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یجیتارئەلفوبێی ئەخالق، سەرەتای ست

 
 یلەدواریم لامەک رۆتکد

 

 ؟چۆن کۆبانێ ئەمریکای کردە دۆستی ستراتیجی کورد

1 

كی پێشوودا روونم کردەوە، داستانی ێوەک لە وتار سەرەتای تێوەگالنی ئەمریکا لە ڕۆژاوا 

 . بەرگریی و خۆڕاگریی کۆبانێ بوو 

چارەنووس ی مرۆڤان و گەوەهاتنی ژیان و ەنبەت لەبەر ئەمریکا بە ئارەزوو، بە خواست، 

کی جێوەک ئامان لە سوریا بۆ ئامانجی شەڕی داعشیش ئەوسا تەنانەت  و ڵگای کوردییکۆمە

 .ئەمریکی نەبووە تەرەفێک لە مەلحەمەی بەرگریی کۆبانێ

 ]: بە ئاشکرا وتیدا،   2016ی ئۆکتۆبەری  8لە ێری جۆن ک وەزیری دەرەوەی ئیدارەی ئۆباما،

 [ .ئەمریکا نییەکی ستراتیجی ێکۆبانێ ئامانجڕێگرییکردن لە کەوتنی 

 a 'not is town the of fall the preventing says Kerry John Kobani: in Isis

objective' strategic  
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ی ئامانجی لە داگیرکاریی و تاوانە مڕندەییەکان یشوەستاندنی داعشتا لەو قۆناغەدا او 

  .ستراتیجی ئەمریکا نەبوو 

کۆبانی دەکەوێ، بێگومان دەکەوێ، : وەک قسەکەی ئەردۆگان ێڕی ک جۆن ئەم قسەیەی 

  . خەڵکەکەی بوو بە وەحشەکانی داعش ارەنووس ی کۆبانێ  وچتەسلیمکردنی 

 پشتگیریی کوردی کرد لە کۆبانێ؟یکا ئاخری ر مئە ئەی چۆن 

2 

 خەباتی یەپەگە

 خوازانی ڤراستەقینە و مافیمرۆ  انی از و ئەوەی تەسلیمبوونی قبول نەکرد و هەموو ئازادیخ 

 بەرگری قارەمانانەیئەخالقییەوە و ی یخستە بەردەم بەرپرسیاریی ویژدان یی دنیاتەساخ

 . کورد بوو 

هەرەگرنگ بۆ  وەک دەرسێکی مێژوویی ییوەندێحەقیقەتێکی گرنگ و ن هەروەهابەالم کۆبانێ 

هەست و ڕای گشتی کارکردن لە زلە سیاسەتمەداران و چۆنێتی گەیشتنی ێگەلەکەمان و بۆ ت

بە خۆت نەسووتێ، گەر خۆت وەک نەتەوە نەیسەملێنێت  ڵتگەر خۆت د: تجیهان دەرخس

 تز ۆ ی تر هاوسچۆن خەڵک  تەنگی نەتەوەیی دەرنەبڕیدو هەست و سۆز و هاو  نەتەوەیت

 دەبن؟

ش ی داعش بۆ داگیرکردنی کانتۆنی کۆبانێ و ئابڵوقەی شارۆچکەی کۆبانێ بە تانک و ر هێ

دا  2014ی ئەیلوولی  13تۆپخانە و گروپی ئینتیحارییەوە لە ماشینی سەربازیی و 

 ی ئەیلوولدا ئابلوقەی شارۆچکەکەیان دا 16لە . دەستیپێکرد

ی  27نکەیەکی کۆبانێ لە یەکەم لێدانی ئاسمانی هاوپەیمانی رۆژاوایی  لە داعش لە ب

 . ئەیلوولدا بوو 

 130.000لە الیەکی تریشەوە . بەالم لەم دووحەفتەدا کورد بەرگرییەکی ئەفسانەییان کرد

] ی ئەیلوولدا  ئۆباما ستراتیجی دژ بە داعش ی وەک  27لە . کەس دەربەدەر بوون

یمانییەک بۆ کە هاوپە :وەسف کرد و وتی[ کەمکردنەوەی توانایان ئەمجا لە ناو بردنیان
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ئەم مەبەستە پێکدێنن و ئەمریکا سەرکردایەتیی دەکات و شەرم ناکەین لە لێدانی ئەو گروپە 

 . تێرۆریستە

بەالم بەشداری . بەریتانیا و دانیمارک و بەلچیکاش بەشدارییان لەو هاوپەیمانییە راگەیاند 

 . ئەو هاوپەیمانە کەمتر لە شەرمنانەبوو 

 س ی .بی .رووداوەکان بروانە بی[ ۆژبەڕۆژییڕ ]بۆ کورتەیەکی  کاتبەندی ]

 29688108-east-middle-https://www.bbc.com/news/world 

 .دەبوو  دۆزەخیی تر و کوشندەتر  تا دەهات هیڕش ی داعش

کە بریتی   خۆیان دروستیان دەکردکە  ]دەبابە و هامەری ئەمریکی و سارۆخی دۆزەخ داعش 

موشەکی گراد و و [ قەمەنی و بە تۆپخانە دەیانهاویشتەت بوو لە بوتلە گازیكی پڕ لە 

 . سەیارەی بۆمبڕێژ کە ئینتیحاری دەیانتەقاندەوەجگە لە   ،هەبوو  129تۆپخانەی 

 .و ئارقەناسە  دۆشکا و  و   کالشینکۆف، ڕەشاش،یەپەژە و یەپەگە بەرد کو انی ڕ کچان و کو 

 . زەخیرەشیان کەم بوو . بەکۆاڵنیان دەکرد شەڕی کۆالنجی  .بی

لە لە س ێ الوە .. بوو  کۆبانێ بە پراتیکی دوو ساڵ دەبوو لە ڕەوش ی شاریكی گەمارۆکراو دا

