فایلی تایبەت بە
ئەمەریکا ،تورکیا ،پەکەکە

ئەمریكاو توركیای دیموكراسیو پەكەكەی
تیرۆریست!!
سیاسەتی زلهێزەكان لە دوای سایكس بیكۆوە ( )1916دەریدەخات،
ڕەشەبای بەرژەوەندیان كە هەڵیكرد ،پرنسیپ ،دۆستایەتی ،فەلسەفە،
ئازادیو مرۆڤایەتی دەكەنە پێخۆر
مەال بەختیار
(ئاواتەخوازم ئەم وتارەم وەربگێڕدرێتە سەر زمانی ئینگلیزیو توركی ..بەڵكو كاربەدەستانیان بیخوێننەوە)

لەهەفتەی ڕابردودا ،دوای ســاڵەها لە كێشــەی بچوكو گەورەی نێوان ئەمریكا و توركیای ئەندامانی ناتۆ ،ســەرەنجام ،ســ ێ
ســەركردەی پەكەكە (موراد قەرەیالن ،جەمیل بایك و دوران كالكان) بە تیرۆریســت ناســران و ملیۆنەها دۆالری مۆڵیش بۆ
قەپاڵندنی سەریان ،دیاریكرا .ئەم بڕیارە ،لەم دۆخەدا ،چاوەڕوانەكراو بوو .بەاڵم ئەمەش ئەنجامی بەرژەوەندی زلهێزەكانە.
سیاسەتی زلهێزەكان لە دوای سایكس بیكۆوە ( )1916دەریدەخات ،ڕەشەبای بەرژەوەندیان كە هەڵیكرد ،پرنسیپ ،دۆستایەتی،
فەلسەفە ،ئازادیو مرۆڤایەتی دەكەنە پێخۆر!!
ئەمریــكا ،لــەدوای جەنگی دوەمەوە ،بەپشــتیوانیكردنی مافی چارەنوســی گەالنی ڕۆژهەاڵتی ئەوروپا ،دوای جەنگی ســارد،
گەورەترین ســەركەوتنی بەدەستهێنا .كە ئومێدی فراوانكردنی دیموكراسی دەبەخشی .بە ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام ،باشوری
كوردســتان ،بۆ یەكەمین جار ،پشــتیوانی گەورەی بۆ پەیدا بوو .بەناو بەهاری عەرەبیش ،پانتایی ئازادی هێنایە ئارا ،دیســان
ئەمریكا ،هەڵوێستی بۆ پشتیوانی خەڵكی ڕاپەڕیو ،باشبوو.

داعشــیش كــە ســەریهەڵداو بەرژەوەندیەكانــی
ئەمریكا و ڕۆژئاواش كەوتنە مەترسیەوە ،ئەمریكا
ڕۆڵــی هــەرە كاریگــەری لە دژایەتــی داعش و
پشتیوانی پێشمەرگە و بەشێك لە هێزەكانی تری
دژی داعش ،دەگێڕا.
ناوبەناویــش ،كــە هەڵوێســتی ئەمریــكا دژی
دوژمنانــی دیموكراســیو پێشــێلكردنی مافــی
مرۆڤ ،ڕادەگەیەندرا ،سیاسەتی ئەمریكای باشتر
خۆشناو دەكرد .هەروا..
تائێســتا ،ئەمریكا بەرگری لە حكومەتی ئەسەدی
ســوریا نەكــردوەو ،دژایەتی كۆماری ئیســامی
ئێرانی ڕانەوەســتانەوەو ،فشاری لەسەر توركیاش
كــەم نەكردەوەو ،لــە بەرپەرچدانــەوەی هێزی
چەكداری تایفەگەری عێراقیش ،سیاسەتی رۆشنە!
هاوكێشــەكانی ســوریاش ،كە كەوتنە ناو گێژاوی
جەمســەرە نێودەوڵەتی و ئیقلیمیەكانو روســیا
هێزی داگرتە شــەڕگەكان ،ئەمریــكاش ڕۆژئاوای
كوردســتانی داڵــدە دا .قســەش لەوەدەكرا ،كە
(پەكەكە) لە لیستی تیرۆر دەربهاون .كەچی..
لەپــڕ ،بۆ چارەســەری قەیرانی نێــوان توركیا و
ئەمریــكا ،ســێ ســەركردەی (پەكەكــە) كرانــە
عەرەبونی ئاشــتبونەوەی ئەمریــكاو توركیا .ئەم
بڕیــارە ،دیارە پەلوپۆی نهێنی زۆرن .ئەوەی الی
من لەهەموو بابەتێكــی دیكە گرنگترە ،ئەوەیە،
ئایا ئەم بڕیارە ،خزمەتی ســتراتیژی دیموكراسی،
ژیانــی مەدەنی ،ئــازادی و مافی مرۆڤ دەكات،
كــە ئەمریكا ســتراتیژەكەی لە جیهاندا ،لەســەر
بنەمــای ئەو چەمكانە رۆناوە؟! ئەگەر بەڕاســتی
خزمەتــی دەكات ،كەواتــا ئەمریــكا ،بڕیارێكــی
بەجێــی داوە .ئەگــەر نــا ،بێگومــان بڕیارێكــی
هەڵەیــە .لەمبارەوە ،بۆ ئەوەی تەمومژ لەســەر
گوتارەكــەم لەالیــەن توركیا ،یان هــەر ناوەند و
الیەنێكــی تر ،بڕەوێنمەوە ،بە پێویســتی دەزانم
ڕونیبكەمەوە كەوا:
لــەدوای جەنگــی ســارد و لــەم ســەردەمەی
جیهانگیرییەدا ،هەمیشــە گوتومە :ئایدیۆلۆژیەتی
(پەكەكــە)و ســتراتیژی خەباتــی چەكــداری بــۆ
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رزگاری ،قۆناغەكــەی بەســەرچووە .تەنانــەت
سیســتەمی حیزبایەتــی پەكەكــەش ،رەخنــەم
لەســەری هەیە .هەڵبەتــە لەگەڵ چەك فڕێدان،
یان داماڵینی چەكیش نیم .رێكو رەوان ،لەگەڵ
چارەسەری ئاشتیو خەباتی مەدەنیو هەڵبژاردنو
فراوانكردنی خەباتی دیموكراسیم .كە (هەدەپە)
ش ( )80كورســی هێنا ،پەیامی خۆمم گەیاندۆتە
قەندیــلو دیاربەكــر ،كــە بچنــە نــاو حكومەت
باشــە .كە شــەڕیان گواستەوە ناو شــارەكانیش،
بەبڕیارێكی مەترســیدارم دەزانــی .بەاڵم ،ئەمە
ئــەوە ناگەیەنێ ،تەواوی پرســی (دیموكراســی-
نەتەوەیــی) باكــورو رۆژئاوای كوردســتان ،لەو
گۆشانەوە تەماشا بكرێ.
گریمان ،پەكەكە ،لەو كێشــانە زیاتریشیان هەیە،
جێی خۆیەتی بپرســین ،ئــەی حكومەتی توركیا،
هەڵەی كەمتری هەیە؟
ئایە؛ لەناوچەكەو توركیا كێشەی كەمە؟ئایــە؛ بــاری ئابــوری توركیــا ،پاشەكشــە ،یانسەركەوتنی بەدیهێناوە؟
ئایە؛ زیندانەكانی توركیا ،جێگەی رۆژنامەنوسوسیاسەتمەدارو مەدەنیخوازی تری تیادا دەبنەوە؟
ئایە؛ لەسەر ئاســتی نێودەوڵەتی ،توركیا بۆ لەیەكێتی ئۆروپا قبوڵ ناكرێ؟
ئایە؛ رێژەی بێكاریی زیادیكردووەو كۆمپانیاكانپاشەكشــەیان كردووەو ئاســتەنگی ئابوری قوڵە،
یان تەنكە؟
ئایە؛ ســوپای توركیا بۆ كودەتــای كرد ،ئەگەرســوپایەكی پرۆفیشناڵی نیشــتمانیی دەستورپارێز
بوو؟
هەرچــی چۆنێ بــەراوردی كێشــەكانی توركیاو
هەڵەكانــی پەكەكە بكرێ ،توركیا دەیان بەرامبەر
لەدۆخــی توركیــاو لە پرۆســەی دیموكراســیو
ئازادیــە مەدەنیــەكان بەرپرســیارترە .كەچــی،
ئەمریكا ،كە لە چركەساتێكدا ،سەدان ملیۆن وشە
زانیــاری دەگاتە پنتاگۆنەكەیو لە ئانو كاتیشــدا
وەزارەتی دەرەوەی واڵتەكەی ئاگادار دەكرێتەوە
لەو زانیاریانە ،هەتا بەهەڵە نەچێ ،بەبێ ئەوەی

گوێ بداتە ســەرجەم كێشەو هاوكێشەكان ،دوای
رزگاركردنــی قەشــەكەیان ،بڕیاری لەم چەشــنە
دەداتو توركیــاش چەشــە دەبــێ ،هەتــا پێــی
لێهەڵبــڕێ .دۆخەكــەش وا بــەردەوام بێ ،دوور
نیە لەرۆژئاوای كوردســتانیش ،ئەمریكا پاشەكشە
بكات.
بەدڵنیاییــەوە ،بــە تیرۆریســت زانینــی ســێ
ســەركردەی پەكەكە ،كە تەمەنی خۆیان لەســەر
رێبازەكەیــان دانــاوە ،هەرگیــز ،نــە خزمەتــی
ئامانجــە ســتراتیژیەكانی ئەمریــكا لەرۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتدا دەكاتو نــە توركیاش ،لــە قەیرانە
هەمەچەشنەكانی رزگاردەكات.
چارەســەر ئەوە نییــە ،پشــتیوانی توركیا بكرێ،
كە پاشەكشــەی لە دیموكراســی كــردووە ،هەتا
بــەردەوام بێ لەســەر سیاســەتی بێبەشــكردنی
گەلی باكوری كوردســتان ،لە مافە دیموكراسیو
مەدەنیەكانــی .هــەروا ،پەكەكــەش ناتوانــێ بە
ســوربون لەســەر ســتراتیژی خەباتی چەكداری،
چۆك بە توركیا دابدات .چارەســەرێكی سیاســی
وەكــو ئاشــتەواییەكەی (كۆلۆمبیــا) باشــترە ،لە
سەركوتی عەسكەری توركیاو بەردەوامیی خەباتی
چەكداری پەكەكە.
لەكۆتاییشــدا جێــی خۆیەتــی بیگێڕمــەوە كــە:
ســێ مانگ لەمەوبــەر ،رێكەوتــی ()2018/8/12
بەڕێز (ســتیڤن فەیگەن) قونســڵی نوێی ئەمریكا
لەهەرێمی كوردستان ،سەردانی كردین .رەخنەی
لە پەكەكە گرت ،منیش وەاڵمم دایەوە كە:
ئەمریكا لەســەر قەشــەیەك ،گەمــارۆی ئابوری
خســتە ســەر توركیا .بــەاڵم ( 13هــەزار) كورد
گیــراونو زیاتر لــە ( 20ملیۆن) كــوردی توركیا
مافــی خوێندنــی زمانــی زگماكیان نییــە ،چۆن
خەباتی دیموكراسی ناكەن؟
قونســڵ پێكەنــیو منیــش دڵم تەنگ بــوو لەو
قسەیەی كردی.

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پارادۆکسى شۆڕشگێڕ و تیرۆریست الى
ئەمەریکا
ئێستا ئەمەریکا یەک مامەڵە لەگەڵ ئەبوبەکر بەغدادى و جەمیل بایک
دەکات ،ئایا لەم تێڕوانینەدا هیچ بەها و مۆڕاڵێک هەیە ،کە بەردەوام
بانگەشەى بەهاکانى مافى مرۆڤ و عەدالەت دەکرێت
ئەنوەر حسێن (بازگر)
کورد ،ســادەترین کارەکتەرە لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت ،هەرکات ئەمەریکا ویستى بیکاتە قوربانى بەرژەوەندییەکانى و هیچ
ئاکام و دەرهاویشتەیەکى خراپیشی لێ نەکەوێتەوە و هەرکاتیش ویستى دەستێک بەسەرى کورددا بێنێت و ڕابردووى قوربانى
لە بیر بەرێتەوە ،چونکە هەمیشــە کورد یەکالیەنە وتویەتى ئەمەریکا دۆســتى کوردە ،کە لە ڕاســتییدا تەنها کورد خۆى بە
دۆستى ئەو زانیوە ،نەک ئەم تێگەیشتنە الى ئەمەریکا هەبوو بێت( ،هیالرى کلنتۆن) لە کتێبی بژاردە قورسەکان ،بیرەوەرى
هەشت ساڵى خۆى کە وەزیرى دەرەوە و کۆنگرێسمان بوە دەگێڕێتەوە و باسى هەموو دونیا دەکات ،بەاڵم بە دوو وشە باسی
کورد و نەهامەتییەکانى ناکات ،کەچى ئەمەریکا دێت و هەموو بەهاکانى گەلى کورد و ڕەمز و سیمبوڵەکانى دەخاتە بازاڕى
کڕین و فرۆشــتنەوە و ( )12ملیۆن دۆالر دەخاتە ســەر گیانى ســێ سەرکردەى ( PKKموراد قەرەیالن ،جەمیل بایک و دوران
کالکان) ،کە چل ساڵە بە گژ هەموو مەحاڵەکاندا چونەوە ،چونەوە بە گژ زەبەالحترین هێزى ناتۆ ،کە بە بەرچاوى ئەمەریکا
و ئەوروپاوە ،خەڵکى مەدەنى دەکوژێت و دەیانخاتە زیندان و دەریاچەکانیان لێ وشک دەکات و خانوەکانیان دەروخێنێت.

ئەمەریکا ،پێشــتر ئەم نرخانەى خســتبوە ســەر
(زەرقاوى ،بن الدن ،ئەبوبەکر بەغدادى) و دەیان
تیرۆریستى تر ،کە سەدان سەربازى ئەمەریکاییان
کوشــتوە و باڵوێزخانەکانیان تەقاندۆتەوە ،دەیان
هــەزار هاواڵتییان کردە قوربانى و ســەریانبڕی،
لــە ســۆماڵ فــەرەح عەیدیــد دەیان ســەربازى
ئەمەریــکای کوشــت و دواتریــش ئەمەریکاى بە
ناچارى لە سۆماڵ دەرپەڕاند.
ئێســتا ئەمەریکا یــەک مامەڵە لەگــەڵ ئەبوبەکر
بەغــدادى و جەمیــل بایــک دەکات ،ئایــا لــەم
تێڕوانینــەدا هیــچ بەهــا و مۆڕاڵێــک هەیە ،کە
بەردەوام بانگەشــەى بەهاکانــى مافى مرۆڤ و
عەدالەت دەکرێت؟
ئەگەرچى مێژووى ئەمەریکا پڕیەتى لەم کڕین و
فرۆشتن و دروستکردنى لیستى تیرۆر و کوشتنى
چەنــد هێزى شۆڕشــگێڕ و ســەرکردەکانیان لە
بابەتــى (بزوتنــەوەى تۆپــاک ئامــارۆ لــە پیرۆ،
پڵنگەکانــى تامیــل لــە ســریالنکا لــە ( )2007و
کوشتنى سەرۆکەکەیان (فیلۆبیالى برابهاکاران) و
دژایەتــى فارک لە کۆڵۆمبیــا و تازەترین پیالنیش
ســەرکردایەتى ئەمەریــکا و ( )CIAبــوو لەگەڵ
واڵتانى ڕوســیا ،یۆنان ،تورکیا ،ئیسرائیل و کینیا
لە ساڵى  1999بە فرۆشتنى عەبدوڵاڵ ئۆجەالن بە
( )5ملیۆن دۆالر و دەستگیرکردنى لە نایڕۆبی و
تەسلیمکردنەوەى بە ئەنکەرە ((خوێنەر دەتوانێت
ئــەم کتێبــە بخوێنێتــەوە گەشــتە بێئاکامەکانــى
سەرکردەیەک لە نوسینى بریتا بولەر کە پارێزەى
ئۆجەالن بوو لە ڕۆما هاوڕێم ڕێکەوت ئیسماعیل
وەریگێــڕاوە)) ،بۆ ئەوەى تێبگات چۆن ئۆجەالن
فرۆشــراوە و ڕۆڵى ئەمەریــکا چیببووە لەم گەلە
کۆمەکێیەدا؟
ئەمەریکا کە نەک بە گرتن و تەســلیمکردنەوەى
ئۆجــەالن بە بوڵنــد ئەجەوید نەوەســتا ،ئەوەتا
لــە کاتێکدا کــە ئــەردۆگان و  AKPو ئەنکەرە
ڕۆژانە زیندانەکانیان پڕدەکەن لە گەنجانى کورد،
پەرلەمانتار و خەڵکانــى ئازادیخواز ،ئەمەریکا و
ئەوروپا چاوپۆشی لێدەکەن.
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 پەالمارى عەفرین و شارە کوردییەکانى ڕۆژئاوادەدات ،ئەمەریکا چاوپۆشی لێدەکات.
 دێت لە شەنگال ،زەکى شەنگال تیرۆر دەکات،ئەمەریکا بێدەنگە.
 ڕۆژانــە بۆردومانى قەندیل و گوندنیشــینەکاندەکات ،دەیان کەس بوونەتە قوربانى ،ئەمەریکا
و ئەوروپا بێدەنگن.
 سوپاى تورکیا ســنورەکانى باشور دەبەزێنێت،ئەمەریکا بێدەنگە ،کەچى لەگەڵ هەر جوڵەیەکى
ئێــران دەیــان کێشــە بــۆ حکومەتــى عێــراق
دروستدەکات.
کامــە مۆڕاڵ و بەها هەیە؟ کاتێک لە واشــنتۆن
فەتحوڵاڵ گوللەن داڵدە دەدات لە کۆشکى شاهانە
و پارێــزگارى لێــدەکات و عەبدوڵــا ئۆجەالنیش
تەنهــا لەبەرئەوەى نوێنەرایەتــى خەباتى گەلێک
دەکات ،نۆزدە ساڵە لە کونجى زیندانە و مۆڵەتى
سەردانیشی لێ زەوتکراوە؟
بــەاڵم ئون ســان ســوکى ،لــە بۆرما پێنج ســاڵ
زیندانــى حکومەت بوو ،ئەمەریکا هێندە بۆرماى
الى کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتى ناشــرین کرد کە بە
نیــوەى ئەنکــەرە قەتــڵ و عامــى نەکردبوو ،تا
ســەرئەنجام سان ســوکى کردە خاوەنى خەاڵتى
نۆبڵى ئاشــتى و دواجاریش سەرۆکۆمارى بۆرماى
بــۆ دەســتەبەر کرد ،پار ســاڵیش بــە بەرچاوى
واشنتۆنەوە خانم سان سوکى کەوتە قەتڵ و عامى
(رۆهینگیــا) موســوڵمانەکانى (بۆرمــا – میانمار)
کەسیش هیچى نەوت ،چونکە بەرژەوەندییەکانى
ئەمەریکا دەپارێزێت .ئەمە سیاسەتى پارادۆکسی
واشنتونە؟!
ئینســان ناتوانێــت بــاوەڕ بــکات بــەوەى ،ئەم
بڕیــارە بۆ بەرژەوەندى کــوردە لە ڕۆژئاوا و بۆ
جیاکردنــەوەى ئەجێنــداى  PKKو  PYDیــە و
بگــرە زۆر دووریــش نییە ،یەپەگــە و یەپەژە و
قەســەدەش جێبهێڵێــت و بیانخاتــە ژێر چەپۆکى
دیمەشــق و ئەنقــەرەوە ،وەکــو چۆن پار ســاڵ
هەوڵیاندا ساڵح موسلیم لە چیک دەستگیر بکەن
و تەسلیمى تورکیاى بکەنەوە.

تاکــە فاکتــەر لــەم بڕیــارە نەبوونــى مــۆڕاڵ و
ســەیرکردنى هێزە شۆڕشــگێڕەکانە وەکو کارتى
بەرژەوەنــدى ،ئێســتا کــە زۆربــەى بۆچونەکان
فۆکەس ئاوا دەکەن لەســەر بڕیارەکەى واشنتۆن،
ئەمەریــکا دەیەوێت دۆســیە و فایلــى ڕۆژئاواى
کوردســتان (پەیــەدە و هەســەدە) جیابکاتــەوە
لــە دۆســیە و فایلــى (پەکەکــە و کەجەکە) واتا
واشــنتۆن (باکور و ڕۆژئاوا)ى دابەشکردۆتە سەر
دوو هێز گەلى (تیرۆریست بە بۆچوونى واشنتۆن
کە  PKKدەگرێتەوە (ئازادیخواز و شۆڕشــگێڕ)،
بــەاڵم ئــەم ئەگــەر و ڕووداوانــەى ئەمەریکا و
ئەوروپا ،هەمیشــە ئەگــەرى دووبارەبوونەوەیان
هەیــە لە زەمەن و زەمانى جیاوازدا دژى کورد،
کــە (پەیــەدە و هەســەدە) دەگرێتــەوە ،بــەاڵم
بڕیارەکــەى واشــنتۆن دەکرێــت واقیعەکەى ئاوا
بخوێندرێتــەوە کــە ئەمەریکا بە نیازە پشــت لە
دۆســیەى کوردەکانــى ڕۆژئاوا بکات (ســەرەڕاى
ئــەوەى هەندێکجــار وەکــو قارەمــان وێنەیــان
دەکات) تــا دواجــار پشــتتێکردن و جێهێشــتنى
کوردانــى ڕۆژئاوا کە لــە بنەڕەتدا بۆ ڕازیکردنى
تورکیایە) بخاتە ئەســتۆى هێزەکانى ڕۆژئاوا ،کە
ئەوان دۆستى پەکەکە بوون و گوێیان لە واشنتۆن
گرتوە.

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

بڕیاری ئەمریکا لەپێناوی چی؟
ئەم هەنگاوەی ئامەریکا ،سەبارەت بە سیاسەتی کورد/رۆاژاڤا/باکوری
سوریا ،النیکەم هەنوکە ،شتێک ناگۆڕێت
سدیق حەسەن شوکری
لە ساڵی  1997ئەمریکا پارتی کرێکارانی کوردستانی خستە لیستی تیرۆەرەوە ،کە پەیوەست بوو بە پرسی پەنابرییەوە2001 ،
دوبارە پارتی کرێکارانی کوردستانی خستە لیستی تیرۆری جیهانییەوە ،کە بەمب لە هەر شوێنێکی دنیا ڕووبەڕووی (پەکەکە)
دەبێتەوە .لەم دواییشدا ،لە ڕۆژانی  6و  2018/11/5مەتی پالمەر ( )Matthew Palmerجێگری ڕاوێژکاری کاروباری وەزارەتی
ئەمریکا بۆ ئەوروپا و ئاوراسیا دوو ڕۆژ لە تورکیا لەگەڵ بەرپرسانی ئەنقەرە لەمبارەوە دانوستانی کرد ،لەدوای ئەم سەردانە
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و هەروەها وەزارەتی دارایی ئەمەریکا لە  2018/11/7بڕیاری پارە بەخشــین بۆ ڕادەســتکردن و
زانیاری دان سەبارەت بە جەمیل بایک ،موراد قەرەیالن و دوران کالکان بۆ ڕای گشتی ڕاگەیاند.
بۆچــی تەنیــا ئەم ســێ کەســە کران بــە ئامانج؟ ســتراکتۆری پەکەکە لە ســەرکردایەتیدا بە دوو جۆر دابــەش بووە .ئەویش
سەرکردایەتی ستراتیژی و سەرکردایەتی مەیدانی تاکتیکی .ئەمە هەر لە کۆنگرەی سێیەمی پەکەکە لە ساڵی  1986بەم جۆرە
جێگیر بووە ،تائێســتاش بەردەوامە .پێشــتر ،کە عەبدوڵاڵ ئۆجاالن لە دەرەوە بوو ،زیندانی نەکرابوو ،خودی ئۆجاالن رۆڵی
ســەرکردایەتی ســتراتیژیی دەگێڕا .لەدوای ئەوەی ئۆجاالن لە ئەنجامی پێالنگێرییەکی نێودەوڵەتی ،کە ئەمریکا سەرکێشی ئەم
پیالنەی دەکرد ،ئۆجاالن رفێندرا و بەدیل گیرا .پەکەکە بۆ ئەوەی شوێنی رێبەرایەتی ستراتیژی بۆش نەمێنێتەوە ،بە شێوەیەکی
خۆرســک ئەم ســێ کەســە؛ بایک ،کالکان و قەرەیالن ،پێکەوە رۆڵی ســەرکردایەتی ستراتیژی بۆ پەکەکە و گشت ڕێکخراو و
تێکۆشانی (پەکەکە) دەبینن.
بیرۆکەی ئەم پیالنگێرییە ئەوەیە؛ «ئۆجاالن لەژێر گوشــاری گۆشــەگیرییەکی ســەختدایە .کاتێ ئەم ســێ ئەندامەی پەکەکەش،
بەجۆرێــک لــە جــۆران ،بێکاریگــەر بکرێــن .ئیتر ئەوانی تــر ناتوانن وەکو ئێســتا پەکەکــە بەرێوە ببەن ،کوتایــی بە ڕۆڵی
سەرکردایەتی ستراتیژی دێت ،بۆ ماوەیەکی کورت پەکەکە دەبێتە هێزێکی بچووک و بێکاریگەر».

ڕاستە ،ئەم بڕیارەی ئەمریکا بۆ ڕازیکردنی تورکیا/
ئەردۆغانە ،بۆ ئەوەی نەخشە ڕێگەی ئەمریکا لە
رۆاژاڤا /باکوری ســوریا پەســەند بــکات .ئەویش
بۆ بەهێزکردنی پێگەی کورد و یەپەگە/هەســەدە
لە هاتووی دەوڵەتی سوریادا .هەرچەندە تورکیا
پێشــوازی لــەم بڕیــارە دەکات ،چونکــە خــۆی
بــە پیالنــی  MITو  CIAهەژمــار دەکرێــت.
تورکیــا داوا دەکات و بەردەوامیــش دەبێــت،
کــە هەمان بڕیــار لــەدژی (یەپەگــە)ش بخرێتە
بــواری جێبەجێکردەنەوە .بەبــێ ئەمە تورکیا لە
سیاسەتی سوریا نابێتە هاوەڵی ئەمەریکا .چونکە
دەردی تورکیا/ئەردۆغان ،وێرای (پەکەکە) ،گشت
دەســکەوتەکانی کوردە ،ئینجا لە هەر شــوێنێک
بێــت .بۆ ئەمەش پێویســت بە بەڵگــە هێنانەوە
ناکات .واتە ئەم هەنگاوەی ئامەریکا ،ســەبارەت
بە سیاسەتی کورد/رۆاژاڤا/باکوری سوریا ،النیکەم
هەنوکە ،شتێک ناگۆڕێت .ئەوە ئاشکرایە ،تورکیا
لەمــەودوا پڕ بــە دەمی خۆی داوا لــە ئەمریکا
دەکات؛ ئەندامانی (پەکەکە) لە ســوریا و عێراق
بۆی دەســتگیر بکات و ڕادەســتی بکاتەوە .هیچ
نەبێت ئەمریکا خۆی ئەم شەکرەی شکاندوە.
وەکو تر ،ئەم بڕیارە لەســەر سیاســەتی ئەمریکا
لــە ناوچەدا بە نەرێنی دەکەوێتەوە .چونکە ئەم
بڕیارە ڕای گشــتی کوردســتان ،بێجگە لە الیەنە
کۆنەپەرستە دۆستەکانی ئەردۆغان ،گشت الیەنە
دیموکــرات ،نیشــتمانپەروەر و ئازادیخوازەکانی
ناڕاحــەت و نیگــەران کــردووە .هەتــا هێــزە
دیموکــرات و سۆسیالیســتەکانی تورکیــاش لــەم
بڕیــارە نیگەرانــن .چونکــە ئەم بڕیارە ،گشــت
پردەکانــی گفتوگــۆ ،دیالۆگ و ئومێدی ئاشــتی
و چارەســەری دیموکراســییانەی نێوان تورکیا و
پەکەکــە – جواڵنەوەی سیاســی کورد لە باکوری
کوردســتان وردوخــاش دەکات .وەکــو ئەوەیــە
ئەمریــکا ئارەزوومەند بێت؛ تورک و کورد زیاتر
یەکتر بکوژن .بێگومان ئەم بڕیارە شــەڕ لەنێوان
تورک و کورد بەگوڕتر دەکات.
ئەمریــکا لەمــەدا هەڵەیەکی گــەورەی کردووە.

130

بەبــێ ڕۆڵی کورد ئەمریکا لــە ناوچەدا کاریگەر
نابێت .بە تایبەت لە سیاسەتی سوریا ،کە ئەمریکا
لە مێژوویی خۆیدا بۆ جاری یەکەمە ،لە ســایەی
بەرخۆدانی شــاگردانی ئۆجەالن لە ســوریا جێی
گرتووە .ئەمریکا بۆ ئەوەی تەواو لەم سەدەیەدا
لە ناوچەدا کاریگەر بێت ،دەبێت گوشــاری زێدە
لەســەر تورکیا بکات ،بۆ ئەوەی ریئالیتەی کورد
قبــوڵ بکات ،لەگەڵ کورد ئاشــتی بــکات ،مافە
ڕەواکانی کورد بدات و لە دژی بەنەتەوەییبوونی
کورد نەوەســتێتەوە .کورد ،ئەمریکا و تورکیا بە
پشتیوانی هێزە پێشکەوتوخوازە نێونەتەوەییەکان
پێکەوە دەتوانن ســەرلەنوێ کار بۆ بنیادنانەوەی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بکەن .ئەمریکا بە ئەقڵی
شــۆڤێنیزم و نەژادپەرســتی تــورک ،تــا کــوێ
دەتوانێــت بــڕوات؟ بێگومــان تــا ئاســتی بااڵی
ئیخوانە جیهادیســتەکان ،کە ئەردۆغان خەون بە
ســەپاندنی ئەم دەســەاڵتەوە دەبینێت و گشــت
توانــا و هەوڵەکانی لەمبارەوە خســتۆتەگەڕ ،کە
تورکیا بەمە مەترســیی لە ئاشتی و پێکەوە ژیانی
گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دروست کردوە.
لێرەدا ،ڕاســتییەک هەیە ،کەس ناتوانێت نکۆڵی
بــکات .دوو ئایدیۆلۆژیــای گرنــگ لــە ناوچەدا
ســەریان هەڵداوە .یەکــەم ئایدیۆلۆژیای پەکەکە/
ئۆجەالنــە ،کــە دەیەوێــت «لەســەر بنەمــای
جێگیرکردنــی چەمکــی نەتــەوەی دیموکــرات،
چەمکــی میللیگەرایــی نەژادپەرســت مەحکــوم
و نابــود بکرێــت ،هەروەها لــە جیاتی دەوڵەت
نەتەوە و دەوڵەتگەرایی ،سیســتەمی کۆنفیدراڵی
دیموکراسی بنیاد بنرێت» .ئەمە لەڕووی سیاسی،
ئابــوری ،کۆمەاڵیەتــی و کلتورییــەوە ،وەکــو
چارەســەری ریشــەیی بۆ کێشە سەدســاڵییەکانی
ناوچــە پێشــنیار دەکات .ئەمە لــەحاڵەتێکدایە،
کــە سیســتەمی ناوچە بۆتە بار و نەخۆشــییەکی
کوشــندە بەسەر پشتی گەالن و دنیاوە .بێگومان
لەگەڵ ئەمەدا ئایدیۆلۆژیای داعش هەیە.
بــە یــەک وشــە هــەر کــەس دەڵێــت داعــش
تیرۆریســتە و دەبڕێتــەوە .بــەاڵم داعش بۆچی

دروست بوو؟ بێگومان تەواوی نیگبەتی ،فاشیزم،
دزی ،گەندەڵــی ،نادادپــەروەری ،نەبوونــی
ئــازادی و مافی مرۆڤ لە سیســتەمی دەوڵەتانی
جوگرافیای موســڵمانان و رۆژهەاڵتیناوەڕاســتدا،
داعشــی هێناوەتــە دنیا .هیچ گومانــی تێدانییە،
دایکی داعش سیســتەم و دەســەاڵتی فاشــیزمی
نەژادپەرســتی جوگرافیای موسڵمانان و ناوچەیە.
لــە جوگرافیــای ئیســامدا ئایدیۆلۆژیــای داعش
بۆتە ریئالیتەیەکی کۆمەاڵیەتی ئیســامی جیهادی
تەکفیــری ،کە دەیەوێت گشــت جیهــان «فتح»
بکات .دەیەوێت سیســتەمێکی ئیسالمی فاشی و
تیرۆریســتی داخراو بە زەبرەزەنگ دامەزرێنێت.
هەروەها ئەم هێزە ،داعش ،بە ناوی ئیسالمەوە،
بۆتە باشــترین هێزی پاراســتنی قەاڵی سیستەمی
کۆن و کۆنەپەرســتی و دەوڵەت نەتەوەی دایکی
فاشــیزم و دیکتاتــۆری لــە ناوچــەدا .بۆیــە لە
رۆژهەاڵتیناوەڕاســتدا ئایدیۆلۆژیای هەرە بەهێز
کــە لــەدژی ئایدیۆلۆژیــای داعش بوەســتێتەوە،
ئایدیۆلۆژیای ئۆجاالنە.
بۆ نموونە ،ئەگەربێــت و ئایدیۆلۆژیای ئۆجەالن
نەبوایــە ،لــە ســوریای شــەڕی دژی داعش لەم
دۆخەی ئێســتادا نەدەبوو .هاوکێشــە سیاسی و
سەربازییەکان تەواو جیاواز دەبوون و لە خزمەتی
ڕژێمــی ئەســەد و کۆنەپەرســتی و دیکتاتــۆری
ناوچــەدا دەبوو .بۆیــە ئەمریکا/هێزە هاوپەیمانە
ڕۆژیاواییەکان دەبێت ئەم ڕاســتییە ببینن .کار بۆ
یەکخســتنی هێزی دیموکرات و ســکۆالر بکەن.
کە هەنوکــەش ئەم هێزە بە پڕانی لەنێو کورددا
دەبینرێت .ئەمریکا نابێت بکەوێتە نێو ئەم گەمە
ئەرزانەوە؛ کورد پارچە دەکەم ،بێ هێز دەکەم،
ئەردۆغــان ڕازی دەکەم .بەمــە خزمەتێکی زۆر
گــەورە بە داعش دەکرێت .دەســەاڵتی ئەســەد
دەگەڕێتــەوە بۆ تــەواوی ســوریا ،ناوەندگەرایی
و تۆتالیتاریزم ســەرلەنوێ لە ســوریا فەرمانڕەوا
دەبێت ،ئەردۆغانیش داوای خودی ئەمە دەکات!
باشە ئەمریکا داوای چی دەکات؟ جێی مەراقە.
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پەکەکە لەنێوان ماکگۆرگ و ماتیۆ پاڵمەر دا
پێنج دۆسیەی قورسی ئەمریکی  -تورکی ئامادەکرا بوو بۆ باسکردن
لەنێوان ئەمریکا و تورکیادا کە لە سەردانە دوو ڕۆژیەکەی پاڵمەردا
یەکالبکرێنەوە
هونەر تۆفیق
ماتیــو پاڵمــەر ،جێگــری یاریدەدەری وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکایە بۆ کاروباری ئەوروپا و ئۆراســیا .ماوەی ســێ مانگە لەو
پۆســتەدا دەســت بەکاربوە .لە یەکەم سەردانییدا بۆ تورکیا ،ئەو بڕیارە ئەمریکیەی دژ بە پەکەکە زیندووکردەوە کە لە ساڵی
 1997و  2001دا دراوە .بەوەی (پەکەکە) ڕێکخراوێکی تیرۆریستیە .
برێت ماکگۆر ماوەی چوار ســاڵە لە دروســتکردنی پەیوەندیەکی تایبەت و ناڕاســتەوخۆیدایە لەگەڵ )پەکەکە( و ڕاستەوخۆش
لەگەڵ هاو ڕێبازەکەی (پەکەکە) ،کە )یەپەگە( لە ســوریادا .لە ڕێگای ماکگۆرکەوە )یەپەگە( و ئەمریکا بەشــداری هاوبەشــیان
هەیە لە شەڕی دژ بە داعشدا .
لەوەتــەی پاڵمــەر ئەو پۆســتەی وەرگرتووە پەیوەندی نێــوان )یەپەگە( و ئەمەریکا ڕوو لە الوازبوونــە .لە 10ی ئۆکتۆبەردا،
واتــە شــەش ڕۆژ بەر لە جەختکردنەوەکەی پاڵمەر کە (پەکەکە) تیرۆریســتە .هێزەکانی ســوریای دیموکــرات ڕایانگەیاند بۆ
ماوەیەکی کاتی ئێمە شــەڕی دژ بە داعش ڕادەگرین بەهۆی هێرشــەکانی تورکیاوە بۆ ســەر کۆبانی و تربەســپی .ئەمریکاش

ماتيۆ پاڵمەر
هیچ هەڵوێســتێکی جدی بۆ ڕاگرتنی هەڕەشە و
هێرشەکانی تورکیا نەنواندوە .
بــەر لــە پاڵمــەر ،جۆناســان کۆهیــن جێگــری
یاریــدەدەری وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریکا بوو
بــۆ کاروبــاری ئۆراســیا .لــە ماوەی دوو ســاڵی
پۆســتەکەیدا کۆهیــن ناکۆکــی گــەورەی هەبوو
لەگەڵ تورکیادا ســەبارەت بە (پەکەکە) و سوریا
و جەنگی دژ بە داعش .کۆهین ڕۆڵێکی گەورەی
هەبــوو لــە ڕاگرتنی لەشکرکێشــی تورکیا لەپاش
عەفرین بــەرەو خۆرهەاڵتی فــورات .هەروەها
بەهۆی کۆهینــەوە ئەمریکا ئابڵۆقە ئابووریەکەی
واڵتەکــەی لەســەر تورکیــا دانــا .ڕێکەوتنــی
مێنبەجیشی بە تورکیا ئیمزاکرد .
پێچەوانــەی بۆچوونــە سیاســیەکانی کۆهیــن و
ماکگــۆرک ســەبارەت بــە تورکیــا .پاڵمــەر لــە
سەرەتای دەست بەکاربوونیەوە بۆ تورکیا مایەی
دڵخۆشــی بوو ،وەک لە زاری سەردار تورگۆرتی
توێژەرەوەی سیاسی تورکیەوە باسی لێدەکرا .
پێنــج دۆســیەی قورســی ئەمریکــی  -تورکــی
ئامادەکــرا بوو بۆ باســکردن لەنێــوان ئەمریکا و
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برێت ماکگۆرگ
تورکیادا کە لە سەردانە دوو ڕۆژیەکەی پاڵمەردا
یەکالبکرێنەوە :دۆســیەی رەکێتــی ئێس  400ی
ڕوســی ،دۆسیەی خاشقچی .دۆســیەی ئابڵۆقەی
ســەر ئێران .دۆسیەی ســوریا .دۆسیەی قوبرس.
ئەم دۆسیە قورسانە بەئاسانی بە قازانجی تورکیا
لەالیەن پاڵمــەرەوە خەریکە یــەکال دەکرێنەوە.
لەگەڵ ئەوەشــدا تاکالیەنانە خەاڵتی تورکیای کرد
بــە زیندووکردنەوەی بە تیرۆریســت ناســاندنی
(پەکەکە) لە الیەن ئەمریکاوە .
پاڵمەر کە ئەدیبێکی سیاســی ڕۆمان نووسیشــە،
تــا ئێســتا کە چــوار ڕۆمانــی باڵوکردۆتــەوە «
گورگەکــەی ســەرایڤۆ « وەفدەکــەی ئەمریکا «
دوژمنێکــی باش « نهێنی دەوڵــەت « ئەزموونی
دیبلۆماتــکاری خــۆی لــە ڕێــگای ڕۆمانەکانیەوە
گێڕاوەتەوە .
ئــەوەی جێــگای ســەرنجە پاڵمــەر لــە مــاوەی
نوێنەرایەتیکردنــی ئەمریــکا لەهــەر واڵتێکــدا
بووبێــت ،جەنــگ و ماڵوێرانــی لــەو واڵتــەدا
ڕوویداوە .
لــە  2008بــۆ  2010لــە بۆرمــا بــوە .جەنگــی

موسڵمان و بوزیەکان بەرپا بوە.
لــە  2006بــۆ 2008لێپرســراوی مەلەفی جۆرجیا
بووە ،جەنگی ئۆتیسیا ڕوویداوە
لــە  1997بــۆ  1999بەڕێوەبــەری مەکتەبــی
یوگوسالفیا بوە ،جەنگی سربیا ڕوویدا
لــە  1993بــۆ  1995لــە ســەفارەتی ئەمریکا لە
بەلەگراد بوە ،جەنگی بۆسنە ڕوویداوە
لێــرە بــەدواوە لە پــاش گرتنە دەســتی مەلەفی
ئۆراســیا لــە یۆنانەوە تــا ئەرمینیا لــە وەزارەتی
دەرەوەی ئەمریــکا چــاوەڕوان دەکرێــت
بەریەککەوتنــی تاکتیکــی ڕووبــدات لــە نێــوان
سیاســەتی ماکگۆرک و پاڵمەردا .ئەمەش دەبێتە
هــۆی ئاڵوگۆڕ لــە چۆنییەتــی هاوپەیمانییەکانی
ناوچەکە و گۆڕانگاری لە ســەنگەرەکانی شــەڕی
سوریادا .
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پارادۆکسی ئەمەریكا لە مامەڵەكردن لەگەڵ
کوردەکاندا
وەرگێڕانى :خەاڵت عەلی

لە دوای دامەزراندنی پارتی یەکێتیی دیموکراتی لە ســوریا لە ســاڵی  ،2003چاودێرانی ڕووداوە هەرێمییەکان ،هەمیشــە بە
گومانــەوە دەیانڕوانییــە پەیوەندییەکانــی نێــوان پەیەدە و پەکەکە .پەیــەدە هیچ کاتێک بە فەرمیی پەیوەســتبوونی خۆی بە
پەکەکــەوە ڕانەگەیانــدووە و خۆی وەک ئۆرگانێکی فەرمیی ئەو ڕێکخراوە نیشــان نەداوە .بەاڵم پڕاکتیکی سیاســیی هەردوو
حزبەکە و خوێندنەوەی چاودێران ،هەمیشە جەختیان لەسەر بوونی پەیوەندیی نێوان ئەو دوو الیەنە کردۆتەوە .پاش ڕاپەڕینی
گەالنــی ســوریا لــە بەهــاری  2011و بەردەوامیی ئەو ڕووداوانە و لــە ڕێچکەدەرچوونی لە هەندێک جێگە ،هاوکێشــەکانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و سوریا گۆڕانکارییان بەسەردا هات .لەم نێوەندەدا کوردانی سوریا ،وەک بەشێک لە گەالنی ڕاپەڕیوی
ســوریا بوونی خۆیان نیشــاندا لەناو ڕووداوەکاندا ،بەاڵم ئەوەی زیاتر لە هەموو الیەنەکان ئەم بوونەی کوردی بەرجەســتە
دەکرد ،پارتی یەکێتیی دیموکراتی (پەیەدە) بوو .ئەم پارتە لە ڕێگەی ڕێکخستنێکی تۆکمەوە تارادەیەک توانیبووی ڕابەرایەتیی
خەباتی کورد لە سوریا بخاتە ئەستۆی خۆی.
کاتێک پەیەدە وەک دیفاکتۆیەک دەبێتە ژمارەیەکی قورس لەسەر گۆڕەپانی سوریا ،لەالیەن هێزە نێودەوڵەتییەکانەوە حسابێکی
تایبەتی بۆ دەکرێت ،بەتایبەت لەالیەن ئەمەریكا و ڕوســیاوە .ئەمەریكا لە ترســی ڕاکێشــکردنی پەیەدە بەالی بەرەی ڕوسیا
و بەرەی ئێراندا ،هەرزوو هەوڵە دیبلۆماســی و ســەربازییەکانی خۆی خســتەگەڕ بۆ نزیکبوونەوە لە پەیەدە ،هەم لە ڕێگەی
پێدانی چەکەوە ،هەم لە ڕێگەی پێشکەشکردنی مەشقی سەربازییەوە.

