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ڕاﻣﺎﻧێﮑﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳەردەﻣەﮐە
ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﺋەھﺮﯾﻤەﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ) ﮔﯚڕ ھﺰری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل ﮐە ﮐﺎﺗﯽ
ﺧﯚی ڕۆﻧﺎﻟﺪ ڕەﯾﮕﺎن دەھﯚل ﺋەڕای ﺋەﮐﻮﺗﺎ ( دۆخ و ﺑﺎرێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ﭘەی ڕۆژﺋﺎواﯾەل ﭘێﮏ ھێﻨﺎ ﮐە ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺎﮐە
ﺳﻮاری ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺋەﺳﭙﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺗﺎو ﺑﺪەن و دۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮورﯾﯽ دوور و ﻧﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮە  ،دﯾﺴﺎ ڕێﮏ ﺑﺨەﻧەوە  .ڕووﺳﯽ ﭘﺎش ھەرەس و
ڕووﺧﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن و دە ژێﺮ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺑﯚرﯾﺲ ﯾەﻟﺴﯿﻦ ﻧە ﮐێﺸﯽ ﺋەوەی ھەﺑﻮو و ﻧە دەرﻓەﺗﯽ
ﺋەوەﭼﯿﺎن ھەﺑﻮو ﮐﻮ ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل ﺑﻨێﻦ و ﺗﺸﺘەک ﺑەرﺑەﭼﺎڤ و ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺟە ھەﻣﺒەر ڕۆژﺋﺎوا ﻟە
ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪەن  .ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،ﻟە ھەوڵﯽ ﺋەوەدا ﺑﻮون ﮐە ﮔﺎڤ ﺑە ﮔﺎڤ
ﻗەرەﺑﻮوی ﺋەو دۆڕاﻧﺎﻧە ﺑﮑەﻧەوە ﮐە ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ھەڕەﺗﯽ دەﺳەﻻﺗﺪاری ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﺋەھﺮﯾﻤەﻧﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﻟە دەﺳﺘﯿﺎن داﺑﻮو  .ﻟە ﺳەر ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗە  ،ﺑەﻧﺎو ﺑەھﺎری ﻋﺎرەﺑﯿﯽ ﯾﺎن ڕێﮏ ﺧﺴﺖ و
ﺑﻨﺎواﻧﯽ ھەڵ ﺑەوﺳﺘﺮاوی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻋﺮووﺳﯿﺎن ھەڵ ﺗەﮐﺎﻧﺪ و داﯾﺎن ﺑەﺋﺎوا  ،ﻟە ﻣﯿﺴﺮ و ﻟﯿﺒﯽ و ﯾەﻣەن
و ﺳﻮورﯾە  ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﮐە دە ﺑﺎزﻧەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ڕووس دا ﺑﻮون  .ﮐﻮردﯾﺶ ﺋەرﮐێﮑﯽ ﺑﭽﻮوﮐﯽ ﻟەم
ﺳﯿﺎﺳەﺗەی ڕۆژﺋﺎوا دا ﺑەرﮐەوت  .ﻟﯚ ﻧەھێﺸﺘﻨﯽ ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﭼەﮐﯽ ﺋﺎﺗﯚﻣﯽ و ﺑەرﻧﺎﻣەﮐەی ژ ﻟﯿﺒﯿﺎ و ڕێ
ﺧﯚەش ﮐﺮن ﺋەڕای ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑەھﺎری ﻋﺎرەﺑﯿﯽ  ،ﺑە ﻧﺎردﻧﯽ ﮐﻮردێﮏ ﻟە ﻟەﻧﺪەن ﺑە ﺋﺎ�ی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە ﮐە
ﺑﯚ ﻻی ﻗەزاﻓﯽ ﺑەڕێ ﮐﺮا  ،دەﺳﺘﯿﺎن ﭘێ ﮐﺮد .
ﺋەم دۆﺧە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﯾە ﺑﻨەﻣﺎ و ﭘﺎﺷﺨﺎﻧﯽ ﻣﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗێﮑڕای ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺋەم ﺳەردەﻣە دﯾﺎری ﺋەﮐﺎ  .ڕۆژﺋﺎوای ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘەک ﮔﺮﯾﻨﮓ ێﻦ دﯾﺮۆﮐﯽ
ھەﺑﻮو و ھێﮋ ھەﺳﺘﯚ  .ﺋەو ژی ﭬێ ڕاﺳﺘﯽ ﺑﻮو ﮐﻮ ﺗێﮑڕای ﺑﺰاڤ و ﺟﻮو�ن و ﺗەﭬﮕەرێﻦ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی و
ڕزﮔﺎرﯾﺨﺎزی ﺑە ﺋﺎﻗﺎری ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ دا دەﻣەﺷﯿﻦ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘێﻦ ﻋﺮووس ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ﮔەﻟەک ﺑﺎش و
ﮐﺎرﯾﮕەر ﺋەڕای ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠێﻦ ﺧﻮە ﺋﺎ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ێﻦ ﺑە ﻧﺎو ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ دەﮐﺎر ھﺒێﻨﺎن و ﺑﻨﮕە و ﭘێﮕەھﺎ ﺧﻮە ﭘڕ
ﺑﺎش داﮐﻮﺗﺎﺑﻮون  .ﺋﺎﻗﺎری دژە ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺰاﭬێﻦ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ دە ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ دا  ،ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤﻨەﻧﺪی ھەرە زەﻗﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﭘێﺶ و ﭘﺎش ھەرس ھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ڕووﺳﯽ ﺑﻮو
ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ  ،وەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەک ێﻦ ﻣێﮋووﯾﯽ  .ڕۆژﺋﺎوای ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺮاﺗﯿﮕﺮی ﺗﺎﻗﺎﻧەی
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎش ﺗەﭘﯿﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﮐێﺸﯽ ﺋەوەی ﻧەﺑﻮو و ﻧﯿەﺳﯽ ﮐە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ و ڕاﻣﺎﻧێﮏ ﺋﺎ
ڕاﺳﺖ و دروﺳﺖ ﺟە ﺑﺰاﭬێﻦ ﺋﺎزادﯾﺨﺎزی و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮏ ێﻦ ﮔەل و ﻧەﺗەوەێﻦ دن ھەﺑێ  ،ﮔﯚڕ ﺳﺮوﺷﺖ و
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪێﻦ ﺧﻮە ﺋﺎ ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎوا دە ﺳەر ھەﻣﺎن ﮐەﭬﻨە ﺷﯚﭘﺎ ﺑەرێ ێﻦ
ﺳەردەﻣﺎ ﺷەڕی ﺳﺎرد  ،دەﻣەﺷﯽ ﮐﻮ دە وی ﺑﺎوەڕێ دە ﺑﻮون ﮐﻮ ﺑﺰاﭬێﻦ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﮔەﻻن و ﻧەﺗەوەﮐﺎن،
دەﺳﮑﺮدی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﺑﻮوە و ﻧەﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﺎن  ،وان ﺗەﭬﮕەران واﻻ دەﮐﺎ و ڕێﮕﺎی
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﻮێﯿﺎن ﺑە ﻓەرﺷﯽ ﺳﻮور ڕازاوەﺗەوە .
ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ و ﻧﺎﻟێﮑﯽ و دژﺑەری ڕۆژﺋﺎوای ﺳەرﻣﺎﯾەداری وەﮔەرد ﺑﺰاڤ ﯾەل ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی  ،ﻣﺎک و
ھەوێﻨﯽ ﺳەرﺟەم ﺋەوان ﺋﺎرﯾﺸە و ﻗەﯾﺮاﻧێﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﭘﺎش ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣە  .ﺟە ﺋﺎﻟﯿەک  ،ﺑﺰاﭬﯽ دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮏ و ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی ڕووﮔە و ﻣێﻨﺎی ھەرە ﮔﺎورەی ﺧﯚی  ،ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ڕووﺳﯽ  ،ﻟە دەﺳﺖ داﮔە و ﺗﻮوﺷﯽ ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ھەری ﮐﻮور ﺋﺎ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺑﻮوﮔەﺳەوە  .دە ﺋﺎﻟﯿێ دن ،
ﻟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐﺎرای ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮون )  ( globalismچ ﺟێ و ڕێﮕەﯾەک ﺋەڕای وان ﺗەﭬﮕەران ﻧەﺑﻮو و ﻧﯿە
ژی  .ﭘێﺸﺘﺮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺑە ﺗﻮﻧﺪﺗﺮﯾﻦ و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮە ﺑەرەﻧﮕﺎری
ﺗەﭬﮕەری ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻟە ھەر ﺷێﻮە و ڕەﻧﮕێﮏ دا  ،ﺑێﺘەوە وەک ﮐﺎرداﻧەوەﯾﺎن ﺟە ھەﻣﺒەر ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ڕووﺳﯽ و ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ) ، (Realpolitikﮐە دواﺗﺮ ﺗێ ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮن  .وان ﺗەﭬﮕەران ﺑﺒﻮﻧە ﻣەﯾﺪان و
ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﮐێ ﺑەرﮐێ و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﺟﻮوﺗە زل ھﯿﺰی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﺳەردەﻣەﮐەﯾﺎن  .ﮐﺎرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ڕەش و
ﻗﺮێﮋی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺋﺎﻓﺮﯾﻘﺎ و رۆژھە�ﺗﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ ﻟە ﺳەر
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﻣﺎڵە  ،وەﮐﯽ ﺑەرھەﻣﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﺎن دە ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﺳﺎرد دا  .ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ) (globalismﺳەرﻣﺎﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ  ،ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺳەرﻣﺎﯾەی ﻣﺎڵﯽ و درواﯾﯽ،
ﻟە دۆﺧﯽ ﭘﺎش ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﻋﺮووﺳﺎن  ،ﺑێﺠﮕە ﻟە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠە ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی،
ﺋەوەﺷﯽ ﮐﺮدﺑﻮوە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ ﮐﻮ ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەش و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﺳﺎرد ،
وەﭘێ ﭘﺎک ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﺋێﮏ ژ دەﺳﮑەﻓﺘێﻦ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﯿﺮۆ ﺋﯿﺪی
ﭼﯽ دی ﺑﺎس و ھەواﻟەک ژ وان ﺗﺎواﻧێﻦ دﯾﺮۆﮐﯽ ﻟە ﺋﺎرادا ﻧەﻣﺎوە و ﺑﻮەﺗە ﻣێﮋووێﮏ ێﻦ ﭘەراوێﺰ ﺧﺮاو  .ژ ﺑﻠﯽ
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وی  ،ﺋﯿﺮۆ ﺋەﻣێ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺎوان ﻟێﮑﺮاواﻧﯽ دوێﻨێ ﺑە ﭘەﻟەن ﮐە ﺟێﮕە و ڕێﮕەﯾەک ﺋەڕای ﺧﯚﯾﺎن
وەﺑﯿﻨﯿﻦ دە ﺑەرە و ﺑﺎوەﺷﯽ ﺗﺎواﻧﮑﺎراﻧﯽ دوێﻨێ ﯾﺎن  .وﯾﻨەی ﺳەرداﻧەﮐەی ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ  ،ﺳەرۆﮐﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﺑﯚ
ﮐﻮوﺑﺎ ﻟەم ڕۆژاﻧەی دواﯾﯽ دا  ،زەﻗﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻨﺎی ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەﯾە ﯾە  ،ﺑﺎ ﺋﯿﺪی ﻧﯿﻠﺴﯚن ﻣﺎﻧﺪﯾﻼ و ﻋەرەﻓﺎت و
زۆرێﮑﯽ ﺗﺮ ﺑﻤێﻨێ – ﮐﻮرد ژی ژ ﭬێ ﭼەﻧﺪێ ﺑێ ﺑەری ﻧﯿﻦ ﻟەواﻧەﺷە ﮐە ﺑﮑﺎرﯾﻦ ﺑﻮﺷﯿﻦ ﮐە ﻟەم ﺑﻮارەدا
ﭘێﺶ ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە ﮐەوﺗﻦ  .ڕووﮐﺮدﻧە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﮔﺎورە و وەرﭼەرﺧﺎﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﻟە ڕووﺳەوە ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺷﯿﺎو و ﺷﺎﯾﺎن ڕاﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮەﺗﺮە .ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ
زۆری ﺧﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐە ﺑێﺘە ﺗێﮕەھﺸﺘﻦ و ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮدن ژ ﺋﺎﻟێێ ﺑﯿﺮ و ڕاێﻦ ﮔﺸﺘﯽ و ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚﯾﺪا ﮔەﻟەک ﮔﺮان
ﺑە ﺳەر ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿەﮐەی دا ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دەوران دەوران و ﺗﮋی ﺧﻮل
و ﮔەڕی ﭼﺎوەروان ﻧەﮐﺮاو  ،ﮐەوﺗﯿﻨە ڕۆژﮔﺎرێﮏ ﮐە ﻣەڕ و ﭘەزی ﺑێ ﺧﻮدان و ﺷﻮان و ﭘﺎرێﺰەر  ،ڕاﺳﺖ ڕووی
دەﮐﺮدە ﻻﻧﯽ ﮔﻮرﮔﺎن .
ﺋەوەی ﮐە ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﭼﺎوﮔە و ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەر و
ﺋﺎﻟﯿﮑﺎر دەﮔەڕﯾﺎ و دەﮔەڕێ  ،ﺑە ﺑێ ﻟەﺑەرﺟﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ درێﮋﺧﺎﯾەن ؛ ﺑە ﺑێ ﮔەڕﯾﺎن
ﺋەڕای ﺑﻨەﻣﺎ و ﺑﻨەﭼەﯾەﮐﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰرﯾﯽ ﻗﻮوﯾﻞ ؛ ﺑە ﺑێ ﺳﺎخ ﺑﻮوﻧەوە و ﺳﺎخ ﮐﺮدﻧەوەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻣێﮋووﯾﯽ
ھەل ﺑەﺳﺘﺮاگ و ھەڵ ﭼﻨﺮاگ ﻟە ﺳەر ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﯾەل ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و دﯾﺮۆﮐﯽ،
ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە ﺑﯚ ﮐێﺶ و وزە و ﺗﻮاﻧﺎی ﺑەرﺗەﺳﮏ و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼێ ﺗﺮ واﺳە ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﺑەرﺗەﺳﮏ ﮐﺮاوی وان
ﺗەﭬﮕەران  .ھەر ﺟە ﻓﺮە ﮐﯚﻧﯽ ﮐﯚﻧەوە و ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾە ﮐﯚن و دێﺮﯾﻨەﮐﺎﻧەوە ھەﺗﺎ ﺳەردەﻣﯽ
ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و داﮔﯿﺮﮐەری و ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ  ،ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﻣێﮋووﯾﯿە ﺑە زەﻗﯽ دﯾﺎرە ﮐە ﺑڕﯾﺎر و ﺑﺮﯾﺎردەری ﺳەرەﮐﯽ
و ﺟﺎرەﻧﻮوس ﺳﺎز دە ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دا  ،ﺑەﺳﺘﺮاوەﺗەوە ﺑە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮔەورە ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣەوە
ﮐە ﻟە ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرﻓﺮەﺗﺮ و ﺑەھێﺰﺗﺮدا دەور ﺋەﺑێﻨﻦ و ﮐﺎر ﺋەﮐەﻧە ﺳەر دۆﺧﯽ ﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ،
ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ .
ﺋەوەی ﮐە ﺋﯿﻤڕۆ ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﺑﺮﯾﺎری ﺳەرﮐﯽ و ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺳﺎزی ﺧەڵﮑێﮏ وەک ﮐﻮرد ﺑەﺳﺘﺮاوەﺗەوە ﺑە
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺗﺮەوە  ،دەق درێﮋەی ھەﻣﺎن ڕەوﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﮐە ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮا .
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟەم ڕاﺳﺘﯿە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﻟە واﻧەﯾە ﺋەوە ڕوون ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﺧەڵﮏ و ھێﺰێﮑﯽ ھەﺗﺎ
دوێﻨێ ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺋﯽ دە ﮐﻮردەواری ﺧﯚن  ،دەﺋﺎﻣﺒێﺰی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎدا ﺧﯚە
دەﺑﯿﻨﻨەوە و ﻧەک ﻻرﯾﺸﯿﺎن ﻟێ ﻧﯿە ﺑەڵﮑﻮ وەک ﺋﺎزاﯾەﺗﯽ و ﻟێﺰاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﭻ دەرﺧﻮاردی ﺧەڵﮑﯽ ﺋەدەن و
ﺋەو ﺑﺎﺟەش ﻧﺎدەن ﮐە ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ دای  .ﺋەﻣەﯾﭻ واﻧەﯾەﮐﯽ ﺗﺎڵ و ﺑﺎڵ ﮐێﺸە ﺋەڕای ﺋەواﻧەی ﮐە ﺋەم
ﺋﺎﮐﺎرەﯾﺎن ﺋەداﯾە ﭘﺎڵ ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێﻠەﮐﯽ  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا  ،و ﻓﺮە ﺑە ﮔەرﻣﯽ و ﺳەرﺷێﺘﺎﻧە ﺑە
ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﭼەﭘڕەواﻧە ) ﺋﺎﻧﮑﻮ وەﮐﯽ ﺟەﻻل ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ ﺋەﯾﮕﻮت ﭼەپ وەڕاﻧە ( ﭘﺎﺳﺎو و ﭘﺎﮐﺎﻧەﯾﺎن ﻟﯚ ﺋەﮐﺮد .
ﺳﯿﺎﺳەت ھەﻣﯿﺸە زاڵە ﺑە ﺳەر ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی دا  .ﺳﯿﺎﺳەت ھﻮﻧەر و ﭼەﮐﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەﯾە و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی
ژی ﭼەﮐﯽ ﭘﺎﮐﺎﻧە و ﭘﺎﺳﺎوی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕۆژاﻧەﯾە  .ﺳﯿﺎﺳەت  ،وەﮐﯽ ﺧﻮﯾﺎ دەﺑێﺘﻦ  ،ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی دﯾﺎری
ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺳﯿﺎﺳەت ﯾەﮐەﻣە و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻟە دوای ﺳﯿﺎﺳەت ﺗێ  ،وەﮐﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە و زاﻧﺴﺘﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ.
زاﻧﺴﺘﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﯾەﮐەم ﺗێ و ﻓەﻟﺴەﻓەﯾﭻ دواﺗﺮ و ﻟە دوای ﺋەو دا  ،ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﯚی ﺋەﺑﯿﻨێﺘەوە و ﺷﻮێﻦ
ﺋەﮔﺮێ و ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ھەﺗﺎﮐﻮ دﯾﺴﺎن دەﺳﮑەﻓﺖ و ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﯽ زاﻧﺴﺖ ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ زاﻧﺴﺘﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺋەو
ﻣﺎڵەﺷﯽ ﻟێ ھەڵ ﺋەﺗەﮐێﻨێ .

 ، (Realpolitik ) RealPoliticﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐﻮردان ؟
ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەت دا ﺷﺘێﮏ ھەس ﮐە وەﭘێ ﺋﻮﺷﻮون ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە )  . (realpoliticﺋەم
ﺑﺎﺑەﺗە ﺳﯿﺎﺳەﺗە و ﺑﯿﺮۆﮐەﮐەی ﻟە ﺑەراﻧﺒەر ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺳﯿﺴﺎﺳەﺗە ھﺎﺗە ﮔﯚڕی ﮐە ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ھەڵ ﺋەﭼﻨﺮێ ﮐە ﻟﯚ ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪن و ﭼەﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎ و ﺑﻨەﭼەی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو  ،ﮐﺎر
ﺋەﮐﺎت  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەﻣەش ) (Realpolitikﺑەدی ھێﻨﺎی ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺋەﮐﺎﺗە
ﻣەﺑەﺳﺖ و ﮐﺎری ﻟﯚ ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﻟەم ڕێﮕەﺷەوە ﻓﺮە ﻟە ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺰم ﻧﺰﯾﮏ ﺋەﺑێﺘەوە  .ﺋەم دەﺳﺘەواژە و واﺗﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐەی و ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎی ﻟە ﻻﯾەن ﻟﻮدوﯾﮏ ﭬﯚن رۆﺧﺎو ) (Ludwig von Rochauﻟە  ۱۸٥۳ﻟﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر
ھێﻨﺮاﯾە ﮔﯚڕی  .ﺋەوەش ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاوە ﻟە ﻣێﮋوو دا ﮐە ﺋﯚﺗﯚ ﭬﯚن ﺑﯿﺴﻤﺎرک ) (Otto von Bismarckوەک ڕێﮑﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەڕای ﭘێﮏ ھێﻨﺎﻧﯽ دەوﻟەﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ زۆر ﺑە ﮔەرﻣﯽ و ﭼڕ و ﭘڕی دەﮐﺎری ھێﻨﺎ  .ﻟە
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ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ژی ﺋەم ﺷێﻮازە ﻟە ﺳﯿﺎﺳەت ﮐﺮدن ﺑە ھێﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ و ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋەوەوە ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ
و دﯾﺎرﯾﮑﺮدن  .ﺳﺎزداﻧﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺳەردەﻣﯽ رﯾﺠﺎرد ﻧﯿﮑﺴﯚن وەﮔەرد ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺖ ﻟە ﭘﻠەی
ﯾەﮐەم و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ھەﻣﻮو ﺋەو ﺗﺎواﻧە دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﯾﺎﻧەی ﮐە ﺋەدرێﺘە ﭘﺎل ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﮐە ﻧﺎزﻧﺎوی ﮐﯿﻠﯿﻨﺠﺮ
واﺗە ﺑﮑﻮژی ﭘێﻮە ﻧﻮوﺳﺎﻧﺪوە  ،ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ) (Realpolitikی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮە  .ﻟەم دواﯾﺎﻧەش دا ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ
وەک ھێﻤﺎﯾەک ژ ﺑﯚ  Realpolitikﺗێﺘە ﺑﺎس ﮐﺮن  Realpolitik .ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮭﺎ ژ ﺳﯿﺎﺳەﺗﺎ وان ﺟە ھەﻣﺒەر
داﻋﺶ ﮔەﻟەک ﺑﺎش دﯾﺎرە ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ  .ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺳﯿﺎﺳەﺗەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەری ﺋەﺧﺎت ﮐە ﻟە
ﺑﯚ ﻟێﺪاﻧﯽ داﻋﺶ ﺋەوان ﭘەﻧﺎ ﺋەﺑەﻧە ﺑەر ھەر ھﯿﺰ و ﻻﯾەﻧێﮏ و ﻟەﻧﺎوﯾﺎﻧﺪا پ ک ک ﻟە ﺳﻮورﯾە ﮐە ھﯿﭻ
ﺷﺘێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ﻧﯿە  .ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﺧەﯾﺎ�ﺗﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﺎﻧەی پ ک ک و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ چ دەورێﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﻦ ﻟە Realpolitik
دا  Realpolitik .ﻟە ﭼﯿﻦ ژی ﻣێﮋووﯾێﮑﯽ ﻓﺮە ﮐﯚﻧﯽ ھەس و ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﻓێﺮﮔە ﻓەﻟﺴەﻓﯽ و ھﺰرﯾەﮐﺎﻧﯽ
ﺋەو و�ﺗەدا ڕەﻧﮓ و دەﻧﮕﯽ داوەﺗەوە  .ﺋەو ﺑﯚﭼﻮوﻧەی ﮐە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﭼﯿﻨﯽ ھێﻨﺎﯾە ھﻮﻟێ و ﺑەواﻧﺪا
ﺋەﻧﺎﺳﺮێﺘەوە ﮐە ﻟﯚ ﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﺸﮑﯚ  ،ڕەﻧﮕﯽ ﭘﺸﯽ و ﮐﺘﮑەﮐە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿە  ،ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋەوەﺳە ﮐە ﻣﺸﮏ ﺑﮕﺮێ،
ھەﻣﺎن  Realpolitikی ﭼﯿﻨﯽ ﯾە ﮐە دﯾﻨﮓ ژﯾﺎﺋﯚﭘﻨﮓ  ، Deng Xiaoping ،ﺳەر ﻟە ﻧﻮێ ھێﻨﺎﯾە ﮔﯚڕێ  .ﮔﯚڕ
ﺋەم ﺑﯚﭼﻮوﻧە  ،ﮔەﺷەی ﺋﺎﺑﻮوری و ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ و�ت ﻣەﺑەﺳﺘە و ﺋﯿﺪی ﭘێﮑﺎﻧﯽ ﺋەو ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﻣەﺑەﺳﺘە چ
ﻟە ڕێﭽﮑەی ﭘﺸﯽ ﺳﻮوری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﺘﮑﯽ ڕەﺷﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری  ،ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧﯿە .
ﺑﺎﺑەﺗەک  Realpolitikژی ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھﺎت ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮور .
ھەوﻟێﺮ ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺋەم  Realpolitikی ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو و ﺧﺴﺘﻨە ژﯾﺮ دەﺳﺘﯽ ﺋەو ﺷﺎرە وەﮐﯽ
ﭘﺎﯾﺘەﺧﺘﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﺮاﯾە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ ﻟە ﻻﯾەن ﭘﺎرﺗﯽ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﯾەوە  .ﻣﺸﮑﯚی ھەوﻟێﺮ ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ
ﺑﻮو و ﺋەوەش ﺑە�ﯾﺎﻧەوە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧەﺑﻮو ﮐﻮ ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﮐﺘﮑﯽ ﺳﻮوری ﺑەﻋﺴﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﺘﮑﯽ ڕەﺷﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن
ﺋەو ﺋﺎﻣﺎﻧﺠە ﺋەراﯾﺎن داﺑﯿﻦ ﺋەﮐﺮد  ،ﮔﯚڕ ﺑﯚﭼﻮون و ﻓەﻟﺴەﻓەی ﭼﯿﻨﯿەﮐﺎن .
ﺧﺎﻟەک ﺑﺎڵﮑێﺶ ﻟە ﻣەر ) (realpoliticھەس ﮐە ﺟێﮕەی ﺳﺮﻧﺞ داﻧە  .ﻟە زﻣﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﯚﻟﯽ دا ) (realژ ﺑﯚ
) (royalی ﺋﯿﻨﮕﯿﺰی ﺗێﺘە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  ،وەﮐﯽ ژ ﻧﺎوی ) (Real Madridﺧﻮﯾﺎ دەﺑﺘﻦ و ﺋەﻣەﯾﭻ واﺗﺎێﮑﯽ دﯾﮑە
ﺋەداﺗە ) (realpoliticﮐە ﺑە واﺗﺎی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺷﺎھﺎﻧە – ﺷﺎ ﺳﯿﺎﺳەت وەﮐﯽ ﺷﺎﮐﺎر و ﺷﺎژن ھﺘﺪ  ،ﺑە
واﺗﺎ ﮐﻮردﯾەﮐەی  ،ﺋەداﺗە دەﺳﺘەواژەﮐە  .ﮔەر واز ژ ھەراو و ھﻮرﯾﺎی ﻣﻨﺎ�ﻧە و ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی ﺑﺎوی ﭼەﭘەﮐﺎﻧﯽ
دوێﻨێ ﺑﮭێﻨﯿﻦ ﮐە ﺑﻨەﻣﺎی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﯾﺎن ﮐﺮدﺑﻮوە ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺧەﯾﺎ�وﯾﺎن  ،ﺋﯿﺪی ﺋەوە
ﺧﻮﯾﺎ دەﺑێﺘﻦ ﮐﻮ  ، realpoliticﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺷﺎھﺎﻧەی ﺗەﭬﮕەرێﻦ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازی  ،ﺑە ھﯽ
ﮐﻮردﯾﺸەوە  ،ﺋەوە ﺑﻮوە ﮐە ﺧﻮە دە ﺋﺎﻟﯿەک ﺑﺌﺎڵێﻨﻦ ﮐﻮ ﺧﻮداﻧێ ﺑڕﯾﺎرە ﺳەرﮐﯽ و ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺳﺎزﯾەل ﺑﻮوﮔﻦ
و ھەن  .ھەر ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ﺳﺮوﺷﺘﯽ ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﺑﺎوی ھەﺗﺎ ﺋﯿﻤڕۆش  ،ڕوون دەﮐﺎﺗەوە.
ﮔەر ﺋەﻣێ ﺑﺎﻻ ﺧﻮە ﺑﺪەﯾﻦ ﺳەر ﺑﺰاﭬێ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﮐﻮردان دە ﺳەد ﺳﺎڵێﻦ ﺑەرێ دە  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە ﺋﺎﺷﮑﺮا
دەﺑێﺘﻦ ﮐﻮ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮردان ھەﻣﯿﺸە دە ھەوڵێ ﭬێ ﭼەﻧﺪێ دە ﺑﻮوﮔﻦ ﮐە ﺋﺎﻟﯿﮑﺎرەک و ﭘﺸﺖ ﮔﺮەک
ﻣەزن ﺗﺮ ژ ﺧﻮە  ،ژ ﺧﻮە رە ﺑﺒﯿﻨﻦ  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺑﯚﭼﻮون و ڕاﻣﺎﻧﯽ ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ھەڵەی ﺑﺎو و زاڵ ﮐﺮاوی ﻧﺎو
ﮐﻮردان  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە ﺷﺮوﺷﺘﯽ ﺧێڵەﮐﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺷێﺨﺎﯾەﺗﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮردان ﻧەﺑﻮو ﮐە دەﺑﻮوە
ھﯚﮐﺎری ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﮐﻮرد وەﮔەرد ﺋەم ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋەو زل ھێﺰی زاڵ و ﺑﺎوی ﺳەردەﻣەﮐەﯾﺎن  .دژ ﺑەم ﺑﯚﭼﻮوﻧە ﮐە
ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ دوور و درێﮋ ﺑﺒﻮە ﺑﻨێﺸﺘە ﺧﯚﺷەی ﺳەر زاری ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن و ﻟﯚ ﻟێﺪان و ھێﺮش ﮐﺮدﻧە
ﺳەر ﻣێﮋووی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ دەھﺎﺗە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  ،ﺋەوە ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺑﺰاﭬەﮐە و ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی  ، realpolitic ،زال ﺑە ﺳەر ﺑﺎر و دۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﮐﻮردەواری – ژ ڕواﻧﮕەھﺎ دﯾﺮۆﮐﯽ ﭬە  -ﺑﻮوﮔە ﮐە ﺋەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی داﮔەﺳە ﺑﺰاﭬێﮏ وەﮐﯽ ﺗەﭬﮕەرا
ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﮐﻮردان و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ .
ﺧﯚﺷﻤﺎن ﺑێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺗﺎڵﻤﺎن ﺑێ  ،ﺑﺨﻮازﯾﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەﺧﻮازﯾﻦ  ،ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ﻣﺎڵە ﻟە ﺳەر ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﮐﻮرد و ﺗێﮑﺮای ﺗەﭬﮕەرە ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ  .ﯾﺎری و ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە وﻟﻮ دۆﺧێﮏ دا  ،ﮔەﻟەک ﺋﺎﺳﺘەم و
ھەﺳﺘﯿﺎرە  .ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﻟێﮕﺮە ﺋەوەﺳە ﮐە زل ھێﺰان ﺷەڕی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚﯾﺎﻧە و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﺰﯾﮏ
و دوور و درێﮋی ﺧﯚﯾﺎن ھەس و وەﮐﯽ ﻣێﮋوو ﺋەی ﺳەﻟﻤێﻨێ  ،ﻟەھەڤ ھﺎﺗﻦ و ڕێﮏ ﮐەوﺗﻨﯿﺎن ﻟە ﺳەر
ﮐەوڵﯽ ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺑﭽﻮوک و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﺗﯿﺎن  ،ﺗﺸﺘەک ﭼﺎوەڕوان ﮐﺮﯾە و ﮔەﻟەک ﺟﺎران ڕووی داﯾە و
دێ ڕوو ﺑﺪات ژی  .ﻟێﮕﺮە  Realpolitikی زل ھێﺰەﮐﺎن ﺋەﮐەﻓێﺘە دژاﯾەﺗﯽ و ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ وەﮔەرد  Realpolitikی
ھێﺰە ﺑﭽﻮوﮐەﮐﺎن و ﮔﺮێ ﮐﻮێﺮەی ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎﻧە و ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎوی ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺑﭽﻮوک ﻟەم ڕاﺳﺘﯿەوە ﺳەر ھەڵ
ﺋﺎدات و ﺋەﺷﯽ ﮔەﻧﮕەﺷە ﺑﮑﺮێﺖ  .ﺧﺎڵﯽ ﻧە ﺑﺎش و ﺟێ ڕاﻣﺎن ﺋەوﺳە ﮐە ﻟە دۆڕاﻧﯽ ھەر ھێﺰێﮑﯽ ﺑﭽﻮوک،
وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﮔﺎورە  ،دەوری زل ھێﺰەﮐﺎن ﻟەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎﻧەی ﺑە ﺳەر ﮔەﻟێﮑﯽ وەک
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ﮐﻮردا ھﺎﺗﻮە  ،ﮐﻮێﺮ ﺋەﺑێﺘەوە و ﺗێﮑڕای دێﺰە و دەرﺧﯚﻧەﯾەل ﺑە ﺳەر ھﯚﮐﺎرە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەﮐﺎن دا ﺋەﺷﮑێﻨﺪرێ.
ﺋەﻣەﯾﭻ ﺗێ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻨێﮑﯽ ﮐﻮور و ﻗﻮوﯾﻞ ﺟە ﻣێﮋووە ﮐە ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ دوای ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﺷﮑﺎن و دۆڕان
ﺋەﺧﯚڵﻘێﻨێ وەک ژ ﻧﻤﻮوﻧەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﻓﺮە ﺑە زەﻗﯽ ﺑەرﭼﺎو ﺋەﮐەﻓێ .
ﺋێﮏ ژ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾێﻦ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەم ﺧەڵﮑە و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن  ،ﭘﺎش ﻟە ﻧﺎوﭼﻮوﻧﯽ
ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻣﺎدەﮐﺎن ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ﺟە ﻧێﻮان ﺑەردﺋﺎﺷﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﯾەل ﺟە ﺧﯚﯾﺎن ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗﺮ ﮔﯿﺮﯾﺎن ﮐﺮدوە
و ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﺋەو ﻣێﮋووە دوور و درێﮋە ﻟە وﻟﻮ دۆﺧێﮏ دا ژﯾﺎون و ﻣﺎون  .ﮔﺮێ ﭘﻮوﭼﮑەی ﺋەم دۆﺧە ﻧﺎﻟەﺑﺎرە
ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەش ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە ﻟە ﺑﯚ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ﺋﺎﻗﺎری ڕەوﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﮐﻮردﯾەل ﻧەﺑﻮوﮔە و ﺋﯿﺴەچ ﻧﯿە  .ﭘﯿﻼن و ﭘﻼﻧﯽ ھێﻨﺎﻧە ﺳەرﮐﺎری ﺋەﺧﻤەﻧەﮐﺎن و ﻟە ﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری
ﻣﺎدﯾەل  ،ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮری ﻟﯿﺪا و ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﻣﯿﺴﺮﯾﺸﯽ وەﮔەرد ﺑﻮوت  ،ﺋەو ڕەوﺗەﯾە ﮐﻮ ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی ﺑەردەواﻣە و
ﻟە ڕێﺒﺎزی ﺋەو ڕەوﺗەدا ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿەﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ھﯽ ﮐﻮردﯾﺸەوە  ،ﻟە ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﺑﻮوﻧە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ و
ﯾەک ﻟە دواﯾﯿەک ﻟە ﻧﺎو ﭼﻮون و ﻓەوﺗﺎن  .ﻟە ﺧﯚڕا ﻧﯿە ژی ﮐﻮ ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋﯿﻤﺮۆ ﭘﺎرێﺰەران و ﻣﯿﺮاﺗﮕﺮاﻧﯽ ﺋەو
ڕەوﺗە ﺑە ﮔەرﻣە ﺑە ﺷﺎن و ﺑﺎڵﯽ داﻣەزرێﻨەراﻧﯽ ﺋەﺧﻤەﻧﺎ ھەڵ ﺋەدەن .
ھەر ﺋەوەﻧﺪەی ﮐە ﮐﻮرد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐە ﺧﯚی ﺑﭙﺎرێﺰێ و ﺗەﻧﺎﻧەت وەﯾﺸﻮوﻣەی ﺑەھێﺰی ﺗﻮاﻧەوەی ﭘﺎش ﺷەڕی
ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەﻣﯿﭻ ﺗێﭙەڕێﻨێ  ،ﺧﯚی ﻟە ﺧﯚی دا زۆرە و دەﺳﮑەوﺗێﮑﯽ ﮔﺎورەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە  .ﻓﺮەﯾەک ﺟە
ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺗﺮەک ﺑەرﮔەی ﺋەو ﺷﺎ�وە ﭘڕووﮐێﻨەرەی ﻣێﮋووﯾﺎن ﻧەﮔﺮت و ﺗﻮاﻧەوە و ﺟە ﻧﺎوﭼﻮون  .ﺋﯿﺴە
ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێﮏ ﻣﺎﮔە و ﻧﺎو و دەﻧﮕﯽ ھەر ھەس  ،ﺑە ﺑەرﺗەﺳﮑﯽ ﺋﯿﺮۆژی و ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ درێﮋﺧﺎﯾەﻧەوە .
دﯾﺎردەی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ  ،وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ھەر داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ  ،ﺑە ﻧﺎوﭼﺎواﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿەوە
دﯾﺎرە  .ﺋەم دﯾﺎردە ﮔ�و و دزێﻮە  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  ،ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ،
ﺗێﮏ داوە و ﺗێﮑﯽ ﺋەدات  .ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺟﯿﮭﺎن  ،ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺑە ﺧﻮاروو و ژوورووﯾەوە  ،ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗێﮑڕا،
ﺋﺎﺳﯿﺎ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﭽﻮوﮐﺘﺮﯾﻦ دورﮔە و ﺷﻮێﻨﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐەﭬﻨﺌﺎرا وەﮐﻮ ھﺎواﯾﯽ و
دورﮔەی ڕۆژھە�ت  ،ﺋﺎورووﭘﺎﯾﭻ ﻟەم وەﯾﺸﻮوﻣە ﺑەﺑەش ﻧەﺑﻮوﮔﻦ  ،ﺑﻮوﻧە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺋەو داﮔﯿﺮﮐﺎری و
ﮐﺎوﻟﮑﺎرﯾەی ﮐە ﯾەﮐەم ﺑە ﻧﺎوی ﺧﻮا و ﺋﺎﯾﯿﻨەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و دواﺗﺮ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﺗەواوﯾﺎن ﮐﺮد  .ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑەر و دوای ﺋەم ڕەوﺗە دژە ﻣﺮۆﭬە و دژە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﺋەوە ﺑﻮوﮔە و ﺋەوەﺳە ﮐە
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﺑﻨەﭼە و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺧﯚی داﺑﺒڕی و ﻟﯚ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﭼﺎوﭼﻨﯚﮐﺎﻧە و دزی و
ﺗﺎ�ن و ﮐﺎوﻟﮑﺎری و درۆ و دەﻟەﺳەی ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی دﯾﺮۆﮐﯽ  ،ﻣﺮۆڤ وەﮐﯽ ﺋﺎژەڵ دەﮐﺎر ﺑﮭێﻨێ  .ﮐﻮردی
ﺋﯿڕۆژی  ،وەﮐﯽ ﺗێﮑڕای ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺗﺮەک ﺟﯿﮭﺎن  ،ﺑەرھەﻣﯽ ﺋەم ﺷەڕ و ﻣﻠﻤﻼﻧێ و ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧێ
وەﮔەرد ھێﺰی ﺋەھﺮﯾﻤەﻧﯿﯽ ﻣێﮋووی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾە  .ھەر ﺋەم دۆﺧەﺷە ﮐە ﭼﻮارﭼﯿﻮەی ژﯾﺎن و ژﯾﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﻮردەواری  ،ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەر ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ  ،دﯾﺎری ﺋەﮐﺎت و ﺑﺎﺑەﺗە
ﺑەرﺗەﺳﮑﯿەک ﭘێﮏ دێﻨێ ﮐە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە واﺗە  realpoliticﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎﺗﻦ و دای
ﺋەﺳەﭘێﻨێ ﺑە ﺳەر ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ .

ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺎراوﯾﯽ ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و دەوری ﻟە ﭼﺎﺧﯽ ﻧﻮێ دا
وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ھﺎﺗە ﮐﺮن  ،ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ھەر داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ
ﯾە و دە ﺑەرژەوەﻧﺪی داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ و داﮔﯿﺮﮐەراﻧﺎ دەوری ﺑﯿﻨﯿﻮە و دەور ﺋەﺑﯿﻨێ  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑەﺷێﮑﯽ ﺳەرەﮐﯽ
ﺟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻗﻮوێﻞ داﮔﯿﺮﮐەراﻧە ﮐە ﺑە ﺧﺴﺘﻨﯽ ﮔەرای دژە ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ھێﺪی ھێﺪی ﺧەڵﮏ
و ﻧەﺗەوەﯾەل ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯿﺎن ﻟە ﻧﺎو ﺧﻮەدا ﺑﺘﺎوێﻨﻨەوە و وەﮐﯽ ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﮐەرەﺳﺘەی داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ دەﮐﺎرﯾﺎن
ﺑﮭێﻨﻦ  .ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ وەﮐﯽ ھﺎﺗە ﮔﻮﺗﻦ  ،ﭘەڵەﯾەﮐﯽ ڕەش و زەﻗﯽ ﻧﺎو ﭼﺎواﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿە و ژ
ﮔەﻟەک ﺑﻮاری ژﯾﺎن و ژﯾﺎری ﻣﺮۆﭬﯽ ﺳەردەم دا ﺋەﺑﯿﻨﺮێ  .ﮔەر زۆرﯾﺶ دوور ﺑﯚی ﻧەڕوﯾﻦ  ،ھەر ﺟە
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەﮐەی ﺧﯚﯾﭽﻤﺎن ﺋەوە ﺑﯿﻨﺮا ﮐە ﺧەڵﮑێﮏ ﺑە ھەزاران ﮐﯿﻠﯚﻣﺘﺮ ژ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن دوور ﺋەﮐەﻓﺘﻨەوە
و ﻟە ﻧﺎو ﺳﭙﺎی داﮔﯿﺮﮐەری ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎرا ﮐە ﺧﯚﯾﭽﯿﺎﻧﯽ دﯾﻞ ﮐﺮدﺑﻮو  ،ﺷەڕی ﮐﻮردﯾﺎن ﺋەﮐﺮد  .ﺋەم دﯾﺎردە دزێﻮە
ﺑە ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﮔﯚی زەوی و ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﻣێﮋووی ﺑﻮوﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی داﮔﯿﺮﮐﺮدن  ،ڕاﺳﺘﯿێﮑﯽ
ﺣﺎﺷﺎھەڵ ﻧەﮔﺮ و ﺳەﻟﻤێﻨﺪراوە  ،ﺑە ﺑەڵﮕەی ڕووﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە  .ﮐەوا ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮڵﻮاﻧە ﺳﻮوری ﺑەر
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ﻟەﺷﮑﺮی داﮔﯿﺮ ﮐەر دەﺳﺘەواژەﯾەﮐﯽ ﭘڕ ﺑە ﭘڕی ﺋەم دﯾﺎردە ﮔ�وەﯾە و ﻟەم دواﯾﺎﻧەش دەﺳﺘەواژی ﺟﺎش و
ﺟﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﻟﯚ ھەﻣﺎن ﻣەﺑەﺳﺖ ﮐەﻓﺘە ﻧﺎو ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردەوارﯾەوە وەک ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی
ﮐﺎرداﻧەوەی ﮐﻮرد ﺟە ھەﻣﺒەر داﮔﯿﺮﮐەران و داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ دا  ،ھﺎو ﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد دەﺳﺘەواژەﯾەل ﺗﺮەک ﭼﻮوﻧە
ﮔەﺟەر وﮔﻮﺟەر  ،ﮔﻮرﮔە و ﺳﯿﮑەی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری .
ﺟە ﮐﯚﻧﺪا ﮐﻮردﯾەل ﮐﺎرﺑﻮون ﮐﻮ ژ ھەﻣﺒەر داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﺧﯚی دا و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ
ﺑە وی ﺋﺎوا ﮐﺎرداﻧەوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﯾﺎن ھەﺑێ  .ﻟێ ﭘﺎش ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم و دەﺳﭙێﮑﺎ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺗﻮاﻧەوەی ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل  ،داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯽ و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﮐەﻓﺘە ﺋﺎﻗﺎر و ﺷێﻮازێﮑﯽ
ﻧﻮێﻮە  .ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺋﯿﺪی ﺑﻮو ﺑە ﺧﺎوەﻧﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدێﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت و
دەﺳﮑﺮدی داﮔﯿﺮﮐەران  .وەک ژ ﮔﻮﺗﻨێﻦ ﺑێ ﭘەردەی ڕۆژھەﻻت ﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑەﮐﺮێ ﮔﯿﺮاوی ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ ھێﻨﺪی
ڕۆژھەﻻﺗەوە ) (East Indian companyﺑە زەﻗﯽ دەرﺋەﮐەﻓێ  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی داﮔﯿﺮﮐەران و ﭼێ ﮐﺮﻧﺎ
ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺎری وەﮐﯽ ﭼەک و ﮐەرەﺳﺘەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ھﺎﺗە ڕێﮑﺨﺴﺘﻦ و ﺳﺎزدان
و ژ ﺑﯚ ﭘﺎرﺳﺘﻨﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی داﮔﯿﺮﮐەران و ﺟە ھەﻣﺒەر و ژ دژی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ و
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوان ﮐەوﺗە ﮔەڕ .
================================
ﺗێﺒﯿﻨﯿەک ؛ دەﺳﺘەواژەی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر ﮐە واﺗﺎی ﺋﺎوەدان ﮐﺮدﻧەوە ھەس ﻓﺮە ژ واﺗﺎی  colonialismدوورە و
دەﺳﺘەواژەی داﮔﯿﺮﮐەر و داﮔﯿﺮﮐﺎری ﮐﻮردی ﭘڕ ﺧﻮەﺷﺘەر و ﺑﺎﺷﺘﺮ ﮔەوھەر و ﮐﺎﮐڵﯽ  colonialismﺧﻮﯾﺎ
ﺋەﮐﺎﺗﻦ.
================================
ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺋﯿﺮۆ دە  ،ﮔﺎﭬەک ﮔەﻟەک ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﺎوێﺘﯿە و ﺑە ﭼەک و ﮐەرەﺳﺘەێﻦ
ﺳەردﻣﯿﺎﻧە و ﻧﻮو ھﺎﺗﯿە ﺗەﯾﺎر ﮐﺮن  .دە ڕۆژێﻦ ﺋﯿﺮۆ دە  ،دە ﺳەردەﻣﺎ دﯾﺎردەی ) - (public relationﭘێﻮەﻧﺪی
ﮔﺸﺘﯽ ﮐە ﺷﺘێﮑﯽ ﺑێ واﺗﺎﯾە ھەم ﻟە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی و ھەﻣﯿﭻ ﻟە ﮐﻮردی دا و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ دﯾﺎردەﮐە دەرﻧﺎﺧﺎت
ﮐە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ھەﻣﺎن ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯿﯽ ﮐﯚﻧە ﺑە ﺑەرﮔﯽ ﺗﺎزەوە و ھەرھەﻣﺎن دام ودەزﮔﺎﯾە ﮐە ﮐﺎﺗﯽ
ﺧﯚی ﮐﺎﺑﺮاﯾێﮑﯽ وەﮐﯽ ﻓﺮﯾﺪ ھﺎﻟﯿﺪەی و ھﺎوﭘێڕەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﻟە ژێﺮ ﻧﺎوی درۆزﻧﺎﻧە و ﺧﺎﭘێﻨەری ﻧﺎوەﻧﺪی
زاﻧﺴﺘﯽ ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوە و ﭘێﻮەﻧﺪی ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺟێ و ﭼﯽ دی ﺳﺎزی ﮐﺮدﺑﻮو و ﺋﺎﻧﮑﻮ ھەﻣﺎن دەزﮔﺎی
ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯿﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧە ﮐە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ﻟە زاﻧﮑﯚی ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﻟﻮﻣﯚﻣﺒﺎدا ڕێﮑﯽ ﺧﺴﺘﺒﺒﻮو –
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی داﮔﯿﺮﮐەران زۆر ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ ﻟە ﺳەر ﺗەﯾﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺧڕ ﺑﻮەﺗەوە  .ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی و ﺳﯿﺎﺳەت ﺟێﮕەی ﭼەک و ﭼﯚڵەی ﺟﺎراﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە  .ڕەوە و
ﮔﺎﮔەﻟێﮑﯽ ﮔﺎورە ژ ﺑە ﻧﺎو ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻦ و ﭘﺴﭙﯚر و ﺷەھﺮەزاێﻦ ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﭘێﮕەﯾﻨﺪراون و ﻟە ڕﯾﮕەی دام
و دەزﮔﺎی ﻣﯿﺪﯾﺎ ﮔﺸﺘﯿەﮐﺎﻧەوە ﮐە ﺗﺎﭘﯚی ﺧﯚﯾﺎﻧە  ،ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﺎ داﺳەﭘێﻨﺪراون  .ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﻧﮭﺎ ﺋەو ڕێﭽﮑەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﯿﺎن ﮔﺮﺗﻮەﺗە ﺑەر ﮐە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﻟە ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯿﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ
ڕووﺳﯽ و ﻟە ڕێﮕەی زاﻧﺴﺘﮕەی ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ﻟﯚﻣﯚﻣﺒﺎوە ڕێﮑﯿﺎن ﺧﺴﺘﺒﻮو  .ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ﻟەم ﺑﻮارەدا ﭼﺎک
ﺳەرﮐەﺗﻦ و ﺑﯚڕی ڕۆژﺋﺎوای ﺳەدەﻣﯽ ﺷەڕی ﺳﺎردﯾﺎن دا  .ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎش ﺧﯚﯾﺎن ﺑەوەوە
ھەڵ ﺋەدەن ﮐە ﭼەﻧﺪھﺎ ﺳەرﮐﺮدە و ﮐﺎدری ﺑەڕﯾﻮەﺑەری ﺑەرزی و�ﺗﺎﻧﯿﺎن  ،ﻟە ﻧﺎوﯾﺸﯿﺎﻧﺎ ﻣەﻻ ﺳەﯾﺪ ﺣەﻣە
ﻋەﻟﺊ ﺧﺎﻣەﻧەﯾﯽ  ،ﺳەرﮐﺮدەی ﺋێﺴﺘﺎی ﻋەﺟەﻣﺎن  ،دروﺳﺖ ﮐﺮد و ﭘێﯿﺎن ﮔەﯾﺎﻧﺪن و ﺋێﺴﺘﺎس ﺑەری ﺋەو
ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەﯾﺎن ﺋەﭼﻨﻨەوە وەک ﻟە ﻧﻤﻮوﻧە ﻋەﺟەﻣﺎﻧﺎ دەرﺋەﮐەﻓێ و ﻣﺎﮐﯽ ھەڵﺪاﻧﯽ ﮐﻮت و ﭘڕی
ﻣەﻻ ﺧﺎﻣەﻧﯿﯽ دەرﺋەﺧﺎت .
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺗﺎزەﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل و ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮﺷﯿﺎﻧﺪا ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل ﮐە ﻟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﺷێﻮەﮐﺎری )
 (public relationو ھەڵﺴﻮوڕاواﻧﯽ ﺋەو دﯾﺎردە دا ﺧڕ و ﭼڕ ﺑﻮەﺗەوە  ،ﻣﺎک و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ و ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﻟﯚ دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﮔﯚڕﯾﻮە  .ﺋﯿﺘﺮ ﺳەردەﻣﯽ ﮐەواﺳﻮور و ﺟﺎش و ﺟﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ و
ﮔەﺟەر و ﮔﻮﺟەر و ﮔﻮرﮔە و ﺳﯿﮑەی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری دە ﻣێﮋ دە ﺑە ﺳەر ﭼﻮوە و وەﻻ ﻧﺮاوە و ﺋەواﻧەی ﮐە
ﺟێﮕەی ﺋەواﻧﯿﺎن ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە ﺋﯿﺪی ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ھەڵﭙە و ھەوڵﯽ ﭘێﺸڕەوی و ﭘێﺶ ﺋﺎھەﻧﮕﯽ و ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯽ
ﺧەڵﮑەﮐەی ﺧﯚﯾﺎن ﺋەدەن و ﻟە ﮔەﻟێ ﺷﻮێﻨﺪا ژی ﺑﺎش ﺳەرﮐەوﺗﻮون  .داش و ھەڵ ﺳﻮوڕاواﻧﯽ
ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﺳﺎزﮐﺮاو و ﭘێﮕەﯾﻨﺪراوی )  (public relationﻟە ﮔەﻟێ ﺷﻮێﻨﺪا ﺋﯿﺪی ﺑﻮوﻧەﺗە ﻧﻮێﻨەری ﻧﻮێﺨﻮازی
و ﭘێﺸﮑەوﺗﻦ و ﭘەﺳەﻧﺪﮐﺮاوی ڕۆژﺋﺎوا و ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی ﺗەواوی ﺑەراﺗﺪەراﻧﯿﺎن ﻟەﮔەڵ داﯾە  .ﭼەﮐﯽ ) public
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 (relationﺑە ﺧەﺳﺘﯽ و زەﻗﯽ ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑەرێ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺋﯚﮐﺮاﯾﻦ و ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯿﺶ
ﮔﻮرﺟﺴﺘﺎن ﺑەﮐﺎر ھﺎت و ﻟە ﺑە ﻧﺎو ﺑەھﺎری ﻋەرﺑﯿﭻ  ،ﮐەرەﺳﺘەی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺳﺎزدەراﻧﯽ ﺋەو ﺑەزﻣە ﺑﻮو .
دەﺳە�ت و دەوڵەﺗە دەﺳﻨﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮﮐﺎن  ،ﭘﺎش ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم ﺋەرﮐﯽ
ﭘێﺴﭙێﺮدراوی ﺗﻮاﻧەوەی ﮔەل و ﻧەﺗەوەی ﮐﻮردﯾﺎن ﮐەوﺗە ﺳەرﺷﺎن  .ﮐﺎرﯾﮕەری و ﺑەرھەﻣﯽ ﺋەو ﺋەرﮐەش
ﺑﻨەﻣﺎی ﻧﻮێﯽ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا داڕەﺷﺖ  .ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺗﻮوﺷﯽ
دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ ﺑﻮەوە  .ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ دووھەم دەورێﮑﯽ ھەرە ﻧەرێﻨﯽ ﺑﯿﻨﯽ و
ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ﻟە ﮔﺮێﺠﻨە ﺗﺮازاﻧﺪ و ﺋﺎﻗﺎرە ﻣێﮋوﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﮔﯚڕی  .ﺋەم ڕەوﺗە درێﮋەی ھەﺑﻮو و ﺗەﭬﮕەری ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﮐﻮردی ﻟە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی داﮔﯿﺮﮐەرﭼﯿەﺗﯽ دا ﺧﻨﮑﺎﻧﺪ
و ﺗﺎﺳﺎﻧﺪی .
دۆﺧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﮔەﻻﻧﯽ ﺋﯿﺮان و ﺑەﺷﺪاری ﭼﺎﻻﮐﯽ ﮐﻮرد و ژﯾﺎﻧەوەی ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ڕۆژھە�ﺗﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﮐێﺸﯽ ﺋەوەی داﺷﺖ  ،ﮔﯚر ﺗﯿﺌﯚری ﮔەﺷەی ﻣێﮋووﯾﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ  ،ﮐە ژﯾﺎﻧەوەﯾەﮐﯽ
ﻣێﮋووی دە دﯾﺮۆﮐﺎ ﮐﻮردان ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨێ  .ﻟێ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺟەو ﭘﺎرا ﮐﯚﻣەﻟﮕەھﺎ ﮐﻮردەواری دە ،
ﺋەو ﮐێﺶ و وزەی ﻟە ﮐﻮردی ﺋەو ﺑەﺷەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﺑڕﯾﺒﻮو ﮐە ﻧەک ھەر ﮔﺎﭬێﮑﯽ ﻟەو ﺋﺎﻗﺎرەوە
ﻧەﻧﺎ  ،ﻟێ ﺑەﻟێ  ،ﺑﻨەﻣﺎی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺑە ھێﮋﺗەرﺗەر ﮐﺮ  .ﮐﺎرەﺳﺎت و ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎﯾەک ﻣێﮋووﯾﯽ ،
ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەو دۆﺧە ﺑﻮو ﺋەڕای ﮐﻮردﯾەل  .ڕۆژھە�ت ﻧە ﺋەو ﮐێﺸەی ھەﺑﻮو و ﻧە ﮐﺎت و
ﺳەردەﻣەﮐەش ﺑﻮاری ﺋەوەی ﭘێﺪا  ،ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرﮐﯽ  ،ﮐە ﺑەو ﺋەرﮐە ﻣێﮋووﯾﯽ ڕاﺑﮕﺎت  .ﺋەو
ﺋەرﮐە ﻣﺎﯾەوە ﻟﯚ ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮور و ڕاﭘەڕﯾﻨە ﻣەزن و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەی ﮐە وەرﭼەرﺧﺎﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ دە ﻣێﮋووی
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﻧەﺗەوەﯾﯽ دا ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨێ و ﭘﯿﮏ ژی ﺋﺎﻧﯽ .
وەرﭼەرﺧﺎﻧێﮑە ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮور ھێﻨﺎﯾە دی  ،ﺧﺎڵﯽ دەﺳﭙێﮑﯽ ﺑەرﭘەرچ داﻧەوەی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ
ﺑﻮو و ﻟێﮕﺮە ﭘێﺮە ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺑﯿﺮ و ھﺰرا ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑﻮو ﮐﻮ زاڵ ﺑﻮو ﺑە ﺳەر ﺑﯿﺮۆﮐە و ھﺰرۆﮐەی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺳﺎز ﮐﺮاوی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺋەم زاڵ ﺑﻮوﻧەش ﺑەو واﺗﺎ ﻧﯿە ﮐە ﺋﯿﺪی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺑﻨەﺑڕ ﮐﺮاﺑێ و دەوری ﻧەﻣﺎﺑێ  .دۆﺧﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻣێﮋووی ﺗﻔﺖ و ﺗﺎڵ و
ﺧﻮێﻨﺎوی دووﺑەرەﮐﯽ و ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ دەو ﭘﺸﮑﺎ ﮐﯚﻣەﻟﮕەھﺎ ێﻦ ﮐﻮردەواری  ،ﺑﻮار و دەرەﺗﺎﻧێﮑﯽ ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪ
ﮐﻮ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ درێﮋە ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ دژە ﮐﻮرداﻧەی ﺑﺪات و ﺑﺒێﺘە ﺋﺎﻣﺮاز و ﮐەرەﺳﺘەﯾەک ﮐە دوژﻣﻨﺎﻧﯽ
ڕاﺳﺘەوﺧﯚ و ﻧﺎڕاﺳﺘەﺧﯚی ﮐﻮردان دەﮐﺎری ﺑﮭێﻨﻦ .
ﮔەﺷەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐﯚﻣەڵﮕەھﺎ ﮐﻮردەواری دە ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ
داﮔﯿﺮﮐەراﻧﺪا و ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەک ﭼەﻧﺪ دە ﺳﺎڵﯽ دا  ،ﺟﯿﻞ و ﻧﻔﺸەک ﺋﺎ ﻧﻮو ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪووە ﮐە ﻟە ژێﺮ
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻓەرھەﻧﮓ و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺳﺎزﮐﺮاوی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﺎ ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮون و ﺧەﻣﻠﯿﻮن  ،دوور ﺟە
ﻓەرھەﻧﮓ و ﺑﯿﺮ و ھﺰری رەﺳەﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﮐﻮردەواری  .ﺋەم ﺑەرھەﻣە
ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﺑەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەﭬە  ،ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﻓﺖ و ﺋﺎڵﯚزﯾێﮑﯽ ﻗﻮوڵﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺑﯿﺮ و ھﺰرﯾﯽ ژﯾﻦ و ژﯾﺎری ﮐﻮردەوارﯾە  .ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﻧە ﮐەرەﺳﺘە و ﺋﺎﻣﺮاز و ﻧە
ﺑﻮار و دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺋەوەی ھەﺑﻮوە  ،ھەﺗﺎ ﺋەم دواﯾﯿﺎﻧە  ،ﮐە ﻣﺮۆڤ و ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺧﯚی ﭘەروەردە ﺑﮑﺎت  .ﺟﯿﻞ و ﻧﻔﺸﺎ ﻧﻮو ﻣﯿﻨﺎ ﺑەرھەﻣەک ﺋﺎ ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺟﭭﺎﮐﯽ ێﻦ ﮐﻮردﯾەل  ،وەﮔەرد
ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻧەﺧەﻣﻠﯿﻮ و ﻗەﺗﯿﺲ ﻣﺎو ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼێ ﺗﺮ واﺳە ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﻗەﺗﯿﺲ ﮐﺮاوی ﮐﻮردەواری  ،ﻧﺎﮐﯚﮐﻦ و
دەﺑێ ژی ﻧﺎﮐﯚک ﺑﻦ و ﻣﺎﻓﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧە و ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﯾە  .ﭼﺎرﮐﺮﻧﺎ ﭬێ ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ژی ھﺎ ﺑﺎ ﻓەﻟﺴەﻓەی
ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ ﻟە ﻣەڕ دەوڵەت و دەﺳە�ت و ﺳەروەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﺧﺎﻧﯽ ﮔەﺷەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻟە
ھەﻣﻮو ﺑﻮارێﮑﺪا ﺋەﺑەﺳﺘێﺘەوە ﺑە ھەﺑﻮوﻧﯽ دەوﻟەت وەک ھێﻤﺎی ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐە ﻟە ﺳەرﯾەﺗﯽ
ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ژﯾﻦ و ژﯾﺎری ڕۆژاﻧە و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺗﺎک و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﯚﻣەﻟﮕﺎﮐە داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎﺗﻦ و ﻟەم ڕێﺒﺎزەش ﺗﺎﮐﯽ
ﮐﻮرد ﭘەروەردە ﺑﮑﺎت ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮرداﻧەوە  .ﺋەو ﻓەﻟﺴەﻓەﯾﭻ ﺋەﺷﯽ ﺑە ﺋﺎواﯾەﮐﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە ﺑێﺘە
ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ و وەﮔەڕ ﺧﺴﺘﻦ ﺑەو واﺗﺎﯾە ﮐە ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﺗﺎک و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮردەواری داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺮێﺖ.
ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ) ﻣەﺑەﺳﺖ ﺑﺎﺷﻮور ﺑەﺗﺎﯾﺒەت و ﺗﺎ ڕادەﯾەک ژی ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە ﮐﻮرد ﺧﺎوەﻧﯽ
دەﺳەﻻﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿە  ،ھەر ﭼەﻧﺪ ﺋەوەﮐەی ڕۆژﺋﺎﭬﺎ دە ژێﺮ ﭼﺎوەدێﺮی ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری داﯾە ( ھێﮋ ﻧەﮐﺎرﯾە
ﮐﻮ ﺋﯽ ﺋەرک ﻣێﮋووﯾﯽ ﭼﻮوﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﺟێ ﺑﮕەھﯿﻨێ .
ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋﯽ ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮردان  ،ﺋﯿﺮۆ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺋەوان ﺟﯿﻠﯽ ﻧﻮێ ﮐﺮاوﻧەﺗە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ Public
 Relationھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﮔﺸﺖ ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﻗﻮرﺗێﮏ ﺗﺮەک ﮔەﻟەک
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ﺧﺮاﭘە ﮐە ﮐەوﺗﻮەﺗە ﺳەر ﻗﻮرﺗﯽ داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺑﻮار و
دەرەﺗﺎﻧێﮑﯽ ﺑەرﻓﺮە و ﺑەھێﺰی ﻟەﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﻟﯚ ﭘێﮏ ھﺎﺗﯿە و ﺑﻠەز دەﻣەﺷێ  .ﮔﺮﻓﺘەﮐە و ﺋﺎرﯾﺸەﮐە
ﮔەﻟەک زەق و ﺳﻮورە و ﮐێﺸﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯿﺶ ﻟﯚ ﺑەرەﻧﮕﺎر ﺑﻮوﻧەوەی ﺋەم دﯾﺎردەی ﺳەردەﻣە  ،ﮔەﻟەک
ﺑەرﺗەﺳﮏ و ﮐەم ﺑڕﺷﺘە  .دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەم
ھﯚﮐﺎرە ﻧەرێﻨﯿەﯾە  .ﺋﺎرﯾﺸەی ﮐﻮرد وەﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑەﺷﯽ ڕۆژھە�ﺗەﮐەی ھێﮋ
ﺟە ﺧەوە ﺑەردﯾﻨەی داﮔﯿﺮﮐەرﭼﯿەﺗﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ڕاﻧەﺗە�وە  .ﺑﺎﮐﻮور دە ﺋﺎڵﯚزی و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰری دا
ﺋﺎ�وە و ﺋﺎﺳﯚﯾەﮐﯽ ڕوون ﺋەڕای ﻧﺎﺑﯿﻨﺮێ  ،ﺑەم زوواﻧە  .ڕۆژﺋﺎﭬﺎ  ،دە ژێﺮ ﮐﺎرﺗێﮑﺮدﻧﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ﺑەﻋﺴﯽ
ﺳﻮوری و ھەڵﺴﻮوڕاواﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور  ،پ ک ک  ،ﺗﻮوﺷﯽ ﺳەرﻟێ ﺷێﻮاوﯾەﮐەی ﺑﺎﮐﻮور ﺑﻮوﮔﻦ و ﺑەرەو ﺋەوە
ﺋەﭼﻦ ﮐە دەرﻓەﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺧﯚﻟﻘﺎوی دەﭬەرەﮐە ﻟە ﮐﯿﺲ ﮐﻮردﯾەل ﺑﺪەن  .ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﺑﺎﺷﻮور ﮐە ﺋەوﯾﭻ
ﺗﻮوﺷﯽ ﺋﺎرﯾﺸەی ﮔﺮاﻧﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ داﮔﯿﺮﮐەران و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﺑﻮوﮔەﺳەوە و ڕۆژ ﻟە دوای ڕۆژ
ﺑەرەوڕووی ﻗەﯾﺮان ﻟە دوای ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺳﺎزﮐﺮاو ﺋەﺑێﺘەوە و وزە و ﺑﺮﺳﺘﯽ ﭘێڕاﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﺋەرﮐە
ﮔﺮﯾﻨﮕەﮐﺎﻧﯽ ﺑەرﺗەﺳﮏ ﺋەﺑێﺘەوە  .ﺋەﻣەش ﺋەوە ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە ﮐﻮرد ھەم ﻟە ﺑەرﻧﺎﻣە و ﭘﻼﻧﯽ ﺗﯚﮐﻤە ﻟﯚ
ﭼﺎرﮐﺮﻧﺎ ﺋﺎرێﺸەێﻦ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و دﺋﺮۆﮐﯽ و ھەﻣﯿﭻ ﺟە ﮐەرەﺳﺘە و ﺋﺎﻣﺮازی ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﭘەی ﺋەوان ﺋەرﮐﺎن
ﮐﻮرت ﺋەھێﻨێ  .ﺋﯽ ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧەﯾﭻ ﺋەﺑێﺘە ھﯚﮐﺎری ﺋەوە ﮐە ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ  ،ﭘﺸﺖ ﺑە ھﯚﮐﺎری
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ێﻦ )  (public relationدرێﮋە ﺑە دەوری ﻧەرێﻨﯽ ﺧﻮە ﺑﺪات و ڕووداﮔەل ڕۆژاﻧەی ژﯾﺎﻧﯽ
ڕۆژاﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳەرﺑﺎزی و ﺋﺎﺑﻮوری و ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯽ  ،ﺋەم راﺳﺘﯿە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨﻦ .

ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧەی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯚﻧﺰ و دواﺗﺮ ﻣﺎﮐﺲ ﻣﻮوﻟەری ﺑەﻧﺎو ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯽ ﺑەﮐﺮێ ﮔﯿﺮاوی ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی ھێﻨﺪی ڕۆژھەﻻت و
ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﮐﺎﺑﺮاﯾەک وەﮐﻮ ﻓﺮێﺪ ھﺎﻟﯿﺪەی ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧەدا  ،ﮔەﻟەک ﺑە زراﭬﯽ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﺎن دﯾﺎری ﮐﺮدوە و ﻟە ﺳەر ﺋەوە ﺧڕ و ﭼڕ ﺑﻮوﻧەﺗەوە ﮐە ﭘەی ﻣﺴﯚﮔەرﮐﺮﻧﺎ ﺗﺎ�ن و ﺑﺮەوی
داﮔﯿﺮﮐەراﻧە ،ﺋەﺷﯽ ﻧﺮخ و ﺑەھﺎی ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و دەﺳﮑەوﺗﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺧەڵﮏ و
و�ﺗﺎﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاو ﺳﻮوک و ﭼﺮووک ﺑﮑﺮێﻦ و ﺑﻔەوﺗﻨﺮێﻦ و ﺑە ﻓەرھەﻧﮓ و داب و ﻧەرﯾﺘﯽ داﮔﯿﺮﮐەران ﭘڕ
ﺑﮑﺮێﻨەوە  .ﺋﺎ ﺋەﻣە دەق ﺋەو ڕێﭽﮑە و ڕێﺒﺎزەﯾە ﮐە ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن و دواﺗﺮﯾﺶ ﺋﯿﺴﻼم ﺑە ﺳەر و�ﺗﺎن و ﮔەﻻﻧﯽ
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﺎن ھێﻨﺎ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری ڕۆژﺋﺎﭬﺎﯾﯽ ﺗێﺌﯚرﯾﺰەﯾﺎن ﮐﺮد  .ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﯿە ﺋﯿﺮۆ
ژی ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚپ ﺋەﻣەﺷێ  Public Relation .ﺋﯿﺮۆ ﻟﻮوﺗﮑەی ھەرە ﺑەرزی ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯿﯽ
ﮔﯚرﯾﻨە و دەوری ﺋەوان ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﻧﻮێ دا ﺋەﮔێڕی  .دﯾﺴﺎ ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ﮐەﭬﻨە ﺷﯚپ  ،ﻓەرھەﻧﮓ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻣێﮋووی ﮔەل و و�ﺗﺎﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاو ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ ﮐەوﺗﻮوﻧەﺗە ﺑەر ﺷﺎ�وی ﺑﯿﺮ و
ھﺰری ﺋەو ڕەوﺗە دژە ﻣێﮋووﯾﯽ و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﯾە  .ﺑەزﻣﯽ ﭼەواﺷەﮐﺎری و ﺷێﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮓ و ﻣێﮋوو ﻟە
ﻻﯾەن ﺑەﻧﺎو ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯽ وەﮐﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯚﻧﺰ و ﻣﺎﮐﺲ ﻣﻮوﻟەری ﮔﯚرﯾﻦ ﺑەردەواﻣە  ،ﺑەو ﺟﯿﺎوازﯾەی ﮐە
ﺋﯿﺪی ﺋەو ﻧﺎوە زەﺑەﻻﺣﺎﻧەی ﺟﺎران ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﺳﺎوﯾﻠﮑە وەﭘێ ﺋەﺗﺮﺳﺎﻧﺪن  ،ﻟە ﺋﺎرادا ﻧەﻣﺎون و ﻧﺎوی
ﺧﯚﻣﺎڵﯽ و ﺋﺎﺷﻨﺎ و ﻧﺎﺳﺮاوی ﺧﯚﯾﯽ ﺟێﮕەﯾﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە ﺑە ﻧﺎزﻧﺎوی ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧەی ﭘڕ زرﯾﻘە و ﺑﺮﯾﻘە دارەوە.
ﮔەر ھەﺗﺎ دوێﻨێ ﮐﻮرد و ﻓەرھەﻧﮓ و ﺷێﻮە و ﺷێﻮازی ﻣێﮋووﯾﯽ ژﯾﺎﻧﯽ وەﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ
داﮔﯿﺮﮐەران ﺟە ﻻﯾەک ﺑﻮاری ﮔەﺷە و ﻧەﺷەی ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﻟێ ﺑڕا و ژ ﺋﺎﻟﯽ دن  ،ڕووﺑەڕووی ﺳﻮوﮐﺎﯾەﺗﯽ
و ھێﺮﺷﯽ ﺗﻮرک و ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەب دەﺑﻮوﻧەوە و ﺗﺎک و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ داﮔﯿﺮﮐەراﻧەی وﯾﻠﯿﺎم
ﺟﯚﻧﺰ و ھﺎوﭘێڕ و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ڕەگ و ڕەﭼەڵەﮐﯽ دێﺮﯾﻨﯽ ﺧﯚﯾﺎن داﺋەﺑڕێﻨﺪران و ﺋەﮐﺮاﻧە ﭘەراوێﺰی ﭘﻠە
ﻧﺰﻣﯽ داﮔﯿﺮﮐەران  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋﯿﺮۆ دﯾﺎردەی  public relationھﺎﺗﻮەﺗە ﺑﺎﻧﯽ و وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘێ ﮐﺮا
ڕەوﯾەک ﺑەﻧﺎو ﻟێﺰان و ﭘﺴﭙﯚری ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﭘێﮕەﯾﻨﺪراوی  ، public relationﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ
ڕۆژھە�ت ﻧﺎﺳﯿﯽ ﮔﯚرﯾﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﺮووس  ،ﮐەوﺗﻮوﻧەﺗە وێﺰەی ﮐﻮرد و ھەﻣﻮو ﮔەﻻﻧﯽ
ھﺎوﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ .
ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی ڕۆژﮔﺎرﯾﺶ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەوان ﺋەﻓەﻧﺪﯾێﻦ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯽ ھەﻧﺪەک ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ ﮐﺎوێﮋ
ﺋەﮐەﻧەوە ﮐە ھەر ھﯿﭻ ﺋﺎﮐﺎرێﮑﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ و زاﻧﺴﺘﯽ ﭘێﻮە دﯾﺎر ﻧﯿە و ﺗەﻧﯿﺎ ﮐﺎ�ی ﺑێ ﺑﺎﯾەخ و ﺑێ ﻧﺮﺧﯽ
دەڵە ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دەڵە ﺑﺎزاری ﺋەوان ﺑﺎﺑەﺗە ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧەن  .ﭘﺮۆﻓﺴﯚر ھەراﻣە ﺋێﮋێ ﮐە ﮐﻮرد ﻟە ﺑﻮوﻧﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﻮوەﺗەوە و ﺋﯿﺪی ﺑﻮوەﺗە ﭘﺎرەک ژ ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺖ و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺗﺎواﻧﮑﺎر و
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ﺗﺎوان ﻟێﮑﺮاو ﭘێﮑﭭە ھﺎﺗﯿە ﮔﺮێ دان  ،ﺧﺎل  ،ﺧەﻻس  ،ﺋﺎو ﺑێﺮە و دەﺳﺘﺖ ﺑﺸﯚ  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  .وادﯾﺎرە
ﮐە ﺋەم ﭘﺮۆﻓﺴﯚر ھەراﻣەﯾە ﻧەﺧﯚﺷﯽ دەرووﻧﯽ ﺗﺎک ﮐە ﺑە دەردە ﺳﺘﯚﮐﮭﯚڵﻢ )(stockholm syndrom
ﺋەﻧﺎﺳﺮێ ﺋەداﺗە ﭘﺎڵ ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد و دۆزێﮑﯽ ﺗﺎﮐە ﮐەﺳﯽ ﺋەﮐﺎﺗە ﺋﺎﮐﺎری ﮔﺸﺘﯽ  .ﻟە دەردە ﺳﺘﯚﮐﮭﯚڵﻢ
دا ﺗﺎوان ﻟێﮑﺮاو ﺧﯚی وەﮔەرد ﺗﺎواﻧﮑﺎرەﮐەی ڕێﮏ ﺋەﺧﺎت ﺋەڕای دەرﺑﺎز ﺑﻮون و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺗﯿﺎﭼﻮوﻧﯽ ﺑە دەﺳﺖ ﺗﺎواﻧﮑﺎرەﮐەی  .دەردە ﺳﺘﯚﮐﮭﯚڵﻢ دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﮐﺎﺗﯽ و ﮐەم ﺧﺎێﻨە و ﺋەوە ﻧﺎﺳەﻟﻤێﻤێ
ﮐە ﺗﺎوان ﻟێﮑﺮاو و ﺗﺎواﻧﮑﺎر ﻟﯚ ھەﻣێﺸە ﯾەک ﺋەﮔﺮﻧەوە  .ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﯾەک ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮردی ﺗﺎوان ﻟێﮑﺮاو وەﮔەرد
داﮔﯿﺮﮐەری ﺗﺎواﻧﮑﺎر ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎﯾە  .ﺧەﻻس  ،ﭘﺎش ﺑﺎﻧﮓ .
دوﮐﺘﻮر ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭘﺮۆﻓﺴﯚر واﻧێﮏ ژی ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺧەوﻧﯽ ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮردﯾە  .ﺋەم دوﮐﺘﻮر واﻧێﮑە وادﯾﺎرە ﮐە ھێﮋ ﻧﺎزاﻧﯽ ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم ﺑﺎﺑەﺗێﮏ ﻧﯿە ﮐە ﺑﮑﺮێ ﺋەڕای
ﻧەﺗەوەی ژێﺮ دەﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑێﺖ  .ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم ﻟە ﭘﻠەﯾەﮐﯽ ﻧﺰﻣﺘەر ﺟە ﻓﺎﺷﯿﺰم  ،ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﭼﯿﻨﯽ
ﺳەردەﺳﺘﯽ ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺘە  .ﮐﺎ  ،ﻟە ﮐﻮێ ﯾە ﺋەو ﭼﯿﻨە ﺳەردەﺳﺘەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐﻮرد ﮐە
ﮔەﯾﺸﺘﺒێﺘە ﺋەو ﺋﺎﺳﺖ و ﻗﯚﻧﺎﺧە ﮐە ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم ﮐە ﻟﯚ ﺧﯚی دەﺳﺘەواژەﯾەﮐە ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﯾەوە ھەس  ،ﺑﮑﺎﺗە ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺧﯚی  .ﺋەم دوﮐﺘﻮر واﻧێﮑە وا دﯾﺎرە ﮐە ﺋﺎﮔﺎداری ﻣێﮋوو ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻣێﮋووی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﻓەﻟﺴەﻓە و زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻧﯿە  .ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﺎﻧە ﺑەرھەﻣﯽ ﺋەم
ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧەﯾەﺗﯽ .
ﭘەرژﯾﻨێ ﺑە ﮔﻮڵ ﺑێﺖ ،ﭘﺮۆﻓﺴﯚر ھﯿﻦ ژی ﺑﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﺳﯚران و زاراوەی ﺳﯚراﻧﯽ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺑﺎدﯾﻨﯽ
ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەﮐﺎت  .ﺋﯽ ﺟەﻓەﻧﮓ دەوﮐﺘﻮر ھﯿﻨﯿﭻ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﮐەﯾﺖ ﮐە ﮔﺮﻓﺖ ﺋﺊ ﺑﺎﺑەت ﺟە ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻦ
ﯾەﻟە ﺋەوەﺳە ﮐە ھێﺸﺘﺎ ژ واﺗﺎ و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻧﺎﺳﺮاگ و زاﻧﺮاگ دەﺳﺘەواژەﯾەل ﭼﻮوﻧە ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم ﺗێ
ﻧەﮔەھﺸﻨە .ﺋەﮐﺮێ ﮐە ﻓڕ و ﻓﯿﺸﺎل و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚﺑەزل و ﺧﯚ ﺑە ﺑﺎﻻدەﺳﺖ زاﻧﯿﻨﯽ ﺳﯚراﻧﯽ ﯾەل ﻟە
ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺑە ھەر ﺗﺸﺘەک  ،ﺟﯿﺎواز ﻟە ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم  ،دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺑﮑﺮێﺖ  .ﺋﺎﺧﺮ ﮐﻮردەﮐەو
ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺧﻮا ھﺎوار  ،ﻟە ﮐەﻧﮕێەوە ﺋەوە ﺑﺎو ﺑﻮوە ﮐە ﻓڕ و ﻓﯿﺸﺎﻟﯽ ﺑﺎو و ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ھەر ﻧەﺗەوەﯾەک،
ﺑە ﺷﻮﯾﻨﯿﺰم دﯾﺎری و دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺑﮑﺮێﺖ  ،ﺟەﻧﺎﺑﯽ دوﮐﺘﻮر ھﯿﻦ .
ﺗێﮑڕای زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﻟە ﺳەر ﺋەوە ﺳﺎخ ﺑﻮوﻧەﺗەوە ﮐە
ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم ﻣﯿﻨﺎ دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻧﻮو  ،ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﭼﯿﻨﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾە و ﺑە ﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﻟە
ﺷﯚڕﺷﯽ ﻓەراﻧﺴەوە ﺳەری ھەڵﺪاوە  .ﻧﺎ  ،ﻧﺎ  ،ﺧەڵﮑﯿﻨە  ،ﺟەﻓەﻧﮓ ﺑێﮋاﻧﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳەردەﻣﯽ
ﺳەدەی  ۲۱ﺋەم ﺑەرﺑەﺳﺘە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎﻧﺪوە و ﺋﻮوﺷﻦ ﮐە ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰم ھﯽ ﭼﺎﺧﯽ
زۆر ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾە  .ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺷﻮاﻧﮑﺎرەی دوﮐﺘﻮر ھەراﻣە ﻟﯚ ﮐﻮردان ھﺎﺗﮕەﺳە ﺋﺎراوە  .ﮔﯚر
ﺋﯽ دوﮐﺘﻮر ھەراﻣە ﺑﻮوت  ،ﮐﻮردﯾەل ھەر ﺟە ﺳەردەﻣﯽ ﺷﻮاﻧﮑﺎرەﯾﯽ ﭬە ﻣەزاﻧﺒﯚ ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰم ﭼەس و ﺋﯿﺘﺮ
ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﻓەراﻧﺴەﯾﺎن ﻧەﮐﺮدﮔە و ﻓﺮە ﭘێﺸﺘﺮ ﮐەﻓﺘﺒﻮوﻧە ﭘێﺶ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕۆژﺋﺎﭬﺎﯾﯽ و
ﺷﯚڕﺷەﮐەﯾﺎن  .ﮔﯚر ﮔەڕەﻻوژی ﺋﯽ ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺖ ﺑێﮋە ﺑەﻧﺎو ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻦ ﯾەﻟە ﮐە ﻣﯿﺮاﺗﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯚﻧﺰ
و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ وەﭘﯿﺎن ﮔەﯾﺸﺘﻮە  ،ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺷﻮاﻧﮑﺎرەی ﮐﻮردی ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی دزی و ﺗﺎ�ن و ﺗﺎﻻﻧﮑﺎری
ﮐﯚﻧﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻮە  ،ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ  ،و ﺳەرﮐﺮدەﮐﺎﻧﯿﺸﯽ وەک ﺳﻤﮑﯚ ﻟەو ﺋﺎﮐﺎراﻧە ﺑەدوور ﻧەﺑﻮوﮔﻦ .
ﺳﻤﮑﯚ و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿە ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧەﮐەی  ،ﭘﺎش ﺷﮑﺎن و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﮐﻮردی ﺟە ڕۆژھە�ت  ،زۆر ﺑە ﭼڕی و ﭘڕی ﮐەوﺗە ﺑەر ﭘەﻻﻣﺎری داﮔﯿﺮﮐەران و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ .
ﺋەوەی ﺋەم دوﮐﺘﻮر ھەراﻣە ﺋێﮋﯾﺘﯽ و ھﯚﮔﺮان و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﯚی ﺑ�و ﺋەﮐەﻧە  ،ﺑە ﻧﺮخ
ﭘێﺪاﻧێﮑﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎوە  ،ھەر ھەﻣﺎن ﭼﺘە ﮐە دوێﻨێ دام و دەزﮔﺎی ﭼەواﺷەﮐﺎری ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ و
ﻗﻮﻟﯿﺰادەی ﻋەﺟەﻣﺎن ﻟە دژی ﺳﻤﮑﯚ ﺑﺎﻧﮕەﺷەﯾﺎن ﻟﯚ ﺋەﮐﺮد .
ﮐﺎﯾە و ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژ ﺋﯿﺮۆ ﺑە ﻧﺎو دێﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ و ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮏ دﯾﺎری ﮐﺮاوە  .ﻟێ ﭘﺮۆﻓﺴﯚر
واﻧێﮏ ﺋەم ﮔەﻣەﯾە ﻟﯚ ﮐﻮردان ﺑە ڕەوا ﻧﺎزاﻧێ  .ﺋەم ﭘﺮۆﻓﺴﯚر ھەراﻣەﯾە دەﺳەﻻﺗێﮑە ﺟﻮور ﮔەﻣەی
دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ ژ ﺑﺎﺷﻮور ﮐﻮرﺳﺘﺎن ھﺎﺗﮕەﺳە ﺋﺎراوە ﺑە ﺑەرھەﻣﯽ ﺋەو ڕەوﺗە ﻧﺎزاﻧﯽ و وەﮐﯽ دەﺳە�ﺗﯽ
ﺧێڵەﮐﯽ و ﺣەﺷﺎﯾەری داﺗەی ﺷﻨﺎﺳﯿﻦ  .ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﺧێڵەﮐەﯾەش  ،ﺋﺎﺑﻮوری دﯾﻮاﺧﺎﻧﯽ
ﺋﺎﻏﺎواﺗە  .ﺋەﻣەش ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ داﯾە ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﭘﺮۆﻓﺴﯚر واﻧێﮏ ﻟە ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری وەک ﺋﺎﺑﻮوری زان و ﺋﺎﺑﻮوری
ﻧﺎس ﭘێ ﻧەﮔەﯾﺎﻧﺪراوە و ﻟە واﻧەﯾە ﺋﺎﺳﺘﯽ زاﻧﯿﺎری و ﻟﯽ زاﻧﯽ ﺟە ﺋﺎﺑﻮوری و زاﻧﺴﺘﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺋەو ﭘﺮﻓﺴﯚر
ھەراﻣە ﻓﺮە ﻟە ﮐەﺳێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑەرز ﺗﺮ ﻧەووت .
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ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺋەم وڕﯾﻨە ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧە ﻟەوەداﯾە ﮐە ﺋەﺷﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮔەﺷەﮐﺮدوی ﺳەدەی  ، ۲۱ھێﮋ
ﺑﻮاری ﺋەوەی ﻟﯚ ﺋﺎﺑﻮوری دەرەﺑەﮔﺎﯾەﺗﯽ ھێﺸﺘﺒێﺘەوە ﮐە ﺑﮑﺎرﺑێ ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧەک ھەر درێﮋە ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ
دەرەﺑەﮔﺎﻧە ﺑﺪات ﺑەﻟﮑﻮ ﺑﺒێﺘە ﺷێﻮازی ﺋﺎﺑﻮوری زال و ﺑﺎوی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری  .ﺋەوە ﻟە ﺧەڵﮑﯽ ﺷەھﺮەزا
و ﺋﺎﮔﺎدار ﺟە زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﻣﯿﮋوو  ،دﯾﺎرە ﮐە ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺟەﻓەﻧﮓ و ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺘە ﺑە
ﻧﺎو ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧە چ ﺑﻨەﻣﺎﯾەﮐﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﻧﯿە و ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەڕای ﺑﺎزاڕﮔەرﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ
ﺗێﻨە ﮔﯚڕێ  .ﮔەﻧﺪەﻟێ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐﯚن و ﻧﻮێ ﺑەﺷێﮑﯽ داﻧەﺑڕاوی ﺑﯿﭽﻤەﮐەﯾە و ﮔەر ﮔەﻧﺪەڵﯽ ژ ﺑﺎﺷﻮور
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻣەﺑەﺳﺖ ﺑێﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە ﺑەﺷێﮑە ﺟە ﺋﺎﮐﺎری ﺳﺮوﺷﺘﯿﯽ داﻧەﺑڕاوە ﺟە ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻧەوەک ﺳﺮوﺷﺘﯽ دەرەﺑەﮔﺎﯾەﺗﯽ و دﯾﻮاﻧﯽ ﺋﺎﻏﺎﯾەﺗﯽ  .ﺋﯽ دﯾﺎردە ﻧﺎﻣﯚ ﺑە زاﻧﺴﺖ و ﻣێﮋووە،
ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ public relationە و ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﮐﺎرداﻧەوەی ﺑەڕﯾﻮەﺑەراﻧﯽ  public relationە ﺟە
ھەﻣﺒەر دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  .ﺧﺎڵێﮑﯽ ﺑﺎش ﻟەم دﯾﺎردەﯾە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ
و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎﺗﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد دەرﺋەﺧﺎﺗﻦ  .ﺑە ﻟە ﺑەرﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ ﮐﺮدەی public
 ، relationﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی زل ھێﺰەﮐﺎن ﻟە ﻣەڕ ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﯿﺮۆژی دا
ﺑﺨﻮێﻨﯿﻨەوە .
ﺋﯿﺮۆ ﺋەﻣێ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﻮ ﻓﺮەﯾەک ژ ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎر و ژﻧﺮاڵﯽ ﻟەﮐﺎر ﮐەﻓﺘﮕﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﻓﺮە ﺑە ﮔەرﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ
ژ ﮐﻮرد و ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﮐەن  .دەﮔەل ﺋەوەی ﮐە ﮐﻮرد ﺋەﺷێ ڕێﺰ ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺧەڵﮑە ﺑﮕﺮێ ،
ﺋەﺷﯽ ﻟەوەش ﺋﺎﮔﺎدار و ورﯾﺎ ﺑێﺘﻦ ﮐە ﺋەم ﺧەڵﮑﺎﻧە ﺑڕﯾﺎر ﺑە دەﺳﺖ ﻧﯿﻦ و چ دەورێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﺎن ﻟە
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐﺎرای ڕۆژ دا ﻧﯿە  .ﺟە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﮔﺎڵﺘە ﺑەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺧەڵﮑە ﻟە ﮐﺎرﮐەوﺗﻮواﻧە ﺋەﮐەن و
وەﭘﯿﺎن ﺋﻮوﺷﻦ ژﻧﺮال ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎری ﻧﺎو ﺗﻠەوﯾﺰﯾﯚن )  . (Tv embedded generalژ ﺋﺎﻟﯿێ دن ژی ،
ھەﻧەک درﺑڕﯾﻨﯽ ﺋەرێﻨﯽ ﻟە ﭼەﻗەﺧﺎﻧە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژ ﺋﺎواﯾﯽ ﺋەﺑﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐە ﺋەﻣﺎﻧەش ﺑڕﯾﺎر ﺑە دەس
ﻧﯿﻦ  .ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧەی ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮐﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ﺋەو ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻨﺎﻧە ﮐە  public relationی
ڕۆژﺋﺎوا ﭘێﯽ ﮔەﯾﺎﻧﺪوون  ،ﺋەﺷﯽ ﻓﺮەﺗﺮ ﺑە ھەﻧﺪ وەرﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎوەﮐﻮ ھەر دەرﺑڕێﻨێﮑﯽ ﺋەرێﻨێ ﭼەﻗەﺧﺎﻧەی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزاڕی ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ .
ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪێﻦ ﮐﻮرد و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺋەﺷﯽ ﺋەم ﺧﺎڵە ﺑە ھەﻧﺪ وەﮔﺮن دە ﺑەڕﯾﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺎر و
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﺪا  .وەﮐﯽ دن ﺋەﺷێ ﭼﺎوەڕاﻧﯽ دووﭘﺎت و ﭼەﻧﺪ ﺑﺎرە ﺑﻮوﻧەوەی ﭘﺸﺖ
ﺗێ ﮐﺮدن و ﺷﮑﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ھﺎوﭘەﯾﻤﺎن ﯾەل ﮐﺎﺗﯽ و ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﯾﺎن ﺑﻦ  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە
ﺟەﻓەﻧﮕﺎﻧە ﻟەوەدا ﺧﯚ ﺋەﻧﻮێﻨێ ﮐە دوﮐﺘﻮر واﻧێﮑێﮑﯽ دی ڕاﺳﺖ ﺑێﺘەوە و ڕاﺳﺘەﺧﯚ ﺑﺒﯿﺘە دەﻣڕاس و
ﺳەﻣﺎﮐەری ﻋﺮووﺑە و ﺧﯚی ﻟە ﺣﺎﺳﺖ ﻣێﮋوو ﮐﻮێﺮ ﺑﮑﺎت و دەﺳەﻻﺗﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە ﺑەﻏﺪای
ﻟە ھﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘێ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑێﺖ  ،ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ڕا و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﮔﺸﺖ زاﻧﺎﯾﺎن و ﭼﺎوەدێﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺟﯿﮭﺎن و ﺋەو ﺑێﺮۆﮐە داﻧﺴﻘە و ﺋەﻧﺘﯿﮑەی دەرﺧﻮاردی ﮐﻮردی ﺑێ ﺑەش ﻟە ھﺰری ﺑەرزی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺪات .
ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮور ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟەم ﺑﻮارەش دا ﺑەڕاﺳﺘﯽ زۆر ﮐﻮرﺗﯿﺎن ھێﻨﺎوە  .ﺳەرﺑﺎری
دەرداﻧێﺶ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﯽ ﺟەﻓەﻧﮓ و وڕﯾﻨﺎﻧە ﺟە دەزﮔﺎ و ﻣﯿﺪﯾﺎی ﮔﺎورەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮاری ﺑ�ڤ ﺑﻮون
ﺋەڕاﯾﺎن ﺋەڕەﺧﺴێ و ﺧەڵﮑﯽ ﺳﺎوﯾﻠﮑە و ﻧﺎﺷﺎرەزا  ،ﺑە ﻧﺎزﻧﺎوی ﭘﺮۆﻓﺴﯚر و دوﮐﺘﻮر و ﺷﺎرەزا و ﭼﺎوەدێﺮ و
ﭼﯽ و ﭼﯽ دی ﺗێﻨە ھەڵﺨڵەﺗﺎﻧﺪن و ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن  .دووﺑەرەﮐﯽ و درێﮋەی ﻧﺎﻟێﮑﯽ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﮐﻮرت
ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەش ﺑﻮەﺗە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ھەر ﻻﯾەﻧێﮏ ﻟﯚ ﺑﺎزاڕ
ﮔەرﻣﯽ ﺧﻮەی ﭘەﻧﺎ ﺑەرێﺘە ﺑەر ﺋەم ﺟەﻓەﻧﮓ ﺑێﮋاﻧە  .ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾەﮐﯽ ﺑەھێﺰ و دەوﻟەﻣەﻧﺪ و ﮐﺎرا و
ﺑە ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﻮ ﺑﮑﺎرﺑێ ﺑەرﭘەرﭼﯽ ﺋەم ﺑﺎﻟﯚرە ﻧﺎﺳﺎزاﻧە ﺑﺪاﺗەوە و ﭘێﺨﯚری ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە ﺋەڕای ﻣەردم
دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،وەﮐﯽ ﭘێﺪﭬﯿێﺪ ھەری ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﺎ ﺳەردەم  ،ﻣﺮۆ ﻧﺎﭼﺎر دەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﺟە ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺸﺘﯽ وەﮐﯽ ﺋێ ﻧﻮوﺳﺮاوە  ،ﺑەم زﻣﺎﻧە و ﺷێﻮازە و دوور ﺟە ﺷێﻮازی زاﻧﺴﺘﯽ و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧە  ،ﺑە ﺋﺎرﯾﺸەی
ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﺳەردەﻣﯿەﮐەی ڕاﺑﮕﺎت  .ﺧﻮزی و ﻣەراﻗﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﻗەﻧﺎﺗﯽ ﮐﻮردۆ و
ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن و ﻧﻮرەدﯾﻦ زازا و ﺳەﻻح ﺳەﻋﺪو� و ھﺎوڕێ و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯿﺎن ژی ھێﮋ ﺧەوﻧە و ﻣﺎوﯾەﺗﯽ
ﮐﻮ ﺑێﺘە دی و ﮐەﻟەﺑەری ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ڕەﺳەﻧﯽ ﮐﻮرد ﭘڕاوﭘڕ ﭘڕ ﺑﮑﺮێﺘەوە و ﺑﻮاری ﺗەراﺗێﻨﯽ ﺟەﻓەﻧﮓ ﺑێﮋان
ﺑەرﺗەﺳﮏ ﺑﮑﺮێﺘەوە و دواﺗﺮ ﺑﻨەﺑڕ ﺑﮑﺮێﺖ  .ھەﺗﺎ ﺋەم ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯿە ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەش ﻧەﯾﺘە دی و داﺑﯿﻦ ﻧەﮐﺮێﺖ،
ﺋەرﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژاﻧەی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻧەﺷێﺖ ﺟﻮور ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑەڕﯾﻮە ﺑﭽێﺘﻦ وەک ﻟە ﺷەڕی
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ دا ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ  ،وزە و ﺗﻮاﻧﺎی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ڕﯾﮏ ﻧﺎﺧﺮێﺖ .
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ﻗﻮوڵ ﺑﻮوﻧەوەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە ﻟەو ﮐﺎﺗەوە ﺳەری ھەڵﺪا و ﭼﺮ ﺑﻮەوە ﮐە ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﯿﺮان و ﺑﻮوژاﻧەوە و ھﺎﺗﻨە
ﺳەرﮐﺎری ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوی  ،ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ و ﻟەﻣەش ﻓﺮەﺗﺮ و ﺑەرﻓﺮەﺗەر ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﺷڵەژاﻧﺪ و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻋەﺟەﻣﯽ و ﻋﺮووﺑە ﮐەوﺗﻨە ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧﯿێ
ﺋﺎﺷﮑﺮا  .ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم  ،ﮐەﭬﻨە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺗەﻗﺎﻧﺪەوە  .ﺳەرھەﻟﺪاﻧﯽ ڕەﺷەﮐﻮژی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وەھﺎﺑﯽ و ﭘەﻻﻣﺎری  ۱۱ﺳﯿﭙﺘﺎﻣﺒەر  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﻟﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻧﺎو ﺟەرﮔەی
ﻗەﯾﺮاﻧەﮐە و ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺷەڕی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋێﺮاق  .ﺷەڕی ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﺑەﻋﺴﯽ و ﻟەﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ
ڕژﯾﻤﯽ ﺗﺎواﻧﺒﺎر و ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﺳەداﻣﯽ ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن دا ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﻗەﯾﺮاﻧەﮐەش ڕۆژ
دەﮔەڵ رۆژدا ﻗﻮوﯾﻞ ﺗەرﺗەر ﺑﻮەوە  .ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ ژی ﻧەک ھەر ﺗەﻧﯿﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺧﯚی ﻧەﭘێﮑﺎ ﺑەڵﮑﻮ
ﻗەﯾﺮاﻧەﮐەی ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻗﻮوڵ ﺗەر ﺋﺎژوت و ﻟە درێﮋەی ﺧﯚی دا ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋەم دۆﺧەی ﺋﯿﺴﺘﺎ .
ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوەی ڕووس ﺟە ھەﻣﺒەر ڕۆژﺋﺎوای ﭘﺎواﻧﺨﻮاز ﺑﻮە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە
ﺑەرﻓﺮەﺗەر ﺑێﺘەوە و ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﺧﯚﯾەوە ﺑﮕﺮێﺖ  .ڕووس ﺑە ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ وزە  ،ﻧەوت
و ﮔﺎز  ،ﻣﻠﯽ دە ﻣﻠﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﻧﺎ و ﻟە ﮐﺮﯾﻤە و ﺋﯚﮐﺮاﯾﻨﺎ و ھێﻨﺪەک دەﭬەری ﺑﭽﻮوﮐﺘﺮ وەﮐﯽ ﺋەﺑﺨﺎزﯾﺎ ﺗەﺳﯽ
ﺑە ڕۆژﺋﺎوا دا و ﺋەﻣەﯾﭻ ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﻗﻮوﻟﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو  .ﭘﺎش ﺋەم ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوە ،
ﻋﺮووﺳﺎن ﮐەوﺗﻨە ﺧﯚﯾﺎن ﺋەڕای دوورﮐەوﺗﻨەوە ژ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﯚﮐﺮاﻧﯿﺎ و ﮐﺮﯾﻤﯿﺎ و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﭘﺎراﺳﺘﻦ و
ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەوەﻧﺪە ﺑەرژەوەﻧﺪﯾەی ﻟﯚﯾﺎن ﻣﺎﺑﻮەوە ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ  .ﻟەم ڕﯾﺒﺎزە دا ﻋﺮووﺳﺎن ﮐەوﺗﻨە
ﺑەرەی دژﺑەری ڕۆژﺋﺎوا ﻟە ﺳﻮورﯾەی ﺑەﻋﺴﯽ ﮐﯚﻧە ھﺎوﭘەﯾﻤﺎن و داﺷﯿﺎن ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە  .ﺧﯚ ﺗێ ھەڵﻘﻮرﺗﺎﻧﯽ
ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ڕووس ﻟە ﻧﺎﺧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎزﮐﺮاوی ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ  ،دژﺑەری ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺋﺎﺑﻮوری ﻧێﻮان ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ زەﻗﺘﺮ ﮐﺮدەوە و ﻟە
ڕەوﺗﯽ ﭘەرەﺳەﻧﺪی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە ﺑﻮوە ھﯚی ڕﯾﺰﺑەﻧﺪی زەﻗﯽ ھێﺰە دژﺑەرەﮐﺎن  .ﺋەم ڕﯾﺰﺑەﻧﺪﯾەﯾﭻ
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەﮐﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی دا ﺑە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮوری  ،ﮐە ﺳەرەی ﺷەﺧﺘە ﻋﺎرەﺑﯿەﮐە ﮔەﯾﺸﺘە ﺋەو و�ﺗە .
ڕووس و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﯽ و ﻟﻖ و ﭘﯚﮐﺎﻧﯿﺎن ﺟە دەﭬەرﮐە و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﮐەﺗﻨە
ﺑەرﯾەﮐﯽ ھﺎوﺑەش ﻟە دژی ڕۆژﺋﺎوا و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺗﺮﮐﺎن و وەھﺎﺑﯽ ﯾەل ﺳﻌﻮودی و ﻟﻖ و ﭘﯚﮐﺎﻧﯿﺎن.
ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺟە ﻻﯾەک و ژ ﺋﺎﻟﯿێ دن ﺋﯽ دە وەھﺎﺑﯽ ﯾەل و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ داﻋﺶ
و ﺋﺎﮐﺎری دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی ﺋەم ﯾﺎرﯾﮑەرە ﻧﻮێ ﯾە  ،ﺷەر و ﭘێﮏ داداﻧﯽ ھێﺰە دژﺑەرەﮐﺎﻧﯽ ﺧەﺳﺖ
ﺗﺮ و ﺧﻮێﻨﺎوی ﺗﺮ ﮐﺮد  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳەرﭼ�ﻧەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن و ﻟە ژوور ھەﻣﻮوﯾﺸﯿﺎﻧەوە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل ﺟە
ﻻﯾەک ﺋﯽ دە ھێﺰە ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﯾەﻟﯿﭻ وەﮐﯽ وەھﺎﺑﯽ ﯾەل ﺳﻌﻮودی و ﺗﺮﮐﺎن ژ ﺋﺎﻟﯿێ دن  ،ﺑﻮاری ﻟﯚ
ﺳەرھەڵﺪان و ھﺎﺗﻨە ﻣەﯾﺪاﻧﯽ داﻋﺸﯽ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ .
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﭘﺎرێﻦ ﺑﺎﺷﻮور و ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮐەﻓﺘﻨە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﺋەم ﻣﻠﻤﻼﻧێ ﺧﻮێﻨﺎوﯾەی
ﻧﺎوﭼەﮐە و دۆﺧێﮑﯽ ﮔەﻟەک دژوار و ﭼەﺗﯿﻦ ێﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھﺎﺗە ﺋﺎراوە  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋەم ﮐێﺸەﯾە
ﻟەوە داﯾە ﮐە ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﻟە ھەڕەﺗﯽ ﺧﯚی داﯾە و ژ ﺋﺎﻗﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
دەﻣەﺷێ  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش و ﺑەم ﺑﯚﻧەوەش  ،دۆﺧەﮐەی ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ژی ﮔەﻟەک ھەﺳﺘﯿﺎرە ژ ﭬێ ﭘﺎرێﺪ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﮐﻮ ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و دۆزێ ﺳﯿﺎﺳﯽ ێﻦ ﺟﭭﺎﮐﺎ ﮐﻮردەواری ﻧﻮو  ،دە ﺑەراوەرد وەﮔەرد
ﺑﺎﺷﻮور  ،دەس ﭘێ ﮐﺮﯾە ﮐﻮ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەک ﺗﺎﯾﺒەت دەداﺗە ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ڕۆژھەﻻت ژی وەﮐﯽ ﺗێﺘە
زاﻧﯿﻦ ژ ﺧﻮە رە ﻧﻮوﺳﺘﯿە و ژ دەرﭬەی ﺋﺎڵ و ﮔﯚرێﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳەردەﻣەﮐە داﯾە  .ﺑﺎﮐﻮور دە ﻗەﯾﺮاﻧەک ﺑﯿﺮ و
ھﺰری ﻧەﺗەوەﯾﯽ دە دەرﺑﺎز دەﺑێﺘﻦ و پ ک ک ﺑﺰاﭬﺎ ﺟﭭﺎﮐﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭬێ ﭘﺎرێﺪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژ دەرﭬەی ﺑﺰاﭬﺎ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردان دەﺑﯿﻨﯽ و ﺑە ﭬﯽ ﺋﺎﻗﺎرێ دژە ﻣێﮋووﯾﯽ دەﻣەﺷﯿﻨێ .
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺑە وان ﺟﯿﺎوازی و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪێﻦ ﺑەر ﺑەﭼﺎڤ ﮐەﺗﯿە ﺋەڤ دۆﺧێﺪ ﺗێﮑﭽﺮژاو و ﮐﻮور و
ﻗﻮول ﺋﺎ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  .دەوری ﺑﺎﻻدەﺳﺘﯽ ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ زل ھێﺰ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺟﯿﺎواز و دژﺑەﯾەﮐﯿﺎن  ،ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺎر ﺋەﮐﺎﺗە ﺳەر ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋەم ﮐﺎرﺗێﮑﺮدﻧەش ﮔەﻟەک ﺑە زەﻗﯽ ﯾەوە
دﯾﺎرە  .ڕﯾﺰﺑەﻧﺪی و ﺑەرەی ڕووﺳﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ڕەﻧﮓ و دەﻧﮕﯽ داوەﺗەوە و ﺑﻮەﺗە ھﯚﮐﺎرێﮏ
ﮐە ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺎر ﺋەﮐﺎﺗە ﺳەر ﭼﺎرەﻧﻮوس و دواڕۆژی دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﺋﺎﻗﺎر و داھﺎﺗﻮوی دوور و
ﻧﺰﯾﮑﯽ  .وەک ﭘێﺸﺘﺮ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ھﺎﺗە ﮐﺮن  ،ﺳﺮوﺷﺖ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ وەﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ
ﻟێﮏ داﺑڕاو و داﮔﯿﺮﮐﺮاو  ،ﺑەو ﺑڕﺳﺖ و ﺑڕﺷﺖ و وزە و ﮐێﺸﯽ ﺋێﺴﺘﺎﯾەوە و ﮔﯚر ﺋەو ﯾﺎﺳﺎ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی
ﭘێﺸﺘﺮ ھێﻨﺮاﯾە ﮔﯚرێ  ،وا دەﮐﺎت ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەر زۆر ﺧێﺮا و ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯿﺶ ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﮑەوێﺘە ژێﺮ ﮐﺎر
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ﺗێﮑﺮدﻧﯽ ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﻟە ﺧﯚ ﮔەورەﺗﺮ و ﺑﻮاری ﮔەﺷە و ﻧەﺷەی دۆزە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻟە دەرەوەی ﺧﻮاﺳﺖ
و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﯚﯾەوە  ،ﻟﯚ دﯾﺎری ﺑﮑﺮێﺖ و ﮐﯚﻣەڵەک ﺑەرﺑەﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﯚﺳﭗ ﺋەڕای ﺳﺎز ﺑﮑﺮێﺖ .
ﻟەل ﭼڕ و ﻗﻮوڵ ﺑﻮوﻧەوەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و زەق ﺑﻮوﻧەوەی ڕﯾﺰﺑەﻧﺪی ھێﺰ و ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﮔﺎورە و ﺑﭽﻮوک
و ﺧﯚ ڕﯾﮏ و ﺟﻮوت ﮐﺮدﻧﯽ ھﯿﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەل ﺋەم ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋەو ﺑەرە و ﺗﺎﻗﻢ ،
دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ڕﯾﺒﺎز و ڕێﭽﮑەی ﺑەرەو ﭘێﺶ ﭼﻮوﻧﯽ  ،ﺗﻮوﺷﯽ ﭘەﺗﺎی دووﺑەرەﮐﯽ و ﻟێﮏ ﺗﺮازان
ﺋەﺑﻦ  .ﻟێﮕﺮەﯾە ﮐە دﯾﺴﺎن ﺳﯿﺎﺳەت  ،ﮐﺎی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺑەﺑﺎ ﺋەدا  .ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺋەﮐەوێﺘە ﺑەر
ﺗەوژﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﺋەﺑێﺘە دووﮐەرت  ،ﭼﻮور ﺋەو دوو ﺑەرەی ﮐە ﻟە دەرەوەی ژﯾﺎن و ژﯾﺎری
ﮐﻮردەوارﯾەوە دەوری ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﮐﺎر و ﭼﺎرﺳﺎزﺗﺮ ﺋەﺑﯿﻨﻦ  .ﻟﯚ ﺋەواﻧەی ﮐە ﻟەم ﺑەرە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋەو ﺑەرە ﮐەف ﺋەﭼێﻨﻦ
و ﮐﻮڵ ﺋەدەن  ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐﻮ ﺑێﺘە ﮔﻮﺗﻦ ﮐە ﺋەم ﺧﯚرەی دووﺑەرەﮐﯽ ﯾە  ،ﯾەﮐەم ﺟﺎری ﻧﯿە ﭘەﯾﮑەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﮐﻮرد ﻧەﺧﯚش ﺋەﺧﺎت  .ﮐﻮرد ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺗﺎڵ و ﺧﻮێﻨﺎوی ﺳﺎ�ﻧﯽ  ٦۰ی ﺳەدەی ڕاﺑﺮدووی ھەس و ﺋەﺷﯽ
ﺋەوە ﺑﺰاﻧﺮێ ﮐە دژﺑەری ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ڕەﻧﮓ و دەﻧﮕﯽ داﯾەوە و ﺑە ﺷەری
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻣﺎڵ وێﺮاﻧﮑەر ﺑە ﺳەر ﮐﻮردا ﺷﮑﺎﯾەوە ﮐە ﻟﯚ ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ دوور و درێﮋ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ﺑە
ﺧﯚﯾەوە ﺧەرﯾﮏ ﮐﺮد و ﮐﻮرد ژی ﺑﺎج و ﺗﺎواﻧێﮑﯽ ھەرە ﮔﺎورە ﺋەڕای دا و ھێﮋ ژی دە ھەل و ﻣەرﺟێﻦ ﺋﯿﺮۆ دە
و ﭘﺎش ﺋەو ھەﻣﮑە ﺳﺎڵە  ،ﻟێ ﻧەﺑﻮوەﺗەوە و ﺑەردەواﻣە  .ﺟێﮕەی ﺳﺮﻧﺞ و ڕاﻣﺎﻧە ﮐە ھەﻣﺎن ﺋﺎرﯾﺸەی
ﮔﻮرﯾﻦ دە ھەل وﻣەرﺟﯽ ﻧﻮێ دا دﯾﺴﺎن ﺳەری ھەڵﺪاوەﺗەوە و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧەزاﻧﺎﻧە و ﺳەرﭼ�ﻧەی ﺑﯚرە
ﭘﯿﺎوان  ،ﺑﻮاری ﻟﯚ ژﯾﺎﻧەوەی ﭘێﮏ ھێﻨﺎوە .
ﺧﯚ ھەڵﻮاﺳﯿﻦ و ﺧﯚ ﺧﺴﺘﻨە ﻧﺎو ﺋەم ﯾﺎن ﺋەو ﺑەرەی ڕووﺳﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺋﯿﺮۆ ﺳەری ھەڵ ﻧەداﮔە ﺑەڵﮑﻮ
ﻣێﮋوو و ﻣێﮋﯾﻨەێﮑﯽ ﻓﺮە دوورﺗﺮی ھەس و ﻟە دۆﺧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ دا ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە ﺗﺸﺘەک ﭼﺎوەڕان ﮐﺮاوە ﮐە
ﮐێﺸەﮐە ﺳەرھەڵ داﺗەوە و ﺑەرۆﮐﯽ ﮐﻮرد و دۆزە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﺑﮕﺮێ  .ﺟە ھەﻣﺒەر ﮐێﺸەﯾەک ھﺎﻧﺎ،
ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوە دەﮐەوێﺘە ﺳەر ﻣﻠێﻦ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯿێﻦ ﺑەوەج ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت دۆﺧێﮑﯽ ھﺎﻧﺎ ژ ﺑﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﮔﺸﺘﯽ ﮐﻮرد ﺑﮑﺎر ﺑێﻨﻦ و ﺑﻮاری ﺋەم ﮐﺎرەش ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا دە ﮔﯚڕەﭘﺎﻧەﮐەدا ﺋەﺑﯿﻨﺮێ  .ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎرێﻦ
ﻟێ زان و داھێﻨەر ﺋﯿﺪی ﻧەﺷێﻦ ﺋەو دۆﺧە ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﺑﮭەژﯾﻨﻦ ﮐە ﺑﺒێﺘە ھﯚﮐﺎری ﻟێﮏ داﺑڕان و ﮔﺮژ ﺑﻮوﻧەوەی
دژﺑەرﯾﯽ و ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﮐﻮن و ﻧﻮێﯽ ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری و ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺷەری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑﺌﯿﺨەن دە ﺋﺎﺳﯚی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن وەک ﺋەوەی ﮐە ﺋێﺸﺘﺎ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺋەﺑﯿﻨﺮێ  .ﺑﯿﻨﯿﺒەوەی ڕێﮑﺎر و ڕێﺒﺎزەک ﺋەڕای
ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮﺗﻦ ﺟەو ڕﯾﺰﺑەﻧﺪﯾەی دەرەوەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﻓﺮە ﺋەﺳﺘەم و ﭼەﺗﻮون ﻧﯿە  .ھەر ﺋەو
ھێﺰاﻧەی ﮐە ﺋﯿﺮۆ ﺋەم ﺑەزﻣە ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺎﭘێﻮﯾﺴﺘەﯾﺎن ﺧﯚﻟﻘﺎﻧﺪوە  ،ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ دوێﻨێ ﺷەڕی ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە
و ﺷﯚڕﺷﮕێڕﯾﺎن ھەس ﮐە ﭼﯚن ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻟە دژﺑەری داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﺑەﺷەڕھﺎﺗﻮوی ﺑەﺷەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﯚ ﺑە ھێﺰ ﮐﺮدﻧﯽ ﺷﯚڕس ﮐەڵﮑﯿﺎن وەرﺋەﮔﺮت و ﮐﺮدﯾﺎﻧە ﺋەزﻣﻮون و دەﺳﮑەﻓﺘێﮑﯽ ﺑﺎش ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن
و ﺧەڵﮑەﮐەﯾﺎن و ﺋﯿﺴەﯾﭻ ﺷﺎﻧﺎزی وەﭘﯽ ﺋەﮐەن و وەﮐﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەرێﻨﯽ ﺑﺎﻧﮕەﺷەی
ﺋەڕای ﺋەﮐەن  .ﺑە ﮐﻮردﯾەﮐەی  ،ھەﭬﺎﻟﻨﯚ  ،وەرن ﭘﯿﺎوی ﭼﺎ ﺑﻦ  ،دۆﺧەﮐە زۆر ﺟﯿﺎوازی ﻧﯿە ﻟەﮔەل دۆﺧﯽ
ﺧڕی ﻧﺎوزەﻧﮓ و دۆڵﯽ ﺟﺎﻓﺎﯾەﺗﯽ و ﺷەری ﺧﻮێﻨﺎوی  ۸ﺳﺎڵەی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم  .دە ﺳەردەﻣﯽ ﭼﯿﺎ و
ﺷەڕی ﺷﯚڕﺷﮕێﺮاﻧەی ﺋەوان ﺳﺎ�ن دا  ،ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ژ ﺑﺎﮐﻮور و ﺑﺎﺷﻮور و ڕۆژھە�ت ﮔەﻟێﮏ
ﺑﺎش ﺋەﻣەﺷﯽ  ،ﺳەرەرای درێﮋەی ﮐﯚﻧە ﺑﺮﯾﻨﯽ ﮐﻮوری ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  ،ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم
ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﺑﻮە ھﯚﮐﺎری ﺑەھێﺰ ﺑﻮون و ﺧەﻣﻠﯿﻨﯽ ﺷﯚڕش .
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﺷﯚڕﺷﮕێڕی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺧﺎوەن ﺑەھﺮە  ،ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ  ۷۰-٦۰ﺳﺎڵە ﺑەﺑﺎ ﻧﺎدات  .ﻧﺎﺷێ
و ﻧەﺷﯿﺎوە ﮐە ﺋەوەﻣﺎن ژ ﺑﯿﺮ ﺑﭽێﺘﻦ ﮐە ﮐﻮرد ﭼﯿە و ﮐێ ﯾە و ﭼەﻧﺪی ﭘێ دەﮐﺮێ  .ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ڕاﺳﺘﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە و ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە زاﻧﯿﺎری و زاﻧﺴﺖ و زاﻧﺎﯾﯽ راﺳﺖ و دروﺳﺖ ﺋەﮐﺮێ و ﺋەﺷﯽ ﮐە ﮐﻮرد
ﺑﺘﺎﻧێ ﺟە دۆﺧێﮑﯽ ﺗێﮑﭽڕژاﯾﯽ وەﮐﯽ ﺋەﻣەی ﺋێﺴﺘﺎ ﺳەرﺑەرز و ﺳەرﮐەوﺗﻮو دەرﺑﭽﯿﺖ  .ﺋێﻤەی ﮐﻮرد ﺑەم
ﺑﺎﺑﺘە ﮔﺮﻓﺘﺎﻧە ﺋﺎﺷﻨﺎﯾﻦ و ﮔەﻟێﮑﻤﺎن ﺗێ ﭘەڕاﻧﺪوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﻮوەﺗە ﺑەﺷێﮏ ژ ﻓەرھەﻧﮓ و ﺋﺎﮐﺎرﻣﺎن  .ﻟە ﺧﯚڕا
ﻧﯿە ﮐە ﺋﻮوﺷﯿﻦ ﮔﯚم ھەﺗﺎ ﻗﻮوڵﺘﺮ ﺑێﺖ ﻣەﻟەی ﺧﯚﺷﺘﺮە  .ﮐﻮرد ﻟە دۆﺧﯽ ﻟەﻣەی ﺋێﺴﺘﺎش ﺋﺎﻟﯚزﺗﺮ و
ﻧﺎﻟەﺑﺎرﺗﺮﯾﺶ ﺳڵ ﻧﺎﮐﺎﺗەوە و ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﺋەﻧێ ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﯽ دەﺳﺘەﻣﯚ ﮐﺮدﻧﯽ  .ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻧەﺑەردی و
ﭼەﻧﮕﺎوەری ﮐﻮرد ﺋﯿﺮۆ دە ﺋﺎﮐﺎری ﻧەﺑەزی و ﺑﻮێﺮی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ڕەﻧﮕﯽ داوەﺗەوە و داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪوە  .داﯾﮑە ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮔﯿﺎن ﺑەﺧﺖ ﮐﺮدوی ﺋﯿﻤﺮۆ و دوێﻨێﯽ ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ  ،ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺗﺮﯾﻦ و ھێﮋاﺗﺮﯾﻦ وێﻨە و ﻣﯿﻨﺎی ﺋەو ﮔﯿﺎﻧەن ﮐە دەﻧﺎو ﺋﺎﮔﺮ و ﺧﻮێﻦ و ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﺳەدان و ﺑﮕﺮە ھەزاران ﺳﺎڵ
ﺧەﻣڵﯿﻮە  .ھەر ﺋەم ﮔﯿﺎﻧەﺷە ﮐە ﺳەرﮐەوﺗﻦ ﺑە ﺳەر ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ھەﻧﻮوﮐەی دەﭬەرەﮐە و ﺋﯽ دەﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ژی ﻣﺴﯚﮔەر و دەﺳﺘەﺑەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﮔﯚﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮوڵ ﺗﺮ ﺑﻮەﺗەوە و ﺋﺎوەﮐەﺷﯽ ﺷﻠەژاوە و ڵێڵە و ﺑﺎھﯚز
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و ﺗﯚﻓﺎﻧﯿﺶ ھەڵﯽ ﮐﺮدوە  .ﻣەﻟەواﻧﯽ ﺑەﺗﻮاﻧﺎ و ﺧﻮڕ و ﻗەﻟﺒەز ﺑڕﻣﺎن ﭘێﻮﺋﺴﺘە  ،ﺋەزﺑەﻧﯽ  ،داﮐﻮ ﺋەﻣێ
ﺑﮕەھﯿﻦ ﺋﺎﺳﯚﯾەک ﺋﺎ ڕوون و ﮔەش و ﺧﻮەش .

ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ و ﻓەﻟﺴەﻓەﮐەی
ﺳﯿﺎﺳەت وەﮐﻮ ھﻮﻧەری ﺑەڕﯾﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ﺋﯿﺮۆ ﺑﺎش ﺧەﻣڵﯿﻮە و ﮔەﺷەی ﮐﺮدوە و ﺑڕە
ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ و ڕێﭽﮑەی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﻟە ﻧﺎوێﺸﺎﻧﺪا درۆ و دەﻟەﺳە و ﻓێﻞ و ﺗەڵەﮐە و ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن ،ﺋەڕای ﺳﺎز
ﮐﺮاوە  .زاﻧﺴﺖ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و دەروون ﻧﺎﺳﯿﯽ ﺗﺎک و ﮐﯚﻣەڵ  ،زۆر ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﺧەﺳﺘﯽ وەک ﮐەرەﺳەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗێﻦ ﺑﮑﺎرﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﺳﯿﺎﺳەت  ،ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ھەراو و ھﻮرﯾﺎی
و ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ  ،ﻟە ﺳەر ھەواﻧﺘە ﻧﺎﻣەﺷێ  .ﺳﯿﺎﺳەت ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﭘڕ
ژﻣﺎری ﺧەڵﮏ ﺋەﮐﺎﺗە ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﻟﯚ ﭘێﮑﺎﻧﯽ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﺧﯚی ﺋەﺷێ ﺋەو ﺧەڵﮑە ﺳﺎز و ﺋﺎﻣﺎدە
ﺑﮑﺎت ﻟﯚ ﺧﯚی و ﻣەﺑەﺳﺖ ﯾەﻟﯽ  .ﺋەوە ژی ﺗێﺘە ﺋەڤ واﺗﺎ ﮐﻮ  ،ﺳەرەرای ڕووی ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ و ﭼﺎرﻧﺎ ﻗﺮێﮋی
ﺳﯿﺎﺳەت  ،ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧەڵﮏ ﺑە ﺳﯿﺎﺳەﺗەوە ھﺎﺗﯿە ﮔﺮێ دان .
ﻟەﻣەش ﺧﺮاﺗەرﺗەر ﺋەوەﺳە ﮐە ﺳﯿﺎﺳەت و زاﻧﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﮔەﺷەی ﮐﺮدوە ﮐە ﺑﻮار و
دەرەﺗﺎن ﺑە ھەر ﺑﺎﺑەﺗە ﻣەﺑەﺳﺘێﮑﯽ ﺑﺎش و ﺧﺮاپ و ﺗەﻧﺎﻧەت دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺋەدات ﮐە ﺑێﺘە دی  .ﺳﺮوﺷﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳەت و ڕێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺎﻣﺮە ﮐە ھێﻠﮑە ﺋەﮐﺎت و ﺟﯿﻘﻨەش ﺋەﮐﺎت  .ھەر ﺋەم
ﺳﺮوﺷﺘەی ﺳﯿﺎﺳەت ﺑﻮار ﺋەدات ﮐە دەﻋﺒﺎﯾەک وەﮐﯽ ھﯿﺘﻠەر ﻟێﻮەی ﺳەرھەڵ ﺋەدات  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەﯾﭻ،
دەﻋﺒﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە وەک ﺳەدام و ﮐﻮﻟﮑە ﻣەﻻﯾەک ﺗﺮەک وەک ﻣەﻻ ﺧﯚﻣەﯾﻨﯽ دﮐﺎرن ﮐەرەﺳەی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﮭێﻨﻦ  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە  ،ﺋەﮐﺮێ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺳﯿﺎﺳەت ﺑەو
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە دوواﻧەی ﭼﺎک و ﺧﺮاپ  ،ﺋەرێﻨێ و ﻧەرێﻨێ  ،ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺷﺘەﮐەی ﺧﯚﯾەﺗﯽ و ﻣﺎﮐﯽ دەردە
ﺳﯿﺎﺳﯽ وەﮐﯽ دەردە ﻣﺮﯾﺸﮏ واﯾە و دە ھەﻧﺎو و ھﻮﻧﺪرا ﺧﻮە داﯾە ﺋﺎﻧﮑﻮ دەرد و ﻧەﺧﯚﺷﯽ زﮐﻤﺎﮐﯽ ﯾە و
ﻟە ﮐﯚژﻧﯽ ) (genetic poolﺳﯿﺎﺳەت ﺑﯚ ﺧﯚی داﯾە .
ھﻮﻧەری ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎری ﺑﺎش وﻧەﺑﺎش ﺋەوەﺳە ﮐە ﻟە دۆﺧێﮏ ﺑﮕەڕی ﮐە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚی ﺑﭙێﮑێ .
دۆﺧێﮑﯽ ﻟەﺑﺎر ﺋەڕای ﻣەﺑەﺳﺘێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو زۆر ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘێﮏ ﻧﺎﯾەت  .ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﮔﺎورە و دﯾﺮۆﮐﯽ
ﺋﯿﺪی ﺋەوە ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی دەﺳە�ت و ﮐێﺶ و ﺗﻮاﻧﺎی ھﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎرێﮏ  ،ﺑﺎش و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەﺑﺎش  ،ﻧﯿە ﮐە
وﻟﻮ دۆﺧێﮏ ﺑﺨﻮﻟﻘێﻨێ  .ﺋەوە ﻣێﮋوو ﺑﯚﺧﯚﯾەﺗﯽ ﮐە ﺑﻮاری ﮐﺎری ﻣێﮋووﯾﯽ ﺋەﺧﯚﻟﻘێﻨێ و ﻣێﮋووش ﮔەﻟێ ﻟە
ﺳەرەﺧﯚﯾە و ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ ﭘێ ﺋەﭼێﺖ ھەﺗﺎﮐﻮ ﺑﻮاری ﺟێ ﺑەﺟێ ﮐﺮدﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺗێﺘە ﺋﺎراوە .
ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن وێﻨەﯾەﮐە ﻟەم ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ؛ زۆرێﮑﯽ دﯾﮑەش وەﮐﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﯿﺮان و
ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ ھﺘﺪ .
ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺑﭽﻮوﮐﺘﺮﯾﭻ ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎری ﺑەوەﺟە  ،ﺑە ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣەﺑەﺳﺘەﮐەی  ،ﮐە ﮔە�ﻟەی
ﭘێﮏ ھێﻨﺎﻧﯽ دۆﺧﯽ ﺧﻮازراو ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دﯾﺎری ﮐﺮاو دادەڕێﮋەی و ﮐﺎری ﻟە ﺳەر ﺋەﮐﺎت  .ﺟەو ﭘﯿﻮەﻧﺪﯾە ،
وێﻨەی ھەڵﺒﮋاردن و دەﺳﺘﺎودەﺳﺖ ﮐﺮدﻧﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺋﯿﺮۆژی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دا
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎژە ﭘێ ﮐﺮﻧە  .زۆرﺑەی ﭘﺎرت و ھێﺰە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎن ﻟە ﻣﺎوەی  ٤ﺑﯚ  ٦ﺳﺎڵﯽ ﻧێﻮان ھەڵﺒﮋاردن ،
ﺧﯚﯾﺎن ﺗەﯾﺎر ﺋەﮐەن ﻟﯚ ﻗﻮازﺗﻨەوەی دۆﺧەﮐە و ﮐﺎر ﻟﯚ ﺋەوە ﺋەﮐەن ﮐە ﺋەو دۆﺧە ڕێﮏ ﺑﺨەن ﮐە ﺳەرﮐەوﺗﻨﯿﺎن
دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﻟەم ھەرای دێﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ ﯾەدا ژی ﺋﯿﺪی ﺋەوە ﺑﻮوﮔەﺳە ﺑﺎو ﮐە ڕوﺧﺴﺎری ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻦ و
ﻗﺮێﮋی ﺳﯿﺎﺳەت ﺧﯚی دەرﺑﺨﺎت و دژﺑەراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ھەﻣﻮو دەرﻓەرﺗێﮑﯽ ﺑﺎش و ﻧە ﺑﺎش و ڕەﺧﺴﺎو
ﮐەڵﮏ وەرﺋەﮔﺮن ﺋەڕای ﭘﺎﺷﻘﻮل دان و ﮔﺰﯾﯽ ﮐﺮدن ﺟە ھەﭬﻮودوو  .ﺋﺎ ﺋەﻣە  ،ﮔەﻣە و وازی دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎوی ﺳەردەﻣەﮐەی ﺋێﻤەﮔەﻟە  .ﺋەم ﮔەﻣەﯾە ﺑە ھەﻣﻮو ڕوﺧﺴﺎری ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺷێﺮﯾﻨەوە ﻟە
و�ﺗﺎﻧﯽ ﺑەﻧﺎو ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،زەرەری ﻟﯚ ﭘەز ﻧﯿە و ھەر ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵێ ﺟﺎرێ ﮔەرم دادەێ و
ﭘﺎش ﻣﺎوﯾەﮐﯽ ﮐﻮرﺗﯽ ﺑﺎزارﮔەرﻣﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دەڵەﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺋەﻧﯿﺸێﺘەوە .
ﺑﯚرە ﭘﯿﺎو ﺟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردەواری دا واﺗﺎی دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﺧﯚی ھەس و ﺋەڕای ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﺗێﺖ ﺑﮑﺎرﺋﺎﻧﯿﻦ ﮐﻮ
ﭘێﭽەواﻧەی ﺑﺎوی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ و ﺋﺎﮐﺎری ﭼﺎوەڕان ﮐﺮاو  ،ﺋەﺟﻮوڵێﻨەوە  .ﺧﯚﺷﯽ و ﺧﺎڵﯽ ﺳﺮﻧﺞ ڕاﮐێﺶ ﻟە ﻣەر
ﺋەم دەﺳﺘە واژەوە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑەراﻧﺒەرە ڕەﮔەزﯾەﮐﯽ ﻟﯚ ژﻧﺎن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﻟە ﮐﻮرەدی دا ﻧﯿە و ﮐەس ﺑﺎﺳﯽ
ﺑﯚرە ژن ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑﯚرە ﺋﺎﻓﺮەت ﻧﺎﮐﺎﺗﻦ  .دەﺷﺒێ ھﯚﮐﺎرەﮐەی ﺑە دوو ﺷێﻮە ﻟێﮏ ﺑﺪرێﺘەوە  .ﯾەﮐەم ﺋەوەﯾە ﮐە
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ژن و ﺋﺎﻓﺮەﺗﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺋﺎﮐﺎر و ڕێﮑﺎری ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺑە دوور ﺑﻮون و ﺑەدوورن ﮐە ﺧﯚﺷﺘﺮ واﯾە ﮐە ھەر وا ﺑێ .
دووھەم ؛ ژن و ﺋﺎﻓﺮەت ﺗێﮑەڵﯽ ﺋەو ﺟﯚرە ﮐﺮدە و ﭼﺎﻻﮐﯿە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿﺎﻧە ﻧەﺑﻮوﮔﻦ ﮐە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎو
دروﺳﺖ ﺋەﮐﺎت  .ﺑﻨەﻣﺎی ﻓەﻟﺴەﻓﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎو دەﺑێ ھەر ﺋەوە ﺑێﺖ ﮐە ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﮐﺮدوە و
دەﺑێﮋێ ﮐﻮ :
ﻟەورا ﮐﻮ ﻧەﺑﺖ ﺋەﮔەر ﺗەﺧﺎﻟﻮف

ﺗەﻣﯿﺰ ﻣەﺣﺎﻟە  ،ھەم ﺗەﻋﺎروف

ﺋەﻣەش ﺑەو واﺗﺎ ﮐﻮ ﺑە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوا  ،ﺧﺎﺳە ﭘﯿﺎو ﺋەﻧﺎﺳﺮێﺘەوە و ﻟێﯽ ﺟﯿﺎﺋەﮐﺮێﺘەوە و ﻟێﯽ ھەڵ دەﺋﺎوێﺪرێﺖ .
ژ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﺎ ﻣە ﮐﻮردان دە ﺑﺎﺷﻮور دە ﮐﻮ ھێﮋ ﻧﻮوﯾە ﮐﻮ ﺋﺎوێﺘەی ﺋەم ﮔەﻣە و وازﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿە ﺑﻮوﮔﯿﻦ  ،ﺑﯚرە
ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و�ﺗەﮐەﻣﺎن  ،ﮐﺎﯾەی دێﻤﯚﮐڕاﺳﯿﺎن ﺷێﻮاﻧﺪوە و ﮐﺮدووﯾﺎﻧە ﺑە ﺑەزﻣێﮑﯽ ﻓﺮە ﻧﺎﺧﻮەش و
ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎک و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮردی ﭘێ رە ﺋﺎزار ﺋەدەن و ﻧﺎﺷﯽ ﺑەﺳﺘﻨەوە ﺑە ﮐﺎﺗﯽ ھەرای ھەڵﺒﮋاردن ﺑەڵﮑﻮ
ﺋەﯾﮑەﻧە ﺷێﻮازی ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑەردەواﻣﯿﺎن  .ﺋﺎﮐﺎری ﺑﯚرەﭘﯿﺎﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺑﻮوﮔەﺳە
ﭘێﻨﺎﺳەی ﺑەﺷێﮏ ﻟە ھێﺰ و ڕەوﺗە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺑﯚرەﭘﯿﺎگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮوڵ
ﺑﻮەﺗەوە ﺑﯚ ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐە و ﻓﺮەﯾەک ﺟە ﻻﯾەﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻣەردﻣەﮐەی ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە و ﺑﻮوﮔەﺳە
ھﯚﮐﺎرێﮏ ﺋەڕای ﻟێﮏ ﺗﺮازاﻧﯽ ﺷﯿﺮازەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ  .ﻟﯚ ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﮐﻮردان ژی  ،دام و دەزﮔﺎی ﺑﺎﻧﮕەﺷەﮐﺎر
و ﭘێﻮەﻧﺪﯾە ﮔﺸﺘﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯿﺶ ھەر ﺑە ھەﻣﺎن ﺷێﻮازی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە ﺗێﺘە ﺑﮑﺎر ﺋﯿﻨﺎن  .ﺑێﺠﮕە ﻟەو ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﺎﻧە ﮐە
ﺳەر ﺑە ﮐﯚڕ و ﮐﯚﻣەڵە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﻦ  ،ﺋەو ﯾەک دووە دەزﮔﺎﯾەی ﮐە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺳەرﯾﺎن ھەڵﺪاوە  ،ﻟە
ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚﭘﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە  ،ﺑﻮوﻧەﺗە ھﯚﮐﺎرێﮏ ﺋەڕای ﭘەرەﺳەﻧﺪن و ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ڕێﺒﺎز و ﺷێﻮازی
ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە ﻟە و�ﺗێﮑﺎ ﮐە ھێﮋ ﺳﺎخ ﻧەﺑﻮوەﺗەوە ﺑەﺗەواوەﺗﯽ  ،ﺑە ﮐﯚﻟێﮑﯽ ﮔﺮان ﻟە ﺋﺎرێﺸە و ﮔﺮﻓﺖ و
ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾﺸەوە .
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻧﺎﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧەﯾە و ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﭼﯽ دەﺑێ و دەﻣەﺷێ .
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ) (realpoliticو ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ چ ﺟێﮕە و ڕێﮕەﯾەﮐﯽ ﻧﯿە ﺋەڕاﯾﺎن و ﻟە
ﺳەر ھەواﻧﺘە ﺋەﺟﻮوڵﯿﻦ و ﮐﺎر ﺋەﮐەن  .ﺑﻼ ﺋەﻣێ ﭘﭽەک ﺑﺎﻻ ﺧﻮە ﺑﮑﺸﯿﻨﯿﻦ ﺳەر دۆﺧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗﻮاﺷﺎی
ﺋﯽ ﻗﻮﻧﺎخ ﻣﯿﮋووﯾﯽ ﺑﮑەﯾﻦ و ﺑﺰاﻧﺒﯿﻦ داﺧﻮا ﺑﯚر ﭘﯿﺎگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد ﺧەرﯾﮑﯽ ﭼﯿە  .ﻟە ﺳﺎﯾە و ﺳێﺒەری
دەس ﮐەﻓﺘﮕەل ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ﭘﺎی ﻧﯿﺎﮔە ﻗﻮﻧﺎﺧێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە و
ﺋەوەﺗﺎ ﻟﯚ ﻣﺎوەی ﭘﺘﺮ ژ  ۲دەﯾەﯾە ﮐە ڕێﭽﮑﺎ ﺑەرﺑە ﭘێﺸﭭە ﭼﻮون ﺋەﺑڕی و ﺧﺮاﭘﯿﺸﯽ ﻧە ھێﻨﺎﮔە ھەﯾﺎ ﻧﮭﺎ ،
ﺳەرەڕای ﺗﻮاو ﺋەو ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﯚﺳﭙﺎﻧەی ﮐە ھەی ﺑﻮوە و ھەﺳﯽ  .ﮐﻮرد ﮔەﯾﺸﺘﮕەﺳە ڕۆژێﮏ ﮐە داﺧﺎزی
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺟە ھەر ﮐﺎﺗێﮏ ﻓﺮەﺗﺮ و ﻗﻮوڵﺘﺮ ﺟێ ﮐەﻓﺘﮕە  .ﻧﺮخ و ڕێﺰی ﮐﻮرد و دەوری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد
ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور دە ﮔەﻣەی ڕۆژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﺶ  ،ﻓﺮە ﺑﺎش ھەڵﯽ داﮔە و
دەرەﺗﺎن و ﺑﻮارێﮑﯽ ﻟەﺑﺎرﺗﺮ و ﺧﺎﺳﺘﺮی ﺋەڕای ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ دۆزی ﮐﻮردی چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و چ ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا  ،ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿە  .ﺋەﻣەﯾﭻ دەق ھەر ﺗﺸﺘەﯾە ﮐە ﻣێﮋوو ﺧﯚﻟﻘﺎﻧﺪووﯾەﺗﯽ  .ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎری زاﻧﺎ
و ﻟێﺰان و ﭼﺎزان ﺋەﺷﯽ ﭼﺎوی ﻟەوە ﺑێﺖ ﮐە وﻟﻮ دۆﺧێﮏ دەﮔﻤەﻧﻦ دە دﯾﺮوک دە و ﻧﺎﮐﺮێ ھەر وا ﺑە ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ
ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ ﺑﺨﺮێﺖ  .ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎر ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺋەﺷﯽ ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎن و ﺟﺎﻻﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚی ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﺋەم دۆﺧە و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕێﮏ ﺑﺨﺎت و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە واﺗە ھەﻣﺎن )(realpoliticی ﺧﯚی
دﯾﺎری ﺑﮑﺎﺗﻦ  .دژ ﺑەم ﯾﺎﺳﺎ و ڕﯾﺴﺎ ﺳﺎﮐﺎر و ﺳەﻟﻤێﻨﺪراو و ﮐﺎرﭘێﮑﺮاوە  ،ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد ڕاﺳﺖ
ﺋەﺑێﺘەوە و ﻧﮑﻮوﻟﯽ ﻟە ﺑﻮوﻧﯽ دۆﺧەﮐە ﺋەﮐﺎت و ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺧەﯾﺎﻻوی و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی ﺧﯚی دا ،
ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﺳەردەﻣﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەڕای ﮐﻮرد ﺑەﺳەر ﭼﻮوە و ﮐﺎﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﯿە و
ﭘێﭽەواﻧەی ﻣێﮋوو و دژ ﺑە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺋەﭼﻮوڵێﺘەوە و دەور ﺋەﺑﯿﻨێ  .ﻣﺎﮐﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﺑﺎﺷﻮور و ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰری پ ک ک ژ ﺑﺎﮐﻮور ﮐە ﻟﯚ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و ﺗﺎ رادەﯾەﮐﯿﺶ ﻟە ڕۆژھە�ت
ﺗەﺷەﻧەی ﮐﺮدﮔە  ،ﻟەم ﺑﯚﭼﻮوﻧە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﻮوە .
ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻓەﻟﺴەﻓە و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗەﻧﯿﺎ دە ﺑﻮاری ھﺰری دا ﻧﺎوەﺳﺘێ ،
ﺑەڵﮑﻮ ﮐﺮدە و ﮐﺎرداﻧەوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھەﯾە ﺑەراﻧﺒەر ﺑە ڕووداوە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﮐﻮردەواری و ڕەوﺗﯽ ﺑەرەوﭘێﺶ ﭼﻮوﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﮐە ھەﻣﻮوی  ۲٦ﺳﺎڵە  ،دوای ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ
ﺑﺎﺷﻮور  ،زﭬﺮﯾﺘەﭬە ﺳەر ڕێﭽﮑﺎ ﺧﻮە ﺋﺎ درﯾﺮۆﮐﯽ و ڕەﺳەن  .ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک  ،ﺷەڕی
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺋەوان ﻟە دژی ﺑﺎﺷﻮوری دوای ڕاﭘەڕێﻦ ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو و ﺗﺎزە ﺑە ﺗﺎزە ﮐﺎدری داﺑڕاو ﻟە پ ک ک ﺋێﮋن
ﮐە ﺑە ﭘﺎرەی داﮔﯿﺮﮐەران ﺋەو ﺷەڕەﯾﺎن ھەڵﮕﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﺋەﻣەش ﮔەر ﻧەﭼێﺘە ﺧﺎﻧەی ﺧەﯾﺎﻧەت ژی  ،ﺧﺎڵێﮏ
ﺗﺮەک ێﻦ ڕەش ژ ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ پ ک ک ﯾە  .ﺷﮑﺎﻧﯽ پ ک ک ﻟەو ﺷﺎﻧﯚی ﺧەﯾﺎﻧەﺗەدا و درێﮋەی
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ﮔەﺷە و ﻧەﺷەی دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ھەﯾﺎ ﻧﮭﺎ  ،دەﺑﺎ ﻟﯚﯾﺎن ﺑﺒﺎ ﺑە واﻧەﯾەک ﮐە ﭘڕوﭘﻮوﺷﯽ
ﻓەﻟﺴەﻓە و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە ﺑەرﮔەی ﻻﻓﺎی ﻣێﮋوو ﻧﺎﮔﺮی و ﺳەرﺷﯚڕی و ﺷﮑﺎﻧﯽ ﭘﺘﺮ ﭘﺎر و ﭘﺸﮏ و
ﺑەھﺮا ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە .
ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ﺑﺎﺷﻮور  ،ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەوەی ﮐە ﻗﻮڵﯽ ﻟێ ھەڵﻤﺎﻟێ و ﺧﯚی ﺑﮑﺎﺗە ﺧﺎوەن و ﺷەرﯾﮑە
ﺑەﺷﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﻧەﺑەﺗەﻧێ ژ ﺑﺎﺷﻮور  ،و ﺑﻮارە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐە ﻟﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﮔﺸﺘﯽ ﮐﻮرد و ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚی ﺑﮑﺎر ﺑﮭێﻨێ و ھەر ھﯿﭻ ﻧەﺑێﺖ وەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎری ﻟێﺰان و
ﮐﺎراﻣە  ،ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻘﻮزێﺘەوە ﮐە ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺑە ﭘەڵﭗ و ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﺑێ
ﺑﻨەﻣﺎ و ﻟە ﺋﺎﻗﺎر و ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد داﮔﯿﺮﮐەران ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺧﯚی ﻟە ﻣﮋارە ﺳەرﮐﯿەﮐەی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن
واﺗە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋەدزێﺘەوە  .ھێﻨﺎﻧە ﺋﺎرای ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ھەرێﻤﯽ ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﺎﻧﺘﯚﻧﯽ ﺷﻨﮕﺎل ،
ﮐﺎرێﮑﯽ ﺧﯚﮐﻮژﯾﺎﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە و وەک ﭘەﻟە و ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ڕەش ﻟە ﺳەرﯾﺎن ﺋەﮐەوێ  .ﮐﺮدە و ﮐﺎر و
ﮐﺎرداﻧەوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻟە ﭘێﺶ دا دۆڕاوە و ﮔەﯾﺸﺘﻮەﺗە ﺋەو ڕادەی ﮐە
دەﻣڕاﺳﯿﺎن ﺋەﺷێ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەڵێﻦ  ،ﺳەرەرای ﺋەو ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿەی ﮐە ھەﯾﺎن ﺑﻮو و
ھەﺳﯿﺎن  .ﺑەرﭼﺎوﺗەﻧﮕﯽ و دووری ﺟە ڕووی ڕاﺳﺘﯽ ژﯾﺎن و ژﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و دۆﺧﯽ
ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺑﺎﺷﻮور  ،وای ﻟە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﮐﺮدﮔە ﮐە ﺧﯚﺷﺘﺮﯾﻦ و ﻟەﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻤﻼﻧێ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻞ دەﻣﻠﯽ ﻧەﯾﺎری ﮐﯚن و ﻧﻮێ ﻧﺎن ﻧەﺑﯿﻨﻦ و ﺑە ﺗێﮑڕا ﺳﯿﺎﺳەﺗﯿﺎن وەک ھﻮﻧەر و زاﻧﺴﺖ ﻟە ﺑﯿﺮ
ﺑﭽێﺘەوە و دۆﺳﺖ و دۆژﻣﻦ و ﯾﺎر و ﻧەﯾﺎری ﮐﺎﺗﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺗەڤ ھەڤ ﺑﮑەن  .ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ﺋەم ﺑﯚرە
ﭘﯿﺎواﻧە ﺟە ھەڵ ﺑﮋارﺗﻨﯽ ﺋەم دواﯾﯿەی ﺑﺎﺷﻮور و ﺑە دەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﺑڕێﮑﯽ ﺑﺎش ژ دەﺳﮭەﻻﺗﺎ ﮐﻮردان  ،دەﺑﺎ
ﺑﺒﺎ ﺑە ﺑﻨەﻣﺎ و ﭘێﮕەﯾەک ﮐﻮ دەس ﺧﺴﺘﻨﺎ دەﺳﮭەﻻت ﺑە ﺗەواوی ﻟﯚ داھﺎﺗﻮوی ﺧﯚﯾﺎن ﻣﺴﯚﮔەر ﺑﮑەن و ﺑﻮاری
وﻟﻮ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﻣەﺑەﺳﺘێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﭻ ﻟە ﺋﺎرادا ﺑﻮو  ،ﺑە ڕووﻧﯽ .
وﺳﺎ ﺗێﺘە ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮون ﮐﻮ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھێﮋ ژ ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺧﺎﻧﯽ ﻟە ﻣەڕ دەوﻟەت و دەﺳﮭەﻻﺗﺪاری
ﺗێ ﻧەﮔەھﺸﺘﻦ  .ﺋەوەی ﺑە دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەﮐﺮێ  ،ﺑە ھﯿﭻ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی و ھەڵﭙە و ھەڵﺴﻮوڕ و
داﺳﻮوڕﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎ�ﻧە ﭼێ ﻧﺎﺑێﺘﻦ  .دەﺳەﻻﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎک و داﯾﮏ و دواﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳەت و
ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎراﻧە  .ھﯚﮐەﺷﯽ ھەر ھەﻣﺎن ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ ﯾە  .ﺑﯚرە ﭘﯿﺎک ﺳﯿﺎﺳﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور،
ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺳﻨﮕﯽ ﺧﯚی ﻟە دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻮور دە داﮐﻮﺗﺎ و زۆر ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺧێﺮاش
دۆڕاﻧﺪی و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐەﺷﯽ ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەم ﻗەﯾﺮاﻧە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾە ﮐﺮد  .ﮐێﺸەی ﺳەرەﮐﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەﻣﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ  ،ﮐێﺸەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە  .ﭼﺎﻻک و ھەڵﺴﻮوڕاوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑەوەچ ﺋەﺷێ ﺋەم
ڕاﺳﺘﯿە ﺑﻨﺎﺳێ و ﻟە ﺳەر ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ﺑﻨێ  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐﻮ ﺑﮑﺎرﯾﻦ
ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﮔەر ﺑﯚرە ﭘﯿﺎو ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺋەم ﻣﮋاەرﯾﺎن  ،واﺗە ﻣﮋاری ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،دوور ﻟە دەس ﺗێﻮەرداﻧﯽ دەرەﮐﯽ ﻟﯚ ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ھەﺑﮋاردﺑﺎ  ،ﺋەوا وەک ﺳەرﮐەوﺗﻮوی
ﺋەو ﺑەزﻣە دەرﺋەﭼﻮون  ،ﺑە ﻟەﺑەر ﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣێﮋوو و ﻣێﮋﯾﻨەی ﺧەﺑﺎت و ﺷﯚڕﺷﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﮐﻮرد ﻟە ﺋەوان دەﯾﺎن ﺳﺎڵەی ڕاﺑﺮدووی ﺑﺎﺷﻮور .

ﮐﯚﺑﺎﻧێ ێﻦ ﮐﻮردان  ،ﺋێﻮە ﺧﯚش  ،ﻧﺎ ژی ژ ﺑﯚ ﮐﯚﺑﺎﻧێ ﯾﻦ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوان !
دە ﭘێﻮەﻧﺪی دەﮔەل ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮوری دا  ،ﺗﺮﮐﺎن واﯾﺎن داﻧﺎﺑﻮو ﮐە ژ دەﭬەرا ﮐﻮردان ﭘﺸﺘﻮێﻨە و زﻧﺎرەک ﺗەﻧﺎھﯽ
و ﺋﺎﺳﺎﯾﺶ ﭼﯽ ﺑﮑەن و ﺑﻦ دروﺷﻤێﻦ ﺧﺎﭘێﻨەرێ ﭘﺎراﺳﺘﻨﺎ ﭘەﻧﺎﺑەران  ،ﺑﻮار و دەرەﺗﺎن ژ ﺧەﻣەﻟﯿﻦ و ﭘێﺸﭭە
ﭼﻮوﻧﺎ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎێ ﮐﻮردﺳﺘﺎن رە ﻧەھێﻠﻦ  .ﮐﺎرداﻧەوەی ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ژی ﺋەو ﺑﻮو ﮐﻮ
وان دەﭬەرێﻦ ﮐﻮردی واﻻ ﺑﮑﺎﺗﻦ و ژ پ ک ک رە ﺑﮭێﻠە  .ﺗﺮﮐێﻦ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ھێﮋ دە ﭬﯽ ﺧەوﻧێ دان و دەﺳﺖ
ژ وان ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﻣەرەﻣێﻦ ﺧﻮە ﺑەرﻧەداﻧە  .ﮔەﻣەی ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی پ ک ک ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﺳەر ﺑﻨﮕەھﺎ وان
ﻣﻠﻤﻤﻼﻧێ و ﮐﺎر و ﮐﺎرداﻧەوەی داﮔﯿﺮﮐەر و دوژﻣﻨێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐەﻓﺘە ھﯚﻟێ .
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی زەﻗﯽ ﮐﯚﺑﺎﻧێ ﺋەڤ ﺑﻮو ﮐﻮ ﺋەو ﺑﺎژێﺮ  ،ﺑﺎژێﺮێ ﮐﻮردان ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺑﻮو و ﺋﺎﮐﻨﺠﯿێﻦ وی ﺑە ﺗەﻧێ
ﮐﻮرد ﺑﻮون و وەک ﺧﻮﯾﺎ دەﺑێﺘﻦ ﮐﯚﺑﺎﻧێ ﺑﺎھﯚزێﺪ ﺗﻮاﻧەوەی ﺑەﻋﺴﯽ و ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻮﯾﯽ
دەﮔﻤەﻧەوە  ،ﺗێ ﭘەڕاﻧﺪﺑﻮو و ڕەﺳەﻧﺎﯾەﺗﯽ ﺧﻮە ێﻦ ﮐﻮردێﻨﯽ  ،ﺧﻮەش ﭘﺎراﺳﺘﺒﻮو  .ﻟێ ﮔەﻣەی ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی
پ ک ک وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑەﻋﺴﯽ  ،ﺋەڤ ﺑﺎژێﺮ ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﺴﺖ
دۆﺧەک ﭘﺮ ﻣەﺗﺮﺳﯽ دار دە ھەل و ﻣەرﺟێﻦ ێﻦ دژوار و ﭼەﺗﯿﻦ ﺋﺎ ﻗەﯾﺮان و ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ێﻦ ﺳﻮوری .
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ﮔەﻣەی ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی ﺟﺎرەک دن ﺑەﮐﺮدەوە ﺧﺎک و ﺧەﻟﮑێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘﺎرﭼەﭘﺎرﭼە ﮐﺮ و ھەر ﭘﺎرﭼە ژی
ﺑەﺗەﻧێ ﻣﺎ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺑﺎھﯚز و ﺋێﺮﺷێﻦ ھﯚﭬﺎﻧێﻦ داﻋﺸێ  .دە ﮔەﻣەی ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی پ ک ک  ،دوژﻣﻨﮑﺎری
ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی ﻋﺮووﺑە ﺟە ھەﻣﺒەر ﮐﻮردان ﺑە ﻣێﮋووێﮑﯽ دوور و درێﮋ و ﺧﻮێﻨﺎﯾﯽ ﯾەوە  ،ﮐﻮﯾﺮ ﺑﻮەوە .
داﻋﺶ ﮐە ﭘﺎش ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی ﺑەﻋﺲ و پ ک ک ﺳەری ھەڵﺪا  ،ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﮐﺮا ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ
دەژﻣﻨﯽ ﮐﻮردان وەﮐﯽ ﺑێﮋی ﺋەوان ﺳﺎڵێﻦ دوور و درێﮋی ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪی ﮐﻮردان و زﻧﺎری ﻋەرﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﺗﻮﻧە ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻮردان ژ ﺋﺎﻟﯿێ ﺑەﻋﺴﯽ ﻋﺎەرﺑﯽ ﺗﺸﺘەک ﻧەﺑﻮوﯾە  .ﭘەی ﺋﯽ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺗە ﺟێ ﮔﯚڕﮐێ
ﺑەﻋﺲ و ﻣێﮋﯾﻨە ﮔ�و و دژە ﮐﻮردﯾەﮐەی ﺑە داﻋﺶ  ،ﮔەﻣەی ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی پ ک ک دە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ،
ﮔەر ﻧەﺑێﮋﯾﻦ ﺑﻮار دان و ڕێﮕەﺧﻮەش ﮐﺮدن  ،ﺋەڕای ھێﺮﺷﯽ ھﯚﭬﺎﻧێﻦ داﻋﺶ ﺑﯚ ﺳەر ﮐﯚﺑﺎﻧێ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯽ .
ﻣە دﯾﺖ ﮐﻮ ﮐﯚﺑﺎﻧێ ﺑەر ﺑە ﮐەﺗﻦ دەﭼﻮو و پ ک ک و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎرﯾێﻦ وی ﺋﺎ ﺑەﻋﺴﯽ ژی ﻧﮑﺎرﺑﻮون ﺋﺎﻧﮑﻮ
ﻧەدﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑەر ﺑە ﭬێ ﮐﺎرەﺳﺎت ﺑﮕﺮن  .دﯾﺴﺎ ﻓەﻟﺴەﻓە و ﺑﯚﭼﻮون و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﮐﺮدە و ﮐﺮدارێﻦ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎو
ﺑەرەو ﺷﮑﺎﻧێﮑﯽ ﮔﺮان دەﭼﻮو  .ڕەوﺗﯽ ڕەﺳەن و ﻣێﮋووﯾﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد دەھﺎواری ﮐﻮﺑﺎﻧێ ﭼﻮو و
ﻧەﺑەﺗەﻧێ ﺑەر ﺑە ﺋەڤ ﺷﮑﺎن و ﮐﺎرەﺳﺎت ﮔﺮت ﻟێ ﺑەﻟێ ﺳەرﮐەﺗﻨەک ﻣەزن دەﺳﺘەﺑەر و ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮ .
ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ﮐﻮردان ژ ﮐﻮﺑﺎﻧێ ﺑە ﺗەﻧێ ﺳەرﺑﺎزی و ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە ﻧەﺑﻮو  .ﺋەو ﺑﻮﯾەرێ دﯾﺮۆﮐﯽ ﮔﯚڕ و
ﺗەوژﻣێﮑﯽ ﺑەھێﺰ و ﮐﺎرﯾﮕەر دا ﺋﯿﮑەﺗﯿﺎ ﮐﻮردان و ﮐﯚﺑﺎﻧێ ﺑﻮوﯾە ھێﻤﺎ و ﻧﯿﺸﺎﻧﺎ ﺋﯿﺘﮑەﺗﯿﺎ ﮐﻮردان و ﺋەوەﻧﺪەﺷﯽ
ﻟە ﮐێﺶ و وزەدا ﺑﻮو ﮐە وەﮐﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨە ﻣەزﻧەﮐەی ﺑﺎﺷﻮور ﺑﺒێﺘە ﺧﺎڵێﮑﯽ وەرﭼەرﺧﺎن ژ دﺋﺮۆک و ﻣێﮋووی
ﮐﻮردان  .دەﻧﮓ ﭬەدان و ﺑ�ڤ ﺑﻮوﻧەوەی ھێﻤﺎی ﺧﯚڕاﮔﺮی و ﺑەرﺧﻮەدان و ﺋﺎزاﯾەﺗﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ژﻧە ﺋﺎزا و ﺟەﻧﮕﺎوەرﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﺟە ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧێﯽ
ﺳەرﮐەوﺗﻮواﻧە وەﮔەرد ھﯚﭬﺎﻧەﺗﺮﯾﻦ ھێﺰی ڕەﺷﯽ دل ڕەش و ڕەش ﺑﯿﺮ و ڕەش ﭘﯚﺷﯽ داﻋﺶ دا  ،ﺑﺎﻧﮓ و
ﺑﺎﻧﮕەوازی ﺋﯿﮏ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮرداﻧﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﺑ�ڤ ﮐﺮ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ژی ﺧﻮەش وەری ﮔﺮت .
ﺑﻮوﯾەر و ﺷەڕی ﮐﯚﺑﺎﻧێ  ،ﺑﻮوﯾەرەک دﺋﺮۆﮐﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﻮو و ھﯿﭻ ﮔﯚﻣﺎﻧﯿﺶ ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ﺑﺰاﭬﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و دۆﺧﯽ ﺋﯿﺮۆژی دۆزی ﮐﻮرد ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪی  .ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺋەوە ﺋﺎزاﯾەﺗﯽ و ﺑﻮﯾﺮی
ژﻧﺎن و ﭘﯿﺎواﻧﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐﻮرد ﺑﻮو ﮐە ﺋەو ﺳەرﮐەوﺗﻦ و ھێﻤﺎ ﻣەزﻧەی ﺧﯚﻟﻘﺎﻧﺪ  .ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﮐﻮردان دڵﯽ
دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ داﺧﻮرﭘﺎﻧﺪ ژ ﺑﯚ ﺋێﮑەم ﺟﺎر دە ﻣێﮋووﯾﯽ ﻧﻮێﻤﺎﻧﺪا و ﺧﻮﯾﺎ ﮐﺮ ﮐﻮ ھێﺰێﺪ ﺋﯿﮏ ﺑﻮوی ێﻦ ﮐﻮرد
ﭼﺎﭬﺎ دەور ﺋەﺑﻨﯿﺘﻦ و ﭼﺘەور وە ﺳەرﯾﺎﻧﺪا زاڵ ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی دەﺳﮑەﻻی ﺑەﻋﺴﯽ و ﻓەﻟﺴەﻓە و
ﺑﯚﭼﻮون و ﮐﺎر و ﮐﺮدەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە ﮔﺎﭬێﻦ دﯾﺮۆﮐﯽ ﺑﺎﭬێ وەﮐﯽ ﮐﻮ ﺋەﺑێﻨﺮێ
ﺗﺸﺘەک وﻟﻮ ژ وان رە ﻧﺎﯾﺘە دﯾﺘﻦ و ﭼﺎﭬەڕێ ﮐﺮن  .ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ﮐﻮﺑﺎﻧێ و ھێﻤﺎ
ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەی ﮐﻮﺷﺖ و ﻟە ﮐﯿﺴﯽ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬەﮐەی دا  .ﭘﺮس ﺋەﭬە ﮐﻮ ﻣﺎ چ دەﺑﻮو ﮐﻮ ﺑە ھەﻣﺎن ھێﺰ و
ﭼەﮐێﻦ ﯾەک ﮔﺮﺗﻮوی ﮐﻮردان  ،ڕۆژھەﻻت و ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﯚﺑﺎﻧێ ژ دەﺳﺘێﻦ ﭼەﭘەﻟێﻦ داﻋﺶ ﺑێﺘە ڕزﮔﺎر ﮐﺮن و
ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺧﺎک و ﻧێﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ دﯾﺴﺎن ﺑێﺘە ﭼێ ﮐﺮن  .ﮐێ وﻧﺪا دەﮐﺮ و ﮐێ دەی
ﺑﺮدەوە  ،ﮐێ ﺋەو ﺋەﮔەر ﮐﻮﺷﺖ ؟
ﺋﺎﮐﺎم  ،ﺷﺎرێﮑﯽ وێﺮان و ﭼﯚﻟﮑﺮاو و ﺋﺎزاﯾەﺗﯽ و ﺋﺎزار ﻟە ﮐﻮﺑﺎﻧێ ﺑەش و ﭘﺎرێ ﮐﻮردان دەرﭼﻮو و دەﺳﮑەﻓﺖ
و ﺳەرﮐەﺗﻦ ژی ژ ﺑﯚ ﺑەﻋﺲ و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و ھﺎوھﺎوﯾەﻟﯿﺎن  .ﮐﻮﺑﺎﻧێ ﺋﯿﺮۆ ،
وەﮐﯽ ﺗێﺖ زاﻧﯿﻦ  ،وێﺮان و واﻻ ﺑﻮوﮔە ﺟە ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺋﺎﺳەوار و ﺋﺎﮐﺎری ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮی ﮐﻮرداﻧە ﺑﺎری
ﮐﺮدووە و دە ﺑﻦ دەﺳە�ﺗەک ڕەش ێﻦ پ ک ک دەژی ﮐﻮ ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﺎﺟﯿﺎن ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺳەر ﺋەو ﺧەڵﮑەی
ﮐە دﺧﺎزن ﻣﺎڵ و ﺣﺎﻟﯽ وﯾﺮان ﮐﺮاوﯾﺎن ﭬەژێﻨﻦ  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەش ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی پ ک ک ﻟە
ﺳەدا  ۳۰وێﺮاﻧەی ﮐﻮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻟﯚ ﻣﻮزەﺧﺎﻧە ﺗەرﺧﺎن ﮐﺮدﮔە و ڕﯾﮕە ﺑە ﺧەڵﮑەﮐەی ﻧﺎدەن داﮐﻮ ژێﺮﺧﺎن و
ﺳەرﺧﺎﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯿﺎن داﻣەزرێﻨﻨەوە  .ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮردان ﭼﻮو و پ ک ک دﺧﺎزی
ﮐﻮﺑﺎﻧﯿەک دروﺳﺖ ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە ﺗێﺮا ﻓەﻟﺴەﻓە و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەﯾﺎن ﺑﮑﺎت  .ﮐﺎرەﺳﺎﺗەک ھﺎﻧﺎ دە دﯾﺮۆﮐﺎ
ﮐﻮردان ﺗﻮﻧەﯾە  .چ داﮔﯿﺮﮐەر و ﺗﻮ دوژﻣﻨێﺪ ﮐﻮردان ﻧﮑﺎرﺑﻮون وﻟﻮ ﮐﺎرەﺳﺎﺗەک ﺳەر ﮐﻮردان ﺑﮭێﻨﻦ  .ﻣﺤەﻣەد
ﺗەﻟەب ھەﻻل  ،ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘێ ﻋﺎرەب و ﮔە�ﻟەداڕێﮋی ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و زەﻧﺎری ﻋەرﺑﯽ ﻟە ﺳﻮورﯾە،
دە ﺧەوﻧﺎ ﺧﻮە دە ژی ﻧەدەدﯾﺖ ﮐﻮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﺳەرێ ﮐﺎﻧﯽ و ﻻزەﻗﯿە و دەﭬەرێﻦ دن ێﻦ ﮐﻮردان ﺑە وی ﺋﺎﭬﺎ
ھﺎﻧﺎ ژ ﺟﺎن و ﻣﺎک و ﮐﯚﮐﺎ ﮐﻮردەواری ﺑێ ﭘﺎر ﺑﮑﺮێﺘﻦ .
پ ک ک دۆﺧێﮑﯽ وﻟﻮ ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﭼێ ﮐﺮﯾە ﮐﻮ ﺋەو ڕاﺳﺘﯽ ﮐﯚر ﺑﺒێﺘﻦ ﮐﻮ ﭼﻤﺎ ڕاﭘەڕﯾﻦ و ﺷﯚڕﺷﺎ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و
ھەر وﺳﺎ ژی ﺟە ﺳەر چ ﺑﻨەﻣﺎﯾەک ﺳەر ھەڵﺪا  .پ ک ک ﺑە ﺑەﻋﺴﯿﺎن رە دەﺳﮭە�ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺋەﻣەﺷێﻨێ و ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﺗێﺘە ﭬێ واﺗﺎﯾە ﮐﻮ ﺑەﻋﺲ ﻧە ﻧەﯾﺎر و ﻧە دوژﻣﻨێ ﮐﻮردان ﺑﻮوﮔﻦ و واﺗﺎی ڕاﭘەڕﯾﻦ
و ﺷﯚڕش ژ دژی دەﺳﮭە�ﺗﺎ ڕەش ﺋﺎ ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ژ ﺧﻮە رە وا� دەﺑێﺘﻦ  .ﭘﺮﺳێﻦ ﺳەرﮐﯽ دە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ
ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەرێ ﺷﯚڕش دژی ﮐﯿﮋان ھێﺰ و ﻻﯾەن ﺑەرﭘﺎ ﺑﻮو  .ﮔەر ﺑەﻋﺲ وەﮐﯽ دەﺳەھە�ﺗﺪارا ﺳەرەﮐﯽ
و ﺋێﮑەم و ﺑﺎ� دەﺳﺖ ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧێ ﺧﻮە ﺋﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﭭﺎﮐﯽ ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ ﺑﻤەﺷﯿﻨێ  ،دێ واﺗﺎێ
ﺷﯚڕش ﭼﯿە  ،ﺋەزﺑەﻧﯽ  .ﺋەڤ ﺷەڕ و ﮐﻮﺷﺖ و ﺑڕ و ڕەوﯾﻦ و ﮐﯚچ و ﮐﯚﭼﺒەرﯾﺎ ﮐﻮرد و وا� ﺑﻮوﻧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ژ ﺑﯚ ﭼﯿە و ژ ﺑﯚ ﮐێ ﯾە  .ﻣﺎ ﭼﻤﺎ ﻋﺎرەﺑێﻦ زﻧﺎرێ ﻋﺎرەﺑﯽ ﻧە ﺑەﺗﻨێ ﻧﺎڕەون  ،ﻟێ ﺑەﻟێ  ،ﺧﻮەش ژی ژﯾﺎﻧﺎ
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ﺧﻮە دەرﺑﺎز دەﮐەن  ،وەﮐﯽ ﺗە ﺑێﮋی ﮐﻮ ﺷەڕ و ﻗەﯾﺮان ھێﮋ ﻧەﮔەھﺸﺘﯿە وان و دەﭬەرێﻦ وان  .ﺳەرﺑﺎری
دەردان ژی ﺋەوەﺳە ﮐە پ ک ک ﮔﺸﺖ ھێﻤﺎی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺎوی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧەھێﺸﮕە و ﭘﺎرﺗﯿﺎ
وان ژی ﺋﯽ ﮔەﻻﻧە و چ ﺑﺎﺳێﮏ ژ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺋﺎرادا ﻧﯿە  .ﻣﺎ ﺑەﻋﺲ و ﻋﺮووﺑە چ دﺧﺎﺳﺘﻦ  .ﺋەوەی
پ ک ک ﮐﺮدووﯾە و دەﯾﮑﺎ ﻗەت ﺑە ﺑەﻋﺲ ﻧەدەﮐﺮا ﮐە ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺑڕﻓێﻨﯽ و ﺑە زۆرەﻣﻠﯽ ڕاﯾﺎﻧﮑێﺸێﺘە ڕﯾﺰی
ﺳﭙﺎ و ﺷەڕی ﺗﻮﻧەﮐﺮﻧﺎ ﮐﻮرداﻧﯿﺎن وەﭘێ ﺑﮑﺎت و ﻟﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺮووﺑە ﺑﯿﺎن ﮐﺎﺗە ﺳﻮوﺗەﻣەﻧﯽ
ﺷەڕ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺋەوەﺷﯿﺎن ﭘێﻮە ﺑﮑﺎت ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺑﯚ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮔﯿﺎﻧﯿﺎن ﺑەﺧﺖ ﺋەﮐەن  .ﺋەرێ ﮐﺎ ،
ﺋەﻣێ دەزاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ھەژﻣﺎرە ﮐﻮﺷﺘﯽ ێﻦ ﻋﺎرەﺑﺎن  ،ﺷەﻣﻤﺎر ژی دە ﻧﺎوﯾﺎﻧﺪە  ،ﭼەﻧﺪە  .ﮐﺎ ﺋەڤ زاﻧﯿﺎری ﮐﻮ
ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪات ﮐﻮ ﻋﺎرەﺑێﻦ ﻧێﺸﺘﺠێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەﮐﯽ ﮐﻮردان ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺋەدەن  .ﺋەرای ﻧﻤﻮوﻧە  ،ﺑﻼ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ
ﮐە ﭼەﻧﺪ ﮐەس ژ ﺳﭙﺎی  ۱۰ھەزار ﮐەﺳﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ھﺎﺗﻨە ﮐﻮﺷﺘﻦ و ﭼﻘﺎس ﺑەﺷﺪارﯾﺎ ﺷەڕی داﻋﺸێ
دەﮐەن  .دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﮭﺎ ﺗﻮوﺷﯽ وﻟﻮ ﺋﺎرﯾﺸە و ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕﯽ و
ﮐﯚﺳﭙێﮏ ھﺎﺗﻮوە و ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دژە ﮐﻮرداﻧە و دژە ﻧەﺗەوەﯾﯽ و دژە ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک
ک  ،ﭼﺎر ﮐﺮدﻧﯽ ﮔەﻟەک ﺋﺎﺳﺘەﻣە .

ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ دە ﺑﺎﮐﻮورێ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ
ژ ﺑﯚ زاﻧﯿﺎری ﻟە ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ پ ک ک و دەوری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن و دەﺳﺘﯽ ﺳﭙﺎ و ﻣﯿﺘﯽ ﺗﺮﮐﯽ
ﻟە ﻧﺎوﯾﺎﻧﺪا  ،ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺳەرﭼﺎوە ﺋەو ﻣێﮋووەی پ ک ک ﯾە ﮐە ﺟەﻣﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ  ،ﮐە زۆر ھﺎوﺷێﻮەی
ﺋەﻟﻤﻮﻏﺎزﯾەﮐەی ﺋەﻟﻮاﻗﺪی ﯾە  ،ﺑ�وی ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﻟەل ﺋەﻣەش ﺑﯿﺮەوەری و ﮔﻮت و ﺑﯿﮋی ﮐﯚﻧە ﺋەﻧﺪام و
ﮐﺎدری داﺑڕاو ﻟە پ ک ک  ،ﺗەواوﮐەرن  .ﺧﺎڵێﮑﯽ ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟەم ﺑﻮارەدا  ،ﭘێﻮەﻧﺪی ﺳﭙﺎ و ژﻧﺮاﻟە
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯿەﮐﺎن  ،ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎل ﮐە ﺑﯚﺧﯚی ﻓﺮﻗەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی ﺳﺎز ﮐﺮد ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﯾﺎﻧەوە،
وەﮔەرد ﺑﺰاﭬﯽ ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﯾە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی دەﮔﻤەن و ﺗﺎﻗﺎﻧەی
ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑێﺖ ﻟە ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ  .ﺗێﮑﺮای ﺋەو زاﻧﯿﺎراﻧە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﮏ ﺋەﮐەن ﮐە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی
پ ک ک ﺑە ﺳەر ﮔەﻟﯽ ﮐﻮرد دە ﺑﺎﮐﻮورﯾﺎن ھێﻨﺎوە  .ﺑﻼ واز ﻟە ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﮐﯚن ﺑﮭێﻨﯿﻦ ﻟێﮕﺮە و ﮔەﻧﮕەﺷەی
ﺑﻮوﯾەر و ﮐێﺸەﯾەک ﺑﮑەﯾﻦ ﮐە ھێﮋ زﯾﻨﺪوە دە ﺑﯿﺮەوەری ھەﻣﻮان دە و ﺋەوﯾﭻ ھەرای ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺋەم
دواﯾﯿەی ﺗﻮرﮐﯿە ﯾە .

ﻣەﺳﻌﻮود ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﺗﻮرﮔﻮت ﺋﯚزڵ ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﻣﮋاری دان و ﺳەﻧﺪن وەﮔەرد ﮐﻮرد

ﻣﮋارا دان و ﺳەﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮک ﺑە ﮐﻮردان رە  ،ژ دەﻣﺎ ﺗﻮرﮔﻮت ﺋﻮزال دەس ﭘێﮑﺮ و ﺟەﻻل ﺗﺎﻟەﺑﺎﻧﯽ ژی  ،وەﮐﯽ
ﺗێﺘە زاﻧﯿﻦ  ،ﺗەڤ ﭬێ ﻣﮋارێ دە ﺑﺒﻮو  .ﻟێ ﻧە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد دە ﭬێ ﺋﺎﺳﺘێ دە ﺑﻮو ﮐە ﺑﮑﺎرﺑێ
دەﺳﮑەﻓﺘەک دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑﺎﺗﻦ و ﻧە دۆﺧﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺑە ﺑﻮوﻧﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮار و
دەرەﺗﺎﻧەک ژ وﻟﻮ ڕﯾﮑﺎرێ ﺳﯿﺎﺳﯽ دەدا  .ﺗﺮﮐﯽ ﺋەو ﮐﺎت ﮔەﻟێ دووری ﺋﺎﮐﺎری دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ ﺑﺎوی
ﺳەردەﻣەﮐە ﺑﻮون  .ﺗﺸﺘەک ﺷﯿﻦ ﻧەﺑﻮو و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺗﻮرﮔﻮت ﺋﻮزال ژی ﺟﺎﻧﺎ ﺧﻮە ژ دەﺳﺖ دا  ،ﮔﯚر دەﻧﮕﯚ و
زاﻧﯿﺎرێﻦ ﺑەردەﺳﺖ و ﺋﺎﺷﮑﺮا ﮐﺮی  .راﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮور و رەوﺗﯽ ﮔەﺷە ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ھﺎﺗﻨەﺋﺎرای
دۆﺧێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮو دە ﻧﺎوﭼەﮐەدا  ،ﮔﺮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ دۆزی ﮐﻮردی ھەڵﺪاﯾە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
و ﮐﻮرد ﺑﻮوﮔە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەر دە ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ  .ھﺎوﺷﺎن
و ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺋﯽ راﺳﺘﯽ دە ژی  ،ﺋﺎڵ و ﮔﯚری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە ﮐە ھێﻤﺎﯾەک ﺑﻮو ﺋەڕای
ﺗﻮاو ﺑﻮوﻧﯽ دەوری ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﮐﻠﮏ و ﮔﻮێ ﺑڕﯾﻨﯽ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وەک ﻧﻮێﻨەری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دژە ﮐﻮردی  ،ﺑﻮاری
ﺋەوەی ﺧﻮەش ﮐﺮد ﮐە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ھﯚﮐﺎرﯾەل ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﮑﺎر ﺑێﻨﯽ ﺋەڕای ﻣەﺑەﺳﺖ ﯾەل
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ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  .ﺑﺎج ﺋﺎﺑﻮوری ﺟە ھەﻣﺒەر دەﺳﮑەﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﻮوﮔە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
دروﺳﺘﯽ ) (realpoliticﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور  .ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗە ﭘێﺶ ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوەی ﻋﺮووﺳﺎن و ﺟە
ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ھەوڵﯽ ﺑەرەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋەڕای ڕێﮏ ﺧﺴﺘﻨﯽ ڕﯾﺰﺑەﻧﺪی ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و
ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ  ،ﮐﺎری ﺧﯚی ﮐﺮد و دان و ﺳەﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺑە پ ک ک رە دەس ﭘێﮑﺮ  .پ ک ک دەﺳﺘێ ﺧﻮە
ﺧﺴﺘﺒﻮوە ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و دە ﺋﺎﻗﺎری ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑەﻋﺴﯽ – ﻋەﺟەﻣﯽ – ﻋﺮووﺳﯽ  ،دە دەﻣەﺷﯽ.
ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ دان و ﺳەﻧﺪی ﺗﺮﮐﺎن ﺑە پ ک ک رە و ﺑە ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺗەڤ ﺑﻮون و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد
ﺟە ﺑﺎﺷﻮور و ﭼﺮای ﺳەوزی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺑﻮو ﮐﻮ پ ک ک وەﮐﯽ ﭘﺎرەک ژ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾێﺪ ﺑەﻋﺲ
و ﻋەﺟەم و ﻋﺮووس ژ وان ﭬەﻗەﺗﯿﻨﻦ و دۆزا ﮐﻮردی ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ژ ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ ﺧﻮە ﺑﮑﺎر ﺑﯿﻨﻦ .
ﻋەﺑﺪو� ﺋﻮﺟﺎﻻن ژی ﻧە ﺑەﺗەﻧێ ﺗەڤ ﭬێ ﺳﯿﺎﺳەت ﺑﻮو ﻟێ ﺑەﻟێ ﭘﺎﮐﺎﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ژی ژ
ﺑﯚ ﭬێ ڕەوﺗێ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯽ ﮐﺮ  .ﺗﺮک و ڕۆژﺋﺎوا و ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺑﺎﺷﻮور ژی ﺋﻮﺟﺎﻻن ﻣﯿﻨﺎ ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿەک
ﺑڕﯾﺎر ﺑەدەﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ و ﭘﭽەک ڕەوﺷﺎ وی ﭘڕ دژوار دە زﯾﻨﺪاﻧێ ژی ﺧﻮەش ﺗەر ﺑﻮو  .ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﺪا  ،ﺗەﻧﮓ
و ﭼەڵەﻣەی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﺳەر ﮐﻮردێﻦ ﺑﺎﮐﻮور ﭘﭽەک ﺳﭭﮏ ﺑﻮو  .دە وی دۆﺧێ دە ﻣﮋارا
ﺑﮋارﺗﻨێ ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧێ ﺗﺮﮐﺎن ﮐەﺗە ھﯚﻟێ و ﮐﻮرد ژی ﺑﻠەز ﺗێﺪا ﭘﺸﮑﺪار ﺑﻮو  .دەﺳﮑەﻓﺘەک ﮔەﻟەک ھێﺰا و
دﯾﺮۆﮐﯽ ﺑەھﺮا ﮐﻮردان ﺑﻮو و ﮐﻮرد ﮐﺎری ﮐﻮ ﻧﯿﺰﯾﮑﯽ ﺋێﮏ ژ ﺳێ ێ ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧێ ﺗﺮﮐﺎن دەﺳﺘێ ﺧﻮە ﺑﺌﯿﺨەن
و ﭘێﺮە ژی  ،ﺧﻮەش ژی ﺋەڤ ﺑﻮو ﮐﻮ ﭘﺎواﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن ژ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿﻨﺎ دەوﻟەت ﺷﮑﺴﺖ  ،دە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮردان
دە  .دەرﮔەھێ ﭬێ ﭼەﻧﺪێ ﺑە ﺑﺎﺷﯽ واﻻ ﺑﻮو ﮐﻮ ﮐﻮرد ﺑە دەوﻟەﺗێ دان و ﺳەﻧﺪ ﮐﺎرێ ﺑەرێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﺎ ک پ
دەوﻟەﺗەک ھەڤ ﭘﺸﮏ ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨﻦ .
ﻟێ دﯾﺴﺎ پ ک ک زﭬﺮﯾە ﺳەر ﺑﻨﮕەھﺎ ﻓەﻟﺴەﻓە و ﺑﯿﺮۆﮐە و ھﺰرۆﮐەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوان و ﭬێ دەرﻓەﺗێ ﻣەزن
و ﺋﺎ دﯾﺮۆﮐﯽ ﻣﺮاﻧﺪ ﺑەوەی ﮐە ھەر ﯾەک ڕۆژ ﭘﺎش ﺳەرﮐەوﺗﻨەﮐەی  ،دەرﮔﺎی ڕێﻜﮑەوﺗﻨﯽ وەﮔەرد ﺋﺎ ک پ
داﺧﺴﺖ .ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە ﺳەرەﺗﺎی دەس ﭘێﮑﯽ ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﻧﻮێ ﻟە ﺑﺎﮐﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو و
ﻟە درێﮋەی ﺧﯚی دا ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋەم دۆﺧە ﻧﺎﻟەﺑﺎر و ﻧەﺧﻮازراوەی ﺋێﺴﺘﺎ ﮐە ﮐﻮرد ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ دۆڕای ﯾﺎرﯾەﮐەﯾە .
ﭘێﺶ ﺋەم ﺑﺎداﻧەوەی پ ک ک و ﻟە دەس ﭘێﮏ و ﮐﺎﺗﯽ دان و ﺳەﻧﺪﻧەﮐﺎﻧﺎ  ،پ ک ک و ﺋﺎﮐﺎری ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی
ﮔەﯾﺸﺘﻨە ﺋەوەی ﮐە ﺋەﺷێ ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﭘێﺪﭬﯽ ﺳەدەﻣەﮐە ﺑﺠﻮوڵێﻨەوە و واز ﻟە ﺷەڕی ﭼەﮐﺪاری ﺑﮭێﻨﻦ
و ﮔەﻟێ ﺗێﺌﻮری ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرﺷﯿﺎن ﻟﯚ ھﯚﻧﯿەوە .
پ ک ک ﺗﺎواﻧﯽ ڕەﺷەﮐﻮژی و ﺗەﻗﺎﻧﺪﻧەوەﮐەی ﺳﻮروﭼﯽ ﺧﺴﺘە ﭘﺎڵ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺗﺮک  .ﮔەر پ ک ک ﺋەﻣەی
ﺑﺴەﻟﻤﺎﻧﺪﺑﺎ و ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺘﯽ ﺑﮑﺮدﺑﺎﯾەوە  ،ﺋەوە دەﺑﻮوە ﺳەرﮐەوﺗﻨێﮑﯽ ﮔﺎورە ﺋەڕای ﮐﻮردان وەک ﮐﯚم
ﮐﻮژﯾەﮐەی رۆﺑﯚﺳﮑێ  .ﻟێ  ،پ ک ک ڕﯾﮑﺎری ﺗێﺮور ﮐﺮدﻧﯽ دوو ﭘﻮﻟﯿﺴﯽ ﺗﺮک ﮐە ﺑە ڕەﭼەڵەک ﮐﻮرد ﺑﻮون،
ﮔﺮﺗە ﺑەر و ھەم دۆﺧەﮐەی ﺗێﮏ دا و ھەﻣﯿﭻ ھەﻟەﮐەی ﻟە ﮐﯿﺴﯽ ﮐﻮردی ﺑﺎﮐﻮور دا  .ھەوﯾﺮی ﺋەم
ﮐﺎرداﻧەوەی پ ک ک ﺋﺎوێﮑﯽ زۆر ھەڵ ﺋەﮔﺮێ  .ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺋەو دوو ﭘﯚﻟﯿﺴە  ،ﺧﻮێﻦ و ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ
ﺗەﻗﯿﻨەوەﮐەی ﺳﻮروﭼﯽ ﺑە ﺧەﺳﺎر دا و ﮔەر پ ک ک ﭘێﯽ واﺑﻮوﺑێﺖ ﮐە دەوڵەﺗﯽ ﺗﺮک ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑﻮو ﻟەو
ﺗﺎواﻧە  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋێﺴﺘﺎ ﺋەو ﺗﺎواﻧﺒﺎرﯾە ﻟەم دۆﺧەی ﺋێﺴﺘﺎی ﺑﺎﮐﻮور دە ﮐﻮێﺮ ﺑﻮوﮔەﺳەوە  ،ژ ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﺗﺮﮐﺎن و ﮐﻮرد ژی ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ون دا ﮐﺮن .
ﺑەھﺮا ﺋﻮﺟﺎ�ن دە وی ﺳﯿﺎﺳەﺗﺎ پ ک ک ﭘڕ ﻧﺎﺧﻮەش و ﻧەرێﻨﯽ دەرﭼﻮو  .ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﺎ ﮐﻮرد دە ﺑﮋارﺗﻨێ
ﺗﻮرﮐﯿە ﺋەﮔەرێ ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﭘڕ ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ھﺎﻧﯿە ھﯚﻟێ ﮐە دەوﻟەﺗﺎ ھﺎوﭘﺸﮏ ێﻦ ﮐﻮرد و ﺗﺮک ﻣﮋارا ﺋﺎزاد ﮐﺮﻧﺎ
وی ﮐﺎرا ﺑﮑﺎﺗﻦ و ﺳەرۆﮐێ پ ک ک دە وی ڕەوﺷﺎ ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺗﺮﮐﺎن ڕزﮔﺎر ﺑﺒێﺘﻦ  .پ ک ک ﺋەڤ ﺑێ
ﺑەﺧﺘﯽ و ﺧەﯾﺎﻧەت ژ ﺳەرۆک ﺧﻮە ژی ﮐﺮد و ﺋەو ﺋەﮔەر ﮐﻮﺷﺖ  .وەرﭼەرﺧﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ پ ک ک ﻟە
ڕاﺳﺘﯽ دا ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﻣﺎوەی زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﺋﻮﺟﺎﻻن درێﮋ ﺑﮑﺎﺗەوە ﺑەوەی ﮐە ﺑﻮارێﮏ ﺋەڕای ﺋﻮﺟﺎﻻن ﻧەھێڵێ ﮐە
وەک ﺳەرۆﮐﯿﺎن دەور ﺑﺒﯿﻨێ  .ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎی ﺋﻮﺟﺎﻻن ﺑە ﮐﺮدەی ﭘﺎرﺗە دەﺳﮑﺮدەﮐەی ﺧﯚی ﮔەﻟەک ﮐﻮور و ﻗﻮوڵ
ﺗەرﺗەر ﺑﻮوەوە و دۆﺧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺎرە و ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەش داﻧﯿە ﮐە ﺑەرەو ﺧﺮاﭘﯽ ﭼﻮوە .
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە دەوری ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑە ﺳەر ﭼﻮو و ﺑەرەوە ﺳەﻟﻮێﻨﮑﯽ ﻣێﮋوو ﻣﻠﯽ ﻟێ ﻧﺎوە  .ﺟێﮕﺮەوەی
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم  ،وادﯾﺎرە  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺑێﺖ  .ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯿە ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﺟێﮕﺮەوەﯾەﮐﯽ ﻟەﻣە
ﺑﺎﺷﺘﺮی ﻧەھێﻨﺎوەﺗە ﮔﯚڕێ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە  .ﺋەم ﺟێﮕﺮەوەش  ،چ وەک ﺑەرھەم و ﮐﺎرداﻧەوەی
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯽ و چ وەک ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و دەس ﺗێﻮەرداﻧﯽ دەرەﮐﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن  ،ﺋەوا ﻟﯚ
ﺳﺎ�ﻧﯿﮏ ﺋەﭼێ ﮐە ﮐﺎراﯾە  .ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە ﺑﺮی واز ھێﻨﺎن ﻟە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم چ ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﻟﯚ ﻧەﻣﺎوەﺗەوە داﮐﻮ ﺧﯚی
وەﮔەرد ﭘێﺪﭬﯿێﻦ ﺳەردەم ڕێﮏ ﺑﺨﺎت  .دۆزی ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد ﺑەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی ﻟە ﺑﺎﮐﻮور  ،ﺑە پ ک ک و
ﺑە ﺑێ پ ک ک  ،وەﮐﯽ ھﯚﮐﺎرێﮏ ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە ﻓﺮە ﻟەو ﺑﮋاردەی ﺟێﮕﺮەوەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم دوورن و ﮐێﺸﯽ ﺋەوەی
ﻧﯿە ﮐە دەورێﮑﯽ ﺑەرﺑەﭼﺎڤ ﻟەم ﻣﮋارە دا ﺑﺒﯿﻨێ  .ﻟەورا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە ﮐﻮرد  ،ﻟەﺑﯚ ﻟە ﮔﯚڕﻧﺎﻧﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ،
ھەل و دەرﻓەﺗﯽ وﻻﺗەﮐە ﺑﻘﻮزێﺘەوە و ﭘﺸﺘﯽ ﺋەو رەوﺗە ﺑﮕﺮێ ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﮔﺮﺗﻮوﯾەﺗە ﺑەر .
ﭼﺎوەدێﺮان و ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧﯽ دۆﺧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارن و ﺋەزاﻧﻦ ﮐە ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ
ﮐە ﺗﺎڕادەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎڤ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺳەرەﻣەرﮔﯽ ﮐﺰ و ﻻواز ﮐﺮدوە و وردە وردە ﺧەرﯾﮑە ﺋﺎﺳەواری ﻟە ﻧﺎو
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ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐە ﺋەﺳڕێﺘەوە  .ﻟێ ھەر ﺋەم ڕەوﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿە ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە ﮐە دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ  ،ﮔﯚڕ ڕاﻣﺎﻧﯽ
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل  ،ﺑﮭێﺮێﺘە دی  .ﻟﯚ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە  ،ﺋەﺷێ ھﯿﺰی ﭼەپ و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە ﭼﺎﻻک
و ﮐﺎرا ﺑﮑﺮێﻦ  .ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ دﯾﺮۆﮐﯽ ﮐﻮرد دە ژێﺮ ﻧﺎوی پ ک ک ﺋەو ﺧەوﻧە ﺑﻮو ﮐە ﺑە ﮐﺮدەوە ھﺎﺗە دی و
ﺋﺎﺳﯚی ﺑەدی ھﺎﺗﻨﯽ دێﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿەی ڕووﻧﺘﺮ ﮐﺮدەوە  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﮐە ﺋەو ڕاﺳﺘﯿەش ﻟە ھەﻣﻮواﻧەوە
دﯾﺎر و ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮو ﮐە ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺑﮋارﺗﻦ ﺑە ﺗەﻧێ ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻮرد ﻧەﺑﻮو ﺑەڵﮑﻮ ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ
ﺗێﮑڕای ھێﺰە ﭼەپ و دێﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮازەﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﻮو  ،وەک ﻧﺎو و ﭘێﮏ ھﺎﺗەی ﭘﺎرﺗەﮐەی پ ک ک دەری
ﺋەﺧﺎت  ،ﭘﺎرﺗﯽ دێﻤﯚﮐڕاﺗﯽ ﮔەﻻن  ،ه د پ  .پ ک ک ﺋەو دەﺳﮑەوت و ﭘێﮕەﺷﯽ دا ﺑە ﺋﺎوا و ھﯿﻮای
دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﮐﻮﺷﺖ و ﺋەم ھەڵە و ﭘەڵەش  ،ﺋەم دۆﺧەی ﺋێﺴﺘﺎی ﻟێ ﮐەﻓﺘﮕەﺳەوە.
ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺑﯿﺮ و ھﺰری و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ پ ک ک ھەﻣﯿﺸە ﺋﺎوا
ﺑﻮوﮔە و ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە ﮐﺎرداﻧەوەی ﺑﻮوﮔە  .پ ک ک ﭼﺎوەڕوان ﺋەﮐﺎت ﺗﺎوەﮐﻮ ﺑﺎر و دۆﺧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻧﻮێ ﺑێﺘە ﺋﺎراوە  ،ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ﺧﯚی ھﯿﭻ دەورێﮑﯽ ﺗێﺪا ﺑێﺖ  ،ﺋەوﺟﺎر ﮐﺎرﮔەی
ﺗێﺌﯚری ﺳﺎزی ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی پ ک ک ﺋەﮐەوێﺘە ﮐﺎر و ﺗێﺌﯚری ﻧﻮێ ﺋەڕای داﺋەﺗﺎﺷێ و ﺋەوەﮐﺎﻧﯽ
ﭘێﺸﻮوی واز ﻟێ ﺋەھێﻨێ  .ﻟە ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐﻮرت دا ڕێﺒﺎزی دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﺎﻧە و ﺳەدەﻣﯿﺎﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺎﺗە
ﺋﺎراوە و و ھەر زۆر ﺑەﭘەﻟەش وازی ﻟێ ھێﻨﺮا  .ﮐﺎﻧﺘﯚن و ﮐﺎﻧﺘﯚن ﺑﺎزی و ﺧﯚﺳەری دێﻤﯚﮐﺮاﺗﯿﮏ وەک ﺑەرھەﻣﯽ
ﺑەڕواڵەﺗﯽ ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗێﺘە ﺋﺎراوە و ھەر ﺑەو ھﺎﺳﺎﻧﯿەش وازی ﻟێ
ﺋەھێﻨﺮێﺖ و ﺑە ﻓﺪراﻟﯿﺰﻣﯽ دێﻤﯚﮐڕاﺗﯽ ﭘڕ ﺋەﮐﺮێﺘەوە  .ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺋﺎﺷﻤێ ) ﻧﺎوی ﺋەو ﺷﻮێﻨەﯾە ﮐە ﺳﭙﺎی ﺗﺮک
ﺋﯿﺴﮏ و ﭘﺮووﺳﮑﯽ ﺑﺎﭘﯿﺮەی ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﻟﯚ ﮔﻮاﺳﺘەوە ﺑە ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری پ ک ک ( ﺋەﺑێﺘە دروﺷﻤﯿﺎن و زۆرﯾﺶ
ﻧﺎﺧﺎێﻨێ ﮐە ﺋەﺑێﺘەوە ﺑە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺷەڕ و ﺧﻮێﻦ  .ژﯾﺎﻧەوەی ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوﯾﯽ )ﻣﯿﺴﺎﻗﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ( ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک و
ﻋێﺴﻤەت ﺋﯿﻨﯿﻨﯚ ﺗێﺮﻧە ھﯚﻟێ و ﻣﯿﺴﺎﻗﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ ﺋەﮐﺮێﺘە ڕێﮑﺎری ﭼﺎرەﺳەری دۆزی ﮐﻮرد وەﮔەرد ﺗﺮﮐﺎن و
ﻓﺮە ﺧێﺮاش ژ ﺑﯿﺮ ﺋەﭼێﺘەوە  .ﺳەﯾﺮەﮐەش ﻟەوە داﯾە ﮐە ﺋەم ڕێﮑﺎرە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯿە ﮐە دوای ﻟەﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ھﺎﺗﺒﻮوە ﺋﺎراوە ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﮐێﺸە ﻣﻮﺳڵ و ھەرای ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن  ،دژﮐﺮدەوەی
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺑﻮو ﺟە ھەﻣﺒەر ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﭭەر  ،ﻟﯚ ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﺑەرز ﺋەﮐەﻧەوە ﮐە ﺑە ﺗەﻣﺎی ژﯾﺎﻧەوەی
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و دژی ڕﯾﮑﺎری ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﯿﻦ  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە ﺗﯿﺌﯚری ﯾە دژ ﺑەﯾەﮐەﮐﺎﻧﯽ پ ک ک زۆر ﮔﺮﯾﻨﮓ
ﻧﯿﻦ و ﺷﯿﺎوی ﺋەوە ﻧﯿﻦ ﮐە زۆر ﺑە ھەﻧﺪ وەرﺑﮕﯿﺮﯾﻦ .
وەﮐﯽ ﮐە ﮔﻮﺗﺮا  ،ڕاﭘەڕێﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺧﺎڵﯽ وەرﭼەرﺧﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮو  .پ ک ک ﻟە
دژی دەرﮐەت  .ﮐﻮﺑﺎﻧێ  ،ﻟە درێﮋەی ڕاﭘەڕﯾﻦ و دۆﺧﯽ ﻧﻮێﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋﯽ دە ﻧﺎوﭼەﮐە و ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﺸﯽ
وەﮔەرد ﺑﻮوت  ،ﻧەک ھەر ﺗەواوﮐەری ڕاﭘەڕﯾﻦ ﺑﻮو ﺑەﻟﮑﻮ ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑﻮو ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ڕاﭘەڕێﻨﯿﭻ ﻓﺮەﺗﺮ و
ﺑەرﻓﺮەﺗﺮ ﮐﺎرﺑﮑﺎﺗە ﺳەر دۆزی ﻧەﺗﻮەﯾﯽ ﮐﻮرد  .پ ک ک ﺋەوﯾﺸﯽ ﮐﻮﺷﺖ  .ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻮرد ﻟە ھەڵﺒﮋاردی
ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن  ،ﺑﻮوﯾەرەک ﭘڕ ﺋەرێﻨﯽ ﺑﻮو ﮐە ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑﻮو ﮐە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑەرەو ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ
ھەرە ﺑەرز و ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﻧەﺑﯿﺮاو و ﭼﺎوەڕان ﻧەﮐﺮاو ھەڵ دا ﻧەﻣﺎزە دە ﺑﺎﮐﻮور  .پ ک ک ﺋەﻣەﺷﯽ ﻣﺮاﻧﺪ .
ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﻟە ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑەرێ و دەوری پ ک ک ﻟە ﺧﻨﮑﺎﻧﺪی ﺋەو ﺧەوﻧە دێﺮﯾﻨەی ﮐﻮرد،
داﺳﺘﺎﻧێﮑﯽ دﯾﮑەﯾە ﮐە ﻟە ﮐﺎرﻧﺎﻣەی پ ک ک دا ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاوە و دواﺗﺮ ﺑﺎس وەﻟﯽ ﺋەﮐەﯾﻦ .
ﺋەﻣﺎﻧە ھەﻣﻮو ﺑەرھەﻣﯽ ﺋﺎﮐﺎر و ﮐﺎر و ﮐﺮدەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ﯾە ﻟﯚ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ھەر ﭼەﻧﺪە
ﮐە ﺋﯿﺴە ﺋﯿﺘﺮ پ ک ک ﺗەﻧﺎﻧەت وازی ﻟە ﻧﺎوی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ھێﻨﺎوە و وەﮐﯽ ھێﺰێﮑﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ
ﺗﺮﮐﯽ ﺋەﺟﻮوڵێﺘەوە  .ﻗﻮﻧﺎﺧﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ﺑە ھەڵﮑەﻧﺪی ﺑە ﻣﻠێﯚن ﺧەڵﮏ
ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺷﮑﺎﯾەوە ﮐە ﺋﺎوارەی ﺷﺎر وﺷﺎرۆﭼﮑەﯾەل ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﻮون و ژ زﯾﺪ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ھەزاران ﺳﺎڵەﯾﺎن
داﺑڕان  ،ﺑﯚ ھەﻣﯿﺸە  .ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی پ ک ک ﺑﯿﺮ ﻟە ﺋﺎﮐﺎم و دوارؤژ و دەرﺋەﻧﺠﺎم و ﺳەرﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ڕۆژاﻧەی ﻧﺎﮐﺎﺗەوە  .ھەر ﺋەم ڕێﮑﺎرەش ﺑﻮوە ھﯚﮐﺎری ﭼﯚڵ و وێﺮان ﺑﻮوﻧﯽ ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑﺎش ﻟەو ﮔﻮﻧﺪ دەﭬەراﻧەی
ﮐە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردەوارﯾﺎن ﻟە ژێﺮ ﺗەوژﻣﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘەﮐﺎﻧﺎ ﭘﺎراﺳﺘﺒﻮو  .ﮐﻮرد ﻧە ﺑە ﺗەﻧێ ﺋﺎخ و
زێﺪ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﻟە دەﺳﺖ دا  ،ﻟێ ﺑەﻟێ ﻓەرھەﻧﮓ و داب و ﻧەرﯾﺖ و ﺷێﻮە ژﯾﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺸﯽ
ﮐەوﺗە ﺑەر ﺑﺎھﯚزی ﺗﻮاﻧەوە و ﻓەوﺗﺎن  .دەق وەک ﺋەوەی ﺋێﺴﺘﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﮐەﻣﺘﺮ دە ڕۆژاﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺋەﺑﯿﻨﺮێ.
ﺋەوە ﺑەرھەﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ﻟە ڕاﺑﺮدوو ﺑﻮو  .ﻟە ﻣەڕ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ
ک ک ﺋێﺴﺘﺎ و ﭘﺎش ﺗێﮏ ﭼﻮوﻧﯽ دۆﺧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﮐە ﺑﺎﺑەﺗﯽ دڵﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧە  ،ﺋەوا ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﺋەم ﺟﺎرە ﺷﺎرە
ﮐﻮرد ﻧﺸﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺑەر ھەﻣﺎن ﻣەﺗﺮﺳﯽ و ھێﺮش ﮐە ﺑە ﺳەر ﮔﻮﻧﺪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن ھێﻨﺎ  ،ﮔﯚر
ﭘێ ﻟێﻨﺎﻧﯽ ﮐﺎدرە ﮐﯚﻧەﮐﺎﻧﯽ پ ک ک  .وادﯾﺎرە ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﺳەرە و ﻧﯚرەی ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە پ ک
ک ﺗﻮوﺷﯽ وێﺮاﻧﯽ و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮔﻮﻧﺪﮐﺎﻧﯽ دوێﻨێ و ﺋﯽ دە ﮐﻮﺑﺎﻧێ ﯾﺎن ﺑﮑﺎت  .ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﯚﺳەری
دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮏ ﻟە ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور ﺑە ﭼەﻧﺪ ﭼەﮐﺪاری ﭘڕ ﭼەک ﺑە ﭼەﮐﯽ ﺳﻮوک  ،ھەﻣﺎن ﮐﺎر وﮐﺮدەوەﯾە
ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮورا ﮐﺮدﯾﺎن  .دڕﻧﺪەﯾﯽ و ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺳﭙﺎی داﮔﯿﺮﮐەری ﺗﻮرک ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەو
ﺷﺎر و ﺷﺎرۆﭼﮑﺎﻧەی ﺑﺎﮐﻮور دا  ،ڕاﺳﺖ ﺋەو ﺷﺘە ﭼﺎوەڕوان ﮐﺮاوەﯾە ﮐەﺗﻮرک ﺧەوﻧﯽ ﭘێﻮە ﺋەﺑﯿﻨﯽ .
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ﺷەڕی ﻧﺎوﺷﺎر ﻟە دژی داﮔﯿﺮﮐەرێﮑﯽ وەﮐﻮ ﺗﺮﮐﺎن ﮐە ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓە و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻓﺮﭼﮏ دراون  ،ﺷەڕێﮑﯽ دۆڕاوە و ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺷەڕی ﮐﻮرد ﻧﯿە و ﮐﻮرد ﮐێﺸﯽ وەھﺎ ﺷەڕێﮑﯽ ﻧﯿە چ ژ
ﺋﺎﻟﯿێﻦ ﺳەرﺑﺎزی و ﭼەک و ﭼﯚڵەوە و چ ژ ﺋﺎﻟﯿێ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەوە  ،ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ دە ﺑﺎﮐﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەوان ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ێﻦ ﺧﻮ  .ﻣەردم ﮐﻮرد ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﺗﺎﻣﯽ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕەی ژ ﺑﺎﺷﻮور و
ﺳەردەﻣﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود دا ﮐﺮد و ڕێﮑﺎری ڕاﺳﺖ و دروﺳﺘﯿﺶ ھەر ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺷێﺦ
ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﭼﯚڵ ﮐﺮد و ﻟە ﺑەراﻧﺒەر ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ھێﺮﺷﯽ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﻓڕۆﮐەی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰ و ﻋﺎرەﺑﺎن  ،ﭘﺎراﺳﺘﯽ .
ﻣەردم ﮐﻮرد دﯾﺴﺎن ﺗﺎﻣﯽ ﺷەڕی ﻧﺎوﺷﺎری ﻟە ڕۆژھەﻻت  ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺳﻨە و ﺳەﻗﺰ  ،ﮐﺮد ﮐە ﺑەﺳەرﯾﺎ
داﺑڕا و ﺑەﮐەﻣﺘﺮﯾﻦ ﺧەﺳﺎر و دۆڕاﻧﯿﺶ وازی ﻟێ ھێﻨﺎ  .ﮐﯚڕەوی ﺑﺎﺷﻮور ﭘﺎش ﻗﻮﻧﺎﺧﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ڕاﭘەڕﯾﻦ
دﯾﺴﺎ ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐﯽ دﯾﮑەﯾە ﮐە ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎت ﮐە ﺷەڕی ﻧﺎوﺷﺎر ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕی ﮐﻮردان ﻧﯿە و ﭘێﺸﻤەرﮔە
ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺋەو ﺷەڕەﯾﺎن ﺑﺮدە دەرەوەی ﺷﺎرەﮐﺎن  ،وەک ﻧﻤﻮوﻧەی ﺷەڕی ﺋەزﻣەر ﺟە دەﭬەری ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ و
ﻟە وێﻨﺪەرێ دوژﻣﻨﯽ ﺑەﻋﺴێﺎن ﺗێﮏ ﺷﮑﺎﻧﺪ و ﺑﻮارﯾﺎن ﭘەی ﻗﻮﻧﺎﺧﯽ دووھەم و ﺗﻮاوﮐەری ڕاﭘەڕﯾﻦ ﺧﻮەش
ﮐﺮد  .ﺑﯚﻣﺒﺎﺑﺎ ﺑﺎران ﮐﺮدﻧﯽ ﻗە�دزێ و ھەڵەﺑﺠەش ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور دەری ﺧﺴﺖ ﮐە ﮐﻮرد ھێﮋ
ﮐێﺶ و ﺗﻮاﻧﺎی ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕەی ﻧﯿە  .ﺷەڕی ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮔﺮاد و ﺷەڕی ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻟە ﺷەڕی دووھەﻣﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﺋﯽ ﺋەم دواﯾﺎﻧە وەﮐﯽ ﺷەڕی ﻓەﻟﻮوﺟەی ﻋێﺮاق و ﺷەڕی ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﮔەﻟێﮑﯽ دن
دە ﺑﺎژێﺮ و ﺑﺎژێﺮۆﮐﺎن ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە و ﻟﯿﺒﯽ و ﯾەﻣەن و ﻓەﻟەﺳﺘﯿﻦ  ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻧﻤﻮوﻧەﮔەﻟێﮑﻦ ﮐە
وەﭘﯿﻤﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﺷەڕی ﻧﺎو ﺷﺎر ﭼﯿە و ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣەﮐەی ﭼﯽ دەرﺋەﭼێﺖ  .ﻟێ  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی
پ ک ک ﮐە ﺧﯚﯾﺎن وەﮐﯽ ﺷﺎرەزا ﻟە دۆﺧﯽ ﮔەﻻﻧﯽ دﯾﮑە ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐەن  ،ﺑەﺗەﻣﺎﻧە ﮐە ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺗﺎڵ و
وﯾﺮاﻧﮑﺎری و ﺗﻮﻧەﮐﺮن  ،دە ﺑﺎژێﺮن ﺑﺎﮐﻮورێ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ دووﭘﺎت ﺑﮑەﻧەوە  ،ﺑە ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺷەڕێﮑﯽ دۆڕاوەوە .
ﺟە دﯾﺮۆﮐﺎ ﭼەپ و ﺑﺰاﭬﺎ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺷەڕی ﮔﺮﯾﻼﯾﯽ ﻧﺎو ﺷﺎر ﻟە ٦۰ەﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ڕاﺑﺮدوو ﺳەری ھەڵﺪا
وەک ڕﯾﺒﺎزی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺗﺎﻗﻤێﮑﯽ ﮐەم ﺋەژﻣﺎر ﺟە ھەﻣﺒەر دەوڵەﺗﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐەﺗە ڕۆژەوی ﺧەﺑﺎﺗﯽ
ﭼەپ ﯾەل  .ﺋەو ﺷێﻮە ﺟە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼەﮐﺪاری ھەر ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﻣﺎﯾەوە و ﻟە زۆر ﺷﻮێﻦ و وﻻﺗﯿﺸﺪا  ،ﺑە
ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋﯿﺮاﻧﯿﺸەوە  ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ھێﻨﺎ و ﺑە ﭼەﻧﺪ دەﻣﺎﻧﭽە ﺑەدەﺳەوە ﺑەرﮔەی دام و دەزﮔﺎی ﺳەرﺑﺎزی و
ﺳﯿﺨﻮڕی ﻧەﮔﺮت  .ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕێﮑﯽ دﯾﮑەی ﻧﺎوﺷﺎر و ﭘەﻻﻣﺎر داﻧﯽ دام و دەزﮔﺎی ﻣﯿﺮی ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ڕاﭘەڕﯾﻦ و
ھەل و ﻣەرج و دۆﺧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻮی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﺗێﺘە ﺋﺎراوە ﮐە ﻓﺮە ﺟﯿﺎوازە ﻟەو ﺷەڕەی ﺋێﺴﺘﺎی پ ک
ک  .ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﺎﺗﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨە وەک ﻟە ﺑﺎﺷﻮور و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﻟە ﺋﯿﺮاﻧﺎ ﺑەڕﯾﻮە ﭼﻮو .
ھەڵەی ﻗﻮرس و ﮔﺮاﻧﯽ پ ک ک ﺋەوەﺳە  ،ﻟە ڕواﻧﮕﯽ ﺗێﺌﯚری ﯾەوە  ،ﮐە ﺋەوان ﻟە ﻣﺎک و ﺑﻨەﻣﺎی
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ وەھﺎ ﺷەڕێﮏ ﺗێ ﻧﺎﮔەن و ﺑە ﺑێ ﺑﻮوﻧﯽ ھەل و ﻣەرﺟﯽ ڕەﺧﺴﺎو و
ﭘێﮏ ھﺎﺗﻮوی ڕاﭘەڕﯾﻦ  ،ﺧﯚﯾﺎن و ﺧەڵﮑﯽ ﺑﺎﮐﻮورﯾﺎن ﺗﻮوﺷﯽ ﺷەڕێﮑﯽ دۆڕاو ﮐﺮدوە ﮐە وەﮔەرد ھەل و
ﻣەرﺟﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﮐﻮور دا ﻧﺎﮔﻮﻧﺠێ  .ﺋەم ﺷەڕەی ﺋێﺴﺘﺎی پ ک ک ﻟە ﻧﺎو ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺎﮐﻮور ﻓﺮەﺗﺮ ﻟەوەی ﮐە ڕﯾﮑﺎر و ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮑﯽ ڕاﺳﺖ و ھەڵ ﻗﻮ�وی دۆﺧﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﺑﺎﮐﻮور ﺑێﺖ و ﻓﺮەﺗﺮ
ﻟەوەی ﮐە ﻟە ﺗێﺌﯚری و ھﺰرێﮑﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧە و ﮐﻮرداﻧەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﺒێ  ،ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دژﺑەرﯾﯽ
و ﻧﺎﻟێﮑﯽ ﺑەرەی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧەﮐﺎﻧﯿﺎﻧە و ﮐﻮرد و دۆزە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻟە
ﺑﺎﮐﻮور ﺑەﺗﺎﯾﺒەت  ،ﺑﻮوەﺗە ﺳﻮوﺗەﻣەﻧﯽ ﺋەو ﺷەڕە .
ﻟە ﻣێﮋووی ﺷەڕ دا  ،ﭼەک و ﭼﯚڵە و ھێﺰی ﺷەڕﮐەری ﺗەﯾﺎر ﺑەو ﭼەک و ﭼﯚ�ﻧە دەوری ﺳەرەﮐﯽ ﺋەﺑﯿﻨﻦ
و ﺋﺎﮐﺎم و ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ھەر ھەﻣﻮو ﺷەڕێﮏ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎت  ،ﺑە ﺑێ ھﯿﭻ ﺋەم ﻻ و ﺋە ﻻﯾەک  .ﺋﺎ ﺋەﻣە ڕاﺳﺘﯿێﮑﯽ
ﺳەﻟﻤێﻨﺪراوە ﮐە ھﯿﭻ ﺷﺎرەزاﯾێﮏ ﻟە ﺷەر ﻧەک ھەر ﻧﮑﻮوﻟﯽ ﻟێ ﻧﺎﮐﺎت ﺑەڵﮑﻮ ﺑە ﮔﻮﯾﺮەی ﺋەو راﺳﺘﯿە
ﺋەﺟﻮوڵێﺘەوە  .ﺑەراوەردێﮑﯽ ﺳﺎﮐﺎری ﭼەﮐﯽ دەﺳﺘﯽ پ ک ک و ھێﺰەﮐەی وەﮔەرد ﺳﭙﺎی زەﺑە�ﺣﯽ
ﺗﻮرﮐﯿە وەک ﺑەﺷێﮏ ژ ﻧﺎﺗﯚ  ،ﺋەوە ڕوون ﺋەﮐﺎﺗەوە ﮐە پ ک ک ﮐێﺶ و وزەی ﺑەراﻧﺒەرﮐێﯽ دەﮔەڵ ﺳﭙﺎی
ﺗﻮرﮐﯿە ﻧﯿە  ،ھەر ھﯿﭻ ﻧەﺑێ ﻟە ڕواﻧﮕەی ﺗێﮑﻨﮑﯽ و ھﻮﻧەری ﺷەڕەوە  .ﺋﯿﺪی ﺋەﺑێ چ ﻣﺮۆﭬێﮑﯽ ﺳﺎخ ﺧﯚی
ﻟە ﺷەڕێﮑﯽ دۆراو ﺑﮕﻠێﻨﯽ و ﺧەڵﮏ و ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەو ڕۆژە ڕەﺷﯽ ﺑﮑﺎت ﮐە پ ک ک
ﮐﺮدووﯾەﺗﯽ  .ﮐﺎ  ،ھﺎ وەﮐﻮورە ﺋەو ھەل و ﻣەرﺟەی ڕاﭘەڕﯾﻦ ﻟﯚ وەھﺎ ﺷەڕێﮏ ؟
پ ک ک ﻧەرﯾﺘێﮑﯽ ھەری ﻗﺮﯾﮋ و ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﻧﺎو ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەی ﮐﻮرد ﮐﻮ ﺧﯚی ﻟە ﺧﯚ
دا ﺗﺎواﻧێﮑﯽ ﮔﺎورەی دژە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە  .ﮐﺮدەی ﺧﯚﮐﻮژی ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی پ ک ک ﯾە و
ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەرای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﻮرووژاﻧﺪﻧﯽ ھەﺳﺖ و ﺳﯚزی ﺧەڵﮏ ﺑﮑﺎر ﺗێ  .ﮐﺮدەی ﺧﯚﮐﻮژی ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗﺎک و ﺗەرا چ دەورێﮑﯽ ﺳەرﺑﺎزی و ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧەی ﻧێە و ﻟە ڕووی ﺳەرﺑﺎزﯾەوە ﺑێ ﻧﺮﺧە  .پ ک ک
دﯾﺴﺎن ﺋەﻣەﺷێ ﻟە ﮐﻮﺑﺎﻧێ دەس ﭘێﮑﺮدەوە و ﮐﺎﺗێﮑە ﺗﯿﻨﯽ ﺑﯚ ھﺎت و ھێﮋ ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﺑﺎﺷﻮور
ﻧەﮔەھﺸﺘﺒﻮوﻧە ﭬێ دەرێ  ،ﭼەﻧﺪ ﮐﺮدەﯾەﮐﯽ ﺧﯚﮐﻮژی ﺑەڕﯾﻮەﺑﺮد و ﮐﭽﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﻧﺎﺳﺮاو ﻟە ﻣﯿﺪﯾﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەو ﮐﺮدەوەﯾە ﮐﺮد ﮐە ﻧﺎﻣﯚﯾە ﺑە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮرداﻧە و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەی ﮐﻮرد  .ﻟﯚ ﻧەﮔﺒەﺗﯽ و
ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﯾﭻ  ،ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ وەﮐﻮ ﻋەﺑﺪو� ﭘەﺷێﻮ ﮐەوﺗە ﺳەﻣﺎ و ﺑە ﺷﺎن و ﺑﺎڵﯽ ﺋەو ﮐﺮدەوەی ھەڵﺪا
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ﮐەﭘەڵەﯾەﮐﯽ ڕەﺷە ﺑە ﻣێﮋووی وێﮋە و ﺑێﮋەی ﮐﻮردەوە  ،ﺧﻮا ﺑەﺧێﺮی ﻧەھێﻨێ  .ﺑﺮﯾﺎ ﻣﺎم ھەژارێﮑﻤﺎن ھەﺑﺎ
و ﺟﯚﺷێﮑﯽ ﺑﺎش ﺑﯿﺸێﻼﺑﺎ ﭘێﯽ ﺑێﮋێ ﺋەوە ﭼﺖ ﮐﺮدوە ﺑێ ﻣﻦ ﺋەﻓەﻧﺪی  ،ﺧﻮا ڕاﺳﺘﺖ ﻧەﮐﺎﺗەوە .
ﮐﺮدەی ﺧﯚﮐﻮژی ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ داﻋﺶ و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﭘەرﭘﻮوت و ﺑﯚﮔەﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨەﮐەﯾﺎﻧە و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ
ﺑﯿﺰی ﻟێ ﺋەﮐﺎﺗەوە و ﺑە ھﯿﭻ ﮐﻠﻮﻧﺠێﮏ دەﮔەل ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەی ﮐﻮرد و ھﯿﭻ ﮔەل و ﻧەﺗەﯾەﮐﯽ
ﺋﺎزا و ﺗەﯾﺎر ﺑە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧە ) (warrior cultureﺟﻮوت ﻧﺎﺑێ و ﻧﺎوەﺷێﺘەوە  .ﺋەم ﮐﺮدە ﻗﯿﺰەوەﻧەی
پ ک ک ﺑە زەﻗﯽ دەری ﺋەﺧﺎت ﮐە ﺋەوان ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﻟە ﮐﻮرد و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەی ﮐﻮردی ﺑێ
ﺑەری ﺑﻮوﮔﻦ و ﺑێ ﺑەرﯾﻦ و ﺋەوەی ﮐﺮدﯾﺎن و ﺋەﮐەن دەﺑێ ﮐﻮ ژ ﭘێڕی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘەﯾەل ﺗﻮرﮐﯽ ﻧﺎو پ ک ک
ﺳەری ھەڵﺪاﺑێ  .ھەر ﻟە ﺳەر ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرە دژە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﯾە ﮐە ﺋﯿﺸﺘﺎش ﮐە ﺷەڕی ﻧﺎو ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن
ﻟﯚ ﻧﺎﮐﺮێﺖ و ﺗﺎﻣﯽ ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ و ﮐﺎوﻟﮑﺎری ﺳﭙﺎی ﻓﺎﺷێﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿﺎن ﮐﺮدوە و ﭼەﺷﺘﻮە  ،دﯾﺴﺎن وەک
ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ دەﺳﺘﯿﺎن داوەﺗە ﮐﺮدەی ﺧﯚﮐﻮژی و ﭼەوﺗﯽ و ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی ﻟە
ﻣێﮋﯾﻨەﯾﺎن ﺑەو ﮐﺮدە ﺑێﺰھێﻨەرە ﻗەرەﺑﻮو ﺋەﮐەﻧەوە .
پ ک ک ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑەی ﺗێﺮۆرﯾﺴﺘﯽ ﻟە ﺳەرە و ﻟە ڕێﮕەی ﺋەواﻧﯿﺸەوە ﺋەم ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑەﯾە ﻧﻮوﺳﺎوە ﺑە ﺑەﺷێﮑﯽ
ﺑەرﭼﺎوی ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﮐﻮردی  .ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﮐە دەﺑﺎ پ ک ک ﺑە ھەﻣﻮو ھێﺰﯾەوە ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺑﺪات ﮐە ﺋەو
ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑەﯾە ﻟە ﺧﯚی و ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﺴڕﯾﺘەوە  ،ﮐﺮدەی ﺧﯚﮐﻮژی ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﮐە داش و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ
ھەرە ﻧﺰﯾﮑﯽ ڕؤژﺋﺎﭬﺎﯾﯽ ﯾەﻟە  ،ﮐﺎرﻧﺎﻣەی پ ک ک ڕەش ﺗﺮ ﺋەﮐﺎت و ڕەواﯾێﮑﯽ ﻧﺎڕەوا ﺋەدات ﺑە ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ
ﺳﭙﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرک  ،ﻟە ڕواﻧﮕە و ﭼﺎوی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﺗﯚﯾەوە  .ﮐﺮدەی ﺧﯚﮐﻮژی پ ک ک
ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮑﯽ دۆڕاوە و ژ ﺳﯿﺎﺳەﺗەک دۆڕاوەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﻮوە و ھێﭻ ﺑﺎﯾەخ و ﻧﺮﺧێﮑﯽ ﺳەرﺑﺎزی ﻧﯿە.
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﭘێﻨﺎﺳەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی پ ک ک ﻓﺮە ﻗﻮوڵ ﺑﻮوﮔەﺳەوە و ﺑە ﺗەﻗﺎﻧﺪﻧەوەی ﻟﻮوﻟەی ﮔﺎز و ﻧەوﺗﯽ
ﺑﺎﺷﻮور ﻟە ﺑﺎﮐﻮور  ،ﭘەﻻﻣﺎری ﺳەرﭼﺎوەی ﺋﺎﺑﻮوری ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەدەن  ،ﺋەو ژی ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﮐە
ﺷێﻌەی ﺳەﻓەوﯾﯽ زال ﺑە ﺳەر ﺑەﻏﺪا و داﺑەزﯾﻨﯽ ﻧﺮﺧﯽ ﻧەوت ﻟە ﺑﺎزارەﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎن دا  ،ھەرێﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻮوری ﺗﻮوﺷﯽ ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﻗﻮوڵ و ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯽ داری ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﺮدوە  .ﮐﺮدەی
پ ک ک ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺗەواوﮐەر و ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەری ﺋەو ﺳﯿﺎﺳەﺗەی ﺑەﻏﺪا و ﺗﺎران و ﺷﺎم و ﻣﺴﮑﯚﯾە  .وﺳﺎ
ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ ﮐﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ێﻦ ﺑەرێ ﺋﺎ ﺑﺎﺷﻮور ﻟە ﻣەڕ ﺑﺎﮐﻮور و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑێ دان و ﺳەﻧﺪن  ،ﻧەﺑەﺗﻨێ ﺷﮑﺴﺖ
ﺋﺎﻧﯿە  ،ﻟێ ﺑەﻟێ دژﮐﺮدەوەی ﮔەﻟێ ﺧﺮاپ وەﻟێ ﮐەوﺗﻮەﺗەوە  .پ ک ک ﻧەﺗەﻧﯿﺎ ﻧەﮐەﺗە ﺑەرەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺎﺷﻮور ﺑەﻟﮑﻮ ﻟە دژی وان ﮐﺎرا و ﭼﺎﻻک ﮐﺮاوە  .ﻋﺮووس و ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎﻧﯽ دەﺑێ ﺷﺎ و ﺧەﻧﯽ ﺑﻦ ﺑە ﺋﯽ
ﮐﺎرداﻧەوە و دەﺳﮑەﻓﺖ و ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯿﺎن .وﻟﻮ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﻮ دە ﺑﺎﺷﻮور
دە  ،ﮐﺎراﯾە  ،ڕاﺳﺘﯽ ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕەک ﺳﻮور ھﺎﺗﯿە و پ ک ک دە ﺷﻨﮕﺎل و دەﭬەرا ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﺗەڤ ﺑﯚرەﭘﯿﺎوێﻦ
ﭬێ دەران  ،ﺳەر ﺷﯚﭘﺎ دەوﻟەت ﻧەﺧﻮازی دەﻣەﺷﻦ و ﺋﺎﺳﺘەﻧﮓ ژ ﭬێ ڕﯾﺠﮑﺎ ﮐﻮردێﻨﯽ ﭼێ دەﮐەن ﮐە
دەﺑێ ﺑە ھەﻧﺪ وەرﺑﮕﯿﺮﯾﻦ .

ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم  ،ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ
ﮔﻮﺗەی ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ڕۆزەﭬەﻟﺖ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﮐە ﺋێﮋێ ﮔﻮاﯾە ﻟە ﻟﯿﺘﯿﻨﯚڤ  ،وەزﯾﺮی
دەرەروی ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮوە ﮐە " ﺑەﻧﺮخ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﺞ ڕاﮐێﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎوی دەوﻟەت ﻟە ھەﻣﻮو ﺋﺎورووﭘﺎدا ،
ﺋﯿڕۆ ﻟە ﺋﺎورووﭘﺎ ﻧﺎژی  ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟەوﭘەڕی ﺑﯚﺳﻔﯚر  ،ﻟە ﺋﺎﻧﮑﺎرا ﺋەژێ و ﺋەوﯾﺶ ﻗﺎزی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرﮐە
"  .وﯾﻨﺴﺘﯚن ﭼڕﭼﯿﻞ ژی ﻟە ﻣﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک دا ﮔﻮﺗﺒﻮوی ﮐە " ﻣﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ...ﺗەﻧﯿﺎ ﺧەﺳﺎرێﮏ ﻧﯿە ﻟﯚ
و�ﺗەﮐەی ﺑەڵﮑﻮ ﺧەﺳﺎرێﮑﯽ ﮔەورەﯾە ﻟﯚ ﺋﺎورووﭘﺎ "  .ﭼﺎرﻟﺰ دوﮔﯚڵﯽ ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ ژی دەﺑێﮋی ﮐﻮ " ﺋﯿڕۆ
ﻣێﮋووی ﺗﻮرﮐﯿە و ڕۆژﺋﺎوا و ﺋﺎورووﭘﺎ ﻟێﮏ ﺟﯿﺎ ﻧﺎﮐﺮێﺘەوە  ،ﻓﺮەﺗﺮ ﺟە ھەر ﮐﺎﺗێﮏ  ،و ھەوڵﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ﻟەم
ﺋﺎﻗﺎرەوە ﺑێ ﺋﺎﮐﺎم ﻧەﺑﻮوە "  .ﮐە دێﺘە ﺳەرەی ﺟﺎن ﺋﯿﻒ ﮐەﻧەدی  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋەو ﮐﺎﺑﺮاﯾە ھﯿﭽﯽ ﺗﯿﺎ ﻧﺎھێڵێﺘەوە
و ﺋﯿﮋێ ﮐە " ﻧﺎوی ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐﺮدەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺋەم ﺳەدەﯾە
ﺋﺎﮔﺎدار ﺋەﮐﺎﺗەوە  ....ﺑێﮕﯚﻣﺎن ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﻧﺎﺑﯿﻨﺮێ ﮐە ﺳەرﮐەوﺗﻨێﮑﯽ ﮔەورەﺗﺮ ﻟە ﻟە داﯾﮏ ﺑﻮوﻧﯽ
ﮐﯚﻣﺎری ﺗﻮرﮐﯿە و ﭼﺎﮐﺴﺎزﯾێﮑﯽ ﻗﻮوڵ و ﺑەرﯾﻦ ﮐە ﻟە ﺋەﺳﺘﯚی ﺧﯚی ﮔﺮﺗﺒﻮو  ،ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪات "  .زۆرێﮑﯽ دﯾﮑە
ﻟەم ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺖ و ﭘێﺪا ھەڵ ﮔﻮﺗﻨە ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە ﮐە ﺑە ﺗێﮑڕا ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎت ﮐە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ زاڵ ﺑە ﺳەر ڕۆژﺋﺎوا دا دەورەی ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﮔێﺮاوە  .ﺋەرﻣەن
و ﮐﻮرد و ﻻز و ﭼەرﮐەس و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣەردم ﺗﺮک ژی ﮔﺎورەﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎزارﯾﺎن ﭼەﺷﺖ ﻟە دەﺳﺖ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و
وادﯾﺎرە ﺋەم ﺋﺎزار و ﭼەوﺳﺎﻧەوەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە ﮔﺮاﻧەی ﺋەو ﮔەل و ﻧەﺗەواﻧە و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە
و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ  ،ﺋەڕای ڕۆژﺋﺎوا ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧەﺑﻮوﮔە و ﻧﯿە و ﻓڕ و ﻓﯿﺸﺎﻟﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰﻣﯽ
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋەﺷێ ﭘەﯾﭭﯽ ﺑێ واﺗﺎ و ﻧﺎوەرۆک ﺑێ ﺋەڕاﯾﺎن  .ﺑەوان ﭘەﯾﭭێﻦ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و درۆزﻧﺎﻧە ﺑە ڕووﻧﯽ
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دەرﺋەﮐەﻓێ ﮐە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺑە ھەﻣﻮو ﺋﺎﮐﺎرێﮑﯽ ﻓﺎﺷێﺴﺘﯽ و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﯾەوە  ،داﺷێ
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﻮوﮔە و ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺟێﮕﺮەوەی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ھﺎﺗﮕەﺳە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﺗەﭘﯿﻨﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و
ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﻧﻮێ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە دا ﺋﺎﻣﺎژەﯾە ﺑەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل
ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﮑﺎن ھﺎﺗﻮە  .ﺋەﮐﺮی ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺑﺒﺴﺮێﺘەوە ﺑە ﭘەﯾﻤﺎﻧە
ﻧﮕﺮﯾﺴەﮐەی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ .
زاﻧﯿﺎرﯾە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﺋەوە ﻧﯿﺸﺎن ﺋەدەن ﮐە ڕۆژﺋﺎوا ﻟێ ﺑڕاﺑﻮو ﮐە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری و ﻟەﻣەش ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ
ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯿەﮐﺎن ﻟە ﻧﺎو ﺑەرن و ﻟە ﻧﺎوﯾﺸﯿﺎن ﺑﺮد  .ﻟەم ﺳﺘﺮﺗﯿﮋﯾەش دا ﺋەﺑێ دۆﺧﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺎن ﻟە ﺑەرﭼﺎو ﮔﺮﺗﺒێ ﮐە دژی ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە ﮐﺎرداﻧەوەﯾﺎن ھەﺑێ ﺑەوەی ﮐە ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ
وەﮐﯽ ﻣەﮐﯚ و ﻧﺎوەﻧﺪی دەﺳەﻻﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﮔە�ﻧﯽ ﻣﻮﺳڵﻤﺎن ﺋەﻧﺎﺳﺮا  .ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ھەر ﻟە
ﺳەرەﺗﺎی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ  ،ﺋەم ﺧﺎڵەی ﺑە ورﯾﺎﯾﯽ ﯾەوە ڕەﭼﺎو ﮔﺮﺗﺒﻮو  .ﺋەو  ،ھەﻧﮕﺎو ﺑە ھەﻧﮕﺎو  ،ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ
ﯾەﮐﺎﻧﯽ وەک ﻧﻮێﻨەری ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼم ﺳەر ﮐﻮێﺮ ﮐﺮد  .ﻟەل ﺋەﻣەش ﺷێﻮازێﮑﯽ ﻓﺮە ﺗﻮﻧﺪ و ﺗﯿﮋی ﮔﺮﺗەﺑەر
ﻟﯚ ﺑﻨەﺑڕ ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو دﯾﺎردەﯾە و ﺗێﺸﯿﺪا ﺳەرﮐەوت  .ژﻣﺎرەﯾەک ﮐﻮﻧﻔﺮاﺳﯽ ﺧەﻻﻓەﺗﯿﺶ ﮐە ﯾەﮐەم ﺟﺎر
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺑە ﻓێڵ ﺑﯚ ﺧﯚی ﺳﺎزی ﮐﺮد و دواﺗﺮ ﻟە ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎز ﮐﺮان  ،ھﯿﭽﯿﺎن ﭘێ ﻧەﮐﺮا  .ﻟﯚ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﯾەﮐﺎن ﺋەوە ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮو ﮐە ﺑﻮاری ﺋەوە ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﺒڕن ﮐە ﻟە ﺳەر ﺷێﻮازی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و
ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻣﯿﺮاﺗﯽ ﯾەﮐەی  ،وەک ھێﺰێﮑﯽ ﻧﻮێ ﺳەرھەڵ دەﻧەوە و ﺑﺒﻨە ھﯚی ﺳەرﺋێﺸە و ﮐﯚﺳﭗ
ﺋەڕای ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری ﻧﻮێ ﯾﺎن  .ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺗﻮﻧە ﮐﺮدن و ﺗﻮاﻧەوەی ﻧەﺗەوەﮐﺎن ﮐە ﭘﺎش ﺷەڕی
ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم ﺑﻮوە ڕێﮑﺎری ﻧﻮێﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری  ،ﻟەم ﺳﯿﺎﺳەﺗەی ڕۆژﺋﺎوا ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﺒﻮو و ﺑەڕێﻮە
ﭼﻮو  .ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ڕەﻧﮓ داﻧەوەی ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗەی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰﻣﯽ ﺳەردەﻣەﮐەی ﺑﻮو  ،ھەر ﺑﯚﯾە
ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ﺋەڕاﯾﺎن ﺷﯿﺎوی ﺋەوان ﭘێﺪاھەڵ ﮔﻮﻧﺘﻨە دەﮔﻤەﻧەﯾە ﻟﯚ ﭘﯿﺎوێﮑﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ و ﭘﺎرێﺰەری
ﺑەرژەوەﻧﺪﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن .
ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ﺗەﻧﯿﺎ ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐەم ﺧﺎﯾەن داﻧەڕێﮋاﺑﻮو و ﺑە ﺗەەﻧێ داڕﺷﺘﻨەوەی ﮐﺎﺗﯿﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧەﺑﻮو  ،ﺑەڵﮑﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾێﮑﯽ دوورﺧﺎﯾەن و درێﮋ ﻣەودا ﺑﻮو  .ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﯾەﮐەم ﮐﯚﺳﭙﯽ ﺳەر ڕێﮕﺎی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﻮ ﺑﻮو و دەﺑﺎ ﻟەﻧﺎو ﺑﺒﺮێﺖ و ﺋﯽ دە ﻗﺎﺟﺎری
ﻋەﺟەﻣﺎﻧﯿﺶ دووھەم ﮐﯚﺳﭗ  .ﭘەی ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮﻧﺎ ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﺎ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ  ،ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ﮐە ژﻣﺎرەﯾەک
دەوڵەﺗﯽ دەﺳﻨﯿﺎ ﺳﺎز ﺑﮑﺮێﻦ و ژﻣﺎرەﯾەک داش و ﺑﻮوﮐە ﺷﻮوﺷەی ﻟە ﭘێﺶ دا ﭘەروەردە و ﺋﺎﻣﺎدە ﮐﺮاو و
ﻗﻮرﻣﯿﺶ ﮐﺮاوی ﺧﯚﯾﺎن  ،وەک ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ڕەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر و ﻓەﯾﺴەڵﯽ ﺣﯿﺠﺎز  ،ﻟﯚ ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ
ﺋەو دەوڵەﺗە دەﺳﻨﯿﺎﮔەﻟە دﯾﺎری ﺑﮑەن  .ﺋﺎﮐﺎر و ڕێﮑﺎری ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮐﺮاﯾە ﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮوﮐە
ﺷﻮوﺳەﮐﺎﻧﯽ ﻋەرەب و ﻋەﺟەم و ﺗﺮک  .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻓﺮە ﻧەﺗەوﯾﯽ و ﭘﯿﮑﮭﺎﯾەﯾﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺋەو و�ﺗﺎﻧە
ﻟە ﺑەرﭼﺎو ﻧەﮔﯿﺮا .
ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎرووﭘﺎﯾﯽ  ،ﺧﯚی ﺑەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەوە ھێﻨﺮاﯾە ﮔﯚڕی ﮐە ﻣﺎﻓﯽ ﮐەﻣە ﻧەﺗەوەﮐﺎن و
ﮔە�ﻧﯽ ﭘێﮑﮭﺎﺗەی و�ﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺑﻦ ﭘێ ﮐﺮان  .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮە ﺗﺮ ﻟەوەی ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی
ﺋﺎﮐﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﻮوت  ،ﻟە ﺳەر ڕێﮑﺎری ﺳەرەﻣﺎﯾەداری و ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯿە ﺋﺎﺑﻮوری ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﭘﻮﺧﺘە ﮐﺮا و داﺑڕا
ﺑە ﺳەر ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ  .ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺋﺎورووﭘﺎ ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣەوە
ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﻮە و ھەﺗﺎ ﺋﯿڕۆ ژی ﺑەردەواﻣە و ﻧە ﺑڕاوەﺗەوە  .ﻣﻠﻤﻤﻼﻧێﮑﯽ ﻗﻮول و ﺑەرﯾﻦ ﻟە ﻣەڕ ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ
ﺗێڕواﻧﯿﻦ و ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﺳەری ھەڵﺪا ﮐە ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ درێﮋەی ھەس و دە ﺷێﻮەی ڕاﺳﺖ و
ﭼەﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دێﻤﯚﮐﺮات و ﮐﯚﻧەﭘﺎرێﺰ  ،ﺑﻮوﮔەﺳە ﭘێﻨﺎﺳە و ڕوﺧﺴﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎوا .
ﺟﻮوﻟەﮐەی داﻧﯿﺸﺘﻮوی ﺋﺎورووﭘﺎ  ،ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە ژێﺮ ﺗەوژی ڕەوﺗﯽ دژە ﺟﻮﻟەﮐە ﺑە ﭘێﺨﻮری ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺋەژﯾﺎن  .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎری ﮔﺮاﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐەی دووﻗﺎت ﮐﺮدەوە ﺑەوەی ﮐە
ﺋەﻣﺠﺎرە ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑەھێﺰ ﻟە ھﯚﮐﺎری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن زﯾﺎد ﮐﺮا  .ﮐﺎرداﻧەوەی ﮐەﻣە ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﯾەﮐﺎن ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣەی ﺋﺎورووﭘﺎ ڕاوەﺳﺘﻦ ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ﮐە ﺑﯿﺮ و ھﺰرێﮑﯽ
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮔﺸﺖ ﮔﯿﺮ ﻟە ﺑەراﻧﺒەر ﺋەو ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣە ﺑەرز ﺑﮑەﻧەوە  .ﭘﺘﺮ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ
ﺗﺎﯾﻨەﺗﻤەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ دە ڕۆژەوی ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەﯾﺎن دا ﺑﻮو  .ﻟێ ﮐﺎرداﻧەوەی ﺟﻮوﻟەﮐە ﻟە ﻣەڕ
ﺗەوژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﮐە ﺋەوان و ھەﻣﻮو ﮐەﻣەﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی ﭘەراوێﺰ ﺋەﺧﺴﺖ و ﺑﻮاری
ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ھﺎوو�ﺗﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﻟێ ﺋەﺑڕﯾﻦ  ،ڕﯾﮑﺎر وڕێﭽﮑەی ﺑﯿﺮ و ھﺰری دە ﺧﯚ ﮔﺮت  .ﺑﻨەڕەت و ﺑﻨﺎﻏەی ھﺰری
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ھە�واردن و ﭼەوﺳﺎﻧەوەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﮐەوﺗە
ﺑەر ﻟێﮑﯚڵﻨەوەی ﺳەر ﻟە ﻧﻮێ و ھەوڵﯽ ﭘﻮوچ ﮐﺮدﻧەوەی درا  .ﻟەم رەوﺗەدا زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣەڵ ﻧﺎﺳﯿﯽ و
دەروون ﻧﺎﺳﯽ و ﻣێﮋوو ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ ھﺎﺗە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﻟە ﺋﺎﮐﺎم دا دوو ﺑﺎﺑەت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﻟە ﺳەر دوو
ﺑﻨەﻣﺎی ﺟﯿﺎوا و دژ ﺑە ﯾەک ھﺎﺗە ﮔﯚڕێ  .ﺑەﺷﯽ زوﻟﻢ ﻟێﮑﺮاوان و ﭼەوﺳﺎوەﮐﺎن  ،دژی ﺋﺎﮐﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﻣێﮋووﯾﯽ ڕووت ﮐە ﺑﻨﺎﻏەی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻧﻮێﯽ ﭘﺎش ﺷﯚڕﺷﯽ ﻓەراﻧﺴەی ﭘﯿﮏ ﺋەھێﻨﺎ  ،وەﺳﺘﺎ و داﮐﯚﮐﯽ
ﻟە ﺳەر ﺗﺎﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵ  ،ﺑە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ و ﺑە ﺑێ ڕەﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺧﻮێﻨﯽ  ،ﺋەﮐﺮد .
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ڕﯾﮑﺎری ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣەش  ،ڕێﮑﺎری ھەرە ﮐﯚﻧﯽ ﻣﻮﺳﺎ ﻟە ﭘێﮏ ھێﻨﺎن و
ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﻧەﺗەوە ) ، (social engineeringﭘﻮﺧﺖ و ﻧﻮێ ﮐﺮاوﯾەوە  .ﮔﯚڕ ﺋەم ڕێﮑﺎرەﯾﭻ  ،دەﺑێ ﺗﺎﮐﯽ
ﮐﯚﻣەڵ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی وﻟﻮ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘەروەردە ﺑﮑﺮێﻦ و ﭘێ ﺑﮕەێﻨﺪرﯾﻦ .
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﻟﻮﺗﮑەی رەوﺗﯽ دژە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ دەرﭼﻮو ﮐە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﭘﻮوچ ﮐﺮدەوە
و ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣەش دا  ،داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎری ﮐﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮔەﻻن و ﻧەﺗەوە ﺑﻦ دەﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ھێﻨﺎﯾە
ﺋﺎراوە ﮐە ﺑﯚ ﺧﯚی دژی ﺑﻨەﻣﺎ ﻧﺎﺳﺮاوەﮐﺎﻧﯿەﺗﯽ وەک ﻓێﺮﮔەی دژە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم  .ﺋەم دژﺑەرﯾە ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ھﺰری ﯾەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﻟەو ڕاﺳﺘﯿەوە ﺳەرﭼﺎوە دەﮔﺮێ ﮐە ﮐﯚﻣﻨﯿﺰم ﻟەو ڕەوﺗەوە ﺳەری ھەڵﺪا
ﮐە دژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮو ﮐە ﺑﻮاری ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑە ﺗﺎﮐﯽ ﮐﯚﻣەﻟﮕﺎﮐە وەک ﺗﺎک و ﺑە ﺑێ
ڕەﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ ﮔڕﯾﺪراوی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەوە  ،ﺋەﺑڕێ .
ھﺎوﺋﺎﻗﺎر و ﺷﺎن ﺑە ﺷﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ڕەوﺗە ﺳەرەﮐﯿە ھﺰرﯾەﮐەی دژ ﺑە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺟە
ڕێﭽﮑەی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚی ﺑەرەو ﭘێﺶ ﺋەﭼﻮو و ﮐﯚﻣەڵێﮏ ﺗێﺌﯚری ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺧﯚی ھێﻨﺎﯾە ﻣەﯾﺪان  .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ
ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ژی ﺳەر ڕﯾﭽﮑﺎ ﺧﻮە دەﻣەﺷﯽ و ڕۆژ دە ﮔەڵ ڕۆژ ﻓﺮەﺗﺮ ﺗﺎﯾﺒەﻣەﻧﺪی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە و
ھە�واردﻧﯽ دە ﺧﯚ دەﮔﺮت  .ﻧﺎزی ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺰﻣﯽ ﺋﯿﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﮑﯚی ﺳﭙﺎﻧﯽ دوا ﺧﺎڵ و دوا
ﮔەﺷەی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮون ﮐە ﺑە ﮐﺮدەوەی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە  ،ﺑە ﮐﺮدەوە ﺋەو ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣەﯾﺎن دە
ﮔﯚڕ ﻧﺎ  .ﭘﺎﺷﻤﺎوە و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی ﺋەو ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣە ﺋﯿﺮۆ دە ﺷێﻮەی ﺗﺎﻗﻢ و دەﺳﺘەی ﺑﭽﻮوﮐﯽ ڕاﺳﺘڕەودا
ﻣﺎوﻧەﺗەوە ﮐە چ ﮐﺎرﯾﮕەرﯾێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚﯾﺎن دە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ دا ﻧﯿە ﻓﺮەﺗﺮ وەک ﺳەر ﺋێﺸەﯾەک ﺋﺎ ﺳەرﺟﺎدان ێﻦ
ﮐﺎﺗﯽ ﺳەر ﺋەﺑﺰوێﻨﻦ و ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﮔﺎورە ﻧﯿﻦ ﺋەڕای ھﯿﭻ و�ﺗێﮏ  .ﺟە ﺑەراﻧﺒەر ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ
و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕەﮐﺎﻧﯽ واﺗە ﻧﺎزی و ﻓﺎﺷﯿﺰم و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﺋﯽ دە ﮐﯚﻣﻨﯿﺰم  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ھەﻣە
ﮔﯿﺮ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎک  ،ﺑە ﺑێ ڕەﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﺋﯿڕۆ دە ڕۆژﺋﺎوا زاڵە  .ڕەوﺗﯽ
ھﺰری دژە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣێﮑە ﻟە ﺷﯚڕﺷﯽ ﻓەراﻧﺴەوە ﺳەری ھەڵﺪا  ،ﺑە ﺋﺎﮐﺎم ﮔەﯾﺸﺘﻮوە و ﺑە ﺑەراوەرد
وەﮔەر ﺋەو ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣە و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﺳەرﮐەوﺗﻮی ﻣﻠﻤﻼﻧێﮑە دەرﭼﻮوە .
ﺷەڕی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﺗەﺷەﻧەی ﮐﺮدە و�ﺗﺎﻧﯽ دﯾﮑە  ،دەﭬەری ﺋێﻤەﺷﯽ وەﮔەرد ﺑﻮوت  .ھەﺗﺎ
ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﮋاری ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﯿﺎﻧە ﻧﮏ ﻣە چ دەورێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚی ﻧەﺑﻮو .
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ دۆﺧەﮐەی ﮔﯚڕی  .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﭘﺎواﻧﺨﻮازﻧە ﮐﺮاﯾە ﮐﺮاﺳﯽ ﺑەری دەوﻟەﺗە
دەﺳﻨﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﮔە�ڵە داڕێﮋەراﻧﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ  .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣە ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﯾەﮐەم،
ﺋﺎﮐﺎری ﺗﻮﻧﺪ و ﺗﯿﮋی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟﯚ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ھەڵ ﺑﮋارد ؛ دووھەم  ،ﺗﻮاﻧەوەی ﮐەﻣە
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﻦ  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ھەﻣە ﮔﯿﺮ ﮐە ﺋﯿﺘﺮ زەﺣﻤەﺗە ﻧﺎوی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻟێ ﺑﻨﺮێ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﭘﺎواﻧﺨﻮاز ﺑە ﺗەﻣﺎ ﺑﻮو ﮐە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺖ ﺑە ﺗﯚﭘﺰی داﺑﺒڕی ﺑە ﺳەر
ھەﻣﻮو ﺗﺎﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐە ﺑە ﺑێ ڕەﭼﺎو ﮐﺮدﻧﯽ ﺟﯿﺎوازی ﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣە ھﺎوردەﮐﺮاوە
ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﯽ ﮐﯚﻣەﻟﮕﺎی دەﺑەﺳﺘەوە ﺑە ھەڵﮕﺮﺗﻨﯽ ھێﻤﺎی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺖ  .ﻣﺤەﻣەد زﯾﺎ
ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ ﮐە ﺋەﮐﺮێ وەک ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪی ھەری دﯾﺎری ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣە دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺑﮑﺮێ  ،ﺑە وردی
و ﻗﻮوڵﯽ ﺋﺎﮔﺎداری ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷە و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﻧەﺑﻮو و ﻟە ﻻﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧەوە و
وەرﮔێڕان و ھێﻨﺎﻧﯽ ﺋەو ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣە ﺑﯚ ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ڕۆژھە�ﺗﯽ دەورێﮑﯽ ﻓﺮە ﻧەرێﻨﯽ و دژە ﻣێﮋووﯾﯽ
ﺑﯿﻨﯽ  .ﮔﯚر ﻟێﮑﺪاﻧەوی ﺋەو ﮐە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎل ﭘێڕەوی ﺋەﮐﺮد  ،ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎک ﺑەﺳﺘﺮاﺑﻮەوە ﺑە ھﯚﮔﺮی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺧەڵﮑە ﺳەردەﺳﺘە ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺋﺎورووﭘﺎ ﮐە ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﯽ ﺑە ھﯿﭻ ھﯚﯾێﮑﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەوە ﻧەﺋەﺑەﺳﺘەوە.
ﻣﯿﻨﺎی ﺗﻮرﮐﯿەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ڕەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەری ﻋەﺟەﻣﺎن ﮐە ﺋەﯾﺎن وﯾﺴﺖ ھەﻣﻮو ﺧەڵﮑەﮐەﯾﺎن ﺑﺒﻦ ﺑە
ﺗﺮک ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻋەﺟەم ﺗﺎوەﮐﻮ ﻣﺎﻓﯿﺎن وەک ﺗﺮک و ﻋەﺟەم ﭘێ ڕەوا ﺑﺒﯿﻨﺮێ  ،ﻓﺮە ﺑە زەﻗﯽ دەری ﺋەﺧﺎت ﮐە
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ  ،دوو ﻓێﺮﮔە و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ دژ ﺑەﯾەﮐﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎن ﺗێﮑەڵ ﮐﺮدﺑﻮو.
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺷﯚڕﺷێ ﻓەراﻧﺴە ﻣﺎﻓﯽ ﺑە ھﯿﭻ ﺗﺎﮐێﮏ ﻟە دەرەوەی ﻧەﺗەوەﮐەی ﺧﯚی ﻧە ﺋەدا  ،ﺗەﻧﺎﻧەت
ﻟە ﺋەﮔەری ﭼﻮوﻧە ژێﺮ ھێﻤﺎ و ڕﮐﯿﻔﯽ ﺋەو ﻧەﺗەوە  .ﺋﯽ دە ﺑﺎﺑەﺗﯽ دووھەم ژی ﺋەو ﻣﺎﻓەی ﻟﯚ ﺗﺎﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵ
ﻣﺴﯚﮔەر ﺋەﮐﺮد ﺑە ﺑێ ﺋەوەی داوای ﻣﻞ دان ﺑە ھێﻤﺎ و ڕﮐﯿﻔﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﺳەردەﺳﺘﯽ ﻟێ
ﺑﮑﺎت  .ﻟەم ڕووەوە ﺋەﮐﺮێ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ھﺎوردەﮐﺮاوی ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ﺗێﮑەڵەﯾەﮐﯽ
ﻧەﮔﻮﻧﺠﺎو و ﺗﮋی دژﺑەری و ﻧﺎﻟێﮑﯽ ﺋەو دوو ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣەی ﺋﺎورووﭘﯚا ﺑﻮو ﮐە ﻟە ﺷەڕێﮑﯽ ﺑەردوام و
ﮔەرم و ﮔﯚڕ دا ﺑﻮون و ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻻﯾەﻧﯽ ﻻﯾەﻧﮕﺮی ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎک ﺑڕاﯾەوە .
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ و ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺑﻮوﻧە ھەوێﻨﯽ ﺋﺎرﯾﺸەی ﮐﻮوری
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و رەوﺗﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔەﺷەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗێﮏ دا  .دژﺑەری و دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯿێﮑﯽ
ﮐﻮور و ﺧﻮێﻨﺎوی ﻟە ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻧەھﺎﺗﻮوی ﻧەﺗەوەﯾﯽ دە ھﻮﻧﺪرا ﺟﭭﺎک ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪ ﮐە ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی ﺑەردەواﻣە .
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﯿﺎﯾﯽ ﻟە ڕۆژھە�ت ﺗێﮏ ﺷﮑﺎوە و ﺋەو دﯾﺎرﯾە ﻧﮕﺮﯾﺴەی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ﻟﯚ ﻣەردﻣﯽ
ﻧﺎوﭼەﮐە ﻓﺮە ﺑە ﮔﺮان ﺑە ﺳەرﯾﺎﻧﺪا ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﺋﺎرﯾﺸەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﻧﮏ ﻣە ھێﮋ ﻧەﮐەﺗﯿە ﺳەر ڕێﭽﮑﺎ
ﭼﺎرەﺳەری و ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯽ و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ھێﮋ ﺑەرﺑەﺳﺘە ﻟە ﺑﯚ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە .
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ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ھﺎوﭘێڕەﮐەی  ،ڕەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەری ﻋەﭼەﻣﯿﺸﯿﺎن وەﮔەردی ﺑﻮوت  ،وەک ﻧﻮێﻨەری
ﻣﻮدێﺮﻧﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ھەرزان ﻓﺮۆش ﺋەﮐﺮان  .ﺋەو ﻣﻮدێﺮﻧﯿﺰﻣەی ﺋﺎورووﭘﺎ  ،ﻟە ﺑﻮاری ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﺑﯚ ﺧﯚی
ﻟە ﺳەر ﺑﯿﺮۆﮐەی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە ھەڵ ﭼﻨﺮاﺑﻮو ﮐە ﻟە دڕێﮋەی ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ دا ﻧﺎزی و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻟێ
ﺷﯿﻦ ﺑﻮو  .زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎﻟﭗ ھەﻣﻮو ﺗێڕواﻧﯿﻨە ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰﻣﯿەﮐەی ﺑە ھەڵە ﻟە ﺳەر ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺋەﻣﯿﻠﯽ دورﮐﮭﺎﯾﻢ
)  ( Emile Durkheimھەڵ ﭼﻨﯿﺒﻮو و ﭘێڕەوی ﺋەو ﮐﺎﺑﺮا ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ ﯾەی ﺋەﮐﺮد ﻟە ﻣﮋاری ﻧەﺗەوەﯾﯽ دا  .ﻟەم
ﺳﯚﻧﮕەوە ﺋﯿﺪی ﺋەوە ﻟە ﺷﺎرەزاﯾﺎن ڕووﻧە ﮐە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺋﺎورووﭘﯽ ﺑﻮو ﺑە ﺋﺎﮐﺎری دڕ و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی
ڕۆژھە�ﺗﯽ ﯾەوە و ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎورووﭘﺎی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەﻣﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دە ﮐﺎری ﺋەﮐﺮد .
دورﮐﮭﺎﯾﻢ ﯾەک ﻟەو ﺟﻮوﻟەﮐﺎﻧە ﺑﻮو ﮐە ﻟە ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾەﮐﯽ ﺧﺎﺧﺎم ﻟە داﯾﮏ دەﺑێ و ﻟە ژێﺮ ﻧﯿﺮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ
ﺷﯚڕﺷﯽ ﻓەراﻧﺴە دە دەژﯾﺎ  ،ژﯾﺎﻧێﮑﯽ ﺳەﺧﺖ و دژوار  .دورﮐﮭﺎﯾﻢ ڕێﺒﺎزی ھﺰری ﭘەی ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧێ دەﮔەڵ
ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎورووﭘﯽ ھەڵﺒﮋارد و ﺗەڤ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪێﻦ دن ﺋﺎ ھﺎو ﺷێﻮە و ھﺎوڕا  ،ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ
دووھەﻣﯿﺎن ﻟە دژی ﻧﺎﺳﯿﺎﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎو و زاڵﯽ ﺋەو ﺳەردەﻣە داڕﺷﺖ ﮐە ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐﯽ ﻧەﺋەﺑەﺳﺘەوە ﺑە
ھﯚﮔﺮی و ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺘەوە  .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﺑە ﺑێ ھێﻤﺎی ﻧەﺗەوەﯾﯽ دوا ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯿﺎن ﺑﻮو
ﮐە ﺋﺎﺧﺮەﮐەﺷﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻦ و ﺋﯿﺮۆ ﺋەو ﺑﯿﺮ و ھﺰرە زاڵە ﻟە ھەﻣﻮو ڕۆژﺋﺎوا دا .
ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰری دورﮐﮭﺎﯾﻢ و ھﺎوﺑﯿﺮەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺮۆ ﺋەم ڕۆژﺋﺎوای ﺋێﺴﺘﺎﯾە ﮐە ﻣﺮۆڤ ﺗێﺪا
ﺣەﺳﺎوەﺗەوە و ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎک دەﺳﺘەﺑەر ﮐﺮاوە  ،ﺑە ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ھێﻤﺎ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺎﻧەەوە .
ڕێﮑﺨﺮاوی ﺋﺎورووﭘﺎی ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮو  ،دە ﺋﺎﻗﺎری ﺑە ھێﺰﮐﺮدﻧﯽ وﻟﻮ دەﺳﮑەوﺗێﮏ ﭼێ ﺑﻮوە و ﺋەﻣەﺷێ  .ڕەوﺗﯽ
ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ) (Globalisationﺑەرەو ﺋەوە ﺋەﭼێﺘﻦ ﮐە دﯾﺎرەدەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋﺎﺳﺘﯿﻜﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﺧﯚﯾەوە ﺑﮕﺮێﺖ و ﺑﺎﺷﯽ ﺋەم ڕەوﺗەش ﺋەوﯾە ﮐە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ چ ڕێﮑﺎرێﮑﯽ دﯾﮑەی ﻧەﺑﯿﻨﯿﻮەﺗەوە
ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ  .ﺑﺎﺷﯿێﮑﯽ دﯾﮑەش ﺋەوەﯾە ﮐە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن و ﺳﻮوﺧﯚراﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟەم
ڕەوﺗە دا داﺑﯿﻦ ﺋەﮐﺮێ ﺑە ﺑێ ﭘەﻧﺎ ﺑﺮدﻧە ﺑەر ڕێﮑﺎری ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ڕووت  ،وەک ﭼﯚن ﻟە ﺋﺎورووﭘﺎ
ﺑەرژەوەﻧﺪﯾﺎن ﭘﺘﺮ ﻟەم ھﺰرەی دورﮐﮭﺎﯾﻢ ﻟە ﻣەڕ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم  ،ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮا .
ﺧەڵﮑێﮏ ﮐە ﻟە ﻣﺎﮐﯽ ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﻟە ڕۆژﺋﺎوا ﺗێ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮون و ﺗێ ﻧﺎﮔەن ،
ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ وەﮐﻮ زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ ﺑە ﭘێڕەوی دورﮐﮭﺎﯾﻢ ﺋەﻧﺎﺳﯿﻨﻦ  .ﮐەﻣﺎﻟێﺰم ﺑەو ﺋﺎﮐﺎرە ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و دڕ و
ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەﯾەوە ﺑەرھەﻣﯽ ﺑﯿﺮۆﮐەی زﯾﺎ ﺑﻮو و ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  ،ﮐﻮردﯾﺶ وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت
وەک ﻧەﺗەوەﮐەی زﯾﺎ ﺑﯚ ﺧﯚی ﻧەﻣﺎزە زازاﮐﺎن  ،ﺋﺎزارێﮑﯽ ﮔﺎورەو و ﮔﺮاﻧﯿﺎن ﻟێ ﭼەﺷﺖ  .ﮔەر واز ﻟە ﭘﺎن
ﺗﻮرﮐﯿﺰم و ﺋﻮﻏﺰﯾﺴﻢ و ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰﻣﯿﺶ ﺑﮭێﻨﯿﻦ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ دۆﺧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ وەک ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺮۆﮐەی
زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم  ،وە ﭘﯿﻤﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﺟﯿﺎوازی ﺋەو دوواﻧە ﺋﺎﺳﻤﺎن و ڕێﺴﻤﺎﻧە  .ﺗﻮرﮐﯿە ﭘﺎش
ﺳەد ﺳﺎڵ ﻟە زاڵ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺗﺎزە ﺑە ﺗﺎزە ڕێﭽﮑەی ژﯾﺎﻧەوەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ دە ھەﻣﺒەر
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺗێﻨێﺘە ھﯚﻟێ  .ﺑەراوەردی ﺋەم ﺟێﮕﺮەوەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻟەم ﺳەردەﻣﯽ ﺋێﺴﺘﺎ وەﮔەرد دۆﺧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ،
دەق ﺟﯿﺎوازی ﮔﯚک ﺋﺎﻟﭗ و دورﮐﮭﺎﯾﻢ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋەم ﻣﮋارە ھﺰرﯾەﯾﭻ ژ ﮐﻮردان رە ﻟەوەداﯾە ﮐە
دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﮐێﺸەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﯾەل ڕاﺳﺘەو ﺧﯚ دە ژێﺮ ﺑﺎﻧﺪۆر و ﮔﺎرﯾﮕەﯾﯿەﺗﯽ .
ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ  ۱۹۳٥ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە  ۱۸ ،ﮐەس ﻟە  ۳۹٥ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ژن ﺑﻮون ﻟەﮐﺎﺗێﮏ دا ﺋەم ڕێﮋەﯾە ﻟە
ﺋﯿﻨﮕﻠﺴﺘﺎن  ۹ﻟە  ٦۱٥و ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ٦ﻟە  ٤۳٥ﺑﻮو  .ﺋەم زاﻧﯿﺎرﯾە ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘەﮐﺎن زۆر ﺑەﭘەﻟە
ﺑﻮون ﮐە ڕوﺧﺴﺎری ﻧﻮێﺨﻮازی و ﻣﻮدێﺮﻧﯿﺰﻣﯽ ﻟە ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪەن ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯽ
ﺋەو ﮐﺎت و ﭘﺎش ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐەم ﻟە ڕووﺧﺎﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەدا ﮔەﺷەی ﮐﺮدﺑێ .ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم  ،ﻧەک
ھەر ڕەوﺗﯽ ﻣێﮋوﯾﯽ ﮔەﺷەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﭘﭽﺮاﻧﺪ  ،ﺑەڵﮑﻮ ﺋەو ڕەوﺗەی ﮐﻮﺷﺖ و ﭘەﯾﮑەری دەﺳﮑﺮدی
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻟە ﺳەر ﺋەو ڕێﺒﺎزە ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﯿﺎﻧە و ﻟە ﺳەر ﺗەرﻣﯽ ﮐﻮژرای ﭘێﮑﮭﺎﺗە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،داڕﺷﺖ  .ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم  ،ﻧﺎزی و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ھێﮋ ژ داﯾﮏ ﻧەﺑﻮوﯾﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑﻮو  .ﺋەم ﺧﺎڵەش  ،ﻟە
ڕاﺳﯽ دە ﺋﺎﻣﺎژەﯾە ﺑەو ھەڵێﺖ و ﭘڵێﺘﺎﻧەی ﮐە ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎراﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑە ﺳەر ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک دا دﯾﺎن ڕﺳﺘەوە
و ﺑێ ڕﯾﺰﯾﺎن ﺑە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ڕەﺷەﮐﻮژﯾﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ﺋەﮐﺮد .
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎل ﻟە ﭘەﯾﺎﻣێﮑﯽ دا ﺑﯚ ﻟﻨﯿﻦ ﻟە ۲٦ی ﺋﺎﭘﺮﯾﻠﯽ  ، ۱۹۲۰ﺑەڵﯿﻨﯽ ھﺎوﺋﺎھەﻧﮕﯽ ﺷەڕی دژە
ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑە ﻟﻨﯿﻦ ﺋەدا و داوای ﭼەک و ﭼﯚڵە و ﯾﺎرﻣەﺗﯽ درواﯾﯽ ﻟێ ﺋەﮐﺎت  .ﻟﻨﯿﻨﯿﺶ ھەر ﻟەو ﺳﺎڵەدا
ﺑەﺗەﻧﯿﺎ  ٦۰۰۰ ،ﺗﻔەﻧﮓ و  ٥ﻣﻠێﯚن ﻓﯿﺸەک و  ۱۷٦۰۰ﻣﻮوﺷەک و  ۲۰۰ﮐﯿﻠﯚ زێڕی ﺑﯚ ﺋەﻧێﺮێ و ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ
دواﯾﯿﺶ دا ﺋﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯿەﮐﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﺋەﮐﺎت  .ﻧﺎﮐﺮێ و ﻧﺎﺷێ ﮐە ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﯚﻟﺸﻮﯾﮑﯽ ڕووﺳﯽ ﺋﺎﮔﺎداری
ﻧﺎوەرۆﮐﯽ رەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻧەﺑﻮوﺑێﺘﻦ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺋﺎ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەری
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺑﻮوﺑێﺘﻦ  .ﺗێﮑەڵﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﮐەﻣﺎﻟێﺰم دﯾﺴﺎن ﭘڕوﭘﻮوﭼﯽ ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ وەک ﺟﺎن ﺋﯿﻒ ﮐەﻧەدی
دەرﺋەﺧﺎت ﻟە ﻣەڕ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرﮐەوە  .ﮔﺮێ ﮐﻮێﺮەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻟەوەداﯾە ﮐە ﺑە ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ و ﺑە
ﺑە ﭼەک و ﭘﺎرەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﮔەﺷە ﺋەﮐﺎت و زاڵ ﺋەﺑێﺖ ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﯽ دەﭬەرەﮐەدا  .ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﻟﻨﯿﻦ و
ﺑﯚﻟﺸﻮﯾﮏ ﻟﯚ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم  ،ﻟەواﻧەﯾە ﺑﭽێﺘە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی ڕۆژﺋﺎوا ﻟە ﺑﯚ ﻟەﻧﺎو ﺑﺮدﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و ﺑەرﺑەﺳﺖ ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺎرداﻧەوەی ﺧەڵﮏ و ﻧەﺗەوەﯾەل ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ .
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ﺑێ ﻟەو ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﭼەک و ﭼﯚڵە و ﭘﺎرە  ،ﺑﻼوﮐﺮدﻧەوەی ﺋەو ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻟﻨﯿﻦ و ﮐﯚﻣﻨﯿﺴﺘﺎن ﮐە ﮔﻮاﯾە ﻣﺴﺘەﻓﺎ
ﮐەﻣﺎن و ڕەزاﻗﻮﻟﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﻦ  ،ﻟێ ﺑەڵﯽ دێﻤﯚﮐڕات و ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﺨﻮزی دژە ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻦ  ،دەق
ﺋەو ﭼﺘە ﺑﻮو ﮐە ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ دەﺧﺎﺳﺖ ﺋەڕای ﻧﯚﮐەرە دەﺳﻨﯿﺎﮐﺎﻧﯽ  .ﺋەﻣەش ﮐﺎﺗێﮏ ڕوون ﺗەرﺗەر ﺋەووت
ﮐە ﺑﯿﺮ ﻟەوە ﺑﮑﺮێﺘەوە ﮐە ﭘێﮑﮭﺎﺗەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑە
ﺗەﻧێ ﺋەوان ھﯚﮔﺮ و ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﭽﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﯚن ﻧەﺑﻮون  .ﭼﯿﻦ و ﺗﻮێﮋێﮑﯽ ﻧﻮێ ﻟە ﺷﺎرەﮐﺎن ﺳەری
ھەڵﺪاﺑﻮو ﮐە ﻧﻮێ ﺧﻮاز ﺑﻮون و ڕێﮑﺎری ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑە ﻻﯾﺎﻧەوە ﭘەﺳەﻧﺪ ﺑﻮو .
ﻟەل ﺋەﻣەش ڕەوﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ڕەﺳەن ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺧﯚی ﺋەﻣەﺷﯽ و ﺑەﺗێﮑڕا ھێﺰێﮑﯽ ﻧﻮی
ﺧﻮاز و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯽ ﺑەھێﺰی ﭘێﮏ ﺋەھێﻨﺎ ﮐە ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑﻮو ﻟە ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﺧﯚی دا ﺑﻨەﻣﺎی
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت و دێﻤﯚﮐڕات داﺑڕێﮋێ  .ﺋەم ھێﺰە ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﯾە ﺑەرھەﻣﯽ ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی
ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ﺑﻮون ﮐە ﺗێﮑەڵەﯾەک ﻟە ﺳەرﻣﺎﯾەداری و دەرەﺑەﮔﺎﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪﺑﻮوی  .ﺋەم ھێﺰە
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﯾە چ ﺟێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﻟە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ دا ﻧەﺑﻮو  ،ﺑەڵﮑﻮ وەﮐﯽ ﺑەرﺑەﺳﺖ ﺋەھﺎﺗە
ﺧەﻣﻼﻧﺪن و دەﺑﺎ ﺳەرﮐﻮت ﺑﮑﺮێﻦ و ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﺨﺎزﯾﺎ وان ﺑﯿﺖ ژ ﻧﺎوﺑﺮن .
ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕژد و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ﻟێﺪاﻧﯽ ھێﺰە دێﻤﯚﮐڕاﺗەﮐﺎن ﺑە ﻗﺎﺳﯽ
ﻟێﺨﺴﺘﻨﺎ ھێﺰێﻦ ﮐەﭬﻦ  ،ژ وان رە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮوﮔە  .ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎل و ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﺋەرﮐﯽ ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم
ھێﺰە دێﻤﯚﮐڕاﺗەﯾﺎن ﺑەڕﯾﻮە ﺑﺮد  .ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ﻧە ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑﻮو وﻧە ﺑﯚێﺸﯽ ﺋەﭼﻮە ﺳەر ﮐە دژی ﺋەم
ھێﺰە دێﻤﯚﮐڕاﺗە ﺧﯚﺟێﯿﺎﻧە ﺑﺠﻮوڵێﺘەوە و ﻧﺮخ و ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮازی ﻟەوان ﺑﮕﺮێﺘەوە و ﺑﯿﺪات ﺑە ڕەزاﻗﻮﻟﯽ
و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ  .ﻟﯚ وەھﺎ ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠێﮏ ﮐەﺳێﮏ وەﮐﻮ ﻟﻨﯿﻦ و ڕەوﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو
ﮐە ﮔﯚڕ ﭘێﮕە و ﺷﻮێﻨﯿﺎن ،دەرﺑڕﯾﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺰری و ﭘەﯾﭭﯿﺎن چ راﺳﺖ و چ درو و ﺟەواﺷەﮐﺎراﻧە ﺑﯚﯾﺎﻧﯽ
ﺋەﮔﺮت و ﻟﯚﯾﺎن ﺋەﭼﻮوە ﺳەر  .ﻟەم ﺳﻮﻧﮕەوە ﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻟﻨﯿﻦ و ﺗەواﯾﺎ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺖ ﯾەل ،
ﺗﻮاوﮐەری ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ﺑﻮوﮔﻦ  .وەک ژ ﻣﮋارا ﺳﻤﮑﯚ و ﮐﯚﭼﮏ ﺧﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور
و دۆزی ﺋەرﻣەن و ﻻز و ﭼەرﮐەس و ﺗﺎﻟﺶ و ﮔەﻟێﮑﯽ دن ﺧﻮﯾﺎ دەﺑێﺘﻦ  ،ﻟﻨﯿﻦ و ﭘێﺮەواﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و
رەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﻣﺎﻧﻮ�ﺧﺎﻧﯽ ﺋەﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑە دێﻤﯚﮐڕات و ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو ﺋەزاﻧﯽ و ﺑەﻣەش ﭘﺎﮐﺎﻧە
ﺋەڕای ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدﻧﯽ ھێﺰە ﻧەﺗەوەﯾﯽ و دێﻤﯚﮐڕاﺗەﮐﺎن ﺋەﮐﺮا  .ﺋەﻣﺎﻧﻮ�ﺧﺎﻧﯽ ﺋﺎﻓﻐﺎن دواﺗﺮ ﺋەﺑێﺘە ھﯚﮔﺮ و
دۆﺳﺖ و ھﺎودەﻧﮕﯽ ﻧﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ و ﺋەم ھﺎوھﺎوﯾەﯾﺎن ﺋەﮔﺎﺗە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺳەﻋﺪ ﺋﺎﺑﺎد .
دێﻤﯚﮐڕات و ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو ﺑﻮون  ،ﺑﺒﻮوە ﮐﺎ�ی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮوک و ﭼﺮووﮐﯽ ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﯚﻟﺸﻮﯾﮏ و
ﺗێﮑڕای ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن وەﮔەرد ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوای ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﮔە�ڵەی
دارێﮋەراﻧﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  .ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﮔەﻣەی ﻗڕێﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟەوە دا ﺧﯚ
ﺋەﻧﻮێﻨێ ﮐە داش و ﻧﯚﮐەراﻧﯽ ﻣﺮڤ ﮐﻮژ و ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺘﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﺑە ﺑﺎﻧﮕەوازی ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ وەﮐﻮ
ﻟﻨﯿﻦ ﺋەﮐﺮێﻨە دێﻤﯚﮐڕات و ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﺨﻮاز و دێﻤﯚﮐڕات و ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﺨﻮازە ڕەﺳەﻧەﮐﺎﻧﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ وەک
ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن و ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺋەﮐﺮێﻨە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ وەھﺎ ﺳﺎت و ﺳەودا و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﭼەپ وەﮔەرد ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری  .ﺋەم ﭼەواﺷەﮐﺎرﯾە ﻟﯚ ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ دوور و درێﮋ رەوﺗﯽ
ﻣێﮋووﯾﯽ ﮔەﺷەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ زۆرﺑەی وﻻﺗﺎﻧﯽ ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰﻣﯽ
ﻟە ﮔﺮێﺠﻨە ﺗﺮازاﻧﺪ و ڕەوﺗﯽ دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﺎﻧەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑەرﺑەﺳﺖ ﮐﺮا ﮐە ﺑە ﺧەﺳﺎرێﮑﯽ ﮔﺎورەی ﻣێﮋووﯾﯽ و
ﺋﺎزار و ﭼەوﺳﺎﻧەوەﯾەﮐﯽ ﮔﺮان و ﺑەرﯾﻦ ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو و�ﺗﺎﻧە دا ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﺋەم دۆﺧە و ﺋەم ڕێﮑﺎرە
ھێﮋ ژی ﺑەردەواﻣە  .دێﻤﯚﮐڕاﺳﯽ ﻟەم دەﭬەرەی ﺋێﻤەﮔەل دا ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەوان ﮐﯚﺳﭗ و ﺗەﮔەرە ھﺎت و ﺋەم
ﺋﺎرﯾﺸە ﻣێﮋووﯾﯽ ھێﮋ ﻟە ﺳەر ڕێﮕﺎی ژﯾﺎﻧﯽ دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮑﯿﺎﻧەی ﮔەﻻﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐەﯾە .

ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور  ،ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎوﺑەﺷﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎوی ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک
ﮐﺎرەﺳﺎت و ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎی دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺋەوەﺳە ﮐە ھەﻣﻮو ﮐەﺳێﮏ ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﭼﻮارﭘﺎرﭼەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺋەﮐﺎت و ﺑەش و ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﻟەﺑﯿﺮ ﮐﺮاوە و وادﯾﺎرە ﮐە ﮐﻮرد و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﮐﻮردی وازی ﻟێ ھێﻨﺎﺑێﺘﻦ .
ﮐﻮرد ﻟە ﺧﻮراﺳﺎن و ﺗﻮرﮐﻤﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑەرێ  ،وردە وردە ﺧەرﯾﮑە ﻟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردان
ﮐﻮێﺮ ﺋەﺑێﺘەوە  .ﮔەر ﻟە ﺧﻮراﺳﺎن ﮐﻮرد ﺗەﻧﯿﺎ ﮐﺎرﯾە ﭘەﯾﮑەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﭼﺎﻧﺪی و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧﯚی
ﺑﮭێڵێﺘەوە و ﻟەﻣەش ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﺗﻮاﻧەوەی زۆرەﻣﻠﯽ ﮐﻮردان ژ ﺗﻮرﮐﻤﺎﻧﺴﺘﺎن  ،دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردی ﻟەو ﻧﺎواﻧە ھێﮕﺠﺎر ﮐﺰ و ﻻواز ﮐﺮدوە  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و ﻧﺎو و ﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەﮐەی
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وەک دەﺳە�ﺗێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردان ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ  (۳۰) ۱۹۲۹-۱۹۲۳ﻟە ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ،
ﺑەڵﮕەﯾەﮐﯽ دﯾﺮۆﮐﯽ ﯾە ﮐە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ ﭘﺎرەک دن ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﮐﺎت .

ﭘﺎرا ﻗەﻓﻘﺎزێ ﺋﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن

ھەول و ھەڵﭙەی زۆر دراوە ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﻻﯾەن ﺋﺎزەرﯾە ﺑە ﺗﻮرک ﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣﯽ وەﯾﺸﻮوﻣەی
ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوەﯾﯽ ﮐە ﮔﻮاﯾە ﮐﻮرداﻧﯽ ﺋەوان دەﭬەران ﮐﯚﭼﺒەرن و ﺧﺎک و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻧﯿە  .ﭘێﺶ زاڵ ﺑﻮوﻧﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳەﻓەوﯾﯽ ﮐە ﺗﺎﺗﺎرە ﺷێﻌەﮐﺎﻧﯽ ﻟﻮﺑﻨﺎن ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن داﯾﺎن ﻣەزراﻧﺪ،
ﺷﺘێﮏ ﺑە ﻧﺎوی ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻟە ﺋﺎرا دا ﻧەﺑﻮو  .ﺧەڵﮑە ﺋﺎزەرﯾەﮐە ﺑە ڕەﭼەڵەک و ڕەﺳەن و ڕەﮔەز
ﺑەﺷێﮏ ﺑﻮون و ﺑەﺷێﮑﻦ ﻟە ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھەﻟﻘەی ﭘێﻮەﻧﺪی ﻧێﻮان ﮐﻮرد و ﺧەڵﮑﯽ ﮔێ�ن ﺑﻮون ﻟە
ڕواﻧﮕەی ) (Anthropologyﺋﺎﻧﺘﺮۆﭘﯚﻟﯚژی ﯾەوە  -زاﻧﺴﯽ ﻣەردم ﻧﺎﺳﯿﯽ  .زﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎزەری ﮐە زﻣﺎﻧﯽ دﯾﻮاﻧە
ﻧﻮوﺳﺮاوەﮐﯽ ﺷێﺦ ﺳەﻓﯿەدﯾﻨﯽ ﺋﺎرەدەﺑێڵﯽ ﯾە  ،ﺑﺎﭘﯿﺮە ﮔﺎوەرەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﯾەل  -ﻧﺎوی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە
ﻧﺎوی ﺷێﺦ ﺳەﻓﯿەدﯾﻨەوە ھﺎﺗﻮوە  ،و ﮔەﻟێ زاﻧﺎی ﺋﺎزەری  ،ﻟە ﻧﺎوﯾﺎﻧﺎ ﺋەﺣﻤەد ﮐەﺳﺮەوﯾﯽ ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ
ﺋﺎزەری ﺑەﻧﺎو و دەﻧﮕﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺗەورێﺰ  ،ﺋەوەﯾﺎن ﺳﺎخ ﮐﺮدوەﺗەوە ﮐە ﺋﺎزەری و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻓڕﯾﺎن ﺑە ﺳەر
ﯾەﮐەوە ﻧﯿە و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﺟە ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن دﯾﺎردەﯾەﮐە ﮐە ﺋەﺷێ وەک ﭘﺎﺷﻤﺎوە و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ و ﺗﺎﺗﺎرﯾەل ﻟﻮﺑﺒﺎن ﺑێﺘە زاﻧﯿﻦ و ﻧﺎﺳﯿﻦ  .ﮐەﺳﺮەوی ﻣێﮋووﻧﻮوس و ﻣێﮋووزان و زاﻧﺎی ﺧﻮەش ﻧﺎو و
دەﻧﮓ ﻧﺎو ﻋەﺟەﻣﺎن  ،ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻟە ﭘێﻨﺎوی ﺋەم زاﻧﺴﺖ و زاﻧﯿﺎرﯾەی ﺧﯚی داﻧﺎ و ﻣە�ی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ
ﮐﻮﺷﺘﯿﺎن  .دژ ﺑەم ڕاﺳﺘﯿە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە  ،ﺋﺎزەری ﯾەل  ،چ ﻟە ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﭽﻮوک ) ﺑﺎﮐﻮور – ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ
ﺑەرێ ( و چ ﻟە ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎﻧﯽ ﮔەورە ) ﺑﺎﺷﻮور – ﺋێﺮان ( زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ
داﺳەﭘﺎو ﺑە ﺳەرﯾﺎﻧﺪا ) ﺑە ھﯚﭬﺎﻧەﺗﺮﯾﻦ ﺷێﻮە و ﮔەﻟەک ﭼەﭘەڵ ﺗﺮ و ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەﺗﺮ ﻟە داﻋﺸﯿەل ﺋﯿﺮۆژی ( وەک
ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﺗﺎﺗﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻟﻮﺑﻨﺎﻧەوە  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻣێﮋووﯾﯽ دێﺮﯾﻨەی
ﺧﯚﯾﺎن ﺋەزاﻧﻦ و ﻟە ھەﻣﻮو ﺗﻮرک و ﺗﺎﺗﺎر و ﻣەﻏﻮﻟێﮏ ﭘﺘﺮ ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺗﺮک ﺋەﺧەﻣڵێﻨﻦ .
ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎﯾەﮐﯽ ﺑەھێﺰی ﻣێﮋووﯾﯽ  ،ﺗﺮﮐﺎن ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺧﯚ ﺑەﺗﺮک زاﻧﺎﻧﯽ ﺋﺎزەری  ،ﮔﻼوﻧەﺗە
ھەوڵێﮑﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ ﺋەڕای ﭘێﮑەوە ﻧﺎﻧﯽ ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﮐە ﻧﯿﺎﻧە  .ﻟەم ڕەوﺗەدا ﺧەڵﮑە
ڕەﺳەﻧەﮐەی ﺳەر ﺧﺎک و زێﺪی ﺑﺎو ﺑﺎﭘﯿﺮﯾﺎن ﺑە ﮐﯚﭼەر ﺋەﻧﺎﺳێﻨﻦ  .ﺟﻮورە ﺋەم ڕواﻧﮕە دژە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ،
ﮐﻮرد و ﺗێﮑڕای ﻧەﺗەوە و ﮔە�ﻧﯽ دﯾﮑە  ،ﺋەرﻣەن و ﺗﺎﻟﺸﯽ ﯾەل وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت  ،ﺑە ﮐﯚﭼﺒەر ﺋەﻧﺎﺳێﻨﻦ و
ﺗەﻧﺎﻧەت زﻣﺎن و ڕەﮔەزی ﺗﺎﻟﺸﯽ ﯾەﮐﺎن ﮐە زﻣﺎﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ڕەﺳەﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧە ﺑە ﺗﻮرﮐﯽ ﻟە ﻗەڵەم ﺋەدەن .
ﺟەﻓەﻧﮕﯽ دﯾﺎر و ﺳەر ﺳﻮوڕھێﻨەری ﺋەم ﺗﺮﮐﺎﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﻧە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەوان ﺷەرەﻓﺨﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ ژی ﺑە ﺗﻮرک ﺋەزاﻧﻦ و ﻧﺎوﯾﺎن ﻧﺎوە ﺣﯚﺳەﯾﻨﯚڤ  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﺳﻨﻮور
ﻧﺎﻧﺎﺳێ و ﮐﺎﺑﺮای ﮐﺎﯾﺮات زاﮐﺮﯾﺎﻧﯚڤ  ،ﺳەرۆﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯽ وەرزش ﻟە ﮐﺎزاﺧﺴﺘﺎن  ،ﺑﺎراک ﺋﯚﺑﺎﻣﺎش ﺑە ﺗﺮک
ﺋەزاﻧێ و ﺑەڵﮕەی ﺧﯚﺷﯽ ھەﯾە  .ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ھەرە زەﻗﯽ ﺗﺮﮐﺎﯾەﺗﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﻟەوەداﯾە ﮐە
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ﺳێ ﮐەس ﻟە ھەرە ﭼﺎﻻک و داﻣەزرێﻨەراﻧﯽ ﺗﺮک ﻧەﺑﻮون  .ﻋﯿﺴﻤەت ﺋﯿﻨﯿﻨﯚ و ﻣﺤەﻣەد زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ ﺑە
ڕەﭼەڵەک ﮐﻮرد ﺑﻮون و ﻟەﻣﺎﻧﯿﺶ ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ ﺗﺮک ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﭘﺮﺳﯿﺎری ﻓﺮەی ﻟە ﺳەرە .
ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە ﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە  ،ھەﻣﺎن ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰﻣﯽ ﮐﯚن ﮐﺮاﯾە ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳەت
و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻧەدۆڵ ﭘﺎش ھەرﻓﯿﺎﻧﺎ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﮐە دەﺧﻮەﺳﺘﻦ ﭘەﯾﮑﺮی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺗﺮک ﻟە ﺳەر ﺗەرﻣﯽ ﮐﻮژراوی ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮەک داﻣەزرێﻨﻦ و ﺷێﻮازی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی ﺗﻮﻧەﮐﺮن
و ﺗﻮاﻧەوەی ﮔەﻻن ژی ﺋﺎﮐﺎری ھەرە زەﻗﯽ ڕێﮑﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮو  .ﺋەﻣەش ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە
ﺑﯚ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،وەک ھەر ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾەﮐﯽ دﯾﮑە  ،ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺗﺮﮐﺎن داﻧەﻣەزراﺑﻮو  .زاﻧﯿﺎرﯾە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﺋەو ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﺋەﮐەﻧەوە ﮐە ژﻣﺎرەی ﺗﺮک ﻟە ﺋﯿﭙﻤﺮاﺗﻮوری
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و ﭘﺎش ڕووﺧﺎﻧﯿﺸﯽ ﻓﺮە ﻟە ﻧەﺗەوە و ﮔەﻻﻧﯽ دﯾﮑە ﮐەﻣﺘﺮ ﺑﻮو  .ﺗﺮک چ ﺑە ژﻣﺎرە و چ ﺑە دەوری
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ  ،ﮐەﻣێﻨەﯾەﮐﯽ ﮐﺰ و ﻻواز ﺑﻮون و ﺑﻨەﻣﺎی ﻣێﮋووﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺎن
ﻧەﺑﻮو  .ﺋﺎﯾﯿﻦ و ﺋﯿﺴﻼم ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯽ ﭘێﮑەوەﻧﺎﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺑﻮو ﻧەوەک ھﯚﮐﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺗﺮﮐﯽ.
ھەر ﺑﯚﯾە ﮐە ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﻟە ﺳەرﺗﺎی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﻟە ڕووﺳﯿە و ﻧەﻣﺎزە ﻟە ﻧﺎو ﺗﺎرﺗﺎرەﮐﺎن ) Ismail
 (Gasprinskyﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ڕەﮔەزی  ،زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ﺟﯿﺎوازﯾەﮐﺎﻧﯿەوە  ،ﮐﺮدە
ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺧﯚی  .ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﻟە ﺳەر ھەواﻧﺘە ﺳﺎزﮐﺮا  ،ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە،
و ﮐﺎرداﻧەوەی ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻮو ﺟە ھەﻣﺒەر دۆڕاﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾﺎن دە ھەﻣﺒەر ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﮐە ﻧﺎﭼﺎری ﮐﺮدن واز
ﻟە ﺑەرەی ڕؤژﺋﺎوا ﺑﮭێﻨﻦ و ڕووﺑﮑەﻧە ڕۆژھەﻻت  .ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯿەوە  ،ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم دەورێﮑﯽ
ﻓﺮە ﻧەرێﻨێ ﻟە ڕەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﻮە و ﺋەی ﺑﯿﻨێ  .ﭬەﮐﯚﻟﯿﻦ ژ دﯾﺎردەی ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم
و ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷە و ﺋﺎڵ و ﮔﯚڕەﮐﺎﻧﯽ و ﺑﮑﺎر ھێﻨﺎﻧﯽ و وەرﺳﻮوڕاﻧﯽ ﺑەرەو ڕووس  ،ﺗﺮک  ،ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎزی ،
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ڕووﺳﯽ  ،ﺑە ﺗێﺮ و ﺗەﺳەﻟﯽ  ،ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯿێﮑﯽ ھەری ﮔﺮﯾﻨﮕە و ﺑە ﺑێ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ڕاﺳﺖ و
دروﺳﺖ ﻟە ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم  ،ﮔەﻟەک زەﺣﻤەﺗە ﮐە ڕووداوەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  ،ﮐﻮﺷﺘﺎری ﺋەرﻣەن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿەﮐﺎن و
ﺋﺎﺳﻮورﯾەﮐﺎن و ﺋﺎرﯾﺸەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  ،ﮐێﺸەی ﺗﺎﺗﺎرەﮐﺎن ﻟە ﮐﺮﯾﻤﯿﺎ و ﮔەﻟێﮑﯽ دﯾﮑە ڕوون ﺑﮑﺮێﻨەوە .
دژ ﺑە ﭼەواﺷەﮐﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯿﺎﻧەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ھﯚﮔﺮ و ﭘێڕەواﻧﯽ ﻟە ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﻻز و ﻟەﮔﺰ و ﭼەرﮐەس
 ،ﺋەرﻣەن  ،ﺗﺎﻟﺶ و ﺗﺎﻟﺸﯿﺎن و ﮐﻮرد  ،ﺧەڵﮑﯽ ڕەﺳەﻧﯽ دەﭬەری ﻗەﻓﻘﺎزن  ،ھەر ﺟە ﺳەردەﻣﯽ ﮐﻮن و
دێﺮﯾﻨەوە ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ  .دەﺳە�ت و ﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷەدادی ﻟە ﮔەﻧﺠە و ﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﯽ رەوادی ﮐﻮردی دەﺳە�ﺗﺪار
و ﺧﺎوەﻧﯽ ﺋەوان دەﭬەران ژ ﻗەﻓﻘﺎزێ ﺑﻮون و ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو ﻧﺎواﻧە ﺑﻮون  .ڕەگ و
ڕەﭼەڵەﮐﯽ ﮐﻮردی ﻗەﻓﻘﺎز ﮔەﻟەک ژ ﺋﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﮐﯚﻧﺘﺮ و ڕەﺳەﻧﺘﺮە و ﺑەرێ ﮐﻮ ﺗﺮک ﺑﮭێﻨﺮێﻨە ﺋەو دەﭬەرە و
ھێﻤﺎ و ڕوﺧﺴﺎری ﻣﺮۆﯾﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ دەﭬەرەﮐە ﮔﯚڕاﻧﯽ ﺑە ﺳەردا ﺑێﺖ  ،ﮐﻮرد زۆرﯾﻨەی ﺋﺎﮐەﻧﺠﯿێﻦ ﺋەوان
دەﭬەراﻧﯽ ﭘێﮏ دەھﯿﻨﺎ  .ﻟەورا ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﮐﯚﭼﺒەری ﮐﻮرد و ﺋەرﻣەن و ﺗﺎﻟﺶ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎﯾە و ﺳﺎزﮐﺮاوی ﺗﺮﮐﺎﻧە.
ﭘﺸﺖ ﺑە ڕاﺳﺘﯿە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺳﺎز ﮐﺮدﻧﯽ ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور  ،دﮐﺎرﯾﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ
ﮐە ﺋەو ﺧﺎک و ﺳەرزەﻣﯿﻨەی ﺑەو ﻧﺎوەوە دﯾﺎری ﮐﺮا و ﺑەڕێﻮەﺑەری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﻮردی ﻟﯚ داﯾﺎری
ﮐﺮاو و داﻧﺮا  ،ﺑەﺷێﮑە ﻟە ﻧێﺸﺘﻤﺎﻧە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور
ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەو دەﺳە�ﺗە ﺳﯿﺎﺳﯿەی ﮐﻮرد  ،ﺳێﮭەﻣﯿﻦ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەدەی
ﺑﯿﺴﺘﺎن دە ﺑﻮو ﮐە ﭘﺎش دەﺳە�ﺗەﮐەی ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود و دەﺳە�ﺗەﮐەی ﺳﻤﮑﯚ  ،ھﺎﺗە ﺋﺎراوە و ﺗەﻣەﻧﯽ
ﻟە ھەﻣﻮو ﺋەو ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ دەﺳە�ﺗﺪارﯾﺎﻧەی ﮐﻮردی ﻟە ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەم دا  ،ﻓﺮەﺗﺮ ﺑﻮو ) . ( ۱۹۲۹-۱۹۲۳
ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﮔەﻟێ ﺗﺎڵ و ﺗﻔﺖ و ﻧﺎﺧﯚﺷە  .ھەرێﻤەﮐە ﻟە  ۱۹۲۹ھەڵ وەﺷێﻨﺮاﯾەوە
و ﻟﯚ ﭼەﻧﺪ ﻣﺎﻧﮕێﮏ وەک ﻧﺎوﭼەی ﮐﻮردی ﻣﺎﯾەوە و دوای ﺋەو ﯾەک دوو ﻣﺎﻧﮕەش ﺋەوەش ﻧەﻣﺎ و ﮐﻮرداﻧﯽ
داﻧﯿﺸﻮوﺗﯽ ﺋەو ﺑەﺷەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻮوﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺋﺎزەری ﻟە ژێﺮ
ﭼﺎوەدێﺮی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووس ﺑﻮوﻧەوە و دەق ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚﭘﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە.
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﻋﺮووس ھەر زوو و ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﻟﻨﯿﻦ وازﯾﺎن ﻟە دروﺷﻢ و ھەرا و ھﻮرﯾﺎی ﺧﺎﭘێﻨەری ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮاﯾەﺗﯽ ﮔەﻻن و ﻧەﺗەوەﮐﺎن و ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎن  ،ھێﻨﺎ و داﯾﺎﻧە ﭘﺎڵ ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن و
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵﯽ ﺗﺮﮐﺎن  ) .ﺳﯿﺎﺳەت ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی  ،وەﮐﯽ ھﺎﺗە ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮدن(  .ﻟﻨﯿﻦ دەﮔﻮت
ﮐﻮ " ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺌﯿﺴﺖ ﻧﯿە  ...،ﻣﻦ ﻟەو ﺑڕوادام ﮐە ﺋەو دێ ﻟﻮوت ﺑەرزی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰم
ﺋەﺷﮑێﻨێ" .ﻟە ﺳﺎﻟﯽ  ۱۹۲۳دا ﺑﯚﺧﺎرﯾﻦ ھﺎﺗﺒﻮوە ﺳەر ﺋەو ﺑڕواﯾە ﮐە ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﺳەرەڕای ڕاو دو دووی
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن  ،دەورێﮑﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧە ﺋەﮔێڕێ ﻟە ﺷەڕی دژە ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دا  .ﺑﯚﭼﻮوﻧێﮑﯽ وﻟﻮ ژی ﻟە
ﻣەڕ ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر ژی ھﺎﺗﺒﻮوە ﺋﺎراوە ﮐە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﻣﺴﺘەﻓﺎی ﺷﻮﻋﺎﻋﯿﺎن  ،ﭼەﭘﯽ ﻧﺎوداری ﻋەﺟەﻣﺎن،
زۆر ﺑە ﺗﻮﻧﺪی ڕەﺧﻨەی ﻟێ ﮔﺮت .
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺋﯿﻨﺘﺮﻧﺎﺳێﯚﻧﺎڵﯽ ﺳێﮭەم ) ﮐﯚﻣﯿﻨﺘﺮن ( ﺑﻮوﻧە ھﯚﮐﺎری ﺷﮑﺎن و ﺗﯿﺎﭼﻮوﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮔﯿﻼن ﺑە
ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﯽ ﺟەﻧﮕەﻟﯽ و ﺑﺰاﭬﯽ ﺟەﻧﮕەﻟﯿەﮐﺎن ﮐﺮاﯾە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻟﯚ رەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر  .ھەر ﻟە
ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚپ و ﺑەزم  ،ھەﻣﺎن ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﯿﻨﺘﺮﻧﺎﺳێﯚﻧﺎڵﯽ ﺳێﮭەم  ،ﻟە ﻧﺎوﯾﺸﯿﺎﻧە ﺣەﯾﺪەر
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ﻋەﻣﻮﺋﯚﻏﻠﻮو  ،ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزەری ﮐﺎرا ﻟە ﻧﺎو ﻋەﺟەﻣﺎن  ،ﮐەوﺗﻨە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺳﻤﮑﯚ و ﺑﺰاﭬﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﺣەﯾﺪەر ﯾەﮐەم ﮐەس ﺑﻮو ﮐە وﯾﺴﺘﯽ ﻟە ڕێﮕﺎی ﺗﯿﺮور و ڕەﺷەﮐﻮژی و ﺑﯚﻣﺒەوە ﺳﻤﮑﯚ
ﻟە ﻧﺎو ﺑەرێ  .ﺷﯿﺎوی ﺋﺎﻣﺎژە ﭘێﮑﺮﻧە ﮐﻮ ﺧﺎﻟﯚ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﻟﻮر ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ ﺳەرﺑﺎزی ﺑﺰاﭬﯽ ﺟەﻧﮕەل ﻟە ﮔﯿﻼن
و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮو  ،داﯾە ﭘﺎڵ رەزاﻗﻮﻟﯽ و دواﺗﺮ ھﺎﺗەﺳەر ﺳﻤﮑﯚ و ﻟە دەﭬەری ﻣﮭﺎﺑﺎد ) ﮐە ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری
ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر و دژی ﺳﻤﮑﯚ و ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردی ﺑﻮون ( و ﺷەڕ و ﺗێﻚ ھەڵﭽﻮون وەﮔەرد ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻤﮑﯚ
ﭘێﮏ ھﺎت و ﺳﻤﮑﯚ ﺗەﻓﺮ و ﺗﻮوﻧﺎی ﮐﺮدن و ﺧﺎﻟﯚ ﻗﻮرﺑﺎن ژی ھﺎت ﮐﻮﺷﺘﻦ  .دواﺗﺮﯾﭻ ھﺎوﮐﺎری ﺳەرﺑﺎزی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯚﭬﯿەت وەﮔەرد ﻋەﺟەم و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾەل ﺗﺮﮐﯿە ﻟﯚ ﻟێﺪان و ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﺎﮔﺮی
و ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎﮔﺮی  ،وەک ﺑەڵﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨﻦ ﮐە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﻋﺮووس و ﺳﯚﭬﯿەﺗﺴﺘﺎﻧێ
ﭘێڕەوی ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾێﮑﯽ ھﺎوﺑەش وەﮔەرد ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ رەزاﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەری
ﻋەﺟەم ﺋەﮐﺮد  .ﺋەم ھﺎوھﺎوﯾەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم وەﮔەرد ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،ﺟە
ھەﻣﻮو ﺷﻮێﻨێﮏ ﭘﺘﺮ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﺧﯚی ﻧﻮاﻧﺪ و ﮐﺎرا ﺑﻮو ﻟە دژی ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و
ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧەﮐەی .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی و ﭘێﻨﺎﺳەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﮐﻮرد ﺑﭭەﮐﺮا  .ﮐﯚﭼﺒەری زۆرەﻣﻠﯽ و راﮔﻮاﺳﺘﻦ ﺑە ﺳەر ﮐﻮرداﻧﯽ
ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەﺗﺴﺘﺎن داﺳەﭘێﻨﺮا و ﺑەڕﯾﻮە ﭼﻮو  .ﺗﺎک و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺗﻮوﺷﯽ ھەﻣﺎن دۆزەخ و دۆخ و
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺑﮕﺮە و ﺑەردە و ﮐﻮﺷﺖ و ﮐﻮﺷﺘﺎر و ﮐﯚﻣەڵ ﮐﻮژی و ﺑﮕﺮە ﺧﺮاﭘﺘﺮ و ﭼەﺗﻮون ﺗﺮ ﺑﻮون ﮐە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم
ﺑە ﺳەر ﮐﻮرداﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮوری دا ھێﻨﺎﺑﻮو  .ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و ﺑەﺳەرھﺎﺗە ﺗﺎڵ و ﺧﻮێﻨﺎوﯾەﮐەی ﺋەو
ڕاﺳﺘﯿە دەر ﺋەﺧﺎت ﮐە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻓﺮە ﻓﺮەﺗﺮ ﻟە داﮐﯿﺮﮐەراﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی
ھەس و ھەر وەک ﭼﯚن ﻟە ﺑەزﻣﯽ ﺳﯿﭭەر و ﻟﯚزاﻧﺎ ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮو  ،ﮔەورە ھێﺰەﮐﺎن چ ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺖ و چ
ڕاﺳﺖ و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮوت  ،وەﮔەرد داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ  ،ﻟە ﺳەر ﮐەوڵﯽ ﮐﻮرد ڕێﮏ
ﺋەﮐەون و ﺑە ﺗێﮑڕا ﺋەﮐەﻓﻨە وێﺰەی ﮐﻮرد  .ھﺎوھﺎوی ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وەﮔەرد ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﻋﺮووس
ﺟە ھەﻣﺒەر دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  ،دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﺑﺎڵﮑێﺶ و دەﮔﻤەﻧە ﮐە ﺋەﺷێ ھﯚﮐﺎری ﻣێﮋووﯾﯽ
دواﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﭘێﮑەوەﻧﺎﻧﯽ ﺳەروەری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺧﻮﯾﺎ ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ھﺎوﺷێﻮە وەﮔەرد
زاﻧﯿﺎرﯾە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ.
ﺑﻨەﻣﺎی ھﺎوﺋﺎﻗﺎرﯾﯽ و ھﺎوﺗەرﯾﺒﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎزەری ﻣﮋارێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە و ﻣﺎک
وﮐﯚﮐﯽ ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە ﻟﯚ ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰم و ﻟەﻣەش ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰﻣﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋﯿﻤﺮاﺗﻮری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ.
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،ﭘێﺶ ڕووﺧﺎﻧﯽ  ،ﻟە ﺑەرەی ڕۆژﺋﺎوا و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ﺗێﮏ ﺷﮑﺎ و ﻟەو ﻧﺎواﻧە دەرﮐﺮان  .ﺋەم ﺷﮑﺎﻧەش
وای ﻟێﮑﺮدن ﮐە ﺑﮕەﻧە ﺋەو ﺑڕواﯾە ﮐە ھﯚﮐﺎری ﺷﮑﺎﻧەﮐەﯾﺎن ﻟە ھەڵەﯾەﮐﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯿەوە ﺳەرﭼﺎوەی
ﮔﺮﺗﺒﻮو  .ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ژ ﺑﯚ ﺧەڵﮑﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﺑﺎڵﮑﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻧﺎﻣﯚ
ﺑﻮوﮔﻦ و ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو ﻧﺎواﻧە دژی ﭘەرەﺧﻮازی ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺑﻮون  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش وەک ھﯚﮐﺎری
ﺷﮑﺎﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﻟێﮏ دراﯾەوە و ﺋﯿﺘﺮ ﺋەوەی ﮐە ﭼﯚن ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﮔەﯾﺸﺘﻨە ﺋەو ﻧﺎواﻧە ﮐە ﺑﯚ ﺧﯚی
ﻣﮋارێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ دﯾﮑەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە  ،ﮐﻮێﺮ ﮐﺮاﯾەوە  .ﺳەراﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،ﭘﺎش
ﺋەو ﺷﮑﺎﻧەﯾﺎن ﻟە ﺑەرەی ڕۆژﺋﺎوا و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ  ،ﺑﺎﯾﺎن داوە ﻟﯚ ﺑەرەی ڕۆژھە�ت و ﺑەﺗەﻣﺎ ﺑﻮون ﮐە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾە
ﻧەﺧﯚﺷەﮐەﯾﺎن ﻟە ﺳەرەﻣەرﮔﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ڕزﮔﺎر ﺑﮑەن و ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰم و ﺋﯚﻏﺰﯾﺴﻢ و ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰﻣﯿﺎن ﮐﺮدە
ﺑﻨەﻣﺎی ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە ﻧﻮێﯿەﯾﺎن  .ﮐﯚﻣﮑﻮژی ﺋەرﻣەن وەک ﺗﺎواﻧێﮑﯽ ﮔﺎورەی ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژی ﻟە ﻻﯾەن ﺗﺮﮐﺎﻧەوە،
ھەﻧﮕﺎوێﮑﯽ دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺑﻮو ﮐە ﺋەی وﯾﺴﺖ ﺗﺮﮐﯽ ﺋﺎﻧﺎدۆل ﺑە ﺑەﻧﺎو ﺗﺮﮐﯽ ﻗەﻓﻘﺎزەوە ﮔڕی ﺑﺪات ) ﮔﺮێ
داﻧﯽ ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﺑە ﺋﯚﻏﺰﯾﺴﻢ ( و ﺋەرﻣەن وەک ﮐﯚﺳﭙﯽ ﺋەو ﻟێﮏ ﮔﺮێﺪاﻧەی ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻧﺎدۆل و ﻗەﻓﻘﺎز
ﺋەﺧەﻣڵێﻨﺪران  .وەک ﭘێﺸﺘﺮ ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘێﮑﺮا  ،ﺗﺮﮐﯽ ﺋﺎﻧﺎدۆل و ﺗﺮﮐﯽ ﺑە ﺗﯚﭘﺰی ﺑە ﺗﺮک ﮐﺮاوی ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﺑەﺷێﮑﯽ دﯾﮑەی ﻗەﻓﻘﺎز  ،چ ﭘێﻮەﻧﺪﯾێﮑﯽ ڕەﮔەزی و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾﺎن ﭘێﮑەوە ﻧﯿە  .ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺗﺎرﺗﺎرﮔەل ﻟﻮﺑﻨﺎﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺑە ﺗﺮک ﮐﺮدن و داﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎﮐﺎر و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ھﺎﺗﻨە
ﮐﺎﯾەی ﺳەﻓەوﯾﯽ ﯾەل ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن دەس ﭘێﮑﺮ و ﺗێﯿﺸﯿﺪا ﺳەرﮐەوﺗﻦ  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەری ﻣێﮋوو ﺋەوەﺳە
ﮐە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺑﻮوە ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﺗﺎری و ﻟە ﺷەڕی ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن
)ﺳەﻓەوﯾﯽ( و ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺧەڵﮏ و ﻧەﺗەوە ڕەﺳەﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ﻟە دەﭬەرەﮐە ﮐەوﺗﻨە ﻧێﻮان
ﺑەردﺋﺎﺷﯽ ﺷەڕی ﺗﺮﮐﺎن .
ﻟﯚ ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﺑﺎﮐﻮور ﺑەﺗﺎﯾﺒەت  ،ﺋەوە زﯾﺎ ﻣﺤەﻣەد ﮔﯚک ﺋﺎﻟﭙﯽ ﺑە ڕەﭼەڵﮏ ﮐﻮرد
ﺑﻮو ﮐە ﺑﻨەﻣﺎی ھﺰری ﺳﯿﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺗﺮﮐﺎﯾەﺗﯽ داڕﺷﺖ  .ﮔﯚڕ ھﺰرۆﮐەی زﯾﺎ ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﯾە ﺳێ
ﺗەوەر و ﻣﮋای ھەﺑﻮو  .ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﮐە ﻟە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم دا ﮐﯚ ﮐﺮاﺑﻮوەوە ؛ دووھەم ﺋﻮﻏﺰﯾﺴﻢ
ﮐﻮ ژ ﺑﯚ ﻗەﻓﻘﺎز دﯾﺎری ﮐﺮاﺑﻮو ؛ ﺳێﮭەم ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎی ﻧﺎوەﻧﺪی وەک دوا ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی
دەس ﻧﯿﺸﺎن ﮐﺮدﺑﻮو  .دۆﺧﯽ ﮐﻮرد و ﺋەرﻣەن ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﺑەرھەﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم وەک ﻧﻮێﻨەر و ﻣﯿﺮاﺗﮕﺮی ﭘﺎن
ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﺑﻮو و ﺋﯽ دە ﮐﻮرد و ﺋەرﻣەن ژ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ژی ھﯽ ﺑەﺷﯽ ﺋﻮﻏﺰﯾﺴﻤﯿەﮐەی
زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ  .ﻟﯚ زاﻧﯿﺎری ﻓﺮەﺗﺮ ﻟەم ﭘێﻮەﻧﺪﯾەدا ﺑڕواﻧﻦ ﻧﻮوﺳﺮاوەی زﯾﺎ ). (Principles of Turkism
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ﻣەردم ﺋەرﻣەن ﺑﻮوﻧە ﯾەﮐەم ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎواﻧﺨﻮازی و ﭘەرەﺧﻮازی ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰم و ﮔەﻟێ ﻧەﺗەوە و ﻣەردم ﺗﺮەک،
ﻟەﻧﺎوﯾﺎﻧﺪا ﮐﻮردی ﺋەرروﻣﻨﺴﺘﺎن  ،ژی ﺑە ھەﻣﺎن ﺷێﻮە و ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚﭘﯽ ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰم ﺑﺎﺟﯽ ﻗﻮرس
وﮔﺮاﻧﯽ ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰﻣﯿﺎن دا  ،وەک ﭼﺮﺟﯿﻞ ﻟە ﮐﺘێﺒەﮐەی دا ) (The World Crisisﺑە ڕاﺷﮑﺎوی ﺋﺎﻣﺎژی ﭘێ
ﺋەﮐﺎت  .ﺋەو ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎزەری ﮐە ﻟە دژی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﺑەڕﯾﻮەﭼﻮو،
ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە درێﮋەی ھەﻣﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐﯚﻧﯽ ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰﻣە )ﮔﯚرﮔە ﺑﯚرە( ﮐﻮ ﭘێﮏ ھێﻨﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
ﮔﺎورەی ﮐﺮدﺑﻮوە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ  .ﺟەو ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧەش چ ﺟێﮕە و ڕﯾﮕەﯾەک ﺋەڕای ھﯿﭻ ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەک ﻧەﺑﻮو و
ﺗﻮاﻧەوە و ﻓەوﺗﺎن و ﺳڕﯾﻨەوەﯾﺎن ﻟە ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔەورە  ،ڕێﮑﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﯾﺎن ﺑﻮو ﭘەی
ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەﯾﺎن ﻟە ﺷێﻮەی ڕێﮑﺎری ﻧﺎزﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ  .ﻟە ﺳەر ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ
ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ وەﮐﯽ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪی ﺗﺮﮐﺎﯾەﺗﯽ  ،ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ژ ﺗﻮرﮐﯿە ﺋەم ڕێﭽﮑەی ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا
ﮔﺮﺗﺒﻮوە ﺑەر و ﭘێﻨﺎﺳەی ﺗﺮک و ﺗﻮرﮐﯿە وﺳﺎ دەﮐﺮا ﮐە ﺋەو و�ﺗە ﺑەﺗەﻧێ وﻻﺗﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧە و ژ ﺗﺮک ﺑە دەر چ
ﺧەڵﮏ و ﻧەﺗەوەﯾەک دەو و�ﺗەدا ﻧﯿە  .ﺋەﻣەﯾﭻ دەق ھەر ھەﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰﻣە ﮐە ﻟە ﮐﯚﻣﺎری
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ﺑە ﮐﺮدەوە ﺑەڕﯾﻮە ﭼﻮو  ،ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﭼﻮوﻧە ﯾەک و ﻟە ﺳەر
ﯾەک ڕێﺒﺎزی ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰم ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭘﺎن ﺗﻮراﻧﯿﺰم دەﻣەﺷێﻦ  .ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ژی ﺑﻮوە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰﻣﯽ
ھﺎوﺑەﺷﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  .ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯽ ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﻟە ﻗەﻓﻘﺎز ﺋەو دۆﺧە
ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ ﯾەﯾە ﮐە ﻧﮭﺎ ﺑﻮوﮔەﺳە ﺳەرﭼﺎوەی ﺋﺎرﯾﺸەﮔەﻟﯽ ﮔﺎورە و ﮔﺮان  ،ﺑە ﺷەڕی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەن و
ﻗەرەﺑﺎﺧﯿﺸەوە  .داﺑڕاﻧﯽ ﻗەرەﺑﺎخ ﻟە ﺋەرﻣەﻧﺴﺘﺎن  ،ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و ﺗﺎڵﺶ  ،دەق
درێﮋەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم و ﮐﯚﻣەڵ ﮐﻮژی ﺋەرﻣەﻧﯿﺎن ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﻮو  .ﺧﺎڵﯽ ﺑﺎڵﻜێﺶ ﻟێﮕﺮە ﺋەوەﺳە ﮐە
ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰم ﻟە ﺷێﻮەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و ﻟە ﺷێﻮەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﺊ ﺋﺎزەری  ،وەک ﯾەک و ﺷﺎن ﺑە ﺷﺎﻧﯽ
ﯾەﮐﺘﺮ ژ ﺋﺎﻗﺎری ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻓەوﺗﺎﻧﺪﻧﯽ ﮔەل و ﻧەﺗەوە ڕەﺳەﻧەﮐﺎﻧﯽ دەﭬەرەﮐە  ،دەورﯾﺎن ﺋەﮔێڕا .
ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ ﻧﺎﻟێﭙﺮﺳﺮاواﻧە و ﮐەﻣﺘەرﺧەﻣﯽ ﺑێ واﺗﺎ و ﻧەزاﻧﺎﻧەی ﮐﻮرد ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور  ،ﺧﯚی ﻟە ﺧﯚە دە ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﮑە ﺑە ﻗەدەر ﺧﻮدی ﮐﺎرەﺳﺎﺗەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و
ﺑﮕﺮە ﻓﺮەﺗﺮﯾﭻ  .ﭘێﻮەﻧﺪی و ھﺎت و ﭼﻮو و دان و ﺳەﻧﺪﻧﯽ ھەڵ ﺳﻮوڕاواﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎد وەﮔەرد ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ﻋﺮووس و زۆر ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺗﺮﯾﭻ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری ﺑە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺑﺎﻗﺮۆف  ،دەری ﺋەﺧﺎت ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺎ
ﺑﺎﻗﺮۆڤ و ھﺎوﭘێڕەﮐەی ﺑەو ﭘەڕی ﮔەرﻣﯿەوە ﺧەرﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻧەوە و ﻗڕ ﮐﺮدن و ﻓەوﺗﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺳەر
ﺧﺎﮐەﮐەی ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻮون  ،ﺑە ﺷێﻮازی ﭘﯿﺴﺘﺮ ژ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰم  ،ﮐﻮرد
و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﮐﻮردی ڕۆژھە�ت ﯾﺎن ﻟە ﮔﻮێﯽ ﮔﺎ دا ﻧﻮوﺳﺘﺒﻮون ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردی ﺳﯚﭬﯿەت وەک
ﺑەﺷێﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﯚﯾﺎن ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧەﺑﻮوە و ﭘﺘﺮ دە ﺧەﻣﯽ ﻗەﻧﺪ وﺷەﮐﺮی ﺑﺎﮐﻮو دا ﺑﻮون وەک ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ﻟە
ﮐﺘێﺒەﮐەی دا ﺋﺎﻣﺎژی ﭘێ ﺋەﮐﺎت  ) .ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﭘێﺸەواﯾە  ،ﺑﯚ ﮐﻮرد وەک ﺑﺎب واﯾە (ی ﻣﺎم ھەژار و دواﺗﺮ )
ﺑﺎﮐﻮو  ،ﺑﻮوﮐﯽ ﻗﮋ زەرد (ی ﮔﯚران ﺋەﺷﯽ ﻟە ﭼەواﺷەﮐﺎری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن و ﻧەزاﻧﯿﻦ و ﭘێ ﻧەزاﻧﯿﻨﯽ ﻗﻮوڵﯽ
ﮐﻮرد ﻟە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎوی ﺧﻮﺷﮏ و ﺑﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺳﯚﭬﯿەﺗﺴﺘﺎﻧێ ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﺒێ  .ﺑﻮوﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ﮐﺎزﻣﯚڤ ) ﮐﺎک ﺋﺎﻏﺎ – ﮐﺎﮐﯚڤ ( و ﺟەﻟﯿﻠێ ﭼﺎﭼﺎن ێﻦ ﺑە ڕەﭼەڵەک ﮐﻮردی ﺳﯚﭬﯿەت ﻟە ﻧﺎو
ڕێﺰی ﺋەﻓﺴەراﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت دە ﻣﮭﺎﺑﺎدێ  ،ﮔەﻣەﯾەﮐﯽ ﻗﺮێﮋی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮو  .ﺟەﻟﯿﻠێ ﭼﺎﭼﺎن  ،ﺑﺮاێﯽ
ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿێ ھەری ﻧﺎودارێ وێﮋە و ﺑێﮋەێﺪ ﮐﻮردی  ،ﺧەﻟﯿﻠێ ﭼﺎﭼﺎﻧە و  ،وەﮐﯽ ﺑﺮازەی وی  ،ﺗەﯾﻤﻮورێ
ﺧەﻟﯿﻠێ ﭼﺎﭼﺎن  ،دە ﺑێﮋی  ،ﭘەرﺗﻮوﮐەک ﺳەر ﭬێ ڕەوﺷﺎ ﮐﯚﻣﺎرێ ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑە ڕووﺳﯽ ﻧﭭﯿﺴﯿە ﮐە دەﺑێ
ﺑەﻟﮕەھەک زێﺪە ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﭘﻮر ﺑەھﺎ ﺑﻮوت ژ ﮐﻮردان رە  .داﺧﻢ  ،ﮐەﺳەرەم  ،ﻣەراﻗﻢ ﮐﻮ ھێﮋ ﻧەﮐەﺗﯿە ﺑەر
دەﺳﺘێﻦ ﮐﻮردان  .دێ ﮐﺎﮐﯚ ﺗەﯾﻤﻮورێ ﭼﺎﭼﺎن  ،ﮐەرەم ﮐە  ،ھﯿﻤەﺗێ  ،وەرﮔەراﻧێ ﭬێ ﺑەرھەﻣێﺪ ﻣﺎﻣﯚێﺪ
ﺧﻮە ﺑﮕەھﯿﻨە دەﺳﺖ ﮐﻮردان  ،ﺋەزﺑەﻧﯽ .
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ﺧﺎڵێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟێﮕﺮە ﺋەوەﺳە ﮐە ھەﻣﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰﻣﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری ﮐە ﺋەو ﺑە� و
ﻧەھﺎﻣەﺗﯿەی ﺑە ﺳەر ﮐﻮردی ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن دا ھێﻨﺎﺑﻮو  ،ھەر ﻟە ﻧەرﯾﻤﺎﻧﯚﭬەوە ھەﺗﺎ ﺑﺎﻗﺮۆڤ  ،ﻟە ﻣەڕ
ﮐﻮردی ڕۆژھە�ت ژی ھﺎﺗە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﺑﺎﻗﺮۆڤ و ھﺎوﭘێڕەﮐەی ﻧەﯾﺎن ﺋەﺷﺎردەوە ﮐە ﺋەﯾﺎن وﯾﺴﺖ ﺋەو
ﺑەﺷەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﻟە ژێﺮ ڕﮐﯿﻔﯽ ﺳﭙﺎی ﺳﻮور دا ﺑﻮو  ،ﺑﺨەﻧە ﺳەر ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،دەق وەک ﺋەوەی
ﮐە وەﮔەرد ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و دەﭬەری ﺗﺎڵﺶ و ﻗەرەﺑﺎخ ﮐﺮدﯾﺎن  .ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ دووھەم ﺋەو ﺑﻮارەی
ﻟﯚ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﺎزەری ھﯚﮔﺮی ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﺘە  ،ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﮐە ﺧەوﻧﯽ ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
ﮔەورە ﺑﮭێﻨﻨە دی و ھەوڵﯽ ﻟﯚ ﺑﺪەن  ،وەک ﭘﺎرەک ژ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔەورە  .ﻟەم ﺧەوﻧەش دا وا داﻧﺮاﺑﻮو ﮐە
ﺋەو ﺑەﺷەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﻋەﺟەم ﺧﺴﺘﺒﻮوﯾە ﺳەر ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺑە ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﻧﺎوی ﺋەھێﻨﺎ ،
ﺋەﮐەوێﺘە ﺳەر ﭘﺸﮏ و ﺑەﺷﯽ ﺋەوان  .ﺧﺎڵﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ڕژێﻤەﮐەی ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺋﺎزەری ﻟێﺮە دا ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺖ  .وا دﯾﺎرە ﮐە رەزا ﻣەﯾﺘەر ﻗﻮﻟﯽ ژی ﺳەر ﺷﯚﭘﺎ ﻧەرﯾﻤﺎﻧﯚڤ و ﺑﺎﻗﺮﺋﯚڤ ﺋەﻣەﺷﯽ
و ﮐﻮردی ﺋەﺧﺴﺘە ژێﺮ و ﻧﺎو ﺑەڕێﻮەﺑەری ﺗﺮﮐﺎﻧەوە  .ھەر ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗە ژی ژ ﺋﺎﻟﯽ ﻋەرەب ھەم ژ ﻋێﺮاق
و ھەﻣﯿﭻ ژ ﺳﻮورﯾە ﺑەڕﯾﻮە ﭼﻮو و ﺋەو ﺋﺎرﯾﺸە ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﻟە ﮔﯚڕێ داﯾە ﺑە دەﭬەری دەرﭬەی
ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎو ﺋەﺑﺮێﻦ ) ﻧﺎوﭼە داﺑڕاوەﮐﺎن (  ،ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ وان ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺗﻮﻧە ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻮرداﻧە
ﮐﻮ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ﺗێﮑڕای داﮐﯿﺮﮐەراﻧە و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری و ﻋﺮووس داﯾﺎن ھێﻨﺎ .
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری ﺋﺎ ﺑەم ﺳﯿﺎﺳەت و ﺋﺎﮐﺎرەﯾﺎﻧەوە ﺑﻮوﻧە ﯾﺎرﯾﮑەری ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺑەﺷﯽ ژوورووی
ڕۆژھە�ﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺟﺎ وەرە ﮐﻮردی ھەژار ﺧﻮت ﺑﮕﺮە ﻟە ﺑەر ﺋەو ھەﻣﻮوە ﺗەوژم و ھێﺮﺷﯽ ﺗﻮاﻧەوە و
ﻓەوﺗﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەی ﮐە ﻟە ھەﻣﻮو ﻻﯾەﮐەوە ﺳەری ﺗێ ﮐﺮدﺑﻮون  .ھﯿﭻ ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوە دا ﻧﯿە ﮐە
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﭼﺎوەڕێﯽ ﺋەو ﺑەﺷەی ڕۆژھە�ﺗﯿﺸﯽ ﺋەﮐﺮد  .ﺳﯿﺎﺳەت ھەﻣﺎن
ﺳﯿﺎﺳەت  ،ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھەﻣﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯿﺶ ھەﻣﺎن ﯾﺎرﯾﮑەر  .ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣێﭻ ﺋەڕای ﻣەردم
ﮐﻮرد ﺑێﮕﻮﻣﺎن ھەﻣﺎن ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور  .ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺋەﺑﻮوە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﻻﭼﯿﻦ .
ﺋێﮑەم ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺑﺎﻗﺮۆف  ،ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ڕەﺳەن و دﯾﺮۆﮐﯽ ﮐﻮردی  .ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک وەک ھەڵﮕﺮی
ﺋەو ﻓێﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨﯿە ﮐە ﻟە ﺳەر ڕێﭽﮑەی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون  ،ﺳەری ھەڵ داﺑﻮو و ﮔەﺷەی ﮐﺮدﺑﻮو ،
ﮐﺮاﯾە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﭘێڕەوی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ﻟە ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﮐﻮرت دا ﺋەو ﮐﯚرﭘە ﺳﯿﺎﺳﯿە
ﺳﺎواﯾەی ﮐﻮرد ﮐﺮاﯾە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ و ﻟە ﻧﺎوﯾﺎن ﺑﺮد  .ﺳەرﺑڕﯾﻦ و ﺟە ﻧﺎوﺑﺮﻧﺎ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک دووھەم ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ
ﺑﯿﺮۆﮐەی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری و ھﺎوھﺎوەﮐﺎﻧﯿﺎن ) ﭘﺎش ﺋێﮑەم ﺳەرﮐەوﺗﻨﯿﺎن
ﻟە ﻟێﺪاﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨەﮐەی دەﭬەری ﺷﮑﺎﮐﺎن ﻟە ورﻣێ ( و ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش دووھەم ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ دۆڕاﻧێﮑﯽ
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﻮو ﺋەڕای ﮐﻮردان  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەش ﺋەڕای ﮐﻮرد ﺋەو ﭼەﻧﺪە ﮐﻮ ﭬێ ﮐﺎرەﺳﺎت ﺑە ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻦ
و ﮔەﺷەﮐﺮدن ھﺎﺗە ھەرزان ﻓﺮۆش ﮐﺮن و ﺋەو ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿە ﻗﺮێﮋە ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی ﺑەردەواﻣە  .ﺋەﻣەش ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ
دوای ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﺧﯚ ﻟێ ﺑﺰر ﺑﻮوە .
ھەﯾﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی ﮐەﺳەک ژ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و زاﻧﺎ و ﻧەﻣﺎزە ﻣێﮋوو زاﻧێﻦ ﮐﻮردان راﺳﺖ ﻧەﺑﻮوەﺗەوە ﮐە ﻟەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗە
وەک ﭘێﻮﯾﺴﺖ  ،ﺑﮑﯚڵﯿﺘەوە و دەری ﺑﺨﺎت ﮐﻮ ﮐێ ﺑﻮون ﺋەواﻧەی ﺋەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗەﯾﺎن ﺑە ﺳەر ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ
و ڕﯾﮑﺎرە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ھێﻨﺎ و چ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾێﮑﺎن ھەﺑﻮو ﻟە ﻣەر ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  .ﻣﺎ
ﺋەوان ﮐەﺳﺎن ھەر ﺋەواﻧە ﻧەﺑﻮون ﮐە ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮورﯾﺎن ﺧﻮﻟﻘﺎﻧﺪ  ،ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎ و ﺳﺘﺮﺗﯿﮋی
ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە  .ﻣﺎ ﺑﮑﻮژاﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ھەﻣﺎن ﺑﮑﻮژاﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﻧەﺑﻮون  .ﺋەرێ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ
ﺑﮑﻮژاﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک  ،ھەﻣﺎن ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ دژە ﮐﻮردی ﻧەﺑﻮو  .ﺋﯿﺪی ﺋەو ھەرا و ﺑەزﻣە ﺳﻮوک و ﭼﺮووﮐە،
ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە  ،ﻟە ﭘﺎﮐﺎﻧە ﮐﺮدن ﺑﯚ ﺑﮑﻮژاﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک و ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺘﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮازی،
ﻟﯚ ﭼﯿە  .ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺷﺎرەزا و ﻧﺎﺷﺎرەزاﯾەوە ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﭼەواﺷە ﮐﺮاوﻧەﺗەوە ﮐە ھەر ﺑﯚ ﺧﯚﯾﺎن
ﺷﺎﯾﯽ و ﻟﯚﻏﺎن ﺋەﮔێڕن ﻟﯚ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن و ﺳەر ژێ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک  .ﻣﺎ ﮐﺎرەﺳﺎت ﻟە ﻣە ﭘﯿﺴﺘﺮ و
ﺧﺮاﺗﺮ و ﻗﻮوﯾﻞ ﺗﺮ و ﺟەرگ ﺑڕﺗﺮ ﭼﯽ دەﺑێﺘﻦ  .ﮐﯚرﭘەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕەﺳەن ژ ڕۆژھەﻻت ﻟە داﯾﮏ ﺋەﺑێﺖ ،
ﺑە ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮ ﺣﺎج  ،ﺑەرزﺗﺮﯾﻦ ﺋەﻓﺴەری ڕﯾﺰەﮐﺎﻧﯽ ھﯿﻮا  ،و ﭘڕ ﺧﻮەش ژی ﮔەﺷە ﺋەﮐﺎت و ﻓەرھەﻧﮕﯽ
ﮐﻮرد ﺋەﺑﻮوژێﻨێﺘەوە و ﻧﺎخ و دەرووﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮرد ﺋەھەژێﻨێ  ،ﮐﻮردی ھەﻣﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗێﯿﺪا ﺟێ ﺋەﮔﺮن
و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮون ﺑە واﺗﺎی ﺧﯚی ﺗێﺘە دی  ،ﮐەﭼﯽ ﺳەرﺑﺎری ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ھەر ﺑە ﺳﺎواﯾﯽ  ،ﺋەﮐﺮێﺘە ﻧﯿﺸﺎن
و ھێﻤﺎﯾەک ﭘەی دواﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐەی و ڕەوﺗە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐەی  ،ﺋەوﯾﺶ ﻟە ﻻﯾەن ﮐەﺳﺎﻧێﮏ
وەک ﺑﺎﻗﺮۆڤ ﺑەو ﭘێﺸﯿﻨە و ﻣێﮋﯾﻨە رەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی ﻟە دژی ﮐﻮرد و ﻧەﺗەوە ڕەﺳەﻧەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی
ژێﺮدەﺳە�ﺗﯽ ﺋەھﺮﯾﻤەﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﯽ  .ﮐﻮردﯾﺶ ﺑﯚ ﺧﯚی دەھﯚڵ و زۆڕﻧﺎی ﻟﯚ ھەڵﮕﺮﺗﻮوە و
ﺑﻮوەﺗە ﺳەﻣﺎﮐەر و دەﻣﺮاﺳﯽ  .دەﺑێﮋن ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ﺑەرﺗەﺳﮏ ﺑﻮو و وەﻻﻣﺪەرەوەی ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺑﺰاﭬﺎ
ﮐﻮردی ﻧەﺑﻮو  .ﻣﺎ ﭼەواﺷەﮐﺎری ﻟەﻣە ﮔﺎورەﺗەر ﺋەﺑێ  .ﻣﯿﺮ ﺣﺎج ژ ﺋﺎﮐﺮێ و ھەﭬﺎ�ﻧﯽ ژ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﮐﯚﻣەڵەی
ژ ک ﯾﺎن ﻟﯚ ﮐﻮرد ﭘێﮑەوە ﻧﺎ  .ﮐﻮرد ژی ژ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺑەﻏﺪا  ،ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ  ،ژ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎن  ،ژ دەﭬەرێﻦ ﯾﺎرﺳﺎن و
ﻓەﯾﻠﯽ  ،ژ ﺑﺎﮐﻮور  ،ﺑەﺗێﮑڕای ھەر ھەﻣﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ڕووﯾﺎن ﺗێﮑﺮد و ﺧﺎﻣەی ﮐﻮرد ﻟە ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ و ھەوﻟێﺮ
ﺋەڕای ﺋەﻧﻮوﺳﺎن  ،ﮔﻮاﯾە ﺑەرﺗەﺳﮏ ﺑﻮو  ،ﻟێ ﺑەﻟێ  ،ﺣﺰﺑە دێﻤﯚﮐڕاﺗەﮐەی ﺑەرھەﻣەﮐەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑﺎﻗﺮۆڤ
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ﮐە ﻟە دەﭬەری ﻣﮭﺎﺑﺎد دە ﻗەﺗﯿﺲ ﮐﺮاﺑﻮو و ﺑﯚی ﻧەﺑﻮو ﭘەﻟﯽ ﺧﯚی ﺑﮭﺎوێﺘە دەرەوەی ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﺋەو
ﺑەرﺗەﺳﮑﯽ ﯾەی ﺷﮑﺎﻧﺪﺑێ  .دێﻤﯚﮐڕات ﺗﻮودەﯾﯽ و ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﺷﯿﺎﻧەوە ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو  ،ﺋەم ﺑەزﻣەﯾﺎن ﺑە
ﻣێﮋووی ﮐﻮرد ﮐﺮد و ﺋێﺴﺘﺎش ﺑەردەواﻣە .
ﻧﺎﻣەﮐەی ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣەد ﻟﯚ ﺣەﻣەڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن ﮐە ﺋەﯾﻮﯾﺴﺖ دەﭬەری ﺳەردەﺷﺖ ﻟەو  ۳۰ﺳەرﺑﺎزەی
ﻋەﺟەﻣﺎن ﭘﺎک ﺑﮑﺎﺗەوە  ،ﺑەڵﮕەی ڕووﻧﯽ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﯾە ﮐە ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑﯚی ﻧەﺑﻮو ﮐە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻗﺮۆڤ دەرﺑﭽێﺖ  .ﭘێﺮەوان و ﺷﻮێﻦ ﮐەوﺗﻮواﻧﯽ ﺑﺎﻗﺮۆڤ ﺳﻨﻮوری دەﺳە�ت و ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑەو ﺑە ﻧﺎو
ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧەی ڕۆژﺋﺎوا ﺑەﺳﺘﺒﻮوەوە و ﺳەﻗﺰ و ﺑﺎﻧە ﺋەﮐەوﺗﻨە دەرەوەی ﺋەو ﺳﻨﻮورە و دەﺳﺘﯿﺎن ﺗێ وەرﻧەﺋەدا
وەک ﺑێﮋی ﺑەﺷﯽ و�ﺗێﮑﯽ دﯾﮑە ﺑﻮوﺑێﺖ .
ﺟﯿﺎوازی ھەرە زەﻗﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧەﮐەی وەﮔەر ﺣﺰﺑەﮐەی
ﺑﺎﻗﺮۆڤ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ھەر ھەﻣﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮدﺑﻮوە ﺳﻨﻮوری ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚی و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋەﻧﺪام و ﺋﯚﮔﺮ و ﻻﯾەﻧﮕﺮی ﺧﯚی ﺟە ھەﻣﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕێﮏ ﺧﺴﺘﺒﻮو  .ﻟێ ﺣﺰﺑﯽ دێﻤﯚﮐڕات ﺋەم ﺋﺎﮐﺎر و
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﮐﻮرداﻧەی ﻧەﺑﻮو و ﮐﺮﻣﺎﺷﺎن و ﯾﺎرﺳﺎن و ﮐەﻟﮭﻮر و ﻟﻮرﺳﺘﺎن ﻟﯚﯾﺎن ﺑێﮕﺎﻧەی ھەزار ﺟﺎر ﺑێﮕﺎﻧە
ﺑﻮون  ،ﺗﺎ ﺋەم دواﯾﯽ ﯾﺎﻧە و دەﯾﺎن ﺳﺎڵﯽ ﺧﺎﯾﺎﻧﺪ داﮐﻮ ﺗەوژﻣﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑەرەو ﺋەو ﻧﺎواﻧەی
ﺑﮑێﺸێ .
ﻟە ﻧﺎﻣەﮐەی ﻗﺎزی ﺑﯚ ﺣەﻣە ڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن  ،ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ھﯚﮐﺎری دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و دان ﺳەﻧﺪن وەﮔەرد ڕژﯾﻤﯽ
ﻗﻮﻟﯿﺰادە ﺋەﮐﺮێﺖ ﻟﯚ ﺋەوەی ﮐە ﺣەﻣە ڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن ﻟە ﭘەرەدان ﺑە ﺳﻨﻮوری دەﺳەﻻﺗﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎد ﭘﺎﺷﮕەز
ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی وﯾﺴﺘﯽ ﺣەﻣە ڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن  ،ﮐﯚﻣﺎر  ،ﭘﺎراﺳﺘﻦ و ﭘێ ڕاﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺋە
 ۳۰ﺳەرﺑﺎزە ﻋەﺟەﻣەی ﮔﺮﺗﺒﻮە ﺋەﺳﺘﯚی ﺧﯚی و ﻟەم ڕێﮕەش دا ﻣﺤەﻣەدی ﻧﺎﻧەوازادە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑەﺧﺖ
ﮐﺮد و ﻟە ڕێﮕﺎی ﮔەڕاﻧەوەی ﻟە ﺑﺮدﻧﯽ ﮐەل و ﭘەل ﺑﯚ ﺋەو ﺳەرﺑﺎزە ﻋەﺟەﻣﺎﻧە ﻟە ﺳەردەﺷﺖ  ،ﻟە ﻧێﻮان
ﺳەﻗﺰ و ﺑﺎﻧە ﻓﺮۆﮐەﮐەی ﺑەر دەﺑێﺘەوە و ﺋەﮐﻮژرێ .
ﺣەﻣە ڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن ﭘێﺸﺘﺮ ﺳەﻗﺰ و ﺑﺎﻧە و ﻣەرﯾﻮان و ھەﺗﺎ دﯾﻮاﻧﺪەرەی ﻟە ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ڕژﯾﻢ ﭘﺎک ﮐﺮدەوە و
ﺧێڵﯽ ﺣەﺑﯿﺒﯽ ﺗﯿﻠەﮐﯚ و ھەوەﺗﻮو ﮐە ﻟﯚ ﻗﻮﻟﯿﺰادە ﺷەڕﯾﺎن ﺋەﮐﺮد  ،ﺗەﻓﺮ و ﯾﻮوﻧﺎ ﮐﺮد  .ﺣەﻣە ڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن
ﺋەو ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿە ﺷەرﮐەر و ﺟەﻧﮕﺎوەرەی ﮐﻮرد ﺑﻮو ﮐە ﺋەی ﺗﻮاﻧﯽ و ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑﻮو ﮐە وەک ژﻧﺮاڵێﮑﯽ
ﮐﯚﻣﺎر  ،ﺳﻨﻮوری دەﺳە�ﺗﯽ ﮐﯚﻣﺎر ﭘەرە ﭘێ ﺑﺪات  .زﯾڕوﺑەگ ﻟە دەﭬەری ﺷﮑﺎﮐﺎن ژی ﮐە ﺋەوﯾﺶ ژﻧﺮاڵﯽ
ﮐﯚﻣﺎر ﺑﻮو  ،ھەﻣﺎن ﮐێﺶ و ﺗﻮاﻧﺎی ﺣەﻣەڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎﻧﯽ ھەﺑﻮو و ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ ﻟە ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ دەﭬەری ﺷﮑﺎﮐﺎن
ﺋەو دەورەی ﮔێڕاﺑﻮو  .ﻟێ  ،ﺑەرﺗەﺳﮑﯽ داﺳەﭘێﻨﺮاوی ﺑﺎﻗﺮۆﭬﯽ دوای ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک  ،ﺋەو ﺑﻮارەی ﻟە ﮐﯚﻣﺎر
ﺑڕﯾﺒﻮو ﮐە ﻟەم ﺋﺎﻗﺎرەوە ﺗێ ﺑﮑﯚﺷﯽ و وەک ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک دۆزی ﮐﻮرد وەک ﺧﯚی و ﻟە ﺳﻨﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺑﮑﺎت .

وێﻨەی ﻧﺎﻣەﮐەی ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣەد ﻟﯚ ﺣەﻣەڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن

ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎوی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور وەﭘﯿﻤﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری ﻣﺎﻧەوەی ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎد و
ﺑەو ﺧەڵﮑەی ﮐە ﺑە ﭘەﻟە ﭘێﮑەوەﯾﺎن ﻧﺎ و ﺑەڕﯾﻮەﯾﺎن ﺋەﺑﺮد و ﺑەو ﺗێﮑەڵﯿەی وەﮔەرد ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﺮۆﭬﯽ
ﺑﻮوﮔﯿﺎن  ،ﭼﺎرەﻧﻮوﺳێﮏ وەک ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺋەﮐﺮد  .ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﮐەرەوەی
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ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ﺋەوەﺳە ﮐە ﺳﺮﻧﺞ ﺑﺪرێﺘە ﺑەﺳەرھﺎﺗﯽ ﺑﺎرزاﻧﯿەﮐﺎن ﮐە ﭼﯚن ﺋەواﻧﯿﺶ ﻟە ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎن ڕاﺳﺖ ڕاﺳﺘﯽ ھەﻣﺎن ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮردی ﺋﺎزەرﺑﯿﺠﺎن ھﺎﺗﻦ و دوور ﺧﺮاﻧەوە ﺑﯚ ﻗەزاﻗﺴﺘﺎن و
ﮐﯚﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﺳﯚﭬﯿەت  .ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﺋەو ﭼﺎرەﻧﻮوﺳەی ﮐە ھەﻣﺎن ﭘێڕی ﺑﺎﻗﺮۆﭬﯽ ﺑە ﺳەر ﺣﺰب
)ﮐﯚﻣەڵەی ( ﺋﺎزادﯾﺨﻮازان و ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ دەﭬەری ورﻣێﺎن ھێﻨﺎ ﮐە ﭘﺎﺷﻤﺎوە و ژێﻠەﻣﯚی ﺷﯚڕﺷە ﻣێﮋووﯾﯽ
ﯾەﮐەی ﺳﻤﮑﯚ ﺑﻮو  .ﺋەو راﭘەڕﯾﻨە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە ﻟﯚ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری و ﺗێﮑﺮای دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﻗﻮوت ﻧەﺋەدرا.
ژﯾﻠەﻣﯚی ﺷﯚڕﺷەﮐەی ﺳﻤﮑﯚ ھەر زوو ﮐﻮژێﻨﺮاﯾەوە و ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﺳەرﮐﻮێﺮ ﮐﺮا ﮐە زۆرﺑەی ھەرە زۆری ﮐﻮرد
ھەر ﺋﺎﮔﺎﺷﯿﺎن ﻟێ ﻧﯿە و ﭘێﯽ ﻧﺎزاﻧﻦ  .ﺗﯿﻞ و دەﺳﺘﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری و دەﺳە�ﺗﯽ ﻋەﺟەم
و ﺧەﯾﺎﻧەﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻟە ﻟێﺪاﻧﯽ ﺋەو راﭘەڕﯾﻨە ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە  ،ﮔﯚڕ ﺑەڵﮕەﯾەل ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاو .
ﮐﻮرد ﺑەوە ڕاھێﻨﺮاوە ﮐە زۆر زێﺪە ﻟە ﺳەر دەﺳﮑەﻓﺘﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎد
ﺑە ﺗەﻣەﻧێﮑﯽ  ۱۱ﻣﺎﻧﮕﯽ ﯾەوە ﺑﺪوێ  ،ﮐەﭼﯽ ﺑﺎﺳێﮏ ﻟە دەﺳەﻻﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﺑە ﺗەﻣەﻧێﮑﯽ ۷
ﺳﺎڵﯿەوە ھەر زۆر ﺑە ﮐەﻣﯽ ﺗێﺘە ﺋﺎراوە  ،ﮔەر ﻧەﺑێﮋﯾﻦ ﮐە ھەر ﺑﺎﺳﯿﭽﯽ ﻧﯿە  .دژ ﺑەم دﯾﺎردە ﻧﺎڕاﺳﺖ و
ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە  ،دەﺳﮑەﻓﺘﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﻓﺮە ﻟە ﺑﺎن ﺋەوەﮐەی ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﻧﺎدەوەﯾە  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی
ﻣﮭﺎﺑﺎد و ﮐﯚﻣﺎرەﮐەی  ،ﭘﺎش ﻣﺮدﻧﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﮑﻮژی دﯾﺎن ﻣﯿﻠﯿﯚن ﻟە ﮐەﻣە ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ،
ﮐﻮرداﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرێ ھەوڵﯽ ﺑﻮوژاﻧەوەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮورﯾﺎن داوە و ﺋەو ھەوڵەش ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ
ﺑەردەواﻣە  .ھﯚﮐﺎری ﺳەرﻧەﮐەوﺗﻨﯽ ﺋەو ھەو�ﻧەش ﺧﯚی ﺷﯿﺎوی ڕاوەﺳﺘە و ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوەی ﺗێﺮ و ﺗەﺳەﻟە.
ھەوڵێﮑﯽ ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻟە ڕۆژھەﻻت و ﭘﺎش ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎد  ،ﺧەون و ﺧەﯾﺎﻟێﺶ ﻧﯿە  .ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎش ﮐﯚﻣﺎر
ﺑﻮو ﺑە ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺗەراﺗێﻨﯽ ﺗﻮودەﯾﯽ و ﺣﺰﺑەﮐەی ﺑﺎﻗﺮۆﭬێﺶ ﺑەﺷێﮑﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺗﻮودە .
دوا ھەوڵﯽ ﮐﻮردێﻦ ﺳﯚﭬﯿەﺗێ ﺑەرێ ژ ﺑﯚ ﭬەژاﻧﺪﻧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ ﺳﻮور  ،ﮐەوﺗە ﺳەردەﻣﯽ ﭘﺎش ھەرەس
ھێﻨﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت و دۆﺧﯽ ﺋﺎﻟﯚز و ﺗێﮑﭽڕژاوی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗە ﻟە ﻗەﻓﻘﺎز  .ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ڕووﺳﯽ  ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺋﯽ دە ﺳەردەﻣﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  ،ھەﻣﺎن ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ڕێﮑﺎری ڕووﺳﯿەی ﺗﺰارﯾﺎن ﻟە ﻣەڕ
ﻧەﺗەوە و ﮔەﻻﻧﯽ ژێﺮدەﺳﯿﺎن ﮔﺮﺗە ﺑەر ﻟە ﺑﯚ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ڕووﺳﺎﻧﺪن ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە ڕووﺳﯽ ﮐﺮدﻧﯿﺎن )(russification
و رێﮑﺎر و ﺷێﻮازﯾﺶ  ،ﺷﯿﻮازی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮو  .ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە دۆﺧێﮑﯽ
وا ﻗەﯾﺮاﻧﺎوی و ﻧﺎﺳەﻗﺎم ﮔﯿﺮی ﭘێﮏ ھﺎﻧﯽ ﺑﻮو ﮐە ﺑە ﻧەﻣﺎﻧﯽ دەﺳەﻻﺗﯽ ڕەﺷﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺗەﻗﯿەوە و
ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺷەڕی ﺧﻮێﻨﺎوی ﻟە ﻧێﻮان ﮔەل و ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑەرێﯽ ﻟێ ﮐەوﺗەوە  .درۆ و ﻓڕ و ﻓﯿﺸﺎڵﯽ
ﺑﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﻣەڕ ﺑﺮاﯾەﺗﯽ ﮔەﻻن و ﻧەﺗەوەﮐﺎن ھەر زوو وا� ﺑﻮو  .ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﯚﮐڕاﻧﯿﺎ و
داﮔﯿﺮﮐﺮدﻧەوەی ﮐﺮﯾﻤﯿﺎ ﻟەم دواﯾﺎﻧەدا  ،ﺑەرھەم و درێﮋەی ھەﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕووﺳﯽ ﮐﯚن و ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﯾە  .ﺳﺮﻧﺠێﮏ ﻟە دێﻮﺟﺎﻣە و ﺗێﮑەڵ و ﭘێﮑەڵﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺳﺎزﮐﺮاوی ﻋﺮووﺳﺎن ﺑە درێﮋای
داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾﺎن ﻟە دەﭬەرﮐە ﺋەوە ﺑەﺑﺎﺷﯽ دەرﺋەﺧﺎت ﮐە ڕووﺳﺎﻧﺪﻧﯽ دەﭬەرەﮐە چ دۆﺧێﮑﯽ ﻧﺎﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮ و
ﺋﺎوس ﺑە ﻗەﯾﺮان و ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﺑەدی ھێﻨﺎوە .

دێﻮﺟﺎﻣەی ﺑەﺗەوەﯾﯽ ﻗەﻓﻘﺎز

ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت ﭘﺸﮑﯽ زۆری ﺋەو ھﯚﭬﺎﻧﯿەﺗﯿەی ﻟە ﺋەﺳﺘﯚ ﺑﻮو و ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺑﺒﻮە ﻣﺎﮐﯽ
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﺴﺘﯽ ﻟە ﻣەڕ ﻧەﺗەوە ﺑﭽﻮوﮐەﮐﺎﻧەوە  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی زۆرﺑەی ھەر زۆری ﮐﯚﻣﺎرﯾەل
ﺳﯚﭬﯿەت ﮐە ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ دەﺟﻮو�ﻧەوە  ،ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎن ﺋﺎﮐﺎرێﮑﯽ
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ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی زﯾﺎدﯾﺸﯿﺎن ﺧﺴﺘە ﺳەر ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰﻣﯽ زاڵ و ﺑﺎو و ﺧﯚﯾﺎن وەﮔەرد ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰﻣﯽ
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻧﺎدۆڵ ﺟﻮوت ﺋەﮐﺮد  .ﺑﺎﻗﺮۆڤ ﺑﺎﺟﯽ ﺗﺎواﻧﯽ ﺋەم زێﺪەڕەوﯾەی ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺰﻣﯽ دا و ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﮐﻮﺷﺘﯽ  .ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە ﮐﻮرد و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺗﺮەک ﻧﺎو ﮐﯚﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەﺗﺴﺎﻧێ وەﮐﯽ ﺋەرﻣەﻧﺴﺘﺎن و
ﮔﻮرﺟﺴﺘﺎن و ﻗەزاﻗﺴﺘﺎن  ،ﻧەک ھەر ڕووﺑەڕووی ﺋەو ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯿە ﻧەﺑﻮوﻧە ﮐە ﺋﺎزەرﯾەﯾەل ﺑە ﺳەرﯾﺎن دا
ھێﻨﺎﺑﻮون  ،ﺑەڵﮑﻮ ﺑﻮاری ژﯾﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑڕە ﭼﺎ�ﮐﯿەﮐﯽ ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮﯾﺎن ﺋەڕا ﭘێﮏ ھﺎﺗﺒﻮو ﮐە ﺗێﯿﺪا ﺧەﻣڵﯿﻦ
و ﺧﯚﯾﺎن و ﺋﺎﮐﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺎن ﭘﺎراﺳﺖ  .ھەر ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەﺷەوە  ،ﮐێﺸە و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﯚﻣﺎری
ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎش ﻣﺮدﻧﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺳەری ھەڵﺪا و درێﮋەی ھەﺑﻮو ھەﺗﺎ ﮐﺎﺗﯽ ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ڕووﺳﯽ  .ﮐێﺸەی ﻗەرەﺑﺎخ ھەر زوو ﮔەﯾﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺷەر و ﭘێﮑﺪادان  ،ﭘێﺶ ﻧەﻣﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت .
ﭘﺎش ﻧەﻣﺎﻧﯽ ﺳﯚﭬﯿەت  ،ھەﻣﻮو ﺋەو ﮔەل و ﻧەﺗەواﻧەی ﮐە ﮐەوﺗﺒﻮوﻧە ﺑەر ﺷﺎ�وی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎزەری ،
ﮐﻮردﯾﺶ ﻟەﻧﺎوﯾﺎن دا  ،ﭘﺸﺘﯿﺎن ڕاﺳﺖ ﮐﺮدەوە و ﻟەدژی ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور ﮐەوﻓﺘﻨە ﺧﯚﯾﺎن .
ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﮐەوﻧە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺗﺮک و ﺋەرﻣەﻧﯽ ﻟە دەﭬەری ﻗەرەﺑﺎﺧﯽ ﺑﺎ� )  – Nagorno-Karabakhﻧﺎﮔﯚرﻧﯚ
وﺷەﯾەﮐﯽ ڕووﺳﯽ ﺑە واﺗﺎی ﺑەز و ﺑەرزاﯾﯽ و ﺑﺎ� ﮐە ﻟﯚ ﻗەرەﺑﺎخ ﺑﮑﺎرھﺎﺗﻮوە و دەﮐﺮێ وەک ﺑەرزاﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ
ﻗەرەﺑﺎخ وەرﺑﮕێﺮدرێﺖ (  ،ﺷەڕی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەﻧﯽ ﻟێ ﮐەوﺗەوە ﺑەوەی ﮐە دەﭬەری ﻗەرەﺑﺎخ ﮐە ﺑە زۆری
ﺋەرﻣەﻧﯽ ﺗﯿﺎ ﺋەژﯾﺎ ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﻣێﮋوو  ،ﻟە ﮐﯚﻣﺎری ﺋەرﻣەﻧﺴﺘﺎن داﺑڕاﺑﻮو و ﺑە زۆرەﻣﻠﯽ و ﻧﺎڕەوا ﺧﺮاﺑﻮوە ﺳەر
ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎن  ،دەق وەک دەﭬەری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و ﺗﺎﻟﺶ و ﺋﯽ دن  .ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﮐەوﺗﻮەﺗە ﻧێﻮان
ﺑەرزاﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻗەرەﺑﺎخ و ﺋەرﻣەﻧﺴﺘﺎن و ﺋەﻣەش ﺑﻮوە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﮐﻮردی ﺋەو دەﭬەرە  ،ﺋەوەﻧﺪەی ﮐە
ﻣﺎﺑﻮون  ،ﺑﮑەوﻧە ﻧﯿﻮان ﺑەردﺋﺎﺷﯽ ﺷەڕی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەﻧﯽ ﮐە ﮔەﯾﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘﺎﮐﺘﺎوی ڕەﮔەزی ﻟە ھەر
دوو ﻻی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەﻧەوە  .ﺋەرﻣەﻧﯿەﮐﺎن ﺋەو ﺳﯿﺎﺳەﺗەﯾﺎن ﮔﺮﺗە ﺑەر ﮐە دەﻧەی ﮐﻮرداﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳﻮور ﺑەﺗﺎﯾﺒەت و ﺋﯽ دە ﺳﯚﭬﯿەﺗێ ﺑەرێ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﺑﺪەن ﮐە دەﭬەرﮐەﯾﺎن ژ ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﺋﺎزەری ڕزﮔﺎر
ﺑﮑەن و ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﮔﺮێ داﻧﯽ دەﭬەری ﻗەرەﺑﺎخ و ﺑە ﺋەرﻣەﻧﺴﺘﺎﻧەوە دەﮐﺎری ﺑﮭێﻨﻦ ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ڕێﮕﺎی
ﻻﭼﯿﻨەوە ﮐە ﭘﺎﺗەﺧﺘﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﺑﻮو  .ﺋەرﻣەن دواﺗﺮ ﺑەﺑێ ﮐﻮرد و ﺑەﺷﺪاری ﮐﻮرد ﺋەم ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠەﯾﺎن
ھێﻨﺎﯾە دی .
ﺋﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋەرﻣەﻧﯽ ﯾەل ﭼﺘێﮏ ﭼﺎوەڕان ﮐﺮا و ﻟە ﺟێﯽ ﺧﻮە دا ﺑﻮو  ،ﺑە ﻟەﺑەر ﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ دژﺑەری
ﻣێﮋووﯾﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ﺋەرﻣەﻧﯽ و ﮐﻮرد ﭼﻮوﻧە ﻧەﺗەوەی ﮐەﭬﻨﺌﺎرای دەﭬەرەﮐە  ،وەﮔەرد ﺗﺮک ﯾەل ﮐە ﺑە ﻧﺎو
ﺗﺮﮐﯽ ﺋﺎزەرﯾﺎن ﺧﺴﺘﺒﻮە ڕﯾﺰی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘﺎن ﺗﻮرﮐﯿﺰﻣﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧەوە  .ﺋﺎزەری ﭘﺎش ھەرەﺳﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ڕووﺳﯽ ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑەرەو ﺋﺎﻗﺎری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺋﺎژووﺗﻦ  .ﺋەﻣەش زۆر ﺑە ﮔﺮان ﻟﯚﯾﺎن ﺗەواو ﺑﻮو .
ڕووس ﭘﺸﺘﯽ ﺋەرﻣەﻧﯽ ﮔﺮت و ﻟەﻣەش ﻓﺮەﺗﺮ و ﮐﺎرﯾﮑەر ﻟە ھەﻣﺎن ﺋﺎﺳﺖ دا  ،ﭘﺸﺖ ﮔﯿﺮی ﺑە ھێﺰی
ﺋەرﻣەﻧﯽ ﺗﺎراوﮔە ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ژ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓەراﻧﺴە  ،وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﯚﻣﮑﻮژی ﺋەرﻣەﻧﯿﺎن ﺑە دەﺳﺘﯽ
ﺗﺮﮐﺎن  ،ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺋەرﻣەﻧﯿﺎن ﺑە ﺳەر ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎزەری ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮد و ﺑﻮوە ھﯚی ﺋەوەی ﮐە ﺗﺮﮐﺎن
ﺷەڕەﮐەﯾﺎن دۆڕاﻧﺪ و ﻗەرەﺑﺎخ ﻧەک ھەر ﻟە دەﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎزەری ڕزﮔﺎر ﮐﺮا ﺑەڵﮑﻮ ﮔەﻟێ ﻧﺎوﭼەی دﯾﮑەش
وەک ﭘﺸﺘﻮێﻨەی ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ ﻗەرەﺑﺎخ  ،ﻟێﯿﺎن ﭘﺎک ﮐﺮاﯾەوە  .ﺷەڕی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەﻧﯽ ﻟە ﻗەرەﺑﺎخ ﻣﯚرﮐﯽ
ﻣێﮋووﯾﯽ ھەﻣﻮو ﺋەو ﺷەڕاﻧەی ﭘێﻮەﯾە ﮐە ﻟە ﮐﯚﻧﯽ ﮐﯚﻧەوە و ﺳەردەﻣﯽ رووﺳﯿەی ﺗﺰاری و ڕووﺳﯿەی
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺧﻮێﻨﺎوی ﺷەڕ و ﭘێﮑﺪاداﻧﯽ ﻧەﺗەوەﮐﺎﻧﯽ ﻗەﻓﻘﺎزە  .ﺋەم ﺷەڕە ﺧەڵﮑﯽ
دەﭬەرەﮐەی ﻟە ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﻮﯾﺎن ھەڵ ﮐەﻧﺪ و ﺗﻮوﺷﯽ ﮐﯚﭼﺒەری و ڕاﮔﻮاﺳﺘﻨﯽ ﮐﺮدن  .ﮐﻮردی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳﻮورﯾﺶ ﻟەم ﻣەﯾﻨەﺗﯿە ﺑێ ﺑەش ﻧەﺑﻮون و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﻟە ﮐﻮرد واﻻ ﺑﻮو  .ﻟەﻣەش ﻓﺮە ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﮐﻮرد
داﺑەش ﺑﻮو ﺑە ﺳەر دوو ﺑەرەی ﻻﯾەﻧﮕﺮی ﺋەرﻣەﻧﯽ و ﺋﺎزەری  .ھەوڵﯽ ژﯾﺎﻧەوەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور چ ﺑە
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻮردی ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑەرێ و چ ﺑە دەﻧەداﻧﯽ ﺋەرﻣەﻧﯿﺎن  ،ﻟە وەھﺎ دۆﺧێﮑﯽ ﺋﺎﻟﯚز و ﺗێﮑﭽڕژاو و
ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ دا  ،ھەوڵێﮑﯽ دۆڕاو ﺑﻮو  .ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﭼﯚڵ ﮐﺮاﺑﻮو و ﺑە ﮔﻮﺗەی ﭼﺎوەدێﺮێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻮردی ﺳﯚﭬﯿەت  ،ﺗﺎﻗﻤێﮑﯽ  ۱۳ﮐەﺳﯽ ﺋﺎ�ی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن ھەڵﺪا و ﺑە دەم ﺳﺮوودی ﺋەی ڕەﻗﯿﺒەوە
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮورﯾﺎن ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪ ﮐە ﺗەﻧﯿﺎ ﯾەک دوو ڕۆژ ﺧﯚی ﮔﺮت .
ﺷﺎرەزاﯾﺎن ﻟەو ﺷﺎﻧﯚ دۆڕاوە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﺗﯿﻠﯽ پ ک ک و ھﯚﮔﺮان و ﺋﺎﭘﯚﭼﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەرﻣەﻧﺴﺘﺎن و ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎن
ﺋەﮐەن  .پ ک ک ھەر ﺟە ﮐﯚﻧەوە و ﻟە ﺳەردەﻣﯽ دۆڵﯽ ﺑەﻗﺎﻋﯽ ﻟﻮﺑﻨﺎن و ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﻟە ﺳﻮورﯾە  ،ﭘێﻮەﻧﺪﯾﺎن
ﺑە ( Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia) ASALAو داﺷﻨﺎﮐﯽ ﺋەرﻣەﻧﯿﺎﻧەوە ھەﺑﻮو
ﮐە ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﻟە دژی ﺗﺮﮐﺎن ﯾەﮐﯿﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﺒﻮو  .دەﺳﺘﯽ پ ک ک ﻟەو ﺷﺎﻧﯚ دۆڕاوە و ﻟە ڕێﮕەی
ﺋەو ڕێﮑﺨﺮاوە ﺋەرﻣەﻧﯿەﯾﺎﻧە ﮐە دەوری ھەرە ﭼﺎﻻک و ﮐﺎراﯾﺎن ﻟە ﺷەڕی ﻗەرەﺑﺎخ دا ھەﺑﻮو  ،ﺋەوە دەرﺋەﺧﺎﺗﻦ
ﮐە ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﻟەو دەﻣە و ﻟەو دۆﺧە و ﻟە ﻧﺎو ﭼەرﮔەی ﺋەو ﻗﯿﺮاﻧە ﮐﻮور و ﺧﻮﯾﻨﺎوﯾە
ﺗەﻧﯿﺎ ﮔەﻣە و ﻟﯿﺴﺘﻨەک ﺳﭭﮏ ﺑە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮوە و ھﯿﭻ ﺷﺘێﮑﯽ ﻟﯚ ﮐﻮردان دەﺳﺘەﺑەر ﻧەﮐﺮد.
ڕﯾﺰﺑەﻧﺪی ھێﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ دەﭬەری ﻗەﻓﻘﺎز  ،وەﮐﯽ ﺋەﻣەی ﺋێﺴﺘﺎی
ﻧﺎوﺟەﮐەی ﺋێﻤە  ،ﻟە ﺳەر دوو ﺑەرە و ﺋﺎﻗﺎری ڕووﺳﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ڕێﮑﺨﺮاﺑﻮەوە و ﺋﺎزەرﯾە ﯾەل دۆڕاوی ﺋەو
ﺑەزﻣە دەرﭼﻮون  ،ﺑەوەی ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﭘێﭽەواﻧەی ھەرای ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ،
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ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﺑە ﮔەرﻣە دژاﯾەﺗﯽ ﺋەﮐﺮدن و ھﯿﮋ ژی ﺋەﯾﮑﺎت  .ﺷﺎﻧﯚی ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﻟە
ﻻﯾەن  ۱۳ﮐەﺳەوە ﻟە ﺟەﻧﮕەی ﺟەﻧﮕﯽ ﮔﺮان و ﺧﻮێﻨﺎوی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەن  ،دەﺑێ ﮐە ﻟﯿﺴﺘﯚک و ﺑەزﻣﯿێﮏ
ﺑﻮوﺑێﺘﻦ ﮐە ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺋەو ﻗەﯾﺮاﻧە ﺑە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردﯾﺎن ﮐﺮدﺑێ  .پ ک ک ﻟﯚ وﻟﻮ ﮔەﻣەﯾەک ،
ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺳەرﯾﺎن ﭘێﻮە ﻧﯿە و وەک ﺋﺎﮐﺎری دﯾﺎرﯾﺎن  ،ﻗەﯾﺮان ﻟەو ﺋﺎﺳەﺗﺪا ﺑە ھﯚﮐﺎری ﻧﺎودەرﮐﺮدﻧﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﺋەزاﻧﻦ .
ﺧەوﻧﯽ ﭬەژاﻧﺪﻧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ﺳﻮور و ﺑەرﭘەرﭼﺪاﻧەوەی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺗﻮﻧەﮐﺮن و ﻓەوﺗﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮرد و
ھﺎوﭼﺎرەﻧﻮوﺳەﮐﺎﻧﯽ ژ دەﭬەرﮐە ژ ﺑﯚ ﺟﺎرەک دن ﮐﻮێﺮ ﺑﻮەوە و ﻣﺎوەﺗەوە ﻟﯚ ﭼﺎخ و دەرﻓەﺗێﮏ دێﺮۆﮐﯽ ﺋﺎ دن.
ﺋەو ھەول و ﺧەوﻧە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا دە ﻧێﻮان ﺑەردﺋﺎﺷﯽ ﺷەڕی ﺗﺮک و ﺋەرﻣەﻧﯽ دا ﺧﯚی ﻧەﮔﺮت و ﻟە ﺑﺎر ﺑﺮا.
ﺋەﻣەش ﺋەﻣﺎﻧﺒﺎﺗەوە ﺑﯚ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ﮐﻮرد ﺑە زۆری ﻟە وﻟﯚ دۆﺧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ دا ﺑﺮاوە ﻧەﺑﻮوە و ﻧﯿە  .ﻟە
ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم و ڕووﺧﺎﻧﯽ دوو ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ڕووس و ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ
ﮐﻮرد ﭘﯿﻮەﯾﺎن ﮔﺮێ دراﺑﻮو  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎن وﮐﻮردان ﻧﮑﺎرﺑﻮون ﺗﺸﺘەک ژ ﺧﻮە رە دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑەن  .ﺋەوەی ھەﺑﻮو
و ﻧەﺑﻮو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﺑﻮو  ،ﺑە ﺑڕﺷﺖ و ﮐﺎرﯾﮕەرێﮑﯽ ﺑەرﺗەﺳﮑەوە ﮐە ﻟە دەرەوەی ﮐێﺶ و ﺗﻮاﻧﺎی
ﮐﻮرد ﺑﯚ ﺧﯚﯾەوە ھﺎﺗە دی  .ڕووﺧﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﺋەھﺮﯾﻤەﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﺮووس ژی ﺧﻮل و دەورێﮏ
ﺋﺎ دﻧە ﮐﻮ ﮐﻮرد ﺗێﺪا ﻧە ﺑەﺗەﻧﯽ ﺑﺮاوە ﻧەﺑﻮون ﺑەﻟﮑﻮ وﻧﺪا ژی ﮐﺮن  ،ﮔەر ﮐﺎﺗﯿﺶ ﺑﻮوت  .ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ
دووھەوﻣﯿﺶ ﺑەﺗەﻧﯿﺎ ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎدی ﺳﺎوا و ﺗەﻣەن  ۱۱ﻣﺎﻧﮕەی ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو و ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد
ﻟە ڕاﺳﺘەڕێﯽ ﺧﯚی ھەڵﺪێﺮا  .ڕووﺧﺎﻧﯽ ڕژﯾﻤەﮐەی ﻗﻮﻟﯿﺰادەی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺋﯿﮏ دن ژ وان ﺑﻮوﯾەرن ﻣێﮋووﯾﯽ
ﯾە ﮐە دﯾﺴﺎن ﮐﻮرد دﮐﺎرﯾﻦ دۆزا ﺧﻮە ﭘێﺸﺪا ﺑﺒﻦ  ،ﻟێ ﺋەو ژی ﭼﯽ ﻧەﺑﻮو  .ﺟﯿﺎوازﯾەک ﮔەﻟێ ﺑەرﺑەﭼﺎڤ دە
ﻧێﻮان ﺑﺎﺷﻮور و ﭘﺎرﭼەێﻦ دن ﺋﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دە ﻣێﮋووی ﻧﻮێﯽ ﮐﻮردا دﯾﺎرە  .ڕووﺧﺎﻧﯽ ڕژﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﻟە
ﻋێﺮاق و ﮔەڕاﻧەوەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟە ﺳﯚﭬﯿەﺗەوە ﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،دۆزی
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ژﯾﺎﻧەوە و ﭘﺎﺷەڵ ﭘﯿﺴﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﯽ ) ﺷﯿﻮﻋﯽ و ﺗﻮودەﯾﯽ ( ﻟە ﺑﺰاﭬﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدەوە  .ﺳەرەرای ﺋەوەی ﮐە دژاﯾەﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ و ڕووﺳﯽ ﺑە ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﺧﻮێﻨﺎوی و ﻣﺎڵ وێﺮاﻧﮑەر ﺑە ﺳەر ﮐﻮردا ﺷﮑﺎﯾەوە  ،ﻟێ  ،دەﺳﮑەوﺗﯽ  ۱۱ﺋﺎزار ﻟە ﺑﯚ ﮐﻮردان ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮا ﭼﻮوﻧە
دەﺳﮑەﻓﺘەک ێﻦ دﯾﺮۆﮐﯽ  .ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﮐﻮردێﻦ ﺑﺎﺷﻮور و دواﺗﺮﯾﺶ ڕووﺧﺎﻧﯽ ڕژﯾﻤﯽ ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﺑەﻋﺴﯽ
ﺳەداﻣﯽ  ،وەرﭼەرﺧﺎﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ دە دﯾﺮۆﮐﺎ ﮐﻮردان ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯽ و ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋەم ﺋﺎﺳﺖ و دۆﺧەی ﺋێﺴﺘﺎی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﻣێﮋﯾﻨەﯾەﮐﯽ ﺳەد ﺳﺎڵەی ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﻟێﮏ داﻧەﺑڕاوی ﺑﺰاﭬﺎ ﮐﻮردێﻨﯽ ھەر ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺷێﺦ
ﻋەﺑﺪوﻟﺴەﻻﻣﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﯾەوە ھەﺗﺎ ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود و ھەﺗﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ و ھەﺗﺎ ﺋﯿﻤﺮو  ،ﺋەو دەرەﺗﺎن و ﮐێﺸەی
ﻟﯚ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨێ ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿە و ھێﮋ ژی ﺑەردەواﻣە .
وﻟﻮ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەک ﺟە ڕۆژھەﻻت ﻧﺎﯾەﺗە دﯾﺘﻦ  .ﭘﺎش ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎد  ،ھەﻣﻮو ﺷﺘێﮑﯽ ﮐﯚﻣﺎرەﮐە ﮐﻮێﺮ
ﺑﻮوەوە  .ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮو ﺑە ﭘەراوێﺰ و ﺑەﺷﯿﮏ ﻟە ﺗﻮودەﯾﯽ ﯾەل  .ژ ﺋﺎﻟﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ و
ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮﯾەوە  ،ڕۆژھە�ت ﻗەت ﻧەﺷێﺖ وەﮔەرد ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور ﺑەراوەرد ﺑﮑﺮێﺖ  .دﯾﺎن و ﺑﮕﺮە ﺳەدان
ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ وێﮋەﯾﯽ و دﯾﺮۆﮐﯽ و ﻟێﺰان و ﭘﺴﭙﯚری ﺑﻮاری ﺟﯿﺎواز وەﮐﯽ وێﮋە  ،ﻧﭭﯿﺴﯿﻦ و ﻧﭭﯿﺴﮑﺎری ،
ﭬەﮐﯚﻟﯿﻦ و ﻣێﮋوو  ،ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەرە ﺑﺎ�ی زاﻧﺴﺘﯽ  ،ﭘﺎش ﺗﯿﺎ ﭼﻮوﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور و ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
دەﺳﮑەوت و ﺋﺎﺳەواری ﺋەرێﻨﯽ ﺋەو دەﺳە�ﺗە ﮐﻮردی ﯾە  ،ﺳەرﯾﺎن ھەڵﺪا و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردﯾﺎن
ﭘﺎراﺳﺖ  .دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ وﺳﺎ ﺟە ڕۆژھە�ت ﺧەوﻧﯿﺶ ﻧﯿە ﺟﺎ چ ﺋەوەی ﺑﮕﺎﺗە ڕاﺳﺘﯽ و ﺑەراوەرد ﮐﺮدن وەﮔەرد
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮور  .ﻣﯿﺮاﺗﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎد ﻟە ﺋەو ﮐﯚﻣﺎری ﺋﺎزەرﺑﺎﯾﻨﺠﺎﻧە ﺑەو ﺋﺎﮐﺎرە دژە ﮐﻮردﯾەوە  ،رەﺣﯿﻤﯽ
ﻗﺎزی ﺑﻮو ﮐە ﻟە ﻣێﮋووی ﮐﻮرد وەﮐﯽ ﻓﺴﯚﺳﯽ ﺋﺎزەرﯾﺎن ﻧﺎوی ﺗێ  ،وەﮐﯽ ﺗێﺘە زاﻧﯿﻦ  ،ﺑﺒﻮە ﻣڵﯚزﻣﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ
ﻟە ﺳﯚﭬﯿەت  .ﻧﺎﻣەﮐەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟﯚ ﺋەم ﮐﺎﺑﺮا دۆڕاوە ﻟە  ۱۹٥٥دا ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺑﺎرزاﻧﯽ ﭘڕ ﺑە ورﯾﺎﯾﯽ و
ﻟێﺰاﻧﯽ ﺋەو ﻣێﻤڵەی ﻟە ﺧﯚە دوور ﺧﺴﺘﻮەﺗەوە ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ھەﺳﺘﯿﺎری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﺑﮭﺮووژێﻨێ .

وێﻨەی ﻧﺎﻣەﮐەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ
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ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺳﺘﯽ ﻟە ژﯾﺎن و ژﯾﺎری ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺑﺎﮐﻮور ﺑڕی و ﺑێﺠﮕە ﻟە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺗﺎک و
ﺗەرا وەﮐﯽ ﺋﺎﭘێ ﻣﻮوﺳﺎ ﺋەﻧﺘەر و ﻣەھﺪی زاﻧﺎ و ﻟەﯾﻼی زاﻧﺎی ھﺎوژﯾﻨﯽ  ،ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮ و ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮﯾﯽ
ﮐﻮردی ژ ﭬێ ﭘﺎرێﺪ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﺎ ﮐﻮردان ﺑﺎر ﮐﺮ  .دە ﺳﺎڵﯿﻦ  ٦۰ﺋﻮ  ۷۰ێﻦ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەم  ،ﺑﺎﮐﻮور  ،ھﺎوﺗەرﯾﺐ
وەﮔەرد ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﭘﭽەک ﭬەژﯾﺎ و ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ دە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ێﻦ ﭼەﭘﺎﯾەﺗﯽ
و دە ﺑﻦ ﮐﺎرﺗێﮑﺮدﻧﺎ ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺳەرێ ﺧﻮە ڕاﮐﺮ  .دە وان وێﺮاﻧە ﻣﺎﻟێﻦ ﮐﻮردان  ،پ ک ک
وەﮐﯽ ﭘﺎرﺗەک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎ ﭼەﭘێﻦ ﮐﻮرد و ﺗﺮک ﭼێ ﺑﻮو و دە دەﻣێﮏ ﮐێﻢ دە ﭘڕاﻧﯿﺎ وان ﺑﺰاڤ و ﺗەﭬﮕەران ێﻦ
ﮐﻮردان ﺗﻮﻧە ﮐﺮ  ،ﮔﯚر ﭘێ ﻟێﻨﺎﻧﯽ ﺟەﻣﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ ﻟە ﺋەﻟﻤﻮﻏﺎزﯾەﮐەی  .ﮐﺎرﻧﺎﻣەی پ ک ک ﻟە ﺳەرەﺗﺎی
ﺳەرھەل داﻧﯿەوە ﭘﺘﺮ ﻟەوەی ﮐە ﻟە ڕەﻧﮓ داﻧەوەی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺑﺎﮐﻮور ﻟەو ﺳەردەﻣە،
ﺑە ﭼەپ و ڕاﺳﺘەوە  ،ﺑﭽێﺖ  ،ﻓﺮەﺗﺮ وەﮐﯽ ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ زاﻧﺮاو و ﻧﺎﺳﯿﺎﮔﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺋەﭼﯽ  .ﻟە ﭘﺎﺷﮑﯚی
ژﻣﺎرە ﭼﻮاری ﭘەرﺗﻮوﮐﯽ " ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ ﺳﯚﭬﯿەت و ﺗﻮرﮐﯿە  ۱۹۹۱-۱۹۲۰دا ) Soviet Eastern
 ، Bülent Gökay ،(Policy and Turkey,1920–1991ھەواڵ و رﯾﭙﯚرﺗێﮑﯽ ﻧﮭﯿﻨﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن وەک ﺑەڵﮕە ھﺎﺗﻮوە
ﮐە ﺗێﺪا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﭼﻠﯚﻧﺎﯾەﺗﯽ ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۱۹٥۱ژ ﻣەڕ ﺟﻮو�ﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم دەﮐﺎت  .ﮔﯚر
ﺋﯽ ﺳەرﭼﺎوە  ،ﺗﺮﮐﺎن ھەر ﻟەو ﺳﺎ�ﻧەدا زۆر ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﯾەوە ﺑە ﺳەر ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ دا زاڵ
ﺑﻮوﮔﻦ و ﺑە دزەﮐﺮدﻧە ﻧﺎوﯾﺎن و ﭼﺎوەدﯾﺮی ﺗەواوﯾﺎن  ،دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺟﻮوڵەی ﻟێﯿﺎن ﺑﺮﯾﺒﻮو و ەک ﺋەم ﺑەڵﮕەی
ﺋﯿﻨﮕﯿﺰﯾﺎن ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘێ ﺋەﮐﺎﺗﻦ  ،ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯿﺎن ﺑﻨەﺑڕ ﮐﺮدﺑﻮو  .ﺟﺎ ﮔەر ﺋەوە دۆﺧﯽ ﺳﺎ�ﻧﯽ ۱۹٥۱
ﺑێﺖ ﺋﯿﺪی ﺋەﺑێ دۆﺧﯽ ﺳﺎ�ﻧﯽ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ پ ک ک ﭼﯚن ﺑﻮوﺑێﺖ  .ﺋەم ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەﯾە ﺷﯿﺎو و ﺷﯿﺎﻧﯽ
ڕاﻣﺎن و ﻗﻮوڵ ﺑﻮوﻧەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿە ﻟە ﻣەڕ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ پ ک ک و ﺋﺎﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗەی و ھەﺗﺎ
ﺋێﺴﺘﺎﺷﯽ دەﮔەڵ دا ﺑێﺖ  .ﺋەﺷﯽ ﺋﺎﮔﺎدارﯾﯽ ڕووﺳﺎن ﻟە وﻟﻮ ڕێﮑﺎرێﮑﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﺟە ھەﻣﺒەر ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺑﻮوﺑێﺘﻦ
ﮐە ﭘﺎڵﯿﺎن ﺑە ﺋﯚﺟﺎﻻﻧەوە ﻧﺎ و ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﻟێﻘەوﻣﺎﻧﯽ دەﺧﯚﯾﺎن ﻧەﮔﺮت و ﻟێﯽ دڕدۆﻧﮓ ﺑﻮوﺑێﺘﻦ .
ڕێﮑﺎری ﺗﺮﮐﯽ دە ھەﻣﺒەر ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ھەر ﺟە ﮐﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد  .ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ
ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی ) (Türkiye Komünist Partisi, TKPژ ﺑﺎﮐﻮو ﭘێﮏ ھێﻨﺎ  ۱۰ ،ی ﺳﭙﺘﺎﻣﺒەر .۱۹۲۰
ﮐﺎرداﻧەوەی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵﯿﺶ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺋەﻣﯿﺶ ﭘﺎرﺗﯿێﮑﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ھﺎوﺗﺎ و ھﺎوﺷێﻮەی پ ک ت ﻟە
ﺧﻮدی ﺗﻮرﮐﯿە ﺳﺎز ﮐﺮد و ﻧﺎوی "ﺗﻮرک ﮐﯚﻣﻨﯿﺴﺖ ﻓﺮﻗەﺳﯽ ) " (Türk Komünist Fırkasıﻟێ ﻧﺎ ۱۸ ،ی
ﺋﻮﮐﺘﯚﺑەری  . ۱۹۲۰ﺋەم ﭘﺎرﺗە ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘەی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ دواﺗﺮ ﭘﺎرﺗﯽ ﮔەﻟﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی
) (Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkasıﻟێ ﺳﺎز ﮐﺮا  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی ﮔەﻣەی ﭼەﭘﯽ ﺗﻮرک ﻟەودا ﺑﻮو
ﮐە ﺋەﻧﺪام و ﮐﺎدری ﺑەرزی پ ک ت ﻟەو ﭘﺎرﺗە ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘەی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎ دا ﺑەﺷﺪاری ﭼﺎﻻک ﺑﻮون  .ﺋەم
ﮔەﻣە ﺳﯿﺎﺳەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن درێﮋەی ھەﺑﻮو ھەﺗﺎ ﺳﺎڵەﮐﺎی  ٦۰ی ﺳەدەی ڕاﺑﺮدوو  .ﻟەوﺳﺎ�ﻧەدا
ﺑﺎﺑەﺗە دۆﺧێﮑﯽ ﮐﺮاوە و ﺋﺎزاد  ،ﺑە ڕﯾﮋەﯾﯽ  ،ھﺎﺗﺒﻮوە ﺋﺎراوە  .ﺳﭙﺎﭘﯽ ﮐﻮودەﺗﺎﭼﯽ ﺗﺮﮐﺎن  ،ﺳﺎڵﯽ ٦۰
ﯾﺎﺳﺎﯾێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ دەرﮐﺮد ﮐە ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺋەو ﯾﺎﺳﺎﯾە ﭼﺎﻻﮐﯽ ﻻﯾەﻧە ﭼەپ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﯿﺘﯽ ﯾەل ﺋﺎزاد ﮐﺮا.
ھﯚﮐﺎری ﺋەم ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾە ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾەش ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی ﭼەﭘﯽ ﺗﺮک ﻟە ﮐﻮودەﺗﺎی ﺳﭙﺎی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮو  .ﻟەو
دۆﺧە و ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۱۹٦۰دا ﭼەپ و ﮐﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻟە ڕێﮑﺨﺮاوێﮑﯽ ﻧﻮێ دا ڕێﮑﺨﺮاﻧەوە ﮐە ﻧﺎوی " ﭘﺎرﺗﯽ
ﮐﺮێﮑﺎراﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ) (Türkiye İşçi Partisiﯾﺎن ﺑﯚ داﻧﺎ  .ﺋەم ﭘﺎرﺗە ﻧﻮێ ﯾە ھەڵﯽ دا و ﻟە  " ۱۹٦۷ﮐﻮﻧﺪراﺳﯿﯚﻧﯽ
ﯾەﮐﯿەﺗﯿە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺳەﻧﺪﯾﮑﺎ ﮐﺮێﮑﺎرﯾە ﺷﯚڕﺷﮕێڕەﮐﺎﻧﯽ ) Confederation of Revolutionary Labor Unions
 ((DISKداﻣەزراﻧﺪ  .ﺋەم ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﺮێﮑﺎراﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﯾەﮐەم ﭘﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەو وﻻﺗە ﺑﻮو ﮐە ﮐێﺸەی ﮐﻮردی
ﺧﺴﺘە ﻧﺎو ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺧﯚﯾەوە  ،ﻟﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر دوای زاڵ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﺑە ﺳەر ﺗﻮرﮐﯿە دا  .ﻟە  ۱۹۸۸دا
ﺋەم ﭘﺎرﺗە ﻟەﮔەڵ ت ک پ ﯾەﮐﯿﺎن ﮔﺮت  .ﺷﺮۆﭬە ﮐﺮن و ﭬەﮐﯚﻟﯿﻦ ژ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدن
و ﺋﺎڵ ﮔﯚری ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی و دەﺳﺘﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ﺳﭙﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟﯚ ﮐﻮردان و
ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ژ ﺑﯚ ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﻣﺎک و ﮐﯚﮐﯽ پ ک ک و وێﮑﭽﻮوﻧﯽ پ ک ک وەﮔەرد پ ک ت  ،ﭘﺎرﺗﯽ
ﮐﺮێﮑﺎراﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﺮێﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن .

ﺑەش ﮔەﻟﯿﻚ ژ ﺑەڵﮕە ﻧﮭێﻨﯿەﮐەی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن
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ﺟﻮوداﯾﮑﺎ ) ﺟﻮوﻟﻮﮐە (  ،ﮐﻮرد  ،ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  ،ڕۆژﺋﺎوا
دەﺳﺘەواژەی ﺟﻮوﻟەﮐە ﻟە زﻣﺎن و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی دا ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە  .ﺟﻮوﻟەﮐە وەک دەﺳﺘەواژە ،
ﺋەﮐﺮێ ﮐە ﻟە ﺟﻮوداﯾﮑﺎ )ﺟﻮوﻻﯾﮑﺎ ( وە ھﺎﺗﺒێ ﮐە ﻧﺎوی ھەرە ﮐﯚﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑﻮوﮔە  ،ﭘﺎش ﺋەوەی ﮐە ﻟە
ﻋێﺒﺮی ) (Hebrewوەوە  ،ﮐﺮا ﺑە ﺟﻮو  .ﺟﻮوﻟەﮐە دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ دەﮔﻤەﻧﻦ ﻟە ﻧﺎو ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دا ﺑەوەی ﮐە
ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺎﻧە ﭘەﯾﮑەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﭙﺎرێﺰن  ،ﺑە ﺑﯽ ﺋەوەی ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑە ﺧﺎک و و�ت
و دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑێﺖ  .ﺋەوان ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪان ﮐﻮ ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﻣﮋاری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەوە ﺧەرﯾﮏ ﮐﺮدﺑﻮو  ،ﺋەﺑێ،
ﻻﺳەری ﺧﯚﯾﺎن ھەڵ ﮐڕاﻧﺪﺑێ و ﻟەوەدا ﺳەرﺳﺎم ﺑﻮوﺑێﺘﻦ ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾﺎﻧە ﺑە ﺑێ
ﺧﺎک  ،ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ داﻧەﺑڕاو ﻟەو ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣەﯾە ﮐە دﯾﺎرﯾﺎن ﺋەﮐﺮد  ،ﺟﻮوﻟەﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑەڕێﻮەﺑﺮدوە و
ﺗێﺸﯿﺪا زۆر ﺑﺎش ﺳەرﮐەوﺗﻮون  .ﮔەر وای داﻧێﻦ ﮐە ﺋﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﯚ ﺟﻮوﻟەﮐە ﮔﺮﺗﺒێﺘەوە  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ
ﺋەﺷﯽ ﭘێﺪاﭼﻮوﻧەوە ﺑە راﻣﺎن ﻟە ﻣەڕ دﯾﺎردەی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم دا ﺑﮑﺮێ  .ﺧﯚ ﺋەﮔەر ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە وەک
ﺑەﺷێﮏ ﺟە ﻓەرھەﻧﮕەﮐەﯾﺎن ﺑە ھﯚﮐﺎری ﺋەم دﯾﺎردە دەﮔﻤەﻧەی ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑﺰاﻧﺮێ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ دﯾﺴﺎن
دەﮔﻤەﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﻓﺮەﺗﺮ زەق ﺋەﺑێﺘەوە ﭼﻮﻧﮑﻮ ﮔەﻟێ ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە ﺑە ھەﺑﻮوﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە
ﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨە ﺧﯚ ﺑﭙﺎرێﺰن و ﻟە دەرەوەی ﺋەو ﺧﺎﮐە ﻓەوﺗﺎون و ﺗﻮاﻧەﺗەوە  .ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەک
ﺗﺮەک ێﻦ ﺟﮭﻮو ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەوان ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑە زاﻣﺎﻧﯿﺶ ﻧەﺑﻮو ﻟﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﭘەﯾﮑەرەی ﻧەﺗەوەﯾﯿﺎن .
زۆرﺑەی ﺟﻮوﻟەﮐەی ﺗﺎراوﮔە ﮐە ﻟە ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﺑﻼڤ ﺑﻮوﻧە  ،ﺑە زۆری ﺗێﮑڕای ﺷﺎر و ﺷﺎرۆﭼﮑەی ﮔﺎورە و
ﺑﭽﻮوک  ،ﮔﻮﻧﺪی دوور و ﻧﺰﯾﮏ و ﮔﺎورە و ﺑﭽﻮوک ﻟە ﺳەر ﮔﯚی زەوی ﻣﯚرﮐﯽ ﺟﻮوﻟەﮐەﯾﺎن ﭘێﻮە دﯾﺎرە ،
ﻟەواﻧەﯾە ﮐە زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ھەر ﻧەزاﻧﻦ .
ھﯚﮐﺎری ﭘﺎراﺳﺘﻦ و ﻣﺎﻧەوە و ﺑەردەواﻣﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮاﻧەی ﺟﻮوﻟەﮐە ﻟە ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑەو
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳە ﺗﻔﺖ و ﺗﺎڵەﯾﺎﻧەوە  ،ﺋەﺷﯽ ھەوﻗﺎس ﮐﺎرﯾﮕەر ﺑﻮوﺑێﺖ ﮐە ﺑە ﺳەر ﺋﺎرﯾﺸەی ﺧﺎک و زﻣﺎن و
ﻓەرھەﻧﮓ دا زاڵ ﺑﻮوﺑێﺖ و ﺟﻮوﻟەﮐەی ﮔەﯾﺎﻧﺪﺑێﺘە ﺋەم دۆﺧﯿە ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن  .ﻣێﮋووی ﺟﻮوﻟەﮐە و ھەروەﺗﺮﯾﺶ
ﺋﺎﯾﯿﻨەﮐەﯾﺎن ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﭬێ ﭼەﻧﺪێ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﺋەوان ورﯾﺎﯾﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری و ﺋﺎﮔﺎدارﯾێﮑﯽ ﺑەرﻓﺮە و ﻗﻮوﯾﻞ ﻟە
ڕووداو و ﺑﻮوﯾەرێﻦ دﯾﺮۆﮐﯽ داﺷﺘﻨە و ﺧﯚﯾﺎن ﻟﯚ ھەر ﺋەﮔەرێﮏ ﺋﺎﻣﺎدە و ﺗەﯾﺎر ﮐﺮدﮔە  .ﻟەواﻧەﯾە ﮐﻮ ﺑﮑﺮێ ﺋەم
ھﯚﮐﺎرە وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،وەک ھﯚﮐﺎری ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺋەم ﺧەڵﮑە ﮐەوﻧﺌﺎراﯾە
زەق ﺑﮑﺮێﺘەوە  .ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﺋەرێﻨﯽ و ھﺎرﯾﮑﺎراﻧەی ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﻨﺎ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻮوﻟەﮐە ﻟە ﻣەڕ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻟەم ﺳەردەﻣەدا  ،ڕەﻧﮓ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋەو ﺋﺎﮐﺎری ورﯾﺎﯾﯽ و
ھﯚﺷﯿﺎرﯾە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﺟﻮوﻟەﮐەی ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﭘێﻮە دﯾﺎرە .
================================
ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﺟﻨێﺘﯿﮏ دەرەﺗﺎن و ﺑﻮارێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ﺋەڕای زاﻧﺴﺘﯽ ﻣێﮋوو ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە ﮐﺮدوەﺗەوە .
ﺑەم زاﻧﺴﺘە ﻧﻮێﯿەی ﺋﺎﻟﯿﮑﺎر و ﺗەواوﮐەری زاﻧﺴﺘﯽ ﻣێﮋوو  ،ﭬەﮐﯚﻟﯿﻦ و ﺷﺮۆﭬە ﻟە ﺳەر ﮐﯚ ﺟﯿﻨﯽ ﻣﺮۆڤ
ﺋەﮐﺮێ و ﻟەم ڕێﮕەﺷەوە ڕێﭽﮑەی ﮐﯚچ و ﮐﯚﭼﺒەری و ﺗێﮑەڵﯽ و ڕەﭼەڵەک و ﺑﺎب و ﺑﺎﺑﭙﯿﺮە ﻧﺎﺳﯽ ﻟە ﺑﻨەﭼە
و ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﺋەﮐﯚڵﺪرێﺘەوە  .ژ ﺳەر ﺋەم ڕﯾﺒﺎزە ﭬەﮐﯚﻟﯿﻨەک ﻟە ﻣەڕ ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐەوە ﮐﺮاوە و ﺋﺎﮐﺎﻣەﮐەی
ﺑە ﻧﺎوی ) (Study Finds Close Genetic Connection Between Jews, Kurdsﺟە ﮔﯚﭬﺎرێﮑﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
) (The American Journal of Human Geneticsﺑﻼو ﺑﻮوەﺗەوە ﮐە دەﺑێﮋی ﻧﺰﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧەڵﮏ ﻟە ﺟﻮوﻟەﮐە ،
ﻟە ڕواﻧﮕەی ﺟﻨێﺘﯿﮑﯿەوە ﮐﻮردن  .ﮔﯚر ﺋەم ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوە ﺑێﺖ ﮐﻮرد ﭘﺘﺮ ﻟە ﻋﺎرەﺑﯽ ﭘﺲ ﻣﺎﻣﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە  ،ﻟﯿﺎﻧەوە
ﻧﺰﯾﮑﻦ .
ﻟەل ﺋەﻣەش  ،زاﻧﯿﺎری ﮔﺸﺘﯽ ﺋﺎﻣﺎژە ﺑەو ڕاﺳﺘﯿە ﺋەﮐﺎت ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە ﺟﻮو  ،ﺟﻮوﻟەﮐە  ،ﺟﻮوداﯾﮑﺎ  ،ﺟﻮوﻻﯾﮑﺎ
 ،ﻧﺎوی ﻋﯿﺒﺮی ) (Hebrewﻟﯚ ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑﮑﺎر ﺋەھێﻨﺮا  .ﮔﯚر ھەﻧەک ﺑﯚﭼﻮون ) (Hebrewﻟە " "Ivriﺋﺎﻧﮑﻮ ""eyver
ەوە ھﺎﺗﻮوە ﮐە ﺑەواﺗﺎی " ﺋەوﺑەر " ﻟێﮏ ﺋەدرێﺘەوە وەﮐﯽ ﺋەم ﺑەر و ﺋەو ﺑەری ﮐﻮردی  .ﺟە ﺋەوﺑەرەﮐەش
ﻣەﺑەﺳﺘﯿﺎن ﺋەوﺑەری ﭼﯚﻣﯽ ﻓﻮرات ﺑﻮوﮔە  .ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ  ،ﺋﺎﺑﺮام  ،ﺑﺮاھﺎم  ،ﺋﺎﺑﺮاھﺎم ) ﺑﺮاﯾﻢ – ﺑﻠەی ﮐﻮردی (
ژی ﺟە ﮔﯚڕ ﺋەم ﺑﯚﭼﻮوﻧە ﺋەﺑێ ﻟە  Eberەوە ھﺎﺗﺒێ  .ﺋەﻣﺎﻧەش ﺋﺎﻣﺎژەن ﺑە داﺑڕاﻧێﮑﯽ ھﺰری و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و
ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐەﯾە ﻟە ﺳەردەﻣﺎﻧﯽ ھەرە ﮐﯚن دا .
================================
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ﺋەوە ﻟﯚ دەﯾﺎن ﺳﺎڵ ﺋەﭼێ ﮐە ﺑە ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری ﻣە�ی ﻋەﺟەم  ،ﺟﻮوﻟەﮐە ڕووﺑەڕووی ﻣەﺗﺮﺳﯿێﮑﯽ
ﻧﻮێ ﺑﻮوەﺗەوە  ،ﮐە ﺋەوﯾﺶ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿە  .ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ
ﺟﻮوﻟەﮐە و دەوڵەﺗەﮐەﯾﺎن ﺋەﮐﺎت و ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎرﯾﺎن ھەوڵﯽ ﺋەوەﯾﺎن داوە و ﺋەﯾﺪەن ﮐە
دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ وەک ﭘێﻨﺎﺳەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺟﯿﮭﺎن ﺑﻨﺎﺳێﻨﻦ  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم
ﻟەم ڕێﺒﺎزەﯾﺎن ھﯿﭽﯿﺎن ﻧەھێﺸﺘﻮەﺗەوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎرە ﻧﺎو زڕاوەﮐەﯾﺎن  ،ﺋەﺣﻤەدی ﻧﮋاد  ،ﺑە
ڕۆژی ڕووﻧﺎک و ﻟە ﺑەر ﺟﺎو و ﮔﻮێﯽ ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ  ،داوای ﺗﯿﺎ ﺑﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺋەﮐﺎت .
ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺗﯿﻠﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و وەھﺎﺑﯽ ﺳﻌﻮودی  ،دەور و ﮔﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﺑەرزﺗﺮ و ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪارﺗﺮ ژ ﺑﯚ ﮔﺸﺖ ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن ھەڵ داﮔە  ،وەک ﭘێﺸﺘﺮ ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮا .
ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ داﻋﺶ ﺑەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ژﯾﺎﻧەوەی ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ،
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮە زەق ﺗﺮ ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋوو  ،ﻓﺮە ﻟە ﭘێﺶ
ﺋەواﻧﯿﺸەوە ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و زاﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﻓﺮە ﺧﺎس ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارن ﮐە دواﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،
ﻟێﺪاﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە و ﻟە ﻧﺎو ﺑﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠە  .ھەڵﺴﻮوڕاواﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﭻ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘەﯾﺎن
ﻧﺎﺷﺎرﻧەوە و ﻟە ژێﺮ داھﯚڵﯽ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و درۆزﻧﺎﻧەی داﮐﯚﮐﯽ و ﭘﺎرێﺰﮔﺎری ﻟە ﻋﺎرەﺑﯽ ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ  ،داﮔﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ
ﺋﻮرﺷﻠﯿﻢ ﯾﺎن ﻟﯚ ﺧﻮە دﯾﺎری ﮐﺮدوە  .ﺋەﮔەر ھەﺗﺎ دوێﻨێ و ﭘێﺶ ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ  ،ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ
ڕووﺑەڕووی دەوڵەﺗە ﻋﺎرەﺑﯿەﮐﺎن ﺑﻮوﺑﻮوﻧەوە و ڕێﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﮐﺮاوە ﺑﻮو ﺋەڕاﯾﺎن ﭘەی
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯿﺎن  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ھەڵﺪاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺋﺎﮐﺎری ڕەﺷەﮐﻮژی و ڕێﮑﺎری
ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە  ،دﯾﺎردەﯾەک ﻧﯿە ﮐە ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑﮑﺎرن ﻟێﯽ ﺑێ ﺧەم ﺑﻦ و ﻣﺸﻮوری ﺧﯚﯾﺎن ﻧەﺧﯚن  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،وەھﺎﺑﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن  ،ﻣەﺗﺮﺳﯿێﮑﯽ ﺳﻮورە ﻟﯚ ﺟﻮوﻟەﮐە
و ﮔەرەﮐە ﮐﻮ ﭘڕ ﺑە ﺳﻮوری ﺑەھەﻧﺪ وەری ﺑﮕﺮن .
ڕێﮑﺎری ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەوەی ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﺟە ھەﻣﺒەر ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ  ،ﻗەﯾﺮان و ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻧﻮێ ﺑەرز ﮐﺮدەوە  ،ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﺋەو ھەڕەﺷەی ﮐە ﻗەزاﻓﯽ ﻟە
ﺳەردەﻣﯽ ﭘەﻟەﻗﺎژەی ﺳەرەﻣەرﮔﯽ ڕژﯾﻤەﮐەی دا ﺟە ڕۆژﺋﺎوای ﺋەﯾﮑﺮد ﺑەوەی ﮐە ﺗﺎﻗﻤە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿە
ﺗێﺮورﯾﺴﺘەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺗێ ﺑەرﺋەدا  ،ﮐﺮدە ﺑﻨﺎﻏەی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺧﯚﭘﺎراﺳﺘﻦ  .ﻗەزاﻓﯽ ﻓﺮﯾﺎی ﺋەوە ﻧەﮐەوت ﮐە
ھەڕەﺷەﮐەی ﺑﮭێﺮێﺘە دی  ،ﻟێ ﺋەﺳەد و ﺑەﻋﺲ  ،ﺑەﮐﺮدەوەی ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەﯾﺎن داﺑەزاﻧﺪ و ھەﺗﺎ
ﺋﯿﺸﺘﺎﯾﺸﯿﺎن ھێﻨﺎوە  .ﺋەﻣەش ﺋەوە ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە ﮔەر ھەﺗﺎ دوێﻨێ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑەﺗﺎﯾﺒەت
ڕەﺷەﮐﻮژاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗﺎﻗﻢ و دەﺳﺘەی ﺑﭽﻮوک دا ڕێﮑﺨﺮاﺑﻮون ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﻟە ﺳﺎﯾەی ﺋەﺳەد
و ﺑەﻋﺲ ﺳﻮوری و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﺑەﻋﺴﯽ ڕوﺧﺎوی ﺳەداﻣﯽ  ،ﺗﻮاﻧﯿﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ دەوڵەﺗﯽ و ﺑە دەرەﺗﺎن
و دەرﻓەت و ﮐەرەﺳەی ﺗێﮑﻨﯿﮑﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ دوو دەوڵەﺗﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە ﺧﯚﯾﺎن ڕێﮏ ﺑﺨەن .
ﻧﺎوی داﻋﺶ ﺗەﻧﯿﺎ ﻧﺎوێﮏ ﻧﯿە ﮐە ﺧەڵﮑێﮑﯽ ڕەﺷەﮐﻮژ ﺑەرزﯾﺎن ﮐﺮدﺑێﺘەوە  ،داﻋﺶ ڕەﻧﮓ داﻧەوەی ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮی
ﺗﺎﻗﻤﯽ ﺗێﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وەک ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ﻋﯿﺮاﻗﯽ ﯾە  .داﻋﺶ ھەﻣﺎن ﻋﺮووﺑەی
ﮐﯚﻧە ﮐە ﻟە ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ  -ﺑەﻋﺴﯽ ﻟﯚ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﺎی داوەﺗەوە و ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ
ﺟەﺳﺘەی ﮐﯚڵەوار و ﺗەﭘﯿﻮی ﻋﺮووﺑەﯾێﮑە ﮐە ﻋەﺟەم ﺳﻮار ﺳەرﯾﺎن ﺑﻮوە  .ﺋەﻣەش ﺋەﺑێ ﺑﺎڵﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە
ڕاﺑﮑێﺸێﺘە ﺳەر ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ﺟﯿﺎوازﯾێﮑﯽ ﻗﻮول ﻟە ﻧێﻮان ﺳﻮورﯾە و ﻟﻮﺑﻨﺎن ھەﯾە و ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﺳﻮورﯾە ﺑەو ﺋﺎﺳﺎﻧﯿەی ﻟﻮﺑﻨﺎن دەﺳﺘەﻣﯚ ﻧﺎﮐﺮێﺖ  ،چ ﻟە ڕێﮕﺎی ﺳەرﺑﺎزی ﺷﺎرۆن و چ ﻟە ڕێﮕﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾەوە.
ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﭘێﺸﺘﺮ  ،ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻧﺰﻣﺘﺮ و ﮐەﻣﺘﺮ ﺗﺎﻣﯽ ﺗﯿﻠﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﯿﺎن ﮐﺮدووە .
ﺣﺰﺑﻮ�ی ﻟﻮﺑﻨﺎن ﻣێﻤڵ و ﻣڵﯚزﻣێﮑﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎﻧە ﮐە ﻟە دژی ﺟﻮوﻟەﮐە ﺳﺎز ﮐﺮاون  ،ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ﮐە ڕەگ و ڕەﭼەڵەﮐﯽ ﻟە ﻟﻮﺑﻨﺎﻧە  .ﭘﺸﺖ ﮔﯿﺮی ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻟە ڕێﮑﺨﺮاوی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺣەﻣﺎس و ﺋەواﻧﯽ دﯾﮑە ﻟە ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ  ،ﺑە ﺟﯿﺎوازی ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨﯽ
ﯾەوە  ،ﺋەﺑێ ﺟﻮوﻟەﮐەی ﻓﺮە ﻓﺮەﺗﺮ ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮﯾﺎن ﻟە دژی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ
ﺋﺎﮔﺎدار ﮐﺮدﺑێﺘەوە  .ﺟﻮوﻟەﮐە ﻧﺎﺗﺎﻧﻦ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەو ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮﯾەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە  ،ﺑە ھەﻣﻮو ڕەﻧﮓ
و ﺋﺎﻗﺎر و ﻣﯚرﮐﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﺗەﺑﺎ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﺎﻧەوە  ،دەﺳﺖ ﻟە ﺳەر دەﺳﺖ داﻧێ و داﺷﯽ ﻧﺎﻧﯽ ﺑە
ﻣﺴﯚﮔەرﯾەوە.
ﺧﺎﻟەک ﮐﻮ ﺷﯿﺎوی ﺋﺎﻣﺎژە ﭘێ ﮐﺮﻧە ﭬﺮ دە ﺋەوەﺳە ﮐە ﻟﯚ ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی و ﺟە ﺳەردەﻣﯽ
ھەڕەﺗﯽ رەوﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ دا  ،ھەر ھەﻣﻮو دەﺳﺘە و ﺗﺎﻗﻤﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا  ،ﺋەوەﯾﺎن
ﺑە ﺋەرﮐﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧەی ﺧﯚﯾﺎن داﻧﺎﺑﻮو ﮐە دژی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻮوڵێﻨەوە و ﺋەش ﺟﻮو�ﻧەوە  ،ﺑە ﭘﺎﮐﺎﻧەی
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داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﻋﺎرەﺑﯽ ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ  .ﺋەم ﻣﯿﺮاﺗﯿە ﻧﺎﭘﯿﺮۆزەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﻧﮭﺎ ﮔەﯾﺸﺘﮕەﺳە دەﺳﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻋﺶ ﮔەل و ڕەﺷەﮐﻮژﯾەل ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ  ،ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ﭘەڵﭙﯽ داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﻋﺎرەﺑﯽ ﻓﻠﺴﺘﯿﻨﯽ.
ﻣەردم ﺟﻮوﻻﯾﮑﺎ و ﮐﻮرد ﺋێﺴﺘﺎ ﻟەم دۆﺧە ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ و ﺗێﮑﭽڕژاوەدا  ،ڕووﺑەڕووی دوژﻣﻨێﮑﯽ ﭘڕ ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪار ،
واﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻧەﻣﺎزە ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ داﻋﺶ ﺑﻮوﻧەﺗەوە  ،وەﮐﯽ دوو ﻧەﺗەوەی ﮐەوﻧﺌﺎرای دەﭬەرەﮐە.
ﻧﺰﯾﮑﯽ و ھﺎوھﺎوﯾﯽ ﺋەم دوو ﻧەﺗەوە ﺷﺘێﮑﯽ ﺗﻮاو ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﯾە ﻟەم ھەل و ﻣەرﺟە دا  .ﺑﻨێﺸﺘەﺧﯚﺷەی
ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووھەم ﻟەﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﺑەرھەﻣﯽ ﻣێﺸﮑﯽ ﻋﺮووﺑە و ﻋەﺟەﻣﺎﯾەﺗﯽ ﮐﯚﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐەران و
ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮو  ،ﺟﺎر وﺑﺎر ﮐﺎوێﮋ ﺋەﮐﺮێﺘەوە  .ﺋەم ﺑەزﻣە دژە ﻣێﮋووﯾﯽ و ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە ﻟە ﯾەک ﮐﺎﺗﺪا
ﻣەردم ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﻮردی ﮐﺮدﺑﻮوە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﺑە ﺗﯿﺮێﮏ دوو ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺋەﭘێﮑﺎ  ،ﺑەوەی ﮐە ﯾەﮐەم ﺑﻮوﻧﯽ
ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺧﺮاﭘە و دژی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻋﺮووﺑە و ﻋەﺟەﻣﺎﯾەﺗﯿە ؛ دووھەم ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەک ﻣﯿﻨﺎی
دووھەﻣﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮاﭘەﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﺋەﺧﺎﺗە ﺳەر ﺧﺮاﭘەی ﺟﻮوﻟەﮐە ﻟﯚﯾﺎن  .ﮐﺎرداﻧەوەی ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﻮرد
ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەم ﭼەواﺷەﮐﺎرﯾە ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑە ﺑەرژەوەﻧﺪی دوژﻣﻨﯽ ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و
ﺟﻮوﻟەﮐە ﻓﺮە ﺧﯚﯾﺎن ﻟە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻧە ﺋەدا و ژ دوور رە ﭼﺎوەودێﺮی و ﺗﻮاﺷﺎﯾﺎن ﺋەﮐﺮد  .ھﯚﮐەﺷﯽ
ﺋەﺑێ ﮐﻮ ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ﺑﻮوﺑێﺖ ﮐە ﺟﻮوﻟەﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﻧەﯾﺎرﯾﺎن ﻟە دەور و ﺑەری ﺧﯚﯾﺎن ﮐەم ﺗﺎ ﮐﻮرﺗێ
ﺑەرﭘەرچ داﺑﻮوەوە و ﻟێﯽ ﺋەرﺧﺎﯾەن ﺑﻮون  .ﮐﺎرداﻧەوەی ﮐﻮردﯾﺶ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺑە ھەزاران ﺳﻮێﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺎﻧە
ھەوڵﯽ ﺋەوەی ﺋەدا ﮐە ﺋەو ﻧﺎوﻧﯿﺘﮑە ﻟە ﺧﯚی دوور ﺑﺨﺎﺗەوە و ﻟەﻣەش ﻓﺮەﺗﺮ ھﺎودەﻧﮓ ﺑﻮو وەﮔەرد ھەرای
دژە ﺳەھﯿﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎو و زاڵﯽ ﮐەش و ھەوای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەو ﺳەردەﻣە  .ﺋەﻣەش ﺋەزﻣﻮوﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮕە
ﮐە ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐە ﺷﺎن ﺑە ﺷﺎﻧﯽ ﯾەﮐﺘﺮ ﺋەﺷﯽ واﻧەی ﭘێﻮﯾﺴﺖ وەﻟێ ھەڵ ھێﻨﺠێﻨﻦ ﭘەی دۆﺧﯽ
ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ .
ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ وەﮔەد رۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮔەل  ،ﻧە ﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل،
ﺧﺎڵﯿﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺟێﯽ ڕاﻣﺎﻧﯽ ﺑڕێﮏ ﻗﻮوڵ ﺗەرﺗەرە  .ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ،ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن  ،رۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﺗێﺒﯿﻨﯽ و ﺳﺮﻧﭽﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﮐﯽ ﺟﻮوﻟەﮐەی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑە ھەﻧﺪ
وەرﻧەﮔﺮﺗﻮوە و ﺑە ﺑەڵﯿﻨﯽ ﭘﺎرﯾﺰﮔﺎری ﺟە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﻣەردم ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑەﺳﯿﺎن ﮐﺮدووە و دڵ ﺧﯚﺷﯿﺎن ﮐﺮدﮔﻦ.
ﻟێ ﺳەرەڕای ﺋەو ﮔﻔﺖ و ﺑەڵێﻨﺎﻧەی رۆژﺋﺎوا  ،رەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژ دەﮔەڵ ڕۆژ دا ﻓﺮەﺗﺮ ﭼﻮوﮔەﺳە
ﭘێﺸەوە و ﮔەﯾﺸﺘﻮەﺗە ﺋەم ﺋﺎﺳﺘە ﭘﺮ ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪارەی ﺋﯿﺸﺘﺎی ﻟﯚ ﻣەردم ﺟﯿﮭﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋەڕای ﻣەردم
ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﻮرد ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  .ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑەو دوور ﺑﯿﻨﯽ و ڕواﻧﮕە و ڕاﻣﺎﻧە ﻗﻮوڵەی
ﺟﻮوﻟەﮐەﯾﯽ ﯾﺎﻧەوە  ،ﺋێﺴﺘﺎش ﻟە ھەرا و ﺷەڕی ﺋەوە دان ﮐە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﻟەوە ﺗێ ﺑﮕەێﻨﻦ ﮐە
ﻗەﯾﺮاﻧەﮐەﯾﺎن ﻗﻮوڵﺘﺮ و ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐەﺷﯿﺎن ﮔﺎورەﺗﺮ و ﻓﺮەﺗﺮ و ﺑەرﯾﻦ ﺗﺮ ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﻧﮑﻮوﻟﯽ ﻟە راﺳﺘﯽ ﺑﯚﭼﻮون
و ﺷﺮوﭬەی ﺟﻮوﻟەﮐە ھەر ﺟە ﮐﯚﻧەوە و ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎﺷﯽ وەﮔەرد ﺑﻮوت  ،ﻧﺎﮐﺮێ .
ﺳەرەرای ھەﻣﻮو دەرﺑڕﯾﻨێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل  ،ﺋەوەی ﮐە ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﺋەوەﺳە ﮐە
ﺋەوان  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺑە دڵ ﺷەڕی داﻋﺶ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﮐەن و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋێﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺎن ﻧﯿە .
ﺋەو ﺑﺎﺟەی ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ داﯾﺎن ﺑە ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ﺑەزﻣﯽ ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺋﺎﺗﯚﻣﯽ ﻣەﻻﮐﺎن  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺷێﻮەی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوەﯾﯽ  ،ﺋەﺑێﺘە ھﯚﮐﺎری ﺑەھێﺰ ﺗﺮ ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە
ﮔﺸﺘﯽ  .ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻟەم ھەڵە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﯾەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺎﺗە دەﻧﮓ و ﻟەوەش ﭘﺘﺮی ﭘێ ﻧەﮐﺮا.
ﮐﺎرداﻧەوەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ ﺟە ھەﻣﺒەر ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی داﻋﺶ ﻓﺮە ﻓﺮە ﻟە ﮐﺎرداﻧەوەی ﺋەوان
ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە و ﺑﻮوﯾەرێ ۱۱ی ﺳﯿﭙﺘﺎﻣﺒەر ﻻوازﺗﺮ و ﻧﺎ ﮐﺎرﯾﮕەر ﺗﺮە  .ﺷەڕی داﻋﺶ ﻟە ﺷێﻮەی
دوورە ﺗەﻗەی ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﯽ ﻟە ﻻﯾەن ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎﻧەوە ﭼﺎری داﻋﺶ ﻧﺎﮐﺎت ھﯿﭻ ﺑەﻟﮑﻮ ﺑﻮوﮔەﺳە ھﯚﮐﺎری ﺋەوە
ﮐە داﻋﺶ ﺧﯚی ﻟە ژێﺮ زەوی ﺑﺸﺎرێﺘەوە و ﺧﯚی ﻗﺎﯾﻢ ﺑﮑﺎت ﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺎن ﻓﺮەﺗﺮ و ﻟێﺪاﻧﯿﺎن زەﺣﻤەت ﺗﺮ
ﺋەﮐﺎت  .ﺋەم دژﮐﺮدەوەی داﻋﺶ ھەم ﻣەﺗﺮﯾﺴﯿﺎن ﮔﺎورەﺗﺮ ﺋەﮐﺎت و ھەﻣﯿﭻ ﺑﻮاری ﻣﺎﻧەوەﯾﺎن درێﮋ ﺗﺮ
ﺋەﮐﺎﺗەوە.
ﻻﯾەﻧێﮑﯽ دﯾﮑەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺷەڕی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎن ﻟە دژی داﻋﺶ ﺋەوﯾە ﮐە ﺋەوان ﺑە ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺑﺎران ﮐﺮدن و
ﻟێﺪاﻧﯽ ﺧەﺳﺘﯽ ﺷﺎر و ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯽ داﻋﺶ ﮐە ﺳﻮﻧﻨﯽ ﻧﺸﯿﻨﻦ  ،ژێﺮﺧﺎن و ﺳەرﺧﺎﻧﯽ
ژﯾﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە ﺧﺎﭘﻮر ﺋەﮐەن و ﺑە دەﯾﺎن ﺳﺎڵ ﺑەرەو دوا ﺋەﯾﺎن ﮔێڕێﺘەوە ﮐە دﯾﺴﺎن ﻟە
ﺑەرژەوەﻧﺪی داﻋﺸە ﺑەو ﻓەرھەﻧﮕە ﮐﯚن و دژە ﻧﻮێﺨﻮازﯾەی ﮐە ﭘێڕەوی ﺋەﮐەن  .ﺷەڕی ﻓﺮۆﮐە
ﺷەڕﮐەرەﮐﺎﻧﯽ ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎن  ،ﺋﯽ دە ڕووﺳﯿﭻ وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت  ،ژﯾﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺳﻮﻧﻨە ﺑەرەو دوا و
ﺳەردەﻣﯽ ﺑەردﯾﻨە ﺋەﮔەڕێﻨێﺘەوە و ﺋەﻣەش ﺋەو ﭼﺘەس ﮐە داﻋﺶ ﺗﻮای و ﺑﯿﺮی داﻋﺸﯽ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
وﻟﻮ ﻓەرھەﻧﮕێﮏ ھەڵ ﺋەدات  .دواﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎن ﻟە دژی داﻋﺶ  ،داﻋﺸێﮑﯽ
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ﺳەردەﻣﯽ ﺑەردﯾﻨە و ﺑﻦ ﻋەردﯾﻠەی ﻟﯽ ﺋەﮐەوێﺘەوە ﮐە ﺑە ھﯿﭻ ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿەﺗێﮑﯽ ھەرە ﺑەرز و
ﭘێﺸﮑەوﺗﻮوش ﭼﺎرﯾﺎن ﻧﺎﮐﺮێﺖ  .ﭼەک و ﭼﯚڵەی ھەری ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﺳەردەم ﻟﯚ ﺷەڕی وەھﺎ
داﻋﺸێﮏ ﭼﯽ ﻧەﺑﻮﮔﻦ و دە ھەﻣﺒەرﯾﺎن دا ﻧﺎﮐﺎرا و ﻧﺎﮐﺎرﯾﮕەرە  .ﺋەﻣەس ﻟﯚ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎڵێﮑﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯿە.
ﺳﭙﺎی ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑە ﭼەﮐﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﺳەردەم ﺗەﯾﺎر ﮐﺮاوە ﻟﯚ ﺷەڕی ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ژ دژی
ﻋﺎرەﺑﺎن  .ﺋەم ﺳﭙﺎﯾە ﺟە ھەﻣﺒەر ڕەﺷەﮐﯚژی ﺑﻦ ﻋەردﯾﻠە و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﺑەردﯾﻨە  ،ﻧﺎﮐﺎراﻣە و
ﻧﺎﮐﺎرﯾﮕەرە  ،دەق وەﮐﯽ ﺳﭙﺎی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن  .ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﻓەرھەﻧﮕﯽ
ﺟەﻧﮕﺎوەراﻧەی ﭘێﺸﻤەرﮔە وەﮐﯽ ھێﻤﺎ و ﺋﺎﮐﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺋەو ھﯚﮐﺎرەﯾە ﮐە دەﮐﺎرێ ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ
ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎی داﻋﺶ ﺑﻨێ و ﺗێﻜﯿﺎن ﺑﺸﮑێﻨێ  .ﺋەﻣەش ﺋەو ھﯚﮐﺎرەﯾە ﮐە ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ ﺳﭙﺎی ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت ﺟە
ھەﻣﺒەر دﯾﺎردەی داﻋﺶ ﭘڕ ﺋەﮐﺎﺗەوە و ﺋەﺷﯽ ﻟﯚ ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺟێﮕەی ڕاﻣﺎن ﺑﻮوت وەﮐﯽ ﮐﻮ
ﺳﺮﻧﺠﯽ ﺗێﮑڕای ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ڕاﮐێﺸﺎوە و ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﯚ ﺋەو ﺋﺎﺳﺘە ھەڵ داﮔە .
ﺗەواوﮐەری ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾە ھەڵە و ﻧﺎﺑەﺟێﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﺋەوﯾە ﮐە ﺋەوان ﻓﺮە ﻟەوەدا ﮐەﻣﺘەرﺧەم و ﺗﮋی ھەڵەن
ﮐە ھﯚﮐﺎرە ﺳەرﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ داﻋﺶ وەک ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ھەﻣﻮو ڕەﻧﮕەﮐﺎﻧﯿەوە
 ،وەھﺎﺑﯽ  ،ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ  ،ﺑە ھەﻧﺪ وەرﻧﺎﮔﺮێ  .ﻟەﻣەش ﻓﺮە ﺗﺮ ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﭘڕﭼەک ﮐﺮدﻧﯿﺎن  ،ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ داﻋﺶ  ،ھێﮋ ﻧەﮐەﻓﺘﮕەﺳە ڕۆژوەی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ڕۆژﺋﺎوا و ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺧﯚﯾﺎﻧﯽ ﻟﯽ ﺋەﺑﻮێﺮن  ،ﺳەرەرای ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐە
ھێﺰی ﮐﺎرای دژە داﻋﺸە و ﺑﯚرﯾﺸﯿﺎن ﭘێ داوە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە  .ھەﻣﻮو ﺋەم ڕاﺳﺘﯿﺎﻧە ﺋەوە
ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ڕۆژﺋﺎوا ﻓﺮە ﺳﻮور ﻧﯿە ژ ﺗﻮﻧەﮐﺮﻧﺎ داﻋﺶ و ﺑﯚﺧﯚی دەوری ھﯚﮐﺎری ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەر ﺋەﺑﯿﺒێ و
ﺋەﮔێڕی ﻟە ﺑەھێﺰ ﮐﺮدﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  .ﻟەﻣەش دا ﺋەوەﻧﺪە ﭼﻮوﻧەﺗە ﭘێﺶ ﮐە ڕای ﺑﮕەێﻨﻦ
ﮐە ﺋﺎﮐﺎری ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی داﻋﺶ و ڕەﺷەﮐﻮژاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺮۆﮐﺴڵ و ﺷﻮێﻨە ﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮەک ﻟە
ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧﯿە و داﮐﯚﮐﯽ ژ ﺑەﻧﺎو ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺋەﮐەن ﮔﯚر ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺳﺎﮐﺎر و
ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە و ﻧەزاﻧﺎﻧەی ﺧﯚﯾﺎن  ،وەﮐﯽ ﺗە ﺑێﮋی ﮐﻮ ﺋەوان ﭘﺘﺮ ﻟە ﻋﺎرەﺑﺎن ژ ﺋﯿﺴﻼم ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﺒێﺘﻦ .
ھەر ﺋەم ھەڵەﯾەش ﺑﻮوەﺗە ھﯚﮐﺎری ﺋەوە ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت داﻋﺸﯽ ﻣﯚرﮐﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﻨێﻦ
ﺑە ڕوﺧﺴﺎری ﭘێﺘەﺧﺖ و ﺷﺎرە ﮔﺎوەرەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و و ڕۆژﺋﺎوا ﺑﺒێﺘە ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ.
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷەڕی ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﮔە�ڵە ﮐﺮاو ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە ھەڵە و ﭘەڵە و ﺳەرﭼ�ﻧە ﭘﯿﮑەوە ﻧﺮاوی
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن  ،ﻧەک ھەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ داﻋﺶ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﭼﺎرﻧﺎﮐﺎت ،
ﺑەڵﮑﻮ ﺋﺎوﺳﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻗﻮوڵ ﺗﺮ و دۆﺧﯽ ﻟەﻣەی ﺋێﺴﺘﺎ ﺗێﮑﭽڕژاوﺗﺮ و ﺋﺎﻟﯚزﺗﺮە ﮐە ﺑەﺑێ ھﯿﭻ ﮔﻮﻣﺎﻧێﮏ ﺋەﺑێﺘە
ھﯚﮐﺎری ﮔﺎورەﺗﺮ ﺑﻮوﻧەوەی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺗێﺮور و ڕەﺷەﮐﻮژی ﺑﯚ ﺳەر ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺟﻮوﻟەﮐە و
ﮐﻮردﯾﺶ ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﯾﺎﻧەوە  .ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐە ﺟە ھەﻣﺒەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮوری ﺋەﻣڕۆ و دواڕۆژﯾﺎن ﻓﺮە ﺑە
ﭘﺎرێﺰەوە ﺋەﺟﻮوڵﯿﻨەوە ﮐە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ھێﭻ ﻻﯾەﮐﯿﺎن دا ﻧﯿە  .ﺋەﻣەش ﺋەوە ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە
ھەرﺗﮏ ﻻ ھێﮋ دە ﻗﺎوﺧﯽ دۆﺧﯽ ﺳﺎ�ﻧﯽ ﭘێﺸﻮودا ﻗەﺗﯿﺲ ﻣﺎون و ﻧەﯾﺎن ﺗﻮاﻧﯿﻮە ﺋەو ﻗﺎوﺧە ﺑﺸﮑێﻨﻦ .
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﻮرد ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە دوژﻣﻨﯽ ھﺎﺑەش ﻣﯿﻨﺎ داﻋﺶ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﮑﭭە ﻧەھﺎﺗﯿە
ﮔﺮێ دان  ،ﻟێ ﺑەﻟێ  ،ھەرﺗﮏ ﻻ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺋەﺑێ ﭘﯿﮑﭭە ﺑﺎﺟﯽ ھەڵە و ﭘەڵە و ﻧﺎدروﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳەت و
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی رۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﺪەن و ﻟەﻣەش دا ھﺎوﭼﺎرەﻧﻮوﺳﻦ  ،ﺑﺎ ﺋﯿﺘﺮ ﻣێﮋووی ﮐﯚن و ﮐەﭬﻨﺎرا ﺑﻤێﻨﯽ .
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺷﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕێﮑﯽ دﯾﮑەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﻟﯚ ﺟﻮوﻟەﮐە ھەﺑێ  .ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرﺑەﺳﺘﯽ ﺑەھێﺰی
ﺑەرﺑەﺳﺖ ﮐﺮدﻧﯽ داﻋﺸە ﻟﯚ ﻧﺎو ﻋەﺟەﻣﺎن  .ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺋەم ﺑەرﺑەﺳﺘە و دەﺳﺖ ڕاﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ داﻋﺶ و
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وەھﺎﺑﯽ ﺑە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،ﺑەو ﺋﺎﮐﺎرە ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەﯾﺎﻧەوە ﺋﯿﺪی ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﻓﺮە ﺟە ڕاﺳﺘﯽ دوور
ﻧەﮐەﻓﯿﻨەوە ﮐە ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﻋەﺟەم ﺑەرﮔەی داﻋﺶ و ﻋﺎرەب ﻧەﮔﺮن و ﺋێﺮاﻧﯿﭻ ﺑﮑەﻓﯿﺘە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی وەھﺎﺑﯽ و
داﻋﺶ  .وەھﺎ ﺋەﮔەرێﮏ ﻟﯚ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑە واﺗﺎی ﺗﯿﺎﭼﻮوﻧﯿەﺗﯽ  .ﺋەﻣە ﻟەﻻﯾەک و ژ ﺋﺎﻟﯿێ دن  ،ھەﻣﺎن
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرﺑەﺳﺘﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ و ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﭘﺎواﻧﺨﻮازی و ﭘەرەﺧﻮازی ﻣەﻻی ﺷێﻌەﮔەری ﻋەﺟەﻣﺎﻧە ﻟﯚ
ﺧﯚ ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯿﺎن ﺑە ﺳﻨﻮورەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ وەک ﺧەوﻧﯽ ﭘێﻮە ﺋەﺑﯿﻨﻦ  .ھەر ﺋەم ھﯚﮐﺎرەش ﺑﻮو ﮐە ﮐﺎﺗﯽ
ﺧﯚی ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﮐە ڕێﮕﺎی ﻧەﺟەف و ﮐەرﺑەﻻ ھەڵ ﺑﮋێﺮی ﻟﯚ ﺋەوان ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﭘەرەﺧﻮازی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە دژی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ  .ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە و ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﻗەﯾﺮان و ﺷەڕی
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺳﻮورﯾە  ،ﺑەﻏﺪای ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﯾﺎن ﮐﺮدە ﭘﺮدەﺑﺎزی ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری و
ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﭼەک و ﭼﯚڵە و ھێﺰ ژ ﺑﯚ ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮورﯾە  .ﺋەﻣەش دﯾﺴﺎن ﺑەڵﮕەﯾەﮐﯽ دﯾﮑەﯾە ﮐە ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژ دەﭬەرەﮐە ﻧﯿﺸﺎن ﺋەداﺗﻦ  .ﻟەورە ﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺋەوﯾﭻ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێﮑﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ و ﺑەھێﺰ و ﺗەﯾﺎر ﺑە ﭼەک و ﭼﯚڵەی ﺗﺎزەﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە  ،دەق ژ ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻮوﻟەﮐەش ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﯿﺎن  .ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺋەو ھﯚﮐﺎرەﯾە ﮐە
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ﺑەﮐﺮدەوە ﻣەﺗﺮﺳﯽ داﻋﺶ و ﺳەرەڕۆﯾﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣەﺗﺮﺳﯿﺎن ﻟﯚ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺳەردەم ﺑﯚر
ﺋەدات  .ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮار و ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ﻓﺮە ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗﺮ و ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮ ﺋەﮐﺎﺗﻦ و دڵﻨﯿﺎﯾﯽ
و ﺋەرﺧﺎﯾەﻧێﮑﯽ ﺟێﮕەی ﺑﺮوا و ﭘﺸﺖ ﭘێ ﺑەﺳﺘﻨە ﻟﯚ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﮐﻮ وەﯾﺸﻮوﻣەی ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ چ
داھﺎﺗﻮوﯾێﮑﯽ ﻧﯿە و ﻧﺎی ﺑێﺖ  .ﺋەﻣەش ﺋەو ﭼﺘەس ﮐە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﭘێ ھەس  ،ﺋﺎﻟەم دۆﺧە
ﻧﺎﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮ و داھﺎﺗﻮوی ﻧﺎدﯾﺎری  .ﺋەﺷﯽ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﭼﺎزاﻧﺎن و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﺴﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺟﻮوﻟەﮐە ﻓﺮە ﺑﺎش ﺗێﯽ
ﮔەﯾﺸﺘﺒێﺘﻦ و ﺑﻨەﻣﺎی ﮔە�ڵەی ھﺎوﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ و ھﺎوھﺎوی ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﻮرد ﺋﺎ ﻟەم ﺳەردەﻣەدا  ،وەﺑﺎﻧﯽ
داﺑڕﯾﮋن  .ﺋەوەش ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﻟﯚ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎر و ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﮐە ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﭼﻮوﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺖ
ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەر ﺑﮑەن ژ ﺋﺎﻗﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ڕرەوﺗﯽ ھەڵ ﺑﮋارﺗﻦ ژ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ دوﻧﺎڵﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﮐﺎرداﻧەوەی ﻣە�ی ﻋەﺟەم ﻟە دﯾﺴﺎن ﮐﺎرا
ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەﺣﻤەدی ﻧﮋاد ﻟە ﺑﯚ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،ھێﻤﺎﯾەﮐﯽ ﺑڕێﮏ ﺑﺎڵ ﮐێﺸە ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺗﺮاﻣﭗ و ﮔەڕاﻧەوەی ﺋەﺣﻤەدی ﻧﮋاد  ،دۆﺧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  ،داھﺎﺗﻮوﯾێﮑﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و
ﺧﻮێﻨﺎوی ﺗﺮی ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐە  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺋەﺷﯽ ﭘﺸﺘێﻨﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻗﺎﯾﻢ ﺑﮑەن ﻟە ﺑﯚ ھﺎﺗﻨە
ﺋﺎرای وﻟﻮ ﺋەﮔەرێﮏ و ﺋەﻣەش دﯾﺴﺎن ﺋﺎﻣﺎژەﯾەﮐە ﻟەﺑﯚ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ھﺎوھﺎوی ﮐﻮرد و ﺟﻮوﻟەﮐە و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﺎن
ﻟە ﺑﯚ داھﺎﺗﻮو .

ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺧﯚە ﺑﻮوﻧﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺋەﺣﻤەدێ ﺧﺎﻧﯽ ھەر زوو و ﮔەﻟێ ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪێﻦ دﻧێ ێﻦ ﻧەﺗەوەێﻦ دن  ،ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ دەوڵەت و
دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕێﮑﺨﺮاو دە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ دەوڵەﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﻓﺮە زەﻻل و دﯾﺎری ﮐﺮی ﺋﯿﻨﺎﯾە
ﮔﯚڕێ  .ﺑﯿﺮ و ھﺰر و ﻓەﻟﺴەﻓەﯾﺎ ﺧﺎﻧﯽ ژ ﻣەڕ دەوﻟەت دەق ھەﻣﺎن ﻣﮋارە ﮐﻮ ﺋﯿﺮۆ ژی ﺗێﺖ ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  ،دە
ﺋﺎﺳﺘەک ﺧەﻣڵﯿﻨﺮاو و ﮔەﺷەﮐﺮدوو  .دەوﻟەت ﺋﺎﻣﺮازەک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە ﮐﻮ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ﺑەڕێﻮە ﺋەﺑﺎت و ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﮔﺸﺘﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻟەﻣەش ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭼﯿﻦ و ﻗﺎﺗﺎ ﺳەردەﺳێ ﭬێ ﻧەﺗەوە  ،دەﺳﺘەﺑەر و
ﻣﺴﯚﮔەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﻧﺮخ و ﺑەھﺎ و ﺷێﻮە و ﺷﯿﻮازی ژﯾﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ھەر ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەک و ﭘﺎراﺳﺘﻦ و
ﮔەﺷە و ﺧەﻣەﻟﯿﻨﯿﺎن  ،ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ وﻟﻮ ﺋﺎﻣﺮازەک ھﺎﺗﯿە ﮔﺮێ دان ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﮐﻮ ﺑە ﺑێ ﺋەو ﺋﺎﻣﺮازە  ،ﺋەوان
ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﻣەﺑەﺳﺖ ﻗەت ﻧەﺷێﻦ ﺑێﻨە ﭘێﮏ ھﺎﺗﻦ  .ﻧەﺗەوە ﺑە ﺑێ دەوڵەت و دەﺳ�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھەﻣێﺸە
دەﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻟە ﻧﺎوﭼﻮوﻧە  .ﻟەورە ﯾەﮐەم ﮐﺎری داﮔﯿﺮﮐﺎری  ،ﻧەھێﻼﻧﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و�ت و
ﻧەﺗەوە داﮔﯿﺮﮐﺮاوەﮐەﯾە ژ ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧەوەی ﭘەﯾﮑﺮی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﮐﻮێﺮﮐﺮدﻧەوەی ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻣەردﻣە
ژێﺮ دەﺳﺘەﮐەﯾﺎن  .ﺧﺎﻧﯽ دەﺑێﮋێ :
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ﺧﺎﻧﯽ ﻗەدرێ ﻗەﻟەم  ،ﺷﯿﺮێ ھﻮﻧەر  ،ڕەواﺟێ ﻋﯿﻠﻢ  ،ﻋﯿﻼﺟﯽ دەرەدی ﮐﻮردان  ،ڕەواﺟﯽ ﺋﺎﺑﻮوری
)ﺳﮑﮑەێ ﻣەﺳﮑﻮک (  ،ڕزﮔﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ژێﺮ دەﺳﺘﯽ داﮔﯿﺮﮐەران  ،ﺑەرﮔﺮی ﻟە ﺧﺮاﭘﯽ و وێﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن  ،ﺗەﮐﻤﯿﻠﯽ دﯾﻦ و دەوﻟەت  ،ﺗەﺣﺴﯿﻠﯽ ﻋﯿﻠﻢ و ﺣﯿﮑﻤەت  ،ھەﻣﻮو ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ دەوڵەﺗەوە
ﺋەﺑﺴﺘێﺘەوە  .ڕێﮑﺎری ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮاﻧەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ڕﯾﮑﺎری ﺧﺎﻧﯽ ﯾە ﺋەڕای ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿﻨﯽ
دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  .ﮐﻮرد دەﺑﺎ ﺋەم ھﺰرە ڕوون و ﭘێﺸﮑەوﺗﻮواﻧەی ﺳەردەﻣﯽ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺨەﻣﻠێﻨﺪﺑﺎ و ﺑﯿﮑﺮدﺑﺎ
ﺑە ڕێﺒﺎزی ڕزﮔﺎری ﺧﯚی  .ﻟێ ﺋەﻣێ دەزاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﮐﻮردان وﺳﺎ ﻧەﮐﺮن و ھﺰرا ﺧﺎﻧﯽ ﺑێ ﺧﻮدان ﻣﺎ و ھێﮋ ژی
ﺑێ ﺧﻮداﻧە دە ﻧﺎوﺑەرا ﮐﻮردﯾەل ﺑەﮔﺸﺘﯽ  .ﺳەرەرای ﺋەم ﮐﻮرت ھێﻨﺎن و ﮐەﻣﺘەرﺧەﻣﯽ و ﭘێ ﻧەزاﻧﯿﻨەی
ﮐﻮرد ﺟە ﺑﯿﺮ و ھﺰر و ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺧﺎﻧﯽ ﻟە ﺑﯚ دەوﻟەت  ،ﺋﯿﺴەێﭻ ﺗﺎﮐە ڕێﮕﺎ و ڕﯾﺒﺎزی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە و ﮐﺎرﯾﮕەری
ﮐﻮرد ﻟﯚ ڕزﮔﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ھەر ھەﻣﺎن ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺧﺎﻧﯽ ﯾە و ﮐﻮرد ﺋەﺷێ ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮو ﭼﺘێﮑﯽ ﺗﺮا
ﻟێﯽ ﺗێ ﺑﮕﺎت .
ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺋەوەی ﮐە ﮐﻮرد وەﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﺑﻦ دەﺳﺖ ﭼەﺷﺘﻮﯾەﺗﯽ  ،ﻟەو دەوڵەت و دەﺳە�ﺗﺎﻧەوە
ﺑﻮو ﮐە ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە وەﮐﯽ ﻋەﺟەم و ﺗﺮک و ﻋﺎرەب ھەﯾﺎن ﺑﻮوە  .ﺑە ﺑێ ﺋەو دەﺳە�ﺗە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە
ڕێﮑﺨﺮاوە ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی دەوﻟەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﮔﯚر ﺳﺮوﺷﺘﯽ ھەر دەوڵەﺗێﮏ ﻟە ﻧﺎو ھەر ﻧەﺗەوەﯾەک ،
ﺋەواﻧﯿﭻ ﻧەﯾﺎن ﺋەﺗﺎﻧﯽ ﺋەو ھەڵﺲ و ﮐەوﺗە وەﮔەرد ﮐﻮرد ﺑﮑەن  .ﻟەورا  ،ﭼﺎری ﺑەرو دوا و ﯾەﮐەم و ﺋﺎﺧﺮی
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد وەﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﮐەﭬﻨﺌﺎر و ﺳەرﺑەﺧﯚ  ،ھەر و ھەر ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿﻨﯽ دەوڵەﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ
و ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە  .ﻟﯚ ﺋەواﻧەی ﮐە دە ﺧەون و ﺧەﯾﺎڵﯽ ﻣﻨﺎ�ﻧە و ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ دە دەژﯾﻦ  ،ﭘێﺪﭬێ ﮐﻮ
ﺋەڤ ڕاﺳﺘﯽ ژی ﺑێﺘە ﺧﻮﯾﺎ ﮐﺮن ﮐﻮ ﺗەﻧﺎﻧەت ﭘێﮏ ھﺎﺗﻨﯽ دەوڵەﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺗﻮاوﯾﺶ ﻧﺎﺗﺎﻧێ
و ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە  ،ﺟﻮورە ﺳﺮوﺷﺘﯽ  ،ﮐە ﺋﺎرﯾﺸەی ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺷەڕی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ
ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﺋەو ﺷەڕە ﺋەﺑێﺘە ﺋﯿﮏ ژ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری وەﮐﻮ ھەﻣﻮو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  .ﺷەڕی ﺋەو ﮐﺎﺗەش دە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ڕێﮏ ﺋەﺧﺮێﺘﻦ و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد چ ﺑە ﺗﺎک و چ ﺑە
ﮐﻮﻣەڵ ﺟﻮور ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺧﻮە  ،دەو ﺷەڕە دا ﺟێ ﺋەﮔﺮێﺘﻦ  .ﺋەﻣەش ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑە ﮐە ﻟە
ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺧﺎﻧﯽ دا دﯾﺎر ﻧﯿە و دەس ﻧﯿﺸﺎن ﻧەﮐﺮﯾﺎﮔە و ﺷﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮﯾﭻ ﻧﯿە ﭼﻮﻧﮑﻮ دە ﭬێ دەﻣێ دە
ﺷەڕ و ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ ھﯿﮋ زەق ﻧەﺑﻮوﺑﻮەوە .
ﻣێﮋووی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧە ﮐﻮرد دە ﺳەد ﺳﺎڵﯽ راﺑﺮدوو دە ﺑە ڕووﻧﯽ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎ ﮐﻮ ﮐﻮردﯾەل ھەﻣﯿﺸە
دﺧﺎﺳﺘﻦ ﮐﻮ ﺑﺎﺑەﺗە دەﺳە�ﺗێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺋەڕای ﺧﻮەﯾﺎن دەﺳﺘەﺑەر ﺑﮑەن  .داواﮐﺎرﯾﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ  ،داواﮐﺎرﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮوﮔە ﻟە ﭘﺎش ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم ﮐە ﻣﮋاری دەوڵەت و ﺳەروەری
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺗێﯿﺪا ﺑە ڕووﻧﯽ ھﺎﺗە ﮔﯚڕێ  .ﻟە ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون و دواﺗﺮﯾﭻ ھﯿﻮا و ھەﺗﺎ ﺳەردەﻣﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ،
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ﺑﺰاﭬێ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑﻮو  .ﺋەم داواﮐﺎرﯾە ﭘﺸﺘﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ دووھەم
داﺑەزﯾە ﺳەر داواﮐﺎرﯾﯽ ﺧﯚدﻣﻮﺧﺘﺎری و ھەﺗﺎ راﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە دﯾﺴﺎن ﻣﮋاری
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﭬەژﯾﺎﻧﺪ  .رەوﺗﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺋﯿﺮۆ ﺟە ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ
ﺑﺎﺷﻮور و درێﮋەی ﺧەﻣڵﯿﻨﯽ دواﺗﺮی  ،رەﺳﯿەﺳە دۆﺧێﮏ ﮐە ﻣﮋار ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻧەﻣﺎزە ﺟە
ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺟە ھەر ﮐﺎت و دەﻣێﮑﯽ ﺑەرێ ﺑەھﯿﺰ ﺗﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ھﺎﺗﮕەﺳە ھﻮﻟێ  .ﺑﺎر و دۆﺧەﮐەش
ﺑە ﮔﺸﺘﯽ دە ﺑەرژەوەﻧﺪی داﺑﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﭬێ ﺋﺎرﻣﺎﻧﭽێ ﻣەردم ﮐﻮردە  .ﮐﺎﯾە و ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﯾﭻ ،
ڕﯾﮑﺎری ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺎﮔەﺳە ﺑەردەم ﺧەﻟﮑێﻦ ﮐﻮرد  ،ھﺎوﺷێﻮە وەﮔەرد ﺳﮑﺎﺗﻠەﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺎﻟﯚﻧﯿﺎ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە.
ﻣﺎم ھەژار ﺋەﯾﮕێڕێﺘەوە ﮐە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﻟە ﺑﺎرزاﻧﯽ ﮔﺎورەی ﭘﺮﺳێﺒﻮو ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ڕزﮔﺎرﮐﺮاوی ﮔەﻣﺎرۆدراو
ﺑە وﻻﺗﺎﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐەر و دەﺳﺖ ڕاﻧەﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑە ﺋﺎو  ،ﭼﯚن ﺑەڕﯾﻮە ﺋەﺑﺎ  .وەراﻣﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟﯚ ﺋەم ﭘﺮﺳە ،
ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﮔەﻟەک ﺑﺎڵ ﮐێﺸە  .ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﺑە ھەژاری ﮔﻮﺗﺒﻮو  ،ﭘێﻢ ﺳەﯾﺮە ﮐە ﺋەﺗﻮو ﺷەرﻓﻨﺎﻣە و ﻣەم
و زﯾﻦ ت ﺧﻮێﻨﺪوەﺗەوە و وەرﯾﺸﺘﮕەڕاﻧﺪوە و ﺋەم ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﺋەﮐەی  .ﺋەم وە�ﻣەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎژەﯾە ﺑە ﺑڕاوی
ﺋەو ﮐە ﺳﻨﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەﻣﺎن ﺳﻨﻮوری ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە و ﺷێﻮەی ﺑەڕێﻮەﺑەرﯾەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚ  ،ھەﻣﺎن ھﺰری ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ ﯾە ﮐﻮ دە ﻣەم و زﯾﻦ دە دای ڕﺷﺘﻮە  .ﺑەرﺳﭭﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ژ ﺑﯚ
ھەژار ﻧﯿﺸﺎﻧە ﻟﯚ ﭬێ ﭼەﻧﺪێ ﮐﻮ ﮐﺎﮐڵ و ﮔەوھەری دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﻻی ﺋەوەوە ھەر ھەﻣﺎن
ڕێﭽﮑە و ڕێﺒﺎز و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون و ھﯿﻮا و ژ ک ە و ﺋەوەش ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﻓێﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑﺎرزان
ﮐە ﺷێﺦ ﻋەﺑﺪوﻟﺴەﻻم دای ﻣەزراﻧﺪ  ،درێﮋەدەری ڕەوﺗﯽ ڕەﺳەن و دﯾﺮۆﮐﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮوﮔە
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ﻟەﮐﺎﺗﯽ ﺋەو دەرﺑڕﯾﻨە ﺳﯿﺎﺳﯿەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ  .ﺋﯽ داﺳﺘﺎﻧە وەﻻﯾەک و وەﻻﯾەک ﺗﺮەک ژی زاﻧﯿﻤەی
ﮐە داﺧﺎزی و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺷﯚڕش و ﺑﺎزاﻧﯽ ﺟەو دەﻣەدە  ،ﺟە ﺳەر ﺧﯚدﻣﻮﺧﺘﺎری و ﺋﺎﺗﯚﻧﯚﻣﯽ ژ ﺑﯚ ﺑﺎﺷﻮورێ
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ ﻟەﻧﮕەری ﮔﺮﺗﺒﻮو  .ﺗەﻧﺎﻧەت ھەﻣﺎن ﺑﺎرزاﻧﯽ دە ﭼﺎوﭘێﮑەﺗﻦ و ﺋﺎﺧﻔﺘﻨەک وەﮔەرد ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳەک
ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ  ،ھەﻣﻮو داواﮐﺎری ﺧﯚی و ﮐﻮردی ﻟە ﺋﯚﺗﯚﻧﯚﻣﯽ ﺑﺎﺷﻮور دا دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺮد و وای ﻧﯿﺸﺎن
ﺋەدا ﮐە زۆر دە ﺧەﻣﯽ ﭘﺎرﭼەﮔەل ﺗﺮەک ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﯿە و ﭼﺎرەﺑﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد ﭘێﮑﭭە ﻧﺎﯾەت ﮔﺮێ دان .
دوور ﮐەﻓﺘﻨەوەی ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور و ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺟە ﮔەوھەری ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون و ﻗەﺗﯿﺲ ﮐﺮدﻧﯽ
ﺷﯚڕش ﻟە ﺑﺎﺷﻮور دا و ﮐﺮدﻧﯽ ﺑە ﺋﺎرﯾﺸە و ﮐێﺸەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و�ﺗﯽ داﮔﯿﺮﮐەرەوە  ،ھەڵەﯾەﮐﯽ ﮔﺮان و
ﮔﺎورە ﺑﻮو ﮐە ﺧﯚدی ﺷﯚڕﺷەﮐەی ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﮑﺎن ﮐﺮد و ﺋەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗەی ﻟێ ﮐەﻓﺘەوە ﮐە ھەﻣﻮوان ﻟێﯽ
ﺋﺎﮔﺎدارن  .ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺳەرﺑڕﯾﻨﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک و ھەڵ دێﺮان ﺑەرەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﯚﺑەﺳﺘﻨەوە ﺑە
داﮔﯿﺮﮐەرەوە ) داﮔﯿﺮﮐەرﭼﯿەﺗﯽ (  ،ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗﺮی دوای ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﻣﮭﺎﺑﺎدی
ﻟێ ﮐەوﺗەوە  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش  ،دووﭘﺎت ﺑﻮوﻧەوەی ﺋەم ﮐﺎرەﺳﺎﺗە ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ھەم ﺷﮑﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ
ﺑﺎﺷﻮور وەﻟێ ﮐەﻓﺘەوە و ھەﻣﯿﭻ ﺑە ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻟەوە ﺧﺮاﭘﺘﺮ  ،دوای ﺋەو ﺷﮑﺎﻧە  ،ﻟﯚ ﮐﻮرد ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﮐێ
ﺑەرﮐێ و دووﺑەرەﮐﯽ ﮐﻮرد ﮔەﯾﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮐێ ﺑەرﮐێﯽ داﮔﯿﺮﮐەرﭼﯿەﺗﯽ و ﻣەﺗەڵەﮐەی ﻣەﻻی ﻣەزﺑﻮورە
) ﻣەﻻ ﻧەﺳﺮەدﯾﻦ ( ﺑﻮوﮔە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﮐﻮرد .
ﺑﯿﺮ و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ  ،ﭘەﯾﭭﯽ ﻧﺎوﻣﺎڵﯽ ﮐﻮردە و ﺋﯽ دە دووان ژی ڕەﻧﮓ داﻧەوەی دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ
ڕۆژی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ) (realpoliticﮐە ھەل و ﻣەرﺟﯽ ﮐﺎت و
ﺷﻮێﻦ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎت و دای ﺋەﺳەﭘێﻨێ  .ﭘێﺪﭬﯽ ﮐﻮ ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﺑێﺘە ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺖ ﮐﺮن ﮐﻮ دە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳەت دا  ،ﭘەﯾﭫ و دەرﺑڕﯾﻨﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯿﺎﻧە ﻗەت ﻧﺎﺑێ و ﻧەﺷێﺖ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە دﯾﺎری ﺑﮑﺎت
و ژ ﺑﯚ ﭬێ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ ﺑێﺘە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و دەرﺑڕﯾﻨﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯿﺎﻧە ﺑەﺗەﻧﯽ ﺋەڕای ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن و
ﺷﻮێﻨەﮔﻮﻣﮑێ ﺗێﺖ ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﺑﻮون ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﺮﻧﺎ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﺑە ﺑﻨﮕەھﺎ ﺳﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە  ،ﮐﺎرەﺳﺎﺗە
و ﺋﺎوﺳێ ﮐﺎرەﺳﺎﺗە و ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻟێ ﺋەﮐەوێﺘەوە  ،ﺑە ھﯿﭻ ﺋەم ﻻ و ﯾەو ﻻﯾەک .
ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ و ﻻﻟەﻏﺎوە زەرد و ﻓەرﯾﮑە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧەوەﮐﺎم  ،ﭬێﺮێ  ،دژﺑەرﯾەک دەﺑﯿﻨﯽ دەﻧﺎو ﺳﯿﺎﺳەت و
دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و دە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە ﻧە ﺟە ﺳﯿﺎﺳەت وەک ﺧﯚی ﺗێ ﺑﮕﺎﺗﻦ و ﻧە ژی ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧێ ﺳﯿﺎﺳﯽ
وەﮐﯽ ﭘێﺪﭬﯽ ﺑﻤەﺷﯿﻨێ  .ﺋەﻣەش ﺑﻮوﮔەﺳە ﺋﺎرﯾﺸەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد  ،ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﺸﯿﺎن وەﮔەرد ﺑﻮوت  ،ھەر ﺟە ﮐﯚﻧەوە )ﭘﺎش ﺷەڕی دووھەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ﺳەرﺑڕﯾﻨﯽ ﮐﯚﻣەڵەی
ژ ک ( و ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی درێﮋەی ھەس و دەورێﮑﯽ ﻧەرێﻨﯽ ﺋەﺑﯿﻨﯽ و ﮐەش و ھەوای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎﻟﯚز و ﺋﺎﻟﯚزﺗﺮ
و ﺷﻠﻮێ ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ﺋەوەی ﮐە دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎری ﮐﻮرد و ﻧەﻣﺎزە داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،زۆر ﺑە ﺗﻮﻧﺪی دژی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد
و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻦ  ،ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە و ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە زۆر ﻟە ﺳەر ڕوﯾﺸﺘﻨﯽ ﻧﺎﮐﺎت  .ھەر ﺋەوەﻧﺪە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە ﺑﻮوﺷﯿﻦ
ﮐە ﺋەوان ﻧەﯾﺎران ﻓﺮە ﺧﺎس ﻣەزاﻧﯚ ﮐﻮ واﺗﺎ و دەور و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮازی دەوڵەﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﭼەس  .ﺋەﮔﯿﻨﺎ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﻟە دراوﺳێﯿەﺗﯿﺎﻧﺪا ﻧەک ھەر ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎﺑﻮورﯾﺎن ﻧﺎﺧﺎﺗە
ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺑەﻟﮑﻮ وەﮐﯽ ﺋەم دۆﺧەی ﺋێﺴﺘﺎی ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎﺑﻮوری ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺋەڕاﯾﺎن داﺑﯿﻦ
ﺋەﮐﺎﺗﻦ ،ﻟە ﭼﺎو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێﮑﯽ داﮔﯿﺮ ﮐﺮاو و ژێﺮدەﺳﺘﯽ رﮐەﺑەر و رﻗەﺑەرﯾەل دراوﺳێﯿﺎن ) ﺗﺮک و ﻋەﺟەم و
ﻋﺎرەب (  .دە دەﻣﺎ ﻧﮭﺎ دە ﮐﻮ دۆزا ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ھەڵﯽ داﮔە و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﻓﺮە
ﮔەرﻣە و ﺑە ﮔﻮڕ ﭘێﺸەﭬە دەﭼێﺘﻦ  ،ھﺎوﮐﺎت وەﮔەرد ﺋەﻣە  ،داﮔﯿﺮﮐەرێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﭻ ﻓﺮە ﺑە ﮔەرﻣﯽ ﺟە
دژی ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺟﻮوڵﯿﻨەوە  .ﺋەﻣەێﺞ ﻧەک ھەر ﭼﺘێﮑﯽ ﺳەﯾﺮ ﻧﯿە ﺑەڵﮑﻮ ﭼﺎوەڕوان
ﮐﺮاوﯾﺸە .
ﻟێ  ،ﺑﺎﻟﯚڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺟە دژی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ھەر ﭘەڵﭗ و ﺑﯿﺎﻧﻮوﯾەﮐەوە  ،ژ ﺋﺎﻟﯿێ ھەر
ﮐەﺳێﮑەوە  ،ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺧﺎﺳە ﭘﯿﺎو ) ﻣێﺮﺧﺎس (  ،چ ﭘﺎﮐﺎﻧەﯾەﮐﯽ ﻟﯚ ﻧﺎﮐﺮێ  ،ﻣەﮔەر ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ﻟەﻣەش ﺧﺮاﭘﺘﺮ دەﺳﺖ و ﺗﯿﻠﯽ دوژﻣﻦ و داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﻮ دەﭼێﺘە ﺧﺎﻧە و ﺑﺎزﻧەی
ﺧەﯾﺎﻧەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾەوە  .ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺋەواﻧەی ﮐە ﺧﯚﯾﺎن ﮔﻮﺗەﻧﯽ دەوﻟەت ﻧەﺧﻮازن  ،ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ڕاﻣﺎﻧﺎ ،
ﺋەﺷﯽ ﺋەوە ﺑﻮوت ﮐە ﻟە ﻣێﮋووی ﮐﻮرد ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت و ﻣێﮋووی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺗێ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮون و ﺗێ
ﻧﺎﮔەن  .وەﮐﯽ دن ﺋەﺑێ چ ڕوون ﮐﺮدﻧەوە و ﭘﺎﮐﺎﻧەێﮑﯿﺎن ھەﺑێﺖ ﺋەڕای ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮور و ﺋەو ﮔﺸﺖ
ڕووداوە ﮔﺎورە و ﺑﭽﻮوﮐﺎﻧەی ﮐە ﺑﺎر و دۆﺧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻧﺎوﭼەﮐەﯾﺎن ﮔەﯾﺎﻧﺪوەﺗە ﺋەم ﺋﺎﺳﺘەی ﺋێﺴﺘﺎ .
ڕەوﺗﯽ ﭘێﮏ ھێﻨﺎﻧﯽ دەوڵەﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ھەر ﻧەﺗەوەﯾەک ڕﯾﮑﺎری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚی ھەس و
ھﯿﭻ ﯾﺎﺳﺎ و رێﮑﺎرێﮑﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿە ﮐﻮ ﺑﮑﺮی ﺋەڕای ﮔﺸﺖ ﻧەﺗەوەﯾەل ﺑﮑﺎر ﺑﮭێﻨﺮێ  .ﻓﺮەﯾەک ﺟە ﺳەر
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﺧەڵﮏ ﭘەی ﺑەدی ھﺎﺗﻨﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﭘێ دادەﮔﺮن و ﺋەوە ﻧﺎزاﻧﻦ ﮐە ھﯿﭻ
ﻧەﺗەوەﯾەک  ،چ ﺑﭽﻮوک و چ ﮔﺎورە  ،چ ﺑەﻧﺎو ﭘێﺸﮑەوﺗﻮو ﺋﺎﻧﮑﻮ دواﮐەوﺗﻮو  ،ﺟە ھﯿﭻ ﻗﻮﻧﺎﺧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ دە
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ﺑە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮﯾﯽ ﺑە ﭬێ ﺋﺎرﻧﺎﺑﺠێ ﻧەﮔەھﺸﺘﻨە  ،ﺑەﻟﮑﻮ ھێﺰێﮏ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻻﯾەﻧێﮏ  ،ﺑە زۆرەﻣﻠﯽ و ﺗﯚﭘﺰی ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە
ڕﯾﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺳەر ﮔﺸﺘﯽ دا داﺑڕﯾﻮە  .ﺋەوەش ﮐە ﮐﺎم ھێﺰ و ﻻﯾەن  ،ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﯿﮋان ڕێﮑﺎر و ڕﯾﺒﺎز ﻟە
ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ دا ﺋەی ﺑﺎﺗەوە  ،ﮔﺮێ دراوە ﺑە زۆر ھﯚﮐﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐە  .ﺋێﮏ ژ
وان ھﯚﮐﺎران  ،ﺑەردەواﻣﯽ ڕەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە ﮐە ﺳﺎ�ﻧێﮏ ﺋەﮐێﺸێ داﮐﻮ وەﮐﯽ ڕەوﺗﯽ ﺑڕوا
ﭘێﮑﺮاو ﻟە ﻻﯾەن ﺧەڵﮑەوە ﺟێﮕە و ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﯚی ﺋەﮔﺮێﺖ  .وەک ﺟە ﭘێﺸﺪا ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ﮐﺮدﻣﺎن ،
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  ،ﺋەرک و ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻣێﮋوﯾﯽ ﯾە  .ﺧﯚ ﺗەﯾﺎر ﮐﺮدن ﺋەڕای ﺋێ ﺋەرﮐە  ،ﻣێﮋووﯾەک
دەﺧﻮازێ  .ﻟێﮕﺮەﯾﭽە ﮐە ﺋﺎﮐﺎری ﺑەردەواﻣﯽ و ﺑەرەدەوام ﺑﻮون ﺟە ﺳەر دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﺎری ﺧﯚی ﺋەﮐﺎﺗﻦ
ﺋەڕای ھێﺰﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐە وەﮐﯽ ﺧﺎوەﻧﯽ دۆز و ﻣﮋارەﮐە ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ و ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮن ﺟە
ﻻی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑەوە .
ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋﺎرێﺸەﯾەﮐﯽ ﮔﺎورە و ﮔﺮاﻧﯽ ھەس ژ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺋﯽ ﮐێﺸە واﺗە ﺑەردەواﻣﯽ ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﮔەر ﺳەﯾﺮی ﻣێﮋووی ﮐﻮرد دە ﺳەد ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوو دا ﺑﮑەﯾﻦ  ،ﺋﯿﺪی ﺋەوەﻣﺎن ﻟﯚ ڕوون ﺋەﺑێﺘەوە
ﮐە ﺷﯚڕش و راﭘەڕﯾﻦ و ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  ،ﭘﭽﺮ ﭘﭽﺮ ﺑﻮوﮔە و ﺋەوەﻧﺪی ﻧەرﯾﺖ و دەﺳﮑەوﺗﯽ
ﺷﯚڕﺷەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮو ﭘێﮑﯿﺎن ھێﻨﺎﺑﻮو  ،ﻧە ﺑﻮوﮔﻨە ﺑﻨەﻣﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ دوای ﺧﯚﯾﺎن  .ﺑﻼ ﺋەﻣێ ﺟە
ﺑﺎﮐﻮور رە دەس وەﭘێ ﺑﮑەﯾﻦ  .ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﮐﻮور ﺑەرﮔەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم و ﺑەراﺗﺪەران و ﭘﺎڵەﭘﺸﺘە ﺟﯿﮭﺎﻧﯿەﮐەی
ﻧەﮔﺮت و ﺗێﮏ ﺷﮑﺎ و ﮐەس و ﻻﯾەﻧە ﺑەﺷﺪارەﮐﺎﻧﯽ ﺑ�وەﯾﺎن ﮐﺮد و ﺑە زۆری ﻟە دەرەوەی ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎر و
ژﯾﺎﻧﯿﺎن ﮔﺮﺳﺎﻧەوە و ڕوﯾﯿﺎن ﮐﺮدە ﺑﻦ ﺧەت و ڕۆژﺋﺎﭬﺎ  .ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە  ،ﺋﺎﺳەوار و ھێﻤﺎی ﺑﺰاﭬﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی ژ ﺑﺎﮐﻮوڕ ﻧەھێﺸﺖ و ﻟﯚ ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ دوور و درێﮋ ﺋەم دۆﺧە ژ ﭬێ ﭘﺎرێﺪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە
ﺗەواوەﺗﯽ زاڵ ﺑﻮو  .ﺟەو وێﺮاﻧە ﻣﺎڵەی ﮐﻮردان  ،پ ک ک ﺳەری ھەڵﺪا ﮐە چ ﭘێﻮەﻧﺪﯾێﮑﯽ ﺑە ﻣێﮋﯾﻨە و
ڕاﺑﺮدووی ﺑﺰاﭬﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﮐﻮرد ﻟەو ﺑەﺷەی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮردان ﻧەﺑﻮو  ،ﺳەرەرای ﺋەوەی ﮐە ﻣەﮐﯚی
ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺷﯚڕﺷﮕﯿڕی ﮐﻮرد ﻟەوێﻨﺪەرێ ﮔەﻟەک ژ ﭘﺎرﭼەێﻦ دن ﺋﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ھێﺰ ﺗەرﺗەر
ﺑﻮو  .ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ژ ﺗﻮرﮐﯿە  ،داﺑڕان و ﭘﭽڕاﻧەک ﺑﻮو ﻟە ﻣێﮋوو و ﻣێﮋﯾﻨەی ﺗﺮﮐﺎن ﻟە ھەﻣﻮو ﺑﺎرێﮑەوە  ،ڕێﻨﻮوﺳﯽ
ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺋێﮏ ژ وان  )) ،ﺋەم داﺑڕاﻧەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ڕەﻧﮓ داﻧەوەی ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﮐە ﺗﺮک ﺑﻨەﻣﺎی ﺑەھێﺰی ﻣێﮋووﯾﯽ
ﻟە دەﭬەرەﮐە ﻧەﺑﻮوە و ﻧﯿە و ﺋەو داﺑڕاﻧەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم ژ ﻣێﮋوو ﻟﯚ ﺧﯚ دزﯾﻨەوە ﻟەم ڕاﺳﺘﯿە ﺑﻮو  ،ﭬەﮐﯚﻟێﻦ و
ﺷﺮۆﭬەﮐﺮﻧﺎ ﺋﯽ ﻣﮋارە ﻓﺮەﺗﺮ دەﺧﺎزی ﮐە ﻟێﮕﺮە ﺟێﯽ ﻧﯿە (( و ھەر ﺋەم وەﯾﺸﻮوﻣەی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰﻣەش ﮐﺎری
ﮐﺮدە ﺳەر ﮐﯚﻣەڵﮕەھﺎ ﮐﻮردەواری و ﺋەو داﺑڕان ﺟە دﯾﺮۆک ژی ﺑە ﺳەر ﮐﻮرد داﺳەﭘێﻨﺪرا  .پ ک ک
ﺑەرھەﻣﯽ ﺋەم ڕەوﺗە واﺗە ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰﻣە ﻟە ڕووی ﻧﺎوەرۆک و ﮐﺎﮐڵ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە و ﺋەﮐﺮێ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐﻮ پ
ک ک  ،ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰﻣە ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺑەڵﮕەش  ،ﺋﯿﻚ ژ ﺗﺎﯾﻨەﺗﻤەﻧﺪی ھەری زەﻗﯽ پ ک ک ﺋەوەﺳە ﮐە
ﺧﯚی ﻟە ڕاﺑﺮدوو و ﻣێﮋوو و ﻣێﮋێﻨەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری و ھێﻤﺎ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮرد داﺑڕێﻮە و ﻻرﯾﺸﯽ
ﻟێ ﻧﯿە .
ﻧەرﯾﺖ و ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺑﺰاﭬﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧەی ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ژ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون دە ﮐﯚ ﮐﺮاﺑﻮوەوە و ﻟﯚ
ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ ﺑﺎش ﭼێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮو و ﮐﺎر وەﭘﯿﺎن ﺋەﮐﺮﯾﺎ  ،ھەﺗﺎ ﺳەردەﻣﯽ ﻟەﻧﺎو
ﺑﺮدﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژک  .ﺧﻮﯾﯽ ﺑﻮون ﮐﯚﮐﺮاوەی ﮔﺸﺖ ﻓێﺮﮔەﯾەل ﮐﻮردێﻨێ ﺑﻮو ﺟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ
 .ﻓێﺮﮔەی ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ  ،ﻓێﺮﮔەی ﺑﺎرزان  ،ﻓێﺮﮔەی ﺑەرزەﻧﺠﯽ  ،ﻓێﺮﮔەی ﺳﻤﮑﯚ  ،ﻓێﺮﮔەی ﻧەھﺮی و ھەر
ھەﻣﻮو ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﺎر و ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺋەو ﻓێڕﮔﺎﻧە ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺑەﺷەک و ﺧﺎوەﻧﯽ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون ﺋەزاﻧﯽ و ﺧﯚﯾﯽ
ﺑﻮون ھەر ھەﻣﻮوﯾﺎﻧﯽ ﭘێﮑەوە ﮔﺮێ داﺑﻮو  ،ﻧەﺑەﺗەﻧێ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﮐﻮردێﻨﯽ  ،ﻟێ ﺑەﻟێ ،
ژ ﺋﺎﻟﯿێ ڕێﮑﺨﺴﺘﻦ و ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧێﻦ ڕۆژاﻧە ێﻦ ﮐﻮردێﻨێ ژی  .ﺳەرداﻧە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەی ﺳﻤﮑﯚ ﺑﯚ ﻻی ﺷێﺦ
ﻣەﺣﻤﻮود ﻟە ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﮐە ڕەﻓﯿﻖ ﺣﯿﻠﻤﯽ وەﮐﻮ ڕۆژێﮑﯽ دﯾﺮۆﮐﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎﺗﻦ  ،ﺑەڵﮕەﯾەﮐﯽ
ڕووﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﮐﻮرداﻧە  .ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن ﺑە ﻣﺎڵﺒﺎﺗﺎ ﺣﺎﺟﯚ و ﺷەرﯾﻒ ﭘﺎﺷﺎ و ﺑﺎرزان رە  ،ﺑﺎرزان ﺑە
ﺑەرزەﻧﺠە و ﺳﻤﮑﯚ رە  ،ﺳﻤﮑﯚ ﺑە ﺷێﺨێﻦ ﻧەھﺮی رە  ،ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن ﺑە ﻗەﻧﺎﺗﯽ ﮐﻮردۆ و ﻣﺎڵﺒﺎﺗﺎ ﭼﺎﭼﺎن  ،ھﺘﺪ
 ،ھﺎﺗﺒﻮون ﺋێﮏ ﺧﺴﺘﻦ و ڕێﮏ ﺧﺴﺘﻦ ﻟە ڕێﮕﺎی ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮوﻧەوە ﮐە ﺋەوﯾﺶ ﺑﯚﺧﯚی ﺑەرھەﻣﯽ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ
ﮐﻮردان ژ ﭘێﺶ ﺧﻮە دە ﺑﻮو ﮐە ژ ﺳﺘﺎﻣﺒﭙﯚﻟێ ھﺎﺗﺒﻮو ﺟێ ﮐﺮن  .ﺟﯿﺎوازی و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون وەﮔەرد
ﺋەواﻧەی ﭘێﺸﻮو  ،ﭘێﮕەی ﺑەرﻓﺮواﻧﯽ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون ﺟە ﻧﺎو ﺧەڵﮑﺎ ﺑﻮو  .ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن دوا ﮐەﺳﯽ ﺋەو
ﭘێﮑﭭە ﮔﺮێﺪاﻧﯽ ﮐﻮردان ﺑﻮو  .ﺑﯿﺮەوەرێﻦ ﺋﺎﭘێ ﻣﻮﺳﺎ ﺋەﻧﺘەر ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﺋﯽ دﻧێ ﭼﺎﻻک ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ
ﺳﻮور  ،ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺑە زەﻻﻟﯽ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ .
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ﭘێﺸﻮازی ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود ﻟە ﺳﻤﮑﯚ

ﺟﮕەرﺧﻮێﻦ و ﻗەﻧﺎت ﮐﻮردۆ

ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﻣﯿﺮﮐﺎﻣەران

ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ وھەژا و ﺋەﺣﻤەد ﺗﻮﻓێﻖ

ﺋﺎﭘێ ﻣﻮﺳﺎ و ﻣﯿﺮڕەوﺷەن

ﻣﺎم ھەژار و ﻣﯿﺮ ﺳێﻨەم ﺧﺎن

ﺑەڵﮕە و ﻧﯿﺸﺎﻧﺎ ﺋێﮏ ﺑﻮوﻧﺎ ﮐﻮردێﻦ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ  ،ڕۆژھەﻻت  ،ﺑﺎﮐﻮور  ،ﺑﺎﺷﻮور  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێ ﺳﻮور

ﺷﯚڕﺷێ ﺑﺎﺷﻮور ﺑﻦ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯿﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﺋەڤ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی و ڕێﮑﺎرێ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون ﺟﺎرەک دن
ﭬەژﯾﺎﻧﺪ  ،ﭘﺸﺘﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗێ ﻣﮭﺎﺑﺎد  .دە ڕاﺳﺘﯽ دە  ،ﺋﺎ�ی ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون و ﺗﺎﯾﻨەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ھﺰرﯾەﮐﺎﻧﯽ ﮔەھﺸﺘە ﺑﺎرزان  .ﺋەﻣەێﭻ ﯾەک ﺟە ھﯚﮐﺎری ھەری ﮔﺮﯾﻨﮓ دە ﺧەﻣﻠﯿﻦ و ﭘێﺸﭭەﭼﻮوﻧﺎ ﺷﯚڕﺷێ
ﺑﺎﺷﻮور ﺑﻮو و دەﺳﮑەﻓﺘێﻦ ﮐەﻟەک ﺧﻮەش و ﺑەرﺑەﭼﺎڤ ژ ﮐﻮردان رە دەﺳﺘەﺑەر ﮐﺮ  ۱۱ ،ﺋﺎزار ﺋێﮏ ژ وان .
ﺋێﮏ ژ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋێﻦ دوژﻣﻨێﻦ داﮔﯿﺮﮐەرێﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەو ﺑﻮو و ھێﮋ ژی ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەوان ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮﯾﯽ ﺑﯿﺮ و
ھﺰری و ڕێﮏ ﺧﺴﺘﻨێ ﮐﻮردان ﮐﯚ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون ﭼێ ﮐﺮﺑﻮو  ،ﻧەھێﻠﻦ  .ﺋﯿﮑﮕﺮﺗﻨێ وان دوژﻣﻨﺎن دە ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺑەﻏﺪا و ﺳەﻋﺪﺋﺎﺑﺎد و ﺳﻨﺘﯚ  ،ﮐﺎرداﻧەوەی وان ﺟە ھەﻣﺒەر ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮﯾﯽ ﮐﻮردان ﺑﻮو ﮐﻮ وەﮐﯽ ﻣەﺗﺮﺳﯿەک
ﺳﻮور ژ ﺧﻮە رە دەدﯾﺘﻦ  .ﯾەﮐەم ﻟێﺪان ﻟە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﮐﻮردان ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ دووﺑەرەﮐﯽ و ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﺑﺎﺷﻮور دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد  .ﺑەرەی ﺟەﻻﻟﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻣەﮐﺘەﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐە دە ﭘﺎڵ ﻋﺎرەﺑﯽ داﮔﯿﺮﮐەردا ﺷەڕی
ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮردی ﺋەﮐﺮد  ،زۆر ﭼﺎک ﺋەﯾﺎﻧﺰاﻧﯽ ﮐە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﮐﻮردان ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ھەرە ﮔﺎورەی ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ
ﺷﯚڕش و ﺑﺎرزاﻧﯽ ﯾە ﺑە ﺳەر ﺋەوان دا  .ﺑﯚﯾە ﺋەﻣﺎﻧﯿﭻ ﮐەوﺗﻨە ﺧﯚﯾﺎن و ھەوڵﯽ ﺋەوەﯾﺎن دا  ،ﺑە ﭘﺎڵەﭘﺸﺘﯽ
و ﺋﺎﺳﺎﻧﮑﺎری داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە دەﻧە دەر و ھﺎوھﺎوﯾﺎن ﺑﻮون ﻟە ﺑﻮاری ﺋەم ﻣﮋاری ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ
ﯾەی ﮐﻮردەوە  ،ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻨێﻦ و دۆزی ﺑەﮐﺮەﺟﯚ ﺑﮑەﻧە ﺑﻨەﻣﺎی ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﮐﻮرد و ﺋەوەﮐەی
ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮوﻧﯽ وەﭘێ ﺑﺸﮑێﻨﻦ  ،ﺑﮋاردەﯾەﮐﯽ ﮔەﻟەک ﻗﺮێﮋ و ﺗﺎواﻧﮑﺎراﻧە  ،ﮔەر ﻧەﺑێﮋﯾﻦ ﺧەﯾﺎﻧەﺗﮑﺎراﻧە  .ﻟەم
ڕێﺒﺎزە دا  ،ﺑەﮐﺮەﺟﯚ ﺗەﺷەﻧەی ﮐﺮدە ﻧﺎو ڕۆژھە�ت و ڕۆژ ﺋﺎﭬﺎ ژی و ﺑەرەی ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوی ﮐﻮردان ﮐە ﺧﯚﯾﯽ
ﺑﻮون ﺑەدی ھێﻨﺎﺑﻮو  ،ﺷەق ﺑﻮو و ﺑﻮو ﺑە دوو ﺑەرەی دژ ﺑەﯾەﮐﯽ ﻣەﻻﯾﯽ و ﺟەﻻﻟﯽ وەک ﻟە ﻧﺎو ﺧەڵﮑﺎ
ﻧﺎوﯾﺎن ﺗێ .
رەوﺗﯽ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون زاڵ ﺑﻮو و ﮐﺎری دەﺳﮑەﻓﺘﯽ ۱۱ی ﺋﺎزاری  ۱۹۷۰ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑﺎﺗﻦ و ﺑەرەی ﻧەﯾﺎری ﺟەﻻﻟﯽ
ﺋﺎش ﺑەﺗﺎڵ ﭘێ ﺑﮑﺎت  .ﻟێ  ،ﺷﮑﺎن و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،دواﺗﺮ ﺋەو ﺑﻮارەی ﻟﯚ ﺑەﮐﺮەﺟﯚ
ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﮐە ﺧﯚ ﭬەژێﻨێ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋێﺮان و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺷﯚڕﺷﯽ ڕۆژھە�ت  ،ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺑە ﺳەر ﻧەﯾﺎرەﮐەی دا  .دووﺑەرەﮐﯽ و دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺋەم دوو ﺑەرەﯾە دﯾﺴﺎن ﮔەﯾﺸﺘە
ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺧﻮێﻨﺎوی ھەﺗﺎ ﺷﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﺷﯚڕش و ﻣﯿﺮی ) وەک ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻧﺎوی ﺋەھێﻨﺎ ( و
ﺳﺎز ﮐﺮدﻧﯽ ﺑەرەی ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ درێﮋەی ھەﺑﻮو  .دژﺑەری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺷێﻮەی
دژﺑەری ﭘﺎرﺗﯽ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ دوو ﻟەت ﮐﺮدﮔە و ﺋەم ﺑەزﻣەش ﺗەﺷەﻧەی ﮐﺮدوەﺗە
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ﻧﺎو ﺗێﮑڕای ھێﺰ و ﮐﯚڕ و ﮐﯚﻣەڵە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھێﮋ ﺑﻨەﺑڕ ﻧەﺑﻮوﮔە  .ﺋەوەش ﮐە
ﺟﺎر و ﺑﺎر ﯾەک ﺋەﮔﺮﻧەوە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺧەﻣﻠﯿﻮی ﺧﯚﯾﺎن ﻧﯿە ﺑەڵﮑﻮ ھێﺰ و ھﯚﮐﺎری
دەرەﮐﯽ ﺑە ﺗﯚﭘﺰی ﭘێﯿﺎن ﺋەﮐەن و ﺋەﻣﺎﻧﯿﭻ ﻣﻞ ﮐەﭼﯽ ﺋەﺑﻦ .
ﺋەوە ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ زۆرە ﮐە ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ دە ژێﺮﮐﺎر ﺗێﮑﺮدﻧﯽ ﺋەو
دووﺑەرەﮐﯽ ﯾە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾە ﮐە ﺑە ﺑەزﻣﺊ ﻣەﻻﯾﯽ و ﺟەﻻﻟﯽ ﺋەﻧﺎﺳﺮێ  ،دەﻣەﺷێ  .ھەر ﺋەم ھﯚﮐﺎرەش
دە ﮔەﻟێ ﺑﻮاردا ﺋﺎﺳﺘەﻧﮓ و ﮐﯚﺳﭙﯽ ﮔﺎورەی ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺳەر ڕێﺒﺎزەﮐەی  .ﺋەوان ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ و ﮐﻮرت
ھێﻨﺎﻧەی ﺷﯚڕﺷﯽ ﮐﻮرد ﮐە ﻧەی ھێﺸﺖ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧە دەﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎن ژی ﻧەی ﺋەﺗﺎﻧﯽ ﮐێﺸە وﺋﺎرﯾﺸەی
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﭼێﻦ و ﺗﻮێﮋی ﻧﻮێﯽ ﮐﯚﻣەﻟﮕﺎی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮐﻮردەواری ﭼﺎر ﺑﮑﺎت  ،ﺟە ﻻﯾەک و
ژ ﺋﺎﻟﯿێ دن داﺑڕاﻧﯽ ﺋەو ﺟﯿﻞ و ﻧﻔﺸﺎ ﻧﻮو ﺟە ژﯾﻦ و ژﯾﺎری ﮐﯚن و ﻗەﺗﯿﺲ ﮐﺮاو ﻟە ﺑﯿﭽﻤﯽ دواﮐەوﺗﻮاﻧەی
ﮐﯚن و دەوری ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە دﯾﺎردەی  ، public relationدژﺑەری ﻧێﻮان
دوو ڕێﭽﮑە و ڕێﺒﺎزی ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﻓﺮە ﻗﻮوﯾﻞ ﺗەرﺗەر ﮐﺮدﮔە  .وەﮐﯽ ھﺎﺗە ﮔﻮﺗﻦ ژی  ،دۆﺧﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و
دەوری ھێﺰە ﮔﺎورە و ﮐﺎرﺳﺎزﯾەل دەرەﮐﯽ  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮووس  ،ﺋەم دووﺑەرەﮐﯽ ﯾەی ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﮐﻮردەواری ﮔەﯾﺎﻧﺪوﺗە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻓﺮە ھەﺳﺘﯿﺎر  .ﮔەر ھەﺗﺎ دوێﻨﯽ ﺗەﻧﯿﺎ ھﯚﮐﺎری داﮔﯿﺮﮐەری ڕاﺳﺘەوﺧﯚی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮون ﮐە ﺑە رواڵەت ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە دووﺑەرﮐﯿەﯾﺎن ﺳﺎز ﺋەﮐﺮد و دەﻧەﯾﺎن ﺋەدا  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋﯿﺮۆ ھﯚﮐﺎرﯾەل
ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗەرﺗەر ژ وان  ،ﻟەم ﺑﻮارە دا ﺑە ڕاﺷﮑﺎوﯾﯽ دەور ﺋەﺑﯿﻨﻦ  .ﻗەﺗﯿﺲ ﻣﺎﻧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﺑەردەواﻣﯿﯽ و ﮔەﺷە
ﮐﺮدن و ﺗەﺷەﻧە ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو دووﺑەرەﮐﯽ ﯾەی ﮐﯚﻧە ﮐﻮ ژ ﺑﺎﺷﻮور و ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ ٦۰ی ﺳەدەی ﭘێﺸﻮو دا
ﺳەری ھەڵﺪا .
ﻣێﮋووی ﮐﻮرد دەری ﺋەﺧﺎت ﮐە ﺋەو ﻗەﯾﺮان و ﺋﺎرﯾﺸە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﺑەرۆﮐﯽ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﻟﯚ ﺳﺎ�ﻧێﮏ  ،ﮔﺮﺗﻮوە  ،ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ھەرە ھەﻣﺎن ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون رێﮕﺎ ﭼﺎرەی ﻟﯚ ﺑﯿﻨﯿﺒﻮوەوە و
ﺋﺎرﯾﺸەی ﺟﯿﻠﯽ ﮐﯚن و ﻧﻮێﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﺑﺎش ﭼﺎرەﺳەر ﮐﺮدﺑﻮو  .ھەﻣﺎن
ڕێﮑﺎر ھەﺗﺎ ﺳەردەﻣﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک درێﮋەی ھەﺑﻮو و ﻟە ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ڕێﮑﺨﺮاوەﯾﯽ و
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک دا ڕەﻧﮓ و دەﻧﮕﯽ داﺑﻮوەوە و ھەر ﺋەم ﺗﺎﯾﻨەﺗﻤەﻧﺪﯾەش ﺑﻮوە ھﯚی ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ
ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ژ ک  .وەک دﯾﺎرە  ،ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور و ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻧەک ھەر ﻧەﮐﺎری ﺋەم ﺋﺎرﯾﺸە ﭼﺎرﺑﮕﺎت ﺑەڵﮑﻮ
ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە ﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺋەو ﻗەﯾﺮاﻧە ﺳﯿﺎﺳﯿەی ﻧﮭﺎ ﻗﻮرﮔﯽ ﮐﻮردی
ﮔﺮﺗﻮوە  ،ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەو ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﺳﺎ�ﻧﯽ ﭘێﺸﻮە و ھێﮋ ژی ﺋﺎﺳﯚﯾەﮐﯽ ڕوون ﺋەڕای
ﭼﺎرەﺳەر ﮐﺮدﻧﯽ دە ﺳەر ڕێﺒﺎزی ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون و ژ ک ﻧﺎﺑﯿﻨﺮێ و ﯾﺎرەﯾﮑەراﻧﯽ ﺋەم دﯾﺎردە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە  ،ڕۆژ
دەﮔەڵ ڕۆژ دا ﻓﺮەﺗﺮ ﺟە ڕێﮕﺎ ﭼﺎرەی ھﺎوﺑەش دوور ﺋەﮐەﻓﻨەوە.
ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﻮوﻧﺎ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﯿﺮۆ ڕووﺑەڕووی وﻟﻮ ﺋﺎرﯾﺸەﯾەک ﺑﻮوەﺗەوە  .ﻟە ﻻﯾەک ﭘﺎرﺗﯽ وەک
درێﮋەدەری ﻧەرﯾﺖ و ڕێﺒﺎزی ﮐﻮردێﻨﯽ ﻓﯿﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑﺎرزان ﮐە ﺗﺎﮐە ڕﯾﺒﺎزی ﮐﻮردێﻨﯽ ﮐﯚﻧە ﮐە ﻟﯚ ﮐﻮرد
ﻣﺎوەﺗەوە  ،ﭘێﺪاﮔﺮی ﺟە ﺳەر داﺑﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﮐﺎت و ژ ﭬێ ڕﯾﺒﺎزێ دە
دەﻣەﺷێ .ﻟە ﻻﯾەﮐﯽ ﺗﺮەوە  ،ﺳەرﺟەم ﺋەوان ڕێﺒﺎزێﻦ دن  ،ڕاﺳﺘەوەﺧﯚ وەﮐﯽ پ ک ک  ،ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ
وەﮐﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ  ،ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرەدﺳﺘﺎن ﻧﺎﺧﻮازن  .پ ک ک ﻗﻮرﺳﺎﯾﯿێﮑﯽ ﺑەرﺑەﺟﺎﭬﯽ
داوەﺗە ﻻﯾەﻧﯽ دەوﻟەت ﻧەﺧﻮزان  .دژﺑەری پ ک ک وەﮔەرد ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت  ،زۆرﺑەی
ھەرە زۆری ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردی چ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و چ ﻟە دەرەوەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت دوژﻣﻨﺎﻧﯽ
ﮐﻮردی ﻟە دەور ﺧﯚی ﮐﯚ ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﻧﺰﯾﮑﯽ و ﺗێﮑەڵﯽ پ ک ک وەﮔەرد ھﯿﺰە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾە دەوﻟەت
ﻧەﺧﻮازەﮐﺎن  ،ﻟە ژوور ھەﻣﻮوﺷﯿﺎﻧەوە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ  ،دە ﺳەر ﻣﮋاری دژﺑەری وەﮔەرد
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە  .دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ،
ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺋەدەن ﮐە ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻧﺎوﻣﺎڵﯽ ﮐﻮرد ﮐﻮورﺗەر و ﺑەرﯾﻦ ﺗﺮ ﺑﮑەن و دەﺳﺖ و ﺗﯿﻠﯿﺎن ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا
ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﻟەم ﺑﻮارە دا .
ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ژی ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﺟە ﺷﯚڕﺷﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،دە ھەﻣﺒەر وﻟﻮ دۆﺧێﮏ رە ھﺎت و ﮐﺎری ﺑە
ﺳﯿﺎﺳەت و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و ﻟەﻣﺎﻧەش ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﺳەرﯾﺪا زاڵ ﺑێﺖ و ﻟە
 ۱۱ﺋﺎزارا ﻟەﺑﺎری ﺑﺮدن ﺑەﺗەواوەﺗﯽ و ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﮐﺎﺗﯽ  .دۆﺧﯽ ﺋەوان ڕۆژان ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەری ﺑﺎرزاﻧﯽ
ﺑﻮون و ﺑەرەی ﻧەﯾﺎری ھێﮋ ﺑێ ھێﺰ و ﮐەم ھێﺰ ﺑﻮون و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﺷﯚڕش ژی  ،چ ﺑﺎﯾەخ
و ﻧﺮﺧێﮑﯽ ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧە و ﮐﻮرداﻧە ﺋەڕاﯾﺎن ﻧەھێﺸﺘﺒﻮو ﮐﻮ ﭘێڕە ﺑﮑﺎرن دە ھەﻣﺒەر ﺑﺎرزاﻧﯽ و ﺷﯚڕش دا
دەورێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﺒﯿﻨﻦ  .ھەر ﭼەﻧﺪە ﺑەﮐﺮەﺟﯚ ﺑڕێﮏ دزەی ﮐﺮدﺑﻮوە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و ڕۆژھە�ت  ،ﻟێ ھێﮋ ﻧەﺑﻮوﺑﻮوﻧە
ھێﺰی ﮐﺎری و ﮐﺎرای ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﮐﻮرد ﺟﯿﺎوازی ﻓﺮە و ﺑەرﭼﺎو
ھەﺳﺘﯚ و ھەﺳﯽ ﺟە ﺑەراوەرد وەﮔەرد دۆﺧﯽ ﺋەو ڕۆژان و ﺋەوان ﺳﺎ�ﻧەدا  .ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ﺧﯚی
ﺑە ھەڵﮕﺮی ﺋﺎ�ی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺋەزاﻧێ و ﺋەﻧﺎﺳێﻨێ  .دووﺑەرەﮐﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ دوای ﻣﺎم ﺟەﻻل  .ﺑﻮوﺗە
ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﺋﺎرﯾﺸەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﺎ ڕادەﯾەک ﺑﺒﺘە ﺋﺎرﯾﺸەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ و ﺋەو
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دووﺑەرەﮐﯿەی ﮐە ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ ھﺎﺗﮕەﺳە ھﯚﻟێ  ،ﺑەھﺎﻣﺎن ﺳﺮوﺷﺖ و ﻧﺎوەرۆﮐەوە ﺟە ﻧﺎو
ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺑێ ﻣﺎم ﺟەﻻﻟﯿﺶ ﺑﺒﯿﻨﺮێ  .ﺧەڵﮑە دەوڵەت ﺧﻮازەﮐەی ﯾەﮐﯿەﺗﯽ و ﻟەﻣﺎﻧﯿﺶ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺗەر و
ﮐﺎرﯾﮕەرﺗەر  ،ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ھﯚﮐﺎرﮔەﻟێﮑﻦ ﮐﻮ ﯾەﮐﯿەﺗﯿﺎن ﺗﻮﺷﯽ دۆﺧێﮑﯽ ﻧەﺧﻮازراو و
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﺮدﮔە  .ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﯾەﮐﯿەﺗﯽ  ،ﺑە ﮔﯿﺎن و ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿەوە
ﻣﯿﻨﺎ ھێﺰێﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎرﯾﮕەر ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﻮاری ﻧەداوە و ﺑﻮارﯾﺶ ﻧﺎدات ﮐە ﺑﯿﺮۆﮐەی دەوڵەت ﻧەﺧﻮازی
دەﻧﺎو ﯾەﮐﯿەﺗﯽ دا زاڵ ﺑێﺖ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ و ڕێﮕەی ﺑە دووﭘﺎت ﺑﻮوﻧەوەی ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﺑەﮐﺮەﺟﯚ ﮔﺮﺗﻮە  .دەوری
ﺳەرﮐەوﺗﻮاﻧە و ﮐﺎرﯾﮕەری ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻟە ﺷەڕی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە دژی ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ
داﻋﺶ و داﮔﯿﺮﮐﺎری ﻋﺎرەﺑﺎن  ،ﻧﺮخ و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ دەوری ﺋەم ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧەی ﺟە ﻧﺎو ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻓﺮە ﻓﺮە ،
ﻓﺮەﺗﺮ ﮐﺮدﮔە  .دژ ﺑەم ھﯚﮐﺎرە ﮐﺎرﯾﮕەرە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  ،دەوڵەت ﻧەﺧﻮازاﻧﯽ ﻧﺎو ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﭘەﻧﺎﯾﺎن ﺑﯚ ھﯚﮐﺎری
دەرەﮐﯽ و ﻟە ھەﻣﻮوﺷﯿﺎن ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮ پ ک ک ﺑﺮدوە  .ﺋەو ڕێﺰﺑەﻧﺪﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿەی ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﺋﺎﻣﺎژ وەﭘﯽ
ﮐﺮدﻣﺎن ،ﺋەم ھﺎوھﺎوﯾەی ﯾەﮐﯿەﺗﯽ و پ ک ک ی ﻟەم ﻣﮋارەدا  ،ﺑڕێﮏ ﻗﻮوڵ ﺗﺮ ﮐﺮدوەﺗەوە  .ﺑەرەی ﺋەوان
ﺑەرەی ﻋﺮووس و ﻋەﺟەم و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ) ﺗﺎران و ﺑەﻏﺪا و ﺷﺎم و ﻣﺴﮑﯚ (ﯾە ﮐە پ ک ک ﯾﺎن
ﻟﯚ ﻻی ﺧﯚﯾﺎن ڕاﮐێﺸﺎوە و ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﻧەﯾﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻦ .
دەوری پ ک ک وەﮐﯽ داﺷﯽ ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەری ﺑەرەی ﻣﺴﮑﯚ  ،ﺑە دەﺳﺘێﻮەردان و ھﺎوﮐﺎری و ﺟﻮوت ﺑﻮون
وەﮔەرد ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﺟە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ  ،دە ﺳەردەﻣﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی ﺋەو و�ﺗە  ،ﮔەﻟێ ﻟە
ھﻨﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻓﺮەﺗﺮە  .پ ک ک ھەر زۆر ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺑە ﺑێ ﺑﺎج دان  ،ﺑﯿﺮۆﮐەی دژە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ و
ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻣﯿﻨﺎ ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی ﮐەﭬﻨﺌﺎرا  ،ھێﻨﺎوەﺗە ﺋﺎراوە و ﻟە ڕێﮕﺎی ﻣﯿﺪﯾﺎ
ﺧﺎﭘێﻨەرەﮐەی دەرﺧﻮاردی ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﮔﺸﺘﯽ داوە  ،ﻟە ﺳەر ڕێﮑﺎر و ﺷێﻮازی ﮔﯚﺑﻠﺰی ﻧﺎزﯾەﮐﺎن.
ﺑﯿﺮۆﮐەی دژە ﻣێﮋووﯾﯿﺎﻧەی پ ک ک ﺑﻮوەﺗە ﭘێﺨﯚری ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮔەﻟەک ژ وان
رە ﺧﻮەش ﺗێ و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ دە ﺑەرژەوەﻧﺪی و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ
ھﺎﺗﮕەﺳە ﺋﺎراوە  .ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺋەوە ﺗەﻧﯿﺎ پ ک ک ﯾە ﺑەو ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەوەﯾە ﮐە ﺋەﺗﺎﻧێ ﺑەو ﺷێﻮە
زەﻗە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮑﺎت ھەم دە ﺑﻮاری ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﯾەوە و ھەﻣﯿﭻ ﺑە ﮐﺮدەوە  .پ ک ک
ﺑﻮوەﺗە ﻣەﮐﯚی ﻧﺎﭘﯿﺮۆزی ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮﯾﯽ ﺗێﮑڕای دەوڵەت ﻧەﺧﻮازان و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و
دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ڕەوﺗﯽ ﺑﺰاﭬﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﻣەردم ﮐﻮرد  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە پ
ک ک ﮐﯚﺳﭙﯽ ﯾەﮐەم و ﺳەرەﮐﯽ ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە دە ﺑﺎر و دۆخ و ھەل و ﻣەرﺟﯽ
ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ دا .

