هةلبذاردنى نا توندوو تيذانة و مةدةنيانة دذ بة داعش
لة اليةن مارتينا ثيطناتى مؤرانؤ ،سةرؤكى ( www.unponteper.it ... )Un Ponte Per
كاتيك هري ش كااية سةر موسل لة ئازارى  2016دا ،خةلكانى خؤرئاوا هةستيان ثى نةكاد .كاتيَك هيَاشةكان ،لة تشاينى يةكةمدا بوونة هؤى
بةرثابوونى جةنط لة موسلدا ،رؤذنامةوانان ثةيوةنديان بة ئؤفيسى (  ) Un Ponter Perةوة دةكاد لة ئيتاليا ثاسيارى ئةوةيان دةكاد كة
رزطاركادنى شارةكة ضةند رؤذ دةخايةنيت .ئيمة ش ثيمان دةوتن كة لةوانةية ضةند مانطيك يان ضةندةها مانط خبايةنيت ،وة ئةو سةركةوتنة ش
طةرةنتى نةكااوبوو ،بةالم خةلك طومانيان دةكاد .خةلكى لة ئةوروثا باوايان نةدةكاد كة داعش لة توانايدا بيت بؤ ماوةیةكى زۆر بةرطة
بطايت ،سةرةراى ڕووبةڕووبوونةوةى  68والتى هاوثةميان كة هةوليان دةدا بؤ لةناو بادنى داعش ،لة هةمان كاتتدا خةلك بة بةردةوامى
ئاوارة دةبن ،خانووةكان وياان دةكاين ،سةرباز و خةلك دةكوذرين و سةيارة بؤمربيذراوةكانيش دهةتةقنيوة لة بةغداد وةك تؤلة سةندنةوةی
داعش.
لةبةر ئةوة ،ضى دةبيتة هؤى كةمى سةركةوتن و ئازادى راستةقينة؟ وا ديارة كؤمةلطاى نيو دةولةتى هةموو ئةو ناكؤكى و ملمالنييةى لة بريكاد
كة لة عرياقدا هةبوون ثيش طةيشتنى داعش ،كة تا ئيستا ش بةردةواميان هةية .دةمارطريى لة نيوان كؤمةلطاكاندا لةطةشةكادندان ،وة
هةروةها تاس لة كةسانى ديكة ش ،هةروةك خةلك لة ئةوروثا لةسةر ئةوة راهاتوون كة لة ثةنابةرانى والتانى عةرةبى برتسن ،بى ئةوةى لةوة
تيبطةن كة يةكةم قوربانى دةستى تريؤرستانن .لة كاتيكدا والتانى ئيمة بةردةوامن لةثةرةثيدانى سةربازى تريؤريزم بةالم راهينان بة
ديثلؤمامتارةكان ناكةن لةسةر بنيادنانى ئاشتى و ميانطريى ،ثالثشتى عرياقى و ريكخااوة نا حوكمية نيودةولةتيةكان و بزووتنةوة
كؤمةاليةتيةكان ناكةن كة هةوىل بةرزكادنةوةى ئاشتةوايى و ثيكةوة ذيان دةدةن ،بة بڕی ثيويست سةرضاوةكان بةكارناهينن بؤ بةخشينى
ثالثشتى ماؤفايةتى بؤ قوربانيانى ئةم جةنطة.
هاوثةميانانى جيهانى دذ بة داعش زياتا لة ( )50مليؤن دؤالرى بةخشية ( ثاؤطاامى طةشةسةندنى نةتةوة يةكطاتووةكان  )UNDPبؤ
ثالثشتى دةست بة جيى ناوضة ئازادكااوةكان ،بة اليةنى كةمةوة يةك ثاؤطاامى بنياتنانى ئاشتى لة هةر ناوضةيةك .بةالم لة هةمان ئةو
ماوةيةدا زياتا لة (  )13،500هريشى ئامسانى لة هةردوو والتى عرياق و سوريدا روويداوة .تيكااى خةرجى هةر رؤذيكى بؤمبارانكادنى طاانة بؤ
ووتن لة اليةن ووالتة هاوثةميانةكانةوة بةالم بؤ وةزارةتى بةرطاى ئةمايكا (  )11،7مليؤن دؤالر بوو لة هةر رؤذيكدا تا ناوةڕاستى ساىل 2016
وة لة وانةية لة ئيستادا ئةو ذمارةية زؤر بةرزتا بووبيتةوة .کةواتة ،ضؤن دةتوانني هاوسةنطيةكى با ش رابطاين لة خةرجكادنى(  )50مليؤن
دؤالر لة ماوةی سةرةتای قؤناغى سةقامطريى ،و خةرجكادنى  12مليؤن دؤالری هةر رؤذيك لة سةر بؤمبارنكادنةكة؟ ضؤن دهةتوانني شانازی به
هةموو جةنطاوةرانى كوردستان و عرياقةوة بكةين كة طيانى خؤيان بةخت دةکةن لة ثيناو رزطاركادنى ناوضة دةست بةسةردا طرياوةكان ،بة
بةريوبادنى ئةم هةنطاوة بة شيوةيةکی طوجناو؟
ضارةسةر ئةوةية كة عااقيةكان دةتوانن بيسةملينن كة تواناي بونياد نانةوةي عااقيان هةية بة هاوكاري يةكرت ,رِيَطا بدريَ بة هةموو كةس
بطةرِيَتةوة شويَنة ئازاد كااوةكانيان  ،كارة كوَبوةوةكانيان بوَ رِيَكبخايََِتةوة وةك دروست كادنةوةي خويَندنطاكان كة هاورِيَيامنان كادويانة لة
 Hitلة باي ثشت بةسنت بة ثاوَذةكان ياخود ثارةدان بوَ كار لةاليةن رِيَكخااوة نيَو دةولَةتيةكان يا نا حكوميةكانةوة .هةنديَ لة ضارةسةرةكان
لةوانةية بكايَت لة رِيَطاي طوَرِيين هةندي وشةوة ,وةك بةكاريهيَناني وشةي( ئاشتةواي) لة باي وشةي ( جيَطري كادن) بوَ ثيَناسةي ثاوَسةي
ئازادي عااقيةكان لة تاس و توندوتيذي .ئةم ضارةسةرة دةتوانيَ ئاشيت ناوخويي بوَ كوَمةلَطاكان بةديبهيَينَ لة هةموو شاروضكةكاندا .ئةوة ش
دةبيَتة كليليَ بو ضارةسةر و شيكادنةوةي طافتة ناوخوَيةكان و رِيَطاي كادن لة زياد بونيان و طوَرِينيان بوَ تيَطةيشتنيَكي نا توندو تيذي.
