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  1پشکیکی پویست

رووداوەکانی چند مانگی رابردوو تا بی فرەڕەھندن وە ل ھناوی بارودۆخکشدا 
. ئاستی جۆراوجۆری سیاستدا خۆیان حشار داوە  هچند رەگزکی جۆراوجۆر و ل

باشترین دوو وشش بۆ ناونیشانی ئم حات ئاۆزە، ب تایبتی ل گۆشبینینکی 
  . ن)و دەرفت تحددا(کوردستانیوە، دوو وشی 

ب شوەی ئستا تحددا و  ستانکم جار ل مژووی ھاوچرخی کورد     
ھاتوونت بردەم مای کورد، یا راستتر بین  ھاوکاتدەرفتکان ئوەندە ب چی 

ب شوەیک ک  ،مای کوردیان بم شوازەی ئستا کردۆت بشک ل پشوەچوونکان
ترسیددا و محم توە ھ تم دەرفمان کاتدا ھھ ک لر رووداوھ.  

ھندک لو پرسیارانی ک پویست ئمۆ بکرن، ل پیوەندیکی زەمنی      
 : ھنووکیدا، ب شوەیکی گشتی ئمانن

چۆن دەکرێ ب باشترین شواز باشوری کوردستان برەوڕووی قیرانکانی ئمۆ    
ببتوە؟ ئایا رۆی ئران چۆن ھلدەسنگنین؟ ئایا ئو رۆی ک ئمۆ ئران 

و نی ودەیگت کاتی و داباوە، یا ئستگیکی ترە بۆ جگیرکردنکی زیاتری ھژم
ئم پشوەچوون چی دەگین؟ ئایا  ستانبۆ کورد ئایا ؟ئران ل عراقداقلمەوی 

حشدی شعبی مترسی داھاتووە لسر باشووری کوردستان؟ ئگر وای چی بکرێ 
  ؟درتئایا رۆی تورکیا چۆن ھدەسنگن باش؟

راپۆرت ھودان بۆ تگیشتنکی ب پل لو بارودۆخی ک باشووری  مبستی ئم 
ھبت یکک ل کشکان ل پۆسی برھمھنانی . ی بۆتوەکوردستان رووبروو

م راپۆرتدائ ویستمی زانیاری پرچاوەکانی  .کس ک لکوەشدا یڵ ئگل
کیخست بۆ تاوتوکردنی ک سنتری توژینوە ر 2گفتوگۆیکسی وراپۆرتک کۆنو

  سوود له سرەکیكی  یه شوه  ھا به روه ھه .ئو پرسیارانی ک ل سرەوە کراون

                                                           
   .بردەست لسر داوای سرۆکایتی پرلمانی کوردستان ئامادەکراوە نووسراوەیئم   1
ک ل الین سنتری توژینوەی پرلمانی کوردستانوە رکخرا ب مبستی  دەرئنجامی کۆبوونوەیک کگفتوگۆکۆنووسی  2

، ک ل رۆژی  کۆبوونوەکدال. اسپاردەتاوتوکردنی بارودۆخی ئستای کوردستان و دەرچوون ل کۆبوونوەک ب ژمارەیک ر
   .ژمارەیک نووسر و ئکادیمی و رۆژنامنووس بشدار بوونرکخرا،  ١٠/٣/٢٠١٥
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داعشدا  ی وه وبوونهڕ روبه  كوردستان لهناوی   یاسین به. أبورھان . وتاركی د
 3. رگیراوه وه

 

  خای لوەدەرچوون

ل تامانکی ب پلدا دەتوانین بین ک ئستا دوای رووداوەکانی باشور و خۆرئاوای 
وەک خای  کنوبۆچوچند ، ل روبروبوونوەی داعشداکوردستان، زۆر ب تایبتیش 

  :خین روویوەدەرچوون دەل

ستراتیژی ل نوان س بشی کوردستان، وات باکور و  تکوبوونکی زۆر گرنگ)  ١
گرنگی و باشور و خۆرئاوای کوردستان بۆ یکم جار چووەت ئاستکی یکجار 

و پشمرگ ل س بشی کوردستانوە  انئمۆ شرڤان. وەیی و کوردستانی هنت
لوەش گرنگتر ئم تکوبوون ل . دەجنگنل باشور و خۆرئاوا شانبشانی یکتر 

نک ھر بکو ل ئاستی ئیقلیمی و نودەوتیشدا  ،ئاستکی لۆکای تسکدا نماوەتوە
 تنھا ل ، ب شوەیک ک ئم پشتگیریدەکرێ ل ییشیرگپشدەکرێ بکو  قبوڵ

ئاستی   تهدا نماوەتوە، بکو چووە)با بین معنوی(ئاستی مۆڕای و دیپلۆماسی 
ئوە جختبکرتوە ک ئم زۆر گرنگ ھر ل سرەتادا . پشتگیری سربازیش

 ک لی رادەیگدەکرێ ج خۆ دەگرێ کند لتانی رۆژئاوا دوو رەھی وپشتگیری
ک  جنگکی ناراستوخۆی وتانی رۆژئاواییری بشک ل ئم پشتگ -أ: نیگرانی بن

رۆژئاوا ل مای خۆیدا : و داعشوە بڕوە دەچ جنگکی راستوخۆی کوردل رگای 
ل داعش ترساوە بم شڕەکی برامبر ئم ھزە ئیسالمی توندڕوە ل دەرەوەی 

تا ئستا زۆربی  -دەکات؛ بخۆی، لسر خاککی تر وە ل رگای خکانکی رەوە 
چوارچوەی وری کوردستان دەکرت تا ئستا ل ھرە زۆری ئو پشتگری ک ل باش

  . دەکرت عراقدا

دەتوانین بین ئگر ئمۆش ھموو رەھندەکانی تکوبوونی ئو س بشی      
نزیک یا  –داھاتوودا کام نبووبن ئوا ل وتبن و  كه رنه تی ده واوه ته  بهکوردستان 

                                                           
3 http://burhanyassin.com/KURDISTAN%20DERFET%20U%20METRSYEKAN%204.pdf     
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کابوونوەی ئو سنوورانی ک ئم س بشی . ئم رەھندان کام دەبن –دوور 
وە ئم کابوونوەی ل   وتووه ركه دهکوردستان ل یکتر جیا دەکنوە ھر ئستا 

بشکیش لو الینی گشی . ێبردەوامیدا دەکرێ رەھندی زۆر ستراتیژیش وەرگر
داری ھزی پشمرگ بووە ل شڕەکانی برگری ل کۆبانی، وە ئم شڕە بش

تپڕینی ئم ھزان ب باکوری کوردستاندا بۆ چوون ناو کۆبانی مانایکی زۆر تایبتی 
ل ئستادا ئم پشوەچوون وەک ھرچندە دەکرێ . بو بشداریی پشمرگ بخشی

