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هەڵوێست بەرامبەر ڕژێم

ئەو ئینشــیقاقچییانەی ناویــان لەخۆیان نابوو
«چەپــەکان» ،پشــتیان بــە پالنێکــی تۆکمــەی
میدیایــی بەســتبوو بــۆ تەنگهەڵچنیــن بــە
نەیارەکانیــان کــە ناویــان لەخۆیــان نابــوو
«ڕاســتەکان» ،هــەر ئەوەشــیان کردبــووە
پاســاوی پــڕۆژەی ئینشــیقاقەکەیان ،ئــەم
پالنــە هــەر بریتینەبــوو لــە خۆحەشــاردان
لەپشــت درووشــمەکانی «مارکســیزم» و
«لینینزم»ـــەوە ،بەڵکــو تۆمەتباریــش دەکران
بــە سازشــکردن لەســەر مافەکانــی گەلــی
کــورد لــە ســوریا ،لەگــەڵ چەندیــن دەنگــۆ
و چەواشــەکاریی دیکــە ،کــە هەموویــان
ئامانجیان شــێواندنی وێنــا خەباتگێڕییەکەیان
بــوو لــە دیــدگای جەمــاوەردا ،بازاڕیــان
بــۆ کۆمەڵــە درووشــمێکی کوردســتانیی
گەرمدەکــرد کــە نەدەگونجــان لەگــەڵ
تایبەتمەندیــی نەتەوەیــی گەلــی کــورد لــە
ســوریا ،هەروەهــا بــە چاوێکــی بایەخــەوە
نەیاندەڕوانییــە ئــەو واقیعــەی کــە
ڕێککەوتننامــەی ســایکس بیکــۆ و کۆمەڵێــک
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ڕێککەوتننامــەی دیکــە لــە دواتــردا
هێنابوویانــە ئــاراوە ،کــە هەمــوو پێکــەوە
ســنووری کوردســتانیان کێشــا و دابەشــیان
کــردە ســەر چەنــد بەشــێک و هــەر
بەشێکیشــیان هەڵواســی بــە دەوڵەتێکــی
دراوســێوە.
یەکێــک لــە دیارتریــن ئــەو درووشــمە
کوردســتانییانەی لــە کۆتایــی پەنجاکانــی
ســەدەی بیســتەمدا لــە گۆڕەپانــی
سیاســیی کوردســتانی ســوریادا بازاڕیــان
بــۆ گەرمدەکــرد ،بریتیبــوو لــە درووشــمی
«ڕزگاریــی و یەکێتیــی کوردســتان)،
ئەمــەش بــووە زەبرێــک و ســاڵی ١٩٦٠
پایــەی ســەرکردایەتیی پارتیــی لەبــەردەم
دادگادا دوولــەت کــرد و کردییــە دوو باڵــی
دژبەیــەک ،کــە هەردووکیــان پڕبــوون لــە
خواســتی تۆڵەســەندنەوە ،تۆڵەســەندنەوەی
ئــەو کەســانەی بازاڕیــان بــۆ ئــەم درووشــمە
گەرمکردبــوو ،کــە هــەر زوو دەســتبەرداری
ئــەو درووشــمەش بــوون ،ئــەوەش پــاش
ئــەوەی پالنــە تۆڵەئامێزەکەیــان بــە ئامانجــی

خــۆی گەیشــت و بــووە مایــەی پاکتاوکردنی
دکتــۆر (نورەدیــن زازا) وەک یەکێــک لــە
دیارتریــن ســیمبولەکانی بزووتنــەوەی کــورد
لــە ســوریا ،لــە حوزەیرانــی ســاڵی ١٩٦٢شــدا
بــە یەکجارەکــی لــە جواڵنــەوەی کــوردی
دوورخرایــەوە ،ئــەم پالنــە بــە ڕاگەیاندنــی
ئینشــیقاق لە ســاڵی  ١٩٦٥بەپایان گەیشــت.
گومــان لــەوەدا نییــە کــە هێشــتا کۆمەڵــە
پرســیارێک لــەم بارەیــەوە لەئــارادان ،کــە
بریتییــن لەمانــە :کــێ بــوو بــۆ یەکــەم جــار
ئــەم درووشــمەی خســتە نــاو ئەدەبیاتــی
حزبەکــەوە؟ ئــەو کەســانە لــە بەرژەوەندیــی
کــێ ئــەم کارەیــان کــرد؟ چــۆن توانــرا
لــە دەرەوەی چوارچێــوە و وێســتگە
ڕێکخراوەیــی و حزبییــە فەرمییەکانــەوە
تێپەڕێندرێــت؟ بۆچــی هەڵگرانــی ئــەم
درووشــمە بەبــێ گەڕانــەوە دەســتیان
لێهەڵگــرت ،هــەر دوای ئــەوەی کــە پــڕۆژە
ئینشــیقاقییەکەی خۆیــان بــە ئامانــج گەیانــد
لــە ناوەڕاســت شەســتەکانی ســەدەی
ڕابــردوودا ،بــەوەش یەکــەم ئینشــیقاقیان

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

لــە مێــژووی جواڵنــەوەی کوردســتانی
ســوریادا تۆمارکــرد؟
لەڕاســتیدا هەمــوو الیــەک بــە ڕاشــکاوانە
دان بــە ناواقیعیبوونــی ئــەم درووشــمەدا
دەنێــن کــە لــە دەرەوەی بنەمــەوە
ڕێکخراوەییەکانــەوە و بەبــێ دانپێدانانــی لە
وێســتگە فەرمییە حزبییەکاندا دزەیکردبووە
نــاو ئەدەبیاتــی حزبــەوە ،هەمووالیــەک
دەڵێــن نازانیــن کــەی ئــەم درووشــمە لەنــاو
پڕۆگرامــی حزبدا چەســپێندراوە و ئەســتۆی
خۆیــان لــە بەرپرســیارێتیی بەکارهێنــان و
پیاهەڵدانــی ئــەو درووشــمە پاکدەکەنــەوە،
هــاوکات هەندێکــی دیکەشــیان بەئاشــکرا
دان بــەوەدا دەنێنــن کــە ئــەم درووشــمە
لەالیــەن دەســەاڵتە بااڵدەســتەکانی ئەوکاتی
واڵتــەوە هانــدراوە و خۆراکــی پێــدراوە،
هــەر ئەوکاتیــش هەمووالیــەک لــە
ســەرکردایەتییدا کۆکبــوون لەســەرئەوەی
لــە نزیکتریــن هەلــدا دەســتیلێهەڵگرن،
بــەاڵم هەڵمەتــی دەســتگیرکردنی ئەندامــان
و ســەرکردایەتیی حــزب ،پڕۆســەیەکی
زۆر خێراتــر بــوو لــەو ســەرکردایەتییەی
پڕۆگرامێکــی نوێــی ئامادەکردبــوو کــە
خاڵــی بــوو لــەم درووشــمە .
هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەو رێککەوتنــە
ئەندامانــی
لەنێــو
پێشــوەختەی
ســەرکردایەتییدا کرابــوو ســەبارەت
بــە ســڕینەوەی ئــەم درووشــمە ،وەک
هەســتکردنێک بــە مەترســیی بــازاڕ
گەرمکــردن بــۆ ئــەم درووشــمە لەنێــو
ڕیزەکانــی جواڵنەوەی کوردیی لە ســوریادا،
هەروەهــا بەوپێیــەی بەرپرســیارێتیی
یەکەمــی هەبــوو لــە حزبــدا( ،نوردەیــن
زازا) بانگەشــەی کــرد بۆئــەوەی لەبــەردەم
دادوەری لێکۆڵینــەوەدا دەســتنەگرن
بــە درووشــمی «ڕزگاری و یەکێتیــی

کوردســتان» و ســوور نەبــن لەســەری،
ئــەوەش وەک هەســتکردن بــە بارودۆخــی
ئــەو زیندانیانــەی لەگــەڵ ئەمانــدا گیرابــوون
و بــەر هەڵمەتەکــە کەوتبــوون ،بــەاڵم
ئەندامــی ڕێکخراویــش نەبــوون لەنــاو
حزبــدا ،بــەاڵم ئەوانــەی لەنــاو زیندانــدا
بانگەشــەی پەیوەســتبوونیان دەکــرد بــە
درووشــمەکەوە ،لەڕاســتیدا ڕۆژێــک لــە
ڕۆژان لەنێــو ئــەو کەســانەدا نەبــوون
کــە لــە دەرەوەی زینــدان بەرگرییــان لــە
درووشــمەکە دەکــرد ،بــەاڵم ســووربوونیان
لەســەر ئــەو درووشــمە لــە زیندانــدا وەک
تۆڵەکردنەوەیــەک بــوو لــە نوردەیــن زازا
و ڕووگیرکردنــی لەبــەردەم دادوەردا،
کــە دواتــر هەمــوو ئەوانــە (لەپێــش
هەموویانــەوە ئۆســمان ســەبری) دانیــان
نــا بــە ڕاســتی و دروســتیی هەڵوێســتەکانی
نوردەیــن زازادا ،بــەاڵم بەداخــەوە دوای
تێپەڕینــی کات و کۆتاییهاتنــی هەمــوو
شــتێک بــوو .
«مافــی چــارەی خۆنووســین» یەکێکــی
دیکــە بــوو لــەو درووشــمانەی «چەپــەکان»
لەبەرامبــەر «ڕاســتەکان»دا بەکاریاندەهێنــا،
پاڵنــەر و پاساوەکەشــیان لــەم بارەیــەوە
بریتیبــوو لــە پڕەنســیپێکی مارکسیســتیی
درووســت ،کــە دەیانەویســت بــەوە
ببنــە پاڵەوانێکــی نەتەوەیــی ،بــەاڵم
بەرزکردنــەوەی ئــەم درووشــمە الی
ئــەوان ،مەرجــدار بــوو بــەوەی بەڵێــن
بــدەن دەســت بــۆ جیابوونــەوە نەبــەن،
بەڵێنێکــی لــەم جــۆرەش هەڵقــواڵوی ئــەو
هەســتێکی ناوەکیــی خۆیــان بــوو بــەوەی
تەنهــا بــە بەرزکردنــەوەی ئــەم دروشــمە
لــەو هەلومەرجــەدا بەدیاریکــراوی ،تەنهــا
تــرس و گومــان ســەبارەت بــە دۆزی کــورد
دەوروژێنێــت الی ئــەو پێکهاتانــەی دیکــە،

“

ئەوانەی لەناو زینداندا
بانگەشەی پەیوەستبوونیان
دەکرد بە درووشمەکەوە،
لەڕاستیدا ڕۆژێک لە
ڕۆژان لەنێو ئەو کەسانەدا
نەبوون کە لە دەرەوەی
زیندان بەرگرییان لە
درووشمەکە دەکرد ،بەاڵم
سووربوونیان لەسەر ئەو
درووشمە لە زینداندا وەک
تۆڵەکردنەوەیەک بوو لە
نوردەین زازا و ڕووگیرکردنی
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لەبەردەم دادوەردا
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حسەین عیسۆ

