ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘەﺗﺎی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﻟە ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ و ڕەوﺗﯽ
ﺋﺎﺷﺘﯽ ﮐﺮاس ﺳﭙﯽ ﯾە ﺧﻮێﻨڕێﮋەﮐﺎن
واﻧەﯾەک ژ ﮐﻮردان رە

ﻟەوەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﮐەوﺗە ﺑەر ﭘەﻻﻣﺎری ھﯚﭬﺎﻧﺎﻧەی ﺳﭙﯽ ﻟەش دڵ ڕەﺷەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ و ﻓەوﺗﺎﻧﯽ
ﯾەﮐﺠﺎرەﮐﯽ ﺷﺎرﺳﺎﻧﯿەت و ﻓەرھەﻧﮓ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دێﺮﯾﻨە و ﺑﻮون و ﻧەﺑﻮوﻧﯿﺎن  ،ﺑێ ﺑەزەﯾﯿﺎﻧە و ﻟەو ﭘەڕی
ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾەوە  ،ﮐﺮاﯾە ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ﻟەﻻﯾەن داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ  ،ﺧەڵﮑﯽ ڕەﺳەﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑەردەوام ﻟە
ژێﺮ ﺑﺎری ﮔﺮاﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐﺮاوﯾﯽ و ﭘێﺸێﻞ ﮐﺮاوﯾﯽ دا ﺋەژﯾﻦ  .ﻣێﮋووی ﺋەو ﺧەڵﮑە ﺋﯿﺨﺴﯿﺮﮐﺮاوە ﺑە ڕووﻧﯽ ﺋەو
ڕاﺳﺘﯿە دەرﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐە ﺷەڕی ﮔﺎورە و ﺑﭽﻮوک و ﻧﺎوﺑەﻧﺎو و درێﮋ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮرت ﺧﺎﯾەﻧﯽ داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ھەﻣەڕەﻧﮕﯽ
ﺧﺎک و ﺧەڵﮑەﮐەﯾﺎن  ،ﻟە ﺳەر ﮐەوڵﯽ ﺋەوان ﺑﻮوە  ،وەک ﭼﯚن ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ﻟﯚ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﭻ ڕاﺳﺘە .
ﻟێﮕﺮە ﺟێﮕەی ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﻣﮋاری دﯾﺮۆﮐﯽ ﺋەو دﯾﺎردەﯾە ﮔەﻧﮕەﺷە ﺑﮑﺮێﺘﻦ  .ﺋەوەی ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن و
ڕاوەﺳﺘەﮐﺮﻧە ﭬﺮ دە  ،ﺋەوەﺳە ﮐە دواڕووی ﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﺑﺨﺮێﺘە ﺑەر ﭼﺎوان .
ﭘﺎش ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﻟە ڕووﺳﯿە  ،دژﺑەری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻓﺮە ﺑە
زەﻗﯽ ﺑەرﮔﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی و ﺑەڕواڵەت ﭼێﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ﺧﯚە ﮔﺮت  .ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم وەﮐﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﮐﺮاو و
ﺳﺎﺧﺘە و درۆزﻧﺎﻧە  ،ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﺑﻮوە ﺋﺎﻣﺮازی ﺷەق ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ
ﺗەوﻗﺎﻧﺪﻧەوەی دژاﯾەﺗﯽ و دژﺑەری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ژ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻟە ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻧەھﺎﺗﻮوﯾﯽ دا  .ﺋەم دەورە دژە
ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺗێﻜﺪەراﻧەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﺑﻮار و دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﻓﺮە ﺑە
ڕووﻧﯽ و ﺑەرﺑ�وی ﭘێﮏ ﺋﺎﻧﯽ  .ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دووھەﻣﯿﺶ و داﺑەش ﺑﻮوﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە دوو ﺑەرەی
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری و دەس ﭘێﮑﯽ ﺷەڕی ﺳﺎردی ﻧێﻮاﻧﯿﺎن  ،ﺋﯿﺪی ﺑە ﮐﺮدەوە ﺋەو دەرﻓەﺗەی ھێﻨﺎﯾە ھﯚﻟێ
ﮐﻮ ﺷەڕی ﺧﻮێﻨﺎوی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ھﯿﺰە ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ زۆرﺑەی ھەرە زۆری ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ،
ﺑە ورد و درﺷﺘەوە  ،ﺑﺘەﻧێﺘەوە .
ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی درۆزﻧﺎﻧە و ﺳﺎزﮐﺮاوی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳەرﻣﺎﯾەداری  ،ڕێﮑﺨەر و ﺳﺎزدەری ﺋەم ﺷەڕاﻧە ﺑﻮوﮔﻦ و ھەن.
ﺳەرەڕای ھﺎت و ھﺎوار و ﭼەواﺷەﮐﺎری ھەر دوو ﺋﺎﻟێﻦ ﺷەر  ،ﭼﺎوﮔەی وﻟﻮ ﺷەڕێﮑﯽ ﻣﺎڵ وێﺮاﻧﮑەری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ
ژ دەرﭬەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ دە ﺑﻮوﮔە و ﺷەڕەﮐە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺷەڕی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ) ﻋﺮووﺳﯽ ( و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰﻣﯽ )
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ( ﺑﻮوە  ،ھەر ﯾەﮐە ﺑە دروﺷﻢ و ھﺎت و ھﺎواری ﺋﺎزادی و دێﻤﯚﮐﺮاﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧەوە  .ﻧﻤﻮوﻧەی دژﺑەری
ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎی ﻓﯿﺪرال و ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎی دێﻤﯚﮐﺮات و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ھﺎﺗﻨﯽ ﻟە ﻧﺎﮐﺎوی  ،ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﻧﻤﻮوﻧەﮔەﻟﯽ ﺗﺮەک
ژ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ﺋەوان راﺳﺘﯽ ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﺟڵەوی ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺷەراﻧە ﻟە دەرەوەی ﺧﻮاﺳﺖ و وﯾﺴﺘﯽ
ﺋﺎﻟێﻦ ﺑە ﺷەڕ ھﺎﺗﻮوی ﻧﺎو ﯾەک ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ وەﮐﯽ ﺋﯽ دە ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ  ،ﺑە دەﺳﺖ ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ زل ھێﺰی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ واﺗە
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎواﻧﺨﻮاز و ﭘەرەﺧﻮازی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﯾە .
ﺷەڕی ﮐﯚﻣﻨﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮔﺸﺖ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺗەﻧﯿﺒﻮەوە و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی
ﺋەم ﺷەڕە ﺑﻮو ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە دوور و درێﮋ و ﺧەڵﮑە ڕەﺳەﻧەﮐەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟەواﻧەﯾە ﻓﺮەﺗﺮ ژ ھەﻣﯿﺎن ﺑﻮوﺑێﺘﻨە
ﺳﻮوﺗەﻣەﻧﯽ ﺋەو ﺷەڕە ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە  .ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ژ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ وەک ھﯚﮐﺎرێﮏ ھﺎﺗە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ﭘەی ﻟە ﻧﺎو ﺑﺮدﻧﯽ
ﺋەوەﻧﺪە ﺋﺎﺳەوارەی ﻟە ﻓەرھەﻧﮓ و داب و ﻧەرﯾﺘﯽ ﺧەڵﮑە ڕەﺳەﻧەﮐە ﻣﺎﺑﻮەوە  .ﺋەوەی ﮐە ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺘﯚف ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯚس ﺑە ﻧﺎوی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎن و ﻋﯿﺴﺎ دەﺳﺘﯿﺎن ﭘێ ﮐﺮد  ،ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺗەواوی ﮐﺮد  .ﻣێﮋووی ﺋەم
دواﯾﯿﺎﻧەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ  ،ﻣێﮋووی ﺷەڕی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﯾە و ﺗﺎﮐە ﯾەک و�ﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﺧﻮاروو
ﻧﯿە ﮐە ﺑﺎﺟﯽ ھەرە ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎڵ وێﺮاﻧﯽ و ﮐﺎوﻟﮑﺎری و ﭘێﺸێﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺎﭬﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﻧەداﺑێﺖ  .ژﻧﺮاڵە
دەﺳﻨﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯿﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﮐﺮدە ﮔﯚﻣﯽ ﺧﻮێﻦ  ،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺑﻮوە ﭬﯿﺘﻨﺎﻣﯽ دووھەم ،
ﭼﯿﻠﯽ و ﭘﯿﻨﯚﺷە ﺑﻮوە داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژی و ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ  ،ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ ﺑﻮوە ﻣەﮐﯚی ﮐﺎوﻟﮑﺎری و ﮐﯚﮐﺎﺋﯿﻦ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮێﻦ و ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺮۆڤ  ،ھﺘﺪ .
ﺳﺮوﺷﺖ و ﻣﺎﮐﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ چ ﺋﺎﺳﯚﯾەﮐﯽ ڕووﻧﯽ ﻟﯚ داھﺎﺗﻮوی ﺋەو
ﺑەﺷەی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻧەھێﺸﺘﺒﻮەوە و ھەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ ﺑەﺳﺘﺮاﺑﻮەوە ﺑە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺞ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﯾﺎرﯾﮑەران و
ﺳﺎزدەراﻧﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺋەو ﺷەرە واﺗە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ڕووﺳەوە  .ﺗەﭘﯿﻦ و ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم
ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮووﺳﺎن  ،دۆﺧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯿﭽﯽ ﮔﯚڕی و ﺑەرەﺑەرە ﺷەڕی
ﺧﻮێﻨﺎوی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺳﺎردەوە ﺑﻮو و ﺑە ﺗێﮑڕا دۆﺧەﮐە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺷﮑﺎﯾەوە  .ﮐﻮوﺑﺎ و ﺧێڵﯽ
ﻓﯿﺪڵ ﮐﺎﺳﺘﺮۆ ﺑﻨﮑە و ﭘێﮕەی ﺳەرەﮐﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮو و ﺗێﮑڕای ﺑﺰاﭬﯽ ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻟە
وێﻮە ڕێﮏ ﺋەﺧﺮا و ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﭼەک و ﭼﯚڵە و ﭘێﺨﻮری ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﻟﯚ داﺑﯿﻦ ﺋەﮐﺮا  .ﭼەﮔﻮاراش ﮐﺮاﯾە ھێﻤﺎی
ھەرە زەﻗﯽ ﺋەو ڕەوﺗە  .ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﭘێﻢ واﺑێ ﮐﺎﻣەران ﻣﯚﮐﺮی ﺑﻮو  ،ﮔەر ﺑە ھەڵەدا ﻧەﭼﻮوﺑﻢ ،ﮐە ﻟە ﺑەﺳﺘەﯾەک

دا ﻟﯚ ﭼەﮔﻮارا ﺋەﯾﮕﻮت "  ...ﻟە ھەر ﺷﻮێﻨێ ﺑﮋی دوﻻر  ،دەژﯾﻨﻤەوە ﺳەد ﮔێﻮارا " ) ھﯚزاﻧەﮐەم وەک ﺧﯚی ﻟە
ﺑﯿﺮ ﻧەﻣﺎوە ﺑە�م ﻧﺎوەرۆﮐەﮐەی ﺑەو ﺟﯚرە ﺑﻮو (  .ﺋەم ﺑﯚﭼﻮون و ھەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧەی ﮐﺎﻣەران ﻟە ھﯿﭻ ﺷﻮێﻨێﮑﯽ
ژﯾﻨﮕەی دوﻻر و ﻧەﻣﺎزە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﻓﺮە ﺟێ ﻧەﮐەﻓﺖ  ،ﻟێ ژ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮوە ڕێﮑﺎری ﺳەرەﮐﯽ ﺷەڕی
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺷەڕەﮐەش ﺑﻮوە ﺷەڕی دوﻻر و ﭼەﮔﻮارا  ،ﻣﯿﻨﺎ ھێﻤﺎ .
