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پێشەكی وەرگێڕ:

و  رسوشت  بەهەمان  كوردستاندا،  خۆرئاوای  لە  كورد 
سیاسەتی كۆڵۆنیالیزمی سەرەتای سەدەی بیستەم دوچاری 
سەردەستەكانی  نەتەوە  سیاسی  میزاجی  و  میرایەتی 
كوردستان  خاكی  لە  بەرین  بەشێكی  بووە.  ناوچەكە 
دەگرێتەخۆ  گەورە  كوردستانی  خۆرئاوای  دروست  كە 
جیاوازەكانی  نەزمە  بە  سەدەیەكە  نزیكەی  و  لەئێستادا 
تۆتالیتاری، توندڕەوی، ترساندن، توانەوە و تیرەتیرەكردن 

مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێت و داگیركراوە. 
رامیاری  لەژێر  پارچەكانی دی  كوردانی سوریاش وەك 
هەم  تەرحیلكراون،  هەم  هەرێمیدا،  واڵتانی  باوی 
تەعریب و تەعزیبی كەلتوری و فەرهەنگی بەشێك بووە 
لەدیارترین مێژوی رابردویان. كوردانی سوریا لەبەرئەوەی 
قسەكەری  و  مەزهەب  سونی  كوردی  زۆریان  بەشێكی 
باوەڕن.  ئێزیدی  كەمیشیان  بەشێكی  كرمانجن،  زاراوەی 
ئەمەش هۆیەك بووە تا بندەستبوونیان لە سایەی نەتەوە 
نەتەوەی،  عەرەب  لە  خۆی  كە  جیاوە،  مەزهەبێكی  و 
عەلەوی مەزهەب دەبینێتەوە زیاتر بپلیشێنەوە، چونكە 
بەدرێژایی ئەزمونی حوكمڕانی سوڵتان و میر و دیكتاتۆر 
بەبێ  ناویندا،  لەخۆرهەاڵتی  رابردو  رۆحانییەكانی  و 
هیچ  و  ئاینی  ئەخالقی،  نەزمێكی  هیچ  خوێندنەوەی 
و  دیانەت  و  دین  پێشكەوتوخواز  و  لیرباڵ  دەستورێكی 
چەمانەوەی  چەوساندنەوەو  هۆی  بووەتە  كەمینەبوون 

مافەكانی مرۆڤ.
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كوردانی  لە  دانەبڕاون  بەشێكی  سوریا  لە  كورد   
تێكڕای  گرێدراوی  مێژوشیان  و  گەورە  كوردستانی 
ئابوری،  لەروی  كوردە  نەتەوەی  تایبەمتەندییەكانی 
كۆمەاڵیەتی، سیاسی و سیامی فەرهەنگییەوە. هەربۆیە 
و  كورد  نەتەوەیی  تەڤگەری  میانەشدا  لەم  هەر 
بزوتنەوەی ئازادیخوازی كورد لەم بەشەی كوردستانیشدا 
بەردەوام شانبەشانی پارچەكانی تر لەبرەو بڕیاری خەبات 
سیاسییەكانی  رێكخستنە  بووە.  نەتەوەیدا  بوێری  و 
بۆ  دەگەڕێتەوە  رابردویان  دیارترین  لەخۆرئاوادا  كورد 
خۆیبوون(  )كۆمەڵەی  مێژوی  خۆیبوون(.  )كۆمەڵەی 
تێكئااڵوە لە مێژوی كوردانی باكورو خۆرئاوا. تا ئەو كات 
ئەم رێكخستنە دارایی پێشكەوتوترین و رونرتین گوتاری 
لەهەمبەر  بووە،  تەسەل  و  تێر  گفتوگۆی  و  نەتەوەیی 

پرسی كوردستانی گەورە. 
چاالكی  چەندین  خۆرئاوادا  كوردانی  لەنێو  ئەوان 
بزوتنەوەیەكی  تایبەمتەندی  و  سیاسی  گەمەی  و 
بەدرێژایی  كۆمەڵەكە  هەبووە.  فەرهەنگییان  و  سیاسی 
و  لەبەرگ  چلەكانیشدا  لە  رابردو،  سەدەی  سییەكانی 
یانە و كۆمەڵەی جیاجیادا بوونیان هەبووە. لەپاش  بۆی 
دەسەاڵتدارییەتی  لەژێر  سوریاش  سەربەخۆبوونی 

فەرەنسادا. 
ئیدی كوردانی خۆرئاوا پێكراوی زلرتین زەبری توانەوەو 
ئەوان  بوونەوە.  و سەركوتكردن  بندەستكردن  تراژیدیای 
ئیدی بەدەستور، بەیاسا، بە لەشكر و فەرهەنگ، بەپالن 
و مەكری جدی، بە بەرنامە دەستكرا بەخنكاندنی دەنگی 
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وەك  كورد،  نەتەوەی  ئەوەدا  لەكاردانەوەی  نەتەوەییان. 
كوردیان(  )دیموكراتی  پارتی  دی  پارچەكانی  هەموو 

لەخۆرئاوا راگەیاند. 
سیاسیرتین،  روناكبیرترین،  لەسەردەستی  پارتە  ئەم 
گەنجی  و  خوێندەوار  و  خوێندكار  توێژی  چاالكرتین 
بە هەست  گرێدرابوو  پارتەكە  هاتەبوون.  قۆناغەدا  ئەو 
پەیوەندی  هەمیشە  و  كوردەوە  نەتەوەییەكانی  هێام  و 
بووە،  پاكیدا  و  پتەوی  لەوپەڕی  تردا  پارچەكانی  لەگەڵ 
ژەنگ  هەرێمی،  و  نێونەتەوەیی  پالری  و  پالن  بەاڵم 
هاوكات  پەرتەوازەیی،  و  ناكۆكی  و  ناوخۆ  ژەهری  و 
نەسازانی رامیاری زەمانە لەگەڵ چارەنوسی كوردانی ئەم 
پارچەیەدا ئەم پارتەی بەالوازی و الڵی لەئاست تەڤگەری 

كورداندا هێشتەوە. 
پاش شۆڕش و راپەڕین، هەستانی گەالنی سوریا لە 2011 
دا، هێزێكی نوی كە سەرەتاكانی دەگەڕایەوە بۆ دەستپێكی 
دووهەزارەكان لەدایكبوو. ئەم هێزە بەناوی )پارتی یەكێتی 
دیموكراتی(، بە بەرگ و بۆنی پەكەكە، بە ئەجێندا و ئامانجی 
كوردستانی سوریا رێكخسنت و هێز و هیمەتی چڕكردەوە. 
مێژوی پەیەدە، وەك رێكخستنێكی نوێ و رێبازێكی رەق لە 
روانگەی تێكگەیشنت و رشۆڤەی سیاسیەكانەوە ئێستا لەناو 

روداوەكاندا بڵندترین دەنگ و رەنگی هەیە.
 هێزێكی راهێرناوی خێرا و بەتین لە گردبوونەوەی الوان 
ئەوانی  لەروداوەستانی  بڕیاری  لەجەنگەكان،  بەویقار  و 
هەنگاوەكانی  تر،  پارتەكانی  هەموو  پێش  لەئێستادا  تر 

خەباتی پەنجا ساڵەی ئەوانی دی بەجێهێشتوە.
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 گورجی لە دەركەوتنی ئەم هێزەدا شیاوی خوێندنەوە 
و لەسەر وەستانە. تائێستا میدیا و میتۆدی پەروەردەیی 
كورد، مێژوی كورد لەروی رێكخستنناسی كوردییەوە فرە 
و  لێكۆڵینەوە  بۆ  دەستبەرین  پێویستە  هەربۆیە  الوازە. 
رابردوی  و  كورد  بەمێژوی  تایبەت  زانستییەكانی  پرسە 

رێكخستنە كوردییەكان. 
پەیەدە  رابردوی  مێژو  بە  كورد  ئاشنایەتی  بەتایبەت 
لەم هەوڵەدا سی  جێبایەخە. هەربۆیە  و  گرنگ  ئێجگار 
رێكخستنە  رابردوی  لەسەر  تێروتەسەل  لێكۆڵینەوەی 
سیاسییەكانی سوریا بە پەیەدەشەوە لەگەڵ خوێندنەوە بۆ 
رابردو و ئامانج و ئاسۆكانی كاری پەیەدە وەرگێڕدراوەتە 
یەكەم  وەك  كتێبە  ئەم  هیوادارین  كوردی،  زمانی  سەر 
بەردیدە  بەكوردیی  تەڤگەرە  ئەم  لەسەر  كە  كتێبێك، 
لێكۆڵینەوە  تا  بێت  بنچینەیەك  بتوانێت  دەكەوێت. 
بكرێت،  بارەیەوە  لەم  زیاتر  راڤەی  و  خوێندنەوە  و 
كەلێنێكی گچكە لە خەبات و هەوڵی رێكخسنت ناسیامن 

روناكبكاتەوە.
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رێكخستنە سیاسییەكانی
كورد لە سوریا

نوسینی: پڕۆفیسۆری یاریدەدەر
سەرحەد ئێركمێن
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یەكەم: کۆمەڵە زانیارییەکی گشتی 

دەربارەی كوردانی سوریا

1-1:  دیمۆگرافیا و نشینگەكانی كورد لەسوریا
دانیشتوانی  ژمارەی  لەمەڕ  جۆراوجۆر  زانیایگەلێكی 
كورد لەسوریادا بوونیان هەیە. وەك ئەوەی جواڵنەوەی 
و  هاتۆتەپێشی  دواییانەدا  لەم  سوریا  ئۆپۆزسیۆنی 
كاریگەریی لەسەر روداوەكان دادەنێت. ئەوان بانگەشەی 
رێژەیەی  لەو  زیاترە  زۆر  كورد  رێژەی  كە  دەكەن،  ئەوە 

سااڵنی پێشوتر میریی ئاشكرای كردوە. 
كە  وادادەنێت  سوریا  بەرهەڵستكارانی  بزوتنەوەی 
بۆ  نیو  و  ملیۆن  سێ  نزیكەی  كورد  دانیشتوانی  رێژەی 
چوار ملیۆن هاوواڵتی دەبێت لەنێو تێكڕای هاوواڵتیانی 

سوریادا.
ئەم زانیاریانە تەنیا بریتین لەو بانگەشانەی بزوتنەوەكە، 
باسیان  فەرمییەكاندا  دیدارە  و  ئینتەرنێت  و  لەمیدیا  كە 

لێوە دەكرێت.
ورد  و سەرژمێرییەكی  ئامار  ئێستا  تاوەكو   هەرچەند 
لەسوریادا  نەتەوایەتی  و  دایك  زمانی  بنەمای  لەسەر 
دابەشبوونی  بنەمای  لەسەر  تەنیا  گۆڕێ،  نەهاتوەتە 
ئەنجامدراوە.  سەرژمێریی  ئاستەكاندا  بەسەر  دانیشتوان 
هاوكات بەشێكی ئێجگار زۆر لەكورد لەو واڵتەدا خاوەنی 
پێناس و ناسنامەی هاوواڵتیبوون نین. لەبەرئەوە ئەستەمە 

بگەینە ژمارەیەكی ورد و دروست لەم بارەیەوە.
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و  كتێب  لەراپۆرت،  ئەوەی  وەك  ترەوە،  لەالیەكی 

شەستەكاندا  لە  كورد  رێژەی  نیشاندراوە.  بابەتەكاندا 

تێكڕای  %9-8ی  بەگشتی  %10و  لە  بریتیبووە، 

رەوشی  لەراستیدا  پێكهێناوە.  سوریایان  دانیشتوانی 

دیمۆگرافی و شێوەی دانیشتوانی كورد لەسوریا لەئاكامی 

رێككەوتننامەیەكی نێوان فەرەنسا و توركیا واژۆكراوە لە 

لەندەن.

 1921 ساڵی  بۆ  مێژوەكەی  رێككەوتنە  ئەم 

دووالیەنەدا  ئەو  لەنێوان  بەرەبەرە  ئیدی  دەگەڕێتەوە. 

رێككەوتنی  لەپاش  گرتوە،  خۆی  شێوەی  رەوشەكە 

ناوبراو سی لەو شوێنانەی كە زۆرترینی دانیشتوانەكەی 

كوردبوون لەچوارچێوەی خاكی سوریادا مانەوە. 

جەبەلولئەكراد،  لە  بریتیبوون:  شوێنانەیش  ئەو 

ناوچەكانی دەوروبەری لەگەڵ كۆبانێ )عەینولعەرەب(، 

جەزیرە )حەسەكە(. 

سنوری  كەوتبوونە  كە  دانیشتوانەی،  لەو  هەندێك 

هەموو  دیمۆگرافی  درێژكراوەی  توركیاوە،  خاكی 

باشوری  كەوتبوونە  كە  كوردییانەن،  هەرێمە  ئەو 

زۆری  زۆربەی  شوێنانەش  ئەو  توركیاوە.  خۆرهەاڵتی 

كە  دی،  ناوچەكانی  كوردزمانن.  دانیشتوانەكەیان 

لەپاشاموەی خاكی سوریادا بوون، لەمێژە و بەدرێژایی 

چەندین سەدە كوردەكان تێیدا ژیانیان گوزەراندوە.
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 بۆ منونە )جەبەل ئەلئەكراد( وا بە ناوبانگە كە لەپێش 
جەنگی خاچبەدەستەكانەوە كورد تێیدا بوونی هەبووە. 
ئەو جەنگەی لەسەدەی یازدەوە لەناوچەكەدا قەوماوە. 
عەلەوییەكان  شاخی  بە  كە  ناوچەگەلێكیش،  لەراستیدا 
كورد  دانیشتوانی  دەوروبەری  و  ناوچەی حەما  نارساوە، 
تێیاندا بوونیان دەگەڕێتەوە بۆ سەدەكانی رابردو، هەموو 
ئاماژەیان  مێژوییەكاندا  لێكۆڵینەوە  لە  راستیانە  ئەو 

پێدراوە. 
جەزیرە  ناوچەی  باسكراوانەدا  ناوچە  ئەو  لەنێو 
)پارێزگای حەسەكە(مان هەیە، كە زۆرینەی دانیشتوانی 
هێشتا  ئەوەشدا  لەگەڵ  نیشتەجێن،  لەوێدا  كورد 
پارێزگایە  ئەو  دانیشتوانی  زۆرینەی  نەیتوانیوە  كورد 
پێكبهێنێت. نشینگە سەرەكییەكانی پارێزگای حەسەكە كە 
كوردی تێدایە، بەدەر لەئاواییە كوردنشینەكان، بریتین لە 
)رەئسولعەین(،  سەرێكانی  حەسەكە،  پارێزگای  ناوەندی 

عامودا و دەرباسییەن.
بچوكرتە  كە  كورد،  نیشتەجێبوونی  ناوچەی  دووەم، 
)رەئسولعەرەبە(،  سەرێكانییە  ناوچەی  پێشو،  لەناوچەی 
شوێنەی  ئەو  خۆرهەاڵتی  بەشی  دەكەوێتە  دروست 
سوریاوە.  خاكی  نێو  دەڕژێتە  تێیدا  فورات  روباری  كە 
بە  كوردییەكان  ناوچە  دەوروبەری  كە  هەرچەند 
دانیشتوانی عەرەبی تەوقدراون، بەاڵم كەمینەی عەرەب 
لە شارۆچكەی كۆبانێ )عەینولعەرەبدا( بەرینرتین شوێنی 
نیشتەجێبوونی عەرەبەكانە لەناوچەكەدا. بەمپێیە كۆبانێ 
ناوچەكە.  شارۆچكەی  گەورەترین  وەك  )عەینولعەرەب( 
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ترەوە  لەالیەكی  پێكهێناوە.  خەڵكەكەی  زۆرینەی  كورد 
عەفرین  لەوی  شاخاویە.  ناوچەیەكی  االكراد(  )جەبەل 
وەك ناوچەیەكی سەر بە پارێزگای حەلەب، كە ناوچەیەكی 
چەقگرتوە، كوردان لەوێش بوونیان بەدرێژایی ئەدلەب و 

جەرابلوس درێژبووەتەوە.

2-1 : دانیشتوانی كورد لە سوریا
سوریدا  پارێزگایەكی  هیچ  لە  كورد  دەبیرنێت  وەك 
سوریاشدا  باكوری  بەشەكانی  لە  هاوكات  نین،  زۆرینە 
واڵتە  ئەو  لەدانیشتوانی  بەرچاو  رێژەیەكی  كورد 
پێكدەهێنن. كەواتە گەر جوگرافیای سوریا بەڕوانگەیەكی 
بەشێوەیەكی چڕ  كوردان  دەبینین  وردبینەوە.  تێیدا  ورد 
لە  هاوكات  و  واڵتدا  لەباكوری  حەسەكەدا  لەپارێزگای 
كۆبانێ )عەینولعەرەب( لەو خاڵەیدا كە فورات دەڕژێتە 
دەكەوێتە  دروست  كە  عەفریندا،  لەگەڵ  سوریاوە، 
بەم  هەیە.  بوونیان  حەلەبەوە  پارێزگای  سنوری  نێو 
شوێنی  لەهەندی  و  زۆرینە  شوێنانەدا  لەو  كورد  جۆرە 
كەمینەبوونی  تائیفی  و  رەگەزی  یەكەیەكی  وەك  تردا 
زیاتر  كورد  دانیشتوانی  هەرچەند  سەملاندوە.  خۆیان 
الزقییە(دا  و  دیمەشق  )حەلەب،  پارێزگاكانی  لە 
)حمس  لەشارەكانی  لەهەریەك  بەاڵم  چڕبوونەتەوە، 
شوێنی  بەڕەچاوكردنی  هەیە.  بوونیان  حەمام(شدا  و 
لەشارەكاندا  دابەشبوونیان  و  كوردان  نیشتەجێبوونی 

بەمشێوەیە لەخوارەوەدا ئاماژەیان پێدەدەین.
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1. شاری حەلەب: 
ناوەندی  بۆ  زەمانەوە  لەدێر  كوردەكان  شار،  ناوەندی 
و  ناوچە  دوو  حەلەبدا  لەناوەندی  كۆچیانكردوە.  شار 
كوردن.  دانیشتوانەكەی  كە  هەن،  سەرەكی  گەڕەكی 
دیكەیان  ئەوی  ئەرشەفیەیە.  گەڕەكی  لەوانە  یەكێك 
گەڕەكی شێخ مەقسودە. هەرچەند هیچكام لەو ناوچانە 
بە تەواوی دانیشتوانەكەی كورد نین. زانیارییەكی وردیش 
لەبەردەستدا نییە. كە باس لەناوچەیەكی حەلەب بكات، 

بەوەی كە تەواوی دانیشتوانەكەی كوردبن. 
باكوری  كیلۆمەتری   65 لە  هەڵكەوتو  عەفرینیش 
پێكهاتوە  عەفرین  حەلەبەوەیە.  ناوەندی  خۆرئاوای 
ئاواییەكی  چەند  و  شارۆچكەگەلێك  و  شار  لەناوەندی 
 250 عەفرین  دانیشتوانی  تێكڕای  لەناوچەكەدا.  فراوان 
هەزار كەس دەبن، حەفتا هەزار لەوان لەناوەندی شاردان. 
هەروەها  كوردن،  عەفرین  دانیشتوانی  زۆری  زۆرینەی 
قسەدەكەن،  كرمانجی  بە  كە  ئەوێش  زمانانی  ئێزیدی 
عەرەبگەلی  ئەوانیش  لەگەڵ  ئەژماردن،  دێنە  كورد  وەك 
نیشتەجێن،  دێهاتییەكانیدا  لەناوچە  كە  هەن،  سوننی 
هەیە.  بوونیان  كوردان  )عەینولعەرەب(یش  كۆبانێ  لە 
كۆبانێ هەڵكەوتو لە165 كیلۆمەتری باكوری خۆرهەاڵتی 

ناوەندی شاری حەلەبدایە. 
كوردی  دانیشتوانەكەی  )عەینولعەرەب(  كۆبانێ 
لە  عەرەبیش  هاوكات  دێرینەكانن.  سەردەمە 
بەاڵم  هەیە،  بوونیان  ناوچەیەدا  ئەو  گەڕەكگەلێكی 
رێژەیان  و  كوردزمانن  تێكڕا  تاڕادەیەك  شارەكە  ناوەندی 
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دەبێت.  كەس  هەزار  حەفتا  نزیكەی  شاردا  لەناوەندی 
دێهاتەكانی  خەڵكی  بە  دانیشتوانەكەش  تێكڕای 
دەوروبەرەوە دەگەنە 200 هەزار كەس. جەبەل سیامنیش 
دانیشتوانەكەی لە 12 هەزار قسەكەری كرمانجی زمانی 
ئێزیدی پێكهاتون، كە دەكەوێتە باشوری ناوەندی شاری 

حەلەبەوە.

2. حەسەكە:
یەكرتبڕی  لەناوچەی  پارێزگای حەسەكە، هەڵكەوتوە   
حەسەكە  سوریا.  و  توركیا  عێراق،  سنوری  سێگۆشەی 
تێكڕای  و  سوریاوە  خۆرهەاڵتی  باكوری  دەكەوێتە 
 1512000 دەگاتە   2011 ئاماری  بەگوێرەی  دانیشتوانی 
پارێزگای  ناوەندی  دانیشتوانی  تێكڕای  بەمپێیە  كەس. 
حەسەكە نزیكەی 190000 كەس دەبن. عەرەبی سوننی 
زۆرینەی دانیشتوانی ناوەندی شار پێكدەهێنن، هاوكات 
هەندێك  هەروەها  دەژین،  لەوێدا  وردەكانیش  و  دییان 

كوردی ئێزیدیش هەر لەناوەندی شاردا بوونیان هەیە.

قامیشلۆ، سەر بەبەڕێوبەرایەتی پارێزگای حەسەكەیە. 

 80 لە  نوسەیبینە،  رێی  لەسەر  دروست  قامیشلۆ 

شوێنی  حەسەكەدا  خۆرهەاڵتی  باكوری  كیلۆمەتری 

هەندی  سوننی،  عەرەبی  كریستیان،  لەئێستادا  گرتوە، 

دانیشتوانی  زۆرینەی  شانبەشانی  ئەرمەنییەكان  لە 

لەرابردودا  ئاشورییەكانیش  دەكەن.  ژیان  لەوێدا  كورد 

ناوەندی شاری  دانیشتوانی  تێكڕایی  ژیاون.  قامیشلۆ  لە 
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 400000 نزیكەی  دەوروبەری  ئاواییەكانی  و  قامیشلۆ 

تێكڕایی  لەسەدی  حەفتا  كوردەكان  دەبن.  هاوواڵتی 

دانیشتوانی شارەكە پێكدەهێنن. هەرچەندە كە ناوەندی 

عەرەبە  پێكیانهێناوە.  كوردەكان  تێكڕا  قامیشلۆ  شاری 

قامیشلۆیان  شاری  دانیشتوانی   20% سوننییەكانیش 

دەوروبەری  لەئاواییەكانی  بەزۆری  ئەوان  پێكهێناوە، 

قامیشلۆ  عەرەبانەی  ئەم  زۆربەی  جێگیربوون.  شاردا 

لەالیەن  لەرابردودا  كە  عەرەبییەكانن،  هۆزە  و  لەخێڵ 

%10ی  بەمپێیە  نیشتەجێكراون.  لەوێدا  میرییەوە 

ئەوان  كریستیانەكانن،  زیاتر  دەمێننەوە  كە  دانیشتوان، 

بەزۆری لەناوەندی شاری قامیشلۆدا دەژین. عامودایش 

دەكەوێتە  و  قامیشلۆیە  بەشاری  سەر  شارۆچكەیەكە 

خۆرئاوای قامیشلۆوە بە 30 كیلۆمەتر. 
لەگەڵ  شارۆچكەكە،  ناوەندی  لە  پێكدێت  عامودا، 
دانیشتوانەكەی  تێكڕای  لەدەوروبەریدا.  دێهات   156
100000 هاوواڵتی دەبن، ئەم شارۆچكەیەش كوردەكان 
زۆرینە  دەوروبەریدا  لەئاواییەكانی  لەناوەند، هەم  هەم 
پێكدەهێنن، هاوكات عەرەب و كوردی ئێزیدیش لەوێدا 
بەشاری  سەر  قەحتانییەیش  شارۆچكەی  دەكەن.  ژیان 
 125000 تێكڕا  دەوروبەری  شارۆچكەكە  قامیشلۆیە، 
شارەكەدان،  لەناوەندی  كەس   25000 دەبن،  هاوواڵتی 
پێكەوەدەژین.  ئێزیدی  كریستیان،  عەرەب،  كورد،  لەوێ 
كەتێكڕای  ئاوایی،   140 لە  پێكهاتون  ئەوی  دێهاتەكانی 

دانیشتوانیان 100000 هاوواڵتی دەبێت. 
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مالیكییە دەكەوێتە سنوری خۆرئاوای باكوری خۆرهەاڵتی 

سوریاوە. تێكرای دانیشتوانی بە ئاواییەكانیشەوە نزیكەی 

لەناوەندی   50000 نزیكەی  دەبن،  هاوواڵتی   200000

شاردان. عەرەبی سوننە %10 دانیشتوان و كریستیانەكان 

لە  پێكدەهێنن. هاوكات  شارەكە  لەناوەندی  تەنها   30%

لەم  كە  هەن،  سوننی  عەرەبی  دیسان  ئاواییەكانیشدا 

دواییانەدا هێرناونەتە ئەوی. جەوادییەیش شارۆچكەیەكە 

 5000 گچكە  شارۆچكەیەكی  وەك  بەمالكییەیە.  سەر 

تر  نیوەكەی  كوردن،  نیوەیان  كە  تێدایە،  هاوواڵتی 

تێكرای  )رەئسولعەینیش(  سەرێكانی  سوننەن.  عەرەبی 

زۆربەی  دەبن.  هاوواڵتی   50000 دانیشتوانەكەی 

بۆ  عەرەبی  و  كریستیان  دواتر  كوردن،  دانیشتوانەكەی 

هێرناوە و نیشتەجێكراون.
بە  سەر  گچكەی  شارۆچكەیەكی  دەرباسییە،   
دانیشتوانەكەی  تێكڕای  )رەئسولعەین(ە.  سەرێكانییە 
لەناوەندی  كەسیان   30000 لەوانە  دەبن،  كەس   90000
دانیشتوانی  زۆرینەی  كورد  هەرچەند  شارۆچكەكەدان، 
دێهاتەكانی  لە  سونییەكانیش  عەرەبە  شارن،  ناوەندی 

دەوروبەردا بوونیان هەیە.

3. دیمەشق:
 لەروی مێژوییەوە ژمارەیەكی زۆری كورد لەشارەكەدا 
بەهۆی  لەشەستەكاندا  بەاڵم  هەبووە،  بوونیان  هەمیشە 
لەو  كوردان  ناوخۆیی  كۆچی  ئابورییەكانەوە،  گرفتە 
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بۆ  دەستیپێكردوە  بوون،  كورد  دانیشتوانی  ناوچانەوەی 
بووەتە  دیمەشق  قۆناغە  ئەو  بەدرێژایی  ئیدی  شارەكە. 
ئەم  كۆچكردو.  كوردانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  پەناگەی 
هۆكارگەلێكی  بەهۆی  سەرلەنوی  كۆچكردنە  رەوتی 
ئابورییەوە دیسان لە 2004دا زیاتر پەرەیسەند، لە ئاكامی 
پێكهاتەی  %15-10ی  نزیكەی  سوریا  كوردانی  ئەمەدا 
لەكۆی  بەمپێیە  لە دیمەشقدا گردبوونەوە.  دانیشتوانیان 
2835000 دانیشتوانی شاری دیمەشق، نزیكەی 250000 

هاوواڵتی كورد بوونیان هەیە. 
كورد لەدیمەشقدا دابەشبوون بەسەر بەشە جیاوازەكانی 
شارەكەدا، بەاڵم زۆربەی ئەوان لە گەڕەكی روكنەدین، یان 
حەی ئەلئەكرادی لێوار شاری دیمەشقدا ستاریان گرتوە، 

ناوچەكە لە دیمەشقدا بە)زۆرۆڤا( نارساوە.

4. پارێزگای الزقییە: 
ئەلئەكراد(  )جەبەل  بەناوی  لەناوچەیەكدا  كورد 
نیشتەجێن، ئەو ناوچەیە جیاوازە لەو )جەبەل ئەلئەكرادە(

لەناوەندی  نیشتەجێن.  تێدا  كوردانی  عفریندا  لە  كە  ی 
كاتی  شاری الزقییەدا زۆر گەڕەكی كوردنشین هەن، كە 

خۆی لە جەبەل ئەكرادەوە هێرناونەتە ئەوی.

1—3: سەرنجێكی گشتی لەبارەی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی و 

سیاسی كورد لە سوریادا

كورد لە سوریا بەشێوەیەكی گشتی توێژی هەژارنشینی 

سوریان. بەوهۆیەوە كە رەوشی رسوشتی جەزیرە لەبارە 



21مێژوی پەیەدە

سەلیقەی  و  سەرقاڵی  كورد  خەڵكی  ئیدی  كشتوكاڵ،  بۆ 

خۆیان لەكێڵگە كشتوكاڵییەكاندا بەسەردەبەن. هەرچەند 

كوردەكان بەچڕی لەپارێزگای حەسەكەدا نیشتەجێن، كە 

نەوتییەكاندا،  سەرچاوە  لەبوونی  شوێنە  دەوڵەمەنرتین 

بەاڵم بەهۆی سیاسەتی میرییەوە. هیچ سەرمایەگوزارییەك 

نییە، لەگەڵ ئەوەشدا دەخوازرێت  لەوناوچەیەدا بوونی 

دیمۆگرافی  هاوسەنگی  لەپێناو  ئەوەی  بۆ  كاركراوە،  و 

لەو  عەرەب  سرتاتیژیدا  پڕۆژەگەلێكی  لەچوارچێوەی  و 

دەڤەرانەدا سەقامگیربكرێن. لەئاكامی هەردوو سیاسەتی 

ئابوری و كاری ئەندازەی كۆمەاڵیەتی دەبینین بەشێكی 

پەیوەندی  كە  پەسەندكردوە،  ئەوەیان  كوردان  زۆری 

ئەمەش  گرێبدەن.  ناوەندیدا  حكومەتی  لەگەڵ  نزیكیان 

بۆ ماوەی چەندین ساڵە درێژەی هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا 

هیچ  دوایدا  سااڵنەی  لەم  كوردی  نەتەوەیی  بزوتنەوەی 

وەك  نەبینی.  بەخۆوە  ئەوتۆی  بەرەوپێشچوونێكی 

ئەوەی كە سنوری واڵتان لە پاش جەنگی جیهانی یەكەم 

لە كوردانی  دیاریكراوە. كەمرت  ناوەڕاستدا  لەخۆرهەاڵتی 

سوریاوە.  سیاسی  سنوری  ناو  خراونەتە  توركیا  و  عێراق 

كوردستانیش  گچكەیەی  بەشە  ئەو  و  سوریا  ئەودەم 

دوای  هەرچەند  بوو.  فەرەنسادا  و  فەرمانرەوایی  لەژێر 

ئەوەی راپەڕینی كورد لە توركیادا لە بیست و سییەكاندا 

خۆیبوون(  )كۆمەڵەی  لەسوریادا  بەاڵم  سەركوتكرا، 

پەنابەر  وەك  لەكوردەكانیش  گەلی  هاوكات  دروستكراو 
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رویان لە واڵتی سوریا نا. سیاسەتی سوریا وەهابوو هەموو 

سوریا  ناو  دەهاتنە  كە  جیاوازەكان،  نەتەوە  و  رەگەز 

سوریا  پێدەدان.  سوریای  هاوواڵتی  ناسنامەی  و  پێناس 

عەرەبی  زۆرینەی  لەبەرامبەر  كەمینەكان  بوو  مەبەستی 

ساڵی  تا  بیستەكانەوە  لە  رەوشە  ئەم  زاڵبكات،  سوننیدا 

رەوایەتیدەدا  فەرەنسا  سیاسەتی  هەبوو.  درێژەی   1946

بەكەمینەكان لەسیاسەت و سوپادا بەشداربن، هەرچەند 

ناساندنی  كوردی،  قوتابخانەی  نەدەبینی  بەڕەوای 

لەگەڵ  بسەپێرنێت،  فەرمی  زمانێكی  وەك  كوردی  زمانی 

ناوچانەی  ئەو  بۆ  نەبوو  كوردیشدا  بەڕێوبەرایەتییەكی 

كوردان،  كەنارگیربوونی  بەمجۆرە  كوردن.  زۆرینەیان  كە 

دەستیپێكرد.  فەرەنساوە  سیاسیەی  پڕۆسە  ئەم  لەپاش 

و  گرفت  كورد  پەنجاكان  تاناوەندی  حاڵەشەوە  بەم 

گیرۆدەییەكی ئەوتۆ روی لێنەكردبوو، بەاڵم پاش ئەوەی 

حزبی بەعس ساڵی 1956 هاتە سەر تەختی دەسەاڵت، 

بۆ  دەستیپێكرد.  لێرەوە  كورد  جدی  سەرئێشەی  ئیدی 

منونە ناسیۆنالیزمی عەرەبی زیاد پەرەیسەند، ئیدی كۆت 

و  كوردیی  فێركردنی  كوردی،  زمانی  لەسەر  پێوەند  و 

لەكۆتایی  ئەوەیە  راستییەكەی  توندكرا.  كوردیی  میدیای 

نیشتەجێبوو،  تێیدا  كورد  شوێنانەی  لەو  و  پەنجاكاندا 

كێشەی  و  فاكتەر  بووە  نەوت  ئیدی  دۆزرایەوە،  نەوت 

عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  عەرەب.  و  كورد  نێوان  سەرەكی 

 1958 ساڵی  كە  یەكگرتو،  عەرەبی  كۆماری  بەكاریگەری 
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پەرەیسەند.  ئێجگار  پێكهاتبوو  میرس  و  سوریا  لەنێوان 

ریزەكانی  لە  كورد  بڵندی  پایە  ئەفسەری  سەدان  ئیدی 

لەناو  ئەم رەوشە جموجوڵی سیاسی  سوپادا وەدەرنران. 

لەسوریا  كورد  دیموكراتی  پارتی  و  خستەخۆ  كورداندا 

بەكاریگەری پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق دامەزرا.

 لەسەرەتاوە پارتەكەی جێگەی سەرنج و سۆزی هەستی 

گەلی لەكوردان بوو، بەاڵم هەر زوو پارتەكە لە هێز و پێز 

)نورەدین  شانبەشانی  دیاریان  بەرپرسی  گەلی  داماڵراو 

زازایی( سكرتێری پارتەكە لەساڵی 1960 دا قۆڵبەستكران. 

