ﺟە ﭘەراوێﺰۆ ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐەو ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ژ ﻣﻮﻧﺸﻦ
ﭼﺎﺧﯽ درۆ و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ڕێﮑﻮﭘێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ

)(Post-Truth, Post-West, Post-Order
ژ ﺗﺎک ﻧﺎوەﻧﺪی ) ﺟەﻣﺴەری ( ﯾەوە ﺑەرەو ﻓﺮەﻧﺎوەﻧﺪی
ﺋﺎﺳﯚی ﺷەڕی وەھﺎﺑﯽ ﻋﺎرەب و ﺷێﻌەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەم

ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  ،ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕﯽ و ﺋﺎرﯾﺸەﯾەﻟﯽ
دە دۆﺧﯽ ﻧﻮێﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا

ﭼﺎﺧﯽ درۆ و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ڕێﮑﻮﭘێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﭼەس و ب چ ﺋﺎﭬﺎ و ﻣەﺑەﺳﺖ
ﺗێ .ﺋﯽ ﺳﺎڵ ژی وەﮐﯽ ﺳﺎﻻﻧﯽ ﭘێﺸﻮوﺗﺮ ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻓێﺒﺮوەری ) ( ۲۰-۱۹-۱۸ﻟە ﻣﻮﻧﺸﻨﯽ
ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎزﮐﺮا و ﺗێﯿﺪا ﺑەﺑەرﻓﺮەھﯽ ﮔەﻧﮕەﺷەی ﻣﮋاری ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ و ﺗەﻧﺎھﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮا  .ﺋەم ﮐﯚڕﺑەﻧﺪە ﻟە
ﺳﺎڵﯽ  ۱۹٦۳ﻟەﻻﯾەن ﭘﯿﺎوێﮑﯽ داﻧﯿﺸﺘﻮوی ﺋﺎڵﻤﺎن  ،ﮐﻼﯾﺴﺖ ﺷﻤەﻧﺰﯾﻦ Ewald-Heinrich von Kleist- ،
 Schmenzinداﻣەزرا ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوە و ﭘێﺪاﭼﻮوﻧەوەی ﻣﮋاری ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ و ﺗەﻧﺎھﯽ ڕۆژﺋﺎوا  .ﺋەم
ﮐﯚڕﺑەﻧﺪە ﺋەرﮐﯽ ﺑڕﯾﺎردان ﻟە ﺳەر ﮐێﺸە و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ڕۆژﺋﺎوای دە ﺋەﺳﺘﯚی ﺧﻮە ﻧەﮔﺮﺗﮕە و ﺑەﺗەﻧێ
ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮدﻧﯿﺎن ﺑەﺳﯽ ﮐﺮدوە و ﺋەﯾﮑﺎت  .ژ ﺳﺎ�ﻧﯽ ﺑەرێ ﺋەوان ﻣﮋاران ﮐﻮ ﭘێﻮەﻧﺪﯾﺎن ﺑە
ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ڕۆژﺋﺎواوە ھەﺑﻮو دەﺧﺮاﯾە ڕﯾﺰی ﻣﮋاری ﺑەر ﮔەﻧﮕەﺷە  .ﻟێ ﺋﯿﻤﺴﺎڵ ﮐەش و ھەوای ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐە
ﺟﯿﺎوازی ﻓﺮە ﺑەرﭼﺎوی ﺑە ﺧﻮە ﺑﯿﻨﯽ  .ھﯚﮐەﺷﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﻟە ﺳﺎڵﯽ ﭘﺎرەوە ، ۲۰۱٦ ،
دۆﺧێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ھﺎﺗﮕەﺳە ھﯚﻟێ ﮐە ﺑە ﺳەرەﺗﺎی ﭼﺎﺧﯽ درۆ و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ڕێﮑﻮﭘێﮑﯽ) (orderﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮔڵﯚﺑﺎڵﯿﺰم دەس ﻧێﺸﺎن ﺋەﮐﺮێﺘﻦ.
درۆﮐﺮدن ﺟە ﺳﯿﺎﺳەت و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دە  ،ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﻮێ ﻧﯿﻨە و درۆ ھەﻣﯿﺸە ﺑەﺷێﮑﯽ داﻧەﺑڕاو ﺑﻮوﮔە
ﻟە ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎران  ،ﺳﯿﺎﺳەت و درۆ ﻟﻔەدوواﻧە ﯾەﮐﺘﺮن  .ﺋەوەی ﮐە ﺋەو ﺧەڵﮑەی ﺑﺎﺳﯽ ﭼﺎﺧﯽ
ﭘﺎش – ڕاﺳﺘﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ درۆ ﺋەﮐەن ھەرھەﻣﺎن ﺧەڵﮑﯽ درۆزﻧﯽ دوێﻨێﻦ ﮐە درۆﮔەل دوێﻨێ ﯾﺎن ﺑە ڕاﺳﺖ و ڕاﺳﺘﯽ
دەرﺧﻮاردی ﺧەڵﮑﯽ ﺋەدەن  .ﺋەﻣﯿﭻ ﻟﯚﺧﯚی درۆێﯿﮑﯽ ﺷﺎﺧﺪارە  .درۆزﻧەﮐﺎﻧﯽ دوێﻨێ و ﺋەواﻧەی ﺋﯿﺮۆ ﺷﯿﻮەﻧﯽ
درۆزﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺮۆژی ﺋەﮐەن  ،وەﺳﺘﺎﮐﺎری ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن و ھەڵ ﭼﻨﯿﻨﯽ درۆی ﺧﺎﭘێﻨەر ﺑﻮون و ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﺑە
ھﻮﻧەری ﺧﺎﭘێﻨەر و ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە زاﻧﺴﺘﯽ دەروون ﻧﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ درۆﮐﺎﻧﯿﺎن دەرﺧﻮاردی ﺧەڵﮑﯽ
ﺋەدات  .ﻟێ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۲۰۱٦دە ﺑﺎﺑەﺗە درۆ و درۆزﻧﯿێﮑﯽ ﻧﻮێ ﺳەرەﺗﺎ ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺴﺘﺎن و دواﺗﺮ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳەری
ھەڵ دا ﮐە ﺑە درۆی ڕووت و ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و وﺗﺎری ﻧﺎڕاﺳﺘﯽ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺳﺎزﮐﺮا ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن ﭘەی
ﺷﻮێﻦ ﺋەﮔﺮت و ﺗێﺸﯿﺪا ﺳەرﮐەﻓﺘﻦ  .ﻟە ھەرای ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﺰﯾﺎن ﻟﯚ داﺑڕان ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﺋەم
دﯾﺎردەﯾە ﮔەھﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻓﺮە ﺑەرﭼﺎو و ﺑێﺰھێﻨەر  .ﭘﺎﺷﺎن ھەر ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﻟە ﺑەزﻣﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆک
ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔەﺷەی ﮐﺮد و دۆﺧێﮑﯽ ھێﺠﮕﺎر ﺋﺎڵﯚز و ﻧﺎﻟەﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯽ  .ﺋەوەی
ﮐە ﺑﺎڵﮑێﺸە و ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەو ﺋﺎﮐﺎرە ﻟە ھەر دوو و�ﺗﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ﺋەڕای
ھﯚﮔﺮاﻧﯽ ﺧﯚی ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮد  .ﺳەرﮐەوﺗﻨەﮐەﯾﭻ ﻟە دژی دۆﺧﯽ ﺑﺎو و زاڵﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮاو دا
ﺑﻮو  .ﻟەورا ﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐﻮ ھﺎت و ھﺎواری ﺋەواﻧەی ﻟە ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧﺴەﮐەی ﻣﻮﻧﺸﻦ ﻟە ﻣەر ﺋەم دﯾﺎردەﯾەوە
ﺑەرز ﺑﻮوەوە  ،ﮐﺎرداﻧەوەی ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺋەوان ﮐەس و ﻻﯾەن و رەوت ﮔەﻟەس ﮐە ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ  ،ﺳەرەڕای ھەﻣﻮو
ﺋﺎﮐﺎر و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﯾﺎن  ،ﭘڕ ﺧﻮەش دە ﺋﺎﻗﺎری ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم و ﮔەﺷەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەم دا ﺋەﻣەﺷﯿﻦ
 ،ﮔﯚر ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚﯾﺎن  .ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺋەوان درۆ و دەﻟەﺳەی ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺑە ﻧﺎو ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻮو و
ﺧەڵﮑەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺋەﺷێ ﺑﺒێﺘە ھﯚی ڕاﻣﺎن و ﻻﺳەر ھەڵﮑڕاﻧﺪن  .ﺧﺎﻧﯽ واﺗﺎش " ﺋەﻣێ ﻣﺎﯾﻨە دە ﺣﮑﯿﻤەﺗێ ﺟﯿﮭﺎن
و دەوران رە " ﺋەو چ ﺑﺎﺳە  ،ﭼﻤﺎ ﭬێ ﺧەﻟﮑێﻦ ﺧﻮدان ﭘێﺸﮑەﺗﻦ و ﺳﺎزی و ھﺰرێﻦ ﺑەرز ﺑە درۆ ھﺎﺗﻨە ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن.
ﭼﻤﺎ ﮔەر ﻣە ﮐﻮردان ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮔەﻟێﻦ دن ﻣﯿﻨﺎ ﻣە وﻟﻮ ﮐﺮدﺑﺎن  ،دار و ﺑەردﯾﺎن ﺑە ﺳەرا ﻧەدەﺑﺎراﻧﺪﯾﻦ .