" ﻗە�ی ﻣەرﯾﻮان ﭘﺎڵﻢ دا ﭘێﻮە  ،ﻗە�ﮐەم ڕووﺧﺎ ﭘﺎڵ دەم ﺑە ﮐێﻮە " ﻟە ﮐﺎﺳﺘﺮۆ و ﮐﻮوﺑﺎ و ﮐﯚﻣﻨﯿﺰﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﻗەوﻣﺎ و ڕووﺧﺎﻧﯽ ﻗە�ی ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ھێﺪی ھێﺪی ڕەﻧﮓ و دەﻧﮕﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎل و ﮐﺰ ﮐﺮدەوە  .ﮐﺎﺳﺘﺮۆش ﺧﯚی
ﭘﯿﺮ ﺑﻮو و ﻟە ﮐﺎر ﮐەوت و ﭼەﮔﻮاراش ﺋﯿﺘﺮ ﺑە ﺗەﻧێ ﻟﯚ ڕازاﻧەوەی ﺷﺎﻧﯚی ﮔەﻧﺠﺎن ﺑەﮐﺎر ﺋەھﺎت  .ﺳەردەﻣەﮐە
ﺋﯿﺪی ﺳەردەﻣﯽ ﺗەراﺗێﻨﯽ ﭘﺎواﻧﺨﻮازاﻧەی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾە و ﺋەﺷێ ڕێﮑﺎرێﮏ ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨەوە
ﻟﯚ ﺧﯚ ﺟﻮوت ﮐﺮدن وەﮔەرد دۆﺧﯽ ﺳەردەم  .ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻮوﺑﺎ ﻟە ڕەوﺗێﮑﯽ دوور و درێﮋ و ﺗﮋی ﺑەرز و ﻧﺰم ﺑﻮوﻧەوە
ﺋﺎﺧﺮەﮐەی ﻟێﮏ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﻧەوە و ﺳەرداﻧەﮐەی ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ ﻟﯚ ھﺎﭬﺎﻧﺎ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻼﻧێ و ﮐێ ﺑەرﮐێﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎﻧﯽ ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪ
و ﺋﯿﺪی ﺑﻮار و ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﺷەڕی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻮێﺮەوە ﺑﻮو  .ﺷەڕەﮐە ﮐە ھەﺗﺎ
دوێﻨێ وەﮐﯽ ﺷەڕی ﻧﺎﺧﯚﯾﯽ و ﭼێﻨﺎﯾەﺗﯽ دەرﺧﻮاردی ﺧەڵﮏ ﺋەدرا ﺑە ڕواڵەت ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێﮭﺎت .
ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ و ﺷەڕی ﭼەﮐﺪاری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﻟەوێﻨﺪرێ  ،ﻣێﮋﯾﻨەﯾەﮐﯽ دوورﺗﺮ و ﺑەرﻓﺮەﺗﺮی ھەس ﻟە ﭼﺎو و�ﺗﺎﻧﯽ
ﺗﺮی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ  .ﮐﯚﮐﺎﺋﯿﻦ  ،ڕەوەﮐﯽ ﺧﯚڕﺳﺘﯽ ﺋەو و�ﺗە  ،ھەروەھﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﯽ ﮐﯚﮐﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەﮐﯽ
دﯾﮑەی داﺑﻮوە ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ  .ﮐﯚﮐﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ  ،وەﮐﯽ ﻧەوﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑﻮوە ﮐەوڵە ڕێﻮی ﻟە
ﺧﺎوەﻧەﮐەی  .ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﭼەﻧﺪﯾﻦ ھﯚﮐﺎری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ﺑﻮوە
ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ دوا و�ﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑێﺖ ﮐە ﺑﭽێﺘە ﻧﺎو ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ  .ﺧﺎڵﯽ
ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋەوەﺳە ﮐە ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ و ڕاﺋﻮل ﮐﺎﺳﺘﺮۆ ھەر زۆر ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﺑﻮاری ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻟە ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ
ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ و زۆرﯾﺸﯽ ﻧەﺧﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐە ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻣەﺑەﺳﺖ .
ﻓﺮاک  ، (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo) FARCھێﺰی ﭼەﮐﺪاری
ﺷﯚڕﺷﮕێڕی ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ – ﺳﭙﺎی ﮔەل  ،ﭘﺎش دەﯾﺎن ﺳﺎڵ و ﮐﻮژراﻧﯽ دەوری  ۳۰۰ھەزار ﮐەس و ﺑێ ﺳەروﺷﻮێﻦ
ﮐﺮدﻧﯽ دەﯾﺎن ھەزار ﮐەس و ﺋﺎوارە و دەرﺑەدەرﮐﺮدﻧﯽ ﺳەدان ھەزار ﺑﻨەﻣﺎڵەی ھەژاری ﮔﻮﻧﺪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧەڵﮑﯽ
ڕەﺳەﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،وازی ﻟە ﺷەڕی ﭼەﮐﺪاری ھێﻨﺎ و ﭼەک داﺋەﻧێ )ﺋﺎﺷﺒەﺗﺎڵﯽ ﺳەرﺑﺎزی( و ﮔﻮاﯾە ﺋەﺑێﺘە
ھێﺰێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە وﻻﺗەﮐە  .ﺋﯿﺪی ﭘﺎﺷﺎن ﭼﻠﯚن ھێﺰێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻟێ دەرﺋەﭼێﺖ ،
ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﻟﯚ داھﺎﺗﻮو  .ﺟەﻓەﻧﮕﯽ زەﻣﺎﻧەش ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑەڕﯾﻮەﺑەران و ﺳﺎزدەراﻧﯽ ﺋەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗە ﻣەزﻧە
ﻣﺮۆﯾﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە  ،ھەﻣﻮو ﺑە ﮐﺮاﺳﯽ ﺳﭙﯽ ﯾەوە ﺗێﻨە ﺳەرﺷﺎﻧﯚی ﺧﺎﭘێﻨەری و ﺧەﯾﺎﻧەﮐﺎراﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻟەھەﭬﮭﺎﺗﻨﺎ ﺧﻮە ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐەن  ،وەک ﻟەو وێﻨﺎﻧەی ﺧﻮارەوە دەرﺋەﮐەﻓێ .