بەمجۆرە لە كۆتایی پەنجاكان و سەرەتای شەستەكانەوە 

كێشەی كوردی بووە گرفتێكی فرە هەستیار لەنێوان كورد 

وەك  كوردی  سوریا  حكومەتی  بەمشێوەیە  رژێمدا.  و 

و  دەزانی  سوریا  خاكی  یەكگرتویی  لەبەردەم  لەمپەر 

بەهەڕەشە تەماشای دەكردن، هاوكات چەندین كۆت و 

بەند و گەمارۆی سیاسی توندی خستەسەر كورد.
لە  گوزارشتەكان  و  سەرژمێری  تەواوی  بەگوێرەی   
كێشەی  هێشتا  ئەمڕۆ  تا  شەستەكانەوە،  دەسپێكی 
نەكراوە.  چارەسەر  ناوەندی  حكومەتی  و  كورد  نێوان 
شەستەكاندا  نیوەی  لە  لەعێراق  كورد  راپەڕینی  كاتێك 
لەسەركەوتن نزیكدەبوویەوە، ئەوەبووە مایەی نیگەرانی 
تەواویان  سرتاتیژی  پالنێكی  هەربۆیە  سوریا.  حكومەتی 

دانا تابتوانن بەسەر كورداندا جێبەجێیبكەن.
 وەك بەشێكی پالنەكە بڕیاری دابەشكردنی سەروەتی 
دابەشكردنە  ئەم  دا،  كوردییان  موڵكەكانی  خاوەن 
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لەئاكامدا  زەویوزاردایە،  ریفۆرمی  لەچوارچێوەی  گوایە 
ئەم  سەرپشككران،  زەوییەكان   43% كە  دەركەوت 
ئەوەش  بوو،  حەسەكەدا  لە  زیاتر  زەویوزارە  ریفۆرمی 

رونە كە كورد لەو پارێزگایەدا بەئامانج گیرابوو. 
سەرەڕای ئەم پالنی ریفۆرمی زەویانە، بەگوێرەی ئامارەكان 
لەساڵی 1962دا ریفۆرمی زەوییەكان هێنەری كێشەگەلێكی 
لەبواری  پالنەكان  لە  تر  یەكێكی  ناوچەكە.  بۆ  بوون  جدیی 
سەرژمێری و حساباتی ناوچەكەدا، بریتیبوو لەوەی بزانرێت 
چەند كورد لە سنوری توركیا و عێراقەوە دەربازی سوریا بوون. 
دواجار عەرەباندنی ناوچەكە ئامانجی سەرەكیبوو، بەتایبەت 

ئەو ناوچەیە كە زەنگینبوو بە بەرهەمە كشتوكاڵییەكان. 
سەرژمێرییەكان مەبەستیانبوو، بەكوردان بسەملێنن، كە 
سوریان،  نیشتەجێی  1935وە  لەساڵی  كەمەوە  بەالیەنی 
هەركوردێك  رەگەزنامە،  خاوەنی  ببنە  بتوانن  بۆئەوەی 
هاوواڵتیبوون  لەمافی  ئەوە  بسەملێنێت  ئەوە  نەیتوانیایە 
شوێنانەدا  لەو  كە  سەرژمێرییەكان  بێبەشدەكرا. 
جێبەجێدەكران كە رەگەز و تیرەنەتەوەییە جیاكانی لێبوو. 
بەمپێیە نزیكەی 120 هەزار كورد مافی هاوواڵتیبوونیان 
ئەسەد(دا  )حافز  لەسەردەمی  بەمجۆرە  زەوتكرا.  لێ 
زمان،  گیرایەبەر.  كوردان  لەهەمبەر  توند  رێوشوێنی 
ناونیشانی كورد سڕایەوە. ناوە كوردییەكان گۆڕان، عەرەب 
كوردییەكان  لەناوچە  و  هێرنان  عەرەبیەكان  هۆزە  و 
نیشتەجێكران  توركیادا  و  عێراق  لەسنوری  بەتایبەت 
جیاكەرەوەی  خاڵی  وەك  عەرەب  نیشتەجێی  هێڵێك  و 

كوردی بەشەكان دروستكراو ناونرا عەرەب زۆن. 
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ئەوە  سوریا.  كوردی  ئێستای  كێشەكانی  بۆ  روانین  بە 
عەرەبییە  كەمەربەندە  ئەو  كاریگەریی  كە  دەبیرنێت، 
ئێستاش لەناوچەكەدا لە گۆڕێدایە. هەرچەند لەسەرچاوە 
نێونەتەوەییەكانەوە ئەوە رادەگەیەنرێت كە 350 هەزار 
نین.  خۆیان  واڵتی  رەگەزنامەی  خاوەنی  سوریا  كوردی 
بەمەش روبەڕوی كێشە بوونەتەوە و نیگەرانن لە راست 
و دروستی سەرژمێری و بوونی سەرژمێرییەكی واقیعی. 

هاوكات وادەردەكەوێت كە لە لێكۆڵنەوەكانی رابردودا، 
وەك  پرسە  ئەم  ئەمریكادا  دیكۆمێنتەكانی  لە  بەتایبەت 
تائێستا  هەرچەند  لێوەكراوە.  باسی  جدی  سەرئێشەیەكی 
زانراوە، كە  نییە، بەاڵم ئەوە  لەبەردەستدا  ژمارەیەكی ورد 
بە  لەواڵتی خۆیاندا  و  بیانین  لەسوریادا  كوردان  زۆرینەی 
بێگانە ناودەبرێن، یاخود وەك میوان. ئەوانە كە بەشدارنابن 
سەرژمێریدا ناودەبرێن. یاخود هەر زارۆیەكی سوریی لەو 
خەڵكانەی، كە پێیان دەوترێت بیانی هاوسەرگیری بكات. 
ئەوا دیسان هەلی بەدەستهێنانی زەوی و خاوەندارییەتی 
بۆنابێت. هاوكات مافی ئەوەیان نییە، ببنە دكتۆر و ئەندازیار 
و لەو بوارەدا خزمەتبكەن، هەروەها ناتوانن لەدامەزراوە 
هاوسەرگیریشیان  كاربەدەستنب.  و  كاربكەن  گشتییەكاندا 
وەك  سیاسیشیان  مافی  و  نانارسێت  فەرمی  بەشێوەیەكی 
مافی دەنگدان پێڕەوا نابیرنێت. ئەوان بەشێوەیەكی فەرمی 
سوریا  دەرەوەی  و  ناوەوە  هاموشۆی  ناتوانن  یاسایی  و 
بكەن، چونكە ناتوانن ببنە خاوەنی پاسپۆرتی واڵتی خۆیان. 
رەوشی ئەوانەی كە ناونوس نەكراون فرەخراپرتە، تەنانەت 

خاوەنی شوناسنامەی فەرمی خۆیان نین.
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بەهاری  كاریگەریی  بە  سەرلەنوی  كاریگەرییە  ئەم 
كارەكانی  لە  یەكێك  منونە  بۆ  زیندوبووەتەوە.  عەرەبی 
لەوەی  بریتیبوو  ئەنجامیدا  كە  بەشارئەسەد  رژێمی 
دایە  رەگەزنامەی  پێناسی  و  هاوواڵتیبوون  مافی  كە 
هاوواڵتیانی كورد، ئەوانەی كە تا ئەوكات خاوەنی هیچ 
نەبوون، لەگەڵ ئەوەشدا دەوترێت هەموو ئەو كوردانەی 
تەنها  بڕیارەكەوە  لەدوای  كردوە  هاوواڵتیبوونیان  داوای 

35 هەزار كەس دەبن.
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دووەم: سەرنجێكی گشتی لەسەر
ئۆپۆزسیۆنی كورد لەسوریا:

و  هەوڵ  لە  سوریا،  كوردییەكانی  پارتە  لەئێستادا 
كە  قوتاربن،  بێسەروبەرییە  لەو  ئەوەدان  هیمەتی 
ئۆپۆزسیۆنی  بزوتنەوەی  گیرۆدەن.  پێوەی  سااڵنێكە 
بۆ  بوون  لەخەباتدا  بەبەردەوامی  سوریا  كوردیی 
لەسوریا  كورد  جواڵنەوەی  دەسەاڵت،  و  رێبەرایەتیكردن 
سوریا  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  كاتەوەی  لەو 
گیران  سەركردەكانی  بندەستكراو  كەم  ماوەیەكی  پاش 
1957دا  جونی  14ی  لە  پارتی  رویلێكرد،  بێنەزمی  ئیدی 
دروستكرابوو. گرفتی سەرەكی جواڵنەوەی كورد لەوكاتەوە 
نا رێكخراوەیی، كێبەركێی سەرۆكایەتی، پەیوەندی لەگەڵ 
جواڵنەوەی  كە  ئەوەی،  هۆی  بووە  دەرەكییەكان  هێزە 
كە  الواز،  نارێكخراوی  جواڵنەوەیەكی  ببێتە  كوردی 
پێكهاتەیەكی نارونی هەبێت. هاوكات بەهۆی فشارەكانی 
رژێمی سوریا و شوێن پێقایمكردنی رژێم لەنێوپارتەكاندا، 
هەمیشە ناجێگیریی و پشێوییەك لەنێوپارتەكاندا بوونی 
هەبووە. هاوكات جیابوونەوە و دابەشبوون و تەنگژەی 
نێوان پارتی و یەكێتی لە كوردستانی عێراق، هۆیەك بوو 
تا لەنێو پارتەكانی سوریاشدا ئەو تەنگژەیە رەنگدانەوەی 
سوریا  كوردییەكانی  لەپارتە  هەریەك  هەربۆیە  هەبێت. 
یەكێتییەوە  و  بەپارتی  پەیوەستیان  بنەمای  لەسەر 
بوونەوە.  یەكرتیدا  لەگەڵ  پێكدادان  دوچاری  لەناوخۆدا 
كوردیی  بزوتنەوەی  كاریگەرییەكانی  تەنیا  هاوكات 
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لەمێژەو  بەڵكو  نەبوو،  سوریا  كوردانی  لەسەر  عێراق 
لەوكاتەوەی كۆمەڵەی خۆیبوون دەربازی توركیا بوون و 
رویان لەسوریا نا، هەر لەبیستەكانەوە، گروپێكی كوردانی 
توركیایان  كوردانی  كێشەی  و  دۆز  هەمیشە  سوریا 
بەهەندوەرگرتوە و لەپێناو ئەجێندایاندا برەویان پێداوە، 
كاریگەرییان  توركیاوە  لەالیەن كوردانی  بەردەوام  ئەوان 
پاش  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  دروستبووە،  لەسەر 
ئیدی  سوریا،  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  دروستبوونی 
تەركیزی ئەم گروپە لەنێو كوردانی سوریا زیاتر كەوتەسەر 
هەفتاكان،  كۆتایی  پاش  دیسان  لەتوركیا.  كورد  كێشەی 
دیسان  پەكەكە،  بۆ  ئەسەد(  )حافز  پشتیوانی  لەماوەی 
كێشەی كورد لە توركیا كاریگەری و روانگەیەكی ئێجگار 
گرنگی لە نیازی كوردانی سوریادا داگیركرد. هۆكارەكەش 
بەپشگیریكردنی  هەوڵیدەدا  بەعس  رژێمی  كە  ئەوەبوو 
بنێرێتە  واڵتەكەیدا  لەناوخۆی  كورد  كێشەی  پەكەكە 
سەرنجی  بەمەش  سەرقاڵبكات.  پێوە  توركیای  و  دەرەوە 
كوردانی سوریای بۆ خۆی رادەكێشا و تاڕادەیەكیش توانی 

لەم پێناوەدا سەركەوتن بەدەستبهێنێت.
سوریا  لەكوردانی  زۆرێك  دەبیرنێت  هەروەك 
چەندین  و  پەكەكەوە  ریزەكانی  بە  كرد،  پەیوەندیان 
دواجار  ئەنجامدا.  بەتوركیا  دژ  چەكدارییان  كاری 
لەالیەن رژێمی سوریاوە  پەكەكە پشتیوانی راستەوخۆی 
لەدەستدا، ئیدی لە 2000 بەدواوە لەنێو كوردانی سوریا 
دروستبوو.  پەكەكە  بە  وابەستە  كوردی  جواڵنەوەیەكی 
ئەوەش بەهۆی بەرەوپێشچوونی پەیوەندییەكانی توركیا 
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ئیدی  نارسا.  بە)پەیەدە(  رێكخراوەكە  بوو.  سوریاوە  و 
كوردی  گرفتی  كە  گەاڵڵەكرد،  هەستەی  ئەو  ئەمەش 
و  هەیە  تائێستا  رابردوەوە  لە  و  میحوەریە  گرفتێكی 
لەسوریادا  سیاسی  گوتاری  دوو  بەمجۆرە  بەردەوامیشە. 
سەریانهەڵدا یەكێكیان گوتارێك لە قواڵیی سوریا و دۆزی 
دۆزی  بە  وابەستەیە  چۆن  تریشیان  یەكێكی  بوو.  كوردا 
كورد لەسوریا بەوجۆرەش تەركیزی لەسەر دۆزی كوردانی 
توركیایە. لەالیەكی ترە داگیركردنی عێراق لەساڵی 2003دا 
گەاڵڵەكرد،  سوریا  كوردانی  لەالی  نوێی  پێشبینی  زۆر 
لەكاردانەوەی ئەو رەوشەدا پارتە كوردییەكانی سوریا، كە 
كوردانی  وەك  فیدڕاڵی  هەرێمێكی  وەاڵمی  و  پرسیار  لە 
عێراق بوون، لە ساڵی 2004دا راپەڕینێكیان لە قامیشلۆدا 
رێكخست. هەرچەند بانگەشەی ئەوەكرا، كە روداوەكان 
بەاڵم  گەشەیانكردوە،  خۆرئاوادا  لە  خۆكرد  بەشێوەیەكی 
هەبوو،  لەگۆڕێدا  ئامادەكارییەك  كە  دەبیرنا،  ئەوە 
كاری  پڕۆسەكە  بەرپابوونی  پێش  كە  ئامادەكارییەك 
دەتوانرا  رەوشەكە  بۆ  بەخوێندنەوە  ئەوەش  بۆكرابوو، 
ناتوانین  هەزارەكاندا  دوو  لە  تەنانەت  هەستیپێبكرێت. 
لەگەڵ  لێكدابڕانێك  سوریادا  كوردانی  لەناو  بڵێین 
بزوتنەوەی  رسوشتی  بەڵكو  دروستبووە،  رابردویان 
هەبووە،  هەر  سوریادا  لە  لەجۆرەكان  بەجۆرێك  كوردی 
هەرچەند كە قۆناغی نوێی كوردان وەك واقیع لە دوای 
راپەڕینەكانی بەهاری عەرەبییەوە سەریهەڵدا لە بەهاری 
گەیشنت  راستییە  لەو  كوردییەكان  پارتە  ئیدی  2013دا. 
بەوەیە رێكبكەون، لەسەرئەوەی كە چییان  ئاتاجیان  كە 
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پێكدادانی  كە  هەرچەند  چییە.  ئەجێندایان  و  گەرەكە 
راكێشایە  ئەوانی  نازانستی،  كێبەركێی  و  پارتەكان  نێوان 
ناو زۆر گرفتەوە كە لەناو رێكخراوێكی تازە دروستكراودا. 
ئەوە لەجیاتی ئەوەی سەرقاڵی بەرەوپێشربدنی گوتارێكی 
لە خەباتەكەیاندا. هەربۆیە دەبیرنێت  بن  رون و رەوان 
دان،  رێكخراوێك  لەچوارچێوەی  پارتییەكان  سااڵنێكە 
هەریەكەیان  و  شكستیانهێناوە  لەپڕۆسەكەدا  بەاڵم 

بەئاڕاستەیەكدا كەوتوە. 
هاوپەیامنی  كەلەنێوان  پارتەكان،  نێوان  پەیوەندی 
بەاڵم  سەریهەڵداوە،  لەناوخۆیاندا  جیاوازدان  گەلێكی 
ئۆپۆزسیۆنی عەرەبی پەرت و لێكدورن. هەرچەند پارت و 
كەسایەتیگەلێكی دیاریكراو لەنێو ئەنجومەنی نیشتیامنی 
ئەوان  هەبوو.  بوونیان  لەسەرەتاوە  هەر  سوریادا 
ئامانجیان بوو بە نەزمێكی جیاواز لە خەباتەكەیاندا و بە 
وەك  سیاسییاندا  لە شوناسی  نوێ  سیاسی  ئەجێندایەكی 
گروپگەلی  هەیە،  عێراقدا  لەكوردستانی  مۆدێلەی  ئەو 
ئۆپۆزسیۆنی جیاواز دروستبكەن، بەاڵم ئەوان لەناوخۆیاندا 
دوچاری بەریەككەوتن و پێكدادان بوونەوە. لەسەرەتاوە 
گردكرانەوە.  سەقفێكدا  تەنها  لەژێر  دیار  پارتگەلێكی 
هەرێمی  حكومەتی  دەستگرۆیی  و  كۆمەكی  بۆ  ئەمانە 

كوردستان، ئەمە لەمانگی پێنجی 2011دا بوو. 
)كۆنفرانس( لە  كورد  نیشتامنی  بزوتنەوەی  بەمجۆرە 

گوتار  و  جیاواز  شێوە  پارتگەلێكی  بەتەواوی  كە  ێكدا 
هەمووی  ئەوە  گردكردەوە.  لەدەورخۆدا  دوری 
دوابەدوای  دروستببوو.  هەواڵنەدا  ئەو  لەچوارچێوەی 
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بزوتنەوەی  لەوانە  كوردی  دیاریكراوی  پارتگەلێكی  ئەوە 
بە  پەیوەندییانكرد  ئازادی  یەكێتی  و  موستەقبەل 
بزوتنەوەی ئۆپۆزسیۆنی عەرەبییەوە. لەراستیدا هەریەك 
لەم ئۆپۆزسیۆنە و ئۆپۆزسیۆنە كوردییەكان لە كێبەركێدان 
عەرەبی  گوتاری  بەهۆی  كە  هەرچەند  یەكرتیدا.  لەگەڵ 
ئۆپۆزسیۆنی  ریزەكانی  پارتانە  ئەم  ئۆپۆزسیۆنەكەوە. 
هاوپەیامنیەتیەكی  كەڵكەڵەی  و  جێدەهێڵن  عەرەبی 
تایبەت بەخۆیان لەكەللەیان دەدات. لەراستیدا لەپرسی 
ئامانجی  و  سیاسی  گوتاری  هاوپەیامنییەتیدا  پێكهێنانی 
دوای  سیاسیەكان  پارتە  بەڵكو  نەبووە،  پێوەر  هاوبەش 
پێوەرێك كەوتون كە كی نەیاری پارتەكەی ئەوانە و چۆن 
دابڕاون لە پارتە كوردییەكەیان و نەفی ئەوانە دەكەن، كە 

لەپارتەكانیان جیابوونەتەوە. 
لەالیەن  كە  لەسوریا  كورد  دیموكراتی  پارتی  بۆمنونە 
دەكرێت،  سەرۆكایەتی  بەشارەوە  عەبدولحەكیم 
عەبدولرەحامن  گروپەكەی  هاوپەیامنیدا  لەدروستبوونی 
رێگەینەدا  )پەیەدە(  هەروەها  بەركەناركرد،  ئەلوەجیهی 
پێشرت  هێزە  ئەم  لەپڕۆسەكەدا،  بەشداربێت  رێككەوتن 
پارتە  هەموو  لەراستیدا  جیاببوویەوە.  )پەیەدە(  لە 
دروستبوو،  مێشكیان  لە  ئەوە  هەستی  كوردییەكان 
مەزنرتدا  رێكخراوی  یەك  چەتری  لەژێر  هەموان  كە 
دروستبكەن،  بەرین  نیشتامنی  بازنەیەكی  و  یەكبخرێن 
كوردستانی  هەرێمی  كاریگەرییەكانی  بەهۆی  ئەوەش 
عێراق و كاریگەریی الوازی پێگە و نەنارسانەوەیانەوە بوو 

لەئاستی نێونەتەوەیدا. 
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و  بازنە  سێ  نەخشەیەدا  ئەم  لەچوارچێوەی  ئیدی 
لە:  بریتیبوون  ئەوانیش  دروستبوون،  كۆكەرەوە  چەتری 
ئەنجومەنی  )كەنەكە(،  كورد  نیشتیامنی  ئەنجومەنی 
نەتەوەیی، كە دواتر ناونرا ئەنجومەنی خەڵكی كوردستانی 
لەسوریا.  كورد  دیموكراتییەكانی  هێزە  یەكێتی  خۆرئاوا، 
هەرچەند كە لە كۆتایی هەموو ئەو بەرەوپێشچوونانەدا، 
كە لە شەش مانگی دوای ئەوانە رویاندا، تەنها )كەنەكە( 
توانی وەك ئەنجومەنێكی رێكخراوەیی فرەالیەن شێوەی 
لەشێوەی  تەنها  تر  ئەوانی  هەموو  ئیدی  بگرێت،  خۆی 
ئەمڕۆ  بەدەركەوتن.  تاكالیەنە  و  بااڵدەست  پارتێكی 
دایە  )پەیەدە(  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  نەتەوەیی  ئەنجومەنی 
ژێر  لە  وا  كوردیش  دیموكراتییەكانی  هێزە  یەكێتی  و 
هەرچەند  موستەقبەلدایە.  بزوتنەوەی  هەیمەنەی 
و  فراوان  بازنەیەكی  بانگەشەی  لەوانەش  هەریەك  كە 
لەروی  بەاڵم  دەكات،  ككاركردنیدا  لەنەزمی  هەمەالیەن 
تایبەمتەندییەكی  بەڵكو هیچ  نابیرنێت،  پراكتیكەوە ئەوە 

ئەنجومەنیان لەنێواندا نییە.
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سێهەم: زانیاری لەسەر پارتە
سیاسییە پێشەنگەكان لە سوریا

پێدەكرێت،  ئاماژەی  خوارەوەدا  لەزانیارییەكانی  وەك 

كە زۆربەی زۆری پارتە كوردییەكان لە هەمان سەرچاوە و 

ریشەوە سەرچاوەدەگرن. دەرگیرییە یەك لەدوو یەكەكانی 

لێكەوتەوە  دەرهاویشتەیەكی  پارتەكان  ئەندامانی  نێوان 

بێتە  زیاتر  سوریا  رژێمی  پێوەستەگی  و  هەیمەنە  كە 

لەروی  كە  سیاسی  پارتی  لە  زۆرێك  لەئاكامیشدا  گۆڕی، 

دامەزرێرنان.  جیانین  لێك  سیاسیشەوە  و  ئایدیۆلۆژی 

یەكەم دابەشبوونی پارتایەتی لە كوردستانی سوریادا كە 

لەسوریا،  هات  كورددا  دیموكراتی  پارتی  بەسەر  رویدا 

پارتی 1957 دامەزرا، بەاڵم لە ساڵی 1965 جودابوونەوە 

لەنێو ریزەكانیدا رویدا. ئیدی لەئاكامی ئەم دابەشبوونەدا 

دروست وەك باكوری عێراق دوو پارتی سیاسی سەرەكی 

دیموكراتی  پارتی  لە  بریتیبوون  ئەوانیش  سەریانهەڵدا. 

دیموكراتی  پێشكەوتوی  پارتی  لەگەڵ  لەسوریا،  كورد 

كورد لەسوریا. دوا بەدوای ئەمە پارتەكانی دی لەم دوو 

پارتەوە لەكات و شوێنە گونجاوەكاندا جودابوونەتەوە و 

دروستبوون، یاخود هاوپەیامنیان پێكهێناوە و دیسانەوە 

پارتی نوی لەپشتی هاوپەیامنیەكاندا سەریهەڵداوە.
 12 پێدەكرێ  ئاماژەی  لەخوارەوەدا  وەك  بەمپێیە   
كورد  دیموكراتی  پارتی  پشتی  لە  سیاسی  پارتی   14 بۆ 
 17 كە  دەوترێت،  تەنانەت  هاتونەتەدەری.  لەسوریادا 
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پارتی سیاسی بوونیان لەئەمڕۆدا هەیە، بەاڵم سیان لەوانە 
خوارەوەدا  لە  هەیە،  لەگۆڕەپانەكەدا  هەرناویان  تەنها 
و  سیاسی  ئایدیۆلۆژیای  و  هێز  بنەمای  دەتوانرێت 

شێوەگیربوونی 14 پارتی سیاسی كوردی بخوێرنێتەوە.

1. پارتی پێشكەوتوی دیموكراتی كورد لەسوریا: 

ساڵی  سوریا  لە  كورد  دیموكراتی  لەپارتی  پارتە  ئەم 

پارتێكی  وەك  تائێستا  لەوكاتەوە  جیابووەتەوە،   1965

)عەبدولحەمید  هەیە.  بوونی  لەسوریادا  پێشەنگ 

لەسیاسییە  یەكێكە  پارتەكە  رێبەری  دەروێشی(  حاجی 

لە  ئەو  سوریادا.  كوردانی  لەنێو  بەناوبانگەكان  و  دیار 

گشتی  سكرتێری  بەردەوام  پارتەكەیەوە  دروستبوونی 

لە  لەگەڵ گەلێ  بەردەوامە،  ماوەی 47 ساڵە  واتە  بووە. 

كەسی  پەیوەندی  تردا  پارتەكانی  كەوادیرەكانی  و  رێبەر 

توركیادا.  پارتەكانی  لەگەڵ  تەنانەت  هەیە،  تایبەتی  و 

هاوكات دەروێش لەگەڵ یەكێتی نیشتیامنی كوردستاندا 

پەیوەندییەكی لەمێژینە و ئێجگار پتەوی هەیە. بۆ منونە 

)عەلی شەمدین( نوێنەری پارتەكەی و نوێنەری )كەنەكە(

سلێامنییە.  شاری  لە  لەئێستادا  عێراقدا،  باكوری  لە  یە 

كورد  نیشتامنی  بزوتنەوەی  ئەندامی  پارتەكە  هاوكات 

تێڕوانینە  سوریادا.  لە  كوردە  نیشتامنی  ئەنجومەنی  و 

سەرەكییەكانی پارتەكە لەسەر بابەتە هەمەجۆرەكان لەم 

خااڵنەی خوارەوەدا خۆی دەبینێتەوە:
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1. حكومەتی نوێی سوریا پێویستە هەمەالیەن بێت و 

هەموو گروپەكان لەخۆبگرێت.

المەركەزیی  سیستمێكی  لەسوریادا  پێویستە   .2

پێكبهێرنێت.

كورد  سیاسییەكانی  و  كەلتوری  مافە  پێویستە   .3

لەدەستوری بنچینەیی سوریادا بنارسێن.

4. پارتەكەیان دژی هەموو دەستتێوەردانێكی دەرەكییە 

بۆ ناوخۆی سوریا.

2. پارتی یەكسانی كورد :

پێشكەوتوی  پارتی  لە  جیابوونەوەیان  پاش  پارتەكە 

داوی(  )عەزیز  دامەزرا.   1992 ساڵی  كورد  دیموكراتی 

سیاسی  مەكتەبی  ئەندامی  ئەو  بوو،  پارتەكە  رێبەری 

پاش  ئەو  بوو.  دیموكراتی  پێشكەوتوی  پارتی  پێشوی 

پارتەكەی  رێبەرایەتیكردنی  بۆ  سەخت  ملمالنێیەكی 

پێشو، ئیدی وازیهێنا و خۆی و چەند هاوەڵێكی نزیكی 

سەرەكی،  ئایدیۆلۆژیایەكی  دا.  جیابوونەوەیان  بڕیاری 

پارتەو  ئەم  لەنێوان  رێكخراوەی  جیاوازییەكی  یاخود 

ئەندامی  لەئێستادا  پارتەش  ئەم  نەبوو.  تریدا  پارتەكەی 

نەتەوەیی  ئەنجومەنی  و  كورد  نیشتیامنی  بزوتنەوەی 

كوردە )كەنەكە(.
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3. پارتی نیشتیامنی كورد لەسوریا:
پێشكەوتوی  پارتی  لە  بەهەمانشێوە  پارتەش  ئەم 
 1998 ساڵی  لە  جیابوویەوە،  لەسوریا  كورد  دیموكراتی 
دامەزرا. )تاهیر سەعدون( رێبەری پارتەكەیە، ئەم پارتەش 
لە ئاكامی سەرۆكایەتیكردن و ملمالنێی پۆست و كورسی 
بزوتنەوەی  هەردوو  ئەندامی  لەئێستادا  دروستبوو، 

نیشتیامنی كورد و )كەنەكە(یە.

4. پارتی ئازادی كورد لەسوریا:
لەنێو  چەپڕەوییان  رەوتی  كە  بوون  ئەوانە  هەموو   
ئیدی  پەسەندبوو.  لەسوریادا  كورد  دیموكراتی  پارتی 
لەمەیدانی  پارتەكە  بەجێهێشت.  پارتەكەیان  بەتەواوی 
گروپەكە  ناسێرناوە.  ئازادییەوە  بەناوی  هەر  سیاسیدا 
چەپ  بەرەوتی  كە  بەدرەدین(  )سەاڵح  بەڕێبەرایەتی 
سەركردەیە  ئەم  پێكهێنا،  گەل(یان  )یەكێتی  نارسابوون 
بوو  كورد(  دیموكراتی  )پارتی  پێشوی  ئەندامی  بۆخۆی 
ناوی  بەدرەدین(  )سەالح  دا   1980 ساڵی  لە  سوریا،  لە 
ئەم  كورد(.  گەلی  یەكێتی  )پارتی  بۆ  گۆڕی  پارتەكەی 
پارتە جارێكی تر ساڵی 1991 دابەشبوو. پارتە جابووەكە 
ناوی خۆیان پاراست و پاشاموەكان ناوی خۆیان نا پارتی 
نابوو  خۆیان  ناوی  كە  گروپێك   1994 لەساڵی  یەكێتی، 
)پارتی یەكێتی دیموكراتی كورد( لە یەكێتی جیابوونەوە، 
دواتر لە ساڵی 2005دا ئەندامگەلێكی دیاریكراوی )پارتی 
چەپی كورد(، كە رێبەرایەتی دەكرا لەالیەن )حەیرەدین 
سەرۆكایەتی  بە  كورد  خەڵكی  یەكێتی  پارتی  و  موراد( 
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بەهێزەكانیانە.  پەیوەندییانكرد  جومعە(  )موستەفا 
سیاسی  پارتی  پێنج  ئیدی  پێكهێنا.  ئازادییان  بەمجۆرە 
كەلە یەكێتی گەلەوە هەڵتۆقیبوون توانیان بەرێبەرایەتی 
2005دا  ساڵی  لە  كارەبكەن،  ئەم  بەدرەدین(  )سەاڵح 
)حەیرەدین موراد( وەك سكرتێری گشتی ئازادی دیاریكرا. 
)موستەفا جومعە(یش كە رەوتێكی تری پارتەكە بوو ساڵی 
2008 دەستگیركرا. دواتر ساڵی 2011 لەگەڵ )موحەمەد 
ئەمانە  هەموو  ئازادكرا.  موحەمەد(  سەعدون  حوسەین، 
)موستەفا  پارتەكەدا.  2011ی  ئۆكتۆبەری  كۆنگرەی  لە 
جومعە(یان وەك سكرتێری گشتی پارتەكە هەڵبژارد. هەر 
ئەمین(یش  )بەشار  راگەیەنرا،  نوی  سیاسی  مەكتەب  كە 

بووە جێگری سكرتێری گشتی پارتەكە.
پارتەكەیان  گروپەكەی  و  موراد(  )حەیرەدین   
بەجێهێشت. بەم جۆرە دوو پارتی ئازادیی لەژێر هەمان 
هێزوپێزی  موراد(  )حەیرەدین  سەریانهەڵدا.  ناودا 
كورسیەكەی  و  لەدەستدا  كورتدا  لەماوەیەكی  خۆی 
و  بەكورتی  ئۆسۆ.  حەیدەر  موستەفا  بۆ  چۆڵكرد،  خۆی 
یەكێكیان  هەن،  ئازادی  پارتی  دوو  لەئێستادا  بەپوختی 
ئەوی دیكەیان )موستەفا حەیدەر(  )موستەفا جومعە(و 
لەهێزە  یەكێكە  ئازادی  پارتی  دەكەن.  رێبەرایەتییان 
ئەو  لەئێستادا،  سیاسی  گۆڕەپانی  كاریگەرییەكانی 
نیشاندا،  قامیشلۆدا  2004ی  راپەڕینی  لە  كاریگەریەشی 
راپەڕینی 8ی  لە  توانی  لەو هێزانەی  یەكێكبوو  هاوكات 
حوزەیرانی 1980 رۆڵێكی ئێجگار گرنگ لە بانگهێشكردنی 
رژێمی  بە  دژ  بەخۆپیشاندان،  دژ  ببینێت  هەوادارانی 
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بەشار ئەسەد. ئەو بانگهێشتكردنەش شانبەشانی هەوڵی 
بوو.  كورد  یەكێتی  پارتی  و  موستەقبەل  بزوتنەوەی 
بزوتنەوەی  هەردوو  ئەندامی  هێزە  ئەم  لەئێستاشدا 

نیشتیامنی و ئەنجومەنی نیشتیامنی كوردییە.

5. پارتی چەپی كورد:
سەرچاوەیگرتوە.  گەلەوە  یەكێتی  لە  پارتەش  ئەم   
یەكێتی  نەیارانی  پارتەكە  ئاماژەمانپێدا.  لەسەرەوە  وەك 
عێراقدا  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  لەنێو  نیشتیامنی 
دروستیانكرد. ساڵی 1997 كە كاتێك )سەاڵح بەدرەدین( 
ناوی پارتەكەی خۆی گۆڕی، بەشێك لە كەسە دیارەكانی 
نێو ئەم پارتە ئەوەیان پەسەندكرد، كە مبێننەوە و خۆیان 
وەك )پارتی چەپی كورد( ئاشكرا بكەن. )موحەمەد موسا 
موحەمەد( هەم وەك دامەزرێنەر، هەمیش وەك رێبەری 
پارتەكە دادەنرێت. ئەم رەوشە بەردەوامبوو تا لە بەهاری 

2012دا دوبارە لەناوخۆی پارتەكەدا لێكرتازان رویدا.
و  پۆست  بۆ  ناوخۆی  كێبڕكێی  و  ملمالنێ  لەئاكامی   
رێبەرایەتی پارتەكە، دوو پارتی چەپی كورد سەریانهەڵدا. 
و  موحەمەد(  موسا  )موحەمەد  بەڕێبەرایەتی  یەكێكیان 
)شەالل  عێراق،  لەباكوری  پارتەكە  نوێنەری  تریان  ئەوی 
موسا  موحەمەد  گرتەئەستۆ.  رێبەرایەتییەكەی  جیدۆ( 
تری  ئەوی  بوو،  )كۆنگرە(  كورد  چەپی  پارتی  رێبەری 
ناوەند(ی  )كۆمیتەی  كورد  چەپی  پارتی  ناوی  شەالل 
بەرەی  هەردوو  ئەندامی  بەهەمانشێوە  پارتەكەش  بوو. 

كەنەكە و بزوتنەوەی نیشتیامنی كوردە.
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6. پارتی یەكێتی دیموكراتی كورد لەسوریا: 
یەكێتییەوە  پارتی  لە  كە  پارتانەی،  لەو  یەكێكە 
خۆپیشاندانە  لە  گەلی  بەشداری  پارتەكە  دروستبووە. 
فراوانەكانی دژ بە رژێمی بەشار ئەسەد كردوە. ئەم پارتە 
بەبەراورد بە دوو ساڵی رابردو لەئێستادا توانای هێزێكی 
كاریگەرەو بەپێی پێویست دەتوانێت لە خۆپیشاندانەكانی 

حەلەب، عەفرین، كۆبانیدا رۆڵی هەبێت.
 هەرچەند پارتەكە بە مردنی )ئیسامعیل عومەر(، كە 
بەشێوەیەكی  2010دا  لە  دیارەكانی  رێبەرە  لە  یەكێك 
بەرچاو هێزو پێگەی خۆی لەدەستدا. دوابەدوای مردنی 
سكرتێری  وە  لە1993  كە  عەلی(  شێخ  )محێدین  ئەو 
پارتەكەبوو، كرا بەڕێبەری پارتەكە. ناوە دیارەكانی تری ناو 
بیكیس، موحەمەد عەلی موحەمەدە  كامەران  پارتە  ئەم 
كەنارساوە بە )ئەبو سابیر(. لە ئێستادا ئەم پارتە ئەندامی 
هەردوو ئەنجومەنی بزوتنەوەی نیشتیامنی و ئەنجومەنی 

نیشتیامنی كوردە.

