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*«ئێمە هاوپەیمانیــى بەرفراوانی دژ بە 
داعش، بە هەڵوێســتی هاوبەش لە دژی 

فاشیزم دەزانین«؟
دەســتەى  هاوســەرۆکى  بایــک:  جەمیــل 
بەڕێوەبەریى کەجەکە ســەرنجی خستە سەر 

هاوپەیمانیــى نێودەوڵەتیــى دژ بە داعش لە 

بەرخودانــى کۆبانێ لــە دژی داعش و گوتى 

»ئێمە بە نــاوی بزووتنەوەکەمانەوە ئەوەمان 

بــە مانادار و هێژا دەزانــی. هاوپەیمانییەکى 

دروســت  چوارچێوەیــەدا  لــەو  بەرفــراوان 

بــوو، ئێمە ئەوەمان بە هەڵوێســتى هاوبەش 

هێزەکانــى  لێکدایــەوە.  فاشــیزم  دژی  لــە 

ئــازادی لە خۆرئاوا بە سیاســەتى هەســتیار 

بــۆ  گــۆڕی  ئەوەیــان  سەرنجڕاکێشــەوە  و 

ڕێککەوتنێــک. بەو شــێوەیە هاوپەیمانیى دژ 

بە داعش دروســت بوو، کــە ئێمە دەتوانین 

بە بەرفراوانترین هاوپەیمانیى دژە فاشیستیی 

مێژوو پێناسەی بکەین«.  

بایک ئەوەى بە  بیر هێنایەوە، ئەو هاوپەیمانى 

و ڕێککەوتنــە لە کانوونــی دوەمی 2015 دا 

ناوەندی کۆبانێى ڕزگار کرد و لە بەردەوامیى 

قســەکانیدا گوتى »لە مانگــی ئایارى 2015دا 

ناوچەکانــى کۆبانێ لە دەســت داعش ڕزگار 

کــران. فاشــیزمی داعش، کــە کردبوویان بە 

بــەاڵ بە ســەر مرۆڤایەتییەوە، تێکشــکێنرا و 

لــە ناوچەکانى تری خۆرئاواى کوردســتان و 

خۆرهەاڵتى سووریادا دەستیان بە جموجوڵی 

تــر کــرد. لە 18ی تشــرینى یەکەمی 2017 / 

26ی ڕەزبــەر، ڕەقا کە داعــش بە پایتەختی 

خۆیــی دەزانی ڕزگار کرا، ئەوەیش لە ڕووی 

سیاســی و ســەربازییەوە کاریگەریى لە سەر 

داعــش دانــا. ســەرکەوتنێکى مێژوویى لەو 

جــۆرە لە الیەن هاوپەیمانیى نێودەوڵەتییەوە 

ئەنجام درا. کوردان هاوپەیمانییان بە گرینگ 

و هێژا دەزانی و بە ڕاستیش بە هەستیاری و 

بەرپرسیارییەوە جوواڵنەوە«.

لــە  تورکیــا  *«بەشــداریپێکردنى 

بــۆ  نێودەوڵەتیــدا  هاوپەیمانیــى 
ئەنجامدانى هێرش بوو لە دژی پەکەکە«؟
جەمیــل بایک: کوردان قورســترین ئەرکیان 
لەو تێکۆشــانەدا خســتە ســەر شــانیان و لە 

ڕزگارکردنــى  بــۆ  کوردســتانیش  دەرەوەى 

هەرێمــە عەرەبییــەکان، لە دژی فاشــیزمی 

داعش هەوڵى هەمەالیەنەیان خستەکار.

بایک ڕایشــی گەیاند، کورد لەو تێکۆشــانەدا 

هەزاران کچ و کوڕی شــەهید بوون و گوتی 

»لەو قۆناغ و پرۆســەیەدا، لە کۆتاییى ساڵی 

2014دا  ئەمریــکا لــە هاوپەیمانیــى دژ بــە 

داعش دا بەشداریى ئەو تێکۆشانە بوو، بەاڵم 

ئەمریکا لە سەر هەمان هێڵ بەردەوام نەبوو. 

ئەمریــکا لــە 22ی تەمــووزی 2015 / 31ی 

پوشــپەڕ لەگەڵ کۆماری تورکیا ڕێک کەوت. 

گوایە کۆماری تورکیا بەشداریی هاوپەیمانیى 

دژ بە داعشی کردوە، بەاڵم دەوڵەتى کۆماری 

تورکیــا لە خۆرئاواى کوردســتان و ســووریا 

هەرگیز بەشداریی هاوپەیمانیى دژ بە داعش 

جەمیــل بایــک هاوســەرۆکى )کەجەکــە( ڕای گەیانــد، لە شــەڕی داعشــدا کورد 
ــانەوەى  ــاری کش ــە. بڕی ــی وای ــوو،  پێیش ــان ب ــەر ش ــە س ــی ل ــترین ئەرک قورس
ــتى  ــەر دەس ــە س ــورد ل ــڕینەوەى ک ــتار و س ــە کوش ــتیوانیکردنە ل ــکا پش ئەمری

تورکیــا.
جڤاکێــن  کۆمــا  بەڕێوەبەریــی  دەســتەى  هاوســەرۆکى  بایــک  جەمیــل 
بــاو  ئەڵمانــى  زمانــى  بــە  چاوپێکەوتنێکــى  کــە  کوردســتان)کەجەکە(، 
دەکرێتــەوە، ئەنجــام دا. بایــک چەندیــن شــیکاریى لــە بــارەى بڕیــاری کشــانەوەى 
ئەمریــکا لــە خۆرئاوای کوردســتان، بڕیار لــە دژی کادرانى پێشــەنگی بزووتنەوەى 

ــەکانى تورکیــا لــە دژی خۆرئــاوا خســتە ڕوو. ــى کــورد و هێرش ئازادی
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نەبــوو. لەگــەڵ ئەمریــکا ڕێککەوتنێکى دوو 

الیەنــەى ئەنجــام دا، گوایە لــە دژی داعش 

هاوپەیمانیــى دوەمیان دروســت کردبوو. لە 

ڕاســتیدا ئەمریــکا لەو کاتەوە بە دوو شــێوە 

دەجوواڵیەوە. ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ تورکیا 

هاوپەیمانیــى دژ بە داعش نەبوو، بەڵکوو بۆ 

هێرشــکردنە ســەر پەکەکە ڕێگای بۆ تورکیا 

کردەوە و پشتیوانیى لە تورکیا کرد. ئەوە بوو 

لە 24ی تەمووزی 2015 / 2ی گەالوێژ فڕۆکە 

جەنگییەکانى تورک هەستان. دەوڵەتى تورک 

خێــرا بە جیهانیــان ڕاگەیاند، کــە لە داعش 

دەدات، بەاڵم هەمــوو فڕۆکە جەنگییەکانیان 

بۆمبەکانیان بە ســەر سەنگەرەکانى پەکەکەدا 

بارانــد. بۆمبەکانیــان بە ســەر کوردســتاندا 

بارانــد، لەو هێزانەیان دا، کە لە دژی داعش 

خۆڕاگــری و داکۆکییان دەکرد. بەو شــێوەیە 

لەو کاتەوە نزیکایەتیى دوو الیەنە و دووفاقی 

و دۆخێکى درۆینە دەستی پێ کرد«.

*«بڕیاری کشانەوەى ئەمریکا پرۆسەیەکە، 
کە ساڵی 2015 دەستی پێ کرد«؟

جەمیل بایک: ئەوەیشی گوت، بەو شێوەیە 
هاوپەیمانییەکــى درۆینــە لــە دژی داعــش 

دروســت کرا. گوتیشی »خۆی لە خۆیدا هیچ 

هێزێــک بــڕواى بەوە نەدەکــرد. ئەوە وەک 

ڕێککەوتنى ئەمریکا و کۆماری تورکیا دەناسرا 

و لێــک دەدرایەوە. دواى ئەوە لە تشــرینى 

یەکەمــی 2017 /ڕەزبــەر، ڕەقــا ڕزگار کرا و 

داعش تێک شــکا، ئەو هاوپەیمانییەى کە لە 

دژی داعــش دروســت بوو بــوو، الواز بوو. 

ئەمریکا لــە بریى ئەوەى هاوپەیمانیى دژ بە 

داعــش بە بنەمــا بگرێت و بەهێــزی بکات، 

ئــەو هاوپەیمانییەى کە گوایە لە دژی داعش 

دروســت کرابــوو، کە لــە ڕاســتیدا لە دژی 

پەکەکە دروســت کرابوو، ئــەوەى قەبووڵ و 

جێبەجێ دەکرد و ئەو هاوپەیمانییەی دەدایە 

پێــش. ئــەو کۆمەڵکوژییانــەى کــە دەوڵەتى 

کۆمــاری تورکیــا لە کوردســتان ئەنجامیدان، 

ئــەو هێرشــانەى دژ بــە پەکەکــە ئەنجامــی 

دان، بە پشــتیوانیى ئەمریــکا ئەنجامی دان. 

)تورکیا( لەو کاتەوە و بۆ ئەوەى پشــتیوانیى 

زیاتری ئەمریکا بە دەســت بهێنێت دەســتی 

بــە باجدانــى زیاتر و سازشــی زیاتــر لەگەڵ 

ئەمریکا کردوە. پێوەندیى خۆى لەگەڵ ئێران 

و ڕووسیا وەک هەڕەشە بە کار هێنا. بڕیاری 

کێشــانەوەى ئەمریکایــش هەندێک پێوەندیى 

بەوەوە هەیە. لە ڕاســتیدا ئەوە پرۆسەیەکە، 

کە لە ساڵی 2015ەوە دەستی پێ کردوە«.