زنجیرە  تا وە ببینرێی داعشب شڕ دەرھاوشتی رووداوە پیوەندیدارەکان
  ؛ک پشتر سیاستی بۆ داڕژرا بت و پالنی بۆ دانرابت کرووداو

٢ (ین ککبیر نوە لئ ین دەبڕی داعش دەکک باسی شد  کاتی سماوەی نزیک
. کرد یمبم داعش ئ سا کورد نیتوانیوە دەست بۆ گۆڕینی سنوورەکان برت

بم مانایش دەکرێ دەستبردنی داعش بۆ سنوورەکان ب باشی بخزت برژەوەندی 
مترسیداریش  ستانل الیکی ترەوە رەھندکی ئو دەستبردن دەتوان بۆ کورد. دکور

بت تا ئو جگایی ک پۆژە ژیۆپۆلۆتیکیکی داعش دەبت ھۆی وەبرەیککوتنکی 
 خوگرافیای سیاسی تر ل وان دوو دانکیان ھی کورد(نکوی تریشیان  ستانیوە ئ

  ؛)ھی داعش

بوو ب ناوەندی شڕکی گردوونی برامبر ب داعش، بمش  ستانکورد) ٣
ک دەروازەکان ب رووی کۆمگای  ستاندەرفتکی ناوازە رککوت بۆ کورد

توەییدا بکرونوەنن؛  

سر باشوری کوردستان بووە ھۆی تکانک ل روانگی کوردی ھشی داعش بۆ ) ٤
پداویستی  ل ختکردنوەو راچکانک ل دەستی سیاسی، ب تایبتی ل رووی ج

چاکسازی و یکگرتنوەی ھموو دامودەزگاکان و پیادەکردنی سیاستکی نیشتمانی 
  گشتگیر؛

ووە ھۆی زەقبوونوەی زیاتری زۆر گرنگ ئو راستی ببینین ک شڕی داعش ب) ٥
. کان ل نوان پکھاتکانی عراق، ب تایبتی ل نوان سونن و شیعو ملمالن سنوور

دەکرێ شڕی داعش ببت ھۆیکی تر، یا راستتر بین ھۆیکی ھرە گرنگ، بۆ 
ب دیوکی تردا ئم پشوەچوون بووە ھۆیکی دیک بۆ . ھوەشانوەی دەوتی عیراق
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و ئو پرۆسیش توشی شکستکی ئوەی پرۆسی سیاسی کلنکی جیددی تبکوێ 
ب ئگری زۆر زەقبوونوەی زیاتری سنورەکان ل نوان پکھاتکانی  .گورە بکات

ل  بھیوابوونرادە و ئاستی عراق، زۆر ب تایبتی ل نوان شیع و سوننی عرەب، 
و ش ئگر مکانی عراق، ب تایبتی سونن و شیع، زیاد دەکات وە باتالی پکھ

ل الیکی ترەوە دەشکرێ بھیوابوونی . پرۆسی ھوەشانوەی عراق بھزتر دەبت
بچت ئاستکی ترەوە، ب تایبتی تی عراق  وه ده  لهئمریکا و الین نودەوتیکان 

  لگڵ چبوونوەی دەستوەردانی ئران ل عراق؛

دای ناوەندی کوردی زیاتر پاکورد کشی و ل ئاستی نونتوەییدا شڕی داعش ) ٦
  . و سربازی دیپلۆماسی ،سیاسی و پشتگیری گرینگیپدان

  

  شکستی کورد ل سرەتادا :شڕی داعش

ماوەتوە " متک"تا ئستاش وەک  ،ل شنگالب تایبتی  ھرمی کوردستان،شکستی 
پرسیاری ئوەی ئایا شکستی ھزی . پویستی ب ھھنان ھی  و مته ئه و ئستاش

باوەڕ و  ؟"تاکتیکی"یا کشانوەی بوو پشمرگ ل شنگال نبوونی چکی پویست 
ر بۆچوونکی جگیر ھی ئویش ئوەی ک مانوەی ئم پرسیارە بب وەم نک ھ

وە بۆ دەستی باشوری دەمنت خاکی الوازیارمتیدەر نی بکو بگرە وەک 
یکک لو ب ھر حاڵ . و نیگرانیکیش ل الی ھاوتیانی ھرم کوردستان

وات شکست ل  بۆ تگیشتن لم شکست، بۆچوونانی ک دەب ب جیددی وەربگیرێ
ھرمی کوردستان سیستمی سیاسی و ئابووری ل ) ١: یمئ، و ناوچکانی تر شنگال

دەست کۆم بوە دەنای جیددیشتک الوازی و کلی  نوەشی گڵ ئگل
، ب تایبتیش بوو ھه کوردستان چاوەڕوانیکی برفراوانی ل پکھنانی کابینی ھشتم

 وەشدا چاکسازیڵ ئگفراوان بوو، ل تی بنکی حکومدەرب کوەی کابینر ئبل
یکک لو ) ٢؛ چاوەڕوانکراونچاوەڕوانکراوەکان ھشتان زۆربی زۆریان ھر 

ک دەب ب جیددی وەربگیرێ ئوەی ک ھر لشکرک ل  4ریانی بواری جنگۆتی
 نگدا دەبقوجتییکی کۆمیی  ییو قوند ئر چش ھم مانایوە ب بھ

کۆمیتی جگیر و توکم بت و لسر بنچینی رزگرتن ل دادوەری و ئازادیکان 
                                                           

4  بۆ نموون وانب:  
 Harry Holbert Turney-High, Primitive War; Its Practice and Concept, Columbia, University of South Caroline Press, 1971.  
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برامبر ئوە . جنگدا پارزراوتر و بھزتر دەب زراب ئوا برەی لشکر لدام
ر و فزا  هساڵ باشوری کوردستان تا ئستاش خاوەنی دەستورک نی و رووب ٢٣دوای 

لم بارەیوە . سیاسی و کۆمیتیکی ب شوەیکی توکم و پویست رکنخراوە
نبوونی ھزی  دامزراوەییبنبوون و  انینیشتمبئاسواری دوو ئیدارەیی و 

ل باشوری  داپشمرگ دوو دیاردەی نرنین ل رکخستنی فزای نتوەیی و سیاسی
   .کوردستان

 باشتربم مانایش بۆ دۆزینوەی سرەتاکانی شکستی کوردی برامبر ب داعش      
 ئاور ل ناوخۆی سیستم بدرتوە ل بی ئوەی تنھا و تنھا باسی نبوونی وای

دواجار ل . بکین پشمرگداپشتگیری دەرەکی یا کمی چک ل دەست 
شڕ ئوەمان بۆ دەردەکوێ ک ھز و توانای لشکرک  بۆزانستیان  شرۆڤکردنکی

ی ئو چکانی لدەست لشکرەک ل کاتی جنگ تنھا ناوەستت سر جۆر و چۆنیت
دای، بکو رەھندکی زۆر گرنگی جنگ ئو قویی کۆمیتیی ک دەبت پشت و 

زۆر ب سادەیی کاتکیش تبینی ئوە دەکین ک ئو قویی ل . . . پنای ئو لشکرە
یراناویش و بوونی خۆیدا قتی کتایب کیان دەرەکین، بشکانیش بشک ژە لنگو ت 

ناشکرێ ئو دوو رەھندەی کش ل یکتر  .گڵ بغدا، بم بشکی گرنگیشی ناوەخۆیین
ی  وه ر ئه به له جگ لوەش. كترن وی یه شوازكی ئۆرگانیكی تكه  ، بهجیا بکرنوە

 کبوو نیش خۆی یشکرەکر (لبی و لۆتیکیکۆم ییبوونی قون و  توکم
ک ئم حات رەنگبداتوە لسر ھزە بین ئوا دەب چاوەڕوان ) کسیسیا

رگریوە بو شکدارەکان و ئشکرە دەیکاتشچم لئ ی ک.  