سەاڵحەدین بەدرەدین

کــە هەمــوو لــە یــەک واڵتــدا پێکــەوە
دەژیــن ،ئەمــە جگــە لــەوەی دەبــوو
کەرەســتەیەکی میدیایــی بــاش بەدەســت
شۆڤێنیســتەکانەوە بــۆ دژایەتیــی گەلــی
کــورد و شــێواندنی دۆزە رەواکــەی ،و
هەنگاونــان بــۆ هێنانەپێشــی چەندەهــا
پــڕۆژەی ڕەگەزپەرســتانە ،بــەاڵم لەگــەڵ
ئەوەشــدا «چــەپ» یــاری بــەو درووشــمە
دەکــرد و کردبوویــە موزایەدەیــەک بەســەر
«ڕاســتەکان»دا.
«ڕاســتەکان» ،دواتریــش «بێالیەنــەکان»،
بەهەمــان شــێوە فۆکەســیان خســتبووە
ســەر تایبەتمەندیــی دۆزی کــورد لــە
ســوریا ،پــڕۆژەی سیاســییان بــۆ ئــەم دۆزە
تــەواو لێــک نزیــک بــوو ،ئــەم پڕۆژەیــە،
کــە ســیماکەی بریتیبــوو لــە وردیــی و
تێروتەســەلییەکی زۆر لــە هاوســەنگیی
نێــوان هــەردوو ڕەهەنــدە نەتەوەیــی و
نیشــتیمانییەکە ،لــەو دەمــەی هــەردوو
الیــەن بەڕاشــکاوی لــە پەیــڕەو و پڕۆگرانــی
خۆیانــدا دانیــان بــەوەدا دەنــا گەلــی کــورد
(کــە لــە ناوچــە مێژووییەکانــی خۆیــدا
دەژی :جەزیــرە ،کۆبانــێ ،عەفریــن)،
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بەشــێکە لــە تــەواوی گەلــی کــورد کــە
نیشــتیمانەکەی بــەزۆر و لــە ڕێگــەی
نێودەوڵەتییەکانــەوە
هاوپەیمانێتییــە
دابەشــکراوە ،لــە هەمــان کاتدا جەختیشــیان
لــەوە دەکــردەوە کــە پەیوەســت دەبــن بەو
واقیعــەی بەهــۆی ئــەو ڕێککەوتننامانــەوە
هاتۆتەئــاراوە ،لەگــەڵ کارکــردن لەپێنــاو
ژیانێکــی هاوبــەش لەگــەڵ پێکهاتەکانــی
دیکــە ،کــە هەمــوو پێکــەوە لەنــاو ســنوور
و چوارچێوەیەکــی نێودەوڵەتیــی نوێــدا
کۆبوونەتــەوە .
وێــڕای ئــەوەی چەپــەکان لــەڕووی
پڕاکتیکییــەوە نەیانوێــرا ئــەم هاوکێشــە
سیاســییە تێپەڕێنــن و بــە شــێوەیەکی
کردارەکیــی هــەر لەنــاو بازنــەی ڕاگرتنــی
هاوســەنگیی نێــوان هــەردوو ڕەهەنــدی
نەتەوەیــی و نیشــتیمانییدا مانــەوە ،بــەاڵم
لەســەر ئاســتی درووشــمەکان کاریــان
لەســەر تێکەڵکردنــی نێــوان هــەردوو
ڕەهەندەکــە و شــێواندنیانی دەکــرد،
بەجۆرێــک کە ڕەهەنــدە کوردســتانییەکەیان
قەبــە دەکــرد و تــا ئاســتی درووشــمی
ڕزگاری و یەکێتیــی کوردســتان دەڕۆیشــتن،

هەروەهــا درووشــمی مافــی چــارەی
خۆنووســینی گەلــی کــوردی سوریاشــایان
گەرمکردبــوو ،کاتێــک گوتــاری خۆیــان
ئاڕاســتەی شــەقامی کوردیــی دەکــرد
لەپێنــاو جواڵنــدن و ختوکەدانــی هەســتی
شــەقامی کــوردی و یاریکــردن لەســەر
هەســت و ســۆزە نەتەوەییــەکان ،بــەاڵم ئەم
مافەیــان دەبەســتەوە بــە پەیماننامــەکان و
مەرجــی جیانەبوونــەوە و ڕەتکردنــەوەی
دروســتکردنی دەوڵەتــی ســەربەخۆی
کــوردی و زیاتــر فۆکــەس خستنەســەر
ملمالنێــی چینایەتــی کاتێــک لەگــەڵ ناوەندە
عەرەبییــەکان یاخــود لەگــەڵ ڕژێمــدا
دەرگیــر دەبــوون ،ئەمــە پارادۆکســێکی
ترســناک بــوو ،کــە لــەڕووی سیاســییەوە
ئاڕاســتە و ڕوانگەکانــی گەلــی کــوردی
لــە ســوریا شــێواندبوو ،هــاوکات بووبــووە
زەمینەیەکــی لەبــار بــۆ پەرەســەندنی
دیــاردەی ئینشــیقاق و خۆراکپێدانــی .
لەڕاســتیدا الیەنەکانــی بزووتنــەوەی کوردیی
بەکــۆی گشــتی لەســەر ئاســتی داخوازییــە
نەتەوەییــەکان گەلێــک لێــک نزیــک بــوون
لــە ئاڕاســتە و ڕوانینــە گشــتییەکاندا،

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

بــە هەمــان شــێوە خەباتــی ئاشــتییانە
و دیموکراتخوازانەیــان بــە شــێوەیەکی
ســەرەکی ڕووی لــە زامنکردنــی مافەکانــی
گەلــی کــورد بــوو لــە ســوریا (لــەڕووی
سیاســی و کولتــووری و کۆمەاڵیەتییــەوە)،
لەگــەڵ بوونــی هەندێــک جیاوازیــی
الوەکیــی و ڕووکــەش ،کــە لێــرە و لــەوێ و
لــە ئەنجامــی تێڕوانینــی جیــاواز بــۆ مافەکان
و خســتنەڕوویان لــە گوتــاری میدیاییــدا
دەردەکەوێــت.
ئــەو هەڵمەتــە چەواشــەکارییەی چەپــەکان
بەئەنقەســت وروژاندبوویــان دەربــارەی
جەوهــەری مافــە نەتەوەییەکانــی گەلــی
کــورد لــە ســوریا ،تەنهــا گەمەیەکــی
میدیایــی کــەم بەهــا بــوو شانبەشــانی
ئــەو هەڵمەتانــەی دیکــەی بەرامبــەر
ڕاســتەکان وروژاندبوویــان ،دەیانوویســت
لــەو ڕێگەیــەوە وێنەیەکــی شــێواویان بــۆ
دروســتبکەن و سیاســەتە بابەتییەکەیــان
تێکبــدەن ،بەمــەش جەمــاوەر بخەنــە
نــاو مشــتومڕێکی بیزەنتیــی بێکۆتــاوە،
و پاڵنانیــان بــەرەو تەنگــەژەی سیاســیی
قــورس ،بــەاڵم لەگــەڵ دەســتپێکردنی
شۆڕشــی ســوریادا گوتــاری سیاســیی کــورددا
گەشــایەوە بــە شــێوەیەکی ڕوون و بەرچــاو
دەرکــەوت ،هەتاوەکــو بــووە کۆکــەرەوەی
زۆرینــەی الیەنەکانــی بزاڤــی کوردیــی
لــە ســوریا ،بەتایبــەت ئــەو الیەنانــەی
کەتبوونــە نــاو چوارچێــوەی ئەنجومەنــی
نیشــتیمانیی کــورد ،لەنێویشــیاندا پارتــی
دیموکراتــی پێشــکەوتنخوازی کــورد ،کــە
تەنانــەت هەتاوەکــو دوای کشانەوەشــی
لــەو ئەنجومەنــە لــە ناوەڕاســتی نۆڤەمبــەری
٢٠١٥دا پەیوەســت بــوو بــەو گوتــارەوە،
بەمــەش هیــچ هەلێــک نەمایــەوە لەبــەردەم
چەواشــەکارانی ســەر ئــەم ڕێگەیــە .

بــە ســەرنجدان لــە ڕەوتــی «چەپــەکان»،
دەبینیــن هــەر زوو درووشــمی «ڕزگاری و
یەکێتیــی کوردســتان»یان ســڕییەوە ،پــاش
ئــەوەی وەک پەردەیــەک بەکاریانهێنــا بــۆ
گەیشــتن بــە ئینشــیقاقەکەیان ،هەروەهــا
وشــەی «کوردستان»یشــیان لــە نــاوی
حزبەکەیانــدا ســڕییەوە ،ئیدی بەبەردەوامیی
مەرجــی جیانەبوونەوەیــان لکاندبــوو
بــە درووشــمی مافــی چارەنووســەوە،
ئــەو مافــەی لــە کۆنگــرەی پێنجەمــدا لــە
ســاڵی  ١٩٨٠بڕیاریلێدرابــوو ،بــەوەش لــە
ناواخنەکــەی خاڵــی کرابــووەوە ،کــە ئــەم
مافــە لەڕاســتیدا وەک پڕەنســیپ تــا مافــی
جیابوونــەوە لەخۆدەگرێــت ،ئەگەرنــا چــی
مەبەســتێک هەیــە لــە ســووربوونیان لەســەر
لێکدژیــی لــە خســتنەڕووی ئــەم مافــە لــە
چوارچێــوەی مەرجەکانــی پڕاکتیککردنــی،
هەروەهــا کــێ ڕێگــەی پێــداون لەبــری
گەلــی کــورد لێــدوان لەســەر چارەنووســی
بــدەن .
ڕژێــم لەخــوای دەویســت گوێــی لــەم جــۆرە
درووشــمانە بێــت ،لەبەرئــەوەی هۆکارێــک
بــوون بــۆ موهاتەراتــی زیاتــر لــە ڕیزەکانــی
کــورددا و قوڵکردنــەوەی مشــتومڕە
بیزەنتییــەکان تەنانــەت لەنــاو ئەندامانــی
یــەک حزبیشــدا ،لــە الیەکــی دیکەشــەوە
شــێواندنی دۆزی کــورد کاریگەریــی
خســتە ســەر ناوەنــدە عەرەبییەکانیــش،
کــە لــە بنەڕەتــەوە حەساســییەتیان بــە
وشــەی «کــورد» هەبــوو و هەمیشــە
خۆراکپێــدەری گومــان بــوون لەســەر ئــەو
دۆزە ،ئەمــە جگــە لــە دۆزینــەوەی هەلێــک
بــۆ شۆڤێنیســتەکان بــۆ جێبەجێکردنــی
سیاســەتێکی زیاتــری بەعەرەبکــردن دژ بــە
کــورد ،هــەر ئەمــەش وایکردبــوو ڕژێــم چاو
لەئاســت بەرزکردنــەوەی ئــەم درووشــمانە

“

الیەنەکانی بزووتنەوەی
کوردیی بەکۆی گشتی
لەسەر ئاستی داخوازییە
نەتەوەییەکان گەلێک
لێک نزیک بوون لە
ئاڕاستە و ڕوانینە
گشتییەکاندا ،بە هەمان
شێوە خەباتی ئاشتییانە
و دیموکراتخوازانەیان بە
شێوەیەکی سەرەکی ڕووی
لە زامنکردنی مافەکانی
گەلی کورد بوو لە سوریا
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بپۆشــێت .
لێکدژییەکــی دیکــە کــە هەتاوەکــو
ئێســتا ئینشــیقاقچییەکان لەگــەڵ خۆیانــدا
هێناویانــە ،ئەویــش بەرزکردنــەوەی
درووشــمی یەکێتــی بــوو ،لــەو دەمــەی
خۆیــان تــا ســەر ئێســقان ڕۆچووبوونــە نــاو
ئینشــیقاق و لێکتــرازان ،کــێ هەیــە لــە
(ســەالح بەدرەدیــن) زیاتــر بانگەشــی بــۆ
یەکێتــی و یەکگرتــن کردبێــت و ئــەو جــۆرە
درووشــمانەی بەرزکردبێتــەوە ،لەکاتێکــدا
هیــچ ئینشــیقاقێک لــە بزووتنــەوەی کوردیی
ســوریادا نەبــووە کــە ســەاڵح بەدرەدیــن
بــە ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ هانــدەری
نەبووبێــت و لەگەڵــی نەبووبێــت؟!
ئەمــە بەشــێک بــوو لــەو دوانــە لێکدژانــەی
کــە ئینشــیقاقچییەکان گەرمیــان دەکــرد
بــە ئامانجــی لەکەدارکردنــی شــان و
شــکۆی ڕکابەرەکانیــان و شــێواندنی وێنــەی
نەیارەکانیــان ،لەوێشــەوە دۆزینــەوەی
پاســاو بــۆ ئینشــیقاقەکانیان و فرۆشــتنەوەی
موهاتــەرات و چەواشــەکارییەکانیان ،کــە
واقیــع و ڕۆژگار پوچیــی و شکســتهێنانی
ئــەو درووشــمانەی ســەلماند و دەرکــەوت
پەتــی درۆ و چەواشــەکاری کورتــە،
بەرەوپێشــچوونە مەیدانییــەکان و ئــەو
حەقیقەتانــەی لەســەر زەمینــەی واقیع وەک
لێکەوتەیەکــی ئــەم هەڵمەتــە دەرکەوتــن،
مەترســیی ئــەم جــۆرە دوانــە لێکدژانــەی
دووپاتکــردەوە ،هێنــدەی ئــەوەش وردیــی
سیاســەتی ڕاســتەکان و بابەتیبــوون و
دووربوونیــان لــە درۆ و چەواشــەکاری،
ئــەوەی ســەلماند کــە سیاســەتەکەی
ئەمــان سیاســەتێكی واقیعییــە ،هەرچەنــدە
خاوەنانــی ئــەم سیاســەتە باجێکــی گەورەیان
دا لەســەر دەســتی چەواشــەکاران.