*«ئەمریکا هێزێکى گرینگى لە ســووریا 
نییە و بە زۆری لە ئاســمانەوە بەشداریى 

شەڕ بوو«؟
دەســتەى  هاوســەرۆکى  بایــک:  جەمیــل 
بەڕێوەبەریــى کەجەکە باســی ئــەوەی کرد، 

ئەمریــکا هەرگیــز بــە تەنهــا لەگــەڵ یەک 

الیەنــەدا نەجوواڵوەتــەوە و گوتــی »هەموو 

کات ئەڵتەرناتیڤێکــى لــە ڕۆژەڤــی خۆیــدا 

هێشتوەتەوە. ئێســتا ڕای گەیاند، لە سووریا 

دەکشــێتەوە. ئەوە کێشــە نییە. لە ڕاســتیدا 

ئەمریــکا بە هۆی بەرخودانــى دژ بە داعش 

چوە سووریا، ئەگینا خۆی لە خۆیدا لە سووریا 

کاریگەریــى نەبوو. بەرخودانــى کوردان بوە 

هۆی ئەوەی ئەمریکا لە سووریا ببێتە خاوەن 

کاریگەری. لە ڕووی یاسایییەوە پێگەى نییە، 

هێزێکى ئەوەندە زۆریشــی لە ســووریا نییە. 

ناکرێت بگوترێت لە ســەر زەویدا جموجوڵی 

هەبوە، بەڵکوو بە هێزی ئاسمانی بەشداریى 

شەڕ بوو. ئەوانەى لە زەویدا شەڕیان کردوە، 

بەرگرییــان کــردوە و پاراســتنیان کــردوە، 

هێزەکانى ســووریاى دیموکراتیک )قەسەدە( 

بوون. بە تایبەتی یەکینەکانى پاراســتنى گەل 

)یەپەگە( و یەکینەکانى پاراستنى ژن )یەپەژە( 

بوون. ئەو هێزەى لە هەرێمەکەدا بااڵدەستە 

هێزی بەرخودانى کوردانە«.

)تورکیا( لەو کاتەوە و بۆ 
ئەوەى پشتیوانیى زیاتری 
ئەمریکا بە دەست بهێنێت 
دەستی بە باجدانى زیاتر 
و سازشی زیاتر لەگەڵ 
ئەمریکا کردوە. پێوەندیى 
خۆى لەگەڵ ئێران و 
ڕووسیا وەک هەڕەشە بە کار 
هێنا. بڕیاری کێشانەوەى 
ئەمریکایش هەندێک 
پێوەندیى بەوەوە هەیە. لە 
ڕاستیدا ئەوە پرۆسەیەکە، 
کە لە ساڵی 2015ەوە 
دەستی پێ کردوە«.

“
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*«بابەتەکە مان و نەمانی هاوپەیمانییە«؟
جەمیــل بایــک: گوتیشــی »بۆیــە دۆخێکى 
لــەو جــۆرە نییــە کــە ئەمریــکا ناوچەیەکى 

کۆنتــرۆڵ کردبێــت و لێى بکشــێتەوە و بەو 

هۆیــەوە بۆشــایى دروســت بێــت. کۆماری 

تورکیا بــە دەســەاڵتداریى ئاکەپە و مەهەپە 

دەڵێت ›کاتێک کشــانەوە من شوێنەکەیان پڕ 

دەکەمــەوە‹. دۆخێکى لەو جــۆرە لە گۆڕێ 

نییــە. ڕاســتییەکەى ئەوەیــە، ئەمریــکا بــە 

پشــتیوانیى ئاسمانى بەشــداریى هاوپەیمانى 

بــوو. بابەتەکــە ئەوەیــە، هاوپەیمانی لەوێ 

دەمێنێتــەوە یــان نامێنێتــەوە. ئەمریــکا 2 

هاوپەیمانیــى دروســت کردوە. ئــەو لەگەڵ 

کامیاندا بەردەوام دەبێت؟ بڕیاری کشــانەوە 

بــە مانــای ئەوەیــە کــە پێوەندیــى لەگــەڵ 

هاوپەیمانیــى هێزەکانى کورد و ئەوروپا، کە 

لە دژی داعش دروســت بوە الواز دەکات و 

پێوەندیــى خۆی لەگەڵ کۆماری تورکیا بەهێز 

دەکات و ئەوەیــش هاوپەیمانیــى ســاختە و 

درۆینەى دژ بە داعشە«.

*«ئەمریــکا لــە خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت 
هێزێکى گرینگە و هەر وا ناکشێتەوە«؟

جەمیل بایــک: ئاماژەى بەوە کرد، ئەمریکا 
لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست دا هێزێکى گرینگە 

و هەر وا لە خۆیەوە ناکشــێتەوە. ئەوەیشی 

گوت »ناکۆکییە ناوخۆیییەکانیان بە تایبەتى لە 

ناو هێزە ســەربازییەکانیاندا خۆی دەرخست. 

ئەوان مەترسییەکە بەو شێوەیە لێک دەدەنەوە؛ 

لــە دۆخێکى لــەو جــۆرەدا کاریگەرییمان لە 

ســەر خۆرهەاڵتى فورات نامێنێت، لە ڕووی 

سەربازییەوە ئێمە ناتوانین بیپارێزین، چونکە 

باش ئاگاداری هەڵوێســتى سەربازیى کۆماری 

تورکیــان. ئەگــەر ئــەوە ڕوو بــدات ئــەوا 

کاریگەریى ســەربازیی خۆیان لە خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاســتدا لە دەست دەدەن. پنتاگۆن لەبەر 

ئەوە نیگەرانە. ســەرۆکایەتیى ئەمریکایش بە 

زۆری بیر لە سیاسەت دەکاتەوە. ئەو کارەى 

کــە بۆ خۆی بــە ســەرەکیى دەزانێت جیایە 

و قورســایى دەخاتە سەر سیاســەتى ناوخۆ. 

لــە هەڵبژاردنى ناوخۆیى 2018 دا دۆڕاندی. 

دواى 2 ساڵی تر هەڵبژاردن هەیە. ئەگەر بەو 

شــێوەیە بەردەوام بێت ئــەوا لە هەڵبژاردنى 

سەرۆکایەتیشــدا تێک دەشــێکێت، بۆیە لەو 

بوارەدا سیاسەت دەکات. ئەوە هەڵوێستێکى 

ناوخۆیییــە. بــە گوتنــى ›مــن ســەربازەکان 

ژنە گەریالیەکی پەکەکە لە کاتی مەشق کردندا
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دەکشــێنمەوە‹ هــەوڵ دەدات کاریگەرییەکى 

گرینگ لە ســەر کۆمەڵگەى ئەمریکا دروست 

بکات. ئەوەیــش پێوەندیى بە ئامانجی خۆی 

بۆ ســەرکەوتن لە هەڵبژاردنــدا هەیە. خاڵی 

لەگــەڵ  هاوپەیمانیــى  ئەوەیــە؛  دوەمیــش 

کۆماری تورکیا بەرەو پێش دەبات. پێوەندیى 

لەگەڵ کۆماری تورکیا بەهێز دەکات. ڕووسیا 

لە نێوان کۆمــاری تورکیا و ئەمریکا ناکۆکیى 

دروســت کرد. ئەوە هەندێک هەڕەشــە بوو 

بۆ ســەر ئەمریکا. دەیەوێت ئەو سیاســەتەى 

ڕووســیا تێــک بشــکێنێت و پێوەندیى خۆی 

لەگــەڵ تورکیــا بەهێــز بکات. بــۆ ئەوەیش 

31ی   /  2015 تەمــووزی  22ی  وەک  هــەر 

لــە 4 و 5ی تشــرینى دوەمــی  پووشــپەڕ 

2018 / 13 و 14ی خەزەڵــوەر ئەمریــکا و 

دەرەوەى  وەزارەتــى  ڕێککەوتــن.  تورکیــا 

ئەمریــکا لــە تورکیــا چاوپێکەوتنــى ئەنجام 

دا و لــەو چوارچێوەیەیشــدا بڕیاریــان دا کە 

گەمارۆی ســەر ئێران توند بکەنەوە. لە دژی 

بەڕێوەبەرانى پەکەکە بڕیاریان دەرکرد. ئەوە 

ئاماژەیە بە ڕێککەوتن لەگەڵ تورکیا. ئەمریکا 

بەو شێوەیە دەیەوێت پێوەندیى خۆی لەگەڵ 

تورکیا بەهێز بــکات، تورکیا لە عێراق بداتە 

پــاڵ خۆیــى و کوردانیــش بەشــداریی ئەوە 

بکات و بەو شێوەیە سیاسەتى گوشار لە سەر 

ئێــران زیاتر بــکات. بۆ ئەوەیش پشــتگیریی 

لــە تورکیــا دەکات و باج بە سیاســەتەکانى 

دوژمنــى  فاشیســتی  مەهەپــەى  و  ئاکەپــە 

کوردانــى دەدات. هەوڵ دەدات لەگەڵی ڕێ 

بکەوێت. دەوڵەتى کۆماری تورکیا بە تایبەتى 

بەڕێوەبەریــى تەیــب ئەردۆغــان و دەوڵەت 

باخچەلی ئەوە بۆ خۆیان بە هەل دەزانن بۆ 

زیاتــر دوژمنایەتیکردنی کورد، هەوڵ دەدەن 

سیاســەتى پاکتاوکارانە و سڕینەوەیان لە دژی 

کــوردان بە شــێوەیەکى کاریگەرانەتر بەڕێوە 

ببەن«.