، ھر زووتر یۆخ جگ لوەش کاتک داعش کوردستانی کردە ئامانجی ھشکی     
 و ھمیش نقیرانک ببوویوە ک ھم ئاۆز بووچند کوردستان برەوڕووی 

ددیترینی ئم قیرانان بارودۆخی ئابووری بوو ک ئویش بشک یج. نفرەڕەھند بوو
بم ناکرێ ئم قیران ب داباوی . بوو ل ملمالن و کشکانی نوان ھرم و بغدا

  . ل کش و الوازیکانی دەستی سیاسی ھرمی کوردستان ببینین

پشمرگ ب یارمتی ھزی ئاسمانی  ،شنگال ل برامبریشدا دوای تراژیدیای     
ھروەھا بشداری ھزەکانی پشمرگ ل . ھاوپیمانان توانی برگریکی باشتر بکات

برگری ل خۆرئاوای کوردستان و تپڕبوونی ئم ھزان ب باکوری کوردستاندا بۆ 
ب ل ئاستی ، ھرنگیشتن ب خۆرئاوای کوردستان، گرنگیکی زۆر تایبتی ھبوو

ھموو   هبشداریو  ئهئوەش گرنگ بوو ک لسر بیاری . سیمبۆلی و سایکۆلۆژیوە
ل بیارکی مژوویی پرلماندا  شن وە ئم یکدەنگیووھزە سیاسیکان کۆک ب
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ستیدا ئم گرنگی تنھا ھی ئمۆ و بۆ نوەی ئمۆ نی بکو ال ر. ووبرجست ب
برگری ل  و ئم بشداریی ھزی پشمرگ . ش زۆر گرنگهداھاتوو نوەکانیبۆ   بگره

بھانیکی گرنگ ل ھوڵ و خباتیان بۆ سینوەی سنوورە  بتدە ،کۆبانیکانتۆنی 
  .  دەستکردەکان

  

   رەھندی ئیقلیمی و داھاتووی رووداوەکان

و  نببینرندە ئیقلیمیکانی شڕی داعش ل عیراقدا دەکرێ ب زۆر شواز رەھ
بر ل ھر شتک دەتوانین شڕی داعش ل سوریا و عراق . بۆ بکرت انتگیشتنی

ل رووی وو ھیاللی شیعی و سوننی ببینرت، ب جیاوازیکی زۆرەوە وەکو شڕی د
یکمیان، وات : ھیالللم دوو  كھاوسنگی ھز و دەرفتی سرکوتن بۆ ھر یک

کخراو تر و توکم ترە وە ئران ب برنامیکی ئیقلیمی و ھیاللی شیعی ب ھزتر و ر
جیھانی روونوە سرکردایتی دەکات، بم ھیاللی سوننی پرتوازە و الوازە و 

ل ھرچندە شانشینی سعودی . وت سرکردایتی دەکات تنھا یکناشکرێ بین 
 شتر بینیوە لپ رتری لکی کاریگکی رۆژانی دواییدا رۆوتیکردنی ھرکردایس

عرەبی، ئیقلیمی و جیھانی بۆ رگگرتن ل پشەویکانی حوسیکان ل یمن وە بم 
  . شوەیش رگاگرتن ل قمەوی ئران و ھیاللی شیعی ل ناوچکدا

     ک برەدا پرسیارم لب ،وەیویش ئوە ئشپ تی تورکیا  جیددی دئایا رۆ
وە زۆر ب تایبتیش ئایا رۆی ئم وت چی دەبت ل رۆژانی  یاللی سوننیداچی لم ھ
و رۆی ئران و  پرە بسنتشڕ دژی داعش بۆ ئازادکردنی موس  ئگر ،داھاتوودا

پرسیاری ئوەی ک ئایا زدەبوونی  زۆر ب تایبتیش. بتبع لم شڕەدا بھز یش
ک ل سنوورەکانی تورکیا چ کاریگریکی دەبت رۆی ئران ل ناوچی موس وە نزی

رلری  سگرەوڕوویئتورکیا ب وەی کوە یا داعش  ئتم ببئ وەی کری ئگئ
ل  تر برامبر ب پشەویکانی ئرانوە ئاشکرا وت ببت ب بشدارکی کاریگرتر

، ب تایبتی ل ناوچیک ک نزیک ل وتدا لم و زدەبوونی قمەوی عراق
 و سنوورەکانی تورکیا، واتئیتورکیا  یناوچ وخۆ کری راستی کاریگناوچ ب

)influence zone(ی خۆی دەزان.   

بت برامبر ببم بشکی تری سیناریۆک ئوەی ک تورکیا کاردانوەی      
 ت ببوە رازین ی موسناوچ تیش لتایب راقدا بع ران لدەبوونی حزوری ئز
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دیارە ھر لم ئاراستیدا پشوەچوونکان ل ناوچیکی . بادەستی ئران ل عراق
دوور ل یمن، بم پیوەندیدار ب بادەستی و قمەوی ئران ل رۆژھتی 

ۆ تورکیا و وتانی ب زۆرین سوننی مزھب، ب تایبتی وتانی کنداو، ناوەڕاست، ب
 ر برامبب تانو وواوی بۆچوونی ئر تس ریان خستۆتزن و کاریگرانئامنیگ

یکانی حوسیکان ل یمن، ب پشتگیری ئران، یئوەی ئاشکرای ک پشەو. ئران
دەرچووە و  گیشتۆت س و ناڕەزایی دەربین ک کاردانوە ل قبووەت ھۆی ئوەی 

بۆ قۆناغی  بت ئمش دەکرێ سرەتایکی جیددی. ئاستی کاردانوەی سربازی
چیتر ھر وا ب داھاتوو ک تیایدا ئیتر پشەوی و بادەستی ئران ل ناوچکدا 

    . ئاسانی قبووناکرت

الیت یکگرتووەکانی یاردانوەی وان کردیارە یکک ل رەھندەکانی رۆی ئ     
مریکایکانی ئشتو دەرھاو م رۆڕ ئمل .  