دا هــەمــوارکــراوەتــەوە ،کە دەڵێت« :مافەکانی کــورد لە
بگەڕێرەوە بۆ ئەو دیــدارەی (حسەین عیسۆ) لەگەڵ
ڕەشید حەمۆدا ئەنجامیداوە و تێیدا بە دیاریکراوی دەڵێت:
«هەستمان بە هاندانی دەسەاڵت دەکرد بۆ ناونانی حزب
بە (کوردستانی)» .گفتوگۆکە لەم لینکەدا باڵوکراوەتەوە:
www.kurdistanabinxete.com/Guftu
_go/2010Guftugo/181210Husiniso
Reshidhemo4x.htm
لەو دیــدارەی حسەین عیسۆ لەگەڵیدا ئەنجامیداوە،
ڕەشــیــد حــەمــۆ دەڵــێــت« :مــن لــەو بـــــاوەڕەدام دکــتــۆر لە
ڕوانگەیەکی هیومانیستییەوە لەو دۆزەی ڕوانیوە ،بەجۆرێک
کە هاوڕێیانمان زیاتر لەوە چاوەڕوان نەکەن کە کردویانە،
بەتایبەت ئەوانەی لەنێوماندا بوون بەاڵم بە هیچ جۆرێک
حزبیی نەبوون» .بۆ خوێندنەوەی وتارەکە بگەڕێرەوە بۆ
ئەم لینکەی خوارەوە:
www.kurdistanabinxete.com/Guftu
_go/2010Guftugo/181210Husiniso
Reshidhemo4x.htm
سەاڵح بەدرەدین لە کتێبەکەیدا دەڵێت« :بە شێوەیەکی
گشتی پارتی سێیەم نزیکتر بوو –ناڵێم تەواو هاوجووت
بــوو -لە چەمکی یەکێتیی جــەمــاوەریــی کە حزبەکەمان

سوریا خۆیان دەبیننەوە لە مافی سیاسی و کولتووری و
کۆمەاڵیەتی( .»...ال .)١٩٤
وێـــــڕای بــەشــداریــنــەکــردنــی پ ــارت ــی دیــمــوکــراتــی
پێشکەوتنخوازی کورد لە سوریا لە کۆنگرەی (جنێڤ)٣دا،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا مەکتەبی سیاسییەکەیان لە بەرواری
()٢٠١٦/١/٢٩دا بەیاننامەیەکی باڵوکردەوە ،تێیدا هاتووە:
«لەم بوارەدا ئێمە شانبەشانی نوێنەرانی کورد دەوەستین
لە کۆنگرەکەدا ،داواشیان لیدەکەین ڕۆڵــی نیشتیمانیی
خۆیان بگێڕن لە البردنی ئاستەنگەکانی بەردەم گفتوگۆ و
دانوستان و سەرخستنی».
محەمەد مەال ئەحمەد لە کتێبەکەیدا (چەردەیەک لە
مێژووی)...دا دەڵێت« :ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی لە
کۆبوونەوەی خۆیاندا لە ئازاری ساڵی ١٩٦٤دا ،ڕێککەوتن
لەسەر سڕینەوەی درووشمی ڕزگاری و یەکخستنی کوردستان
لە پەیڕەو و پڕۆگرامی خۆیاندا ،ئەوەش بەهۆی نەگونجانی
لەگەڵ بارودۆخی بزووتنەوەی کورد و تێزە سیاسییەکان و
ئامانجە قۆناغئامێزەکانی( »...ال  .)١٩٤هەروەها سەاڵح
بەدرەدین لە کتێبەکەیدا دەڵێت« :لە کۆنگرەی پێنجەمدا
لە ساڵی  ١٩٨٠پابەندبوونی یەکالکەرەوە بە مافی چارەی
خۆنووسینەوە ڕاگەیەندرا).

بەکاریدەهێنا دەربــارەی باری نەتەوەیی کورد لە سوریا
و مافەکان لە ڕووی تیۆریی و زارەکییەوە ،لەسەر ئاستی
پڕاکتیکییش لــە ڕاســتــەکــانــەوە نزیکتر بــوو ،هــەروەهــا
دەربــــارەی پــرســە کــۆمــەاڵیــەتــی و مــەســەلــەی هەڵوێست
بەرامبەر ڕژێم و دەسەاڵت( .ال .)١١٣
ســـەاڵح ب ــەدرەدی ــن لــە کتێبەکەیدا (ڕوانــگــەیــەکــی
ڕەخنەیی ،)...دەڵێت« :پێموایە جێگەی خۆیەتی ئاماژە
بە بابەتێکی گرنگ بدەین ،ئەویش ئەو تێکەڵکارییەیە
کە هەندێک کــەس لەنێوان دوو شتدا دەیــکــەن :یەکەم:
(هەڵوێستی مەبدەئیی و نەگۆڕمان بەرامبەر پرسی بوون
و مافەکانی گەلی کورد) ،دووەم( :هەڵوێستی سیاسییمان
پەیوەست بە چارەسەر و ئەڵتەرناتیڤەکان) ،لە یەکەمیاندا
ڕاستی و حەقیقەتی بابەتیی بوونی کورد ناشاردرێتەوە،
لە دووەمیشیاندا بەپێی توانا بە نەرمیی و ئامادەباشیی و
لێکتێگەیشتنەوە مامەڵە دەکەین» (ال .)١٦٠
محەمەد مەال ئەحمەد لە نامیلکەکەیدا (چەردەیەک
لە مــێــژووی ،)...باس لە مافی کوردەکان دەکــات کە لە
کــۆبــوونــەوەی کۆمیتەی ناوەندییدا (لــە ئ ــازاری )١٩٦٤
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ئەزمونی ئازادی لە ڕۆژئاوای کوردستان،
یۆتۆپیا لەناو پشێوییەکانی سوریادا

Mireille Court
وەرگێڕانی :ئارام مەحمود ئەحمەد

کوردەکانــی باکــووری ســوریا پێشــڕەوی بەرەنگاربوونــەوەی داعشــن لــە ڕەقــە و
هەوڵــدەدەن بەرنامەیەکــی سیاســی ڕەســەن پیادەبکــەن ،بــەاڵم (کۆنفیدراڵــی
دیموکراتــی) ئــەوان لــە گۆڕەپانێکی وێــران و زەمینــەی ڕووبەڕووبوونــەوەی نەتەوەیی
– مەزهەبــی و هاوپەیمانــی لەگــەڵ زلهێزەکانــدا درووســتبووە ،کــە داهاتوویــان
دیاریدەکــەن.
لەگــەڵ ئــەوەی شــەو بــووە ،هێشــتا گەرمایەکــی تاقەتپڕوکێــن باڵــی بەســەر
قامیشــلیدا کێشــاوە .ئێمــە دوای دەرچوونمــان لــە فڕۆکەخانــەی بچووکــی ژێردەســتی
هێزەکانــی بەشــار ئەســەدەوە بەخێرایــی گەیشــتینە ناوچەکانــی ژێردەســەاڵتی
(فیدراســیۆنی دیموکراتــی باکــوری ســوریا) کــە کــوردەکان بــە ڕۆژئــاوا نــاوی دەبــەن.
بــە درێژایــی ســنوری تورکیــا لەنێــوان
ڕووبــاری فــورات و عێــراق بــە الیەنــی
کەمــەوە دوو ملیــۆن کــەس کــە 60%
کــوردن لــەم ناوچەیــە دەژیــن و بــە زەبــری
چــەک لــە دەســتی داعــش ڕزگارکــراوە.
لــە ســاڵی 2014ەوە ئــەم بەشــە لــە
هاوواڵتیانــی ســوریا بــە ئیلهــام وەرگرتــن
لــە (عەبدوڵاڵئۆجــەالن) دامەزرێنــەر و
ڕابــەری زیندانیکــراوی پارتــی کرێکارانــی
کوردســتان (پ.ک.ک) ژیانێکــی سیاســی
نــوێ ئەزمــون دەکــەن .پارتــی کرێــکاران و
هاوپەیمانەکــەی لــە ســوریا (پارتــی یەکێتــی
دیموکــرات  )PYDبــە دوورکەوتنەوەیــان لە
(مارکســیزم – لینینیــزم) لــە ســااڵنی دەیــەی
2000وە جۆرێــک سیســتمی کۆمەاڵیەتــی
ئــازادی تەوەریــان هەڵبــژاردووە کــە
(مــۆرای چیــن) ئازادیخــواز و الیەنگــری
ژینگــەی ئەمەریکایــی ()1921 – 2006
(ڕێککەوتنــی
دامەزرێنەرییەتــی]1[.
کۆمەاڵیەتــی) پەســەندکراو لەالیــەن
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(فیدراســیۆنی دیموکراتــی باکــووری
ســوریا) ســاڵی  2014نەتەوەپەرســتی
ڕەتکردووەتــەوە و کۆمەڵگەیەکــی لەســەر
بنەمــای یەکســانی ڕەگــەزی و بەشــداری
دەســەاڵت و ڕێزگرتــن لــە ئەوانــی تــر
پێشــنیار دەکات.
ڕۆژئــاوا لــە کــرداردا خۆســەرییە ]2[.بێجگــە
لــە ناوچــەی حەســەکە و فڕۆکەخانــەی
قامیشــلی کــە لــە ژێر دەســتی دیمەشــقدان،
ناوچەکانــی تــر لەالیــەن هێزەکانــی ســوریای
دیموکراتــەوە بەڕێوەدەبرێــن کــە پێکهاتــووە
لــە (یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل،
یەکینەکانــی پاراســتنی ژنــان) هەروەهــا
میلیشــیا عەرەبــە ســوننەکان و ئێزیــدی و
مەســیحییەکان.
ئــااڵ گەورەکانــی یەکینەکانــی پاراســتنی
گــەل لەســەر بازگــە زۆرەکانــی قامیشــلی
دەشــەکێتەوە و پۆلیســی دەوڵەتــی
خۆبەڕێوەبــەر بــەوردی ئۆتۆمبێلــەکان
دەپشــکنن .ئــەو هێرشــە خۆکوژیانــەی

