮﺳڵﻤﺎن ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەر ﺋەﮐﺎت  .ﺧﺎڵەک دن ھﺎﺑەش ﻟە ﻧێﻮان ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و
ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ ﺑە ھەر ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑەوە  .ﻣﺮۆڤ و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺳەدەم ھەرﺗﮏ ﺷێﻮە و ﺷێﻮازی دژە
ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﻻ ﭘەﺳەﻧﺪ ﻧﯿە و ﺑێﺰﯾﺎن ﻟێ ﺋەﮐﺎﺗەوەو و ﻧﺎﯾﺎن وەﭘێ ﺋﻮوﺷﺖ .
ﺧﺎڵێﮑﯽ دﯾﮑە و دﮐﺎرێ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﺳەرﮐﺮەﮐﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەی داﻋﺶ و ﻓﺎﺷێﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﺋەوەﺳە ﮐە ھەر ﺗﮏ ﻻﯾﺎن ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی دژاﯾەﺗﯽ وەﮔەرد رەوﺗﯽ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﭘﺎﺷەڵ
ﭘﯿﺴﯽ و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﺋەو ڕەوﺗە و ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن و ﺳﻮوﺧﯚراﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻟە ﺑﯚ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  ،ھەڵﯿﺎن ﭼﻨﯿﻮە.
ھەرﺗﮏ ﻻ ﺋەﯾﺎﻧەوێ ﮐە ﺑەرﭘەرﭼﯽ ڕەوﺗﯽ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾە ﺑﺪەﻧەوە  .ﮔەر ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰﻣﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەرداری ﻟە ھەرﺗﮏ ﻻ ﺑﺴەﻧﺪرێﺘەوە ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮐﯚﺷﮑە�ﻧﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑەﮐەﯾﺎن داﺋەڕووﺧێ .
ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕەوﺗﯽ زاڵﯽ ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری وەک ﺗﺎﮐە ﺳﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری
ﯾە و ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺳﺮوﺷﺖ و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری  ،ﭼەﻧﺪە ﯨێﺮ و ﻓەڕی ھەﺑێﺘﻦ ﺋەوەﻧﺪەش و
ﺑﮕﺮە ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺧﺮاﭘەی ھەس ﺋەڕای ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن  .ﺟە ﮐﻮڕﻧەﺑﺪەﮐەو داﭬﯚس ﻓﺮە ﺑە ﺑەرﻓﺮەھﯽ ﮔەﻧﮕەﺷەی
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ﺋەوە ﺋەﮐﺮﯾﺎ ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﺋەو ڕەوﺗە ﺑە ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە دەﺳﮑەﻓﺖ و ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﯽ زاﻧﺴﺖ و ﺗﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎ
ﺧێﺮا ﺗەرﺗەر ﺑﮑﺮێﺘﻦ  .ﺋەﻣەش ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﺑﻮو ﮐە ﺋﺎﮐﺎم و دەوری ﻧەرێﻨﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم داﻋﺶ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﺒﻮو  .وﻟﻮ ﺧﻮﯾﺎ دەﺑە ﮐە ڕێﮑﺨەراﻧﯽ داﭬﯚس ﺋەﺷێ ﻟە ﮔﻮێﯽ ﮔﺎ دا ﻧﻮوﺳﺘﺒێﺘﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺧﯚﯾﺎن ﻟە
ﮐﺎرداﻧەوەی ﻧەرێﻨﯽ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم دا ﮔێﻞ ﺋەﮐﺮد .
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﻗەﯾﺮان ﺧﯚڵﻘێﻨﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳﮑﻤﺎﮐﯽ ﯾە ﺋﺎﻧﮑﻮ وەﮐﯽ دەﺑێﮋن دەﻧﺎو ﮐﯚﺟﯿﻨﯽ داﯾە و ﻧﮑﻮوﻟﯽ
ھەڵ ﻧﺎﮔﺮێ  .ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑە ھەر ﺑﺎرێﮏ دا و ﻟە ھەر ڕێﮕﺎﯾەﮐەوە ﺑﻤەﺷێ و ﮔەﺷە ﺑﮑﺎت  ،ﺋﺎﺧﺮەﮐەی ﺑە
ﻗەﯾﺮان ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دێﺖ  ،ﺑە ﺑێ ﺋەﻣﻼ و ﺋەو ﻻ  .ﻓﺎﺷﯿﺰم و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی و ﮐﺎرداﻧەوەی ﭼەپ و ڕاﺳﺖ ﺑﻮو
دە ھەﻣﺒەر ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﻗەﯾﺮاﻧەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋەﯾﺨﯚﻟﻘێﻨێ  .ھەر دوو ژی ﺑە ﺑەھﺎﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورە و ﮔﺮان
ﺋەڕای ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن ﺗﻮاو ﺑﻮون و ﻣﻠﯿﯚن ﺑە ﻣﻠﯿﯚن ﺧەڵﮏ ﺑﻮوﻧە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ڕێﮑﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟە
ﺑﯚ ﭼﺎرﮐﺮﻧﺎ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ﻓﺎﺷﯿﺰم و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم دە ﻣێﮋوو دە ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﯾﺎن ﮐە دەورێﮑﯽ ﺗێﮑﺪەراﻧە و
وێﺮاﻧﮑەراﻧەﯾﺎن ھەس و چ ﻓڕێﮑﯿﺎن ﻧﯿە ﺑە ﺳەر ﭼﺎرﮐﺮﻧﺎ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ﺧﻮﻟﯽ ﭘێﺸﻮوی ﺋەم دوو
دﯾﺎردەﯾە ﻧەﻣﺎزە ﭘﺎش ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دووھەم و ھەروەﺗﺮﯾﺶ دواﺗﺮ ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ﺑە ڕووﻧﯽ دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ
ﮐە ﭼﺎری ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ھﺎ وەﻻی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن و ﺳﻮوﺧﯚران و ﺋەوە ﺋەوان ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن ﺑﻮون ﮐە
ﻗەﯾﺮان ﮔەل ﭘێﺸﻮوﯾﺎن ﭼﺎر ﮐﺮد ﺑە ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ھﻮﺷﯿﺎری ﺳەردەم ژی ﺋﯿﺪی ﺋەو
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿەی ﭼﺎﺧﯽ ﭘێﺸﻮو ﻧﯿﻨە ﮐە ﺑە ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ و ﺑە زەﺑﺮی ﺗﻮﻧﺪ و ﺗﯿﮋی و ﺷﯿﺮ و ﺗﯿﺮ و ﮐﻮﺷﺖ وﺑڕی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﺧﺸﺘە ﺑﺒﺮێﺖ  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی
ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە ﻗﯚﻧﺎﺧﯽ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ داﯾە  .ﻟە ﺧﯚڕاﯾﯽ ﻧەﺑﻮو ﮐە ﭘێﺸڕەواﻧﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺟە داﭬﯚس دروﺷﻤﯽ " ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺑەدەرﺑەس و و�ﻣﺪەرەوە و ﻟێﭙﺮﺳﺮاو " ﯾﺎن ﺑەرز
ﮐﺮدەوە ﮐە ﺧﯚی ﻟە ﺧﯚ دا ﺋﺎﻣﺎژەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ڕووﻧە ﭘەی ﺷﺮوﺷﺘﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری  " .ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ
ﺑەدەرﺑەس و و�ﻣﺪەرەوە و ﻟێﭙﺮﺳﺮاو " ﺋەو ﮐەرەﺳە و ﺋﺎﻣﺮازەﯾە ﮐە ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەم ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﭘێ
ھەﯾە ﺋەڕای ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ دواڕۆژی و درﯾﮋەی ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺸەﺧﯚراﻧەی  ،ﺑە ﺑێ ﺳﺎزﮐﺮدن و
ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪﻧﯽ ھﯿﭻ ﺑﺎﺑەﺗە ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻧﻮێ  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن ﺑەوە ﮔەﯾﺸﺘﺒێﺘﻦ
ﮐە ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﻣێﮋووی ﮔ�وی ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن و ھەڵ ﺧڵەﺗﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ  ،ﺋﺘﺮۆ ﺋەو ﺑەزﻣە
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ھﺎﺗﺒێ و ﺋﯿﺘﺮ ﺧﯚﯾﺎن ﺑەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەوە ﺧەرﯾﮏ ﻧﺎﮐەن .