       وەدەچدا، لیوەستم پران لسوودی ئدوو شت وەرگرتب تی لتایب ب :
ۆ ھی ل نوان ئران ل الیک وە وتانی خۆرئاوا گیکمیان، ئوەی ک ل ئستادا گفتو

) کانی پرۆگرامی دەربارەی ) ١+٥ناسراو بو ئاراست تم وتۆمی ئوزەی ئ
؛ دووەمیان، سوود وەرگرتن لو کاربردنی ئم وزەی هو ئامانجکانی ب گشپدان

راستیی ک رۆژئاواییکان پش ھر کس و الینک دەیانوێ ھزک، یا چند ھزک، 
مانایش ئران ئم دەرفت ھبت ک ل بری ئوان برەوڕووی داعش ببتوە، بم 

  . دەقۆزیتوە

ل الیکی ترەوە رۆی ئران ل عراقدا، ل چوارچوەی شڕ ل دژی داعش، ھروا      
 ی کو مانایب ،یشک کو بگرە پب ،نی شک کی بک شتندمریکی بۆچوونی ھئ

نک ھر .  رانهو ئ ھن ک ب راشکاوی دەن ک مترسی داھاتوو حشدی شعبی
ل بگرە ھڕەشیکی گورەترن ) ل پشت ئو ھزەشوە ئران(ئوە بکو بگرە حشد 

رک ئم بۆچوونی ک خریک برجست دەبت و کاریگری جیددی لسر . داعش
شواز و ئگری بشداریکردن یا بشدارینکردنی ئمریکا ل شڕی رزگارکردنی 

دادەن کان  .تکریت و موسرۆژئاوایی تو مان کاتدا دەبھ ش لم مانایب
و بندی ھوەست ل دوو شت وەرگرن وە ھروەھا بیار لسر شیوازی ریز

کخستنی ئویاتیرخۆیان بدەن ول . یشتن بئایا گ وە کنکالبکوە یش ئم مانایب
یکم بت یا قوربانیدان بو  ولویتیدەب ئئران  ئتۆمیرککوتن ل فایلی وزەی 

ل سبری شڕی داعشدا  یەوئ ۆبرککوتن و گرنگیدان ب رگگرتن ب ئران 
ئم بادەستی ببت کش ل دواجار ک  ،داینگات بادەستیک ل ئاستی عراق و ئیقلیم
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انی دەچت ک ئنجامد حاڵ لوە ب ھر. ئیقلیمی و نودەوتیکاندا ،یئاست عراق
ھردووکیان بیکوە، وات گیشتن ب رککوتن دەربارەی فایلی ئتۆمی وە ھروەھا 

بت، ب ھر حاڵ ئوە ھر  ستمتنگپھچنینی ئران ل عراق و ناوچکدا، کارکی ئ
ئوەی ک قوربانی ب " نخوازراوەکش"ردە ابژ.  وهارەی باراک ئۆبامادنب ل دیدی ئی

فایلکی ل " سرکوتن"ل پناو بدەستھنانی  ە بدرت)ئفزەیت(دوو فایل یکک لم 
   !تردا

ی اتکوبوون چ و ئاشکرو  حزوریکک ل رەھندە گرنگکانی ئم بابت ئو      
لم . دوای داگیرکردنی موس ل الین داعشوەل  ھر ،ک ئران ل عراقدا کردوویتی

وە ئو " حشدی شعبی"ھرە گرنگ رۆی ئران ل پشتگیریکردنی بارەیوە خای 
رانگئب ی ک و پشتگیریوە بۆچوونی جودا جودا . . .  وه ونه كهدەکرێ لم بارەیل

ئو مترسی  ، ھر نب ل دوور مودا،ھندک وای بۆدەچن ک حشدی شعبی: ھن
ندکیان وای بۆ دەچن ک حشدی بم ھ ،دروست ناکات ستانکوردھرمی لسر 

ل داھاتوودا بۆچوونیان وای ک شعبی مترسیکی گورەی وە بگرە ھندکیان 
بۆچوونک  .ر كورد سه له داعش دەب ب ھڕەشیکی گورەتر ل حشدی شعبی

شدی ح دیاردەی ک دەکرێ یاریدەدەر بت ل حایبوون ل ،دەربارەی حشدی شعبی
بب ب شوەیک ل گاردی حشدی شعبی ئوەی ک دەکرێ ل داھاتوودا  ،شعبی

كۆماری ئیسالمی ، وات گاردی شۆڕشگی ل جۆری ئوەی ئرانعراق، شۆڕشگری 
  .  )پاسداران(ئران

      وەیعبی ئشدی شوەی حچوارچ ل کخستنی شیعکی تری گرنگی خۆڕنالی
 بک دەکرێ بب م دیاردەیراق ئتی عپشتی دەو ی کرانو فاکتک لکی 

نکی . دەشکرفاکت تدەکرێ بب کدارە شیعیزە چم ھدانی ئرھکی تر سواتای ب
انوەی دەوتی عراق، چونک ھر ل رۆژانی ھوەی سرھدانی شگرنگ ل ھوە
ببەی پشتی دەوت  وە ل بردەوامیدا دامزراوەی سربازی) ١٩٢٠(دەوتی عراق 

بووە وە ئو دامزراوەی بووە ک رژم یک ل دوای یککانی عراق ھیوایکی 
  .   زۆریان لسر ھچنیوە وەک گرەنتیکاری یکگرتووی و مانوەی عراق

ل الیکی ترەوە دەستی سیاسی ل ھرمی کوردستان کمترین شتیان ل سر      
بکو ب ئگری  ،گرنگنائو بابت  چونکلبر ئوە نی  ؛حشدی شعبی گوتووە

  .  زۆر لبر ھندک ئیعتباری سیاسی ل ئاستی عراقی و ئیقلیمیدا
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ک یکک ل لکوتکانی نزیکبوونوەی  ەبھزی ئوە ئگر ل الیکی ترەوە     
 عبی لشدی شمی حرر  ،کوردستانھسوتن برکتی سحا تی لتایب وە ب

تکریت و موس ک ،داعشدا لوتنککریعبی بشدی شوان کورد و حن دال ب ،
ب ئگر ئوەش رووبدات ئوا . رووبدات، تایبتی ل کرکوک و ناوچ داباوەکاندا

بادەست،  بریککوتنی کورد و حکومتی بغدا، ک شیع تیایدائگری یکجار زۆر 
چۆن پرسیارکی یکجار گرنگ ئوەی ک ئایا . روودەدات وە ھروەھا کورد و ئران

 ھا پیادە بکات ک ببت مایی ئوەی ک ئوودەتوان سیاستکی ئھرمی کوردستان 
  . رووندەن بریککوتنان ھموو

نیگرانی  مایی وە بۆ ھندک الینیش ئوەی ک ئستا زۆر جگای سرنج     
 تر دەستوەردانی کردوە لماوەی دواییدا زۆر ئاشکراتر وە راشکاوان ران لئ ک وەیئ

