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ﺷﺎﻧﯚی دەس ﺧﯚﺷﺎﻧەﯾﺎن ﻟە ﺗﺎواﻧﮑﺎراﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ

ﺷﺎﻧﯚی ﻣﺮدﻧﯽ ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ

دادڕاﻧﯽ ﮐﻔﻨﯽ ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﺷﺎﻧﯚی ﻣﺮدﻧﯽ ﻣەﻻ ﻣﻮﻧﺘەزەری

ﺷﺎﻧﯚی ﻣﺮدﻧﯽ ﻣەﻻ رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ

ژ دﯾﺮۆﮐﺎ ﮔەﻻن دە ﮔەﻟێ ﺟﺎران ﺗﺎک و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ وەھﺎ ﺳەرﯾﺎن ھەڵﺪاوە ﮐە ﺑە ھﯚی ﮐﺮدە و وﺗﺎر و
ھﺰری ﭼﺎﮐە ﻟە ﻣەڕ ﺧەڵﮑەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮوﮔﻨەﺳە ﺟێﯽ ڕێﺰ و ﭘێﺰاﻧﯿﻦ و ﺧەﻟﮑەﮐەﯾﭻ ﻟە ﻣﺮدﻧﯿﺎن دە ڕێﺰی
ﺷﯿﺎوﯾﺎن ﻟێ ﮔﺮﺗﻮون و ﺋەژﻣﺎرێﮑﯽ ﻓﺮە و ﺑەرﭼﺎو ﺑەﺷﺪاری ﺑە ﺧﺎک ﺳﭙﺎردﻧﯿﺎن ﮐﺮدووە  .ﺋﺎ ﺋەﻣە
دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻧﺎﺳﺮاو و ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوی ﻣێﮋووی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾە  .ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﺑە ﺗەﻧﯽ
ﺗﺎک و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﯾەل ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە ﺑەﻟﮑﻮ ﺑﯚﻧە و ﺟەژن و ﺷﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻮەن ژی دەﺧﯚﺋەﮔﺮێﺖ و ﺧەڵﮑێﮑﯽ
ﻓﺮە ﻟە وﻟﻮ ﺑﯚﻧەﮔەﻟێﮏ دا ﺧڕ ﺋەﺑﻨەوە ﮐە ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺧﺎڵﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی ھﺎوﺑەﺷﯽ ﻣەردﻣەﮐەس .
ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﻟﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﺟە دﯾﺮۆﮐﺎ ﻧﻮو ﺋﺎ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﻻﯾەن ﻧﺎزی ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ و ھﯿﺘﻠەری و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ڕووﺳﯽ ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﮕەل ﺳﯿﺎﺳﯽ دزێﻮ دﮐﺎر ھێﻨﺮا  .ﺋەوەی ﮐە ﺗێﺘە زاﻧﯿﻦ ﺋەوەﺳە ﮐە ﮔﯚﺑێڵﺰ و
ڕێﮑﺎری ﮔﯚﺑێڵﺰی ﻧﺎزی ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﮐﺎرﯾﮕەر ﮐەڵﮑﯽ ﻓﺮە ﺧﺮاپ و ﺧﺎﭘێﻨەری ﻟە دﯾﺎردەﮐە وەرﺋەﮔﺮت ،
ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﮐﺎﺗﯽ ﯾە  .دەﺳە�ت و ﮐەرەﺳەی دەوڵەﺗﯽ ﺟە ﺑﻮاری ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪن و ﺑﺎﻧﮕەﺷە ﮐﺮدن،
ﺋﺎﻣﺮازی ﮐﺎرای ﺧﺎﭘﺎﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺰری ڕێﮑﺎری ﮔﯚﺑێڵﺰﯾە ﮐە ﻣﯿﺮاﺗﮕﺮاﻧﯽ ژ ﻓﺮەﯾەک وﻻت و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ
دﮐﺎری ﺗێﻨﻦ .
ﺟە ﻋەﺟەﻣﺴﯿﺎن  ،ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﭘێڕەواﻧﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺋﺎﮐﺎری ﮔﯚﺑێڵﺰﯾﺎن ﮔەﯾﺎﻧﺪوەﺗە
ﻟﻮوﺗﮑەی ﺧﯚی و ھەﻣﻮو ﺑﯚﻧەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻣﺮدﻧﯽ ﺳەرﻣەﻻ و ﺑﺎش ﻣﺎﻻﮐﺎﻧﯿﺎن ﺋەﻗﯚزﻧەوە
و ﺷﺎﻧﯚﯾەﮐﯽ ﺑەرﻓﺮە ﻟە ﺋﺎﭘﯚرەی ﺧەڵﮑە ﺗﺎﺳﺎو و ﻟە ﮔﯚﺑﺮاوەﮐەﯾﺎن وەرێ ﺋەﺧەن  .ﺷﺎﻧﯚی ﻣﺮدﻧﯽ ﻣەﻻ
ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ دواﺷﺎﻧﯚی ﺋەم ﺑەزﻣەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣە .
ﺋەوەی ﮐە ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﻟەم ﭘێﻮەﻧﺪﯾە دا ﺋەوەﺳە ﮐە وەک ﯾەک ﻟە ﻣﯿﺪﯾﺎﮔەل ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ
ﺋەﮐﺎت  ،ھەزاران ﮐەس ﻟە ھەژار و دەوڵەﻣەﻧﺪ و ﻣﺎم ﻧﺎوەﻧﺪی و وﺷﮑە ﻣﻮﺳڵﻤﺎن و ﺑێ دﯾﻦ و ﭼەپ
و ڕاﺳﺖ و ﺑەﺗێﮑڕا ھەﻣﻮو ﺑﺎﺑەﺗە ﺧەڵﮑێﮏ چ ﻟە ڕواﻧﮕەی ﭼێﻨﺎﯾەﺗﯽ و چ ﺳﯿﺎﺳﯽ و چ ﻓەرھەﻧﮕﯽ و
چ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑە ڕواڵەت ﺑەﮔەرﻣە ﺑەﺷﺪارﯾﯽ ﺋەو ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾە دەﺳﮑﺮدەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯿﺎن ﮐﺮدﮔە .
ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺋەوەﺳە ﮐە چ ﺑەرژەوەﻧﺪﯾێﮑﯽ ھﺎوﺑەش ﺋەم ھەﻣﻮو ﺑﺎﺑەﺗە ﺧەڵﮑە ﻧﺎﺗەﺑﺎ و ﻧﺎﻟێﮑەی ﻟە دەوری
ﻟەﺷﯽ ﻣﺮدوی ﻣەﻻ رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﺗﺎواﻧﮑﺎرﯾﯽ ﮐﯚ ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﺋەﺑێ ﺋەو ﺧەڵﮑە
ﻟە ﺗﺎران و ﺋەواﻧەی دﯾﮑەش ﻟە ﺷﺎر و ﺷﺎۆﭼەﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ چ ﺧێﺮ و ﺧﯚﺷێێﮑﯿﺎن ﻟە ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺒێﺖ ﮐە ﺋﺎوا ﭘﺎداﺷﺘﯽ ﺑﺪەﻧەوە ﮐە ﮔﯚڕ ﺑﯿﺮۆﮐەی ﭘەرﭘﻮوﺗﯽ ھەزاران ﺳﺎڵ ﮐﯚﻧﯽ ﺧﯚی و ﻣەﻻ
ﺧﯚﻣەﯾﻨﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺋەوەی ﺧێﺮ و ﺧﯚﺷﯽ و ﺧﯚﺷﮕﻮزەراﻧﯽ و ﺑﺰە و ﭘێﮑەﻧﯿﻦ و ﻣﻮزﯾﮏ و ﮔﯚراﻧﯽ و
ﺳەﻣﺎ و ھەڵﭙەڕﯾﻦ و ﺷﺎدی و ڕاﺑﻮاردﻧﯽ ﻟﯚ ﻣﺮۆڤ ﺑە ﺗﺎواﻧﯽ ﺷﯿﺎوی ﺳﺰا ﺋەزاﻧﯽ  .ﻟەﻣەش ﭘﯿﺴﺘەرﺗەر
ﺋەوەﺳە ﮐە ﻧﺎﺷﯽ ﮐە ﺋەو ھەﻣﮑە ﺧەڵﮑە دەس ﺧﯚﺷﺎﻧەی ﺗﺎواﻧﯽ ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ژن و ژﯾﺎﻧﯽ ژﻧﺎن
و ﮐﯚﻣەڵ ﮐﻮژی ھەزاران زﯾﻨﺪاﻧﯽ و ﺋەﺷﮑەﻧﺠەدراو و ﻟە ﺳێﺪارەدراوی و�ﺗەﮐەﯾﺎن ﻟە ﮐەﺳێﮏ ﺑﮑەن
ﮐە دەﺳﺘﯽ ﺑﺎ�ی ھەﺑﻮو ﻟە وەﯾﺸﻮوﻣەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺋﺎﮐﺎری دزێﻮﯾﺎن .
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ﻣﯿﺪﯾﺎی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ژی ﻓﺮە ﺑە ﮔەرﻣە ﻟە ﺳەر ﺋەو ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯿﺎن ﻧﻮوﺳﯽ و ﺑە
ﺷﺎﺷﯽ و ﺑە ھەڵە و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ  ،وﺳﺎ ﺧﻮﯾﺎ ﮐﺮن ﮐﻮ ﺋەو ﺧەڵﮑە ﻟە ﭘﺸﺖ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و
دەﺳە�ﺗە دژی ﮔەﻟﯽ و دژە ﻣﺮۆﯾﯿەﮐەﯾﺎﻧﻦ  .ﺑﻼ ﺟﺎرێ واز ﺟەو ڕاﺳﺘﯿە ﺑﮭێﻨﯿﻦ ﮐە ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻣﯿﺪﯾﺎﯾەی
ڕۆژﺋﺎوا و ﻟەﻣﺎﻧﯿﭽەوە ﺑﯚ دەﺳە�ﺗﺪاراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﭼﺘێﮏ ﻧﻮو ﻧﯿﻨە و ھەر ژ دەﺳﭙێﮑﺎ دەﺳە�ﺗﯽ
ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ھەﯾﺎ ﻧﻮوﮐە ﻣە وﻟﻮ ڕێﮑﺎرێﮏ دﯾﺘﯿە  ،ﺳەرەڕای و وێڕای ﺷەڕە دەﻧﺪووک و ﺷەڕە
ﻗﺴەی ڕواڵەﺗﯿﺎن  .ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﺑﻮوﮔەﺳە ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﻓﺮە ﮐﺎرﯾﮕەر ﺋەڕای ﻣﺎﻧەوە و ﭘەرەﺳەﻧﺪن و
ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ دەﺳەﻻﺗﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن  .ﺋەوان ڕێﮑﺎری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﺑەﮔﺸﺘﯽ ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗﯽ ﮐﺮدن و ﭘێﺸێﻞ ﮐﺮدﻧﯽ ڕووﺗﯽ ﻣﺎف و ﮔﯿﺎﻧﯽ ھەزاران ھەزار ﺧەڵﮑێﮑە ﮐە ﺑﻮوﻧە
ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘێڕەواﻧﯽ ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن .
ﮐﺎرﻧﺎﻣە و ﭘێﺸﯿﻨەی ڕەش و ﻗﺮێﮋ و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ژ ھەﻣﯿﺎن رە ﺧﻮﯾﺎﯾە و دەرﯾﺎﯾەک
ﺋﺎزار و ﺋێﺶ و ﺋەﺷﮑەﻧﺠە و ﮐﻮﺷﺘﻦ و ﺑڕﯾﻦ و ﻟە ﺳێﺪارەدان و ﺗێﺮوری ﻧﺎﺟﻮاﻣێﺮاﻧە و ڕەﺷەﮐﻮژی ﮐە
ﻣەردم ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۱۹۷۹وە ﻟە دەس ﺧﻮێﻨﻤﮋان و ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژان ﻣە�ی ﻋەﺟەم
ﺑﯿﻨﯿﻮﯾﺎﻧە و ﭼەﺷﺘﻮوﯾﺎﻧە ﺋەڕای ﻣێﮋوو ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮﯾﺎﮔە و ﮐەس ﻧﺎﺗﺎﻧﯽ ﻧﮑﻮﻟﯽ وەﻟێ ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم
ھەر ﻟە ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯿەوە ﺑﮕﺮە ھەﺗﺎ دوا ﻓەﻗێ و ﺳﻮﺧﺘەﯾﺘﺎن ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﺋەوان ﺗﺎوان و ﺗﺎواﻧﮑﺎرﯾﯽ و
ﺗﺎواﻧﺒﺎرﯾﯽ ﻣێﮋووﯾﯿەن  .ﺋەوەی ﯾەک ﺗﯚزﮐﺎڵ وﯾﮋداﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﻟە ﺧﯚﯾﺎ ﺷﮏ ﺑﺒﺎت و ﺋﺎوڕێﮏ ﻟەو ﺗﺎواﻧە
ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾﺎﻧەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑﺪاﺗەوە  ،ﺋﯿﺪی ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻗﯿﺰەوەن و ﺑﯿﺰھێﻨەری ﺋەو ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾەی
ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﻟە ﺑﯚ ﻣﺮدﻧﯽ ﯾەک ﻟە دەﺳﺘەﺑﺮای ﺗﺎواﻧﮑﺎرﯾﺎن ﺗێ دەﮔﺎ .
ﺳەرﭘﺎﮐﯽ ﮔەل و ﻧەﺗەوە و ﺧەڵﮑﯽ ژێﺮ ﭼەﭘﯚﮐﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﺷﯿﺎﻧەوە ﻣەردم
ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەﺳﺘﯽ ﺗﺎواﻧﺒﺎر و ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﯾەک ﺑە ﯾەﮐﯽ دێﻮەزﻣەی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯿﺎن  ،ﻟەﻧﺎوﯾﺸﯿﺎن دا
ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ  ،ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮوە و ﻓﺮە ﺧﺎس ﺋەﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﻦ  .ڕووڕەﺷﯽ و ﺷەرەﻣﺰاری ﺑەﺷﯽ ﺑێ
ﺋەم ﻻ و ﺋەوﻻی ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەس ،ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ  ،ﮐە ﻟە ژێﺮ ھەر ﭘەردەﯾەﮐﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺰری و ﭘﯿﺸەﯾﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ دا  ،ﮐﺎرﻧﺎﻣەی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژاﻧەی ﻣەﻻﯾەﮐﯽ
ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوەﯾﯽ وەک ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ دە ﻧﺎو ھەراو ھﻮرﯾﺎی ﺷﺎﻧﯚﮔەری ﻣەﻻی ﻋەﺟەم
دا ﮐﻮێﺮ ﺋەﮐەﻧەوە و ﺑە ﮐﺮدەوە دەھﯚڵ و زوڕﻧﺎ ﻟﯚ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟێ ﺋەدەن و ﻣەراﯾﯽ ﯾﺎن ﻟﯚ ﺋەﮐەن و
ﺳەﻣﺎی ﻣەرﮔﯿﺎن ﻟﯚ ﺋەﮔێڕن و ﺋەﺑﻨە دەﻣڕاﺳﯿﺎن .
ﺟەﻓەﻧﮕﯽ زەﻣﺎن و زەﻣﯿﻦ ﺋەوەﺳە ﮐە ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ڕواڵەت ﺷەڕی ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋەﮐﺎت و
ﻧﺎﺑێ ﺋەوەﺷﯿﺎن ﻟەﺑﯿﺮ ﺑﭽﯿﺘﻦ ﮐە ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ چ ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺳﻮﻧەﮔەری و چ ﺷێﻌەﮔەری  ،ﻟە
ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﺋەوەی ﮐە ﻟە ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻟە ﻧﺎو ﻣەردم
ﺋەﻓﻐﺎﻧﯽ دەﺳﺘﯿﺎن ﭘێﮑﺮد ﻟە دژی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ و داﮔﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺑە ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری
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وەھﺎﺑﯽ ﯾەل ﺳﻌﻮودی  ،ﻧەﮔەﯾﺸﺘە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﮐە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎزﯾﺎن ﮐﺮد .
ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺋەوە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑﻮون ﮐە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺎن ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪ ﮐە
ﻟە درێﮋەی ﺧﯚی دا ﮔەﯾﺸﺘﻮوﺗە ﺋەم ﺋﺎﺳﺘە ﻣەﺗﺮﺳﯽ دارەی ﺋێﺴﺘﺎ ﮐە ھەرەﺷەی ﺳﻮورە ﺋەڕای
ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺳەدەم ﺑە ﮔﺸﺘﯽ .
ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ دۆﻧﺎڵﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ دﯾﺎردەی ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ﺟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﯿﺎﺳەت و ھەڕﺷە
ﺋﺎﺷﮑﺮاﮐﺎﻧﯽ ژ دژی ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،وەک ھەﻣﻮوان ﻟێﯽ ﺋﺎﮔﺎدارن  ،ﮐﺎﯾەی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯽ ﺧﺴﺘﻮوەﺗە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮور و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەری ﺋەوەﯾﭻ ھەس ﮐە ﻧەرم و ﻧﯿﺎﻧﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺟە ھەﻣﺒەر ﻋﺮووس و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووﺳﯽ ﺟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ﺑەرەوە ﺋەوە
ﺑڕوات ﮐە ﮐەﻟێﻦ ﺑﺨﺎﺗە ﻧێﻮان ڕووس و ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و ھﺎوھﺎوە ﻧﺎوﭼەﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕووس  ،ﻣەﻻی
ﻋەﺟەم و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری  ،ﺗەرﯾﮏ ﺑﺨﺎﺗەوە  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋەم ﺋەﮔەرە ژی ﻟەوەدا ﺧﯚی ﺋەﻧﻮێﻨێ ﮐە
ڕووس ﮐﯚڵەﮐەی ﺳەرەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑﻮوﮔە ھەر ﺟە ﺳەرﺗﺎو
ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎرﯾﺎن ھەﯾﺎ ﻧﮭﺎ  .ڕی ﺧﺴﺘﻨﯽ ﺷﺎﻧﯚﮔەری ﻣﺮدﻧﯽ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﻟەو ﻗەﺑە و ژﻣﺎرە دا
ﺋەﮐﺮی وەک ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾێﮑﯽ دەﺳﮑﺮد و ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﺳﺎزﮐﺮاوی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑە ڕاﺳﺖ و ﭼەپ و
ﺗﻮﻧﺪ ﺋﺎژوو و ﻧەرم و ﻧﯿﺎن و ﻣەﮐﮑەﯾﯽ و ﻣەدﯾﻨەﯾﺎﻧەوە ﺑێﺖ ﺋەڕای ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ دەﺳە�ﺗﯿﺎن ﮐە ﺋەﮐەوێﺘە
ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم ﻟە داھﺎﺗﻮوﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﻧﺰﯾﮏ دا  .ﺋەﻣە ژی ﺧﺎڵﯿﻜﯽ ﺑﺎڵﮑێﺸە ﻟەورا ﮐﻮ
ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ داﺷێﮑﯽ ﮐﺎرای ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑﻮو ﻟە ﺑﻮاری دان و ﺳەﻧﺪن وەﮔەرد ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮐﺎن و
ھﯿﭻ دوورﯾﺶ ﻧﯿە ﮐە ﻣﺮدﻧﯽ ﮐﻮﺗﻮﭘڕی ھﯚﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﭘﺸﺖ ﺑێﺖ و ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻧێﻮان ﻣەﻻﮐﺎن ﺟە
ھەﻣﺒەر ﺗﺮاﻣﭗ دە ﺑﻮوﺑێﺘە ھﯚی ﻟەﻧﺎو ﺑﺮدﻧﯽ  .ﺋەوەی ﮐە ﺋەم ﺑﯿﺮۆﮐە ﺑە ھێﺰﺗەرﺗەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﺋەوەﺳە
ﮐە ﻣەﻻ ﻋەﻟﯽ ﺧﺎﻣەﻧﯿﯽ ﻧﻮێﮋی ﻣﺮدووی ﻣەﻻ رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮێﻨﺪ  .ﻟە ﻧﺎو ﻗەﺷەﻣﺎﻻی ﺷێﻌەی
ﺳەﻓەوﯾﯽ دا ﺑﺎوە ﮐە ﺋەوەی ﻧﻮێﮋی ﺋﺎﯾەﺗﻮ�ی ﻣﺮدوو ﺋەﺧﻮێﻨێ ﺋەﺑێﺘە ﭼێﮕﺮ و درێﮋەدەری ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ و
ﺗەﻧﺎﻧەت واﺑﺎوە ﮐە ﺋﺎﯾەﺗﻮ�ﮔەل ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﺳەرەﻣەرﮔﯿﺎن دا ﺋەو ﮐەﺳە ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن دﯾﺎری ﺋەﮐەن ﺋەو
ﻧﻮێﮋە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿە ﺑەو واﺗﺎو و ﻧﺎوەرۆک و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾەوە ﺑﺨﻮێﻨێ  .دەﻧﮕﯚی ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﻣەﻻ رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ
ﻣەﻻ ﺧﺎﻣەﻧەﯾﯽ ﻟﯚ ﺧﯚی دﯾﺎری ﮐﺮدﺑێ  .ﭘێ دەﭼێ ﮐە ﻣەﻻ ﺧﺎﻣەﻧەﯾﯽ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺋەو ﺋەرﮐەی
ﻟﯚ ﺧﯚی ھەڵﺒﮋاردﺑێ و ﺑەو ﺷێﻮە ﺑە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﻮوﺷﺖ ﮐە ﺋەو ﺟێﮕﺮی ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﯾە ﻟە
ﺑﻮاری دان و ﺳەﻧﺪن وەﮔەرد ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺮاﻣﭙﯿﺰم  .ﭘەﯾﺎﻣﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﻟﯚ ﺗﺮاﻣﭗ و ڕۆژﺋﺎوا ﻟەم
ﺑﻮارەدە ﺧﻮﯾﺎﯾە و ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﮐﺎرداﻧەوەی ﺗﺮاﻣﭗ و ڕێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺟە داھﺎﺗﻮودا  .ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚﺷﯽ ﻣەﻻی
ﻋەﺟەم وەھﺎ ﻟﯿﺴﺘﯚﮐێﮏ ﻟﯿﺴﺘﻦ و ﺟە ھەﻣﺒەر ﺑﻮوﺷﯽ ﺷەڕەﻧﮕﯿﺰ و ﺷەڕﺧﻮازا ﮐﺎﺑﺮای ﺋەﺣﻤەدی
ﻧﮋادﯾﺎن ھەڵﺪاﯾە ﺳەر ﮐﻮرﺳﯽ ﺳەرۆک ﮐﻮﻣﺎری  .ھﯿﭻ دوور ﻧﯿە ﮐە دﯾﺴﺎن ھەﻣﺎن ﺋەﺣﻤەدی ﻧﮋاد
ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑﺎﺑەﺗێﮏ ﻣﯿﻨﺎ وی دﯾﺴﺎ ﻟە ژێﺮ ﻋﺎﺑﺎی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣەوە ﺳەر ﺑﺠﻮوﻗێﻨێ ﺋەڕای ﺗﺮاﻣﭗ و
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رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ وەﮔەرد وﻟﻮ ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮏ ﻧﺎرێﮏ ﺑﻮوﺑێﺖ و ﺑەم ھﯚﯾەوە ﻟە ﻧﺎو ﺑﺮاﺑێﺖ  .دﯾﺴﺎ ژی ﺋەوە ﻓﺮە
ﮔﺮﯾﻨﮕە ﮐە ﻣەردم ﺑﺰاﻧﺒﻦ ﮐﻮ ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ دەورەێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﺑەرﺑەﭼﺎڤ ھەﺑﻮو ﻟە ﻟێ
ﺧﻮڕﯾﻨﯽ ﮐﯚﻣﺎرە ﺳەﻓەوﯾﯽ ﯾەﮐەﯾﺎن ژ ﺋﺎﻗﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎواوە .
ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﺋەم ﺋەرﮐەی ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﻟە ﮐﺎﺗەوە ﻟﯚی دﯾﺎری ﮐﺮاﺑێ ﮐە ﭘێﺶ ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری
ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺣەﻣەڕەزای ﻗﻮﻟﯿﺰادەی ﺷﺎی ﻋەﺟەﻣﺎن  ،ﺳەرداﻧﯽ  ۲۰ھەرێﻤﯽ
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﮐﺮدﺑﻮو ،ﺑە ﮔﻮێﺮەی زاﻧﯿﺎری و دەﻧﮓ و ﺑﺎﺳەﮐﺎن  .ﺋەم ھەوﯾﺮەش ﺋﺎوێﮑﯽ ﻓﺮە ھەڵ ﺋەﮔﺮێ
ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﻓەﻗێ و ﺳﻮﺧﺘەﯾەﮐﯽ ﻣەﻻ ﺧﯚﻣەﯾﻨﯽ وﻟﻮ ﺑﻮار و دەرەﺗﺎﻧێﮑﯽ ﺋەڕا ڕەﺧﺴﺎﺑێ  .ھەر
وەﺗﺮ ژی ﺋەوێﭻ ﺋەزاﻧﺮێ ﮐﻮ ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐە ﮐەﺳێﮏ ﺑﻮو ﮐە ﮐﺎﺳەی ژاری وەﺳﺘﺎﻧﺪی ﺷەڕی
ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەﻣﯽ دەرﺧﻮاردی ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ دا و ﻧﺎﭼﺎری ﮐﺮد ﮐە ﻣﻞ ﺑە ﺑڕﯾﺎری ﻧەﺗەوە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﺑﻨێ و ﺑە دەھﯚڵﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎوا ھەڵ ﭘەڕێ  .ﺋﺎﻗﺎری ﺋﺎﺑﻮوری ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑەرەو
ﺋﺎﺑﻮوری دەوڵەﺗﯽ و ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﯽ ﺋەﻣەﺷﯽ  ،ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﺗێﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ﮐە
ﺋەوﮐﺎت ﺗﺎﮐە ھێﺰی ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑﻮو ﮐە ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘە ڕووﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﻋەﺟەﻣەﺳﺘﺎﻧﯿﺸﯽ ) ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻮودە و ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻓەداﯾﯽ – زۆرﺑە ( ﺋەڕای ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮد  .ﺋەﻣەش ﺑﻮاری
ﺋەڕای ﺳﭙﺎی ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﻮەش ﮐﺮد ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎوی ﺋﺎﺑﻮوری ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨەﻧە ژێﺮ دەﺳﺘﯽ
ﺧﯚﯾﺎن  .ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎرﯾەﮐەی دا ﺋەم ﺋﺎﻗﺎرە ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯿەی ﺋﺎﺑﻮوری
ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﯚڕی ﺑە ﺋﺎﻗﺎری ﺑﺎزاڕی ﺋﺎزاد و ﮐەرﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﺑﻮو ﻟە ﻧﺎوەرۆک و ڕێﮑﺎری دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻی ﻋﺎﺟەم و ﺳﭙﺎی ﭘﺎﺳﺪاران ژی دۆڕای
ﺋەو ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾە ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﻮون ﮐە ﺷەڕە واﻧێﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو  .دﯾﺎرە ﮐە ﺋەم ﺋەرﮐە ﺟێ ﺑە
ﺟێ ﮐﺮاوەی ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ دەرﮔﺎی دان و ﺳەﻧﺪن و ﺗێﮑەڵﯽ وەﮔەرد ڕۆژﺋﺎوا ﺧﺴﺘە ﺳەرﭘﺸﺖ
 .ﭘﺎش ﺋەﻣەش ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ داﺷﯽ ﺑڕﯾﺎردەر و ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮو ﻟەو دەزﮔﺎ و داﻣەزراواﻧەی ﮐە
ﺋﺎﻗﺎری ﺑەرەو ﭘێﺶ ﭼﻮوﻧﯽ دەﺳە�ﺗەﮐەﯾﺎﻧﯽ ﻟە ھەﻣﻮو ﺑﻮارێﮏ دا دﯾﺎری ﺋەﮐﺮد  .ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻣەﻻ
ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ داﺷﯽ ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮو ﻟە ﻟێ ﺧﻮڕﯾﻦ و ﺋﺎژووﺗﻨﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﻣەﻻﮐﺎن ژ ﺋﺎﻗﺎری
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮐە دژە ﺑە ﺑﯚﭼﻮون و ھﺰری ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﮐەی واﺗە ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﺑﻮو .
ﺑەزﻣﯽ ﺷەڕە ﻣە�ی ﻋەﺟەم و ﭼڕە و ﺧﻮڕەی ﻧێﻮاﻧﯿﺎن  ،ﭼﺎﮐﺴﺎزی ﺧﻮاز و وﺷﮑە ﻣەﻻ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﯿﺸﮑە
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ  ،دە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺷەڕی دوو ﺋﺎﻗﺎری ﺟﯿﺎواز ﺟە ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﯾە ﮐە
ﮔﺎی ﺋێﮑﯿﺎن ﺑەرەو ڕووس ﺋەﻗﯚڕێﻨێ و ﺋﯽ ﺋەوی دﯾﮑەﯾﺎن ﺑەرەو ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  .ﺋەﺣﻤەدی ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﮐﻮڕی
ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﯾەﮐەم ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑﻮو ﮐە ﺋەڕای ﮐﻮێﺮ ﮐﺮدﻧەوەی ڕێﺒﺎزی
ﺑﺎوﮐﯽ ﻟە ﻧﺎو ﺑﺮا و دەﻧﮕﯚی ﺋەوەش ھەس ﮐە ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ دەﺳﺘﯽ ﻟەو ﭘﯿﺎوﮐﻮژﯾە دا ھەﺑﻮوﺑێ .
ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری ﺣﻮﺳەﯾﻦ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎرﯾﯽ ﻣەﻻ ﺣەﺳەﻧﯽ
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ڕۆﺣﺎﻧﯽ ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻟێ ﮐەﻓﺘەوە ﮐە ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﻟە ﭘﺸﺖ ﺑﻮو  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش ھﺎﺗﻨە
ﺳەرﮐﺎری ﺑﯚش  ،ﺋەﺣﻤەدی ﻧﮋادی ﺑەدواوە ﺑﻮو ﮐە ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا و ﺑە ﺗﻮﻧﺪی دژی ﺑﻮو .
دﯾﺴﺎ ژی ھﺎﺗﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭗ ﺋﺎوﺳﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﺋﺎﻗﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ھێﺰە ژ ﻧﺎوﺧﯚی
ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺮدﻧﯽ ﻣەﻻ ڕﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻧﯚﮔەری ﺳەر ﺟﺎدە و ﮐﯚ�ﻧﯽ ﺗﺎران ژی ﺋەﺷێ
ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑەم ڕاﺳﺘﯿﺎﻧەوە ھەﺑێ و ﻣەﻻ ڕەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﺋەﺑێ ﺳﺰای ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺋەﺣﻤەدی ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ
داﺑێ  .دﮐﺎرﯾﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺷەڕە ﻣە�ی ﻋەﺟەﻣﺎن دە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺷەڕی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە و
داﺷەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎو ﺑە ﻧﺎو ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺋەﮐﺮێﻦ ﭘەی ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ھێﺰ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دواڕۆژﯾﺎن .
ﺧﺎڵﯽ ﺳەرﻧﺞ ڕاﮐێﺶ ﻟەم ﭘێﻮەﻧﺪی ﯾە دا ﺋەوەﺳە ﮐە ﻣەردم ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮە ﻟە ﻣێﮋە ﮐە ﺑە ﻓﯿﺘﯽ
ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ھەڵ ﺋەﭘەڕن  .دەوری  ٥۰۰ﺳﺎل ﻟەﻣەوﺑەر ﺗﺎﺗﺎرﯾەل ﺳەﻓەوەﯾﯽ ﺟە ﻟﻮﺑﻨﺎن
رە ﭼﻮوﻧە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ڕەگ و ڕەﭼەڵەﮐﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو و�ﺗەﯾﺎن ھەڵﺘەﮐﺎﻧﺪ و ﺑﯿﭽﻤﯽ ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﯾﺎن ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﺎ داﺳەﭘﺎﻧﺪ و ڕێﮑﺎری ھﻮﭬﺎﻧە و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﯾﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮏ دا ﺑﻮو ﮐە
داﻋﺸەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺮۆژی ﺋەﺑﯽ ﺋﺎو ﺑﮑەن ﺑە ﺳەر دەﺳﺘﺎن دا و دەﺳﻨﻮێﮋﯾﺎن ﭘێ ھەڵ ﺑﮕﺮن  .ﺷێﻌەﮔەری
دواﻧﺰەﺋﯿﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺗﺎر-ﺳەﻓەوﯾﯽ زاڵ ﺑﻮو و ﺋﺎزەری ﺑە ڕەﭼەڵەک ﮐﻮرد ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺗﺎﺗﺎرﯾﺰە ﮐﺮان  .دوو
ﻓﺴﯚﺳﯽ ھێﻨﺪی ﮐە ﻟﯚ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ھێﻨﺪی ڕۆژھە�ت ﺋﯽ دە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﮐﺎرﯾﺎن ﺋەﮐﺮد وەک ﭼﺎوﺳﺎخ و
ﯾﺎرﯾﺪەری ﺑﺮاﯾﺎﻧﯽ ﺷێﺮﻟﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﭼﻮوﻧە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﺑەرەﺑﺎﺑﯽ ﺳەﯾﺪ و ﺋﺎﯾەﺗﻮ�ﮔەل ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﺎن ﻟێ ﮐەﻓﺘەوە  .ﭘێﺶ ﺋەم دوو ﻓﺴﯚﺳە ﺋﺎﺳەوارێ ﻟە ﺳەﯾﺪ و ﻟە ﺋﺎﯾەﺗﻮ� ﻟە ﻧﺎو ﻋەﺟەم دا