ﺳەرەڕای ﺷﺎﻧﯚﮔەری ﺑێﺰھێﻨەرەی ﻣﺮۆڤ ﮐﻮژی ﮐﺮاس ﺳﭙﯽ و دەق دراوەﮐﺎن  ،ﻣﺮۆڤ دﮐﺎری ﺋﺎھێﮑﯽ
ﺋﺎﺳﻮودەﯾﯽ ھەڵ ﮐێﺸﯽ و ﺑەوە دڵﺨﯚش ﺑێﺖ ﮐە ﭼﯽ دی ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎﯾﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺧەڵﮑە ڕەﺳەن و
ﺧەڵﮑە ھەژارە ڕەش ﭘێﺸﺘەﮐﺎن ﻧﺎﺑﻨە ﻗﻮرﺑﺎﻧﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﻮاوەﻧﺪاﻧﯽ ﺷەڕ و ﮐﺎوﻟﮑﺎری .
ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧە ﺑەﺷێﮑﻦ ﻟە ڕووی ڕاﺳﺘﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺳەردەﻣەﮐەی
ﺋێﻤە  .ﺷەڕ و ﺋﺎﺷﺘﯽ چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﯾەک ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ و چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻓﺮاوان
ﺗﺮی ﭼەﻧﺪ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ  ،ﻟە ژێﺮ ﮐﺎر ﺗێﮑﺮدﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ زل ھێﺰی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﻦ  .ﺋەم ﺷﺎﻧﯚﮔەرﯾە
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ زاﻧﯿﺎری ﺑﺎش و ﮔەڵﯽ ﺑە ﮐەڵﮏ ﺑە دەﺳﺘەوە ﺋەدەن و ڕێﮑﺎر و ﺷێﻮازی ﺑﺎوی ﺳەردەﻣەﮐە
ﻟە ﻻﯾەن ﯾﺎرﯾﮑەراﻧﯽ ﺳەرەﮐﯽ و ﺑڕﯾﺎر ﺑەدەﺳﺖ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐەن .
ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەﺷﯽ ﻓﺮە ﺑە وردی ﻟە ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﯾﺎرﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿﺎﻧە ﺑڕواﻧێ و واﻧەی ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﻟێﻮە ﻓێﺮ ﺑێﺖ .
ﺋەوەﺗﺎ ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﮐە  FRACﭘﺎش دەﯾﺎن ﺳﺎڵ ﺑە ﺳﺎﻧﺎﯾﯽ واز ﻟە ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﭼەﻗﺒەﺳﺘﻮوی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗێﻨێ و
ﮐﺮاﺳﯽ ﺳﭙﯽ دەﺑەر ﺋەﮐﺎت  .پ ک ک ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھﺎوﺗﺎی  FRACە و ﻟە ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزی و
ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ و ڕێﮑﺨﺴﺘﻨەوە ﮔەڵﯽ ﻟە ﺧﻮاروی ﻓﺮاﮐەوەﯾە  .ﻣﺎک و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ پ ک ک ژی ژ ﻣﺎک و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﺎ
ﻓﺮاک ﺑە دەر ﻧﯿﻨە  .ﺑﯿﻨﯿﻤﺎن ﮐە ﺳەرۆﮐﯽ پ ک ک ژی ھەﻣﺎن ڕێﮑﺎری ﻓﺮاﮐﯽ ﺋﯿﺮۆی ﮔﺮﺗەﺑەر  .ﮔەﻣە و ﺷﺎﻧﯚی
ﺋﺎﺷﺘﯽ ژ ﺑﺎﮐﻮور ﭘڕ ﭘڕ ﻻوازﺗﺮ ﺑﻮو ﺟە ﻟﯿﺴﺘﯚﮐﺎ ﻓﺮاک  .ﺋﺎﻟﯿێﻦ ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﮔەورە ھێﺰان و ﯾﺎرﯾﮑەرێﻦ ﺑڕﯾﺎر
ﺑەدەﺳﺖ ﺗﻮﻧە ﺑﻮون  .ﺑەﺗەﻧێ ﺑەﺷەک ژ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯿﺎ ﺑﺎﺷﻮور ﺗەڤ ﺑﻮوﺑﻮون ﮐﻮ ﻧە ﺑڕێﺎر ﺑەدەﺳﺖ ﺑﻮون و ھێﮋ
ژی ﻧە ﺑڕﯾﺎر ﺑە دەﺳﺘﻦ  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺋەو ﺟﯿﺎوازﯾەی ﻓﺮاﮐە وەﮔەورد پ ک ک .
ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی ﺋەﻣﺴﺎڵﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺳﺖ ﭘﯿﺘﺮزﺑﯚگ ﻟە ڕووﺳﯿە ) (SPIEF - 2016ھێﻨﺪێ ھێﻤﺎی دەرﺧﺴﺖ ﮐە ﺋﺎﻣﺎژە
ﺑە ﻟێﮏ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﻧەوەی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ھێﻨﺪێ ﺑﻮاردا ﺋەﮐﺎت  .ﺑﻮاری ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺳﻮورﯾە و ﺷەڕی
داﻋﺶ ﺋێﮏ ژ وان ﺑﻮاراﻧﻦ ﮐﻮ ھەر دوو ﺋﺎﻟﯽ ﺑە ﭼڕی ﻟە دان و ﺳەﻧﺪﻧﯽ ﺑەردەوام دان ﻟە ﺳەری  .دان و ﺳەﻧﺪن
ژی ﺑەو واﺗﺎ ﻧﯿﻨە ﮐە ﺷەڕی ﺑەرژەوەﻧﺪی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ وەﺳﺘﺎ ﺑێﺖ  .ﮐﯚڕﺑەﻧﺪی ﺋﺎﺑﻮوری ﺳﺖ ﭘﯿﺘﺮزﺑﯚرگ
ﺷﺎﻧﯚﯾەﮐﯽ ﺑەرﻓﺮاوان و ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮو ﮐە ﺳﺮوﺷﺖ و ﻣﺎﮐﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی و ﺷەڕی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ﻧﯿﺸﺎن ﺋەدات.
ھەﻟﻮێﺴﺘﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎرووﭘﺎ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﺎﺷﺖ ﺑﻮوﻧەوەی ڕووﺳﯽ ﺟێﮕەی ڕاﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮوڵە .
ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧەﺧﻮازراوی ﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﯽ ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن ﻟﯚ ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧەوەﯾﺎن ﻟە ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ ﻓﺮە ﺑە ﮔﺮان ﻟە ﺳەر
ﺋﺎورووﭘﺎ ﮐەوت و ﺋەی ﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﺋﺎورووﭘﺎ ھێﮋ ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەدا ﻧﯿە ﮐە ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨێﺖ  .ﺋﺎورووﭘﺎ و
ﯾەﮐﯿەﺗﯿەﮐەی ﮐەﻓﺘﮕەﺳە ﻧﺎو ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﺗﮋی ﻣەﺗﺮﺳﯽ و ھەڵﻮەﺷﺎﻧەوە و ﺋﯿﺪی ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﺋەو دەورە ﺑﺒﯿﻨێ ﻟە
ﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮐە ڕووس ھﯿﻮای ﻟە ﺳەر ھەڵﭽﻨﯿﺒﻮو .
ﻋﺮووﺳﺎن ھەوڵﯽ ﺋەوەﯾﺎن دا ﮐە ﮐﯚڕﺑەﻧﺪﮐەی ﺋﯿﻤﺴﺎڵﯿﺎن ) (SPIEF - 2016ﺑەرﻓﺮاوان ﺑﮑەﻧەوە و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺸﯿﺎن ﻟﯚ ﮐﯚڕﺑەﻧﺪەﮐە ﺑﺎﻧﮕﮭێﺸﺖ ﮐﺮد  .ﮐﻮرد ﺑەو ﺋەزﻣﻮوﻧە ﮐەﻣە و
ﺑەو ﭘێﮕە و ﺟێﮕە ﮐەﻣە و ﺑەو ﮐەرەﺳەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐەﻣە ﺋەﺷﯽ ﻓﺮە ﻓﺮە ورﯾﺎ ﺑێﺖ ﻟە ﺋﺎوێﺘە
ﺑﻮون ﺑە ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ و ﺋﺎﮔﺎی ﻟەوە ﺑێﺖ ﮐە ﺋﺎرووﭘﺎ ﻟە ھەڵەﯾەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دا چ
ﺑﺎﺟێﮑﯽ ﮔﺎورە و ﮔﺮاﻧﯽ دا  .ﺟێﮕﺮی ﺳەرۆک وەزﯾﺮ  ،ﻗﻮﺑﺎد ﺗﺎﻟەﺑﺎﻧﯽ دﯾﺎر ﻧەﺑﻮو ﮐەﭼﯽ ﻧەﺟﻤەدﯾﻦ ﮐەرﯾﻢ ﮐە
ھﯿﭻ ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﻟە دەزﮔﺎی دەﺳە�ﺗﺪاری ﺑﺎﺷﻮورا ﻧﯿە ﺗەڤ ﺷﺎﻧﺪی ﮐﻮردی ﮐﺮاﺑﻮو ﮐە ھەم ﻧﺎﺑەﺟێ ﺑﻮو و
ھەﻣﯿﭻ ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﺑێﺖ و ﯾﺎرﯾێﮑﯽ ﻟە ﭘێﺶ دا دۆڕاوە .
ﭼێﺮۆﮐێﮑﯽ ﺧﯚﺷﯽ ﺧﺰﻣﺎﻧﯽ دە ﻣەﻧﮕﯚڕ ﺷﯿﺎو و ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔێڕاﻧەوەﯾە ﻟێﮕﺮە  .ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚی ﺣەﻣەڕەزای ﻗﻮﻟﯿﺰادە،
ﭘﺎﺷﺎی ﻋەﺟەﻣﺎن ﺳەرداﻧێﮑﯽ ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﮐﺮد و ﺑڕێﮏ ﮔﺮێ ﺑەﺳﺘﯽ ﺳەرﺑﺎزی و ﺋﺎﺑﻮوری وەﮔەرد ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻋﺮووس ﺑەﺳﺖ و ﻟە ﮔەڕاﻧەوەی دا ﺧﯚی ﮔﯿﭫ ﮐﺮدﺑﻮو و ﮔﻮﺗﺒﻮوی ﺳەردەﻣﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﭼﺎوﺷﯿﻨەﮐﺎن ) واﺗە
ﺋﺎورووﭘﺎﯾﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل( ﻟە ﺋﯿﺮاﻧﺎ ﺑە ﺳەر ﭼﻮوە  .ﯾەک ﻟە ﮔەورەﭘﯿﺎواﻧﯽ ﻣەﻧﮕﯚڕ ﮐە ﺋەﻣەی ﻟێ ﺑﯿﺴﺘﺒﻮو
ﮔﻮﺗﺒﻮوی " ﺣەﻣەد! ﺋەوە چ دەﺑێﮋی  ،ﺋەو ﮔﻮﺗە  ،ﮔﻮﺗەی ﺋەﺗﻮو ﻧﯿە  ،ﺑە ﺳەری ﺑﺎﺑﺖ ﺧﯚت ﺑە )واﻧﯿﻚ( ﺋەدەی ".