 ک ب ھۆی ئم دەستوەردان و شزۆر ئاشکرا. دوای کوتنی موسعراق، ب تایبتی 
 راق لتیدانی عی یارمئاراست مریکای لڕی دژی داعش کاری ئش ل شداریب

 بتئئو یارمتیدان  ک، وە ھتتا بگرە خریداعش وەزەحمت خستووەشڕی دژی 
مترسی و دڕاوکیک الی ئمریکیکان ب ھر حاڵ ل ئستادا . شتکی ئستم

دروست بووە لمڕ باشترین شوازی ھسوکوت، ب تایبتی ب ھۆی دروستبوونی 
 ترسیدار نیمتر معبی کشدی شح ک کتناعق ل وەی کترسی ئداعش وە م ل

ب جیددی کوتۆت رۆژەڤی  سبری ئم شڕەدا عراق بکوت ژر رکفی ئرانوە
 . و وته ئه گیریئیدارەی ئمریکاوە، ب تایبتی رۆژەڤی دامزراوەی سربازی و ھوا

ئوەی ک بگرە ل رۆژانی دواییدا بۆچوونکیش ب راشکاوان گوزارەشی لکراوە ئویش 
ب ل ئستادا خریک حشدی شعبی دەب ب مترسیکی گورەتر ب براورد 

   .   لگڵ حشدی شعبی

دوو مترسی بکرتوە، یکمیان، ئو جختکی تایبتی لسر پویست لرەدا      
 کی زیاتر لوەیان بۆ ماوەیعبی وە مانشدی شکانی حەویشپ زە کھرە بگئ

ملمالنی کورد و عراق لسر ناوچ " ب شیعیکردنی"ناوچ داباوەکان ببت ھۆی 
ت و سیستماکانی سیاسواوی بنت وەی کترسی ئاوەکان؛ دووەمیان، ممی داب

تا ئو جگایی ک ئم دوو پشوەچوون پیوەندی . "ب ئرانی بکرت"سیاسی ل عراق 
 تری زۆر دەبگئ ب ترسیم دوو مکانگیربوونی ئی ک وەیئ یکوردەوە ھ ب

ئران و ھۆی برەوڕوبوونوەیک ل نوان تۆ ب ھرمی کوردستان ل الیک وە 
  .ل الیکی ترەوە) عراقعی یتۆ ب ش(حشدی شعبی 
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ب پیوەندی لگڵ بین اریۆی دژ ب یک نلرەدا گرنگ شتکیش لسر دوو سی     
خونکی شیعیی ل چوارچوەی ک ھر نک  ،خونی ئران بۆ بوون ب ئیمپراتۆریتک

پۆژەی (ی یکان، ب تایبتی ل چوارچوەیرینی ئرانبکو خونکی د" ھیاللی شیعیدا"
بم لگڵ پشوەچوونکانی سوریا، یمن و عراق خریک  .ی شای ئران)ئاریانیزم

یککیان ئوەی ک ئیتر : دوو بۆچوونی دژ ب یک جگیر دەبن دەربارەی خونی ئران
ری ک دەستدارانی ئم وت خونیان پوە بینیوە، ۆئران خریک دەب بو ئیمپرات

سری دەوتی ئران "بم دژەکی ئوەی ک نخر پۆژەی ب ئیمپراتۆریبوون 
خونی  ل نوان ی توندکیکانگیرنبوونکۆکی بۆچوونی دووەم ئوەی ک . "دەخوا

ی ئابووری پ قیرانی بوون ل الیک وە بارودۆخراتۆریپب ئیمسیاسی و ستراتیژی 
ل راستیدا ل ماوەی دواییدا ھندێ راپۆرتی ناوخۆی ئران .  یه ھه ئران ل الیکی ترەوە

، ھن ک ب جیددی دەستدارانی ئو وتیان ل داڕمانی ب تواوەتی ئابووری ئران
دەکرێ ئران . . . ئاگادار کردۆتوە می سیاسی ئران، واوی سیسته ته  وه شه م ھۆیه به

 ی زۆر لپروەک چۆن بت، ھربستی کۆنی بزوو یا درەنگ وەک سۆڤی
، ھر نب ب پی ھندک ل بۆچوونکان سۆڤیت ل ئفغانستان، یا راستتر بین

عراق كۆتایی   ، ئرانیش لهب ھۆی ئفغانستان ھوەشایوە و کۆتاییھات بۆچوونکان،
 و بھزبوونی شدا نموونی زۆر ھن بۆ پلھاوشتنل راستیدا ل مژوو. بت

شتنلھاوو پر ئکان و دواتر ھی  شئیمپراتۆریب ناوچوونی خۆیان، لھۆی ل بۆت
  5.یانبھزبوونی زیاتر

  

  

  

  

 

                                                           
توانای   ك وه الیه  ك له ربازی ئیمپراتۆریه تن و ھزی سهشلھاو بوونی په كانگیرنه لی یه جده  گرنگ لهزۆر بۆچوونكی ی  رباره ده  5

 وانهب ل الیکی ترەوە،  و ئیمپراتۆریه دواجار رووخانی ئه  وه  ھزهپلھاوشتن و م  ئهو پاراستنی  می ئابووری بۆ راگرتن سیسته
  :یکک ل گرنگترین ئو لکۆینوانی لم بارەوە نووسراون

  Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, 1987. 
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  روون کینبوونی ئاراستی: تورکیا

ل سیاستی ئو وت ل جیابکرتوە ناکرێ ھوستی تورکیا ل جنگ دژی داعش 
ل ژر لوەش زیاتر ھسوکوتی تورکیا ل شڕ دژ ب داعش ل عراق . ملفی سوریا

کورد ل س بشی برامبر ل ئاراستکانی تورکیا کاریگری زۆر فاکتر دای لوانش 
  . باکور، باشور و خۆرئاوا :کوردستان

ئوە خک ل سوریا دژ ب رژمی ئسد،  ھر ل سرەتای سرھدانی راپڕینی     
، وە ک ئم وت تک پویست رژمی ئسد کۆتاییببالی تورکیاوە زۆر روون بووە 
یکانی تورکیا یجگ لوەش یارمت. رازینابت ی سوریاب کمتر لو کۆتاییھاتنی رژم

و سیاستدا ل چوارچوەی ئ) ب توندڕە و میانەوەوە(بۆ ئۆپۆزیسیۆنی سوری 
ئمش یکک بووە لو ھۆیانی ک بردەوام ناڕوونیک بدیکراوە ل . ھاتووە

، ئو پیوەندیانی ک زۆر ئاۆزن، ب تایبتی لبر تورکیا ب داعشوە "پیوەندیکانی"
جنگ دژی ب مسلی و فایلی ئاۆزی کورد کی چ و پی فایلی سوریا تکوبوون

