
 داعش  دذ بة  انةين دة و مة  ذانةينا توندوو ت ىاردنهةلبذ

  www.unponteper.it(  ... Un Ponte Per)  ؤكىر ، سةؤرانؤم ىناتنا ثيطين مارتةياللة 

 ؤىه  بوونة مدا ةك ةي نىيتشا  ، لةاشةكانك هيَكاتيَاد. ك ثى نة يانست رئاوا هةؤخ لكانىةدا، خ 2016 ىئازار لة لر موس سة   ش كاايةريه كاتيك
  ئةوةيان دةكاد كة ا ثاسيارىئيتالي  كاد لة دة  ةوة(  Un Ponter Per ) ئؤفيسى  ةوانان ثةيوةنديان ب نامةرؤذدا، لموس  نط لة جة ىابوونرث بة

 ش  وتنة ركة و سة ئة  ت، وةين ةيخبا ها مانط ندة ضة يانك مانطي ضةند  ةوانةيةل  وتن كة دة ثيمان . ئيمة شنيت ةيخا رؤذ دة ضةند  شارةكة رزطاركادنى
  رطة ر بةۆز كى ةی ماوة ؤب يتب يداتوانا  داعش لة  كاد كة دة ان نةيباوا وروثا ئة  لة ىكل كاد. خة ان دةيومانك طل م خةال كااوبوو، بة نة ىنت رة طة
 ىوام ردة بة  ك بةل كاتتدا خة مان هة  عش، لةدا ىناو بادن لة ؤدا ب دة ليانو هة كةان مي هاوثة ىتالو 68 ى وة وبوونةوڕ ووبةڕ راى رة ت، سةيابط

 ی وة ندنة سة ؤلة ك ت غداد وة بة  لة  وة نيق سةيارة بؤمربيذراوةكانيش دهةتةو  كوذرين ك دةل رباز و خة ، سةةكايند وياان كان بن، خانووة دة  ئاوارة
 داعش. 

بريكاد   ناكؤكى و ملمالنييةى لةو  موو ئة هة ىتوا ديارة كؤمةلطاى نيو دةولة؟  ئازادى راستةقينةو  كةمى سةركةوتن ضى دةبيتة هؤى،  لةبةر ئةوة
  طةشةكادندان، وة لة كؤمةلطاكاندا دةمارطريى لة نيوان.  بةردةواميان هةية كة تا ئيستا ش، ثيش طةيشتنى داعشبوون  عرياقدا هة  كة لة

لةوة  بى ئةوةى، ثةنابةرانى والتانى عةرةبى برتسن ةل  راهاتوون كة  وة ر ئة سة ك خةلك لة ئةوروثا لة روة كةسانى ديكة ش، هة  ةها تاس ل وةر هة
  بةراهينان   بةالم تريؤريزم ثةرةثيدانى سةربازى بةردةوامن لة  والتانى ئيمة لة كاتيكدا. رستاننؤكة يةكةم قوربانى دةستى تري تيبطةن

بزووتنةوة و  نيودةولةتيةكان  ريكخااوة نا حوكميةو  عرياقى ثالثشتى، ئاشتى و ميانطريى بنيادنانىر ناكةن لةسة ةكانديثلؤمامتار
بةخشينى  بؤ بةكارناهينن ثيويست سةرضاوةكان ڕیب  ثيكةوة ذيان دةدةن، بةو ئاشتةوايى  بةرزكادنةوةى كة هةوىل ناكةن كؤمةاليةتيةكان

 .  نطة م جة قوربانيانى ئة بؤ ثالثشتى ماؤفايةتى

 بؤ(  UNDP نةتةوة يةكطاتووةكان طةشةسةندنى ثاؤطاامى)   يةخش مليؤن دؤالرى بة (50)  زياتا لةداعش   جيهانى دذ بة هاوثةميانانى
و  بةالم لة هةمان ئة. ناوضةيةكر  هة  ئاشتى لة ثاؤطاامى بنياتنانى يةك  كةمةوة بة اليةنى، ناوضة ئازادكااوةكان ثالثشتى دةست بة جيى