 7. پارتی یەكێتی كورد: 
)كوپ( كورتكراوەكەی  ناوە  هەرچەند  پارتە  ئەم 

بەیەكێتی  هەر  ئاماژەكاندا  و  سەرچاوەكان  لە  بەاڵم  ە، 
لە  یەكێكە  و  دامەزراوە   1999 ساڵی  پارتەكە  نارساوە. 
پارتە كاریگەرەكانی ناو خۆپیشاندانەكان، رێبەری پارتەكە 
كورد  كە  شوێنانەی،  لەو  پارتەكە  حامییە(.  )ئیسامعیل 
زۆرینەیە رۆڵێكی بەرچاوی لە رێكخسنت و گردبوونەوەی 

ناڕەزاییەتییەكانی خەڵك هەیە.
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كە  خۆی  هەوادارانی  دەتوانێت  بەسانایی  پارتەكە   
زۆرینەیان توێژی گەنج و الون، تەنها لە ماوەیەكی كەمدا 
بڕژێنێتە نێو شەقامەكان و ناو خەڵكەوە. پشتیوانیكردن لە 
راگەیەنراوی دیمەشق لە رابردودا و هاوكات پەیوەندیكرد 
نەتەوەیی  یەكێتی  بە  كە  هاوپەیامنییەتییەكەوە،  بە 
رێكخراوە  ئەم  ناودەبرا.  دیموكراتی  گۆڕانی  بۆ  هێزەكان 
رێكخراوە  لە  یەكێكە  پرۆتستۆكانەوە  بەرپابوونی  لەپاش 
نەیارەكانی ئەنجومەنی نیشتیامنی سورییەكان. هەرچەند 
پارتەكە لەمانگی هەشتی 2011دا خۆی لەم رێكخراوەدا 
ناو  بەرچاوەكانی  و  دیار  كەسە  دیارترین  كشاندەوە. 
پارتەكە،  رێبەری  حامی  ئیسامعیل  لە:  بریتین  پارتەكە 
باكوری عێراق،  لە  پارتەكە  نوێنەری  عەبدولباقی یوسفی 
پارتەكە،  سیاسیی  مەكتەبی  ئەندامی  مەالی  سەعدەدین 

حەسەن ساڵح، فوئاد عەلی كۆ لەگەڵ ئیرباهیم بیرۆ. 
بزوتنەوەی  هەردوو  لە  ئەندامە  پارتەش  ئەم  دیسان 
كورد  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  و  كورد  نیشتیامنی 
سەرەكییەكانی  بابەتە  و  تێڕوانین  دەتوانین  لەسوریادا. 

پارتەكە بەمجۆرە ئاماژە پێبكەین: 
- پارتەكە پێداگریدەكات، لەسەر پێویستی گۆڕانكاری 
لەسیستمی سیاسی سوریادا، بەاڵم جاڕی روخان و گۆڕینی 
بەڕاشكاوی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەرزنەكردوەتەوە،  رژێمی 
لەبگرەو بەردەی ئەوەدایە، كە چیدی رژێم شەرعییەتی 

یاسایی نەماوە.
- باوەڕیوایە كێشەی كورد پێویستە لەچوارچێوەیەكی 

دیموكراسیدا چارەسەربكرێت.
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- باوەڕیوایە زمانی كوردی پێویستە، وەك دووەم زمانی 
فەرمی لەسوریادا و لەیاسای بنچینەیی واڵتدا بنارسێت و 
لەو شوێنانەدا، كە كورد زۆرینەن خودموختاری بەكوردان 

لەدەستوردا جێگیربكرێت.

8. پارتی دیموكراتی كورد لەسوریا: 

خاوەنی  و  پاشاموە  كە  پارتانەیە  ئەو  دیارترینی 

كوردانی  لەالیەن  كە  كوردییە،  پارتی  یەكەم  كەلەپوری 

سوریاوە دروستكرا. وەك پێشرت ئاماژەمانپێدا یەكەم پارتی 

لەو  دروستكرا.  مانگی شەشی 1957دا  لە 14ی  كوردیی 

لێكرتازان و  پارتەكە دوچاری چەندین  تائێستا  رابردوەوە 

دابەشبوون بووەتەوە، لەئێستادا ئەو پارتە بەهێزە نییە، 

كە لەرابردودا هەبوو. هەرچەند لەئێستادا 3 پارتی سیاسی 

كورد هەن كە خاوەنی هەمان ناون، بەاڵم ئەلپارتی، لەنێو 

لەهەموویان  ناویان هەیە،  كە هەمان  پارتەدا،  ئەو سی 

)عەبدولحەكیم  لەالیەن  ئەلپارتی  دیارترە،  و  بەهێزتر 

بەشارەوە( سەرۆكایەتی دەكرێت. 
یەكێك لەگرنگرتین تایبەمتەندییەكانی پارتەكەی ئەوەیە، 
كە رۆڵی پێشەنگ دەگێڕێت لەنێو ئەنجومەنی نیشتیامنی 
هەزارەكانەوە  دوو  لە  رۆڵگێڕانەكە  لەسوریا.  كورد 
توانیویەتی پارتەكانی دی بهێنێتە نێو بەرەكە و ستاریان 
پێبگرێت. یەكێكی تر لەتایبەمتەندییە گرنگەكانی بریتییە 
لەبوونی پەیوەندییە نزیكەكانی لەگەڵ پارتی دیموكراتی 

كوردستانی عێراقدا. 
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سەرۆكی  یەكەم  وەك  بەشار(  )عەبدولحەكیم 
بەفەرمی  دامەزراندنییەوە  لەماوەی  ئەنجومەنەكە 
گردبوونەوەكانە  یەكەمی  كەسی  هاوكات  دیاریكراوە. 
لەگەڵ كەنەكەدا. ئەگەرچی لەتوركیا، یان لەهەر واڵتێكی 
ئەندامییەتی  سەرەڕای  ئەنجامبدەن.  دانوستان  تردا 
ئەندامی  پارتەكە  سوریادا،  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  لە 
گرنگرتین  لەسوریادا.  كوردیشە  نیشتیامنی  بزوتنەوەی 
بریتین  بابەتە سەرەكییەكان  لەسەر  پارتی  تێڕوانینەكانی 

لە:

بكرێنە  عەفرین(  )قامیشلۆ،  لە  هەریەك  پێویستە   -

پارێزگا.

- هەموو كوردانی سوریا، ئەوانەی كە خاوەنی پێناس و 

رەگەزنامەنین، پێویستە رەگەزنامەیان پێبدرێت.

- پێویستە زمانی كوردی وەك زمانی فەرمی بنارسێت.

- هەموو دەستتێوەردانێكی دەرەكی مایەی جەنگ و 

دژوارییەكانی ناوخۆیە.

- پێویستە پشتیوانی گەنجان و الوان بكرێت، تابڕژێنە 

سەرشەقامەكان لەپێناو خواستی بەدەستهێنانی ئازادی و 

دیموكراسیدا.

ناوچە  ناتوانرێت  چەكدارییەوە  بەرگریی  لەرێگەی   -

ئەو  پارێزراشن،  ئەگەر  تەنانەت  بپارێزرێن،  كوردییەكان 

هێزە چەكدارییانە ناتوانن رەوشەكە رابگرن.

- تەنها چارەسەر بۆ دۆخی سوریا بریتییە لە فیدڕاڵیزم.
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9. پارتی دیموكراتی كوردی سوریا: 
ئێستا  تاوەكو  ساڵی1997  پارتەكەوە  لەدروستبوونی   
بووە.  موحەمەد(  مەال  باقی  )جەمال  پارتەكە  رێبەری 
نیشتیامنی  بزوتنەوەی  هەردوو  لە  ئەندامە  پارتەكە 

كوردی و ئەنجومەنی نیشتیامنی كوردیدا.

دیموكراتی  پارتی  ئیرباهیمی  نەرسەدین  گروپی   .10
كورد لە سوریا: 

لەسوریا  كورد  دیموكراتی  پارتی  لە  رەوتێكە 
سەرۆكایەتی  لەكێبەركێی  ئەوەی  پاش  جیابووەتەوە. 
جیابوونەوە  ئیدی  شكستیانهێنا،  رەسەنەكە  پارتە  ناو 
بەكاری  درێژە  ناودا  هەمان  لەژێر  بەباشیشیانزانی  و 
و  ئەندام  پارتەش  ئەم  بەهەمانشێوە  بدەن.  سیاسییان 
بەشدارە لەهەردوو بەرەی ئەنجومەنی نیشتیامنی كوردی 

و بزوتنەوەی نیشتیامنی كورد لەسوریادا.

11. گروپی عەبدورەحامن وەجیهی پارتی دیموكراتی 
كورد لەسوریا:

 ئەم پارتەش ساڵی 2004 پاش جیابوونەوەی لەپارتی 
رێبەری  راگەیاندوە.  خۆی  لەسوریا  كورد  دیموكراتی 
پارتەكە )عەبدوڕەحامن وەجیهە(، كە یەكێكە لە رێبەرە 
پاش  لەسوریا.  كورد  دیموكراتی  پارتی  پێشوەكانی 
جودابوونەوەیان پاشكۆی ئەلپارتییان لەخۆنا، ئەمەش 
جودا  دی  لەپارتەكانی  خۆیان  ئەوەی  لەپێناو  تەنها 
گروپەكەی  جودابوونەوەی  پاش  لەراستیدا  بكەنەوە. 
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دوو  لەسوریادا  لەئێستادا  لە2007دا  نەرسەدینیش 
گروپ بەناوی ئەلپارتییەوە بوونیان هەیە.

ئەلوەجیه.  پارتەكەی  دەوترێت  گروپەیان  بەم  بۆیە   
پارتەكە لەالیەن پەیەدەوە دامەزرا، ئەمەش بەهۆی خراپی 
پارتی  بەشار،  پارتەكەی  لەگەڵ  بوو  پەیوەندییەكانیانەوە 
هێزە  یەكێتی  لە  ئەندامە  كە  لەسوریا،  كورد  دیموكراتی 
دیموكراتییە كوردییەكاندا. ئەم هێزەش خۆی لەخۆیدا دژ 
و نەیاری كەنەكەیە. هەربۆیە ئەم گروپە جیابوویەوە لە 
كۆتایی مانگی دووی 2012دا پەیوەندیكرد بە )كەنەكە(

پێنجی  لەمانگی  رێبەرەكەیان  مردنی  پاش  بەاڵم  وە، 
2012دا، ئیرت تاڕادەیەكی زۆر پارتەكە هێز و توانای خۆی 

لەدەستدا.

12. بزوتنەوەی موستەقبەلی كورد لەسوریا: 
پارتەكە نوێنەرایەتی بزوتنەوەیەكی نوێ دەكات لەناو 
دامەرزێنەر  تەمۆ(  )مشیل  سوریادا.  كوردانی  رامیاری 
ئۆكتۆبەری  7ی  لە  ئەو  پارتەكەیە.  رێبەری  گرنگرتین  و 
2011دا كوژرا. كاركردنی لە پارتی یەكێتی گەلی كورددا 
بەدرەدین(  )سەالح  پارتە  ئەم  ساڵ،   20 لە  زیاتر  بۆ 
تاببێتە  پشتیوانی  و  هاندەر  ئەوەبووە  دروستیكردبوو، 
كادێرێكی پێشكەوتو. )ئیدی تەمۆ( لە ساڵی 1999 توانی 
رێكخراوێكی  و سەرەتا  بەجێبهێڵێت  گەل  یەكێتی  پارتی 
كۆمەڵگەی  ژیانەوەی  كۆمیتەی  بەناوی  ناحكومی 
لەگەڵ  بوو،  هاوشان  كارەی  ئەم  دامەزراند.  مەدەنی 
كەلتوری  سەكۆی  هەروەها  دیكەدا،  چاالكی  گەلێ 
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دوو  ئەم  شانبەشانی  رێكخست.  قامیشلۆ  لە  بەدرخانی 
2005دا  پێنجی  29ی  لە  دواجار  لەچاالكیدا  پێكهاتەیە 

توانی بزوتنەوەی موستەقبەلی كوردی دامبەزرێنێت.
مانگی  لە  ناوبراو  بوو.  چاالك  سیاسەتوانێكی  تەمۆ   
دادگایكرانی  پاش   ، ساڵ   3 ماوەی  بۆ  وە   2009 پێنجی 
رژێمی  لەالیەن  2011دا  شەشی  لەمانگی  و  زیندانكرا 
بوو  بەئاگاهاتنەوەیەك  وەك  ئەمە  ئازادكرا.  سوریاوە 
سوریادا.  ناوخۆی  روداوەكانی  پەرەگرتنی  لەبەرامبەر 
تەمۆ دوو مانگ پاش ئازادكردنی هەوڵی تیرۆركردنی درا، 
بەاڵم زۆر بەئەستەم توانی لەمەرگ قوتاری بێت. مانگێك 
بەاڵم  برینداركرا،  ناوبراو  تیرۆركردنی  هەوڵی  دوای 
لەشاری  و  پێوەدەبێت  تیرۆركردنیدا،  هەوڵی  لە  دواجار 
لەو  كچێكیشی  و  كوڕ  هاوكات  دەكوژرێت،  قامیشلۆدا 
هەوڵی تیرۆرەدا برینداردەكرێن. بزوتنەوەی موستەقبەل 
ئۆپۆزسیۆنی  لەگەڵ  پەیوەندی  پارتەكان  زۆربەی  پێش 
عەرەبی سوریادا دامەزراند. بەبەشداری لە گردبوونەوەی 
ئۆپۆزسیۆن لەئەستەمبوڵ لە16ی حەوتی 2011 دا پارتەكە 
نەتەوەیی.  سەربەخۆیی  كۆنفرانسی  لە  بەشێك  بە  بوو 
گردبوونەوەی  هەمان  پێشوی  سەرۆكی  متۆ  لەراستیدا 
ئەم  لەگەڵبوونی  قامیشلۆدا.  لەشاری  بوو  ئۆپۆزسیۆن 
چاالكییانەی تەمۆدا، بەاڵم ئامادەیی و مافی كوردان لەدوا 

گردبوونەوە و راگەیاندنی ئۆپۆزسیۆندا نەناسێرنا. 
پارتەكە لەمەراقی  پاش كوشتنی تەمۆ، ئەندامگەلێكی 
هێز و بااڵدەستیدا كەوتنە كێشمەكێش و بەكارهێنانی هێز 
لەنێو پارتەكەدا. بەرهەڵستكاری لە دژ )رێزان باهیر شێخ 
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موس( كە پێگەی پاش مردنی تەمۆ روی لەگەشە كردبوو 
سەریهەڵدا، دواجار لەدەستپێكی تەموزی 2012دا. ئەوە 
راگەیەنرا، كە ئەنجومەنی گشتی گردبوونەوەی كردوە و 

بڕیاردراوە بە كردنەدەرەوەی رێزان شێخ موس.
لەئاكامی  هەربۆیە  نامۆبوو.  ال  بڕیارەی  ئەم  رێزان 
بزوتنەوەی  بەناوی  پارت  دوو  ملمالنێیانەدا  ئەم 
كەیەكێكیان  هاتنەگۆڕی،  لەسوریا  كورد  موستەقبەلی 
ئەویشیان  و  موس(  شێخ  )رێزان  سەركردایەتی  لەژێر 
بزوتنەوەی  بوو.  موحەمەد(  )جاندیگەر  بەسەركردایەتی 
گرنگرتین  كەنەكەدا.  لە  نەبوو  ئەندام  موستەقبەل 
سەرەكییەكان  بابەتە  لەسەر  پارتە  ئەم  تێڕوانینەكانی 

بریتین لە:
- پێویستە رژێمی سوریا بڕوخێرنێت.

خاوەنی  كە  دیموكرات،  و  مەدەنی  سوریایەكی   -
گروپگەلێكی ئیتنی جیاوازە پێویستە لەسەر ئەو بنەمایە 

بنیادبرنێتەوە و هەموان خاوەنی مافەكانی خۆیان بن.
- دەستوری بنچینەیی واڵت پێویستە بنورسێت.

مەبەستیان  رژێم  روخانی  بۆ  ئەوروپا  و  ئەمریكا   -
پێویستە  هەربۆیە  خۆیانە.  زۆری  دەستكەوتگەلێكی 
فشاری  و  ئابوری  گەمارۆی  لەوان  گەلی سوریا  خواستی 

سیاسی بێت.
لە  دەرەكی  سەربازی  دەستتێوەردانی  پێویستە   -

روخانی سوریادا بەكارنەیەت.
تا  - واڵتانی ئەوروپی دەكرێت یارمەتی سوریا بدەن، 

رژێم لەكوشتاری خەڵكی بوەستێت.
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13. پارتی یەكێتی دیموكراتی )پەیەدە(:
و  سوریا  لە  پەكەكەوە  ئەندامانی  لەالیەن  پارتە  ئەم 
كە  پارتەكە  بەرپرسانی  گەورە  دامەزرا.  2003دا  لەساڵی 
بەدەستپێشخەری ئەندامانی پەكەكە بڕیاری دروستكردنی 
پارتەكەیان دا، پاش ئەوەی بۆ سااڵنێك لەسوریادا مانەوە، 
و  جێبهێڵن  واڵت  بڕیاریاندا  2010دا  لەساڵی  دواجار 
فشاری  و  زوڵم  لەتاو  ئەمەش  عێراق،  باكوری  روبكەنە 
رژێمی ئەسەد هاتبووە گۆڕی. بەاڵم وادیارە كە زۆرینەی 
هەاڵیسانی  لەگەڵ  2011دا،  لەئازاری  ئەندامانە  ئەو 
راپەڕینی خەڵكی سوریادا، دەستیانكردوەتە گەڕانەوە بۆ 
نێو خاكی سوریا. دوای گەڕانەوەی ئەوانە بۆ ناو خاكی 
سوریا، یەكەم شتی پەیەدە كردی، ئەوەبوو بە رێگەپێدانی 
رژێمی ئەسەد دەستیدایە كردنەوەی قوتابخانەگەلێك بە 
و  پارتەكەی  بارەگای  ئۆفیس،  كردنەوەی  كوردی،  زمانی 

ناوەندە كەلتورییەكان. 
كاریگەریی  و  فراوان  جەماوەری  بنكەیەكی  پەیەدە   
پەیەدە  بوونی  كە  شوێنانەی  لەو  دەتوانرێت  هەیە. 
عەفرین،  ئاماژەبكەین:  بەمجۆرە  هەیە  كاریگەریی 
رەئسولعەین.  و  دێریك  قامیشلۆ،  لە  سەرێكانی  كوبانی، 
بەمجۆرە دەكرێت بوترێت كە پەیەدە خاوەنی هێزێكە، 
بۆ ماوەیەكی درێژ كۆنتڕۆڵی شەقام بكات.  بتوانێت  كە 
پرۆتستۆكان  بە  دژ  پەیەدە  كە  كراوە،  ئەوە  تێبینی 
پەیەدە  كە  لەوماوەیەدا  گەمەدەكات.  ئیزدیواجییانە 
كرد،  ئەسەدی  هەڵوێستەكانی  لە  زۆرێك  پشتیوانی 
الیەنە.  دوو  سیاسەتێكی  شوێنكەوتنی  دەستیدایە  دواتر 
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خۆپیشاندانی  دەستیوەردایە  پەیەدە  ترەوە  لەالیەكی 
بەرهەڵستكار و ناڕەزاییەكان، ئەوانەی لەالیەن پارتەكانی 
پەیەدە  منونە  بۆ  بەڕێوەدەچوون.  بەڕژێم  دژ  دییەوە 
توندوتیژی  و  ئاشوب  و  ئاژاوە  لەناوخۆپیشاندانەكاندا 
دەنایەوە، بەتایبەت لەو ناوچانەی ژێر كۆنتڕۆڵی، یاخود 
ئەو ناوچانەی، كە دەسەاڵتی بەسەریاندا دەشكا، ئەوەش 
نەتوانن  تر  كوردییەكانی  پارتە  تا  بوو  ئەوەدا  لەپێناو 

خۆپیشاندان دژ بەرژێمی ئەسەد بەڕێبخەن. 
پارتەكانی  و  پەیەدە  ئەندامانی  كە  زانراوە  ئەوەش 
بەتایبەت بزوتنەوەی مستەقبەل زۆرجار سەرشاخی  دی 
رویداوە.  لەنێوانیاندا  پێكدادان  و  گرتوە  یەكرتیان 
كورد  مافەكانی  پارێزەری  وەك  پەیەدە  ترەوە  لەالیەكی 
دروشمگەلی  وتنەوەی  دەستیدایە  و  ئاشكراكرد  خۆی 
كاردانەوەكانیان  كۆنتڕۆڵی  بۆیە  واپیشانیدا.  لەوشێوە 
و  نەكەن  كارێك  بەئەسەد  دژ  تا  كورداندا  لەناو  كردوە، 

پارێزراو بن. 
هەندێكجار پارتەكە پێكدادان دەكات، لەگەڵ هێزەكانی 
خۆپیشاندانەكانی  قۆناغەكانی  لە  بەتایبەتی  ئەسەد، 
سەرەكی  بابەتی  و  ئەوانە  هەموو  دیارە  بەئەسەد،  دژ 
ئاالن  ئۆج  لە  پشتیوانیكردن  لەپێناو  خۆپیشاندانەكان 
لە مەهامگەلێك، كە  بوو  رێگریكردن  بۆ  بوون. هاوكات 
پەیەدە  هاوكات  گۆڕی.  هاتبوونە  دەسەاڵتدا  لەبۆشایی 
كوردا  لەناو  بوونیان  تر  رێگەیەكی  بەچەند  توانیان 
و  خوێندن  دەرفەتی  بەپێدانی  ئەویش  بكەن،  كاریگەر 
بەدەمەوەچوونی  و  پێشنیاز  لەگەڵ  بەكوردان،  فێربوون 
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پەیەدە  بەكورتی  پێیەتی.  ئاتاجی  كورد  كە  شتانێك، 
رێكخراوانە،  ئەو  هەموو  سەركوتكردنی  بۆ  هەوڵیدەدا 
ئەو  هەموو  بە  دژ  توندوتیژی  بەكارهێنانی  بە  ئەویش 

رێكخراوانەی كە دژ بە سیستمی سیاسی ئەسەدن. 

تاوانباردەكرد كە  پارتەكانی دی بەوە  هاوكات هەموو 

ئەوان بەكرێگیراون و تەنها بۆخۆی پارێزەری راستەقینەی 

مافەكانی كوردانە، هەروەها پەیەدە پێیوایە بەبی گۆڕانی 

دیموكراتی  بنەمای  لەسەر  كورد  كێشەی  دەكرێت  رژێم 

دیاریكردنی مافی چارەی خۆنوسین چارەسەربكرێت،  و 

هەروەها پێیوایە دەستتێوەردانە دەرەكییەكان كاریگەری 

ئیخوان  بوونی  هاوكات  زیاددەكات،  واڵتەدا  لەو  توركیا 

لەم رەوشەدا لە سوریا ئێجگار بەهرەمەند دەبێت.

14. حزبی رێككەوتنی دیموكراتی كورد لەسوریا: 

2004دا  لە  پەكەكە  ناوخۆیی  پێكدادانێكی  لەئاكامی 

راگەیاند.  پارتێك  وەك  خۆی  جیابوویەوە،  گروپە  ئەم 

)كەمال شاهێن( دامەزرێنەر و سەركردەی گروپەكە بوو. 

كوژرا.  پەكەكەوە  لەالیەن  2005دا  دووی  لەمانگی  ئەو 

ئیرباهیم( عەزیز  )فەوزی  پارتەكە  ئێستای  سەركردەی 

لە  تۆی  ئەو  كاریگەرییەكی  و  ساڵە   32 الوێكی  ئەو  ە، 

گۆڕەپانەكەدا نییە. ئەم پارتە دوای لێكدابڕانیان لە پەیەدە 

لە راگەیەنراوی دیمەشقدا پشتیوانیان لە رێكخراوەكانی 

دژ بە ئەسەد كرد. لەقۆناغەكانی ئەم دواییانەشدا پەیەدە 
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و  بەرە  بەهیچ  پەیوەندی  تا  خستنەسەر  زۆری  فشاری 

لەئاكامی  هاوكات  نەكەن.  نوێوە  هاوپەیامنییەتییەكی 

فراوانبوونی ناكۆكی نێوان كەنەكە و پەیەدە، دواجار لە 

دەستپێكی 2012دا ئەم پارتە پشتیوانی خۆی بۆ كەنەكە 

دەربڕی. هەربۆیە لەئێستادا پارتەكە ئەندامە لە هەردوو 

كەنەكەدا.  و  كوردی  نیشتیامنی  بزوتنەوەی  بەرەی 

لەسەر  پارتەكە  روانینی  سەرەكییەكانی  هێڵە  دەتوانین 

بابەتەكان بەمجۆرە بخەینەڕو:

- درەنگ، یان زوو دەستتێوەردانی دەرەكی لە سوریادا 

رودەدات.

كورد  روبدات،  لەوجۆرە  دەستتێوەردانێكی  گەر   -

پێویستە دەستبگرێت بەسەر حەسەكەدا.

سوریادا  رژێمی  لەگەڵ  دانوستان  نییە،  ئەستەم   -

بكرێت، گەر هاتو ئەو رژێمە داوای لێبوردن لە خەڵكی 

سوریا بكات.

لە  بریتییە،  سوریا.  رەوشی  بۆ  چارەسەر  تەنها   -

فیدراڵیزم، سوریا پێویستە دابەشبكرێت بۆ چوار هەرێمی 

بریتییە  كە  ناوەند،  هەرێمی  لەوانە:  سەرەكییەوە، 

لەناوەند و بەشی خۆرهەاڵتی واڵت. هەرێمی خۆرئاواش 

پارێزگاكانی خۆرئاوا و باكوری خۆرئاوای واڵت بگرێتەوە. 

دروزەكانی  زۆربەی  كە  باشور  و  باكور  هەرێمەكانی 

تێدادەژی و نزیك بەسنورەكانی لوبنان و ئیرسائیلە.
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15. خواستەكانی پارتە كوردییەكان
لەهەمبەر پرسە گرنگەكان:

وادەردەكەوێت  كوردییەكان  پارتە  خواستی 

بێت. جیاوازی  دیكەیان جیاواز  ئەوی  بۆ  لەیەكێكیانەوە 

داواكاری  لە  تەنیا  پارتەكان  خواستەكانی  لەنێوان 

بەڵكو  ناخوێرنێتەوە،  كەنەكەدا  و  پەیەدە  ناو  ئەندامانی 

لەنێو پارتەكانی ناو هاوپەیامنییەتەكانی تر بەهەمانشێوە 

گردبوونەوەی  لە  هەرچەند  بەدیدەكرێت.  جیاوازی 

هەولێردا هەوڵدرا بەسەر جیاوازییەكاندا زاڵنب و گوتارێكی 

هاوبەش هەبێت، بەاڵم بە تەواوەتی نەتوانرا ئەو گرفتە 

هەریەكەدا  لەخواستەكانی  سیاسییە  و  ئایدیۆلۆژی 

چارەسەر بكرێن. خواستەكان لەناو ئەو پارتانەدا خۆیان 

دەبینیەوە لە: دیموكراتیزەكردن، فرەحزبی، بنكە فراوانی، 

فیدڕاڵی، ئۆتۆنۆمی، مافی چارەی خۆنوسین. هەموو ئەو 

پێشنیازدەكرێن.  یەكرتی  بەدیلی  وەك  زۆرجار  خواستانە 

لە ئەدەبی سیاسیدا مافی چارەی خۆنوسین بەدوو جۆر 

خەڵكی  ئەوەیە  یەكەمیان:  پێناسی  پێناسەدەكرێت: 

پێناسی  بكرێت.  فەرمانڕەوای  چۆن  بخوازێت  بۆخۆی 

سەر  بن  بەشێك  گەرەكیانە  خەڵكی  ئایا  دووەمیان: 

لەراستیدا  سەربەخۆبن.  دەیانەوێت  یاخود  بەدەوڵەت، 

سەدەی  سیاسی  پێناسەی  و  شوناس  لە  چەمكە  ئەم 

بیستدا دروست هەمان واتای سەربەخۆیی دەگەیەنێت. 
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چەمكەكە  بۆ  تێگەیشتنیان  سوریا  كوردانی  هەرچەند 

كاریگەریی  هاوكات  یەكەم.  پێناسەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

مادام  دەڵێن  ئەوان  لەسەرە،  عێراقیان  كوردانی  و  عێرق 

هەربۆیە  هەیە.  خۆنوسینامن  چارەی  مافی  كوردین 

لەداهاتودا دەوڵەتی  بەم چەمكە دەكرێت  بەپشتبەسنت 

سەربەخۆ دروستبكەین. 

بەكورتی چەمكەكە واتایەكی رونی الی كوردی سوریا 

پێناسە  پارتەكان  رامیاری  ئایدیۆلۆژیاو  بەگوێرەی  نییە، 

كورد،  نیشتیامنی  پارتی  دەكەن.  بۆ  جیاوازی  راڤەی  و 

لەسوریا  كورد  دیموكراتی  پارتی  كورد،  یەكێتی  پارتی 

دیموكراتی  پێشكەوتوی  پارتی  دان،  فیدڕاڵیزم  لەگەڵ 

ئۆتۆنۆمیدان،  لەگەڵ  تر  گچكەی  پارتێكی  چەند  و 

دەكات.  دیموكراتی  ئۆتۆنۆمییەكی  داوای  پەیەدەش 

میتۆدی پارتەكانی سوریا لەبەرامبەر فیدڕاڵیزمدا ناكۆك 

و لێك دورە. تەنانەت پارتەكان نایانەوێت ئەم زاراوەیە 

جیاوازی  كە  هەیە،  راستییەك  بدركێنن.  رونی  بە 

لەنەزمی  سوریا  و  عێراق  كوردانی  مۆدیلی  لەنێوان 

لەو  سوریا  كوردانی  گۆڕی.  هاتوەتە  خواستەكانیان 

مێژو،  خاوەنی  پارچەیەك  هەر  كوردی  كە  باوەڕەدان 

هەروەها ئەزمونێكی تایبەت بەخۆیەتی.
خۆیان  تایبەمتەندی  سوریا  كوردانی  پێیانوایە  ئەوان   
واڵت  پەلی  ئەسەد  دوای  بۆ  فیدراڵیزم  دەكرێت  هەیە، 
بگرێت بۆ جەنگێكی ناوخۆیی. هەرچەند راستیەك هەیە 
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كە ئەویش ئەوەیە، ئەوان بیریان لەفیدڕاڵیزم كردوەتەوە، 
رون  ئاماژەی  ناتوانن  عەرەبییەكان  پارتە  لەبەر  بەاڵم 
عەرەبییەكان  پارتە  چونكە  بدەن،  بەخواستەكانیان 
بەئاشكرا دژ بەهەر جۆرە فیدراڵیزمێكن بۆ سوریا لەپاش 
رژێمی ئەسەد. بەمجۆرە ئایدیای فیدراڵیزم لەناو كوردانی 
سوریادا جیاوازییەكی ئەو تۆی چاندوە. یەكێكی تر لەو 
بەرامبەر  بن  شەرمن  كوردەكان  وادەكات  كە  هۆیانەی 
ئەم  لەمەڕ  توركیا  ئایدیای  بۆ  دەگەڕێتەوە  فیدراڵیزم  بە 
توركیا  كە  وابیردەكەنەوە،  كوردەكان  زۆربەی  پرسە. 
بێت.  كوردی سوریا  پاڵپشتی  و  هاوپەیامن  هەوڵدەدات 
توركیاش وابیردەكاتەوە، كە دەستتێوەردانی نێونەتەوەیی 
و  رۆڵ  وادەكات  پارێزراو،  زۆنێكی  دروستكردنی  و 

كاریگەری توركیا لەناوچەكەدا زیاد بكات. 

ئیشكالیەتی  هەمان  كە  لەچەمكەكان،  تر  یەكێكی 

ئۆتۆنۆمی  چەمكی  لە  بریتییە  هەیە،  فیدراڵیزمی 

ئەم  پێناسەی  كە  پارتەكان  سوریادا.  كوردانی  لەنێو 

نییە  رەوانیان  و  رون  روانگەیەكی  دەكەن  چەمكە 

فیدڕاڵی  بۆ  رونیان  پێناسەیەكی  چۆن  هەروەكو  بۆی، 

پارتی  ئۆتۆنۆمی  پێناسەی  رونرتین  و  راسترتین  نییە. 

ئەو  لەسوریا كردویەتی.  پێشكەوتوی دیموكراتی كورد 

پەرلەمان  یەك  پێویستە  لەسوریادا  كە  پێیوایە  پارتە 

پێویستە  كورد  نوێنەرانی  پەرلەمانەدا  لەو  و  هەبێت 

ژمارەیان  و  سەنگ  بەگوێرەی  ئەوانیش  هەبن، 

دیاریدەكرێن. لەسوریادا 
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مافی  پێویستە  سیستمەشدا  ئەم  لەچوارچێوەی   
لەدەستوری  و  پارێزراوبێت  كوردان  سیاسی  و  كەلتوری 
هەروەها  یەكالبكرێتەوە،  بەفەرمی  واڵتدا  بنچینەیی 
بەكاربهێرنێت  پێویستە  كەلتوری  مافی  و  كوردی  زمانی 
و لەدەستوردا شوێنی بكرێتەوە. هاوكات مافی یەكسانی 
و بەهەندوەرگرتنی كوردان لەبواری كارگێڕیدا دەكرێت، 
ئەم  لەراستیدا  بكرێتەوە.  بۆ  شوێنی  پێویست  وەك 
پارتە  و  هێز  كە  میتۆدە،  نزیكرتین  لەئێستادا  میتۆدە 
ئۆتۆنۆمی  میتۆدی  لێدەكەن.  پشتگیریی  عەرەبییەكان 
لە  بریتییە  كەداوایدەكات،  پەیەدەش  دیموكراتی 
كارگێڕی  دەسەاڵتەكانی  فراوانكردنی  و  خۆبەڕێوبەری 
كورد. لێرەدا خواستێكی سیاسی كورد نییە، كە زیان بدات 
گرنگرتین  دیمەشقدا.  لەگەڵ  كورد  پەیوەندییەكانی  لە 
خواستەكانی پەیەدە ئەوەی لێدەخوێرنێتەوە، كەهەوڵێك 
هێزە  ئەم  پەیوەندی  بەردەوامی  هێشتنەوەی  بۆ  هەیە، 
بۆچوونەش  ئەم  ئاماژەی  ئەسەددا.  رژێمی  لەگەڵ 
ئەوان  بردنەوەی  ئەگەری  چونكە  نزیكرتە،  لەراستییەوە 

لەهەڵبژاردنەكاندا زیاتر نزیكە لەئەگەرەكانی دی.