لەالیــەن جیهادییەکانــەوە ئەنجامدەدرێــت،
هەڕەشــەیەکی بەردەوامــە .هەمــوان بیریانە
کــە لــە ڕێکەوتــی  27/6/2016لــە هێرشــێکی
خۆکوژیــدا  44کــەس کــوژران و  140کەســی
تــر برینداربــوون .تاریکــی شــەقامەکان
دژیەکــە لەگــەڵ ڕۆشــنایی دوو شــاری ســەر
ســنووری تورکیــا (نســێبین و ماردیــن) .لــە
ناوچەیەکــدا کــە پڕییەتــی لــە ســەرچاوە
بابەتــی ســوتەمەنی ،هێمایــە بــۆ کێشــەیەک
کــە دەســەاڵتە نوێیەکــە ڕووبــەڕووی
دەبێتــەوە .لــە (ڕومێــان) لــە دووری
 100کیلۆمەتــر لــە قامیشــلی لەســەر ئــەو
شــەقامەی بــەرەو عێــراق دەڕوات ،ڕیــزی
درێــژی ئۆتۆمۆبێــل لەبــەردەم وێســتگەکانی
ســوتەمەنی وەســتاوون .بــەر لــە ڕوودانــی
شــەڕ لــە ســاڵی  2011ئــەم ناوچەیــە 380
هــەزار بەرمیــل نەوتــی لێدەردەهێنــرا کــە
دەیکــردە یــەک لەســەر ســێی ســەرجەم
بەرهەمــی ســوریا .دەرهێنانــی نــەوت بــە
دەســتپێکردنی شــەڕ لــە  70%کەمــی کــرد
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و نەبوونــی بەنزیــن گرفتــی گــەورە بــوو.
بەهــۆی نەبوونــی پاڵێوگــەوە دەوڵەتــی
خۆبەڕێوەبــەر ناچــارە بەشــێک لــە نەوتــە
خاوەکــە بــۆ پاڵێوگەکانــی حکومەتــی
ســوریا بنێرێــت و لــە بەرامبــەردا نــەوت
و ســوتەمەنییەکانی تــر بــە نرخــی بــەرزی
 80%یۆرۆیــەک بکڕێــت.

دابەشکردنی دەسەاڵت لەنێوان ناوچەکاندا

ژمارەیــەک پااڵوگــەی بچــووک هەیــە،
بــەاڵم کاریگــەری خراپیــان لەســەر ژینگــە
دروســتکردووە( .ســامر حســێن) جێگــری
بەڕێوەبــەری کۆمســیۆنی وزە کــە بنکەکــەی
لــە ڕومێالنــە دەڵێــت« :لە ئێســتادا چارەیەکی
ترمــان نییــە .هــەر کاتێــک توانیمــان ئــەوا
پاڵێوگــەی مۆدێــرن دادەمەزرێنیــن و ناوچەکــە
پاکدەکەینــەوە .هەڵبەتــە ئێمــە ســەرجەمی
ئــەم کرێکارانــە لــە کارگــە نوێیەکانــدا
دادەمەزرێنیــن».
لەناوچەکانــی تــری ڕۆژئــاوا وەک (منبــج)
یاســاغی پاڵێوگــە ناوخۆییــە دەســتکردەکان
بووەتــە هــۆی نــاڕازی بوونــی بەشــێک لــە
هاوواڵتیــان ،چونکــە لەگــەڵ بوونــی ســێ
بەنــداوی گــەورە لەژێردەســتی هێزەکانــی
ســوریای دیموکــرات کارەبــا کەمــە .بەپێــی
ڕێککەوتنــە نێودەوڵەتییــەکان تورکیــا کــە
ســەرچاوەی ڕووبارەکەی لەدەســتدایە ،دەبێت
ڕێگــە بــە تێپەڕینــی  600مەتر چوارگۆشــە ئاو
لــە چرکەیەکــدا دابین بــکات( .زیاد ڕۆســتەم)
ئەندازیــار و جێگــری بەڕێوەبەری کۆمســیۆنی
وزەی ناوچــەی (ســزیر) جەختیکــردەوە کــە
«کاتێــک ئــەم بەنداوانــە لــە ژێــر دەســەاڵتی
داعــش دابــوون ،تورکیــا ڕێگــەی بــە تێپەڕینی
ئــاوی زیاتــر دەدا ،بــەاڵم لــەو کاتــەوەی
هیزەکانــی ســوریای دیموکــرات دەســتیان
بەســەر بەنداوەکانــدا گرتــووە تەنیــا ڕێگــە
بــە تێپەڕینــی  200مەتــر چوارگۆشــە لــە
چرکەیەکــدا دەدات».

(شــەڕڤان یوســف) ڕۆژنامەنووســی
کەناڵــی تەلەفزیۆنــی (ڕووناهــی تــی
ڤــی) کــوردی لــە قامیشــلۆ پشــتیوانی
لــە ناڕەزاییەتــی خەڵــك دەکات «چەنــد
ســەد کەســێک لــە هاوواڵتیانــی قامیشــلۆ
خۆپیشــاندانیان ئەنجامــدا .ئــەوان دەوڵەتــی
خۆبەڕێوەبەریــان سەرزەنشــت دەکــرد
نــەک تورکیــا .بــە بۆچوونــی مــن ئــەم
خۆپیشــاندانانە پاســاویان هەیــە .بــۆ
هەمیشــە ناتوانرێــت شــەڕ وەک پاســاوێک
بــۆ نەبوونــی خزمەتگــوزاری ســوودی
لێوەربگیرێــت ».لەگــەڵ ئــەوەی پاراســتنی
ژینگــە لــە (ڕێککەوتنــی کۆمەاڵیەتیــدا)
پێگەیەکــی گرنگــی هەیە .ئەوانــی تر ئاماژە
بــە ڕێگرەکانــی بــەردەم دروســتکردنی
پاڵێوگــە نوێیــەکان ،بەنــداوی مۆدێــرن و
گەشــەپێدانی کەیســی ســوتەمەنی دەکــەن،
کــە ئەمانــەن (تورکیــا و هاوپەیمانەکــەی
لــە پارتــی دیموکراتــی کوردســتان کــە
لــە باکــوری عێراقــە و بــە گومانــەوە لــە
ســەرکەوتنەکانی پارتــی کرێــکاران و پارتــی
یەکێتــی دیموکــرات دەڕوانێــت و گەمــارۆی
خســتووەتە ســەر ناوچەکــە]3[.
پێویســتییە هەنوکەییــەکان و شــەڕەکان
نەبوونــە لەمپــەڕ لەبــەردەم بەرنامــەی
بنچینەیــی کۆنفیدرالیزمــی دیموکراتــی
لەســەر بنەمــای خۆبەڕێوەبردنــی ناوچەیــی.
بەشــەکان لــە ســێ ناوچــەدا (ســزیر،
کۆبانــێ ،عفریــن) ڕێکخــراون و هەریەکێــک
لەوانــە ئەنجومەنێکــی یاســادانان و
دەوڵەتێکــی ناوچەیــی هەیــە .لە کۆتاییشــدا
دەبێــت ئەنجومەنێکــی دیموکراتــی ســوریا
لەســەرووی ئــەو ســێ ناوچەیــەوە بێــت و
هاوئاهەنگــی سیاســەتەکانیان بــکات .یەکەم
هەڵبــژاردن ســاڵی  2015بەڕێوەچــوو،
هەڵبژاردنێکــی تــر پێشــبینیکراوە کۆتایــی

ئەمســاڵ بەڕێوەبچێــت و ئەنجومەنەکانــی
یاســادانانیش بڕیــارە لــە ســەرەتای ســاڵی
2018دا هەڵبژێردرێــن.
یەکــەم هەڵبــژاردن لەالیــەن کوردەکانــی
ســوریای نزیــک لــە (پارتــی دیموکراتــی
کوردســتانی عێــراق) بایکۆتکــرا و وەک
(ناریــن مەتینــی) ئەندامــی دەســتەی
بەڕێوەبردنــی (بزووتنــەوەی ئاینــدەی
کوردســتان و ئەنجومەنــی نەتەوەیــی کــورد
 )CNKکــە لەالیــەن مەســعود بارزانــی
ســەرۆکی پارتــی دیموکراتــی کوردســتانی
عێراقــەوە بەڕێوەدەبرێــت و لــە ماڵەکــەی
خــۆی لــە قامیشــلۆ پێشــوازی لــە
ڕۆژنامەنووســان دەکات دەڵێــت «بەرنامــەی
ئێمــە بەرنامەیەکــی نەتەوەیــی کــورد،
کوردســتانی ســەربەخۆیە .ئێمــە ناچینــە
نــاو فیدراســیۆنی دیموکراتــی باکــوری
ســوریا .بەرپرســانی ئــەوان نووســینگەکانی
ئێمەیــان داخســتووە و بەڕێوەبەرەکانیــان
بەندکــردووە و دواتــر ئازادیــان کــردوون.
دەوڵەتــی خۆبەڕێوەبــەر پێماندەڵێــت بــۆ
هەبوونــی مۆڵەتــی کارکــردن پێویســتە
خۆمــان تۆمــار بکەیــن ،بــەاڵم ئەمــکارە بەو
واتایــە دێــت کــە ئێمــە دەچینــە ژێردەســتی
ئەوانــەوە».
بــارەگای ئەنجومەنــی یاســادانانی (ســزیر)
لــە (عامودا)یــە کــە بیســت کیلۆمەتــر لــە
قامیشــلۆوە دوورە .بــە تونــدی تەالرەکــەی
پارێــزراوە و چوونــە نــاوەوە تەنیــا
بــە پیادەیــە و دوای پشــکنینی ورد و
خۆناســاندن دەبێــت .ئــەم ئەنجومەنــە بــە
 101ئەنــدام کــە نیوەیــان ژنــن نوێنــەری
ئــەو حزبانــە لەخۆدەگرێــت کــە ڕێککەوتنــی
کۆمەاڵیەتییــان واژۆکــردووە .لــەم
ئەنجومەنــەدا نوێنەرانــی ئەنجومەنەکانــی
کۆمەڵگــەی مەدەنیــش بوونیــان هەیــە کــە
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هەریەکێکیــان دوو ئەنــدام یەکێکیــان ژن و
ئــەوی تــر پیــاو دەنێــرن .ئــەم نوێنەرانــە
لەالیــەن کۆمەڵگەکەیانــەوە یــان ئەنجومەنی
خۆیانــەوە پێشــنیار دەکرێــن و ئەنجومەنــی
یاســادانانیش پەســەندی دەکات .بێجگــە
لەمــە نزیکــەی  10ڕێکخــراوی سیاســی کورد
یــان عــەرەب ئــەو هەلەیــان پێــدراوە کــە
بــە بــێ بوونــی کورســی لــەم ئەنجومەنــەدا
کاربکــەن.
دامەرزاندنــی حکومــەت – میللەتێکــی
کــورد یەکێــک لــە ئامانجــە دیاریکراوەکانــی
عەبدوڵــا ئۆجــەالن نییــە کــە
بزووتنەوەکــەی خــۆی بــەدژە نەتەوەیــی
گەرایــی دەناســێنێت .ئۆجــەالن لــە
بەندیخانــەوە نووســیوویەتی[« ]4ئامانــج
لــەم کارە دابینکردنــی مافــی بەرگــری
لــە خــودی هاوواڵتیــان و بەشــداریان لــە
بەرەوپێشــبردنی دیموکراســییە لــە ســەرجەم
بەشــەکانی کوردســتان ،بــێ ئــەوەی
ســنوورە سیاســییەکانی ئێســتا بخرێنــە ژێــر
پرســیارەوە( ».ســیهام کوئریــۆ) بەڕێوەبــەری
هاوبەشــی کۆمیتــەی دەرەوەی دەوڵەتــی
ناوچــەی (ســزیر) ڕایدەگەیەنێــت «ئێمــە
نامانەوێــت لــە ناوچەکانــی تــری ســوریا
جیابیــن .کــورد ،ســیریاک و عەرەبــەکان
ســاڵی  2013ڕێککەوتــن دەوڵەتێکــی
خۆبەڕێوەبــەر دابمەزرێنــن ».ئــەو کــە
ئەندامــی کۆمەڵگەیەکــی مەســحییە کــە
(ســیریاک ،ئاشــوری ،کلدانی)یــەکان
لەخۆدەگرێــت ،ڕایدەگەیەنێــت کــە ئــازادی
ئایینــەکان گرەنتــی کــراوە و مەزهەبــی
ڕەســمی حکومــەت بوونــی نییــە.
لــە دیــدی (هاوپەیمانــی نیشــتیمانی ســوریا)
وە کــە کۆکردنــەوەی ئۆپۆزســیۆنی نزیــک
لــە ئیخــوان موســلمینی لــە ئەســتۆیە،
پارتــی یەکێتــی دیموکــرات (پەیــەدە) و
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گروپــە ســەربازییەکانی لــە ڕیــزی ڕێکخــراوە
تیرۆریســتییەکانن [ ]5و هاوبەشــی پارتــی
کرێکارانــی کورســتانن.
ژمارەیەکــی زۆر لــە کەســایەتییە
ئۆپۆزســیۆنەکانی ســوریا پەیــەدە تۆمەتبــار
دەکــەن بــەوەی الیەنگری ڕژێمی ســوریان و
لــە شــەڕە مەیدانییەکانــدا بەشــداری ناکــەن،
بــەاڵم ژمارەیەکیــان بۆچوونــی خۆیــان
گۆڕیــوە( .بەســام ئیشــاک) بەڕێوەبــەری
جێبەجێــکاری پێشــووی ڕێکخراوێکــی
پاراســتنی مافەکانــی مــرۆڤ لــە (حەســەکە)
لــەو کەســانەیە .ئیشــاک ســەرەتا چــووە نــاو
(ئەنجومەنــی نیشــتیمانی ســوریا  )CSNکــە
بنکەکــەی لــە ئیســتەنبول بــوو ،بــەاڵم دواتر
هاتــە ڕۆژئــاوا و دەڵێــت «کاتێــک شــۆڕش
لــە خۆپیشــاندانی ئاشــتیانەوە بــۆ شۆڕشــی
چەکــداری گــۆڕا ،ڕوون بــووەوە کــە
ئەنجومەنــی نیشــتیمانی ســوریا ڕێگەکــەی
لــەم جیایــە .ئــەم ئۆپۆزســیۆنە دەیەوێــت
بەشــار ئەســەد بڕوخێنێــت و هەژموونــی
دەســەاڵتی خــۆی بســەپێنێت .لەبەرئــەوە
دەبــوو مــن لەنێــوان حکومەتێکــی
مەزهەبــی (ئەنجومەنــی نیشــتیمانی
ســوریا) و ســوریایەکی عەرەبــی ،لەگــەڵ
حکومەتێکــی فرەیــی یەکێکیــان هەڵبژێــرم.
باشــترین ڕێگــە دوورکەوتنــەوە لــە بوونــی
دیکتاتۆرێــک لــە دیمەشــق و دابەشــکردنی
هێــز لەنێــوان ناوچــەکان بــوو».