ضارةسةرةكة بة دروست كادني تيَطةيشنت(ئاشتةوايي) نيَو دةولَةتيةوة دةبيَ لة بنضينةوة .نةك ضاوةرِيَي حكومةت يان هيَزيكي دةرةكي بن بوَ

ثيَشنيار كادني .بةالَم ئةبيَ ئةوةمشان بريبيَ هةر هةنطاوي بوَ دروست كادني ئاشتةوايي دذة هيَزي توندي بو دروست دةبي  ،كة دةبيَت ئيَمة زوَر
زياتا لةو دوذمنانة برتسني لةباي داعش.
لة سالي ،1961سةروَكي امايكا ) ) Dwight D . Eisenhowerكوَتاي بةماوةي سةروَكايةتيةكةي هيَنا لة وتاريكدا،بة ئاطاداركادنةوةي
هاوالَتيان سةبارةت ية زيادبوني دةسةالَتي عسكاي -ثيشةسازي  :كة هاوثةميانيةكي نا فةرمي بوو لة نيوان هيَزي عسكاي نيَودةولةَتي و
دفاعي ثيشةسازي كة هاوكاريان بوو .ووتي :ل ة ئةجنومةني حكومةتدا،ئةبيَ ئاطاداري بةدةست هيَناني دةسةالَت بني كة هيض بيانويةكى نةبيَ ،ئةطةر
خوازراو بيَ يا نةخوازراو لةاليةن كوَمةلَطايةكي عسكاي ثيشةزيةوة  .بةرزو بونةوةي رِيَذةي كارةساتةكاني دةسةالتيكي ناجيطري( شويين خوَي نةبي) هةية و
لة زيادبونيشداية ،نابي بهيَلَني ئةم هيَزة يةكطاتوة كار بكاتة سةر ئازادي و ثاوَسةي دميوكااتيمان .تةنها بةئاطابون و زانياري هاوالَتيةكان دةتوانايَ
ثةيوةندي نيوان ئاميَاي عسكاي و ثيشةسازي بةطةرِخبايَ بوَ بةرطاي لةئامانج و بريوَكة ئاشتةواييةكامنان ،بوَ وةدةست خسنت و طةشةكادني ثاوَسةي ئازادي
و دلَنياي (امن) بةيةكةوة.

ئيَمة باِوامان واية كة ئةم دةستةواذانة تةنها بوَ نةتةوة رِوَذئاوايةكان نية ،كة زيادة رِوَيي دةكةن لة بةكارخستين هيَزي عسكاي دذي تريوَر و
دانيشتوانيش ضاوةرِواني بةديهيَناني ئاشتةواي و دادثةروةرين .بةلَكو بوَ كادستان و عااقيش دةبيَ ،هةرضةندة بةكارهيَناني ئةو ضةكانةي
بةكاردةهيَنايَن لةاليةن سةربازةكانةوة و ثيَيان فاوَشااوة لةاليةن والَتة رِوَذئاواييةكانةوة ،وة قازانج دةكةن لة بةرامبةر ئةم بازرطانية
بكوذيةوة .بةالَم ئةوان( والتة روَذئاواييةكان) ثارة دةبةن لة داهاتي ووالَتةكةمان ،ضونكة هيَزي عسكاي الي ئيمة ثشتيطاي تةواوي ليَكااوة
لة اليةن حكومةتةوة.و هةر وةك من كة ئيستا لة ايتاليا باِة ثارةي خويَندنطايةك دةدةم بوَ كورِةكةم كة دةينيَام بوَ باخضةي ساوايان و ثشوي
كاتي ( دايكايةتيم) مندالَ بونيشم زوَر كةمرت بوو لةضاو ئيَوة كةلة كوردستانن.
ئيَمة وةك كوَمةلطاي مةدةني جيهاني دةبيت ثاشةكشيَ بكةين لةم جورةكادةوانة و هةر بةرذةوةنديةك كة لة ثشتيانةوة بيَـت .وة باشرتين رِيَطا بوَ
ئةم بةرةنطار بونةوةيةي كوَمةلَطاي عسكاي ئةوةية كة بيسةمليَنني ضاالكيةكان( هةنطاوةكان) ي دروست كادني ئاشتةوايي زوَر كاريطةرة لة
طوَرِيين كيَشةكان  ،تةنطةذةي نا توندو تيذيانة تاكة رِيَطة ضارةية بوَ بنيادناني طوَرِانكاري بةردةوام.