ئاشتون كارتەر
ئــەوەی لــەم نێوەنــدەدا بۆتە جێگەی ســەرنج،
پەیوەندییەکانــی نێــوان تورکیــا و ئەمەریكا یە،
ئــەوەش لەبــەر ڕۆشــنایی کۆمەڵێــک فاکــت و
هاوکێشەدا:
.1ئەمەریــكا ســااڵنێکی زۆرە پەیوەندییەکــی
تاڕادەیــەک جێگیــری هەیــە لەگــەڵ تورکیــا و
ســەرەڕای پێشــهاتە چاوەرواننەکراوەکان ،وەک
دوو واڵتــی ســەرەکیی نــاو پەیمانــی باکووری
ئەتاڵنتیک ،هەر پەیوەندییەکی باشــیان لەنێواندا
هەبووە.
.2هاوکارییەکانی ئەمەریكا بۆ پەیەدە ،کە وەک
باســکرا لــە ســەرەوە ئەگەر بەشــێک نەبێت لە
پەکەکە ،ئەوا بە دڵنیاییەوە پەیوەندییەکی بەهێز
لە نێوانیاندا هەیە ،تورکیاش دووژمنی لەمێژینەی
پەکەکەیە و دەیان ساڵە لە شەڕدایە لەگەڵیدا،
.3خــودی حکومەتــی ئەمەریــكا و ڕێکخــراوە
نێودەوڵەتییەکانــی نزیک لــە ئەمەریكا  ،پەکەکە
بە ڕێکخراوێکــی تیرۆریســت دادەنێنن ،کەواتە
چۆن دەکرێت هاوکاریی پەیەدە بکەن کە هێندە
لــە پەکەکــەوە نزیکــە و لــە یەک ســەرچاوەی

134

ليندسى گراهام
ئایدیۆلۆژی ئاو دەخۆنەوە؟ ئایا ئەمەریكا هێندە
بێئاگایــە لــە پەیوەندییەکانــی نێــوان پەکەکە و
پەیەدە؟
بــاس و خواســی پەیوەندییەکانــی پەکەکــەی
«تیرۆریســت» و پەیــەدەی «شۆڕشــگێڕ» لەنــاو
ئیدارەی ئەمەریكادا
پێــش ئەوەی ڕەشــەبای ســەرۆکە کۆمارییەکەی
ئەمەریكا (باراک ئۆباما) بە ناو جیهاندا هەڵبکات
و لە سەردەمی سەرۆکە دیموکراتەکەی ئەمەریكا
(باراک ئۆباما)دا ،گفتوگۆیەک لە نێوان سیناتۆری
ئەمریکی (لیندســی گراهــام) و وەزیری بەرگری
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــكا (ئاشــتۆن
کارتــەر)دا ڕوودەدات لــە کۆبوونــەوەی لیژنەی
خزمەتگوزارییە میلیتارییەکانی ئەنجومەنی پیرانی
ئەمەریكا.
ئــەم گفتوگۆیــە ،کــە لــە خــوارەوە دەقەکــەی
دەخوێننــەوە) ،لەگەڵ دەیان و ســەدان بەڵگەی
دیکــەدا ،حەقیقەتــی سیاســەتە دووفاقییەکانــی
ئەمەریكا نیشاندەدەن ،کە لە الیەک وەها نیشانی
دەدات دۆســتی تورکیایەوە و فشــار لەسەر ئەو

پەکەکە دروســت دەکات ،لە الیەکی دیکەشەوە
تورکیا نائومێد دەکات بــەوەی هاوکاریی لەگەڵ
ســەرکردەکانی پەیــەدە دەکات .بۆیە زۆرێک لە
چاودێران و ڕەخنەگرانی سیاســەتەکانی ئەمەریكا
ئەم بڕیارەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئەمەریكا
تەنها بــە ڕازیکردنێکی ڕووکەشــانی دڵی تورکیا
تەماشــا دەکەن و پێیان وایە سیاسەتی دەرەوەی
ئەمەریــكا ی کردۆتەوە جێگەی گاڵتەجاڕی ،هەر
بۆیــە زۆرێک لــە میدیا جیهانییەکان درووشــمە
ســەرەکییەکەی ترمپیــان گۆڕیــوە لــە «جارێکی
تــر ئەمەریــكا دەکەینەوە واڵتێکــی مەزن» ،بۆ
«جارێکی دیکە ئەمەریكا دەکەینەوە گاڵتەجاڕ».
دەقی گفتووگۆی نێوان لیندسی گراهام و ئاشتۆن
کارتەر
 ســیناتۆر (لیندســی گراهام) :باشــە ئێوە ناوی(پەیەدە)تان بیستووە؟
* وەزیــری بەرگــری (ئاشــتۆن کارتــەر) :بەڵێ
بیستومە من.
 گراهام :کێن ئەوانە؟* کارتەر :گروپێکی کوردن.

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

 گراهام :ئەی یەکینەکانی پاراستنی گەل؟* کارتەر :ناوی ئەوانیشم بیستووە.
 گراهام :باشە ،ئەی ئەوانە کێن؟* کارتەر :ئەوانیش گروپێکی دیکەی کوردن.
 گراهام :باشــە هەر باڵە چەکدارەکەی پەیەدەنیین؟
* کارتەر :بەڵێ خۆیانن.
 گراهام :واتە ئەمە ڕاستە؟* کارتەر :بەڵێ ڕاســتە ،ئەوان پارتێکی سیاسیی
کوردن و ئاڕاســتەیەکی چەپگەرایان هەیە ،ساڵی
 2003دامەزراوە.
 گراهــام :ڕاپۆرتەکان ئاماژە بــەوە دەدەن کەســەر بە پارتی کرێکارانی کوردســتانن ،یان النی
کــەم پەیوەندییەکــی گەلێک بەتینیــان هەیە بە
پەکەکەوە ،ئەمە ڕاستە؟
* کارتەر :بەڵێ.
 گراهــام :پەکەکــەش لە تێڕوانینــی حکومەتیتورکیاوە ڕێکخراوێکی تیرۆریستیین ،ڕاستە ئەمە؟
* کارتــەر :پەکەکــە نــەک هــەر لــە تێڕوانینی
حکومەتــی تورکیــاوە تیرۆریســتن ،بەڵکــو لــە
تێڕوانینــی حکومەتــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانی
ئەمەریكا شدا تیرۆریستن.
 گراهــام :کەواتە بۆچی جێگەی سەرســوڕمانبێت کە تورکەکان توڕەن لەوەی ئێمە یەکێنەکانی
پاراســتنی گــەل لــە ســوریا پڕچــەک دەکەین،
لەکاتێکــدا ئــەوان ئــەو پەیوەندییــە بەتینەیــان
هەبێت لەگەڵ پەکەکەدا؟
* کارتــەر :نەخێــر هیــچ جێگەی سەرســوڕمان
نییــە .بــەاڵم ڕێگەبدە بــۆت ڕوونبکەمــەوە کە
ئێمە وتووێژی فراوان و گشتگیرمان کردووە لەم
بارەیەوە لەگەڵ تورکەکاندا.
 گراهــام :باشــە ئــەی تورکــەکان هیــچناڕەزایەتییەکیان دەرنەبڕیوە لەم بارەیەوە؟
* کارتەر :بەڵێ.
 گراهــام :من ماوەیەک پێش ئێســتا لە تورکیاگەڕامــەوە .ئــەم پرســە بۆتە جێگەی کێشــە بۆ
ئەوان .پێیان وایــە پڕچەککردنی یەپەگە یەکێکە

لــە کارە هــەرە گەمژانەکانــی جیهــان .منیــش
لەمــەدا هاوڕایانــم .ئەگەر خواســتی ئەوەشــت
هەیــە هــۆکاری توڕەبوونەکەیــان بزانیت ،ئەوە
بریتییە لە پڕچەککردنی ڕێکخراوێکی تیرۆریستی
لەالیەن ئەمەریكا وە ،کە دژ بە حکومەتی تورکیا
دەجەنگێت.
ئەمەریكا دەیەوێت چی بە تورکیا ببەخشێت؟
لــەو دەمەی ئەمەریكا بەردەوامــە لە هاوکارییە
بەردەوامەکانــی بــۆ هێزە کوردییەکانی ســوریا،
هاوکات لە الیەکی دیکەوە دێت  12ملیۆن دۆالر
تەرخــان دەکات بۆ هەر کەســێک کــە زانیاریی
دەربارەی ســیان لە سەرکردە دیارەکانی پەکەکە
بداتە ئەمەریكا و دەزگا ســیخوڕییەکانی .وێڕای
ئــەوەی خــودی بڕیارەکە جێگەی پرســیارە و لە
ســەرەتای ئــەم بابەتەدا شــیکردنەوەی لەســەر
کراوە ،بەاڵم پرســیارە ســەرەکییەکە ئەوەیە کە
ئەمەریكا دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم بڕیارەوە چی
بە تورکیا ببەخشێت؟ گرنگیی ئەم پرسیارە لەوێدا
دەردەکەوێــت کــە زۆرێک لە ناوەندە سیاســیی
و دەوڵەتییەکانــی تورکیا ،وێــڕای دوژمنایەتییان
بــۆ پەکەکــە و خۆشــحاڵییان بە هــەر بڕیارێکی
نێودەوڵەتــی کــە دژ بــەم ڕێکخــراوە بدرێــت،
بــەاڵم بە گومانەوە دەڕواننە ئــەم بڕیارە و داوا
لــە حکومەتــی واڵتەکەیــان دەکــەن تەنها وەک
بڕیارێکــی ئاســایی ئەمەریكا مامەڵــەی لەگەڵدا
بــکات و بە هەنــد وەرینەگرێــت ،لەبەرئەوەی
ئەمەریــكا لــە الیەکــی دیکــەوە هاوپەیمانــی
هێزە کوردییەکانی ســوریایە (هێزەکانی سوریای
دیموکرات و یەکینەکانی پاراستنی گەل).
سیاســەتی دەرەوەی ئەمەریــكا بــە درێژایــی
مێژوو ،هەردەم لە خزمــەت بەرژەوەندییەکانی
خۆیــدا بــووە ،ڕەنگــە ئەمــە ئاســایی بێــت و
مافــی هەر واڵتێک بێت ،بــەاڵم ئەوەی جێگەی
ڕەخنەیە و بە هەڵوێستێکی نامرۆڤانە دادەنرێت،
بەکارهێنانی خەڵک و خاک و سەروەت و سامانی
واڵتانی دیکەیە بۆ ئەم بەرژەوەندییانە .هەربۆیە
ئێســتا ئەمەریكا لــە دۆخێکدایە کــە نە تورکیا

بەتەواوی دڵخۆشە بەم بڕیارەی بۆ ئاشکراکردنی
جێگەی سێ سەرکردە کوردەکە دەریکردووە ،نە
پەیــەدە و پەکەکەش ئومێدی گەورەیان لەســەر
هاوکارییەکانــی ئەمەریــكا و هاوپەیمانێتیی ئەو
واڵتە هەڵچنیوە لەگەڵ کوردانی ڕۆژاڤا.
ئەمەریكا بە سیاسەتی بانێک و دوو هەوا مامەڵە
لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی تورکیادا دەکات ،لەالیەک بە
دوای سەرکردەکانی پارتی کرێکارانی کوردستاندا
دەگەڕێت ،لە الیەکی دیکەشــەوە پارێزگاریی لە
(فەتحولاڵ گیولەن) دەکات ،کە حکومەتی تورکیا
بــە یەکێک لە پیالنداڕێژەرانی کودەتاکەی ســاڵی
2016ی دادەنێت.
یەکێک لە ســەرکردە ناسیۆنالیستەکانی تورکیا و
سەرۆکی پارتی بزاڤی نەتەوەیی تورکیا (دەوڵەت
باخچەلی) ،بە ڕاشکاوانە پەردە لەسەر هەڵوێست
و سیاســەتەکانی ئەمەریــكا هەڵدەماڵێت و باس
لــەوە دەکات کــە ئەمەریكا لــە هەموو الیەک
باشتر جێگەی ئەو  3سەرکردەیە دەزانێت و هەر
کات بیهەوێت دەتوانێت بیاندۆزێتەوە.
ئەمەریــكا یان نازانێت یان نایەوێت باوەڕ بەوە
بهێنێــت کە پارتی کرێکارانی کوردســتان هەمان
پارتــی یەکێتیی دیموکراتی ســوریایە .هەر بۆیە
ئــەم هەنــگاوەی دوایی نابێتە جێگــەی باوەڕ و
ناکرێت وەک گۆڕانێکی جەوهەری لە سیاســەتی
ئەمەریكا بەرامبەر پارتی کرێکارانی کوردســتان
تەماشــای بکەین ،مادام سیاســەتەکانی خۆی بۆ
هاوکاریــی دەستەخوشــکەکانی پەکەکە نەبڕیوە،
هەربۆیــە ئــەم بڕیــارە تەنهــا بــۆ قایلکردنــی
ئەنقەرەیــە کــە ســااڵنێکی زۆرە لــە هەوڵدایــە
تاوەکــو هاوپەیمانەکانــی لە ئەوروپــا و خۆرئاوا
هەڵوێســتێکی توندتر بگرنەبــەر بەرامبەر پارتی
کرێکارانی کوردستان.
سەرچاوەكان:
http://www.turkpress.co/node/54723
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 3سەركردەی پەكەكە لەبەردەم دووربینی
ئەمەریكادا
ئامادەكردنی :کوردستان دیپلۆماتیک

دواجار ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بەخشیشــێكی دارایی بە بڕی  12ملیۆن دۆالر ڕاگەیاند بۆ هەر كەســێك بە ووردی
ناسنامە و شوێنی  3لە دیارترین سەركردەكانی پارتی كرێكارانی كوردستان ئاشكرا بكات تاكو بكرێنە ئامانج ،ئەوانیش بریتین
لــە مــوراد قەرەیالن ،ئەندامی كۆنســەی ســەركردایەتی پەكەكە و فەرماندەی گشــتی هێزەكانی هەپەگــە ،كە بڕی  5ملیۆن
دۆالری بۆ دیاری كراوە ،جەمیل بایك ئەندامی كۆنســەی ســەركردایەتی پەكەكە ،كە بە ئەندازیاری پەیوەندی نێوان ئەمریكا
و هێزەكانی سوریای دیموكرات (هەسەدە) ناودەبرێت ،كە لە ماوەی شەڕی داعشدا هەسەدە ڕۆڵێكی بەرچاوی لەشەڕەكاندا
بینیــوه ،بــڕی  4ملیۆن دۆالری بۆ دیاری كراوە .چاودێرانی سیاســی وای دەبینن ،ناوهێنانی جەمیل بایك لەالیەن ئەمریكا و
داواكردن بۆ ئاشــكراكردنی شــوێنەكەی ،كاریگەریی لەسەر پەیوەندییەكانی نێوان هەسەدەو ئەمریكا دەبێت .یەكێكی تر لەو
سەركردانە (دۆران كاڵكان)ە ،كە یەكێكە لە دامەزرێنەرانی پەكەكە و ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی پەكەكەیە (كۆما جڤاكێن
كوردســتان كەجەكە) ،كە بڕی  3ملیۆن دۆالری بۆ دیاری كراوە .ئەم هەنگاوەی واشــنتۆن یارمەتیدەری دەبێت بە ئاڕاســتەی
باشــكردنەوەی پەیوەندییە ئاڵۆزەكانی كۆشكی ســپی لەگەڵ حكومەتی ئەنقەرە ،كە لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكادا
ئەندامی پەیمانی باكووری ئەتڵەنتیكی (ناتۆ)یە.
لە ڕاســتیدا پشــتیوانی كردنی حكومەتی واشــنتۆن لە یەكینەكانی پاراستنی گەل لە ســووریا بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕێكخراوی
داعش هۆكارێك بوو بۆ تووڕەكردنی توركیا ،لە كاتێكدا كە حكومەتی ئەنقەرە یەكینەكانی پاراستنی گەل سەر بە یەپەگە بە

بیۆگرافیای موراد قەرەیالن ئەندامی كۆنسەی سەركردایەتی (كەجەكە) و بەرپرسی هەپەگە

ناوی تەواوی

موراد قەرەیالن – نازناو (جەمال)

ساڵی لەدایك بوون

 – 1954شاولی ئۆرفە

پلە و پۆستی حیسبی و سەربازی

ئەوذامی كۆوسەی سەركردایەتی كەجەكە و فەرماوذەی گشتی هێسەكاوی هەپەكە

بوووی بە ئەوذامی سەركردایەتی
كەجەكە

لە دوای دەستگیركردوی عەبذوڵاڵ ئۆجەالن لە ساڵی  1999لە كیىیا

پەیوەوذیكردوی بە پەكەكە

ساڵی  1979لە كۆوگرەی سێیەمی پەكەكە پەیوەوذی كردووە و بووەتە ڕێكخەری
چاالكییەكاوی لە ئەوروپا

سەرەتای سەرهەڵذان و گەشەكردوی

لە غازی عەوتاب خوێىذوویەتی ،پاشان لە كاتی كودەتا سەربازیەكەی  1980بەرەو سووریا
هەاڵتووە ،ساڵی  1992پەیوەوذی بە هێسە چەكذارەكاوی پەكەكەوە كردووە

كارو چاالكییەكاوی

قەرەیالن دووەم كەسی واو پەكەكەیە و سەرۆكی ئەوجومەوی باڵی سیاسیی كەجەكەیە

هەڵوێستە ویشتماوییەكاوی

داوا لە كوردەكان دەكات لە سوپای توركیادا خسمەت وەكەن و باج وەدەن و بە زماوی
توركی قسە وەكەن و پابەوذ به بە كولتوور و وەتەوەی كوردەوە

گوماولێكردن بە بازرگاوی ماددە
هۆشبەرەكان

ساڵی  2009لە الیەن ووسیىگەی بەڕێوەبردوی دارایی بیاوی وەزارەتی خەزوەی
ئەمەریكاوە قەرەیالن تۆمەتبار كرا بە بازرگاویكردن بە ماددە هۆشبەرەكان بە هاوكاری
سەركردەكاوی پەكە وەك عەلی ڕەزا ئاڵتون و زوبێر ئایذار

هەواڵی دەستگیركردوی

لە ساڵی  2011عەالئەدیه بروجردی سەرۆكی لیژوەی سیاسەتەكاوی دەرەوە و ئاسایشی
ویشتماوی ئێران ڕایگەیاوذ كە پیاوی دووەمی پەكەكەیان دەستگیر كردووە ،بەاڵم
قەرەیالن لە كەواڵی ڕۆژ تیڤی وسیك لە پەكەكە دەركەوت و هەواڵەكەی بە درۆ خستەوە

بڕیارداوی ئەمەریكا بۆ دەستگیركردوی

ڕۆژی  6/11/2018وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا بڕی  5ملیۆن دۆالری دیاری كرد بۆ هەر
كەسێك زاویاری وورد لەسەر شوێىی قەرەیالن ئاشكرا بكات

ڕێكخراوێكی تیرۆریســتی دەداتە قەڵەم ،چونكە
پێیوایە ســەر بە پارتــی كرێكارانی كوردســتانە،
كە بە هەمان شــێوە بە ڕێكخراوێكی تیرۆریستی
دەزانێــت و هەوڵ بــۆ لەناوبردنی دەدات .ئەم
ڕاگەیەنــراوەی واشــنتۆن لە الیــەن باڵیۆزخانەی
ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریكا لــە ئەنقەرە
دەرچووە ،لــە دوای ســەردانێكی ماتیۆ پاڵمەر،
جێگری وەزیــری دەرەوەی ئەمەریكا بۆ توركیا.
وەزارەتــی ناوخــۆی توركیــا لــە ڕاگەیەنراوێكدا
ئاشــكرای كــرد ،كــە ئــەو ســێ ســەركردەیەی
پارتــی كرێكارانی كوردســتان پێشــتریش ناویان

لــە نــاو لیســتی تیرۆریســتە داواكــراوەكان لە
الیەن حكومەتی ئەنقــەرە-وە تۆمار كراوە و بە
سەركردە دیارەكانی پەكەكە دەناسرێن.
هەریەكــە لــە توركیا و ویالیەتــە یەكگرتوەكانی
ئەمەریــكا و یەكێتی ئەوروپــا ،پارتی كرێكارانی
كوردســتانیان وەك ڕێكخراوێكــی تیرۆریســتی
پۆلێــن كــردووە و پێیانوایە كــە بووەتە هۆكاری
كوژرانــی  40000كەس لــەو كاتەوەی ئەو حیزبە
لــە ســاڵی  1984لــە توركیــا هەلگەڕاوەتەوە و
لــە دژی دەجەنگێــت .لــە دوای ئازادكردنــی
قەشــەی ئەمەریكی (ئەندرۆ برانســۆن) لە الیەن

توركیــاوە لــە مانگی تشــرینی یەكەمی 2018دا،
پەیوەندییەكانی نێــوان توركیا و ئەمەریكا بەرەو
باشبوون چووە و خەریكە دەگەڕێتەوە بۆ دۆخی
پێشــووی .یەكێك لەو هەنگاوانەی ،كە ئاماژەیە
بۆ ئاساییبوونەوەی پەیوەندییەكانی نێوان ئەنقەرە
– واشنتۆن ،بڕیارێكی واشنتۆنە بەوەی كە توركیا
ســودمەند دەبێــت لــە هەاڵوێردكردنێكی كاتی
توركیا ســەبارەت بەو ســزایانەی بەســەر ئێراندا
ســەپاندوویەتی .الیخۆشــیەوە ،ڕەجــەب تەیب
ئەردۆغــان ســەرۆك كۆماری توركیــا ڕایگەیاند،
كــە وتوێژەكانی ئەنقەرە لەگەڵ ئەمەریكا تایبەت

ژمارە ( )30-31کانونی یەکەم 2018

137

بیۆگرافیای جەمیل بایك

ناوی تەواوی

جەمیل بایك – نازناو (جومعە)

ساڵی لەدایك بوون

زاویاری لە بارەوە وییە

پلە و پۆستی حیسبی و سەربازی

یەكێكە لە  5دامەزرێىەرەكەی پەكەكە و دیارتریه سەركردەكاویەتی .یەكێكە لە
ئەوداماوی كۆوسەی سەركردایەتی كەجەكە سەر بە پەكەكە

پەیوەودیكردوی بە پەكەكە

ساڵی  – 1978دامەزراودوی پەكەكە

سەرەتای سەرهەڵدان و
گەشەكردوی

لە گوودێكی باشووری خۆرهەاڵتی توركیا لە خێساوێكی كوردی هەژار لەدایك بووە .لە
ئەوقەرە خوێىدوویەتی و لەوێ عەبدوڵاڵ ئۆجەالوی واسیوە

كارو چاالكییەكاوی

بایك بە كەسە سەرەكییەكاوی داڕشتىی ئایدۆلۆژیای پارتی كرێكاراوی كوردستان
دادەورێت لەگەڵ ئۆجەالن ،مستەفا قەرەسو و دۆران كالكان .لە دەیەی هەشتاكان و
وەوەدەكاودا سەرپەرشتی باڵی سەربازی پەكەكەی كردووە

هەڵوێستە ویشتماوییەكاوی

سەرەڕای بارودۆخی قورسی خەباتی پەكەكە تا ئێستا بەردەوامە و لە چیاكان ژیان
بەسەر دەبات .داوای دامەزراودوی قەوارەیەكی كوردی سەربەخۆ دەكات

بڕیارداوی ئەمەریكا بۆ
دەستگیركردوی

ڕۆژی  6/11/2018وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا بڕی  4ملیۆن دۆالری دیاری كرد بۆ هەر
كەسێك زاویاری وورد لەسەر شوێىی قەرەیالن ئاشكرا بكات

بە كەیســی بانكی (خەلق) كــە دەوڵەتی توركیا
خاوەندارێتــی دەكات و ڕووبــەڕووی ســزادان
بۆتەوە بەهۆی بازدان و فێڵكردن لەو ســزایانەی
بەســەر ئێرانــدا ســەپێنراوە ،لە ئێســتادا بەرەو
ئاڕاستەیەكی ئەرێنیدا دەڕوات.
یەكســەر لە دوای بڕیارەكەی كۆشــكی ســپی بۆ
پاكتاوكردنی  3لە ســەركردە دیارەكانی پەكەكە،
حكومەتــی توركیا خۆشــحاڵی خۆی بەو بڕیارەی
واشــنتۆن دەربــڕی .لــەو بارەیــەوە وەزارەتــی
دەرەوەی توركیــا ئاشــكرای كــرد ،كــە ئەنقەرە
بە شــێوەیەكی ئەرێنیی دەڕوانێتــە ئەو بڕیارەی
ئەمەریكا و پێیوایە واشنتۆن بە گرتنەبەری ڕێكاری
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بەرچاو و هەنگاوی پراكتیكی لە عێراق و سووریا
پشــتیوانی لە جێبەجێ كردنی بڕیارەكە دەكات،
پەیوەســت بە ڕاگەیاندنی شــەڕ لە دژی پەكەكە
و ئــەو هێز و گروپانەی ســەر بــەون .هەریەكە
لــە موراد قەرەیــان و جەمیل بایــك دوانن لە
دامەزرێنەرانــی پارتــی كرێكارانی كوردســتان و
سەرپەرشــتی هێــزەكان و باڵــە ســەربازییەكانی
دەكــەن .قەرەیــان لــە دوای دەســتگیركردنی
عەبدوڵــا ئۆجــەالن ڕابــەری پەكەكە لە ســاڵی
1999دا بووە ســەرۆكی حیزبەكە .شــیاوی باسە
توركیــا لە ڕابردوودا یاداشــتی دەســتگیركردنی
بــۆ هەریــەك لــە مــورد قەرەیــان و جەمیــل

بایــك و دۆران كالــكان دەركــردووە بــە هۆی
تۆمەتباركردنیان بە ئەنجامدانی تاوانی جیاجیا لە
نێوانیشیاندا «تیرۆر».
لــە الیەكــی تــرەوە خەڵوســی ئــاكار ،وەزیری
بەرگــری توركیا ستایشــی بڕیارەكەی واشــنتۆنی
كرد بۆ دۆزینەوەی شــوێنی ئەو  3سەركردەیەی
پەكەكــە ،بــەاڵم بــە هەنگاوێكــی درەنگوەختی
داوەتــە قەڵەم .ئاكار لە لێدوانێكیــدا ڕایگەیاند،
كــە حكومەتی ئەنقەرە لە ویالیەتە یەكگرتوەكان
چاوەڕوانە كار لەســەر ئەم هەڵوێستەی بكات لە
هەمبــەر یەپەگە ،كە پێیوایە لەگەڵ پەكەكە هیچ
جیاوازی نییە .پێداگریشــی لەسەر ئەوە كرد ،كە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

بیۆگرافیای دوران کاڵکان ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی كەجەكە

ناوی تەواوی

دۆران کاڵکان

ساڵی لەدایك بىون

 - 1954ئەدەوە

بىەچەی

بە ڕەگەز ئازەرییە

پێىاسە و وازوازی سیاسیی

لەواو ڕیسەکاوی پارتی کرێکاراوی کىردستاودا بە (عەباش) و (سەاڵحەدیه
ئەردەم) واسراوە

ئاستی خىێىدەواریی

دەرچىوی کۆلیژی هىوەر و ئادابی زاوکۆی ئەوقەرەیە

پلە و پۆستی حیسبی و سەربازی

یەكێكە لە دامەزرێىەراوی پەكەكە و ئەودامی كۆوسەی سەرۆكایەتی پەكەكەیە (كۆما
جڤاكێه كىردستان كەجەكە)

پەیىەودیكردوی بە پەكەكە

ساڵی  1978ئەودامی کۆوگرەی دامەزراودوی پارتی کرێکاراوی کىردستان بىوە
ساڵی  1979لەسەر دەستی ئەوداماوی بسووتىەوەی )DDKDبریىدار دەبێت (

سەرەتای سەرهەڵدان و
گەشەكردوی

یەکێکە لە تیۆریسێىە سیاسییەکاوی پەکەکە ،زۆر بە کەمی لە ئۆپراسیۆوە
سەربازییەکاودا بەشدار دەبێت .زۆر باوەڕی بە بیرو بۆچىووەكاوی ئۆجەالن هەیە

كارو چاالكییەكاوی

ساڵی  1982چۆتە واوچەی "لۆالن" لە هەرێمی کىردستان ،لە زۆربەی قۆواغەکاودا
بەرپرسی چەکدارەکاوی باشىوری کىردستان بىوە لەوێى ڕیسەکاوی پەکەکەدا
ساڵی  1987لێپرسراوی پەکەکە بىوە لە ئەوروپا
دوای دەرچىووی لە زیىدان دووردەخرێتەوە بۆ سىریا
ساڵی  1988لە ئەڵماویا دەستگیردەکرێت و ماوەی  5ساڵ لە زیىداودا بەسەردەبات

هەڵىێستە سیاسییەكاوی

لە الیەن زۆر کەسەوە بە چەپێکی پەڕگیر و دژ بەری سیاسەتەکاوی پارتی دیمىکراتی
کىردستان دادەورێت
بڕوای وایە ئەم قۆواغەی پرسی كىرد لە تىركیا بە بەشداری كردوی هەمىو الیەوەكان
وەبێت چارەسەر واكرێت و تىركیا بە تەوها بەرژەوەودی خۆی دەوێت

واڵتەكــەی ناكرێت پشــتیوانییەكانی ئەمەریكا بۆ
چەكدارانی یەپەگە بە پێدانی چەندین تۆن چەك
و تەقەمەنی قبوڵ بكات ،بەاڵم لە بەرامبەریشدا
بڕێــك بەخشــیش و دارایــی بــۆ دەســتكەوتنی
زانیاری لە ســەر شوێنی ســەركردەكانی پەكەكە
تەرخان دەكات.
ئــهو ههنــگاوهی ئەمەریكا لهكاتێكدایه ،ئێســتا
توركیــا ڕۆژانــه ههڕهشــهی هێرشــكردنه ســهر
مهنبهجو ڕۆژههاڵتی فورات و دورخســتنهوهی
ههســهده لهو ناوچانــه دهكات ،ئهمریكاش تهنیا
داوای هێوركردنهوهی دۆخهكه دهكات ،جیاواز له
ڕابردوو كه جهختی دهكردهوه له هاوكاریكردنی
هێزەكانی سووریای دیموكرات (ههسهده).

ئیبراهیــم کاڵن ،وتەبێژی ســەرۆکایەتی کۆماری
تورکیا ســهبارهت به بڕیارى ئهمهریكا بۆ پێدانى
بهخشــیش بهو كهســانهى زانیارى لهســهر چهند
بهرپرســێكى پهكهكــه دهدهن ووتــى« :بڕیارهكه
هیچ كهڵكى نییه ،بەڵكو ئێمە به پارێزهوه سهیری
ئــهم بڕیاره دهكهین ،له ئێستاشــدا هیچ كهڵكی
بــۆ توركیا نییه و پێمان وایــه له ئەمەریكییەكان
دهركردنيدا دواكهوتوون».
ماتیــو پاڵمەر ،جێگــری یاریــدەدەری وەزارەتی
دەرەوەی ئەمەریــكا بــۆ كاروبــاری ئەوروپــا و
ئۆراســیا ،كــه ماوەی ســێ مانگە لەو پۆســتەدا
دەســتبەكار بووە ،لە یەكەم سەردانیدا بۆ توركیا
ئــەو بڕیــارە ئەمریكیيەی دژ بە ســەركردەكانی

پەكەكــە زیندوو كردەوە ،كە لە ســاڵی  1997و
2001دا لــە الیەن ئیدارەی ئەمەریــكاوە دراوە،
بــەوەی پەكەكــە ڕێكخراوێكــی تیرۆریســتیە.
برێــت ماكگــۆرك ،نوێنــەری ســەرۆكایەتی
ئەمەریكا بۆ شــەڕی دژی داعش ماوەی  4ســاڵە
ســەرقاڵی دروســتكردنی پەیوەندیەكی تایبەت و
ناڕاســتەوخۆیە لەگــەڵ پەكەكە و ڕاســتەوخۆش
لەگــەڵ هاوڕێبازەكــەی پەكەكە ،واتــا یەپەگە لە
ســوریادا لە پەیوەندی بەردەوامدایە و لە ڕێگای
ماكگــۆرك-ەوە یەپەگــە و ئەمەریكا بەشــداريی
هاوبەشیان لە شەڕی دژ بە داعشدا هەیە.
لەوەتــای ماتیۆ پاڵمەر ئەو پۆســتەی وەرگرتووە
پەیوەنــدی نێــوان یەپەگــە و ئەمەریــكا ڕوو لە
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الوازبوونــە و  6ڕۆژ بەر لــە جەختكردنەوەكەی
پاڵمــەر ،كــە پەكەكە ڕێكخراوێكی تیرۆریســتيە،
هێزەكانی ســوریای دیموكرات ڕایانگەیاند كە بۆ
ماوەیەكــی كاتی شــەڕی دژ بــە داعش ڕادەگرن
بەهۆی هێرشــەكانی توركیاوە بۆ سەر كۆبانی و
ترەســپی ،ئەمەریكاش هیچ هەڵوێستێكی جددی
بۆ ڕاگرتنی هەڕەشە و هێرشەكانی توركیا نیشان
نەداوە.
بە پێچەوانەی بۆچوونە سیاســیيەكانی جۆناســان
كۆهین ،جێگری یاریدەدەری وەزارەتی دەرەوەی
ئەمەریكا و بريت ماكگۆرك سەبارەت بە توركیا،
پاڵمــەر لە ســەرەتای دەســت بەكاربوونیەوە لە
توركیــا بووەتە مایەی دڵخۆشــی بــۆ حكومەتی
ئەنقەرە ،بەو پێیەی ســەردار تورگۆرت توێژەری
سیاسيی تورك ڕایگەیاندووە .لە ڕاستیدا واشنتۆن
بەهۆی كۆهینەوە ئابڵۆقە ئابووریيەكەی واڵتەكەی
لەســەر توركیا دانا و رێككەوتنی مەنبەجیشی بە
توركیا واژۆ كرد .
پێنج دۆسیەی قورسی ئەمەریكى -توركی ئامادە
كرابوو بۆ باسكردن لە نێوان واشنتۆن و ئەنقەرە،
كــە بڕیــار بــوو لــە ســەردانە دوو ڕۆژیەكــەی
پاڵمــەردا یەكاليــى بكرێنەوە ،ئەوانیــش بریتین
لە دۆســییەكانی :روكێتی ئێس 400ى ڕووســی،
دۆسیەی جەمال خاشقچی ،ئابڵۆقەی سەر ئێران،
دۆسیەی ســوریا ،دۆســیەی قوبروس .پاڵمەر بە
شــێوەیەكی تاكالیەنانە لــە بەرژەوەندی توركیادا
كاری كــرد بە زیندوو كردنەوەی بە تیرۆریســت
ناساندنی پەكەكە لە الیەن ئیدارەی ئەمەریكاوە.
بەیاننامــەی کەنەکــە لــە بەرامبــەر بڕیارەكــەی
ئەمەریكا:
کۆنگــرەی نەتەوەیــی کوردســتان (کەنەکــە)
هەڵوێست و بڕیاری ئەمەریكا بۆ دەستگیرکردنی
 3ســەرکردەی پەکەکــە شــەرمەزار دەكات
ڕایگەیانــدووە « :ئەمەریــكا بــەو هەڵوێســتەى
دەبێتە هاوبەشــی زۆرداری و ملهوڕیی دەوڵەتی
تورکيا .دوای ئەوەی دوێنێ وەزارەتی دەرەوەی
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ئەمەریــكا رایگەیانــد ،کە بــۆ دەســتگیرکردنی
 3ڕێبــەر و شۆشــگێڕی کــورد ،جەمیــل بایک،
موراد قەرەیــان و دوران کالکان خەاڵتی پارەی
داناوە ،ئەمــڕۆ دەســتەی بەڕێوبەریی کۆنگرەی
نەتەوەیی کوردســتان (کەنەکە) ڕاگەیەندراوێکی
لــەو بارەیــەوە باڵوکــردەوە و بــە تونــدی ئەو
هەڵوێســتەی ئەمەریكا ڕســوا و شەرمەزار کراوە
و بــاس لەوە کراوە ،کە جەمیــل بایک و موراد
قەرەیالن و دوران کالکان ئەوە  40ســاڵ زیاترە
بــە ســەربەرزیی لە ڕیزی پێشــەوەی شۆڕشــی
کوردســتاندان ،هەروەها جەمیــل بایک و موراد
قەرەیالن هەمانکات ئەندامی کۆنگرەی نەتەوەیی
کوردســتانن ،ئەندامێتی ئەوان لــە کۆنگرەدا بۆ
کەنەکە جێی شانازییە».
لــە بەیاننامەكــەدا ئــەوەش هاتووە»:ئــەو ســێ
رێبەر و شۆڕشــگێڕە هەمــوو تەمەنی خۆیان بە
خزمەتکردنــی خەڵکــی کوردســتان بەخشــیوە،
ئێســتاش شــەو رۆژ بە خۆبەخشــیی و بێ هیچ
بەرژەوەندییەکــی تایبەتــی هــەر لــەو خزمەتە
بەردەوامــن ،لــە هەمــوو ژیانــی خۆیانــدا لــە
دژی زۆرداریــی و داگیرکاریــی تێکۆشــاون و
مرۆڤایەتیان پاراستووە و لە بەرامبەر زۆرداریی و
نادادپەروەریدا و لە خزمەتی مرۆڤایەتیدا بوون،
پێویســتە پەیکەری زێڕینیان بۆ درووست بکرێت
و ناویان بە پیتی زێڕین بنووسرێت».
کەنەکــە لــە درێــژەی ڕاگەیەندراوەکەیــدا
دەڵێت»:حکومەتــی ئەمەریــكا بــەو هەڵوێســتە
نادادپــەروەر و ناڕاســتەی دەبێتــە هاوبەشــی
زۆرداریــی و ملهوڕیــی دەوڵەتــی تورکیــا ،ئەم
هەڵوێســتە لە ئەخالق و رەفتاری مرۆڤایەتییەوە
دوورە و لە هەر پارچەیەکی کوردســتاندا بێت،
تێکۆشــان دژی داگیرکاریی و لە پێناو ئازادیدایە،
ئەو تێکۆشانەش هەر لە سەر زەویەوە تا ئاسمان
پیرۆز و رەوایە ،بە هەڵوێستی بەرژەوەدیخوازانەی
هەندێک دەوڵەت ئەو تێکۆشــانە کۆتایی نایەت.
لە کۆتایيدا ئێمە جارێکی تر ئەو بڕیارە شەرمەزار
دەکەین ،بانگهيشتی حکومەتی ئەمەریكا دەکەین

و دەڵێين :دەســت لەو هەڵوێســتە دووفاقیی و
ناڕەوایە هەڵگرن و ئەو لیســتە نادادپەروەرانەیە
بسڕنەوە».

سەرچاوەكان:
https://www.skynewsarabia.com/
world/1197412https://www.turkpress.co/
node/54602
https://www.sharpress.net/alldetail.aspx?Jimare=129735
https://rojnews.news
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ئایا ترەمپ پارتى کرێکارانى کوردستانى
فرۆشت؟
وەرگێڕانی :شاناز ڕەمزی هیرانی
ئەو ســێ ســەرکردەیەى پارتى کرێکارانى کوردســتان ،کە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا پاداشــتى داناوە بۆ هەر کەســێک
زانیارییەکیان لەسەر پێشکەش بکات و یارمەتیدەر بێت بۆ دەستگیرکردنیان .تورکیا بە ئاگایەوە مامەڵەى لەگەڵ پرسی تەرخان
کردنى پاداشــتێک کردەوە لە الیەن ئەمەریکاوە بۆ هەرکەســێک زانیاریيەکى الیە لەســەر ئەو کەســانە و یارمەتیدان بدات بۆ
دەســتگیرکردنى ســێ لە گەورە بەرپرســانى پارتى کرێکارانى کوردســتان ،کە بە (تیرۆریســت) لە قەڵەم دراون الى تورکیا و
ئەمەریــکا .ئەنقەرە لەســەر زارى ووتەبێژى فەڕمى ســەرۆکایەتیان (ئیبراهیم كالین) ڕایگەیانــد :بڕیارەکەى ئەمەریکا ،تورکیا
(فریو نادات) و دەبێت بە کردەوە ئەو هەنگاوە بسەلمێنێت و جێبەجێی بكات ،بە تایبەتى لە چۆنیەتى مامەڵەکردن لەگەڵ
یارمەتیيەکانى بۆ ئەو حزبە ،کە چەکى هەڵگرتووە دژى تورکیا و چەکەکانیش لە الیەن واشنتۆنەوە بۆیان دابین دەکرێت.
باڵیۆزخانەى ئەمەریکا لە ئەنقەرە لە هەژمارى تایبەتى خۆى لەسەر تویتەر ،ڕۆژى  2018/11/5پاداشتێکى بە بڕى ( )12ملیۆن

بیۆگرافیای پارتً کرێکاراوً کىردستان (پەكەكە)
8411111645

گروپێکً چەپڕەوي ضۆڕضگێڕ لە ضاري دیاربەکر کۆوفراوسێکیان بەست و تێیذا دامەزراوذوً پارتً
کرێکاراوً کىردستاویان ڕاگەیاوذ و عەبذوڵاڵ ئۆجەالویص وەک سەرۆن هەڵبژێردرا

 18ئەیلىلً 1651

پاش پاضەکطەکردوً سىوپاي تىرکیا بەهۆي کىدەتایەکً سەربازي و كطاوەوەی حیسبەكە بەرەو لىبىان
لەوێ دەستیان كرد بە مەضك بە کادرە سیاسیيەکان

 82ئابً 1658

بڕیاري گەڕاوەوە درا بۆ کىردستان بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ خەباتً چەکذاري دژي حکىومەتً تىرکیا

 12ئابً 1651

پەكەكە دەستی کرد بە جەوگً رزگاریخىازيً دژي دەوڵەتً تىرکا بە سەرکردایەتً مەعصىم لۆرلماز
واسراو بە (عەگیذ)

 81ئازاري 1652

دامەزراوذوً ئەرتەضی رزگاري وەتەوەیی کىردستان ( )ERNKبۆ رێکخستىً جەماوەري و چاالکً سیاسيً و
دیپلۆماسی

 81تا  01تطریىً
یەکەمً 1653

کۆوگرەي سێیەمً پەكەكە لە بارەگاکەي خۆي لە وادي بیماع-ي لىبىان بەسترا

 83ــ  01ـ 1661

کۆوگرەي چىارەمیان بەست ،کە یەکەم کۆوگرە بىو لە چیاکاوً کىردستان و لەوێى هێسەکاوً گەریال
ببەسترێت ،بۆیە واویان وا (کۆوگرەي گەریال).

هاویىً 1661

پارتً کرێکاراوً كىردستان لە بۆتان و بادیىان جەوگً راگەیاوذ

 81ئازاري 1668

ڕاپەڕیىً جەماوەري لە سەرجەم ضارەکاوً کىردستان دژي دەوڵەتً تىرکیا ئەوجامذرا

 81ئازاري 1660

پارتً کرێکاران تاک الیەوە ئاگربەستً ڕاگەیاوذ و داواي چارەسەري ئاضتیاوە و دیالۆگً کرد لەسەر پرسً
کىرد

 5ــ 84ــ 111662

کۆوگرەي پێىجەم بەسترا لە چیاکاوً کىردستان و چەوذیه بڕیاري ستراتیژي دەرکران وەک 7دامەزراوذوً
پەرلەماوً کىردي لە مەوفا ،دوبارە چاوخطاوذوەوە بە هەیکەلً واوخۆیً حسب.

پایسي 1665

پطێىي کەوتە وێىان سىریا و تىرکیا بەهۆي پطتیىاوً کردوً سىریا لە پارتً کرێکاران و ئۆجەالن بڕیاري
جێهێطتىً سىریاي دا لە وۆي تطریىً یەکەمً 1665

161111666

دەستکرا بە ئامادەکاري بۆ بەستىً کۆوگرەي ضەضەمً حسب ،واتە یەک رۆژ دواي دەستگیرکردوً ئۆجەالن
لە كۆماری کیىیا

1ي حىزەیراوً 1666

دادگایيکردوً ئۆجەالن دەستً پێکرد و لە  01حىزەیران سساي لەسێذارەداوً بۆ دەرکرا

8ي ئابً 1666

پارتً کرێکاران ئاگربەستً ڕاگەیاوذەوە و بڕیاري پاضەکطە پێکردوً هێسە سەربازیەکاويذا لەسەر
سىىرەکاوً وێىان تىرکیا و عێراق.

ئەیلىلً 8110

لەسەر ڕێىمایً فەرماوذەي حيسب ،بە تەواوي حيسب پىچەڵ کرایەوە لەبري ئەوە کۆوگرەي گەلً کىردستان
( )Kongra Gelجێگەي گرتەوە

وەورۆزي 8112

کۆما جڤاکيه کىردستان (کەجەکە) دروست بىو ،بەاڵم حسب وەبىو ،بەڵکى تەویا رێکخستىێکً سەرتاسەري
بىو ،خاوەوً ئەوجىمەوً پەرلەماوً خۆي بىو.

ویساوً 8112

دوبارە پارتً کرێکاران دامەزرایەوە لەسەر بىەماي حسبێکً خاوەن ئایذیۆلۆژیا و لەچىارچێىەي
کۆسیستەمً کۆوفیذرالً دیمىکراتً کىردستان لەسەر بىەمایەکً فەلسەفً ئایکۆلۆژي و دیمىکراتً.