، کە لە گەڵ دەستپێکی قەدراو بوو ئابلوو  لە گەڵ تورکیاگەڵ سوریا و لە الی چوارەمەوە 

تاکە دەروازە سنوورییەی بۆ گەیشتنی یارمەتی ئینسانیی و  تورکیا ئەو  ،داعش یهیرش 

کردنەوەی کۆریدۆریکی یەپەگە کی کۆبانێ و ڵداوای خە ملە بەر ئەوە یەکە. هەالتن، داخست

  .کەکەی ئەوانەی لە شارەکەدا مابوونەوەڵتنی یارمەتی بە خەشبۆ گەی  مرۆیی بوو 

لە ناوبردنی : ئێستای تورک بوو  یجیسترات ئامانجی داعش لە گرتنی کۆبانێ هەمان ئامانجی

کردن و جێنیشتەکردنی عەرەب و میلیشیای سوننی ردەکەی بە کوشتن یان ئاوارەو خەلکە ک

 .کانی دەولەتی ئیسالمیییجییەسترات ک لە ویالیەتەێینی بە یەکڕ گۆ  داعش ی و 

 تورکیا بەردەوام ئەم ستراتیجە لە عەفرین و کانتۆنی عەفرین جێبەجێدەکات و هێشتا ]

   .[دەیەوێ کۆبانێ و هەموو ڕۆژاوا بگرێتەوە

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29688108
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دەگەریی و قیرسچمەیی بۆ داگیرکردنی شارەکە مڕنی و یژ ی توندوتییڕ داعش ئەوپەبۆیە 

پارێزەر ئەنوەر راپۆرتێکی ئەلجەزیرە لە زمانی سەرۆکی کانتۆنی کۆبانێ وە بەکارهێنا، بە پێی 

شەکانیاندا بۆ سەر هیزەکان و سەیارەی بۆمبرێژی ئینتیحارییان لە هیڕ  25موسلیم داعش 

ارەکانی تری شئەمەش ژمارەیەک بوو کە ئەوسا لە هی هەموو ناوچەکانی یەپەگە تەقاندەوە، 

 . سوریا زیاتر بوو 

اگەیاندنەکەی کێری کە کۆبانێ ڕ ژ پێش ۆ ڕ  4ڕەوش ی کۆبانێ لە خەتەر دا بوو، تەنیا 

 ی [مشتە نور ]ی ئۆکتۆبەردا داعش گردی ستراتیجی 4واتە لە  !ستراتیجی نییە

لە وێوە بە تانک و تۆپخانە ناوشاریان ی لە سەر چەقاندبوو، ش ئاالی ڕە داگیرکردبوو، 

و سەیارەی  انەخش و تۆپۆ بە تانک و ماشێنی زرێپ لە س ێ الوە هیرشیانبۆردومان دەکرد، 

 [نەخشەی سەربازیی هێرشەکان بکەسەیری ] .ی دەهێنایئینتیحار 
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سەیری   ،تانک و ماشینی سەربازی و تۆپخانەی تورک ڕیز بوو بوو  یشبە درێژایی سنوور  

 . ئاهەنگی ئیبادەکردنی کۆبانێ یان دەکرد

 وچابیدەسەالت و  ،گوندە نزیکەکانیش هاتبوونە سەر سنوور وکوردی سوروچ و 

 .سەیری ئەو دۆزەخەیان دەکرد ،بەهاوار دەمبەفرمێسک و 

الی ئەوان . ئۆباما مانەوەی داعش بۆ ماوەیەکی درێژخایەن بوو ئەمریکای دیاربوو سیاسەتی 

 لە بەرچاوی  کە ،کۆبانێ تەنیا شارۆچکەیەکی تری قوربانی ئەو  الفاوە ڕەشە بوو 

و  چاودێریی انینێوەندەک و ئینجەرلیک و  سەتەالتەکان و ڕادارەکان و درۆنەکانیان

موسل و  ،و  لەبەر دەم دووەم سوپای ناتۆدا رکیاداتو و بە ناو  ئیستیخباراتی بەهێزیان

 .ڕەقەی ڕاماڵی

  .کۆبانێ هیچ نرخێکی ستراتیجی بۆ ئەمریکا نییە :دەیوتوەزیری دەرەوەی  ئەمریکا 

ۆژنامە و ئاژانسەکان بە چڕیی بە دوای ڕ م اڵ بوو، بە گوێ هەمیشە کەڕ  ئەوروپا وەک

زیاتر و زیاتر پشتگیری خۆتێگەیاندنی لە کۆبانێ دژی ی گشتی اڕ . ووداوەکان دەکەوتنڕ 

 .داعش دەکرد

3 

 قەزا لە الی خودا بێ رەگەمبرا لە پشت برا بێ، 

خوێنی  هاواری نەتەوەیی و  تووڕەیی ئینسانیی و  ، ئەوەیشتەوەێبە تەنیا نەه یئەوەی کۆبانێ

جەستەی ئەو دیوی -چەپار کرد،   ێخەباتی نەتەوەیی کۆبان ڕی گی ڵسوور و پاکی خۆی تێکە

باکوور بوون لە ی گیانبەزەکان زەسۆ ڵدخەباتکار و ڵە ۆ ڕ  :بوو  کۆبانێ کردیزۆر  سنووری 

 ئامەدی -کوردستانێتیی دڵەگەورەی بەندی کوردایەتیی و ڵمەهەروەک هەمیشە، پێشەوە 

 . سوروچ :ی سەر سنووری زۆرکردو شارۆچکەی دەستەخوشک  مەزن 

 دا  2014ی ئۆکتۆبەری  8لە ڕۆژی  نموونەی راپۆرتیکی ڕۆژنامەگەری جیهانیی ئەوسایە  ئەمە