تۆمەتی سەربازگیری زۆرەملێ

لــە هەمــوو بازگەیــەک ژمارەیــەک لــە
کــوردەکان ڕەخنەیــان لــە دیمەشــق دەگرت
کــە کــوردەکان بــە پیالنگێــڕی تۆمەتبــار
دەکات و بــەردەوام جەخــت لەســەر ئــەوە
دەکەنــەوە کــە بــە بۆچوونــی ئــەوان ئەمــە
لــە هەڵــە ســتراتیژییەکانی ئۆپۆزســیۆنەوە
ســەرچاوە دەگرێــت( .موســلیم نابــو)
مامۆســتایەکە لــە زانکــۆی (لطاقیــە)

خوێندوویەتــی ،ئــەو و هاوڕێکانــی بــە
نهێنــی گۆڤارێکیــان بــە زمانــی کــوردی
باڵوکردووەتــەوە .ئــەوان ســاڵی 2007
دەســتگیر دەکرێــن و دەگوێزرێنــەوە
بــۆ دیموشــق و لــە ژوورێکــی بچووکــی
بەندیخانــەدا بەنــد دەکرێــن و بــۆ مــاوەی
ســێ مانــگ ئەشــکەنجە دەدرێــن .موســلیم
دەڵێــت «ژمارەیــەک دەڵێــن ئێمە پشــتیوانی
لــە ڕژێمــی بەشــار ئەســەد دەکەیــن ،ئەمــە
درۆیەکــە ».ئەو دوای ســاڵێک و هەفتەیەک
بەنــدی بــێ دادگایــی ئازادکــراوە و دەڵێــت
«ئێمــە ئــازاری زۆرمــان بەدەســتی ئــەم
ڕژێمــەوە چەشــتووە ،ژمارەیــەک لــە
ڕابــەرە سیاســییەکانمان بەدەســتی ئــەو
ڕژێمــە ئەشــکەنجەدراون و کــوژراون.
بەپێچەوانــەوە حزبــە کوردییــەکان
خوازیــاری شۆڕشــێکی ســەربازی نیــن کــە
گرێــدراو بێــت بــە تورکیــا و عەرەبســتان
و قەتــەرەوە .پشــتیوانی ئــەم واڵتانــە
لــە جیهادییــەکان بــۆ شۆڕشــی ســوریا
کارەســاتبار بــووە».
لەبــارەی یارمەتییەکانــی ئەمەریــکاوە
فەرمانــدە (نەســرین عەبدوڵــا) جەخــت
لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە کــە «پشــتیوانییەکی
ســەربازییە ،نــەک سیاســی و ئابــووری».
بەبۆچوونــی زۆرێــک لــە بەرپرســە
کــوردەکان کــە چاوپێکەوتنــم لەگــەڵ
ئەنجــام داون ،ئــەم ڕێککەوتنــە «کاتــی،
شــەفاف ،تاکتیکی»یــە.
ســاڵی  2014و دواتــر ســاڵی  2015دوو
ڕاپۆرتــی نێودەوڵەتــی خراپــی بارودۆخــی
ناوچــە ڕزگارکــراوەکان لــە دەســتی
داعــش بــە تایبەتــی (تــەل ئەبیەز)یــان بــە
ســەرچاوەگرتوو لــە سیاســەتی پەیــەدە دانا.
(المــا فەکیــح) ڕاوێــژکاری بارودۆخــە
قەیراناوییــەکان لــە ڕێکخــراوی لێبووردنــی
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شەڕڤانانی یەپەگە لە بەرەکانی جەنگدا

نێودەوڵەتــی مانگــی ئۆکتۆبــەری 2015
ڕایگەیانــد[ « ]6بــە وێرانکردنــی زۆربــەی
خانووەکانــی هاوواڵتیانــی ئاســایی ،لــە
هەندێکبــاردا لــە ڕێگــەی یەکســانکردنیان
لەگــەڵ خــاک و ســووتاندنی ســەرجەم
گونــدەکان ،شــوێنگۆڕینی دانیشــتوانیان
بێهیــچ پاســاوێکی ســەربازی ،دەزگای
دەوڵەتــی خۆبەڕێوەبــەر ســوودی خــراپ
لــە دەســەاڵتەکانی وەردەگرێــت و مافــی
مرۆڤــی نێودەوڵەتــی پێشــێلدەکات».
ســاڵێک بەرلــەو ڕاپۆرتانــەش ،ڕاپۆرتێکــی
چاودێــری مافەکانــی مــرۆڤ هەمــان ئــەو
کارانــەی خســتبووەڕوو]7[.
(کوئریــۆ) وەک بەرگرییــەک لەخــۆی
دەڵێــت ،ناتوانرێــت بــاس لــە پاکتــاوی

عــەرەب بکرێــت «کاتێــک ڕوودانــی شــەڕ
ڕوونبــوو ،یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل
(یەپەگــە) داوایــان لــە هاوواڵتیــان کــرد
لــە کاتــی شــەڕەکاندا ماڵەکانیــان جێبێڵــن.
خــۆم دوای شــەڕەکان ســەردانی گونــدە
ئازادکراوەکانــی تــەل ئەبیــەز ،یــان ڕەقــەم
کــرد .هاوواڵتیانــی ئــەو ناوچانــە پێیاندەوتم
دۆخەکــە بــە هەمــان ئــەو شــێوەیە
بــووە .دوای پــازدە ڕۆژ گەڕانەونەتــەوە
بــۆ ماڵەکانیــان ».ڕاپۆرتــی ئەنجومەنــی
مافــی مرۆڤــی نەتەوەیەکگرتــووەکان
کــە مانگــی ئــازاری  2017باڵوکرایــەوە،
تۆمەتەکانــی پاکتــاوی نــەژادی ڕەتکــردەوە
«کۆمســیۆن هیــچ بەڵگەیەکــی لەســەر
ئــەوە نەدۆزیوەتــەوە کــە یەپەگــە یــان

هێزەکانــی ســوریای دیموکــرات ،کۆمەڵگەی
عەرەبیــان کردبێتــە ئامانــج ،یــان بەرپرســە
ناوچەییەکانــی یەپەگــە هەوڵیاندابێــت
بەشــێوەیەکی سیســتماتیک پێکهاتــەی
نەتەوەیــی ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتیان بــە
ئامانجکردنــی نەتەوەیــەک گــۆڕی بێت]8[».
بــە ســەرنجدانە ئــەوەی بۆمبــە چێنراوەکانی
داعــش دەیتوانــی پاســاوێک بێــت بــۆ
شــوێنگۆڕکێ بــە هاوواڵتیــان ،ئەنجومەنــی
مافــی مــرۆڤ ڕەخنــە لــە نەبوونــی یارمەتی
مرۆڤدۆســتانە بــۆ ئــاوارەکان و ســەربازگیری
زۆرەملــێ لەالیــەن یەپەگــەوە دەگرێــت.
ئێمــە (عامودا)مــان بــەرەو کۆبانــێ
جێهێشــت .بەدرێژایــی ڕێگەکــە دیوارێکــی
بێکۆتــای  500کیلۆمەتــری هەیــە کــە
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بەهۆی نەبوونی پاڵێوگەوە
دەوڵەتی خۆبەڕێوەبەر

ناچارە بەشێک لە نەوتە
خاوەکە بۆ پاڵێوگەکانی
حکومەتی سوریا بنێرێت
و لە بەرامبەردا نەوت و
سوتەمەنییەکانی تر بە
نرخی بەرزی  80%یۆرۆیەک
بکڕێت.
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تورکیــا بــە داگیرکردنــی بەشــێک لــە خاکــی
ســوریا دروســتیکردووە .ئــەم دیــوارە
چیمەنتۆیــە بــە تەلــی دڕکاوی داپۆشــراوە
و هەســتی پەراوێزخســتنی ئــەم ســەرزەوییە
دەورووژێنێــت کــە ســەردەمانێک
ســەرچاوەی دانەوێڵــەی واڵتەکــە بــووە.
لــەم ســەرەتای مانگــی شەشــەدا کێڵگــە
بەرفراوانەکانــی دانەوێڵــە و ئامــادە بــۆ
دروێنــە و خەرمــان و ڕانەمــەڕ تێیانــدا
دەلــەوەڕن .گــردەکان بــە دارە زەیتونــەکان
داپۆشــراون کــە بەشــێوەیەکی ڕێکخــراو
چێنــراون .زۆربــەی جووتیــارەکان گەنجــن
و خێــرا دەچنــە ســەر کارەکانیــان بــۆ
ئــەوەی بــەر لــە هاتنــی گەرمــا کارەکانیــان
ئەنجــام بــدەن .لــە نزیکــی تــەل ئەبیــەز
جادەیــەک بەســەر پــردی ڕووبارێکــی
گــەورەدا تێدەپەڕێــت .تــا ماوەیــەک بــەر
لەوکاتــە ئــاوی ئــەو ڕووبارەکــە زۆر کــەم
بــوو ،بــەاڵم تورکیــا بەگرتنــەوەی ئــاوری
فــورات ئاوەکــە بــەرەو لقــە الوەکییــەکان
دەنێرێــت و ئەمــەش بــە قازانجــی ئاودێــری
کێڵگەکانــە.
لــە دەروازەی کۆبانــێ وێنــەی شــەهیدەکان
لەوانــە ژمارەیەکــی زۆر لــە ژنــان بەرچــاو
دەکەوێــت .وێنــەی عەبدوڵــا ئۆجەالنیــش
لــە هەمــوو شــوێنێک دەبینرێــت .بەشــی
زۆری شــارەکە دوو ســاڵ بــەر لــە ئێســتا
وێــران بــووە ،بــەاڵم ئێســتا پــڕە لــە
هێــز و چاالکــی .بەرزکــەرەوەکان و ئــەو
تەالرانــەی کاریــان تێــدا دەکرێــت لەپــاڵ
خانــووە وێــران بــووەکان بەهــۆی موشــەک
و تۆپبارانەکانــەوە دەبینرێــن( .هاوژیــن
عەزیــز) ژنێــک کــە لــە ئەنجومەنێکــی
تەالرســازیدا کاردەکات دەڵێــت «ئێمــە
دەمانەوێــت هەرچــی زووتــرە شــارەکە
دروســتبکەینەوە بــۆ ئــەوەی خەڵــک