  . داعش

     وەی نوە تورکیا ئکالی یل خۆی لب کی شایستدەخوازێ حزور وە کشاردۆت
بالم ل . وە لم حزورەشدا زیاتر پشتگیری سونن بت ،رۆژھتی ناوەڕاستدا ھبت

ھمان کاتتدا ئوەی نشاردۆتوە ک ناخوازێ ئم حزورە ل رگای جنگ و 
و  ئابووری ی رگای ئاکار و فاکتربکاربردنی ھزی سربازی بت، بکو ل

ئم حزورە  خواستیھر ئم حالتش وایکردوە ک ل الیکوە . بت بازرگانیوە
یک ھی ب تایبتی ل مسلی بشداربوون لوی، ک چی ل الیکی ترەوە دڕاوک

داری تورکیا بش) ١: ھندکیش ل ھۆکانی ئو دڕاوکی ئمانن .ل جنگ دژی داعش
تورکیا نائارامی خۆی، ل ناو خودی  ،دەکرێ ببت ھۆی ئوەی ک دژی داعش ل جنگ

. و توندڕەوی ئیسالمی دەستپبکات یا داعش شڕەکی درژبکاتوە بۆ ناو تورکیا
 ب تورکیا بب وەش وا دەکات کتی ناوەڕاست"ئوەی "پاکستانی رۆژھھاوش ،

 وەگالنی پاکستان لفغانستانتژەکانی ئنگوە . . . تستا ئر ئراستیدا دەتوانین ھ ل
 ین کب وتوون، بدەرک کی دیکپاکستان رەتا زووەکانی دیاردەی بوونی تورکیا بس

تایبتی ک ئم وت بووە ب کناکی گرنگی کۆبوونوە و پڕینوەی تیرۆریستانی 
، یا دوودی ئو پشتاستنبوونی تورکیا )٢؛ عراقو  رکخراوی داعش بۆ ناو سوریا

،تداعش و ڕیاندا دژ بش یمانان لمریکا و ھاوپستراتیژی ئ ل م زۆر بب ،
شڕی  ل بابتینک ھر ، تایبتی بوونی تبینی جیددی لسر ستراتیژی ئمریکا
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ی دیکلسندێ می سوریا و ھشک ر برامبکو بتی ی داعش برۆژھ گرنگ ل
یتی گرنگی ناو ال راستیدا زۆرک ل شارەزایان، دیپلۆماتکاران و کس. ناوەڕاست

 وە کناست دەکوە پشتی، ئتی سی ئای ئتایب مریکا، بدەزگا جیا جیاکانی ئ
) ٣؛ 6و ھمالینی بۆ رۆژھتی ناوەڕاست نی ئمریکا ستراتیژکی گشتگیر و روون

ک ل تکوبوونی تورکیا ل شڕی داعش دەکرێ ئم وت دووچاری ھر رادەی
ب تایبتی ئم تکوبوون دەکرێ پشتشکن بت ل  زیانکی ئابووری گورە بکاتوە،

ئوە جگ لوەی ک ئو تکوبوون یکانگیر نی  .بواری سکتری گشتوگوزار
و پیوەندی  دنی ھز و توانای ئابووریلگڵ ستراتیژی تورکیا ک ئویش ب کاربر

جیھانی ئیسالمی، ب تایبتی رۆژھتی ( بۆ پڕینوە بۆ قویی ستراتیژی بازرگانیکان
   .)ناوەڕاست

  

رزگارکردنی موس  

ئایا رزگارکردنی موس چۆن دەکرێ وە کام الین و وت بشداری ل شڕی 
بشداری  خۆیانیا  پنادرێرزگارکردندا دەکن وە کام الین بواری بشداریکردنیان 

   .رستر و ئاۆزتر دەبتوپرسیارە ق متا دت وەمدانوەی ئل راستیدا . ناکن

ھرمی ئوەی ک ئایا  ،ل دیدکی کوردستانیوە ،بم پرسیاری ھرە گرنگ     
ئم  گر بیکات ب چ ئاست و شوازکئوە  ؟بشداری ئم شڕە دەکات ستانکورد

دیارە ھر ئستا بۆچوونی جیا جیا ھن دەربارەی ئم بشداریکردنی  بشداری دەکات؟
نگ لسر موس ھندک پیان وای ک ج: لم شڕەدا ھرمکردنی نبشدارییا 

ل الیکی . شڕی کورد نی و پویست ب بشداری ھزی پشمرگ لو شڕەدا ناکات
ش وای بۆ دەچن کم مانایسادە دزانن و ب ب م بۆچوونکی تر ئندترەوە ھ 

بم پرسیار  .بژاردەی تری لپش نی تنھا بشداربوون نبت ستانکوردھرمی 
 وەیکچ جۆرە ئایا ئشداربوون؟ب  ل ییان ھرۆ ی کرانو فاکتک لندھ

دەکرێ  کردن،ل بشداریکردن یا ن ،خستن سر بیاری الینی کوردی کاریگری
ئایا ) ٢یی کوردیان دەوێ؛ یچۆن ئم بشداریکان یئایا الین عراق) ١: ئمان بن

چۆن لو رۆ  ،و ئرانتورکیا ھاوپیمانان و ھزە ئیقلیمیکان، ب تایبتی  ،ئمریکا
پیوەندیکانی ھولر و بغدا چۆن کاریگری ) ٣؛ لی چی انو چاوەڕوانی ندەڕوان

                                                           
-٣-٢٣ الشرق األوسط،رۆژنامی : بوان بۆ نموون دیمانیک لگڵ مایکل موریل، جگری پشووتری سرۆکی سی ئای ئی  6

  .٤، الپڕە ٢٠١٥



 

15 
 

ی چ بۆچوونک ل ناو دەست) ٤دەخن سر ئگری بشداریکردن یا نکردن؛ 
   .کوردی یکالکرەوە دەبت

ناتوان ھۆ ی لبر زۆر دەست ئستا ئوەی ک الینی کورددیارە بۆچوونی با     
 ستانکوردھرمی بم مانایش بوەستت وە بالین ھروا ب ئاسانی لو شڕەدا 

ئم بۆچوون ھرە دروست بت،  ل ئستادا لوە دەچت. نیری لبردەمدا بژاردەی زۆ
 جوانی و ب موو بژاردەکان بھ ویستمان کاتتدا پھ م لبھکی وردنگاندنیس 

وە بیارەکان ل  ێدردەستیان بۆ ببر یەول ربھموو رەھندەکانی ھر بژاردەیک 
گرنگ ئاراست و بژاردەکان . چوارچوەی برژەوەندی ھرە باکانی کوردستان بدرن

، ب بشداری ھموو ھزە سیاسیکانی بشداربوو ل حکومتدا بیاریان لسر بدرت
 ب رەزامندی پرلمانی کوردستان بت، ب یھبت پویست ئم کۆدەنگی سیاسی

