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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 

م ژ کەمالیزم رە ئانکو ژ دەھاتە بکار ئانین . گەر تایبەتمەندی زەقی فاشیزکۆمە�یەتی و ھێزی سیاسی 
بە ڕوونی ژ ئالێید کوردان دەھاتە ، سەدام و ڕژیمی بەعسی و ڕژیمی شێعەگەری سەفەویی عەجەمان رە 

بکار ئانین ، ئەوە تەنیا بڕشتی لە چوارچێوەی بزاڤی نەتەوەیی و دێمۆکڕاتیکی کوردی دا ھەبوو . ئاکاری 
ستان وسا جێ کەفتبوو کە ببووە بەشێک جە فاشیستی ئەوان ڕژیم و دەسە�تێن داگیرکەرێن کورد

فەرھەنگی سیاسی و کۆمە�یەتی . دیارە ئەم فرمانەش بۆ خۆی کات و مێژوویێک دخازێ داکو بگاتە ئەو 
ھێز و کەرەسەی سیاسی و کۆمە�یەتی و ، ئاستە لە چەسپاندن و جێگیربوون کە بیرۆکەی دژە مرۆڤی 

م و فەوتاندیان پێک دێنێ . فاشیزمی مۆسیلینی ژ ئیتالیا و کۆمەڵ کوژی قوربانیانی فاشیزسەربازی پەی 
ی ھەروەتریش فاشتزمی کەمالیستفرانکۆی ئیسپانی و فاشیزمی ژاپۆنی و  ئی دە نازی ھیتلەری ژ ئاڵمانیا و

ژ تورکیە ھتد ، قۆناخ بە قۆناخ گەشەیان کرد ھەتاکوو گەھشتنە ئەو دۆخەی کە قوربانیەکانیان بە شێوەیەکی 
ک و لە پێش دا گە�ڵە بۆ داڕژاو لەناو بەرن . فاشیزمی بەعسی ژی ژ باشوور و ڕۆژئاڤای کوردستان سیستماتی

 ەندنی فاشیزم کە ئەنفال و کیمیاباران و کۆمەڵ کوژی و کاولکاری گشتیگەلێکن جە ڕەوتەکەو پەرەسوێنە



کەمالیزم مینا ئادیۆلۆژی ی بەعس و . سەرەرای تایبەتمەندی زەقی فاشیزمئەرای مەردم کورد بەبار ھێنا 
فەرمی دەسە�ت ، فرە بەدەگمەن ئەبینرێ کە ئەم تایبەتمەندی یە بدرێتە پال ئەوان ڕەوت و ئاکاری 

 فاشیستی ، لە دەرووەی بزاڤی کوردێنی .

بوارەی  ، پسپۆڕانی ئەمو ئیسپانیا و ژاپۆن ھەڵسەنگاندن و شرۆڤەکرنا دیرۆکا فاشیزم جە ئیتالیا و ئاڵمانیا 
یەکەم نەتەوەگەریی دیاریکرنا فاشیزم کۆ کردوەتەوە کە بریتین لە :  ەر چەند خاڵی ڕوون ژ بۆلە س

ھەڵەشەییانە ؛ دووھەم بیرۆکەی سەرۆک و سەرکردەی دەگمەن ؛ سێھەم بکارھێنانی توند و تیژی لە بۆ 
یەک دەست پلە بە پلە کردنی پەیکەری ڕیکخراوەیی و ھەوڵی و  بەرز و نزممەبەستی سیاسی ؛ چوارەم 

و بیانوویەک پەی لەناوبردنی کەسان و ئکراوانی ناو ڕێکخراوەکە ( ڕیکارێ گۆمان لێپاکژکردنەوەی لە کردنی و 
وەنی لە دەست چوونی چاخی ؛ شەشەم شیبیرو ھزری مەترسی دار بۆ فاشیزم ) ؛ پێنجەم میلیتاریزم 

تی ئانکو نێرایەتی ؛ ھەشتەم داکۆکی لە زێڕینی نەتەوە ؛ حەفتەم داکۆکی لە سەر با�دەستی پیاو و مێرایە
گەری کۆمە�یەتی و سیاسی بەرب�و ؛ ؛ نۆھەم سازکردن و ڕێکخستنی شانۆسەر گەنجان و ڕێکخستنیان 

و نەتەوە بە چەپ و ڕاستەوە و بە ناوخۆیی و خۆدیاریکردن وەک نەیاری تێکڕای دوژمنانی گەل دەھەم 
کاتێک لێیان ورد ئەبێتەوە سەرو سەکوتی بەد فەڕ و ناشیرینی . ئەمانە بە گشتی ئەو خا�نەن کە  دەرکیەوە

مستەفا کەماڵ و ڕازاقولی مەیتەر پیش موسیلینی و ھیتلەر و دواتریش ھی ئەو دوو دەعبایە و 
 خاڵەک گەلێ گرینگسەدام و خۆمەینی و ئەسەدی باوک و کوڕ تێرنە بەرچاو . قولیزادە و ھاوشێوەکانیان مینا 

ازی فاشیستی کردە ڕیکاری سەردەمی ستالین دا کمۆنیزمی ڕووسی ژی شێو لێگرە ئەوەسە کە جە
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 لەالیەن کۆڕ و 

ون . ھەس و کوردی ژی ڵیێ بێ بەری نەبو ڕێکخراوە جەپ و کمۆنیستیەکانەوە ھەیا ئیرۆ درێژەیکۆمەڵ و 
لەورا ئیتر ئەوە گرینگ نیە کە تایبەتمەندی فاشیستی بە چ ئادیۆلۆژیەک و چ ئا�یەک زەق ئەبێتەوە لێ ئەوە 

 دیاریکراوی خۆی .   گرینگە کە تایبەتمەندیە فاشیستیەکە وەکی خۆی بناسرێتەوە گۆر ناوەرۆک و واتای

فاشیزم جە دەرەوەی ئاورووپا ئانکو ڕۆژئاوا ژ رۆژئاوایی گەل رە واتای نینە و لەبری ئەو دەستەواژە ، 
وو ھەوا و ھە�واردنێکی زەق و دەستەواژەی مل ھوڕ و دیکتاتۆر لۆ تاکە کەس بەکار تێنن . ئەمەیچ بانێک و د

گەنگەشەی ڕۆژھە�تی یەکان بە گشتی . ئەم تایبەتمەندیەی بیرمەند مژاری کانە لە اری ڕۆژئاواییونی ڕێکڕو
بەدەستی ڕۆژئاوایی نھا بووگەسە ھۆی ئەوە کە ناونیتکەی فاشیزم فرە بە خەستی ئەڕای دۆناڵد  و خامە