بگەڕێتــەوە ».بەبۆچوونــی ئــەم خانمــە
یارمەتییــە مرۆڤدۆســتانەکان لــە ئاســت
چاوەڕوانــی بەڵینەکانــدا نییــە «زۆربــەی
کارەکانــی ئاوەدانکردنــەوە بــە هێــزی خــۆم
ئەنجــام دەدرێــن».
شــەڕی کۆبانــێ لەنێــوان مانگــی  9/2014تــا
مانگــی  1/2015ڕوویــدا ،خاڵــی وەرچەرخان
بــوو لــە بەرەنگاربوونــەوەی داعشــدا .دوای
داگیرکردنــی موســڵ لــە عێــراق و ڕەقــە
لــە ســوریا و بەرفــراوان بوونــی خەالفەتــی
ئیســامی ،بــۆ یەکەمجــار لێــرە ڕووبــەڕووی
ڕێگرێــک بــووەوە .هەروەهــا ئــەم شــەڕە
توانــی ئــەوە پیشــانی جیهانیــان بــدات کــە
بــە پێگــە و ئاســتێکی جیــاواز لــە ژنانــی
ڕۆژهەاڵتــی نزیــک ئاشــنا بــن( .کۆنگــرەی
ســتار) ناوێکــە لــە ماڵــی ژنانــی شــار.
ئــەم تــەالرە گەورەیــە کــە لــە شــەقامێکی
ئارامــە ،بــە تایبەتــی شــوێنی چوونــی ئــەو
کەســانەیە کــە بــۆ تۆمارکردنــی ســکااڵ
لەبــارەی توندوتیژییــە خێزانییەکانــەوە
ڕووی تێدەکرێــت .هۆڵێکــی کۆبوونــەوەی
گــەورە ڕووی لــە باخێکــە و لەســەر
دیوارەکــەی تابلــۆی هونەرمەندێکــی غــەزە
هەیــە «ژنێکــی گەنــج کــە لــە وێرانەکانــەوە
ســەریدەرهێناوە و هێمــای ئومێــد و
ئایندەیــە .لێــرە و لــەوێ دیــوارەکان
داپۆشــراون بــە وێنــەی ئــەو ژنانــەی لــە
بەرگــری لــە کۆبانــێ شــەهید بــوون.
بەشــێکی تــری تەالرەکــە کــە دەرگای
چوونــە ژووەروەی جیــاوازی هەیــە تایبەتــە
بــە یارمەتیدانــی ئــەو ژنانــەی ژیانیــان
بووەتــە قوربانــی ئاڵۆزییــەکان.
(ســارا خالــی) یەکێــک لــە بەرپرســانی
کۆنگــرەی ســتار وەک نمونــە بــاس لــەوە
دەکات کــە «بەپێــی یاســا نوێیــەکان کــە
لەالیــەن دەوڵەتــی خۆبەڕێوەبــەرەوە
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پەســەندکراوە .کــوڕ و کــچ بــە یەکســانی
میراتیــان بەردەکەوێــت ،ئەمــەش لــە
کاتێکدایــە کــە لــە ئیســامدا پشــکی کــچ
نیــوەی کــوڕە .جێبەجێکردنــی ئــەم یاســایانە
لــە کۆمەڵگەیەکــی نەریتیــدا ئاســان نییــە،
بــەاڵم هاوواڵتیــان وردە وردە دەســتیان
بــە پەســەندکردنی کــردووە ».دەوڵەتــی
خۆبەڕێوەبــەر هەروەهــا فرەژنــی یاســاغ
کــردوە ،هەرچەنــدە بــاری ئاوارتــەش
هەیــە .کەمــی پیــاوی گەنــج ژمارەیــەک لــە
ژنــان ناچــاردەکات کــە بیانەوێــت لەگــەڵ
پیــاوە ژنــدارەکان هاوســەرگیری بکــەن.

سوودوەرگرتنی ئازاد لە سێ زمان

(خالــی) شــانازی بــەوەوە دەکات کە هەوڵی
نەهێشــتنی ســزادان لەســەر شــەرەف
دەدات و دەڵێــت «لــەم ناوچەیــە نەریتێکــی
مەترســیدار هەیــە ،تۆڵەســەندنەوە .ئەگــەر
کەســێک بــرای مــن بکوژێــت ،پێویســتە
خێزانەکــەم بەکوشــتنی یەکێــک لــە
ئەندامانــی خێزانەکــەی تــر تۆڵــە بکاتــەوە.
کۆنگــرەی ســتار کۆمیتەیەکــی پێکهێنــاوە
بــۆ ئــەوەی بەناوبژیوانــی لەنێــوان دوو
خێزانەکــەدا ڕێگــە لــە تۆڵەســەندنەوە
بگرێــت .کاتێــک لــە ناوچەیــەک گرفتێــک
درووســتدەبێت ،کۆمیتەیــەک لــە ژنــان
هەوڵــی چارەســەری دەدەن .ئەگــەر ئــەو
کۆمیتەیــە ســەرکەوتوو نەبــوو ،دێنــە ئێــرە.
ئەگــەر ژنــان نەتوانــن چارەســەری بکــەن
بابەتەکــە دەبرێتــە دادگا».
لێــرەدا بەکارهێنانــی ڕاســتەوخۆی بنەماکانی
کۆمەڵگەگەرایــی (مــۆرای بوکچیــن)
دەبینرێــت( .ئیبراهیــم موســا) دانیشــتووی
کۆبانــێ ئــەوە پشتڕاســتدەکاتەوە کــە
«لێــرە هەمــوو شــەقامێک و ناوچەیــەک
دەتوانێــت ئەنجومەنــی خــۆی هەبێــت.
ئەمــە وەک دەوڵەتێکــی ســەرەتایی
وایــە و ئەندامانــی لەالیــەن دانیشــتوانی

ناوچەکــەوە هەڵدەبژێردرێــن و دەتوانرێــت
الببرێــن .ســاڵی ڕابــوردوو  2300ئەنجومــەن
لــە ناوچــەی کۆبانــێ تۆمارکــراون و
لێکۆڵینەوەیــان لــە  9700ســکااڵ کــردووە
و تەنیــا  500ســکااڵیان براونەتــە بــەردەم
دادگا .نمونەیەکــی تــر ئەوەیــە کــە
دانیشــتوان چاودێــرن بەســەر ئــەوەوە کــە
یاســای دژە گەمــارۆ بــەوردی لــە هــەر
قۆناغێکــدا لەبەرچــاو بگیرێــت ،بــۆ ئــەوەی
کاســبکاران نەتوانــن بــە پاســاوی قەیــران
نرخــی کااڵکان بەرزبکەنــەوە».
دۆخــی کۆبانــێ دەرخــەری گرفتــی
هاوژیانــی نەتــەوە جیاجیاکانــە ،کــە بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەی داعــش یەکیانگرتــووە،
بــەاڵم لــە بابەتەکانــی تــردا هاوڕانیــن .لــە
کاتــی دەســەاڵتی ڕژێمــی بەشــار ئەســەددا
تەنیــا زمانــی عەرەبــی دەخوێنــدرا.
چاکســازی وایکــردووە کــە ســێ زمانــی
(ســیریاکی ،عەرەبــی ،کــوردی) بــە
یەکســانی ســودیان لێوەربگیرێــت.
(دڵــدار کۆبانــێ) بەڕێوەبــەری پــەروەردەی
ئــەو ناوچەیــە لەمبارەیــەوە ڕوونیدەکاتەوە،
کــە «ژمارەیــەک ئێمــە بــە بەکوردســتانی
کردنــی پــەروەردە تۆمەتبــار دەکــەن .ئەمــە
پەســەندکراو نییــە .نیــوەی  20هــەزار
مامۆســتاکانمان عەرەبــن .لــە کۆبانــێ
گەورەتریــن بەشــی دەزگای کارگێــڕی
وەک دانیشــتوانەکەی کــوردن .بــەاڵم لــە
تەلئەبیــەز کــە ناوچەیەکــی تێکەڵــە ،نیــوەی
دەزگای کارگێــڕی کــوردە و نیوەکــەی تــر
عەرەبــە».

چــەکــدارە گەنجە ئێزیدییەکان دەچــن بۆ
بەرەی شەڕ

لەنــاو بــازاڕ فــرە کولتــوری بــە روونــی
دیــارە .ژنــە بااڵپۆشــەکان لەگــەڵ ژنــە
بــێ حیجابــەکان لــە بــازاڕ شــت دەکــڕن.
ئــەو عەرەبانــەی میــوە دەفرۆشــن لــە

نزیــک قەســابە کــوردەکان و نانەواچییــە
(چەرکــەس)ەکان کار دەکــەن .ئەحمــەد کــە
تورکمانــە و پیتــزا فرۆشــە دەســتوەردانی
تورکیــا رەتدەکاتــەوە و دەڵێــت «ئێمــە
لێــرە وەک بــرا دەژیــن .پەیوەندییەکانــی
نێــوان تورکمــان و کــورد و عــەرەب
و کەمایەتییەکانــی تــر زۆر باشــە و
هاوســەرگیری لــە نێوانیانــدا هەیــە ،کەواتــە
تورکیــا بێــت لێــرە چــی بــکات؟»
(عبیــر العبــود) کــە ژنێکــی بااڵپۆشــە و
لــە هــۆزی گــەورەی بەنــی ســوڵتانە نــاوی
بــۆ ئەندامێتــی لــە دەوڵەتــی مەدەنــی منبــج
هێنــراوە ،ئەویــش دژی بەرزەفڕییەکانــی
تورکیایــەوە دەڵێــت «ئێمــە بــە تونــدی
تۆمەتەکانــی تورکیــا لەبــارەی کــوردەکان
بەرامبــەر کەمایەتییــە عــەرەب و تورکمــان
و ئەوانــی تــر رەتدەکەینــەوە .هەمــوو
نەتــەوەکان لــە ئەنجومەنــدا نوێنەریــان
هەیــە و عەرەبــەکان لــە هەموو شــوێنەکانی
تــر زۆرینــەن .ئەگــەر تورکیــا بیەوێــت
بــەو پاســاوە شــەڕی کــورد بــکات ،ئێمــەی
عــەرەب لەگــەڵ کــوردەکان بەرگــری لــە
پێکهاتــەی کۆمەڵگەکەمــان دەکەیــن».
لــە دوورییەکــی کەمــەوە لــە بــازاڕ (عەلــی
حاتەم)مــان بینــی کــە پێشــتر شــۆفێر بــووە
و ئێســتا جگەرەفرۆشــە ،کارێــک کــە
لەســەردەمی دەســەاڵتی داعشــدا ســزاکەی
مــەرگ بــوو ،دەڵێــت «کاتێــک ســوپای
ئــازادی ســوریا و بــەرەی نوســرە هاتــن بــۆ
ئێــرە دۆخەکــە زۆر خــراپ بــوو .ئــەوان
دەســتیان لــە هەمــوو بوارەکانــی ژیانــی
هاواڵتیــان وەردەدا .بــە هاتنــی داعــش
دۆخەکــە خراپتــر بــوو .لــە قســەکردن
دەترســاین ،پێمانوابــوو دیــوارەکان گوێیــان
هەیــە .ئەمــڕۆ ئەگــەر کێشەیەکیشــمان
هەبێــت ئەنجومەنــی گەڕەکمــان هەیــە بــۆ
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دوو شەڕڤان