ﻧەﺑﻮو  .ﺑێ ﻟە ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐﻮرﺗﯽ دەﺳە�ﺗﺪارﯾﯽ ﮐەرﯾﻢ ﺧﺎﻧﯽ زەﻧﺪ  ،ﺋەوە ﺧێڵ و ھﯚزەﯾەل ﺗﺎﺗﺎرن ﮐە
دەﺳە�ﺗﯿﺎن ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن ﭘﺎوان ﮐﺮدﮔە ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،ﻟە ھەﻣﻮو ﺋەو ﻣﺎوە دا  .ﭘﺎواﻧﺨﻮازی ﺗﺎﺗﺎرﯾەل
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻣەردم ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻟە ﺧﺸﺘە ﺑﺮدﮔە  ،ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﮐە ﻧەک ھەر ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﻧﺎزاﻧﻦ
ﮐە و�ت و ژﯾﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮوﮔەﺳە دەﺳﮑەﻻ و دەﺳﻤﺎﯾەی ﯾﺎرﯾﯽ دزێﻮی دوژﻣﻨﺎﻧﯽ دوێﻨێ و ﺋﯿﻤڕۆﯾﺎن ﺑەڵﮑﻮ
ﺷﺎﻧﺎزی ﺑەو ﻣێﮋووە دزێﻮەش ﺋەﮐەن  .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺧﯚ ﻟێ ﺑﺰرﺑﻮوﻧﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑەﺗەﻧێ ﺑە ھﯚﮔﺮﯾﺎن
ﻟﯚ ﻋﺎرەب و ﺗﻮرک و ﺗﺎﺗﺎر و ﻣەﻏﻮول ﻧﺎﺑﺴﺮێﺘەوە ﺑەڵﮑﻮ ﻓﺮە ﻟەﻣە ﻗﻮوﯾﻞ ﺗەرﺗەرە و دەزﭬﺮێﺘەوە ﻟﯚ
ﺳەردەﻣﯽ ﺋەﺧﻤەﻧەﮐﺎن  .ﺋەﺧﻤەﻧەﮐﺎن ڕەگ و ڕﯾﺸەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺋﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺧەڵﮑﯽ
ﺋەوﮐﺎﺗﯽ ﻣﺎدەﮐﺎﻧﯿﺎن ھەڵ ﺗەﮐﺎﻧﺪ و ﺷﺎرﺳﺎﻧﯿەﺗﯽ ﺋﺎرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎدﯾﺎن ھەڵ وەﺷﺎﻧﺪەوە  .دارێﻮش و
ﺧەﺷﺎﯾﺎری ﮐﻮڕی ﺧەڵﮑﯿﺎن ﮐﯚﻣەڵ ﮐﻮژ ﮐﺮد و وەک ﺑەڵﮕەش ﺋﯿﺮۆ ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەﺷﯿﺎن ﻟە ﺑەر دەﺳﺖ
داﯾە ) ﻟە ﺑێﺴﺘﻮﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎن ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە (  .ﺳەرەڕای ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ﺣﺎﺷﺎھەڵ ﻧەﮔﺮە ﺋەوەﺗﺎ
ﺷﺎﻧﺎزی ﺑەر و دوای ﻋەﺟەم ﺑە ﺋەﺧﻤەﻧەﮐﺎﻧە .
ﻋەﺟەﻣﯽ ﺑە�ی ﺗﺎﺗﺎر ﻟێﺪراو ﺋﺎﻧﮑﻮ وەﮐﯽ ﺧﯚ دەﺑێﮋن ﺗﺎﺗﺎر زەدە  ،ﺟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەم دا و ﻟە
ﮐﺎﺗێﮏ دا ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺧەرﯾﮑﯽ ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ھەﺳﺎرە و ﻓەﻟەک و ﺑﻦ دەرﯾﺎ و زەرﯾﺎ و ﭘێﺸﺨﺴﺘﻨﯽ زاﻧﺴﺖ
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و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑﻮون  ،دﯾﺎردەی دژە ﻣێﮋوﯾﯽ و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﯾﺎن ژﯾﺎﻧﺪەوە ﮐە ﯾەﮐەم
ﺑﻮو ﺑە� و ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﺑە ﺳەر ﺧﯚﯾﺎﻧﺎ و دووھەم ﺑە ﺳەر ﮔﺸﺖ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻣەردم
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺋەوە ﺗەﯾﻨﺎ ﻋەﺟەﻣﯽ ﺗﺎﺗﺎری ﺑﻮون ﮐە ﮔﯚﯾﺎن ﻟە ھەﻣﻮو ﺧەڵﮏ و ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﺑﺮدەوە
ﻟە ﺑﻮاری دواﮐەوﺗﻦ و دواﺧﺴﺘﻦ دا  .ھەر ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺗﺎﺗﺎری ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑﻮوە ھﯚی ﺋەوە ﮐە
ﻋەﺟەم ﺑە ﻟێﺸﺎو ھێﺮش ﺑﮑەﻧە ﺳەر ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮔﯚی ﺗﺎوان و ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﻟە ھەﻣﻮو ﮐەﺳێﮏ
ﺑﺒەﻧەوە  .ﻟە ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم دا ھەر ﺋەم ﺧەڵﮑە ﺗﺎﺗﺎر زەدە ﺑﻮون ﮐە ﺑە ﻟێﺸﺎو ﺧﯚﯾﺎن ﺋەﮐﺮدە
ﺳﻮوﺗەﻣەﻧﯽ ﺷەڕ و ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﻣﯿﻦ و ﺗﯚپ و ﺑﯚﻣﺒﺎ و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ژی ﮐﻠﯿﻠﯽ درﮔﺎی ﺑەھەﺷﺘﯽ
ﻟﯚﯾﺎن داﺑﯿﻦ ﺋەﮐﺮدن  .ﺋەوەی ﮐە ﺋﺎﮐﺎری ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﻋەﺟەم ﻟە ﻣەڕ ﺗﻮرک و ﻋﺎرەب و ﺋەﻓﻐﺎﻧﯽ ﺋەزاﻧﯽ
و ﺋەﻧﺎﺳێ ﺋەﺑێ ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﭘڕ ﺑەﺑﺎﺷﯽ ﺑﺰاﻧﺒێ ﮐﻮ ﺋەوە ﻋەﺟەﻣﯽ ﺑە�ی ﺗﺎﺗﺎر و ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟێﺪاراو ﺑﻮون ﮐە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﺎن ﺑەرەوە ھەزاران ﺳﺎڵ دواﺗﺮ ﻟێ ﺧﻮڕی ﻧەوەک ﻣەردم
ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺎرەب و ﺗﻮرک و ھﺘﺪ .