16. ئەنجومەنی نیشتیامنی كورد لەسوریا )كەنەكە(:
كۆكەرەوە،  و  بەرفراوان  رێكخراوێكی  لە  بریتییە 
بەمەبەستی دروستبوونی لە 27-26ی ئۆكتۆبەری 2011دا 
لەو  ئەنجامدا.  خۆی  گردبوونەوەی  یەكەم  لەدیمەشق 
لەوان   100 بەشداربوون،  كەس   227 گردبوونەوەیەدا 
بریتیبوون لە نوێنەر و ئەندامانی پارتەكان و ئەوانی دیش 
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بریتیبوون لەنوێنەری گروپە هەمەچەشنەكانی تر، بەاڵم 
پەیەدە و گروپەكەی وەجیه و رێككەوتن و بزوتنەوەی 
گردبوونەوەكە  نەكرد.  بەشدارییان  موستەقبەل 
 45 كە  پێكهێنا،  جێبەجێكاریی  كۆمیتەیەكی  لەئاكامدا 
هەڵبژێردرابوون.  ئەوانە  هەموو  لەخۆدەگرت،  ئەندامی 
سیاسی  پارتێكی  بەهیچ  سەر  و  سەربەخۆ  هەمووشیان 
نەبوون، هەروەها 20 ئەندامیش وەك نوێنەری پارتەكان 
ببوونە ئەندام، ئەمانە لەهەر پارتێكدا رێبەری پارتەكە و 
یەكێك لە ئەندامانی مەكتەب سیاسییەكان بەشداربوون، 
هەروەها شەش كەسیش بەشداربوون، كە سەر بە گروپی 
گەنجان و الوان بوون. دواجار لەئاكامی كۆنفرانسەكەدا 

بزوتنەوەی نیشتیامنی كورد دامەزرا.

 هەرچەند ئەوە دەخوێرنایەوە، كە پارتەكان نەگەیشتنە 

گوتارێك، كە تێكڕا كۆكنب لەسەرخاڵە هاوبەشەكان، بەاڵم 

دوا  داواكارییەكانی  كە  بگوترێت  راستییە  ئەم  پێویستە 

پڕبایەخبوون،  و  گرنگ  ئێجگار  كۆنگرەكە  راگەیەنراوی 

هاوبەشی  خواستی  راگەیەنراوی  یەكەم  ئەوە  چونكە 

پارتە كوردییەكان بوو. گرنگرتین داواكاریی كە لەكۆتایی 

كۆنگرەكەدا خرانەڕو بریتیبوون لە: گرفت و قەیرانی سوریا 

پاوانخوازەوە  و  تۆتالیتار  لەرێگەی گۆڕینی رژێمی  تەنها 

وەزارەتی  هێزی  و  فشار  پێویستە  هەروەها  دێتەدی، 

بەرامبەردا  لە  نەمێنێت،  میریی  ئاسایشی  و  ناوخۆ 

ناوەندگەرییەكی  و  پەرلەمان  بڕیاری  بنەمای  لەسەر 

دیموكراسی  و  پێكهاتەكان  لەگەڵ  تەبا  و  فرەیی 
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بەرەو  بۆ  پێبدرێت،  دەسەاڵتی  گەل  تێكڕای  لەگەڵ 

هێزەكانی  هەروەها  واڵت،  ئاسایشی  چوونی  پێشەوە 

بكشێنەوە.  لەشارەكان  پێویستە  ئەرتەش  و  ئاسایش 

مێژوی  قەڵەمڕەوی  و  لەپێگە  كە  كورد،  دانیشتوانی 

پێكهاتەیەكی  بەرچاو  بەشێكی  دەكەن،  ژیان  خۆیاندا 

ئەم  سوریان.  سەرەكی  كۆمەاڵیەتی  نەتەوەیی،  مێژویی، 

رەسەنی  پێكهاتەیەكی  وەك  كورد  دانیشتوانی  بارودۆخە 

گرفتەكانیش  چارەسەری  دەناسێنێت،  كورد  دانیشتوانی 

پێویستە تەنها لەرێگەی دیموكراتییەوە بێت و لەرێگەی 

لەنێو  بێتەدی  كوردانەوە  چارەنوسی  مافی  دیاریكردنی 

مافی  و  ئاینی  ئازادی  سوریادا.  یەكگرتوی  دەوڵەتی 

بنچینەیی  دەستوری  بەگوێرەی  پێویستە  كەمینەكان 

ئۆپۆزسیۆنیش،  لە  بەشێك  وەك  زامنكرابێت.  واڵت 

لەگەڵ  تاكالیەنە  و  كەسی  دیالۆگێكی  هەموو  كۆنگرە 

لەوانە  هاوپەیامنییەكان  هەموو  دواوە.  دەداتە  رژێمدا 

ئەنجومەنی سیاسی و هاوپەیامنییەتی دیموكراتی كوردی، 

لەهەموو  پێكهاتبوون  ئەمانە  هەماهەنگیی  كۆمیتەی 

ئەنجومەنی  لەنێو  هەبوو  نوێنەریان  كە  پارتانەی،  ئەو 

هەڵوەشانەوە.  ئەوانە  هەموو  كوردیدا،  نیشتیامنی 

هەموو  لەگەڵ  كوردی  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  ئیدی 

و  كەوتنەخۆ  كوردیییەكان  بەرهەڵستكارییە  بزوتنەوە 

هەروەها  پەسەندكرد،  كۆنگرەی  داواكارییەكانی  تەواوی 

یەكێكی تر لە بڕیارەكان بریتیبوو لەوەی، كە ئەندامیەتی 
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هەموو پارتە كوردییەكان لەگەڵ هاوپەیامنی ئۆپۆزسیۆنە 

ئێستا  تا  پێبهێرنێت.  كۆتایی  پێویستە  سورییەكاندا 

دەتوانرێ ئەوە ببیرنێت، كە ئەم ئەنجومەنە وەك چەترێك 

لەو سۆنگەیەوە  و  پارتەكانی كۆكردوەتەوە  وایە هەموو 

لەگەڵ بەرهەڵستكارانی تر وتوێژ پەرەپێدەدات و هاوكات 

لەپێناو چێكردنی ئەجێندایەكی نەتەوەیدا كەوتۆتەگەڕ. 

یەك  لەژێر  كوردییەكان  پارتە  گردبوونەوەی  دووەم، 

سازكرا.  بۆ  زەمینەی  هەولێر  لەشاری  رێكخراودا  ساباتی 

18ی  لە  تا  بۆدانرا  پالنی  هەولێر  گردبوونەوەكەی 

پشێوی  بەهۆی  بەاڵم  ببەسرتێت.  2011دا  دێسەمبەری 

كۆتایی  دواخراو  الیەنەكان  نێوان  نەگرتنەوەی  پێك  و 

جەنیوەری دیاریكرا بۆ بەستنی كۆنگرەكە. گردبوونەوەكەی 

عەبدوڵاڵدا  سەعد  كۆبوونەوەكانی  هۆڵی  لە  هەولێر 

و  كۆنگرەكانە  بەستنی  هۆڵی  گەورەترین  ئەوە  گرێدرا. 

لە 29-28ی مانگی یەكی 2012دا كۆنگرەكە بەڕێوەچوو. 

هەرچەند كۆنگرەكە لەروی داراییەوە هەرێمی كوردستان 

ئەوەی  لەبری  كۆنگرەكە  رێكخستنی  بەاڵم  رایدەپەڕاند، 

پارتی  بیگرێتەخۆ،  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

دیموكراتی كوردستانی عێراق بەرێوەیدەبرد. 

بابەتگەلی راگەیەنراوی ناو كۆنگرەكە بریتیبوون لە:

ئەندامانی  و  كورد  روناكبیرانی  هێنانەپێشەوەی 

كۆمەڵگەی مەدەنی بۆ وتوێژ لەبارەی دۆزی نەتەوەیی 
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مامناوەند  میتۆدێكی  بە  برەودان  هاوكات  كورد. 

گەڕان  سوریا.  لە  كورد  خواستەكانی  بۆدەستەبەری 

بەدوای رێوشوێنی پێویستدا بۆ ئەگەری داڕمانی رژێمی 

دروستبوونی  لەئەگەری  كوردان  كە  رێوشوێنێك  سوریا، 

پێویستی  بپارێزێت.  ئاسایشدا  و  سیاسی  فەراغی 

سایەی  لەژێر  سوریا  كوردییەكانی  پارتە  گردبوونەوەی 

یەك رێكخراوی بەرفراواندا. كۆنگرەی هەولێر بە دووەم 

كۆنگرەی  لەدوای  كە  دادەنرێت،  كۆنگرە  گرنگرتین 

دیاریكراو  تاڕادەیەكی  كۆنگرەیە  ئەم  بەسرتا.  قامیشلۆ 

تەواوكەری بڕیار و بەرنامەی پێشنیازكراوی كۆنگرەكەی 

بوو.  قامیشلۆ 
قامیشلۆ  بڕیارەكانی  كە  وادەبینن،  سوریا  كوردانی 
بزوتنەوەیەكی  چێبوونی  بۆ  بناغەیەك  بوونەتە 
بەرهەڵستكاریی كوردیی، بەاڵم كۆنگرەی هەولێر هەوڵێكە 
ئەجێندایەكی  تا  خەڵكی  هەموو  گردبوونەوەی  بۆ 
هاوبەش دروستبكەن. كۆنگرەكە كۆمیتەیەكی 47 كەسی 

راگەیاند.

 تێگەیشتنی سرتاتیژی پەیەدە:
لەناو  پێشەنگەكان  پارتە  لە  یەكێكە  پەیەدە  ئەمڕۆ 
بووەتە  كورتدا  لەماوەیەكی  پەیەدە  سوریادا.  كوردانی 
شوێن باسی میدیا، رامیاریی و ئیدارەی ناوچەكوردییەكانی 
خستوەتە ژێر ركێف و جۆری پەیوەندییەكانیشی لەگەڵ 
وەستانە،  لەسەر  و  مشتومڕ  جێگەی  سوریادا  رژێمی 
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ئەم  لەبەرامبەر  دی  رێكخراوەكانی  الوازی  هەروەها 
واقیع.  دەكاتە  زیاتر  پەیەدە  دیسانەوە سرتاتیژی  پارتەدا 
و  سرتاتیژ  خوارەوەدا  بڕگەیەی  لەم  دەكرێت  هەربۆیە 

سیامی سیاسی پەیەدە بخەینەرو:

توانی  پراگامتیكییەوە  گەلێكی  چاالكی  لەرێی  پەیەدە 

بەدەستێك  پەیەدە  بسەملێنێت.  خۆی  حەرەكەتی  هێزو 

رژێم  كە  ئەوەی  نەكردوە،  تێكەڵكاریی  سوریادا  لەگەڵ 

رێگەی  یاخود  دەردەبڕێت،  پەیەدە  بۆ  خۆی  پشتیوانی 

بریتییە  پاككراوەتەوە،  دیاریكراو  قۆناغێكی  بۆ  پەیەدە 

بۆمنونە  كوردایە،  لەبەرژەوەندی  پەیەدە  نیازی  لەوەی 

لەناوچە  كەلتورییەكان  ناوەندە  و  قوتابخانە  كردنەوەی 

بە  وابەستەیە  پەیوەندییەكە  هاوكات  كوردییەكاندا. 

فەراهەمهێنانی  یاخود  توركیاوە،  و  سوریا  دوژمنایەتی 

هێزی پەیەدە لەالی سوریا، وابەستەیە بۆ دژایەتی توركیا 

راپەڕینەكانی  پەرپابوونی  لەگەڵ  بۆ منونە  ئەو هێزە.  بۆ 

لەزیندانەكانی  پەیەدە  لە چەكدارانی  سوریا، 640 كەس 

بەشار ئەسەددا ئازادكران.
پەیەدە گەمەی سیاسی نێوان سوریا و توركیا بۆشاییەكی 
دروستكردوە تابیقۆزنەوە، هاوكات كێبڕكێ و پەرتوباڵوی، 
تەواوی  زەمینەی  دی  رێكخراوەكانی  كنەفتی  و  الوازی 
خۆشكردوە تارێكخراوی پەیەدە قورسایی خۆی لەناوچە 
بەشێكی  كۆنتڕۆڵی  بكات،  زیاد  ئێجگار  كوردییەكاندا 

بەرین لەو سنورانە بكات، كەزۆرینەیان كوردن.
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بڕیاری   ،2012 ئەیلولی  مانگی  ناوەڕاستی  لە 
ئەسەدەوە،  رژێمی  لەالیەن  كشانەوە  ئۆپەراسیۆنی 
واتای  كوردییەكان،  ناوچە  زۆرینەی  لە  دروست 
پارتی  بەهێزەكانی  بوو  قەڵەمڕەوەكە  رادەستكردنی 
بە  توانی  پەیەدە  بەمەش  )پەیەدە(.  دیموكراتی  یەكێتی 
تەواوی زاڵبێت بەسەر پارتە نەیارە سیاسییەكانیدا. لەوانە 

ئەنجومەنی نیشتیامنی كورد لەسوریا.
هەرێمەكە  بەكۆنتڕۆڵكردنی  توانیان  هۆیەوە  بەم 
پشتیوانی جەماوەریی بەرین بەدەستبهێنن، هاوكات وەك 
بەسەر  دەسەاڵتی  شكانی  توانی  كاریگەر  رێكخراوێكی 
ترەوە  لەالیەكی  مسۆگەربكات.  میلیشیاییەكاندا  گروپە 
پەكەكەدا  گەریالكانی  لەگەڵ  نزیكییان  و  وابەستەیی 
نیگەرانییەكانی توركیای لەمەڕ كۆنتڕۆڵكردنی سنورەكانی 
هەرێمی  حكومەتی  بوونی  هاوكات  كرد.  دژوارتر 
لە  جۆرێك  دیسان  عێراق،  لە  هەڵكەوتو  كوردستانیش 
نەخشی داهاتوی سیاسی كوردانی سوریادا نەخشەرێژكرا. 
لە  بەجۆرێك  پەیەدە  بڕیارەكانی  و  چاالكی  بەمپێیە 
جۆرەكان ئاگری جەنگی ناوخۆ لە سوریادا برەو پێدەدات، 
لەسەر  دەبێت  كاریگەریی  واتایەك  بەگشت  ئەمەش 
بنچینەییانە  زانیارییە  ئەم  هەربۆیە  ناوچەكە.  تەواوی 
پەیەدە وەك هێزێكی سیاسی لەنێو چوارچێوەی رامیارییە 
پێشبینی  هاوكات  رشۆڤەدەكات،  كورد  هەرێمییەكانی 

ئەگەری جەنگێكی ناوخۆیی لە سوریادا ئاشكرادەكات.
بەسەر  دابەشبوون  سیاسییەوە  لەروی  لەسوریا  كورد 
پەیەدە  لە  بریتین  ئەوانیش  سەرەكیدا،  دووبەرەی 



63مێژوی پەیەدە

لە  پێكدێت  كە  كورد،  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  و 
و  هێز  دوو  ئەم  گچكەتر.  پارتی  پازدە  هاوپەیامنییەتی 
بەرەیە خۆبەخۆ وابەستەكراون بە كێبەركێی نێوان پارتی 
كرێكارانی كوردستان )پەكەكە(، كە پەیەدە لێیەوە نزیكە 
سپۆنسەری  كە  كوردستانە  هەرێمی  حكومەتی  لەگەڵ 
چێبوونی هاوپەیامنییەتی نیشتیامنی كورد بوو لەسوریا. 
لەراستیدا هەرچی توركیا و حكومەتی هەرێمی كوردستانە 
ئەوەش  كوردانی سوریادا،  دابەشبوونی  لە  هاوبۆچوونن 
بەنیازی كەمكردنەوەی نفوزی )پەكەكە(یە لەنێو كوردانی 
راستەوخۆ  دەرەكیانە  هێزە  ئەم  هەربۆیە  سوریادا. 
سوریا  ناوخۆییەكانی  روداوە  لەسەر  هەیە  كاریگەرییان 
بانگەشەی  لەچوارچێوەی  پەكەكە  بەپێچەوانەشەوە.  و 
رێكخراوێكی  وەك   1997 لەساڵی  هەرێمیدا  تیرۆری 

تیرۆریستی لەالیەن ئەمریكاوە ناسێرناوە. 
رێكخراوە  ئەم  رێبەرەكانی  دیارترین  هاوكات 
جەمیل  قەرەیالن،  موراد  ئۆجەالن،  )عەبدوڵاڵ  لەوانە 
بەنەزمی  تۆمەتبار  داواكراوەی  لیستە  ئەو  لەناو  بایك( 
تەرەفداری  و  پشتیوان  پەكەكە  لەئێستادا  تیرۆریستین. 
ئامانجە  بەدەستهێنانی  لەپێناو  چەكدارییە  نەزمی 
سیاسییەكانیدا. ئەوان ئێستا بوون و بەرژەوەندی خۆیان 
لەناو جەماوەری كوردی سوریادا دەبیننەوە. پەكەكە ترس 
و بیمی لەوەدایە كە پێگەی خۆی لەنێو كوردانی سوریادا 
عێراق  كوردستانی  هەرێمی  بۆ  مەیدان  و  لەدەستبدات 
چۆڵبێت. پەكەكە بەرژەوەندی سەربازی خۆی لە گوڕی 
هاوپەیامنییە سورییەكەی و پەیەدەدا دەبینێتەوە. لەسەر 
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دەروازەی  سوریادا  لە  ناوخۆ  جەنگی  تەكتیكیش  ئاستی 
بەروی  وەستانەوە  لەروی  پەكەكە  بەرژەوەندییەكانی 

دەوڵەتی توركیا وااڵتر دەكات. 
هەربۆیە پەیەدەبوون و چاالكی پەكەكەی لە سوریا 
لەبەردەوامی  زۆر  ئەگەری  لەداهاتوشدا  بەهێزكردوە، 
سەرقاڵی  لەئێستادا  پەكەكە  هەیە.  رەوشە  ئەم 
بەرژەوەندییەكانییەتی.  تاوتوێی  و  دەستتێوەردان 
لەگەڵ  روبەڕوە  لەئێستادا  پەیەدەش  هاوكات 
و  داڕنن  پەكەكە  لە  خۆیان  تا  ناوخۆیی  فشارگەلێكی 
پارتە  لەگەڵ  برەوپێبدەن،  رامیارییەكانیان  سەربەخۆ 
سیاسییە كوردییەكانی دیكەدا لەسوریا بگەنە دانوستان 
تۆمەتبارە  ئێستادا  رەوشی  لە  پەیەدە  رێككەوتنێك.  و 
هەریەك  لەگەڵ  نزیك  هەرەوەزی  و  بەهەماهەنگی 

لەپەكەكە و رژێمی سوریادا.
بەو  ئاماژە  كە  هەن،  گۆڕێدا  لە  بەهێز  بەڵگەگەلێكی 
پتەویە و پردی بەهێزی پەیوەندی دەدەن لەنێوان پەیەدە 
بەتایبەتی  نزیكایەتییە  و  پەیوەندی  ئەم  پەكەكەدا.  و 
دووالیەندایە،  سەركردایەتی  و  سەرۆكایەتی  لەئاستی 
بەاڵم بەڵگەیەكی ئەوتۆ نییە، كە بیسەملێنێت پەیوەندی 
لەنێوان پەیەدە و رژێمی ئەسەد دا لەئاستێكی بااڵدایە. 
ئەمەش لەسەر بنەمایی ئەو راگەیاندنەی پەیەدەوە هات 
كە لەنۆڤەمبەری 2012 خۆیان وەك سێهەم هێز لەسوریادا 
راگەیاند، ئەوان ئامادەییان نیشاندا بۆ روبەڕوبوونەوەی 
هەریەك لە بەرهەڵستكارە عەرەبییەكان و رژێمی ئەسەد 

و توركیا. 
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لەگەڵ  هاوكۆكە  راستەوخۆ  هەڵوێستەش  ئەم 
لەم  هەرچەند  لەسوریادا.  پەكەكە  بەرژەوەندییەكانی 
سەر  مەترسییەكانی  پێویستبوو  پەیەدە  رامیاریانەدا 
و  ناوخۆیی  پشتیوانی  لەدەستدانی  و  سوریا  كوردانی 
پەیەدە  پێداگرییەی  ئەم  بكردایە.  پێشبینی  سەرانسەری 
چاوپۆشیلێكردنیان.  لەحاڵەتی  رامیارییەكانی  لەسەر 
پەكەكە،  لە  پەیەدە  جیاكردنەوەی  بۆ  دەبوو  هۆیەك 
چاالكییەكانی  لەرەوتی  پەیەدەی  كاریگەریی  هاوكات 
حكومەتی  لەگەڵ  هێزەش  ئەم  رەونەقی  زیاددەكرد، 
پارتە  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  و  كوردستان  هەرێمی 

سیاسییەكانی سوریا زیاتر دەبوو.

هەرێمە كوردییەكان لە سوریا
سەرەكی  میحوەریی  خاڵكی  وەك   2012 ئەیلولی 
ئۆپۆزسیۆنە  سوریادا.  ناوخۆی  جەنگی  لە  دادەنرێت 
دیمەشق.  سەر  بۆ  هێرش  دەستیاندایە  عەرەبیەكان 
 4 توانیان  تەقینەوەكانیان  و  بۆمب  هێرشی  بە  ئەوان 
ئەسەد  بەشار  نزیكەكانی  پێوەندە  و  دەست  لە  كەس 
لەناوبەرن. بەمجۆرە لەیەكەمینجاردا جەنگی ناوخۆ لەناو 
ئەوەدا  لەكاردانەوەی  هەڵگیرسا.  پایتەختدا  دیمەشقی 
خۆی  ئەمنییەكانی  هێزە  زۆری  زۆربەی  ئەسەد  رژێمی 
رژێمی  بەمجۆرە  پاشەكشێپێكرد.  كوردییەكاندا  لەناوچە 
ئەسەد تەنیا لە شاری قامیشلۆدا شوێنپێی سەربازی خۆی 
دی  شارەدێكانی  و  شارۆچكە  تەواوی  ئیرت  هێشتەوە. 
ئەم  لەئاكامی  پەیەدە.  گروپە چەكدارەكانی  بۆ  وازلێهێنا 
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بەتوندیی  نێودەوڵەتی  كاردانەوەی  سەربازییەدا  جوڵە 
)رەجەب  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك  هێنا.  خۆیدا  بەدوای 
بە  تۆمەتباركرد  سوریای  راستەوخۆ  ئەردۆگان(  تەیب 
بەشی  بەوەی  لەتوركیادا،  پشێوی  نانەوەی  بۆ  هەوڵدان 
پەناگەی  كردوەتە  سوریای  باكوری  سنورەكانی  زۆری 
چەكدارەكانی پەكەكە، چونكە ئەوان وا ناویان زڕاوە، كە 
هەربۆیە  پەیەدەدا.  لەگەڵ  تۆكمەن  پەیوەندی  خاوەنی 
باكوری  بۆ  سەربازی  دەستتێوەردانی  هەڕەشەی  توركیا 
سوریا كرد، ئەوە لەحاڵەتێكدا گەر پەكەكە ئەو سنورانە 
بەكاربهێنێت، بۆ هێرش بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی توركیا. 
هاوكات ئەنجومەنی نیشتیامنی كوردی سوریا پەیەدەی 
تۆمەتباركرد بە هاریكاری رژێمی سوریا لەروی ئاسایشی 
و ئامانجی سرتاتیژی هاوبەشەوە. ئەم ئاڵوگۆڕی دەسەاڵتە 
بەنەزمێكی وەها هێمن و هێور لە روانینی بەرهەڵستكارە 
كورد  كە  لێكدرایەوە،  وەها  ئەسەددا  عەرەبییەكانی 
بەڵكو هاوكار  نین،  لە شۆڕشی سوریا  بەشێك  نەك هەر 
لێكۆڵەرانیش  لە  بەشێك  ئەسەدن.  رژێمی  هاوڕازی  و 
نیازی  كە  كرد،  ئەسەدیان  پاشەكشەی  رشۆڤەی  وەها 
بۆ  دابەشبكات،  سوریا  دەبینێتەوە  خۆی  لەوەدا  ئەسەد 
لەم سۆنگەیەوە  بتوانێت  تا  بەشەڕهاتو،  بەشێكی  چەند 
و  قوتاربكات  شەڕ  ئافاتی  لە  عەلەوییەكان  كەناراوە 
دڵنیایی سالمەتییان مسۆگەربكات. جیا لە هەموو رشۆڤە 
رایگشتی  سەرنجی  پاشەكشەیە  ئەم  شیكردنەوەیەك  و 
و  سوریا  كوردانی  بۆ  راكێشا  جیهانی  و  نێودەوڵەتی 
بەتایبەتی پەیەدە، ئەمە لەكاتێكدا وەختە ببنە هێزێكی 
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بااڵدەست و دەسەاڵتدار لە تەواوی ناوچە كوردییەكاندا.
گیانێكی  گەاڵڵەبوونی  و  دروست  تێگەیشتنێكی  بۆ 
نزیكی كوردانی  بۆ مێژوی  پێویستە بگەڕێینەوە  زانستی 
چ  لە  ئەوان  رژێم  هێزەكانی  پاشەكشەی  پێش  سوریا، 
دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم  بوون،  چی  و  رەوشێكدابوون 
ئێستا  رەوشی  رامیاری  و  پەیەدە  ئامادەیی  رشۆڤەی 
بكەین. لە سەربەخۆیی سوریاوە ساڵی 1946 دوژمنایەتی 
سوریادا  عەرەبی  زۆرینەی  و  كورد  كەمینەی  لەنێوان 
بوونی هەبووە. ئەمەش دروست وەك ئەو رەوشەی كە 
بااڵدەستەكانی  نەتەوە  و  كوردان  لە  هەریەك  لەنێوان 

توركیا، ئێران و سوریادا هەبووە. 
بەناوی  سوریا  فەرمی  بەشێوەیەكی   1961 ساڵی 
لەخۆیدا  خۆی  ئەوەش  ناسێرنا.  سوریا  عەرەبی  كۆماری 
دەستدرێژیبوو بە هەست و هیوای كوردان لەو واڵتەدا. 
زیاتر  ئەسەدەوە  رژێمی  لەالیەن  بندەستكردن  رامیاری 
ئەسەد(  )حافز  حەفتاكاندا  لە  فەراهەمهێرنا،  بۆ  بواری 
سەرانسەری  سۆشیالیستی  پڕۆژەیەكی  لەچوارچێوەی 
ناوچە  لە  و  دەهێنا  عەرەبییەكانی  هۆزە  نەتەوەیدا 
ئەوانە  هەموو  ئێستا  نیشتەجێیدەكردن.  كوردییەكاندا 
لە  بەڕژێمن  سەر  چەكداركراوەكانی  میلیشیا  لەریزی 
ناوچەكەدا. لەسایەی یاسا و رامیاریی هەریەك لە حافز 
و بەشار ئەسەددا نكۆڵی لە هاوواڵتیبوونی كورد لەسوریا 
بەچاوی  واڵتەدا  لەو  كورد  هەمیشە  بەمپێیەش  دەكرا. 
هاوواڵتی پلە دوو تەماشاكراوە، لە ئاكامی پشێوییەكانی 
قامیشلۆ لە 2004دا چەندین كورد لەسەر دەستی هێزە 
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زەبری  بە  پشێوییەكە  و  كوژران  رژێم  ئاسایشییەكانی 
سیاسی،  پارتێكی  چەند   2005 ساڵی  لە  دامركێرنا.  هێز 
پێكهێناوە،  نەتەوەییان  ئەنجومەنی  ئەمڕۆ  كە  ئەوانەی 
ئەوانە  هەموو  واژۆكرد.  هاوبەشیان  راگەیەنراوێكی 
لەگەڵ چەند كۆمەڵەیەكی تری بەرهەڵستكاری عەرەبیدا، 

پێكەوە خواستی مافگەلێكی زیاتریان لەمیریی وروژاند.
وابەستە  رژێمێكی  وەك  تەنها  ئەسەد  رژێمی  كورد،   
بەرەوتی عەلەوی نابینێت، بەڵكو لەبەرامبەر كورداندا و 
بەدرێژایی مێژو ئەوان وەك نەتەوەی بااڵدەستی عەرەبی 
خواستی ماف و مانەوەی كوردیان بن دەستكردوە. كورد 
پێیانوایە  كە  دروزەكانەوە،  و  مەسیحی  بەپێچەوانەی 
ئەسەد پارێزەری زۆرینەی سوننییەكانە بیرناكاتەوە، بەڵكو 
كورد هەرگیز نەیتوانیووە خۆی بخزێنێتە نێو دەسەاڵت، 
ئەسەددا  سەردەمی  لە  نە  بوون،  حافز  ئاوێتەی  نە 
تەنانەت  كردوە.  واڵتدا  لەو  خۆیان  بەبوونی  هەستیان 
كوردانی سوریا نەبوونەتە دۆستی ئۆپۆزسیۆنی عەرەبیش. 
تەنانەت راگەیەنراوی دیمەشقیش تاسەر نەبوو، بەڵكو لە 
لەكاتێكدا  ئەوە  كاغەز.  مەرەكەبی سەر  بوویە  دا   2009
بوو كە چەند پارتێكی كوردی لەپێناو چێكردنی كۆنگرەی 

سیاسیی كورد پاشەكشەیانكرد.
ئەنجومەنی  نۆبەرەی  بوویە  هەوڵە  ئەم  ئیدی   
پێكهاتبوون  لەسەرەتاوە  كە  سوریا،  لە  كورد  نیشتیامنی 
لە 9 پارتی سیاسیی. لە ناوەندی 2011 دا زۆربەی پارتە 
ئۆپۆزسیۆندا  گردبوونەوەكانی  لە  كوردییەكان  سیاسییە 
بەشدارییانكرد، كە دواجار لەسەر ئەو بنەمایە ئەنجومەنی 
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نیشتیامنی سوریا پێكهات، بەاڵم دوبارە ئەم ئەنجومەنەش 
لەالیەن زۆربەی كوردانەوە بایكۆتكرا. ئەوەش لەكاتێكدا 
بوو ئەنكەرە میوانداری گردبوونەوەكانی لەئەستۆگرتبوو. 
لەبەرامبەر  بووە  توركیا  نادادی  كاردانەوەی  لە  دیارە 
خودی كوردانی خۆیدا، لەگەڵ بوونی ئەم دەرگیرییانەدا 
كۆنگرەی  كوردییەكانی  پارتە  تەواوی  وردەوردە  ئیدی 
نیشتیامنی سوریایان جێهێشت و ئەنجومەنی نەتەوەیی 
لەنێوان  پڕۆسەیەش  ئەو  هەموو  دامەزراند.  كوردیان 

ئۆكتۆبەری 2011 تا مانگی دووی 2012 ئەنجامدرا. 
لەگەڵ  هۆگرییەكی  هیچ  سەرەتاوە  لە  پەیەدە 
كۆنگرەیی نیشتیامنی سوریادا نەبوو. ئەوەش بە پاساوی 
پەكەكەو  توركیان و دوژمنایەتی  ئەوەی كە دەستكەالی 
پەیەدە دەكەن. هەربۆیە هەر لەسەرەتاوە پەیەدە وەك 
ناوچەكەدا دەركەوت.  لە  هێزێكی گۆشەگیرو سەربەخۆ 
هەیئەی هەماهەنگی نیشتیامنی بۆ گۆڕانی دیموكراسی، 
كورت  نفوسێكی  دارای  واڵتدا  دەرەوەی  لەناوخۆو  كە 
دژن  ئۆپۆزسیۆن  پارتگەلێكی  وەك  ئەوان  الوازن.  و 
بەبوونی رژێمی ئەسەد. لەراستیدا ئەندامبوونی پەیەدە 
بەبوونی  زۆری  خزمەتێكی  سیاسییەدا  پەیكەرە  لەم 
لەو گۆشەگیرییە  پەیەدەی  پەیەدە كرد، چونكە النیكەم 
كە  بكات،  ئەوە  بانگەشەی  دەیتوانی  ئیدی  و  قوتاركرد 
ئەسەد.  رژێمی  بە  دژ  شۆڕشی  لە  بەشێكە  و  هێزێكە 
ئۆپۆزسیۆنی عەرەبی سوریا  لە  بەمجۆرە بەشداری كورد 
كۆتاییپێهات. بەتایبەت كاتێك كە رونبوویەوە ئۆپۆزسیۆنی 
سوریا لە كۆنگرەی نیشتیامنیدا رسوشتێكی ناسیۆنالیستی 
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خودموختاری  پرسی  لەسەر  ناكۆكبوون  بەوەی  هەیە. 
فیدراڵیزم،  لەبارەی  مشتومڕ  نەبوو  ئارەزویان  و  كورد 
یان ئۆتۆنۆمی بۆ كوردان بكەن. بەمپێیە تاكۆتایی 2011 
تەواوی پارتە كوردییەكان لە كۆنگرەی نیشتیامنی سوریا 
سەیدا(  )عەبدولباست  هەڵبژاردنی  تەنانەت  كشانەوە. 
لە  رێ  نەیتوانی  كۆنگرەكە،  سەرۆكی  بۆ  كوردێك  وەك 
ساڵ   18 سەیدا)  (باست  بگرێت.  رەوشەكە  شكستی 
سیاسی  پارتێكی  بەهیچ  وابەستەیی  و  ژیاوە  لەتاراوگەدا 

كوردییەوە نییە.
دامەزراندنی  وەختی  لە  پەروا  و  پەردە  بێ  پەیەدە   
خۆی  دوژمنایەتی  ئەمڕۆ  تا  نیشتیامنییەوە  كۆنگرەی 
پەیەدەش  گرتنەدەستی  دەسەاڵت  هاوكات  راگەیاندوە. 
زیاتر  رقەبەرایەتییەی  ئەم  كوردییەكاندا  لەناوچە 
ناوچە  لە  خۆی  بوونی  پەیەدە  كاتێك  برەوپێداوە. 
رایگەیاند،  دەسەاڵت سەملاند. سەیدا  وەك  كوردییەكاندا 
بوونیان  و  خودین  ئەجێندای  خاوەنی  پەیەدە  كە 
خزمەت بە دۆزی نەتەوەیی سوریا ناكات. هاوكات )ریاز 
و  پێچ  بی  سوریا.  موسڵامنی  برایانی  رێبەری  شەقفەی( 
پەنا رایگەیاند، كە ئەوانیش دژایەتی هەر نیاز و نواڕینێك 
دەكەن، كە خواستی كیانێكی كوردی لە سوریادا هەبێت. 
هەڵگەڕاوەكانیش  عەرەبییە  گروپە  تێكڕای  لەراستیدا 
لەزۆربەی زۆری ناوچە كوردییەكانەوە دورن و هەرێمە 
گێچەڵەكان  زۆربەی  لە  راپەڕینەوە  لەمیانی  كوردییەكان 
دوربوون، لە رەوشێكی ئارامدا ژیاون. ئەم رەوشە ئارامە 

بەردەوامبوو، تا رژێم هێزەكانی خۆی كشاندەوە. 
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پەیەدە چەندینجار هۆشیاری  لەودەمەدا سەرۆكایەتی 
لەناوچە  شەڕ  و  تەنگژە  كە  سوریا،  ئازادی  سوپای  دایە 
لەپارێزگای  كردوە  تێبینیان  ئەوان  البدات.  كوردییەكان 
حەسەكە چەندین بەتالیۆنی چەكداری قوتكراونەتەوە. لەم 
كاتەدا )ریاز ئەسعەد(ی سەرۆكی سوپای ئازادی سوریا، لە 
لێدوانێكیدا بەتەواوی فیدراڵیزمی دایە دواوە و لە مانگی 
هەشتی 2012 رایگەیاند "لە سوریادا هەرێمی كوردی و 
سوننی بوونی نییە". سوریا بۆ هەموو سورییەكانە، ئێمە 
هەبێت.  بوومنان  سوریادا  لەهەموو  پێویستە  و  هاتوین 
ئەوە  لەسەر  جەختیان  دیدارانە  و  لێدوان  ئەم  هەموو 
و  ئۆپۆزسیۆن  عەرەبی  نێوان  پەیوەندی  كە  دەكردەوە، 

كوردان لەسوریادا بە الوازی و الرێی ماوەتەوە.

