
فایلی  تایبەت بە
 ڕۆژئاوای كوردستان



ئاڵدار خه لیل به رپرسی مه كته بی دیبلۆماسیی 
بزووتنه وه ی كۆمه ڵگای دیموكراتی

)ته ڤده م(

ئەستەمە ئێمە لە باکوور و ڕۆژهەاڵتى سوریا ›ناوچەى ئارام‹، یان 
›پشتوێنەى ئەمنی‹ لە ژێر کۆنتڕۆڵی تورکیادا قبووڵ بکەین 

ئامادەکردنى: کوردستان دیپلۆماتیک
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ئاڵــدار خەلیــل ســەرنجی خســتە ســەر پۆســتەکەى دۆناڵــد ترەمــپ ســەرۆکى 
ئەمەریــکا لەبــارەی ›ناوچــەى ئــارام‹ەوە و وتــى »ئێمــەش پرســیارەکەمان ئەوەیــە 
کــێ دەپارێــزن؟ )یەپەگــە( و )یەپــەژە( یــان داعــش؟ ئەگــەر ئــەوە نزیکایەتیــى 
ئــەوان بێــت لــە دژی داعــش خــۆی لــە خۆیــدا داعــش نەمــاوە. لــە دژی ڕژێــم بێــت، 
خــۆی لــە خۆیــدا ڕژێــم لــەم ناوچەیــەدا کاریگەریــى نییــە، بــەاڵم ئەگــەر لــە دژی 
)یەپەگــە( و )یەپەژە(یــە، ئــەوا دەبێــت بابەتەکــە ڕوون بکرێتــەوە. ناتوانــن بڵێــن 
›ئێمــە ئــەم ناوچەیە لــە تورکیــا دەپارێزین‹ چونکــە تورکیا گروپێکــى چەکداری 
ــى  ــوێنی کردەی ــدارەکان ڕێوش ــە چەک ــە دژی گروپ ــت ل ــە. دەکرێ ــایى نیی ئاس
بگیرێنــە بــەر، بــەاڵم ئەگــەر دەیانەوێــت باکــووری ســوریا لــە هێرشــەکانى 
دەوڵەتــى تــورک بپارێزرێــت، ئــەوە دەتوانــن ئــەوە بــە بڕیــاری ئەنجوومەنــى گشــتیى 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان، یــان بــە بڕیــاری ناتــۆ ئەنجامــى بــدەن، چونکــە تورکیــا 
دەوڵەتێکــە و خــۆی ناتوانێــت تەنهــا ئــەو بڕیارانــە بــدات. ئەوانــەش بــەو مانایــەن 
کــە لێدوانــەکان لەبــارەى ›ناوچــەى ئــارام‹ەوە لێــدوان و ڕاگەیانــدراوى بــاش نیین 
ــە  ــیاری زۆری ل ــان و پرس ــى و گوم ــت. نیگەران ــت ناکرێ ــەر دروس ــدى لەس و ئومێ

خۆگرتــووە، پێویســتە ئێمــە بــە وردی شــیکار بــۆ ئــەم بابەتــە بکەیــن«.

*  ئێمــە هەرگیز ›ناوچەیەکــى ئارام‹ لە 
ژێر کۆنتڕۆڵی تورکیادا قبووڵ ناکەین؟

ئاڵــدار خەلیل: ڕایگەیاند »ئەگــەر بیانوتایە 
›ئێمــە ناوچەى دژە فڕین دروســت دەکەین‹ 

ئێمــە لێى  تێدەگەیشــتین، چونکە )یەپەگە( 

و )یەپــەژە( فڕۆکەیــان نییــە. لــەو کاتــەدا 

دەیتوانى بڵێت، کە لە دژی هێرشی ئاسمانیى 

دەوڵەتەکان ڕێوشوێنى پێویست بگیرێتە بەر، 

بەاڵم شــێوەى لێکدانــەوەى بابەتەکە گومانى 

دروســتکردوە و ترەمپ و ئەردۆگان لەســەر 

ڕۆژئاوا، باکووری سوریا و ڕۆژهەاڵتى فورات 

ڕێککەوتــوون و دەیانەوێت پالنەکەى خۆیان 

لــە الیەن تورکیاوە جێبەجــێ بکەن و تورکیا 

لــە هەرێمەکەدا بکەنە بااڵدەســت. بە هیچ 

شــێوەیەک نابێت و ئەستەمە ئێمە لە باکوور 

و ڕۆژهەاڵتــى ســوریا ›ناوچەى ئــارام‹، یان 

›پشتوێنەى ئەمنی‹ لە ژێر کۆنتڕۆڵی تورکیادا 

قبووڵ بکەین«.