ﺑێﺠﮕە ﻟە زۆرێﮑﯽ زۆر ﻟە ﺑەڵﮕە ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﻣێﮋووی ﻋەﺟەﻣﺎن  ،ﺑﯿﺮەوەرﯾەﮐﺎﻧﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯚﻟﯿﭭﺎن،
ﺳەﻓﯿﺮی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺣەﻣەڕەزای ﻗﻮﻟﯿﺰادە و ﺳەروﺑەﻧﺪی ڕووﺧﺎﻧﯽ و
ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﺷێﻌەﮔەری  ،ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە  .ﺳﯚﻟﯿﭭﺎن ﺳەرداﻧێﮑﯽ ﻣەﺷﮭەد ﺋەﮐﺎت  ،وەک
ﺋەﯾﮕێڕێﺘەوە و ﻟەوێﻨﺪەرێ ﺋەو ﺧەڵﮑە ﺋەﺑﯿﻨێ ﮐە ب چ ﺋﺎﭬﺎ ﻟە دەوری ﺋﯿﺴﮏ و ﭘﺮووﺳﮑﯽ ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ
ﻋﺎرەب  ،ڕەزا  ،ھەڵﺲ و ﮐەوت ﺋەﮐەن ) وەک ﺋەوەی ﺋﯿﺴﺘﺎ ﻟە ﮐەرﺑەﻻ و ﻟە دەوری ﺋﯿﺴﮏ و
ﭘﺮووﺳﮑﯽ ﺣﻮﺳەﯾﻦ ﺋەﯾﮑەن ( و ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﺋەو ﺧەڵﮑە ﮐێﺸﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە و ﻣﻮدێڕﻧﯽ ﻧﯿە
و ﺋەﺑێ ﺣﮑﻮﻣەﺗێﮑﯽ ﺷێﻌەﮔەری ) وەک ﺋەوەﮐەی ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ( ﺑە ﺳەرﯾﺎن دا زاڵ ﺑێﺖ و ژﯾﺎﻧﯿﺎن ﺑەڕێﻮە
ﺑەرێﺖ .
ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﺎ ڕزﮔﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎ وی دە ﻣێﮋ دە دەﺳﺖ و ﭘەﻧﺠە وەﮔەرد دﯾﺎردەی ﺗﺎﺗﺎری و ﺳەﻓەوﯾﯽ
ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺋەﮐﻮﺗێﺘﻦ  .ﺋەوە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑەﺷﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﯿە ﮐە ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەم
دﯾﺎردە ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﻮوﺗەوە ﻟێ ﺗێﮑڕای ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﺗێﮑﺮدﻧﯽ
داﯾە  .دۆﺧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ڕووﻧﯽ دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﺷێﻌەﮔەوری
ﺳەﻓەوﯾﯽ وەک ﺋێﮏ ژ دواﮐەوﺗﻮوﺗﺮﯾﻦ دﯾﺎردەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﻣێﮋووی
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺳﻮار ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮوﮔە و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دژە ﮐﻮرداﻧە و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و
ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی دەﻣەﻣەﺷﯿﻨێ  .پ ک ک و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ری ﺧﯚەش ﮐەری ﺳەرەﮐﯽ
ﻟﯿﺴﺘﯚﮐﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻦ و ﺋەﻣەش ﻓﺮە ﺑە ﮔﺮان ﻟە ﺳەرﯾﺎن ﺋەﮐەﻓێ .
ﺷﺎﻧﯚﮔەری ﻣﺮدﻧﯽ ﻣەﻻ رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ وەک ﺋێﮏ ژ ﺗﺎواﻧﮑﺎر و ﺗﺎواﻧﺒﺎری ھەرە ﺳەرەﮐﯽ ﺑﯿﭽﻤﯽ
ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ  ،ﺋەﺷﯽ وەﮐﯽ ڕووﭘەرێﮏ دن ژ ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەش و ﻗﺮێﮋی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن
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ﺑێﺘە ﻧﺮﺧﺎﻧﺪن ،ﺑەﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە  .ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﻣەﻻ
رەﻓﺴەﻧﺠﺎﻧﯽ ﺋەوەﻧﺪە ڕەﺷە ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ژ ﻧﺎوﺑەرا ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺎوزڕاوێﮏ ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ
ﺋﯿﺘﺮ ﺗﺎواﻧﯽ ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﺑﯚﻣﺐ ﻟە ﺋﺎرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺗێﺮوری ﺳﺎدﻗﯽ ﺷەڕەﻓﮑەﻧﺪی ﻟە ﺋﺎڵﻤﺎن و ﺗێﺮوری دەﯾﺎن
ﻧەﯾﺎری ﻋەﺟەم وەﮐﻮ ﺷﺎﭘﻮوری ﺑەﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮەﺳﺘﯽ ﮐە ﻟە ﻻﯾەن دەزﮔﺎی دادی ﺑڕێﮏ ﻟە و�ﺗﺎﻧەوە داوای
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟە ﺳەر ﺗﻮﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە .

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱۷/۰۱/۱۰
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