تمەندی یبە. زۆرینەی ئەو خا�نەی کە وەکی تاترامپی ئامریکایی کەفتگەسە سەر زاران ، لێشیان ناگیرێت 
ترامپ شێوەنی ئەوە ئەکات کە گوایە شکۆی  ێتە زانین و ناسین ، جەنابی ترامپ ئەگرێتەوە .فاشیزم ت

گاورەیی و نەتەوەیی ئامریکا نەماوە ، دەق وەکی ئەوەی ھیتلەر و موسیلینی ئەیان کرد . ترامپ ھاواری 
ان ێتەوە . لە سەر ھەمئەوە ئاکات و جاڕی ئەوە ئەدات کە جەنابیان ئەو شکۆ و گاورەیی یەی ئامریکا ئەبووژێن

شۆپی فاشیزمی ئیتالیایی و نازی ئاڵمانی ، دوژمنای ناوخۆیی و دەرەکی ئامریکا لە الیەن ترامپ و 
دوژمنی ناوخۆیی جە ، ترامپیزمەوە دیاری و دەس نیشان ئەکرێن . ئەڕای ترامپ و بیرۆکەی فاشیستی ئەو 

ارتر . ئەوەش گرینگ نینە کو ولو دوژمنێک چ ھی دەرەکی پیستر و ئی دەرەکی ژ ئی ناوخۆیی پڕ مەترسی د
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ە ن بئی ناوخۆیی و ئانکو ھی دەرەکی ھەبن ئانکو نەبن ، ئەوەی گرینگە ئەوەسە کە بیرۆکەی ھەبوونیا
و ڕیکاری گوبێلزی ئاژین بکرێتە ناو مێشک و بیری کۆمە�نی خەڵکەوە .  شێوەیەکی کارا و لە سەر شۆپ

بانگەشەی ھەڵبژاردن و ژنانەوە نەک لە ڕابردووی دا لێ لە گەرمەی  ھەڵس و کەفتی ترامپ لە مەڕ ئافرەت
و جە ھەمبەر ھێلێری کلینتۆن خویا بوو . ھێلێری وەک ژن ژ ترامپ رە الواز و کز بوو تا ئەو ڕادەی کە بە ئاشکرا 
ئاماژەی بە بێ وزەیی ئەو ئافرەتەی نەیاری ئەکرد . خاڵی ھاوبەوشی فاشیزمی ڕۆژئاوایی و داعشی 

ژھە�تی لە مەڕ ئافرەت و ژنانەوە لێگرە فرە ڕوونە . داعش کوشتنی خۆی بە دەس ژنە شەڕکەر و ڕۆ
پێشمەرگەی کورد بە سووچ و تاوانێک ئەزانێ کە درگای " حەرەمسراکەی " ئەو الیان لێ دائەخات . ھەر 

کی وەکی ھێلێری لبژاردنا بە ئافرەتێەوەی لۆ قووت نەئەدرا کە لە ھەرا و شەڕی ھەلەم پێکیەش ترامپ ئ
ەت ئاکامی ھەڵبژاردنەکەشی ال پەسەند نەبوو جە ئەگەری نبدۆڕێنی و لەم بوارەدا ئەوەندە چوو کە تەنا

 ئیستاش کەس ھیچی اژنەکەی ترامپ ژی مینایەکی بەربەچاڤە لەم بوارەدا کە ھەت سەرکەوتنی ھێلێری دا .
ە ئەوەیە کە وەکی بووکە شووشە لە دەوری لێ نەبیستوە و نەبینیوە و تاکە دەورێک کە ترامپ لۆی داناو

مجارە یەکە . لەوانەیە کە بکارین بووشین کە ئەمە، وەکی ئێڤا براون و ھیتلەر داھۆلی ترامپ دا بجووڵێتەوە 
ریکادا ئافرەتێک ، خانمی یەکەم ، بەو جۆرە ھەڵس و کەفت وەگەردی بکریتن . ترامپ کە لە مێژووی نوێی ئام

یەتی لەل ترێزا مەی ئینگلیزی جوو�یەوە و وەک ھێمای بە ھەمان شێوە و جوور بیرۆکەی پیاوساالرانە و نێرا
لە بۆ الواز بوونی ژن و ئافرەتان ، نەوەک مینا ھێمای ڕێزڵینان ، دەستی گرت بۆ ئەوەی یارمەتی فاشیستی 

چر ئەکەوێتەوە کە گەر بدات دوو پلیکانەی سەر ڕێی کۆشکی سپی ببڕێ . مرۆڤ خۆبەخۆ بیری مارگرێت تا

 ئەوە لەوانەبوو گوێی ترامپی بادابا و وانەیەکی باشی پێ دابا لە مەڕ ئافرەتانەوە. ێی مەی ئەو با لە ج

ھەڵەشەیی نەتەوەگەری ترامپ گەیشتە ئەو ئاستەی کە زننار و پەرژین لە نێوان مەکزیک و ئامریکا ھەڵچنێ 
کە  ودەڵە بووئەشی ئەوەش بووشین کە جەنابی ترامپ ئەوەندە بو !گا لە پۆخڵ بوونی نەتەوەکەی بگرێڕێو 

چین و ژاپۆن ژی لە ژاری فاشیستی  نەی وێرا و ناوێرێ کە ئاماژەیەک بە کانادا و سنووری ھاوبەشیان بکات . 
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 

 ویی و بێ بنەمایە .یا�ئەیان پارێزی لەو دوژمنایەتیە خەو جەنابی 

کاردانەوەی عەجەم جە ھەمبەر فاشیزمی ترامپ دە شیاوی ڕامانە . عەجەم بە ڕاست و چەپەوە و مەال و 
نامەالیانەوە فرە تووڕە و جنگزن نەک لەوەی کە ترامپ عەجەمستانی خستوەتە ڕیزی ئەو و�تانەی کە ڕێگای 

پ عەجەمستانی لە ڕێزی سوودان و سۆماڵ و لیبیا چوونە ئامریکایانی لێ گرتووە ، بەڵکو لەوەی کە ترام
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 

ەردەمی کۆیلەداریان لە ئافریکا ، لە سەردەمی پەرەخوازی ئیسالمی و بە ھەڵگرتوو تێ کە عەجەم لە س
پۆخڵی ئەم بۆچوونە بۆگەنە تەنانەت یاسای ھەزار سال پێش ئاورووییەکان ، لۆ ئەو و�تە بکاریان ئەھێنا . 