رامیارییە ناوخۆییەكانی كورد لە سوریا
مەیلێكی  خاوەنی  سوریا  كوردانی  ئەوەی  لەگەڵ 
لە  عەرەب  هەیمەنەی  بە  دژ  بەرگریكردن  لە  هاوبەشن 
سیاسییەكانیان  جیاوازییە  و  ناكۆكی  بەاڵم  خاكەكەیاندا، 
لەئاستی ناوخۆییدا دوچاری دابەشبوونی كردون، لە ئێستادا 
ئەنجومەنی نەتەوەیی كورد لەسوریا لە پازدە پارتی سیاسی 
پێكدێت، زۆرێك لەوانە دەیان ساڵ پێش ئێستا دامەزراون. 
پارتی دیموكراتی كورد لە سوریا، كە زیاتر وەك  بۆ منونە 
ئێستادا  عێراق،  لە  كوردستانە  دیموكراتی  پارتی  لقێكی 
ئەندامی پێشەنگی ئەنجومەنەكەیە، ئەم پارتە ساڵی 1957 
لەناو  دەستەبەندیی  و  دابەشبوون  لەراستیدا  دامەزراوە. 
پارتە جۆراو جۆرەكانی ئەنجومەنەكەدا هەمیشە هەبووە. 
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ئەمەش رێگربووە لەوەی رێكخراوێكی كاریگەربن لە 
پارتە دابەشبووانە  واڵتەكەیاندا. هەرچەند باسكردن لەم 
تەنها  بەاڵم  لێكۆڵینەوەكەیە،  مەبەستی  دەرەوەی  لە 
بەرهەڵستكارییانە  ئەمانە  هەموو  یەكبوونی  بۆ  هۆكار 
لەبەرامبەر پەیەدەدا. هەربۆیە وەك یەكەیەكی سەربەخۆ 
كورد  نەتەوەیی  ئەنجومەنی  سەر  دەگەڕێنەوە  تەنها  و 
لەمیانی لێكۆڵینەوەكەدا. پەیەدە درەنگانێك و لە 2003دا 
رێبەری  شوێنكەوتوانی  لە  بریتیبوون  ئەوان  دامەزرا. 
كوردییەی  رێبەرە  ئەو  ئۆجەالن.  عەبدوڵاڵ  پەكەكە 
دابوو.  داڵدەی  سوریا  رژێمی  نەوەدەكاندا  ماوەی  لە 
پەیەدە بەتەنیا دور لە تەواوی پارتە كوردییەكانی سوریا 
پەیوەندیی  و  پەیوەستەگی  2009دا  لە  دەكات.  خەبات 
هەرچەندە  دایەدواوە.  كورد  سیاسی  كۆنگرەی  بە 
 ،2011 لە  سوریاوە  خەڵكی  راپەڕینی  لەدەستپێكردنی 
پەیەدە بەشێوەیەكی روكەش ئامێز سەرقاڵی یەكخستنی 
خەڵكی سوریاوە لەچوارچێوەی هەماهەنگییەكی بەرین 

لەگەڵ پارتەكانی تردا.
سیاسی  كۆنگرەی  بە  كرد  پەیوەندی  پارتە  ئەم   
بزوتنەوەیەكی  لەپێناو  كوردییەكان  پارتە  تا  كوردییەوە، 
بەاڵم  سەرتاسەری،  راپەڕینێكی  بۆ  یەكبخات  نیشتیامنی 
لەكاتێكدا  ئەوەش  هەڵوەشایەوە،  پەیەدە  هەوڵەی  ئەم 
چوارچێوەی  لە  پەیەدە  لە  جگە  پارتەكان،  تێكڕای  بوو 

ئەنجومەنی نیشتیامنی كورددا گردبوونەوە.
ئەم  سیاسییەكان  دابەشبوونە  ئاكامی  ئیدی   
لە  كوردانی  رامیاری  كە  لێكەوتەوە،  دووكەرتییەی 
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كردوە.  جیاوازدا  بەرەی  دوو  بەسەر  دابەش  واڵتەكەدا 
هاوكات شانبەشانی ئەم دوو بەرە سەرەكییە، چەند وردە 
هێزێكی الوەكیش بوونیان هەیە كە سەر بەهیچ رەوتێك 
لەو رەوەندە سیاسیانە نین، بۆ منونە بزوتنەوەی داهاتو 
منونەیەكی ئەم نەزمە سیاسییەیە. هەریەك لە پەیەدە و 
ئەنجومەنی نیشتیامنی لە بنچینەدا تەبەنای یەك ئامانج 
كورد  بۆ  ئۆتۆنۆمی  لە خواستی  بریتییە  ئەویش  دەكەن. 
گرنگرتین  لەراستیدا  ئەسەد.  رژێمی  پاش  لە  سوریا،  لە 
دەگەڕێتەوە  جەمسەرە  دوو  ئەم  دابەشبوونی  فاكتەری 
پەكەكە،  بە  وابەستە  پەیەدە  دەرەكییان:  پەیوەستی  بۆ 
ئەنجومەنی نەتەوەیش وابەستەیە بە حكومەتی هەرێمی 
جەماوەری  لەالیەن  رەوتەش  دوو  ئەم  كوردستانەوە. 
پشتیوانییان  فراوان  بەشێوەیەكی  سوریا  لە  كوردەوە 
دژوارە  نەختێك  ئێستاشدا  لە  هەرچەند  لێدەكرێت. 
خاوەنی  بەرەیە  دوو  لەم  كام  كە  بڵێین،  ئەوە  بتوانین 
جەماوەر و پشتیوانی زیاترە. ئێستا ئەو هێزانە پێداگرن 

لەسەر كێبەركێیەكی دژوار و ناجێگیر. 
توركیاوە  لەالیەن  بەكاوەخۆ  كوردستان  هەرێمی 
هاندەدرێت، تا هەوڵبدەن هەردوو الیەن بگەیەننە شێوە 
دانوستان و ئاشتییەك، ئەم هەاڵنەش لە ناوەڕاستی ساڵی 
هەشتی  مانگی  ناوەندی  لە  دەستیپێكردوە،  2012وە 
ئەنجومەنی  پەیەدەو  نوێنەرانی  لە  هەریەك   2012
گەیشتنە  بارزانییەوە(  )مەسعود  لەالیەن  نیشتیامنی 
تاڕادەیەك  لەوكاتەدا  رێكەوتنە  ئەو  رێكەوتنێك.  جۆرە 
كە  پێكەوە،  پێكهاتن  بەدەستهێنا. هەردووال  سەركەوتنی 
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ئاسەوارەكانی  و  پێكبهێنن  هاوبەش  بەڕێوبەرایەتییەكی 
رژێمی ئەسەد و دەسەاڵتی ئەو رژێمە لەبن بێنن. هەر لە 
ئاكامی كۆبوونەوەكەدا ئەنجومەنی بااڵی كورد دامەزرا. 
بەشێوەیەكی  نوێنەریان  و  ئەندام  پێویستبوو  هەردووال 
هەرچەند   . هەبێت  بااڵدا  ئەنجومەنی  لە  یەكسان 
ئەنجومەنەكە تاڕادەیەك بەشێوەیەكی یەكسان ناوچەكە 
بەڕێوبەرن، بەاڵم بە پاشەكشەی هێزەكانی ئەسەد، ئیدی 
بكات،  بڕیارەكان  كۆنتڕۆڵی  توانی  بەتاكالیەنە  پەیەدە 
ناوچەكە كۆنتڕۆڵ بكات. هاوكات زۆرینەی زۆری هێزی 
چەكدار لەژێر فەرمانی پەیەدەدا بوو. هەموو ئەو هێزە 
گەل  پاراستنی  یەكەكانی  دەوترێت  پێیان  چەكدارانە 
)یەپەگە(. ئەمانە لەسەرەتای راپەڕینی خەڵكی سوریاوە 
سوریان،  كوردی  ئەندامانیان  رێكخراون.  و  پێكهاتون 
بەشێكیان ئەو كەسانەن كە بانگەشەی ئەوە دەكەن سەر 
بە هیچ رەوت و پارتێكی سیاسیی دیاریكراو نین ، لەگەڵ 
پەیەدە  ئااڵی  بارەگاكانیاندا  بازگەو  لە  یەپەگە  ئەوەشدا 
و  سەربازی  كۆمەكی  پەیەدەوە  لەالیەن  هەڵدەكەن، 

داراییان دەكرێت. 
كورد  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  رێبەرانی  هاوكات 
)كەنەكە( بانگەشەی ئەوە دەكەن، كە پەیەدە بەتەواوی 
جومعە(  )موستەفا  كردوە.  )یەپەگە(یان  كۆنتڕۆڵی 
ئازادی كورد لە سوریا لەتەموزی 2012دا  پارتی  رێبەری 
ئێمە  چۆڵن،  و  چەك  خاوەنی  رایگەیاند:"ئەوان  بێپەردە 
یەكێك  رێبەری  ئیسامعیل(  )موحەمەد  نییە".  هیچامن 
لە ئەندامە گچكەكانی )كەنەكە( لە ئۆكتۆبەری 2012دا 
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كۆنتڕۆڵی  چەك  زەبری  بە  گەرەكیەتی  "پەیەدە  وتی: 
هەموو شتێك بكات" ، لەگەڵ ئەوەشدا پەیەدە باشرت لە 
)كەنەكە( رێكخراو و چاالكرتبوون. ئەوان بەرژەوەندیان 
پڕچەك  بەباشی  هەوادارانیان  كە  دەبینییەوە،  لەوەدا 
بكەن و رایانبهێنن. لەبەرامبەردا )كەنەكە( پێویستبوو لە 
هەر بڕیارێكی سیاسیدا راوێژ و و ئامادەسازی پازدە پارتی 
سیاسی بكردایە. هەربۆیە پەیەدە خێراتر دەیتوانی وەك 
خێرا  و  راپەڕێنێت  چاالكانەتر  بڕیاری  كارو  پارتێك  تەنها 

بڕیار بدات. 
هۆكار  بەهەمان  پەیەدەش  رێبەری  موسلیم(  )ساڵح 
ئاماژە  كوردییەكاندا  ناوچە  بەسەر  پەیەدە  زاڵبوونی 
پێدەدات، هەروەها دەیوت: "لە بازگەكاندا پێویستبوو 3 
كەس لە ئێمە و سی كەس لەوان بوونیان هەبوایە، ئەوان 
)پەیەدە(  دەیانوت  هەربۆیە  تابینێرن.  نەبوو  كەسیان 
رێگە بە بەشداریكردنی ئێمە نادات". ئەوە دەمێنێتەوە، 
كە ئایا رێكەوتنی هەولێر بنچینەیەكی بەهێزی دامەزراند 
تەنها  ئێستا  پەیەدە  لەكاتێكدا  سیاسی،  هاوبەشی  بۆ 
هێزی بەهێز و رێكخراو، خاوەنی هێزی سەربازیی پتە و 

پێداگرە لەسەر ئامانجەكانی.

پەیەدە: بەرەیەكی بریكارە، یان سەربەخۆیە؟

پەیەدە لەناوچە كوردییەكاندا هێزێكی باڵو و بااڵدەستە، 

راستەوخۆ  كردەكانی  و  چاالكییەكانی  بەمشێوەیە 

كاریگەرییان لەسەر رەوش و رەونەقی ناوچە كوردییەكان 

هەیە، بەاڵم تا ئێستا رون نییە، كە ئایا پەیەدە سەربەخۆ 
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كیانە  راوێژی  و  كاریگەری  لەژێر  یاخود  هەڵدەسوڕێت، 

دەرەكییەكاندایە. بەڵگەكان ئەوە دەخەنەڕو، كە پەیەدە 

تاڕادەیەكی دیاریكراو لەژێر كاریگەری دەرەكیدایە. ئەو 

رەوشەكان  زەمان،  گۆڕانكارییەكان،  بەگوێرەی  رادەیەش 

لەگۆڕاندایە. ئەم پەیوەندییەی پەیەدەش لە سی گەمەی 

قەیراناویدا خۆی منایشدەكات. ئەویش بریتین لە )رژێمی 

ئەسەد، پەكەكە و كەنەكە(.

پەیەدەو رژێمی ئەسەد
پەیەدە بەشێوەیەكی هەڕەمەكی لەالیەن ئەنجومەنی 
هەڵسوڕاو  بەوەی  تۆمەتباردەكرێت،  سوریا  نیشتیامنی 
لەبەشداری  رێگە  چونكە  ئەسەدە،  رژێمی  منایندەی 
ئەمەش  دەگرێت،  سوریا  خەڵكی  راپەڕینی  لە  كوردان 
هاوكات  دیاریكراودایە.  بەرژەوەندییەكی  لەبەرامبەر 
توركیاش ئەم بانگەشەیە دەكات، ئەویش تۆمەتباركردنی 
لەرێگەی  پەكەكە  بەكارهێنانی  لە  سوریایە  رژێمی 
پەیەدەوە. ئەوەش بۆ زیاندانە لە توركیا، لەم رێگەیەوە 
ئەنكەرە  كە  بكاتەوە،  ئەوە  تۆڵەی  گەرەكیەتی  رژێم 

پشتیوانی لە ئۆپۆزسیۆنی سوریا دەكات.
لەوەوە  تەنها  تۆمەتانە  ئەم  دروستی  بنەمای 
كۆنتڕۆڵی  توانیویەتی  پەیەدە  كە  سەرچاوەیگرتوە، 
سەیدا(  )عەبدولباست  بكات.  كوردییەكان  قەڵەمڕەوە 
سوریا  "رژێمی  دەڵێت:  سوریا  ئازادی  سوپای  سەرۆكی 
پەیەدە  یان  پەكەكە،  رادەستی  كوردیەكانی  ناوچە 
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كردوە، ئەو ناوچانەی كە كەتیبە كوردییەكان ئااڵیان تێدا 
بەرزكردوەتەوە دروست بەشار ئەسەد پێیداون". 

20ی  لە  بۆمبڕێژكراو  ماشێنێكی  تەقینەوەی  پاش 
ئۆگەستی 2012 لە غازی عەینتاب. ئەندامێكی پەرلەمانی 
لەالیەن  بۆمبە  ئەو  پێیوابوو،  گەشەپێدان  دادو  پارتی 
جێبەجێكراوە.  پەكەكە  بە  سوریاوە  هەواڵگریی  دەزگای 
هەرچەند لێرەدا بەڵگەیەكی ئەوتۆ لەبەردەستدا نییە، بۆ 
هاوكارییەكی وەها نزیك ، بەاڵم لە راستیدا رژێمی ئەسەد 
هەیە،  عەینتابەوە  غازی  بۆمبگوزاریی  بە  پەیوەندیی 
داود  )ئەحمەد  توركیا  دەرەوەی  وەزیری  كە  هەرچەند 
بایەخ و كاریگەریی روداوەكەی كەمكردەوە.  ئۆغلۆ( لە 
كە  نییە،  گۆڕێدا  لە  بەڵگەیەك  هیچ  ئەوەش  سەرەڕای 
هاوسۆزی پەیەدە بۆ رژێم نیشانبدات، بەاڵم بە ئەگەری 
زیاد لە دووجار هەلێكی گونجاو لە هاوپەیامنییەتییەكی 
سلبیدا هاتوەتە گۆڕی. ئەویش لە ئاكامی نەفرەتی دووال 
بەردەوامییان داوە  تاڕادەیەكی  ئۆپۆزسیۆنی عەرەبی،  لە 
پەیوەندیی  ئەگەر  هاوبەشیان.  دژایەتی  ماوەكانی  بە 

مێژویی نێوان ئەسەد و پەكەكە زۆر دوژمنكارانە بوو.
لەنەوەدەكاندا  رژێم  كە  بوو،  لەكاتێكیشدا  ئەوە   
 1998 ساڵی  لە  دواتر  دابوو،  داڵدە  ئۆجەالنی  عەبدوڵاڵ 
بۆ  پەلیكێشا  دواتر  ساڵی  لە  ئەمە  وەدەرنا.  ئۆجەالنی 
سوریا  و  توركیا  لەهەمانكاتدا  ئۆجەالن،  قۆڵبەستكرانی 
رێككەوتنی ئەدەنەیان واژۆكرد، كە بەگوێرەی رێكەوتنەكە 
بە  سوریا  باكوری  دەستوەرداتە  هەبوو  مافی  توركیا 
پەكەكە.  گەریالكانی  كێوماڵكردنی  و  لێدان  مەبەستی 
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لەالیەن  پەكەكە  بێزراوی  بۆ  ئاماژەن  كارانە  ئەم  هەموو 
لە  پەیەدەش  دامەزراندنی  هاوكات  سوریا،  حكومەتی 

2003دا دیسانەوە مایەی قەڵسی سوریا بوو.
موسلیم( )ساڵح  لەوانە  پەیەدە  هێزەكانی  هاوكات   

تەمەنێكی  لەبەر چاالكی دژە رژێم  رێبەری گروپەكە  ی 
2003-( بەسەربردووە  رژێمدا  زیندانەكانی  لە  بەرچاوی 

كە  بوو،  پاڵنەر  و  كاریگەر  هێزی  تەنها  پەیەدە   .)2011
ئەوان  بوو،  دروستكرد  ئەسەد  رژێمی  بۆسەر  مەترسی 
پێش 2011 زۆرینەی سەركردەكانیان هاتبوونە هەرێمی 
لەسێداردانی  بڕیاری  دادگاكانی سوریا  ئەوان  كوردستان، 
بۆ دەركردبوون ، بەاڵم لە كۆتایی 2011 و سەرەتای 2012 
هەندێك لە بەرژەوەندییەكانی پەیەدە و رژێمی سوریا، 
سوریا  هەواڵگریی  دەزگای  نزیكنب.  لێك  كە  رەخسا  وا 
دەكرێت، دەستی هەبووبێت لە تیرۆری دوو لە سیاسییە 
هەڕەشەی  پەیەدەوە  لەالیەن  پێشوتر  كە  كوردەكان، 
ئۆكتۆبەری  لە  تەمۆ(  )مەشعەل  لێكرابوو.  كوشتنیان 
كە  كاتێك  عەرەبزمانەوە  كەسێكی  لەالیەن  2011دا 

ماشینەكەی لەو ناوەندەدا وەستاندبوو تیرۆر كرا. 
تەمۆ، رێبەری پارتێكی الیەنگری ئەنجومەنی نەتەوەیی 
شێوازی  ئەو  سوریا.  لە  داهاتو  بزوتنەوەی  بوو،  كورد 
سوریا  هەواڵگیرییەكانی  دەزگا  شێوازی  دروست  كوشتنە 
بوو. لە مانگی دووی 2012 )نەرسەدین بیریكی( ئەندامی 
كۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموكراتی كورد لەسوریا، كاتێ 
لەالیەن  بوو، دروست  ماشینەكەی  لێخوڕینی  لە حاڵەتی 
بارهەڵگرێك كە هەڵگری ژمارەی الزقیە بوو، دەدرێتە بەر 
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سوریادا  لە  باوە  ئەوە  دەكوژرێت.  و  گوللە  دەستڕێژی 
دەزگای هەواڵگری سوریا سود لە هۆكارەكانی گواستنەوە 
تێدەچێت  رێی  ئامانجەكانیدا.  لە كوشتنی جێ  دەبینێت 
نفوزی  تۆكمەكردنی  لەپێناو  بڕەی  و  كوشنت  ئەم  رژێم 
بەمشێوەیە  ئەنجامدابێت.  هەرێمەكەدا  لە  پەیەدە 
هەردوو رژێم و پەیەدەش لە دوژمنێكی هاوبەش قوتاریان 

بوو، كە نەیارێكی بەرژەوەندییەكانی هەردووال بوون.
 هاوكات راپۆرت گەلێك هەن كە ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن، 
كە رژێم لەكاتی پاشەكشەدا زۆرێك لە بنكە و مەخزەنە 
سەربازییەكانی رادەستی پەیەدە كردوە، هاوكات ئاماژەی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  فرەن،  ناڕاستەوخۆكانیش  پەیوەندییە 
دژی  كە  ئەوەی،  لەسەر  پەیەدە سورن  بااڵی  ئەندامانی 
هەر هەوڵێكی رژێم بوەسنت بە نیازی دوبارە گەڕانەوە بۆ 

ناوچە كوردییەكان.
)BBC( ساڵح موسلیم، لەدیدارێ لەگەڵ رێپۆرتەرێكی

رایگەیاند:"بێگومان   2012 ئۆگەستی  ناوەڕاستی  لە  دا 
خۆی  كوردییەكاندا  ناوچە  لە  بیەوێت  رژێم  كاتێك 
بگرێتەوە لەروی دەوەستین. مەگەر ئێمە چاوەڕێدەكەین 
ئەم  هەمان  پەكەكەش  مبانكوژن؟".  و  هێرشبهێنن  تا 
سەردانی  لە  دوپاتكردوەتەوە،  چەندینجار  بۆچوونانەی 
یەكێك لە راپۆرتەرەكانی كورد بۆ دیداری سەركردەیەكی 
ئایا  كە  پرسیارێك،  وەاڵمی  لە  قەندیل،  لە  پەكەكە  بااڵی 
هەڵوێستیان چۆن دەبێت كاتێك هێرشبكرێتە سەر كورد 
لە سوریا لەالیەن رژێمەوە، لە وەاڵمدا وتبووی بێگومان 
و  پەیەدە  كوردمان.  جەماوەری  لە  بەرگریدەكەین، 
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بەشار  رژێمی  تا  دەرفەتێكن  چاوەڕوانی  سوریا  لە  كورد 
ئەسەد الوازتر بێت، ئەوكات جاڕی ئازادی لە كوردستانی 
سوریادا دەدرێت . تاوەكو ئەوكات سەركردەكانی پەیەدە 
پیشانداوە،  بنەماكانیانەوە  بە  تەواویان  پابەندبوونی 
تەواوی  لە  پەیەدە   2012 سێپتەمبەری  دەستپێكی  لە 
خۆپیشاندانی  بەتۆپزی  قامیشلۆدا  كارگەكانی  و  كارخانە 
گشتی ئەنجامدا، ئەوەش لە پڕۆتستۆی مەبەستی رژێم لە 

بەسەربازكردنی الوانی كورد دا . 
حەی  ناوچەی  رژێم  تۆپخانەكانی  دواتر  رۆژانی 
مەقسودی كۆنتڕۆڵكراو لەالیەن پەیەدەوەی تۆپبارانكرد، 
لەئاكامدا زیاتر لە 21 كەس كوژران و چەند هاوواڵتییەكی 
سیڤیل بریندار بوون . هێرشەكە بە بەرنامە بووبێت، یان 
هێزەكانی  كاردانەوەی  و  توڕەیی  هۆی  بووە  نەبووبێت 
هێرشیانكردە  دواتر  رۆژی  ئەوەبوو  پەیەدە،  و  یەپەگە 
مەقسودی  شێخ  لە  رژێم  سەربازییەكانی  بنكە  سەر 
لە  رژێمیان  و سی سەربازیان كوشت. هاوكات  حەلەب 
شارە كوردییەكانی )دێریك، كوبانی و عەفریندا( لەماوەی 

ئەو چەند رۆژەدا وەدەرنا . 
هەر بۆ رۆژێك دوای بۆردومانی گەرەكی )مەقسودی 
حەلەب( پەیەدە خۆپیشاندانی هەمەالیەنی لە عەفریندا 
روداوە  ئەو  پرۆتستۆی  بۆ  دروشمێك  وەك  راگەیاند، 
شارە  لە  ناڕەزایەتی  دەنگی  بەرنامەوە  بە  خوێناوییە 

كوردییەكانی دیكەدا بڵندكردوە . 
سوریاشدا  ئازادی  سوپای  لەگەڵ  پەیەدە  هاوكات 
هەبوو  پەیوەندی  بەشەڕهاتنە  ئەو  بەشەڕهاتن، 
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سوپای  بە  دژ  شوێنەكانیان  لە  پارێزگاریكردن  بەگرفتی 
ئەسەددا  رژێمی  لەپێناوی  نە  نەبەناو،  ئازاد، جەنگەكە 
و  پەیەدە  سێپتێمبەردا  كۆتایی  لە  هاوكات  ئەنجامدرا. 
بەتالیۆنێكی گچكەی ناو سوپای سور، كە لە كوردەكان 
كە  بوو  لەكاتێكدا  ئەوە  بەشەڕهاتن.  پێكهاتبوون 
بدات.  بەدەستەوە  خۆی  گروپەكە  هەبوو  خواستیان 
مەقسود(  )شێخ  گەرەكی  بۆردومانی  پاش  پەیەدە 
و  رژێم  هێزەكانی  بە  دژ  جەنگ  نەویە  بەگورجی 
وەدەرنانی  لەپێناو  ئەوەش  ئازاد،  سوپای  شۆڕشوانانی 

هەردووالیان لەناوچەكەدا. 
نزیكی  پەیوەندیەكی  كە  تاراوگە  كوردانی  لە  یەكێ 
لەگەڵ پەكەكەدا هەیە. ئەوە دەخاتەڕو، كە دەكرێت كورد 
زەبردان  بۆ  بكەن،  هەماهەنگی  سوریادا  لە  عەلەوی  و 
پێیوایە ئەوە  ئەو  لە هەیمەنەی سوننە بەسەر سوریادا. 
رێگریشە لە مەبەستی رژێمی ئەسەد لە هەوڵی داڕنینی 
ناوچە كەنارییەكانی عەلەویی و پارچەپارچەكردنی واڵت، 
تا پێگەی عەلەوییەكان بەرزو زیندوڕابگرێت . لەراستیدا 
وابەستەنەبوو  كوردییەكان  لەناوچە  رژێم  پاشەكشەی 
ناچارییەكی  بەڵكو  رژێم،  كتوپڕی  خواستێكی  بە 
ئۆپۆزسیۆنی  پێشڕەوی  وەستانی  لەبەرامبەر  ئەوتۆبوو 
رژێم  2012دا.  جوالی  لە  پاشەكشەكە  پێش  عەرەبیدا. 
زۆر بەتوندی بەرۆكی پارتە كوردییەكانی گرتبوو. لەوانە 
الشەی  لە  موستەقبەلیان  بزوتنەوەی  سەركردەی  سەری 
جوداكردەوە و زیان و زەبری سەنگینیان دا لە پەیكەری 

حزبەكە.
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كە  لۆژیكیبوو،  پەیەدەوە  نیسبەت  بە  ئەوە  هەربۆیە 
دەزگا  هاوكاری  كاتیدا،  تایبەمتەندییەكی  لەبەرامبەر 
هەواڵگرییەكانی سوریا بكات. ئەوەش تەنها وەك هەلێك 
دواساتەكانی  لە  كە  رژێمەكە،  خودی  تێكشكاندنی  بۆ 
ئەنگیزەی  و  پاڵنەر  دەبینین  هەربۆیە  تەمەنیدایە. 
پەیەدە بۆ هاوكاری و هەماهەنگی رژێم زۆركەمە، ئەوە 
كوردییەكان  ناوچە  دەستبەرداری  رژێم  كە  لەكاتێكدا 
كەوا  لەبەردەستدان  كەم  هۆكارگەلێكی  لەئێستادا  بوو، 
دادەنێن پەیەدە لەگەڵ رژێمی ئەسەددا هاوكاری هەیە، 
چونكە بااڵنسی سەربازیی هێزەكان بەشێوەیەك گۆڕاوە، 
كە لەبەرژەوەندی خودموختاری ناوچە كوردییەكان دایە.

لە  لەنێوان هەریەك   2012 سێپتێمبەری   جەنگەكانی 
ئەم  ئەوەی  بۆ  زێدەترن،  ئاماژەیەكی  پەیەدەدا  و  رژێم 
لەئێستادا  یەكرتنین.  هاوكاری  و  پشتیوان  هێزە  دوو 
كوردییەكاندا  ناوچە  لەتەواوی  پەیەدە  تاڕادەیەك 
بااڵدەستە و لەخۆشیان رادەبینن خۆبەخۆ و بەهێزێكی 
هەرچەند  ببنەوە.  رژێم  روبەڕوی  خۆیانەوە  رێژەیی 
هێزەكانی رژێم لەچەند ناوچەیەكی دەرەوەی قامیشلۆدا 
جێگیرن، بەتایبەت لە شارۆچكەی نەوتی تەختانی، بەاڵم 
لە دەرەوەی دیریك دان و  بنكە سەربازییەكانی ئەسەد 
تەختانیدا  نزیك  لە  یەپەگەدان،  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  ئەوی 
تا  كرد  ئەمریكییان  رۆژنامەیەكی  دەستگرۆیی  پەیەدە 
بەخێرایی وێنەی بنكە سەربازییەكانی رژێم بكات، بەبی 
، هەروەها  بێتەوە  ئێشەیەك  ئەوەی دوچاری هەر سەر 
ناتوانن  پەیەدە  مۆڵەتی  بەبی  ئەسەد  سەربازەكانی 



83مێژوی پەیەدە

رژێم  بێنەدەرەوە.  و  هاتوچۆبكەن  مەلەكییە  لەبنكەی 
جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  قامیشلۆدا  لە  تەنها  ئەوكات  تا 
رێگەبگرن  دەتوانی  نەشیان  هەرچەند  هەبوو،  بوونیان 
هەفتانە  كە  خۆپیشاندانانەی،  و  ناڕەزایی  هەموو  لەو 
رژێم  ئەستەمە  لەبەرئەوە  بەڕێوەدەچوون،  لەشارەكەدا 
بیەوێت  پەیەدە  لەكاتێكدا  بگرێتەوە،  شارەكە  بتوانێت 

دامودەزگاكانی رژێم لەشارەكەدا دامباڵێت.

