
 ماوًَەدا، پێىاَ لً وًتًَەیی جًوگێکی واَ لً کُردەکاوی ئیسالمی، دەَڵًتی

 یًکخستَُە

 "ر فیطً ر تایلً. د عۆدیطۆ، مال كً. د ر دي یاریذي پرۆفیسۆرِ فا، مستً مُسڵح. د"

 مُسڵذا ضاری بًسًر دەستی  ئیسالمی دەَڵًتی ،4102 حُزەیراوی ماوگی لً ئًَەی پاش

 لً  کً واَچاوًی ئًَ داگیرکردوی بً  کرد دەستی دڕوذاوً َ خێرا ضێُەیًکی بً دَاتر گرت،

 َ کُردەکان گُوذەکاوی واَچاوً ئًم - دەژیان تێذا کًمیىًکاوی َ بَُن الَاز ئًمىییًَە رََی

 چَُ ڕۆژًٌاڵت بًرەَ ئیسالمی دەَڵًتی دَاتر - مُسڵه بً سًر ئێسدیًکاوی َ مًسیحییًکان

 ئاماوجی کً زاوی کُردستان. بکات کُردستان ًٌرێمی پایتًختی ًٌَلێری لً ًٌڕەضً تاَەکُ

 .ئیسالمیًیً دەَڵًتً ئًم

 جێی کُردستان بًرەَ ڕۆژئاَاَە باضُری لً گًَرەکاوی ٌێرضً ڕێڕەَی گۆڕیىی 

 پێچًَاوًی بً َ وادات سًربازی لۆژیکی بً گُێ ئیسالمییً دەَڵًتً ئًم. سًرسُڕماوً

 خۆی سىَُری ئیسالمی دەَڵًتی عێراق، تری واَچًکاوی لً. دەجُڵێت مێژََ َ جۆگرافیا

 ًٌستیارەکاوی واَچً  لً سًربازی دەسًاڵتی َ کۆمًاڵیًتی-سیاسی بُضایی َ کرد فراَان

 .پڕکردەَە  ئاساوی بً فًلَُجً َ رۆمادی َ مُسڵ

 

 َ بێالیًن ڕۆلێکی کُردستان. وییً ًٌستیاراوًی ضُێىً َ لێه كً جۆرە ئًم کُردستان بًاڵم 

 تُرکیاضذا َ ئێران وێُان لً َ سُوً َ ضیعً وێُان کێطًی لً ًٌبَُ ِ ئاضتیخُازاوً

 َ کُردستان تۆکمًکًی کۆمًاڵیًتییً پێکٍاتً. کردََە درَست وًگۆری بااڵوسێکی

 َ سًربازی ئًزمَُوی َ ڕەگًزەکان وێُان پًیُەوذی بًٌێسی َ زمان بًربًستًکاوی

 داگیرکاری کاری بًردەم  لً ڕێگر بَُوًتً ًٌرێمییًکان کێطً لً وًکردن بًضذاری سیاسًتی

 پًالماری کً کرد ئیسالمی دەَڵًتی لً َای چّ ئایا کً کردََە درََست ئًَەیان پرسیاری َ

 .بذات کُردستان

 ئیسالمی دەَڵًتی بۆ وُێ دَژمىێکی

 سیاسییًَە َ سًربازی ڕََی لً ًٌرچًوذە کُردستان،  بً دژ بًرەیًکی درَستکردوی

 ئًَ بًردەَامی ٌۆکاری تاکً. ڕََوً ضتێکی ٌۆکارێکیص چًوذ بًر  لً اڵم بً ئاڵۆزە،

 بۆ کُردستان سًرکردایًتی باوگًضًی لً بریتییً ًٌیً، واَچًکًدا لً کً بارگژیًی

. کُردستان وًتًَەیی دەَڵًتی یًکًم درَستکردوی َ سًربًخۆیی ڕیفراوذَمی ئًوجامذاوی

 – ئیسالمی دەَڵًتی بۆ کیىً َ ڕق جێی دەبێتً جێگیر َ فرەوًتًَە َ بًٌێس کُردستاوێکی

  . دیكتاتۆري خًالفًتێکی وًخُازراَی دَژمىێکی کُردستان  مجۆري بً



 ئًم ئاماوجی َێىًکً کً دەبیىیه ئًَا لێکبذەیه، کێطًکً َێىًی پارچًکاوی مَُ ًٌ کاتێک

 جًوگێک واَ بۆ کُردستان ڕاکێطاوی لً بریتیً کً دەکات، ئاضکرا کُردستان سًر ٌێرضًی

 کُردستاویص سًربًخۆیی ًٌَڵی َ بستێىێت لێ تُاواکاوی َ بکات بێٍێس کُردستان کً

 جۆرە لًَ ومَُوًی چًوذیه واَەڕاست ڕۆژًٌاڵتی مێژََی. بکات پًرتًَازی تَُضی

 .دەَەستێىێت َاڵتًکًش گًضًی َ تێکذەدات َالتًکان ئابَُری کً تێذایً، جًوگاوًی

 کێطًی کً ئًَەی ٌۆی تً وًبَُي واَەڕاست ڕۆژًٌاڵتی کێطًیًی لً پڕ مێژََە ئًَ بًاڵم

 قۆرخ سًربازییان َ سیاسی الیًوی ئێستا کً بێتًَە، کًم دَژمىاوً َ ٌاَپًیمان ئًَ وێُان