*دەبێت هەموو کــەس لەوە تێبگات، کە 
تورکیا گەورەترین هەڕەشەیە؟

کــرد،  ئــەوەی  باســی  خەلیــل:  ئاڵــدار 
لــەو ڕۆژەوە ترەمــپ بڕیــاری کشــانەوەى 

سەربازانى ئەمەریکاى لە سوریا دەرکردووە، 

چاوپێکەوتنەکانیان بەردەوامە و لەوبارەیەوە 

وتى: »لەگەڵ ئەمەریکییەکان، فەرەنسییەکان 

و واڵتانــى عــەرەب ... هتــد. چاوپێکەوتن 

ئەنجامدراوون و ئێستاش هەر چاوپێکەوتنەکان 

بەردەوامییــان هەیــە. شــاندەکان دەڕۆن و 

دێــن، شــاندەکانى ئیمەش دەچــن. ئێمەش 

دەمانەوێــت کــە لــەم کاتــەدا هەڵوێســتی 

پێویست بخرێتە ڕوو. گرنگیشە لەوە تێبگەن 

تورکیــا بچێتــە هەر شــوێنێک لەو شــوێنەدا 

ئارامــی و ئاســایش نامێنێــت. دەبێت لەوە 
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تێبگەن، کە تورکیا خۆی بۆ خۆی گەورەترین 

هەڕەشەیە. تورکیا هەرگیز ناتوانێت گەرەنتیى 

دابینکردنى ئارامی و ئاســایش بدات، چونکە 

خۆی بــۆ خۆی هاوکاری داعــش و جەبهەی 

نوسرەیە. ســوریاى وێران و کاول کردووە و 

لە دژی ئیــرادەى گەالنە. دەیەوێت پڕۆژەى 

دیموکراتیکى کوردان و عەرەبەکان و گەالنى 

تر بسڕێتەوە و لە ناوی ببات«.

*تاکــە شــتێک، کە دڵــی تورکیــا خۆش 
دەکات لەناوبردن و نەمانى کوردە؟

ئاڵدار خەلیل بەرپرسی کۆمیتەى دیپلۆماسیى 
تەڤدەم لەبارەى هەڕەشەکانى دەوڵەتى تورک 

لــە دژی منبج ڕایگەیانــد، تورکیا بۆ ئەوەى 

عەفرین بخنکێنێت و ڕێگاى ڕەقا و شارەکانى 

تر کۆنتڕۆڵ بکات، دەیەوێت منبج بخاتە ژێر 

دەســتى خۆی و لەوبارەیەوە وتیشی: »یانى 

تەنها ئامانجەکەى یەپەگە و یەپەژە و پەیەدە 

نییــە، کە ئــەو خۆی باســیان دەکات، بەڵکو 

دەوڵەتى تــورک پالنێکى گەورەى تری هەیە 

و دەیەوێــت میســاقی میللی )ســنوورەکانى 

پەیمانى نەتەوەیى تورکەکان، کە دەیانەوێت 

لە حەلەبەوە بۆ موسڵ لەوێشەوە بۆ کەرکوک 

داگیربکەن( بۆ خۆی بهێنێتەدی. ئەمەریکاش 

لە سەرتاســەری جیهــان هێزێکى کاریگەرە و 

بەرژەوەندییەکانــى خۆی دەپارێزێت. ئێســتا 

هەندێک شــتی ئەرێنــێ و باش بۆ ئێمە باس 

دەکەن، بۆ کەمکردنەوەى نیگەرانییەکان و بۆ 

ئەوەى دڵمان ئاسوودە بکەن باسی هەندێک 

شت دەکەن، بەاڵم تەنها ئەوە بۆ ئێمە بەس 

نییە و هەر بە قســە نابێــت. ئێمە بەوانمان 

وتوە ›تاکە شتێک کە دڵی تورکیای پێ خۆش 

دەبێت، لەناوبردن و سڕینەوەى کوردە‹،«.

چاوەڕوانــى  بــۆ  چارەســەری  ئێمــە   *
بەجێناهێڵێن؟

ئاڵدار خەلیل: بەرپرسی کۆمیتەى دیپلۆماسیى 
تەڤدەم ڕایگەیاند، نابێت ئەوان لەســەر ئەو 

وتە و قســانە سیاســەت بکــەن و ڕایگەیاند 

»لەســەر خاکەکەماندا شۆڕشێک ئافرینراوە و 

بە دڵنیاییەوە دەمانەوێت دەستکەوتەکانى ئەو 

شۆڕشە جێگیر و هەمیشــەیى بکەین. لەبەر 

ئــەوەش نابێت ئێمە چارەســەری لە ســوریا 

و چارەســەری لە باکووری ســوریا و ڕۆژئاوا 

تارمایی هەژموونی هێزەکانی واڵتان بەسەر هێزەکانی هەسەدەوە لە خۆرئاوای سوریا
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تەنهــا بۆ ئەو چاوەڕوانییانــە بەجێبهێڵین. بۆ 

نمونە ئێستاش چاوپێکەوتنمان لە گەڵ ڕوسیا 

بەردەوامیى هەیە. ئێمە ناتوانین تەنها بەپێى 

تویتەکــەى ترەمــپ بجوڵێینــەوە. بێگومــان 

زۆرگرنگــە  پەیوەندیمان لە گــەڵ ئەمەریکا 

بپارێزیــن و کارێــک بکەین کــە ئەمەریکا لە 

گەڵماندا بێت و کاریگەر بێت بۆ جێگیرکردن 

بــەاڵم  دەســتکەوتەکانمان،  چەســپاندنى  و 

دووبــارەى دەکەمــەوە، ئێمــە ناتوانیــن لە 

چاوەڕانیــی ئــەوەدا بین، کە ئــەوە خۆی بۆ 

خۆی دروست ببێت«.

