
 ؟شڕی سوریا بۆ
 

  عزیزمال ج
رپا بووە زۆر نزیکتی سوریا بناو وۆ لمی ئناویڕە خوو شڕە  ئو شئاگری ئک

ڕژمی بعسی سوریای ک  وتانی دراوس وھرمکش بگرتوە، لڕواتدا شڕی گۆڕینی

شری ھردوو جمسرەکی  بسرکردایتی بشار ئسد بڕوە دەبرێ، بم لناوەڕۆکدا

ڕۆژھت بشوەیکی  سانی پشوە، شڕی ساردی نوان ھاوپیمانی ناتۆ و بلۆکی

نڕەی ماوە، بم جگرەوەکی  وتی ڕووس وەک شیرکی پیری پککوت تنھا. پردەپۆشکراو

دەست بشی چوری لناوچکدا  ە دەیوت ڕۆی کوخا ببین و)چین(ک وتی زلھزی

 .نچ بکوت و ئوەی کلدەستیدای لدەستی

پگی تایبتی  ھرکام لوتانی ئران وتورکیا، ھردووکیان دوو وتی گورەو خاوەن

سوریا برپا بووە،  خۆیانن، ھرالیک دەیوت ھژموونی خۆی بسپن لم جنگی ل ناو

 ساڵ ٧٠لنوانیاندا زیاتر ل انکئم دوو وتی باسمان کرد شڕی کۆنقینی سردەم

پردەی ئیسالم و ھریکیان لژر  ھردوو وت شڕ بڕوەدەبن لژر! بردەوام بووە

مژوویکی ڕیشیی دورو درژی ھی  پردەی مزھبک درژە بشڕ دەدەن کبۆخۆی

بی شیعزھوان می نو ملمالنشکل ئکان لویفتی سرکردایسبی بزھران و م

 ساڵ خۆیان بخلیفی پنجمی ئیسالم ٤٥٠کزیاتر ل سونن بسرکردایتی عوسمانیکان

عراقیش لم نواندا دابش دەبت بسر ھردوو برەی  دەزانی لجیھانی ئیسالمدا ،وتی

پنن پدەچت عراق زیاتر الینگری شیعکان بن بادەستی خۆیان دەس شیعو سونن،بم

 .لعراقدا شیع بادەستن و وت لدەست زۆرینی شیعدای چونک ئستا

بگڕنوە  وت یکگرتوەکانی ئمریکا لگڵ ھاوپیمانکانی دەیانوێ بشوەیک

میللتانی  ۆژھتی ناوەڕاست وەک سانی ڕابردوو نبت، نایانوێ لالینناوچی ڕ

مرۆڤیان لبرکردوە،  یریان بکرت، ئمۆ برگی دیموکراتی ومافیناوچکوە وەک داگیرکار س

خکی ناوچکی بۆئوەی  بم ئوسیاستی ئوان پیەوی دەکن سیاستی برسی کردنی

ھموو داھاتی ئو وتی  چاولدەستی کۆمپانیا زەبالحکانیان بکن و ھروەھا دزینی

وت بنیازی ئاوەدان کردنوە،  دوای جنگ دەچن ئولڕگی کۆمپانیا گورەکانیان کل

وکاولکاری ھشتا بردەوام بم کۆمپانیاکان  ئم لکاتیکدای ھشتا شڕ کۆتایی نھاتوە



 ملیار دۆالر پویست، بدنیاییوە ٨٠٠سوریا زیاتر ل  خمندویان کبۆ ئاوەدان کردنوەی

 .تی سوریا بیداتو دەبت ئو باجش خکی سڤیلی

داباوەکیان بدەن لجیھان  کاربدەستانی ئران دەیانوێ درژە بژیانی ڕژم پککوتوە

بۆ ئمریکاو وتانی  ،یارمتی ھموو گروپکی چکدار دەدەن گر بۆ ساتکیش خۆی

بت خۆر دەیوت بشی ھ ھاوپیمانی ئمریکا بدوژمن بزان، وتی تورکیا وەک پاشماوە

نکردنی وتی تورکیا لگڵ  لوسفرە چورەی لڕۆژھتی ناوەڕاست داخراوە، بشداری

، ئوکاتی پڕلمانی ٢٠٠٣لسای  ئمریکا بۆ ڕوخاندنی وتی عراق وڕژمی بعسی عراق

 ریکاوە بکاربھنرت دژی عراق،لالین ئم تورکیا بیاریدا کزەوی وئاسمانی تورکیا نابت

 ئابوریوە، و تی تورکیا لڕووی سربازی وسیاسیدابو ئوکاتبوو کئمریکا دەردکی

ئوھوستی تورکیا لوکاتدا وتی تورکیایی بۆچندین  ،تاسرئسقان دەردکی کوشندەبوو

بئاگایی ھنایوە کخونی بوون بئندام لناو یکتی ئوروپا  باش- ١ساڵ بردە دواوە،