دەورە نەورۆزەکەشیانی گرتوەتەوە و بەزمی ڕەگەزپەرەستانە و دژە مرۆیی " عەموو نەوروز" ڕەنگدانەوەی ئەو 
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 
ەچێت کە پاشەڵ پیسی ئەوە ئن ، مرۆڤ خۆبەخۆ بیری بۆ الی ە ڕیزی سوودان و سۆماڵ دا دانراولەوەی کە ل

دا نەک لە سۆماڵ و سوودان  ۲۱لە سەدەی ئیسالمی سیاسی و سەرھەڵدانەوەی شێعەگەری سەفەویی 
بەڵکو لە عەجەمستان و مەالی کۆنەپەرەستی عەجەمان دەستی پێکرد و ئیسە بووگەسە خۆرە و مڵە و 

ناتانێ شان لە  سەر گۆی زەوی ھیچ گەل و نەتەوەیەک لەمڵۆزم ئەڕای پەیکەری مرۆڤایەتی . لەم بوارەدا 
شانی کۆنەپەرەستانی عەجەم بدات . خەڵکی سۆماڵ و سوودان وەک ھەموو گەل و نەتەوەیەکی دن لە 

ن . شیوەنی فاشیزمی عەجەمی لە یئاستی ڕێز و پێزانینی ھاوپار وەگەرد گشت خەڵکی جیھان و مرۆڤایەت

   ێتەوە .مەڕ خەڵکی ئەو دوو و�تە بێزھێنەرە و ئەشی قیزی لێ بکر

کارنامەی کورتی ترامپ لەو کاتەوە کە سەری ھەڵداوە ھێندە ناساز و ڕژد و قرێژە کە کاردانەوەی گشتی 
کوردەکەو ماچۆ ، ھێشتا شوێنێ وانێکی گەرم نەکرد کە کەوتە خەڵکی جیھانی بە دوای خۆی دا ھێناوە . 

یەتیە خەیا�ویی و سازکراوەی کە بەر تانە و لۆمەی خەڵکی وشیار و خاوەن ھەستی جیھان . ئەو دوژمنا
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 

والت بپارێزێ  ۷رمانێکی کۆماری خەڵکی ئامریکا لە موسڵمانانی پەلە ویستی گۆڕ ھزرۆکەی نەزۆکی ، بە فە
 ھەمان خەڵکی ئامریکا و وەگەرد گشتبەوەی کە ڕێگای چونیان لۆ ئامریکا بەربەست بکات . کەچی ھەر 

تەسیان پێ دا و  یخەڵکی خاوەن ھەست و وێژدانی جیھان لێی ڕاسان و دژی وەستانەوە و ئاخرەکەش
یوەی ڕھێما و دیمەنی ئەو خڵکە ڕاپەار برد ، ھەر چەند لۆ ماوەیەکی کورت ژی بێ . یان لەبەھەڵپە و ھەوڵەک

مرۆڤانەی سەردەمە کە سەرەرای بەرزی ئامریکا و زۆربەی شارە گاورەکانی جیھان ڕەنگدانەوەی گیانی 
اماژە ئ، داکۆکی لە ئازادی بیری ئایینی ئەکات . ئەکرێ پاشەڵ پیسی و ھۆڤانەتی ڕەشەکوژانی ئیسالمی 

کات و ەستیەوە دەر ئەانەی بەدتا داعش خەڵکی ناموسڵمان لەو ناوچبە وی ڕاستی ژی بکرێت کە ئەوە
کات . خاڵەک دن ھابەش لە نێوان فاشیزمی ڕۆژئاوایی و ەترامپ ژی خەڵکی موسڵمان لە ئامریکا دەر ئ

ێوە و شێوازی دژە فاشیزمی ڕۆژھە�تی بە ھەر ئادیۆلۆژیکەوە . مرۆڤ و مرۆڤایەتی سەدەم ھەرتک ش

 مرۆڤانەی ال پەسەند نیە و بێزیان لێ ئەکاتەوەو و نایان وەپێ ئووشت . 

خاڵێکی دیکە و دکارێ بووشین سەرکرەکی ھاوبەشی بیرۆکەی نامرۆڤانەی داعش و فاشێزمی ڕۆژئاوایی 
ی و پاشەڵ ئەوەسە کە ھەر تک الیان لە سەر بنەمای دژایەتی وەگەرد رەوتی بە جیھانی بوونی سەرمایەدار

. ە، ھەڵیان چنیوپیسی و ئاکامی نەرێنی ئەو ڕەوتە و پارەپەرەستان و سووخۆرانی جیھانی لە بۆ مرۆڤایەتی 
کە بەرپەرچی ڕەوتی بە جیھانی بوونی سەرمایە بدەنەوە . گەر گلۆبالیزمی  ێال ئەیانەو ھەرتک

 ژیکەکەیان دائەڕووخێ . ک ال بسەندرێتەوە ئەوە ئیدی کۆشکە�نی ئادیۆلۆتسەرمایەرداری لە ھەر

تاکە سواری ئابووری  وەک بەجیھانی بوونی سەرمایەداری ڕەوتی زاڵی ھەتا ئێستای جیھانی سەرمایەداری
یە و بە گوێرەی سروشت و ناوەرۆکی نامرۆڤانەی سەرمایەداری ، چەندە ىێر و فەڕی ھەبێتن ئەوەندەش و 

ەرفرەھی گەنگەشەی کوڕنەبدەکەو داڤۆس فرە بە ببگرە فرەتەرتەر خراپەی ھەس ئەڕای مەردم جیھان . جە 
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چۆن چۆناھی ئەو ڕەوتە بە پشت بەستن بە دەسکەفت و پێشکەفتنی زانست و تکنۆلۆژیا  ئەوە ئەکریا کە
خێرا تەرتەر بکرێتن . ئەمەش لە کاتێک دا بوو کە ئاکام و دەوری نەرێنی گلۆبالیزم داعش و فاشیزمی ڕۆژئاوایی 

ا نووستبێتن ئانکو خۆیان لە لە گوێی گا د کە ڕێکخەرانی داڤۆس ئەشێ ا دەبەخویولو لێ شین ببوو . 

  کاردانەوەی نەرێنی جە ھەمبەر ئاکامی نەرێنی گلۆبالیزم دا گێل ئەکرد .