*‹ئێمە بە هێــز و تواناى خۆمان ڕێگا بۆ 
چارەسەری دەکەینەوە‹؟

ئاڵــدار خەلیــل: باســی ئەوەی کــرد، هەر 
لــە ســەرەتاى پڕۆســەى شۆڕشــدا وتویانــە 

›ئێمە چارەســەری بە هێــز و تواناى خۆمان 

دەئافرێنیــن‹ و ئەوەشــى وت »بــۆ کێشــەى 

سوریا ئێمەی سوریایى و بە دواى چارەسەریدا 

دەگەڕێیــن. ئەگــەر هێــزە نێودەوڵەتییەکان 

بــاش  ئــەوە کارێکــى  هاوکاریمــان بکــەن 

دەبێت. ئەگەر ئەمەریکا پێبەندی بەڵێنەکانى 

خــۆی بێت ئــەوە باش دەبێــت. هەر وەک 

هەڵوێستى دەستپێکمان، ئێمە لە گەڵ هەموو 

کــەس والیەنەکانــدا چاوپێکەوتــن ئەنجــام 

دەدەیــن، بەاڵم نابینە بەشــێک لــە الیەنێک 

یــان الیەنگــری کەســێک. ئێمە درێــژە بەو 

سیاسەتەمان دەدەین. چاوپێکەوتنمان لە گەڵ 

ئەمەریکا بــە بەردەوامیى درێژەیان دەبێت. 

بــۆ جێگیرکردن و هەمیشــەیەى کردنى ئەو 

چارەسەرییە، بۆ کەمکردنەوەى هەڕەشەکانى 

تورکیا، بۆ پاراستنى هەرێمەکە، هەر کارێک 

کە ببێتە پاڵپشــت بۆ هێــز و تواناى ئێمە بۆ 

ســەرکەوتن و پاراســتنى دەســتکەوتەکانمان 

ســوودی هەبێت ئەنجامى دەدەین و ئەوەش 

کارێکى باش دەبێت«.

خەلیــل باســی ئەوەشــی کــرد، ئــەوان بۆ 

چارەسەرکردنى کیشەى سوریا و قبووڵکردنى 

پێگە و ستاتۆی خۆیان لە هەوڵدان و وتیشی 

»لــەو خاڵەشــدا چاوپێکەوتنمــان لــە گــەڵ 

ئەمەریکا بەردەوامیــى هەیە. بێگومان ئێمە 

تەنها لــەو چوارچێوەیەدا خۆمان ســنووردار 

و قەتیــس ناکەیــن. لە گەڵ ئەوەشــدا ئێمە 

لــە گەڵ واڵتانى ئەورووپی لە پەیوەندیداین. 

ئەوانیــش لــە کاتــى خۆیــدا بــۆ پــڕۆژەى 

سەرلەنوێ ئاوەدانکردنەوە و بۆ بەهێزکردنى 

ڕێکخــراوەکان و پاراســتنى دەســتکەوتەکان 

ڕۆڵیان دەبێت«.

*دانوستان لە گەڵ ڕژێم؟
ئاڵــدار خەلیــل: لەبــارەى دانوســتان لــە 
گــەڵ ڕژێــم دا وتــى »دەبێــت چارەســەری 

لــە گــەڵ شــام دا بکرێــت، چونکــە ڕژێــم 

هێــزی ئــەم خاکەیــە، الیەنێکى ســەرەکیى 

کێشــەکەیە. ئەوەى لە نەتەوە یەکگرتووەکان 

نوێنەرایەتیــى ســوریا دەکات، هــەر ڕژێمە. 

لــە الیەکى ترەوە ڕوســیا هێزێکى کاریگەرە 

لــە ســوریا. کاریگەریشــی بەســەر ڕژێمەوە 

هەیە. لەســەر ئەو بنەمایە ئێمە خواســتمان 

لــە گەڵ ڕوســیا پەیوەندی دروســت بکەین 

و بەردەوامین لەو هەوڵەشــمان. ڕوســیا بە 

ئێمــەى وت ›ئەگەر ئێوە لــە گەڵ هێزەکانى 

ڕژێــم ڕێبکەون، ئێمــەش دەبینــە الیەنێکى 

ئــەو ڕێککەوتنــە‹. ئامادەکاریــى خۆیان لەو 

بوارەدا خستووەتەڕوو. ڕایانگەیاند، ئامادەن 

بــۆ ئــەوەى ڕێککەوتنێکى ڕیشــەیى ئەنجام 

بدرێت«.

ئاڵــدار خەلیل ئەوەشــی وت »ئەگەر بتوانین 

ئەوە بکەین و لەو بوارەدا بەرەوپێشچوونێک 

لــە  ئــەوا هەوڵیــش دەدەیــن  ڕووبــدات، 

گــەڵ ڕژێمیــش ڕێبکەوین و بــە دواى ڕێگا 

چارەســەریدا بگەڕێین. بەاڵم ئەوە وەک ئەو 

بۆچوونــە نییــە، کە هەندێک کــەس دەڵێن، 

›ڕژێــم دەگەڕێتــەوە، دیســان بــە هەمــوو 

تورک پالنێکى گەورەى تری 
هەیە و دەیەوێت میساقی 

میللی )سنوورەکانى 
پەیمانى نەتەوەیى 

تورکەکان، کە دەیانەوێت 
لە حەلەبەوە بۆ موسڵ 
لەوێشەوە بۆ کەرکوک 
داگیربکەن( بۆ خۆی 

بهێنێتەدی. 

