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 رەبی سوننزەکانی عرشی ھندی ھروبسمی کوردستان'' داعش''لرر ھھۆی بۆ سبوو ب ک ،

و، لسرەتای ھزارەی سیمی و دەوروبری'' شنگال''ر گلکمان ل ناوچی بۆ سجنۆسایدکی تازە

ژی بۆ سۆ و دەستدرنوبین و تاربنوێ سرلریزاینی، سرانسمان، سکلماوەری گنی ر جکۆم

چندین فۆکی.نونتوەیی لکورد، ھاوکات بوو بھۆی پشتیوانییکوردستانی خمبار و توورەکرد

حوت وتی ،رەنساوە راستوخۆ گیشتن ھولرگواستنوەی خواردەمنی و چکوچۆڵ لالین ئمریکا و ف

ژمارەیکی برچاو ل . و کلوپلی پویستیان داوە بکوردروپا بنی ناردنی چک و دەرماندیکی ئۆ

ئامادەیی حکوومتنیان دەربیوە بۆ کاربدەستانی ئۆروپا، گیشتن باشوور، یان لپتختی وتکانیانوە

ھزی گورەی بینیوە ل وەستانی ھرشیرۆیتاکو ئستافۆکبۆمباھاوژەکانی ئمریکا. یارمتیدانی کورد

بکوت و، برزکردنوەی ورەی پشمرگ، ک بتوان ل دۆخی برگرییوە '' داعش''دڕندە و بەوشتی 

.بماوەی چند رۆژێ داگیریکردبوون''داعش''ان کیلۆمتر خاکی کوردستان کھرشکردن بۆ ئازادکردنی ھزار

، ھیوا و دگرمییکی گورەی بخشیی کورد ک لم لئاستی نونتوەییبرفرەی لنکاو ل کوردپشتیوانی

نی ارەترین وتبدەرەتان نیی، بکو پشتیوانیی کردەیی گووتازەدا نک ھر بتن و بکس'' ئنفال''

گجیھانی ل.

چکدارانی عرەبی سونن ک پشینیکی و بەوشتیدڕندەیتیخووی و، شنگالگورەیی کارەساتی 

و پارزگاری ل حکوومتی بیری یکتی نتوەیی ،بارەوە ھیلمکولتووریی سدان سالیانی ومژووی

خۆبخشان شانبشانی پشمرگ چوون پیروالوی کوردئاستک ک ھزارانکوردستانی گیاندەخاکیوھرم

ناردە باشوور و رۆی ھر زوو چندست گریالیپ ک ک. انسنگری پارزگاریکردن ل نیشتمانکی

، و )کپا(پارتی ئازادی کوردستان . بھاناچوونی دەیانھزار ئاوارەی ئزدی ل چیای شنگاللگورەیان بینی

دەربی و، ھزی پشمرگی خۆیانناردە برەکانی یاندواتر حیزبکانی دیکی رۆژھت، ئامادەیی خۆ

و لباری پکھنا بۆ سازکردنی زەوینیکی مژووییلماوەی چند رۆژکدا '' داعش''بکورتی ھرشی . جنگوە

کگرتووی کوردستانیبکی یمخابن. رەی ی کوردستان و لرگشمچوونی پکھی توای باسوھرمگل



لگرمی بوبوونوەی ھوای رفاندنی سدان ژن و کچی برۆمتی کوردی ئزدی لالین دا،''داعش''

انی رزیوی سرلنوێ قوچکدارانی عرەبی سوننوە و، دواتر فرۆشتنیان لبازاڕەکانی کۆیلفرۆشی،

خۆ و، ھتن و شکستی پۆپاگندەکردن بۆ سرکوتنکانی پشمرگی حیزبیرستی وحیزبایتی و حیزبپ

پ لم نوەدا میدیای .بوو ب باس و ھوای سرەکیی میدیای حیزبکانحیزبی دی،لڕگی زوڕناژەنکانوە 

ی گۆڕەپانی سیاسی وەک س پارتی سرەکیپارتی دمۆکراتی کوردستانپ ک و یکتی نیشتمانیی کوردستان و 

پ م دۆخدەبوو ل کوردستان کی گترسی و چارەنووسسازەدا رۆن بۆ دانانی ورەومژوویی بگم

سرۆکاتییکی ھاوبشی لشکری و سیاسی بئامانجی رزگاریی خاک و، خستنوەڕووی پرسی رفراندۆم بۆ 

سیپکی نتوەیی و، وەک جاران، کوتن کوردستان، کچی زۆر نابرپرسیاران و دوور ل ھر باوەڕ و پرن

!و سربخۆیی کوردستانو، پشتگوخستنی برژەوەندیی نتوەییھوی زیانگیاندنی سیاسی بیکدی

سرۆکایتی گۆڕان و '' داعش''ھرشی ، برلعراقلشیعیسرەکییپشتیوانیک رژمی داگیرکری ئران

بھۆی کات. خۆیی کوردستان بکنسربراپرسی بۆدژایتیئاگادارکردبوومانیی کوردستانی یکتی نیشت