دۆالرى تەرخــان کرد بۆ هەر کەســێک زانیاریان
پێشــکەش بــکات بۆ دەســتگیرکردنى ئەو ســێ
بەرپرسەى پارتى کرێکارانى کوردستان ،كە بریتین
لــە :موراد قەرەیالن ،کە ئەندامی ســەرۆكایەتی
كەجەكە و یەکێکە لــە دامەزرێنەرانى پارتەکە و
فەرماندەى باڵى ســەربازى پەكەكەیە ،هەروەها
جەمیــل بایک ئەندامی ســەرۆكایەتی كەجەكە و
دۆران کالکان یەكێك لە ئەندامانی دامەزرێنەر و

142

لێپرسراوی بەڕێوەبردن و دارایی پەكەكە.
ڕۆژنامــەى (صبــاح)ى عەلمانــى توركــى نزیک
لــە حکوومەت لەســەر زارى (حامى ئاکســۆى)،
وتەبێژى وەزارەتى دەرەوەى تورکیا ئەو بڕیارەى
ویالیەتــە یەکگرتوەکانــى بــە (ئەرێنى) وەســف
کرد ،بەاڵم لە هەمان کاتدا خواســتى ئەنقەرەشى
دەربڕى لەســەر ئەوەى ،کە پێویســتە ئەمەریکا
لەگەڵ ئەو بڕیارە هەڵوێستى جدی و پراكتیكیش

بنونێت دژى پارتى کرێکارانى كوردستان و چیتر
لە عێراق و سوریا یارمەتیان نەدات.
میدیــاى تورکیــا گرنگــى زۆریدا بــە ووردەکاى
ئــەو هەنــگاوەى ئەمەریــکا و خوێندنەوەیەکــى
چڕووپــڕى بــۆ پاڵنــەر و دەرهاویشــتەکانى
کردووە ،کە وایانکردووە ئەمەریکا ئەو هەنگاوە
بهاویژێــت ،بــەاڵم زیاتــر لــەوە وورد بــۆوە،
کــە تاقیکردنــەوەى ڕاســتەقینەى واشــنتۆن لەو
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ژنە گەریالكانی پەكەكە
هەڵوێستەیدا دەبینرێت ،کە لەسەر یارمەتیيەکانى
پارتى کرێکارانى کوردســتان وەستاوە .ڕۆژنامەى
(یەنى شــەفەق)یش ،کە ئاڕاســتەکەى ئیسالمیيە
و نزیکــە لە حکوومەت ،لــە الپەڕەى یەکەميدا،
وەاڵمەکانــى تورکیاى خســتۆتە ڕوو لە مەڕ ئەو
بڕیارەى ئەمەریکا لە ژێر ناونیشانى (ئایا پەکەکە
فرۆشراوە؟) وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو هەڵوێستەى
دۆناڵــد ترەمــپ بەرامبــەر پارتــى کرێکارانــى
کوردستانى (پەکەکە) لە تورکیا.
لە ژێر ناونیشانى (نە جەژنە و نە گەشتە) ،زافر
ئەرابیکلى لە وتارێکى لە ڕۆژنامەى (جمهوریەت)
ى توركيــى ســەر بــە بــەرەی ئۆپۆزســیۆن10 ،
پرســیارى کــردووە ،ئــەو دەڵێــت :وەاڵمــى
هەریــەک لــەم پرســیارانە شــرۆڤەى لێکەوتە و
دەرهاویشــتەکانى ئەو بڕیارە چاوەڕواننەکراوەى
ئەمەریکایــە لــە هاوپەیمانــە مێژوویيەکانــى
واشــنتۆن .ئەرابیکلى دەشڵێت :ئەو  10پرسیارە
گرنگە ئەوەیە ،کە چۆن واشنتۆن دەتوانێت باوەڕ
بە ئەنقەرە بهێنێت لەســەر ئەو بڕیارەى ،چونکە
تا ئێســتاش ئەمەریــکا لەگــەڵ هاوپەیەمانەکانى
کاردەکات لــە هێزەکانى ســووریاى دیموکرات و
یەکینەکانى پاراستنى گەلى کورد لە ڕۆژئاوا؟ ئایا
ئەو بڕیارەى ئەمەریکا ماناى کۆتایى هاتنى ڕۆڵى
پارتى کرێکارانى كوردستانە بە الی واشنتۆنەوە؟
هەروەهــا دەپرســێت ئەگــەر ئــەو بڕیــارەى

گۆڕانکارییەکى ڕیشــەیى لە هەڵوێستى ئەمەریکا
دروســت بــکات ،ئــەو هەڵویســتەى هەمیشــە
پشــتیوانى لە دروســتکردنى دەوڵەتێکى کوردى
دەکات لــە باکــورى ســوریا؟ لــە الیەکــى تــر
پەیوەندى ئەو هەڵویستەى واشنتۆن لە بەرامبەر
نزیکبونــەوەى تورکیــا و ڕووســیا و ئێــران بــۆ
چاسەرەکردنى قەیرانى سوریا؟
سێ پاڵنەرى سەرەكی
لە الیەکى ترەوە ،نووســەرى تورکى مەتى یارار،
تایبەت بە کارووبارى ئەمنى و سەربازى تورکیایى
ئەو بڕیارەى واشنتۆن بەرامبەر بە سەرکردەکانى
پارتــى کرێکاران دەگەڕێنێتەوە بۆ ســێ هۆکارى
ســەرەکى ،بەاڵم پێى وایە هیــچ گۆڕانکاریيەکى
جەوهەرى لە سیاســەتى واشــنتۆن بەرامبەر بەو
حيزبە دروســت ناکات ،تا ئەو کاتەى كۆمەك و
یارمەتیيەکانیشى کۆتایى پێدەهێنێت.
یارار لە شــرۆڤەکردنێکدا لەسەر شاشەى (خەبەر
تــورک)دا ئــەوە ڕوون دەکاتــەوە ،کــە یەکــەم
پاڵنــەرى ئەمەریکا بۆ ئەو بڕیــارەى رەنگە بەند
بێت بە شکســتى ئەو ســێ بەرپرسە لە شێوازی
ســەرکردایەتى کردنیان بۆ ئــەو پارتە لە میانەى
پێكــدادان و جەنگەكەیــان لەگــەڵ تورکیــادا.
هۆکارى دووەمیش بریتیە لەو ویستەى ئەمەریکا
هەیەتى ،کە دەیەوێت خۆى وەک هاوبەشــێکى
تورکیــا تۆمار بكات و هاریکارى بکات بۆ ئەوەى

دەســتى بەو سێ ســەرکردەیە بگات ،بەتایبەتى
پــاش گرتــن و لەناوبردنــى ژمارەیەکــى زۆر لە
ســەرکردەکانى تــرى پارتى کرێــکاران .هۆکارى
ســێیەمیش خۆى لەو نزیکیەى ئەو سێ سەرکردە
دەبینێتەوە لە ئێران ،کە لەکاتى ئێستادا ئەمەریکا
زۆر هەوڵــدەدات لەهەموو ئاســتێکەوە کۆت و
بەندى بخاتەسەر.
هەمــان نووســەر پێــى وایــە تورکیا بە ئاســانى
متمانە بە واشــنتۆن نــاکات ،چونکە ناکرێت ئەو
لــە یەک کاتدا ســەرکردەکانى ئــەو حيزبە بخاتە
لیستى داواکراوەکان و پاداشتیان لەسەر دابنێت،
لــە الیەکى تریشــەوە یارمەتــى هاوپەیمانەکانى
بدات لە هێزەکانى ســوریاى دیموکرات و چەك
و تەقەمەنیــان بــۆ دابیت بکات ،لە کاتێکدا باش
دەزانێــت ئەو چەکانە لە شــەڕى نێوان ســوپای
تورکيــا و پارتــى کرێکارانــى كوردســتان بــەکار
دەهێنرێتەوە.
سەرچاوە:
جەزیرە نێت
http://www.aljazeera.net/news/
7/11/reportsandinterviews/2018
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لێكچوونی ئەزموون و چارەنوسی فارك ،پڵنگەكانی
تامیل ،تۆپاك ئامارۆ و پەكەكە
لە ستراتیژ و سیاسەتی ئەمەریكادا
ئامادەكردنی :سابير عەبدوڵاڵ كەریم
تێڕوانینی «عەبدوڵاڵ ئۆجەالن» لەسەر دووبارەكردنەوەی شێوازی لەناوبردنی
بەورەكانی تامیل لە كوردستانی باكور
پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) ،پارتێکی کوردی باکووری کوردستانە لە ساڵی  1978وەک پارتێکی خاوەن بیرو باوەڕی
مارکســی-لینینی دامەزرا و بە بەشــداربوونی  23ئەندامى کۆنگرەی دامەزراندنی پەکەکە پێکھێنرا .ناوی پەکەکە لە الیەن
(فەرھاد کورتای)وەوەك ناوی جێگیری ئەم حیزبە پێشنیار کراوە .پەکەکە لە سەرەتاوە بە کاری سیاسيی دەستی پێکرد ،بەاڵم
لە ســاڵی  1984بە ناچاری بووە ڕێکخراوێکی چەکداريی ،لەبەر ئەو ھەموو ئێش و ئازار و چەوســاندنەوەیەی ،کە دەوڵەتی
تورکیا دەرحەق بە گەلی کورد لە باکووری کوردستان لە ماوەی  90ساڵی ڕابردوودا ئەنجاميداوە .ئایدۆلۆژیای پەکەکە لەسەر
بنەما شۆڕشــگێڕییەکانی مارکســى -لینینی و نەتەوەخوازیی کورديی دامەزرێنراوە .ئامانجی پەکەکە دروستکردنی دەوڵەتێکی
سەربەخۆی کوردیی سۆشیالیستیە لە کوردستان ،واتە ئەو ناوچەیەی کەوتۆتە باشووری ڕۆژھەاڵتی تورکیا ،باکووری ڕۆژھەاڵتی
عێراق ،باکووری ڕۆژھەاڵتی سوریا و باکووری ڕۆژئاوای ئێران ،کە تیایدا کوردەکان ڕێژەی سەرەکی دانیشتوان پێک دەھێنن.
ئــەم ئامانجــە ئێســتا نــوێ کراوەتەوە بەوەی داوای مافی کولتووری و سیاســيی بــۆ کوردەکانی ناو تورکیــا دەکەن .پەکەکە
پشتیوانییەکی بەرباڵوى هەیە ،بەاڵم نەک پشتیوانی جیھانی .لە نێوان کوردەکانی تورکیا الیەنگرییەکی سنووردار و لە الیەن
کوردی پارچەکانی تریشەوە پشتیوانی لێ دەكرێت .لەسەر ئاستی نێودەوڵەتيش لە الیەن چەند دەوڵەت و ڕێکخراوێکەوە بە
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

تیرۆریست ناسێنراوە ،لەوانە ئەمەریكا ،پەیمانی
ناتــۆ و یەکێتــی ئەوروپــا ،بــەاڵم كۆتایی ھاتنی
پڕۆســەی ئاشتی لە تورکیا ،ئيتر یەکێتیی ئەوروپا
ناوی پەکەکــەی لە ڕێكخراوێكی تیرۆریســتیەوە
گۆڕی بۆ ڕێكخراوێكی چاالکوان ،بەاڵم ئەمەریكا
و ناتــۆ ھەڵوێســتی خۆیان نەگۆڕیوە .لە ســاڵی
2007دا بە یەکێک لە  12ڕێکخراویە تیرۆریستییە
چاالکــەکان ناســێنرا بەپێی بەشــی دژە تیرۆر و
چاالکییەکانی ســەر بە فەرمانگەی گشتی ئاسایش
(پۆلیســی تورکیا) .سەرچاوە تورکییەکان پەکەکە
بە ڕێکخراوێکــی جوداییخوازی قەومی ناودەبەن
کــە تیرۆریزم دژی خەڵکی شارســتانی و ئامانجە
ســەربازییەکان بەکاردێنن بۆ گەیشتن بە مەرامە
سیاســییەکان.ھێزە چەکدارەکانی تورکیا نزیکەی
 8000گونــدی کوردســتانیان خاپــوور کــردووە،
بەمــەش نزیکــەی  3تــا  4ملیــۆن کــورد ئاوارە
بوون .لە ســاڵی 1984ەوە ،کــە پەکەکە خەباتی
چەکداريی دەســت پێکــردووە ،زیاتر لە 37000
کەس کوژراون.
بودجەی سااڵنەی پەکەکە بە  156ملیۆن دۆالری
ئەمەریكى دەخەمڵێنرێت .سەرچاوەی داھاتەکە بە
کورتی خۆی لە کۆمەکە داراییەکانی دەوڵەمەندە
کوردەکانــی باکــووری کوردســتان دەبینێتــەوە،
ھەروەھا یارمەتــی کوردانــی پارچەکانی تريش،
جگە لەوەی بەشــێك لــە داهاتەكانی پەكەكە لە
ڕێگەی باڵوکراوە و بازرگانی ڕێپێدراوەوە دەست
دەكەوێــت .پارتــی کرێکارانــی کوردســتان ،لە
ناوخــۆی تورکیا و لە واڵتانی ئەوروپاش چەندین
سەرچاوەی داهاتی هەیە وەک کۆمپانیای بچووک
و گــەورە ،کــە لەالیەن ئەندامــان و الیەنگرانی
ئــەو پارتــەوە بەڕێــوە دەبرێــت و داهاتەکانیان
ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ دەچێتە خزمەت پارتی
کرێکارانی کوردستانەوە.
پارتى کرێکارانى کوردستان (پەکەکە) ساڵی 1987
لە گوندێکى باکوورى کوردستان یەکەم کۆنگرەى
خۆى بەست و بوونى خۆى بە شێوەى ئاشکرا و
فەرمى ڕاگەیانــد .پەکەکە لە ڕۆژى 1978/11/27

لــە گوندى (فیســى) ســەر بــە قــەزاى لیجە لە
پارێــزگاى ئامەد لــە باکوورى کوردســتان یەکەم
کۆنگرەى خۆى بە بەشــداریى  23کەس بەست و
ســەرهەڵدانى خۆى ڕاگەیاند .پێش دامەزراندنى
پەکەکــە ،ئەندامــان و الیەنگرەکانى ئەو حيزبە،
بــە ناوى ئاپۆچیــەوە کارو چاالکییەكانيان بەڕێوە
دەبــرد .یەکەم دەســتەى ئــەو کەســانەى پێیان
دەوتــرا ئاپۆچى لە ســاڵى  ١٩٧٤دا لە ئەنقەرەى
پایتەختــى تورکیــا وەک گروپێکــى فیکــرى و
ئایدۆلــۆژى بــە ســەرۆکایەتى عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
دەســتیان بە کاركردن کرد .لە ساڵى 1977دا ئەو
گروپە سەرەتاییەى پەکەکە بڕیاریدا بۆ درێژەدان
بــە کارو چاالکییەکانــى بگەڕێتەوە بــۆ باکوورى
کوردســتان .ســاڵێک لــە دواى گەڕانەوەیــان بۆ
باکوروى کوردستان بە بەشداریى  23کەس یەکەم
کۆنگرەیان بەست ،لەو کۆنگرەیەدا حەوت کەس
بۆ دەســتەى بەڕێوەبەریى پەکەکە هەڵبژێردران.
یەکــەم پێکدادانە ســەربازییەکانى نێوان پەکەکە
و چەکــدارە عەشــائيرەكانى ســەر بــە توركیــا
لــە ناوچەى حیلوان  -ســیڤەريک لــە پارێزگاى
ڕوحا (ئورفا) ڕوويــدا .ئەو دۆخە بەردەوام بوو
تاوەکــو کودەتــاى ســەربازیى  12ئەیلولى 1980
كــە بە ســەرۆکایەتى کەنعان ئەڤريــن ،لە الیەن
جەنەڕاڵەکانى سووپاى تورکیاوە ئەنجامدرا.
لــە دواى ئەو کودەتایــە ئەندامانى پەکەکە وەک
زۆربــەى گروپ و دەســتەکانى دیکە لە باکورى
کوردســتان و تورکیا کەوتنەبەر شــااڵى ڕاونان و
گرتن و کوشتن .هەڵمەتى ڕاوەدونان و کوشتنى
ئەندامانــى پەکەکە بووە هۆى ئەوەی لە کۆتایى
ســاڵی  1981بەشێک لە ئەندامانى پەکەکە بەرەو
لوبنان بڕۆن .لوبنان لەو کاتەدا ناوەندێک بوو بۆ
کۆبوونەوەى گرووپە شۆڕشگێڕەکانى سەرتاسەرى
جیهــان .ئەندامانــى پەکەکــە بە ســەرۆکایەتیى
عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە لوبنــان پەیوەندییان بە
گروپــە شۆڕشــگێڕەکانى ئەو ســەردەمەوە کرد.
پەكەكــە لە ســاڵى 1982دا دووەمیــن کۆنگرەى
خــۆى لە لوبنــان بەڕێوەبرد و لــەو کۆنگرەیەدا

بڕیاردرا لەسەر گەڕانەوەى گروپە ڕاهێنراوەکانى
پەکەکــە بۆ باکورى کوردســتان و ئامادەکارى بۆ
دەســتپێکردنى شەڕى چەکداریی درا .ئەو گروپە
ڕاهێنراوانــەى پەکەکە لــە دواى گەڕانەوەیان بۆ
باکورى کوردســتان پــردى پەیوەندییان لە نێوان
باکور و لوبناندا دروستکرد و پۆل پۆل کەسان و
الیەنگرانــى خۆیان دەنارد بۆ ڕاهێنان بۆ لوبنان.
بەهۆى گەورەبوونەوەى ئەو کار و چاالکییەکانى
پەکەکــە ســوپاى تورکیــا هەڵمەتێکــى لــە دژى
ئەندامان و الیەنگرانى پەکەکە دەســتپێکرد .لەو
هەڵمەتانەى ســوپاى تورکیادا ژمارەیەکى زۆر لە
ئەندامان و الیەنگران و کادێرە پێشکەوتووەکانى
پەکەکــە دەســتگیرکران ،یــان کــوژران .ئــەو
ســەرکردە و کادیــرە دیارانــەى پەکەکە لەالیەن
ســوپاى تورکیاوە دەســتگیرکران بریتی بوون لە:
مەزڵــوم دۆغان ،حەقى قــەرار ،محەمەد خەیرى
دورمــوش ،کەمال پیر ،عەلــى چیچەک .مەزڵوم
دۆغــان لە دواى دەســتگیرکردنى لە زینداندا بە
بۆنــەى نــەورۆزەوە ئاگــرى لە جەســتەى خۆى
بەردا و گیانی ســپارد .هەر یەک لەو ئەندامانى
دیکــەى پەکەکــە مانگرتنیان تا مردنیــان بەڕێوە
بــرد و بەهــۆى مانگرتنەوە گیانیان لە دەســتدا.
باردۆخــى خۆڕاگریــى ئەندامــان و کادیرانــى
پەکەکــە کاردانەوەى بەرچاوى لە ناو کۆمەڵگەى
کوردستاندا دروستکرد.
پەکەکە لە ســاڵى  1986لە ســێیەمین کۆنگرەیدا
بڕیایــدا هێــزى ڕزگاریــى کوردســتان بــکات بە
ئارتەشــى ڕزگاریى گەلى کوردســتان (ئەرگەکە).
هەروەهــا ئەکادیمیــاى ســەربازیى مەعســوم
کورکوماز (عەگید)ى دامەزراند .لە سااڵنى دەیەی
نەوەدەكان زنجیرەیەک ڕاپەڕین بە پێشــەوایەتی
پەکەکە زۆربەى شــار و شــارۆچکە و ناوچەکانى
باکــورى کوردســتانى گرتــەوە و ئــەوەش بووە
هــۆى ئەوە پەکەکە زیاتر لــەوەى کە چاوەڕوان
دەکرا هێزى خۆى لە ناو خەڵکدا نیشــان بدات.
پەکەکــە لە ســاڵى  1990جگە لــە لوبنان چەند
بنکەیەکى لە ناوچەکانى شام لە سووریا کردەوە.
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بیۆگرافیای عەبدوڵاڵ ئۆجەالن (ئاپۆ)

واوی تەواوی

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن واسراو بە (ئاپۆ)

ساڵی لەدایك بوون

4ى ويساوي  - 1948ئۆرفا ڕەحا

پلە و پۆستی حیسبی و
سياسيي

سەرۆكی پارتی كرێكاراوی كوردستان (پەكەكە)یە ،ئێستا لە زیىداوی
ئیمرالی لە الیەن دەسەاڵتی توركیاوە بەود كراوە

بوووی بە ڕابەری پەكەكە

ساڵی  1978بە سەرۆكی پەكەكە هەڵبژێردراوە و یەكێكیطە لە
دامەرێىەرە سەرەكییەكاوی ئەو حیسبە

وەتەوە

وەتەوەى كورد

سەرەتای سەرهەڵدان و
ماوەی كاركردوی حیسبیی

1999 - 1978

ئاستی خوێىدوی

کۆلێجی (زاوستی سیاسی) لە زاوکۆی ئەوقەرە خوێىدووە

هەڵوێستە ویطتماوییەكاوی

هەستی ویطتماوی و کوردایەتی کاری تێکردووە و بۆی تێکۆضاوە تا لە
ساڵی  8791پەكەكەی دامەزراودووە تاکو ئێستاش سەرکردایەتی دەکات.
پەكەكە لە ساڵی  8711دەستی کرد بە کرداری چەکداری لەواو تورکیا،
ئێران ،عێراق بە مەبەستی دامەزراودوی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان

ڕۆڵی لە گەضەكردوی بیرو
ئایدۆلۆژیای پەكەكە

ئۆجەالن ڕۆڵی بااڵی گێڕاوە لە داڕضتىی بیرو باوەڕ و بىەما
ئایدۆلۆژییەكاوی پەكەكە و چەودیه كتێب و وووسیىی باڵوكراوەی هەیە
و لەواو زیىداویص برەو بە بیروڕاكاوی دەدات

هەواڵی دەستگیركردوی

15ی ضوباتی  1999لە کیىیا لە پرۆسەیەكی هاوبەضی وێوان دەزگا
هەواڵگرییەكاوی توركیا ،ئەمەریكا و ئیسرائیل دەستگیر كرا

عەبــدواڵ ئۆجەالنیش لــە لوبنانەوە بەرەو شــام
گەڕایەوە و بە بەردەوامى ســەردانى ناوچەکانى
ڕۆژئاواى کوردستانى دەکرد .لە دواى هەوڵەکان
بــۆ ڕاگەیاندنى ئاگربەســت لە نێــوان پەکەکە و
حکومەتــى تورکیــا بۆ ئەوەى کێشــەى کورد بە
شــێوەى ئاشــتییانە چارەســەر بێــت .لــە ڕۆژى
ئــازارى  1993عەبدوڵاڵ ئۆجەالن بە ئامادەبوونى

146

مــام جــەالل ســکرتێرى گشــتیى كۆچكــردووی
یەکێتى نیشــتمانى کوردســتان لە بيقاعى لوبنان
کۆنفرانســێکى ڕۆژنامەنووســى بەڕێــوە بــرد و
لەالیەن پەکەکەوە ئاگربەست ڕاگەیاندرا.
بەپێــى گفتوگۆکان بۆ ڕاگەیاندنى ئاگربەســت و
چارەسەرکردنى کێشەکى کورد بە شێوەى ئاشتییانە
بەهێزتریــن پێشــنیاز ،پێشــنیازى دامەزراندنــى

تورکیاى فیدراليى بوو .تورگوت ئۆزال هەشتەمین
سەرۆک کۆمارى تورکیا لە چەند لێدوانێکدا باسى
فیدراســیۆنى نێوان کورد و تورکــى کردبوو .لە
دواى ئەوەى بە شێوەى گوماناوى تورگوت ئۆزال
لــە نیســانى 1993دا کــوژرا .ئاگربەســتى نێوان
پەکەکــە و حکومەتى تورکیاش کۆتایى پێهات .لە
دواى ئــەوەى جەنگ لە نێوان ســوپاى تورکیا و

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پەکەکە زیاتر لە جاران چڕبوویەوە و دیســانەوە
هەوڵــەکان بۆ ڕاگەیاندنى ئاگربەســت دەســتیان
پێکردەوە و لەو چوارچێوەیەدا پەکەکە لە ســاڵى
1995دا ئاگربەست و لە ڕۆژى ئاشتیى جیهانى لە
ساڵى  1996ئاگربەستێکى دیکەى ڕاگەیاند ،بەاڵم
بەهــۆى هەوڵى تیرۆرکردنى عەبدولاڵ ئۆجەالن-
وە لــە ڕێگــەى ئۆتۆمبێلێکــى بۆمبڕێژکــراو،
ئاگربەســتەکەى  1996کۆتایــى پێهــات .بەهۆى
گوشــارەکانى تورکیاوە حکومەتى ســووریا داواى
لــە عەبــدواڵ ئۆجــەالن کــرد خاکى ئــەو واڵتە
بەجێبهێڵێت و لە نۆى تشــرینى یەکەمى 1998دا
ئۆجەالن سووریاى بەجێهێشت.
ئۆجــەالن لە یەکەم گەشــتیدا ڕووى لە ڕووســیا
کرد و ســەربارى ئەوەى (دۆمــا) پەرلەمانی ئەو
واڵتە بە کــۆى دەنگ مافى پەنابەریى سیاســیى
بە ئۆجەالن بەخشــى ،بەاڵم حکومەتى ڕووســیا
مانــەوەى ئۆجەالنى لــە خاکەکەیدا قبوڵ نەکرد.
ڕووســیا لەبەرامبــەر ئــەوەدا کــە ڕێگــرى لــە
مانەوەى ئۆجەالن بکات لەالیەن سندوقى دراوى
نێودەوڵەتییەوە قەرزێکى  10ملیار دۆالریى پێدرا
و تورکیاش پشتیوانییەکانى خۆى بۆ چەکدارەکانى
چیچــان بڕى ،کە ئەو کات چەکدارەکانى چیچان
بە ســەرۆکایەتیى جەوهەر دۆدایيف و ئەســان
مەســخادۆف و شــامیل باســایفەوە ڕووســیایان
ڕووبــەڕووى قەیرانێکى گەورە كردبۆوە .پاشــان
ئۆجەالن ســەردانى هەر یەک لــە واڵتانى یۆنان
و ئیتالیــاى کــرد ،هەوڵیشــيدا بڕواتــە ئەڵمانیا،
بەاڵم لەالیەن حکومەتى ئەڵمانیاوە ڕیگرى لێکرا.
هەوڵێکــى دیکــەى ئۆجــەالن ڕۆیشــتن بوو بۆ
هۆڵەنــدا تاوەکو لە دادگاى تاوانــى نێودەوڵەتى
دۆز لــە بــارەى کێشــەى کــوردەوە بکرێتەوە و
ئەو کێشــەیە بە شــێوەیەکى نێودەوڵەتى کۆتایى
پێبهێنرێت .حکومەتى ئەمێســتردام ئامادە باشى
ڕاگەیانــد و ڕێــگاى لــە نیشــتنەوەى فڕۆکەکەى
ئۆجەالن گرت .پاشــان لەسەر داواى یۆنان و بۆ
هێوربونەوەى دۆخەکــە ،داواکرا ئۆجەالن یۆنان
بــەرەو کینیا لە كیشــوەری ئەفریقيــا جێبهێڵێت.

لەو کاتەدا پالنى ڕۆیشــتنی بۆ ئەفریقياى باشوور
بــۆ الى نیلســۆن ماندێال هەبوو ،بــەاڵم بەهۆى
نیشــان نەدانى ڕەزامەندى حکومەتى ئەفریقياى
باشوورەوە شکستى هێنا.
کاتێک ئۆجەالن لە باڵیۆزخانەى یۆنان لە شــارى
نایرۆبیى پایتەختى کینیا بوو ،بڕیارى ئەوە درابوو
ئۆجــەالن بگەڕێتــەوە بۆ ئەوروپــا و یەکێک لە
پالنەکانیش ئەوە بووە بگەڕێتەوە بۆ کوردســتان،
بەاڵم کاتێک لە بیناى باڵیۆزخانەى یۆنانەوە بەرەو
فڕۆکــە خانــەى نایرۆبــى بەڕێدەکــەون لەالیەن
ژمارەیەک لە تیمى تایبەتەوە هێرشــکرایە ســەر
ئۆتۆمبێلەکــەى ئۆجەالن و دەســتگیریان کردووە
و لە 15ى شــوباتى  1999دا ئۆجەالن فڕێندرا بۆ
تورکیا .بەپێى بەشــێک لەســەرچاوە میدیاییەکان
سەرۆکى ئەو کاتى کینیا لەبەرامبەر وەرگرتنى پێنج
ملیــۆن دۆالردا ئامادەبووە ڕێــگا بە فڕاندنەکەى
ئۆجەالن بدرێت .هەروەها بەشــێک لە میدیاکان
ئەوەیان باڵوکردبووە کە وتەبێژى کۆشــکى سپى
بەناوى سێندى برگرەوە سەرپەرشتیى ئۆپراسیۆنى
چاودێرکردن و دەستگیرکردنى ئۆجەالنى بەڕێوە
بردووە .ئەو زانیارییە بەشــێوەى فەرمى لەالیەن
ئەمریکاوە پشتڕاســت نەکراونەتەوە .لەو کاتەدا
ئۆجەالن فڕیندرا ،پەکەکە سەرقاڵى بەڕێوەبردنى
شەشەمین کۆنگرەى خۆى بوو.
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن ،سەرۆكی دەستگیركراوی پارتی
كرێكارانی كوردستان ،وەك نموونە هێنانەوەیەك
لەســەر ئەزموونی بەورەكانــی تامیل  -ئيالم لە
ســریالنكا ،چەنــد پەیامێكــی گرنگی لــە ڕێگەی
پارێزەرەكانیەوە ئاراستەی بەرپرسانی حكوومەتی
توركیا كردووە ســەبارەت بــە دۆزینەوەی ڕێگە
چــارەی ئاشــتیانە بۆ پرســی نەتەوەیــی كورد و
دوبارەنەبوونــەوەی ئەزموونێكــی تاڵ لە توركیا
هاوشێوەی بەورەكانی تامیل لە سریالنكا.
ئۆجــەالن لــە پەیامەكانیــدا بە ڕوونــی ئاماژەی
كــردووە ،كــە ئــەو لــە زیندانــە و لــە ڕووی
پراكتیكیــەوە ناتوانێــت وەكــو ســەركردەیەك
ئەركەكانی سەرشــانی ڕاپەڕێنێت ئەگەر زەمینەی

گونجــاوی بــۆ فەراهــەم نەكرێــت .ئۆجەالن لە
یەكێك لــەو پەیامانەیدا دەڵێت« :من بەو جۆرە
ناتوانم بە شــێوەیەكی دروست كارەكانم ئەنجام
بــدەم ،بۆیــە پێویســتە دەرفــەت و زەمینــەی
گونجــاوم بۆ دروســت بكرێت لــە ڕووی ئەمنی
و تەندروســتیەوە و بــواری بە ئــازادی جوواڵنم
بۆ بڕەخســێنرێت ،بەاڵم ئەگەر ئەو مەرجانەم بۆ
دەســتەبەر نەكرێت ناتوانم ئەركەكانم بە باشــی
ئەنجام بــدەم ،بەڵكو بەردەوامبوونی دۆخی من
لە زینداندا بەمشــێوەیە كاریگەری نەرێنی لەسەر
دەوڵەتــی توركیــا و دۆزی كوردیــش دەبێت ،با
بشزانن كە من لەوە زیاتر ڕێگەیان پێنادەم یاری
بە شەرەف و كەرامەتی گەلی كورد بكەن».
كانــی یەڵمــاز ،كــە یەكێكە لــە ســەركردەكانی
پێشــووی پەكەكە ،لە لێدوانێكــدا ڕایگەیاندووە،
كە ژمــارەی هێزەكانی پەكەكە گەیشــتە 30000
چەكــداری ئامــادە و ڕهێنــراو ،بڕیاریــش بــوو
ئــەم ژمارەیــە زۆر زیاتــر بكات لــە داهاتوودا.
ســەرەڕای ئەم لێدوان و ئاشــكراكردنی ژمارانە،
هەپەگە گرفتی لە پێشــدا بوو بــۆ ئەوەی بگاتە
ئــەم ژمارەیە ،بەڵكو لەو ســەردەمەدا لەســەری
پێویست بوو دەستبەرداری هەندێك لە چەكدارە
خۆبەخشــەكان ببێت .جارێكیان خودی ئۆجەالن
لــە لێدوانێكیــدا لــە تەمووزی ســاڵی  1994ئەم
ڕاســتیەی دركانــد و وتــی« :ئێمــە ناتوانین بەم
ئاســت و ژمارەیە ڕازی ببیت ،پێویســتە ژمارەی
هێزەكانمان بگاتە  50000چەكدار ،ئەگینا ناتوانین
ئامانجــە ســتراتیژیە خواســتراوەكانمان بــەدی
بێنین» .بەاڵم ئۆجەالن لە ئەیلولی ساڵی 1996دا
ئۆجەالن ئاشــكرای كرد،كە ژمــارەی هێزەكانیان
لە چیاكانی كوردســتان و ناوچە ســەرەكییەكانی
سەر سنورەكانی ڕووسیا ،ئەرمینیا ،ئێران ،عێراق
و ســووریا گەیشــتووەتە  35000چەكدار ،بەاڵم
ڕوونــی نەكردەوە ئایا ئەم ژمارەیە لە چەكداران
و ئەندامانــی پەكەكە تەنها ژمــارەی چەكدارانی
ســەر بــە هەپەگەیە یــان چەكدارانی میلیشــیای
بەرەی نیشتمانیش پێكدەهێنێت.
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لــە الیەكی ترەوە توركەكان ئاشــكرایان كرد ،كە
كاتێك لە كۆتایی كانوونی دووەمی ساڵی 1994دا
بۆردومانــی هێزەكەیان كــردووە ،پەكەكە تەنها
یەك هــەزار چەكداری هەبووە لە نێوانیشــیاندا
300یــان ئافرەتــن و لە ســەربازگەی (صالح) لە
باكووری عێراقدان .لە ســاڵی 1995دا ئەو كاتەی
سووپای توركیا ڕووبەڕووی چەكدارەكانی پەكەكە
بــۆوە لە چیــاكان ،توركیــا ژمــارەی چەكدارانی
پەكەكــەی بــە  2400تــا  2800كــەس مەزەندە
كردووە.
لــە دوای دەســتگیكردنی عەبدوڵــا ئۆجەالن لە
واڵتــی كینیــا لە ســاڵی  ،1999چەنــد لەرزین و
گۆڕانكارییەك لە ناو پارتی كرێكارانی كوردستان
ســەریهەڵدا ،بــەو هۆیەشــەوە ســەركردایەتی
پەكەكــە حیزبــی ژیانی ئــازادی كوردســتانی لە
كوردانــی ئێــران دروســت كرد ،كە بــە (پژاك)
ناســراوە .كارو چاالكییەكانــی ئــەم حیزبــە
بەریەككەوتنــی هەبوو لەگەڵ ئەو ســەركردە و
چاالكە سیاسییانەی لە ناو ڕێكخستنە نهێنییەكانی
حیزبی دیموكراتی كوردســتانی ئێران و كۆمەڵەی
شۆڕشــگێڕی چەپ (كۆمەڵــە)دا كارییان دەكرد.
هەروەك لە داهاتــوودا پەیوەندییەكانیان لەگەڵ
هێزە كوردســتانییەكانی تردا تێكچوو ،بە تایبەتی
لــە ســاڵی  2005بــە دواوە ئەنــدام و چەكدارە
كــوردە ئێرانییەكان داوایان لــە پارتی كرێكارانی
كوردســتان كرد چاالكییەكانی پژاك لە ناو خاكی
ئێران بوەســتێنێ ،ئەگەر نەگەنە ڕێگەچارەیەكی
گونجاو لە نێــوان هەموواندا ،بەاڵم لە ئەنجامدا
ڕووبەڕووبوونــەوەی چەكداریــی لــە نێــوان
هێزەكانــی ئێران و چەكدارانی پــژاك ڕوویدا و
ســووپای ئێران بنكە و بارەگاكانی پەكەكەیان لە
چیــای قەندیل لەنــاو خاكی كوردســتانی عێراق
بۆردومان كرد.
یەكێــك لــە ســیما سەرنجڕاكێشــەكانی هێــزی
پاراســتنی گەل (هەپەگە) بوونــی كچانی گەنجە
لــە نــاو جەنگاوەرەكاندا ،كە ســەرەتای تەمەنی
الوێتیانە .جاك بــۆردەر ،وێنەگر و ڕۆژنامەنوس
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ســاڵی  1992ســەردانی یەكێك لە سەربازگەكانی
سووپای پەكەكەی كردووە لە چیاكانی كوردستان
عێراق ،چاوی بە جەنگاوەرێكی پەكەكە كەوتووە
بە ناوی (سۆزدار) كە تەمەنی تەنها  12ساڵ بووە
و پێی ڕاگەیاندووە كە ئەو ئەركی سەربازی سەر
ئەستۆی خۆی بۆ گەلەكەی زۆر بە چاكی ئەنجام
دەدات .لــە كاتێكدا پەكەكــە چەكدارە كچەكانی
نــاو هێزەكەی بە بەشــێكی گرنگی هێز و گروپە
هێرشــبەرەكانی دادەنێت لەســەر ئەو بنەمایەی،
كــە «هیــچ ژیانێكی باشــتر لە ژیانی شۆڕشــگێڕ
بوونی نییە».
لێكۆڵەر میخاییل ئەجناتیڤ كاتێك سەردانی یەكێك
لە سەربازگەكانی هێزی پاراستنی گەل (هەپەگە)
ی كــردووە ،كە لە الیەن عوســمان ئۆجەالن برا
بچووكی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن سەركردایەتی دەكرا،
تووشــی سەرســوڕمان بووە لــەوەی ،كە هەموو
چەكدارە كچەكان لە تەمەنی هەرزەكاری و خوار
 20ســاڵن و كەســانی بویچــر و خوێنگەرم و بە
ورەن و هەمــان ئەو جلوبەرگانە دەپۆشــن ،كە
جەنگاوەرە پیاوەكان دەیپۆشن و ڤژە درێژەكانیان
لە ژێــر كاڵوەكانیاندا پێچاوەتەوە .ئەناتییڤ باس
دەكات ،كــە چاوپێكەوتنــی لەگــەڵ یەكێــك لە
جەنــگاوەرە كچەكاندا كــردووە بە ناوی (میالن)
كە تەمەنی  25ساڵ بووە و خەڵكی ئوستورالیایە
و هاتووەتــە نــاو ڕیزەكانــی پەكەكــە .ئەو پێی
ڕاگەیاندووە ،كە لە تەمەنی هەرزەكاریيەوە بۆی
ئاشــكرا بووە كە بنەچەی كوردە ،بۆیە بەردەوام
بــە دوای ڕێگەیەكدا گەڕاوە تاكــو پەیوەندی بە
پارتی كرێكارانی كوردستانەوە بكات و لەگەڵیاندا
بجەنگێت.
عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە پەیامەكانیــدا ئامــاژەی
بــۆ ئەزمونــی بزووتنــەوەی بەورەكانــی تامیلی
ســریالنكا كــردووە و بــە گرنگی دانــاوە كە لە
توركیــا پەنــدو وانــەی لــێ وەربگيرێــت ،لــەو
بارەیەشــەوە هەڵســەنگاندنی خــۆی هەیــە و
دەڵێــت« :حكوومەتــی توركیــا بــە شــێوەیەكی
بــەردەوام هێزەكانی پۆلیس و یەكە تایبەتييەكان

و ســوپا هاندەدات بۆ ئەنجامدانی هەڵمەتەكانی
لەناوبــردن و پاكتاوكردنی كورد تا ئەو ئاســتەی
كــە ئەو هەڵمەت و پەالمارانە گەیشــتنە لوتكە.
مــن بڕیارەكانــی ئێســتاى لێپرســراوانی توركي
نازانم ،بەاڵم ئیتر ناكرێت بەم شــێوەیە بەردەوام
بــم .ئــەوان باســی ئەزموونی ســریالنكا لەگەڵ
بەورەكانــی تامیــل دەكــەن ،واتــە ناردنی 300
فڕۆكە بــۆ بۆردومانكردنــی ناوچەكانی قەندیل،
بــەو جــۆرەش ئــەوان پــان بــۆ لەناوبــردن و
پاكتاوكردنمــان دادەڕێــژن ،بــەاڵم مــن پێیــان
دەڵێــم گــەر دەتوانن ئەو كارە بكــەن چاوەڕێی
چــی دەكەن ،هەرچەندە ئاشــكرایە كــە ناتوانن
ئەزموونی سریالنكا لە بەرامبەر بەورەكانی تامیل
لەگەڵ كوردا دووبارە بكەنەوە».
ڕۆڵــی ئەمەریكا و یەكێتی ئەوروپا لە كۆتاییهێنان
بە بزووتنەوەی پڵنگەكانی تامیل
لــە ســاڵی 1997وە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا بزووتنــەوەی بەورەكانی تامیلی وەكو
ڕێكخراوێكی تیرۆریســتی تووندڕەو ناســاندووە.
لەو كاتەدا كە ئەمەریكا و هەندێك لە دەوڵەتانی
یەكێتی ئەوروپا لەگەڵ هندستان لەژێر كاریگەری
چەند پاڵنەرێكدا دەســتیان بــە جموجووڵەكانیان
كردبوو لە پێناو وەســتاندنی شــەڕو كوشــتار لە
باكــوور و باكــووری خۆرهەاڵتی نیــوە دورگەی
سریالنكا و هەڕەشــەیان لە حكوومەتی كۆڵۆمبۆ
دەكــرد ،كــە ســندوقی نەختینــەی نێودەوڵەتی
ڕادەســپێرن بە وەســتاندنی ســەرجەم یارمەتیە
داراییەكانــی بۆ ســریالنكا ،لە بەرامبــەردا چین
چەكی پێشكەوتووی دەدایە هێزە سەربازیيەكانی
سریالنكا بۆ لێدانی پڵنگەكانی تامیل ،بەڵكو جگە
لــەوەش بەڵێنــی دابــوو لــە دوای گەڕاندنەوەی
ئاشــتی و ئارامی بۆ ســریالنكا قــەرز و یارمەتی
پێشكەشــی حكوومەتی كۆڵۆمبۆ بكات و چەندین
پــرۆژەی گەشــەپێدان لــە خۆرئــاوای ســریالنكا
ئەنجام بدات.
دواجار لە ساڵی 2009دا بە شێوەیەكی چاوەڕوان
نەكــراو هەریەكــە لــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانی
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بیۆگرافیای بسووتنەوەی پڵنگهكانی تامیل ئیالم

فيلؤبيالي برابهاكاران :سەرۆكی گشتی بسووتنەوەی پڵنگەكانی تامیل ،سااڵنێكی زۆر شەڕی لە دژی حكىومەتی كۆڵۆمبۆ
بەرپا كرد .لە ساڵی  9002لە شەڕێكی دەستەویەخەدا لەگەڵ هاوڕێكانیدا لە الیەن هێسەكانی سىپای سریالنكاوە كىژران و
كۆتایی بە بسووتنەوەكەیان هێنرا
لە پێناو داننان بە مافەكانی كەمینەی تامیلی هنذۆسی لە سریالنكا ،بسوتنەوەی بەورەكانی تامیل ئیالم لە 2731دا دەستی
بە ملمالنێیەكی چەكذارانە كرد لە دژی حكىمەتی سریالنكا ،لە ئەنجامذا كىژرانی ( )37777كەسی لێكەوتەوە
بسووتنەوەی بەورەكانی تامیل رێكخراوێكی جىداخىازیە و خاوەنی بیرێكی ماركسی -لینینیە و داوای بەدەستهێنانی مافی
چارەنىش و دامەزرانذنی دەوڵەتی تامیل-ئیالم دەكات لە ناوچەی باكىری خۆرهەاڵتی دورگەی سریالنكا
یەكێكە لە بسووتنەوە شەڕكەرە زۆر كاریگەر و بەهێسەكان لە جیهانذا و تاكە هێسی یاخیبىوی چەكذاریە كە خاوەنی یەكەی
ئاسمانی و دەریایی بىو
ئەو ناوچانەی لەژێر دەسەاڵتی بەورەكانی تامیلذا بىون بەگىێرەی ئیذارەیەكی هاوسەنگ بەڕێىەدەبران
خاوەنی مێژوویەكی خىێناویە و دەیان سەركردە و كەسایەتیان لە سریالنكا و دەرەوەی تیرۆر كردووە
بەورەكانی تامیل ئیالم لە ساڵی  2772دا راجیف گانذی سەرۆك وەزیرانی هنذستانیان لە شاری سریبرۆمبىدا تیرۆر كردو ئەو
رووداوە بىوە هۆی ئەوەی بسوتنەوەكە لەالیەن  21دەوڵەتەوە بخرێتە لیستی رێكخراوە تیرۆریستییەكانەوە
بۆ یەكەمجار شێىازی هێرشی خۆكىژی وەك ئامرازێكی كاریگەری شەڕ تاقی كردەوە
لە ساڵی  1772بەورەكانی تامیل رووبەری  21هەزار كیلۆمەتریان لە خاكی سریالنكا كۆنترۆڵ كرد بە مەبەستی
دروستكردنی دەوڵەتی تامیل
لە دوای هەڵبژاردنی ماهینذا رجاباكسی بە سەرۆكی سریالنكا لە ساڵی  1771تیشكی سەوزی دایە سىپا بۆ لەناوبردنی
بساڤی یاخیبىونی بەورەكانی تامیل
لە ساڵی 1771دا بە سەرپەرشتی نەرویج رێكەوتنی ئاگربەستی لەگەڵ حكىمەتی سریالنكا لە تایلەنذ ئیمسا كرد ،بەاڵم
دوای ماوەیەك شەڕ هەڵگیرسایەوە
ساڵی  2773ئەمەریكا بسووتنەوەی بەورەكانی تامیلی وەكى رێكخراوێكی تیرۆریستی بیانی ناسانذووە