کۆجینی دایە و نکوولی یە ئانکو وەکی دەبێژن دەناو کی ماقەیران خۆڵقێنی سەرمایەداری سک سروشتی
ھەر بارێک دا و لە ھەر ڕێگایەکەوە بمەشێ و گەشە بکات ، ئاخرەکەی بە ھەڵ ناگرێ . سەرمایەداری بە 

قەیران کۆتایی دێت ، بە بێ ئەمال و ئەو ال . فاشیزم و کمۆنیزم ، ئادیۆلۆژی و کاردانەوەی چەپ و ڕاست بوو 
ران دە ھەمبەر ئەو بابەتە قەیرانەی سەرمایەداری ئەیخۆلقێنێ . ھەر دوو ژی بە بەھایەکی فرە گاورە و گ

و ملیۆن بە ملیۆن خەڵک بوونە قوربانی ڕێکاری فاشیستی و کمۆنیستی لە  نئەڕای مەردم جیھان تواو بوو
بۆ چارکرنا قەیرانی سەرمایەداری . فاشیزم و کمۆنیزم دە مێژوو دە سەلماندیان کە دەورێکی تێکدەرانە و 

خولی پێشووی ئەم دوو  یەداری .وێرانکەرانەیان ھەس و چ فڕێکیان نیە بە سەر چارکرنا قەیرانی سەرما
زە پاش کۆتایی شەڕی جیھانی دووھەم و ھەروەتریش دواتر ھەتا ئیرۆ بە ڕوونی دەری ئەخاتن امدیاردەیە نە

چاری قەیرانی سەرمایەداری ھا وەالی پارەپەرەستان و سووخۆران و ئەوە ئەوان پارەپەرەستان بوون کە کە 
سەرمایەداری . مرۆڤایەتی ھوشیاری سەردەم ژی ئیدی ئەو قەیران گەل پێشوویان چار کرد بە ڕێچکا 

 ایینی وئ مرۆڤایەتیەی چاخی پێشوو نینە کە بە سانایی و بە زەبری توند و تیژی و شیر و تیر و کوشت وبڕی
فاشیستی ئانکو کمۆنیستی لە خشتە ببرێت . ئەم ڕاستیەش ھۆکاری سەرەکی دیاریکردنی تایبەتمەندی 

ناخی بە جیھانی بوونی دایە . لە خۆڕایی نەبوو کە پێشڕەوانی ڕەوتی گەشەی سەرمایەداری لە قۆ
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 

ەرەوە و لێپرسراو " ئەو کەرەسە و ئامرازەیە کە سەرمایەداری سەردەم پێویستی پێ بەدەربەس و و�مد
، بە بێ سازکردن و ھەیە ئەڕای مسۆگەر کردنی چارەنووسی دواڕۆژی و دریژەی ژیانی مشەخۆرانەی 

تن لەوانەیە کە پارەپەرەستان بەوە گەیشتبێ. ئافراندنی ھیچ بابەتە ئادیۆلۆژێکی سیاسی و کۆمە�یەتی نوێ 
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 . 

 " ئامریکایی و ڕووسی خەالفەتی بەرەو،  تورکیە جە خەالفەت وانێکی شەڕەجە بابەتێکی پێشوومان دە " 
کورد سەعید نوورسی (بەدیعولزەمان )ی مە گەنگەشەی ئەو چەند کر کا چاڤا پاش شەڕی جیھانی یەکەم 

زانستی و تەڤ بوونا ڕۆژھە�ت بە ڕۆژئاوا و مەشین دە ئاقاری ئێک بوونا مرۆڤایەتی ئانیە ھۆلێ وەکی ڕیکاری 
و ھزری کوردانەی سەعیدی جێگرەوەیەک ئەڕای کەماڵیزم و کمۆنیزم و سەرمایەداری . ڕیکار و بیر 

کاردانەوەیەکی لەبار و شیاو بوو لەبۆ قەیرانی سەرمایەداری کە شەری جیھانی یەکەمی لێ  نوورچەشمە
شین بوو بە ھەموو دەرد و ئازار و نەھامەتیەکانیەوە . بەبەراوەرد وەگەرد ئەمە ئەوەتا ئیرۆ ئەمێ ڕێکاری 

کە بووگەسە سەرچاوەی وێرانی و  ی دەبینینی و مەالی شێعەگەری سەفەوفاشیستی وەھابی سعوود
کاولکاری و زفرینا مرۆڤایەتی لۆ چاخی بەردینە و کەرایەتی . وەکی ئاماژە وەپی ھاتە کرن ، ئیڕۆ قەیرانەک 
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شێعەگەری سەفەویی مەالی عەجەم و  ، کوور ئا سەرمایەداری سەری ھەڵداوە . کاردانەوەی ڕۆژھە�تی
مرۆڤایەتین ، بە پێچەوانەی ڕێکاری نووری سەعێد نوورسی . کردە و داعشی وەھابی یە کە ھەرتک دژی 

ھێندە گ�و و دژە مرۆڤانەیە کە لێدانیان و لەناوبردنیان لەالیەن پارەپەرەستان کارنامەی داعش و مەالی عەجەم 
و سووخۆرانەوە جێگەی پەسەندی گشت مرۆڤایەتی خاوەن ھوشیاریی و ھەستە . شەڕی سەرمایەداری 

ەوتی ئایینی ئیسالمی سیاسی بە شێعە و سوننەوە ، شەڕی خۆیەتی لە دژی بەرھەم و ئاکامی وەگەرد ڕ
 بار وسروشتی و نەرێنی نکوولی ھەڵ نەگری خۆی . شەڕی ناوخۆیی سەرمایەداری و ھاوسەنگی ئانکو ال

شێوەی دژبەری و نالێکی ڕووس و ئامریکا و و ڕیزبەستنی ھیز لە ئاستی جیھانی لە  السەنگ بوون
بواری شەڕی ئیسالمی سیاسی و سەرمایەداری سەردەمی ڕۆژئاوایی بەرفرەتەرتەر و  ،ھاوھاوەکانیان

داھاتوو و ئاکامی ئەم بابەتە شەڕەش ، سەرەڕای درێژخایەن بوونی و کێشەکەی ئاڵۆزتەرتەر کردگەسەوە . 

