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 ینیز ەداب ر،ێولەه رەسەداعش ب یرش ێه ،ەبودج ینڕیب ەوانەل ،ەو ینیب ەو ۆ خەب یرانەیق كەڵێمۆ كوردستان ك یمێر ەرابوردوودا، ه ەیسال ەد وەل

 تەیكەد ستەه ڕۆ می. ئركوكەك رەسەل راقێع یتەحكوم ەڵگەل ییكدار ەچ ەڕی ش ە( و مەدوو  ی جار  ۆ)ب یجاران ەیو ین ۆب وتەن ینرخ

 ،ەكردوو  ەیكشەپاش مداێر ەه ەو ل راقێع ەل وتەن ینرخ ،یەئارادا ەل ناۆڕۆ ك یتاە: پشترێپ یكانەرانەیق ەل ەخراپتر  ەبگر  و ەاواز یج ەكەخۆ بارود

  .ەدروست بوو  غداەب یمانتارانەرلەپ وێنەكورد ل ەدژ ب ەیشاراو  یك یەزار ێب ەو  ا،یو تورك رانێئ ەڵگەل ەیەه یكرژ 

كوردستان  یموكراتید یپارت وانێن ی هاوكار  ەیو ەشانەو ەڵه ەكینز  ەل یەتیبر  ێب داریترسەم ستاێئ ەیكاتوسات وەئ ەك ەكردوو یوا ەیو ەئ مەڵ ب

. ننەڕێپێت كێانیزر  ەر ۆ ج موو ەه ەانیو یتوان ،ەبوون كگرتوو یە ەیكاتان وەل ەك ەداو  انیشانین راقێع یكانەكوردستان. كورد مانیشتین یتێكیەو 

 رەتەرانەگیكار  ەب انیكانیەر یكوردستان پشتگ یمێر ەه یكانیەتڵەو ەودێن ەشەهاوب ن،ەكەد كتریە ەڵگەكار ل یچاك  ەب ەنیەدوو ل  وەئ كێاتك 

. نەكەد ەكشەواپاشەكوردستان، ئ یمێر ەه ەڵگەل كردنەڵەمام ۆب ننیناب باەت یكێشەهاوب كێكات ەو ەشەوانەچێپ ەب ەو  ن،ەكەد شەشكێپ

 كداێكات ەل شەو ەئ ،ەكردوو  ۆڵ بنك كانەزار ەدوو ه ەل یكورد یز ۆ د كانەدەو ەن ۆی ناوخ ەڕی ش ەب تەبار ەس یتڵەو ەودێن یگاەڵمۆ ك ی ر ەو ەر یب

  .انیمەردەب ەتەوتوو ەك ی خودموختار  یتەرفەد نیزنتر ەم ەكیە

 یه واەئ ن،ێوخڕ ب ەیكەو دراو  راقێع ی ئابوور  رەگە. ئەستراو ەب كێكوردستان ل یمێر ەو ه راقێع ەیندیئا ەك ەار ید یروون ەب ،ەو ەشێپ وەر ەرووب

 واەئ ،ەو ەتێداعش ب رەگە. ئێ كر ەد غداەب ەل ەكەییەگل واەببن، ئ یكوردستان برس  یكەڵخ رەگە. ئبنەد ەو ێش مانەه ەب شیكوردستان

 راقێع ەل یكیر ەمەئ یس ۆڵەپ یوتنەركە. سداتەدەڵه رەكوردستان س یمێر ەو ه یدرالیف یراقێع وانێن یكانەكۆ ناكێج ەناوچ ەل مجارەكیە

  .انەیكید ی و ەئ انەیو  انیكیە كەن ،ەكوردستان یمێر ەو ه یدرالیف یراقێع یزگاكانێپار  ەپازد مەرجەس یوتنەركەس

 نگتنیواش ۆب راقێع یكانەركردەس یردانەس ەك یەیوایه وەب ،ێبەد وامەردەب نگداەدر  یكێنیهاو  ەل راقێو ع كایر ەمەئ وانێن ی ژ یسترات یگ ۆ الید

 وەب تەبار ەس كانیەتڵەو ەودێن ەشەو هاوب یكیر ەمەئ ۆڵیر  ەیو ەزكردنێهەب ەدووبار  ۆب ێنێخسەر ەد كێتەرفەد شەو ە. ئێب داەرنامەب ەل

یاسیس یرنجەس  
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 یك ەیەو ەگواستن ێ كر ەد مەڵ ب (،كانەتیەموكراسید موو ەه كەرو ەه ،ەواو ەنات ە)ك تیەموكراسید ۆب ەو ەگواست ەو ەتیەر ۆ كتاتید ەل یراقێع كایر ەمەئ یردانەستو ەد