زۆرﯾﺸﯽ ﻧەﺧﺎﯾﺎﻧﺪ ﺣەﻣەد ڕووﺧﺎ و ﻧەک ﻗەﯾﺴەری ﺑەﻟﮑﻮ ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻟێ ﺑﻮوە ﮐﻮﻧە ﻣﺸﮏ .
ﺟﺎ ﺋﯿﺪی ﺣﮑﻮﻣەت و ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺋەﺷێ ﮔەﻟێ ﺑە ورﯾﺎﯾﯽ ﺑﺠﻮوڵێﺘەوە و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل ﻟە
ﺧﯚﯾﺎن و ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ زﯾﺰ ﻧەﮐەن ﺑەوەی ﮐە ﺑﺎﺳﯽ ڕاﮔﺮﺗﻨﯽ ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ﻟە ﻧﯿﻮان ﭘێﻮەﻧﺪی ﺧﯚﯾﺎن وەﮔەرد

ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮭێﺮﻧە ﺋﺎراوە  ،ﻧە ﺧﺎﺳﻤﺎ ژ دۆﺧﯽ ﺷەڕی دژی داﻋﺶ ﮐە ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﯚ
ﮐﻮردان ھەر ﻟەﺋﺎرادا ﻧﯿە ژی  .ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾەک ھەﯾە ﺑەس  ،ﮐﺎ ﻋﺮووس ؟ ﻣﺎ ﻧﻤﺎزاﻧﻦ ڕووس ﺑە ﺑەﻋﺲ و ﺷێﻌەﮔەری
ﻋەﺟەم رەﯾە ؟ ﺋﯿﺪی ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ ﭼﯽ ﺋەزﺑەﻧﯽ  .ﻟێﮏ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻮوﻧەوەی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد
ﺷەڕی دژی داﻋﺶ ﻣﮋارێﮑﯽ ﮔەﻟێ ھەﺳﺘﯿﺎر و ﻧﺎﺳﮑە ﻟەﺑﯚ ﮐﻮردان  .ﺋەوەی ھەرﺗﮏ ﻻ ﻟە ﺳەر ﺋەوە ﮐﯚﮐﻦ
ﮐە ھێﺰی ﺷەڕﮐەری ﮐﻮرد ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ھێﺰی ﭘێﺸﻤەرﮔە  ،وەک ھێﺰی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎن ﭘەﺳەﻧﺪ ﺑﮑەن  ،ﺑەو واﺗﺎ ﻧﯿە
ﮐە ﻣەﺑەﺳﺖ و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ھەﺑێﺖ و ھەر ﺗﮏ ﺋﺎﻟﯽ ژ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮرد ﺋەﺑێﺘﻦ .
ﺋەم ﮔەﻣە ﻧﻮێەی ڕوﺳﺲ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دۆﺧێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ھﯿﻨﺎﮔەﺳە ھﯚﻟێ  .ژ ﺋﺎﻟﯿەک ﺗﺮﮐﺎن دە ھەﻣﺒەر ڕووﺳﺎن
ﮔەﻟێ ﻧەرﻣﯽ ﺋەﻧﻮێﻨﻦ و دە ﺋﺎﻗﺎری ﺋﺎﺷﺖ ﺑﻮوﻧەوە دا ﺋەﻣەﺷﻦ  .ﮔەر ﻟە ﭘەراوێﺰی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺗﺮک و ڕووس ڕێﮑﮑەون  ،ﻋەﺟەم و ﻋﺎرەب و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوی ژی وەﮔەردﯾﺎن ﺋەﺑێﺖ و ﭘﺮﺳﯽ پ ک ک و
ﺷەڕی ﺑﺎﮐﻮور ﺧﺎو ﺋەﺑێﺘەوە و ﻟەواﻧەﺷە ﺑەرەو ﻗﻮﻧﺎﺧێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺑڕۆن  .ھەر ﻟەم ﺋﺎﻗﺎرەﺷەوە و
ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﻮێﯽ ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺑەﺷﯽ ﺑەرەی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ڕۆژﺋﺎوا ) (ENKSﻟﯚ
ﻣﺴﮑﯚ ﺑﺎﻧﮕﮭێﺸﺖ ﮐﺮاون  .وادﯾﺎرە ﮐە ﺷﺎﻧﯚی ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ ﺧەرﯾﮑە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژی ﺗێﺘە ﻟﯿﺴﺘﻦ  .وﻟﻮ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ
ﮐﻮ ﺑەرژەوەﻧﺪی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟە دەﭬەرەﮐە ﻟەھەﭬﮭﺎﺗﻦ دﺧﺎزێ و ﯾﺎرﯾﮑەرێﻦ ﺑﭽﻮوک ژی ﭼﺎرﯾﺎن ﻧﯿە ﺋەﺷﯽ
ﺗەڤ دا ﺑﻦ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﭼەپ و ڕاﺳﺘﯿﺎن واﻻ ﺑﮑەن .