ﺟە ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ ﭘێﺸﻮوﻣﺎن دە " ﺷەڕە واﻧێﮑﯽ ﺧەﻻﻓەت ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﺑەرەو ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ڕووﺳﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ "
ﻣە ﮔەﻧﮕەﺷەی ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﮐﺮ ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ ﭘﺎش ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐەم ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ )ﺑەدﯾﻌﻮﻟﺰەﻣﺎن (ی ﮐﻮرد
ڕﯾﮑﺎری زاﻧﺴﺘﯽ و ﺗەڤ ﺑﻮوﻧﺎ ڕۆژھە�ت ﺑە ڕۆژﺋﺎوا و ﻣەﺷﯿﻦ دە ﺋﺎﻗﺎری ﺋێﮏ ﺑﻮوﻧﺎ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻧﯿە ھﯚﻟێ وەﮐﯽ
ﺟێﮕﺮەوەﯾەک ﺋەڕای ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ڕﯾﮑﺎر و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﮐﻮرداﻧەی ﺳەﻋﯿﺪی
ﻧﻮورﭼەﺷﻤە ﮐﺎرداﻧەوەﯾەﮐﯽ ﻟەﺑﺎر و ﺷﯿﺎو ﺑﻮو ﻟەﺑﯚ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐە ﺷەری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ﻟێ
ﺷﯿﻦ ﺑﻮو ﺑە ھەﻣﻮو دەرد و ﺋﺎزار و ﻧەھﺎﻣەﺗﯿەﮐﺎﻧﯿەوە  .ﺑەﺑەراوەرد وەﮔەرد ﺋەﻣە ﺋەوەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ﺋەﻣێ ڕێﮑﺎری
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ وەھﺎﺑﯽ ﺳﻌﻮودی و ﻣەﻻی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوی دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﺑﻮوﮔەﺳە ﺳەرﭼﺎوەی وێﺮاﻧﯽ و
ﮐﺎوﻟﮑﺎری و زﻓﺮﯾﻨﺎ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟﯚ ﭼﺎﺧﯽ ﺑەردﯾﻨە و ﮐەراﯾەﺗﯽ  .وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ھﺎﺗە ﮐﺮن  ،ﺋﯿڕۆ ﻗەﯾﺮاﻧەک
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ﮐﻮور ﺋﺎ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەری ھەڵﺪاوە  .ﮐﺎرداﻧەوەی ڕۆژھە�ﺗﯽ  ،ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و
داﻋﺸﯽ وەھﺎﺑﯽ ﯾە ﮐە ھەرﺗﮏ دژی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﻦ  ،ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ڕێﮑﺎری ﻧﻮوری ﺳەﻋێﺪ ﻧﻮورﺳﯽ  .ﮐﺮدە و
ﮐﺎرﻧﺎﻣەی داﻋﺶ و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ھێﻨﺪە ﮔ�و و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﯾە ﮐە ﻟێﺪاﻧﯿﺎن و ﻟەﻧﺎوﺑﺮدﻧﯿﺎن ﻟەﻻﯾەن ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن
و ﺳﻮوﺧﯚراﻧەوە ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ﮔﺸﺖ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺧﺎوەن ھﻮﺷﯿﺎرﯾﯽ و ھەﺳﺘە  .ﺷەڕی ﺳەرﻣﺎﯾەداری
وەﮔەرد ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨەوە  ،ﺷەڕی ﺧﯚﯾەﺗﯽ ﻟە دژی ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺳﺮوﺷﺘﯽ و ﻧەرێﻨﯽ ﻧﮑﻮوﻟﯽ ھەڵ ﻧەﮔﺮی ﺧﯚی  .ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻻﺑﺎر و
ﻻﺳەﻧﮓ ﺑﻮون و ڕﯾﺰﺑەﺳﺘﻨﯽ ھﯿﺰ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻟە ﺷێﻮەی دژﺑەری و ﻧﺎﻟێﮑﯽ ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و
ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﻮاری ﺷەڕی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑەرﻓﺮەﺗەرﺗەر و
ﮐێﺸەﮐەی ﺋﺎڵﯚزﺗەرﺗەر ﮐﺮدﮔەﺳەوە  .داھﺎﺗﻮو و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕەش  ،ﺳەرەڕای درێﮋﺧﺎﯾەن ﺑﻮوﻧﯽ و
وێڕای ﺧﻮێﻨﺎوی ﺑﻮوﻧﯽ دﯾﺎرە ﮐە ﺑە ﻟەﻧﺎوﭼﻮون و دۆڕاﻧﯽ ﺑەرەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮاو ﺋەﺑێﺘﻦ .