پەیەدە و پەكەكە
ئاڵۆز  پەكەكە  پەیەدەو  پەیوەندییەكانی  رسوشتی 
بەكرێگیراو،  بەدەستەواژەكانی  دەكری  تەمومژاویە  و 
پەكەكە  ئایدیۆلۆژی  هاوپەیامنی  یاخود  بەرە،  بریكار، 
پەیەدە  كە  بەوەدەدەن،  ئاماژە  بەڵگەكان  ناوبربێت. 
پەكەكەدا  لەگەڵ  تۆكمەیە  پەیوەندییەكی  خاوەنی 
بەتایبەت لەسەر ئاستی سەركردایەتیاندا، بەاڵم فشارەكان 
هانی  پەیەدە  پەیوەییەكانی  دۆسیەی  و  ئاست  لەسەر 
هێزەكەی داوە تا زیاتر ببێتە هێزێكی پەیوەست و پتەوی 

خەباتی سیاسی كوردانی سوریا. 
زیاتر  پەیەدە  سەربەخۆبوونی  پڕۆسەی  لەراستیدا 
پێچەوانەی  پەكەكە  رونبێتەوە  ئەوە  گەر  دەبێت،  خێرا 
هەڵدەگرێت.  هەنگاو  سوریا  كوردی  بەرژەوەندییەكانی 
لەوەدا  خۆی  ئەولەویەتی  لەئێستادا  بۆخۆی  پەكەكە 
پەیەدە  بەرژەوەندییەكانی  بە  بایەخ  كە  دەبینێتەوە، 
توركیا،  ناوخۆی  بۆ  هێرشەكانی  لە  نیگەرانیشە  بدات، 
و  تاكتیكی  بەرژەوەندی  لە  تایبەمتەندییەكەش  هەردوو 
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سرتاتیژی پەكەكەوە سەرچاوەیان گرتوە. لەراستیدا ژمارەی 
هێرشەكانی پەكەكە بۆ ناوخۆی توركیا بەشێوەیەكی كتوپڕ 
ئاشتی  پڕۆسەی  كە  بوو  لەكاتێكدا  ئەمەش  زیادیانكرد، 
بەكارەكانی  دەستی   2011 ئەیلولی  لە  تورك  و  پەكەكە 
كردبوو. ئەمەش هاوزەمان بوو لەگەڵ دەستپێكی خەباتی 

چەكداریدا لە سوریا. 
كە  پەكەكە،  فەرماندەكانی  لە  یەكێك  ئەردال(  )باهۆز 
 2012 ئۆكتۆبەری  15ی  لە  سوریایە  كوردی  ۆخۆی  ب 
رایگەیاند، كە ئەو پشێویانەی پەكەكە لەناوخۆی توركیادا 
دەستیداوەتی هیچ پەیوەندییان بە روداوەكانی سوریاوە 
بۆ  ئاماژەیە  ئەوا  دروستبێت،  گەر  بانگەشەیە  ئەم  نییە. 
وەك  نوێ  سوریای  بەرەی  نایەوێت  پەكەكە  كە  ئەوەی، 
خزانی  و  خەبات  دەستپێكی  بۆ  بقۆزێتەوە  فرسەتێك 
جەنگەكەی بۆ نێو خاكی توركیا، لەبەرئەوە وەك ئاشكرایە 
كشانەوەی  لەپاش  پەكەكە  چاالكییەكانی  تەركیزی 
هێزەكانی رژێمی سوریا لە خۆرئاوا، زیاتر لە ناوچەكانی 
باشوری خۆرهەاڵتی توركیا و پارێزگاكانی نزیك بە سنوری 
مێژوییەوە  لەروی  كە  ناوچانەی،  ئەو  عێراقە.  و  ئێران 
لە  ئەنجامدراوە،  تێدا  پەكەكەیان  هێرشەكانی  زۆرترینی 
2012 توركیا دەستیدایە هێرشێكی گشتگیر بۆ هێنانەوەی 
ژێر  بۆ  هەكاری  بەپارێزگای  سەر  سمیندلی  شارۆچكەی 
پەكەكەدا  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  ئەوی  ئەوكات  خۆی،  ركێفی 
بوو. هێرشەكانی دیكەی پەكەكە وەك رفاندنی ئەندامێكی 
پەرلەمانی تورك لە پارێزگەی تونجەلی لە مانگی ئۆگەستدا 
سەربازانی  كەمینی  بۆسەر  هێرش  هاوكات  ئەنجامدرا، 
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لەمانگی  بینگۆل  لە  توركیا  خاكی  قواڵیی  لە  تورك 
سێبتێمبەردا، لەبەرئەوە بوونی پەكەكە لەناو خاكی توركیا، 
كاریگەرییەكی زۆركەمی هەبوو لەسەر رەوش و رەونەقی 
لە  كە  سەربازیانەی  كردە  ئەو  پەكەكە،  چاالكییەكانی 

شوێنە باوەكانی جەنگی خۆیدا لە توركیا ئەنجامیدەدا. 
كردە  بواری  پەكەكە  پێویستبوو  هەرچەند 
سەربازییەكانی لەرێگەی بوونی بنكە و گوڕی تواناكانی 
لەوكاتەدا  بۆمنونە  فراوانرتبكات.  كوردییەكاندا  ناوچە  لە 
نزیك  توركیادا  خاكی  لەناو  پەكەكە  هێرشەكانی  لە  دوو 
لە  شوێنانە  ئەو  ئەنجامدران.  سوریا  سنورەكانی  لە 
پەكەكە  پێشرت  كە  بوون  تەقلیدیانە  شوێنە  ئەو  دەرەوە، 
مانگی  لەسەرەتای  یەكەمیان  بۆیان.  لەمەتەرێزدابوو 
فەرمانگەی  سەر  هێرشیانكردە  دابوو،   2012 ئۆگەستی 
هاتای  پارێزگای  بە  سەر  شارە  ئەم  ئریزن.  لە  شارەوانی 
توركیا و هاوسنورە لەگەڵ خۆرئاوای سنوری سوریا و نزیك 
كوردنشینەكانی سوریادا.  لەناوچە  عەفرینە  بە هەرێمی 
تاوانبارانی  لە  یەكێك  توانیان  توركیا  دەسەاڵتدارانی 
بوو،  سوریی  كوردێكی  ئەو  دەستگیربكەن.  هێرشەكە 
ئەگەرچی لە2005 دا پەیوەندی بە ریزەكانی پەكەكەوە 

كردبوو. 
هەفتەی دواتر ماشێنێكی بۆمبڕێژكراو لە غازی عەنتابدا 
گردبوونەوەی  سەرەكی  خاڵی  شوێنە  ئەو  تەقییەوە. 
لەگرتنە  نكۆڵیكرد  پەكەكە  بوو.  سوریەكان  پەنابەرە 
ئەستۆی بەرپرسایەتی تەقینەوەكان، بەاڵم دەسەاڵتدارانی 
توركیا بانگەشەی ئەوەیان كرد، كە زۆر بەڵگەی پێویستیان 
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پەكەكەوە  لەالیەن  ئەوانە  هەموو  كە  لەبەردەستدایە، 
لە نكۆڵیكردن  ئەنجامدراون. پەكەكە خاوەنی مێژویەكە 

لەبەرپرسایەتی هێرش و تەقینەوەكانی ناوخۆی توركیا. 
توركیا  خاكی  بەكارهێنانی  بە  توانی  پەكەكە  هاوكات 
دیار  گەلێكی  بەرژەوەندی  بەرچاو  گەلێكی  كردە 
لە  هێرشەكانی  و  پالندابڕێژێت  بۆئەوەی  بخات،  چنگ 
نێونەتەوەییەكان  قەیرانە  كۆمەڵەی  چڕبكاتەوە.  توركیا 
سێی  لەسەر  یەك  ئێستا  تاوەكو  كە  خستۆتەڕو،  ئەوەی 
هیچ  هەربۆیە  سوریان.  كوردی  پەكەكە  جەنگاوەرانی 
كوردانی  لەناو  بیانەوێت  گەر  پەكەكە  بۆ  نییە،  دژوار 
راپۆرتگەلێكی  هاوكات  بن.  چاالكی  سەرقاڵی  سوریادا 
دی ناڕۆشن هەن لەوبارەیەوە. لە ئێستادا باهۆز ئارداڵ 
سوریا  باكوری  خاكی  هەرچەند  سوریادایە.  لەناوخۆی 
بۆ  هێرش  و  چەكداری  خەباتی  بۆ  و  تەختە  پانتاییەكی 
نەزمێكی  بە  دەكرێت  بەاڵم  دەستنادات،  توركیا  سەر 
ناڕاستەوخۆ كەڵك لە خۆرئاوا واتە باكوری سوریا ببیرنێت، 
پەكەكە،  پشتیوانی  بۆ  لۆجستیكی  رێیەكی  وەك  بۆمنونە 
بااڵكانی  رێبەرە  خۆحەشاردانی  و  پەناگە  وەك  یاخود 
فەرمی  بەشێوەیەكی  لێوەربگیرێت.  كەڵكی  پەكەكە 
لە  پەیوەندییەكانی پەیەدە و پەكەكە داویەتی لە كزی، 
رێبەرانی  لە  یەكێك  قەرەیالن  موراد  2012دا  ئۆگەستی 
و  بنكە  بە  پێویستی  رێكخراوەكەیان  رایگەیاند،  پەكەكە 

بارەگا لە سوریادا نییە. 
بە  قەندیل هەمیشە  لە  پەكەكە  بااڵی  رێبەرانی  بەاڵم 
هەواڵنێرەكان و رێپۆرتەرەكانیان راگەیاندوە، كە لەماوەی 
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هەاڵیسانی راپەرینی سوریاوە، ئەوان لە ئاكامی رشۆڤە و 
شیكارەكانیان گەشتونەتە ئاكامێك لەنێو تەواوی پارتەكانی 
تردا پشتیوانی لە پەیەدە بكەن، چونكە ئەوان بەرژەوەندی 

نەتەوەیی دەخەنە سەروی بەرژەوەندییەكانی دیكەوە.
لە  دیدارێكیدا  لە  پەیەدە،  رێبەری  موسلیم(  )ساڵح 
ئۆكتۆبەری 2012 رایگەیاند، كە "پارتەكەی تەنها پەیوەندی 
دەبەستێتەوە،  پێكەوەیان  پەكەكەدا  لەگەڵ  ئایدیۆلۆژی 
لەبەرئەوە توركیا مافی هیچ كارێكی بە كوردانی سوریاوە 
نییە". ئەم نكۆڵیكردنە كاتێك هات كە سەرۆك وەزیرانی 
توركیا رایگەیاند "توركیا دەستوەردەداتە ناوخۆی باكوری 
پەكەكە".  گەریالكانی  تەمبێكردنی  مەبەستی  بە  سوریا 
پەكەكە  و  پەیەدە  ئایدیۆلۆژییەكانی  پەیوەندییە 
سوریادا  كوردییەكانی  ناوچە  لەناو  سانا  بەشێوەیەكی 
لە  پەیەدە  2012دا  ئۆگەستی  لەناوەندی  باڵوببویەوە. 
لە  سوریادا،  كوردستانی  شارۆچكەیەكی  و  شار  چەند 
هێرشی  یەكەمین  دەستپێكی  ئاهەنگی  ساڵوەگەڕی 
چەكداری پەكەكە بۆ سەر دامەزراوەكانی توركیا، كە لە 
15 ئۆگەستی 1984 دابوو، خۆپیشاندانێكی جەماوەریی 

بەرینیان رێكخست. 
 لەجەنجاڵییەكاندا هوتافی ئاگرین و باس لە هەاڵیسان 
رێپۆرتاژ  چەندین  دەكرا.  ئۆگەست  10ی  پێشكەوتنی  و 
پەكەكەیان  پەرچەمی  و  ئااڵ  بەرزكردنەوەی  بە  ئاماژە 
رێبەری  ئۆجەالنی  وێنەكانی  و  پۆستەر  هاوكات  دەكرد. 
كەناڵی  راپۆرتێكی  لە  هاوكات  بڵندكراونەتەوە.  پەكەكە 
)BBC(دا بەرونی ئەوە دەبیرنا، كە لەسەر دیواری بینای 
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پارتی  ناوی  سوریا،  هەواڵگری  دەزگای  سەركردایەتی 
نورسابوو.  كورتی  بە  )پەكەكە(  كوردستان  كرێكارانی 
بە  بەپشتبەسنت  ئەمریكی  رۆژنامەوانی  ئەندرز  داڤید 
راپۆرتەكەی باس لە كۆچی دوو هەزار ئەندامی پەكەكە 
بۆ نێو خاكی سوریا دەكات . ئەو راپۆرتگەلێكی لەماوەی 
گەڕان بەناو ناوچە كوردییەكانی سوریادا چنگكەوتوە و 
ئاماژە بەوەدەدا، كە كوردانی توركیا سنوری تێپەڕبوونی 

سوریای بۆ هەرێمی كوردستانی عێراق كۆنتڕۆڵكردوە. 
داڤید كاتێك لە خاڵی پیشخاپورەوە هاتۆتە ناو خاكی 
هەرێمی كوردستان هەستی بەم كۆنتڕۆڵكردنە كردوە، 
باس لە ئەندامانی پەكەكە دەكات، كە چۆن هاریكاری 
ناو  بۆ  پەڕینەوەیان  بۆ  دەكەن،  سوریەكان  پەنابەرە 
تیشكدەخاتە  راپۆرتەكە  كوردستان.  هەرێمی  خاكی 
ئازادی  لە  كەڵك وەردەگرێ  پەكەكە  كە  ئەوەی،  سەر 
سنوریەكانی  خاڵە  لەنێوان  هاتوچۆ  و  گواستنەوە 
توركیا، سوریا و عێراق، هەروەها راپۆرتەكە ئاماژە بەوە 
ئایدیۆلۆژییانەوە  پەیوەستەگی  لەپشت  كە  دەكات، 
دروستبووە.  پەكەكەدا  و  پەیەدە  لەنێوان  پەیوەندی 
لەوێدا و لە باكوری سوریا هەماهەنگییەكی تەكتیكی 
دروستبووە، ئەوان نیوەی دڵیان لەو ئاستانەی یەكرتدا 
حەشارداوە و لێرەو لەوی پەیوەستییان ئاشكرا دەبێت. 
لە  كوردی  سیاسی  هێزێكی  وەك  پەیەدە  هەرچەند 
ئەوە  بانگەشەی  ئەوان  راگەیاندوە،  خۆی  خۆرئاوادا 
دەكەن، كە لەپێناو بەرژەوەندییەكانی كوردی سوریادا 

دروستبوون.
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جەماوەر  ناوخۆیی  بەهێزی  پشتبەستون  تەنیا  ئەوان 
دەسەاڵت  و  كۆنتڕۆڵ  بۆ  مرۆیدا  و  لۆجستیكی  لەبواری 
هەركات  هەربۆیە  ئامانجەكانیان.  گرتنەدەستی 
سوریا  كوردانی  بەرژەوەندی  لەبەرامبەر  پەكەكە 
بێگومان  ئەوا  راگرت،  بەرزتر  خۆی  بەرژەوەندییەكانی 
ئەندامانیان  هەڵوێستی  لەبەرامبەر  توند  كاردانەوەی 
سەر  بۆ  مەترسییەك  هەر  بااڵبوونی  لەگەڵ  وەردەگرن، 
كوردانی سوریا بەهۆی پەكەكەوە، بۆمنونە دەستتێوەردان 
و دوژمنایەتی توركیا، یاخود گەر پەكەكە ببێتە هۆكارێك بۆ 
زیانگەیاندن بە چارەنوسی نەتەوەیی كورد، ئەوا پەیەدە 
پەیوەندییەكانیەتی  جۆرە  هەموو  پچراندنی  ئامادەی 

لەگەڵ پەكەكە.

پەیەدەو ئەنەكەسە
 توانای كردەیی پەیەدە زیاد لەرادە بەسەر كەنەكەدا 
زۆرە، هەروەك چۆن هەموو هێزە كوردییەكان لەئێستادا 
سەرەڕای  دان.  پەیەدە  سەربازی  هێزی  كۆنتڕۆڵی  لەژێر 
تاڕادەیەك  پەیەدە  لەسەرەتادا  ناهاوسەنگییە،  ئەم 
ناوچە  فەرمانبەرداری  لە  )ئەنەكەسە(ش  تا  هەوڵیدا، 
ئەو  تائێستا  بەاڵم  هەبێت،  ئامادەیی  كوردییەكاندا 
هەواڵنە زیاتر رەمزین، تاوەكو ئەوەی هەوڵێكی جدی و 

جەوهەری بن. 
پەیەدە بەردەوامە لەوەی تا بەباشی فەرمانبەردارییەكەی 
هەیمەنەی  و  زاڵی  لە  كەڵك  خراپ  زۆرجاریش  بكات، 
لەسەر  ناوخۆییەكان  فشارە  هێشتا  وەردەگرێت.  خۆی 
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بەردەوامی  بۆ  ناچاربكەن  پارتە  ئەم  دەكرێت  پەیەدە، 
رەنگە  و  تر  ئەوانی  هەموو  بەشداری  و  هەوڵەكانی  لە 
بدات.  تر  ئەوانی  خولیای  و  خواست  بۆ  مل  دواجار 
تێكڕای  بە  پەیوەندیكرد  پەیەدە  2011دا  لەناوەڕاستی 
نەتەوەیی  بزوتنەوەی  ناو  كوردییەكانی  سیاسییە  پارتە 
چێبوونی  پاش  گروپە  ئەم  كوردەكان.  سیاسییە  پارتە  لە 
ئەنەكەسە لە ئۆكتۆبەری 2011 هەڵوەشانەوە. هەرچەند 
و  پەیەدە  لەنێوان  چەندوچوون  بی  دوژمنایەتییەكی 
هاوكاری  ئەگەری  پەیەدە  چونكە  هەیە،  ئەنەكەسەدا 
هەبوو لە تیرۆری )نەرسەدین بیرهیك(. ئەو ئەندامێكی 
پارتەكە  سوریا،  لە  بوو  كورد  دیموكراتی  پارتی  بااڵی 
لەالیەن )عەبدولحەكیم بەشارەوە( رێبەرایەتی دەكرێت.

 كە لە كۆتایی 2012دا یەكەمین سەرۆكی كەنەكە بوو. 
سەرۆكی  جێگری  جومعە(ی  )موستەفا  پەیەدە  هاوكات 
دێریك  دەرەوە  بازگەكانی  لە  یەكێك  لە  )ئەنەكەسە(ی 
بە  تۆمەتباركرابوو  ئەو  قۆڵبەستكرد.  رۆژێك  بۆماوەی 
پەیوەندی لەگەڵ حكومەتی توركی. ئەمەش بووە هۆی 
پەیەدە  كە  بكات،  ئەوە  غایەلە(ی  )جومعە  كە  ئەوەی 
نیازی تیرۆركردنی ئەوی هەیە. بەمجۆرە سەركوتی توندو 
زۆر  ئەنەكەسەدا  ناڕەزایەتییەكانی  لەبەرامبەر  ترساندن 
و  پاڵنەر  بەهۆی  كە  دەكرا،  واگریامن  ئەوەش  بوو.  باو 
كۆتایی  لە  كە  گرتبێت،  سەرچاوەی  رژێمەوە  پشتیوانی 
2011و سەرەتای 2012 ناوچە كوردییەكانی گرتبوویەوە. 
دەستپێكی  لە  ناسەركەوتو  هەوڵێكی  زنجیرە  دوای 
2012دا. )مەسعود بارزانی( سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
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ناوەندگیرێك  وەك  هەمانساڵدا  جوالی  مانگی  لەنیوەی 
هەولێردا.  لە  رێكەوتنێك  گەیاندنە  الی  هەردوو 
ناوچە  ئیدارەی  كە  ناچاركرد،  هەردووالی  رێككەوتنەكە 
بەرەكەوە  هەردوو  لەالیەن  خۆرئاوا  كوردییەكانی 
بەڕێوبربێت لەژێر ناوی ئەنجومەنی بااڵی كوردیدا. ئەم 
هەردوو  نوێنەرانی  یەكسان  بەشێوەیەكی  ئەنجومەنە 
بەڕێوبردنی  بۆ  بوو،  راسپارد  پەیەدە(ی  و  )ئەنەكەسە 
پێویستبوو  هەردووال  هاوكات  كوردییەكان.  ناوچە 
كاربكەن، بۆ وەدەرنانی تەواوی دامەزراوەكانی رژێم لە 

پاشاموەی خاكی كوردستانی سوریادا. 
ناڕەزایەتی  هەرچۆن بێت رێككەوتنەكە لەگەڵ بوونی 
ئەوان  لەسەركرا.  واژۆی  پەكەكە  توندڕەوی  هەوادارانی 
سوریا  كوردانی  بااڵی  بەرژەوەندی  پێویستە  پێیانوابوو 
بەشێوەیەكی  رێكەوتنەكە  زۆربەی  وەربگیرایە.  بەهەند 
مابوونەوە،  هەر  ئاڵۆزییەكان  بەاڵم  جێبەجێكرا،  روكەش 
سەردەست  و  زاڵ  هێزێك  وەك  پەیەدە  لەكاتێكدا 
لەناوچەكەدا تایبەمتەندی خۆی هەبوو. پەیەدە كاتێك ئەم 
هەستەی الدروستبوو، كەزانی دەسەاڵتی زۆرینە تەواوی 
و  لەشار  خەڵكدا  و  خۆجێییەكان  ئەنجومەنە  بەسەر 
شارۆچكەكاندا هەیە. هاوكات هێزەكانی پاراستنی گەلیش 
هاوكات  دەبینی.  خۆی  سەربازی  توانای  و  هێز  وەك 
ناوەندگیرێكی  وەك  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
نوێنەرانی هەردووال  بانگێشتكرانی  لەكاتی  رێككەوتنەكە 
لە  ئۆغلۆ(  )داود  توركیا  دەرەوەی  وەزیری  دیداری  بۆ 
كاتێك  وروژێرنا.  لەبەرامبەریدا  بێالیەنی  پرسی  هەولێر 
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ئەوەش  بكات.  پەیەدە  بانگهێشتی  نەیتوانی  هەرێم 
ئاماژەبوو بۆ نەبوونی بەرژەوەندی هاوبەشایەتی پەیەدە 
لەرەوشەكەدا و یەكنەگرتنەوەی خواستی سیاسی پەیەدە 
بوو، لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی توركیا و هەرێمدا. هاوكات 
كەسە  و  كادیر  هەراسانكردنی  و  ئەشكەنجە  و  ئازار 
دیارەكانی ئەنەكەسە لەالیەن پەیەدەوە درێژەی هەبوو. 
)خەیرەدین بیرهیكی( برای سەركردەی بااڵی )ئەنەكەسە( 
رۆژێك  بۆماوەی  پەیەدە  بازگەكانی  لە  یەكێك  لە  دوبارە 
شارۆچكەی  دەرەوەی  لە  روداوە  ئەم  دەستبەسەركرا. 

جیرك لیك بوو، لە ناوەندی سێپتەمبەری 2012دا. 
لەكۆتایی مانگی ئۆگەستیشدا بەشێوەیەكی فەرمی لقی 
ئەوەش  داخرا.  پەیەدەوە  لەالیەن  ئەنەكەسە  عامودای 
كە  بەوەی  تۆمەتباركردبوو  پەیەدەیان  ئەوەی  بەهۆی 
ملنادات، بۆ ئەو بڕیارانەی كە ئەنجومەنی بااڵی كوردی 
مامەڵەكردنانەش  خراپ  ئەم  سەرەڕای  دەریدەكات. 
چاالكی  تەواوەوە  حەسانەیەكی  بە  نەیدەتوانی  پەیەدە 
لە دەستپێكی سێپتێمبەری 2012دا سەربازەكانی  بكات. 
هێزەكانی پاراستنی گەل، ماڵی مامۆستایەكیان لە گریك 
دكتۆرێكدا  لەگەڵ  ئەو  قۆڵبەستیانكرد.  و  داتەپاند  لیج 
كە  ئیهانەكران،  بەرفراوان  پرۆتستۆیەكی  بەهۆكاری 
رێكخرابوو.  شارەدا  لەو  پزیشكانەوە  رێكخراوی  لەالیەن 
دوو  ئازادكران.  پاشان  بەندكران،  رۆژێك  بۆماوەی  ئەوان 
دەستبەسەر  شاردا  لەهەمان  هەوڵیاندا  دواتر  هەفتە 
لەگەڵ  بەاڵم  بگرن،  یەكێتیدا  پارتی  ئەندامێكی  ماشێنی 

پاسەوانەكانی ماڵی بەرپرسەكە روبەڕوبوونەوە . 
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كە  جانی(.  بابی  وەلی  )مەحمود  مانگێك  دوای 
سیاسییەكی بەناوبانگ بوو لە پارتی ئازادی كوردی سوریا، 
تیرۆركرا.  لە سەرێكانی  پەیەدە  بەزەبری چەكی  ئەویش 
خۆپیشاندانێكی  هۆی  بووە  دیربیسی  لە  تیرۆركردنەكە 
هەمەالیەن و بەرفراوان. لەوی گەنجێك سوێندی خوارد 
كەسە  ئەو  بكوژانی  پێویستە  و  ناترسێت  شتێك  لەهیچ 
روداوی  لەپشت  پەیەدە  گەر  رایگەیاند  ئەو  بدۆزێتەوە. 
كوردییەكانی  لەشارە  یەكێك  لە  ئەوە  كوشتنەكانەوەبن. 
دەنوێنن.  لەبەرامبەریان  مەزن  كاردانەوەی  سوریادا 
لەناوچەوانی  مامەڵەكردن  خراپ  و  هەڵەتێگەیشنت 
پەیەدەدا بوو. هەرچەند كە لە دەستپێكی ئۆگەستی 2012 
لەچەند  تا  رێككەوتن  ئەنەكەسە  و  لەپەیەدە  هەریەك 
شارێكی كوردیدا خۆپیشاندان بكەن. ئەم خۆپیشاندانانە 
پێكەوە و لەژێر دروشمی یەكبوونی كورددا بوو. رۆژانی 
دواتر هەردووال لە قامیشلۆ خۆپیشاندانێكی بەرفراوانیان 
و  ئۆجەالن  وێنەكانی  یەكرت  لەوی شانبەشانی  ئەنجامدا، 

مەسعود بارزانیان بەرزڕاگرتبوو. 
هەموو ئەم روداوانە ئاماژەیەكی رونبوون، كە كوردانی 
رەوتە  كە  بووە،  گەاڵڵە  ال  ئەوەیان  پێشبینی  سوریا 
مافەكانی  سەنگەری  لە  دەتوانن  پێكەوە  جیاوازەكان 
خەڵكی كورد بن لە سوریا، بەتایبەتی ئەندامانی پەیەدە 
نفوزیان  لەالیەن پەكەكە و هێز و  سەرەڕای پشتیوانیان 
ناتوانێت  رێبەرایەتییان  كە  راستییە،  ئەو  گەیشتبووە 
پەیەدە هەرچەند  فەرامۆشبكات.  دی  ئەوانی  بەتەواوی 
كوردییەكان،  لەناوچە  بڕیاربوو  و  بەڕێوبردن  پشكداری 
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بەاڵم دڵكرمی بوو. پاش ئەوەی لە كۆتایی مانگی هەشتی 
سوریا  كوردییەكانی  هێزە  رایگەیاند،  بارزانی   2012
پێكراوەو هەرچی  لەهەرێمدا مەشقیان  پێویست  بەپێی 
لەژێر  پاراستنی هاوواڵتیانی كورد  بۆ  زوترە دەگەڕێنەوە 
چنگی رژێمی ئەسەد. پەیەدە پێیوابوو ئەمە هەوڵێكە بۆ 
پڕچەككردنی ئەنەكەسە و مەبەست لێی بااڵدەستبوونی 
نەیارانیەتی. هەربۆیە رێگەی لە چوونە ژوورەوەی 650 
لەسنورەكان  سوریا  جیابووەوەی  هێزە  لەو  گرت،  كەس 
داڤید  ئەمریكی  رۆژنامەنوسی  لەوماوەیەدا  عێراقدا. 

ئەندرز لەناوچە كوردییەكانی سوریادابوو. 
میلیشیا  بوونی  دەنگۆی  شاهیدی  كاتانەدا  لەو 
چەكدارەكانی ئەنەكەسە بوو لە باكوری خۆرئاوای سوریا 
میلیشیا  تەواوی  هاوكات  بوو.  عەفرین  ناوچەی  كە 
چەكدارەكانی دی، كە ئەو بەرچاوی كەوتبوون لە پارێزگای 
پەیەدەدا  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  تێكڕا  ئەوان  بوون،  حەسەكە 
رەوشەكە   2012 ساڵی  نۆڤەمبەری  كۆتایی  تا  بوون. 
روبەڕوبوونەوە  هەرچەند  بەردەوامبوو.  بەوشێوەیە 
)پەیەدە( لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی عەرەبیدا كاریكرد، تا پەیەدە 
رێگەدان  لەمەڕ  بەهەڵوێستەكانیدا  چاوبخشێنێتەوە 
لەهەرێمدا  ئەوانەی  سوریا،  هەڵهاتوەكانی  سەربازە  بە 
راهێرنابوون و خواستی گەڕانەوەیان بۆ ناو سوریا هەبوو. 
لەناوەندی مانگی سێپتەمبەری ساڵی 2012 ئەنجومەنی 
بااڵی كورد رایگەیاند، كە "پالنیان داناوە بۆ دامەزراندنی 
هێزێكی سەربازی یەكگرتوی كورد، كە هەردوو هەوادار 

و ئەندامانی پەیەدە و ئەنەكەسە لەخۆدەگرێت" . 
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"لە  كە  رایگەیاند،  یەپەگە  هەرچەند  دواتر  هەفتەیەك 
ئەنجومەنی  لەگەڵ  دان  كۆتایهێنانی هەماهەنگی خۆیان 
تائەوكات  كە  ئەوەی  بەهۆی  ئەویش  كورددا،  بااڵی 
یەپەگە  كە  نەكردبوو،  ئاشكرا  ئەوەی  بااڵ  ئەنجومەنی 
هێزێكی یاسایی و بەرگریكارە و كار بۆ خواست و خولیای 
كورد لە سوریا دەكات". لەرۆژانی داهاتودا یەپەگە دەستیان 
بەسەر بارەگاكانی سی لە پارتە سیاسییەكانی ئەنەكەسەدا 
لەشارۆچكەی لیج گرت، ئەوان رایانگەیاند "تەنها یەپەگە 
مافی ئەوەیان هەیە لەسنورەكەدا چەكداربن" ، بەاڵم ئەم 
سەرەڕای  ئەوان  چونكە  نەبوو،  تاسەر  یەپەگە  بڕیارەی 
هەماهەنگی  كەوتنەوە  سەرلەنوی  راگەیاندراوەكەیان 
لەگەڵ ئەنجومەنی بااڵی كوردیدا لە هەریەك لە ناوچەی 
نوێ  رێككەوتنێكی  هاوكات  كۆبانێدا.  و  مەقسود  شێخ 
گەاڵڵەبوونی  بۆ  2012دا  ساڵی  نۆڤەمبەری  لەكۆتایی 

ئەنجومەنێكی سەربازی یەكگرتو لەپالنی كاردابوو. 
لەشاری  و  بارزانییەوە  لەالیەن  ناوبژییە  ئەم  دوبارە 
نیاز  هیچ  ئەوكات  تاوەكو  پەیەدە  گەاڵڵەكرا.  هەولێردا 
رێزنەگرتنی  زامنی  تا  نەخستوەتەڕو،  خۆی  نییەتێكی  و 
بێت.  ئەنەكەسەدا  لەگەڵ  لەوجۆرە  رێككەوتنێكی  لە 
خستۆتە  فشاری  لەئێستادا  كورد  جەماوەری  هەرچەند 
و  دوژمنكاری  رەوتی  لە  واز  دەخوازن  و  پەیەدە  سەر 
بەرژەوەندخواز  پالنی  بهێرنێت،  بەیەكرت  دژ  پالنگێری 
رەوشە  ئەم  بێتەگۆڕی.  نەتەوەیی  یەكبوونێكی  بەرەو 
بەرەو  هەنگاوەكان  ئایا  ببیرنێت،  لەداهاتودا  دەكرێت 

ئاشتییەكی واقیعین، یاخود نا.
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پەیەدە و كورد و ناوچەكە

هۆیەك  كوردییەكاندا  ناوچە  لە  پەیەدە  هەیمەنەی 

بوو، تا هەڵمەتەكانی پەكەكە دژ بە توركیا سەرهەڵبدەن 

بێتەگۆڕی،  رەوشەكەدا  لە  پەكەكە  تاكتیكی  قازانجی  و 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  دەكرێ  پەكەكە  چونكە 

هێرشەكانی  دەستپێكی  بۆ  ئیستیغاللبكات،  پەیەدەدا 

لەناوخاكی سوریاوە بۆ توركیا. هەروەك چۆن دەكرێت 

باشوری  و  بەخۆرئاوا  زیانگەیاندن   بۆ  سوریا  خاكی 

توركیا بقۆزێتەوە، بەمەش جەنگەكەی نزیكرتدەكاتەوە، 

لە تورك گەلی ئەنادۆڵی ناوەڕست.

ناوچە  تا  تێدەكۆشێت،  پەكەكە  هاوكات   

سنوری  هێڵی  لە  هەڵكەوتو  سوریا  كوردییەكانی 

بەسانایی  تابتوانێت  كۆنتڕۆڵبكات،  توركیا  و  عێراق 

خۆی  سەرەكییەكانی  بنكە  بەرەو  تەقەمەنی  و  چەك 

هێڵە  واتە  ئەوێ  بەدڵنیاییەوە  بگوازێتەوە.  لەقەندیل 

رژێمی  هاتو  گەر  كلیلی،  خاڵێكی  دەبێتە  سنورییەكان 

كۆنتڕۆڵ  لەدەستدانی  و  داڕوخان  بەرەو  ئەسەد 

بوویەوە و توانای سەرچاوە و گەنجینە سەربازییەكانی 

كە  لەگۆڕێدایە،  گەورە  ئەگەرێكی  هاوكات  لەدەستدا. 

بۆ  بكرێتەوە  بۆ  رێگەیان  رژێم  سەنگینەكانی  چەكە 

سنورییەكانەوە  لەناوچە  لەوێشەوە  و  سوریا  باكوری 

هەروەها  پەكەكە،  گەریالكانی  دەست  بگەنە 

ئێراندا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  سەرەداوێكی  پەكەكە 
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هێشتوەتەوە. لەئێستادا تاران وردە جەنگ و كەم كەم 

بە  سەر  رەوتەكانی  لە  تر  یەكێكی  لەدژ  تەقوتۆقێك 

نارساو  ئێران  كوردانی  رەوتە  ئەم  سەرقاڵبووە،  پەكەكە 

بە پارتی ژیانی ئازاد )پژاك(ن.

پژاك سااڵنێك پێش راپەڕینی خەڵكی سوریا دەستیان 

بەجموجوڵ و چاالكی كردوە. لە ساڵی 2011دا سوپای 

پژاك  بە  دژ  بەرفراوانیان  هێرشێكی  ئێران  پاسدارانی 

دەستپێكرد. لە سێپتێمبەری ساڵی 2011دا پاش ئەوەی 

توركیا  و  ئێران  لە  هەریەك  سوریا  دۆسیەی  لەسەر 

هەرێمی  خاكی  لە  پژاك  ئیدی  لێكدابڕان،  بەتەواوی 

دەستپێكرد.  خۆیان  كشانەوەی  عێراق  كوردستانی 

"پژاكەكان  كە  رایگەیاند،  ئێرانی  تەلەفزیۆنی  لەوكاتەی 

بەاڵم  كردوەتەوە"،  ئێرانی  سوپای  رادەستی  خۆیان 

"بنكەی سەرەكی  رایانگەیاند، كە  سەرچاوەكانی توركیا 

بەمەش  هەیە.  بوونیان  لەوی  و  قەندیلدایە  لە  پژاك 

و  پەڕاگەندە  پژاك  و  ئێران  ملمالنێی  و  كێبەركی 

)بوڵند  2012دا  ساڵی  ئۆگەستی  لە  پەرتەوازەكراوە. 

رایگەیاند،  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك  جێگری  ئارنیكی( 

و  ئێران  ناوخاكی  براونەتە  پەكەكە  "بنكەگەلێكی  كە 

لەشوێنی پژاك جێگیركراون". 

هەر ئەم بنكانە سودیان لێوەرگیرا بۆ دەستێكی هێرشی 

لەئاكامدا  توركیا.  خۆرهەاڵتی  باشوری  بۆسەر  پەكەكە 

جوالیدا  لەمانگی  سمیندەلی  شارۆچكەی  توانیان 
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كۆنتڕۆڵبكەن. ئێران نكۆڵی لە بانگەشەیەكی وەها دەكات. 

لێكتێگەیشنت  جۆرێك  پەكەكە  رێبەرانی  هەرچەندە 

لەنێوان رێكخراوەكەیان و تاران ئاماژە پێدەكەن. 

شەڕوانێكی  چەند  دەستگیركرانی  بەهۆی  هاوكات 

دوپاتكرایەوە.  بانگەشەیە  ئەم  توركیا  لە  پەكەكەوە 

لەراستیدا رێی تێدەچێت ئێران پەكەكە بەكاربهێنێت بۆ 

توركیاو  بەرژەوەندییەكانی  روبەڕوبوونەوەی  مەبەستی 

لێرەشەوە ناوەندێك دروست بێت لە هەماهەنگی نێوان 

خواستی  بۆخۆی  ئێران  كە  ئەسەد،  رژێمی  پەیەدەو 

ئاشتی  شكستی  لەوكاتەوەی  هەیە.  ئەسەدی  مانەوەی 

پەكەكە  لەسەردەكرێت.  توركیا قسەی  و  پەكەكە  نێوان 

سورە لەسەر خولێكی نوێی بەرگریكردن لەچوارچێوەی 

لەهەرێمەكەدا.  تر  ناوچەیەكی  هەر  یان  توركیا، 

سوریا  راپەڕینی  كە  دێت  كاتێك  نیازە  ئەم  بەتایبەت 

تاكتیكی  بەرژەوەندی  لە  رەوشەكەش  دەستیپێكردوە، 

خەباتی  بەخاوەنی  خۆی  پەكەكەش  پەكەكەدایە. 

دەزانێت.  كوردستاندا  خۆرئاوای  لە  رزگاریخوازی 

هاوكات خۆی بە تایبەمتەندی دۆزی كوردانی هەرێمەكە 

خەباتی  كە  كردەوە  بواری  ئەمەش  قەڵەمدەدات.  لە 

چەكداریی خۆی لەتوركیادا بەرەو گوڕو تین بەرێت. 

راوەستێنێت،  چەكدارییەكانی  چاالكییە  پەكەكە  گەر 

وەك ئەوە وایە هەلی بەرگریكردنی لەخواستی كوردان 

بوەستێنێت.  كورد  دۆزی  لەسەر  كاریگەرییەكانی  و 
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جەنگێك  هەاڵیسانی  مەترسی  رەوشە  ئەم  هەربۆیە 

بۆ  هۆكارێكیش  هیچ  گەر  دەكات،  پەكەكەوە  لەالیەن 

ئەو جەنگە نەبێت. لەراستیدا لەوكاتەوە كە )ئۆجەالن( 

پاڵەوانێكی دۆزی كوردان  قۆڵبەستكراوە، پەكەكە وەك 

حكومەتی  و  بارزانی  بۆ  پێچۆڵكراوە  مەیدانەكەی 

منونەیەكی  ئەوان  چونكە  كوردستان،  هەرێمی 

كورددا  خۆبەڕێوبەری  و  ئۆتۆنۆمی  لە  سەركەوتویان 

مەسعود  سەرۆكایەتی  لەژێر  ئێستا  هەرێم  نیشانداوە. 