 دای بەریتانیی[  ئیندیپێندینت]  لە واتە لە ڕۆژی راگەیاندنە ساردەکەی کێری دا، 

  :بالوکراوەتەوە
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سەرانسەری تورکیادا اندانی زیاتری لە یشلە کۆبانێ خۆپ پشتگیریی بۆ کوردنەبوونی  ]

 [هەڵگیرساند

ی مۆلۆتۆڤ و بەردیان لکۆکتێکەس گیانیان لە دەست دا کاتێ ناڕازییان  19بەالی کەمەوە 

 .میان دانەوەاڵ وە ئاو تۆپەداردەست و  گاز و  ەپۆلیس بە فرمێسک. بە پۆلیس دادا

اقیع یئەمری]تورکیا دیاربەکر، پێتەختی واکەوتووی شاری باشووری ڕۆژهەالتی  کورد ی  [ و

فەرمانی قەدەغەکردنی . کوژراویان بەرکەوتخراپترین توندوتیژیی و زۆرترین لە تورکیا، 

هەشت کەس لە دوای ئەوەی بەالی کەمەوە  ،ی پێنجشەممە درێژکرایەوەژ رۆ هاتوچۆ تا 

 . ی خۆپیشاندانەکاندا گیانیان لەدەست داەماو 

 .  بەکر یەکێکە لە شەش شاری کوردیی کە لە ژێر قەدەغەی هاتوچۆدایەدیار 

ئەمجارە : جاریكی تر ڕژانە سەر شەقامەکان ،کۆبانیکوردەکانی شارۆچکەی سوروچ نزیکی 

 .بۆ پشتیوانی خەلكی کۆبانێ

بەرگری لە ی هاوشێوەی پەکەکە، اڕێکخراوی سووری[ یەپەگە]یەکینەکانی پاراستنی گەل ]

کە تاریک داهات، شەڕەکە لە بەش ی ڕۆژهەاڵت دابوو، جەنگاوەرانی . شارەکە دەکەن

 ویستی بە  شئەمڕۆ داع. شەقامدا بوون بە لە شەڕی شەقامیەپەگە لەگەڵ داعشەکان 

بۆمباردومانی نێوەندی ، بێتە ناو شارەکە و ماشینێکی سەربازیی پر لە تۆپخانە تانکهێرش ی 

ی پاش نێوەڕۆ بە کاتی 4ر مێم یەپەگە بۆیان لە کەمین دابوون، کاتژ بەال  ،کەی کردەشار 

کۆم کە لە نیوەندی  .زارا میستۆ سەرنووس ی وەالتی] ..لۆکال، ماشێنەکەیان تەقاندەوە

داعش لە س ی قۆلەوە هیرش بۆ  :یپیندێنتی وتدکۆبانێ وە راپۆرت دەدات، بە ئین

تورکیا لە سەر سنوور ڕیزبوون و تەنیا دەبابەکانی داگیرکردنی نێوەندی شارەکە دەکەن، 

 [.سەیر دەکەن

-kobani-in-east/isis-orld/middlehttps://www.independent.co.uk/news/w

-says-kerry-john-as-border-its-on-threat-to-reacting-turkey-of-sign-no-still

9783372.html 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-kobani-still-no-sign-of-turkey-reacting-to-threat-on-its-border-as-john-kerry-says-9783372.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-kobani-still-no-sign-of-turkey-reacting-to-threat-on-its-border-as-john-kerry-says-9783372.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-kobani-still-no-sign-of-turkey-reacting-to-threat-on-its-border-as-john-kerry-says-9783372.html
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4 

 :دژی خەباتی نەتەوەیی نەوتیی ییو خۆفرۆش دیمەنە میژووییەکە

ریی و ۆژنامەگەڕ  اران راپۆرتیز اپۆرتێکی ئیندیپێندێنتەوە، یەکێکە لە هەڕ هەوالە لە ئەم 

یفێکی نەتەوەییدا پاراسترابان و شئەو کاتە، کە دەبوو ئێستا لە ئەر  ڤیدیۆیی و فلیمسازیی

یان کتێبی پڕ دۆکیومێنتی و دە ،لە سەر کرابا و یاندەست بن و سەدان لێکۆلینەوەبەر 

جگە لە  پەخشکرابان،ی بەرجەستەیی زیندوو، تەنیا لە سەر مەلحەمەی کۆبانی وێنە

 .کردنی بە فلیم و بەرجەستەکردنی لە چەندین رۆمان و کاری ئەدەبییدا

 کچ و کوڕە و ناوی داستانی کۆبانێ کە  ،ی کورد و خوێندکاری سەرەتایی نەبێتڵدەبوو منا

 .کاتنەپێوە  انشانازییشەهیدەکانی کۆبانێ نەزانێ و 

و ردیی کو خوێندنی ، پەروەردەی کوردیی، ردییکو تی مەتی کوردیی، حکو اڵئەی دەسە

 یانی چی؟نیبوون، کوردبوون و کوردستا

 .[نەتەوەیی یخەبات]نەک  ،مان هەیە  [ی نەوتیییخۆفرۆش] وور باشلە بە داخەوە  بەالم 

، کوا هاوچەرخ ، کوا مێژوونووسییو هونەری نەتەوەیی ، کوا ئەدەبی نەتەوەییکوا ئەرشیف 

  اندنی شەهیدانی؟ر نەم؟ کوا یادکردنەوەی داستانی کۆبانێ و بنکۆلیی ئەکادیمییزانکۆ و 

 بیرخانە؟  کوا دەزگای ستراتیجیی و

5 

 کۆبانێ ئەمریکای فێری ئەلفوبێی ئەخالق کرد

ئەمریکا و ناتۆ گەیشتنە ئەو . شاندانەکانی باکووری کوردستان کاریگەر بوونیخۆپ

بە  ی ناتۆییتورکیا ،دەتەقێتەوە وقەناعەتەی کە کۆبانێ بکەوێ تووڕەیی کورد لە باکوور 

واتە تاوانی فرامۆشکردنی کەوتنی کۆبانێ و . زۆر نەبێت بۆی کۆنترۆل ناکرێ کوشتاریكی 

کیشەی دەیان هەزار  . ی کوردی باکووریش ی دێتە سەریکوژ ڵکۆمەدەکردنی، تاوانی ائیب

ێشەکە پەنابەریش کە تورکیا نەیدەویست ڕیگایان بدات، فاکتەرێکی تری چڕکردنەوەی ک

 . بوو 
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کۆبانێ بوو بە رەمزی هەرە بەهێزی بەرگری بەالم هۆکارە هەرە گرنگەکە ئەوەبوو کە 