ﻟﯚ ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  ،ﮔەر ﺋەم ﺷەڕە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺑﯚ ﺧﯚی ﺑەس ﻧەﺑﻮو  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺳەرھەڵﺪاﻧەی ﻓﺎﺷێﺰﻣﯽ
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑەزﻣەﮐەی ﻗﻮوﯾﻞ ﺗەرﺗەر ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ڕێﮑﺎری ﺑەﺷﯽ ڕاﺳﺘڕەوی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾە ﺟە ھەﻣﺒەر ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم و ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە ﭼﺎﺧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ دا .
ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﯾەﮐەم ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن و ھەوڵﯽ داﺑڕاﻧﯽ ﺋەو و�ﺗە ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎرووﭘﺎ دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﺳەرﯾﺶ
ﮐەﻓﺖ  .ﮐﺎوێﮋﮐﺮدﻧەوەی ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ و ﺑﺰواﻧﺪﻧﯽ ھەﺳﺘﯽ ﮐﻮێﺮی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﻣﺎﮐﯽ
ﺧﺎﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ھێﺰە ڕاﺳﺘڕەوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو و�ﺗە ﺑﻮو ﮐە ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ﺗﺎم و ﺧﻮێﯽ درۆ و دەﻟەﺳەش ھﺎﺗە ﺑﺎﻧﯽ .
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺲ و ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﮐێﺸﯽ ﺋەوەﯾﺎن ﻧەﺑﻮو و ﻧﯿە ﮐە ﮐﺎرێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚ ﺑﮑەﻧە ﺳەر ڕەوﺗﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و وﻟﻮ دﯾﺎر دەﮐﺮد ﮐﻮ ﺋەﺷێ دۆڕای ﺋەو ﺑەزﻣﯽ ڕاﺳﺘڕەوی و ﮐﺎرداﻧەوەی ﻧﺎﻟەﺑﺎرﯾﺎن ﺟە ھەﻣﺒەر
ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم دەرﺑﭽﻦ  .ﺑە�م ﮐﻮرد ﮔﻮﺗەﻧﯽ ﺧﻮا ﮔەزۆی ﺗﺮاﻣﭗ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻟﯚ ﺑﺎراﻧﺪن و ﺑە ڕواڵەت
ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن زﯾﺎدی ﮐﺮد  .ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ ھەر زۆر ﺑە ﭘەﻟە و ھەڵەﺷەﯾﯽ وﯾﺴﺘﯿﺎن ھەﻟﯽ ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری
ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻘﯚزﻧەوە و ﺳەرۆک وەزﯾﺮەﮐەﯾﺎن  ،ﺗﺮێﺰا ﻣەی  ،ﯾەﮐەم ﮐەس ﺑﻮو ﮐە ﺧﯚی ﮔەﯾﺎﻧﺪە ﺗﺮاﻣﭗ و
دەﺳﮑەﻓﺘەﮐەﺷﯽ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ وەک ژن ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣەوە دەس ﺧﯚﺷﺎﻧەی ﻟێﮑﺮد  .ﺳەرۆک
وەزﯾﺮ ﻣەی و ڕاﺳﺘڕەوەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ ﮐﺎرداﻧەوەی ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟە ھەﻣﺒەر ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﺎن ﻧەﺑﯿﻨﯽ و ﻻﯾﺎن واﺑﻮو ﮐە ﺋﯿﺪی ڕۆژ ڕۆژی ﺗﺮاﻣﭙە  .ﻟێ ﭘﺎﺷﺎن دەرﮐەﻓﺖ ﮐە ﻻری ﻟێ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﺒﻮون و
ﺋەوەﺗﺎ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗەﺳﯽ ﭘێﺪراوە و ﻟەم ﺑﻮارەدا دۆڕاﻧﯿﺎن و ﻟەواﻧەﺷە ﺗﺮاﻣﭗ داھﺎﺗﻮوﯾێﮑﯽ ﻧەﺑێﺖ و ﺋەوەی
ﻟﯚ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﺋەوەﺳە ﮐە ﭘﯿﻨەی ھەڵە و ﭘەڵە و ھەڵەﺷەﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن ﺑﮑەن .
وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ھﺎﺗە ﮐﺮن  ،ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ڕﯾﮑﺎری ھێﺰە ڕاﺳﺘڕەو و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕ و ﭘﺎﺷﻤﺎوەﮐﺎﻧﯽ
ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗێﮑﺸﮑﺎوی ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دووھەﻣە و دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺖ ﮔﺮی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾە ﮐە ھەﺗﺎ
ﺋﯿڕۆ ﻟە ﭘەراوێﺰ دا ﺑﻮون و دەﻧﺎو ﮐەوڵﯽ ﺑﯚﮔەﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن دا ﺋەﺗﻼﻧەوە  .ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم وەﮐﯽ ﻧﻮێﻨەری
ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮐﺎﯾەﮐەی ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﮔﯚڕی و ﮔﯚر و ﺗەوژﻣێﮑﯽ ﻓﺮەی دا ﺑە ڕەوﺗﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﮔﺸﺖ
ڕۆژﺋﺎوادا  .ﻓەراﻧﺴە و ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﺎ و ھﯚﻟەﻧﺪ و ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯿﺲ ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ ھﺎن دەﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ دﯾﺎردەی
ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم و ﻓﺎﺷﯿﺴﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ دە و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯿﺎن ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ داھﺎﺗﻮوﯾﺎن دا ﮐە ﺑەڕﯾﻮەﯾە  ،دﯾﺎری
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ﺋەﮐﺮێﺘﻦ  .ﭼﮑەﯾەک ﻟەﻣەﯾﭻ ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم ﺑﻮاری ﺳەرﺑﺰێﻮی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری ﺋﺎورووﭘﺎ ﭘێﮏ ھﺎﻧﯿە ﮐە ﺟێﮕەی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮورن ﺋەڕای ﮔﺸﺖ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  .ﮔەر ﺳەرﻣﺎﯾەدری
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ھەﺗﺎ دوێﻨێ ﺑەرەﻧﮕﺎری ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺒﻮەوە و دەﺳﺘﯿﺸﯽ ﺋﺎوە� ﺑﻮو ﭘەی ﻟێﺪاﻧﯿﺎن،
ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋﯿڕۆ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑەو ﻣێﮋﯾﻨە ﮔ�و و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﺷﯽ ھﺎﺗە ﺑﺎﻧﯽ و ﻟێﺪاﻧﯿﺎن ﺑەو ﺳﺎﻧﺎﯾەی
داﻋﺶ ﻧﺎﺑێﺖ .