 ئەبێتن .  وێڕای خوێناوی بوونی دیارە کە بە لەناوچوون و دۆڕانی بەرەی ئیسالمی سیاسی تواو

فاشێزمی  لۆ نەھامەتی مرۆڤایەتی ، گەر ئەم شەڕە نامرۆڤانە بۆ خۆی بەس نەبوو ، ئەوەتا سەرھەڵدانەی
ل تەرتەر کردوەتەوە . فاشیزمی ڕۆژئاوایی ڕێکاری بەشی ڕاستڕەوی کۆمەڵگای ڕۆژئاوایی بەزمەکەی قووی

ەرمایەداری لە چاخی ھەنووکەیی دا . ڕۆژئاوایی یە جە ھەمبەر قەیرانی گلۆبالیزم و بە جیھانی بوونی س
ئەم دیاردەیە یەکەم لە ئینگلستان و ھەوڵی دابڕانی ئەو و�تە لە یەکیەتی ئارووپا دەستی پێکرد و سەریش 

کاوێژکردنەوەی بیرۆکەی سەربەخۆیی و بزواندنی ھەستی کوێری نەتەوەیی ئینگلیزیان ماکی کەفت . 
وو کە کوردەکەو ماچۆ تام و خوێی درۆ و دەلەسەش ھاتە بانی . خاپاندنی ھێزە ڕاستڕەوەکانی ئەو و�تە ب

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 

 بە ڕواڵەت  بچن . بە�م کورد گوتەنی خوا گەزۆی ترامپ و فاشیزمی ئامریکایی لۆ باراندن وگلۆبالیزم دەر
 ە سەرکاریئینگلیز ھەر زۆر بە پەلە و ھەڵەشەیی ویستیان ھەلی ھاتنقورسایی سیاسیان زیادی کرد . 

اندە ترامپ و ە و سەرۆک وەزیرەکەیان ، ترێزا مەی ، یەکەم کەس بوو کە خۆی گەیفاشیزمی ترامپ بقۆزنەو
سەرۆک دەسکەفتەکەشی ئەوە بوو کە ترامپ وەک ژن لە ڕوانگەی فاشیزمەوە دەس خۆشانەی لێکرد . 

وەزیر مەی و ڕاستڕەوەکانی ئینگلیز کاردانەوەی خەڵکی جیھان و نەخاسما ئامریکای جە ھەمبەر فاشیزمی 
دەرکەفت کە الری لێ تێگەیشتبوون و  نەبینی و الیان وابوو کە ئیدی ڕۆژ ڕۆژی ترامپە . لێ پاشانیان ترامپ 

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 .  

ڕۆژئاوایی ڕیکاری ھێزە ڕاستڕەو و پاشاخۆڕ و پاشماوەکانی وەکی ئاماژە وەپی ھاتە کرن ، فاشیزمی 
ی سەردەمی شەڕی جیھانی دووھەمە و دیاردەیەکی گشت گری ڕۆژئاوایی یە کە ھەتا فاشیزمی تێکشکاو

ئیڕۆ لە پەراوێز دا بوون و دەناو کەوڵی بۆگەنی خۆیان دا ئەتالنەوە . سەرکەفتنی ترامپیزم وەکی نوێنەری 
کایەکەی بە تەواوەتی گۆڕی و گۆر و تەوژمێکی فرەی دا بە ڕەوتی فاشیستی لە گشت  فاشیزمی ڕۆژئاوایی

ڕۆژئاوادا . فەرانسە و ئیتالیا و ئیسپانیا و ھۆلەند و تا ڕادەیەکیس ئاڵمانیا ھان دەبەر مەترسی دیاردەی 
، دیاری یوەیە ترامپیزم و فاشیسیزمی ڕۆژئاوایی دە و چارەنووسیان لە ھەڵبژاردنی داھاتوویان دا کە بەڕ
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لەمەیچ فرەتر ئەوەسە کە ئاکامی نەرێنی گلۆبالیزم بواری سەربزێوی فاشیزمی ڕۆژئاوایی  ئەکرێتن . چکەیەک
لە سەرتاسەری ئاورووپا پێک ھانیە کە جێگەی مەترسی سوورن ئەڕای گشت مرۆڤایەتی . گەر سەرمایەدری 

 ،دەستیشی ئاوە� بوو پەی لێدانیانەوە و جیھانی ھەتا دوێنێ بەرەنگاری ھۆڤانەتی ئیسالمی سیاسی ببو
ھاتە بانی و لێدانیان بەو سانایەی ئەوە ئیدی ئیڕۆ فاشیزمی ڕۆژئاوایی بەو مێژینە گ�و و دژە مرۆڤانەشی 

 داعش نابێت .

سەرەرا و وێڕای وڕینە و کاوێژ کردنەوەی دروشم و بەستە و ھات و ھاواری سیاسی و ئدیۆلۆژیکی فاشیزمی 
بە شێعە و سوننەوە ، ھەردوو لفە دووانەی ناپیرۆزی یەکترن و ھەرتک  ئیسالمی سیاسی ،ڕۆژئاوایی و 

یان دژە مرۆڤن و جێگەی مەترسین ئەڕای مەردم جیھان سەرمایەداری و گلۆبالیزمن و ھەرتکبیژووی قەیرانی 
بەپێچەوانەی ئیسالمی سیاسی و داعشی خاڵی چێگەی ڕامان ئەوەسە کە و مرۆڤایەتی بە گشتی . 

ی ڕۆژئاوا و خەڵکی ئامریکا ژی دە پێش ھەمووانەوە ، ھۆکار یوەھابی ، خەڵکی وریا و خاوەن ھەست و زانیار
و الیەنی سەرەکی شەڕی دژە فاشێزمی ڕۆژئاوایین کە بە پشت بەستن بە یاسا و ڕێسای چەسپاو و 

نەوە و ئەم شەڕەش ھەر و�تەکانیان ڕووبەڕووی دیارەدەی نامۆ و ناسازی فاشیزمی ترامپ ئەب یسەلمێندراو
ردنەکەی ترامپ وەکی سەرۆک کۆماری ئامریکا دەستی پێکرد ، دەس پێکردنێک کە ایەک ڕۆژ پاش سوێندخو

تەزووی مەرگی خستە لەشی ترامپ و ترامپ خوازەکان . ئەم ھۆکارە گرینگ و چارەنووس سازە دە شەڕی 
ناوچەکە چ دەورێکیان ھەبێ لە تێکشکاندنی لە ئارادا نیە و نایێتە چاوەران کرن ژی کە خەڵکی دا دژی داعش 

ھەر لۆیە ئەو شەڕە ھەتا ئیسە ھەر وەک شەڕی سەربازی و پێک داعش و ھۆڤانەتی ئیسالمی سیاسی . 
ئەمەش ئەبێتە ھۆی ئەوە کە ئیسالمی سیاسی و داعش ھەڵپرژانی چەکداری ماوەتەوە و درێژەی کێشاوە . 