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ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە ھەر ﺋﺎﺳﺘێﮏ دا ﺑﻮوت و ﺑە ھەر ﺋﺎﻗﺎرێﮏ دا ﺑڕوات ﺋﺎوﺳﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻮوﻟﯽ ھەڵ ﻧەﮔﺮە .
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮێﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺟە  ۲۰۰۸ەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێ ﮐﺮدووە و ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺳﻮوﺧﻮراﻧﯽ
ﺑﺎﻧﮑەﮐﺎن ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﮔەرﻣەی ﺋەم ﻗەﯾﺮاﻧەدا ﺗﺎ�ﻧﮑﺎری و ڕاو وڕووﺗێﮑﯽ ﺑێ وێﻨەﯾﺎن دەس ﭘێﮑﺮد و ﺗێﮑڕای و�ﺗﺎﻧﯽ
ﭘێﺸﮑەوﺗﻮوﯾﺎن ھەﺗﺎ ﺳەر ﮔﯚﺷﺖ و ﺋﯿﺴﻘﺎن  ،ﮐەردەﮐەوە ﻣﺎﭼﯚ  ،دادۆﺷﯽ و ڕووﺗﺎﻧﯿﺎﻧەوە  .ﻗەﯾﺮاﻧﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە  ۲۰۰۸ەوە ھەﺗﺎ  ۲۰۱٦ﺑە ﺑﺎﺟێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورە و ﮔﺮاﻧﯿﺎن ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن و ﻧﺎﻣﺎزە ﺋﯽ
دە ڕۆژﺋﺎوا ﺷﮑﺎﯾەوە و ﺋەﻣﺎﻧەی ﺋﯿڕۆ ھﺎوارﯾﺎن ﻟێ ﺑەرز ﺑﻮوﮔەﺳەوە ﺑێﺪەﻧﮓ ﺑﻮون  .ھﯚی ﺳەرەﮐﯽ ﺋەم ﻓﺮﻣﺎﻧە
ژی ﺋەوان ڕاﺳﺘﯿﻦ ﮐە ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﺋەو ﺳﺎ�ﻧە ﻧﺎوﻣﺎڵﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑە ڕواڵەت ڕێﮏ و ﭘێﮏ ﺑﻮو و چ
ﻣەﺗﺮﺳێێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚی ﻟە ﺳەر ﻧەﺑﻮو  .ﺑە�م درۆزﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯿﺎن ﻟە ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ
ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻧﺎوﻣﺎڵﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﺎن ﺗێﮏ داوە و ﺑەرەو ﺋەوە ﺋەﭼﯿﺘﻦ ﮐە
ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮی و ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ و ھﺘﺪ ڕۆژﺋﺎوا ﺑﺨﺎﺗە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮور  .ﻟﯚﯾێ
ﭼﺎﺧﯽ درۆ ﺑە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ و ھەرەﺳﯽ ڕۆژﺋﺎواوە ﻣﯚﺗﻮرﺑە ﺋەﮐﺮێﺘﻦ  .ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺋەم ﻣەﺗﺮﺳﯿەی
ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﯿﻨﯽ و زەﻗﯽ ﮐﺮدەوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺗێﮏ ﭼﻮوﻧﯽ ڕێﻜﻮﭘێﮑﯽ ﺟێﮭﺎﻧﯿﺸﯽ ﺧﺴﺘە ﺑﺎﻧﯽ  .ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە
ﮐە ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە درۆی ڕووﺗﯽ ﺑﯚش و ﺑﻠێﺮی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﻟە ﻣەڕ ﺷەڕی ﻋێﺮاق و ﺳەدام ﻟﯚ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﯾەل ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧەﺑﻮو ﭼﻮوﻧﮑە ﺋەو درۆ و دەﻟەﺳە ﺳﺎزﮐﺮاواﻧە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەڕای ﻧﺎوﻣﺎڵﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﭼێ ﻧەﺋەﮐﺮد ،
ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮرد ﮔﻮﺗەﻧﯽ ﺧﺮاﭘەی ﺋەڕای ﭘەز ﻧەﺑﻮو  .ﺋەوەی ﺧەڵﮑﯽ دەرەوەی ڕۆژﺋﺎوا ﭼەﺷﺘﯿﺎن وەک ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەوان
درۆ و دەﻟەﺳﺎﻧە ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن و وەدەﻧﮓ ھﺎﺗﻦ ﻧەﺑﻮون و ﻧﯿﻦ ژ وان رە .
ﺳەرﻣﺎﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ھەﯾﺎ ﻧﻮوﮐە ﺗﺎﮐە ڕﻣﺒﺎزی ﺑێ ڕﮐەﺑەری ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺟە
ﺟﯿﮭﺎﻧەﮐەو ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دا ﺑﻮو  .ﻟەل ﺋەﻣەﯾﭻ ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دە  ،دە ﺳﺎ�ﻧﯽ
ڕاﺑﺮدوو دا  ،ﺑﻮاری ﺋەوەی ﻟﯚ ھێﻨﺪێﮏ وﻻت ﻟەواﻧە ﭼﯿﻦ و ڕووس و ھێﻨﺪ و ﺑﺮازﯾﻞ و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎی ﺧﻮارووی ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ
ﮐە ژ ﺑﻮارێﻦ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘێﺸﭭەﭼﻮون و ﺳەرﮐەﻓﺘﻦ ﻟﯚ ﺧﻮﯾﺎن ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑەن  .ﺗەﻧﺎﻧەت و�ﺗﮕەﻟێﮏ ﻣﯿﻨﺎ
ﻋﺎرەﺑﺴﺘﺎن و وﻻﺗﺎﻧﯽ ﮐەﻧﺪاو و ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﺗﻮرﮐﯿە ﺷﻮێﻦ ﭘێﯽ ﺧﻮﯾﺎن ﻟەم ﺑﻮارەدا ﺧﻮەﺷﺘەرﺗەر ﮐﺮد  .ﺟە
وﺗﺎرەﮐەو ﭘێﺸﻮوﺗﺮﻣﺎن  ،ﮔﺎڵﺘەﺟﺎڕی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دۆﻧﺎڵﺪ ﺗﺮاﻣﭗ  ، ...ﭘﺮﺳﯿﺎری ﺋەوەﻣﺎن ھﯿﻨﺎﮔە ﺋﺎراوە
ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری ﺟێﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﺷﻮێﻨﯽ ﯾەﮐەم وﺳەرەﮐﯽ ﺋەو و�ﺗە ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﭼﯚڵ و واﻻ ﺋەﺑێﺘﻦ و ﮐێﺶ ﺷﻮێﻨﯽ ﺋەﮔﺮێﺘەوە دﯾﺎر ﻧﯿە  .ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟەﻣەﯾﭻ ﺋەوەﺳە ﮐە ھﯿﭻ و�ﺗێﮏ
ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﺋەو ﺷﻮێﻨەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﮕﺮێﺘەوە  .ڕووس و ﭼﯿﻦ ﺋەو ﮐێﺸەﯾﺎن ﻧﯿە و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ژی ﺋەوەﺗﺎ
ﺑەرەو ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋەﭼێﺘﻦ ﮔﯚر ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺲ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ڕووس و ﭼێﻦ ژی وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت .
ﺋەوەی ﮐە ﺗێﺘە ﭼﺎﭬەڕێ ﮐﺮن ﺋەوەﺳە ﮐە ھﯚﮐﺎر و ﯾﺎرﯾﮑەرە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺑﭽﻮوﮐەﮐەن  ،ھەر ﯾەﮐەو ﻟە ﺣﺎﺳﺖ
ﺧﯚﯾەوە  ،ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺋەدات ﮐە ﺑە ﭼﯚرێﮏ و ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﻟە ﺷێﻮەﮐﺎن ﺋەو ﺑﯚﺷﺎﯾﯽ و ﭼﯚ�ﯾﯽ ﯾەی ڕۆژﺋﺎوا
ﺑە ﮔﺴﺘﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﭘڕ ﺑﮑەﻧەوە  .ﺋەﻣەش دەق ﺋەو ﭼﺘەﺳە ﮐە ﻟە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی ﻣﻮﻧﺸﻦ دا وەﮐﯽ
ﺗێﮑﭽﻮون و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ڕێﮑﻮﭘێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وە ﭘێ ﮐﺮا و ﺑەﺳﺘﺮاﯾەوە ﺑە ﭼﺎﺧﯽ درۆ و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا.
ﺗﺮس و دڵەڕاوﮐێﯽ ڕێﮑﺨەران و ﺑەڕێﻮەﺑەراﻧﯽ ﮐﯚرﺑەﻧﺪەﮐەو ﻣﻮﻧﺸﻦ ﮔەﯾﺸﺘە ﺋەو ڕادەﯾە ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺷەڕی ﮔﺎورە و ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﻟەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﮐە ﻧﺎﮐﯚﮐﯿﺎن ﻟە ﺳەرە  ،زەق ﮐﺮاﯾەوە  .ﮐﺎراﯾﯽ وﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ درۆ و
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ﻣەﺗﺮﺳﯽ ھەرەﺳﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﯾەﮐەم ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن و دواﺗﺮ ژی ژ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ وەک ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی زەق و دﯾﺎری ﭼﺎخ و
دۆﺧﯽ ﻧﻮێ ﺗەزوو و ﻣﻮﭼﯚرﮐﯽ ﻣەرﮔﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﻟەﺷﯽ داڕێﮋەران و ﺳﺎزﮐەراﻧﯽ ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم و ﻟێﺸﯿﺎن ﻧﺎﮔێﺮێﺖ.