بۆ رووبڕووبوونوەیبوویکگرتوویی کورد و بشداریکردنی حیزبکانی رۆژھتئاگاداریوە '' داعش''ھرشی 

حیزبکانی رۆژھت بگنوە بۆ نو کرد پشمرگیو سلمانیھولرھردوو ئیدارەی لداوای، ''داعش''

ن ، داواکی ئرانیالیانشیکردنی سرۆکایتی ھرمدەستخۆئوەبوو دوای سپاس و . ئۆردووگاکانیان

گانوەی پشمرگی .بناچاری گڕانوە بۆ نو ئۆردووگاکان،دن، ئمانیش دەست لئژنۆدرژترپراگیان

ئۆپۆزسیۆنی رۆژھت، نک ھر لڕۆژھتی کوردستان جگ و امی ئران بوو بۆ ، پی''داعش''رۆژھت ل شڕی 

پگیکتان نیی، بکو ل کوردستانی بندەستی حکوومتی ھرمیش، بب ئیزنی ئران ناتوانن تنانت شڕی عرەبی 

! سوننش بکن

ی ھرم، سووککردنی حکوومتبنیازی لبنڕەتداناوی یارمتیدانی سربازی و ھاوکات بئرانکاربدەستانی

ستکندسناردنی چوال، بلرمیان و جرماندەکانی سوپای پاسداران بۆ گربازی و فندازیاری سھ

ئندامی سرۆکایتی ڕزدار فرید ئسسرد.خستڕووبڕیژەکیانوەئیدارەی سلمانیتوندوتۆیوابستیی

وەک ئوەی ترازووی لبارەی پوەندییان ب ئرانوە '' رووداو تی ڤی''یکتی نیشتمانیی لوتووژی لگڵ 

ت، دەگیرفاندا بل :''کران زیاترڵ ئگل موەندیی ئچاو پڵ تورکیا، لگوەندیی پارتی لوەرامی .''!پل

دەربینی ئم . زبکی و  ئران ب پوەندییکی لمژین و ستراتژیک نودنپوەندیی حیپرسیارکی دیکدا، 

باشترین بگی بۆ ئوەی چند وشی لزاری ئندامکی سرکردەیتیی حیزبکی گورەی کوردییوە، 

کی ئگرچی رزدار ئسسرد کس.لھۆکاری پکخستنی پرۆسی سربخۆیی ل باشووری کوردستان تبگین

چۆنک ئوە نازان پوەندیی . خوندەوارە بم بڕۆنی دیارە لالینی زانستی سیاسیسیوە کول و الوازە

بواری سیاسی، ئابووری وستراتژیک لنوان دوو دەولتی سربخۆدا دەبسترت ک لبوارک، یان لچند

ئمریکا و ئیسرائیل و ئینگلیز لرۆژھتی ، وەک پوەندیی نوانبرژەوەندیی ھاوبشیان ھیوەسربازیی

پوەندیی نوان حیزبکی سیاسی گلکی بندەست لگڵ دەوتکی داگیرکر ناچت خانی پوەندیی . ناوەڕاست



گیشتن ب چند ئامانجکی سیاسی لدەرەوەی سنوورەکی ستراتژیکوە، بکو یارمتیدانی ئو حیزبی بۆ

.''!ھش بسرمان بۆ خۆمان و سرکردەمان'': دەب بینبۆی لرەدا . خۆی

دی دوای ھرەسھنانی جارکی. خاوی عراقی زیندووکردەوەدی سرۆکایتیی کورد حکوومتی رووجارکی

جارکی دی . دەوەی داگیرکری دامزران، کورد بناخکانی حکوومتی عراق)مالکی(سرۆکوەزیران حکوومتکی 

بۆ پکھنانی دەگرت ئستۆ ی''برایانی عرەبی سونن و شیع''نوبژیوانی ئرکی سیروسمری کورد

مادەی ''کشی بووج و جارکی دی کورد لمیدیای حیزبکانیوە گوبیستی. حکوومتی تازەی عراقی عرەبی

برایانی عرەبی سونن و ''تقاندنوەی لرەولوی ماوسامان و گیانی ھاووتیانی کورد لالین و '' 140

وە''شیعتدەب !

 ییان ھکی سیاسی ناوچخشمریکا و رۆژاڤا پالنی گۆڕینی نئ ک چڕاست دەرنوە بر  ئکورتی، گب

، ن بینی دڕندەیوە، تاکو خاوەنی ئم سرکرداو، ئمجارەش نتوەی کورد بخنوە ژردەستی دراوسکان

چارەنووسسازە ب تماب سرکردەی ومان لم باشتر ناب و، ئوی دوای لباربردنی ئم دۆخ ھستیارحا

نیشتمانکی بۆ رزگاردەکن و بئازادیی دەگینن، با سیر بخوا و چوارقوڕنی کوردستان، حیزبکانی 

!زوڕنایان بۆ لدا