 دەیەکی سیاسی و کۆمە�یەتی درێژەی ھەبێ . پاش تێكشکانی سەربازی و چەکداری وەک دیار

دەری ئەخات کە فاشیزمی و وڕینە و ھەڵیت و پڵیتی ترامپ ئەزموونی ئەم دوایەی دیاردەی ترامپیزم 
تازەسەرھەڵ داوی ئێستای ڕۆژئاوا تەنانەت ئەو لێزانی و ژێریی و فێڵەبازیە سیاسی یەی کۆنی فاشیزمی 

تەنانەت فێلە سیاسی و ئایینی داعشی و ەھابی و سەفەوەیی مەالی ئیتالیایی و نازی ئاڵمانی نیە . 
عەجەمان الی ترامپ نابێنرێ . ئیسالمی سیاسی بە ئیسالمی مەککەیی دەس پێ ئەکات و لە ڕەوتێکی 

ئاژۆ و ھۆڤان داژوێ . لێ جەنابی ترامپ ھەر یەکسەر لە بابەتی ودا بەرەو ئیسالمی مەدینەیی تونددیارکرا
یەکانی سەدەی ڕابردوو  ۳۰ەیی یەوە دەس پێ ئەکات و نازی و فاشیزمی سا�نی کۆتایی ئیسالمی مەدین

بوون ، دەکاتە ڕێکاری خێرا و  کردن و پەرەسەندن بیرۆکەی فاشیزمکە بەرھەم و ئاکامی دەیان ساڵ گەشە

 . خۆی بەپەلەی ھەنووکەیی 

ەتیس ماو ئەبێتن . الی خوارووەوە ئەوە ناو کەوڵی خۆدا قو ئامریکای ترامپ ، ئامریکایێکی تەریک کەوتوو دە 
دیوار و پەرژین لە مەکزیک و تێکڕای ئامریکای خواروو ئانکو ئامریکای التینی دائەبڕێ . پێداگری ترامپ لە سەر 

زێنێتە سەر ئاستی ئاردۆغانی تورکیە و سیاسەتە دەگمەن و دانسقەکانی بەھەڵچنینی دیوار ئەو کابرایە دائە
کارین بووشین کە جەنابی ترامپ ، ئاردۆغانی ئامریکایە دشێزمی کەمالیستی داڕژاوە . کە لە سەر بنەمای فا

و ئەمەش بەو واتا تێت کە ئامریکای ئاردۆغانی ئانکو ئاردۆغانی ئامریکایی تێکڕای ستراتیژی سیاسی و 
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زراو نەخوایکا بۆخۆی تووشی دۆخێکی وچەیی ھەڵ ئەتەکێنێ ونەک ھەر ئامرئابووری ناوخۆیی و جیھانیی و نا
تژی مەترسی ئەکاتن بەڵکو ھاوپەیمانەکانی ئامریکا دە گشت بوارێکدا دەحەپەسێنێ . گۆڕ فاشیزمی  و

ترامپ بووت ئەشی مرۆڤایەتی خۆی لۆ دۆخێک ساز و تەیار بکاتن کە ئامریکا وەکی ھۆکاری سەرەکی و 
کاو فت ئەبێت و جێگە و یەکەمی گۆڕەپانی سیاسەت و ئابووری و زانست و پێشکەوتنی مرۆڤایەتی لەنا

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 .

ور و نزیکی ترامپ و ترامپیزم ختووکەی عرووسان ئەدات . ترامپ گەزۆی خوا ناردووە ئەڕای ستراتیژی دو
بینیان نەئەکرد . تەنانەت لە عرووسانی پێک دێنێ بە خەونیش پێشلۆ ڕووس . ئەوەی فاشیزمی ترامپ 

ھەڕەتی دەسە�تی کمۆنیستی دا عرووس نەیان تانی ئامریکا لەو ئاستەی کە ترامپ خەونی پێوە ئەبینێ 
ھۆکاری ئامریکایی ھەسپی  تەریک بخەنەوە و بواری ڤێ چەند ئەڕای خۆیان پێک بھێنن کە لە نەبوونی

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 

اتۆ بە تایبەت و یەکیەتی ئاورووپا گرفتی سەرەکی ستراتیژی ڕووسی دە بەرژەوەندی عرووسان دا بوو . ن
و دابڕانی ئامریکا لە تاتۆ و یەکیەتی ئاورووپای درز تێ کەوتوو و بەر ھەڕەشەی فاشیزمی ڕۆژئاوایی ن بوو

دەق ئەو چتەسە کە ڕووس خەونی پێوە ئەبینی . ئەمەش ئەشی پێوەندی بەو ڕاستیەوە ھەبێ کە دەس 
وسان دە رەوتی ھەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ئامریکا (بە گوێرەی زانیاری دام و دەزگا تێوەردانی عرو

پارەک بووبێت جە ستراتیژی ڕووس و بناوانی چاکیان لۆ ھەڵ بەستبێ . دەس سیخوڕیەکانی ئامریکا ) 
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 

 .تیژی دوور و نزیکی مسۆگەر بکاتنارستدەکاتن کە ڕووس ھەر ئێستا دەستی بەوە کردوە کە بەبێ ئامریکا 
ی بە واتای چۆڵ کردنی مەیدان و بۆچوونی ئەرێنێ و پێدا ھەڵ گوتنی ترامپ بە شان و باھۆی پووتین ئەش

 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 
عێراقی ترامپ بە مەبەست ھاوھاوە ناوچەییەکانی ستراتیژی ڕووسی وەک مەالی عەجەم و شێعەی 

پتر بەرەو ڕووس پاڵ پێوە ئەنێ . مەالی عەجەم بەتایبەت چێگەی ڕامانەن وبەعسی سووری و تەنانەت تورکیە 
دە سەرەتاو ھاتنە سەر دەسە�تیان پشتیان بە کمۆنیزمی عرووسی بەست و  رلێگرە . مەالی عەجەم ھە

الی عەجەم و مامۆستا ڕووسیەکانیان کەفتنە دژایەتی ڕواڵەتی ئامریکا و ڕۆژئاوا بە گشتی و ئیسرائیل . مە
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 

گیڤ کردنەوەی مەالی عەجەم بێت کە بە ئاشکرا و عەجەم  ئەم ڕاستیەش ئەبێ لە پشت ئەو خۆنالوێ . 
ئەشی ئێمە چاوەڕانی کاراتەرتەر " موشەک ھەوا کردن " شەر و التانە بە ئامریکا ئەفرۆشن .  بە گوتەنی
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ن ھەنگڵی بکردنەوەی ستراتیژی مەالی عەجەم و عارەبی ھاوپەیمانیان و ھەروەتریش تورکیە بین کە دە

 عرووسان بەرژەوەندی دوور و نزیکیکان مسۆگەر بکەن . 