ژ ﺗﺎک ﻧﺎوەﻧﺪی ) ﺟەﻣﺴەری ( ﯾەوە ﺑەرەو ﻓﺮەﻧﺎوەﻧﺪی ﺋﺎﺳﯚی داھﺎﺗﻮوی ﺟﯿﮭﺎن ﺋەﺑێﺘﻦ ﺑە ﮔﻮێڕەی ﺋەو
ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧەی ﮐە ﻟە دۆﺧﯽ ﺋﯿﺮۆژی و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ﺋەﮐﺮێﺘﻦ  .ﮔﻠﯚﺑﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑﺎﺑەﺗە
ڕێﮑﺨﺴﺘﻦ و ڕﯾﺰﺑەﺳﺘﻨێﮑﯽ ھﯿﺰ و دەﺳە�ﺗﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﭘێﮏ ھﺎﻧﯽ ﮐە ﺑەرژەوەﻧﺪی ڕۆژﺋﺎوا و
ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﯾﺎﻧﯽ ﻣﺴﯚﮔەر ﺋەﮐﺮد  .ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ ژی وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت ﺑەرەو ﺋەوە ﻣﻠﯿﺎن ﭘێﻮە
ﻧﺎﮔە ﮐە ﺋەو ﺑەزﻣە ﺗێﮏ ﺑﺪەن  .ﺋەﻣەش ﺑەرەو ﺋەوە ﺋەﭼێﺘﻦ ﮐە ﻣﺎﭬﯽ ﻣﺮۆڤ ﮐە داھێﻨﺎﻧﯿﻜﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾە و ﻟە
ﻻﯾەن ڕۆژﺋﺎواوە داﮐﯚﮐﯽ وەﻟﯽ ﺋەﮐﺮێﺘﻦ  ،ﺑﺒێﺘە ﯾەﮐەم ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ دۆﺧﯽ ﻧﻮێ و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم  .ﮐﺎﺑﺮای ﺗﺮاﻣﭗ ﯾەﮐەم
ﮐەﺳێﮑە ﮐە ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﺋەﺷﮑەﻧﺠە ﺋەﮐﺎت و ﺑە ﺑێ ھﯿﭻ ﺷەرم و ﺷﻮورەﯾﯽ ﯾەک و دە ھەﻣﺒەر
ﮔﺸﺖ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دا ﮐﺎرﯾﮕەر ﺑﻮوﻧﯽ ﺋەﺷﮑەﻧﺠە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ  .ﺋەﺷﮑەﻧﺠە ﺑﻮوە و ﻟەواﻧەﺷە ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ
دوور و درێﮋ ژی ھەر ﺑﻤێﻨێ  .ﻟێ ڕووداﻣﺎ�وﯾﯽ و ﺋﺎﮐﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﻟەوەدا ﺧﻮە دەﻧﻮێﻨێ ﮐە ﺑە
ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەم ﮐﺎﺑﺮا ﻧەزان و ھێڕە  ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەواﻧەی ﮐە ﺋەﺷﮑەﻧﺠەﯾﺎن دﮐﺎر ھﺎﻧﯿﻮە  ،دژی ﺋەوەﺳﺘﻨەوە و
ﻧﮑﻮوﻟﯽ ﻟە ﮐﺮدەی دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺋەﮐەن  .ﺟﺎ ﮔەر ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ ﺋﺎوا ﺑە زەﻗﯽ ﻟە ﻻﯾەن ڕۆژﺋﺎوا و ﻧەﻣﺎزە
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎوە ژێﺮ ﭘێ ﺑﺨﺮێﺘﻦ ﺋﯿﺪی ﺋەوەﻧﺪە ﺗﺮوﺳﮑﺎﯾﯽ و ھﯿﻮاﯾەی ﮐە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑەﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە وﻻﺗﺎﻧﯽ
دەرەوەی ڕۆژﺋﺎوا و ﺋەو ﺧەڵﮑەی ﮐە ﻣﺎﻓﯿﺎن ﺑەﻧﺎڕەوا ﻟە ﻻﯾەن ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ﭘێﺸێﻞ ﺋەﮐﺮێﺘﻦ  ،ھەﯾﺎن
ﺑﻮو ﮐﻮێﺮ ﺋەﺑێﺘەوە  .ﮔەر ھەر ژ ﮐﻮردﭬە دەس ﭘێ ﺑﮑەﯾﻦ ﺳﺮﻧﺞ ﺑﺪەﯾﻨە زۆرﺑەی ھەرە زۆری ﺧەڵﮑﯽ ﺑێ ﺑەش
ﮐﺮاو و ﻣﺎف ﺧﻮراو ﺟە ﮔﺸﺖ ﺟﯿﮭﺎن  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ دﯾﺎر دەﺑﯿﺘﻦ ﮐە ھەﻣﻮوﻣﺎن ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ
ھەڵﻤﺎن ﭼﻨﯿﺒﻮو  .ﮔەر ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ وەﮐﯽ ﺗﺮووﺳﮑﺎﯾﯽ ﺟێﯽ ھﯿﻮای ﻣەردم ﻣﺎف ﭘێﺸێﻞ ﮐﺮاو ﻟە ﺗەﺑەت و
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە  ،ﺟە ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﻧەﻣێﻨێ ﺋﯿﺪی ﺋەﺑێ ﭘﺎﺷەڕۆژی
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑەرو چ دۆزەﺧێﮏ ﺑڕوات  .ﮔەر درۆ ﺑﺒێﺘە ﻻوژەی ڕۆژاﻧە و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒێﺘە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ و ڕۆژﺋﺎوا
ھەرەس ﺑﮭێﻨێ و ڕێﮑﻮﭘێﮑﯽ زاڵ و ﺑﺎوی ﺋێﺴﺘﺎی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ﺑێﺖ و ﺟﯿﮭﺎن ﺑﺒێﺘە ﺟﯿﮭﺎﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﻧﺎوەﻧﺪی
و ھەرﮐەﺳە ﺑﺎڵﯚرە ﺧﯚی ﻟێ ﺑﺪات و ﻟە ﻣەﯾﭻ ﻓﺮە ﺧﺮاوﺗەرﺗەر ھەﻣﻮو ﺑەرﺑﻨە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺘﺮ  ،وەک ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﺎﺷﺎ
ھەڵ ﻧەﮔﺮی ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم  ،ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑەرەو ﭼﺎﺧﯽ ﺑەردﯾﻨە ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە و ﺗێﮑڕای دەﺳﮑەﺗە ﺋەرێﻨﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﭘﻮوﭼەڵ ﺋەﺑﻨەوە .
وەزﯾﺮی دەرەوەی ﻋﺮووﺳﺎن و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﮐﺎﺑﺮای وەزﯾﺮی دەرەوەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺎﺷﮑﯚ و ﺗﻮاوﮐەری
ﺋﯽ دە ڕووﺳﺎن  ،ﺟە وﺗﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن دە ﻣﻮﻧﺸﻨێ ﺋﯿﺴﺎڵ دە ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﺑە ﮐﯚن ﮐەﻓﺘﻦ و ﻟە دەور ﮐەوﺗﻨﯽ
ﺋەو ڕێﻜﻮﭘێﮑﯽ ﯾە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾە ﺗﺎک ﻧﺎوەﻧﺪی ﯾە ﮐﺮد ﮐە ڕۆژﺋﺎوا ﺗێﯿﺪا ﺑﺎ�دەﺳﺖ ﺑﻮو  .ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ژی ھێﻤﺎﯾەﮐە
ﺋەڕای ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﮐە ﺑە وی ﺋﺎﭬﺎ ﺋەﮐەﻓێﺘە ﺑەر ھێﺮش و ﭘەﻻﻣﺎری ﻧەﯾﺎراﻧﯽ  .ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﺎن
ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھێﺮش ﺑەراﻧەی ﺋەواﻧە ﺟە ھەﻣﺒەر ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎ رادەﯾەﮐﯽ ﺑەر
ﺑەﭼﺎڤ ژی ﺗێﺪا ﺳەرﮐەﻓﺘﮕﻦ ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮوری و ﺋﺎژاوە و ھەرای ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷەڕی وەھﺎﺑﯽ ﺳﻌﻮودی و ﺷێﻌەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  .ﺋەوە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ڕاﺳﺘەوﺧﯚی
ڕووس داﯾە ﮐە ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﭘﺸﺘﯽ ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﺑەﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
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ﺑﮕﺮێﺖ و ﺋﺎﺳﺘەﻧﮓ و ﻟەﻣﭙەر ژ ﺑﯚ ﺑﺎﻻدەﺳﺘﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﭼێ ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﺋەڤ ڕاﺳﺘﯽ ژی ژ ھەﻣﯿﺎن رە ﺧﻮﯾﺎەﯾە ﮐە
ھەر ﭼەﻧﺪە ھێﺰە ﻧﺎﯾﺎرە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﺳەرﺑﮑەون ﻟە ﻣﻠﻤﻼﻧێ وەﮔەرد ڕۆژﺋﺎوا  ،دەق ﺟە ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﻋﺮووس دا ﺋەﺑﺘﻦ و ﭘﺎرەک ژ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی وان ﻟە دژی ڕۆژﺋﺎوا ﻣﺴﯚﮔەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ھێﻤﺎ و دۆﺧﯽ داھﺎﺗﻮوی ﺟﯿﮭﺎن ﮔﯚڕ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووﺳﯽ ﺋەوە دەﺑێﺖ ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
ﮔەر ﮐﻮێﺮﯾﭻ ﻧەﺑێﺘەوە ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋەو دەورە ﺑﺎ�دەﺳﺘەی ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی ﻧﺎﻣێﻨێ  .ﻟەل ﺋەﻣەﯾﭻ  ،ﺋﺎورووﭘﺎی ﭘﺎش
داﺑڕاﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﻻواز و ﻻوازﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺖ  .ﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎ ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﻟەق و
ﻟﯚﻗە و ﺑەرەو داﺑڕان ﺋەڕوات  .ﻓەراﻧﺴە و ﺋﺎڵﻤﺎن ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﺎن ﻟە ﺳەرە .
ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﺋەوە ﺋەﮐﺮێﺘﻦ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺋەﮔەری ﺳەرﻧەﮐەﻓﺘﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎوروواﯾﯽ  ،ﺋەﺷﯽ ﭼﺎوەڕواﻧﯽ
ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮەﺗەرﺗەری ﺋەو ڕوﺗە ﻟە ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑﯿﻦ ﮐە ﺋەﮔەرێﮑﯽ ﻓﺮە دوور ﺟە ڕاﺳﺘﯽ ﻧﯿە  .ھەرەس
ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا  ،ﮔەر ﺋﺎورووﭘﺎ ﻣەﺑەﺳﺖ ﺑێﺘﻦ  ،ﺋﺎ ﻧﮭﺎ دەس ﭘێ ﮐﺮﯾە و ﻟەواﻧەﺷە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﻓەراﻧﺴە و ﺋﺎڵﻤﺎن
ﺧێﺮاﺗەرﺗەری ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮوﮔەﺳە ﺑﺎرێﮑﯽ ﮔﺮان ﺑە ﺳەر ﺷﺎﻧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ و ﯾەﮐﯿەﺗﯿەﮐەﯾﺎن  .ﮔەر ﺷﯿﺮازەی
ﺋﺎورووﭘﺎ ﺗێﮏ ﺑﭽێﺘﻦ ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ داﺑڕاﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﭼﺎﭬەڕێ ﮐﺮﯾە  .ڕووس ﻟەوەدا ﺗﺎ
ڕادەﯾەﮐﯽ ﮐﺎرﯾﮕەر ﺳەرﮐەوﺗﻮون ﮐە ﮐەﻟەﺑەرێﮑﯽ ﮔﺎورە و ﮔﺮان ﺑﺨەﻧە ﻧێﻮان ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋﺎورووﭘﺎ  .ﮐێﺸەی ﮐﻮرد
ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ھەوێﻦ و ﻣﺎﮐەی ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﺳەرﮐەوﺗﻮواﻧەی ﻋﺮووﺳﺎﻧە  .ﮔەر ڕووس  ،ﻟە ﻻوازﺑﻮوﻧﯽ
ﺋﺎورووﭘﺎ و ﮐﺸﺎﻧەوەی ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ھەﻣﺎن ڕێﮑﺎری ﺗﻮرﮐﯽ ﻟە ﻣەڕ وﻻﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎی
ڕۆژھە�ت دﮐﺎر ﺑﮭێﻨێ ﺋەوﺟﺎ ﻓﺮە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دوور ﻧﺎﮐەﻓﯿﻨەوە ﮔەر ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺳەرﮐەﻓﺘﻮو ﺋەﺑێﺘﻦ .
ﭼەﻧﺪﯾﻦ ھﯚﮐﺎری ﮐﺎرﯾﮕەر دۆﺧێﮑﯽ ﻧەﺧﻮازراو و ﺗﮋی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەڕای ﺋﺎورووﭘﺎ ھێﻨﺎوەﺗە ھﻮﻟێ  .ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ،
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺧﯚﮐﺮدی ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﮐﺎرﮐﺮدی ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم ژ ﺑﻮارێ ﺋﺎﺑﻮوری  ،چ دەﺳﮑەﻓﺖ و ﺑەرژەوەﻧﯿێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚی
ﭘەی ﻣەردم ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﺧە�ت ﻧەھێﻨﺎوە  .ﺋەﻣەﯾﺶ ﺷەﭘﯚﻟێﮑﯽ ﺑەھێﺰی ﺑێﺰاری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻟە دژی
ﮔﻠﯚﺑﺎﻟﯿﺰم ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪووە ﮐە ﺑﻮوﮔەﺳە ﺑﻨەﻣﺎ و ﭘێﺨﯚری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ھﺎوﭘێڕەﮐەی
ﺟە ﺋﺎورووﭘﺎ  .ﺑە واﺗﺎﯾەک دن ﺋﯿﺮۆ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ڕووﺑەڕووی ﺧەڵﮑەﮐەی ﺧﯚی ﺑﻮوەﺗەوە .
ﺧﺎڵەک ﺑﺎڵﮑێﺶ ﭬﺮ دە ﺋەوەﺳە ﮐە ﻟە ﺳەردەﻣﯽ رەﯾﮕﺎن – ﺗﺎرﭼﺮ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ھێﺮﺷێﮑﯽ ﺑەرﺑ�و و
ھەﻣە�ﯾەﻧەی ﮐﺮدە ﺳەر ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﮐﺮێﮑﺎران و ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﺮێﮑﺎراﻧﯽ ﮐﺎﻧﯽ ﺧەﻟﻮوزی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﻟێ ﮐەوﺗەوە .
ﺋەو دەس درێﮋﯾەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑﯚ ﺳەر ﮐﺮێﮑﺎران ﻟەو ﮐﺎﺗەوە ھەﯾﺎ ﻧﮭﺎ ژی درێﮋەی ھەس  .ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەو
ھەڵﺲ و ﮐەوﺗەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری دڕ و ھﺎر و ﻧﻮێﻨەور و ﭘﺎرێﺰەراﻧﯽ ﻟە ﺧﯚﯾﺎن دڕﺗﺮ و ھﺎرﺗﺮ وەﮐﯽ ڕەﯾﮕﺎن و ﺗﺎرﭼﺮ
ھەرەﺳﯽ ﺑە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ﺑەﺗﺎﯾﺒەت و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ھێﻨﺎ  .ھﺎوﮐﺎت و ھﺎوﺷﺎن ﻟەﮔەڵ
ﺋەﻣەش ﭘێﺸﮑەوﺗﻦ و ھەڵﺪاﻧﯽ زاﻧﺴﺖ و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﭘﯿﺸەﺳﺎزی ژی وردە وردە و ﺑە ﺷێﻨەﯾﯽ ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﮑﺎری ﮐﺰ وﻻواز و ﻻوازﺗەرﺗەر ﮐﺮد و ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋەم ﺋﺎﺳﺘەی ﺋێﺴﺘﺎ ﮐە ﺑﯿﺮ و
ھﺰری ﭼەﭘﺎﯾەﺗﯽ و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﺎﻧە و ﮐﺮێﮑﺎرﯾﺎﻧە ﯾﺎن ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﮐﻮێﺮ ﺑﻮوەﺗەوە ﺋﺎﻧﮑﻮ چ دەورێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻧەﻣﺎوە
و ﻟە ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ دا ھەﺳﺖ ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎﮐﺮێﺖ  .ژ ﺗﻮﻧەﺑﻮوﻧﺎ ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەری
ھﺎﻧﺎ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﻟە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری دا ﺳەر ھەڵ ﺋەدا و دەور ﺋەﺑێﻨێ .
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دﮐﺎرﯾﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐﻮ ﺋەم دﯾﺎردەﯾەچ ﻣﯚرک و ﺷەﻗڵﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺟﺎﺧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﯾە ﮐە دەﻧﮓ و ڕەﻧﮕﯽ
دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﺎﻧە ﻧەک ﻟە ﻻﯾەن ﭼﯿﻦ و ﺗﻮێﮋە ﺑە ﺳﺮوﺷﺖ دێﻤﯚﮐڕات ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ﻻﯾەن ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﭘﺎواﻧﺨﻮاز و ﺑە
ﺳﺮوﺷﺖ دژە دێﻤﯚﮐڕات ﺑەرز ﺋەﺑێﺘەوە  .ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەم دەﻧﮕە ﻧﺎﺳﺎز و درۆزﻧﺎﻧە ژی ﺋەوەﺗﺎ ﻓﺎﺷﯿﺰم و
ڕاﺳﺘڕەوﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭙﯿﺎﻧە ﻗﻮت ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﯾەﮐﯽ ﺳﻮورن ﺋەڕای ﮔﺸﺖ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ .
ژ ﺋﺎﻟﯽ دن ﺗەوژﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳەرﺑﺎزی ڕووس دە ﻣێﮋ دە ﮔﻮﺷﺎرێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورەی ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺳەر
ﺋﺎورووﭘﺎ  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھێﺮش ﺑەراﻧەی ڕووس ژ ﮔﻮرﺟﺴﺘﺎﻧەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﻟە ﺋﯚﮐﺮاﻧﯿﺎ و ﮐﺮﯾﻤﺎ ﺗەﻗﯿەوە و ﻟە
ﺳﻮورﯾە و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ ﻧﺎوﯾﻦ ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﮔەﺷەی ﮐﺮد  .ﺗێﮑەڵﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ڕووس وەﮔەرد
ﭼﯿﻦ و ﺑﺮازﯾﻞ و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎی ﺧﻮاروو ) (BRICﻻﯾەﻧەک دﻧە ﺟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووﺳﯽ ﭘەی ﺳﺎزﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎوەﻧﺪی ﺋﺎﺑﻮوری
و ﺳﯿﺎﺳﯽ دە ھەﻣﺒەر ﻧﺎوەﻧﺪی ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ .
ﮔەر ﺋەﻣﺎﻧە ﺑەس ﻧەﺑﻮون ﺋەڕای ﺋﺎورووﭘﺎ ﺋەوەﺗﺎ ﺋﯿﺴﺘﺎ ﺑەزﻣﯽ داﺑڕاﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ و ھەرای
ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺮاﻣﯿﺰم و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻧﻮێﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ژی ھﺎﺗﮕەﺳە ﺑﺎﻧﯽ  .ﺟە ﮐﯚڕﻧەﺑﺪەﮐەو ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ﺋﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨێ دەرﮐەﻓﺖ ﮐە ﺋﺎرووﭘﺎ ﺋﺎ ﻧﮭﺎ دەﺳﺘەوﺳﺎن وەﺳﺘﺎوە و چ ﮔە�ڵە و ﺑەرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ دﯾﺎری ﻧﯿﻨە ﭘەی
ﭘێڕاﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑە ﺋەوان ﺋﺎرﯾﺸە و ﺗەﻧﮕەژاﻧەی ﮐە ھﺎﺗﻮوﻧەﺗە ﺳەر ڕێﮕﺎی  .ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﭘێﺪاﭼﻮوﻧەوە و ﭼﺎﮐﺴﺎزی
وەک وﺗﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧە ﺗﺎﮐە ﭼﺘێﮏ ﺑﻮون ﮐە ﻟەو ﮐﯚڕﺑەﻧﺪە دا ﺋەﺑﯿﺴﺘﺮان .
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ وەﮐﯽ ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ دەﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ وا� ﺑﻮون داﯾە  .وەک ﻟە ھەﻣﻮو ﻻﯾەک ڕووﻧە
ﺋەم دەﺳﺘەواژەﯾە ھەﻣﯿﺸە وەک ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەﺧەﻣڵێﻨﺪرا و ڕاﺳﺘﯿەﮐەﺷﯽ ھەر ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ڕۆژﺋﺎوا
ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎوی ﺳﯿﺎﺳەت و ﮐﺮدەﮐﺎﻧﯽ ﺑەو ﻧﺎوەوە ﺑەڕﯾﻮە ﺋەﺑﺮد  .ﮔەر ڕۆژﺋﺎوا  ،وەک ﺗێﺘە ﭼﺎوەڕێ ﮐﺮن و
ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮن  ،ھەرەس ﺑﮭێﻨێ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ژی ژ ﺧﻮە ڕا ھەرەس ﺗێﻨێ و ﺷﺘێﮏ ﺑەو
ﻧﺎوەوە دە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دا ﻧﺎﻣێﻨﯽ و ﺋەﺳڕێﺘەوە .
ﺋﺎﺳﯚی ﺷەڕی وەھﺎﺑﯽ ﻋﺎرەب و ﺷێﻌەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەم ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯽ ﺑەرﺑەﭼﺎڤ دە
ﮐﻮﻧﻔﺮاﻧﺴەﮐەو ﻣﻮﻧﺸﻨێ ڕووﻧﺘﺮ ﺑﻮەوە  .ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ﻟە ﻣﻮﻧﺸﻦ ﭘﺎرەک ﺑﻮو ژ ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐە
و ﻣﮋاری ﺳەرەﮐﯽ و ﮔﺸﺘﯽ ﮔەﻧﮕەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮐە ﺑە ﺗێﮑڕا ﻟە ﺳەر دوو ڕێﮑﺎری ڕووﺳﯽ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ دا ﻟە ﻣەڕ
ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ﺧﯚی دەﺑﯿﻨﯿەوە  .ﻟەﮔەل ﺋەﻣەش دا ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ﻟەو ﻧﺎوە ﺋﺎﻣﺎژەﯾەک دﻧە
ﺑە ھەڵﺪاﻧﯽ ﻓﺮەﻧﺎوەﻧﺪی و ﻓﺮە رەھەﻧﺪی ھﺎوﺗەﯾﺐ وەﮔەرد ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووﺳﯽ  .وەھﺎﺑﯿﮕەری ﻋﺎرەﺑﯽ ﺳﻌﻮودی
و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن دە ﻣێﮋ دە ﺷﺎﺧﯿﺎن ﮔﯿﺮاوﻧﻮەﺗە ﺷﺎﺧﯽ ﯾەک و دوو  .ﻟەورا ﺋەو ﺷەڕە ﻋﺎرەب
و ﻋەﺟەﻣە ﻟە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐەی ﺋﯿﻤﺴﺎڵﯽ ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە ﻧﯿە و درێﮋەی ﺷەڕی ﻟە ﻣێﮋﯾﻨەﯾﺎﻧە.
ﺋەوەی ﮐە ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﺋەوەﺳە ﮐە ﮔەرم داھﺎﺗﻨﯽ ﺋەو ﺷەڕە ﻟە ﻣﻮﻧﺸﻦ ﻧﯿﺸﺎﻧێﮑە ﻟﯚ داھﺎﺗﻮوی ﻧﺎوﭼەﮐە
و ﺷەڕی دوو ﻧﺎوەﻧﺪی دژ ﺑەﯾەک ﮐە ﻟە داھﺎﺗﻮو دا ﻟەواﻧەﯾە ﺑە ھێﺰﺗەرﺗەر ﺑﺒﻦ ﮔﯚڕ ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﻟە دۆﺧﯽ ﻧﻮێﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .وەھﺎﺑﯽ ﯾەل ﻟە ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺋەو ھەﻟەﯾﺎن ﻗﻮزﺗەوە ﮐە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕووﺳﯽ و داﺑڕاﻧﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ
ﺋﺎورووﭘﺎ و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪﯾﺎن و ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯿﺸﯿﺎن ﺑەرەو ﻻی ﺧﯚﯾﺎن ڕاﮐێﺸﺎ ﻟە دژی
ﻣەﻻی ﻋەﺟەم  .ﺧﻮدی ﺷەڕەﮐە و ﺑەرە و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯿﺎن  ،وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وە ﭘێ ھﺎﺗە ﮐﺮن ﭼﺘێﮑﯽ ﺗﺎزە ﻧﯿە ،
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ﺋەوەی ﮐە ﺋەﺑێ ﭘێ داﮔﺮی وە ﺑﺎﻧﯿەوە ﺑﮑﺮێﺖ ﺋەوەﺳە ﮐە ﻟە ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﮐﺸﺎﻧەوەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی و دەﻧە داﻧﯽ ﻋﺮووﺳﺎن  ،ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ﺑەرو ﮐﻮێ ﻣڵ ﺋەﻧێ و
چ ﮐﺎرﯾﮕەرێێﮑﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﺋەﺑێﺘﻦ ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە .
ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم  ،ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە و ﯾەﻣەن و ﻟﻮﺑﻨﺎن و ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و وﻻﺗﺎﻧﯽ ﮐەﻧﺪاو و ھﺘﺪ
ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە و ﺷەڕﯾﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە و ﯾەﻣەن ﻓﺮە ﭼڕ ﺑﻮەﺗەوە  .دۆﺧﯽ ﻧﻮێﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎش
ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم  ،ھەوﺳﺎری ڕۆژﺋﺎوا ﻟە ﺳەر ﺋەو دوو دژﻣﻨە دێﺮﯾﻨە و ﺧﻮێﻨﺎوﯾﯽ ﯾەی ﻣێﮋوو
ﻧﺎوﭼەﮐە داﺋەﻣﺎڵﯽ و ﺑﻮاری ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯿﺎن ﻟﯚ ﺧﻮەﺷﺘەرﺗەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺋەﻣەش دەق ﻟە دژی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧەڵﮑﯽ
ﻧﺎوﭼەﮐە ﻟە ﭘﻠەی ﯾەﮐەم و ﮔﺸﺖ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ژ ﭘﻠەی دووھەم ﺋەﺑﯿﺘﻦ  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ
ﺟﻮوﻟەﮐە و دەوﻟەﺗەﮐەﯾﺎن  ،ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ  ،ﺷەڕی وەھﺎﺑﯽ – ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗەرﺗەر ﺋەڕای ﺟﻮوﻟەﮐە ﺳﺎز ﺋەﮐﺎت و ھﯿﭻ دوورﯾﺶ ﻧﯿە ﮐﺎرداﻧەوەی ﻣە�ی ﻋەﺟەم دە
ھەﻣﺒەر ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم دا ﻓﺮەﺗﺮ ﭘﺎڵ ﺑە ﻋەﺟەﻣەوە ﺑﻨێ ﮐە ﺑەرەو دروﺳﺖ ﮐﺮدﻧﯽ ﭼەﮐﯽ ﻧﺎوﮐﯽ و ﺋﺎﺗﯚﻣﯽ ﺑڕون ﭘەی
داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﺎن ﺑە ﺳەر وەھﺎﺑﯿﮕەری ﺧێڵﯽ وەھﺎﺑﯽ ﺳﻌﻮودی  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم
ﺑﺎ�دەﺳﺘﻦ ﻟە ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم دا  .ﻋەﺟەم ﺑە ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟەو دەرﻓەﺗﺎﻧەی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕۆژﺋﺎوا
ﻟﯚﯾﺎﻧﯽ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ  ،ﺷەڕی ﯾەﮐەم و دووھەﻣﯽ ﮐەﻧﺪاو و ﺑەھﺎر ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼێ ﺗﺮ واﺳە ﮐە ﺑێﮋﯾﻦ ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ
و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺳەرھﺎڵﺪاﻧﯽ داﻋﺶ  ،ﺷەڕەﮐەﯾﺎن ﺑﺮدە ﻧﺎوﻣﺎڵﯽ ﻋﺎرەب و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ﺗﺎران ﭘﺎڵﯿﺎن ڵﯽ
داوەﺗەوە و ﮐﺎر وﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷەڕەﮐە ﻟە دۆﺧﯽ ﺗەﻧﺎھﯽ ﺗﺎراﻧەوە ﺑەڕﯾﻮە ﺋەﺑەن  .ﻣە�ی ﻋەﺟەم دەﻧﮓ و ڕەﻧﮕﯽ
ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﮐڕ و ﮐﭗ ﮐﺮدوە و چ ﻣەﺗﺮﺳﯿێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚﯾﺎن ﻟە ﺳەر ﻧﯿە  .ﻟە ھەﻣﻮوﺷﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﺘەرﺗەر
ﻟێﮕﺮە ﺋەوﺳە ﮐە ﻣﺎ�ی ﻋەﺟەم ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ڕۆژھە�ﺗﯿﺎن ﺳەرﮐﻮێﺮﮐﺮدوەﺗەوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ
ﺑﺎﺷﻮور و ﺑﺎﮐﻮورﯾﭻ ﻟﯚ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە ﺑە ﮐﺎراﻣەﯾﯽ ﯾەوە دﮐﺎر ﺗێﻨﻦ  .ﻋەﺟەم دەﺳە�ﺗﯽ ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮورﯾﺎن ﻧﺎﭼﺎر
ﮐﺮد ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮور ﺑﯚﺧﯚﯾﺎن ﮐﺮدﯾﺎن  ،ﮐە ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨێ ڕۆژھە�ت ﺑﺘﺎﺳێﻨﻦ  .ﺋەوەش ﻧﺎﺷێ ﮐە ﻟە
ﺑەرﭼﺎو ﻧەﮔﯿﺮێﺖ ﮐە ﻧﺎﮐﺎراﻣەﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗێﮑﺸﮑﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ڕۆژھە�ت ژی ﺑﯚ ﺧﻮە ﺋەو
دەرەﺗﺎﻧەی ﺑە ﻣﺎﻻی ﻋەﺟەم دا ﮐە ﺑەم ڕۆژەی ﺑﮕەێﻨﯽ  .ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی و ﭘﺎش ﺷەڕی ھەﺷﺖ ﺳﺎڵەﯾﺎن  ،ﺳەدام
و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻮو ﭘەی ﻟێﺪاﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردی ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  .ﺋەوە ﺑﻮو ھەر دوو ﻻ پ ک ک ﯾﺎن ﻟە
دەﭬەری ﻗەﻧﺪﯾﻞ ﺟێﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﮐە ﺑﻮوە ھﯚ و ﺳەرﭼﺎوەی ﺳەرﺋێﺸە ﺑﯚ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﻟە ﺑﺎﺷﻮور و ڕۆژھە�ت .
ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑﻮوﻧﯽ پ ک ک ﻟە ﻗەﻧﺪﯾﻞ و ﺋەو دەورە دژە ﮐﻮردﯾەی ﺋەﺑﯿﻨێ ﻟە ﻣەڕ ﺑﺎﺷﻮور و ڕۆژھە�ت  ،ﮐﺎﺗێﮏ
زەﻗﺘەرﺗەر و ڕووﻧﺘەرﺗەر ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐەی ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ھەڕەﺷە و
ﮔﻮڕەﺷەی ﺗﺮاﻣﭗ ﻟە ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺑﮑﯚڵﺪرێﺘەوە  .ﮔەر ھەڕەﺷەﯾەل ﺗﺮاﻣﭗ و ﺟﻮوﻟەﮐە و
ﻋﺎرەب  ،ﺋﯽ دە ﺗﺮﮐﺎن ژی وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت  ،ﻟە ﻣە�ی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑە ھەﻧﺪ وەرﺑﮕﯿﺮدرێﺖ و ﺧﺎڵﯽ ﻻوازی
ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ  ،ﻟە رواﻧﮕەی ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەوە  ،ﻟە ﺑەر ﭼﺎو ﺑﮕﯿﺮدرێﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺪی
ﻟەﻣﭙەر و ﺑەرﺑەﺳﺘﯽ پ ک ک ﮐە ﻣە�ﮐﺎن ﺳﺎزﯾﺎن ﮐﺮدوە ﻓﺮە ﺧﻮﯾﺎﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﻣە�ی ﻋەﺟەم ﺳﻨﻮوری
ڕۆژھە�ﺗﯿﺎن ﻟە ﺑەﺷﯽ ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺋﺎرﺧﺎﯾەن ﮐﺮدوە ﺑە دەس ﺗێﻮەردان ﻟە ﮐﺎر وﺑﺎری ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ڕێﮏ
ﺧﺴﺘﻨﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﻟەو و�ﺗە  .ﺋەﻣەش ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣە�ی ﺣەﺟەم ﺑﻮوە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﻟێﺪاﻧﯽ ﺗﺎ�ﺑﺎﻧەوە.
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ﺑﻠﻮوﭼﺴﺘﺎن ﺑە ھﯚی دووری ﻟە ﻧﺎوەﻧﺪ و ﺗەرﯾﮏ ﮐەوﺗﻨەوەی ﻟە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ وەک
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿە  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ژﺋﯚﭘﻠﯚﺗﯿﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑەﺷﯽ ڕۆژھە�ت  ،ژ ﺑﯚ ﻋەﺟەﻣﺎن ﮔﺮﯾﻨﮕﯿێﮑﯽ ژﯾﺎری ﯾە،
ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﮐە ﻣەﺗﺮﯾﺴﯽ و ھﯚﮐﺎرە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﯾﺎن ﻟە ﺋﺎرادا ﻧﯿﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ھەر زۆر ﮐﺰو ﮐەﻣﻦ .
ﮐﻮردی ڕۆژھە�ت ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ژﺋﯚﭘﻠﯚﺗﯿﮑﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن ﻟە ﻣەڕ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻧەﺑﯿﻨﯿﻮە و وەﮐﯽ ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﻓﺮە
ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟە ﺑﯚ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ دﮐﺎرﯾﺎن ﻧەھێﻨﺎوە  .ﭼﺎﻧﺪن و ﺟێﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ پ ک ک ﻟە ﻗەﻧﺪﯾﻞ ﺑﻮەﺗە ﺋەو ھﯚﮐﺎرە
ﮐە ﺑە ﮐﺮدەوە ﻋەﺟەم ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ژﺋﯚﭘﯚﻟﯚﺗﯿﮑﯽ ﺑەﺷﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﭘﺎرێﺰێ و ﺗەﻧﺎﻧەت دەس ﻟە
ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەی ڕۆژھە�ﺗﯿﺶ ﻧﺎﭘﺎرێﺰێ  ،ﺟﺎ ﺑﺎ ﺋﯿﺘﺮ ڕێﮑﺨﺮاوە دەﺳﮑﺮد و دەس ﻧﯿﺎﮐەی ﻟە ڕۆژھە�ت ژی
ﺑﻮەﺳﺘێ  .پ ک ک ﺑەو ﺋﺎﮐﺎر و ﮐﺮدە وﮐﺎرﻧﺎﻣە دژە ﮐﻮردﯾەی  ،ﭘﺎرەک ژ ﺑەرﮔﺮی ﺳﺘﺮارﺗﯿﮋﯾﮑﯽ و ژﺋﯚﭘﻠﯚﺗﯿﮑﯽ
ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎﻧە و ﻧە ﺑەﺗەﻧﯽ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ﻟێ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەل ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺑەرﮔﺮی و ھێﺮﺷﮑﺎراﻧەی ﻣە�ی ﻋەﺟەم ﺟە ھەﻣﺒەر ﺗێﻜڕای ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻧﺎوﺟەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،دەور ﺋەﺑێﻨێ .
ﮐﺎرﻧﺎﻣەی پ ک ک ﻟە ﺑﺎﺷﻮور و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن درێﮋەی ﺗەﺷەﻧەﮐﺮدﻧﯽ ھەﻣﺎن دەوری دژە
ﮐﻮردﯾﺎﻧەی پ ک ک ﯾە .
وەﮐﯽ ﻣە ﮔﻮت دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﮐﻮور ﺋﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳەرەﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دەرەﮐﯽ و ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ و ﺋەﻣﻼ و ﺋەﻻ ﮐﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗەﮐﺎﻧﯿﺎﻧە  .ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐﺎﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ
ھێﮋ زﯾﻨﺪوو ﮐە ﺑە ﻣﯿﺮات ﺋەڕای ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﺎوەﺗەوە  ،دەوڵەﺗﯽ ﺗﻮرک و ﻧەﻣﺎزە ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎرەﮐەﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﺎر
ﮐﺮدﮔە ﮐە ﭘەی ﻟێﺪاﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﭘەﻧﺎ ﺑﯚ ھەر ھﯿﺰ و ھﯚﮐﺎرێﮏ ﺑەرن  .ﺳەرﻟێ ﺷێﻮاوی ﺗﺮﮐﺎن
ﮔەھﺸﺘﻮەﺗە ڕادەﯾەک ﮐە ﺑە ڕووس و ﻣە�ی ﻋەﺟەم رە ﺑﺒﻦ ﺋێﮏ ﺑﯚ ﻻوازﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻮردان و ژ ﺋﺎﻟﯽ دن رە ژی ﺑە
ﺳﻌﻮودی و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺒﻦ دۆﺳﺖ و ھەﭬﺎل  .ﺗﺮﮐﺎن وەﮐﯽ ﮐەری دێﺰﯾﺎن ﻟێ ھﺎﺗﻮوە ﮐە ﻟﯚ ﻟێﺪاﻧﯽ ﮐﻮردان
ﺗﯚﭘﯿﻨﯽ ﺧﯚﺷﯿﺎن ﻻ ﻣەﺑەﺳﺖ ﻧﯿە و ﺋەوەش ﻧﺎﺑﯿﻨﻦ ﮐە پ ک ک ب چ ﺋﺎﭬﺎ ﺗەڤ ﻋەﺟەم ﺑﻮوﯾە .