بؤ   طاانة بؤمبارانكادنى رؤذيكىر  رجى هة تيكااى خة.  روويداوة سوريداو  عرياق والتىردوو  هة ةامسانى لهريشى ئ( 13،500)   زياتا لة يةدا ماوة
 2016 ىلسا ىاستڕ تا ناوة رؤذيكدار  هة  مليؤن دؤالر بوو لة( 11،7)  وةزارةتى بةرطاى ئةمايكا بةالم بؤ  هاوثةميانةكانةوة  ووالتة لة اليةن ووتن

ن يؤ( مل50) رجكادنى خة  بطاين لةرابا ش  نطيةكى هاوسة نيتوان ضؤن دة ، واتة ةک . وة تةيرزتا بووب ر بةؤز  ية و ذمارة ئيستادا ئة  لة  ية وانة  لة  وة
  به ی شانازنيتوان؟ ضؤن دهة ةك مبارنكادنةؤر ب سة  لة رؤذيكر  هة یالرؤن ديؤمل 12 ىادنرجك قامطريى، و خة سة ىناغقؤ یتا رة سة ی ماوة  الر لةؤد

  كان، بة ردا طرياوة سة ست بة دة  ناوضة ىادنزطاركرناو ثي  ن لة ةک خت دة بة ؤيانخ طيانى  كة ينبكة  وة اقةريوردستان و عك ىران نطاوة موو جة هة
 ؟وجناوط یک ية وةيش  بة  نطاوة م هة ئة ىوبادنري بة

بة هةموو كةس  ضارةسةر ئةوةية كة عااقيةكان دةتوانن بيسةملينن كة تواناي بونياد نانةوةي عااقيان هةية بة هاوكاري يةكرت, رِيَطا بدريَ
ان كادويانة لة بطةرِيَتةوة شويَنة ئازاد كااوةكانيان ، كارة كوَبوةوةكانيان بوَ رِيَكبخايََِتةوة وةك  دروست كادنةوةي خويَندنطاكان كة هاورِيَيامن

Hit    حكوميةكانةوة.  هةنديَ لة ضارةسةرةكان لة باي ثشت بةسنت بة ثاوَذةكان ياخود ثارةدان بوَ كار لةاليةن رِيَكخااوة نيَو دةولَةتيةكان يا نا
وَسةي لةوانةية بكايَت لة رِيَطاي طوَرِيين هةندي وشةوة, وةك بةكاريهيَناني وشةي) ئاشتةواي( لة باي وشةي ) جيَطري كادن( بوَ ثيَناسةي ثا

ن بةديبهييَنَ لة هةموو شاروضكةكاندا. ئةوة ش ئازادي عااقيةكان لة تاس و توندوتيذي. ئةم ضارةسةرة دةتوانيَ ئاشيت ناوخويي بوَ كوَمةلَطاكا
 و تيذي.دةبيَتة كليليَ بو ضارةسةر و شيكادنةوةي طافتة ناوخوَيةكان و رِيَطاي كادن لة زياد بونيان و طوَرِينيان بوَ تيَطةيشتنيَكي نا توند

ة. نةك ضاوةرِيَي حكومةت  يان هيَزيكي دةرةكي بن بوَ ضارةسةرةكة بة دروست كادني تيَطةيشنت)ئاشتةوايي( نيَو دةولَةتيةوة دةبيَ لة بنضينةو
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ئيَمة زوَر ثيَشنيار كادني. بةالَم ئةبيَ ئةوةمشان بريبيَ هةر هةنطاوي بوَ دروست كادني ئاشتةوايي دذة هيَزي توندي بو دروست دةبي ، كة دةبيَت 
 زياتا لةو دوذمنانة برتسني لةباي داعش.