ازانی دنیا وەک و هەموو ئازادیخ ،نەتەوەیی کورد کە لە سنووریی نەتەوەیی تێپەڕاند و

 .شیزمی ئیسالمیی داعشیی دەیانبینیفاخەباتێکی نێونەتەوەیی مرۆڤایەتی دژی 

 .ی سەدەی بیستویەکەم وەسفیان دەکرد[ ستالینگراد]چەپەکانی ڕؤژاوا بە 

 بەرگری داستانئامێزی کۆبانێ : ڕوانەۆ نموونە بب

-Kobane-of-Resistance-Epic-https://www.telesurenglish.net/opinion/The

0011.html-20170413 

، کردی بە جەنگی جیهانی دووەم جار دوای تاوانی هۆلۆکۆستی نازییبۆ یەکەمئەمە  

 .تاقیکردنەوەیەکی ئەخالقیی بۆ ئەمریکا و ڕۆژاوا

نامەسئوالنە   :ێڵب  ، کێری ناچار بوو اگەیاندنەکەی پێشوویڕ دوای  ڕۆژ  دوازدە  ئاخری تەنیا

 !کۆبانێ نەکەینکوردی و نائەخالقییە پشتگیریی 

خۆبەخشیی بۆ خاک بەاڵم خۆڕاگریی و  .بۆ کوردی کۆبانی دۆزەخ بوو  ەزدە رۆژ ادو ئەم 

 .ئاخری بە ئامانج گەیشت  ی نەتەوەیی باکووریلەالیەکەوە و هاوسۆز 

 . ستراتیجی نییە با بکەوێ کۆبانێ بۆ ئەمریکا : وتیکێری  2014ی ئۆکتۆبەری   8

 .کوردە جەربەزەکان نەکەین انینائەخالقیی و نامەسئوالنەیە پشتیو  : وتی  ی ئۆکتۆبەر 20

  .رۆژێکی گرنگە بۆ کورد 2014ی ئۆکتۆبەری 20

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جۆن کێری تەنانەت لە ئەمریکاش نییە، لە ئەندەنوسیایە، لە دوا 

ئەو کوردانە بەرگرییەکی ئەفسانەیی دەکەن، تاکەهێزن . ی دەکەنیڕەوش ی کۆبانێ ئاگادار 

توانیبێتیان داعش راگرن، هەموو دنیا سەیر دەکا، داعش بە تۆپ و تانک دەیانکوتێت، 

 !! بە تەنیا ناتوانن سەرکەون، ئەمریکا یارمەتیان نەدات. وکیان هەیەئەوان تەنیا چەکی سو 

 یان بەرینناو سایسەتمان ئەوەیە کەمیان کەینەوە و لە : ێەڵئۆباما د

 .ڕبۆتەوەهێزیان لە کۆبانێ خ ئەوەتا گەورەترین 

https://www.telesurenglish.net/opinion/The-Epic-Resistance-of-Kobane-20170413-0011.html
https://www.telesurenglish.net/opinion/The-Epic-Resistance-of-Kobane-20170413-0011.html
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 !!ڕیارە، بۆ سومعەی ئەمریکا گرنگەبکاتی 

  !ئەمە پەیامی پنتاگۆنە

 :کی ئەو ڕۆژەدا دەیخوێنینەوەێڵوەک لە هەوا بوو   ئەنجامەکە شئەمە

 .ماثیو لیی و رۆبەرت بێرنز. دپرێشتیئەسۆشیەی] 

 ئەندەنوسیا؛ . جاکارتا 2014ی ئۆکتۆبەری  20دوو شەممە، 

کە ئیدارەی ئۆباما بڕیاری  :رۆژی دوو شەممە وتیوەزیری دەرەوەی ئەمریکیی جۆن کێری 

کە دژی توندڕەوانی دەولەتی ئیسالمیی لە  'جەربەزەکان'وردە داوە چەک و زەخیرە بۆ ک

نابەرپرسانە و لە رووی ]چونکە ئەوە شارۆچکەی سنووریی کۆبانێ دەجەنگن بەربداتەوە،  

    [.ەکەیننکە پشتیوانییان ئەخالقییەوە زۆر سەخت دەبێت 

 .قسەی ئەوە[ ڤەلیەنت کوردز]بەڵی کوردە جەربەزەکان 

ئەمەش . سیفەت، دێت -مانای دڵقایم، نەبەرد، جەربەزە، پالەوانبە [ ڤالیەنت]اوەڵناوی ئ

 :قی هەوالەکە بە ئینگلیزییدە

Matthew Lee And Robert Burns, The Associated Press  

Published Monday, October 20, 2014 5:54AM EDT  

Last Updated Monday, October 20, 2014 10:39AM EDT 

JAKARTA, Indonesia -- U.S. Secretary of State John Kerry said Monday the 

Obama administration decided to airdrop weapons and ammunitions 

to "valiant" Kurds fighting Islamic State extremists in the Syrian 

border town of Kobani because it would be "irresponsible" and 

"morally very difficult" not to support them. 
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6 

ئەی تورکیا  .دەیننەیارمەتییان بێئەخالقییە بەالم  ،پەکەکەن خزم و خەڵکی بەڵێ: ی کێر 