*«ئەمریــکا خواســتى لــە هاوپەیمانیى 
نێودەوڵەتى بکشــێتەوە، بــەاڵم دەوڵەتە 

ئەوروپییەکان لە ڕووی وەستانەوە«؟
جەمیل بایــک: لە بەردەوامیى قســەکانیدا 
گوتــی »بۆیــە ناکرێــت بگوترێــت، ئەمریکا 

لــە ســووریا و لــە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا 

سیاســەتەکانى  لــە  بەڵکــوو  دەکشــێتەوە، 

ئەمریــکادا گۆڕانکاریــی ڕوو دەدات و لــەو 

ناوچانە ناکشــێتەوە. لــە هاوپەیمانیى دژ بە 

داعش دەکشــێتەوە. پێوەندیــى خۆی لەگەڵ 

هاوپەیمانییەکە کەم و الواز دەکات و لەگەڵ 

دەسەاڵتى ئاکەپە – مەهەپە ڕێککەوتن ئەنجام 

دەدات بــۆ ئــەوەى لە بریــى داعش، هێرش 

بکاتە ســەر کوردان، کە کورد لە دژی داعش 

لە تێکۆشــاندایە. ئەوە بۆ خۆی دەکاتە بنەما 

و لەگەڵ ئــەو هاوپەیمانییەدا پێوەندییەکانى 

بەهێــز دەکات. سیاســەتەکانى بەو شــێوەیە 

دەگۆڕێت. لــە ماوەکانى ڕابردوودا هەندێک 

ڕەخنە لــە دژی ئەوە خرانــە ڕوو. دەوڵەتە 

ئەوروپییەکان ناڕەزایەتییان نیشاندا. ئەڵمانیا، 

فەرەنسا و بەریتانیا گوتبوویان، هاوکاریى بە 

شێوەیە بۆ هاوپەیمانى نابێت.

*«ئەمریکا بەو سیاسەتانە بڕوا بوون بە 
خۆی لە دەست دەدات«؟

دەســتەى  هاوســەرۆکى  بایــک:  جەمیــل 
بەڕێوەبەریى کەجەکە ســەرنجی خستە سەر 

ناڕەزایییــەکان لە ناو ئەمریکا دا و گوتیشــی 

»پنتاگــۆن و  وەزارەتــى دەرەوە ناڕەزایییان 

نیشــان دا و هەندێک کەس دەســتیان لە کار 

کێشایەوە. سیناتۆرەکان ناڕەزایییان نیشان دا. 

هاوپەیمانیى دژ بە داعش لە ڕاگەیانراوەکەیدا 

سوپاسی تێکۆشانی دژ بە داعش کرد و تەقدیر 

و ڕێــزی لــە تێکۆشــانی کوردان گــرت، کە 

هەزاران شــەهیدیان لە شەڕی دژ بە داعشدا 

بەخشــیوە. ئــەوە ڕێــگاى بۆ دروســتکردنى 

گوشــار کردەوە و بەو هۆیــەوە ڕاگەیانراوی 

نوێ باڵوکرانەوە و گوتیان ›ئێمە دەیپارێزین، 

ئێمە هێدی هێدی دەکشێینەوە‹ و بەو شێوەیە 

هەڵوێستە فریودەرانەکەی خۆیان دەرخست. 

ئــەوە نایەکگرتوویــى و ناجێگیرییە. هەموو 

ڕۆژێــک لــە ڕۆژەکــەى تر جیــاوازە و یەک 

ناگرێتەوە. ئەمریکا بەو سیاسەتانە بڕوا بوون 

بە خۆی زۆر لە دەســت داوە. بە ڕاســتیش 

بە بەشــداریکردنى لــە هاوپەیمانیــى دژ بە 

داعــش و بــە ڕێککەوتن لەگــەڵ بەرخودانى 

کوردانــدا و لە تێکۆشــانی 3 ســاڵەدا نرخی 

ئەمریکا زیادی کردبوو. هەم لە ناو کورداندا 

و هەم لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت و هەم لە 

ناو ڕاى گشتیى نێونەتەوەیدا. بەم نزیکایەتى 

و هەڵسوکەوتەى ئێســتای ئەو نرخەى خۆی 

لە دەست دا«.

*«دەســتوەردانى ئەمریکا لە ئێران وەک 
دەستوەردان لە میسر و سووریا و واڵتانى 

تر نابێت«؟
دەســتەى  هاوســەرۆکى  بایــک:  جەمیــل 
بەڕێوەبەریى کەجەکە لــە بارەى گفتۆگۆکان 

لەبارەى دەســتوەردانى چاوەڕانکراو لە ئێران 

گوتی »ئەمریکا پێشــتر ئێران و ســووریای بە 

تــەوەری شــەڕ ڕاگەیاندبوو. هەمــوان ئەوە 

دەزانــن. بــۆ ئــەوەى بتوانێت لــە دژی ئەو 

تەوەری شــەڕە تێ بکۆشێت، خواستى تورکیا 

و عێراق بکاتە هاوپەیمانى خۆی و کوردانیش 

بەشدار بکات«.

بایک لــە بەردەوامیى قســەکانیدا گوتیشــی 

»گەمــارۆ لــە 5ی تشــرینى دوەمــی 2018 / 

13ی خەزەڵــوەر ڕاگەیانــرا و ئەوە بە مانای 

ســەر  بــۆ  گوشــارەکانە  زیندووکردنــەوەى 

ئێران. ئەمریکا ئەو گوشــارە لە ســەر ئێران 

زیاتــر دەکات، بــەاڵم نزیکایەتیــى لەگــەڵ 

ئێــران وەک نزیکایەتیــى لەگــەڵ ســووریا و 

میســر و واڵتانــى تــر نابێــت. بارودۆخــی 

ئێــران جیــاوازە. دەســتوەردانى ئەمریکا لە 

ئێــران بە شــێوە و ڕێبازی جۆراوجۆر ئەنجام 
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دەدەرێــن و هــەر بەو شــێوەیەیش دەبێت. 

زیاتــر گەمــارۆی ئابــووری پێــش دەخرێت. 

دیارە کاری هەواڵگــری بەرەوپێش دەبرێت. 

ئەگــەری ئەوە هەیــە نزیکایەتى و هەوڵ بۆ 

کودەتــا لە ئێران ببێتە ڕۆژەڤ. ئێمە نازانین 

کام شــێوازەیان بەرەوپێــش دەچێــت، بەاڵم 

ئەمریکا دەیەوێت تێکۆشــان لــە دژی ئێران 

بەرەوپێــش ببــات. دەیەوێــت هەموو کەس 

بەشداری لە هەڵوێستى دژ بە ئێراندا بکات. 

ئــەوە لــە بەرژەوەندیى کوردانــدا نییە. لەو 

دۆخەیشــدا دەیەوێت کۆماری تورکیا بە کار 

بهێنێــت، داواکانى خۆی دەســپێرێتە کۆماری 

تورکیــا و ســازش لەگــەڵ کۆمــاری تورکیــا 

دەکات. دەسەاڵتى ئاکەپە و مەهەپە لەوەوە 

هێــز دەگــرن و دەیانەوێــت کۆمەڵکوژی و 

پاکتاوکاریــى ســەر کــوردان گەورەتر بکەن. 

ئەو سیاســەتە زیــان بە کــورد دەگەیەنێت، 

بۆیە کاری یەکەمی کورد هەڵوەشــاندنەوەى 

دیکتاتۆریى فاشیستیى ئاکەپە و مەهەپەیە«.