ئەمەریكا ،چین ،فەڕەنســا ،بەریتانیا و هندستان
هــاوكاری حكوومەتــی ســریالنكایان كــرد بــۆ
لەناوبردن و پاكتاوكردنی بزووتنەوەی چەكداریی
بەورەكانــی تامیــل  -ئیالم لەو واڵتــەدا ،بەڵكو
چاویشــیان نووقانــد لە ئاســت ئەو پێشــێلكاری
و كۆمەڵكوژیەی ،كە لە پرۆســەیەكی ســەربازی
خێــرادا بەرامبــەر ئەندامانی ئــەو بزووتنەوەیە

ئەنجامدرا و بە كوژرانی ســەرۆك و فەرماندەی
گشــتی بزووتنەوەكــە و ژمارەیەكــی زۆر لــە
ئەندامانی كۆتایی بە شەڕی چەكداری تامیلییەكان
و بزووتنەوەكەیان هێنرا.
ماوهی  26ســاڵی بــەردەوام كەمینەی نەتەوەیی
تامیل لە ســریالنكا بە سەركردایەتی میلیشیاكانی
بەرەی ڕزگاریخوازی بەورەكانی تامیل – ئیالم ،كە

لە ســاڵی  1972دامەزراوە ،وەكو كاردانەوەیەكی
توڕەو نائاســایی لە بەرامبەر سەپاندنی بهزۆری
ئایینــی بودايــی و زمانی ســینهالی وەكو زمانی
فەڕمــی بۆ هەمــوو خەڵكی دورگەی ســریالنكا،
شەرێكی خوێناوییان دەستپێكردو ناڕەزایی زۆری
نەتــەوەی تامیل بەدوای خۆیدا هێنا .پاشــان لە
ســاڵی 1983وە بەرەی ڕزگاریخــوازی بەورەكانی

ژمارە ( )30-31کانونی یەکەم 2018

149

لیستی ئەو ڕێكخراوانەی ئەمەریكا وەك ڕێكخراوی تیرۆریستی پۆلێنی كردوون

ز

150

ناوی گروپ و ڕێكخراوەكان

لە كام واڵتە

1

گروپی ئەبو سەییاف

فلیپین

2

جەماعەی ئیسالمی

میسر

3

ڕێكخراوی ئەلقاعیذە

ئەفغانستان

4

ئەرماتا كۆرسا  -كۆرسیكا

فەڕەنسا

5

كۆمەڵی ئیسالمی چەكذار

جەزائیر

6

تائیفەی ئۆم شیفری كیوو

ژاپۆن

7

ڕێكخراوی (ئیتا)ی جوداییخواز

8

ڕێكخراوی شوكاكۆها

9

بەرەی میللی ئازادیخوازی فەڵەستین

فەڵەستین

10

بسووتنەوەی فەتح – ئەنجومەنی شۆڕشگێڕ (ئەبو نیساڵ)

فەڵەستین

11

هێسی 17

فەڵەستین

12

بسووتنەوەی حەماش

فەڵەستین

13

بسووتنەوەی موجاهیذین

14

حیسبوڵاڵ

15

حیسبی موجاهیذین

16

سوپای كۆماری ئێرلەنذا

17

جەماعەتی هەژاران

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئیسپانیا
ژاپۆن

پاكستان
لوبنان
پاكستان
ئێرلەنذای باكوور
پاكستان

18

سىوپای سىری ژاپۆوی

ژاپۆن

19

بسووتىەوەی جیهادی ئیسالمی

میسر

20

گروپی كاخ و كاهاوا شای

21

پارتی كرێكاراوی كىردستان (پەكەكە)

22

گروپی عەسكەر تیبە

23

بسووتىەوەی گەوجاوی الوتارۆ

چیللی

24

بسووتىەوەی پڵىگەكاوی تامێل

سریالوكا

25

هێسی خۆبەخشاوی الیەوگر

26

بەرەی ویشتماوی ماوىێل ڕۆدریگێس

27

بەرەی ویشتماوی مۆراوساویست

هىذۆراش

28

ڕێكخراوی مىجاهیذیىی خەڵق

ئێران

29

هێسە چەكذارە شۆڕشگێڕەكاوی كۆڵۆمبیا (فارك)

كۆڵۆمبیا

30

بەرەی ئازادیخىازی ویشتماوی كۆرسیكا

فەڕەوسا

31

كۆمیتەی وستۆر باز زامىارا

پۆلیڤیا

32

سىوپای میللی وىێ

فلیپیه

33

بەرەی جیهادی ئیسالمیی

فەڵەستیه

34

حیسبی كەمبۆشیای دیمىكراتی (خەمیری سىر)

كەمبۆدیا

35

بەرەی دیمىكراتی میللی ئازادیخىازی فەڵەستیه
سەركردایەتی گشتی))

فەڵەستیه

36

بەرەی میللی ڕزگاری فەڵەستیه "جۆرج حەبەش"

فەڵەستیه

37

بەرەی خەباتی میللی

38

ڕێكخراوی باگاد

ئەفریقیای باشىور

39

سىوپای كۆماریخىازی ڕاستەقیىە

ئێرلەوذای باكىور

40

یەكەی سىپای سىری ئەڵماویا

ئەڵماویا

41

لیىا سىرەكان

ئیتالیا

42

ڕێكخراوی شۆڕشگێڕی 17ی وۆڤەمبەر

یۆوان

43

بەرەی ڕزگاریخىازی میللی شۆڕشگێڕ

تىركیا

44

خەباتی میللی شۆڕشگێڕ

یۆوان

45

بسووتىەوەی (تۆپاك ئامارۆ)ی شۆڕشگێڕ

پیرۆ

46

گروپی بۆكۆ حەرام

ئیسرائیل
تىركیا
پاكستان

ئێرلەوذای باكىور
چیللی

سىوریا

وێجیریا
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بیۆگرافیای رێكخراَی شۆڕشگێڕی فارك لً كۆڵۆمبیا

بیرَڕای سیاسی َ ئایذۆلۆژی

بسََتىًَيیًكی خاَين بیرَڕای ماركسی لیىیىیً .خۆی بە فریادڕەسی ٌەژاران َ جُتیاران واساوذََە

ساڵی دامًزراوذن

ساڵی  1964دامًزراَي بۆ ٌێىاوًدی دادپًرَيری كۆمًاڵیًتی ،چاكسازی َ مافی كرێكاران َ ٌەژاران

مێژََی خًبات

 52ساڵ لً دژی حكُمًتی كۆڵۆمبیا خًباتی كردََي

ژماريی قُرباوی

بًٌۆی شًڕيكاوی وێُان فارك َ حكُمًتی كۆڵۆمبیاَي ( )220000كًش كُژران

تۆمًتباركردن

بً رفاوذوی ( )24000كًش تۆمًتبار كراَي

ئاَاربَُوی واَخۆیی

بًٌۆی درێژيكێشاوی شًڕی واَخۆَي ( )6ملیۆن كۆڵۆمبی زێذی خۆیان جێٍێشتَُي

سًرچاَيی دارایی

بًشی زۆری داٌاتی فارك لً رێگًی بازرگاوی مادي ٌۆشبًريكاوًَي بَُي

سًرۆكی رێكخراَی فارك

ماوُێل مارۆالوذا فیلیس

رێككًَتىی ئاشتی

دَای ( )52ساڵ ملمالوێ رێككًَتىی ئاشتی لًگًڵ حكُمًتی كۆڵۆمبیا َاژۆ كرد

چًكذاوان

سًرجًم چًکًکاوی فارک راديستی چاَدێراوی وًتًَي یًکگرتُيکان ديکرێت
چًكذاراوی فارك بڕیاریاوذاَي كۆتایی بً ًٌمَُ شًڕَ ئاڵۆزییًكاوی كۆڵۆمبیا بێىه َ لە ساڵی 2017

ئاماژي ئًرێىییًكان

َەك حیسبێكی سیاسی بەشذاری ٌەڵبژاردوەكان َ پرۆسەی سیاسیان كرد
بًٌۆی گًیشته بً رێككًَتىی ئاشتی لەگەڵ فارك خُان ساوتۆش ،سًرۆكی پێشَُتری كۆڵۆمبیا
خًاڵتی ئاشتی وۆبڵی لً ساڵی َ 2016يرگرت

تامیــل لــە نیمچە دورگــەی جافنا دەســتیان بە
هێــرش و پەالماردانــی ســەربازی بەهێــز كــرد
لــە دژی هێزەكانــی حكومەتــی ســریالنكا .لەو
چوارچێوەیەشــدا دەیــان چاالكــی خۆكوژیان لە
دژی هێزەكانی ســوپاو ئامانجــە مەدەنیيەكان و
دامودەزگاكانــی ژێرخانی واڵتەكــە ئەنجامدا ،بە
تایبەتی لە وێستگەكانی شەمەندۆفێر و فڕۆكەخانە
و بازاڕەكان و كۆمەڵگە گەشتیاریيەكان و ناوەندە
گرنگەكانی حكومەتدا .دەوترێت بەورەكانی تامیل
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بــۆ یەكەمجار پشــتێنی تەقینەوەیــان داهێناوە و
لــە دژی نەیارەكانیان بەكاریان هێناوە .هەروەها
لــە چوارچێــوەی كارە خۆكوژیەكانــی دەرەوەی
ســریالنكا لە ڕێگەی یەكێك لــە ئەندامە ئافرەتە
ڕاهێنراوەكانــی تامیلــەوە پشــتێنی تەقینەوەیان
بەكارهێنا لە تیرۆركردنی ڕاجیف گاندی ،سەرۆك
وەزیرانــی هندســتان لــە فڕۆكەخانــەی مدراس
لە ســاڵی 1991دا ،كە ئەو كردەوە تیرۆریســتیە
هۆكارێكی ســەرەكی بوو بۆ ئەوەی هندستان بە

چەك و هێزی ســەربازی و لۆجســتی پشتیوانی
حكومەتــی كۆڵۆمبۆ بكات بۆ پاكتاوكردنی بەرەی
بەورەكانی تامیل.
ویستی خۆیان ،بەڵكو زۆرجار ئەگەر خێزانەكانیان
ڕێگەیان نەدایا لە تاریكی شــەودا پەنایان دەبردە
بــەر فڕاندنــی ئــەو مندااڵنە لــە خێزانەكانیان و
دەیانبــردن بــۆ ســەربازگە دورەكان بــۆ ئەوەی
بەپێــی پــان و بەرنامەكانــی خۆیــان بۆ جەنگ
مێشكیان بشــۆرنەوە و بیانكەن بە كەسانێك كە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

جگە لــە گوێڕایەڵی كوێرانــە و جێبەجێ كردنی
فەرمانەكانــی ســەركردەی بــااڵ برابهــاكاران و
خۆبەختكــردن لە پێناویدا هیچــی دیكە نەزانن،
جگە لەوەش بە شــێوەیەك پەروەردە دەكران كە
هیچ نهێنیەكی بزووتنەوەكەیان و سەركردەكەیان
نەدركێنن .لە دوای بەرپابوونی قورســترین شەڕ
لە نێوان شــەڕڤانەكانی بزووتنــەوەی بەورەكانی
تامیــل ئیــام و ســوپای ســریالنكا و كوژرانــی
(فیلۆبیــای برابهاكاران) ســەركردەی بەناوبانگی
تامیلیيــەكان و هاوكارەكانــی و لەناوبردنــی
قورســایی هێزەكانیــان ،حكومەتی ســریالنكا بە
فەڕمــی ڕایگەیاند كــە كۆتایی بــەو بزوتنەوەیە
هێنــاوە كە لە ســاڵی 1983وە تێدەكۆشــێت لەة
پێناو دامەزراندنی نیشتمانێك بۆ نەتەوەی تامیل
لــە هەرێمی (تامیل ئیالم) ،كە دەكەوێتە باكوری
خۆرئاوای ئەو واڵتەوە.
فیلۆبیــای برابهاكاران وەكو ســەرەكردەی بااڵی
بەورەكانــی تامیــل بیركردنەوەیەكــی خوێنمژانە
و پاوانخــوازی و غەریزەی كەس پەرســتی لەناو
ناخیــدا چەكەرەی كردبوو .بە درێژایی  26ســاڵ
بەرپــرس بووە كە كوژررانــی نزیكەی  70هەزار
كەس لە ئەندامان و شوێنكەوتوانی بزوتنەوەكەی
وەكــو ئەنجامێك بۆ توندوتیژی و ڕازی نەبوونی
لەســەر چەكدانــان و خۆبەدەســتەوەدان لەژێــر
كاریگەری ئــەو خەیاڵەیدا كە دەوڵەتانی خۆرئاوا
دێن بــە هانایــەوە و پشــتیوانی لێدەكەن بەاڵم
هەرگیــز ئەمە ڕووی نەدا .برابهاكاران لە دوایین
ساڵەكانی تەمەنی خۆی و بزووتنەوەی بەورەكانی
تامیل ئیالم هەســتی بە مەزنی و بەهێزی دەكرد
بە جۆرێك كە جگە لە خۆی و دارودەســتەكەی
نزیك خۆی كەسی دیكەی نەدەبینی ،لەبەر ئەوە
شــتێكی سەیر نەبوو كە وەكو پاشایەكی دانەنراو
یان وەكــو دیكتاتۆرێك مامەڵە بكات و گوێی لە
قســەو ڕاو بۆچونی كەس نەدەگرت و هەمیشــە
ڕای خۆی دەسەپاند.
گرنگتریــن هێزە سیاســيی و ناسیۆنالیســتەكانی
هەرێمی تامیل جگە لە بزووتنەوەی پڵنگەكان:

 .1بەرەی ڕزگاریخوازی یەكگرتووی تامیل.
 .2بەرەی ڕزگاریخوازی شۆڕشگێڕی گەلی ئیالم.
 .3رێكخراوی ڕزگاریخوازی تامیل ئیالم.
 .4رێكخراوی ڕزگاریخوازی گەلی ئیالم.
 .5رێكخراوی شۆڕشگێڕی خوێندكارانی ئیالم.
 .6سوپای تامیل ئیالم.
 .7سوپای ئازادی ئیالنكای تامیلی.
 .8بەرەی ڕزگاریخوازی شۆڕشگێڕی سوسیالیستی.
بە ڕاســتی ئەوەی لە ســاڵی  2009لە ســریالنكا
ڕویــدا بە گۆڕانكارییەكی جۆریی گەورە دەدرێتە
قەڵــەم و بۆ ســااڵنێكی زۆر نەك هــەر بە تەنها
كاریگەرییەكانــی لەســەر بارودۆخــی ناوخۆیــی
ســریالنكا جێهێشت ،بەڵكو كاریشــی كردە سەر
پەیوەندییەكانــی ئەو واڵتە بــە جیهانی دەرەوە.
حكومەتی ســریالنكا بۆ لەناوبردنــی بزوتنەوەی
تامیــل پەنــای بــردە بــەر شــێوازی ڕیشــەكێش
كردنی سەرتاســەری كە لەسەر بناغەی بڕینەوەی
پەلوپــۆكان دروســت بووە ،پرۆســەكەش لەوەدا
بەرجەســتە بوو كە نیشــتەجێ مەدەنیــەكان لە
ناوچەی گۆڕەپانی شەڕو كوشتار دوور بخرێنەوە
وەك زەمینە خۆشكردن بۆ گەمارۆدانی چەكدارە
یاخیبووەكانــی تامیــل لــە چەنــد ڕوبەرێكــی
ســنورداری گەمارۆ دراودا پاشان لەناوبردنیان لە
ڕێگەی بۆردومان كردنی زەمینی و ئاســمانیەوە.
پێدەچێت تەمەنی ســەركەوتنی ئەم ستراتیجە بۆ
ماوەیەكــی كورت بێــت ،چونكە بــە دڵنیاییەوە
لە ماوەیەكی دوورو درێژدا شكســت دەهێنێت،
بــەو بەڵگەیەی كە لەدوای تێپەڕبوونی  10ســاڵ
بەسەر تێكشكاندنی چەكدارە چیچانیەكاندا ،بەاڵم
هێشتا شەڕو پێكدادانەكان لەنێوان سوپای ڕووسیا
و چەكــدارە یاخیبووەكانــی هەرێمــی چیچانــدا
درێژەیــان هەیــە .ســەرۆكی ســریالنكا ماهیندا
ڕاجاباكسا لە دانیشــتنێكی پەرلەمانی واڵتەكەیدا
بە فەڕمی تێكشــكاندنی بزوتنــەوەی بەورەكانی
تامیلــی ڕاگەیانــد لــە دوای  26ســاڵ پێكدادان
و ملمالنێــی خوێنــاوی .هــەر لــەو دانیشــتنە
پەرلەمانیەدا پاكتاوكردن و لەناوبردنی ســەرۆكی

بەورەكانی تامیل (فیلۆبیالی براباكاران) و بۆتو و
ئەمان و سۆسای.
فارك لە بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕى چەپەوە بۆ
ئیمپراتۆرییەتی كۆكایین و كوشتن
بزووتنــەوەی هێــزە چەكــدارە شۆڕشــگێڕەكانی
كۆڵۆمبیا ناسراو بە (فارك) بە ئامانجی هێنانەدی
دادپــەروەری و وەرگرتنەوەوی مافی هەژاران و
نەدارانی ئــەو واڵتە دامەزرا ،بــەاڵم دەرئەنجام
ئــەم بزووتنەوەیــەش بووە بارێكــى گرانی دیكە
بەســەر كۆڵی هەژارانی كۆڵۆمبیاوە .هەرچەندە
فــارك بــۆ خــۆی جوواڵنەوەیەكــی چەپــڕەو
بــوو ،بــەاڵم بــە شــێوازێكی دیكە هــەژاران و
جووتیارانــی ئــەو واڵتــەی كردبــووە كۆیلــە و
شــەڕی لەگەڵ حكوومەتی كۆڵۆمبیا پێ دەكردن.
لــە ئەنجامی درێژەكێشــانی نائارامی و شــەڕ و
پێكــدادان ،كۆماری كۆڵۆمبیا بــووە واڵتی خوێن
و كۆیلــە و هــەژاری و بازرگانیكــردن بە ماددە
هۆشــبەرەكان .بزووتنــەوەی فــارك ،كە ماوەی
زیاتر لە  50ساڵ شەڕو ملمالنێی خوێناوی لەگەڵ
حكوومەتــی كۆڵۆمبیادا كرد تا دواجار لە ســاڵی
 2016بــە هەوڵــی هەندێك دەوڵەت گەیشــتنە
واژۆ كردنــی ڕێككەوتنــی ئاشــتی و چەكدانانی
فارك و بەشــداریكردنی لــە بەڕێوەبردنی واڵت
و پرۆســەی سیاســیی ،بە باڵی چەكداری حیزبی
كۆمۆنیســتی كۆڵۆمبیا دادەنرا ،بەڵكو یەكێك بوو
لە هێزە پاشــماوەكانی هەڵچوونی پۆپۆلیســتیی
كۆمۆنیســتی چەكدارانە لە كیشــوەری ئەمەریكا
التین ،كیشــوەری قەیرانی سیاســی و ئابووری و
جیاوازی ئیتنی.
بزووتنەوەی فارك لە ساڵی  1964لەسەر دەستی
مانوێل مارۆالندا دەمەزێنرا ،كە سەرەتا كۆمەڵێك
جووتیــار و هــەژاری بێــزاری لە سیاســەتەكانی
حكوومەتی لەخۆگرتبوو ،دروشــمی سەرەكیشی
بریتی بوو لە دژایەتی كردن و بەگژداچوونەوەی
چینــی بــۆرژوازی لە كۆڵۆمبیا ،كە دەســەاڵت و
ئابووری و سامانی ئەو واڵتەی لە ژێر دەستدا بوو،
بەو هۆیەشەوە نابەرانبەری و جیاوازی چینایەتی
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بــە شــێوەیەكی زەق كۆمەڵگــەی ئــەو واڵتــەی
گرتبۆوە و ئاستی بژێوی باش و خۆشگوزەرانی بە
تەنها بۆ كەمینەیەكی دەســەاڵتدار و خاوەن پێگە
و توانای ئابووری و دارایی بوو ،ئەگینا زۆرینەی
گەلــی كۆڵۆمبیا لــە بارودۆخێكی ئابووری خراپ
و لــە بازنەی هەژاریدا دەژیان .مانوێل مارۆالندا
لــە بەیاننامەیەكــدا دەڵێــت :ئێمــەی ماركســی
لینینییــەكان و پۆلیڤارییــەكان لــە ئەمەریــكای
التیــن ،لــە پێنــاوی ئازادكردنــی جووتیــارەكان
و هەژارەكانــدا چەكمــان بــە ڕووی دەســەاڵتدا
هەڵگرتــووە ،كە دەســەاڵتی زۆرداری بۆرژوازی
كردوونــی بە كۆیلــە و چەكــی ئایدیۆلۆژیای لە
نــاو جووتیار و هەژاراندا زاڵ كردووە .مارۆالندا
لــەو بەیاننامەیــەدا نوســیوویەتی« :لــە ماوەی
چەنــد ســاڵێكی كەمدا بزووتنەوەكەمــان بوو بە
دەوڵەت لە ناو دەوڵەتدا و بانگەشەیەكی فراوانی
لــە نــاوەوە و دەرەوەی كیشــوەری ئەمەریكای
التیندا بــۆ ئەنجامــدراوە و گەنجانی توندڕەو و
خوێنگەرم لە واڵتانی جۆراوجۆرەوە پەیوەندییان
بە ڕیزەكانیەوە كردووە».
لــە دەیــەی هەشــتاكانی ســەدەی بیســتەمدا
بزووتنــەوەی فــارك لــە بزووتنەوەیەكــی
شۆڕشــگێڕەوە گۆڕا بــۆ ئیمپراتۆرییەتی كۆكایین
و ماددە هۆشــبەرەكان و جووتیاران و هەژارانی
كۆڵۆمبیــای بۆ بەرهەمهێنانــی ئەو ماددانە بەكار
دەهێنا ،لە الیەكی تریشــەوە شەڕی پێ دەكردن
و لە پێناوی دروشــمەكانی فاركدا دەكوژران .لە
ڕاستیدا كۆكایین و خوێن و شەڕ بوونە ناسنامەی
كۆڵۆمبیــا و كۆمەڵگەیەكــی دیكــەی لــە واڵتدا
خوڵقانــد .ئەنجامدانی تاوانكاریی بووە شــتێكی
ئاســایی لە كۆڵۆمبیــا ،بەڵكو بــووە بڕوایەك لە
الیــەك خەڵكی ،كــە لە ژیانی ڕۆژانــە و ڕەفتار
و هەڵســوكەوتی زۆرێك خەڵكدا ڕەنگی دایەوە.
پشــتیوانی كردنــی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا لە كۆمەڵێك ڕژێمی ئەو ســەردەمەی
لە ســەردەمی شــەڕی ســاردا ،قەبارە و پانتایی
بەرەنگاربوونــەوەی لــە هەمبــەر بزووتنــەوەی
154

فاركدا زیاتر كرد .لە ئەنجامی بەردەوامی شەڕو
ملمالنێكانی نێوان چەكدارانی فارك و هێزەكانی
سووپای كۆڵۆمبیا زیاتر لە  260000كەس كوژران
و  7ملیــۆن كــەس ئــاوارە بــوون و ژمارەیەكی
زۆریش ڕفێنران و بێسەرو شوێن بوون.
حكوومەتی كوبا ،كە ئەویش سیستمێكی چەپگەرا
پەیــڕەو دەكات و چەندین دەیەیە بەربەرەكانێی
ویالیەتــە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دەكات ،ڕۆڵی
نێوەندگیری نهێنیی بینیوە لە گەڕی دانوستانەكانی
نێوان فارك و حكوومەتی كۆڵۆمبیا .خوان مانوێل
سانتۆس ،كە پێشتر وەك وەزیری بەرگری كۆڵۆمبیا
پالنی فراوانكردنی ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەكانی
لــە دژی فــارك دەدەڕشــت ،بــەاڵم لــە دوای
بوونــی بە ســەرۆك كۆماری كۆڵۆمبیا لە ســاڵی
 ،2014ئەركــی ســەركردایەتی كردنی پرۆســەی
ئاشــتی لەگەڵ بزووتنەوەی فارك گرتە ئەســتۆی
و پالنێكــی داڕشــت بــە مەبەســتی كۆتاییهێنان
بە شــەڕی  50ســاڵەی واڵتەكەی و دەستپێكردن
بە دانوســتان و گەیشــتن بە ڕێككەوتنی ئاشــتی
داڕشت .دواجار هەوڵ و تەقەلالكان سەریانگرت
و فارك ڕازی بوو بە دانانی چەك و گرتنەبەری
ڕێگەچارەی ئاشــتی و گۆڕا بۆ حیزبێكی سیاسیی
بــەو مەرجــەی بەر لــە هەڵبژاردنــی كۆنگرێس
(پەرلەمانی كۆڵۆمبیا) ڕێژەی  10كورسیان بدرێتێ
و مافیشــیان هەبێت لە ڕێگەی بەشداریكردن لە
هەڵبژاردنەكانــدا كورســی دیكە بەدەســت بێنن
و نوێنەرایەتــی خەڵك بكەن لــە ناو پەرلەماندا،
حكوومەتیش بــەو مەرجانە ڕازی بوو بۆ ئەوەی
دەرفەتــی ئاشــتی لەگەڵ فارك ســەر بگرێت و
كۆتایی بە شەڕ و ملمالنێ و نەهامەتییەكانی ئەو
واڵتە بهێنرێت.
بــە هــۆی گەلێــك هــۆکارەوە گڵۆڵــەی
بەرژەوەندییەکانی ئەم جوواڵنەوەیە کەوتە لێژی
و لە ساڵی  2013بڕیاری دانوستان و ئاشتەواییان
داو لــە ئۆســلۆوە لەگــەڵ حکومەتــی كۆڵۆمبیا
دانوســتانیان كردو کوباو نەرویج وەک ناوبژیوان
ڕۆڵیان بینی .دواجار لە ئەیلولی  2016لە هاڤانای

پایتەختی کوبا گەیشــتنە ڕێککەوتن .هەریەک لە
حکومەت و هێزە چەکدارە شۆڕشگێڕەکانی فارك
گەیشتنە ئاگربەســت و ڕێککەوتن و کۆتاییان بە
ملمالنێكانی نێوانیان هێنا .لە ڕێکكەوتنەکەدا کە
 4ساڵ زەمینە سازییان بۆ کرد پێكهاتن ،کە چەک
دابنێن و ببنە بەشێک لە پڕۆسەی سیاسی واڵت.
ئێســتا فارك بە فەرمی ناوەکەی خۆی پاراستووە
و وەک پارتێکــی سیاســی رێپێدراو لــە کۆڵۆمبیا
دروشــمی دژایەتــی گەندەڵــی و بــرەودان بــە
هونــەرو رۆشــنبیرییان بــەرز کردووەتــەوە .لە
دواییــن کۆنگرەی پارتەکەشــیان بــە دەنگدان و
لەســەر داوای رێبەری فارک (ڕۆدریگۆ لوندۆنۆ)
ناوەکەیان وەک لیستی کۆڵۆمبیای نوێ جێگیرکرا.
ڕۆدریگــۆ لوندۆنری ناســراو به بتیمۆشــنکۆ ،کە
ناوە شۆڕشــگێڕییەکەیەتی لە ئێستادا تەمەنی 60
ساڵە و لە سەرەتای مانگی ئاداری  2018بەهۆی
نەخۆشــی دڵەوە ڕەوانەی نهخۆشــخانه کرا .ئەو
لە ئێســتادا یەکێکە لــە پاڵێوراوانی پارتەکەی بۆ
ســەرۆکی کۆڵۆمبیا .چاودێران لە هەمبەر پرسی
ئاشــتەوایی نێوان چەکدارانی فــاک و حکومەتی
کۆڵۆمبیا ســەرنجی فرە دەخەنە پێشــچاو ،ئەوان
پێیــان وایــە ئاشــتەوایی ئــەوان پەیوەســتە بــە
نەمانــی قۆناغی شۆرششــگێڕییەوە کە چەپەکانی
دونیا ڕووبــەڕووی بوونەتەوە بە جۆرێک تیۆری
شۆڕشــگێڕیی چەپــەکان ئەوە دەخاتــە ڕوو ،کە
ئیدی سەردەمی شۆڕش بەسەر چووە .لەو میانەدا
هەریــەک لــە واڵتانــی چەپخواز و شۆڕشــگێڕی
ئەمهریــکای التیــن لەوانە ئەرجەنتیــن ،پۆلیڤیا،
کوبــاو کۆڵۆمبیا ڕەوتــی چەکداریی و چەپخوازی
تێیدا کورتی هێناو پەنایان بردەبەر دانوســتان و
چوونەوە نێو ئامێــزی دەوڵەتهکانیان .پێیان وایە
ئەمهریکا سەرکەوتوو بوو لە مراندنی جوواڵنەوە
چەکدارییەکان و بە تەواوی هزری شۆڕشگێڕی لە
ئەمەریکای التین وشکی کرد .لەم چوارچێوەیەدا
جوواڵنــەوەی دورمــەوداو چەکداریی فارک ،کە
قاڵبووی هزرو بەرنامەی چەکداریی و پێگەیەکی
بەهێــزی ئابــووری لــە کیشــوەرەکەدا هەبوو،
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نەیانتوانــی لــە بەرامبــەر الوازتریــن حکومەتی
ئێســتای کۆڵۆمبیا خــۆی ڕابگرێت و هاتنەوه ناو
گەمەی سیاسییەوە.
بــە بڕوای چاودێــران فارک لە نەزمی سیاســیدا
ناتوانێــت ســەرکەتوو بێــت ،چونكــه کۆڵۆمبیــا
وابەستەیە بە سیاســەتی ئەمهریکاوە ،تیۆرەکانی
ئــەوان تێکــڕا بــۆ وابەســتەبوون بە سیاســەتی
ئەمهریــکاوە شکســتیان هێنــاوە و لــە ڕووی
هزرییــەوە کەوتوون و ئێســتا بە دروشــمگەلی
دیکــەی دەرەوەی چەپخــوازی گەمەی سیاســيی
دەکــەن ،لەبــەر ئــەوە لــەالی ئــەو کەســانەی
کــە تــەواوی تەمەنیــان بــۆ هــزری چەپــی
شۆڕشــگێڕ دانابوو ،ناڕەزاییــەک هەیە ،تەنانەت
بیرکردنــەوە لــە هەڵگەڕانــەوەو پەنابردنەوە بۆ
خەباتــی چەکــداری ئەگەرێکــی کراوەیــە لەناو
باڵێکــی دیاریکــراوی فارک .دوو ســاڵ بەســەر
ڕێکكەوتنەکەدا تێپەڕیوە ،بهاڵم هێشتا بەشێک لە
بەندەکانی ئاشــتی جێبهجێ نهكراوه و جۆرێک
لە مشــتومڕ و دڕدۆنگــی و کاری تێکدەرانەیش
لــە کۆڵۆمبیادا بەدیدەکرێت ،کــە مایەی ئەوەیە
پرۆســەی ئاشــتەوایی هێنــده بە گەشــبینی لێی
نەڕوانرێــت ،بــەاڵم ئــەوە یەکالبووەتــەوە ،کە
جوواڵنەوەی چەپی شۆڕشــگێر وەک واڵتانی تری
ئەمەریکای التین لە کوباشدا شکستی هێناوە.
دوای  50ســاڵ ،سیاســەتی ئەمەریــكا كۆتایی بە
یاخیبوونی «فارك» هێنا.
بەشێک لە چاودێرانی ڕەوشی كۆڵۆمبیا پێیان وایە
ئەمهریکا سەرکەوتوو بوو لە مراندنی جوواڵنەوە
چەکدارییەکان و بە تەواوی هزری شۆڕشگێڕی لە
ئەمەریکای التین وشکی کرد .لەم چوارچێوەیەدا
جوواڵنــەوەی چەکداریی (فارک) لە كۆڵۆمبیا ،کە
قاڵبووی هزرو بەرنامەی چەکداریی و پێگەیەکی
بەهێــزی ئابــووری لــە کیشــوەرەکەدا هەبوو،
نەیانتوانــی لــە بەرامبــەر الوازتریــن حکومەتی
ئێســتای کۆڵۆمبیا خــۆی ڕابگرێت و هاتنەوه ناو
گەمەی سیاسییەوە.
لــە نەوەدەكانــی ســەدەی بیســتەمدا كۆڵۆمبیــا

بــوو بــە توندوتیژتریــن واڵت لــە ســەر ڕووی
زەوی؛ بازرگانانــی مــادە هۆشــبەرەكان و چهته
چەكــدارەكان لــە ڕووبەرێكــی یەكجــار فراوانی
ئەو واڵتەدا كه دهســتیان بهسهردا گرتبوو ،ترس
و دڵەڕاوكێیــان بــاو كردبــووهوە .هــەر كاتێك
بیانویســتایە ،لە شــارە گەورەكانــدا جەردەیی و
خراپەكارییــان دەكــرد و چاودێرانی سیاســی بە
واڵتێكی شكستخواردوو ئاماژەیان بۆ دەكرد.
بیــڵ كلينتــون ســەرۆكى پێشــووتری ئەمەریــكا
زیاتــر لە یــەك ملیــار دۆالری تەرخــان كرد بۆ
تەمویلكردنــی هەڵمەتــی بەگژداچوونــەوەی
مافیای مــادە هۆشــبەرەكان و گرووپە یاخیبووە
چهپڕهوهكانى كۆڵۆمبیا ،كه بە (فارك) ناســراون.
بــە درێژایــی دەیــەك ،جێگــرەوەی ســەرۆك
ئەندرێس پاسترانا ،واتە سەرۆك ئەلفارۆ ئۆریبی،
كــە فــارك لــە هەشــتاكاندا باوكیان كوشــتبوو،
پالنــی كۆڵۆمبیــای دادەنا و ئیــدارەی بۆش-یش
بە گوڕوتینەوە پشــتیوانیی لێ دەكرد .ســەرباری
ئەوەی ئەو پێشــكەوتنانەی حكومەت بە دەستی
دەهێنان ،دەبوونە مایەی ســەرهەڵدانی ترســی
تــر لــە بــارەی پێشــلێكارییەكانی مافــی مرۆڤ
و توندوتیــژی دژی ســەندیكاكانی كرێــكاران،
تیرۆركردنی بەئامانجكراو.
خــوان مانوێل ســانتۆس ،جێگرەوەكهی ئۆریبی،
كە له ســااڵنی ههشتاكاندا بهشــداریی پرۆگرامی
فۆلبرایتــی بــۆ خوێندن و فێربوون لــە ویالیەتە
یەكگرتــووەكان كردبوو ،هەوڵی زیاتركردنی ئەو
پێشــكەوتنانەی دا .سانتۆس لە ســاڵی 2012ەوە
دەســتی كــرد بــە دانوســتان لەگەڵ پاشــماوەی
هێــزە چەكدارییــە شۆڕشــگێڕییەكانی كۆڵۆمبیــا
(فارك) .ئەو وتووێژ و دیالۆگانە ئەنجامی باشیان
هەبوو بۆ چهســپاندنی ئاشتییەكی هەمیشەیی لە
كۆڵۆمبیا.
لێــرهدا دهمانهوێت باس له کهیســێکی دیکهی تا
ڕادهیهک هاوشێوه بکهین ،به ئهگهری بهدیهاتنی
رێككهوتنێك له نێوان حکوومهتی تورکیا و پارتی
کرێکارانی کوردستان (پهکهکه) هاوشێوهى نێوان

جوواڵنەوەی فارك و حكوومەتی كۆڵۆمبیا.
خاڵە هاوبەشەكانی نێوان فارک و پهکهکه
بههــۆی رێبــازی کارکردنــی هــهردوو
رێکخراوهکــهوه ،بــه تایبهتى پارتــی کرێکارانی
کوردســتان ،بــه شــێوهیهکی وریایانــه مامهڵــه
لهگهڵ پرســه نهێنییهکانــدا دهکات و زانیارییهکی
ئهوتــۆ لــه پهیوهندییهکانیدا ناخاته بهردهســت،
بــهاڵم لــه چهنــد پهیامێکــی فهرمییــدا پهکهکه
پشــتیوانییهکی تــهواو لــه چهکدارانــی فارک و
شۆڕشــهکهیان كــردووە ،دیارترینیــان دهقــی
نامهی پیرۆزبایی ههپهگه (باڵی ســهربازی پارتی
کرێکارانی کوردستان)ه بهبۆنهی یادی  50ساڵهی
دامهزراندنــی رێکخراوی فارک له ســاڵی .2014
له بهرامبهردا و لهگهڵ ســهرههڵدانی رێکخراوی
داعــش و رووبهڕووبوونــهوهی لهالیــهن هێــزه
کوردییهکانــهوه به گشــتی ،بهتایبهت پهکهکه و
هاوپهیمانهکانی له خۆرئاوای کوردستان ،دهنگۆی
ئهوه باڵوبووهوه ،که رێکخراوی فارک کۆمهڵێک
له چهکدارهکانی خۆی دهنێرێت بۆ ناو هێزهکانی
ســهر بــه پهکهکه ،به مهبهســتی شــهڕکردن له
دژی چەكدارانــی داعش و دووپاتکردنهوهی ئهو
ئینتهرناســیۆنالیزمهی هــهردوو رێکخــراو وهک
ئایدیایهکی مارکسی باوهڕیيان پێیهتی.
پاش ئیمزاکردنــی رێککهوتننامهکهی نێوان فارک
و حکومهتی کۆڵۆمبیا به ئاشــکرا رایگهیاند «من
پێشــنیاری ســود وهرگرتن له ئهزمونی کۆڵۆمبیا
دهکهم لەگەڵ فارک ،ههتاوهکو ئێمهش بهرامبهر
پهکهکه بهکاری بهێنین» .ئهردۆگان ئهم قسهیهی
روونکردهوه و وتی« :دهکرێت ئهزمونی کۆڵۆمبیا
وهک نمونه وهربگرین بۆ چارهسهر ،لهو دهمهی
حکومهتــی کۆڵۆمبیا بهرامبــهر چهکدارانی فارک
دهجهنگێت ،هاوکات له ماوهی سااڵنی رابردوودا
لــه گفتوگــۆش نهوهســتاوه ،ئێمهش بــه ههمان
شێوه لهو دهمهی لهگهڵ چهکدارانی پهکهکهدا له
شــهڕداین ،هاوکات گفتوگۆش ئهنجامدهدهین».
وهک دهبینین خواستهکهی ئهردۆگان بێمهرج نییه
و بڕگهی دووهمی قسهکانی ئاماژهیه بۆئهوهی وا
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بهئاسانی شــهڕ راناگرێت و تا دوا سات ئامادهی
شهڕکردنه لهگهڵ پهکهکه.
ڕۆڵــی سیاســەتی ئەمەریــكا لــە
بنبڕكردنی رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ له
پیرۆ
رێكخــراوی تۆپــاك ئامــارۆ ،رێكخراوێكی چهپی
توندڕهوه ،بانگهشــه دهكات بۆ شهڕی چهكداری
لــه پێنــاو رزگاركردنــی دهوڵهتــی پیــرۆ لهژێر
ههژموونــی سیســتمی ســهرمایهداری و گۆڕینی
بــه سیســتمێكی ههڵكهوتوو لهو واڵتهدا لهســهر
بنهماكانی ماركســیزم .رێكخــراوی تۆپاك ئامارۆ
دامــهزرا و بــه نــاوی یهكێك له ســهركردهكانی
هندییــه ســورهكانهوه ناونرا ،كه نــاوی (تۆپاك
ئامارۆ) بووه و له ساڵی 1780دا چهكی له دژی
دهســهاڵتی ئیســپانییهكان له پیرۆ بهرزكردۆتهوه
و لــه ســاڵی  1781لــه رووبهرووبوونهوهیهكــدا
كوژراوه.
ویالیەتــە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە چوارچێوەی
بەگژداچوونــەوە و لێدانــی گــروپ و بزووتنەوە
چەپگــەرا و تووندڕەوەكانــی ئەمەریــكای التین
پالنــی هەبــوو بــۆ الوازكــردن یــان لەناوبردنی
ڕێكخــراوی تۆپــاك ئامــارۆ لە واڵتــی پیرۆ ،كە
بڕوای بە كاردانەوەی تووند و خەباتی چەكداری
هەیــە بــۆ بەرەنگاربوونەوەی ســەرمایەداری و
پشتیوانی كردن لە جووتیاران و هەژاران و چینە
كەمدەستەكانی ئەو واڵتە.
له ســاڵی  2001لە هەنگاوێكی چاوەڕواننەكراودا
نــاوی رێكخــراوی تۆپــاك ئامــارۆ لهناو لیســتی
رێكخراوهی تیرۆریســتیه بیانییهكانــدا دهرهێنرا،
كــه لهالیــهن وهزارهتــی دهرهوهی ئهمهریــكاوه
باڵوكرایــهوه ،لەبەر ئــەوەی ئــەم ڕێكخراوە لە
دوای ســااڵنێكی زۆر لــە كارو چاالكــی خوێناوی
و تووندڕەوانــە دەســتبەرداری تووندوتیــژی و
شــێوازەكانی پێشــووی كاركردنی بوو .گرنگترین
چاالكــی و كردهوهكانــی تۆپــاك ئامــارۆ بریتییه
لــه چاندنــی بۆمــب ،رفانــدن ،نانهوهی بۆســه
و تیرۆركــردن و بهرپرســیارێتی ئهنجامدانــی

ژمارهیهكی زۆر له هێرش و پهالمارهكانی له دژی
ویالیهتــه یهكگرتوهكانی ئهمهریــكا له رابردوودا
گرتۆتــه ئهســتۆ و ئێســتا زۆربــهی ئهندامهكانی
لهنــاو زینداندان .پێشــبینی دهكرێت له ئێســتادا
كۆی ژمارهی ئهندامانی سهر به رێكخراوی تۆپاك
ئامارۆ له ( )100كهس زیاتر نهبن و ســنوری كار
و چاالكییهكانیان تهنها واڵتی پیرۆیه و ســنووری
نەبەزاندووە بۆ دەرەوە.

سەرچاوەكان:
ماڵپــەڕی ڕۆژنامەی (الشــروق)ی قەتەری،
ماڵپەڕی ()EuoroNews
ماڵپهڕی رێکخراوی فارک
https://farc-epeace.org/
background/item/424-hpg-sendsfarc-50th-anniversary-message.
html
چەنــد پەرەگرافێــك لــە كتێبی (بــژاردە
قورسەكان)ی هیالری كلینتۆن
https://www.unric.org/en/
colombia/27013-the-guerrillagroups-in-colombia
https://ckb.wikipedia.org/wiki
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.
aspx?entity=973155&type=5&top
ic=0
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شەڕی ڤێتنام و كەمبۆدیا
دووفاقیی سیاسەتی ئەمەریكا لە فریودان و
فرۆشتنی دۆستەكانیدا
وەرگێڕانى :کوردستان دیپلۆماتیک
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە گەرمەی قۆناغی شەڕی سارد و ترۆپكی كێبڕكێ و ملمالنێكانی لەگەڵ بلۆكی كۆمۆنیستی
پێشــوو بە ســەركردایەتی یەكێتی ســۆڤێت ،هەمیشە لە هەر شــوێن و پێگەیەك بووە لە ڕووی سیاســیی و سەربازییەوە كە
هەژموونی یەكێتی سۆڤێت و هاوپەیمانەكانی بە سەرەوە بووبێت و هەوڵیدا تەدەخولی دۆخەكە بكات و شوێنپێی خۆی لێ
دیاری بكات .باشــووری خۆرهەاڵتی ئاســیاش ،كە لە قۆناغی شــەڕی سارد و ملمالنێی بەهێزی نێوان گەورەترین دوو زلهێزی
جیهان بووەتە مەیدانی شەڕ و پاكتاوكردنی حیساباتە سیاسییەكان و هاوسەنگی نێوان زلهێزەكان ،بەو هۆیەشەوە سااڵنێكی زۆر
بە هۆی پەیڕەوكردنی سیاسەتێكی دووفاقی و بێ متمانەی ئیدارەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكاوە ،لە ڕێگەی كڕینی ئەم
هاوپەیمان و فرۆشــتنی ئەو هاوپەیمانەی ترو پشــت تێكردنی بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی قەدەرێكی نادیار و چارەنوســێكی دژوار
ببنەوە ،بەردەوام ناسەقامگیری و شەڕ و ماڵوێرانی و خوێنڕشتن بەرۆكی گەالنی ئەو واڵتانەی بەرنەداوە.
دەتوانین بڵێین ئەم بارودۆخە لە دوای شــەڕی جیهانی دووەمەوە تا كۆتایی هەشــتاكانی ســەدەی ڕابردوو درێژەی كێشاوە و
ئەمەریكا لە هەندێكیاندا ســەركەوتنی بەدەســت هێناوە و لە هەندێكیاندا شكســتی سیاسیی و سەربازی خواردووە ،باشترین
نموونەش ئەزموونی تاڵی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكایە لە شەڕی  10ساڵەی ڤێتنامی باكوور ،كە زیانی گەورەی پێكەوت
و بــە هــەزاران ســەربازی لێ كوژرا و بریندار بوون ،بگرە تا ئێســتاش ئەو شكســتە لە بیــری ئەمەریكییەكاندا بە زیندوویی
ماوەتەوە.