دیموكراتی  پارتی  رێبەری  لەهەمانكاتدا  كە  بارزانییە، 

عێراقدایە.  كوردستانی 

لەگەڵ  جەنگ  و  ملمالنێ  لە  مێژویەكی  هێزە  ئەم 

لەسەر  دووالیەن  جەنگی  كە  دیارە  هەیە.  پەكەكەدا 

بووە  زێدەتر  نیشاندانی  كاریگەریی  و  دەستگرتن 

پارتی  نەوەدەكاندا  لە  كوردیدا.  كۆمەڵگەی  بەسەر 

گەریالكانی  تا  هەوڵیدا  سەركەوتوانە  بەشێوەیەكی 

ئەمەش  وەدەرنێت.  عێراقدا  لەباكوری  پەكەكە 

ئێستاش  بەڕێوەدەچوو.  چەكدارییەوە  هێزی  لەرێگەی 

بارزانی لەهەوڵی هاوپەیامنی بێ چەندوچوونە لەگەڵ 

بەدەستهێنانی  هەماهەنگیەش  ئەم  مەبەستی  توركیا. 

لەبەرامبەر  خۆیەتی  دیبلۆماسی  نیازی  و  پشتیوانی 

گرفتەكانیدا لەگەڵ بەغداد. 

لەپایزی ساڵی 2012دا بارزانی بۆ كۆنگرەی پارتی داد 

سەردانەی  ئەو  بانگهێشتكرا.  )ئاكپارتی(  گەشەپێدان  و 
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پێدرا،  ئەوتۆی  گرنگی  میدیاییەوە  لەروی  بارزانی 

ئاشتی  پارتی  لە  بوو  دورەپەرێز  بارزانی  لەهەمانكاتدا 

كوردییە  سەرەكی  پارتێكی  كە  )بەدەپە(،  دیموكراتی  و 

دەنوێنێت.  پەكەكە  بۆ  هاوسۆزی  زۆرجار  و  توركیا  لە 

ئۆغلۆ(ی  )داود   2012 ساڵی  لەئۆگەستی  هاوكات 

وەزیری دەرەوەی توركیا سەردانی شاری كەركوكی كرد، 

كە ناوچەی جێناكۆكی نێوان كوردستان و بەغدادە. 

بوو.  بەغداد  توڕەیی  و  رق  لەبەر  تەنها  ئەمەش 

كێربكێیەكی  ناو  خزانە  توركیاش  كوردانی  هاوكات 

گەورەتر لەنێوان پەكەكە و هەرێمی كوردستان. چەند 

لە  خۆی  خەباتی  ئەجێندای  لەسەر  خواستی  پەكەكە 

سوریا هەیە، دروست هەرێمی كوردستانیش بەهەمان 

وەستاوەتەوە.  پەكەكە  ئەجێندای  روبەڕوی  ئەندازە 

دەستی هەرێمی كوردستان بۆ دەرخستنی ئەجێنداكانی 

بریتییە لە ئەنەكەسە. سرتاتیژی هەرێم شوێنكردنەوەی 

و  بنكەفراوان  بەڕێوبەرایەتییەكی  لە  ئەنەكەسەیە 

سرتاتیژە  ئەم  پەیەدەدا.  لەگەڵ  ئاشتی  مامەڵەیەكی 

بەردەوامبێت.  توركیا  پشتیوانی  و  بەهاندان  دەكرێت 

بوونی دوژمنایەتی كەسی هەندێك  لەگەڵ  ئەنەكەسە، 

لەگەڵ  گەورە  ناوخۆیی  دابەشبوونێكی  و  رێبەرانی  لە 

لەبەردەمدا  تری  هەڵبژاردنێكی  هیچ  بەاڵم  پەیەدەدا، 

لەگەڵ  دەسەاڵت  بەشداری  بۆ  شان  جگەلەوەی  نییە، 

پەیەدەدا شلبكات. 
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پەیەدە  كە  ئەوەیە  سەپاندوە،  واقیعەی  ئەم  ئەوەی 

هاوكات  لەناوچەكەدا.  بااڵدەستیشە  و  چەكدارە 

كە  گشتی  ئاشتبوونەوەی  و  هەولێر  رێككەوتنی 

واژۆكرا، باشرتین دەرفەتبوو كە شەرعییەتیدا بە پەیەدە 

گۆڕەپانەكەدا.  لە  فەرمی  و  شەرعی  هێزێكی  وەك 

سوریا  كوردانی  بۆ  بووە،  دەستكەوتێك  باشرتین  ئەمە 

بەاڵم  كاربكەن،  یەكگرتو  كوردانی  بەرەی  لەژێر  كە 

دەیەوێ  پەیەدە  ئایا  كە  ئەوەیە،  دەمێنێتەوە  ئەوەی 

رۆڵی  بەڕێوبردندا  لە  بەشدارێك  وەك  )ئەنەكەسە( 

دەیەوێت  لەئێستادا  پەیەدە  ببینێت؟  خۆی  كارای 

بەرژەوەندییەكانی  كە  بێت،  بەجۆرێك  رەوشەكە 

لەگەڵ  پەیوەستەگییەكانی  هاوكات  و  سوریا  كوردی 

نواندن  سستی  و  رابگرێت  هاوسەنگ  پەكەكەدا 

رەوشەكە  نایەوێت  پەكەكەش  بكات.  لەبڕیارەكاندا 

بەدەست  بیانوبدات  و  تێكبدات  سوریا  كوردانی  لە 

ناوچەكەیان  دەستوەربدەنە  تا  توركیاوە،  ئەرتەشی 

لەگەڵ  خۆی  پەیەدە  پێویستیشە  هاوكات  لەسوریا. 

رۆحی  پاراستنی  لەپێناو  بگونجێنێت  )ئەنەكەسە( 

یەكێتی و یەكبووندا، بەاڵم بە رێگەیەك كە ئەنجومەنی 

بااڵی كوردی ناكارا و )ئەنەكەسە(ش هێزێكی بێ چەك 

و دەست بێت.
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سوریای پەرتكراو
بااڵنسی هێزەكان

نوسینی: جۆناتان سپایر
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ئەمڕۆ واقیعی سوریا خۆی لە سێ كیانی دیاریكراودا 
لە:  بریتین  قەوارەیەش  سێ  لەم  هەریەك  دەبینێتەوە، 
خۆی  هەوڵەكانی  هەموو  كە  ئەسەد،  رژێمی  خودی 
دابەشبوونی  پێناوەشدا  لەو  و  هێشتنەوەیدایە  لەپێناو 
خستوەتە  خۆی  پاراستنی  بۆ  چەكێك  وەك  ناوخۆیی 
شوێنە  لەو  بریتییە  دووەم،  قەڵەمڕەوی  و  قەوارە  گەڕ. 
لەم  یاخیبواندایە.  چنگی  لەژێر  كە  كۆنتڕۆڵكراوانەی 
نییە.  بوونی  ناوەندی  دەسەاڵتێكی  هیچ  ناوچەیەدا 
جیاجیا  میلیشیاگەلێكی  لەالیەن  ناوچەكە  لەوەش  جیا 
زۆربەی  سێهەم،  قەڵەمڕەوی  كۆنتڕۆڵكراوە.  پەرتەوە  و 
لەخۆگرتوە.  واڵتی  خۆرهەاڵتی  باكوری  كوردانی  زۆری 
دیموكرات  یەكێتی  پارتی  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  ناوچەیە  ئەم 
)پەیەدە( دایە، ئەوانیش بریتین لە موتوربەی پەكەكە لە 
خاكی سوریادا. ئەم توێژینەوەیە لێكۆڵینەوەی خەمڵین و 
چێبوونی ئەم رەوشەیە و كاریگەریی سەر داهاتوی سوریا 
دەهێنێتەپێش باس. وەك دەزانرێ رەوشی شەڕی ناوخۆی 
سوریا پێدەنێتە پێنجەم ساڵیەوە و هیچ ئاسۆیەكی نزیك 
بۆ سەركەوتن، یان شكستی یەكێك لەالیەنەكان لەگۆڕێدا 
بنبەست  گەیشتوەتە  سەربازی  رەونەقی  و  رەوش  نییە. 
دەبینێتەوە،  ئەمڕۆدا  سوریای  لە  خۆی  ئاكامەكەی  و 
بووەتە  جیا  قەڵەمڕەوی  سی  بۆ  سوریا  دابەشبوونی  كە 
جوڵەی  و  هێز  خاوەنی  لەوانەش  هەریەك  دیفاكتۆ. 

بەرگرییە لە مانەوەی خۆی دژ بە ئەوانی دی.
چۆنیەتی  لەسەر  دەوەستین  لێكۆڵینەوەیەدا  لەو 
دیفاكتۆیەی  ئەم  چێبوونی  و  لێكرتازانەكان  خەمڵینی 
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ئێستا  دەوڵەتی  سەر  تیشكدەخەینە  هاوكات  سوریا. 
قەڵەمڕەوە  لە  هەریەك  لەگەڵ  مامەڵەی  شێوازی  و 
ئەنجامێكی  ئەگەرەكانی  لە  باس  هەروەها  جیاجیاكاندا، 
هەوڵدان  و  سوریا  پێكدادانەكانی  لە  دەكەین،  بەرایی 
سوریا  هێشتنەوەی  یاخود  سوریا،  یەكخستنەوی  بۆ 
كیانانە  لەو  هەریەك  جێگركردنی  ئێستاو  بەمجۆرەی 

دەبنە دیفاكتۆ و وەك نیمچە دەوڵەتێك دەنارسێن.

دابەشبوونی سوریا چۆن رویدا؟
یەكەم  بەپلەی  دابەشبوونەكە  رەوشی  سەرهەڵدانی 
و  سوریا  خەتەرناكی  دۆخی  لەمەڕ  ئەسەد  سرتاتیژی 
خۆی لە كاردانەوەی رژێمەكەدا دەبینێتەوە سەبارەت بە 
رەوشی ساڵی 2012، لە كۆتایی 2011دا شۆڕش لەسوریادا 
لەناو یاخیبوونێكی مەدەنییانەی بەرینەوە گوازرابوویەوە 
بەڕژێمی ئەسەد.  بەرفراوان دژ  بۆ شۆڕشێكی چەكداری 
دڵڕەقانەی  كاردانەوەی  و  رژێم  دڕندەیی  لەبەر  ئەوەش 
خەڵك  مەدەنیانەی  خۆپیشاندانی  بە  دژ  بوو،  رژێم 
و  داكشان  هۆی  نەبوونە  رژێم  كاردانەوەكانی  لەسوریا. 
سستكردنی ئۆپۆزسیۆن، بەڵكو سەریانكێشا بۆ چێبوونی 
بوو  مەبەستیان  سەرەتادا  لە  كە  چەكدار،  گروپگەلێكی 
دواتر  بەاڵم  بكەن1،  خۆپیشاندەر  خەڵكی  لە  بەرگری 
بەڕێوبردنی  بە  دەستیانكرد،  چەكدارانە  گروپە  ئەم 
چاالكیگەلێكی چەكداری و سەربەخۆخوازانە دژ بە رژێم 
سەرەتاوە  لە  رژێم  ئەسەد2.  چەكدارییەكانی  هێزە  و 
یاخیبووان  لەچنگی  واڵت  بەشەكانی  هەموو  ویستی 
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پێویست  ژمارەی  نەیتوانی  تائێستاش  بەاڵم  دەربهێنێت، 
وێزەی  بیانخاتە  تا  كۆبكاتەوە،  سەربازی  یەكەی  لە 

هەڵگەڕاوەكانەوە. 
و  سوپەر  بوونە  بەزوویی  دابڕاوەكان  بەشە  هەربۆیە 
لەنزیك  و  لەباكور  هەڵگەڕاوەكان  مانەوەی  سەنگەری 
دەستپێكی  لە  توركیا،  لەگەڵ  واڵتەكەی  سنوری  هێڵی 
ئازادی  و سوپای  ئۆپۆزسیۆن  كۆتاییەكانی ساڵی 2001دا 
و  ناوچەگەلێك  كۆنتڕۆڵكردنی  بە  دەستیانكرد،  سوریا 
لە  شارۆچكەیەكیان  و  شار  چەند  بەسەر  دەستیانگرت 
2012یشدا  ساڵی  یەكی  مانگی  لە  ئەدلەب،  پارێزگای 
مانگدا  هەرلەهەمان  كۆنتڕۆڵبكەن،  زەبەدانی  توانیان 
هاوكات  لەدەستدا.  دیمەشق  نزیك  لە  دومای  رژێم 
چەند  بۆماوەی  حەما  شاری  لە  بەرین  بەشێكی  توانیان 
مانگێك داگیربكەن. هاوكات توانیان بەشێوەیەكی الوەكی 
دەستبگرن بەسەر چەند گەڕەكێك لە شاری دیمەشقدا3. 
وەشاندەوە،  خۆی  زەبری  دیسان  ئەسەد  بەاڵم 
ئەو  تا  دا،  هەمەالیەنی  و  چڕوپڕ  هەوڵێكی  لەسەرەتاوە 
زستانی  كۆتایی  لە  خۆی  ركێفی  ژێر  بهێنێتەوە  ناوچانە 
2012دا  ساڵی  دووی  لەمانگی  2012دا،  بۆ   2011 سااڵنی 
دوما  توانی  لەسەرەتاوە  و  دەستپێكرد  هێرشێكی  دژە 
بگرێتەوە، پاشان بەرەو حەمس كەوتەڕی، لە ئەدلەبدا رژێم 
لەكاتێكدا  ئەوە  هێوربوویەوە،  و  نەما  سەختگیرییەكانی 
بوو كە سكرتێری پێشوی نەتەوەیەكگرتوەكان كۆفی ئەنان 
تا  رەوشەكە  گۆڕێ  هێنایە  ئاگربەستی  و  نێوان  كەوتبووە 

بەهاری ساڵی 2012 شوێنی خۆی گرتوو مایەوە.4 
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 تاكتیكی دژە هێرش و مامەڵەی رژێم لەگەڵ نەیارانیدا 
رێكخراوی  دڕندەیی.  و  خوێنڕێژی  بە  تایبەمتەندبوو 
بنەمای  لەسەر  وۆچ(  رایتس  )هیومان  مرۆڤ  مافەكانی 
تەنها  كە  ئاشكرایدەكات،  مەیدانیدا  لێكۆڵینەوەیەكی 
، كوژراوەكان  ئەپڕێڵی ساڵی 2012  تا 6ی  لە 22ی مایۆ 
تەنها  كەسبوون  بەسەدان  بریندارەكان  و  هاوواڵتی   95
و  پیادە  كە  بووە  لەكاتێكدا  ئەوەش  ئەدلەبدا.  شاری  لە 
زرێپۆشەكانی سوریا گوزەریانكردوە بەناو شارۆچكەكانی 

وەك سەرەقیب، تەفتاناز، حەزانا و كیلی دا5. 
تۆڵەسەندنەوە  و  توڕەیی  نەزمی  هەمان  بەمشێوەیە 
لە  كە  شوێنانەی  لەو  و  كیشوەر  لەسەرانسەری 
حەما،  )حەمس،  لە  لەوانە  رویدا.  گالبوون  راپەڕینەوە 
دیمەشق(.  نزیك  دومای  درە،  و  دێریزور  ئەدلەب، 
بەمجۆرە هەوڵی رێككەوتن لەگەڵ رژێمدا بوویە هۆی 
بەكارهێنانی كۆپتەر و زرێپۆش، كوشنت و دەستگیركردن و 
لەهەمانكاتدا  مەدەنی،  هاوواڵتیانی  بێسەروشوێنكردنی 
ئەوەش ئاشكرابوو كە رژێم خاوەنی توانایەك نەبوو كە 
لەژێر  كۆنتڕۆڵبكات،  شوێنەكان  هەمیشەی  بۆ  بتوانێت 

زەبری خۆیدا بیانهێڵێتەوە. 
هەربۆیە جەنگاوەر و شۆڕشگێرەكان فێری ئەوەبوون 
پێش ئەوەی رژێم بگاتە سەریان شوێنەكانیان چۆڵدەكرد. 
مەدەنی  خەڵكی  بەرۆكی  تەنیا  رژێم  تۆڵەی  هەربۆیە 
دەگرت. هەربۆیە هەر كە ژمارەی سنورداری هێزەكانی 
رژێم لەهەر جێگەیەك دوردەكەوتنەوە راستەوخۆ دوبارە 

راپەڕین و سەرهەڵدان دەستیپێدەكردەوە6.
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و  ئازار  مانگی  هێرشەكانی  دژە  شكستی  بەمجۆرە   
ئەنان(  )كۆفی  ئاگربەستەكەی  2012و  ساڵی  بەهاری 
لێكەوتەوە.  ناهەموارەدا  لەم دۆخە  هێشتنەوەی رژێمی 
تەنها  بەهەدەرداندایە  لە  سەربازەكان  ژیانی  و  داهات 
خۆیاندا.  لەچنگی  واڵت  تەواوی  كۆنتڕۆڵكردنی  لەپێناو 
لەدێهاتنشینە سوننییەكانی باكوری خۆرئاوادا، رژێم دژی 
ئۆپۆزسیۆنی جەماوەری فەرمانبەردار بوو، ئەمە لەماوەی 
مانگی حەوت و هەشتی ساڵی 2012دا بوو. بۆیە رژێم 
میانەدا  لەم  و  رێكخستەوە  خۆی  هێزەكانی  سەرلەنوی 
بوو  قەڵەمڕەوی خۆی  لە  بەرین  بەشێكی  دەستبەرداری 
شوێنانە  ئەو  هەموو  واڵتدا،  خۆرهەاڵتی  و  باكور  لە 
چۆڵكران بۆ نەیارەكانی و لەبەرامبەردا هێڵێكی بەرگری 
لە  هاوكات  دامەزراند.  واڵتدا  باشوری  لەروی  بەهێزی 
تەموزی ساڵی 2012دا رژێم هێزەكانی خۆی لە باكوری 
ناوچە كوردنشینانە  ئەو  خۆرهەاڵتدا كشاندەوە، هەموو 

بەشێوەیەكی خێرا بە هێزەكانی پەیەدە پڕكرانەوە7. 
پەیەدە بانگەشەی ئەوەی دەكرد، نە لەگەڵ رژێمدایە 
و نە لەگەڵ یاخیبوواندا. هەربۆیە دەوڵەت توانی درێژە 
بەدەسەاڵتی خۆی لە شارەكانی حەسەكە و بەشێكی زۆر 
لەناوچەی قامیشلۆ بدات، هەموو ئەمانە گەمارۆدرابوون 
رژێم  لە خۆرئاواش  زیاتر  پەیەدەی كوردی.  بەهێزەكانی 
و  ئەدلەب  و  رقە  دێهاتییەكانی  ناوچە  دەستبەرداری 

پارێزگای حەلەب ببوو بۆ یاخیبووان.
تیشكی  وتەبێژەكەیان  وەك  رژێم  سرتاتیژەی  ئەم 
زەمینەسازی  و  دەستبەرداربوون  واتایی  خستەسەر 
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بوو  گەرەكی  رژێم  چونكە  واڵت،  پەرتبوونی  بۆ  نەبوو 
رێگە  و  سەرەكییەكان  شارە  كۆنتڕۆڵی  سیاسەتە  بەم 
دەستبەرداری  بەمپێیەش  لەدەستنەدات،  سەرەكییەكان 

ناوچە دورە دەستەكان بوو. 
هیچ  رقە،  شاری  لە  جگە  چونكە  راستە،  ئەوە 
سرتاتیژی  ئەو  ناو  نەكەوەتە  تر  سەرەكی  شارێكی 
سەربازگە  و  بارەگا  هەرچەند  دەستبەرداربوونەوە. 
گەمارۆدرابوون،  و  ببوون  پەرتەوازە  رژێم  هێزی  و 
بكەن  لەخۆیان  بەرگری  هەبوو  هێزیان  هێندە  هاوكات 
و  نەدەشكا  خۆیاندا  دەرەوەی  بەسەر  دەسەاڵتیان  و 
زۆرجاریش لەرێگەی ئاسامنییەوە تفاق و پێویستییان بۆ 

دەبرا.
 بەمجۆرە رەگەزە جۆر بەجۆرەكانی ئۆپۆزسیۆن بوونە 
سەردار و فەرمانبەردار لە خۆرهەاڵت و باكوری خۆرئاوای 
رژێمەوە  كۆنتڕۆڵی  ناوچەكانی  لەپشت  ئیدی  واڵت. 
هەوڵە سەرەتاییەكان بۆ دامەزراندنی ئیدارەی ناوچەكە 
لەنیوەی  رژێم  تاكتیكەی  ئەم  لەراستیدا  سەریهەڵدا. 
دووەمی ساڵی 2012 وە ئاشكرابوو، كە خۆی دەبینێتەوە 

لەدیفاكتۆی دابەشبوونی ناوچەكە. 
نەیارانی  الوازكردنی  بۆ  هەوڵەكانیدا،  لە  رژێم 
پالستیكی،  بۆمبی  و  هەوایی  بۆردومانی  بە  پشتیبەست 
بۆ ئەم مەبەستەش بەبی جیاوازی ناوچەكانی دەرەوەی 
 ،2012 ساڵی  هاوینی  لە  ئامانج.  كردبووە  دەسەاڵتی 
الیەنەكان بگرەو بەردە و شەڕیان لەسەر كۆنتڕۆڵكردنی 
رژێم  قەڵەمڕەوی  الوازكردنی  لەسەر  و  ناوچە  زۆرترین 
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بوو، بەمشێوەیە سی كیانی سەربەخۆ لەناوخاكی سوریادا 
لەگەڵ  لەشەڕدابوون،  سوننیەكان  هەڵگەڕاوە  دامەزرا. 
هەریەك لە دووكیانەكەی تر كە رژێم و پەیەدە بوون8. 

لە  خۆیان  گەرەكیانبوو  كیانێك  وەك  كوردەكان، 
دورەپەرێزی جەنگەكانەوە راگرن. لێرەدا رەوشی هەریەك 
لە قەڵەمڕەوی ئەم كیانانە لەپێشچاو گیراوە و خراوەتەرو. 
قەڵەمڕەوی یەكەم، هەمان سیستم و حوكمڕانی پێشو، كە 
بەشار ئەسەد دەیربد بەڕێوە بەهەمان شێوازی سیاسەت 
ئەوەش  دەكات.  ئیدارەی  راپەڕینەكانەوە  دەستپێكی  لە 
پێیانوابوو  كە  تێڕوانینانەوەی  ئەو  هەموو  بەپێچەوانەی 
رژێم دەڕوخێت، هەرچەند چەند دابەشبوونێك رویداوە 
ئەم  نوسینی  تا  رژێمدا.  دەسەاڵتداری  لە  هەندێك  لە 
بابەتەش رژێم توانیویەتی ناوچە كەناراویەكانی خۆرئاوا 
كۆنتڕۆڵبكات، لەكشاندایە بەرەو الزقییە، حەما و پارێزگای 

حەمس. 
شاری دیمەشق و زۆرینەی دەوروبەریشی و رێگاكانی 
پەیوەندی نێوان ئەو شارانە بە جۆرێكە كە خاوەنداریەتی 
بەشار  رژێمی  داوەتە  سوریای  خاكی  تێكڕای   40%
پارێزگای  پارچەكانی  هەموو  رژێم  هاوكات  ئەسەد9. 
نەبێت  تەنها شارۆچكەی رەقە  پایتەختی كۆنتڕۆڵكردوە، 
كۆنتڕۆڵی  لەژێر  میریدایە،  هەیمەنەی  دەرەوەی  لە 
لەژێر  حەلەبیش  شاری  هاوكات  موجاهیدیندایە. 
ئەوە  لەراستیدا  ناكۆكەكاندایە.  الیەنە  بگرەوبەردەی 
ساڵی  لە  سوریای  ئەسەد  دابنێین  كەوا  هەڵەتێگەیشتنە 
لەو  جیاوازە  كۆنتڕۆڵكردنە  ئەم  كۆنتڕۆڵكردوە.  2013دا 
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ئێستا  هەیبوو،  2011دا  ساڵی  لەپێش  كە  هەیمەنەیەی 
هێزە جۆربەجۆرەكان و لینكەكانی ئێران لە سوریا پێكەوە 
شەڕەكە بەڕێوەدەبەن و كۆنتڕۆڵكردنەكە درێژەپێدەدەن، 
لەبەرئەوە ئەمە پرسێكی قوڵ و جدیە، بڵێین ئایا بەشار 
بەتەنها خۆی بەرپرس و بەرگوزاركەری پڕۆسەی جەنگ و 
دەستكەوتەكانی خۆیەتی، چونكە ئاشكرایە كە هەندێك 
لە كەسایەتییە نارساوە ئێرانییەكان راستەخۆ سەرپەرشتی 
لە  بەرپرسن  و  دەكەن  رژێم  نەیارانی  سەركۆنەی  و 
جەنگەكان، لەبەرئەوە ئەگەرێكی جدییە كە ئێرانییەكان 
لەبەڕێوبردنی  بەرچاودان  هیمەتێكی  و  هەوڵ  لە 
ئیرت  كە  رونە  ئەوە  سوریا.  خاكی  لەناو  جەنگەكاندا 
لەچوارچێوەی  و  نین  تەنها  ئەسەد  جەنگی  هەوڵەكانی 
هێزێكی تایبەتی سوریا )شەبیحە( شێوە سەربازییەكاندا 
ساڵی  دەستپێكی  لە  وەستاوە،  نەیارانی  لەبەرامبەر 
بۆ  نەبوون،  پێویست  هێندەی  هێزانە  ئەو  2012دا 
هێند  ئەسەد  پوخت  و  كورت  یاخیبووان.  تێكشكاندنی 
هێزەكانی  باڵوەپێكردنی  بۆ  نەبوو  باوەڕپێكراوی  یەكەی 
و  بەنوێنەرایەتی  ئێران  هەربۆیە  نەیارەكانی.  بە  دژ 
بەهاوكاری  و  خۆی  فراوانی  هێزێكی  رژێم  لەجیاتی 
سوریادا  خاكی  لەناو  )حزبوڵاڵ(  لەوانە  هاوپەیامنەكانی 

هاوكاری جەنگەكەی بەشار ئەسەدیان گرتەدەست10. 
هەر لەدەستپێكی راپەڕینەكانەوە شوێن پەنجەی ئێران 
لەنەخشی بەرگریكردن لە ئەسەد بە تەواوی ئاشكرابوو، 
سوپای  لەناو  سەربازیانەی  شێوە  رەونەقی  هاوكات 
)حەسەن  سەردانێكی  پاش   .11 چاند.  زیاتر  سوریادا 
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نەرسوڵاڵ(ی رێبەری حزبواڵی لوبنانی بۆ ئێران لە ئەپرێڵی 
ساڵی 2013دا، ئیدی رادەی ئامادەیی و بوونی )حزبوڵاڵ( 
بوو.  نومایان  زیاتر  رژێمدا  كۆنتڕۆڵكراوەكانی  لەناوچە 
روبەڕوبوونەوە  لە  بەشداربوون،  لوبنانییەكان  گروپە 
خالدیە  گەڕەكەكانی  ركێفی  ژێر  هێنانەوە  گرنگەكانی 
دیمەشقدا  لەناو  هاوكات  حمس.  شاری  لە  قوسەیر  و 
هەندێك  بەگوێرەی  هەیە،  بوونیان  )حزبوڵاڵ(  هێزەكانی 
لە گوزارشتەكانیش لە حەلەبیشدا بارەگا و بنكەی تایبەت 
بەخۆیان هەیە12. ئەوان لەهەركاتێكدا نزیكەی 10,000 
خودی  هەبووە.  سوریادا  لەناوخاكی  شەڕكەریان  هێزی 

هێزەكانی حەرەسی سەوری لە سوریادا بوونیان هەیە. 

هاوكات شارەزا سەربازی و سیاسییەكانی ئێرانیش لە 

یەكەمین رۆژی رودانی سەرهەڵدانەكانەوە لەناو سوریادا 

هەریەك  بەمجۆرە  هەبووە13.  بوونیان  و  گۆ  هاتونەتە 

لە حزبوڵاڵ و ئێرانییەكان بەشدارن لەدروستكردنی هێزە 

شێوە سەربازییەكانی سوریادا كە رێكخراو و راهێرناون، 

ناودەبرێن.  نیشتیامنییەوە  بەرگری  هێزەكانی  بەناوی 

ئەوە هەوڵێكیش بوو بۆ رێكخسنت و سازدانی رێژەیەكی 

بەشێوازێكی  كە  رژێم  هەوادارەكانی  عەلەوییە  لە  زۆر 

لەوەش سازدانیان  پێك رێكخرابوون، مەبەست  و  ناڕێك 

لە  سەرەتا  رێكخراو.  و  ئامادە  هێزێكی  وەك  بوو، 

دەستپێكی ساڵی 2013دا ئەم هێزانە باڵوكرانەوە. گروپە 

كەتیبەی  وەك  عێراقی  شیعەی  سەربازییەكانی  شێوە 

و  چاالك  سوریادا  لەناوخاكی  حزبوڵاڵ  و  حەق  ئەهلی 
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گورج بوون14. لەراستیدا عێراق رۆڵێكی ئێجگار زیندوی 

چۆڵی  و  چەك  گواستنەوەی  بۆ  زەمینەسازی  لە  گێڕا 

ئێرانییەكان لەوێوە بۆ ناو خاكی سوریا15.
لەروی رەوشی ژیانەوە رژێم توانیویەتی لەوشوێنانەی، 
گشتییەكان  خزمەتگوزارییە  كۆنتڕۆڵیدان  لەژێر  كە 
درێژەپێبدەن،  ئاسایی  بەشێوەیەكی  ژیان  و  بهێڵێتەوە 
و  بەهێزی  بە  رژێم  هەواڵگری  دەزگای  هەروەها 
هاوواڵتیاندا  لەناو  رایەڵەكانی  و  ماوەتەوە  بێكەموكوڕی 
تائێستاش بەردەوامە. ئەوە سەرەڕای ئەوەی  پاراستوە و 
كە  دەكەن،  ئەوە  پێشبینی  زەوەند  و  زۆر  راپۆرتگەلێكی 
خۆیان  ئەسەددا  گەنجینەكانی  لە  پاشەكەوتكراو  دراوی 
لە كەموكورتی و الوازی دەدەن، بەاڵم ئەوەش رونە، كە 
ئەو  باشی  كۆمەكییەكی  ئێران  دڵنیایی  و  ئیعتبار  هێڵی 
رژێمە دەكات، ئەمەش لە داهاتویەكی پێشبینیكراودایە. 
هۆی  بووتە  سوریش  دراوی  شكستی  و  داكشان 
هەڵوەشاندنەوەی ئابوری، هەرچەندە تاوەكو ئێستا ئەو 

رەوشە بەسەر سوریادا نەهاتوە. 

پالندانەری  و  بەرپرس  گەورە  سفاكیاناكیس،  جون 

سەرمایەگوزاری لە MASIC كە كۆمپانیایەكی بەرهەمهێنانە 

دواییانەدا  لەم  ریازە.  شاری  لە  سەرەكی  بارەگای  و 

پێشبینی بۆ رۆژنامەی )بلومبیرگ نیوز( كردبوو. بۆ منونە 

داكشاندایە،  لە  بەردەوام  دراو  كە  بەوەی،  ئاماژەیدابوو 

داسەپاویش  گەمارۆی  بە  و  هەڵدەكشێت  هەاڵوسانیش 

یەدەگی بیانی واڵت وردەوردە لەناودەچێت15. 
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نەگرتوە،  واڵتی  بەرۆكی  تەنگژانە  ئەم  تائێستا  بەاڵم 
وادیارەكە هۆكاری رونەدانی ئەم پێشبینیانە تاوەكو ئێستا 
لە روبەڕوبوونەوەی  ئێرانییەكانەوە  بە پشكی  پەیوەستە 
قەیرانەكانی سوریادا. تاڕادەیەك بە سەنتەركردن و ئابوری 
نەبووەتە  ئەسەد  رژێمەكەی  بۆ  شەڕ  كاتی  بندەستی 
بەشێوازی  درێژەدەدات  رژێم  كێشەئامێز.  بابەتێكی 
سەركوتكەرانە  رسوشتی  بۆ  پاساویش  و  خۆی  كاركردنی 
رژێمی  لەگەڵ  ساڵە  دەیان  كە  دەهێنێتەوە،  بەوە 

ئیرسائیلدا لە جەنگدایە.
سەركوتی  و  دابەشكردن  میكانیزمەكانی  لەبەرئەوە 
نەیاران  بە  دژ  لەهەركاتێكدا  هەستیار،  و  بەپەلە 
كە  لەوشوێنانەی  بەتایبەت  ئامادەیە،  و  لەگۆڕێدایە 
دەسەاڵتیان بەسەردا دەشكێت. بەدڵنیاییەوە ئەو بەشەی 
كۆنتڕۆڵكراوە  ئەسەدەوە  رژێمی  لەالیەن  كە  سوریا 
ئێستادا  هەلومەرجەی  لەم  سەركەوتوی  ئابورییەكی 
لە  سوریا  ناوخۆی  بەرهەمی  چونكە  چنگناكەوێت17، 
بەاڵم  دابەزیوە،  تائێستا 50%  دەستپێكی ساڵی 2011وە 
وانازانرێت لە داهاتویەكی نزیكدا ئەم ئابوریە بەتەواوی 

بەزەویدا بدرێت.

ئەو ناوچانەی كە یاخیبووان دەستیانبەسەردا گرتون:
رژێمەوە  لەالیەن  كە  شوێنانەی  ئەو  بەپێچەوانەی 
شۆڕشگێڕان  هەیمەنەی  ژێر  ناوچەگەلی  كۆنتڕۆڵكراون، 
لەژێر یەك فەرمانبەردار و یەك شێوە حوكمكردندا نین و 
یەكنەخراون. هەموو ئەو شوێنانەی دەرەوەی دەسەاڵتی 
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و  جیاجیاوە  چەكداری  پێڕی  و  گروپ  لەالیەن  رژێم 
كە  ناوچانەی  ئەو  بەڕێوەدەبرێن.  پەرتەوازەیی  بە 
سنوری  كەمالی  ئەبو  لە  كردوە،  كۆنتڕۆڵیان  شۆڕشگێڕان 
باكوری  لە  توركیا  سنوری  تا  درێژدەبنەوە،  عێراقییەوە 
تر  گچكە  ناوچەیەكی  لەوەش  زیاد  سوریا.  خۆرئاوای 
لەوێ  دەرعایە،  بەپارێزگای  سەر  كە  هەیە،  لەباكوردا 
سنوری  بە  هاوشان  زەبادیە،  و  دوما  بۆ  درێژدەبێتەوە 
ئیرسائیل و لوبنان كشاوە. دەسەاڵتداریەتی لەو ناوچانەدا 
پەیوەست  ئیسالمییە چەكدارەكانی  بە گروپە  سپێردراوە 
بیركردنەوەكانی  شێوە  توندڕەو،  سەلەفی  ئیسالمی  بە 
هێزە  ئێستاش  موسلمین.  ئیخوان  بەقوتابخانەی  سەر 
هەموو  و  دژواردان  دابەشبوونێكی  لە  شۆڕشگێڕەكان 
ئەوانە لە بازنەی رێكخسنت گەل و پێكهاتەی جیاوازدا لە 
كێبڕكێدان بۆ دەستبەسەراگرتن و كۆنتڕۆڵكردنی ناوچەكە.

