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 پالنی داگیرکردنی کۆبانن عالیلکی ناوچر ناوی رەبی سوننژیار''داعش''ل ند ، بتیی دارایی چم
تورک، کی و سربازیی رژمییپشتیوانیی لۆجستوەری سوننی رۆژھالتی ناڤین و،عرەب و جماوتکی

، لسروویانوە خستنی ھردوو نیوچ دەسالتدارتیی کوردە ل بۆ گیشتن بچند ئامانجکی ھاوبش
دەوتی بیری دامزرانی و، کپکردنی بزووتنوەی رزگاریخوازی وباشوور و رۆژاوای کوردستان

.رۆژاڤای کوردستانوی ک بریتیی لباشوور و باکوورسربخۆی کوردستان لس بشی نیشتمانک
لالین کچان و کوڕان و پیاوان و ل شاری کۆبانکک ماوەی بیست رۆژیجنگ نابرامبرەئم
عرەبی سونن الینکانی لدژی داگیرکرانی تورک و گلکمان و قارەمانیخۆبخش و گیانفیداژنانی 

دەستدرژی و وی، بکو دوای داگیرکردنبڕوەدەچت، بتنیا شڕی پارزگاریکردن ل شارک نی
، خاککشی داگیردەکرێ و، رێ دەوروبریوی کۆبانو، پاکتاوی رەگزیی شارسووتاندن و سربین

لبر ئوە ئم جنگ . سر خاکی نیشتمانکیپ بنتوە یجارکی دبتاک کوردک نادرێ
شڕی رزگاریی دیک لھموو بشکانی کوردستان،بزاڤ و برخۆدانکانیوەک ھموو چارەنووسسازە

و، پاراستنی گیان و کرامت و ئاوڕووی نتوەی کوردە لبرامبر ھرشی داگیرکرانی کوردستانخاکی
ورد و وە لھوی لنیوبردنی ک'' داعش''عرەب  وتورک ک ئمۆک بدەمامکی خونژ و دڕندەی 

. داگیرکردنی نیشتمانکیدان

خۆی ب وەک سردەمی عوسمانیدەکۆشتورکیا ک چند ساک تی''ئیسالمیست- کمالیست ''رژمی
و، ڕەزامندیی ئمریکا ' 'ناتۆ''بسوودوەرگرتن لئندامبوونی ل ،ن بداتقلمندنیای سونونر و پشتوپنای

لناوچک ک لالین تییرتن لپرەسندی بیری شیعگرئسد و رگبۆ الوازکردنی رژمکی و رۆژاوا
سربازیی ئو رکخراوە سونناندا دەوریو پروەردەی پچککردنلئرانوە سرۆکایتیدەکرت،

ئمش زەوینیکی لباری بۆ .یان دەکرد لسووریاردنی رژمی ئسدشڕی لنوبکبینیسرەکیی
ل ک زەکانی ئیسالمیی سوننمی تورکیا رەخساند، ھرەی رژڕی سووریابنیداشکار ببۆ بوون، ب

. لھردوو بشی باشوور و رۆژاڤای کوردستاندژی نتوەی کوردئامانجی سیاسی و داگیرکاریی خۆی ل



 کاتک ک دەستی پوتدا، ، وەرۆژاوای کوردستان کشییان نشکرکیاری لدەستانی تورک بکارب
جماوەری و، برەدا دەکوت شڕی پ ک کچۆنک لباکوور ورۆژاوای کوردستان سوپاکی لدوو

، ک ئاکامکی دیار ندەبوو بکوێ دەگاتی خۆیان دەورووژاندباکوور و رۆژاڤای کوردستانیان لدژ
وە، ئوەبوو ەسیاسی و رەخن و گازندە دەبوولالیکی دیکشوە لئاستی نونتوییدا برەوڕووی گوشاری

قورسایی ی بکارھنا، ک ''داعش''وەک تاک ئاترناتیڤ و باشترین رگچارەی سیاسی و سربازیی،
و باشووربگۆڕی بۆ شڕی داگیرکردنی خاک و قالچۆکردنی نتوەی کورد لھردوو بشی ھرشکانی

بردنی ئو دەست سیاسیی کوردیی بدات ک لرۆژاڤای نوتان و، ب پلی یکم ھوی لرۆژاوای کوردس
رکیا و سعوودی، خاکی دیکی ھاوپیمانتیی ژربژری تو.کوردستان لالین پ ک ک وە دامزراوە

سیاسی ناوچک بگۆڕن و، چند دمۆگرافیایرۆژاوای ک بنیازن پکخستنی ئو ھونی ئمریکا و
دەولتکی تازە لنو دی ئو وتاندا پکبھنن ک ئستاک سرچاوەی ترۆر و کش و دژایتیکردنی 