 بکات؟[ پەکەکە]چۆن ڕێگە دەدا ئەمریکا پاڵپشتی  چی؟

 :ئەم ڕاستییانە بزانین ێدەب ،ماڵ پێش وە

 .هەردووال هێشتا هیوادار بوون. ئەوسا پرۆسەی ئاشتیی نێوان پەکەکە و تورکیا هەبوو  -1

، کورد هێزێکی ی زۆر بە هێز و خۆباوەڕ کردبوو ە کوردی باکوور ئاشتیی ئەم پرۆسەی -2

شەقام، چ وەک خەباتی ملیۆنیی نەتەوەیی سیاسیی جەماوەریی مەزن بوو چ وەک خەباتی 

سۆزیی کەلتووریی و ژیاندنەوەی شوناس ی نەتەوەیی و دەربڕینی پشتگیریی بۆ ئۆجەالن و هاو 

لە  .و سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکاندا کوردستانیی، چ وەک خەباتی دیمۆکراتی پەرلەمانیی

 .ئاستی جیهانیشدا پشتگیری ئەوروپا لە زیادبووندا بوو 

 .دەسەالتی رەهای نەبوو تمی سەرۆکایەتی نەبوو، سسەرۆک و سیبە ئەردۆگان نە بووبوو  -3

ی خۆی بوو، لە ڕێگەی ئینجەرلیک و یر سوپای تورک هێشتا سەربەخۆ و خاوەن بریا -4

م وەک اڵ بە. سازییان لەگەل ئەمریکا هەبوو الە گەورەکانی تورک هاو ڕ تۆڕەکانی ناتۆوە جەنە

وەیی تورک، هەمیشە کورد وەک دوژمن و هەڕەشەی یەکەم ەسکەریی و نەتەعەقیدەیەکی ع

 .دەبینن

لەوەی بە  دەزانیوە اکر نوێی -عوسمانیزمیئەپەکە هێشتا خۆی زیاتر بە ئیسالمییەکی  -5

رکی بەهجەلی تو تی شیسوەییەکی ڕەگەزپەرستی تورکیی و لەگەل حیزبی نەتەوەیی فاەنەت

بەپێچەوانەوە سەرکردەی باال لە ئەکەپەدا  وەک عەبدولال گول،  .هاوپەیمان نەبوو 

خۆیان زیاتر لە کورد نزیکتر لە تاکتیکی سیاسییدا، ئەحمەد داودئۆغڵۆ و عەلی باباجان، 

 .نی لەوەی لە حیزبەکەی باخچەلیدەزا

سوننی  جیهادیی ئیسالمی و بە  هێشتا نەبوو بوو  ،ئەوەی پێی دەوترا سوپای ئازادی سوریا -6

هاوخەباتی  لە جەنگی کۆبانێ دا بەشێک لەوان. تیرۆریستی نوسرەیی و سەر بە تورکیا

  .یەپەگە بوون
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ی کرد کە ئەردۆگان بە وا انەو بێگومان گوشاری ئەمریکا وەک هۆکاری یەکەم، ئەم -7

تەنانەت پێشمەرگەی باشووریش بەشداری لە بەرەڤانی کۆبانێ دا  ،ی رازی بێتیار چنا

 .تورکیا مەبەستی بوو ئەمریکا هێزی سەربازیی زەمینیی نەهێنێت. بکەن

حەزیان دەکرد . یەکێتی هێشتا هەستێک و نووزەیەکی کوردستانیبوونی تێدا مابوو  -8

رێت، بەالم دپێ ببر پڕیشکێکیان لەو داستانە مەزنەی کۆبانێ  پروپاگەندەییش بێت شکڵیی و

 . کە وای کرد هێزیكی پێشمەرگە بچیتە کۆبانێ ،ئەمریکا بوو راستیی ئەوە گۆڕینی هەڵوێستی 

دەزانین  .ی خۆی لەگەڵ یەپەگە دەستپێکردیێگای سنووری باشوورەوە هاوکار ئەمریکا لە ڕ 

 .لێدەدارۆاژوایان  ئەردۆگانییەکان خەندەقی خیانەت و دوژمنایەتیی ۆفرۆشەپێشتر خ

بە جوانترین وەیی کوردی باکوور بۆ هێزی پێشمەرگەی باشوور تەی جەماوەری نەیپێشواز  -9

زترین بەڵگەی مێژوویی یەکبوونی کورد و هەستی کوردایەتیی هێ   شێوە و وەک رووناکترین و بە

 .و کوردستانیبوونی سەملاند

7 

بریارە هەواڵی پاشماوەی م با لێرەدا  بگەڕێینەوە بۆ اڵ بە -لە دین انەکەی جۆن کێری ڕ گەر وە

 .ئەخالقییەکەی جۆن کێری 

ئیدارەی ئەمریکیی لە نیگەرانی : ئەندەنوسیاوە قسەی دەکرد، وتی کیری، کە لە پێتەختی ]

کە پێوەندییان بە گروپێکی کوردییەوە هەیە کە  ،تورکیا دەربارەی پشتیوانی گروپێک

کە هەڵویست و هەلومەرجی  :م وتیاڵ بە. ئەنقەرە بە توندی دژایەتییان دەکات، تێدەگات

بە ڕەهایی بەردانەوەی یارمەتی کە  ،[حەریج]کۆبانێ گەیشتۆتە لەحزەیەکی وا سەخت 

 [دەقی قسەکانی کێری لە خوارەوە] .بۆیان پێویستە

بە تەواوی بنەماکانی دژایەتی ئێمە : هاوپەیمانەکانمان تورکەکان بلێمبا بە ڕێزەوە بە ] 