بیۆگرافیای كۆماری ڤێتىام

واوی فًڕمی

كۆماری سۆسیالیستی ڤێتىام

پایتًخت

ٌاوۆی

زماوی فًڕمی

ڤێتىامی

سیستمی سیاسیی

كۆماریی سۆسیالیستی تاكحسبی

مێژووی سًربًخۆیی

ساڵی 5975

دراوی ویشتماوی

دۆوگ

ديوڵًتً دراوسێكاوی

چیه ،الوش ،تایلەوذ ،كەمبۆدیا

ڕووبًر

335,690كیلۆمەتر چوارگۆشە

ڕێژيی داویشتوان

86ملیۆن كەش

ڕێژيی گًشًكردن

0.725

سەرۆكی واڵت

داوگ تی وجۆك تیىە

جێگری سەرۆك

وكۆیه تی دوان

سەرۆك وەزیران

وگۆیان تشووان فۆك

ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

وەتەوە یەكگرتوەكان ،ڕێكخراوی ئاسیان ،باوكی وێودەوڵەتی،
دامەزراوەی گەشەپێذاوی وێودەوڵەتی

كۆی داٌاتی واوخۆ

240.757ملیار دۆالر

داٌاتی تاكە كەش

 2,793دۆالر

پۆلێىی گەشەكردن و
شەفافیەت

556مامىاوەوذ

ئاراستەی ڕۆیشته

الی ڕاست

كۆدی ئیىتەروێت

.vn

بە شــێوەیەكی نیمچە گشتی هەروا بووە ،كاتێك
هەر سەرۆكێكی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا
لە ماوەی  4ساڵ یان  8ساڵی سەرۆكایەتیدا شەڕێك
یان كۆنەقینێك ئەنجام دەدات و شــەڕی واڵتێك
دەكات ،لە كاتێكدا كە یان هەڕەشــەیە بۆ ســەر
بەرژەوەندییەكانــی واشــنتۆن یاخود لە ڕوانگەی
ئەمەریكاوە هەڕەشەیە لەسەر بەهاكانی ئەمەریكا
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و كۆشــكی ســپی بە پێویســتی دەزانێت سنوری
بۆ دابنرێت هەندێك جاریش ئەم ســنوردانانە لە
ڕێگەی شــەڕ و بەكارهێنانی هێزی سەربازییەوە
یەكالیــی دەكرێتەوە .شــەڕی  10ســاڵەی نێوان
ئەمەریكا و ڤێتنام و شەڕەكانی واڵتانی باشووری
خۆرهەاڵتــی ئاســیا :ڤێتنــام ،الوس ،كەمبۆدیا و
كۆریاش نموونەیەكن لەو شــەڕانەی ئەمەریكا لە
پێناو پاراســتنی بەرژەوەندییە بااڵكانی و ملمالنێ

كــردن لەگەڵ یەكێتی ســۆڤێتی جــاران و هێزە
هاوپەیمانەكانــی بەرپای كردوون .خەڵکی ڤێتنام
بۆ یەکەمجار بۆ مێژوودا ســەلماندیان ،کە هێزی
زۆر و پێشکەوتنی سەربازی و تەکنەلۆژی ناتوانن
ڕێگــر بــن لە بەرامبــەر ورەی پۆاڵینــی خەڵک.
بەزاندنــی گەورەتریــن هێــزی ســەربازی وەک
ئەمەریکا لە الیەن ڤێتنامییەكانە
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بیۆگرافیای شەڕى ڤێتىام و ئەمەریکا

ساڵي هەڵگیرساوي

ساڵي  1955دەستي پێکرد و تا ساڵي  1975بەردەوام بوو

دابەشبوووي ڤێتىام

ساڵي  1959ڤێتىام دابەشبوو بۆ دوو بەشي باکوور و باشوور

سەرەتاى ملمالوێکان

کاتێک ڤیێتىامییەکاوی باشوور دەیاوساوي گروپی ڤیت میىە لە هەڵبژاردوەکاوذا دەیباتەوە،
ڤیێتىامییەکاوی باکوور دەستیان کرد بە لە کارخستىی ڤیێتىامی باشوور

سەرەتاى شەڕو پێکذاداوەکان

جەوگی ڤیێتىامی باکووری کۆمۆویست و بەرەی ڕزگاریخوازی ڤیێتىامی کە گروپێکی
واسیۆوالیستی بوون ،خستە یەک بەرەوە دژ بە ڤیێتىامی باشوور

پێگە و گۆڕەپاوي شەڕکە

باشوورى ڤیێتىامی ،باکوورى ڤیێتىامی ،کەمبۆدیا ،الوش ،دەریاى باشوورى چیه،
کەوذاوى تایلەوذ

ئەوجامي شەڕەکە

سەرکەوتىي ڤیێتىامی باکوور بەسەر هێسەکاوي ئەمەریکا و هاوپەیماوەکاویذا

هێسە بەشذابووەکاوي شەڕ

ئەمەریکا ،ڤیێتىامی باشوور ،ڤیێتىامی باکوور ،چیه ،تایلەوذ ،کۆریاى باشوور ،کۆریاى باکوور،
فیت کۆوگ ،خەمیرى سور ،فلیپیه ،ویوزیلەوذا ،ئوستورالیا ،کۆمارى خەمیر (کەمبۆدیا) ،الوش،

ژمارەى هێسى ئەمەریکاو
هاوپەیماوەکاوي

 120,12111کەش
ژمارەى کوژراوان 7112777 :کەش – ژمارەى بریىذار 127012111 :کەش

ژمارەى ڤیێتىامی باکوور و
هاوپەیماوەکاوي

 121,12111کەش
ژمارەى کوژراوان 251217, :کەش – ژمارەى بریىذار ,102,11 :کەش

ژمارەى ئاوارە و لێقەوماوان

 17ملیۆن کەش

دەستێوەرداوي ئەمەریکا لە ڕەوشي
ڤێتىام

ساڵی  19,5ئەمەریکا هێسی سەربازی ڕەواوەی ڤیێتىام کرد بۆ یارمەتیذاوی باشوورە
ڤیێتىامی باشوور .ملمالوێیەکی درێژ خایەن و خوێىاوی ڕوویذا کە بە جەوگی ڤیێتىام واسرا

باڵوبوووەوەى شەڕ بۆ واڵتاوي
دراوسێ

شەڕ بە واڵتاوی دراوسێ (الوش و کەمبۆدیا)دا باڵوبۆوە و تا دوای ساڵي  1975درێژەی کێشا

بارودۆخي ئەمەریکا لەو شەڕەدا

هێسەکاوي ئەمەریکا بە درێژایي شەڕکە زیاوێکي ئێجگار گیاوي گەورەیان پێکەوت ،کە بەو
هۆیەوە سیاسەتي ئەمەریکا شکستي گەورەى هێىا و بە واچارى لەو واڵتە کشایەوە

وە بــۆ خــۆی وەک ئەفســانە دێتــە پێشــچاو
هەرچەندە پالنی شۆڕشــى ڤێتنــام هیندە تۆکمە
و خەڵکیــش هێنــدە بوێرو خــۆ بەختکەر بوون
ئەمە ئەفســانە نەبوو بەڵکو ڕاستیەكی بەرچاوە،
تەنانەت هەموو مەیدانەکانی شــەڕو شارەکانیان
کــرد بــۆ ژێــر زەمیــن  ،شۆڕشــگێرەکان وەک
گیانــەوەر و بوونــە وەریکــی تر لــە ژێر زەوی

دەژیــان و هێرشــی کتوپــڕو سەرســوڕهێنەریان
دەکردە و سەر سووپای ئەمەریکا.
لــە کاتی ســەرکەونی شۆڕشــی خەڵکــی ڤێتنام،
ســوپای ئەمەریکــى ناچــار نەکــرا جــاش و
خۆفرۆشەكانی ڤێتنام لەگەل خۆی بەرێت ،بەڵكو
خەڵکــى ئەو واڵتــە خۆیان تۆڵەيــان لێکردنەوە،
هەرچەنــدە ڕەنگە زۆر کاری نەشــیاو كرابێت و

خەڵک بێ دادگایی کرد کوژرا بێت ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشــدا وەک ئەرکێکی شۆڕشــگێرانە هەزاران
خۆفرۆشــيان بە ســزای خۆیان گەیاند ،ئێستاشی
لەگەلدا بێت نەوەکانی ئەم جاشــانە باجی ناپاکی
بــاب و باپیرانیــان دەدەن و خەڵکــى ڤێتنــام بە
چاوێكی سووک سەیریان دەکەن.
گەریالکانی ڤێتنام بە ســەركردایەتی هۆشی منە،
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بیۆگرافیای خەمیری سور لە كەمبۆدیا

ناوی تەواو

حیسبی كۆمۆنیستی كەمبۆدیای دیموكراتی (خەمیری سور) .خەمیر بە زمانی كەمبۆدی واتە (جووتیار)

پێىبسە و پێگە

حیسبێكی سیبسیی دەسەاڵتدار بىوە لە كەمبۆدیب .بریتیە لە هبوپەیمبوێتی وێىان كۆمەڵێك حیسبی
چەپ و كۆمۆویستی ،كە پێكەوە حیسبی كۆمۆویستی كەمبۆدیبیبن پێكهێىب ،پبشبن وبوەكەی گۆڕا بۆ
حیسبی كەمبۆدیبی دیمىكراتی

بەرپرسیبرێتی كۆمەڵكىژی و
جیىۆسبیدا

حیسبی خەمیری سىر بەرپرسیبرە لە بەرامبەر مردوی  1ملیۆن و  500000كەش لە سبیەی دڕودایەتی
ڕژێمەكەیبن كە مبمەڵەی زۆر تىودی لەگەڵ خەڵكی ئەو واڵتەدا كردووە

سەركردەی خەمیری سىر

پۆل پۆت ڕابەری ئەو حیسبە بىو ،كە فۆرمێكی كۆمۆویستی ڕادیكبلییبوەی تىودی پیبدە دەكرد و
خەڵكی وبچبر دەكرد كبری قىرش ئەوجبم تب مردن

هەڵگیرسبوی شەڕ لە دژی
دراوسێكبن

دوای تێكچىووی پەیىەودییەكبوی وێىان كەمبۆدیب و ڤێتىبم پۆل پۆت لە هێرشی ڤێتىبمییەكبن دەترسب
بۆ سەر واڵتەكەی ،بۆیە هێرشێكی خۆپبرێسی كردە سەر خبكی ڤێتىبم و شەڕەكە هەڵگیرسب ،بەاڵم
سىوپبی ڤێتىبم بەهێستر بىو تىاوی لە سبڵی  1979شبری فىۆم بىەی پبیتەخت بگرێت و حكىمەتێكی
پبشكۆی خۆی تێدا دروست كرد

تێكشكبن لە بەرامبەر
ڤێتىبم

هێسەكبوی خەمیری سىر كشبوەوە بەرەو خۆرهەاڵتی كەمبۆدیب و دەستیبن گرت بەسەر وبوچە
سىىرییەكبن لەگەڵ تبیلەود ،بەاڵم كىرسی كەمبۆدیبی دیمىكراتی لە وەتەوە یەكگرتىەكبن هەر
مبیەوە تب سبڵی  ،1982پبشبن حكىومەتی كەمبۆدیبی ئیئتیالفی دیمىكرات دامەزرێىرا و تب سبڵی
 1993بەردەوام بىو

گەمەكبوی ئەمەریكب لە
شەڕی كەمبۆدیب

ئەمەریكب هبوكبری مرۆیی و سەرببزی پێشكەشی هێسە هەڵگەڕاوەكبوی كەمبۆدیب كرد ،لە كبتێكدا كە
حكىومەتی خەمیری سىر بە سەركردایەتی پۆل پۆت یەكێك بىو لە  3هێسە هەڵگەڕاوەكەی كەمبۆدیب
و یبرمەتی سەرببزی زۆری لە چیه و تبیىان وەردەگرت .واشىتۆن ڕۆڵی وبوبژیىان و بەشدار و
تەمبشبكەریشی لە وێىان هێسە شەڕكەرەكبودا دەگێڕا

بــە یەکێــک لە هــەرە بــە دیســپلینترین هێزی
گەریــای جیهان هەژمار دەکــران و هیچ باکیان
لــە مــردن نەبــوو .لــەم بارەیەوە پرۆفیســۆری
بــوارى مێــژووی ســەربازی (گۆنار ئۆســەلیوس)
دەڵێــت »:ژەنــراڵ گیاپ نووســیویەتی ،ترس لە
دوژمن و ترس لە مردن ،ئاراســتەی مەترسیداری
ڕاســتڕەوەکانە» ،بەاڵم لە ڤێتنامــی خواروو ئەو
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دیســپلینە نەبــوو ،کەچــی زیانەکانى شــەڕ زۆر
بوون و کوژرانی  200000ســەربازى لێكەوتەوە.
ئەمریکییەکانیش  58132سەربازیان لێ کوژرا ،کە
بۆ واڵتێکی وەکــو ئەمەریكا ،ژمارەیەکی ئێجگار
زۆر بوو لەو سەردەمەدا.
دەنگی ناڕەزایەتی دژی شــەڕی ڤێتنام تا دەهات
لــە جیهان و لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا

خۆیشــی بــەرز دەبــووەوە .لــە ســاڵی 1968دا
ئەمریکییــەکان تێگەیشــتن ،کــە زۆر زەحمەتــە
بتوانــن ڤێتنامی ســەروو بە چۆکــدا بهێنن و لە
شــەڕەكەدا تێكبشكێت .لە ساڵی  1973ئەمەریكا
بڕیاری کشانەوەی هێزەکانیدا و ڤێتنامی خوارووی
بە چارەنووســێکی نادیار سپارد و زۆری نەخایاند
لــە ئــادارى 1975دا ،دواجار ڤێتنامــی خواروو

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئااڵی تەسلیمبوونی بەرز کردەوە و لە  30نیسانی
هەمان ســاڵدا بە تەواوەتی خۆیدا بە دەستەوە.
شــەڕی ڤێتنام تەنیا شکســتێکی گەورە نەبوو بۆ
ســووپای ئەمەریــكا و هاوپەیمانەکانی لە ڕووی
ســەربازییەوە ،بەڵکو شــەپۆلێکی سۆسیالیســتی
و چەپگەرایــی بــە دوای خۆیــدا هێنــا  ،کە لە
کۆتایی شیستەکان و سەرەتای حەفاتاکنی سەدەی
ڕابــردوودا ،باڵــی بەســەر زۆرێــک لــە واڵتانی
ئەوروپادا کێشا و دەرگای ڕادیکالیزمی زیاتر ئاوەاڵ
كرد .لە ئەوروپا زۆر کەس شەڕی ڤێتنامیان وەکو
شەڕێكی گەورەی نێوان گەورە هێزی ئەمەریكا و
نەتەوەیەکــی هەژار و جووتیاریی قارەمان و ئازا
تەماشا دەکرد.
ساڵی  1954لە ئەنجامی شکستی سەربازی فەڕەنسا
لە شەڕی ھیندو چینی لە نێوان سااڵنی (-1946
 )1954بــۆ گێڕانــەوەی هەژموون و ســەروەریی
بەســەر ڤێتنــام ،دەوڵەتە زلھێــزەکان لە ژنێڤ
لەگــەڵ نوێنەرانــی ھەریەک لە ڤێتنــام و الوس

و کەمبۆدیــا کۆبوونەوە ،بــۆ وتوێژکرن لە پێناو
کۆتایــی ھێنان بەم ملمالنێیانە .لە ناو بەندەکانی
ڕێکكەوتنامەکــەدا ،کە بــە ڕێکكەتننامەی ژنێڤ
ناســرا ،دابەشــبوونێکی کاتی ڤێتنام بۆ هەردوو
بەشــی باکوور و باشوور بڕیاری لێدرا .لە بەشی
باکووریدا (ڤیت مین) ،کە گرووپێکی کۆمۆنیستی
ھەبوون داوای ســەربەخۆیی ڤێتنامیان دەکرد و
لە بەشــی باشووریشیدا فەڕەنسییەکان و ڤێتنامیە
الیەنگرەکانی فەڕەنسایان تێدا بوون .بۆ ڕێگەگرتن
لە دابەشبوون ی ھەمیشەی ی ئەو واڵتە ڕێکكەوتنەکە
پێشــنیاز ی ئەنجامدانــ ی ھەڵبژاردنــ ی نیشــتمانی
دەکــرد ،بە تایبەتی لە ســاڵ ی  1959بە مەبەســتی
یەکخســتنەوە ی واڵتەکــە .ڤیێتنامییەکان ی باشــوور
ئەنجامدان ی ھەڵبژاردنێکی لەو شێوەیان ڕەتکردەوە،
چونکە ھەر لە سەرەتاوە دەزانرا ،کە گرووپ ی ڤیت
مین ئەیباتەوە ،بۆیە ڤێتنامیە باکووریيەكان دەستیان
کرد بە لە کارخستن ی ڤێتنام ی باشوور.
ساڵی  1959جەنگی ڤێتنامى باکووری کۆمۆنیستى

و بــەرەی ڕزگاریخوازی ڤیێتناميی ،کە گرووپێک ی
ناسیۆنالیســتی بوون و بنکەیان لە ڤێتنام باشوور
بوو خستيانە یەک بەرەى دژ بە ڤێتنامی باشوور.
ســاڵی  1965ئەمەریكا ھێزی سەربازيی ڕەوانەی
ڤێتنام کرد بۆ یارمەتیدانی ڤێتنامی باشوور .شەڕ
بەرپــا بوو ملمالنێیەکی درێژ خایەن و خوێناوی،
کــە بە جەنگی ڤێتنام ناســرا ڕوویدا و تا ســاڵی
1975ی خایاند .شــەڕەكە لە پێش کۆتایی ھاتنی
واڵتانــی دراوســێ گرتــەوە «الوس و کەمبۆیا»ى
گرتــەوە و بــاو بــۆوە و تا پێش كۆتایی ســاڵی
 1975درێــژەی کێشــا .جەنگەکــە لــە کەمبۆدیا
بزووتنەوەی کۆمۆنیســتی ناســراو بــە خەمیری
ســور یان « خەمیــر رۆگ»ى بە ســەرکردایەتی
پــۆل پــۆت گەیاندە دەســەاڵت ،کــە ڕژێمەکەی
ڕەشــەکوژيی و جینۆســایدی بەســەر گەلەکەیيدا
ھێنا .لە ناوەڕاســتی دەیەی شەستەكانی سەدەی
ڕابردوو جیھانی کۆمۆنیســتى دووبارە خۆی بە
شێوەیەکی کاریگەر دروست کردەوە ،ئەمەش لە

دیمەنێك لە شەڕی نێوان ڤێتنام و ئەمەریكا
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هۆشی منە پاڵەوانی شۆڕشی ڤێتنام

ئەنجامی دابەشــبوونی ڕوون و ئاشــکرای بەرەو
زیادچــووی نێــوان یەکێتیی ســۆڤێت و كۆماری
چین.
شەڕی ناوخۆی كەمبۆدیاش ملمالنێیەكی سەربازی
خوێنــاوی بوو ،كــە لە نێــوان هێزەكانی حیزبی
كۆمۆنیســتی كەمبۆدیــا (خەمیــرە ســورەكان) و
هاوپەیمانەكانــی لــە كۆمــاری ڤێتنامــی باكوور
و فیــت كۆنگ لــە دژی هێزەكانــی حكوومەتی
شانشــینی كەمبۆدیــا بەرپــا ببــوو ،لــە دوای
ئۆكتۆبــەری ســاڵی  .1970كۆمــاری خەمیــر لە
الیــەن ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا و
كۆمــاری ڤێتنامــی باشــوورەوە پشــتیوانی لــێ
دەكرا .ئەم شــەڕ و ملمالنێیە بەهۆی كاریگەری
و هەڵســوكەوتەكانی هاوپەیمانانــی هەردووالی
شەڕكەرەوە ئاڵۆزتر بوو .سووپای میللی ڤێتنامی
باكــوور دەســتێوەردانی كرد لە پێناو پاراســتنی
بنكەكانــی و ناوەندە پیــرۆزەكان لە خۆرهەاڵتی
كەمبۆدیــا ،بــە مەبەســتی ڕاگرتنی پارســەنگی
سەربازی لە باشووری ڤێتنام.
كودەتاكــەی كەمبۆدیــا لــە 18ی ئــاداری ســاڵی
 1970حكوومەتێكــی ســەر بــە ئەمەریــكا و
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دووژمنی ڤێتنامی هێنایە ســەر دەســەاڵت ،بەم
شــێوەیەش بێالیەنــی كەمبۆدیا لە شــەڕی ڤێتنام
كۆتایــی پێهــات و ڤێتنامــی باكــوور كەوتە بەر
هەڕەشــەی حكوومەتێكــی دژ لە فنــۆم بنە .لە
ساڵی 1970دا ،ڤێتنامی باكوور ژمارەیەكی زۆر لە
دامەزراوە و كەلوپەلە ســەربازییەكانی گواستەوە
بۆ ناو كەمبۆدیا بۆ پاراســتنیان لە بۆردومانەكانی
ئەمەریكا ،بەو شێوەیەش سێیەكی خاكی باكووری
ئــەو واڵتــەی داگیر كــرد و یارمەتــی هێزەكانی
خەمیــری ســوری داو بەو هۆیەشــەوە گرووپی
بچــوك بچوكــی شــەڕی پارتیزانی دروســتكرد.
حكوومەتی كەمبۆدیا دەستی كرد بە فراوانكردنی
پێگەی ســووپاكەی بۆ شــەڕی ڤێتنامی باكوور و
خەمیری ســودر ،كە قەبارەی هێزەكانی گەورەتر
ببوو.
حیزبــی خەمیری ســور بەرپرســیارە لــە مردنی
نزیكــەی یــەك ملیــۆن و  500هــەزار كــەس
لــە ڕێگــەی لەســێدارەدان ،ئەشــكەنجەدان و
كارپێكردنــی قورس .پۆل پــۆت ڕابەری خەمیری
ســور هەوڵی دەدا بــۆ جێبەجێ كردنی جۆرێكی
ڕادیكالییانەی توند لە سیســتمی بەسەربازكردنی
كۆمۆنیستیانە ،بە جۆرێك كە تەواوی كۆمەڵگەی
ئــەو واڵتــەی ناچــار كــرد لــە نــاو كۆمەڵگــە
كشــتوكاڵییەكاندا كاری قورس بكەن ،كە هەموو
كەســێك بەرگەی نەدەگرت و دەمردن .پێنج لە
سەركردەكانی خەمیری سور خرانە ناو زیندان بۆ
دادگاییكردنیــان ئەوانیش بریتی بوون لە :دۆك،
نیــۆن شــیا ،ئینگ ســیری ،خیۆ ســامفان ،بەاڵم
پۆل پۆتی ســەركردەیان لە ســاڵی 1998دا لە ناو
دارستانەكاندا مرد.
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دەســتێوەردانی
لە شــەڕی كەمبۆدیا كرد لە پێناو بەدەســتهێنانی
كاتــی پێویســت بــۆ كشــانەوەی هێزەكانــی لە
باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا و پاراســتنی
هاوپەیمانەكانــی لــەوێ ،واتا ڤێتنامی باشــوور،
جگــە لــە ڕێگرتن لــە باڵوبوونــەوەی كۆمۆنیزم
لــە كەمبۆدیا .هەریەكە لــە ئەمەریكا و ڤێتنامی

باكوور و ڤێتنامی باشــوور ڕاستەوخۆ بەشداریان
لە شــەڕەكەدا كرد و واشنتۆن لە ڕێگەی هێرشی
ئاسمانیەوە بە شــێوەیەكی بەرفراوان و یارمەتی
دارایــی و تەكنیكــی ڕاســتەوخۆوە هــاوكاری
حكوومەتــی ناوەندی كەمبۆدیــای كرد .لە دوای
 5ســاڵ لــە شــەڕێكی دڕندانــە و كۆمەڵكوژیی،
لــە ســاڵی 1975دا حكوومەتــی كۆماریی ڕووخا
كاتێك خەمیرە ســورە سەركەوتووەكان سیستمی
كەمبۆدیای دیموكراتیان دامەزراند.
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئەمەریــکا بڕیاريــداوە لەســەر دیاریکردنــى خەاڵتێکــى  12ملیــۆن دۆالرى لــە بەرامبەر
ئاشــکراکردنى شــوێنى ســێ ســەرکردەى ديارى (پەکەکە) .پارتى کرێکارانى کوردســتان
(پەکەکــە) پارتێکــى کوردى باکوورى کوردســتانە لــە ســاڵى  1978وەک پارتێکى خاوەن
بیروباوەڕى مارکسى -لینینى دامەزراوە ،بە بەشداى  23ئەندامى (پەکەکە) پێکهێنرا و ناوى
(پەکەکە) لەالیەن فەرهاد کورتاى وەکو ناوى جێگرى ئەم حیزبە پێشــنیارکراوە( .پەکەکە)
لە ســەرەتاوە بە کارى سیاســى دەســتیپێکردوە ،بەاڵم لە ســاڵى  1984بە ناچارى بوە بە
ڕێکخراوێکى چەکدارى ،لەبەر ئەو ئێش و ئازار و چەوسانەوەى کە تورکیا دەرحەق بە گەلى
کورد لە باکوورى کوردستان لە ماوەى  90ساڵى ڕابردودا ئەنجامیداوە ،ئایدۆلۆژى (پەکەکە)
لەســەر بنەما شۆڕشگێڕییەکانى مارکســى-لینینى و نەتەوەخوازى کوردى دامەزرێنراوە و
ئامانجى دروســتکردنى دەوڵەتێکى ســەربەخۆى کوردى سۆشیالیســتە لە کوردستان ،واتا
ئــەو ناوچەیەى کە کەوتۆتە باشــوورى ڕۆژهەاڵتى تورکیا و باشــوورى ڕۆژهەاڵتى عێراق و
باکوورى ڕۆژهەاڵتى سوریا و باکوورى ڕۆژئاواى ئێران ،کە لەم ناوچانە کورد ڕێژەى سەرەکى
دانیشــتوان پێک دەهێنێت .ئەم ئامانجە نوێکراوەتەوە بەوەى کە داواى مافى کەلتورى و
سیاســى بۆ کوردەکانى تورکیا دەکات( ،پەکەکە) پشــتیوانییەکى بەرباڵوى هەیە ،لەســەر
ئاســتى نێودەوڵەتیــش لە الیەن چەندین دەوڵەت و ڕێکخراوەوە بە تیرۆرســت ناســراوە،
لەوانــە ئەمەریــکا و پەیمانى ناتــۆ و یەکێتى ئەوروپا ،بەاڵم دواى کۆتایهاتنى پڕۆســەى
ئاشــتى لە تورکیا ،یەکێتى ئەوروپا ناوى (پەکەکە)ى ڕێکخراوێکى تیرۆرســتیەوە گۆڕى بۆ
ڕێکخراوێکى چاالکوان ،بەاڵم ئەمەریکا و ناتۆ هەڵوێستى خۆیان نەگۆڕیوە.

عوسمان حاجى مارف ،سکرتێرى کۆمیتەى ناوەندى
حیزبى کۆمۆنیستى کرێکاریى کوردستان
ئامادەكردنی :ئەوین

(پەكەكە) مێژوویەكی زۆر ئیجابی نییە ،لە كاری سیاسی و هێزی
چەكداری و ڕۆڵى لە ناوچەكەدا

*بۆچوون و تێڕوانییى ئێوە چییە ســەبارەت بەو بڕیارەى ئەمەریکا کە لە دژى ســێ ســەرکردەى (پەکەکە)
دەریکردوە؟

عوســمان حاجى مارف :بە بۆچوونى من (پەکەکە) حیزبێکى مارکســى-لینینى نییە و نەبوە ،من چەند ڕوونکردنەوەیەکم
هەیە لەسەر ئەو ڕاپۆرتەى کە باسى (پەکەکە)ت کرد ،کە پەکەکە وەکو هێزێکى مارکسیى –لینینى باستکرد ،بەاڵم (پەکەکە) حیزبێکى
مارکسى-لینینى نییە ڕەنگە لە سەرەتاوە حیزبێکى مارکسى لینینى بووبێت بەاڵم دواتر (پەکەکە) بە فەرمى وازى لەم پەیوەندییە
هێناوە  ،پەکەکە خیزبێکى ناسیۆنالیستى کوردییە وەکو هەموو حیزبە سیاسییەکانى دیکە ،لە بەشەکانى دیکەى کوردستان کە حیزبى
سۆسیالیستین بەاڵم دەیانەوێت سوود لە بابەتى کورد وەربگرن ،ئەگینا ئەوانە بەرگریکارى لە مافى کورد نیین.

ئەمەریــکا دواى ئــەوەى کــە وەکــو زلهێزێکــى
جیهانــى لــە دواى ڕووخانى یەکێتى ســۆڤێت و
بلۆکــى ڕۆژهەاڵتــى ئەمەریــکا هەوڵیــدا ببێتــە
بااڵدەســت ،هەوڵدانــى بۆ کێشــکردنى هەموو
واڵتانــى جیهان بە ئەوروپا و رووســیا بخاتە ژێر
کۆنتڕۆڵى خۆیــەوە و ببێتە تاکە زلهێزى جیهان،
ســەردەمێکى زۆر هەر شتێک ئەمەریکا بیکردایە
دەبوایە هاوپەیمانى بونایەو لەگەڵیدا بونایە ئەمە
دەورە و کاریگــەرى ئەمەریکا بــوو لە جیهان و
ناوچەکــەدا ،بــەاڵم پاش ئەوەى جەمســەریتر لە
واڵتانى ســەرمایەدارى هاتنە پێشــەوە بە تایبەت
رووســیا و چین .ئەگەر سەیرى واقیعیەتى سوریا
و لیبیــا و ئۆکرانیــا بکەین ،رۆڵــى ئەمەریکا لە
ناوچەکــەدا کــە واڵتانى دیکــە بەهەمان دەورى
ئەمەریــکا دەســت تێوەردانیــان دەکــرد و
پاشەکشەیان بە سیاســەتەکانى ئەمەریکا دەکرد،
تورکیــا کــە یەکێک بوو لــە دۆســتە نزیکەکانى
ئەمەریکا و پیادەکەرى سیاسەتەکانى ئەمەریکا بوو
لــەم ئاڵوگۆڕە جیهانى و گۆڕینى جەمســەرەکانى
واڵتانــى ســەرمایەدارى تورکیا کەوتــە یاریکردن
لەنێوان ڕوســیا و ئەمەریــکادا ،ئەو وا قیعیەتانە
ئەمەریکاى هێنایــە ناو واقیعیەتێکەوە کە جۆرى
دەست تێوەردانەکانى و چۆن بتوانێت حکومەتى
عێراق ڕازی بکات ،واتا چۆن گەمارۆ بخاتە سەر
ئێــران لەالیەکەوە لە الیەکى دیکــەوە هەوڵدان
بــۆ ڕێککەوتن لەگەڵ تورکیا ،دواى  20ســاڵ لە
دەستگیرکردنى عەبدوڵاڵ ئۆجەالن.
*وەكــو ڕەمــزی كارتــاڵ ئامــاژەی پێكرد
بڕیارەكــەی ئەمەریــكا مەترســە هەیــە
لەســەر چوار پارچەی كوردســتان ،كەواتە
حیزبەكانی هەر چوار پارچەی كوردســتان
دەبێــت چ هەڵوێســتێكیان هەبێت دژی
ئەم بڕیارە؟

عوســمان حاجی مارف :مــن لێكدانەوەیەكی
جیــاوازم هەیە ،من هەموو سیاســەتی ئەمەریكا
مەحكــوم دەكەم ،ئەمەریكا بەرژەوەندی تایبەتی
خۆی هەیە نە دەیەوێت جیاوازی دروست بكات،

بە بۆچوونی من ئەمەریكا سیاسەتێكی گونجاو بۆ
خۆی جێبەجێ دەكات لە كوردســتانی عێراق بە
جۆرێــك مامەڵــە دەكات لە ســوریا بە جۆرێكی
دیكــە مامەڵــە دەكات تەنانەت لە نــاو عێراقدا
مامەڵــەی لەگەڵ ئێران بە جۆرێكە ،ئەمە هەموو
كێشمە كێشكی واڵتانی زلهێزی دنیایە ،ئەمەریكا
بە پێــی بەرژەوەندییەكان خــۆی مامەڵە دەكات
سیاسەتی ئەمەریكا بۆ ناوچەكە زەرەرمەندە واتا
حیزبی كوردییەكان ئەمەریكا بە دۆســتی خۆیان
دەزانن لە ژێر ساییە و بەرژەوەندی ئەمەریكا لە
ناوچەكــەدا بەڕێوەی بردوە ئەمانە جێبەجێكەری
ئەو سیاســەتە بوون لە ســاڵی  1991بەشــێک لە
حیزبەکانــی کوردســتان جێبەجێكەری سیاســەتی
بەرژەوەندییەكانــی ئەمەریــكا بــوون ،ئەمەریكا
لــە ئێســتادا بەرژەوەندی لەگــەڵ توركیا هەیە،
من پێموایە ئەگەر لەدژی توركیا بێت و شــەڕی
لەگەڵ توركیا بكردایە ئەو كاتە من پێموابوو ئەو
كاتە ئەمەریكا لەگەڵ پەكەكە ڕێكدەكەوت و پێی
نەدەوت تیرۆریست.
*كەواتــە ئاماژەتــان بــۆ ئــەوە كــردوە
ئەمەریــكا بە پێی بەرژەوەندی سیاســی
خــۆی ئاڕاســتەی لەگەڵ واڵتــان دەبێت؟
كەوات پێتوانییە توركەكان بە گومانەوە
ســەیری ئەم بڕیــارەی ئەمەریكا دەكەن
بــەوەی كــە شــوێنی ئــەم ســەركردانە
دەزانێت ،بەاڵم دەستگیریان ناكات؟

عوســمان حاجی مــارف :ئەمە جــارێ تەنها
لێدوانێكــە كە ترامپ باڵویكــردوە تا دڵى تورکیا
ڕازیبکات ،تورکیاش الیەنێکى سیاســیە پەیوەندى
لەگەڵ پەیوەندى لەگەڵ رووســیا و واڵتانى دیکە
هەیە ،ئەو جەمســەرە گەورانەى زلهێزى دنیا لە
ئێســتادا درزیان تێکەوتوە و بااڵدەستى ئەمەریکا
تــەواو بــوو ،تورکیــاش وەکو الیەنێکى سیاســى
خــۆى ناخاتە ژێــر ڕەحمەتى وەکو چون ئێســتا
لــە ناوچەکــەدا دەورى هەیە بینیمان لە ســوریا
چیدەکات لەگەڵ پارتى دیموکراتى کوردســتان و
لەگەڵ عێراق چــی دەکات ،تورکیا بەرژەوەندى

خــۆى هەیــە ســەیرى هاوســەنگى سیاســى لە
ناوچەکــەدا دەکات ،لەگەڵ ئەوەى ئەمەریکا ئەم
بڕیــارەى لەبەر تورکیا دەرکردوە ،بەاڵم لەوانەیە
تورکیا هەر رووســیاى پێ باشــتر بێــت ،تورکیا
داواکارى دیکــەى لە ئەمەریــکا هەیە دەیەوێت
زۆر شتى دیکەى بۆ جیێبەجێ بکات.
*بە تیرۆر زانینی سێ سەركردەی پەكەكە،
یاخــود کە پەكەكــە لە لیســتی تیرۆردا
دەرنەهێنــراوە لــە الیــەن ئەمەریكاوە،
ســەركردەكانی پەكەكــە ژیانــی خۆیان
لەســەر كــورد بەختكــرد ،ئایــا ئەمانــە
وادەكــەن توركیا لە قەیرانەكانی ڕزگاری
ببێــت ،ئایــا ئەمەریــكا دەتوانێــت ئــەو
بەرژەوەندییانــەی كــە هەیەتی بتوانێت
بەدەستی بهێنێت؟

عوســمان حاجی مارف( :پەكەكە) مێژوویەكی
زۆر ئیجابــی نییــە ،لــە كاری سیاســی و هێزی
چەكــداری و رۆڵــى لــە ناوچەكــەدا ،تەنانــەت
باڵوكردنــەوەی فكــری دواكەوتوویی نەتەوایەتی
دەورێكــی زۆر خراپی بینوە ،لە ئێســتادا خەڵك
بەرژەوەندی ژیانی هەیە زۆر ناڕوانێتە نەتەوەی
كــورد یەكگرتــوو بێت،لــە هەمــوو شــوێنێك
ئینسانییەت و یەكسانی و خۆشگوزەرانی گرنگە،
ئەگــەر باســی دروســتكردنی دەوڵەتــی كوردی
بكرێــت ئــەوە خەیاڵە ،ئەوەی لــە بەرامبەر بە
عەبدوڵــا ئۆجەالن كردی ئێمە مەحكوممان كرد
دەبێــت ئۆجــەالن ئــازاد بكرێت ،نــە توركیا و
نەئەمەریكا مافی ئەوەی نییە بۆ هیچ سیاسییەك
لە چوارچێوەی دنیادا بڕیاری گرتنی بۆ دەربكات،
ئەمەریكا دەیەوێت دەسەاڵتی خۆی فەرز بكات،
لە كوێــدا بەرژەوەندی ئەمەریكا نەچوە پێشــوە
هەمــوو جۆرە مامەڵــە دەكات لەگەڵ دەوڵەتانی
جیهاندا،دەبێــت ئــەم سیاســەتەی ئەمەریــكا
مەحكوم بكەین لە بەرامبەریدا بوەستینەوە ،ئەم
ســەركردانە مافیــان هەیە بۆیــان هەیە لە هنەر
شوێنێكی دنیا بانگەواز بۆ سیاسەتی خۆیان بكەن،
ئەمەریكا بۆی نییە بڕیارێكی لەوشێوەیە دەربكات
 ،بــە بۆچوونی من ئەمەریكا خۆی تیرۆریســتە،
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هەندێك كەس دەڵێن ئەمەریكا سیاسەت دەكات
نەخێر ،بەڵکو ئەوە سیاسەتی خۆیەتی.

*پێتوانییــە ئــەم شــێوازی نــرخ دانانە

* بۆچى یەکڕیزى کورد دروست نابێت؟

لەسەر ســەركردەكانی پێشوو بە نموونە

*پێتوانییە سیاسەتێكی هەڵەیە؟

بینیمان زەرقاوی و ئەبوبەكر بەغدادی و

عوســمان حاجــی مارف :ئــەوە قســەیەكی
خراپە ،ئەمەریكا هەموو سیاسەتەكانی هەڵەیە و

ئوسامە بن الدن ،ئایا ئەمەریكا ئەم سێ

عوسمان حاجى مارف :چونکە هەموو ئەوانە
هێزى جیان ،بۆ نموونە پەکەکە هێزێکە ،پەکێتى
نیشتمانى کوردســتان هێزێکە ،پارتى دیموکراتى
کوردســتان هێزێکــە هەریەکــە و بەرژەوەنــدى
سیاســیى و بۆچوون و ئایدیــا جواڵنەوەى خۆى
هەیە.

“

ئەمەریكا هەموو

سیاسەتەكانی هەڵەیە

و سیاسەتێكی دروستی
نییە .ئەمەریكا بەرژەوەندی
خۆی هەیە بۆ نموونە لە
موسڵ سەدان هەزار كەس
لەناوچوون ،نە ئەمەریكا و
نە دەوڵەتانی دنیا بۆیان
گرنگ نییە بۆ بەرژەوەندی
سیاسی خۆیان بە هەزاران
كەس لەناو بچێت،
(پەكەكە)ش لە الی گرنگ
نییە

سەركردەیەی پەكەكە وەكو ئەوان سەیر
دەكات یان وەكو ئەوان دەبینێت؟

عوســمان حاجی مــارف :بــە بۆچوونی من
هــەر جۆرێك ئــەم ســێ ســەكردەیە ببینێت،
بــە بۆچوونی مــن ئەمەریكا دەســت تێوەردانی
لــە هەمو شــوێنێك ئەوەیە كە مــاف لە خەڵك
دەســێنێتەوە كــە چارەنوســی خــۆی دیاریبكات
دەوڵەتی توركیا و پەكەكەش بەو شێوەیە ،داعش
ئەمەریكا خۆی دروســتیكردوە و خۆی پاداشــت
دەردەكات بــۆ لەناوبردنی ،كێشــەكە ئەوەنیەكە
ئەمەریــكا چۆن بیردەكاتەوە ،بنەڕەتی كێشــەكە
ئەوەیــە كــە دەبێــت لەبەرامبەر سیاســەتەكانی
ئەمەریكا بوەستینەوە ،یەكێتی و پارتی ئەمەریكا
بــە دۆســتی كــورد دەزانــن و جێبەجێكــەری
سیاسەتەكانی ئەمەریكان ،ئەم هێزانەی كە ئێستا
ئەو بڕیارانەی بۆ دەركردون  ،ئەمەریكا سیاسەتێك
پەیڕەو دەكات دەیەوێت وەكو ڕەوتێكی گەورەی
ئیمریالیزمی جێگای خۆی بپارێزێت و بااڵدەستی
خۆی بەســەر دنیادا جێبەجێ بكات ،لە ئێســتادا
كێشــەی گەورەی ئەمەریكا ئەو سێ كەسە نییە،
بەڵكو كێشــەی گەورەی ئەمەریكا رووسیا و چین
و واڵتانی دیكەی ئەوروپایە.
* ئــەم بڕیارەى ئەمەریــکا جیاکردنەوەى
باکور و ڕۆژئاوایە لە یەکترى؟

سیاسەتێكی دروستی نییە .ئەمەریكا بەرژەوەندی
خۆی هەیە بۆ نموونە لە موســڵ ســەدان هەزار
كەس لەناوچوون ،نــە ئەمەریكا و نە دەوڵەتانی
دنیــا بۆیان گرنگ نییە بۆ بەرژەوەندی سیاســی
خۆیــان بە هەزاران كەس لەناو بچێت( ،پەكەكە)
ش لە الی گرنگ نییە.
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عوســمان حاجى مــارف :نەخێــر ،ئەمەریکا
مەبەســتى جیاکردنــەوە نییــە ،دەورى ئەمەریکا
ئەوەیە بەرژەوەندییە سیاســیەکانى خۆى لە هەر
شــوێنێک چۆن بۆى دەچێتە پێشەوە ئەوە بکات
من ئەگەر ســەنج لە قســەکانى ڕەمزى کارتاڵ و
د.کامــەران بەروارى بدەم ،زۆر باســى یەکڕیزى
کــورد دەکــەن شــتێک نییــە بەنــاوى یەکڕیزى
کوردەوە هەرگیز نابێت و شتێکى بێ مانایە.