ﮔەر ڕەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑەزﻣﯽ ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋﺎوا ﺑڕوات  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋەﮐﺮێ ﭼﺎوەڕاﻧﯽ ﺧﺎوﺑﻮوﻧەوەی ﮔﺮژی
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ و ﺑﻮارێﮑﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﭘەی ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﻮرد ﺑێﺘە ﺋﺎراوە  .ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەﻣەﯾﭻ دا
ﺋەوەﺗﺎ ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻓﺮەﺗﺮ ﮐﺎرا ﺑﻮوﻧەﺗەوە ﻟﯚ ﺋەوەی ﮐەﻟەﺑەری ﻓﺮەﺗﺮ و ﮔﺎورەﺗﺮ ﺑﺨەﻧە ﻧﺎو ﮐﻮردان و ﮐﯚﺳﭙﯽ
ﺳﻮور ﺑﯚ ڕێﭽﮑﺎ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺟێ ﺑﮑەن  .دۆزی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻮوﺷﯽ ﮔێﭽەڵﯽ
ﮔﺎورە ھﺎﺗﻮە و ﺋﺎﺳﯚﯾەﮐﯽ زۆر ڕووﻧﯽ ﻧﯿە  .ﺑﻨەﻣﺎی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ڕێﮑﺎری ﺑﺎوی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ڕۆژ ﻟەﮔەڵ رۆژ دا ﻻوازﺗﺮ ﺋەﺑێﺘﻦ  .ﺷەڕی دژە داﻋﺶ ﮐەوﺗﻮﺗە ﺳەر ﺳﮑەی ﺳەرﮐەوﺗﻦ و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺋەو ﺷەڕە
ﺋەﺑێﺘە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﮐﻮرد ھﯚﮐﺎری ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺷەڕی ﺑە دەﺳﺘەوە ﻧەﻣێﻨێ و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺋەو
دەور و ﻧﺮخ و ﺑﺎﯾەﺧەی ﺋێﺴﺘﺎی ﻧەﻣێﻨێ  .ﺋﺎ ﻟە وەھﺎ دۆﺧێﮑﺪا  ،ﮔەر ﺷﺎﻧﯚی ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن دووﭘﺎت
ﺑێﺘەوە و ﺗﺮک و پ ک ک ژی ﺑە ﮐﺮاﺳﯽ ﺳﭙﯽ ﯾەوە ﺋﺎﺷﺖ ﺑﻨەوە و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﻗﻮوڵﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە ﺑﺮێﮏ ﺧﺎو ﺑێﺘەوە،
ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋەﻣێﻨێﺘەوە دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﻟە ﮐﯿﺲ داﻧﯽ دەرﻓەﺗێﮑﯽ دﯾﮑەی ﻣێﮋوﯾﯽ .
ﺗﺮﮐﺎن ﻧﮭﺎ ﺑﺎزﯾﺎن ﺑە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺑﺎرزان و دەﺳە�ﺗەﮐەﯾﺎن ﺋەدەن و ﻟﯚ ﻧﺎوﺑﮋﯾﻮی وەﮔەرد پ ک ک ﺑﮑﺎرﯾﺎن
ﻧﺎھێﻨﻦ و ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەﻣﺎن  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﯿﺨﻮاﻧﯽ ھﺎوﺑﯿﺮ و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯿﺎن ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﮔەڕ  .ﺋەﻣەش ﺋﺎﻣﺎژەﯾەﮐە ﺑەوە
ﮐە ﺷﮑﺎﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﻟە ﺑﺎﮐﻮور  ،دەور و ﻧﺮﺧﯽ ﻧﺎوﺑﮋﯾﮑەری دوێﻨێﯽ ﺳﻮوک ﮐﺮدوە و ھەر ﺑەﻣەﺷەوە
ﻧﺎوەﺳﺘێ  .ﺷﮑﺎﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ دەری ﺧﺴﺖ ﮐە پ ک ک ﭼﯽ دی پ ک ک ﮐەی ﺋﯚﺟﺎﻻن ﻧﯿە و ﻋەﺟەم
دﮐﺎری ﻟە دژی دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺑﮑﺎرﯾﺎن ﺑێﻨێ  .ﺋﺎ ﺋەﻣە ﺋەﮔەرێﮑە
ﮐە ﻧﺎﮐﺮێ ﺑە ھەﻧﺪ وەرﻧەﮔﯿﺮێﺖ  .ﻋەﺟەم ﺗەﻧﯿﺎ ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﺑە ﺗﯚپ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺑەس ﺑﮑﺎ و ھەر ﺋەوەﻧﺪە
ﮐﺎرداﻧەوەی ﺟە ھەﻣﺒەر دەس ﭘێﮑﺮدﻧەوەی ﺷەڕی ﭼەﮐﺪاری ژ ڕۆژھە�ت ھەﺑێ  .ﯾەک ﺧﺴﺘﻨەوەی ﯾەﮐﯿەﺗﯽ
و ﮔﯚڕان و ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐﺎن و ﮔﺮژﺗەرﺗەر ﮐﺮدﻧەوەی ﻧﺎﻟێﮑﯽ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﻣەﺗﺮﺳﯿەﮐﯽ ھەﺗﺎ ﺑێﮋی
ﺳﻮورە ﻟەﺑﯚ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮور ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  .ﺟﺎ ﮔەر پ ک ک
وەﮔەرد ﺗﺮﮐﺎن ڕێﮑﮑەوێ و ﺗﺮک و ﻋەﺟەم ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻦ ﻟە دژی ﮐﻮرد  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی پ ک ک ﺋەﺑێﺘە ﺳەرﺑﺎری
دەردان و ﮐﺎﯾەی ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﮐﻮرد ﺗێﮏ ﺋەدەن  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﯿﺮۆزی ﺗﺎران و
ﺋﺎﻧﮑﺎرا ) ﺑەﻏﺪا و ﺷﺎﻣێﺶ ﻟەﮔەﻟﯿﺎن ( و ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ و ﻗەﻧﺪﯾﻞ  ،ھەوﻟێﺮ ﮔەﻣﺎرۆ ﺋەدەن  .ﺋەﻣە ﺋەو ڕێﮑﺎر و ﺗەون و
ﺗەﭘﮑە دوﻣﻨﮑﺎراﻧەﯾە ﮐە داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻣەﻻی ﻋەﺟەم ﻟە ﭘێﺶ ھەﻣﻮوﯾﺎﻧەوە ﻟﯚ ﮐﻮردﯾﺎن ﺗەﻧﯿﻮە .