دیارە ئەو و ئێمە بۆ هەر جۆرە گرۆیەکی تێرۆریست تێدەگەین، بە تایبەتی ئەوان 

م ئێمە ئەرکێکی اڵ بەپەکەکە بەرەوڕووی دەبنەوە،  تەحەددایەی ئەوان دەربارەی

داعش کەمکەینەوە و لە ناویان بەرین، کە  ،هاوپەیمانانمان گرتۆتە ئەستۆی خۆمان

 [.کۆبانی ێ لەو شوێنە هەن کە پێی دەوتر ئێستاش داعش بە ژمارەیەکی زۆر 



12 
 

بۆ ] بڕیاریان داوە ئەم جەنگە زەمینییە [ پەکەکە /یەپەگە]اتکارەکان خەب: کێری وتی

کە [ تورکیاوە   لە الیەن] شکردنە سەر گرۆیەکی بچووک لەوێ ێر هبکەن، [ ێپاراستنی کۆبان

واتە ] خەڵکانەی تورکە دۆستەکانمان دژایەتیان دەکەنلە کاتێکدا ئەوان لقیکن لەو 

ر داعش دەجەنگن ناتوانین چاو لەو بەبەالم ئەوان ئێستا جەربەزانە بەرام ،[پەکەکە

و نامەسئوالنە دەبێ لە الیەن ئێمەوە، ئەوە  [دەستمان دەکەوێ ]لێرەدا کە خەالتە بپۆشین 

کە پشتت لە کۆمەڵگایەک بکەیت هەروەها لە ڕووی ئەخالقییەوە زۆر سەخت دەبێت، 

 [دەیکەن، دژی داعش بجەنگێت یبەتییەدالەم لەحزە تا وەکسەختیی بە ئەوەندە 

"Let me say very respectfully to our allies the Turks that we understand 

fully the fundamentals of their opposition and ours to any kind of 

terrorist group and particularly obviously the challenges they face 

with respect the PKK," Kerry said. "But we have undertaken a coalition 

effort to degrade and destroy ISIL, and ISIL is presenting itself in major 

numbers in this place called Kobani." 

Kerry said the militants had chosen to "make this a ground battle, 

attacking a small group of people there who while they are an 

offshoot group of the folks that our friends the Turks oppose, they are 

valiantly fighting ISIL and we cannot take our eye off the prize here." 

"It would be irresponsible of us, as well morally very difficult, to turn your 

back on a community fighting ISIL as hard as it is at this particular 

moment," he said 

8 

 شیکردنەوەی قسەکانی  جۆن کێری
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وون ڕ قورس، ناچاریی ئەمریکا بۆ پشتگیری کورد جۆن کێری بە زمانیكی سایکۆلۆجی  -1

زەکان و ێیاری کەمکردنەوەی هڕ ئۆباما ب ،کی جیهانیی ڕەش ی فاشیستە وزێداعش هێ. دەکاتەوە

 .بۆ ئەم مەبەستە پێکەوە دەنێت یهاوپەیمانی ،لە ناوبردنی داوە و

تبوو، دەبیتە مەیدانی جەنگێکی زەمینیی سشارۆچکەیەکی کورد کە پێشتر دنیا نەیبی -2

 .کی گەورە و مڕندەی داعشهێزێ  سەخت بەرامبەر 

بۆ پاراستنی [ جەنگی زەمینیی]کورد بریاریان داوە  [بچووکیێزێکی ه] لەو شارۆچکەدا  -3

جەربەزانە و [ بە سەختیی ]زۆر [ لەم لەحزە تایبەتییەدا]هەر  شارۆچکەکەیان بکەن و 

 .دەجەنگن شپاڵەوانانە دژی داع

کە تورکیا بە توندی دژایەتییان دەکات [ فۆلک. خەڵکانێکن]هێزە هاوسۆز و هاوبیری  ئەم  -4

 .و دەیەوێت

هیچ بەرامبەر داعش ا دەبابەکانی و سوپاکەی لە سەر سنوور جێگیر کردوون، تورکی -5

ێزە بچووکە کوردییە کە ئاوا قارەمانانە لە جەنگێکی ه ناکات، دەیەوێت هێرش بکاتە سەر ئەو 

 .سەخت دژی داعش دان و هەزاران مەدەنیی دەپارێزن 

ۆستێکی تر لە هێزێکی لە گوشارێکی جیهانیی گەورە لە سەر پنتاگۆن هەیە رێگەی هۆلۆک -6

 .نازیی نازییتر نەدات

ئەم کارەی دۆستە : لەم هەلومەرجەدا، لەم لەحزە مێژوویی یە تایبەتەدا، کێری دەلێ -7

 ،کە بە تێرۆریست دانراوەکەش بنڵخزمی خەبا ئەوانە ! تورکەکانمان لە چێی خۆیدا نییە

 !ەبیننئەوان دەورێکی تری مێژوویی موعجیزەیی دم لەم لەحزەدا اڵ بە

: مەبەستی کێری لە خەالتەکە. سەیر بکرێن پرایز / ڕاستیی دەبێ وەک خەاڵتلە بەرئەوە  -8

جەربەزەیە کە لە ئامانجی کەمکردنەوە و لەناوبردنی داعشدا  {زەمینیی هێزیکی }دەرکەوتنی 

 !هاوپەیمانیکی ئەگەریی ئەمریکایە و ، خۆی سەملاند و جێگەی ئومێدی زیاترە

لە بەرهەموو ئەم هۆیانە فاکتەری ئەخالقیی و بەرپرسیاری مێژوویی لە سەرووی هەموو  -9

فرامۆشکردنی بەرپرسیاری شەرەفی عەسکەریی و ڕیگەگرتن لە ئەوە . فاکتەرێکی ترەوەیە
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و  کەینبکوردە جەربەزانە  لەو  پشت] کارێکی نائەخالقیی دەبێت گەرجێنۆساید و 

 .[یارمەتییان نەدەین

 : تەی لەحزە میژووییەکەکور  -1

بوبێت کوردی رۆژاوا ینادیاریی هەشب، گەر بە ئەمریکا ستراتیجی لە سوریا نەبوو 

 .پەراوێزێکیش نەبوون لەو ستراتیجییە

 .نەبوو   ست دەزانیی و باکی کوردی باکوور و ڕۆژاوایلە بەر تورک پەکەکەی بە تێرۆر ئەمریکا 