ﺳەرەرا و وێڕای وڕﯾﻨە و ﮐﺎوێﮋ ﮐﺮدﻧەوەی دروﺷﻢ و ﺑەﺳﺘە و ھﺎت و ھﺎواری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺑە ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨەوە  ،ھەردوو ﻟﻔە دوواﻧەی ﻧﺎﭘﯿﺮۆزی ﯾەﮐﺘﺮن و ھەرﺗﮏ
ﺑﯿﮋووی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰﻣﻦ و ھەرﺗﮑﯿﺎن دژە ﻣﺮۆﭬﻦ و ﺟێﮕەی ﻣەﺗﺮﺳﯿﻦ ﺋەڕای ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن
و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  .ﺧﺎڵﯽ ﭼێﮕەی ڕاﻣﺎن ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻋﺸﯽ
وەھﺎﺑﯽ  ،ﺧەڵﮑﯽ ورﯾﺎ و ﺧﺎوەن ھەﺳﺖ و زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ژی دە ﭘێﺶ ھەﻣﻮواﻧەوە  ،ھﯚﮐﺎر
و ﻻﯾەﻧﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺷەڕی دژە ﻓﺎﺷێﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯿﻦ ﮐە ﺑە ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎی ﭼەﺳﭙﺎو و
ﺳەﻟﻤێﻨﺪراوی و�ﺗەﮐﺎﻧﯿﺎن ڕووﺑەڕووی دﯾﺎرەدەی ﻧﺎﻣﯚ و ﻧﺎﺳﺎزی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەﺑﻨەوە و ﺋەم ﺷەڕەش ھەر
ﯾەک ڕۆژ ﭘﺎش ﺳﻮێﻨﺪﺧﻮاردﻧەﮐەی ﺗﺮاﻣﭗ وەﮐﯽ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد  ،دەس ﭘێﮑﺮدﻧێﮏ ﮐە
ﺗەزووی ﻣەرﮔﯽ ﺧﺴﺘە ﻟەﺷﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﻮازەﮐﺎن  .ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺳﺎزە دە ﺷەڕی
دژی داﻋﺶ دا ﻟە ﺋﺎرادا ﻧﯿە و ﻧﺎﯾێﺘە ﭼﺎوەران ﮐﺮن ژی ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە چ دەورێﮑﯿﺎن ھەﺑێ ﻟە ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﺪﻧﯽ
داﻋﺶ و ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  .ھەر ﻟﯚﯾە ﺋەو ﺷەڕە ھەﺗﺎ ﺋﯿﺴە ھەر وەک ﺷەڕی ﺳەرﺑﺎزی و ﭘێﮏ
ھەڵﭙﺮژاﻧﯽ ﭼەﮐﺪاری ﻣﺎوەﺗەوە و درێﮋەی ﮐێﺸﺎوە  .ﺋەﻣەش ﺋەﺑێﺘە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻋﺶ
ﭘﺎش ﺗێﻜﺸﮑﺎﻧﯽ ﺳەرﺑﺎزی و ﭼەﮐﺪاری وەک دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ درێﮋەی ھەﺑێ .
ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺋەم دواﯾەی دﯾﺎردەی ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم و وڕﯾﻨە و ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ دەری ﺋەﺧﺎت ﮐە ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ﺗﺎزەﺳەرھەڵ داوی ﺋێﺴﺘﺎی ڕۆژﺋﺎوا ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەو ﻟێﺰاﻧﯽ و ژێﺮﯾﯽ و ﻓێڵەﺑﺎزﯾە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾەی ﮐﯚﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺎزی ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿە  .ﺗەﻧﺎﻧەت ﻓێﻠە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ داﻋﺸﯽ و ەھﺎﺑﯽ و ﺳەﻓەوەﯾﯽ ﻣەﻻی
ﻋەﺟەﻣﺎن ﻻی ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺎﺑێﻨﺮێ  .ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻣەﮐﮑەﯾﯽ دەس ﭘێ ﺋەﮐﺎت و ﻟە ڕەوﺗێﮑﯽ
دﯾﺎرﮐﺮاودا ﺑەرەو ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻣەدﯾﻨەﯾﯽ ﺗﻮﻧﺪﺋﺎژۆ و ھﯚﭬﺎن داژوێ  .ﻟێ ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ھەر ﯾەﮐﺴەر ﻟە ﺑﺎﺑەﺗﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻣەدﯾﻨەﯾﯽ ﯾەوە دەس ﭘێ ﺋەﮐﺎت و ﻧﺎزی و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺳﺎ�ﻧﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ  ۳۰ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ڕاﺑﺮدوو
ﮐە ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ دەﯾﺎن ﺳﺎڵ ﮔەﺷەﮐﺮدن و ﭘەرەﺳەﻧﺪن ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻓﺎﺷﯿﺰم ﺑﻮون  ،دەﮐﺎﺗە ڕێﮑﺎری ﺧێﺮا و
ﺑەﭘەﻟەی ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺧﯚی .
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾێﮑﯽ ﺗەرﯾﮏ ﮐەوﺗﻮو دە و ﻧﺎو ﮐەوڵﯽ ﺧﯚدا ﻗەﺗﯿﺲ ﻣﺎو ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﻻی ﺧﻮارووەوە ﺋەوە
دﯾﻮار و ﭘەرژﯾﻦ ﻟە ﻣەﮐﺰﯾﮏ و ﺗێﮑڕای ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺧﻮاروو ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ داﺋەﺑڕێ  .ﭘێﺪاﮔﺮی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ﺳەر
ھەڵﭽﻨﯿﻨﯽ دﯾﻮار ﺋەو ﮐﺎﺑﺮاﯾە داﺋەﺑەزێﻨێﺘە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋﺎردۆﻏﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و ﺳﯿﺎﺳەﺗە دەﮔﻤەن و داﻧﺴﻘەﮐﺎﻧﯽ
ﮐە ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻓﺎﺷێﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داڕژاوە  .دﮐﺎرﯾﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﺋﺎردۆﻏﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە
و ﺋەﻣەش ﺑەو واﺗﺎ ﺗێﺖ ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺋﺎردۆﻏﺎﻧﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﺎردۆﻏﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗێﮑڕای ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
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ﺋﺎﺑﻮوری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ھەڵ ﺋەﺗەﮐێﻨێ وﻧەک ھەر ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯚﺧﯚی ﺗﻮوﺷﯽ دۆﺧێﮑﯽ ﻧەﺧﻮازراو
و ﺗﮋی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﺑەڵﮑﻮ ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دە ﮔﺸﺖ ﺑﻮارێﮑﺪا دەﺣەﭘەﺳێﻨێ  .ﮔﯚڕ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮوت ﺋەﺷﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺧﯚی ﻟﯚ دۆﺧێﮏ ﺳﺎز و ﺗەﯾﺎر ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ وەﮐﯽ ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯽ و
ﯾەﮐەﻣﯽ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت و ﺋﺎﺑﻮوری و زاﻧﺴﺖ و ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟەﻧﺎﮐﺎو ﻓﺖ ﺋەﺑێﺖ و ﺟێﮕە و
ﺷﻮێﻨﯽ ﭼﯚڵ و ﺑەﺗﺎڵ ﺋەﻣێﻨێﺘەوە و ﮐێﺶ ﭼێﮕەی ﺋەﮔﺮێﺘەوە ھەم دﯾﺎر ﻧﯿە و ھەﻣﯿﺶ ﮔەر ﻣەزەﻧﺪەش ﺑﮑﺮێﺖ
ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﻣﭽﯚرک و ﺗەزووی ﺳﺎرد و ﺳڕﮐەر ﺑە ﻟەﺷﯽ ﻣﺮۆڤ دا دێﻨێ .
ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ﺧﺘﻮوﮐەی ﻋﺮووﺳﺎن ﺋەدات  .ﺗﺮاﻣﭗ ﮔەزۆی ﺧﻮا ﻧﺎردووە ﺋەڕای ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوور و ﻧﺰﯾﮑﯽ
ڕووس  .ﺋەوەی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﯚ ﻋﺮووﺳﺎﻧﯽ ﭘێﮏ دێﻨێ ﺑە ﺧەوﻧﯿﺶ ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﺎن ﻧەﺋەﮐﺮد  .ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە
ھەڕەﺗﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ دا ﻋﺮووس ﻧەﯾﺎن ﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەی ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﺧەوﻧﯽ ﭘێﻮە ﺋەﺑﯿﻨێ
ﺗەرﯾﮏ ﺑﺨەﻧەوە و ﺑﻮاری ﭬێ ﭼەﻧﺪ ﺋەڕای ﺧﯚﯾﺎن ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨﻦ ﮐە ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ھﯚﮐﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھەﺳﭙﯽ
ﭘەرەﺧﻮازی و زاڵ ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﺗﺎو ﺑﺪەن  .ﺗﺮاﻣﭗ ھێﺸﺘﺎ ﻧەھﺎﺗﺒﻮوە ﺳەر دەﺳە�ت  ،ﺷﺎﺧﯽ ﮔﯿﺮاﻧە ﺷﺎﺧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ
و ﻧﺎﺗﯚ و ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوەی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑە ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺧەﻣ�ﻧﺪ ﮐە ﭘﺘﺮ ﻟە ھەﻣﻮوان
دە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻋﺮووﺳﺎن دا ﺑﻮو  .ﻧﺎﺗﯚ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووﺳﯽ
ﺑﻮون و داﺑڕاﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﺗﺎﺗﯚ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎی درز ﺗێ ﮐەوﺗﻮو و ﺑەر ھەڕەﺷەی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
دەق ﺋەو ﭼﺘەﺳە ﮐە ڕووس ﺧەوﻧﯽ ﭘێﻮە ﺋەﺑﯿﻨﯽ  .ﺋەﻣەش ﺋەﺷﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑەو ڕاﺳﺘﯿەوە ھەﺑێ ﮐە دەس
ﺗێﻮەرداﻧﯽ ﻋﺮووﺳﺎن دە رەوﺗﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑە ﮔﻮێﺮەی زاﻧﯿﺎری دام و دەزﮔﺎ
ﺳﯿﺨﻮڕﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ( ﭘﺎرەک ﺑﻮوﺑێﺖ ﺟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووس و ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﭼﺎﮐﯿﺎن ﻟﯚ ھەڵ ﺑەﺳﺘﺒێ  .دەس
ﭘێﺸﺨەری و دەوری ﯾەﮐەﻣﯽ ڕووس دە ﭼﺎرﮐﺮﻧﺎ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺳﻮورﯾﺎ و وەﺳﺘﺎﻧﺪی ﺷەڕ و ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی
ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﺎ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە و ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻗﯚﻧﺎﺧﯽ ھەڵﺒﮋاردن و ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی دەﺳە�ت ﺑﻮو  ،ﺧﻮﯾﺎ
دەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ڕووس ھەر ﺋێﺴﺘﺎ دەﺳﺘﯽ ﺑەوە ﮐﺮدوە ﮐە ﺑەﺑێ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوور و ﻧﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑﺎﺗﻦ.
ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺋەرێﻨێ و ﭘێﺪا ھەڵ ﮔﻮﺗﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑە ﺷﺎن و ﺑﺎھﯚی ﭘﻮوﺗﯿﻦ ﺋەﺷﯽ ﺑە واﺗﺎی ﭼﯚڵ ﮐﺮدﻧﯽ ﻣەﯾﺪان و
ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯚ ﭘﻮوﺗﯿﻦ و ﻋﺮووﺳﺎن ﻟێﮏ ﺑﺪرێﺘەوە .
ﮔەر ﺋﺎرووﭘﺎ و ﻧەﻣﺎزە ﻧﺎﺗﯚ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﮔەزۆی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﯚ ﻋﺮووﺳﺎن ﺑەس ﻧەﺑﻮو  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺟەﻧﺎﺑﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ھﺎوھﺎوە ﻧﺎوﭼەﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووﺳﯽ وەک ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﺷێﻌەی ﻋێﺮاﻗﯽ
وﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺗﻮرﮐﯿە ﭘﺘﺮ ﺑەرەو ڕووس ﭘﺎڵ ﭘێﻮە ﺋەﻧێ  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﭼێﮕەی ڕاﻣﺎﻧەن
ﻟێﮕﺮە  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ھەر دە ﺳەرەﺗﺎو ھﺎﺗﻨە ﺳەر دەﺳە�ﺗﯿﺎن ﭘﺸﺘﯿﺎن ﺑە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﻋﺮووﺳﯽ ﺑەﺳﺖ و
ﮐەﻓﺘﻨە دژاﯾەﺗﯽ ڕواڵەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ڕووﺳﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﺋەﺷﯽ ھەر زوو ﻟەو ڕاﺳﺘﯿە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﺒێﺘﻦ ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗەرﯾﮏ ﮐەوﺗﻮو و ﺑێ ﯾﺎر و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و
ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭗ  ،ورﭼێﮑﯽ ﮐەڵﭙە ﮐەوﺗﻮوە و ﺋەوەی ﻟە دژی ﺑەﻋﺴﯽ ﻋێﺮاﻗﯽ ﺑﯚﯾﺎن ﭼﻮوە ﺳەر  ،ﺋﯿﺪی ﻟﯚﯾﺎن
ﻧﺎﻟﻮێ  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ﺋەﺑێ ﻟە ﭘﺸﺖ ﺋەو ﺧﯚ ﮔﯿﭫ ﮐﺮدﻧەوەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑێﺖ ﮐە ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا و ﻋەﺟەم
ﮔﻮﺗەﻧﯽ ﺑە " ﻣﻮﺷەک ھەوا ﮐﺮدن " ﺷەر و ﻻﺗﺎﻧە ﺑە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋەﻓﺮۆﺷﻦ  .ﺋەﺷﯽ ﺋێﻤە ﭼﺎوەڕاﻧﯽ ﮐﺎراﺗەرﺗەر
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ﮐﺮدﻧەوەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەﺑﯽ ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯿﺎن و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﯿﻦ ﮐە دەﺑﻦ ھەﻧﮕڵﯽ
ﻋﺮووﺳﺎن ﺑەرژەوەﻧﺪی دوور و ﻧﺰﯾﮑﯿﮑﺎن ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑەن .
ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺧﻮەش ھێﻨﺎﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﻟە ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﺋەوە ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەﺑێ ﮐە ﺋەﺑێﺘە ھﯚی
ﺑەھێﺰﺑﻮوﻧﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ و ﻧﺎراﺳﺘەوﺧﯚی دەوڵەﺗﯽ ﺟﻮوﻟەﮐﺎن ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە  .ﮔەر
ﺋەﻣێ ﭼﺎوەرواﻧﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾەی ﺑەھﯿﺰﺗەرﺗەر وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ﺑﮑەﯾﻦ
ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺟﻮوﻟەﮐە و دەوڵەﺗەﮐەﯾﺎن  ،ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ  ،ڕووﺑەڕووی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗەرﺗەر  ،ﻟە ﭼﺎو دۆﺧﯽ
ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ  ،ﺋەﺑﻨەوە  .وﻟﻮ دﯾﺎر دەﺑێﺘﻦ ﮐە وڕﯾﻨە و ھەڵێﺖ و ﭘڵێﺘﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە دژی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن
ﺟﻮوﻟەﮐەی ﺑەوە دڵﺨﻮەش ﮐﺮدﺑێ ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﺑەرﭘەرﭼﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟە ﻣەڕ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺋەداﺗەوە .
ﻟێ  ،ﺟﻮو ﺋەﺷﯽ ﻓﺮە ﺑﺎش ﺑﺰاﻧﻦ ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ دە ﺑەرژەوەﻧﺪی وان دە ﻧﺎﺑێ و ﺧەوﻧﯿﺎن وا�
دەﺑﯿﺘﻦ  .ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪی ﺟﻮوﻟەﮐە ﻧﺎﺷﯽ ﮐە ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدار ﻧەﺑﻦ ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ دەﺳﺘﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم وا� ﺋەﮐﺎت و دە
ﺑﻦ ﺑﺎڵﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﭘەرەﺧﻮازی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و دەس ﺗێﻮەرداﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﯾﺎن ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ و ﺋەﻣەش
ﺑە واﺗﺎی ﺣﯿﺰﺑﻮ�ی ﺑە ھﯿﺰﺗەرﺗەر ﻟە ﺑﺎﮐﻮوری ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﺣەﻣﺎﺳﯽ ﺑە ھﯿﺰﺗەرﺗەر دە ﺑﺎﺷﻮوری و�ﺗەﮐەﯾﺎن
ﻟﯚﯾﺎن ﺋەﺷﮑێﺘەوە .
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗەرک ﮐەوﺗﻮوەﮐەی ﺑە دﯾﺎن و ﺑﮕﺮە ﺳەدان ﻗﺎت ﭘﺘﺮ ﺟە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ  ،ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺳﻮوری ھەس ﺋەڕای ﮐﻮرد و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری و ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردﯾەل  .ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺗﺎﻣﯽ ﭘﺸﺖ
ﮔﻮێ ﺧﺴﺘﻨﯽ ﻟە ﻻﯾەن ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﮐﺮد و ﺋەوەی ﮐە ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﯚی ھﯚﻧﯿﻮەﺗەوە ﺑە ﺳەدان ﻗﺎت ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺗەرﺗەرە  .ﻟەورا ﮐﻮ ﮐﻮرد ﻓﺮە ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ ﻟە ﺳەر ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری و ھﺎوھﺎوی وەﮔەرد ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ھەڵ ﭼﻨﯿﻮە  .ھەوێﻨﯽ
ﭘێﻮەﻧﺪی ﮐﻮرد وەﮔەرد ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،ﺷەڕی داﻋﺶ و دەوری ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﯽ ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو  .ﺋەوە ھەر ھەﻣﺎن ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮون ﮐە ﻧﺮخ و ﺑﺎﯾەﺧﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ھەڵ داﯾە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ
ﻓﺮە ﺑەرز و ﮐﺎرﯾﮕەر  .ﺑێ ﻟە ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎراﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،ﺳﭙﺎی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧەﻣﺎزە ژﻧﺮال و ھێﺰە ﺷەڕﮐەرﮐﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮە
ﺧﻮەش و ﺑﺎش وەﮔەرد ﭘێﺸﻤەرﮔە ھەڵﺲ و ﮐەﻓﺖ ﺋەﮐﺮدن و ﺋەﯾﮑەن  .دە ھەﻣﺒەر ﺋەﻣەش دا ﺋەوەﺗﺎ ﺟەﻧﺎﺑﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑە ﮔەز و ڕﺑەی ڕەﺷەﮐﻮژی داﻋﺸﯽ وەﮔەرد ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺋەﺟﻮوڵێﺘەوە  .ﮔﯚر ﺗﻮڕەھﺎﺗﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻮوت ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕێﮕﺎ ﻧﺎدرێﺖ ﻟﯚ ھەر ﻣەﺑەﺳﺘێﮏ ڕوو ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮑﺎت  .ﺋەﻣەش
ﺋەﺷﯿﺖ وەک دەس ﺧﯚﺷﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﯚ ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟێﮏ ﺑﺪرێﺘەوە ﮐە
ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺳﭙڵەﯾﯽ و ﺑێ ﺋەﻣەﮔﯽ ﻓﺮە ﮐﻮور و ﻗﻮوﯾﻞ ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎﻧە ﻟەﺑﯚ ﭘێﺸﻤەرﮔە .