 وەئ .ەیكەكورد ەكهاتێپ ایموو ەه شێپ ،ێب داییواەئاشت ەل یكانەكهاتێپ مەرجەس ەڵگەل ەك كێراقێع ینانێداه ەل ێهاوكارب كایر ەمەئ ەك ێبەو ەئ زن ەم ەیكید

 ەب مێر ەه ەك كێر ۆ جەب نێببر  ی و ەوركردنێه ەیئاراست وەر ەب یتێكیە و یپارت ەستیو ێپ  بكات. ێپ ستەد كات نیزووتر  ەب ەستاو ێئ ەل ێبەد ەو  ێ كر ەد شەیەسۆ پر 

 بكات. ەقس كانیەتڵەو ەودێن ەشەهاوب وێن ەل و غداەب ەل نگەهاوئاه ینگەد كیە

 مایكل نایت
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كوردستان و  یمێر ەه ی ز ڕیكیە یتەباب ەل یمعەجەستەد ۆڵیر  یگرنگ رەسەل ختەج ە. گرنگەو ەبنەكوردستان د یمێر ەه ی روو ەوبرو  ەیشانێك

 یەن یش یاز یو ن یەن ێپ یكوردستان ەب ستەو یو ەپ ەیارانیپرس وەئ موو ەه یمەڵ و  كایر ەمەئ ەچونك ،ەو ەتێبكر  مێر ەو ه غداەب وانێن یندەو ەیپ

 ەل ەكید یكانەشەهاوب ەڵگەل ێب نگەهاوئاه رەگەئ ێبەد اتریز  یكیر ەمەئ یتێر ەگیو كار  زێه كداێكات ە. لانیر ەس ەبخات ەدێز  یكێز یركەت

 .كانیەدەنەو ك یتانیر ەو ب ینس ەر ەف اندایو ێن ەكوردستان، ل

 یكانەشێك ەب تەبیتا یكێگروپ انەیو  كەیەژنێل یراقێو ع یكیر ەمەئ ی ژ یسترات یوتنەكێر  ەیو ێچوارچ ەل ێبەد ەك ەیو ەب ەیەه كێچوونۆ ب داەر ێل

 یمێر ەه ەیو ەبدات ل ییاینڵد ەك ێئارادا ب ەل ریگشتگ یكێزمیكانیم انەی(، و یگشت ەب ێب تیەز ەركەلم رەسەل انەی)و  ێبەكوردستان ه یمێر ەه

 ەب انیستیو ێپ ەك ەیتانەباب وەئ یستیل تری. ئەو ووز  ی ئابوور  ،یاس یس ،یمنەئ ینیەل  رەسەكاركردن ل یگروپ ەل ندامەئ ەتێبەد ستانكورد

  .ەژ ێدر  رۆ ز  ەنیوانێڕت

 غداەب ەل نگەهاوئاه ینگەد كیە ەب مێر ەه ەك كێر ۆ جەب نێببر  ەو ەوركردنێه ەیئاراست وەر ەب یتێكیەو  یپارت ەستیو ێگرنگتر، پ انیموو ەهەل

 یك یەندەو ەی. پەیەه ەكید یكانەتەباب  موو ەه رەسەل ی ر ەگیكار  ەك یەتەڕەبن یكێكار  شەو ەبكات. ئ ەقس كانیەتڵەو ەودێن ەشەهاوب وێن ەو ل

و  شەهاوب ۆهاوكات ب ،ەدراو  ۆب ڵیو ەكوردستان ه یمێر ەه ەل شترێپ ەك كاتەد ۆڵ بنك ەشتان وەئ موو ەه ەزبیدوو ح وەئ وانێن ەل ەارانەین

 ێندەه رەسەل ی ر ەگیو كار  انیوانێن ەل ی كدار ەچ ەیو ەنگاربوونەر ەب ی كار ۆ ه ەتێبب ەیەه یش ۆ . بێناب رەهاند شیكانیەكەر ەد ەر ەنێرهەبەو 

 وانێنەل ی كدار ەچ یكدادانێپ ۆی ه ەبوو  ێرتەو  ینیز  ەل كەرو ەه ،ێبەه یمنەئ یرانەیق انەیشل و  ی گاز  ەیو ەگواستن كەو  ی ساز ەشیپ