و  اندانشخۆپێ میدیای جیهانی نوێ و و هۆکاری دەرکەوتنی خەباتی ئەفسانەیی یەپەگە 

نەوە و وێنەدانەوەی ئەو خەباتە الی ئاژانسە جیهانییەکان ادەنگد نارەزایی کوردی باکوور و 

 .ئەمریکای خستە بەردەم بژاردەیەکی ئەخالقیی قورسەوە، تۆرە کۆمەالیەتییەکان  و 

جەنگاوەرە جەربەزەکانی کوردە پشتگیری  ،بکات و ۆشئەمریکا ئاخری بریاری دا تورک فرام

 .کۆبانێ بکات

ئەم وەرگەرانە ئەخالقییە وەک دوایی باس ی دەکەم بە پێداویستی بوو بە سەرەتای 

 .کوردیی لە جەنگی سوریادا-یەکدیگیربوونی ستراتیجی سەربازیی ئەمریکی

 

9 

 پرۆسەی جەنگ دوای بریارەکەی جۆنکێری

 :ێ چر کردەوەلە دوو الوە یارمەتی سەربازیی بۆ کۆبان  ئەمریکا

رکیا بە جوونی تو تفاق بۆ شەروانانی یەپەگە و رازیکردنی  زەخیرە و  بەردانەوەی چەک و  -1

 .هێزێکی پێشمەرگە

چر کردنەوە و زیادکردنی هیڕشە ئاسمانییەکانی فرۆکەی : بنبڕکەر تر بوو ئەمە گرنگتر و  -2

لە  جبەخانەکانیانش و بنکە و سەنگەر و عجەنگی ئەمریکیی بۆ سەر هێزە هێڕشبەرەکانی دا

 .ەنگداجناو کۆبانێ و دوروبەری کۆبانی و بەرەکانی 
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زەبری ئاسمانییان لە  135کە زیاتر لە  ،ڕایگەیاند[ سەنترەلکۆمان]فەمانداریی نیوەندیی ]

 . ناو کۆبانیدا لە داعش وەشاندوووە

بەرپرسە م اڵ ئۆباما تەلەفونی لەگەل ئەردۆگان کرد و لە بڕیاری ئەمریکا ئاگاداری کرد، بە

ن بووە، بەالم وتیان کە ئەوە ۆ ئەمریککەیان ئاشکرایان نەکرد هەڵویستی ئەردۆگان چ

هێزە  کە یارمەتیی بێت بۆ ئەو کە تورکیا دژی هەر جووڵەیەکە  ،بەالی ئەمریکاوە ڕوونە

 . کوردانەی تورکیا بە دوژمنیان دەزانێت

 ،و ئەمریکا داوای لە تورکیا کردووە. ردانەوەی یارمەتییەکان کاتیی بێتکێری وتی نیاز وایە بە

اقەوە بۆ یارمەتیدان بچنە ناو کۆبانێ وە  .کە ڕێگا بدا شەڕوانانی کورد لە عێر

Central Command said its forces have conducted more than 135 

airstrikes against Islamic State forces in Kobani. 

President Barack Obama called Turkish President Recep Tayyip Erdogan 

on Saturday to discuss the situation in Syria and notify him of the plan 

to make airdrops, one administration official told reporters. He would 

not describe Erdogan's reaction but said U.S. officials are clear about 

Turkey's opposition to any moves that help Kurdish forces that Turkey 

views as an enemy. 

The airdrops are intended to be temporary and the U.S. has asked Turkey 

to allow Kurdish fighters from Iraq into Kobani to help, Kerry said. 

• https://www.cp24.com/news/kerry-irresponsible-and-morally-very-

difficult-not-to-help-kurds-fighting-is-extremists-1.2061361 

https://www.latimes.com/nation/la-na-syria-american-militiamen-

2019-htmlstory.html 
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 سەرکەوتنی موعجیزەیی مێژوویی کورد لە کۆبانێ -3

داعشەکان توانیان گردی مشتەنووری ستراتیجی  ی ئۆکتۆبەردا4لە  :وەک لە سەرەوە وتم

ئااڵ ڕەشەکەیان وەک ڕەمزی خەالفەتی تاوان و ستەمگەریی و جینۆساید لە  ،داگیر بکەن و

 .سەری بچەقینن

ئۆکتۆبەردا ، بی،بی،س ی  14ڕشە ئاسمانییە چڕەکانی ئەمریکا، لە ێههەر دوو ڕۆژ دوای 

 .ەکە کوردەکان توانیان گردەکە بگرنەو  ،رایگەیاند

Kurdish fighters battling Islamic State (IS) say they have recaptured a 

strategically important hilltop west of Kobane on Syria's border with 

Turkey. The advance came as the US said it had conducted 21 air 

strikes near the town, slowing down the IS advance. Tall Shair hill had 

been captured more than 10 days ago by IS militants. 