*«گەورەترین هەڕەشــەى ئێستا لە سەر 
کوردان، دەوڵەتى تورکە«؟

جەمیل بایک: ســەرنجی خستەســەر دۆخی 
ئێســتای ئێــران و ڕایگەیاند »ئێمــە دەزانین 

لــە ڕووی زیهنیــەت و سیاســەتەوە لە دژی 

سیاسەتى کوردانە، لە دژی کوردانە. لە ڕووی 

مێژوویشــەوە ئــاگاداری ئەوەیــن. لە ڕووی 

دۆخی ڕۆژانەوەشەوە. ئەوەى بەسەر کورددا 

هاتــوە ئێســتایش هــەر ئەوە بەســەر کوردا 

دێتەوە. هەر چۆن بەرخودانەکانى پێشووتری 

کوردان لە ڕێککەوتنى نێوان عوسمانى–ئێران 

ســەرکوت کران و هەر چۆن بەرخودانەکانى 

ســەدەی 20 بــە ڕێککەوتنى نێــوان تورکیا–

ئێــران تێکشــکێنران، بەڕێوەبەرانى تورکیا و 

ئێران ســەرباری ئەوەى لە ســەر بابەتەکانى 

تــر لەگــەڵ یەکتــر ڕێــک ناکــەون، بــەاڵم 

ئێســتا لە سیاســەتى دژ بە کوردانــدا دەبنە 

یــەک. ئێران بــۆ خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت و 

بــۆ کــوردان هەڕەشــەیە، بەاڵم لــە دۆخی 

ئێستادا هەڕەشەى سەرەکى نییە. هەڕەشەی 

ســەرەکی و هێرشکار دەســەاڵتی فاشیستیى 

ئاکەپــە و مەهەپەیــە، کــە خاوەنــداری لــە 

چەتــە خوێنخۆرەکانى وەک داعش و قاعیدە 

دەکــەن و دەیانحەوێننــەوە. لەبەر ئەوەیش 

دەبێــت ئامانجی یەکەم دەســەاڵتى ئاکەپە–

مەهەپــە بێــت. لە دژی ئێران هەڵوێســتێک 

نیشان بدرێت، یان نیشان نەدرێت، ئێمە لەو 

بابەتەدا هیچ ناڵێین. لە دژی ئێران تێکۆشــان 

بکرێت یان نەکرێت، ئێمە هیچ ناڵێین. بەاڵم 

ئێمە دەڵێین، ڕاست نییە گرینگی و قورسایى 

بخەنە ســەر ئێران و بــەو هۆیەوە ئاکەپە و 

مەهەپە بەهێــز بکرێن و ڕێخۆش بکرێت بۆ 

کوشتار و سڕینەوەى کورد. ئەو هێزەى ئەوە 

بــکات، نە دەتوانێت سیاســەت و عەقڵیەتى 

دواکەوتــوو لــە ئێــران تێــک بشــکێنێت نە 

کۆمەڵێک گەریالی پەکەکە



151  ژمارە )33-32( نیسانی  2019

دەیشتوانێت لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاستدا تێکى 

بشــکێنێت. بە پێچەوانەوە ئەوە خاوەنداری 

لە دواکەوتوویی دەکات. بۆیە هەڵەیە. لەبەر 

ئەوەش پێویســتە تێکۆشانی سەرەکی لە دژی 

فاشــیزمی ئاکەپە – مەهەپە ئەنجام بدرێت. 

ئێمە ئەو تێکۆشانە بە کاری سەرەکیى خۆمان 

دەزانین«.

*«لــەو دۆخەدا کــورد ناتوانێــت لەگەڵ 
تورکیــا ڕێککەتن بکات بۆ دژایەتیکردنى 

ئێران«؟
دەســتەى  هاوســەرۆکى  بایــک:  جەمیــل 
بەڕێوەبەریى کەجەکە ڕاشیگەیاند، پەکەکە بۆ 

بوون و ئازادیى کورد خاوەنی هەڵوێســتێکى 

ئایدۆلۆژیک و ســتراتیژیکە و ئەوەشــی وت 

»خاوەنی تیۆری و ستراتیژییەکى زۆر بەهێزە 

و ئەوەی نیشــان داوە و نیشانیشــی دەدات؛ 

ناوەڕاســتى  خۆرهەاڵتــى  لەگــەڵ  ئــەوەش 

دیموکراتیــک بــە دی دێــت، بۆیــە بە پێى 

ئــەو هەڵوێســتە ســتراتیژیکە دەجووڵێتەوە. 

بەپێى ئەو ســتراتیژە، هەڕەشــەی سەرەکیی 

دیکتاتۆریــى فاشیســتیى ئاکەپە–مەهەپەیــە. 

و  ســڕینەوە  بــۆ  پاکتاوکارانــەکان  هێرشــە 

داگیرکــەری لــە الیــەن ئــەو دیکتاتۆرییەوە 

ئەنجام دەدرێت. بە شــێوەیەکى هەمەالیەنە 

ئەنجــام  هێــرش  قڕکــەرەکان  و  فاشیســت 

دەدەن. کۆمەڵکوژیى لە کۆمەڵگەى باکووری 

کوردســتان ئەنجــام دا. گوێــی بــە پێــوەرە 

حقوقی و یاســایییەکان نــەدا. پەرلەمانتاران، 

هاوسەرۆک شــارەوانییەکان زیندانى دەکات. 

ئــەو بەڕێوەبــەرە کوردانــە، کــە هەموویان 

لەالیــەن گەلەوە هەڵبژێرران، لە ناوی بردن. 

دەیان هەزار سیاسەتمەداری کوردی زیندانی 

کــردوە. هەموو ڕۆژێک دەیــان کۆمەڵکوژی 

ئەنجــام دەدات. لــە دژی ئەوانــە چاالکیــى 

مانگرتــن بەڕێوەدەچــن. بــە فڕۆکــە و بــە 

چەکــی ناتۆ هەموو ڕۆژێک بۆمب بە ســەر 

باشووری کوردستاندا دەبارێنێت. بە هێرشی 

داگیرکەریــى 20ی کانوونــی دوەمی 2018 / 

30ی بەفرانبــار عەفرینی ســەرکوت کرد. لە 

عەفرین، کە هەموو دانیشــتوانەکەى کوردن، 

ئێســتا کــوردی تێدا نەمــاوە. بــە بەرچاوی 

دونیاوە ســڕینەوەی ئەنجــام دا، لە عەفرین 

کوردێتیــى ســڕییەوە. دەیەوێــت ئــەوە لە 

هەرێمەکانى تری کوردستان دووبارە بکاتەوە. 

هەموو سوپاکەى لە سەر سنوور جێگیرکردوە 

و هەموو ڕۆژێک هەڕەشە دەکات. بۆردومان 

دەکات، بە تانک هێرش دەکات و بۆردومان 

دەکات و دەڵێــت ›مــن داگیــری دەکــەم‹. 

پێویســتە ئەو ڕاستییانە ببینرێن. لەو دۆخەدا 

ڕوونە کە ئایا کورد دەتوانێت لەگەڵ کۆماری 

تورکیــا ڕێککەوتن ئەنجام بدات و تێکۆشــان 

لە دژی ئێران بکاتە کاری سەرەکیى خۆی؟

جەمیــل بایــک ئەوەشــی گوت: خــۆ چەند 

جــار ئاگربەســت ڕاگەیانــراو و هــەوڵ درا 

لەگــەڵ تورکیا چارەســەرییەکى دیموکراتیک 

دروســت بکرێــت. ئــەوەی ڕەت کــردەوە 

بەڕێوەبەریى ئێســتاى ئاکەپە–مەهەپە بوون. 

ئەو بەڕێوەبەرییە سڕینەوەى کوردی کردوەتە 

ئەرکــی بــەردەم خۆی. لەو دۆخــەدا ئەگەر 

ئەمریــکا لەگــەڵ بەڕێوەبەرییەکى لەو جۆرە 

ڕێ بکەوێــت، ئــەوا دەچێتــە ســەر هێڵــی 

دژایەتیکــردن و دوژمنایەتیکردنــى کوردان. 

بێگومان کورد پشتیوانى لە پالنێکى ستراتیژی 

لەو جۆرە ناکەن و بەشداریی تێدا ناکەن«.

پڕۆفایل
جەمیل بایک

- هەڤــاڵ جومعە ناســراوى بــە )جەمیل 
بایک( 

- له ســاڵى 1951 لە شــاری ئەلعەزیز لە 
باکووری کوردستان، له دایك بوه.

- له 30ی حوزەیرانی 2013 لە كۆنگرهى 
نۆیەم به هاوبهشــى بوەته هاوسەرۆکی 

کۆماجڤاکێن کوردستان )کەجەکە(.
- ئەندامى کۆنســەى سەرۆکایەتى پارتى 

کرێکارانى  کوردستان )PKK(یە.
- لــە ئێســتادا  هاوســەرۆکى دەســتەى 
بەڕێوەبەریی کۆما جڤاکێن کوردســتان-

کەجەکە،ە



پەکەکە دەستی بە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان و تەکنەلۆجیای 
دروست کردنی گەیشتووە، دەبێن تورکیا چاوەڕوانى 

هێرشەکانیان بکات

ئامادەکردنی: کوردستان دیپلۆماتیک

دکتۆر فدریکە گیردینک، 
کارناسی بااڵی کاروبارى کورد لە تورکیا:



153  ژمارە )33-32( نیسانی  2019

پرســی کوردەکانی تورکیا لە ساڵی 1978ەوە 

کــە (پەکەکــە) دامــەزرا و داوای واڵتێکــی 

ســەربەخۆی بۆ کورد کرد چــووە قۆناخێکی 

نوێــوە. داخوازییەکــەی پەکەکە کە لە الیەن 

حکوومەتەکانــی تورکیــاوە ڕەت کراوەتــەوە 

ســەربازی  ڕووبەڕووبوونــەوەی  گەیشــتە 

بەاڵم ئەم ڕووبەڕووبوونەوەیشــە کێشــەکەی 

چارەسەر نەکرد. سەرەڕای ئەوەی کە پەکەکە 

و عەبدوڵــاڵ ئوجــەالن ســەرکردەی زیندانی 

کــراوی ئــەو حزبــە وازیــان لــە دامەزرانی 

واڵتــی ســەربەخۆی کوردی هێناوە و ئێســتا 

داوای دامەزراندنــی ناوچــەی دیموکراتیــک 

لــە ناوچەکانــی تورکیا دەکەن بــەاڵم تورکیا 

ئەمەشی پێ قبووڵ نەکرا و شەڕەکە تا ئەمڕۆ 

درێژەی بووە.