 .ڵمسایئ ی ئادار  یمانگ یاستەڕ ناو  ەل یتێكیەو  یپارت یكانەرگەشمێپ

و  وتەن ینانێرهەبەو  ەل رەه ت،ێبدر  نجامەئ ستیو ێپ ێیپەو ب یچاك  ەب یتێكیەو  یپارت وانێن یك ۆ ناك ۆی هەب ەك یەن كێشت چیه ستاداێئ ەل 

 ەب تواننەد ەزبیدوو ح وەئ ەك یەئاسان ن یكێ. كار غداەب ەڵگەل ۆو گفتوگ دۆڤیك یتاەو پ ر ۆ ریت ەیو ەنەنگاربوو ەر ەب ەگاتەد تاەه ەبگر  ەو ەگاز 

 زێهەب ەركردەس ەك ەینڵ و ەه وەئ ەنەبد تیەو ەولەئ كانەر ۆ راوجۆ ج ەمانەیو هاپ كایر ەمەئ ەستیو ێپ شدا،ەو ەئ ەڵگە. لەو ەئاشت ببن یسانئا

 وەئ یەجا گرنگ ن ن،ەبك كێگۆ الید ەب ستەد ەو ێو ەو ل ەو ەزنۆ بد ی هاوكار  یئاست نیبتوانن نزمتر  ەیو ەئ ۆب ێنەداد كداێژوور  ەل كانەر ەاردڕیو ب

 .تاداەر ەس ەل ەتەحمەز  ندەچ ەكار 

 دێئوم ەنگاو ەه وەئ یوامبوونەردەب ۆب نەكوردستان بك یمێر ەو ه غداەب ی هاوكار  كانیەتڵەو ەودێن ەمانەیو هاوپ كایر ەمەئ ەستیو ێپ هاەرو ەه

 كۆ ر ەس ەیكەتەحكوم ەڵگەل انیباش كار  كانە. كوردشتراون یهاو  ەو یەو ئابوور  یمنەو ئ یاس یس ی هاوكار  ی بوار  ەل ستاێتا ئ ەك ەیخشانەب

 یتەحكوم ینۆڕیگ ەب تەبار ەس انیشوو ێپ یكانڵیەدوود رەسەببن ب ڵزا انیتوان ەو  غدا،ەب ەل كردە( دیهدەبدوملەشوو )عادل عێپ یرانیز ەو 

 ەانیندەو ەیپ وەئ مەرجەس ،ەو ەكانەكورد یل  ەب مەڵ . بەیەكید یكێستۆ د ەك ،یمیلكاز ەئ فاەمست ،ێ نو  یرانیز ەو  كۆ ر ەس یكردنیر یو پشتگ غداەب

 .ەیەبودج یاندنەیگ ەیلەسەم شیو ەئ تەباب كیە اینەت رەس ەونەكەد

 رەسەكوردان ل ەڵگەل اندایكردنۆ گفتوگ ەو دووبار  ۆگفتوگ یكات ەل رانیز ەو  كۆ ر ەس شەش یكردنیر ێچاود یو دوا داڵسا ەد یوداەم ەل

.  انۆیخ كانیەراقێو ع یكورد ەركردەس ەل شیباشتر  ەبگر  ،ەئاگادار  كانەشێكەشمێك یوانەبنج و بن موو ەه ەل ەو ەكینز  ەل كایر ەمەئ ،ەبودج

 ولكانیرمۆ و ف ەو ژمار  یەاسیس ەكەر ەسە: چار ەانۆیگفتوگ وەل ێبەد ڵزا ەو یەئابوور  رەسەب تەاسیس ەك ەیەو ەئ ەبوو  ون رو  ەشیمەه ەیو ەئ

 ێبەد وامەردەكوردستان ب یمێر ەه ڵمسایئ ەیماو  ۆب ەك ێچەد ەو ەل ش،ۆیە. بەو ەتێبب كانەسازش ناوەل انەیگێج ەیو ەئ ۆب نێندر ێگونجەد

 ،ێ ر ێنەد مێر ەه ەینێز ەخ ۆب ەمكراو ەك یك ەیەبودج ەمانگان غداەب رداەرامبەب ەو ل كان،ەگومرگ یداهات ەیو ەكردنۆ و ك ەیكەوتەن یشتنۆ فر  ەل

 ەو ێیەل ەك ڵەیخا وەئ مانەه رەس ەو ەنێد كانەنیەل  ر،ۆ ز  یك ۆیەگفتوگ ی. دواەنجامدراو ەرابوردوودا ئ ڵیدوو سا ەل ەك ەیو ەئ كەرو ەه ەك