“



197  ژمارە )33-32( نیسانی  2019

شــوێنێکدا باڵو دەبێتەوە‹. بــا گەلەکەمان لە 

دێــرەزۆر، ڕەقــا، تەبقــا و منبــج و هەموو 

شــوێنەکانى تــر ئەوەیــان لــێ ڕوون بێــت، 

ئێمــە ئەوە قبووڵ ناکەین ڕژێم وەک پێشــتر 

بچێتە هەموو شــوێنێک. ڕژێم پێویســتى بە 

گۆڕانکارییەکــى دیموکراتیــک هەیە. دەبێت 

پەیمانێــک واژۆ بکرێــت. پێویســتە ڕژێــم 

ئــەوە قبــووڵ بکات، کە لێرە ســتاتۆ و پێگە 

لــە  ئەگــەر  هەیــە.  خۆبەڕێوەبەرییــەک  و 

بەڕێوەبەریــى خۆبەخۆی  چاوپێکەوتنەکانــدا 

هەرێمەکەمــان قبووڵ بکات، ئەوا لەو کاتەدا 

دەتوانین لــە گەڵ یەک ڕێبکەوین. بۆ نمونە 

ئێمە دەتوانین لەســەر ســنوور لە گەڵ یەک 

ڕێبکەوین. ئەو ســەربازانەى کە نوێنەرایەتیى 

شام دەکەن، دەتوانن سنوور بپارێزین، بەاڵم 

دەکرێــت ئــەو ســەربازانە هــەر ســەرباز و 

خەڵکــى هەرێمەکەش بن. یانى دەکرێت لەو 

بابەتەدا فورمول و شێوەیەک بدۆزرێتەوە«.

*دەبێــت ئێمــە هەمــوو کات بــە ڕۆحی 
سەفەربەرییەوە بجوڵێینەوە؟

ئاڵــدار خەلیــل ســەرنجی خســتە گرنگیى 
ئامــادەکاری و هێزى گەل وتى »شــۆڕش بۆ 

سەرکەوتن ئەنجام دەدرێت. بێگومان شۆڕش 

لە ناو زەحمەتى و فیداکارییدا دەئافرێنرێت. 

پرۆســەى بەردەممــان لەو ڕاســتییەوە دوور 

نییــە. لەبــەر ئــەوەش دەبێــت گەلەکەمان 

هەمــوو کات ئامــادە بێت. هەمــوو کات بە 

ڕۆحی ســەفەربەرییەوە بجوڵێتەوە. لە ڕووی 

پاراســتن، خۆڕێکخســتن، ئابووریی و هێزی 

ســەربازییەوە خۆی بەهێز بکات و ڕێوشوێنى 

خۆی بگرێت«.

*بــە بەرخودانى خۆمان دەتوانین بوونی 
خۆمان بپارێزین؟

ئاڵدار خەلیل: بەرپرسی کۆمیتەى دیپلۆماسیى 
دیموکراتیــک  کۆمەڵگــەى  بزووتنــەوەى 

)تەڤدەم( لە کۆتایى قسەکانیدا وتى »بێگومان 

گەلەکەمــان، گەلێکى شۆڕشــگێڕە و گەلێکە 

لــە نــاو شۆڕشــدایە. بێگومــان ناچێتە چوار 

چێوەى هەندێک کەسانەوە و لە چاوەڕوانیى 

ئەمەریکا، ڕوسیا و ڕژێمدا نامێنێتەوە، بەڵکو 

خۆمان بــۆ خۆمان واڵتەکەمــان دەپارێزیین. 

بیــر لــەوە دەکاتەوە، کە هێــزی خۆی چۆن 

و بە چ شــێوەیەک بە باشــترین شێوە بەکار 

بهێنێــت و چی بکات، ئێمــەش ئامادەکاریى 

خۆمــان دەکەین. ئەگــەر ئامادەکاریمان باش 

بێــت، ئەوا ئەگەر ســبەى خراپترین شــتیش 

ڕوو بدات دەتوانیــن بە بەرخودانی خۆمان، 

خۆمان بپارێزین و سەربکەوین«.

پرۆفایل
ئاڵدار خەلیل

-ئەندامــى کۆنســەى بەڕێوبەرایەتى 
بزووتنەوەى دیموکراتیک)تەڤدەم(

- هاوســەرۆکى دەستەى جێبەجێکارى 
)تەڤدەم(بووە

- بەرپرســى مەکتەبــى دیبلۆماســى  
بزووتنــەوەى کۆمەڵگەى دیموکراتیک 

)تەڤدەم(



عەبدولکەریم سارۆخان، 
سەرۆکى کانتۆنى جەزیرە

خۆرئاوا ناوەندێکە بۆ چارەسەرکردنى پرسەکانى کورد لە خۆرهەاڵتى 
ناوەڕاست بۆ هەر چوارپارچەى کوردستان. 