ﻟەم ﺳﻮﻧﮕەوە ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﻟێﺰاﻧﯽ ﮐﻮرد ﺋەﺑێ ﯾەﮐەم ؛ ﻟە ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎوە ﻟەوە ﺗێ ﺑﮕەن ﮐە
دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺗﺮﮐﺎن وەﮔەرد ﻋﺮووس ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ڕﯾﮑﺎری ﮔﺸﺘﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە؛
دووھەم ھەﻣﻮو ﺋەﮔەر و ﺋﺎﮐﺎم و دەرﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ وەھﺎ رێﮑﺎرێﮑﯽ ﻧﻮێ ﺑە وردی ﻟێﮏ ﺑﺪەﻧەوە و ﻟە ﺑەرﺟﺎوی ﺑﮕﺮن.
ھﯿﻮای ﮐﻮرد ﻟﯚ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑە دروﺷﻢ و ﺳەرﻗﺎڵﯽ و ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷەڕە ﺣﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﻧﺎﯾێﺘە دی  .ﻣﮋاری
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ وای ﻟێﮭﺎﺗﻮە ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎو دژﯾﻦ و ﺋەو ﺑەﺷەش ﮐە ﺑە ڕواڵەت ھﯚﮔﺮﯾەﺗﯽ ﺳﻮور ﻧﯿە ﻟە
ﺳەری  .ﺧەڵﮏ وا ﺗێ ﮔەﯾﻨﺪراون ﮐە ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەرﮐﯽ ﺗﺎﮐە ﮐەﺳێﮑە و ﺑە ﺧﻮاﺳﺖ و وﯾﺴﺘﯽ

ﺋەو ﺗﺎﮐە ﮐەﺳەوە ﺑەﺳﺘﺮاوەﺗەوە  .ﻣﯿﻮاﻧﺪاری و ﭘێﺸﻮازی و ﺑەرێ ﮐﺮدﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ و ﺑە ﺷﺎن و ﺑﺎڵﯽ
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺖ و ﺳﻮوﺧﯚراﻧﯽ  ،ﮐﻮردﮐەوە ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺧﻮاﻧەﻧﺎس ھەڵﺪان  ،ڕێﮕﺎی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺧﯚش ﻧﺎﮐﺎت و
دەﺳﮑەﺗﯽ وەھﺎ دﯾﺎردەﯾەک ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐە ﮐەس ﺋەﺑێﺖ و ﺑﺎری ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮔﺮژﺗەرﺗەر ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ژ ﺑﺎﺷﻮور ﺟە ھەﻣﺒەر ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی دوژﻣﻨﺎﻧﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد
دەﺳﺘەوﺳﺎن وەﺳﺘﺎوە و ڕێﮕﺎی ﮐﺎرداﻧەوەی ﻟێ ﮔﯿﺮاوە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻟەﺧﯚی ﺑەﺳﺘﻮە  .ﺋەﻣەش ھێﻤﺎ و ﺋﺎﻣﺎژەﯾەﮐە ﺑەو
ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ﮐە دۆﺧﯽ ﭘﺎش ﺷەڕی داﻋﺶ ﮐە وردە وردە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮدوە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮرد ﻧﺎﺑێﺖ و ﺋەوە
ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﮐﻮرد دﯾﺴﺎن ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯽ ھەﻟێ ﻟەﺑﺎر و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺷەڕی دژی داﻋﺶ ﺑﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚی ﺑﮑﺎر
ﻧﮭێﻨێ .
ﻟە ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎوە ھەﺗﺎ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ﺷەڕ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە ﺋﺎﺷﺘﯽ  ،ﺑە ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﺋەوە
ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧە ﮐە ﺋەﺷێ ﺑﭙﺎرێﺰرێ  .ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ڕەش و ڕووت و ﺧەڵﮑﯽ ھەژار و ﻧەﻣﺎزە
ﺧەڵﮑە ڕەﺳەﻧەﮐەی ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ و ڕەش ﭘێﺴﺘەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو و�ﺗە ﺋەﺑێ ﭼێﺎن ﻟەو ﺋﺎﺷﺘﯽ ﯾە ﺑەر ﺑﮑەوێ  .ﺧەﻻت و
دﯾﺎری دەﺳﺘﯽ ﮐﺮاس ﺳﭙﯽ ﯾەﮐﺎن ﻟﯚ ﺋەوان ژن و ﭘﯿﺎﮔﯽ ﭼەﮐﺪار و ﺑێ ﭼەﮐﯽ ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎ ﺋەﺑێ ﭼﯽ ﺑێ ؟
ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش  ،ﺋەﮔەری ﺋﺎﺷﺘﯽ  ،ﻟە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﻓﺮاک  ،ﭼﯽ ﺑﯚ ﮐﻮرد ﺑە دﯾﺎری ﺗێﻨێ ؟ ﺷەڕی داﻋﺶ ﭼﯚن
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ﺗێ ؟ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﭼﯽ ﻟێ ﺑەﺳەر ﺗێ ﺋەزﺑەﻧﯽ ؟ ﮐﺎ ؟ ﭼﺎﭬﺎ ﮐﻮردان ﺧﻮە ژ ﺑﯚ دۆﺧﯽ
ﭘﺎش ﺷەڕی داﻋﺶ ﺗەﯾﺎر ﮐﺮﻧە ؟ دوو ﺋﯿﺪارەﯾﯽ و ﭘﺎرﭼەﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎﺷﻮور و ﺑﺎﻟﯚرەی ھەرﯾﻤﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی ﮐەرﮐﻮوک
وەرام داﻧەوەی ﮐﻮرد ﺑﯚ ﺋەو دۆﺧە ﻧﯿە  .ﭘﺘﺮ ﺋﺎڵﯚز ﮐﺮدﻧﯽ دۆﺧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﺷەڕە ﺣﺰﺑﺎﯾەﺗﯽ ﻗﺮێﮋ و ﺑێﺰھێﻨەر و
وەﺳﺘﺎﻧﺪی ﮐﺎر و ﺑﺎری ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑەرێﻮەﺑەری ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮردان ژ ﺑﺎﺷﻮور  ،ﺗﺎواﻧێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە و ﮐﻮرد ﺑە
ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﺟێﮑﯽ ﻗﻮرس و ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﯚ ﺋەدات .
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