دوکتــۆر فدریکــە گیردینــک، شــرۆڤەکاری 

بابەتــی کــوردی تورکیا کە بۆ مــاوەی یەک 

ســاڵ بۆ باشتر زانینی مەسەلەی کوردەکان و 

هەروەها دەرک کردن بە ستراتێژیی پەکەکە 

بۆ چارەسەر کردنی کێشەی کوردەکان لە نێوە 

ئەو گرووپەدا بووە و تێزی دوکتۆرییەکەیشی 

لەسەر بابەتی کوردەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی 

پەکەکە لەگەڵ حکوومەتی تورکیا نووســیوە، 

لــە گفتوگــۆ جەختــی کــردەوە کە کێشــەی 

کوردەکانــی تورکیــا ئەمەیە کــە حکوومەتی 

تورکیــا شۆناســێکی دیکــەی جگە لــە تورک 

بوون و ســونە بوون پــێ تەحەمول ناکرێت. 

ناوبــراو جەخــت دەکاتەوە کە کێشــەکە بە 

ڕووبەڕووبوونــەوەی ســەربازیش چارەســەر 

ناکرێت.

ئــەم کارناســە پێوەندیــی نێــوان کوردەکانی 

ســووریا و پەکەکــە ڕەت ناکاتــەوە و بەاڵم 

لەم باوڕەدایە کە ئەم پێوەندییە ئێســتا زیاتر 

دەگەڕێتەوە بۆ ئایدۆلۆجیای هاوبەش.

*کێشەی سەرەکیی کورد لە تورکیا چییە؟
د.فدریکە گیردنک: کێشــەی ســەرەکی لە 
تورکیــا ئەمەیە کە هەمــووان دەبێت تورک 

و ســونە بن. ئەگەر جگە لەمە بن کێشــەکە 

ئێــوەن. ئــەم واڵتە مۆڵەتی ســەرهەڵدان بە 

شۆناســێک جگە لەم شۆناســە نادات بۆیەش 

لــەم واڵتــەدا قــاڵ و هەرایــە. بزووتنەوەی 

کــوردی بەنیــازە ئــەم کێشــەیە نــەک تەنها 

بــۆ کــورد بەڵکوو بۆ هەمــوو گەالنی تورکیا 

بگۆڕێت وەکــوو عەلەوییــەکان، کوردەکان، 

و  الزەکان  و  ڕۆمییــەکان  ئەرمەنییــەکان، 

هەروەهــا ئــەو گرووپانــەی کــە لــە تورکیا 

ڕێگایان پێنادرێت وەکوو هاوڕەگەز بازەکان.

*ژمارەیێک لە کارناسەکان لەم باوڕەدان 
کە سەرکردە سەرەکییەکانی دوو گرووپی 
کوردی لە ســووریا واتا یەپەگە و پەیەدە 

پێشــتر لــە فەرماندەکانــی پەکەکــە لە 
تورکیــا بوون، ئێوە بۆ ماوەی یەک ســاڵ 
لە نێــو پەکەکە بوون، وەســفی ئێوە بۆ 
پێوەندیــی نێــوان پەکەکــە و گرووپــە 
سەربازی و سیاسییەکانی کوردی سووریا 

چییە؟
د.فدریکە گیردنک: بەڵێ دروستە. ژمارەیێک 
لە فەرماندەکانی )یەپەگە( و )یەپەژه( پێشتر 

فەرماندەی پارتی کرێکارانی کوردستان بوون. 

بەاڵم ئەو شــتەی کە دەرک پێکردنی گرینگە 

ئەمەیــە کە هەموو ئــەو ڕێکخراوەگەلە یەک 

ئایدۆلۆجیایــان هەیــە و بۆ مــاوەی دوور و 

درێژێکــە کە یەک ئامانجــی هاوبەش پەیڕەو 

دەکەن ئەوەش بەرەنگار بوونەوەی کاپیتالیزم 

و پرســی دەوڵەت- میللەت و دیموکراســی 

بــووە. پەکەکە لەنێوە خاکی تورکیا خەریکی 

شەڕە لەگەڵ ئەم واڵتە و هیچ ناوچەیێکیشی 

بەدەستەوە نییە. هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە 

تەنها هێزی سەربازین لە کورستانی سووریا و 

هەروەها لقی ســەرەکیی هێزەکانی سووریای 

دیموکراتیــک پێکدێنن  لــە دەرەوەی ناوچە 

کوردنشــینەکانی باکووری ســووریا. دروستە 

کــە پەکەکــە و یەپەگە و یەپەژە هەڕشــەی 

ئایدۆلۆژیــن بــۆ ســەر تورکیــا بــەاڵم ئەمە 

پەکەکە-یــە کــە هەڕەشــەی ســەربازی بــۆ 

ــەو باوڕەدایــە پەکەکــە هێشــتا مەیلــی دانووســتانی  بابەتــی تورکیــا و کــورد ل
لەگــەڵ حکوومەتــی تورکیــا هەیــە هەڵبەتــە بــە مەرجــی ئاگربــڕ و ئامادەبوونــی 
ڕەنگــە هێــزە کوردەکانــی  ناوبــراو جەخــت دەکاتــەوە  الیەنــی ســێهەم. 
ســووریا لەبــاری هزرییــەوە هەڕەشــە بــن بــۆ ســەر تورکیــا بــەاڵم ئۆپەراســیۆنی 

ــە نێــو ســنوورەکانی ســووریایە. ــەم هێــزە کوردییــە تەنهــا ل ئ
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ســەر تورکیا دروســت دەکات نەک یەپەگە. 

یەکینەکانــی پاراســتی گــەل و یەکینەکانــی 

پاراســتنی ژنــان-ی ســووریا تەنهــا بەرگری 

لــە ناوچە کوردنشــینەکانی ســووریا دەکەن 

لە بەرامبەر هێرشــی داعــش و گرووپەکانی 

ســەربە تورکیا و هەڕەشە نین بۆ سەر خاکی 

تورکیا.

ئەڵبەت یەپەگە و یەپەژە لە شاری عەفرین کە 

لە الیەن تورکیاوە داگیر کراوە ئۆپەراســیۆنی 

گەریــالى دژ بــە هێزەکانــی تورکیــا ئەنجام 

دەدەن. بەاڵم ئەم ئۆپەراســیۆنە تەنها لە نێو 

خاکی سووریا بووە و تورکیای نەگرتۆتە بەر.

*بۆچــی پەکەکــە لــەم ڕۆژانــەدا وەکوو 
پێشــوو ئۆپەراســیۆنی ســەربازی لە نێو 

خاکی تورکیا ئەنجام نادات؟
دوکتۆر فدریکە گیردنک: پەکەکە هەمیشە 

لە وەرزی زستاندا چاالکیی کەمتر دەنوێنێت. 

ئــەوان لە کەمپەکانیانن و تەرکیزیان لەســەر 

ڕاهێنانــە. بــەم حاڵەشــەوە، هێرشــەکان لە 

نێــو خاکی تورکیا هــەر بەردەوامن بەاڵم لە 

الیەن میدیا سەرەکییەکانەوە باڵو ناکرێنەوە. 

پەکەکە چەند حەفتە پێش ئێســتا هێرشــێکی 

چەکداریــی لــە نێــو خاکــی تورکیــا ئەنجام 

داوە. سەرچاوەکان بە منیان ڕاگەیاندووە کە 

پەکەکە هێرشــەکانی کاتێــک ئەنجام دەدات 

کە شــێوەیێکی تایبەتــی دۆزیبێتەوە. بۆیەش 

وادیــارە کە پەکەکە دەســتی بە فڕۆکەی بێ 

فڕۆکــەوان و تەکنەلۆجیای دروســت کردنی 

گەیشــتووە و ڕەنگە کێشەی لە دابین کردنی 

ئــەم کەرەســتەدا نەبێــت و بۆیــەش دەبێت 

تورکیا چاوەڕوانی هێرشەکان بکات.

لە الیێکی دیکەوە ســوپای تورکیا کەڵک لەم 

چەشــنە فڕۆکە هەم لە نێــو خاکی تورکیا و 

هەم لە نێو ناوچە کوێســتانییەکانی هەرێمی 

کوردســتان دەگرێت و ئەمچەشــنە فڕۆکە بە 

هــۆی خێرا بوون و ناســینی ئامانجەکانییەوە 

دەتوانێــت لــە فڕۆکەی F-16 مەترســیدارتر 

بێت.

*ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا هاوکات 
لەگــەڵ بۆردوومانی قەندیل لە هەرێمی 
کوردستان، باس لە ئۆپەراسیۆنێکی دیکە 
دژ بە کوردەکانی ســووریا دەکات، بۆچی 
ئەوندە ئەردۆغان پێیخۆشــە پرسی کورد 

لە ڕێگای سەربازییەوە چارەسەر بکات؟
دوکتــۆر فدریکە گیردنــک: ئەردۆغان ئەم 
کارە بۆ مانەوە لە دەسەاڵت ئەنجام دەدات، 

ئەگینا دەیان ســاڵە سەلمێندراوە نە تورکیا و 

نــە پەکەکــە ناتوانن لە ڕێگای ســەربازییەوە 

کۆمەڵێک گەریالى پەکەکە
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یەکتر لەناو ببەن. پەکەکە مەیلی دانووستانی 

لەگــەڵ تورکیا هەیە. ئــەم گرووپە کوردییە 

بەردەوام لە ئەگەری بوونی کەشــێکی باشدا 

ئامادەبــووە بــۆ دانووســتان کــردن لەگــەڵ 

تورکیا بەاڵم بۆ ئەردۆغان، دانووستان لەگەڵ 

پەکەکە بەمانای لەدەســت دانی دەســەاڵتە. 