دیدار: هۆزان عەفرینى
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هێرشــی تورکیــا لــە خۆرئــاواى کوردســتان بــۆ ســەر خەڵکــى مەدەنــى بەردەوامە، 
ــى  ــە خۆرهەاڵت ــر ل ــەى ت ــک ناوچ ــپى و هەندێ ــرێ س ــێ و گ ــە کۆبان ــەت ل ــە تایب ب
ئــاوى فوراتــى باکــوورى ســووریا، بــۆ قســە و بــاس لەســەر خۆرئــاواى کوردســتان، 
ــرە  ــى جەزی ــەرۆکى کانتۆن ــارۆخان، س ــم س ــەڵ عەبدولکەری ــان لەگ دیدارێکم

ئەنجامــداوە. 

* سەبارەت بەو هێرشانەى سوپای تورکیا 
بۆ ســەر خەڵکــی مەدەنی لــە خۆرئاوای 

کوردستان دەڵێن چی؟
عەبدولکەریم ســارۆخان: ئەو هەڕەشانەى 
تورکیــا بۆ ســەر خۆرئــاوا و بەتایبەتییش بۆ 

کۆبانــێ هەڕەشــەیەکى نوێ نییــن بۆ ئێمە، 

بەڵکوو هەر لە دەســتپێکى شۆڕشــى سووریا 

و شۆڕشــى خۆرئاوا، تورکیا هەڕەشــەى لەم 

هەرێمە کردوە، جگە لەوە پێش هەڕەشــەى 

تورکیــا بــۆ کۆبانێ، کە شــتێکى نــوێ نییە، 

دەتوانین بڵێین تورکیا ئەم هەڕەشانەى زیاتر 

کردوە، دەســتێوەردانى کردوە لە هێرشى بۆ 

سەر کۆبانێ، چەندین خەڵکى سیڤیلى بە ژن 

و منداڵەوە شەهید کردوە، کە هەموو ئەوانە 

دەکەونــە چوارچێوەى خزمــەت و هاوکاریی 

داعــش، خاڵێکی تر ئــەوە، ئەو قەیرانەى کە 

تورکیا ئێستا تێیکەوتوە، ئاڵۆزییەکی دروست 

کــردوە و تورکیــا دەیەوێــت بیگوازێتەوە بۆ 

خۆرئــاوا و باکوورى ســووریا، خاڵى ســێیەم 

لەبــەر ئ  ەوەى ئیتــر خەریکــە کێشــەی 

سووریا بە دیالۆگ چارەسەر دەکرێت، تورکیا 

دەیەوێت شــەڕێکى نــوێ و قەیرانێکى نوێ 

لەم هەرێمەدا دروســت بکات، لە ئیدلیبیش 

بــۆ  گفتوگۆکــردن  و  ڕێککەوتــن  خەریکــە 

چارەســەرکردنى کێشــەکان دروســت ببێت، 

تورکیــا لەوێــش دەیەوێت بەشــى هەبێت و 

باکــوورى ســووریا نموونــەى دیموکراســى 

نەبێــت، بــۆ ئەوەى شــەڕێک لــەو هەرێمە 

هەڵبگرســێنێت و قازانجێــک بــکات، تورکیا 

دواى حەوت ساڵ هیچ قازانجێکى نەکردوە، 

تازە دەیەوێت قازانج بکات.

چوارقوڵییەکــەى  کۆبوونــەوە  *دواى 
ئەســتەنبوڵ، لە الیەن ســوپای تورکیاوە 
هێرش کــرا، فەڕەنســایش لــەم کاتەدا 
چاالکیــى کارى پزیشــکیی وەســتاندوە، 
بۆچى فەڕەنســا ئەو چاالکییەى وەستاند، 

ئایا ڕازییە؟
عەبدولکەریم ســارۆخان: ئــەو کۆبوونەوە 
چوارقۆڵییەى نێوان فەڕەنسا، تورکیا، ئەڵمانیا 

شاندێک لەسیاسەتمەدارو ڕۆژنامەنووسی ئەڵمانی سەردانی کوردستانی ڕۆژاوادەکەن
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و ڕووســیا بەگشــتى بۆ ڕەوشى سووریا بوو، 