( كوَتاي بةماوةي سةروَكايةتيةكةي هيَنا لة وتاريكدا،بة ئاطاداركادنةوةي   (Dwight D . Eisenhower،سةروَكي امايكا1961لة سالي 
ثيشةسازي :  كة هاوثةميانيةكي نا فةرمي بوو لة نيوان هيَزي عسكاي نيَودةولةَتي و  -هاوالَتيان سةبارةت ية زيادبوني دةسةالَتي عسكاي

ة ئةجنومةني حكومةتدا،ئةبيَ ئاطاداري بةدةست هيَناني دةسةالَت بني كة هيض بيانويةكى نةبيَ، ئةطةر ل دفاعي ثيشةسازي كة هاوكاريان بوو. ووتي:
خوَي نةبي( هةية و  خوازراو بيَ يا نةخوازراو لةاليةن كوَمةلَطايةكي عسكاي ثيشةزيةوة . بةرزو بونةوةي رِيَذةي كارةساتةكاني دةسةالتيكي ناجيطري) شويين

 نابي بهيَلَني ئةم هيَزة يةكطاتوة كار بكاتة سةر ئازادي و ثاوَسةي دميوكااتيمان. تةنها بةئاطابون و زانياري هاوالَتيةكان دةتوانايَلة زيادبونيشداية، 
ثاوَسةي ئازادي  ادنيثةيوةندي نيوان ئاميَاي عسكاي و ثيشةسازي بةطةرِخبايَ بوَ بةرطاي لةئامانج  و بريوَكة ئاشتةواييةكامنان، بوَ  وةدةست خسنت و طةشةك

 و دلَنياي )امن( بةيةكةوة.

دذي تريوَر  و ئيَمة باِوامان واية كة ئةم دةستةواذانة تةنها بوَ نةتةوة رِوَذئاوايةكان نية، كة زيادة رِوَيي دةكةن لة بةكارخستين  هيَزي عسكاي 
ادستان و عااقيش دةبيَ، هةرضةندة  بةكارهيَناني  ئةو ضةكانةي دانيشتوانيش ضاوةرِواني  بةديهيَناني ئاشتةواي  و دادثةروةرين.  بةلَكو بوَ ك

ازرطانية بةكاردةهيَنايَن لةاليةن سةربازةكانةوة و ثيَيان فاوَشااوة لةاليةن والَتة رِوَذئاواييةكانةوة، وة قازانج دةكةن لة بةرامبةر ئةم ب
اهاتي  ووالَتةكةمان، ضونكة هيَزي  عسكاي الي ئيمة ثشتيطاي تةواوي ليَكااوة بكوذيةوة. بةالَم  ئةوان) والتة روَذئاواييةكان( ثارة  دةبةن لة د

ن و ثشوي لة اليةن حكومةتةوة.و هةر وةك من كة ئيستا لة ايتاليا باِة ثارةي خويَندنطايةك دةدةم بوَ كورِةكةم  كة دةينيَام بوَ باخضةي ساوايا
 ةضاو ئيَوة كةلة كوردستانن.كاتي ) دايكايةتيم( مندالَ بونيشم زوَر كةمرت بوو ل

رِيَطا بوَ ئيَمة وةك كوَمةلطاي مةدةني جيهاني دةبيت ثاشةكشيَ بكةين لةم جورةكادةوانة و هةر بةرذةوةنديةك كة لة ثشتيانةوة بيَـت. وة باشرتين 
ت كادني ئاشتةوايي زوَر كاريطةرة لة ئةم بةرةنطار بونةوةيةي كوَمةلَطاي عسكاي ئةوةية كة بيسةمليَنني ضاالكيةكان) هةنطاوةكان( ي  دروس

 طوَرِيين كيَشةكان ، تةنطةذةي نا توندو تيذيانة تاكة رِيَطة ضارةية بوَ بنيادناني طوَرِانكاري بةردةوام.