تایبتی ئو بیار و ئاراستانی ک پویستیان بوە ھی ک ب یاسا پشتگیریان 
  . لبکرت

      رژەوەندیب ل نھا پنھا و تدا تیم ئاراستک لیارر بھ ک زۆریش گرنگ
یکانی کورد ھگرێ و ب ھیچ شوەیک بواری ئوە نمنتوە ک یھرە با نیشتمان

  . برژەوەندی حیزبیکان ببن ب خای لیوەدەرچوون

  

  كشکان لگڵ بغدا

رۆشنشناکرێ ک نھا لغدا تکانی ب ڕی داعشش یوەنیدار بایی رووداوەکانی پ
یا ھر  نوری مالکیکسی ئم کشان ل ک وە ھروەھا ھیکی گورەی  ،ببینرن

کشک مانوە یا نمانوەی کوردە ل . سرکردەیکی تری عراقیدا کورتبکرتوە
شوە مانوەیک وە ب چ  ب چچوارچوەی دەوتی عراقدا وە یا گر بشمنتوە 

  . مرجکی مانوە

ھرچندە کشکانی ھولر و بغدا فرەڕەھندن وە بشکیان ئوەندە مژوویین      
لگڵ . ک دەب بۆ تگیشتنیان بگڕینوە سرەتاکانی دروستبوونی دەوتی عراق

یمۆ مسلی ئوەشی ک مشھدی ئو کشان زۆر ئاۆز و فرەڕەھندە، بالم ئ
ی ھونلسم دات بۆتیم ملمالنرە ناوەندی و چارەنووسساز ل . بش بم مانایب

رککوتن ل ملفکانی تردا  ،رککوتنکی سرکوتوو لگڵ بغدا ل ملفی نوتیدا
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مستدوو . ئ ویستی بغدا پڵ بگک لوتنککر روتنی ھرککیش بۆ سرجم
روو ککیان روو ل بغدا وە ئوەی تریان، ک زۆر گرنگترە، افیت ھی یشوازی شف

ھموو ھز  ،روو ل ناوەوەل فایلی نوتدا، چونک شفافبوون . ل ناوەخۆی کوردستان
 تواناکان وە ھوست سیاسی جیا جیاکان ل دەوری دەستی سیاسی کۆدەکاتوەو 

گش و پتم دەسناوەوە ی ئ زتر دەکاتو لھراق بع ی  .روو لوانچم پب
ئتواز م حارتریوا دەکات پرووب ک لزای  یسیاسی کوردستان وە و ف

، ل حاتی ب رووکی تردا .جیددی لو رووبرەدا رووبداتو ناجگیریکی  الوازبوون
دەکرێ ل  ،مانوەی ملفی نوتی و ملفکانی تر لگڵ بغدا بب چارەسری

داھاتوودا کوردستان برەوڕووی قیرانی قوتر و فراوانتر بکاتوە و ھتا ئگری 
ل راستیدا . لبکوتوە شیپشوی کۆمیتی و ناڕەزاییتی شقامی کوردستانی

کی زۆر ل یرووندانی ناڕەزاییتی شقام ل ئستادا بۆ ئوە ناگڕتوە ک ناڕەزاییت
ناو خکی کوردستان ناخوازێ دەسا نیدکخ وە کتڕوە دەگکو زیاتر بۆ ئب ت 

بۆ خۆپشاندانی برفراوان بدات ل کاتکدا ھرمی کوردستان برەوڕووی جنگ و 
    .دەبتوە ھڕەشی رکخراوی تیرۆریستی داعش

  

  ردەادەرئنجام و راسپ

١ ( ویستمی پرستانکوردھ بکگرتووی ھربازی ییار و گوتاری سیاسی و سب .
ئمۆ ل ھموو رۆژک زیاتر دەرفت ھی بۆ خمندنی ئو جۆرە وتارە، چونک، بۆ 

ئاسانتر و تر نموون، برجستکردنی ل ئاستی جماوەریدا ل ھموو کاتکی 
خاوەنی  ستانوردتا ک"کاتی ئوەش ھاتووە ک ئوە جختبکرتوە ک . فراھمترە

ب واتایکی تر زۆر گرنگ ک . "خۆی نب پارزراو نابت سروەری نیشتمانی
وە بکاربھنرێ وە یپشتگیری کۆمگای نونتوەیی بۆ کورد ل رووی سیاسی

تیادا بکرێ بۆ بھزکردنی پگی سیاسی و دیپلۆماسی " یانییوەبرھنانی سیاس"
ی خۆیتی ئم پیام بگات کۆمگای نونتوەیی ک دواجار جگ. ھرمی کوردستان

ئوە رک ئو لۆژیک بوو ک . کورد پارزراو نابت تا سروەی نتوەیی خۆی نبت
بم مانایش، . جوولک قسی پکرد روو ل کۆمگای نودەوتی دوای ھۆلکۆست

ئایا  ،ترۆر دەکات ئگر راست کورد ل بی ھموو کۆمگای نونتوەیی شڕی
دەستکوتکی تنھا چند پارچیک چک دەبت، ک ئویش دەب ب رگای بغداوە 
ب دەست کورد بگات یا ئوەتا کۆمگای نونتوەیی لوە دەگات ک بب پشتگیری 



 

17 
 

دەکرێ ل  ،ل رووی دیپلۆماسی و سیاسیوە ستان،ئم کۆمگای نونتوەیی ل کورد
واو ببزیانی کورد ت کی دوورتردا بودای؛م  

٢ (ر جکھندیببھرگیری و جزن،  مسئاستی کوردستانی م زە لوان ھن ل
لسر بنمایکی  مامکردن ، واتپچوانکشی. مترسیدارە سیاسیکان،
ھر  ب زان خزمتئگرکی لکترا بۆ رگگرتن ل ھر ی و نتوەییانکوردستانیان

  ؛تاکەد کی کوردستان ب جیا وە کوردستانی مزن ب گشتیبش

٣ ( می باشتر وایرئاسانی  ستانکوردھ و ب ینی شیعب وە لکاتخۆی ساغن
ی ترسوننکنتی الیرێ بۆ دژایبژنک ھنرز الیف کورد ب نھا و کورد : ، واتت
کان بخات خزمت یوە ھموو پیوەندی خۆی بت یکانییالینگری برژەوەندتنھا 

ل ھمان کاتتدا پویست ئوە ب روونی بزانرێ ک  .برژەوەندی باکانی کوردستان
 ات دەکرێ دەسکوتکانی ھرمی کوردستان بخییکگرتنی ئو دوو الین عرەبی

   ؛مترسیوە

٤ (ر بکریرانی دارایی چارەسرچی زووە قھ ویستر . تپگم ئیرانئق راچرەس 
بب ب ھۆی تقینوەیکی ئو قیران یدا ددەکرێ ل مودایکی مامناوەنئوا نکرێ، 