بــە تایبــەت بــۆ هەرێمــى ئیدلیــب و ئەو 

هەرێمانــەى لــە ژێــر داگیرکاریــى تورکیادا 

بــوون، بە بڕواى مــن کۆبوونــەوە بۆ ئەوە 

بــوە کە پێشــنیارى چارەســەری بکــەن یان 

بــۆ ئــەوەی بەرژەوەندیى خۆیــان بپارێزن، 

بــە بۆچوونــى ئێمــە ئــەو هێرشــەى کراوە 

بــە هۆى ئــەو کۆبوونەوەیە نەبــوە، بەڵکوو 

تورکیــا دەیەوێت ئــەو جوواڵنەوەیــە بخاتە 

ســەر ئەو کۆبوونەوەیەى کە کرا و دەیەوێت 

ئــەو پەیامــە بگەیەنێــت، کە ئەگەر پێشــتر 

فەڕەنســا، ئەڵمانیــا و ڕووســیا پشــتگیرییان 

لە چارەســەرى پرســەکان لە سووریا دەکرد، 

ئێســتا ئەو پشتگیرییە نەماوە، تورکیا ویستى 

بڵێت ئــەوە ئەنجامى ئەو کۆبوونەوەیە بوو، 

کشــانەوەى پزیشــکى بێســنور لەو هەرێمە 

ئەوەیــان ڕاگەیانــدوە، کاریــان لەو شــوێنە 

تــەواو بوە، هەر چەند بــۆ ئێمەیش جێگەى 

گومان بوو، لەوانەیشــە شــەڕێک ڕوو بدات 

و ئەو ئارامییــەى هەیە تێکبچێت. بە بڕواى 

ئێمــە، چ بە نهێنى و بە ئاشــکرا کۆبوونەوە 

کرابێت هیچ شــتێکى ئەوتۆ نەبوە، بێگومان 

گەلى ئەم هەرێمە پێویســتى بە تەندروستى 

و دەرمــان هەیە و بە بڕواى ئێمە هێرش بۆ 

سەر ئەم هەرێمە ئەنجامى ئەو کۆبوونەوەیە 

نییە، چونکە فەڕەنســا دەوڵەتى یەکەم بوو، 

پێش هــەر دەوڵەتێکى تــر دەرگاى خۆى بۆ 

بەرپرسانى یەکینەکانى پاراستنى گەل )یەپەکە 

و یەپــەژە( کــردەوە و بینیــن و گفتوگــۆ لە 

نێــوان هــەر دوو الى سیاســى بەردەوامە و 

بــاوەڕ ناکەم فەڕەنســا ببێتــە نێوەنگیرییەک 

کــە گرژییــەکان توندتر و قەیرانــەکان زیاتر 

بــن، لەبەر ئەوەى فەڕەنســا لە هاوپەیمانیى 

نێودەوڵەتیدا هاوبەشــى ئەمەریکایە لە دژى 

داعش شــەڕکردن لە بەرانبــەر داعش، بەاڵم 

تورکیا دەیەوێت لیستێکى سیاسى بخاتە دژى 

مەسەلەى ســووریا بۆیە جوواڵنەوەیەکى لەو 

شێوەیە کرا.

* پەیامــى کۆتایی ئێوە بۆ گەلى کورد و 
ئەو مەترسییانەى کە لە سەریەتى چییە؟
عەبدولکەریم سارۆخان: بۆ گەلى کورد لە 
هەر چــوار پارچەى کوردســتان دەڵێم، ئیتر 

کاتى ئەوەیە یەکڕیزیى سیاســى و لەشــکرى 

دروســت بکــەن، تا ئــەو مەترســییانەى لە 

ســەر گەلى کوردســتان لە باشــوور، باکوور، 

خۆرهــەاڵت و خۆرئاوا هــەن، بە هاوکاریی 

هێــزى نێودەوڵەتــى نەیهێڵن و چارەســەرى 

پرســەکانى کــورد بکــەن، ئەمڕۆیــش ئــەو 

دەرفەتە هاتوەتە پێشــەوە و لە خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاســتەوە دەســتى پێ کردوە، هەر بۆیە 

پێویســتە گەلى کورد کۆنگرەیەکى نەتەوەیی 

ببەســتێت و یەکڕیزیــى خۆی پیشــان بدات 

و هەمــوو پارتــە ســەرەکییە کوردییەکان و 

ڕێکخســتنە سیاســییەکان لە هەمــوو الیەک 

یەکگرتــوو و هــاوکارى یەک بــن، بێگومان 

ئەگەر یەکڕیزیى گەلى کورد هەبێت، پێوەندى 

و گفتوگــۆى نێودەوڵەتییش بۆ بەرژەوەندیى 

کورد دروســت دەبێت. خاڵێکى تر، خۆرئاوا 

نموونەى دیموکراسیى کوردی لە خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاست دروست کرد، ئیتر جیهان ئەوە لە 

بەرچــاو دەگرێت، کە خۆرئاوا چۆن شــەڕى 

داعشــى کرد و سەرکەوتنى بە دەست هێنا، 

کورد لە جیاتیی هەموو جیهان شــەڕى کرد، 

ئیتــر دەبێــت هەموو پارچەکانى کوردســتان 

پێکــەوە لە شــۆڕش و پاراســتنى گەلەکەیان 

هاوکار بن و پێویســتە نزیکــى خۆرئاوا بن، 

چونکە خۆرئاوا ناوەندێکە بۆ چارەسەرکردنى 

پرسەکانى کورد لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست بۆ 

هەر چوارپارچەى کوردستان. 

پرۆفایل
کانتۆنی جزیرە

ڕۆژئــاوای  کانتۆنــی  گەورەتریــن   -
کوردستانە

- ئەتۆنۆمییــە بەشــێوەی دی فاکتۆ 
دامەزراوە

- ڕۆژی 21ی کانوونی دووەمی 2014 
دامەزراندنی ڕاگەیەندرا

 22 لــە  کانتۆنەکــە  حکوومەتــی   -
وەزارەت پێکهاتووە 

- ئەکــرەم حەســۆ ســەرۆکوەزیرانی 
کانتۆنەکەیە

-لە ئێســتادا عەبدولکەریم سارۆخان، 
سەرۆکى کانتۆنى جەزیرە،یە



چوونەدەرەوەی هێزەکانی ئەمەریکا لە 
سوریا. نائارامى  زیاد دەکات

هەرگیز ترەمپ باوەڕی بە ئامادەبوونی هێزەکانی ئەم واڵتە نەبوو لە 
گۆڕەپانێک، کە کەمترین دەسەاڵت و کاریگەری نەبێت