  .ئیسالمیذایً دەَڵًتی بًرژەَەوذی لً ئًمًش. کردََە

 وًخطًیًک سًر ٌێڵًکاوی

 ئًَ بىًمای لًسًر َاڵت چًوذیه ئێستا تا جیٍاوییًَە، یًکًمی جًوگی ڵذاوی ًٌ سًر دَای لً

 ئیمپراتۆریًتی دابًضکردوی دَای لً بًریتاویا َ رەوسا فً  کً بَُوً، درََست سىَُراوً

 َ عًضاییری َ وًتًَەیی حًقیقًتێکی چًوذ سىَُراوً ئًم. كێطابَُیاوه عۆسماوی کۆوی

 بیاویًکان سًربازییً ٌێسە. واَچًکًدا لً ًٌیً درێژیان مێژََیًکی کً تێذایً، مًزًٌبی

 ضاوطیىی لً بًاڵم. پاراست سىَُرەکاویطیان دەسًاڵتی َ وُێیاوً دەَڵًتً ئًم پًیُەوذی

  .گرتبَُ َاڵتذا سیاسًتی بًسًر دەستیان سًرەتاَە لً ًٌر سُوًکان َ ضیعً دا، عێراق

 پێکٍاتً. کرد پاضًکًضًیان خۆی، چارەوَُسی لًسًر بریاردان بۆ کُرد ئاَاتًکاوی

 كێتّ یً لًسًر ًٌڕەضًیان بًردەَام لُبىان َ سُریا َ عێراق لً ییًکان وًتًَي َ مًزًٌبی

 دیکتاتۆریًت َ سًربازی کۆدەتای درََستبَُوی کً کردََە، درََست وُێیاوً دەَڵًتً ئًَ

 کێطً زیىذََبَُوًَەی بًٌۆی ضتاوًش ئًم. باَە ضتێکی تێیاوذا سىَُرییًکان کێطً َ

 کً - وُێیاوًن َاڵتً ئًم دراَسێکاوی َاڵتً سیاسییًکًی َ ئاییىی کُلتُرە مێژََییًکاوی

 کۆواوً کێطً ئًم. عۆسماوی تُرکیای َ ئێران ضیعًی َ سًفًَی َاڵتی لً بریتیه

 .کردََە درََست سًردەم تییًکاوی دَژمىایً لًسًر کاریگًرییان

 گرتىً زاویىی خۆ مافی بً َ( سُوًَە َ ضیعً بً) سیاسی ئیسالمی بًرزەی ًٌڵکطاوً ئًَ

 تُوسی َ مسر َ لیبیا َ سُریا َ( ضیعً) یًمًوی َ عێراق لً سیاسی دەسًاڵتی دەستی

 تا ئًمریکاَە، لًالیًن عێراق داگیرکردوی َ" عًرەب بًٌاری" سًرًٌڵذاوی دَای ،(سُوً)

 ژێر لً ئًگًر تًواوًت ، وُێیاوً َاڵتً ئًَ بىیادی تێکچَُوی ٌۆی تً بَُي زۆر ڕادەیًکی

 .به وێُدەَڵًتیًکاویطذا ٌێسە چاَدێری

 دەمارگیری َ مًزًٌبگًری. دەکات قَُڵتر کێطًکان جًمسًرییً، دََ سیاسییً ئیسالمً ئًم

 .کًَتَُتًَە لێ ئیسالمی دەَڵًتی دڕوذەکاوی کارە ئًوجامذا لً ئاییىی دیکتاتۆری َ



 سًرەکیًکان ڕکابًرە یارمًتی بً ًٌیً، سُریا لً پًرتًَازکراَەی سیاسییً ئیسالمً ئًَ

 چاَ لً کً َا ئاستێکی گًیاوذە تیرۆریسمی( تُرکیا َ قًتًر َ سعُدیً َ ئێران)

 .بَُ خراپتر زۆر تر، بچَُکترەکاوی گرَپً َ قاعیذە ئۆپًراسیۆوًکاوی

 بًٌایًکی ٌیچ جیٍاد پێطتر. کردەَە کًم جیٍادی گروگی وُێیًکً، تیرۆرزمً جۆرە ٌاتىی

 بیرۆکًی بًاڵم. وًبێت ماددی َ ئًخالقی پطتگیری لً جگً خًلک  َ وًبَُ ڕاستًَخۆی

 گًَرەتر زۆر مًترسیًکی بێت ضُێىًکان داگیرکردوی خًریکی کً" تیرۆریستی دەَڵًتێکی"