ئم . ی لبکوتوەکۆمیتی وە ل ئاکامیشدا، پشوی و نائارمیکی مترسیدار
ک  گوتارکوات ، کرتبچارەسر تقینوەی ناکرێ تنھا ب گوتارکی ھورکرەوە

ی یچونک ئم جۆرە چارەسر. وەک ئامراز بکارببرت تیایدا ھست و نستی خک
ە ب بوو ب گشتی ئمۆ شقامی کوردی متمانی الواز. بت بنڕەتی و واقیعیانناکرێ 

و کارامیی ئم سیستم بۆ چارەسری بنڕەتیان بۆ کش و  سیستمی سیاسی
  ؛قیرانکانی کوردستان

، وە بگرە باشیش نی، ل نوان ئران و تورکیا ھرمی کوردستان ست ناکاتپوی) ٥
ترە تا بکرێ ھاوسنگی ل نوان ھردووالیان رابگیرێ، شبکو وا با. یککیان ھبژرێ

بو مانایش ن دۆستایتی ئوان بۆ یکتر وە نش دژایتی ئوان بۆ یکتر کاریگری 
شتکی واقیعبینان نی  .باکانی کوردستان یشتمانیبرژەوەندی ننخات سر نرنی 

ک چاوەڕوانی ئوە بکین ک دەستی ھرمی کوردستان ل برامبر تورکیا و ئران 
پیەو بکات بکو باشتر وای ) (negative balance رنین ھاوسنگیستراتیژی 
تا بکرێ پیادە بکرت، وات  (positive balance) ئرنی ھاوسنگیستراتیژی 

، برامبر ئم دوو و تنگژەملمالن  ،مامکردنکی پۆزەتیڤان دوور ل دوژمنکاری
رگا ندات رووبری  ستانکوردھرمی بم زۆر گرنگ دەستی . وت بکرێ
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کوردستان، روو ل پیوەندیکانی ھرم لگڵ تورکیا و ئران، دابش ببت بسر دوو 
بم ئوەی تریان لگڵ  بت رووبری سرەکی، یککیان پیوەندی لگڵ ئران باش

بم مانایش لم مامکردندا پویست تنھا برژەوەندی ھرە باکانی  .تورکیا
       .کوردستان پوەر بن

٦(  کتر جیابکری یران لوەنناکرێ ناوەوە و دەرەوەی ق ! یخا مر ئگئ
بۆ  شیاوترین نزیکبوونوەیک چ جۆرەئایا لوەدەرچوون بت، دەکرێ بپرسین 

لوە دەچت ل ئستادا باشترین . . . مامکردن لگڵ قیرانکان و چارەسرکردنیان
بژاردەی سیاسی بۆ چارەسرکردنی ھرنب بشک ل کشکانی ئمۆی باشوری 

ھر . ، ب تایبتی ل رووی ئابووریوەرککوتن ل گڵ عراق کوردستان
پویست لگڵ . . . ب باشوری کوردستان دەگیندواکوتنکیش لم ئاراستیدا زیان 

رککوتن بکرێ بم ھاوتریب ل رووی سیاسی  ،ھرنب ل رووی ئابووریوە ،بغدا
و کۆمز بکاتیھان بوە دابوتنی . . . تیئایا دواک ک وەیکی گرنگیش ئپرسیار

بۆ دوای ئازادکردنی موس وتنککم روتن ئککم رئ  نسلنامومکن ناکات؟ ئ
، باشترین وە شیاوترین چارەسر بۆ ھرنب بشک ل کش و قیرانکانی ھرم

  . بتفراھم دەتن لگڵ بغدادا ررککول رگای  ھر نب لم قۆناغدا،

زۆر . قوڵ و فراوان ل ناو مای کوردیدا یشڕی داعش بووە مایی راچکینک) ٧
وەی  گرنگی ئب ل ڕ کدژی داعش ش تبکرھانبۆ دواخستنی  و پاساو ب

و فاکتری پاپوەنری  ھۆ ت ک ئو راچکین ببیشچاکسازی، وا باشترە و پویست
 سربازیشیی ل تواوی جومگکانی سیستمی سیاسی و ئابووری و یچاکسازی ر
ە ھنووکییترین مرج و ئامرازەکانی لم بارەیوە یکک ل گرنگترین و. کوردستاندا

 ک کنانی دەستورمھرھمی کوردستان برھ زای سیاسی لکخستنی فر
رەنگدانوەی ویست و خواستکانی ھزە سیاسی و کۆمیتیکانی ناو فزای سیاسی 

ھر ننگی و دواکوتنک لم ئاراستیدا دەکرێ ھرمی . و کۆمیتی کوردستان
ک ل راستیدا ھر ئستاش  کاتوە،تان برەوڕووی قیرانکی قوڵ و فراوان بکوردس

و کاتکی  ل سات. زۆر کس و الین نیگرانیکانی خۆیان لم بارەیوە نشاردۆتوە
ئاوھادا ئوپڕی ھاوکاری و کاری ھاوئاھنگ ل نوان ھزە سیاسیکان وە راستوخۆ 

  ؛ی پویستل نوان س سرۆکایتیک کارک

زۆر گرنگ ک ھرمی کوردستان ل چوارچوەی ستراتیژکی گشتگیر و ھمالیندا ) ٨
 رەگزەکانی ل خاکانی سرەوەدا زۆرک ل. مام لگڵ ئم قۆناغدا بکات

بم دەکرێ زۆر خای تر بخرن پایان بۆ  ،برچاو دەکون لم جۆرەستراتیژکی 
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شتک ک گرنگیکی تایبتی ھی ئوەی ک . لم شوەیگکردنی ستراتیژکی 
چاکانی ھاوتریب ب شڕی برگری دژ ب داعش کوردی  تکیدیپلۆماسی

. ان رۆی ھرە برچاو لو ئاراستیدا ببیننوە ھرس سرۆکایتیکپیرەوبکرێ 
ل چوارچوەی ئو ستراتیژە و گوتارکی  جگ لوەش پویست نونرایتیکانی ھرم

دەکرێ کوردانی ھندەران وەک . توکم و نیشتمانی چاکتر و ب دەستوبردتر کار بکن
. سرماییکی نیشتمانی و مرۆیی زۆر گرنگ سودیان لوەربگیرێ لم ئاراستیدا

ی ھرمی و دەرەکیانی ک برۆک خۆپویست، وە دەرفتیش ھی، ئم قیران ناوە
ی کوردستانیان گرتووە بکرن ب دەرفتک بۆ ئاشتبوونوەی نوان نونرایتیکان

وە ھروەھا بنیشتمانیکردنی ئو  کوردانی ھندەران ھرمی کوردستان ل دەرەوە و
تیانرایننو .تاراوگ گای کوردستانی لکۆم اوپسانی خاوەن توانا و  ەپک ل

 ؛ دەب ئم سرمای مرۆیی باشتر رکبخرێ ویشتمان پروەرئزمون، دسۆز و ن
ەربگیرێوسوودی ل .  