JOSEPH BAHUT
)توێژەر لە بەرنامەی کارنگی بۆ خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست(
وەرگێڕانی: ئەرسەالن حەسەن 
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کۆشــکی ســپی بڕیــاری چوونــەدەرەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکای داوە لە ســوریا. 
ترەمــپ لــە تویتەکــەی خۆیــدا نووســیویەتی: )ئێمــە داعشــمان لــە ســوریا 
لەناوبــردووە، ئــەوە تاکــە پاســاومان بــوو بــۆ مانەوەمــان لــە ســوریا لەســەردەمی 

ــوو چــی دەبێــت؟ ــەی قۆناغــی داهات ســەرۆک کۆماریــم(. ئ

بەپێــی نوکتەیەکــی گاڵتەجاڕانــەی تاڵی باو 

لــە واشــنتۆن، بێجگە لــە تویتێکــی ترەمپ 

شــتێکی دیکە هۆکاری مانەوەمان نەبووە لە 

باکووری خۆرهەاڵتی سوریا. ئەم گاڵتەجاڕییە 

بە ڕاگەیاندنی کتوپڕی کشــانەوەی دو هەزار 

ســەربازی ئەمەریکی لە سوریا، وەک ترەمپ 

زۆر پێشــتر بەڵێنی دابوو هاتەدی. ئەم کارە 

بــۆ ئاگاداربــووان لــە کارەکانــی واشــنتۆن، 

پێشــبینیکراو بــوو. هەرگیــز ترەمپ باوەڕی 

بــە ئامادەبوونی هێزەکانــی ئەم واڵتە نەبوە 

لــە گۆڕەپانێــک کــە کەمترین دەســەاڵت و 

کاریگەری نەبێت.

بەاڵم، لە کۆشــکی ســپی هەموویان هاوڕای 

ئەم شــیکارە نەبوون. جۆن بۆڵتن ڕاوێژکاری 

بوونــی  پێیوابــوو،  نەتەوەیــی  ئاسایشــی 

هێزەکانــی ئەمەریــکا لە ســوریا هۆکاریکی 

ڕاگرتنــە بــۆ ئێران کە لە کۆنــەوە ناکۆکە لە 

گەڵــی. جەیمــز مەتیــس، وەزیــری بەرگری 

نیگەرانی ئەوە بوو کە چوونەدەرەوەی پێش 

وادەی هێزەکانــی ئەمەریــکا دەبێتــە هــۆی 

درووســتبوونی بۆشــاییەک کە )داعش( پڕی 

بکاتــەوە و دووبــارە، لە دۆخــی خراپتردا، 

بەناچاری هێز لە سوریا بەکاربهێنرێت. لەبەر 

ئەوە بڕیاری دەستلەکارکێشانەوەی دا، دوای 

ئەو برێــت مەک گۆرک، نوێنــەری ویالیەتە 

یەکگرتــووەکان لە هاوپەیمانــی نێودەوڵەتی 

دژی داعشیش دەستیلەکارکێشایەوە. 

ئەم کشــاندنەوەی هێــزەکان توانا بە ترەمپ 

دەدات جەخــت لــەوە بکاتەوە کــە )داعش 

شکستی هێناوە( و وەفادار بووە بە بەڵێنێکی 

کاتی بانگەشــەی هەڵبژاردنــەکان. زۆربەی، 

ئەمەریــکا و  وەک دەزگاکانــی هەواڵگــری 

پنتاگــۆن دژی ئەم بڕیــارەن. لە ڕاپۆرتەکانی 

هەواڵگــری  دەزگای   ،2018 ئوتــی  مانگــی 

ئەمەریکی مەزەندەیان دەکرد کە نزیکەی 17 

هــەزار چەکداری داعش لە عێراق و 14،500 

هێزەکانى ئەمەریکا لە ڕۆژئاوا
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لە سوریان. ئەم ژمارەیە ئەوە نیشان دەدات 

کە مەترسی هاوشێوەی کشانەوەی پیشوەختی 

هێــزەکان لــە عێراق لــە ســاڵی 2011 و لە 

کاتی ســەرۆکایەتی ئۆباما بوونی هەیە. ئەم 

کشانەوەیە دەبێتە هۆی زیادبوونی توندوتیژی 

و پەالماری تیرۆریســتی. لە واقیعدا، ترەمپ 

لە کاتی کاندید بوونی بۆ سەرۆکایەتی کۆمار 

دەیویست کشانەوەی هێزەکان لە ڕۆژهەاڵتی 

نزیک لە سەردەمی ئۆباما بە تاوانێکی گەورە 

نیشان بدات. 

بڕیاری کتوپڕی ترەمپ بــۆ چوونەدەرەوەی 

هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە ســوریا مەترســی 

لــە کشــانەوەی ســەردەمی ئۆبامــا زیاترە. 

دەکرێت دەرکەوتنی فێڵوتەڵەکە لە باکووری 

خۆرهەاڵتی سوریا ببێتە مایەی تێکهەڵچوونی 

گەورەتــر و کۆنتــڕۆڵ نەکراو لــە ناوچەکە. 