تائێستا  سەرژمێرییەك  و  هەڵسەنگاندن  بەگوێرەی   
بە  دژ  جۆراوجۆر  شەڕخوازو  گروپی   1200 نزیكەی 
شێوە  میلیشیای  ئەمانە  هەیە.  بوونیان  ئەسەد  رژێمی 
چەند  دیاریكراودا  ناوچەیەكی  هەر  لە  و  چەكدارین 
ناوچەی  رێبەری  و  كۆبۆتەوە  دەور  لە  كەسێكیان  سەد 
سەركردەی  هەیە  وادا  ناوچەی  یاخود  دەكەن،  خۆیان 
چەكداری  هەزاران  دینی  یاخود  هۆز،  یان  فیوداڵ، 
ژمارەیەك  راپەڕیندا  و  ئاشوب  لەسەروەختی  لەگەڵدایە. 
لە هاوپەیامنیەتی و گۆڕانكاری لەناو میلیشیاكاندا رویدا، 
رزگاریخوازی  بەرەی  ئەوانە  گەورەترینی  ئێستا  تاوەكو 
گروپگەلی  هەیمەنەی  كە  سوریایە،  ئیسالمی 
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بیركردنەوەی  شێوە  و  سوننی  ئیسالمی  ئایدیۆلۆژی 
بنچینەییەكان  گروپە  زاڵە.  بەسەردا  موسلمینیان  ئیخوان 
لە  تەوحید  گروپی  لەوانە:  لەخۆدەگرن،  گروپانە  ئەم 
حەلەب، گروپی سەقور لەشام و فاروق بە هەمەچەشنە 
كردەكانی  كە  ئیسالم  گروپی  هەروەها  رواڵەتەكانییەوە، 
ژمارەی  تێكڕای  ئەنجامدەدات،  دیمەشقدا  لەناوچەی 
چەكدار و شەڕكەری ئەم گروپانە خۆی دەدات لە 40 بۆ 
هۆكارێك  چەند  لەبەر  هەرچەند  جەنگاوەر،  هەزار   50
سەختە بتوانین ژمارەیەكی ورد و دروست سەبارەت بە 

ژمارەی جەنگاوەران بەدەستەوە بدەین 18.
سەربە  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  سەرەكی  یەكەی   20  
ئەنجومەنی  لەوانە  خۆرئاوان:  بیركردنەوەی  و  رێكخراو 
چەكدار  هێزە  گشتی  دەستەی  یاخود  سەربازی،  بااڵی 
سەركردایەتی  لەژێر  دواییان  ئەمەی  شۆڕشگێڕەكان،  و 
ئیدریس(دایە.  )سەلیم  سوریا  سوپای  پێشوی  جەنڕاڵی 
خۆرئاوا  یارمەتییەكانی  دابەشكردنی  لە  بەرپرسە  ئەوە 
بۆ  تەواویان  وەفاداری  بنەمایە  ئەم  لەسەر  كەنداو.  و 
بەرونی  مەبەستەكە  نیشانداوە،  شۆڕگێڕان  جدی  كاری 
دامەزراندنی یەكەیەكی یەكگرتوی سەربازییە، كە لەژێر 
مەبەستەش  ئەم  بۆ  دەرەوەدابێت،  سیاسەتی  ئاڕاستەی 
ئیدریس كۆمەكی هەموو ئەو هەواڵنە دەكات19. هاوكات 
رەسوڵ،  ئەحفاد  لەوانە  بەرەیەكی گچكەتر هەن،  چەند 
ئەسیفەت ئال شەمەل، هەندێكی تر بەهەمانشێوە لەگەڵ 
سوپاری رزگاریخوازی ئیسالمیدان. لەراستیدا تەواوی ئەو 
لەژێركاریگەری  سەربازیانە  بەرە  و  تیپ  ئەو  و  گروپانە 
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جۆری  هەمواندا  لەناو  سوننیدان،  ئیسالمی  بڕوای  و 
 .20 بەهێزترینیانە  لە  موسلمین  ئیخوان  بیركردنەوەی 
لەنێوان هەردوو هاوپەیامنییە ئیسالمییەكاندا هەرچەند 
لەئێستادا  بەاڵم  هەبووە،  یەكێتی  و  یەكگرتن  بۆ  هەوڵ 
بە تەواوەتی هەموو ئەو هەواڵنە شكستیانهێناوە. بێجگە 
ئەندامانی  لەوانە  سەرەكییەكان  ئیسالمییە  هێزە  لەوانە 
22ی  لە  سوریا  ئیسالمی  ئازادیخوازەكانی  هێزە  پێشوی 
پێكهاتەی  كە  رایانگەیاند،   2013 ساڵی  نۆڤەمبەری 
ئیسالمییەوە  بەرەی  بەناوی  نوێیان  هاوپەیامنییەتییەكی 

دامەزراندوە 21. 
رێكخستنەكانی  و  گروپ  بەهێزترین  لە  بەرەیە  ئەم 
)سوپای  كە گرنگرتینیان  سەرانسەری واڵت گردببوونەوە، 
ئیسالم، سەقەری شام و لیوای تەوحید( بوون. ئەوەش كاتێك 
كۆنتڕۆڵكردبوویەوە  ناوچەیەكی  چەند  رژێم  كە  رویدا 
ئەوەیان  ترسی  لەبەرامبەردا  بەهێزیدابوون،  لە  و 
شكستی  هۆی  ببێتە  شۆڕشگێڕان  پەرتەوازەیی  لێنیشت 
سعودیە  دەستی  هەروەها  رژێم،  نەیارانی  سەرانسەری 
دیاربوو.  هاوپەیامنییەوە  ئەم  چێبوونی  لەپشت  بەرونی 
هاوكات هاتنەدواوەی ئەمریكا لە گەمەكە، لە پشتیوانی 
لە  نزیككردەوە،  لێك  ئەوانی  تر  هێندەی  شۆڕشگێڕان 
لەیەكبوون  خۆیان  كە  هاوبەشەكانیان،  بەرژەوەندییە 
نەیاریەتی  هەروەها  دەبینییەوە،  هاوپەیامنییە  ئەم  و 
ئازادی  سوپای  و  بااڵ  سەربازی  ئەنجومەنی  بۆ  خۆیان 
سوریا دەربڕی و بەتەواوی ئاشكرایانكرد پشت بەكۆمەك 
و پەیوەندی ئەمریكا نابەسنت و خۆیان لێی دەتەكێننەوە.
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 بەرەی ئیسالمی سوریاش یەكێكی ترە لە هاوپەیامنییە 
چەكداری  خەباتی  و  سیاسی  مەیدانی  لە  بەهێزەكان 
سەلەفییەكانە  توندی  گردبوونەوەیەكی  ئەمانە  سوریادا. 
دەدەن.  سەرباز  هەزار   20 لە  خۆیان  شەڕكەرانیان  و 
پێكهاتەی سەرەكییان میلیشیای ئەحراری شام پێكهێناوەو 
ئەمانە  دەكەن.  سەرۆكایەتی  سوریا  ئیسالمی  بەرەی 
بەتەواوی سەلەفین و بانگەشەی دروستبوونی دەوڵەتێكی 
هیچ  ئەمانە  لەهەمانكاتدا  دەكەن،  لەسوریادا  ئیسالمی 
تەركیزیان  بەتەواوی  نییە.  قاعیدەدا  لەگەڵ  لینكێكیان 
لەسەر رەوشی سوریایە و خۆیان لە بەزمورەزمی جیهادی 
ئەحراری  لەئێستادا  هەربۆیە  بەدورگرتوە.  نێونەتەوەیی 
شام پەیوەسنت بە بەرەی ئیسالمی سوریاوە و لەئێستاشدا 
تر  بەرەكەی  و  سوریا  ئازادی  سوپای  لەگەڵ  بوونیان 

ناڕۆشنە. 
لەو  بریتین  سوریادا  رەوشی  لەناو  گروپ  سێهەم 
ئەوانیش  قاعیدەدان،  لەگەڵ  بەتەواوی  كە  گروپانەی 
لە  ئیسالمین  دەوڵەتی  و  نورسە  بەرەی  هاوپەیامنیەتی 
سەرەكی  هێزێكی  ئەمانەش  )داعش(.  سوریا  و  عێراق 
هاوپەیامنیانە  ئەم  رژێم.  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  لەبارن  و 
شەڕی  ناكەونە  بەسەركەوتویی  و  پێكەوە  كات  هەموو 
پێكدادان  واهەیە  جاری  بەپێچەوانەوە  نەیارەكەیانەوە، 
لەناو خۆیاندا دروستدەبێت و لەئاكامدا كوژراو و بریندار 
لە هەردووال دەكەوێتەوە، چونكە ئەم هێزانە لە گرەوی 
و  كۆنتڕۆڵبكەن  سوریا  ناوچەكانی  زۆرترینی  ئەوەدان 

بوونی خۆیان بسەملێنن.
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شارە،  ناوەندی  تەنیا  ئێستا  تاوەكو  رەقە،  شاری   
سەر  رێكخراوەكانی  شۆڕگێڕاندایە.  لەدەستی  كە 
شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  لەوانە  بەقاعیدە 
بەرەی  لەگەڵ  دەستەویەخەبوون  پاش  توانیان  )داعش( 
سەربازی  بااڵی  ئەنجومەنی  و  ئیسالمی  ئازادیخوازی 
سوریا كۆنتڕۆڵی بكەن. هەربۆیە جەنگاوەرانی ئەفحادی 
رەسول لەئێستادا شارەكە دەبەن بەڕێوە، ئەوان بەشێكن 
لە دەوڵەتی ئیسالمی لە شام و عێراق. لەئێستادا دەنگی 
بەهۆی  ئەویش  هەیە،  بوونی  لەوشارەدا  ناڕەزایی 
سەپاندنی توندڕەوانەی یاسای ئیسالمی بەسەر شارەكەدا، 
خۆی  ئارامی  رەوشی  شارەكە  لەئێستادا  وادیارە  بەاڵم 
گروپەكانی  بڵێین  كە  نییە،  ئەوە  واتای  ئەوە  وەرگرتوە. 
چونكە  ترن،  ئەوانی  راماڵینی  و  هێز  خاوەنی  قاعیدە 
بەتەرزی  كە  هەن،  ترن  بەهێزی  گروپگەلی  لەئێستادا 
لە  تەوحید  گروپی  بۆمنونە  بیردەكەنەوە.  ئیخوانی 
حەلەب، گروپی فاروق كە لە حەمس لەم دواییەدا خۆیان 
لە  گەلێ  و  دەرعە  لە  لەباشوریش  رێكخست، هەروەها 
كۆنتڕۆڵكردوە،  سوریایان  و  توركیا  سنورییەكانی  خاڵە 
لەئێستادا كێبڕكێ لەنێوان بەرە نەیارەكاندا لە گۆڕێدایە. 
پێشرتیش پێكدادانی خوێناوی لەنێوانیاندا هاتۆتە ئاراوە. 
گروپی فاروق لەئێستادا دەستی تۆمەتی كوشتنی )ئەبو 
بۆ  2012دا  ساڵی  12ی  مانگی  لە  عەبسی(  موحەمەد 
رێبەری  لەگەڵ  فاروق  گروپی  چونكە  رادەكێرشێت22، 
كەوتبووە  عەبسی(دا  موحەمەد  )ئەبو  سوریا  جیهادی 
پێكدادان23. ئەمەش لەسەر كۆنتڕۆڵكردنی دەروازەیەكی 
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ئەلحەوا.  باب  بەناوی  و سوریابوو،  توركیا  نێوان  سنوری 
بەقاعیدەیە  لینكێكی سەر  بەرەی نورسەش، كە  هاوكات 
بەتەواوی نەیار و دوژمنی كەتیبەی فاروقە لە سوریادا. 
گروپانەدا  ئەم  لەنێوان  ئایدیۆلۆژیش  جیاوازی  پێویستە 
سەرهەڵدان  و  یاخیبوون  چونكە  بگیرێت،  لەپێشچاو 
لەناو  سوریاوە،  دێهاتییەكانی  و  هەژارنشین  لەناوچە 
ناوچانە  ئەو  ئەمڕۆ  دەركەوت.  سوننییەكاندا  عەرەبە 
لەژێر حوكمی گروپی جۆراوجۆر و رێكخراوی ئایدیۆلۆژی 
شەڕكەریش  ناسەلەفی  گروپی  سوریادا  لە  دورن،  لێك 
هەن، بەاڵم گروپی ئیسالمین و بڕوایان بە یاسای ئیسالمی 
هەیە،  بوونیان  حەلەبدا  و  عەزەز  لە  منونە  بۆ  هەیە، 
فەرمانبەردارن وەك گروپی تەوحید، بەاڵم ناتوانین بڵێین 
گروپی نائیسالمی كارا لە ناوچە ئازادكراوەكانی سوریادا 

هاتونەتە ئاراوە24.
گشتی  بەشێوەیەكی  حوكمی  ستانداردی  هەربۆیە 
پشتی بەستوەتە سەر بیركردنەوەی ئەو گروپە ئیسالمیانە. 
لە  رێكخراوێك  هەر  و  جیهادی  گروپێكی  هەر  بۆمنونە 
هەوڵی ئەوەدایە نەیارەكەی خۆی بە نەیارێكی دور لەخوا 
و گەندەڵ و خراپەكار وێنەبكێشێت. ئەوە راستە تائێستا 
رویداوە،  گروپانەدا  ئەو  لەناو  دزیكردن  جۆرێكی  چەند 
بەخواردن،  بازرگانی  بەكارهێنان،  بەقاچاخربدن،  هاوكات 
پێداویستیە سەرەتاییەكان و شتومەك بۆ مەبەستی قازانج 

لەئێستادا لەناو ئەو گروپانەدا بوونی هەیە.
سەلەفی  سەركوتكاری  و  توندوتیژ  حوكمی  لەراستیدا 
سوریا.  كۆمەڵگەی  بەدابونەریتی  نامۆیە  زۆر  هەرچەند 
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نەزمی  ئەم  لەبەرامبەر  ناڕەزای  روی  لەوی  لێرەو  بۆیە 
راستییەكی  بەاڵم  دەبیسرتێت،  گەلدا  لەناو  حوكمڕانییە 
تر هەیە، كە بوونی ئەوان لەسەرەتاوە پشتی بە توانای 
و  نائارامی و پشێوی  لەراستیدا  بەستبوو25.  سەربازییان 
یاخیبوان  ژێرسایەی  كۆنتڕۆڵكراوەكانی  لەناوچە  كێبڕكی 
رژێمی  كوێرمی  شەمل  و  هەوایی  تۆپبارانی  بەهۆی 
بە  رژێم  بووە26.  لەخراپی  رو  تر  هێندەی  ئەسەدەوە 
بەرنامە هەوڵدەدات بۆ دروستكردنی كۆسپ و لەبەردەم 
ناوچانەدا.  لەو  گشتی  خزمەتگوزاری  بۆ  هەوڵێك  هەر 
رژێم هێزی ئاسامنی تەواوی خۆی بەكاربردووە، بۆمنونە 
بۆردومانی خەستەخانەی گشتی لە شاری حەلەب لەوانە 
و  تەقاندنەوە  هاوكات  ئەلشیفا.  دار  خەستەخانەی 
بۆردومانی تەواوی یەكە خۆراكی و نانەواخانەكان تا رێ 
لەبوونی خۆراكی پێویست بۆ هاوواڵتیان بگرێت. بۆمنونە 
لە مانگی هەشتی ساڵی 2012دا، تەنها لەناوچەی حەلەب 

10 نانەواخانە لەالیەن رژێمەوە بۆردومانكران 27.
هێزە  دابەشبوونی  لەئاكامی  بەمجۆرە 
لە  رژێم  كوێرمی  شەمل  سیاسەتی  و  بەرهەڵستكارەكان 
ژێرخانی  داتەپینی  هەوڵی  و  ناوچەكەدا  بۆردومانی 
ئابوری ناوچە كۆنتڕۆڵكراوەكان، ئێستا زۆرترین پشێوی و 
بۆشایی یاسایی و پاشاگەردانی لەو ناوچانەدا دروستبووە. 
و  هێوری  هەوڵی  كەمتەرخەمن  لەوەدا  هەڵگەڕاوەكان 
لە  كە  دەركەوت،  ئەوە  لەوەی سەرەوەدا  بدەن.  ئارامی 
ئێستادا سوریا لە ناوچەكانی دەرەوەی رژێمی ئەسەددا 
ئەوە دەخوێرنێتەوە، كە پاشا گەردانییەو دەسەاڵت لەژێر 
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دەستی خاوەن شەڕ و سەربازدایە و حوكمێكی مەدەنی 
و  گروپ  و  ئایدیۆلۆژی  بەرامەی  لە  دور  و  گشتی  و 

بەرەكانی سیاسەت بەدیناكرێت.

قەڵەمڕەوی ژێر كۆنتڕۆڵی كورد:

دەسەاڵتی  دەرەوەی  لە  كە  ناوچە  گرنگرتین  سێهەم 

رژێمدایە، كورد دەستی بەسەردا گرتوە، ئەویش دەكەوێتە 

باكوری خۆرهەاڵتی واڵتەوە. قەڵەمڕەوی كورد لەسواتەوە 

سەرێكانی  تا  درێژدەبێتەوە  عێراقە  و  سوریا  سنوری  كە 

توركیا  سنوری  هاوشانی  كەمێك  لەوێ  )رەئسولعەین(، 

درێژدەبێتەوە. سەرەڕای ئەم ناوچەفراوانەی قەڵەمڕەوی 

سنوری  تەنیشت  بە  و  خۆرئاواوە  لەروی  هاوكات  كورد، 

ناوچەكانی  لەگەڵ  )عەینولعەرەبی(  كۆبانێ  توركیاوە، 

كورد  دایە.  كورد  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  عەفرین  دەوروبەری 

بەهۆی  ئەویش  بكەن،  فراوان  قەڵەمڕەویان  توانییان 

واڵت  باكوری  لە  فراوان  سنورێكی  دەستبەرداربوونی 

ساڵی  لەبەهاری  ئەمەش  ئەسەدەوە،  لەالیەن هێزەكانی 

بەشێكی  پاش چۆڵكردنی  بەخێرایی  هاتەئاراوە.  2012دا 

واڵتدا  خۆرهەاڵتی  باكوری  لە  كوردییەكان  لەناوچە  زۆر 

هێزەكانی  راستەوخۆ  ئەسەدەوە،  هێزەكانی  لەالیەن 

ناوچە  ئەو  لەتەواوی  توانیان  )پەیەدە(  سەربە 

پەیەدە  بسەپێنن.  خۆیان  جوڵەی  و  هێز  چۆڵكراوانەدا 

كرێكارانی  بەپارتی  سەر  سوریایە،  كوردی  هێزێكی 

كوردستان )پەكەكە(یە28. 
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و  دامەزراندن  بۆ  لێنەوی  بەگورجی  )پەیەدە(  ئیدی 

خۆرهەاڵتی  لەباكوری  كوردی  دەسەاڵتێكی  سەپاندنی 

شەڕكەرانی  و  چاالكوانان  لە  زۆرێك  لەراستیدا  سوریادا. 

ئەمە  سورییە.  نەژادیان  و  رەسەن  بۆخۆیان  پەكەكە 

لەسەرەتاوە  هەر  سوریا  رژێمی  كە  دەخاتەڕو،  راستییەك 

هانی كوردەكانی داوە، كە خواستی جوداخوازی و هەستی 

بەرزبكەنەوە.  توركیادا  دەوڵەتی  لەبەرامبەر  جیایی 

بەتوندی  زۆر  سوریادا  لەناوخۆی  لەكاتێكدایە  ئەوە 

هەرداوایەكی  و  رێكخراوەی  هەوڵێكی  هەر  بە  دژ 

وادیارە  بوو.  سوریا  ناوخۆی  لە  سەرەتاییەكانیان  مافە 

كۆنتڕۆڵكراوەیان  ناوچە  ئەو  پەكەكە  چاالكوانانی  كە 

قۆستبێتەوە بۆكردنەوەی رێگەیەك هەم بۆ توركیا هەم بۆ 

باكوری عێراق29. لەراستیدا هێزەكانی رژێم بە تەواوەتی 

دەستبەرداری ناوچە كوردییەكان نەبوون. 

لەناو  حەسەكەیان  ئێستاش  ئەسەد  هێزەكانی  بۆمنونە 

هاوكات  بەدەستەوەیە.  كوردییەدا  قەڵەمڕەوە  ئەو 

میریدایە.  ركێفی  لەژێر  قامیشلۆ  شاری  بەرینی  بەشێكی 

نەوتی  شارۆچكەی  دەستبەرداری  رژێم  بۆماوەیەكیش 

لە  ناوچانەدا  ئەم  دەرەوەی  لە  بوو،  نەبوو  رومەیلیان 

ناوەندی  ئیدارەیەكی  پەیەدە  ماونەتەوە  رژێم  دەست 

ناوچانەدا  لەم  كورد  ئاسایشییەكانی  هێزە  دروستكردوە. 

بەناوی یەكەی پاراستنی گەل )یەپەگە(، هەروەها پۆلیس 

و ئاسایش لەتەواوی ناوچەكانی ژێر فەرمانرەوایەتی كورد 
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پەیەدە،  بەرفراواندا  پڕۆسەیەكی  لە  هاوكات  رێكخراون. 

لە  مەدەنی  حوكمێكی  دامەزراندنی  و  رێكخسنت  بۆ  كار 

ناوچەكەدا دەكات. لەوانە كار بۆ دروستكردنی دامەزراوە 

ناوەندە  كوردی،  زمانی  خوێندنی  فێركارییەكانی، 

میدیاییەكان، دامەزراندنی رێكخراوەكانی تایبەت بە ژنان و 

گەنجان دەكات. هەموو ئەوانە شێوازی كاركردنیان هاندان 

لە  الیەنداریكردنن  و  ناسیۆنالیزم  چەپی  پڕوپاگەندەی  و 

تر  كوردییەكانی  رێكخراوە  ئەندامانی  پەكەكە.  و  پەیەدە 

نەتەوەی  ئەنجومەنی  ناو  پارتەكانی  بە  سەر  زۆرترینیان 

كوردن، كە بە ئەنەكەسە نارساون. 

پارتێكی  بە  وابەستەن  بەجۆرێك  پارتانە  ئەو  هەموو 

دیاریكراو لە باكوری عێراق. ئەم ئەنجومەنە پەیەدە بەوە 

تاوانباردەكات، كە لەناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵیدا رژێمێكی 

چەوسێنەری دامەزراندوە. لەئێستادا ئەنەكەسە و پەیەدە 

بە  ئەوان  بەمپێیە  پێكهێناوە،  كوردییان  بااڵی  كۆمیتەی 

كوردییەكاندا  لەناوچە  دەسەاڵتدارییان  مافی  فەرمی 

هەیە. هەرچەند كە )ئەنەكەسە( هەمیشە گازندەی ئەوە 

بەدەست  دیوە  فرەیان  نەهامەتی  و  رەنج  كە  دەكات، 

میلیشیاكانی  راستەوخۆ  ئەوان  پەیەدەوە.  پشێوییەكانی 

یەپەگە كە بریتیین: لە باڵی سەربازی پەیەدە و پێویستە 

شوێنەكان  بەڕێوەبردنی  بۆ  یەكگرتو  نیشتیامنی  هێزێكی 

یارمەتییەكانی  یەپەگە  رونە  ئەوە  دروستبكرێت30. 

سیاسەت  لە  بەشێكە  و  وەردەگرێت  پەكەكەوە  لە  خۆی 
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تەواوی  لە  بۆمنونە  پەكەكە.  سەربازییەكانی  ئەجێندا  و 

ئازادكردنی  بانگەشەی  ئەوان  خۆپیشاندانەكاندا 

ئۆجەالن(  )عەبدوڵاڵ  پەكەكە  بەندكراوی  سەركردەی 

پەیەدە  ئەندامانی  كە  هەرچەند  بەرزكردبوویەوە.  یان 

والێكدەدەنەوە كە هەیمەنە و كاردانەوەی پەكەكە لەروی 

جەماوەرییەوە ئەو هەست و هێزەی لەناو ئەواندا چاندوە، 

پارتە  لەالیەن  هەموو  دەوترێت  ئەوەی  پێیوایە  پەیەدە 

پەیەدە  دەستتێوەردانی  بەهۆی  نەك  ركابەرەكانەوەیە، 

لە هێزێكی دەرەكی ئەوەش بەهۆی ئەوەوەیە كە غیابی 

هەروەها  دەبیرنێت،  دیكەدا  پارتەكانی  لەناو  جەماوەری 

ئۆپۆزسیۆنی سوریا بە تەواوی گومانیان لە پەیەدە هەیە، بە 

هەستیارییەوە دەڕواننە ئەو دەسەاڵتە خۆجێییەی، كە لە 

باكوری خۆرهەاڵتی سوریا دایمەزراندوە. لەالیەكی ترەوە 

بۆ  تۆمەت  دەستی  ئۆپۆزسیۆن  سەربازییەكانی  فەرماندە 

رژێمی  لەگەڵ  دەستیان  بەوەی  درێژدەكەن،  پەیەدە 

سوریادا تێكەڵكردوە31. راستیەكە لێرەدا ئەوەیە، كە ناوچە 

كۆنتڕۆڵكراوەكانی ژێر دەسەاڵتی كورد نەبوونەتە بەشێك 

ئەوە  لەجیاتی  و دورەپەرێزن.  ناوخۆی سوریا  لە جەنگی 

هێڵە  ئەو  بەناو  گوزەربكەن  ئەوەن  سەرقاڵی  كوردەكان 

ناجێگیرەی نێوان هەردوو الیەن، كە لەجەنگی ناوخۆیدان. 

هەوڵدەدەن  ئەوان  كە  ئەوەیە،  لێرەدا  كوردان  پەیامی 

لەسەر بنەمای هەماهەنگی و لێكتێگەیشنت مامەڵە لەگەڵ 

بەهیچ هێزێكی  بوار  ئەوەشدا  لەگەڵ  بكەن،  هەردووالدا 



سەرحەد ئێركمێن، جۆن كەیڤس، جۆناتان سپایر 126

كوردان،  ناوخاكی  بێتەوە  تر  جارێكی  نادەن  سەربازی 

لەراستیدا لە روانگەی رژێمدا رەوشێكی لەم جۆرە سودی 

كوردان  بۆ  ئەو شوێنانە  دەستبەرداربوونی  هەیە، چونكە 

لە  بەسەختی  كە  سوننە  عەرەبی  بۆ  تا  سودبەخشرتە، 

لەراستیدا  راستبوونەتەوە،  رژێم  بە  دژ  الیەكەوە  هەموو 

ناكوڵێت.  پێكەوە  دانویان  كوردەكاندا  لەگەڵ  ئەوانیش 

تێڕوانینی عەرەبی سوننەش بۆ رەوشەكە تەنیا جوداخوازی 

هەروەها  لێدەخوێرنێتەوە،  واڵتی  پەرتەوازەیی  و 

ترەوە  لەالیەكی  لێكدەدەنەوە.  بەخیانەت  ئەوەش 

و  سیاسەت  لە  بەشێكە  كە  ئۆپۆزسیۆن  وادەڕوانێتە  كورد 

ئەجێندای توركیا، پێیانوایە ئیسالمگەرایی و ناسیۆنالیستی 

عەرەبییە، دانەدواوەیان بۆ خودموختاری كوردی هەمووی 

نەیاری ئەجێندای كوردانە. ئەمڕۆ ناوچە كۆنتڕۆڵكراوەكانی 

كورد وەك بەشێكی ئارام و هێور جیا لە هەموو پارچەكانی 

تری واڵت ماونەتەوە، بەاڵم پێكدادانەكانی نێوان كوردان و 

گروپە جیهادییەكان لە كۆتایی 2013دا دەكرێت گۆڕانكاری 

بەسەر ئەو رەوشە ئارامەدا بهێنێت.

چ درۆیەك لەپێشدایە؟

لە  الیەنەكان  لە  هەریەك  كە  بەوەی  ئاماژەدرا  وەك 

لە  نفوزی خۆی  و  ناوچە  زیاتر  تا  ناوخۆیدایە،  جەنگێكی 

واڵتدا فراوانرت بكات. وەك ئەوەی ئەم ساڵ رژێم هێرشە 

گەڕەكی  و  قوسەیریە  كۆنتڕۆڵكردنی  لە  سەركەوتوەكانی 
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كەناراوەكانی  ناوچە  تا  دەستپێكرد،  لەحەمس  خالدیە 

سنوری  گەرەكیەتی  هاوكات  بكاتەوە،  هێمن  خۆرئاوا 

لەگەڵ  زەمینەسازی  تا  رێكبخات،  سوریا  و  لوبنان 

ئەنجامبدرێت.  بەتەواوی  )حزبوڵاڵ(دا  هاوپەیامنەكەی 

دیمەشق  نێوان  خێرای  هێڵی  توانی  كارەی  بەم  هاوكات 

ئەم  هەرچەند  خۆی.  كۆنتڕۆڵی  ژێر  بخاتەوە  حەمس  و 

برەوی  لە  سەرەكی  گۆڕانێكی  نەیانتوانی  سەركەوتنانە 

هێرشەكانی رژێمدا بهێننە گۆڕی، چونكە لەئێستادا رژێم 

دەستبەسەراگرتنی  بە  دەستبكاتەوە  نییە،  ئەوەی  توانای 

خۆرهەاڵتی  و  باكور  لە  بەرهەڵستكاران  ناوچانەی  ئەو 

لەتوێژەران  هەندێك  بەسەرداگرتوە.  دەستیان  واڵتدا 

لە  رژێم  سەركەوتنەكانی  پاش  كە  ئەوەیانكرد،  پێشبینی 

كۆنتڕۆڵكردنەوەی  بۆ  كاربكات،  دەتوانێت  ئیرت  خۆرئاوادا 

لەمجۆرە  هەوڵێكی  لەراستیدا  بەتەواوی،  حەلەب  شاری 

بەوەی  لەگۆڕێدابوو،  پڕوپاگەندەیەك  و  بانگەشە  وەك 

شیعەنشینەكانی  دێهاتە  لە  )حزبوڵاڵ(  بەهاوكاری  رژێم 

بۆ  هێرشن  دژە  ئامادەسازی  خەریكی  نوبول  و  زەهرا 

باكور. هەرچەند ئەوە تەنها پڕوپاگەندە بوون، چونكە ئەو 

هێرشە هەرگیز روینەدا، چونكە راستییەكان لەپاش جەنگی 

خالدیە ئەوەیان نیشاندا، كە رژێم سەرقاڵی دروستكردنی 

نیازی  و  دیمەشق  دەوروبەری  گەڕەكەكانی  لە  رێگرییە 

24ی  لە  ئەمەش  سیاسەتیدایە.  لە  دیمەشق  پاراستنی 

حەوتی ساڵی 2013 دەستیپێكردوە. ئەمەش هەوڵێكبوو تا 
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رژێم  دواوە.  بداتە  شەرقی  غوتەی  بەرەو  هەڵگەڕاوەكان 

كۆكوژی  چەكی  بەكارهێنانی  بە  توانی  هەوڵەیدا  لەم 

 1000 لە  زیاد  ئەنجامبدات،  قەسابخانەیەك  كیمیای 

هاوواڵتی مەدەنی لەناوبەرێت. ئەمەش لە 21ی هەشتی 

دەیەوی  لەئێستادا  رژێم  ئەنجامدرا32.   2013 ساڵی 

هەرێمی  لەناو  بكشێنێتەوە  بەرهەڵستكارەكان  بەكاوەخۆ 

دیاریدەكرێت.  لوبنان  بەسنوری  نزیك  ئەوەش  قلموندا. 

سەركەوتنەكان لەم جەنگەدا گەر رویدا ئەوا پەیوەندی و 

بەهێزتر  لوبنانییەكەیەوە  هاوپەیامنییە  بە  رژێم  رایەڵەی 

لەگەڵ  یاخیبووان  پەیوەندی  هەروەها  دەكات،  كاراتر  و 

بەرتەسك  و  كورت  لوبنان  لە  عەرەبی  سوننەی  رەگەزی 

پاراستنی  بۆ  رژێم  سوربوونی  ترەوە  لەالیەكی  دەكاتەوە. 

كە  دەكاتەوە،  تۆخرت  رژێم  مەبەستەی الی  ئەو  دیمەشق 

ئەو حكومەتی یاسایی و ناوەندییە لە سوریادا. ئیدی بەم 

كارە ئەسەد نابێتە تەنها رێبەری عەلەوییەكانی لە خۆرئاوای 

پایتەختدا  مسۆگەركردنی  لە  تێگەیشتنە  ئەو  واڵتدا، 

خۆبەخۆ دەسڕێتەوە، لەهەمانكاتدا شۆڕشگێرەكان توانیان 

حەلەب  نزیك  فڕۆكەخانەی  بەرەو  بەسەركەوتنەكانیان 

زیاتر ورەیان پێبدرێتەوە.

بنكە  دیارترین  و  بەهێزترین  لە  بوو  یەكێك  ئەوێ   

گەورەی  ئێجگار  بەهایەكی  كە  باكور،  هەواییەكانی 

پاش  لەوی  دەستبەسەراگرتنی  هەبوو.  یاخیبوان  بۆ 

گەمارۆیەكی دە مانگی بە یەكێك لە دەستكەوتە گەورەكان 
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دانرا. هاوكات شەڕ و شۆڕی نێوان كورد و بەرهەڵستكاران 

ئەوان  جەنگی  دی  جارێكی  2013دا.  دووەمی  نیوەی  لە 

لەپێناو كۆنتڕۆڵی سنوری دەسەاڵتیان بوو. یەپەگە بۆ ئەم 

لە  جیهادییەكاندا  چەكدارە  لەگەڵ  پێكدادانی  مەبەستە 

دەكەوێتە  ئەو شارە  ئەنجامدا،  )رەئسولعەین(  سەرێكانی 

هاوكات  كوردەوە.  كۆنتڕۆڵكراوەكانی  ناوچە  كەناری 

داعش  رێكخراوی  لەوانە  قاعیدە  بە  سەر  رێكخراوەكانی 

و بەرەی نورسە لەناوچەكانی دور لە دانیشتوانی كورد لە 

لەگەڵ  سەختەوە  شەڕێكی  كەوتنە   2013 حەوتی  مانگی 

كورد.

 مەبەستی ئەوان ئارامڕاگرتنی رێڕەوی نەوتی خۆیان بوو، 

تا  درێژدەبوویەوە،  نەوت  بە  دەوڵەمەند  دێرزوری  لە  كە 

خۆرهەاڵتی سوریا بەناو پارێزگای رەقەدا بۆ سنوری توركیا. 

لەروی راستیە دیمۆگرافی و جوگرافییەكانەوە ئەو رێڕەوە 

بەڵگەنەویستە، كە بەناو دانیشتوانی كورددا تێدەپەڕێت. 

هەربۆیە جیهادییەكان گەرەكیان نەبوو دەسەاڵتی كوردی 

لێیە  كوردنشینەكانیان  كە  دابڕاوانەی  ناوچە  ئەو  بگاتە 

بەاڵم  دەكەن،  پشتیوانیان  جوگرافییەكانیش  راستییە  و 

جیهادییەكان سەركەوتونەبوون و كوردەكان توانیان ناچار 

بەكشانەوەیان بۆ پشت سەرێكانی )رەئسولعەین( بكەن، 

ئەمەش لە مانگی یازدەی 2013دا رویدا. ئەمەش هیوای 

و  كوبانی  دابڕاوەكانی  ناوچە  كە  گەڕاندەوە  كوردان  بۆ 

عەفرینیش بهێننەوە ژێر ركێفی خۆیان.
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