  .ەكردوو ێپ انیستەد

 ەسۆ پر  غداەب ەل ەنڵ سا یینگار ەر ەب ان،یمەكیە. كارۆ دوو ه رەبەل ،ێب وامەردەب ەبودج یرانەیق ەیو ەبوونەدووبار  ەیواز ێش وەئ ێ ناكر 

 یمێر ەه ی ئابوور  رەرامبەبەل كانیەراقێع ەمانتار ەرلەپ داۆ و گفتوگ رانەیق یكێخول رەه ەڵگەو ل كات،ەد زترڵۆ ئا ەبودج یدانان یكانەز ڵۆ ئا

 یداوا یمانێسل ەداهات، ك یشكردنەداب یزمیكانیم رەسەل ەانەڕیش اتریز  ێد رواەه یتێكیەو  ی: پارتمە. دوو بنەد توندتركوردستان 

  .تێچەد ۆب ەرانەرو ەدادپ ەب ەیكەبودج ەشەب ەك كاتەد ینتەر ەگ یداوا انەیو  ەغداو ەب ەل ۆوخەراست كاتەد ەبودج ەیو ەگواستن
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 ندەپاب ەیو ێپ كانڵبا ەركردەس ەك نەبك ڵەسا نیندەچ یوداەژمێدر  یوتنەكێر  ەل ی ر یپشتگ كانیەتڵەو ەودێن ەمانەیو هاوپ كایر ەمەئ ەستیو ێپ

 ەو ە. ئیتێكیەو  یپارت یكانەر ەاردڕیب ەركردەو س كاتەد راقێع یتەاسیس ەیور ەگ یك ەیەكوتل یتیەراەنێنو  ەك راقێع یرانیز ەو  كۆ ر ەس ەبن، وات

 مێر ەو ه غداەب ەك ەبودج ەیكەخوازراو  ە. ئاستشنیدان ەو ەكەیەب دایاسیس یئاست نیرزتر ەب ەل زبیح ردوو ەه ەیو ەئ ۆب ەیەكید یكێكار ۆ ه

 ەیو ەمكردنەك رەسەل یتێكیەو  یپارت ەك ەیەو ەب یستیو ێپ ەو  ،ەیەمانگان ی لر ۆ د ن ۆ لیم دەس شتەه ی ر ەوروبەد ەل ون ەككێر  ی ر ەسەل

 ەل ەییگل ەیو ەئ ێبەب ون،ەككێر  یس  داەس ەیراد تاە( هكانڵەرماەو د كانیەتیەەڵ مۆ ك یەتگوزار ەو خزم ەووچم كە)و  تەحكوم یكانیەرجەخ

 ەنەبخ یتچاك یەن ەب مەڵ ب ی ز ێهەب یكێفشار  كانیەتڵەو ەودێن ەمانەیو هاوپ كایر ەمەئ ەستیو ێ. پنەبك یاس یس ەب ەكەتەباب انەیو  نەبك كتریە

 ۆب ەو ەتێڕێبگ ەمتمان كوەتاو  نێدابن كانیەسروشت ەسامان ۆب دراوێو توا پ ندەتمەبیتا یكێر یز ەو  ەیو ەئ ۆكوردستان ب یمێر ەه رەس

 .كوردستان یمێر ەه ەل ەووز  ی ر ەیغ ەیكید یكانەبوار  یكانەر ەنێرهەبەو  ۆب شیكیەماێه ەتێبەد ەك ،ەووز  ی بوار  یرانەنێرهەبەو 

 ی ر ۆ ریتەدژ  یزگاە. دێ ندر ێبه ستەدەب یتێكیەو  یو پارت غداەب وانێن ی هاوكار  ۆب راێخ یكێوتنەركەس رداۆ ریتەدژ  ەڕی ش ەیو ێچوارچ ەل ێ كر ەد

 ەڵگەكار ل ەو ەكینز  ەو ل نڵشناێفۆ پر  رۆ ز  ی كخراو ێر  ێس  یتێكیە ەب رەس ی ر ۆ ریتەدژ  یو گروپ یپارت ەب رەس ی ر ۆ ریتەدژ  یتیەراەبەو ەڕێب ،یراقێع

كار  كانەكۆ ناكێج ەناوچ ەل یئاسان ەب تواننەو د ەكردوو  ەو ەكەیەب انیكار  شترێپ ەوانەداعش. ئ ی دژ  ەل نەكەد كانیەتڵەو ەودێن ەمانەیپهاو 

 یو لق ەابانینا زگاەد وەئ رەسەل شەهاوب ی ر ۆ ریتەدژ  ی و كار  ی هاوكار  ی ر ەنتەس ینانێكهێپ یمەكیە ی ز یركەت ێ كر ە. دنەبك كتریە ەڵگەل