ﮐﻮرد و دۆﺧﯽ ﻧﻮێ دەﺑﺎ ﻣﮋاری ھەرە ﮔەرﻣﯽ ھﺰرﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪی ﮐﻮرد ﺑﺎ  .دەﺑﺎ ﺋەم ﻣﮋارە ﻟە
ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐەی ﻣﻮﻧﺸﻦ دا ﺑﺨﺮاﯾەﺗە ﺑەر ﻟێﮑﯚڵﯿﻨە و ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮدن  .ﮐﻮرد دەﺑﺎ ﻟە ﮐﻮﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ
ﻣﻮﻧﺸﻦ دەﻧﮓ و ڕەﻧﮕﯽ زەق و دﯾﺎری ھەﺑﺎ  .ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن زەق ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮﯾﻦ ھێﺰی
دژی ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ داﻋﺶ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮو ھەﺗﺎ ﭘێﺶ ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ  .ﮐﻮرد ھەﻟێﮑﯽ زێڕﯾﻨﯽ ﻟە ﺷەڕی
دژی داﻋﺶ ﻟە ﮐﯿﺲ ﺧﯚی دا  .ﻣﮋاری ﺷەڕی دژە ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ھێﮋ ژی ﮔەرﻣە و ﻟە ﻣﻮﻧﺸﻦ ژی ﺑەش و
ﮐﺎﺗێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟﯚ ﺗەرﺧﺎن ﮐﺮا  .ﮐﻮرد دەﺑﺎ ﺑە دەﺳﺘێﮑﯽ ﭘڕ و ﭘڕ ﺗەرﺗەر ﻟە ھەر ﮐەﺳێﮑﯽ دن ﺑەﺷﺪاری ﺋەو
ﮐﯚڕﺑەﻧﺪە ﺋﺎﺳﺎﯾﺸەی ﺑﮑﺮدﺑﺎ  .ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﺟەﻧﮕﺎوەری ﮐﻮرد ﻟەو ﺷەڕەدا ھﯿﭽﯿﺎن ﻟە ﺋﺎزاﯾەﺗﯽ و ﺑﻮێﺮی و
ﺧﻮەش ﻣێﺮی و ﻋەﮔﯿﺪی ﻧەھێﺸﺘەوە  .ﻟێ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ھەڵە و ﻧﺎدروﺳﺖ ﺑڕﺷﺘﯽ ﮐﺎرا و ﺑەﺗﻮاﻧﺎی ھێﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﺎﻧﺪ ﺑەوەی ﮐە ﻟێﺪاﻧﯽ داﻋﺸﯽ ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺳﻨﻮورەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻗەﺗﯿﺲ
ﮐﺮد  .ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮐە ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە ھەزاران ﮐﯿﻠﯚﻣﺘﺮﯾﺎن ﺋەﺑڕی و ﻟﯚ ﻟﯿﺪاﻧﯽ داﻋﺶ چ ﺳﻨﻮورێﮑﯿﺎن ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن
دﯾﺎری ﻧەﺋەﮐﺮد  ،ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﻓﯿﺰی ﺋەوەی ﻟێ ﺋەدا ﮐە ﺳﻨﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑەزێﻨﯽ  .داﻋﺶ ﺑﯚ ﺧﯚی
ﺳﻨﻮوری داﻧەﺋەﻧﺎ و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑە ھﯽ ﺧﯚی ﺋەزاﻧﯽ ﮐەﭼﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺷەڕی ھەﻣﺎن دوژﻣﻦ
دا ﺳﻨﻮوری ﻟﯚ ﺧﯚی داﺋەﻧﺎ  .وەﮐﯽ ﺗە ﺑێﮋی داﻋﺶ ﻟە دەرەوەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژ ﮐﻮردان رە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿە  .ﺋەﻣەش
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وای ﮐﺮد ﮐە ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەک ھێﺰێﮑﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﮐەم ﺑڕﺷﺖ ﺑێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ و ﺧەﻣ�ﻧﺪن .
ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ﺗﺎل و ﺗﻔﺘە ﮐە ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ھەڵەی ﺳەرﺑﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ
ﮐﻮردە  ،ﺑە ڕووﻧﯽ دەرﺧﺴﺖ  .ﭘێﺸﻤەورﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﻮەﺗە ھێﺰێﮑﯽ ﻻوەﮐﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺑەرەی ﺷەڕ
و ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺑﯚ ﺣەﺷﺪی ﺷەﻋﺒﯽ و ﺳﭙﺎی ﻋێﺮاﻗﯽ ﭼﯚڵ ﮐﺮدوە و ﺧﯚی ﺑە ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﻣﺮۆوﯾﯽ ﯾەوە
ﺧەرﯾﮏ ﮐﺮدوە  .ﺷەڕی ﻣﻮﺳڵ ﺗەون و ﺗەﭘﮑەﯾەﮐﯽ ﮔەﻟەک ﺧﺮاﭘﯽ داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ،
ﻧەﻣﺎزە ﻋەﺟەم ،ﮐە دۆزی ﮐﻮردی ﭘێ ﺳﻮوک ﺋەﮐەن و دەﻧﮓ و ڕەﻧﮕﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ وەﭘێ ﮐﻮێﺮ ﺋەﮐەﻧەوە .
ﺑﺒﺠﮕە ﻟە ﺑﻮاری ﺳەرﺑﺎزی و ﭼەﮐﺪاری و ﺷەڕ  ،ﺑﻮاری ھەواﻟﮕﺮی و زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾەﺷﯽ و ﺗەﻧﺎھﯽ دەﺑﺎ ﺑﺒﺎ ﺑە
ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ھەری ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋەڕای ﮐﻮردان ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﺷەڕی دژە داﻋﺶ  .دﯾﺎردەی ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و
داﻋﺸﯽ ﺑەﺗەﻧێ دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺳەرﺑﺎزی و ڕەﺷەﮐﻮژی ﻧﯿە  .ﯾەک ﻻﯾەﻧﺎﻧە ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﻟە داﻋﺶ و ﺗێﺮوری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮەﺗە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﺗێﮑڕای دام و دەزﮔﺎ ﺳﯿﺨﯚڕﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن ﺑﺎﺟﯽ ﺋەو ﮐەم و
ﮐﻮوڕی و ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ ﺑﺪەن  .ﺷەڕی دژە ﺗێﺮور ﻟەوە دا ﮐﻮرﺗﯽ ھێﻨﺎ ﮐە زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺗەواوی ﻟە ﺳەر ﭘەﯾﮑەری
ڕێﮑﺨﺮاوەﯾﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ڕێﮑﺨﺴﺘﻦ و ﺑەڕﯾﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﺗێﺮور دا ﻧەﺑﻮو  .ﮐﻮرد ﺋەو ھەﻟەی ﻟﯚ
ڕەﺧﺴﺎ ﮐە ﺑە ﮐﯚﮐﺮدﻧەوە و دەس ﺧﺴﺘﻨﯽ زاﻧﯿﺎری ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺋەو ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧەی دەزﮔﺎ ﺳﯿﺨﻮڕﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا
ﭘڕ ﺑﮑﺎﺗەوە و ﺑەﻣەش ﺑﺒێﺘە ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﻓﺮە ﮐﺎرﯾﮕەر ﻟە ﻟێﺪاﻧﯽ ﺗێﺮور  ،ھﯿﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەﺷﯽ وەﮔەرد ﺑﻮوت .
ﮐﻮرد  ،ڕۆژﺋﺎوا و ڕۆژھە�ت و ﺗﺮک وﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﮔﺸﺖ ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن ﺧڕ وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮون  ،ﻓﺮە ﺑﺎش
ﻣەزاﻧﯚ ﮐە داﻋﺶ ﺑە ﺷﮑﺎﻧﯽ ﺳەرﺑﺎزی ﻧﺎﺑڕێﺘەوە و ﺷەڕەﮐە درێﮋەی ﺋەﺑێ  .درێﮋەی ﺋەو ﺷەڕەش ﺋﯿﺪی ﮐﺎری
ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﺷەڕی ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە ﻧﯿە ﺑەﻟﮑﻮ ﺷەڕی زاﻧﯿﺎرﯾﯽ و ھەواڵﮕﺮﯾﯿە  .ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺋەو ھەﻟە
زێڕﯾﻨەی ﻟﯚ ھەڵ ﮐەﻓﺖ ﮐە ﺧﯚﯾﺎن ﺑە زاﻧﺎرﯾﯽ ھﺎﻧﺎ ﺗەﯾﺎر ﺑﮑەن و ﺑﯿﮑەﻧە دەﺳﻤﺎﯾەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺑﯚ ﻓﺮەﺗﺮ ﭘێﺶ
ﺧﺴﺘﻨﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  .ﭼەﻧﺪەش ﺋەم ﻣﮋارە ﺑە ھەﻧﺪ وەرﮔﯿﺮاوە و ﮐﺎر وەﺑﺎﻧﯿەوە ﮐﺮﯾﺎﮔە دﯾﺎر ﻧﯿﻨە و
ﮔەر ﺗﺸﺘەک ژی ھەﺑﺎ دەﺑﺎ ﺟە ﮐﯚڕﻧەﻧﺪﮐەو ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﺎ ﻣﻮﻧﺸﻨێ دەﻧﮓ ﭬەداﺑﺎ ﻟێ ﭬﺮدا ﺗﺸﺘەک ھﺎﻧﺎ ﻧەﺑﯿﺮا .