ﺑەرﺑەﺳﺖ و ﮐﯚﺳﭙﯽ ﺧﯚﮐﺮد ﺋەڕای ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ
ﮐﯚﺳﭗ و ﺗەﮔەری ﺳەر ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻓﺮەن و ﮐﻮورن  .دواﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻟە
ﭘێﮑەوەﻧﺎﻧﯽ ﺳەروەری و دەوڵەﺗﯽ ﻧەﺗەوﯾﯽ ﻓﺮەﯾەک ھﯚﮐﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ﺑﻮوﮔە و ھەﺳﺘﯚ  .ﻟﯚ
ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ و ﻧەﮔﺒەﺗﯽ ﮐﻮرد  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺳەرەڕۆﯾﯽ و ﻟێ ﻧﺎزاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧە و دەوری ﮐﺎرای
دوژﻣﻦ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد  ،ﮐﯚﺳﭙەک دن ﭘڕ دژوار و ﺟێﯽ ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺳەر ﺋەو ھەﻣﮑە ﮔﺮﻓﺘە  .ﻧﮭﺎ
ﮐﻮ ﺋەﻣێ ﮔەﻧﮕەﺷەی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﮐەﯾﻦ  ،ﺑە راﺷﮑﺎوﯾﯽ ﯾەوە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻣەﺑەﺳﺘە  .دۆﺧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  ،ﮐەوﺗﻮەﺗە ﺑﺎرێﮑﯽ ﻧﺎﻟەﺑﺎر ﮐە ﺑﯚی ھەﯾە ﺗێﻜڕای ھەوڵﯽ ﮐﻮرد ﻟە
ﻣەڕ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﯾەوە ﺑە ﺑﺎ ﺑﺪات و ڕەﻧﺠﯽ ﮐﻮرد ﺑﮑﺎﺗە ڕەﻧﺠﯽ ﻗﻮﻻﻧﭽە .
رێﮑﺎری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەم ﺳەردەﻣەی ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ھﺎﺗﻨە ﺋﺎرای ﯾﺎﺳﺎ و
ڕێﺴﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﻧﺎﺗﺎﻧێ و ﻧەﺷێﺖ ﮐﻮ ژ دەرﭬەی وان ﯾﺎﺳﺎ و ڕﯾﺴﺎ ﺑﻤەﺷێ  .ﮐﻮرد چ ﭼﺎرێﮑﯽ ﻧﯿە و
ﺋەﺷێ ﺑە ﮔەز و ڕﺑە و ﭘێﻮاﻧە و ﭘێﻮاری ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﺎر و ﻓﺮاﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐەی ﺧﯚی ڕێﮏ ﺑﺌﯿﺨﺎت  .ﺋﯿﺮۆ
چ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮏ  ،چ ﺳﯿﺎﺳﯽ و چ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت زاﻧﺴﺘﯽ ﻧﮑﺎرێ ﺳەرﺧﯚە و ﺑە ﺑێ ڕەﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﯾﺎﺳﺎی
ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑێﺘە ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮن  .دەﺳﺘەواژی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﺳﺎز ﮐﺮاو ﮐە
ﮔﻮاﯾە ﺑەرﭘﺮس و ﻟێﭙﺮﺳﺮاوی ﺗێﮑﺮای ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾە  ،ﺋەو راﺳﺘﯿە دەرﺋەﺑڕێ ﮐە ﺋەو
ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺎﻧە ﺋەﺷێ ﺑە ھەﻧﺪ وەرﺑﮕﯿﺮﯾﻦ  .ﺋەوش ﮐە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﮐەﻣﯽ زل ھێﺰ ﺑە
ﮐەڵەﮔﺎﯾﯽ و زۆرەﻣﻠێ ﺧﯚﯾﺎن ﮐﺮدوەﺗە ﺧﺎوەﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺑە ﮐەڵەﮔﺎﯾﯽ و ﮔەﻟەﮐﯚﻣەﮐێﯽ
ﯾەﮐﺘﺮ ﺋەو ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎﮔەﻟە ژ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ھﺎوﺑەﺷﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﺗێﻨﻦ  ،ڕاﺳﺘە و ڕووی ڕاﺳﺘﯽ
ﻧﺎﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دەرﺋەﺧﺎت و ﺑﯚﺷﯿﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮە و دۆﺧەﮐەﯾﺎن داﺳەﭘﺎﻧﺪووە  .ﺧەڵﮑێﮏ
وەک ﮐﻮرد و ھﺎوﺷێﻮەﮐﺎﻧﯽ چ ڕﯾﮕﺎﯾەﮐﯽ دەرﺑﺎز ﺑﻮون ﻟەم ﺑﺎ�دەﺳﯽ ﯾەی ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺎن ﻧﯿە و ﺋەﺷێ ﻣڵﯽ ﭘێ ﺑﺪەن و و ﺧﯚﯾﺎن وەﮔەردی ڕێﮏ ﺑﺨەن .
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ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژی ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑە ﮐە ﺋەﺷێ دە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ وان ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎی ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە ڕێﭽﮑەی ﺧﯚی وەﺑﯿﻨێ و ڕەﭼﺎوی ﺑﮕﺮێ  .ﻟەم ڕێﭽﮑەش دا ﺋەوەﺗﺎ ڕێﮑﺎری ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ
ﻟە ﻣەڕ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە ھﺎﺗﮕەﺳە ھﯚﻟێ و ﮔەرﻣە  .ﻟە ﮔەﻣەی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺋەﺷﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
و وﯾﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣەﻻﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ڕەﻧﮓ ﺑﺪاﺗەوە و ﺑﺒێﺘە ھﯚﮐﺎرێﮏ ﺋەڕای ھەڵ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭘەی داﮐﯚﮐﯽ ﻟە ﻣﺎﻓﯽ ڕەوای ﺧەڵﮑەﮐە ﮔﯚڕ ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﺋەم ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﺳﺎﮐﺎر و
ڕووﻧەی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھﺎ ژ ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﭘﻮوچ ﺑﻮوﻧەوە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﭘﻮوچ ﮐﺮدﻧەوە ﻟە ڕووی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەوە ﺑەوەی ﮐە ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧەﮐەش ﺋەﺑێ ﮔﯚڕ ﯾﺎﺳﺎی
ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﻮوت  .ﻓﺮەﯾەک وﯾﻨە و ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ و�ﺗﺎن ﺟە ﺑەر دەﺳﺖ داﯾە ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ھەڵﺒﮋادﻧﯽ
ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﮐە ﮔﻮاﯾە ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﻓڕی ﺑە ﺳەر ﯾﺎﺳﺎ و ڕﻳێﺴﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەی ﯾەوە
ﻧﯿە  ،ﭘﻮوچ ﮐﺮاﻧەﺗەوە ﻟە ﻻﯾەن ﺑەﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەوە ﻟە ﺑەر ﺋەوەی ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺟﻮورە ﯾﺎﺳﺎی
ﺋەوان ﺑەڕێﻮە ﻧەﭼﻮوە  .ﺋﯽ ﺋەزﻣﻮون ﮔەﻟە وەﭘﯿﻤﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺗﻮوﺷﯽ چ
وەﯾﺸﻮوﻣەﯾەﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﻮوەﺗەوە ﮐە ﮔﯚڕ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﯚی دەﮐﺎرێ وازی
ﺑە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﻣەردم ﺑﮑﺎﺗﻦ .
ﻣەردم ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردﯾﭻ ﻟەم ﺑەزﻣە ﺑەدوور و ﺑێ ﺑەری ﻧﯿﻦ  .ﺋەﻣەش ﺋﯿﺴە ﺑﯚ ﺧﯚی
ﺋﺎرﯾﺸەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورە و ﮔﺮان ﻧﯿە ﺋەڕای ﮐﻮردﯾەل  ،ﺑە ﻟەﺑەر ﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗێﮑەڵﯽ ﮐﻮرد وەﮔەرد
ﺋەو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە  .ﺋەوەی ﻟێﮕﺮە ﻣەﺑەﺳﺘە  ،ﺋەوەﺳە ﮐە ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور دۆﺧێﮑﯿﺎن ﭘێﮏ
ھێﻨﺎﮔە ﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐﯽ ﻓﺮە ﺳﻮور و ﮔﺮان ﭘەی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ و ﺋﺎﮐﺎﻣەﮐەی ﭼﯽ دەﮐﺎﺗﻦ  .ﺑەڕﯾﻮە ﺑﺮدﻧﯽ
ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﻟە ﻣەر ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﮭﺎ ژ ﮔەرﻣەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  ،ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ،
ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻧﯿە و ﻟﯚ ﻋێﺮاق ھەر ﻓﺮە ھﺎﺳﺎن ﺋەﺑێﺖ ﮐە دۆزەﮐە ﺑﺒﺎﺗە دادﮔﺎﯾەﮐﯽ ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ،
وەک زۆر ﺟﺎر ﮐە ﻟﯚ ﻣﮋاری ﻧەوت ﮐﺮدووﯾەﺗﯽ  ،ﻟە دژی ﮐﻮرد و ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋەﮔەری
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯿﺸﯽ ﻓﺮەس  .ژ دۆﺧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ و دام و دەزﮔﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑەڕﯾﻮە ﺑەراﯾەﺗﯽ و�ﺗەﮐە  ،ﺑﻨەﻣﺎﯾێﮑﯽ ﺑەھێﺰی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿە  .ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎداﻧﺎن ﮐە ﺑڕﯾﺎرﺑەدەﺳﺘﯽ
ﻣﮋارەک وەﮐﯽ ﻣﮋارا ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﯾە  ،ھەڵ ﭘەﺳێﺮدراوە و ﻧﺎﮐﺎراﯾە  .ﻣﺎوەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ژ ﻣێﮋە ﺑەﺳەر ﭼﻮوە  ،دﯾﺎرﯾﺶ ﻧﯿە ﮐە ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺳەر چ ﺑﻨەﻣﺎﯾەک ﺑەڕێﻮە ﺋەﭼێ و چ
داھﺎﺗﻮوﯾەﮐﯽ ھەس  .دەزﮔﺎی داد و دادوەری دﯾﺎر ﻧﯿە و چ دەورێﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨێ ﻟە ﺑﻮاری ﮐێﺸە و ﻣﮋارە ﮔﺎورە و
ﺳەرەﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐە  .ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ و ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەران و دەوﻟەت و دەزﮔﺎی دادی ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﺋەو داﻣﺰراوە و دام و دەزﮔﺎﯾﺎﻧەن ﮐە وێﮑڕا و ﭘێﮑﭭە ﺋەﺗﺎﻧﻦ ﮔەﻧﮕەﺷە و ﺷﺮۆﭬەی دۆزی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﮑەن
و ﺑڕﯾﺎری ﻟە ﺳەرﺑﺪەن و ﺑەﻣەش ﺑﻨﺎوان و ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺋەو ﻓﺮﻣﺎﻧە ﮐە ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻧﯿە
ﺑەڵﮑﻮ ﮐﺎرداﻧەوەی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەﺑﯿﺘﻦ  ،ھەڵ ﺑەﺳﺘﻦ .
ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺋێﺴﺘﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﭘێﮕە و ﺟێﮕەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺎ ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺷەڕی دژە
داﻋﺶ ﮐﺰ و ﻻواز ﺋەﮐﺎت  .ڕەوش ﺋﺎوا ﺑڕات  ،ﺋەو ﺳەرﮐەوﺗﻦ و دەﺳﮑەوﺗە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﮐە ھێﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺷەڕی داﻋﺶ ﻟﯚ ﮐﻮرداﻧﯽ دەﺳﺘەﺑەر و ﻣﺴﯚﮔەر ﮐﺮد  ،ﺑە ﻧﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎن و
ﭘەﯾﮑەری ﮔﯿﺎن ﺑەﺧﺘﮑﺮدوان  ،ﺑەرەوە ﮐﺰی و ﻻوازی ﺋەﭼێﺖ  .ﺋەﻣەش ﺋەﺑێﺘە دۆڕاﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﭘەی
ﮐﻮرداﯾەل  .وەﮐﯽ ھﺎﺗە ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮن  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎ ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی ﺑەھێﺰ و ﮐﺎرﯾﮕەر
ﺟە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎوﭼەﮐە دەوری ﺋەرێﻨﯽ ﺑەرﺑەﭼﺎڤ ﺋەﮔێڕێ  ،ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﮔﺸﺖ ھێﺰ و
ھﯚﮐﺎرەﮔەل ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﺋﯽ دە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت  .ﮔەر ﺋﯽ ھﯚﮐﺎرە  ،واﺗە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺑﯚ ﺧﯚی
ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎوی ﻧەﻣێﻨێ  ،ﺋﯿﺪی ﺋەوە راﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺎر ﺋەﮐﺎﺗە ﺳەر ﻧﺮخ و ﭘێﮕەی ﮐﻮرد ﺟە ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ .
ﺋەم دۆﺧە ﻧﺎﻟەﺑﺎر و ھەوﺳﺎرﭘﺴﺎوﯾە ﮐە ﺑە ڕواڵەت رێﮕﺎی دەرﺑﺎز ﺑﻮوﻧﯽ داﺧﺮاوە و دﯾﺎر ﻧﯿە  ،ﯾەﮐەم
ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﻓﺮە ﺋﺎﺳﺘەم ﺋەﮐﺎت و دووھەم و ﻓﺮە ﻓﺮە ﻟەﻣەﯾﭻ ﺧﺮاﭘﺘﺮ  ،ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەو ﮔﺸﺖ
ﭘﺮﺳﯽ ﯾە ﺋەﺧﺎﺗە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﭘﻮوچ ﮐﺮدﻧەوە  ،ﮔﯚڕ ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ  .زۆرﺟﺎر ﺋەوە ﺋەﺑﯿﻨﺮێ و
ﺋەﺑﯿﺴﺘﺮێ ﮐە ﻻﯾەﻧﯽ دەوڵەت ﺧﻮازان ﺑەﮔەرﻣە ﺑﺎﺳﯽ ﺑەڕﯾﻮەﺑﺮدﻧﯽ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺋەﮐەن  .ﻟێ ﺟێﮕەی
ﭘﺮﺳﯿﺎرە ﮐە ﮐﺎ  ،ھﺎ وە ﮐﻮورە  ،ﺋەوان ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾە ﮐﻮ ﺳەرۆﮐێﮏ ﮐە ﻣﺎوەی ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯿەﮐەی ﺑە
ﺳەرﭼﻮوە  ،ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧێﮑە داﺧﺮاوە و ﮐﺎرا ﻧﯿە  ،دەوڵەﺗێﮑە دەوڵەﺗﯽ ﮐﺎرﺑەڕێ ﮐەرە و داھﺎﺗﻮوەﮐەﺷﯽ دﯾﺎر
ﻧﯿە  ،دەزﮔﺎی دادێﮑە چ دەورێﮑﯽ ﻧﯿە و ﺋەوﯾﭻ وەﮐﯽ ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەران ﻧﺎﮐﺎراﯾە  ،ﺋەﺗﻮاﻧﻦ وەک ﭘێﻮﯾﺴﺖ
و ﮔﯚڕ ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎو و زاڵﯽ ﺳەردەﻣەﮐە  ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺠێﮑﯽ وﻟﻮ ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﮔﺎورە داﺑﯿﻦ ﺑﮑەن  .ﺋەم دۆﺧە
ﺷێﻮاوە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ دژ ﮐﺮدەوەی ﻋﺎەرﺑﯽ ﺑەﻏﺪا و دەوڵەﺗە ﺷێﻌەﮐەی ﺑە ﺗﻮاوی ﭘێﮏ
ھێﻨﺎوە  .ﺧەڵﮑێﮑﯽ زۆری ﻧەﺗەوەﯾﯽ و دەوڵەت ﺧﻮاز و ھﯚﮔﺮی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ھﯿﻮاﯾﺎن
ﻟە ﺳەر ﺋەو ﺑﯚﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾە ھەڵ ﭼﻨﯿﻮە و وا ﺗێ ﮔەێﻨﺪراون ﮐە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﺑڕﯾﺎری ﮐﻮرد و ﻟەﻣەش ﺧﺮاﭘﺘﺮ
ﺑڕﯾﺎری ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ھﯿﻮای ﻣێﮋﯾﻨە و ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺗﯿﺘە دی .
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ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎری ﻟێﺰان و ﺑەوەﺟﯽ ﮐﻮردﯾﺶ دەﻧﮓ و ڕەﻧﮕﯿﺎن ﻧﯿە ﻟە ﻣەڕ ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ  ،وەک
ﭘێﻮﯾﺴﺖ  .ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋەرﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺋەواﻧە ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮرد ﻟە ھەﻣﻮو ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎﮔﺎدار و ورﯾﺎ ﺑﮑەﻧەوە و ﺋەوە ڕوون ﺑﮑەﻧەوە ﮐە ھەﺳﺖ و ﺳﯚزی ڕووت و ﮐەف و
ﮐﻮڵ و ھەڵ ﭼﻮوﻧﯽ ﮐﺎﺗﯽ و ﻻﯾەﻧﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟەم ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻟەو ﭘﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺑﯚﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﭘڕﻧﺎﮐﺎﺗەوە و ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﻧﺎﺑێﺖ  .ﭘﯿﺶ ﺋەوە و دەﮔەل ﺋەوەی ﮐە ﺋەﺷێ
ﻣﮋاری ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺷﯽ و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﺎرا ﺑﮑﺮێﺘەوە  ،ﺋەﺑێ ھەر ھەﻣﻮو ھەوڵ و ﺧەﺑﺎﺗێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﺳەر ﺋەوە ﺧڕ و ﮐﯚ ﺑﮑﺮێﺘەوە ﮐە ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑەھێﺰ و ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎو
ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺑﺒﻮوژێﺘەوە و ھەر ھﯿﭻ ﻧەﺑێ دۆﺧێ ﭘێﺶ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ زاڵ ﺑﮑﺮێﺘەوە.
ﺳﻮور ﺑﻮون وەﺑﺎن ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﺑێ ﺋەم ﻻ و ﺋەو ﻻ  ،ﺋەﺑێ ﺑﺒێﺘە ﺳﻮور ﺑﻮون ﻟە
ﺳەر ﮔەڕاﻧەوەی ﯾﺎﺳﺎ و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و داﻣەزراوەﯾﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ .
ھەر ﺋەو ھﯚﮐﺎرە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯿﺎﻧەی ﮐە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮورﯾﺎن ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪ  ،ڕێﮕﺮی ڕﯾﮑﺎری
ﭼﺎرەﺳەرﮐﺮدﻧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧەﮐەﯾﺎن ﻟە ﺳەر ﺑەزﻣﯽ ﺷﮑﺎوی ﺑﻨﮑەﻓﺮاواﻧﯽ دەﺳەﻻﺗە  .وادﯾﺎرە ﮐە ھێﮋ ھێﺰە
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎراﮐﺎﻧﯽ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﻟەوە ﺗێ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮون ﮐە ﺑەزﻣﯽ ﺑﻨﮑە ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﺎ و
زۆر ﺧﺮاﭘﯿﺶ ﺷﮑﺎ و ﺑە ﺷﮑﺎﻧﯽ ﺋەو ﺑەزﻣە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەم ﻗەﯾﺮاﻧە ﺑﻮوﮔەﺳەوە ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت داھﺎﺗﻮو
و دواڕۆژی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەﮐەﺷﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯿێﮑﯽ ﺳﻮور  .ﭘﺎرﺗﯽ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ھێﮋ
ﻧەﯾﺎن ﺗﻮاﻧﯿﻮە ﮐە ﭼەﻗﯽ ﺑەﺳﺘەڵەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿێﮑە ﺧﯚﯾﺎن ﭘێﮑﯿﺎن ھێﻨﺎ  ،ﺑﺸﮑێﻨﻦ و ڕﯾﮕﺎی دەرﺑﺎز ﺑﻮون ﺋەڕای
ﺑﺒﯿﻨﻨەوە  .ڕﯾﮑﺎری ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و ﺳەرﻗﺎڵ ﮐەر  ،ﻧەک ھەر ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﻧەﺑﻮوە ﺑەڵﮑﻮ وەرەزی و
دڵ ﺳﺎردی ﻗﻮوڵﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﻟێ ﮐەوﺗﻮەﺗەوە  .ﭘﺎرﺗﯽ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋەو ﮐێﺶ و دەرەﺗﺎن و دەرﻓەﺗەﯾﺎن ﺑﻮوﮔە
و ھەﺳﯿﺎن ﮐە دوو ﺑە دوو دۆﺧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮕەڕێﻨﻨەوە ﻟﯚ دۆﺧﯽ ﺟﺎراﻧﯽ و دۆﺧﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭘێﻮﯾﺴﺖ  .ﺋەوەی ﮐە ﻟﯚ ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ و ﻣﺴﯚﮔەرﮐﺮدﻧﯽ دەﺳﮑەوت و ﺳەرﮐەوﺗﻨەﮐەی
ﻟە داھﺎﺗﻮودا  ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە  ،ﻟە ڕواﻧﮕەی ﯾﺎﺳﺎی ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  ،ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﭘﺎرﺗﯽ و
ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋەﮐﺮێ  .ھەر ﺗﮑﯿﺎن ژی ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻣﮋارەﮐەﯾﺎن ﻟە ﺳەرﺷﺎن و ﻣﻠە و ﺑە ﺟێ ﻧەﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺋەو ﺋەرﮐە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەش وەک ﺗﺎوان و ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ ﮔﺎورە ﻟە ﺳەرﯾﺎن ﺋەﮐەﻓێ .
ﺷەڕی دژە داﻋﺶ ھێﮋ ﺑەردەواﻣە و ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ھێﮋ ھێﺰی ﺳەرەﮐﯽ و ﮐﺎرای ﺋەو
ﺷەڕەﯾە  .وەک ﺋێﺴﺘﺎ دﯾﺎرە  ،ھەﺗﺎ ﺋەم ﺷەڕە ھەﺑێ و ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەم دەورەی ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن ھەﺑێ ،
ﺋەوە ﺳﭙﺎس و ﭘێﺰاﻧﯿﻨﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دەرەوە ﻟە ﺑﯚ ﮐﻮردان درێﮋەی ﺋەﺑێ و ﺳەرداﻧﯽ ﺑەرﭘﺮس و ﻟێﭙﺮﺳﺮاواﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﯿﮭﺎن  ،ﻧەﻣﺎزە ﺋﯽ دە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل  ،ﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەردەوام ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﮔﯚﻣﺎن ﻟەوە داﻧﯿە ﮐە
ﺑەﻧەﻣﺎﻧﯽ داﻋﺶ ﺋەم ھﺎت و ﭼﻮو و ﺳەرداﻧﺎﻧە وەک ﺧﯚی ﻧﺎﻣێﻨێ  .ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺋەﺷﯽ ﺋەو
ڕاﺳﺘﯿە ﺑﺰاﻧﻦ ﮐە ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﭘێﻮەﻧﺪﯾە ﮐﺎﺗﯽ ﯾە  ،ھێﮋ ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﺎو
و زاڵ ﻧﯿە  .ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﻟﯚ ﺑﺰواﻧﺪﻧﯽ ھەﺳﺖ و ﺧﻮﺳﺘﯽ ﺳﺎﮐﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺧەڵﮏ ﺑﺎش ﺑێﺖ
و ﺑﺎش ژی ﺑێﺖ ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  ،ﻟێ ﺑﯚﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و داﻣەزراوەﯾﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘڕ ﻧﺎﮐﺎﺗەوە .
ﮔەﻣەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل وەﮔەرد ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە دۆﺧﯽ ﺷەڕی دژە داﻋﺶ ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن
و ھەڵ وﯾﺴﺘەی ﺗﺎﯾﺒەﺗە  .ﺋەوان ﭘەڵﭙﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺋەھێﺮﻧە ﺋﺎراوە ﻟە ﺑﯚ ﭘێڕاﻧەﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﭼەک
و ﭼﯚڵەی ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﺗەﯾﺎر ﮐﺮدﻧﯽ ﺗﺎﮐە ھێﺰی ﮐﺎرای دژە داﻋﺶ  .ﺋەﻣەس ﺋەﺷێ ﺑەو واﺗﺎ ﺑێﺘە ﻟێﮑﺪاﻧەوە
ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻣﺎﻧەوەی داﻋﺶ وەک دﯾﺎرەدەﯾەﮐﯽ دژە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟﯚ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﻟە ﭘڕﭼەک ﮐﺮدﻧﯽ
ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮە  .ﺗەﯾﺎر ﮐﺮدﻧﯽ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺋەﺑێﺘە ھﯚﮐﺎری ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻮرد و ھێﺰی
ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﺋەﻣەش ﺑﻮاری ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەڕای ﭘێﺸﭭەﭼﻮوﻧﺎ دۆزا ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﮐﻮردان ﺧﻮەﺷﺘەر ﺋەڕەﺧﺴێﻨێ.
ھەر ﺋەﻣەﺷە ﮐە ڕؤژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﻟەو ﺋەرﮐە ﮐە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺗێﺪاﯾە  ،ﺋەﺑﻮێﺮن و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺎوﻧەﺗەوەﯾﯽ ژی ﭘەڵﭗ و ﺑﯿﺎﻧﻮوﯾﺎﻧە .
ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ و ﺑەﮐﺮدەوە ھێﻨﺎﻧە ﺋﺎرای ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺗﺎﮐە ڕێﮕﺎی ﭼﺎرەﺳەری ﺋەم
ﺋﺎرﯾﺸە ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾەﯾە  .ﺟﺎ ﮔەر ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯿەﮐە ﺑﯚ ﺧﯚی ﺑﻨەﻣﺎ و ڕێﮑﺎری ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧەﺑێﺘﻦ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ و ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ دوو ﻗﺎت ﮐﻮور و ﻗﻮوﯾﻞ ﺗەر ﺋەﺑێﺘەوە.

پ ک ک ﺧەرﯾﮏ ﭼەس  ،چ ﺗﻮای ؟
ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ پ ک ک ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰﻣﯿەوە  ،ﺟە ڕواﻧﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە  ،ﭘێﺸﺘﺮ
ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮا  .وەﮐﯽ ﭘێﺸﺘﺮﯾﭻ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘێ ﮐﺮا  ،ﺋەﻟﻤﻮﻏﺎزﯾەﮐەی ﺟەﻣﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ ) ﻣێﮋووی پ ک ک (
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وەﭘێﻤﺎن ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە پ ک ک ﭼﯽ ﺑﻮوﮔە و ﭼەی ﮐﺮدﮔە  .پ ک ک ﮐﺎرەﺳﺎت ﺧﯚڵﻘێﻨە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و
ﺑﯿﺮۆﮐە و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک ھەﻣﯿﺸە ﺑە ﮐﺎرەﺳﺎت ﺑە ﺳەر ﮐﻮردا ﺷﮑﺎەوەﺗەوە  .ﻟەم
ﭘێﻮەﻧﺪﯾە دا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﮐﺎرﻧﺎﻣەی پ ک ک ژە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﺑﮑﺮێﺖ ﭘەی ڕوون ﺗەﺗەرﺗەر ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم
دەورەی پ ک ک .
ﺟﺎﻣێﺮەک ﺑە ﻧﺎوی ﻣﯿﺮ ﯾەﻋﻘﻮب ھەواڵێﮑﯽ ﺳﺮﻧﺞ ڕاﮐێﺸﯽ ﻟە  ARA NEWSﺑ�وﮐﺮدەوە ﮐە ﺗێﯿﺪا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە
ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ پ ک ک و ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋێﺮاق  ،ﺑەﻋﺲ و ﺧێﻠﯽ ﺷەﻣﻤﺎری ﻋﺎرەب و ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ داﺑەش
ﮐﺮدﻧﯽ داھﺎﺗﯽ ﻧەوﺗﯽ روﻣەﯾﻼن ﺋەﮐﺎت  .ﮔﯚر ﺋەم ھەواڵە  ،ﻣﻮراد ﻗەرەﯾﺎ�ن ﺳەرداﻧﯽ روﻣەﯾﻼن ﺋەﮐﺎت و
ﻟە ﺳەر داوای ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن ﺋەو ڕێﮑﮑەوﺗﻨە ھﺎﺗە ﺋﺎراوە  .ﺑەﺷﯽ ﻻﯾەﻧەﮐﺎن ﺑەم ﺟﯚرە ﺑﻮوە ﮐە  ٪۱٥ﺑەﺷﯽ
ھەرﮐﺎم ﻟە پ ک ک و ﺷەﻣﻤﺎر و  ٪۷۰ﻟﯚ ﺑەﻋﺲ  .ﺋەﻣەش ﻟەﮐﺎﺗێﮏ داﺑﻮو ﮐە روﻣەﯾﻼن ﻟە ﺳﺎڵﯽ ۲۰۱۳
ەوە ﺑە ﻗەرار ﻟە ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯽ پ ک ک دا ﺑﻮوﮔە  .ھەوﯾﺮی ﮔەﻣەی ﺳەوداﮐﺎراﻧەی پ ک ک ﺑە ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و داﻧﯽ ﺑەﺷﯽ ﺑﺮاﮔەوراﻧە ﺑە ﺑەﻋﺲ و ھﺎوﺷﺎن و ھﺎوﺑەش ﮐﺮدﻧﯽ ﺧێڵێﮑﯽ ﻋﺎرەب وەﮔەرد
ﺧﯚی و ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد  ،ﺑە ڕاﺳﺘﯽ ﺋﺎوێﮑﯽ زۆر ھەڵ ﺋەﮔﺮێ  .وادﯾﺎرە  ،ﮔﯚڕ ﺋﯽ ڕێﮑﮑەﻓﺘﻦ  ،ﺑەﻋﺴﯽ
ﺧﻮێﻨڕێﮋ و ﺑﮑﻮژی ﻣەردم ﺳﻮورﯾە و ﺧەﻟﮑێﻦ ﮐﻮرد ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،ھێﮋ ﺑﺎ�دەﺳﺘﻦ  ،دە ﭘەﻟەﻗﺎژەی ﺳەرﻣەرﮔﯽ
دا و ﻟە ﺳﺎﯾەی پ ک ک ەوە  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە و ﺟەﻓەﻧﮕﯽ پ ک ک ﻟەوە داﯾە ﮐە دەور و ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻮرد ﻟﯚ
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧێڵێﮑﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ داﮔﯿﺮﮐەری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺰم ﺋەﮐﺎﺗەوە  .ﺋەﻣەش ﮔەوھەری ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دژە ﮐﻮرداﻧەی پ ک ک ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧەﮐەی ،
ﻟﯿﺴﺘﯚﮐەک ﺳﭭﮏ ﺋﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﯾە ژ وان رە ﮐﻮ دە ﺑەرژەوەﻧﺪی دوژﻣﻨێﻦ ﮐﻮردان ﺗێﺖ ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ .
ﺋەڕای ﺋەواﻧەی ﮐە ﺋﺎﮔﺎداری ﺷێﻮەﮐﺎری ﺑەﻋﺴﯽ چ ﻟە ﻋێﺮاﻗﯽ ﺳەداﻣﯽ و چ ﻟە ﺳﻮورﯾەی ﺋەﺳەدی
)ﯨﺎوک و ﮐﻮڕ ( ن  ،ﺋەم ﺑە ﻧﺎو ڕێﮑﮑەﻓﺘﻨە ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ڕێﮑﺎری ﺑەﻋﺴﯽ ﯾە ﮐە ﺑە ﮐڕﯾﻨﯽ ﺧێڵ و ھﯚزەﮐﺎن
ﯾﺎر و ھﺎوﮐﺎرﯾﺎن ﺋەﮐڕی و ﺑﯚﺷﺎﯾﯽ و ﺑەﺗﺎڵﯿﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿﺎن ﺑەم ﺷێﻮە ﭘڕ
ﺋەﮐﺮدەوە .پ ک ک ﻟێﮕﺮە ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧێڵەک ﻋﺎەرب و ﺑە ﻧﺎوی ﮐﻮردەوە ﺳەودای دەﮔەڵ ﮐﺮاوە و ﻟەم
ھەڵﺲ و ﮐەوﺗە ﺳﻮوک و ﭼﺮووﮐەش دا ﮐﻮردی ھێﻨﺎوەﺗە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﺧﯚی  .پ ک ک ﻟێﮕﺮە ﺑﻮوﮔەﺳە
ﺳەرۆک ھﯚزێﮏ وەﮐﯽ ﺋەوان ﺳەرۆک ھﯚزان ﮐﻮ " ﻓەوﺟە ﺧەﻓﯿﻔە " ی ﻟﯚ ﭼﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺳەدام ﭘێﮏ ﺋەھێﻨﺎ.
ﺋەم ﮐﺮدەی پ ک ک ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا ﻧﯿە ﮐە ﺑەﺗەﻧێ وەﮐﯽ ھەڵەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧەزاﻧﺎﻧە ﺑێﺘە ﮔەﻧﮕەﺷە
ﮐﺮدن ﺑەڵﮑﻮ ﺗﺎوان و ﺧەﯾﺎﻧەﺗێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە  .ھەر زۆر ﻓﺮە زوو ﺋەوە ﻟە ھەﻣﻮو ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎرێﮑﯽ ﺑڕێﮏ زاﻧﺎ
ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮو ﮐﻮ زوڕﯾەﺗﯽ ﺋەﺳەد و ڕژﯾﻤە ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژەﮐەی ﻣﺎوەی ﺑە ﺳەر ﭼﻮوە و چ ﺟێﮕەﯾەﮐﯽ ﻟە داھﺎﺗﻮوﯾﯽ
ﺋەو و�ﺗە دا ﻧﯿە  .ﺳەوداﮐﺮدن وەﮔەرد وﻟﻮ ڕژﯾﻤێﮏ ﺑەو ﺷێﻮە ؛ ھەرزان ﻓﺮۆش ﮐﺮدﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﮐﻮرد و ﯾەﮐﺴﺎن ﺑﯿﻨﯿﻦ و ﯾەﮐﺴﺎن ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻮرد ﺑەو ﻣێﮋووە دێﺮﯾﻦ وﮐەﭬﻨﺌﺎراوە وەﮔەرد ﺣﺎﺷﯿﺮەت و ﺧێڵﯿﮑﯽ
ﻋﺎرەب ﮐﻮ ھێﮋ ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ھەرەﮐﯚﻧﯽ " ﺧێﻮەت ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑەدەوﯾﯽ " ﺋەژﯾﻦ  ،ڕووی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی پ ک
ک دەرﺋەﺧﺎت .

وێﻨەی ھەواﻟەﮐەی ARA
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ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺲ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑﯿﺮۆﮐەی ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧەی ﻣﺤەﻣەد ﺗەﻟەب
ھەﻻل و ﺑەﻋﺲ ﻟە ﻣەڕ ﮐﻮردان و " ﺣەزاﻣﯽ = زەﻧﺎر و ﭘﺸﺘﻮێﻨەی ﻋﺎرەﺑﯽ "  ،ﺳەرژﻣێﺮﯾەﮐەی ﺳەرەﺗﺎی
ﺳﺎڵەﮐﺎﻧﯽ  ٦۰ﭘەی داﺑڕان ﮐﻮرد ﻟە ﺋﺎخ و زێﺪێﻦ ﺧﻮە  ،ژ ﮐﻮردان رە ﭘڕ ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ھﺎﺗﯿە زاﻧﯿﻦ و ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮن و
ﻧﺎﺳﯿﻦ  .ﺷﯚڕﺷﯽ ﺳﻮوری  ،ڕۆﺧﺴﺎری ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژاﻧە و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﺑەﻋﺲ و ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﻧﺎوزڕاوی ﺋەﺳەدی
دە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دە ﺗڕۆ ﮐﺮدوە و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟێﯽ ﺑێﺰارە  .ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ﺋەﺳەد و ﺋﺎﮐﺎری
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دەﺳە�ﺗﺪاراﻧﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﺋﯿﺮۆ ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮوﮔە و زۆر ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم ھﺎوھﺎوەی پ
ک ک ﻧﯿە  .ﺋەوەی ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەوەﺳە ﮐە ﻣەردم ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ھﯚﮔﺮان و دواﮐەوﺗﻮاﻧﯽ ﺗﺮاوﯾﻠﮑەی
ﺧﺎﭘێﻨەری پ ک ک ﺑﯿﺰاﻧﻦ ﮐە ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﭼﯿﻦ و ﮐێﻦ و ﻟە ﮐﻮێﻨﺪەرەوە ھﺎﺗﻮون و چ دەورێﮑﯿﺎن ھەس
ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و پ ک ک ﭼﯚن ھەڵﺶ و ﮐەوت وەﮔەردﯾﺎن ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ﭘێﺪﭬﯽ ﮐﻮ ﻣەردم ﺑﺰاﻧﻦ ﮐﻮ ﺋەوە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑەﺷە ﻧەوﺗﯽ ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷەﻣﻤﺎر وەﮔەرد ﮐﻮرد ﻧﯿە ﮐە ﺋەﺷﯽ
ھەڵﻮﯾﺴﺘە وەﺑﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮێﺖ  .ﺳەرۆﮐﯽ ﺋەم ﺧێڵە  ،ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﺎﻧﺘﯚﻧەﮐەی ﺟەزﯾﺮەی پ ک
ک و ﺑەﻋﺴە  ،ﮐێ ﺋێﮋێ ﮐە ﺋەﻣەش ﮔﯚڕ ڕێﻜﻜەﻓﺘﻨﯽ پ ک ک و ﺑەﻋﺲ و ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﻧەﮐﺮاوە .
ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﮑە پ ک ک ﺑە ﺳەر ﮐﻮردﯾﺎ ھێﻨﺎﮔە ﮐﺎﺗێﮏ ڕووﻧﺘﺮ ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ﺑﯿﺮ ﻟە دەﭬەری ﺟەزﯾﺮە و ﺑﯚﺗﺎن
ﺑﮑﺮێﺘەوە و دەور و ﻧﺮﺧﯽ ﺋەو دەﭬەرە ﺟە دﯾﺮوک و ﻣێﮋووی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﭼﺎﻧﺪا ﮐﻮرد ﻟە ﺑەرﭼﺎڤ
ﺑﮕﯿﺮێﺖ  .ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧﯽ ﻣێﮋووی ﮐﻮرد ﺋەوەﯾﺎن ﺳﺎخ ﮐﺮدوەﺗەوە ﮐە دەﭬەری ﺟەزﯾﺮە و ﺑﯚﺗﺎن ھەر زۆر زوو و ﻟە
ﮐﻮﻧﯽ ﮐﯚﻧەوە ﻣەﮐﯚ و ﻧﺎوەﻧﺪ و دڵﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮوە  .ھەﻧەک ژی ژ ﮔﻮﺗﻦ و ﺑێﮋەی ﺳەرزارەﮐﯽ
ﺧەڵﮑﯽ دەﭬەرەﮐە ﮐﯚڵﯿﻮﻧەﺗەوە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑەوە ﺋەﮐەن ﮐە ﺋﺎﺳەواری داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻠﮕﺎﻣێﺲ ﮐە دواﺗﺮ ﺑە ﻧﺎوی
ﻧﻮوﺣەوە ﺑﻼڤ ﺑﻮەوە  ،ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی ﻣﺎوە دەﻧﺎوە  .ﮔەر زۆرﯾﺶ ﻗﻮوﯾﻞ ﺋەڕای ﻧەﭼﯿﻦ  ،ﺋەوەﺗﺎ ﻣەﻻی ﺟەزﯾﺮی
و ﻓەﻗێ ﺗەﯾﺮان و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣەم و زﯾﻦ و ﺷﺎﮐﺎرەﮐەی ﺋەﺣﻤەدی ﺧﺎﻧﯽ  ،ھەﻣﻮو ﺑە دەﭬەری ﺟەزﯾﺮە و
ﺑﯚﺗﺎﻧە ﮔﺮێ دراون  .ﺟەزﯾﺮە و ﺑﯚﺗﺎن دەﭬەری ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎﻧە و ﺋەو ﻣﺎڵﺒﺎﺗە و ﻓێﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن و
ﻓێﺮﮔەی ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮی ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ دەو دەﭬەرەوە ﺳەری ھەڵﺪاوە و ھەر ﻟە ﭬﺮ ژی ﺧەﻣەﻟﯿﻮە  .داﻧﺎن و
ﺳەﭘﺎﻧﺪی ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ ﺧێڵەﮐﯽ و ﺑەدەوﯾﯽ ﻋﺎرەب ژ ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎری وەک ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﺎﻧﺘﯚﻧﯽ ﺟەزﯾﺮە ﻟە
ﻻﯾەن ﺑەﻋﺲ و پ ک ک ەوە  ،ﺑە ڕاﺳﺘﯽ ﭘڕﺋﺎزارە و ﺑێ ﺋەﻣەﮔﯽ و ﭘێﻨەزاﻧﯿﻨﯽ ﻗﻮوڵ و ﮐﻮوری ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﯽ
پ ک ک ﯾە ﺟە ھەﻣﺒەر دﯾﺮۆﮐﺎ ﮐﻮردان .

ﮐﺎﺑﺮای ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﺎﻧﺘﯚﻧﯽ ﺟەزﯾﺮەی ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن

ڕاﺑﺮدوو و ﺑەﺳەرھﺎﺗﯽ ﺧێڵﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺷەﻣﻤﺎر  ،ﻗﺮێﮋی ﺋﺎﮐﺎری دژە ﮐﻮرداﻧەی پ ک ک ﭘﺘﺮ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ﮔﯚر زاﻧﯿﺎری ﮔﺸﺘﯽ ﮐە ﻟە ڕﯾﮕﺎی ﻣێﺪﯾﺎی ﮔﺸﺘﯿەﮐﺎﻧەوە ﺑە دەﺳﺘەوەﯾە و دەﺳﺖ ﭘێڕاﮔەﯾﺸﺘﻨﯿﺎن ھﺎﺳﺎﻧە،
ﺋەم ﺧێڵە ﺑە ڕەﭼەڵەک ﯾەﻣەﻧﯿﻦ و ﭘێﺶ ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺧێڵﯽ ﻗﻮڕەﯾﺶ ﻟە دوورﮔەی ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن
دا ﺑ�و ﺑﺒﻮوﻧەوە و ﻟە ژووری ﺋەو دوورﮔە ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﮔﻦ  .ﻟە ﺑﺮدﻧە دەرەوەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻗﻮررﯾﺶ ﻟە
ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮاﯾە دەوری ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ھەﺑﻮوە و ھەر ﻟەو ڕێﮕەﺷەوە ﺑﻼوەﯾﺎن ﮐﺮدوە ﺑﯚ و�ﺗﺎﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاو و
ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﻋﺎرەب  .ﮔﯚڕ ﺋەم ﭼﯿﺮۆﮐە ﺑﻮوت ﺋەﺷﯽ ﺋەم ﺧێڵە ﺑەدەوﯾﯽ ﯾە دەوری ﯾەﮐەﻣﯿﺸﯿﺎن ﻟەو ﺗﺎ�ن
و ﮐﺎوﻟﮑﺎرﯾە و داﮔﯿﺮﮐﺎرﯾە ﺑﻮوﺑێﺖ ﮐە ﺑە ﻧﺎوی ﻋﺎرەب و ﺋﯿﺴﻼﻣەوە ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە  .ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﺧێڵەﮐﯽ و ﺗﻮﻧﺪ
ﺗﯿﮋی ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺋێﮏ ﺟە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاوی ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑە ﺑەدەوﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧە  .ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﮔﻮاﯾە
ﺧێڵﯽ ﺑﺎ�دەﺳﺖ ﺑﻮوﮔﻦ ﻟە ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن و دەوری ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ﺑﻮوﮔە ﻟەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەڕ و ﺗێﮏ ھەڵﭽﻮوﻧە
ﺧێڵەﮐﯿﺎﻧە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت وەﮔەرد ﺧێڵﯽ ﺳﻌﻮودی  .ھەﺗﺎ ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم ﮐە ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری
ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی ﭘﺸﺘﯽ ﺧێڵﯽ ﺳﻌﻮودی ﺗەﯾﺎر ﺑە ﺑﯿﺮۆﮐەی وەھﺎﺑﯽ ﯾﺎن ﮔﺮت و ﺷەﻣﻤﺎرﯾﺎن ﻟە ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن
دەرﭘەڕاﻧﺪ و ﺑﻮوﻧە ﺧﺎوەﻧﯽ ﺋەو ﻧﺎوە و ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎﺷﯿﺎن ھێﻨﺎوە  .ﺋﯿﺮۆ ﻋﺎرەﺑﺴﺘﺎن وەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺳﻌﻮودی ﺗێﺖ ﻧﺎس ﮐﺮن ﮐە ﻣﯚرﮐﯽ ﺧێڵﯽ ﺳﻌﻮودﯾە ﺑەو وﻻﺗەوە  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەش دا ﻧﯿە ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری
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ﺳەرﮐەوﺗﻦ و ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﺋەو ﻧﺎوە دەﺑﻮوە ﻋﺎرەﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷەﻣﻤﺎری  .ﮔﺮێﺪاروی
ﺳﻌﻮودﯾەﮐﺎن ﺑە ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن وﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺧێڵەﮐﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺧێﻮەت ﻧﺸﯿﻦ و
ﺑەدەوﯾﯽ داﻣەزراوە و دەﻣەﺷێ و ڕەﺑﮓ داﻧەوەی ﭘێﺰاﻧﯿﻨﯽ ﺧێڵﯽ ﺳﻌﻮودە ﻟﯚ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﮐە ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ﭘڕ
ﺑە ﮔەرﻣﯽ ﺋەﻣەﺷێ .
دوای دەرﭘەڕاﻧﺪﯾﺎن ﻟە ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن  ،ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﺑەزۆری ﻟە ﻋێﺮاق و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﻟە ﺳﻮورﯾە ﮔﺮﺳﺎﻧەوە
 ،ﮔﯚڕ ﮔە�ڵەی ﭘەﯾﻤﺎﻧە ﻧﮕﺮﯾﺴەﮐەی ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ  .ﺋەﻣەش ھﺎوﮐﺎت ﺑﻮو وەﮔەرد دەﺳﭙێﮑﯽ ﺗﻮاﻧەوەی
ﻧەﺗەوەﮐﺎن وەﮐﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﻮێﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم  .ﺳەرەرای ﻧﺎﻟێﮑﯽ و ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ
ﺑە ﮔﺸﺘﯽ وەﮐﯽ دﯾﺎردەﯾەک ﮐە ژﯾﻦ و ژﯾﺎرﯾﺎﻧﯽ دﯾﺎری و دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺮد و ﺋەﯾﮑﺎت  ،ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر
ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪن ﻟە دژی ﻧەﺗەوە و ﮔەﻻﻧﯽ ﺧﯚﺟێﯿﯽ ﺑﮑﺎر ھﺎﺗﻦ و دەﺳﺘﯿﺎن ﺋﺎوە� ﮐﺮا ﮐە ﺋەو
ﻋﺎرەﺑﺴﺘﺎﻧە ﺷەﻣﻤﺎرﯾەی ﮐە ﻟە دەﺳﺘﯿﺎن داﺑﻮو ﻟە ﺳەر ﺋﺎخ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە  ،ﺑە ﮐﻮردﯾﺸەوە
 ،ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن ﺳﺎز ﺑﮑەن و ﮐﺮدﯾﺸﯿﺎن  .ﺋەﻣﺎﻧە ﺋەو ﻋﺎرەﺑﺎﻧەن ﮐە دەﺳﺘەواژەی ﻧﺎﺑەﺟێ و ﻧﺎدروﺳﺘﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ
ڕەﺳەﻧﯿﺎن ﻟﯚ داﺗﺎﺷﺮاﮔە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺑﺎﺷﻮور  ،ﻟە ھەﻣﺒەر ﺋەو ﻋﺎرەﺑﺎﻧەی ﮐە ﺑەﻋﺴﯽ ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ
ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەم دواﯾﯿﺎﻧەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ھێﻨﺎﺑﻮوﯾە ﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺋەﻣەش ﺋەوە ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە
ﻋﺎرەﺑﯽ ﻧﺎڕەﺳەﻧﯽ دوێﻨێ ﺑﻮوﮔﻨەﺳە ﻋﺎرەﺑﯽ ڕەﺳەﻧﯽ ﺋﯿﻤڕۆ و ﺋﺎواش ﺑڕوات ﻋﺎرەﺑﯽ ﻧﺎڕەﺳەﻧﯽ ﺋﯿﻤڕۆ
ﺋەﺑﻨە ﻋﺎرەﺑﯽ ڕەﺳەﻧﯽ دوا ڕۆژی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھەزاران ﭘەﯾﭭﯽ ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە و ﺧﺎﭘێﻨەر ژ ﺑﯚ
ﺑﺮاﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد و ﻋﺎرەب ﺋەڕای ﺗێﺘە ھﯚﻧﯿﻨەوە .
پ ک ک ﺑەﻧﺎوی دێﻤﯚﮐڕاﺗﯽ و ﺑﺮاﯾەﺗﯽ و ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔەﻻن  ،ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ ﺳەرەک ﺧێڵێﮑﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑەدەوﯾﯽ
ﮐە ھێﮋ وازی ﻟە ﺷێﻮە ژﯾﺎﻧﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﯾﺎﻧە ﻧەھێﻨﺎﮔە  ،ﺑە ﺳەر ﮐﻮرد دا داﺋەﺳەﭘێﻨێ  .ﻟە ﺑەراﻧﺒەر ﺋەﻣەش
دا ﺟەﻣﯿﻞ ﺑﺎﯾﮏ ﺟە ﺋەﻟﻤﯚﻏﺎزﯾەﮐەﯾﺪا زۆر ﺑە ﺷﺎﻧﺎزﯾەوە ﻣێﮋووی پ ک ک وەک ﻣێﮋووی ﺋەوان ﻟە دژی ﺧێڵ
و ھﯚزەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺎت و ﺋەﯾﮕێڕێﺘەوە ﮐە ﭼﯚن ﺋەو ھﯚز و ﺧێڵە ﮐﻮرداﻧەﯾﺎن ) ھﯚزی
ﺳﻠێﻤﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺷﺎری ﺣﯿﻠﻮاﻧﯽ ﺳەر ﺑە ﺋﻮرﻓە ( ﻟە ﻧﺎو ﺑﺮد و ﺷﺎرەﮐەﯾﺎن ﺧﺴﺘە ژێﺮ دەﺳﺘﯽ ﺧﯚﯾﺎن  ،وەﮐﯽ
ﺑێﮋی ﺋﯿﺘﺮ دەﺳە�ت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﻧەﻣﺎﺑﻮو و ﺷەڕی ﺋەوان ﻟە دژی ھﯚزە ﮐﻮردەﮐﺎن ﺑﻮوﺑێﺖ
ﻧەوەک ﻟە دژی ﺗﺮک و دەﺳە�ﺗە داﮔﯿﺮﮐەراﻧەﮐەی  .وادﯾﺎرە ﮐە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ پ ک ک وەﮔەرد ﺧێڵ و ﺑەزﻣﯽ
ﺧێڵەﮐﯽ ﺑﺎﻧێﮏ و دوو ھەوا و دوو ﻓﺎﻗەﯾە و ﺋەوەی دەﮔەڵ ﺧێڵﯽ ﮐﻮرد ژ ﺣﯿﻠﻮان ﮐﺮدﯾﺎن ﻟە ﺳەرەﺗﺎی
ﺳەرھەڵﺪاﻧﯿﺎﻧەوە  ،ﺧێڵ و ﺑەزﻣﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑەدەوﯾﯽ و داﮔﯿﺮﮐﺎری ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺟە ڕؤژﺋﺎﭬﺎ
ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە ھﯿﭻ ﺑەڵﮑﻮ ﺟێﮕە و ﭘێﮕەی ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻮردﯾﺸﺎن ﻟﯚ ﺗەرﺧﺎن ﺋەﮐﺎت وەک ﺋەوەی ﮐە
ﺋەڕای ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﺣﺎﻣﺪی دەھﺎم ﺋەﻟﮭﺎدی )ﺋەﻟﺠﺎرﺑﺎ ( ﮐﺮدوﯾەﺗﯽ  .ﺋەوەی ﺣﯿﻠﻮان ﺷەڕی دێﻤﮑﺮاﺳﯽ ﻟە دژی
دەرەﺑەﮔﺎﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد و ﺋەﻣەی ڕۆژﺋﺎﭬﺎش ﻣەراﯾﯽ و ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮی و ﯾەک ﮐەوﺗﻨﯽ دێﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ وەﮔەرد ﺧێڵﯽ
ﺑەدەوﯾﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ داﮔﯿﺮﮐەری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﭘﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﺟەﻓەﻧﮓ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ .
ھﯚﮐﺎری ﺋەم ﺟەﻓەﻧﮕە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾەی پ ک ک  ،ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋﺎرەﺑﯽ ﺳﻮورﯾە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﺑەﻋﺴﯽ و ﺗێﮑەڵﯽ پ ک ک وەﮔەرد ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺴﯽ و ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺋەﺳەدە  .ﻋﺎرەب ﺑە زۆری ﺷێﻮە ژﯾﺎﻧﯽ
ﺧێﻮەت ﻧﺸێﻨﯽ و ﺑەدەوﯾﯽ ھەرە ﮐﯚﻧﯿﺎن ﭘﺎراﺳﺘﻮە  ،وەک ﻟە ﺳەر و ﺳﯿﻤﺎ و ھێﻤﺎی ﺋەو ﺳەرﮐﺮدە ﻧﻮێﯿەی
ﮐﻮرد ﻟە ﺟەزﯾﺮە و ﺑﯚﺗﺎن ﺋەﺑﯿﻨﺮێ  .ﺳەرەڕای ﺗێﮑەڵ ﺑﻮون ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﮐەڵﮏ
وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە دەﺳﮑەﻓﺘﯽ ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻮوی ﺳەردەﻣەﮐە  ،ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺧێڵەﮐﯽ و ﺧێﻮەت ﻧﺸﯿﻨﯽ
ھەر زۆر ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎرەﺑەوە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ دﯾﺎرە  .ﮔەر ﻟە ڕۆژاﻧﯽ ڕاﺑﺮدوودا و ﻟە ژێﺮ
دەﺳە�ﺗﯽ ﺑەﻧﺎو ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ دا  ،ﺑەﻋﺴﯽ ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە و وێﻨە  ،ﺋەو ﺋﺎﮐﺎرە ﺧێڵەﮐﯽ ﯾە
ﺷﺎردراﺑﻮەوە و دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ڕادﯾەک ﻟﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚی دەﮐﺎری ﺋەھێﻨﺎن  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﭘﺎش
ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە ﺋەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﺑﻮوە ھێﻤﺎی ﺳەرەﮐﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ
ﻋﺎرەﺑﺎن ﺟە ﻟﯿﺒﯽ  ،ﯾەﻣەن  ،ﻋێﺮاق  ،ﺳﻮورﯾە  ،ﺳﻌﻮودی و ھﺘﺪ  .ﻣﯿﺴﺮ و ﺗﺎڕادەﯾەﮐﯿﺶ ﺗﻮوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻟەم
ﺋﺎﮐﺎرە ﺗﺎ ڕادەﯾەک ﺑە دوورن و ھﯚﮐﺎرەﮐەﺷﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﻧﺎﺳﺮﯾﺰﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻟە ﺳەر ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ
ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە ھەڵﭽﻨﺮاﺑﻮو و ﺑﻮاری ﺋەڕای ژﯾﺎﻧﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻧەھێﺸﺘﺒﻮەوە  .ﺑە�م ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﻣﯿﺸﻞ ﺋەﻓﻠەق ﺋەو دەورەی ﻧﺎﺳﺮ و ﻧﺎﺳﺮﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻧەﺑﯿﻨﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺧﻮدی
ﺑەﻋﺴەﮐﺎن ﻟە ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە دوو ڕێﭽﮑەی ﺟﯿﺎواز و دژ ﺑەﯾەﮐﯿﺎن ﮔﺮﺗە ﺑەر ﮐە ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺧێڵەﮐﯽ
ﻋﯚﺟەوﯾﯽ ﻟە ﻋێﺮاق و ﻋەﻟەوﯾﯽ ﻟە ﺳﻮورﯾە ﺋەﻣەﺷﯿﻦ .
ﺷﺎرەزاﯾﺎن و ﺟﺎوەدێﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮە ﺑﺎش ﺋەزاﻧﻦ ﮐە ﺋﺎرﯾﺸەی و�ﺗﺎﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ  ،ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﺧێڵەﮐﯽ ﺳەری ھەڵﺪاوە و ﻗﻮول ﺑﻮەﺗەوە  .ھﯚﮐﺎری ﺧێڵەﮐﯽ  ،ھﯚﮐﺎری ﺳەرەﮐﯽ و ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋﺎرەﺑﯽ ﯾە و دەورێﮑﯽ ھەر زۆر ﻧەرێﻨﯽ ﺋەﺑﯿﻨێ دە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ
ﻧﺎوﭼەﮐە  .ﺳﻮورﯾە ﺋﯿﺮۆ ﺑﻮوﮔەﺳە ﻣەﯾﺪان و ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻤﻼﻧێ و رﮐەﺑەری و رﻗەﺑەری ﺧێڵەﮐﯽ و ﺋەو
ھەﻣﻮوە ھێﺰ و ﺗﺎﻗﻢ و دەﺳﺘەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟەﮐﺪارﯾە ﻟەو وﻻﺗە ﮐە ھەر ﯾەک ﺳەر ﺑە ھﯚز و ﺧێڵﯿﮑﯽ
ﮔەورە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑﭽﻮوﮐﻦ  ،ﺋﺎﻣﺎژەن ﺑەم ڕاﺳﺘﯿە  .ﺗێﮑڕای ڕووداوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮورﯾە چ ﺳﯿﺎﺳﯽ و چ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و
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چ ﺳەرﺑﺎزی  ،ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی دەﺳﭙێﮑﯽ ﻗەﯾﺮاﻧەﮐە و ھەﺗﺎ ﺋﯿﻤڕۆ  ،ﻣﯚرک و ﺷەﻗڵﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ
ﭘێﻮەﯾە ﮔﯚڕ زاﻧﯿﺎری ﭘﺸﺖ ڕاﺳﺘﮑﺮاوە و ﺳەﻟﻤێﻨﺪراو  .ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺴﯽ ﺋەﺳەدی ژی ﺋێﮏ ژ وان ﺗﺎﻗﻢ و
دەﺳﺘەێﻦ ﺧێڵەﮐﯽ ﯾە ﯾە ﮐە ھەﺗﺎ دوێﻨێ ﺑە ﺳەر ھەﻣﻮوﯾﺎن زاڵ ﺑﻮو و ﺋﯿﺮۆ ﺋەو ﺷﻮێﻦ و ﭼﯿﮕەی ﻟێ ﻟەق
ﺑﻮوﮔە  .ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ دەﺳە�ت و ھێﺰێﮑﯽ ﮔﺎورەﺗﺮ ﻟە ﺧﯚﯾﺎن  ،ھەر ﺧێڵێﮏ ﺳەرﺑەﺧﯚ و ﮔﯚڕ ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﺧﯚی ﺋەﺟﻮوڵﯿﺘەوە  ،ﮔﯚر ڕاﻣﺎن و ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺑەرﺗەﺳﮏ و ﮐەم ﻣەودای ﺧێڵەﮐﯽ ﺧﯚﯾﺎن .
ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل ﺟە ﻋێﺮاق ﻓﺮە ﺑﺎڵﮑێﺸە ﻟەم ﭘێﻮەﻧﺪﯾەدا  .ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل  ،ﮔەﻣەی ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ
ﻋێﺮاق ﮐە ﺑەﻋﺴﯽ ﺳەداﻣﯽ دەﺳﺘەﻣﯚی ﮐﺮدﺑﻮو  ،ﺗەﻗﺎﻧﺪەوە و ھەر ﺟە ﯾەﮐەم ڕۆژی ﮐﺎری ﺑﺮێﻨەر دا
ﺋﺎﮔﺮی ﺷەڕی ﺧێڵەﮐﯽ ھەڵﮕﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑەوەی ﮐە ﭘێﯿﺎن واﺑﻮو ﮐە ﺑەﻋﺲ ﻧﻮێﻨەرێﮑﯽ ﺗێﻜﺸﮑﺎوی ﻋﺮووﺑە ﺑﻮو و
ﺑە ﺳڕﯾﻨەوەی ﺑەﻋﺲ  ،وەک ﺧﯚﯾﺎن ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﭘێ ﺋەﮐﺮد  ،دەﺳەﻻﺗێﮑﯽ ﻧﻮێ داﺋەﻣەزرێﻨﻦ  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺑﻨەﻣﺎی
ﺧێڵەﮐﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﺑەﻋﺴﯿﺎن ﻧەﺋەﺑﯿﻨﯽ  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺋﯽ دە ڕۆژﺋﺎواﯾەل  ،ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل " ﻏﺎزي ﻣەﺷﻌﻞ ﻋەﺟﯿﻞ ﺋەﻟﯿﺎور " ی ﺑە
ﻧﺎو ﻋێﺮاﻗﯽ  ،ﮐە وەک ﻟە ﻧﺎوەﮐەی دەرﺋەﮐەﻓێ  ،ﻧەوەی ﻋەﺟﯿﻞ ﺋەﻟﯿﺎوەری ﺳﻮوری ﯾە ﮐە ﺋەوﯾﺶ ﺳەرەک
ﺧێڵﯿﻜﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ  ،ﺷەﻣﻤﺎر  ،ﻧێﺸﺘەﭼێﯽ ﺳﻮوری ﯾە ﮐە دەورێﮑﯽ زاﻧﺮاوی ﻟە ڕەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەو و�ﺗە
دا ﺑﻮوﮔە  ،وەک ﯾەﮐەم ﺳەرەک ﮐﯚﻣﺎری ﻋێﺮاق دﯾﺎری ﮐﺮد  .ﻣﯿﻨﺎی ﻏﺎزی ﺋەﻟﯿﺎوەر و ﺗێﮑڕای ﺋەواﻧەی دێﮑە
ﮐە ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﻧﺎو ھێﻨﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﮐﺎ  ،ﺋەوە دەرﺋەﺧەن ﮐە ھﯚﮐﺎری ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
ﻋەرەﺑﯽ و ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ دەور ﺋەﺑﯿﻨێ  .ﺋەوی ﮐە ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ وەﮐﯽ ﻏﺎزی ﮐە ﻧەوەی
ﻋﺎرەﺑێﮑﯽ ﺳﻮوری ﯾە و ﻟە ﻣﻮﺳڵ ﻟە داﯾﻚ ﺋەﺑێ و ﭘﺎﺷﺎن ﺋەﺑێﺘە ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻌﻮودی و دواﺗﺮ ﺋەﮐﺮێﺘە
ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﻋێﺮاق  ،ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻨﺎﯾە ﮐﻮ دەوری ﺧێڵ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻗەﯾﺮان
ﺧﻮڵﻘێﻨﯽ ﺋێﺴﺘﺎدا دەرﺋەﺧﺎﺗﻦ  .ﻟﯚ ﻧەﮔﺒەﺗﯽ و ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﮐﻮردی ﻧەزان و داﻣﺎو ژی  ،ﺋەم ﮐﺎﺑﺮا ﺧێڵەﮐﯽ ﯾە
ژﻧە ﮐﻮردێﮑﯽ ھەوﻟێﺮی ﻣﺎرە ﮐﺮد و ﻟە ﺣەرەﻣﺴەرا ﻋﺎرەﺑﯽ – ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐەی زﯾﺎد ﮐﺮد  .ﺋەﻣەش ﺷێﻮاز و
ڕێﮑﺎری ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﺑﻮو ﮐە ﮔﯚر ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺧﯚﯾﺎن ﺋەﯾﺎن وﯾﺴﺖ ﺧﺰﻣﺎﯾەﺗﯽ وەﮔەرد ﻣەردم
ﮐﻮرد ﭼێ ﺑﮑەن ﮐە ﻣﺎﯾەی ﺷەرم و ﺷﻮورەﯾﯽ ﯾە ﻟﯚ ﮐﻮردان  .ھەر ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕە ﺧێڵەﮐﯽ ﯾە ﯾە ﮐە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ھﺎوﺑەﺷﯽ داﮔەﺳە ﺗێﮑڕای ﺑﺰاﭬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺋەم ﺳەردەﻣە  ،ھەر
ﻟە ﻟﯿﺒﯽ و ھەرای ﺑﻨﻐﺎزی ﺗﺎ دەﮔﺎﺗە ﯾەﻣەن و ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕۆژﺋﺎوای ﯾەﻟﯿﭻ ﺋەوە ﺑﻮوﮔە و
ﺋەوەﺳە ﮐە وەﮔەرد ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ﺧێڵەﮐﯽ ﯾە وازی ﺑﮑەن و ﺟﻮور ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﺋەو ھﯚﮐﺎرە ،
ﺑﺠﻮوڵێﻨەوە  .ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەش ھەر زوو ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﮑﺎن ھﺎت ﺟە ﻟﯿﺒﯽ و دواﺗﺮﯾﺶ ﻟە ﯾەﻣەن و ﻋێﺮاق و
ﺋێﺴﺘﺎش ﻟە ﺳﻮورﯾە .
ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل ﺷﮑﺎ و ﻋێﺮاق ﺗﻮوﺷﯽ ﺷەڕی ﺧێڵەﮐﯽ ﺑﻮو و ﺋەو ﺷەڕەش ﺑە ﺧەﺳﺎرێﮑﯽ
ﮔﺎورەی ﺳەرﺑﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و داراﯾﯽ ﺑە ﺳەﯾﺎﻧﺪا ﺷﮑﺎﯾەوە  .دواﺗﺮ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺎرﯾﺎن ﻟەوەدا ﺑﯿﻨﯽ ﮐە ﻟە
ﺳەر ﭘێﺸﻨﯿﺎری ﺟﺎن ﻣەک ﮐەی ھێﺰی زﯾﺎدی ﻟﯚ ﻋێﺮاق ﺑەڕی ﺑﮑەن  .ﻟەوەش دا ﻧەﯾﺎن ﺗﻮاﻧﯽ ﺑە ﺳەر
ﺋﺎرﯾﺸەی ﺧێڵەﮐﯿﺪا زاڵ ﺑﻦ  .ﺋەﻣﺠﺎرە ﻧﯚرەی ژﻧﺮال داود ھﯚوەل ﭘﯿﺘﺮاێﺲ ھﺎت ﮐە ﮔﯚر ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺧﯚی ژ
ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،وﯾﺴﺘﯽ ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ﺑە ﭘﺎرە ﺑﮑڕێﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺎﺗە ﯾﺎری ﺧﯚﯾﺎن  .ﺋەو ﭘﺎرە و ھەوڵەش ﺳەری
ﻧەﮔﺮت و ﺋەﻣﺠﺎرە ﺋﯿﺘﺮ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﻟەﺑەرﯾﺎن ھە�ﺗﻦ و ﻋێﺮاﻗﯿﺎن ﺑەﺟێ ھێﺸﺖ .
دﯾﺴﺎن دەق وەک ﻋێﺮاق  ،ﺗێﮑڕای ھەول و ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﻧەی ﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﺑە ﺳەر ﺑەزﻣﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺳﻮورﯾە دا زاڵ ﺑێﺖ  .ﺧێڵﯽ ﻋﺎرەب ﻟە
ﺳﻮورﯾە دەروری ﺳەرەﮐﯿﺎن ﺑﻮوﮔە ﻟە ﭘێﮏ ھێﻨﺎﻧﯽ دەوڵەﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺳﻮوری و ڕاﭘەڕﯾﻦ ﻟە دژی دەﺳە�ﺗﯽ
ﻓەراﻧﺴە و دواﺗﺮﯾﺶ ﺗێﮑڕای ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾە ﺳﯿﺎﺳەﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو و�ﺗە  .ﺋەوەی ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا دەرﮐەوﺗﻮە،
ﺋەوەﺳە ﮐە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋﺎرەﺑﯽ ڕێﮑﺨﺮاو ﺑە ﻧەرﯾﺖ و ﺋﺎﮐﺎری ﺧێڵەﮐﯽ ﻧەک ھەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺳﺎزﮐﺮدن و
ڕێﮑﺨﺴﺘﻨێﮑﯽ ﺳەردەﻣﯿﺎﻧەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿﺎن ﻧﯿە ﺑەڵﮑﻮ ﺋﺎوﺳﯽ ﺗەﻗﯿﻨەوە و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻟە ﭼﺎرﻧەھﺎﺗﻮوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿە وەک ﺑە ڕووﻧﯽ ﻟە ﻋێﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ و ﯾەﻣەن و ﺳﻮورﯾە ﺋەﺑﯿﻨﺮێ  .ھەر ﺋەم ﺑﻨەﻣﺎ
ﻗەﯾﺮان ﺳﺎز و ﻗەﯾﺮان ﺧﻮڵﻘێﻨەرەﯾە ﮐە ﺋەﺑێﺘە ھﯚی ھەرﭼﯽ ﻗﻮوڵﺘەرﺗەر ﺑﻮوﻧەوەی ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ
ﻋﺎرەﺑﯽ ﭘﺎش ﺷەﺧﺘەﮐەﯾﺎن  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش و ھەر ﺑەم ھﯚﺷەوە  ،ﺋەوە ﺋێﺴﺘﺎ ﺑە ڕاﺷﮑﺎوی ﺋەﺑﯿﻨﺮێ
ﮐە ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﻓﯿﺪراڵﯽ ﻟە ﻋێﺮاق دا ﺗێﮑﺸﮑﺎوە و ﺋﺎﺳﯚﯾەﮐﯽ ڕووﻧﯽ ﻧﯿە  .ﻋﺎرەﺑﯽ ﺳﻮوری ژی  ،ﺑە ﭼﺎک و
ﺧﺮاﭘﯿﺎﻧەوە  ،ﺑە ﯾﺎر و ﻧەﯾﺎری ﮐﻮردﯾﺎﻧەوە  ،ﺑە ﯾﺎر و ﻧەﯾﺎری ﺋەﺳەدەوە  ،ﺑە ﺑﯿﺴﺘﻨﯽ ﻓﯿﺪراڵﯽ ﻟﯚ ﮐﻮردان
ﺳەرﺷێﺖ ﺋەﺑﻦ و دەﺑێﮋن ﮐﻮ ﻓﯿﺪراڵﯽ و�ﺗەﮐەﯾﺎن ﭘﺎرﭼەﭘﺎرﭼە ﺋەﮐﺎت  .ﺋەﻣەش ﻟەﺑەر ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﺋەوان
ﭘێﯿﺎن واﺑێ ﻟە و�ﺗێﮑﯽ ﻓﺮە ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﻣﮋاری ﻓﯿﺪراڵﯽ ﺋەو ﻧەﺗەواﻧە ﺋەﮔﺮێﺘەوە و ﺋەﺑێﺘە ھﯚی ﺳەر ﺋێﺸە
ﻟﯚﯾﺎن  ،ﺑەڵﮑﻮ ﺧﯚﯾﺎن ﮔەﻟێ ﺑﺎش دەزاﻧﻦ ﮐە ژ ﺋەﮔەرا ﻓﯿﺪراڵﯽ ﺟە ﺳﻮورﯾە  ،ھەر ﺧێڵﮏ ﻟﯚ ﺧﯚی ﺑە ڕەوای
داﺋەﻧێ و ﻓﯿﺪراڵﯽ ﺟە ﺳەرﺑﻨەﻣﺎی ﺧێڵەﮐﯽ ﭼﯽ دەﺑێﺘﻦ  .دەس ﺗێﻮەرداﻧﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  ،ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﮐﺎرﯾﮕەرە ﮐﻮ دۆﺧﯽ ﺧﺮاﭘﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋﺎرەﺑﯽ ﻓﺮە ﺧﺮاپ ﺗەرﺗەر
ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺷەڕی ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨە ژ ﻋێﺮاق ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﺗﯿﻠﯽ ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣە دە ﻋێﺮاق  .ﺷەڕ و
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دژﺑەری ﺧێڵەﮐﯽ ﺧﯚی ﮐەم ﻧەﺑﻮو ﺋەڕای ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋﺎرەﺑﯽ ﺋەوەﺗﺎ ﺷەڕی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﺰاﯾﯽ ژی
ھﺎﺗﮕەﺳە ﺑﺎﻧﯽ .
ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮوری ﭘێﻮەﻧﺪی ﺧﻮێﻨﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﯾﺎن وەﮔەرد ھﺎوﺧێڵەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺳﻌﻮودی و و�ﺗﺎﻧﯽ
ﮐەﻧﺪاو و ﺋﻮردون و ﻟﻮﺑﻨﺎن ھەس وەک ﺋەوەﮐەی ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر  .ﺋەم ﺗێﻜە�وﯾە ﺧﻮێﻨﯽ و ﻣێﮋووﯾەش
ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮوری ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗێﮑڕای و�ﺗﺎﻧﯽ ﻋەرەﺑﯽ ﺑەرز ﮐﺮدوەﺗەوە  .ھەر ﺋەم ھﯚﮐﺎرەﺷە ﮐە
ﺷەڕی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەﻣﯽ ﻟە ﺳﻮورﯾە ﭼڕ ﺗەر ﮐﺮدﮔە و وەک ژ ھەﻣێﺎن رە دﯾﺎرە  ،ﻗەﯾﺮان و ﺷەڕی ﺳﻮوری
ڕاﺳﺘەوڕاﺳﺖ ﺷەڕی ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەﺑە  ،ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧە ﻧﺎو دەوڵەﺗﯿەﮐﺎﻧﯿﺎﻧﯿﺸﯿﺎن وەﮔەرد ﺑﻮوت  .ﺑە ﮔﺸﺘﯽ
ﺋەوەی ﻧﮭﺎ وەﮐﯽ ﻗەﯾﺮاﻧەک ﮐﻮور ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ ﺟە ﻧﺎو ﻋﺎرەﺑﺎن  ،ھەڵ ﺋەﮔەڕێﺘەوە ﻟﯚ ﺳﺮوﺷﺖ و ﻣﺎﮐﯽ
ﺧێڵەﮐﯽ ھەﺗﺎ دوێﻨێ ﺷﺎردراوەی ﺋەو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﯾە ﮐە ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑﻮاری ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺋەڕا ﭘێﮏ
ھێﻨﺎ  .ھەر وﺳﺎ ژی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ داﻋﺶ و ﺋﺎﮐﺎری ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧە و دژە ﻣﺮۆﯾﯿﺎن ھەڵ ﺋەﮔەڕﯾﺘەوە ﻟﯚ ﺑﻨەﻣﺎی
ژﯾﺎﻧﯽ ﺧێڵەﮐﯽ و ﺧێﻮەت ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﺎن  .دە دﯾﺮۆﮐﺎ ﺋﯿﺴﻼم ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ھەﻣﺰەی ﻣﺎﻣﯽ ﻣﺤەﻣەد ،
ﺳەﯾﺪول ﺷﻮھەدای ﯾەﮐەم ﭘێﺶ ﺣﻮﺳەﯾﻨﯽ ﮐﻮڕی ﻋەﻟﯽ  ،وێﻨەﯾەک ﺋەﺧﺎﺗە ﺑەرﭼﺎو ﮐە داﻋﺶ ﺋﯿڕۆ
ﭘەﯾڕەوی ﺋەﮐﺎت  .ﻟە ﺗﺎ�ﻧﯽ ﮐﺎرواﻧﯽ ﻣەﮐﮑەﯾەل ﮐە ﺑەﻧﺎوی ﺷەڕی ﺑەدرەوە ﺋەی ﻧﺎﺳێﻨﻦ  ،ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﻮڕەﯾﺸﯽ ﻣەﮐﮑەﯾﯽ  ،ﺋەﺑﻮﺋەﻟﺤەﮐەم ﻋﯚﻣﺮۆ ﮐﻮڕی ھﺸﺎم ﮐە ﻟە ﻧﺎو ﺋﯿﺴﻼﻣﺎ ﺑە ﺋەﺑﻮو ﺟەھﻞ
ﻧﺎﺳﺮاﮔە – ﺋەم ﻧﺎزﻧﺎوەش ﻟەﺑەر ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺋەم ﮐﺎﺑﺮاﯾە ﺧﺰﻣﯽ ﻧﺰﯾﮏ )ﻣﺎم( و ﻧەﯾﺎری ﻣﺤەﻣەد و ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ
ﺳەر ﺑە دەرەوەی ﻣەﮐﮑە و ﻗﻮرەﯾﺸﯿﺎن ﺑﻮو  -ﺋەﮐﻮژرێ  .ژن و ﮐەس و ﮐﺎرەﮐەی ﺳﻮێﻨﺪی ﺗﯚڵەﮐﺮدﻧەوەی
ﺋەﺧﯚن  .ﻟە ﺷەڕی ﺑەدری دووھەم  ،ﺧەﻧﺪەق  ،ھەﻣﺰەﯾﺎن ﺑەرﭘڵ ﺋەﮐەوی و ﺋەﯾﮑﻮژن و ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە
ﮐﻮﺷﺘﻨەﮐەﺷﯽ وازی ﻟێ ﻧﺎھێﻨﻦ و ﺟەرگ و دڵﯽ دەرﺋەھێﻨﻦ و ﺋەی ﺧﯚن  .ﻟﯚ ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە
ﮔﺸﺘﯽ و ﮐﻮرد ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت  ،ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرە دزێﻮەی ﮐﯚن  ،ﻗﻮرەﯾﺸﯽ ﻗﻮرەﯾﺸﯽ ؛ ھﺎوﺧێڵ و ﺧﺰم  ،ھﺎوﺧێڵ و
ﺧﺰم ﮐﻮﺷﺘﻦ ﺳەری ھەڵﺪاوەﺗەوە  ،ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ڕێﭽﮑە و ﺑﻨەﻣﺎی ﺧێڵەﮐﯽ ﮐﯚن ﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐﯽ
ﺳﻮورە ﺋەڕای ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ﺗێﮑڕا .
ﺑﺎﯾﻨەوە ﺳەر ﻣﮋارەﮐەی ﺧﻮەﻣﺎن  ،ﺟە وﻟﻮ دۆﺧێﮑﯽ ﭘڕ ﺋﺎڵﯚز و ﺗێﮑﭽڕژاو دە  ،پ ک ک دە ﺋﺎﻗﺎری ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ
ﺑەﻋﺴﯽ ھەڵﺲ و ﮐەوت وەﮔەرد ﺋﺎرﯾﺸەی ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﺎن ﺋەﮐﺎت  .ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەﻟﮭﺎدی ﺑە ﺳەرۆﮐﯽ
ﮐﺎﻧﺘﯚﻧﯽ ﺟەزﯾﺮە دەرﺋەﻧﺠﺎﻣێ ﺳﯿﺎﺳەﺗەک ھﺎﻧﺎﯾە  .پ ک ک ﺗەﻧﯿﺎ ﺑەﻣەﺷەوە ﻧەوەﺳﺘﺎوە ﺑەڵﮑﻮ دە ھەﻣﺎن
ﺋﺎﻗﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن وەﮔەرد ﺑەﻋﺲ  ،ﺧﯚی ﺗﻮوﺷﯽ ﺷەڕی ﺧێڵەﮐﯽ ﻧﺎو ﻋﺎرەﺑﺎن ﮐﺮدﮔە .
دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺷەﻣﻤﺎر و وەھﺎﺑﯽ ﯾەل ﺳﻌﻮودی دەزرێﺘەﭬە ﻟﯚ ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﮐە وەھﺎﺑﯽ ﯾەل
ﺳﻌﻮودی ﺷەﻣﻤﺎرﯾﺎن ﻟەو و�ﺗە ﺷﮑﺎن و دەرﯾﺎن ﭘەڕاﻧﺪن  .ﺋەم ﺷەڕە ﺧێڵەﮐﯿەی ﻋﺎرەﺑﺎن ﻟە ڕەﺑﯿﻌە ﮐە
ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر زۆرﺑەی داﻧﯿﺸﺘﻮاﻧﯽ ﭘێﮏ ﺋەھێﻨﺎ  ،ﺳەری ھەڵﺪاﯾەوە و ھەﻣﻮو ﺋەو ﺧێﻼﻧەی دﯾﮑەی
دەﭬەرەﮐەی ﺗێﻮە ﮔﻼ  .داﻋﺶ و ﺗێﺮورﯾﺴﺘە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐﺎن داﮔﯿﺮﯾﺎن ﮐﺮد  .ﺷەﻣﻤﺎرﯾﺶ دەﮔەڵ داﻋﺸﯽ
داﺷﯽ دەﺳﺘﮑﺮدی وەھﺎﺑﯽ ﻧەﺑﻮوە و ﻧﯿە و ﺑەﺗەﻧێ ژی ﻧﮑﺎرﺑﻮون ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەدەﺧﺎﺳﺘﻦ ﺷەڕی وەھﺎﺑﯿەﮐﺎن
ﺑﮑەن  .وەک ھەواﻟەﮐﺎن دەرﯾﺎن ﺧﺴﺖ  ،ﻧﺰﯾﮑﯽ  ۹۰ﺳەرەک ﺧێڵﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ داواﯾﺎن ﻟە پ ک ک ﮐﺮد ﮐە
ﺷەڕی داﻋﺸﯿﺎن ﻟﯚ ﺑﮑﺎت و ﺋەﻣﺎﻧﯿﺶ ﺋەو ﺷەڕەﯾﺎن ﻟﯚ ﮐﺮدن و ﺑە ﻧﺎوی ﺷەڕی ﺋﺎزادی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ
وەﭘﯿﻤﺎن ھەرزان ﻓﺮۆش ﮐﺮدن  .پ ک ک ﺋەوەی ﻟەﺑﯿﺮ ﭼﻮو و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻟە ﺑﯿﺮﯾﺎن ﺑﺮد ﮐە ﺋەم ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑﺎﻧە ﮐە
ﺑەﻋﺲ ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە دژی ﮐﻮرد ﭼەﮐﺪاری ﮐﺮدﺑﻮون  ،ﭘﺘﺮ ﻟە ﺳﭙﺎی ﺑەﻋﺴﯽ  ،دەوری ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ھەﺑﻮو ﻟە
ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ  ۲۰۰٤ی ڕۆژﺋﺎﭬﺎ .
ﺧێڵﯽ ﺷەراﺑﯿەی ﻋﺎرەب ﺋێﮏ دن ژ وان ﺧێﻠێﻦ ﻋﺎرەﺑە ﮐﻮ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘێ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪن و ﺑە زۆری ژ دەﭬەری
ﺗﻞ ﺧەﻣﯿﺲ ﻧﯿﺸﺘە ﺟێﻦ  .ﺋەم ﺧێﻠەﯾﭻ وەک ﺑﺎوی ﻧﺎوﺧﯚﯾﺎن  ،دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯿﺎن وەﮔەرد ﺷەﻣﻤﺎر ھەس  .دە
ﺷەڕی ﺧێڵەﮐﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن دە  ،وﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﯿﺴەﻟﻤێﻨﻦ ﮐە ﺷەﻧﺪەی ﺷەراﺑﯿە ژ ﻣەﻧﺪەی ﺷەﻣﻤﺎر ﮐەﻣﺘﺮ
ﻧﯿﻨە .ﺋەواﻧﯿﭻ پ ک ک ﯾﺎن ﻟﯚ ﻧﺎو ﺷەڕی داﻋﺶ ﻟە دەﭬەرەﮐەﯾﺎن ڕاﮐێﺸﺎ و ﺋﺎوێﺘﻨە ﻧﺎو ﺗەﭘﮑەی داﻋﺸﺎن و
ﺑە دﯾﺎن ﮐەﺳﯿﺎن ﻟێ ﮐﻮژرا  ،ﮔﯚر دەﻧﮓ و ﺑﺎﺳﯽ ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮاوی ﺷەڕەﮐە ﮐە ڕووداو و ﺑﻮﯾەرەﮐە وەﮐﯽ
ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯿﻚ ﺋەﻧﺮﺧێﻨێ .
ﻣﯿﻨﺎ و ﻧﻤﻮوﻧە ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻓﺮەن ﮐە ﺑە ﺗێﮑڕا دەری ﺋەﺧەن ﮐە پ ک ک ﺷەڕی داﻋﺸﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗە ﺋەﺳﺘﯚی
ﺧﯚی و ﻟە دەرەوەی دەﺳەﻻﺗﯽ ﺧﯚی و ﺑەو ھێﺰەی ﮐە ھەﺳﯽ  ،ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺑﺎﺷﻮور ﺑەو ھەﻣﻮوە
ھێﺰەی ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھﺎوﮐﺎری ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن  ،ﺷەڕ ﻟﯚ ﺧێﻠە ﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ﺋەﮐﺎت و ﺋەوﯾﺶ
ﺋەو ﺧێ�ﻧەی ﮐە ﮔﺮێ دراوی ﺑەﻋﺴﻦ وەک ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ڕۆژاﻧەﯾﺎن  .دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﺑﺎڵﮑێﺶ ﻟە
ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و ﺷەڕی پ ک ک ﻟە ﮔﺮێ ﺳﺜﯽ دەرﮐەﻓﺖ و ھەﺗﺎ ﻧﮭﺎ ژی درێﮋەی ھەس  .ﺟە ﺷەڕە ﺳﺎزﮐﺮاوەﮐەی
پ ک ک و داﻋﺶ  ،ﮐﻮرد ﻟە دەﭬەرەﮐە دەڕەون و ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەوەﻧﺪە ﮐﻮردەش ﮐە ﻟێﯽ
ﻣﺎﺑﻮون دەرﭘەڕێﻨﺪران  .ﻟەو ﻧﺎواﻧەی ﮐە داﻋﺶ دەرﺋەﭘەڕێﻨﺪرێ و ﺑە ﻧﺎو ڕزﮔﺎر ﺋەﺑﻦ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺗەﻧﯿﺎ
ﻋﺎرەﺑەﮐﺎﻧﻦ ﮐە ﺑە ﻟێﺸﺎو ﺋەﮔەڕێﻨﺪرێﻨەوە ﺑﯚ ﺋەو ﻧﺎواﻧە و دﯾﺴﺎن ﻟەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە ﺟێ ﺋەﮔﺮﻧەوە  .ﺟە ھەﻣﺒەر
ﺋەوان  ،ﮔەڕاﻧەوەی ﮐﻮردان ﯾﺎن ھەر ﺑەرﭼﺎو ﻧﺎﮐەﻓێ ﺋﺎﻧﮑﻮ وەک ﻋﺎرەب ﺑﻮارﯾﺎن ﭘێ ﻧﺎدرێ  .ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەم
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ڕەوﺗەش ﺗێﺖ ﭬێ واﺗﺎ ﮐﻮ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻓﺮەﺗﺮ ﺗێﺘە ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪن و ﺋﺎوا ﺑڕوت ﮐﻮرد ﺋەﺑﻨە ﮐەﻣﯿﻨەﯾەﮐﯽ ﮐﺰ و ﻻواز .
وەﮐﯽ ﻟە ﮐێﺸەی ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ڕؤژﺋﺎﭬﺎ ﮐە ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ڕاھێﻨﺮاون و ﻣﺎوﻧەﺗەوە  ،ﺧﻮﯾﺎ دەﺑێﺘﻦ  ،پ ک ک
ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕﯽ ژ وان رە ﭼﯽ دەﮐﺎ و ﻧﺎھێﻠێ ﮐﻮ ﺑﺰﭬﺮﻧەﭬە ﺳەر ﺋﺎﺧﺎ ﺧﻮە و ﺷەڕی داﻋﺸێ ﺑﮑەن  .ﻟێ ھەﻣﺎن
پ ک ک وەﮔەرد ﭼەﮐﺪاری ﺧێڵەﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ﺗﻮ ﺋﺎرﯾﺸەﯾەک ﻧەﯾﺮی  ،چ ژ ﺋﺎﻟﯽ ﺳەرﺑﺎزﯾەﭬە و چ ژ ﺋﺎﻟﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯿەﭬە  .ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە  ،ﺟەﯾﺸﯽ ﺋەﻟﺴﻨﺎدﯾﺪی ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر دە ﺑﻦ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺋەﻟﮭﺎدی ﯾە ﺑە
 ۱۰ھەزار ﭼەﮐﺪارەوە  ،ﻧەک ھەر ﺋەو ﮔﺮﻓﺘەی ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎﯾﺎن ﻧﯿە ﺑەڵﮑﻮ وەﮐﯽ ﺑﺮاﺑەش ﮐﺮاوﻧەﺗە
ﺳەرۆک و ﺷەرﯾﮑەﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮرد  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺑەﺗەﻧﯽ ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە و ﺳﭙﺎی ﺳﻮورﯾەی دێﻤﯚﮐﺮات
ﻟە پ ک ک و ﺗێﮑڕای ﺋەو ﭼەﮐﺪارە ﺧێڵەﮐﯿﺎﻧە ﭘێﮑەوە ﻧﺮاوە ﮐە وەردە وردە ﺧەرﯾﮑە ﺳەری ی پ گ ﮐەﯾﯽ
پ ک ک ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﺋەﺧﻮات  .ھەر ژ ﺋﺎﻗﺎری وﻟﻮ ﺳﯿﺎﺳەﺗەک  ،پ ک ک ﻧﺎی ﺷﺎرێﺘەوە و ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ڕای
ﮔەﯾﺎﻧﺪوە ﮐە ﺋﺎﻣﺎدەﻧە ﮐﻮ ھێﺰێﻦ ﭼەﮐﺪاری ﺧﻮە ﺗەڤ ﺳﭙﺎی ﺑەﻋﺴﯽ ﺑﮑەن و ﺑﮑەﻧە ﭘﺎرەک ژ ﭬێ ﺳﭙﺎﯾێ
ﺳەرﮐﻮت ﮐەر و ھﯚﭬﺎن .
ﺑﻼ ﺑﺎﻻ ﺧﻮە ﺑﺪەﯾﻦ ﺳەر ﻣﯿﻨﺎﯾەک دن ژ واﻻ ﺑﻮوﻧﺎ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺟە ھەﻣﺒەر ﺳﯿﺎﺳەت  ،ﺋەو ژی ﺟە ﺷێﻮەی
ﮔﺎڵﺘەﺟﺎڕی پ ک ک  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺋەو ھەرا و ھﻮرﯾﺎی ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻦ ﺧﻮازی و ﭼەﭘﺎﯾەﺗﯽ و دێﻤﯚﮐﺮاﺗﯿە ﺑێ
ﺑﻨەﻣﺎﯾﺎﻧە  ،ﮔەر پ ک ک ﯾەک ﺗﻮزﮐﺎڵ ﺋﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘێﺸﮑەوﺗﺨﻮازی ھەﺑﺎ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋﺎ ﺑەو ﺷێﻮە ﺑﻮاری ﺑە
ﺷێﻮازی ژﯾﺎﻧﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ھەرە ﮐﯚﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﻟە ﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧەﺋەدا  .ﺋەوە ﻟﯚ  ۱٤۰۰ﺳﺎل
ﺋەﭼێ ﮐە ﺋەم ﺧێ�ﻧە وەک ﻣڵە و زاروو ﻧﯿﺸﺘﻮوﻧەﺗە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ دەﭬەرەﮐە  ،ﺑە ﮐﻮردﯾﺸەوە و ھێﮋ ژی
وازﯾﺎن ﺟە ﺷێﻮەژﯾﺎﻧﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﻧەھێﻨﺎﮔە  ،ھێﮋ ژی ﭼﺎوﯾﺎن ﻟە ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﮐە ﺋەوەﻧﺪەﺷﯽ ﮐە ﻣﺎوە
داﮔﯿﺮی ﺑﮑەن  .ﺑەﺳەرھﺎت و دﯾﺮۆﮐﯽ ﺑە ﻧﺎو ﻋﺎرەﺑە ڕەﺳەﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە دەرﺋەﺧەن ﮐە
ﻋﺎرەﺑﯽ داﮔﯿﺮﮐەر ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،چ ڕەﺳەن و چ ﻧﺎڕەﺳەن  ،ﺳﻨﮕﯽ ﺧﯚﯾﺎن داﺋەﮐﻮﺗﻦ و ﭼﺎوەڕێﯽ ﮐﺎت و
دەرﻓەﺗﯽ ﻟەﺑﺎر ﺋەﺑەن ﺑﯚ ﺋەوەی ﺑﺒﻨە ﺧﺎوەﻧﯽ و�ﺗەﮐە و ﺋەﻣەش ڕێﮑﺎری ھەﻣﯿﺸەﯾﯽ ﯾﺎن ﺑﻮوﮔە  .ﺋەﻣە
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﺎﺳﺮاوی ﺋەو ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑﺎﻧەﯾە ﮐە پ ک ک وەﮔەردﯾﺎن ھﺎوﮐﺎرە  .ﺳەﯾﺮەﮐەش ﻟەوەداﯾە ﮐە ﺧێڵﯽ
ﺑەدەوﯾﯽ ﻋﺎرەب ﺗێﻜڕای ھێﻤﺎی ﻋﺮووﺑەی ﺧﯚی ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﺋەﭘﺎرێﺰێ و ﺷﺎﻧﺎزﯾﺸﯽ ﭘێﻮە ﺋەﮐﺎت  .ﻟە ﺑەراﻧﺒەر
ﺋەﻣەش دا پ ک ک ﺗێﮑڕای ھێﻤﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﻓەوﺗﺎﻧﺪوە  .ﻟە درێﮋەی وەھﺎ ﮐﺎر و ﮐﺮدەوﯾەک،
ﺑێﮕﯚﻣﺎن ﺋەﺑێ ﭼﺎوەڕێﯽ ﺋەوە ﺑﮑﺮێﺖ ﮐە ﻟە داھﺎﺗﻮوێﮑﯽ ﻧﺰﯾﮏ دا ھێﻤﺎ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮرد ﮐﻮێﺮ ﺑێﺘەوە و ﻟە
ﺑەراﻧﺒەر دا ﺋێ دە ﻋﺎرەﺑﺎن و ﻋﺮووﺑە ھەڵ ﺑﺪات ﻟەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەی پ ک ک ﺧﯚی ﺑە ﺳەرﯾﺪا زاڵ ﮐﺮدوە ،
ﺑەو ﺋﺎﮐﺎری ﺧێڵەﮐﯽ و ﺧێﻮەت ﻧﺸێﻨﯽ ﯾەوە  .ﺋﺎﺳەوار و ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺋەم ﮐﺎرەﺳﺎﺗە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﮐە پ ک
ک ﺧەرﯾﮑە ﺑە ﺳەر ﮐﻮردی دا ﺋەھێﻨێ  ،ھەر ﺋێﺸﺘﺎ ﻟە ﺑەرﭼﺎوە .
وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ھﺎﺗە ﮐﺮن  ،ﺋﺎﮐﺎری ﺧﻮێﻨﺎوی و ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی ھەر دوو ﺋﺎﻟﯽ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮوری ﻟە ﺑﻨەﻣﺎی
ﺧێڵەﮐﯽ ﯾەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﻮە  ،ﺑﻮاردان ﺑە ﻣﺎﻧەوە و ﻟەﻣەش ﭘڕ ﭘﯿﺴﺘﺮ و ﻗﺮێﮋﺗﺮ ﺑﻮاردان ﺑە ﮔەﺷە ﮐﺮدﻧﯽ
ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﺑەدەوﯾﯽ و ھەر ﻓﺮە ﻟەﻣەش ﭘﯿﺴﺘﺮ و دزێﻮﺗﺮ  ،ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ڕۆڵە و ﮐﭻ و ﮐﻮڕێﻦ
ﮐﻮرد  ،ﻧەﻣﺎزە ﺋەوان ﮐﯿﮋ و ﻻوێﻦ ﮔەﻧﺞ ﮐﻮ ﺗێﻨە ڕﻓﺎﻧﺪن ﭘەی ﺳەرﺑﺎزی زۆرەﻣﻠێ  ،ﻟەﺑﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧێڵەﮐەی
ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی ﻓەھەﻧﮕێﮑﯽ داڕزاو و دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳەردەم  ،ﮔەر ﺗﺎوان و ﺧەﯾﺎﻧەﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻧەﺑێ  ،ﺋەﺑێ
چ ﻧﺎوێﮑﯽ ﻟﯚ داﺑﻨﺮێ و ﭘﺎﮐﺎﻧەی ﻟﯚ ﺑﮑﺮێﺖ  .ﮔەر ﺑڕﯾﺎر واﺑێ ﮐە ﮐﻮردی ﺋﯿﺮۆ ﺑﺮاﯾەﺗﯽ ﻋﺎرەب ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ﺋەﺷێ
ﺋەو ﺑﺮاﯾەﺗﯽ ﯾە ﻟە ﺳەر ﺑﻨﮕەھﺎ ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺳەردەم ﭼێ ﺑﺒێﺘﻦ ﻧەوەک ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺑەدەوﯾﯽ
ھەزاران ﺳﺎل ﮐﯚﻧﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ) ﺑﺎدﯾە ( ﻧﺸێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن ﺑەو ﻣێﮋوو و ﻣێﮋﯾﻨە دزﯾﻮ و
ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨەﯾﺎﻧەوە .
ﺋﺎﮐﺎری ﺧێڵەﮐﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﯾﺎﻧەی ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ﻣێﮋێﻨەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ﻗﻮوڵﯽ ھەس و ﺗەﻧﯿﺎ ﺷێﻮە ژﯾﺎن و
ﺋﺎﮐﺎری ﺋﯿﻤڕۆﯾﺎن ﻧﯿە  .ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼم ﻣﺤەﻣەد ﺑەوە دەﻧەی ﺋەدان ﮐە ﺧﻮا ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮﺳﺮەوە و ﻗەﯾﺴەری ) ﺋێﺮان و ڕۆم ( ﺑﯚ داﻧﺎون و ﻟە ﺑەھەﺷﺘەﮐەﺷﯿﺎن  ۷۰ﺣﻮری و  ٥۰۰ﻏﯿﻠﻤﺎن و دار
و درەﺧﺖ )ﺋەﺷﺠﺎر و ﺗەﺣﺘەھﺎ ﺋەﻧﮭﺎر ( ﭼﺎوەڕاﻧﯿﺎن ﺋەﮐﺎت  .ڕﯾﮑﺎر و ﺷێﻮازی ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑەو ﺟﯿﮭﺎﻧەش ﺷەڕە
و ﺷەڕﯾﺶ ﺑە ﻓەﻟﺴەﻓەی وەﻟﺤەرب و ﻓﯿﺘﻨە ﺋەﺑێ ﺑەڕﯾﻮە ﺑﭽێﺖ ﮔﯚڕ ھﺰری ﺧﻮاﮐەﯾﺎن  .ﺋﯿﺴﻼم ﺋﺎﮐﺎری
ﺧێڵەﮐﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﮔەﯾﺎﻧﺪە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﯾەزداﻧﯽ  .ﺋەﻣەس ﺋەو ﺋﺎرﯾﺸەﯾە ﮐە ﺋﯿڕۆ ﮐﻮرد
ڕووﺑەڕووی ﺑﻮوەﺗەوە  .ھەر ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرەی ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ﺋﯿڕۆ ژی دووﭘﺎت و ﭼەﻧﺪ ﺑﺎرە ﺋەﮐﺮێﺘەوە  .ﻓﯿﺘﻨە
ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻓێڵە ﻋﺎرەﺑﺎﻧەی ﺧێڵەﮐﯽ ﺋەوﯾە ﮐە ﺋەوان ﺧﯚﯾﺎن ﺋەﮔەێﻨﻨە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە  ،و ﺧﯚ ﻣﺎت
ﺋەﮐەن و ﺑﺮاﯾەﺗﯽ ﮔەﻻن ﺑە ڕواڵەت ﭘەﺳەﻧﺪ ﺋەﮐەن  ،ھەﺗﺎ دەرﻓەﺗﯿﺎن ﻟﯚ ﺋەڕەﺧﺴێ ﻟﯚ ﺗﺎ�ن و ﮐﻮﺷﺖ و
ﺑڕی ﺑﺮاﯾﺎﻧﯽ دوێﻨێ ﯾﺎن  .ﺑەﺷﺪاری ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ﻟە ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ  ۲۰۰٤و دواﺗﺮ ﺋەو ﺗﺎواﻧە
دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﯾﺎﻧەی ﮐە ﻟە ﺷﻨﮕﺎل ﻟە دژی ﺑﺮاﯾﺎﻧﯽ ﺋﯿﺰەدی ﮐﺮدﯾﺎن  ،ﺑەڵﮕەی ڕووﻧﯽ ڕێﮑﺎری ﺧێڵەﮐﯽ ﺑەدەوﯾﯽ
ﮐﯚﻧە  .ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﭘێﮏ ھﺎﺗﻨﯽ ﻋێﺮاق و ﺳﻮورﯾە  ،ﺋەم ﺧێ�ﻧە ھەﻣﺎن دەورﯾﺎن ھەﺑﻮوە  .ﺋﻮﻟەل ﺋەﻣﺮ،
دەﺳەﻻﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻟﯚ ﺧێڵﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ھەر ھەﻣﺎن ھﯚﮐﺎری ﮐﯚﻧە ﮐە ﺋﯿﺴﻼم ﺧﺴﺘﯿە ﭼﻮارﭼێﻮەی
ﺋﺎﯾﯿﻨﯿەوە.
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ﻓەرﻣﺎﻧﯽ ﺋﻮﻟەل ﺋەﻣﺮ ﻟﯚ ﺧێڵﯽ ﻋﺎرەب ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﯾەزداﻧﯿە و ﺧﺎک و زەوی و ﺳﺎﻣﺎن و داھﺎت ﺋەڕاﯾﺎن
دەﺳﺘەﺑەر ﺋەﮐﺎت و ﺋەواﻧﯿﭻ ﻟە ﺳەری ﻣﮑﻮر ﺋەﺑﻦ ﻟﯚ ﺋەوەی ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ داﺑﯿﻦ ﺑﮑەن.
ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﯚ ﺋەوان ھێﮋ ھەﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺳﺮەو و ﻗەﯾﺴەرە ﮐە ﻣﺤەﻣەد ﺑەڵﯿﻨﯽ ﭘێ داﺑﻮون .
وەﻟﺤەرب وﻟﻔﯿﺘﻨەش ھەر ھەﻣﺎن ڕێﮑﺎرەی ﺑەرێ ﯾە  .ﮔەر ﺋﻮﻟەل ﺋەﻣﺮەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻮو ﺗﺎ ڕادەﯾەک ﺑە دزی و
ﻧﮭێﻨﯽ درﮔﺎی ﻟﯚ ﺧێڵﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺋﺎوە� ﮐﺮدﺑﻮو  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ داﻋﺶ  ،ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﻟﯚ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە
ھﺎﻧﯿﺎن ﺋەداﺗﻦ  .ﺗﺎواﻧﯽ ﺋەم ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑﺎﻧە ﺗەﻧﯿﺎ ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﺑە ﺷﻨﮕﺎل و ڕۆژﺋﺎوای  ۲۰۰٤ﺑﺒﺴﺮێﺘەوە .
ﺗێﮑڕای ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و ﺑﺎﺷﻮور ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺗەراﺗێﻨﯽ ﺋەم ﺧێﻼﻧەﯾە و ﮐﺮدەی ﺗﺎواﻧﮑﺎراﻧەﯾﺎن ﺑە ڕووﻧﯽ
ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە و ﭘێﺸﯿﺎن واﯾە ﮐە ﻓەرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﯾﺎن ﺑە ﺟێ ﮔەﯾﺎﻧﺪووە .
ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻣێﮋووی ﺳەد ﺳﺎڵﯽ دواﯾﯽ دا ﺑە ڕووﻧﯽ ﺋەوە دەر ﺋﺨﺎت ﮐە ﻟە ﭘﺎش ﺷەڕی
ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾەﮐەم و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەب ﺑە ھەﻣﺎن ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ھەرە ﮐﯚﻧﯿەوە ﻟﯚ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪن و
ﺗﻮاﻧەوەی ﻓەرھەﻧﮓ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ و ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎوﯾﺶ
ﺳەرﮐەوﺗﻮاﻧە  ،ﺑەﮐﺎر ھﺎﺗﻮوە  .ﺋەم ڕەوﺗە دژە ﮐﻮردﯾە ﺋﯿڕۆ ژی ﺑەردەواﻣە و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ داﻋﺸﯽ ﻋﺎەرﺑﯽ
– ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮارێﮑﯽ ﻓﺮە ﻟە ﺑﺎری ﺋەرای ﺧێڵە ﻋﺎرەﺑەﮐﺎن ڕەﺧﺴﺎﻧﺪووە  .ﺋەﻣەش ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎ ﻣێﮋووﯾﯽ و
ﻓەرھەﻧﮕﯿﯽ و ھﺰری ﯾەﯾە ﮐە ﺧێڵﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﻋﺎرەب ﺑەرەو داﻋﺶ ﭘﺎڵ ﭘێﻮە ﺋەﻧێ  .وەﮐﯽ ھﺎﺗە ﮔﻮﺗﻦ ،
داﻋﺶ ﻟە ﺳەر وﻟﻮ ﻓەرھەﻧﮓ و ﺑﯿﺮ و ھﺰرێﮏ ھەڵﯽ داوە و دێ ژی ﻓﺮەﺗﺮ ھەڵ ﺑﺪات  .ﮐﺮدە و ڕێﺒﺎزی ﺑﯚرە
ﭘﯿﺎواﻧە و ﻧەزاﻧﺎﻧەی پ ک ک ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەم دﯾﺎردە ﮐﯚﻧەی ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﺎن  ،ﻧە ﺑەﺗەﻧێ
ھەڵەﯾە و ﻧﺎدروﺳﺖ و ﺗﺎواﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە  ،ﻟێ ﺑەﻟێ ﺧﯚﮐﻮژﯾە و ﺧﺴﺘﻨﯽ ﺧﺎک و ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە
ﺑﯚ ﺑەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﺎن .
ﺗێﮑەڵﯽ و ھﺎوھﺎوی پ ک ک وەﮔەرد ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەب و ﺑەﻋﺴﯿﺸﯿﺎن وەﮔەرد ﺑﻮوت  ،ﺑە ھەر
ﻧﺎوێﮏ و ﻟە ﻻﯾەن ھەرﮐەﺳێﮑﯽ ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺖ و دژە ﻣێﮋوو  ،ﺑﯚی ھەﯾە  ،ﻟێ ﺑە ﻧﺎوی دێﻤﯚﮐڕات و
ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮاز و ﭼەپ و ﮐﻮردی ﺷﯚڕﺷﮕێﺮ ﻗەت ﺑﯚی ﻧﯿە و ﻗەت ﻧﺎﺷێ  .پ ک ک ﺑەم ﺋﺎﮐﺎر و ﮐﺮدەوە دژە
ﻧەﺗەوەﯾﯽ و دژە ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺎﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرەﭘﯿﺎواﻧە  ،ﺑە ﺑێ ھێﭻ ﮔﻮﻣﺎﻧێﮏ
ﮐﯚﺳﭙﯽ ﺳﻮورە ﻟە ﺳەر ڕێﮕﺎی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .پ ک ک ﺑە ڕۆژی ڕووﻧﺎک دژی
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ و ﺳﺎز ﮐﺮدﻧﯽ دەوڵەت و ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردن و ﺑەﮐﺮدەوەش ھﯿﭽﯿﺎن ﻧەھێﺸﺘﻮوەﺗەوە
ﻟەو دژاﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﻧەﯾﺎن .

زﻣﺎﻧﯽ وێﻨە و ڕووی ڕاﺳﺘﯽ
وەرن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺧﻮە ﺑﺪەﯾﻦ ﺳەر ﺋەوان ﺟەﻧﺪ وێﻨە ﮐە ﺋﺎﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ پ ک ک و ﺷێﻮەﮐﺎری  ،ﻓﺮە ﺑە ڕووﻧﯽ
ﻧﯿﺸﺎن ﺋەدەن  ،ﭘﺘﺮ ﻟە ھەر ﭘەﯾﭭەک .
 – ۱ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﭘﺎرﺗەﮐەی پ ک ک ﻟە ﺋﺎﻧﮑﺎرا ﻟە ژێﺮ داھﯚڵﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﺋﺎﻻی ﺗﺮﮐﺎن .
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 – ۲ھەﻣﺎن ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﭘێﺸﻮو  ،ﺳﺮﻧﺞ ﺑﺪەﻧە ﺳەر وێﻨەی ﺳەﮐﯿﻨە ﺟﺎﻧﺴﺰ و دەﺳﺘەﺧﻮﺷﮑەﮐﺎﻧﯽ و
دروﺷﻤﯽ " ژن  ،ژﯾﺎن  ،ﺋﺎزادی " و ﺋەو ﺳێ ﺧﺎﻧﻤەی ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە ﺗێﺮور ﮐﺮان ﻟە ﺧﻮارووی داھﯚڵەﮐەی
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﺋﺎ�ﮐەی  .ﺧﺎﻧﻤە ﺷەھﯿﺪەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺗێﺮوری ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم دە ﺑﻦ داھﯚڵﯽ
ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم !

.

 – ۳ﺋەﻣەش وێﻨەی ﺋﻮﺟﺎ�ن  ،زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﮐەﻣﺎﻟﯿﺰم وەﮔەرد داھﯚڵﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﺋﺎ�ﮐەی .
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 – ٤ﺗﻮوڕە ﺑﻮوﻧﯽ دژوار ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻤﯽ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻟە داﻧﺎﻧﯽ ﺋﺎ�ی ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ﻟە ﺳەر ﺗەرﻣﯽ
ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎ .

 – ٥ﺗﺎﮐە ژﻧێﮑﯽ ﮐﻮرد دە ﻧﺎو ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر  ،ڕﯾﮑﺎری پ ک ک ﻟﯚ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﭭﮏ ﺑە ﺋﺎﻓﺮەﺗﯽ ﮐﻮرد  .ژﻧە
ﻋەرەب ژ وەھﺎ ﺑﻮوﯾەرەک  ،ﭘﻨﺎ ﺑە ﺧﻮا  ،ﻣﺎ ﻗەت ﭼێ دەﺑێ !
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– ٦ﺳەرۆک ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﯾﺎﺳﺎی پ ک ک واژۆ و ﺋەرێ ﺋەﮐﺎت  .ﺑە ﺑێ واژۆی ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﺎﻧﺘﯚن  ،چ
ﯾﺎﺳﺎﯾەک دەر ﻧﺎﭼێﺘﻦ .

 – ۷ﺳەرۆک ﺧێڵﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﺷەﻣﻤﺎر و ژﻧە ﮐﻮردێﮏ  ،ﺋەﺑێ ﺑﺎﺳﯽ چ ﻣﮋارێﮑﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ
ﺳەردەﻣﯽ ﺳەدەی  ۲۱ﺑﮑەن  .ﻟەواﻧەﯾە ھەﭬﺎل ﮔەﻧﮕەﺷەی ﻣﺎﻓﯽ ﺋﺎﻓﺮەت و ژن  ،ژﯾﺎن ،ﺋﺎزادی ﻟﯚ
ﺋەﻟﮭﺎدی ﺑﮑﺎﺗﻦ .

 – ۸ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﯚرێﮏ ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻮرد ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
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ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ  ،ﭼﻠﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێﮏ
ﭼﺎوەڕێﻤﺎن دەﮐﺎﺗﻦ ؟
ﮔەر وای داﺑﻨێﻦ ﮐە ﮐﻮرد ﺑە ﺳەر ﺗێﻜڕای ﮐﯚﺳﭗ و ﺗەﻧﮓ و ﭼەڵەﻣەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و دەرەﮐﯽ ﺳەر ڕێﭽﮑەی
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ دا زاڵ ﺋەﺑێﺖ و ﮔﯚر ﮔەﻣە و وازی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕؤژ و ﺳەردەم  ،ﻟە ڕێﮕەی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯿەوە ﺋەم
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ و دێﺮﯾﻨەی ﺧﯚی واﺗە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺟە ﺑﺎﺷﻮوری ﻧێﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەی داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎ  ،ﺋەﺷێ
ھەر ﺟە ﺋێﺴﺘﺎوە ﺧەڵﮏ ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﮑﺮێﻨەوە ﮐە ﮐﻮرد ﭼﻠﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێﮑﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی ﺋەﺑێﺘﻦ  .وەﮐﯽ
ﭘێﺸﺘﺮﯾﭻ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘێ ﮐﺮﯾﺎ  ،ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬﯽ ڕزﮔﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد  ،ﺟە ڕواﻧﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە  ،ﻟە ﮐێﺶ
و وزەی دا ﻧﯿە ﮐە ﺑەﺗەواوەﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﺠﻮوڵێﺘەوە و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺑﭙێﮑێ  .ھەر وەک ﭼﯚن
ﺗەﭬﮕەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ دە ﺑﻦ ﮐﺎرﺗێﮑﺮدن و ﺑﺎﻧﺪۆرا ھێﺰێﻦ ﮔﺎورەی ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗﺮ ﺟە ﮐﻮردان دە ﺑﻮوﮔە  ،ھەر
ﺋﺎواش ﺋﯽ ھﯚﮐﺎرﯾەﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ﮔﺎورە  ،ﻣﯚرﮐﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ ﭘێﮏ ھێﻨﺮاگ ژی
ﺋەﻧێﻦ  .ﺋەﻣە  ،ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺋەوە ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ دواڕۆژ  ،ﮔەر ﭘێﮑەوە ﺑﻨﺮێ ،
ﭘڕاوﭘڕ ﺋەوە ﻧﺎﺑێ ﮐە ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەﯾەوێ  .ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮏ داﯾە ﮐە ﺑﮑﺎرێ ﺗﺎ
ڕادەﯾەک ﺑە ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﺎﺗە ﺳەر ڕەوﺗە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺳەردەم.
دەوری ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەم ﺟێ ﮔﺮەوەی ﺋەو ھێﺰە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾﺎﻧەی ﮐﯚﻧە ﮐە ﭘﺎش ﺗەﭘﯿﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺷەڕی ﺳﺎرد  ،ﺗﺎﮐە ﺳﻮاری ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧە و ڕم ﺑﺎزێﻦ و ﺗﺮاﺗێﻦ ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﺋﺎ ﺋەﻣە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی دﯾﺎری ﺳەردەﻣەﮐەﯾە و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ژی ﺟە وﻟﻮ دۆﺧێﮏ و ﺑﻦ ﺑﺎﻧﺪۆرا ﭬێ
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋەﻣەﺷێ و ﺟە ﺑﺎﻧﺪۆرا وان ﺑێ ﺑەرﯾﯽ ﻧﯿە.
ﮐﻮرد و ھﯿﻮای ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﺟە ﭼﺎرﭼێﭭﺎ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑەﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮاو  ،دەرﺑﭽێﺘﻦ .
ڕەوﺗﯽ ﺑە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾە ) (globalisationﺑە ﮔەرﻣە ﺋەﻣﺸێ و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﮐەوﺗﻮەﺗە ﻧﺎو
ﺑﺎزﻧەی ﺋەو ڕەوﺗە  ،ﭼﺎر و ڕێﮑﺎر و ڕێﺒﺎزی دﯾﮑەﺷﯽ ﻧﯿە  .ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧێﮑﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﺋەﻣە ﯾەﮐەم و دﯾﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯽ ﻣﺴﯚﮔەری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺋەﺑێﺖ
ﮐە ﻧﺎﮐﺮێ و ﻧﺎﺷێﺖ ﮐەس ﻻری ﻟێﯽ ﺑێﺖ  .ﮔەر وا ﺑێﺖ  ،ﮐە ھەر واش ﺋەﺑێﺖ  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋەﺑێ ﺋەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە
وەﮐﯽ ﭘﺎرەک ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳەردەم ﺑێﺖ و ﺧﯚی وەﮔەرد ﻣەرج و ﺋەﮔەرێﻦ ﭬێ ﺟﯿﮭﺎﻧێ ڕێﮏ
ﺑﺨﺎت و وەﮔەردی ﺟﻮوت ﺑﻮوت .ﺋەوان ﻣەرج و ﺋەﮔەران ژی ﺋەوەن ﮐە ﺋەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﺋەﺷێ ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ﻟەﭘﻠەی ﯾەﮐەم و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﭘێﺶ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧەڵﮑەﮐەی
ﺧﯚﯾﺸﯿەوە  .ﻟەﻣەش ﻓﺮەﺗەرﺗەر  ،ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەﺷێ ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن ﻟەوە دڵﻨﯿﺎ ﺑﻦ و دڵﻨﯿﺎ ﺑﮑﺮێﻨەوە ﮐە
ﺋەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە وەﮐﯽ ﭘﺎرەک ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ژ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ژ ﺋﺎﻟﯿێﻦ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋەوان ژ دەرﭬەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﭻ و ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ ﺑﭙﺎرێﺰێ  .ﻣﮋاری
ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺑێ ﻟە ﺋﺎﻗﺎرێﮑەوە ڕێﻚ ﺑﺨﺮێﻦ ﮐە ﺋەوان ﺋەرک و ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن وەﭘﯿﺎن داﺑﯿﻦ ﺑﮑﺮێﺘﻦ و ڕێﮕە ﺋەڕاﯾﺎن ﺧﻮەش ﺑﮑﺮێﺖ  ،ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ  .ﺟە دۆزی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ دا  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑە ﺗەﻧێ ﻣﯿﻨﺎ ﯾەﮐەﯾەﮐﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺗێﺘە وەرﮔﺮﺗﻦ و ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮدن  ،ﺑە ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳەرﺑﺎزی ﺧﯚﯾەوە .
ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﮐﻮ ﮐﻮرد ﻗەت ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺗێﮑەڵﯿە ﻻری ﻧەﺑﻮوە  .ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﺳﻤﮑﯚ و ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود ﺋەم
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەﯾﺎن ﻟﯚ ﺋﯿﻨﮕﯿﺰﯾﺎن ڕوون ﮐﺮدﺑﻮوەوە و ﻧﺎﻣەی ﺳﻤﮑﯚ ﻟەﺑﯚ ﺷێﺦ ﺑەڵﮕەی ﺋەم راﺳﺘﯿەن  .ھەر ﻟەم
ﭘێﮑﯿەش  ،ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺋەوەی ﺑە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەل ﮔﻮﺗﺒﻮو ﮐە ﮐﻮرد ﺋﺎﻣﺎدەﯾە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮑﺎﺗە
ﺋﯿﺎﻟەﺗێﮏ وەﮐﯽ ﺋﯿﺎﻟەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  .دۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗﺎﻧە ﺑﻮار ﺋەڕای وﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯿەک
ﻧە ﺋەدا و ﻟەﻣەش ﺧﺮاﺗﺮ ﮔەﻟێ ﺑە ﮔﺮان ﺑە ﺳەر ﮐﻮرد و ﻧﺎﻣﺎزە ﺑﺎرزاﻧﯽ ﮔﺎوەر دا ﺷﮑﺎﯾەوە و ﮐەش و ھەوای
ﭼەﭘﺎﯾەﺗﯽ و دەوری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ڕووﺳﯽ و ﺷەڕی ﺳﺎرد دە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳەﺗەک ھﺎﻧﺎ ﻧەﺑﻮو .
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وێﻨەی ﻧﺎﻣەﮐەی ﺳﻤﮑﯚ ﺑﯚ ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود

ﺳﺮﻧﺠﺪاﻧە دۆﺧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺳەردەم ﻟە ژێﺮ دەﺳەﻻﺗﯽ ﭘﺎواﻧﮑﺮاوی ﺳەرﻣﺎﯾەداری و
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﺋەو دۆﺧە  ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﭘێﺸﮑەوﺗﻮوﺗﺮﯾﻦ و�ت و ﮔەل دا  ،ﺋەو ﺑەھەﺷﺘە ﻧﯿە
ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ھێﻨﺪێﮏ ﺧەوﻧﯽ ﭘێﻮە ﺑﺒﯿﻨﻦ  .ﺋﺎرﯾﺸە و ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚ ﮔەﻟێ ﻟەو ﺋﺎرﯾﺸە ﺑﺎواﻧەی و�ﺗﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﻓﺮەﺗەرﺗەر و ﻗﻮﯾﻞ ﺗەرﺗەر ﺋەﺑێﺘﻦ .
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ  ،ﺑێﮕﻮﻣﺎن  ،ھەڵﮕﺮی ﺗێﮑڕای ﺋەو ﮔﺮﻓﺖ و ﮐێﺸﺎﻧە ﺋەﺑێﺘﻦ ﮐە وەﮐﯽ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕی
داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ درێﮋە ﺑە دەور و ﮔﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﯾﺎن ﺋەدەن و ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮔەرەﮐە ﺗﺎوەﮐﻮ ﻟێﯿﺎن ڕزﮔﺎر ﺑﺒێ .
ﺑە ﺳﺮﻧﺞ دان ﻟە روﺧﺴﺎری ﻣﺮۆﯾﯽ ﺷﺎرە ﮔﺎورەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﭘێﺘەﺧﺘەﮐﺎﻧﯿﺎن  ،ﺋەوە
دەرﺋەﮐەﻓێ ﮐە رەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﻧﻮوری و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دە ﺑﻦ
ﺑﺎﻧﺪۆرا ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑەﺗﺎﯾﺒەت  ،ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺗێﮑەڵ ﺑە ﯾەﮐﺘﺮ ﮐﺮدﮔە  .ﻓﺮە ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ﻓﺮە ڕەﮔەزی  ،ﻓﺮە
ﻓەرھەﻧﮕﯽ  ،دێﻮﺟﺎﻣەی ڕەﻧﮕﺎوڕەﻧﮕﯽ ﻣﺮۆڤ ﺑﻮوﮔەﺳە ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤﺪﻧﺪی ھەری دﯾﺎری ﺳەرﻣﺎﯾەداری
ﺳەردەﻣەﮐە  .ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەش ﺋەﺑێﺘە ﻣﺎل ﻟە ﺳەر ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑە ﻣﺴﯚﮔەرﯾەوە .
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮردی ﺋەﺷﯽ ﻗﺎوﺧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﺸﮑێﻨێ و ﺑﺒێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ھەﻣە ﮔﯿﺮی ﺑﺎو و زاڵﯽ
ڕۆژﺋﺎوا ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺎک ﺑە ﺑێ ڕەﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﺋەﻣەش ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﻟﯚ
ﮐﻮردان ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ ﺟێ ﺑە ﭼﯽ ﻧەﮐﺮێ ﺑەوەی ﮐە ﮐﻮرد ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ وەک ﮐﻮرد و ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی
ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎزاری زۆری ﭼەﺷﺘﻮە و ﭘﺎرﮐﺮﻧﺎ دەﺳﮑەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳەرﺑەﺧﯚ دەﮔەل ﺧەڵﮑﯽ دن ﻧەﻣﺎزە داﮔﯿﺮﮐەران و ﭼەوﺳێﻨەراﻧﯽ دوێﻨێ ﮐﻮردان  ،ﭘﭽەک ژ ﮐﻮردان رە
ﮔﺮان و زەﺣﻤەت دەﺑێﺘﻦ  .دۆﺧﯽ ﺷەڕ و ﻗەﯾﺮاﻧﺎوﯾﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﺋەو دﯾﺎردەی ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻮور ھێﻨﺎوەﺗە ﺋﺎراوە  .ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد دۆﺧﯽ و�ﺗﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ  ،ﺋەو ﺑڕە ﮔەﺷەی ﺋﺎﺑﻮوری ﯾەی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗﺮاژﯾﺪﯾﺎی ﮐﯚچ و ﮐﯚﭼﺒەران ﺑﻮوەﺗە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﺧەڵﮑﯽ دەور وﺑەر ڕوو
ﺑﮑەﻧە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﭘڕاﻧﯿﺎ وان ﮐﯚچ ﺑەران ﻋﺎرەﺑﻦ و ﺋەﻣەش ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە  .ﮐﻮرد دە ﻣێﮋ دە ڕووﺑەڕووی
ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪی زۆرە ﻣﻠﯽ ﺑﻮوەﺗەوە و و ھﺎﺗﻨﯽ ﺋەو ژﻣﺎرە زۆرەی ﻋﺎرەب ﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻟە ﺑﺎﺷﻮور و ڕۆژﺋﺎﭬﺎ  ،ﺑە
ﻟە ﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ڕەوﺗﯽ ﻋﺎرەﺑﺎﻧﺪن  ،ﻣﮋارەﮐە ﻓﺮەﺗﺮ ھەﺳﺘﯿﺎر ﺋەﮐﺎت  .ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﯚی ھەﻣﯿﺸە و�ﺗێﮑﯽ
ﻓﺮە ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻓﺮە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺑﻮوﮔە وەک ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ڕەوﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ھەرە ﮐﯚﻧﯽ ﺧﯚی و ﮐﻮردﯾﺶ ﻓﺮە
ﺑﺎش وەﮔەرد ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ھەڵﯽ ﮐﺮدوە و ﻧﮭﺎ ﺋەو ﭘﯿﮑەوەژﯾﺎﻧە ﺑﻮوﮔەﺳە ﺑەﺷێﮏ ﺟە ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی
ﮐﻮرد  .ھێﻨﺎن و ﺧﺴﺘﻨﯽ ﺋەو ﻋﺎرەﺑﺎﻧە ﺑﯚ ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ھﺎوﺑەﺷﯽ ژﯾﻦ و ژﯾﺎری ﮐﻮردەواری ﻟەواﻧەﯾە زۆر ھﺎﺳﺎن
ﻧەﺑێﺖ و ﺋﺎرﯾﺸەﯾەﮐﯽ ھەﺳﺘﯿﺎرە ﮐە وەک ﯾەک ژ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺋەﺷێ ھەﻟﺲ و
ﮐەوﺗﯽ دەﮔەڵ ﺑﮑﺮێﺘﻦ .
وەک ﻟەو ڕﯾﺰﺑەﻧﺪﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿە ﮐﺎراﯾەی ﺋێﺴﺘﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘێﺶ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﻮون
دە ﺑﻦ ﮐﺎرﯾﮕەری و ﺑﺎﻧﺪۆری ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯿﺶ داﯾە و ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەﯾﭻ ﻣێﮋووﯾێﮑﯽ دوور و درێﮋی
ھەس  .ﭘﺎش ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﻮوﻧﯿﺶ ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ھەر ﺋەﻣێﻨێ و چ ڕێﮕﺎﯾێﮏ ﻟﯚ دەرﺑﺎز ﺑﻮون وەﻟﯿﺎن ﺟە ﮔﯚڕێ دا
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ﻧﯿە  .ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ﺑﻮوە و ﺋەﻣێﻨێ و ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﻟﯚ ﮐﻮرد ﺑﯚﺧﯚی ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ وەﮔەردی ھەڵﺲ و ﮐەوت
ﺋەﮐﺎﺗﻦ  ،دە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻧﯿﺸﯿﺘﻤﺎﻧﯿﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ  .ﮔەﻧﮕەﺷەی ﺋەوە ﮐﺮا ﮐە دەوری ﺋەم ھﯚﮐﺎرە ﻧﮭﺎ
ﻟەوەدا ﺧڕ و ﮐﯚ ﺑﻮەﺗەوە ﮐە ﺑەر ﺑە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮕﺮێ  .دوای ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،دەوری
ﺋەﻣﺎﻧە ﺋەوە ﺋەﺑێﺖ ﮐە ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻮوﺷﯽ ﺷﮑﺎن و ﻧﮑﺴە و ﻧﺴﮑﯚ ﺑﮑەن  .ﻧﺎﺷێﺖ
ﮐﻮ ﮐﻮرد ﭬێ ﺋەﮔەرێ دەﺑەر ﭼﺎوان ﻧەﮔﺮێ ﮐە ﺑﯚرەﭘﯿﺎوان و ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و داش و ﺟﺎﺷﯽ
داﮔﯿﺮﮐەران و ﻧەﯾﺎر و دوژﻣﻨﺎﻧﯽ دێﺮﯾﻨەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،دەﺳﺖ ﻟە ﺳەر دەﺳﺖ داﺑﻨێﻦ و ﺟە ھەﻣﺒەر
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ دە ﺑێ دەﻧﮓ ﺑﻦ  .ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺋﺎرﯾﺸﺎﻧەش ﺑەﺗەﻧێ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮرد و ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﮐﻮردەواری ﻧﯿە  .ﺋەزﻣﻮوﻧێﮑﯽ ﺗێﺮ و ﺗەﺳەل ھﺎ وەﺑەر دەس ﮐە ﻧﯿﺸﺎن داﺗﻦ ﮐە ﺋەو و�ت و ﮔەﻻﻧەی ﮐە
ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ژێﺮ ﻧﯿﺮ و ﮐﯚت و زﻧﺠﯿﺮی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ڕزﮔﺎر ﮐﺮد  ،ڕووﺑە ڕووی چ ﺳەرﺋێﺸەﯾەک ﺑﻮوﮔﻦ.
ﺳەرﺋێﺸەی ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺋەﺷێ ﻟە ھﯿﻨﯽ ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە و�ﺗﺎﻧە ﻓﺮەﺗەر ﺑێﺘﻦ  .ﺟەو دەﻣەدە ﮐﻮ
ﺑڕﺑڕەی ﭘﺸﺘﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر ھﺎﺗە ﺷﮑﺎﻧﺪن ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ھێﻨﺪووﺳﺘﺎن ﺗﺎ ڕادەﯾەک  ،ﺑەﺷێﮑﯽ
ﺑەرﭼﺎو وﮐﺎرا ژ ﭘﺎﺷﺎﺧﯚڕاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺎری ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر وەﮔەرد ﺑەراﺗﺪەراﻧﯿﺎن ﺑﺎرﯾﺎن ﮐﺮد و ﻟە و�ﺗەﮐە دەرﭼﻮون ،
وەک ﺋەوەی ﻟە ﮐﻮوﺑﺎ ڕووی دا  .ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﭘﺎش ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎﯾﺘە ﭼﺎوەڕێ ﮐﺮن و
ﺋەم ﺑەﺷە ﻟە ﺧەڵﮑەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەو دەورﯾﺎﻧەوە  ،ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﻣێﻨﻨەوە وەک ﺋەو ﺗﺎﻗﻢ و دەﺳﺘﺎﻧەی
ﮐە ﺟﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺋەڕای ﺑەﻋﺲ ﺋەﮐﺮدن ﮐە ﭘﺎش ڕﻣﺎﻧﯽ ﺑەﻋﺲ  ،ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن ﺑە ﺟێ ﻧەھێﺸﺖ و ﻣﺎﻧەوە
و ﺗﺎ ڕادەﯾەﮐﯿﺶ ﺑﻮوﻧە ھﯚی دڵ ﻧﮕەراﻧﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن وەک ﻗﻮرﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﺋەﻧﻔﺎﻟە ﻧﺎوزڕاوەﮐەی ﺑەﻋﺲ .
ﻣﻠﻤﻼﻧێ و ﮐێ ﺑەرﮐێ و ڕﮐەﺑەری ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺟە ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﺳﺎرد دا  ،ژ ھەﻧەک
ﭘﺎرێﻦ ﺟﯿﮭﺎﻧﺪا ﮔەھﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺷەڕی ﮔەرم و ﺧﻮێﻨﺎوی  .ﺷەڕی ﭬﯿﺘﻨﺎم و ﺑڕە ﺷەڕێﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﺘﻦ و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ڕەﻧﮓ و دەﻧﮓ داﻧەوەی ﺋەو ﮐێﺸە ﺑﻮون  .ھەﺗﺎ داﮔﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ﻋﺮووﺳﺎن ،ﭼەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺋەو دوو ﺑەرە دژﺑەرە  ،ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری و
ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮو  .ﮐێﺸەی ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێﯽ ھێﻨﺎﮔە ھﯚﻟێ و ﺋەوﯾﭻ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮو ﮐە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ژ دژی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺑەﮐﺎرﯾﺎن ھێﻨﺎ  .ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﯾەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل دە
ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳەرﮐەﻓﺖ و ﺑﯚڕﯾﺎن ﺑە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ دا  .ﺋەﻣەش ﺑﻮوە ھﯚﮐﺎری ﻧﺮﺧﺪان ﺑە دەور و
ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼم ﻟە دژاﯾەﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  .ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﯿﺮان و دەوری ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﯽ ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺋەم ﻧﺮخ و دەورەی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﺌﺴﻼﻣﯿەی ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ھەرە ﺑەرز ھەڵﺪا و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو  .ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﺋﺎﻣﺎژە ﭘێ ﮐﺮﻧە ژی ﮐﻮ ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ
ﺗﺎﻗﯿﮑﺮاوە ﻟە دژی ﻧﺎﺳﺮ و ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﻧﺎﺳﺮی ﻟە ﻣﯿﺴﺮ ﮐە ﭼﻮوە ﺑﺎزﻧەی ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯽ ﯾەوە  .ﻟێ ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺋەﺧﻮان ﻟە ﻣﯿﺴﺮ ﻓﺮە ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﻧەﺑﻮو و ﻧﺎﺳﺮ ﺳەرﮐﻮت و
ﺳەرﮐﻮێﺮی ﮐﺮدن  .ﻣﺎﮐﯽ دژﺑەری ﻣﯿﺴﺮی ﺳەردەﻣﯽ ﺋەﻧﻮەرﺳﺎدات وەﮔەرد ﻣەﻻی ﻋەﺟەم دەزﭬﺮﯾﺘەوە
ﻟﯚ ﺋەوان ھەڵﻮﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺳﺮﯾﺰم ﻟە دژی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐە ﺑە ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﺋەﻧﻮەرﺳﺎدات ﺑە ﺳەر ﻣﯿﺴﺮ
دا ﺷﮑﺎﯾەوە و ﺑﻮو ﺑە ﺳەرﮐەﻓﺘﻨێﮏ ﺋەڕای ﻣەﻻی ﻋەﺟەم و ھﯚﮐﺎرێﮏ ﭘەی ﺑەھێﺰﺗەر ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯿێﮑە ﺟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﻟە داﯾﮏ ﺑﻮو .
ﺷەڕئ ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم و دواﺗﺮ ﺷەڕی ﯾەﮐەم و دووھەﻣﯽ ﮐەﻧﺪاو و ﺗەﭘﯿﻨﯽ ڕژﯾﻤﯽ ﺑەﻋﺴێ ﺳەداﻣﯽ
ﺟە ﻋێﺮاق و ﺷەﺧﺘەی ﻋﺎرەﺑﯽ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﺊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھەڵﺪاﯾە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎرﯾﮑەرێﮑﯽ ﮔﺎورە ﻟە
ﻧﺎوﭼەﮐە ،ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە  .ﺗەﭘﯿﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ڕووﺳﯿﭻ ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺋﺎوە�ی ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺋەڕای ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ رەﺧﺴﺎﻧﺪ و ﭘەرەی ﺑەم دﯾﺎردەﯾە دا  .ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺑەرﺑ�و و ڕەﻧﮕﺎوڕەﻧﮕە و
وەھﺎﺑﯽ ﺳﻌﻮودی و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﺊ ﺋﯿﺨﻮاﻧﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺗﺮﮐﺎن دە ﺧﯚ
ﺋەﮔﺮێﺘﻦ  .وەﮔەرد ﺋەﻣەﯾﭻ  ،ﺋﺎﮐﺎری ﺧێڵەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﮔەﻟێ ﻟﻖ و ﭘﯚی ﻧﻮێﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﺧﺴﺘﻮەﺗە
ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮوﺷﺖ و ﻧﺎوەرۆک و ﮐﺎر و ﮐﺮدەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎﻟﯚزﺗەرﺗەر
ﮐﺮدوە  .دﯾﺎردەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑەم ﭼەﻧﺪ ﺑەرەﮐﯿە دژ ﺑەﯾەﮐﯿە و ﻧﺎﻟێﮑﯽ و ﻧﺎﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ﯾەوە  ،ﺋﯿﺮۆ ﺋﯿﺘﺮ ﺑﻮوﮔەﺳە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو و ﮐﺎرا ﺟە ڕۆﺧﺴﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  ،ﺑەو دەورە ﻧەرێﻨﯿەی
ﮐە ﺋەی ﮔێڕێ .
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻧەﻣﺎزە ﺋﯽ دە ﺑﺎﺷﻮور  ،ھەر زوو ﺑﻮوە ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ﺗەراﺗێﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم
و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳەداﻣﯽ ﻟﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ دژاﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ڕاﭘەڕﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻮور و ﮐﻮێﺮﮐﺮدﻧەوەی
دەﺳﮑەﻓﺘە ﻣێﮋووﯾەﮐەی  ،ﺟە دژی ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬێ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎ ﮐﻮردان ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﺗﯿﻠﯽ داﮔﯿﺮﮐەرێﻦ ﻋﺎرەب
و ﻋەﺟەم و ھەڵە و ﭘەڵەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺋەو ﺑﻮارەی ﻟﯚ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﮐە
ﻟﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر  ،ﭘﺸﺘﯽ ڕووﺧﺎﻧﯽ ﺗﺎڵەﺑﺎن ﺟە ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘێﺶ ﻟە ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ داﻋﺶ  ،دەﺳە�ﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وەھﺎﺑﯽ ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەرێ ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯿﻦ  ،ﭘەڵەﯾەﮐﯽ ڕەش ﺟە ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﻮرد
و ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .زاﻧﯿﺎری ﺑﺎش ﻟە ﺳەر ﺋەوە دەرﮐەوﺗﻮوە ﮐە ﺑەﻋﺴﯽ ﺳەداﻣﯽ ﻟە ڕێﮕەی ﻣﺰﮔەﻓﺘەﮐﺎﻧﯽ
ھەوﻟێﺮ و ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ و دھﯚک و راﻧﯿەوە ﮐﺎر ﺋەڕای ﺑەھێﺰﮐﺮدﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدوە و ﻣەﻻی
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ﻋەﺟەﻣﯿﺶ ﭼﯽ وای ﻟە ﺑەﻋﺲ ﮐەﻣﺘﺮ ﻧەﮐﺮدوە و ﺋەواﻧﯿﭻ ﮔە�ﻟەی ﺑەھێﺰﮐﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ھەﺑﻮوە ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭼﺎک ﺑﯚﯾﺎﻧﯽ ﮔﺮت و ﺋێﺴﺘﺎ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ڕەﻧﮓ و ﺋﺎﻗﺎری
ﺟﯿﺎﺟﯿﺎوە ﺑﻮوەﺗە ڕاﺳﺘﯿەﮐﯽ ﺣﺎﺷﺎھەڵ ﻧەﮔﺮی دۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﺟەﻓەﻧﮓ ﺋﺎﻣێﺰ و
ﮐﺎرەﺳﺎﺗﺎوی ژﯾﻦ و ژﯾﺎری ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ
ﺟە ﭘﺎرﺗﯽ دێﻤﯚﮐڕات ﺑەھێﺰﺗﺮە و ژ دھﯚک ژی ﺟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘﺘﻤﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮔﺎورەﺗﺮە  .ﺳەرﮐەوﺗﻦ
ﻟەﻣە ﺑﺎﺷﺘﺮ و ﮐﺎرﯾﮕەرﺗﺮ  ،ﻟﯚ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺋەﺑێ ﺋﯿﺪی ﭼﯿﺘﺮ ﺑﻮوت .
ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەم ﺑﺎﺑەﺗە ﭘێﮑﮭﺎﺗەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەوە ﺑەرەو ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ھﺎﻧﮕﺎو ﺋەﻧێ .
ژ ﺋەﮔەرێ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺎ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮاری ﺑﺎﺷﺘﺮی ﻟﯚ ﺋەڕەﺧﺴﯽ ﮐە ﺑﻨەی ﺧﯚی
ﭘﺘﺮ داﮐﻮﺗێ و ﺑەرەو ﺋەوە ﺑﻤەﺷﯽ ﮐە ﺋەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﺑﮑﺎﺗە ﻣﺎڵﯽ ﺧﯚی  .ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەم ﺋەﮔەرە ﮐﺎﺗێﮏ
ﻓﺮەﺗﺮ ڕوون ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺑێﺖ ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻦ ﮐە ﺗﺎران –ﺷﺎم  -ﺑەﻏﺪای ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ و
رﯾﺎز و ﺋﺎﻧﮑﺎرای وەھﺎﺑﯽ و ﺋﯿﺨﻮاﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،ھەر ﻟە ﺋﯿﺴﺘﺎوە ﻟە ﺳەر ﺋەوە ھەڵﯿﺎن ﭼﻨﯿﻮە ﮐە ﮔﯚر
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی دوور ﺧﺎﯾەﻧﯿﺎن ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرەوە ﺋەو ڕۆژە ﺑﮑێﺸﻦ  .ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەﮐەﯾﺎن ﺋەوەﺳە ﮐە ھەﺗﺎ ﭘێﯿﺎن
ﺑﮑﺮێ ﻧەھێﻠﻦ ﮐﻮ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەﺑەﺧﯚ ﺑێﺘە دی  ،ﮐە ﻟەﻣەش دا ﺳەرﻧەﮐەوﺗﻦ و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ
ھﺎﺗە دی  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋەو ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﻧﺨەﻧە ﺑﺎزﻧەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ھەر ﯾەک دە ﺋﺎﻗﺎری ﺋﺎدﯾﯚﻟﮑﯚژﯾﮑﯽ
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺧﯚﯾەوە ؛ وەھﺎﺑﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ  .دۆﺧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ ﺟە ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ و ﺋﯽ دە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ژ
دھﯚﮐێ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەﻣە ﻟە ﻣەڕ
دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد .
ﻣﻠﻤﻼﻧێ ﯾەﮐﯽ ﻧﺎﺷێﺮﯾﻦ و ﻧەزاﻧﺎﻧە و ﭘڕ ﺟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﭘەی دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور دەﺋﺎرا داﯾە.
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھەرزان ﻓﺮۆش ﺋەﮐﺮێﺖ ﺋەڕای ﻋﺎرەب و ﻋەﺟەم  .دەﭬەری ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﺋەﮐﺮێﺘە ﭘﺎواﻧﯽ ﺷێﻌەﮔەری
ﺳەﻓەﯾﯽ و ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن  .ﺑﯿﺴﺖ و ﭼەﻧﺪ ﻟە ﺳەدی دەﺳە�ﺗﯽ ﮐﺎرﮔێڕی دەﭬەری ﺑﺎدﯾﻨﺎن ﺋەدرێﺘە
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳەر ﺑە ﺋﯿﺨﻮان و وەھﺎﺑﯿەﮐﺎن  .ﺋەم ﺳەرﮐەوﺗﻨەی وەھﺎﺑﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەو ﺧﻮەش
ھێﻨﺎﻧە ﮔەرم و ﮔﻮڕەی ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﺳﻌﻮودﯾەﮐﺎﻧەوە ڕەﻧﮓ ﺋەداﺗەوە  .وادﯾﺎرە ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ھەم ﺟﯚری وەھﺎﺑﯽ و ھەﻣﯿﭻ ﺟﯚری ﺳەﻓەوﯾﯽ  ،ﺑە ﺋەرﺧﺎﯾەﻧﯿەوە ﺳﻨﮕﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن
داﮐﻮﺗﺎوە و ڕۆژ دەﮔەڵ ڕۆژ دە  ،ﺑﻨﺎواﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﻓﺮەﺗﺮ ھەڵ ﺋەوﺑەﺳﺘﻦ و دای ﺋەﮐﻮﺗﻦ .
ھﯿﭻ ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە و ﻧﺎﺑێ ﺑﺒێ ژی ﮐﻮ ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋێﮑﯽ ڕوون و ﮐﺎرﯾﮕەر ﻟﯚ ﺋﺎرێﺸەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑە ﺑﻮوﻧﯽ دووﺑەرەﮐﯽ و ﺋﺎرﯾﺸەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و درێﮋەی ﮐﯚﻧە رﮐەﺑەری ﺳﺎ�ﻧﯽ
 ٦۰ﺟە ﺳەدەی ڕاﺑﺮدوو  ،ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ وەک ﮐەڵە ﻟە ﺑێﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮردەواری و ﮐﻮردێﻨﯽ ﺋەدا
وەک داوﯾەﺗﯽ  .ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎک ﺑﺎﺷﻮور ﻟەوەدا ﭘﺘﺮ ﻟە ھەر ﭼﺘێﮑﯽ دن
دەرﺋەﮐەﻓێ ﮐە ﺋەوان دەﻧەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑەو دەور و ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەوە  ،ﺋەدەن و دژ ﺑە
ھێﺰﮔەل ﺳﯿﺎﺳﯽ وەک ﭘﺎرﺗﯽ و ﯾەﮐﯿەﺗﯽ و وەک ھﺎوھﺎو ﺧﯚﯾﺎن وەﮔەردﯾﺎن ﺟﻮوت ﺋەون  .ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرە
ﻧﺎﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﺑﺎﺷﻮور دەق وەﮐﯽ ﺋﺎﮐﺎری ﺑﯚرﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺑﺎﮐﻮور واﺳە و ھﺎو ﺗەرﯾﺒە وەﮔەردﯾﺎن ﮐە
ﺋەواﻧﯿﭻ وەﮔەرد ﺑەزم و ھەرای ﺧێڵەﮐﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺟﻔﺖ ﺋەﺑﻦ ژ دژی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوﯾﯽ و ھێﺰﮔەل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،وەﮐﯽ ﭘێﺸﺘﺮ ھﺎت ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮن  .ﺋەﻣەش دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە و
ﺳەرﺳﻮوڕھێﻨەرە ﮐە ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﮐﻮرد ھێﻨﺎﮔﯿﺎﻧەﺳە ﻧﺎو ﺗەﭬﮕەری ڕزﮔﺎری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﻟەواﻧەﺷە ﮐە
ﺗەﻧﯿﺎ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﮐﻮرد و ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮوت ﮐە دژ ﺑە ﻣێﮋوو و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﮐﻮردەواری ﻟەم ﺳەردەﻣە و ﺗەﻧﺎﻧەت دژ ﺑە ﮐﺎﮐڵ و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚﺷﯿﺎن  ،ﺋەﺟﻮوڵﯿﻨەوە .
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دۆڕاوی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎگ ﻟەم ڕاﺳﺘﯿەوە ﺳەرﭼﺎوە ﺋەﮔﺮێ .
ﻧﺎﺷێﻠﮕﯿﺮی و داﺑڕان ﻟە ﻧەرﯾﺖ و داﺑﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑەرێ ژی ﺋﺎ ﻧﮭﺎ ﺋێﮏ ژ ﺋﺎرﯾﺸەێﻦ دن ژ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە  .ﺋﺎﻣﺎژە
ﺑە ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون و ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﻣەڕ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ و ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﮐﺮا ﮐە ﭼﯚن ﺗێﮑڕای
ﻓێﺮﮔەﯾەل ﮐﻮردێﻨێ  ،ﮔﺸﺖ ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﺧﯚﯾﯽ ﺑﻮون دەﻣەﺷﯿﻦ  .ﻓێﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑﺎرزان ﺗﺎﮐە
ﻓێﺮﮔەﯾەﮐﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﮐە ﻟﯚ ﮐﻮرد ﻣﺎوەﺗەوە  .پ ک ک ﻓێﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨﯽ ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ ﻟە ﺑﺎﮐﻮور و ﻧەﻣﺎزە
ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ﮐﻮێﺮ ﮐﺮدەوە  ،ﻟە ﺳەر و ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری  .ﺋەواﻧﯽ دن ژی ژ
ﺧﻮە رە ﺑە زﯾﻨﺪوﯾﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻧەﻣﺎون  .ھﯚﮔﺮاﻧﯽ ﺋەوان ﻓێﺮﮔەھﺎن ﺋﯿﺮۆ ژ دەوری ﻓێﺮﮔەی ﺑﺎرزان ﮐﯚم ﺑﻮوﻧە
و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺎزﻧﺎوی ڕێﭽﮑﺎ ﭘﯿﺮۆز ﺋﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ێﻦ ﮐﻮردێﻨﯽ ژ ﺑﯚ وی ﺑﮑﺎر ﺗﯿﻨﻦ  .ھﯚﮔﺮێﻦ ﭬێ ڕێﺒﺎزێ ھەر ژ ﮐﻮردێﻦ
ﺳﯚﭬﯿەﺗێ ﺑەرێ ھەﯾﺎ ﺧﻮراﺳﺎن و ﻟﻮﺑﻨﺎن و ﺑﺎﮐﻮور و ﻧەﻣﺎزە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ ھﯿﭭﯿەک ﻣەزن ﺋﺎ ﺧﻮە ﺑە وی ڕﯾﺒﺎزێ
ھەی  .ﺋەﻣەش ﺋەرﮐێﮑﯽ ﮔﺮان دەﺧﺎﺗە ﺋەﺳﺘﯚی ﺋەو ڕێﺒﺎزە .
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ژ ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﺋەم ﻣﮋارە  ،ﺷﯿﺎوی ھێﻨﺎﻧە ﮔﺆڕﯾێ ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﯾە ژی ﮐە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و
ﺣﺰﺑەﮐەی وەھﺎ ڕێﮑﺎرێﮑﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی ﮔﺮﺗە ﺑەر ﻟە دژی ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺳﻤﮑﯚ و ﭼەﭘﯽ ﻋەﺟەﻣﯽ ) ﭼﺮﯾﮑە
ﻓەداﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮان ( ﺗێ ﺑەردان و ﻧﺎﭼﺎری ﮐﺮدن ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەﺟێ ﺑﮭێڵﻦ  .ﮐﻮڕی ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣەد ﮔﯿﺮا و
ﺧﺮاﯾە زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﺟﺎش و ﭘﺎﺳﺪار و ﺑەزەﯾﯽ ﺧﻮا و ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺣەﻣە ﺳﺪﯾﻘﯽ ﻓەروﺧﯿﺎن ) ﭘێﺸﻤەرﮔەی زﯾﻨﺪاﻧﯽ
ﺣﺰب ﮐە دواﺗﺮ ﺷەھﯿﺪ ﺑﻮو ( ﻟە ﺑﯚﻣﺒﺎﺑﺎراﻧﯽ دۆڵەﺗﻮو ﻟە ﻻﯾەن ﺑەﻋﺴەوە  ،ڕزﮔﺎری ﮐﺮد  .ﺑەﻋﺴﯽ
ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو و ﺣﺰﺑەﮐەی ﺑﯚ ﺋەﺑێ زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﺣﺰﺑﯽ دێﻤﯚﮐڕات ﺑﻮﻣﺒﺎران ﺑﮑﺎت  ،ﭘﺮﺳێﮑە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە
ﺗەﻧﯿﺎ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﮐﻮڕی ﻗﺎزی ﻣﺤەﻣەدەوە ھەﺑێ  ،وەک ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳەرەﮐﯽ ھێﺮﺷەﮐە  .زﻧﺠﯿﺮەﯾەک
ﺗێﺮوری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە دژی ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﻧﺎﺳﺮاوی ڕۆژھە�ت ﺗەواوﮐەری ﺋەو ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﯾەی ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ﺑﻮو .
ﺑێ ﺳەر و ﺷﻮێﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﻋەﺑﺪوﻟﺮەﺣﻤﺎﻧﯽ زەﺑێﺤﯽ ) ﻋﻮﻟەﻣﺎ  ،ﯾەﮐەم ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ( ،
ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﻧﺎﺟﻮاﻣێﺮاﻧەی ﺣﺎﻣﯿﺪ ﺑەﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺮو و ﺣەﺳەن ﺧﺎﻧﯽ ﺟەواﻧﻤەردی ) ﺑﺮای ﻋەﻟﯽ ﺧﺎﻧﯽ
ﺟەواﻧﻤەردی  ،ﯾەک ﻟە ﺷەھێﺪەﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻗﺰ ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﮐﯚﻣﺎر (  ،ﺗێﺮور ﮐﺮدﻧﯽ ﺑەﺧﺘﯿﺎری ﻧەوەی ﺣەﻣە
ڕەﺷﯿﺪ ﺧﺎن ) ژﻧﺮاڵﯽ ﮐﯚﻣﺎر (  ،ﻟە ﻧﺎو ﭼﻮوﻧﯽ ﺷێﺦ ﮐﺎوەی ﺣەﻓﯿﺪ ) ﻧەوەی ﺷێﺦ ﻣەﺣﻤﻮود (  ،ﺗێﺮوری
ﺳەﻻﺣﯽ ﺷەﻣﺴﯽ ﺑﯚرھﺎن ﮐﻮڕی ﺷێﺨﯽ ﺑﻮڕھﺎن  ،ھەروەرﺗﺮﯾﺶ ﺗێﺮوری ﻣەﻻ ﮐەرﯾﻤﯽ ﺷﺎرﯾﮑەﻧﺪی ﻟە
ﻻﯾەن ﮐﯚﻣەڵەﮐەی ﺳەﻻﺣﯽ ﻣﻮھﺘەدی  ،ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە دەرﺋەﺧەن ﮐە ھەﻣﺎن ھﯚﮐﺎر و ﻻﯾەن
ﮐە ﮐﯚﻣەڵەی ژ ک ی ﮐﻮﺷﺖ  ،دەوری ﻟە ﺗێﮏ داﻧﯽ ﺑەردەواﻣﯿﯽ ڕەوﺗﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ھەﺑﻮوە و ﺋەﺷێ ﻟە
ﭘﺸﺖ ﺋەم ﺗێﺮوری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎواﻧە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺑﻮوﺑێﺖ ﮐە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﭘێﻮە دﯾﺎرە .
ھێﻤﺎ و وێﻨەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ وەﮔەرد ﻣﯿﺮﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ﻟە ﭼﯚﻣﺎن و ﺋﯽ دە ﻣﺎم ھەژار دەﮔەڵ ﺑەرە و
ﻧەوەی ﺟە�دەت ﺑەدرﺧﺎن  ،ﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨەم ﺧﺎن و ھﺎوژﯾﻦ و ﻣﻨﺪاﻟەﮐﺎﻧﯽ  ،ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﺋﯽ دە ﺋﺎﭘێ ﻣﻮﺳﺎ
وەﮔەرد ﻣﯿﺮ ڕەوﺷەن ﺑەدرﺧﺎن  ،ﺋﺎﻣﺎژەن ﺑە ﻟێﮏ ﮔﺮێﺪراوی و ﭘێﻮەﻧﺪی ﻓێﺮﮔەﯾەل ﮐﻮردێﻨﯽ ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە
ﺑﺎرزان و ﺋﯽ دە ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ  .ھەڵﮕﺮﺗﻨﯽ ھەﮔﺒەی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەردان ﻟە ﻻﯾەن ﺑﺎرزاﻧﯿەوە  ،ﺋﺎﮐﺎری ﺑﺎرزاﻧﯿﺎﻧەی
ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮو ﮐە وەک ﺑەڵﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﺗﯚﮐﺎری ﮐﺮد  .رەوﺗﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺋێﺴﺘﺎ ﻟە ھەﻣﻮو ﮐﺎﺗێﮏ ﭘﺘﺮ ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ
ﺑەو ﮔﯿﺎﻧە ﺑﺎرزاﻧﯿﺎﻧەی ﺑﺎرزاﻧﯽ ھەس  .وێﻨەی ﻣﯿﺮﺳﯿﻨەم ﻟە ھەوﻟێﺮ  ،ﻣﺮۆڤ ﺑﯿﺮی ﻣﯿﺮ داﯾﺎﻧﺎی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰی
ﺋەﺧﺎﺗەوە ﮐە ﻟە ﺗﺎج ﻣەﺣﺎڵﯽ ھێﻨﺪووﺳﺘﺎن ﮔﺮﺗﺒﻮوی و ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﺗەرﯾﮏ ﺧﺴﺘﻨەوەی ﺧﯚی ﻟە ﻻﯾەن
ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺋﯿﻨﮕﯿﺰﯾﺎن ﺑە ﺟﯿﮭﺎن ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪ  .ﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨەﻣﯽ ﮐﭽﯽ ﻣﯿﺮ ﺟەﻻدەت ﺑەدرﺧﺎن ﻟە ھەوﻟێﺮی
ﭘﺎﺗەﺧﺘﯽ ﮐﻮردان ھﺎﻧﺎ ﺑە ﺗەﻧێ ژی وﻟﻮ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﺋەو ژی ﺗەرﯾﮏ ﺧﺮاوەﺗەوە .
ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ و ﺑﺎرزاﻧﯽ دوێﻨێ :

ﺋەﻣەش ھﯽ دۆﺧﯽ ﺋﯿﻤﺮۆژی ﯾە

ﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨەم ﺧﺎن ﺑەدرﺧﺎن ﺑەﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ھەوﻟێﺮ و ﻟە ﻧﺎو ﻗەرەﺑﺎڵﺨﯽ ﺋەو ﺧەڵﮑە

62

ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﻮردان ﻟەوەداﯾە ﮐە ژ دەﭬەری ﺟەزﯾﺮێ ﺟە ڕۆژﺋﺎﭬﺎ چ ﺟێﮕەﯾەک ﺋەڕای ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن
ﻧﯿە و ﮐﺎﺑﺮاﯾەﮐﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑەدەوﯾﯽ ﺟە ﺧێڵﯽ ﺷەﻣﻤﺎر ﺷﻮێﻦ و ﺟێﮕەﯾﺎﻧﯽ ﭘڕ ﮐﺮدوەﺗەوە  ،ﻟە ﺳﺎﯾەی
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺑﯚرە ﭘﯿﺎواﻧەی پ ک ک و ﺑەﻋﺴﯽ  .ﺋەﻣەش ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ داﯾە ﮐە دەﺑﺎ ﻣﯿﺮﺳﯿﻨەم ﺧﺎن چ وەﮐﯽ
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن و چ وەﮐﯽ ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿﮑﯽ ﮐﺎرا و ﭼﺎﻻک دە ﺑﻮاری ﮐﻮردێﻨێ و ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮی
ﮐﻮردی  ،وەﮐﻮ ﻣﯿﺮ ڕەوﺷەن ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ داﯾﮑێ  ،ڕﯾﺰی ﺗەواوی ﻟێ ﺑﮕﯿﺮاﺑﺎ  ،ھەر ھﯿﭻ ﻧەﺑێ وەﮐﻮ ﻓەراﻧﺴە
ﮐە ﺑەرزﺗﺮﯾﻦ ﺧەﻻﺗﯽ ﻟﻮژﯾﯚﻧﯽ ) (Ordre national de la Légion d'honneurﭘێﺪا  .ﺗەرﯾﮏ ﺧﺴﺘﻨەوەی ﻣﯿﺮ
ﺳﯿﻨەم  ،ﺗەﻧﺎﻧەت وەک ھێﻤﺎ ژی  ،دەﮔەڵ ﭘێﺪﭬﯿێﻦ ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﻗﻮﻧﺎﺧێﮏ ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرەو ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ھەﻧﮕﺎڤ داوێﺖ  ،ﺋێﮏ ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە و ﺑێ ﺋەﻣەﮔﯽ و ﺋەﻣەگ ﻧەﻧﺎﺳﯽ ﯾە ﺟە ھەﻣﺒەر ﻓێﺮﮔەی ﮐﻮردێﻨێ
ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ .
ﻣەﺑەﺳﺖ ﻟە ھێﻨﺎﻧە ﮔﯚڕﯾێ ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗەﯾﭻ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە وێ ﭼەﻧﺪە ﺑێﺘە ﮐﺮن ﮐﻮ ﮔەرەﮐە ﮐﻮ ھێﻤﺎ
و ﺳﯿﻤﺎێﻦ دﺋﺮۆﮐﯽ ێﻦ ﺗەﭬﮕەرێ ڕزﮔﺎری ﺧﻮازی ﮐﻮرد ﻟە ﺑﯚ ﺑەھﯿﺰ ﮐﺮﻧﺎ ھﺰرا ﮐﻮردﯾﻨﯽ ﺑێﺘە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ﺟە
ھەﻣەﺑەر وان ﯾﺎرﯾﮑەرێﻦ ﺑﺎڵﯚرەی ﻧﺎﺳﺎز ژن ﮐﻮ دژی ﻣێﮋوو و ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮرد ﺋەﻣەﺷﻦ  .ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﭘڕ
ﺑە ﮐﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗێە ﺑەرﭼﺎڤ و وێﻨەی ﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨەم ﺑەﻟﮕەﯾە ژ ﺑﯚ ﺋەم ڕاﺳﺘﯽ ﯾە  .ﮐﻮوراﻧﯿﺎ ﭬێ ﮐﻮرت ھێﻨﺎن و
ﮐەﻣﺘەرﺧﻤﯽ ﮐﻮردان  ،ﻧەﻣﺎزە ﻓێﺮﮔەھﺎ ﺑﺎرزان  ،ﮔﺎﭬەک ﭼێ ﺗەر ﺗێﺘە ﺗێ ﮔەھﺸﺘﻦ ﮐە ﺋەﻣێ ﺑەرێ ﺧﻮە
ﺑﺪەﯾﻦ ﺳەر دەور و ﮐﺎرﯾﮕەری دﯾﺎردەی ﺑﯚرە ﭘﯿﺎوان  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ژی وەﮔەردﯾﺎن ﺑﻮوت  ،ﻟە ڕەوﺗﯽ
ﺋێﺴﺘﺎی ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ و دواڕۆژی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺋەو ﺗەون و ﺗەﭘﮑﺎﻧەی ﻟە دژی ﮐﻮرد
ﭼﻨﺮاوە و ﻧﺮاوەﺗەوە .
ﮐﺎردخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱٦/٤/۱۰
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