* بــەاڵم هەموویان یــەک ئامانج کۆیان
ناکاتەوە ،کە نیشــتمانێکى سەربەخۆیان
هەبێت؟

عوســمان حاجــى مــارف :نەخێــر ئــەوە
دروشــمێکى بۆشــە بنەڕەتییەکــەى ئەوەیە ،کە
حزبێکە دەسەاڵت بگرێت و سەرمایە دابمەزرێنێ
هەمووى ئەوەیە ،شەڕى پەکەکە لەگەڵ دەوڵەتى
تورکیــا ئەوەیــە بــۆرژوازى کــورد بەشــداربێت
لە دەســەاڵتدا ،شــەڕى یەکێتــى و پارتى لەگەڵ
حکومەتــى عێراق کردویانە بەشــدارى بۆرژوازى
کورد بوە ،کە لەگەڵ بۆرژوازى عەرەبى بەشدارى
بــکات یاخــود ئابوورییەکــى تایبــەت بــۆ خۆى
دابمەزرێنێت ،ئەگەر باســى خەڵکى کوردســتانە
جیاوازە ،خەڵکى کوردستان دەتوانێت لە هێزێک
یەکگرتوو بێت کە بەرگرى لە ژیان و گوزەران و
خۆشگوزەرانى و یەکسانى و ئازادییەکەى بکات.
* ئەڵتەرناتیــڤ چییــە بــۆ ئــەوەى کورد
یەکگرتوو بێت؟

 عوســمان حاجــى مــارف :من بیــر لەوەناکەمــەوە کــورد یەکگرتــوو بێــت ،دەبێــت
ئینســانیەت یەکگرتوو بێت چ پێویســت دەکات
خەڵکێــک کە بەکوردى قســەى کــرد یەکبگرێت
یــان هەرچى عەرەب بێت دەبێت یەکبگرێت بۆ
دەبێت هەرچى تورک بێت یەکبگرێت و هەرچى
ئەڵمانى قســەى کرد یەکبگرێت شــتى کوا هەیە
تەرحەکــە خۆى دواکەوتوانە و نا ئینســانیانەیە،
چونکە ئینســانەکان لە ســەر بنەماى نەتەوە جیا
دەکەیتەوە ،وەکەو ئەوە وایە کە ژنان هەموویان
یەکبگرن و ئیسالمییەکان هەموویان یەکبگرن ،ئەم
باسە خۆى نائینسانییە ،جیاکردنەوەى ئینسانەکانە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

لەســەر بنەماى دین و نەتەوە و ڕەگەز و نەژاد،
ئەمەریــکا دەیەوێــت ئەمە بکات و ئینســانەکان
جیابکاتــەوە و بڵێت ئەمە کوردە ،ئەوە عەرەبە،
ئــەوە ژنــە ،ئەوە پیــاوە ،ئەوە ئیســامە ،ئەوە
مەســیحییە ،ئەوە سونەیە .عێراق لەسەر بنەماى
تائیفى جیابۆتەوە ســونە و شیعە کارەساتەکەیە،
هەتــا ئەم جۆرە لە سیاســەتە پەیــڕەوى بکرێت
هیچ ئاســودەیی و ئارامى لە هیچ شوێنێکى دنیا
نایەتــە دى هەتــا پەکەکــە بەناوى کــوردەوە لە
تورکیا شــەڕ بکات نە دەوڵەتى تورکیا ئاسودەیی
دەبینێت نە خەڵکى کوردستان.
* کەواتــە ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن شــتێک
نییە بەناوى یەکگرتووى کوردەوە؟
عوسمان حاجى مارف :نابێت ،تەنها خەیااڵتە

و ڕووحێکى تەعسوبى قەومى و ڕاسستى.
* ئەمەریکا و تورکیا بەرژەوەندییەکانیان
درێژە دەکێشێت؟

 عوســمان حاجــى مــارف :کێشمەکێشــمىناوچەکە و هاوکێشەى سیاسى و هاوسەنگییەکان
حیزبە سیاسییەکان دیاریدەکات ،بۆ نموونە ئەگەر
سیاسەتى ڕووسیا زیاتر بچێتە پێشەوە شکست بە
گەمارۆى ئەمەریکا بێنن لە ئێران ،زۆر سیاسەتى
ئەمەریکا پاشەکشــەى پێبکرێــت و ئەمەریکا ئەو
شــوێن و ڕێگەیەى نەبێت ،هەڵبەت تورکیا ناچار
دەبێت الیەنەکەى تر کە ڕووســیایە هەڵبژێرێت،
جــا قســەکەى من ئەوەیــە ئەم کێشــمەکێش و
دەســتکەوتەى نێوان دەوڵەتانــى زلهێزى دونیا و
ئاڵوگۆڕى تێدابێت .جێبەجێکردنى ئەم سیاســەتە
بــۆ ئەمەریــکا و هەتــا بــۆ خــودى تورکیــاش
زەحمەتــە ،بۆ نمونە ڕووســیا قبــوڵ ناکات ئەم
ســێ کەســە بگیرێن و ئەو پاداشــتە قبوڵ ناکات
و یەکێتــى ئەوروپا ئەوە قبــوڵ ناکات ،ئەمەریکا
لــە بەرژەوەنــدى خۆى پەیوەندى خــۆى لەگەڵ
تورکیا دەبەســتێت ،ڕووســیا دەیەوێت شکست
بەم سیاســەتەى ئەمەریکا بهێنێت .ئەگەر سەرنج
بدەیــن ئەڵمانیــا و فەڕەنســا و بەریتانیا ئێســتا
لەگەڵ گەمارۆى ئەمەریکا نین لەســەر ئێران ،لە

هەمان کاتدا ئەم سیاســەتانەى ئێستاى ئەمەریکا
لە دواى ئەفغانســتان و عێراق و شــەڕى لەگەڵ
ئێراندا شکستێکى گەورەى سیاسى کردوە ،ئەگەر
بیەوێت هەڵسێتەوە زەحمەتە ،چونکە واڵتانى تر
لە بەرامبەریدان.
* دوا ســەرنجى تــۆ لەســەر بڕیارەکــەى
ئەکەریکا چییە؟ ئەگەرەکانى داهاتوو چى
دەبێت؟

عوســمان حاجــى مــارف :قســەکانم کرد و
ســەرنجم خســتە ڕوو لە گفتوگۆکانى پێشــتردا،
گرنگترین شــت ئەوەیە دەبێت ئەمە شــەرمەزار
بکەین و قبوڵى نەکەین ،ئەمە پەیوەندى بە سێ
ســەرکردەى کوردەوە نییە سیاسەتێکە ئەمەریکا
لەوەدا نییە هەڵەیەکى سیاسى دەکات ،ئەمەریکا
بەرژەوەندى سیاســى هەیــە ناکرێت لەالیەک بە
دۆســتى بزانێــت و لەالیەک بــەوەى کە هەڵەى
سیاســى دەکات ئەوەتا ئەم برادەرانە دانیشــتون
دەیانەوێــت دیالــۆگ لەگــەل ئەمەریــکا بکەن.
ئەمەریــکا ئەوە نییــە دیالۆگى لەگــەڵ بکەیت،
هى ئەوە نییە بچیت حیزبەکەتى پێوە پەیوەست
بکەیــت ئەوەى ،کە ئــەم هێزانەى تر کردویانە،
ڕاســتییەک هەیــە ئەوەیــە دەبێــت ڕووبەڕووى
بەرژەوەندى سیاســى ئەمەریکا بکەین لە هەموو
الیەنێکەوە ،کە هەمووى دژى ئینسانیە ،ئەمەریکا
خۆى داگیرکارى و وێرانکارى دەکات بینیومانە لە
عێراق ،ئەفغانســتان ،سوریا و لیبیا کردویەتى بە
هەمان ئاســتیش جۆرێک لە سیاسەتەکەى ئەوەیە
ئەنجامەکــەى دەبێتــە وێرانکاریــى ئێــران .ئەو
گەمــارۆ ئابوورییەى کە لەســەر ئێران دایدەنێت
خراپیەکەى بۆ دانیشــتوانى خەڵکــى ئێرانە نەک
بۆ حکومەتەکە.
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عوسمانى حاجى مارف (ئەمجەد غەفور)
 1954/1/-16لە سلێمانی لە دایکبووە.
 ســكرتێری كۆمیتــەى ناوەنــدى حیزبىكۆمۆنیستی كرێكاری كوردستانه.
 ئەندامــى ســەركردایەتییه لــه حزبــىكۆمۆنیستى كرێكارى عێراق.
 لــه بەغــداد كۆلێژى ڕامیارى و یاســاىتەواو كردوه.
 لــه حەفتاكانــەوه پەیوەنــدی كــردوهبــه ئەڵقەیەكــى چەند كەســی له فكرى
ماركسیستى.
 ســاڵی  ،1993به بەشداری چەند گروپو ڕێكخراوێكى تری چەپ و كۆمۆنیســتی
توانییــان (حزبى كۆمۆنیســتی كرێكاری
عێراق) پێكبەێنن.
 ســاڵی ( 2008حیزبــى كۆمۆنیســتیكرێكاری كوردستان) پێكدەهێنن.
 لە ئێستادا سکرتێرى کۆمیتەى ناوەندىحیزبى کۆمۆنیستى کرێکارى کوردستان
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د.کامەران بەروارى ،هاوسەرۆکى بەرەى
دیموکراسى گەل
بڕیارەكەی ئەمەریكا زیاتر کردنى بەنزینە بە ئاگردا ،ناهێڵت
ڕۆژهەاڵتێكی ئاسایش و سەقامگیر دروست ببێت

ئامادەكردنی :ئازاد
*تێڕوانین و هەڵسەنگاندنى ئەمەریکا چییە بۆ بڕیارەکەى ئەمەریکا بە تەرخانکردنى بڕى  12ملیۆن دۆالر
بۆ ئەو کەس و الیەنانەى کە شوێنى سێ سەرکردەى بااڵى (پەکەکە) ئاشکرا دەکات؟

د.کامەران بەروارى :بڕیارەکەى ئەمەریکا دەربارەى  3شۆڕشگێڕ و خەباتگێڕى بزووتنەوەى خەباتگێڕى کورد ،کە بڕیارێکى
تونــد و دژوار و نــا عەقاڵنیــە ،خەڵک چاوەڕێى ئەوەى دەکرد کە دواى هەڵوەشــاندنەوەى ڕژێمى ســەدام لە ســاڵى 2003و
دەســت پێکردنى شۆڕشــى گەالن لە ســاڵى  2011لە ئەفەریقا و لە ئاسیا ،بەاڵم دواى  2011ئەو شۆڕشە سەریهەڵدا لە عێراق
و لە ســووریا و خوێنى ســەربازى ئەمەریکى هاوپەیمانى نێودەوڵەتى لەگەڵ خوێنى پێشــمەرگە و شەڕڤان هەموو پارچەکانى
کوردســتان تێکەڵبــوە ،خەڵکى چاوەڕێــى ئەوەى دەکرد کە ئەمەریکا بە شــێوازێکى عەقاڵنە دوور لــە بەرژەوەندى ئابوورى
پەیوەندى لەگەڵ کورد و کوردســتان دروســت بکات ،کوردســتان ببێتە خاوەنى دەوڵەتى خۆى ،بڕیارى ئەمەریکا هەرچەندە
بڕیارێکى تەکتیکى بێت بەرامبەر بە تورکیا ،بڕیارەکەى ئەمەریکا بڕیارێکى نا عەقاڵنییە ،ئەگەر ئەمەریکا لەسەر ئەو بڕیارەى
سووربێت ،کەواتە دەیەوێت کورد بێ هێز بکات و بێ ئایدۆلۆژیا و فکر و فەلسەفە بمێنێت ،لەبەر ئەوە دەبینین ئەمەریکا
توشى هەڵەیەکى سیاسى گەورە بووە،
*ئهمهریــكا دهیهوێــت بهم بڕیاره دڵی توركیــا ڕازی بكات؟ وتهبێژی ســهرۆكایهتی توركیا ئیبراهیم كاڵن
ڕایگهیانــد ،كــه بڕیارهكهی ئهمهریكا ،توركیا فریو نادات و دهبێت به كردهوه ئهو ههنگاوه بســهلمێنێت و

جێبهجێ بكات ،بــه تایبهتی له چۆنیهتی

گهلــی كــورد قۆناغــی بهســهرچووه و

مامهڵه كردن لهگــهڵ یارمهتییهكانی بۆ

تهنانهت سیســتهمی حزبایهتی (پهكهكه)

ئــهو حیزبه كــ ه چهكی ههڵگرتــووه دژی

ش ڕهخنهی لهســهر دهگیرێــت ،دهكرێت

توركیا چهكهكانیش له الیهن واشنتۆنهوه

بڵێین بڕیــاری ئهمهریكا بــهم هۆكارانه

بۆیان دابین دهكرێت ،پێتوایه بڕیارهكهی

بووبێــت؟ ئهگهر بهم شــێوهیه بێت ،ئایا

ئهمریكا به كرداریی جێبهجێ بكرێت؟

حكومهتی توركیا ههڵهی كهمتری ههیه؟

د.كامهران بهرواری :به باوهڕی من ئهمهریكا
نایهوێــت هێز بباته قهندیل و هێزه شۆڕشــگێڕه
كوردهكان ڕادهستی توركیا بكات ،توركیا بۆخۆی
واڵتێكــی زلهێزه ئهگهر بیهوێــت خۆی ئهو كاره
دهكات ،ئهمهریــكا نابێت بكهوێته ژێر گوشــاری
توركیا ،لهبهر ئــهوهی ئهگهر ئهمهریكا بیههوێت
ئــهردۆگان و ئاكهپــه ڕازی بــكات دهبێــت (60
ملیۆن) كورد و ههموو كوردستانیش لهناو ببات،
توركیــا له جیهان پاڵپشــتی ههركهس و الیهنێك
دهكات كــه دژی كــورد بێت ،ئهگــهر دهوڵهتی
توركیا بیههوێت درێژه بدات بهو ســیایهتهی كه
بــهردهوام دژی كــورد بــووه ،پێویســته بزانێت
كــه (پهكهكــه) لهرێــگای ئیــرادهی گهلــی كورد
خهبــات دهكات و ههموو كوردســتان چاوهرێی
سیســتهمی كونفدڕالیزمی دیموكراسی بۆ ههموو
گهلــی كوردن .توركیــا دهبێت بزانێــت كه ئهو
ســێ ســهركرده كورده لــه دڵ و ژیانی خهڵكی
كوردستاندان ،كوشتنی ئهم سێ سهركرده كورده
هۆكارێــك دهبێــت كه چیتــر هیچ ســهركردهو
بهرپرســێك له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست و تهنانهت
جیهانیــش ڕووی ئارامــی و ئاســوودهیی بــه
خۆیانــهوه نهبینن .ئهوه توركیایــه كه بهردهوام
دهرگای ئاشــتی و دیالۆگــی داخســتتووهو هیچ
ڕێگــه چارهیهكــی بۆ كــورد جگه له شــهڕكردن
نههێشــتووهتهوه ،لێرهدا ڕۆڵی ئهمهریكا ئهوهیه
كه سهرپهرشــتی دانوســتاندنێكی ئاشتیانه بكات
لهنێــوان كــورد و توركیا و پاڵپشــتی سیاســهتی
توركیا نهكات دژی كورد.

د.كامــهران بــهرواری :دهمهوێــت ڕوونــی
بكهمــهوه كه (پهكهكه) پارتێكی نهتهوهپهرســت
نییــه و پارتێكــی نیشــتمان پــهروهره ،پارتێكی
كۆمۆنیســت نییــه ،بهڵكــوو پارتێكــی پۆســت
دیموكراســییه( .پهكهكــه) و (كهجهكــه)و ئــهو
حیزبانــهی كــه پاڵپشــتی(پهكهكه) دهكــهن،
قۆناغــی سۆســیالیزم و سۆســیال دیموكــرات و
دیموكراســییهتیان دهرباز كــردووه ،ئهمهریكا و
ئهوروپــاش باش دهزانن كــه ههموو گهلی كورد
لهههر چوارپارچهی كوردستان به نهتهوهو ئایینی
جیــاوازهوه دهژیــن و بــهم هۆیهشــهوه نابێــت
(پهكهكه) تۆمهتبــار بكرێت (پهكهكه) له قۆناغی
حزبایهتی تێپهڕیوه ،ئۆجهالن و (پهكهكه) خاوهن
فكــرو فهلســهفهو ئایدۆلۆژیــای تــازهن ،خاوهن
كۆنفدڕالیــزم و دیمۆكراســین ،ئهم سیســتهمه و
ههروههــا سیســتهمی كۆما جفاكێن كوردســتان
(كهجهكــه) ،گرێدروای شهخســێك یان حزبێكی
دیاریكــراو نیــن ،نابێــت ههمــوو حهرهكهتێكی
(پهكهكــه) گوناهبــار بكرێت ،ڕاســته (پهكهكه)
لهسهر دهستی ئۆجهالن درووست بووه ،لهمڕۆدا
چوارچێــوهی فكــری و فهلســهفهی (پهكهكه) له
چوارچێوهیهكی مرۆڤایەتیدایە ،لەو باوەڕەدا نیم
لەسەر ئاستی جیهان فەیلەسووف و بیرمەندێک،
بیرو فەلســەفەی هاوشــێوەی ئۆجەالن بێت یان
وەکــەو (کەجەکــە) پرۆژەیەکیان بۆچارەســەری
کێشەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبێت.
كــورد بــە وریاییــەوە مامەڵــە لەگــەڵ

ههندێك له سیاســهتمهدارو ڕووناكبیران

سیاســەتەكانی ئەمەریكا بــكات ،دەبێت

دهڵێــن ،ئایدیۆلۆژیــاى (پهكهكــه) و

كــورد چ ئەڵتەرناتیێــك بگرێتەبــەر

ســتراتێژی خهباتی چهكــداری بۆ ڕزگایی

لەبەرامبەر سیاسەتەكانی ئەمەریكا؟

* عوســمان حاجی مــارف دەڵێت ،دەبێت

د.كامــەران بــەرواری :بۆ ســەركەوتنی هەر
گــەل و نەتەوەیــەك دوو ڕێگا هەیــە :هۆكاری
ناوخۆیی و هۆكاری دەرەكی ،كورد هەتا ئێســتا
خاوەنــی دەوڵەت نییە ،هۆكاری ناوخۆی یەكێتی
و یەكڕیزی كورد بەباشی بەكار نەهاتوە،هۆكاری
ســەرنەكەوتنی كورد و شكســتی شۆڕشــی كورد
كــورد خۆیەتی كــە ســەرنەكەوتوە ،هەر كاتێك
توانیمــان یەكێتیەكــی نەتەوەیمــان لەنێــوان
خۆماندا دروســتكرد وئابووریەكی كوردســتانی و
جەماوەرێكی كوردستانی بەهێزمان دروستكرد و
خۆفرۆشــی و جاشــایەتی بۆ كەس نــەكات ،ئەو
كاتە ســەكەوتنی كــورد مســۆگەرە ،ئەمەریكاش
نەبێت هەر دەوڵەتێكی دیكە بێت بیەوێت كورد
جاشــایەتی بكات ئەو كاتە توركیا ،روسیا ،عێراق
و ئێران حەز دەكەن گەلی كورد جاشــایەتیان بۆ
بكات چونكە هەموو ســەدەكانى لە كوردســتان
بە جاشــایەتی بەڕێــوە چوە .ئەمەریــكا بەرنامە
و پــڕۆژەو سیاســەت و ســتراتیژ و پڕۆگرامــی
خــۆی هەیــە ،لەبەرامبەر ئەوەدا كــورد دەبێت
پڕۆژەیەكی ستراتیژی هەبێت ،بۆیە لە باشووری
كوردســتان ئێــران و توركیا زۆر دەســتێوەردان
دەكــەن لــە كاروبــاری باشــووری كوردســتان،
دەوڵەتــی توركیا و ئێران ئابووری كوردســتانیان
تاڕادەیــەك ڕاگرتوە ئەمەش كاریگەری لەســەر
یەكێتى و یەكڕیزی كورد كردوە.
*ئایــا ئــەم بڕیــارە خزمەتی ســتراتیژی
دیموكراســی دەكات یانە ژیانی مەدەنی
یــان ئــازادی و مافی مــرۆف دەكات  ،كە
ئەمەریــكا ســتراتیژی خــۆی لەســەرئەو
چەمكانــە داڕشــتوە ،كــە چەمكــی
دیموكراســی و ژیانی مەدەنیی و ئازادی
و مافی مرۆڤ؟

د.كامــەران بەرواری :ئەم بڕیــارەی ئەمەریكا
خزمەتــی ئاشــتی و ئــازادی و دیموكراســی و
دادپــەری نــاكات ،تەنانــەت دژ و پێچەوانــەی
دەســتووری ئەمەریكایە  ،ئەم بڕیارەی ئەمەریكا
تەنهــا خزمەتی دەوڵەتانی فاشیســتی ڕۆژهەاڵتی
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پەكەكە قەندیل چۆڵناكات و ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی تورکیا بۆ سەر قەندیل و شنگال ئاسان نابێت
ناوەڕاســت دەكات ،بڕیارەكــەی ئەمەریكا زیاتر
کردنــى بەنزینە بە ئاگردا ،ناهێڵت ڕۆژهەاڵتێكی
ئاســایش و ســەقامگیر دروســت ببێت ،تەنانەت
مەترســیەكی گەورە هەیە لەســەر بەرژەوەندی
ئەمەریــكا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،ئەگەر
ئەمەریــكا ڕاســت دەكات ئەو بڕیــارە جێبەجێ
دەكات ئــەو كاتــە ئەمەریــكا بــە پڕۆژەیەكــی
ســتراتیژی دژای كورد دەكات ،چونكە سەركێشی
کرد لە ســاڵی  1997ئۆجەالنی دەستگیركرد ،کە
ماوەی  20ساڵ دەبێت.
* هــاوکات لەگەڵ ئەو بڕیارەى ئەمەریکا
هەوڵێکى نێودەوڵەتى هەیە بۆ دەرکردنى
پەکەکــە لە لیســتى تیــرۆر پێتوایە ئەم
هەوڵــە درێژەى دەبێــت و بکرێتە ئەمرى
واقیع؟

د.کامەران بەروارى :بەڵێ ،لەبەر ئەوەى ئەو
بڕیــارەى کە لە ســاڵى  1997دەرچوو پەکەکەى
خستە لیستى تیرۆرەوە هیچ بنەمایەکى ئەخالقى
و ویژدانــى و یاســایی و مرۆڤایەتــى نییە ،تەنها
لەســەر بنەماى کار و بەرکار و لەســەر داخوازى
دەولەتــى تورکیا ئەم بڕیــارە دراوە ،پەکەکە لە
ڕۆژى دامەزراندنــى و پێش  40ســاڵ 34 ،ســاڵ
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شــەڕى چەکدارى کــردوە ڕۆژێکیش لــە ڕۆژان
زەرەر دەکات .ئەمەریــکا و یەکێتــى ئەوروپــاى
نەکردوە لەبەر هەموو ئەمانە گەیشتنێکى گەورە
لەســەر حکومــەت و واڵت و دەوڵەتــى ڕۆژئاوا
هەیە بەتایبەتى ئێستا ئەمەریکا و ئەوروپا پەکەکە
لە لیســتى تیرۆر دەربخەن ،لەبەر ئەوەى ئەوان
لەالیەکەوە دەڵێن حەز دەکەین خەباتى سیاســى
مەدەنــى بکــەن ئــێ باشــە پەکەکە لــە باکورى
کوردستان دیالۆگ دەکات ئەو قەدەغەى دەکات و
نوێنەریان هەڵبژێردراوە لە زینداندان لە ڕۆژئاواى
کوردستان هاوکارى هاوپەیمانان دەکات ڕێنادەن
تورکیا بچێتە عەفرینەوە .لە باکوورى کوردســتان
خەباتێکى سیاســیى و جواڵنەوە دەکەن و هێز و
الیەنى سیاســى ڕێگەنادەن بکەونــە پەرلەمان و
هەڵبژاردنەوە ،ئێ باشــە کورد چى بکەن ئەگەر
خەباتــى چەکدارى گونــاه و تــاوان بێت ئەگەر
خەباتى سیاســى تاوان بێــت و ئەگەر چەکدانان
و هەبوونــى کــوردان تونــە بــکات ،پێویســتە
لەســەر جواڵنەوەى نێودەوڵەتــى خاڵى بەرچاوى
دەربازبــوون دیاریبکــەن .چــاوەڕوان دەکــرا لە
ســاڵى 2018دا ئەمەریکا پەکەکە لە لیستى تیرۆر
دەربهێنێــت و پەکەکــەش بتوانێــت ڕاســتەوخۆ

لەگــەڵ ئەمەریــکا و ئەوروپــا بکەوێتــە دیالۆگ
و هەمــوو پرســەکانى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت و
کوردســتان بە شێوازێکى دانوســتاندن و سیاسى
دیبلۆماســى چارەسەر بکات بۆ ئەوەش کۆنگرەى
گەل و کۆنگرەى نەتەوەیی و کەچەکە و هەموو
کــەس و هێــز و الیەنــى سیاســى لــە هەرچوار
پارچــەى کوردســتان کەمتەرخەمیــان نەکردوە،
الیەنــى تریش لەســەر هێڵن و کەســایەتى کورد
(کەنەکە) لەســەر هێڵــن ،تا پەکەکە لە لیســتى
تیــرۆر دەربکرێت ،چونکــە ئەمە تەنها ڕێگایەکە
بــۆ ئەوەى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت ئاوان ببێت و
خەباتى چەکدارى دەست کۆتایی بێت و خەباتى
سیاسیى دەســت پێبکات و گرنتییەک بۆ کوردان
هەبێت.
* ئــەو بڕیــارە ،تاچەنــد پەیوەندیــدارە
بەوەى ئەمەریکا نەیەوێت تورکیا بەرەى
خــۆى بگۆریت و لە بــەرەى ناتۆو بەرەى
ئەمەریــکا بچێتــە دەرەوە و لــە بــەرەى
ڕووســیا نزیک بێتەوە ،ئەمــەش وابکات
هەلێــک بــۆ تورکیــا بڕەخســێنێت لــەو
شــوێنانە فشــار بکات بۆ ئەوەى ئیمتیاز
لە ئەمەریکا وەربگرێت یەکێک لەوانەش

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

هــەر ئــەو جــۆرە بڕیارانەیە کــە لە دژى
سەرکردەکانى باکوور دەریان کردوە؟

د.کامەران بەروارى :سیاســەتى ئەمەریکا لەم
بوارەدا شاشە ،ئەمەریکا لە عێراق ،ئەفغانستان،
ســووریا و جێگــەى تــر شکســتێکى گــەورەى
خــواردووە ،چونکــە سیاســەتێکى دووالیەنــەی
هەیــە .میللەتى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت باوەڕى
بە ئەمەریکا نییە لەبەر ئەمە پێویســتە ئەمەریکا
بــاوەڕى بۆ خەڵک دروســت بکات بــاوەڕ ناکەم
تورکیــا دەوڵەتێــک بێــت بتوانێــت بەرامبــەر
ئەمەریــکا یــان بەرامبــەر ناتــۆ ڕابوەســتێت بۆ
نموونە ئەگەر ئەمڕۆ چەکى ناتۆ چەکى ئەمەریکا
نەبێــت تورکیا ناتوانێت یــەک ڕۆژ هێرش بکاتە
ســەر کوردستان هەموو هێرشــى سەر باشورى
کوردســتان و لە ڕۆژئاواى کوردســتان و خەڵکى
ســیڤلى باکــورى کوردســتان بــە پێشــەنگى و
ئەرێکردنى بە گلۆپى سەوزى ئەمەریکى دەکرێن
لەبــەر ئەوە ملیللەتى کــورد ئەوانە باش دەزانن
بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا میللەتى کــورد هیچ
جارێــک هەوڵــى نەداوە بکەێتە ســەنگەرێک نە
لــە دژى ئەمەریکا و نــە دژى ئەورووپا ،چونکە
لــە بەرژەوەندى کورد نییە ،ئێســتاش ئێمە باش
دەیبینیــن ،کــورد و ئەمەریکا دیالــۆگ بکەن و
دانوســتاندن بکەن لەسەر ئەو بڕیارەى ئەمەریکا
بگەیەننە ئــەو قەناعەتەى تورکیا دەوڵەتێک نییە
بتوانێت ئاشــتى ئازادى دیموکراســى ڕۆژهەاڵتى
ناوەڕاســت بەرقەرار بکات ،تورکیا سەرکێشى و
تیرۆرى جیهانى دەکات ،ڕەجەب تەیب ئەردۆغان
(ئاکەپە) ڕوونترین ناوەنــدە بۆ پەروەردەکردنى
تیرۆریســتە لە جیهاندا ،لە دەرەوەى ئەمانە بڕوا
ناکــەم ئەمەریــکا لەوە بترســێت تورکیــا بەرەو
ڕووســیا بچێــت ،خۆى تورکیا بەرەو ڕووســیا و
دەولەتى تر چوە.
* پێتوایــە ئەمەریــکا بــە کرداریى ئەم

بڕیارە جێبەجێ بکات ،بڕیاردان لەســەر ئەو سێ
سەرکردەیەى کورد بۆخۆى مەترسییە ،لە هەمان
کاتدا بنپێکردنى ئیرادەى گەلى کوردە ،ماناى وایە
ئەمەریکا بە گەلى کورد دەڵێت ئێوە هیچ نیین و
حسابتان بۆ ناکەم ،چۆن مەال مستەفاى کوشت و
نەیهێشت بگاتە ئێران و چۆن ئۆجەالنى دەستگیر
کرد ،چۆن قاســملۆى کوشت ،چۆن شەرفکەندى
کوشــت .ئەمــە هەمــوو دەســتێکى هەواڵگرى
نێودەوڵەتى بوو بە ئــاگادارى هەموو دەوڵەتانى
جیهــان ،ئەمانــە کراوە .چۆن شۆڕشــى ئەیلولى
گواڵنیان لەناوبرد باکوور و باشوور و ڕۆژهەاڵتى
کوردستان ،لەم سەد ساڵەدا کۆمارى کوردستانیان
لەناوبــرد ،بێگومان ئەمە بەردەوامى هەموو ئەو
تەواکاریانــەى ئەو ساســەتانەى دژى کوردە ،ئەم
سیاسەتەى ئەمەریکا قبوڵ ناکرێت کورد پێویستە
بەرامبەر ئەم سیاســەتە هەڵوێســت وەربگرێت،
ئەمەریــکا ئەگەر بۆ تاکتیک ئەم بڕیارەى دابێت،
پێویســتە ئەمەریکا مراجەعــەى ئەم بڕیارە بکاتە
نەک کورد.

 -کامیران محەمەد مستەفا

*کۆتا ســەرنجى تــۆ لەســەر بڕیارەکەى

 -لە ساڵى  1962لە دایکبووە

ئەمەریکا چییە؟ ئەگەرە پێشبینیکراوەکان

 -دکتۆراى لە ئەدەبى کوردیدا هەیە

یان چى دەبێت بە بڕواى تۆ؟

 -لــە ســاڵى  1984پەیوەندیکــردوە بە

د،کامــەران بــەروارى :ئێمــە وەکــو بەرەى
دیموکراســى گەل ،بڕیارەکەى ئەمەریکا مەحکوم
دەکەیــن ،بــە بڕیارێکــى نایاســایى و نائەخالقى
دەزانیین ،ئێمە بە ئەمەریکا دەڵێین پێویستە یان
پشــتیوانى لە مافە ڕەواکانى کورد بکەن لە هەر
چوارپارچەى کوردســتان و لە ڕێگاى ســتراتیژى
و بــۆ دەســتکەوتەکانى کورد نەبنە ئاســتەنگ،
پێویستە واشنتۆن بەو بڕیارەى سەرۆکى ئەمەریکا
و کۆنگرێســى ئەمەریــکا بچێتــەوە ،داواکارى
ئێمــە لــەوان ئەوەیە کــە بڕیارەکــەى ئەمەریکا
هەڵبوەشــێننەوە و بــە بڕیارێکــى هەڵە بیدەنە
قەڵەم ،

حیزبەوە

پڕۆفایل
د .کامەران بەروارى

 لــە ئێســتادا هاوســەرۆکى بــەرەىدیموکراسى گەلە

بڕیــارەى جێبەجــێ بکات؟ یاخــود تەنها
سیاسەتیکە؟

د.کامــەران بەروارى :بڕواناکەم ئەمەریکا ئەم
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ڕەمزى کارتاڵ ،هاوسەرۆکى کۆنگرەى گەل
دەزانین سیاسەتى ئەمەریکا و گۆڕانکاریی ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست بۆ
دیموکراسى و ئازادى گەالن نییە

ئامادەكردنی :سانا
*بریارى واشــنتۆن ســەبارەت بە دەستگیرکردنى سێ سەرکردەى بااڵى (پەکەکە) ئایا بۆ ئێوە ئەم
بڕیارە چاوەڕوانکراو بوو؟ ئایا ئامانج چییە لەم بڕیارە؟
ڕەمزى کارتاڵ :ئێمە وەکو کۆنگرەى گەل ئەم بڕیارەى ئەمەریکا بە تووندى شەرمەزار دەکەین ،ئەمەریکا دەیەوێت دڵى
تورکیا خۆش بکات بە دەرکردنى ئەم بڕیارە ،کە بۆ گەلى کورد و بۆ تەڤگەرى ئازادى گەلى کوردستان کارەساتێکى گەورەیە.
*هەندێــک بۆچــوون هەیــە دەڵێن ئــەو بڕیــارەى ئەمەریکا دژى ســێ ســەرکردەى (پەکەکە) بۆ
جیاکردنــەوەى (پەکەکە)یــە لــە هێزەکانــى (پەیەدە) و (هەســەدە) لە ڕۆژئاوا ئایــا ئەمە تاچەند
هەڵسەنگاندنێکى ڕاستە؟
ڕەمزى کارتاڵ :لێکدانەوە و شــیکردنەوەیەکى لەو شــێوەیە هەیە ،ئێمە دەزانیین لە ئەمەریکا بابەتى (پەکەکە) و کێشــەى
کورد هەمیشــە لەســەر سیاســەتى تورکیا دەڕوات تا ئێستا ،واتا لە باکوورى کوردســتان و چارەسەرکردنى کێشەى کورد لەم
پێفاژۆیەدا هەمیشە ئەمەریکا یارمەتى دەوڵەتى تورکیاى داوە ،تەنانەت لە ئێستاشدا ئەو سیاسەتە بەردەوامى هەیە ،دەتوانم
بڵێم ئەمەریکا لە بابەتى کورددا سیاسەتێکى تایبەتى بۆ چارەسەرکردنى کێشەى کورد لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست نییە ،ئەمەریکا
دەســەاڵتى خۆى لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســتدا لەگەڵ تورکدا بەردەوام دەبێت ،هەمیشــەش هەوڵدەدات لە کێشــەکانى کوردا
دەوڵەتى تورک ڕازیبکات.

*پێتوایە بــەم بڕیارەى ئەمەریکا دڵى
تورکیا ڕازیبکات؟
ڕەمــزى کارتاڵ :بێگومان ئەمەریکا دەیەوێت
دڵــى تورکیــا ڕازی بــکات پێویســتە گەلى کورد
دەســتکەوتى ئەو نەبات نــەک تەنها لە باکوورى
کوردســتان بەڵکو لە چوار پارچەى کوردســتان،
تــورک نایەوێــت کورد دەســتکەوت بەدەســت
بهێنێــت ،تورکیا لە باشــوورى کوردســتان و لە
ڕۆژئاوا و باکوور دەستێوەردان دەکات ،دەوڵەتى
تــورک دەوڵەتێکــى فاشســتە لــە هەرشــوێنێک
دەســتکەوتى کورد هەبێت تورکیا هێرشــدەکاتە
سەر دەستکەوتەکانى کورد ،لەبەر ئەوە پێویستە
هەمــوو گەلــى کــورد بزانێــت کــە بڕیارەکەى
ئەمەریــکا بۆ ڕازیکردنى تورکیایە ،نەک تەنها بۆ
(پەکەکە) و باکورى کوردســتان کێشەیە بەڵکو بۆ
هەر چوار پارچەى کوردســتان کێشەیە ،پێویستە
هەموو کورد دژى بڕیارى پەکەکە بوەستێتەوە،
*ئەگەر بڕیارەكە ئەمەریکا ڕاست بێت
بــۆ جیاكردنەوەی هێزەكانی باكوور و
ڕۆژئــاوا بێت ،ئایا ئەمە پارادۆكســێك
نییــە كــە ئەمەریكا دەیــكات لەگەڵ
كوردانــی ڕۆژئــاوا و كوردانی باكوور؟
یان لە باشــوور و ڕۆژئاوا هاوپەیمانە
لەگــەڵ كورد ،بەاڵم لە باكوور لە دژی
كوردە؟
ڕەمــزی كارتــاڵ :بێگومــان پارادۆكســە،
سیاســەتێكی ناكــۆك و ناڕاســتە ،چونكە ئێســتا
كێشەی كورد هەموو بەیەكەوە گرێدراوە باشوور
و ڕۆژئــاوا و باكــوور و ڕۆژهــەاڵت جیــاوازی
نییە ،ئەگەر چارەســەری پارچەیەكی كوردســتان
نەكەیــت ،بەاڵم دڵی دەوڵەتــی داكیركەر ڕازیی
بكەیــت ،ئــەو كاتە هەمــوو پارچەیەكــی دیكە
زەلیــل دەمێنێتەوە .چارەســەرکردرنى کێشــەى
کورد بەیەکەوە گرێدراوە .لەسەر ئەم سیاسەتەی
ئەمەریــكا ،پێویســتە هەموو كورد و ڕۆشــنبیر
و ڕێكخــراوی مەدەنییەكان هەڵوێســتیان هەبێت
بەرامبەر بەم بڕیارى ئەمەریکا.

*بــە بــڕوای بەڕێزتان ،ئــەم بڕیارەی
ئەمەریــکا تــا چ ڕادەیــەک دووبــارو
کردنــەوەی ئــەو ســیناریۆیە کــە
ئەمەریــکا بەرامبەر بــە بزووتنەوەی
پڵنگەکانــی تامیل و ڕێکخراوی تۆپاک
ئامارۆ لەپیرۆ کردی؟
*ڕەمــزی کارتــاڵ :دەوڵەتــی ئەمەریــکا،
وەکــو ئیمپریالیســت لە هەموو جیهــان بە پێی
بەرژەوەندی خۆی سیاســەت دەکات و ئێســتاش
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتیش لەگــەڵ دەوڵەتە
داگیرکــەرەکان بەتایبــەت تورکیــا سیاســەتی
هاوشــێوەیان هەیــە بەرامبەر بــە (پەکەکە) کە
ئــەوەش لەناوچوونــی (پەکەکە)یــە هاوشــێوەی
(تامیل) ،بە پێی داخوازیەکانی تورکیا .سیاســەتی
ئەمەریــکا هــەر لەســەرەتای 70کانەوە تائێســتا
هاوشێوەی تورکیا بەردەوام دژی (پەکەکە) بووە،
کەواتە پێویســتە بزانین ئەمەریکا و تورکیا چیان
دەوێت؟ وەاڵمەکە ئاشــکرایە ،تورکیا دەیانەوێت
هەمــوو ڕێکخــراو تەڤگــەری کورد هاوشــێوەی
(پەکەکە) لە هەرچوار پارچەی کوردســتان لەناو
بچێت .ئەمەریکاش دەیەوێت پێگە و سیاســەتی
خۆی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بەهێزتر بکات،
مەســەلە ئەمەریکا چارەســەری مەسەلەی کورد
نییــە ،کــورد پێویســتە بــە یەکێتــی نەتەوەیی
خــۆی بەهێزتر بــکات ،چوارپارچەی کوردســتان
بــە یەکگرتوویی خۆیــان هاوشــێوەی کۆنگرەی
نەتەوەیــی یەکگرتــوو بەهێــز بــن بەرامبەر بە
دەوڵەتی تورکیاو ئەمەریکا ،بەهەمان شــێوە کە
لەرۆژئــاوا بۆ بەرژەونــدی خۆی ناچاربوو لەگەڵ
(یەپەگە) و (قەسەدە) هاوپەیمان بێت و پاڵپشتیان
بــکات ،ئەمــەش تەنیا بــۆ بەرژەوەندی خۆیەتی
نەک بۆچارەســەری مەســەلەی کورد .ئەمەریکا
تا ئێســتاش ئەو هێزانە وەکوو هێزێکی ڕەســمی
قبووڵ نــاکات و وەکوو هێزێکی عەســکەری بۆ
شەڕی دژی داعش سەیریان دەکات نەک هێزێکی
سیاسی.