بۆشایی سەرچاوەگرتوو لە گەورەیی 

هێزەکانــی ئەمەریکــی ڕکابــەری 

مردن بــۆ کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکە 

دەهێنێتەدی. )هێزەکانی ســوریای 

دیموکرات( »FDS« ماوەیەکی زۆر 

نزیکتریــن هاوپەیمانانی واشــنتۆن 

بەگژداچوونــەوەی  لــە  بــوون 

کاراکتەرێکــی  تورکیــا،  داعــش. 

دیکــەی ســەرەکییە لــە ناوچەکە، 

کــوردەکان بــە هەڕەشــەیەک بۆ 

حکومەتەکــەی خۆی دەزانێت. بە 

کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا 

کە پشــیوانی کوردەکانن، هەلێکی 

زێڕین دەســت تورکیا دەکەوێت تا 

هەوڵبدات دوژمنانی کوردی خۆی 

لە ناوبەرێت. کردنەوەی ئەم بەرە 

نوێیە دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوەی 

ئــەو هێزانەی کە بەگــژ داعش دا 

دەچوونەوە و بەمشێوەیە تێڕوانین 

بــۆ زیادبوونــی تونــد و تیژی لە 

ناوچەکە درووست دەبێت.  

مەترســی  کشــانەوەیە  ئــەم  هەروەهــا، 

جیۆپۆلەتیکی گەورەتریشــی دەبێت. ڕوســیا 

لــەو پێگەیــەدا بــۆ بینینــی ڕۆڵی باشــتر بۆ 

داوەری کردن لە تێکهەڵچوونەکان لە ســوریا 

دەدۆزێتــەوە و ئەمکارە دووبارە حکوومەتی 

دیمەشــق لە ســوریا زیاتر بەهێز دەکات کە 

هاوپەیمانی ڕوســیایە. ئــەوە کتومت هەمان 

ئەنجامە کە بوونی هێزەکانی ئەمەریکا نیازی 

بەرپێگرتنی هەبوو.  

بەاڵم مەترســییەکان لێــرەدا کۆتاییان نایەت. 

هەمــوو  هاوشــێوەی  ســتراتیجیەتە،  ئــەم 

بڕیارەکانــی حکوومەتی هەنووکە، دەبێت لە 

بوارێکــی فراوانتر لە چوارچێوەی کەللەڕەقی 

ترەمپ ســەبارەت بە ئێران ببینرێت. بوونی 

هێزەکانــی ئەمەریکا لە نزیکی ســنوورەکانی 

ئامانجــی  بــە  عێــراق  و  ســوریا  نێــوان 

گەشەکردووی  دەسەاڵتی  بەرتەسککردنەوەی 

ئێــران بوو لە ناوچەکــە. ترەمپ بڕیارەکەی 

خۆی دەربارەی کشانەوەی هێزەکانی لە سوریا 

پێش چەنــد ڕۆژێک بەر لــە باڵوبوونەوەی، 

وەزیرانــی  ســەرۆک  ناتانیاهــۆی  بنیامیــن 

ئیسرئیلی لێ ئاگادار کردبووەوە. ناتانیاهۆ لە 

یەکەم کاردانەوەی بەم گۆڕانکارییە لە دۆخی 

ســتراتیجی ئیسرائیل پەســندی کرد و گوتی: 

)ئێمە هــەوڵ دەدەین ئاسایشــی ئیســرائیل 

دابیــن بکەیــن و لــە ناوچەکــە بەرگری لە 

خۆمــان بکەین(. ئایا ئــەوە بە مانای ئەوەیە 

کە حکوومەتی ترەمپ پشــتیوانی کردووە لە 

فراوانبوونی پەالمارە ئاسمانییەکانی ئیسرائیل  

کە تا ئێستا لە ناوچەی دیمەشق چڕبووەتەوە 

و تێکهەڵچوونی ســەربازی ڕاستەوخۆ لە گەڵ 

ئێــران لــە پێشــە؟ ڕاگەیاندنــی هەڵبژاردنی 

پێشوەخت لە ئیســرائیل ناجێگیرییەکان زیاد 

دەکات، کــە پێشــبینیکراوە لــە 9ی ئۆروێل 

بێت. 

دەرئەنجامی کشانەوەی چەند هەزار سەرباز 

بۆ بردنەسەری بەڵێنێکی هەڵبژاردنەکان – بە 

پێچەوانــەی بۆچوونی ڕاوێژکارانی ئاسایشــی 

نەتەوەیــی ترەمــپ – ئاکامــی گــەورەی بۆ 

ناوچەکە دەبێت. ســوریا بووەتــە گۆڕەپانی 

تێکۆشــان بــۆ دەســتەبەرکردنی دەســەاڵت 

لــە خۆرهەاڵتی نزیک. کشــانەوەی ویالیەتە 

یەکگرتــووەکان ئــەم شــەڕە بە بــێ ئەنجام 

دەهێڵێتــەوە و دەبێتــە هــۆی گەشــەکردنی 

ناجێگیری لە خۆرهەاڵتی نزیک. 

سەرچاوە: 
خــروج نیروهای آمریکایی از ســوریە، بی 

ثباتی ها را تشدید می کند
لوموند دیپلۆماتیک ژانویەی 2019      

جەیمز مەتیس، وەزیری دەستلەکارکێشــاوەی 
ــکا بەهــۆی کشــاندنەوەی  ــری  ئەمەری بەرگ

هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە ڕۆژئــاوا