 خًریکی کً دەکات، درََست تیرۆریستی رێکخراَێكی جۆرە ئیسالمی دەَڵًتی. دەخُلقێىێت

 .ئابَُرییًکاوً َسًرچاَە فراَان زۆر ضُێىی کردوی کۆوترۆڵ

 ٌاَضێُەی سًربازیًکاوی َ کۆمًاڵیًتی ڕاپًریىً َعًباسیًکاوذا، مًَی ئً سًردەمی لً

 َ ًٌڵذەدا سًریان خێرایی بً چۆن. وًبَُن سًیر ضتێکی ئیسالمی دەَڵًتی ڕاپًریىًکًی

 دەَڵًتی دەخُازێت ٌیُا خًڵک َ – دەچَُن لًواَچَُن بًرەَ ئاَاش دەبَُن، فراَان

 مێژََییاوً بسََتىًَە ئًم السایی ئیسالمی دەَڵًتی. بێت پێ کۆتایی خێرا ئاَا ئیسالمیص

 َ ئاییىی َ کُلتَُری-کۆمًاڵیًتی سیستًمً بىیاتىاوًَەی دََبارە بً ئًَیص دەکاتًَە،

 .بگُوجێه ئیسالمییًکًیان دەَڵًتً ومَُوًی لًگًڵ تاَەکُ كان، پًرَەردەییً

 کُردی َاڵتێکی َ ضکستخُاردََەکان َاڵتً

 مًترسیًکاوی تَُضی عێراقیان یًکپارچًیی َ دەسًاڵت دَاییً، ئًم ڕََداَەکاوی

 َای( واَەوذی)وذِ واَي  کۆوترۆڵی َ بًڕێُەبردن لًدەستذاوی. کردََە مًزًٌبی جُداخُازی

 ڕادەیًکی تا َ سُریا ٌاَضێُەی ضکستخُاردََ،-ویمچً َاڵتێکی ببێتً کردََە عێراق لً

   .لیبیا ٌاَضێُەی زۆریص

 

 ًٌبَُوی پێىاَ لً ًٌیً، دا( عًرەب َ ئێران) َ( ئێران َ تُرکیا) وێُان لً ڕکابًریًی ئًَ

 دا( عًرەب َ تُرکیا) وێُان لً ڕکابًریًی ئًَ ًٌرَەٌا َ دا عێراق بًسًر کاریگًرِ

 دەمارگیری َ بَُ درََست عًرەبذا سیاسًتی لً مُسلمیه ئیخُان رۆڵی ٌۆی بً کً ًٌیً،

 کً بکاتًَە، داٌاتَُیًک لً بیر کرد کُردستان لً َای کرد، گًرمتری سُویطّ َ ضیعی

 درََستکردوی ڕێگًی لً خًڵکًکًی، بًرژەَەوذییًکاوی َ مێژََییًکًی جۆگرافیا تێیذا

 داوپێىراَبێت، جیٍاوًَە َاڵتاوی لًالیًن َ  بێت دەسًاڵتێک خاَەن کً سًربًخۆ، َاڵتێکی

 .پارێسراَبه

 کً کێطًکاوذا ئاڵۆزی َ واڕََن مۆزایکێکی واَ لً ،(کُردستان َاتً) ضێُەیً لًم َاڵتێکی

 مافێکی َ پراگماتیکی َ سًرکًَتَُ چارەسًرێکی مًترسیذایً، لً وًتًَەکان قًدەری

  .ڕەَایً



 َاڵتێکً جًوگی ضێُەی لً کً دەکًن جًوگێک کً بًژداری کُردەکان کً جارە یًکًم ئًمً

 جَُڵً بً ژێرخاوًکًی، َ مرۆییًکان َ ماددی سًرچاَە کُردستان. داگیرکًرێک دژی

 جیاَازە زۆر کً َاڵتێکً، جًوگی ئًمً. ئیسالمی دەَڵًتی بَُوًَەی بًرەوگار بۆ خستَُە

 .دەدا ئًوجامیان عێراق کۆوًکاوی ڕژێمً دژی كُردەکان  ري وگاَي جً  کً جًوگاوًی لًَ

 مرۆیی َ ئابَُری قُرباوی ًٌرچًوذە ئیسالمی، دەَڵًتی  بً دژ  بًرگریکارییًکًی جًوگً

 دەرفًتێکی دەکات، رێمییًکاوی ًٌ کێطً تَُضی َ کُردستاوًَە الیًن لً دەکًَێتًَە لێ

 ئًم دیذی َ سرَضت دەتُاوێت ئًمًش. سًربًخۆ کُدستاوێکی ڕاگًیاوذوی بۆ مێژََییً

 .سًربًخۆیی ضًری بۆ بگۆڕێت الَازکردن ضًڕی لً ضًرە

 

 

 ئۆزکُرت کارَان: َەرگێڕاوی