 .ەرگەشمێو پ یدرالیف یس یلۆ و پ راقێع ی شكر ەل كەو  یكانەور ەگ یەرباز ەس ەكخراو ێر  رەسەل زیركەت یاتیجەل ،ێب كانیەار یزان

 ی F-16 یكانیەنگەج ەكڕۆ ف یركردنیگێج ەل ێب نانێرهەبەو  ی بوار  ەل مێر ەو ه غداەب وانێن ی هاوكار  ۆب كانەگرنگ ڵەمبو یس ەل كێكیە ێ كر ەد

دار  كەترسناك و  یك ەیەتا راد ەژانێمبهاو ۆ ب ەر ەكەڕ ش ەكڕۆ ف وە. ئیمانێو سل رێولەه یكانەخانەكڕۆ ف ەكورت كورت( ل ەیماو  ۆ)ب یراقێع

 ەیشێك یكانیەكیر ەمەئ ەكار یكنەو ت ەكانڕۆ ف ەڵەمۆ ك وەئ مەڵ ب ت،ێنێب كارەب یكوردان ی دژ  ەل غداەب ەنگەر  ەك نراون یب كیەساەع

  یتیفل یكێشەب ەك ێباش ب یك ەیەكۆ ریب ەنگە. ر رانێئ ەب ستوورەپشتئ یكدارانەچ ەب ەدراو  ەور ەد ەك دەلەب ەیبنك ەل ەیەه انیوامبوونەردەب

F-16  یك یەشدار ەب ەب انیكرد ڵیتایئ یكانیەنگەج ەكۆ فر  كەرو ەه ،ەو ەنێندر ێبخول یمانێو سل رێولەه ەل تداەلمەس یكاركردن یكێشەك ەل 

  .داعش ەدژ ب ەڕی ش یكات ەل كانەر ەتیفاۆ ور ی یبچووك 

 ەر ەكیار ی ەو  ،یتێكیەو  یو پارت غداەب وانێن یكانیەندەو ەیپ ەل ەو ەتەیبك ریب ەییور ەگ ەب ەك ەیەو ەئ ەبژاردان وەل شەهاوب ەیچكێر 

 ەو  ،ەو ەتێدوخول ەو ەتێخولەد ی ژ ێل وەر ەب ی كوردستان روو  یمێر ەه ستاداێئ ەبن. ل ێ نو  ەیو ەركردنیب ی ر ەكیر یو پشتگ رەهاند كانیەتڵەو ەودێن

 ەب انەیگێر  كانەكورد ەركردەس ەك ەیو ەئ ۆی هەب شەو ەئ نان،ێرهەبەو  ۆگونجاو ب یكێشەك كەو  ەشێراك رنجەس مترەو ك ەر یگێج مترەك

 یكانەكورد یئازادكرن ۆی ه ەبوو  1991 يڵسا ەل راقێع ەل یكیر ەمەئ یردانەستو ە. دنێبتراز  كێل ەو یەخسەش یتەاسیس ۆی ه ەب ەك ەداو  انۆیخ

 كێشەب ەب ەو ەببن ەو یەكیر ەمەئ ینتەر ەگ ەب ەبكات ك ەكوردان وەئ مانەه ەداوا ل كایر ەمەئ ەك كردیوا 2003 ڵیسا ەیكەردانەستو ەد ەو  راق،ێع

 ەو ەگواست ەو ەتیەر ۆ كتاتید ەل یراقێع كایر ەمەئ یردانەستو ە. دەو ەكردنێجەبێج ی بوار  ەنێبخر  ەانینتەر ەگ وەئ ەك ەهاتوو  یكات ستاشێ. ئراقێع ەل

 كایر ەمەئ ەك ێبەو ەئ زن ەم ەیكید یك ەیەو ەگواستن ێ كر ەد مەڵ (، بكانەتیەموكراسید موو ەه كەرو ەه ،ەواو ەنات ە)ك تیەموكراسید ۆب

 شەیەسۆ پر  وە. ئەیكەكورد ەكهاتێپ انیموو ەه شێپ ،ێب داییواەئاشت ەل یكانەكهاتێپ مەرجەس ەڵگەل ەك كێراقێع ینانێداه ەل ێهاوكارب

 .بكات ێپ ستەكات د نیزووتر  ەب ەستاو ێئ ەل ێبەد ەو  ێ كر ەد
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 .وتی مێری بنیئەم بیرو رایانەی لەم بابەتەدا خراونەتەڕوو بیروبۆچونی نوسەر خۆین و مەرج نیە کە بیروبۆچونی ئینستیت