دۆﺧێﮑە ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەی ﺧﯚڵﻘێﻨێ  ،دۆﺧﯿﻚ ﺋەﺑێﺖ ﮐە ھﺎوﮐﺎری و ھﺎوﺋﺎھەﻧﮕﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە وەﮔەرد ﺳﭙﺎی
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ داﺋەﺑەزێ و وردە وردە ﮐﻮێڕ ﺋەﺑێﺘەوە  .ﺗﺎﮐە ﮐەس و ﻻﯾەﻧێﮑﯿﺶ ﮐە ﻗﺎزاﻧﺞ ﻟە وەھﺎ دۆﺧێﮏ ﺋەﮐﺎت ﻧە
ﺗەﻧێ داﻋﺶ ﺋەﺑێﺖ  ،ﺑەڵﮑﻮ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ژی  .ﮔەر ﺷەڕە واﻧێﮑﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﺗﺮاﻣﭗ ﮔەرﻣﺘەرﺗەر
داﺑێﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ھﺎوﮐﺎری و ھﺎوﺋﺎوھەﻧﮕﯽ ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﻟەل ﺳﭙﺎی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑەرەو ﮐﺰی و ﻧەﻣﺎن ﺋەڕوات
ﮐە دەق ﺋەو ﭼﺘەﺳە ﮐە ﻋﺮووس و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺧەوﻧﯽ ﭘێﻮە ﺋەﺑﯿﻨﻦ  .ﺷەڕی ڕزﮔﺎری ﻣﻮﺳڵ ﺋەﺑێﺘە ﺷەڕی
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ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺟﺎ وەرە ﺳەﯾﺮی ﺷەڕی ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ھەوﺳﺎرﭘﺴﺎوی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑەن  .ﭘێﺸﺘﺮ ﺋەﻣێ دە ﺑﺎﺑەﺗەک دن دە " ھﯚ  ،ھﯚ " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " ھﯚ  " ...،ﮔەﻧﮕەﺷەی
ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ و ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭘەی ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﮐﺮ ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ ﺋەو ﺷەڕە دە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮردا ﻧﯿە .
ﺋﯿﺴە ﺋﯿﺘﺮ ﺑە ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری ﺗﺮاﻣﭗ و ﺋﺎل و ﮔﯚڕی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ و ﺑﺎ� دەﺳﺖ ﺑﻮوﻧﯽ ڕووس ﻟە
ﭘﻠەی ﯾەﮐەم و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەﺑﯽ ﺷێﻌە و ﺗﻮرﮐﺎن ﻟە ﭘﻠەی دووھەم  ،ﺷەڕەﮐە راﺳﺘەوﺧﯚ ﻟە دژی ﮐﻮرد
ﺋەﺑێﺖ و ھەر ژ ﻧﮭﺎ رە دەس ﭘێﮑﺮﯾە و ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ دەس ﺑە ﻟێﺪاﻧﯽ ھﯿﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﮐﺮﯾە .
ﺋەوا دﯾﺴﺎن دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە و ﻟە ﻋێﺮاق ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮐﺎرا ﺑﻮوﮔەﺳەوە و دﯾﺴﺎن وەﮐﯽ
دەس ﭘێﮑﯽ ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﻣەﻻ ﻋەﻣﺎر ﺣەﮐﯿﻢ ڕووی ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﺮدەوە و ﻟە ھەوڵﯽ ﺋەوەدان ﮐە ﮐﻮردی
ﺗەرﯾﮏ ﮐەوﺗە و ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﺎڵ ﺑەﺟێ ﻣﺎو ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﯚ ﻻی ﺧﯚﯾﺎن ڕاﮐێﺸﻦ و ﺧەوﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﯾەﮐﺠﺎرەﮐﯽ دە ﮔﯚر ﻧێﻦ  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﺳﭙڵەﯾﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ دە ھەﻣﺒەر ﮐﻮرد و ﭘێﺸﻤەرﮔە،
ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮور ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮐە ﺑەرەو ﺑەرەی ڕووﺳﯽ-ﻋەﺟەﻣﯽ – ﺑەﻋﺴﯽ –ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺑﺎداﺗەوە
ﮐە ﺧەوﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد ﺗێﺪا دەﻣﺮێ  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ ھﺎوھﺎوی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ڕووﺳﯽ
ژ ﮐﻮردێﻦ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ رە ﮔەﻟەک ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﯾە و ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮرد ﺋەﺧﺎﺗە ﺑەر ھەڕەﺷەی ﻧەﻣﺎن و ﺧەوﻧﯽ پ ک ک
دێﺘە دی و ﮐﻮرد ﺟەو ﭘﺎرﭼە دە دەﺑﻨە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ وەک ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﻮوﻧەﺗە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ پ ک ک و ﺑەﻋﺲ و ﻣەﻻی
ﻋەﺟەم  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﮐﯚﻧە ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ڕووﺳﯿﻦ و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪﯾﺎن دە
ﺋەﺳﺘﯚی ﻋﺮووﺳﺎﻧە  .ﻟێ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﻮرک و ﺋﺎردۆﻏﺎن ﻟﯚ ڕووﺳﺎن ﻟەواﻧەﯾە ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮوت ﺑەوەی ﮐە
ﺗﺮﮐﺎن ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻧﺎﺗﯚن و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ھەﺗﺎ دوێﻨێﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎوا ﺑﻮوﮔﻦ  .ﮔەر ﭼﺎوەڕاﻧﯽ ﺋەوە ﺑﮑەﯾﻦ ﮐە ڕووس
ﻓﺮە ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮ ﺑﮑەﻓێﺘە ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺗﺮﮐﺎن  ،ﻟەواﻧەﯾە ﺑە ھەڵە ﻧەﭼﯿﻦ  .ﮔەر وا دەر ﺑﭽێﺖ ﮐە
ﺋەﮔەرێﮑﯽ دوورﯾﺶ ﻧﯿە  ،ﺋەوا ﺋﯿﺪی ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردی ﺑﺎﮐﻮور ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و پ ک ک ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻓﺮە ڕەﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺎﺑێﺘﻦ  .ڕووﺳﺎن ﻟە ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ﺷەڕی ﺳﻮورﯾە و ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﺎ دەرﯾﺎن ﺧﺴﺖ ﮐە ﻻرﯾﺎن ﻟەوە ﻧﯿﻨە ﮐە
ﮐﻮردی ﺑﺎﮐﻮور و ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و پ ک ک ﺑﮑەﻧە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻟﯚ ﺗﺮﮐﺎن .