ﺧﺎﻟەک دن ﺋﻮ ﺧەﻟەﮐەک دن ﺋﺎ ھەری ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﭘێﺪﭬﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﮐﻮرد ﺋەﺷێ ﺋەو ﻗﺎوﺧە ﺋﺎﺳﺎﯾەﺷﯿەی
ﺑەﺳەری دا ﺑڕاوە ﺑﺸﮑێﻨﯽ و ﺑەﻟەز و ب ﺧﻮرﺗﯽ ﺗەڤ ﮐﺎﯾە و ﯾﺎری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﺒێﺘﻦ  .ژ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠێﮏ ھﺎﻧﺎ رە ﭘێﻮﯾﺴﺘە
ﮐە ﮐﻮرد ژی وەﮐﯽ ھەﻣﯽ ﺧەﻟﻜێﻦ ﭘێﺸﮑەﺗﯽ ژ ﺳەرﺗﺎﺳەرێ ﺟێﮭﺎﻧێ ﮔﻮﺗﻦ و ﮔﻮﺗﺎرێﻦ وی ھەﺑە دە ﻣﮋارێﻦ
ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﺎ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .دەﻣەک ﮐﻮ ﮐﻮرد ﭘﺸﮑﺪارﯾﺎ ﮐﯚڕﺑەﻧﺪێ ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھەر وﺳﺎ ژی ﺋﺎﺳﯿەﺷێ
دەﮐەت  ،دەﺑە ﮐﻮ ﺧﻮداﻧێ ﭘەﯾﭫ و وﺗﺎرا ﺧﻮە ﺑﺒێ و ﻟەم ڕﯾﮕەﺷەوە ﺑەﺷﺪاری ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ
ﺑﮑﺎت  .ﺋەوەی ﮐە ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ دﯾﺎرە ﺋەوەﺳە ﮐە ﭼەﻧﺪ ﮐەﺳێﮑﯽ ﮐەم ﺑە ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺑەﺷﺪاری ﮐﯚڕ و
ﮐﯚﺑﻮوﻧەوە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺎن ﺋەﮐەن ﮐە ھﯿﭽﯿﺸﯿﺎن ﭘێ ﻧﯿە ﻟە ﺳەر ﻣﮋارە ﮔەرﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو ﮐﯚﺑﻮوﻧەواﻧە  .ھەر ﺋەم
ﭼەﻧﺪ ﮐەﺳە ﺑە ﻣﯚرک و ﺷەﻗڵﯽ ﭘﺎرﺗﺎﯾەﺗﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺧﺰﻣﺎﯾەﺗﯽ و ﺧێڵەﮐەی ﺋەﭼﻨە ﺋەو ﮐﯚڕ و ﮐﯚڕﺑەﻧﺪاﻧە و
ﺗەﻧﯿﺎ وەک ھەﻟﯽ وێﻨە ﮔﺮﺗﻦ ﻟەل ﺋەم و ﺋەوێﮑﯽ ﻧﺎوداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەﯾﺎن ﺑﯿﻨﻦ  .ﻟە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی داﭬﯚس ﮐﻮرد و
ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﻮێﺒەراﻧەی ﭼﯿﺎن ﭘێ ﺑﻮو ﻟە ﻣەڕ ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ و ﮐێﺸە و ﺋﺎرﯾﺸەﮐﺎﻧﯽ.
ھەروەﺗﺮﯾﺶ " وەﻓﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن " ﻟە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی ﻣﻮﻧﺸﻦ ﭼﯽ ﭘێ ﺑﻮو ﻟە ﻣەڕ دۆﺧﯽ درۆ و ھەرەﺳﯽ ڕۆژﺋﺎوا
و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ڕێﮑﻮﭘێﮑﯽ ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .داخ و ﮐەﺳەرەﮐەش ﻟە ﺋەو ﮐﻮرت ھێﻨﺎن و ﻧﺎﺗﻮاوﯾەی ﮐﻮرد ،ھﺎ
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ﻟەو راﺳﺘﯿە دا ﮐە ﭘﺴﭙﯚڕان و ﭼﺎزاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺋەو ﺑﻮارە ﮔﺸﺘﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﺎﻧە دەرﻓەت و دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺋەوەﯾﺎن ﭘێ
ﻧﺎدرێﺖ ﮐە ﺋەرﮐﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﻦ و ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەﻣﻮو ھﺎوﺗﺎﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﺪا ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺑﮑەن  .ﺋەواﻧەی
ﮐە ﭘﭽەک ﺋﺎﮔﺎھﺪاری ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﻮردن ﭘڕ ﺑﺎش ﺋەزاﻧﻦ ﮐە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎ
ﺑەﻧﺎودەﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎ ﻋﻮﻣەر ﺷێﺦ ﻣﻮوس ﺋﺎڕای ﻧﻤﻮوﻧە  ،ﻟەم ﻧﻤﻮوﻧەش ﻓﺮەن دە ﻧﺎوﺑەرا ﮐﻮردان  ،ﭘڕاوﭘڕ ﻟە ﮐێﺸﯽ
داﯾە ﮐە ﺋەو ﮐەﻟێﻨە ﭘڕاوﭘڕ ﭘڕ ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﺑﻮاردان ﺑە ﺧەڵﮏ و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﻟێﺰان و ﭘﺴﭙﯚر ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ژﯾﺎری ﺑﺰاﭬﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردە  .ﺑە ﺑێ دەور و ﮐﺎری ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺧەڵﮑە ﭼﺎزاﻧە  ،ھەر ﮐەﺳەو ﻟە ﺑﻮاری ﺧﯚی
دا  ،ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻧەﺷﯿﺎوە  .دﯾﺎن ﻧﺎ ﺑەڵﮑﻮ ﺳەدان و ﺑﮕﺮە ھەزاران ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ
زاﻧﺎ و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯽ و ﭘﺴﭙﯚڕی ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮو و ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻮو ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەری ﺑەرز دا ﻟە ﻧﺎو ﮐﻮردان ھەن ﮐە دﮐﺎرن
ﺋەو ﮐەﻟێﻦ و ﮐەﻟەﺑەرە ﭘڕ ﺑﮑەﻧەوە  ،ﮔەر ﻣەﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻨەﯾﯽ دەرﻓەﺗﯿﺎن ﭘێ ﺑﺪات .
ﭘﺎوان و ﻗەﺗﯿﺲ ﮐﺮدﻧﯽ ﺗێﮑڕای دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد دە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ ﭘﺎرﺗﺎﯾەﺗﯽ و ﺧﺰﻣﺎﯾەﺗﯽ و ﺧێڵەﮐﯽ ﺑﺰاﭬﯽ
ﮐﻮردێﻨێ دێ ﺑﻤﺮێﻨێ و ﻟەﺑﺎری ﺋەﺑﺎ  .ھەر ﺋەم ڕێﮑﺎرە دواﮐەوﺗﻮواﻧە و ﺧێڵەﮐﯿەﯾە ﮐە دۆﺧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺗێﮏ داوە و ﻟە ﻧﺎو ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﮐﻮور دا ﺧﻨﮑﺎﻧﺪووﯾەﺗﯽ  ،ﻟەواﻧەﺷە ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﺑێﺖ .
دەﺳە�ت و ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﻧﯿﻤﭽە دﯾﮑﺘﺎﺗﯚری ﺑﺎﺷﻮور  ،ﮐﻮردی ﮔەﯾﺎﻧﺪوەﺗە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ھەرە ﻧﺰم و دەزﮔﺎی داد
و ﯾﺎﺳﺎ داﻧﺎن و ﺑەڕﯾﻮەﺑەری ﻟە ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻮە و ھێﭻ دەرووﯾەﮐﯽ ڕووﻧﺎﮐﯽ ﺋەڕای ﻣەردم ﮐﻮرد ﻧەھﯿﺸﺘﮕەﺳەوە .
ﺋﺎ ﺑەم ﺷێﻮە ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮردان و ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد و ھﺎﺗﻨە ﺋﺎرای دۆﺧﯽ ﻧﻮێﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐە
دەﻗﺎودەق و ﭘڕاوﭘڕ ﻟە دژی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮردە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﺋﯿﺘﺮ ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺑێ ﭼﯽ ﻟێ
ﺑە ﺳەر ﺑێﺖ  .ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﻧەوﺗﯽ ھەرێﻢ وەﮔەرد ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ڕووﺳﯽ ﻟە ﻟەﻧﺪەن ژی ﺑﺎری ﮔﺮاﻧﯽ داھﺎﺗﻮوی
ﮐﻮرد ﺳﭭﮏ ﺗﺮ ﻧﺎﮐﺎت و ﻟەواﻧﺸە دەرﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺧﺮاﭘێ ﻟێ ﺑﮑەوێﺘەوە  .ﯾﺎر و ﻧەﯾﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﭘێﮑەوە و وێﮑڕا ھﺎن دە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ و ھەڕەﺷەی ﻧﺎﺣەزان و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد و ﺋەﻣﺎﻧێﺞ ﺧەرێﮑﯽ ﺷەڕە دەﻧﻮوک
و ﭼڕە و ﺧﯚڕەﯾﺎﻧە ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﺘﺮ .
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