 ی یەپەگە لە سەر گردەکەاڵ ی ڕەش ی داعش تووڕ هەڵدرا و ئااڵ وەک رەمزی سەرکەوتن ئا

 .چەقێندرا

ویکیپیدیا ئاوا  ،رد لە کۆبانێکو سەرکەوتنی یەکجارەکی : وەالەوێ بەالوە چیرۆکەکە زانر 

  .بانی کورت دەکاتەوەجەنگی کۆ 

 :وەسفی ئابڵووقەکە ،ئابلووقەی کۆبانێ

دا  2014ی ئەیلوولی  13لە ئابلووقەی کۆبانێ لە الیەن دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و شامەوە 

لە باکووری  شارە سەرەکییەکەی کۆبانێ ،دەستیپێکرد بۆ داگیرکردنی کانتۆنی کۆبانێ و

 .رۆژاوادا ۆبەڕێوەبەرییسوریا، لە ناو ناوچەی خ

 2014ی ئەیلوولی  16: دەستپێکردن

  .فیدراسیۆنی ڕۆژاوا تەواوی سەرکەوتنی : ئەنجام

 .، کانتۆنی کۆبانێ، سوریا[بە عارەبیی] عەینولعەرەب [. بە کوردیی]کۆبانێ : شوێن
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i/Siege_of_Koban%C3%AEhttps://en.wikipedia.org/wik 

 بۆ وێنەیەکی جەنگەکان و کارەساتەکە ئەم ڤیدیۆیە ببینە

https://www.youtube.com/watch?v=qGAxNoYsgkc 

11 

 سەرەتایی کۆبانێ وە بۆ سەرکەوتنی کۆتایی باغوز لە سەرکەوتنی 

 

سەرکەوتنی کورد لە کۆبانێ دا یەکەم و تاکە بەرگریی جددیی و سەرکەوتنی بەرگریی کورد و 

 .ستراتیجی بوو 

 :ئەوکات

 ئەمریکا وتی تەنیا لە رووی ئەخالقییەوە ناچار بوو  -1

هەر جووڵەیەک بۆ یارمەتی کورد دەزانین دۆستە تورکەکان پێیان ناخؤشە و  -2

وەک خەاڵت سەیر  ێو دەب ەربەزەن و ج زە موعجیزەهێ م ئەم اڵ بە. یان دەکاتدەوو سنائا

 .ێنبکر 

 !ئەم یارمەتیدانە کاتی یە -3

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Koban%C3%AE
https://www.youtube.com/watch?v=qGAxNoYsgkc
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 کۆتایی تا سەرکەوتنی 2015ی کانوونی دووەمی  25 کۆبانێ وەسەرەتایی  ە سەرکەوتنی ل -4

لە ۆ ڕ لەو چوار ساڵەدا ئەوە هەر  .چوارساڵ تێپەڕین  2019ی مارتی  23ز باغوو 

 دژی داعش یان پرۆسەی جەنگی راستەقینەکە  ،یەپەگە بوون /ەنگاوەەرکانی یەپەژەج

ە  و دەهەزار شەهیدی زیاتر بەخش ی تا بە تەواوەتی داعش ی خەباتی بێوێندرێژەپێدا، 

ئەو خاکە نەدا  .لەو پرۆسەیەدا نزیکەی لە سەدا سیی خاکی سوریای ڕزگارکرد .تێکشکاند

ژێر کۆنترۆلی لە رووی سەربازیی و سیاسیی و ئیداریی لە . ێکی ترەوەهێز  بەدەست هیچ 

 .دارەی زاتیی تێدا دامەزراندیەپەگەدا مایەوە و ئی

30991612-east-middle-https://www.bbc.com/news/world 

ئاسمانیی و مەشق و و ئامۆژگاریی و  هێزی  یک وتىێگومان بە بێ چەکدارکردن و لۆجیس -5

هاوسۆزیی و هاوسازیی ئەمریکییەکان و هاوپەیمانان نەیاندەتوانی ئەو پرۆسە بەڕیوە بەرن و 

 .ئەو سەرکەوتنانە بەدەستبێنن

زی زەمینیی جەربەزە هێ   بە بێ بوونی یەپەگە وەک ئەمریکا و هاوپەیمانان بە هەمان شێوە  -6

جەنگەکەیان دژی داعش سەرکەوتندروستکەر نەیاندەتوانی و بە دیسیپلین و باوەڕ و 

 .بەردەوام بکەن و بە سەرکەوتنی بگەیەنن

 .ئەمانە خەاڵتن، خەاڵتی سەرکەوتنن: لەمەدا پێشبینییەکەی کێری هاتە دی -7

 ؟ ئەم هەڕەشە ڕەشە داعشییە هەر ماوەتەوە؟یبەالم دوژمنایەتیی تورکیا چ -8

 .ڕۆژێکی تری گرنگ لە مێژووی کوردا بزانین تەیسبۆ وەالمدانەوەی ئەوە پێو 

کە جۆن کێری لە جاکارتای ئەندەنوسیاوە بریاری پشتگیری  2014ی ئۆکتۆبەری  12: وتـم

 .کوردیی دژ بە خواستی تورک دا، رۆژێكی  گرنگە لە میژووی گەلەکەماندا

 .2019ی ئابی  6 بۆ  .پێنج سال بازدە بۆ پێشەوە

تورکیا زۆر خەبەری پێدەدەن، . سەفەرە، تازە لە تۆکیۆ دابەزیوەوەزیری بەرگریی ئەمریکا لە 

لە ژیر دەستی ئەواندا ىێت و بۆ  ێدەبسوورن کە . ڕەق و توندن لە دانوستانی ناوچەی ئارام

 .هتد… و ئامانجی ئەوان یان هیڕش دەکەن

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30991612
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هەر هیرشێکی تورکیا بۆ  :ک بە ناوی پنتاگۆنەوە بالو دەکاتەوەێخێرا راگەیاندنوەزیری بەرگری 

ئەمە تاجی کۆتایی سەرکەوتنی  .ئێمە ڕێگەی لێدەگرین ،قبوڵ ناکرێ و کورد سەر 

 یەپەگە بوو،/ردو ک

 .و بێئەخالقییە پشت لە کورد بکەین نابەرپرسانە: 2014ی ئۆکتۆبەری  12

کورد هێزیکی ستراتیجی هاوپەیمانن و ڕیگە لە هەر هیرشێک بۆ سەریان : 2019ی ئابی  6

 .گریندە

ئەمریکیی لە سوریا  لە  -لە بەش ی داهاتوودا دروستبوونی هاوپەیمانی ستراتیجی کوردیی

 .باس دەکەمباغووز  -پاشکۆبانی وە تا 