*كەواتە ئــەم یەكگرتوویە نابینرێت
لەنێوان هەر چوار پارچەی كوردستان
و حیزبە كوردییەكاندا؟
ڕەمزی كارتاڵ :لە ئێســتادا كێشــەی گەورەی
كــورد ئەوەیە كــە یەكگرتــوو نیین ،سیاســەتی
دەســەاڵتداری كــورد لە باشــوور لەگــەڵ تورك
دەجوڵێتەوە ،بەدەخەوە ئێستا توركیا دوژمنایەتی
كــورد دەكات نەك تەنهــا لەگەڵپەكەكە بەڵكو لە
گــەڵ هەرچوارپارچــەی كوردســتان دوژمنایەتی
هەیــە ،بەاڵم ئەگەر یەكگرتوویەك هەبێت لەناو
كوردا ئەو كاتە سیاســەتی ئەمەریكا و سیاســەتی
دەوڵەتانی داگیركەر تێكدەچێت.
* عوســمان حاجى مــارف ئاماژە بەوە
دەکات شــتێک بەنــاوى یەکگرتــووى
کــوردەوە دروســت نابێــت بۆچوونى
ئێوە لــەم بارەیەوە چییــە؟ هەروەها
هەندێــک لــە سیاســەتمەدار و
ڕووناکبیــران ڕەخنەیــان لەســەر
ئایدۆلۆژیەتــى پەکەکە و ســتراتیژى
خەباتى پەکەکە هەیە؟
 ڕەمــزى کارتــاڵ :هەندێک کەســایەتى وڕۆشــنبیر لەســەر ئایدۆلۆژى پەکەکــە ڕەخنەیان
هەبێــت ئاســاییە لــە حیزبێــک و ڕێکخراوێکى
سیاســیى هەرچــوار پارچــەى کوردســتان گەلى
کوردســتان هەموو پێکەوە ئەو سیاسەتى حیزبیە
قبــوڵ بکەن ،بەاڵم ئێســتا مەســەلەکە شــتێکى
تــرە ڕەخنە لەســەر ئایدۆلۆژیــاى پەکەکە چییە،
ئایدۆلۆژیاى پەکەکە لەســەر بنکەى ئازادى گەلى
کوردســتانە و هەوڵ و باوەڕى گەلى کوردســتان
و لەســەر بنکــەى یەکێتــى و و دیموکراســى و
ئازادى دروســت دەبێت بە تایبەتى بە پێشەنگى
ژن و جوواڵنەوەیەکــى دیموکراســى بەرهــەم
بێــت و جوواڵنەوەیەکى نەتەوەیی دیموکراســى
لە ســەر بنکــەى هــەردوو ڕێبــازى بنەڕەتى لە
کێشەى جڤاکى نەتەوایی و چینایەتى و چارەسەر
ببێــت ،ئەمڕۆ بــە گوێرەى بیر و بــاوەڕى ئێمە
نەک بەتەنها کێشــەى کوردســتان بەڵکو کێشەى
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گەلى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت چارەســەر بکەین،
ئێســتا کێشــە بیــرو بۆچوونــى پەکەکــە نییــە،
مەســەلە دەوڵەتى داگیرکەر هەن چوار دەوڵەتى
داگیرکــەر ئــەوان نایانەوێــت گەلى کوردســتان
ئــازاد و ڕزگار بــن هــەر خۆیان فــەرز دەکەن،
دەوڵەتى وەکو ئەمەریکاش دەیانەوێت سیاسەتى
خۆیــان لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت فــەرز بکەن،
لێرەدا کێشە بۆ گەلى کورد و هەموو ڕێکخراوى
سیاسیى کوردســتان ئەوەیە لەبەرامبەر کۆنسەى
داگیرکەردا پێکەوە دەجوڵێن ،ئەوە کاتێکى درێژە
بــۆ کۆنگرەى نەتەوەیی خەبــات دەکرێت لەبەر
ئەوەى زۆر کراوەیە ،پارتى دیموکراتى کوردستان
لەگەڵ یەکێتــى نەتەوەیی و کۆنگرەى نەتەوەیی
جواڵنەوە ناکات بۆچــى جواڵنەوە ناکات؟ لەبەر
ئــەوەى لەگــەڵ دەوڵــى تورکیایــە و ڕێککەوتن
دەکات لەبەرئــەوەى بەرژەوەنــدى ئابــوورى
سیاســیى بەردەوامى پێدەدات ،ئێســتا کێشــەکە
ئەمەیە ،کە پێویســتە بە کۆنگــرەى نەتەوەیی و
یەکێتى نەتەوەیی هەموو هێزى سیاسى بێگومان
پێکەوە جواڵنەوە ناکەن ئێستاش جواڵنەوە ناکەن
بەڵێ پارتى ڕێکخراوى سیاسى گەلى کوردستان و
ڕێکخراوى مەدەنى و کەســى ڕۆشنبیر کۆنگرەى
نەتەوەیی بەڕاســتى ببینن و بە پێویســتى گەلى
کوردســتانى بزانن و پێویســتە ئەوانــە یەک بن
و ئەوانــەى نایەنە کۆنگرەى نەتەوەیی پێویســتە
نەهێڵن سیاسەت بکەن.
* بە تیرۆریست زانینى سێ سەرکردەى
پەکەکــە ،کە تەمەنى خۆیان لەســەر
ڕێبازەکەیان داناوە خزمەت بە ئامانجە
ســتراتیژییەکان دەکات ئەمەریکا لە
ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت ،یاخود تورکیا
لە قەیرانە هەمە چەشــنەکانى ڕزگار
دەکات؟
 ڕەمــزى کارتــاڵ :بێگومــان ،سیاســەتىئەمەریــکاش کێشــەیە ،چونکە دەڵێت پێویســتە
لــە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت گۆڕانکارى دروســت
ببێــت ،ئێمــە دەزانیــن سیاســەتى ئەمەریــکا و
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گۆڕانکاریی ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست بۆ دیموکراسى
و ئازادى گەالن نییە بۆ بەرژەوەندى خۆیەتى بە
تایبەتى ئێســتا ئەمەریکا دەیەوێــت لە ئێران بە
ڕێککەوتن لەگەڵ سووریا ،ڕووسیا و ئوردن دژى
ئێران سیاســەتێک بکات ،ســووریاش سیاسەتێکى
ســتراتیژییە .پەکەکە هێزێکــى هەرە گەورەیە و
لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت گۆڕانکارییەکى گەورە
دروســت دەکات ،لەبــەر ئەوەیە ئەو سیاســەتى
ئەمەریکا دژى پرۆســەى ســەرکردایەتى پەکەکە
سیاســەتێکى هەڵەیــە و پێویســتە ئەمەریکا ئەو
سیاســەتە بگۆڕێت ،پێویســتە ئەمەریــکا بزانێت
لــە هەرێمکــدا گۆڕانکارى لەســەر چارەســەرى
کێشــەى کــورد دروســت دەبێــت ،پەکەکــە بۆ
چارەســەرى کێشــەى کورد هێزێکى گەورەیە لە
هەر چوارپارچەى کوردســتان ڕۆڵێکى ســەرەکى
دەبینێــت لەبەر ئەوە ئەو سیاســەتەى ئەمەریکا
شەرمەزار دەکەین.
*دوا ســەرنجى تۆ لەســەر بڕیارەکەى
ئەمەریــکا چییــە؟ دەبێــت کــورد چ
هەڵوێستێکى هەبێت؟
ڕەمزى کارتــاڵ :ســەبارەت بــە بڕیارەکەى
ئەمەریــکا ،پێویســتە هەمــوو ڕێکخــراو و پارتە
سیاسییەکانى گەلى کورد پێویستە ئەم بڕیارە قبوڵ
نەکەن ،پێویســتە کــورد لە بەرامبــەر بڕیارەکەى
ئەمەریکا هەڵوێستیان هەبێت ،بۆ ئەوەى ئەمەریکا
لە بەرچاوى هەموو ڕێکخراوە جیهانییەکان ڕوون
ببێتــەوە کە هەموو ڕێکخراوە سیاســییەکان دژى
هەڵوێســتەکەى ئەمەریــکا بێــت ،بۆ ئــەوەى کە
بــۆ هەمــوو گەلى کــورد دەبێت بۆ ڕاى گشــتى
باڵوبکەنــەوە کە کــورد یەک هەڵوێســتى هەیە،
بۆ ئــەوەى بزانن کە کورد لەبەرامبەر سیاســەتى
هەڵــە هەموو کورد لە دژى دەوەســتنەوە ،پارتە
کوردییــەکان لەبەرامبــەر بڕیارەکــەى ئەمەریــکا
بێدەنگە ،ئەگەر بەوشێوەیە بە بێدەنگى بمێننەوە
واتــا هــاوکارى بڕیارەکــەى ئەمەریــکا دەکــەن،
هیوادارم ئەم بڕیــارە ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەى،
کە هەموو گەلى کورد یەکگرتوو بێت،

پڕۆفایل
د.ڕەمزى کارتاڵ
 ساڵى  1948لە شارى وان لە دایک بوە. پزیشکى ددانە. ساڵى  1994 – 1991ئەندام پەرلەمانىتورکیــا بــوە ،لەســەر لیســتى پارتــى
(هەدەپە).
 ساڵى  1994هەڵمەتى دەستگیرکردنىسیاســییەکانى کــورد و ئەندامانــى
پەرلەمان دەستی پێکرد ،ڕەمزى کارتاڵ و
چەند هەڤاڵێکى ڕۆشــتنە دەرەوەى واڵت،
بۆ درێژەدان بە خەبات.
 ساڵى 1999 – 1995ئەندامى کۆنسەىبەڕێوەبەریى پەرلەمانى کوردســتان بوە
لە ئەوروپا.
 ســاڵى  1999پەرلەمانــى کوردســتانلــە دەرەوەى واڵت هەڵدەوەشــێتەوە و
(کەنەکە) دروســتکرا ،ڕەمــزى کارتاڵ ئەو
کات بوو بە ئەندامى کۆنسەى بەڕێوبەرى
کەنەکە.
 ساڵى  2003تا  2011ئەندامى دەستەىبەڕێوبەرى کۆنگرەى گەل بوە.
 ســاڵى  2011تــا ئێســتا هاوســەرۆکىکۆنگرەى گەلە.
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ئیبراهیم عەلیزادە ،سکرتێرى (کۆمەڵە) ڕێکخراوى
کوردستان -حیزبى کۆمۆنیستى ئێران
بڕیارەکەی ئەمەریكا لە دژی (پەكەكە) بەشێكە لەو گوشارانەی كە
دەیخاتە سەر بزوتنەوەی ڕۆژئاوا بۆ ئەوەی زیادە خوازی نەكەن
ئامادەكردنی :کامەران
قســەکردنە لەســەر بڕى ئەو پارەییەى کە ئەمەریکا بۆ ســێ ســەرکردەى (پەکەکە) لە باکوورى کوردستان تەرخانیکردوە ،بۆ
ئەوەى هەر الیەن و کەسایەتییەکى سیاسى بتوانێت شوێنى ،جەمیل بایک ،موراد قەرەیالن ،دووران کاڵکان ،دیاریبکات .لەم
دیدارەدا،ئیبراهیم عەلیزادە بۆچوونى خۆى و حیزبەکەى دەخاتە ڕوو.
* بۆچى لەم کاتەدا ئەمەریکا ئەم بڕیارە لەناکاوە دەردەکات؟
ئیبراهیــم عەلیزادە :لە ڕاســتیدا ئەوە پەیوەندى بــە مامەڵەیەکەوە هەیە کە لە نێوان ئەمەریــکا و تورکیا لە ئارادایە،
مامەڵەکــەش بریتییــە لــەوەى کە ماوەیەکــە تورکیا هەندێک مانۆڕى دروســتکردوە بۆ نزیک بوونەوە لە رووســیا ،هەروەها
لــە کێشــەیەکى دیکــەش کە ئەمەریــکا لەگەڵ ئێــران هەیەتى ،تورکیا زۆر پشــتگیرى ئــەو بەرنامە گەمــارۆ ئابوورییەى کە

ئەمەریکا دایڕشــتوە ناکات ،ئەمەریکا دەیویست
تورکیــا خــەاڵت بکات ،بــۆ ئەوەى لە رووســیا
دوریبخاتەوە.
*هەندێــک دەڵێــن بــەم بڕیــارە
ئەمەریــکا دەیەوێــت جیــاوازى بکات
لەنێوان (پەکەکە) و ڕۆژئاوا ،هەروەها
هێزەکانى ڕۆژئاوا دەرفەتیان پێبدرێت
کە سەربەخۆیى خۆیان بپارێزن و ئەو
سێ سەرکردەییەى لێ دووربخەنەوە؟

“

ئەمەریكا ئەو بڕیارەی كە
لە دژی )پەكەكە( دەریكردوە
بەشێكە لەو گوشارانەی كە
دەیخانە سەر بزوتنەوەی
ڕۆژئاوا بۆ ئەوەی زیادە
خوازی نەكەن ،من پێموایە
تەنها شوێنێك كە ئێستا
مەترسی لەسەرە ڕۆژئاوایە

ئیبراهیم عەلیزادە :من پێموایە هەمیشــە
ئــەو کەســانەى کە جۆرێــک لە خــۆش باوەڕى
176

بەرامبەر بە سیاســەتى ئەمەریــکا باڵودەکەنەوە،
هەوڵــدەدان بۆ ئەوەى کە بە هەر جۆرێک بێت
پاســاوێک بــۆ سیاســەتى ئەمەریــکا بدۆزنەوە،
بەبۆچوونــى مــن دیاریکردنــى ئەو بــڕە پارەیە
لە بەرامبەر دەســتگیرکردنى ڕێبەرانى (پەکەکە)
بەشــێکە لــە سیاســەتى ئەمەریکا کــە دەیەوێت
لــە ڕۆژئــاواش هەمان سیاســەت بەڕێوەبەرێت،
دەیەوێت ڕێــگا بکاتەوە بۆ تورکیا بۆ ئەوەى کە
شــوێنێکى ئەمنی کە زۆر لە مێــژە بە هیوایەتى
لــە سەرتاســەرى ڕۆژئاوا ئەو شــوێنە دروســت
بــکات ،ئەو تۆپبارانەى کە لــە ماوەى ڕابردوودا
کراوەتە ســەر کۆبانێ و دێهاتەکانى دەوروبەرى
کــە چەندیــن خەڵــک لــە ئاکامى ئــەو تۆپبارنە
گیانى بەخت کردوە ،ئەم کارە بە بێ چاوپۆشــی
ئەمەریکا ناکرێت ،لە ڕاستیدا ئەمەریکا دەیەوێت
دڵى تورکیا بەدەســت بهێنێت ،هــەم دەیەوێت
ئەو پێگەییەى کە هەیەتى لە ڕۆژئاواى کوردستان
و خۆرهەاڵتــى فورات بیپارێزێــت ،بۆیە ناچارە
هاوســەنگییەک لەنێوانیانــدا دروســت بــکات،
ئەمەریــکا خۆى ئەو لێدوانانــە باڵودەکاتەوە کە
کەلێن دروســت بــکات لەنێوان سیاســەتى خۆى
بەرامبــەر بە باکــوور و ڕۆژئاوا ،بــە بڕواى من
هەمووى یەک سیاســەتە لــە مانگەکانى ئایندەدا
درێژەى ئەو سیاسەتە لە ڕۆژئاوا دەبینرێت.
* ئایا ئەمەریکا دەتوانێت بەم بڕیارە
تورکیا ڕازیى بکات؟
ئیبراهیــم عەلیزادە :بە بــڕواى من نەخێر
تەنها بەو بڕیارە ناتوانێت دڵى تورکیا ڕازیبکات،
بــەاڵم ئــەم بڕیــارە ســەرەتاى کۆمەڵێــک کارى
دیکەیــە کە بەدوایخۆیدا دەهێنێــت ،پێموایە لە
ئێســتادا مەترســى گەورەى سیاســەتى ئەمەریکا
لە ســەر باشــوور و ڕۆژهەاڵت و باکــوور نییە،
بەڵکــو تەنها شــوێنێک کە ئەمەریــکا دەتوانێت
دەستکەوتى پێبدات بە تورکیا و درێژە بدات بەم
سیاســەتەى کە ئێســتا هەیە ،ئەویش ڕۆژئاوایە،
مەترســییەکە لەسەر ڕۆژئاوا دەســوڕێتەوە ،ئەو
کارەســاتەى کە بەســەر عەفرینــدا هێنایان وردە

وردە زەمینــەى بــۆ خۆش دەکــەن بۆ ئەوەى لە
کۆبانــێ دووبــارەى بکەنەوە ،کاتێــک تورکیا لە
شەڕى ناوخۆیى سوریا لە واقیعدا دۆڕا بوو واتا
بە پشــتگیریکردن لە ڕێکخراوە تووندڕەوەکان و
داعش هیچ دەســتکەوتێکى بە دەست نەهێناوە
و ناوبانگیشــى بە خراپ باڵوبۆوە ،بەاڵم ئێســتا
وردە وردە بــە کەڵــک وەرگرتن لــەو کەلێنەى
کــە لەنێــوان سیاســەتى ئەمەریکا و رووســیادا
هەیــە جارێکــى دیکە جێگاى خــۆى بکاتەوە لە
ســوریا ،ئەمەریــکا هاوپەیمانێتى لەگــەڵ تورکیا
بە الیــەوە گرنگە ،ئەمەریکا بەرژەوەندى بااڵى
خــۆى لەگەڵ تورکیادا هەیە ،تەنها شــوێنێک کە
ئەمەریکا دەتوانێت درێژە بەو سیاسەتەى ئێستاى
بدات ئەویش لە ڕۆژئاواى کوردســتانە ،بە بڕواى
من مەترسیەکە لەوێدایە ،من پێموایە شوێنى ئەو
ســێ ســەرکردەیە دیارە هەموو کــەس دەزانێت
لە کوێن و ئەوەندە شــتێکى شاراوە نییە ،لەگەڵ
ئەوەشــدا مەترســى هەیــە لەوانەیــە ئەمەریکا
مەترسى دروست بکات.
*دەوترێــت بــەم بڕیــارە ،ئەمەریــکا
دەیەوێت چــاوى تورکیا لــە ڕۆژئاواى
کوردستان دووربخاتەوە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :من پێموایە نەک کەس
نایەوێــت ئــەوە بــکات ،بەڵکو تەنها شــوێنێکە
بەهۆى ئەو بڕیارەوە هەست بە مەترسى بکەین،
ئەمەریــکا پێویســتى بــە هێزى گەریــا و هێزى
چەکــدارى ڕؤژئاوا بوە بۆ ئەوەى کە ســەربازى
ئەمەریکا لە شەڕى داعشدا بە کوشت نەدات ،بۆ
ئەوەى پێگەیەک لەوێ بۆ خۆى بکاتەوە بەتایبەت
بەرامبــەر بە رووســیا کە ڕۆژئاواى ســوریاى بە
دەســتەوەیە ،ڕۆژهەاڵتــى ســوریا و خۆرهەاڵتى
فــورات کۆنتڕۆڵ بکات ،من پێموایە ئەمەریکا بۆ
ئــەوەى کە بتوانێت ئەو سیاســەتى خۆى درێژە
پێبــدات دەبێت بزووتنەوەى ڕۆژئاوا ناچار بکات
بــۆ ئەوەى بیخاتــە ژێر گوشــارەوە ،چونکە ئەو
چەکانەى کە پێیداون ،ئەگەر فیشــەکیان پێنەدات
وەكــو دارێكــی بێكەڵــك وایــە بە دەســتیانەوە

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

دەمێنێتەوە ،ئەو یارمەتیانەی پێیداون بۆ شــەڕی
داعــش ئەگەر درێژە بــەو یارمەتیانە نەدات ئەو
كاتــە دەكەونــە ژێــر گوشــارەوە ،ئەمەریكا ئەو
بڕیارەی كە لە دژی )پەكەكە( دەریكردوە بەشێكە
لەو گوشــارانەی كــە دەیخانە ســەر بزوتنەوەی
ڕۆژئــاوا بــۆ ئــەوەی زیادە خــوازی نەكەن ،من
پێموایــە تەنهــا شــوێنێك كــە ئێســتا مەترســی
لەســەرە ڕۆژئاوایە ،ئەگینا دیاریكردنی پاداشــت
بۆ كەســێك كە شــوێنی ئەو ســێ ســەركردەیە
بدۆزێتــەوە ئەوە كارێكــی ڕەمزییە زیاتر و هیچ
جواڵنەوەیەكــی كرداری لێنەكەوێتەوە ،بەاڵم ئەو
كردارە ڕەمزییە نیشــانەی دەستپێكی سیاسەتێكی
دیكەیــە ،سیاســەتەكەش بریتییە لــە ڕازیكردنی
دڵــی توركیــا و دوورخســتنەوەی لــە روســیا،
ســەرەتا توركەكان ئەم بڕیارەیــان پێ باش بوو،
بــەاڵم دواتر وتیــان ئەگەر ئەمەریــكا دەیەوێت
دڵی ئێمە بدەســت بهێنێت دەبێت كاری باشــتر
و گەورەتــر بــكات ،چونكــە ئەمەریــكا كاری
خراپــی زۆر كردوە دەبێــت قەرەبووی ئەو كارە
خراپانــەی بكاتەوە واتا بەردەوام پێشــبینیەكانی
توركیا دێتە دی ،ئەمەریكا بۆ ئەوەی بتوانێت بە
ئامانجی خۆی بــگات هاوپەیمانی خۆی دووبارە
لەگــەڵ توركیا نــوێ بكاتەوە ،پێویســت دەكات
ئیمتیــازی زیاتــری پێبــدات ،نە لە باشــوورەوە
ڕێگایــەك هەیە تــا ئیمتیاز بدات بــە توركیا نە
لــە ڕۆژهەاڵت و نە لە باكــوورەوە كارێكی لەو
شــێوەی پێناكرێت ،واتا چاوەڕوانی توركیا زیاترە
لــە سیاســەتی ئەمەریكادا بەرامبەر بــە ڕۆژئاوا،
بۆیە بزووتنەوەی ڕۆژئاوا لە ئێســتادا دەبێت بە
ئاشكرا بڵێت ئێمە نابین بە جێگرەوەی سەربازی
ئەمەریكا لە ڕۆژئاوا ،ئێمە ئەوەندەی پێویستیمان
بــەوە بێت خۆمان بەرامبەر بە هێزی داعش یان
هــەر هێزێكی داگیركــەر بجەنگین دەجەنگین و
شــەڕ بۆ ئەمەریكا ناكەین ،لە ئێســتادا پێویستە
جوواڵنەوەی ڕۆژئاوا هەڵوێســتێكی ڕۆشــن ناڵێم
توندڕەوانــە بــەاڵم یەكالكەرەوەیــان هەبێــت
بەرامبەر بە ئەمەریكا ،بۆ ڕای گشتی و ئەمەریكا

ڕوونبكەنــەوە بڵێن ئەگەر ئێمە جەنگاوەر بووین
و شەڕی دژی داعشمان كردوە چۆن دەبێت بەو
شێوەیە ڕەفتارمان لەگەڵدا بكەن .
*ئــەم بڕیــارەی ئەمەریــكا تــا
چەنــد كاریگــەری لەســەر كــورد
دەبێت؟بەتایبەت لە هەر چوار پارچەی
كوردستان؟
ئیبراهیم عەلیزادە :بە بڕوای من پەیامێكی
زۆر ڕوونی بۆ توركیا تێدایە ،دەرسێكی گەورەی
بۆ خەڵكی كورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان
تێدایــە ئەویش ئەوەی كە بە یەكگرتوویی خۆتان
ڕێكخراو و ڕابەری سیاســەتی دروســتی كورد بە
دەســتی نەهێنن بە دەست نایەت ،هەر جۆرێك
لە خۆش باوەڕی كە گوایە بەرژەوەندی ئەمەریكا
لەگــەڵ بەرژەوەندی كورد یەك دەگرێتەوە ئەوە
زیــان دەگەیەنێت بە كورد ،كــورد لە هەرچوار
پارچەی كوردستان پێویستە ئەو ڕاستییە بزانێت كە
ئەمەریكا بە پێی بەرژەوەندی خۆی كار دەكات،
بەرژەوەنــدی ئەمەریــكا و بەرژەوەنــدی مافــی
دیاریكردنی چارەنوســی كورد یــەك ناگرێتەوە،
ئــەوە مانای ئــەوە نییە هەموو ئەو سیاســەتەی
كە لە ڕۆژئاوا هەیە یان جۆرێك لە هەماهەنگی
لەگــەڵ ئەمەریكا هەیە ڕەتیبكەینەوە ،لە كاتێكدا
ئەمەریــكا یارمەتی حیزبەكانــی ڕۆژئاوای داوە،
بــەاڵم دەبێــت هەمــوو ڕاســتییەكە بــە خەڵك
بڵێن ،نابێت خەڵك توشــی سەرلێشــێواوی بكەن
ئەوە دەرســێكە بــۆ هەمــوو پارچەكانی دیكەی
كوردســتان ،ئێســتا لــە ڕۆژهەاڵتی كوردســتان
دەبینین هەندێك لە حیزبە سیاسییە كوردییەكان
بــەدەوری وەزەراتــی دەرەوەی ئەمەریــكادا
دەســوڕێنەوە وەكو خۆشەویستیەكی یەك الیەنە
ســەرقاڵی باڵوكردنەوەیــە كــە گوایــە ئەمەریكا
ڕۆژێك لە ڕۆژان ئەگەر دانی بەخێری بە كوردی
ڕۆژهەاڵتــدا هێنا ،ئــەوا ئیتر خێــر و بەرەكەت
بەسەریاندا ڕژاوە ،لە كاتێكدا هەر جۆرە دەست
تێوەردانێكــی ئەمەریــكا لــەم قۆناغــەدا لە هەر
پارچەیەكی كوردستان لە ئێستادا بەو هاوسەنگی

هێــزەی كــە هەیە وەكو ســەنگى قاتــل وایە بۆ
بزووتنەوەكان ،بۆیە پێویســتە بە هۆشــیارانەوە
بڕوانینــە سیاســەتی ئەمەریــكا ،بزانرێــت
بەرژەوەنــدی ئەمەریــكا لەگــەڵ بەرژەوەنــدی
دەوڵەتانی داگیركەری كوردستان یەكدەگرێتەوە،
بەرژەوەنــدی ئەمەریــكا لەگــەڵ بەرژەوەنــدی
عێراقە وەكو لەكاتی ڕیفراندۆمەكەی كوردســتان
بینیمان ،بەرژەوەندی ئەمەریكا لە ئێراندا ئەوەیە
كە ئێران كێشــەی لەوشــێوەییەی بۆ دروســت
نەبێــت ،كە بڕوخێــت و كۆنتڕۆڵ لــە ئێران لە
دەست دەربچێت ،لە توركیاش بە هەمان شێوە
دیارە ،لە ڕۆژئاوا بارودۆخەکە كەمێك گۆڕاوەكە
ڕەزامەندیان دەربڕیوە بە مانەوەی بەشار ئەسەد
لە دەســەاڵت و دواتر كارئاسانی بۆ ئەوە دەكەن
كە ســوریا لە الیەكەوە لە ژێــر كۆنتڕۆڵی توركیا
و لەالیەكــی دیكەوە لە ژێــر كۆنتڕۆڵی دەوڵەتی
مەركــەزی بێــت ،كــە هەردووكیــان دوژمنــی
خەڵكی كــوردن ســەقامگیرییەك پەیدا بكاتەوە،
ئەمانە هەمووی ئەوەمان پێدەڵێت ،ئەم بڕیارەی
ئەمەریــكا جیــاوازە لە هەموو ئەو سیاســەتانەی
كــە ئەمەریــكا بەڕێــوەی بردوە ،ئەوە بەشــێكە
لــە بەرژەوەنــدی ئەمەریــكا كــە هەمیشــە لــە
بەرچاوی بوە ،بەاڵم بەداخەوە هێزە كوردییەكان
نایەنەوێــت ئەو ڕاســتیانە بە ڕوونــی بە خەڵك
بڵێن ،بۆ ئەوەی بۆ خەڵك ڕوون بێتەوە تا كوێ
دەتوانــن هــاوكاری بن یــا دژی بــن و ئومێدی
خۆیــان بە هێزێك نەبەســتنەوە كــە لە هەموو
بارودۆخێکدا لەگەڵ كورد نییە.
* ماتیــۆ پاڵمەر ،جێگــرى یاریدەدەرى
وەزیــرى دەرەوەى ئەمەریــکا بــۆ
کاروبارى خۆرئاوا و ئۆراســیا سەردانى
تورکیاى کرد و لەگەڵ بەرپرســیارانى
ئەو واڵتە کۆبۆتەوە ،پێتوایە تا چەند
ئەم بڕیارەى ئەمەریکا پەیوەندى بەو
سەردانەوە هەیە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :هەموو ئەوانە قســەى
لێدەکرێــت ،بــەاڵم کێشــەکە زۆر لــەو بڕیــارە
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گەورەترە ،کێشــەکە لەســەر ئەوەیــە ئەمەریکا
نایەوێــت تورکیــا بــەرەى خۆى بگۆریــت و لە
بەرەى ناتــۆ و بەرەى ئەمەریــکا بچێتە دەرەوە
و لە بەرەى ڕووســیا نزیک بێتەوە ،بۆیە تەواوى
هەوڵەکان بۆ ئەوەیە ،تورکیا لەو شــوێنانە فشار
دەکات بۆئــەوەى ئیمتیاز لە ئەمەریکا وەرگرێت
یەکێک لەوانەش هەر ئەو جۆرە بڕیارانەیە کە لە
دژى سەرکردەکانى باکور دەریان کردوە.
* پێتوایــە ئەمەریــکا دەیەوێــت
جیاوازیەکــى ڕوون لــە نێوان باکور و
ڕۆژئاوا بکات ،بەوپێیەى کە دەگوترێت
حزبەکانى باکور لە لیســتى تیرۆرە و
حزبەکانــى ڕۆژئــاواى کوردســتان بە
چاوێکى تر سەیر دەکرێت؟
ئیبراهیــم عەلیــزادە :ڕەنگــە مەبەســتە
الوەکییەکــەى ئــەوە بــێ ،بــەاڵم لــە بنەڕەتدا
بابەتەکــە ئەوەیە کە تورکیا بەوەندە ڕازى نابێت
کە بڕیارێکى وا لە دژى سێ سەرکردەى پەکەکە
دەرکراوە ،پێداچونەوەش بەوە ناکات کە پێیوابێت
بزوتنەوەى رۆژئاوا بەجۆرێک لە جۆرەکان لە ژێر
هەژموونى پەکەکە دایە لەوانە پاشــگەز نابێتەوە
دەوڵەتــى تورکیا پیشــانى داوە کە زۆر فێڵبازترە
لەوەى کە بە بڕیارێکى ڕەمزى لەو شێوەیە کاڵوى
لەسەر بنرێت ،بۆیە من پێموایە ئەو دانشتنەى کە
لــە ئەنقەرە کرا لە قۆنافى دوەم ئیمتیازى تریان
دەوێت ئەو ئیمتیازەش لە ڕۆژئاواوە وەردەگرن،
دەســتکەوتەکەش بریتیــە لــەوەى کــە تورکیــا
دەیەوێــت چەند کۆریدۆرێکــى دیکەش بکاتەوە
بەرەو ســوریا کە لە ئیدلیب و عەفرین کردیەوە
دەیەوێــت لە کۆبانێش بیکاتەوە و هەموو ئەوانە
بەیەکــەوە گرێ بدات و ئەو پڕۆژە کۆنەى خۆى
کە بریتى بوو لە دروســتکردنى شــوێنى ئەمنێتى
ئــەوە جێبەجێ بکات ،دەبێت ئەمەریکا بۆ ئەوە
ڕەزامەنــد بێت ،ئێســتا کۆمەڵێک نیشــانە هەیە
کــەوا ئــەو ڕەزامەندییــەى پیشــانداوە دەبینین
تۆپبارانــى کۆبانــێ ســەرەتاى تاقیکردنەوەیەکە،
بەاڵم هەزاران ڕێگا هەیــە بۆ پوچەڵکردنەوەى،
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دەبێــت ئێمە دیووى ناوەوەى ئەو بڕیارە ببینین
نەک بە ڕووکەش ســەیریبکەین ،ڕووکەشــەکەى
بریتییە لەو خەاڵتەکەى کە ئەمەریکا دیاریکردوە،
بــەاڵم ناوەڕۆکەکەى بریتییە لە پشــت تێکردنى
ئەمەریــکا لە بزووتنــەوەى ڕۆژئــاوا ،بەاڵم ئەو
پشت تێکردنە ناتوانێت بەخێرایى بەڕێوە بچێت،
چونکــە ئەمەریــکا کۆمەڵێــک بەرژەوەنــدى لە
خۆرهەاڵتى فورات هەیــە دەبێت ئەمەریکا ئەو
بەرژەوەندییانە بپارێزێت ،لە ئێســیتادا پێویستى
بــە بزووتنــەوەى ڕۆژئاوا هەیــە ،ئەمەریکا بەو
خێرایــە ئەو کارانە نــاکات بەاڵم وردە وردە ئەو
کارە دەکات ،ئــەو ڕاســتییە دەبینیــن کە تورکیا
ئیمتیــازى زۆرتر لــە ئەمەریــکا وەردەگرێت لە
پێناوى مانەوەى لە بەرەى ئەمەریکادا.
*دەوترێــت بڕیارەکــە تەنهــا دژى
(پەکەکــە) و (هەپەگــە) و (کەجەکە)
دەرنەکراوە ،بەڵکو لێدانە لە خەبات و
تێکۆشانى کورد بە هۆکارى ئایدۆلۆژى
و سیاسى ئەو بڕیارە دەرکراوە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :بە بڕواى من سیاسەتى
ئەمەریکا بەوشــێوەیە نییە کە دژ بە بزووتنەوەى
کوردبێت ،یان بەوشێوەیە نییە ،یان ئەمەریکا لە
بەرەیەکدایە نییە لە دژى خەڵکى کورد بێت ،بەڵکو
ئەمەریــکا بەرژەوەندى خۆى لەکــەڵ دەوڵەتانى
داگیرکەرى کــورد دا دەبینێتەوە ،بابەتەکە ئەوە
نابێت ئومێد هەبێت بە ئەمەریکا بۆ هاوکارى و
دۆستایەتى ،تەنانەت دەبێت هەوڵى ئەوە بدەین
کــە سیاســەتەکانى ئەمەریکا پوچــەڵ بکرێتەوە،
مــن پێموانییــە ئەمەریکا هێــزى کۆکردبێتەوە و
پالنى داڕشتبێت بۆ ئەوەى بزووتنەوەى کورد لە
هەرچوار پارچەى کوردســتان لەناوبەرێت ،ئەمە
لەگەڵ واقیعى سیاسى ئەمڕۆدا ناگونجێت ،لەگەڵ
ئەمانەشــدا ئەوە ناگونجێت کە ئەمەریکا دۆستى
کــورد بێــت ،ئەمەریکا لــە پێنــاوى دابینکردنى
بەرژەوەندییەکانــى خۆى لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەدا
ڕێکنەکەوێت ،ئەمەریــکا ئامادەیی ئەوەى هەیە
بــۆ پاراســتنى بەرژەوەنــدى بااڵى خــۆى لەگەڵ

تورکیا و سوریا تەنانەت لەگەڵ عێراق کە بینیمان
و لەگــەڵ ئێرانیش ڕێکبکەوێت ،بۆ نمونە هیچ
نیشانەیەک دیار نییە کە ئەمەریکا ئامادە بووبێت
بە کارتى کورد لە دژى ئێران یارى بکات.
*دوا سەرنجى تۆ چییە؟
ئیبراهیم عەلیزادە :ئێمــە وەکو (کۆمەڵە)
ڕێکخــراوى کوردســتان حیزبــى کۆمۆنیســتى
ئێــران  ،بەیاننامەى خۆمــان باڵوکردۆتەوە ،لەو
بەیاننامەیــەدا بڕیارەکەى ئەمەریکامان بە توندى
مەحکوم کردوە ،داوامان لە هەمو ئازادیخوازانى
دنیــا کــردوە لــە دژى بڕیارەکــەى ئەمەریــکا
بوەســتێتەوە ،ڕێگە بەوە نەدەن کە بەم شێوەیە
بزووتنــەوەى خەڵکــى کوردســتان بخەنــە ژێــر
گوشارەوە.
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سەرحەد ڤارتۆ ،وتەبێژی کۆما جڤاکێن
کوردستان(کەجەکە)
ئەم هەوڵەی ئەمەریكا درێژەی پیالنەکانە دژی ئۆجەالن
وەزارەتی دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریكا ڕایگەیاند:
خەاڵتی دارايى بۆ ئەو کەسانە تەرخان دەکات کە زانیاریان لەسەر
شوناس یان شوێنی  3لە ڕێبەرانی (پ.ک.ک ).هەیە
ئامادەكردنی :ئاشتی
پــاش ســەردانی یاریدەدەری وەزیــری دەرەوەی ئەمەریكا بۆ کارووباری ئەوروپا و ئاســیا بۆ ئەنقــەرە ،باڵوێزی ئەمەریكا لە
تورکیا لەم بەیاننامەدا خەاڵتێکی بە بڕی  5میلیۆن دۆالر بۆ پێدانی زانیاری لەسەر «موراد قەرەیالن» و هەروەها بۆ زانیاری
لەســەر «جەمیل بایک» و «دۆڕان کاڵکان» ،بۆ هەر یەكێكیان  4و  3ملیۆن دۆالر خەاڵتی دیاری کردووە .هەرســێ ســەركردە
«جەمیــل بایــک ،مــوراد قەرەیالن و دۆران کاڵکان» لە دامەزرێنەرانی پارتی ئازادی کوردســتانن ،کــە هەنووکە لە ئەندامانی
شۆرای ڕێبەریى (پەكەكە ،كەجەكە ،هەپەكەن)ن تورکیا ،یەکیتی ئەوروپا و ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریكا ،پارتی کرێکارانی
کوردســتان بە ڕێکخراوێکی «تێرۆریســتی» دەزانن .ئەم گفتوگۆیە،لەگەڵ «سەرحەد ڤارتۆ» ،وتەبێژێ کۆما جڤاکێن کوردستان
(كەجەكە) ئەنجامدراوە.

 وتەبێژی کۆمــا جڤاکێن کوردســتان(کەجەکە)ســەبارەت بەو هەوڵەی ویالیەتە یەکگرتووەکانى
ئەمەریــكا ڕایگەیانــد« :بێگومان ئــەم هەوڵەی
ئەمەریكا هەوڵێکی نەشــیاو و جێی پەسەندكردن
نییــە ،ئەم هەوڵدانــە لە درێــژەی پیالنەکانە لە

“

ئەم هەوڵەی ئەمەریكا

بەپێی داخوازی دەوڵەتی
تورکیا بووە و لە ساڵی
 1999پیالنێکی دیکە
دژی سەرۆک ئاپۆ لەسەر
داخوازی دەوڵەتی تورکیا لە
الیەن ئەمەریكاوة جێبەجێ
کراوە

دژی ســەرۆک ئاپۆ بــە ڕێبەرایەتــی ئەمەریكا و
ئامانجی ئەمەریكاش لەم بارەیەوە ڕوونە ،کە بۆ
ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکاريی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت
پێویســتی بە بەکارهێنانی بزووتنــەوەی کورد و
پارتی کرێکارانی کوردســتان هەیــە ،بە تایبەتی
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ســەرۆک ئاپــۆ دژی بەکارهێنانــی بزووتنــەوەی
کــورد لــە ڕاســتای بەرژەوەنــدی ئەمەریــكا و
هاوپەیمانانەکانــی ئەوانــدا دەبێــت ،ئەمەش بۆ
ئەمەریــكا کێشــە خوڵقێــن بووە و دەســتیان بە
جێبەجێ کردنی ئەم بڕیارەيان كردووە».
ســەرحەد ڤارتــۆ وتيشــى« :ئەمەریــكا و
هاوپەیمانەکانــی پــاش جێبەجــێ کردنــی ئــەم
پیالنــە لــە دژی ســەرۆک ئاپــۆ لە ســاڵی 1999
ســەرکەوتنێکی وایــان بەدەســت نەهێنــاوە و
ڕێبەریــی حیزبەکــەی ئێمــە درێــژە بــە ڕێگای
سەرۆک ئاپۆ دەدەن و سیاسەتی کورد لە ڕاستای
بەرژەوەندییەکانــی نەتــەوەی کــوردی ڕێبــەری
کردووە ،نە لە ئاســتى بەرژەوەندیی الیەنەکانی
دیکە و ئەم ســێ هــاورێ تێکۆشــەرەی ئێمەش
ڕۆڵی بنەڕەتییان لەو پەیوەندییەدا هەبووە و بەو
پێیەش ئامانجی ئەمەریكا بەدی نەهاتووە و بەم
هەوڵەش دەیەوێت بەرژەوەندی نەتەوەیی کورد
لە ڕاســتای بەرژەوەندیی خۆيدا بەکار بهێنێت».
هەروەهــا ڤارتــۆ دەشــڵێت« :ئــەم هەوڵــەی
ئەمەریــكا بەپێی داخوازی دەوڵەتی تورکیا بووە
و لە ســاڵی  1999پیالنێکی دیکە دژی ســەرۆک
ئاپۆ لەســەر داخوازی دەوڵەتــی تورکیا لە الیەن
ئەمەریــكاوة جێبەجێ کراوە و ئــەم هەواڵنەش
لە پای پاراســتنی بەرژەوەندییەکانی ئەمەریكا و
تورکیایە».
هەروەهــا ســەرحەد ڤارتــۆ ئەوەشــی خســتە
ڕوو ،کە پێویســتە حیزب و الیەنە سیاســییەکانی
کوردســتان بزانــن ،کە ئەو هێزانــەی دەیانەوێ
لەگەڵ پەكەكەدا پاکانەى حیسابی سیاسيی خۆیان
بکــەن ،لــە ڕاســتیدا نایانەوێــت کێشــەی کورد
چارەسەر بکرێت ،چونکە بەبێ پەكەكە ،کێشەی
کــورد چارەســەر نابێــت و ئەو هێزانــەش ،کە
خوازیاری چارەســەرنەکردنی ئەم کێشەیەن هەتا
پرســی کورد بۆ هەمیشــە لە پەراوێزدا بمێنێت،
ئەوەش لە ڕاســتای بەرژەوەنــدی خۆياندا بەکار
بهێنن» .وتەبێژی کۆما جڤاکێن کوردستان ،داوای
لــە تــەواوی حیزبــەكان و الیەنە سیاســیيەکانی

کوردســتان کــردووە ،کــە لــە بەرانبــەر ئــەم
هەوڵدانەی ئەمەریكا هەڵویستى جددى وەربگرن
و ڕایگەیانــد :پەكەكە یەکێکە لــە هێزە بەرچاو
و بەهێزەکان لەســەر ئاستی کوردستان و ئەگەر
پەكەكەش نەبێت سیاسەتی کورديی بەرەو الوزی
هەنــگاو دەنێــت و ئەگــەری هەیە دەســکەوتە
هەنووکەییەکانــی نەتەوەی کــورد لەناو بچێت،
ئەمــە تەنیــا بۆ پەكەكــە نییە ،بەڵکــوو تەواوی
حیزب و الیەنەکانی کوردستان دەگرێتەوە».
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عابدئیکە ،نوێنەرى هەدەپە لە باشوورى کوردستان
بڕیاری ئەمەریکا بۆ دەستگیرکردنی ئەو سێ سەرکردەیەی پەکەکە،
یارمەتیدان و هاوکاریکردنی تورکیایە

ئامادەكردنی :جەبار
*(پەکەکــە) هێزێــک نییــە ،کــە دژایەتى ئەمەریکا لــە بەرنامەى خۆیــدا جێگا بکاتــەوە ،کەواتە
ئــەم بڕیارەى ئەمەریکا لە پێناوى چیدایە؟ ســەبارەت بە پێدانى زانیارى لە ســەر ئاشــکراکردنى
شوێنى(جەمیل بایک ،موراد قەرەیالن ،دووران کاڵکان)؟
عابدئیکە :هەر وەکو دەزانیین (پەکەکە) هێزێکى جڤاکى و ئینســانییە ،هەموو گەل و نەتەوەیەک دەپارێزێت ،بەتایبەت
لەســەرخاكی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت،گەلێك نەتەوە لــە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت دەژى وەکو توركمان و كلدان و ئاشــووری
هەرکام لەم نەتەوانە لەگەڵ بیروبۆچوونی ئۆجەالن بگونجێت درێژە بە خەباتی خۆی دەدات لە ڕیزەکانى (پەکەکە)دا .ســێ
سەرکردەى (پەکەکە)( ،جەمیل بایک ،موراد قەرەیالن ،دووران کاڵکان) ئەمەریكا بڕیاری دەستگیركردنی ئەو سێ سەرکردەیەى

پەكەكە دەركردوە( ،پەکەکە) لە كۆنگرەی ســاڵی
 1998لە ســەر بیروبۆچوونی ئۆجەالن بەردەوام
بووە تا ئێســتا لەسەر ئەو بیروبۆچونە بەردەوام
دەبێــت ،کاتێــک ئۆجەالن لەالیــەن ئەمەریکاوە
دەستگیرکراو ڕادەستى تورکیا کرایەوە ،لە نێوان
توركیا و ئەمەریكا ئاڵۆزی هەبوو ئاڵۆزی ئابووری
و سیاســی ودیپلۆماســى هەیــە ،چــۆن دەبێت
لەم کاتــەدا کە ئەم کێشــانە لەنێوانیاندا هەبێت
بەاڵم ئەمەریکا بڕیارى دەســتگیرکردنى ئەو سێ
ســەرکردەییەى (پەکەکە)دەربــکات و یارمەتى و
هاوکاریە بۆ تورکیا.
*کەواتــە ئەمەریــکا چ مەبەســتێکى
ڕاســتەقیینەی هەیــە لــە بەرامبــەر
دەركردنی بەم بڕیارە؟
عابیــد ئیكە :یەكێــك لــە ئەڵتەرناتیفەكانی
سیســتمی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە پێشەنگایەتی
فەلســەفەى ئۆجــەالن و (پەكەكــە)دا بەڕێــوە
دەبرێت ،بەرخۆدانی (پەكەكە) لە زۆر ناوچەكانی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا هەیــە بــۆ نموونــە لە
ڕۆژئــاوای كوردســتان و بەرخۆدانــی پەكەكە لە
بەرامبــەر داگیــركاری شــنگال ،ئەمــڕۆ پەكەكە
لەسەر خاكی باكووری كوردستان خەبات دەكات،
ئەمــڕۆ لەســەر هێڵێــی ســێیەمی ئەڵتەرناتیفی
سیستمی كەپیتالیزم و نەتەوە -دەوڵەت و نەتەوە
دیموكراتی بەرەو پێشەوە چوە ،كە ئەم سیاسەتە
بــۆ ئەمەریكا تاریكی دەبێت ،لەبەرئەوەى ئەگەر
هێڵی سێهەمى نەتەوە دیموكراتیك پێشبکەوێت،
ئــەو كاتــە هەر چەنــد ســاڵ جارێك ئــەو كاتە
ئەمەریــكا ناتوانێت پــڕۆژەی خۆی لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست جێبەجێ بكات ،وەكو چۆن لە ئێستادا
ئەمەریكا دەیەوێت لە عێراق و ســوریا پڕۆژەكانی
خــۆی جێبەجێ بكات لە هەمــان كاتدا دووچارى
ئاســتەنگی فکرى و فەلسەفى دەبێتەوە ،ئەو کاتە
بەرژەوەندییەکانــى ئەمەریــكا لــەو ناوچانە تێك
دەچێت ،ئەمەریكا بازرگانی لەگەڵ توركیا دەكات،
چــۆن لــە بارودۆخێكــی لــەو شــێوەیەدا بڕیاری
دەستگیركردن بۆ  3ڕێبەری پەكەكە دەردەكا .
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*وەكــو دەزانین پەیوەنــدی توركیا
لەگەڵ ئێران و رووسیا پەیوەندییەكی
باشــە هەروەهــا ئەمەریــكا لەگــەڵ
رووسیا و ئێران پەیوەندییەكی باشی
نییــە كەواتە ئەمەریــكا بیەوێت بەم
هەنگاوە توركیا ڕازی بكات؟
عابیــد ئیكــە :لەســەرەتای دەســتپێكردنی
ئاڵۆزییەكانــی ســوریاوە هەتــا ئێســتا توركیا لە
الیەك لەگەڵ ڕژێمی ســوریایە لەالیەكی دیكەوە
لەگەڵ داعشــدایە ،بۆ نمونە لە جەرابلوس و لە
عەفرین و گرێ ســپی و لــە دەوروبەری كۆبانێ
هێرشــەكانی ســوپای توركیا بە هاوكاری روسیا
و ئێرانــە ئەو هێرشــانە ئەنجــام دەدات ،توركیا
یەكێكــە لــە دەوڵەتەكانی ئەندامــی ناتۆ لەگەڵ
رووســیا و ئێران ڕێكدەكەوێــت لەگەڵ ئەمەریكا
و ئەورورپا ڕێكناكەوێت ،تورکیا بۆ بەرژەوەندی
خۆی دەبێت لەگەڵ ئەمەریكا ڕێکبکەوێت ،ئەگینا
ئاڵــۆزی لەنێوان ئەمەریكا و توركیا زیاتر دەبێت،
لەبەر ئــەوە ئەمەریكا یەکــەم کارت لەبەرامبەر
تورکیــا بەکارى هێنا كورد بوو ،بۆ ئەوەی توركیا
لــە خۆی ڕازیبكات ،بەتایبەت پەكەكە كە ئێســتا
هێزێكــی چاالك و چەكدارە ،بۆیە ئەو ئاڵۆزییەی
كــە لەنێوان توركیا و ئەمەریكادا هەیە ئەمەریكا
دەیەوێت توركیا لە خۆی ڕازی بكات.
*كەواتە بڕیارەكەی ئەمەریكا خزمەت
بە داعش دەكات؟
عابید ئیكە :بێگومان ئەگەر هێزی كورد الواز
بكات ،ســەركردەكانی (پەكەكە) دەســتگیر بكات
ئــەو كاتــە خزمەت بە داعــش دەكات ،داعش بە
هێز دەبێت ،لە كاتێكدا لە ئێســتادا داعش بەروە
لەناوچوون چوە ،بەاڵم ئەگەر هێرشــی توركیا بۆ
ســەر (یەپەگە) و (یەپەژە) بەوشــێوەیە بەردەوام
بێت و ئەمەریكا سەركردەكانی (پەكەكە) دەستگیر
بكات ،ئەوکاتە دووبــارە داعش زیندو دەبێتەوە،
بەتایبــەت داعش لــە بەرامبەر بە كــورد زیندوو
دەکرێتــەوە ،لەبەر ئەوە مەرترســی گەورە هەیە
لەسەر دووبارە زیندووكردنەوەی داعش دەبێت.