ئەردۆغــان دەزانێــت کــە چارەســەر کردنی 

پرســی کوردەکان بە واتای المەرکەزییەت لە 

دەسەاڵتە و تورکیا دەبێتە واڵتێکی فیدراڵتر و 

ناوەندە دیموکراتیکەکان وەکوو دەزگای داد، 

ســوپا، زانســتگاکان، میدیاکان و هتد بگەنە 

پێگەی ڕاســتەقینەی خۆیان و تۆکمە بکرێن. 

کاتێک کە ناوەندە ئەمنییەکان و دەزگای داد 

ســەربەخۆ بــن چــی ڕوودەدات؟ ئەردۆغان 

دەبێــت بە بۆنەی هەوڵــە تاکە الیەنەکانی و 

کەڵک وەرگرتنی نادروست لە ئابووری تورکیا 

دادگایی بکرێت.

*ژمارەیێــک کــەس لــەم بــاوڕەدان کە 
ڕێگاچــارەی ســەربازیی ئەردۆغــان دژ بە 
کــوردەکان بە بۆنەی ڕاکێشــانی دەنگی 
ناسیۆنالیســتەکانە لــە هەڵبژاردنەکاندا 

ئایا ئەم بڕوایە ڕاستە؟
د.فدریکــە گیردنــک: بەڵێ هەمیشــە بەم 

چەشنە بووە.

*پێــش بینیی ئێــوە بۆ دۆخــی کورد لە 
تورکیا چییە؟

د.فدریکــە گیردنــک: کوردەکان لە ســاڵی 
1978ەوە کــە پەکەکــە دامــەزراوە درێژە بە 

بەرخۆدان دەدەن. ڕەنگە ئێستا ئەم بەرخۆدانە 

بــە شــێوەی نهێنــی بێت بەاڵم هەمیشــە لە 

ماڵەکانــدا، لە ڕێکخراوە ناحکوومییەکاندا، لە 

الیــەن حزبی بەدەپە حزبی ســەربە هەدەپە 

و لــە بزووتنــەوەی ژنان و لــە نێوان الواندا 

درێژەی دەبێــت. کوردانی تورکیا دەزانن بۆ 

وەدســت هێنانی مافەکانیــان دەبێت هەوڵ 

بدەن و هەروایش دەبێت.

پڕۆفایل
پارتی کرێکارانی 

کوردستان ))پەکەکە(

 - پارتێکی کوردی باکوری کوردستانە لە 
27ی سەرماوەرزی 1678ی کوردی )1978 
وەک پارتێکی مارکســی-لینینی دامەزرا. 
بە بەشــداربوونی 23 ئەنــدام کۆنگرەی 

دامەزراندنی پەکەکە پێکهێنرا. 
-نــاوی )پەکەکــە( لــە الیــەن فــەرهاد 

کورتاییەوە پێشنیار کرا. 
- لە ســەرەتاوە بە کاری سیاسی دەستی 
پێکــرد، بەاڵم لە ســاڵی 1984 بە ناچاری 
بــووە ڕێکخراوێکی چەکــداری، لەبەر ئەو 
هەموو ئێش و ئازار و چەوســاندنەوەیەی 
دەوڵەتــی تورکیــا دەرحــەق بــە گەلــی 
باکــووری کوردســتان  لــە  کوردســتانی 
ئەنجامداوە لە ماوەی 90ساڵی ڕابردوودا. 
- ئایدۆلۆجیــای )پەکەکە( لەســەر بنەما 
شۆڕشگێڕییەکانی مارکسیزم - لینینیزم 

و نەتەوەخوازیی کوردی دامەزرێنرا. 
دروســتکردنی  پەکەکــە  ئامانجــی   -
کوردیــی  ســەربەخۆی  دەوڵەتێکــی 
سۆشیالیســتی بــوو لە کوردســتان، ئەو 
ناوچەیەی کەوتۆتە باشــووری ڕۆژهەاڵتی 
عێــراق،  ڕۆژهەاڵتــی  باکــووری  تورکیــا، 
باکــووری ڕۆژهەاڵتــی ســوریا و باکووری 
ڕۆژئــاوای ئێران، کــە تیایدا کــوردەکان 
ڕێژەی سەرەکی دانیشتوان پێک دەهێنن. 



22 بنکەى سەربازى تورکیا لە بادینان  چى دەکەن؟

ئامادەکردنی: کوردستان دیپلۆماتیک

د. باهۆز ئه رداڵ ئه ندامی 
فه رماندارێتیی بڕیارگه ی ناوه ندیی هێزەکانى 

)HPG( پاراستنی گه ل
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د، باهــۆز ئــه رداڵ ئه ندامــی فه رماندارێتیی 

بڕیارگه ی ناوه ندیی پاراســتنی گه ل )نه په گه ( 

لــه  چاوپێكه وتنیــدا له گــه ڵ ڕادیــۆی ده نگی 

وه اڵت، باس لــه  داگیركاریی ده وڵه تی تورك 

له  باشــووری كوردســتان، ڕاپه ڕینی شیالدزێ 

و پێوه ندییه كانــی نێوان الیه نه  سیاســییه كانی 

باشــوور و ده وڵه تی تــورك دەکات، هاوکات 

هۆشــداری به  به رپرسانی هه رێمی كوردستان 

دەدات كــه  له ســه ر حیســابی به رژه وه ندیی 

گه لی كورد بازاڕ له گه ڵ داگیركه ران نه كه ن.

»ده بێت ڕێز له  گه لی شیالدزێ بگیرێت«

د، باهۆز ئه رداڵ ڕای گه یاند: هه ڵوێستی گه لی 

باشووری كوردســتان و شیالدزێ به هاداره  و 

پێویســته  مــرۆڤ ڕێزی لێ بگرێــت، مرۆڤ 

ناتوانێت هه مان قسه  له  به رامبه ر هه ڵوێستی 

سیاســیی باشــوور بكات، چونكــه  هه ندێك 

كاربه ده ســتی باشــووری كوردستان هه بوونی 

په كه كــه  له  هه رێمه كه  ده كه نه  بیانوو، هه وڵ 

ده ده ن ڕه وایه تــی بــه  كۆمه ڵكوژیی ده وڵه تی 

تورك بده ن.

د باهــۆز دەپرســێت، له م كاتــه دا كه  ڕووی 

ڕاســتی داگیركه ران ئاشــكرا بوه ، ئایا بۆچی 

ده ده ن  هــه وڵ  سیاســه تمه دار  هه ندێــك 

یــه ك پیشــان  داگیركــه ر و په كه كــه  وه ك 

بده ن؟ ئه و كاربه ده ســتانه ی هۆكاری نائارامی 

لــه  باشــووری كوردســتان بــه  گه ریالكانه وه  

ده به ستنه وه ، بۆچی له  به رانبه ر 22 باره گه ی 

سه ربازیی توركیا له  باشووری كوردستان هیچ 

ناڕه زایه تییه كیان نییه ؟ ئایا ده یان بنكه ی میت 

چ كارێكیان هه یه  له  باشــووری كوردســتان؟ 

ئه و باره گه  سه ربازییانه  و بنكه كانی میت چی 

ده كه ن له وێ!؟.

»میتــە دەســتگیرکراوەکان دەربارەی 
باشــووری کورســتان دانیــان بە زۆر 

شتدا ناوە«
ئەرداڵ گوتی: به رپرسه  به دیلگیراوه كانی میت 

ده رباره ی كاره كانیان له  باشــووری كوردستان 

دانیان به  زۆر شتدا ناوه ، كاره  سیخووڕییه كان 

له  باشــووری كوردستان ته نیا له  دژی په كه كه  

نین، به ڵكوو له  دژی كاربه ده ستانی باشووری 

ده كــه ن،  ســیخووڕی  كاری  كوردســتانیش 

چاودێرییــان ده كــه ن و گــوێ لــه  پێوه ندییه  

ته له فۆنییه كانیــان ده گــرن، ئه وانه ی ئامانجی 

ده كــه ن،  ده ستنیشــان  فڕۆكه جه نگییــه كان 

زانیاریی هه واڵگری ده ده نه  یه كتر، شوێنه كان 

بۆ فڕۆكــه  جه نگییه كان نیشــان ده كه ن، ئه و 

بنكــه  و باره گه  ســه ربازی و هه واڵگرییانه ن، 

هۆكاری شــه هیدبوونی زیاتر له  20 هاواڵتیی 

باشــووری كوردســتانمان له  ماوه ی ســاڵێكدا 

هه بوونــی ئه و بنكــه  و باره گه یانه یه ، له گه ڵ 

ئــه وه ی دژی بنكه ســه ربازییه كانی توركیــای 

دوژمنــی كوردســتان له  باشــوور بێدەنگن و 

به ئاســایی داده نێــن، به اڵم ده ڵێــن هه بوونی 

گه ریالكانی په كه كه  له  باشــووری كوردســتان 

ده بێته  هــۆكاری نائارامی، ئه مه  ناحه قییه كی 

گه وره یه  و به دووره  له  وه اڵتپارێزی و ڕۆحی 

كوردستانی.