ھۆی وولەکە لە ھاتنە سەرکاری ترامپ ، ئەوە ترامپ ئەبێ کە ئەبێتە ش ھێنانی جەوبە پێچەوانەی خ
بەھێزبوونی مەالی عەجەم و نەیارانی ڕاستەوخۆ و ناراستەوخۆی دەوڵەتی جوولەکان لە ناوچەکە . گەر 

ەمستان و عێراق و سووریەی بەھیزتەرتەر وەکی ئاکام و بەرھەمی ترامپیزم بکەین ئەمێ چاوەروانی عەج
لە چاو دۆخی  ئەوە ئیتر جوولەکە و دەوڵەتەکەیان ، ئیسرائیل ، ڕووبەڕووی مەترسی فرە گاورەتەرتەر ،

جەمان ی عەەوە . ولو دیار دەبێتن کە وڕینە و ھەڵێت و پڵێتی بێ بنەمای ترامپ لە دژی مەالھەنووکەیی ، ئەبن
ئەداتەوە . جوولەکەی بەوە دڵخوەش کردبێ کە ترامپ بەرپەرچی سیاسەتی ئۆباما لە مەڕ عەجەمستان 

بزانن کە ترامپ و فاشیزمی ڕۆژئاوایی دە بەرژەوەندی وان دە نابێ و خەونیان وا�  لێ ، جوو ئەشی فرە باش
دەستی مەالی عەجەم وا� ئەکات و دە  بیرمەندی جوولەکە ناشی کە لەوە ئاگادار نەبن کە ترامپدەبیتن . 

 ەیی یان فرەتەرتەر ئەبێتن و ئەمەشبن باڵی عرووسان پەرەخوازی مەالی عەجەم و دەس تێوەردانی ناوچ
بە واتای حیزبو�ی بە ھیزتەرتەر لە باکووری ئیسرائیل و حەماسی بە ھیزتەرتەر دە باشووری و�تەکەیان 

 لۆیان ئەشکێتەوە .

مریکا تەرک کەوتووەکەی بە دیان و بگرە سەدان قات پتر جە ئیسرائیل ، مەترسی مەترسی ترامپ و ئا
سووری ھەس ئەڕای کورد و کۆمەڵگای کوردەواری و بزاڤی نەتەوەیی کوردیەل . بزاڤی کوردێنی تامی پشت 

ی سنیوەتەوە بە سەدان قات پڕ مەترترامپ لۆی ھۆ گوێ خستنی لە الیەن ئامریکای ئۆبامای کرد و ئەوەی کە
ھەوێنی لەورا کو کورد فرە بە خەستی لە سەر ئالیکاری و ھاوھاوی وەگەرد ئامریکای ھەڵ چنیوە . تەرتەرە . 

پێوەندی کورد وەگەرد ڕۆژئاوا بە گشتی و ئامریکا بەتایبەتی ، شەڕی داعش و دەوری ھێزی پێشمەرگەی 
ئەوە ھەر ھەمان پێشمەرگەی کوردستان لە تێکشکانی ھۆڤانەکانی ئیسالمی سیاسی لە کوردستان بوو . 

کوردستان بوون کە نرخ و بایەخی دۆزی نەتەوەیی کوردی لە ئاستی جیھانی دا ھەڵ دایە سەر ئاستێکی 
رە ف فرە بەرز و کاریگەر . بێ لە سیاسیکارانی ئامریکایی ، سپای ئامریکا نەمازە ژنرال و ھێزە شەڕکەرکانیان

ردن و ئەیکەن . دە ھەمبەر ئەمەش دا ئەوەتا جەنابی ەکوەگەرد پێشمەرگە ھەڵس و کەفت ئ و باش خوەش
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 

می ترامپ بۆ جەنگاوەرانی پێشمەرگەی کوردستان لێک بدرێتەوە کە ئەشیت وەک دەس خۆشی فاشیز

 لەبۆ پێشمەرگە . نەڕەنگدانەوەی سپڵەیی و بێ ئەمەگی فرە کوور و قوویل جەنابیا

دۆخێکە ترامپ ئەی خۆڵقێنێ ، دۆخیك ئەبێت کە ھاوکاری و ھاوئاھەنگی ھێزی پێشمەرگە وەگەرد سپای 
ە نکە قازانج لە وەھا دۆخێک ئەکات  ئەبێتەوە . تاکە کەس و الیەنێکیشئامریکا دائەبەزێ و وردە وردە کوێڕ 

. گەر شەڕە وانێکی مەالی عەجەم و ترامپ گەرمتەرتەر ، بەڵکو مەالی عەجەم ژی تەنێ داعش ئەبێت 
ھەنگی سپای عێراقی لەل سپای ئامریکایی بەرەو کزی و نەمان ئەڕوات ودابێت ئەوە ئیدی ھاوکاری و ھاوئا

خەونی پێوە ئەبینن . شەڕی ڕزگاری موسڵ ئەبێتە شەڕی مەالی عەجەم عرووس و کە دەق ئەو چتەسە کە 
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شێعە و سوننە ئانکو عارەب و عەجەم و جا وەرە سەیری شەڕی ھۆڤانەتی ھەوسارپساوی ئیسالمی 
گەنگەشەی " ... ، ھۆ"  کوردستان وەفدی"  ھۆ ، ھۆسیاسی بکەن . پێشتر ئەمێ دە بابەتەک دن دە " 

ەتەوەیی کورد کر کا چاڤا ئەو شەڕە دە بەرژەوەندی کوردا نیە . یەکانی پەی بزاڤا نسشەڕی موسڵ و مەتر
ئیسە ئیتر بە ھاتنە سەرکاری ترامپ و ئال و گۆڕی سیاسی و ستراتیژیکی و با� دەست بوونی ڕووس لە 
پلەی یەکەم و مەالی عەجەم و عارەبی شێعە و تورکان لە پلەی دووھەم ، شەڕەکە راستەوخۆ لە دژی کورد 

 نھا رە دەس پێکریە و حەشدی شەعبی دەس بە لێدانی ھیزی پێشمەرگە کریە . ئەبێت و ھەر ژ

ئەوا دیسان دیپلۆماسی مەالی عەجەم لە ناوچەکە و لە عێراق بە تایبەتی کارا بووگەسەوە و دیسان وەکی 
دەس پێکی شەڕی موسڵ مەال عەمار حەکیم ڕووی لە کوردستان کردەوە و لە ھەوڵی ئەوەدان کە کوردی 

کەوتە و بە تەنیا باڵ بەجێ ماو لە ئامریکای ترامپ لۆ الی خۆیان ڕاکێشن و خەونی سەربەخۆیی تەریک 
 ،دە ھەمبەر کورد و پێشمەرگەکوردستان بە یەکجارەکی دە گۆر نێن . لەوانەیە کە سپڵەیی فاشیزمی ترامپ 