وت داکۆکی لتورکیا دەکرد بۆ ئوەی ببت بئندام ئویشی لدەست  ا تنھاخونی بت

 دۆست و ھاوپیمان لجیھاندا ئمریکا بوو بم ئمریکا پیان ووتن چاو تنھا وتی -٢ چوو

ک  چند جارک چاوپکوتنی ئمریکایکان لگڵ پ-٣بھاوپیمانیکماندا دەخشنینوە،

کردن  دک چک بشوەیکی نافرمی زەنگکی تر بوو بۆ تورککان ئاگاداریانک، ناردنی ھن

 چندک بھز بن ناتوانن برگی سیاستی ئم بگرن چونک ئم بخوتان دەکین

تربوو   زەنگکی١٩١٥باسی جینۆسایدی ئرمنیکان لسانی - ٤دەشزانین چۆنتان برسی بکین،

 تورککان بۆئوەی ھوستی باشی خۆیان بۆ. ندائمریکا دای بگوی تورککا

ئمریکا  ئمریکاییکان دەرببن خۆیان گیاندە ئمریکاو ھموو ئامادەییکی تورکیایان بۆ

تورکیایی کدژایتی  دوپات کردەوە بمرج ئمریکا دی گرد نگرێ، ئوەتا ئستا ئو

 خاکی ٢٠٠٣ئمریکای سای  م بۆ ھمانڕوخانی عراقی دەکرد لالین ئمریکاوە، ب

ھھاتووی سوریا پچک دەکات  تورکیای کردوە بگۆڕەپانی سربازی وئاوارەی لترسی مردن

بۆ ئوەی لگڵ سربازانی  بناوی ئۆپۆزسۆنی سوریاوە ڕەوانی ناو سوریایان دەکات

کن،بناوی دیموکراتی ومافی ب ڕژمکی بشار ئسد باش یکتری بکوژن و وت زیاتر کاول

مافی مرۆڤ پشل دەکات، ئم  مرۆڤ دوژمنایتی وتی ئران دەکات لبرئوەی ئران

 کدا زیاتر لکاتتورکیا ھیچ٢٢ل ن مرۆڤی کوردلتی   ملوی ول کردنشم پئ ،کیان نیماف

تو وناوچاوانی ئب کی ڕەشیدەم داو تورکیا پب زاننزلھای مافی مرۆڤ دەک. 



لبەوشتی  بم ئوەی ئمۆ دەبیسترێ و دەبینرێ ھیچ مانایک نابخش بدەر

مرۆڤ نرخی  سرمایداری وھموو رژم ئلق لگوکانی سرمایداری، ئوکاتی ژیانی

 بھرزان لان نامن و خونی ھژاران دەبت بکایکی زۆر ھرزان و سرمایداران زۆر

شارستانیتی سرمایداری  دەکن ھیچ نامنتوەوە شاینی وتن بت تنھا دەتوانین بن

کردیان بمنت بسر مرۆڤایتیوە  ھیچ سودکی بۆ مرۆڤایتی پنبوو ،ئوەی سرمایداران

 .تنھا بڕۆبۆت کردنیان بوو

ولناوبردن سی  ڕژمی بعسی سوری دژ بخکی وتی سوریا ساھای سا لکوشتن

برامبر بمرۆڤ بھمان  نکردۆتوە، ئو پشلکاریانی ڕژمکی بشار ئسد دەیکات

سڤیلی وتکی خۆیان پیەوی  شوەی سیاستی وتانی ترە لناوچک کدەرھق ب خکی

نی ئافرەتان لناو ھرکام لوتا دەکن، کامی مافی مرۆڤ بتایبتی چوساندنوەی

سعودیی، ئای بۆچی ئمریکاو  عرەبی خلیجی لپش ھموویانوە مملکتی عرەبی

 .وتان دەکرت کورن و ھم کڕیشن؟ ھاوپیمانکانی لئاست ئو ھموو ب ڕزیی لو

تا و ڕاستیریکا زۆر باش ئمتی ئرکردایسنگ بی  بازرگانانی جیو واندەزانن، ئ

بگڕنوە بۆ ناو وتکی دیک،  ن و عراق وەریان گرت نایانوێ بھمان شوەلئفغانستا

ھوپیمانکانی شاھدی ئو ڕاستین ک  خونی ڕژاوی ھزاران سربازی ئمریکاو

دڕندەو چندە میوانکی نخوازراون، ب  ئمریکاو ھاوپیمانکانی چندە داگیرکارکی

لڕگی بکرێ گیراوەکانیان گرم بکن کبرگی   فرۆشتنیانئمۆ دەیانوێ بازاڕی چک

شڕی دینکان ومزھبکان خوناوی تر دەکن بۆ ئوەی  ئۆپۆزسۆنیان لبردای، ھروەھا

 .گیرفانیان پبت لسایی خوینی ڕژاودا

 