میــت  و  بەرپرســان  »پەیوەندیــی 
هۆکاری نائارامییەکانن«

د. باهــۆز ئــەرداڵ جه ختــی لەوه  كــرده وه،  

كــه  هۆكاری نائارامی، ئاڵــۆزی و كۆمه ڵكوژی 

و  ســه ربازییه كان  باره گــه   هه بوونــی 

بنكه هه واڵگرییه كانــی میتــن كــه  له  باشــوور 

گوتیشــی:  ده كــه ن،  جموجــۆڵ  به ئاســانی 

هه ندێك شت هه یه  كه  ئێمه  له  پێناو پاراستنی 

به رژه وه ندییه  نه ته وه ییه كان ئاشكرای ناكه ین، 

بــه اڵم ده ڵێین ›هــۆكاری نائارامــی و ئاڵۆزیی 

الیه نه سیاســییانه ی  بــه و  پێوه نــدی  باشــوور 

باشووره وه  هه یه  كه   له گه ڵ كاره كانی میتدان‹.

د. باهــۆز ئــەرداڵ ڕوو لــە الیەنەکانــی هەرێــم دەڵێــت، ئێــوه  بۆچــی هه ســتیاریی 
ــی  ــی به رژه وه ندییه كان ــه  قوربانی ــه وان ده كه ن ــی ئ ــن؟ بۆچ ــر نابین ــی ت پارچه كان
ــازاڕی  خۆتــان؟ پارچه كانــی تــری كوردســتان و په كه كــه  مه كه نــه  ئامرازێكــی ب
ــارەی  ــەکان دەرب ــە دیل ــا، دەشــڵێت: میت ــان و توركی ــی خۆت ــۆ باشــكردنی نێوان ب
باشــوور دانیــان بــە زۆر شــتدا نــاوە،  كــه  ئێمــه  لــه  پێنــاو پاراســتنی به رژه وه ندییــه  

نه ته وه یییــه كان ئاشــكرای ناكه یــن.
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»ڕاســتییەکان مەشێوێنن، گەریال 40 
ساڵە لە باشوورە«

د. باهــۆز ئــەرداڵ زیاتر باس لــە هەبوونی 

باشــووری  لــە  تــورک  ســوپای  بنکەکانــی 

بــاره گا   دەڵێــت:  و  دەکات  کوردســتاندا 

ده ســتووری  گوێــره ی  بــه   ســه ربازییه كان 

عێــراق داگیركــه رن و هیــچ ڕه وایه تییه كیان 

نییــه ، له گه ڵ ئه وه یشــدا پەرلەمانی هەرێمی 

كوردســتان یاســایەکی ده ركــرد و بڕیاری دا 

كه  ئــه و باره گا  ســه ربازییانه  لــه  هه رێمه كه  

ده ربكرێن، به  گوێره ی یاسا  نێوده وڵه تییه كان 

هه بوونــی هێزه كانــی ده وڵه تــی تــورك له  

باشــوور ناڕه وا و نایاسایین، گه لی باشووریش 

ئه و باره گا یانــه ی ناوێت، ئه گه ر ناڕه حه تی و 

نامه منوونییه ك هه بێت، ئه گه ر ده ویســترێت 

هه ڵوێســتێك پیشــان بدرێت، ده بێ له  دژی 

ئه و باره گا  ســه ربازییانه  بێت، ئه وه ی ئارامی 

گه لی هه رێمه كه  تێك ده دات ده وڵه تی توركی 

داگیركــه ره ، با هیچ كه س ڕاســتی پێچه وانه  

نه كاته وه ، گه ریال 40 ساڵه  له  باشووره .

»هەبوونی پەکەکە لە باشوور هێز بە 
الیەنە سیاسییەکان دەدات«

ئــەرداڵ لــه  به رده وامی قســه كانیدا ئاماژه ی 

بــۆ ئه وه  كرد، هه بوونی په كه كه  له  باشــوور 

زۆرترین هێز به  الیه نه سیاســییه كانی باشوور 

ده دات و گوتیشــی: بــه  هــۆی هه بوونــی 

گه ریالكان له  باشــوور ده وڵه تی تورك له گه ڵ 

هێزه كانــی باشــوور پێوه ندی گــرێ دەدات، 

ده وڵه تی تورك ده ڵێت ›ئه گه ر هه موو كوردان 

پێكــه وه  به  ئامانج بگرم، ئــه وا یه كده گرن و 

له  به رانبه رم ده وه ستنه وه  و ناتوانم درێژه  به  

پیالنی داگیركاری بده م‹، له به ر ئه وه ش هه وڵ 

ده دات كــه  هه ندێك كــورد بباته  الی خۆی، 

بــۆ ئه وه ی كوردان له  یه كتــر دوور بخاته وه  

قیمــه ت ده داتــه  هه ندێكیــان و هاوكارییان 

ده كات.

»هەندێک بەرپرسی باشوور تەنها لە 
تەنگانەدا گەریالیان لە بیرە«

د. باهۆز بەردەوامی بە قســەکانی دەدات و 

دەڵێت: كاتێك ده ســتی باشووری كوردستان 

ته نــگ ده بێت، كێ شــه ڕی له گه ڵ ده كات؟، 

ئێمــه  نموونه ی نزیكی ئه مه  ده بینین، كاتێك 

ســاڵی 2014 داعــش هێرشــی كــرده  ســه ر 

شــه نگال، گه ریال بوو كه  له  به ره ی پێشــه وه  

بوو، لــه  مه خمور و كه ركوك چه ندین مانگ 

بوو له گه ڵ پێشــمه رگه كان شــه ڕیان ده كرد، 

ئــه و كاتانه  گه ریــال باش بــوو، قاره مان بوو 

هه موو ڕۆژێك میواندارییان له  گه ریال ده كرد، 

هه ندێك به رپرســی سیاسیی باشوور هه ن كه  

له  كاتی ته نگانه دا گه وره یی گه ریالیان به  بیر 

دێتــه وه  و باســی برایه تیی كــوردان ده كه ن، 

باهۆز ئارداڵ لەگەڵ کۆمەڵێک فەرماندەی پەکەکە
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ده ڵێــن ›ئێمــه  برایــن، گه ریالكانــی په كه كه  

قاره مانــن، پێویســته  ئێمــه  یــه ك بگریــن‹، 

بــه اڵم كاتێــك كۆتایی به  ته نگانــه  دێت، به  

جارێك گه ریــالكان ده كه نه  هۆكاری نائارامی 

و بارگرانی، گه لی باشــوور هیچ به هایه ك بۆ 

قســه ی ئه و كه ســانه  دانانێت و باوه ڕیان پێ 

ناكات، ئه و قسانه  هیچ سوودێكیان بۆ دۆزی 

كوردستان له  باشووری كوردستان نییه ، ته نیا 

ده رفــه ت به  ده وڵه تی تورك ده دات كه  زیاتر 

هێرش بكات و فشاره كانی زیاد بكات.

»با باشــووری کوردستان ڕاستییەکان 
ببینن«

ئەرداڵ ڕایگه یاند: به رپرسانی سیاسیی باشوور 

هێــزی ده وڵه تی تورك له  به رچــاوی خۆیان 

زۆر گــه وره  ده كــه ن، زۆر بیرته نگانــه  بیــر 

ده كه نه وه ، پێیان وایه  باشــووری كوردســتان 

به ته نیــا ده بێته  دوورگه ی ئارامی و ئاشــتی، 

خۆیان له  پێشــهاته كانی ده وروبــه ر داده بڕن 

و وه هــا ڕه فتار ده كــه ن، كاتێك ڕیفراندۆمی 

باشــوور ساز كرا، ئه ردۆغان له  هه موو كه س 

زیاتــر هانی به غــدای ده دا دژ به ڕیفراندۆم، 

ئێســتا میت گروپی چه تــه  داده مه زرێنێت و 

هــه وڵ ده دات كــوردان لــه وێ نه هێڵێــت، 

هــه ر پارچه یه كــی كوردســتان كاریگه ری له  

پارچه كانی دیكه  ده كات، كاتێك ئه م ڕاستییه  

بینرا، ئه و كاته  هه ڵوێستی گشتی و نه ته وه یی 

ده رده كه وێت، ده ستی كوردان به هێز ده بێت 

ده كات،  مســۆگه ر  ده ســتكه وته كانمان  و 

پێویســته  برایانی به رپرسی سیاسی له  باشوور 

ئــه م ڕاســتییه ی ده وڵه تی تــورك ببینن و به  

گوێره ی ئه وه  هه ڵسوكه وت بكه ن.