ەویی باداتەوە شێعەگەری سەف–بەعسی  –عەجەمی -باشوور ناچار بکاتن کە بەرەو بەرەی ڕووسی یکورد
کە خەونی سەربەخۆیی کورد تێدا دەمرێ . مەترسی ھاوھاوی مەالی عەجەم و بەعسی سووری و ڕووسی 

گەلەک پڕ مەترسی یە و بوونی کورد ئەخاتە بەر ھەڕەشەی نەمان و خەونی پ ک ک رە ژ کوردێن ڕۆژئاڤا 
مەالی قوربانی پ ک ک و بەعس و دە دەبنە قوربانی وەک ھەتا ئێستا بوونەتە  پارچە ودێتە دی و کورد جە

عەجەم و بەعسی سووری کۆنە ھاوپەیمانی ڕووسین و پاراستنی بەرژەوەندیان دە  مەالی عەجەم .
بەوەی کە  گرینگ بووتئەستۆی عرووسانە . لێ بابەتی تورک و ئاردۆغان لۆ ڕووسان لەوانەیە فرەتەرتەر 

س ئەوە بکەین کە ڕوو ترکان ئەندامی ناتۆن و ھاوپەیمانی ھەتا دوێنێی ئامریکا و ڕۆژئاوا بووگن . گەر چاوەڕانی
تر بکەفێتە پاراستنی بەرژەوەندی ترکان ، لەوانەیە بە ھەڵە نەچین . گەر وا دەر بچێت کە فرە کاریگەر

اکوور بە گشتی و پ ک ک بە تایبەتی فرە ڕەنگین ئەگەرێکی دووریش نیە ، ئەوا ئیدی چارەنووسی کوردی ب
نابێتن . ڕووسان لە ڕاگرتنی شەڕی سووریە و کۆبوونەوەی ئاستانا دەریان خست کە الریان لەوە نینە کە 

 کوردی باکوور و ڕۆژئاڤا و پ ک ک بکەنە قوربانی لۆ ترکان . 

ورە ئەرای ڕەوتی بەجیھانیکردنی بێجگە لە بواری سیاسی و ئادیۆلۆژیکی ، فاشیزمی ترامپ قورتێکی سو
سەرمایەداری . ترامپ نای شارێتەوە کە لە ھەموو بوارێکی ئابووری دا بەرپەرچی گلۆبالیزمی سەرمایەداری 

ارێکی کاتن . ئینگلیزەکان ڕێکێ و لە چارچیڤا ئامریکا قەتیسی ئەئەداتەوە و ئابووری ئامریکا لەو ڕەوتە دائەبڕ
درز و کەلەبەڕیکی گاورەیان  جە ھەمبەر گلۆبالیزم دا ، لەالیەکان گرتە بەر جەفەنگ ئامێز و گاڵتەچاڕانەی

کی خۆیان وەخستە ناو یەکیەتی ئاورووپا و ڕەوتی زاڵی بە جیھانی بوونی سەرمایەداری و لە الیەکی دیکەوە 
ە نای کمژاری ناونەتەوەیی ئەشناسێنن . ئەم جەفەنگەی ئینگلیزیان لەوە دایە فشەپاڵەوانی گلۆبالیزم و 

تەپێو و ناوزڕاو ھەڵ چنراوە و دەورە تۆپیو و شارنەوە کە لە سەر بنەمای کۆنی سەردەمی ئیستعماری 
نێونەتەوەیی کانیان وەگەرد ئەو و�تانە ئەبێ کە کۆن وەک ئیسعمار داگیریان کردبوو . ترامپ لە چاو ئینگلیزیان 

ھاوپەیمانی و ھاوھاوی بەتایبەت دە بواری ئابووری  فرە ڕەق و یەک الیەنانەترە و چ ھێز و الیەنێک نابێنێ پەی
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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نی مێژوویی سەرمایەداری ستراتیژی ئابووری بێ بنەما و لە سەر ھەوانتە ھەڵ چنراوی ترامپ دەق دژی گیا
یە و لە ڕوانگەی مێژوویی و ئابووری یەوە چ بوارێکی نینە . ئابووری ترامپ بە تەنێ قورتێک ئەبێت دە سەر 

ئابووری ئامریکا ئەتاسێنێ و ئەخنکێنێ ، بەوەی  ، ڕێگای گشتی سەرمایەداری کە لە ئەگەری سەرکەوتنی
تێکڕای دەرەتانی ھەناسە ھەڵکێشان و سیتیەکەی فاشی ەکە جەنابی ترامپ و ھەڵەشەیی نەتەوەگەری

ئەبڕێ . ئەوەی کە یەک تۆزکاڵ لە ئابووری سەرمایەداری ئەپسێنێ و  ەکردنی لێ پێخۆری گەشڕەگ و ڕێگا و 
و تایبەتمەندی ئێستای تێ ئەگات فرە خوەش مەزانۆ کە ھەڵێت و پڵێت و وڕینەی ترامپ لە مەڕ کێشەی 

بە تەنێ ئەتانێ خەڵکی ساوێلکە و ناشارەزا لە مژاری ئابووری بخاپێنێ .  ئابووری ئامریکا بی بنەمایە و
گۆڕانی ڕەوتی ئابووری جیھانی بە گشتی ئی دە ئامریکا بە تایبەتی ، کوردەکەو ماچۆ کاری حەزرەتی فیلە 

 ەو فرمانێکی نەشیاوە و گەر کابرایەکی مینا ترامپ ئەوێرێ باس وەلی بکاتن ، ئەوە ئەسەلمێنێ کە ھیچ ل
ەکی و.  او سەرکەوتوو بووگە لە ڕابردوو د ئابووری جیھانی تێ ناگات سەرەڕای ئەوەی کە بازرگانێکی فێڵەباز

دن کێ دکارێ و ئەتانێ باسی قەتیس کردنی ئابووری ئامریکا بکات کە بە پڕانی لە ئاست و بواری جیھانی 
ئانکۆ ھانی کردنی سەرمایەداری جیڵەکەی سەرەکی بەجیھانی بوون و بەکۆناوەند و و دا گەشەی کردوە 

ی ئاسەواری چاکە و نەە کریکار و کارکەرەکەی گەورەبەشائامریکا و نەخاسما خەڵک .سەردەمە گلۆبالیزمی 
ری ڕاست کردنەوە ئانکو چاک کردنەوەی ڕەوتی ەو ڕەوتەیان بەرئەکەفێ و ترامپ و ترامپیزم ژی ڕێکاخراپەی ئ

 یە . گلۆبالیزم ن

  God bless America and usدا بێ  و ئێمەش خوا بەزەیی یەکی بە ئامریکا 

 

 

 

 کاردۆخ

 کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان

٦/۰۲/۲۰۱۷ 
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