چارەســەرکردنی».
(عبیــر مەحمــود) ئەندامــی ئەنجومەنــی
ئاشــتی منبــج کــە ســێ ســاڵە هاوســەرەکەی
لەالیــەن داعشــەوە رفێنــراوە و لێــی
بێئاگایــە ،جەخــت لەســەر هەوڵــدان
بــۆ ئاشــتی دەکاتــەوە و دەڵێــت «کاتێــک
منبــج ئازادکــرا ،زۆرێــک لــە هاواڵتیــان بــۆ
ئاشــکراکردنی ئەوانــەی هــاوکاری داعشــیان
کــردووە روویــان کــردە الی هێزەکانــی
ســوریای دیموکــرات .ئەوانــەی هاوکاریــان
کردبــوو دەســتگیرکران بــۆ ئــەوەی رێگــە
لــە تۆڵەســەندنەوەی بــێ دادگایــی بگیرێت.
لــە ئەنجامــی کاری ئاشــتیخوازانەی ئێمــە
 250کــەس کــە دەســتیان بــە خوێــن ســوور
نەبووبــوو ئازادکــران .لێــرە ســزای مــردن
نییــە ».جیهادییــەکان دەخرێنــە بەندیخانەوە
و یاســاکانی کۆنفدراســیۆنی جنێــف کــە
یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل واژۆیــان
کــردووە جێبەجێدەکــەن.
لەســەر شــەقامی رەقــە ئێمــە لــە (عەیــن
عیســا) بــارەگای ســەربازی هێزەکانــی
ســوریای دیموکرات دەوەســتین .چەکدارێک
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ســەرقاڵی نوســینی (هێزەکانــی ســوریای
دیموکــرات)ە بــە ســێ زمــان .دەوڵەتــی
خۆبەڕێوەبــەر نــۆ مانــگ ســەربازی کردووە
بــە زۆرەملــێ .بــەاڵم لــە بەرەکانــی
شــەڕ زۆربەیــان خۆبەخشــن و لەناویانــدا
ژمارەیــەک بیانــی بوونیــان هەیــە ،وەک
(رۆبــەرت گــردوت) الیەنگــری پێشــووی
داگیرکردنــی وال ســتریت ،کــە لــە کاتــی
چوونــە نــاوەوەی هێزەکانــی یەکینەکانــی
پاراســتنی گــەل بــۆ دەوروبــەری رەقــە
کــوژرا.
بــارە ســەربازییە پێلهاتــوو لــە زرێپۆشــە
ســوکە ئەمەریکاییــەکان بــە شــەقامە
تەنگەکــەدا تێدەپــەڕن .دوای دوو کاتژمێــر
رۆیشــتن تــەالرە وێرانەکانــی شــارەکە
و ئۆتۆمبێلــە ســووتاوەکان دەبینرێــن.
قەنــاس بەدەســتەکانی داعــش پێشــڕەوی
هێزەکانــی ســوریای دیموکــرات هێــواش
دەکەنــەوە .لــە ســەرەتای چوونــە نــاو
شــارەکە وتســگەیەکی کاتــی لــە گەراجێکــدا
دامــەرزوە و بریندارەکانــی لێچارەســەر
دەکرێــن .کەمێــک لــەو دوورتــر لــە
تەالرێکــی تــردا گروپێــک لــە ژنــە ئێزیدییــە
چەکــدارەکان بــۆ چوونــە بەرەکانــی شــەڕ
خۆیــان ئامــادە دەکــەن .یەکێــک لــەو ژنانــە
جەختدەکاتــەوە کــە دەیەوێــت تۆڵــەی
ســەرجەم ئــەو ژنــە ئێزیدیانــە بکاتــەوە
کــە داعــش رفاندوونــی و دەڵێــت «ئــەو
ژنــە بەندکراوانــە ئێزیــدی ،عــەرەب یــان
تورکمــان بــن گرنــگ نییــە ،ئێمــە بــۆ
ئازادکردنــی هەموویــان هاتوویــن بــۆ ئێــرە.
دوای ئەنجامدانــی ئــەوکارە دەگەڕێینــەوە
بــۆ ماڵەکانــی خۆمــان ،چونکــە ئێمــە
هێزێکــی داگیرکــەر نیــن».
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ئیلهــام ئەحمــەد ،هاوســەرۆکی مەســەدە ،لــە دیدارێكــی
كوردســتان دیپلۆماتیكــدا ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکات ،کــە کــورد
و عــەرەب دەتوانــن پێکــەوە ژیانێکــی هاوبــەش پێکبێنــن
و ڕاشــیدەگەیەنێت« :ئەگــەر داوا بکرێــت یەپەگــە کــە لــە
دیمەشــق شــەڕبکات و یەپەگــەش بە پێویســتی بزانێــت ئەو کارە
دەکات ،چونکــە دیمەشــقیش بەشــێکە لــە ســوریا ،بۆیــە کــەس
ئــەو مافــەی نییــە بڵێــت بۆچــی یەپەگــە لــە ڕەقــە شــەڕدەکات».
ئیلهــام ئەحمــەد ،هاوســەرۆکی ئەنجومەنــی
ســوریای دیموکــرات (مەســەدە) لــە
چاوپێکەوتنێکــی تایبەتــى كوردســتان
دیپلۆماتیكــدا بــاس لــە چۆنییەتــی و
وردەکارییەکانــی پێشــڕەوییەکانی نــاو ڕەقــە
دەکات و دۆخــی سیاســی ناوچەکــەش
دەنرخێنێــت.
ئیلهــام ئەحمــەد هەروەهــا تیشــکی
خستەســەر ئــەو پروپاگەندانــەی دژی
هەبوونــی یەپەگــە دەکرێــت لــە ڕەقــە
و ڕایگەیانــد ،کــە گەلــی کــورد و گەلــی
عــەرەب دەتوانــن ژیانێکــی هاوبــەش
پێکــەوە پێکبێنــن ،ئیلهــام ئەحمــەد لــە
چوارچێــوەی قســەکانیدا ،سیاســەتەکانی
تورکیــا و ئەمریــکا لــە بەرامبەر فدراســیۆنی
باکــوری ســوریای نرخانــد و باسیشــی لــە
چۆنییەتــی بەڕێوبردنــی ڕەقــە کــرد پــاش
ڕزگارکردنــی شــارەکە لــە چنگــی چەتەکانــی
داعــش.
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* ئۆپەراسیۆنی ڕەقە چۆن بەڕێوەدەچێت؟
ئیلهــام ئەحمــەد :ئۆپەراســیۆنی ڕزگارکردنــی

ڕەقــە بــە شــێوەیەکی بــاش بەردەوامــە،
چەنــد گەڕەکێــک ڕزگارکــراوە ،بــەاڵم دژی
ئۆپەراســیۆنی ئێمــە هەڵمەتــی زۆر قــورس
هەیــە ،بــۆ نموونــە ڕاگەیاندنــە تورکــەکان و
هەروەهــا ڕاگەیاندنــی جەزیــرەی قەتــەری
ســەرکەوتن و پێشــکەوتنەکانی شــەڕڤانان
لــە ڕەقــە بــە پێچەوانــەوە پیشــاندەدەن.
* پڕوپاگەندەکانی دژی ئۆپەراسیۆنی ڕەقە
باس لەوە دەکەن ،کە یەپەگە بە مەبەستی
تااڵنکاریی چووە بۆ ڕەقە ،ئێوە لە بارەی
ئــەو بانگەشانە چی دەڵــێــن ،پێتان وایە
بنەمای ئەو بانگەشانە چییە؟
ئیلهــام ئەحمــەد :ئــەو پڕوپاگەندانە بەشــێکی

بەهــۆی دژایەتــی شۆڕشــی ڕۆژئاوایــە،
ڕەقــە شــارێکی ســوریایە ،وەک چــۆن
حەســەکە شــاری ســوریایە ،ڕاســتە کــە
ژمــارەی دانیشــتوانی کــورد لــە ڕەقــە و

حەســەکە زۆرتــرن و مێــژووی کوردەکانیــش
لــەو شــارانە زۆر کۆنــە ،بــەاڵم پێکهاتــەی
عەرەبیــش لــەو شــارانە دەژیــن ،بەتایبــەت
لــە ڕەقــە ،ئەمــەش تایبەتمەنــدی زۆربــەی
شــارەکانی ســوریایە ،ئــەو پڕوپاگەندانــەی
دژی یەپەگــە ئەنجامدەدرێــن بــە مەبەســتی
ســڕینەوەی نــاوی ســوریا لەســەر یەپەگــە
و پێناســەکردنی وەکــو هێزێکــی دەرەکــی
ئەنجامدەدرێــن ،دەیانەوێــت وای بنوێــن
کــە ئەوانــەی لــەوێ شــەڕدەکەن ناســنامە و
تایبەتمەنــدی ســوریایان نییــە ،دەیانەوێــت
لەنێــوان کــورد و عەرەبــدا ناکۆکــی و
ئاڵــۆزی دروســت بکــەن ،ئێســتا لــە
چوارچێــوەی شــەڕەکەدا دەســتکەوتی زۆر
بــە دەســتهاتووە ،کــورد و عــەرەب دەتوانن
پێکــەوە ژیانێکــی هاوبــەش پێکبێنــن ،لــە
یــەک بــەرەدا شــەهید بــن ،چیــدی وەکــو
ســەردەمی ڕژێــم نەمــاوە ،کــە هەمــوو
شــتێک بەنــاوی عــەرەب تــەواو دەبــوو،
ئێســتا ئیــدی کــورد ،عــەرەب ،ســوریان

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

و تورکمــان بــە ناســنامەی خۆیانــەوە لــە
بەرەکانــی شــەڕدان ،ئەمــە پارادیامێکــی
نوێیــە کــە بــە هــۆی ســتراتیژی ئێمــەوە
ڕوودەدات ،ئــەم ســتراتیژییە هاوبەشــە
بــۆ شــەڕی دژی داعــش ژیانێکــی هاوبــەش
دێنێتــە ئــاراوە ،ئەوانــەی لــە ناوچەکــەدا
دژی داعــش شــەڕ دەکــەن خەڵکــی
ناوچەکــەی خۆیانــن ،مافــی خۆیانــە کــە
لەناوچــەی خۆیانــدا تێبکۆشــن ،ئەگــەر
داوا بکرێــت یەپەگــە لــە دیمەشــق شــەڕ
بــکات و یەپەگــەش بــە پێویســتی بزانێــت
ئــەو کارە دەکات ،چونکــە دیمەشــقیش
بەشــێکە لــە ســوریا ،بۆیــە کــەس ئــەو
مافــەی نییــە بڵێــت بۆچــی یەپەگــە لــە
ڕەقــە شــەڕدەکات ،یەکێــک لــەو الیەنانــەی
ئــەم قســانە دەکات ،دەوڵەتــی تورکیایــە،
چونکــە دەیەوێــت لەنێــوان پێکهاتەکانــی
کــورد و عەرەبــدا ناکۆکــی دروســت بــکات،
وەک چــۆن لــە ڕێــگای دروســتکردنی ئــەو
ناکۆکییانــە لــە تورکیــا دژی گەلــی کــورد
شــەڕ بەڕێوەدەبــات ،تورکیــا دەیەوێــت
ناوخــۆی ســوریا هەمیشــە شــەڕ بێــت و
ئەمــەش لــە ڕێــگای دروســتکردنی شــەڕی
نەتەوەکانــەوە پێکدێنێــت ،بــەاڵم ئــەوەی
زۆر ڕوونــە ئەمەیــە ،کــە تێکۆشــانمان
هەمــوو ئــەو پیــان و سیاســەتانەی تورکیــای
بەتاڵکردووەتــەوە.