»شەڕ دژی پەکەکە شەڕە دژی کوردان«
ئەرداڵ دەڵێت، به  گوێره ی زیهنیه تی ئه ردۆغان 

و ده وڵه تــی تــورك نــه ك ته نیــا په كه كــه،  

به ڵكــوو هه موو كــورد و ده ســتكه وته كانیان 

هه ڕه شــه ن، پێویســته  هیچی تر ئه و هه ڵه یه  
ژنە گەریالکانی پەکەکە لە کاتی ئۆپەراسیۆنی سەربازیی دا
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دووبــاره  نه كه نــه وه  و فریــوی ئه و قســه یه  

نه خــۆن كــه  ده ڵێــن ›ته نیــا دوژمنــی ئێمە 

په كه كه یه‹، داوایشــی له  هێزه سیاســییه كانی 

باشــووری كوردســتان كرد، كه  ئــه وه  بزانن 

ئه و پشــتگیرییه ی ده یانكرێت كاتییه  و گوتی: 

گه لی باشــوور ڕووی ڕاســتی كۆماری توركی 

له  كاتــی ڕیفراندۆمدا به باشــی بینی، ئه گه ر 

ده وڵه تــی تــورك ئه وه نده  دوژمنــی په كه كه  

بێت، ئه وە له به رئه وه یــه  كه  په كه كه  له پێناو 

ئازادیی كوردســتان تێ ده كۆشێت، شه ڕی دژ 

به  په كه كه ، شه ڕی دژ به  كوردانه .

»بەهەســتیارییەوە مامەڵــە لەگــەڵ 
دەستکەوتەکانی باشووردا دەکەین«

له  درێژه ی قســه كانیدا د، باهۆز ڕای گه یاند، 

له گــه ڵ  مامه ڵــه   به هه ســتیارییه وه   ئــه وان 

ده ستكه وته كانی باشووری كوردستان ده كه ن و 

هه وڵ ده ده ن بیانپارێزن، كاتێك مه ترسییه ك 

دێته  ئاراوه ، چییان له ده ســت بێت ده یكه ن، 

ڕاشــیگه یاند: گه ل و پێشمه رگه  باش ده زانن 

ئه و تێكۆشــانه ی له  شــه نگال تا كه ركوك كرا 

چۆن بووه .

»ئایــا ئێــوە بــە هــۆی پەیوەندیــی 
تورکیاوە ناچارن دوژمنایەتیی پەکەکە 

بکەن«
ئــەرداڵ ڕووبــەڕووی الیەنــە سیاســییەکان 

دۆســتی  وه ك  كــه   ئه ردۆغــان  دەڵێــت: 

خۆتان ســه یریان ده كــه ن، دوژمنی باكووری 

كوردســتانن، دوژمنی خۆرئاوای كوردستانن، 

هه مــوو ڕۆژێك منداڵــی بێ گوناح ده كوژن، 

ژنــان ده كوژن، خه ڵكی ئێمه  ده گرن، ناتوانن 

خۆیان له  به رانبه ر وشه یه كی كوردی ڕابگرن، 

كاتێــك ئێــوه  له گــه ڵ ئــه وان دۆســتایه تی 

ده كــه ن و بــه  گوێــره ی به رژه وه ندییه كانــی 

خۆتــان هه ڵســوكه وت ده كــه ن، ئــه وان له  

پارچه كانــی تــری كوردســتان ئه مــه  به ڕه وا 

ده بینــن، باشــه  ئێــوه  بۆچــی هه ســتیاریی 

پارچه كانــی تر نابینن؟ بۆچــی ئه وان ده كه نه  

قوربانیــی به رژه وه ندییه كانــی خۆتــان؟ ئه مه  

چ پێوه ندییه كــی بــه  حه قیقــه ت، برایه تی و 

باهۆز ئارداڵ
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كوردبوونــه وه   هه یه ؟ بۆ پێوه ندیگرتن له گه ڵ 

توركیا، ئایا ئێوه  ناچارن دوژمنایه تیی په كه كه  

بكه ن؟ ئه مه  چ سیاســه تێكه ؟ پارچه كانی تری 

كوردســتان و په كه كــه  مه كه نــه  ئامرازێكــی 

بازاڕی بۆ باشكردنی نێوانی خۆتان و توركیا، 

ئــه م هه ڵوێســته  كــه  كوردســتانی نییــه ، له  

هه مــان كاتدا نائه خالقییه ، ئێــوه  ده تانه وێت 

له گه ڵ توركیا پێوه ندی دروست بكه ن، كه س 

قسه ی له  سه ر ئه وه  نییه ، به اڵم ئه مه  له  دژی 

به رژه وه ندییه كانی گه لی كورد مه كه ن.

»یەكێتیی ناوخۆمان دروســت بکەین 
هەموان ڕێزمان لێ دەگرن«

د. باهــۆز ئــەرداڵ ئه ندامــی فه رمانداریــی 

بڕیارگــه ی نه په گــه،  لــه  كۆتاییــدا ئاماژەیى 

بــەوە کــرد، كــه  ئــه م سیاســه ته  هه ڵه یه ی 

كاربه ده ســتانی باشــوور  به رژه وه ندییه كانــی 

باشووری كوردســتانیش ناپارێزێت، گوتیشی: 

مسۆگه ركردنی ئایینده ی باشووری كوردستان 

به  مسۆگه ركردنی ئایینده ی هه موو كوردستان 

و پێكهێنانــی یه كێتیی نه ته وه یی ده كرێت، به  

دژبه ری و دوژمنایه تی له  به رامبه ر خوشــك 

و براكانی خۆت ده ســتكه وته كانی كوردستان 

ناپارێزرێن، ئێمــه  وه ك كورد ته نیا ده توانین 

كێشه كانی خۆمان له  ڕێی گفتوگۆوه  چاره سه ر 

بكه یــن، له گه ڵ دوژمنانــی داگیركه ر ناتوانین 

هیــچ چاره ســه ر بكه ین، هه ر كــه  پێوه ندی 

و یه كێتیــی ئێمــه ی كوردســتانی به هێز بوو، 

هه موو كه س ڕێزمان لێ ده گرێت. 

پڕۆفایل:
باهۆز ئەرداڵ

- ناوی تەواوی )فهمان حسین(ە
- لە ســاڵی 1969لە شاری حەلەبی سوریا 

لە دایک بووە 
- لــە مــاوەی ســااڵنی خوێندنــی دا بــە 
تێکۆشــانی بێ وچان توانی ببێتە یەکێک 
لــە 150خوێندکاری پزیشــکی لە زانکۆی 

دیمەشق.
خوێندویەتــی  کــە  پۆلــەی  لــەو   -
»بەشارئەســەد« سەرۆک کۆماری ئەمڕۆی 

کۆماری سوریا هاو پۆلی بوە.
- سااڵنێک دوای بەکۆتا گەیاندنی ئەرکی 
خوێنــدن دەکەوێتە ژێرکاریگــەری بیری 
ســەرکردەی پارتی کارێکاران کوردســتان 
عەبــدواڵ ئۆجەالن و پەیوەنــدی لەگەڵدا 

بەستوە و درێژەی بە پەیوەندیە داوە.
 - ئاپۆ وای لێکرد تا بە تەواوی پەیوەندی 
بکات بە پارتی کرێکارانی کوردستانەوە.

- پاشــان ناوی خۆی لە عەرەبییەوە گۆڕی 
بۆ ) باهۆز ئەرداڵ(.

- بــەرەو پێش چوونــى کاروکردەوەکانی 
لەڕووی پیشەیی و هونەری لە جەنگەکان 
دا، وای لێ کرد بەخێرایی لەنێو ڕیزەکانی 
پارتــی کرێکارانی کوردســتان لە ســاڵی 
2004بۆ2009ببێتــە فەرماندەی گشــتی 

هێزی سەربازی ئەو پارتە.

- لەمــاوەی ئەو ســااڵنەی دا توانی ببێتە 
ترســێکی گەورە بۆ حکومەتی تورکیا، تا 
ئــەو دەمەی دەوڵەتی تــورک گەورەترین 
خــەاڵت دیــاری بکات بــۆ هەر کەســێک 

بتوانێت دەستگیری بکات.
- باهۆز ئەرداڵ ســاڵی 2009 بە هاوکاری 
مــوراد قەرەیالن و جەمیــل بایک لە نێو 
پارتی کرێکارانی کوردستان توانی باڵێک 
بەناوی هەڵۆ تێکۆشەرەکان پێک بهێنێت.
- دکتۆر باهۆز ئەرداڵ بە گوڵ بژێرکردنی 
بەشــێکی  لەهەمــوو  کــەس  باشــترین 

کوردستان دەستەکەی خۆی بەهێزکرد.
- لــە چواری شــوباتی 2006دکتۆر باهۆز 
بەیاوەری دەســتە تێکۆشەرەکەی دەڕۆنە 
نێو شــاری خــوی لــە باشــووری ئورمێ، 
»جەهەنــم  بەنــاوی  لەناوچەیــەک  وە 

درە«جێگیر دەبێت.
- ســوپای پاســداران بــە شــێوەیەک بۆ 
ئــەوەی بێ ئاگا ناوچەکە گەمارۆ دەدن و 
هێرش دەکەن بۆ سەر دەستەکەی دکتۆر 

باهۆز ئەرداڵ و هێزەکەی.
- لە شــاری کۆبانی ئەرکــی فەرمانداری 

جەنگی پێ سپێردرا.
- تەنانــەت داعــش بــۆ بەرزکردنــەوەی 
ورەی ڕوخاویــان پڕوپاکەنــدەی ئەوەیان 
باڵودەکــردەوە کــە دکتــۆر باهۆزیان لە 
گۆڕەپانی ئازادی شــەهید کردووە، بەاڵم 

هەر زوو دەرکەوت کە درۆ بووە.

-دکتــۆر باهــۆز ئــەرداڵ، یەکێکــە لــە 
بەرزترین، شارەزاترین فەرماندەکانی نێو 

پەکەکە و کوردستان«.