.اندا پرەیسندووەرۆژاوان ل ناوچک و، بیری بنچینگریی ئیسالمیی لنوی

وت یکگرتووەکانی ئمریکا تازە بئاگا ھاتووە ک رژمی تورکیا لژر پردەی ھاوپیمانتی و ئندامتی 
چندە رۆی کاریگریان و ئیماراتسعوودیا رژمکانیناتۆ، لماوەی ئم چند سادا بھاوبشی لگڵ

 زکردنی بینیوە لھکخراوی ئیسالمیی برژدیھا دڕندەیو ئئ تۆ ببمئ وداعش ک ل ڕەشھ
سریان ببێ و، برخی نربگرێ و، وەک ئمریکاوارۆژاوا بکا و، ھاووتیانی ئۆروپبرژەوەندیی ھموو 

!انی سر ئینترنتدا بوبکاتوەسریباویان ل تۆڕەکونیدیمان و

تسوچوویالیتی ماسال ھارڤردل وتاركدا ك ل زانكۆی جۆبایدن جگری سرۆکی ئمریکائوە بوو 
، ھر بو ئمبوونبنرخی، تورككان ھاوڕی ینوەگورەترین كشی ئم ل ھاوپیمانكانما'':، رایگیاندکشیکردپش

 وەیمی شیان رژشك وان تاكوان چیان كرد؟ ئم ئكانیش، بكان و سعودییئیماراتیی سووریا، بۆی د بوو لسشار ئب

ھروەھا بایدن .''ب ھر ھزك كرد ك ئامادەبوو دژی ئسد بجنگتو دەیان ھزار تۆن چكیان پشكشملیۆنان دۆالر
دەكم ؟ ۆییون، ئگر پتانوای من زیادەڕبوجبھتولنوسرە و قاعیدە وەرگرتووە الینانی پارە و چككانیانئو " ،گوتی

."خۆتان سری ئنجامكی بكن

ئمریکا ناتوان ئم ب ھاوکاریکردنی '':گوتی،لبرامبر قسکانی جۆبایدن دا، ئردۆگان ھاتدەنگ و
ل یارمتیدانی ئوەی ھردووالماندیارە مبستی ئردۆگان . ''!تۆمتبار بکات'' داعش''

کانی دژ بکخراوەئیسالمییمی سووریاربووەرژمدەستمان ھبا منیش ھیچ ن وەبوو ! ، ھیچ مئ
و، گوتی مبستی من ئوەنبووە تورکیا ھاوکاریی رۆژک دواتر بایدن داوای لبوردنی ل ئردۆگان کرد

!! داعشی کردووە



. یان نمان دای،لسر دووڕیانی مانخاک و کلپوور و مژووەکیوانکی،تکۆبان و دانیش: بکورتی
نواند ک حیزبوریکخراوەکانی سیاستکی وای،ئگرچی پ ک ک ھر لسرەتاوە لڕۆژاوای کوردستان

ل بکرنتی دمۆکراتی کوردستان بوەریی ئو بش بتایبتی پارت و الینگرانی سر ب پاردیک
ازیی پ ک ک ب لدەستدانی قرەبووی پاوانخو، بمیبڕوەبردنی ئازادانی چاالکی سیاسی و جماوەری

بتایبتیی پارتی دمۆکراتی کوردستان ک ئوڕۆک خۆی . جنۆسایدی گلی کورد ل رۆژاوا ناکرتوەوخاک
وە بیر لوتی حیزبییسکوچتی تسیاسب ناب ،تی کوردیدا دەبینوارە و ئاستی دەوقی سیاسی ولتۆ

نتوەیی ئرکی. و بادەستبوونی خۆی لگۆڕەپانی سیاسی کوردستاندا بکاتوەالوازیی پ ک ک
بتایبتیی سرۆکی ھرم رزدار کاک مسعوود بارزانیی، -حکوومتی ھرمی کوردستانومژوویی

 ربازی و مرۆڤی بتی سیاندنی یارمگ ن لبکلریالپو دانگیشتوانی شاری کۆبان .نواندنی ھ کیستو
وەھا لالین سۆکایتیی ھرموە، جگ لبردنسری ئاستی رز وخۆشویستی و متمانی تکای 
جماوەری کوردستان برامبر سرۆکایتییکی، ھروەھا دەستبری سرکونتی بزاڤی رزگاریخوازیی 

بندەستی  سد ساک کو کارەساتلدراومان دەکاتپارچپارچکراوو یکگرتنوەی نیشتمانی کورد
. مژووەخونژان و بکوژانی گورەی 

!کۆبان، سالو ل شھیدانی کۆبانیل سو

ندنی دەوتی سرکوێ خباتی یکگرتووی نتوەکمان لپناوی رزگاریی یکجارەکی و دامزرا
!سربخۆی کوردستان