* ئــەو بانگەشەیەی کە ڕوسیا ،تورکیا
و پارتی دەڵێن یەپەگە لەگەڵ چەتەکان
ڕێککەوتووە چۆن دەنرخێنن ،دەڵێين یەپەگە
بۆ هەاڵتنی چەتەکان ڕێرەوێکی کردووەتەوە؟
ئیلهــام ئەحمــەد :لەبــارەی ڕەقــەوە دۆخەکــە

تۆزێــک جیــاوازە ،لــە الیەکــەوە هێشــتا لــە
ســوریا شــەڕ بەڕێوەدەچێــت ،لە مەســکەنە،
لەنێــوان حەمــا و حومــس و لەنێــوان حەمــا
و حەلــەب شــەڕە ،هێشــتا چەتەکانــی
نوســرە لــەو ناوچانــەدا مــاون ،هێزەکانــی

ســوریای دیموکــرات ســەلماندیان ،کــە تاکــە
هێــزن کــە لەناوچەکــەدا دژی چەتــەکان
شــەڕدەکەن ،زیانــی ئــەو بانگەشــانە بــۆ
تەواویی ســوریایە ،قەســەدە دژی چەتەکانی
داعــش شــەڕ دەکات و ئــەو بانگەشــانە
بەتــەواوی درۆن ،چۆنــە پێشــتر ڕژێم باســی
ڕەوابوونــی شــەڕی قەســەدەی دەکــرد دژی
داعــش ،بــەاڵم دواتــر قســەکەی گــۆڕی،
ئــەم بانگەشــانە کێشــەی بنەڕەتــی دێننــە
ئــاراوە ،هەمــوان دەزانــن قەســەدە کاری
وا نــاکات.

* کورد لە کۆبوونەوەکانی پێشوی جنێف
و ئاستانەدا بەشدار نەکرا ،پاش ئەوەی
دانیشتنەکانی ئاستانە و جنێف کۆتاییان
بێت چ مافێک دەدرێتە کورد؟.
ئیلهــام ئەحمــەد :تــا ئێســتا هیــچ کام لــەو

دانیشــتنانە ئەنجامیــان نەبــووە ،هــەر
جارێــک کــە بــاس لــە ئاگربەســت کــراوە
بــە پێچەوانــە جێبەجێکــراوە ،واتــە شــەڕەکە
قورســتر بووەتــەوە ،بۆیــە پێمانوایــە ئــەو
کۆبوونەوانــە شکســتیانهێناوە و بڕیاریــش
نییــە ئەنجامێکیــان لێبکەوێتــەوە ،کاتێــک
ســەیری دۆخەکە و گۆڕانکارییە سیاســییەکان
دەکەیــن ،دەبینیــن کــە ئــەو کۆبوونەوانــە
بــۆ پێشــنیاری ڕێگایەکــی چارەســەری هیــچ
دەرفــەت و توانــا و چانســێکیان نییــە،
هــەر لــە ســەرەتاوە بــە ڕێــگا نــەدان بــە
ئێمــە و بــە هێــزە دیموکراتــەکان لەنــاو
کۆبوونەوەکانــدا شکســتی خۆیــان ڕاگەیانــد،
هێشــتا بــاس لــە بەشــداری ئێمە لە نــاو ئەو
کۆبوونەوانــەدا نەکــراوە ،گوفتوگۆیەکیــش
بــۆ ئــەو مەبەســتە لــە گۆڕێــدا نییــە.

“

ئێمە نازانین
ناکۆکییەکانی نێوان
تورکیا و ئەمریکا تا چ
ڕادەیەک ستراتیژییە،
تورکیا هێڵێکی
نوێی بۆ خۆی
هەڵبژاردووە ،چیدی
وەکو ئەندامێکی ناتۆ
ناجوڵێتەوە ،بەتەواویی
چووەتە بەرەی ئێران و
ڕوسیاوە

* زۆر جار بەهۆی کوردەوە پەیوەندی نێوان
ئەمریکا و تورکیا تێکدەچێت ،پەیوەندی
نێوان ئەمریکا و تورکیا چ کاریگەرییەکی
لەسەر سیاسەتی کورد هەیە؟.
ئیلهــام ئەحمــەد :ئێمــە نازانیــن ناکۆکییەکانی
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ئیلهام ئەحمەد لەکاتی چاوپێکەوتندا

نێــوان تورکیــا و ئەمریــکا تــا چ ڕادەیــەک
ســتراتیژییە ،تورکیــا هێڵێکــی نوێــی بــۆ
خــۆی هەڵبــژاردووە ،چیــدی وەکــو
ئەندامێکــی ناتــۆ ناجوڵێتــەوە ،بەتەواویــی
چووەتــە بــەرەی ئێــران و ڕوســیاوە،
پێمانوایــە ئەمریــکا ئــەوەی پــێ بــاش
نییــە ،ئەمریــکا ناڕازییــە بەرامبــەر بــەو
سیاســەتەی حکومەتــی تورکیــا بەڕێــوەی
دەبــات ،تێکۆشــانی گەلــی کــورد لــە
ڕۆژئــاوا ئێســتا ئیــدی تێکۆشــانێکی گشــتییە،
ئەگــەر کاریگەرییەکــی نەرێنــی یــان ئەرێنــی
هەبێــت ،ئــەو کاریگەرییــە کارگەرییەکــی
گشــتی دەبێــت و تەنیــا لەســەر سیاســەتی
کــورد نابێــت ،ئەمریــکا و تورکیــا پێویســتە
بــاش بزانــن کــە ئەگــەر ڕێککەوتنێکیــان
هەبێــت کاریگــەری لــە ســەر هەمــوو
ســوریا دەبێــت ،ئێمــەی کــورد لەســەرەتاوە
تائێســتا جواڵنــەوەی ســەربەخۆمان هەبــووە
لەنــاو ســوریادا ،ئەگــەر دانوســتانمان لەگەڵ
ئەمریــکا هەیــە بــە ویســت و ئیــرادەی
خۆمانــە ،بــۆ ئــەو دانوســتانانەش نــەک
تەنیــا کــورد ،بەڵکــو هەمــوو پێکهاتەکانــی
ســوریا لەبەرچــاو دەگریــن.

* قەسەدە و ئەمریکا لەبواری سەربازییەوە
پەیوەندی و ڕێککەوتنیان هەیە ،ئایا ئەو
پــەیــوەنــدیــانــە دەبــێــتــە هــۆی ئــــەوەی ،کە
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ئەمریکا لە بــواری سیاسییەوە فدراسیۆنی
باکوری سوریا و ڕۆژئــاوای کوردستان قبوڵ
بکات؟
ئــیــلــهــام ئ ــەح ــم ــەد :ئێمە پــرۆژەیــەکــی
دیموکراتییمان پێش خستووە ،ئەمە دەبێتە
هۆی ئەوەی ،کە الیەنەکانی دیکەش قبوڵمان
بکەن ،بۆ ئەمەش دەبێت ئیرادەیەکی سیاسی
بەهێز هەبێت ،ئەگەر ئەو ئیرادەیە نەبێت
کەموکوڕی زۆر بنەڕەتی دێتە گۆڕێوە ،بۆ
ئەوەی لە سوریا شەڕ ڕوونەدات ئیرادەیەکی
سیاسی پێکهاتووە ،دەتوانین بەردەوام بین
لەم سیاسەتانەدا ،قبوڵی بکەن یان نا ئێمە
بەردەوام دەبین ،هەم ڕوسیا ،هەم ئەمریکا
ئەگەر ئیرادەی سیاسی دیموکراتی خەڵکی
سوریا قبوڵ نەکەن کاریگەری نەرێنی دەبێت
لەسەر سیاسەتەکانیان و زیانی لێدەبینن ،بۆیە
پێمانوایە هەر چەند سیستمی ئەڵتەرناتیڤ
زیاتر پێش بکەوێت ،لە بەرامبەردا ئەگەری
قبوڵکران و بە ڕەوازانینی زیاتردەکات.
* لەم دواییەدا هەوڵدانەکانی حەشدی
شــەعــبــی ب ــۆ پێکهێنانی هــیــالــی شیعی
هــاتــووەتــە ئــــاراوە ،حــەشــدی شەعبی تا
شەنگال نزیکبووەتەوە ،لە الیەکی دیکەوە
هێزەکانی ڕژێمیش گەیشتوونەتە سنوری
ئوردن ،ئەو هیاللی شیعییە تا چ ڕادەیەک
کاریگەری دەبێتە سەر فدراسیۆنی باکوری
سوریا؟
ئیلهــام ئەحمــەد :ئێمــە لەگــەڵ هیــچ

پڕۆژەیەکــی مەزهەبــی نیــن ،ســوننە بێــت

شــیعە جیاوازییەکیــان نییــە ،موســڵمان یــان
کریســتیانیش فەرقێــک نــاکات ،پێمانوایــە
ناکۆکــی مەزهەبــی شــەڕەکە قورســتر
دەکاتــەوە ،دەوڵــەت نەتــەوە هــەر بــەو
شــێوەیە ،سیســتمێکی دەوڵەتــی کــە لەســەر
بنەمــای ئتنیکێکــی تایبــەت دابمەزرێــت
ناکۆکــی دیێتــە ئــاراوە ،ئەگــەر دەیانەوێــت
بــەم پێشــڕەویانە سیســتمێکی مەزهەبــی
بونیــات بنێــن لــە الیــەن هیــچ کەســەوە
لێیــان قبــوڵ ناکرێــت ،ئەگــەر لــە الیــەن
ئــەو هێزانــەوە هێرشــێک بکرێتــە ســەرمان
بــە مافــی خۆمانــی دەزانیــن کــە بەرگــری
بکەیــن و وەاڵمــی هێرشــەکانیان بدەینــەوە.

* ڕەقە پاش ئەوەی لە چنگی چەتەکانی
داعش ڕزگارکرا چۆن بەڕێوەدەبرێت؟
ئیلهــام ئەحمــەد :بەڕێوەبەرایەتییەکــی

هەرێمــی بــۆ ڕەقــە دامــەزراوە ،ئــەو
بەڕێوەبەرایەتییــە دەتوانێــت پێداویســتی و
داواکارییەکانــی خەڵکــی ڕەقــە دابیــن بــکات
و بیــر لــە داهاتــووی بەڕێوەبردنــی ڕەقــە
بکاتــەوە ،ئــەو بەڕێوەبەرایەتییــە پێکهاتــووە
لــە هەمــوو پێکهاتــە جیاوازەکانــی نــاو
ڕەقــە و هاوسەرۆکەکانیشــی دیاریکــراون،
هــەر ئێســتاش زۆر جــدی کاردەکــەن،
ئەنجومەنێکــی نــوێ دادەمەزرێــت و
بەڕێوەبەرایەتــی کاری خۆی دەســتپێدەکات.
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