ﺑێﺠﮕە ﻟە ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ  ،ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﻮرﺗێﮑﯽ ﺳﻮورە ﺋەرای ڕەوﺗﯽ ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯿﮑﺮدﻧﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺎی ﺷﺎرێﺘەوە ﮐە ﻟە ھەﻣﻮو ﺑﻮارێﮑﯽ ﺋﺎﺑﻮوری دا ﺑەرﭘەرﭼﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری
ﺋەداﺗەوە و ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟەو ڕەوﺗە داﺋەﺑڕێ و ﻟە ﭼﺎرﭼﯿﭭﺎ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗەﺗﯿﺴﯽ ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰەﮐﺎن ڕێﮑﺎرێﮑﯽ
ﺟەﻓەﻧﮓ ﺋﺎﻣێﺰ و ﮔﺎڵﺘەﭼﺎڕاﻧەﯾﺎن ﮔﺮﺗە ﺑەر ﺟە ھەﻣﺒەر ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم دا  ،ﻟەﻻﯾەک درز و ﮐەﻟەﺑەڕﯾﮑﯽ ﮔﺎورەﯾﺎن
ﺧﺴﺘە ﻧﺎو ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ و ڕەوﺗﯽ زاڵﯽ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﻟە ﻻﯾەﮐﯽ دﯾﮑەوە ﺧﯚﯾﺎن وەﮐﯽ
ﻓﺸەﭘﺎڵەواﻧﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم و ﻣﮋاری ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەﺷﻨﺎﺳێﻨﻦ  .ﺋەم ﺟەﻓەﻧﮕەی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﻟەوە داﯾە ﮐە ﻧﺎی
ﺷﺎرﻧەوە ﮐە ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﮐﯚﻧﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری ﺗﯚﭘﯿﻮ و ﺗەﭘێﻮ و ﻧﺎوزڕاو ھەڵ ﭼﻨﺮاوە و دەورە
ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﺎﻧﯿﺎن وەﮔەرد ﺋەو و�ﺗﺎﻧە ﺋەﺑێ ﮐە ﮐﯚن وەک ﺋﯿﺴﻌﻤﺎر داﮔﯿﺮﯾﺎن ﮐﺮدﺑﻮو  .ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ﭼﺎو ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن
ﻓﺮە ڕەق و ﯾەک ﻻﯾەﻧﺎﻧەﺗﺮە و چ ھێﺰ و ﻻﯾەﻧێﮏ ﻧﺎﺑێﻨێ ﭘەی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ و ھﺎوھﺎوی ﺑەﺗﺎﯾﺒەت دە ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری
دە  .ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دە ﻣێﮋ دە ﮔەﯾﺸﺘﻮوەﺗە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮔﺸﺖ ﮔﯿﺮی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەم ﺑەﺗەواوەﺗﯽ ﭼەوﺳﭙﺎوە و ﺟێ ﮐەﻓﺘﮕە .
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ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋﺎﺑﻮوری ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و ﻟە ﺳەر ھەواﻧﺘە ھەڵ ﭼﻨﺮاوی ﺗﺮاﻣﭗ دەق دژی ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری
ﯾە و ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﯾەوە چ ﺑﻮارێﮑﯽ ﻧﯿﻨە  .ﺋﺎﺑﻮوری ﺗﺮاﻣﭗ ﺑە ﺗەﻧێ ﻗﻮرﺗێﮏ ﺋەﺑێﺖ دە ﺳەر
ڕێﮕﺎی ﮔﺸﺘﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ  ،ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋەﺗﺎﺳێﻨێ و ﺋەﺧﻨﮑێﻨێ  ،ﺑەوەی
ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ھەڵەﺷەﯾﯽ ﻧەﺗەوەﮔەرﯾە ﻓﺎﺷﯿﺴﯿﺘﯿەﮐەی ﺗێﮑڕای دەرەﺗﺎﻧﯽ ھەﻧﺎﺳە ھەڵﮑێﺸﺎن و
ڕەگ و ڕێﮕﺎ و ﭘێﺨﯚری ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﻟێ ﺋەﭘﺴێﻨێ و ﺋەﺑڕێ  .ﺋەوەی ﮐە ﯾەک ﺗﯚزﮐﺎڵ ﻟە ﺋﺎﺑﻮوری ﺳەرﻣﺎﯾەداری
و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋێﺴﺘﺎی ﺗێ ﺋەﮔﺎت ﻓﺮە ﺧﻮەش ﻣەزاﻧﯚ ﮐە ھەڵێﺖ و ﭘڵێﺖ و وڕﯾﻨەی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ﻣەڕ ﮐێﺸەی
ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺑﻨەﻣﺎﯾە و ﺑە ﺗەﻧێ ﺋەﺗﺎﻧێ ﺧەڵﮑﯽ ﺳﺎوێﻠﮑە و ﻧﺎﺷﺎرەزا ﻟە ﻣﮋاری ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﺨﺎﭘێﻨێ .
ﮔﯚڕاﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋﯽ دە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ﮐﺎری ﺣەزرەﺗﯽ ﻓﯿﻠە
و ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻧەﺷﯿﺎوە و ﮔەر ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﺋەوێﺮێ ﺑﺎس وەﻟﯽ ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ھﯿﭻ ﻟە
ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺗێ ﻧﺎﮔﺎت ﺳەرەڕای ﺋەوەی ﮐە ﺑﺎزرﮔﺎﻧێﮑﯽ ﻓێڵەﺑﺎز و ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﺑﻮوﮔە ﻟە ڕاﺑﺮدوو دا  .وەﮐﯽ
دن ﮐێ دﮐﺎرێ و ﺋەﺗﺎﻧێ ﺑﺎﺳﯽ ﻗەﺗﯿﺲ ﮐﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮑﺎت ﮐە ﺑە ﭘڕاﻧﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺖ و ﺑﻮاری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
دا ﮔەﺷەی ﮐﺮدوە و ﻧﺎوەﻧﺪ و ﮐﯚڵەﮐەی ﺳەرەﮐﯽ ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮون و ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋﺎﻧﮑﯚ
ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺳەردەﻣە  .ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺧەڵﮑە ﮐﺮﯾﮑﺎر و ﮐﺎرﮐەرەﮐەی ﮔەورەﺑەﺷﺎﻧەی ﺋﺎﺳەواری ﭼﺎﮐە و
ﺧﺮاﭘەی ﺋەو ڕەوﺗەﯾﺎن ﺑەرﺋەﮐەﻓێ و ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ژی ڕێﮑﺎری ڕاﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼﺎک ﮐﺮدﻧەوەی ڕەوﺗﯽ
ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم ﻧﯿە .
ﺧﻮا ﺑەزەﯾﯽ ﯾەﮐﯽ ﺑە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋێﻤەش دا ﺑێ God bless America and us

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱۷/۰۲/٦
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