پڕۆفایل:
عابد ئیکە
 ســاڵى  1978لــە شــارى شــێرناخ لــەدایکبوە.
 خاوەنى بڕوانامەى لیسانسى سیاسیە. ساڵى  2000وە تێکەڵ بە کارى سیاسىبوە.
 ئێســتاش نوێنــەرى (هەدەپە)یــە لــەهەرێمى کوردستان.
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هۆشەنگ دەروێش ،نوێنەرى ئەنجومەنى هێزەکانى
سوریاى دیموکرات(هەسەدە)
پێویستە هەموو هێزە کوردییەکان هەڵوێستی دیار و زواڵڵیان
هەبێت لە هەر چوار پارچەى کوردستان

ئامادەكردنی :ئاشنا
* پێتوایە نییەتى ڕاستەقینەى ئەمەریکا لەم بڕیارە چییە؟
هۆشەنگ دەروێش :ئاشکرایە ئەم بڕیارە ،بڕیارێک نییە تایبەت بێت بە خودى کەسایەتى (موراد قەرەیالن ،جەمیل بایک
یان دوران کالکان) ،بەڵکو حەقیقەتی ئەم بڕیارە بۆ دژایەتى تەڤگەرى کەجەکەیە بە تایبەتى و پەکەکەیە بە گشــتى ،چونکە
خودى ئەو سێ سەرکردەیە نوێنەرایەتى ڕووکارە سیاسی و سەربازییەکەی کەجەکە دەکەن.
بمانەوێــت یــان نــا ،ئەمەریکا هەوڵدەدات تورکیا ڕازیبکات لە بەرامبەر دەســتکەوت و بەرژەوەندیی خۆیدا ،جا ئەو قازانجە
لە سوریا بێت یان لە دەرەوەى سوریا بێت بۆ مەسەلەى ڕۆژهەاڵتى ڕووباری فورات بێت یان بۆ مەسەلەى مەنبج بێت .لە
راستیدا تاوەکو ئێستا ناتوانین بە ڕوونی ئەمە بخەینەڕوو ،بەاڵم هەرچۆنێک بێت ئەو سیاسەت و ئامانجێکى هەیە ،ئەمەریکا

هەوڵــدەدات و دەیەوێت بە سیاســەتێک تورکیا
کۆنترۆڵ بکات ،تا ئاستێک دەتوانێت بڵێین فشارى
ســەر تورکیا زیاتــر لەالیەن ئەمەریــکاوە بووە،
ئــەوەش بە پاڵپشــتیکردنى ئەمریکا بۆ هێزەکانى
ســوریاى دیموکــرات و یەپەگە و یەپــەژە ،ئەو

“

حەقیقەتی ئەم بڕیارە بۆ
دژایەتى تەڤگەرى کەجەکەیە
بە تایبەتى و پەکەکەیە
بە گشتى ،چونکە خودى
ئەو سێ سەرکردەیە
نوێنەرایەتى ڕووکارە
سیاسی و سەربازییەکەی
کەجەکە دەکەن

چەکەى کە ئەمەریکا ڕەوانەى دەکات و یارمەتى
هێزى ســوریاى دیموکرات دەدات لە شــەڕى دژ
بە داعش ،رێککەوتنى تورکیا لەگەڵ ئەمەریکا بۆ
مەســەلەى منبج و ڕۆژهەاڵتى ڕووباری فورات،
واتا ئەوەى تورکیا داواى دەکرد تا ئێستا لەالیەن
184

ئەمەریــکاوە جێبەجــێ نەکراوە .بۆیــە دەتوانین
بڵێیــن تاڕادەیــەک سیاســەتێکی ئەمەریکایــە بۆ
ئــەوەی ئــەو پەیامە بــە تورکیــا بگەیەنێت کە
پەکەکە و ئەم ســەرکردانەى پەیوەندییەکیان نییە
بە ڕۆژئاواى کوردســتان و ئەو سیستمە تازەیەى
ئەو پارچەیەی کوردســتانەوە نییــە بەو جۆرەی
تورکیا پرۆپاگەندەى بۆ دەکات.
* ئــەو بڕیــارە هیــچ کاریگەرییەکى
دەبێت لەســەر هاوکارییە سەربازییە
لۆجستییەکانى ئەمەریکا بۆ ڕۆژئاواى
کوردستان؟
هۆشــەنگ دەروێش :ئاشکرایە سێ بنەماى
ســەرەکى الى ئەمەریــکا هەیــە ،ســەبارەت بە
ڕۆژئــاوای کوردســتان و ڕۆژهەاڵتــی ســوریا بە
گشــتى :یەکەم :بنەماى شــەڕى تیرۆر و داعشە،
دووەم :نفوزى ئێرانە لە بەرامبەر سوریا ،سێیەم:
چۆنیەتیی پارێزگاریکردن لە ســنورى ئیسرائیل لە
باشورى سوریا ،ئاشــکرایە ناردنى چەک لەالیەن
ئەمەریــکاوە بۆ هاوکاریکردنــى ئاکەپە و هێزى
سوریاى دیموکرات و هێزەکانى ڕۆژئاوا کوردستان
و کــورد نییــە ،بێگومان بەرژەوەنــدى ئەمەریکا
خۆی هەیە لەو سێ خاڵەى کە باسمکرد ،تا داعش
و تیــرۆر هەبێــت ،تا نفوزى ئێــران لە بەرامبەر
ســوریا هەبێــت ،ئەمەریــکاش بــەردەوام چەک
دەدات و هاوکارى هێزەکانى سوریاى دیموکرات
دەکات ئەمە لەالیەک ،لەالیەکى تر خاڵێکى تری
گرنــگ هەیە ،ئەو ناکۆکییەى کە لەنێوان ڕوســیا
و ئەمەریکا هەیە لەســەر خاکى ســوریا لەســەر
مەسەلەى ئابورى و سەربازى و ئەمنى و دەور و
ڕۆڵیان بەرامبەر ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست بە گشتى،
هەر لە ئێستادا ئەو ناکۆکییەى لە مەیدانى سوریا
هەیــە ئەمەریــکا ئامــادە نییە واز لە ســوریا و
پاڵپشتى هێزەکانى ســوریاى دیموکرات بهێنێت،
ئەگــەر واز لــە پاڵپشــتیى هێزەکانــى ســوریاى
دیموکــرات بهێنێــت ،واتا ڕۆژهەاڵتــى ڕووباری
فورات لەدەســت دەچێــت و ناتوانێت کۆنتڕۆڵى
ڕوســیا و ئێران و تورکیا و ڕژێم بکات ،ئەوکات

ئەمەریــکا زەرەرمەند دەبێت و هەموو هەوڵ و
ماندووبونەکانــى لە هــاوکارى و پێدانى چەک و
هاوکارى مادى بۆ کورد بەفیڕۆ دەڕوات.
* پێتانوایــە ئەم بڕیــارەى ئەمەریکا
درێژکــراوەى هەمــان سیاســەتى
ڕفاندنى (عەبدوڵاڵ ئۆجەالن)ی ڕابەرى
پەکەکەیــە کــە لــە ســاڵى  1999لە
پالنێکــى نێودەوڵەتییــدا ڕادەســتی
تورکیا کرایەوە؟
هۆشەنگ دەروێش :ئاشکرایە لە سیاسەتدا
نە دوژمنى بەردەوام هەیە ،نە دۆستى بەردەوام
هەیــە ،بەڵکــو بــە پلــەى یەکــەم بەرژەوەندى
گرنگە ،ئەمەریکاش بەرژەوەندى ئێستاى گرنگە،
کەواتە دەبێت بپرســین کــە ئەمەریکا دەیەوێت
لــە ڕێگــەی ڕازیکردنــی تورکیــاوە بــەم بڕیارە
چی دەســتبکەوێت و لە واقیعــدا تورکیاش چی
دەســتدەکەوێت ئەگــەر دڵ بــەم بڕیــارە خۆش
بکات .ئەو فشــارە ڕۆڵــی هەیە لە دڵڕازیکردنی
تورکیا لەالیەن ئەمریکاوە ،لە الیەکی دیکەشەوە
ئەمریــکا دەیەوێت بە هاوکاریکردنی ســەربازیی
هێزەکانی سوریای دیموکرات فشار و هەژموونی
تورکیــا کەمبکاتــەوە ،چونکە خۆمــان ئاگادارین
تورکیا چی کردووە ،هێرشی کردە سەر کۆبانێ،
هەروەها هێرشی کردە سەر ناوچەى دەربەسپی
لــە کانتۆنى جەزیرە ،ئەمــەش هەوڵى ئەمەریکا
بوو تاکــو کۆنترۆڵی تورکیا بکات ،چونکە تورکیا
بــەردەوام دەڵێت دەبێــت ڕۆژهەاڵتى ڕووباری
فوڕات هى خۆم بێت و ڕازی نابم هیچ کیانێکى
سیاسی و هێزێکى ســەربازى بێتە ئەم ناوچەیە،
ئــەو بڕیــارەش بــۆ ئەوەیــە تورکیــا ڕازیبکات،
ئەمەش لە زەرەرى خۆی بووە هەتاوەکو ئێستا.
* تــا چەنــد هەڵوێســتى حزبــە
کوردییەکان دژى بڕیارەکەى ئەمەریکا
گرنگە؟
هۆشــەنگ دەروێش :پێویســتە گەلى کورد
بــە هەموو هێــز و پارتەکانییەوە لــە هەر چوار
پارچــەى کوردســتان لــە دەرەوە و ئەوروپــا و

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

ئەمەریــکا و هەمــوو کەســێکى دیموکراتخواز و
ئاشتیخواز ملکەچى ئەم بڕیارە نەبێت و پێیان وا
نەبێــت کە ئەم بڕیارە تەنها بۆ خودى ئەو ســێ
ســەرکردەیە ،بەڵکو ئەم بڕیــارە هەموو تەڤگەر
دەگرێتــەوە ،لــە ڕاســتییدا ڕۆڵ و دەورى ئــەم
تەڤگــەرە وەک کەجەکە و پەکەکە لە هەر چوار
پارچەى کوردستان دیارە و لەبەرچاوە ،ئاشکرایە
کــە کەجەکــە خــاوەن ڕوانگەیەکی ســتراتیژیى
کوردســتانیيە و سیاسەتێکى ئاشــکراى هەیە ،لە
هەر شــوێنێک ســتەم و شــەڕ هەبێت ،کەجەکە
ئامادەگیــى دەبێــت .لەبەرئــەوە ئەمەریکا دژى
هەبوونــى کورد ئەو بڕیارەی داوە ،واتا شــەڕى
پــرۆژەى دیموکراتییــەت و پرۆژەى ئــازادى لە
ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاســت بە گشتى شەڕى دەوێت،
لەبەرئــەوە پێویســتە هەموو هێــزە کوردییەکان
هەڵوێســتی دیــار و زواڵڵیــان هەبێت و لە هەر
چوار پارچەى کوردســتان خۆپیشــاندان هەبێت،
لەهەر شوێنێک بڕیارى سیاسیی دەوڵەتان هەبێت
دەبێت فشــاری جەماوەر هەبێت دژ بەم بڕیارە.
بۆیە میللەتى ئێمە و هێزە سیاسییەکانمان دەتوانن
ئەرکى نەتەوەیی و ئەخالقى بەکاربهێنێت.
* ئەوەى ئێستا لە هەرێمى کوردستان
دەیبینین ئەوەیە ،کە الیەنەکان تەنها
ڕاگەیاندراو باڵودەکەنەوە ســەبارەت
بــەوەى کە ئــەم بڕیــارەى ئەمەریکا
بڕیارێکى یاسایی نییە ،دەکرێت تەنها
بــە ڕاگەیانــدراو وەاڵمبدرێتەوە ،یان
پێویســتە هەڵوێســتى کورد چی بێت
و بە چ شــێوەیەک وەاڵمــى بڕیارەکە
بداتەوە؟
هۆشــەنگ دەروێــش :تەنهــا بەیــان و
ڕاگەیاندراو ســوودى نییە ،بەڵکو ناسنامەى کورد
لە ئێستادا بۆتە ئامانج ئەمەش دەخوازێت دەنگى
ئینسانییەت و دیموکراسی و ئارامى بڵند بکرێت
لە هــەر چوار پارچــەى کوردســتان ،بۆیە پێش
هەموو شت پێویستە میللەتى ئێمە بڕیارى خۆى
بدات و بڵێت (نا بۆ ئەو بڕیارە) ،بەاڵم زۆر هێز

و پارتى سیاســی هەن کە هــاوکار و یارمەتیدەر
نیــن تا بەیانێک یــان لێدوانێکى هاوبەش بدەن،
چونکــە بەرژەوەندیى تایبەتى ئابورى و ئەمنى و
سیاســییان لەگەڵ تورکیا و ئەمەریکا هەیە ،بەاڵم
ئێستا کاتى ئەوەیە کە هەموو کورد لە هەر چوار
پارچەى کوردستان قسەى خۆی بکات.
خاڵێکــى گرنگتــر ئەوەیــە ،کــە دەبێــت پارتــە
سیاســییەکانى هــەر چوار پارچەى کوردســتان و
هەمــوو کوردێک بتوانێــت دەور و ڕۆڵى خۆیان
هەبێت و فشــار بکەن لە جیات بڕیارى سیاسی،
چۆن دەتوانن فشار لە بڕیارى سیاسی بەریتانى و
فەڕەنســی و ئەمەریکى بکات ،هونەرمەند بێت
یان هەر کەســێکى سیاســی بێت دەبێت دەور و
ڕۆڵــى خۆى هەبێــت ،چونکە ئەو بڕیــارە تەنها
ئەو سێ سەرکردەیە ناگرێتەوە ،بەڵکو ناسنامەى
کورد و سەرکەوتنى کورد لە هەر چوار پارچەى
کوردستان و پرۆژەى دیموکراتییەت و ئاشتیخوازى
لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست دەگرێتەوە.

پڕۆفایل
هۆشەنگ دەروێش
 ساڵى  1968لە قامیشلۆ لە دایکبوە. ســاڵى  1995بەهــۆى کارى سیاســىنەیتوانیــوە کۆلێــژى دەرمانســازى لــە
بەیروت تەواو بکات،
 ئەندامــى مەکتەبــى سیاســى ،حزبــىدیموکراتى کورد لە سوریا یە.
 نوێنــەرى ئەنجومەنــى هێزەکانــىسوریایى دیموکراتی،کە
 ماوەى پێنج ساڵ سەرنوسەرى ڕۆژنامەىڕووئیا بوە.
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ئامینە کاکەباوە ،پەرلەمانتاری حیزبی چەپی سوید
بڕیارەکەى ئەمریکا لە دژی بەڕێوەبەرانى پەکەکە سەودایەکى
قێزەونە
ئامادەكردنی :ڕاژان
ئامینــە کاکەبــاوە پەرلەمانتاری حیزبی چەپی ســوید ڕایگەیاند ،بڕیارەکەى ئەمریکا لــە دژی بەڕێوەبەرانی (پەکەکە) ئەنجامى
سیاســەتێکى قێزەونە لە نێوان ئەمریکا و تورکیادا .ڕایگەیاند ،بۆ ئەوەى هێرش لە دژی کورد کۆتایى پێ بێت پێویســتە لە
ئەوروپا کۆنفرانسی ئاشتى ڕێکبخرێت.
ئامینە کاکەباوە پەرلەمانتاری سوید لە پارتی چەپ ڕاگەیاند «من دۆخی کوردان لە  4پارچەى کوردستان بە تایبەتى لە باکوور
و ڕۆژئاواى کوردســتان و هەروەها بابەتى زیندانیکردنى هاوســەرۆکانى پێشــووی (هەدەپە) سەاڵحەدین دەمیرتاش و فیگەن
یوکسەکداغ و پەرلەمانتارانى تر و بەڕێوەبەرانى شارەوانی ،کە زیندانیکراون دەبەمە رۆژەڤى دانیشتنى پەرلەمانى سوید».
کاکەبــاوە ئامــاژەى بە تۆمەتبارکردن بە ناوی «ڕێکخســتنى تیرۆر» کە بۆ (پەکەکــە) بەکاردەهێنرێت و لەبارەیەوە وتى «ئەو
تۆمەتبارکردنە هیچ سوودێکى نابێت .دەوڵەتی تورک پێشتر لەگەڵ (پەکەکە) دانیشت و دیالۆگی لەبارەى ئاشتییەوە ئەنجامدا.
چەند ســاڵ لەوە پێش ئەردۆغان ئەوەى قبوڵکرد ،کە (پەکەکە) ڕێکخســتنێکە و دەبێت دانوســتانى ئاشــتیى لەگەڵ ئەنجام
بدرێت ،بەاڵم لە دواى ئەوەى لە هەڵبژاردنى 2015دا هەدەپە 13%ی دەنگەکانى بەدەســتهێنا ،حکومەت ســەرلەنوێ شــەڕی
دەستپێکردەوە».
کاکەباوە ســەرنجی خستەســەر گۆشەگیریى ســەر عەبدواڵ ئۆجەالن وتى «نابێت ڕەفتارێکى لەو جۆرە لەگەڵ ئۆجەالن ئەنجام
بدرێــت .ئۆجــەالن ڕێبــەری بزووتنەوەیەکە .بە بۆچوونی من دەبێت نەک تەنها گۆشــەگیری ،بەڵکــو دەبێت ئۆجەالن ئازاد
بکرێت .بەاڵم ئەو ئازادە».

سەاڵحەدین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپە
کاکەبــاوە لە بــارەى بێدەنگیى واڵتانــى ئەوروپا
بەرامبەر بە گۆشــەگیریى ســەر ئۆجەالن وتیشی
«لەبــەر ئــەوەى پەکەکە بــە ڕێکخســتنى تیرۆر
دەزانــن ،بێدەنگــن .لەبــەر ئەوە لــە بەرامبەر
پێشــێلکردنى یاســا و مافەکانــدا بێدەنگــن .لــە
ڕاســتیدا دەوڵەتانى ڕۆژئاوا خیانەتیان لە کوردان
کــرد .ســەاڵحەدین دەمیرتــاش هاوســەرۆکى
حیزبێکــى یاســایى بــوو .هەدەپە لــە پەرلەمان
نوێنەرایەتیــى هەیە .ئەوە بزووتنەوەیەکى گەلە،
بەاڵم بۆ ئازادکردنى دەمیرتاش هیچ ناکەن».
ئامینە کاکەباوە ئەوەشى وت ،دەبێت حکومەتى
ســوید و هەموو واڵتانى ئەوروپا بە شــێوەیەکى
فەرمــی داوا لــە تورکیا بکەن ،کــە دەمیرتاش و
هەدەپەییە زیندانیکراوەکان ئازاد بکات.
ئامینە کاکەباوە پەرلەمانتاری پارتى چەپی ســوید
لە بەردەوامیى قســەکانیدا باســی لە هەڕەشــە
و هێرشــەکانى ئەردۆغــان بــۆ ســەر ڕۆژئــاوا
کــرد ،کــە زۆر روویان لــە زیادبــوون کردووە.
حکومەتــى ســوید ،کە خــۆی بــە حکومەتێکى
فێمینیســت دەناســێنێت دەبێــت بەرگــری لــە
سیســتمى دیموکراتیکــى ڕۆژئاوا بــکات ،کە ژن
تیــادا بەڕێوەبــەرن و خاکی خۆیــان لە دوژمنان
دەپارێزن.
کاکەبــاوە ئەوەشــی وت «یەکێتــى ئەوروپــا بۆ

ئــەوەى پێــش لــە هاتنــى پەنابــەران بگرێت 3
ملیــار یورۆ هاوکاریى دایــە تورکیا .دەبێت ئەو
هاوکارییــە بۆ تورکیا ڕابگیرێــت .لە بریى ئەوە
پێویســتە هاوکاریــى دارایى پێشکەشــی ڕۆژئاوا
بکرێــت .مــن لە پەرلەمانى ســوید ئــەوە وەک
پێشنیازێک دەخەمەڕوو».
کاکەباوە ئاماژەى بەوەکرد ،دەتوانێت پێشــنیازی
ئەوە بکات ،کە ســوید لە ئەنجوومەنى ئاسایشی
نەتەوە یەکگرتووەکان داواى بە فەرمی ناســینى
ڕۆژئــاوا بــکات و لەوبارەیــەوە ئەوەشــی وت
«ئەگەر ڕۆژئاوا لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە
قبــوڵ بکرێــت و پێگەى پەســەند بکرێت ،ئەوا
ئــەردۆگان و دیکتاتۆرەکانــى تــر ئیتــر ناتوانــن
هێــرش بکەنە ســەر ڕۆژئــاوا .کاتێــک دەوڵەتى
تورک هێرشــی کردە ســەر عەفریــن ،چاوەڕێى
لــە ئەمریــکا و واڵتانــى تری ڕۆژئــاوا دەکرا کە
دژی ئەو هێرشــە بوەســتنەوە ،بەاڵم هەموویان
پشــتیوانیان لە تورکیا کرد ،کــە ئەندامى ناتۆیە،
بۆیــە دەبێت پێگەى ڕۆژئاوا قبوڵ بکرێت ،بەاڵم
تاوەکو ئەو پێگەیە قبوڵ نەکرێت ئەوا هەڕەشــە
و هێرشــەکانى ئەردۆغــان لــە دژی ڕۆژئــاوا
بەردەوامییان دەبێت».
کاکەبــاوە لەبارەى بڕیارەکەى ئەمریکا لە دژی 3
بەڕێوەبەری (پەکەکە) وتی «ئەوە ئەنجامی سەودا

و مامەڵەى نێوان ئەمریکا و تورکیایە .ڕەنگە زۆر
کەس چاوەڕێى هەڵوێستێکى لەوجۆرەی ئەمریکا
نەبــوو بێــت ،بەاڵم بۆ من جێگاى سەرســوڕمان
نەبوو ،چونکە هەموو کات باسی ئەوەم کردوە،
کــە دەبێت کورد بڕوا بە ئیمپریالیســت نەکات.
ئێمــەى گەلی کورد هەندێک ســادەین .ئەمریکا
و رووســیا نەک بۆ پاراســتنى کوردان ،بەڵکو بۆ
بەرژەوەندیى خۆیان لە ناوچەکەدان .بڕیارەکەى
ئەمریکاش بە ڕوونی دەرخەری ئەوەیە».
کاکەباوە باســی ئەوەشــیکرد ،بۆ ئەوەى ڕۆژئاوا
ببێتە خاوەن پێگە و کۆتایى بە هێرشەکانى تورکیا
بۆ ســەر کورد بهێنرێــت ،پارتی چەپ دەتوانێت
بە بەشــداریى پەرلەمانتارانى ئەوروپا کۆنفرانسى
ئاشتى ڕێکبخات.
ئەوەشــی وت «دەتوانین لەو ڕێگەیەوە گوشــار
بخەیەنــە ســەر ســوید تاوەکــو بابەتەکــە بکاتە
رۆژەڤی نەتەوە یەکگرتوەکان و یەکێتیى ئەوروپا.
ئەگــەر ژمارەیەکــى زۆر پەرلەمانتار و حیزب و
الیەنى سیاســی ئەو بابەتە بخەنە رۆژەڤ ،ئەوە
بێگومان کاریگەریى زۆرتری دەبێت».
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ئارام عەلى ،ڕۆژنامەنووس و شارەزا لە کاروبارى
تورکیا
بڕیارەکەى ئەمەریکا وا پیشاندەدات کە گەلە کۆمەیەکی نێودەوڵەتى
بەرامبەر بە کورد دەست پێبکاتەوە
ئامادەكردنی :هەتاو
*بریارى دەســتگیرکردنى سێ ســەرکردەى بااڵى (پەکەکە) لە ئێستادا لە الیەن ئەمەریکا هاوکاتە
لەگەڵ ئەوەى کە تورکیا نیگەرانە لەســەر ئەوەى کە ئەمەریکا پشــتگیرى یەکینەکانى پاراســتنى
گەل (یەپەگە)دەکات لە ڕۆژئاواى کوردستان ،پێتوایە هۆکارى سەرەکى بۆچى دەگەڕێتەوە؟
ئارام عەلى :ئەم هەڵوێســتەى ئەمەریکا ڕووى ڕاســتى ئەمەریکا دەردەخات ،کە هەرگیز پشــتیوانى ماف و دادپەروەرى
و مافــى مــرۆڤ نەبوە ،ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر ڕووى ڕاســتى ئەمەریکا ســەبارەت بەو بڕیارانەى دەریــدەکات بەرامبەر بە بابەتە
جیاجیاکان دەردەخات ،سەبارەت بە مەسەلەى کورد و پشتیوانى هێزە دادپەروەرەکان یان ئەوانەى پەیوەندیدارن بە کێشەى
فەلەستینەوە ،ئەمانە هەمووى ئەو بڕیارانەى کە ئیدارەى ئەمەریکا دەریکردوە لە ماوەى ڕابردودا ئەوەى ڕوونکردۆتەوە کە
ئەمەریکا لە پشت ناوى دیموکراسى و مافى مرۆڤ و کۆمەڵێک شیعاری گەورە کە دەیانویست تەداخولی خۆیان پێ بشارنەوە
و خەڵکەکــە هــەڵ خەڵەتێنن ،ڕۆژ بــە ڕۆژ ڕووندەبێتەوە کە جگە لە بەرژەوەندى ئەمەریکا لە پارە و نادادپەروەرى هیچى
دیکەى نابینرێت.
خەڵکى کورد ئەزموونى زۆرى هەیە لەگەڵ سیاســەتى ئەمەریکا بۆ نمونە لە شۆڕشــى گواڵندا پشــتى لە کورد کرد و لەگەڵ
ســەدام حســێن ڕێککــەوت ،یــان لە 31ى ئاب جارێکــى دیکە پشــتیوانى لە عێراق کــرد و هاتنه وه هەولێــر و پەرلەمانی
کوردستان تێکدرا،هەروەها له مەسەلەی باکووری کوردستاندا ،ئەمە شتێکی تازه نییە بە نیسبەت ئەمەریکا  ،ئەم بڕیارەشی
دووبارە جەخت کردنەوەیە لەســەر ئەو سیاســەتە دووفاقییەی کە پەیڕەوى دەکات بەرامبەر بە مەســەلەى گەالن ،سیســتمى

گەریالکانی پەکەکە لەکاتی ئۆپەراسێۆندا
ئەمەریکا سیستمێکە لەسەر بنەماى نادادپەروەى
دامــەزراوە ،لە بەر ئەوەش لەخوێنیدا هەیە ئەم
نادادپەروەریە ،پشــتیوانى لە زوڵم و داگیرکارى
و دیکتاتۆریەت دەکات ،بۆیە زۆر ئاساییە بڕیارى
دەســتگیرکردنى ســێ ســەرکردەى (پەکەکــە)ى
داوە ،بۆ پشتیوانى تورکیا و شاردنەوەى سیاسەتە
خراپەکانى خۆى ،بۆیە پێویستە ئەم بڕیارەش لەو
چوارچێوەیەدا بخوێنرێتەوە.
بڕیارەکــەى ئەمەریــکا وا پیشــاندەدات کە گەلە
کۆمەیەکی نێودەوڵەتى بەرامبەر بە کورد دەست
پێبکاتەوە لە هەموو پارچەکانى کوردستاندا چ لە
خۆرئاوا ،باشــوور و باکوور دەســتى داگیرکەران
دووبــارە بکرێتــەوە بۆ ئــەوەى هەرچیان بوێت

بیکەن،بۆ نموونە لەماوەی پێشــوو لەمەســەلەی
بۆردوومانەکانــی کوردانــی رۆژەهــەاڵت و
لــە مەســەلەی عێراقــدا ئەوەمــان بینــی ،ئەمە
ئاماژەیەکە بۆ ئەوەى کە ئەمەریکا نەک تەنها لە
مەســەلەى باکوور لە هەموو پارچەکان ئەمەریکا
جارێکــى دیکــە دەگەڕێتــەوە ســەر سیاســەتە
کۆنەکانى خۆى ،بۆ دژایەتى کورد ڕێککەوتنێکى
نێودەوڵەتى گەورە هەیە و ئەمەریکا وردە وردە
ئەو ڕێککەوتنە جێبەجێ دەکات ،بۆیە پێویســتە
چاوەڕوانــى رووداوی خراپتــر بکەین ،پێویســتە
کوردیش لەو چوارچێوەیەدا خۆى ئامادە بکات.
*زۆربەى چاودێران ئاماژەیان بۆ ئەوە
کــردوە کــە ئەمەریکا سیاســەتێکى

ڕوونــى نییە؟ یان بۆ هەر پارچەیەکى
کوردستان سیاسەتێکی جیاواز پەیڕەو
دەکات ،ئەمەریکا بە پێى بەرژەوەندى
خــۆى مامەڵەى لەگەڵ کــورد کردوە،
ئایــا کــورد دەبێت چ هەڵوێســتێکى
هەبێت؟ ئایا دەتوانێت جارێکى دیکە
متمانە بکاتەوە بە ئەمەریکا پاڵپشتى
هێزەکانى پاراســتنى گــەل دەکات لە
ڕۆژئاوا ،ئایا (پەکەکە) هەڵوێستى چى
دەبێت؟یــان هەلوێســتى کوردى هەر
چوار پارچەى کوردستان چى دەبێت؟
ئــارام عەلــى :هەرچەندە (پەکەکــە) دەڵێت
ئێمــە ئەمەریــکا دەناســین ،دەزانییــن پێگەیان
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چۆنە و لــە چ بەرەیەکدایە ،لە ڕووى فکرییەوە
(پەکەکــە) و ئەمەریــکا ناگــەن بەیــەک ،بــەاڵم
لــە ڕووى پراکتیکییــەوە بەهــۆى کۆمەڵێــک
بەرژەوەندییەوە ،وەکــو ئەمەریکا هاوپەیمانێکى
چەکدارى پێویســتە دژى داعش بۆئەو مەبەســتە
لە (پەکەکــە) نزیک دەبوەوا ،لەوانەیە (پەکەکە)
لــە دژى ئێــران بەکاربهێنێت لە ڕێــگاى (پژاک)
ەوە بۆیــە لە (پەکەکــە) نزیک بێتەوە ،بە بڕواى
من سیاســەتى (پەکەکە) پەیوەندییەکى سیاســى
و دیپلۆماتیکــى هەیە لەگــەڵ ئەمەریکادا ،بەاڵم
لــە ئاســتێکدا ئــەم پەیوەندییە بۆتە ســتراتیژى،
بۆنمونە ،لە خۆرئاواى کوردســتان بەشــێوەیەکى
لێهات کــە ئومێدى گەل هەمووى بە پشــتیوانى
ئەمەریکا بێت ،واتا ئەمەریکا پشــتیوانیمان بکات
ســەردەکەوین و ئەمەریکا پشــتیوانیمان لێنەکات
ئەوە تێکدەشکێین ،بیرکردنەوەیەکى لەو شێوەیە
لــە الى خەڵکــى کورد دروســتبوە ،لــە هەموو
پارچەکانى کوردســتاندا کە ئەمە کارێکى خراپە،
بە بۆچوونى من لە ماوەى ڕابردوودا ئەو کارەى
کــە (پەکەکە) و لە (یەپەگــە) کردوویانە کارێکى
خراپ بوە ،بیرکردنەوەى کورد بەوشێوەیە دەڵێن
ئەمەریــکا هێزێکى گــەورەى هەیە لە دژى هەر
میللەتێک بوەســتێت تێکیدەشــکێنێت ئەم جۆرە
بیرکردنەوەیە هێز و تواناى خەڵک دەڕوخێنێت،
پێویســتە (پەکەکە) بە ئاڕاســتەیەکى دیکە کارى
خۆى بکات ،ڕەنگە ئەو ئاڕاستەیە زۆر بەهێزیش
نەبێت و پشتى پێ نەبەسترێت.
تاکى کورد هیچ کەس پشتیوانى لێنەکردوە ،بەاڵم
کاتێــک هەندێک الیەن پشــتیوانى کورد دەکەن
دەڵێن پشتیوانییەکى گەورەمان بەدەست هێناوە،
بۆنمونە لە شــەڕى داعشــدا کاتێک کورد لەگەڵ
هێــزە زلهێزەکان شــەڕى داعشــى دەکــرد ئەمە
ئومێدێکــى بــە کورد بەخشــیى بوو کە تا ســەر
لەگەڵ کورد دەمێنێتەوە ،کوردیش لە خیتابەکانی
خۆی وێنەیەکى لەو شــێوەیەیى لە مێشکى خۆى
دروســت کردبوو کە خۆى خستبوە یەک بەرەوە
لەگــەڵ ئەمەریــکادا تەنانــەت بەشــێوەیەک بوو
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کــە دژى تورک و عەرەب و فــارس بجوڵێینەوە
لە ئاســتى شــەعبیدا ،بێگومان کاریگەرى خراپى
دەبێت لەسەر تاکى کورد.
* ئامــاژەت بــەوە کــرد کــە ئەمــە
گەلەکۆمەیەکە لە دژى کورد دەکرێت،
لــە کاتێکــدا هەندێک دەڵێــن ئەمە
تاکتیکێکە بۆ ڕازیکردنى بەشــێک لە
داواکانــى تورکیا ،ئەمەریکا دەیەوێت
پەیوەندییەکانــى خۆى بــە درێژایى
15ســاڵى خــۆى لەگــەڵ (ئاکەپــە)دا
هەیبوە شــێوەیەک لە بــەرز و نزمى
بەخۆیــەوە بینیوە بەاڵم بەو ئاســتە
نەگەیشتووە بە بن بەست بگات ،ئایا
ئەمە تەنهــا تاکتیکێکە؟ یان ئەگەرى
گەورەتــر و بەهێز و چاوەرواننکراو لە
بەرامبەر بە کورد لە ئارادایە؟
ئــارام عەلى :نەخێــر لەو بڕوایــەدا نییم کە
ئەمــە تاکتیــک بێت ،ئەمەریکا هەرگیز دۆســتى
کــورد نەبــوە و نابێــت ،بەڵکــو لــە قۆناغێکدا
پێویستیکردوە کە سیاســەتى ئەمەریکا پشتیوانى
لــە حیزبێکى کوردى بــکات ،ئەمەریــکا بەهیچ
شــێوەیەک پشــتیوانى مەســەلەى ڕەواى کــورد
نــاکات ،بــەاڵم ڕەنگــە پشــتیوانى هەندێــک
بیروبۆچوونــى ناڕاســت بــکات ئەویــش لەبــەر
بەرژەوەنــدى ئیســرائیل و بەرژەوەندییەکانــى
خۆى ،بە بۆچوونى من ئەمەریکا لە عێراق شکاوە
و لــە ســووریاش دەشــکێت ،بەاڵم ئەمــە ماناى
ئەوەنیییــە کــە الیەنەکانى دیکە ســەرکەوتوون،
تورکیاش وەکو ئەمەریکا لە ڕەوشێکى خراپدایە،
زەمینــەى مانــەوەى لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا
بە سیســتمى دیکتاتۆرى نەماوە ،یان گۆڕانکارى
لــە خۆیدا دەکات یــان بە زۆر گۆڕانــکارى تێدا
دەکرێــت ،ئــەو گۆڕانکارییــە هێــزى دەرەکــى
نایکات ،بەڵکو فاکتــەرە ناوخۆییەکان لەناوخۆى
واڵتدا گۆڕانکارى دروســت دەکەن ،واتا ڕەوشتى
تورکیا گەیشــتۆتە ئەو خاڵە ،تورکیا لە ســەدەى
21دا ئــەو هێــزەى نامێنێت ،بــە بۆچوونى من

تورکیــا بــەرەو هەڵوەشــاندنەوە دەڕوات و
ئەمەریــکا لــە ناوچەکەدا نامێنێت و رووســیاش
بــەو شــێوەییەى کە دەیەوێت ناتوانێت دەســت
بەسەر خۆرهەاڵتى ناوەڕاستدا بگرن ،گۆڕانکاری
گەورە لــە ئایندەیەکــى نزیکدا لــە خۆرهەاڵتى
ناوەڕاســتدا لە ڕووى نەخشــە و سیستم و مافى
تــاک ڕوو دەدات ،کــە ئــەم گۆڕانکارییــەش لە
بەرژەوەنــدى کورد و گەالنى ناوچەکەدایە ،بۆیە
تورکیــا و ڕووســیا -تورکیــا و ئەمەریکا -تورکیا
و ئێــران -و تورکیــاو ئەڵمانیــا هەرچەند بۆیان
بکرێــت ڕێککەوتنەکانیان پێشــدەخەن بۆ ئەوەى
کــە نەهێڵن هاوســەنگى بگۆڕێت کــە گۆڕاوە،
بەهەمان شــێوە ئەمەش لە بەرژەوەندى گەالنى
ناوچەکەدایە ،دەوڵەتان ناتوانن وەکو پێشتر جوڵە
بکەن ،بۆیە ئێمە بڕیارەکەى ئێستاى ئەمەریکا بە
تەکتیــک دەبینن ،بەاڵم ئەوە بۆ مانەوەى خۆیانە
و بڕیارەکانیان لە دژى کورد دەشکێتەوە ،ئەمڕۆ
سیستمى جیهانى کە لە سەر بنەماى ستەمکارى و
دابەشکارى کوردستان دامەزرێنراوە ئەو سیتمە لە
ئاستى نێودەوڵەتى و هەرێمى لەناوخۆى دەوڵەتە
ستەمکارەکان هەڵوەشاوەتەوە ،بۆیە ئایندەیەکى
گەش چاوەڕێى گەالنى ناوچەکە دەکات.

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

سدیق حەسەن ،شارەزا لەکاروبارى تورکیا
بڕواناکەم تورکیا و ئەمەریکا بتوانن لەو مەسەلەیەدا یەکترى
ڕازى بکەن

ئامادەكردنی :دیالن
* وتەبێژى ســەرۆکایەتى تورکیا دەڵێت ،بڕیارى ئەمەریکا لەبارەى سێ سەرکردەى پەکەکە درەنگ
بوە بۆچوونى تۆ لەوبارەیەوە چییە؟ هۆکارى تەرخانکردنى ئەم بڕە پارەیە بۆ دەستگیرکردنى سێ
سەرکردەى پەکەکە بۆچى دەگەڕێتەوە؟
ســدیق حەســەن :ئەمە بڕیارێکى ڕەمزییە ،ئەمەریکا باش دەزانێت ئەوان لەکوێن لە شــاخن و ناویان چییە و ناوەکانیان
بــاش دەزانێــت ئەمە یەکێکە لەو شــتانەى ئەمەریکا دەیەوێت تورکیا ڕازى بکات ،هۆکارى ســەرەکیش من پێموایە ئەمەریکا
دوژمنایەتــى خــۆى لە بەرامبەر خەباتى گەلى کورد لە باکورى کوردســتان بــەردەوام دەکات بەتایبەتى لە دژى پەکەکە هەتا
زیندانیکردنى ئۆجەالنیش بە پیالنێکى هاوبەشى -CIAموساد بوو ،ئەوەى ئێستاش دەبینین من پێموایە بەشێکى درێژەکراوەى

ئــەم پیالنەیە لە دژى خەباتى گەلى کوردســتان،
ئــەوەى کــە ئیبراهیــم کاڵن ،وتەبێژى ســەرۆک
کۆمارى تورکیا باســى دەکات کە ئەمە بڕیاڕێکى
درەنگــە لــە بۆچوونێکــى تورکییــە و دەڵێــت
بۆچوونێکــى فاشــیە و دوژمانتیکردنى کوردەوە

“

ئەگەر ئەو سێ سەرکردەیە
لەناوببەن ئیتر پەکەکە
وەکو ئێستا بە سەرکردە و
کادیرەکانى بەڕێوەناچێت

وادەڵێــت ،دەیانەوێت ئەمەریکا شــان بەشــانى
تورکیــا چــەک هەڵگرێــت و بچێت شــاخەکانى
کوردســتان کێوماڵ و ئۆپەراسیۆن بکات یەک بە
یەک لە ســەرکردەکانى کورد و شۆڕشــگێڕەکانى
کــورد بکوژێت بــۆ بەرژەوەنــدى تورکیا ئەوەى
تورکیا لە ئەمەریکا دەخوازێت ئەمەیە.
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* بەبۆچوونــى تــۆ ئەمــە تەنهــا بۆ
ڕازیکردنــى تورکیایە کە دواى ئەوەى
ماسیۆ پاڵمەریش سەردانى ئەنقەرەى
کردوە؟
سدیق حەسەن :من پێموایە ئەمە پیالنێکى
هەواڵگرییە ،واتە لە پیالنێکى پینتاگۆن و کۆشکى
ســپى زیاتر پیالنێکى هەواڵگرییە ،ماســیۆ پاڵمەر
خــۆى جێگرى ڕاوێــژکارى کاروبــارى ئەوروپا و
ئاســیایە لە وەزارەتــى دەرەوە کە ئەچێتە بوارى
هەواڵگرییــەوە ،هەواڵگرانــى تورکیا لەگەڵ ئەم
ناوبــراوە ڕێککەوتــن لەســەر ئــەوەى ئەمەریکا
بڕیارى وابدات ،چونکە پاڵمەر لەدواى دەرچوونى
ئــەو بڕیارە وتى من خۆشــحاڵم بەبیســتنى ئەو
بڕیــارەى کە دواى دوو ڕۆژ لــە تورکیا بووم لە
گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرســە تورکەکان ئەم بڕیارە لە
وەزارەتى ئەمەریکا دەرچــوە ،وادیارە بڕیارێکى
هەواڵگرییــە ڕاســتە بــەالى ئەمەریکایــە ،بەاڵم
تورکیا گوشــار لەسەر ئەمەریکا دەکات بۆ لێدانى
ئەندامانى پەکەکە لە عێراق و سوریا لە ڕۆژئاواى
کوردســتان و باشــورى کوردســتان تورکیا گوشار
دەکات ئەم بڕیارە لە ئەمرى واقیعدا بچەسپێنێت،
بەاڵم ئایــا ئەمەریکا ئەم بڕیارە جێبەجێ دەکات
یــان نا؟ بــڕوا ناکەم ئەمەریکا چــەک هەڵگرێت
و وەک و تورکیــا دەیەوێت بچێت شــەڕ بکات،
چونکــە خــودى بڕیارەکەش ئەمەیە کە شــوێنى
ئەوان پیشــان بدات و زانیارى دەربارەى ناسنامە
و کەسایەتیان پێشکەش بکات.
* دەبینیــن کــە ئەمەریکا ئــەم بڕە
پــارە زۆرەى تەرخانکــردوە هەروەهــا
بــۆ جارێکــى تــر دادگاکانــى تورکیا
داواى پارێزەرانــى بۆ بیبنى عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن ،ڕێبــەرى پارتــى کرێکارانى
کوردســتان (پەکەکە)ى ڕەتکردۆتەوە
هەروەهــا لــە تورکیــا زۆربــەى
الیەنگرانى هەدەپە دەستگیر دەکرێن
ئــەم گوشــارانەى تورکیــا دەیخاتــە
ســەر پەکەکە دەیەوێــت چ پەیامێک
بگەیەنێ؟

ســدیق حەســەن :ئەمەریکا ئەمــە داوا لە
تورکیــا دەکات ،دەڵێــت تــۆ یەپەگــە قبوڵ بکە
منیش شــان بەشــانى تــۆ لە دژى پەکەکە شــەڕ
دەکــەم ،ئۆجــەالن لە زینــدان دایە ســێ کەس
هەن کە ڕۆڵى ســەرکردایەتى ســتراتیژى پەکەکە
دەگێــڕن ،مــوراد قەرەیــان ،جەمیــل بایــک،
دوران کاڵکانــن ،ئەگــەر ئەو ســێ ســەرکردەیە
لەناوببەن ئیتر پەکەکە وەکو ئێســتا بە سەرکردە
و کادیرەکانــى بەڕێوەناچێــت ،پەکەکــە توشــى
شکســت دەبێت و هەڵدەوەشــێتەوە ،ئەمەریکا
بەوشــێوەیە ئەقڵ پیشــانى تورکیا دەدات ،بەاڵم
لە بەرامبەردایشــیدا بە تورکیا دەڵێت دەبێت تۆ
یەپەگە قبــوڵ بکەیت ،بۆیە نوێنــەرى ئەمەریکا
لــە ســوریا لێدوانی داوە گوتــى پەکەکە بۆ ئێمە
تیرۆریســتە ،بەاڵم یەپەگە هاوپەیمانى ئێمەیە لە
دژى داعش ئەمە شتێکى نوێ لە نێوان ئەمەریکا
و تورکیا ڕوودەدات بڕواناکەم تورکیا و ئەمەریکا
بتوانن لەو مەسەلەیەدا یەکترى ڕازى بکەن.
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